
مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مایق میتساوخیم  هاگرھ  دوب و  هتفرگ  ار  نامیلم  یمالسا و  تیوھ  دوخ ، یگنھرف  یسایس و  شالت  اب  رابکتسا  رامعتـسا و  یدامتم ، نایلاس  لوط  رد  هک  میدوب  یتلم  ام 

یاھتموکح صوصخب  اھنآ و  یلخاد  یداـیا  رابکتـسا و  ینعی  مینک . یگداتـسیا  میتسناوتیمن  تدـمدنلب  رد  میدـشیم و  هجاوم  لکـشم  رطخ و  اـب  اـبلاغ  مینکب ، یکرحت  و 

رد هچ  ار -  ام  گنھرفاب  گرزب و  تلم  ناوت  دندوب و  هدودز  ام  یهعماج  نورد  زا  ار  تیناسنا  رھوج  تایح و  یهریـش  هک  دـندوب  هدروآ  دراو  ام  مدرم  رب  یراشف  نانچنآ  رگمتس ،

. دندوب هتفرگ  نآ -  زا  دعب  یایاضق  رد  هچ  و  تیطورشم ، یاھارجام 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

نافعضتسم نامورحم و  زا  عافد  نیملسم و  مالـسا و  تمظع  طخ  دنکیم ، تکرح  نآ  ساسا  رب  ناریا  تلم  هک  تسا  لاس  هد  دندرک و  میـسرت  بالقنا  یارب  ماما  هک  یطخ 

ار ام  هدروآرد و  ایند  یاھتلم  نیرتلاعف  نیرتهدنز و  نیرتلقتـسم و  زارفارـس و  هدنز و  تلم  کی  تروص  هب  ایند ، رد  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یھار  طخ و  تسا . ملاع  رـسارس  رد 

هب هار ، نـیا  رد  ار  اـھنآ  هـتخیگنارب و  ار  مالــسا  هـب  مدرم  قـشع  تـبحم و  ناـمیا و  هـک  تـسا  یطخ  تـسا . هتخاـس  جراـخ  هدرم ، یهتــسباو  یهداـتفابقع  تـلم  تلاـح  زا 

تردـق و تیعطاق و  اب  طخ ، نیا  راگدرورپ  لضف  هب  تسام و  یبالقنا  یلم و  تیوھ  یتسھ و  یهمھ  یگدـنز و  طخ ، نیا  تسا . هتـشاداو  ریظنیب  زیگناباجعا و  یاھیراکادـف 

شالت و یراکادـف و  بالقنا و  ماما و  هار  میکحت  یارب  ام  تفر . دـھاوخ  شیپ  هب  دـنداد ، میلعت  ام  هب  المع  بالقنا ، تضھن و  نارود  لوط  رد  ماما  هک  ییهیحور  نامھ  اب  دـیما و 

یدـیدرت چـیھ  نیا ، رد  مینارذـگب . هار  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  نیا  رد  ام  تداعـس  تسا . طخ  هار و  نیا  یادـف  ام ، یاھنوخ  اھناج و  میاهداـمآ . یزورهنابـش ، شـشوک 

. تسین

امیس  / ١٣٧٢/١١/٢۴ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  باصتنا 

. ددرگ حیحص  لیصا و  یهنوگ  هب  مالسلامھیلع )  ) تیب لھا  فراعم  و  هلاوهیلعهللایلص )  ) یدمحم بان  مالسا  قیاقح  حرط  یارب  هدرتسگ  یـسردم  امیـس  ادص و  یلک  روطب 

. دوش هتفرگ  هتـسیاش  هرھب  نیرتشیب  اھنآ  ریغ  یرنھ و  یهزوح  تاغیلبت و  نامزاس  داشرا و  ترازو  دـننام  روشک  یگنھرف  یاھداھن  یراکمھ  زا  یرنھ  یاھهمانرب  دـیلوت  رد 

ادـص و نابز  ددرگ . رادروخرب  تسرد  اسر و  نابز  یگتـساریو  تعرـس  زا  شیپ  زا  شیب  هتفای  رترب  یماـظن  تسا  امیـس  ادـص و  یاـھراک  نیرتمھم  زا  یکی  هک  یناـسر  عـالطا 

یسراف ناوت  رپ  اسر و  نیریش و  نابز  یهدنزومآ  امیس  ادص و  و  دورب . نیب  زا  هرـسکی  یناوخ  طلغ  ییوگ و  طلغ  دشاب . رایعم  نابز  یتسار  هب  تسرد و  یـسراف  دیاب  امیس 

اب یـشیامن  یاھرنھ  نیرترخاف  ددرگ و  رادروخرب  ینیریـش  تیباذـج و  زا  امیـس  ادـص و  یرنھ  یاـھهمانرب  ددرگ . لـیمکت  دـیاب  تسا و  هدـش  ییاھـشالت  هراـب  نیا  رد  دـشاب .

رپ یـسب  هاگ  هک  یرنھ  تیفیک  دـقاف  هدـننک و  هارمگ  زغمیب و  کبـس و  یاھـشیامن  دوش . هئارا  یناگمھ  یهناسر  نیا  رد  یـسایس  یقالخا و  یعامتجا و  راب  رپ  نیماـضم 

. دوش فوقوم  هرسکی  تسھ  مھ  جرخ 

مارح و دناوتیم  هک  تسا  یرازبا  یقیـسوم  دوش . زیھرپ  تسا  یناریا  تلاصا  یلم و  تیوھ  دـقاف  یرنھ  یهتـشر  نیا  رد  هچنآ  هژیو  هب  یوھل  لذـتبم و  یقیـسوم  شخپ  زا 

لیـصا رنھ  زا  رتشیب  هراب  نیا  رد  دریگ و  رارق  هدافتـسا  ضرعم  رد  هارثباط )  ) لحار ماما  رگنـشور  تارظن  ربارب  ییاسانـش و  یتسرد  هب  نآ  لالح  عون  دـشاب . لالح  دـناوتیم 

. دوش هتفرگ  راک  تسا  اونمھ  ناوخمھ و  ام  مدرم  یفطاع  یحور و  تخاس  اب  هک  یناریا 

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

، تلم کی  یارب  ساسح  عقاوم  رد  دراد . جاـیتحا  یگداتـسیا  هب  دـنک ، یگدـنز  ملاـع  ملاـظ  یاھتردـق  زا  تیعبت  یگتـسباو و  نودـب  لقتـسم و  دازآ و  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

یراکادـف یتخـس ، عقاوم  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  اـھنیا  تلم . کـی  نادـنزرف  نیرتصـالخااب  نیرتکاـپ و  نیرتراکادـف و  نیرتھب و  دـنھدیم ؟ ماـجنا  یناـسک  هچ  ار  یگداتـسیا 

یناسک هچ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  روشک و  رد  اھنیا  دننکیم . عافد  ناشدوخ  یلم  تیوھ  لالقتـسا و  زا  روشک و  یوربآ  زا  دنھدیم و  ناشن  یگداتـسیا  دـننکیم و 

، ام ردقنارگ  یادھش  ینعی  دنتـسیاب ؛ نمـشد  لباقم  رد  گنج  یاھنادیم  رد  دنتـسناوت  نآ ، زا  لبق  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  هک  دنتـسھ  یراکادف  ناناوج  نامھ  دنتـسھ ؟

 - میـشاب هتـشاد  هناگیب  کاخ  لخاد  رد  ییاھرثالادوقفم  هکنیا  ربانب  دنتـسھ -  رثالادوقفم  زونھ  هک  یناسک  اـھنیا ، یاـھهداوناخ  اـم ، زارفارـس  ناـگدازآ  اـم ، زیزع  نازاـبناج 

روشک یقیقح  تردق  روشک . یھللابزح  نموم و  یاھورین  ینعی  نارادساپ ، ینعی  نایماظن ، ینعی  نایجیـسب ، ینعی  دـندرک ؛ تماقتـسا  اھھار  نیا  رد  هک  یناسک  یهمھ 

تحت ار  وا  دـیوگب ، روز  وا  هب  دـناوتیمن  یناھج  تردـق  چـیھ  دـشاب ، هتـشاد  یناناوج  نینچ  هک  یتلم  روشک و  رھ  تساھنیا . زا  یـشان  روشک  ییاناوت  تساھنیا . هب  طوبرم 

. دوب دھاوخ  زارفارس  یتلم  روشک و  نینچ  عقاو  رد  دریگ . تسد  هب  ار  وا  عاضوا  دروآرد ؛ هرطیس 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

شرورپ دیـسر ، دوـخ  جوا  هب  اـھیولھپ  نارود  رد  دوـب و  هدـش  عورـش  اـھیبرغ  یهلمح  نـیمھ  هـک  اـھراجاق ، تموـکح  رخاوا  رد  نآ  زا  لـبق  یکدـنا  اـھیولھپ و  تموـکح  نارود  رد 

رب ای  دـھد و  هئارا  ایند  هب  یزیچ  دزاسب ، یزیچ  دـناوتب  دـنکب ، یراک  دـناوتب  دـنک ، هرادا  ار  شدوخ  دـناوتب  هک  دنتـسنادیمن  نیا  لباق  الـصا  ار  ناریا  تلم  نارود ، نآ  یاـھهتفای 

لکـش گنھرف »  » اب یلم  تیوھ  تسا . هناگیب  گنھرف  لیمحت  یلم و  تیوھ  ریقحت  تلم ، گنھرف  ریقحت  رطاـخ  هب  نیا  تسیچ ؟ رطاـخ  هب  نیا  دـنک . هفاـضا  اـیند  تاـمولعم 

یبرغ گـنھرف  هلب ، ـالاو  تسا ، نیا  یبرغ  گـنھرف  اـب  ناریا  تلم  یهلباـقم  تلع  درک . رادهحیرج  یمخز و  یتسیاـبن  ار  نـیا  تـسوا ؛ گـنھرف  یتـلم ، رھ  تیوـھ  دریگیم .

نآ الاح  هکنیا  میریگب . ارف  ار  اھنآ  گنھرف  یاھییابیز  ام  هک  درادن  یلاکـشا  ناشدوخ ! شیر  خیب  اھیتشز  نآ  هک  دراد  مھ  ییاھیتشز  هتبلا  دراد . مھ  ییاھییابیز  تانـسحم و 

. دریگ رارق  ثحب  دروم  دناوتیم  تسیچ ، اھییابیز 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یھار لباقم  یهطقن  دوخ  یاھیریگتھج  رد  دنتشاد ، هدھع  رب  ار  روشک  هاگشناد  یتسرپرس  یراذگتـسایس و  لاس  هاجنپ  یمالـسا ، یروھمج  ندیمد  زا  شیپ  هک  یناسک 

، اھدنـسپ اھوزرآ و  رد  زین  گنھرف و  رکف و  رد  هکلب  ملع ، رد  اـھنت  هن  هک  دوب  یھاگـشناد  ناـنآ  بولطم  هاگـشناد  دـندرکیم . لاـبند  تشاذـگ ، هاگـشناد  ربارب  رد  بـالقنا  هک  ار 

قالخا و رد  یتح  هکلب  یروانف ، ملع و  رد  طقف  هن  مھنآ  برغ ، رد  جئار  یاھهیرظن  اھهیـضرف و  زا  ارچ  نوچیب و  تیعبت  یریذپریثات و  دـشاب . برغ  وریپ  زومآتسد و  هتـسباو و 

رد هاگـشناد  و  درکیم ، ارجا  یزیر و  همانرب  ار  نآ  دیدنـسپیم و  یولھپ  دـساف  هتـسباو و  ماظن  هک  دوب  یھاگـشناد  یلـصا  یهصخاش  یگدـنز ، بادآ  راتفر و  رنھ و  تسایس و 

. دشیم شیوخ  یلم  یمالسا و  تیوھ  بلس  تمس  هب  ناریا  تکرح  رادولج  دیاب  میژر ، نآ  نالک  یهمانرب 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا دوجو  ساسحا  تیوھ و  ساسحا  تسا ؛ یلم  تریغ  ساسحا  تسین ؛ ینید  ساسحا  دراد ، یرابکتـسا  یوخ  حور و  اب  هلباـقم  رد  تلم  کـی  هک  یـساسحا  نیلوا 

روشک نآ  یـسایس  روما  رد  دنکیم ، تراغ  ار  روشک  نآ  عبانم  دنکیم . راکنا  ار  تلم  نآ  یلم  تیوھ  دیدرگ ، طلـسم  روشک  نآ  رب  دش و  یروشک  دراو  یتقو  رابکتـسا  نوچ 

؛ منک راـکنا  ار  مدرم  امـش  یلم  تیوھ  اـت  میآیم  نم  دـیوگیمن  دوشیم ، دراو  هک  مھ  لوا  رابکتـسا ، تسا . تلم  نآ  تیوھ  راـکنا  عرف  اـھنیا  یهمھ  اـما  دـنکیم ؛ تلاـخد 

، هدارا نید ، تاداـقتعا ، گـنھرف ، ینعی  تسا . یلم  تیوـھ  دریگیم ، فدـھ  هک  ار  یزیچ  نآ  دـش ، دراو  یتـقو  دوـشیم . دراو  فـلتخم  یاـھهناھب  هب  دـیآیمن ؛ هک  روـطنیا 

ساسحا نیا  دوب . هداتفا  قاـفتا  بـالقنا  زا  لـبق  ناریا  رد  هک  یزیچ  ناـمھ  دریگیم ؛ دوخ  تشم  رد  دـنکیم و  بلـس  تلم  نآ  زا  ار  زیچ  همھ  داـصتقا و  تموکح ، لالقتـسا ،

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 1 
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زورنآ زورنآ ؛ هن  زورما -  دنتـسین ، مھ  ناملـسم  دـنرادن ، مھ  ار  نیا  هک  ییاـھتلم  دـینیبیم  امـش  اذـل  دروآیم ؛ شورخ  شوـج و  هب  رابکتـسا  لـباقم  رد  ار  اـھتلم  هک  تسا 

. دنتسیایم اکیرما  لباقم  رد  دنناوتیم ، هک  ییاج  نآ  ات  درک -  زاب  ناریا  تلم  ار  هار  نیا  دتسیاب ؛ اکیرما  لباقم  رد  درکیمن  تارج  یسک 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ادـیپ روضح  دنتـسناد ، مزـال  بـالقنا  یاـھهصرع  رد  ار  دوـخ  روـضح  هک  یناـمز  رھ  رد  هطقن و  رھ  رد  مدرم  هک  مینکیم  هدـھاشم  بیترت  نیمھ  هب  مھ  زورما  اـت  لاـس  لوا  زا 

ناشروشک یمالسا  تیوھ  زا  عافد  یارب  مدرم  هک  ریت  موس  تسیب و  ینویلیم  روشرپ و  ییامیپھار  رد  صوصخب  نمھب و  مود  تسیب و  سدق ، زور  یاھییامیپھار  رد  دندرک ؛

یشزرااب بوخ و  یاھراک  دھعتم ، نالووسم  نموم و  مدرم  دندرک و  یدایز  یاھـشالت  لاس ، نیا  رـساترس  رد  نارگـشالت  دنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دندمآ و  هنحـص  هب 

. دیشخب دھاوخ  مدرم  یگدنز  رد  ار  دوخ  راثآ  هللااشنا  هک  دنداد  ماجنا 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - تسا ینامیا  یناریو  تسا ، یقـالخا  یناریو  تسا -  نورد  زا  یناریو  اـھتنم  تسا ؛ یهھد ۶٠  طیارـش  اھنآ ، یارب  طیارـش  دنیوگیم  موس ، یهرازھ  لوا  یهھد  رد  زورما و 

اما دوریم ؛ شیپ  هریغ  یمتا و  یتعنـص و  یملع و  زاس  تخاس و  دننکیم ، راک  اھھاگـشیامزآ  دـنکیم ، تفرـشیپ  ملع  تسین . اھناوج  مدرم و  یارب  نامیا  زکرمت  یهطقن 

هدـھاشم اـکیرما  روھمج  سیئر  یاھتـسژ  رد  ار  نیا  اـم  هک  تسین  راـظتنا  تسا . یمھم  یریذپبیـسآ  نیا  دـنیوگیم ؛ اـھنآ  ار  نیا  دوشیم . رتفیعـض  یلم  تیوھ  زورهبزور 

زا یکی  ایند  رد  اکیرما  ذوفن  فعـض  مینک ، هدـھاشم  ینوریب  یایند  رد  ار  فعـض  نیا  رھظم  میھاوخب  رگا  تسا . یتیعقاو  اما  میونـشب ؛ ار  نآ  هب  رارقا  اھنآ  یاھفرح  رد  ای  مینک ،

ریغ اپورا و  رد  رگید  یاھتلود  عانتما  اب  یعمج ، لئاسم  یهنیمز  رد  اکیرما  یاھمیمـصت  دوشیم . هجاوم  دـیدش  لمعلاسکع  اب  ایند  رد  اـکیرما  یاـھمیرحت  تسا . نآ  رھاـظم 

. دوشیم هجاوم  ایند  رد  یسایس  یمدرم و  یاھتردق  میظع  شلاچ  اب  یناھج ، لئاسم  رد  اکیرما  یداصتقا  یاھباختنا  دوشیم . هجاوم  اپورا 

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حور رد  نرق ، ود  هب  کیدزن  تشذگ  زا  دعب  دناوخب ، ار  خیرات  نآ  هک  یناریا  رھ  درذـگیم . یاچنامکرت  نیگنن  دادرارق  زا  لاس  تسیود  هب  کیدزن  لاس و  هاجنپودـص  زا  شیب  زورما 

یاھهیامرـس یلم و  مزع  دندشن  رداق  روشک  نارادمدرـس  تمظع ، نآ  هب  یاهثداح  رد  روطچ  دسرپیم : دوخ  زا  دـنکیم و  تسکـش  تراقح و  یراسمرـش ، ساسحا  دوخ 

نداد و شکـشیپ  تساوخرد و  سامتلا و  اب  دـعب  دـمآ ؛ روشک  بلق  ات  نمـشد  مجاھم  رکـشل  دـنروایب !؟ نادـیم  هب  روشک  نیا  یلم  تیوھ  کمک  هب  ار  روشک  یونعم  یدام و 

زا ار  زاقفق  رھـش  هدـفھ  هکیلاح  رد  دنیـشنب ، بقع  یردـق  هک  درک  لوبق  دـش ، ناریا  تلم  هب  هک  ییاھتناھا  نآ  یلم و  ناوارف  یاھتراسخ  اـمنتسود و  نانمـشد  تطاـسو 

تلم رب  دـینیبب  دـینک و  رورم  خـیرات  باتک  رد  اـی  ناـتدوخ  نھذ  رد  ار  هثداـح  نیا  امـش  هک  مھ  زورما  دوب ! هدرک  مورحم  شدوخ  نت  یهراـپ  زا  یـشخب  زا  ار  روشک  هتفرگ و  ناریا 

رھـش نیمھ  مود ، للملانیب  گـنج  ثداوح  رد  نیا ، هیبش  روطنیمھ  دـینکیم . تلذ  یگدنکفارـس و  ساـسحا  تلجخ و  ساـسحا  تشذـگ ، هچ  خـلت  یهثداـح  نآ  رد  ناریا 

هب تناھا و  وا  هب  دنـشکب ، راـک  وا  زا  دـننک ، هاـگن  ریقحت  مشچ  اـب  یناریا  هب  دـنورب ، هار  اـھنابایخ  رد  هک  دـش  فلتخم  یاـھروشک  نارـسفا  نداد  زپ  ییاـمندوخ و  لـحم  نارھت 

. تسا گنج  کی  رد  تلم  کی  یارب  گرزب  تراسخ  کی  یهناشن  اھنیا  دوب . یرگید  عون  نآ  دوب ، عون  کی  نیا  دننک . زواجت  وا  سیماون 

تـسا یرنھ  عوضوم  نیرتمھم  هک  دوشیم -  تبحـص  دیرفآ ، ناریا  تلم  هک  یقلطم  تمظع  نیا  هلاس و  تشھ  گنج  سدقم و  عافد  هب  عجار  هک  یتقو  مینیبیم  ام  زورما 

ار تمظع  طقف  هن  هک  دوشیم  ادـیپ  راـنکوهشوگ  رد  راـثآ  زا  یـضعب  دـنک -  یرادـنادیم  اـی  ییاـسرفملق  دـناوتیم  بوخ  یلم ، یاھهوکـش  هنوگنیا  یهراـبرد  دـنمرنھ  کـی  و 

نیا اـم  دـیاب  ارچ  تسیچ ؟ اـھراک  نیا  زا  فدـھ  دـنھدیم ! رارق  هقادـم  دروم  ار  نآ  دـننکیم و  ادـیپ  یرادـنپ ، یتـح  اـی  یعقاو ، اـی  یفعـض ، هطقن  کـی  دـندرگیم  دـننیبیمن ؛

یلم تیوھ  هب  وا ، خیرات  هب  وا ، تزع  هب  وا ، تیـصخش  هب  وا ، یاھزرم  هب  هک  یمجاھت  رد  هک  تسا  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  نیا  میریگب !؟ هدـیدن  ار  ناریا  تلم  میظع  یهدروآرف 

نم رظن  هب  اھنیا  دـننکیم . ار  اھراک  نیا  رنھ !؟ نابز  اب  مھ  نآ  میربب ؛ لاوس  ریز  ار  نآ  مییایب  ام  هدرک -  عاـفد  هناعاجـش  روطنیا  هداتـسیا و  هنادرم  هنوگنیا  تسا -  هدـش  وا 

زا ریـصقت  هتبلا  دـیآیم . یداـعریغ  نم  رظن  هب  هن . درک ؛ لـمع  هنوـگ  نیا  دوـشیم  هک  هداـتفا  رکف  نیا  هـب  دـنمرنھ  کـی  ـالاح  تـفگ  دوـشیمن  ینعی  تـسین ؛ مـھ  یفداـصت 

. دننک راک  دیاب  دننک ؛ یھدنامزاس  دیاب  مھ  اھنآ  تسا ؛ روشک  یگنھرف  یرنھ و  لئاسم  نارادمدرس  نالووسم و 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

عفانم دریگیم ؛ اھنآ  زا  ار  یخیرات  یهقباس  دریگیم ؛ اھنآ  زا  ار  تاراختفا  دریگیم ؛ روشک  نآ  مدرم  زا  ار  یلم  تیوھ  دـنکیم . لمع  روطنیا  روشک  کی  اب  لالقتـسا ، ندوبن 

زا دعب  نارود  رد  دوب . هنوگنیا  رامعتـسا  نارود  رد  تسا . روشک  کی  رب  تردق  کی  طلـست  عضو  نیا  دریگیم . مھ  ار  اھنآ  نابز  یگنھرف و  تیوھ  دـنکیم ؛ لواپچ  ار  اھنآ  یدام 

ریغ تموکح  کی  دنیایب و  روشک  نیا  هب  دنتسناوتن  ناگناگیب  ینعی  دشن ؛ رامعتـسا  زگرھ  ام  روشک  هتبلا  دوب . یرگید  روط  تسا -  رامثتـسا  نارود  هب  فورعم  هک  رامعتـسا - 

دنتسناوتیم هک  ییاجنآ  رد  دنتسناوت -  هچرھ  اما  دادن ؛ هزاجا  ار  نیا  ناریا  تلم  دنھد . لیکشت  دندوب -  طلسم  اجنیا  اھیسیلگنا  نوچ  یـسیلگنا ؛ الثم  تموکح  یناریا - 

. دنداد هعسوت  ناریا  رد  ار  ناشدوخ  ذوفن  دندوب -  رداق  هک  ینارود  رد  و 

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

دیاب دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ییاھدادعتـسا  اھتیلباق و  اھتیفرظ و  یهمھ  زا  هتبلا  تسا . زیچ  ود  فیاظو  نیا  یهدـمع  تسا . روھمج  سیئر  یهدـھع  رب  یناوارف  فیاـظو 

دیاب دـشاب . ساسا  روحم و  تلادـع ، دـیاب  دوش . هدـید  اھیریگمیمـصت  رد  دـیاب  ادرف -  یاـھزاین  یهنیمز  یتح  زورما ، یاـھزاین  روشک -  نیا  یاـھزاین  یهمھ  دوش . هدافتـسا 

ناج و هک  دننک  ساسحا  دیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مدرم  ییوربآ . تینما  یگنھرف ، تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  دشاب ؛ هجوت  دروم  هبناجهمھ  تینما 

یملع یاـقترا  مدرم ، یلم  تیوھ  تزع و  مدرم ، تشادـھب  تسا . تینما  زا  رادروـخرب  ناـشیداصتقا  تیلاـعف  یراذگهیامرـس و  هدـیقع و  رکف و  سوماـن و  نادـنزرف و  لاـم و 

فیاظو نیا  یهمھ  هتبلا  دریگ . رارق  تمھ  یهھجو  دـیاب  هک  تسا  یمھم  فیاظو  اھنیا  دراد . دوجو  یـساسا  نوناق  رد  نآ ، زا  ییادزداسف  یرادا و  هاگتـسد  یدـمآراک  روشک ،

هب ات  دـنریگب  یپ  ار  اھراک  نیا  دـیاب  یدارفا  ددـعتم ، یاھهرود  رد  دوشیم و  ققحم  تدـم  دـنلب  رد  اـھنیا  زا  یرایـسب  تسین ؛ لـمع  لـباق  یروھمج  تساـیر  لاـس  راـھچ  رد 

. دشاب اھنیا  دیاب  یریگ  تھج  اھتنم  دسرب ؛ یجیاتن 

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

. تسا تینما  زا  رادروخرب  ناشیداصتقا  تیلاعف  یراذگهیامرس و  هدیقع و  رکف و  سومان و  نادنزرف و  لام و  ناج و  هک  دننک  ساسحا  دیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مدرم 

تـسا یمھم  فیاظو  اھنیا  دراد . دوجو  یـساسا  نوناق  رد  نآ ، زا  ییادزداسف  یرادا و  هاگتـسد  یدمآراک  روشک ، یملع  یاقترا  مدرم ، یلم  تیوھ  تزع و  مدرم ، تشادھب 

. دریگ رارق  تمھ  یهھجو  دیاب  هک 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا دوش . هتفرگ  نآ  ولج  دیاب  اذل  دنکیم ؛ تیارـس  روشک  یداصتقا  یهندـب  هب  اھنآ ، نایم  رد  فظوم و  نالووسم  تالیکـشت  رد  یداصتقا  یلام و  داسف  هک  میدـقتعم  ایوق  ام 

ملاس راذگهیامرـس  نانیمطا  تینما و  ساسحا  یارب  یاهلیـسو  نیا  دوش . هتفرگ  یدج  دـیاب  میدرک ، توعد  نآ  هب  ار  هناگهس  یاوق  نالووسم  ریخا ، مایپ  رد  ام  هک  یاهزرابم 

؛ درادن مھ  یلاکشا  دنکیم ؛ یراذگهیامرس  دوس  یارب  دنکیم ، یراذگهیامرس  هک  سک  رھ  هتبلا  دراد . هدافتـسا  دصق  درادن ؛ هدافتـسا  وس  دصق  هک  یراذگهیامرـس  تسا ؛

