
مدرم  / ١٣٧٨/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یهطبار  رد  تسام ؛ دوخ  یاھندرک  لمعدـب  انایحا  اھیلبنت و  اھیھاتوک و  اھتلفغ و  زا  لوا ، تسا : زیچ  ود  زا  اھیراتفرگ  یهشیر  میرادـن . یراتفرگ  مک  ناـمروشک  لـخاد  رد  اـم 

اھهنیمز اھهیام و  نیمھ  زا  هک  دنتسھ  ینانمشد  مود ، یهشیر  فلتخم . یاھھاگتسد  رد  مدرم  هب  ییوگخـساپ  اب  یهطبار  رد  ییارگلمجت ، اب  یهطبار  رد  یمومع ، لاوما 

هچراپکی و مدرم ، دننکیم . یداصتقا  یهرـصاحم  دنزادنایم ؛ یگتـسد  ود  دـننکیم ؛ فالتخا  داجیا  دـننکیم ؛ دـیدھت  دـنریگیم ؛ گنت  مدرم  نیا  رب  دـننکیم ؛ هدافتـساوس 

رمثهب روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  یـشالت  چـیھ  رگید  تروص ، نیا  رد  دـنکیمن . تارج  نمـشد  دنـشاب ، تسد  کی  هچراپکی و  مھ  روشک  نـالووسم  ناـگرزب و  رگا  دـننموم ؛

ار هابتـشا  نآ  یتسیابن  دـننکیم ، یھابتـشا  رگا  اھنآ  دـنناشکب . تسار  هار  میقتـسم و  قیرط  هب  ار  اـھرتکچوک  یتسیاـب  ناـگرزب  دـننک . اـھر  ار  تاـفالتخا  نیا  دـسریمن .

نیا ناشمھ  مھ  اھیضعب  تساھزیچ . نیمھ  تافالتخا ، نیا  یهجیتن  دنناشکب . هابتشا  هب  ار  اھنآ  انایحا  ای  دنتفیب ، هار  اھنآ  رس  لابند  مھ  ناشدوخ  دننک و  هیجوت  ناشیارب 

ود یحاـنج ، یھورگ و  یبزح و  یطخ و  لـئاسم  مسا  هب  دـنزورفیب و  یفـالتخا  شتآ  هکنیا  یارب  دـننک ، فرـصم  ناـبز  ملق و  تسد و  مشچ و  نھذ و  دننیـشنب و  هک  تسا 

. دننک اھر  دیاب  ار  اھراک  نیا  دنزادنیب ! مھ  ناج  هب  ار  هتسد 

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

. دـینک زیھرپ  دیـشاب و  رذـحرب  اھیدوخ  زا  ناتـسود و  زا  دـنیوگیم  نشور ، طخ  نآ  تھج و  نآ  لباقم  رد  اھنیا  دـندرک . حرطم  ماما  لوا  ار ، اھمرحمان  اھلھاان و  اھهبیرغ و  هلاسم 

حانج مسا  راب  دنچ  لقادح  ناشیاھهمانرب ، زا  کی  رھ  رد  دـینک ، زاب  ار  هناگیب  یاھویدار  نیا  زا  مادـک  رھ  امـش  رگا  دـننکیم . حرطم  تسار  پچ و  نوگانوگ و  یاھمان  اب  ار  اھنیا 

یاـھهھبج هب  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  یموـمع  حـلاصم  هب  ناراداـفو  ناـنموم و  بـالقنا و  هب  نادـنمهقالع  ناریا و  تلم  هک  یتاریبـعت  دـننکیم ؛ حرطم  ار  ارگوـن  راـکهظفاحم و 

تاھج تلم ، نیا  نانمـشد  دیدحالـص  لیم و  تساوخ و  قبط  دـننکیم  یعـس  یاهدـع  اما  نابزمھ ؛ دـحتم و  تلم  هچراپکی ، ناریا  دـنتفگیم  ماما  دـنکیم . میـسقت  یفلتخم 

