
١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تـسناوت رمتـسم ، شالت  تدھاجم و  لاس  هدزناپ  فرظ  رد  درک و  عورـش  ار  دوخ  تکرح  دـنک ، بلج  ار  یھلا  تیادـھ  دـییات و  دوب  هتـسناوت  لمع ، قدـص  اوقت و  اب  هک  یربھر 

تموـکح دروآرد و  تکرح  هب  دوـب -  یمالـسا  ماـکحا  یارجا  یمالـسا و  ماـظن  لیکـشت  یمالـسا ، تموـکح  ناـمھ  هک  فدـھ -  تمدـخ  رد  جـیردتب  ار  مدرم  میظع  یاـھهدوت 

زا سپ  لاس  هدزای  فرظ  رد  درک و  طقاس  دشیم ، مھ  تیامح  ام  روشک  یاھتورث  رگتراغ  یرابکتـسا و  یاھتردق  یوس  زا  هک  ار  ناریا  رب  مکاح  یهتـسباو  دساف و  یتوغاط و 

نیا زا  درک و  مرن  هجنپوتسد  هریغ  یتاـغیلبت و  یاـغوغ  یماـظن و  یهلمح  میرحت و  مجاـھت و  تناـیخ و  تموصخ و  هئطوـت و  زا  یریظنیب  هدـیچیپ و  یهعوـمجم  اـب  یزوریپ ،

تمواـقم و زا  یـشان  هک  یرادـتقا  جوا  رد  تـسا ، تـما  ماـما و  مـیظع  شـالت  لوـصحم  هـک  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  نوـنکا  دـمآ و  نوریب  روـصنم  رفظم و  یخیراـت ، فاـصم 

بوذـجم ار  ملاع  قطانم  یهمھ  ناگدـیدرجز  نافعـضتسم و  یاھلد  بلج و  دوخ  هب  ار  نمـشد  تسود و  مشچ  تسا ، نارگتراغ  زا  انغتـسا  نایوگروز و  ربارب  رد  یتخـسرس 

. تسا هدرک 

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

هک یناسک  اھتـسینویھص و  دـنکن . ییاھنت  ساسحا  دـیاب  نیطـسلف  تلم  دـننک . ریزارـس  نانآ  یوس  هب  ار  یتازیھجت  یماظن و  یتاـعالطا و  یـسایس و  یلاـم و  یاـھکمک 

ناینیطسلف هب  کمک  یاھ  هتسھ ینابیتشپ و  یاھقودنص  دننکن . تینما  ساسحا  ناھج  یاج  چیھ  رد  دیاب  تساھ ، نآ هب  بستنم  ینیطـسلف  نازرابم  راتـشک  هجنکش و 

ناملـسم یاھتلود  ی  همھ ی  هفیظو نآ ، نتخانـشن  تیمـسر  هب  بصاغ و  تلود  یداصتقا  میرحت  دوش . لیکـشت  اھتلم  اھتلود و  یوس  زا  ملاـع و  یاـج  همھ  رد  دـیاب  زراـبم 

لمع هب  تعنامم  نآ  ریثات  زا  و  هلباقم ، یراج  ی  هئطوت اب  دیاب  نکمم  لیاسو  ی  همھ اب  لیاسو و  نیا  اب  و  دنھد ...  ناشن  تیساسح  هلئسم  نیا  ربارب  رد  دیاب  اھتلم  تسا و 

. تسا نیطسلف  نیمزرس  یمامت  رد  ینیطسلف  یتلود  لیکشت  نآ ، درادن و  رتشیب  لح  هار  کی  نیطسلف  ی  هلاسم ریدقت ، رھ  هب  دیآ .

شترا  / ٠٧/٠۵/١٣٧۴ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دنزادنیب اپ  زا  ار  امـش  دنناوتیم  دندرک  لایخ  دنداتفا و  جل  امـش  اب  ایند  یاھوگروز  تسا . مھم  یلیخ  یرادھگن  دینک . شالت  یرادـھگن ، شخب  رد  زین  یگدـنزاس و  شخب  رد 

؟ دراد یتیمھا  هچ  دنھدن ؛ راذگب  مھ  زورما  دیناسرب . اجنیا  هب  ار  ناتدوخ  تیعضو  نآ  زا  دیتسناوت  امش  یلو  دندادیمن ؛ مھ  یج  یپ . رآ . یهلولگ  رادراخمیس و  ام  هب  یزور 

؛ دوشیم عقاو  رثوم  یتاحیلست و ...  میرحت  هک  دننکیم  لایخ  اھنآ  دندایز . ایند  رد  تسا ، هلماعم  لوپ و  لابند  ناشمشچ  هک  یناسک  اھتـسایس ، نآ  دوجو  مغریلع  اما 

هب مھ  زورما  میدروآیم و  تسد  هب  یناوارف  یاـھاج  زا  ار  یتشھب  اـھنآ - لاـیخ  هب  یاـھهویم - نآ  مرحم و  عونمم و  یاـھزیچ  یداـصتقا ، میرحت  گـنج و  طـسو  رد  اـم  ریخ .

. مینادب ردق  دیاب  میراد  هک  ار  هچنآ  دراد ، دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یتاقییضت  هب  هجوت  اب  نکیل  میزاسیم ؛ ار  اھنآ  میروآ ، تسد  هب  میناوتن  هک  مریگ  میروآیم . تسد 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ماجنا اھراک  نیا  زا  یلیخ  درک ، یمن تیلاعف  تکلمم  نیا  هیلع  ثیبخ ، دـیلپ و  یاـکیرما  شـسار  رد  یناـھج و  رابکتـسا  یربھر  هب  نمـشد  رگا  درک ؛ یمن هئطوت  نمـشد  رگا 

نادراک سانشراک و  دراد ؛ مھ  یدنم  هقالع زوسلد و  نیلوئـسم  تسادخ . هب  لکوتم  دوخ و  هب  یکتم  تساناوت . تلم ، نیا  تسین . رید  اما  میبقع ؛ لاس  دنچ  ام  دوب . هدش 

الاح دشاب . هتشادن  تسا ، رازیب  اھ  نآ ی  هفایق زا  تلم  نیا  هک  یناگناگیب  هب  یزاین  چیھ  هک  دزاسب  نانچ  ار  دوخ  ی  هناخ دناوت  یم دراد . ناوارف  مھ  راک  یوزاب  درادن ؛ مک  مھ 

نیلوئسم دوخ  هتشذگ ، زور  دنچ  نیمھ  رد  هک  مینک  یم رکش  ار  ادخ  دوشب . یداصتقا  میرحت  هک  دنـشک  یم ناشنوطخ  ناریا ، تلود  تلم و  یارب  دننیـشن و  یم اھییاکیرمآ 

! تسا هدش  هجاوم  تسکـش  اب  یللملا  نیب حطـس  رد  ناریا ، هیلع  اھ  نآ یداصتقا  میرحت  تسایـس  هک  دـندرک  نالعا  یمـسر  حیرـص و  روط  هب  ناشدوخ  نابز  هب  ییاکیرما 

نیلوئسم تلم و  ی  هناعاجش راتفر  دیسرتن . تقو  چیھ اکیرما  زا  دیسرتن . نمشد  رشت  زا  تسا . نمشد  رشت  زا  ندیـسرتن  ی  هجیتن تلم و  امـش  یگداتـسیا  ی  هجیتن نیا 

. تسا هدرک  عیجشت  مھ  ار  رگید  یاھتلم  دمحب هللا  روشک ، نیا 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یھلا یونعم و  یاـھ  هولج ی  هصرع زورما  هک  یمالـسا - ناریا  هکنیا  یارب  دـنک ، یم یـشالت  هنوگرھ  اـی  تیریدـم و  یحارط و  اـی  دـنک ، یم راـک  یا  هناـخراک رد  هک  یرگراـک  نآ 

رگراک نیا  راک  یا  هظحل رھ  دنک ، ادیپ  انغتسا  دشابن و  تردق  نآ  تردق و  نیا  یداصتقا  میرحت  نارگن  ددرگ و  زاین  یب اھ  هناگیب زا  دوش و  دابآ  دنک و  ادیپ  تفرشیپ  دشر و  تسا -

وا هب  هک  یسک  نآ  دوش . یمن مک  مھ  رگراک  نآ  مھـس  زا  تسا و  میھـس  تدابع  نیا  رد  دنک ، کمک  راک  نیا  هب  یـسکرھ  دنک . یم تدابع  کی  دھد و  یم ماجنا  هنـسح  کی 

کی هکنیا  هن  دریگ . یم ماـجنا  هنـسح  هد  دنمیھـس و  رفن  هد  دریگ ، یم ماـجنا  لـمع  کـی  یھاـگ  تسا . هنوگ  نیا ادـخ  هاگتـسد  دوـش . یم میھـس  زین  وا  تسا ، هدرک  کـمک 

. دراد ار  تیصوصخ  نیا  امش  روشک  زورما ، تسا . هنوگ  نیا زورما ، دنراد . هناگادج  باوث  لاعتم  یادخ  شیپ  مادکرھ  هکلب  دوش ؛ میسقت  هنسح 

تیالو  / ٠٣/٠٣/١٣٧۵ گرزب  رونام  رد  هدننکتکرش  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

عـضاوم دنک ، ظفح  ار  نآ  تسا  هتـسناوت  ادـخ  کمک  هب  هدروآ و  تسد  هب  دوخ  تلم  تمھ  تردـق و  اب  ار  نآ  هک  یلالقتـسا  ساسا  رب  راگدرورپ - لضف  هب  یمالـسا - یروھمج 

رـس رب  دـھاوخ  یم اـکیرما  یرابکتـسا  تردـق  زورما  تسا . روشک  تلم و  نیا  یارب  یھلا  تبھوم  نیرتگرزب  یمالـسا ، یروھمج  لالقتـسا  دـیامن . یم مـالعا  احیرـص  ار  دوخ 

ار دوخ  لالقتسا  یمالسا ، یروھمج  دنک ! یم دیدھت  مھ  یداصتقا  ی  هرصاحم میرحت و  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  نیا ، رب  فاضم  دنک . هلماعم  یمالـسا ، یروھمج  لالقتـسا 

راب تمائـش  راثآ  یمالـسا - یروھمج  رارقتـسا  زا  لبق  دوخ - ی  هتـشذگ لاس  دص  خیرات  رد  تلم  نیا  درک . دـھاوخ  ظفح  ار  نآ  مھ  هزرابم  اب  تسا و  هدروآ  تسد  هب  هزرابم  اب 

یراـک رھ  ناـگناگیب  روـشک ، نیا  رد  یزور  تسا . دنمـشزرا  یلیخ  ناریا  تلم  یارب  لالقتـسا  نـیا  اذـل  تـسا . هدرک  سمل  دوـجو  ی  هـمھ اـب  شروـشک ، رد  ار  هناـگیب  طلـست 

هدھاشم روشک  رد  امـش  هک  ار  یقطانم  اھنابایب و  اھنیمز ، ی  همھ رود - نادنج  هن یا  هتـشذگ رد  یزور - دنتـسناد . یم ناشدوخ  هب  قلعتم  ار  نآ  دندرک و  یم دنتـساوخ  یم

یمارتحا نیرتمک  ناریا - تلم  ینعی  اھ - نآ نابحاص  یارب  هکنآ  یب دـنربب ؛ هدافتـسا  ات  دـندرک  یم یراذـگ  هیامرـس اھ  نآ یور  دنتـسناد و  یم دوخ  نآ  زا  اـھییاکیرمآ  دـینک ، یم

. دنشاب لئاق 

ی هرصاحم میرحت و  درک . دھاوخ  ظفح  ار  لالقتسا  نیا  مھ  هزرابم  اب  دنک و  عطق  ار  نانمشد  تسد  تسناوت  هزرابم  اب  ناریا  تلم  دمآ . دوجو  هب  هزرابم  اب  یمالـسا  یروھمج 

ام مدرم  یگدـنز  رب  دزاس و  یمن شحوتم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـنک ؛ یمن لزلزتم  ار  ناریا  تلم  یرگید ، میژر  رھ  اـکیرما و  ی  هدـحتم تـالایا  میژر  یوس  زا  یداـصتقا 

نیا ربارب  هس  ود ، رگا  دنناسرتب !؟ اھدیدھت  نیا  اب  ار  یتلم  نینچ  دنناوت  یم هنوگچ  تسا . سفن  هب  یکتم  لقتـسم و  هدـنز ، رادـیب ، یتلم  ام ، تلم  دراذـگ . یمن یرثا  چـیھ 

، دزاس یم دتسیا ، یم تسا . دنمتردق  دمآراک و  عاجش ، یتلم  ناریا ، تلم  دھد . یمن تسد  زا  ار  دوخ  لالقتـسا  تلم ، نیا  دوش ، لامعا  ناریا  تلم  هب  تبـسن  مھ  میرحت 

. تسین ریذپدیدھت  تلم  نیا  دزاس . یم نارگید  زا  ینغتسم  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  دنک و  یم شالت  زور  هب  زور 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

؟ دنرادن هطبار  اکیرما  اب  رگم  هافر  بزح  تموکح  نامز  ی  هیکرت هیـسور ، نیچ ، لثم  دنک  یم تازاجم  ار  اھ  نآ ناشدوخ  ی  هجراخ ترازو  حالطـصا  هب  اکیرما  زورما  هک  ییاھتلود 

اب هطبار  هک  تسین  روط  نیا دـنراد . هطبار  اکیرما  اب  یداصتقا  یـسایس و  یاھ  هنیمز رد  دـنک ، یم نشخ  دروخرب  اھ  نآ اب  اکیرما  هک  یناسک  ی  همھ دـننک ؟ یمن هرکاذـم  رگم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 1 
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تسا و زاب  اھ  نآ یاھتختیاپ  رد  زین  اکیرما  یاھترافس  تساکیرما ، رد  ناشیاھترافس  هک  دنتسھ  ییاھروشک  نآلا  دوش . اکیرما  ینمشد  زا  عنام  اکیرما ، اب  هرکاذم  ای  اکیرما 

الاـح نـم  دـنک ! یم یفرعم  اـیند  یاـھ  تـسیرورت تـسیل  وزج  ار  اـھ  نآ اـکیرما  اـما  دـنراد ؛ طاـبترا  رگیدـکی  اـب  مـھ  هریغ  یلوـسنک و  یـسایس و  ظاـحل  زا  دـنک ؛ یم تیلاـعف 

اب رگا  الاح  هک  دـینکن  لایخ  دـننک . نییبت  دـنیوگب و  مدرم  هب  ار  اھ  نیا رگید ، یاـھاج  هجراـخ و  ترازو  رد  اـم  ناردارب  هک  تسا  بوخ  مرواـیب . ار  اـھروشک  نآ  مسا  مھاوخ  یمن

اکیرما اب  اھروشک  زا  یرایـسب  هن . دش ؛ دھاوخن  هتفگ  یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  لگ  زا  رت  کزان فرح  یکدنا  اکیرما ، یوس  زا  رگید  دش ، هرکاذم  ای  دـش ، رارقرب  هطبار  اکیرما 

ار شدوخ  ی  هبرـض دـشاب ، مزال  هک  ییاجرھ  اکیرما  لاح  نیعرد تسا ؛ هنابدوم  یمیمـص و  بوخ و  یناھج  حطـس  رد  رھاـظلا  یلع ناـشطباور  مھ  یلیخ  دـنراد ، مھ  هطبار 

! دنک یم میرحت  دنک ، یم یداصتقا  ی  هرصاحم دنز ؛ یم

هک دشاب ؛ هتشاد  یا  هدیاف ام  روشک  یارب  هطبار  هک  تسین  روط  نیا نیاربانب ، تسا . شدوخ  فرح  ندرک  زبس  لابند  ربکتسم ، تلود  ربکتـسم و  مدآ  دنربکتـسم . اھییاکیرمآ 

داـجیا یارب  اـکیرما  هن  هن . تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  تالکـشم  دـش ، ماـجنا  هطبار  هرکاذـم و  نیا  رگا  دـمآ و  دـھاوخ  دوجو  هب  تالکـشم  نیا  دـشابن ، هرکاذـم  اـی  دـشابن  هطبار  رگا 

هتسب تسا ، تلم  ناوت  هب  هتسب  تسین ؛ اھ  نیا زا  مادک  چیھ دراد . تالکشم  عفر  یارب  یا  یرگ هزجعم نینچ  نیا  هرکاذم  هطبار و  هن  تسا و  زاب  شتسد  نانچ  نآ تالکـشم 

. مینک مادقا  نامروشک  حلاصم  قبطرب  هدارا و  قبطرب  میتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  میناوتب  هک  تسام  یھاوخ  تزع رادتقا و  هب  هتسب  تسا ، تموکح  کی  ی  هضرع هب 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

رد فارـسا  نوگانوگ ، یاھالاک  ماسقا  عاونا و  رد  فارـسا  ینامتخاس ، حلاصم  رد  فارـسا  قرب ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  دـنک ! یم راک  هچ  فارـسا  دـینیبب 

ی هلیـسو هب تفن ، ی  هلیـسو هب  فرط  نآ  زا  وا  دـھاوخ ! یم نمـشد  هک  دـنک  یم روشک  اب  ار  یراک  نامھ  فارـسا  نیا  نم ! نازیزع  یتالمجت ! لـیاسو  رد  هچب و  یزاـب  بابـسا

فرح مینک ! یم لیمکت  ار  وا  ی  هبرـض ندرکن ، ییوج  هفرـص فارـسا و  اب  ام  دوخ  مھ  فرط  نیا  زا  دـنک ؛ یم دراو  هبرـض  ناریا  تلم  رب  اھ  هبرـض ماسقا  عاونا و  یداصتقا و  میرحت 

. تسا نیا  نم 

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

میرحت دنـشارتب ؛ دـننک و  تسرد  روشک  یارب  یداـصتقا  تالکـشم  دربـب  ناـشغیت  دـسرب و  ناـشروز  دـنناوتب  هک  اـجنآ  اـت  ـالوا  تسا ؟ ییاـھزیچ  هچ  نمـشد  ی  هشقن یازجا 

لالخا روشک ، تراجت  رما  رد  دنریگب ! دشکب ، اجنیا  زا  دھاوخ  یم روشک  نالف  هک  ار  یا  هلول طخ  ولج  دیونش  یم هک  ییاھنیمھ  دنزادرپب  اھتکرـش  تازاجم  هب  دننک و  یداصتقا 

اب دننک ، عابشا  ار  اھرازاب  دنناوت ، یم هک  روطرھ  مھ  یتفن  ریغ  عیانص  باب  رد  تساز ! ناطرس ناریا  ی  هتـسپ دندرک  عیاش  غورد  هب  ایند  رد  هک  لبق  لاس  ود  لثم  دننک ؛ داجیا 

، روشک یداصتقا  لئاسم  هب  تبـسن  ناشدوخ ، تاـغیلبت  رد  نیا ، راـنک  رد  دـننک . تسرد  روشک  یارب  یداـصتقا  تالکـشم  هصـالخ ، روط  هب  دـنزاسب و  اـھیناپمک  اـب  اـھتلود و 

ترازو یناگرزاب ، ترازو  هجراخ ، ترازو  دنک . یم یراجت  راک  یساملپید و  راک  تسین ، راک  یب هک  مھ  ام  تلود  اما  تسھ ؛ یداصتقا  تالکـشم  هتبلا  دننکب . مھ  ییامن  گرزب

. دنک یم شالت  نمشد  هرخالاب  گرزب ، یایند  نیا  رد  دننک . یم راک  مئاد  دنلوغشم ، مئاد  فرط ، کی  زا  مادکرھ  تفن ، ترازو  هار و  ترازو  عیانص ،

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

راک هب  رگید  کلامم  یاھتکرـش  یراجت  میرحت  یارب  یداصتقا و  هرـصاحم  یارب  ار  دوخ  شالت  همھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  اکیرما  میژر  هک  تسا  لاس  دـنچ  نالا 

اما دـننک ؛ هارمھ  ناشدوخ  اب  ار  ییایـسآ  یاھروشک  یـضعب  ای  اپورا  دـنناوتب  هک  نیا یارب  دـندرک  ادـیپ  یقیفوت  یتدـم  لیاوا  دـنک ! یمن شوگ  وا  فرح  هب  یـسک  اـما  درب ؛ یم

! درادن یگنر  ییاکیرما  یانح  نیا  رگید  هک  تسا  لاس  دنچ  نونکا 

سدق  / ١٣٧٩/٠٩/٢٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  یمالسا  یاھتلود  ناملسم و  یاھتلم  هب  مایپ 

روط هب  ار  رگلاغـشا  میژر  نیا  اب  هطبار  هنوگرھ  دننک و  تیامح  میظع  تکرح  نیا  زا  دنوش و  هارمھ  ناملـسم  یاھتلم  هبطاق  یاھ  هتـساوخ اب  یمالـسا  یاھتلود  تسا  دـیما 

، نیطسلف یلـصا  هلئـسم  فرـص  ار  یمدرم  یاھکمک  دننک و  هدافتـسا  بصاغ  میژر  نیا  اب  هلباقم  یارب  رگید  یاھرازبا  یداصتقا و  فلتخم  یاھمیرحت  زا  دنیامن و  عطق  لماک 

زور یاھ  نییآ داد و  دـھاوخ  همادا  نیطـسلف  مولظم  مدرم  تکرح و  نیا  زا  دوخ  یاھتیامح  هب  زین  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دـنیامنب . اـھیناریو  یزاـسزاب  ناـحورجم و  هجلاـعم 

لطاب و ییاوسر  تسکـش و  تلادع و  قح و  یزوریپ  دھاش  زور  رھ  تسا  راودیما  درک و  دھاوخ  رازگرب  لاس  رھ  زا  رت  هوکـشرپ ناناملـسم ، ی  همھ اب  هارمھ  ار  سدق  یناھج 

. میشاب یرگلاغشا 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیناوق رد  مالسا  ققحت  رب  همھ  نیا راوگرزب  ماما  هکنیا  دوب . مالـسا  زا  یچیپرـس  زا  یـشان  میدنام ، قفومان  اجرھ  دوب ؛ مالـسا  زا  تیعبت  زا  یـشان  میدش ، قفوم  اجرھ  ام 

نم تسا . مالـسا  هب  یھجوت  یب زا  یـشان  دراد ، دوجو  یناماسبان  اجرھ  دوب . نیا  یارب  درک ، یم دـیکات  ام  یئاضق  نالوئـسم  تلود و  راتفر  رد  ام و  نالوئـسم  لمع  رد  ام ،

اب یمالسا  ماکحا  یارجا  زا  فرط  کی  زا  دنھاوخ  یم منیب . یم ینشور  هب ار  وا  یناور  گنج  نمشد و  تسد  غیلبت و  ریبدت ، منک ، یم هاگن  ثحابم  نیا  ی  هعومجم رد  یتقو 

کی زا  دسرب ؛ ناماس  هب  یناسآ  هب  تسرد  یاھراک  دنراذگن  هکنیا  یارب  دننک ، لیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یداصتقا  میرحت  یناھج و  یداصتقا  راشف  دـنوش و  عنام  فلتخم  قرط 

. تسا نمشد  یناور  گنج  نامھ  نیا  تسناوتن ! یمالسا  ماظن  دیدید  هک  دننک  غیلبت  مھ  فرط 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلم هب  قلعتم  یدایز  یاھلوپ  اکیرما  یاھ  کناب رد  دوب . یرگید  یلمع  لباقت  دننک ، تلاخد  دنتـسناوت  یم اھ  نیا هک  ییاجرھ  رد  ام  روشک  یکناب  یاھباسح  ندرک  دودـسم 

؛ دندرک کیرحت  فلتخم  عاونا  هب  ار  بالقنا  دض  دندرک . دودسم  ار  اھباسح  ی  همھ اھ  نآ اما  داد - یم ماجنا  هک  یتالماعم  رد  ناریا  تلود  یاھلوپ  هلمج ، زا  تشاد - دوجو  ناریا 

هک دـندرک ، یم کیرحت  دـندوب ، زور  نآ  پچ  نایرج  هب  هتـسباو  هک  مھ  ار  ییاـھھورگ  اھبالقنادـض و  میقتـسم  ریغ  هکلب  اـھبلط - تنطلـس ینعی  تسار - بـالقنا  دـض  طـقف  هن 

یلمع تامادـقا  رگید  زا  گـنج ، هب  قارع  قیوشت  تفن و  دـیرخ  عـطق  هطبار ، عـطق  یداـصتقا ، میرحت  سبط ، هب  یماـظن  ی  هلمح تسھ . راـیتخا  رد  ییاـھ  هناـشن کرادـم و 

زا سپ  دـینک . هلمح  دـنا  هتفگ دـنا و  هدرک کمک  ناشدوخ  مھ  دـعب  دـنا ؛ هداد ناشن  زبس  غارچ  اھیقارع  هب  امتح  اھییاکیرمآ  میتفگ  یم لیلحت  ناونع  هب تقو  کی ام  دوب . اـکیرما 

! تسا نشور  شکرادم  هدوب و  تایعقاو  اب  قبطنم  تسرد و  الماک  ام  یاھلیلحت  دش  مولعم  دمآ و  تسد  هب  یکرادم  دانسا و  لاس ، دنچ  تشذگ 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رایـسب هسفن  یف  یملع ، سامت  دـشابن . یرـضم  یاھ  هیـشاح مزلتـسم  هک  یتروص  رد  هتبلا  تسا ؛ بوخ  ایند  یملع  عماوج  زا  یا  هعماج رھ  اب  یملع  طابترا  اـم  رظن  هب 

ییاکیرما یداصتقا  یاھتکرـش  یتح  دنتفر ؛ یم دندمآ و  یم رگید  یاھاج  رد  ام و  یتفن  زکارم  رد  ینوگانوگ  یاھتکرـش  تسا . روط  نیمھ مھ  یداصتقا  طابترا  تسا و  بوخ 

اھتکرـش و اب  طابترا  ام  رظن  زا  دنتـشاذگ . شیپ  لاس  تفھ  شـش ، ار  اھمیرحت  نیا  ناشدوخ  هکنیا  ات  دندرک ، یم راک  ای  دـندیرخ و  یم تفن  دـندمآ  یم لبق  لاس  دـنچ  ات  مھ 

رد یرگید  نامز  رد  ملیام  هک  دراد ، یوق  مکحتـسم و  قطنم  کی  الماک  مھ  نیا  هک  تساـکیرما ، تلود  میراد ، تیـساسح  نآ  یور  هچنآ  درادـن . یداریا  یملع  یاـھ  هاگتـسد

. تسین نآ  تقو  نآلا  دوش ؛ حرطم  یعمج 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 2 
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ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشیتاقیقحت یاھراک  منیبیم -  موریم  هک  مھ  کیدزن  زا  متـشاد ، عالطا  مھ  رود  زا  ماهتـشاد -  دـیدزاب  اھنآ  زا  یھاـگ  هدـنب  هک  گرزب  مھم و  یاھھاگـشناد  زا  مادـک  رھ 

رد دشاب . دـیاش ، دـیاب و  هکنانچنآ  تاقیقحت ، یهجدوب  مھـس  هداد  هزاجا  رتمک  هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  تلود  یاھیراتفرگ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . زیگناربنیـسحت 

اھنیا میاهتـشاد . یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  اھزیچ  رگید  و  تفن -  یارب  ییایرد  یاھهنایاپ  هار ، دس ، ثادحا  روشک -  یاھتخاس  ریز  هب  هجوت  نینچمھ  یکـشزپ و  یاھهنیمز 

: دوب یتمعن  ام  یارب  نیا  دـیاش  دـندوب ؛ هتـسب  ام  یور  هب  اـیند  رد  ار  یـساسا  یاـھرد  یهمھ  تسا . هدـمآ  دوجوهب  انغتـسا  لالقتـسا و  نیع  رد  راـگدرورپ و  لـضف  هب  اـعقاو 

بجوم نیمھ  اما  میوشیم ؛ تحاران  یلیخ  دـشاب ، هتـسب  اـم  یور  هب  اـیند  یاـھرد  هکنیا  زا  تاـقوا  یھاـگ  ( ١ « ) اریثـک اریخ  هیف  لـعجی هللا  ائیـش و  اوـھرکت  نا  یـسعف  »

زا هتبلا  یلخاد . یلصا ، ناگدننک  یلخاد ؛ ناسانشراک ، دیآ . دوجوهب  اھییافوکش  اھدشر و  نیا  مینک و  هدافتسا  نامدوخ  دادعتسا  زا  میزادرپب و  نامدوخ  هب  ام  هک  دوشیم 

زور کی  تساھناسنا . یهمھ  هب  قلعتم  مھ  ام  شناد  تساھناسنا ؛ یهمھ  هب  قلعتم  یناھج  شناد  نوچ  میاهدرک ؛ هدافتـسا  میاهتـسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  یناھج  شناد 

اھینکـشراک نوگانوگ و  تالکـشم  گنج و  میرحت و  اب  اـم  بـالقنا ، نارود  رد  مینکیم . هدافتـسا  یناـھج  شناد  زا  اـم  مھ  زورما  درک ؛ تمدـخ  اـیند  یهمھ  هب  مالـسا  یاـیند 

. تسا یمالسا  ماظن  تاراختفا  وزج  هدمآ و  تسد  هب  یمالسا  ماظن  رد  اھتیقفوم  نیا  راگدرورپ  لضف  هب  اما  میاهدوب ؛ هجاوم 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عورـش دـش ، یم یزادـنارب  یارب  اکیرما  ترافـس  رد  هک  یتاکرحت  زا  تسھ ؛ ناتدای  امـش  ی  همھ تسا . هتـشاد  دوجو  فلتخم  یاھلکـش  هب  تاکرحت  نیا  مھ  بـالقنا  لوا  زا 

زا مھم  رایـسب  باتک  دـلج  دـص  دودـح  اھزور  نآ  رد  ترافـس  رد  رقتـسم  ناناوج  هک  دوب ، هژوندیھـش  هاگیاپ  رد  اـتدوک  تامدـقم  یحارط  نآ ، یاـھدومن  ی  هلمج زا  هک  دـیدرگ -

هب کمک  دعب  گنج ، هب  قارع  قیوشت  ات  سبط ، هب  هلمح  ات  دوش - تاغیلبت  دانـسا  نیا  یور  دنراذگ  یمن اما  تسام ، نامز  مھم  دانـسا  اھ  نیا دندرک ؛ رـشتنم  اھ  نآ دانـسا 

هب داتفھ  ی  هھد طساوا  یاھلاس  رد  ار  نیا  هک  تبون ، دـنچ  رد  ام  یداصتقا  میرحت  ام و  یتفن  یاھوکـس  هب  هلمح  ام ، یربرفاسم  یاـمیپاوھ  هب  هلمح  دـعب  گـنج ، رد  قارع 

. دیمھف دیاب  یروط  نیا ار  اھ  نیا یاھ  هنیک اھضغب و  اھدانع و  وتاماد .»  » هب فورعم  نوناق  دندروآرد ؛ ینوناق  لکش 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دینادب ار  نیا  تسین . تسرد  مھ  نیا  هدماین ، تسد  هب یدایز  زیچ  هک  دننک  یم غیلبت  ناسک  یـضعب  هک  نیا میھدب . تسد  زا  ار  یروانف  نیا  میرادن  قح  یتمیق  چـیھ  هب  ام 

رد یتسرد  یرواد  علطم ، دراو و  یاھ  ناسنا ناسانشراک و  درک . یمن ساسح  ردق  نیا ار  ام  نانمـشد  دوبن ، دایز  رگا  تسا . دایز  هتـسجرب و  رایـسب  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  هک 

، تسا یمالـسا  یروـھمج  راـیتخا  رد  هک  ار  ییاھھاگتـسد  همھ  زورما  رگا  تسا . نیا  مھم  تسا ؛ یموـب  اـم  روـشک  رد  هک  میا  هدیـسر یا  یرواـنف هـب  اـم  دـنراد . دروـم  نـیا 

ام دوخ  دنمـشوھ  ناصـصختم  میا و  هتفرگن ماو  هیراع و  یـسک  زا  ار  نآ  نوچ  دور ؛ یمن نیب  زا  یروانف  نیا  دنربب ، نیب  زا  تسناوت -  دنھاوخن  هتبلا  هک  دـنناوتب -  ام  نانمـشد 

یا یروانف نینچ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـشاذگ  یمن مھ  رگید  لاس  دـص  ات  دوب ، یناھج  تردـق  زکارم  اھیبرغ و  لیم  هب  رگا  هتبلا  دـننک . ادـیپ  تسد  نآ  هب  دـنا  هتـسناوت

هن نالووسم ، هن  تلود ، هن  ار  دنمـشزرا  شناد  نیا  تسا و  دنمـشزرا  هدمآ ، تسد  هب هچنآ  نیاربانب  تسا . هتفرگ  ماجنا  ام  میرحت  اھنآ و  مغر  یلع راک ، نیا  دنک و  ادیپ  تسد 

رگا هتبلا  تفرگ . دھاوخن  هتفرگن و  تروص  مھ  یا  هلماعم اعطق  دنک ؛ هلماعم  نآ  یور  دھدب و  تسد  زا  هک  درادـن  قح  روشک  نیا  دارفا  زا  یدرف  چـیھ  هن  یمتا و  یژرنا  نامزاس 

مھ هب  زیچ  همھ  دننک ، یبلط  هدایز دنتفیب و  شلاچ  هب  هیـضق  نیا  رـس  یمالـسا  یروھمج  اب  دنھاوخب  دـندش ، یمالـسا  یروھمج  نالووسم  اب  وگتفگ  نیا  دراو  هک  ییاھنآ 

ار هچنآ  یروانف و  نیا  ام  دوب . میھاوخن  یزایتما  چیھ  نداد  هب  رـضاح  اقلطم  هنیمز  نیا  رد  ام  کشالب  دروخ و  دنھاوخ  ینھد  وت  یمالـسا  یروھمج  زا  اعطق  تخیر و  دـھاوخ 

مدقم طوطخ  هب  ندیسر  ات  زونھ  هتبلا  مینک . ظفح  دیاب  میا ، هدروآ تسد  هب  یقیقحت  یملع و  ریگمشچ  یاھتفرـشیپ  زا  نامزیزع  روشک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادمحب  هک 

یملع و درواتسد  طقف  هن  هک  دندوب  هدرک  یراک  روشک  نیا  اب  میا . هدرک عورش  رفص -  تفگ  دوش  یمن رفـص -  ریز  زا  هک  تسا  نیا  شتلع  میراد . هلـصاف  یلیخ  ملع  یروآنف و 

اج نیا زا  یمالسا  بالقنا  میدرک ! عورش  یدیمون » اب  هارمھ  چیھ   » زا هکلب  میدرکن ، عورـش  چیھ »  » هطقن زا  ام  نیاربانب ، دشاب . هتـشادن  مھ  ار  نآ  دیما  یتح  هکلب  یروآنف ،

. تسا هدرک  تفرشیپ  زورما  هللادمحب  دش و  نادیم  دراو 

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هقطنم هب  بالقنا  لیاوا  هدنب  دنزاس . یم اھ  یوروش مھ  ار  ام  یولیس  میرخ و  یم اکیرما  زا  ار  مدنگ  ام  هک  دوب  نیا  میدز ، یم هشیمھ  ام  هک  ییاھفرح  وزج  بالقنا  زا  لبق 

یراوشد ی  هزاس ولیس ، نوچ  مداتفا ؛ هدجس  هب  اج  نامھ مرظن  هب  دنا . هتخاس مک  تیفرظ  اب  یولیس  کی  امش  ناسدنھم  یگدنزاس و  داھج  یاھ  هچب مدید  متفر و  بونج 

تـسرد میتسناوت  ار  هدیچیپ  زیچ  نیا  ام  تسا . یی  هدیچیپ ی  هزاس اما  دیآ ؛ یم رظن  هب  یی  هداس زیچ  دنک ، یم هاگن  نآ  رھاظ  هب  ناسنا  یتقو  تسین . ناسآ  یلیخ  تسا ؛

یایند یبات  جک یلدمھان و  رھق و  نیاربانب  میا . هتخاس مھ  رگید  یاھاج  یلیخ  یارب  میتسھ ؛ الاب  یاھ  تیفرظ اب  یللملا  نیب ربتعم  یاھزاسولیـس  زا  یکی  ام  زورما  مینک .

تـسا نکمم  هلب ، دروآ . یمرد ار  ام  یژولونکت  ردـپ  یداصتقا  میرحت  دـنیوگ  یم دـنریگ و  یم رظن  رد  هعجاف  کی  ناونع  هب  ار  نیا  اھ  یـضعب دـشن . مامت  ام  ررـض  هب  ام ، اب  برغ 

نآ یور  ار  شریسم  هدیشک و  شدوخ  تسد  هب  ناسنا  هک  ییاھ  هداج مھ  یھاگ  تسین ؛ بوخ  هتلافسآ  ی  هداج هشیمھ  اما  دریگب ، ناسنا  یولج  زا  ار  هتلافـسآ  ی  هداج

ییاھاج هب  ار  ام  دـنا ، هدیـشک نارگید  هک  یی  هتلافـسآ ی  هداج دـنک . یم رب  نایم ار  هار  مھ  یھاـگ  تسا ؛ رتدـیفم  یلیخ  ناـسنا  تالـضع  ندرک  مکحم  یارب  دـنک ، یم یط 

رد ار  دوخ  طاطحنا  تلع  ام  مینز . یم رب  نایم هار  میشک و  یم رب  نایم ی  هداج یھاگ  میـشکب ، هداج  نامدوخ  میھاوخب  رگا  دنتـساوخ . یم هداج  نآ  یاھ  هدنـشک هک  درب  یم

یروانف ملع و  یاھ  هنیمز رد  متفگ - هک  روط  نامھ یمالـسا - یروھمج  ماظن  تامدخ  نیرتگرزب  زا  یکی  میا . هدمآ نوریب  تیعـضو  نآ  زا  ام  زورما  میناد . یم یگدش  نوسفا نآ 

. میناوت یم هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  هک  تسا  نیا 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  ام  یداصتقا ! ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  هب  دـننک  یم دـیدھت  ار  ام  میا . هتفر نامـسآ  هب  نیمز  زا  ام  لاس - جـنپ  راھچ  تسیب و  نیا  نآلا - ات  گنج  عورـش  نامز  زا 

رد هک  دنزاسب  ار  ییاھ  حالس دنتسناوت  ام  یاھناوج  یداصتقا  ی  هرصاحم یاھ  هرود نیرت  تخس رد  میدروآ . تسد  هب ار  تاناکما  همھ  نیا هک  هدوب  یداصتقا  ی  هرصاحم ی  هرود

یطیارـش هچ  رد  ام  یاھناوج  ار  وات »  » کـنات دـض  کـشوم  نیمھ  تشادـن . سک  چـیھ اـکیرما  ی  هدرکزیزع تلود  ود  یکی  اـھ و  ییاـکیرما زا  ریغ  ار  اـھ  حالـس نآ  اـیند  ی  همھ

یدامتم یاھلاس  زا  هدنب  دنک ، یم زورب  دراد  دـینک  یم هظحالم  امـش  زورما  هک  یی  یملع یاھ  تفرـشیپ نیمھ  دـنتخاس . اما  دوب ، هتـسب  ناشیور  اھرد  ی  همھ دـنتخاس ؟

رطاخ هب شا  یی هتـسھ یژرنا  عوضوم  هتبلا  دـنک . یم زورب  دراد  فلتخم  یاھ  شخب رد  یرگید  زا  سپ  یکی  نـآلا  هک  دـننک ، یم یگرزب  یاـھراک  دـنراد  اـم  یاـھناوج  متفگ  یم

؛ تسین راک  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  اعقاو  هتفرگ ، ماجنا  نوگانوگ  یاھ  شخب رد  هک  یرگید  یاھراک  راک ، نیا  فیدر  رد  الا  و  هدش ؛ صخاش  هتسجرب و  نآ ، یور  ایند  تیساسح 

یریگ تخس یباسحدب و  طیارش  رد  هدوب ، یداصتقا  یسایس و  راشف  طیارـش  رد  هدوب ، یداصتقا  ی  هرـصاحم طیارـش  رد  همھ  اھ  نیا درادن . یعافد  یماظن و  ی  هبنج اھتنم 

یگرزب یلیخ  تیفرظ  نیا ، میتسناوت . ام  یلو  هدوب ؛ دـندرک ، یم یباسحدـب  یکـشخ و  نخان یـسنجدب و  نکیل  دنتـشاد ، مھ  یداصتقا  ی  هطبار ام  اب  یتح  هک  ییاھتلود 

. دنسانشب دیاب  ام  یاھناوج  ار  تیفرظ  نیا  دناوت . یم هک  تسا  تلم  کی  یارب 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

میرحت نیا  دنا ، هتسناوت اجرھ  هتـشذگ ، یاھ  لاس لوط  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  دننک ، یم یداصتقا  میرحت  هب  دیدھت  دننز ؛ یم یداصتقا  ی  هرـصاحم زا  مد  زورما  هک  ییاھنیا 

هب دندوب ، هتفرگ  ربارب  دنچ  دیاش  مھ  ار  اھ  نآ لوپ  هدـش و  یرادـیرخ  توغاط  میژر  نامز  زا  هک  ار  یلیاسو  زونھ  ییاپورا ، یاھ  تلود زا  یـضعب  نآلا  نیمھ  دـنا . هدرک لامعا  ار 

زاب هار  نورد  زا  تسا ، هتـسب  فرط  نیا  زا  هار  دـندید  یتقو  ام  یاھ  ناوج دـندادن . ام  هب  ار  مزـال  تاـعطق  اـھرازبا و  مھ  یدراوم  رد  اـھ  نآ رتـالاب ؟ نیا  زا  میرحت  دـنھد ! یمن اـم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 3 
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رگا ـالا  و  دزاـسب ؛ شدوـخ  تسد  هـب  ار  دوـخ  ناـمرد  دـنک ؛ شواـک  دوـخ  نورد  رد  دـنک ؛ هـعجارم  شدوـخ  نورد  هـب  هـک  تـسا  تـسرد  نـیا  لقتـسم ، تـلم  کـی  یارب  دـندرک .

تداع شور  نیا  هب  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  توغاط ، میژر  نارود  رد  یداـمتم  یاـھ  لاـس هک  ناـنچمھ  میتسیاـب - هنیـس  هب  تسد  نارگید  ی  هناـخ رد  تشپ  میتساوخ  یم

رثا رب  ام  دوب . ناشیا  اب  قح  رتھب ! دـنتفگ  دـندرک و  یتقوشوخ  راھظا  ماـما  دـندرک ، میرحت  ار  اـم  یتقو  دوب . قباـس  عضو  ناـمھ  میتشادـن و  یلقتـسم  یگدـنز  دـندوب - هداد 

؟ دراد یی  هدیاف دیدھت ، نیا  دننک ؛ یم دیدھت  ار  ناریا  تلم  اھ ، فرح نیا  اب  تسا . روط  نیمھ مھ  الاح  میدرک ؛ ادیپ  کرحت  میدمآ و  دوخ  هب  میرحت ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تسایس نارادمدرس  فرح  تساکیرما . ی  هدحتم تالایا  میژر  مھ  نانمـشد  نیا  رادولج  دندنـسپ . یمن ام  تلم  یارب  ار  ولج  هب  تکرح  نیا  اھنآ  میراد و  ینانمـشد  ام  هتبلا 

هملک کی  اھنآ  لد  فرح  اما  دننز ؛ یم ینوگانوگ  یاھفرح  الاح  منک ؛ نایب  امـش  یارب  ار  اکیرما  یـسایس  ناگدـننادرگ  لد  فرح  نم  دـینک  هجوت  تسیچ ؟ ناریا  تلم  اب  اکیرما 

ی هرطیـس امـش  روشک  رب  ام  بالقنا  زا  لبق  دـنیوگ  یم اھنآ  دـینادرگرب . ام  هب  ار  نآ  تسا ، هتفرگ  اـم  زا  امـش  بـالقنا  هک  ار  یزیچ  نآ  ناریا ! تلم  یا  دـنیوگ : یم اـھنآ  تسا ؛

تالماعم تفن ، ی  هیضق رد  تسا . یتیعقاو  نیا  تفرگ . یم هزاجا  ام  ریفس  زا  شا  یللملا نیب یاھمیمصت  یارب  امش  روشک  سیئر  میتشاد ؛ یگنھرف  یسایس و  یداصتقا ،

. درک یم هرکاذم  سیلگنا  ریفس  اکیرما و  ریفس  اب  دوخ  تامادقا  یارب  نوعلم  یولھپ  هاش  مدرم ، اب  دروخرب  عون  رد  یتح  یساملپید و  یسایس  نوگانوگ  طباور  یللملا ، نیب

دینادرگرب ام  هب  ار  نیا  درک ؛ نوریب  ار  ام  دمآ و  بالقنا  میتشاد ، ار  هطلس  نیا  امش  روشک  رب  ام  دنیوگ  یم دندرک . یم ارجا  اھنیا  دندیدنـسپ ، یم دنتـساوخ و  یم اھنآ  ار  هچنآ 

دنروآ یم ار  یسارکومد  مسا  دنروآ ، یم ار  یمتا  یژرنا  مسا  دنروآ ، یم ار  رشب  قوقح  مسا  الاح  تسا . نیا  اھییاکیرما  فرح  مینک . ادیپ  هطلس  امـش  روشک  رب  هرابود  ام  ات 

تموکح ام  امـش  داصتقا  رب  مینک ، نییعت  ام  ار  امـش  یاھتلود  رگید  راب  دـیھدب  هزاجا  دـنیوگ  یم تسا ؛ ناـمھ  یعقاو  فرح  تسا . فرح  اـھنیا  دـننز ؛ یم تسیرورت  تمھت  و 

. دنراد ار  عقوت  نیا  ناریا  تلم  زا  دنروط . نیا رگید  یاھتلود  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  نانچمھ  دیـشاب ؛ اجک  یناھج  یاھیدنب  بطق رد  امـش  مینک  نییعت  هک  میـشاب  ام  مینک و 

یزیچ نامھ  دـنھد ، یم زورب  دوخ  زا  اھییاکیرما  زورما  هک  هچنآ  تسا . هدرکن  یتوافت  هتـشذگ  اب  زورما  دـنا . شلاچ نیا  رد  ناریا  تلم  اـب  اـھییاکیرما  تسا  لاـس  تفھو  تسیب

درسلد یناور ، گنج  تاغیلبت  باعرا ، دیدھت ، زا  تسا  ترابع  مھ  ناشرازبا  تسا . هدوب  ناشنھذ  رد  هشیمھ  ناریا ، تلم  هب  تبسن  لاس  تفھو  تسیب لوط  رد  هک  تسا 

اب و  یـشیاسرف -  یاـھراشف  دـنروایب -  راـشف  تساـھنیا . امـش  تلم  نانمـشد  رازبا  دـنناوتب ، رگا  اـھتیبصع ؛ کـیرحت  یگتـسدود و  داـجیا  مدرم ، ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک 

تیاـفک ناـش و  هدـنیآ ناـشتیقفوم ، رد  مدرم  هـکنیا  یارب  دـنروآ ، دوـجو  هـب  تـینما  مدـع  ساـسحا  مدرم  رد  هـکنیا  یارب  دـننک ؛ تـشرد  گرزب و  هتــسجرب ، ار  اـھنیا  تاـغیلبت 

روشک ناریگ  میمصت دنناوتب  دیاش  دننک ؛ یگتسدود  راچد  ار  نیلوئسم  دنناوتب  دیاش  دنروایب ، راشف  تساھنیا . نمشد  راک  دننک ؛ ادیپ  هھبش  کش و  دیدرت و  ناشنالوئـسم 

ار ناریا  تلم  ام  هک  دـننک  یم دـیدھت  درادـن . یرگید  رازبا  نمـشد  تساھنیا ؛ نمـشد  رازبا  تساھنیا ؛ نمـشد  راک  دـننک ؛ لزلزت  راـچد  ناـشدوخ  گرزب  یاـھیریگ  میمـصت رد  ار 

، ملع رد  میا و  هدرک ادـیپ  یتفرـشیپ  زورما  ام  رگا  تسا !؟ هدوبن  وگروز  یاھتردـق  امـش  میرحت  راچد  ناریا  تلم  الاح  ات  رگم  دـیدرکن !؟ میرحت  ـالاح  اـت  رگم  درک ؛ میھاوخ  میرحت 

یملع تفرـشیپ  میا ؛ هدرک ادـیپ  یماظن  تفرـشیپ  ام  تسا . هدـمآ  شیپ  ام  یارب  میرحت  طیارـش  نیمھ  رد  اھنیا  مینز ، یم ار  لوا  فرح  هقطنم  رد  عیانـص ، زا  یخرب  تعنص و 

ادیپ تفرشیپ  ام  درک ، یمن روصت  ایند  هک  هدیچیپ  رایسب  عیانص  زا  یخرب  رد  تعنص ، ی  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ  روآ  تفگش یاھتفرـشیپ  یکـشزپ  یاھ  هنیمز رد  میا ؛ هدرک ادیپ 

، ناشدوخ کـچوک  ی  هعومجم کـی  زا  ریغ  دـنھد  یمن هزاـجا  زگرھ  اـھنآ ، ناگدـنراد  هک  ار  ییاھـشناد  مولع  میا ؛ هدرک ادـیپ  تفرـشیپ  یتسیز  مولع  ی  هنیمز رد  اـم  میا . هدرک

اجنیا هب  دـیاش  دـندرک ، یمن میرحت  رگا  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  میرحت  طیارـش  رد  اـھنیا  ی  همھ مـیا . هدرک ادـیپ  تـسد  اھـشناد  نـیا  هـب  اـم  دـنک ؛ ادـیپ  تـسد  اـھنآ  هـب  یـسک 

؛ مینک هدافتـسا  نامناناوج  دادعتـسا  راکتبا و  زا  هک  میداتفا  یمن رکف  هب  ام  دنداد ، یم ام  هب  ار  ناشدوخ  مدنچ  هتـسد  یاھحالـس  دـنتفرگ ، یم ار  ام  لوپ  رگا  میدیـسر ؛ یمن

زاـب ار  اـھرازاب  رگا  میـشاب . رتوـلج  تادـیلوت  نیا  رد  هقطنم  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  مینک و  دـیلوت  مھ  کـشوم  مـینک ، دـیلوت  مـھ  کـنات  مـینک ، دـیلوت  مـھ  اـمیپاوھ  زورما 

میرحت زا  ار  اـم  میدوـب . هدیـسرن  اھتفرـشیپ  نیا  هب  اـم  مـھ  زورما  دـنتخیر و  یم ناـشبیج  یوـت  دـنتفرگ ، یم ار  اـم  لوـپ  دـنداد ، یم اـم  هـب  میتـساوخ  یم هـچرھ  دـندرک ، یم

!؟ دیناسرت یم

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

ینوریب شلاچ  نیرت  مھم زورما  میراذـگب ؛ راـنک  ار  یتسیاـبردور  نوریب . ی  هیحاـن زا  مھ  و  ناـمدوخ - یاھفعـض  ناـمدوخ - ی  هیحاـن زا  مھ  میراد ؛ مھ  یلیمحت  یاھـشلاچ  اـم 

هنایمرواخ نوچ  برغ - اھییاکیرمآ ، هن  دـنراد - یزیر  همانرب مھدزون  نرق  زا  هنایمرواخ  یور  اھ  نیا دیـشاب . هتـشادن  یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  تساکیرما ؛ ی  هیحان زا  اـم ، یلیمحت 

هنایمرواخ و  تارمعتسم ؛ ی  هقطنم دنھ ، سونایقا  تسا و  رگرامعتسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  تسا . دنھ  سونایقا  هنارتیدم و  یایرد  نیب  لصاف  ی  هقطنم

زا تظافح  یارب  مھدزون ، نرق  رد  شذوفن  ناریا و  یور  سیلگنا  یاـھراشف  دنـشاب . تواـفت  یب نآ  هب  تبـسن  دنتـسناوت  یمن هک  هتفرگ ، رارق  ساـسح  ی  هقطنم ود  نیا  نیب 

زا مـھ  لیئارــسا  شیادـیپ  دراد . مـیمعت  هناـیمرواخ  ی  هـمھ هـب  تبــسن  نـیا  و  میدـش ؛ دــنھ  یناـبرق  زور  نآ  اـم  تـفرگ و  ماـجنا  دوـب - اـیناتیرب  تـلود  وزج  زور  نآ  هـک  دــنھ -

هک یوروش ، شیادـیپ  ی  هلئـسم لوا و  گنج  زا  دـعب  ینامثع  تافرـصتم  میـسقت  ی  هلئـسم تفن ، ی  هلئـسم دـش : ادـیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لـماوع  دـعب ، تساـج . نیمھ

نآ رد  هک  ساسح  ی  هقطنم نیا  رد  الاح  دنراد . یزیر  همانرب هنایمرواخ  ی  هقطنم یور  اکیرما - برغ - راوخ  ثاریم رخآ  رد  مھ  دعب  برغ ، درک . دیدشت  ار  عوضوم  اھ ، نیا ی  همھ

ینابم اب  تیدـض  اب  شدوخ و  لوصا  اـب  یمالـسا ،» یروھمج   » ماـن هب  یتلود  ناـھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و  کـیژتارتسا  یدربھار و  ی  هقطنم تفن و 

یروھمج دیدروآرد ؛ امش  دندروآرد ؛ تلم  ار  اکیرما  جل  دیروآ ؟ یم رد  ار  اکیرما  جل  ارچ  امش  دنیوگ : یم اھیضعب  تسا . هدرک  دنلب  رس  اکیرما ، ی  هنازواجتم تسایس  هناملاظ و 

عورش یداصتقا - میرحت  یلیمحت و  گنج  تخـس - یزادنارب  ی  هئطوت اب  لوا ، ی  هلاس هد ی  هرود نآ  رد  اھ  نآ مینک ؟ شراک  هچ  هدمآرد ، اکیرما  جل  دیداد ، لیکـشت  ار  یمالـسا 

اھ نآ هک  یا  هریت یاھربا  نیا  دش . تصرف  کی  یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  یارب  یوحن  هب  مادکرھ  یداصتقا ، میرحت  یلیمحت و  گنج  دننکب . یراک  دنتسناوتن  اما  دندرک ؛

دوخ هب  یاکتا  رکف  هب  ار  ام  یداصتقا ، میرحت  درک ؛ راوتـسا  ممـصم و  ار  اـم  گـنج ، تشاد . یعفاـن  یاـھناراب  ناریا  تلم  یارب  دوخ ، لد  رد  دـنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  رـس  یور 

زا دـعب  دیـسرن و  ییاـج  هب  مھ  نآ  هک  یگنھرف - نوخیبش  یگنھرف و  مجاـھت  دـندرک - لاـبند  ار  مرن  یزادـنارب  دـعب ، ی  هرود رد  دروآ . اـم  یارب  ار  تاـکرب  نیا  ی  همھ تخادـنا و 

اھ نآ هک  یراـک  نآ  هتـسناوتن  یگنھرف  مجاـھت  تسادـیپ  هک  دـیآ ، یم راکرـس  لوـصا  راعـش  اـب  لوـصا و  هب  یکتم  تـلود  کـی  ـالاح  هـک  دـش  نـیا  هجیتـن  یداـمتم ، یاـھلاس 

لقع و یریگراک  هب  اب  نامیا ، اب  داحتا ، اب  تینوصم  نیا  زا  یـشخب  مینک . نوصم  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هار  رد  رگید  یاھ  هئطوت مھ  نیا  زا  دـعب  دـنکب . دنتـساوخ ، یم

ی همھ زا  هدافتـسا  اب  هملک و  داحتا  اب  عمج ، ساوح  اب  زاب ، مشچ  اب  دور ؛ یمن شیپ  یراک  دتفیب ، هار  ددنبب و  ار  مشچ  ناسنا  رگا  هک  منک  یم دـیکات  دـیآ . یم دوجو  هب  ملع 

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

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ار ایند  هطلس ، ماظن  یناھج و  رابکتسا  یناھج . رابکتسا  مییوگ  یم وا  هب  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  یللملا ؛ نیب ی  هطلس ماظن  زا  تسا  ترابع  ام  فدھ  نیا  ینوریب  نمـشد 

راشف وا  یور  دننک ؛ یم ینمشد  تلم  نآ  اب  نارگ  هطلس دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگ  هطلس لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  دنک . یم میسقت  ناریذپ  هطلـس نارگ و  هطلـس هب 

نارگ هطلس راب  ریز  دوشب و  هتفرشیپ  دنموربآ و  دنمتزع و  لقتسم و  دھاوخ  یم هک  تسا  یتلم  کی  نمشد  نیا ، دننکشب . مھ  رد  ار  وا  تمواقم  دننک  یم یعس  دنروآ و  یم

لام ینمـشد  نیا  هتبلا  اکیرما . ی  هدحتم تالایا  ینونک  تلود  یناھج و  مسینویھـص  ی  هکبـش زا  تسا  ترابع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  تسا . ینوریب  نمـشد  نیا  دورن ؛

یاھراشف ثبع ؛ اما  دنا ، هدروآ دراو  راشف  دنا ، هتسناوت هچرھ  تسا . هدوب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اب  ینمـشد  تسایـس  اما  دنک ، یم رییغت  اھـشور  تسین ؛ زورما 

. ناشیناور گنج  هن  ناش ، یسایس راشف  هن  ناش ، یماظن دیدھت  هن  ناشیداصتقا ، میرحت  هن  دنک ؛ راداو  ینیشن  بقع هب  ای  دنک  فیعض  ار  ناریا  تلم  تسا  هتسناوتن  اھ  نآ

ناریا تلم  اب  ینمشد  رد  نمشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  میتسھ ؛ رت  یوق رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما 

. تسھ ینمشد  نیا  اما  تسا ؛ هدنام  ماکان  یمالسا  یروھمج  ماظن  و 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 4 
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یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناریا تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادـیم  منک  یم ضرع  نم  دـنھد . رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یم تسا . رگید  یکی  مھ  یداـصتقا  گـنج 

هن تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دنک ، لابند  مھ  دیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  اب  تسا . زاب 

ام دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  روـشک  نـالاعف  درکیور  تـلود و  درکیور  دـعب  لاـس  ود  یکی  اـت  دــیاش  لاـس ٨۶ و  مدرم . داـحآ  یارب  یتـح  دـندنمتورث ، هـک  یدارفا  یارب  طـقف 

هب میرحت  لاح  رد  ام  دنا ؟ هدرکن میرحت  الاح  ات  رگم  دـنزب . یا  هبرـض ام  هب  دـناوت  یمن میرحت  مینک . یم میرحت  هک  دـننک  یم دـیدھت  مینک . افوکـش  ار  نامدوخ  داصتقا  میناوت  یم

یطئارش رد  میرحت  میا . هدیسر روشک  رد  عیسو  یاھ  یگدنزاس نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یملع  یاھتفرشیپ  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یا  هتسھ یژرنا 

ود یکی  یتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  دـنک . رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  اـم  تمھ  هک  تھج  نیا  زا  دوش ؛ ماـمت  اـم  عفن  هب  تسا  نکمم  یتح 

دنناوـت یم هـک  یدارفا  یتـح  دـنراد ، یراذـگ  هیامرـس ییاـناوت  هـک  یناـسک  دـننک . هدافتـسا  دـیاب  هـمھ  لـصا ۴۴  یاھتــسایس  زا  دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  دــعب ، لاـس 

کیرش رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم دننک ؛ یراذگ  هیامرس دنناوت  یم مدرم  فلتخم  فونص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھ  نیا دنھد ، ماجنا  تکرش  عامتجا و  اب  ار  یراذگ  هیامرس

زا دـنناوت  یم مھ  مدرم  داحآ  ی  هیقب تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوش - یم لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک  یتلادـع  ماھـس  رب  هوالع  دنـشاب . میھـس  دـنوش و 

تورث دـیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اھ  نآ هب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراشم  یاھ  هار دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  دراد . هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا 

یزارد تسد یموـمع  لاوـما  هب  یـسک  تقو  کـی دراد . قرف  نارگید  تورث  تراـغ  اـب  تورث  دـیلوت  تسا . عناـم  یب یمالـسا  رظن  زا  تورث  دـیلوت  تـسا . هعماـج  یارب  یموـمع 

سدقم و عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھ  نیا دسر ؛ یم یدام  یاھدرواتـسد  هب  نوناق  زا  یوریپ  نودب  نوناق و  یب یـسک  تقو  کی دنک ، یم

ییارگ فرصم دینکن . فارسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگ  یم ام  هب  مالسا  دشابن . فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  تسا . نسحتـسم  بولطم و  مالـسا ، رظن  زا 

رد ازاـن  دـکار و  تروص  هب  هن  ار  لاـم  دـینکب . رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یا  هلیـسو ار  ناـمھ  زاـب  دـیروآ ، یم تسد  هب  تورث  دـیلوت  زا  هک  هچنآ  تسین . مالـسا  لوبق  دروـم  یطارفا 

، اھ نیا هب  هجوت  اب  اما  دـینک ؛ یگدـنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دـیروایب -

هک دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴  یاھتسایس  لصا ۴۴ و  حور  دـنرب . یم دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داحآ  تورث  دـینک . دـیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  ینعی  لالقتسا  میھدب . ناشن  نامدوخ  زا  زیچ  همھ  رد  ار  لالقتـسا  نیا  یتسیاب  ام  تسا . هدش  ایند  ی  همھ رد  یندز  لثم  ی  هنومن کی  ام  تلم  لالقتـسا  زورما 

ار نآ  تسا ، قبطنم  ام  یاھ  نامرآ ام و  یاھفدـھ  اب  هک  هچنآ  تسام ، تحلـصم  هک  هچنآ  تسام ، تعفنم  هک  هچنآ  میریگن . دوخ  هب  لاـعفنا  تلاـح  ملاـع ، نادـنمتردق  تکرح 

یا هرود کی  دـنک . تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  هک  دراد  ار  تردـق  نیا  هک  هداد  ناشن  ام  تلم  و  میریگن . رارق  نمـشد  یـسایس  راک  نمـشد و  تاغیلبت  راشف  ریز  مینک ؛ لاـبند 

نآ زا  دعب  درک . لمحت  تردق  لامک  اب  تلم  یلو  دنداد ، رارق  هلاس  تشھ تخس  نیگنـس و  گنج  کی  راشف  ریز  ار  تلم  نیا  دنداد و  مھ  تسد  هب  تسد  ملاع ، برغ  قرش و 

یداصتقا میرحت  اـم  هک  تسا  هدوب  یک  دـننک ! یم دـیدھت  یداـصتقا  میرحت  هب  ار  اـم  هزاـت  ـالاح  میتشاد . رارق  یداـصتقا  میرحت  راـشف  ریز  یتاـغیلبت ، یاـھراشف  ریز  زورما ، اـت 

؛ دـنناد یم مھ  اھ  یبرغ ار  نیا  میدروآ . تسد  هب  یداـصتقا  میرحت  یاوھ  لاـح و  رد  ار  اـھ  نیا ریغ  یا و  هتـسھ ی  هنیمز رد  یملع  یاھتفرـشیپ  نیمھ  اـم  میـشاب ؟ هتـشادن 

؛ دننک لوبق  دنونـشب و  دنتـسین  رـضاح  هک  دنبرغ  ینابم  برغ و  رکفت  برغ و  فرح  ی  هتفیرف بوذجم و  یردق  هب  هک  دنتـسھ  یا  هدـع هنافـساتم ، لخاد  رد  هتبلا  دـنمھف . یم

! دننک یمن لوبق  اھ  نیا دننکن ، قیدصت  نارگید  ات  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  روشک  رد  یملع  تفرشیپ  هک  مھ  ار  هچنآ  یتح 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنک عمج  ار  اھنآ  یاپ  تسد و  دـناوتیم  هک  داتفا  رکف  هب  اکیرما  دـندروخ . اجنیا  ار  یلـصا  یهبرـض  یثعب  میژر  مادـص و  ینعی  دـش . هدز  لباقم  یهھبج  هب  مھ  یناوارف  تابرض 

هک دز ، زواجتم  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ار  یلـصا  یهبرـض  عقاو  رد  دندیمھف . ار  نیا  تسین ؛ شمدرم  هب  یکتم  هک  یلاخوت  تسا  یمیژر  دـندید  ینعی 

نیا زا  اـھفرح . نیا  زا  هرـصاحم و  میرحت و  دـنیوگیم  دیونـشیم  ـالاح  دـش . رتیوـق  زورهبزور  یمالـسا  یروـھمج  اـما  دـینکیم . هظحـالم  هـک  دـش  یھتنم  اـھاجنیا  هـب  شرخآ 

زا میدـناسر و  اجنیا  هب  زورما  ار  نامدوخ  یلاخ  تسد  یماظن  یاھورین  هک  تسا  هدوب  اھمیرحت  نامھ  نایم  رد  ام  دوب . گنج  یهرود  رد  رتدـب  بتارمب  اـھمیرحت  اھهرـصاحم و 

اب راکتبا ، اب  تردق ، اب  تسا  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  هک  یتاناکما  تسا . هقطنم  نیا  رد  یماظن  یئاناوت  مدقم  طخ  رد  یمالـسا  یروھمج  یماظن ، یاھیئاناوت  ظاحل 

یاج هک  مھ  نوگانوگ  یاھتفرشیپ  یروانف و  یملع و  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  تسا . هدرک  هریخ  ار  اھمـشچ  دروایب ، دوجو  هب  ینورد  شـشوج  اب  دوخ و  تیقالخ  زا  هدافتـسا 

هن اھمیرحت  ینعی  دمآ . ناریا  تلم  تسد  هب  راشف ، نارود  رد  میرحت و  نارود  رد  همھ  اھنیا  تسا . یاهتسھ  یژرنا  یهلاسم  نیا  شاهنومن  کی  هک  تسا ، نشور  دراد و  دوخ 

. درک راداو  تکرح  هب  تشاداو و  رکف  هب  ار  ینورد  یاھورین  درک ؛ سکع  رثا  هکلب  درکن ، یرثا  طقف 

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تفن یهدننک  دیلوت  هک  یروشک  نیزنب . رد  فارـسا  تالقنت ، نوگانوگ و  لئاسو  رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  مینکیم ؛ فارـسا  ام  میتسھ ؛ یفرـسم  مدرم  ام 

یـشخب هکنیا  یارب  مینک  دراو  یرگید  یاھزیچ  ای  مینک  دراو  نیزنب  میھدـب  اھدرایلیم  لاس  رھ  تسین !؟ روآبجعت  نیا  تسا ! نیزنب -  تفن -  یهدروآرف  یهدـننک  دراو  تسا ،

هار قافنا  رد  یتح  تسا ؛ دب  فارـسا  مینک . هاگن  نیا  هب  یلم  بیع  کی  ناونع  هب  تلم ، ام  تسا !؟ تسرد  نیا  دننک ! شاپ  تخیر و  دھاوخیم  ناشلد  ام  تلم  تیعمج و  زا 

لمع یروجنیا  مھ  ادـخ  یارب  قافنا  رد  ١ ؛) «) طسبلا لک  اھطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  کدی  لعجت  ال  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  دـنیوگیم . مھ  ادـخ 

هک یناسک  اوقفنا ؛» اذا  نیذـلا  و  : » دـیامرفیم نآرق  میروایب . رد  یلم  گنھرف  کـی  تروص  هب  اـم  دـیاب  ار  نیا  ندرک . جرخ  رد  یورهناـیم  یورهناـیم ؛ دـینکن . طـیرفت  طارفا و  نک .

مالـسا هن ، دننکیم ؛ یگدنز  ناشدوخ ، رب  راشف  اب  دنریگیم و  گنت  هن  دـننکیم -  یورهدایز  دـننکیم -  فارـسا  هن  ٢ ؛) «) اورتقی مل  اوفرـسی و  مل  ، » دننک جرخ  دـنھاوخیم  یتقو 

دینیبیم هکنیا  دننک . یگدنز  طسوتم  دننک ، یگدنز  یلومعم  هن ، دـننک ؛ یگدـنز  ینانچنآ  دـھز  تضایر و  اب  یتسیاب  مدرم  هک  دـیوگیمن  مالـسا  دـنکیمن . هیـصوت  مھ  ار  نیا 

 - مینکیم میرحت  مینکیم ، میرحت  مینکیم ، میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  ار  ام  تلم  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تعاسهبمد ، مئاد و  یجراخ ، یاھتلود  یجراخ ، یاھلوضف  زا  یـضعب 

نکمم میـشاب ، جرخ  رد  یراگنلو  فارـسا و  لھا  یاھمدآ  رگا  ام  تساـم . یفنم  تیـصوصخ  نیمھ  هب  ناشدـیما  مشچ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـناهدرک -  میرحت  مھ  اـھراب 

، دراد ار  دوخ  تحلصم  باسح  دراد ، ار  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  دراد ، ار  شدوخ  راک  باسح  هن ، هک  یتلم  اما  دوشب ؛ مامت  تخـس  راگنلو  فرـسم و  مدآ  یارب  میرحت  تسا 

لمع هللااشنا  میراد و  هگن  دای  هب  ناـضمر  هاـم  زا  ار  هتکن  نیا  دوشیمن . دراو  یررـض  میرحت  زا  یتلم  نینچ  کـی  رب  دـننک . میرحت  بوخ ، دـنکیمن . فارـسا  دـنکیمن ، یورهداـیز 

. مینک

رطف  / ٠٧/٢١/١٣٨۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نتفرگ تخس  نیا  برغم ، ناذا  ات  حبص  ناذا  زا  ی  هزور ندیشک ، یگنشت  ندیشک ، یگنسرگ  نیا  تسا . نارگید  هب  قافنا  دوخ و  رب  نتفرگ  تخس  ی  هلئـسم رگید  سرد  کی 

بـش رد  دـنیب  یم هک  دربیم  تذـل  ردـقچ  ناسنا  دـندرک . ار  قافنا  ماسقا  عاونا و  نارگید  هب  دـنتفرگ و  تخـس  یریگ  هزور اـب  ناـشدوخ  هب  اـم  مدرم  زا  یرایـسب  تسا . دوخ  رب 

یتاولـص یئاونان  نیا  زا  نان  نسح ، ماما  قشع  هب  بشما  هک  دـنا  هدز ولبات  یئاونان  کی  رـس  یالاب  ناضمر ، هام  ی  همین رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) یبتجم ماـما  تدـالو 

مدرم یراکتبا  یاھراک  هنوگنیمھ  ی  هلیـسو هب  دجاسم -  رد  یاھراطفا  ناشن ، مان و  یب یاھراطفا  اھراطفا -  رد  هک  یئاھقافنا  نیا  دربب . نان  دـیایب  دـھاوخیم  هک  رھ  تسا ؛

لئاسم زا  یکی  نوچ  منکب ؛ گنرد  یکدـنا  هتکن  نیا  یور  نم  مینک . قافنا  نارگید  هب  میریگب ، تخـس  دوخ  رب  تسا . رگید  نیرمت  کـی  تسا ، رگید  سرد  کـی  نیا  دـنداد ، اـم 

. تسا نیا  ام  عامتجا  روشک و  مھم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 5 
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تفن ی  هدننک دیلوت  هک  یروشک  نیزنب . رد  فارـسا  تالقنت ، نوگانوگ و  لئاسو  رد  فارـسا  نان ، رد  فارـسا  بآ ، رد  فارـسا  مینکیم ؛ فارـسا  ام  میتسھ ؛ یفرـسم  مدرم  ام 

یـشخب هکنیا  یارب  مینک  دراو  یرگید  یاھزیچ  ای  مینک  دراو  نیزنب  میھدـب  اھدرایلیم  لاس  رھ  تسین !؟ روآ  بجعت نیا  تسا ! نیزنب -  تفن -  ی  هدروآرف ی  هدـننک دراو  تسا ،

هار قافنا  رد  یتح  تسا ؛ دب  فارـسا  مینک . هاگن  نیا  هب  یلم  بیع  کی  ناونع  هب  تلم ، ام  تسا !؟ تسرد  نیا  دننک ! شاپ  تخیر و  دھاوخیم  ناشلد  ام  تلم  تیعمج و  زا 

. نک لمع  یروجنیا  مھ  ادخ  یارب  قافنا  رد  طسبلا ؛» لک  اھطـسبت  کقنع و ال  یلا  هلولغم  کدی  لعجت  ال  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  یادخ  دنیوگیم . مھ  ادـخ 

یتقو هک  یناسک  اوقفنا ؛» اذا  نیذـلا  و  : » دـیامرفیم نآرق  میروایب . رد  یلم  گنھرف  کی  تروص  هب  ام  دـیاب  ار  نیا  ندرک . جرخ  رد  یور  هنایم یور ؛ هناـیم دـینکن . طـیرفت  طارفا و 

مھ ار  نیا  مالـسا  هن ، دننکیم ؛ یگدنز  ناشدوخ ، رب  راشف  اب  دنریگیم و  گنت  هن  دننکیم -  یور  هدایز دننکیم -  فارـسا  هن  اورتقی ؛» مل  اوفرـسی و  مل  ، » دننک جرخ  دـنھاوخیم 

زا یـضعب  دینیب  یم هکنیا  دننک . یگدنز  طسوتم  دننک ، یگدـنز  یلومعم  هن ، دـننک ؛ یگدـنز  ینانچنآ  دـھز  تضایر و  اب  یتسیاب  مدرم  هک  دـیوگیمن  مالـسا  دـنکیمن . هیـصوت 

مھ اھراب  مینکیم -  میرحت  مینکیم ، میرحت  مینکیم ، میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  ار  ام  تلم  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تعاس ، هب مد مئاد و  یجراخ ، یاھتلود  یجراخ ، یاھلوضف 

میرحت تسا  نکمم  میـشاب ، جرخ  رد  یراگنلو  فارـسا و  لھا  یاھمدآ  رگا  ام  تسام . یفنم  تیـصوصخ  نیمھ  هب  ناشدیما  مشچ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنا -  هدرک میرحت 

یور هدایز دراد ، ار  دوخ  تحلـصم  باسح  دراد ، ار  دوخ  جرخ  لخد و  باسح  دراد ، ار  شدوخ  راک  باـسح  هن ، هک  یتلم  اـما  دوشب ؛ ماـمت  تخـس  راـگنلو  فرـسم و  مدآ  یارب 

. مینک لمع  هللااش  نا میراد و  هگن  دای  هب  ناضمر  هام  زا  ار  هتکن  نیا  دوشیمن . دراو  یررض  میرحت  زا  یتلم  نینچ  کی  رب  دننک . میرحت  بوخ ، دنکیمن . فارسا  دنکیمن ،

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هک یراک  رھ  یمالـسا ، ماظن  نتفای  تردق  دشر و  زا  یریگولج  یارب  اھلاس ، نیا  رد  تساکیرما . یاھتـسکش  اکیرما و  یماکان  هاگـشیامن  هنایمرواخ  دینک ، هاگن  امـش  زورما 

گنج لباقم  رد  دنتسناوت . یمن نوچ  دندرکن ، راک  رھ  دندرک ؛ دنتـسناوت  یم راک  رھ  تساطخ ؛ دندزن ، دننزب و  دنتـسناوت  یم یا  هبرـض دینک  روصت  امـش  رگا  دندرک . دنتـسناوت 

هار هب  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  ییاھ  یزاب لامـشرق لاجنج و  وھایھ و  ناشتاغیلبت ، ناشیناور ، گنج  ناشیداصتقا ، میرحت  ناش ، هنادزد مجاھت  ناـش ، یلیمحت

دوبان دراد و  هگن  ار  دوخ  تسناوت  هکنیا  یانعم  هب  طقف  هن  داتـسیا ، داتـسیا . مکحم  دیـشر ، گرزب و  تلم  نیا  ینابیتشپ  هب  یمالـسا  یروھمج  همھ ، لـباقم  رد  دـنتخادنا ،

. دوزفا دوخ  تردق  رب  زور  هب  زور  هکنیا  یانعم  هب  هکلب  دوشن ،

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تخادرپ ار  نآ  ناریا  تلم  دوب ؛ ناریا  تلم  یبلط  تزع یبلط و  یدازآ یبـلط و  لالقتـسا ی  هنیزھ نیا  دوب ؛ یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  درک  تخادرپ  ناریا  تلم  هک  یا  هنیزھ

ی هھد روک  مسیرورت  ناینابرق  دوب . یلم  راختفا  یلم و  تردق  تلم و  لالقتسا  هب  نتفای  تسد  ی  هنیزھ نیا  نوچ  درک ، لمحت  ار  گنج  لاس  تشھ  درواین . وربا  هب  مخ  درک و 

، دـنا هدرک لیمحت  اـم  تلم  رب  هک  یداـصتقا  ی  هرـصاحم یداـصتقا و  یاـھمیرحت  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  یرگید  ی  هنیزھ روشک ، نیا  رد  تصش 

ار ناریا  تلم  ام  هک  دننک  یم دیدھت  بترم  یرابکتسا  یاھتردق  هک  تسا  لاس  ود  منک ، یم تبحص  امـش  اب  نم  هک  الاح  نیمھ  درک . تخادرپ  ناریا  تلم  هک  دوب  ییاھ  هنیزھ

. دنا هدرکن ار  راک  نیا  الاح  ات  راگنا  مینک ! یم هرصاحم  مینک و  یم میرحت 

ات دروآ  یم راشف  دراد  دوخ ، یتاغیلبت  یاھ  هکبـش ی  همھ اب  دوخ و  یداصتقا  یلام و  تردـق  ی  همھ اـب  دوخ ، یـسایس  ناوت  ی  همھ اـب  یرامعتـسا  یراد و  هیامرـس هاـگودرا 

ناریا تلم  دنھاوخ  یم هکلب  تسا - ناریا  تلم  قوقح  زا  یکی  یا  هتسھ قح  یا - هتـسھ قح  زا  طقف  هن  دنکب ؛ میلـست  ینیـشن و  بقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دناوتب  دیاش 

یملع تفرشیپ  ی  هداج رد  زورما  ناریا  تلم  دننک . ینیشن  بقع هب  راداو  شیملع ، تفرشیپ  قح  زا  شیریگ و  میمـصت تردق  قح  زا  شلالقتـسا ، قح  زا  شتزع ، قح  زا  ار 

ی هطقن نیا  رد  هک  ناریا - تلم  دنھاوخ  یمن دنا و  هدش هچاپتسد  اھ  نیا دنک . ناربج  اھتوغاط ، نارود  رد  ار  دوخ  یگداتفا  بقع نرق  ود  دھاوخ  یم هداتفا و  یروانف  تفرشیپ  و 

. تسا هداتسیا  ناریا  تلم  اما  دنروآ . یم راشف  اذل  دنک ؛ ادیپ  تسد  تاقیفوت  نیا  هب  هدش - هتخانش  مالسا  راد  مچرپ ناونع  هب  تسا و  هتفرگ  رارق  ایند  ساسح 

ی هرـصاحم رت  فیعـض یھاگ  رتدـیدش و  یھاـگ  ار  ناریا  تلم  هک  یلاـس  یـس  نیا  رد  بخ ، مینک ! یم یداـصتقا  ی  هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  امـش  هک  دـننک  یم دـیدھت 

یماظن یاھرازبا  هب  جایتحا  ام  هک  دوب  یزور  کی  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  تفرـشیپ  عفن  هب  میرحت  زا  ام  ادبا ! درک ؟ ررـض  ناریا  تلم  درک ؟ ررـض  یـسک  هچ  دـیدرک ، یداصتقا 

هک هدروآ  تسد  هب  ییاھ  یئاناوت ناریا  تلم  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  میرحت  نیا  زا  میتسناوت  ام  میرحت ! دنتفگ : یم دـنتخورف و  یمن ام  هب  ار  یماظن  رازبا  نیرت  هداس میتشاد ؛

نیا دوب . امـش  میرحت  رثا  رب  نیا  بخ ، دننز ! یم اپ  تسد و  دـنراد  دوش ، یم لیدـبت  هقطنم  یماظن  لوا  تردـق  هب  دراد  ناریا  تلم  هکنیا  زا  زورما  زورید ، ناگدـننک  میرحت نامھ 

یھلا ی  هوق لوح و  هب  ناریا  تلم  میسرت . یمن برغ  میرحت  زا  ام  تسا . روج  نیمھ مھ  زورما  میروایب . دوجو  هب  تصرف  کی  میتسناوت  دیدھت  نیا  زا  ام  دزن ؛ ررض  ام  هب  میرحت 

. درک دھاوخ  ربارب  دنچ  فعاضم و  ار  وا  تفرشیپ  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  یشالت  نانچ  نآ یا  یداصتقا ی  هرصاحم رھ  یمیرحت و  رھ  لباقم  رد 

ینسمم  / ١٣٨٧/٠٢/١۵ دابآرون  ناتسرھش  ریاشع  مدرم و  رادید  رد  تانایب 

نوچ ارچ ؟ تسا . یداصتقا  تیلاعف  یاضف  شرتسگ  رب  هیکت  ی  هلئـسم نیمھ  مدرک ، نایب  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  باطخ  لاسما  لوا  رد  هدنب  هک  هچنآ  ی  هلمج زا 

ی همھ زا  لاـس - یـس  بیرق  یداـمتم - یاـھلاس  نیا  لوـط  رد  یمالـسا ، بـالقنا  نمـشد  نم ! نازیزع  دـنک . یم هیکت  تسا و  هدرک  هیکت  هطقن  نیا  یور  نمـشد  صوـصخب 

تاغیلبت زا  هلاس ، تشھ گنج  لیمحت  زا  یماظن ، یاتدوک  زا  یسایس ، ی  هئطوت زا  هدش ؛ لمع  دراو  هدمآ و  شیپ  ناریا  تلم  ی  هدارا مزع و  نتـسکش  یارب  نکمم  یاھھار 

؛ دنا هدرک ار  اھراک  ی  همھ دوش . یم شخپ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  یرابکتـسا  یتسینویھـص و  یاھوگدنلب  زا  لصتم - زور - هنابـش روط  هب  هک  یدولآرھز 

هب یداصتقا ، ی  هرصاحم یداصتقا و  میرحت  بالقنا  لوا  زا  درادن ؛ مھ  یگزات  نیا  دننک . راتفرگ  یداصتقا  ی  هئطوت کی  رد  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  هکلب  هک  دنا  هدیسر هجیتن  نیا  هب 

نامھ دتسیا . یم ام  تلم  مھزاب  دنھدب ، همادا  ار  نیمھ  دنھاوخ  یم اھ  نآ لاح  نیع  رد  داتسیا ؛ تلم  دندروآ ، راشف  تسا ؛ هتـشاد  نایرج  ام  روشک  رد  فلتخم  یاھلکش 

زورما تشادرب ، تھج  همھ  زا  روشک  تفرـشیپ  هار  رد  ار  یدـنلب  یاھماگ  دـمآ و  قئاف  یداصتقا  ی  هرـصاحم ی  هئطوت رب  ام  تلم  هتـشذگ ، لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هک  یروط 

. داتسیا دھاوخ  هئطوت - نیا  صوصخب  و  یا - هئطوت رھ  لباقم  رد  ام  تلم  یناھج ، رابکتسا  نارادمتسایس  تین  وس  یلددب و  مغر  یلع مھ 

هار رد  داد . تاجن  یـسایس  یگتـسباو  زا  ار  اـم  بـالقنا ، دـنھدب . تاـجن  یداـصتقا  یگتـسباو  زا  ار  روشک  دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  راـک  هار 

رگید هک  دـنکب  یراک  یداصتقا  ظاحل  زا  دـناوتب  روشک  ات  دـبلط  یم ار  فلتخم  یاھرـشق  زا  ناریا  تلم  ی  همھ تمھ  اما  تسا ؛ هدـش  یدایز  یاھراک  مھ  یداـصتقا  لالقتـسا 

. دنھدب مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  تسین ؛ ینـسمم  مدرم  هب  باطخ  طقف  تسا ، تلم  ی  همھ هب  باطخ  نیا  دـنکن . ادـیپ  انعم  یداصتقا  ی  هرـصاحم میرحت و  هب  دـیدھت 

ام تیدـج ، راکتـشپ و  اب  نیتم و  تسرد و  یزیر  همانرب اب  مزـال ، یراذـگ  هیامرـس اـب  دراد . مھ  یناوارف  یداـم  یاـھ  هیامرـس دراد ؛ یناوارف  یناـسنا  یاـھ  هیامرـس روشک  نیا 

هتـشادن یکاب  چـیھ  یداصتقا ، ی  هرـصاحم یداصتقا و  میرحت  زا  ایند  یداصتقا  ی  هصرع رد  روشک  رگید  هک  مینکب  یراک  یـصخشم ، ی  همانرب کی  تدـم  رد  تسناوت  میھاوخ 

. میراد مھ  یناوارف  تاناکما  عیسو و  نیمزرس  دشاب . هتشاد  شقن  دناوت  یم یسکرھ  میھدب . ماجنا  دیاب  تسام ، یلم  ی  هفیظو نیا  دشاب .

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

تردـنب رایـسب  بالقنا  کی  تلم و  کی  هار  رد  عناوم  همھ  نیا  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  اھبالقنا  خـیرات  رد  تسا -  هتـشذگ  یرایـسب  عناوم  زا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  بـالقنا 

اھ و هلیح اھینمـشد و  ماـسقا  عاونا و  اـب  میرحت ، اـب  دـیدھت ، همھ  نیا  اـب  و  دـننکیم -  نمـشد  میلـست  ار  دوخ  دـننامیم و  عناوم  نیا  تشپ  ـالومعم  اـھبالقنا  دوشیم و  هدـید 

ناریا تلم  زا  ار  هزیگنا  نیا  دنھاوخیم  دوریم . شیپ  تردق  اب  نانچمھ  دراد و  یرتالاب  یاھ  هلق هب  مشچ  نانچمھ  دنک ؛ حـتف  ار  اھ  هلق دورب ، شیپ  تسا  هتـسناوت  اھینکـشراک 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 6 
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هار ی  همین رد  امـش  منکیم : ضرع  رنھ  ای  ملع  ای  یزرواشک  ای  تعنـص  ی  هنحـص رد  لاعف  ناـناوج  یوزوح ، ناـناوج  یھاگـشناد ، ناـناوج  ناـمزیزع ؛ ناـناوج  هب  نم  دـنریگب .

دھاوخیم نمشد  هک  ار -  هار  ی  هدنامیقاب شخب  نآ  هار و  رگید  ی  همین نآ  دیا . هتسناوت اما  تسا ؛ هدوب  هجاوم  یگرزب  رایـسب  تالکـشم  اب  دیا ، هدینارذگ هار  زا  هچنآ  دیتسھ و 

. دیناوتیم هک  دیا  هدرک تباث  هکینانچمھ  دیناوتیم ؛ امش  دینک . لابند  دیناوتیم  خسار  مزع  اب  دیسرب -  اھ  هلق هب  دینک و  یط  ار  رخآ  ی  همین یلصا ، ی  همین نآ  امش  دراذگن 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ تسینویھـص راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  بزح هللا و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  مایق  یمالـسا و  ی  هضافتنا نیطـسلف و 

؛ نآ ی  هدناشن تسد میژر  تسینومک و  نارگلاغـشا  راب  تفخ تمیزھ  ناتـسناغفا و  مادـص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  یاھ  هناریو رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و 

جوم ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپان  جالع یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  ی  همھ یماکان  تسکش و 

میرحت و مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یروانف  یملع و  روآ  تفگـش تفرـشیپ  نارکف ؛ نشور ناناوج و  نایم  رد  هژیو  هب هقطنم و  یاھروشک  ی  همھ اـی  رتشیب  رد  یھاوخ  مالـسا

؛ یبرغ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملسم  یاھ  تیلقا رد  صخشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یسایس و  ی  هصرع رد  اکیرما  رد  نازورفا  گنج تسکـش  یداصتقا ؛ ی  هرـصاحم

. تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ  یزوریپ و  راکشآ  یاھ  هناشن همھ  همھ و 

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

نآ اددجم  دنناوتب  دیاش  دندز ، راک  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  ار  اھدرگـش  ماسقا  عاونا و  درذگیم ؛ دراد  میظع  لوحت  نیا  زاغآ  زا  لاس  یس 

زورما دننادرگرب . هرابود  ار  هلطس  نآ  دنناوتب  دیاش  دنرادرب ، تسد  وا  زا  دندوبن  رضاح  دنتـشاد و  لاس  اھ  هد زیزع  ناریا  رب  هک  ار  یا  یمنھج ی  هطلـس نآ  دننک ؛ روھقم  ار  تلم 

هناھب اھفرح  نیا  کشوم و  تخاس  ی  هلئـسم یا و  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم تسا . هیـضق  نیا  رـس  رب  شا  یناھج دـنمتردق  نانمـشد  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  شلاـچ 

اما دنک . عفد  شدوخ  زا  ار  نارگید  زیمآرھق  ی  هطلس هدارا ، مزع و  اب  هبلغ ، رھق و  اب  تسا  هتسناوت  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسا . یرگید  ی  هلئسم هلئـسم ، تسا .