یاھشزغل نینچمھ  یزوسلد و  دھعت و  مدع  رطاخ  هب  اتدمع  هک  عورشمان -  یاھدوس  ولج  دیاب  درک . داجیا  هلصاف  عورشمان  عورـشم و  دوس  نیب  دیاب  تسا . عورـشم  دوس 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 2 
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هتکن نیا  مرتحم  نالووسم  هب  اریخا  نم  ددرگ . هزرابم  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  قاچاق -  یهدیدپ  اب  دوش و  هتفرگ  تسا -  ناریدـم  نالووسم و  زا  یـضعب  یوس  زا  نوگانوگ 

زا نیا  تساھیزیرهمانرب . یهمھ  روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرـض  یـشورفقاچاق ، قاـچاق و  یهدـیدپ  هک  متفگ  ادـکوم  ار  نآ  مھ  مرتحم  روھمج  سیئر  هب  ماهتفگ ، ار 

ات درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اب  هلباقم  یاـج  تسا . داـسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لـمع  کـی  یعرـش ، ظاـحل 

یناگرزاب و شخب  دنکیم . دودحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دیلوت  قاچاق ، سنج  دوشیم . هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ 

رد یداصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادمحب  ام  دریگ . رارق  یلخاد  تادیلوت  جیورت  تمدخ  رد  دناوتیم  روشک  یناگرزاب  دننک . کمک  مھ  هب  دنناوتیم  تعنـص  دیلوت و  شخب 

رد هک  دندوب  یناسک  رازاب  فانـصا و  نیمھ  دوب ؟ نیبدب  رھطم  کاپ و  یاھهزیگنا  نیا  هب  دـیاب  ارچ  میراد ؛ دایز  زوسلد  دـنمهقالع و  مودـخ ، نموم ، یاھناسنا  فلتخم ، فانـصا 

دندرک . کمک  تضھن  نیا  هب  قانتخا  نارود 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یوس زا  نوگانوگ  یاھـشزغل  نینچمھ  یزوسلد و  دھعت و  مدع  رطاخ  هب  اتدـمع  هک  عورـشمان -  یاھدوس  ولج  دـیاب  درک . داجیا  هلـصاف  عورـشمان  عورـشم و  دوس  نیب  دـیاب 

هب ماهتفگ ، ار  هتکن  نیا  مرتحم  نـالووسم  هب  اریخا  نم  ددرگ . هزراـبم  هملک -  یقیقح  یاـنعم  هب  قاـچاق -  یهدـیدپ  اـب  دوش و  هتفرگ  تسا -  ناریدـم  نـالووسم و  زا  یـضعب 

، یعرـش ظاحل  زا  نیا  تساھیزیرهمانرب . یهمھ  روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرـض  یـشورفقاچاق ، قاچاق و  یهدیدپ  هک  متفگ  ادکوم  ار  نآ  مھ  مرتحم  روھمج  سیئر 

تسا . داسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لمع  کی 

. دـنکن یناـبرق  ار  روشک  حـلاصم  دریگب و  رظن  رد  ار  یلم  تیوھ  تلم و  عفاـنم  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  دوشیم ، مھارف  روشک  رد  یجراـخ  یاھهیامرـس  بذـج  ناـکما  رگا 

، دربب دوس  نآ  زا  روشک  داصتقا  هک  دشاب  یلکش  هب  دیاب  یجراخ  یاھهیامرـس  بذج  مینک . شومارف  ار  رگید  تاھج  میھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تھج  کی  هک  دشابن  روطنیا 

. نایز هن 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

ساسحا دـیاب  دراد و  جایتحا  یعمج  تیوھ  کی  هب  یناسنا  یهعومجم  رھ  دـننک . عاـفد  دوخ  تمھ  دوجو و  همھ  اـب  روشک ، یعمج  یلم و  تیوھ  هیامرـس  زا  دـیاب  ناـناوج 

کی تسیچ ؟ تیلم  دـننکیم . هیکت  تیموق  یور  مھ  اھاج  یـضعب  دـننکیم . هیکت  تیلم  موھفم  یور  الومعم  ایند  یاھروشک  رد  دـنک . یعمج  تیوھ  یگتـسب و  عامتجا و 

دوجو یعمج  تیوھ  ساـسحا  نیا  رگا  دـنک . هدافتـسا  تیقفوم  تفرـشیپ و  یارب  دوخ  تاـناکما  همھ  زا  دـناوتیم  روـشک  رھ  نآ ، زا  یرادروـخرب  اـب  هک  تسا  یعمج  تیوـھ 

اب زج  روشک ، کی  رد  اھتیقفوم  زا  یاهراپ  ینعی  دش ؛ دھاوخن  لصاح  اھنآ  یارب  اھتیقفوم  زا  یرایسب  دیآیم و  شیپ  هعومجم  نآ  یارب  تالکشم  زا  یرایـسب  دشاب ، هتـشادن 

میرمشیم و سدقم  مرتحم و  ار  تیلم  هکنیا  اب  ام  تسا . رتارف  مھ  تیلم  زا  یتح  ام  روشک  رد  یعمج  یلم و  تیوھ  نیا  دمآ . دھاوخن  تسد  هب  یعمج  تیوھ  ساسحا 

اما مینکیم ؛ هیکت  دوشیم -  هتفگ  مسیلانویسان »  » نآ هب  ایند  یسایس  فرع  رد  هک  یزیچ  نامھ  نآ ؛ یفنم  یانعم  هب  هن  نآ ، تبثم  یانعم  هب  تیلم -  یور  مھ  رایـسب 

نیا هب  یعمج  تیوھ  نیا  تیمھا  دراد . یرتعیسو  ریثات  هزوح  رتشیب و  تیباذج  ییاراک و  یناریا ، تیلم  زا  یتح  هک  تسا  یمالسا  ماظن  ناریا ، تلم  یلم  یعمج و  تیوھ 

اھتیلم رگید  هک  یزیچ  ینعی  تسا ؛ رثوم  یناھج  سایقم  رد  مھ  دراد و  یریثات  نینچ  یمالـسا  سایقم  رد  مھ  تسا ، ریثات  هدزاب و  یاراد  یناریا  ساـیقم  رد  مھ  هک  تسا 

. تسا یلمارف  زیچ  کی  دنرادن ؛ ار  اھنیا  مادکچیھ 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

! تسین جیـسب  هب  یجاـیتحا  رگید  گـنج ، نارود  ناـیاپ  اـب  هک  دـندرک  یـشیدناحالص  مھ  یـضعب  تفرگ . دـھاوخ  ناـیاپ  مھ  جیـسب  گـنج ، ناـیاپ  اـب  هک  دـندرک  روصت  یـضعب 

مزر نادـیم  رد  درک و  عاـفد  روشک  ییاـیفارغج  یماـظن  یاـھزرم  زا  زور  نآ  جیـسب ، دـھدیمن . یلوصحم  نیا  زا  رتـھب  تسین ، رادروخرب  یوـنعم  تریـصب  روـن  زا  هک  ییاـھرکف 

روشک رد  جیـسب  یهعومجم  کی  یاھتیلووسم  نیرتگرزب  زا  دوشیم ؟ رـصحنم  ییایفارغج  یاھزرم  هب  طقف  بالقنا  یعافد  یاھزرم  رگم  اـما  دـھد ؛ ناـشن  ار  دوخ  تسناوت 

یاھزاین یھلا و  یناسنا و  یهفیظو  یمالـسا ، ماظن  هک  ییاھنادیم  رد  روضح  ینعی  جیـسب ، دنک . یرادساپ  دیاب  دنکیم و  یرادـساپ  ینید  یلم و  تیوھ  زا  هک  تسا  نیا 

. دشاب هدامآ  تسھ ، زاین  وا  روضح  هب  هک  ییاجرھ  رد  هک  تسا  تلم  داحآ  زا  کی  رھ  یجیسب ، دناوخیم . ارف  اھنآ  هب  ار  وا  دنادیم و  مزال  اھنادیم  نآ  رد  ار  وا  روضح  روشک ،

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح هار  نامھ  زا  دنریذپب و  ار  وا  یفاصنایب  ملظ و  روز و  قطنم  ات  دنک  راداو  ار  اھتلم  یهمھ  اھنآ  عبت  هب  اھتلود و  یهمھ  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  ییوگروز  رابکتـسا و  یانب 

هیلع ایند و  گرزب  یلام  عبانم  یتسینویھـصریغ  یتسینویھـص و  ناگدننادرگ  گرزب و  نارادهیامرـس  اھیناپمک و  عفن  هب  دنھاوخیم  دنتـشاذگ و  ملظ  رب  ار  ملاع  یانب  دـننک .

عفاـنم رطاـخ  هب  اـھتلود  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دوـشیم ؟ یزیچ  نینچ  رگم  دـننک . یوریپ  عـضاوم  نیا  زا  اـھتلم  اـھتلود و  یهمھ  دـنراد  عـقوت  دـننک و  هرادا  ار  ملاـع  اـھتلم ،

لابند دیوگیم و  قح  دریگیم و  عضوم  دوخ  یلم  تیوھ  لالقتسا و  مان  هب  دیوگیم ، نخس  مالسا  مان  هب  هک  یتلم  تلود و  اما  دنوش ؛ میلـست  دوخ  نالووسم  یـصخش 

؟ دوش میلست  تسا  نکمم  رگم  دوریم ، قح 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامز لوط  رد  ناریا  تلم  هدرک ، لوبق  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هتشاذگ و  مارتحا  ناریا  تلم  هب  زین  دصاقم و  نیا  هب  سک  رھ  ایند  رد  هک  دراد  یدصاقم  اھنامرآ و  ناریا  تلم 

یهلاسم میراد . تاطابترا  مھ  ایند  یهمھ  اپورا و  اب  میتشاد ، تاطابترا  مھ  یوروش  اب  ام  تسا . هدـش  هلماعم  هرکاذـم و  نادـیم  دراو  یواـسم  ربارب و  فرط  کـی  لـثم  وا  اـب 

. تسا فسات  یاج  اعقاو  دـنمھفیمن !؟ مھف ، تسایـس و  نایعدـم  زا  یاهدـع  ارچ  دروآیم . نابز  هب  ار  نیا  درادـن و  لوبق  ار  ام  یلم  یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  نیا  اـکیرما 

، نآ اب  هرکاذم  طابترا و  دراذگیم ، هجدوب  ماظن  نیا  یزادنارب  یارب  منک و  لمع  ناریا  تلم  تساوخ  یمالـسا و  ماظن  هیلع  مھاوخیم  دیوگیم  احیرـص  روطنیا  هک  یتموکح 

! تسا تقامح  مھ  تنایخ و  مھ 

سدقم  / ١٣٨١/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یهمھ یوـگلا  ماـقمالاو ، نادیھـش  باذـج  یناروـن و  یهرھچ  تسا . یناریا  رھ  ناملـسم و  رھ  یقـالخا  ینادـجو و  یهفیظو  ادـخ  هار  نادـھاجم  نـیا  ربارب  رد  مـیظعت  زورما 

. دـننادیم دوخ  یارب  ریذـپانلمحت  گرزب و  یتلذ  ار  ناگناگیب  یداـصتقا  یگنھرف و  یـسایس و  یهطلـس  دـنھنیم و  جرا  ار  دوخ  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  یناـناوج 

ار نآ  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  دـننادیم و  یبوخب  شیوخ ، یونعم  یدام و  یاھتورث  ظفح  رد  ار  یلم  خـسار  مزع  نامیا و  شقن  اـم  زارفارـس  ناـناوج  عاجـش و  تلم  زین  زورما 

. هللااشنا داد  دنھاوخ  ناشن 

شترا  / ١٣٨١/٠٨/٢۶ ینیمز  یورین  یهنومن  یاھناگی  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

تلاخد زواجت و  ضرعت ، دروم  دـنراد -  زاین  نآ  هب  ایند  یتعنـص  یاھتردـق  هک  یتفن -  عبانم  ندوب  اراد  مرج  هب  ندوب ، دـنمتورث  مرج  هب  هناـیمرواخ  دـنمتورث  زیختفن و  یهقطنم 

هک هقطنم -  نیا  رد  اھتردـق  اھتلود و  نایم  فـالتخا  زا  اـھتلم ، فعـض  زا  دـنروآیم . دوجوهب  ار  یدـیدھت  نآ ، زا  شخب  کـی  رد  زور  رھ  تسا و  هتفرگ  رارق  نوگاـنوگ  یاھتـسایس 

تردق تیوھ و  زا  دـنناوتن  هک  دنتـسھ  یمولظم  یاھتلم  رابکتـسا ، یبلطنوزفا و  نیا  ینابرق  دـننکیم . هدافتـسا  تسا -  ناناملـسم  هب  قلعتم  تسا و  یمالـسا  هقطنم 

یهدیچیپ یاھتسایس  ینابرق  یناسکهچ  دش ! لمع  هنوگچ  ناتسناغفا  قارع و  یاھتلم  اب  ام  یگیاسمھ  رد  لاس ، دنچ  نیا  رد  دینیبب  امـش  دننک . عافد  ناشدوخ  یونعم 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 3 
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اھراشف نیا  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یلم  تیوھ  دـنناوتب  رگا  دـنوشیمن و  دوباـن  اـھراشف  نیا  اـب  اـھتلم  هتبلا  هاـنپیب ؟ حلـسم و  ریغ  مدرم  داـحآ  زج  دـندش ، یللملانیب 

ناربج تسناوت  دنھاوخ  دوخ  یاھورین  ندرک  عمج  اب  دنلب و  تمھ  اب  تدم  دنلب  رد  اما  دننکیم ؛ لمحت  ار  یتامدص  تدم  هاتوک  رد  دـنچرھ  دروآ . رد  وناز  هب  ار  اھنآ  دـناوتیمن 

. تساھتلم دوخ  تسد  دننک ؛ هدارا  دنھاوخب و  رگا  دننک .

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

اھ و هراـشا اـھ و  هتکن نیمھ  درواـیب ، راـب  ینید  یناـبم  هب  دـنم  هقـالع ینید و  ار  وجـشناد  دـناوت  یم هک  یا  هلیـسو نیرترثوم  نید ، غیلبت  هنیمز  رد  هک  تسا  نیا  نم  داـقتعا 

یھاگ اما  دراذـگ ؛ یم لد  رد  یقیمع  تاریثات  تاقوا  یھاگ  داتـسا ، کی  زا  یا  هراشا دراذـگب . نایمرد  دوخ  نادرگاش  اب  سالک  رد  دـناوت  یم داتـسا  کی  هک  تسا  ییاـھ  هملک

دیھاوخ یم امش  هک  یناوج  دوش . هتفرگ  رظن  رد  یلصا  یساسا و  راک  کی  ناونع  هب  دیاب  نکیل  دنراد ، هجوت  تاکن  نیا  هب  دیتاسا  زا  یضعب  هتبلا  دوش . یم هدید  نآ  سکع 

حور دیاب  دراد -  ییاھوزرآ  نینچ  شنادرگاش  هب  تبسن  یداتسا  رھ  هک  دیروایب -  راب  یملع  هبخن  هنازرف  هدیزگرب  کی  ار  وا  دیمدب و  وا  رد  قیقحت  ملع و  حور  دینک و  ملاع  ار  وا 

. شدوخ یخیرات  یلم و  تیوھ  هب  نامیا  مھ  تسا ، دیفم  شترخآ  ایند و  یارب  هک  تاسدقم  نید و  ادخ و  هب  نامیا  مھ  دینک ؛ قیرزت  وا  هب  نامیا  نید و 

نآ نودب  ینعی  تسا ؛ مزال  اھبـصعت  یخرب  تسین . دب  یفنم و  هشیمھ  یانعم  کی  بصعت  دـتفا ، یم اھنھد  رد  هچنآ  فالخ  رب  دـینازیگنارب . وجـشناد  رد  ار  یلم  بصعت  دـیاب 

هک رھ  ناـسنا  نیا  لاـح  تسا ؛ مزـال  ناـسنا  تیوـھ  تیـصخش و  یارب  ییاھیدـنبیاپ  دـنک . یم تکرح  اوـھ  رد  نزو  یب کبـس و  یاـھرابغ  لـثم  تـسا و  لو  ناـسنا  اھبـصعت 

. دراد مزال  یا  یدنبیاپ هرخالاب  دشاب -  هتشاد  یتیلاعف  رھ  دشاب ، رگتعنص  دشاب ، ملاع  دشاب -  دھاوخ  یم

هدـننک نیمـضت دراد و  تیمھا  رایـسب  اھنیا  تفرگ ؛ مک  تسد  دـیابن  ار  اھنیا  تسین ؛ یمک  یاھـشزرا  بیغ ، هب  ناـمیا  تاسدـقم و  هب  ناـمیا  نید ، هب  ناـمیا  ادـخ ، هب  ناـمیا 

نامیا ریثات  رس  رب  ثحب  دنک . یمن تفرشیپ  یسک  نینچ  دشاب ؛ هتشاد  مھ  لاکشا  هد  اما  دشاب ، هتشاد  بیغ  هب  نامیا  یکی  تسا  نکمم  تسا . حالف  حالـص و  تداعس و 

کی یارب  یفاک  طرـش  اـما  تسا ؛ ندـمت  هیاـپ  ملع  کـش  نودـب  دـیناد ، یم هک  روط  ناـمھ دـیآ . یم دوجو  هب تالکـشم  زا  یلیخ  دـشابن ، بیغ  هب  ناـمیا  رگا  تسا . بیغ  هب 

تـسد رد  شـشزرا ، تفارـش و  همھ  اـب  مـلع  زورما  دـینیبب  دـینیب . یم اـیند  رد  زورما  هـک  دوـش  یم نـیمھ  بـیغ ، هـب  ناـمیا  یاـھنم  مـلع  هجیتـن  تـسین . تـسرد  تیندـم 

یارب یــشزرا  هـن  تـقیقح و  یارب  یقح  هـن  اـھتلم ، یارب  یقح  هـن  ناـسنا ، یارب  یقح  هـن  تـسا ! هدـش  لیدــبت  هـچ  هـب  یللملا  نـیب یریجنز  یاـھ  هناوـید ناراوخناـھج و 

؛ شدوخ یلم  تیوھ  هب  نامیا  مھ  و  تیونعم ، تفرعم و  بیغ و  ملاع  نید و  هب  ناـمیا  مھ  دوش ؛ هدـیمد  دـناوت  یم ناوج  لد  رد  ناـمیا  دنتـسین . لـئاق  قدـص  ییوگتـسار و 

. شدوخ لاح  هتشذگ و  یاھیگتسبلد  اھیگتسب و  یخیرات و  تیصخش 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا تلم  نیا  یخیرات  تشونرـس  یهدننکنییعت  نارود  امـش ، زا  لبق  لسن  یناوج  نارود  لثم  امـش  یناوج  نارود  دیزاسب . لمع  ملع و  اب  ار  ناتدوخ  دـیناوتیم ، هچرھ 

تبسن یتسدورف  تلذ  یگتـسباو و  داسف  رد  قرغ  ام  تلم  تخاسیم ، دوخ  یهشیپ  ار  یرگیلاباال  رگا  تسـشنیم و  هناخ  رد  رگا  درکیم ، یلبنت  رگا  امـش  زا  لبق  لسن 

دیدـج لسن  تبون  مھ  زورما  دومن . یاهناناج  عافد  یلم  تیـصخش  یلم و  تیوھ  زا  درک و  زوریپ  ار  گنج  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  داتـسیا ، لـسن  نآ  دـنامیم . یقاـب  اـکیرما  هب 

یکشوم چیھ  یبمب و  چیھ  یحالس ، چیھ  دتسیاب ، هنحص  رد  نامیا  نیمھ  اب  ام  نامیا  اب  یهدرتسگ  ناوج  لسن  رگا  هک  دنادیم  دسرتیم و  ام  ناناوج  زا  نمشد  تسا .

کیلـش نمـشد  تمـس  هب  هک  تسا  یاهلوـلگ  لـثم  دـیرادرب ، ناـتدوخ  یقـالخا  یلمع و  یملع و  یاـقترا  یارب  امـش  هک  یماـگ  رھ  دروآرد . وـناز  هب  ار  تلم  نیا  دـناوتیمن 

. تسا یگرزب  داھج  مزر ، نیا  گنج و  نیا  دینکیم .

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتـسد یهمھ  لاس  جـنپوتسیب  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسین و  هسیاقم  لباق  لبق  لاس  جـنپوتسیب  تسیب و  اـب  تفرـشیپ  ظاـحل  زا  اـم  زیزع  روشک  زورما 

مینک یداع  ایند  اب  ار  نامطباور  هک  میدرک  شالت  هتبلا  ام  تسا . تیعقاو  کی  نیا  دناهتشاد . یراگزاسان  رس  ام  اب  یراجت  یملع و  یروانف ، یـسایس ، ظاحل  زا  ایند  دنمتردق 

؛ ارچ شـسکع  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ام  هب  کـمک  یارب  یقیمع  ناوارف و  یهزیگنا  اـیند  زا  شخب  کـی  رد  هک  هدوبن  روطنیا  اـما  میاهدـش ؛ قفوم  مھ  یداـیز  نازیم  هب  و 

یهدـنیآ یارب  یـساسا  ییانبریز و  یاـھتخاس  یهنیمز  رد  هچ  یروآـنف ، یهنیمز  رد  هچ  زورما  هک  یتاـقیفوت  نیا  دـننک . ینکـشراک  دناهتـساوخ  هک  دناهتـشاد  دوجو  یزکارم 

دیاب ار  نیا  میروآ . تسد  هب  میاهتسناوت  نامدوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  شالت  یهیاس  رد  دینکیم ، هظحالم  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  یملع  دشر  یهنیمز  رد  هچ  روشک و 

. داد همادا 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلاـخد یاریذـپریغ  رفنتم و  رازیب و  تدـشهب  یدـیدھت  هنوگرھ  زا  دـنمهقالع ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  هب  تدـشهب  دنمـشوھ و  دازآ ، لقتـسم ، تسا  یتلم  ناریا  تلم 

دنمهقالع اریذپ و  بوخ ، یتلم  اب  دوش ، دراو  یلومعم  لماعت  یتسود و  تملاسم و  حلـص و  رد  زا  تلم  نیا  اب  سک  رھ  هک  دـنمتزع  اقآ و  یتلم  هناگیب ؛ یهطلـس  اھیجراخ و 

هک تسا  مولعم  دھد ، ناشن  نآ  هب  نادند  گنچ و  مئاد  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  رب  یهطلـس  دصق  دنک ، دیدھت  دیوگب ، روز  تلم  نیا  هب  دھاوخب  یـسک  رگا  اما  دوشیم ؛ ورهبور 

. دورب یسک  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

هک یلم -  تیوھ  یهلوقم  هب  دـش و  هداد  تیمھا  گنھرف  یهلوقم  هب  هک  دوب -  یگنھرف  یهدـش  فیرعت  فدـھ  کی  ساسارب  یبالقنا  هک  یمالـسا -  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

هک دش  بترتم  راک  نیا  رب  یتاکرب  دش ، هدیزرو  مامتھا  تسا -  تلم  کی  گنھرف  یهتـسجرب  روطـس  قیداصم و  وزج  نیا  دوخ  تسا و  گنھرف  روشک ، کی  یلم  تیوھ  دوخ 

هک یقیقحت -  یملع و  ون  یاھهصرع  رد  ندـش  دراو  تراـسج  نیا  یملع ، یاھتفرـشیپ  نیا  اـھیروآون ، نیا  دـیایب . دوجوهب  روشک  نیا  رد  دوبن  نکمم  هجوچیھهب  تاـکرب  نیا 

زا لبق  دروآ . دوجوهب  بالقنا  ار  نیا  تسا ؛ هدش  ادیپ  یلم  تیوھ  ایحا  زا  هک  تسا  یـسفن  هب  دامتعا  نیمھ  رطاخ  هب  دوشیم -  هدھاشم  هناتخبـشوخ  ام  روشک  رد  زورما 

نآ نوچ  دوب ؛ حـضاو  مھ  تلع  هتبلا  دـندرکیمن . تیوـقت  ار  یلم  تیوـھ  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  هجوـچیھ  هب  اـما  دـندروآیم ؛ داـیز  مسا  تیلم  یلم و  تیوـھ  زا  بـالقنا 

اب دوش ، هدنز  روشک  نیا  رد  یلم  تیوھ  رگا  هک  دنتسنادیم  دندوب ، هدرک  فیرعت  ار  دوخ  عفانم  ام  زیزع  روشک  رد  دنتـساوخیم و  ناشدوخ  عفانم  یارب  ار  ناریا  هک  یناسک 

روشک رد  ام  دـش . فیعـضت  اجنیا  رد  نامز  نآ  رد  یلم  تیوھ  لیلد ، نیمھ  هب  دنـسرب . دـناهتفرگ ، فدـھ  هک  یعفانم  هب  دـنناوتیمن  اھنآ  دوب و  دـھاوخ  راگزاسان  اھنآ  عفاـنم 

! دنداد ار  یـسراف  طخ  نابز و  رییغت  داھنـشیپ  دندیـشکن و  تلاجخ  ییهتـسجرب  دارفا  هک  میتفر  شیپ  اجنآ  ات  ناگناگیب  لباقم  رد  تیوھ  لالحمـضا  یگتـسباو و  رد  نامدوخ 

نیمھ رد  تسا -  روشک  رھ  یگنھرف  مھم  یاھـصخاش  زا  هتـسجرب و  طاقن  زا  یکی  روشک  کـی  طـخ  یـسراف -  طـخ  رییغت  یارب  اـما  دـندرک ؛ راـک  رتمک  ناـبز  رییغت  یور  هتبلا 

یاھلالدتـسا اب  مھ  نآ  میھدـب ؛ رییغت  ار  یـسراف  طخ  ام  هک  دـندز  فرح  دـندرک و  عافد  دنتـشون ، بلطم  احیرـص  انلع و  ام  روشک  رد  توغاط  یهرود  تاـعوبطم  اـھهمانزور و 

. دنتفر شیپ  دح  نیا  ات  اھنآ  عقاو . فالخ  زیمآهطلاغم و  زیمآهلداجم و  الماک 

اھـشزرا و نامیا ، هب  شیارگ  زا  ار  تلم  گنھرف  دـنھاوخیم  اھنآ  دـنراد . اھنآ  هک  دـشاب  یییریگتھج  نامھ  لباقم  یهطقن  تسرد  دـیاب  امیـس  ادـص و  یـساسا  یریگتھج 

. دیھد رارق  ناتدوخ  مامتھا  دروم  ار  راک  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  دیاب  امش  دننادرگرب . یلم  تیوھ  لالقتسا  یمالسا و  لوصا  هب  شیارگ 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 4 
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ناراکشزرو  / ١٣٨٣/٠٧/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا تسا  ییهمجرت  عقاو  رد  دنکیم ، بلج  دوخ  یوس  هب  ایند  رساترس  رد  ار  ییاھمشچ  دنکیم و  ادیپ  روضح  شزرو  یاھهصرع  زا  ییهصرع  رد  هک  ام  نامرھق  راکشزرو  رھ 

. دیاهدرک یشزرااب  شالت  دینک ، شالت  اھهنیمز  نیا  رد  هچرھ  ام ؛ تلم  روشک و  یمالسا  تیوھ  یلم و  تاساسحا 

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

لاغشا ار  اجنآ  هدش و  نآ  دراو  ای  ییهناگیب  نمشد و  یماظن  یاھورین  هک  یرھـش  لباک -  ای  هرـصب  دینک  ضرف  دیریگب -  رظن  رد  ار  لاغـشا  لاح  رد  ای  هدش  لاغـشا  رھـش  کی 

: دش دنھاوخ  هتسد  دنچ  یقطنم  روطهب  دنتسھ ، رھش  نیا  رد  هک  یمدرم  دنکیم . یورشیپ  دراد  تسا و  نآ  لاغشا  لاح  رد  ای  هدرک ،

؛ تساھنآ ناـیز  هب  یرگلاغـشا  دـننادیم  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  اـھنآ  یگداتـسیا  دـننکیم . یگداتـسیا  هک  دنتـسھ  یناـسک  اـبلاغ  تفگ  ناوتیم  اـی  ـالامتحا  هورگ ، کـی 

زیچ چیھ  هب  سک و  چیھ  هب  دش ، طلـسم  بوخ  یتقو  رگلاغـشا  هک  دـننادیم  دراد ؛ یلم  یهعومجم  کی  یارب  یرابتبیـصم  یانعم  هچ  یلم  تیوھ  نتفر  نیب  زا  دـننادیم 

عافد ناشدوخ  یهناخ  زا  طقف  اھیضعب  هتبلا  دنوشیم . تمواقم  لوغشم  دناشکیم و  نوریب  هناخ  زا  ار  اھنآ  ناشدوخ ، رھش  هناخ و  هب  قشع  نیاربانب  درک ؛ دھاوخن  محر 

جیـسب ار  شتاناکما  یهمھ  نمـشد  نمـشد . یلـصا  جامآ  دـنوشیم  هورگ  نیا  اعبط  دـننکیم ؛ عافد  رھـش  لک  اـی  هلحم  زا  تسا و  رتشیب  ناـشتمھ  اھیـضعب  دـننکیم ؛

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار  هورگ  نیا  هکنیا  یارب  دنکیم 

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هقطنم رد  اکیرما  یاھتسایس  تسکـش  رھظم  ملاع ، نارایـشوھ  مشچ  لباقم  رد  دننک -  دومناو  ناشدوخ  یزوریپ  ار  نآ  دننکیم  یعـس  هناروزم  اھنیا  هک  قارع -  تاباختنا 

هنوگنیا هب  دریگب ، تروص  یمودـنارفر  رگا  ناملـسم  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  یهلمج  زا  دـندش ، زوریپ  تاـباختنا  نیا  رد  هکیناـسک  تسا .