ار یتدحو  نآ  مدرم و  یگچراپکی  دننک و  جیار  مدرم  نایم  رد  ار -  نآ  لاثما  بزح و  لیبق  زا  یظافلا  اب  یزاب  مدرم و  ندرک  هتـسد  هتـسد  بھاذـم و  اھتیموق و  ار -  یمومعریغ 

. دننک یگدنکارپ  قاقشنا و  راچد  یلکش  رھ  هب  دھد ، روبع  اھنافوت  یالبال  زا  ار  یمالسا  ناریا  دناوتیم  هک 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هنادازآ دـندوب و  لاعف  رگید  یاھرھـش  رد  نارھت و  رد  تقو  نآ  رد  هک  نیقفانم  اما  دـننکب ؛ دـیاب  راکهچ  هک  دوب  صخـشم  مولعم و  همھ  هفیظو  دوب ، هدرک  هلمح  قارع  هک  یلیاوا 

راک دـھاوخیم ، ناشلد  هک  مھ  روط  رھ  دـنیوگیم و  دـیآیم ، ناشنھذ  هب  هچرھ  ناسک  یـضعب  هک  زورما  لـثم  میرادـن ! یدازآ  دـنتفگیم  اـمئاد  دـندرکیم ، ینارنخـس  تکرح و 

یاھکـسورع دوب و  روطنیمھ  مھ  نامز  نآ  دوشیم . اھنآ  رخـسمت  بجوم  اعدا  نیا  دوخ  هک  دنمھفیمن  میرادن ! یدازآ  هک  تسا  نیا  ناشیاھراعـش  زا  یکی  تقو  نآ  دـننکیم ،

، دش هدز  رـشت  هداد و  رکذت  اھنآ  هب  هک  دـعب  دـندرکیم . بارطـضا  دـیدرت و  راچد  عافد  هلاسم  لصا  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنداتـسیایم و  تسد  هب  ولبات  اھھار  راھچ  رـس  نیقفانم 

ندرک یحاـنج  رگیدـکی و  زا  دارفا  ندرک  ادـج  فاکـش ، یگتـسد ، ود  وگموگب ، هب  دـیآیم ، شیپ  روشک  رد  هک  ثداوح  روطنیا  دـیابن  اـقلطم  دـندرک . عـمج  ار  ناـشیاپ  تسد و 

. تسا دب  یلیخ  نیا  دوش ؛ یھتنم  لئاسم 

بالقنا  / ٠۵/١٣٩٣/٠۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید 

هعماـج طـیحم  ندشهدننکـش  مدرم و  یگتـسخ  یگدزلد و  بجوـم  راـک  نیا  اریز  درک ، لیدـبت  بطق  ود  هـب  ار  هعماـج  دـیابن  اـما  درادـن ، یلاکـشا  یـسایس  یاھیدـنبحانج 

. دوشیم

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىناونع رھ  هب  مدرم -  نایم  نداد  زیگناهقرفت  ىاھراعش  مدرم ، ندرک  ادج  مدرم ، ندرک  هتسدود  تسا . ىلم  قافتا  داحتا و  الوا  ام ، تلم  ىارب  تسا  مزال  هک  ىزیچ  نآ  زورما 

. دننک کمک  ار  تلود  دننک ، کمک  ار  نیلوئسم  مدرم  قافتا . داحتا و  تسا . ناریا  تلم  ىاھنامرآ  دض  رب  ناریا و  تلم  عفانم  دض  رب  نیا  تسا ؛ اطخ  - 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىاھهطقن هب  هن  درپس ، ىقیقح  شخبدیما  ىاھهطقن  هب  ار  لد  دیاب  مدقتعم  نم  دـننک ! هرکاذـم  دـنھاوخیم  تقورھ  ات  دـننک ؛ هرکاذـم  متـسین ؛ فلاخم  ندرک  هرکاذـم  اب  نم 

هک تسا  نیا  ماهدـیقع  مھ  هدـنب  دـننکیم ، راک  دـننکیم ، شالت  دنلوغـشم ، هللادـمحب  روشک  نیلوئـسم  بخ ، تسا . نیا  تسا  مزال  هچنآ  ىلایخ ، ىاھهطقن  هب  هن  ىلاـیخ 

