
نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داد و صیخشت  تیمھا ، فلتخم  بتارم  یاراد  نوگانوگ و  فیاظو  زا  ار  یلـصا  هفیظو  مالـسا ، خیرات  ساسح  رایـسب  لصف  کی رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  یلع  نب  نیـسح 

ریذپ بیسآ طاقن  زا  یکی  نیا ، هک  یلاح  رد  دشن . هابتشا  مھوت و  راچد  تشاد ، جایتحا  نآ  هب  مالـسا  یایند  زور  نآ  هک  یزیچ  تخانـش  رد  وا  دناسر . ماجنا  هب  ار  هفیظو  نیا 

هابتـشا ار  یلـصا  هفیظو  نامز ، زا  یا  هھرب رد  مالـسا ، یایند  ناگتـسجرب  اھ و  نآ نایامنھار  تلم و  داـحآ  هکنیا ، ینعی  تسا ؛ فلتخم  یاـھنارود  رد  نیملـسم ، یگدـنز  رد 

ردق هب  ار  یراک  تکرح و  رھ  تسا و  مود  هجرد  یعرف و  زیچ  هچ  و  درک ؛ نآ  یادف  دش  مزال  رگا  ار  رگید  یاھراک  دیاب  تخادرپ و  نآ  هب  دیاب  تسا و  یلـصا  زیچ  هچ  دننادن  دننک .

. درک شالت  شیارب  داد و  تیمھا  دیاب  نآ  دوخ 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

یاروش دـشاب . هدارا  کی  نت و  کی دـیاب  هک  تساجنیا  زا  و  دـشاب . راتخم  تیریدـم ، نیا  ی  هریاد رد  نخـس ، هاتوک  و  مزـال ، باتـش  راـکتبا و  باـختنا و  رب  رداـق  دـیاب  هزوح  ریدـم 

ظوحلم یلک  یـشم  طخ  ریبدت و  رد  هک  ییاھ  هتـساوخ ندمآرب  ینعی  هرادا ، نیگنـس  تیلوئـسم  اب  ار  یو  دراپـسب و  ریدم  هب  ار  یـشم  طخ  یلک و  ریبدـت  یراذـگ ، تسایس

فقوتم ای  دـنک  تکرح ، دـتلغب ، اھتیلوئـسم  طلخ  اروش و  ی  هطرو هب  رگا  تیریدـم ، ییارجا و  راک  دـنادب . راتخم  دـیرم و  یـشم ، طـخ  ریبدـت و  ناـمھ  ی  هریاد رد  تسا و  هدـش 

یئزج و یاھراک  رب  نآ  نتـشاد  مدقم  هدمع و  یلـصا و  یاھراک  ییاسانـش  حلاص و  نارایتسد  باختنا  یوق و  حیحـص و  تیریدم  لامعا  اب  دیاب  زین  مرتحم  ریدم  دش . دھاوخ 

افیا نکمم  هجو  نیرتھب  هب  دـنراد ، هدـھع  رب  هک  ار  یمھم  رایـسب  هداتفا و  بقع  ی  هفیظو تیریدـم ، نوئـش  رگید  یلبق و  ی  هبـساحم همانرب و  قبطرب  راک  رھ  ماجنا  یعرف و 

. دنیامن

تلود  / ٠٢/١٣٧٨/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

 ، اھلتق هلاسم  دینک ، هظحالم  نالا  هک  نیاامک دوش ؛ یم ام  ی  هدمع هلاسم  هک  دننک  یم لیمحت  ار  یعرف  هلاسم  کی  ام  رب  اما  تسام ؛ یلـصا  هلاسم  هلاسم ، کی  یھاگ 

ینالووسم میراد ؛ یرگید  یاھھاگتـسد  میراد ، یتاعالطا  ترازو  ام  داتفا !؟ قافتا  هک  تسا  یلتق  هرقف  دنچ  نیا  روشک ، هدمع  هلاسم  اعقاو  ایآ  دـش . روشک  هدـمع  هلاسم 

اھنیا همھ  دراد ؛ دوجو  مدرم  تالضعم  لئاسم و  همھ  نیا  میراد ، تالکـشم  همھ  نیا  ام  تسا !؟ نیا  روشک  یلـصا  هلاسم  اعقاو  ایآ  دننک . یم لح  دننیـشن  یم اھنیا  میراد ؛

زورما دـینیبب  دـینک  هاگن  اعقاو  درب . شیپ  داد و  همادا  تیقفوم  اب  ار  راک  دوش  یمن هنوگ  نیا دـش ! اھلتق  هلاسم  اھتمھ  بلغا  ای  اھثحب ، بلغا  ناـمز ، زا  یا  هھرب رد  تفر و  راـنک 

هب ار  نامدوخ  ارچ  تسا . مادک  یلـصا  هلاسم  هک  دیایب  دوجو  هب  یدیدرت  دـنکب ، مدرم  یگدـنز  هب  یداع  هاگن  یـسک  رگا  منک  یمن نامگ  نم  تسیچ . روشک  یلـصا  هلاسم 

اما دشاب -  هدش  هتـشون  مقر  هد  الثم  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  یمھم  لئاسم  مدرم ، لئاسم  تسرھف  رد  تسا  نکمم  مینک !؟ لوغـشم  یعرف  لـئاسم  ود و  هجرد  لـئاسم 

؛ دینک هدھاشم  ار  اھتیولوا  دیاب  اج  نیا رد  درک . ادیپ  دیاب  ار  نیرتمھم 

هاپس  / ٢۴/١٣٧٨/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالسا و ناھج  یلصا  ی  هیضق زورما  هک  مھم  ی  هیـضق نیا  زا  ار  اھ  نآ هک  تسا  نیا  نانمـشد  درگـش  هک  دشاب  هجوتم  دیاب  زورما  نیمھ  برع  یایند  صوصخب  مالـسا  یایند 

اھ نآ هتبلا  دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک ، لقتنم  نیغورد  لئاسم  هب  یعرف و  یاھاج  هب  ار  اھنھذ  فرصنم و  تسا ، برع  ناھج  یلـصا  ی  هیـضق صوصخب 

هب هیـضق  اما  تفر ، دـھاوخ  ناگدـننک  تلفغ یوربآ  ینعی  دروآ ؛ دـھاوخن  راب  هب  یزیچ  نایز ، زج  ناشدوخ  یارب  دـننک ، تلفغ  رگا  مھ  اـھ  نیا دـنھد . ماـجنا  تسناوت  دـنھاوخن 

. تسین یدیدرت  چیھ  تفرگ ؛ دھاوخ  دوخ  قح  ی  هطلس ریز  رد  ار  نیطسلف  نیمزرس  نیطسلف ، تلم  یزور  کشالب  دنام و  دھاوخ  یقاب  یلصا  ماکحتسا  نامھ 

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

هب دننک و  مک  یروفریغ  یرورضریغ و  ود و  هجرد  یاهیشاح ، لئاسم  زا  هک  منکیم  دکوم  هیـصوت  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  مھ  تلود و  یداصتقا  نالووسم  هب  مھ  هدنب ،

. دنزادرپب درک ، دھاوخ  لاوس  ام  زا  لاعتم  یادخ  تسا و  مدرم  روشک و  زاین  زورما  هک  یزیچ  نآ  هب  دننکن ؛ تسرد  تیلوغشم  یمرگرس و  دوخ ، یارب  دنزادرپب . یلصا  لئاسم 

قیفوت دـنناوتب  هار  نیا  رد  هک  یناسک  تساوخ . میھاوخ  میھاوخب و  نالووسم  زا  ار  نیا  هک  میراد  هفیظو  مھ  ام  دـننک . لابند  ار  نآ  دـیاب  انئمطم  تسا و  همھ  یهفیظو  نیا 