. داد دنھاوخ  یار  مالسا -  رادفرط  یلم و  تیوھ  رادفرط  اکیرمادض ، ینعی  دارفا - 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  مدرم  ینابیتشپ  رطاخ  هب  دـننادیم ، ناشدوخ  عفانم  فالخ  رب  ار  نآ  دـنفلاخم و  تدـشب  ناریا  تلم  یمالـسا  تیوھ  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اـب  هک  یناـسک 

ات هک  یزیچ  نآ  دنرادن . مک  یلدگنـس  یمحریب و  یـسانشنادخ و  ثیبخ و  یاھهدارا  کنات و  پوت و  متا و  بمب  ایند  یدام  یاھتردـق  الاو  دـناهدنامرد ؛ یمالـسا ، یروھمج 

. تسا رگید  یاج  همھ  زا  رتحضاو  یروضح  تاباختنا ، زور  رد  مدرم  روضح  تسا . مدرم  امش  روضح  هتفرگ ، یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  ار  اھنآ  ضرعت  یولج  یدس  لثم  زورما 

یروـھمج هب  یار  عـقاو  رد  دـیآیم ، یار  قودنـص  یاـپ  سک  رھ  تسا . یناـگمھ  روـضح  کـی  نیا  دـنیایب ؛ دـنناوتیم  دـنیآیم و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  روـشک  مدرم  یهمھ 

یروھمج زا  عافد  ینعی  مدرم ، روضح  دـھدیم . یمالـسا -  یاھـشزرا  مالـسا و  ینعی  یـساسا -  نوناق  رییغت  لـباقریغ  داوم  هب  یار  یـساسا و  نوناـق  هب  یار  یمالـسا ،

. دننک گنرمک  ار  مدرم  روضح  دننکیم  یعس  اذل  تسین ؛ بولطم  ناریا  تلم  نانمشد  یارب  نیا  یمالسا . یروھمج  ماظن  یساسا  نوناق  زا  عافد  ینعی  یمالسا ؛

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد و یرامعتـسا  عماطم  فادـھا و  هب  نتفگ  هن » « ؛ تسا مالـسا  روحم  رب  هملک  داحتا  دراد ، یمالـسا  یاھتلم  عفانم  ظـفح  یارب  مالـسا  یاـیند  هک  یھار  اـھنت  زورما 

یگتـسبمھ اب  رتشیب ، داحتا  اـب  فدـھ ، نیا  اـب  یهلباـقم  تسا . هناـیمرواخ  رد  صوصخب  مالـسا و  یاـیند  رد  ینید  یلم و  تیوھ  وحم  رابکتـسا ، فدـھ  تسا . ناربکتـسم 

کی ایند  یهمھ  رد  اکیرما  زورما  ریغـال . و  تسا ، یلمع  ناربکتـسم  اـکیرما و  یاـھیھاوخهدایز  لـباقم  رد  نداتـسیا  اـب  مالـسا و  جـیورت  اـب  مالـسا ، هب  کـسمت  اـب  رتشیب ،

ینماان قارع ، تلم  رب  اھییاکیرما  راشف  زورما  دـناهدرک . هل  ناشیاپ  ریز  ار  دوخ  یاھراعـش  یهمھ  ناشدوخ  لاـمعا  اـب  اـھییاکیرما  زورما  تسا . رادهکل  هجوماـن و  یهرھچ 

؛ دنروآیم یمالـسا  یاھتلود  رب  هک  یراشف  دنتخادنا ، هار  هب  ناتـسناغفا  رد  هک  یعیاجف  زیرنوخ ، لتاق و  یاھتسینویھـص  زا  اھنآ  طرـش  دـیقیب و  تیامح  قارع ، رد  دوجوم 

دیاب و  دتـسیاب ، هاوخنوزفا  تردق  نیا  لباقم  رد  دـناوتیم  مالـسا  یایند  زورما  تسا . هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  زا  روفنم  هیرک و  یهرھچ  کی  زورما  اھنیا  یهمھ 

. درادن نیا  زج  ییهراچ  چیھ  دتسیاب ؛

شترا  / ٠٩/٣٠/١٣٨۴ یرسفا  یاھهاگشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

لصا هجوتم  تسایند ؛ یهمھ  هجوتم  تسین ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هجوتم  طقف  دیدھت ، نیا  دنکیم . دیدھت  ار  اھتلم  هطلس ، زیگناترفن  بیھم و  وید  زورما 

تیثیح تمرح و  کتھ  دنکیم : هچ  اھناسنا  اب  یناسنا و  یاھشزرا  اب  اکیرما -  یهدحتم  تالایا  ماظن  ینعی  رابکتسا -  زکرم  زورما  دینیبب  امـش  تسا . تیناسنا  ساسا  و 

لباقم رد  اھتلم  دـننکیمن . ساسحا  ار  نآ  یتشز  هک  یروط  هدـش ، یلومعم  یداع و  یراک  اھنآ  یارب  اھناسنا  یلم  تیوھ  ندرک  دوبان  اھناسنا ، ناج  نتفرگ  اـھناسنا ،

چیھ هک  دنرپسب  ینامجاھم  تسد  هب  ار  ناشدوخ  یهدنیآ  تیوھ و  تشونرـس و  دنوش و  میلـست  دـیاب  اھتلم  ایآ  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  ترارـش  تثابخ و  یهمـسجم  نینچ  کی 

نارودزم ناتـسناغفا ، قارع و  رد  دـیدید  دـننکیم . هچ  نیطـسلف  رد  رابکتـسا  یاھزومآتسد  هک  دـینیبیم  دریگیمن ؟ ار  اھنآ  یولج  فرـش  نید و  قالخا و  زا  یعنام  عدار و 

لیمحت ار  ناشدوخ  ترارـش  دوخ و  دوجو  نیگنـس  راب  دناهتـسناوت ، هک  اج  رھ  اـیند ، فلتخم  طاـقن  رد  مھ  نیا  زا  لـبق  دـننکیم . هچ  دـندرک و  هچ  سیلگنا  اـکیرما و  حلـسم 

. دننک یوق  ار  ناشدوخ  دیاب  اھتلم  دنرادن ؛ دوخ  یتاذ  یورین  هب  لکوت  ادخ و  هب  لکوت  سفن ، هب  دامتعا  ندش ، یوق  زجب  یھار  چیھ  اھتلم  دننکب ؟ دیاب  هچ  اھتلم  دناهدرک .

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناـسنا رگا  اـما  تسین . یکتم  ینف  یملع و  دنتـسم  چـیھ  هب  هک  دـننکیم  ییاـھ  ینیبشیپ  لاـس  رازھ  یارب  دـننزیم ؛ یداـیز  یهواـی  یاـھفرح  موس  یهرازھ  یهراـبرد 

هب اھناسنا  هرازھ ، نیا  رد  تسا . شدوخ  شزرا  هب  ناسنا  تفرعم  یهرازھ  هرازھ ، نیا  هک  دـیوگب  دـناوتیم  دـنزب ، یفرح  هرازھ  نیا  یهرابرد  ناـمگ  سدـح و  یور  زا  دـھاوخب 

هرازھ ثحب  الاح  ام  تسا . نیا  تسا ، سدح  لباق  هک  هچنآ  دز ، یـسدح  هرازھ  یارب  دوشب  رگا  دنوشیم . فقاو  ناشدوخ  یادخ  هب  ندـش  کیدزن  شزرا  ناشدوخ و  شزرا 

یاھاج یرایـسب  ناریا  یهلابند  دوب . نآ  زاغآرـس  ناریا ، تساھتلم و  یلم  تیوھ  لالقتـسا و  نرق  تیونعم و  هب  ندرکور  نرق  تسا ، شیپ  رد  هک  ینرق  نیا  اما  مینکیمن ؛ ار 

. تساھنیا زا  یکی  یرابکتسا  تردق  دروخ و  دنھاوخ  تسکش  دنوشب ، هنیس  هب  هنیس  هجاوم و  یرشب  میظع  تکرح  نیا  اب  هک  ییاھتردق  دمآ و  دھاوخ  شیپ  رگید 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھزرم اھزرم ، فرط  نآ  هک  هچ  رھ  هک  هاگـشناد ؛ رد  ییارگ  همجرت  ملع ، ندرک  یدـیلقت  داصتقا ، ندرک  هتـسباو  تسین . تفرـشیپ  دـیلقت ، تفرـشیپ  ندـش و  جـیار  دـیلقت ،

. مینادیمن تفرشیپ  ار  نیا  ام  تسین و  تفرشیپ  دنزیم ؛ فرح  ملع  فلاخم  دنیوگب  دز ، فرح  یسک  رگا  مینک و  همجرت  ار  نامھ  ام  دناهتفگ ، ییاپورا ، یاھروشک  یبرغ و 

ات مینک  همجرت  اـما  تسا ؛ بوخ  نارگید  زا  نتفرگ  داـی  تسا ؛ بوـخ  یلیخ  مھ  همجرت  ریخن ، ماهتفگ ؛ یھاگـشناد  عماـجم  رد  اـھراب  ار  نیا  نم  مینک ؛ در  ار  همجرت  هکنیا  هن 

یهنیمز رد  ار  یفرح  کی  مینامب . نارگید  یهنھک  فرح  یاپ  هشیمھ  هکنیا  هن  دـسرب ؛ اـم  دوخ  نھذ  هب  ون  فرح  اـت  میمھفب  ار  نارگید  فرح  میروآ . دوجو  هب  ناـمدوخ  میناوتب 

نامھ دنک و  رپ  رورغ  اب  ار  شنھد  هاگشناد ، رد  دیایب  ییاقآ  الاح  هتفگ ، یگنھرف  فوسلیف  هبش  ای  فوسلیف  ای  هدنسیون  نالف  شیپ  لاس  تصش  هاجنپ ، یعامتجا  لئاسم 

ندرک و بلـس  ار  یلم  یمالـسا  تیوـھ  ندرک ، شوـشغم  ار  یلم  ناـبز و  تسا . تفرـسپ  تـسین ؛ تفرـشیپ  نـیا  دـنک ! ناـیب  وجـشناد  یارب  وـن  فرح  ناوـنع  هـب  هراـبود  ار 

. مینادیمن تفرشیپ  ار  ندش  یبرغ  ندش و  هتسباو  ام  تسین . تفرشیپ  یزاسلدم ، یاج  هب  یزابلدم 

« يلم تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تیوھ نیمھ  زا  یهتفرگتاـشن  مھ  یناریا  تیوھ  هک  یمالـسا  تیوـھ  دـنکیم ؛ تیوـھ  ساـسحا  ناریا  تلم  داد . رییغت  هجرد  داتـشھ  دـص و  ار  تھج  یمالـسا ، یروـھمج 

ار دوخ  یاھنامرآ  وا ، ساسا  رب  دروایب و  تسد  هب  ار  نآ  هرابود  تلم  نیا  یتسیاب  هک  تسا  یاهدـشمگ  تیوھ  ناـمھ  یمالـسا  ناریا  هک  دـنکیم  ساـسحا  تسا . یمالـسا 

هک ار  یـسای  یاھهیآ  نیا  نم  دھدیم . ماجنا  دراد  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخب  ام  تلم  هک  تسا  یراک  نیا  دھد . لکـش  ار  دوخ  تدـھاجم  شالت و  دـنک و  یزیرهمانرب  نیعم و 

نیا هک  منیبیم  نایعلاب  نامناشلامیظع  تلم  گرزب و  روشک  نوگانوگ  لئاسم  زا  عالطا  اب  نم  منکیم . راـکنا  ار  اـھنآ  مرادـن و  لوبق  اـقلطم  دـننکیم ، رارکت  یپ  رد  یپ  یـضعب 

. دناهدش رتبرجم  رتهتخپ و  رتقیمع ، بالقنا  ینابم  هب  تبسن  بالقنا ، یزوریپ  زاغآ  زا  هھد  هس  ابیرقت  نامز و  تشذگ  اب  تلم  نیا  ناناوج  تلم و 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم رد  یورهلابند  طقف  هن  شناد ؛ یاھهلق  رب  ندرک  ادـیپ  تسد  یارب  شالت  ناھج ، نامولظم  زا  عافد  یمالـسا ، یاھـشزرا  تاـبثا  یناریا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  تاـبثا 

. دنکیم یراشفاپ  اھنآ  رب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  اھنیا  شناد ؛ یاھهلق  حتف  و  شناد ،

یـضار رگا  دـش ؛ دـھاوخ  مک  اھینمـشد  مینک ، لوبق  ار  اکیرمآ  ذوفن  رگا  تسایند . یتسینویھـص  یهکبـش  ینمـشد  اکیرمآ و  ینمـشد  لیلد  اـھنیا  تاـبثا ؛ نیا  یفن و  نیا 

نیمھ هب  اھینمشد  انئمطم  میراذگب ، رانک  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  عافد  ای  یلم  تیوھ  زا  عافد  دوش ، ریقحت  فلتخم  قرط  هب  ناگناگیب  یهلیـسو  هب  ام  تلم  هک  میوش 

، اکیرمآ لیبق  زا  ربکتسم  یاھروشک  یسایس  نیلوئسم  یھاگ  دیاهتفنش  نیا . ینعی  دنک ، ضوع  ار  دوخ  راتفر  یمالسا  یروھمج  دنیوگیم  هکنیا  دش . دھاوخ  مک  تبـسن 

ینعی دنک ، ضوع  ار  شراتفر  دنک . ضوع  ار  شراتفر  یمالسا  یروھمج  میئوگیم  دورب ، نیب  زا  یمالسا  یروھمج  میئوگیمن  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تبحـص  هک  ناریا  یهرابرد 

. دنھاوخیم ار  نیا  درادرب . تسد  تابثا  نیا  زا  یفن و  نیا  زا  ینعی  نیا ؛

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاباختنا یاھهرود  رد  ای  ام ، نالوئسم  ای  هک  ینیا  دننک . تکرح  یمالـسا  یاھتـسایس  تمـس  هب  روشک  نیلوئـسم  دننک ؛ لمات  ام  گنھرف  لھا  ام ، رکف  لھا  ام ، یاھناوج 

نآ ام  هک  تسین  نیا  زایتما  دوشیمن . بوسحم  یزایتما  چـیھ  نیا  دـننک ، رارکت  ار  اـھیبرغ  یاـھفرح  نارگید  هجوت  بلج  یارب  اـم  یتاـباختنا  یاـھدزمان  ینونک ، عضو  لـثم 

دشر نآ  ناریا  تلم  هک  میئوگیم  ساپس  ار  ادخ  دنفلاخم . یناریا  یمالسا و  تیوھ  یمالسا ، رکف  یناریا ، رکف  اب  هک  دنایناسک  اھنیا  ددنسپیم . برغ  هک  میئوگب  ار  یزیچ 

. دیایب قئاف  عناوم  همھ  نیا  رب  تسناوت  ات  دروآ  تسد  هب  ار  مزال  یھاگآ  و 

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

اھنامرآ نیا  زا  یرایـسب  اما  دنکب ؛ تکرح  بوخ  دناوتیم  دـیاشگب ، رپ  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تلم  نیا  یتقو  میدـید  دـش و  هدـید  شزراب  یاھهنومن  سدـقم  عافد  یهرود  رد 

لالقتسا لماش  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  لالقتسا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  قالخا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  تلادع  تمـس  هب  مینک : تکرح  دیاب  ام  تسام ؛ رـس  یالاب  زونھ 

. میورب دیاب  نامدوخ  یناریا  یمالسا - تیوھ  یقیقح  یبایزاب  تمس  هب  میورب ، دیاب  تسا -  رتراوشد  رتقیمع و  همھ  زا  هک  یگنھرف 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  (« اتفا ) تاطابترا تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یقالخا یاھشزرا  یناریا و  یمالسا - تیوھ  گنھرف و  ظفح  - 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یزاسرھش  » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

قوقح یتـینما ، یداـصتقا ، یعاـمتجا ، یگنھرف ، تاـظحالم  تیاـعر  اـب  یمالـسا و  - یناریا تیوھ  رب  دـیکات  اـب  یدومع  یقفا و  شرتـسگ  رد  اھرھـش  یدـبلاک  داـعبا  نییعت 

. یمیلقا یطیحم و  تسیز  تامازلا  ییانبریز و  تاناکما  یگیاسمھ و 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٢/١٠ ربھر  اب  اھناتسا  زکارم  نارادرھش  اھناتسا و  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. دھد ناشن  ار  دوخ  یرھش  روما  تامدخ و  همھ  رد  دیاب  تقیقح ، نیا  مینک و  ظفح  ار  دوخ  یناریا  تیوھ  میاهتسناوت  مالسا  تکرب  هب  ام 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

تایقلخ یعامتجا و  یدرف و  یاھراتفر  بادآ ، قالخا ، دـیاقع ، نوچمھ  یقادـصم  یاھصخاش  زا  هدافتـسا  اب  ناوت  یم  ار  نآ  یوس  تمـس و  تلم و  کـی  تیوھ  گـنھرف و 

. داد صیخشت  یلم 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هچرگا دنلابب -  دوخ  ناگتشذگ  دوخ و  ناردپ  راک  هب  ام  یاھناوج  میوگب  مھاوخیمن  نم  دیدوب . یلاسدرخ  ناکدوک  یضعب  دیدوبن ، گنج  مایا  رد  زیزع  یاھناوج  امش  زا  یـضعب 

، یئاھنادـناخ نینچ  کی  اـب  یاهقطنم ، نینچ  کـی  رد  یئاـضف ، نینچ  کـی  رد  دـنادب  زورما  ناوج  هک  منکب  ضرع  ار  هتکن  نیا  مھاوخیم  تسھ -  ندرک  راـختفا  ندـیلاب و  یاـج 

. تسا هتفای  شرورپ 

؛ ارچ یلم  تیوھ  یاھزرم  زا  عافد  اما  تسین ، حرطم  اجنیا  رد  زورما  روشک  زا  عاـفد  یهناحلـسم  گـنج  نارود  تسین ، یئاـیفارغج  یاـھزرم  زا  عاـفد  زورما  هک  تسا  تسرد 

هدوبن هرود  نآ  رد  رگا  زورما  ناوج  میلوئـسم . نامهمھ  تسھ . اھنیا  ارچ ؛ یتدـیقع  یاـھزرم  زا  عاـفد  ارچ ؛ یمالـسا  ینید و  تیـصخش  یاـھزرم  زا  عاـفد  تسا ؛ حرطم  نیا 

زا یلم ، تیـصخش  زا  عافد  راختفا  فرـش و  نادیم  رد  دناوتیم  زورما  دنک ، عافد  دوخ  رھـش  دوخ و  یهناخ  زا  دـنک و  تعنامم  وا  موجھ  زا  دتـسیاب و  نمـشد  لباقم  رد  ات  تسا 

همھ ینونک ، ساسح  یعافد  یهقطنم  نیا  رد  نموم ، نادرم  نانز و  ناوج ، نارسپ  نارتخد و  دنک . افیا  شقن  یمالسا  مکحتـسم  یهدیقع  زا  یلم ، تیوھ  زا  یلم ، تزع 

هقطنم نیا  رد  یحور  یونعم و  یناسنا و  شزرا  اب  یهنیمز  نینچ  کـی  هک  دـننک  هجوت  دـیاب  هقطنم  نیا  نالوئـسم  دوش . ظـفح  دـیاب  هیحور  نیا  دـننک . اـفیا  شقن  دـنناوتیم 

. دراد دوجو  یدام  یاھهنیمز  هک  نانچمھ  دراد ؛ دوجو 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

زورما دـینک . هزرابم  ناتهعماج  رد  زیگناداسف  یاھگنھرف  خوسر  اب  دـینک ؛ هزرابم  ناتهعماج  رد  دایتعا  جاور  زورب و  اب  زیزع ! یاھناوج  منک . عقوت  راـھظا  اـھناوج  زا  مھاوخیم  نم 

ناریا تلم  میظع  تیصخش  زا  یلم و  تیوھ  زا  ناعفادم  ناریا  تلم  یهمھ  هک  نانچمھ  دیتسھ ؛ یعامتجا  راتفر  لمع و  هدیقع و  زا  سدقم  عافد  یهقطنم  نارادزرم  امش 

. دنتسھ

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی امـش  رھـش  رد  هک  نیا  هوکـشاب . نارود  سدـقم و  عافد  نارود  نآ  تارطاخ  ظفح  زا  تسا  ترابع  دراد ، دایز  ریثاـت  یلم  تیوھ  زرم  نیمھ  ظـفح  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هک نیا  دینک . ظفح  ناتدوخ  یارب  دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریسا  ار  نمشد  زابرس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب 

« يلم تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نارود تارطاخ  ظفح  برغنالیگ  یارب  هتبلا  دینک . ظفح  دیراد و  هگن  ناتدوخ  یارب  ار  نیا  دتسیاب ، نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا  هتـسناوت  رھـش  نیا 

روضح یزرابم  عفادم و  نانز  نادرم و  مھ  قطانم  نآ  رد  تسا . مزال  برغ  دابآمالسا  مدرم  یارب  نیریش ، رـصق  مدرم  یارب  تارطاخ ، نیا  ظفح  انیع  تسا ؛ مزال  سدقم  عافد 

، گرزب نادنمشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالسا  تیوھ  ظفح  نیا  دنداتسیا . نمشد  لباقم  رد  دوجو  یهمھ  اب  دندرک و  شالت  دنتشاد ،

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم 

هب ار  ناریا  نامرھق  زرابم و  تلم  یمالـسا  تیوھ  هکنیا  یارب  دننک ؛ راکنا  ار  تیوھ  نیا  هکنیا  یارب  دندش ، عمج  دندش ، یکی  مھ  اب  همھ  رابکتـسا  یایند  زورما  دینیبب  امش 

رد اـپورا ، رد  اـکیرمآ ، رد  نیربکتـسم  دـنیبب  دـشاب ، هتـشاد  مـشچ  لـباقم  رد  ار  یللملانـیب  یاـھیزاب  یللملانـیب و  یاھتــسایس  یهـصرع  زورما  سک  رھ  دـنناشکب . اوزنا 

ینیـشنبقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  دـیاش  دـنناردیم ، هقی  دنـشکیم ، ار  ناشدوخ  دـنراد  ناریا  تلم  تمواقم  نتـسکش  مھ  رد  یارب  اھنآ ، هب  یهتـسباو  یاھروشک 

. تسا مھم  دنمشزرا و  ردقچ  بالقنا  یاھشزرا  اھنامرآ و  رس  رب  مدرم  یمومع  یگداتسیا  نیا  هک  دمھفیم  دننک ،

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، یمالـسا بالقنا  تکرب  هب  ام ، تلم  ام و  مدرم  یمالـسا  یناریا -  تیوھ  یمان . رھ  ریز  تسا ، یناسنا  یهعومجم  کی  ای  تلم  کی  یعمج  تیوھ  ظفح  تسا ، مھم  هچنآ 

یھاگآ و اب  هارمھ  یناملسم  هب  ار  ناریا  تلم  ایند  زورما  تسا . هداتفااج  تیعقاو  کی  ماظن ، یساسا  لئاسم  رد  مدرم  تکارش  تلاخد و  هنحـص و  رد  مدرم  روضح  تکرب  هب 

تلم تسا ، هدش  زاغآ  مالسا  یایند  رد  یمالسا  یاھتکرح  هک  زورما  صوصخب  تسین . یمک  زیچ  نیا  دسانـشیم ؛ فلتخم  یاھنادیم  رد  تفرـشیپ  یماگـشیپ و  تریـصب و 

. دنک افیا  شقن  دناوتیم  ناریا 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا تلفغ  اب  ندـیباوخ ، اب  نتـسشن ، اب  راک . هب  راـکتبا ، هب  دراد  جاـیتحا  درواـیب ، تسد  هب  ار  دوخ  تینما  ار ، دوخ  عفاـنم  ار ، دوخ  تیوھ  ار ، دوخ  تزع  دـھاوخب  رگا  روشک  کـی 

راـچد لاـس -  دصیـس  لاـس ، تسیود  لاـس -  دـص  دـنچ  یمالـسا  یاـھروشک  یمالـسا و  یهعماـج  دـینیبیم  هکنیا  درک . ادـیپ  تسد  یلاـع  فادـھا  هـب  دوـشیمن  فارطا ،

. دوب اھتلفغ  رطاخ  هب  نیا  میروخیم ، میراد  ام  یهمھ  ار  یگدنامبقع  نآ  بوچ  زورما  هک  دندش ، یگدنامبقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا یراوگرزب  تسا ،

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

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

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

ادخ ماکحا  زا  یرود  رثا  رب  اھتلم  دنوشیم . تریح  ینادرگرـس و  راچد  دنھدیم ؛ تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوھ  دنوشیم ؛ کوپ  ادخ ، زا  تیونعم و  زا  نید و  زا  عاطقنا  رثا  رب  اھتلم 

رد ار  تبقاعشوخ  راومھ  راوتـسا  یهداـج  نیا  هک  دوب  ناریا  تلم  یراداـفو  یگداتـسیا و  نیا  دوب . تلذ  راـچد  اـھنرق  لوط  رد  یمالـسا  تما  هک  ناـنچمھ  دـنتفایم ؛ تلذ  هب 

تخـس یاھالب  رد  اھناسنا  یگنادرم  یراوگرزب و  لضف و  اما  تسا ، ناوارف  اھیتخـس  تسین . تمحزیب  یهداج  یانعم  هب  راومھ  یهداج  هتبلا  تشاذگ . ناریا  تلم  لباقم 

. دوشیم رھاظ  دیآیم و  دوجو  هب 

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

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

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

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

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

. دراد دوجو  تسا و  یعیبط  بخ ، هک 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ناتـسریبد رد  تسین ؛ یناتـسبد  ناکدوک  صوصخم  نیا  هتبلا  میروایب . راب  دوخ  تیوھ  هب  رواب  سفنهبدامتعا و  یاراد  زاغآ  زا  ار  کدوک  دیاب  ام  تسا . یروابدوخ  دـعب ، یهتکن 

همھ نیا  اب  هتفرن -  نیب  زا  شراثآ  زونھ  هک  هدش ، یراذگهیاپ  هتشذگ  زا  یفرحنم  الماک  گنھرف  هنافساتم  ام  روشک  رد  تسھ . نیمھ  مھ  هاگشناد  رد  تسھ ، نیمھ  مھ 

نیا هنافـساتم  هک  تسوا ؛ لباقم  رد  دوخ  ندـید  کچوک  برغ و  ندـید  گرزب  برغ ، تمـس  هب  یهنادـنمزاین  هاگن  نآ ، و  میتشاد -  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـھام  هک  یتاـغیلبت 

رادـفرط اما  دـنکیم ، بلط  یرتشیب  لوپ  یجراخ  سنج  کرام  نالف  دـینکیم  هظحالم  امـش  هکنیا  تسا . یروابدوخ  دوبن  لیلد  هب  نیا  دراد ؛ دوجو  هدـشن و  نکهشیر  گنھرف 

کی نیا  تسا ، یرامیب  کی  نیا  تسا ؛ هاگن  نیمھ  رطاخ  هب  تسا ، نآ  زا  رتھب  شتیفیک  یھاگ  یلخاد  هباشم  سنج  هک  یلاح  رد  دراد ، یاهقبط  کی  نیب  رد  مھ  یرتشیب 

وا هب  تبـسن  یفنم  هاگن  کی  لوا  یهلھو  رد  تسا ، هتفرن  جراخ  هب  تسا ، هدـنارذگ  لـخاد  رد  ار  صـصخت  یاـھهرود  صـصختم ، نـالف  هک  دوش  هتفگ  هچناـنچ  رگا  تسا . تفآ 

یاھلاس نیا  رد  هک  دـنزب -  مھ  هب  ار  رواب  نیا  تسناوت  دوخ  یهتـسجرب  یاھراک  اب  هدرک ، لیـصحت  لخاد  رد  هک  یلخاد  صـصختم  نیا  هچنانچ  رگا  هلب ، تشاد . دـھاوخ  دوجو 

. دوب دھاوخ  رترب  وا  هب  هاگن  تسا ، لخاد  یهدرکلیـصحت  نیا  تسا ، جراخ  یهدرکلیـصحت  نیا  دنیوگب  هک  یمادام  اما  تسا ؛ یرگید  بلطم  نآ  هداتفا -  قافتا  مھ  ناوارف  ریخا ،

. تسا بیع  اھنیا 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢١ ناسارخ  ناتسا  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

یداقتعا یاھزرم  روشک و  یاھزرم  یلم و  تیوھ  یلم و  تیثیح  زا  عافد  یاـیھم  راـک و  هب  یهداـمآ  یناگدـنمزر  زیزع ، یاـھناوج  نیا  زا  حلـسم  یاـھورین  مرتحم  نالوئـسم 

هب یکتم  تسا ؛ یعقاو  ساسحا  کی  تسین ؛ بذاک  ساسحا  کی  تردـق ، ساسحا  نیا  دـنکیم . تردـق  ساسحا  دوخ  نانمـشد  اب  یهلباقم  رد  ناریا  تلم  زورما  دـنزاسب .