. دنناوتیمن مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  دننادرگرب . ار  هطلس  نیا  دننک  شالت  دنھاوخیم  اھنیا 

ی همھ لد  زا  دوشیم . باترپ  اضف  هب  دـیآ و  یم نوریب  دـیما » ی  هراوھام  » ناھگان دـنا ، هدرک لیمحت  ام  روشک  رب  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  یئاـھمیرحت  ماـسقا  عاونا و  لد  زا 

ی هزاجا نودـب  تسا و  گرزب  یاھتردـق  قلط  کلم  تسبرد ، تسا و  یروصحم  دودـحم و  راک  کی  هک  مویناروا -  ندرک  ینغ  یئاناوت  ناھگان  دـنداد ، ماجنا  هک  یئاـھیریگتخس 

، درادن رثا  مھ  وا  میرحت  هتسناوتن ، نمـشد  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  دریگیم و  ناج  دنکیم و  دشر  روشک  نیا  رد  دورب -  دیابن  اج  چیھ  اھنآ 

. دنناوتیمن و  دوریم ؛ شیپ  دنکیم و  تکرح  تسا و  هدرک  ظفح  تسھ ، قیمع  نامیا  نآ  هب  یکتم  هک  ار  دوخ  خسار  مزع  تلم  نیا  نوچ  ارچ ؟ درادن . رثا  مھ  وا  دیدھت 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

و ملاـع ، رد  یداـصتقا  نارحب  یداـصتقا و  دوـکر  زادـنارب  هناـخ ناـفوط  میظع و  جوـم  مغر  یلع هک  منک  ضرع  ناـمزیزع  تلم  هـب  دـیاب  نـم  مـھ  یداـصتقا  لـئاسم  ی  هـنیمز رد 

دودـح ات  دـنیایب و  قئاف  جوم  نیا  رب  دـنا  هتـسناوت روشک  نیلوئـسم  تفرگ ، ماجنا  لئاسم  رگید  یا و  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم رطاخ  هب  ناریا  هیلع  هک  یئاھ  میرحت مغر  یلع

دتلغب و درک ، یدایز  رایـسب  تالکـشم  راچد  ار  اھروشک  زا  یلیخ  هک  یمیظع  جوم  نیا  رد  ام  تلم  هک  دنراذگن  دننک و  لرتنک  روشک  رد  ار  جوم  نیا  یفنم  راثآ  تاعبت و  یدایز 

نوگانوگ یاھتفرشیپ  ی  هنیمز ناکما و  اش هللا  نا  دنک و  رت  لاحشوخ ار  تلم  دوشب و  رتافوکش  زور  هب  زور  دیاب  یداصتقا  یاھتفرشیپ  اش هللا  نا  دتـسیاب . دوخ  یاپرـس  تلم 

. دروایب دوجو  هب  فلتخم  یاھ  هصرع رد  ار 

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

تسا یایناریا  لدتعم  بوخ و  یناریا  تفگ  یئاکیرمآ  نیلوئـسم  زا  یکی  ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  دنک ! دیاب  ار  ناریا  تلم  یهشیر  تفگ  لبق  لاس  دنچ  اھیئاکیرمآ  زا  یکی 

یس دندرک . اھتناھا  روجنیا  دنکیم ، عافد  دوخ  لالقتـسا  تیوھ و  زا  هک  تسا  نیا  شھانگ  طقف  هک  یتلم  نیا  هب  فرـش ، اب  تلم  نیا  هب  گرزب ، تلم  نیا  هب  دشاب ! هدرم  هک 

نیا هب  زورما  ام  دـندرکیمن ، میرحت  ار  ام  رگا  مینک . رکـشت  شخب  نیا  زا  اھیئاکیرمآ  زا  دـیاب  ام  دـش . مامت  اـم  دوس  هب  میرحت  نیا  هتبلا  هک  دـندرک ، میرحت  ار  اـم  روشک  لاـس 

ناشدصق اھنآ  یلو  میشوجب . دوخ  نورد  زا  مینک ، رکف  دوخ  هب  میئایب ، دوخ  هب  هک  هدرک  راداو  ار  ام  هشیمھ  میرحت  میدیسریمن . میاهدیـسر ، هک  تفرـشیپ  ملع و  زا  یاهطقن 

دیئایب مینک ، هرکاذم  ناریا  اب  میلیام  ام  دیوگیم  اکیرمآ  دیدج  تلود  الاح  دندرک . راتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اب  لاس  یـس  دـننک . ینمـشد  دنتـساوخیم  اھنآ  دوبن ، تمدـخ  نیا 

شیور لمخم  شکتـسد  کی  هک  دشاب  هدش  زارد  یتسد  رگا  تسا ؟ یتسد  روج  هچ  نیا  بوخ ، میدرک . زارد  تسد  ناریا  تمـس  هب  ام  دـنیوگیم  مینک . شومارف  ار  هتـشذگ 

زا یرادـفرط  هب  ار  ناریا  تلم  کـیربت ، ناـمھ  رد  اـما  دـنیوگیم ، کـیربت  ناریا  تلم  هب  ار  دـیع  درادـن . یبوـخ  یاـنعم  چـیھ  نیا  دـشاب ، یندـچ  تـسد  کـی  شریز  اـما  دـشاب ،

! دننکیم مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  نتفر و  یاهتسھ  حالس  لابند  مسیرورت ،

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

سیئر تقو  نآ  ریزو -  تسخن  روھمج ، سیئر  روشک ؛ نیلوئـسم  مدوب ، مھ  هدـنب  میدوب ؛ عمج  همھ  کرتشم ، داتـس  گنج  قاتا  یوت  دوب ، گـنج  مراـھچ  موس  یاـھزور  رد 

. میدرکیم تروشم  میدرکیم ، ثحب  میتشاد  میدوب ، عمج  اجنآ  همھ  هریغ ، سلجم و  ناگدـنیامن  زا  یرفن  دـنچ  دوب -  یئاجر  موحرم  مھ  ریزو  تسخن  دوب ، ردـصینب  روھمج 

موحرم اھنآ . شیپ  متفر  مدـش  اپ  نم  دـنراد . امـش  اب  یـصوصخ  راک  کی  رگید ، قاتا  یوت  ناتـسود  نیا  تفگ : نم ، راـنک  دـمآ  اـھیماظن  زا  یکی  دـعب  دـندوب . مھ  اـھیماظن 

نیا دندروآ . رد  یذغاک  کی  اقآ - ! دینیبب  دنتفگ : تسیچ ؟ ناتراک  میتفگ : میتسشن ، دندوب . مھ  رگید  رفن  هس  ود  تسا -  مدای  هک  یئاھنیا  دوب -  یحالف  موحرم  دوب ، یروکف 

، یچ یچ ، یس ١٣٠ ، منادیمن  فا ۴ ، فا ۵ ، الثم  تساھنیا ؛ ام  یاھامیپاوھ  دوب -  ام  زیزع  ناردارب  نآ  طخ  هک  ماهتـشاد  هگن  اھتـشاددای  یوت  مراد  نالا  اـنیع  نم  ار  ذـغاک 

زور نالف  ات  هک  میراد  راک  هب  یهدامآ  ات  هد  ام  الثم  امیپاوھ ، عون  نیا  زا  دـندوب  هتـشون  دـعب  دـندوب . هتـشون  عون  هد  تشھ  تفھ  یگنج ؛ یربارت و  یماظن  یاـھامیپاوھ  عاونا 

نیا اـم  دـنتفگیم  دوشب -  ضوع  دـیاب  زاورپ  راـب  ود  اـی  زاورپ  راـب  رھ  رد  هک  تسھ  یئاـھهعطق  اـھامیپاوھ  رد  دـنراد -  ضیوعتدوز  یاـھهعطق  اـھنیا  دوشیم . ماـمت  شایگداـمآ 

، زور هدزناپ  هدراھچ  ات  دوشیم ؛ مامت  رگید  عون  نیا  زور  هدزاود  ات  میرادن . هناک  رگید  دریذپیم ؛ نایاپ  امیپاوھ  عون  نیا  زور  هد  ای  زور  جنپ  فرظ  ات  الثم  نیاربانب  میرادن . ار  اھهعطق 

زاورپ ناکما  اھنیا  یارب  هک  دنتفگ  زور  کی  یس و  ای  زور  یس  دودح  هک  تسھ  مھ  الاح  هک  یئاھ  یس ١٣٠  نیمھ  دوب . یس ١٣٠  شنیرتشیب  دوشیم . مامت  رگید  عون  نیا 

دھاوخن رگید  یربارت -  ینابیتشپ و  یماظن  هچ  یگنج ، یماظن  هچ  یماظن -  یئاوھ  یهدنرپ  یهلیسو  اقلطم  زور ، کی  یس و  زا  دعب  یمالسا  یروھمج  ینعی  دراد . دوجو 

اعقاو بجع ، میتفگ  دش ! یلاخ  اتقیقح  یردق  کی  ملد  یوت  ناھنپ ، هچ  امـش  زا  مھ  نم  دیئوگب . ماما  هب  دیورب  امـش  تسا ؛ نیا  ام  گنج  عضو  اقآ ! دنتفگ : صالخ ! تشاد ؛

تـشپ روط  نیمھ  دوب . دایز  راک  مجح  اما  دنتـشادن ، ار  ام  یاھنابلخ  یهضرع  شیاھنابلخ  الاح  دیآیم . ابترم  یـسور  یاھامیپاوھ  اب  دراد  وا  مینک ! راک  هچ  دشابن ، امیپاوھ 

. دنتشاد گیم  نوگانوگ  یاھسالک  عاونا  دندمآیم ؛ مھ  رس 

یروجنیا اھنیا  تساھنیا . تسد  نامیماظن  رادـن  راد و  ام  دنتـسھ و  ام  ناھدـنامرف  نایاقآ  نیا  اقآ ! متفگ : ناراـمج ؛ ماـما ، تمدـخ  مدرب  متفرگ ، ار  ذـغاک  بوخ . یلیخ  متفگ 

یس ات  تسا ، یربارت  تسا و  یس ١٣٠  یامیپاوھ  هک  نامیامیپاوھ  نیرخآ  دراد و  ماود  رگید  زور  هدزناش  هدزناپ  الثم  رثکادح  ات  نامیگنج  یاھامیپاوھ  ام  دنیوگیم  دنیوگیم ؛

مدای ناشیا  ترابع  نیع  منکیم ، نومـضم  هب  لقن  الاح  دنتفگ -  دندرک ، یھاگن  ماما  میرادن . امیپاوھ  اقلطم  ام  رگید  شدعب ، درادـن . ماود  رتشیب  رگید  زور  هس  یـس و  زور و 

اقطنم دوشیمن . روط  چیھ  دنکیم ، تسرد  دناسریم ، ادخ  دنگنجب ، دنورب  دـیئوگب  امـش  تسیچ ! اھفرح  نیا  مشاب -  هتـشون  ار  ناشیا  تارابع  نیع  یئاج  الامتحا  تسین ؛

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=4821
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=5648
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6051
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6082
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7770
http://farsi.khamenei.ir


هک متـسنادیم  متـشاد ، داقتعا  وا  زا  ادـخ  تیامح  وا و  لد  یئانـشور  ماما و  تیناقح  هب  اـما  دوبن ؛ اـمیپاوھ  صـصختم  هک  ماـما  نوچ  دوبن ؛ هدـننک  عناـق  نم  یارب  ماـما  فرح 

مدای شیادرف ، ای  زور  نامھ  الاح  اھنیا -  هب  مدمآ  دش ، صرق  ملد  اذل  متشاد . هدیقع  ار  نیا  تشاذگ . دھاوخن  او  ار  وا  هتخیگنارب و  گرزب  راک  کی  یارب  ار  درم  نیا  لاعتم  یادخ 

. دینک مادقا  دینک و  تسرد  دینک ، ریمعت  دیناوتیم  یچرھ  ار  اھنیمھ  دیورب  هک  دندومرف  ماما  متفگ  تسین - 

زا لاس  هن  تسیب و  دـنکیم ! راک  ام  یئاوھ  ورین  وت  دراد  زونھ  دـتفیب ، راـک  زا  یلکب  زور  شـش  جـنپ  زا  دـعب  دوب  رارق  هک  یئاـھنیا  فا ١۴ و  فا ۴ و  فا ۵ و  یاھامیپاوھ  ناـمھ 

رد مھ  فرط  نیا  زا  اما  دندش ، جراخ  هدر  زا  ناشیضعب  دندروخ ، ریت  دندش ، طقاس  دندید ، بیـسآ  گنج  یوت  اھنآ  زا  یدادعت  هتبلا  دننکیم ! راک  دنراد  زونھ  درذگیم ، لاس ۵٩ 

هب میرحت ، مغریلع  ار  تاعطق  زا  یضعب  دننک و  رپ  ار  اھالخ  دننک ، تسرد  تاعطق  دنتسناوت  طبریذ  یاھهاگتسد  رد  ام  نیسدنھم  تشاد ؛ دوجو  یشیور  شزیر ، نیا  لابق 

نالا دنزاسب . ناشدوخ  یگنج  یامیپاوھ  عون  ود  دنریگب و  دای  اھنآ  زا  اھنیا ، رب  هوالع  دنراد . هگن  اپرس  ار  اھامیپاوھ  دننک و  دراو  یئاھهار  زا  اھهدننک ، میرحت  نآ  مشچ  یروک 

تـسا سدـنھم  دـندرک . هدافتـسا  اھنآ  زا  هرخالاب  اما  تسین ، ام  دوخ  یلبق  یاھامیپاوھ  نآ  نیع  هتبلا  یگنج -  یاـمیپاوھ  عون  ود  اـم ، یئاوھ  یورین  رد  هک  دـینادیم  اـمش 

. تسا هدـش  هتخاس  یماظن ، مجاھت  یارب  یهنیباـک  کـی  شزومآ و  یارب  یهنیباـک  ود  یاـمیپاوھ  دـنکیم -  یحارط  شدوخ  دزودـنایم ، هبرجت  یراـک ، هب  دـنکیم  هاـگن  رگید ،

. تسھ ام  یاھهاگتسد  یوت  میراد و  زونھ  میتشاد ، هک  مھ  یئاھنامھ  هکنیا  رب  هوالع 

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  بالقنا ، نارود  رد  لاس  یس  نیا  زا  لبق  لاس و  یس  نیا  لوط  رد  ام  تلم  تسا . هدرک  تباث  ار  نیا  تسا ؛ یتماقتسا  یاراد  رویغ و  روبـص و  تلم  دمحب هللا  ام  تلم 

مامت دراد  نامتقاط  رگید  ام  دـسر ، یم رخآ  هب  دراد  ام  ربص  دـنیوگ  یم ناشتاغیلبت  یوت  یھ  اھ  نآ نایوگنخـس  رابکتـسا و  ناگدرکرـس  الاح  میروبـص . ام  تسا ؛ هداد  ناشن 

هدمآ یمرب ناتتسد  زا  یراک  رھ  دیدرک ؛ دیتسناوت ، راک  رھ  اجرھ  دیدرک ؟ ربص  امش  اجک  ناریا ؛ تلم  لباقم  رد  دیدرکن  یربص  امش  دنیوگ - یم ناریا  لباقم  رد  اھ  نآ دوش - یم

ناتدوخ یریجنز  یاھگـس  دیدرکن ؟ یماظن  ی  هلمح دیدرکن ؟ یداصتقا  میرحت  دیدرکن ؟ تاغیلبت  دیدرکن ؟ هئطوت  دیدرک ؟ ربص  یک  امـش  دیا . هداد ماجنا  ناریا  تلم  هیلع  تسا ،

ناریا تلم  روبص ، دوش !؟ یم مامت  دراد  ام  ربص  دیئوگ  یم الاح  هک  دیدرک  ربص  امـش  یک  یمالـسا - یروھمج  ماظن  هیلع  بصاغ  لیئارـسا  ینعی  هقطنم -؟ رد  دیدرکن  اھر  ار 

نیا و  میداد . همادا  ار  نامدوخ  هار  میتفرگ ، هدـیدن  ار  امـش  یوھایھ  امـش ، تاـغیلبت  امـش ، ی  هئطوت هک  میئاـم  میدرک ، یگداتـسیا  هک  میئاـم  میدرک ، ربص  هک  میئاـم  تسا .

دھاوخ یط  اھناوج  نیا  تمھ  اب  یھلا ، کمک  هب  دوجو ، ی  همھ اب  داد ، ناشن  ام  هب  ام ، لحار  ماما  ام ، راوگرزب  ماـما  ی  هراـشا تشگنا  هک  یھار  نیمھ  ار ، هار  نیمھ  تلم 

. دیسر دھاوخ  مھ  یئاھن  ی  هلق نآ  هب  اش هللا  نا  درک و 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

رثا یب اھ  هئطوت نیا  رگا  دوب ؛ رثا  یب هک  تسا  حـضاو  دوب ؛ رثا  یب میئوگب  هک  تسا  دـئاز  اھ  هئطوت نیا  بوخ ، دـندرک . هئطوت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اـھ  یئاـکیرمآ لوا ، زور  زا 

رثا یب اھ  هئطوت نیا  سپ  تسا ؛ لوا  زور  زا  رت  یوق ربارب  اھ  هد زورما  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینیب  یم دـشابن ؛ یقاب  یمالـسا  یروھمج  زا  یناـشن  یرثا ، دـیاب  ـالاح  هک  دوبن 

هئطوت همھ  نیا  بوخ ، هک  دننک  یمن رکف  هتـشذگ  هب  منک ! یم بجعت  نم  دنریگ . یمن مھ  تربع  دـننک ؛ یم هئطوت  مھزاب  دـننز ، یم یدـیدج  یاھـشقن  یھ  مھ  زورما  دوب .

هیلع ار  نآ  نیا و  نوریب  رد  میداد ، شرورپ  رودزم  لـخاد  رد  میدـید ، ار  نآ  میدـید ، ار  نیا  اـجنآ  اـجنیا  همھ  نیا  میدرک ، جرخ  لوـپ  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  هـمھ  نـیا  مـیدرک ،

! دنھدب تسکش  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دننک ، یم بیوصت  هجدوب  رالد  نویلیم  جنپ  لھچ و  دننیـشن  یم هرابود  زاب  درکن . یرثا  میدرک ؛ جیـسب  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یا  هدـنامرد نمـشد  نمـشد ، نیا  ردـقچ  دـینیبب  دـننک ! نوگنرـس  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  ناریا  بالقنا  تنرتنیا ، قیرط  زا  هک  دـننک  یم بیوصت  هجدوب 

یداصتقا میرحت  دیدرک ، یـساملپید  راک  یمالـسا  یروھمج  نداد  تسکـش  یارب  امـش  ردقچ  دیا ؟ هدرک فرـصم  الاح  ات  ار   » رالد نویلیم  جـنپ  لھچ و  هد » دـنچ  امـش  بوخ ،

ار ناریا  تلم  دیوش و  دراو  قیرط  نیا  زا  دیھاوخ  یم زاب  الاح  هک  دیدرک  یا  هدیاف هچ  دیدرک ؛ تیبرت  سوساج  دیداتـسرف ، سوساج  دیدرک ، ار  اھ  هئطوت ماسقا  عاونا و  دـیدرک ،

هک تسا  لاعتم  یادخ  زا  لفاغ  نمشد  شوگ  مشچ و  هب  ندز  نامھ  نیا ، تسا ؛ یھلا  تنس  نامھ  نیا ، دمھف . یمن نمـشد  ار  نیا  دینک ؟ ادج  بالقنا  زا  ناتدوخ  لایخ  هب 

 » هرسح مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیسف  تسا ». نمشد  ندرک  لفاغ  دمھفن ؛ ار  قئاقح 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، دـننک دراو  یداصتقا  راشف  دـننکب ، یـسایس  راک  دـننکب ، یتاغیلبت  راـک  وا  هیلع  همھ  نیا  هک  تسین  اـیند  رد  یماـظن  چـیھ  زورما  تسین . رگید  یاـھماظن  هیبش  ماـظن ، نیا 

. دننادب همھ  ار  نیا  داتسیا ؛ دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداتـسیا  ماظن  نیا  اما  درادن . دوجو  ایند  رد  یزیچ  نینچ  دتـسیاب ؛ مکحتـسم  روج  نیا دناوتب  وا  دننک و  دراو  میرحت 

دوخ یدایا  کیرحت  اب  هن  تمھت ، اب  هن  میرحت ، اب  هن  یداصتقا ، لئاسو  اب  هن  یسایس ، لئاسو  اب  هن  ملاع ، نایوگروز  ناربکتـسم و  ی  هعومجم هن  مسینویھـص ، هن  اکیرمآ ، هن 

. دننازرلب ار  بالقنا  نیا  یکدنا  تسناوت  دنھاوخن  لخاد ، رد 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زورب اھنآ  یارب  رگید  لاس  هاجنپ  لکشم  نیا  دوب  نکمم  دمآیمن و  شیپ  یدوز  نیا  هب  اھنآ  لکشم  دوب ، هدرکن  عولط  دوب و  هدیشکن  رس  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رگا 

تدـشب اذـل  هدرک ؛ لکـشم  اـھنیا  رب  ار  راـک  یمالـسا  یروھمج  روـھظ  یمالـسا و  یروـھمج  روـضح  اـما  دـیاین . شیپ  اـھیدوز  نیا  هب  لکـشم  نیا  دوـب  مھ  نکمم  دـنکادیپ ؛

هک یئاھلاجنج  دننکیم ، هک  یریبادـت  دـننکیم ، هک  یئاھراک  الاح  تسا . لیبق  نیا  زا  اھینمـشد  همیـسارس . هچاپتـسد و  ینمـشد  اما  دـننکیم ؛ مھ  ینمـشد  دننمـشد .

ار اھمیرحت  نیا  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  زا  شیب  اھمیرحت ، یئامنگرزب  مھ  دـعب  میرحت ، ملق  دـنچ  لـلم ، ناـمزاس  رد  هماـنعطق  کـی  دـنراذگیم ، شلاـبند  هک  یتاـغیلبت  دـننکیم ،

نیتم و میظع و  تکرح  نیا  اب  یهھجاوم  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همھ  نتشاد ، هگن  شرس  تشپ  دنبمین  اطایتحا  تروص  هب  مھ  ار  یماظن  دیدھت  دعب  نداد ، تیمھا 

. دنتکرح نیا  ورشیپ  مھ  ناریا  تلم  دنلاعفنا . راچد  مالسا ، ناھج  یهیلک  رد  یمالسا  یناینب 

رتگرزب و عفانم  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  لمحت  ار  اھتمحز  ناسنا  اما  دراد ؛ دوجو  یئاھتمحز  یعامتجا  یاھدروخرب  یهمھ  رد  تسین . یکـش  دـننکیم ؛ داجیا  ار  یتامحز  هتبلا 

. تسھ شالت  هب  جایتحا  تسھ ، راک  هب  جایتحا  تسا و  یساسح  عطقم  متفگ  هک  رظن  نیا  زا  عطقم  نیا  نیاربانب ، تسا . یروجنیا  زورما  دسرب . یرتیلاع  یهطقن  هب 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یتبـسانم و رھ  رد  تشاذـگن . درک و  عاـفد  وـلج و  دـمآ  درک ، رپـس  ار  شاهنیـس  اـکیرمآ  دـنارذگب ، یاهماـنعطق  یتسینویھـص  میژر  هـیلع  تساوـخ  تـینما  یاروـش  تـقو  رھ 

فرح ام  روشک  هیلع  تقو  رھ  مینکیم . ناـنچ  مینکیم ، نینچ  تساـم ، زیم  یور  یماـظن  حرط  دـنتفگ  مینکیم ، هلمح  دـنتفگ  مئاد  دـندرک . دـیدھت  ار  اـم  روشک  تبـسانمیب 

سیئر هب  ناریا ، تلود  هب  ناریا ، تلم  هب  دـنداد . ناـشن  هار  نیا  زا  ار  ناـشدوخ  ینمـشد  اـھنآ  اـما  درکن ، رثا  اـم  تلم  رد  اھدـیدھت  نیا  هتبلا  دـندرک . دـیدھت  ار  اـم  تلم  دـندز ،

تفگ یئاکیرمآ  نیلوئـسم  زا  یکی  ریخا  یاھلاس  نیمھ  رد  دـنک ! دـیاب  ار  ناریا  تلم  یهشیر  تفگ  لبق  لاـس  دـنچ  اـھیئاکیرمآ  زا  یکی  دـندرک . تناـھا  اـھراب  ناریا  روھمج 

دوخ لالقتـسا  تیوھ و  زا  هک  تسا  نیا  شھاـنگ  طـقف  هک  یتلم  نیا  هب  فرـش ، اـب  تلم  نیا  هب  گرزب ، تلم  نیا  هب  دـشاب ! هدرم  هک  تسا  یایناریا  لدـتعم  بوخ و  یناریا 

رگا مینک . رکـشت  شخب  نیا  زا  اھیئاکیرمآ  زا  دیاب  ام  دش . مامت  ام  دوس  هب  میرحت  نیا  هتبلا  هک  دندرک ، میرحت  ار  ام  روشک  لاس  یـس  دـندرک . اھتناھا  روجنیا  دـنکیم ، عافد 

زا مینک ، رکف  دوخ  هب  میئایب ، دوخ  هب  هک  هدرک  راداو  ار  ام  هشیمھ  میرحت  میدیـسریمن . میاهدیـسر ، هک  تفرـشیپ  ملع و  زا  یاهطقن  نیا  هب  زورما  اـم  دـندرکیمن ، میرحت  ار  اـم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 8 
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دیوگیم اکیرمآ  دیدج  تلود  الاح  دندرک . راتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اب  لاس  یس  دننک . ینمشد  دنتساوخیم  اھنآ  دوبن ، تمدخ  نیا  ناشدصق  اھنآ  یلو  میـشوجب . دوخ  نورد 

هدش زارد  یتسد  رگا  تسا ؟ یتسد  روج  هچ  نیا  بوخ ، میدرک . زارد  تسد  ناریا  تمـس  هب  ام  دنیوگیم  مینک . شومارف  ار  هتـشذگ  دیئایب  مینک ، هرکاذـم  ناریا  اب  میلیام  ام 

، کیربت نامھ  رد  اما  دنیوگیم ، کیربت  ناریا  تلم  هب  ار  دیع  درادن . یبوخ  یانعم  چیھ  نیا  دشاب ، یندچ  تسد  کی  شریز  اما  دشاب ، شیور  لمخم  شکتسد  کی  هک  دشاب 

! دننکیم مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  نتفر و  یاهتسھ  حالس  لابند  مسیرورت ، زا  یرادفرط  هب  ار  ناریا  تلم 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

راکفا یور  رب  یراذـگرثا  یارب  یناور  گنج  یماظن ، دـیدھت  یداـصتقا ، راـشف  تساـھنیا : شیاـھهمانرب  دـھدیم . ماـجنا  نمـشد  هک  هچنآ  هب  منکب  یئارذـگ  یهراـشا  کـی  نم 

، لخاد رد  دنتسھ  کشالب  لخاد . رد  یراکبارخ  یسایس و  لالتخا  داجیا  دننکیم . دنراد  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  یللملانیب ؛ حطـس  رد  مھ  روشک ، لخاد  رد  مھ  یمومع ؛

دنتسھ مکولداجیل .» مھئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایشلا  نا  « ؛ دنتسھ یئاھراک  لوغشم  اھنیا  نمشد ، زا  ماھلا  اب  نمـشد ، تیادھ  اب  نمـشد ؛ زا  دنریگیم  ماھلا  هک  یزکارم 

، تسھ همانعطق  تسھ ، مھ  هبناجکی  یاـھمیرحت  ـالاح  دـنھدیمن ! تسد  زا  مھ  ار  هرکاذـم  راعـش  اـھیئاکیرمآ  اـھراک ، نیا  یهمھ  راـنک  رد  دـنراد . دوجو  یزکارم  کـشالب ،

رد ریبادت  ام ، لباقم  یهھبج  ریبادت  نیا  بوخ ، مینک ! هرکاذم  مینیـشنب  ناریا  اب  میرـضاح  ام  ررکم : رد  ررکم  یھ  دوشیم ؛ حرطم  مھ  هرکاذـم  اما  تسھ ، مھ  یماظن  دـیدھت 

اھمیرحت دشاب . هقباسیب  هک  تسین ، دیدج  اھنیا  زا  مادکچیھ  هک  تسا  نیا  درک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یتاکن  زا  یکی  نم  رظن  هب  تسین . دیدج  مادکچیھ  ام ، نمـشد  عقاو 

. تسا هتشاد  دوجو  هرود  نیا  زا  لبق  یاھهرود  یهمھ  رد  مھ  یماظن  دیدھت  دنراد و  هلاس  یس  یهقباس 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

داھنـشیپ ام  هب  اکیرمآ  یاھتلود  مھ  لبق  زا  تسین . دـیدج  هتبلا  داھنـشیپ  نیا  دـننزیم . هرکاذـم  فرح  هک  تسین  دـب  میئوگب ؛ همھ  زا  رتدوز  ار  نیا  هک  هرکاذـم  یهیـضق  رد  اما 

هرکاذم راشف ، دیدھت و  یهیاس  رد  یهرکاذم  هک  تسا  نیا  حضاو  لیلد  کی  اما  دراد ، دوجو  یلئالد  هتبلا  میاهدرک . در  ار  داھنـشیپ  نیا  هشیمھ  مھ  ام  هرکاذم ؛ یارب  دـندادیم 

، بوـخ یلیخ  دـیوگب  مھ  فرط  نآ  زا  دـھدب و  ناـشن  ار  یاینھآ  تـسد  کـی  دـنکب و  یمیرحت  درواـیب و  یراـشف  دـنکب و  دـیدھت  دـھاوخب  اھتردـقربا  لـثم  فرط  کـی  تـسین .

هدش نادـیم  دراو  هرکاذـم  یارب  هرھچ  نیا  اب  هشیمھ  اکیرمآ  اذـل  مینکیمن . سک  چـیھ  اب  ام  ار  یاهرکاذـم  روجنیا  تسین . هرکاذـم  هرکاذـم ، نیا  هرکاذـم ! زیم  تشپ  مینیـشنب 

. تسا

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک دننکن  ضرف  یصخشم  تیاھن  فدھ و  کی  هرکاذم  یارب  رانک ، دنراذگب  ار  میرحت  رانک ، دنراذگب  ار  دیدھت  رانک ، دنراذگب  ار  یتردقربا  مینکیمن . هرکاذم  یتردقربا  یهرھچ  اب  ام 

هب مینکیمن ، هرکاذم  مینکن ؛ هرکاذم  رخآ  ات  هک  میاهدروخن  مسق  ام  متفگ  مدرک ، مالعا  یمومع  ینارنخـس  رد  زاریـش ، رد  لبق  لاس  دنچ  رد  نم  دسرب . اجنآ  هب  هرکاذـم  دـیاب 

تـسود لـسع  ناـکد ، یوت  دـشیم  دراو  هک  یطاولا  نآ  لـثم  دـنیوگب ؛ روز  دـنھاوخیم  اـھنیا  دنتـسین ؛ هدـننکهرکاذم  اـھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ ضراوـع  نیا  رطاـخ 

: تفگیم وا  راشف  ریز  رگید ؛ دیـسرتیم  هراچیب  بساک  نیا  دادیم ، راشف  تفرگیم  ار  فرط  تسد  ناموت ، دـص  الثم  تفگیم  تسا ؟ دـنچ  لسع  یهشیـش  دیـسرپیم  تشاد ؛

ار اھنآ  دـنھدب ، راشف  ار  نارگید  تسد  دـنناوتیم  رگا  دـشن . هلماعم  هک  نیا  دـشن ، هرکاذـم  هک  نیا  بوخ ! یلیخ  تفگیم  ناموت ، یـس  تفگیم  دـیئوگب ! امـش  هچ  رھ  بوخ ،

هب داد . دھاوخ  خـساپ  یراشف  رھ  هب  دوخ  کبـس  هب  مھ  وا  تفر ؛ دـھاوخن  اھراشف  نیا  راب  ریز  هن ، یمالـسا  یروھمج  ناموت ، یـس  هب  دـنیایب  ناموت  دـص  زا  هک  دـننک  راداو 

. درادن ناکما  تسا ، روجنآ  هک  یتقو  ات  اما  درادن ؛ یلاکشا  دنیایب ، نیئاپ  تسھ ، مھ  یاهدیسوپ  نابدرن  هک  یتردقربا  نابدرن  زا  دنوشن ، لسوتم  یئوگروز 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  دراد . یریبادت  اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  مھ  یمالـسا  یروھمج  و  تسین . دـیدج  اھینمـشد  نیا  تالمح ، نیا  هک  تسا  نیا  دوش ، هجوت  نآ  هب  تسا  مزال  هک  هچنآ 

دندمآ دنھدب ؛ شرازگ  دـنیایب  یداصتقا  یارزو  هک  مرتحم  روھمج  سیئر  زا  مدرک  تساوخرد  نم  دـنتفرگ . یبوخ  مکحتـسم و  رایـسب  ریبادـت  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  میرحت ،

رایـسب یاھیریگمیمـصت  هک  دـنتفگ ، دـندرک ، یریگمیمـصت  اپورا  اکیرمآ و  یهبناجکی  یاھمیرحت  دـعب  و  تسھ -  میرحت  هک  تینما -  یاروش  یهمانعطق  لـباقم  رد  هک  ار  هچنآ 

کی هب  هک  دشاب  روج  نیمھ  دیاب  مھ  اعقاو  تصرف . هب  دننک  لیدبت  ار  میرحت  نیا  هک  تسا  نیا  رب  نیلوئسم  میمصت  هللااشنا  تسا و  یبوخ  رایسب  یاھراک  تسا ؛ یتسرد 

. دوش لیدبت  تصرف 

دروـم نیا  رد  هتبلا  هک  یلخاد ، تادـیلوت  تیفیک  ندرب  ـالاب  هب  مینک  تداـع  یلخاد ؛ تادـیلوت  فرـصم  هب  مینک  تداـع  مـینک ؛ تیوـقت  میھدـب ، شیازفا  ار  یلم  دـیلوت  دـیاب  اـم 

نم منکیم . دـیکات  مھ  نـالا  مدرک ؛ شرافـس  اـھیتلود  هب  تادراو  تیریدـم  یهلئـسم  هب  تبـسن  نم  دـنراد . ینیگنـس  فئاـظو  ناراذـگنوناق  نینچمھ  یتـلود و  نیلوئـسم 

یئاھاج کی  دوشب ؛ دـیابن  اقلطم  تادراو  یئاج  کی  دوشب . تیریدـم  دـیاب  تادراو  اما  دریگب ؛ ماجنا  تادراو  هک  تسا  مزال  یئاھاج  کی  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  تادراو  میوگیمن 

ار تادراو  یولج  دھدیمن  هزاجا  ام  هب  هدرک ، بیوصت  سلجم  هک  ینیناوق  هک  دنتفگ  نم  هب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  هتبلا  دریگب . ماجنا  تادراو  تیریدم ، اب  دریگب . ماجنا  دیاب 

دـشاب یروج  دننک ؛ حالـصا  ار  نوناق  نیا  تادراو ، زا  یریگولج  زا  دـنکیم  عونمم  ار  تلود  هک  دراد  دوجو  ینوناق  اعقاو  رگا  دـننک . لح  ار  هیـضق  نیا  منکیم  شھاوخ  نم  میریگب ؛

. دورب الاب  یلم  دیلوت  دیاب  دوشب . تیریدم  هک 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نارھت یهیناـیب  زا  امـش  لـیلحت  دوب ؛ یمھم  یهلئـسم  نارھت  یهیناـیب  دیـشاب . هتـشاد  عضوم  لـیلحت و  اـمتح  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  روـشک  تشونرـس  اـب  هک  یلئاـسم  رد 

ناریا هیلع  اپورا  اکیرمآ و  یهبناجکی  یاھمیرحت  ای  هدش ، رداص  یمالـسا  یروھمج  هیلع  تینما  یاروش  یهمانعطق ١٩٢٩  دیفلاخم ؟ دیقفاوم ؟ تسیچ ؟ ناتعضوم  تسیچ ؟

ناشن نادـند  دـننکیم ، میرحت  دـننکیم ، مخا  نوچ  دـنک ؟ راک  هچ  ناریا  تسیچ ؟ ناتعـضوم  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسیچ ؟ هیـضق  نیا  زا  امـش  لیلحت  هتفرگ ؛ لکش 

؛ تسا نیا  ناشلیلحت  هک  دنتـسھ  یایـسایس  یاھهعومجم  ام  روشک  لخاد  رد  تسا ؟ نیا  ناتلیلحت  میئایب ؟ هاتوک  یردـق  کی  الاح  میربب ؟ الاب  ار  نامیاھتـسد  دـنھدیم ،

رھ هک  دیدقتعم  هن ؛ ای  مینیـشنب ؟ بقع  دیراد ؟ لوبق  ار  نیا  امـش  بوخ ، دینیـشنب ! بقع  امـش  دـھدیم ، ناشن  شدوخ  زا  یگـس  یهرھچ  یلیخ  فرط  هک  یتقو  دـنیوگیم 

کتک هب  دیدھت  دندید  هک  یدرجمب  تسا . مخا  مدآ  نیا  جالع  دینک ؛ مخا  اقآ  دنیوگیم  دیسرتیم ، مخا  اب  امش  دندید  هک  یدرجمب  دنکیم . عیجشت  ار  فرط  ینیشنبقع ، هنوگ 

نیا ایند  تابـساحم  تسا . یروجنیا  فرط ، درادرب . تسد  شیاـھفرح  یهمھ  زا  بوخ  اـت  نزب  رتشیب  اـت  ود  دـنیوگیم  دـننکیم ، راداو  ینیـشنبقع  هب  ار  امـش  کـتک ، دوخ  اـی 

. تسا

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک اـیند  رد  دراد  دوـجو  ینمـشد  میراد . رارق  یناـھج  راـشف  کـی  لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  ینیرفآراـک  تسا ، مـھم  ناـمارب  راـک  زورما  هـک  اـم  مود  لـیلد 

نیا هب  روشک  کی  تسا . نیا  فدـھ  روشک . نیا  هب  دـنادرگرب  ار  شدوخ  ینمیرھا  ی  هطلـس دـینادیم ، اھامـش  هک  یئاھراک  نیا  اب  میرحت و  اب  یداصتقا و  راشف  اـب  دـھاوخیم 

زور کی  دـندوب ، اھـسیلگنا  زور  کـی  هدوب ؛ اـیند  رد  یتردـق  کـی  نیگن  ریز  تاـناکما ، ی  همھ اـب  یـشیجلا ، قوس تیعقوم  نیا  اـب  یعیبط ، عباـنم  عباـنم ، همھ  نیا  اـب  یبوخ ،

بالقنا روشک ؛ نیا  رب  دندوب  طلسم  اھنیا  تسا - یروتارپما  نیا  زا  یا  هشوگ کی  اکیرمآ  الاح  هطلس . یروتارپما  هطلـس ، هاگتـسد  هطلـس ، ماظن  عقاو  رد  دندوب - اھ  یئاکیرمآ

لاـیخ هک  یناـسک  نآ  تسا . هناـھب  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم تسا . نیا  یارب  اھـشالت  نیا  ی  همھ روـشک . نیا  هب  ددرگرب  دـھاوخیم  هطلـس  هدرک . هاـتوک  ار  اـھنیا  تـسد 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 9 
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ار رشب  قوقح  ی  هلئسم دننکیم ، حرطم  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم دننکیم . اطخ  دش ، دھاوخ  لح  تالکـشم  میدرک ، لح  ار  یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم ام  رگا  دننکیم 

ار بالقنا  دنھاوخیم  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دـنھاوخیم  تسا ، راشف  ی  هلئـسم هلئـسم ، تسا . هناھب  اھنیا  هک  دـننکیم ، حرطم  ار  نوگانوگ  لئاسم  دـننکیم ، حرطم 

نیا یارب  میرحت  تسا . ناریا  تلم  فرط ، الـصا  دـنیوگیم ؛ غورد  تسین ! ناریا  تلم  نامفرط  اـم  دـنیوگیم  تسا . یداـصتقا  میرحت  نیمھ  مھم  یاـھراک  زا  یکی  دـننزب . نیمز 

عطق یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تلم  ی  هطبار میریگیم ؛ رارق  میرحت  راشف  ریز  میراد  یمالـسا  یروھمج  تلود  رطاخ  هب  ام  اقآ  دـیوگب  دـیایب ، هوتـس  هب  ناریا  تلم  هک  تسا 

نیا ناریا  تلم  گرزب  هانگ  هطلـس ، ماظن  رظن  زا  تسا . طلغ  ردنا  طلغ  ناشتابـساحم  رگید  دراوم  ی  همھ لثم  دنـسانشیمن ؛ ار  ام  تلم  هتبلا  تسا . نیا  الـصا  فدھ  دوشب .

ادیپ ار  هار  تلم  نیا  یا . هدرک دازآ  تلم ! یا  هطلـس ، راب  ریز  زا  ار  تدوخ  ارچ  هک  هانگ ، نیا  رطاخ  هب  دـننک  تازاجم  دـنھاوخیم  هدرک . دازآ  هطلـس  راب  ریز  زا  ار  شدوخ  هک  تسا 

. اھمیرحت هار  زا  یداصتقا  راشف  دنروآ ؛ یم راشف  اما  بخ ، دننکیم . دنراد  راک  هچ  دننکب و  دیاب  راک  هچ  دنمھفیمن  تسا ؛ هابتشا  ناشتابساحم  الصا  هدرک .

نیقی مھ  هدـنب  مینزیم ؛ رود  ار  اھمیرحت  ام  هک  دـنتفگ  تسرد  ناتـسود  تسا . نیا  شانعم  ینیرفآراک  زورما  میروایب . دوجو  هب  روشک  رد  یعقاو  یتمواقم  داصتقا  کی  دـیاب  ام 

کی هک  دوب  یسایس  یاھ  هنیمز رد  هتشذگ  یاھلاس  رد  هک  یرگید  دراوم  لثم  دننکیم ؛ ماکان  ار  ناگدننک  میرحت دننزیم ، رود  ار  اھمیرحت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  مراد .

. دننادیمن اھناوج  الاح  رگید . دبال  تسھ  ناتدای  دروم  دنچ  دننک . یھاوخرذع  یکی  یکی  دندرگرب ، دندش  روبجم  ناشدوخ  دـعب  دـنداد ، ماجنا  یتکرح  کی  دـندرک ، یھابتـشا 

. میمیرحت وت  تسا  لاس  یـس  ام  تسین ، دـیدج  ام  یارب  میرحت  هتبلا  تسا . روج  نیمھ  مھ  هعفد  نیا  دـنداد . ماـجنا  راـب  دـنچ  اـھراک  نیا  زا  ریخا ، لاـس  تسیب  هد  نیا  رد 

تـسا یلیلد  نیا  یلو  بخ ، دـننکب . دـنناوتیمن  یراک  نیارباـنب  هتفرگ ؛ ماـجنا  میرحت  یاـضف  رد  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  نیا  ی  همھ تسا ، هدـش  هک  یئاـھراک  نیا  ی  همھ

هک میظع ؛ هاگراک  نیا  نوزفازور  ندرک  قنور  رپ  هب  ینیرفآراک ، هب  دـیلوت ، هب  راک ، داجیا  هب  دـننادب  فلکم  دـننادب ، فظوم  ار  دوخ  هک  روشک  نازوسلد  نالوئـسم و  ی  همھ یارب 

. دننادب فظوم  دیاب  ار  ناشدوخ  همھ  تسا . یمیظع  هاگراک  کی  زورما  اتقیقح  ناریا  روشک 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  دـنتفرگ ، راک  هب  ار  یداصتقا  لئاسو  دـنتفرگ ؛ راک  هب  ار  یگنھرف  لـئاسو  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ار  یـسایس  لـئاسو  دـنتفرگ ؛ راـک  هب  ار  یطاـبترا  لـئاسو  ی  همھ زورما ،

روط نیمھ  نیا  هک  هدرک  راک  نیا  رومام  اصوصخم  ار  شدوخ  یلوپ  یداصتقا و  ی  هبتریلاع رومام  کی  اکیرمآ  تلود  دتفین . راک  زا  هار  طسو  دوشن و  هنھک  ناریا  قح  رد  اھمیرحت 

هیلع ار  رگید  یاھروشک  مئاد  دریگب و  سامت  اھروشک  ناربھر  نارـس و  اب  دنک ، ترفاسم  ایند  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  دـنک ، تیادـھ  ار  یئاھ  هتیمک هک  تسا  نیا  شا  هفیظو

. تسا ثداوح  نیرتزراب  نم  رظن  هب  زورما  یمالسا ، ماظن  لباقم  ی  هھبج رابکتسا و  ماظن  یلاعف  شیب نیا  دننک . راداو  ناریا 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناناوجون ناکدوک و  یاھیرامیب  زا  یکی  یلاعفشیب  یراـمیب  تساـم . لـباقم  یهھبج  ندـش  لاـعف  شیب  تسا ، رتزراـب  رتحـضاو و  همھ  زا  هک  یزیچ  نآ  یناـھج  لـئاسم  رد 

نودـب اما  دایز ، کرحت  دـننزیم . رد  نآ  رد و  نیا  هب  تسین ؛ فدـھ  تسین ، زکرمت  اما  دـنھدیم ، ماجنا  نوگانوگ  یاھراک  دایز ؛ کرحت ، هک  تسا  نیا  شانعم  یلاعفشیب  تسا .

، میرحت دننوگانوگ : تاکرحت  لوغـشم  دنکیم . هدـھاشم  نمـشد  لباقم  یهھبج  رد  زورما  ار  تلاح  نیا  ناسنا  تسا . یلاعفشیب  تلاح  نیا  یماکان . اب  هارمھ  ابلاغ  فدـھ و 

اب یھ  روـط  نیمھ  ار  اـھنیا  هک  یلخاد ، نیـضراعم  ندرک  گـنیپود  اھراکـشزرو  حالطـصا  هب  یلخاد ، ناـضراعم  تیوـقت  یمالـسا ، ماـظن  هیلع  یزاـسوج  تـمھت ، هماـنعطق ،

. دننک قیرزت  یھ  دنکیم ، لاعف  ار  وا  ارھاظ  طقف  درادن و  یعقاو  تیوقت  رد  مھ  یریثات  چیھ  هک  ازورین  یاھلوپمآ 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. دنوش ادج  یمالسا  ماظن  زا  مدرم  دیایب و  راشف  مدرم  یور  هک  تسا  نیا  یارب  عقاو  رد  اھمیرحت  دیدشت  نیا  نکیل  دندرک ؛ عورـش  ام  روشک  هیلع  ار  میرحت  لاس ۵٨ و ۵٩  زا 

تشاذگ و دھاوخن  مدرم  یگدنز  رب  یھجوت  لباق  رثا  یھلا  قیفوت  هب  اھمیرحت  نیا  هک  دش  هداد  ناشن  المع  مھ  دندرک ، نالعا  مدرم  مھ  دنتفگ ، نیلوئسم  مھ  هناتخبشوخ 

هدنیآ هب  ناشدیما  رتشیب و  ناشنانیمطا  تسا ، هدـش  ادـیپ  هک  یمیظع  یاھتفرـشیپ  اب  زورما  دـندرک ، لمحت  ار  بالقنا  لئاوا  یهھد ۶٠ و  تالکـشم  تاـمحز و  نآ  هک  مدرم 

. دننکیم یثنخ  ار  نمشد  یهئطوت  دنتسیایم و  نمشد  لباقم  رد  تسا و  رتنشور 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٣ یهیملع  یهزوح  یناریاریغ  بالط  رادید  رد  تانایب 

؟ تسا هدـش  هتفرگ  راک  هب  ماظن  نیا  هیلع  تلم ، نیا  هیلع  دولآرھز  یناھنپ  یاھرجنخ  ردـقچ  هئطوت ، ردـقچ  زورما  ات  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یزوریپ  لوا  زا  دـینادیم  اـمش 

. تسا هلاس  یـس  میرحت  یمالـسا ، یروھمج  دـض  رب  هئطوت  ملق  کی  دـندرک . لیمحت  ار  گنج  ام  هیلع  لاس  تشھ  دوب . هلاس  تشھ  گنج  کی  ام ، هیلع  هئطوت  ملق  کی 

نیا یگداتسیا  تلم ، نیا  ربص  تسا . یداصتقا  میرحت  هک  تسا  لاس  یس  یمالسا  یروھمج  تسین ؛ زورما  لام  میرحت  دننکیم . دنلب  ار  میرحت  لاجنج  ادص و  رـس و  زورما 

رارق دوخ  یتینما  یـسایس و  رادتقا  ی  هلق رد  یمالـسا  یروھمج  یلاعت ، نذاب هللا  یھلا ، قیفوت  هب  زورما  دمآ . قئاف  اھ  ینکـشراک اھتوادع و  اھتثابخ ، نیا  ی  همھ رب  تلم ،

. دراد

شترا  / ١٣٨٩/٠٨/١٩ ناگتخومآشناد  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

تیامح وتان  درکیم ، تیامح  اکیرمآ  دـندرکیم ؛ تیامح  ار  دـسفم  دـساف  یثعب  میژر  ایند  زور  نآ  برغ  قرـش و  دوب . سدـقم  عاـفد  نارود  رد  ناریا  تلم  یهبرجت  مود ، یهبرجت 

ماظن دنناوتب  هکنیا  یارب  دندادیم ، یناسنا  یورین  دـندادیم ، تاعالطا  دـندادیم ، حالـس  دـندادیم ، لوپ  درکیم ؛ تیامح  هقطنم  عاجترا  درکیم ، تیامح  زور  نآ  یوروش  درکیم ،

هب اکتا  اب  لماک ، تبرغ  رد  یگنج ، تازیھجت  حالـس و  میرحت  صوصخب  هبناجهمھ ، میرحت  نایم  رد  ناریا  تلم  اما  دنناشکب ؛ تسکـش  هب  ار  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج 

نیا هک  یئاھهنیزھ  دـھد و  تسکـش  ار  تازیھجت  حالـس و  هوک  هب  یکتم  نمـشد  نیا  تسناوت  دوخ ، حلـسم  یاھورین  یریلد  تعاجـش و  دوخ ، ناناوج  نامیا  دوخ ، ناـمیا 

. دنک لطاب  دنتخیر ، یتوغاط  میژر  رس  رب  همھ 

هب دوخ  ناـکیدزن  ناتـسود و  زیھجت  یداـم ، تردـق  هب  یهیکت  تسا . هدرکن  ادـیپ  زونھ  ار  یمالـسا  ناریا  اـب  یهھجاوم  هار  رابکتـسا  یاـیند  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما 

اکیرمآ و یماظن  عیانص  نابحاص  بیج  هب  دوشیم و  اھحالس  نیا  فرـص  هقطنم  نیا  یاھتلم  لوپ  ردقچ  و  دوشیم ، هقطنم  نیا  دراو  نردم  حالـس  ردقچ  دینیبب  امـش  حالس - 

. دروخیمن ناشدرد  هب  دسریمن و  ناشداد  هب  اھنیا  اما  دننکیم ، جرخ  ار  اھلوپ  نیا  هرسح .» مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیسف  « ؛ تسا هدیافیب  اما  دوریم -  برغ 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نادـیم رد  هشیمھ  ار  دوخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  داھج  تسین ؛ نتفرگ  تسد  هب  گنفت  طقف  داھج  تسا . ورـشیپ  اھنادـیم  یهمھ  رد  دـش ، داھج  هب  دـقتعم  یتقو  تلم  کـی 

یھاگ تسا ، ناج  اب  یھاگ  داھج  تسا . نیا  یمالسا  داھج  داھج ؛ دوشیم  نیا  دنک ؛ دھعت  ساسحا  دنک ، فیلکت  ساسحا  دنیبب ، اھشارتعنام  اھعنام و  اب  هزرابم  تکرح و 

داـھج دوـشیم  نیا  تسا ؛ یار  قودنـص  یاـپ  رد  روـضح  اـب  یھاـگ  تسا ، ناـبایخ  رد  روـضح  اـب  یھاـگ  تسا ، راعـش  نداد  اـب  یھاـگ  تسا ، رکف  اـب  یھاـگ  تـسا ، لاـم  اـب 

. دوریم شیپ  تلم  کی  دھدیم و  دیما  دھدیم ، یگزات  دھدیم ، توارط  دھدیم ، دشر  ار  تلم  کی  هک  تسا  نیا  و  هللالیبسیف ؛

کی اب  دـھاوخیم  دـمآ ، دوجو  هب  ایند  رد  هک  یمالـسا  ماظن  دـض  یمالـسا و  بالقنا  دـض  یمالـسا و  دـض  یهھبج  نآ  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  تلم  نیا  اب  یهزرابم  الاح  بوخ ،

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 10 
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میرحت اب  درادن ، ناکما  یماظن  دیدھت  گنج و  هب  دیدھت  اب  دندید -  دندرک ، ناحتما  درادن -  ناکما  گنج  اب  دنک ؟ هزرابم  دناوتیم  یروج  هچ  دنک . هزرابم  یمیظع  یهدیدپ  نینچ 

راک هچ  دراد  دـنادیم  دراد ، نامیا  دراد ، دـیما  هک  یتلم  دـنبوکیم . نواھ  رد  بآ  دـنروایب ، رد  وناز  هب  میرحت  اـب  ار  ناریا  تلم  دـنناوتیم  دـننکیم  لاـیخ  هک  یناـسک  درادـن . ناـکما 

. درک راداو  ینیشنبقع  هب  دوشیمن  دیدھت  اب  هک  ار  تلم  نیا  دنکیم ،

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

؛ دندرک شالت  دنتسناوت ، هچرھ  دندوب -  هھبج  کی  دوبن ، نمشد  کی  مھ -  نمشد  یهھبج  دنداتسیا ؛ یراوتسا  هوک  لثم  ماما  رس  تشپ  مھ  تلم  داتـسیا ، هوک  لثم  ماما 

نتخادنا هار  هب  ات  یداصتقا ، میرحت  ات  هلاس ، تشھ  گنج  لیمحت  ات  یماظن ، یاتدوک  ات  یموق ، یاھگنج  ات  ینابایخ ، یاھگنج  زا  دندرک ؛ دمآیمرب ، ناشتـسد  زا  یراک  رھ 

تمھت دـنتفگ ، غورد  دراد : دوجو  یناور  گنج  ماما  هیلع  بالقنا و  هیلع  ناریا و  تلم  هیلع  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  لاس . ود  یـس و  لوط  رد  یناور  گنج  میظع  نیـشام 

. دننک فرحنم  لخاد  رد  ار  اھهار  دندرک  یعس  دننک ، فالتخا  داجیا  دندرک  یعس  دندرک ، شخپ  هعیاش  دندز ،

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

یاھتیدودحم تسھ ، میرحت  دنراد -  دوجو  فلتخم  یاھشخب  رد  اھتیدودحم  میوگیم ؛ اھراب  نم  مھ  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  یهیقب  ورین و  ناھدنامرف  زیزع  ناتـسود  هب 

یارب دننیبیم  دعب  دنجنـسیم ، ار  دوجوم  طئارـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھناسنا  نیرتکریز  نیرتھب و  دـینک . روبع  دـیاب  اھنیا  زا  دراد -  دوجو  ینوگانوگ  یاھزیچ  تسھ ، یلام 

سپ میرادـن ، هک  ار  نیا  دـشن ، هک  نیا  بخ ، دـیوگب  دـنک ، هاگن  ناسنا  الاو  دـننکیم ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  اھیئاناوت و  نآ  زا  دـنراد و  یئاھیئاناوت  هچ  ینونک  طئارـش  رد  لـمع 

. مینک فشک  ار  نامدوخ  یهزات  یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  نامدوخ  هب  رتشیب  ام  هک  دوش  ثعاب  یتسیاب  اھدوبمک  دـنک . فقوتم  ار  ام  دـیابن  اھدوبمک  دوشیمن . نیا  یچیھ !

نیمھ مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دـنک ؟ دـیلوت  دروایب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم  سدـح  یئاوھ  یورین  رد  یک  شیپ ، یهھد  ود  رد  الثم 

هک دزیم  سدـح  یک  شیپ  یهھد  هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  ام ، یکـشزپ  یاھـشخب  رد  ام ، یئاـضف  یاھـشخب  رد  روج .

؛ دننکیم ینمـشد  هتبلا  دنیاشگیم . فارتعا  هب  نابز  مھ  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  هدـش  یئاھراک  دـش . دـندرک و  تمھ  ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم 

. تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتسمالسا ؛ یسارھمالسا و  یسارھناریا و  یزیتسناریا و  یاھتسایس  یارب  دنھدیم  رارق  یاهلیسو  ار  نیا 

رد دینک  هدافتسا  یاهزات  یاھتیفرظ  زا  هکنیا  غارس  دیورب  دیشکن ؛ بقع  اپ  اقلطم  دراد ، دوجو  یئاھـشخب  رد  یئاھدوبمک  هکنیا  زا  مھ  امـش  میوگب ؛ امـش  هب  مھاوخیم  نم 

نیا تسا ، یلمع  نیا  دـینک ؛ ناربج  یرگید  قرط  زا  ار  اھدوبمک  نآ  و  ناـتدوخ ، رھاـم  یاھهجنپرـس  ناوت  رد  ناـتدوخ ، زغم  نھذ و  رد  ناـتدوخ ، دادعتـسا  رد  ناـتدوخ ، دوجو 

. تسا یندش 

. دش سکعب  اما  دـیباوخ ؛ دـھاوخ  اھـشخب  نیا  دـندرک ، میرحت  هک  الاح  دـندرک  لایخ  ناگدـننک  میرحت  میرحت . هب  میدـش  التبم  روشک  یتعنـص  یاھـشخب  زا  یئاھـشخب  رد  ام 

؛ دـندرک دـیلوت  ار  شرتھب  یدراوم  رد  دـندرک ، دـیلوت  دـننک . دـیلوت  دـسرب ، ام  هب  دـھاوخیمن  نمـشد  هک  ار  هچنآ  ناشدوخ  هک  دـنتفیب  رکف  هب  ام  ناناوج  هک  دـش  بجوم  میرحت 

 - لنـسرپ یهعومجم  لماش  نوگانوگ ، یاھـشخب  مرتحم  نالوئـسم  لماش  مرتحم ، ناھدنامرف  لماش  نیا ، دـینک . تکرح  یروجنیا  ورین  رد  رتدـمآراک . رتکبـس ، رتهنیزھمک ،

. دوشیم همھ  اھناوج -  صوصخلاب  امش و  صوصخب 

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نادرم نیا  عاجـش ، نارادرـس  نیا  دوبن ، هلاـس  تشھ  گـنج  رگا  درک . رتیوق  ار  اـم  هلاـس ، تشھ  گـنج  دـش . رتیوـق  دـندرک ، هلمح  یمالـسا  یروـھمج  هب  رتـشیب  هچرھ 

یداصتقا میرحت  دوبن ، یداصتقا  راشف  رگا  درکیمن . ادیپ  روھظ  زورب و  لاجم  مدرم  یهناصلخم  میظع  تکرح  نیا  دندرکیمن ؛ زورب  تلم  نیب  رد  دندشیمن ، هداد  ناشن  هتـسجرب 

، دندرک میرحت  دندیسریمن . نآ  هب  دنتفریمن ، شلابند  دوب ، هدامآ  دوب ، رـضاح  زیچ  همھ  ینعی  دندرکیمن ؛ ادیپ  زورب  لاجم  ام  یاھناوج  یاھدادعتـسا  دوبن ، یملع  میرحت  دوبن ،

مھھاوفاب و هللا رون هللا  اوفطیل  نودیری  . » تسا نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دش . رتهتـشارفارب  یھ  مچرپ  نیا  درک ، دـشر  تلم  دیـشک ، الاب  تلم  دـمآ ، شوج  هب  ینورد  دادعتـسا 

. دش دھاوخ  لماک  و  دوش . لماک  رون  نیا  هدرک  هدارا  ادخ  اما  دننک ، شوماخ  ار  رون  دنھاوخیم  ( ١ (؛» نورفاکلا هرک  ول  هرون و  متم 

یقرش  / ١٣٨٩/١١/٢٧ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نادرم نیا  عاجـش ، نارادرـس  نیا  دوبن ، هلاـس  تشھ  گـنج  رگا  درک . رتیوق  ار  اـم  هلاـس ، تشھ  گـنج  دـش . رتیوـق  دـندرک ، هلمح  یمالـسا  یروـھمج  هب  رتـشیب  هچرھ 

یداصتقا میرحت  دوبن ، یداصتقا  راشف  رگا  درکیمن . ادیپ  روھظ  زورب و  لاجم  مدرم  یهناصلخم  میظع  تکرح  نیا  دندرکیمن ؛ زورب  تلم  نیب  رد  دندشیمن ، هداد  ناشن  هتـسجرب 

، دندرک میرحت  دندیسریمن . نآ  هب  دنتفریمن ، شلابند  دوب ، هدامآ  دوب ، رـضاح  زیچ  همھ  ینعی  دندرکیمن ؛ ادیپ  زورب  لاجم  ام  یاھناوج  یاھدادعتـسا  دوبن ، یملع  میرحت  دوبن ،

مھھاوفاب و هللا رون هللا  اوفطیل  نودیری  . » تسا نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دش . رتهتـشارفارب  یھ  مچرپ  نیا  درک ، دـشر  تلم  دیـشک ، الاب  تلم  دـمآ ، شوج  هب  ینورد  دادعتـسا 

. دش دھاوخ  لماک  و  دوش . لماک  رون  نیا  هدرک  هدارا  ادخ  اما  دننک ، شوماخ  ار  رون  دنھاوخیم  نورفاکلا ؛» هرک  ول  هرون و  متم 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

، تسا یمالـسا  یروھمج  فعـض  هطقن  نیا  دـنتفگ  نانمـشد ] ] اھنیا میدرکیم . دراو  جراخ  زا  تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  یهدروآرف  یدایز  غلاـبم  تفن ، یهدـننکدیلوت  روشک  اـم 

روشک نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  دندش . تامدـقم  یهیھت  لوغـشم  دـنوش ، راک  هب  تسد  اھنآ  هکنآ  زا  لبق  ام ، روشک  نیلوئـسم  دوش . دراو  نیزنب  میراذـگیمن 

، دندرک شالت  دنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئسم  اھنآ ، میرحت  یهلیـسو  هب  ( ١ «.) مھل قالخ  ماوقاب ال  نیدلا  اذھ  دیوی  نا هللا  . » دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دـش ؛ افکدوخ  ام  زیزع 

ام هک  دنتفگ  نم  هب  مدینش . ناوج  نادنمشناد  نیا  زا  رفن  دنچ  نابز  زا  میتفر ، دنفسا  رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  میدش . زاینیب  نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام 

میدمآ مینک . تسرد  دیاب  نامدوخ  میدیمھف  میھدیمن ؛ امش  هب  دیمیرحت ، امش  دنتفگ  ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم 

اب مدرم ، داـحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  تسا . هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ، میتخاـس . ار  نیا  هناـگیب  هب  جاـیتحا  نودـب  میدرک ، شـالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لـخاد 

زا ار  هحلسا  امش  یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دندرک . مورحم  تشاد ، رایتخا  رد  هک  یئاھرازبا  نیرتهدنرب  زا  ار  نمشد  ینعی  دندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاھمیرحت 

. فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دیتفرگ . و  دیریگب ؛ نمشد  تسد 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

اکیرمآ و یرادمدرـس  هب  برغ  هک  تسا  یئاھمیرحت  اب  هناردـتقم  هنادنمـشوھ و  یهھجاوم  دـھدیم ، ناشن  یداصتقا  یهنیمز  رد  ار  فعاـضم  تمھ  هک  یئاـھزیچ  یهلمج  زا 

. دـناهدرک دـیدشت  ار  ناریا  میرحت  تکرح  ناشدوخ  لایخ  هب  اھنیا  لاس ٨٩  لوا  زا  درک . لامعا  ناریا  هیلع  اکیرمآ  زا  یئاـپورا  یاـھتلود  زا  یـضعب  یهناروکروک  یوریپ  هنافـساتم 

وناز هب  ار  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هھام  شـش  جـنپ  اـھمیرحت  نیا  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم ، تبحـص  دیـسریم -  اـم  هب  شیاـھربخ  هک  ناشتابـساحم -  رد  ناـشدوخ 

ناریا تلم  هک  دننک  گنت  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  هرئاد  دـننک و  راوشد  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  راک  اھمیرحت  یهلیـسو  هب  هک  دـندوب  رکف  هب  اھنآ  دوب . نیا  ناشروصت  دروآیمرد ؛

. دش دنک  نمشد  غیت  تفرگ و  ماجنا  اھمیرحت  نیا  اب  یاهنادنمتردق  هنادنمشوھ و  دروخرب  کی  دوب . نیا  ناشفدھ  دنوش ؛ ضرتعم  یمالـسا  یروھمج  هب  ناشدوخ ، ماظن  هب 

نیا زا  دنتسناوت  فلتخم  یاھشخب  رد  نالوئسم  یزورهنابش ، مکارتم  راک  اب  دایز ، شالت  اب  هناتخبشوخ  دنک . ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدھ  هب  اھمیرحت  نیا  اب  تسناوتن  نمشد 

. درادن یاهدیاف  رگید  ناریا  میرحت  دنیوگیم  دننکیم ، فارتعا  اھیبرغ  دوخ  زورما  دننک . روبع  هبقع 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 11 
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زا تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  یهدروآرف  یدایز  غلابم  تفن ، یهدننکدیلوت  روشک  ام  تسا ؛ هدوب  نیمھ  نامز  لوط  رد  ام  راک  تالکـشم  زا  یکی  مینکیم . میرحت  ار  نیزنب  دـنتفگ 

، دـنوش راـک  هب  تسد  اـھنآ  هکنآ  زا  لـبق  اـم ، روشک  نیلوئـسم  دوش . دراو  نیزنب  میراذـگیمن  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  فعـض  هطقن  نیا  دـنتفگ  اـھنیا  میدرکیم . دراو  جراـخ 

قالخ ماوقاب ال  نیدلا  اذھ  دیوی  نا هللا  . » دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دش ؛ افکدوخ  ام  زیزع  روشک  نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دندش . تامدقم  یهیھت  لوغشم 

دنفـسا رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  میدش . زاینیب  نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام  دـندرک ، شالت  دـنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئـسم  اھنآ ، میرحت  یهلیـسو  هب  مھل .»

دنتفگ ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم  ام  هک  دنتفگ  نم  هب  مدینـش . ناوج  نادنمـشناد  نیا  زا  رفن  دـنچ  نابز  زا  میتفر ،

. میتخاس ار  نیا  هناگیب  هب  جایتحا  نودب  میدرک ، شالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لخاد  میدمآ  مینک . تسرد  دیاب  نامدوخ  میدیمھف  میھدیمن ؛ امـش  هب  دیمیرحت ، امش 

رایتخا رد  هک  یئاھرازبا  نیرتهدنرب  زا  ار  نمشد  ینعی  دندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاھمیرحت  اب  مدرم ، داحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  تسا . هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ،

. فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دیتفرگ . و  دیریگب ؛ نمشد  تسد  زا  ار  هحلسا  امش  یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دندرک . مورحم  تشاد ،

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

زاس هنیمز  میرحت  راشف و  ینیرفآ ، لاجنج  اب  دـندرک  شالت  دـنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  یداـصتقا  یتاـغیلبت و  یـسایس ، ناوت  ماـمت  یرابکتـسا  یاھتردـق  یا  هتـسھ  هیـضق  رد 

نمـض هدمآ و  قئاف  رابکتـسا  یاھراشف  اھـشالت و  همھ  رب  یمالـسا  ناریا  لاس  تشذـگ ٨  زا  دـعب  نونکا  اما  دـنوش  عوضوم  نیا  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ندرک  رظنفرص 

. تسا ایند  گرزب  یاھتردق  زا  رتیوق  اھ ، هدارا  گنج  رد  هک  هداد  ناشن  یا ، هتسھ  هیضق  رد  ریگمشچ  تفرشیپ 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هاگن ماما  راگدـنام  ثاریم  ماـما و  طـخ  ماـما و  هار  هب  مشچ ، نیا  اـب  مدرم  دـش . اـم  بیـصن  یناوارف  تاـقیفوت  مینک ، لاـبند  ار  ماـما  یهراـشا  تشگنا  طـخ  میتسناوت  اـج  رھ 

، دوب یتـینما  یهئطوت  دوـب ، یماـظن  یهئطوـت  ناریا  تلم  هیلع  دـنک . یگداتـسیا  اـھهئطوت  نیرتنیگنـس  لـباقم  رد  تسا  هتـسناوت  اـم  تلم  لاـس ، یـس  نیا  رد  دـننکیم .

هیلع تاغیلبت ، یاهناسر و  یهدرتسگ  یروتارپما  دوب -  یتاـغیلبت  یهئطوت  تسا -  هتـشاد  دوجو  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هدرتسگ  یاـھمیرحت  نیا  دوب -  یداـصتقا  یهئطوت 

. درک یگداتسیا  اھهئطوت  نیا  لباقم  رد  ماما ، هار  ماما و  بتکم  تکرب  هب  ناریا  تلم  دوب . یسایس  یهئطوت  تسا -  هدوب  کیرحت  راک و  لوغشم  لماک  روط  هب  ناریا  تلم 

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

یـس نیا  لوط  رد  ام  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دراد ؛ ار  اھدـیدھت  رب  یهبلغ  یئاناوت  هک  تسا  هدرک  تباث  ماظن  هک  تسا  نیا  ماظن  توق  یهطقن  تبثم و  یهطقن  نیلوا 

. دروخب هبرـض  ماظن  هک  تسا  هدوب  نیا  اھدیدھت  نیا  یهمزال  یداصتقا -  دـیدھت  یماظن ، دـیدھت  یتینما ، دـیدھت  یـسایس ، دـیدھت  میتشاد -  یناوارف  یاھدـیدھت  لاس  ود  و 

اھدـیدھت نیا  یهمھ  رب  ماظن  دـنراد . هگن  بقع  ار  روشک  دـنراد ، هگن  بقع  ار  ماظن  لقاال  دوب -  ناشـسرتسد  زا  رود  نیا ، الاح  دـننک -  طقاس  ار  ماظن  دنتـساوخیم  اھنآ  هتبلا 

فرط زا  امیقتسم  اھنیا  زا  یـضعب  دوب . نوگانوگ  یاھمیرحت  شاهنومن  کی  دوب ، اھیئاکیرمآ  تاکرح  شاهنومن  کی  دوب ، یلیمحت  گنج  شاهنومن  کی  تسا ؛ هدرک  ادیپ  هبلغ 

نامزاس کمک  هب  هچ  هدننکجلف . میرحت  دنتفگ  ناشدوخ  هدرک ؛ ادـیپ  تدـش  ریخا  یاھلاس  اما  تسا ، هتـشاد  دوجو  یدامتم  یاھلاس  اھمیرحت  اھمیرحت . لثم  دوب ؛ ناگناگیب 

. دنتشاد تلاخد  اھنآ  امیقتسم  هک  دوب ، ناگناگیب  هب  طوبرم  اھنیا  دندرک . لیمحت  ار  اھمیرحت  نیا  القتسم ، هچ  و  دوب -  ناشدوخ  رایتخا  رد  هک  للم - 

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

رد یکی  هدرک ؟ تفرشیپ  یزیچ  هچ  رد  هدرک . تفرـشیپ  روشک  میرحت ، طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا . نیا  روشک  توق  مھم  طاقن  زا  یکی  میرحت . طئارـش  رد  تفرـشیپ  موس :

یتـسیز یرواـنف  یهنیمز  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  اـم  دـندرک . هراـشا  هلئـسم  نیا  هب  ناشـشرازگ  رد  روـھمج  سیئر  یاـقآ  هک  یرواـنف ، ملع و  یهلوـقم 

رد میدرک ، تفرشیپ  اھهنایارربا  تخاس  رد  میدرک ، تفرشیپ  اضفاوھ  عیانص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ون  یاھیژرنا  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ونان  یروانف  رد  میدرک ، تفرـشیپ 

اھنیا روج ؛ نیمھ  ناطرس  دض  یاھورادونان  رد  روج ، نیمھ  اھورادویدار  رد  روج ، نیمھ  یزاسهیبش  یهلئسم  میدرک ، تفرشیپ  یداینب  یاھلولـس  مھم  رایـسب  یهلئـسم 

ار اھنیا  زا  یضعب  هک  تسایند ، یالاب  حطس  کی  یهجرد  یاھشناد  وزج  رگید ، دراوم  زا  یـضعب  متفگ و  نم  هک  یدروم  دنچ  نیا  تسایند . یالاب  حطـس  یاھـشناد  وزج  همھ 

. تسا هتسب  ام  یور  ایند  یوس  همھ  زا  شناد  لاقتنا  یاھرد  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  میدرک ؛ تفرشیپ  اھنیا  رد  ام  دنرادن ؛ رتشیب  ایند  رد  روشک  ات  هد  روشک ، ات  جنپ 

هب نیچ  تسا . انثتسا  کی  یاهتسھ  یهلئـسم  رد  ناریا  دیوگیم  هدش . رـشتنم  هزور  هس  ود  نیمھ  هک  دندرک  لقن  یئاکیرمآ  یهمانزور  کی  زا  هک  مدناوخیم  ار  یاهلاقم  نم 

رد نیا  سک . چـیھ  زا  دـسیونیم : هلاـقم  نآ  تفرگ ؟ یک  زا  ناریا  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، دـنھ  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، ناتـسکاپ  تـفرگ ؛ یک  زا  دیـسر ، یاهتـسھ  یهلئـسم 

. دنداتسرف ام  تالیکشت  لخاد  هک  یاهنایار  سوریو  نیمھ  لثم  دندرکیم ؛ هزرابم  وا  اب  مھ  و  دندادیمن ، وا  هب  یاهتـسھ  تفرـشیپ  تاناکما  دوب و  میرحت  مھ  هک  دوب  یطئارش 

اھنیا دـنکیم . هراشا  ام  یاهتـسھ  نادنمـشناد  رورت  هب  یتح  وا  دـندرک . یثنخ  ار  نمـشد  یهشقن  دـنتفر و  شیپ  دنداتـسیا ، اھنیا  لباقم  رد  اـم  یاـھناوج  اـم ، نادنمـشناد 

. تسا یروانف  ملع و  رد  تفرشیپ  نیا  بخ ، تسا . هدش  جرد  تسپ  نتگنشاو  یهمانزور  رد  هلاقم  نیا  دنیوگیم . دنراد  ام  نانمشد  هک  تسا  یئاھزیچ 

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

هچنآ سکع  تسرد  دنتشاد ؛ یئاھهمانرب  ناریا  هب  عجار  اھنآ  دوریم . شیپ  دراد  للملانیب  مسینویھص  اکیرمآ و  یبرغ و  یاھتردق  یاھتـسایس  سکع  تسرد  هقطنم  عاضوا 

ندز نـیمز  یارب  ار  یهنتف ٨٨  اھنآ  تفرگ . ار  ناشدوخ  نابیرگ  یداـصتقا  نارحب  اـما  دـندرک ، میرحت  ار  ناریا  اـھنآ  دـمآ . شیپ  درک و  ردـقم  لاـعتم  یادـخ  دنتـساوخیم ، اـھنآ  هک 

ای هدروخ  نیمز  یرگید  زا  سپ  یکی  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  یاھمیژر  اھماظن و  اما  دندرک -  تیوقت  ینابیتشپ و  لقاال  ای  دندرک ، کرادت  ای  دندرک -  تیوقت  یمالـسا  یروھمج 

. هدش لزلزتم 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هزرابم رابکتـسا  تسایـس  نیا  اب  تسا . لاذتبا  جـیورت  نمـشد ، یاھتـسایس  زا  یکی  زورما  دوشب . هھجاوم  نآ  اب  دوش و  زیھرپ  تدـشب  یقالخا  لاذـتبا  یگنھرف ، لاذـتبا  زا 

تاعالطا زا  یـشان  نیا  تسین ؛ هنوگراعـش  یاعدا  نیا  دننکیم -  یزیرهمانرب  ار  لاذتبا  جـیورت  روط  نیمھ  دـننکیم ، یزیرهمانرب  ار  یداصتقا  میرحت  اھنآ  هک  روط  نیمھ  دـینک .

. دننکیم یزیرهمانرب  دننکیم ، یحارط  دننیشنیم  میراد -  عالطا  ام  تسا ؛

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

شاهناھب هچرگ  اھمیرحت  تسا . داصتقا  هار  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ندز  نیمز  یرابکتـسا ، تسایـس  میدرک . مالعا  یداصتقا » داـھج  لاـس   » ار لاـسما  اـم 

زاغآرـس هک  یاهدـمع  یاھمیرحت  تسھ ، ناتدای  دـیاش  تسین . یاهتـسھ  یژرنا  اـھمیرحت ، یهلئـسم  حرط  لـماع  دـنیوگیم ؛ غورد  اـما  تسا ، یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

نوچ اما  دوبن ، یمھم  میرحت  یلیخ  هتبلا  هک  شفورعم  مقر  نآ  الاح  هک  دوبن ؛ روشک  نیا  رد  یاهتسھ  یهلئـسم  زا  یمان  الـصا  هک  دوب  یتقو  نآ  دوب ، روشک  نیا  یاھمیرحت 

حرطم یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  الـصا  هک  تسا  یتقو  لام  دـنتفرگ -  ار  شلابند  درک و  حرطم  اکیرمآ  یهرگنک  رد  ماـن  نیا  هب  یـسک  هک  وتاـماد - »  » میرحت هب  تسا  فورعم 

. دنکیم لمحت  ار  اھمیرحت  نیا  دراد  تسا  لاس  ود  یس و  هک  دراد  ناریا  تلم  ار  راختفا  نیا  هتبلا  تسا . یداصتقا  ندرک  جلف  اھمیرحت ، فدھ  دوبن .

« يداصتقا ميرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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لاس یس  تسا . زیچان  کچوک و  روشک ، رد  هدـنزاس  یاـھتیلاعف  عونت  هعـسوت و  لـباقم  رد  نکیل  هدوب ، رتشیب  ریخا  یاـھلاس  رد  اـھمیرحت  عونت  اـھمیرحت و  یهعـسوت  هتبلا 

روط نیمھ  دـننکیم و  ارجا  بیوصت و  دـنراد  ام  هیلع  زورما  هک  یئاھمیرحت  ات  دوشب  عقاو  رترگراک  ام  هیلع  دوب  نکمم  اھمیرحت  نآ  دـندرک ، عورـش  ام  هیلع  ار  اھمیرحت  هک  شیپ 

فلتخم یاھلکش  هب  میناوتیم  میدرک ؛ ادیپ  هبرضدض  تلاح  کی  اجیردت  اھمیرحت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  درک . میھاوخ  شرتشیب  هک  دنھدیم  مھ  هدعو  یھ 

ندروآ ور  تھج  زا  ای  دـنربب -  راک  هب  ار  درگـش  نیا  تلم  تلود و  هک  تسا  بوخ  تسا و  یفیرظ  بلاج و  بوخ و  درگـش  هک  اھمیرحت -  ندز  رود  اب  ای  مینک : هلباقم  اھمیرحت  اـب 

؛ تسا یمالـسا  یروھمج  ندز  نیمز  نمـشد ، فدـھ  سپ  هتفرگ . ماجنا  مھ  الاح  ات  دریگب و  ماجنا  دـیاب  اـمتح  تسا و  یئاـنبریز  یداـینب و  راـک  هک  یاینورد  یاـھتیفرظ  هب 

. هداد قنور  هداد و  دـشر  هدرب و  شیپ  زورما  ات  ار  ماظن  نیا  دوخ ، تیامح  اب  دوخ ، ینابیتشپ  اـب  دوخ ، روضح  اـب  هک  یتلم  ندز  نیمز  ینعی  یمالـسا ؛ ناریا  ندز  نیمز  ینعی 

. دھاوخیم یداصتقا  داھج  نیا  درک ؛ هدامآ  دیاب  ار  حالس  نآ  دض  تخانش و  دیاب  ار  وا  حالـس  رازبا و  تخانـش ، دیاب  ار  لباقم  یهھبج  دوب . زھجم  شلباقم  رد  یتسیاب  نیاربانب 

هک تسا  نیا  تسا ، داھج  شمـسا  هک  کرحت  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . داھج  شمـسا  یتایـصوصخ  اب  یکرحت  تسین . داـھج  شمـسا  یکرحت  رھ  هچ ؟ ینعی  داـھج 

یریگتھج نینچ  کی  لباقم  رد  هک  یتکرح  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  تسا  یدولآضرغ  هنامصخ و  تکرح  کی  لباقم  رد  دنادب  ینعی  تسا ؛ نمـشد  لباقم  رد  نیا  دنادب  ناسنا 

. تسا داھج  یلصا  طئارش  زا  یکی  دراد ، دوجو  هنامصخ 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

اھهنارای و یدـنمفدھ  یهلئـسم  رد  تسا . روشک  رد  داصتقا  یهمئاـق  تسا ؛ داـصتقا  ساـسا  دـیلوت ، تسا . دـیلوت  شخب  زا  یتیاـمح  یاھتـسایس  لـماک  یارجا  یهلئـسم 

هتبلا هدش . نیعم  هک  یدصرد  نآ ٣٠  تسھ : مھ  نوناق  رد  هک  نانچمھ  دوشب ؛ هظحالم  دیلوت  شخب  زا  تیامح  امتح  هدرک ، عورش  هنیمز  نیا  رد  تلود  هک  یمیظع  تیلاعف 

ار ام  میرادن ؛ جایتحا  ام  هک  دنتفگ  مھ  یدیلوت  یداصتقا  نالاعف  زا  یضعب  تسین . زاین  دروم  دصرد  نیا ٣٠  هک  دندقتعم  دندرک ، تبحص  نم  اب  هک  یتلود  نیلوئسم  زا  یضعب 

تیاـمح کـمک و  هب  دراد  جاـیتحا  دـیلوت  لاـح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، روـجنیا  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  تسا  نکمم  مینکیم . هرادا  ار  ناـمدوخ  ناـمدوخ  دـینک ، راذـگاو  ناـمدوخ  هـب 

ریغ ای  میقتـسم  روط  هب  اھمیرحت  نیا  هک  میراد  یئاـھهاگنب  دـنروخیم . همدـص  میرحت  زا  هک  یئاـھهاگنب  زا  یـضعب  صوصخب  دوشب ؛ هداد  دـیاب  دـیلوت  شخب  مھـس  هاگتـسد .

. دوشب هدافتسا  انعم  نیا  زا  دیاب  هک  دنزیم ، همدص  اھنآ  هب  میقتسم 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مزال هتبلا  دـش . هتفگ  هک  تسا  یئاھمیرحت  نیمھ  شاهنومن  هک  دـننکیم ، هدافتـسا  ام  هیلع  دـنراد  یداصتقا  رازبا  زا  ناریا  تلم  نانمـشد  یمالـسا و  ماظن  نانمـشد  زورما 

. دینک هدافتـسا  درک و  هدافتـسا  دیاب  هنالقاع  هناکریز و  یقطنم و  تسرد و  یاھـشور  یهمھ  زا  دننکیم . راک  اھمیرحت  لباقم  رد  هک  یاهعومجم  نیا  زا  منک  رکـشت  نم  تسا 

لباقم رد  ار  رابکتـسا  یداـصتقا  یماـظن و  یرھاـظ  میظع  مجح  نیا  اـم  هک  یتقو  دـینک . یثنخ  ار  روزمک  عقاو  رد  نکیل  دـنملکیھ و  نمـشد  ریبدـت  دـینک . یثنخ  ار  اـھمیرحت 

هک نانچنآ  هن  شراک  یهجیتن  اما  گرزب ، شمجح  دایز و  شیوھ  یاھ و  دایز و  شکرحت  دـتفایم ! یرج » ماـت و   » نوتراـک یهبرگ  داـی  هب  ناـسنا  مینکیم ، هدـھاشم  ناـمدوخ 

. دراد یگتسب  امش  یکریز  هب  نیا  تسا . یروج  نیمھ  اعقاو  دنراد . راظتنا  ناگدننیب  ای  دراد  راظتنا  شدوخ 

رد هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نیمھ  بخ ، دوب . هدننکجلف  هن  دوب ، دنمشوھ  نانچنآ  هن  اھمیرحت  نیا  هک  مینیبیم  اما  هدننکجلف ؛ یاھمیرحت  ای  دنمشوھ  یاھمیرحت  دنتفگ  اھنآ 

تادـیلوت یهنیمز  رد  ار  یگرزب  یئاھراک  میروایب ؛ دوجو  هب  یملع  یاھهنیمز  رد  ار  یبوخ  کرحت  میـسرب ؛ یئاـفکدوخ  هب  میتشادـن ، یئاـفکدوخ  هک  یئاـھزیچ  زا  یرایـسب 

. میسرب مینک ، یثنخ  ار  میرحت  نیا  هکنیا  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  هب  و  میشاب ؛ دھاش  نامروشک  رد  یماظنریغ  یماظن و  یتعنص و 

ریذـپناکما نیا  دـنھدب ؛ همادا  ینالوط  تدـم  ار  راتفر  نیا  تکرح و  نیا  هک  دـنروایب  تقاط  دـنناوتب و  اھنیا  هک  تسین  روجنیا  دـینادب . امـش  دـش ؛ دـھاوخ  یثنخ  اـھمیرحت  نیا 

. دـنک هچ  دـنک ، هذـخاوم  دورب ، روشک  نالف  هب  وا  یهژیو  یهدـنیامن  الاح  ولو  دـننک ؛ شوگ  اکیرمآ  فرح  هب  هک  تسین  یئایند  اـیند ، زورما  دریذـپیمن . ار  نیا  اـیند  ینعی  تسین ؛

لوا رد  اھنیا  هک  یزیچ  نآ  دینکیم ؛ هدھاشم  امـش  مھ  زورما  متفگ ، مھ  لبق  هام  دـنچ  نم  هتبلا  تسین . همادا  لباق  نیا  اما  تشاد ، دـھاوخ  همادا  نیا  یتقو  دـنچ  کی  الاح 

، یچیھ دیـسرن ، هک  جـلف  هب  تشذـگ ، مھ  رتشیب  هام ، راھچ  هس  نیا  دـسرب . جـلف  هب  اعقاو  هام  راـھچ  هس  فرظ  رد  هک  دوب  نیا  ناـشدوخ  عقوت  هدـننکجلف ، دـنتفگ  لاـسما 

یادخ هب  لکوت  اب  هنادنمـشوھ و  دنمفدھ و  تکرح  کی  تدھاجم ، کی  هللااشنا  یتسیاب  ینعی  تسا . نیا  یارب  یداصتقا  داھج  سپ  هدـیماجنا . ام  رتھب  کرحت  هب  هللادـمحب 

. دریگب ماجنا  یھلا  تیامح  هب  دامتعا  اب  لاعتم و 

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

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

ام ماهتفگ ؛ یتقو  کی  نم  دیـسر . دوخ  جوا  هب  اھتیدودـحم  اھمیرحت و  نیا  گنج ، لوط  رد  دـش و  عورـش  یئاپورا  یاـھروشک  اـکیرمآ و  فرط  زا  هبناـجکی  یاـھمیرحت  بـالقنا ،

وا کاخ  لخاد  زا  الاک  نیا  هک  دادیمن  هزاجا  قباس -  یوروش  درکیم -  روبع  اجنآ  زا  دیاب  رادراخ  میس  نیا  هک  یروشک  مینک . هیھت  رادراخ  میـس  روشک  زا  جراخ  زا  میتساوخیم 

یهمھ رد  دـندروآ . دوجو  هب  ام  روشک  هیلع  تیدودـحم  ردـقنیا  تسا ! رادراخ  میـس  تسا ؛ یمجاـھت  حالـس  هن  تسا ، یماـظن  یـالاک  هن  ـالاک  ـالاح  ناریا ! دـیایب  دـنک ، روبع 

هب یمالـسا  یروھمج  ماظن  اما  دـنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  ماظن  دـنروایب ، رد  وناز  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  مھ  ناشـضرغ  دـندوب ؛ میرحت  داجیا  لابند  هب  یداـصتقا  یاـھهنیمز 

. دروآرد وناز  هب  ار  ناراذگتسایس  اھتسایس و  نآ  یهمھ  مدرم ، امش  تریصب  ربص و  کمک 

یهمھ رد  راکتبا ، یروآون و  یاھنادـیم  رد  ام  هک  دـش  بجوم  اھتیدودـحم  اھمیرحت و  اھعنم و  نیمھ  مینک . هدافتـسا  تصرف  کی  ناونع  هب  اھتیدودـحم  نیمھ  زا  میتسناوت  ام 

ناناوج ام ، مدرم  ام ، تلم  دننک . ادیپ  تسد  اھتفرشیپ  نآ  هب  دنتـسناوتن  مھ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هقطنم  یاھروشک  هک  مینک  ادیپ  تسد  یئاھتفرـشیپ  هب  اھهنیمز ،

یهھد ٧٠ رد  هک  یئاھبالقنا  متفگ . رگید  یاھرادـید  زا  یـضعب  لالخ  رد  دـیاش  منک ؛ ضرع  ار  اھنیا  نم  تسین  لاجم  الاح  هک  اھبالقنا ، رد  مراد  یئاھلاثم  نم  دنتـسناد . اـم ،

روجنیا تسناوت  ام  میظع  بالقنا  دـندوبن . هسیاقم  لباق  دنتـشاد ؛ یرابتقر  عضو  دـندوب ، هداتفا  قافتا  اھروشک  زا  یـضعب  رد  ام -  بالقنا  زا  لبق  لاس  دـنچ  ینعی  یدالیم - 

. دنک تفرشیپ 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

گنچ رد  نمـشد  عیجـشت  بجوم  نمـشد ، لباقم  رد  ینیـشنبقع  مدـق  کی  الاو  دـنکن ؛ ینیـشنبقع  مھ  مدـق  کی  ناسنا  نمـشد ، لباقم  رد  هک  تسا  نیا  تیقفوم  هار 

راشف هکنیا  اب  درکن . ینیـشنبقع  نمـشد  لباقم  رد  مدق  کی  لاس ، ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  دراد  ار  راختفا  نیا  یمالـسا  یروھمج  دوشیم . نتخادنا  تسد  نتخادـنا و 

ضرع امش  هب  نم  و  میدرکن . ینیشنبقع  ام  یلو  دوب ، یتاغیلبت  یاھراشف  دوب ، یـسایس  یاھراشف  دوب ، میرحت  راشف  دوب ، یتینما  راشف  دوب ، یماظن  راشف  دوب ؛ دایز 

، نانمـشد راشف  یھاوخجاب و  لباقم  رد  مھ  نیا  زا  دـعب  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  دـینادب  هقطنم ! نیا  رکفنـشور  هاگآ و  ناـناوج  نارھاوخ ! ناردارب ! نم ! نازیزع  منکب ؛

. درک دنھاوخن  ینیشنبقع  مدق  کی 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٨ ناتسا  یئارجا  نیلوئسم  رادید  رد  تانایب 

لمعلاسکع ددصرد  دصرتم  هجوتم و  نمـشد  هک  تسا  یفاک  لیلد  نیمھ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  نیا  رب  یرگید  لیلد  چیھ  رگا  مینکیم . تکرح  ولج  هب  بوخ  یلیخ  میراد  ام 

نمـشد کی  هک  رابکتـسا -  یهھبج  یتقو  دـننکیم . حرطم  ایند  رد  نوگانوگ  یاھهناھب  یداصتقا و  راشف  تاغیلبت و  ریغ  تاغیلبت و  رد  دـینیبیم  هک  یئاـھراک  نیمھ  دـیایبرب ؛

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 13 
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، دـیدوب تیـصاخیب  دـیدوب ، رثایب  امـش  رگا  ـالاو  دـیوشیم ؛ قـفوم  دـیراد  امـش  هک  تسا  نـیا  رب  لـیلد  نـیا  دوـخ  دوـشیم ، نادـیم  دراو  روـجنیا  تـسا -  یداـم  یهجنپیوـق 

. دیوریم ولج  دیراد  امش  هک  دنیبیم  نمشد  دزادنیب ؛ رد  هجنپ  امش  اب  روجنیا  هک  تشادن  یرارصا  نمشد  دیتشادن ، یتفرشیپ  دیدوب ، هدنامبقع 

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

یمالـسا یروھمج  تکرح ، نیا  یزکرم  ینوناک و  یهطقن  دـننیبیم  دـننکیم ، یـسررب  دـننکیم ، هعلاطم  دننیـشنیم  ناشرکف  یاھقاتا  رد  ناـشدوخ -  لوق  هب  نارگلیلحت - 

هدنیآ هب  ینیبشوخ  اب  ادخ ، هب  لکوت  اب  تردق ، اب  تارج ، اب  ار  هار  نیا  دنداتسیا و  مکحم  هک  ام  نالوئـسم  هجوتم  ام ، یاھناوج  هجوتم  دنوشیم ؛ اھامـش  هجوتم  اذل  تسا ؛

رھ رد  هتبلا  دـننکیم . هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دـنراد  هک  تسا  لاس  ود  یـس و  دـننکب . بخ ، دـننکیم ؛ هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  تقو  نآ  دـنھدیم . همادا  دـنراد  مامت  دـیما  اـب  و 

میرحت ار  اـم  هتفر . رتـالاب  هلپ  کـی  ناریا  تلم  هدـش ، یثـنخ  هک  یاهئطوـت  رھ  زا  سپ  تسا و  هدـش  زوریپ  ناریا  تـلم  اـما  دـندرک ، یئازفاتـمحز  ناریا  تـلم  یارب  یاهئطوـت ،

یور رب  ار  یرواـنف  ملع و  ناـشدوخ  لاـیخ  هب  دـنکیم . رتشیب  ار  وا  یئاـناوت  دربـیم ؛ ولج  هجرد  کـی  ار  ناریا  تلم  اـما  درواـیب ، دوجو  هب  یراـشف  میرحت  تسا  نکمم  دـننکیم .

ود تفگ  دوشیمن  هتـشذگ ، هب  تبـسن  ام  تفرـشیپ  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد  زورما  دندیـشوج . ناشدوخ  نورد  زا  ناشدوخ  یناریا  ناناوج  اـما  دنتـسب ، یناریا  یاـھناوج 

رادیاپ ادـخ و  هب  یکتم  شناناوج  هک  یتلم  هاگآ ، تلم  روبـص ، تلم  ریـصب ، تلم  کی  اب  یهزرابم  دـسریمن . یئاج  هب  اھنآ  یهزرابم  تسا . ربارب  اھهد  تسا ؛ ربارب  هس  ربارب و 

. دش دھاوخ  زوریپ  ناریا  تلم  اما  دنروخیم ، تسکش  اھنآ  دسریمن ؛ یئاج  هب  دنھار ، نیا  رد 

بالقنا  / ١٣٩٠/١٠/١١ ربھر  اب  اپورا  نایوجشناد  یمالسا  نمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید 

تفرشیپ اھمیرحت و  اب  هلباقم  هک  هتشاد ، یریگمشچ  یاھتیقفوم  نآ ، اب  هتسباو  یغیلبت  یداصتقا و  میظع  هدیچیپ و  یهکبش  رابکتـسا و  اب  ییورایور  رد  یمالـسا  ناریا 

. تشاد دھاوخ  همادا  یزوریپ  دنور  نیا  تسا و  هدوب  اھدرواتسد  نیا  زا  یشخب  یاهتسھ  عوضوم  رد 

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

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دندلب هک  یئاھدنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

یاھهایـسور نیا  دنتـسناوتن . اما  دـنزادنیب ؛ اپ  زا  ار  اھنآ  اھناملـسم ، یداصتقا  یهرـصاحم  بلاطیبا و  بعـش  اب  هک  دیـسر  ناشرظن  هب  نانمـشد  مالـسا ، ردـص  رد  زور  کـی 

رد ام  میربیخ . ردـب و  طئارـش  رد  اـم  میتسین ؛ بلاـطیبا  بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  تسین . روجنیا  میبلاـطیبا . بعـش  طئارـش  رد  زورما  اـم  دـننکیم  لاـیخ  رگهبـساحمدب 

. تسا هدرک  ادیپ  تسد  یزارفارس  اب  یزوریپ ، لحارم  زا  یرایسب  هب  تسا ؛ هدش  کیدزن  اھنآ  هب  تسا ؛ هدید  مشچ  هب  ار  یزوریپ  یاھهناشن  ام  تلم  هک  میتسھ  یطئارش 

زورما تـسا ؟ نـکمم  یزیچ  نـینچ  رگم  دـننک ؟ نوریب  هنحـص  زا  ار  مدرم  دـنھاوخیم  اھدـنفرت  نـیا  اـب  اـھفرح ، نـیا  اـب  دـنناسرتیم ؟ یداـصتقا  یهرــصاحم  زا  ار  اـم  مدرم  زورما 

هدـش باختنا  تریـصب  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  ( ١ (؛» ینعبتا نم  انا و  هریـصب  یلع  یلا هللا  اوعدا  یلیبس  هذـھ  لق  « ؟ دـننک داـجیا  لـالتخا  نیلوئـسم  یهدارا  رد  دـنھاوخیم 

ادـیپ تسد  مھ  یئاـھهلق  هب  میتفر ، هار  نیا  زا  اـم  تسا . هدـش  راومھ  اـھنیرتزیزع  نوخ  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ، هدـش  زاـب  تدـھاجم  اـب  هک  تسا  یھار  نیا  تسا ،

یـس لاس و  تسیب  اجک ، زورما  یمالـسا ، یروھمج  میاهدرک . ادـیپ  تسد  یرایـسب  یاـھهلق  هب  مھ  زورما  اـت  یلو  میوریم ؛ شیپ  هللااـشنا  میوشیمن ، فقوتم  اـم  میدرک .

قیوشت ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یئاھهناشن  اھنیا  اجک ؟ ناشزورما  راسکنا  فعـض و  اجک ، ناشزور  نآ  تورب  داـب و  هنمیھ و  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  اـجک ؟ لـبق  لاـس 

مھ مدرم  دـنام ؛ دـھاوخ  مکحتـسم  نانچمھ  نیلوئـسم  یهدارا  تسا -  ترخآ  ایند و  تداعـس  هار  تسا ، نید  هار  تسادـخ ، هار  هک  مالـسا -  هار  یهمادا  رد  ریخن ، دـنکیم .