مرتحم و تلود  نالووسم و  هب  لاعتم  دـنوادخ  هللااشنا  هک  میراودـیما  درک . دـنھاوخ  هذـخاوم  اھنآ  زا  مدرم  دـیدرت  نودـب  الاو  دوب ؛ دـنھاوخ  دیفـسور  مدرم  شیپ  دـننک ، بسک 

دھدب رجا  اھنآ  هب  دندرک ، هک  ییاھشالت  رطاخ  هب  دنک ؛ تیانع  قیفوت  دنھد ، ماجنا  ار  یگرزب  فیاظو  اھهنیمز  نیا  رد  دنناوتیم  هک  یناسک  هیقب  یمالسا و  یاروش  سلجم 

. دیامرف راومھ  اھنآ  یدعب  یاھشالت  یارب  ار  هار  و 

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

لئاسم هک  دننک  یسایس  ردق  نآ ار  روشک  یاضف  اھیضعب  هک  نیا تسا . هنافرـسم  راک  کی  درادن ، یطابترا  مدرم  یگدنز  یلمع  یاھ  هبنج هب  هک  ییاھراک  هب  نتخادرپ  زورما 

. دننک یم تلفغ  مھ  هدع  کی  دننک ؛ یم تنایخ  اھنآ  دنھد ؛ یم ماجنا  ادمع  ار  تلفغ  نیا  یدودعم  هورگ  هتبلا  تسا . گرزب  تلفغ  کی  دریگ ، رارق  عاعشلا  تحت روشک  یلصا 

روط کی  مینک ، یم هاگن  رگید  نوگانوگ  یاھ  هعومجم هب  روط ؛ کی  مینک ، یم هاگن  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  ندرک -  داجیا  روشک  رد  ار  یدیدج  یـسایس  هلاسم  زور  رھ 

لح تفرـشیپ و  یارب  هک  ییاـھراک  هب  ار  دوـخ  یاـھنھذ  دـیاب  همھ  تسین . تحلـصم  چـیھ  ندرک ، فرـصنم  دریگ ، ماـجنا  مدرم  یارب  دـیاب  هـک  یراـک  زا  ار  اـھرکف  اـھنھذ و  و  - 

ماجنا ار  اھراک  نیا  دننک و  کمک  مھ  هب  دیاب  اھھاگتـسد  دننک . فطعنم  لاغتـشا -  هلاسم  مدرم ، یداصتقا  لئاسم  مدرم ، یتشیعم  لئاسم  تسا -  مزال  روشک  تالکـشم 

نھذ هک  نیا یارب  دنا  هتفرگ دزم  هناک  الصا  یا  هدع دوش . زیھرپ  یفارحنا  یاھراعـش  زا  دیاب  دوش . هبناج  همھ دنک و  ادیپ  یرتشیب  باتـش  دیاب  اما  دریگ ، یم تروص  راک  دنھد .

، دنسیون یم ار  یزیچ  رھ  دنراد . ریثات  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مھ  تاعوبطم  زا  یضعب  هنافـساتم  دنربب ؛ یرگید  یاج  هب  دننک و  فرـصنم  یلـصا  یاھراک  زا  ار  روشک  نالووسم 

دننک یم هدافتسا  یدازآ  زا  تسین ! یدازآ  هک  دنشک  یم داد  مھ  شرخآ  دننک ؛ یم رشتنم  هنادازآ  دنسیون و  یم تیعقاو  فالخرب  مدرم و  حلاصم  تاداقتعا و  نامیا و  فالخرب 

تاــعوبطم و رد  ییوـگغورد  ینکارپ و  هعیاــش هـمھ  نـیا  دیــشک ، یم هـک  ییاــھدایرف  هـمھ  نـیا  سپ  تـسین ، یدازآ  رگا  تـسین ! یدازآ  دــننک  اــعدا  غورد  هـب هـک  نـیا یارب 

. تسا ینموم  تلم  تلم ، نیا  میھد ؛ یمن هار  لد  هب  یمیب  تاراھظا  نیا  زا  ام  هتبلا  تسیچ !؟ فلتخم  یاھھاگتسد  تاعوبطمریغ و 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

روشک نیا  رد  مالـسا  مچرپ  دراد و  دوجو  تلم  ی  هملک تدـحو  تمواـقم و  یرادـیب و  یمالـسا  یروھمج  رد  نوچ  دننمـشد ؛ فلاـخم و  تدـش  هب  مھ  یمالـسا  یروھمج  اـب 

رثا ام  رد  نمـشد  یناور  گنج  هلیح و  دھدن و  بیرف  ار  ام  ایند  یاھ  هبذاج میـشاب  بظاوم  میزغلن ؛ میـشاب و  نامدوخ  بقارم  دیاب  امـش  نم و  هتبلا  تسا . هدـش  هتـشارفارب 

تیوھ یمالـسا و  یروھمج  تیوھ  ظفح  یلـصا ، ی  هلاسم زورما  مییامن . یراددوخ  یعرف  روما  هب  نتخادرپ  زا  مینک و  رت  مکحتـسم زور  هب  زور  ار  دوخ  تدحو  دیاب  ام  دراذگن .

مھ رد  ار  وگلا  نیا  دھاوخ  یم نمشد  دیھد ؛ ناشن  ایند  رد  وگلا  کی  دیا  هتسناوت امش  تسا . نیا  نارگن  مالسا  تما  مالسا و  یایند  یاھمشچ  تسا . روشک  نیا  یمالسا 

. تسا مالسا  یایند  تسکش  هکلب  تسین ؛ ناریا  تسکش  دوصقم ، دنکشب .

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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، تلادـع ی  هلاـسم شیارب  یـسارکمد  لاربـیل  رب  ینتبم  یراد  هیامرـس یاـیند  نوچ  دوش  روـصت  هکنیا  مینک . یمن رظن  فرـص هجو  چـیھ هب فدـھ  کـی  ناوـنع  هب مھ  تلادـع  زا 

ی هلاسم کی  یانعم  هب  تلادـع  زا  ام  هک  دوش  یمن بجوم  تسا ، یلـصا  ی  هلاسم لوپ  دوس و  عفن و  ی  هلاسم اھ  نآ یارب  تسا و  یرازبا  ود و  ی  هجرد یعرف و  ی  هلاـسم

مالـسا تسا : نیا  اـم  مالـسا  تسا . روحم  تلادـع  ی  هلاـسم ناـم ، یجراـخ یلخاد و  تسایـس  درکراـک  رد  یداـصتقا و  یاـھبلاق  رد  اـم  مینک . رظن  فرـص یلـصا  یروـحم و 

. تلادع تینالقع و  تیونعم ،

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یزیر همانرب هتـشذگ  یاھنارود  یاھبیرخت  اھ و  هصیقن اھدوبمک و  عفر  یارب  تدـمدنلب  یاـھحرط  یور  رب  هک  تسا  هدرک  ادـیپ  ار  تصرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب  زورما 

فظوم فلتخم  یاھـشخب  رد  و  هننقم -  ی  هوـق رد  هچ  هیرجم ، ی  هوـق رد  هچ  روـشک -  نالوئـسم  هک  تسا  مھم  ربـتعم و  رایـسب  دنـس  کـی  هلاـس  تسیب  زادـنا  مشچ دـنک .