. دننادیم مھ  ام  نانمشد  ار  نیا  تسا . تایعقاو 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 7 
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یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

سراف جیلخ  خویـش  هب  یـسیلگنا  هدنامرف  یتشک ، لخاد  زا  سراف ، جـیلخ  رد  دـمآیم  یـسیلگنا  یتشک  هک  یزور  نآ  دـننزیم ! فرح  مھدزون  نرق  نحل  اب  زورما  اھیئاپورا 

. تسا مھدزوـن  نرق  مھ  زورما  دـننکیم  لاـیخ  اـھیئاپورا  مـشچ ! دـنتفگیم  دـندشیم ، مـخ  رکوـن  لـثم  مـھ  اـھنآ  دـینکن ؛ ار  راـک  نـالف  دـینکب ، ار  راـک  نـالف  هـک  دادـیم  ماـغیپ 

؛ دـننک سکعنم  ناـشاھدروخرب  رد  ار  ناریا  تلم  تلاـصا  تیوـھ و  دـنناوتب  هک  دـندوبن  یتریغاـب  هضرعاـب و  یاـھتموکح  دـندوب ، راـک  رـس  اـم  روـشک  رد  هـک  مـھ  یئاـھتموکح 

کی دـینیبب ، دـننک . ناـشدوخ  بوـلغم  نطاـب ، رد  ار  اـھنیا  دـننک ؛ یراذـگرثا  اـھنیا  گـنھرف  رد  اـھنیا ، تسایـس  رد  دنتـسناوتیم  اـھنآ  دنتـشاد . شیاـس  دنتـشاد ، یریذـپریثات 

مجاھم نوچ  اـھنآ  دـشاب . هدـش  بولغم  شدوخ  سفن  نطاـب  رد  هک  دوشیم  بولغم  رھاـظ  یهصرع  رد  یتقو  نآ  دـنکیمن -  یقرف  تلم -  کـی  ناـسنا و  رفن  کـی  تیـصخش ،

 - دوب شدوخ  تراجت  کلم و  لابند  دوب ، شدوخ  لوپ  لابند  دوب ، شدوخ  تسایر  لابند  دوب ، شدوخ  تنطلـس  لابند  دوب ، تسرپهداـم  دوب ، تسرپاـیند  مھ  فرط  نیا  دـندوب ،

. تسا یروجنآ  دننکیم  لایخ  مھ  زورما  درکیم . هبلغ  نیا  رب  وا  اذل  دوب -  یرشب  ریقح  یاھهتساوخ  نیمھ  لابند  دوبن ؛ دنلب  یاھنامرآ  لابند 

یناسک عضوم  رد  ملاع  نیربکتسم  زورما  هدرک . هچاپتسد  ار  ملاع  نیربکتـسم  هدرک و  حرطم  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یئون  نخـس  یهلئـسم  هلئـسم ، زورما 

یهـمھ مـغریلع  دـنک . رـشتنم  اـیند  رد  ار  دوـخ  رکف  تـسا  هتــسناوت  یمالــسا  بـالقنا  زورما  دـننزب . فرح  یمالــسا  بـالقنا  اـب  مجاـھم  ناـبز  اـب  دـنھاوخب  هـک  دنتــسین 

تیمکاح تیونعم و  تیمکاح  رکف  ینید ، یرالاسمدرم  رکف  هدش . جئار  هک  تسا  یرکف  رکف ، نیا  زورما  دـندرک ، دراو  هک  یئاھراشف  مغریلع  دـندرک ، اھنآ  هک  یئاھروسناس 

رد هک  دینیبیم  امـش  هدش . جئار  زورما  اھرکف  نیا  یناھج ؛ دنمتردق  یاھکولب  یناھج و  یاھتردـق  یاھیئوگروز  لباقم  رد  یهلباقم  رکف  اھهصرع ، رد  مدرم  روضح  رکف  نید ،

یمالسا و بالقنا  ریثات  هک  تسین  ایند  رد  مھ  سک  چیھ  اما  دشاب ؛ ناریا  مسا  هب  امتح  هک  میرادن  رارصا  ام  دشابن ؛ تسین ، ناریا  مسا  هب  الاح  هدش ؛ جئار  اھرکف  نیا  ایند 

. تسا نیا  هلئسم  زورما  دنک . راکنا  ثداوح  نیا  رد  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

یمھم زیچ  یلیخ  نیا  و  تسا ؛ تلم  کـی  تیوـھ  صخـشت و  اھدادعتـسا و  تـالیامت و  رھظم  تسا ، جـئار  تسا و  باـب  یللملانـیب  تاـقباسم  هـک  زورما  یناـمرھق ، شزرو 

رگید زورما  هک  یللملانیب ، ناگدننیب  رظن  زا  دیوشیم -  رھاظ  هناتخبـشوخ  و  دـیوش -  رھاظ  یدرمناوج  اب  یناسنا و  قالخا  اب  یـشزرو ، یاھنادـیم  رد  اھامـش  هکنیا  تسا .

دـشیمن یرگید  نابز  چـیھ  اب  ار  تقیقح  نیا  هک  ناتروشک ، لخاد  زا  تسا  یتقیقح  کی  روآمایپ  دـنوشیم ، علطم  دراد و  دوجو  یچاشامت  اـھدرایلیم  یدراوم  رد  اـھنویلیم و 

یلیخ دنوریم ، نادیم  رد  باجح  اب  هک  ام  راکشزرو  نارتخد  ناوناب و  یهلئـسم  نیا  دنکیم . غیلبت  شدوخ  نیدت  اب  دنکیم ، غیلبت  شدوخ  یدرمناوج  اب  نامرھق  کی  درک . غیلبت 

زا یروـشک  رد  تسا . هداـعلاقوف  نیا ، هن . اـی  دـنراد  هیـضق  نیا  زا  یتـسرد  یباـیزرا  کـی  دـنروشک ، ثداوـح  یباـیزرا  ددـصرد  هک  یناـسک  منادـیمن  نـم  تـسا . یمھم  زیچ 

تلاـجخ تسا . یروـجنیا  یـضاق ! مشچ  یوـلج  هاـگداد و  رد  مھ  نآ  دنـشکیم ؛ ار  وا  دـننزیم و  وقاـچ  دـننکیم  تارج  ندوـب ، باـجحاب  مرج  هب  ار  ینز  کـی  اـپورا ، یاـھروشک 

نیا یوـت  اـضف ، نیا  رد  تقو  نآ  دـنوشیم . هبجحم  نز  ضرعتم  دـناهدرک -  لـعج  هک  ینوناـق  نوناـق -  مکح  هـب  ناـبایخ ، رد  کراـپ ، رد  هاگـشزرو ، رد  هاگـشناد ، رد  دنـشکیمن ؛

زیچ نیا  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دننک . لیلجت  میرکت و  ار  وا  هک  نیا  هب  دنکیم  راداو  ار  همھ  دتـسیایم و  ینامرھق  یوکـس  یور  رب  نامرھق  عضوم  رد  هبجحم  نز  کی  اھروشک ،

. دننک رکشت  دنوشیم ، رضاح  راقو  اب  تناتم و  اب  فافع ، اب  باجح ، اب  اھنادیم  رد  هک  ام  راکـشزرو  نانز  زا  ابلق  دیاب  همھ  اعقاو  تسا . تمظعاب  یلیخ  راک  نیا  تسا ؟ یکچوک 

ینامسج بیسآ  نیا  طقف  هن  ینامسج ، بیسآ  راچد  ناوج  نیا  دننیبیم  دننکیم ، هاگن  اھناسنا  هک  یتقو  تسا . روآتریح  اعقاو  نالولعم ؛ نازابناج و  شزرو  روط  نیمھ  ای 

رب دیایب  هک  دسرب  هطقن  نیا  هب  شزرو  رد  دوش و  راکـشزرو  هتـسناوت  هک  هتـشاد  یوق  یهدارا  مزع و  تمھ و  ردقنیا  وا  یتح  هکلب  درادب ، زاب  یداع  یگدـنز  زا  ار  وا  هتـسناوتن 

منکیم رکـشت  اھامـش  زا  نم  هکنیا  تسا . تلم  کی  تیوھ  صخـشت و  یهدنھدناشن  نیا  تسا ، تلم  کی  یهدارا  مزع و  یهدـنھدناشن  نیا  دریگب . رارق  ینامرھق  یوکس 

راک نیا  اب  اھامـش  اعقاو  هک  منکیم  ساـسحا  دراد ؛ دوجو  نم  رد  هک  تسا  یایقیقح  هناـقداص و  ساـسحا  رکـشت ، نیا  یهبقع  دـیروآیم ، تسد  هب  یزوریپ  کـی  هک  یتقو 

. دینکیم تمدخ  ناتمدرم  هب  ناتتلم ، هب  ناتروشک ، هب  دیراد 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

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

: هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - ۴

اب یوتحم  قابطنا  روشک و  یاھزاین  اـب  بساـنتم  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  یلم  سرد  هماـنرب  نیودـت  تیبرت و  میلعت و  یاوتحم  نتخاـس  دـمآزور  - ١-۴

. یناریا - یمالسا تیوھ  گنھرف و  تیوقت  هب  مامتھا  یروانف و  یملع و  یاھتفرشیپ 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اھاج یلیخ  رد  نابز  رب  یهدـنوشیراج  لومعم و  فراعتم و  یهملک  کی  ناونع  هب  ار  هملک  نیا  تسا ؛ ناشخرد  یهمانراک  کی  لاس ، دـنچ  یـس و  نیا  رد  هاپـس  یهماـنراک 

رد ناوتیم  ار  ناریا  تلم  تیوھ  تیـصخش و  قامعا  ینعی  تسا ؛ تلم  کی  یهبرجت  رگـشیامن  عقاو  رد  تدـم  نیا  رد  هاپـس  یهماـنراک  تسا . نیا  هیـضق  عقاو  منکیمن ، ضرع 

تیبرت ار  یماظن  ناھدنامرف  نیرتیوق  نیرتشوھاب و  تمواقم .» تدھاجم و   » نادیم هچ ؟ نادیم  دش . نادیم  دراو  هدیقع  نامیا و  اب  هاپـس  نوچ  درک ؛ هدھاشم  همانراک  نیا 

هاگـشناد چـیھ  دـندش ، هاپـس  رد  گنج  نادـیم  یهتـسجرب  یاھتسیژتارتسا  اھیگنرف  ریبعت  هب  ناحارط و  لاس ، یـس  زا  رتمک  یناوج و  نینـس  رد  هک  یناسک  نیا  درک ؛

نآ دوـب ؛ هدـیقع  ناـمیا و  یاـنبم  رب  یهدـش  هتـشاذگانب  ناـمزاس  نیا  تیبرت  تسا ، یناروـن  یاـضف  هک  دوـب  اـضف  نیا  تیبرت  دوـب ، هاپـس  تـیبرت  نـیا  دـندوب ؛ هدـیدن  یماـظن 

نیا رب  یهوـالع  گـنج ؛ یهنیمز  رد  نیا  تسا . هاپـس  رنھ  نیا  درک ؛ تیبرت  درک -  دـھاوخن  شوـمارف  ار  اـھنآ  مـسا  اـم  خـیرات  اـم و  تـلم  زگرھ  هـک  ار -  هتـسجرب  یاھتیـصخش 

یهعومجم هب  هاپـس  یناـسنا  تارداـص  هداد ؛ لـیوحت  هدرک و  تیبرت  هاپـس  مینیبیم  زاـب  یماـظن ، ریغ  یهنیمز  رد  مھ  ار  روشک  ناریدـم  نیرتـھب  نیرتیوـق و  نیرتریبدـتاب و 

. تسا نیا  هاپس  یهمانراک  تسا ؛ زیمآراختفا  ینالوط و  تسرھف  کی  یمالسا  یروھمج  ماظن  یتیمکاح  یاھهاگتسد 

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

مھ و  نیلوئـسم ، داحآ  یهفیظو  مھ  مھ ، نیا  زا  دعب  تسا ، هدرک  ادیپ  شیازفا  تزع  نیا  مھ  زور  هب  زور  تسا ، یقاب  تزع  نیا  درک ، زیزع  ار  ناریا  تلم  یمالـسا ، یروھمج 

. دسرب تفرشیپ  هب  دناوتیم  دنامیم و  زارفارس  دوخ  تزع  اب  دوخ ، یلصا  تیوھ  اب  تلم ، کی  دننک . عافد  نآ  زا  دنراد ، ساپ  ار  تزع  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  مومع  یهفیظو 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد هعماج و  رد  هکنیا  یارب  دـینک  هدافتـسا  اھنیا  زا  تسھ ؛ امـش  رایتخا  رد  ییاھربنم  دـیراد و  یراذـگریثات  نتفگ و  یارب  یھاگیاج  ناتهمھ  هللادـمحب  دـیتسھ ، اجرھ  امش 

حور و یگنھرف  یاھشزرا  تسا . تلم  کی  تیوھ  گنھرف  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دیناشنب ؛ دوخ  یهتسیاش  یعقاو و  هاگیاج  رد  ار  گنھرف  یهلئسم  روشک  ناگبخن  مشچ 

هیشاح و تسایس  داصتقا و  تسین ، تسایـس  لیذ  هیـشاح و  تسین ، داصتقا  لیذ  هیـشاح و  گنھرف  تسا . گنھرف  رب  بترتم  زیچ  همھ  تسا . تلم  کی  یقیقح  یانعم 

. درک هجوت  دیاب  نیا  هب  دنگنھرف ؛ رب  لیذ 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ریز دیھدب  ار  ناتدوخ  ىاناوت  ىاھهناش  دیاب  هک  دیتسھ  امـش  تسا ؛ امـش  لام  نآ  ىهدنیآ  تسا ، امـش  هب  قلعتم  روشک  نیا  هک  زیزع -  ىاھناوج  امـش  صوصخب  دینادب - 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 8 
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زا ىکی  هک  دندرک  عافد  ناشدوخ ، ىلم  تیوھ  نامیا و  نید و  زا  روشک ، لالقتـسا  زا  ىلم ، فرـش  زا  دندرک و  ار  راکنیا  زورید  ىاھناوج  هکنانچمھ  گرزب ، تیلوئـسم  نیا  راب 

. دنتسھ مالیا  مدرم  نیمھ  نآ  مھم  رھاظم 

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

« تیعمج یلک  یاھتسایس  »

...

جراخ نایناریا  و  نانیشنزرم ؛ نایم  رد  هژیوب  ینیمزرـس  هنھپ  رد  یعامتجا  ییارگمھ  قافو و  اقترا  و  یبالقنا ) یمالـسا ، یناریا ،  ) یلم شخبتیوھ  یاھهفلوم  تیوقت  - ١٣

. روشک زا 

نارعاش  / ٢١/١٣٩٣/٠۴ رادید  رد  تانایب 

اھنآ ىگنھرف  ىاھهصخشم  زا  تسا  ترابع  اھتلم  تیوھ  ىلم . تیوھ  ظفاح  تسا ، ىلم  تیوھ  ظفاح  رعش ، تسا ؛ رعش  ىعامتجا  درکراک  رعش ، دروم  رد  رگید  ىهلئسم 

مـضھ تلم  نیا  دوشب ، هتفرگ  ىتلم  کی  زا  نیا  هچنانچ  رگا  تسا ؛ لصا  ىگنھرف ، تیوھ  نیا  دـھدیم . لیکـشت  ار  تلم  کی  ىگنھرف  تیوھ  نیا  اھنآ ؛ ىگنھرف  ىاـھتیزم  و 

ندوبن لثم  وا  ندوب  اما  تسھ ، تسین ؛ ىزیچ  اما  دریگیم  رارق  ىیایفارغج  ىهصخـشم  کی  رد  الاح  دش ؛ دھاوخ  دوبان  هملک  ىقیقح  ىانعم  هب  عقاورد  ىنعی  دـش ، دـھاوخ 

تیوھ باب  رد  هک  دـنک ؛ هیذـغت  دـنک و  ىنغ  دـنک و  تیوقت  مھ  ار  ىگنھرف  تیوھ  نیا  دـناوتیم  رعـش  تسا . تلم  کی  هعومجم و  کی  تاـیح  ىهمھ  ىگنھرف ، تیوھ  تسا ؛

، تسا ىروابادـخ  مایپ  تسا ، دـیحوت  مایپ  تسا : شزرااب  ىلیخ  اھنیا  ىاھمایپ  مینیبىم  گرزب -  ناروآنابز  مینکیم -  هاگن  هک  نامدوخ  خـیرات  ىارعـش  هب  زاـب  مھ  ىگنھرف 

هک اھىضعب  اب  مرادن ؛ ىیانـشآ  ىلیخ  رگید  ىاھتلم  راعـشا  اب  هدنب  الاح  تسا . روآتفگـش  اتقیقح  دراد  دوجو  دروم  نیا  رد  هک  ىیاھهموظنم  اعقاو  تسا ؛ ىراکتـسرد  مایپ 

ىانعم هب  ىنعی  تسا ؛ تمکح  زا  رپ  ىولوم -  ىونثم  ظفاح ، ناوید  ىماظن ، ىهسمخ  ىـسودرف ، ىهمانھاش  ىدعـس ، ناتـسوب  ىـسراف -  رعـش  اـفاصنا  میراد ، ىیانـشآ 

فیرعت ام  تلم  ىارب  ىتیوھ  کی  هتـسناوت  اھنیا  تسھ ؛ اھباتک  نیا  رد  رخاف  هتـسجرب و  رایـسب  ىاھرکف  الاو ؛ ىاھهشیدنا  اھباتک و  نیا  رد  دنزیم  جوم  تمکح  هملک ، ىعقاو 

. دنک

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هاـگن اـب  دـینکیم ، لـیلحت  ار  هقطنم  لـئاسم  دـییآىم  وجـشناد  ناوـج  امـش  هـکنیا  دوـب . روـشک  رد  حیحـص  تینـالقع  ىاـیحا  ىمالـسا ، بـالقنا  تامدـخ  نـیرتمھم  زا  ىکی 

ار نیا  تسا ؛ روشک  کی  ىنالقع  تایح  ىهدنھد  ناشن  نیا  دیتسیاىم ، دینکیم و  لیلحت  ار  هقطنم  ثداوح  دینکیم ، ىفرعم  ار  نمـشد  دـینیبىم ، ار  لئاسم  هنافاکـشوم 

، دننکیم ریقحت  ار  تلم  دنبرغ ، قشاع  هک  ىیاھنایرج  هدزبرغ -  ىاھنایرج  نامھ  قباس . لکـش  نامھ  هب  دـندرگرب  دـھاوخیم  ناشلد  زاب  اھىـضعب  زورما  داد . ام  هب  بالقنا 

گنھرف روشک ، روما  ىارب  دـنیایب و  هراـبود  اـھنامھ  هک  دـھاوخیم  ناـشلد  ىبرغ -  نیطلـسم  عفن  هب  دـننکیم  ریقحت  ار  ىلم  تیوـھ  گـنھرف و  دـننکیم ، ریقحت  ار  اھهتـشاد 

. دننک ىفرعم  دننک و  نیعم  صخاش  روشک ، ىریگتھج  روشک ،

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، مزع یاراد  تعاجـش ، یاراد  ملاع ، طاقن  زا  یرایـسب  زا  شیب  لیـصا  قیمع و  یخیراـت  یگنھرف و  یهقباـس  یاراد  ینویلیم ، دـنچوداتفھ  تلم  کـی  گرزب ، روشک  کـی  اـم 

. دش رھاظ  سدقم  عافد  لاس  تشھ  رد  شاهنومن  کی  میتسھ ؛]  ] دنکیم عافد  دوخ  تیصخش  زا  دوخ و  تیوھ  زا  هک  یتلم 

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  دیدھت  حبش  ریز  رد  هرکاذم  ممھفیمن  نم  میرادن . دنرادن ، یساسح  مھم و  یلیخ  یاھتیلوئسم  هک  یدارفا  نآ  هب  راک  الاح  ( ٧ (؛ دندرک یماظن  دیدھت 

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

نیا هن ، تسین ؛ ینارنخـس  یربـنم و  فرح  نیا  منکیم ؛ ضرع  هبـساحم  عـالطا و  یور  زا  منکیم ، ضرع  نم  هک  مھ  نـیا  دنتـشاد . یزیرهماـنرب  اـم  هاگـشناد  یارب  اـھیبرغ 

اھیبرغ دناهدرک . قیقحت  الماک  اھنیا ، دننام  یجراخ و  تسایس  لئاسم  ای  یعامتجا  یسانشهعماج و  لئاسم  رد  دنتـسھ  قیقحت  لھا  هک  یناسک  تسا ؛ هدشقیقحت 

دنوشب و تیبرت  اھنآ  یگدنز  کبـس  اب  اھنآ ، یهویـش  اب  اھنآ ، قالخا  اب  اھروشک  نیا  رد  هک  ییاھمدآ  تیبرت  یارب  دندرک  یزیرهمانرب  دـندیمانیم ، موس  ناھج  ار  نآ  هچنآ  یارب 

هاگشناد دنتساوخیم  ینعی  دنتـشاد ؛ یاهمانرب  نینچ  کی  اھنآ  مھ  ام  هاگـشناد  یارب  دنتخیر . اھنآ  هک  هدوب  یاهمانرب  نیا  دنریگب ؛ هدھع  هب  ار  روشک  نآ  یهرادا  دننک و  دشر 

رارق المع  برغ  فادـھا  تمدـخ  رد  ام  هاگـشناد  ینعی  دـشن ؛ اما  دوب  نیا  اھنآ  رظن  دـتفیب ؛ قافتا  ناریا  رد  دـنلیام  اـھیبرغ  هچنآرھ  ندـش  ریزارـس  تمـسهب  دـشاب  یلپ  اـم 

یدودح ات  بخ  دشاب ، یبرغ  یگدـنز  کبـس  یبرغ و  راکفا  ژاپمپ  لحم  هاگـشناد  دنتـساوخیم  اھنآ  تسا . ام  روشک  گرزب  تاکن  مھم و  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  نیا  تفرگن ؛

یناسک اھنآ  ناخاضر ، نامز  رد  هاگشناد  سیسات  یهرود  نامھ  رد  صوصخب  دندوب ؛ راک  سار  رد  هک  یناسک  نآ   - تسین یدیدرت  نیا  رد  دندش ، قفوم  ییاھاج  کی  رد  مھ 

یناریا تیوھ  درک . ار  شدوخ  راک  یناریا  تیوھ  نوچ ] [ ؛ دندشن قفوم  تیاھن  رد  اما  دیاهدینش - ار  ناشیاھفرح  هک  دندوب  یبرغ  ندمت  هب  برغ و  هب  دقتعم  اپاترـس  هک  دندوب 

یزیچ اھنت  ناشگنھرف ؛ ناشبادآ ، ناشنابز ، دندش : لح  یتدم  زا  دعب  ناریا  رد  یوحن ، کی  هب  دـندرک  مجاھت  ناریا  هب  هک  یناسک  یهمھ  خـیرات ؛ رد  تسا  یبیجع  زیچ  کی 

یاـھبرع مجاـھت  دروم  یاـھروشک  رد  ـالاو  درک ؛ لوبق  نادـند  نب  زا  ار  مالـسا  یناریا  دـنام و  دـشن ، قرغ  ناریا  رد  ناریا و  دـمآ  مالـسا  هک  تسا  مالـسا  تسا ، ینثتـسم  هک 

ناریا اما ] ، ] دـش یبرع  ناشنابز  دـش ، ضوع  شنابز  تاماش  دـش ، ضوع  شنابز  نیطـسلف  دـش ، ضوع  شنابز  رـصم  تسا ؛ هدـش  ضوع  نابز  دـناهتفر  اجرھ  ناملـسم ،

یناریا تیوھ  دش ، روجنیمھ  مھ  اجنیا  تسا . ام  روشک  لام  هک  تسا  یتیـصوصخ  نیا  ناریا ؛ رد  تسا  یبیجع  زیچ  کی  ینعی  دنام ؛ یقاب  یـسراف  دـشن ، ضوع  شنابز 

. درک ار  شدوخ  راک 

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

؛ یوردـنت هب  دـینکن  مھتم  ار  یھللابزح  ناناوج  ار ، یبالقنا  نایرج  ار ، نموم  نایرج  هن ، تسا ؛ ناشرظن  دروم  نموم  یھللابزح و  نایرج  یوردـنت ، دـنیوگیم  یتقو  یـضعب 

، دـشاب مزال  یلم  تیوھ  زا  عافد  دـشاب ، مزـال  اـھزرم  زا  عاـفد  هک  مھ  ییاـجنآ  دنرـضاح ، نادـیم  رد  صـالخا  یهمھ  اـب  دوجو ، یهمھ  اـب  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھنیا 

، دشابن دییات  لوبق و  دروم  هک  دوشب  عقاو  یاهیـضق  کی  ییاج  کی  هکنیا  فرـص  هب  دنیآیم . نادـیم  هب  هک  دنتـسھ  اھنیمھ  دـشاب ، حرطم  نداد  نوخ  نداد و  ناج  یهلئـسم 

؛ تسا یطلغ  راک  دشاب  هدرک  یسکرھ  دوب و  یطلغ  راک  دوب ، یدب  رایسب  راک  هتبلا  هک  ناتسبرع  ترافس  یهیضق  لثم  دنشکب ، طسو ]  ] ار اھیھللابزح  یاپ  اروف 

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

، مینک ظفح  ار  ناـمیلم  تیوھ  تزع و  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیداھج  تکرح  مینک ، ظـفح  ار  ناـمیبالقنا  تایـصوصخ  دـیاب  دریگب ، ماـجنا  یقیقح  تفرـشیپ  نیا  میھاوخب  رگا 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 9 
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. دش دھاوخ  تسرد  نیا  مینکب ، تیاعر  ار  اھنیا  رگا  میوشن ؛ مضھ  یناھج  یداصتقا  یگنھرف و  کانرطخ  یهمضاھ  رد  و  میوشن ، مضھ 

نایگنھرف  / ٠٢/١٣/١٣٩۵ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

اب لقتسم و  تیوھ  زیچ ؛ نیلوا  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  ینید  یلم و  لقتسم  تیوھ  وا  رد  هک  تسا  نیا  میریگب ، رظن  رد  نامدوخ  زومآشناد  یارب  تسا  مزال  هک  یزیچلوا  ام 

دامتعا نارگید ، هب  نوکر  یگتسباو ، دشاب ؛ لقتسم  گنھرف  لابند  دشاب ، لقتـسم  داصتقا  لابند  دشاب ، لقتـسم  تسایـس  لابند  هک  میروایب  راب  یروج  ار  نامناوج  تزع .