. دوب دنھاوخ  میظع  تکرح  نیا  تباث  یاپ  هدنیآ ، رد  زورما و 

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

نآ تالوحت و  نآ  رگا  دـمآیمن . دوجو  هب  دـناشک ، هزرابم  نادـیم  هب  ار  مدرم  هک  اھنیعبرا  یهلـسلس  اھناتـسرھش و  نوگاـنوگ  ثداوح  نآ  دوبیمن ، مق  ید  هدزون  یهثداـح  رگا 

رابکتـسا تبیھ  دـش ، عورـش  رابکتـسا  اب  شلاچ  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بالقنا  دیـسریمن . یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  دـمآیمن ، دوجو  هب  نمھب   ٢٢ دوبن ، ثداوـح 

یایند رد  ناشدوخ  دوجو  تیعقاو  زا  شیب  ناـشدوخ  تبیھ  اـب  هک  اھتردـقربا -  یلاـشوپ  تبیھ  ندـش  هتـسکش  نیا  رگا  تسکـش . مسینویھـص  اـکیرمآ و  تبیھ  تسکش ،

گنج رد  فلتخم ، ثداوـح  رد  ناریا  تلم  تیموـلظم  ناریا ، مدرم  یگداتـسیا  درک ، رادـیب  تخادـنا و  رکف  هب  فـلتخم  یاـھروشک  رد  ار  اھناملـسم  دـننکیم -  فرـصت  اـھناسنا 

نیا رگا  دوبن ، تابث  نیا  رگا  داد . ناکت  ار  اھتلم  دـنتفر -  شیپ  تابث  اب  دنداتـسیا ، مکحم  روجنیا  ناریا  تلم  هکنیا  میرحت -  سدـقم و  عافد  ناـماوت  تخـس  نارود  رد  یلیمحت ،

هقطنم زورما  هک  یثداوح  نیا  دمآیمن ؛ دوجو  هب  یمالسا  یرادیب  دندشیمن ؛ نادیم  دراو  اھتلم  دوبن ، اھتردقربا  نیغورد  تبیھ  ندیشک  شلاچ  هب  نیا  رگا  دوبن ، یگداتـسیا 

هار رد  موادـت  دوب ، ربص  دوب ، تماقتـسا  رگا  دوریم . شیپ  راوهریجنز  دوشیم و  عورـش  هطقن  کی  زا  ثداوح  دـمآیمن . دوجو  هب  دـنزیم ، یدـیدج  شقن  دـنکیم و  نوگرگد  دراد  ار 

. دوشیم بترتم  نآ  رب  تاکرب  یهمھ  تاریخ و  یهمھ  تقو  نآ  دوب ، لمع  رارمتسا  دوب ،

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

مامت زا  هدش ؛ ثبشتم  دوشب ، ثبـشتم  لسوتم و  تسا  هتـسناوتیم  هک  یقرط  مامت  هب  دنیاھتـسینویھص -  اکیرمآ و  مھ  هھبج  نآ  رادمدرـس  هک  ام -  لباقم  یهھبج  زورما 

لماـع و  ماـظن ، یهدـننک  تیوـقت  لـماع  ینعی  لـماع ، ود  نیا  دـناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدرک  یریگهرھب  دـنک ، یریگهرھب  ناریا  تلم  اـب  یهلباـقم  یارب  هتـسناوتیم  هک  اـھهار 

اب و  مینکیم -  ارجا  بیوصت و  ناریا  هیلع  رب  ام  هک  یئاھمیرحت  نیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ حیرصت  ار  نیمھ  مھ  ناشدوخ  دربب . نیب  زا  دنک و  فیعضت  ار  هنحص  رد  مدرم  یگداتـسیا 

رد ای  دریگب ، تروص  راک  نیا  ای  دـننک . تشپ  یمالـسا  ماـظن  هب  مدرم  دـنوش ، جراـخ  هنحـص  زا  مدرم  مینک ، هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  دـننکیم -  لاـبند  لـماک  داـنع 

یمالـسا یروھمج  نیلوئـسم  میھاوخیم  دـنیوگیم  تسا : نیا  اـھنآ  ریبـعت  دـننک . رظندـیدجت  ناـشدوخ  تابـساحم  رد  نیلوئـسم  دـیایب ؛ دوـجو  هب  هنخر  نیلوئـسم  یهدارا 

، دندلب هک  یئاھدنفرت  یهمھ  اب  ناشناوت ، یهمھ  اب  روشک . نیلوئـسم  یهدارا  رد  ندرک  داجیا  هنخر  ینعی  نیا  تسالاب . اھنآ  یاھیریگمیمـصت  یهنیزھ  هک  دـننک  ساسحا 

یاھمیمـصت رد  هک  دننک  راداو  ار  نیلوئـسم  دننک و  دیدرت  داجیا  نیلوئـسم  رد  ای  دننک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننک و  دیدرت  داجیا  مدرم  رد  ای  دـننکیم . لابند  ار  راک  ود  نیا  دـنراد 

. دنھد ماجنا  دنناوتیمن  ار  مادکچیھ  دندرک ؛ هابتشا  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ 

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

، میزادـنیب نیئاپ  ار  نامرـس  هک  میدوبن  یتلم  کی  اـم  تسا . مھم  یلیخ  نیا  اھـشلاچ ؛ رب  یهبلغ  زا  تسا  تراـبع  لاـس  هس  ود  یـس و  نیا  رد  اـم  توق  یهطقن  نیرتمھم 

رب یانب  دنتـشاذگ ، تیذا  رب  یاـنب  دنتـشاد ؛ راـک  اـم  اـب  یناـھج  نیطلـسم  یناـھج ، زھجم  یاھتردـق  لوا  زور  زا  هن ، دـشاب ؛ هتـشادن  یراـک  اـم  هب  یـسک  میورب ، ار  ناـمھار 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 14 
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یهمھ رب  زورما  ات  ام  دندرک . میرحت  دندروآ ، تسیرورت  دندرک ، راتفرگ  ار  ام  لاس  تشھ  دنتخادنا ، ام  ناج  هب  ار  مادص  دندرک ، لیمحت  گنج  ام  هیلع  دنتـشاذگ : یـشارتعنام 

تماق اب  ار  نامھار  هللادمحب  ام  دروایبرد ؛ وناز  هب  دنک ، نامیـشپ  ار  ام  بالقنا  ام و  تلم  تسا  هتـسناوتن  اھـشلاچ  نیا  زا  مادکچیھ  ینعی  میاهدرک ؛ ادـیپ  هبلغ  اھـشلاچ  نیا 

. تسام توق  یهطقن  نیرتمھم  نیا  میاهداد . همادا  راوتسا 

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

هداتفا قافتا  میرحت  طئارـش  رد  ینف  یعامتجا و  یملع و  یاھتفرـشیپ  نیا  یهمھ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ناریا  تلم  هک  منکب  ضرع  توق  طاـقن  یهمادا  رد  ار  هلمج  نیا  نم 

روجنیا ام  دنتخورفن و  ام  هب  ار  ام  زاین  دروم  تالوصحم  دندرک ، دودـسم  ار  اھهار  دنتـسب ، ام  یور  رب  ار  یروانف  یاھهزاورد  ار ، ملع  یاھهزاورد  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

. دنکیم ادیپ  شیازفا  اھدیما  هک  تسا  نیا  تسا ؛ هداتفا  میرحت  طئارش  رد  اھقافتا  نیا  میدرک . تفرشیپ 

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

اھنیا ام . میرحت  هب  میمصت  نیمھ  هلمج  زا  دنفعـض ؛ راچد  یللملانیب  تامیمـصت  رد  دنفعـض ، راچد  یـسایس  لئاسم  رد  دنفعـض ، راچد  یداصتقا  لئاسم  رد  اھیبرغ  زورما 

نیا دـنتفگ . دـنتفگ ، یھ  روآدرد ! یاھمیرحت  هدـننکجلف ، یاھمیرحت  دـندرک : دـیدھت  دـننک . تازاـجم  مالـسا  رطاـخ  هب  ار  ناریا  تلم  ار ، یمالـسا  یروھمج  عقاو  رد  دنتـساوخ 

نیا لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  مینکیم ؛ دـشر  لخاد  زا  میروآیم ، ور  یلخاد  تیفرظ  دادعتـسا و  هب  میوشب ، میرحت  ام  یتقو  الوا  تسام : عفن  هب  تھج  ود  زا  اـھمیرحت 

ناشدوخ ار  رھـشوب  هاگورین  اھنیا  یمتا ، یهیـضق  رد  رگا  میتشادن ؛ ار  بیجع  یاھتفرـشیپ  نیا  زورما  میدـشیمن ، میرحت  حالـس  یهنیمز  رد  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  هلئـسم 

هب نامسآ ، هب  هراوھام  نداتـسرف  اضفاوھ و  یداینب و  یاھلولـس  رد  ام  دندوب ، هتـسبن  ام  یور  هب  ار  ملع  یاھرد  رگا  میدرکیمن ؛ تفرـشیپ  یزاسینغ  رد  ام  دندوب ، هتخاس 

یهمـشچ لـثم  زورهبزور  دادعتـسا  تیفرظ و  نیا  میروآیم و  ور  میوشیم و  هجوتم  ناـمدوخ  یلخاد  تیفرظ  هب  اـم  دـننکیم ، میرحت  ار  اـم  هچرھ  سپ  میدیـسریمن . اـھاجنیا 

. تسام عفن  هب  میرحت  نیا  سپ  دوشیم . افوکش  یناشوج 

ار ناریا  ات  مینک  لامعا  ناریا  رب  میھاوخیم  ار  اھمیرحت  نیا  ام  دـنیوگیم  ناـشتاغیلبت  رد  اـبترم  روط  نیمھ  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تساـم ، عفن  هب  اـھمیرحت  نیا  هک  یمود  تھج 

یاهتسھ و یهیـضق  رد  ینیـشنبقع  یارب  ناریا ، رب  راشف  یارب  اھمیرحت  نیا  هک  دندیمھف  ایند  یهمھ  سپ  یاهتـسھ . یهیـضق  رد  الثم  الاح  مینک ؛ ینیـشنبقع  هب  راداو 

هک مھ  ناریا  دـننک ، ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  ناریا  هک  تسا  نـیا  یارب  اـھمیرحت  نـیا  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هـچ  مـیدرکن ، ینیـشنبقع  اـم  یتـقو  بـخ ، تـسا . رگید  یاـیاضق 

تردق ناریا و  تلم  تزع  دنکشیم و  دندرک ، مایق  هک  هقطنم  یاھتلم  نیا  مشچ  رد  برغ  یاھدیدھت  تبیھ  برغ و  تبیھ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  درک ؛ دھاوخن  ینیـشنبقع 

هب تمدـخ  عقاو  رد  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  ود  نیا  زا  اما  تسام ، هب  ندز  هبرـض  یارب  اھمیرحت  نیا  نیاربانب ، تساـم . عفن  هب  نیا  و  دوشیم ؛ داـیز  اـھنیا  مشچ  رد  ناریا  تلم 

. تسام

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

، نیا گنج . یهنیزگ  یتح  ینعی  تسا ! زیم  یور  اـھهنیزگ  یهمھ  ناـبز : نیا  هب  دـیدھت  دـننکیم ؛ دـیدھت  اـبترم  مینکب . ضرع  اـکیرمآ  یاھدـیدھت  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کـی 

رطاخ هب  تساکیرمآ ؟ ررـض  هب  اھدیدھت  نیا  ارچ  تساکیرمآ . ررـض  هب  ربارب  هد  گنج ، دوخ  تساکیرمآ ؛ ررـض  هب  گنج ، هب  دیدھت  نیا  بخ ، نابز . نیا  اب  تسا  گنج  هب  دـیدھت 

دنناوتیمن دنرادن ؛ یمالسا  یروھمج  نامتفگ  لباقم  رد  ینامتفگ  کی  تسا ؛ ینامتفگ  یهلباقم  یقطنم و  یهلباقم  زا  اکیرمآ  زجع  یهدنھدناشن  اھدیدھت  نیا  دوخ  هکنیا 

، روز زج  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دننکب . روز  هب  ثبـشت  روز و  هب  لسوت  دنوشیم  روبجم  دـننک ؛ داجیا  یاهبلغ  ناشدوخ  یارب  یقطنم ، یرکف و  یهلباقم  نادـیم  رد 

تلم مشچ  رد  اھتلم و  مشچ  رد  تسا ، هتـسکش  نونکات  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  اکیرمآ  رابتعا  نیا ، درادن . دوخ  دربشیپ  یارب  یھار  چـیھ  یزیرنوخ ، زج  درادـن ؛ یقطنم  چـیھ 

شتشونرس دنکشب ، شدوخ  مدرم  مشچ  رد  شرابتعا  هک  یماظن  نآ  یمیژر ، نآ  دنکیم . نیعم  ار  اھمیژر  تشونرس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسکش ؛ دھاوخ  شدوخ 

رد قباـس  یوروش  عضو  هیبـش  برغ  اـکیرمآ و  عضو  زورما  هک  دـنتفگ  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  یبرغ  نارظنبحاـص  زا  یـضعب  اـقافتا  قباـس . یوروش  میژر  لـثم  تسا ؛ موـلعم 

طقاس شدوخ  مدرم  مشچ  رد  قطنم ، ظاحل  زا  نامتفگ ، ظاحل  زا  یماظن  کی  یمیژر ، کی  یتقو  ینعی  دـش . طوقـس  هب  رجنم  هک  تسا  یدـالیم  یهھد ٨٠  رخاوا  یاھلاس 

گنج و هب  دیدھت  ربارب  رد  مھ  ام  هک  مھ -  دننادیم  دننادب -  نارگید  اھنآ و  هتبلا  تسا . ناشررـض  هب  دـننک ، دـیدھت  هچرھ  اذـل  تسین . میژر  نیا  یاقب  هب  یدـیما  رگید  دوشب ،

. دش دھاوخ  لامعا  هللااشنا  دشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  شدوخ ، تقو  رد  هک  میراد  یئاھدیدھت  یتفن ، میرحت  هب  دیدھت 

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

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

، دنھد همادا  ادخ  ریسم  رد  هللااشنا  یبیل و ...  سنوت و  رصم و  یاھتلم  رگا  یتاغیلبت ! یسایس و  یماظن ، یداصتقا ، ماقتنا  دمآ ؛ دھاوخ  رب  ماقتنا  ددص  رد  برغ  هک  دینادب 

. دنوش دیدھت  اھمیرحت  هب  تسا  نکمم 

نارگراثیا  / ١٣٩٠/١٢/١٠ ادھش و  هداوناخ  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینیشنبقع هب  دنروایب ، رد  وناز  هب  دننک ، عناق  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  مسینویھص  نامزاس  هب  یهتسباو  یدوھی  ناروختفم  نارادهیامرس و  مسینویھص و  برغ و  اکیرمآ و  رگا 

نیا زور  کی  تسا . نیا  یارب  اھشالت  یهمھ  تسا . نیا  فدھ  میدناشن . ناشدوخ  یاج  رس  ام  دندوب ، ورـشیپ  تلم  هک  ار  اھنیا  دینیبب ، دنیوگب : ایند  هب  دنناوتیم  دننک ، راداو 

هب هچ -  میرحت  هچ ، میرحت  هچ ، میرحت  یزکرم ، کناب  میرحت  تفن ، میرحت  مینک -  میرحت  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  دنیوگیم . انلع  احیرص و  زورما  دندرکیم ؛ نامتک  دنتفگیمن ، ار 

ناریا تلم  هکنیا  یارب  دتفیب ؟ یقافتا  هچ  هک  رگید . یهمانعطق  شرـس  تشپ  رگید ، یهمانعطق  شرـس  تشپ  مینک ، رداص  همانعطق  للم  نامزاس  تینما  یاروش  یهلیـسو 

. تسا هدش  رتممصم  رتتماقتسااب و  رتهدنز ، رتباداش ، ناریا  تلم  هتشذگ ، هچرھ  تسا ؛ بیجع  دوشب . هتسخ 

مھن  / ١٣٩٠/١٢/١٢ سلجم  تاباختنا  رد  یار  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

ناشلد دناهدروخ ، یلیـس  دـناهدروخ و  تسکـش  اھاج  یلیخ  رد  هک  یرابکتـسا  یاھتردـق  نیا  دـینیبیم . رگید ، دیونـشیم  تسا ؛ دایز  ناریا  تلم  هیلع  ملتـشا  اھزور  نیا 

ناریا یهلئسم  رد  اذل  تسا ؛ هتسجرب  یهلئـسم  کی  ناریا  یهلئـسم  دنربب ؟ راک  هب  هچ  یهرابرد  ار  وھایھ  نیا  دنزادنین . ات  کت و  زا  ار  ناشدوخ  یئوھایھ ، اب  هک  دھاوخیم 

هیلع ینابز  یظفل و  یاھدـیدھت  نوچ  تسا ، دایز  اھلاجنج  نوچ  اذـل  دـننکیم . رارکت  هک  یئاھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  میرحت ، یهلئـسم  دـننکیم ؛ وھایھ  یھ 

، اھنتفگ نیرتھب  اـھندز ، فرح  نیرتھب  دـینادیم  لـمع . اـب  ندز  فرح  دـنزب ؛ فرح  رتھب  دـناوتیم  دراد و  یرتساـسح  هاـگیاج  هرود  نیا  رد  ناریا  تلم  اذـل  تسا ، داـیز  ناریا  تلم 

یرتشیب یهزیگنا  طاشن و  روش و  اب  هچرھ  تسا ؛ رتدیفم  روشک  یارب  دنیایب ، اھقودنـص  یاپ  رتشیب  هچرھ  زورما  هک  تساذل  دـنک . لمع  دـناوتیم  تلم  تسا . لمع  اب  نتفگ 

. تسا رتدیفم  روشک  تینوصم  تینما و  ظفح  یارب  تسا ، رتھب  روشک  یوربآ  یارب  تسا ، رتدیفم  روشک  یهدنیآ  یارب  دنیایب ،

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 15 
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یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ، یاهنـالقاع  فرح  نیا  تسا ، بوخ  نیا  بوـخ ؛ یلیخ  مینکیمن . رکف  ناریا  اـب  گـنج  هب  اـم  تسا  هتفگ  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  هک  میدینـش  نیا  زا  شیپ  زور  ود  اـم 

لوا شخب  نآ  رد  مھوت  زا  جورخ  نآ  تسا . مھوت  نیا  نومـضم -  هب  لـقن  میروآیمرد -  وـناز  هب  ار  ناریا  مدرم  میرحت ، اـب  اـم  هک  تسا  هتفگ  شراـنک  رد  تسا . مھوـت  زا  جورخ 

رد هک  تسادـیپ  دوبن ، اـھتیعقاو  یاـنبم  رب  دوب ، مھوت  یاـنبم  رب  ناـسنا  تابـساحم  یتـقو  دز . دـھاوخ  هبرـض  اـھنآ  هب  مود  شخب  نیا  رد  مھوت  رد  ندـنام  یقاـب  تسا ، بوخ 

. تسا نیمھ  نیا ، و  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  دھدیم ، ماجنا  تابساحم  نیا  ساسا  رب  هک  یایزیرهمانرب 

ندرک ادج  فدھ ، هک  مھ  دنتفگ  تسا -  لاس  هس  یـس و  ام  میرحت  هتبلا  دننکیم -  لامعا  هچ  هچ و  هدننکجلف و  یاھمیرحت  ناشدوخ  لوق  هب  هک  تسا  لاس  کی  نالا  بخ ،

یمالـسا ماظن  هب  یار  قودنـص ، رھ  یاپ  ندـمآ  یتاباختنا ، دزمان  رھ  هب  یار  دـنداد . یار  یمالـسا  ماظن  هب  اجنآ ، دـندمآ  مدرم  هک  دـندید  اما  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  زا  مدرم 

، تسا هدـننک  رادـیب  یلیـس  یلیـس ، عاونا  زا  یکی  دراد ؛ یماسقا  عاونا و  یلیـس  نیا  تسا ؛ یلیـس  کی  تاباختنا ، هک  میدرک  ضرع  ام  دـنداد . ناشن  ار  نیا  مدرم  تسا ؛

. تشاد مھ  ار  ندز  یلیس  تیصاخ  ام  تاباختنا  نیا  نیاربانب ، تسا . هدننک  رایشھ 

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

لاس یارب  راعش  یریگتھج و  نیا  مان و  نیا  هک  دنتسنادیم  ناھاگآ  نادنمشوھ و  هچرگا  دوب . یداصتقا  داھج  لاس  لاس ٩٠ ، دش ، مالعا  هتشذگ  لاس  لوا  هک  یروط  نامھ 

یهصرع رد  ار  ناشدوخ  یهنامصخ  تکرح  لاس ، لئاوا  زا  ام  نانمشد  داد . ناشن  درک و  تابثا  ار  نیمھ  مھ  لاس  نیا  رد  نانمشد  یاھشالت  دعب  اما  تسا ، مزال  رما  کی   ٩٠

هلباقم اھمیرحت  نیا  اب  دنتـسناوت  یاهنادنمـشوھ  یاھریبدت  اب  فلتخم ، یاھهاگتـسد  مدرم ، داحآ  نیلوئـسم ، ناریا ، تلم  اما  دـندرک ؛ زاغآ  ناریا  تلم  هب  تبـسن  یداصتقا 

. دنک دنک  ار  نمشد  یهبرح  دنک و  یثنخ  ار  اھمیرحت  نیا  رثا  تسناوت  یدایز  دودح  ات  اھنآ  یهھجاوم  دننک و 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

نوزفازور تردـق  تفرـشیپ و  یمالـسا و  ماظن  رب  یداصتقا  راشف  میرحت و  لاس  یـس  زا  شیب  یدـمآراکان  رابکتـسا ، یهھبج  یاھشالت  ندوب  هجیتنیب  رب  لیلد  نیرتراکـشآ 

. تسا ناریا 

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

فراـخز ندرک  عمج  رکف  هب  تسا ؛ عونمم  یئوجتذـل  تسا ؛ عونمم  یرگیفارـشا  تسا ؛ عونمم  تلفغ  تسا ؛ عونمم  یتفگـشدوخ  تسا ؛ عونمم  فقوت  تفرـشیپ ، هار  رد 

هلصاف نآ  اب  میاهدیسرن ؛ هلق  هب  زونھ  ام  مینکیم . تکرح  هنماد  رد  میراد  ام  میسرب . هلق  هب  میناوتیم  هک  تساھتیعونمم  نیا  اب  تسا . عونمم  نیلوئـسم  یارب  نداتفا ، ایند 

نآ ات  ام  دیسر . دھاوخ  نایاپ  هب  دولآتثابخ  یاھهضراعم  دسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  دش . دھاوخ  مامت  اھینمـشد  دسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  میراد .

مدرم اـب  نتفگ  نخـس  یئاـناوت  هک  یناـسک  هب  راوـگرزب ، یاـملع  هب  نایوجـشناد ، هب  نیلوئـسم ، هب  اـھناوج ، هب  نم  میھد . همادا  هفقویب  دـیاب  ار  تکرح  میراد . هلـصاف  زور 

، تسایس یهنیمز  رد  مھ  میھد ؛ همادا  هفقویب  ار  تفرشیپ  تمـس  هب  تکرح  نیا  یتسیاب  ام  منکیم : ضرع  دنراد ، مدرم  ناھذا  یور  رب  یراذگریثات  هک  یناسک  هب  دنراد ،

عفر ددـصرد  میـسانشب و  ار  نامدوخ  بویع  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  مینک ، بیذـھت  ار  نامدوخ  تیونعم . قالخا و  یهنیمز  رد  صوصخب  مھ  یروانف ، ملع و  یهنیمز  رد  مھ 

زا ار  ناریا  تلم  دناوتیمن  میرحت  درادن . یرثا  میرحت  تشاذگ . دھاوخن  رثا  دـننکیم ، داجیا  ام  هار  رـس  رب  ام  نانمـشد  هک  یعناوم  نیا  مینکب ، ار  راک  نیا  رگا  میئایبرب . بویع  نآ 

رتقیمع ام  مدرم  لد  رد  برغ  زا  ینمـشد  ترفن و  هک  تسا  نیا  دراذـگیم ، ناریا  تلم  یور  رب  هبناجدـنچ  هبناـجکی و  یاـھمیرحت  نیا  هک  یرثا  اـھنت  درادـب . زاـب  ولج  هب  تکرح 

. دوشیم

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  مدرم ـ  ینابیتشپ  زا  ار  یمالسا  یروھمج  سدقم  ماظن  هک  تسا  نیا  مھ  فدھ  دنربیم ؛ راک  هب  دنراد  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  یمالـسا ، یروھمج  اب  یهلباقم  رد 

: دنتـسین مدرم  اھمیرحت ، فدـھ  هک  دـننکیم  اـعدا  غوردـب  هتبلا  تسا . نیا  شایلـصا  فدـھ  دـینکیم ، هدـھاشم  هک  اـھنیا  اـھمیرحت و  نیا  دـننک . مورحم  میظع ـ  یهناوتـشپ 

ار مدرم  هک  تسا  نیا  یارب  اھراشف  دنمدرم . یلـصا ، فدھ  اقافتا  هن ؛ تسا . هعدخ  بیرف و  غورد و  مھ  نیا  ناشاھاعدا ، یهیقب  لثم  دیاین . دراو  هبرـض  مدرم  هب  میھاوخیم 

هب یھلا ، لضف  هب  هتبلا  دوش . عطق  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  اھنآ  یبلق  یهطبار  دنربب ؛ لد  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  ات  دننک ، تالکشم  راچد  ار  مدرم  دنروایب ، هوتس  هب 

هدـشاشفا مدرم  یارب  نمـشد ، یهعدـخ  نیا  دنـسانشیمن . ار  ام  نیلوئـسم  دنـسانشیمن ، ار  اـم  مدرم  دروخ . دـنھاوخ  تسکـش  مھ  نادـیم  نیا  رد  یھلا ، یهوق  لوح و 

، فـلتخم یاھنادـیم  رد  مدرم  روـضح  مدرم و  یراـشفاپ  هک  دـینکیم  هظحـالم  دـینکیم ، هدـھاشم  اذـل  دـننک ؛ هتـسخ  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  فدـھ  زورما  هـک  دـننادیم  تـسا ؛

. دننکیم دنراد  ار  ناشدوخ  شالت  نمشد ، شالت  اب  یهلباقم  رد  نیلوئسم  افاصنا  اقح و  دنلوغشم . مھ  نیلوئسم  تسا . رتروشرپ 

راچد ناشدوخ  دناهرصاحم ، ناشدوخ  دنک . یداصتقا  یهرصاحم  ار  یمالسا  یروھمج  دوخ  لایخ  هب  دناوتب  هکنیا  یارب  تسا  هدرک  زکرمتم  ار  دوخ  یورین  یهمھ  اکیرمآ  زورما 

هللادمحب هھ ام  دـنکیم . قرف  ام  عضو  اب  اھنآ  عضو  تسین . لح  لباق  اھنآ  تالکـشم  مھ  اتقیقح  دـنلح ؛ لباق  ریغ  یـساسا و  تالکـشم  راچد  اکیرمآ  اپورا و  زورما  دنلکـشم .

رایـسب تاناکما  روشک ، تاناکما  میرادن . یناھج  یراکھدب  میراد ، یناسنا  عبانم  میراد ، یلام  عبانم  میراد ، بوخ  مدرم  میراد ، یلخاد  تورث  میراد ، تاناکما  ام  میراد . زیچ 

مھ ام  نیلوئسم  شالت  دھدب . شھاک  تاناکما  نیا  هب  ار  یمالسا  یروھمج  یسرتسد  دناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  دنکیم ، نمشد  هک  یشالت  نمشد ، تیذا  تسا . یبوخ 

. دریگیم ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  شالت  دنوشیم ، مھ  قفم  هللااشنا  دننک ؛ یثنخ  ار  نمشد  یهئطوت  نیا  هک  تسا  نیا 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

میرحت ار  ناریا  ام  هکنیا  هب  تسا  هدـش  هجوتم  یناھج  تاغیلبت  یادـص  رـس و  یناھج و  یاھلاجنج  زورما  رابکتـسا . یاھینمـشد  اب  میاهجاوم  تسا  لاس  هس  یـس و  ام 

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

هب تبـسن  ام  زورما  داتـسیا . نمـشد  یاھهئطوت  لباقم  رد  دوخ  نازیزع  نیرتزیزع  اب  دوخ ، لام  اب  دوخ ، ناـج  اـب  ناریا  تلم  داتـسیا . ناریا  تلم  دـنزیمن . هبرـض  اـم  هب  میرحت 

بتارمب یمدرم ، قیمع  تریـصب  رد  روشک ، تیریدم  رد  داصتقا ، نادـیم  رد  تسایـس ، نادـیم  رد  ملع ، نادـیم  رد  ام  زورما  میتسھ . رتولج  رتیوق و  ربارب  دـص  لبق  لاس  یس 

. تسا هدش  لصاح  ناریا  تلم  یارب  نانمشد ، ینمشد  اب  شلاچ  رد  نیا  بالقنا و  لوا  یاھزور  زا  میتسھ  رتولج 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدرک  ظفح  ار  شدوخ  هار  اھنامرآ  تمـس  هب  تسرد  تھج  رد  بالقنا  نیا  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  روشک  رد  یگرزب  راک  هچ  دمھفیم  ناسنا  اھـشلاچ  نیا  هب  هجوت  اب 

، لوا زور  زا  هتـشاد . یاهدنیازف  دنور  مھ  اھدیدھت  اھـشلاچ و  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا . هداد  همادا  ولج  هب  ار  دوخ  تکرح  تسا و  هداتفین  نوریب  اھنامرآ  اھـشزرا و  لیر  زا 

. دوب هرـصاحم  مھ  دوب ، میرحت  مھ  دوب ، گنج  مھ  دوب ، یموق  یاھـشروش  مھ  دوب ، رورت  مھ  هدـش ؛ رتهدـیچیپ  امئاد  هدوب ، هجاوم  اـھنآ  اـب  روشک  بـالقنا و  هک  یئاھدـیدھت 

ماـسقا عاوـنا و  همھ  لاس ٨٨ ،  یاـھارجام  لاس ٧٨ ، ریت  یاھارجام  دـندرک . یرادمدرـس  ماـظن ، نیفلاـخم  نانمـشد و  دـندرک ؛ رتهدـیچیپ  ار  اھدـیدھت  میدـمآ ، رتولج  هچرھ 

اھنیا دوریم . شیپ  دراد  شدوـخ  هار  رد  ماکحتـسا  اـب  درک و  روـبع  اـھنیا  یهمھ  زا  تلم  نیا  دوـب . هجاوـم  اـھنآ  اـب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  بـالقنا و  نیا  هک  تـسا  یئاھدـیدھت 

یاھهندرگ دنت و  یاھچیپ  زا  نتشذگ  راوشد ، یاھھار  ندومیپ  رد  درک  دھاوخ  کمک  ار  ام  میھدب ؛ رارق  رظن  دروم  ار  اھنآ  هک  میراد  زاین  هشیمھ  زورما و  ام  هک  تسا  یئاھزیچ 

. تخس

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 16 
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ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دھاوخ لاـبند  هب  ار  هبـساحم  رد  یاـطخ  تساـطخ ؛ بجوم  مھ  نیا  مینیبن ؛ ار  اـھتیعقاو  زا  یرگید  شخب  مینیبـب ، ار  اـھتیعقاو  زا  یـشخب  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  شزغل  کـی 

. تسناد دید و  مھ  اب  دیاب  ار  اھتیعقاو  تشاد .

ار ام  مشچ  دناوتیم  تسا ، یلخدم  کی  نکیل  درک ؛ میھاوخ  نایب  اجنیا  رد  ار  روشک  یاھتیعقاو  یهمھ  هک  میتسین  یعدم  میوگیم . ار  اھتیعقاو  نیا  زا  یدادـعت  کی  نم  الاح 

شیپ هلئسم  نیا  رد  هدنب  هک  یتواضق  اب  اھتیعقاو ، نیا  یهظحالم  میرادن ؟ هچ  میراد ؟ هچ  میراد ؟ رارق  اجک  میتسھ ؟ یعضو  هچ  رد  ام  دنک . زاب  نوگانوگ  یاھتیعقاو  یوس  هب 

کی دنلب ، یاھنامرآ  یوس  هب  ناریا  تلم  هار  هک  مینکیم  ساسحا  مینکیم ؛ هظحالم  ار  اھنیا  میراذگیم ، مھ  رانک  ار  اھتیعقاو  ام  یتقو  تسا . شخبدـیما  رایـسب  مراد ، مدوخ 

ار هار  هک  تسا  نیا  ام  نمشد  یمالـسا و  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  فلاخم  یهھبج  فدھ  درادن . دوجو  تسبنب  تسا ، زاب  هار  اما  دراد ؛ شلاچ  هار ، نیا  تسا . هدوشگ  هار 

نالوئـسم اـت  مینکب ، ار  میرحت  نیا  مینکب ، ار  هرـصاحم  نیا  مینک ، دراو  ار  اـھراشف  نیا  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  یتسیاـب  اـم  دـنیوگیم  مـھ  ناـشدوخ  دـھدب . ناـشن  تـسبنب 

، مینکن رظندیدجت  نامهتشذگ  تابساحم  رد  ام  دوشیم  بجوم  طقف  هن  اھتیعقاو  یهظحالم  منکیم ؛ ضرع  نم  دننک . رظندیدجت  ناشدوخ  تابـساحم  رد  یمالـسا  یروھمج 

. دنکیم رتنئمطم  هتشاذگ ، ام  یولج  بالقنا  هک  یھار  میدومیپ و  هک  یھار  یتسرد  هب  ار  ام  هکلب 

اب روشک  تساھدـیدھت . اھراشف و  دوجو  دوشیم -  هدیـشک  یمالـسا  ماـظن  خر  هب  تیعقاو  نیا  مھ  هتـشذگ  یاـھلاس  زا  شیب  زورما  هک  روشک -  دوجوم  یاـھتیعقاو  زا  یکی 

دنچ دنتـسین ؛ اھتلم  دنتـسین ، اھتلود  تسین ، یناھج  یهعماج  ام  لباقم  فرط  میدرک ، ضرع  ررکم  هک  روط  نیمھ  تسا . ورهبور  ربکتـسم  تلود  تردـق و  دـنچ  یئاـمزآروز 

تردق تسا ، یاهناسر  تردق  دنتـسھ ، یوق  هیـضق  نیا  رد  افاصنا  اھیبرغ  اھیئاکیرمآ و  هک  مینک  رارقا  دیاب  ام  هک  یزیچ  نیا  دنراد . یوق  یاهناسر  هاگتـسد  اھتنم  دنتلود ؛

دومناو یاهناسر و  تردق  یتاغیلبت و  تردق  دنتـسھ ، یوق  نآ  رد  اھنیا  هک  مینکیم  رارقا  ام  هک  یزیچ  نآ  دنیوگیم . ناشدوخ  هک  ینامھ  تسا ؛ ادـناگاپورپ  یانعم  هب  تاغیلبت 

هک دراد  تیعقاو  نیا  و  دـنیوگیم ، دـننکیم و  غیلبت  ار  نیا  دـنراد  تدـشب  دوخ  یالاب  یاهناسر  یتاغیلبت و  ناوت  اب  اھنیا  زورما  دوش . دومناو  دـنھاوخیم  هک  تسا  یبلاطم  ندرک 

. تسا تیعقاو  کی  نیا  تسین . یناھج  یهعماج  دنیوگیم ؛ غورد  و  دننکیم ، یفرعم  یناھج » یهعماج   » مان هب  ار  ناشدوخ  یاهناسر ، یورین  نیمھ  اب  اھتنم  دنتلود ؛ دنچ 

زا یتیدوجوم  اھنآ  اما  دـنفلاخم ؛ ام  اب  مھ  اھنآ  هک  دـنراد ، ناشرـس  تشپ  مھ  رکـشلیھایس  کی  اھنیا  میاهجاوم . یرابکتـسا  تردـق  دـنچ  تلود و  دـنچ  یئاـمزآروز  اـب  اـم 

؛ دـنیآیمن باسح  هب  یللملانیب  یناھج و  تالداعم  رد  دنرفـص ؛ دوش ، هتـشادرب  ناشرـس  یور  زا  اکیرمآ  لثم  یتردـق  تیامح  تسد  رگا  دـنرادن . یناوت  دـنرادن ، ناـشدوخ 

رد نیا  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  دننکیم . تکرح  دنراد  ایند  مسینویھص  یهکبش  یتسینویھـص و  میژر  رـس  تشپ  اکیرمآ و  رـس  تشپ  رکـشلیھایس ، ناونع  هب  الاح  نکیل 

ناـمھ وزج  نـیا  دنتــسدمھ ؛ هـمھ  مـھ  تـیعقاو  نـیا  یئاـمنگرزب  رد  هـتبلا  هدرک . ادــیپ  مـھ  شیازفا  هدــشن و  مـھ  مـک  هـتفرگ ؛ لکــش  بـالقنا  لوا  زا  نـیا  تساـم ، لـباقم 

میرحت تسھ ، راـشف  اـم  لـباقم  رد  هک  میراد  لوبق  ار  نیا  اـم  دـنھدب . ناـشن  رتخـلت  رتتخـس و  رتدـیدش و  رتگرزب و  هچرھ  ار  تیعقاو  نیا  دـننکیم  یعـس  تساھهاگـشزغل .

. تسا تیعقاو  کی  نیا  دراد ؛ دوجو  تکرح  نیا  رس  تشپ  یاهناسر  صوصخب  اھنیا و  لاثما  یتینما و  یسایس ، یاھیئاناوت  یداصتقا ، یاھیئاناوت  تسھ ،

و تسا ؛ رـشب  قوقح  یهلئـسم  ای  یاهتـسھ  یهلئـسم  الثم  رطاخ  هب  یئامزآروز  نیا  دوشیم  دومناو  هک  تسا  نیا  دوش ، هدید  دیاب  تیعقاو  نیا  رانک  رد  هک  یرگید  تیعقاو 

رـشب قوقح  لاـبند  اـکیرمآ  دـنک  رواـب  هک  تسین  یـسک  اـیند  رد  زورما  تسا ؛ تیعقاو  نیا  میئوگب  اـم  هکنیا  هن  تساـھتیعقاو . زا  یکی  اـعدا ، نیا  ندوب  غورد  تسا . غورد  نیا 

میژر یهدـنورپ  اـکیرمآ ، یهدـنورپ  تساـیند . یاـھروشک  رد  یــسارکومد  یارجا  لاـبند  شککدوـک  شکلـسن و  یتسینویھــص  مـیژر  اـی  تساـھتلم ؛ قوـقح  لاـبند  تـسا ،

، اـھناسنا قوقح  اـھتلم و  قوقح  زا  یرادـفرط  رـشب و  قوقح  یهلئـسم  ظاـحل  زا  دـنراد ، رارق  یمالـسا  یروھمج  لـباقم  رد  هک  تردـق  دـنچ  نیمھ  یهدـنورپ  یتسینویھص ،

یناھج حلص  ضقن  یتسینویھص ، بصاغ  تلود  هب  یمتا  حالس  نداد  تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  نیطسلف ، رد  یشکلسن  لاس  تصش  تسا . یھایس  رایـسب  یهدنورپ 

یئاھراک تسین ؟ رشب  قوقح  ضقن  مادص ، لثم  یسک  هب  یئایمیش  حالس  نداد  دنشاب ؟ یناھج  حلـص  زا  عافد  یعدم  دنناوتیم  دندرک ، ار  اھراک  نیا  هک  یئاھنیا  تسین ؟

هداتفا قافتا  سیلگنا  یهلیـسو  هب  اھیبرغ ، یهلیـسو  هب  اھیئاکیرمآ ، یهلیـسو  هب  ایند  زا  یرگید  طاقن  قارع و  ناتـسناغفا و  وماـناتناوگ و  بیرغوبا و  رد  هک  هچنآ  لـیبق  زا 

نیا تسا ؛ غورد  تسا ، رـشب  قوقح  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  ام  یهلباقم  دـنیوگیم  اھنیا  هکنیا  نیاربانب  دراذـگیم ؟ یقاب  رـشب  قوقح  زا  عافد  یاعدا  یارب  یئاج  تسا ،

یللملانیب تالدابم  تارکاذم و  رد  دعب  میدرکیم ، نایب  سدـح  اب  لوا  ام  ار  نیا  تسا ؛ غورد  تسا ، یاهتـسھ  حالـس  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  یهلباقم  دـنیوگیم  هک  مھ 

یهلئسم لاح  نیع  رد  تسا ؛ نیمھ  مھ  تیعقاو  و  دنراد ، لوبق  دندرک و  رواب  ار  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  حالس  لابند  یمالسا  یروھمج  دننادیم  اھنآ  هک  دش  نشور  ام  یارب 

یاهتـسھ و حالـس  یهلئـسم  رطاخ  هب  اـھتموصخ  اھینمـشد و  نیا  اھهرـصاحم ، نیا  اـھمیرحت ، نیا  اـھراشف ، نیا  هکنیا  یاـعدا  سپ  دـننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حـالس 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  ندوب  غورد  نیا  تسا ؛ غورد  کی  تسا ، یاهتسھ  ناوت  یهلئسم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھـشناد یهزوح  رد  میتـفر ؛ وـلج  اـھهزوح  یهمھ  رد  اـم  یداـمتم ، یاـھلاس  نیا  لوـط  رد  میدرک . تفرـشیپ  دـیدھت ، طئارـش  نیمھ  رد  اـم  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

؛ هدرک یاهتسجرب  یاھتفرشیپ  روشک  هار ، بآ ، نکسم ، لقن ، لمح و  وراد ، یهنیمز  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  روشک  زاین  دروم  یاھیروانف  یهزوح  رد  میدرک ؛ تفرـشیپ  هدیچیپ 

یهزوح رد  تسا . هتفر  ولج  بترم  اـھلاس  نیا  لوط  رد  روـشک  اـھراشف ، نیا  یهمھ  دوـجو  اـب  دیدینـش . امـش  دـنتفگ و  روـھمج  سیئر  یاـقآ  ار  اـھرامآ  زا  یـشخب  زورما  هک 

یایند رد  یزاسوگلا  اھنیا  بخ ، هدرک . ادیپ  هبتر  روشک  یاهتسھ -  تعنص  رد  یداینب ، یاھلولس  رد  ونان ، رد  رزیل ، رد  درفهبرصحنم -  یراصحنا و  مھم و  یاھـشناد  زا  یـضعب 

لیبق زا  تسا -  هتـشاد  دوجو  هک  یئاھدـیدھت  نیا  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  میتفر . شیپ  مئاد  اـم  میدـنامن ، فقوتم  اـم  تسا . یتیعقاو  کـی  نیا  تسا ؛ مالـسا 

؛ تسین لیلحت  مھ  نیا  تسا ؛ تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . هتشاد  ار  اھتفرـشیپ  نیا  هریغ -  یـسایس و  یتینما و  یهدیچیپ  نوگانوگ  یاھراک  دیدھت و  میرحتریغ و  میرحت و 

. دینادیم ار  اھنیا  مدرم  داحآ  زا  رتھب  مھ  مرتحم  نیلوئسم  امش  تسام . یهمھ  مشچ  یولج  هک  تسا  یتاسوسحم  مھ  نیا 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هبرح نیا  طقف  هن  دنکب ، هناربدـم  تمواقم  اھزیچ -  نیا  زا  اھمیرحت و  نیمھ  لباقم  رد  هلمج  زا  نمـشد -  یاھراشف  لباقم  رد  روشک  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  تیعقاو  کی 

روبع هھرب  نیا  زا  روشک  تسا ؛ هھرب  کی  نیا  تسا ، هاگرذـگ  کی  نیا  نوچ  تشاد ؛ دـھاوخن  دوجو  رگید  یئاھزیچ  نینچ  رارکت  ناکما  مھ  هدـنیآ  رد  هکلب  دـش ، دـھاوخ  دـنک 

اب روز و  اب  ار  نارگید  تسین . اھمیرحت  نیا  زا  عفنیذ  سک  چیھ  یتسینویھـص ، میژر  زج  اکیرمآ و  زج  دننکیم ، میرحت  دننکیم ، دـیدھت  اھنآ  نالا  هک  یئاھزیچ  نیا  درک . دـھاوخ 

مھ شدھاش  تسا -  یتدم  کی  دنک -  ادیپ  همادا  یلیخ  دناوتیمن  یتسیابردور  راشف و  روز و  هک  تسادیپ  بخ ، دندرک . نادـیم  دراو  اھزیچ  نیا  اب  یتسیابردور و  اب  راشف و 

زا شیب  و  دنتسین ، لیام  ناشدوخ  دندشن ، انثتـسا  هک  مھ  ینارگید  دننک ! انثتـسا  اھنیا  لاثما  یتفن و  یاھمیرحت  نیمھ  زا  ار  روشک  ات  تسیب  دندش  روبجم  هک  تسا  نیا 

ضرع هک  یئاھنیا  تسا . سوملم  یاھتیعقاو  اھنیا  بخ ، درک . تمواقم  یتسیاب  نیاربانب  دندرگیم . لحهار  لابند  اھنآ  میھاوخیم ، ام  هک  هزادنا  نامھ  ای  میھاوخب  ام  هک  هچنآ 

. مینکیم هدھاشم  هک  تسا  یئاھزیچ  دوبن ؛ ینھذ  دوبن ، لیلحت  شمادکچیھ  مدرک ،

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زورما دشیمن ، یدنبهیمھـس  نیزنب  هچنانچ  رگا  داد . باوج  دندرک ، هراشا  هک  نیزنب  یدنبهیمھـس  یهلئـسم  نیمھ  دـھدیم . باوج  یتمواقم » داصتقا   » یاھحرط ام  رظن  هب 

هب چیھ  هک  دشاب  یروج  دیاب  یتح  تسھ . یبوخ  یلیخ  دح  کی  رد  زورما  بخ ، هک  دننک ؛ لرتنک  ار  نیا  دنتسناوت  تفریم . رتالاب  زور  رد  رتیل  نویلیم  دص  زا  ام  نیزنب  فرـصم 

. تسا روشک  زاین  دروم  هک  یئاھزیچ  یهیقب  و  درک . یثنخ  ار  نیزنب  میرحت  یتمواقم  داصتقا  دنتشاد ؛ همانرب  رد  ار  نیزنب  میرحت  تسین . دمحلا  هک  دشابن ، یزاین  نوریب 

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

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 17 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20581
http://farsi.khamenei.ir


لباقم رد  ار  یشخبدیون  دنلب و  رایسب  یاھقفا  ام  دنکیم . تفرشیپ  دراد  روشک  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ راعـش  کی  نیا  یتمواقم ،» داصتقا   » میدرک ضرع  ام  هک  نیا 

، دراد یداصتقا  یاھهزیگنا  اھهضراعم  نیا  زا  یـضعب  دراد . مھ  یئاـھهضراعم  اھـضراعم و  اـھقفا ، نیا  تمـس  هب  تکرح  هک  تسا  یھیدـب  بخ ، مینکیم . هدـھاشم  ناـمدوخ 

هک ینوگانوگ  یاھراشف  نیمھ  هب  دوشیم  یھتنم  مھ  یدراوم  رد  اھهضراعم  نیا  تسا . یللملانیب  یـضعب  تسا ، یاهقطنم  یـضعب  دراد ؛ یـسایس  یاـھهزیگنا  یـضعب 

راوتسا و یاھماگ  اھراخ ، نیا  طسو  رد  تالکشم ، نیا  یالهبال  رد  نکیل  تسھ -  اھنیا  یتاغیلبت -  یاھراشف  میرحت ، ریغ  میرحت ، یـسایس ، یاھراشف  دینکیم ؛ هدھاشم 

. تسا یروجنیا  نالا  روشک  عضو  دناسرب ؛ رظن  دروم  یهطقن  نآ  هب  ار  شدوخ  دنک و  روبع  اھراخ  نیا  طسو  زا  تسانب  هک  دراد  دوجو  مھ  یئاھمیمصت  اھتمھ و 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

هک تسا  هدـناسر  یعطق  رواب  نیا  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  شنادـحتم ، اکیرمآ و  یهبناجهمھ  یاھراشف  اھیئوگروز و  ربارب  رد  زیمآتیقفوم  یگداتـسیا  هھد  هس  یهبرجت 

یاھتفرـشیپ دـیاشگب . ار  دوخ  دـنلب  یاھفدـھ  یوس  هب  زیمآراختفا  هار  دـیآ و  قئاف  اھدانع  اھتموصخ و  یهمھ  رب  تسا  رداق  خـسار ، مزع  یاراد  دـحتم و  تلم  کـی  تمواـقم 

رد همھ  نیا  و  دناهدرک ؛ ناعذا  نادب  اررکم  یللملانیب  یمـسر  ناگدـننکدصر  دراد و  رارق  ناگمھ  مشچ  ربارب  رد  هک  تسا  یتیعقاو  ریخا  یهھد  ود  رد  ام  روشک  یهبناجهمھ 

هدـننکجلف ار  نآ  نایوگهوای ، هک  یئاھمیرحت  تسا . هداتفا  قافتا  مسینویھـص  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاھهکبـش  یتاـغیلبت  مجاـھت  یداـصتقا و  یاـھراشف  اـھمیرحت و  طـئارش 

یئاناوت هب  زین  دوخ و  یاھلیلحت  یتسرد  هب  ار  ام  نانیمطا  و  رتدـنلب ، ار  اـم  تمھ  و  رتمکحم ، ار  اـم  یاـھماگ  هکلب  درک ، دـھاوخن  تسا و  هدرکن  جـلف  ار  اـم  اـھنت  هن  دـندیمان ،

. میاهدید مشچ  هب  اھراب  اھراب و  اھشلاچ  نیا  رد  ار  دنوادخ  یرای  ام  تسا . هدرک  رتخسار  نامتلم  یازنورد 

بالقنا  / ١١/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  وئاسیب  یهنیگ  روھمجسیئر  وجاماھنا  وفیرس  لئونام  رادید 

زا لقتـسم  یاھروشک  رب  راشف  میرحت و  یارب  وگروز  یاھتردق  شالت  دـننک ، نیودـت  دـھعت  مدـع  شبنج  بوچراھچ  رد  ار  یاهدرتسگ  یاھیراکمھ  شبنج ، نیا  یاضعا  رگا 

. تفر دھاوخ  نیب 

بالقنا  / ١١/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  یلامش  یهرک  مویدیزرپ  سیئر  مان  گنوی  میک  رادید 

... درواین دوجو  هب  اھمزع  رد  یللخ  اھدیدھت  اھمیرحت و  اھراشف ، دوب و  یدج  دنلب ، فادھا  تمس  هب  تکرح  ریسم  رد  دیاب 

. تسا ممصم  الماک  دوخ  یالاو  فادھا  تمس  هب  تکرح  ریسم  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، دراد تاغیلبت  دراد ، لوپ  تسین ؛ یتسدـیھت  یهھبج  تسین ؛ یفیعـض  یهھبج  هھبج ، نآ  میاهتفرگ ؛ رارق  نمـشد  یهھبج  اب  یهلباقم  رد  یعیـسو  نادـیم  کی  رد  زورما  اـم 

راشف مھ  روج  همھ  هداتـسیا . وا  یاھراشف  یهمھ  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دراد ؛ یـسایس  یاھیئاناوت  تسایـس و  دراد ، ملع  دراد ، هناـسر 

لباقم رد  تلم  اھراک . لیبق  نیا  زا  و  میرحت ، ات  یداصتقا ، راشف  ات  یـسایس ، راـشف  اـت  دـیریگب ، هریغ  شاـشتغا و  داـجیا  رورت و  یماـظن و  یتینما و  راـشف  زا  دـننکیم ؛ دراو 

یئاناوت اب  تداشر و  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  دراد و  دوجو  اھراشف  نیا  هک  تسا  لاس  هس  یس و  هتفر . شیپ  هداتـسیا و  اھنیا  یهمھ 

. هدرک یوق  ار  شدوخ  مھ  هدرک ، یثنخ  ار  اھراشف  مھ  هداتسیا ؛

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، لئاوا زا  تسین ؛ زورید  زورما و  لام  میرحت  دـننکیم . گرزب  دـننکیم ، گرزب  ار  میرحت  یهلئـسم  یھ  دـنوشیم ، نابزمھ  اھنیا  اـب  مھ  اھیـضعب  اـھویدار ، اـم ، نانمـشد  زورما 

، اکیرمآ تلود  هچ  ام -  نانمـشد  زورما  تسا . هدوب  لوا  زا  میرحت  تسا . هدرکن  رثا  دندیـشیدنا ، یرگید  ریبدـت  زاب  هدرکن ؛ رثا  دـندرک ، دـیدشت  هتبلا  تسا . هتـشاد  دوجو  میرحت 

رد یاهتـسھ  یژرنا  دـندرک ، رارقرب  ار  اھمیرحت  اھنیا  هک  یزور  نآ  دـنیوگیم . غورد  یاهتـسھ . یژرنا  یهلئـسم  هب  دـناهدرک  طـبترم  ار  میرحت  یئاـپورا -  یاـھتلود  زا  یـضعب  هچ 

ناریا تلم  یـشکندرگ  تسا ، ناریا  تلم  یزارفارـس  دـنکیم ، راداو  اھمیمـصت  روجنیا  هب  دـنکیم و  ینابـصع  ناریا  تلم  زا  ار  اـھنیا  هک  هچنآ  دوبن . مھ  شتبحـص  دوـبن ؛ روـشک 

ار اھنآ  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  رد  نآرق  مالـسا و  تکرب  هب  هک  میلـست  مدـع  یهیحور  نیا  نتخانـش ، دوخ  ردـق  یهیحور  نیا  لالقتـسا ، یهیحور  نیا  تسا .

خوسر یروشک  کی  رد  یتقو  مالـسا  هک  دننادیم  دننکیم ؛ تناھا  مالـسا  ربمغیپ  هب  هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  دندب ، مالـسا  اب  هک  تسا  مھ  نیمھ  یارب  دـنکیم ؛ ینابـصع 

، دننکیم بوصنم  ای  دنروآیم  تسد  هب  ای  اھروشک  سار  رد  ار  نوبز  فیعـض و  دارفا  اھنآ  دوریمن . اھنآ  راب  ریز  رگید  هک  دوب  دـھاوخ  نانچنآ  روشک  نآ  رد  لالقتـسا  یهیحور  درک ،

راک هچ  اھنآ  تسا ، یاهتـسجرب  روضح  اھهنحـص  یهمھ  رد  مدرم  روضح  دـننکیم ، نیعم  مدرم  ار  نیلوئـسم  ام ، روشک  لثم  یئاـج  یتقو  دـننک . تعاـطا  اـھنآ  زا  هکنیا  یارب 

زورما الاح  دناینابصع ؛ مھ  اھنیا  اذل  دنیآیمن ؛ هاتوک  اھنیا  لباقم  رد  مالسا ، تکرب  هب  یهتفرگهیحور  مدرم  یمالـسا ، ینابم  هب  دقتعم  مدرم  نموم ، مدرم  دننکب ؟ دنناوتیم 

یاهنیک ضغب و  یور  زا  دنیوگیم . غورد  دوشیم . هتشادرب  اھمیرحت  دنک ، رظنفرص  یاهتسھ  یژرنا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دننکیم  دومناو  یاهتـسھ ! یژرنا  دنراذگیم  ار  شمـسا 

عقاو رد  یقطنم و  ریغ  یاھراک  اھنیا  دـننیبیم  دـننکیم ، هاگن  یتقو  ملاع  فاـصنااب  یاـھناسنا  ـالقع و  یهمھ  هک  یئاـھمیرحت  دـننکیم ؛ یقطنم  ریغ  یاـھمیرحت  دـنراد ، هک 

دش دنھاوخ  ناریا  تلم  بولغم  یھلا  قیفوت  هب  مھ  گنج  نیا  رد  هتبلا  تسا . تلم  کی  اب  گنج  کی  نیا  تسا ؛ هنایشحو 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مینک دیدرت  دیابن  چیھ  ینعی  تسا . یاهداعلاقوف  تفرشیپ  افاصنا  تسا ، روشک  یملع  یگنھرف و  رشق  یهعومجم  ام و  یهقالع  دروم  هک  یئاھهنیمز  نیا  رد  ام  تفرـشیپ 

جنپ نامز ، نآ  رد  میراد . وجشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  زورما  میتشاد ، وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دودح  بالقنا ، زاغآ  رد  ام  تسا . همھ  مشچ  یولج  نیا  میناوتیم . ام  هک 

؛ دوب شرامـش  لباق  هک  دنتفریم ، دنتـشاذگیم  اھیـضعب  دشیم . رارکت  یھ  رازھ ، جنپ  مقر  نیا  هک  تسھ  مدای  مدوخ  هدـنب  لئاوا ، نامھ  میتشاد . یملع  تئیھ  وضع  رازھ 

تـسیود زورما  میراد . یملع  تئیھ  یاضعا  رازھ  اھهد  ام  هناتخبـشوخ  تساھنیا . زا  رتارف  رایـسب  ام  یملع  تئیھ  یاضعا  زورما  دش ! مک  ات  هد  دش ، مک  یکی  اقآ  دنتفگیم 

طئارش رد  ار  اھنیا  یهمھ  ام  تسین . یمک  یاھزیچ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  روشک  حطس  رد  یلاع  شزومآ  زکرم  هاگـشناد و  رازھ  ود  تسھ ، روشک  رـساترس  رد  عماج  هاگـشناد 

مھ گـنج  نیا ، رب  یهوـالع  اـم  هتـشاد . دوجو  لوا  زا  بخ ، تسا ، یمئاد  دـیدشت  هب  ور  اـی  دـندرک  دـیدشت  دوشیم  هتفگ  ـالاح  هک  یمیرحت  نیمھ  میداد . ماـجنا  یتسدـگنت 

تیعمج میتشاد -  ار  تیعمج  شیازفا  دندوب ؛ هدرک  لیمحت  ام  رب  یلخاد  ناوارف  تالکـشم  میتشاد ؛ تفن  یاھتمیق  شھاک  یفلتخم  یاھنارود  رد  نیا ، رب  یهوالع  میتشاد ؛

. میدرک ادیپ  ار  تفرشیپ  نیا  هللادمحب  ام  لاح  نیع  رد  تسا ؛ هدوب  لئاسم  نیا  یهمھ  هدش -  ربارب  ود  تیعمج  دوب ؛ نویلیم  جنپ  یس و  بالقنا  لوا  ام 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

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

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

لایخ هب  دنداد ؛ ماجنا  دنتشاد ، شالت  ناوت و  رد  هچرھ  دندرک ؛ یزیرهمانرب  دندرک ، یحارط  دندمآ ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  یمالسا و  تکرح  هب  تبـسن 

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

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

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 18 
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. دناهدرک ینابیتشپ  نآ  زا  دناهتساوخ و  ار  ماظن  نیا  هک 

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

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

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

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

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا تلم  کی  دیاوع  نیرتدیفم  اھهتساوخ و 

هتنیکـس لزناف هللا  : » دیامرفیم دنکیم -  یفرعم  گرزب  تمعن  کی  تروص  هب  مدرم ، یارب  ربمغیپ و  یارب  ار  ناناملـسم  حتف  هک  حتف -  یهروس  رد  لاعتم  یادـخ  میرک ، نآرق  رد 

. دـنکیم رکذ  یمالـسا  یهعماج  رب  ار  یھلا  یهنیکـس  لوزن  گرزب ، تمعن  کـی  ناونع  هب  اـھلھا ؛» اـھب و  قحا  اوناـک  یوقتلا و  هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع 

، نیبدـب مھ  هب  تبـسن  همھ  درادـن ؛ دوجو  شمارآ  تسھ ، مطالت  یتلم  کی  نایم  رد  تقو  کی  دراد . دوجو  هک  یاهنینامط  نآ  ینعی  ناـنیمطا ، ینعی  شمارآ ، ینعی  هنیکس 

رد هن  دـناوتیمن  دـشابن ، تینما  یاراد  هک  یروشک  نینچ  کی  مکاح ؛ یاھهاگتـسد  لباقم  رد  مدرم  مدرم ، لباقم  رد  مکاح  یاھهاگتـسد  رگهزیتس ؛ رگیدـکی  هب  تبـسن  همھ 

دنکیم ادیپ  تصرف  تلم  دوب ، روشک  کی  رد  شمارآ  تینما و  رارقتـسا و  یتقو  اما  دشکب ؛ ولج  هب  شیپ و  هب  ار  شدوخ  یلم ، تزع  رد  هن  تعنـص ، رد  هن  داصتقا ، رد  هن  ملع ،

ناریا تلم  نانمشد ، یاھتثابخ  نانمشد ، یاھمیرحت  نانمشد ، یاھدیدھت  مغریلع  دینیبیم  امش  هک  نانچمھ  دھد ؛ زورب  ار  دوخ  یاھدادعتسا  ار ، دوخ  یاھیگدامآ  هک 

نیا دنشکب ؛ ایند  خر  هب  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  دوخ  یگدامآ  ار ، دوخ  دادعتسا  ار ، دوخ  تمظع  دنھد ؛ ناشن  ار  دوخ  نوگانوگ ، یاھنادیم  رد  دناهتـسناوت  ام  زیزع  ناناوج  و 

. تسا تابث  تکرب  هب 

ناوریش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ار مدرم  دننک ، ریزهبرس  هدرسفا و  ار  مدرم  میرحت ، اب  دنتساوخیم  هک  یئاھنآ  دننادب . دننیبب و  ام  نانمـشد  ار  نیا  دنطاشناب ؛ لاحرـس و  هللادمحب  روشک  یاج  همھ  رد  مدرم 

مدرم هک  دـننیبب  رگید -  یاھناتـسا  یهیقب  لـثم  ار -  ناتـسا  نیا  مدرم  روشرپ  شوجدوخ و  تکرح  نیا  ار ، میظع  تاـعامتجا  نیا  ار ، مدرم  تکرح  نیا  دـننیبب  دـننک ، هتـسخ 

مان هک  یناسک  نآ  ارھاظ  ناریا . مدرم  دنیوگیم  یھ  تسا . زومآتربع  شاهمھ  اھنیا  تسا . مکحتـسم  ردقچ  ماظن  زا  عافد  یارب  اھنآ  یهدارا  دنراد و  روضح  هنحـص  رد  ردقچ 

هک تـسا  یموـھوم  روـصت  موـھوم و  دوـجوم  کـی  اـھنآ  رظن  زا  ناریا  مدرم  دـننادیمن ! ناریا  مدرم  ار  اھامـش  اـکیرمآ -  ریغ  اـکیرمآ و  نارادمدرــس  زا  دـنروآیم -  ار  ناریا  مدرم 

نیا رد  دندرک . هچ  میظع  یاھهنحص  نیا  رد  دیدید  امش  هک  دنایئاھنیا  ناریا  مدرم  دنفلاخم . مالـسا  اب  ناریا  مدرم  دنفلاخم ، ماظن  اب  ناریا  مدرم  دننزیم : فرح  اھنآ  یهرابرد 

لئاسو رد  ناشاھیرازگربخ ، رد  دننکیم  یعس  هتبلا  دنداد . ناشن  هسامح  ایند  مدرم  یهمھ  هب  ناتسا ، نیا  قطانم  ریاس  ناوریش و  نیارفـسا و  درونجب و  مدرم  زور ، دنچ 

. دننیبیم دنمھفیم و  ناشدوخ  ار  تیعقاو  اما  دنھدن ؛ ناشن  ار  مدرم  روضح  دننک ، گنرمک  ار  اھربخ  ناشیناسرعالطا 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنروایب هوتس  هب  دننک و  هتسخ  ار  ناریا  تلم  میرحت ، نیا  اب  دننک ؛ میرحت  ار  ناریا  تلم  هکلب  دنتشاذگ ، مھ  تسد  یور  تسد  ربکتـسم  یاھتلود  رابکتـسا و  یایند  یهمھ 

ضوع ناشتابساحم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نالوئـسم  ات  مینک  راداو  یگداتـسیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ار  تلم  میتساوخ  ام  هک  دنیوگیم  مھ  ناشدوخ 

ناریا تلم  دینکیم  هظحالم  امش  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  دنیوگیم . الاح  اما  دنتفگیمن ؛ تحارص  نیا  هب  میدرکیم ، لیلحت  ام  هک  لئاوا  نآ  دنیوگیم . حیرص  الاح  ار  نیا  دوش !

هک هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دوشیم ؛ رتشیب  هداد ، روشک  نیا  هب  لاعتم  یادخ  هک  یتزع  نیا  هب  یگداتسیا ، هب  بالقنا ، ینابم  هب  مالسا ، ینابم  هب  ششیارگ  زورهبزور 

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  دناهتساوخ ، اھنآ 

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

لمحت ار  اھیتخـس  تلم  نیا  اـما  دـنک ، میلـست  هب  راداو  ار  ناریا  تلم  اـھراشف ، اـھمیرحت و  قیرط  زا  اـت  تسا  هتفرگ  راـک  هب  ار  دوخ  ناوـت  شـالت و  ماـمت  رابکتـسا  یهھبج 

. دنکیم لمع  حیحص ، صیخشت  مھف و  ساسا  رب  هدش و  هجوتم  ار  وا  یدربھار  فدھ  نمشد و  کیتکات  هشقن و  اریز  دننکیم ،

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دنـشاب هتفرگن  راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  هک  دـنرادن  هتنچ  رد  یزیچ  دـنتفرگ ؛ راک  هب  تلم  نیا  هیلع  دنتـشاد ، ناوت  رد  هچ  رھ  لاـس  دـنچ  یـس و  نیا  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 19 
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، دنتشاد ناوت  رد  هچ  رھ  دندرک ؛ مرن  یهضراعم  دندرک ، تخس  یهضراعم  دندرک ، تیامح  ناوت  یهمھ  اب  یمالـسا  یروھمج  نمـشد  زا  دنتخادنا ، هار  گنج  دندرک ، تاکیرحت 

تلم نیا  دـنریگب -  ار  وا  تفرـشیپ  یولج  دنتـسناوتن  دننکـشب ، دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  وا  دنتـسناوتن  طقف  هن  درک ؛ یگداتـسیا  داتـسیا ، تلم  اما  دـندرک ؛ هزرابم  تلم  نیا  اب 

، دـندرک یماظن  کیرحت  دـنتخادنا ، هار  اتدوک  دـندرک ، هئطوت  دـندرک ؛ هدافتـسا  لاس  یـس  نیا  رد  دنتـسناوتیم ، دوب و  ناـشرایتخا  رد  هک  یراـک  رھ  زا  تسا -  هدرک  تفرـشیپ 

؛ دننک دیماان  ار  تلم  دنناوتب  دننک ؛ جراخ  هنحص  زا  ار  تلم  دنناوتب  هکنیا  دیما  هب  دندرک ، دایز  ار  اھمیرحت  زورهبزور  دندرک ؛ دیدش  تخس و  یاھمیرحت  دندرک ، امیپاوھ  هب  هلمح 

. تسا یمالسا  یروھمج  یهمانراک  نیا  دندنام . ماکان  اما  دننک ؛ نیبدب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هب  تبسن  ار  تلم  دنناوتب 

؛ دنزادرپب دناهدرک ، لاس  دنچ  یس و  نیا  رد  هک  یراک  یبایزرا  هب  ام  تلم  داحآ  ام ، ناناوج  ام ، ناھاگآ  ام ، ناگنازرف  هک  تسا  یبوخ  تصرف  رجف ، یهھد  یاھزور  اھزور ، نیا 

«. نیرکاملا ریخ  رکم هللا و هللا  اورکم و  و   » هک ار ؛ نانمـشد  رکم  فعـض  دننیبب  ار ؛ یھلا  یاھکمک  دـننیبب  ار ؛ ناشدوخ  قفوم  شالت  دـننیبب  ار ؛ ناشدوخ  یاھتفرـشیپ  دـننیبب 

شیپ دینک ؛ تکرح  یریگتھج  نیمھ  اب  هاگن ، نیمھ  اب  ییاوھ  یورین  رد  امش  مینک . باختنا  دیاب  هنوگچ  ار  نامهدنیآ  هار  مینیبب  هک  ام  یارب  یلک  لمعلاروتـسد  کی  دش  نیا 

. دننکب تکرح  هاگن  نیا  اب  روشک  نالوئسم  تلم ، داحآ  روشک ، فلتخم  یاھشخب  دیورب .

اھنآ راک  یذا ؛» الا  مکورـضی  نل  : » دیامرفیم لاعتم  یادخ  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  مدرک  ضرع  دیآیمنرب . وا  زا  یراک  رازآ  تیذا و  زج  اما  دنکیم ، رازآ  دـنکیم ، تیذا  نمـشد  هتبلا 

ناریا تلم  هیلع  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  اھییاکیرمآ  همھ  نیا  دندنبب . ار  امـش  هار  دنناوتیمن  دننک ، دس  ار  امـش  یولج  دنناوتیمن  اما  دنناسرب ، رازآ  امـش  هب  هک  تسا  نیا 

تلم زورما  هک  تسا  هدش  نیا  هجیتن  دنتفرگ ؛ راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  ار  یاهناسر  ثیبخ  یروطارپما  دندرک ، غیلبت  دندرک ، دنتفگ ، دنتـشاد  ناوت  رد  هچرھ  دندرک ، یناوخزجر 

تلم هک  تسا  هدوب  نیا  اھنآ  یعـس  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ار  فلتخم  یاھهصرع  رد  رتشیب  ییافوکـش  رتلاعف ، رتمزاج ، رتمزاع ، رتباداش ، هشیمھ  زا  یھلا  لضف  هب  ناریا 

ار نمـشد  یبـالقنا ، یلم و  یمومع  شیاـمن  یهصرع  نیا  رد  ناـشدوخ  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، رد ٢٢  لاس  رھ  دـننک . ادـج  بالقنا  زا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  زا  ار 

ار ناریا  مدرم  هک  میراذگیم  نیا  یارب  ار  اھمیرحت  نیا  ام  هک  تفگ  احیرـص  اکیرمآ  یلبق  یهبرجت  یب  یهجراخ  ریزو  دننک . ادج  ار  تلم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دـندرک ؛ ماکان 

اب ناریا  تلم  نـمھب ، زور ٢٢  رد  دـید  دـیھاوخ  دـناهداد و  دوخ  یاھییامیپھار  رد  دوخ ، تاکرح  رد  ار  اھنآ  باوج  ناریا  تلم  میھدـب ؛ رارق  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لـباقم  رد 

نمشد تاکرح  دمھفیم ، ار  نمشد  راک  یانعم  تسا ، رادیب  تسا ، ریصب  تلم  هک  تسا  نیا  راک  نسح  درک ... . دنھاوخ  ماکان  ار  نمـشد  رگید  رابکی  دوخ ، یهدنبوک  تکرح 

نیا رد  ار  دوخ  روضح  دنکیم ، یراشفاپ  دوخ  یاھهتـشاد  رب  دنکیم ، تکرح  وا  لباقم  یهطقن  تسا ، هدرک  ذاختا  ار  تسایـس  نیا  نمـشد  ارچ  دمھفیم  دنکیم ؛ یبایتھج  ار 

هک یتاغیلبت  لباقم  رد  مدرم  یمومع  تریصب  تسا . هیـضق  نسح  نیا  دنکیم ؛ تابثا  ار  شدوخ  روضح  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دھدیم ، ناشن  یلم  تزع  میظع  یهصرع 

نآ راچد  ناریا  تلم  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمشد  هک  ییاطخ  یھابتشا و  نآ  راچد  دننکیمن ، هابتـشا  ار  هار  اھتـسینویھص -  اھییاکیرمآ و  همھ  زا  رتشیب  دننکیم -  نانمـشد 

. تسا ام  نالک  یلم و  میظع  یایاضق  نسح  نیا  دنوشیمن ؛ راچد  دوشب ،

ار هرکاذم  یهلئسم  درادن . یگزات  نیا  دنکب ؛ میقتسم  یهرکاذم  ناریا  اب  تسا  هدامآ  اکیرمآ  هک  دننکیم  رارکت  دندیشک ، شیپ  ار  هرکاذم  یهلئسم  زاب  اھییاکیرمآ  اریخا  الاح 

نیمز رد  پوـت  تـسا ، ناریا  نـیمز  رد  پوـت  دـنیوگیم  مـینک و  هرکاذــم  هـک  دــننکیم  رارکت  اددــجم  اھهدــمآنادیمهبون  زورما  ـالاح  دــناهدرک . رارکت  یعطقم  رھ  رد  اـھییاکیرمآ 

تین نسح  تابثا  یارب  هرکاذم  دراد ؟ ییانعم  هچ  دیدھت ، راشف و  اب  هارمھ  یهرکاذـم  دـییوگب  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  دیـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  تسامش ،

ام دـیراد !؟ تین  نسح  امـش  هک  دـننک  لوبق  ناریا  تلم  دـیراد  عقوت  هرکاذـم !؟ دـییوگیم  نابز  هب  تقو  نآ  تسا ، تین  وس  زا  یکاح  هک  دـیھدیم  ماجنا  راک  ات  هد  امـش  تسا .

تلع میمھفیم  ام  نوگانوگ ؛ یاھنابز  هب  مھ  رـس  تشپ  دـنیوگیم  یھ  دـننکیم ، رارکت  یھ  ار  هرکاذـم  یهلئـسم  اددـجم  زاب  اـھزور  نیا  اـھییاکیرمآ  ارچ  مینکیم  کرد  هتبلا 

هب دـنراد  جایتحا  تسا . تسکـش  راچد  هقطنم ، نیا  رد  دوخ  یاھتـسایس  رد  اکیرمآ  هدـش . تسکـش  راچد  اھنآ  یاهنایمرواخ  تسایـس  اھییاکیرمآ ، دوخ  لوق  هب  تسیچ .

زیم یاپ  دـنناشکب  ار ، یمدرم  یبالقنا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا : زا  تسا  ترابع  اھنآ  رظن  زا  هدـنرب  گرب  نیا  دـننک ؛ ور  ناشاھدوخ  لوق  هب  ار  یاهدـنرب  گرب  کی  هکنیا 

تلود نیا  لوا  رد  لبق -  لاس  راـھچ  نم  مینکیمن . هدـھاشم  یتین  نسح  اـم  هن ، میراد . تین  نسح  اـم  هک  دـننک  مـالعا  اـیند  هب  دـنھاوخیم  دـنراد . جاـیتحا  نیا  هب  هرکاذـم ؛

هنوگچ اھنیا  لمع  مینیبب  مینکیم  هاـگن  اـم  مینکیمن ؛ ماـگنھدوز  تواـضق  مینکیمن ، یروادـشیپ  اـم  هک  متفگ  مدرک ، مـالعا  دـندزیم ، ار  اـھفرح  نیمھ  زاـب  هک  اـکیرما -  ینونک 

اب هقطنم  حطـس  رد  دندرک ، کمک  نارگهنتف  هب  دندرک ، تیامح  یلخاد  یهنتف  زا  دشاب ؟ هچ  ناریا  تلم  تواضق  لاس ، راھچ  زا  دـعب  الاح  درک . میھاوخ  تواضق  تقو  نآ  تسا ،

هیروس رد  دـنراد  زورما  اھتـسیرورت  نامھ  اب  دـندرک ؛ دوبان  دـندرک ، لاـماپ  ار  ناـسنا  همھ  نیا  دـندرک ، یـشکرگشل  ناتـسناغفا  لـثم  یروشک  هب  مسیرورت  اـب  هزراـبم  یاـعدا 

ناسوساج اھنآ ، یاھنامیپمھ  اھنآ ، لماوع  دـنتفرگ ، راک  هب  دـنریگب ، راک  هب  ناریا  رد  دنتـسناوت  هک  ییاجرھ  رد  ار  اھتـسیرورت  نامھ  دـننکیم ؛ ینابیتشپ  دـننکیم ، یراـکمھ 

تلم هیلع  تساھنآ ؛ درکلمع  نیا  دندرک ؛ مھ  تیامح  دننک ، موکحم  یتح  دندشن  رضاح  اھنیا  حیرص ، دندرک  رورت  یمالسا  یروھمج  رد  ار  نادنمـشناد  یتسینویھـص ، میژر 

؟ دینک جلف  دیتساوخیم  ار  یسک  هچ  هدننک . جلف  دنتفگ  دندرک و  حیرصت  ار  نیا  دنتفرگ و  راک  هب  دشاب ، هدننک  جلف  اھمیرحت  نیا  دنتساوخیم  ناشدوخ  هک  ار  ییاھمیرحت  ناریا 

ادیپ انعم  دننزب ، کلک  رگیدکی  هب  دنھاوخیمن  هک  یفرط  ود  نایم  ربارب ، طیارـش  اب  تین ، نسح  یور  زا  هرکاذم  دیراد ؟ تین  نسح  امـش  دینک ؟ جلف  دـیتساوخیم  ار  ناریا  تلم 

تکرح نیا  تسا ؛ هنارگهلیح  تکرح  کی  هرکاذـم  نیا  ایند ، هب  رتشیب  یتردـقربا  تسژ  نتخورف  یارب  هرکاذـم  هرکاذـم ، یارب  هرکاذـم  کـیتکات ، کـی  تروص  هب  هرکاذـم  دـنکیم .

هناقداص حیرص و  ام  دنکیم . هدارا  ار  یرگید  یانعم  دیوگیم ، ار  یاهملک  کی  تاملپید  میوگیم . هناقداص  حیرص و  ار  فرح  مایبالقنا ، نم  متسین ، تاملپید  نم  تسین . یعقاو 

تین نسح  فرط ، یتقو  دھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  تین  نسح  فرط ، هک  دنکیم  ادـیپ  انعم  یتقو  نآ  هرکاذـم  مینزیم . ار  نامدوخ  فرح  مزاج  عطاق و  ام  مینزیم ؛ ار  نامدوخ  فرح 

کیلـش ای  نک  هرکاذم  ای  دییوگب : دیریگب ، ناریا  تلم  لباقم  ار  هحلـسا  دیھاوخیم  امـش  تسین . راگزاس  مھ  اب  اتود  نیا  هرکاذـم ؛ راشف و  دـییوگیم  ناتدوخ  دـھدیمن ، ناشن 

... دش دھاوخن  بوعرم  اھزیچ  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دینادب  دیناسرتب ، ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  منکیم .

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

نامز ینونک ، یهھرب  رد  الاح  درکن . لزلزتم  ار  ناریا  تلم  اھرطخ  نیا  دنکیم ، لزلزتم  ار  اھنآ  دوشیم و  اھتلم  هجوتم  یناھج  رگهطلـس  یاھتردق  فرط  زا  الومعم  هک  یتارطخ 

یهلحرم کی  نمھب ، یود  تسیب و  زا  لبق  زور  هس  ود  دندرک . مھ  میظنت  مینک ؛ میظنت  هدننکجلف  میرحت  ناریا  تلم  یارب  میھاوخیم  هک  دنتفگ  اھراشف  اھمیرحت و  یهلئسم 

لایخ هب  لاسما  نمھب  یود  تسیب و  مایا  رد  ینعی  دنداد . ماجنا  ار  راک  نیمھ  اددجم  زاب  لاس -  نیمھ  دادرم  رد  مھ -  لبق  هام  دنچ  دـندرک ؛ تالداعم  دراو  ار  اھمیرحت  دـیدج 

یود تسیب و  یئاـمیپھار  لاـسما  هک  دوب  نیا  ناریا  تلم  باوج  دوب ؟ هچ  باوـج  مدرم . ندرک  تسـس  دـیما  هب  هچ ؟ دـیما  هب  دـنداد . شیازفا  مدرم  رب  ار  اـھراشف  ناـشدوخ 

تلم نمھب ، یود  تسیب و  لاس  رھ  تسا . ناریا  تلم  نیا ، دندمآ . نادنخ  یهرھچ  اب  دندمآ ، هیحور  اب  دـندمآ ، اج  همھ  دـندمآ ، همھ  تسا . رتروشرپ  لبق  یاھلاس  زا  نمھب 

. دمآ دورف  نمھب  نیا  مھ  لاسما  دیآیم . دورف  نافلاخم  نانمشد و  رس  رب  ینمھب  لثم  دنکیم ؛ دراو  نانمشد  رب  یاهبرض  ناریا 

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

اب ار  ناملئاسم  مینک و  هرکاذم  میھاوخیم  دـنیوگیم  دـنیوگیم . مھ  رتشیب  اریخا  دـنتفگیم ، اھراب  هک  تسا  یفرح  نیا  مینک . لح  ناریا  اب  ار  ناملئاسم  میھاوخیم  دـنیوگیم 

ار عقاو  فالخ  بلاطم  دننزیم ، هتـسیاشان  یاھفرح  دـنوشیم ، غورد  تاغیلبت  هب  ثبـشتم  دـنوشیم ، میرحت  هب  ثبـشتم  لمع  رد  اما  تسا -  ناشفرح  نیا  مینک -  لح  ناریا 

. دننکیم رشتنم  مدهبمد  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  هب  تبسن 

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

، مینک میقتـسم  یهرکاذم  ناریا  اب  هلب ، هک  دنراد  وھایھ  ادص و  رـس و  و  دیونـشیم -  دبال  تسا  تقو  دنچ  هک  دناهتخادنا -  هار  تارکاذم  دروم  رد  اھیئاکیرمآ  هک  یتاغیلبت  رد 

یژرنا زا  درادرب ؛ تسد  یزاسینغ  زا  هک  مینک  عناـق  ار  ناریا  اـت  مینیـشنب  میئاـیب  دـھدیم : ناـشن  ار  شدوخ  ـالماک  اـنعم  نیا  مھ  ناـشزورما  یاـھفرح  نیمھ  رد  مینک ، هچ 

، میرادرب تسد  یاهتسھ  یهلئسم  یور  راشف  زا  ام  دنک ، نایب  ار  شدوخ  یهلدا  ناریا  ات  مینک  هرکاذم  مینیشنب  میئایب  دنیوگیمن  تسا . نیا  فدھ  درادرب . تسد  یاهتسھ 

! دنک لوبق  ار  ام  فرح  ناریا  ات  مینک  هرکاذم  دیئایب  دنیوگیم  میرادرب ؛ تسد  هریغ  یسایس و  یتینما و  یاھتلاخد  زا  میرادرب ، تسد  میرحت  زا 

« يداصتقا ميرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا میدیدن  یدب  ام  دنبقع . یددعتم  لحارم  دندش و  اکیرمآ  میلست  لاس  یـس  هک  دنتـسھ  مھ  یئاھتلم  میئاجنیا ؛ میاهداتـسیا ، اکیرمآ  یاھراشف  لباقم  رد  ام  لاس  یس 

تلم دـمآ و  دـھاوخ  ناریا  تلم  کمک  هب  دـننکیم ، هک  یئاھمیرحت  نیمھ  دـناسریم . تیلعف  هب  دـنکیم و  ایحا  ار  تلم  کـی  ینورد  یورین  تمواـقم ، تمواـقم . زا  یگداتـسیا ،

. تسا یمھم  یهتکن  نیا ، دناسر . دھاوخ  یئافوکش  دشر و  هب  یھلا  یهوق  لوح و  هب  نذا هللا و  هب  ار  ناریا 

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

نتـشادرب یهدـعو  اب  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  تسا . غورد  مھ  نیا  دوشیم . هتـشادرب  اھمیرحت  دنیـشنب ، هرکاذـم  زیم  رـس  اکیرمآ  اب  ناریا  رگا  هک  دـننکیم  دومناو  تاغیلبت  رد 

رد دراد  ناشردـپ  دـناهدمآ ، هوتـس  هب  اھمیرحت  زا  رگید  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اـھنآ  روصت  دـنک . ادـیپ  اـکیرمآ  اـب  یهرکاذـم  هب  قاـیتشا  هک  دـننک  راداو  ار  ناریا  تلم  اـھمیرحت ،

هرکاذم دـیئایب  هلب ، هک  دـنتفیب  هار  ناریا  تلم  تیعمج  وھکی  میرادرب ، ار  میرحت  ات  دـینک  هرکاذـم  دـیئایب  بوخ ، یلیخ  میئوگب  ام  سپ  تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  زیچ  همھ  دـیآیم ،

. مینک

هرکاذـم دـیئایب  دـنیوگیم  هکنیا  میدرک -  ضرع  هک  روط  ناـمھ  ـالوا -  تسا . یئوـگروز  یارب  یاهلیـسو  کـی  بیرف و  اـب  هارمھ  یقطنم و  ریغ  یاـھفرح  ناـمھ  زا  مھ  فرح  نیا 

. میرادرب ار  اھمیرحت  ام  ات  دیوش ، میلـست  دینک ، لوبق  ار  ام  یاھفرح  دیئایب  امـش  ینعی  هرکاذم  تسین ؛ یقطنم  هنالداع و  یوگتفگ  کی  اعقاو  هرکاذم ، زا  ناشدوصقم  مینک ،

یارب دـندرک  بالقنا  ناریا  تلم  درکیم . تساوخیم ، شلد  راک  رھ  دوب و  طلـسم  ناریا  عاضوا  رب  اکیرمآ  دـندرک ؟ بـالقنا  ارچ  دـنوش ، میلـست  دنتـساوخیم  ناریا  تلم  رگا  بخ ،

. لوا لاکشا  نیا ، دنوش ؟ امش  میلست  اددجم  زاب  دننیشنب  دنیایب  الاح  دنوش ؛ جراخ  اکیرمآ  غوی  ریز  زا  هکنیا 

تلم ندرک  هتـسخ  اھمیرحت  فدھ  تسا . یرگید  زیچ  اھمیرحت  فدھ  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دش ؛ دھاوخن  هتـشادرب  هرکاذم  اب  اھمیرحت  هک  تسا  نیا  دـعب  لاکـشا 

اھمیرحت نیا  دزروب ، رارصا  دوخ  قوقح  رب  دشاب و  یقاب  هنحص  رد  زاب  ناریا  تلم  رگا  دریگب ، ماجنا  هک  مھ  هرکاذم  تسا . یمالـسا  ماظن  زا  ناریا  تلم  ندرک  ادج  تسا ، ناریا 

؟ دنکیم راک  هچ  نمشد  طلغ  رکف  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  تشاد . دھاوخ  دوجو 

رگا تسا ؛ مدرم  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهیکت  دنیوگیم  اھنآ  مینک . لیلحت  مینک ، زاب  ار  هظحالم  نیا  هک  تسھ  ام  لباقم  یاھفرط  نھذ  رد  یاهظحالم  کی  دینیبب ،

ود رکف  نیا  بخ ، تسام . لباقم  فرط  رکف  نیا  دش . دھاوخ  هتفرگ  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  تمواقم  تردق  مینک ، ادج  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  ار  مدرم  نیا  میتسناوت 

یروھمج یهیکت  هلب ، هک  تسا  نیا  دـندیمھف ، تسرد  هک  یتمـسق  نآ  دـندرک . طلغ  دـندیمھف ، طـلغ  ار  شتمـسق  کـی  دـندیمھف ، تسرد  ار  شتمـسق  کـی  دراد ؛ تمـسق 

هک هچنآ  دنمدرم . نیمھ  ماظن ، نیا  روشک و  نیا  راصح  تسین ؛ ناریا  تلم  میظع  یاھهدوت  هوبنا  زج  سک  چـیھ  یمالـسا ، ماظن  یهناوتـشپ  تسا ؛ مدرم  نیا  هب  یمالـسا 

رد وناز  هب  ار  ناریا  تلم  تسناوت  دنھاوخ  هریغ ، دیلوت و  یناگرزاب و  یللملانیب و  لئاسم  یهنیمز  رد  یئوگروز  اب  میرحت ، راشف  اب  دندرک  لایخ  هک  تسا  نیا  دـندیمھف ، طلغ 

. دناهدرک هابتشا  ار  اجنیا  دنریگب ، یمالسا  یروھمج  زا  ار  هناوتشپ  نیا  تسناوت  دنھاوخ  دننکیم  رکف  رگا  دننک . زجاع  دنروایب و 

اما تسا ؛ لماک  هافر  یداصتقا و  قنور  یداصتقا ، یئافوکـش  لابند  ناریا  تلم  دوب . دـھاوخ  ریبدـت  لابند  دـھد ، ماـجنا  دـھاوخیم  نمـشد  هک  هچنآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هلب ،

یئاناوت اب  دوخ ، یورـشیپ  اب  دوخ ، تعاجـش  اب  دوخ ، مزع  اـب  دوخ ، یورین  اـب  دـھاوخیم  ار  نیا  درواـیب ؛ تسد  هب  نمـشد  لـباقم  رد  تلذ  هار  زا  ار  نیا  دـھاوخیمن  ناریا  تلم 

هک یتقو  فیعـض  یاھتلم  دراد : دوجو  هار  ود  رازآ ، راشف و  نیا  اب  یهلباقم  رد  اـما  تسین -  یکـش  تسا -  رازآ  تسا ، راـشف  میرحت ، هلب ، ریغ . ـال  دروآ ؛ تسد  هب  شناـناوج 

، دروآیم راشف  دراد  نمشد  دید  هکنیا  درجمب  ناریا  لثم  یعاجش  تلم  اما  دننکیم . هبوت  دننکیم ، عوشخ  دنوشیم ، میلـست  نمـشد  لباقم  رد  دنوریم  دروآ ، راشف  نمـشد 

. تسام یهلاس  یس  یهبرجت  مھ  نیا  درک . دھاوخ  ار  راک  نیمھ  و  دنک ؛ روبع  رطخ  یهقطنم  زا  تعاجش  تردق و  اب  دنک ، لاعف  ار  دوخ  ینورد  یاھورین  دنکیم  یعس 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. دنتسھ نآ  لابند  هب  اھیبرغ  هک  تسا  یتدمدنلب  فدھ  کی  نآ  یلصا  تلع  اما  تسا ، یاهتسھ  عوضوم  رھاظهب  اھمیرحت  یهناھب 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

، رتـشیب هتـشذگ  یاـھلاس  هب  تبـسن  لاـسما  نمھب  ییاـمیپھار ٢٢  رد  مدرم  روـضح  هـک  دــھدیم  ناـشن  هبرجتبحاـص  هربـخ و  دارفا  یاھیــسررب  قـیقد و  یاـھدروآرب 

... تسا هدوب  رتطاشناب  رتمرگ و  رتمکارتم ،

دوھشم زین  یللملانیب  یاھنادیم  رد  روضح ، نیا  ریثات  دوب و  دندیمانیم ، هدننکجلف » یاھمیرحت   » اھنآ هک  هچنآ  هب  ناریا  تلم  خساپ  عقاو  رد  تبالـصرپ ، روضح  نیا  یانعم 

. تسا

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

تالکشم نیا  هک  تسا  نیا  مھم  یهتکن  اما  تسا ، یداصتقا  یاھتسایس  اھتیریدم و  هب  طوبرم  مھ  یخرب  تسا و  اھمیرحت  زا  یشان  یداصتقا  تالکـشم  نیا  زا  یخرب 

. دنتسھ لح  لباق 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. داتفا قافتا  نارھت  یتاقیقحت  روتکار  زاین  دروم  دصرد  مویناروا ٢٠ صوصخ  رد  هک  هنوگنامھ  تسا ؛ نورد  زا  ششوج  دوخ و  هب  تشگزاب  اھمیرحت ، نیا  یهجیتن 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

هب نآ  لیدبت  دـصرد و  مویناروا ٢٠ یروانف  هب  دوخ  یاھییاناوت  شناد و  هب  اکتا  اب  روشک  ناوج  ناصـصختم  ات  دـش  ثعاـب  دـصرد  مویناروا ٢٠ یهیـضق  رد  میرحت  هک  هنوگنامھ 

... درک هدافتسا  روشک  عفن  هب  اھراشف  زا  ناوتیم  زین  رگید  دراوم  رد  دنبای ، تسد  تخوس  یاھهحفص 

لح لـباق  ریغ  رتنیگنـس و  رتتخـس ، بتارمهب  یداـصتقا  تالکـشم  راـتفرگ  ناـشدوخ  دـناهداد ، رارق  میرحت  تحت  ار  ناریا  تلم  زورما  هک  ییاـھروشک  هک  تسا  نـیا  تـیعقاو 

... دنتسھ

اما دنرادن ، لح  هار  دوخ  تالکشم  یارب  اھنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهدش . زین  ناریا  میرحت  زا  یشان  تالکشم  یخرب  راتفرگ  دوخ ، یداصتقا  تالکـشم  رب  هوالع  اھیبرغ 

. دراد لح  هار  دوخ  یداصتقا  تالکشم  یارب  ناریا 

لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. یمالـسا یروھمج  ماظن  رب  ناریا و  تلم  رب  نانمـشد  یریگتخـس  زا  دوب  ترابع  دوب ، حضاو  راکـشآ و  رابکتـسا  ناھج  اب  ام  یهھجاوم  یهبنج  زا  لاـس ٩١  لوط  رد  هک  هچنآ 

اھهنحص و دندوب ، هتفرگ  فدھ  ام  نانمشد  هک  هچنآ  دوب . فلتخم  یاھنادیم  رد  وا  یزوریپ  ناریا و  تلم  یگدیزرو  هیضق ، نطاب  اما  دوب ؛ نمشد  یریگتخس  هیضق ، رھاظ  هتبلا 

جلف میرحت  یهلیـسوهب  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخیم  هک  دـندرک  حیرـصت  دـنتفگ و  داصتقا ، یهصرع  رد  دوب . تسایـس  یهصرع  داصتقا و  یهصرع  اتدـمع  دوب ؛ فلتخم  یاـھهصرع 

؛ میدرک ادیپ  تسد  یدایز  یاھتفرشیپ  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  فلتخم ، یاھنادیم  رد  ام  دننک و  جلف  ار  ناریا  تلم  دنتسناوتن  اما  دننک ؛

« يداصتقا ميرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یهمزال هک  ار  هچنآ  لاس ٩١ ــ  نمھب  مود  تسیب و  رد  اتدـمع  تشاد ــ  دوجو  تاساسحا  زاربا  تیعقوم  ناـکما و  هک  یئاـجنآ  رد  اـم  زیزع  مدرم  یلخاد ، لـئاسم  یهنیمز  رد 

یهحوبحب رد  یلامش  ناسارخ  مدرم  روضح  مھ  رگید  یهنومن  کی  دندش . رضاح  هنحـص  رد  رتمکارتم  رتروشرپ و  رگید  یاھلاس  زا  دنداد ؛ ناشن  دوخ  زا  دوب ، روش  هسامح و 

. ناشدوخ رازگتمدخ  راگتمدخ و  نالوئسم  هب  یمالسا و  ماظن  هب  تبسن  دادیم  ناشن  ار  ناریا  تلم  یهیحور  تیعضو و  زا  یاهروتسم  هنومن و  هک  دوب ، اھمیرحت 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

زوریپ دنلبرس و  نانمـشد ، مغر  هب  نادیم ، نیا  رد  ناریا  تلم  هک  منکیم  هدھاشم  ار  یـشلاچرپ  میظع  نادیم  کی  منکیم ، هاگن  نامتلم  عاضوا  روشک و  عاضوا  هب  یتقو  نم 

. تسا هدش  رھاظ 

یهمھ اب  ملاع ، یدام  نادـنمتردق  زا  یناسک  یلو  دراد ؛ دوجو  یئاھیماکخلت  اھیخلت و  روشک ، یاھدادـیور  ثداوح و  یهعومجم  رد  تسھ ؛ تالکـشم  تسھ ، اـھفعض 

ار شاهنیـس  تشاد ، هدھع  رب  ار  اکیرمآ  روشک  یجراخ  تسایـس  تیلوئـسم  هک  یتیافکیب  مناخ  نآ  دندروآ . نابز  هب  ار  نیا  دننک ؛ جلف  ار  ناریا  تلم  هک  دـندرک  شالت  دوجو 

. دندروآ نابز  هب  احیرص  ار  نیا  دوش ! جلف  ناریا  هک  مینک  لامعا  یمالسا  یروھمج  دروم  رد  یئاھمیرحت  میھاوخیم  تفگ  درک و  رپس 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

، دـنناوتب هک  یئاجنآ  ات  هک  نیا  یکی  دراد : دوجو  اھنآ  یهمانرب  رد  هدـمع  راـک  ود  دـننیبب ، ار  ناریا  تلم  یهبناـجهمھ  دـشر  یقرت و  تفرـشیپ و  دنتـسین  لـیام  هک  ینانمـشد 

ندرک فطعنم  هب  یعرف ، ود و  یهجرد  یاھراک  هب  ناریدم  ندرک  لوغشم  اب  دیدھت ، اب  میرحت ، اب  دنک ؛ ادیپ  تسد  دشر  اھتفرـشیپ و  نیا  هب  دناوتن  تلم  هک  دننک  یـشارتعنام 

. یلمع ندش  عنام  ینعی  درادن ؛ رارق  اھنآ  یلصا  یاھراک  تسرھف  رد  هک  یئاھراک  هب  روشک  ناگبخن  ناریا و  گرزب  تلم  ساوح 

. دننک راکنا  ار  اھتفرشیپ  ناشدوخ  تاغیلبت  رد  هک  تسا  نیا  مود  راک 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  رگا  مینک . جلف  اھمیرحت  اب  ار  ناریا  تلم  میھاوخیم  دنتفگ  اھنآ  دوب . هنیمز  نیا  رد  ام  نانمـشد  یارب  راک  رپ  رایـسب  یاھلاس  زا  یکی  تشذگ ، هک  لاس ٩١ 

روج تاغیلبت  رد  لقاال  دش ، جراخ  ناشتـسد  زا  راک  رگا  و  دنراذگن ؛ دیاب  دنناوتیم ، رگا  اذل  دنوشیم ؛ وربآیب  ایند  رد  اھنآ  دشاب ، تفرـشیپ  هب  ور  دـشاب ، طاشناب  دـشاب ، اپ  رس 

ــ  اھنیا لاثما  میرحت و  اب  دیدھت ، اب  راشف ، اب  یلمع ــ  تعنامم  مھ  دنھدیم ؛ ماجنا  یرتشیب  تدش  اب  زورما  ار  راک  ود  نیا  اھنیا  دننک . دومناو  سکعنم و  ار  بلطم  نیا  یرگید 

. فعض یاھهطقن  نداد  ناشن  گرزب  و  توق ، یاھهطقن  نداد  ناشن  کچوک  یارب  یتاغیلبت  شالت  اب  مھ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماغیپ و همان و  رد  دـندرک ــ  یتسود  راھظا  ام  اب  یھاگ  دـندرک ، یتسود  راھظا  نابز  رد  هکنیا  اب  دـندرک ؛ عورـش  ار  ناـشدوخ  دـیدج  یاـھهمانرب  اـھیئاکیرمآ  لاـس ٩١  لوا  زا 

یریگتخـس ناریا  تلم  ناریا و  هب  تبـسن  دندرک  یعـس  لمع  رد  یعقاوریغ ، تاراھظا  نیا  فالخرب  اما  دـندرک ، یتسود  راھظا  ناریا  تلم  اب  اھهناسر  رد  یھاگ  اھنیا ــ  لاثما 

یدایز یاھراک  رگید ــ  یاھروشک  یمالـسا و  یروھمج  نیب  یلوپ  یکناب و  تالدابم  کناب و  میرحت  تفن ، میرحت  دنتـشاذگ ــ  لاس ٩١  لئاوا  زا  ار  یدیدش  یاھمیرحت  دـننک ؛

. دنداد ماجنا  هنیمز  نیا  رد  مھ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. هتـشاذگ رثا  اھمیرحت  هک  درک  فارتعا  ینالف  هک  دنتفگ  دـندرک و  یلاحـشوخ  راھظا  اھیئاکیرمآ  هک  متفگ ــ  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  مھ  رگید  راـب  کـی  ار  نیا  میوگب ــ  ار  نیا  نم 

لاکـشا نیا  راچد  ام  داصتقا  تسا . ام  دوخ  رد  یـساسا  لاکـشا  کی  مھ  نیا  تشاذگ ؛ رثا  هرخالاب  اھمیرحت  دننکب . دننک ، یلاحـشوخ  دـنھاوخیم  دوبن ؛ رثایب  اھمیرحت  هلب ،

لاس هدجھ  هدـفھ  نم  دـنناجنگب . ار  نیا  ناشدوخ  یـساسا  یاھهمانرب  رد  ام  یاھتلود  مینک ؛ ادـج  تفن  زا  ار  نامدوخ  داصتقا  دـیاب  ام  تسا . تفن  هب  یهتـسباو  هک  تسا 

ناـشدوخ لوق  هب  ناـیاقآ  میدـنبب . ار  تفن  یاـھھاچ  رد  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  اـم  هک  دـینک  یراـک  متفگ  نالوئـسم  هب  دوب و  راـک  رـس  ناـمز  نآ  رد  هک  یتـلود  هب  لـبق 

یهطقن کی  هب  روشک  کی  یداصتقا  یهمانرب  یتقو  درک . یزیرهماـنرب  دـیاب  درک ، مادـقا  دـیاب  درک ، لاـبند  دـیاب  دوشیم ؛ هلب ، دوشیم !؟ رگم  هک  دـندز  راـکنا  دـنخبل  تارکونکت " "

؛ تساوخیم نمشد  هک  ار  یرثا  نآ  هن  اھتنم  تشاذگ ، رثا  اھمیرحت  هلب ، دننکیم . ادیپ  زکرمت  صاخ  یهطقن  نآ  یور  نانمشد  دشاب ، هتسباو  لصتم و  صاخ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

درسلد ار  مدرم  دنزادنیب ؛ یئادج  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دننک ؛ ددرم  ناشدوخ  هار  رد  ار  تلم  هک  دوب  نیا  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فدھ  یلخاد ، تسایـس  یهنیمز  رد 

ماظن یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یتاساسحا  اب  دوخ ، قوش  روش و  اب  دوخ ، مکارتم  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، مود  تسیب و  زور  رد  دـننک . دـیماان  دـننک ،

. دندز اھنآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دندرک ، زاربا  یمالسا 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک دـش  بجوم  میرحت  ینعی  داتفا ؛ قافتا  دوب ، ام  راظتنا  دروم  هک  مھ  یگرزب  تبثم  رثا  کی  یفنم ، رثا  رانک  رد  اـما  دوبن ، رثایب  هلب ، دوبن ؛ رثایب  اـھنیا  یاھـشالت  هک  میتفگ 

هب ام  داتفایمن . قافتا  اھراک  نیا  دوبن ، میرحت  رگا  هک  دنک ؛ ادیپ  ققحت  یمیظع  یاھراک  دنک و  زورب  یئاھدادعتـسا  دوش ، لاعف  ناریا  تلم  میظع  تیفرظ  ینورد و  یاھورین 

رد میدرکیمن . ادـیپ  تسد  اـنیقی  تاـقیفوت  نیا  هب  اـم  دوـبن ، میرحت  رگا  هک  دـنروایب  تسد  هب  یتاـقیفوت  اـم  ناـناوج  مینزب ؛ تسد  یگرزب  یاـھراک  هب  میتـسناوت  میرحت  تکرب 

یاهتسجرب لاس  کی  لاس ٩١  مھ ، لبق  یاھلاس  اـب  یهسیاـقم  رد  هک  تفرگ  تروص  یئاھتفرـشیپ  لاس ٩١  رد  درک ــ  مھاوخ  ضرع  دـعب  هک  یئاـنبریز ــ  یاـھراک  یهنیمز 

رد موـیناروا ، دـیدج  عباـنم  فـشک  یهنیمز  رد  تفن ، دـیدج  عباـنم  فـشک  یهنیمز  رد  یژرنا ، یهنیمز  رد  هار ، یهنیمز  رد  تفرگ ؛ تروـص  یھوـبنا  یئاـنبریز  یاـھراک  تسا .