نیا رد  یگرزب  تیلوئسم  روشک  ی  هطقن رھ  رد  دادعتسااب  ناناوج  دنمشوھ و  مدرم  دنوش . کیدزن  فادھا  نآ  هب  دننک و  بیقعت  ار  زادنا  مشچ دنـس  نیا  ماگ  هب  ماگ  دنا  هدش

نیب کرتـشم  تسا ؛ کرتـشم  ی  هفیظو کـی  روـشک  ندرب  شیپ  روـشک ، نتخاـس  هک  منکیم  ضرع  ناـناوج  هب  صوـصخب  زیزع و  مدرم  امـش  هـب  نـم  دـنراد . شود  رب  هـنیمز 

فطعنم مود  ی  هجرد یعرف و  طاقن  هب  ار  ام  ساوح  نھذ و  دنناوتن  روشک  تفرشیپ  نانمشد  هک  میشاب  بقارم  دیاب  یلیخ  دنتیلوئسم . یاراد  مھ  مدرم  مدرم ؛ نالوئسم و 

. مینک تکرح  اھفدھ  نیا  تمس  هب  میناوتب  لماک  تدحو  اب  همھ  ات  دننک ،

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  لئاسم  ریخا ، لئاسم  نیمھ  رد  دـننک . یم لمع  هنافـصنم  ریغ  لئاسم ، ندرک  یعرف  یلـصا  رد  دنفیعـض و  قئاقح  ساکعنا  رد  هنافـساتم  ام  یاھ  هماـنزور زا  یلیخ 

یلـصا ی  هلئـسم اـما  تسا ، تیمھا  مک یعرف  لـئاسم  نآ  هکنیا  هـن  تـسوا ؛ نوـماریپ  مـھ  یعرف  لـئاسم  هلـسلس  کـی  تـسیچ ؛ یلـصا  ی  هلئـسم درک ؛ یعرف  یلـصا 

امش ارچ  تفرگ . ماجنا  هک  دوب  یمرج  نیرتگرزب  تاباختنا  لصا  ندرب  لاوس  ریز  دوب ؛ تاباختنا  لصا  ریخا ، یایاضق  نیا  رد  یلصا  ی  هلئـسم تساھ . نآ زا  شرتشیب  شتیمھا 

رد ایند  رد  ینکـشدوکر  کی  ینکـش ، باصن کی  تمظع ، نیا  هب  تکرـش  کی  دـنیایب ، مدرم  دوشب ، هدیـشک  تمحز  همھ  نیا  دـیدنب !؟ یم ار  ناتمـشچ  مرج  نیا  هب  تبـسن 

تاباختنا یادرف  نامھ  لیلد ، نودـب  لالدتـسا ، نودـب  دـنیایب  ملـسم  تفم و  هدـع  کی  دـعب  دریگب ، ماجنا  دـننک ، یم ار  شیاعدا  ردـق  نیا هک  یا  یـسارکمد رد  یرـالاس ، مدرم

. درک نیا  زا  ار  هدافتسا  رثکا  دح  مھ  نمشد  ایاضق . نیا  یوت  دوب  فصنم  دیاب  یردق  کی تسا !؟ یمک  مرج  نیا  تسا !؟ یکچوک  راک  نیا  تسا ! غورد  تاباختنا  دنیوگب :

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نم الاح  درک . لح  ناوتیم  ار  اھنیا  هتبلا  هک  دراد  دوجو  یئود  یهجرد  لئاسم  میرادـب . اور  دـیابن  ار  یلامھا  چـیھ  ماظن  تیلک  ماظن و  یهشقن  ماظن و  یلـصا  یهلئـسم  یور 

رظن هرخـالاب  دوشب ، حرطم  صیخـشت  عـمجم  رد  هک  یتـقو  حرط  نیا  تسا ؛ موـلعم  هتبلا  تسا . هجوـت  دروـم  تسا ، صیخـشت  عـمجم  رد  هک  یحرط  اـھزور  نیا  ـالثم  مدـید 

هک تسین  یکـش  دوـشیم . هتفگ  یلک  تسایـس  ناوـنع  هب  مینکیم و  لاـمعا  تساـم ، دـقتعم  هک  ار  یزیچ  نآ  دـمآ و  دـھاوخ  اـم  شیپ  نیا  تسا ؛ یتروـشم  رظن  عـمجم ،

نیا دوشن . ضرعت  دیاب  تساھزیچ -  نیا  اھتیحالـص و  صیخـشت  تاباختنا و  رب  تراظن  هک  یـساسا -  نوناق  رد  حرـصم  فئاظو  نیا  هب  دراد . ینوناق  یفئاظو  نابھگن  یاروش 

اجنآ رد  تسا  نکمم  تسا . حالصا  لباق  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  داد ؛ رارق  عازن  اوعد و  دروم  ثحب و  دروم  یهلئـسم  دیابن  ار  هیـضق  نیا  ینعی  درک . حالـصا  دوشیم  ار  اھزیچ 

زا دـعب  هاـم  هن  تشھ  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یلئاـسم  نیمھ  یلـصا  یهلئـسم  تسین ؛ یلـصا  لـئاسم  اـھنیا  تسا . ناربـج  لـباق  اـطخ  دـنکب ؛ مھ  یئاـطخ  یـسک  کـی 

. دندرک رارکت  ار  اھنآ  یاھفرح  یناسک  اجنیا  هک  رابکتسا ، رفک و  یهعومجم  یمالسا و  ماظن  یهعومجم  نیب  تسا  هدوب  فالتخا  لحم  تاباختنا ،

یسایس  / ١٣٨٩/٠١/١٧ یملع  یاھتیصخش  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

زورما اعقاو  دتفایم . قافتا  دراد  یعرف  لئاسم  هب  مالسا  یایند  ندش  لوغـشم  یهیاس  رد  نیطـسلف  یایاضق  نیمھ  زورما  دننک . لوغـشم  ار  مالـسا  یایند  دننکیم  یعس 

یلیخ اھنیا  تفرگ ؛ مکتسد  دـیابن  ار  یمیھاربا  مرح  یایاضق  تسا . ینیرفآهعجاف  مھ  یرتخاب  یهنارک  رد  تسا ، ینیرفآهعجاـف  هزغ  رد  تسا ، ینیرفآهعجاـف  نیطـسلف  رد 

یکانرطخ رایـسب  یاھراک  نآ  زا  یکی  یمالـسا ، راثآ  زا  یئادزمالـسا  دنھدن ! هار  دننک و  نوریب  ناشهناخ  ناشھاگیاپ و  زا  ار  اھناملـسم  زامن ، یهماقا  رطاخ  هب  تسا . مھم 

دراد هچ  مالـسا  یایند  رد  دـنمھفیمن  دنتـسھ ، یئزج  یعرف و  یاھزیچ  مرگرـس  دنلوغـشم ، همھ  سب  زا  دـتفایم . قافتا  ملاع  یاھناملـسم  مشچ  یولج  دراد  هک  تسا 

. تسا نیا  مالسا  یایند  هیلع  هئطوت  درذگیم .

یسایس  / ١٣٨٩/٠١/١٧ یملع  یاھتیصخش  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

، تسا نیلوئـسم  هب  طوبرم  شایـشخب  تسا ؛ دایز  ام  روشک  رد  یلـصا  لئاسم  میزادرپب . اھیلـصا  هب  یلـصا ؛ ریغ  یلـصا و  لئاسم  هب  مینک  میـسقت  ار  ناـملئاسم  اـم 

یراک دنراد ، یاهفیظو  مادکرھ  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هناتخبشوخ  هک  تسا  یعیسو  میظع و  تاسسوم  هب  طوبرم  شایشخب  تسا ، نازاسگنھرف  هب  طوبرم  شایشخب 

. میزادرپب میشیدنیب و  ماظن  دربشیپ  ماظن و  تیادھ  هب  مدرم و  نیا  تیادھ  هب  دنراد .