؛ میبیسآ راچد  تھج  نیا  زا  ام  دنکن . دشر  هیحور  کی  ناونعهب  وا  دوجو  رد  نارگید  هب  یهیکت  نارگید و  هب 

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

فاعـضتسا ینکهشیر  یانعم  هب  تسا ، لھج  ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، رقف  ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، یعقاو  یانعمهب  یعامتجا  تلادـع  ینعمهب  ادـخ  نید  تیمکاـح 

تمالـس نیماـت  یاـنعمهب ] ، ] تسا یعاـمتجا  یاھبیـسآ  ینکهشیر  یاـنعمهب ] ، ] تـسا یمالـسا  یاھـشزرا  یهموـظنم  یرارقرب  یاـنعمهب  ادـخ  نـید  تیمکاـح  تـسا ؛

[ یانعمهب ، ] تسا یللملانیب  رادـتقا  نیمات  یناریا و  یلم  تیوھ  یلم و  تزع  نیمات  یاـنعمهب ] ، ] تسا روشک  یملع  تفرـشیپ  یونعم و  یقـالخا و  تمالـس  یمـسج و 

تـسرد داد ؛ تکرح  تمـس  نیا  هب  ار  ام  ماما  تسا و  جردـنم  ادـخ  نید  تیمکاح  رد  همھ  اھنیا  تسا ؛ هداد  رارق  نیمزرـس  نیا  رد  دـنوادخ  هک  تسا  ییاـھتیفرظ  ندرک  لاـعف 

. دندربیم دندناشکیم و  تمس  نآ  هب  ار  ام  توغاط  میژر  رد  هک  یھار  نآ  لباقم  یهطقن 

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

تکرح فرطنآ  هب  دنیوگیم ، اھنآ  فرطرھ  مینکب ؛ لمع  روجنامھ  ام  دنھاوخیم ، اھنآ  روجرھ  دشاب : روجنیمھ  مھ  ام  زیزع  روشک  یمالـسا و  یروھمج  هک  دنلیام  مھ  اھنیا 

هب دوخ ، یهقباس  مکح  هب  دوخ ، تریغ  مکح  هب  تلم  نیا  دوشیم . عورـش  اجنیا  زا  اوعد  میـشورفن ؛ یکی  هب  میـشورفب ، یکی  هب  مینک ؛ رھق  یکی  اب  میدـنبب ، یکی  اب  مینک ؛

. تسا نیا  هزرابم  دھدیمن ؛ هزاجا  مالسا  تسا ! هداتسیا  مالسا  مکح  هب  دوخ و  تیوھ  مکح 

شترا  / ٠٧/٠٧/١٣٩۵ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رارق مجاھت  دروم  ناشتیوھ  ناشیاھزرم ، ناـشتلم ، ناـشروشک ، هک  تسا  یزورنآ  اداـبم  زور  اداـبم . زور  یارب  دـنراد  راـظتنا  شمارآ و  یداـمتم  یاـھلاس  حلـسم  یاـھورین 

. دنھدیم سپ  اجنآ  ار  دوخ  ناحتما  دنریگیم و  رارق  عافد  یارب  مدقم  طخ  رد  حلسم  یاھورین  هک  تسا  اجنآ  دریگیم ؛

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

اـھیخلت و تشاد ، ییاـھمغ  اـھیداش و   رگید  یاـھلاس  یهمھ  لـثم  مـھ  لاـس  نآ  مییوـگب  دـیاب  لاـس ٩۵ -  - تشذـگ هک  یلاـس  زا  مینکب  یایباـیزرا  کـی  میھاوـخب  رگا 

یداـش هتـشذگ ، لاـس  رد  میتـشاد  ینیریـش  مھ  تسین . رظن  دروم  یـصخش  لـئاسم  تسا ، تلم  هب  طوـبرم  یاھینیریـش  اـھیخلت و  روـظنم  تشاد ؛ ییاـھینیریش 

ییاھیخلت مھ  روشک ؛ یاج  همھ  رد  ریگارف  یهنانموم  تاـکرح  ناریا و  تلم  ناـیم  رد  هناـناوج  تمھ  یلم ، تینما  یلم ، تزع  هب  تسا  طوبرم  اـھیداش  نیا  هک  میتشاد 

. درک مھاوخ  اھنآ  هب  یاهراشا  هک  تسا  یعامتجا  یداصتقا و  لئاسم  هب  طوبرم  اتدمع  هک  میتشاد 

هب ناریا ، تلم  رادتقا  هب  دـندرک  فارتعا  ایند  یاج  همھ  رد  ام  نانمـشد  لاس . نایاپ  ات  لاس  زاغآ  زا  دوب ؛ دوھـشم  لاس  رـسارس  رد  لاس ٩۵  رد  ناـمزیزع  تلم  ناریا و  تزع   

هب تبـسن  اـکیرمآ  روھمجسیئر  یوس  زا  هک  یایمارتـحایب  کـی  اـب  داد . ناـشن  لاـس  نیا  نوگاـنوگ  یاـیاضق  رـسارس  رد  ار  شدوخ  ناریا  تلم  تیوـھ  ناریا ؛ تلم  تمظع 

میظع عاـمتجا  ناـضمر ، کراـبم  هاـم  رد  سدـق ، زور  رد  دـنداد ؛ ار  نآ  خـساپ  نمھب  مود  تسیب و  زور  رد  تریغ  تـیمح و  اـب  روـشرپ و  مدرم ، دـش ، ناریا  یمالـسا  یروـھمج 

. داد ناشن  ایند  یهمھ  هب  ار  روشک  نیا  یاھفدھ  تیوھ و  مدرم ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

بالقنا و لئاسم  هب  یدـنبیاپ  تھج  زا  مھ  دیـشخرد ؛ شوخ  تھج  ود  زا  ناریا  تلم  یلو  دوب  یداصتقا  تالکـشم  راـچد  روشک  هکنیا  دوجو  اـب  هتـشذگ - لاـس   - لاس ٩۵ رد 

ناـشن هک  دوب  بـالقنا  هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  مدرم  تاـعامتجا  نمھب و  مودوتسیب  میظع  ییاـمیپهار  ندوـب  روـشرپ  نآ  رھظم  هک  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  یاھـشزرا 

دروم شرازگ  هب  لاسما  دوب . ینید  یناـمیا و  لـئاسم  هب  مدرم  یدـنبیاپ  مود ، تھج  دوب ؛ بـالقنا  لـئاسم  هب  ناریا  تلم  یگتـسبلد  ناـجیھ و  روش و  یدـنبیاپ و  ی  هدنھد

زا ینامیا ، لئاسم  هب  مدرم  یگتسبلد  روضح و  روش و  دش ، هداد  ینید  مسارم  ی  هیقب رفص و  هام  مرحم و  هام  رد  ناضمر ، کرابم  هام  رد  روشک  رـسارس  زا  هک  ینانیمطا 

. دوب رتشیب  هشیمھ  زا  مدرم  دـنلب  یاھتمھ  زورب  مدرم و  روضح  ینامیا ، ینید و  لئاسم  هب  طوبرم  یاـیاضق  رد  مھ  بـالقنا ، هب  طوبرم  یاـیاضق  رد  مھ  دوب . رتشیب  هشیمھ 

نمھب مودوتسیب  ییاـمیپهار  هن  دـشکیم . نمـشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوھ  ار و  ناریا  تلم  تکرح  یوس  تمـس و  ـالوا  هک  تھج  نیا  زا  تسا  مھم  یلیخ  نیا 

هب طوبرم  هکلب ] ، ] تسا یـسایس  یهقیلـس  کـی  هب  طوبرم  نیعبرا  ییاـمیپهار  فاـکتعا و  ناـضمر و  هاـم  مرحم و  تاـسلج  هن  تسا و  یـسایس  یهقیلـس  کـی  هب  طوـبرم 

؛ تسا ینید  یبالقنا و  یوس  تمس و  ناریا ، تلم  تکرح  یوس  تمس و  هک  دھدیم  ناشن  نیا  سپ  تسا . روشک  نوگانوگ  قیالس  یهمھ  هب  طوبرم  ناریا و  تلم  یهمھ 

مھ ار  یلم  تدحو  مدرم و  یمومع  عامتجا  هکنیا  مود  کی . نیا  دیشک . نمـشد  تسود و  خر  هب  ار  ناریا  تلم  تیوھ  سپ ] . ] دنـشاب هک  یـسایس  یهقیلـس  رھ  هب  طوبرم 

لئاسم رد  ار  مدرم  یگتـسبمھ  مھ  دـھدیم : ناشن  ار  مھم  یهناشن  ود  نیا  ایاضق  یهمھ  دـینک ، هاـگن  ماـجنا  اـت  زاـغآ  زا  ار  لاـس ٩۵  نیا  امـش  یتقو  داد . ناـشن  همھ  هب 

وسمھ و مدرم  تسا ، بالقنا  تھج  ماظن و  تھج  هک  یلـصا  تھج  رد  اما   - دھدیم ناشن  نوگانوگ  یـسایس  یعرف و  لئاسم  رد  اھرظنفالتخا  دوجو  اب  یگدـنز  یـساسا 

نمـشد و خر  هب  نیا  تسا ، هداد  ناشن  ار  دوخ  ایند  رد  نیا  نامیا ؛ نید و  لئاسم  هب  ماظن و  هب  بالقنا و  هب  دـھدیم  ناشن  ار  مدرم  یگتـسبلد  دـعب  و  کی ، نیا  دـنتھجمھ -

لاس ٩۵. هب ] طوبرم   ] نیا تسا ؛ هدش  هدیشک  تسود 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

. دوب ام  یهعماج  رد  ام و  ناوج  لسن  رد  تکرح ، بالقنا و  یهیحور  تیوقت  ظفح و  هلاستشھ ، عافد  هلاس و  تشھ  گنج  نیا  دئاوف  نیرتگرزب  زا  یکی 

...

کمک لاعتم  یادخ  هک  میاهدرک  لقن  میاهدینش و  میاهتفگ و  اھراب  هک  ار -  یبالقنا  ینید و  تیوھ  یلم و  تیوھ  زا  عافد  یهشیدنا  رکف و  نیا  ام  هک  دوب  نیا  رگید  یهدیاف  کی 

رد هک  یاهعماج  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  میدرک ؛ هبرجت  نامدوخ  رگید  راب  کی  دنکیم ــ  زوریپ  دراد ، دوجو  قح  هار  رد  هک  یعناوم  و  ( ١) قئاوع ربارب ]  ] رد ار  اھناسنا  دنکیم و 

یاھنامرآ اھنامرآ ، نآ  رگا  و  زورما ؛ یداـم  یاـیند  رد  صوصخب  یرایـسب ؛ عناوم  اـب  دوشیم  هجاوم  یعیبط  روطهب  دـنکیم ، تکرح  دراد  ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  تفرـشیپ  تھج 

زوریپ عناوم  رب  دـناوتیم  هک  دـنکب  ساسحا  یتلم  کی  هکنیا  دـیآیم . دوجو  هب  یعناوم  هک  تسا  یھیدـب  دـشاب ، اـھنیا  دـننام  یبلطاـیند و  دـض  یبلطتردـق و  دـض  یونعم و 

، میراد مھ  هدیقع  مییوگیم و  میناوخیم و  ار  اھنیا  دننام  و  ( ٢ «) هبـسح وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  و   » ادخ و هب  لکوت  تایآ ، تایاور و  رد  هلب ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دوشب ،

هدنز مھاوخیم  هک  دنکیم  ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  میھاربا  ترـضح  دـنکیم . قرف  یلیخ  دـنیبب ، مدآ  ار  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  «و  لمع رد  هکنیا  نکل 

شریذپ نیا  لد ، شمارآ  نیا  ( ٣ .) یبلق نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  دھدیم : باوج  یرادن ؟ لوبق  رگم  نموت ؛ ملو  ا  دیامرفیم : دنوادخ  منیبب . ار  اھهدرم  ندـش 

اعدا ناوت  یهمھ  اب  میناوتیم  نالا  ام  داد . ناشن  ام  هب  هلاستشھ -  عافد  گنج -  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تقیقح ، کی  هب  تبـسن  ناسنا  ناج  رواـب و  قاـمعا  زا 

هبرجت ار  نیا  نوچ  دوشب ؛ بلاغ  دـناوتیم  اـھنآ  یهمھ  رب  دزادـنیب و  هجنپ  دـناوتیم  دـنروآیم ، دوجو  هب  وا  لـباقم  رد  هک  ییاھـشلاچ  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  هک  مینکب 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 10 
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ناسنا کی  هعومجم ، کی  هعماج ، کی  لباقم  رد  اھهوک  دشاب ، هتشاد  دوجو  لمع  رد  لد و  رد  نامیا  رگا  ( ۴ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  و ال  میاهدرک .

. تسا یقیاقح  اھنیا  بخ ، دوب . نیا  ام  یارب  گنج  دیاوف  زا  یکی  تشاد . دھاوخن  تمواقم  تردق  دش و  دھاوخ  راومھ  یوق ،

بئاصم عناوم ، ( ١

 ...« تسا سب  یو  یارب  وا  دنک ، دامتعا  ادخ  رب  سکرھ  و  یهیآ ٣ ...« ؛ زا  یشخب  قالط ، یهروس  ( ٢

." ...« دبای شمارآ  ملد  ات  یلو  ارچ ، : " تفگ یاهدرواین ؟ نامیا  رگم  یهیآ ٢۶٠ ...« ؛ زا  یشخب  هرقب ، یهروس  ( ٣

.« دیرترب امش  هک  دیوشم ، نیگمغ  دینکم و  یتسس  دینموم ، رگا  و  « ؛ یهیآ ١٣٩ نارمعلآ ، یهروس  ( ۴

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

ام حلـسم  یاھورین  ناریا و  تلم  تکرح  هلـصاف ، نیا  رد  تسا ؟ هلـصاف  ردقچ  لاس ۶١  لوا  هام  شـش  ات  لاس ۵٩  مود  یهمین  ینعی  گنج ، عورـش  لوا  هاـم  شـش  زا  بخ 

رد رھـشمرخ  حتف  سدقملاتیب و  و  نیدرورف ، رد  لاس ]  ] لوا رد  نیبملاحتف  ینعی  دمآ ؛ دوجو  هب  لاس ۶١  لوا  هام  هس  ود  نامھ  رد  مھم  گرزب و  تایلمع  ود  هک  دـش  نانچنآ 

نادرحبد زا  ینعی  دـندزیم -  هراپمخ  اب  ار  زاوھا  یرتمولیک  هد  زا  هک  یھاـم  ناـمھ  اـم  ینعی  دوب ! عیرـس  تکرح  روجنیا  تفر ، شیپ  روجنیا  ینعی  دادرخ ؛ لوا  تشھبیدرا و 

رد ریـسا  رازھ  دنچ  نیبملاحتف و  رد  ریـسا  رازھ  دنچ  هک  تیعـضو  نیا  هب  میدیـسر  تیعـضو  نآ  زا  دوب -  هراپمخ  شتآ  ریز  زاوھا  تسا ، رتمولیک  هد  دودـح  مرظن  هب  زاوھا  ات  هک 

ینعی هتشاد ؛ همادا  تلاح  نیمھ  گنج  رخآ  ات  داتفا .] قافتا   ] رگید لئاسم  اھورین و  ماکحتـسا  رھـشمرخ و  نتفرگ  رایـسب و  یاھنیمزرـس  نتفرگ  و  میتفرگ ]  ] سدقملاتیب

. داتفا قافتا  نیا  و  میسانشب ؛ ار  نامدوخ  میورب و  شیپ  مینک و  ادیپ  تفرعم  میوشب ، انشآ  نامدوخ  تردق  هب  نامدوخ ، تیوھ  هب  میتسناوت  ام  زورهبزور 

...

هجوت ار  راک  تیمھا  مھاوخیم  نم  تسا . اھهرطاخ  تشادـساپ  تشادـھگن و  یهجیتن  نیا  مییایب ؛ قئاـف  هناـنموم  میناوتیم  اھـشلاچ  یهمھ  رب  اھیتخـس و  یهمھ  رب  اـم 

ییاھباتک نیا  تسا . مھم  اھنیا  یهمھ  دنتفگ ، ناتـسود  هک  ییاھزیچ  نیمھ  تایئزج ، نیمھ  دوشب . شومارف  دـیراذگن  ار  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  یهرطاخ  دـینکب ؛

، تایبدا شراگن و  رد  مھ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یرنھ  راک  هناتخبـشوخ  هتبلا  تسین . یرنھ  راک  کی  افرـص  تسا ؛ دنمـشزرا  اھنیا  تسا ، مھم  دوشیم  هتـشون  هک 

ظاحل زا  یرنھ و  ظاحل  زا  میورب . ولج  دیاب  میرتبقع ؛ یضعب  رد  میرتولج ، یـضعب  رد  هتبلا  دریگیم . ماجنا  دراد  هناتخبـشوخ  یبوخ  یاھراک  اھراک ؛ روطنیا  امنیـس و  رد  مھ 

کی عقاو  رد  دـسیونیم ، اقآ  نآ  هک  یباتک  نیا  دزاسیم ، اقآ  نیا  هک  یملیف  نیا  تسا . یرنھ  راک  نیا  زا  رتالاب  اھنیا  یهلئـسم  اما  تسا ؛ یـشزرااب  یاھراک  یبدا ، یاھهبنج 

یاھ هیاـپ تیوـقت  تسا ، بـالقنا  یاـھهیاپ  تیوـقت  مینک ؛ رتراگدـنام  ار  اـھنیا  میھاوـخیم  مینک ، مکحتـسم  ار  اـھنیا  میھاوـخیم  هک  تسا  ییاـھ  هیاـپ نیا  هب  نامیـس  قـیرزت 

. تسا شزرااب  یلیخ  تسا ؛ یلم  تیوھ  تیوقت  تسا ، روشک  تفرشیپ 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

کی هک  دوبن  یـسایس  ییاج  هباج کی  افرـص  دـش ، ققحم  یھلا  ی  هدارا وا  ریبدـت  تسد  اب  درک و  ادـیپ  ققحت  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  هب هک  یمالـسا  بالقنا  زیزع ! یاھناوج 

یهصرع رد   - روشک تسایـس  رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب ؛ قیمع  لوحت  کـی  بـالقنا  هکلب  دوبن ، نیا  اـھنآ ؛ یاـج  رـس  دـنیایب  رگید  هورگ  کـی  دـنورب ، راـنک  تردـق  سار  زا  یھورگ 

هب یهتـسباو  یثرا  یهتـسب  یروتاـتکید  کـی  هک  دوب  اـنعم  نیا  هب  لوحت  نیا  تسایـس  یهصرع  رد  یناریا . یهعماـج  نتم  رد  دوب  یلوحت  مھ  دوب - یقیمع  لوحت  تساـیس 

دنلبرس تسا و  لقتـسم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  هک  هیاپمدرم  تموکح  کی  هب  درک  لیدبت  ار - یتموکح  نینچ  کی   - دوب مکاح  روشک  رد  هک  ار  ناگناگیب  ورهلابند  نانمـشد و 

نیا اب  ناریا  دوب ؛ هدـش  تیوھیب  یهعماج  کی  ام  یهعماج  مھ ، هعماج  نتم  یهصرع  رد  داتفا . قافتا  میظع  لوحت  نیا  تسایـس ، یهصرع  رد  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا و 

برغ و ورهلابند  یهعماج  کی  هب  دوب  هدـش  لیدـبت  روشک ، نیا  رد  یرـشب  میظع  فراعم  نیا  اب  هفـسلف ، نیا  اب  دنمـشناد ، همھنیا  اـب  تمظع ، نیا  اـب  یگنھرف ، یهقباـس 

نیا ون ؛ فرح  یاراد  تیقالخ ، یاراد  تلاصا ، یاراد  لالقتـسا ، یاراد  تیوھاب ، یهعماج  کی  هب  دـنک  لیدـبت  ار  هعماـج  هک  دوب  تیعـضو  نیا  رییغت  بـالقنا  فدـھ  تیوھ . نودـب 

. دناسر یزوریپ  هب  ار  بالقنا  نیا  مدرم ، کمک  هب  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یلوحت  نینچ  کی  یمالسا ، بالقنا 

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

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

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

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

صیخشت هھاریب  زا  ار  هار  میھاوخب  رگا  دینکب ، یرادربهرھب  اھنآ  زا  دیناسرب و  تیلعف  هب  دناهتخانشان  زونھ  مھ  اھتیفرظ  نیا  زا  یرایـسب  هک  ار  روشک  یاھتیفرظ  دیھاوخب  رگا 

ار ام  تسا ؛ هھاریب  اھهار  نیا  زا  یضعب  هک  دننکیم  هدھاشم  ار  ییاھهار  یھاگ  ناشدوخ  لباقم  رد  فلتخم ، یاھـشخب  اھتلود و  روشک ، نیلوئـسم  ناسنا ، نوچ   - میھدب

ایناث مینک ، باختنا  تسرد  ار  اھنآ  مینک و  صخشم  ار  نامیریگمیمصت  یاھکالم  الوا  هک  میراد  جایتحا  میھدب ، ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  و  دناسریمن - دوصقم  لزنمرـس  هب 

لوط رد  دراد ؛ دوجو  ییاھـشزغل  اجنیا  رد  ابلاغ  مینکب ؛ باـختنا  تسرد  ار  یریگمیمـصت  یاـھکالم  میناوتب  دـیاب  تسا . نم  زورما  ضرع  نیا  مینک ؛ هدافتـسا  ناـمیاھهبرجت  زا 

. درک مھاوخ  ضرع  الاح  زورما ؛ هن  فلتخم ، یاھنارود  لوط  رد  نامز ،

الاح تسا ؛ یلم  عفانم  نیمات  اھتلود ، یارب  یریگمیمـصت  کالم  ینعی  تسا ؛ یلم  عفانم  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یلک  فرح  نآ  اعبط  تسیچ ؟ یریگمیمـصت  کـالم  بخ ،  

یلم عفاـنم  اـعقاو  ار  یزیچ  هچ  مینک ؛ ییاسانـش  یروجهچ  مینک ، فیرعت  یروـجهچ  ار  یلم  عفاـنم  هک  تسا  اـجنیا  هلئـسم  تدـمدنلب . عفاـنم  هچ  تدـمهاتوک ، عفاـنم  هچ 

یلم تیوھ  اب  هک  دنتـسھ  یلم  عفانم  یتقونآ  یلم  عفانم  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  مھاوخیم  تسا و  هدنب  رظن  دروم  هک  یـساسا  یهتکن  نآ  هن . ار  یزیچ  هچ  مینادب و 

ار یزیچ  ام  هک  ییاجنآ  الاو  دنـشابن ، ضراعت  رد  تلم  تیوھ  اب  هک  دنتـسھ  یلم  عفانم  اعقاو  عفانم  یتقونآ  دنـشابن . ضراـعت  رد  ناریا  تلم  یبـالقنا  تیوھ  اـب  ناریا ، تلم 

زا لبق  ات  هطورشم  نارود  زا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسین ؛ یلم  عفانم  نیا  میاهدرک ، هابتـشا  اعطق  مینکیم ، لامیاپ  ار  یلم  تیوھ  نکل  میریگیم  رظن  رد  یلم  عفانم  ناونعهب 

. هدمآ شیپ  تلاح  نیا  راجاق ، نارود  رخاوا  زا  یولھپ ، نارود  زا  لبق  زا  هتبلا  دـندرک . لامدـگل  اپ  ریز  ار  یلم  تیوھ  هدوب ؛ ام  روشک  یگـشیمھ  تشونرـس  هنافـساتم  بالقنا ،

ینعی نیا  دـندرکیم ؛ ارجا  هدیـسریم و  نازاسمیمـصت  ناریگمیمـصت و  ناریدـم و  رظن  هب  ناریا  تلم  عفاـنم  ناوـنعهب  هک  تسا  هدـش  ییاـھزیچ  لاـماپ  هشیمھ  یلم  تیوـھ 