ار اھتخاسریز  نیا  هچنانچ  رگا  ام  هلب ، تسا . روشک  یهدنیآ  یداصتقا  یاھتخاسریز  همھ  اھنیا  هک  گرزب ؛ یتعنص  راک  اھهد  هاگشیالاپ و  هاگورین و  یهعسوت  داجیا و  یهنیمز 

رد نانمشد ، میرحت  ینمشد و  یاپهباپ  میتسناوت  میداد و  ماجنا  ام  ار  اھراک  نیا  درکیمن . درک ، هک  مھ  ار  یفنم  رثا  رادقم  نیمھ  نمـشد  میرحت  میدوب ، هدرک  مھارف  لبق  زا 

. میورب ولج  تبثم  تھج 

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

راشف اب  میرحت و  اب  نمـشد  میئوگیم . میراد  هچ  ام  هک  دـیمھف  مھ  نمـشد  میئوگیم ؛ میراد  هچ  میدـیمھف  یداصتقا ، یـسایس و  یهساـمح  میدرک  ضرع  لاـس  لوا  هک  اـم 

هک تسا  نیا  یارب  راشف  نیرتشیب  تحاقو ! اب  تحار ، دنیوگیم ؛ غورد  میتسین . نمـشد  مدرم  اب  ام  هک  دنیوگیم  دـنک . جراخ  نادـیم  زا  ار  مدرم  درک  یعـس  نوگانوگ  یداصتقا 

رب راشف  فدھ ، دننک . داجیا  هلـصاف  یمالـسا  ماظن  مدرم و  نیب  هلیـسو  نیا  هب  دنناوتب  دیاش  دنریگب ، رارق  راشف  ریز  مدرم  دـنریگب ، رارق  انگنت  رد  مدرم  دـنوش ، تحاران  مدرم 

. تسا مدرم 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 22 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=22212
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22395
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23346
http://farsi.khamenei.ir


، تسا روشک  یداصتقا  تفرـشیپ  ام  یاھنامرآ  زا  یکی  بخ ، تسا . یتیعقاو  کی  میرحت  میرحت . دـیئامرفب  ضرف  الثم  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هک  یئاھتیعقاو  اب  اھنامرآ  تبـسن 

ام هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوـتیم  نم  هـک  هـچنآ  هریغ . هریغ ، رد  تاـباختنا ، رد  یـسایس ؛ نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  اـی  مـیرحت . ماـن  هـب  دراد  دوـجو  یتـیعقاو  مـھ  فرط  نآ  زا 

. دیماجنا دھاوخ  مھوت  یزادرپلایخ و  هب  اھتیعقاو ، یهظحالم  نودب  یئارگنامرآ  مینکیم . دییات  دصرددص  مھ  ار  اھتیعقاو  ندید  مینکیم ، دییات  دصرددص  ار  یئارگنامرآ 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، یمالـسا یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوـجو  اـیند  یاھتردـق  ناـیم  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  لـباقم  رد  یدوـنع  نمـشد  یهھبج  کـی 

اب یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دـنچ  هب  طوبرم  نیا  ادـبا ؛ تسا ؟ یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم 

زا یضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکشراک  نیمھ  اھینکشراک ، زا  یکی  دننکیم ؛ ینکـشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن 

نیا یور  لباقم  فرط  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  اما  ماهدرک ؛ مھ  قیوشت  مراد ، نیا  هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگـشناد ؛» یـساملپید  «، » یملع یـساملپید   » دنتفگ ناتـسود 

اب رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادـھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید   » یهطقن نیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهمانرب  هتکن  نیا  یور  دراد ، هجوت  صوصخب  هتکن 

میرحت و یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع  تفرـشیپ  زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ،

. تسا ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب  یناریا  یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا یهتفرگرب  هک  یمالـسا  بالقنا  ینعی  مالـسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میـسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دـھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گـنج  هطلـس  ماـظن 

؛ تسا اجنیا  یلصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلصا  شلاچ  دنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دیوگیم : دیآیم  تسا -  یمالسا  میھافم  نامھ 

همھ یاهتسھ ، یژرنا  یهلئـسم  هدوب ،]  ] اھلاس نیا  رد  هک  ییاھزیچ  یهیقب  اتدوک ، داجیا  یلخاد ، گنج  میرحت ، تسا . هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ؛ اھنیا  بالقنا  اب  یاوعد 

. درک هاگن  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  ار 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناتـسکاپ و ناتـسناغفا و  یاھروشک  هب  ای  دنکیم ؛ تفایرد  ار  شنایماح  یتسینویھـص و  میژر  تایانج  مخز  هنازور  تسا  لاس  اھهد  هک  نیطـسلف  مولظم  تلم  هب  هاگن  کی 

نایرج زا  ینابیتشپ  مرج  هب  هک  هیروس  هب  ای  تسا ؛ هدرک  خـلت  نانآ  یاھتلم  ماک  هب  ار  یگدـنز  نانآ ، یاهقطنم  یداـیا  رابکتـسا و  یاھتـسایس  یهدـییاز  مسیرورت  هک  قارع 

رامنایم هب  ای  نیرحب  هب  ای  تسا ؛ هدمآ  راتفرگ  یلخاد  نینوخ  گنج  هب  هدش و  نانآ  یاهقطنم  نارازگراک  یللملانیب و  نارگهطلـس  یهنیک  جامآ  یتسینویھـص ، دـض  تمواقم 

یماظن مجاھت  هب  یپردیپ  شنادحتم ، اکیرمآ و  یوس  زا  هک  یرگید  یاھتلم  هب  ای  دنتیامح ؛ دروم  ناشنانمشد  و  لوفغم ، هدزتنحم و  ناناملـسم  یوحن ، هب  کی  رھ  رد  هک 

ینید یگنھرف و  یسایس و  ناگبخن  دھد . ناشن  همھ  هب  ار  هطلس  ماظن  نارادمدرس  نیا  یعقاو  یهرھچ  دناوتیم  دنوشیم ؛ دیدھت  یتینما  یراکبارخ  ای  یداصتقا  میرحت  ای 

. دننادب دھعتم  قیاقح ، نیا  یاشفا  هب  ار  دوخ  دیاب  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد 

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

، هن دش ؛ دھاوخ  مامت  هلئسم  دینکن  لایخ  دنھاوخیم -  اھنآ  هکنامھ  درک ؛ ینیشنبقع  یمالـسا  یروھمج  دینک  ضرف  دش -  لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  مھ  یزور  کی  رگا 

هب ار  یتسینویھص  میژر  ارچ  دیدب ؟ یتسینویھص  میژر  اب  ارچ  دیراد ؟ نیـشنرس  نودب  یامیپاوھ  ارچ  دیراد ؟ کشوم  امـش  ارچ  دنـشکیم : شیپ  جیردتهب  ار  رگید  یهناھب  هد 

یهیـضق رـس  اـھنیا  هک  تسین  نـیا  هلئـسم  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  دـینکیم ؟ تیاـمح  هناـیمرواخ  ناـشدوخ  لوـق  هـب  یهـقطنم  رد  تمواـقم  زا  ارچ  دیـسانشیمن ؟ تیمـسر 

ییالاب یهطقن  هب  بخ  هک  زورما  ات  تسا ، هدش  رتشیب  مھ  زورهبزور  دش ، عورش  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ  میرحت  هن ، دنشاب ؛ هدرک  ادیپ  فالتخا  یمالسا  یروھمج  اب  یاهتسھ 

. هدیسر

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

تردـق هب  دـشاب  یکتم  هک  دراد  شزرا  یـشیاشگ  نآ  یتفرـشیپ ، نآ  یلخاد ؛ لئاسم  یور  رب  دـشاب  زکرمتم  یتسیاب  نامـشالت  یهمھ  روشک  یداصتقا  لـئاسم  یارب  اـم 

. مینک لح  ام  دیاب  ار  نیا  دوشیمن ؛ مطالتم  روشک  کی  میرحت  زا  روشک ، کی  مخا  زا  رگید  دوب ، یکتم  دوخ  یاھییاناوت  هب  دوخ ، تردق  هب  رگا  تلم  کی  تلم . کی  ینورد 

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

روھمج سیئر  نامز  دـش ، روھمج  سیئر  نـالف  ناـمز  راـک  نیا  دـیوگن  یـسک  فلتخم -  روھمج  یاـسور  اـکیرمآ و  یهدـحتم  تـالایا  تلود  بـالقنا ، لوا  زا  هک  ییاھینمـشد 

لوا تسا . روجکی  همھ  تسا ، سنج  کی  همھ  اما  تسا ، فلتخم  روھمج  یاسور  نامز  رد  دـناهداد ، ماجنا  یمالـسا  ماـظن  اـب  دـنروجکی -  ناـشهمھ  هن ، هدـشن ؛ ینونک 

، ام اب  گنج  رد  دندرک  کمک  دوب -  مادص  میژر  هک  ام -  نمـشد  هب  دعب  هلمح ، هب  دندرک  راداو  ار  قارع  دعب  دـندید ، کرادـت  اتدوک  دـعب  دـندرک ، کیرحت  ار  روشک  لخاد  یاھتیموق 

ماجنا راک  نیا  فلتخم  روھمج  یاسور  نامز  رد  یمالـسا ؛ ماظن  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  طخ  هب  دندرک و  کیرحت  ار  ایند  یعمج  لئاسو  یهمھ  دعب  دندرک ، ملع  ار  میرحت  دعب 

نارگهنتف هنتف و  لماع  تسناوتیم  هک  یعامتجا -  یاھهکبـش  نیا  زا  یکی  یهنتف ٨٨  رد  اکیرمآ ، ینونک  روھمج  سیئر  نامز  نیمھ  رد  دریگیم . ماجنا  دراد  مھ  نـالا  هتفرگ ؛

کوبـسیف و یهکبـش  یاهناسر و  یاـھراک  نیا  اـب  دـنناوتب  هک  دـندوب  راودـیما  دزادـنیب ؛ بقع  ار  شتاریمعت  تساوخ  وا  زا  اـکیرمآ  تلود  تشاد ؛ ریمعت  هب  جاـیتحا  دریگب -  رارق 

سرب العف  زادنیب ، ریخات  دنتفگ  دھدب ، ماجنا  هھرب  نآ  رد  ار  شتاریمعت  دنتـشاذگن  اذـل  ماخ ! یهناقمحا  یاھلایخ  دـنزادنارب ؛ ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اھنیا ، لاثما  رتییوت و 

نیا تسا ؛ اھرازبا  نیا  زا  یکی  میرحت  تسا ؛ اھنیمھ  زا  یکی  مھ  میرحت  یمالـسا . یروھمج  ماظن  لباقم  رد  دـندرک  طخ  هب  ار  اھرازبا  لـئاسو و  یهمھ  رتبجاو . راـک  نیا  هب 

رد یگتسبمھ  نامیا و  لماع  هک  تسا  نیا  اھنآ  هابتشا  دنتخانشن ، ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اھنآ  هابتشا  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  تسکش  یارب  اھنآ  رظن  زا  رازبا 

وناز هب  ار  تلم  نیا  اھنیا ، لاثما  راشف و  میرحت و  اب  دنناوتب  دـنراودیما  اذـل  دـنتفرگن ، سرد  ناشهتـشذگ  یاھاطخ  زا  هک  تسا  نیا  اھنآ  هابتـشا  دنتخانـشن ، ار  ام  تلم  نایم 

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 ؛

یهمھ زا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، هتبلا  دنزب . بقع  ار  نمـشد  دناوتیم  هک  تسا  یلماع  اھنت  نیا  تلم ؛ یگداتـسیا  تلم و  رادتقا  زا  تسا  ترابع  نمـشد  تمحازم  ندرک 

، دناسرب دوصقم  هب  دناوتیم  ار  ام  هک  یھار  نآ  مینادب  یتسیاب  ام  تسا . هدرک  هدافتسا  دنکیم و  هدافتسا  مھ  میرحت  رازبا  زا  میتفگ  هک  روطنامھ  دنکیم ؛ هدافتـسا  اھرازبا 

. تسیچ

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

یهنیک لـثم  ییاـکیرمآ  یهنیک  تسا ؛ اـکیرمآ  یرابکتـسا  یزروهنیک  زا  یـشان  اتدـمع  هدـش ، هدرب  راـک  هب  ناریا  تلم  هیلع  هک  ییاـھمیرحت  نیا  هک  دـننادب  دـیاب  ار  نیا  هـمھ 

میلـست راـشف ، اـب  ناریا  تلم  دـننکیم ؛ هابتـشا  دـننک ؛ میلـست  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  دـیما  هب  دـنروایب  راـشف  ناریا  تلم  رب  هکنیا  رب  دـنراد  اـنب  تسا .]  ] یرتش

یارب ار  امش  راشف  امش و  دیدھت  دنک و  لمحت  ار  اھراشف  دناوتیم  یھلا  یوق  لوح و  هب  هک  تسا  یتلم  تلم ]  ] نیا دیاهتخانشن ؛ ار  تلم  نیا  امـش  دش . دھاوخن  سکچیھ 

. درک دھاوخ  ناریا  تلم  یھلا  قیفوت  هب  ار  راک  نیا  تصرف ؛ هب  دنک  لیدبت  شدوخ 

میرحت و اب  دنک  ساسحا  نمـشد  هک  تسا  هدـش  بجوم  فعـض  طاقن  نیا  میاهتـشاد ؛ یفعـض  طاقن  یداصتقا  یاھیزیرهمانرب  یداصتقا و  یاھیریگمیمـصت  یهنیمز  رد  ام 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 23 
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مھ میرحت  و  درک . میھاوـخ  فرطرب  هللااـشنا  مینک و  فرطرب  ار  اـھنآ  میـسانشب ، ار  نامفعـض  طاـقن  نیا  اـت  اـم  یارب  تسا  یتـصرف  نیا  دـنک ؛ داـجیا  هنخر  دـناوتیم  نآ  لاـثما 

نیا تسین  زاسراک  میرحت  هک  دـننادیم  ناشدوخ  اھنآ  مییوگیم  اـم  هکنیا  لـیلد  دـننادیم . مھ  ناـشدوخ  منکیم  ناـمگ  نم  دـننادب و  مھ  ار  نیا  اـکیرمآ ؛ یارب  تسین  زاـسراک 

میرحت هک  دھدیم  ناشن  نیا  دـینکیم ؟ یماظن  دـیدھت  ارچ  رگید  دـنک ، هدروآرب  ار  امـش  دوصقم  تسناوتیم  میرحت  رگا  بخ  دـننکیم . ینـشاچ  مھ  ار  یماظن  دـیدھت  هک  تسا 

. دننکب مھ  یماظن  دیدھت  دنروبجم  تسین ؛ زاسراک  دنکیمن ، هدروآرب  ار  اھنآ  دوصقم 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنراد ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  نالا  دندوب ، هابتـشا  نیا  راچد  هشیمھ  دنتخانـشن ، دنتخانـش و  دب  ار  ناریا  تلم  هشیمھ  هتبلا  هک  ام -  نانمـشد  دینکیم  هظحالم  امـش  زورما 

هدرب و الاب  اھنآ  لباقم  رد  ار  شیاھتـسد  تلم  یداصتقا ، یهرـصاحم  میرحت و  راشف  رطاخهب  هک  دننکیم  لایخ  دنـسانشیمن -  ار  ام  روشک  دنـسانشیمن ، ار  ام  تلم  دننکیم ؛

هدشن میلست  تلم  نیا  مھ ،]  ] نیا زا  رتتخس  یطیارش  رد  تسین . دربب  الاب  میلست  تمالع  هب  ار  شیاھتسد  هک  یتلم  تلم ، نیا  دینکیم . هابتشا  اقآ ، هن  هدش ؛ میلـست 

کمک یمرجم  کی  هب  یناھج  گرزب  یاھتردـق  یهمھ  لاس ! تشھ  تسا ؟ یخوش  تسا ؛ یلیمحت  گنج  لاـس  تشھ  راـکنا  لـباقریغ  نشور  حـضاو  یهنومن  کـی  تسا .

، دوب نینموملا » رصن  انیلع  اقح  ناک  و   » مھ اجنآ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  راک  نیا  دیایب ؛ قئاف  اھنآ  یهمھ  رب  تلم  نیا  دنکب و  راک  تلم  روشک و  هیلع  هک  دننک 

. درک زاب  یکی  یکی  ار  اھهرگ  لمع ، یهنحص  لمع و  نادیم  هب  هدادادخ  یدوجوم  ندروآ  عطاق ، میمصت  خسار ، مزع  نیمھ  مھ  اجنآ 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسھ مھ  نیمھ  دوشیم ؛ ینیشنبقع  هب  راچان  نمشد  نآ  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  راک  دراد  میمصت  تسا ، هداتسیا  تسا ، مزاع  یتلم  کی  دید  درک ، هاگن  نمشد  یتقو 

مھ البق  ام  تسین .] روطنیا  ، ] هن هرکاذم ، زیم  یاپ  دیایب  دش  روبجم  ناریا  میدرک ، میرحت  ام  دنیوگیم  دننکیم ، لایخ  هکنیا  دز ؛ دنھاوخ  مھ  هب  ناریا  تلم  ار  اھنآ  هابتشا  نیا 

لح یارب  وا و  رـش  عفر  یارب  ناطیـش  نیا  اب  دـنادب ، تحلـصم  هک  یـصاخ  تاعوضوم  یهرابرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک ]  ] میتفگ ام  مھ  اھفرح  نیا  زا  لبق  میدرک ، نـالعا 

. ادبا تسا ، هدش  لصاتسم  تلم  نیا  هک  تسین  نآ  نیا  یانعم  دنکیم ؛ هرکاذم  لکشم ،

یارب دش ، راکشآ  نیملسم  مالـسا و  اب  یناریا ، ناریا و  اب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  نیلوئـسم  اھییاکیرمآ و  ینمـشد  هک  دوب  نیا  ریخا  تارکاذم  نیمھ  تاکرب  زا  یکی 

. دندیمھف ار  نیا  همھ  دش ، للدم  همھ 

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

کزب و اب  ار  هرھچ  نیا  دوشیم  روطچ  تسا . اکیرمآ  تلود  رس  ثحب  تسا ، اکیرمآ  میژر  رس  ثحب  دنمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھاھنآ  تسین ، اکیرمآ  مدرم  اکیرمآ و  تلم  رـس  ثحب 

؟ ناریا تلم  مشچ  لباقم  رد  داد  رییغت  شیارآ 

زا اضردـمحم -  یهناـملاظ  تموـکح  لاـس ، شــش  جـنپ  تـسیب و  لاـس ، یــس  هـب  کـیدزن  دادرم ، متــشھوتسیب  یاـتدوک  ناـمز  زا  میدیــشک ؟ هـچ  ناریا  تـلم  اـم  دوـخ 

ار ریخا  میرحت  مدرم  ـالاح  ناریا . تلم  هـب  تبـسن  تثاـبخ  یـسنجدب و  تـیذا و  رازآ و  بـترم  بـالقنا ، یزوریپ  زا  مـھ  دـعب  و  لاس ۵٧ -  اـت   ٣٢ لاس ]  ] دادرم متـشھوتسیب 

، دوب تسار  دوب ، پچ  دندرک . تیامح  وا  زا  اھییاکیرمآ  دنکب ، یراک  کی  بالقنا  هیلع  تساوخ  سکرھ  بالقنا  لیاوا  رد  دندرک . عورش  ار  میرحت  بالقنا  لوا  زا  اھنیا  دننیبیم ؛

هچرھ نوگانوگ -  یاھمدآ  لکش  رد  اھتیموق ، لکش  رد  تشاد -  یاهزیگنا  یمالسا  یروھمج  ماظن  هیلع  یسک  رھ  درکیمن ؛ یقرف  ناشیارب  دوب ، یماظن  ریغ  دوب ، یماظن 

؛ درک تیامح  نارھت  رد  نارگهنتف  زا  داتـسیا و  تحاقو  لامک  اب  اـکیرمآ  روھمجسیئر  تسا . لاس ٨٨  یهنتف  دندید ، ناشمشچ  هب  مدرم  هچنآ  یرخآ  دندرک ؛ کمک  دنتـسناوت ،

هگن موـتکم  دنتـشاد و  هدرپ  تشپ  اـھنیا  هـک  یموـش  یاـھتین  زا  یلیخ  مـھ  زورما  تـسا . اـھنیا  تـلود  نـیا  یاھیراکدـب  تـسرھف  دـننکیم . تیاـمح  دـنراد  اریخا  مـھ  ـالاح 

. دوشیم راکشآ  جیردتب  دراد  دنتشادیم ،

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

هب میزودـن  ار  مشچ  نورد . هب  هیکت  ینعی  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  هار  ندومیپ  روشک  تالکـشم  جالع  دـش . دـھاوخ  غالبا  یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یدوزب  هللااـشنا 

ام یاھتورث  ینیمزریز ؛ یاھتورث  مھ ]  - ] ریظنیب مییوگن  رگا  تسا ، ریظنمک  ایند  رد  ام  یناسنا  یورین  میراد -  یناسنا  تورث  مھ  میدنمتورث ، ام  مییاناوت ، ام  نارگید ؛ تسد 

میروشکلوا ایند  رد  ام  دـخرچیم ؛ زاگ  تفن و  لکاک  یور  ایند  زورما  میرادـن . جایتحا  ایند  هب  ام  دراد ، جایتحا  ام  هب  ایند  هک  یردـق  هب  دراد ؛ جایتحا  ام  هب  ایند  تسا . هداـعلاقوف 

یتلود مرتحم  نیلوئـسم  اریخا  میلوا . ایند  رد  ام  ام ، زاگ  ریاخذ  ام و  تفن  ریاخذ  هب  هجوت  اب  متفگ ، دھـشم  رد  لاسما  نم  ار  نیا  اـیند . یاـھروشک  دـنلب  تسرھف  یهمھ  رد 

مین لاس و  کی  لاس ، کی  ات  دـیاش  شیپ -  یدـنچ  ات  ام  هک  زاگ  ریاخذ  ظاحل  زا  زورما  لوا . میدـش  زورما  ایند ، رد  میدوب  مود  هک  مھ  زاگ  ظاحل  زا  اـم  دـندروآ ، شرازگ  نم  یارب 

یاھتکرـش دـش ، هدـھاشم  یدـنخبل  رادـقم  کی  دـیدید  دراد . جایتحا  اـھنیا  هب  اـیند  تسا ، اـم  ریاـخذ  نیا  میراد ؛ رارق  لوا  یهدر  رد  زورما  میتشاد ، رارق  مود  یهدر  رد  شیپ - 

، مینک هیکت  نامدوخ  ناوت  یور  رب  ام  هچنانچ  رگا  دـننک ؟ تمواقم  ناشدوخ  یزابجل  نیا  یور  اـھییاکیرمآ  دـنناوتیم  تقو  هچ  اـت  دـنیایب ، دـنھاوخیم  دـندروآ ؛ موجھ  یجراـخ 

مادک دـش ، مک  اھمیرحت  زا  رادـقم  مادـک  هک  میـشاب  نیا  لابند  دـشاب ، نارگید  تسد  هب  ناممـشچ  ام  هک  یتقو  ات  دـننادب . ار  نیا  تسکـش ؛ دـھاوخ  مھ  رد  اھنآ  تماقتـسا 

تلم کی  میتسھ ، گرزب  روشک  کی  ام  میـسریمن . ییاج  هب  میـشاب -  اھفرح  نیا  لابند  یتقو  ات  تفگن -  ای  تفگ  ییاکیرمآ  لوئـسم  نالف  ار  فرح  نالف  دش ، نینچ  رادـقم 

یزوسلد نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  مھ  نامنیلوئـسم  میراد ؛]  ] هللااـشامیلا مھ  یدادادـخ  تورث  میتـسھ ، یدادعتـسااب  تلم  میتـسھ ، یگنھرفاـب  تلم  میتـسھ ، یوـق 

زا دـننک ؛ هیکت  یلخاد  یورین  هب  مھ  نیلوئـسم  هک  مینکیم  مھ  رارـصا  هتبلا  مینکیم ؛ مـھ  ناـشیاعد  مـینکیم ، ناـشکمک  مـھ  اـم  دـننک ، راـک  دـھاوخیم  ناـشلد  دنتـسھ ،

نازورف و ناشورخ و  لخاد ، رد  ار  یندـشن  مامت  ضاـیف  یهمـشچرس  نیا  دـننک  یعـس  دـننک ، داـمتعا  یلخاد  یورین  هب  دـننک ، داـمتعا  مدرم  هب  میھاوخیم  مھ  نیلوئـسم 

. دننک لمع  یروجنیا  دننک ، تکرح  یروجنیا  دیاب  دش . دھاوخ  زاب  هتسب  یاھرد  یهمھ  دش ، رگا  نیا  دننک ؛ ناشوج 

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

: دراد لومعم  ارریز  تامادقا  روشک ، تاناکما  همھ  یایوپ  جیسب  یزاس و  گنھامھ  اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایس  ققحت  یارب  تسا  فلکم  تلود  - ٢٢

. بسانم تامادقا  یدنفآ و  ناوت  هب  یسرتسد  یارب  یداصتقا  ینف و  یملع ، یاھتیفرظ  یریگراکب  ییاسانش و  - 

. نمشد یارب  هنیزھ  شیازفا  میرحت و  یاھهمانرب  دصر  - 

. یجراخ یلخاد و  یاھلالتخا  تارطاخم و  ربارب  رد  ماگنھ  هب  عیرس و  لاعف ، دنمشوھ ، شنکاو  یاھحرط  هیھت  قیرط  زا  یداصتقا  تارطاخم  تیریدم  - 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دناوتیمن نوچ  هک  تسا  نیا  دـیھاوخب ، رگا  ار  زجع  لیلد  تسا . زجاـع  یمالـسا  ماـظن  اـب  یهلباـقم  ناریا و  تلم  اـب  یهلباـقم  زا  نمـشد ، نیمھ  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو 

دیدھت ررکم  هک  تسا  نیا  تشاد ، دھاوخن  تسا و  هتشادن  درادن و  هدیاف  مھ  میرحت  هکنیا  رب  لیلد  ارچ ؟ میرحت  دنک ، هلباقم  تسناوتیم  رگا  الاو  هدروآ ؛ ار  میرحت  دنک ، هلباقم 

راشف و نیا  دیدھت و  نیا  رگید  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار  تلم  نیا  دـنربب و  نیب  زا  ار  بالقنا  نیا  ایند  لومعم  فراعتم و  یاھهویـش  اب  اھنیا  دنتـسناوتیم  رگا  بخ ، دـنکیم . یماظن 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 24 
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یارزو مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر  مھ  تلود ، مرتحم  نالوئـسم  هک  یرظن  قافتا  اب  زورما  هناتخبـشوخ  دـنداد . مھ  ناشن  تسین و  دـیدج  مھ  میرحت  نیا  و  دوبن . مزـال  اـھنیا 

اھنآ دوخ  هتبلا  هک  رکف ؛ نیا  زا  دندرک  لابقتسا  اعقاو  ینعی  اھنیا ؛ زا  دراد  رکشت  ریدقت و  یاج  هک  دندرک -  یتمواقم  داصتقا  یهلئسم  یور  رگید ، یهوق  ود  یاسور  مھ  طوبرم ،

هک تسا  نیا  یهدنھدناشن  رظن ، قافتا  نیا  دوخ  هلئسم -  نیا  یور  دندرک  ثحب  دندوب ، کیرش  دندوب ، میھـس  هلئـسم  نیا  هب  یھدتروشم  رد  صیخـشت ، عمجم  رد  مھ 

رب دـمآ  دـھاوخ  قئاف  یتمواقم  داصتقا  نیا  هللااـشنا  تشاد و  دـھاوخن  یرثا  دـندرک ، لـیمحت  ناریا  تلم  رب  ترفن  توادـع و  ضغب و  یور  زا  هناـملاظ و  اـھنیا  هک  یمیرحت  نیا 

. تسا تیعقاو  کی  مھ  نیا  اھنآ . یاھدنفرت 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

هک روطنامھ  هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  هدش و  هدید  اھتسایس  نیا  رد  هک  تسا  ازدیدھت  لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  یتمواقم ،] یاھتسایس  یاھهفلوم  زا   ] مود هتکن 

یرگید یاھهھرب  رد  دمآ و  شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  یزیچ  نامھ  لثم  دیآیم ؛ شیپ  هک  تسا  ایند  یداصتقا  یاھهناکت  اھروشک  داصتقا  رب  رثوم  ضراوع  زا  یخرب  مدرک  ضرع 

نیا رد  هک  یاهرود  نآ  رد  درک ؛ تاقالم  نم  اب  دمآ و  یقرـش  بونج  یایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  متفگ ، یتقوکی  نم  اھروشک . یوررب  دراذگیم  ریثات  نیا  هک  هدـمآ  شیپ 

ینعی ریقف ! روشک  کی  هب  میدـش  لیدـبت  ینغ  روشک  کی  زا  بش  کـی  رد  اـم  دـینادب ، طـقف  امـش  تفگ  دوب ، نیا  نم  هب  وا  فرح  دـمآ ؛ دوجو  هب  بیجع  تسکـش  نآ  هقطنم 

کی اھروشک ، هب  دوشیم  زیررـس  هک  تسا  ایند  یداصتقا  نوگانوگ  یاھهناکت  نیمھ  اھداصتقا  یوررب  یراذـگریثات  یارب  لماع  کـی  سپ  تسا . یروجنیا  مواـقم  ریغ  داـصتقا 

، یریگمیمـصت زکارم  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  اھمیرحت . لاثما  اـھمیرحت و  لـثم  تسا ؛ یمـصاخت  یاـھهناکت  مھ  لـماع  کـی  و  دـیآیم ، شیپ  هک  تسا  یعیبط  یاـھالب  لـماع 

اھنیا تسین ؛ یداـع  اـھنیا  زا  یلیخ  داـتفا ؛ قاـفتا  اـم  یارب  هکنیا  اـمک  رـالد ، شـش  هب  دـنروایب  لاـثم  باـبنم  ار  تفن  تمیق  تقوکـی  تفن ، تمیق  یور  دوشب  یریگمیمـصت 

ازدیدھت لماوع  ربارب  رد  تمواقم  ییاناوت  مود ، یهفلوم  نیاربانب  دوشیم . لابند  یزکارم  زا  هک  تسا  یصخشم  یاھیریگمیمصت  لابند  هب  رثوم و  هدشینیبشیپ و  یاھراک 

. دش ضرع  هک  یحرش  نیمھ  هب  تسا ؛

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

راچد روشک  الاح  نوچ  میھدـب ؟ ماجنا  میھاوخیم  یعطقم  تکرح  کی  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ینونک ، طیارـش  رد  یتمواقم  داـصتقا  ندرک  حرطم  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس 

نیا یارب  ار  اھتـسایس  نیا  دوشیم ، لیکـشت  یداصتقا  گنج  اب  یهلباقم  یارب  لمع  رکف و  یاھتئیھ  الثم  هک  نانچمھ  تسا ، یداصتقا  گـنج  راـچد  راـشف و  راـچد  میرحت و 

چیھ هک  ینارود  یارب  تسا ، دـیفم  مھ  زورما  یارب  تسا ؛ تدـمدنلب  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  تسین ؛ یروـجنیا  هجوچـیھهب  هن ، هک  تسا  نیا  باوـج  مـیاهدرک ؟ غـالبا 

ریبدت کی  نیا  تسین ، یعطقم  ریبدت  دوشیم ؛ هتشاذگ  اھنیا  رب  روشک  داصتقا  یانب  هک  تسا  یتدمدنلب  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ دیفم  میـشاب  هتـشادن  ام  مھ  یمیرحت 

یزاتمم تیعقوم  یاراد  روشک  تسا ، یرادهشیر  روشک  تسا ، یگرزب  روشک  اـم  روشک  اـم -  روشک  لـثم  یروشک  اـعبط  تسا . یدربھار  تسایـس  کـی  تسا ، تدـمدنلب 

ییون فرح  تسا ، یدـنلب  یاھفدـھ  یاراد  تسا ، یقرتم  ناـشخرد و  یهقباـس  یاراد  تسا ، یقرتم  گـنھرف  یاراد  تسا ، یدـنموربآ  رایـسب  روشک  اـیند  رد  زورما  تسا ،

ضرع هتفرگ . رارق  هظحالم  دروم  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  رد  هک  دـشاب  یتایـصوصخ  نامھ  اب  نآ  داصتقا  هکنیا  هب  دراد  زاـین  تایـصوصخ -  نیا  اـب  یروشک  هدرک ، حرطم 

شدوخ رد  ار  نآ  دناوتن  دمآ ، دوجوهب  ایند  رد  ییون  هار  دـیدج ، حرط  کی  دـیدج ، رکف  کی  هچنانچ  رگا  هک  تسین  هتـسب  تسین ، یرجحتم  یاھتـسایس  اھتـسایس  نیا  میدرک 

. درک دھاوخن  ادیپ  رییغت  نآ  میقتسم  طخ  نکل  دنک ، ادیپ  هعسوت  دناوتیم  دوشب ، لیمکت  دناوتیم  تسا ، فاطعنا  لباق  تسین ؛ روجنیا  هجوچیھهب  دنک ، مضھ 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

دودـح زا  اھمیرحت  نیا  اھتنم  دوب ، لبق  زا  اـھمیرحت  بخ  تسا . یجراـخ  یداـصتقا  یاھدـیدھت  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] موس یهتکن 

نآ تلع  تسا . ام  تلم  هجوتم  هک  تسا  یداصتقا  رایعمامت  گنج  کی  تسین ، دنمفدھ  میرحت  نآ  مسا  رگید  یداصتقا ، گنج  هب  هدـش  لیدـبت  زورما ، ات  لاس ٩٠  ناتسمز 

، تلع مینادـیم ؛ مھ  ام  دـننادیم ، مھ  اـھنآ  دوخ  ار  نآ  تلع  تسا ؛ لـیبق  نیا  زا  یرگید  لـئاسم  هن  تسا ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  هن  تسا ، یاهتـسھ  یهلئـسم  هن  مھ ،

هک دننادیم  دش ؛ دھاوخ  وگلا  ناملـسم  یاھتلم  رگید و  یاھروشک  یارب  هک  تسا  مالـسا  ینابم  یهیاپ  رب  ون  فرح  کی  نتـشاد  تلع ، تسا ؛ ناریا  تلم  یھاوخلالقتـسا 

. تسا نیا  هلئـسم  تسا ؛ یمھم  تکرح  کی  نیا  تفرگ و  دوشیمن  ایند  رد  ار  تکرح  نیا  دـشر  یولج  رگید  دـش ، قفوم  اھنادـیم  اھهصرع و  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  رگا 

الصا هکنیا  زا  لبق  ام ، هیلع  اھمیرحت  تسا . لیبق  نیا  زا  ییاھفرح  زور  کی  تسا ، رشبقوقح  زور  کی  تسا ، یزاسینغ  زور  کی  تسا ، یاهتسھ  یژرنا  زور  کی  هناھب  الاح 

یلح یهطقن  هب  هللااـشنا  رگا  تارکاذـم  نیا  یاهتـسھ و  یهلئـسم  نیا  تشاد . دـھاوخ  دوجو  مھ  نیا  زا  دـعب  تشاد ، دوجو  دوشب  مھ  حرطم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیاب ار  داصتقا  درک . یـشخبماکحتسا  یلخاد  یانب  هب  دیاب  درک ، یزاستینوصم  اھراشف  نیا  لباقم  رد  دیاب  تشاد ، دـھاوخ  دوجو  اھراشف  نیمھ  دـید  دـیھاوخ  زاب  دـسرب ،

. دش دھاوخ  تحار  مھ  روشک  نیلوئسم  تلم و  لایخ  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  هیحان  نیا  زا  یراذگریثات  زا  نمشد  ات  مینک  یوق 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رد اریخا  درکن ، ادیپ  ققحت  تشاد  هک  یدصاقم  ناتسکاپ  رد  ناتسناغفا و  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  قارع  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  هیروس  رد  دیسرن ، هجیتن  هب  نیطـسلف  رد  اکیرمآ 

نیا هیلع  هک  یـشالت  لاس  یـس  زا  دـعب  اھنآ  مھ ، ام  زیزع  روشک  رد  مینادـب  دـیاب  تسا . هدـش  بآ  رب  شقن  اکیرمآ  یاـھهشقن  هک  دیونـشیم  دـینکیم و  هظحـالم  مھ  اـپورا 

اکیرمآ و تلود  رد  رثوم  دارفا  تسا . مدرم  روضح  نیمھ  شاهناشن  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  یجیاتن  هب  دنتـسناوتن  زاب  دـنداد ، ماجنا  ام  یبالقنا  تلم  هیلع  دـنداد و  ماـجنا  بـالقنا 

یارب میرحت  هک  دنتفگ  احیرـص  ار  نیا  اھنابایخ ؛ هب  میناشکب  ماظن ، دـض  ار  مدرم  هک  میدرک  دـیدشت  میدروآ و  دوجوهب  ار  اھمیرحت  ام  دـنتفگ  دـنتفگ ، احیرـص  ار  نیا  اکیرمآ  ماظن 

ماجنا یتاباختنا  لاس ١٣٩٢  رد  میدرک ، ضرع  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش ؟ هچ  هجیتن  دـنھدب . رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دـننک و  نکهشیر  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا 

. رگید لاسرھ  یاھییامیپھار  زا  رتگرزب  رتعیسو و  رتروشرپ و  تفرگ  ماجنا  یاییامیپھار  لاس ٩٢ ، نمھب  مودوتسیب  رد  و  مدرم ، تکراشم  زا  الاب  باصن  اب  تفرگ 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

اطخ نیا  دینک ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دـیتسناوتیم  اھتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادـیپ  تسد  ـالاب  هتـسجرب و  رایـسب  یاـھهطقن  هب  میاهتـسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لـئاسم  زا  یرایـسب  رد  اـم  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛

زکارم یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  میتسھ . میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم  کـی  تسا ؛ ملع  دـیلوت 

یاھلولس رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میدرک ، تفرشیپ  ونان  رد  ام  لاحنیعرد ، اما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد  یور  هب  ایند  زورب  مھم  یملع 

!؟ مینک تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرشیپ  نمشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانص  رد  میدرک ، تفرشیپ  یعافد  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب 

میناوتیم میھدـب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داـصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  تیقفوم  همھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  اھهنحـص و  رـس  نیا  رد  هک  اـم 

راکهچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یک  هک  دشابن  نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  مینک . افوکـش  ار  داصتقا 

. مینکب میناوتیم 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک تسا ـ  روشک  ینونک  تالکشم  هب  رظان  هک  تسین  نیا  نآ  یانعم  اما  تسین ، یکش  تسا  روشک  یداصتقا  تالکشم  لح  هار  نیرتھب  یتمواقم  داصتقا  میتفگ  هکنیا  رد 

ینعی یتمواـقم  داـصتقا  تسا . هشیمھ  لاـم  نیا  هـن ، تـسا ـ  هماـنرب  نـالف  ندوـب  طـلغ  هـب  طوـبرم  ـالثم  نآ  زا  یرادـقم  کـی  تـسا ، مـیرحت  هـب  طوـبرم  نآ  زا  یرادـقم  کـی 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 25 
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. دنکیم کمک  مدرم  هب  دوب و  دھاوخ  روراب  میرحت ، ریغ  طیارش  رد  هچ  میرحت ، طیارش  رد  هچ  یداصتقا  نینچ  نیا  داصتقا ؛ یاھهیاپ  یزاسمکحم  یزاسمواقم ،

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

هراکهفـصن یزاـگ  هاـگورین  کـی  اـجک ، میوگب  مھاوخیمن  هک  روشک  زا  یاهطقن  کـی  رد  اـم  مدوـب ، روـھمج  سیئر  هدـنب  هک  یهھد ۶٠  لـئاوا  یاـھلاس  رد  منکیمن  شوـمارف  نـم 

تمحر ادخ  مھ  ناشیضعب  دناهدنز ، ناشیـضعب  نم -  شیپ  دندمآ  ینالوئـسم  مینک ؛ مامت  نامدوخ  دیاب  ار  هاگورین  نیا  هک  اھنآ  هب  میتفگیم  میدرکیم ، رارـصا  ام  میتشاد ؛

زا یتسیاب  میناوتیمن ؛ ام  هک  دننک  عناق  ار  هدنب  دننک و  تابثا  هدنب  هب  دندوب  هدمآ  دینکن . شالت  دوخیب  دیـشکن ، تمحز  دوخیب  دوشیمن ؛ اقآ ! دنتفگیم  دـناهتفر -  ایند  زا  دـنک ،

. تخس یاھمیرحت  یهرود  ناوارف ، یاھراشف  یهرود  گنج ، یهرود  دوب ، گنج  یهحوبحب  رد  دیایب ؛ میھاوخب  ایند ، رد  رگید  تکرش  کی  ای  هدنزاس  تکرش  نآ 

ایند مشش  یهبتر  ینعی  یزاگ -  یاھهاگورین  تخاس  یالاب  یهبتر  هب  ار  ناتدوخ  دیاهتسناوت  شزرااب ، یداھج  ناریدم  روشک و  نیا  نالاعف  روشک ، نیا  یاھناوج  امش  زورما 

یاھهاگورین امش  و  دیتسھ ؛ امش  ایند  رد  نیمشش  نپاژ ، رد  یتکرـش  ایلاتیا ، رد  یتکرـش  هسنارف ، رد  یتکرـش  ناملآ ، رد  یتکرـش  اکیرمآ ، رد  یتکرـش  کی  دیناسرب ؛ - 

اب دادعتـسااب ، یاھورین  قیوشت  اب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تمھ ، اب  راکتـشپ ، اب  اما  دوشیمن ، دنتفگیم  ام  هب  اھلاس  نآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دیزاسیم ؛ دـیراد  ار  یزاگ 

قافتا لباق  مھ  نآ  ربارب ؛ هد  دینکب  دیتسھ ، زورما  هک  ار  یحطس  نیا  امش  نم ! نازیزع  میوگب  مھاوخیم  نم  داتفا . قافتا  راک  نیا  دندرب ، راک  هب  ام  ناریدم  هک  یخسار  مزع 

نوچ دنـسانشیمن ؛ ار  ناسنا  تعیبط  نوچ  دـنمھفب ، دـننک و  کرد  دـنناوتیمن  نیبکیدزن  یاھهاگن  هاتوک و  یاھتمھ  ار  اھزیچ  یـضعب  دـش . دـھاوخ  مھ  نآ  تسا ، نداـتفا 

. دننکیم راکنا  ار  ام  دوخ  ینورد  یاھدادعتسا  دننکیمن و  کرد  ار  خسار  مزع  تمیق  ردق و  نوچ  دنمھفیمن ؛ ار  یھلا  کمک 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  دنتفگ  ناشیا  ماهدرک ؛ هجوت  هشیمھ  هدـنب  مھ  هتکن  نیا  هب  تسھ و  مھ  نم  دـییات  دروم  هک  دـنتفگ  ناشتبحـص  رد  یدابآیلع -  یاقآ  مرتحم -  ریدـم  ار  یاهتکن  کی 

امش هک  یـشخب  رھ  رد  تسا . هتـسب  امـش  تسد  هک  تسا  ییاجنآ  لام  میرحت  دنیوگیم . مھ  تسار  دوریم ؛ نیب  زا  میرحت  اجنآ  مینک ، ادیپ  تسد  ییاناوت  هب  ام  هک  ییاج 

نیمھ نآ  حـضاو  لاثم  تسا ؛ یاهناھلبا  راک  تسا ، یاهدوھیب  راک  تسا ، یوغل  راک  کی  میرحت  دـنکیم  ساـسحا  فرط  دـیھدب ، ناـشن  تفرـشیپ  کرحت و  ناـتدوخ  زا  دـیناوتب 

، دیباوخیم هاگورین  نیا  دشیم ، مامت  تشاد  روشک  یهریخذ  میتشاد . یمربم  زاین  نارھت  یتاقیقحت  هاگورین  نیا  یارب  ام  هک  تسا  دصرد  تسیب  یهدش  ینغ  مویناروا  داوم 

ندروآرد یزاب  یارجام  دـننک . هیھت  ار  دـصرد  تسیب  هک  دـنداتفا  شالت  رد  نیلوئـسم  دـشیم ؛ رود  مدرم  سرتسد  زا  دـشیم ، دـیلوت  اـجنیا  رد  دوب و  زاـین  دروم  هک  اـھورادویدار 

رضاح ام  اھنیا ! دندرک  هچ  هک  تسا  یندینش  ینالوط  نیریش  یارجام  کی  دصرد ، تسیب  یهیضق  رس  رگید -  یاھتردق  یضعب  اکیرمآ و  ناشهمھ  سار  رد  ایند -  نادنمتردق 

ار دصرد  تسیب  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  هرخالاب  هکنیا  ات  دننک ، یـشارتلاکشا  هک  دـندشیم  ثبـشتم  لیح  ماسقا  عاونا و  هب  اھنآ  میرخب ، ار  نیا  میدوب 

؛ دیایب دوجوهب  نآ  زا  تخوس  دیلوت  ناکما  دش ، دیلوت  دصرد  تسیب  هکنآ  زا  دعب  دندرکیمن  رواب  دنک و  ادیپ  ققحت  راک  نیا  هک  دندرکیمن  رواب  اھنآ  اما ] ، ] دنک دـیلوت  شدوخ  دـیاب 

اب ناشـشوھ ، اـب  ناوج ، نادنمـشناد  اھامـش -  لـثم  یمالـسا -  یروھمج  یاـھناوج  مھ  ار  راـک  نیا  دـنروایب ؛ دوجوهب  تخوس  یهحفـص  تخوـس و  یهلیم  دـنناوتب  ینعی 

دیلوت ار  لوصحم  هدرک و  ادیپ  تسد  یروانف  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  هک  دنتسناد  دندیمھف و  ایند  یهمھ  هک  الاح  دنھدب . ماجنا  دنتسناوت  بوخ  یاھتیریدم  اب  ناشراکتبا ،

ایند دینکن ؛ دیلوت  اما  میـشورفب ؛ امـش  هب  میرـضاح  دنیوگیم  دیرخب ؛ ام  زا  دیوگیم  نآ  دیرخب ، ام  زا  دیوگیم  نیا  دـناهداتفا ، هار  دـنک ، هدافتـسا  لوصحم  نیا  زا  دـناوتیم  هدرک و 

ماظن نیا  توق  فعـض و  عبات  یلقتـسم ، ماظن  رھ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ایند  کچوک  گرزب و  نوگاـنوگ  یاھتردـق  یاھییادادـب  اـیند ، راـشف  تسا . یروجنیا 

رتهنابدوم دنوشیم  روبجم  اھنآ  دیتسیاب ، دیتسناوت  ناتدوخ  یاپ  یور  دیدوب ، اناوت  دیدوب ، یوق  امش  اج  رھ  دوشیم ؛ رتشیب  اھنآ  ییادادب  دیشاب ، فیعض  امش  اج  رھ  تسا ؛

. تسا روشک  تالکشم  یهمھ  لح  دیلک  نیا  دننکب ؛ راتفر  امش  اب  رتیقطنم  دننکب ، راتفر  امش  اب 

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

کی ىمالـسا  ىروھمج  هک  تسا  نیا  زا  ىـشان  دراد ، دوجو  ىنید  ىرالاسمدرم  ىهدیدپ  ىهرابرد  مالـسا -  ىایند  رد  صوصخب  ایند -  رد  زورما ، ناوج  لسن  رد  هک  ىواکجنک 

ىماظن شنکاو  مھ  دوب : هجاوم  ایند  طلـسم  ىاھتردـق  ىهنامـصخ  نشخ و  شنکاو  اب  لاس ، تدـم ٣۵  نیا  مامت  رد  و  تشذـگ ، نآ  تدالو  زاغآ  زا  لاـس  هک ٣۵  دوب  ىاهدـیدپ 

هدـش دـیدشت  زورما  ات  زورهبزور  دـش و  زاغآ  اھمیرحت  بالقنا  لوا  زا  هک  دـنداد -  ناشن  ىداصتقا  ىهنامـصخ  شنکاو  مھ  دـنداد ، ناـشن  ىتاـغیلبت  شنکاو  مھ  دـنداد ، ناـشن 

شالت تسا ؛ هدرک  هدمآرب ، شتسد  زا  ىراک  رھ  هک  تسا  لاس  ىمالسا ٣۵  ىروھمج  لباقم  رد  ىبرغ ، تردقرپ  ىهھبج  نیا  دنداد ؛ ناشن  ىسایس  شنکاو  مھ ]  - ] تسا

نآ هیلع  مجحرپ  تاغیلبت  تسا ، هدرک  تیاـمح  ىمالـسا  ىروھمج  هیلع  ىاهطقن  رھ  رد  ار  نانمـشد  تسا ، هدرک  کـمک  روشک  هب  ىماـظن  مجاـھم  هب  تسا ، هدرک  ىماـظن 

همھنیا رباربرد  ىمالـسا ، ىروھمج  لباقم  رد  اما  تسا ، هدرب  راکهب  هقباـس  نودـب  نکمم و  ىهجرد  ىلعا  رد  ار  ىداـصتقا  ىهرـصاحم  ىمیرحت و  شـالت  تسا ، هدرب  راـکهب 

ىزیچ نآ  نیا  درک ؛ تفرـشیپ  روشک  مھ  زورهبزور  دادن ، جاب  برغ  هب  مھ  دـشن ، ىراکهظفاحم  راچد  مھ  تفرن ، نیب  زا  مھ  هظحالمىب ، نشخ و  تفلاخم  همھنیا  همجھ و 

. دھدیم لیکشت  ار  ىواکجنک  نیا  تیھام  هک  تسا 

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 

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 .

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىهلئـسم زورما  هک  مھ -  اھمیرحت  هک  دناهدرک -  اھرظنبحاص  اھسانـشراک و  هک  تسا  ىراک  زا  ىـشان  داقتعا  نیا  ىنعی  تسا -  نیا  هدنب  داقتعا  مھ  تدـمهاتوک  ظاحل  زا 

ىهدنیآ نآ  زا  رظن  عطق  اب  مینک -  هاگن  هک  مھ  تدمنایم  تدـمهاتوک و  هاگن  اب  دوشیم . رثاىب  ملع  تفرـشیپ  اب  تسا -  حرطم  اھنھذ  رد  هک  تسا  ىلئاسم  زا  ىکی  اھمیرحت 

زا ریغ  ىلم ، ىوربآ  ىور  ندروآ  راشف  ىارب  میرحت  زا  تلم -  ریقحت  ىارب  اـم  نانمـشد  تسد  رد  تسا  ىرازبا  زورما  هک  اـھمیرحت  دـھاوخیم  روشک  رگا  تدـمدنلب -  ىنـالوط و 

اھمیرحت ىهلئـسم  ىور  هک  میدرکیم  رارکت  مادم  لاس  دـنچ  نیا  رد  هتـشذگ ، زا  ام  هکنیا  دـننکیم ؛ ریقحت  دـننکیم و  هدافتـسا  تسا  ىگدـنز  هب  طوبرم  هک  ىلمع  ىاھراشف 

نایاقآ تاحیـضوت  هک  ىزرواشک -  تعنـص و  ملع و  نداد  دـنویپ  و  ملع ، هب  هجوت  و  روشک ، لئاسم  هب  ىملع  هاگن  اب  دوش ،] رثاىب   - ] تسا نیا  رطاـخهب  دـینکن ، هیکت  ىلیخ 

زا ىکی  ناینبشناد  ىاھتکرـش  مینک ؛ راک  میناوتیم  تسا و  زاب  نامیارب  راک  نادـیم  اھهنیمز  نیا  رد  ام  و  دـش . دـھاوخ  رثاىب  اـھمیرحت  دیدینـش -  اـھهنیمز  نیا  رد  ار  مرتحم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 26 
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رارق روشک  لئاسم  فارطا  ىهمھ  قیدـصت  دـییات و  دروم  تسا و  هدـش  ثحب  نآ  ىهرابرد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  ىتمواقم  داصتقا  نیمھ  ىهلوقم  رد  اھراک  نیرتىـساسا 

. تسا هتفرگ 

هب هک  دشابن  روجنیا  دوشب ؛ ىزاسدرادناتسا  ناینبشناد  تکرش  و  دوشب ] نیعم   ] اھهصخشم اھهصخاش و  ىنعی  دوشب ، تقد  ناینبشناد  ىاھتکرش  صیخـشت  رد  هتبلا 

ىانعم هب  دـنربب . شیپ  اجنیا ]  ] رد اـھنیا -  دـننام  ىلـالد و  تسا -  لومعم  رگید  ىاـھهصرع  زا  ىخرب  رد  هک  ار  ىیاـھراک  نیمھ  دـنیایب و  ىناـسک  ناـینبشناد  تکرـش  مسا 

. داد رارق  ىساسا  ىاھروحم  زا  ىکی  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛]  ] ناینبشناد تکرش  هملک ، ىعقاو 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا امش  نم و  یتابساحم  هاگتـسد  یتابـساحم و  ماظن  رد  لالتخا  داجیا  فدھ  تسا ؛ نیمھ  مینکیم ، هدھاشم  رابکتـسا  هاگتـسد  راتفر  یهعومجم  رد  زورما  ام  هچنآ 

دیدھت یکی  تسھ : هدوب و  رابکتـسا  یهھبج  رایتخا  رد  یدام  لماع  ود  اھنت  یعقاو ، یاھنادیم  رد  تسا . هدماینرب  وا  زا  یراک  تسا ، هتـسناوتن  رابکتـسا  رگید ، یاھنادیم  رد 

. تسا هتـسب  رابکتـسا  تسد  تیناقح ، تابثا  رب  ییاناوت  لالدتـسا ، تردق  قطنم ، تردق  ظاحل  زا  درادـن . رایتخا  رد  زیچ  چـیھ  ود  نیا  زا  ریغ  رابکتـسا  میرحت . یکی  یماظن ،

یتسیاب یتمواقم  داصتقا  باب  رد  تدـھاجم  اب  ار  میرحت  دراد . جالع  مھ  ود  نیا  میرحت ؛ مھ  یکی  دـنکیم ، بترم  هک  تسا  یماـظن  دـیدھت  یکی  دـنکب : دـناوتیم  راـک  ود  اـھنت 

ضرف اب  ساسارب و  یداصتقا  یاـھهمانرب  تسا : یتسرد  ـالماک  یهتکن  نیا  دـندوب و  هتفگ  ناـشیا  مھ  ـالبق  دـنتفگ ؛ مرتحم  روھمج  سیئر  زورما  هک  یاهتکن  نیا  درک . یثنخ 

مھ اھنآ  دوخ  الاح  هک  دش ؛ دھاوخن  مک  ینزوس  رـس  یاهرذ و  اھمیرحت  نیا  هک  مینک  ضرف  دـنکب . ادـیپ  ققحت  دوشب و  بیقعت  دوشب و  یزیرهمانرب  یتسیاب  اھمیرحت  ندـنام 

نیا نآ  یاـنعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  رگا  هک  دـندرک  عورـش  ـالاح  زا  یتـح  دروخ ، دـھاوخن  تسد  اـھمیرحت  هک  دـنیوگیم  مھ  اـھنآ  دـنیوگیم . ار  نیمھ 

هسلج و نیمھ  رد  اـھراب  نم  میتـفگیم . هشیمھ  اـم  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یرگید  یاـھزیچ  زوـنھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ  هک  تسین 

، تسھ رشب  قوقح  یهلئسم  دنروآیم : یرگید  یهناھب  کی  دشابن ، مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  عوضوم ]  ] هک ماهدرک  ضرع  رگید  نوگانوگ  تاسلج 

مھ یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتـسد  دـھاوخیمن ، یاهیام  یلیخ  هک  یریگهناھب  ندرک و  لعج  دـنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  یهلئـسم 

. یتمواقم داصتقا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  میرحت ، یهلئسم  جالع  نیاربانب ، تسا . اھنآ  رایتخا  رد  هک 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

. دناهدرک ثحب  دناهتشون و  دناهتفگ و  مھ  نارگید 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

راک لابند  هک  تسا  یلقاع  مادـک  دراد و  مھ  ررـض  هکلب  درادـن  یعفن  چـیھ  اھنت  هن  یمالـسا  یروھمج  یارب  یـصاخ  دراوم  رد  زج  هب  روشک  نیا  اب  هرکاذـم  اـکیرمآ و  اـب  هطبار 

؟! دورب تعفنمیب 

کی یایاضق  اما  تسین  روجنیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  دوشیم ، لح  تالکشم  زا  یرایـسب  مینیـشنب  هرکاذم  زیم  رود  اھییاکیرمآ  اب  رگا  هک  دندرکیم  دومناو  روجنیا  یاهدع 

. درک تابثا  ار  تیعقاو  نیا  راب  نیمدنچ  یارب  ریخا  لاس 

انب دوشب ، ماجنا  دش  حرطم  هک  یاهبرجت  یاهتـسھ و  ساسح  لئاسم  رطاخب  ریخا  لاس  کی  رد  اما  دوبن  یطابترا  چـیھ  اکیرمآ  نالوئـسم  ام و  نالوئـسم  نایم  هتـشذگ  رد 

رتدنت و اھییاکیرمآ  نحل  هکلب  دشن  دـیاع  یاهدـیاف  اھنت  هن  تاطابترا  نیا  زا  اما  دنـشاب  هتـشاد  یتارکاذـم  اھتسـشن و  اھسامت ، هجراخ  ترازو  حطـس  ات  نالوئـسم  دـش 

. دندرک نایب  یمومع  یاھنوبیرت  رد  تارکاذم و  تاسلج  رد  ار  یرتشیب  یهناراکبلط  تاعقوت  دش و  رتزیمآتناھا 

چیھ هب  اھیخرب ، تاروصت  فالخرب  هرکاذم  دش  مولعم  عومجم  رد  اما  دنداد ، رتهدنزگ  یھاگ  رتیوق و  یاھباوج  اھنآ ، یراکبلط  باوج  رد  اھتسشن  رد  ام  نالوئـسم  هتبلا 

. دنکیمن کمک  زیچ 

رد هرکاذـم  تسا و  دـیدج  عـقاو  رد  اـما  تسین  دـیدج  اـھمیرحت ، نیا  دـنیوگیم  هتبلا  دـنداد ! شیازفا  مھ  ار  اـھ  میرحت  هکلب  دـندرکن  مک  ار  اھینمـشد  اـھنت  هن  اـھییاکیرمآ 

. تسا هتشادن  یاهدیاف  مھ ، میرحت  یهنیمز 

، نیا اما  دوشیم  لابند  دنتفر  شیپ  بوخ  مھ  زورما  ات  دندرک و  عورـش  ناشناتـسود  فیرظ و  رتکد  هک  یراک  مینکیمن و  عنم  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهمادا  یهنیمز  رد  هتبلا 

هدیاف نودب  درادن و  اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثات  اقلطم  اھ ، ییاکیرمآ  اب  ندز  فرح  تساخرب و  تسـشن و  میوش  هجوتم  هک  دوب  همھ  یارب  رگید  تمیقیذ  یهبرجت  کی 

. تسا

هولج یگناگ  ود  لاعفنا و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشدوخ ، میظع  تاغیلبت  اب  اھیبرغ  دـنکیم و  مھتم  بذـبذت  هب  اھتلود  اـھتلم و  یمومع  راـکفا  رد  ار  اـم  راـک  نیا 

. دنھدیم

. درادن یھجو  چیھ  زین  اھنآ  اب  لماعت  دراد  همادا  ناریا  هرابرد  اکیرمآ  هرگنک  تلود و  هنامصخ  تاراھظا  اکیرما و  ینمشد  ینعی  ینونک  عضو  یتقو  ات 
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لاح رد  ىدـیدج  عضو  دـنریگب . تسد  هب  ار  ناھج  تیریدـم  اھىبرغ  هک  تسین  رارمتـسا  لباق  رگید  ىناھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  ناھج  عضو  هقطنم و  عضو  نیا 

. تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگلکش 

لیلحت طـلغ  دوشن ، لـیلحت  هنوـگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاـھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  اـم  رظنهب  مینک ؟ راـکهچ  دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىیاھتیصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایسآ ، ىهقطنم  رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدیمھف  طلغ  دوشن ،

برغ میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دـش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دـننکیمن  کرد  هک  دـنراد  دوجو  ىیاھنایرج  ىاىـسایس ، لاجر 

ناھج ىهرادا  ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلـست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذـپ  ىنعی  تسا -  تبغر  عوط و  اب  ای  میلـست  نیا  الاح  دـش ؛

ناشن تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاھهتـساوخ  هب  تبـسن  درکن ، ىراکمھ  اھنآ  اب  تفرن ، اھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  تبغر  عوط و  هب  ىروشک  کی  هچناـنچ  رگا  اـی  دـنراد - 

اب میلـست  ای  مارآ ، میلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ، راشف  الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  اعبط  دادـن ،

؛ تسین روجنیا  هن ، دراد . دوجو  اھلیلحت  نیا  رانکوهشوگ  مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دراد . دوجو  لیلحت  نیا  لکـشم ! ادصورس و 

هدش لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ىهیاپ  و  ىشزرا ، ىونعم و  ىقالخا و  ىاھهیاپ  دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردق  میتفگ ، هک  روطنیمھ 

. مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  تسا .

مھ نیا  و  دـنک . ىنیرفآشقن  هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

روشک لخاد  رد  ام  هک  ىیاھىیاناوت  اھتیفرظ و  ىهمھ  زا  ىهدافتسا  رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  مینک . ىوق  دیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اب  رگم  دش  دھاوخن  نکمم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 27 
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؛ میراد ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھىیاناوت  ام و  ىاھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  میراد . روشک  نوریب  رد  و 

روشک ىدربھار  قمع  اھنیا  هعیش ؛ بھذم  رطاخهب  ىضعب  نابز ، رطاخهب  ىضعب  مالـسا ، رطاخهب  ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربھار  قمع  میراد ، ىنارادفرط 

رد میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  مینک . هدافتـسا  دـیاب  اـھىیاناوت  نیا  ىهمھ  زا  دنتـسھ ؛ اـم  ىاـھىیاناوت  وزج  اـھنیا  دنتـسھ ؛

. درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  تاناکما  میراد ، ىدربھار  قمع  ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمسق 
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دش و هدید  میرحت . هلمج  زا  اھتنوشخ ، عاونا  دوب ؛ بوکرـس  تنوشخ و  روز و  زا  ىهدافتـسا  هب  ندرب  هانپ  ایند ،] تیریدـم  یارب  برغ  یرکف  هیاپ  رد  شلاچ  زورب   ] مراھچ لماع 

لیمحت روشک  نیا  رب  ار  ناشدوخ  ىگنھرف  ىهبلغ  دنناوتیمن  دننکیم و  ادـیپ  هلئـسم  ىتلم  کی  اب  ىروشک ، کی  اب  اھنیا  هک  ىتقو  هک  تفرگ  رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد 

ىاـھنایرج نتخادـنا  هار  اـب  ىھاـگ  رورت ، اـب  ىھاـگ  ىـشکرکشل ، اـب  ىھاـگ  دـننکیم ؛ ىـشکرکشل  دـنربیم و  روز  هـب  تـسد  دـننکب ، نیماـت  ار  ناـشدوخ  ىهطلـس  دـننکب و 

هب ىهلمح  قارع ، هب  ىهلمح  اھروشک ، هب  ىهلمح  تسا : ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  نیا  هدش و  هدـید  رخاوا  نیمھ  رد  ام  دوخ  نامز  نیمھ  رد  همھ  اھنیا  هک  ىتسیرورت ؛

. هدیشک شلاچ  هب  ار  برغ  ىشزرا  ماظن  هک  تسا  ىیاھزیچ  نآ  زا  ىکی  مھ  نیا  رگید . ىاھاج  ناتسکاپ و  هب  فلتخم  ىاھلکش  هب  نوگانوگ  تالمح  ناتسناغفا ،

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 

نیمھ رطاخ  هب  ىداصتقا  راشف  میرحت و  تسا ، تین  نیمھ  هب  مھ  راشف  میرحت و  دـنریگب ؛ دـنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دـنتحاران ، نیا  زا  دناىـضاران ، نیا  زا  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ 

ىداصتقا راشف  بخ  هتبلا  دـنروآىم ، ىداصتقا  راشف  دـنروآىم ، راشف  دـننکیم ، میرحت  اذـل  دـننک ؛ ىریگولج  ناریا  تلم  شرتسگ  هب  ور  ىاھـشالت  زا  دـنناوتب  هکلب  هک  تسا 

. تسا ىمھم  لماع 
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رد مدرک  ضرع  ار  نیا  اھراب  نم  تسا . مدرم  ىورین  رب  هیکت  تسا ؛ ىلخاد  ىورین  رب  هیکت  دنک  رداق  ناشدوخ  ىهفیظو  ماجنا  رب  ار  اھنآ  دناوتیم  هچنآ  هک  دننادب  مھ  اھىتلود 

لکـشم میرحت  اـب  ناریا  تلم  ىارب  نانمـشد  زورما  هلب ، دـشابن . هناـگیب  تسد  هب  ناـشھاگن  ىتـلود ، نیلوئـسم  اـب  ىـصوصخ  تاـسلج  رد  نینچمھ  ىمومع و  تاـسلج 

دنراذـگیم طرـش  دـینکیم ؟ راک  هچ  ىھدـب ؛ ماجنا  ار  نآ  هک  دـجنگیمن  تتریغ  امـش  هک  دـنداد  رارق  ىزیچ  کی  ار  میرحت  نتـشادرب  طرـش  دـندمآ  رگا  الاح  بخ ، دـندرک ؛ تسرد 

راک هچ  امش  میرادرب ؛ ار  میرحت  ام  ات  دیرادرب  زیمآراختفا  ىهدیدپ  نالف  زا  تسد  دیرادرب ، ملع  ىوس  هب  تکرح  زا  تسد  دیرادرب ، لالقتسا  زا  تسد  دیرادرب ، مالـسا  زا  تسد 

. دشاب ىنامرآ  ىهلئـسم  نالف  ىـساسا و  ىهلئـسم  نالف  الثم  اھمیرحت ، نتـشادرب  طرـش  هک  دنکیمن  لوبق  روشک  رد  ىلوئـسم  چیھ  انیقی  دینکیمن . لوبق  اعطق  دـینکیم ؟

اب دیایب  حیرص  نمشد  هک  تسین  روجنیا  زورما  اما  دسریم ؛ مھ  تحارصهب  میدرک ، ىنیـشنبقع  ام  رگا  ارچ ، دنکب ؛ حیرـص  ىهضراعم  اھنامرآ ، اب  دیآىمن  العف  نمـشد  هتبلا 

چیھ بخ ، دریگیم . ماجنا  دراد  ىفدھ  هچ  اب  نمشد  ىوسزا  مادقا  نیا  فرح ، نیا  داھنشیپ ، نیا  هک  دیمھف  دوب ؛ رایشوھ  دیاب  نکل  دھدب  رارق  طرـش  دنکب و  هضراعم  اھنامرآ 

تـسد اھنامرآ  زا  دوشب ، مک  ای  دوشب  هتـشادرب  اھمیرحت  الثم  هکنیا  ىارب  دـیایب و  هاـتوک  نانمـشد  لـباقم  رد  هک  تسین  قفاوم  تسین و  ىـضار  هک  تسا  مولعم  ىلوئـسم 

نیا رب  ار  ضرف  نیا . ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  دـنک ؛ ادـیپ  تینوصم  اھمیرحت  لـباقم  رد  روشک  هک  دـینک  ىراـک  دـییایب  امـش  سپ  تسا ، روجنیا  هک  ـالاح  بخ ، ىلیخ  دـنرادرب ؛

. دوشب رثاىب  میرحت  هک  دینک  ىراک  ار -  هیضق  دینک  ضرف  روجنیا  دینک -  لوبق  ار  نآ  دیتسین  رضاح  امش  هک  دنکیم  ىزیچ  هب  فقوتم  ار  میرحت  نتشادرب  نمشد ، هک  دیراذگب 

فـصن هب  ار  تفن  تمیق  ىھاـتوک  تدـم  فرظ  رد  دـینکیم  هظحـالم  امـش  بخ ، دوشب ؛ رتمک  مک و  مک و  تفن  هب  روشک  ىلاـم  ىگتـسباو  هک  دـینک  ىراـک  میاهتفگ  اـم  اـھراب 

هک تسا  نیمھ  روشک  نیلوئسم  ىاھتیلوئسم  نیرتگرزب  ىهلمجزا  درک . دیاب  ار  رکف  نیا  دوشیم ؛ تسرد  ام  ىارب  لکـشم  میـشاب ، تفن  هب  هتـسباو  ام  ىتقو  دنناسریم .

هعجارم هک  تسا  نیا  نآ  هار  تسیچ . نآ  هار  دوشن ؛ دراو  ىاهبرـض  مدرم  هافر  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  قنور  هب  درادرب ، ار  میرحت  تساوخن  شلد  نمـشد  رگا  دـننک  ىراـک 

دنھدیم ىھاوگ  صالخااب ، سانشراک و  ىاھمدآ  رظنبحاص ، ىاھمدآ  دراد ؛ دوجو  ىیاھهار  مینک و  هدافتـسا  روشک  ىنورد  ىاھورین  زا  تلم ، نورد  هب  روشک ، نورد  هب  مینک 

هناـگیب هناـگیب ؛ تسد  هب  دـنزودن  مشچ  تسا ، ىتـلود  نیلوئـسم  روـشک و  نیلوئـسم  ىهفیظو  نیا  دـشاب . ىکتم  شدوـخ  هب  دـناوتب  ناـسنا  هک  دراد  دوـجو  ىیاـھهار  هک 

، رابکتـسا هاگتـسد  ولج ؛ دنیآىم  مدق  کی  اھنآ  دیورب ، بقع  مدـق  کی  امـش  هچرھ  ولج ؛ دـنیآىم  دـینک ، ىنیـشنبقع  هچرھ  امـش  دروایب ، دراو  راشف  تسا  لیام  تقوکی 

. دینکب ىساسا  رکف  دنیآىم . ولج  اھنآ  دیورب ، بقع  امش  هچرھ  تسین ؛ هک  هظحالم  تیناسنا و  فاصنا و  محرت و  هاگتسد 
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ىضعب درک ؛ دوشیم  هک  تسھ  ىیاھراک  تسھ ، ىیاھهار  و  دروخن ؛ همطل  نمشد  میرحت  زا  دنیبن ، هبرض  نمشد  مخا  زا  روشک  هک  دینک  ىراک  هک  تسا  نیا  ىـساسا  رکف 

نمـشد تسد  هب  ام  مشچ  هچناـنچ  رگا  ـالاو  تفرگ ، نمـشد  تسد  زا  ار  هبرح  نیا  دوشیم  درک ؛ ىیاـھراک  دوشیم  تسا ؛ هداد  باوج  تسا و  هدوب  قفوم  دـناهدرک و  مھ  ار 

مھ هاتوک  ناریا  ىاهتـسھ  ىهیـضق  رد  رگا   » دنیوگیم دنراد  تحاقو  لامک  اب  اھىیاکیرمآ  هکنیاامک  درادن ؛] ىاهدیاف  « ] دنامیم ىقاب  میرحت  ىدرکن  ار  راکنیا  رگا  اقآ ،  » هک دشاب 

دامتعا دوشیمن  درک  نانیمطا  دوشیمن  نمـشد  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ىهدنھدناشن  نیا  دنیوگیم . دنراد  حیرـص  ار  نیا  دش ،» دھاوخن  هتـشادرب  همھ  اجکی و  اھمیرحت  دیایب ،

هب هن  درپـس ، ىقیقح  شخبدـیما  ىاـھهطقن  هب  ار  لد  دـیاب  مدـقتعم  نم  دـننک ! هرکاذـم  دـنھاوخیم  تـقورھ  اـت  دـننک ؛ هرکاذـم  متـسین ؛ فلاـخم  ندرک  هرکاذـم  اـب  نـم  درک .

. تسا نیا  تسا  مزال  هچنآ  ىلایخ ، ىاھهطقن  هب  هن  ىلایخ  ىاھهطقن 
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نالا مرتحم  یهدـنامرف  هک  ییاھتیلاعف  نیمھ  هیبش  مھ  رگید  نوگانوگ  یاھـشخب  یهمھ  رد  روشک ، یاج  همھ  رد  اھناوج  امـش  تمھ  اب  مدرم ، تمھ  اب  راگدرورپ ، لضف  هب 

هکیلاـحرد مھ  نآ  میرحت ، لاـح  رد  مھ  نآ  تسا ؛ ماـجنا  لاـح  رد  روشک  یاھهاگتـسد  یهمھ  رد  یعیـسو ، حطـس  کـی  رد  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  ییاوـھ  یورین  رد  هک  تفگ 

تفرشیپ یللملانیب  نوگانوگ  لئاسم  رد  میراد ، تفرشیپ  یعامتجا  نوگانوگ  لئاسم  رد  میراد ، تفرشیپ  یروانف  رد  میراد ، تفرشیپ  مولع  رد  ام  دناهدرک ؛ میرحت  نانمشد 

هب نمشد ، مغریلع  مینکیم ، تفرشیپ  میوریم و  ولج  میراد  ام  دروآیم . دوجوهب  دراد  دنمشزرا  یهریخذ  کی  یمالـسا  یروھمج  یارب  یپردیپ  نوگانوگ ، تایبرجت  میراد ؛

زورما اما ]  ] دننک لمحت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دندوبن  رـضاح  اھنآ  دـننک ، عمق  علق و  ار  هشیر  نیا  دنتـساوخیم  اھنآ  دنتـسناوتن . هک  دنتـسھ  اھنآ  نمـشد ؛ مشچ  یروک 

یاهبرض رھ  اھدنفرت -  ماسقا  عاونا و  یگنھرف -  یداصتقا ، یتینما ، یـسایس ، فلتخم  قرط  اب  مھ  نوگانوگ  لئاسم  رد  دننک . لمحت  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنروبجم 

. تسا ندرک  تفرشیپ  لاح  رد  تردق  اب  یمالسا ، یروھمج  تسا ؛ هجیتن  یب  نکل  دننکیم  دراو  دنناوتب  هک 
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. دننک جراخ  نمشد  تسد  زا  ار  میرحت  یهبرح  هک  دننکیم  دنراد  ار  ناششالت  یهمھ  ام  تلود  ام و  یهدننک ] هرکاذم [ تئیھ  ام و  نیلوئسم 

ام نانمـشد  مھ  دننادب ، همھ  دنتـسناوتن  رگا   [ اما  ] رتھب هچ  دنتـسناوت  رگا  هتبلا  دـنروایب . نوریب  رادـغ  نمـشد  نیا  تسد  زا  ار  میرحت  یهبرح  هک  تسا  نیا  یارب  اھنآ  شالت 

کـشالب میرحت ، یهبرح  مینک  روصت  هک  تسین  روجنیا  دنکیم . دنک  ار  نمـشد  یهبرح  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھراکھار  لخاد  رد  دـننادب ، ایند  رد  ام  ناتـسود  مھ  دـننادب ،

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 28 
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دنک ار  میرحت  یهبرح  ناوتیم  تسھ -  هللادمحب  هیحور  نیا  بخ  هک  مینک -  هجوت  تسرد  نامدوخ  یاھهتـشاد  هب  رگا  ام  مینک ، تمھ  رگا  ام  ریخن ، تسا ؛ یراک  یهبرح  کی 

. درک جراخ  ناوتن  نمشد  تسد  زا  ولو  درک ،
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اب هک  لباقم -  فرط  هک  دشابن  روجنیا  دشاب . لیوات  ریـسفت و  لباق  ریغ  حضاو ، نشور ، دـیاب  لباقم ، فرط  نیب  ام و  نیلوئـسم  نیب  دوشیم  هتـسب  دادرارق  مھ  هچنآ  یهمھ 

نیا یارب  اھنیا  یهمھ  هن ، دـنکب ؛ لکـشم  ار  اھراک  دروایب ، رد  هبد  دـنک ، یریگهناھب  نوگانوگ ، یاـیاضق  رـس  زاـب  دـناوتب  دربیم -  شیپ  ار  دوخ  راـک  ندز ، هناـچوکچ  ندرکهبد و 

جراخ نمـشد  تسد  زا  میرحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دیاب  هتبلا  تسا . بوخ  دـننکب  ار  راک  نیا  دـنناوتب  رگا  دوشب . جراخ  نمـشد  تسد  زا  میرحت  یهبرح  حالـس و  هک  تسا 

یاھهار نارگید ، مرتحم و  تلود  نیلوئـسم و  ناریا و  تلم  دندیـسرن ، قیفوت  هب  هنیمز  نیا  رد  هچنانچرگا  الاو  دوشب ؛] تروص [ نیا  هب  قفاوت  دوشب ؛ هتـشادرب  میرحت  دوشب ،

. دننک دنک  دننک و  رثایب  ار  میرحت  یهبرح  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک  یط  ار  اھهار  نآ  دیاب  انیقی  دنراد و  یناوارف 
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دوجو یرابکتسا  یاھتردق  یمومع  یزیرهمانرب  کی  دش ، مامت  سدقم  عافد  لاس  تشھ  هک  لاس ۶٧  زا  ینعی  گنج ، ندش  مامت  زا  دعب  زا  منکب : ضرع  امش  هب  نم  ار  نیا 

عورـش ام  دش ، مامت  هک  گنج  بخ ، دندرک . راک  نیا  یور  دندرک ، یعـس  هقطنم ؛ رد  یداصتقا  راذگرثا  تردق  کی  هب  دوشب  لیدـبت  یمالـسا  ناریا  دـنراذگن  هکنیا  یارب  تشاد 

تلاخد دـننکن ، یرگلالخا  هچنانچ  رگا  ، دـنریگن ار  ناریا  یولج  رگا  هک  دـندیمھف  اھنیا  میدـش ؛ یزیرهمانرب  لوغـشم  اھتفرـشیپ ؛ یداصتقا و  لئاسم  یارب  یزیرهمانرب  هب  میدرک 

اب تشاد -  همادا  ناشیا  کرابم  تایح  دوب و  اـم  رـس  رب  مھ  راوگرزب  ماـما  فیرـش  دوجو  یهیاـس  زور  نآ  هک  دوخ -  یاـھییاناوت  اـب  یمالـسا  ناریا  دـننکن ، تمحازم  دـننکن ،

یزیرهمانرب اذل ] ، ] تشاذگ دھاوخ  رثا  للملانیب  داصتقا  هقطنم و  داصتقا  یور  یاهقطنم و  یداصتقا  بطق  کی  هب  دش  دـھاوخ  لیدـبت  مدرم ، هب  یهیکت  اب  مالـسا ، هب  یهیکت 

شیپ هک  تسا  لاس  هدزاود  لاسهد ، دینک  ضرف  الثم  یاهتـسھ  لئاسم  یاهتـسھ -  یایاضق  زا  شیپ  تسین ؛ یاهتـسھ  لئاسم  هب  طوبرم  اھنیا  دـنراذگن . هکنیا  یارب  دـش 

لھا هک  یناـسک  شـالت . هب  دـندرک  عورـش  زور  نآ  زا  اـم  نانمـشد  تـسا ؛ اـھلاس  نآ  و ۶٨ و  لاـس ۶٧  هب  طوبرم  تسا -  یاهتـسھ  لـئاسم  زا  لـبق  هب  طوـبرم  اـھنیا  هدـمآ ؛

ییاوھ و یلـصا  طوطخ  رد  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  زاـگ ، تفن و  لاـقتنا  طوطخ  رد  ناریا : ندز  رود  یارب  دـش  عورـش  اـکیرمآ  اتدـمع  اـھیبرغ و  یاـھهمانرب  هک  دـننادیم  دـنعالطا ،

یداـصتقا تیلاـعف  رھ  ادصورـسیب ؛ میرحت  عون  کـی  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  تاـطابترا ، تاـعالطا و  یرواـنف  یاھهکبـش  لاـقتنا  طوطخ  رد  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  ییاـیرد ، ینیمز و 

هک دننک  لایخ  دننزب و  فرح  دنیاین  عالطایب  یعدم و  دارفا  تسا . هداتفا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دنناسرتب . ار  اھفرط  دھدب ، ماجنا  دـھاوخیم  ناریا  هک  یمھم 

تسا و هدرب  شیپ  زورما  ات  مدقهبمدق  ار  شدوخ  یهمانرب  و  هنیمز ، نیا  رد  تشاد  همانرب  نمـشد  تسا . هدش  شالت  یلیخ  هن ، تسا ؛ هدادن  ماجنا  یـسک  یراکچـیھ  بخ 

هب نمـشد  داصتقا ، یهنیمز  رد  دوشب . شومارف  دـیابن  نمـشد  تسا . نانمـشد  ینمـشد  روشک و  یلخاد  کرحت  دـنیآرب  دـینکیم ، هدـھاشم  امـش  هچنآ  تسا . هدرک  لـمع 

دندیمھفیم دندوب ، تفتلم  عالطا ، لھا  بخ  نکل  دندش  نادیم  دراو  تحارص  نودب  اھاج  یضعب  دندش ، نادیم  دراو  حیرص  اھاج  یضعب  درک ؛ یزیرهمانرب  هملک  یعقاو  یانعم 

. تسین زورما  لام  اھنیا  اکیرمآ . ورهلابند  ییاپورا  روشک  دنچ  اکیرمآ و  تسیک ؟ نمشد  دنکیم . دراد  راکهچ  نمشد  هک 
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، دـشاب هتـشادن  دوجو  روشک  نیا  رد  مھ  یمیرحت  هک  یزورنآ  تسا . مزال  مھ  دـشابن  میرحت  تسا ، مزـال  مھ  دـشاب  میرحت  تسا ؛ یرورـض  روشک  یارب  یتمواـقم  داـصتقا 

یناھج یاھهناکت  هک  میھدـب  بیترت  مینک و  میظنت  یروج  ار  روشک  یداصتقا  یانب  ام  ینعی  یتمواقم  داصتقا  تسا . مزال  تسا ، یرورـض  روشک  نیا  یارب  یتمواقم  داصتقا 

ار زیچنالف  زیچنالف و  زیچنالف و  هک  دـننکیم  دـیدھت  ار  ام  اـھییاکیرمآ  هک  میریگن  ازع  زورکـی  رـالد ؛ هب ۴۵  دیـسر  رالد  زا ١٠٠  تفن  هک  مـیریگن  ازع  زورکـی  دراذـگن . رثا  نآ  رد 

یاـھهناکت نیا  زا  مادـکچیھ  دـشاب ، یتمواـقم  داـصتقا  روـشک  رد  رگا  دـندرک . میرحت  ار  اـم  یناریتـشک  اـھییاپورا  هک  مـیریگن  ازع  دـننکب ؛ مـیرحت  ـالمع  اـی  مـینکیم  مـیرحت 

یاھورین زا  هک  دشاب  یروج  یداصتقا  یانب  یداصتقا و  تخاس  روشک ، لخاد  رد  ینعی  نیا ؛ ینعی  یتمواقم  داصتقا  دنک . دراو  بیـسآ  مدرم  یگدنز  هب  دـناوتیمن  یللملانیب 

ماجنا دیاب  اھراک  نیا  هک  درک  مھاوخ  رکذ  ار  یدراوم  الاح  نم  هک  دنک -  ادیپ  ماکحتـسا  یداصتقا  یانب  دوشب ، یزیرهمانرب  دوشب ، هتفرگ  یعقاو  کمک  دوشب ، هدافتـسا  مدرم 

رگید نمشد  دیدھت  زا  دش ، نیا  رگا  دش ؛ دھاوخ  ییافوکش  دش ، نیا  رگا  دنھدب . رارق  یروجنیا  ار  روشک  یداصتقا  تکرح  هک  دشاب  نیا  رب  روشک  نالوئـسم  یهیکت  دریگب - 

. تسا یتمواقم  داصتقا  نیا  میریگیمن ؛ ازع  تفن  تمیق  نداتفا  نییاپ  زا  دزرلیمن ، نامنت  رگید  میرحت  زا  میسرتیمن ،
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یفاک دندرک  نیلوئـسم  هک  یـشالت  نآ  هن  تسا ، یفاک  مداد  هدنب  هک  ییاھرادـشھ  نآ  هن  اما  دـندرک  شالت  یلیخ  مھ  نیلوئـسم  میداد ؛ رادـشھ  یلیخ  اھلاس  نیا  رد  ام 

ام دنھدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  دـنناوتب  ات  هیئاضق  یهوق  هب  نیلوئـسم ، هب  تلود ، هب  دـننک  کمک  یتسیاب  مھ  مدرم  دریگب ؛ ماجنا  یدـج  راک  دـیاب  تسین . یفاک  اھنیا  تسا ؛

نیا یتقو  میراذگب . ماکان  ار  اھنآ  یاھفدھ  میناوتیم  مینک ؛ یگداتسیا  میناوتیم  دنروآیمرد ، اھفرح  نیا  میرحت و  رس  ام  نانمشد  هک  ( ٨) یاهگنشملا لباقم  رد  ام  میناوتیم ؛

نیعم طورـشوطرش  ام  یاهتـسھ  یهمانرب  یارب  اجنآ ، دنیـشنیم  نمـشد  دـینکیم ؛ هظحالم  الاح  هک  دوشیم  نیمھ  هجیتن  تقونآ  مینکن ، ار  اھتیلاعف  نیا  مینکن ، ار  اھراک 

. رگید دوشیم  نیمھ  بخ ، منکیم ؛ میرحت  روجنآ  روجنیا و  دیدرکن ، لوبق  ار  طورشوطرش  نیا  رگا  دیوگیم  مھ  دعب  دنکیم ؛

طقف هک  ار  یمیظع  تکرح  نیا  هک  تسا  نـیا  ناشفدـھ  دننک ؛ ریقحت  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  ناشفدھ  دـنکیم ؛ دراد  میرحت  یهبرح  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  نمـشد 

فقوتم دنھاوخیم  ار  یمالـسا  نیون  ندمت  تمـسهب  تکرح  یمالـسا ، ماظن  تکرح  یمالـسا ، بالقنا  تکرح  دننک . فقوتم  دریگب ، ماجنا  تسناوتیم  ناریا  تلم  شود  یور 

هک دننیبیم  دنمھفیم و  ار  نیا  تسا . ایند  راوخنوخ  ملاظ و  یاھرادیناپمک  تسینویھـص و  یاھرادهیامرـس  عفانم  لباقم  یهطقن  تسرد  تکرح  نیا  دننادیم  نوچ  دـننک ؛

اھندرکطورشوطرش نیا  اھدیدھت و  نیا  اھمیرحت و  نیا  دنریگب . ار  نیا  یولج  دنھاوخیم  دنکیم ؛ شدوخ  هجوتم  ار  اھتلم  دنکیم و  ادیپ  هعسوت  دراد  ایند  رد  روطچ  تکرح  نیا 

. تسا نیا  رطاخهب 
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دیدـج میرحت  زاب  شاییاـپورا  یاـھورهلابند  مھ  فرطنیا  زا  دـنرادیمنرب ، تسد  ییوگروز  زا  دـناهدروخ  هقطنم  رد  هک  ییاھتـسکش  یهمھ  اـب  هک  اـکیرمآ  ردـلق  یوگروز  تلود 

[. دننکیم لامعا  ]

رد ایند  زاگ  مھـس  نیرتشیب  درک . دـھاوخ  میرحت  ار  اـھنآ  هک  تسا  ناریا  تلم  نیا  هدـنیآ  رد  دـشاب ، میرحت  رب  یاـنب  رگا  هک  مییوگب  ار  نیا  دـنک ؛ میرحت  دـناوتیم  مھ  ناریا  تلم 

زاگ نیا  دراد ، زاگ  نیا  هب  جایتحا  هراچیب  یاپورا  نیمھ  دراد و  جایتحا  نآ  هب  ایند  تسا و  یراذـگرثا  مھم و  رایـسب  یژرنا  کی  هک  یزاگ  تسا ؛ ناریا  تلم  لام  تسا ، ام  رایتخا 

نیرتشیب زاب  مینک ، باسح  هک  مھ  ار  زاگ  تفن و  عومجم  دراد ؛ ناریا -  رد  یلعف  تافاشتکا  دـح  ات  العف -  ار  اـیند  رد  دوجوم  زاـگ  مھـس  نیرتشیب  ناریا  تسا ؛ اـم  راـیتخا  رد 

. دنکب ار  راک  نیا  دناوتیم  یمالسایروھمج  و  دشاب ؛ بسانم  هک  یتقو  رد  ار  اھنآ  مینکیم  میرحت  ام  دراد ؛ ناریایمالسایروھمج  ار  مھ  یور  رب  زاگ  تفن و  یهزادنا 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ لئاسم  هب  ام ، داصتقا  هب  میرحت  زا  ییاھبیـسآ  میدید و  همدص  میرحت  زا  ام  دـییامرفب  ضرف  الثم  الاح  میفاکـشب . تسرد  دوشیم  ام  هجوتم  هک  مھ  ار  یتالکـشم 

؛ الثم تسا  تفن  هب  ام  یگتسباو  زا  یشان  رتشیب  اھبیسآ  نیا  دنیبیم  دنک ، یفاکشوم  تسرد  هچنانچرگا  ناسنا  تسیچ ؟ زا  یشان  اھبیسآ  نیا  تسا ؛ هدش  دراو  ام 

ار یلـصا  لـماع  مینک و  هاـگن  اـم  رگا  تسا . اـھنیا  زا  یـشان  رتشیب  داـصتقا ؛ ندرک  یتلود  ینعی ] ، ] تسا یداـصتقا  نادـیم  نتم  رد  مدرم  روضح  مدـع  زا  یـشان  رتـشیب  اـی 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 29 
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ام تفن  یور  تسد  الثم  دنک و  میرحت  ار  ام  دناوتیم  نمـشد  هکنیا  دش . دھاوخ  رثامک  ای  دـش  دـھاوخ  رثایب  ای  میرحت  مینک ، جالع  یوحنهب  ار  یلـصا  لماع  نآ  میـسانشب و 

یاھهاگتـسد دنکیم ، دروخرب  تلود  اب  یتقو  هکنیا  میاهدرک ؛ هدمع  نامدوخ  داصتقا  رد  نامدوخ و  یگدنز  رد  ار  تفن  ام  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دھدیم ، رازآ  ار  ام  نیا  دراذـگب و 

دراو ار  یمدرم  نوگانوگ  یاھتسد  یداصتقا ، یهصرع  رد  میتسناوتیم  ام  دنتلود . هب  قلعتم  اھهاگتسد  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنریگیم ، رارق  میرحت  دروم  یتلود  نوگانوگ 

ار یگدنز  کچوک  یئزج  یاھزیچ  دشاب و  تلود  رایتخا  رد  قلعتم و  تسیاب  زیچهمھ  هکنیا  رب  میدرک  رارـصا  روطنیمھ  هک  بالقنا  لیاوا  رد  میدرک  هک  یتاھابتـشا  نآ  مینکب .