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

اھنیا منکب ؛ ضرع  امـش  هب  اما  دشاب - نوخ  دنکن  ادـخ  هک  نوخ - امـش  لد  الاح  بوخ ، تسا . نوخ  ناملد  روھمج  سیئر  تسار  پچ و  تسد  زا  ام  دـنتفگ  ناتـسود  زا  یکی 

یصخش کی  هب  یـسک  تسا  نکمم  منکب - مھاوخیمن  یتواضق  چیھ  دروم  نیا  رد  نم  دشاب - دراو  لاکـشا  داریا و  تسا  نکمم  تسین . یلـصا  هدننک و  نییعت  لئاسم  وزج 

، ام تمھ  رد  ام ، یاھ  هزیگنا رد  ار  یلـصا  لئاسم  یاج  مود  ی  هجرد لئاسم  مینک . یعرف  یلـصا - ار  لئاسم  هک  مینک  هجوت  دیاب  اھتنم  دـشاب ؛ هتـشاد  داریا  یراک  کی  هب  ای 

نکمم هن ، دیآ ؛ یم ناتدب  ای  دیآ  یم ناتشوخ  ورمع  ای  دیز  زا  ارچ  امش  هکنیا  هب  منکیم  ضارتعا  هن  نم  الاو  تسا ؛ نیا  طقف  مضرع  نم  دریگن . دوشیم ، هک  یا  یژرنا فرص  رد 

نابز رب  دـشاب ، هتـشادن  یا  هدـسفم کـی  هک  یلکـش  هب  تقو  کـی  ار  داریا  نآ  ارچ  هک  منکیم  ضارتعا  هن  و  درادـن - یداریا  دـیایب - ناتدـب  تسا  نکمم  دـیایب ، ناتـشوخ  تسا 

. تسا یرگید  یاھزیچ  ام  یلصا  لئاسم  دریگن . ار  یلصا  لئاسم  یاج  نیا  هک  دینک  هجوت  طقف  درادن . یلاکشا  مرظن  هب  مھ  نآ  دیدروآ ؛

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

یلـصا اما  دوش ؛ حرط  دیاب  تایئزج  ی  همھ دوش ؛ حرط  دیاب  مھ  یعرف  لئاسم  هن ، درکن ؛ حرطم  هکنیا  هن  درکن ؛ یلـصا  ار  یعرف  لئاسم  تخانـش و  دـیاب  ار  یلـصا  لئاسم 

بالقنا ینابم  هب  یدنبیاپ  تسا ، نیدت  تسا ، عرشت  تسا ، مالـسا  تسا ، قح  میقتـسم  طارـص  تفلاخم ، تقفاوم و  کالم  دریگن . رارق  تقفاوم  تفلاخم و  کالم  دوشن و 

ام نمـشد  هک  مینادب  ینعی  تسا . نیربکتـسم  هب  ندوب  نیبدب  تسا ، نیربکتـسم  اب  ی  هلباقم دندرک ؛ میـسرت  ماما  هک  تسا  یفادـھا  ماما و  یاھوزرآ  هب  یدـنبیاپ  تسا ،

وا زا  دـشاب ، هارمھ  فلاخم  یایح  یب نآ  اب  ربکتـسم ، نآ  اب  ناملد  اما  تفلاخم ، مینک  انب  هتـسشن ، اجنیا  ـالثم  هک  ناـمدوخ  ردارب  قیفر و  اـب  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  تسیک .

. دشابن یروجنیا  مینک ؛ دامتعا  وا  هب  میھاوخب ، کمک 

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

؛ دشاب نیا  روشک  ینوناک  یهلئسم  دیاب  دنورب ؛ یلصا  یهلئسم  نیا  غارس  هب  دننک و  تمھ  دیاب  همھ  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یلـصا  یهلئـسم  کی  تاقوا  زا  یرایـسب  رد 

کی رد  هک  دـنامیم  نیا  لثم  نیا  دوشیم . نآ  هجوتم  اھنھذ  دـننکیم ، تسرد  یاهیـشاح  یهلئـسم  کـی  دوشیم ، دـنلب  یئادـص  کـی  یاهشوگ  کـی  زا  مینیبیم  ناـھگان  اـما 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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زا نابایب ، رد  یاهیـشاح  زیچ  کی  هب  دننک  لوغـشم  ار  اھنھذ  ناھگان  تسا ؛ صاخ  یهطقن  کی  هب  ندیـسر  شفدـھ  دـنکیم ، تکرح  دراد  یراطق  یناوراک ، یمھم ، ترفاسم 

، دندنمـشوھ دـنراد ، لیلحت  تردـق  هناتخبـشوخ  ام  مدرم  دـیایب . ناـیم  هب  دـیابن  یاهیـشاح  لـئاسم  دوش . هتفرگ  اـھنآ  زا  مھ  تکرح  یهمادا  ناـکما  اـنایحا  دـننامب ، زاـب  هار 

. دریگن رارق  یمومع  راکفا  هجوت  نوناک  یاهیشاح  لئاسم  دوش  هجوت  دننک . ادج  یلصا  لئاسم  زا  ار  یاهیشاح  یعرف و  لئاسم  دنناوتیم  دنرایشوھ ؛

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

نآ نادردق  دیاب  همھ  هک  تسا  یگرزب  رایسب  تمعن  مدرم ، یگدامآ  مدرم ، روضح  دنشاب . مدرم  نادردق  دیاب  نالوئسم  تسھ . مھ  اجب  تاراظتنا  نیا  دنراد ؛ یتاراظتنا  مدرم 

، دنشاب هتشاد  لماعت  مھ  اب  هک  تسا  نیا  دنراد ، عقوت  رتالاب -  یاھهدر  صوصخب  نیلوئسم -  زا  مدرم  هک  هچنآ  دنشاب . هتـشاد  صلاخ  یرازگتمدخ  تین  نالوئـسم  میـشاب .

، دـنزادنیب ولج  ار  یلـصا  لئاسم  دنـشاب ، هتـشاد  زکرمت  روشک  یاھتیولوا  رب  هنایم ؛ حوطـس  رد  مھ  الاب ، حوطـس  رد  مھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  یراکمھ  دنـشاب ، هتـشاد  تدـحو 

عقوت ار  تاشقانم  زا  زیھرپ  دـنراد ، عقوت  ار  اھهدـعو  هب  لمع  دـنراد ، عقوت  ار  تقادـص  مدرم  دـنھدب . ماجنا  هفقویب  شالت  راک و  دـنوشن ، یاهیـشاح  یعرف و  لئاسم  مرگرس 

رارق مدرم  تابلاطم  ردص  رد  اھنیا  دنراد ؛ عقوت  ار  نئاخ  فلختم و  اب  دروخرب  یتسدکاپ و  تناما و  دنراد ، عقوت  ار  یعرف  لئاسم  یـشاوح و  هب  ندـش  مرگرـس  زا  زیھرپ  دـنراد ،

. دراد

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

یهمھ تساھام . یریذپتیلوئسم  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ هدنیآ  هب  هاگن  نیا  لوا  یهجرد  رد  دوش ، فرطرب  اھفعـض  نیا  هکنیا  یارب  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  یئاھراک  نم  رظن  هب 

رگا هک  دشابن  روجنیا  میزادنین . مھ  ندرگ  ار  اھریـصقت  دننک . تیلوئـسم  ساسحا  دیاب  مدرم  نارازگتمدخ  روشک و  نیلوئـسم  صوصخب  مینک ؛ تیلوئـسم  ساسحا  دـیاب  ام 

. تسا صخشم  دودح  هن ، تسا ؛ هیئاضق  یهوق  ریصقت  دیوگب  یکی  نآ  تسا ، سلجم  ریـصقت  دیوگب  تلود  تسا ، تلود  ریـصقت  دیوگب  سلجم  دش ، ادیپ  یـصقن  کی  اج  کی 

هیئاـضق یهوـق  دراد ، تیلوئـسم  سلجم  دراد ، تیلوئـسم  تلود  دراد ، تیلوئـسم  یربـھر  تـسا . موـلعم  هـمھ  فئاـظو  تـسا . هدرک  صخـشم  ار  طوـطخ  یـساسا  نوناـق 