مدرم رد  ىگتـسدود  دنـشاب ، بقارم  مھ  اھىتلود  تسا . راوشد  تسا ، تخـس  راک  نوچ  دننک ؛ کمک  دیاب  همھ  تلود  هب  دننک ، کمک  لوئـسم  ىاھهاگتـسد  هب  دیاب  همھ 

دروـم تسرد  اـم ، مدرم  ناـمیا  نیا  اـم ، مدرم  دـنلب  تمھ  نیا  اـم ، مدرم  ىگچراـپکی  نیا  دوـشن ؛ حرطم  مزـالریغ  ىاـھفرح  ىـضعب  دـننکن ، ىزاسهیـشاح  دـنرواین ، دوـجوهب 

. دوشب زاب  روشک  نیا  هار  هللااشنا  دریگب ، رارق  هدافتسا 

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

دوجوهب ماـظن  مدرم و  نیب  کاـنرطخ  یبـطقود  کـی  هک  تسا  هدوـب  نیا  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  تسا - اـکیرمآ  مھ  شـسار  رد  هک   - نمـشد یهھبج  یمئاد  یاھفدـھ  زا  یکی 

؛ دنروایب دوجوهب  ار  فاکش  نیا  دناهتـساوخ  اھنآ  مدرم . اب  ماظن  لماک  یگتخیمآ  ینعی  تسا ؛ هدش  انب  نآ  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  دروایب ؛

نیا تسا و  مدرم  اب  ماظن  مکحتـسم  طابترا  یهدـنھدناشن  ینعی  دـنکیم ؛ سویاـم  هصرع  نیا  رد  ار  نمـشد  هک  تسا  یدراوم  یهلمج  زا  تاـباختنا  دـناهدشن . قفوم  هتبلا 

. تسا اورصنت هللا » نا   » قادصم تاباختنا  رابتعا ، نیا  هب  دربیم . نیب  زا  یلکب  ار  نمشد  یهقالع  دروم  یبطقود 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نم تسا ؛ یمھم  یهتکن  هتکن ، نیا  نـیغورد . یاـھیبطقود  تـسا ؛ بذاـک  یاـھیبطقود  داـجیا  دـننکیم ، لاـمعا  دـنراد  دـناهتفرگ و  داـی  اریخا  هـک  ییاھدـنفرت  نـیا  زا  یکی 

. نیغورد یبطقود  زیزع : نارھاوخ  ناردارب و  امش  اب  منک  تبحص  رتشیب  نیا  یهرابرد  یردقکی 

یگدنود و طاشن و  روش و  هقباسم ، تعیبط  دنتفیب ؛ ولج  دننکیم  شالت  همھ  دنوشب ، هدـنرب  دـننکیم  شالت  همھ  هقباسم  رد  تسا  مولعم  تسا ؛ هقباسم  تاباختنا  بخ ،

اھویدار رد  ابترم  تسین . ندش  یبطقود  نیا  تسین ، دانع  نیا  تسین ، ینمشد  نیا  دنامیم ؛ بقع  یکی  دتفایم ، ولج  یکی  تسا ؛ هقباسم  تاباختنا  تسا ؛ اھنیا  دننام 

رد هلب ، دنھدیم . دننکیم - شالت  مھ  هیلع  دننمشد و  رگیدمھ  اب  هک  یایگتـسدود  ینعی   - ناریا تلم  ندش  یبطقود  زا  ربخ  ناشنوگانوگ  یاھهناسر  رد  اھنویزیولت و  رد  و 

، تسا اھنآ  لابند  هک  یسکرھ  دنرابکتـسا و  یهبلغ  نارود  زا  یهدنامزاب  یاھهلافت  هک  یناسک  نآ  رابکتـسا . بالقنا و  یبطقود  دراد ؛ دوجو  یایبطقود  کی  یمالـسا  ناریا 

 - ماما تارطاخ  ماما و  قشاع  یمالـسا ، ماظن  هب  دنمهقالع  یبالقنا ، یهبطاق  ناریا ، تلم  یهبطاق  اما  تسھ  یبطقود  نیا  دندب ؛ بالقنا  اب  اھنیا  هلب ، تسا ، اھنآ  رکفمھ 