. درک جالع  یتسیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ اھزیچ  نیمھ  شاهجیتن  بخ  تلود ، هب  میدرپس  ام  مھ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یللملانیب یناھج و  یاھهیامرـس  اھلوپ و  اھتلود و  اھتردق و  تقو  کی  تسا . هدمآ  دوجوهب  میرحت  نارود  رد  هک  یایملع  یاھتفرـشیپ  زا  تسا  ترابع  اھتـصرف  زا  رگید  یکی 

نیا امـش  زورما  دـنکب . گرزب  یاھراک  فلتخم  یاھـشخب  رد  دـناوتیم  تلم  نآ  لاحنیعرد  دـندنبیم ، تلم  کی  یورهب  ار  اھرد  یهمھ  تقوکی  دـنیآیم ؛ یتلم  کی  کمک  هب 

حرط کی  دـش ، حاـتتفا  روھمج  سیئر  یهلیـسوهب  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  هک  یبونج  سراـپ  مھدزاود  زاـف  نیمھ  تفرگ . دـیابن  مکتسد  ار  اـھنیا  دـینکیم ؛ هدـھاشم  ار  اـھراک 

اھزیچ لـیبق  نیا  زا  دـھدب . شیازفا  یـسوسحم  تروصهب  ار  روشک  یمومع  شـالت  لوصحم  ار و  روشک  یداـصتقا  دـشر  دـناوتیم  هک  تسا  هدـیچیپ  گرزب و  رایـسب  یتـعنص 

مھ ناـبز  هب  ار  بجعت  نیا  دـننکیم ؛ بـجعت  اـھنیا  ندـید  زا  نانمـشد  هـک  دـناهدش  هـصرع  دراو  ییاھهاگتـسد  حلـسم ، یاـھورین  شیاـمزر  رد  دـیدرک  هظحـالم  مـیراد . ناوارف 

نیا تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  تسا . هداتفا  قاـفتا  میرحت  ناـمز  رد  همھ  اـھنیا  دـننکیم ؛ بجعت  هک  دـنیوگیم  ناـشدوخ  مینزب ، سدـح  ار  اـھنآ  بجعت  اـم  هکنیا  هن  دـنروآیم ؛

هیاس روشک  رب  هدـننکجلف  اھنآ  نامگ  هب  یاـھمیرحت  نیا  هک  یاھلاس ٨٩ و ٩٠ و ٩١ و ٩٢  زا  ینعی  میرحت –  یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  ار  اـھنیا  تسا ، یگرزب  رایـسب  تصرف 

نم تسا . تصرف  مھ  اھمیرحت  نیمھ  سپ ] [ ؛ تسا روشک  یارب  یگرزب  تصرف  یلیخ  نیا  دـنداد . ماجنا  ام  رکتبم  یاھورین  دـنداد ، ماجنا  ام  یاـھناوج  تسا –  هتخادـنایم 

دناوتیم میرحت ، نیا  اما  تسا  هدروآ  دوجوهب  ییاھیراوشد  هلب  ناریا ؛ تلم  یارب  تسا  تصرف  انعم  کـی  هب  اـھمیرحت  نیمھ  دوخ  هک  درک  مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  ادـعب  ار  نیا 

. درک مھاوخ  ضرع  یرادقم  زورما  مھ  اھشلاچ  نیا  یهرابرد  هک  میراد  مھ  ییاھشلاچ  هتبلا  . منکیم ضرع  هنیمز  نیا  رد  هک  دشاب  تصرف 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

؛ دنھدب رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  مدرم  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  تسا . یـسایس  فدھ  کی  یداصتقا  یاھراشف  زا  ناشفدھ  هک  دنیوگیم  احیرـص  ام  نانمـشد 

تلم داصتقا  یور  دـنوشب  زکرمتم  هکنیا  رب  دـنراد  رارـصا  مھ  ناشدوخ  تسا و  اھراشف  نیا  یلـصا  لماع  نآ  اکیرمآ  نوچ  اکیرمآ ،» رب  گرم  ، » هلب هتبلا  دـییامرفب ؛ هجوت  ( ١١)

مدرم تیعـضو  ات  میروایب  یداصتقا  راـشف  میھاوخیم  هک  دـنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  دـنھدب ؛ رارق  هاگتـسد  لـباقم  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  فدـھ  تسیچ ؟ ناشفدـھ  اـمزیزع .

دنناریا تلم  رادفرط  هک  دننکیم  اعدا  یھاگ  غوردب  هتبلا  دـنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  یمالـسا . ماظن  لباقم  رد  تلود و  لباقم  رد  دـنوشب  ضارتعا  هب  راداو  مدرم  دوشب و  تخس 

هک ار –  تسھ  ام  روشک  رد  زورما  هک  یتینما  نیا  دنھاوخیم  تسا . یـسایس  فدھ  نامھ  ناشفدـھ  نکل  درک ، رواب  نمـشد  زا  دـیابن  درک و  رواب  دوشیمن  ار  اھغورد  نیا  هک 

چیھ رد  اـم ، بوـنج  رد  هن  اـم ، لامـش  رد  هن  اـم ، برغ  رد  هن  اـم ، قرـش  رد  هن  زورما  هللادـمحب  تسا ؛ ریظنیب  میراد ، رارق  نآ  رد  اـم  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تینما ، نیا 

تاکرح و  تینما ؛ ندز  مھرب  هب  دننک  راداو  ار  مدرم  دنربب و  نیب  زا  مدرم  تسدهب  درادن –  دوجو  تسا ، مکاح  ام  تلم  ام و  روشک  رب  زورما  هک  یتینما  دـننام  یتینما  یروشک 

بخ دنتـسھ ؛ نآ  لابندهب  تدش  اب  تیدجاب و  هک  تسا  یراک  نیا  دننکیم . یزیرهمانرب  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  دننکیم ، کیرحت  دـنراد  دـننک ؛ عورـش  روشک  رد  ار  یـضارتعا 

دـننک و راک  مھ  اب  دریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دـیاب  اـھورین  یهمھ  دراد ، دوجو  روشک  رد  یـشلاچ  نینچ  کـی  یتقو  تسا . گرزب  شلاـچ  کـی  نیا  تسا ، مھم  طیارـش  کـی  نیا 

. دنریگب یدج  ار  داصتقا  یهلئسم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

، مینک لمع  ریبدـت  اب  مینک ، لمع  تسرد  ام  رگا  میرحت ؛ زا  تسا  ترابع  زورما  ناریا  تلم  اب  یهلباقم  یارب  نمـشد  رازبا  اھنت  دـننادب . ار  نیا  تسا ، نمـشد  رازبا  اھنت  میرحت 

هلمجزا دننکیم –  حاتتفا  ار  اھنآ  یتلود  یاھهاگتسد  هناتخبشوخ  زورما  هک  یایتعنص  یدیلوت و  یاھهاگتسد  نیمھ  مدرک ، هراشا  هکنانچمھ  دوشب . رثایب  دناوتیم  میرحت 

روجنیا دـناوتیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا –  لاثما  یروانف و  ملع و  یاھکراپ  نیمھ  یماظن و  یاھتفرـشیپ  نیمھ  مدرک و  هراشا  البق  هک  یبونج  سراپ  مھدزاود  زاـف  نیمھ 

هب دـیاب  هک  داد  ناشن  ام  هب  میرحت  تشاد . مھ  یتاـکرب  اـم  یارب  اـما  دوب  شارتلکـشم  میرحت ، دربب . نیب  زا  مھ  دـعب  دـھدب ، شھاـک  لوا  ار  میرحت  رثا  دربب ؛ نیب  زا  ار  میرحت 

یداصتقا یاھشخب  نالاعف  صوصخب  مدرم و  داحآ  یتلود و  نیلوئسم  رگا  مینک . هدافتسا  نامدوخ  ینورد  یاھورین  زا  میناوتیم  هک  درک  تباث  ام  هب  میـشاب و  یکتم  نامدوخ 

تلم هک  دوب  دھاوخن  رداق  میرحت  هک  دـید  میھاوخ  هللااشنا  درک –  مھاوخ  هراشا  الاح  هک  دـننکب –  کمک  مھ  یمومع  یاهناسر  یاھهاگتـسد  دـننکب و  شالت  دـننکب ، تمھ 

. دراد زاب  تفرشیپ  زا  ار  ناریا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

لباق ریغ  طلغ و  فرح  فرح  نیا  میرادـیمرب » ار  اـھمیرحت  دـندرک  لـمع  دادرارق  هب  رگا  مینیبب  مینکیم  هاـگن  دـعب  میدـنبیم ، ناریا  اـب  دادرارق  اـم   » هک دـننکیم  رارکت  اـھییاکیرمآ 

یبوخب ار  ود  نیا  قرف  دنتـسھ ، راکردـناتسد  هک  یناـسک  نآ  تارکاذـم ؛ یهجیتـن  هن  تسا ، هرکاذـم  تاـعوضوم  وزج  اـھمیرحت  عفر  میرادـن . لوـبق  اـم  ار  نیا  تسا ؛ یلوـبق 

نیلوئـسم هک  روطنیمھ  تسین ؛ یروجنیا  میرادیمرب ! ار  اھمیرحت  دعب  اھراتفر ، هب  مینکیم  هاگن  میدنبیم ، دادرارق  دنیوگیم  هک  تسا  ییاکیرمآ  یهعدخ  کی  نیا  دـنمھفیم .

تسا قفاوت  زج  میرحت  عفر  ینعی  دریگب ، ماجنا  قفاوت  هب  ندیسر  ماگنھ  رد  یاهلصاف  چیھ  نودب  دیاب  اھمیرحت  عفر  تفگ ، احیرـص  مرتحم  روھمجسیئر  دناهتفگ و  احیرـص  ام 

. قفاوت رب  بترتم  یزیچ  هن 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هک یقافتا  تسا ــ  مھم  هدنیآ  هام  دنچ  نیا  مھ  یلیخ  هک  تارکاذم ــ  تایئزج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  مھ  مدرم  هب  میتفگ و  نیلوئـسم  هب  ام  هک  یدعب  بلطم 

تـسا نکمم  هن  دیوگیم  یکی  دوشیم ، وغل  رگید  هام  شـش  اھمیرحت  دیوگیم  اھنآ  زا  یکی  هکنیا  دوشب . وغل  یتسیاب  اجکی  لماک و  روطهب  اھمیرحت  هک  تسا  نیا  دـتفیب  دـیاب 

لوبق لباق  انتعا و  لباق  چـیھ  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  لومعم  فراعتم  یاھیزاب  اھنیا  دوشب ، رتشیب  مھ  لاس  کـی  زا  تسا  نکمم  دـیوگیم  رگید  یکی  دـشکب ، لوط  مھ  لاـس  کـی 

دیاب نیا  دوشب ؛ وغل  لماک  روطهب  قفاوت  زور  نامھ  رد  دنـسرب ــ  یقفاوت  کی  هب  دنتـسناوت  دوب و  هدومرف  ردـقم  لاعتم  یادـخ  الاح  هچناـنچ  رگا  یتسیاـب ــ  اـھمیرحت  تسین ؛

ثحب هرکاذم و  زیم  تشپ  نتـسشن  هرکاذـم و  الـصا  میدرک ؟ هرکاذـم  الـصا  ام  ارچ  سپ  یرگید ، دـنیارف  کی  رب  دوشب  فقوتم  زاب  اھمیرحت  وغل  هک  دـشاب  رارق  رگا  دـتفیب . قافتا 

. تسین لوبق  لباق  الصا  یرگید ، زیچ  کی  هب  دننک  فقوتم  دنھاوخب  زاب  ار  نیا  دوشب ؛ هتشادرب  اھمیرحت  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب ؟ هچ  یارب  ندرک  وگموگب  ندرک و 

ناریا  / ٠١/٣٠/١٣٩۴ ىمالسا  ىروھمج  شترا  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهفیرش یهیآ  هب  لمع  یهلئسم  تسا ، راکشآ  الماک  نیا  دناهدرک و  مھ  هجوت  هناتخبشوخ  دنشاب ، هتشاد  هجوت  نآ  هب  ام  حلسم  یاھورین  دیاب  هک  یرگید  تیـصوصخ  کی 

رگا هک  تسا  نیا  شیانعم  دـیوشن ؛ ریگلفاـغ  هک  تسا  نیا  هیآ  نیا  یاـنعم  تسا . ( ٣ «) مکودع ودـع هللا و  هب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  «و 

، تسا تلم  تراسخ  امش  تراسخ  هک  دینکن ، لمحت  تراسخ  یگدامآ ، دوبمک  تامھم ، حالس و  دوبمک  تاناکما ، دوبمک  رثا  رب  امش  درک ، هلمح  امش  هب  ینمشد  هچنانچ 

هکنیا اب  روشک  حطس  رد  ینعی  تسا . هنومن  دناهتـشاد  هنیمز  نیا  رد  ام  حلـسم  یاھورین  زورما  ات  هک  ییاھتفرـشیپ  مدرک  ضرع  اذل  تسا . مالـسا  تراسخ  امـش  تراسخ 

یتاحیلست و یاھتفرشیپ  اھتفرشیپ ، یهعومجم  نیب  رد  اما  دراد ، ایند  رد  یاهتسجرب  لوبق و  لباق  حطس  کی  یروانف  یملع و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  ام  روشک  هناتخبـشوخ 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 30 
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نیا رد  ینامز ، یهلـصاف  نیا  رد  میربب ، شیپ  ار  روشک  تاناکما  تازیھجت و  میاهتـسناوت  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  هک  یرادـقم  نآ  تسا . اھنیرترب  وزج  ام  یماظن  یاھتفرـشیپ 

. تسا هداعلاقوف  رایسب  تسا ؛ هداعلاقوف  رایسب  راک  کی  عبانم ، دوبمک  نیا  اب  میرحت ، نیا  اب  اھراشف ، نیا  اب  ینامز ، عطقم 

یگرزب یاھراک  دناهتسناوت  یروانف  یملع و  یاھهاگتسد  زا  یهدافتسا  اب  یزیرهمانرب و  اب  ای  هرشابملاب  ای  ناشدوخ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  حلـسم  یاھورین  هناتخبـشوخ 

نانچمھ دیاب  یمزر  یاھیگدامآ  یاھهنیمز  رد  یتاحیلـست و  یاھهنیمز  رد  روشک  یاھتفرـشیپ  هک  تسا  نیا  منکیم  دیکات  نم  هچنآ  دنک . ادیپ  همادا  دـیاب  راک  نیا  دـننکب و 

، اھکشوم یهلئسم  تسا -  هلئسم  نیمھ  یمالـسا  یروھمج  رب  یتاغیلبت  راشف  یاھرازبا  زا  یکی  زورما  دنھاوخیمن . ار  نیا  ام  نانمـشد  دھدب ؛ همادا  ار  تفرـشیپ  قیرط 

نیا دنھاوخیم  تسا -  هدمآ  دوجوهب  نآ  نیا و  زا  نتفرگ  کمک  نودب  روشک  لخاد  رد  ام  ناناوج  رنھ  اب  هک  ییاھزیچ  نیمھ  یماظن و  تاناکما  یهلئـسم  اھداپھپ ، یهلئـسم 

. دینکب لابند  دیاب  ار  هار  نیا  دیوگیم  ام  هب  نآرق  یهیآ  یهناوتشپ  اب  ییالقع  حیحص  قطنم  دننک . فقوتم  ار  نیا  دنھاوخیم  دشابن ،

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یموـمع ، تاراـھظا  رد  مھ  دـیلوت ، یهلئـسم  یور  مینکیم  هیکت  اـبترم  هشیمھ  اـم  و  دـینکیم -  رارکت  امـش  هک  دـیلوت  یهلئـسم  نـیا  دـنیوگب  یـضعب  تـسا  نـکمم 

راکنا هدـنب  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  دـیلوت  تیوقت  دـیلوت و  قنور  تسھ ، یللملانیب  یاھراشف  تسھ و  میرحت  هک  ینونک  عضو  اب  دراد ؛ یمزاول  نالوئـسم -  اب  تاـسلج 

راکنا نم  ار  نیا  اھتنم  تسین ، ریثاتیب  کشالب  دراد ؛ ریثات  دـناهدرک  لیمحت  ناریا  تلم  رب  بالقنا  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  یاهناملاظ  یاھمیرحت  نیا  هک  منکیمن 

حطـس هب  منکیم  هاگن  هدـنب  مرادـن . لوبق  نم  ار  نیا  دریگب ؛ ار  دـیلوت  قنور  یارب  هدـشیزیرهمانرب  یهتفاینامزاس  یمومع  شالت  کی  یولج  دـناوتب  اـھمیرحت  نیا  هک  منکیم 

نالوئـسم و تمھ  رطاـخهب  تسا ، هدوب  مھ  رتدـیدش  کـلذ  لاـثما  میرحت و  نانمـشد و  راـشف  اھـشخب  نیا  زا  یـضعب  رد  اـقافتا  هک  یفلتخم  یاھـشخب  رد  منیبـیم  روشک ،

؛ یماـظن عیانـص  یهنیمز  رد  دـییامرفب  ضرف  تسا . همھ  مشچ  یولج  منیبیم ؛ منکیم و  هدـھاشم  مراد  نم  ار  نیا  تسا . هتفر  شیپ  دـیلوت  دـنمهقالع ، ناـناوج  نارگراـک و 

یبیرغ بیجع و  یاھتفرـشیپ  میتشاد ؛ یفرگـش  یاھتفرـشیپ  ام  دـینیبیم  لبق ، لاس  هد  یتح  ای  لبق  لاس  تسیب  ای  لبق  لاـس  هدزناـپ  اـب  دـینک  هسیاـقم  ار  زورما  اـمش 

یلیخ زا  تسین ؛ مھ  لاسراپ  لاسما و  لام  تسا ؛ رتدـیدش  یماظن  لئاسم  صوصخ  رد  نانمـشد  یاھمیرحت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  یماـظن . دـیلوت  یهنیمز  رد  میتشاد 

؛ میدرک یداـیز  یاھتفرـشیپ  اـم  یرواـنف ، تسیز  یتـسیز ، موـلع  یهنیمز  رد  اـی  میدرک . تفرـشیپ  اـم  اـما  تسا  هتـشاد  دوـجو  داـیز -  راـشف  اـب  ییاـھمیرحت -  نینچ  اـھلبق 

اھهتـشر نیا  رد  هک  دندادیمن  هزاجا  یناریا  یوجـشناد  هب  ایند  فورعم  یاھهاگـشناد  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا . هتـشاد  دوجو  اھمیرحت  نامھ  اھتیدودحم ، نامھ  هکیلاحرد 

یناسک دننکیم . هدھاشم  همھ  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  ینایامن  هتسجرب و  رایـسب  یاھتفرـشیپ  مولع  نیا  رد  روشک  لاحنیعرد  دنک ، تفرـشیپ  دنک ، قیقحت  دناوخب ، سرد 

وزج اھنیا  هک  ونان -  یروانف  لثم  ون  مولع  زا  یـضعب  رد  ای  دننک . ادیپ  عالطا  دنناوتیم  ار  اھنیا  تسین ؛ یاهنامرحم  یاھزیچ  دنـشاب ، هتـشاد  عالطا  دـنلیام  دـنعالطا و  لھا  هک 

، ام رـصانع  میتسھ ؛ ولج  ام  درک  دنھاوخن  کمک  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدرکن  کمک  دنکیمن و  کمک  اھهنیمز  نیا  رد  ام  هب  ایند  رد  سکچـیھ  تسا -  ایند  دـیدج  یاھیروانف 

؛ ناینبشناد عیانـص  رد  دییامرفب  ضرف  دناهدرک . ادیپ  یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  دننکیم ، شالت  دننکیم ، راک  دنراد  اھهنیمز  نیا  رد  ام  نادنمـشناد  ام ، نیققحم  ام ، یاھناوج 

شرازگ هتبلا  مدش -  انشآ  کیدزن  زا  ناینبشناد  یاھتکرش  فلتخم  یاھشخب  راک و  نیا  هب  دنمهقالع  ناناوج  اب  هدنب  و  ( ٣) دندرک رازگرب  یھاگشیامن  هینیسح  نیمھ  رد  هک 

ناینبشناد یاھتکرـش  یهنیمز  رد  ام  زورما  دنوریم . شیپ  دنراد  دننکیم ، شالت  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  میدـش -  انـشآ  اھنیا  اب  مھ  کیدزن  زا  اھتنم  متـشاد  عالطا  متـشاد ،

، تشادن دوجو  نانمـشد  یهناملاظ  میرحت  رگا  هلب ، تسا . هداتفا  قافتا  میرحت  لاح  رد  همھ  اھنیا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  یلیخ  شیپ  لاسهدزناپ  شیپ و  لاسهد  هب  تبـسن ] ]

تفن و لوپ  زا  روشک و  یاـھزاین  هب  مینکن  هاـگن  مینک ، یھجوتیب  هک  دوـب  مھ  نکمم  هتبلا  مینکیمن -  راـکنا  ار  نیا  میورب -  شیپ  رتـشیب  اـھهنیمز  نیمھ  رد  اـم  دوـب  نکمم 

زا رادقم  کی  هک  مینک  هجوت  نیا  هب  دیاب  اعقاو  رادقمکی  دوب . نکمم  مھ  نیا  درواین ؛ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  دیلوت  تفرـشیپ  هک  میزادرپب  یروما  هب  اھزیچ  نیا  لاثما  تادراو و 

دیتساوخ هچرھ  دوشب و  زاب  هیوریب  تادراو  هار  یتقو  مینک . مادقا  نامدوخ  میدش  روبجم  دـندادن ، مینادـب ؛ ردـق  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدوب  نوریب  زا  عنم  رثا  رب  ام  یاھتفرـشیپ 

، منکیم دـیلوت  یهلئـسم  یور  هک  یاهیکت  هدـنب  نیاربانب  تسا . هیـضق  فرط  کی  مھ  نیا  یگراـکیب . یلبنت ، تمـس  هب  دـناشکیم  ار  ناـسنا  ناـسنا ، ییارگلھـس  دـیروایب ،

، دینک تمھ  دـیھدب ، ماجنا  دـیریگب  میمـصت  امـش  هک  یراکرھ  تسا . نکمم  هن ، تسین ؛ نکمم  تخـس  تفـس و  میرحت  طیارـش  رد  دـیلوت  هک  دوشب  هداد  خـساپ  یتسیابن 

. میدرک ناحتما  ام  ار  نیا  تسا ؛ یندش  دیھاوخب ، تیادھ  دیھاوخب ، کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هنحص ، رد  دیروایب  ار  ناتیاھورین 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یناوـخزجر یلیخ  تسا . هتفرگ  ار  یمالـسا  یروـھمج  نانمـشد  مشچ  یمدرم ، میظع  تکرح  نیا  تبیھ  هشیمھ  هراوـمھ و  تسا ، هتـشذگ  هک  یلاـس  نیا ٣۵  لوـط  رد 

یتسیاب تبیھ  نیا  مینک ؛ ظفح  دـیاب  ام  ار  تبیھ  نیا  تسا ؛ هتـشاد  تبیھ  اھنیا  رظن  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اما  دـندرک  شـالت  دنتـسناوت  هچرھ  دـندرک ،

زا شیب  لیـصا  قیمع و  یخیراـت  یگنھرف و  یهقباـس  یاراد  ینوـیلیم ، دـنچوداتفھ  تلم  کـی  گرزب ، روـشک  کـی  اـم  تسین . مھوـت  تسھ ، مھ  تیعقاو  دـنامب ؛ ظوـفحم 

سدـقم عافد  لاس  تشھ  رد  شاهنومن  کـی  میتسھ ؛]  ] دـنکیم عاـفد  دوخ  تیـصخش  زا  دوخ و  تیوھ  زا  هک  یتلم  مزع ، یاراد  تعاجـش ، یاراد  ملاـع ، طاـقن  زا  یرایـسب 

دنروایبرد وناز  هب  ار  ناریا  تلم  ات  دنداد  مھ  هب  تسد  همھ ، همھ و  نیعجترم و  اھنآ و  ناگتـسباو  و  برغ -  قرـش و  ایند -  نادنمتردق  یهمھ  لاس  تشھ  نیا  رد  دش . رھاظ 

یـسایس نالوئـسم  هک  میتسھ  یماظن  ام  درک . ظفح  دـیاب  ار  تمظع  نیا  دـنک ؟ ادـیپ  یناھج  نارظان  مشچ  رد  تمظع  تبیھ و  تلم ، نیا  هک  درادـن  اج  دنتـسناوتن . اما ] ]

هب شربخ  دـنتفگ و  ناشدوخ  یاھعمج  رد  دـنیوگب و  ام  هب  هدـماین  ناشلد  یـضعب  دـنتفگ -  ام  هب  یـضعب  دـنتفگ ؛ ام  هب  ار  نیا  دـنراد ، ربخ  هک  ییاھنآ  نوگانوگ و  یاـھروشک 

ار وا  دوب ، یرگید  روشک  رھ  هیلع  دناهتخادنا ، هار  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هک  یراشف  نیا  دناهدرک و  عضو  ناریا  هیلع  اھنیا  هک  ییاھمیرحت  نیا  هک  تسا -  هدیـسر  ام  شوگ 

یناھج تاغیلبت  هتبلا  تسا  یگرزب  یهثداح  یلیخ  نیا  تسین ؛ یکچوک  زیچ  نیا  دنک . دراو  هتسناوتن  مھ  ناکت  یمالـسا  یروھمج  هب  اما  درکیم  یـشالتم  درکیم ، مدھنم 

، ایند مدرم  زا  یرایـسب  لاحنیعرد  اما  دـننیبب ؛ ار  اھتیعقاو  اھیلیخ  دراذـگیمن  هک  دـھدیم  رارق  دوخ  نابطاخم  لـباقم  رد  هراومھ  یراـبغ  کـی  یاهدرپ ، کـی  یـششوپ ، کـی 

نیمھ ناشیاھفرح ؛ هب  دینکن  هاگن  دـننیبیم ؛ ار  اھتیعقاو  ایند  یـسایس  نیلوئـسم  یهمھ  و  دـننیبیم ؛ ار  اھتیعقاو  دـنکیدزن ، ام  هب  هک  ییاھنآ  صوصخب  اھتلم  زا  یرایـسب 

نیا ناشلد  رد  اـھنیا  یهمھ  دـننزیم ، مھ  یطبریب  یاـھفرح  یھاـگ  هک  نارگید  اـکیرمآ و  اـپورا و  برغ و  فلتخم  یاھهاگتـسد  نایوگنخـس  یـسایس و  نالوئـسم  اـسور و 

. دننکیم لمع  یرگید  روج  نابز  رد  اھتنم  دننیبیم  دننکیم و  قیدصت  ناریا  تلم  یارب  ار  تقایل  نیا  ار ، رادتقا  نیا  ار ، تبیھ  نیا  ار ، تمظع 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیلوئسم مھ  دنشاب -  هتشاد  هجوت  همھ  نکل  میاهتفگ  مییوگب ، دیاب  هچنآ  میاهدز و  دایز  فرح  اھنیا ؛ لاثما  یاهتسھ و  لئاسم ]  ] تارکاذم و نیا  هب  عجار  ماهتفگ  ررکم  نم 

عافد ناگناگیب  لباقم  رد  تسھ ، هک  نانچنآ  دوخ ، تمظع  زا  دوخ ، تیوھ  زا  دناوتن  رگا  تلم  کی  هعماج -  ناگبخن  مھ  رگید ، نوگانوگ  نیلوئسم  مھ  ام ، یجراخ  تسایس 

اکیرمآ یمـسر  تاماقم  زا  رفن  ود  هزوردنچ ، نیمھ  دنکیم ، دیدھت  نمـشد  تسناد . ار  دوخ  تیوھ  تیـصخش و  ردق  دیاب  درادـن . درگربورب  دروخ ؛ دـھاوخ  یرـسوت  اعطق  دـنکب ،

؟ دراد ییانعم  هچ  دـیدھت  حبـش  ریز  رد  هرکاذـم  ممھفیمن  نم  میرادـن . دـنرادن ، یـساسح  مھم و  یلیخ  یاھتیلوئـسم  هک  یدارفا  نآ  هب  راـک  ـالاح  ( ٧ (؛ دندرک یماظن  دـیدھت 

ارچ دـباتیمنرب . ار  دـیدھت  یهیاس  ریز  یهرکاذـم  ناریا  تلم  تسین ؛ یروجنیا  ناریا  تلم  دـشاب .] ام   ] رـس یالاب  یریـشمش  کی  هکنیا  لثم  دـیدھت ! حبـش  ریز  مینک  هرکاذـم 

نامز رد  نم  ایناث  دینکیم ؛ طلغ  هک  الوا  مینکب ؛ ناریا  هب  یماظن  یهلمح  ام  تسا  نکمم  دوشن ، نانچ  دوشن ، نینچ  رگا  دـیوگیم  دـننکیم ؟ یدایز  طلغ  ارچ  دـننکیم ؟ دـیدھت 

ریگ ناـتیاھاپ  ریخن ، میوریمرد ؛ مینزیم و  دـییوگب  امـش  هک  تسین  روجنیا  ( ٨ (؛ هدش مامت  ورردونزب  نارود  متفگ  دـندرکیم -  دـیدھت  مھ  تقونآ  اـکیرمآ -  یلبق  روھمجسیئر 

هجوت همھ  ار  انعم  نیا  درک . میھاوخ  لابند  ام  دـنکب ؛ یـضرعت  ناریا  تلم  هب  دـھاوخب  هک  ار  یـسک  دـنک  اھر  ناریا  تلم  هک  تسین  روجنیا  مینکیم . لابند  ام  داتفا و  دـھاوخ 

، تسھ دـبال  هتبلا  هک  دـشاب  ناـشرظن  رد  هراومھ  تسا ، هدـش  هتفگ  هک  یـساسا  طوطخ  زمرق و  طوـطخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوـت  مھ  اـم  ناگدـننکهرکاذم  دنـشاب ؛ هتـشاد 

نیا هب  امـش  یدـیدھت ؟ هچ  دـننکب . دـیدھت  دننیـشنب  مادـم  اھنآ  هک  تسین  لوبق  لباق  مھ  انعم  نیا  اما  درک ؛ دـنھاوخن  روبع  طوطخ  نیا  زا  تسھ و  ناشرظن  دروم  هللااشنا 

؛ مینک هرادا  ار  نامدوخ  یرگید  قرط  زا  میناوتیم  ام  دوشن  هتـشادرب  مھ  میرحت  رگا  اما  دوشب  هتـشادرب  اھمیرحت  میراد  تسود  ام  هلب ، دـیرادن ؛ جاـیتحا  اـم  زا  رتمک  تارکاذـم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 31 
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امئاد همھ  روشک ، یداصتقا  لئاسم  رد  دراو  دارفا  نوگانوگ ، نیلوئـسم  اـھنادداصتقا ، مینیبیم  هناتخبـشوخ  زورما  ( ٩ ،) مدرک حرطم  ار  نیا  هدـنب  یزور  کی  هدـش . تباث  نیا 

، هن دوشب ؛ فرطرب  یداصتقا  تالکشم  اھمیرحت ، نتـشادرب  اب  ات  دشاب  اھمیرحت  نیا  هب  یهتـسباو  روشک  یداصتقا  لئاسم  هک  تسین  روجنیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ رارکت  ار  نیا 

میرحت هتبلا  دـشابن . هچ  دـشاب ، میرحت  هچ  دوشب ؛ فرطرب  تسا  نکمم  نامدوخ  ریبادـت  اب  ناـمدوخ ، تسد  هب  ناـمدوخ ، تین  اـب  ناـمدوخ ، یهدارا  اـب  یداـصتقا  تالکـشم 

هب اکیرمآ  ینونک  تلود  اما  تسا . یعـضوم  نینچ  کی  تارکاذم  هب  تبـسن  ام  یهلئـسم  تسا . نکمم  اما  تسا  رتلکـشم  یردقکی  دـشاب  میرحت  تسا ؛ رتناسآ  دـشابن ،

میروایب ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  میتسناوت  ام  هک  تسا  نیا  دننک ، حرطم  دنناوتیم  هک  یـساسا  یهطقن  کی  ناشدوخ ، یهمانراک  رد  اھنیا  دراد ؛ یعقاو  زاین  تارکاذم  نیا 

لقاال تسھ -  امتح  هک  دشابن -  ام  زا  رتشیب  تارکاذم  نیا  هب  لباقم  فرط  جایتحا  رگا  نیا . هب  دـنراد  جایتحا  اھنیا  ( ١٠ (؛ مینک لیمحت  وا  هب  ار  بلطم  نالف  هرکاذـم و  زیم  رس 

یلاکـشا دنـسرب ، قفاوت  هب  دننک ، هرکاذم  دننزب ، فرح  دنورب  متـسین . قفاوم  دریگب ، ماجنا  دیدھت  حبـش  ریز  رد  هک  یتارکاذم  اب  هدنب  دننکیم ؟ دیدھت  ارچ  تسین ؛ ام  زا  رتمک 

. دننکن لوبق  ار  دیدھت  دننکن ، لوبق  ار  ریقحت  دننکن ، لوبق  ار  روز  دننکن ، لوبق  ار  لیمحت  هجوچیھهب  نکل  دنشاب -  هدرک  تیاعر  ار  یلصا  طوطخ  نآ  هکیلاحرد  هتبلا  درادن - 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دسرب یندمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ، یهتـسیاش  هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمـشد  فدھ 

مھ رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت  فدـھ  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  مھ  هدـنب  هلب ، تسا . نیا  رطاـخهب  اـھمیرحت  هدـش ؛ زاـغآ  روشک  رد 

؛ هدیرب رس  رغصایلع  دص  شدوخ  ادخ  هدنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دناوخ ، ناوخهضور  هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئـسم  تسین ،

کی هب  رـشب  قوـقح  یارب  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  اـھنیا  دنرـشب ؛ قوـقح  دـض  ناـشدوخ  اـھنیا  دـنرورپتسیرورت ، ناـشدوخ  اـھنیا  دـنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا 

هدـمآ دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کی  ینعی  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایـسب  یهبـساحم  کی  هلئـسم  تسین ؛ نیا  هلئـسم  دـنروایب ؟ راـشف  یروشک 

یتیعقوم نینچکی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن  مـالظنا ؛ ملظ و  ماـظن  رابکتـسا و  ماـظن  یداـبم  لـباقم  یهطقن  تسرد  یایداـبم  یعباـنم و  رب  ینتبم  تسا 

[ دیاب [ ؛ دوشن تفرشیپ  عنام  دناوتیم  اما  دنکیم  داجیا  ییاھتمحز  هتبلا  مھ  اھمیرحت  مینک . شالت  دیاب  مینکب ، تکرح  تسیاب  میتسھ . یھاگیاج  نینچکی  رد  ام  میتسھ ؛

نیا دنراد ؛ یمھم  یـساسا و  یاھـشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم  یاھترازو  مولع و  ترازو  و  دیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا 

- مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتـسود  هک  مھ  ار  هفیرـش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھـشقن 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ١)

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

یاھمادقا زا  دعب  هب  ماجرب  رد  نآ  ندش  یئارجا  تسا و  هتفرگ  تروص  یلام  یداصتقا و  یهناملاظ  یاھمیرحت  وغل  فدھ  اب  اساسا  ناریا  یوس  زا  تارکاذم  شریذـپ  هک  اجنآ  زا 

اکیرمآ و روھمجسیئر  یبتک  مـالعا  نآ  یهلمج  زا  هک  دوش ، کرادـت  لـباقم ، یاـھفرط  فلخت  زا  یریگولج  یارب  یفاـک  یوق و  یاھنیمـضت  تسا  مزـال  هدـیدرگ ، لوکوم  ناریا 

یراھظا هنوگرھ  تسا . هدش  هتشادرب  یلکب  اھمیرحت  نیا  هک  دوش  حیرصت  دیاب  اکیرمآ ، روھمجسیئر  اپورا و  یهیداحتا  مالعا  رد  تسا . اھمیرحت  وغل  رب  ینبم  اپورا  یهیداحتا 

. تسا ماجرب  ضقن  یهلزنمهب  دنام ، دھاوخ  یقاب  اھمیرحت  راتخاس  هکنیا  رب  ینبم 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

یاھمادقا زا  دعب  هب  ماجرب  رد  نآ  ندش  یئارجا  تسا و  هتفرگ  تروص  یلام  یداصتقا و  یهناملاظ  یاھمیرحت  وغل  فدھ  اب  اساسا  ناریا  یوس  زا  تارکاذم  شریذـپ  هک  اجنآ  زا 

اکیرمآ و روھمجسیئر  یبتک  مـالعا  نآ  یهلمج  زا  هک  دوش ، کرادـت  لـباقم ، یاـھفرط  فلخت  زا  یریگولج  یارب  یفاـک  یوق و  یاھنیمـضت  تسا  مزـال  هدـیدرگ ، لوکوم  ناریا 

یراھظا هنوگرھ  تسا . هدش  هتشادرب  یلکب  اھمیرحت  نیا  هک  دوش  حیرصت  دیاب  اکیرمآ ، روھمجسیئر  اپورا و  یهیداحتا  مالعا  رد  تسا . اھمیرحت  وغل  رب  ینبم  اپورا  یهیداحتا 

. تسا ماجرب  ضقن  یهلزنمهب  دنام ، دھاوخ  یقاب  اھمیرحت  راتخاس  هکنیا  رب  ینبم 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

دنچ رھ  اھمیرحت  عفر  ماهدرک ، دزشوگ  نامزیزع  مدرم  هب  یمومع  تاسلج  رد  هدش و  روآدای  یتلود  نالوئسم  رگید  بانجنآ و  هب  ددعتم  تاسلج  رد  هک  روطنامھ  همتاخ  رد 

یهبناجهمھ یریگیپ  نتفرگ و  یدج  اب  زج  ینونک  تالـضعم  عفر  تشیعم و  دوبھب  یداصتقا و  شیاشگ  نکیل  تسا ، یمزال  راک  ناریا  تلم  قوقح  قاقحا  ملظ و  عفر  باب  زا 

زین دریگ و  تروص  هژیو  هجوت  یلم  دیلوت  تیوقت  هب  صوصخب  دوش و  لابند  مامت  تیدج  اب  دوصقم  نیا  هک  دوش  تبقارم  هک  تسا  دیما  دھاوخن شـد . رسیم  یتمواقم  داصتقا 

. دوش زیھرپ  ادج  اکیرمآ  زا  یفرصم  داوم  هنوگرھ  ندرک  دراو  زا  صوصخب  و  دماجنین ، هیوریب  تادراو  هب  اھمیرحت ، ندش  هتشادرب  زا  سپ  تیعضو  هک  دییامرف  تبقارم 

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

هدروآرب ام  یاھهتساوخ  یهمھ  الاح  هکنیاهن  دندیـشک ؛ تمحز  مھ  افاصنا  اقح و  دوب ؛ مھ  یمھم  گرزب و  یهثداح  دوب ، یاهثداح  مھ  نیا  بخ  ماـجرب ؛ یهلئـسم  هب  عجار 

- مرتحم روھمجسیئر  صخش  هدننکهرکاذم ، تئیھ  هجراخ ، مرتحم  ریزو   - زیزع ناردارب  نیا  دش ، هدروآرب  یمالسا  یروھمج  یاھهتساوخ  زا  هک  یرادقم  نامھ  اما  هن ، دش ؛

اھنیا لاـثما  یباوـخیب و  ینـالوط و  تاـسلج  نتـسشن و  و  ندرک ]  ] لاـبند رکف و  تکرح و  شوـجوصرح و  شـالت و  لاـح  رد  مئاد  میدـیدیم  اـم  دـندرک ؛ شـالت  یلیخ  اـفاصنا 

دومناو روجنیا  دـنراد  یاهدـع  کی  نکل  ظوفحم ؛ دوخ  یاج  هب  نیا  دریگب ؛ رارق  یھلا  ساپـس  دروم  ناشیاھراک  دـھدب و  رجا  اھنآ  یهمھ  هب  لاعتم  یادـخ  هللااشنا  دـندوب ؛] ]

تـصرف نیا  زا  یاهدـع  کی  تسین . روجنیا  تشادرب ؛ الثم  ار  اـھمیرحت  نیا  هک  اـم  هب  درک  یفطل  کـی  اـکیرمآ  دـش ، ادـیپ  ـالثم  ـالاح  هک  ییاھدرواتـسد  نیا  هناـک  هک  دـننکیم 

هناخ کی  یدرک و  عمج  لوپ  یدیـشک ، تمحز  یلاعبانج  یفطل ؟ هچ  تسا . کاـنرطخ  یلیخ  نیا  دـننک ؛ کزب  ار  رابکتـسا  سوحنم  یهرھچ  زاـب  دـننک ، هدافتـسا  دـنھاوخیم 

یورین اب  شالت ، اب  تمحز ، اب  امش  دعب  دھدیم ؛ رارق  راشف  ریز  ار  امش  دنکیم ، فرصت  ار  هناخ  فصن  الثم  دریگیم ، امـش  تسد  زا  ار  هناخ  دیلک  دیآیم  هلحم  ردلق  یتخاس ؛

شبـصغ تفر ، نوریب  هناخ  زا  هکنیا  درادب ؛ هگن  شدوخ  یارب  زاب  ار  قاتا  ود  اما  دورب  نوریب  هناخ  زا  وا  هک  ینکیم  یراک  تاغیلبت ، اب  یمومع ، یورین  اب  یندب ، یورین  اب  یرکف ،

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 32 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30199
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=30199
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=31168
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32040
http://farsi.khamenei.ir


[ نام ] فلتخم یاھتلود  یاھینابیتشپ  اب  نامنادنمـشناد ، رکف  اب  ناـمدوخ ، یاـھییاناوت  اـب  ار  یاهتـسھ  یژرنا  اـم  دنتـسھ . روجنیا  اـھییاکیرمآ  دراد ؟ یتنم  درک ، مک  ار 

، دخرچب روشک  نیا  رد  ژویفیرتناس  کی  دوبن  رضاح  زور  کی  هک  نمـشد  هک  میدرک  یراک  تسا ؟ یخوش  میدناسر ؛ هطقن  نیا  هب  هار ، نیا  رد  میداد  دیھـش  راھچ  میدرب ، شیپ 

شالت تسا ، ناریا  تلم  شالت  نیا  تسین ؛ اھنآ  فرط  زا  یفطل  نیا  دشاب . هتشاد  دوجو  ژویفیرتناس  رازھ  دنچ  هک  دنک  لمحت  دوجوم ، یاھتیعقاو  رطاخهب  هدش  روبجم  الاح 

؛ تسا لیلحت  نیا  دنتفگ  اھیضعب  ( ۴ (؛ متفگ شیپ  لاس  دنچ  ار  نیا  هدنب  دنناشکب . نابایخ  هب  دننک و  ینابصع  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دندرک  میرحت  اھنآ ] . ] تسا نادنمـشناد 

یروھمج ماـظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اـم  فدـھ  دـنتفگ  فلتخم  تاـنایب  رد  اـھنآ  زا  یددـعتم  دارفا  دـنتفگ ؛ ناـشدوخ  تسا ؛ ربـخ  زورما  اـما  دوب  لـیلحت  زور  نآ  دـیاش  هلب ،

مدرم یگداتـسیا  نیا  مدرم ، تمواـقم  نیا  دنداتـسیا ؛ اـم  مدرم  اـما ] [ ؛ دـنناشکب ناـبایخ  هب  ار  مدرم  دنتـساوخیم  مینک . ینابـصع  یمالـسا  یروـھمج  تلود  زا  یمالـسا ،

رادتقا شدوخ  زا  تلم  هک  دوب  نیا  رطاخهب  درک ، ینیـشنبقع  هک  یرادقم  نیمھ  دش ؛ روبجم  نمـشد  دش . اھفرح  نیا  هرکاذم و  یـساملپید و  یـسایس و  راک  یهناوتـشپ 

هرخالاب بخ ، میھدـب ، ماجنا  مھ  رتھب  نیا  زا  ام  دـشیم  هک  مدـقتعم  اصخـش  نم  هتبلا  داد . ناشن  تزع  داد ، ناشن  رادـتقا  شدوخ  زا  یمالـسا  یروھمج  تلود  داد ؛ ناـشن 

ینابیتشپ رطاخهب  نیا  تسا و  یمھم  راـک  تسا ، یھجوت  لـباق  راـک  تفرگ ، ماـجنا  هک  یتفرـشیپ  هزادـنا  نیمھ  یلو  درک ، اـضتقا  ار  هزادـنا  نیمھ  تاـناکما  تصرف و  ناوت و 

. دوب مدرم  یهندب  مدرم و  داحآ  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناوارف  لاصتا  رطاخهب  یلم ، رادتقا  رطاخهب  تلم ،

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

؟ دش دھاوخ  لح  اھمیرحت  نتـشادرب  اب  مدرم  یاھهرفـس  مدرم و  تشیعم  روشک و  داصتقا  لکـشم  ایآ  دش ، هتـشادرب  اھمیرحت  هک  الاح  هک  تسا  نیا  ماهداد  رکذت  اھراب  نم 

رد مھ  یـشخب  دوب و  هدـش  عورـش  هزات  مھم  یاھمیرحت  زا  یـشخب  هک  لبق  تلود  نامز  رد  مھ  تلود ، نیا  نامز  رد  مھ  نم ، تسا . مزـال  هماـنرب  تسا ، مزـال  تیریدـم  هن ،

هب طوبرم  هیقب  اما ]  ] اھمیرحت هب  دشاب  طوبرم  دصرد  لھچ  دصرد ، یـس  دـصرد ، تسیب  تسا  نکمم  روشک  یداصتقا  تالکـشم  هک  متفگ  دوشب  عورـش  هک  دوب  نامز  راظتنا 

قیدـصت همھ  دـندرک ، دـییات  همھ  ار  یتمواقم  داصتقا  تسا . یتمواقم  داصتقا  مھ  لمع  هار  مینک و  لمع  تسرد  یتسیاـب  اـم  مینک ، تیریدـم  دـیاب  اـم  تسا ؛ اـم  تیریدـم 

زا دیاب  ار  روشک  دننک و  یریگیپ  ار  نآ  دیاب  دجب  یریگیپ - یارب  دنراد  ییاھهمانرب  تلود  رد  ام  ناتـسود  یتلود ، یاھهاگتـسد  هناتخبـشوخ   - دندرک یزیرهمانرب  شیارب  دـندرک ،

. دناهدناسر تمیق  مجنپکی  هب  ابیرقت  زورما  ار  ام  تفن  میـسریمن . ییاج  هب  دـشاب ، هناگیب  تسد  هب  دـشاب ، هناگیب  میمـصت  هب  ام  مشچ  رگا  الاو  دـننک ؛ مواقم  داصتقا  ظاحل 

تمیق دوبن ؛ تفن  یعقاو  تمیق  مھ  رالد  ای ١٢٠  ای ١١٠  رالد  نامھ ١٠٠  هزات  دناهدناسر . تمیق  مجنپکی  هب  ابیرقت  هنافساتم ، تسا  ام  داصتقا  یلصا  یهیامرس  هک  ار  تفن 

مـشچ رگا  دـناهداد . لیلقت  مجنپکی  هب  ای  مراھچکی  هب  ابیرقت  ار  نآ  دوب ، هک  مھ  یتمیق ]  ] نامھ اما  ( ۶ -) ماهتفگ اـھلبق  نم  مھ  ار  نیا   - تسا رتشیب  مھ  نآ  زا  تفن  یعقاو 

هک مینکب  یروج  ار  داصتقا  دیاب  ام  درادن ؛ یرایتخا  شلباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  یریذپانبانتجا  یاھهناکت  اھنیا  دتفایم . دایز  تاقافتا  نیا  دشاب ، نمـشد  تسد  هب  ناسنا 

. دریگن رارق  ریثات  تحت  دتسیاب و  مکحم  دناوتب  اھهناکت  نیا  لباقم  رد 

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

تعیبط دوشب ، دراو  یروشک  کی  رد  یتقو  بـالقنا  دـننکب . یراـک  دنتـسناوتن  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یورهبور  اـیند  کـی  یهجرد  یداـم  یاھتردـق  بـالقنا ، لوا  زا 

اتدوک دـندرک  یعـس  دـننک ؛ هیزجت  ار  روشک  دـندرک  یعـس  لوا ، یناماسبان  یاھزور  نآ  رد  اھنیا  دروآیم . دوجوهب  یناماسبان  یگتفـشآ و  رادـقم  کـی  هک  تسا  نیا  بـالقنا 

، دینیبیم امـش  هک  ییاھمیرحت  نیا  دـندرک ؛ میرحت  لوا  یاھزور  نامھ  زا  دـندرک ؛ لیمحت  تکلمم  نیا  رب  گنج  لاس  تشھ  دـنتخادنا و  هار  ار  یلیمحت  گنج  دـشن ؛ دـننک ،

تمواقم دـیدھت  همھنیا  لباقم  رد  دـناوتیم  روشک  مادـک  دـنک ؟ یگداتـسیا  دـناوتیم  روشک  مادـک  بخ ، دـندرک . دـیدشت  مھ  زورهبزور  هتبلا  تسا و  یلوا  یاھمیرحت  یهلابند 

لباق لوا  یاـھزور  اـب  یمالـسا  یروھمج  تردـق  زورما  درک . تیوقت  ار  دوخ  تشاد ، هگن  ار  دوخ  طـقف  هن  درک ؛ تمواـقم  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  اـما  دـنک ؟

یناھج یاھتردق  ( ۵) دادع رد  تسا ؛ یناھج  تردـق  کی  امـش  روشک  یلئاسم  کی  رد  یناھج ؛ تردـق  کی  یدراوم  کی  رد  یاهقطنم ، تردـق  کی  ناونعهب  تسین ؛ هسیاقم 

ترـصن ینعی  یزیچ . نینچ  کی  هب  هدش  لیدـبت  تسا ؛ یروجنیا  زورما  تسا ؛ رترثوم  ایند  کی  یهجرد  یاھتردـق  یار  رظن و  زا  ملاع  لئاسم  زا  یخرب  رد  شیار  رظن و  تسا ؛

. داد دیاب  همادا  ار  اورصنت هللا » نا   » نیا دشیمن . درکیمن  یرای  ادخ  رگا  ار ؛ امش  درک  یرای  ادخ  دروآ ، ار  مکرصنی »  » شلابند دیدرک ، امش  هک  یا  اورصنت هللا» نا  ، » دمآ یھلا 

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 

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

، نیا زا  لبق  زور  ود  نیمھ  تفرگ - ماجنا  ینالوط  نایرج  نیا  دش و  هتفگ  بلاطم  دش ، هتفگ  اھفرح  بخ  هک   - یاهتسھ تارکاذم  نیا  یاهتسھ و  یهیـضق  نیمھ  رـس  رب  نالا 

ار ینمـشد  دـننک . یراذگهیامرـس  ناریا  دـنورب  دـننکن  تئرج  ایند  گرزب  ناراذگهیامرـس  نارادهیامرـس و  هک  مینکیم  یراک  اـم  تفگ  ییاـکیرمآ  لوئـسم  کـی  رگید  راـب  اددـجم 

ماجنا ار  تارکاذم  نیا  هک  یناسک  نیا  دندیـشک ؛ تمحز  دندرک و  شالت  مھ  افاصنا  و   - دـندوب تارکاذـم  نیا  لابند  هک  یناسک  یاھفدـھ  زا  یکی  تسا . نیا  اکیرمآ  دـینیبیم !

ار نیمھ  یولج  اھییاکیرمآ  زورما  اـما ] [ ؛ دوب اـھیجراخ  یراذگهیامرـس  اـب  یداـصتقا  شیاـشگ  دـندرک - تقو  فرـص  اـعقاو  دـنتخیر ، قرع  دندیـشک ، تمحز  اـتقیقح  دـنداد ،

ناریا دـنورب  دـننکن  تئرج  اھراذگهیامرـس  هک  مینکیم  یراک  ام  تفگ  اددـجم  ناشرگید  یکی  نیا ، زا  لبق  زور  هس  ود  زوریرپ ، زورید  زاب  دـناهتفگ ؛ الاح  اـت  راـب  نیدـنچ  دـنریگیم .

. تسا نیا  شیانعم  دندامتعا ، لباق  ریغ  اھنیا  مییوگیم  هکنیا  تسا ؛ نیا  شیانعم  درک ، دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  راب  هد  هدنب  هکنیا  دننک . یراذگهیامرس 

لمع یروـجنیا  امـش  یتـقو ]  ] بخ اـکیرمآ .» رب  گرم   » دـنیوگیم مدرم  ناریا ، تاـعامتجا  رد  ناریا و  یاـھییامیپهار  رد  ارچ  هـک  دـننکیم  ضارتـعا  ییاـکیرمآ  نارادمتـسایس 

نودـب یتـح  امـش  ینمـشد  تسا . امـش  زورما  راـتفر  مھ ]  ] نـیا تـسا ، امـش  یهقباـس  نـیا  تـسا ، امـش  یهتـشذگ  نـیا  دـنیوگب ؟ هـچ  ناریا  مدرم  دـیھاوخیم  دـینکیم ،

یـساملپید هب  طوبرم  نیا  اما ] [ ؛ دـنربیم راک  هب  شوخ  نابز  دـننزیم ، مرنوبرچ  یاـھفرح  دـنھدیم ، تسد  دـننزیم ، دـنخبل  یـصوصخ  یاھرادـید  رد  هلب ، تسا . یـشوپهدرپ 

، دننزب هناچوکچ  لاس  ود  دننکب ، ار  تارکاذم  دندنبب ، ار  دادرارق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درادن . تیعقاو  رد  یریثات  درادـن ، یـشزرا  درادـن ، یتیمھا  تسا ؛ یـصوصخ  یاھرادـید 

؛ دیاین کیدزن  دنک و  همھاو  دسرتب ، یجراخ  راذگهیامرـس  هکنیا  یارب  میراذگب  دیدج  میرحت  میھاوخیم  هک  دننک  دیدھت  و  میراذگیمن ، ام  الاح  دـنیوگب  دـش  مامت  ایاضق  هک  دـعب 

هب یافو  یهرابرد ]  ] نیا دـنکب . تحـص  رب  لمح  ناسنا  دوشیمن  ددـنبب ، ار  دوخ  مشچ  ناسنا  دوشیمن  نمـشد  نیا  لباقم  رد  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  نیا ! هب  دـننکیم  مھ  حیرـصت 

یدوخیب رسدرد  نامدوخ  یارب  میھاوخیمن  ام  دوب . دیاب  رایشھ  دوب ، دیاب  رادیب  تسا ؛ یرـصنع  نینچ  کی  امـش  فرط  ناریا ! زیزع  تلم  ناشندوبن . دامتعا  لباق  ناشدھع و 

هدوب ناریا  بحاص  زور  کی  اکیرمآ  تسا . نمـشد  اکیرمآ  دھاوخیمن ، کیرحت  اکیرمآ  هن ، دینکیم ؛ کیرحت  دینکیم و  راداو  ار  اکیرمآ  مادم  امـش  دـنیوگن  اھیـضعب  مینک ؛ تسرد 

. تسا نیا  اکیرمآ  دنکب . طلسم  ار  شدوخ  هرابود  هکیتقو  ات  دنیشنب  دھاوخیمن  اپ  زا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  شتسد  زا  ار  روشک ]  ] نیا هدمآ  بالقنا  تسا ،

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هلئسم قودنص ؛ رد  میزادنایم  یناسک  یسک و  مان  هب  ییار  یهگرب  کی  یار و  قودنـص  یاپ  میوریم  ام  هک  تسین  نیا  افرـص  تسا ؛ تاباختنا  نیا  دوخ  تیمھا  لوا  یهتکن 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 33 
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. تسا نیا  تاباختنا  تیمھا  دنکیم ؛ مادـنا  ضرع  دـنکیم ، رپس  هنیـس  نمـشد  لباقم  رد  تاباختنا  اب  تلم  تسا ؛ یلم  نتـشارفارب  دـق  ام  روشک  رد  تاباختنا  هک  تسا  نیا 

تعیب زا  مدرم  عنام  تسا  هتـسناوتن  رابتثابخ  دولآضرغ و  تاغیلبت  نیا  اب  هناملاظ ، یاھمیرحت  نیا  اب  راشف ، همھنیا  اب  لاس  زا ٣٧  دعب  هک  دنکیم  هدھاشم  نمـشد  یتقو 

یانعمهب تاباختنا  تسا . نیا  تاباختنا  دنکیم ؛ ادیپ  تمظع  وا  بالقنا  دـنکیم ؛ ادـیپ  تمظع  ناریا  تلم  دـنکیم ، ادـیپ  تبیھ  وا  مشچ  رد  بالقنا  نیا  تمظع  دوشب ، ماظن  اب 

. تسا ناریا  تلم  یگداتسیا  یانعمهب  یلم و  لالقتسا  یلم و  تزع  زا  تیامح 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک مدینش  زورید  تسا . نیا  یعقاو  تفرشیپ  تفرـشیپ ؛ دوشیم  نیا  دشاب ؛ یلخاد  مکحم  یاھهناوتـسا  اھهیاپ و  هب  یکتم  دشاب و  قیمع  دشاب ، یقیقح  دیاب  تفرـشیپ 

هک دنـشکب  راـصح  مھ  ار  اـم  روـشک  فارطا  ماـمت  رگا  هک  تسا  هتفگ  هدرکیم ، تبحـص  اـھنیا  دـننام  اھکـشوم و  نیا  هب  عـجار  نوـیزیولت  رد  هـک  ( ٨) هاپـس مرتحم  هدنامرف  نیا 

هچنانچرگا هک  دـینکب  تکرح  یتسیاب  یروج  تفرـشیپ . ینعی  نیا  میوشیمن ؛ لکـشم  راچد  اھکـشوم  نیا  تخاس  رد  ام  دوشن ، جراخ  یزیچچـیھ  دوشن و  دراو  یزیچچـیھ 

ماجنا یقیقح  تفرشیپ  نیا  میھاوخب  رگا  ولج . دیایب  دراد  زاین  هک  دنک  ساسحا  نمشد  نآ  هکلب ]  ] دوشن فقوتم  امش  تفرشیپ  دنروایب ، دراو  مھ  راشف  دننکب و  مھ  میرحت 

کاـنرطخ یهمـضاھ  رد  و  میوـشن ، مضھ  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیلم  تیوـھ  تزع و  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیداھج  تکرح  مـینک ، ظـفح  ار  ناـمیبالقنا  تایـصوصخ  دـیاب  دریگب ،

. دش دھاوخ  تسرد  نیا  مینکب ، تیاعر  ار  اھنیا  رگا  میوشن ؛ مضھ  یناھج  یداصتقا  یگنھرف و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

اب اـم  هک  مھ  یقفاوت  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  هراـشا  اـھنآ  زا  یکی  هب  نم  هک  تسا  بلطم  دـنچ  تسا ، هدـش  هتفرگ  هدـیدان  تسا و  دوقفم  لـیلحت  نیا  رد  هچنآ 

هب هلب ، دندادن . ماجنا  دندرکیم  دیاب  هک  ار  یراک  دندرکن و  لمع  دندوب  هداد  هدعو  هچنآ  هب  اھییاکیرمآ  میدرک ، یاهتسھ  یهلئسم  کی و  یهوالعب  جنپ  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

زورما دینک  هاگن  امش  دنتفرگ . ار  یمالسا  یروھمج  دصاقم  ققحت  یولج  ددعتم ، یفارحنا  یاھهار  زا  اما  دنداد  ماجنا  ار  ییاھراک  ذغاک  یور  ام ، مرتحم  یهجراخ  ریزو  ریبعت 

راچد اھنآ  یاھکناب  رد  ام  یاھتورث  ندـنادرگزاب  تسا ، لکـشم  راچد  ام  یکناب  تالماعم  ناـنچمھ  دنتـسھ ، اـھنآ  ریثاـت  تحت  هک  یناـسک  یبرغ و  یاـھروشک  رـساترس  رد 

، تسا روجنیا  ارچ  مییوگیم  مینکیم و  قیقحت  مینکیم ، لابند  یتقو  تسا ؛ لکـشم  راچد  دراد  اھکناب  تلاخد  هب  جایتحا  هک  یایراـجت  نوگاـنوگ  تـالماعم  تسا ، لکـشم 

عفر رثا  هک  دـننکیم  لمع  یروج  رگید  قرط  زا  اما  دنتـشادرب  مھ  ذـغاک  یور  میرادـیمرب و  ار  اھمیرحت  اـم  هک  دـناهتفگ  اـھییاکیرمآ  دنـسرتیم . اـھییاکیرمآ  زا  دوشیم  مولعم 

یقفاوت یهطقن  کی  هب  مینک و  هرکاذم  هلئـسم  نالف  رد  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا  هب  دندنبیم  دیما  هک  یناسک  نیاربانب ، دـنکن . ادـیپ  ققحت  دـیاین و  دوجوهب  اقلطم  اھمیرحت 

اب لباقم  فرط  اما ]  ] مینک لمع  دوخ  یاھدھعت  یهمھ  هب  دیاب  ریزگان  ام  هک  دننکیم  تلفغ  نیا  زا  دنکب - یدـھعت  کی  مھ  لباقم  فرط  مینکب ، یدـھعت  کی  ام  ینعی   - میـسرب

مـشچ لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنکیمن . لـمع  تسا  هدرک  هک  ییاھدـھعت  هب  دـنزیم و  زاـب  رـس  بلقت  اـب  هعدـخ ، اـب  فلتخم ، یاھهویـش  اـب  فلتخم ، قرط 

. ضحم تراسخ  ینعی  مینیبیم ؛ میراد  نامدوخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یزورون مایپ  میتسھ .] امـش   ] تسود ام  میتسین ، امـش  نمـشد  ام  هک  دنیوگیم  اھنآ  هتبلا  مینکیمن . مھ  فراعت  تسا ؛ اکیرمآ  تلود  مدوصقم  نمـشد ،»  » میوگیم هک  نم 

زا دنکیمن . رواب  ار  اھنیا  یسک  تسا ؛ ینزلوگهچب  اھنیا  بخ  دننکیم ! نھپ  نیستفھ  یهرفس  دیفـس  خاک  رد  ای  دناهدرک ؛ یزوسلد  ام  یاھناوج  یارب  دناهداد و  ام  مدرم  هب 

، گرزب یاھتکرـش  هک  دـنکیم  لـمع  یروج  دـناهدرک ، رارقا  ناـشدوخ  دـنراد و  ناـشدوخ  هک  یقرط  اـب  اـکیرمآ  یرادهنازخ  ترازو  فرطنآ  زا  دـننکیم ، ظـفح  ار  اـھمیرحت  فرطنآ 

هک دننکیم - دـیدھت  دـننکیم و  میرحت   - دـننکیم ار  اھراک  نیا  فرطنآ  زا  دـننک ؛ هلماعم  یمالـسا  یروھمج  اب  دـنیایب و  کیدزن  دـننکن  تئرج  گرزب  یاھکناب  گرزب و  یاھهاگنب 

! میتسھ لاغتـشا  لابند  یناریا  یاھناوج  یارب  ام  دـنیوگیم  زورون  دـیع  مایپ  رد  ای  دـننکیم  نھپ  نیـستفھ  یهرفـس  دیفـس  خاـک  رد  مھ  فرطنآ  زا  تسا ، ضحم  ینمـشد 

ار شدوـخ  نانمـشد  تسا ، هاـگآ  تسا ، یمیھف  تـلم  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن . ار  ناریا  تـلم  دناهتخانـشن ؛ زوـنھ  ار  اـم  تـلم  اـھنیا  دـنکیمن . رواـب  ار  اـھنیا  یـسک  بـخ ،

اھتسایس اب  ام  میرادن ؛ لکشم  یمدرم  داحآ  چیھ  اب  یتلم و  چیھ  اب  ام  میرادن ؛ یلکشم  اکیرمآ  مدرم  اب  ام  هلب ، دسانشیم . مھ  ار  ینمـشد  یاھهویـش  دسانـشیم ،

. دنتسھ نمشد  اھنآ  میراد ؛ راک  اھرادمتسایس  اب  میراد ، راک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دندرک و یدھعدب  ماجرب  یهیضق  رد  تسا . اکیرمآ  یاھتـسایس  اکیرمآ و  نارادمتـسایس  نامدارم  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  تسا ؛ نمـشد  ام  اب  یحـضاو  لیالد  هب  اکیرمآ 

جیاتن زا  یمالسا  یروھمج  هک  دنراذگن  هکنیا  یارب  تسا  راک  لوغشم  زوروبش  تدشب  اکیرمآ  یرادهنازخ  ریزو  متفگ ، هک  روطنیمھ  دندرک . دیدھت  ار  ام  یرگید  یاھمیرحت  هب 

 - رگید هام  دنچ  مھ  اکیرمآ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  دننکیم . دیدھت  رتشیب  یاھمیرحت  هب  ابترم  دننکیم و  دیدھت  ابترم  تسا . ینمـشد  اھنیا  بخ ، دوشب . دـنمهرھب  ماجرب 

دھاوخ دوجوهب  ادعب  هک  یتلود  نیا  هک  درادن  دوجو  ینیمـضت  چیھ  دش و  دھاوخ  ضوع  اکیرمآ  یلعف  تلود  نیا  رگید  هام  هن  ات  دـش و  دـھاوخ  عورـش  رگید - هام  تشھ  تفھ 

هقباـسم ناـشیتاباختنا  یاھینارنخـس  رد  اـکیرمآ  یروھمج  تساـیر  یاـھدزمان  نـالا  دـنکب . لـمع  تسا  هدرک  یلعف ]  ] تلود نیا  هک  مھ  ار  یکدـنا  تادـھعت  نیمھ  دـمآ ،

ارچ هک  دنوشیم  ( ۴) جعزنم یاهدع  کی  تسا ، نمشد  اکیرمآ  مییوگیم  یتقو  درادن . مدوخاش  هک  ینمشد  رگید ؛ تسا  ینمـشد  نیا  بخ  ناریا ؛ هب  ییوگدب  رد  دناهتـشاذگ 

نیا دنشاب ؛ نابزمھ  لدمھ و  دیاب  تلود  تلم و  میاهتفگ  ام  هک  دینکن  شومارف  دینک ، هجوت  ( ۵ .) تیعقاو کی  مھ  نیا  تسا . ینمشد  اھنیا  تسا ؛ نمشد  نمشد ؟ دییوگیم 

. دننک کمک  تلود  هب  دیاب  دننکب . تلود  هب  ار  ییامنھار  دنراد ، مھ  یاییامنھار  رگا  دننک . کمک  دیاب  تلود  هب  دننک و  راک  دیاب  همھ  دورن . ناتدای  ار 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ار تشادرب  نیا  مھ  ام  دوخ  هنافساتم  دنیبیم ؛ هبرض  میرحت  زا  ام  تلم  ام و  روشک  هک  تسا  هدرک  ساسحا  نمـشد  میرحت . زا  تسا  ترابع  نمـشد  رثوم  رازبا  هس  زا  یکی 

ام هب  روـجنیا  دـشاب  میرحت  رگا  میرادرب ، ار  میرحت  دـیاب  تسا ، میرحت  تسا ، میرحت  اـقآ  هک  میدرک  گرزب  ار  میرحت  مئاد  یاهھرب  کـی  رد  ییاـھاج و  کـی  میدرک . تیوـقت  وا  رد 

، داتفا دھاوخ  قافتا  نیا  دوشب  هتشادرب  اھمیرحت  رگا  هک  میدرک  ییامنگرزب  میدرک ، گرزب  میدرک ، تیوقت  زاب  ار  اھمیرحت  نتـشادرب  مھ  فرطنآ  زا  اھنیا ؛ دننام  دروخیم و  هبرض 

راشف ناریا  تلم  رب  دناوتیم  میرحت  رازبا  اب  هک  تسا  هدرک  ساسحا  نمـشد  نکل  داتفا . دھاوخن  میورب  شیپ  مھ  روجنیمھ  رگا  داتفین و  هک  یتاقافتا  داتفا ؛ دھاوخ  قافتا  نآ 

. میرحت زا  تسا  ترابع  اتدمع  دراد  دوجو  زورما  ام  لباقم  رد  هچنآ  سپ  تسا . هدرک  ساسحا  ار  نیا  نمشد  دروایب ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دیوشب اکیرمآ  میلست  دییایب  ای  دیوگیم  ام ؛ هب  دھدیم  ناشن  نمشد  ار  یایھارود  کی  هک  مدرک  ضرع  تبحـص  لوا  مینکب ؟ دیاب  راکهچ  مینک  هلباقم  میرحت  اب  هکنیا  یارب  ام 

یتسیاب ای  دراد : دوجو  یرگید  یھارود  کی  اما  تسا ، غورد  طلغ و  میتفگ  هک  تسا  یھارود  کی  نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  همادا  میرحت  راشف و  ای  دـینک ، شوگ  دـیوگیم  وا  هچ  رھ  و 

یگدامآ فرص  یتمواقم ، داصتقا  یارب  اھتنم  تسا ، بوخ  امش  یگدامآ  بخ ، یلیخ  ( ۶ .) یتمواقم داصتقا  یهلیسوهب  مینک  یگداتسیا  ای  مینک  لمحت  ار  میرحت  تالکشم 

داصتقا یارب  دیھدب  لیکـشت  یھدنامرف  داتـس  کی  میتفگ  ام  دناهدرک ؛ ییاھراک  یتمواقم  داصتقا  یهنیمز  رد  مرتحم  تلود  هتبلا  لمع .» مادـقا و   » میتفگ ام  تسین ؛ یفاک 

هب لاس  لوا  مایپ  رد  زورما  نم  هک  دنداد  نم  هب  مھ  ار  ششرازگ  دندرک ، مھ  ییاھراک  دنتشاذگ ؛ نآ  سار  رد  ار  مرتحم  روھمج  سیئر  لوا  نواعم  دنداد و  لیکـشت  یتمواقم ،

ینعی هدـش  تبثم  یناـگرزاب  زارت  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  ییاـھتیلاعف  رثا  رب  هک  دـناهداد  شرازگ  نم  هب  تسا . یتامدـقم  یاـھراک  اـھنیا  اـھتنم  متفگ ؛ ار  نیا  ناـمزیزع  تلم 

اھنیا تسا ؛ هدـش  رتمک  هتـشذگ  لاس  زا  اـم  تادراو  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  هکنیا  اـی  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  ربخ  نیا  بخ ، تسا ؛ رتشیب  ناـمتادراو  زا  ناـمیتفن  ریغ  تارداـص 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 34 
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رد دیاب  اھراک  نیا  هک  ماهدرک  رکذ  اجنیا  ار  راک  دنچ  نم  دریگب . ماجنا  دـیاب  یـساسا  یاھراک  دوشیمن ؛ مامت  اھنیا  اب  راک  دـنکیمن و  تیافک  اھنیا  اھتنم  تسا ، یبوخ  یاھربخ 

. دریگب ماجنا  لمع » مادقا و   » یهنیمز

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

داد ماجنا  دوشیم  مھ  یرگید  یاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـناوتیم  راک  هد  نیا  یتمواقم ، داصتقا  یارب  دریگب  ماجنا  دـھاوخب  لمع  مادـقا و  هچناـنچرگا  هک  راـک  یهطقن  هد  نیا 

دوشیم نیا  روشک ، رد  یبالقنا  تکرح  دوشیم  نیا  بالقنا ، نایرج  دوشیم  نیا  منکیم . داھنشیپ  یروجنیا  ار  دروم  هد  هدنب  دننکیم . یـسررب  دننکیم و  هاگن  نیلوئـسم  هک 

زا میرادـن  جایتحا  ام  دـنکن . رثا  ام  رد  وا  یاھمیرحت  میتسیاـب و  اـکیرمآ  لـباقم  رد  میناوتیم  اـم  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  رگا  داد . دـھاوخ  تاـجن  ار  روشک  هک  یایتمواـقم  داـصتقا 

، یتمواقم داصتقا  تسایـس  نیمھ  ندرک  لابند  اب  ام  دـنکب ؛ میرحت  ار  اـم  دـناوتن  اـکیرمآ  اـت  مینک  رظنفرـص  ناـمدوخ  لوصا  زا  ناـمدوخ ، زمرق  طوطخ  زا  ناـمدوخ ، یاھـشزرا 

میزرلن نامدوخ  هب  میرحت  لباقم  رد  رگید  ات  ار  روشک  میھدب  تینوصم  میناوتیم  مینک ؛ یزاستینوصم  ار  روشک  میناوتیم  عوضوم ، یلمع  مادـقا  هلئـسم و  یلمع  یانعمهب 

. ینموم تکرح  یبالقنا و  تکرح  دوشیم  نیا  درک . دـھاوخن  یھجوت  لباق  ریثات  نمـشد  میرحت  دـش ، یتمواقم  داـصتقا  رگا  دـنکب ؛ میرحت  بخ  درک . دـنھاوخ  میرحت  ار  اـم  هک 

لاثما یرادماد و  هعرزم و  هناخراک و  هاگراک و  رازھ  دنچ  نیا  ام  هک  دنھدب  شرازگ  دـنیایب  دـنناوتیم  لاس ٩۵  رخآ  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  میدرک ، ار  اھراک  نیا  ام  رگا  تقونآ 

نانیمطا دامتعا و  تقونآ  دندرک ، سح  مدرم  یتقو  دننک . سح  دننیبب و  مھ  مدرم  دـنھدب ، شرازگ  مدرم  هب  دـنناوتیم  دـنیوگب ؛ ار  اھنیا  دـنیایب  دـنناوتیم  میدرک . ایحا  ار  اھنیا 

. دننکیم ادیپ 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنیا یهمھ  لباقم  رد  دنکیم ؛ هدافتـسا  حالـس  گنج و  هب  دیدھت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  میرحت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  تالدابم  زا  دنکیم ، هدافتـسا  هرکاذم  زا 

. تشاد یعافد  یورین  یتسیاب 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نامز زا  اھهنیمز  نیا  رد  نم  مقفاوم ؛ یسایس  یوگتفگ  اب  یناھج ، لئاسم  حطس  رد  هدنب  دراد - انثتسا   - همھ اب  هن  هتبلا  متسین ؛ فلاخم  یـسایس  یوگتفگ  اب  مھ  هدنب 

، میقفاوم اھنیا  زا  رتشیب  مھ  ام ، ریخن ، میفلاخم ؛ نآ  دـننام  ندرکوگتفگ و  اب  الـصا  ام  هناک  هک  دـننکن  دومناو  روجنیا  مدرکیم ؛ یریگلابند  متـشاد و  فرح  یروھمج  تساـیر 

. دوب بقارم  دیاب  دنکیم . هدافتسا  مھ  یسایس  یوگتفگ  زا  نمشد  درک . لمع  دیاب  یروجهچ  هک  مھ  مینادیم  ار ؛ اھراک  نیا  میدلب  اھنیا  زا  رتشیب  ییاھاج  کی  رد  مھ 

یهمھ لباقم  رد  دنکیم ؛ هدافتسا  حالـس  گنج و  هب  دیدھت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  میرحت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  تالدابم  زا  دنکیم ، هدافتـسا  هرکاذم  زا  سپ ،

. تشاد یعافد  یورین  یتسیاب  اھنیا 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ذغاک یور  مینکب ، هرکاذم  ام  هکنیا  دورن . هالک  نامرـس  دعب  هک  درک  هرکاذم  دـیاب  یروج  دوب و  یوق  هرکاذـم  رد  دـیاب  تسھ ؛ مھ  هرکاذـم  راگزور  تسا . زیچهمھ  راگزور  زورما ] ]

اجنآ رد  یلاکـشا  کی  هک  تسا  ادیپ  دتفین ، هار  تراجت  دوشن و  فرطرب  اھمیرحت  اھتنم  دنھدب  ماجنا  یراک  کی  رھاظ  بسحهب  مھ  اھنآ  دـعب  مینک ، اضما  میـسیونب ، میروایب ،

سب نتفگ  لمع . مادـقا و  میتفگ  ام  روجنیمھ ؛ مھ  روشک  نورد  داصتقا  رد  مینک . یوق  ار  نامدوخ  دـیاب  مھ  اـجنآ  رد  دـیایب و  دوجو  هب  تالاکـشا  نیا  میراذـگب  دـیابن  تسھ ؛

زیچ کـی  دـش ، هک  یرارکت  ینعی  دـتفایم ؛ مھ  نـھد  زا  یتمواـقم ، داـصتقا  میتـفگ  مادـم  مـیدرک و  رارکت  مـھ  داـیز  یتـقو  تـسین .» رادرکمـین  نوـچ  هـتفگ  دـص  ود  « ؛ تـسا

. دراد جایتحا  روشک  هک  تسا  نیا  ضرغ  مینک . لمع  دوشیم ؛ مھ  یرابتلاسک 

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 

ار نیا  اھبر ؛» نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت   » هک هدش  لیدبت  روانت  تخرد  کی  هب  زورما  دمآ ، دوجوهب  بالقنا  لوا  هک  یکزان  کیراب و  لاھن  نآ  دـنیبیم  دـنکیم و  هاگن  زورما  نمـشد 

. دننیبیم ناشمشچ  یولج  دنراد 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

نیا هک   - دننک هلماعم  ناریا  اب  اھکناب  دنورب  هک  دنسیونیم  ذغاک  یور  دوشیم . نشور  الماک  دراد  الاح  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  اکیرمآ  هب  هک  ماهتفگ  راب  دص  هدنب  شدایزومک ، اب 

تسا و تسیرورت  روشک  کی  ناریا  هک  دیوگیم  یـسارھناریا . دنیاین ؛ کیدزن  اھنآ  هک  دنزادنایم  سارھ  اھکناب  لد  رد  یروج  لمع  رد  اما  درادن - یـشزرا  تسا و  ذغاک  یور 

؛ دـشاب عمج  ناتـساوح  هک  تسا  اھکناب  هب  مایپ  نیا  تسیچ ؟ نیا  یاـنعم  بخ ، مینک ؛ میرحت  ار  ناریا  روشک ، نیا ]  ] یتسیرورت یاھـشور  رطاـخهب  ـالثم  تسا  نکمم  اـم 

دنکن تئرج  کناب  هک  دننکیم  یراک  لمع  رد  اما  دننکیم  رداص  همانـشخب  دـینک ، هلماعم  دـیورب  اھکناب  دنـسیونیم : ذـغاک  یور  دـیورن . ولج  دوشب ؛ میرحت  تسا  نکمم  ناریا 

هب ناـشدوخ  دـنرتدب ؛ اـھتسیرورت  یهـمھ  زا  ناـشدوخ  ـالاح  دـننکیم . ار  راـک  نـیا  دـنراد  ـالمع  دـنک ؛ یراذگهیامرـس  دـیایب  دـنکن  تـئرج  یجراـخ  رادهیامرــس  دـیایب ، وـلج 

تلع هک  دیوگیم  ییاکیرمآ - بانج   - فرط تسیرورت ! دـنیوگیم  ناریا  هب  تقونآ  دـننکیم ؛ کمک  دـنراد  ام  تاعالطا  قبط  مھ  زونھ  دـندرک ، کمک  رادناشنومان  یاھتسیرورت 

ناریا زا  رتنما  هقطنم  نیا  رد  تسا ؟ شاهچ  ناریا  یلخاد  عاضوا  تسا ؛ ناریا  یلخاد  عاـضوا  دـننک  یراذگهیامرـس  ناریا  رد  دـنیآیمن  اھراذگهیامرـس  اھرادهیامرـس و  هکنیا 

یاـھروشک تسا ؟ اـجنیا  زا  رتنما  رورت ، اـب  دـنوشیم  هتـشک  مدرم  زا  رفن  دـنچ  زور  رھ  ناـشدوخ  یاـھرامآ  قبط  هک  اـکیرمآ  تسا ؟ اـجنیا  زا  رتنما  اـکیرمآ  دوـخ  تسا ؟ اـجک 

. دحتم یروشک  نما ، یروشک  ناریا ]، [ ؟ دنتسھ اجنیا  زا  رتنما  یداصتقا  تالکشم  نیا  اب  یرگراک ، تالکشم  نیا  اب  یمدرم ، تارھاظت  نیا  اب  ییاپورا 

هتفرن نیب  زا  یناریا  دض  یاھمیرحت  ماظن  هک  دیوگیم  ییاکیرمآ  لوئسم  یتقو  تسا . یبوخ  رایسب  عاضوا  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  نانمـشد ، مغرهب  ناریا  یلخاد  عاضوا 

ناریا زا  ار  مدرم  دنراد  تحارـص  اب  دنزادنایم . هار  یـسارھناریا  دـنراد  اھنیا  دـیاین ؛ کیدزن  دـسرتب و  یجراخ  راذگهیامرـس  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  تسا ،

ضورفم ار  نمـشد  نیا  دوجو  دیاب  میھدیم ، ماجنا  هک  یتیلاعف  رھ  یارب  ام  تسھ ؛ نمـشد  نیا  بخ ، تسا . ام  نمـشد  نیا  دوشن ؛ کیدزن  یـسک  هکنیا  یارب  دـنناسرتیم 

. میریگب

بالقنا  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  یبونج  هرک  یروھمج  سیئر  رادید 

. دشاب یمیمص » یوق و  رادیاپ ، رمتسم ، ، » روشک ود  تاطابترا  دیاب  هکلب  دریگب ، رارق  اکیرمآ  یزروضرغ  ذوفن و  تحت  اھمیرحت و  هب  هتسباو  یبونج  یهرک  ناریا و  طباور  دیابن 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ام هک  دوشیم  بجوم  هنایمرواخ - دنیوگیم  نآ  هب  اھنآ  هک   - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتـسایس  اب  ناریا  تفلاخم  هک  دـندرک  مالعا  ییاکیرمآ  نایوگنخـس  زوریرپ  زورید 

بقع تسا ، ربخ  هچ  هقطنم  رد  دیمھفیم  هک  امش  دیریـصب ، هک  امـش  دیرایـشھ ، هک  امـش  ناریا ! تلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  مینک . هلباقم  ناریا  اب  ای  مینک  میرحت  الثم  ار  ناریا 

زورما تیلھاج  نیا  تسا و  تیلھاج  تیعضو  نیا  اھتنطیش . یهمادا  ینعی  میھدب ؛ ماجنا  میھاوخیم  راک  رھ  میھدب ، ماجنا  ار  نامدوخ  یاھراک  ام  دیھدب  هزاجا  دیـشکب و 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 35 
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. دراد دوجو 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. ناشمرن گنج  مھ 

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

هک دریگیم  ماجنا  دراد  ییاھراک  دناهداد و  لیکـشت  یھدنامرف  تایلمع و  داتـس  ناتـسود ، هللادمحب  بخ  منکیم و  دـیکات  منکیم و  رارکت  امئاد  هدـنب  هک  یتمواقم  داصتقا  نیا 

یدـئاز راـک  کـی  میرحت  درادـن و  ینعم  میرحت  رگید  میدـش ، دـنمتردق  میدـش و  یوـق  اـم  رگا  داـصتقا ، رد  تسا . نیمھ  نـیمز ، یور  مینیبـب  ار  شجیاـتن  هللااـشنا  میراودـیما 

هکلب دننکیمن ، میرحت  طقف ]  ] هن یداصتقا ؛ طابترا  لابند  دنیآیم  یگزویرد ، هب  دنیآیم  ناشدوخ  اھنآ  میروایب ، تسد  هب  یداصتقا  رادـتقا  میتسناوت  لخاد  رد  ام  رگا  دوشیم ؛

. تسا نیا  راک  تعیبط  دینکن ؛ میرحت  دنیوگیم  دنیآیم  اھنآ  مینک ، میرحت  ام  رگا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لبق هام  دنچ  رد  رخاوا ، نیمھ  رد  دننارگن . دنراد و  همھاو  یرگیبالقنا  تیصوصخ  زا  یمالسا  ناریا  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  نیمھ  زا  تسا  ترابع  هیـضق  تقیقح 

کی نیا  تـسا ! لاـس ۵٧ - بـالقنا  ینعی   - بـالقنا ١٩٧٩ هب  طوـبرم  میرحت  لـصا  تسا ؛ میرحت  یمالـسا  بـالقنا  رطاـخهب  ناریا  تفگ : ییاـکیرمآ  رادمتـسایس  کـی  نـیا ، زا 

. تسا تقیقح 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تسا هدش  تخادرپ  مھ  ینیگنس  یاھهنیزھ  میاهداد ؛ هنیزھ  بالقنا  ندروآ  تسدهب  یارب  تسا . ام  روشک  ام و  تلم  درفهبرصحنم  زاتمم و  یهیامرس  بالقنا ، نم ! نازیزع 

 - دوب هنیزھ  اھمیرحت  دوب ، هنیزھ  اھـشروش  دوب ، هنیزھ  گنج  لاس  تشھ  هلب ، تلم . یارب  تسا  دوسرپ  تراـجت  کـی  نیا  دراد ؛ دوجو  عفاـنم  اـھهنیزھ ، نآ  ربارب  اھدـص  اـما 

مھ میداد ، هنیزھ  مھ  دـندوب ؛ هارمھ  مھ  اب  لوا  زا  اھدوس  عفانم و  اھهنیزھ و  دراد ؛ دوجو  هار  نیا  رد  دوس  اھهنیزھ ، نیا  ربارب  اھدـص  اما  تسا - بالقنا  یهنیزھ  همھ  اـھنیا 

، لوا زا  دندروآ . تسدهب  هنیزھرپ  گنج  نامھ  زا  ار  یگرزب  یاھدرواتـسد  روشک  ناوج  یهعومجم  تلم و  اما  دندیـسر  تداھـش  هب  دنتفر و  ام  ناناوج  گنج ، رد  میدرب . دوس 

. تسا هدش  رتشیب  رتنالک و  عفانم  اما  رتلمحتلباق ، رتکبس و  اھهنیزھ  میدمآ ، ولج  هچرھ  اھتنم  دناهدوب ، هارمھ  مھ  اب  عفانم  اھهنیزھ و  نیا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یرگید تموکح  دنتـشادرب ، ار  یتموکح  کی  دنتفر  یماظن  رـسفا  هدع  کی  هک  اھبالقنا  زا  یـضعب  لثم  دماین ؛ دوجو  هب  یماظن  تکرح  اب  دماین ، دوجو  هب  اتدوک  اب  بالقنا  نیا 