کی هکنیا  تسا . یلیخت  عفانم  ارھق  هک  دریگب ، رارق  یلم  عفانم  عبات  یلم  تیوھ  هکنیا  هن  دوشب ، هداد  قیبطت  یلم  تیوھ  اب  یتسیاب  یلم  عفاـنم  تبـسن . ندرک  سوکعم 

کی هب  ینعی  تسا . یلم  تیوھ  ندرک  لاماپ  نامھ  نیا  مینک ،» یقرت  مینک ، تفرشیپ  میناوتب  هکنیا  ات  میوشب  یگنرف  دیاب  اپ  نخان  ات  رس  قرف  زا  ام   » هک دیوگب  دیایب  یرفن 

، دـینک اھر  ار  ناتزیچ  همھ  دـییایب  امـش   » دـنیوگیم یونعم  نوگانوگ  یاھهیامرـس  همھنیا  اب  تاداقتعا ، همھنیا  اب  یوق ، ینغ و  گـنھرف  اـب  یخیراـت ، یهقباـس  اـب  یتلم 

ادج شاهمزال  هک  تلم  یارب  دـننکیم  میـسرت  دـننکیم و  ریوصت  ار  یعفانم  کی  ینعی  دـینک .» تفرـشیپ  دـیناوتب  تقونآ  ات  یبرغ ، دـیوشب  اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  رود ، دـیزیرب 

نارود رخاوا  زا  مدرک ، ضرع  هتبلا  دیسر ؛ ٰیلعا  دح  هب  یولھپ ، نارود  رد  هک  تسا ؛ تلم  ندرک  تیدوجومیب  تلم و  ندرک  تیوھیب  نامھ  نیا  تسا ؛ یلم  تیوھ  زا  ندش 

. داد رییغت  درک ، ضوع  ار  هاگن  نیا  دمآ ، بالقنا  دوب . هدش  عورش  راجاق 

درک طابنتسا  درک و  جارختسا  نآ  ساسارب  ار  یلم  عفانم  درک ؛ یراشفاپ  نآ  رب  درک و  فیرعت  تلم  یارب  یتیوھ  کی  هک  تسا  نیمھ  یمالـسا  بالقنا  گرزب  یاھراک  زا  یکی   

همھنیا اب  هیامرس ، همھنیا  اب  ام  روشک  دینک  هظحالم  امش  هکنیاامک  میسریمن ؛ اعقاو  مھ  یلم  عفانم  هب  یلبق  لکش  نآ  رد  ام  درک . لابند  درک و  قیدصت  درک و  میـسرت  و 

رد تشادن . دوب  ایند  رد  هک  یلیس  نآ  اب  بسانتم  شناش و  اب  بسانتم  تفرشیپ  چیھ  بالقنا  زا  لبق  ات  هطورشم  نارود  زا  تیوھ ، نیمھ  نداد  تسد  زا  رطاخهب  تاناکما ،

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 11 
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، هن ام  روشک  رد  اما ] [ ؛ تفر شیپ  یرگید  روج  یگدـنز  فلتخم  یاھـشخب  ظاحلزا  یروانف ، ظاـحلزا  یملع ، ظاـحلزا  ولج  تمـس  هب  تکرح  هدـنز ، لاـعف و  هتفرـشیپ و  یاـیند 

هب میراد  مینکیم  ساسحا  میراد ، تفرشیپ  مینکیم  ساسحا  بالقنا  زا  دعب  زا  ام  هدش . ضوع  تیعضو  هاگن ، نیا  رییغت  اب  فرطنیا  هب  بالقنا  زا  اما  دوب ؛ مکاح  دوکر  فقوت و 

. تسا سوسحم  تفرشیپ  اما  تسا ، دایز  اھیگداتفابقع  هتبلا  مینکیم ؛ تکرح  ولج 

رد یناـسنا ؛ یورین  یاـھهنیمز  رد  یتخاـسریز ، یاـھهنیمز  رد   - فـلتخم یاـھهنیمز  رد  روـشک  یاھدرواتـسد  زا  یتـسرھف  کـی  ـالمجم  دـیاش  لاـس ، لوا  تبحـص  رد  نم   

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 

تیوھ نیا  یبالقنا ؛ و  خیرات ، رد  رادهشیر  ناملسم ، میتسھ  یتلم  ام  دوشیم ؟ فیرعت  یروجهچ  ام  یلم  تیوھ  تسیچ ؟ تیوھ  نیا  ناریا ؛» تلم  تیوھ   » مییوگیم بخ   

. میرادب رود  رظن  زا  دیابن  ار  هس  نیا  دھدیم . لیکشت  ار  ام  تلم  تیوھ  هک  تسا  یلصا  رصنع  هس  ام  ندوب  یبالقنا  و  ام ، یخیرات  قمع  ام ، یناملسم  تسا . ام 

یدنلب راکفا  یاراد  خیرات ، لوط  رد  ام  یناسنا  یاھورین  ینعی  خیرات  رد  ام  یرادهشیر  تسا . ام  تیوھ  یهدنھدلیکشت  مالـسا ، لوصا  اھـشزرا و  ینعی  ام  ندوب  یمالـسا   

؛ دناهداد تکرح  تیرـشب  هب  دناهداد و  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  ینامز ، تیعقوم  بسحهب  خیرات  لوط  رد  و  یروانف - رد  ملع ، رد  هفـسلف ، رد  فلتخم : یاھـشخب  رد   - دـناهدوب

رد ام  تسا . اـطخ  نیا  ریخن ، هدوب ،» روج  نیا لوا  زا  تسا و  اھنآ  هب  طوبرم  اپورا و  برغ و  هب  قلعتم  راـکتبا ، ون و  یرواـنف   » مینک لاـیخ  اـم  هکنیا  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا 

هدز لاثم  دوشیم ؛ رتشیب  تعرـس  دورب ، رتولج  هچرھ  هک  تسا  نیا  یروانف  ملع و  تعیبط  هتبلا  زور . بسانتم  یاھیروانف  میدوب ؛ یروانف  رد  زاتـشیپ  ورـشیپ و  ییاـھنارود 

یاھروشک اب  یملع  یهتفرـشیپ  یاھروشک  یهلـصاف  هکنیا  تلع  دوشیم . رتشیب  هتـسویپ  مھ  تعرـس  دریگب ، ماجنا  تفرـشیپ  هچرھ  منکب . مھاوخیمن  رارکت  اھراب و  میا 

یروانف لئاسم  رد  ورـشیپ  ناـمدوخ  یهناـمز  بساـنت  هب  هتبلا  زور  نآ  اـم  دـنکیم . داـیز  مھ  ار  تعرـس  یملع ، یاھتفرـشیپ  تسا ؛ نیمھ  دوشیم ، داـیز  اـمئاد  هداـتفابقع 

؛ بالقنا دـعب  و  خـیرات ؛ رد  یرادهشیر  یناملـسم و  نیاربانب ، اھیناریا . اـم  هلمج  زا  دنتـشاد ، ار  تلاـح  نیا  یقرـش  یاـھروشک  زا  یلیخ  ناریا ، ناونع  هب ام  طقف  هن میدوب ؛

دوب نیا  نآ ، مھم  ملق  کی  دنک و  ضوع  ار  روشک  تیعضو  تسناوت  مالسا  هب  یهیکت  اب  هک  یقیمع  یلوحت  تکرح  نآ  ینعی  بالقنا  تسا . ام  تیوھ  زا  یمھم  شخب  بالقنا 

، دشیم فیرعت  اھتموکح  لیذ  رد  الـصا  یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  ناریا ، تلم  دوب ؛ هراکچـیھ  روشک ، رد  تلم  درک . روشک  یهرادا  نتم  دراو  دروآ ، نوریب  هیـشاح  زا  ار  تلم  هک 

. دوب نیمھ  تلم  شقن  دربیم ؛ گنج  هب  ار  اھنآ  دربیم و  حالـس  ریز  تفرگیم ، ار  تلم  زا  یاهدع  تشاد ، یگنج  یھاشداپ  یتقو  هلب ، تشادـن .] اھتموکح   ] داجیا رد  یـشقن 

. تشادـن دوجو  یزیچ  نینچ  دنـشاب ، هتـشاد  شقن  روشک - کی  یهجرد  نیلوئـسم  دـسرب  هچ   - یلوئـسم کی  نییعت  رد  یتسایـس ، کی  نییعت  رد  دـنناوتب  تلم  هکنیا  اـما 

روز یلبق  نآ  دـنک ؛ تموکح  دـیایب  یرگید ]  ] نآ ـالاح  درکیم ، تموکح  نیا  هک  نانچمھ دیایب ؛ تموکح  یدعب  یهلـسلس  نآ  دورب ، هلـسلس  نیا  ات  دوب  هتـسشن  رظتنم  تلم 

زا دعب  ناریا  تلم  فرط - نیا  هب  ناتـساب  نارود  زا  خیرات  ینرق ، نیدنچ  خیرات   - ام خیرات  لوط  رد  راب  نیلوا  دنتـشادن . یـشقن  ناریا  تلم  دیوگب ! روز  دیایب  یدعب  الاح  تفگیم ،

نیلوئـسم یروھمج ، تساـیر  یربھر ، زا  روشک ، لوئـسم  نیرتـالاب  زا  تسا ، مولعم  هک  نانچمھ دـننکیم . نییعت  دـندش و  نتم  دراو  هیـشاح  زا  دـندرک ، ادـیپ  شقن  بالقنا ،

، دوب یثداوح  نیرت  مھم زا  ملق  کی  نیا  دنھدب . باوج  تلم  هب  دیاب  دنھدب ؛ باوج  دیاب  تلم  هب  دنیآیم و  راک  رـس  دـننکیم و  ادـیپ  تیلوئـسم  تلم  باختنا  اب  رگید ، نوگانوگ 

هکنآ زا  دـعب  درک . ادـیپ  رییغت  اعبط  یلم  عفانم  یارب  اھرایعم  ینعی  درک ؛ ادـیپ  رییغت  یلم  عفانم  بالقنا ، زا  دـعب  نیارباـنب ، درک . داـجیا  بـالقنا  هک  دوب  یتـالوحت  دوب ، یتارییغت 

لباق یاھتفرشیپ  هب  یگدنام  بقع دش ، لیدبت  یـسایس  لالقتـسا  هب  اھیگتـسباو  دش ، لیدـبت  یرالاسمدرم  هب  اھیروتاتکید  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  دـش ، بالقنا 

نیب رد  ایند و  رد  اھنآ  یالاب  یاھهجرد  وزج  زورما  اھام  هک  یگرزب  عیانص  یروانفتسیز ؛ ونان ، لثم  یمھم  عیانـص  رد  یناسنا ، یورین  رد  اھ ، تخاسریز رد  دش ؛ لیدبت  هجوت 

. هدروآ دوجو  هب  ار  اھنیا  ام  یبالقنا  تیوھ  هک  هدوب  یثداوح  اھنیا  بخ  هریغ . یلاع و  شزومآ  رد  ملع ، رد  میتسھ ؛ روشک  یاهدرخوتسیود 

، هن تلم ؛ یارب  تسا  یتعفنم  ای  تلم  یارب  تسا  یدوس  کی  نیا  هک  مینک  روصت  ام  ولو  تسین ، یلم  عفانم  دشاب ، ضراعت  رد  تیوھ  نیا  اب  هک  یزیچ  نآ  رھ  هجیتن : سپ   

. دیآیمن باسحهب  یلم  عفانم  وزج  دشاب ، هتشاد  هضراعم  ام ، یهنیرید  یخیرات  یهقباس  هتشذگ و  اب  ام ، بالقنا  اب  ام ، مالسا  اب  هچرھ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم تیوھ  اب  هک  تسا  یزیچ  نآ  یلم  تعفنم  تسا و  اھیریگمیمـصت  تحـص  کالم  یلم ، عفانم  نیا ؛ دـش  یریگمیمـصت  یزاسمیمـصت و  ثحب  دروم  رد  ام  یلـصا  فرح 

تلود روشک ، نیلوئسم  ار  نیا  ناریا . تلم  تعفنم  دوشیم  نیا  دشاب ؛ تیوھ  نیا  زا  یهتساخرب  ینعی  دشابن ؛ مھ  رانکرب  نآ  زا  دشاب و  هتشادن  یاهضراعم  هنوگچیھ  ناریا 

اب تیدـض  یهبئاـش  هک  یزیچ  رھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  رد  هراومھ  دـیاب  دـنریگیم ، روشک  یارب  ار  نـالک  یاھمیمـصت  هک  یناـسک  نیا  هننقم ، یهوق  هیئاـضق ، یهوق  مرتحم ،

وزج دشاب ، هتشاد ]  ] لیبقنیازا یزیچ  رھ  ای  نآ ، زا  یهناگیب  ای  ناریا  تلم  یخیرات  یهشیر  اب  تیدض  بالقنا ، زا  یگناگیب  ای  بالقنا  اب  تیدض  مالـسا ، زا  یگناگیب  ای  مالـسا 

. دریگب رارق  دناوتیمن  میمصت  دروم  تسین و  یلم  عفانم 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهلئـسم رد  تسا . مھم  یلیخ  یزاجم  یاضف  تسا ؛ یزاجم  یاضف  یهلئـسم  دراد ، ریثات  دینک - هرادا  ار  روشک  دـیناوتب  هک   - روشک تیریدـم  رد  هک  ییاھزیچ  زا  رگید  یکی 

؛ هتفرگن ماجنا  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  یراک  هدـش ، یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  هنافـساتم  تسا . تاعالطا  یلم  یهکبـش  یهلئـسم  تسا ، رتمھم  همھ  زا  هچنآ  یزاجم ، یاـضف 

مھ یتـسرد  قطنم  دـنکیمن و  لـح  ار  یاهلئـسم  نیا  مینک ، یھاـتوک  اـھهنیمز  نیا  رد  تفرگ ، ار  یزاـجم  یاـضف  یولج  دـیابن  هکنیا  ناونعهب  اـم  هکنیا  دوشیمن . روط ] ] نیا

یاضف  ] دـناهدرک و تسرد  تاعالطا  یلم  یهکبـش  هک  ییاھروشک  یزاجم ؛ یاضف  اب  دـنریگرد  زورما  ایند  یهمھ  تسین ، هک  ام  صوصخم  یزاجم  یاضف  زورما  بخ  تسین .

زمرق طخ  اھهنیمز  نیا  رد  اھروشک ، نیرتیوق  اھروشک ، نیرتھب  دنتـسین . ات  ود  یکی  ناشدوخ ، رظن  دروم  یاھـشزرا  عفن  هب  ناـشدوخ و  عفن  هب  دـناهدرک  لرتنک  ار ] یزاـجم 

. دننکیم لرتنک  دنھدیمن ؛ هار  ار  هیضق  نیا  یهنحص  تشپ  رس و  تشپ  یاھهاگتسد  اکیرمآ و  یوس  زا  یهدشمازعا  یزاجم  یاضف  یاھـشخب  زا  یلیخ  دنھدیمن ؛ هار  دنراد ؛

تسرد و یاھهرازگ  زا  ینمھب  زورما  تسین . نیا  شیانعم  هن ، مینک ؛ مورحم  یزاجم  یاضف  زا  ار  تلم  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  ندرک  لرتنک  نیا  مینک ؛ لرتنک  دـیاب  مھ  ام 

، تسین یعقاو  تاعالطا  اھزیچ  یـضعب   - تاعالطا هبـش  رـضم ، تاعالطا  تسرداـن ، تاـعالطا  طـلغ ، تاـعالطا  دـیآیم ؛ دورف  اـم  تنرتنیا  نیعجارم  رـس  یور  دراد  تسرداـن 

یاھـشزرا فالخرب  هک  ییاھزیچ  نآ  میھدب  هزاجا  دیاب  ارچ  ام  دتفیب ؟ قافتا  نیا  میھدب  هزاجا  دیاب  ارچ  ام  دـیآیم ؛ دورف  ینمھب  کی  لثم  دراد  اھنیا  بخ  تسا - ییامنعالطا 

روشک لخاد  رد  دنتسھ ، ام  هاوخدب  هک  یناسک  یهلیـسو  هب تسا ، ام  یلم  تیوھ  یلـصا  رـصانع  ازجا و  نامھ  فالخرب  تسا ، ام  یهملـسم  لوصا  نآ  فالخرب  تسا ، اـم 

هک ییاھراک  نیا   - دیھدب مھ  شیازفا  ار  تنرتنیا  تعرـس  دننک ، هدافتـسا  دـنناوتب  همھ  یزاجم  یاضف  یاھهرھب  اھدوس و  عفانم و  زا  هک  دـینک  یراک  هن . دـنک ؟ ادـیپ  هعـسوت 

نیا تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسین ؛ امش  یمومع  راکفا  ررض  هب  امش و  ناوج  ررـض  هب  امـش ، روشک  ررـض  هب  هک  ییاھزیچ  نآ  رد  اما  دریگب - ماجنا  دریگب ، ماجنا  دیاب 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  تاعالطا  یلم  یهکبش  یهلئسم  نیاربانب ، دریگب . ماجنا  دیاب  راک 

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یاھنایرج همھ  ماجـسنا  تدـحو و  زا  لـیلجت  اـب  هارمھ  تاـیھ  قارع و  ریزو  تسخن  یداـبعلا  ردـیح  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یگچراـپکی ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  قارع  رد  رادـتقا  لـماع  کراـبم و  مـھم و  یا  هدـیدپ  ار  یمدرم » یاـھورین  ، » شعاد اـب  هزراـبم  رد  قارع  یبھذـم  یـسایس و 

« قارع تدـحو  تیوھ و  لالقتـسا ،  » فلاخم وا ، بانذا  اکیرمآ و  اریز  درکن  داـمتعا  اـھنآ  هب  هجو  چـیھ  هب  دوب و  رایـشوھ  اـھییاکیرمآ  لـباقم  رد  دـیاب  دـنتفگ : قارع ، نیمزرس 

. دنتسھ

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36824
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http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36913
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بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

یارب یسرپ  همھ  یرازگرب  رب  ینبم  اھهمزمز  یخرب  اب  هیاسمھ ، ناونعهب  ناریا  یمالسا  یروھمج  دنتفگ : دندرک و  هراشا  قارع  نیمزرس  یگچراپکی  ظفح  موزل  رب  ناشیا 

. دناد یم  قارع  تیوھ  لالقتسا و  نافلاخم  ار  عوضوم  نیا  هب  ناگدننز  نماد  تسا و  فلاخم  قارع  زا  شخب  کی  ییادج 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیلوئسم یملعم و  تیلوئسم  هب  هجوت  منکیم - ضرع  دنک  کمک  هلصوح  لاح و  مناوتب و  هک  ییاجنآ  ات  الاح  مھ  هدنب  تسین ؛ دایز  تقو  هتبلا  هک   - زورما ماهدمع  فرح  نم 

یفرح کی  مادک  رھ  اھناوج  نیا  الاح  هک  دوشن  نامگ  دراد . یدرفهبرصحنم  ینیرفآشقن  کی  هاگشناد  طیحم  رد  داتسا  هرخالاب  تسا . ام  یهدمع  ضرع  نیا  تسا ؛ یداتـسا 

شقن دیراذگب . رثا  دیناوتیم  یلیخ  دینکیم ؛ تکرح  هب  راداو  دینکیم ، رکف  هب  راداو  ار  وا  ناوج ؛ رکف  رد  ناوج ، لد  رد  ناوج ، حور  رد  دیراذگرثا  امـش  هن ، دنراد ؛ یرکف  کی  دـنراد ،

راودیما دشاب ، شیدناتبثم  دشاب ، دھعتم  دشاب ، هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  داتسا  رگا  تسا . یلیدبیب  ریظنمک و  شقن  کی  وجـشناد ، ناناوج  ملعم  هاگـشناد و  داتـسا 

شدوخ ینیمزرـس  یاھتلاصا  شدوخ ، ینھیم  یاھتلاصا  هب  دقتعم  داتـسا  رگا  دراذگیم . رثا  وجـشناد  رد  نیا  دـشاب ، هتـشاد  روشک  رد  مادـقا  یارب  عطاق  تین  مزع و  دـشاب ،

هب شھاگن  هک  یداتسا  تسا ؛]  ] روجنیمھ مھ  شسکع  دراذگیم . رثا  وجشناد  رد  دشاب ، شدوخ  یبالقنا  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ، شدوخ  ینید  ینابم  هب  دقتعم  دشاب ،

روجناـمھ اـعبط  تسا ، اـنتعایب  درادـن و  شدوـخ  یموـق  تیوـھ  ربـتعم  میھاـفم  روـشک و  جـیار  میھاـفم  روـشک و  یهدودـحم  هـب  یداـقتعا  چـیھ  تـسا ، اـھزرم  زا  نوریب 

ار نیا  یولھپ - یهرود  لیاوا  رد   - یخلت رایسب  یهرود  کی  رد  موشب ؛ ثحب  دراو  مھاوخیمن  رگید  الاح  میدرک ؛ هدھاشم  یاهرود  کی  رد  ام  ار  نیا  دنکیم . تیبرت  ار  ییوجشناد 

زا تسدـیھت  یلکب  لسن  نآ  هک  دـنادیم  ادـخ  دـشیمن ، بـالقنا  رگا  هک  دـمآ  دوجو  هب  یلـسن  هچ  دـندرک ، تیبرت  ینادرگاـش  روجهچ  یدـیتاسا ، روجهچ  هک  میدـید  روشک  رد 

نیا زا  ار ، روشک  داد  تاجن  اعقاو  بالقنا  دندروآیم . روشک  نیا  رـس  رب  هچ  دندمآیم ، ور  دنتـشاد  هک  ییاھنآ  و  زیچهمھ - یلم و  ینطو و  ینید و  یاھتلاصا   - اھتلاصا یهمھ 

رس دنتساوخیم  رگا  روشک  نیا  اب  دندرکیم  هچ  هک  دنادیم  ادخ  دندوب ، هدش  تیبرت  طیحم  نآ  رد  هاگـشناد و  نآ  رد  هعومجم و  نآ  رد  هک  یلـسن  نآ  اھهدشتیبرت ، نآ  هک  دعب 

. دنیایب راک 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زور نآ  نم  دشاب . دوخ  یلم  تیوھ  هب  یھابم  دقتعم و  هک ] تسا  نیا  ، ] دشاب اراد  دیاب  دیراذگیم  رثا  وا  یور  دـینکیم و  تیبرت  امـش  هک  یناوج  نیا  هک  یتایـصوصخ  زا  یکی 

یزیچ نآ  دوشیم . همجرت  دوشیم و  انعم  یلم ، تیوھ  اب  یهطبار  رد  یلم  عفاـنم  هک  مدرک  ضرع  مدرک ؛ تبحـص  یلم  تیوھ  هب  عجار  دـندوب ، اـجنیا  هک  نیلوئـسم  عمج  رد 

ار ناوج  نیا  یلم ، تیوھ  نیا  اب  دـیاب  تسا . یلم  یاھنایز  تسین ؛ یلم  عفانم  عقاو  رد  تسا ، ضراعم  ای  راگزاسان  یلم  تیوھ  اب  شنطاب  اما  تسا ، تعفنم  شرھاـظ  هک 

کی رد  شرمع ، لوا  زا  وجـشناد  ناوج  بخ  دـننادیمن ؛ مھ  ار  لالقتـسا  ردـق  ام ، زورما  یاـھناوج  اـبلاغ  هتبلا  هک  لالقتـسا  هب  دـشاب و  تیوھ  نیا  هب  یھاـبم  هک  دـینک  انـشآ 

تئرج نارگید  هک  یا  یجراخ یاھتردق  لباقم  رد  هک  هدید  هشیمھ  لوا ، زا  هتشادن ؛ یجراخ  یاھتردق  هب  یایتدیقع  یـسایس و  یگتـسباو  چیھ  هک  هدرک  یگدنز  یروشک 

ار یاهرود  نآ  دننادیمن ؛ ار  شردق  اذل ] ، ] دناهدید لوا  زا  ار  نیا  تسا ؛ یسایس  لالقتـسا  نیا  هداتـسیا ؛ یمالـسا  یروھمج  تسا ،» وربا  ناتمـشچ  یالاب   » دنیوگب دننکیمن 

دوشب میھفت  دیاب  نیا  دننادیمن ؛ ار  لالقتـسا  ردق  اذل  دـناهدرکن ، کرد  اھنیا  درکیم ، ادـیپ  ققحت  روشک  رد  دـیاب  تفگیم  سیلگنا  هچ  رھ  وا  زا  لبق  تفگیم و  اکیرمآ  هچ  رھ  هک 

. تسا اھوجشناد  یور  رب  دیتاسا  شقن  روجکی  نیا  اھنیا . هب 

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  ناجیابرذآ  یروھمج  سیئر  رادید 

، دنتـسھ مالـسلامھیلع  تیبلھا  بتکم  ناوریپ  زا  قارع  ناریا و  نوچمھ  ناـجیابرذآ  یروھمج  تیعمج  تیرثکا  هک  مھم  تیعقاو  نیا  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنکیم تیوقت  ار  امش  روشک  تلم و  تیوھ  دراوم ، نیا  اریز  تسناد ، ار  ناجیابرذآ  رد  نایعیش  یرادازع  هوکشرپ  مسارم  دیفم و  تصرف  نیا  ردق  دیاب  دندوزفا :

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

تـشادساپ یاھهولج  زا  یکی  تسا - هدرک  ادیپ  هعـسوت  هللادمحب  زورهبزور  هداتفا و  هار  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هک   - قفوم تکرح  نیا  هللادمحب  رون ،» نایھار   » یهرابرد

- سدـقم عاـفد  لاـس  تشھ   - لاـس تشھ  نآ  نوـچ  درک ، یرادـساپ  درمـش و  زیزع  درمـش ، یمارگ  یتسیاـب  اـتقیقح  ار  سدـقم  عاـفد  نارود  تـسا . سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا هب  انئمطم  دینک ، یریگیپ  دینک ، تقد  دینک ، هعلاطم  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  هچرھ  دـش . ناریا  تلم  تزع  یلعف و  تینما  تلم و  تیوھ  روشک و  تیثیح  یهدننکنیمـضت 

زا هن  انئمطم  ام  تلم  ام و  روشک  زورما  تشادیمن ، دوجو  ام  روشک  خـیرات  زا  یهعطق  نیا  رد  تایـصوصخ  نآ  اب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  رگا  هک  دیـسر  دـیھاوخ  هجیتن 

. دوبن رادروخرب  یدازآ  زا  هن  لالقتسا و  زا  هن  تمالس ، زا  هن  تینما ، زا  هن  تزع ،

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

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

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

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

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

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

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

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

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

نیا دننک ! افیا  شقن  دنھاوخیم  تیبرت  میلعت و  یهعومجم  رد  هک  یناسک  یهمھ  و  دـیاهدش ، عمج  هعومجم  نیا  رد  هک  نموم  هزیگنارپ و  دنمـشوھ و  یاھناوج  نم ، نازیزع 

تیبرت یهصرع  رد  تسا . یراک  هچ  لوغشم  نمـشد  میمھفن  دربب و  نامباوخ  ام  هک  دنناوخب  ییالال  دنھاوخیم  یاهدع  کی  دراد . دوجو  گنج  کی  نالا  دیریگب ؛ یدج  ار  گنج 