یربھر هجوتم  دیآیم ، دوجو  هب  یلاکشا  میزادنین . مھ  ندرگ  هب  دنراد ؛ یئاھتیلوئسم  مادک  رھ  یئارجا  یاھهاگتسد  دنراد ، تیلوئسم  یماظن  یاھورین  دراد ، تیلوئـسم 

. تساھراک نیرتیساسا  زا  یکی  نیا  دنک . فرطرب  ار  نآ  دنک  یعس  تسوا و  هجوتم  لاکشا  نیا  هک  دنک  لوبق  هناعضاوتم  یربھر  تسا ؛

. دراد یلصفم  حرش  مھ  نیا  مینامب . لفاغ  لوصا  زا  میوشن ، عورف  یعرف و  لئاسم  مرگرس  دش . لفاغ  دیابن  یلوصا  یاھشزرا  زا  هک  تسا  نیا  رگید  یلصا  راک 

، دنـشاب لدـمھ  مھ  اب  دـیاب  نارگید  هوق و  هس  دـشاب . یلدـمھ  داحتا و  دـیاب  نیلوئـسم  نیب  هک  میاهدرک  ضرع  اھراب  تسام . فئاظو  زا  رگید  یکی  یلدـمھ ، داـحتا و  ظـفح 

هب تشپ  بالقنا  روشک و  ماظن و  یاھیریگتھج  رد  یتسیاب  اما  درادن ؛ یلاکشا  رظن  فالتخا  دنراد . یئاھرظن  فالتخا  یئاھاج  کی  ولو  دنـشاب ؛ تسدمھ  دنـشاب ، ماگمھ 

یرایـسب یعطق  جالع  یلدمھ ، داحتا و  نیا  نیلوئـسم . اب  مدرم  مھ  مھ ، اب  مدرم  مھ  اھنیا ، مھ  دنورب ؛ شیپ  هب  دنرـشفب و  مکحم  ار  رگیدکی  تسد  دنھدب ، رگیدکی  تشپ 

. دراد دوجو  روشک  رد  هک  تسا  یتالکشم  زا 

رد میروخن . ار  نمـشد  یهھبج  غورد  یاھهدعو  نمـشد و  دنخبل  بیرف  هک  تسا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  همھ  میھدب و  ماجنا  دیاب  هک  یلـصا  یاھراک  زا  یکی 

دنخبل بیرف  تسیچ . هنحص  تشپ  میدیمھف  شاوی  شاوی  میدرکیم . رواب  ام  زا  یـضعب  یھاگ  لئاوا  دندز . دنخبل  ام  یور  هب  یھاگ  میاهدرک . ادیپ  مھ  هبرجت  لاس ، یـس  نیا 

ینکـشدھع یاهغدـغد  چـیھ  نودـب  دنکـشیم . دـھع  تحار  تسا ، طلـسم  ایند  رب  زورما  هک  یایدام  تردـق  یهھبج  میروخن . ار  نمـشد  غورد  یاھهدـعو  بیرف  ار ، نمـشد 

! دنیوگیم غورد  تحار  دنشکیم ؛ تلاجخ  هرکاذم  فرط  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  قلخ  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  ادخ  زا  هن  دننزیم ، ناشفرح  ریز  دننزیم ، ناشلوق  ریز  دننکیم ،

روھمج سیئر  دـندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یتاراھظا  نیمھ  منکب -  ضرع  دـشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تسین ؛ شثحب  یاج  اـجنیا  رد  ـالاح  هک  مراد -  هدـنز  یاـھهنومن  نم 

 - ایند یمومع  راکفا  رایتخا  رد  یزور  کی  اھنیا  دندرک . اھهمان  نآ  نومـضم  اب  اھنآ  هک  یمادـقا  لمعلاسکع و  دـعب  میداد ؛ ام  هک  یباوج  تشون ، ام  هب  هک  یاهمان  درک ؛ اکیرمآ 

زا یکی  نیاربانب  دراد . شزرا  ردـقچ  ناشهدـعو  دراد ، شزرا  تیمھا و  ردـقچ  ناشفرح  دـنایروج ، هچ  اـھنیا  هک  دـید  دـنھاوخ  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  دـشاب -  مزـال  هک  یتقو  نآ 

. میروخن ار  اھنیا  غورد  یهدعو  دنخبل و  بیرف  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  یاھراک 

راک دـننک ؛ راک  دـیاب  همھ  دـنکیم . هاـبت  ار  تلم  کـی  روشک و  کـی  ار ، هداوناـخ  کـی  ار ، ناـسنا  کـی  یلبنت ، یراـکمک و  تلاـسک ، تسا . یراـکمک  یلبنت و  زا  زیھرپ  مھ  یکی 

. دشاب هنوگداھج  دیاب  یداصتقا  کرحت  ینعی  یداصتقا ، داھج  میتفگ  لاسما  ام  هک  نیا  یداھج .

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دریگب رظن  ریز  دنک ، سرفت  ار  نمشد  یاھتکرح  یکریز ، یرایشوھ و  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تکرح  نیا  رد  منکیم -  ضرع  یمق  زیزع  ناناوج  امش  یارب  مھم -  یهطقن  کی 

وا تکرح  دیناوتب  دیریگیم ، رارق  فیرح  کی  لباقم  رد  هک  یصخش  عافد  کی  رد  یصخش ، یهزرابم  کی  رد  امش  رگا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دنک ؛ فشک  ار  نمشد  یاھفدھ  و 

ینیبشیپ دیتسناوتن  دیدش ، مرگرـس  یرگید  زیچ  هب  دیداد ، تسد  زا  ار  زکرمت  دـیدش ، لفاغ  دـش ، ترپ  ناتـساوح  رگا  دروخ . دـیھاوخن  یاهبرـض  چـیھ  دـینک ، ینیبشیپ  ار 

، دش ترپ  تساوح  رگا  امش  هنع .» منیمل  مان  نم  قرالا و  برحلا  اخا  نا  و  : » تسا رادیب  وا  هدیباوخن ؛ هک  نمـشد  دیروخیم . هبرـض  امتح  دنکب ، دھاوخیم  راک  هچ  وا  هک  دینک 

، دـشاب عمج  شـساوح  تسا  نکمم  وا  دـشاب ؛ هدـش  ترپ  شـساوح  تسوت ، لباقم  رد  هک  مھ  ینمـشد  هک  دوشیمن  نیا  لیلد  یدـش ، لفاغ  تدوخ  تیعقوم  زا  رگا  امش 

یعرف لئاسم  هب  ار  ناتدوخ  هک  مدرم ، هب  مھ  نیلوئـسم ، هب  مھ  مینکیم ، دیکات  مینکیم ، هیـصوت  مینکیم ، ضرع  همھ  نیا  ام  هکنیا  دشاب . عمج  اھـساوح  دـیاب  سپ  دـنزب .

زا هک  مینکیم  شرافـس  یھ  تسا ، هدرک  ادیپ  جاور  زورما  هک  یتنرتنیا  یاھهاگیاپ  هب  اھهمانزور ، هب  اھهناسر ، هب  تاعوبطم ، هب  هکنیا  تسا . نیا  رطاخ  یارب  دینکن ، مرگرس 

. تسا نیا  رطاخ  هب  دینک ، زیھرپ  مدرم  ینھذ  یاضف  هب  دنکیم -  لوغشم  ار  مدرم  نھذ  هک  تسردان -  بلاطم  اھفرح و  ندرک  دراو 

وا هجوتم  هبرـض  اجک  زا  هک  دشاب  بقارم  دنکب ، دھاوخیم  راک  هچ  دنادب  نیمھ -  ینعی  یعمج  یاوقت  دراذگیم -  اجک  اپ  دـنادب  دـنک ، عمج  ار  شـساوح  تسرد  دـیاب  تلم  کی 

اپ ناسنا  دزغلیم ، ناسنا  یاپ  هک  یئاج  درک ؛ میھاوخ  تبقارم  ار  نامدوخ  درک ، میھاوخ  تبقارم  ار  نامدوخ  لامعا  میـشاب ، هتـشاد  اوقت  ام  رگا  مھ  یدرف  لمع  رد  دوشیم .