اب درک ، عافد  دوخ  زا  ورین  نیمھ  اب  دمآ ؛ دوجو  هب  مدرم  نامیا  اب  مدرم ، بالقنا  یورین  اب  مدرم ، مزع  اب  دـمآ ؛ دوجو  هب  مدرم  یهلیـسوهب  بالقنا  نیا  هن ، دنتـشاذگ ؛ شیاج  هب 

لاق نیذلا  دندش : هفیرـش  یهیآ  نیا  قادصم  دندرک و  یگداتـسیا  هک  دندوب  زیزع  ناریا  مدرم  نیا  دندیـسرتن ؛ هک  دـندوب  مدرم  نیا  دـناود . هشیر  دـنام و  یقاب  مھ  ورین  نیمھ 

میرحت دـنتفگ  مادـم  مینکیم ، هلمح  دـنتفگ  مادـم  میدـش ، دـیدھت  مادـم  لیکولا . معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دـق  ساـنلا  نا  ساـنلا  مھل 

نیمھ دیاب  مھ  سپ  نیا  زا  دنداد ؛ همادا  ار  تکرح  دنلبرـس ، عاجـش ، سرتن ، دندش ؛ جلف  میرحت  زا  هن  دندیـسرت ، میرحت  زا  هن  دندیـسرت ، یماظن  دیدھت  زا  هن  مدرم  مینکیم ،

. دشاب

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

کی اھنآ  دوصقم  مھ  میرحت  رد  تسا . تسکـش  نیا  تسا ، ررـض  نیا  تسا ، تراسخ  نیا  تسین ؛ راختفا  یناـھج ، داـصتقا  رد  دـنک  ماـغدا  ار  شداـصتقا  یروشک  کـی  هکنیا 

ماجنا هک  مھ  یاهتـسھ  تارکاذم  الاح  تسا . ناریا  داصتقا  ندرک  جـلف  یارب  میرحت  نیا  هک  دـندرک  حیرـصت  اھییاکیرمآ  دوخ  ار ، ام  دـندرک  هک  مھ  میرحت  دوب ؛ یداصتقا  فدـھ 

ناریا داـصتقا  ندـیعلب  ینعی  تسا ؛ داـصتقا  ناشفادـھا  یهـلمجزا  ینعی  تـسا ؛ یداـصتقا  ناشفدـھ  زاـب  مـھ  اـجنیا  تـسا ، هدـش  یھتنم  یجیاـتن  کـی  هـب  تـسا ، هـتفرگ 

. تسا اکیرمآ  مھ  نآ  رادمدرس  هک  یناھج  یللملانیب و  داصتقا  یهمضاھ  یهلیسوهب 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هب ار  کاواس  توغاط ، نامز  رد  اکیرمآ  دنکیم ؛ ینمشد  ام  اب  دراد  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ  درک ؛ نوگنرس  ار  یلم  تموکح  تخادنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب  اکیرمآ 

ار ام  یربرفاـسم  یاـمیپاوھ  اـکیرمآ  درک ؛ ار  نکمم  کـمک  رثکادـح  اـم  نمـشد  هب  هلاـستشھ  گـنج  رد  اـکیرمآ  دوب ؛]  ] نیزراـبم مدرم و  یهجنکـش  یهیاـم  هک  تخادـنا  هار 

؟ تسین ینمشد  اھنیا  درک ؛ میرحت  ار  ام  اکیرمآ  دز ؛ ار  ام  یتفن  یوکس  اکیرمآ  درک ؛ نوگنرس 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم منکیم . هیکت  داصتقا  یهلئـسم  یور  ابترم  هک  تسا  لاس  شـش  جـنپ  هدـنب  بخ  هک  زورما ، طقف ]  ] هن تسا ؛ ام  روشک  رد  یلـصا  یهلئـسم  کی  داصتقا  یهلئـسم  اعقاو 

مھ شعقاو  تسا . داصتقا  یهیحان  زا  دوب - رتمھم  مھ  دیاش  هک   - یکی هیحان و  ود  زا  میوشیم  دیدھت  میراد  ام  متفگ  دیع -  - لاس لوا  تبحص  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  شش  جنپ 

میدرک و یرگیـشان  هدرخکی  دـیاش  مھ  ام  هتفرگ ، راـکهب  اـم  هیلع  یاهبرح  کـی  ناونعهب  ار  داـصتقا  نمـشد  دوب . هدـشن  لاـمعا  دوبن و  اـھمیرحت  زونھ  تقونآ  تسا ؛ نیمھ 

. هدرک ادیپ  ار  شدوخ  هار  هدش و  عیجشت  رتشیب  وا  اذل ] [ ؛ میتحاران میسرتیم و  یلیخ  هبرح  نیا  زا  هک  میداد  ناشن 

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

رد لاس ٢٠٣٠ ؛ ات  ملع  زادنامشچ  دروم  رد  هداد  یـشرازگ  کی  لاسراپ - نامھ  ینعی  [ - یدالیم  ] رد ٢٠١۵ وکسنوی  دناهتـشون ، نم  یارب  دناهداد و  شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ 

نایاقآ زا  یـضعب  مھ  زورما  میدرک و  هیکت  ررکم  نآ  یور  ام  هک  یاهتکن  نامھ  نیا  تسا . روحمشناد  داـصتقا  هب  روحمعبنم  داـصتقا  لیدـبت  لاـبند  هب  ناریا  دـیوگیم  شرازگ  نیا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 36 
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هک درک  کمک  میقتـسم  ریغ  روطهب  ناریا  هب  میرحت  دوب ؛ رثوم  میرحت   » دیوگیم تسا . نیا  رطاخهب  منکیم  دیکات  همھنیا  هدنب  هک  روحمشناد  داصتقا  هلب ، دندرک . هراشا  اجنیا 

یاهتـسھ تسا ، یداینب  یاھلولـس  یملع ، لئاسم  یهنیمز  رد  ناریا  یاھتیولوا  هک  دـیوگیم  وکـسنوی  شرازگ  درک .» روحمشناد  ار  داصتقا  یتسیاب  هک  دـتفیب  رکف  نیا  هب 

ماجنا میراد  ام  هک  ییاھراک  نیا  دـننکیم . هاـگن  دـننکیم ، هعلاـطم  نیبهرذ  ریز  رد  دـنراد  ار  اـھنیا  یهمھ  تسا . تاـعالطا  یرواـنف  تسا ، یژرنا  لداـبت  تسا ، اـضفاوھ  تسا ،

. تسا یمھم  یاھراک  میھدیم 

بالقنا  / ٠٩/٠۴/١٣٩۵ ربھر  اب  هیئاضق  هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید 

دیاب هک  تسا  یتیعقاو  اھمیرحت ، یهطساوهب  ناریا  تلم  قوقح  عییـضت  دریگ }...{. رارق  یئاضق  راک  روتـسد  رد  اھمیرحت ، تلع  هب  ناریا  تلم  یهدـشلامیاپ  قوقح  یریگیپ 

. دوش یئاضق  یریگیپ  یناھج  حطس  رد 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی درک ؛ دوشیمن  نانیمطا  نمـشد  هب  اما  دنک ، فرطرب  ار  عناوم  نیا  ریبدت ، اب  دورب  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع  هلب ، دـننکیم . داجیا  تفرـشیپ ] یارب   ] یعناوم نانمـشد  یھاگ 

، دنتـشاد روضح  رخآ  ات  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناسک  نامھ  ام و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم  نیمھ  شاهنومن 

عنام دـنکیم ، بیرخت  دراد  تشپ  زا  نارگید ، شاهجراخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  نابز  مارآ و  رھاظ  ریز  اکیرمآ  تسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اکیرمآ  دـنیوگیم  دـنراد  اھنیمھ 

مینولاسکی شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدـنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دـنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاـھروشک  اـب  روشک  یداـصتقا  تاـطابترا 

، هتـشذگ یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] ام نیلوئـسم  دوخ  زورما  اما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک دامتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت  بترم  شیپ ،

ضقن نیا  امش  دنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  ام  یهدننک ] ] هرکاذم مرتحم  نیلوئـسم 

مھ هام  شش  دنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دیدادن ، ماجنا  دیدادیم  ماجنا  دیاب  هک  ار  یراک  نیا  دیدرک ، ار  فلخت  نیا  دیدرک ، ار  دھع 

اھمیرحت نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدـماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چـیھ  درذـگیم ، ماجرب  یاـضما  زا 

رـس ثحب  رگم  دوشیم ! تسرد  دراد  شاوی  شاوی  جیردتب ، دنیوگیم  الاح  هدشن ؛ هتـشادرب  بخ  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دوشب . هتـشادرب  هناملاظ  یاھمیرحت  هکنیا  یارب  دوب ؛

هرابکی دھدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تادھعت  ناریا  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذم ، نیا  رد  هک  دنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دنتفگیم ، ام  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوب ؟ شاوی  شاوی 

نیا زا  هام  شـش  الاح  بخ  دوشب ؛ هتـشادرب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  زیمآتثابخ  هناـملاظ و  ناریا  تلم  هار  رـس  اـکیرمآ  هک  یعناـم  نیا  ینعی  دوشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ 

رگا دـنکب  راک  تسناوتیم  مک  مرتحم  تلود  هام  شـش  نیا  رد  تسا ؟ یمک  نامز  ینویلیم  داتـشھ  تکلمم  کـی  یارب  هاـم  شـش  هدـشن ؛ هتـشادرب  تسا ، هتـشذگ  دـعوم 

شیپ مینولاسکی  ای  دوب  هتشذگ  لاس  ای   - یمومع ینارنخس  رد  هتشذگ  لاس  هدنب  هبرجت . کی  هنومن ، کی  ام  یارب  دش  ماجرب  نیا  دوبن ؟ اھییاکیرمآ  تثابخ  نیا  هچنانچ 

نابز اب  الاح  هک  اھنیا  دـننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دـھاوخ  هنومن  کی  اـم  یارب  یاهتـسھ ، تارکاذـم  نیا  ماـجرب و  متفگ  ( ٣ -) شخیرات تسین  مداـی  تسرد  دوب ؛

اب مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذـم  یتروشم و  تاـسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راـھظا  دـننکیم ، تدارا  راـھظا  دنـسیونیم ، هماـن  یھاـگ  دـنیآیم ، مرن  برچ و 

فرح مرن  برچ و  نابز  اب  دنھدیم ، هدعو  رھاظ  رد  دننکیم ! راکهچ  لمع  رد  دش  مولعم  الاح  دـننکیم . راکهچ  لمع  رد  مینیبب  بخ  یلیخ  دـننکیم ، تبحـص  یناریا  نیلوئـسم 

لئاسم یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دش  نیا  اکیرمآ ؛ دش  نیا  دنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد  اما  دـننزیم 

. تسا کلھم  مس  ام  یارب  راک  نیا  دیوگیم  ام  هب  هبرجت  نیا  بخ ، مینک ! تبحص  امش  اب  هقطنم 

اما دـنزیم  فرح  مھ  نمـشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحـص  مینیـشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  وا ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چـیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  هبرجت  نیا 

، دز مھ  فرح  دوشیم  نمشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دنک  دامتعا  دناوتب  ناسنا  دشاب و  دنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد 

ارچ اقآ  مییوگیم  یتقو  مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمشد  تسا ، راکبان  نمشد  نمشد ، هک  دش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛

مئاد تسا  اھلاس  هدنب  هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دنخبل  زاب  یدرک ، دھع ] ضقن  ]

لئاسم رد  هقطنم ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت 

دیراذـگب میورب ؛ ار  نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دـیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذـم  اب  میراد ، اـکیرمآ  لاـثما  اـکیرمآ و  اـب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگاـنوگ 

[ اما ، ] دنریگب ار  زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یـساملپید  یـسایس و  نیلوئـسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد 

، درادن یلاکشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچیھ 

؛ رگید دیریگب  زایتما  کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحـص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذـم  لاکـشا 

و ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم 

ینعی نیمھ ، ینعی  یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ 

راوگرزب ماما  بخ  دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دـنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ،

وا زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دـنکیم  لـقن  ناطیـش  لوق  زا  لاـعتم  یادـخ  تسا . یاهداـعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اـعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : اـم 

زا اھامش  دوب ، هداد  امش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  نا هللا  دیوگیم : دناهدرک  تعباتم 

؛ مدرک فلخت  امـش و  هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو 

ار نم  مکـسفنا ،» اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم  لاعتم  یادخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیش 

؛ دننزیم ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو 

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. تسا هدش  رتروانت  زور  رھ  یمالسا  بالقنا  کرابم  کاپ و  لاھن  و  رتهناعاجش ، رتفافش و  زورهبزور  اھدیدھت  اھمیرحت و  اھراشف ، هوبنا  دوجو  اب  ناریا  تلم  تکرح 

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

هک یتیعـضو  نیا  اب  مشاب ؟ نیبشوخ  نم  بخ  تسا ؛ نیبدب  ام  هب  ردـقنیا  ارچ  هک  دـننکیم  هلگ  ریقح  زا  دننیـشنیم ، مھ  رود  ام  نیلوئـسم  اب  هک  اھییاکیرمآ  نایاقآ  الاح 

ام نویزیولت  رد  هک  یاهمانرب  کی  رد  هدش ، تبحص  هک  ناریا  یاھمیرحت  هب  عجار  تارضح  نیا  زا  یکی  ریخا ، زور  دنچ  نیمھ  دوب ؟ نیبشوخ  اھامش  هب  دوشیم  دیراد ، اھامش 

تـسین مولعم  اھمیرحت  دنکیم ، کمک  هقطنم  رد  تمواقم  هب  تسا و  هقطنم  رد  تمواقم »  » رادفرط ناریا  یمالـسا  یروھمج  هکیتقو  ات  هک  دنکیم  نالعا  دـش ، شخپ  مھ 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 37 
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متفگ اجنیا  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، یـصوصخ  تاسلج  رد  نیلوئـسم  هب  مھ  متفگیم ؛ اھراب  اھراب و  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـینیبب ! دروخب ؛ ناـکت  تسرد 

ارچ هک ]  ] دـیآیم شیپ  کشوم  یهیـضق  اقآ ، هن  دوشیم ؟ مامت  اکیرمآ  اب  امـش  یهلئـسم  دـینک ، ینیـشنبقع  یاهتـسھ  یهلئـسم  لابق  رد  امـش  رگا ] دـینکیم  لایخ   ] هک

لح رگا  ار  هیضق  نیا  دینکیم ؛ تیامح  نیطـسلف  زا  سامح ، زا  هللابزح ، زا  امـش  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  تمواقم  یهیـضق  دنوشب ، سویام  کشوم  یهیـضق  زا  دیراد ؛ کشوم 

ام بخ ، یلیخ  دیتفگ  دیدرک و  لصفولح  رگا  ار  رشب  قوقح  یهیضق  دیآیم ؛ شیپ  رشب  قوقح  یهیضق  الثم ] ، ] دیآیم شیپ  رگید  یهیضق  کی  دیدرک ، ینیـشنبقع  دیدرک ،

؟ ار امش  دننکیم  لو  رگم  دیآیم ؛] شیپ   ] تلود هاگتسد  رد  نید  تلاخد  یهیضق  مینکیم ، لمع  امش  یاھرایعم  قبط  رشب  قوقح  رد 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھییاکیرمآ دمآرب . هئطوت  ددصرد  نمـشد  بالقنا  زا  لبق  یتح  هکلب  بالقنا  یزوریپ  لوا  تاعاس  زا  تسین ؛ انعمیب  دندیمان ، مود  بالقنا  ار  تکرح  نیا  ماما  دیدینـش  هکنیا 

زوریپ بالقنا  هک  مھ  دعب  دنتـسناوتن . هتبلا  هک  دننک  یثنخ  ار  مدرم  تکرح  دنزادنیب و  هار  ییاتدوک  کی  دنناوتب  دیاش  هک  اجنیا  دنداتـسرف  مدآ  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  زور  دـنچ 

، درک تموصخ  مالعا  تفرگ ، عضوم  یمالسا  یروھمج  هیلع  لوا  یاھزور  نامھ  زا  اکیرمآ  یانس  هک  یمسر  یسایس  یاھشالت  هچ  دندرک ؛ ار  اھـشالت  ماسقا  عاونا و  دش ،

روشک لخاد  رد  ناشدوخ  نارودزم  اب  ناشدوخ ، لماوع  اب  دـنتفرگ  سامت  هک  ینلع ، ریغ  یاھهار  زا  هچ  دوب - ینلع  یاھهار  دوب ، یمـسر  یاھهار  نیا  هک   - درک میرحت  مالعا 

. دروخ ناشنھد  وت  هک  دننک ، هدافتسا  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  یارب  فلتخم  یاھتیموق  روضح  زا  دنناوتب  دیاش  هک 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ینمشد  ] روج کی  ماجرب  زا  دعب  روج ، کی  ماجرب  یهیضق  رد  روج ، کی  زورما  ات  روج ، کی  گنج  نارود  رد  روج ، کی  گنج  عورـش  زا  لبق  روج ، کی  گنج  زا  دعب  اھییاکیرمآ ] ]

. میدرک میرحت  ار  ناریا  مھ  ماجرب  زا  دعب  ام  هک  دش - شخپ  مھ  ام  نویزیولت  رد  و   - تفگ داتـسیا و  احیرـص  ییاکیرمآ  یهدننکهرکاذم  یاقآ  نیمھ  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  دندرک .]

. تسا نیا  اکیرمآ 

بالقنا  / ٠٩/٠٧/١٣٩۵ ربھر  اب  شترا  ییایرد  یورین  ناھدنامرف  رادید 

اکیرمآ یهرگنک  رد  نوـنکا  اـما  دـش  اـھمیرحت  هب  عـجار  یناوارف  یاـھثحب  تارکاذـم  نیا  رد  دـندوزفا : یاهتـسھ ، تارکاذـم  یاـیاضق  هـب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

! تسا دیدمت  هکلب  تسین ، میرحت  اھنیا  هک  دنتسھ  یعدم  دننکیم و  حرطم  ار  اھمیرحت  دیدمت  یهلئسم 

ضقن میرحت و  زین  یمود  نیا  دـنکیمن و  یقرف  شنامز » ناـیاپ  زا  سپ  نآ  ندرک  عورـش  هراـبود   » اـب میرحت » کـی  ندرک  عورـش  : » دـندرک ناـشنرطاخ  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. تسا لباقم  فرط  یوس  زا  یلبق  تادھعت 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ظفح ار  اھمیرحت  دینک ، یریگتخـس  دیناوتیم  هچرھ  دیریگب ، تخـس  ناریا  هب  هک  یدعب  تلود  هب  دـنکیم  هیـصوت  دوخ  یهیعادو  یهمان  رد  اکیرمآ  قالخاشوخ ! یهجراخ  ریزو 

کی تسا ؛ نادنخ  نمشد  نمشد ، نیا  الاح  تسا ؛ نمـشد  نیا  بخ  دیوگیم - وا   - میتفرگ ام  هکنیاامک  تفرگ  زایتما  ناریا  زا  دوشیم  یریگتخـس  اب  دینادب  دیراد ، هگن  دینک ،

. تسا راتفر  نیمھ  وا  راتفر  اما  دیوگیمن  احیرص  ار  نیا  وا  تسا ، ترارش  روحم  ناریا  هک  تفگیم  احیرص  دمآیم  هک  دوب  نمشد 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا نوگانوگ  تالکـشم  دـشاب ، دوکر  دـشاب ، یراکیب  دنـشاب ؛ تالکـشم  راچد  مدرم  دـننک ؛ ادـج  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  اـھمیرحت  نیا  زا  اـھنآ  فادـھا  زا  یکی 

یروـج دـنرادیمرب ، رھاـظب  هک  مھ  ار  میرحت  دـتفیب و  قاـفتا  اـھراک  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  میرحت  دنـشاب .]  ] تالکـشم راـچد  مھ  مدرم  مینزب ، فرح  روـطنیمھ  اـم  دـشاب ؛

ینعی دوشب ،]  ] رادیاپ مواقم و  یوق ، داصتقا  داصتقا ، هک  مینک  یراک  ام  هک  تسا  نیا  ام  رھزداپ  مینک ؟ راک  هچ  لباقم  رد  دـیاب  ام  دوشن . فرطرب  تالکـشم  نیا  هک  دـنرادیمرب 

ادـیپ شزرا  مھ  شلوپ  دـشاب ، هتـشاد  یوق  داصتقا  هک  یروشک  تسا . روشک  رادـتقا  لماوع  زا  مھ  نیا  میاهتفگ . میاهتفگ و  میاهتفگ و  اھراب  هک  یتمواقم » داـصتقا   » ناـمھ

تفن و ندیکم  نیا  زا  ار  نامدوخ  دیاب  هک  میاهتفگ  اھراب  درک . لیمحت  اھنیا  رب  دوشیمن  رگید  دننکیم و  ادیپ  رابتعا  مھ  شمدرم  دننکیم ، ادیپ  شزرا  مھ  شنیلوئـسم  دـنکیم ،

شرایتخا اما  تسا  ام  لاـم  تفن  تسا ؛ نارگید  تسد  تفن ، ندـش  نییاـپ  ـالاب  تفن و  تسایـس  مینک . مک  جـیردتب  دـیاب  ار  نیا  مینک و  ادـج  جـیردتب  تفن  هب  ندوب  هتـسباو 

. تسا رادتقا  لماوع  زا  یکی  نیا  میشخبب . ماکحتسا  ار ] نآ  هک   ] مینک یروج  مینک ، مواقم  ار  روشک  داصتقا  میناوتب  دیاب  تسا . نارگید  تسد 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

مھ رکشتم  چیھ  میشاب ؟ رکشتم  ارچ  دیـشاب ! رکـشتم  امابوا  تلود  زا  دیـشاب ، رکـشتم  اکیرمآ  زا  دیاب  امـش  دیوگیم  هدمآ ، راک ] رـس   ] هدحتم تالایا  رد  هزات  هک  اقآ  نیا  الاح 

نیا ناشدیما  دندرک ؛ لیمحت  ناریا  تلم  رب  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ندرک  جـلف  تین  هب  ار  نیگنـس  یاھمیرحت  نیا  هک  دوب  یتالیکـشت  نامھ  رد ] مھ  وا  [ ؛ میتسین

رکـشتم الـصا  ریخن ، دیـشاب ؛ رکـشتم  دیوگیم  دنک . جلف  ار  ناریا  دـناوتیمن  ینمـشد  چـیھ  زگرھ  دیـسر و  دـنھاوخن  زگرھ  دندیـسرن و  دـیما  نیا  هب  هتبلا  دـننکب . جـلف  هک  دوب 

؟ اھمیرحت رطاخ  هب  میشاب ؟ رکشتم  ارچ  میتسین .

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تیساسح یلیخ  ملع  یهلئسم  یور  مراد ، تیساسح  یلیخ  گنھرف  یهلئسم  یور  هدنب  دننادیم ، همھ  دشاب ؛ داصتقا  یهلئسم  طقف  ام  یهلئسم  هک  تسین  روجنیا 

نامھ مھ  زورما  تسا ؛ هجوتم  نیا  هب  نمـشد  نوچ  دریگیم ؛ رارق  لوا  تیولوا  رد  روشک  داصتقا  یهلئـسم  مینکیم ، هاـگن  ار  اـھتیولوا  دودـحم  یاـھنامز  رد  هکیتقو  نکل  مراد 

دیدـھت بترم  هک  تسا  هدوب  نیا  نمـشد  یاھدـنفرت  زا  یکی  اکیرمآ ، یلعف  تلود  رد  هچ  اکیرمآ ، یلبق  تلود  یهرود  رد  هچ  دـننک . هجوت  همھ  ار  نیا  دـننکیم ؛ دـنراد  ار  اھراک 

، دوبن ماجرب  رگا  دوب ؛ یمتح  ناریا  رد  گنج  هک  دـیوگیم  ام  نیلوئـسم  هب  مھ ، ییاپورا  لوئـسم  نآ  اھنیا . دـننام  تسا و  زیم  یور  یماظن  یهنیزگ  هکنیا ]  ] و گـنج ؛ هب  دـننک 

یعقاو گنج  تسا ، یداصتقا  گنج  یعقاو  گنج  تسا ؛ رگید  زیچ  یعقاو  گنج  اما ]  ] گنج هب  دورب  ام  نھذ  هکنیا  یارب  گنج ؟ دـنیوگیم  ارچ  ضحم ! غورد  دوب ؛ گـنج  اـمتح 

. تسا یعقاو  گنج  نیا  تسا ؛ روشک  لخاد  رد  یروانف  تیلاعف و  راک و  یاھهصرع  نتفرگ  یعقاو  گنج  تسا ، میرحت 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دـندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دـعب  دوشیمن ! دـنتفگ  یـضعب  دـسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک  مالعا  اھتـسایس  رد  هک  ام 

نآ نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دشر  هن  دتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دصرد  تشھ  زا  شیب  دشر  مینک ، هظحالم 

رارکت میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتـسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دـشر  ینعی  تسا - ام  رظن  دروم  هک  تسین  یزیچ 

اھنیا اقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم  یاهدـع  کـی  تقونآ  میاهدرک .

- رتشیب جراخ  رد  رتمک ، لخاد  رد   - همھ زا  شیب  اھنیمھ  دوخ  دنداد . اھنیا  ار  میرحت  یارگ  دننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دنداد  ارگ  نمشد  هب  ناشدوخ  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ 

. دننکیم هیکت  فعض  طاقن  یور 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 38 
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یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نمشد یهشقن  نیا  دھدب ؛ تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یمالسا و  ماظن  هب  ار  روشک  یداصتقا  یتشیعم و  یاھدوبمک  هک  دنکیم  شالت  دوخ  عیـسو  تاغیلبت  رد  نمـشد 

دنک و لح  ار  ناریا  تلم  یساسا  تالکشم  ار و  ناریا  تلم  یداصتقا  لکشم  تسین  رداق  تسا و  هدوبن  رداق  یمالـسا  ماظن  هک  دننکب  دومناو  روجنیا  دنھاوخیم  اھنآ  تسا .

. تسا یمالـسا  ماظن  هب  اھنآ  یهنیک  توادع و  ضغب و  زا  یـشان  فرح  نیا  یمالـسا . ماظن  ندیبوک  یارب  دننکب  دنھاوخیم  یروجنیا  یهدافتـساوس  کی  دـنک ؛ زاب  ار  اھهرگ 

. تسا هداعلاقوف  هتسجرب و  تامدخ  کی  تسا ، هدرک  تدم  نیا  رد  ناریا  تلم  ناریا و  هب  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هک  یتامدخ  تسا ، عقاو  فالخ  فرح  کی  نیا 

ماـظن ار  یدنمـشزرا  گرزب و  تامدـخ  هچ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  توغاـط ، نارود  رد  ینعی  یمالـسا  نارود  زا  لـبق  اـب  مینک  هسیاـقم  ار  روـشک  عـضو  ار و  تلم  عـضو  رگا 

رد هک  تسا  یناریدـم  یاـھییاناوتان  اـھدوبمک و  هب  طوـبرم  نیا  تـسا ، اـھام  تیریدـم  هـب  طوـبرم  اھفعـض  نـیا  دراد ؛ دوـجو  ییاھفعـض  هـلب ، تـسا . هدرک  میدـقت  یمالـسا 

ار یگرزب  رایسب  یاھراک  دناهتـسناوت  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  یناریدم  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  ییاھییاناوت  یمالـسا  ماظن  اما  دناهدوب ؛ راک  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب 

هدوب نانمشد  یداصتقا  راشف  میرحت و  راشف  رد  فرط  همھ  زا  تلم  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  هکیلاحرد  مھنآ  دنھدب ؛ ماجنا  روشک  یارب  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد 

. تسا

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

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 

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

؛ دـش ناریا  تلم  رب  یلیمحت  گنج  کی  فرـص  راوگرزب ، ماما  کرابم  تایح  یهھد  بالقنا و  لوا  یهھد  نیا  زا  لاـس  تشھ  ینعی  تسا . یلیمحت  گـنج  یهھد  یهھد ۶٠ ،

، ام یداصتقا  زکارم  هیلع  روشک ، هیلع  یپردیپ ، یاھمیرحت  دندرک ؛ میرحت  ار  زیچهمھ  تسا ؛ اھمیرحت  نیرتتخـس  یهھد  یهھد ۶٠  تسا ! راوشد  نیا  ردقچ  دینیبب  امش 

هکنیا یارب  دـنداد ، حالـس  دـنداد ، لوپ  دـندرک ، کیرحت  ار  ییاھهورگ  روشک  فارطا  زا  تسا ؛ یبلطهیزجت  اب  یهزرابم  یهھد  تسا . گرزب  تاراـختفا  یهھد  و  اـم ؛ تلود  هیلع 

. داتفا قافتا  روشک  رد  هک  تسا  یگرزب  ثداوح  نینچ  کی  یهھد  یهھد ۶٠ ، دننک . یبلطهیزجت  دنزادنیب و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناج  هب  ار  اھنیا 

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

، میتفر ولج  ام  دننزب ؛ ام  هب  یساسا  یهمطل  دناهتسناوتن  اھنمشد  زورما  ات  هلب ، دنتسین . راکیب  نانمشد  نم ! نارھاوخ  ناردارب و  نم ، نازیزع  دنتسین ؛ راکیب  ام  نانمشد 

. تسا اـجک  اـت  نمـشد  تحاـقو  دـینیبب  امـش  تسا ؛ نـیمک  رد  نمـشد  اـما  میھدـب ، ماـجنا  گرزب  یاـھراک  میتـسناوت  نمـشد  مـشچ  یروـک  هـب  اـم  مـیدرک ، تفرـشیپ  اـم 

رد ناریا  تلم  یار  نویلیم  لھچ  هب  تقونآ  دنکیم ، ریـشمش  صقر  هلیبق و  سیئر  رانک  رد  دتـسیایم  ضحم  طحنم  یهدـنامبقع  یاهلیبق  ماظن  کی  رد  اکیرمآ  روھمجسیئر 

و نمی ، رازاب  هچوک و  مدرم  زور  بش و  نیلتاق  رانک  رد  دنتـسیایم  هک  یگظحـالمیب  یردهدرپ و  زا  دـح  نیا  اـب  تحاـقو و  نیا  اـب  ینانمـشد  دریگیم ! داریا  دازآ  تاـباختنا  کـی 

، ار هچوک  هکلب ] ، ] ار نمی  یماظن  زکارم  هن  دننکیم ؛ نارابمب  ار  نمی  دـنراد  زور  بش و  هک  تسا  مینولاسود  بیرق  رتالاب ! تحاقو  نیا  زا  رگید  دـنروآیم ؛ رـشب  قوقح  زا  مسا 

اھنآ یوـلھپ  دــنوریم  اـھنیا  تـقونآ  دــنناسریم ؛ لـتق  هـب  ار  گرزب  هـچب و  کدوـک و  نز و  دنــشکیم ، ار  ناـھانگیب  ار ؛ مدرم  یاـھهناخ  ار ، ناتــسرامیب  ار ، دجــسم  ار ، رازاــب 

کی لباقم  رد  رتالاب ؟ نیا  زا  تحاقو  رگید  دننکیم ! میرحت  رـشب  قوقح  رطاخهب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنروآیم و  رـشب  قوقح  مسا  دننکیم و  هلزاغم  رگیدـکی  اب  دنتـسیایم ،

. میراد بالقنا  یگدننکجیسب  تردق  هب  جایتحا  ام  ینمشد  نینچ 

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

؛ تسا رادروخرب  روشک  رد  یاهدرتسگ  رایسب  تاناکما  زا  روھمجسیئر  یساسا ، نوناق  قبط  رب  دنھدب . هژیو  تیمھا  لاغتـشا  دیلوت و  هب  مرتحم ، تلود  یلخاد ، لئاسم  رد 

هب هک  ییاھهدعو  هب  لمع  رد  یگنرد  چیھ  دننک ، لعفلاب  ار  یلخاد  یاھتیفرظ  دننک ، هدافتـسا  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  نیا  زا  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیم  ار  اھراک  زا  یلیخ 

؛ دنشاب اناوت  راکیاپ و  لاعف و  نکراک و  هک  دننکب  باختنا  یروج  مھدزاود - تلود  رد  الاح   - ار فلتخم  یاھشخب  نالوئسم  ار ، نیلوئسم  دریگن . تروص  تسا  هدش  هداد  مدرم 

ناشن یدـمآراکان  دوخ  زا  یـشخب  کی  یداصتقاریغ - هچ  یداصتقا و  هچ   - فلتخم یاھـشخب  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  دربب . شیپ  هللااـشنا  ار  اـھراک  دـناوتب  اـھنآ  ییاـناوت  ینعی 

شیپ ماظن  یاپهباپ  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دیاب  فلتخم  یاھـشخب  تسا ؛ دمآراک  ماظن  تسا ؛ یفاصنایب  نیا  دش و  دھاوخ  هتـشاذگ  ماظن  یدـمآراکان  باسح  هب  نیا  دـھدب ،

رھ تحاقو  لامک  اب  اھییاکیرمآ  دینیبیم  دننک . یزاسمواقم  ار  روشک  دـننک ؛ هدامآ  ار  روشک  دـیاب  اکیرمآ ، یاھمیرحت  لابق  رد  روشک  یزاسمواقم  یارب  نیلوئـسم ] . ] دـنربب

نیا دشاب . هتـشاد  یگداتـسیا  ییاناوت  دشاب و  مواقم  روشک  دنھدیم ، ماجنا  اھنآ  هچنآ  لباقم  رد  دـیاب  دـننکیم ؛ کوک  یدـیدج  زاس  کی  دـننزیم ،]  ] یدـیدج فرح  کی  یزور 

. دنریگب رظن  رد  نیلوئسم  ار  هبناجهمھ  یسایس و  یگنھرف و  یداصتقا و  تمواقم 

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

زیزع و ناتـسود  نیا  لوق  هب  دش . هدافتـسا  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  یهمھ  زا  اعقاو  ینعی  دنکب . یگداتـسیا  تسناوت  دنکب ، تمواقم  تسناوت  یمالـسا  یروھمج 

یتـسیرورت تکرح  هچ ؛ ینعی  رورت  هک  دـنیبب  مھ  زورما  ینارھت  زورما و  لـسن  دـندرک - تبحـص  بوخ  یلیخ  دـندرک و  تبحـص  زورما  یهثداـح  نیا  هب  عجار  هک   - زیزع یاـھناوج 

نیا دنتـسھ . یناـسکهچ  دـننکیم  هلمح  هک  ییاـھنآ  دـنوشیم و  هتـشک  یاهثداـح  کـی  رد  ـالثم  هاـنگیب  روطهب  رفن  جـنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  هک  دوشیم  یروجهچ  تسیچ ؛

هدافتـسا اتدوک  زا  دـندرک ، هدافتـسا  گنج  زا  دـندرک ، هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  دوب . مکاح  تشاد و  رارمتـسا  ییاـجهمھ  عیـسو و  تروصهب  روشک  رد  لاـس  هس  ود  تیعـضو 

بالقنا دندشن ؛ قفوم  نکل  دندرک ، هدافتسا  میظع  تکرح  نیا  بالقنا ، نیا  ماظن ، نیا  هیلع  لیاسو  یهمھ  زا  دندرک ، هدافتسا  میرحت  زا  دندرک ، هدافتسا  تاغیلبت  زا  دندرک ،

. دروآ دوجو  هب  ار  یمالسا  ماظن  درک ، لیمحت  ناھج ] عضو  هب   ] ار شدوخ  درب ، شیپ  ار  شدوخ  دش ، قفوم 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دانع و هزرابم و  تفلاخم و  لبط  رب  هشیمھ  زا  رتشیب  مھ  دـنداد ، شیازفا  ار  میرحت  مھ  مامت ، تحاقو  اب  اھییاکیرمآ ، ام ، تاـباختنا  زا  دـعب  دـینکیم  هدـھاشم  هک  مھ  زورما 

دیاب تسا ، ام  لباقم  رد  هک  یدنلب  فادـھا  هب  هجوت  اب  اھزاین ، هب  هجوت  اب  تیعـضو ، هب  هجوت  اب  اھینمـشد ، هب  هجوت  اب  رگید . تسا  یروجنیا  دـنبوکیم ؛ دـنراد  اھنیا  دـننام 

التعا روشک و  تفرـشیپ  زا  تسا  ترابع  نآ  هک  کرتشم  فدـھ  یارب  شالت  یاضف  راک و  یاضف  یراکمھ ، یاضف   - دـیدج یاضف  نیا  داجیا  رد  دوشب . داـجیا  دـیدج  یاـضف  کـی 

یدصاقم اھنیا  مینک . کیدزن  مدـق  هب مدق یمالـسا ، یروھمج  سدـقم  ماظن  دـصاقم  هب  ار  نامدوخ  میناوتب  دـیاب  دنکیرـش . همھ  دنمیھـس ، همھ  یمالـسا - یروھمج  ماظن 

همھ رگا  دـھاوخیم . ار  همھ  شالت  فدـھ ]  ] نیا اـھنآ . هب  مینک  کـیدزن  ار  ناـمدوخ  دـیاب  تسھ ؛ مھ  زورما  هتـشاد ، دوجو  لوا  زا  یمالـسا  یروھمج  یاھراعـش  رد  هک  تسا 

زورما تسا . ام  یگـشیمھ  یهیـصوت  نیا  میـشاب ؛ مھ  اب  همھ  رگا  میروایبرد ؛ وناز  هب  ار  نامنمـشد  میناوتیم  مینک ، تماقتـسا  میناوتیم  میتسیاب ، میناوتیم  میدرک ، شالت 

یانعم هب ار  مدرم  بناج  یتسیاب  مھ  روشک  نیلوئسم  دننک ؛ راک  دنناوتب  هک  دننک  یراکمھ  دننک ، کمک  ار  روشک  نیلوئـسم  یتسیاب  همھ  منکیم ؛ هیـصوت  اددجم  نم  مھ 

دنتـسھ راک  رـس  رب  هک  اـھتلود  یهمھ  زا  هشیمھ  هک  تسا  نیا  مھ  هدـنب  باد  دـننک . یراـکمھ  مھ  اـب  دـیاب  مھ  فلتخم  یاھـشخب  نالوئـسم  دـننک ؛ تیاـعر  هملک  یعقاو 

. دوب دھاوخ  روجنیمھ  میتسھ  هدنز  ات  هللااشنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، روجنیمھ  مھ  زورما  منکیم ؛ تیامح 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 39 
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ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یناـسنا ؛ یورین  یاـھهنیمز  رد  یتخاـسریز ، یاـھهنیمز  رد   - فـلتخم یاـھهنیمز  رد  روـشک  یاھدرواتـسد  زا  یتـسرھف  کـی  ـالمجم  دـیاش  لاـس ، لوا  تبحـص  رد  نـم 

بالقنا درواتـسد  هچنآ  زا  دننکیم  تلفغ  مھ  نیلوئـسم  دوخ  زا  یـضعب  یتح ] [ ؛ دـننک فارتعا  دـننک ، رارقا  ار  اھنیا  دنتـسین  رـضاح  یـضعب  نوچ  متفگ ؛ نوگانوگ - یاھهنیمز 

طلسم یاھتردق  حضاو  حیرص و  ینمشد  اب  یئاذک ، یاھمیرحت  لیمحت  اب  گنج ، لیمحت  اب  تالکـشم ، همھنیا  اب  دمآ ، شیپ  روشک  یارب  هک  یلئاسم  نیا  اب  هکنیا ] . ] تسا

، تخانـش دـیمھف ، ار  شدوـخ  تیوـھ  ناریا  تلم  درک ؛ تیوـھ  ساـسحا  روـشک  هکنیا  زج  تسین  اـھنیا  درواـیب ، تسد  هب  ار  اھدرواتـسد  نـیا  تـسا  هتـسناوت  روـشک  اـیند ،

. دھدیم ناسنا  هب  ار  سفنهبدامتعا  نیا  دھدیم ؛ ناسنا  هب  ار  یتلاح  نینچ  تیوھ  ساسحا  نیا  درک ؛ تکرح  تردق  توق و  اب  درک ، تیدوجوم  ساسحا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد 

نامدوخ تاناکما  یور  رب  ناممـشچ  ام  هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نکل  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  روشک  یارب  ار  یتالکـشم  هتبلا  میرحت  دـندرک ؛ میرحت  ار  ام 

میدرک ادیپ  ار  یلخاد  دوجوم  یاھتیفرظ  میدرک ، هاگن  میدمآ ؛ دوخ  هب  میدش ، میرحت  یتقو  میدوب . لفاغ  اھنآ  زا  میتسنادیمن ، اما ] ، ] میدوب اراد  ار  اھتیفرظ  زا  یلیخ  دـش . زاب 

ظاـحلزا میتسھ ، یوق  یماـظن  ظاـحلزا  میتسھ ، یوق  یـسایس  ظاـحلزا  میتـسھ ؛ یوق  اـم  نمـشد ، تساوخ  نمـشد و  لـیم  مغریلع  زورما  میدرک . هدافتـسا  اـھنآ  زا  و 

تـسا نیا  شیانعم  ینمـشد ؛ همھنیا  دوجو  اب  میرحت ، همھنیا  دوجو  اب  تسا ، لوا  یاھلاس  زا  رتردتقم  رتیوق و  بتارمب  یمالـسا  یروھمج  زورما  میتسھ . یوق  یتینما 

یاھینمشد طقفهن  درک . رتمواقم  ار  ام  نمـشد ، حیرـص  یاھینمـشد  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  عفن  هب  روشک و  عفن  هب  درب ، راک  هب  ام  هیلع  نمـشد  هک  یدنفرت  زا  ام  هک 

رد یندچ  تسد  تروصهب  اھیـضعب  یاھینمـشد  اما ] - ] رگید یاھاج  یـضعب  اکیرمآ و  رد  دنراک  رـس  زورما  هک  ییاھنآ  لثم   - دننکیم ینمـشد  تحارـصب  اھیـضعب  حـیرص ؛

؛ میدـش رتمواقم  یھلا ، تیادـھ  قیفوت و  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  ام  اھینمـشد ، نیا  لباقم  رد  تسا . ینمـشد  مھ  نآ  میدرک ؛ ضرع  البق  ام  هک  تسا ، نیلمخم  شکتـسد 

یاـھهار ناریا  تلم  یھلا ، قـیفوت  هب  زورما  میدـلب . مھ  ار  نمـشد  اـب  یهلباـقم  یاـھهار  میرتیوـق . لوا  یاـھلاس  زا  بتارمب  زورما  اـم  درک . ادـیپ  شیازفا  ناـمسفنهبدامتعا 

نمـشد و زا  میراد ، رتشیب  مھ  تاناکما  دننکیم ؛ دروخرب  هک  نمـشد ، اب  دننک  دروخرب  دیاب  روجهچ  دـننادیم  دـندلب ، نیلوئـسم  تفرگ ؛ دای  ار  نمـشد  یاھدـنفرت  اب  یهلباقم 

. میرادن یسارھ  چیھ  مھ  نمشد  یاھدنفرت 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

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 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 40 
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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 

مھ اھتردـق  یهیاس  ریز  نتفرگ  رارق  نودـب  دـننیبب  اھتلم  هک  تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  ایند  رد  نیا  تسا ! مھم  یلیخ  نیا  میاهدـش ؛ دـنمتردق  اکیرمآ ، یزروتموصخ  دوجو  اـب 

ناشن المع  ام  ار  نیا  دورب ؛ ولج  شدوخ  یاپ  یور  دتـسیاب و  دنک و  تکرح  دنک و  دشر  دناوتیم  مھ  اھتردق  تموصخ  اب  هکلب  دنک ، تکرح  دـنک و  دـشر  تسا  نکمم  تلم  کی 

و دیسرتن ، اھنآ  زا  درک و  یگداتـسیا  اھتردقربا  لباقم  رد  ناوتیم  دھدب  ناشن  هک  دش  وگلا  اھتلم  یارب  اھروشک و  یارب  ناریا  تلم  دنکیم . ینابـصع  ار  اھنیا  مھ  نیا  میداد ،

قافتا میرحت  نارود  رد  اھنیا  یهمھ  دنتحاران ، ردـقنیا  نآ  زا  اھنیا  الاح  هک  ییاھزیچ  نیمھ  کشوم و  نیمھ  یماظن و  یاھتفرـشیپ  نیا  هک  دـینادیم  تفر . شیپ  لاحنیعرد 

دنچ یـشرازگ  کی  دـنکیم . تحاران  دـنکیم و  بجعتم  ار  اھنآ  هک  تسا  نیا  هداتفا ؛ قافتا  نارود  نیا  رد  هداتفا ، قافتا  هچنآ  و  لماک ! میرحت  میدوب ، میرحت  رد  ام  ینعی  هداـتفا ،

شیامزآ هزات  ام  تقونآ  ار  یکشوم  کی   - دوب هتشون  یاهلاقم  کی  رد  تسینویھص ، میژر  نیمھ  لام  تسینویھص ، یلیئارسا و  لارنژ  کی  هک  دنداد  نم  هب  نیا ، زا  لبق  لاس 

دنناوتیم دنمھفیم ، دننیبیم ، اھنیا  دـننام  هراوھام و  اب  اھنیا  دـیمھفیم ؛ دوب ، دراو  بخ  مدآ  نیا  نیا ؛ زا  لبق  لاس  دـنچ  دـش ، شیامزآ  هک  ییاھکـشوم  زا  یکی  میدوب ، هدرک 

نیا هتـسناوت  هک  منکیم  نیـسحت  ار  ناریا  اما  منمـشد  ناریا  اب  نم  دھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هتـسناوت  ناریا  هک  منکیم  تریح  منکیم ، بجعت  اعقاو  نم  دـننک - یبایزرا  تسرد 

. دنیبیم دراد  نمشد  بخ  ار  نیا  دوب . نیا  شفرح  نومضم  دھدب ؛ ماجنا  ار  یراک  نینچ  کی  هتسناوت  تسھ ، شیور  هک  ینیگنس  میرحت  نیا  اب  دھدب ؛ ماجنا  ار  راک 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دینک و هراپ  دیابن  هن ، دنتفگ  دندرک ، موکحم  اھنیا  دوب - هدرک  یطلغ  کی   - منکیم نینچ  منکیم ، هراپ  نم  هک  دوب  هتفگ  وا  دناهدرک ؛ دیکات  ار  ماجرب  یهلئـسم  ییاپورا ، یاھتلود 

بخ نکن ! هراپ  ار  ماجرب  امـش  دـنیوگب  وا  هب  طقف ]  ] هک تسین  یفاک  نیا  نکل  تسا ،]  ] بوخ مینکیم و  لابقتـسا  ام  ار  شرادـقم  نیا  ینعی  تسا ، بوخ  بخ ، یلیخ  اھنیا .

، دنکن هراپ  فرط  هکیمادام  میاهتفگ  هتبلا  مھ  ام  دوشن ؛ هراپ  دـنھاوخب  هک  تسا  یعیبط  تسا ؛ اکیرمآ  عفن  هب  مھ  تسا ، اھییاپورا  عفن  هب  مھ  تسا ؛ اھنآ  عفن  هب  ماجرب 

. تسین یفاک  اھتنم  تسا ؛ بوخ  رادقم  نیا  نیاربانب  بخ ، مدوب . هتفگ  رگید  زیچ  البق  الاح  مینکیم ! شزیرزیر  ام  درک ، هراپ  رگا  اما  مینکیمن ، هراپ  مھ  ام 

دنراد راظتنا  اھنیا  الاح  هک  ییاھراک  نیمھ  ای  اھمیرحت  نیمھ  اب  الثم   - درک ضقن  اما  درکن  هراپ  وا  هچنانچ  رگا  دنتـسیاب . اکیرمآ  یلمع  یاھمادـقا  ربارب  رد  دـیاب  اھییاپورا  ـالوا 

ام دـنیوگب  هکنیا  دنتـسیاب ؛ دـیاب  تسین ! مھ  یراـظتنا  یلیخ  هک  سیلگنا  زا  ـالاح  ناـملآ . هسنارف ، وا ؛ لـباقم  رد  دنتـسیاب  اـھییاپورا  دـیاب  دـیایب - نوریب  ناـشهرگنک  زا  هک 

. تسین یفاک  میفلاخم ،

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

نانمـشد یفنم  تاغیلبت  هب  هجوت  نودب  دندوزفا : دـندناوخ و  دـیفم  ار  هیـسور  ناریا و  دـض  رب  اکیرمآ  یاھمیرحت  اب  کرتشم  یهلباقم  یارب  یراکمھ  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

، هبناجدـنچ ای  ود  یداصتقا  تالماعم  رد  یلم  لوپ  ندرک  نیزگیاج  رالد و  فذـح  هلمج  زا  ییاھشور  اب  ار  اـھییاکیرمآ  یاـھمیرحت  میناوتیم  اـھروشک ، طـباور  فیعـضت  یارب 

. مینک یوزنم  ار  اکیرمآ  رثایب و 

نایوجشناد  / ٠٨/١١/١٣٩۶ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب دندرک ، دامتعا  اکیرمآ  هب  هک  مھ  ییاھنآ  هب  یتح  هن ، دوشب ؛ مک  ناشینمشد  دیاش  مییایب ، رانک  اکیرمآ  اب  هرذکی ، الثم  یروجکی ، الاح  دنیوگیم  هک  دنتسھ  اھیـضعب 

دنک و هزرابم  اھیسیلگنا  اب  دناوتب  هکنیا  یارب  قدصم  رتکد  ( ۴ .) قدصم رتکد  یسکهچ ؟ لثم ] [ ؛ دندرکن محر  نتفرگ ، کمک  یارب  دنتفر  اکیرمآ  غارس  هب  دنتسب ، دیما  اکیرمآ 

متـشھوتسیب یاتدوک  درک . دامتعا  اھنآ ] هب  [ ؛ درک تساوخرد  درک و  هرکاذـم  درک ، تاقالم  اھنآ  اب  اھییاکیرمآ ؛ غارـس  تفر  شدوخ ، لایخ  هب  دتـسیاب  اھسیلگنا  لـباقم  رد 

، دنھاوخیم رکون  اھنیا  دنتسین ؛ یضار  اھنیا  مھ  قدصم  لاثما  هب  یتح  ینعی  قدصم . هیلع  تفرگ ، ماجنا  ناریا  رد  اکیرمآ  یهلیـسوهب  هکلب ]  ] سیلگنا یهلیـسوهب  هن  دادرم 

یـساسح دنمتورث  تکربرپ  تمعنرپ  روشک  نیا  رب  هک  دنھاوخیم ؛ یمدآ  روجنیا  یولھپ ؛ یاضردمحم  لثم  یـسکهچ ؟ لثم  دنھاوخیم ؛ روخیرـسوت  دنھاوخیم ، هدرپسرس 

نیا اھییاکیرمآ  اھنآ ؛ میلـست  هتـسبتسد و  دشاب  یرفن  کی  دـنک ؛ تموکح  تسا ، ساسح  نوگانوگ  یاھییاناوت  ظاحلزا  تسا ، ساسح  ییایفارغج  تیعقوم  ظاحلزا  هک 

رد دندرک ؛ ینمـشد  ام ، یربرفاسم  یامیپاوھ  ندرک  طقاس  یهنیمز  رد  دندروخ ؛ یرـسوت  دندرک و  ینمـشد  سبط  یهیـضق  رد  نمـشد . دنوشیم  دـشن ، رگا  دـنھاوخیم ؛ ار 

حالطـصاهب  - یاهتـسھ تارکاذـم  یهجیتـن  یاهتـسھ و  تارکاذـم  ندرک  بارخ  یهنیمز  رد  دـننکیم . ینمـشد  دـنراد  مھ  زورما  دـندرک ؛ ینمـشد  لوا  زور  زا  اـھمیرحت  یهنیمز 

. دننمشد دننکیم ؛ لمع  دنراد  ار  تثابخ  تیاھن  ماجرب -

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 

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

. هدش راکشآ  یمالسا  یروھمج  نیملسم و  مالسا و  هیلع  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  دیلپ  تاین  دروم  رد  قیاقح  زورما 

. دـنکن رثا  میرحت  ات  مینک  یتمواقم  داصتقا  مینک ، ازنورد  مینک ، ینورد  ار  نامداصتقا  یتسیاب  ام  دـننکیم ، میرحت  اـھنآ  مینادـب ؛ دـننکب  دـنناوتیم  اـھنآ  هک  ار  ییاـھراک  دـیاب ] ]

یوق ار  یلخاد  دـیلوت  دزاسیمن ؛ دـیلوت  فعـض  اب  دزاسیمن ، هیوریب  تادراو  اب  یتمواقم  داصتقا  دـننکن ؛ افتکا  نابز  هب  دـنریگب ، یدـج  مرتحم  نالوئـسم  ار  یتمواقم  داـصتقا 

، دنرخیم زیچهمھ  هک  دنتـسھ  یتلود  یاھهاگتـسد  رازاب ، مھم  رادیرخ  کی  دنھدب . حـیجرت  هباشم  یجراخ  لوصحم  رب  ار  یلخاد  لوصحم  یتلود ، یتموکح و  تارادا  دـننک .

تسا نمشد  میرحت  رحسلالطاب  اھنیا  یهمھ  دننک . لابقا  یلخاد  دیلوت  هب  مدرم  دنھدب . حیجرت  ار  نآ  تسا ، یلخاد  دیلوت  هچنآ  دنراد ؛ مزال  زیچهمھ 

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تاجرد یملع ، یهبتر  ظاحل  زا  ام  میاهداد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  اجنیا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دربب . شیپ  یملع  ظاحل  زا  ار  شیاھناوج  ات  دنک  شالت  مالـسا  یایند  تسیاب 

[ اما [ ؛ زواجتم یاھتردـق  فرط  زا  میتسھ  میرحت  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  ام  میاهداد ؛ ماجنا  میرحت  نارود  رد  مھ ]  ] ار اھراک  نیا  یهمھ  میاهدروآ . ـالاب  بتارمب  ار  ناـمدوخ 

. میوشب دنمهرھب  نامدوخ  یاھورین  زا  میتفیب ، نامدوخ  دای  هب  میتفیب ، نامدوخ  رکف  هب  میروایب ، تسد  هب  ار  نامدوخ  ییافوکش  میناوتب  هک  درک  کمک  ام  هب  میرحت  نیا 

« يداصتقا ميرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دندناسر تدـش  هب  ار  گنج ] ] نیا دـننکیم ؛ یداصتقا  گنج  ام  اب  دـنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  ام و  روشک  رد  تسا  مھم  داصتقا  هک  دـندیمھف  دـندرک . یداصتقا  گنج  ام  اب 

نیا رب  میدرک  هبلغ  میدـماینرد و  وناز  هب  میدروخن ، تسکـش  هللادـمحب  ام  تسا . ام  اب  یداصتقا  گنج  یاھـشخب  زا  یکی  میرحت ، دراد ؛ همادا  یداـصتقا  گـنج  نیا  مھ  زورما 

. تخاس میھاوخ  ییافوکش  یارب  یرازبا  هللااشنا  اھمیرحت  زا  درک و  میھاوخ  هبلغ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  لکشم .

ناتسچولب  / ١١/١۶/١٣٩۶ ناتسیس و  ناتسا  یادھش  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  ادھـش  دای  ادھـش و  مان  اب  میدـنمزاین . نیا  هب  همھ  تسا ؛ ام  زیزع  یادھـش  دای  رکذ و  دـنمزاین  نانچمھ  ماـظن  نیا  روشک و  نیا  تشاد . یمارگ  دـیاب  ار  ادھـش  داـی 

ماظن لباقم  رد  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یماظن  کی  یمالـسا  یروھمج  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  یمالـسا ، یروھمج  یهلیـسوهب  یهدـشدیلوت  تاراختفا 

اب یگنھرف ، حالس  اب  یماظن ، حالس  رازبا  اب  هتساخرب ؛ وا  اب  ینمشد  هب  شدوخ  یاھرازبا  یهمھ  اب  نردم  تیلھاج  اذل  تسا ، هدرک  تمواقم  یگداتسیا و  نردم  تیلھاج 

هیلع ار  یرازبا  عون  همھ  دراد - دوجو  هنافـساتم  ایند  رد  هک  یایرـسارس  رقتـسم و  لطاب  نیا   - دـیدج تیلھاـج  نیمھ  یداـصتقا . میرحت  رازبا  اـب  دـیدج ، دـیدپون و  یاـھرازبا 

هب راداو  ار ] نآ   ] دنتـسناوتن دـنھدب ؛ تسکـش  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـسناوتن  دـندرک و  ماـیق  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  هـمھ  تـسا . هدرب  راـک  هـب  یمالــسا  یروـھمج 

ارچ دنتـسناوتن . متـشگرب ؛» هتـساوخ  نیا  زا  متـشگرب ، مفرح  نیا  زا  نم   » دـیوگب هک  دـننادرگرب  شدوخ  یاـھفرح  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوتن  دـننک ؛ ینیـشنبقع 

رایـسب یهریجنز  نیا  رخآ  دـینیبیم  امـش  میـسریم ، هک  اجنیا  اھیگداتـسیا . اھنامیا و  توق  تسیچ ؟ توق  تلع  تسا . یوق  یلیخ  یمالـسا  یروھمج  نوچ  دنتـسناوتن ؟

. دوشیم یھتنم  اھنیا  هب  نارگراثیا ؛ هب  ناراکادف ، هب  نازابناج ، هب  ادھش ، هب  دوشیم  یھتنم  مھم ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دنناوتب هک  مھ  یاهلیـسو  رھ  زا  فدھ .]  ] نیمھ یارب  دننکیم  دنراد  مھ  ار  اھـشالت  ماسقا  عاونا و  دنک ؛ یریگولج  تماقتـسا  رارمتـسا و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ 

دننکیم هدافتسا 

...

مھ مدرم  هدمآ ، هک  دیآیم  دوجو  هب  یایداصتقا  تالکـشم  دراذگیم ؛ رثا  مدرم  یگدنز  یور  میرحت  بخ  میرحت ؛ الثم  تسین ، اھنیا  دـننام  یزاجم و  یاضف  رد  شالت  مھ  طقف 

دوجو هب  ار  یلمعلاسکع  روجنیا  یمالـسا  ماظن  بالقنا و  اب  دـنویپ  بالقنا ، هب  یهقالع  بالقنا ، هب  قشع  لاحنیعرد ، اـما  تسا ، دـنب  تالکـشم  نیا  هب  ناشتـسد  همھ 

. دروآیم

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، لاس لھچ  نیا  رد  تسا . یمک  زیچ  تسین ، یدایز  زیچ  لاس  لھچ  تلم ، کی  خـیرات  رد  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس  لھچ  میبـالقنا . یزوریپ  یگلاـسلھچ  یهناتـسآ  رد  اـم 

هدرک ادـیپ  همادا  فلتخم  یاھلکـش  هب  اھمیرحت  نیا  میدوب و  میرحت  لوا - زور  زا  ابیرقت   - لوا لاس  زا  ام  دـندرک ؛ تکرح  خالگنـس  یور  رب  اعقاو  دندیـشک ؛ یدایز  تمحز  ام  تلم 

ماجنا ار  اھتفرـشیپ  نیا  میدوب و  میرحت  اـم  ینعی  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  میرحت  لاـح  رد  اھتفرـشیپ - نیا  یهمھ   - تسا هداـتفا  قاـفتا  هچنآ  یهمھ  تسا . هدـش  داـیز  تسا و 

. تسا ناریا  تلم  ییاناوت  بالقنا و  ییاناوت  یهدنھدناشن  نیا  میداد ؛

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

نیا رد  هکنانچمھ  ناریا ، تلم  لباقم  رد  نمـشد  دـنکیم ، هدـھاشم  روشک  نیا  یاھناوج  زا  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  ناسنا  هک  ییاھهزیگنا  نیا  اب  رون ، نایھار  تکرح  نیا  اب 

لئاسم میرحت ، لئاسم  دننکیم ، رازآ  دننکیم ؛ ییاھتیذا  هلب ، دـنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب  دـھدب ، ماجنا  یراک  تسا  هتـسناوتن  لاس  لھچ 

تکرح یارب  تسا  یدـج  اھمیمـصت  یتقو  تسا ، یوق  هدارا  یتقو  دـنکیمن ؛ فقوتم  اما  ار  تلم  دـنکیم  رازآ  اـھراک  نیا  تسھ ، اـھراک  نیا  زا  نوگاـنوگ ، تاـغیلبت  یداـصتقا ،

رب میمـصت  دـننکیمن و  هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دنـسانشیم ، تسا  اھنآ  لـباقم  رد  هک  ار  نمـشد  دـنراد و  ار  مزـال  تریـصب  اـھناوج  یتقو  ندرک ، تفرـشیپ  یارب  ندرک ،

. دنک فقوتم  ار  میظع  تکرح  نیا  دناوتیمن  نمشد  دنزب ، یاهبرض  دناوتیمن  نمشد  دنکب ، یتکرح  دناوتیمن  نمشد  دننکیمن ، فیعض  ناشدوخ  رد  ار  نمشد  اب  یهلباقم 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

. مدید ار  اھامش  یاھراک  مدوب ، هاگشیامن  نیا  ندید  لوغشم  تعاس  دنچ  متفر و  نم  منیبب . هدنب  هک  دندرک  تسرد  یلخاد  تادیلوت  زا  یکچوک  هاگـشیامن  کی  اجنیا  زورید 

نیا اب  میراد ، ام  هک  یایراتفرگ  همھنیا  اب  تیفیک ، ظاـحلزا  شزرااـب  یلخاد  دـیلوت  نیا  دیـسوب ! ار  اھامـش  تسد  دـیاب  دیـسوب ، ار  یناریا  رگراـک  دـنمرنھ  تسد  دـیاب  اـعقاو 

هب ناسنا  یتقو  لاحنیعرد  دنراذگیم ؛ ام  یاپ  ولج  ملاع  نیربکتسم  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  دنریگیم ، ار  هتفرشیپ  نیشام  ولج  دنریگیم ، ار  هیلوا  داوم  ولج  هک  اھمیرحت 

- تسا امـش  تسد  یاھراک  نیمھ  هک   - ار ناشدوخ  تالوصحم  تکرـش ، اـھهد  اـجنیا  زورید  دوب !] مھ   ] زیچ همھ  دراد ! یایگتـسجرب  بجع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  لوصحم 

همھ ریرحتمزاول و  رازبا و  لاچخی و  هناخ و  لیاسو  شیارآ و  مزاول  وراد و  ات  دیریگب  رولب  ینیچ و  یگدـنز و  لیاسو  هتخود و  سابل  شفک و  شامق و  زا  میدـید ؛ ام  اجنیا  دـندروآ 

ورف میظعت  رـس  یلخاد  راک  یورین  لباقم  رد  اعقاو  ناسنا  دوب . زاتمم  همھ  دوب ، هتـسجرب  همھ  دیـشک - لوط  مھ  تعاس  دـنچ  هک   - دـنداد ناشن  ام  هب  زورید  اـجنیا  هک  زیچ ،

زا تیامح  ینعی  یناریا  یالاک  زا  تیامح  بخ  دننکیمن ! لمع  ای  دننکیمن  قیدـصت  ای  دـننکیمن  رواب  ای  یاهدـع  کی  یناریا ، یالاک  زا  تیامح  میوگیم  هک  هدـنب  تقونآ  دروآیم !

تیامح دیاب  همھ  دنک ؛ تیامح  دیاب  تلود  مھ  دننک ، تیامح  دیاب  مدرم  مھ  تسا ؛ هبناجهمھ  تیامح ، نیا  دـیلوت ! زا  تیامح  ینعی  راک ، یورین  زا  تیامح  ینعی  رگراک ، نیا 

. دننک

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رتخاتـسگ ار  وا  هکلب  درک ، دـھاوخن  دـنک  ار  وا  ینمـشد  غیت  میراد - یدراوم  کـی  رد  اـم  بخ  هک  یایمـسوم  یاھیجنـستحلصم  رطاـخهب   - نمـشد نیا  لـباقم  رد  فاـطعنا 

ترارش یهمسجم  شدوخ  هک  یریرش  روھمجسیئر  نامھ  دندمآ . رتدنت  اھنآ  میدمآ ، هاتوک  یرادقم  ام  هک  ییاج  رھ  مینکن  شومارف  تسا . هبرجت  کی  مھ  نیا  درک ؛ دھاوخ 

ناریا یور  ار  ترارـش  روحم  مسا  داتـسیا ، راـختفا  اـب  دـیمان و  ترارـش  روحم  ار  ناریا  دوب ، هداد  ناـشن  وا  هب  تبـسن  تقو  تلود  هک  ییاـھفاطعنا  لـباقم  رد  مود - شوـب   - دوـب

ییاھراک دندرک ، داجیا  اھنیا  هک  ییاھمیرحت  نیا  زا  یلیخ  لباقم  رد  بخ  ام  دینک ؛ هظحالم  امـش  مھ  نالا  دوب . هدش  هداد  ناشن  ییاھفاطعنا  وا  لباقم  رد  نوچ ] [ ؛ تشاذـگ

، اھهنیزھ نیا  نتخادرپ  لباقم  رد  دوب . نتخادرپ  هنیزھ  عون  کی  عقاو  رد  نیا ] [ ؛ میدادـن ماجنا  یایوق  یلمع  تکرح  کی  اما  میدرک  ضارتعا  دـندرک ، هک  ییاـھفالخ  دـندرک ، هک 

لباقم رد  ینیـشنبقع  دننکیم ؛ یراکبلط  دننزیم ، فرح  نادـیم و  هب  دـنیآیم  حـیقو ، هناراکبلط ، خاتـسگ ، شاهجراخ ، ریزو  اکیرمآ و  روھمجسیئر  هک  دـینیبیم  امـش  الاح 

. درادن اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثات  چیھ  اھنآ  لباقم  رد  فاطعنا  اھنآ ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـندروخ تسکـش  ایند  رد  یـسایس  یوربآ  ظاحل  زا  یقوقح ، ظاحل  زا  یقالخا ، ظاحل  زا  ماجرب [  [ هیـضق نیا  رد  اھییاکیرمآ  اـعقاو  دـنتفگ  روھمجسیئر  یاـقآ  هک  روطنیمھ 

اکیرمآ هکنیا  یارب  میدرک  عورـش  ار  هرکاذـم  اـم  اـیآ  هک  منک  حرطم  ار  نیا  مھاوـخیم  نم  اـما  تسین  یدـیدرت  نیا  رد  تسا و  یتـیعقاو  کـی  نیا  دـش ؛ وربآیب  اـکیرمآ  هلب ، بخ 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 42 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38725
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38907
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39173
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39480
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39655
http://farsi.khamenei.ir


هتـشادرب اھمیرحت  زا  یرایـسب  هک  دـینکیم  هظحالم  امـش  و   - دوشب هتـشادرب  اھمیرحت  هکنیا  یارب  میدرک  عورـش  ار  هرکاذـم  اـم  دوب ؟ نیا  اـم  یهرکاذـم  فدـھ  دوشب ؟ وربآیب 

یهمانعطق اب  ماجرب و  یهبوصم  اـب  هک  ار  یاهیوناـث  یاـھمیرحت  ناـمھ  درک ؛ میھاوخ  لـیمحت  ناریا  رب  ار  ناـنچونینچ  یاـھمیرحت  هک  دـننکیم  دـیدھت  دـنراد  مھ  ـالاح  هدـشن ،

بخ دمآ ؛ دوجو  هب  فاکش  اکیرمآ  اپورا و  نیب  الثم  دوشیم  هتفگ  ای  دوب ؟ نیا  فدھ ، دننادرگرب - اھنیا  دنھاوخیم  هرابود  ار  اھنامھ  دش ، هتـشادرب  للم  نامزاس  تینما  یاروش 

هب بارکـش  اپورا  اکیرمآ و  نیب  هک  میدرک  هرکاذم  رگم  ام  میدرکن . هرکاذـم  نیا  یارب  ام  نکل  هدـمآ ،] دوجو  هب   ] ناشنیب مھ  یتیمھامک  یرھاظ  فاکـش  کی  تسا  نکمم  هلب ،

یهیقب دشن ، نیمات  نیا  رگا  دوشب ؛ نیمات  دـیاب  نیا  و  دوب ؛ نیا  یارب  هرکاذـم  یهمادا  دوب ، نیا  یارب  هرکاذـم  عورـش  دوشب ؛ فرطرب  میرحت  هک  میدرک  هرکاذـم  ام  دـیایب ؟ دوجو 

کمک رگیدمھ  هب  دننکیم ، تکرح  اکیرمآ  لابند  اھییاپورا  دننکیمن ؛ مھ  تفلاخم  اھییاپورا ]  ] هک مدرک  ضرع  و  تشاد . دھاوخن  ار  یدایز  شزرا  هدش ، لصاح  هک  ییاھزیچ 

مھ مایپ  رگیدـکی  هب  دـننکیم ، مھ  کمک  مھ  هب  اھنیا  ؛ ارورغ لوقلا  فرخز  ضعب  ٰیلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنـالا و  نیطایـش  اودـع  یبن  ـل  کل اـنلعج  کلاذـک  و  دـننکیم : مھ 

. دننکیم مھ  یحور  تیوقت  ار  رگیدکی  دننکیم ، مھ  کمک  دنھدیم ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ البق  دنلوغـشم . مھ  لاعف  لکـش  هب  تسا ، اھنآ  یرادهنازخ  ترازو  عافد ، ترازو  یاج  هب  ام  هیلع  گنج  قاتا ] [ ؛ یرادهنازخ ترازو  رد  تسا  هدرب  ار  گنج  قاتا  ام  نمـشد 

جلف ار  یمالسا  یروھمج  تسناوتن  اھنآ  مشچ  یروک  هب  هک  هدننکجلف  یاھمیرحت  ناشدوخ  لایخ  هب   - دندرک عورـش  ار  اھمیرحت  نآ  هک  مھ ]  ] لاس ٩٠ و ٩١ دوب ؛ روجنیمھ 

لوغـشم زوروبش  دـندوب ؛ لاعف  روجنیا  ینعی  تفرگیم ؛ سامت  فلتخم  یاھروشک  رد  فلتخم  یاھکناب  یاسور  کیاکی  اب  تفریم  ییاـکیرمآ  ریزو  یتح  دـندوب ؛ لاـعف  دـنک -

تروصهب دیاب  دنک ، ینابیتشپ  دیاب  هجراخ  ترازو  دوشب ؛ لیکشت  یداصتقا  یهعومجم  رد  نمشد  نیا  ترارش  اب  یهلباقم  داتس  تسیاب  مھ  اجنیا  منکیم  ضرع  نم  دندوب .

. دننک لابند  ار  راک  نیا  دوشب و  لیکشت  داتس  نیا  تلود  یداصتقا  زکرم  رد  تسیاب  نکل  دنک  کمک  هارمھ 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا راک  اھنیا  دـییوگن  تسین . شدوخ  تادـھعت  هب  دـنباپ  اکیرمآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دـنک ؛ لـماعت  اـکیرمآ  اـب  دـناوتیمن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  تسا  نیا  لوا  یهبرجت 

ابیرقت مھ  اـھنآ  دوـب ، تاـسلج  دـنباپ  اـپورا  رد  زور  هدزناـپ  زور ، هد  شاهجراـخ  ریزو  درک و  تبحـص  تسـشن ، اـم  اـب  هک  مھ  لـبق  تلود  هن ، تـسا ؛ پـمارت  راـک  تـسا و  تـلود 

فالخرب اکیرمآ  تلود  دـندرک . لمع  ناشدوخ  تادـھعت  فالخرب  مھ  اـھنآ  دـندرک ، میرحت  مھ  اـھنآ  دـندرک ؛ ضقن  یلو  دـندرک  لـمع  یرگید  لکـش  هب  ـالاح  دـندوب ؛]  ] روجنیمھ

ریبعت هب  دـندرک ، ماجرب  اب  لوا  زا  هک  ییاـھدروخرب  یهعومجم  دـنکیم . دـییات  ار  نیمھ  مھ  یلبق  نوگاـنوگ  یاـیاضق  تسین ؛ مھ  لوا  راـب  نیا  دـنکیم ؛ لـمع  شدوخ  تادـھعت 

دندوب هدرک  یزورهنابـش  شالت  اعقاو  دـندوب و  هدیـشک  ار  تمحز  نیا  ناشدوخ  هک  ام  مرتحم  یاھتاملپید  ار  نیا  دوب ؛ ماجرب  مسج  حور و  ضقن  اـم ، یاـھتاملپید  تارـضح 

. دندرک ضقن  ار  ماجرب  مسج  یھاگ  ماجرب و  حور  یھاگ  هدـش ؛ ضقن  ماجرب  هک  دـنتفگ  اکیرمآ  لبق  تلود  نامز  رد  تلود و  نیا  نامز  رد  ررکم  اھراب و  ماجرب ، یهلئـسم  یارب 

 - مدش جراخ  هدھاعم  زا  نم  دیوگیم  دنزیم و  شیاضما  ریز  ندروخ  بآ  لثم  مھ  دعب  دنکیم ، ضقن  ار  یللملانیب  یهدھاعم  یتحار  نیا  هب  هک  تایصوصخ  نیا  اب  یتلود  بخ ،

لماعت دناوتیمن  یمالسا  یروھمج  لقاال  تلود  نیا  اب  هک  تسا  ادیپ  بخ  هدھاعم -]  ] نالف زا  میدش  جراخ  ام  هک  دھدیم  ناشن  ار  شیاضما  ینویزیولت ؛ یشیامن  یاھراک  اب 

. دنک

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھیزوریپ اھتیقفوم و  ندرک  کچوک  اب  اھفعـض ، ندرک  تشرد  اب  غورد ، اب  هعیاش ، اب  دـنریگب ؛ وا  زا  دراد ، ناریا  تلم  هک  ار  یراـختفا  ساـسحا  نآ  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ 

ذوفن بحاص  تسا ، ایند  رد  دنموربآ  تسا ، ربتعم  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  دـنکیم  ساسحا  دراد ؛ یراختفا  ساسحا  کی  زورما  ناریا  تلم  دـنریگب . ار  ساسحا  نیا 

، دـنریگب تلم  زا  دـنھاوخیم  ار  راختفا  ساسحا  نیا  دـننکیم ، راختفا  ساـسحا  تلم  داد ؛ دـھاوخ  ماـجنا  دـھدیم و  ماـجنا  هداد و  ماـجنا  ار  یمھم  یاـھراک  تسا ، هقطنم  رد 

رد ناشدوخ . زا  دناهداد  ناشن  غوبن  اتقیقح  بالقنا  زا  یشان  یروابدوخ  تکرب  هب  بالقنا و  تکرب  هب  ام  نیلوئـسم  تلم و  دنھدب . هولج  تسکـش  ار  اھیزوریپ  دننک ، بلس 

امش لاحنیعرد  هتـشاد ، دوجو  یراتفرگ  همھنیا  میتشاد ؛ میرحت  میتشاد ، گنج  میتشاد ، یراتفرگ  ام  همھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  یمھم  یاھراک  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط 

رد یللملانیب ، تزع  یهنیمز  رد  یمومع ، یاھیھاگآ  حطـس  اقترا  رد  نامرد ، تشادھب و  یهنیمز  رد  یروانف ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  یزرواشک ، یهنیمز  رد  دینیبب 

هتفرگ ماجنا  هچنآ  اتقیقح  هدـش ؛ روشک  نیا  رد  راک  ردـقچ  روشک ، رـسارس  رد  یمومع  یهدرتسگ  تامدـخ  دروم  رد  ناـنیمطا ، دروم  حیحـص و  یعقاو و  یرـالاسمدرم  دروم 

. تسا انتعا  لباق  مھم و  رایسب  هملک  یقیقح  یانعمهب  تسا ،

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ندرک یفرعم  تسکـش  ار  اـھیزوریپ  نوگاـنوگ ، یاھینکـشراک  یرواـنف - میرحت  مھ  داوـم ، میرحت  مھ   - مـیرحت لـثم  اـھنامرآ ؛ تمـسهب  تـکرح  یارب  یلمع  عـناوم  داـجیا 

ماجنا اضرف  ار  یطلغ  راک  کی  دھدیم ، ناشن  یفعـض  کی  تالیکـشت  نالف  ریدـم  نالف  ندرک . ماظن  هب  بستنم  ار  یتیریدـم  یاھفعـض  نداد ، هولج  گرزب  ار  کچوک  یاھفعض 

هجوت نآ  هب  تدـشب  دـیاب  دـنکیم ؛ دراد  نمـشد  هک  تسا  یراک  نیا  دـنربب ! لاوس  ریز  ار  یبالقنا  ماظن  ار ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا  یارب  دـننکیم  ملع  ار  نیا  دـھدیم ،

. دیشاب هتشاد 

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 ،

راشف زا  دـنھاوخیم  اـھنآ  هک  یاهجیتن  دـننکیم . دراو  ار  اـھراشف  نیا  تسا ؛ اـم  اـب  یداـصتقا  یاـھهنیمز  رد  اـھروشک  یراـکمھ  زا  یریگولج  تسا ، میرحت  یداـصتقا ، راـشف 

ار ناریا  تلم  دنھاوخیم  تسین ؛ تموکح  تلود و  هاگتسد  نداد  رارق  راشف  ریز  افرص  میرحت ، یداصتقا و  راشف  زا  اھنآ  یهلئـسم  دینک ! هجوت  تسرد  ار  نیا  دنریگب ، یداصتقا 

تلم هن  تسا . نیا  ناشفدھ  دوشب ؛ ام  یاھییوگروز  میلست  دوشب  راچان  یمالسا  ماظن  ات  میروایب  هوتس  هب  ار  ناریا  تلم  دنیوگیم  ناشدوخ ؛ لایخ  هب  دنروایب  هوتـس  هب 

هللااشنا مدرم ، تمھ  اب  نیلوئسم و  شالت  اب  یھلا و  لضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  فدھ  نیا  هک  فدھ ، نیا  اب  تسا  یداصتقا  راشف  نیا  دنتخانش ؛ ار  ماظن  هن  دنتخانـش ، ار 

. دنام دھاوخ  ماکان  یلکب 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

اب دـنک و  لمحت  ار  اھمیرحت  مھ  ناریا ، تلم  دـنراد  عقوت  اھنیا  هک  دـیآیمرب  روجنیا  ییاپورا  یاھتلود  زا  یـضعب  یاھفرح  یخرب  زا  میوگب . ماـجرب  هب  عجار  هاـتوک  یهلمج  کـی 

همادا دـناهدرک  لیمحت  وا  رب  هک  ار  ییاھتیدودـحم  نیا  دـشکب و  تسد  تسا  روشک  یهدـنیآ  یعطق  زاین  هک  دوخ  یاهتـسھ  تیلاـعف  زا  مھ  و  دـنک ، مرن  هجنپوتسد  اـھمیرحت 

رد مھ  دنـشاب ، میرحت  مھ  هک  درک  دـنھاوخن  لـمحت  ار  نیا  ناریا ، تلود  ناریا و  تلم  دـش ؛ دـھاوخن  ریبـعت  هتفـشآ ، باوخ  نیا  هک  دـننادب  میوـگیم  اـھتلود  نیا  هب  نم  دـھدب .

. دش دھاوخن  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  رارق  یاهتسھ  سبح  یاهتسھ و  تیدودحم 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

نیا راک  اھنیا  دـییوگن  تسین . شدوخ  تادـھعت  هب  دـنباپ  اکیرمآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دـنک ؛ لـماعت  اـکیرمآ  اـب  دـناوتیمن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  تسا  نیا  لوا  یهبرجت 

« يداصتقا ميرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ابیرقت مھ  اـھنآ  دوـب ، تاـسلج  دـنباپ  اـپورا  رد  زور  هدزناـپ  زور ، هد  شاهجراـخ  ریزو  درک و  تبحـص  تسـشن ، اـم  اـب  هک  مھ  لـبق  تلود  هن ، تـسا ؛ پـمارت  راـک  تـسا و  تـلود 

فالخرب اکیرمآ  تلود  دـندرک . لمع  ناشدوخ  تادـھعت  فالخرب  مھ  اـھنآ  دـندرک ، میرحت  مھ  اـھنآ  دـندرک ؛ ضقن  یلو  دـندرک  لـمع  یرگید  لکـش  هب  ـالاح  دـندوب ؛]  ] روجنیمھ

ریبعت هب  دـندرک ، ماجرب  اب  لوا  زا  هک  ییاـھدروخرب  یهعومجم  دـنکیم . دـییات  ار  نیمھ  مھ  یلبق  نوگاـنوگ  یاـیاضق  تسین ؛ مھ  لوا  راـب  نیا  دـنکیم ؛ لـمع  شدوخ  تادـھعت 

دندوب هدرک  یزورهنابـش  شالت  اعقاو  دـندوب و  هدیـشک  ار  تمحز  نیا  ناشدوخ  هک  ام  مرتحم  یاھتاملپید  ار  نیا  دوب ؛ ماجرب  مسج  حور و  ضقن  اـم ، یاـھتاملپید  تارـضح 

. دندرک ضقن  ار  ماجرب  مسج  یھاگ  ماجرب و  حور  یھاگ  هدـش ؛ ضقن  ماجرب  هک  دـنتفگ  اکیرمآ  لبق  تلود  نامز  رد  تلود و  نیا  نامز  رد  ررکم  اھراب و  ماجرب ، یهلئـسم  یارب 

 - مدش جراخ  هدھاعم  زا  نم  دیوگیم  دنزیم و  شیاضما  ریز  ندروخ  بآ  لثم  مھ  دعب  دنکیم ، ضقن  ار  یللملانیب  یهدھاعم  یتحار  نیا  هب  هک  تایصوصخ  نیا  اب  یتلود  بخ ،

لماعت دناوتیمن  یمالسا  یروھمج  لقاال  تلود  نیا  اب  هک  تسا  ادیپ  بخ  هدھاعم -]  ] نالف زا  میدش  جراخ  ام  هک  دھدیم  ناشن  ار  شیاضما  ینویزیولت ؛ یشیامن  یاھراک  اب 

زا یلیخ  اب  هتبلا  اکیرمآ  شباوج . نیا  دینکیمن ؛ لماعت  اکیرمآ  اب  ارچ  دینکیمن ، هرکاذم  اکیرمآ  اب  ارچ  دنتفگیم  نامز  لوط  رد  ام  هب  اھرابواھراب  هک  یناسک  نآ  باوج  نیا  دـنک .

لماعت اکیرمآ  اب  دـناوتیمن  یمالـسا  یروھمج  لـقاال  تسین ؛ اـم  ثحب  دروم  نآ  هک  تسا  روجنیمھ  مھ  رگید  نوگاـنوگ  یاـھتلود  اـب  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  رگید  یاـھروشک 

. لوا یهبرجت  نیا  دنک ؛ راک  دناوتیمن  دنک ،

...

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 

ار وا  ینمشد  غیت  میراد - یدراوم  کی  رد  ام  بخ  هک  یایمسوم  یاھیجنستحلصم  رطاخهب   - نمشد نیا  لباقم  رد  فاطعنا  هک  تسا  نیا  موس  یهبرجت  موس ؛ یهبرجت 

روھمجسیئر نامھ  دندمآ . رتدنت  اھنآ  میدمآ ، هاتوک  یرادقم  ام  هک  ییاج  رھ  مینکن  شومارف  تسا . هبرجت  کی  مھ  نیا  درک ؛ دـھاوخ  رتخاتـسگ  ار  وا  هکلب  درک ، دـھاوخن  دـنک 

راختفا اب  دـیمان و  ترارـش  روحم  ار  ناریا  دوب ، هداد  ناشن  وا  هب  تبـسن  تقو  تلود  هک  ییاـھفاطعنا  لـباقم  رد  ( ١٢ -) مود شوب   - دوب ترارـش  یهمـسجم  شدوخ  هک  یریرش 

نیا زا  یلیخ  لباقم  رد  بخ  ام  دـینک ؛ هظحالم  امـش  مھ  نالا  دوب . هدـش  هداد  ناشن  ییاھفاطعنا  وا  لباقم  رد  نوچ ] [ ؛ تشاذـگ ناریا  یور  ار  ترارـش  روحم  مسا  داتـسیا ،

هنیزھ عون  کی  عقاو  رد  نیا ] [ ؛ میدادـن ماجنا  یایوق  یلمع  تکرح  کی  اـما  میدرک  ضارتعا  دـندرک ، هک  ییاـھفالخ  دـندرک ، هک  ییاـھراک  دـندرک ، داـجیا  اـھنیا  هک  ییاـھمیرحت 

نادیم و هب  دنیآیم  حـیقو ، هناراکبلط ، خاتـسگ ، ( ١۴ ،) شاهجراـخ ریزو  و  ( ١٣) اکیرمآ روھمجسیئر  هک  دـینیبیم  امـش  الاح  اـھهنیزھ ، نیا  نتخادرپ  لـباقم  رد  دوب . نتخادرپ 

تـسھ یـسک  مینک  ضرف  هچنانچ  رگا  درادن . اھنآ  ینمـشد  ندرک  مک  رد  یریثات  چیھ  اھنآ  لباقم  رد  فاطعنا  اھنآ ، لباقم  رد  ینیـشنبقع  دننکیم ؛ یراکبلط  دننزیم ، فرح 

دیھاوخیم رگا  تسین ؛ ندمآ  هاتوک  فاطعنا و  وا ، ینمشد  زا  یریگولج  هار  دنک ،» ینمشد  میراذگن  مینک ، زاب  رس  زا  ام  ار  یروجنیا  نمـشد  کی  بخ ،  » دنکیم ساسحا  هک 

صوصخم هتبلا  نیا ] . ] مینک ینیـشنبقع  مییایب و  هاتوک  وا  لـباقم  رد  اـم  هک  تسین  شھار  نیا  اـما  دـینک ، ادـیپ  ار  شھار  بخ ، یلیخ  دـنکن ، ینمـشد  وا  هک  دـینک  یراـک 

دنتسھ . روجنیمھ  اتدمع  اھیبرغ  تسین ؛ مھ  اکیرمآ 

...