هدرک یراذـگهیاپ  ماما  هک  یلوصا  ماما و  یاھهیـصوت  ماما ، یادـص  ماما ، تاشیامرف  و  دـندمآ - ایند  هب  ماما  تلحر  زا  دـعب  دـندیدن و  مھ  هظحل  کـی  یتح  ار  ماـما  هک  ییاـھنآ 

، دـنرادن لوبق  ار  بالقنا  لصا  هک  یناسک  اب  دـندنمهقالع ، بالقنا  هب  دـندنمهقالع ، ماما  هب  هک  یناسک  نآ  نیب ] ، ] هلب دـندنمهقالع ؛ اھنیا  هب  ناریا  تلم  یهبطاق  دنتـسھ ؛] ]

تزع یارب  سپ ] [ ؛ دـیراد لوبق  هک  ار  ناریا  متفگ  دـنرادن ، لوبق  مھ  ار  ماظن  یتح  هک  ییاـھنآ  هب  هتبلا  نم  تسھ . یروجنیا  یبطقود  کـی  هتبلا  دـنرادن ، لوبق  ار  ماـظن  لـصا 

« نیغورد يبطقود   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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. دننکیمن شوگ  مھ  یضعب  دننکیم و  شوگ  یضعب  الاح  دییایب ؛ ناریا 

، هناگیب تاغیلبت  زا  دـنراد  عالطا  هکیناسک  اما  دوشیم ؛ رارکت  یھاگ  مھ  اجنیا  تسا ، اجنآ  شلـصا  یئاـقلا ؛ یاـھیبطقود  دـننکیم ؛ اـقلا  یبطق  ود  تاـباختنا ، نیا  رد  نـالا 

هدع کی  دنایتلود ، سلجم  رادفرط  هدع  کی  ناریا  رد  هناک  یتلود ؛ دـض  سلجم  یتلود و  سلجم  یبطقود  تسا . اھنآ  لام  نیا  هک  دـننادیم  دـنوشیم ، ربخ  دـننکیم ، شوگ 

شدوخ فیاـظو  هب  هک  دـنھاوخیم  یـسلجم  ناریا  تلم  دـنھاوخیم ؛ یتلود  دـض  سلجم  هن  دـنھاوخیم ، یتـلود  سلجم  هن  ناریا  تلم  هن ، دـنایتلود ؛ دـض  سلجم  رادفرط 

روشک تفرشیپ  هب  یعقاو  دنمهقالع  دشابن ؛ اکیرمآ  بوعرم  دشاب ، عاجش  دشاب ، نیدتم  دشاب ، دھعتم  یـساسا ؛ نوناق  رد  تسا  وا  یهدھع  رب  هچ  هک  دنادب  دشاب ؛ انـشآ 

درد دسانـشب ، ار  مدرم  درد  هک  یـسلجم  دـنھاوخیم ؛ ار  یـسلجم  روجنیا  دـنادب . تلم  نیا  روـشک و  نیا  دادعتـسااب  ناـناوج  یملع  تیبرت  رد  ار  روـشک  تفرـشیپ  دـشاب ،

! هچ ینعی  یتلود  دض  سلجم  یتلود و  سلجم  دنھاوخیم . ار  یـسلجم  روجنیا  مدرم  نیا - ینعی  یراذگنوناق   - دشاب اھدرد  نآ  جالع  نامرد و  ددصرد  دسانـشب ، ار  روشک 

مدرم تالکشم  ار ، روشک  تالکشم  ار ، روشک  یاھدرد  هک  دیھاوخیم  یسلجم  امش  ایآ  دییوگب  دیریگب و  سامت  ناریا  تلم  کیاکی  اب  امش  تسا . بذاک  یاھیبطقود  اھنیا 

مدرم یارب  دنھاوخیم ؛ ار  یلوا  نآ  مدرم  هک  تسا  مولعم  مدرم ؟ فرط  زا  تسیچ  باوج  دشاب . ورمع  ای  دـیز  رادفرط  هک  یـسلجم  ای  دـنک  لح  ار  نآ  دـھاوخب  دسانـشب و  ار 