یاهدـع کـی  تسا ؛ اـپرب  یگنج  کـی  میظع - راـک  نیا  مھم ، تیبرت  نیا  یهصرع  رد   - فدـھاب یاـھناسنا  عاجـش ، دیـشر و  یاـھناسنا  تمھاـب ، یاـھناسنا  ـالاو ، یاـھناسنا 

. دننکیم شالت  دنراد  فلتخم  یاھهار  زا  دنکن . ادیپ  شرورپ  تایـصوصخ  نیا  اب  یناریا  ناوج  ناملـسم ، ناوج  نموم ، ناوج  دنکب و  ادیپ  ققحت  نیا  سکع  تسرد  دـنھاوخیم 

گرزب دنک و  ادیپ  تیبرت  دنک و  دشر  یلم  تیوھ  ساسحا  اب  یتسیاب  ام  زومآشناد  تسا . هلئـسم  نیا  هب  رظان  منکیم ، هیکت  نآ  یور  ررکم  هدـنب  هک  یتیوھ  یهلئـسم  نیا 

دیآیم شیپ  یھاگ  هک  یتالاکـشا  نیا  یهدـمع  درک . دـھاوخ  زیھرپ  یلبنت  یتسـس و  زا  تنایخ ، زا  فارحنا ، زا  درک ، تیوھ  ساـسحا  ناوج  کـی  یتقو  دورب . شیپ  دوشب و 

نیا هب  ار  وا  دـنناوتیم  نارگید  تشادـن ، دوجو  تیوھ  ساسحا  یتقو  درادـن . دوجو  ناسنا  کی  رد  یلم  تیوھ  ساسحا  یقیقح ، تیوھ  ساـسحا  نآ  هک  تسا  نیا  رطاـخهب 

[: دنشکب  ] تمس نآ  تمس و 

ارم یھاک  رپ  نوچ  فرطرھ  زا  دشکیم 

نتشیوخ یهمدمد  نآ ، نیا و  یهسوسو 

نآ دـشکیم ؛ تمـس  نآ  تمـس و  نیا  هب  ار  ام  تسد  اـھهد  مھ  نوریب  زا  تسھ ؛ اـم  سفن  یاوھ  ناطیـش  تسھ ، ینورد  یاـھهزیگنا  تسھ ، زیارغ  تسھ ، تاـساسحا 

« يلم تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دینک تیبرت  دیاب  اھامش  دینک ؛ تیبرت  دیاب  یروجنیا  ار  ناوج  تسا ؛ ام  تیوھ  ساسحا  تسا ، ام  یدنبیاپ  میوشب ، فرحنم  ام  دراذگیمن  هک  یزیچ 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

، ام ناکدوک  هک  یلاس  هدزاود  نیا  لاس ؛ هدزاود  نآ  زا  تسا  تراـبع  تصرف  نیا  درادـن ؛ ار  تصرف  نیا  یرگید  هاگتـسد  چـیھ  هک  دراد  راـیتخا  رد  یتصرف  کـی  شرورپ  شزومآ و 

نیا درادن ؛ دوجو  ییاھبنارگ  تصرف  نینچکی  یرگید  هاگتسد  چیھ  رایتخا  رد  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  رایتخا  رد  دننکیم ؛ یط  ناتـسریبد  ناتـسبد و  یهرود  رد  ام  ناناوجون 

نادرم ام و  ناکدوک  رد  یلم  تیوھ  ندرک  هنیداھن  یارب  تصرف ، نیا  تسا ؛ ام  یلم  یبالقنا و  یاھنامرآ  عماج  تسرد و  لاقتنا  اھـشزرا و  لاقتنا  یارب  تصرف  نیرتھب  تصرف ،

تھج دریگیم ؛ لکـش  هزیگنا  مھ  دریگیم ، لکـش  لاس  هدزاود  نیا  رد  هشیدـنا  مھ  تسا . شرورپ  شزومآ و  رایتخا  رد  نیا  تسا ؛ یریظنیب  تصرف  کـی  اـم ، یهدـنیآ  ناـنز  و 

ندوب نیملعم و  زا  ندینـش  سرد و  یاھـسالک  رد  روضح  تکرب  هب  لاس  هدزاود  نیمھ  رد  ام ، ناوجون  ام و  ناوج  دوجو  رد  اھیریگتھج - اھنامرآ ، اـھهزیگنا ،  - یگدـنز تکرح 

. تسا ام  ناناوج  لاس  هدزاود  نیمھ  هب  طوبرم  روشک  یهدنیآ  ینعی  دراد ؛ تیمھا  ردقچ  نیا  دینیبب  دریگیم . لکش  هسردم  طیحم  رد 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـشاب تایعقاو  زا  یـشان  راختفا ، ساسحا  نیا  هک  یلم  راختفا  ساسحا  ینعی  یلم  تزع  تسا ! مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ بالقنا  یاھنامرآ  زا  یکی  نیا  تسا ؛ یلم  تزع 

اھنیا دننام  نایشنماخھ و  نایک و  تموکح  هب  راختفا  ساسحا  تاقوا  یھاگ  الاو  تاروصت ؛ تامھوت و  رب  یکتم  هن  و  نیمز ، یور  رب  هعماج و  نتم  رد  یتایعقاو  کی  زا  یـشان 

یهلمج زا  یلم  تزع  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تیعقاو ؛ هب  یکتم  راختفا ، ساسحا  ینعی  یلم  تزع  تسین . نیرفآراختفا  تسا ، مھوت  یھاو و  تاروصت  اـھنیا  دوب ؛ مھ 

. دمآ دھاوخن  تلم  نآ  ریگ  زیچچیھ  رگید  دوشیم ؛ دوبان  تلم  نآ  تیوھ  دش ، دوبان  تفر و  نیب  زا  یروشک  کی  رد  هچنانچ  رگا  هک  تسا  ییاھزیچ 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسا هتـسخ  تلم  نیا  هک  دـننکیم  جـیورت  نانمـشد ، تاـغیلبت  زا  عـبتهب  هک  یناـسک  نآ  تسین . هتـسخ  تلم ، نـیا  تـسا . هزیگنارپ  تـلم ، نـیا  تـسا . رادـیب  تـلم ، نـیا 

روش و نآ  اب  ناجیھ ، نآ  اب  ایحا ، بش  کی  زا  دـعب  هک  یتلم  نیا  دـننکیم . سفن  هب  سایق  دـنھدیم ، میمعت  دـنطاشنیب ! ناشدوخ  دناهتـسخ ، ناشدوخ  تسا ، طاـشنیب 

تلم نیا  تسین . دیمون  تسین ، هتـسخ  تلم  نیا  دنزادنایم ، هار  هب  ار  ییامیپهار  نآ  دـنوشیم و  اھنابایخ  دراو  ناوج - ریپ و  درم و  نز و   - مدرم یاھرـشق  یهمھ  زا  طاشن ،

نیا شیانعم  نیا  تسا ؛ رتشیب  ناضمر  هام  رد  اھنآ  یافـص  ام و  مدرم  تیونعم  لاس  رھ  تسا . رتشیب  هللادـمحب  زورهبزور  وا  تیونعم  دـنادیم ، هقباسم  نادـیم  ار  راک  نادـیم 

تمس هب  یهدنور  یایند  لباقم  رد  تسا و  هداتسیا  تسا ، دنبیاپ  تیونعم  هب  دننک ، رود  تیونعم  زا  دنھاوخیم  ار  اھناسنا  هک  ییاھتسایس  فنا  مغرهب  ناریا  تلم  هک  تسا 

هک تسا  یلیدـبیب  یونعم  یهیامرـس  کـی  نیا  و  دـنروشک ؛ نیا  یاـھناوج  اتدـمع  روشک ، رـساترس  رد  شـالت  همھنیا  لـماع  و  تسا . هداتـسیا  یونعم  طاـطحنا  داـسف و 

. تسا روشک  تمظع  تزع و  لالقتسا و  تیوھ و  یهدنرادهگن  نیا  دشاب و  ناشدوجو  رد  تیونعم  حور  روشک ، یاھناوج 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یـسک  نآ  دنکیم ، یگداتـسیا  هک  نآ  درک . دھاوخ  بولغم  ار  وا  تحار  زیمآمکحت ، دنلب  یاھادـص  درکن ، تیوھ  ساسحا  یاهعماج  رگا  دـیروایب . راب  تیوھاب  ار  ناوج 

راب دـیاب  تیوھ  اـب  هچرھ ؛ تسا ؛ فرـش  تسا ، یناـسنا  تیوھ  یھاـگ  تسا ، ینید  تیوھ  یھاـگ  تسا ، یلم  تیوھ  یھاـگ  تیوھ ، نیا  ـالاح  دـنکیم ؛ تیوھ  ساـسحا 

ناـمناوج هب  ار  نیا  هداد ؛ مھ  ناـشن  ار  نیا  هک  دراد  یتماقتـسا  لـباق  یوق و  یخیراـت و  رادهشیر و  تیوـھ  کـی  اـم  یناریا  یمالـسا ـ  یهعماـج  زورما  هناتخبـشوخ  دـنیایب .

. دننک راک  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  یگنھرف  یاھشخب  تسا ؛ یمھم  یهلئسم  یگنھرف  یهلئسم  سپ  هرخالاب  مینکب . لقتنم  یتسیاب 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

، تسا یلم  تینما  تردـق و  یعامتجا ، تلادـع  یدازآ ، لالقتـسا ، یلم ، عفاـنم  ظـفح  یمالـسا ، یروھمج  لیکـشت  زا  فدـھ  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوشیم بوسحم  تلم  کی  تیوھ  تسا و  یلم  عفانم  ظفح  نیمات و  لابند  هب  یژولوئدیا  دندوزفا :

یمالسا  / ٢٨/١٣٩٧/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یمق  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

روشک بالقنا و  نید و  نانمشد  یاهناسر  یغیلبت و  یگنھرف و  یرکف و  تامجاھت  اب  هنادنمـشوھ  یهلباقم  دصر و  یمالـسا [ تاغیلبت  نامزاس   [ نامزاس نیا  رگید  تلاسر 

اب هداد و  رارق  فدـھ  ار  ناناوج  اصوصخ  مدرم  یناریا  - یمالـسا یگدـنز  کبـس  راتفر و  رواب و  تیـصخش و  تیوھ و  شیپ ، یهھد  دـنچ  زا  هکلب  زورما  هن  هک  ینانمـشد  تسا .

یناـمیا و ینید و  یهبقع  زا  بـالقنا  ندرک  یھت  ددـصرد  هریغ ، یزاـجم و  یاـضف  امنیـس و  رنھ و  زا  معا  یاهناـسر  یطاـبترا و  یاـھیروانف  هب  یکتم  یاـھرازبا  اـھهویش و 

. دنشابیم نآ  یمدرم 

یبونج  / ١٣٩٧/٠٨/١۴ ناسارخ  ناتسا  یادھش  تشادگرزب  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

عافد دندوب ، هدنز  هک  ینامز  رد  ام  زیزع  یادھـش  تسا . تفرـشیپ  هب  ور  اھنیا  زورهبزور  تسین ، یندشمامت  سدقم  عافد  مھم  یایاضق  نکل  هتـشذگ  گنج  نایاپ  زا  لاس  ی 

زیچ یلیخ  نیا  دننکیم ؛ عافد  دنراد  مالـسا  زا  دـننکیم ، عافد  روشک  تیوھ  زا  دـنراد  ناشدوخ  تیونعم  اب  ناشدوخ ، تیوھ  اب  زورما  نادـیم ؛ دـنتفر  ناشدوخ  ناج  اب  دـندرک ؛

. تسا یمھم 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تسد زا  ار  ناشلد  دناهتخاب ، لد  ناشدوخ  دننکیم . سفن  هب  سایق  دنفیعض ، ناشدوخ  هدش ؛ فیعض  بالقنا  دنیوگیم  دنلعفنم ، ناشدوخ  دنفیعـض ، ناشدوخ  یاهدع  کی 

زور اـھنابایخ  رد  امـش  هـک  دنتـسھ  یناـسک ]  ] نـیا مدرم  هـن ، دـنھدیم ؛ تبـسن  مدرم  هـب  ار  ناـشدوخ  یاھفعـض  دنتــسھ . روـجنیمھ  مدرم  نـیا  دـننکیم  لاـیخ  دـناهداد ،

روشک زا  دوخ ، تیوھ  زا  دوخ ، ماظن  زا  دوخ ، بـالقنا  زا  تریـصب  اـب  روجنیا  هک  یتمھرپ  یهعومجم  ار ، ناریا  تلم  ار ، اھامـش  دـنوادخ  دـیدرک . هدـھاشم  نمھب  مودوتسیب 

. دھدب رارق  شدوخ  فطل  تمحر و  دروم  دنکیم ، عافد  دوخ 

زاوھا  / ١٣٩٨/٠٢/١٠ هعمجماما  ناتسزوخ و  ناتسا  رد  هیقفیلو  یگدنیامن  هب  درفیوسوم  مالسالاتجح  باصتنا 

راکادـف و رـصانع  هدـینارذگ و  ار  ناشخرد  ینومزآ  یمالـسا ، بالقنا  زا  سپ  مھم  ثداوح  یهمھ  رد  تزع  تفارـش و  اب  ناتـسا  نآ  راکادـف  رادافو و  مدرم  زاوھا و  مواـقم  رھش 

، ناسکی روطب  یعیبط ، یایالب  اب  هھجاوم  رد  و  یلم ، تیوھ  رب  یگداتـسیا  رد  و  نازواجتم ، اب  یماظن  یهلباـقم  رد  ساـسح  یهقطنم  نیا  دـناهدروآرب . رـس  نآ  زا  یعاـجش 

. تسا هدمآ  نوریب  دنلبرس  ثداوح ، زا  هداد و  ناشن  تردق  تبالص و 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مھ اـبلاغ  منکیم ؛ ضرع  عـالطا  یور  زا  هدـنب  دـنراک ؛ سیردـت و  میلعت و  لوغـشم  رگید - یملع  زکارم  رد  هـچ  اھهاگـشناد ، رد  هـچ   - رکفتم قـقحم و  دنمـشناد  نارازھ  زورما 

؛ دننکیم راک  دنراد  الاب  یهزیگنا  اب  نوگانوگ  یاھهزوح  رد  دنلبرـس ، یناریا  تیوھ  اب  یمالـسا ، ینید و  تیوھ  اب  دبعتم ؛ رایـسب  مھ ]  ] ناشیلیخ نیدـتم ، مھ  ابلاغ  ناوج ،

« يلم تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نوـچ هتبلا  دـنروآیم . دوـجو  هب  یرواـنف  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  مـلع ، نآ  ساـسا  رب  مـھ  دـننکیم ، مـلع  دـیلوت  مـھ  دـننکیم ؛ قـیقحت  دـنھدیم ، شزوـمآ  دـننکیم ، یروآوـن 

هکنیا ات  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  اھتنم  تسا  یشالترپ  بوخ و  یلیخ  تکرح  دنک ؛ ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  دراد ، دوجو  روشک  رد  زورما  هک  یتکرح  نیا  هدوب ، دایز  ام  یگداتفابقع 

؛ دوشب هدید  الماک  شجیاتن  هللااشنا 

بدا  / ١٣٩٨/٠٢/٣٠ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم رد  هچ   - داتفا قافتا  هچ  هک  دـنعلطم  هک  ییاھنآ  دوب . اـبیز  رایـسب  راـتفر  کـی  بونج ، لامـش و  لیـس  یهیـضق  نیا  رد  اـم  تلم  راـتفر  دراد . اـبیز  یاـھراتفر  اـم  تلم 

هچ هک  دـننادیم  دنتـسھ ، علطم  ار  مدرم  یراکادـف  ار و  مدرم  روضح  دوب - لیـس  مھم  یاھاج  اھنیا  هک  مـالیا  رد  هچ  داـبآمرخ ، رد  هچ  ناتـسزوخ ، یهقطنم  رد  هچ  ناتـسلگ ،

امش رعـش  عقاو  رد  دیروآیم ، رعـش  رد  امـش  ار  اھزیچ  نیا  هک  یتقو  دینک . فیـصوت  دیروایب و  رعـش  رد  دیناوتیم  امـش  ار  نیا  بخ  دندیرفآ ؛ مدرم  ییابیز  یهسامح  هوکش و 

هچ یقالخا ، یاھشزرا  هچ  یلم ، فراعم  هچ  یبالقنا ، فراعم  هچ  یمالـسا ، فراعم  یهنیمز  رد  هچ  امـش ؛ تلم  تیوھ  مچرپ  دوشیم  نیا  تلم ؛ نیا  تیوھ  مچرپ  دوشیم 

شدوخ تیوھ  هک  یتلم  نم ؛ نازیزع  تسا  مھم  یلیخ  تلم  کی  یارب  تیوھ  و  تیوھ . مچرپ  دوشیم  رعـش  نیا  دـییوگیم ، رعـش  اھنیا  یهرابرد  یتقو  هنوگنیا ؛ ثداوح  نیا 

. دوریم نیب  زا  دوشیم و  بآ  ناگناگیب  تشم  رد  تحار  یلیخ  دشاب ، هدرک  مگ  ار 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

یارب دوخ ، تیوھ  یارب  دوخ ، فرـش  یارب  هک  یتلم  رھ  درادـن . مزـال  یرگید  لـیلد  تسا ؛ ییوگروز  لـیمحت و  لـباقم  رد  فرـشاب  هدازآ و  تلم  رھ  یعیبـط  شنکاو  تمواـقم ،

؛ دنکیم یگداتسیا  دنکیم ، عانتما  دنکیم ، تمواقم  دننکب ، لیمحت  وا  هب  دنھاوخیم  ار  یزیچ  کی  دنیبب  یتقو  تسا ، لئاق  شزرا  دوخ  تیناسنا 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دشخبب وربآ  ناریا  یمالسا  یروھمج  یناریا و  تیوھ  یناریا و  تیلم  هب  دیاب  یناریا  یجاح  هک  تسا  نیا  دننک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  یناریا  جاجح  هک  یمھم  یاھزیچ  زا  یکی 

یراتفر هچ  هنادنمدرخ ؛ هنالقاع ، راتفر  اب  تناتم ، اب  راقو ، اب  دراد ، شایگدـنز  یعیبط  کولـس  رد  دراد ، شناتـسود  اب  هک  یراتفر  هچ   - یناریا یجاح  راتفر  ( ١ .) انیز انل  اونوک 

ناریا تلم  یعامتجا  تایقلخ  یگتـسجرب  دھدب  ناشن  دـیاب  اھنیا - یهمھ  رد  هنامرتحم ؛ راتفر  لالدتـسا ، قطنم ، تبحم ، دراد ، اھنیا  دـننام  اھتلم و  اھهقرف و  یهیقب  اب  هک 

، ار ناـتدروخرب  ار ، ناـتراتفگ  ار ، ناـتراتفر  هک  تسا  هدـش  یداـیز  دـیکات  نایعیـش  هب  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا فرط  زا  اـم  تاـیاور  رد  زاـب  تسا . یمھم  زیچ  کـی  اـعقاو  نیا  ار ؛

. دیشاب تزع  یهیام  دیشاب ، وربآ  یهیام  هک  دینک  یروج  اھناملسم  یهیقب  اب  ار  ناتتارادم 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نیا هک  دش ، روشک  دراو  ددجت  مان  هب  یزیچ  یولھپ ، تموکح  نارود  رد  شتدش  دعب ، یولھپ و  تموکح  زا  لبق  یکدنا  تفرگ . هابتشا  یرکف  یهلاحتسا  اب  یتسیابن  ار  لوحت 

رد ینعی  دوب . ندرک  بلـس  وا  زا  ار  ناریا  تلم  تیوھ  دوب ، ناریا  تلم  یهلاحتـسا  نیا  دوبن ، لوحت  نیا  دـندروآیم ؛ باسح  هب  ناریا  تلم  یگدـنز  رد  یلوحت  کی  ناونع  هب  ار 

یرادـقم کی  مھ  یولھپ ، نارود  رد  نآ ]، یط   ] هک یددـجت  داد . تسد  زا  ددـجت  نیا  رد  ار  دوخ  قیمع  یخیراـت  تیوھ  دوخ ، یلم  تیوھ  دوخ ، ینید  تیوھ  ناریا ، تلم  عقاو 

کمک دندرکیم ، تیادھ  دندرکیم ، راداو  ار  وا  هک   - ناخاضر نامز  یهدشمسلط  هدزبرغ و  یاھرکفنشور  حالطصاهب  اھهناوتـشپ و  یهلیـسو ] هب   ] مھ ناخاضر ، یهلیـسو  هب 

. تسین لوحت  نیا  تسا ، هلاحتـسا  نیا  دش ؛ جراخ  یعقاو  تیوھ  نآ  زا  ناریا ] تلم   ] ینعی دش ، بلـس  ناریا  تلم  تیوھ  عقاو  رد  ار - وا  یاھراک  دندرکیم  هیجوت  دـندرکیم و 

. دوب نتفر  بقع  هب  ور  نیا  دشاب ، ولج  هب  ور  دیاب  لوحت 

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

راک رس  رب  ار  ینوبز  فیعـض و  یهتـسباو  تموکح  هاگتـسد  کی  دنک و  طقاس  ار  یمالـسا  ماظن  ار ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا  فدھ  اب  تخادـنا  هار  هب  ار  گنج  نمـشد 

نیا رد  ناریا  ایآ  هک  دننکیم  ینکفاهھبـش  اضعب  هک  مھم  یـساسا و  رایـسب  یهتکن  نیا  ینعی  دروخ . تسکـش  نمـشد  و  دـنک ؛ داجیا  روشک  رب  ار  شدوخ  یهطلـس  دروایب و 

، زور نآ  دنمتردق  یایند  یهمھ  هکنیا ] ! ] تسا نشور  دیـشروخ  لثم  یلیمحت  گنج  رد  یمالـسا  یروھمج  یزوریپ  الـصا  هک ] تسا  نیا  شباوج  ، ] دشن ای  دـش  زوریپ  گنج 

برغ و زا  ییاھتمسق  کی   - دننک هیزجت  ار  وا  نیمزرس  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنوشب ، طلسم  وا  رب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک ، طقاس  ار  وا  ماظن  هکنیا  یارب  روشک ، کی  رـس  دنزیرب 

؟ رتالاب نیا  زا  یزوریپ  دننکب ، دنناوتن  یطلغ  چیھ  مھ  شرخآ  دنربب ، راک  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  لاس  تشھ  و  دننک - هیزجت  دنتـساوخیم  اھنیا  ار  روشک  یبرغ  بونج  زا 

. دروآ تسد  هب  یناشخرد  یزوریپ  ناریا  تلم  تسین ؟ یزوریپ  نیا 

رایـسب لاس  تشھ  نیا  نایاپ  رد  گنج و  زا  دعب  ماظن  و  دننارب . بقع  هب  مدـق  کی  ار  ماظن  بالقنا و  دنتـسناوتن  ایناث  دـننک ؛ ادـج  دنتـسناوتن  ار  روشک  کاخ  زا  بجو  کی  الوا 

. داتفا قافتا  هک  تسا  یگرزب  یاھیزوریپ  اھنیا  دوب ؛ رتشیب  شاییاناوت  طاشن و  دوب و  گنج  عورش  زا  لبق  زا  رتاناوت  رتیوق و 

...

دتسیاب و همھ  نیعجترم و  یوروش و  اکیرمآ و  اپورا و  برغ و  قرش و  ینعی  شدوخ ، لباقم  دنمتردق  یایند  لباقم  رد  تسناوت  ناریا  دنلبرـس  روشک  یمالـسا ، یروھمج  رد 

عاـفد  » هک تسھ  مھ  تسرد  دوشیم و  هتفگ  یھاـگ  هکنیا  تسا . اـم  یلم  تیوھ  زا  یـشخب  تسا و  یمھم  رایـسب  یهتکن  کـی  هک  لوا  یهتکن  نیا  دوشب ؛ زوریپ  اـھنیا  رب 

. دنناسرب یزوریپ  هب  ار  گنج  دنتسناوت  هک  دوب  ناریا  تلم  یهتسجرب  الاو و  تیوھ  زورب  رھظم  سدقم ، عافد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ،» یلم  تیوھ  زا  یشخب  سدقم 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھتیفرظ یفرط  زا  دـننیبب ، شدوخ  یعقاو  یهزادـنا  رد  ار  دـیدھت  حلـسم  یاـھورین  ناریدـم  نارادمدرـس و  وا و  حلـسم  یاـھورین  یروـشک و  کـی  یتـلم ، کـی  هچناـنچ  رگا 

دیناوتیم هچ  رھ  ( ٣ (؛ متعطتساام مھل  اودعا  و   - دننک هدامآ  دننک ، جیـسب  ار  نآ  دننک ، ( ٢) دادعا ار  نآ  دـننیبب و  یعقاو  تروص  هب  مھ  ار  ناشدوخ  دادعتـسا  ناوت و  ناشدوخ و 

یلم تیوھ  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  یلم  تیدوجوم  درک و  دھاوخ  نیمات  ار  یلم  عفانم  اعطق  نیا  دننیبب ، مھ  ار  نمشد  دیدھت  ناوت  دننکب و  دادعا  ار  دوخ  تاناکما  دینک - دادعا 

ادـیپ شمارآ  مدرم  دـننکیم ، ادـیپ  هنیناـمط  نالوئـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یاهبـساحم  نینچ  کـی  زا  یهدـمآدیدپ  یعاـفد  تردـق  تلم  رگا  تشاد . دـھاوخ  ظوفحم  ار 

. تسا یروج  نیا  یعافد  تردق  نیاربانب ، دنوشیم . تسا  مزال  روشک  کی  رد  هک  یایساسا  یاھراک  لوغشم  لایخ  شمارآ  اب  دننکیم و 

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

ار ناشدوخ  یتیوھ  رصانع  تیوھ و  تیصخش و  دننک ؛ مکحتسم  ار  دوخ  تیوھ  هکنیا  هب  دنراد  زاین  ام  رادیاپ  زیزع و  تلم  نیا  رابکتسا ،[  [ هھبج نیا  ینمـشد و  نیا  ربارب  رد 

ندوب اراد  الوا  تسیچ ؟ دھدیم  تردق  دھدیم و  تیوھ  تضھن  کی  تلم و  کی  هب  هچنآ  تسا . یعطق  زاین  نیا  دنـشخبب ؛ دایدزا  ار  ناشدوخ  ینورد  تردـق  دـننک و  مکحتـسم 

دعب دندروآ ، دوجو  هب  دادبتسا  ملظ و  دض  رابکتسا و  دض  هطلس و  دض  ار  یتاکرح  دندرک و  بالقنا  هک  ییاھروشک  زا  یلیخ  هکنیا  تلع  تسا . مکحتـسم  یرکف  یانبریز  کی 

هک دوب  نیا  دندش ، اھنآ  لثم  ناشدوخ و  ( ۶) فالسا هار  نامھ  رد  دنتفر  دنتشگرب و  هار  نآ  زا  یلکب  لاس - هد  زا  دعب  اھیضعب  لاس ، جنپ  زا  دعب  اھیـضعب   - یھاتوک تدم  زا 

- دـننکیم دـیلقت  اـھنآ  زا  هنافـساتم  مـھ  اـھیلخاد  یـضعب  هـک   - اـھهناگیب تاـملک  زا  یـضعب  رد  یھاـگ  دـینیبیم  هـکنیا  دوـبن . ناـشرایتخا  رد  یمکحم  یرکف  یاـنبریز  کـی 