هـس نیا  اب  میرادـن ؛ ار  اھییاپورا  اب  ندرک  اوعد  یانب  اـم  تسا . دراوم  نیرتمھم  رد  اـکیرمآ  اـب  اـپورا  یھارمھ  یهبرجت  تسا ، یمھم  یهبرجت  مھ  نیا  هک  رگید  یهبرجت  کـی 

دننکیم و یھارمھ  اکیرمآ  اب  دراوم  نیرتساسح  رد  هک  دناهداد  ناشن  روشک  هس  نیا  مینادب . دیاب  ار  اھتیعقاو  اما  میرادـن ، وگموگب  تفلاخم و  هضراعم و  یانب  ییاپورا  روشک 

سیلپ  » شقن وا  دنتفگیم  بوخ » سیلپ  دب و  سیلپ   » یزاب رد  تسھ ؛ ناشدای  همھ  ار  تارکاذم  نایرج  رد  هسنارف  یهجراخ  ریزو  تشز  تکرح  دننکیم . تکرح  اکیرمآ  لابند 

ماجرب رد  دوب و  هدـش  یعطق  دوب و  هدـش  ملـسم  هک  درز  کیک  دـیرخ  قح  لاـبق  رد  اـھسیلگنا  دروخرب  اـی  دوب ؛ اـھییاکیرمآ  یگنھاـمھ  اـب  اـعطق  هتبلا  دـنکیم ؛ اـفیا  ار  دـب »

، دـننکیم یراکمھ  اکیرمآ  اب  اھنیا  ینعی  دـنتفرگ ؛ ار  شیولج  اھسیلگنا  اـما ] ، ] میرواـیب میرخب و  مینک و  هیھت  درز  کـیک  یلحم  یزکرم و  کـی  زا  اـم  هک  دوب  هدـش  ینیبشیپ 

ام نـالا  اـت  لـمع ، ماـقم  رد  اـما  دـنیوگیم  ییاـھزیچ  کـی  فرح  ماـقم  رد  اـھنیا  مینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ هبرجت  کـی  مھ  نیا  هدوب . روـجنیا  نونکاـت  دـننکیم ؛ یھارمھ 

هدرک عافد  قح  زا  اکیرمآ  لباقم  رد  دنـشاب و  هداتـسیا  هملک  یعقاو  یانعمهب  اھنیا  هک  دیآیمن - مدای  هدنب  میاهدرکن ؛ هدـھاشم  ار  نیا  ام  نالا  ات  نم  رظن  هب  ینعی   - میاهدـیدن

. دنشاب

ام تسا . یگرزب  یاطخ  کی  یجراخ ، لـئاسم  هب  اـی  ماـجرب  لاـثما  ماـجرب و  هب  روشک  لـئاسم  لـح  ندز  هرگ  هک  تسا  نیا  ماـجرب ، یاـیاضق  نیا  رد  رگید  مھم  یهبرجت  کـی 

دوـشیم و ریبدـت  روـشک  نوریب  رد  تسا ، جراـخ  اـم  راـیتخا  زا  هک  یرما  هب  مـینزب  هرگ  ار  روـشک  نوگاـنوگ  لـئاسم  روـشک و  یداـصتقا  لـئاسم  ار ، روـشک  لـئاسم  یتسیاـبن 

هام دـنچ  هیامرـس  راک و  نابحاص  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  مینزیم ، هرگ  ماجرب  یهلئـسم  هب  ار  روشک  راکوبسک  ار ، روشک  داصتقا  یهلئـسم  اـم  یتقو  دوشیم . یریگمیمـصت 

قفاوت زا  ای  دننامیم  قفاوت  رد  ایآ  هک  دننیبب  ات  دننامب  رظتنم  دننک ، ربص  دننک ، لمات  هام  دنچ  دنریگیم ؛ یمیمـصت  هچ  ماجرب  دروم  رد  اھیجراخ  دننیبب  ات  دـننامب  رظتنم  دـیاب 

راظتنا رد  روشک  یمدرم  یداصتقا  لاعف  هاگتـسد  یتسیاب  بترم  دننامیمن ! ای  دننامیم  اضما  دنباپ  دندرک ، اضما  هکنآ  زا  دعب  دـننکیمن ؛ اضما  ای  دـننکیم  اضما  دـنوشیم ؛ جراخ 

لباقم رد  مھ  نآ  ماجرب ؛ زا  جورخ  مدع  جورخ و  لطعم  یتدم  ماجرب ، یارجا  لطعم  یتدم  میراذگب ؛ ماجرب  قفاوت  لطعم  ار  روشک  تیفرظ  میناوتیمن  دـشاب . اھیجراخ  راتفر 

رد میوشن و  هدـیزگ  راب  ود  خاروس  کی  زا  دوشن و  رارکت  اـت  میـشاب  هتـشاد  رظن  رد  یتسیاـب  ار  اـھهبرجت  نیا  تسا ؛ اـم  یاـھهبرجت  زا  یـشخب  اـھنیا  اـکیرمآ . لـثم  ینمـشد 

. میدنبب راک  هب  لماکروطهب  ار  اھهبرجت  نیا  یدعب  یایاضق 

تسا لاس  لھچ  ام ، دوخ  یهرود  رد  یاقآ  هک  روطنیمھ  مینکیم .] ررض   ] میدرک شوخ  ار  ناملد  تیمھامک  یاھزیچ  هب  میدرکن ، هدافتـسا  اھهبرجت  نیا  زا  هچنانچ  رگا  بخ ،

کی تاھجلاعماج . هنامـصخ و  هدـشن ؛ دروخرب  هنامـصخ  هزادـنا  نیا  یتلم  چـیھ  اـب  اـعقاو  رگید !؟ رتتخـس  نیا  زا  هک  دوشیم ، تلم  نیا  اـب  دراد  اھینمـشد  نیرتتخـس  هک 

ماجنا دناهتـسناوت  هک  یراک  روجهمھ  هدـش ، لیکـشت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ربارب ، نویلیم  دـنچ  داعبا  رد  مالـسا  ردـص  بازحا  گنج  لـثم  یبیرغوبیجع  بازحا  یهھبج 

اب دینک  هسیاقم  ار  تلم  نیا  زورما  امش  دناهداد . ماجنا  دنتسناوتیم  هک  یراک  روجهمھ  دناهدرک ؛ یتینما  یهئطوت  دناهدرک ، گنج  دناهدرک ، تاغیلبت  دناهدرک ، میرحت  دناهداد ؛

[. تسین  ] لوا اب  یهسیاقم  لباق  تلم  نیا  یللملانیب  یوق  روضح  تلم ، نیا  ملع  تلم ، نیا  تفرـشیپ  تلم ، نیا  تمظع  تلم ، نیا  رادـتقا  بالقنا ؛ لوا  لـبق ، لاـس  لـھچ 

ملعاب تسا ، نامیااب  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا  دینک . راتفر  دیاب  یروجهچ  دینادب  دینیبب ، سپ  دیتلم ؛ نیا  لیاضف  یهراصع  امش  تسا . نیا  تلم ، هدرک ؛ تفرشیپ  زورهبزور 

. درذگیم بالقنا  زا  لاس  لھچ  دراشفیم . اپ  تازایتما  نیا  رب  دنادیم و  ار  شدوخ  تازایتما  تسا ، لقتسم  تسا ، سفنهبدامتعااب  تسا ،

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

داوـم رد  تسھ ؛ ینارگ  دـنراشف ؛ ریز  اـعقاو  تدـشب و  مھ  مدرم  زا  یـشخب  کـی  دـننکیم ؛ ساـسحا  ار  نآ  هـمھ  مدرم ، داـحآ  هـک  تـسا  یزیچ  زورما  یتـشیعم ، تالکـشم 

اعقاو اھنیا  بخ  تسا . ناوارف  ینارگ  اھنیا ، لاثما  رگید و  لیاسو  لزنم ، لیاسو  رد  نکـسم ، یاھب  هراجا  یگدـنز ، رد  مزال  یاـھزیچ  یهیقب  غرم ، غرممخت ، تشوگ ، ییاذـغ ،

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 44 
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. تسا روشک  ینونک  یداصتقا  تالکشم  اھنیا  یلم ؛ لوپ  شزرا  شھاک  ای  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  یتالکشم  کی  مدرم ؛ یور  دروآیم  راشف 

تالکـشم تسا ، ینورد  ثداوح ، نیا  لـماع  تسین ، یجراـخ  یاـھمیرحت  ثداوـح ، نیا  لـماع  هکنیا  رب  دـنقفتم  نیلوئـسم ، زا  یرایـسب  روـشک و  یداـصتقا  ناسانـشراک   

هن دنتـسھ . انعم  نیا  رب  قفتم  ماهدـش - علطم  هدـنب  هک  ییاجنآ  ات   - ابیرقت مھ  اھسانـشراک  دـناهتفگ . دـناهدروآ ، نابز  رب  ار  نیا  مھ  نیلوئـسم  زا  یرایـسب  تسا . یلخاد 

، دشاب نیا  زا  رتریبدت  اب  دشاب ، نیا  زا  رتھب  اھدرکلمع  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . اھام  درکلمع  هب  طوبرم  ریثات ، یهدمع  اما  دراد ؛ رثا  مھ  اھمیرحت  ارچ ، درادـن ؛ رثا  اھمیرحت  هکنیا 

یشان لکشم ، رتشیب  داتـسیا . دوشیم  اھمیرحت  لباقم  رد  درک و  جالع  دوشیم  دنراذگیمن ؛ یدایز  رثا  اھمیرحت  تسھ ، زورما  هک  دشاب  نیا  زا  رتیوق  دشاب ، نیا  زا  رتماگنھب 

الاح  - یدایز غلابم  بخ ، دـمآ ، شیپ  هھام  هس  ود  نیا  هک  ییاھفرح  نیا  هکـس و  زرا و  یهیـضق  نیمھ  رد  دـینک  ضرف  ـالثم  ـالاح  تسا . اـم  دوخ  یلخاد  ینورد و  لـئاسم  زا 

جراخ زا  میناوتیمن  مھ  ار  نامدوخ  یاھلوپ  اھزرا و  میراد و  لکـشم  زرا  یهیھت  رد  هک  ام  روشک  یارب  زرا ؛ دوجوم  سانکـسا  رالد ، درایلیم  هدـجھ  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  دـنتفگ 

کی دـندرک . هدافتـساوس  نآ  زا  هک  یدارفا  تسد  دـمآ  اھیھجوتیب ، اھیریبدـتیب و  زا  یـضعب  رثا  رب  تسا - ییـالاب  مقر  دراـیلیم  هدـجھ  تسا ، تخـس  مینک و  روشک  دراو 

، مورب ترفاسم  مھاوخیم  تفگ  درکن ؛ فرـصم  اجنآ  رد  ار  زرا  یدوصقم ، کی  یارب  درک  تساوخرد  ار  یزیچ  کی  دروآ ؛ رگید  یالاک  کی  درک ، شرافـس  تبث  ار  ییالاک  کـی  یرفن 

هگن درک و  راکتحا  ار  نآ  هک  دـنتخورف  یـسک  هب  ای  جراخ ، درب  تشادرب  ار  زرا  وا ] و   ] دـنتخورف یچقاچاق  هب  ای  دـندرک ، هدافتـسا  یدودـعم - دادـعت  کـی   - دـندروآ اـی  ار ، زرا  تفرن ؛

نیلوئسم درادن . میرحت  هب  یطبر  نیا  تسا ؛ یتیریدم  تالکشم  اھنیا  بخ  دسرب ؛]  ] هدروآداب تورث  هب  دشورفب و  ربارب  هس  ربارب و  ود  تمیق  هب  دیایب  دوشب و  نارگ  ات  تشاد 

تیریدم یهوحن  هب  طوبرم  تالکشم ، تسا . لیبق  نیا  زا  تالکشم  زا  یرایـسب  نیاربانب  تسھ ؛ یروجنیا  لکـشم  هک  دنراد  لوبق  دنراد ؛ ناعذا  انعم  نیا  هب  روشک ، مرتحم 

. تسا ام  ییارجا  یراذگتسایس  یهوحن  ام و 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلع هلب ، دنیوگیم  دننکیم ، لقتنم  ار  اھلیلحت  نیمھ  مھ  روشک  یهبتریلاع  نیلوئـسم  هب  دننکیم و  شرازگ  مھ  یھاگ  ار و  یداصتقا  لئاسم  دننکیم  لیلحت  هک  ییاھنیا 

، دـنک عورـش  هامنابآ  زا  ای  دادرم  یهمین  زا  ار  اھمیرحت  نمـشد  هدوب  انب  الثم  نوچ  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، شیپ  راکوبسک  طـیحم  رد  هدـمآ و  شیپ  رازاـب  رد  هک  یتالکـشم  نیا 

، دـندرک هدامآ  ار  ناشدوخ  دوشب - میرحت  تسا  اـنب  دنتـسنادیم  هک   - یداـصتقا نـالاعف  رگا  بخ ، یلیخ  دـندرک ؛ روجوعمج  ار  ناـشدوخ  دنتـسنادیم ، نوچ  یداـصتقا  نـالاعف 

دنیوگیم یضعب  دصرد ، یس  دنیوگیم  یضعب  الاح  دراد . یرتمک  ریثات  میرحت  مدرک ، ضرع  میرحت . اب  یهلباقم  یارب  دندرکیم  هدامآ  ار  ناشدوخ  دیاب  رتشیب  یتلود  نیلوئسم 

دیتسنادیم هک  اھامش  بخ ، یلیخ  دراد ، ریثات  میرحت  اعقاو  رگا  تسا . رتمک  شریثات  منادیم  دصرد ، تسیب  ای  دصرد  یس  میوگب  مناوتب  هک  مرادن  هزادنا  هدنب  دصرد ؛ تسیب 

یسک رگا  هدش ، رید  دیوگب  یسک  رگا  هدشن . رید  مھ  نالا  تسا ، روجنیمھ  مھ  نالا  دننک ؛ هدامآ  دیاب  دینک ، هدامآ  دیاب  دیدرکیم ؛ هدامآ  ار  ناتدوخ  دوشب ، میرحت  تسا  انب 

هنامـصخ و مادـقا  لـباقم  رد  دـننک  یریگمیمـصت  دـنناوتیم  مھ  نـالا  تسین . رید  ریخن ، دـنزیم ؛ فرح  یروـجنیمھ  اـی  تسا  لـھاج  اـی  هتفگ ؛ دوـخیب  تـسین ، نـکمم  دـیوگب 

[. درک  ] دوشیم هک  تسا  یراک  نیا  دنھدب ؛ ماجنا  ار  مزال  تامادقا  و  میسریم - مھ  نآ  باسح  هب  الاح  هک   - نمشد یهناثیبخ 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

کی رد  دنکرتشم ، ییاھزیچ  کی  رد  دنفلتخم ، شفلتخم  یاھاج  تسین ، لکـش  کی  اپورا  هتبلا  دـنک . همادا  دـیاب  اپورا  اب  طابترا  هک  میوگیم  مھ  نالا  ماهتفگ ، مھ  البق  هدـنب 

طابترا یهمادا  یتسیاب  ییاپورا  یاھروشک  اب  اپورا - یهعماج  هن  ییاپورا ، یاھروشک   - اپورا یهعومجم  اب  لاحرھهب  دـنراد . یفلتخم  یاھـشور  دـنرگید ، روج  هن ، ییاھزیچ 

لئاسم ماجرب و  یهلئـسم  نیمھ  هلمج  زا  نامدوخ  نوگانوگ  لئاسم  یارب  میناوتب  ام  هک  تسین  ییاج  اپورا  دـینکب . دـیما  عطق  اپورا  زا  اھنیا ؛ زا  دـینک  دـیما  عطق  اـما  دـشاب 

؛ تسین هرکاذم  عطق  یانعم  هب  تسین ، هطبار  عطق  یانعم  هب  دیما  عطق  نیا  دینکب .]  ] دیما عطق  درک ؛ دـنھاوخن  یراک  اھنیا  هن ، میدـنبب ؛ دـیما  اھنآ  هب  اھنیا  دـننام  یداصتقا و 

دیدرت اب  دنھدیم ، هدعو  هچرھ  هب  اھنآ ؛ یاھهدعو  هب  دیشاب  هتـشاد  دولآکش  هاگن  شیانعم و  تسا  نیا  میریگب ، یرگید  روج  ار  نامدوخ  میمـصت  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب 

ام اب  نالا  یبسانم  راتفر  کی  اھنیا  عقاو  رد  دـننکیم ؛ یخوش  دـنراد  اھمیرحت  ماجرب و  هب  طوبرم  یایاضق  نیا  رد  نم  رظن  هب  دـنروآیمرد . یزاب  دـنراد  هک  مھ  نالا  دـینک . هاـگن 

. دنرادن

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دنراد مھ  گنج  قاتا  هدرک . عورش  ام  هیلع  ار  یاهبناجهمھ  یداصتقا  گنج  کی  نمشد  تسھ . مھ  تسرد  یداصتقا ، گنج  دوشیم  هتفگ  بخ  تسا ؟ اجک  ام  گنج  زورما 

نآ زا  هک  تسھ  مھ  یرگید  گنج  کی  نکل  میراد ، ام  یگنج  نینچ  کی  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دـنکرحت ؛ لاح  رد  مئاد  دـنراد و  رومام  دـننکیم ، یـسررب  دـنراد  مھ  تقد  اـب 

، گنج نآ  تسیچ ؟ گنج  نآ  تسا ؛ یداصتقا  گـنج  ریثاـت  زاـسهنیمز  یھاـگ  هکلب  تسین ، یداـصتقا  گـنج  زا  رتمک  گـنج ، نآ  تیمھا  میراد ؛ تلفغ  تاـقوا  یلیخ  گـنج ،

زورما هدوب ؛ دایز  هشیمھ  تاغیلبت ، اـم  هیلع  هتـشاد ، دوجو  نیا  مھ  لـبق  زا  هلب ، تسا . مھم  یلیخ  تسا ؛ یتاـغیلبت  گـنج  یمومع ، یزاـساضف  گـنج  یاهناـسر ، گـنج 

. هدرک ادیپ  تدش  زورما  دوب ، میرحت  البق  یداصتقا ، گنج  لثم  تسا ؛ هدرک  ادیپ  یرتشیب  تدش  تیعضو ،

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

یمالسا یروھمج  دندوزفا : دنتسناد و  اھیراکمھ  شرتسگ  یارب  یوق  رایسب  کارتشا  یهطقن  کی  ار  اکیرمآ  بناج  زا  هیکرت  هیـسور و  ناریا ، میرحت  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دننک یریگیپ  تیدج  اب  ار  نارھت  تسشن  رد  هتفرگماجنا  یاھقفاوت  یداصتقا ، یسایس و  یاھیراکمھ  شرتسگ  نمض  دیاب  هیسور  ناریا و 

روشک  / ١٣٩٧/٠٧/١٩ یداصتقا  لئاسم  هرابرد  بالقنا  ربھر  روضح  رد  اوق  نارس  هسلج 

: دندوزفا اکیرمآ » یهناملاظ  یاھمیرحت  زا  یـشان  لئاسم   » و روشک » داصتقا  یراتخاس  ینورد و  یاھشلاچ   » هب یداصتقا  تالکـشم  میـسقت  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یراذـگرثا زا  نمـشد  ندـش  دـیماان  مدرم و  یگدـنز  زا  رادـیاپ  ییاشگهرگ  نآ ، یهجیتن  هک  دـیدنبب  راک  هب  ار  یاهنادـنمدرخ  یاھلحهار  شخب ، ود  نیا  زا  کی  رھ  اب  هھجاوم  رد 

. دشاب میرحت  یهبرح 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تلود اب  ام  لکـشم  میرادـن ، یلکـشم  ناریا  تلم  اب  ام   » هک دـنیوگیم  یھاگ  دـیروخن . ار  نمـشد  رابتحاضف  نیغورد و  دـنخبل  بیرف  دـینکن ؛ شومارف  ار  اکیرمآ  اـب  ینمـشد 

دوخ و توق  دوخ و  روضح  هک  یتلم  اب  دننمـشد ؛ تلم  اـب  تسین . یاهراـک  تلم  نیا  هب  یهیکت  نودـب  یمالـسا  یروھمج  تلود  دـنیوگیم ! غورد  تسا ؛» یمالـسا  یروھمج 

. دینکن شومارف  ار  اکیرمآ  ینمشد  تسا . مدرم  هیلع  اھمیرحت  دننمشد ؛ تسا  هدادن  تسد  زا  لاس  لھچ  لوط  رد  ار  دوخ  یهدارا 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاـھهشقن دـناهدرک ، دنتـسناوتیم  هک  یراـک  رھ  دـنرادن ، رگید  دـننک  دراو  هبرـض  دـننکب و  لـمع  ار  نآ  دـنناوتب  هک  یاهشقن  هتفر ؛ وـل  ناریا  تـلم  دروـم  رد  اـکیرمآ  یاـھهشقن 

یهبناجهمھ میرحت  شتـشرد  ملق  هک  دـندرک  هتـشذگ  لاس  ود  یکی  نیا  رد  هک  ییاھراک  نیا   - ریخا یاـھراک  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهشقن  فدـھ و  تسا . هتفر  ول  مھ  ناشهدـنیآ 

نیقفانم  - ناریا نوگانوگ  نانمشد  هب  دنراذگیم ، ناریا  اب  یهلباقم  یارب  یصوصخم  نیرومام  هک  دننکیم  دنراد  هک  ییاھهئطوت  دننکیم ، دنراد  هک  ییاھراک  و  تسا - یداصتقا 

یمالـسا ناریا  زیزع  روشک  رد  یمالـسا ، یروھمج  رد  اھنیا  دننام  یتینمادض و  یاھراک  کمک  هب  میرحت و  کمک  هب  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  دننکیم ، کمک  اھنیا - لاثما  و 

. دندرک فرصم  هار  نیا  رد  مھ  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  تسا ، نیا  ناشفدھ  دننک ؛ داجیا  تالکشم  یلخاد و  گنج  فالتخا و  یگتسد و  ود  ام 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 45 
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مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتـفرعم ماـظن  یکی  داد : ناـشن  ار  رگیدـکی  لـباقم  رد  یلیلحت  یوـگلا  ود  یدـنبفص  یتـفرعم ، ماـظن  ود  یدــنبفص  یتابــساحم ، هاگتــسد  ود  یدــنبفص  مـق  مدرم  ماـیق 

هاگتـسد نآ  داد : ناـشن  ار  یتابـساحم  میوـقت و  ینیبشیپ و  هاگتـسد  ود  لـباقت  یمالــسا ؛ یدـیحوت  یتـفرعم  ماـظن  یکی  یبرغ ، لـگردیاپ  نـیغورد  یــسارکومدلاربیل 

نیا رب  ار  انب  درک و  میرحت  ار  ناریا  بالقنا ، یزوریپ  یاھهام  نیلوا  رد  اکیرمآ  یانـس  هک  اھییاکیرمآ  راک  لوا  تابـساحم  نآ  اـب  دـنیبیم  روج  نآ  ار  ناریا  هک  اـکیرمآ  یتابـساحم 

ماما هک  یمالـسا  ماظن  یتابـساحم  هاگتـسد  مھ  نیا  تسا - اھنآ  تابـساحم  نیا   - تفر دـھاوخ  نیب  زا  یمالـسا  بالقنا  رگید ، هام  شـش  رگید ، هام  جـنپ  ات  هک  دنتـشاذگ 

ار اھناوختـسا  نیا  ندـش  درخ  یادـص  اـیند  یهمھ  دـعب ، لاـس  ود  دـعب ، لاـس  کـی  و  ( ۴ «) مونـشیم مراد  ار  مسیـسکرام  یاھناوختـسا  ندـش  درخ  یادـص   » تفگ راوـگرزب 

. تسا نیا  هلئسم  دندینش ؛

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هقباس خیرات  رد   » دنیوگیم یلاحشوخ  اب  اھییاکیرمآ  دوخ  دنتخادنا ، هار  ناریا  تلم  هیلع  هک  مھ  یمیرحت  دنکیم . دراو  یروشک  کی  هب  یتلم ، کی  هب  ار  ییاھراشف  میرحت 

، همھ نیلوئـسم ، تلود ، تلم ، دوب . دـھاوخ  هقباسیب  خـیرات  رد  دـنروخیم ، هیـضق  نیا  رد  اھییاکیرمآ  هک  مھ  یتسکـش  هللااشنا  درادـن و  هقباس  خـیرات  رد  هلب ، درادـن !»

کی دـنتخورفیمن و  ام  هب  مھ  یدارفنا  حالـس  هک  میدوب  میرحت  گنج  نارود  رد  ام  هک  ناـنچمھ  دوشب . ماـمت  روشک  عفن  هب  دـصرددص  اـھمیرحت  نیا  هک  دـننک  یراـک  دـنناوتیم 

هک میسرب  زورما  هب  یعافد  تیعضو  ظاحل  زا  دتفیب و  راک  هب  یلخاد  یاھدادعتسا  دش  بجوم  اھتیمورحم  نیمھ  اما ] ( ] ٨ ،) دنتخورفیمن ام  هب  مھ  رادراخ  میس  میتفگ  یتقو 

ام هب  میدـیرخیم ، میتفریم  میتـشاد  مزـال  هچرھ  لوا  زور  زا  هچناـنچ  رگا  ـالاو  دوب ؛ میرحت  تکرب  هب  نیا  و  یھلا ، قیفوت  هب  میرتولج  همھ  زا  میلوا و  حطـس  رد  هقطنم  رد  زورما 

و  - دنیوگیم نم  هب  ام  یاھناوج  تسا ؛ روج  نیمھ  ایاضق  یهمھ  رد  میدیـسریمن . اجنیا  هب  مینک و  تسرد  نامدوخ  هک  میداتفایمن  رکف  هب  دنتفرگیم ، ار  نامیاھلوپ  دـندادیم ،

ار زیچ  همھ  میزاسب ؛ میناوتن  ام  هک  درادـن  دوجو  هعطق  ریغ  هعطق و  زا  دراد ، زاین  نآ  هب  روشک  هک  یاهلیـسو  چـیھ  هک  تسین - مھ  اعدا  فرـص  طقف  دـننکیم ؛ مھ  تباث  ار  نیا 

یراک ام  یتسیاب  میراد . یایناسنا  تیفرظ  نینچ  کی  ام  دنیوگیم . هک  تسا  یروج  نیمھ  میدید  میدرک ، مھ  ناحتما  یدراوم  رد  دـنیوگیم ؛ مھ  تسار  میزاسب ؛ میناوتیم 

مینک و زاینیب  ار  نامدوخ  نارگید  لوصحم  زا  دیاب ] . ] روشک رد  راک  راکتبا و  یهلق  هب  ندیـسر  یارب  دوشب  یاهلیـسو  ییافوکـش ، یارب  دوشب  یاهلیـسو  میرحت  نیا  هک  مینک 

. دریگب ماجنا  دناوتیم  هک  تسا  یراک  نیا  مینکب ؛ نامدوخ  لوصحم  جاتحم  ار  نارگید 

نیا اـما ]  ] دراد دوجو  مھ  نـالا  تسھ ، یتالکـشم  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  هتبلا  مینکیم ؛] روـبع   ] تالکـشم میرحت و  هب  طوـبرم  لـئاسم  نیا  زا  یھلا  قـیفوت  هب  اـم 

یزوریپ اب  هلحرم  نیا  زا  انئمطم  ام  دننزب ، رمک  هب  تمھ  نماد  دننک ، شالت  راک و  دنھدب ، جرخ  هب  یرایـشوھ  دننک ، تمواقم  تلم  تلود و  رگا  تسا ؛ راک  لوا  لام  تالکـشم 

، دـش رتافوکـش  یمالـسا  یروھمج  تفر و  لفـسا  کرد  هب  تسـشن و  هایـس  کاـخ  هب  مادـص  میدرک ، روبع  یزوریپ  اـب  یلیمحت  گـنج  رد  هک  ناـنچمھ  درک . میھاوـخ  روـبع 

. دنام دھاوخ  یقاب  هللااشنا  یمالسا  یروھمج  تفر و  دنھاوخ  لفسا  کرد  هب  دننکیم ، مادقا  ام  هیلع  برغ  رد  اپورا و  رد  اکیرمآ و  رد  هک  ییاھنآ  مھ ، ام  نانمشد 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

شلاچ راچد  نورد  نوریب و  زا  ار  روشک  داصتقا  فیعض ، یاھدرکلمع  یلو  داد ، ناشن  ام  هب  ار  توغاط  نارود  دساف  هتـسباو و  فیعـض و  داصتقا  زا  تاجن  هار  یمالـسا  بالقنا 

بویع زا  ترابع  ینورد  شلاچ  دش . دھاوخ  رثایب  یتح  رثامک و  ینورد ، لکـشم  حالـصا  تروص  رد  هک  تسا  نمـشد  یاھهسوسو  میرحت و  ینوریب  شلاچ  تسا . هتخاس 

. تسا یتیریدم  یاھفعض  یراتخاس و 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

یارب هک  یتعرس  اب  هدش و  زاغآ  روشک  رد  یملع  زیخاتـسر  هک  تسا  هھد  ود  هب  کیدزن  نونکا  تسا . رتالاب  ناھج  طسوتم  زا  ام  تلم  رد  قیقحت  ملع و  دادعتـسا  هللادمحب 

هب ار  ام  هک  تدـم  نیا  رد  ام  یروانف  شناد و  یاھدرواتـسد  تسا . هتفر  شیپ  هب  ناھج - رد  ملع  طسوتم  دـشر  باتـش  ربارب  هدزای  ینعی   - دوب هدـننکریگلفاغ  یناھج  نارظان 

نیتسخن یاھهبتر  هب  دیدپون  ساسح و  یاھهتشر  زا  یخرب  رد  دش و  یناھج  نارظان  یتفگـش  یهیام  دیناسر و  ناھج  روشک  تسیود  زا  شیب  نایم  رد  مھدزناش  یهبتر 

یاھدروکر هب  زاسنمـشد ، نایرج  فلاخم  تھج  رد  انـش  دوجو  اب  ام  تسا . هدوب  یملع  میرحت  یلام و  میرحت  راچد  روشک  هک  هداتفا  قافتا  یلاح  رد  همھوهمھ  داد ، اـقترا 

. تفگ ساپس  ار  ادخ  بش  زور و  دیاب  نآ  رطاخهب  هک  تسا  یگرزب  تمعن  نیا  میاهتفای و  تسد  گرزب 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

تلع تسا و  میرحت  زا  یـشان  افرـص  یداصتقا  تالکـشم   » هک دـنک  نامگ  یـسک  هکنیا  تسا . روشک  لخاد  رد  اـھلحهار  یهمھ  هک  دـننادب  روشک  رـسارس  رد  زیزع  ناـناوج 

ییاـطخ تـسا » گرگ  یهـجنپ  رب  ندز  هسوـب  نمـشد و  ربارب  رد  ندز  وـناز  لـحهار ، سپ  تـسا ؛ نمــشد  ربارب  رد  ندـشن  میلــست  یرابکتــسا و  دـض  تمواـقم  مـھ  مـیرحت 

هک تسا  یجراخ  یهئطوت  رکف و  یاھنوناک  نآ ، اشنم  اما  دوشیم ، رداص  یلخاد  ناگدزتلفغ  یخرب  ملق  نابز و  زا  هاگ  دنچرھ  طلغ ، اپارـس  لیلحت  نیا  تسا . یندوشخبان 

. دوشیم اقلا  یلخاد  یمومع  راکفا  ناریگمیمصت و  نازاسمیمصت و  هب  نابز  دص  اب 

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

ار نیا  ثداوح ؛ اـب  اھـشلاچ ، اـب  روـشک  رثوـم  دارفا  روـشک و  یهھجاوـم  عوـن  هلئـسم : نیا  زا  تسا  تراـبع  منک ، ضرع  ثحب  دروـم  عوـضوم  ناوـنع  هب  مھاوـخیم  هدـنب  هچنآ 

ام دینک  ضرف   - تسھ راشف  اضعب  تسا ، خلت  ثداوح  اضعب  تسا ، بوخ  ثداوح  اضعب  ثداوح  نیا  دراد ؛ یثداوح  یاهعماج  رھ  یروشک ، رھ  هرخالاب  مینک . ثحب  میھاوخیم 

شیپ اھروشک  یارب  یثداوح  دنتـسھ ؛ یماظن  مجاھت  تخـس و  مجاھت  راچد  اھروشک  زا  یـضعب  ای  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  میتسھ و  یگنھرف  مجاـھت  راـچد  میمیرحت ، راـچد 

هک یعوضوم  نم و  ثحب  میوشب . هجاوـم  ثداوـح  نیا  اـب  روـج  هچ  هک  تسا  مھم  یلیخ  ثداوـح  نیا  اـب  یهھجاوـم  عوـن  دـیآیم . شیپ  ییاھتفرـشیپ  مھ  یھاـگ  دـیآیم -

. تسا نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم 

یھاگ تسا ، لاعف  یهھجاوم  ثداوح ، نیا  اب  ام  یهھجاوم  یھاگ  دوشب : ریوصت  دناوتیم  تروص  دنچ  هب  هھجاوم  عون  ینعی  هنیمز ؛ نیا  رد  منکیم  ضرع  نم  ار  هناگود  دـنچ   

، نآ عفر  یارب  نآ ، عفد  یارب   - هثداح نیا  لابق  رد  اـم  مینیبب  مینک  هاـگن  میوشیم ، ورهبور  یاهثداـح  کـی  اـب  یتقو  هکنیا  ینعی  لاـعف  لـعفنم . یهھجاوم  یلاـعفنا و  یهھجاوم 

کی یتقو  هک  تسا  نیا  یلاعفنا  یهھجاوم  لاعف . یهھجاوم  نیا  میوشب ؛ نادیم  دراو  لاعف  مینک و  رکف  مینکب ؛ دـیاب  راک  هچ  نآ - تیوقت  یارب  ییاھاج  کی  نآ ، فیعـضت  یارب 

نآ لـباقم  رد  یکرحت  کـی  هکنیا  نودـب  ندرک ؛ رارکت  مادـم  نتفگ ، اـمئاد  ندروآ ، ناـبز  هب  مئاد  ندرک ، هلاـن  هآ و  مینک  اـنب  دـیآیم ، شیپ  یلکـشم  یتخـس ، یخلت ، یهثداـح 

. یلاعفنا یهھجاوم  لاعف ، یهھجاوم  میراد : هھجاوم  روج  ود  سپ  میشاب . هتشاد 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 46 
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یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد دننکیم ؛ هدافتسا  دنراد  ناشلیاسو  تاناکما و  یهمھ  زا  ینعی  تسا ؛ یرثکادح  نمشد  مجاھت  زورما  دراد . جایتحا  اھورین  یرثکادح  جیسب  هب  نمـشد ، یرثکادح  مجاھت 

الاح اھییاپورا . یهمھ  اھیبرغ و  امومع  مھ  اھنآ  رـس  تشپ  رانک و  رد  و  یتسینویھـص ؛ تموکح  ینعی  اھتسینویھـص  اھنآ  لـیذ  هیـشاح و  رد  اـھییاکیرمآ ، لوا  یهجرد 

نیا ینعی  رگید ؛ تسا  ینمشد  نیا  بخ  دنرخیمن ؛ تفن  ام  زا  اما  هدش  هتشادرب  اکیرمآ  فرط  زا  مھ  اپورا  یاھروشک  زا  یضعب  تفن  دیرخ  عنم  اپورا  رد  دینک  ضرف  الثم  نالا 

ام هک  یمیرحت  هک  دندرک  رارکت  اھییاکیرمآ  اھراب  دناهدرک ؛ یرثکادـح  جیـسب  تسا ؛ ینمـشد  صاخ  عون  کی  تسا ، ینمـشد  عون  کی  نیا  اھتنم  درادـن ؛ یرگید  هجو  چـیھ 

رد اکیرمآ  هک  مھ  یتسکـش  هک  متفگ  ناـشباوج  رد  تبحـص  رد  تقو  کـی  مھ  هدـنب  دـنیوگیم . مھ  تسار  تسا ، خـیرات  لوط  رد  میرحت  نیرتدـیدش  میدرک ، عضو  ناریا  هیلع 

شیپ مینک و  تکرح  تسرد  مینک و  تمھ  تسرد  هللااـشنا  اـم  رگا  ( ٣٠ (؛ هللااشنا اکیرمآ  یارب  تسا  خیرات  لوط  رد  تسکـش  نیرتتخـس  دروخ ، دھاوخ  هیـضق  نیا  لباقم 

. تسا مزال  تاناکما  یرثکادح  جیسب  یرثکادح ، مجاھت  لباقم  رد  تسا . مزال  تاناکما  یهمھ  جیسب  نیاربانب  میورب .

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تـشیعم یهلئـسم  تسا و  یداصتقا  لکـشم  العف  ام  روشک  یهدـمع  لکـشم  مھدـب : حیـضوت  یمک  رادـقم  نم  هراـب  نیا  رد  تسا ، اھتـصرف  لاـس  لاـس ٩٨  میتفگ  هکنیا 

یاھفعض هب  ام ، دوخ  ینورد  صیاقن  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  یشخب  اپورا ؛ اکیرمآ و  ینعی  یبرغ  یاھتردق  میرحت  هب  تسا  طوبرم  لکشم  نیا  زا  یـشخب  فیعـض ؛ یاھرـشق 

یارب هدنیآ و  یارب  ییاھبنارگ  یاھهبرجت  ام  یارب  دناوتیم  اھـصقن  اھفعـض و  نیا  یهدھاشم  مھ  و  مھدیم - حیـضوت  هک   - دشاب تصرف  دـناوتیم  میرحت  مھ  ام . دوخ  یتیریدـم 

. دشاب تصرف  دناوتیم  اھنیا  یود  رھ  دروایب ؛ دوجو  هب  روشک  دعب  یاھلاس  تیریدم 

نیا یهیحان  زا  ناشیاھدمآرد  تقو  رھ  دنتسھ ، رادروخرب  تفن - لثم   - یعیبط عبانم  زا  هک  ییاھروشک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  اریز  ارچ ؟ دشاب ؛ تصرف  دناوتیم  میرحت  اما   

زا ار  ناشدوخ  هک  دننکیم  ادیپ  هزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  تاحالـصا  یهزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  هزیگنا  دـنتفایم ، یداصتقا  تاحالـصا  یارجا  رکف  هب  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شھاک  عبانم 

هب هرابود  عبانم  نیا  هک  دعب  دنکیم ؛ ادیپ  شھاک  یعیبط  عبانم  نآ  زا  لصاح  دمآرد  هک  تسا  یتقو  لام  نیا  دنھدیم . ماجنا  ار  یبسانم  تامادـقا  دـنھدب و  تاجن  یگتـسباو 

عبانم دـمآرد  شھاک  راشف  سپ  دـننکیم . شومارف  دـننکیم ، تلفغ  تاحالـصا  راک  یهمادا  زا  دـنکیم ، ادـیپ  شیازفا  اـھنآ  یهدافتـسا  دروم  یلاـم  عباـنم  ددرگیمرب و  لوا  لاـح 

زا ندوب ، یلوصحم  کت  نیا  زا  یعیبط ، عبنم  نیا  هب  یگتـسباو  زا  ار  اھنآ  هک  دراد  ام  هباشم  یاھروشک  یهمھ  یارب  هکلب ] ، ] اـم یارب  طـقف  هن  ار  گرزب  نسح  نیا  یعیبط ،

. داد دھاوخ  تاجن  تسا - تفن  هب  هتسباو  تسا ، یتفن  هک  تسا  نیا  ام  داصتقا  تالکشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک   - یتفن داصتقا  نیا 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

؛ ارچ تفگ  مھاوخ  برغ  هب ] طوبرم   ] شخب رد  ادعب  نم  الاح  میشاب ؛ هتشاد  دیابن  یایدایز  عقوت  دنتسھ - اپورا  اکیرمآ و  هک   - مھ اھهدننکمیرحت  زا  میلانب ؛ دیابن  میرحت  زا  ام 

یهفیظو مھ  تسا ؛ نیا  ام  یهفیظو  مینک ؛ لابند  ار  اھنآ  یدـج  روط  هب  مینک و  یـسررب  ار  میرحت  اب  یهلباـقم  یاـھحرط  مینیـشنب  دـیاب  اـم  تشاد . عقوت  دوشیمن  اـھنیا  زا 

زا یھاگآ  اب  دننیـشنب  روشک ، رد  هشیدـنا  رکف و  باحـصا  ام و  یاـھناوج  یهفیظو  مھ  و  هننقم ، یهوق  هب  طوبرم  یتاـقیقحت  یاھـشخب  یهفیظو  مھ  یتلود ، یاھهاگتـسد 

زیمآتثابخ هناملاظ و  میرحت  ندرک  ٰیثنخ  میرحت و  اب  یهلباقم  یارب  دراد  دوجو  یدایز  یاھهار  و  دـننک ؛ ادـیپ  دـننک ، یـسررب  ار  میرحت  اب  یهلباقم  یاھهار  روشک ، لـئاسم 

و رتیروف ، رتیدـج ، ارجا ، رد  لمع و  رد  دـیاب  دـننکیم ؛ نیودـت  ار  میرحت  اب  یهلباـقم  یاـھراکھار  نیا  دـنراد  یتلود  یـالاب  نیلوئـسم  هک  دـنداد  شرازگ  نم  هب  هتبلا  نمـشد .

. داد ماجنا  یتسیابن  ریخات  اب  ار  لئاسم  دنوشب ؛ دراو  رتیلمع 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

. دندز رجنخ  تشپ  زا  اما  دندش ، نادیم  دراو  هطـساو  ناونع  هب  دـندرک ؛ تنایخ  ناریا  هب  اھسیلگنا  سور ، ناریا و  یاھگنج  رد  دـندز . هبرـض  ام  هب  اھییاپورا  راجاق ، طساوا  زا 

راداو ار  راجاق  هلبا  هاشداپ  هک  دوب  نارھت  رد  ییاپورا  یاھهناخترافـس  اھسیلگنا و  یاھراشف  دندرک ؛ ریبکریما  اب  هک  یراتفر  ریبکریما و  یهیـضق  رد  وکابنت ، زایتما  یهیـضق  رد 

راـتفر ناـخاضر ، یروتاـتکید  تموکح  ندروآ  راـک  یور  رد  اـھییاپورا  راـتفر  نینچمھ ] . ] دراذـگب راـنک  دـنک ، لوـحتم  ار  ناریا  تسناوـتیم  هک  ار  وا  دزیرب و  ار  ریبـکریما  نوـخ  درک 

مھ دعب  یلیمحت و  گنج  یهیـضق  رد  اھنآ  راتفر  ام و  یتینما  یـسایس و  یداصتقا و  نوگانوگ  یایاضق  رد  اھنآ  راتفر  قدـصم ، تلود  ندرک  طقاس  رد  اھییاکیرمآ  اھییاپورا و 

نیمھ رد  میـشاب . هتـشاد  یدـیما  چـیھ  اھنآ  هب  میناوتیمن  دـناهدرک ؛ راتفر  روج  نیمھ  هشیمھ  ام  اب  اھیبرغ  میربب . دای  زا  دـیابن  اـم  ار  اـھنیا  میرحت ؛ یهیـضق  رد  اـھنآ  راـتفر 

هک فرط  کی  روشک - تفھ  فرط ؛ نیا  ناریا  روشک و  شش   - دوب هدش  هتسب  یاهبناجتفھ  دادرارق  کی  بخ  دوب ؟ هچ  اھییاپورا  یهفیظو  ماجرب ، یهیضق  رد  ریخا ، یهیـضق 

اھنآ دھعت  میدنبیاپ ؛ نامدوخ  دھعت  هب  ام  دنتفگیم  اکیرمآ ، لباقم  رد  دنداتـسیایم  هک  دوب  نیا  اھییاپورا  یهفیظو  دوب ؟ هچ  رگید  یاھفرط  یهفیظو  دـش ؛ جراخ  تسا  اکیرمآ 

ناشدوخ دنداتسیان ، اکیرمآ  لباقم  رد  هکنیا  رب  هوالع  دنداتـسیان . فلتخم  یاھهناھب  اب  اما ] ، ] دنداتـسیایم مکحم  دیاب  دوشب ؛ هتـشادرب  یلک  روط  هب  اھمیرحت  هک  دوب  نیا 

هب ناریا  هیلع  ار  یدـیدج  یاھمیرحت  یتح  ینعی  دـناهدش ؛ جراخ  ماجرب  زا  المع  دـیوشب ،» جراخ  ماجرب  زا  اداـبن   » هک دـننکیم  دـندرک و  دـیکات  اـم  هب  مادـم  هکنیا  نیع  رد  مھ 

؟ تشاد عقوت  دوشیم  اھنیا  زا  تسا ؛ اھییاپورا  راتفر  نیا  دناهدروآ . دوجو 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تلم یارب  دنتـشاد  اھهشقن  دـندوب ، هدیـشک  اھهشقن  نانمـشد  دیـشخرد . شوخ  یعقاو  ینعم  هب  ناریا  تلم  تشذـگ ، هک  یلاس  نیا  رد  میدـنارذگ . ار  ییارجامرپ  لاـس 

تلم اپورا ، اکیرمآ و  یهقباسیب  ناشدوخ  لوق  هب  دـیدش و  یاھمیرحت  لباقم  رد  درک . یثنخ  ار  نانمـشد  یاـھهشقن  ناـناوج ، تمھ  تلم و  تریـصب  تلم و  تبالـص  ناریا .

. داد ناشن  دوخ  زا  یاهناردتقم  مکحم و  شنکاو  کی  یداصتقا  یهصرع  رد  مھ  یسایس ، یهصرع  رد  مھ  ناریا ،

نارگراک  / ١٣٩٨/٠٢/٠۴ رادید  رد  تانایب 

زوـسلد و دارفا  ار  نیا  تسا ، ناریا  تلم  دوـس  هب  تسا ، روـشک  دوـس  هب  یرایـسب  دراوـم  رد  میرحت  هـک  مـنکیم  دـییات  مـھ  هدـنب  دـناهتفگ و  زوـسلد  هاوـخریخ و  دارفا  اـھراب 

اما دروایب  دوجو  هب  ار  یتالکشم  کی  تسا  نکمم  هریغ  یتفن و  میرحت  یکناب ، تالدابم  میرحت  دنکیم ؛ داجیا  ار  یتالکشم  کی  میرحت  هلب ، دننکیم . نایب  علطم  دنمهقالع و 

میرحت نارود  رد  امش  اقآ ! تفگیم  ام  هب  یجراخ  نارادمتـسایس  زا  رفن  کی  یجراخ ، یهسلج  کی  رد  هک  تفگیم  روشک  نیلوئـسم  زا  یکی  تسا . روشک  عفن  هب  تیاھن  رد 

میرحت رگا  دـیھدب ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  نینچ  کی  دـیتسناوت  دـیدوب  میرحت  هکنیا  اب  تسا ؛ الاب  امـش  ییاـناوت  یلیخ  دـینک ؛ دـیلوت  نردـم  یاھحالـس  همھ  نیا  دـیتسناوت 

هب اـم  هک  دوـشیم  بجوـم  میرحت  هتفگ . مھ  تسرد  ( ٣ (؛ تفرگیمن ماجنا  مادـک  چـیھ  اـھراک  نیا  میدوبن ، میرحت  رگا  متفگ  وا  هب  تفگیم : اـقآ  نیا  دـیدرکیم . راـک  هچ  دـیدوبن ،

. میسانشب مینک ، ییاسانش  ار  نامدوخ  تاراکتبا  میشاب ، نامدوخ  نورد  زا  اھزاین  نیمات ] یارب   ] دیلوت لابند  مینک ، هعجارم  نامدوخ 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھمیرحت ناشدوخ  لوق  هب  دندرک ؛ دیدشت  ار  اھمیرحت  دننک ، دراو  یاهبرـض  یمالـسا  یروھمج  هب  هار  نیا  زا  دنناوتب  هکلب  هکنیا  دـیما  هب  اکیرمآ  ناشـسار  رد  ام و  نانمـشد 

یمکحم زلف  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  مھم  اھتنم  تسا ، هقباسیب  دندرک  لیمحت  یمالسا  یروھمج  رب  اھنیا  هک  ییاھمیرحت  نیا  دنیوگیم ؛ مھ  تسار  هقباسیب .

یروھمج نکل  تشاذگیم  اھنآ  یور  یمھم  تاریثات  دشیم ، دراو  یرگید  روشک  رھ  هب  اھراشف  نیا  اھمیرحت و  نیا  رگا  هک  دـناهتفگ  مھ  یناھج  نیرظان  زا  یـضعب  ار  نیا  دراد ؛

[ تسھ  ] راشف الاو  دراد  ماکحتسا  دنراک ، لوغشم  روشک  رانک  هشوگ و  رد  هک  ینیلوئسم  تمھ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  مدرم ، اکتا  هب  یمالسا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 47 
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اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تالکشم اھنیا  یهمھ  یزیرهجدوب ، ماظن  تالکـشم  یتایلام ، ماظن  تالکـشم  داصتقا ، ندوب  یتلود  داصتقا ، ندوب  یتفن  تفن و  هب  ام  داصتقا  یگتـسباو  یهلئـسم  نیمھ 

میرحت هک  میتسین  ایند  رد  یروشک  نیلوا  ام  میرحت . نتسکش  یاھحرط  الثم ] . ] تسا یمزال  رما  کی  هاگشناد  یتلود و  یاھهاگتـسد  نیب  طابترا  اھنیا  یهمھ  رد  و  تسا ؛

وجتـسج تسج ؛ ار  لح  هار  نیا  دیاب  دراد ؛ دوجو  یملع  لح  هار  میرحت  اب  یهھجاوم  رد  دراد ؛ دوجو  ییاھحرط  دراد ؛ لح  هار  میرحت  دـناهدوب ؛]  ] یدایز یاھروشک  میوشیم ؛

هب دنکیم  راداو  ار  ام  هک  دراد  مھ  یدیاوف  عفانم و  کی  اما  دراد  یتالکـشم  یجنر ، کی  میرحت  نوچ  میرحت ؛ زا  بولطم  یهدافتـسا  ای  درک . هئارا  نیلوئـسم  هب  درک و  ادیپ  درک ،

لاس راعـش  ناونع  هب  لاسما  ام  هک  دـیلوت » قنور   » نیمھ ای  داد . ماجنا  دوشیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نیاربانب  سپ  مینک . هعجارم  نامدوخ  ینورد  یاھییاناوت  هب  هکنیا 

. تسا مزال  مکحم  یهدارا  راک  نیا  یارب  دوشب . یسررب  هاگشناد  رد  یتسیاب  اھنیا  دراد ؛ یملع  راکھار  بخ  میدرک ، حرطم 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننام دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اھزور  نیا  اھنیا  دـننام  اـھتاملپید و  اھرادمتـسایس و  ناـبز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا 

کال زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاس  لھچ  زا  یشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا  هام  شش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا 

نوریب . دمآ  تسکش ، ار  کال  نیا  درک ؛ صالخ  بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدش  لیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرسوت و 

...

. 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 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٨/٠۵ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نمی و  هللاراصنا  شبنج  یوگنخس  رادید 

گنج لاس  تشھ  نارود  رد  صوصخب  نونکات  بالقنا  یزوریپ  یادـتبا  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هب  نوگانوگ  یاھراشف  اـھمیرحت و  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یاھییاناوت هب  نونکا  داھج  نامیا و  یگداتـسیا و  اب  ناریا  تلم  هلاسلھچ ، یاھمیرحت  مغرهب  دـندرک : ناشنرطاخ  یعاـفد ، یهیلوا  یاـھزاین  نیماـت  تالکـشم  یلیمحت و 

. تسا هتفای  تسد  دوخ  یعافد  یاھحالس  یهنیمز  رد  یمھم 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یگنھرف ظاحل  زا  یمیظع  یهھبج  کی  هبناجهمھ ؛ یهلمح  کی  اب  میتسھ  هجاوم  ام  دننک - هجوت  ادج  دنتـسھ  گنھرف  یهلئـسم  اب  طبترم  هک  یناتـسود  نیا   - گنھرف رد 

یروھمج رب  یهبلغ   » هک دنیوگیم  احیرـص  مھ  ناشدوخ  رگید  الاح  اما  ار ، فرح  نیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  تسھ ، ناشیاھفرح  لالخ  رد  مھ  نیا  دننکیم ؛ مجاھت  ام  هب  دـنراد 

ار اھنھذ  تسا ؛ زیمآتیقفوم  یگنھرف  ذوفن  یگنھرف و  راک  اب  هکلب ] ، ] تسین زیمآتیقفوم  یداصتقا  میرحت  اب  یماـظن و  گـنج  اـب  مالـسا ، تیمکاـح  رب  یهبلغ  یمالـسا و 

. دنیوگیم حیرص  نالا  ار  نیا  درک ؛» کیرحت  دیاب  ار  اھسوھ  درک ، راک  دیاب  اھزغم  یور  داد ، رییغت  دیاب 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یگنھرف ظاحل  زا  یمیظع  یهھبج  کی  هبناجهمھ ؛ یهلمح  کی  اب  میتسھ  هجاوم  ام  دننک - هجوت  ادج  دنتـسھ  گنھرف  یهلئـسم  اب  طبترم  هک  یناتـسود  نیا   - گنھرف رد 

یروھمج رب  یهبلغ   » هک دنیوگیم  احیرـص  مھ  ناشدوخ  رگید  الاح  اما  ار ، فرح  نیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  تسھ ، ناشیاھفرح  لالخ  رد  مھ  نیا  دننکیم ؛ مجاھت  ام  هب  دـنراد 

ار اھنھذ  تسا ؛ زیمآتیقفوم  یگنھرف  ذوفن  یگنھرف و  راک  اب  هکلب ] ، ] تسین زیمآتیقفوم  یداصتقا  میرحت  اب  یماـظن و  گـنج  اـب  مالـسا ، تیمکاـح  رب  یهبلغ  یمالـسا و 

. دنیوگیم حیرص  نالا  ار  نیا  درک ؛» کیرحت  دیاب  ار  اھسوھ  درک ، راک  دیاب  اھزغم  یور  داد ، رییغت  دیاب 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

زا  - لوا زا  ناسآ ! تفم و  دمآرد  کی  میشورفب ؛ یتمیق  کی  هب  میورب  نوریب و  میـشکب  هاچ  زا  ار  تفن  هک  تسا  یتحار  دمآرد  هار  کی  روشک ؛ یارب  تسا  یگرزب  یالب  کی  نیا 

، دوشیمن دیلوت  اھنآ  رد  مھ  تفن  هرطق  کی  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  هدش . مامت  ام  ررـض  هب  اعقاو  هدـش ، مامت  ام  ررـض  هب  نیا  میاهدرک ؛ تداع  هویـش  نیا  هب  لبق - یاھنارود 

، تسین تفن  یهدننکدیلوت  تسد  تسین ، ام  تسد  شرایتخا  تفن  دـش . مامت  ناشعفن  هب  دـندرک ، ادـیپ  ار  یرتھب  یاھهار  دـندرک ، ادـیپ  ار  یرگید  یاھهار  دنتـشگ ، یلو ] ]

یاھهدننکفرـصم راـیتخا  رد  تفن  تسین ، میرحت  هک  مـھ  یتـقو  نآ  یتـح ] - ] تـسا یـضراع  زیچ  کـی  مـیرحت  ـالاح   - مـیرحت یهلئـسم  ماـگنھ ]  ] طـقف هـن  رگید ؛ دـینیبیم 

اـھهئطوت و تسا ، اـھنآ  تسد  نوگاـنوگ  یاـھراک  تسا ، اـھنآ  تسد  یراذـگتمیق  تسا ، اـھنیا  عاـبتا  اـپورا و  اـکیرمآ و  تسد  تفن  راـیتخا  تسا ؛ اـیند  فراـعتم  تفلکندرگ 

. مینک لح  روشک  رد  ار  نیا  دیاب  ام  نیاربانب  اھنآ ... ؛ یاھهلمح 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

نوچ زین  ریخا  یاھهام  رد  هک  هنوگنامھ  دوشیم ، لیدبت  تصرف  هب  اعقاو  اھمیرحت  دوش ، یدج  مامتھا  هدشهتفگ  تاکن  هب  رگا  دـندرک : ناشنرطاخ  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یھاگشناد و داھج  ناینبشناد ، یاھتکرش  ناناوج ، یاھتیفرظ  زا  یرادقم  دناهدرک و  هعجارم  ناینبشناد  یاھتکرش  هب  نالوئسم  یخرب  هدش ، راوشد  اھالاک  یخرب  تادراو 

. تسا هدش  هتفرگ  راک  هب  یدیلوت  یاھهعومجم 

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

عـضاوت لوبق و  هب  ار  وا  دوشیمن  دروآرد ، وناز  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  دوشیمن  اھنیا  دننام  فراعت و  اب  یتسیابردور و  اب  اقآ  هک  دـیوگیم  تسا : نیا  اکیرمآ  ینونک  تلود  فرح 

مادـم دـیدھت ، مادـم  نوگاـنوگ ، یاـھمیرحت  ماـسقا  عاوـنا و  دـینکیم : هدـھاشم  هـک  تـسا  نـیمھ  مـھ  یرثکادـح  راـشف  میرواـیب . دراو  یرثکادـح  راـشف  یتسیاـب  درک ، راداو 

رمث هب  ار  یرثکادح  راشف  دھاوخیم  وا  دراذگب . ریثات  یرثکادح  راشف  نیا  هک  تسا  نیا  هب  ناشدـیما  تسا . یرثکادـح  راشف  نیا  هریغ ؛ اھهناسر و  رد  فلتخم  یاھییوگهوای 

راشف اب  طقف  ناریا  اب  یهھجاوم  هک  دزادنیب  اج  ار  نیا  هدحتم  تالایا  میژر  یعطق  تسایس  کی  ناونع  هب  مھ  اھییاپورا ، یارب  مھ  شدوخ ، یلخاد  یابقر  یارب  مھ  دناسرب 

[. تسا رسیم   ] یرثکادح

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

لکشم اھتنم  روشک ، یارب  تسا  یلکشم  کی  کشالب  تسا - تفن  یهلئـسم  هب  فوطعم  رتشیب  مھ  یرثکادح  راشف  نیا  و  تسا ]  ] تفن شورف  میرحت  اتدمع  هک  میرحت -

زا ام  هک  دنتفگ  دندرک و  مالعا  یتلود  نیلوئسم  لبق  زور  دنچ  تسا . تفن  زا  عاطقنا  نآ ، دیآیم و  تسد  هب  تدمدنلب  دوس  کی  تدمهاتوک  لکـشم  نیا  زا  تسا ؛ تدمهاتوک 

. تسا یگرزب  درواتسد  یلیخ  نیا  تسا ، یبوخ  ربخ  رایسب  نیا  مینکیم ؛ عطقنم  تفن  زا  ار  هجدوب  دندرک - رکذ  مھ  ار  یخیرات  کی  ارھاظ   - خیرات نالف 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 48 
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نم یارب  هک  دوب  هتشون  یزیچ  کی  یتسینویھص  یهیرشن  کی  رد  میدوب ، هدرک  شیامزآ  ام  تقو  نآ  هک  یکشوم  کی  یهرابرد ]  ] تسینویھص دنمـشناد  کی  هدنـسیون ، کی 

نیا دوجو  اب  میرحت ، دوجو  اب  اھنیا  مروآیم ؛ دورف  میظعت  رـس  هتخاس  ار  کشوم  نیا  هک  یدرم  نیا  لباقم  رد  اما  منمـشد  ناریا  اب  نم  هک  دوب  هتـشون  دـندروآ ؛ ار  هلاقم  نیع 

تسا ام  نانمشد  تواضق  نیا  دناهدرک ؛ تسرد  ار  یراکھاش  نینچ  کی  اھنیا  یهمھ  دوجو  اب  یملع ، تادوارم  یاھرد  ندوبهتسب  تالکشم ، همھ 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هک  دننکیم  راختفا  مھ  ناشدوخ  هدرک - ادیپ  تدش  ینعی   - هدرک ادیپ  همادا  مھ  یرتشیب  تدش  اب  اھمیرحت  ریخا  لاس  دـنچ  نیا  رد  میدوب ، میرحت  راچد  بالقنا  لوا  زا  ام 

کی ینعی  دـننکیم ؛ دـنراد  اھنیا  هک  تسا  تیانج  کی  تسا ؛ تیاـنج  کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  میرحت  نیا  دـناهداد . بیترت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  میرحت  نیرتدـیدش 

الثم ینعی  تسا . اکیرمآ  یهلیـسو  هب  نارگید  یکروز  میرحت  رـس  ثحب  تسین ؛ اکیرمآ  دوخ  میرحت  رـس  ثحب  نوچ  تسا ؛ ایند  یمومع  راـکفا  ظاـحل  زا  موکحم  مھم  دـیدھت 

هلماعم ناریا  اب  امش  هک  دنشاب  سامت  رد  مئاد  اھتلود  اب  نوگانوگ ، صاخشا  اب  اھیناپمک ، اب  اھتکرش ، اب  هک  دننکیم  شالت  ییاکیرمآ  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  دییامرفب  ضرف 

. تسا هناراکتیانج  تکرح  کی  اعقاو  نیا  هک  دننکیم  راک  نیا  دنراد  اھنآ  اما  تسا  یرگید  ثحب  دنناوتیمن  ای  دنناوتیم  الاح  بخ  هبناجهمھ . میرحت  کی  ینعی  دینکن ؛

دوجو هب  ام  یارب  ار  گرزب  تصرف  کی  دناوتیم  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروآ ، دوجو  هب  ام  یارب  ار  ییاھتـصرف  یدایز  دودـح  ات  مھ  نونک  ات  هک  دـشاب  تصرف  کی  دـناوتیم  میرحت  نیمھ 

مھم هدـمع و  لماع  دـنک . عطق  دربب و  تفن  زا  ار  داصتقا  فان  دـنب  دـھدب ، تاجن  تفن  هب  اکتا  زا  ار  روشک  داصتقا  دـناوتیم  مینکب ، لمع  هنارایـشوھ  نیلوئـسم  اـم  رگا  درواـیب .

یاـھتیفرظ نوگاـنوگ و  یاھدادعتـسا  هب  یلخاد ، شـشوج  لـخاد و  یورین  هب  روشک ، دـمآرد  یارب  هدـش  بجوـم  هک  تفن  هب  یگتـسباو  تسا : نیا  اـم  یداـصتقا  تالکـشم 

هچنانچ رگا  تسا . نیا  روشک  تالکشم  یهدمع  لماع  دش ؛ دھاوخ  نیمات  روشک  دمآرد  میشورفیم ، تفن  هک  دشاب  عمج  نامرطاخ  دوشن ، ینادنچ  هجوت  یلخاد  نوگانوگ 

. میروایب تسد  هب  نامدوخ  یارب  میاهتسناوت  میرحت - نیمھ  زا  ینعی   - نمشد دیدھت  زا  ار  تصرف  نیرتھب  میھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  میناوتب  ام 

هتکن نیا  هب  هجوت  ناشیاھشوھاب  میرادن ؛ راک  دنتـسین  تفتلم  دنمگ و  جیگ و  هک  ار  ییاھنآ  هتبلا ؛ ناشیاھشوھاب  مینکب . ضرع  مھ  ار  نیا  دـنھجوتم ؛ مھ  اھنآ  هکنیا  امک 

نودب داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دوشیم  هتفگ  نیا  ناشیاھدوخ  نیب  دنک ؛ هبرجت  ار  تفن  نودب  داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دننکیم  هیـصوت  هک  مدید  هدنب  ییاھـشرازگ  رد  دـنراد .

عطقنم رگا  نوچ  دوشن ، عطقنم  یلکب  ناریا  هک  دینک  تسرد  دینک ، ادـیپ  ار  یھار  کی  اما  دـیرادیمنرب ، ار  اھمیرحت  الاح  دـینک ، تسرد  یایتشپ  هار  کی  دـنک . هبرجت  ار  تفن 

نیلوئـسم صوصخب  روشک ، نیلوئـسم  دـشاب . عمج  نامـساوح  یتسیاب  نیلوئـسم  ام  دـنوریم ؛ شلاـبند  دـنراد و  هجوت  نیا  هب  اـھنآ  یتفنریغ . داـصتقا  غارـس  دوریم  دـش 

. دشاب عمج  ناشساوح  دیاب  یداصتقا 

لاس ١٣٩٩  / ١٣٩٩/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هکنیا نمـض  مھ  ام  اما  دراد ، جایتحا  یجراخ  یاھرازاب  هب  شورف و  هب  دـیلوت  هک  هچ  رگا   - لخاد رد  روشک  دوخ  عیـسو  رازاب  هب  هجوت  اب  میزادـنیب و  هار  ار  دـیلوت  میناوتب  ام  رگا 

تکرح هللااشنا  ار  دـیلوت  دوشب  رگا  ینویلیم - داتـشھ  تیعمج  نیا  اب  تسا  روشک  لخاد  ام  شورف  رازاـب  یهدـمع  میـشاب ، هتـشاد  طاـبترا  یجراـخ  یاـھرازاب  اـب  میناوتیم 

نکل هتـشاد  ییاھررـض  هتبلا  نـالا  اـت  دـش ؛ دـھاوخ  ماـمت  اـم  عـفن  هب  دـناهدرک  هک  ییاـھمیرحت  نیا  دـش و  دـھاوخ  ماـمت  اـعطق  یداـصتقا  تالکـشم  میربـب ، شیپ  میھدـب و 

تاناکما قیرط  زا  روشک  یاھزاین  یگدـنز و  مزاول  یهیھت  رکف  هب  میـشاب ، نامدوخ  تاناکما  رکف  هب  هکنیا  هب  هدرک  راداو  ار  ام  ینعی  هتـشاد ؛ دوجو  شرانک  رد  مھ  ییاھدوس 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  هللااشنا  نیمھ  تسا و  منتغم  یلیخ  ام  یارب  نیا  هک  میشاب ، یلخاد 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دناوـتیم هـک  یزیچ  نآ  ینعی  تـسا ؛ دـیلوت  زا  تراـبع  داـصتقا  شخبتـینما  یعاـفد و  متــسیس  مـینکب ، هیبـشت  ناـسنا  ندـب  کـی  هـب  ار  داـصتقا  روـشک ، داـصتقا  رد  اـم  رگا 

هب ور  هتسیاش و  بسانم و  بوخ و  دیلوت  هراومھ  ام  رگا  تسا . روشک  رد  دیلوت  دراد  هگن  ملاس  ار  نآ  دنکب و  ٰیثنخ  ار  داصتقا  هب  مجاھم  یاھبورکیم  مجاھم و  یاھسوریو 

؛ تسا یددعتم  یعیبط  یاھسوریو  اھبورکیم و  راچد  هنافـساتم  ام  داصتقا  هتبلا  هک   - دنراد دوجو  اتعیبط  هک  ییاھسوریو  نیا  لباقم  رد  میـشاب ، هتـشاد  روشک  رد  دـشر 

. مینکب تمواقم  میناوتیم  دننزیم - هبرض  داصتقا  هب  هک  دنتسھ  یثداوح  اھنیا  تفن ؛ تمیق  یهلئسم  نیمھ  لثم  میرحت ، لثم  دنتسھ ، مھ  زاستسد  یاھسوریو 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھهاگنب تالکـشم  تسا ، قطنمیب  یاـھینارگ  تسا ، یلم  لوپ  شزرا  شھاـک  تسا ، مروت  شنیرتهدـمع  بخ  یراـمیب ، هب  میدرک  ریبعت  نآ  زا  هک  یداـصتقا  تالکـشم 

نیا تسا . طسوتم  نییاپ و  تاقبط  تشیعم  یتخـس  مھ  اھنیا  یهجیتن  و  تفرگ - هدـیدان  دـیابن  ار  اھمیرحت  نیا  شقن  هک   - تسا یجراـخ  یاـھمیرحت  دوجو  تسا ، یدـیلوت 

هب فاـبیلاق  یاـقآ  هک  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یاهدرتـسگ  یاـھتیفرظ  رطاـخ  هب  تسا ؟ یوق  روشک  یهینب  مییوگیم  ارچ  تسا . یوق  روـشک  یهینب  نکل  تسھ ، اـھیرامیب 

نیرتتخـس نارود  رد  هک  تسا  اھتیفرظ  نیمھ  رطاخ  هب  دینیبیم  اذـل  تسا . یناسنا  یـضعب  تسا ، یعیبط  اھتیفرظ  نیا  زا  یـضعب  دـندرک . هراشا  اھتیفرظ  نیا  زا  یـضعب 

حرط اھدـص  درواـیب ، دوـجو  هب  ناـینبشناد  تکرـش  رازھ  دـنچ  هتـسناوت  روـشک  دـیآیم ، دوـجو  هب  داـصتقا  یهنیمز  رد  روـشک  هیلع  هک  یاهبناـجهمھ  یاـھراشف  اـھمیرحت و 

نیا هب  تکرح  کی  دـھدب ؛ ماجنا  ار  سراف  جـیلخ  یهراتـس  هاگـشیالاپ  داجیا  لـثم  یگرزب  راـک  تفن ، دـمآرد  شھاـک  دوجو  اـب  میرحت و  نارود  نیمھ  رد  دـنک ، داـجیا  ییاـنبریز 

اھنیا تسا ، یعقاو  اھنیا  ار ؛ اھنیا  دـینیبیم  امـش  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یناوارف  یاھحاتتفا  هتفرگ ؛ ماجنا  قرب  بآ و  ورین ، لـئاسم  یهنیمز  رد  هک  ناوارف  یاـھراک  و  یگرزب ،

نیفلاخم ام ، نانمـشد  روج . نیمھ  مھ ]  ] یئاضف لئاسم  یهنیمز  رد  دریگیم ، ماجنا  زیگناتریح  یاـھراک  یماـظن ، عیانـص  یهنیمز  رد  دریگیم . ماـجنا  راـک  دراد  دراد ، دوجو 

هک دننکیم  فارتعا  دـننکیم ، رارقا  دـنراد  اھنامھ  دـنروایبرد ، وناز  هب  اھمیرحت  نیا  رطاخ  هب  ار  ناریا  هک  دـندوب  راودـیما  دـناهدرک و  لیمحت  ار  اھمیرحت  نیا  هک  یناسک  نامھ  ام ،

. تسا یوق  یلیخ  روشک  یهینب  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  هداتسیا ؛ شدوخ  یاپ  رس  روشک  دناهتسناوتن و 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

راک هب  تلم  کی  هیلع  اھنیا  هک  تسا  یگرزب  تیانج  کی  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  ینعی  تسا ؛ تیانج  کی  اعطق  دـناهتفرگ ، راک  هب  ناریا  تلم  هیلع  اـھییاکیرمآ  هک  یمیرحت 

نم هراب  نیا  رد  دـنھدیم . ماجنا  اھنیا  دـنراد  ار  تیانج  نیا  ناریا  تلم  یهمھ  هیلع  عقاو  رد  اما  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  هک  تسا  نیا  شرھاـظ  ـالاح  دـنریگیم ؛

تدمدنلب فدھ  کی  دـنراد ، تدـمنایم  فدـھ  کی  دـنراد ، تدـمهاتوک  فدـھ  کی  تسیچ ؛ راک  نیا  زا  اھنیا  فدـھ  هک  تسا  نیا  هتکن  کی  منکب ؛ ضرع  مھاوخیم  ار  هتکن  دـنچ 

. یبناج فدھ  کی  و  دنراد ،

... ؛ دنتسیاب تموکح  هاگتسد  لباقم  رد  دنوشب و  هتفشآ  دنوشب ، هتسخ  دنیایب ، هوتس  هب  ناریا  تلم  دنروایب ؛ هوتس  هب  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  اھنآ  تدمهاتوک  فدھ 

اھنیا تسین ، نم  لیلحت  نم و  تایسدح  اھنیا  دناهتفگ ، ار  اھنیا  یملع . تفرشیپ  اتدمع  دنوشب ؛ عنام  روشک  تفرـشیپ  زا  میرحت  نیا  اب  هک  تسا  نیا  اھنآ  تدمنایم  فدھ 

نابز هب  اھنیا - لاثما  یسایس و  یاھهدکشیدنا  دننکیم ، راک  دنراد  اھهدکشیدنا  رد  هک  ییاھنآ  هچ  ناشنارادمتسایس ، هچ   - ناشدوخ تاراھظا  یالهبال  هک  تسا  ییاھفرح 

.... دناهتفگ ار  اھنیا  دناهدروآ ،

، روشک داصتقا  یشاپورف  روشک و  داصتقا  ندرک  یشالتم  ینعی  تسا ؛ تلود  ندناشک  یگتسکشرو  هب  تسا ، روشک  ندناشک  یگتـسکشرو  هب  مھ  ناشتدمدنلب  فدھ 

ار اھراک  نیا  دـنھاوخیم  تسا و  نیا  ناشییاھن  فدـھ  تسین ، نکمم  وا  یارب  تایح  یهمادا  دـش ، یـشالتم  دیـشاپ و  ورف  مھ  زا  یلکب  یروشک  کی  داـصتقا  رگا  اـعبط  هک 

. دننکب مھ 

یروھمج دـننادیم  نوچ  دـننک ؛ عطق  هقطنم  رد  تمواقم  یاـھورین  اھهاگتـسد و  اـب  ار  یمالـسا  یروھمج  یهطبار  هلیـسو  نیا  هب  دـنھاوخیم  هک  دـنراد  مھ  یایبنج  فدـھ 

نیا هکنیا  یارب  هدش  دراو  الـصا  هک  تسا  نمـشد  یاھفدـھ  اھنیا  دـننک . عطق  ار  هطبار  نیا  دـنھاوخیم  اھنیا  دـنکیم ؛ تیامح  دـنکیم ، کمک  اھنیا  هب  دـناوتب  هچ  رھ  یمالـسا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 49 
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هک دھدب  ماجنا  مھ  رانک  رد  تدمدنلب - تدمنایم ، تدمهاتوک ،  - ار فدھ  هس  نیا  هک  تسا  نیا  لابند  هنادهبنپ ؛» دنیب  باوخ  رد  رتش   » تفگ دیاب  هتبلا  دـھدب ؛ ماجنا  ار  اھراک 

. هدش ماکان  دمحلا 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

مھ یرادقم  تسا ، روشک  تیریدم  رد  ام  یاھفعض  هب  طوبرم  یرادقم  تسین ؛ میرحت  هب  طوبرم  مھ  تالکشم  یهمھ  تسین . یکش  نیا  رد  هدرک ؛ داجیا  یتالکشم  میرحت 

یتالکشم هیضق . نیا  هب  مدرگیمرب  دعب  نم  الاح  هک  مدرم  تشیعم  عضو  لثم ] [ ؛ تسھ تالکشم  تسا ؛ میرحت  هب  طوبرم  مھ  یرادقم  تسا ، انورک  هب  طوبرم  رخاوا  نیا  رد 

نیمھ اقافتا  هدشن . ریبعت  ثیبخ  نمـشد  نیا  یهتفـشآ  باوخ  نیا  هدشن ، هدوب  ناشنھذ  رد  اھنآ  هک  یزیچ  نآ  دش ؛ دھاوخن  هدشن و  دنتـساوخیم  اھنآ  هچنآ  اما  دراد  دوجو 

- اـپورا زا  اـکیرمآ ، زا  برغ ، زا   - یددـعتم یاـھاج  زا  هک  یناوارف  یاـھربخ  رد  نـالا  دـننکیم ؛ فارتـعا  ناـشدوخ  مھ  ار  اـھنیا  دـصاقم  نتفاـین  ققحت  باوخ و  نیا  ندـشن  ریبـعت 

دیسرن دوصقم  هب  داد ، جرخ  هب  اکیرمآ  هک  یلمع  تدش  میرحت و  دیدش  راشف  دنیوگیم  دننکیم و  فارتعا  دنراد  دنراک ، لوغشم  اھهدکـشیدنا  نیمھ  رد  هک  یدارفا  و  دسریم ،

. دنھدب ماجنا  دنھدب  ماجنا  دنتساوخیم  ناریا  دروم  رد  هک  یراک  نآ  دنتسناوتن  و 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نـسح ینمـشد  نیا  زا  هلمح ، نیا  زا  کریز  یناریا  نکل  ناریا ؛ تلم  هب  هدرک  هلاوح  اکیرمآ  هک  تسا  یاهبرـض  اـکیرمآ ، فرط  زا  تسا  یتیاـنج  کـی  میرحت  هک  تسین  یکش 

نادنمشناد ام ، نیلوئسم  ام ، یاھناوج  ام ، مدرم  هدرک . ادیپ  ققحت  نمشد  رظن  فالخ  رب  نمشد و  مشچ  یروک  هب  هک  هدرک  ییاھراک  ینعی  هدرب ؛ دوس  هدرک و  ار  هدافتسا 

هب اکیرمآ  ینعی  هیوناث  یاھمیرحت  هک  رگید  دینادیم  دنھد . شیازفا  ار  یلم  سفن  هب  اکتا  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  یاهلیـسو  ار  میرحت  نیا  ام  یعامتجا  یـسایس و  نالاعف  ام ،

مزال ام  هک  یزیچ  نآ  اعبط  بخ  دیھدب ؛ وا  هب  دراد  مزال  ناریا  هک  ار  یـسنج  نالف  الثم  دـیرادن  قح  امـش  هک  دـیوگیم  دارفا  یهمھ  هب  اھروشک ، یهمھ  هب  اھتکرـش ، یهمھ 

دندـید هک  یتقو  تسا - دروم  اھدـص  تسین ، دروم  ود  دروم و  کی   - ددـعتم دراوم  رد  لخاد ، رد  یناـسک  هک  دـش  بجوم  نیا  دـسریمن ؛ اـم  تسد  هب  میرواـیب ، جراـخ  زا  میراد 

. دننک دیلوت  لخاد  رد  هک  دنتفیب  رکف  هب  دسریمن ، جراخ  هب  ناشتسد 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

، دـییامرفب ضرف  تفرگ ؛ ماـجنا  روشک  رد  میرحت  نارود  رد  هک  تسا  یمھم  یاـھراک  شلیلد  تسیچ ؟ شلیلد  دیـسرن ؛ نمـشد  رظن  دروـم  فادـھا  هب  ینعی  درکن ؛ رثا  میرحت 

ناـیرج رد  یرتشیب  تردـق  اـب  روشک  یداـصتقا  تکرح  روشک و  یملع  تکرح  هک  تسا  ادـیپ  تسا ؛ یمھم  راـک  نیا  دـش ؛ تسرد  روشک  رد  ناـینبشناد  تکرـش  رازھ  دـنچ 

تسرد هاپس  یهلیـسو  هب  هک  سراف  جیلخ  یهراتـس  هاگـشیالاپ  دییامرفب  ضرف  ای  میتشادن ؛ ار  ناینبشناد  تکرـش  رازھ  دنچ  نیا  دیدش ، یاھمیرحت  نیا  زا  لبق  ام  تسا .

یگرزب رایسب  یاھراک  ای  دننکیم ؛ بجعت  ایند  مدرم  هک  تفرگ ، ماجنا  میرحت  دوجو  اب  و  تفرگ ، ماجنا  میرحت  نارود  رد  نیا  تسا ؛ یگرزب  راک  تسا ، یمیظع  رایسب  راک  دش ؛

لاح رد  هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  تسا ، ام  یزاگ  مھم  یهقطنم  هک  یبونج  سراپ  رد   - هدـش یبونج  سراپ  رد  هک  یگرزب  رایـسب  یاھراک  اـی  هدـش ؛ یماـظن  یاھـشخب  رد  هک 

یاھراک هدـش ؛ هتفگ  مدرم  هب  ردـقچ  هدـش ، غیلبت  ردـقچ  اھنیا  منادـیمن  نم  تسا ؛ مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  مالیا  ناتـسزوخ و  یـضارا  یایحا  میظع  یاـھحرط  اـی  میرحت -

رارق هدافتسا  دروم  دش و  ایحا  یدایز  یاھنیمز  مالیا ؛ رد  یرادقم  ناتسزوخ و  رد  اتدمع  ناتـسزوخ ، رد  مالیا و  رد  یـشکهز  دنمزاین  یاھنیمز  یایحا  رد  تفرگ  ماجنا  یگرزب 

. تفرگ ماجنا  میرحت  نارود  رد  همھ  اھراک  نیا  تفرگ .

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هچ تاـیعقاو ؛ نداد  ناـشن  نوگژاو  قیاـقح ، فیرحت  تسھ ؛ فیرحت  ناـیرج  کـی  شراـنک  رد  تسھ ؛ مھ  فیرحت  ناـیرج  کـی  دـینک - هجوـت  تسرد  ار  نیا   - میرحت تازاوـم  هب 

ماجنا دـنھاوخیم  ار  راک  ود  تسا ، زیچ  ود  فیرحت  نیا  زا  فدـھ  دـنھدیم . ماجنا  اھنآ  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  مھ  نیا  ام ؛ روشک  اب  طبترم  تایعقاو  هچ  ام ، روشک  تاـیعقاو 

عفر یارب  نداد  طـلغ  سردآ  مھ ]  ] یکی دـننزب ؛ هبرـض  مدرم  یهیحور  هب  دـنھاوخیم  یروـج  هچ  هک  منکیم  ضرع  نم  ـالاح  هک  تسا  مدرم  یهـیحور  هـب  هبرـض  یکی ، دـنھدب :

نالا دننک . فیرحت  ار  قیاقح  نیا  هکنیا  یارب  دننکیم  جرخ  دنراد  مھ  یدایز  لوپ  دریگیم . ماجنا  دراد  فدھ  ود  نیا  اب  تسا و  اھهنیمز  نیا  رد  فیرحت  نیا  تسا . میرحت  لکشم 

، دـننزب فرح  ناریا  هیلع  دـننک ، رفـس  اجنآ  اجنیا و  هب  سب  زا  دـننکیم  هفخ  دـنراد  ار  ناشدوخ  نارگید ، ناشـسیئر ، ناشریزو ، ناشیاسور ، نیمھ  هک  دـینکیم  هظحـالم  مھ 

. دراد دوجو  هک  تسا  فیرحت  نایرج  نیا  و  دننکیم ، هفخ  ار  ناشدوخ  دنراد  اعقاو  دنروایب ؛ یروج  کی  ار  ناریا  مسا  یاهیضق  رھ  رد  دننک ، هبحاصم 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رھ ار  اھییاناوت  نیا  دـیاب  تسا . یلم  یاھییاناوت  رب  هیکت  طقف  طقف و  میرحت  جالع  تسیچ ؟ شجالع  تسین . ینیـشنبقع  شجالع  اـما  تسا  جـالع  لـباق  اـعطق  میرحت 

دراو ار  نامدوخ  یاھناوج  مینک ، ایحا  ار  اھنآ  مینک و  هیکت  اھنآ  هب  و  تسا - دایز  ام  یاھییاناوت  مھ  اعطق  هک   - میـشاب دـیدج  یاھییاناوت  فشک  لاـبند  میراد ، هگن  میراد  هچ 

.[ مینک لابند  - ] ییارگنورب ییازنورد و  ینعی   - ار یتمواقم  داصتقا  ناکرا  مینکب و  نادیم 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تسا یقطنم  لماوع  کی  رطاخ  هب  نتـشگنرب  نیا  تاقوا  یھاگ  هتبلا  تسا . یمھم  یهلئـسم  نیا  بخ  هتـشگنرب ؛ هک  تسا  یتارداص  لوپ  رالد  درایلیم  هک ٢٧  دش  مالعا 

ییاھراک هتفر  اجنآ  هدـیرخ ، کلم  هدـیرخ ، نیمز  روشک  نالف  رد  هدرب  بانج ، نیا  ار  زرا  نیا  ار ، لوپ  نیا  دـینک  ضرف  الثم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مھ  یھاگ  اما  ددرگیمنرب ، هک 

، هدـش یرادـیرخ  هک  یکلم  دادـعت  نیرتشیب  اـم ، یهیاـسمھ  یاـھروشک  زا  یکی  رد  هک  تسھ  هنیمز  نیا  رد  ییاھـشرازگ  ـالاح  تسین . لوبق  لـباق  نیا  هدرک ؛ اـھنیا  دـننام 

سکول یاھالاک  ای  مزال ، ریغ  یاھالاک  تادراو  یارب  دننک  فرص  ار  نیا  دنھاوخب  رگا  ای  تسین . لوبق  لباق  الـصا  نیا  بخ  دناهدیرخ ؛ کلم  اجنآ  هک  تسا  ییاھیناریا  هب  طوبرم 

بجعت الاح  دوشب ؛ راک  نیا  فرـص  وروی  نویلیم  دصناپ  درایلیم ، مین  دناهدروآ و  اکیرمآ  زا  ار  یـسکول  نفلت  یـشوگ  کی  مدرک : ضرع  ار  شاهنومن  هک  عافتنا  دروم  ریغ  یلکب  و 

تسین لوبق  لباق  هک  تسا  ییاھراک  اعقاو  اھنیا  میرادن ؛ میرحت  رد  ام  ار  اھنیا  لاثما  ار و  یکی  نیا  ار ، ام  دننکیم  میرحت  همھ  نیا  هک  اھنآ  روطچ  هک  منکیم  مھ 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیا عناوم ، نیا  غارـس  دیورب  تسھ ؛ یعناوم  دورب ؛ میتفگ  ام  هک  دیلوت  شھج  ای  دیلوت  شیازفا  تمـس  هب  تحار  دـناوتب  ناسنا  هک  تسین  روج  نیا  دراد ؛ یعناوم  کی  دـیلوت 

تسا و یروج  نیا  عناوم  زا  یـضعب  هلب ، تسا ؛ یجراـخ  میرحت  ـالثم  تسین ، اـم  راـیتخا  رد  عناوم  بخ  هک  درذـگب  ناـشنھذ  هب  ناـیاقآ  تسا  نکمم  دـینک . فرطرب  ار  عناوم 

 - مینک دراو  ار  ییاـھزیچ  هکنیا  زا  ندـش  عناـم  یمھم و  شخب  رد  اـم  تفن  شورف  زا  یریگولج  اـم ، تاـناکما  سبح  اـم ، تفن  یاـھلوپ  سبح  ثحب  تسین ؛ اـم  راـیتخا  تحت 

دیلوت و زا  ندش  عنام  بجوم  دجب  اھنیا  تسا و  روشک  نورد  رد  هک  تسا  یعناوم  مھ  عناوم  زا  یرایسب  نکل  تسین ، ام  رایتخا  رد  میراد - مزال  تاعطق  میراد ، مزال  نیـشام 

. درک فرطرب  دوشیم  ار  اھنیا  تسا ؛ دیلوت  شھج  زا  یریگولج  بجوم 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھمیرحت هکنیا  هب  دینکن  طونم  لوکوم و  اقلطم  ار  یداصتقا  یزیرهمانرب  امـش  ینعی  دز ؛ دنویپ  دـیابن  یجراخ  تالوحت  هب  اقلطم  ار  روشک  داصتقا  روشک ، یداصتقا  لئاسم  رد 

روط نامھ   - ینورد و تاناکما  ساسا  رب  یتسیاب  یداصتقا  یزیرهمانرب  دنامب . لاس  هد  تسا  انب  اھمیرحت  هک  دیراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  هن ، دنک ؛ ادیپ  شھاک  ای  دوشب ، فرطرب 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 50 
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روج نالف  روشک ، نالف  تاباختنا  هچنانچ  رگا  مییوگب  ام  دینک  ضرف  الثم  هک  تسین  تسرد  نیا  دریگب . ماجنا  ندرک ، هیکت  یلخاد  یاھتیفرظ  هب  ییازنورد و  میتفگ - اھراب  هک 

هب هجوت  اـب  روشک ، ینورد  لـئاسم  هب  هجوت  اـب  ار  روشک  یداـصتقا  یهماـنرب  یتسیاـب  اـم  دوشب . دـھاوخیم  روج  رھ  اـجنآ  تاـباختنا  ریخن ، هن  دوشیم ؛ روج  نیا  ـالثم  دـش ،

. یجراخ تالوحت  هب  مینک  طونم  ار  یداصتقا  لئاسم  ام  هک  تسا  یدربھار  یاطخ  کی  اعقاو  مینک ؛ یزیرهمانرب  نامدوخ  تاناکما 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یھایـسور هب  وا  یرثکادـح  راشف  نیا  هللااشنا  میتسیایم و  اـم  مینکیم ، تمواـقم  اـم  ـالاح  هملک . یعقاو  یاـنعم  هب  تسا  تیاـنج  اـکیرمآ ،]  ] زیمآتثاـبخ یاـھمیرحت  نیا 

ینعی دـننکیم ؛ دـنراد  ار  ناشدوخ  تیانج  اھنیا  اما  راک ، نیا  زا  مینکیم  نامیـشپ  ار  وا  یھلا و  قیفوت  هب  درک  میھاوخ  اـم  ار  راـک  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  یھتنم  اـکیرمآ  یرثکادـح 

داصتقا میدرک و  لامعا  ار  یرثکادـح  یاھمیرحت  یداصتقا و  یرثکادـح  راشف  ام  هلب ، هک  دـنکیم  یلاحـشوخ  راھظا  اکیرمآ  روھمجسیئر  تسا . تیانج  دـننکیم  اـھنآ  هک  یراـک 

دیراد تلم  کی  هیلع  درادـن ؛ راختفا  نیا  دـننکیم ؛ راختفا  تیانج  هب  هک  دنتـسھ  اھامـش  لثم  یلذر  یاھمدآ  طقف  تسا و  تیاـنج  راـک  نیا  ـالوا  میدرک . لـالتخا  راـچد  ار  ناریا 

نامناخیب نویلیم  اھهد  اب  دراد ، هک  یاهجدوب  رسک  رالد  درایلیم  نارازھ  اب  زورما  اکیرمآ  تسا ؛ دب  یلیخ  امش  دوخ  عضو  ایناث  الوا . نیا  دینکیم ! مھ  راختفا  دینکیم ، تیانج 

، هدـش رتدـب  ناـشیداصتقا  عـضو  مھ  زورهبزور  درادـن ، یبوـخ  یداـصتقا  عـضو  دـیوگیم - ناـشدوخ  یاـھرامآ  هک   - دراد دوـجو  اـکیرمآ  رد  هـک  یرقف  طـخریز  هنـسرگ و  هراوآ و  و 

رب یلم  مزع  نامیا و  تردق  اب  اکیرمآ ، راکتیانج  نئاخ و  لذر و  وگهوای و  نیلوئسم  امـش  مشچ  یروک  هب  ام  هللااشنا  اثلاث  و  ایناث . مھ  نیا  هدش ؛ رتشیب  ناشیاھیراکھدب 

. داد میھاوخ  تروص  رس و  هللااشنا  ار  عاضوا  دمآ و  میھاوخ  قئاف  تالکشم 

میناوتب دوشب و  یزاسمواقم  ام  داصتقا  هک  دش  دھاوخ  بجوم  هللااشنا  میرحت  نیمھ  ینعی  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  نامداصتقا  یزاسمواقم  یارب  ام  مھ  میرحت  نیمھ  زا 

. میھدب ماجنا  روشک  رد  ار  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  کی 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رد ار  اھنآ  یاھتـسایس  نوچ  میاهتفرن ، اھنآ  راب  ریز  نوچ  ینعی  میاهتخانـشن ؛ تیمـسر  هب  ار  اھنآ  یهناملاظ  یهطلـس  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  مھ  اـم  اـب  ناشینمـشد 

نیا دـننکیم و  ینمـشد  ام  اـب  اـھنیا  میاهدرکن ، لوبق  ار  اـھنآ  یهناـملاظ  یاھتـسایس  نوچ  میاهدرک ، در  ار  نیطـسلف  هب  تبـسن  ناشتـسایس  نوچ  میاهدرکن ، لوبق  هقطنم 

راک یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلود  ناریا و  تلم  یتسیاب  ینعی  مینک ؛ سویام  ار  اھنیا  ام  هک  تسا  نیا  ینمشد  نیا  ندرک  فرطرب  هار  اھنت  دراد . مھ  همادا  ینمشد 

هب نامزیزع و  تلم  هب  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  ار  نیا  میوشب ؛ یوق  دـیاب  دـنکب . دراو  یـساسا  یهبرـض  دـناوتب  هکنیا  زا  دوشب  سویام  لباقم  فرط  هک  دـنناسرب  ییاـج  هب  ار 

رد یلاشوپ - تردـق  هن  یعقاو ، تردـق   - ار تردـق  یاھرازبا  نیا  یتسیاب  ماهدرک . حرطم  ررکم  یمومع ، هاـگن  رد  یـصوصخ ، تاـسلج  رد  یراـک ، تاـسلج  رد  مھ  نیلوئـسم 

نیا هک  یتدـم  نیا  رد  دـناهدرک ؛ یگداتـسیا  بوخ  اـفاصنا  هتبلا  مدرم  دـش . دـھاوخ  سویاـم  نمـشد  هاـگنآ ] ، ] دوشب یوق  روشک  دوشب ، یوـق  تلم  مینک ، تیوـقت  ناـمدوخ 

. دنداد ناشن  تماقتسا  ناشدوخ  زا  دندرک و  لمحت  ار  تالکشم  دندرک و  یگداتسیا  افاصنا  دنداتسیا ، بوخ  اعقاو  مدرم  هدوب ، اھنیا  دننام  میرحت و  تاعبت  میرحت و  تالکشم 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هیجوت اعقاو  ریخا  یاھینارگ  نیا  تسا . اھیگنھامھان  هب  طوبرم  تسا ، ام  دوخ  هب  طوبرم  درادـن ؛ اـھزیچ  نیا  دـننام  میرحت و  هب  مھ  یطبر  اـم  ینونک  تالکـشم  زا  یلیخ 

ینارگ دینکیم ، هک  هاگن  امش  دننک . جالع  یگنھامھ  اب  نیلوئسم  یتسیاب  تسا ؛ جالع  لباق  دوشب و  جالع  دیاب  درادن ؛ هیجوت  اعقاو  ریخا  یاھینارگ  نیا  زا  یرایسب  درادن ؛

اھینارگ نیا  تشپ  یلالدتسا  چیھ  تسا ، یلیلدیب  یاھینارگ  اھنیا ، یاھینارگ  بخ  دراد ؛] دوجو   ] هچب کشوپ  ات  دیریگب  یگنرف  هجوگ  غرم و  تشوگ  زمرق و  تشوگ  زا 

کرمگ و لثم ] ، ] دنتسھ هیضق  اب  طبترم  هک  یرگید  یاھهاگتسد  زا  یـضعب  مھ  جیـسب ، مھ  تاریزعت ، نیلوئـسم  مھ  تمـص ، ترازو  مھ  تسھ ؛ مھ  سنج  و  درادن ؛ دوجو 

لباق تالکشم  نیا  اھهاگتسد  گنھامھ  تیریدم  اب  نیاربانب  تسا . لرتنک  لباق  اھنیا  یهمھ  دنرادرب ؛ مدرم  یاپ  یولج  زا  ار  لکشم  نیا  دننک و  یراکمھ  رگیدمھ  اب  نارگید ،

. تسا ندش  فرطرب 

بالقنا  / ١٣٩٩/٠٩/٠۴ ربھر  روضح  رد  یداصتقا  یگنھامھ  یلاعیاروش  هسلج 

نیا دندوزفا : دنداد و  صاصتخا  ناریا  تلم  دض  رب  ییاپورا  یاکرـش  اکیرمآ و  تیانج  خـلت و  تیعقاو  کی  ناونع  هب  اھمیرحت  عوضوم  هب  ار  دوخ  مود  هتکن  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا هتفای  تدش  ریخا  لاس  هس  رد  اما  دوشیم  ماجنا  ناریا  تلم  دض  رب  هک  تسا  اھلاس  تیانج 

عفر ریـسم  ام  هتبلا  دندوزفا : دراد ، دوجو  میرحت » عفر   » و اھنآ » رب  هبلغ  اھمیرحت و  یزاسیثنخ   » ریـسم ود  اھمیرحت  جالع  یارب  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دیسرن یاهجیتن  هب  اما  میدرک  هرکاذم  لاس  دنچ  ناحتما و  رابکی  ار  میرحت 

اما دشاب  هتـشاد  یتالکـشم  اھیتخـس و  راک ، یادتبا  رد  تسا  نکمم  ریـسم  نیا  دـنتفگ : اھنآ  ندرک  رثایب  اھمیرحت و  رب  هبلغ  ریـسم  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا تبقاعشوخ 

میرحت زا  تسد  جـیردتهب  دـنیبب ، ار  اھمیرحت  ندـش  رثایب  لباقم  فرط  مینک و  هبلغ  اھمیرحت  رب  میناوتب  تالکـشم  لـباقم  رد  ندرک  رپس  هنیـس  اـب  راـکتبا و  شـالت و  اـب  رگا 

. تشاد دھاوخرب 

. میورب تالکشم  لد  هب  مینک و  تمھ  میھاوخب و  هکنآ  طرش  هب  میراد ، اھمیرحت  ندرک  رثایب  یارب  یناوارف  یاھییاناوت  اھتیفرظ و  ام 

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

عفر نامدوخ  میناوتیمن  هک  ام  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  تسا ؛ اـم  تسد  میرحت  ندرک  ٰیثنخ  و  تسا ، نمـشد  تسد  میرحت  عفر  منکیم : رارکت  مھ  ـالاح  ( ۵ ،) ماهتفگ مھ  البق  نم 

. میـشاب نیا  لابند  رتشیب  تسا ؛ تسرد  نیا  تسا ، مدـقم  نیا  سپ  مینک . ٰیثنخ  ار  نمـشد  میرحت  نیا  میناوتیم  نامدوخ  اـما  دـنک  میرحت  عفر  دـیاب  نمـشد  مینک ، میرحت 

لاس زا  ینعی ]  ] هدش ریخات  تسا  لاس  راھچ  هتبلا  مینک . ریخات  دیابن  مھ  تعاس  کی  مینک ، عفر  ار  میرحت  میناوتب  رگا  اعقاو  ارچ ، میـشابن ؛ میرحت  عفر  لابند  میوگیمن  هتبلا 

شور اب  هنالقاع ، تسرد ، شور  اب  میناوتب  رگا  اما ]  ] هدـش ریخات  هدـش . مھ  دایز  هدـشن ، هتـشادرب  طقف  هن  نالا  ات  اما ]  ] دوشب هتـشادرب  هرابکی  اھمیرحت  یهمھ  هدوب  انب   ٩۵

تسا و امـش  تسد  هک  دیـشیدنیب  میرحت  ندرک  ٰیثنخ  هب  هدمع  دیـشیدنین ؛ نیا  هب  اما  مینک . فرطرب  دـیاب  مینک ، فرطرب  ار  میرحت  هنادـنمتزع  شور  اب  یناریا ، یمالـسا و 

تسا نیا  شطرش  اما ]  ] منکیم تیامح  روشک  نیلوئـسم  زا  نم  تسا . نم  یهیـصوت  نیا  دینک ؛ شالت  دینک ، راک  رگیدمھ  اب  دینک ، لابند  و  دینکب . ار  راک  نیا  دیناوتیم  امش 

. دنشاب دنبیاپ  تلم  فادھا  هب  هک 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هب اکیرمآ  هک  تسین  نیا  ام  یهلئـسم  الـصا  ددرگرب ؛ ماجرب  هب  اکیرمآ  هک  میرادن  یاهلجع  چیھ  میرادن ، یرارـصا  چیھ  ام  ددرگنرب . ای  ماجرب  هب  ددرگرب  اکیرمآ  هک  دننکیم  ثحب 

ناریا تلم  یهدـشبصغ  قح  نیا  دوشب . هتـشادرب  دـیاب  اھمیرحت  تسا ؛ اھمیرحت  عفر  تسا ، ام  ینالقع  یهبلاطم  ام و  یقطنم  یهبلاطم  هچنآ  ددرگنرب . اـی  ددرگرب  ماـجرب 

اکیرمآ تشگرب  نآ  بخ  دـش ، هتـشادرب  اھمیرحت  رگا  دـننک . ادا  ار  ناریا  تلم  قح  نیا  دـنراد  هفیظو  تسا - اکیرمآ  ورهلابند  اکیرمآ و  هب  نازیوآ  هک   - اپورا هچ  اکیرمآ ، هچ  تسا ؛

هتـشادرب اھمیرحت  هچنانچ  رگا  اما  دـش - دـھاوخ  لابند  یدـعب  لحارم  رد  تسا و  ام  تابلاطم  وزج  هک  تسھ  اـھتراسخ  یهلئـسم  هتبلا   - تشاد دـھاوخ  ییاـنعم  ماـجرب  هب 

مھ نیلوئسم ، هب  هدنب  هتبلا  دشاب . تسا  نکمم  مھ  ام  ررض  هب  هکلب ] ، ] تسین هک  ام  عفن  هب  دوشب ؛ مامت  ام  ررـض  هب  یتح  تسا  نکمم  ماجرب  هب  اکیرمآ  تشگرب  دشن ،

. دننک لمع  دنورب و  شیپ  طباوض  لماک  تیاعر  تقد و  اب  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ماهتفگ  هننقم ، یهوق  رد  مھ  هیرجم و  یهوق  رد 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 51 
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چیھ هب  ابیرقت  لباقم ، فرط  یتقو  تسا . یلوبق  لباق  ییالقع و  یقطنم و  میمـصت  الماک  تسا ؛ یتسرد  میمـصت  یماـجرب ، تادـھعت  وغل  باـب  رد  تلود  سلجم و  میمـصت 