. تسا مزال  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنکیم . تبقارم  ناسنا  تسھ ، طوقس  فوخ  هک  یئاج  دراذگیمن ؛

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ار  هدمع  یلـصا و  یهلئـسم  دینکیم ، حرطم  ار  لاس ٨٨  لئاسم  هچناـنچ  رگا  منکیم  شھاوخ  نم  دـندرک . هراـشا  اـھفرح  نیا  لاس ٨٨ و  یاـیاضق  هب  اـھردارب  زا  یکی 

ریغ لکـش  هب  ینوناق و  ریغ  لکـش  هب  روشک ، ینوناـق  ناـیرج  لـباقم  رد  یتعاـمج  کـی  هک  تسا  نیا  یلـصا  یهلئـسم  نآ  دـیھد ؛ رارق  ناـتھاگن  دـم  رد  رظن و  دروم  اـیاضق 

ماجنا یئاھدروخ  دز و  گرزب  یهثداح  کی  رانک  هشوگ و  رد  تسا  نکمم  هتبلا  دینکیم ؟ شومارف  ارچ  ار  نیا  دندرک ؛ دراو  هبرـض  همطل و  روشک  هب  دندرک و  یگداتـسیا  هنابیجن 

یهلئـسم ایاضق ، نیا  رد  اما  تسا ؛ ریذپناکما  الماک  نیا  دـشاب ؛ مولظم  یدروم  رد  ملاظ ، یدروم  رد  رفن  کی  ای  دـھد ؛ صیخـشت  مولظم  زا  ار  ملاظ  دـناوتن  ناسنا  هک  دریگب 

ار نیا  ارچ  دندرک ؟ ینابایخ  یـشکودرا  بلقت ، اب  یهھجاوم  یارب  ارچ  هدش ، بلقت  تاباختنا  رد  دـندرکیم  رکف  هک  یناسک  نآ  لاس ٨٨ ، تاباختنا  رد  بخ ، دوشن . مگ  یلـصا 

رد دـننکیمن ؟ یھاوخرذـع  ارچ  بخ ، دـنرادن . باوج  اـما  هدوب ؛ نداد  باوج  لـباق  هک  یلکـش  هب  ریخن ، یمومع ، عماـجم  رد  هن  میدرک ؛ لاوـس  اـم  راـب  دـص  دـنھدیمن ؟ باوـج 

روشک یارب  ارچ  دـیدرک ؟ تاعیاض  نیا  راچد  ار  روشک  ارچ  دوب ، هداتفین  قافتا  بلقت  رگا  بخ ، دوب . هداـتفین  قاـفتا  بلقت  هک  مینکیم  فارتعا  اـم  دـنیوگیم  یـصوصخ  تاـسلج 

یاھروشک رد  زورما  دـینیبیم  داتفایم ؟ یقافتا  هچ  دـینادیم  دـنداتفایم ، مھ  ناج  هب  مدرم  یاھهورگ  درکیمن ، کمک  تلم  نیا  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  دـیدرک ؟ تسرد  هنیزھ 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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تریـصب مھ  تلم  تشاذـگن ، دـنوادخ  دـندرب ؛ یھاگترپ  نینچ  کی  بل  ار  روشک  دـتفایم ؟ دراد  یقافتا  هچ  دـنریگیم ، رارق  مھ  لباقم  مدرم  یاھهورگ  هک  یئاـھاجنآ  هقطنم ،

؟ دینکیم شومارف  ارچ  ار  نیا  تسا ؛ یلصا  یهلئسم  نیا  لاس ٨٨ ، یایاضق  رد  دنداد . جرخهب 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

زا لئاسم ، نیا  نتخانـش  دنتـسین و  رادروخرب  تیولوا  زا  هک  یلئاسم  هب  ندـشن  مرگرـس  ود ، یهجرد  لئاسم  زا  کی  یهجرد  لئاسم  یعرف ، زا  یلـصا  لـئاسم  ندرک  ادـج 

، دننکیم لوغشم  ار  ناشدوخ  دنوشیم ، مرگرس  یعرف  لئاسم  هب  انایحا  یناسک  نوریب  رد  دینیبیم  امش  رگا  تسا . یھاگـشناد  یئوجـشناد و  قوش  روش و  یاھهصرع 

نیا تسا ، رادروخرب  تیولوا  زا  هلئسم  نیا  تسا ؛ یعرف  هلئسم  نیا  تسا ، یلصا  هلئسم  نیا  اقآ  دشاب : هتشاد  یتسرد  یرواد  هنیمز  نیا  رد  دناوتب  دیاب  هاگشناد  طیحم 

مکاح یدحاو  رکف  یئوجـشناد ، عمج  نیا  یهمھ  رب  امتح  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  تسا . یطیحم  نینچ  کی  یئوجـشناد ، طیحم  تسین . رادروخرب  تیولوا  زا  هلئـسم 

ثحب طیحم  طیحم ، بوخ ، یلیخ  تسھ ؛ دیوگیم  یرگید  تسین ، رادروخرب  تیولوا  زا  هلئسم  نیا  دیئوگیم  امش  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  رظن  فالتخا  تسا  نکمم  هن ، دشاب ؛

. دنکیم داجیا  طاشن  نیمھ ، تسا ؛

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

رطخ نیرتگرزب  نیا  میھدـب ؛ تسد  زا  ار  نآ  مینک و  شومارف  میرادـب و  رود  رظن  زا  ار  راوـگرزب  ماـما  تضھن  تھج  هیحور و  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  اـم  تلم  ىارب  ىنورد  شلاـچ 

تسود تسیک ؛ نمـشد  میمھفن  مینک ، طولخم  مھ  اب  ار  تسود  نمـشد و  ىهھبج  مینک ؛ هابتـشا  نامتـسود  تخانـش  رد  مینک ؛ هابتـشا  نامنمـشد  تخانـش  رد  تسا .

اب ىکی  ىھاگ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  ناریا  تلم  مومع  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  تسا . رطخ  مھ  نیا  مینکب ، هابتشا  ىعرف  ىلصا و  نمـشد  تخانـش  رد  ای  تسیک ؛

[ رگا  ] الاو دـینک ؛ ادـیپ  ار  ىلـصا  نمـشد  رگید ؛ سک  کی  زا  رگید ، لماع  کی  زا  تسا  ىعبات  تسین ، ىلـصاىنمشد  وا  ىنمـشد  دـینک  تقد  رگا  اما  دـنکیم ، ىنمـشد  اـمش 

. دش دھاوخن  ىبولطم  ىهجیتن  راک  ىهجیتن  مھ  دوریم ، لیلحت  وا  ىاوق  مھ  دوشب ، هنیسهبهنیس  ىعرف  نمشد  اب  ناسنا 

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

ضراعت دھدب ، رارق  مھ  لباقم  رد  دنکب ، مرگرس  ار  ام  ىحطس ، تافالتخا  ىعرف و  تافالتخا  روشک ؛ لخاد  رد  تافالتخا  هب  ندش  مرگرس  تسا : اھنیا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

زا تلم  ماجـسنا  نداد  تسد  زا  دـش . ضرع  هـک  تـسا  ىلـصا  شلاـچ  نآ  قیداـصم  زا  ىکی  نـیا  دـنکب ؛ لـفاغ  ىلـصا  طوـطخ  زا  ىلـصا و  لـئاسم  زا  ار  اـم  درواـیب ، دوـجوهب 