یلم لالقتـسا  یلم و  تزع  هب  هک  یـسلجم  دروـخن ؛ ار  نمـشد  دـنفرت  بیرف  هک  روـخنبیرف  سلجم  عاجـش ، سلجم  دـھعتم ، سلجم  نیدـتم ، سلجم  تـسا ؛ مـھم  نـیا 

هک ییاھتردـق  یزروعمط  لـباقم  رد  رابکتـسا ، یھاوخهداـیز  یزروعـمط و  لـباقم  رد  دتـسیاب  دـنکن ؛ لاـمیاپ  ار  یلم  لالقتـسا  دـنکن ، لاـمیاپ  ار  یلم  تزع  دـھدب و  تیمھا 

. یسلجم روجنیا  دنریگب ؛ تسد  رد  روشک  نیا  رد  ار  تردق  مامز  دندرگرب و  هرابود  هک  دننکیم  شالت  دنراد  هدش و  هاتوک  ناریا  زا  ناشتسد 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یروھمج نیناوق  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  عبات  هک  دنداد  ناشن  دندرک و  تابثا  ار  یمالـسا  ماظن  زا  تیعبت  یمالـسا و  ماظن  هب  ناشدوخ  دامتعا  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم 

دنراد ام  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا ؛ شزرا  اـب  یلیخ  نیا  دـننکیم ؛ لـمع  دـننکیم و  راـتفر  نیناوق  نیا  قبط  رب  دـنراد ، لوبق  ار  یمالـسا 

رد دندمآ  دننزب ، فرح  دـنروایب و  نابز  هب  هکنیا  یاج  هب  مدرم  فرط ؛ کی  زا  مدرم  فرط و  کی  زا  ماظن  تموکح و  نیب  دـننک  تسرد  یایبطقود  کی  دـنھاوخیم  دـننکیم ؛ لابند 

یروجنیا اعقاو  مدرم  روعـش ؛ روش و  نآ  اـب  تمظع ، نآ  اـب  دوب  نمھب  مودوتسیب  ییاذـک  ییاـمیپهار  نآ  مھ  شلبق  هتبلا  تسین . یروجنیا  ریخن ، هک  دـنداد  ناـشن  نادـیم 

. دنتسھ

بالقنا  / ٠٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید 

. تسا نآ  لابندهب  نمشد  هک  تسا  یکلھم  یاھهبرض  زا  یبطقود  یاهقرفود و  ینایرجود ، داجیا 

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

اھمخز نیا  هب  دـیاب  ام  دـنکیم ، دراو  دـنزیم و  بالقنا  نیا  رکیپ  رب  ار  ییاھمخز  دراد  نمـشد  تسا . نیا  اھراک  زا  یکی  دـنکیم ؛ دراو  نمـشد  هک  ییاھمخز  هب  ندیـشخب  مایتلا 

یعونصم یاھندرک  یبطقود  یهلئسم  یکی  تسا ؛ یحانج  تافالتخا  یهلئسم  یکی  ینس - هعیش و   - تسا یفئاط  یبھذم و  قرفت  یهلئسم  یکی  میـشخبب ؛ مایتلا 

. دیشخب مایتلا  ار  اھنیا  دیاب  دننکیم ؛ دراو  دنراد  هک  تسا  ییاھمخز  اھنیا  تسا ؛ هعماج 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نیا زا  دیاین ، شـشوخ  رگید  تلود  نآ  زا  مھ  یرگید  دیاین ؛ تشوخ  یرگید  تلود  کی  زا  دیایب ، تشوخ  یتلود  کی  زا  امـش  تسا  نکمم  دینزن . مھ  هب  ار  تلم  تلود و  داحتا 

تلم تلود و  اما  دوخ - یاج  هب  مھ  داقتنا  یتح  دوخ ، یاج  هب  اھرظنفالتخا  دوخ ، یاج  هب  یتاباختنا  یاھتباقر  . - درادن مھ  یلاکـشا  تسا ، نکمم  دیایب ؛ شـشوخ  تلود 