زا یـضعب  اجیردت  شیپ  یتدم  زا  اذل  دنک ؛ لمع  ماجرب  رد  شدوخ  تادھعت  یهمھ  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  درادـن  ینعم  دـنکیمن ، لمع  ماجرب  رد  شدوخ  تادـھعت  زا  مادـک 

نیمھ مھ  لوا  زا  هدنب  میدرگیمرب ؛ نامتادھعت  هب  مھ  ام  دندرگرب ، ناشتادھعت  هب  اھنآ  هچنانچ  رگا  هتبلا  و  دنتـشاذگ . رانک  ار  یرگید  تادھعت  مھ  اریخا  دـندرک ، وغل  ار  تادـھعت 

مھ لباقم  فرط  دـیاب  مینکب ، تسا  انب  ام  هک  یراک  رھ  ام ؛ راک  لباقم  رد  اـھنآ  راـک  رظاـنتم ، دـھعت ؛ لـباقم  رد  دـھعت  هک  متفگ  هدـنب  دـش ، حرطم  ماـجرب  هک  یلوا  زا  متفگ . ار 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  الاح  تفرگن ، ماجنا  راک  لوا  نیا  بخ  دنکب ؛ ار  راک  نآ  اب  رظانتم 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یتابـساحم هاگتـسد  اعقاو  دنایتابـساحم و  یاـطخ  راـچد  ناریا  لـئاسم  یهنیمز  رد  اـھییاکیرمآ  مھ  زورما  اـت  ینعی  دراد ، همادا  زونھ  نمـشد [  [ یتابـساحم یاـطخ  نیا 

. دـننکیم اـطخ  یپردیپ  اذـل  دنــسانشیمن و  زوـنھ  ار  ناریا  تـلم  دنــسانشیمن ؛ ار  اـم  تـلم  دـننکیمن و  کرد  ار  اـم  لـئاسم  دـنمھفیمن ، دــنکیمن ؛ راـک  ناشیــسایس 

ار زیچ  همھ  هکنیا  لایخ  هب  درک ، عافد  نآ  زا  داتـسیا و  یهنتف ٨٨  رس  تشپ  امسر  ( ٣) اکیرمآ زور  نآ  تارکومد  روھمجسیئر  دـندرک ، اطخ  یهنتف ٨٨  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

. دوب یتابساحم  یاطخ  بخ  هک  درک  دھاوخ  مامت 

درادـن و دوجو  یمیرحت  نینچ  خـیرات  رد  دـنتفگیم  ناـشدوخ  هک  هبناـجهمھ  هقباـسیب و  حالطـصا  هب  دـیدش و  یاـھمیرحت  نیا  اـب  تسا ؛ روـج  نیمھ  مھ  میرحت  یهیـضق  رد 

یاھقمحا نامھ  زا  یکی  دنتـشاد . یاهدوھیب  دیما  دوب و  یتابـساحم  یاطخ  رگید ؛ دوب  طلغ  تابـساحم  بخ  دنروآیمرد ؛ اپ  زا  ار  ناریا  دندرکیم  لایخ  دـنتفگیم ، مھ  تسار 

ناشدـیما تفرگ ؛» میھاوخ  نشج  نارھت  رد  ار  یهیوناژ ٢٠١٩  دـیع  ام   » هک ( ۵) دوب هتفگ  شیپ  لاـس  هس  ود  ( ۴ ،) مدرک هراشا  اھنآ  هب  اـجنیا  رد  یتقو  کـی  هک  یلوا  یهجرد 

، تفر خـیرات  نادهلاـبز  هب  هک  صخـش  نآ  دوـخ  ـالاح  دـنریگیم . نشج  اـجنیا  دـنیآیم  اـھنآ  هدـش و  عـمج  یمالـسا ] یروـھمج   ] طاـسب یهیوـناژ ٢٠١٩  دـیع  رد  هک  دوـب  نـیا 

. تسا هداتسیا  دنلبرس  هللادمحب  یمالسا  یروھمج  اما ]  ] دنتفر خیرات  نادهلابز  هب  ود  رھ  دش و  جارخا  دیفس  خاک  زا  حاضتفا  اب  دگل و  اب  مھ  ( ۶) شسیئر

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج رد  ـالوا  دـنیوگیم . یزیچ  کـی  اـھییاکیرمآ  مھ ] ، ] دـنیوگیم ییاـھزیچ  کـی  اـھییاپورا  مھ  تسھ ؛ ییاھثیدـح  فرح و  اـیند  رد  زورما  بخ ، اـھمیرحت ؛ یهیـضق  رد 

شـشوگ یـسک  دـننزیم ؛ یلمھم  یاھفرح  تسین ؛ اکیرمآ - رد  هچ  اپورا ، رد  هچ  الاح   - قاقحتـسا نودـب  نایعدـم  یاـھییوگلمھم  راکھدـب  شـشوگ  سک  چـیھ  یمالـسا 

قح رگید  دنتـشاذگ ، اپ  ریز  ار  یماجرب  تادھعت  یهمھ  هک  ییاپورا  روشک  هس  اکیرمآ و  مینکب ، تبحـص  لدتـسم  یقطنم و  میھاوخب  رگا  ایناث  تسین . اھنآ  یاھفرح  راکھدـب 

یهمھ هن   - ار اھمیرحت  زا  یـضعب  راک  لوا  رد  یھاتوک  رایـسب  یهھرب  کی  دندرکن ؛ لمع  چیھ  ناشیماجرب  تادـھعت  هب  اھنآ  دـننک . نییعت  طورـش  طرـش و  ماجرب  یارب  دـنرادن 

نیا رد  دنرادن  قح  اھنآ  نیاربانب  دندرک . مھ  دایز  ار  اھمیرحت  ربارب  هس  ربارب ، ود  دیاش  دنداد ؛ مھ  شیازفا  ار  اھمیرحت  دعب  دنتـشگرب و  هرابود  دـندرک ، لیطعت  اتقوم  ار - اھمیرحت 

. دننک نیعم  طورش  طرش و  هنیمز 

یروھمج درک ، لمع  شدوخ  یماـجرب  تادـھعت  ماـمت  هب  لوا  زا  ناریا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا . ناریا  دـنک  نیعم  طرـش  ماـجرب  راـک  یهمادا  یارب  دراد  قح  هک  یفرط  نآ 

مھ سک  چیھ  میتفگ و  میتشاذگ و  مھ  ار  طرـش  نیا  میراذگب و  طرـش  ماجرب  یهمادا  یارب  میراد  قح  ام  دندرک . ضقن  اھنآ  درک ؛ لمع  یماجرب  تادھعت  یمامت  هب  یمالـسا 

هن مھ  نآ  دنکب ؛ وغل  الک  ار  اھمیرحت  اکیرمآ  دیاب  ددرگرب ، هدرک - وغل  ار  نآ  دھعت  دنچ  هک   - یماجرب تادھعت  هب  ناریا  دنھاوخیم  رگا  هک  تسا  نیا  نآ  و  درک ؛ دـھاوخن  لودـع  نآ  زا 

ام تقو  نآ  هدش ، وغل  اھمیرحت  تسرد  هک  مینک  ساسحا  مینک و  ییامزآیتسار  ام  دننک و  وغل  ار  اھمیرحت  لمع  رد  یتسیاب  هن ، میدرک ؛ وغل  دـیوگب  هک  ذـغاک  یور  نابز و  هب 

. تشگ میھاوخن  رب  تسایس  نیا  زا  تسھ و  مھ  روشک  نالوئسم  قافتا  دروم  تسا و  یمالسا  یروھمج  یعطق  تسایس  نیا  میدرگیمرب ؛ یماجرب  تادھعت  نیا  هب  مھ 

یربھر  / ١٣٩٩/١٢/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دعب ار ، میرحت  الثم  دـننکیم ، دراو  ار  یراشف  کی  هک  تسا  نیا  یطرـش  راشف  زا  اـم  دارم  دوشیم ؛ هجاوم  نمـشد  یطرـش  یاـھراشف  اـب  یمالـسا  ماـظن  دـینک  ضرف  ـالثم 

دیاب راک  نیا  هک  تسا  نیا  شطرـش  اما  میرادیمرب  دنیوگیم  دننک ؛ سویام  یلکب  ار  مدآ  هک  تسین  روج  نیا   - دریگب ماجنا  راک  نالف  هکنیا  طرـش  هب  میرادیمرب  ار  نیا  دـنیوگیم 

کی رد  دشاب - یاهدننککالھ  هدننکهارمگ و  تدشب  یاھطرش  هک  تسا  نکمم  اھطرـش  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تسا ، یکانرطخ  زیچ  یلیخ  بخ  نیا  دریگب ؛ ماجنا 

یهلئـسم هلئـسم ، نیا  نوچ  تسا ؛ ( ١ «) کعم باـت  نم  ترما و  ٰاـمک  مقتـساف  ، » نیا جـالع  هک  دوشیم  هجوتم  ناـسنا  اـجنیا  دـننکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  ناـسنا  یعـضو  نینچ 

ربمغیپ ( ٢ «) ربصاف کـبرل  و   » بطاـخم تسھ ؛ ربمغیپ ]  ] صخـش دوخ  یارب  تماقتـسا  بوجو  ربص ، بوجو  نآرق  رد  ـالثم ] . ] تسین هک  یـصخش  یهلئـسم  تسا ، یمومع 

تکرح کی  ینعی  دیتسیاب ؛ دیاب  همھ  دینک ، تماقتـسا  دیاب  همھ  کعم ؛ بات  نم  ترما و  ٰامک  مقتـساف  دراد : مدرم  هب  طابترا  دروم ،]  ] نیا اما  درادـن  یطبر  مدرم  هب  تسا و 

(٣ (؛» ربصلاـب اوصاوتو   » اـی درک ؛ لـمع  دـیاب  ترما » ٰاـمک  مقتـساف  : » درک لـمع  یروج  نیا  دـیاب  اـیاضق  نیا  رد  هک  میدـیمھف  سپ  دـھاوخیم . اـم  زا  ار  تماقتـسا  ربص و  یعمج 

نم ترما و  ٰامک  مقتساف   » موھفم نآ  ام  یارب  دیآیم ، شیپ  یزیچ  نینچ  کی  یتقو  بخ  یرادیاپ . لمحت و  تمواقم و  یگداتسیا و  هب  ندرک  راداو  ار  رگیدکی  ربص ، هب  یصاوت 

یلک رما  کی  دـننک - تماقتـسا  هک  دـنفظوم  مدرم  ینعی  کعم » بات  نم  و   » بخ هک   - درادـن ام  یارب  ینـشور  موھفم  یلیخ  نیا ، زا  لبق  دوشیم ؛ نشور  الماک  کعم » باـت 

اھنآ زا  یـشخب  هک  دنتـسھ  یتالکـشم  راچد  ام  مدرم  میھجاوم ؛ هلئـسم  نیا  اب  زورما  ام  هچ . ینعی  هک  دمھفیم  ناسنا  دیآیم ، شیپ  یعـضو  نینچ  کی  یتقو  اما  تسا ،

رد هللادمحب  بخ  هک  تسا  یمھم  میظع و  تکرح  کی  نیا  دنتسیاب ؛ دننک ، تماقتسا  تالکشم ]  ] نیا لباقم  رد  مدرم  میھاوخیم  ام  تسا و  نمـشد  یاھراشف  زا  یـشان 

. دریگیم ماجنا  دراد  ام  روشک 

یربھر  / ١٣٩٩/١٢/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنیوگیم دعب  ار ، میرحت  الثم  دننکیم ، دراو  ار  یراشف  کی  هک  تسا  نیا  یطرـش  راشف  زا  ام  دارم  دوشیم ؛ هجاوم  نمـشد  یطرـش  یاھراشف  اب  یمالـسا  ماظن  دینک  ضرف 

ماجنا دـیاب  راک  نیا  هک  تسا  نیا  شطرـش  اما  میرادـیمرب  دـنیوگیم  دـننک ؛ سویام  یلکب  ار  مدآ  هک  تسین  روج  نیا   - دریگب ماجنا  راک  نالف  هکنیا  طرـش  هب  میرادـیمرب  ار  نیا 

نینچ کی  رد  دشاب - یاهدننککالھ  هدننکهارمگ و  تدشب  یاھطرش  هک  تسا  نکمم  اھطرـش  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تسا ، یکانرطخ  زیچ  یلیخ  بخ  نیا  دریگب ؛

یمومع یهلئـسم  هلئـسم ، نیا  نوچ  تسا ؛ ( ٧ «) کعم بات  نم  ترما و  ٰامک  مقتـساف  ، » نیا جالع  هک  دوشیم  هجوتم  ناسنا  اـجنیا  دـننکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  ناـسنا  یعـضو 

هب تسا و  ربمغیپ  ( ٨ «) ربصاف کبرل  و   » بطاخم تسھ ؛ ربمغیپ ]  ] صخـش دوخ  یارب  تماقتـسا  بوجو  ربص ، بوجو  نآرق  رد  الثم ] . ] تسین هک  یـصخش  یهلئـسم  تسا ،

ربص یعمج  تکرح  کی  ینعی  دیتسیاب ؛ دیاب  همھ  دینک ، تماقتسا  دیاب  همھ  کعم ؛ بات  نم  ترما و  ٰامک  مقتـساف  دراد : مدرم  هب  طابترا  دروم ،]  ] نیا اما  درادن  یطبر  مدرم 

. دھاوخیم ام  زا  ار  تماقتسا  و 

لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ینامرد و یاھهعومجم  زا  ام  زیزع  تلم  افاصنا  هک  انورک  ینعی  گرزب  نومزآ  نیمھ  اب  یهلباقم  رد  مھ  دوب ؛ ناریا  تلم  یاـھییاناوت  زورب  لاـس  یتھج  زا  نینچمھ  لاس ٩٩ 

، خلت یهثداح  نیا  تیریدم  یارب  دـنداد  ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یگرزب  ییاناوت  رازگتمدـخ ، یداھج و  یاھهورگ  ات  مدرم ، داحآ  ات  نادنمـشناد ، نیققحم و  ات  هتفرگ ، یتشادـھب 

، ام نادنمـشناد  ام ، تلم  روشک ، زا  جراخ  تاناکما  زا  یهدافتـسا  یارب  نوگانوگ  یاھهار  ندوب  هتـسب  میرحت ، دوجو  اب  میرحت ؛ ناـمز  رد  نمـشد  یرثکادـح  راـشف  اـب  مھ  نآ 

یگرزب یهبرجت  دنتسناوت  افاصنا  دندوب - مدرم  نامرد  راکردناتسد  هک  ییاھنیا   - ام یتسیژولویدار  لماوع  ام و  یھاگشیامزآ  لماوع  ام ، نارایھب  ام ، ناراتسرپ  ام ، ناکشزپ 

ام و نانمـشد  نمـشد . یرثکادح  راشف  اب  یهلباقم  رد  داد  ناشن  ار  شدوخ  ییاناوت  ناریا  تلم  نینچمھ  دنھدب ؛ ناشن  ناشدوخ  زا  یگرزب  ییاناوت  دـنراذگب و  راگدای  هب  ار 

یرثکادـح راشف  هک  دـنیوگیم  احیرـص  ناشییاپورا  یاقفر  اـھنآ و  دوخ  زورما  دـنروایبرد . وناز  هب  یرثکادـح  راـشف  نیا  اـب  ار  ناریا  تلم  هک  دـندوب  ددـص  رد  اـکیرمآ  اـھنآ  سار  رد 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 52 
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اھنآ دوخ  زورما  یلو  دتـسیایم ، ناریا  تلم  میتسنادـیم  هنیمز . نیا  رد  میھدـب  تسکـش  ار  نمـشد  هک  میدوب  مزاع  دروخیم و  تسکـش  میتسنادـیم  ام  هدروخ . تسکش 

. تسا هدروخ  تسکش  یرثکادح  راشف  نیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  دنراد 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

مالعا هک  تسا  یتسایـس  نیا  درک ؛ دـیابن  یطخت  چـیھ  تسایـس  نیا  زا  هدـش ؛ مالعا  احیرـص  ماجرب ، دوخ  باب  رد  یماجرب و  یاھفرط  اـب  لـماعت  باـب  رد  روشک  تساـیس 

دروم هک  تسا  یتسایـس  نیا  هن ، رگید ؛] یاـھ  ] تسایـس نیب  رد  دـشاب  یایئانثتـسا  تسایـس  تسایـس ، نیا  هک  تسین  روج  نیا  ینعی  هدوب ؛ مھ  قاـفتا  دروم  هدـش ،

یعقاو یانعم  هب  هچنانچ  رگا  درک ؛ میھاوخ  ییامزآیتسار  ام  دعب  دـننک ، وغل  ار  اھمیرحت  مامت  دـیاب  اھییاکیرمآ  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  مھ  تسایـس  نآ  هدوب . همھ  قافتا 

اھییاکیرمآ لوق  تسا . یعطق  تسایس  نیا  تشگ ؛ میھاوخرب  تادھعت  هب  یلکشم  چیھ  نودب  ینعی  میدرگیمرب ، نامیماجرب  تادھعت  هب  ام  تقو  نآ  دوب ، هدش  وغل  هملک 

ییامزآیتسار مھ  ام  دنرادرب ، ار  اھمیرحت  لمع  رد  دـیاب  تسا ؛ مزال  لمع  درادـن ؛ یاهدـیاف  نیا  دـنرادرب ، ذـغاک  یور  میرادـیمرب و  ام  دـنیوگب  هکنیا  مینادـیمن ؛ ربتعم  مھ ]  ] ار

. مینکیم لمع  نامتادھعت  هب  تقو  نآ  هدش ، هتشادرب  اھمیرحت  هک  میوشب  نئمطم  مینک و 

قرف دـش  اضما  ماجرب  هک  و ٩۵  لاس ٩۴  طیارـش  زورما  هک  دـنیوگیم  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  مدینـش  دـنراد . فرح  مھ  ماجرب  دادرارق  نامھ  یور  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  ـالاح 

ام عفن  هب  هدرکن ، رییغت  اکیرمآ  عفن  هب  اھتنم  هدرک  رییغت  لاس ٩۴ و ٩۵  هب  تبـسن  طیارـش  زورما  هلب ، مراد ، لوبق  هدنب  دنک ؛ ادیپ  رییغت  مھ  ماجرب  دیاب  سپ  هدرک ، رییغت  هدرک ،

زا ٩۴ امش  هدرک ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دشاب و  یکتم  شدوخ  هب  هتـسناوت  هدش ، رتیوق  یلیخ  زورما  ات  زا ٩۴  ناریا  امش ! عفن  هب  هن  ناریا  عفن  هب  هدرک  رییغت  طیارـش  هدرک ؛

تالکـشم درک . حـضتفم  ار  امـش  روشک  شایریگهرانک  اـب  مھ  دـعب  شراـتفر و  اـب  شلمع ، اـب  شفرح ، اـب  هک  اـکیرمآ  رد  دـمآ  راـک  رـس  یتلود  کـی  دـیاهدش ! وربآیب  ـالاح  اـت 

تسا انب  هچنانچ  رگا  امـش ؛ ررـض  هب  اما ] ، ] هدش ضوع  طیارـش  هلب  دشاب .] امـش  عفن  هب  هک   ] تسین روج  نیا  ینعی  هتفرگ ؛ ارف  ار  امـش  روشک  یهعومجم  مامت  یداصتقا ،

یاھراکتبا ناناوج ، میظع  تکرح  ناوارف ، ناینبشناد  یاھتکرـش  اب  میدرک ؛ رثایب  ار  اھمیرحت  هللادمحب  ام  اھنیا . هن  دنک  ادـیپ  رییغت  ناریا  عفن  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  رییغت  ماجرب 

روھمجسیئر نیا  تشونرس  تسین  مولعم  دیراتفرگ ؛ مھ  زورما  ات  دیدش ؛ رتراتفرگ  زورهبزور  امش  اما  داد ، میھاوخ  همادا  مھ  ار  هار  نیمھ  هللااشنا  هنیمز ؛ نیا  رد  نوگانوگ 

. دش دھاوخ  یروج  هچ  مھ 

یزوستصرف تسھ ، تصرف  اقآ   » دنیوگیم اھیضعب  الاح  میرادن . الـصا  مھ  هلجع  میدرک ، داھنـشیپ  لح  هار  ناونع  هب  هک  یبلطم  نیا  رد  ام  مییوگب ؛ مھ  ار  نیا  انمـض  بخ 

زا شررـض  شرطخ و  یدراوم  رد  هلجع  درک ؛ دـیابن  مھ  هلجع  اـھتنم  درک  دـیابن  یزوستصرف  درک و  هدافتـسا  عقوم  هب  دـیاب  اھتـصرف  زا  هک  میدـقتعم  مھ  اـم  هلب  درک ؛» دـیابن 

ام دوب ؛ نیمز  یور  ام  یاھراک  دوب ، ذـغاک  یور  اـھنآ  یاـھراک  یهمھ  میدرکیم ؛ هلجع  دـیابن  اـم  میدرک ؛ هلجع  ماـجرب  یهیـضق  رد  اـم  هکنیا  اـمک  تسا ؛ رتشیب  یزوستصرف 

هتشاد هجوت  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهلئـسم  نیا  هتبلا  دندادن . ماجنا  ار  ناشتادھعت  دندادن ، ماجنا  ار  ناشراک  مھ  اھنآ  میداد ، ماجنا  ار  نامدوخ  یاھراک  میدرک  هلجع 

زیچ همھ  بخ  دـندرک ، لامعا  دـندرک و  لوبق  میتفگ  ام  هک  ار  یتسایـس  نیمھ  اھنآ  هچناـنچ  رگا  مینکیم ؛ ار  ناـمدوخ  راـک  میراد  تسا و  داـیز  نامهلـصوح  ربص و  هک  میـشاب 

. درادن مھ  یلاکشا  دوب ؛ دھاوخ  مھ  دعب  تسھ ، زورما  هک  یلکش  نیمھ  هب  دندرکن ، رگا ] [ ؛ دش دھاوخ  تسرد 

، نم لوا  نیا  اقآ ،  » دنیوگیم اھنیا  دننام  ایند و  نویـسایس  نیا  زا  یاهدع  کی  متفنـش  دنرادرب ،] ار   ] میرحت اھنآ  لوا  هک  دییامرفب  ضرف  الثم  مییوگیم  ام  هک  مھ  نیا  دروم ] رد  ]

اھییاکیرمآ هب  امابوا  نامز  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  تسین ؛ وت  لوا  نم ، لوا  ثحب  امـش ؛» لوا  دـیوگیم  اکیرمآ  اکیرمآ ، لوا  دـییوگیم  امـش  الاح  دـنکیم ؟ یقرف  هچ  رگید  وت  لوا 

هتشادرب اھمیرحت  هک  دنتفگ  ذغاک  یور  ینعی  دندادن ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ  دھعت  اھنآ  اما ] ، ] میداد ماجنا  میدادیم  ماجنا  ماجرب  ساسا  رب  دیاب  هک  ار  ییاھراک  میدرک و  نانیمطا 

فرط ینعی  دش ؛» دھاوخ  هچ  تسین  مولعم  دراد و  کسیر  نیا  دراد ، رطخ  نیا  اقآ   » دنتفگ دـنکب  دـقعنم  دادرارق  ام  اب  تساوخ  هک  یتکرـش  رھ  هب  ناشلماوع  اھتنم  تسا ،

. درادن یشزرا  ام  یارب  اھنیا  دھعت  میرادن ؛ دامتعا  اھنیا  راک  هب  ام  دندرک . لمع  اھنیا  یروج  نیا  دندناسرت ؛ ار  راذگهیامرس 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

مھ یوـق  تیریدـم  کـی  دـشاب و  هتـشاد  یداـصتقا  تسرد  یزیرهماـنرب  کـی  رگا  یعیبـط ،[ یناـسنا و  ینیمزرـس ،  [ تیفرظ همھ  نیا  اـب  تایـصوصخ ، نـیا  اـب  یروـشک  کـی 

لیدبت یداصتقا  یهتفرـشیپ  روشک  کی  هب  دناوتیم  دشاب  دیاب  داسفدض  دشاب ، دیاب  یمدرم  دشاب ، لئاسم  لح  رب  رداق  یوق و  دـیاب  هتبلا  تیریدـم  نیا  هک  دـشاب  شرـسالاب 

یافوکـش داـصتقا  کـی  هک  یتـقو  دوـشن ؛ دـھاوخیم  دوـشب ، هتـشادرب  دـھاوخیم  دوـشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  هـن  دـنکن . رثا  وا  رد  مـیرحت  رازبا  هنوـگ  چـیھ  رگید  دوـشب و 

. دنکیمن ادیپ  انعم  میرحت  دننکیم و  جایتحا  ساسحا  الصا  نارگید  تشاد ، دوجو  یاهدنورشیپ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هب ار  روشک  داصتقا  یهلئـسم  هک  تسا  نیا  دمآ - دنھاوخ  ادعب  هک  ییاھنآ  هچ  دنتـسھ ، راک  رـس  نالا  هک  ینالوئـسم  هچ   - نامروشک زیزع  نالوئـسم  هب  ام  دکوم  یهیـصوت 

هک دنھدن  رارق  نارگید  یریگمیمصت  راظتنا  رد  اوھرداپ  لطعم و  ار  روشک  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  حرطم  یداصتقا  ثحب  مھ  یتاباختنا  تاغیلبت  نیا  رد  الاح  دننزن . هرگ  میرحت  عفر 

و دـینک ؛ یزیرهمانرب  میرحت  ندـنام  ساسا  رب  ار  روشک  داصتقا  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  میرحت  دـینک  ضرف  مینکیم . ار  راک  نآ  مینکیم ، ار  راک  نیا  ام  دوشب  هتـشادرب  میرحت  رگا ] ]

، دوشب هتـشادرب  رگا ]  ] میرحت میتفگ  مادـم  هک  هدوب  نیمھ  ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  ام  داـصتقا  تالکـشم  زا  یکی  دیـشاب . دـیابن  راـظتنامشچ  درک ؛ یزیرهماـنرب  دوشیم 

« اھرگا رگا   » نیا دش ؛ دھاوخ  یروج  نیا  دریگب  ماجنا  رگا ]  ] یجراخ یراذگهیامرـس  دش ، دھاوخ  یروج  نآ  دـش  هتـشادرب  رگا ]  ] میرحت دوشیم ، یروج  نیا  دـینک  ضرف  الثم 

. تسا یگرزب  ررض  نیا  هک  دیایب ، دوجو  هب  داصتقا  رد  یفیلکتالب  یتسیابن  درادیم و  هگن  مگردرس  لطعم و  ار  داصتقا 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یهلئـسم هب  تسا . اھتلود  گرزب  یاھتیانج  زا  یکی  دـھدیم ، ماجنا  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  هیلع  داد و  ماجنا  ام  هیلع  اـکیرمآ  هک  میرحت  یداـصتقا و  یهرـصاحم  ـالوا 

دراو یکشزپ  رازبا  دناوتن  دنک ، دراو  وراد  دناوتن  هک  دننک  میرحت  ار  یتلم  کی  هکنیا  تسا . تیانج  اعقاو  نیا  درک ؛ هاگن  دیابن  یـساملپید  ای  یـسایس  راک  کی  لکـش  هب  میرحت 

- دننکب ار  راک  نیا  دنناوتیمن  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یضعب  اما  میاهدیشک ، میشکیم و  نوریب  بآ  زا  ار  نامدوخ  میلگ  دمحلا  ام  الاح   - دنک دراو  یئاذغ  تاناکما  دناوتن  دنک ،

هلمج زا  اھتردق  زا  یـضعب  ار  تیانج  نیا  ( ۴ (؛ دناسرب لتق  هب  ار  رفن  رازھ  زور ٢٢٠  کی  رد  دـناوتیم  هک  دـیآیمرب  اکیرمآ  لثم  یتلود  زا  تیانج  نیا  تسا و  یگرزب  تیانج  اعقاو 

. لوا بلطم  نیا  تسا ؛ گرزب  تیانج  کی  اعطق  یداصتقا  یهرصاحم  میرحت و  هک  دینادب  ار  نیا  دندرک . اکیرمآ 

؛ دـنک لیدـبت  تصرف  هب  عقاو  رد  ار  دـیدھت  نیا  تسناوت  هک  تشاد  مھ  یعفانم  کی  تفرگ - ماـجنا  اـم  روشک  هب  تبـسن  تیاـنج  نیا  هک   - اـم روشک  یارب  میرحت  دوجو ، نیا  اـب 

؛ دندرک دـیلوت  لخاد  رد  ینعی  دـندرک ، زاینیب  جراخ  زا  ار  روشک  دوب ، جراخ  هب  یهتـسباو  اھالاک  الماک  هک  ییاھـشخب  زا  یـضعب  رد  دـندرک و  تمھ  ام  شالترپ  یاھناوج  ینعی 

هک تسا  روـشک  لـخاد  رد  وـن  راـک  کـی  هب  مادـقا  عـقاو  رد  نیا  تسا ؛ روـشک  لـخاد  رد  یرواـنف  داـجیا  نیا  تـسا ؛ دـیلوت  شھج  یهلئـسم  زا  ریغ  زاـب  نـیا  یلخاد . تادـیلوت 

زا اھنآ  لوصحم  دـننکیم و  زاینیب  جراخ  زا  ار  روشک  هک  دـننکیم  تسرد  یلوصحم  میدرک . ار  راک  نیا  ام  دـنیوگیم  هک  دـینکیم  هدـھاشم  نویزیولت  رد  یھاـگ  ار  یی ] ] اھـشرازگ

نیا دـنک و  فرـصم  ار  نآ  دـناوتیم  مامت  تبغر  اـب  ناـسنا  هک  تسا  اـم  دوخ  یاـھهچب  تسد  یهتخاـس  مھ  دـعب  تسا و  رتنازرا  مھ  تسا ، رتبوغرم  مھ  شایجراـخ ، عون 

ام ای  نم  دیوگیم  دیآیم  یناوج  کی  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت  یاھهمانرب  زا  یضعب  رد  نالا  هکنیا  دش . سرد  کی  ام  یارب  نیا  دندرک ؛ عطق  ییاھشخب  رد  ار  یگتـسباو 

. دش یسرد  کی  ام  یارب  اعقاو  میدرک ، ار  مادقا  نیا  ای  میدرک  ار  راک  نیا  رفن  دنچ 

هک مینکیم  شھاوخ  ام  دـیدرک ، میرحت  ار  ام  امـش  اقآ   » مییوگب مینک ، شھاوخ  وا  زا  هدـننکمیرحت و  غارـس  میورب  هکنیا  یکی  میورب : میناوتیم  هار  ود  میرحت  اب  یهلباقم  رد  ام 

دیوگب دراذگب ، زیم  یور  یرابکتـسا  یهتـساوخ  دنچ   - دیھدب ماجنا  ار  اھراک  نیا  مرادن ، یفرح  بخ  یلیخ  دیوگب  مھ  وا  دـیرادرب ،» ای  دـینک  مک  ار  میرحت  نیا  امـش  الثم  الاح 

تـسا نیا  مھ  رگید  هار  کی  تسا . یگدنامبقع  هار  طاطحنا ، هار  تلذ ، هار  عقاو  رد  هک  تسا  هار  کی  نیا  منکیم ؛ مک  ار  میرحت  زا  رادقم  کی  نم  دـیھدب - ماجنا  ار  اھراک  نیا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 53 
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رد دـید  یتقو  لباقم  فرط  نآ  مینک . دـیلوت  لخاد  رد  ار  یمیرحت  یالاک  مینک و  لاعف  ار  اـھورین  نیا  میراد ؛ یبوخ  یاـھییاناوت  اـم  مینک ؛ لاـعف  ار  ناـمدوخ  یلخاد  یورین  هک 

نیا اھتلود  یهدـمع  دوس  کی   - اھروشک یاھرازاب  زا  الاک و  تراجت  نیا  زا  دـنربیم  دوس  اـھنآ  دوخ  نوچ  دـتفایم ؛ اـپ  تسد و  هب  شدوخ  دوشیم ، دـیلوت  ـالاک  نیا  دراد  لـخاد 

. دوشب رثایب  ای  دوشب  وغل  ای  دوشب  هتشادرب  ای  میرحت  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دوخ  هک  تساذل  تسا -

هک هدروآ  تسد  هب  مھ  یگرزب  یاھتیقفوم  هدرک و  باختنا  ار  مود  هار  نیا  ام  زیزع  تلم  منیبیم  نم  تسا . روج  نیا  اعقاو  ینعی  هدرک ؛ باختنا  ار  مود  هار  نیا  ام  تلم  نیاربانب 

هب دننزب ، کسام  مدرم  هکنیا  یارب  تاناکما  میتشادن . کسام  یتح  دشاب ، ناتدای  رگا  دمآ ، انورک  هک  یلوا  ام  تسا . انورک  یهلئسم  هب  طوبرم  یاھتیقفوم  نیمھ  شایرخآ 

[ - دندیدزدیم  ] ار کسام  نارگید  میدش . افکدوخ  کسام  ظاحل  زا  دندرک ، شالت  لخاد  رد  دوبن . رایتخا  رد  هدننکینوفعدض  یاھهدام  نیا  ای  دوبن ؛ روشک  رایتخا  رد  یفاک  ردق 

دیدزد و تفرگ و  هار  رـس  دـمآ  رگید  ییاپورا  روشک  کی  دوب ، هدـیرخ  نیچ  زا  ییاپورا  روشک  کی  ار  کسام  تسا - لاس ٩٩  نیدرورف  لاس ٩٨ و  قبسا ، دنفـسا  هب  طوبرم  نیا 

داوـم اـی  کـسام  اھدجــسم  رد  اـھهناخ و  رد  اـم ، مدرم  اــم ، یاــھناوج  مـیدرک ؛] دــیلوت   ] ناــمدوخ اــم  دوـب . یروـج  نـیا  اــیند  رد  کــسام  یهلئــسم  ینعی  درب ! تـشادرب 

یاھهار زا  نسکاو  زورما  هک  نسکاو  هب  میدیـسر  ات  میتفر  شیپ  روط  نیمھ  و  دوب . جراخ  هب  یگتـسباو  عطق  لماک  رھظم  اـعقاو  نیا  ینعی  دـندرک ؛ دـیلوت  ار  هدـننکینوفعدض 

فاصنااب هک  یجراخ  یاھرگلیلحت  یضعب  ینعی  هدش ؛ روشک  یارب  وربآ  یهیام  نیا  تسا . ندیـسر  تیلعف  هب  شیامزآ و  دیلوت و  قیرط  رد  هللادمحب  قیرط  دنچ  رد  فلتخم و 

. تفر دنھاوخ  لابند  ار  هار  نیمھ  هللااشنا  دندرک و  ناحتما  ناریا  تلم  ار  هار  نیا  ار . ام  روشک  دننکیم  نیسحت  دنتسھ 

هک روط  نامھ  مھ  تسا ، رتھب  شتیفیک  مھ  هک  دـنایمیرحت  یاھالاک  دـیلوت  لاح  رد  یدـیلوت  لاـعف  یاھتکرـش  ناـینبشناد ، ریغ  ناـینبشناد و  یاھتکرـش  رد  ناوج  نارازھ 

یاھـشناد یهنیمز  رد  میاهتفگ . مک  تسین و  یداـیز  مییوگب  هچ  رھ  اـھناوج  دادعتـسا  یهنیمز  رد  اـم  اـعقاو  ینعی  روج ؛ نیمھ  مھ  رگید  یاھـشناد  رد  تسا . رتنازرا  میتفگ 

زکارم عجرم ، تالاقم  یملع ، تالاقم  ظاحل  زا  میتسھ و  یونان  دـیلوت  ونان و  یروانف  یهلئـسم  رد  الاب  یهجرد  یاـھروشک  وزج  اـیند  رد  زورما  اـم  وناـن ، شناد  ـالثم  دـیدپون ،

هدزاود لاس ٢٠٢٠  رد  تشاد ، ونان  باب  رد  هلاقم  هد  ناریا  لاس ٢٠٠١  رد  الثم  تسا - یدیدپون  شناد  ونان  نوچ   - هتـشذگ لاس  تسیب  نیا  فرظ  رد  دنیوگیم  یناھج  یملع 

ماجنا دراد  روشک  رد  هللادـمحب  ییاھراک  نینچ  کی  یملع ؛ یهلاقم  رازھ  هدزاود  هب  میدیـسر  ونان  باب  رد  یملع  یهلاقم  هد  زا  لاس  تسیب  فرظ  رد  ام  ینعی  هلاقم ؛ رازھ 

یـضعب رظن  زا  رتناشخرد و  رتهتـسجرب و  روشک  تفرـشیپ  دمحلا  زورهبزور  مھ  یعافد  یاھـشخب  رد  دـینیبیم ؛ هک  مھ  یعافد  یاھـشخب  رد  تسا . مھم  اھنیا  دریگیم ؛

رد ( ۵ (؛» هیعرلا نوصح   » ینعی روشک ؛ یارب  تسا  مھم  یلیخ  نیا  دربـیم ؛ ـالاب  ار  روشک  یجراـخ  تینما  بیرـض  روشک  یعاـفد  تادـیلوت  نیا  هک  دوشیم  دراد  رتزیگناتریح 

نیا هب  تصرف ؛ هب  درک  لیدـبت  ناوتیم  تسا ، یقیقح  تیانج  کی  یعقاو و  دـیدھت  کی  هک  ار  میرحت  دـیدھت  نیاربانب ، روشک . تینما  یارب  دنتـسھ  یراصح  نصح و  اـھنیا  عقاو 

. مینکب هیکت  نامدوخ  یلخاد  یاھورین  یلخاد و  یاھتیفرظ  هب  هک  لکش 

میرک  / ١۴٠٠/٠١/٢۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

مالعا ام  ار  روشک  تسایـس  تسھ . یدایز  یاھوگتفگ  بخ  هک  مینکب  ضرع  اھفرح  نیا  اھمیرحت و  ماجرب و  یهیـضق  اھزور ، نیا  یراج  یایاضق  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کـی 

تـسا مولعم  روشک  تسایـس  میتفگ ؛ یمومع  تبحـص  رد  مھ  میتفگ ، تاسلج  رد  مھ  میتفگ ، هتـشون  اب  مھ  میتفگ ، کیدزن  زا  مھ  میاهتفگ ؛ مھ  نیلوئـسم  هب  میدرک و 

دیاب اھتنم  میرادن ، هنیمز  نیا  رد  یثحب  ام  مینک ؛ لامعا  ار  تسایـس  نیمھ  ات  مینک  هرکاذـم  میورب  هک  تسا  نیا  ام  نیلوئـسم  صیخـشت  الاح  بخ  دـننکب . دـیاب  راک  هچ  هک 

. دراد ررض  روشک  یارب  نیا  هک  دنھدب  شک  ار  هرکاذم  نیا  مادم  روط  نیمھ  دنھاوخب  اھفرط  هک  دشاب  یروج  دیابن  دوشب ؛ دیابن  یشیاسرف  هرکاذم  هک  دوشب  تبقارم 

هک تسین  روج  نیا  اھفرح ، نیا  دـننام  میرـضاح و  ام  ار  ناریا  اب  میقتـسم  یهرکاذـم  دـنروآیم و  ار  هرکاذـم  مسا  مئاد  یاـھییاکیرمآ  هکنیا  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مھ  ار  نیا 

الاح هکنیا  الاو  تسا ، یروج  نیا  وا  راک  الـصا  دنک ! لیمحت  ار  یلطاب  فرح  کی  ات  دنک  هرکاذم  دھاوخیم  هن ، دنک ؛ لوبق  ار  یقح  فرح  کی  هکنیا  ات  دنک  هرکاذم  دـھاوخب  اکیرمآ 

ار شـشرازگ  هک  یـصوصخ  تاـسلج  زا  یـضعب  رد  مھ  اـھییاپورا  ناـیاقآ  نیمھ  هکنیا  اـمک  تـسین ؛ یروـج  نـیا  دـننک ، لوـبق  دـننک ، قیدـصت  دنونـشب ، ار  یقح  فرح  کـی 

اھنآ هکنیا  هب  میتسین  عمجرطاخ  ام  نوچ   - دوشب هتـشادرب  اھمیرحت  لوا  دـیاب  هک  میتفگ  ام  تسا . ناریا  اب  قح  هک  دـننکیم  رارقا  دـنھدیم ، ام  هب  ام  نیرومام  ام ، نیلوئـسم 

مییوگیم ام  هک  ار  یراک  اھنآ  یتسیاب  اذل  درک - دنھاوخ  ار  راک  نیمھ  مھ  الاح  و  دناهدرک ، لمع  هدعو  دض  دناهدرکن و  لمع  ناشیاھهدعو  هب  راب  اھهد  الاح  ات  هک  دنھدب  هدعو 

یـصوصخ تاسلج  رد  یھاگ  ییاپورا  ناگدـننکهرکاذم  نیا  داد . میھاوخ  ماجنا  تسا  نامفیلکت  هچنآ  ام  دـعب  تفرگ ، ماـجنا  هک  میوشب  عمجرطاـخ  اـم  اـت  دـنھدب  ماـجنا  لوا 

اکیرمآ دنرادن . یلالقتسا  چیھ  اعقاو  ناشدوخ  دنتـسھ و  اھنآ  عبات  بخ  یریگمیمـصت  ماقم  رد  اما  تسا  ناریا  اب  قح  تسا و  تسرد  تسایـس ، نیمھ  هک  دننکیم  قیدصت 

هاگن لباق  یتح  هک  تسا  یزیمآریقحت  هناربکتم و  یاھداھنـشیپ  ابلاغ  دـننکیم ، هک  مھ  ییاھداھنـشیپ  نیارباـنب  تسا ؛ نیا  شاهلئـسم  تسا و  هدـننکلیمحت  وگروز و  مھ 

. تسین ندرک 

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

دناهدش هدناشک  لیطعت  هب  یددعتم  یاھهناخراک  هنافـساتم  دوشب . هدناشک  لیطعت  هب  اھهناخراک  دندش  بجوم  هک  یناسک  نآ  هب  مھدب  یرادشھ  کی  دـیاب  نم  اجنیا  رد 

یلکـش کـی  هب  ار  هناـخراک  ناـشدوخ  عفاـنم  رطاـخ  هب  یناـسک  میوشیم . علطم  رتـشیب  میراد  اـھالاح  مھ  اھیـضعب  زا  میدوـب ، هدـید  ار  شیاھیـضعب  یاھـشرازگ  اـم  هک 

ار نیمز  مھ  دعب  دننکیم ، لیدبت  لوپ  هب  ار  هناخراک  تالآ  هناخراک و  رازبا  دننکیم و  جارخا  یلکش  کی  هب  ار  رگراک  دننک ، هدافتسا  هناخراک  نآ  نیمز  زا  هکنیا  یارب  دعب  دنریگیم ،

، دـننادن هچ  دـننادب و  هچ  دـنروایب ، تسد  هب  هنیمز  نیا  رد  ناشدوخ  یارب  ار  یمارح  لطاب و  یهدوزفا  شزرا  نامتخاس و  هب  دـننک  لیدـبت  یبسانم  تصرف  رد  ات  دـنرادیم  هگن 

، تسا روشک  لالقتـسا  هب  تنایخ  تسا ؛ تنایخ  نیا  اما  دـنراد ، ار  ناشدوخ  یـصخش  عفاـنم  دـصق  طـقف  دـنرادن و  تناـیخ  دـصق  اھیـضعب  تسا . تناـیخ  کـی  عقاو  رد  نیا 

نآ لوصحم  داتفا ، راک  زا  هناخراک  دش و  راکیب  رگراک  هک  یتقو  تسا . دیلوت  هب  یهبرض  نیا  تسا ؛ نارگراک  هب  تنایخ  تسا و  مدرم  هب  تنایخ  تسا ، روشک  داصتقا  هب  تنایخ 

دیاب روشک  یزرا  عبانم  روشک و  یلام  عبانم  هکنیا  رب  هوالع  دـیآیم ؛ شیپ  میراد  تادراو  رد  زورما  اـم  هک  یتالکـشم  نیمھ  تقو  نآ  دوشب ؛ دراو  جراـخ  زا  یتسیاـب  هناـخراک 

دیلوت یهیامرـس  هک  ار  روشک  یلـصا  یهیامرـس  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  مھ  هلئـسم ]  ] نیا دـش . میھاوخ  هجاوم  تسھ  هک  ییاھفرح  نیا  میرحت و  تالکـشم  اب  جراخ ، دورب 

. دننکیم لیطعت  اھیضعب  تسا ،

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

میتسناوت اـم  رگا  تسا . یلم  دـیلوت  تیوقت  یارب  یعقاو - شـالت  یراعـش ؛ شـالت  هن   - یعقاو شـالت  نیمھ  اـھمیرحت  ندرک  یثنخ  یارب  راـک  نیرتقفوم  نیرتھب و  اـم  رظن  هب 

لوا اھمیرحت  هک  دیـشاب  نئمطم  میدرک ، لابند  ار  نیا  یریگیپ  اـب  یزیرهماـنرب ، اـب  میدرک ، لاـبند  میدرک و  تیوقت  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  مینک ، تیوقت  تسرد  ار  یلم  دـیلوت 

دوشیم ریزگان  شدوخ  دش ، رتشیب  وا  ینورد  شالت  دش و  هدنز  دروخن و  هبرض  میرحت  زا  روشک  هک  دید  یتقو  لباقم  فرط  ینعی  دنوشیم ؛ فرطرب  مھ  دعب  دنوشیم ، یثنخ 

. درادرب ار  میرحت  هک 

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

تبـسن کـی  هملک  یعقاو  یاـنعم  هـب  رگیدـمھ  اـب  اـھنیا  ینعی  تـشاد ؛ میھاوـخ  ار  نمـشد  یاـھراشف  شیازفا  فرط  نآ  زا  میـشاب ، هتـشاد  ار  مدرم  روـضح  شھاـک  اـم  رگا 

میھاوخب اـم  رگا  تشاد . میھاوخ  ار  نانمـشد  راـشف  ناوارف  شیازفا  فرط  نآ  زا  میـشاب ، هتـشاد  مک  ار  مدرم  روضح ]  ] شیازفا روـشک  رد  اـم  هچناـنچ  رگا  دـنراد . یـسوکعم 

دنک و ادیپ  شیازفا  روشک  رد  مدرم  روضح  هک  تسا  نیا  شھار  دنک ، ادیپ  شھاک  ای  دورب  نیب  زا  اھنیا  لاثما  میرحت و  لثم  یداصتقا  یاھراشف  لیبق ] زا   ] نانمـشد یاھراشف 

. دوشب هدیشک  نانمشد  خر  هب  یمدرم  یهناوتشپ 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 54 
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نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

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

یاھجالع اھنکـسم و  نیا  دـھدیم ؛ شیازفا  ار  لکـشم  تاقوا  یھاگ  اھنیا  نوچ  تفر ، دـیابن  اھنیا  دـننام  نکـسم و  یتقوم و  یاھلحهار  لاـبند  یداـصتقا  تالکـشم  لـح  رد 

یاھماگ اب  لمع ، تحص  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  ادخ ، دیما  هب  درک  عورش  تخادرپ و  یساسا  یاھلحهار  هب  اھشلاچ  نیا  عفر  یارب  دیاب  دنکیم ؛ هفاضا  ار  لکشم  یھاگ  تقوم ،

رد تسین ، امـش  ام و  راـیتخا  رد  اـھمیرحت  عفر  دـینکن ؛ اـھمیرحت  عفر  هب  لوکوم  ار  یداـصتقا  تالکـشم  نیا  لـح  هک  تسا  نیا  مھ  دـعب  یهتکن  تفر . شیپ  هللااـشنا  مکحم 

ریبدت تمھ و  اب  اھنیا  درب . شیپ  ار  راک  نیا  ناوتب  هللااشنا  هک  دینک  یزیرهمانرب  دیھدب و  ماجنا  میرحت  دوجو  ضرف  اب  ار  تالکـشم  عفر  یارب  یزیرهمانرب  تسا . نارگید  رایتخا 

. دش دھاوخ  مھ  لح  و  دوشب ، لح  هللااشنا  یتسیاب  امش  دوخ  یداھج  راک  اب  امش و  دوخ 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

رواب دـیآیم ! ناشـشوخ  ناریا  تلم  جـنر  زا  ملاع ، نیربکتـسم  ربکتـسم ، نانمـشد  هک  تسا  نیا  نآ ، تسھ و  یمالـسا  ناریا  رد  یراتـسرپ  یارب  مھ  فعاضم  شزرا  کـی 

راچد ییایمیـش  نارابمب  اب  ناوج  نارازھ  سدقم ؛ عافد  نارود  ییایمیـش  یاھنارابمب  شلیلد  تسیچ ؟ شلیلد  دـیآیم ؛ ناشـشوخ  ناریا  تلم  جـنر  زا  نانمـشد  دـیرادن ؟

دندش . کاندرد  جالع و  لباق  ریغ  جالعلابعص و  یاھیرامیب 

...

رد رگا  دندید  اھنآ  دننک . دیلوت  ار  انورک  نسکاو  دنتسناوت  ام  ناوج  نادنمشناد  هک  درک  محر  ادخ  ییوراد ؛ میرحت  نیمھ  ای  دیآیم . ناشـشوخ  ناریا  تلم  جنر  زا  اھنآ  نیاربانب 

نسکاو نیا  دوبن  مولعم  دندوب ، هدرکن  دیلوت  ار  نسکاو  نیا  ام  نادنمشناد  ام ، یاھناوج  هچنانچ  رگا  دنکیم . دیلوت  رتشیب  ناریا  دوخ  بخ  دوشن ، دراو  نسکاو  دنامب و  هتـسب 

. دنربیم تذل  ناریا  تلم  جنر  زا  دیسریم ؛ نیلوئسم  ناریا و  تلم  تسد  هب  یروج  هچ 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

دندوب هدرک  تبحص  هسلج  نآ  رد  هک  یناتـسود  نآ  زا  یـضعب  ریخا  یاھهتفھ  نیمھ  رد  اریخا  میتشاد . اج  نیمھ  رد  هسلج  نیا  هباشم  یهسلج  کی  لاس ٩٨ ، نابآ  رد  ام 

مھ دــندرک ، سکعنم  اـم  هـب  دــندروآ  تـسد  هـب  لاـس  ود  نـیا  رد  هـک  ار  یتاـقیفوت  مـھ  دنتــشون و  هماـن  نـم  هـب  دــندوب ، هداد  ار  ناـشیاھتیلاعف  حرــش  دنتــشاد و  روـضح  و 

، دناهتـشاد یبوخ  یاھتفرـشیپ  دناهتـشاد ، یبوخ  تاقیفوت  هسلج  نآ  یاھهعومجم  نآ  هللادـمحب  هتـشذگ ، الاح  ات  هسلج  نآ  زا  هک  یلاـس  ود  نیا  رد  ار . ناـشیاھیماکان 

، دـندرکیم دـیاب  هک  یتـلود  یاھهاگتـسد  یکمک  ینعی ] ، ] یئارجا یاھهاگتـسد  ندرکن  یھارمھ  هب  دوـشیم  طوـبرم  یـضعب  اـھیماکان  نیا  دناهتـشاد ؛ مھ  ییاـھیماکان 

قاچاق و لیبق  زا  تسا  طوبرم  یرگید  لماوع  هب  مھ  یـضعب  دـھدب ؛ ماجنا  دـھدب  ماجنا  هتـسناوتیم  هتـشاد و  رظن  رد  هک  ار  یراک  هتـسناوتن  یداـصتقا  لاـعف  نآ  اذـل  دـندرکن ؛

. هتشاد اھتیقفوم  ربارب  رد  ندش  قیاع  رد  یھجوت  لباق  تاریثات  شدوخ  یاج  رد  مھ  میرحت  یهلئسم  هتبلا  اھنیا ؛ دننام 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

لیکـشت هب  طوبرم  رامآ  یلخاد ، صلاـخان  دـیلوت  دـشر  هب  طوبرم  راـمآ  تسین : هدننکدنـسرخ  اـفاصنا  اـقح و  روشک - نـالک  داـصتقا  یاـھرامآ   - یهھد ٩٠ یداـصتقا  یاـھرامآ 

ای تسین ، بولطم  هجو  چـیھ  هب  تالآنیـشام  نیمات  هب  طوبرم  رامآ  تسین . هدننکدنـسرخ  اـھنیا  یگنیدـقن ؛ دـشر  هب  طوبرم  راـمآ  مروت ، هب  طوبرم  راـمآ  روشک ، رد  هیاـمرس 

زورما روشک  داصتقا  عضو  انیقی  دـننک ، تیادـھ  یرتھب  لکـش  هب  اھرامآ  نیا  تھج  رد  ار  تیعـضو  دنتـسناوتیم  نیلوئـسم  رگا  هک  تسا  یقیاقح  اھنیا  اھنیا . لاثما  نکـسم و 

نیا لماع  تسا . اھزیچ  نیمھ  هب  طوبرم  مینکیم ، ینارگن  راھظا  مدرم  تشیعم  یهرابرد  هکنیا  هدرک . ادیپ  دومن  مھ  مدرم  یگدنز  رد  قیاقح  نیا  راثآ  بخ ، دوب . رتھب  یلیخ 

لاثما اھیراکمک و  ای  طلغ  یاھیریگمیمـصت  یخرب  زا  یـشان  یمھم  شخب  تسین ؛ میرحت  افرـص  اما  هدوب  رثوم  کـشالب  میرحت  هتبلا  تسین ؛ میرحت  افرـص  مھ  تالکـشم 

، دندرک تبحص  هک  یناتـسود  دندرک ، تبحـص  دندمآ  هک  یناسک  نیا  اھامـش ، نیمھ  دنتـسھ ؛ داصتقا  رد  مھ  قفوم  یاھهنومن  دشابن ... روج  نیا  تسناوتیم  تسا ؛ اھنیا 

. میراد هللادمحب  قفوم  یاھهنومن  سپ  ؛ دندرک هدافتسا  روشک  دوجوم  یاھتیفرظ  نیمھ  زا  اھنیا  رگید ؛ دنقفوم  یاھهنومن  اھنیا 

- تسا نیا  تیعقاو  اما  دندرکن  حیرصت  ناشدوخ ]  ] هچ رگا   - دینک هدافتـسا  دیتسناوتیم  امـش  اھتبحـص  نیا  رد  هک  یتاکن  زا  یکی  دندنامن . میرحت  عفر  رظتنم  هک  ییاھهاگنب  و 

شالت دندرک ، ار  ناشدوخ  راک  هن ، دسرب ؛ یاهجیتن  کی  هب  اج  نالف  تارکاذم  ای  دوشب  هتـشادرب  اھمیرحت  هک  دندنامن  رظتنم  تفرـشیپ  یارب  مادـک  چـیھ  اھنیا  هک ] تسا  نیا  ]

یطرـش ار  روشک  یداـصتقا  یاـھتیلاعف  روشک و  داـصتقا  هک  منکیم  رارکت  هشیمھ  نم  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  نیا  دندیـسر . مھ  بوـخ  جـیاتن  نیا  هب  دـندرک و  ار  ناـشدوخ 

. میدنبب راک  هب  ار  نامدوخ  زاین  ار ، نامدوخ  تمھ  دینکن ؛ تسین  ام  رایتخا  رد  هک  یاهیضق  نالف  هب  فقوتم  دینکن ؛

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رگا زورما  میشابن ، رکف  هب  هچنانچ  رگا  زورما  زیمآحلص . یاهتسھ  یژرنا  هب  مینکیم  ادیپ  مربم  زاین  دوز  ای  رید  مھ  ام  دوشیم ، رتهتسباو  یاهتسھ  یژرنا  هب  دراد  زورهبزور  ایند 

نتفر شیپ  ندرک و  تکرح  ام  یارب  زور  نآ  دـشاب ، هلئـسم  نیا  یاـیاوز  ماـمت  رب  طلـسم  اـیند  هک  یتقو  نآ  دوب . دـھاوخ  یلاـخ  نامتـسد  دوب ، دـھاوخ  رید  ادرف  مینکن ، لاـبند 

یژرنا رطاـخ  هب  میرحت ، دـنکیم ! دراد  یاهناـملاظ  یهیکت  هـچ  اـم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  یور  نمـشد  یهـھبج  دـینیبب  دـینک  هظحـالم  امـش  اذـل  دوـب . دـھاوخ  لکـشم 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 55 
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هک دننادیم  ناشدوخ  تسا ؛ انعمیب  لمھم و  یاھفرح  اھنیا  دراد ! هلصاف  ردق  نالف  بمب ، دیلوت  ات  ناریا ]  ] هک دنروآیم  مسا  الاح  تسا . زیمآحلص  مھ  دننادیم  هک  یاهتسھ 

. دـنھدیم صیخـشت  دـناهدیمھف ، ار  نیا  میتسھ ؛ یاهتـسھ  یژرنا ]  ] زا زیمآحلـص  یدـنمهرھب  لاـبند  اـم  میتـسین ، یاهتـسھ  حالـس  لاـبند  میتـسین ، هیـضق  نیا  لاـبند  اـم 

تکرح نیا  دنھاوخیم  تشاد و  دھاوخ  جایتحا  نیا  هب  ادرف  تلم  نوچ  دنروآیم ، راشف  دنک و  ادـیپ  تسد  یملع  ریگمـشچ  گرزب و  تفرـشیپ  نیا  هب  ناریا  تلم  دـنھاوخیمن 

. تشاد میھاوخ  لکشم  ادرف  میدرک ، یھاتوک  زورما  تدمدنلب ، هب  طوبرم  هدنیآ و  هب  طوبرم  لئاسم  نیا  رد  ام  رگا  دنکن . ادیپ  رارمتسا 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دـننک و لمع  ار  نآ  لباقم  یهطقن  هتفرگ ، فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  دـنکیم ، تکرح  یطخ  هچ  رد  نمـشد  دـننیبب  زورما  هک  تسا  نیا  نامزیزع  یاھناوج  هب  نم  شراـفس 

اھدرایلیم هتفرگ ؛ فدـھ  ار  اھناوج  رکف  هتفرگ ، فدـھ  ار  یمومع  راکفا  هتفرگ ، فدـھ  ار  تلم  نمـشد  منکیم ، هدـھاشم  ار  عاضوا  هدـنب  هک  روط  نآ  نم ، هاگن  اب  دـننک . تکرح 

اھناوج صوصخب  ار و  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم  شالت  دنراد  زروهشیدنا - یاھهورگ  رکف و  یاھقاتا  ناشدوخ  حالطصا  هب   - ناشرکف یاھقاتا  نیا  رد  دننکیم ، جرخ  دنراد  رالد 

ادج یمالسا  ماظن  زا  دنروایب و  گنت  هب  ار  مدرم  هکنیا  یارب  تسا  یداصتقا  یاھراشف  یکی  تسا : هلیسو  ود  العف  دننکیم  لابند  اھنآ  هک  یاهلیسو  و  دننادرگرب . هار  نیا  زا  ار 

رد هک  یزکارم  هب  دـننزیم ، تمھت  بالقنا  ضاعبا  هب  دـننزیم ، تمھت  بالقنا  ناکرا  هب  هک  اھندز ، تمھت  اـھیزادرپغورد ، اـھینکارپنجل ، تسا ؛ ینکارپنجل  مھ  یکی  دـننک ،

تمھت هاپس  هب  تسا ، هاپـس  تبون  زورما  هاپـس ؛ هب  زور  کی  نابھگن ، یاروش  هب  زور  کی  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هب  زور  کی  دننزیم . تمھت  دنراد  ریثات  بالقنا  تفرـشیپ 

مھ ماما  هب  دندیسرتیمن ، مدرم  لمعلاسکع  مدرم و  مشخ  زا  دندرکیم ، تئرج  رگا  ینامیلس . دیھش  لثم  یراوگرزب  گرزب و  دیھـش  هب  نمـض  رد  دننک و  ینکارپنجل  دننزب ،

ندرک ادـج  یارب  تسا  نمـشد  رایتخا  رد  هلیـسو  ود  نیا  نیاربانب ، نیا . لباقم  رد  تسا  دـنت  مدرم  لمعلاسکع  هک  دـننادیم  دـننکیمن و  تئرج  بخ  اـھتنم  دـندرکیم ؛ تناـھا 

اھنیا دـننام  میرحت و  نیمھ  شقرط  زا  یکی  هک   - یداصتقا راشف  هتفرگ : شیپ  رد  ار  هار  ود  نیا  نمـشد  مدرم ، یهشیدـنا  مدرم و  رکف  ندرک  یراـکتسد  یارب  ماـظن ؛ زا  مدرم 

لباقم رد  دیاب  ناریا  تلم  دنتـسیاب ؛ دیاب  اھنیا  لباقم  رد  اھناوج  یاهناسر . ینمـشد  یداصتقا ، ینمـشد  ینعی  یاهناسر ؛ یاھیزادرپغورد  ینکارپنجل و  مھ  یکی  تسا -

- ام بوخ  ناردارب  دنلوغـشم  هک  روط  نامھ   - یـساملپید شالت  هتبلا  اھمیرحت و  ندرک  یثنخ  اب  یلخاد و  شالت  ینورد ، شالت  اب  ار  یداصتقا  راـشف  دتـسیاب . تکرح  ود  نیا 

ندرک یثنخ  هدمع  راک  نکل  تسا ، بوخ  مھ  نیا  هک  دنراک  لوغـشم  مھ  لباقم  فرط  ندرک  باجم  اھمیرحت و  ندرب  نیب  زا  یهنیمز  رد  ام  یبالقنا  ناردارب  درک ؛] یثنخ  دیاب  ]

یاھتکرـش ناـینبشناد و  داـصتقا  تکرح  نیا  اـتقیقح  دـنمھم و  یلیخ  اـھناینبشناد  نیا  یلخاد . یداـصتقا  کرحت  یلخاد و  دـیلوت  تکرح  داـجیا  قـیرط  زا  تـسا  اـھمیرحت 

نمــشد و یاهناـسر  تـکرح  ندرک  یثـنخ  و  یفرط ، زا  نـیا  دــنھدب . شرتـسگ  دــنھدب و  هعــسوت  ار  نـیا  دــیاب  تـسا ؛ یمھم  تـکرح  دــناهدش ، دــیلوت  هـک  یناـینبشناد 

[. رگید فرط  زا   ] نمشد یاھینکارپنجل 

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

الثم هکنیا  لایخ  هب  ار  تردق  رـصانع  نیا  زا  مادک  چیھ  میرادن  قح  ام  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دوشب ؛ عطق  رگید  یاھوزاب  عفن  هب  دیابن  تردق  یاھوزاب  نیا  زا  مادک  چیھ 

تردـق رھ  ای  اکیرمآ  لباقم  رد  ندـمآ  هاتوک  الثم  تسا ... نکمم  مھ  نیا  هک  دورب  شیپ  هب  رگیدـمھ  اب  دـیاب  اھنیا  یهمھ  ریخن ، مینک ؛ عطق  تسا ، یفانم  رگید  رـصنع  نالف  اـب 

ادابن هک  دـینک  ضرف  الثم  ات  مییایب  هاتوک  اھنیا  لباقم  رد  مینک ، عطق  ار  یـسایس  ینزهناچ  نامدوخ و  تسایـس  یوزاب  نآ  ینعی  مینامب ! نوصم  میرحت  زا  هکنیا  یارب  یرگید 

لوط رد  ار  اھزیچ  نیا  دناهتفگ ؛ اھیـضعب  هتبلا  هک  تسا  یتاھابتـشا  تسا ، ییاھاطخ  نم  رظن  هب  اھنیا  دننک . لیمحت  ام  رب  ار  میرحت  میدرک ، یتخـسرس  یاهدرخ  کی  رگا 

هکنیا اب  هدش ؛ هدز  یھاگ  اھفرح  نیا  زا  اجنآ  اجنیا و  همانزور و  رد  یزادرپرکف  تروص  هب  داریا  یاراد  هشدخ و  لباق  یاھلالدتسا  اب  تسـس ، یاھلالدتـسا  اب  میاهتـشاد ؛ نامز 

. تشادن یاهدیاف  ناشرارصا  دش و  لاطبا  دوب و  ریذپلاطبا  اھنیا  یاھلالدتسا  یهمھ 

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یهنیمز رد  دوشیم  مھ  اھییاکیرمآ  میرحت  دوجو  اب  هن ، تسا ؛ نیمھ  تسھ  میرحت  ات  دـنیوگن  دـننزن ؛ هرگ  اھنیا  لاثما  اـی  اـکیرمآ  یاـھمیرحت  یهلئـسم  اـب  ار  روشک  داـصتقا 

یاـھمیرحت دوـجو  اـب  دـندرک ؛ ار  راـک  نیمھ  تسا و  تـسرد  فرح  نـیا  هـک  داد  ناـشن  دراد ، دوـجو  روـشک  رد  هـک  یدـیدج  یاھتـسایس  هناتخبـشوخ  درک . تفرـشیپ  داـصتقا 

، دش دراو  تسناوت و  تلود  هللادمحب  هک  دش  یاهقطنم  یاھدادرارق  دراو  دوشیم  مھ  درک ، ادیپ  شیازفا  هک  داد  شیازفا  داد و  قنور  ار  یجراخ  تراجت  دوشیم  مھ  ییاکیرمآ ،

اب هداتفا ، قافتا  اھنیا  هللادـمحب  هک  دیـسر  یرتھب  تیعـضو  هب  درک ، ادـیپ  تسد  ییاـھاقترا  اھتفرـشیپ و  هب  یداـصتقا  لـئاسم  زا  رگید  یخرب  تفن و  یهیـضق  رد  دوشیم  مھ 

راک دننکیم و  شالت  دنراد  هک  یناسک  میاهتفگ  مھ  اھراب  هن ، میـشابن ؛ میرحت  عفر  لابند  هک  میوگیمن  هجو  چـیھ  هب  هدـنب  هتبلا  تسھ . شیاج  رـس  مھ  اکیرمآ  میرحت  هکنیا 

یساسا و یهبرض  دناوتن  اھمیرحت  هک  مینک  هرادا  یروج  ار  روشک  مینک ، تکرح  یروج  هک  تسا  نیا  هیضق  ساسا  نکل  دننک ؛ لابند  درادن ، یلاکـشا  هنیمز ، نیا  رد  دننکیم 

تسا نیلوئسم  یهدھع  هب  نیا  دنزب ؛ روشک  داصتقا  هب  ار  یگرزب  نایز  گرزب و  ررض  کی  دناوتن  اما  دنکب  داجیا  ییاھهشدخ  کی  تسا  نکمم  میرحت  الاح  دنزب . نآ  هب  یمھم 

. دوشن هدز  هرگ  میرحت  هب  روشک ] لئاسم   ] هک منکیم  ضرع  مھ  لاسما  منکیم ، ار  هیصوت  نامھ  مھ  لاسما  نم  دنھدب . ماجنا  ار  نیا  هللااشنا  یتسیاب  هک 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھراک دـش و  عورـش  دـش و  بیوصت  لـبق  تلود  رد  هک  تسا  اوق  نارـس  یداـصتقا  یگنھاـمھ  یاروش  نیمھ  تسھ ، روشک  نیلوئـسم  راـیتخا  رد  هک  یمھم  تصرف  کـی 

دوب اھکناب  یهلئسم  یکی  دوب ، هجدوب  یساسا  حالصا  شایکی  هک  دوب  یساسا  راک  راھچ  هس  اروش ، نیا  یهیلوا  مھم  یئادتبا و  تیلوئسم  هتبلا  داد .] ماجنا   ] ار یگرزب 

نیعم اھمیرحت  اب  یهلباقم  تیریدـم  اروش ، نیا  فیاظو  زا  یکی  لوا  زا  و  دراد . یتالکـشم  هجدوب  راتخاس  دوشب ؛ حالـصا  هجدوب  راتخاس  هک  دوشب  لابند  دـیاب  اـھنیا  هک  ـالثم 

تیمیمص ناشنیب  تسھ ، دمحلا  بخ  هک  لماک ــ  تیمیمـص  اب  لماک ، یراکمھ  اب  هوق  هس  نیلوئـسم  دوشب ، هدافتـسا  هللااشنا  لماک  روط  هب  دیاب  تیفرظ  نیا  زا  دش .

. دننکب لابند  ار  نیا  دراد ــ  دوجو 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا هک  دناهتفگ  مھ  ناشدوخ  تسا ؛ یاهقباسیب  میرحت  دراد ، دوجو  مھ  زونھ  تشاد و  دوجو  ام  یارب  هک  یمیرحت  بخ  هک  هدش ــ  ام  روشک  هیلع  هک  یمیرحت  نیا  دوجو  اب 

دھاوخ هتـسکشرو  ناریا  دنتفگیم  دندرکیم و  اھیجراخ  هک  ییاھینیبشیپ  فالخ  رب  دروخن ، تسکـش  ام  داصتقا  هدشن ــ  یروشک  چیھ  هیلع  یمیرحت  نینچ  خـیرات ، لوا 

. تسا گرزب  تیقفوم  کی  داصتقا  یروآبات  دنام . اپرس  داصتقا  ریخن ، دش ؛

رگا ام  میدیـسر . یئافکدوخ  هب  یدایز  دراوم  کی  رد  دـندرک ، هدافتـسا  میرحت  دوخ  زا  ام  ناریدـم  ام ، نیلوئـسم  ام ، تلم  میدرک ؛ هدافتـسا  میرحت  دوخ  زا  ام  نیا ، رب  یهوالع 

جنپ رد  زورما  میداـتفایمن . نسکاو  دـیلوت  رکف  هب  رگید  میدرکیم ، دراو  نسکاو  اـیند  فلتخم  یاـھاج  زا  میتفریم  بخ  دـمآ ، اـنورک  یتـقو  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  میدوبن ، میرحت 

یاھنسکاو زا  هلب ، ناریا . تلم  یارب  تسا  فرش  کی  ناریا ، تلم  یارب  تسا  راختفا  کی  نیا  دوشیم ؛ دیلوت  نسکاو  دراد  دنتفگ ــ  مھ  روھمجسیئر  یاقآ  هک  زکرم ــ  شش 

نیا هب  ام  یدایز  ددـعتم  دراوم  رد  تسا .] تیقفوم  کی   ] مینک تکرح  میتسناوت  ام  دوخ  هکنیا  اـما  تشادـن ، مھ  یلاکـشا  میدرکیم ، مھ  دـیاب  میدرک ، هدافتـسا  مھ  نارگید 

کی دـندرک ، دـیلوت  ار  یزیچ  کی  دـندش ، عمج  مھ  رود  الثم  ناوج  جـنپ  راھچ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  یدایز  دراوم  نویزیولت  رد  میاهدیـسر . یروآون  هب  میاهدیـسر و  یئافکدوخ 

؛ مینیبیم میراد  تسا ، همھ  مشچ  یولج  دـنھدیم ، ناشن  دـنراد  تسا ، اـھیجراخ  نآ  زا  رتھب  مھ  شتیفیک  دـندروآ ، دوجو  هب  لـخاد  رد  هتـشاد  داـیز  یربزرا  هک  ار  یزیچ 

. تسا داصتقا  دروم  رد  داصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  نیمھ  تسا . تلم  کی  تفرشیپ  اھنیا  تسا ، تلم  کی  تیقفوم  اھنیا 

ــ  ام یهیاسمھ  ریغ  هیاسمھ و  دینک ــ  هاگن  امش  ار  اھروشک  زا  یلیخ  دشن . یراکھدب  راچد  اھیریگتخس ، دوجو  اب  میرحت ، دوجو  اب  ام  روشک  داصتقا ، یهنیمز  نیمھ  رد 

. دندش راکھدب  روشک  نالف  هب  لوپ ،]  ] یللملانیب قودنص  هب  یناھج ، کناب  هب  درایلیم  دصراھچ  درایلیم ، دصیس  دنتـشاد ، ینمـشد  همھ  نیا  هن  دندوب ، میرحت  هن  هکنیا  اب 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 56 
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هک مھ  داصتقا  یهنیمز  نیمھ  رد  یتح  ینعی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسین ؛ یمک  تیقفوم  نیا  تسا ــ  رفـص  کیدزن  اما  تسین ، رفـص  تسا ــ  رفـص  کیدزن  ام  یراکھدب 

. دراد دوجو  مھ  اھصخاش  نیا  دراد ، دوجو  یددعتم  یفنم  یاھصخاش  الاح 

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

. دوب نیا  نمـشد  تسایـس  دوب ؛ روشک  دیلوت  نتخادنا  راک  زا  ناشتـسایس  دـش ؛]  ] نشور یلیخ  ریخا  لاس  هدزناپ  هد  نیا  رد  و  دوب ، رابکتـسا  تسایـس  نیا  بالقنا  لوا  زا 

نآ نیا و  تسد  هب  شمـشچ  دوشیم ، جاـتحم  تسدـیھت و  روشک  داـتفا ، راـک  زا  هک  دـیلوت  دـتفیب ؛ راـک  زا  دـیلوت  روشک ، رد  هک  دوب  نیا  یارب  همھ  اـھفرح  نیا  اـھمیرحت و  نیا 

رد روشک  دیلوت  دینیبیم  امش  رگا  دتفیب . قافتا  نیا  دنتشاذگن  دنداتسیا و  مدقم  فص  رد  ام  نارگراک  دوب ؛ دیلوت  نتخادنا  راک  زا  یداصتقا ، راشف  ییاھن  مھم و  فدھ  تسا .

ار نانیرفآراک  قح  هتبلا  هدنب  دنداتـسیا . مدـقم ، فوفـص  رد  یداصتقا ، نادـیم  رد  ام  نارگراک  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هدوب ، مھ  رتشیب  یتح  اھلاس  زا  یخرب  رد  یدراوم  کی 

. دوب رگراک  دوب  همیخ  نیا  یلصا  نوتس  هنیمز  نیا  رد  هک  نآ  نکل  درک ــ  مھاوخ  ضرع  مھ  دعب  الاح  مینادن ــ  قحیذ  ار  اھنآ  هک  تسین  روج  نیا  مراد ؛ رظن  رد  مھ 

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

تسا و هبناجهمھ  تردق  تمس  هب  تفرـشیپ  لاح  رد  روشک  دننکیم  ساسحا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یهزیگنا  منکیم ، ساسحا  هدنب  هچنآ  تسیچ ؟ یجراخ  یاھتلود  یهزیگنا 

یلیخ روشک  هتبلا  تسا . ندـش  هدوشگ  لاح  رد  یمیدـق  یاـھهرگ  زا  یـضعب  هللادـمحب  هک  دـننیبیم  دـننیبیم . دـننکیم ، ساـسحا  ار  نیا  دـننک ؛ لـمحت  دـنناوتیمن  ار  نیا 

تمـس هب  تکرح  اھهرگ . نیا  ندوشگ  یارب  تالکـشم ، نیا  ندرک  فرطرب  یارب  دراد  دوجو  یایدـج  تکرح  اما ] ، ] هتـشذگ اـھلاس  تالکـشم  نیا  زا  یـضعب  رب  دراد ، لکـشم 

اھنآ ار  نیا  دنکیم ؛ ساسحا  دنکیم ، هدھاشم  ناسنا  ار  یاهدنباتـش  تکرح  کی  اھـشخب  یهمھ  رد  تسا . یتیعقاو  نیا  روشک ؛ رد  هتفرگ  باتـش  هک  دننیبیم  ار  تفرـشیپ 

هک دـننیبیم  دـناهدش ، لاعف  اھناینبشناد  هک  دـننیبیم  هداتفا ، راک  هب  لیطعتهمین  یاھهناخراک  هک  دـننیبیم  دـتفیب . قافتا  نیا  دـنھاوخیمن  اـھنآ  دـننکیم . ساـسحا  مھ 

یهحلـسا اھنت  هک  ار ــ  میرحت  مجاھت  دـناوتیم  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  ییاھراک  هک  دـننیبیم  دـھدیم ، ناـشن  دراد  ار  دوخ  زورهبزور  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  هتفرـشیپ  تادـیلوت 

یارب دـناهدرک  یزیرهماـنرب  دـناهدرک ؛ یزیرهماـنرب  دناهتـسشن  دـننک ، فـقوتم  ار  تکرح  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم . هدـھاشم  ار  نیا  دـنک ؛ یثـنخ  تسا ــ  مـیرحت  ـالعف  نمـشد 

روشک نیلوئسم  یارب  دنوشب ، مرگرس  ناوج  لسن  دوشب ، لیطعت  هاگشناد  هک  هدرک  یزیرهمانرب  نمشد  دناهدرک ؛ یزیرهمانرب  نابایخ ؛ یارب  دناهدرک  یزیرهمانرب  هاگـشناد ،

نیا یارب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  تسا ؛ هدننکمرگرس  همھ  اھنیا  دیایب ؛ دوجو  هب  یلئاسم  روشک  قرش  بونج  رد  روشک ، برغ  لامـش  رد  دیایب ؛ دوجو  هب  یدیدج  لئاسم 

. دننک فقوتم  ار  روشک  یهدنورشیپ  تکرح  هک  دوشیم  کیرحت  دوشیم و  داجیا  دراد 

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دننیبیم و دنراد  ایند  یهمھ  ار  تفرشیپ  نیا  و  دریگیم ، قنور  دراد  دنکیم ، تفرشیپ  دراد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  رابکتـسا  برغ و  لکـشم 

رگا دنکیم . تفرشیپ  دراد  ناریا  هک  تسا  اجنیا  لکشم  تسا . اجنیا  لکشم  دنک ؛ لمحت  تسین  رضاح  ار  نیا  تسا ؛ لمحت  لباق  ریغ  برغ  یارب  نیا  و  دننکیم ، فارتعا  نآ  هب 

اھنآ و ییوگروز  میدوب  رـضاح  دـیزرلیم ، نامیادـص  رابکتـسا  اکیرمآ و  لباقم  رد  ام  رگا  میدادـیمن ، ناشن  نامدوخ  زا  هقطنم  رد  دـنمتردق  روضح  ام  رگا  میدرکیمن ، تفرـشیپ  ام 

تقو رھ  دشیم . مک  یروج  نیا  یاھشلاچ  نیا  اھراشف و  نیا  میرحت و  رگید  اما  دندرکیم ، ادیپ  طلـست  دندمآیم  هتبلا  دشیم . رتمک  اھراشف  نیا  مینکب ، لوبق  ار  اھنآ  یردلق 

رتشیب یمالسا  یروھمج  هب  ندز  هجنپ  یارب  نمشد  شالت  دینادیم ــ  ناتدوخ  هدوب ؛ فلتخم  عاضوا  اھلاس  نیا  رد  نوچ  هدوب ــ  رتدنلب  یمالسا  یروھمج  یدنمتردق  یادص 

. هدوب

ناھفصا  / ١۴٠١/٠٨/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدنب دینیبیم  تسا . یداصتقا  لکشم  هلاجعلایلع  زورما  مھ  ام  لکشم  نیرتمھم  میراد . تالکشم  میراد ؛ تالکشم  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، هعماج  تیعقاو  هک  یزیچ  نآ 

ظاحل زا  یهھد ٩٠ ، هطقن . نیا  یریگیپ  لکـشم و  نیا  لح  غارـس  دنورب  هک  منکیم  تساوخرد  نیلوئـسم  زا  مھدیم و  رارق  یداصتقا  یهتکن  کی  ار  لاس  راعـش  تسا  اھلاس 

هللااشنا و دـنھدب  ماجنا  تسا  انب  الاح  هک  ار  ییاھراک  نامھ  ار ، اھتحیـصن  نامھ  هچناـنچ  رگا  دـمآ . دوجو  هب  اـم  یارب  یتالکـشم  اـم . یارب  دوبن  یبوخ  یهھد  یداـصتقا 

. تسا رثوم  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ رثوم  اھتیریدم  تسا ، رثوم  اھریبدـت  زا  یخرب  تسا ، رثوم  میرحت  هرخالاب  دوب . رتھب  ام  عضو  زورما  دـندوب ، هداد  ماجنا  زور  نآ  دـنھدیم ، ماجنا 

، تسا رثوم  یرایسب  دراوم  رد  مھ  ناشیاھراک  دننکیم ، راک  دنراد  دننکیم ، شالت  دنراد  ادج  دنشالت ، رد  اعقاو  نیلوئـسم  دنکیم ــ  هدھاشم  ناسنا  هچنآ  الاح  منیبیم ــ  نم 

شالت دـیاب  میراد . مھ  ام  دـنراد ، ار  یداصتقا  لکـشم  مھ ، ایند  فلتخم  یاھروشک  هتبلا  زورما  تسھ . یداصتقا  لکـشم  بخ  اما  تسا  رثوم  مھ  یداـصتقا  عضو  نیمھ  رد 

رد دمآ و  دھاوخ  شیپ  هللااشنا  ییازفامھ  یلدمھ ، یسفنمھ ، تلود ، اب  تلم  یراکمھ  نیلوئـسم ، اب  مدرم  یراکمھ  اب  نیا  مینک . فرطرب  ار  لکـشم  نیا  هللااشنا  مینک 

. دز دھاوخ  نمشد  ناھد  هب  یتشم  یھلا  قیفوت  هب  ناریا  تلم  مھ  داصتقا  یهنیمز 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دنیوگیم دنکیم . فساتم  ار  ناسنا  اعقاو  یزاجم  یاضف  یاھشخب  زا  یضعب  رد  ای  اھهمانزور  زا  یضعب  رد  ناشیاھلیلحت  نکل  دننکیم  مھ  یسایس  مھف  یاعدا  یاهدع  کی 

یزروتسایـس و یعدم  هک  دنیوگیم  یناسک  ار  نیا  الاح  دینک ــ  تکاس  دینک و  مامت  روشک ، رد  دناهتخادنا  هار  هتفھ  دنچ  نیا  رد  هک  ار  اھـشاشتغا  نیا  دـیناوتب  هکنیا  یارب 

ای دـینک . لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دنـسیونیم  حیرـص  دنـسیونیم ! حیرـص  ار  نیا  دـینک ؛ لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دـنناھج ــ ! عاـضوا  زا  عـالطا  ینادتساـیس و 

. دیونشب ار  تلم  یادص  دینک ، لح  ار  ناتلکشم  اکیرمآ  اب  اھهتشون : رد  ماهدید  ار  ریبعت  ود  نیا  نم  دیونشب . ار  تلم  یادص  دیاب  دنیوگیم 

لح یروج  هچ  اـکیرمآ  اـب  لکـشم  مینکیم : لاوس  مینک ؛ اوعد  مھ  اـب  میھاوخیمن  تسا . یدـج  تسا ، یعقاو  لاوس  نیا  دوـشیم ؟ لـح  لکـشم  یروـج  هچ  اـکیرمآ  اـب  بخ 

ار اھراک  نالف  دـیاب  امـش  هک  میریگب  دـھعت  مینک ، هرکاذـم  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا ] [ ؟ دوشیم لـح  لکـشم  نتفرگ  دـھعت  اـکیرمآ  زا  ندرک و  هرکاذـم  نتـسشن و  اـب  دوشیم ؟

نآ هدنب  دیدرک . تبحص  اکیرمآ  اب  دیتسشن  امـش  لاس ۶٠ ، رد  اھناگورگ  یدازآ  یهیضق  رـس  ریازجلا ، یهینایب  یهیـضق  رد  دوشیم ؟ لح  لکـشم  دینکن ، ار  اھراک  نالف  دینکب ،

نودـب ریازجلا و  یهطـساو  هب  دنتـسشن  تارـضح  نیمھ  نارھت  رد  اـجنیا  تقو  ناـمھ  مدوب ــ  زاوھا  مدوب ، هھبج  رد  مدوـبن ، سلجم  رد  هتبلا  مدوـب ــ  سلجم  یهدـنیامن  تقو 

، دینک دازآ  ار  ام  یاھتورث  هک  دنتفرگ  یددعتم  یاھدـھعت  دنتـشاذگ ، دادرارق  دوبن ــ  یاینوناق  ریغ  راک  دوب ، سلجم  یهبوصم  هتبلا  دـندرک ــ  تبحـص  اھییاکیرمآ  اـب  ییورردور 

؟ درک لمع  تادـھعت  نآ  هب  اکیرمآ  ایآ  میدرک ، دازآ  ار  اھناگورگ  مینکیم . دازآ  ار  اھناگورگ  فرط  نیا  زا  مھ  ام  و  دـینکن ، تلاخد  ام  روشک  یلخاد  روما  رد  دـیرادرب ، ار  ام  یاھمیرحت 

. اکیرمآ اب  نتـسشن  هرکاذم و  مھ  نیا  بخ ، یلیخ  دنکیمن ؛ لمع  دـھعت  هب  اکیرمآ  هن ، داد ؟ سپ  ام  هب  ار  ام  یهدـشدودسم  یاھتورث  اکیرمآ  ایآ  تشادرب ؟ ار  میرحت  اکیرمآ  ایآ 

ماجنا ار  اھراک  نیا  ام  دینک ، یھاکورف  رادقم  نیا  هب  لیطعت ــ  لیطعت  دنیوگب  دندرکن  تئرج  الاح  دینک ــ  مک  ار  یاهتـسھ  یتعنـص  تیلاعف  امـش  رگا ]  ] هک دنتفگ  ماجرب ؛ رد  ای 

. دنکیمن لح  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هرکاذم  رگید . دندرکن  ار ؟ اھراک  نیا  دندرک  مینکیم ؛ ار  راک  نآ  مینکیم ، ار  راک  نیا  میرادیمرب ، ار  اھمیرحت  میھدیم ؛

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ ایس نامزاس  هب  دھدیم  یروتسد  کی  رتراک  ام  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  هام  هد  دودح  ینعی  ربماسد ١٩٧٩  رد  دیوگیم  هک  هدرک  رشتنم  ار  یدنس  ییاکیرمآ ... ربتعم  زکرم  کی 

یروھمج ینوگنرـس  روتـسد  اـکیرمآ  روـھمجسیئر  بـالقنا ، لـیاوا  ناـمھ  ینعی  تسا ؛ زور  نآ  لاـم  نیا  دـینک . نوگنرـس  ار  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  هک  تسا  نیا  روتـسد 

. دینک طقاس  هلیسو  هچ  هب  دنکیم  رکذ  هک  تسا  نیا  هجوت  بلاج  یهتکن  تقو  نآ  دنکیم . رداص  ایس  نامزاس  هب  هدید ــ  دبال  هک  یاهتفشآ  باوخ  اب  ار ــ  ناریا  یمالسا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 57 
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زا دوب ، مھ  یماظن  یاتدوک  یارب  یزاسهنیمز  دوب ، مھ  ذوفن  دوب ، مھ  یـسوساج  دوب ، مھ  میرحت  دوبن ؛ تاغیلبت  طقف  هتبلا  تسا ... تاغیلبت  دنکیم  رکذ  هک  یاهطقن  نیلوا 

هک تسا  لاس   ۴٣ زورما ، ات  لاس ۵٨ ــ  دوشیم  هک  یدالیم ــ  لاس ٧٩  زا  دراد ؛ همادا  زورما  ات  نیا  تاغیلبت . اب  دـیوگیم  دروآیم ، مسا  ار  تاغیلبت  لوا  اما  دوب ، مھ  اھزیچ  نیا 

، یرثکادح راشف  یهلیسو  هب  ذوفن ، یهلیسو  هب  میرحت ، یهلیسو  هب  هلیسو ؟ هچ  هب  یمالسا . یروھمج  ینوگنرس  یریگفدھ  تسایس  دراد ؛ همادا  اکیرمآ  تسایس  نیا 

هک تسا  لاـس  نالا ۴٣  تاـغیلبت . یهلیـسو  هب  شـسار  رد  و  اھهلیـسو ، نیا  هب  یزیتسهعیـش ؛ یزیتسمالـسا ، یزیتسناریا ، یناریادـض ، یاـھداحتا  داـجیا  یهلیـسو  هب 

. دریگیم ماجنا  دراد  راک  نیا  زورما  نیمھ  ات  دننکیم و  دنراد  ار  راک  نیا  اھییاکیرمآ 

رد طـقف  هن  هک  یمکحم  یاـھهشیر  اـب  زورما  یمالـسا  یروھمج  اـجک ، اـھلاس  نآ  یمالـسا  یروھمج  دـشن . شدوخ  موـش  تین  هب  قـفوم  نمـشد  هک  تسا  موـلعم  هتبلا 

اھنیا اما  تسین ؛ زور  نآ  اب  یهسیاقم  لـباق  دراد ، یمالـسا  یروھمج  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  لـضف  هب  زورما  هک  یماکحتـسا  اـجک ! هدـناود  هقطنم  رد  هکلب ] ، ] روشک

. تسا تیانج  نیا  دندرک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  گنج  لاس  تشھ  دندرک . تیانج  اھنیا  میـشاب . نیا  زا  رتولج  میتسناوتیم  ام  درک ، دـنک  ار  ام  تکرح  اھراک  نیا  ام ، هب  دـندز  هبرض 

ار روشک  تسناوتیم  دوشب ، فرـصم  یگدـنزاس  رد  تسناوتیم  اـھورین  نیا  روشک ، زا  عاـفد  یارب  دـنکیم  زکرمتم  ار  شدوخ  یاـھورین  یهمھ  لاـس  تشھ  هک  یروشک  بخ 

هک دندرک  ییاھتثابخ  هدوب . رثوم  همھ  اھنیا  تسا ، رثوم  همھ  اھنیا  تسھ ؛ میرحت  تسھ ، راشف  تسین ؛ یلیمحت  گنج  طقف  دنک . نکهشیر  ار  رقف  تسناوتیم  دربب ، شیپ 

. دننک دنک  ار  یمالسا  یروھمج  تکرح 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

یبسن لیطعت  حالطـصاهب  یگدنامبقع و  کی  فلتخم  لیالد  هب  یهھد ٩٠  رد  ام  میراد . یگداتفابقع  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  رمتـسم ؛ عیرـس و  دـشر  هب  میراد  جایتحا  ام 

ینورد لماوع  هب  طوبرم  یـشخب  تسا ، ینوریب  یجراـخ و  لـماوع  هب  طوبرم  یـشخب  هن ، اھتیریدـم ؛ فعـض  هب  درک  بوسنم  ار  همھ  دوشیمن  میتشاد . یداـصتقا  لـئاسم 

ار داصتقا  هک  یاهتـسھ  یهلئـسم  یور  رب  روشک  زکرمت  یهلئـسم  دوب ، رثوم  ناـمز  زا  یاهھرب  کـی  رد  تفن  شزرا  شھاـک  یهلئـسم  دوب ، رثوم  اـھمیرحت  یهلئـسم  تسا ؛

زکارم نقتم  رامآ  هک  میراد  دایز  یفنم ، یاھـصخاش  میراد و  یگدـنامبقع  هھد  کی  اـم  هک  دـش  نیا  هجیتن  دوب ؛ رثوم  یروجنیا  ینوگاـنوگ  لـئاسم  دوب ؛ رثوم  درک ، یطرش 

ار تقو  الاح  مھاوخیمن  یلو ] ، ] ماهدرک مھ  تشاددای  اجنیا  نم  هتبلا  هک  یمھم  یاھشخب  رد  تسا  یفنم  یاھصخاش  اھصخاش ، تسین . اعدا  اھنیا  ینعی  تسا ؛ یمسر 

. مییوگن تدـمدنلب  الاح  تدـمنایم ؛ رد  تسا  یداصتقا  یپردیپ  رمتـسم  دـشر  کی  جاتحم  اعبط  نیا  تسین ؛ یناسآ  راـک  یگدـنامبقع  نیا  ناربج  اـعبط  منارذـگب . نیا  هب 

. میورب شیپ  مزال  طیارش  اب  مینک و  زکرمتم  مینک ، ریگیپ  ار  شالت  یتسیاب  لاس  هد  تشھ  تفھ ، القا  ام  الثم  ینعی 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

کی مدـش . انـشآ  یرادـقم  کـی  اـھنیا  دـننام  ناتـسچولب و  رھـشناریا و  لـئاسم  اـب  مدوـب و  دـیعبت  رھـشناریا  رد  یتدـم  هـک  هدوـب  نـیا  مرمع  لوـط  رد  هدـنب  تاـقیفوت  زا  یکی 

. یبلاط کی  ردق  هب  یبلاط ، کی  لثم  ار ؛ نم  تسد  درک ]  ] رپ یگنرفهجوگ  ار . نم  تسد  درک  رپ  مدرک ، زاب  ار  متـسد  نم  هک  رھـشناریا  رد  اجنآ ، دـندروآ  نم  یارب  یگنرفهجوگ 

؛ تسا یگنر  یهبنپ  تسین ، دیفـس  یهبنپ  یگنر ؛ دوشیم  دـیلوت  یاهبنپ  رھـشناریا  فارطا  زا  یقطانم  کی  رد  هک  دـنداد  ربخ  نم  هب  رھـشناریا ، نامھ  رد  تسا . روج ]  ] نیا

مھ ینعی  مینک ، ریذـپتباقر  ار  ناملوصحم  ام  هچنانچ  رگا  مینک . حرطم  ایند  رد  میناوتب  دـیاب ]  ] ار اـھنیا  اـم  تسا . یروجنیا  اـم  تـالوصحم  تیفیک  ینعی  زبس . اـی  یبآ  ـالثم 

. دنکیمن رثا  رگید  میرحت  دیایب ، نییاپ  تمیق  مھ  دورب ، الاب  تیفیک 

« : یداصتقا میرحت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یفام  /   ٠١/٠۴/١٣٨۵ نویامھ  هدنسیون :  للملانیب /  قوقح  رظنم  زا  ناریا  هیلع  اکیرمآ  یداصتقا  میرحت  رب  یلمات 

یباھش  /   ٠١/٠۵/١٣٧۶ بارھس  هدنسیون :  میرحت /  میقتسمریغ  میقتسم و  تارثا 

« يداصتقا ميرحت   » 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 58هاگياپ  هحفص 58 
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