مالسا زا  انبریز  نیا  تسا ؛ یمالسا  یانبریز  هک  تسا  یلـصا  یرکف  یانبریز  نیمھ  نارگهطلـس ، یارب  یلـصا  نمـشد  تسا . نیا  شیانعم  دوشیم  حرطم  ییادزیژولوئدیا 

یانبریز یمالـسا و  یرکف  یانبریز  نیا  دـینک ، هظحالم  ار  ماما  تاشیامرف  ددـعتم  تادـلجمرگا  هدـش . هداد  حیـضوت  انبریز  نیا  طوسبم  روط  هب  ماـما  تاـنایب  رد  هدـش ؛ هتفرگ 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 15 
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رد ام  یبالقنا  نارکفتم  زا  یدنمـشزرا  یاھـسرد  مھ  دعب  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  ینغ  یهریخذ  کی  لحار ، ماما  یهدرتسگ  تانایب  تسا و  یلجتم  اھاجنآ  رد  الماک  یتدـیقع 

. دننکیم نیمات  دناهتفرگ و  ار  انبریز  نیا  یمالسا  نوتم  نآرق و  زا  اھنیا  هک  رضاح  نامز  ات  نارگید  یتشھب و  دیھش  یرھطم و  دیھش  زا  تسا ، ام  رایتخا 

ویکوت  / ٢٧/١۴٠٠/٠۶ یاھیزاب ٢٠٢٠  رد  ناریا  کیپملاراپ  کیپملا و  نانامرھق  رادید  رد  تانایب 

تیوھ دـنناوتیمن  اھنآ  دـننکیم ، هدافتـسا  هدـشیرادیرخ  یاهراجا و  یاھراکـشزرو  زا  هک  ییاھنآ  دـھدب . ناـشن  ار  تلم  کـی  تیوھ  هک  دراد  شزرا  یتقو  نآ  یناـمرھق  شزرو 

تیوھ دناوتیمن  نیا  نک ، شزرو  ام  یلم  میت  یارب  ایب  هک  دنھدب  وا  هب  لوپ  دوشب ، هراجا  یراکشزرو  کی  یرگید  روشک  کی  زا  یرگید ، یاج  کی  زا  دنھدب ؛ ناشن  ار  ناشتلم 

. دراد دوجو  تیونعم  دراد ، دوجو  یدرمناوج  هک  دیداد  ناشن  دیداد ؛ ناشن  ار  ناریا  تلم  تیوھ  ناتیاھراتفر  نیا  اب  اھامش  دھدب . ناشن  ار  تلم  کی 

امیسوادص  / ١۴٠٠/٠٧/٠٧ نامزاس  تسایر  هب  یلبج  نامیپ  رتکد  باصتنا 

یدنمهرھب یارب  یھاگـشیاسآ  و  نیتفت ، فیرحت و  یهنامـصخ  جاوما  اب  هلباقم  یارب  یھاگدروآ  و  یمومع ، تفرعم  یھاگآ و  حطـس  اقترا  یارب  یھاگـشناد  یلم ، یهناسر 

. تسا روشک  یمومع  یاضف  رد  طاشن  دیما و  ندنکارپ  یارب  یھاگرارق  و  رنھ ، یئابیز و  یاھهولج  زا  ناگمھ  لد  مشچ و 

هک تسا  یئاھتیولوا  رامـش  رد  یلم ، یگتـسبمھ  شیازفا  و  یناریا ، - یمالـسا یگدنز  کبـس  جیورت  یبالقنا ، یلم و  تیوھ  ساسحا  هیحور و  تیوقت  یگنھرف ، تیادھ 

. هللااشنا دیبای  تسد  نآ  هب  یزورهنابش  شالت  اب  راکتبا و  زا  یریگهرھب  اھهمانرب و  یفیک  دشر  یناسنا و  یهیامرس  اقترا  اب  دیاب 

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

روط نامھ  تلم . یارب  روشک و  یارب  دنتسھ  یمکحتسم  یهعلق  دنتسھ ، یمکحتسم  راصح  ام  زیزع  روشک  رد  حلسم  یاھورین  هک  تسا  نیا  ام  حلسم  یاھورین  راختفا 

، شترا  - حلـسم یاـھورین  یاـھنامزاس  زورما  هدرک و  ادـیپ  ققحت  اـم  روشک  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  نیا  ( ٢ «،) هیعرلا نوصح  نذاـب هللا  دونجلاـف   » دومرف نینموملاریما  هک 

. دنتسھ ینورد  ینوریب و  نانمشد  تخس  یاھدیدھت  ربارب  رد  یعافد  رپس  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  جیسب - یماظتنا ، یورین  هاپس ،

 

دوخ هکنیا  هب  دیرختفم  عقاو  رد  دیاهدرک ، نت  هب  ار  اھورین - اھنامزاس و  زا  مادک  رھ  هب  هتسباو   - حلسم یاھورین  سابل  هک  امش  تسا . راختفا  یتلم  نینچ  کی  یارب  یزابرس 

. روشک نیا  تینما  زا  عافد  روشک و  نیا  یبالقنا  یلم و  یمالسا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  ناریا ، تلم  زا  عافد  یارب  دیاهدرک  هدامآ  ار 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

دای یرصتخم  زیچ  کی  اھناتسرامیب و  هب  دنتفریم  نوگانوگ  یاھناوج  وجشناد ، هبلط ، دندرکیم ؛ یراکمھ  اھنیا  اب  هک  میتشاد  مھ  راتـسرپ  ریغ  رـصانع  اھراتـسرپ  رانک  رد  ام 

هب کـمک  یارب  دـندوبن  یاهفرح  هک  یدارفا  دوـب ، روـج  نـیمھ  مـھ  سدـقم  عاـفد  نارود  دـندادیم ؛ ماـجنا  دـمآیمرب  ناشتـسد  زا  یراـک  رھ  اـی  دـندرکیم ] کـمک  و   ] دـنتفرگیم

هب هلمج  زا  ینامرد  یاھهعومجم  هب  دنتسناوتیم  هک  روج  رھ  دنتـسناوتیم ، هچ  رھ  دندمآیم ، ناتـسرامیب  هب  دندرکیم ، هفیظو  ساسحا  دندشیم ، نادیم  دراو  اھراتـسرپ 

طاشنرپ و تیوھ  یهدنھدناشن  نیا ، تسا : ام  زیزع  تلم  یارب  ام و  زیزع  روشک  رد  یناشخرد  مھم و  تقیقح  کی  لماح  راک ،]  ] نیا نم  رظن  هب  دندرکیم . کمک  یراتـسرپ 

نم ـالاح  هدـش ؛ هدـید  مھ  رگید  یمومع  یاـیالب  رد  هتبلا  هک  تسا  یمومع  ناریا ، تلم  رد  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  تسا ؛ ناریا  تلم  نادـجواب  کرحترپ و 

، سدقم عافد  ثداوح  ات  بالقنا ، ثداوح  ات  دیریگب  یھاشمتس  نارود  تازرابم  زا  بالقنا ، زا  لبق  زا  تسا ؛ هتسویپ  یهتشر  کی  نیا  مدرک .] هراشا   ] ار شایراتـسرپ  شخب 

تازراـبم نارود  رد  هک  روط  ناـمھ  هداد ؛ ناـشن  ار  شدوـخ  ناریا  تلم  رد  تیلوئـسم  ساـسحا  یاراد  دـھعتم و  تیوـھ  نیا  اـھنیا  یهمھ  رد  اـنورک ؛ اـت  نآ ، زا  دـعب  ثداوـح  اـت 

[ تیوھ  ] یهدـنھدناشن هک  تسا  یمھم  ناـیرج  کـی  روشک ، میظع  یملع  تکرح  رد  اـنورک و  نارود  رد  دوب ، دـعب  نارود  رد  دوب ، سدـقم  عاـفد  نارود  رد  دوب ، یھاـشمتس 

. تسا ام  تلم 

دیھـش لـثم  ینامیلـس ، دیھـش  لـثم  یناـنامرھق  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تلم ؛ یارب  تسا  زاـستیوھ  تکرح  تـکرح ، نـیا  دـھدیم ؛ ناـشن  ار  اـم  تـلم  تیوـھ  نـیا ،

: دھدیم ناشن  ار  شدوخ  نوگانوگ ، یاھهولج  هب  فلتخم و  یاھلکـش  هب  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا  دنیآیم ؛ نوریب  تیوھ  نیا  نورد  زا  یرایرھـش ، دیھـش  لثم  هدازیرخف ،

. تسا ناریا  تلم  تیوھ  یهدنزاس  تیوھ و  یهدننکتیوقت  شدوخ  مھ  تسا ، تیوھ  یهناشن  مھ  تیوھ ؛ یاھهناشن  زاستیوھ و  قیاقح  نیا  ناریا ؛ تلم  تیوھ 
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نامز اب  بسانتم  شیاھدادعتـسا  هک  یایمالـسا  ندـمت  یمالـسا ؛» ییافوکـش  ندـمت   » مینک ریبعت  یروج  نیا  اـی  میاهدرک ، ار  یمالـسا » نیون  ندـمت   » تبحـص اررکم  اـم 

دنک و لمتحم  ار  ندمت  کی  دـناوتیم  هک  نآ  ینعی  رگید ؛ تسا  یناسنا  عبانم  یندـمت ، رھ  یلـصا  تخاسریز  میاهتفگ . ار  نیا  ررکم  دـھدب ؛ ناشن  ار  شدوخ  دوشب و  افوکش 

ار یگرزب  راک  نینچ  کی  هدنیآ  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  ام  روشک  رد  یناسنا  یورین  نیا  یناسنا ؛ یورین  زا  تسا  ترابع  دشخبب ، ققحت  دنک و  نکمم 

ـ  یناریا تیوھ  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا ، هتخاسدوخ  هک  یلسن  دیزاسب . زورما  دیھاوخیم  امش  ار  لسن  نیا  دشاب ؛ هارمھ  یتازایتما  کی  اب  هک  یلسن  کی  دھدب ؟ ماجنا 

، رھام دمآراک ، دنمـشناد ، اناد ، تسا  یلـسن  تسین ؛ برغ  قرـش و  یهدشخوسنم  ندـمت  یاھهدـنامزاب  نآ و  نیا و  یهتفیرف  هتخابلد و  دراد ، یقیمع  مکحم و  یمالـسا 

؛ دیایب دوجو  هب  لسن  نیا  میدوب  ددص  رد  بالقنا  لوا  زا  ام  دزاسب . ار  ندمت  نآ  دناوتب  ات  تسا  مزال  یلسن  نینچ  کی  یناریا ؛ یاھتنس  یمالـسا و  یگدنز  کبـس  اب  انـشآ 

نیملعم نیمھ  تکرب  هب  یروج  نیا  یهدشتیبرت  رصانع  فلتخم ، یاھهصرع  رد  میاهتـشاد ؛ مھ  ییاھتیقفوم  دمحلا  هن ، میدوب ؛ مھ  قفومان  یلکب  تفگ  دوشیمن  هتبلا 

؛ هریغ رد  تسایس ، رد  یماظن ، لئاسم  رد  داصتقا ، رد  دینادیم ــ  الاح  ناتدوخ  رگید  فلتخم ــ  یاھـشخب  رد  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  دندرک ، ادیپ  زورب  دـندرک ، ادـیپ  ققحت 

سپ دوشب . ریگارف  دـنکب ، ادـیپ  شرتسگ  تیبرت  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  لسن  نیا  یتسیاب  ام  دـیایب ، دوجو  هب  یریگارف  نآ  اب  ندـمت  نآ  میھاوخب  رگا  تسین . یفاک  نیا  اـما 

یارب تسا  تصرف  نیرتگرزب  لاـس  هدزاود  نیا  تسین . لاـس  هدزاود  نیا  زا  رتـھب  رتـالاب و  یتـصرف  چـیھ  یمالـسا  یروـھمج  یارب  مینکب ، ار  راـک  نـیا  میھاوـخب  رگا  نیارباـنب 

نیرتھب لاس  هدزاود  نیا  دنک ؛ هنیداھن  وا  رد  ار  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  دنک و  لقتنم  لسن  نیا  هب  یتسردـب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  ار ، اھـشزرا  دـناوتب  هک  یمالـسا  یروھمج 

. تسا تصرف 
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هک مینک  یراـک  یتسیاـب  اـم  اـنعم . نیا  هدـش  رارکت  مھ  اھهتـشون  اھتبحـص و  رد  منکیم ، دـیکات  نآ  یور  هدـنب  هک  دراد  دوجو  یایلک  یهتکن  کـی  شرورپ ، شزومآ و  دروم  رد 

دای سرد  دھاوخب  هک  دشابن  نیا  افرـص  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  هب  هسردـم ، هب  زومآشناد  نیا  ندـمآ  زا  زومآشناد ، تیبرت  زا  فدـھ  دوشب ؛ یلم  تیوھ  یاراد  ام  زومآشناد 

ناسنا کی  دـنکب ، تیوھ  ساسحا  وا  هک  تسا  نیا  یزومآملع  دـح  رد  لقاال  ای  یزومآملع  زا  رتمھم  اما  دزوماـیب ، دـیاب  مھ  ملع  دریگب ، داـی  دـیاب  مھ  سرد  هلب ، بخ  دریگب .

هک تسا  یزیچ  نیا  دوشب ؛ انشآ  روشک  تاراختفا  اب  ناج ، قمع  زا  ام  کدوک  دنکب و  ادیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ساسحا  یلم و  تیوھ  هک  اجنیا  رد  دوشب  هتخاس  تیوھاب 

دنچ دـینیبب  دـینک  یھاوخرظن  ناتـسرادم  یاھهچب  نیب  امـش  دـندروآ ؛ ار  ینایتشآیمظاک  یاقآ  موحرم  مسا  ناـشیا  ـالاح  تسھ ؛ تاراـختفا  زا  یلیخ  درادـن . دوجو  زورما 

دنچ ار  ودـلانور  دـینک  ضرف  الثم  دنـسانشیم و  دوب ــ  مھ  ناوج  تشاد ــ  ناوج  نیا  درم و  نیا  هک  یایدوجو  شزرا  نآ  اـب  تامدـخ ، همھ  نآ  اـب  ار  یناـیتشآیمظاک  دـصرد 

، دنسانشیم ار  اھنیا  گنشق  ار ! اھمسا  نآ  مریگب  دای  مناوتیمن  یتح  نم  هک  دنروآیم  مھ  ار  ییاھمـسا  ام  یهداوناخ  کچوک  یاھهچب  تاقوا  یھاگ  دنـسانشیم ! دصرد 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  میسانشیمن ؟ ار  نامدوخ  یلم  تاراختفا  ارچ  ام  تسا . هراکهچ  نیا  دننادیم ] ]

ار یللملانـیب  یهتـشذگ  ار ، یـسایس  یهتـشذگ  ار ، یملع  یهتــشذگ  ار ، یلم  تاراـختفا  هـک  تـسا  نـیمھ  یلم » تیوـھ   » مییوـگیم هـک  ییاـھزیچ  نـیا  زا  شخب  کـی 

« يلم تيوھ   » 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 18هاگياپ  هحفص 16 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48666
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=48764
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=48783
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49192
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50226
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50226
http://farsi.khamenei.ir


ماما زا  دـننادیم ؟ تسرد  مراھچ ، موس و  لـسن  زورما ، یاـھهچب  نیا  زا  یدادـعت  هچ  ار  بـالقنا  یاـیاضق  دنـسانشب . هدـش  هک  یتدـھاجم  هدـش و  هک  یـشالت  دنـسانشب ،

یاھنامرآ اب  تسا . یلم  تاراختفا  اـھنیا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  روشک  نادنمـشناد  زا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  زیمآشیاتـس ، تاریبعت  نیمھ  زا  یـضعب  زجب  مسا و  زجب  راوگرزب ،

یبالقنا تکرح  کی  هکنیا ] [ ؛ تسین یخوش  دروایبرد ، تکرح  هب  ار  سونایقا  نیا  دنک ، اپرب  ار  میظع  نافوط  نیا  تسناوت  هک  یبالقنا  نیا  بخ  دنتسھ ؟ انشآ  ردقچ  بالقنا 

رھـش نالف  ای  نارھت  هب  طوبرم  طقف  دشیم ، هک  یتارھاظت  دشیم ، هک  ییاھییامیپهار  بالقنا ، نارود  رد  ینعی  دروایبرد ــ  تکرح  هب  شئازجا  مامت  رد  ار  یروشک  کی  دـناوتب 

. سونایقا کی  مطالت  ینعی  نیا  تفرگیم ــ  ماجنا  تارھاظت  نیمھ  مھ  اتسور  نالف  رد  دوبن ، گرزب 

ماما و تاشیامرف  ماما و  تاراھظا  دـلج  دـنچ  تسیب و  دوب ؟ هچ  ماما  فرح  تفگیم ؟ هچ  ماما  درک ؟ راک  هچ  ماما  دـھدب ؟ تکرح  روج  نیا  ار  اـھنیا  تسناوت  هک  دوب  یزیچ  هچ 

؛ دنوشب هتخیمآ  اھنیا  اب  تسین ؛ نتسناد  مھ  طقف  دننادب . ار  بالقنا  یاھنامرآ  اھنیا ؟ هب  هدش  هجوت  ردقچ  هدش ؟ هدناوخ  ردقچ  تسا ؛ سرتسد  رد  زورما  ماما  یاھهتـشون 

نابز یضایر و  یمیش و  لومرف  هب  جایتحا  ام  هلب ، بخ  دوشب . انشآ  اھنیا  اب  وا ، لد  وا ، ناج  دوشب و  اھنامرآ  نیا  اب  یهتخیمآ  ناتسریبد ، ناتسبد و  رد  ناوجون ، ناوج و  نیا 

رتشیب زور  رھ  دـیاب  ار  ملع  مچرپ  میدـقتعم  هک  ام  تسا ، مزال  هک  سرد  هن  میراذـگب ؛ رانک  ار  سرد  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ام  فرح  نیا  میراد ؛ مھ  اھنیا  لاثما  یجراـخ و 

. دوشب دنلب  دیاب  مھ  یمالسا  تیوھ  یبالقنا ، تیوھ  زیمآراختفا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  مچرپ  شرانک  رد  اھتنم  روشک ، رد  درک  دنلب 
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تلم هب  بالقنا  ناریا . تلم  هب  یشخبتیوھ  عبت  هب  هاگشناد ، هب  یشخبتیوھ  زا  دوب  ترابع  درک  هاگشناد  یارب  بالقنا  هک  یگرزب  راک  هاگـشناد ؟ یارب  درک  راک  هچ  بالقنا 

هک یتـقو  اـعبط  داد . ماـجنا  ناریا  تلم  یارب  بـالقنا  هک  هدوب  ییاـھراک  اـھنیا  داد ؛ نشور  دـید  قفا  داد ، لالقتـسا  تیـصخش و  ساـسحا  داد ، ناـمرآ  داد ، تیوـھ  ساـسحا 

اب تسا ، وجـشناد  ناوج  یھاگـشناد و  ناوج  دربیم ، ار  هرھب  نیرتـشیب  هک  نآ  دریگیم ، ماـجنا  یلم  یزاـسنامرآ  یلم ، یزاـستیوھ  یلم ، تکرح  کـی  تلم  هب  تبـسن ] ]

هاگـشناد و هکنیا  هب  دـش  یھتنم  تیوھ  ساسحا  نیا  درک و  تیوھ  ساسحا  هاگـشناد  دراد . هک  یایگزیکاپ  تراـھط و  اـب  دراد ، هک  ییاـھیھاگآ  اـب  دراد ، هک  یتاـساسحا 

هاگشناد یوجشناد  ینعی  دوب ؛ بالقنا  زا  لبق  هک  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  دننکن ؛ تراقح  ساسحا  فعـض و  ساسحا  یبرغ ، یاھتردق  لباقم  رد  تعامجوجـشناد 

اب دنایوروش ، یاھتسایس  هب  یکتم  دنریگیم و  کمک  دنراد  یوروش  ترافس  زا  هاگـشناد ، نیا  رد  دناهدرک  یدنبرگنـس  دناهدمآ  هک  یناسک  نآ  هک  تسنادیم  هکنیا  اب  نارھت 

ماظن هیلع  یهئطوت  زکرم  ناونع  هب  ار  اکیرمآ  ترافـس  دـنتفر  هک  ینایوجـشناد  نآ  ای  درک . یزاسکاپ  ار  نارھت  هاگـشناد  دـش و  لباقم  دـش ، هجاوم  اھنیا  اب  تفر  تردـق  لامک 

نیا دندرک ؛ تردق  ساسحا  دندرکن ، فعـض  ساسحا  دندنکفایم . هجنپردهجنپ  دنتـشاد  اکیرمآ  تردق  اب  اھنیا  دـننکیم ؛ راک  هچ  دـنراد  دـندیمھفیم  دـندرک ، ریخـست  یمالـسا 

. دش هداد  هاگشناد  هب  نیا  تسا ؛ تیصخش  ساسحا  تسا ، لالقتسا  ساسحا  تسا ، تیوھ  ساسحا  نامھ  نیا  تسا ؛ تیوھ  نامھ 

مق  / ١۴٠١/٠٨/٠٨ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مشچ رد  اھیبلطتداھش  نیمھ  رطاخ  هب  ناریا  تلم  دربیم . الاب  ار  یلم  تیوھ  یهبتر  دنکیم و  هتسجرب  ار  یلم  تیوھ  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  تداھـش  دیھش و 

ناشـشوگ هب  هک  ییاھنآ  اما  دـسرب ، دارفا  شوگ  هب  ایند  رد  اھزیچ  زا  یلیخ  دراذـگیمن  نمـشد  یاھهناسر  یوھایھ  ادـص و  رـس و  هتبلا  دیـسر ــ  ناشـشوگ  هب  هک  ییاـھنآ 

هب تسھ ؛ اھاج  یلیخ  گنج  تسین ؛ گنج  فرـص  رطاخ  هب  دیھـش . رطاخ  هب  یزیچ ؟ هچ  رطاـخ  هب  درک ؛ ادـیپ  تمظع  دـندوب ــ  اـھتلم  زا  یلیخ  دـندوبن ، مھ  مک  هک  دیـسر 

هچ رھ  تسا . اھنیا  رطاخ  هب  اھردام ؛ نیا  اھردپ ، نیا  نادیھـش ، یاھهداوناخ  تسا ؛ اھهداوناخ  نیا  رطاخ  هب  دیآیمرد ؛ بآ  زا  دیھـش  نآ  رد  هک  تسا  اھیراکادـف  نیا  رطاخ 

. دربیم الاب  ار  شاهبتر  دنکیم ، هتسجرب  دنکیم ، هدنشخرد  ار  یلم  تیوھ  دیھش ] اذل  [ ؛ دیرفآ تمظع  تلم  نیا  یارب  درک ، زرد  نوریب  هب  اھنیا  ربخ 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لقتنم اھردام  یهلیـسو  هب  لوا  یهجرد  رد  تلم  کی  تیـصخش  تلم ، کی  تیوھ  ینعی  تسا . یمھم  زیچ  کی  یلم  تیوھ  دـنایلم ؛ تیوھ  رـصانع  لاقتنا  یهیام  اھردام 

رتمک یلیخ  اما  تسا  رثوم  مھ  ردپ  دوشیم . لقتنم  ردام  یهلیسو  هب  لوا  یهجرد  رد  همھ  اھنیا  بوخ ، یاھتداع  بوخ ، یاھقالخا  اھتنس ، بادآ ، تاداع ، نابز ، دنوشیم ؛

. دراد ار  ریثات  نیرتشیب  ردام  ردام ؛ زا 

یقرش  / ١۴٠١/١١/٢۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھتلم و دوخ  زا  تظافح  هب  دھدیم ، تمظع  دھدیم ، تیـصخش  دھدیم ، تیوھ  اھتلم  هب  هک  یزیچ  نآ  دـنکیم . ادـیپ  تیوھ  یگداتـسیا ، تماقتـسا و  یهیاس  رد  یتلم ، رھ 

ادیپ هیواز  دراذگن  دھدب ؛ همادا  هدرک ، ادیپ  ناسنا  هک  ار  یمیقتسم  طخ  نآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  تماقتـسا  تسا . اھنآ  یگداتـسیا  اھنآ و  تماقتـسا  دنکیم ، کمک  اھنآ  گنھرف 

بذج شدوخ  هب  ار  اھنآ  ییایند ، یاھهبذاج  ای  دنوشیم  هتـسخ  ای  دـنوریم ، یرادـقم  کی  دـعب  دـننکیم ، عورـش  ار  یطخ  کی  تسا . ندـش  ادـیپ  هیواز  اھتلم  لکـشم  دوشب .

لکشم دوشیم ؛ ادج  یعقاو  طخ  زا  یلصا ، طخ  زا  دوشیم و  رتشیب  شاهجرد  دنک  ادیپ  همادا  هچ  رھ  یلو ] [ ؛ تسا مک  یلیخ  لوا  هیواز ، یهجرد  دننکیم . ادیپ  هیواز  دنکیم و 

ریـصقت یھاـگ  دراد .] دوجو   ] یفلتخم لـماوع  دـندرک . ادـیپ  هیواز  دـعب  دـندوب ، بـالقنا  اـب  اھیـضعب  میاهتـشاد . ار  لکـشم  نیا  ناـمبالقنا ، رد  ناـمروشک ، رد  اـم  تسا . نیا 

هیواز نیا  دندرک . ادـیپ  یاهیواز  کی  یلیلد  رھ  هب  هرخالاب  دوب ؛]  ] جراخ ریـصقت  دوب ، نوگانوگ  لماوع  ریـصقت  دوب ، تموکح  ریـصقت  دوب ، اھهاگتـسد  ریـصقت  دوبن ، مھ  ناشدوخ 

رییغت هجرد  یھاـگ ١٨٠  دـندش ؛ ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  دوب . هدرک  هار  نیا  دراو  ار  اـھنآ  هک  یگرزب  یهزیگنا  نآ  اـب  ناـمرآ ، نآ  اـب  تکرح ، نآ  اـب  تیدـض  هب  دـش  یھتنم  تفر ، شیپ 

دیماان دیاب  دشن ، هتسخ  دیاب  دھدیم . تیوھ  تیعمج  کی  تلم ، کی  هب  دنکیم ، ظفح  ار  تیوھ  نیا  دراذگیمن ؛ تماقتسا  لیبق . نیا  زا  میراد  لیبق ، نیا  زا  میاهتـشاد  دندرک .

. تسا اھنیا  یراگدنام  زار  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  درکن . فوخ  نمشد  یاھهدبرع  زا  دیاب  دشن ،
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« : یلم تیوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یناکدرا  /   ٠١/٠۴/١٣٨۴ یلامک  ربکایلع  هدنسیون :  ناریا /  رد  یلم  تیوھ  یزاسزاب  یمالسا و  بالقنا 

ینابرق  /   ٣٠/١٣٨٠/٠۵ هللاتردق  هدنسیون :  یرھطم /  داتسا  هاگدید  زا  یلم  تیوھ 

یوضترم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفطصم  هدنسیون :   / ( ناریا رصاعم  خیرات  جوم  هد  یسررب  ) یمالسا یرادیب  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یخیرات  یاھتیفرظ 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

« يلم تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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