دوجو هب  راقن )*( دننک . تکرح  شودمھ  دیاب  تلم  تلود و  دشاب ، روشک  یارب  یدـیدھت  هک  دـھدب  خر  یاهثداح  کی  تکلمم  نیا  رد  رگا  ینعی  دنـشاب ؛ مھ  رانک  رد  همھ  دـیاب 

ماما تلحر  زا  دعب  هدنب  هک  ییاھتلود  یهمھ  رد  اھتلود . یهمھ  رد  تسا  هدنب  یاھهیـصوت  زا  یکی  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  تلم  تلود و  داحتا  دـیرواین ، دوجو  هب  ترودـک  دـیرواین ،

، دشاب هارمھ  تلود  اب  دیاب  تلم  نکل  دنتشاد  یفلتخم  یاھیریگتھج  دنتشاد ، یفلتخم  یاھتسایس  اھتلود  هکنیا  اب  تسا ؛ هدوب  نم  یهیصوت  نیا  متـشاد ، تیلوئـسم 

مھ اب  دـیاب  مھ  هناگهس  یاوق  دوخ . یاج  هب  یتاباختنا  یاھتباقر  درادـن ؛ یلاکـشا  اھنیا  ندرک ؛ هبلاطم  ای  ندز  فرح  ای  ندرک  داقتنا  اب  درادـن  تافانم  نیا  دـنک ؛ ظفح  ار  داحتا 

؛ دـنکب لمع  یـساسا  نوناق  فیاظو  هب  دـنک ؛ لمع  شدوخ  فیاظو  هب  تلود  لابق  رد  سلجم  هکنیا  اب  درادـن  تافانم  نیا  زاـب  هیئاـضق - یهوق  سلجم ، تلود ،  - دنـشاب دـحتم 

رارق رتچ  کی  ریز  دیاب  روشک  یـساسا  لئاسم  رد  دنـشاب ، هارمھ  مھ  اب  اوق  یتسیاب  نکل  اھنیا ؛ لاثما  دنک و  حاضیتسا  دنک ، یراذگنوناق  دھاوخب ، دنک ، هبلاطم  دـنک ، لاوس 

اقلطم ای  یحاـنج  تاـساسحا  اـی  یـصخش  تاـساسحا  دـیراذگن  تسا : اـم  موس  یهیـصوت  نیا  سپ  روجنیمھ . مدرم  داـحآ  روجنیمھ ، حلـسم  یاـھورین  همھ ؛ دـنریگب ؛

هکنیا دـنکب . یگچراـپکی  ساـسحا  تسا ، هچراـپکی  اـجنیا  هک  دـنک  ساـسحا  دـنکیم ، هاـگن  رود  زا  نمـشد  یتـقو  هک  تسا  نیا  قـطنم  دـنک . هـبلغ  قـطنم  رب  تاـساسحا ،

. تسا روشک  ررض  هب  دوشب ، هدافتسا  ماظن  یهعومجم  رد  ای  تلم  لخاد  رد  یرگیبطقود  مصاخت و  یتھجود و  ینایرجود و  اھفرح  نآ  زا  هک  دوشب  هدز  ییاھفرح 

زیتس یگدرزآ ، )*( 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ریبعت نویبالقنا ، اـھیبالقنا و  هب  مینک  هراـشا  میھاوخیم  یتقو  اـی  تسا ؛ یطارفا  ینـالف  ینعی  تسا ، یبـالقنا  ینـالف  میتفگ  رگا  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  اـطخ  مھ  نیا 

رد دـیابن  تسا ، ناریا  نانمـشد  فرح  اھهناگیب و  تاغوس  هک  ییاـھهناگود  نیا  تسین . ندوب  یطارفا  یاـنعم  هب  یرگیبـالقنا  تسا . اـطخ  نیا  هن ، میربب ؛ راـک  هب  ار  یطارفا 

دنیوگیم ار  یبالقنا  ریغ  وردنت ، دنیوگیم  ار  یبالقنا  میرادن . وردنک  وردنت و  ثحب  ورهنایم . وردنت و  هب  ار  مدرم  دننکیم  میسقت  اھنآ  دنک ؛ زاب  اج  ام  یسایس  گنھرف  رد  ناریا و 

. تسا یبالقنا  یبالقنا ، مینکب . رارکت  دیابن  ار  نیا  ام  دننکیم ، رارکت  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  ناشیاھویدار ، رد  ار  اھنیا  اھنآ  تسا ، هناگیب  یهناگود  کی  نیا  ورهنایم !