الاـح اـت  هکنیا  روـصت  میناوـتیمن ، اـم  هکنیا  روـصت  ىدـیماان ، ساـی و  هب  ندـش  راـچد  ىراـکمک ، هب  ندـش  راـچد  ىگیحورىب ، ىلبنت و  هب  ندـش  راـچد  تسا . اـم  ىاھـشلاچ 

نآ همھ ، اھنیا  دنک . زاب  ار  اھهرگ  نیا  ىهمھ  دـناوتیم  ىداھج  تیریدـم  ىلم و  مزع  میـشاب ، هتـشاد  مزع  دـیاب  میناوتیم ، ام  دـندومرف  ماما  هک  روطنامھ  ریخن ، میتسناوتن ؛

؛ دننک ىسررب  ار  لئاسم  نیا  دننیشنب  دیاب  ام  ىالـضف  ام ، ناگبخن  ام ، زیزع  ىاھناوج  میدرک  ضرع  هک  روطنامھ  مینک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  هک  تسا  ام  ىنورد  ىاھـشلاچ 

دـشخبب و دـیما  ام  هب  دـنک و  ىرای  لوصف  نیا  ىهمھ  رد  ار  ام  دـناوتیم  گرزب  رامعم  نآ  ىهشقن  درمگرزب و  نآ  دای  نامراوگرزب و  ماما  کرابم  مان  تسا . ىیاھلصفرـس  اـھنیا 

. دوب دھاوخ  نینچ  مھ ]  ] هدنیآ رد  ىھلا  قیفوت  هب  تسا و  هدوب  نینچ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دھدب ؛ هیحور  دھدب و  طاشن 

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

سدـق هیلع  هک  ىتکرح  نیا  ىتسینویھـص و  میژر  ىهئطوت  اب  ىهلباقم  ىارب  مینک  فرـص  ار  نامدوخ  ىورین  ىهمھ  دـیاب  هک  مالـسا -  ىایند  ىنعی ]  ] اـم مفـساتم  اـبلق  نم 

دوجوهب مالسا  ىایند  نورد  رد  رابکتسا  هک  ىیاھىراتفرگ  هب  میراچان  زورما  دروایب -  رد  تکرح  هب  ىتسیاب  ار  مالسا  ىایند  ىهمھ  هک  دنداد  ماجنا  ىـصقالادجسم  فیرش و 

هدـش لیمحت  مالـسا  ىایند  ناگنازرف  ناگدـبز و  مالـسا و  ىایند  ىاملع  رب  هک  تسا  ىزیچ  ریفکت ، ىهلئـسم  هب  نتخادرپ  عقاو  رد  تسین . ىاهراـچ  میوشب ؛ لوغـشم  هدروآ 

؛ تسا ىتسینویھص  میژر  ىهلئـسم  ىلـصا ، ىهلئـسم  نکل  میزادرپب ، نآ  هب  میراچان  تسا و  هدرک  مالـسا  ىایند  دراو  زاستسد  لکـشم  تروصهب  نمـشد  ار  نیا  تسا ؛

. تسا ىلصا  لئاسم  اھنیا  تسا ؛ ىصقالادجسم  نیملسم ، لوا  ىهلبق  ىهلئسم  ىلصا ، ىهلئسم  تسا ؛ سدق  ىهلئسم  ىلصا ، ىهلئسم 

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

هدناوخ ىیاج  رد  تسایـس  سرد  هکنیا  نودب  ىھلا ، تریـصب  نآ  نیبنشور ، نیبزیت و  مشچ  نآ  درک ؛ رکف  ار  اھزیچ  نیا  ىهمھ  هک  راوگرزب  ماما  رب  ادخ  ناوضر  ادـخ و  تمحر 

تـسرد ار  جیـسب  مھ  ماما  دش . ماھلا  هزیکاپ  بلق  نآ  هب  تفرگ ؛ ماھلا  لاعتم  ىادخ  زا  دوب ، مزال  هنیمز  نیا  رد  هک  ار  ىیاھزیچ  نآ  ىهمھ  دشاب ، هتفرگارف  ىـسک  زا  دـشاب ،

دایرف هچرھ  تفگ  ام  هب  دینک . راک  هچ  هک  تفگ  هن ، دیـشاب ؛ ىجیـسب  دـینک ، تیلوئـسم  ساسحا  دـیتفیب ، هار  دـینک ، تکرح  تفگن  طقف  ماما  داد . ناشن  ار  تھج  مھ  درک ،

. داد دای  ام  هب  ار  نیا  دیریگب ؛ هناشن  ار  اجک  دیورب ، فرط  مادک  دینک ، راک  هچ  هک  نداد  دای  ىنعی  نداد ؛ تھج  ىنعی  نیا  دیشکب . اکیرمآ  رس  رب  دیراد 

ىرگید لوئسم  رگید  ىکی  مدوب ، روھمجسیئر  هدنب  روشک -  رد  میدوب  لوئـسم  اھام  تسا . روما  سار  رد  گنج  تفگ : ررکم  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  گنج ، نارود  رد 

هب همھ -  هب  داد  ناـشن  ار  هار  ماـما  اـما ] ، ] دـنکیم تـلفغ  ىھاـگ  تـسھ ، شربورود  ىیارجا  ىاـھراک  هـمھنیا  هکىتـقو  لوئـسم  روماـم و  میتـشاد . راـک  روـج  رازھ  دوـب - 

. تسا مھم  نیا  راک ؛ نیا  غارس  دیورب  هک  همھ  هب  داد  تھج  دوب . مھ  نیمھ  تسا . روما  سار  رد  گنج  هک ]  - ] اھناوج هب  مدرم ، هب  نیلوئسم ،

ىادھـش وزج  نـالا  ود  رھ  هک  دـندمآ  نم  شیپ  مھ  ناـشرفن  ود  اـم -  ىاـھناوج  دـندوب  لاحـشوخ  هک  سدـق  رگلاغـشا  میژر  اـب  ندـیگنج  ىارب  هیروـس  هـب  تـکرح  ىهیـضق  رد 

و دنتفرگ . ار  نآ  ىولج  درذگیم ؛ قارع  زا  لیئارـسا  اب  ىهزرابم  هار  هک  دنتفگ  دندش ، علطم  هک  دعب  دندوبن ؛ علطم  ماما  دنگنجب . دنورب  دنھاوخیم  هک  دنتـسھ -  ام  ماقمىلاع 

. دادیم ناشن  ار  تھج  ار ، هار  ماما  تسا . اھتیولوا  نتخانش  تسا ، اھتیولوا  ندیمھف  نیا ، دینیبب ؛ دنتشگرب . دندوب  هتفر  هک  ىیاھنآ 

اب ىلاعبانج  تسا  نکمم  داد . ناشن  ام  هب  ار  تھج  نیا  تسا . هلئـسم  نیا  عرف  ىدـعب ، لئاسم  ىهمھ  ىنعی  تسا ؛ تابجاو  بجوا  ای  تابجاو  بجوا  زا  ماظن  ظـفح  دومرف 

. دیلوئسم مھ  ردقهب  ودرھ  ماظن ، ظفح  رد  اما  دیشاب  هتشاد  رظنفالتخا  گرزب  ای  کچوک  ىاهیضق  کی  رس  تقیفر 

. درکیم تکرح  ىروجنیا  گرزب ، درم  نیا  دادیم . ناشن  ار  تھج  ماما ، دندرک . شحاف  ىاھاطخ  ىیاھاج  کی  رد  ار ، ماما  فرح  نیا  دندیمھفن  هک  ىیاھنآ 

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

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

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

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

نیمھ رطاخ  هب  ىداصتقا  راشف  میرحت و  تسا ، تین  نیمھ  هب  مھ  راشف  میرحت و  دـنریگب ؛ دـنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دـنتحاران ، نیا  زا  دناىـضاران ، نیا  زا  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ 