هقف  / ٠٧/٠۵/١٣٩۵ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

میتفگن دینکن . تکرش  هیضق  نالف  رد  امش  هک  متفگ  ناشیا  هب  روشک  لاح  حالص  صخش و  نآ  دوخ  لاح  حالص  یهظحالم  هب  مھ  نم  نم ، شیپ  هدمآ  ییاقآ  کی  یرفن ، کی 

رکف دمھفیم و  دنیبیم و  هک  ار  یزیچ  نآ  یتسیاب  ناسنا  تسا . یداع  زیچ  کی  بخ  میتفگ . ار  نیا  دینک . تکرش  امش  هک  ام  مینادیمن  حالص  میتفگ  دینکن ، تکرـش  مھ 

هک ییاھمدآ  صوصخب  مھ ، اھمدآ  میتسھ . انـشآ  دارفا  بلغا  زا  رتشیب  ابلاغ  بخ ، ار  روشک  عاضوا  مھ  ام  رگید . دیوگب  وا  هب  دیاب  تسا  شانموم  ردارب  عفن  هب  هک  دـنکیم 

اقآ هک  دنکیم  هیـصوت  ناسنا  ییاقآ  کی  هب  روشک  عاضوا  بطاخم و  لاح  یهظحالم  اب  میـسانشیم . نارگید  زا  رتھب  رتشیب و  دنتـساخرب ، دنتـسشن و  ام  اب  هسلج  اھدص 

نیا هلب ، دیوشب . دراو  امش  منادیمن  حالص  نم  روشک . لاح  هب  تسا  رضم  روشک  رد  یبطق  ود  دوشیم . داجیا  روشک  رد  یبطق  ود  نیا  دیدش ، دراو  هلوقم  نیا  رد  رگا  امش 

نیا ـالاح  بخ  میدرک . ناردارب  زا  یکی  هب  ناـیاقآ ، زا  یکی  هب  ار  هیـصوت  نیا  اـم  هلب ، تسا . هداـس  یلیخ  تسا ، یعیبط  یلیخ  زیچ  کـی  نیا  تسین . هک  یمھم  یلیخ  زیچ 

. وگدنلب تشپ  مھ  نیا  الاح  بخ  هتفگن ؟ وگدنلب  تشپ  ارچ  دیوگب  یکی  هتفگن ، دیوگب  یکی  هتفگ ، ینالف  دیوگب  یکی  نموم ، ناردارب  نیب  دوشب  فالتخا  یهیام 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

و پچ »  » طـلغ یاھمیـسقت  نیا  دـنھدن ؛ رارق  یرگیبـطقود  داـمن  دـنھدن ، رارق  هقرفت  داـمن  یگتـسدود و  داـمن  دـنھدب ، رارق  یلم  تدـحو  داـمن  ار  تاـباختنا  ناـمزیزع  تـلم 

روشک رد  یمالـسا  تزعاب  ماظن  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، ام  لسن  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، روشک  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  دـنراذگب . رانک  ار  اھنیا  لاثما  و  تسار » »

« نیغورد يبطقود   » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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فالتخا تسھ ، هقیلـس  فالتخا  تسا ؛ فلتخم  اھهقیلـس  هتبلا  دنـشاب . مھ  رانک  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـنریگب و  رظن  رد  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تسا ، مھم  اـھنیا  تسا ؛

اھنیا دوب ؛ دـھاوخ  اھدـعب  مھ  تسھ ، الاح  مھ  هدوب ، البق  مھ  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  اـھنیا  تسھ ؛ بھاذـم  فـالتخا  تسھ ، اـھتیموق  فـالتخا  تسھ ، یـسایس  شنیب 

. دنکن یبطقود  ار  روشک  دھدن ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  تلم  داحآ  ینعی  دنزن ، مھ  هب  ار  یلم  تدحو  دیاب  اھنیا  نکل ]  ] درادن یلاکشا 

« نیغورد يبطقود   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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