ىداصتقا راشف  بخ  هتبلا  دـنروآىم ، ىداصتقا  راشف  دـنروآىم ، راشف  دـننکیم ، میرحت  اذـل  دـننک ؛ ىریگولج  ناریا  تلم  شرتسگ  هب  ور  ىاھـشالت  زا  دـنناوتب  هکلب  هک  تسا 

. تسا ىمھم  لماع 

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

لیئارـسا تینما  اـکیرمآ ، ناـنزتلود  نادرمتلود و  ىارب  تسین . ىاهناـقداص  فرح  مھ  فرح  نیا  میوگیم  نم  دوشب ، ظـفح  دـیاب  لیئارـسا  تینما  دـییوگیم  امـش  ـالاح  هکنیا 

گر هک  تسا  تسینویھص  نارادهیامرس  ىهکبش  نتشادھگن  ىضار  تارضح ، نیا  ىارب  ىلـصا  ىهلئـسم  تسا . ىرگید  زیچ  ىلـصا  ىهلئـسم  تسین ، ىلـصا  ىهلئـسم 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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گر هک  تسا  نیا  تسا  مھم  ناـشیارب  هچنآ  دراد ؟ اـھنیا  ىارب  ىتیمھا  هچ  دـشابن ، اـی  دـشاب  لیئارـسا  ـالاو  تسا ؛ نیا  اـھنآ  ىهلئـسم  دـناهتفرگ . تسد  رد  ار  اـھنیا  تاـیح 

، ىلوپ ىهوشر  دنھدیم -  هوشر  دننکیم ؛ دیدھت  ار  اھنیا  مھ  دـنھدیم ، هوشر  اھنیا  هب  مھ  هک  ىیاھنآ  تسینویھـص ؛ نارادهیامرـس  ىهکبـش  تسد  هب  دـناهداد  ار  ناشتایح 

زا دـننکن ، تخاپ  تخاس و  دـنراد  تسد  رد  ار  اکیرمآ  داصتقا  ضبن  هک  اھنآ  اب  رگا  دـنھدیم و  ماقم  ىهدـعو  ىماقم و  ىهوشر  دـنریگیم ؛ لوپ  مھ ] اھنآ   - ] دـنھدیم اھنآ  هب  لوپ 

فالخ رب  اھنیا  هچنانچرگا  دـننکیم ؛ مھ  دـیدھت  تسا . نیا  ناشیارب  هلئـسم  تسین ؛ ىربخ  اھنیا -  دـننام  ترازو و  لثم  ىروھمج ، تسایر  لثم  ىلاع -  تاماقم  هب  ندیـسر 

ار اھنیا  هک  مینکیم ! تسرد  ىیاوسر  امش  ىارب  ای  افعتـسا ، هب  مینکیم  راداو  ار  امـش  هکنیا  هب  دننکیم  دیدھت  ای  دننکیم ، ناشدیدھت  دننکب  لمع  کانرطخ  ىهکبـش  نآ  لیم 

افعتـسا هب  راداو  ار  ىکی  دننکیم ، تسرد  ىـسنج  داسف  ىارجام  ىکی  ىارب  دننکیم ، ماندب  ار  ىکی  دننکیم ، مھتم  ار  ىکی  دیاهدید ؛ لاس  دنچ  نیا  رد  ىیاکیرمآ  ىگدـنز  رد 

؛ دـینکیم ار  نیا  ىهظحـالم  امـش  دیـسرتیم ، نیا  زا  امـش  تسا ! زاـب  اـھنآ  تسد  دـندرک ؛ مـھ  رورت  ار  ىناـسک  ناـگرزب ، اـسور و  نـیا  زا  دـننکیم ؛ رورت  مـھ  ار  ىکی  دـننکیم ،

رگا بخ ، دوریمن . وج  کی  هب  نیربکتـسم  اب  نامبآ  مھ  ام  دـننزیم ، فرح  ىروجنیا  دنربکتـسم ، اھنیا  تسا . ناـتدوخ  تینما  ىهلئـسم  تسین ، لیئارـسا  تینما  ىهلئـسم 

ىبلطهدایز ىیوگروز و  ىاپ  هک  ىیاجنآ  اما  مینکیم  لوبق  ار  هنالقاع  هنالداع و  ىاھرارق  مینکیم ، لوبق  ار  ىقطنم  ىاھفرح  ام  میرادـن ؛ ىفرح  دـیایب ، طـسو  ىاىقطنم  فرح 

. دننادب ار  نیا  درک ؛ دنھاوخن  لوبق  شنیلوئسم  مھ  شمدرم ، مھ  لیذ ، ات  ردص  زا  ىمالسا  ىروھمج  هن ؛ دشاب ،

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسرد موھوم  نمشد  تسا ، رگیدمھ  زا  اھروشک  نیا  ندناسرت  یمالسا ، یهعومجم  نیا  نانمشد  هقطنم و  نیا  نانمشد  تسایـس  دنـشاب ؛ بقارم  هقطنم  یاھروشک 

تسرد موھوم  نمشد  دنراد . هگن  هیـشاح  رد  تسا  تسینویھـص  دنتـسھ ، اھنآ  ناگتـسباو  یدعتم و  زواجتم و  یاھیناپمک  تسا ، رابکتـسا  هک  ار  یلـصا  نمـشد  دننک و 

. درک هلباقم  نیا  اب  دیاب  تسا ؛ نانمشد  یاھتسایس  اھنیا  ینس ؛ لباقم  رد  هعیش  رگید ، تیموق  نالف  لباقم  رد  تیموق  نالف  برع ، لباقم  رد  ناریا  دننک ؛

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

رد دندرک  عورـش  اھیـضعب  تسا - لاس  رخآ  هک  دوب  هدـنام  لاسما  تاباختنا  هب  لاس  ود  ابیرقت  هک   - شیپ لاس  زا ۵.١  درک ؛ یتاباختنا  یاضف  دـیابن  عقومیب  ار  روشک  یاضف 

دوریم و هیـشاح  هب  هعماج  یلـصا  لئاسم  زا  یرایـسب  دـیآیم ، دوجوهب  روشک  رد  یتاباختنا  یاضف  یتقو  ندرک . ثحب  ندز ، فرح  تاباختنا  هب  عجار  اھفرح ، رد  تاعوبطم و 

عورـش لبق ؟ لاس  ود  لاس  کی  هب  میناشکب  ار ، ضراعت  یاضف  ار ، تباقر  یاضف  نیا  دوخیب  ارچ  ام  تسا ؛ ضراـعت  تباـقر و  یاـضف  تاـباختنا ، یاـضف  بخ ، دوشیم . شومارف 

ضرع یـضیارع  تاباختنا  هب  عجار  هک  تسا  نآ  یاج  تسا ، یقاب  تاباختنا  هب  الثم  هام  راھچ  هس  هک  نالا  ارچ ؛ الاح  نکل  تسین . تحلـصم  ام  رظن  هب  اھثحب  نیا  ماـگنھدوز 

. دوشب

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

ناـمدوخ نورد  رد  اـم  منکب ؛ ضرع  مزیزع  یاـھناوج  امـش  هـب  ار  نـیا  تـسین . ناـمدوخ  ینورد  یاھفعـض  زا  ضاـمغا  یاـنعم  هـب  یجراـخ  نانمـشد  ینمـشد  رب  اـم  یهـیکت 

فعض میراد ؛ ارجا  رد  فعض  میراد ؛ یراذگتسایس  رد  فعض  ام  مینک . فرطرب  دیاب  ار  اھفعض  نیا  دنکیم ؛ هدافتسا  ام  یاھفعـض  زا  یدایز  دراوم  رد  نمـشد  میراد ؛ ییاھفعض 

، یئزج زیچ  کی  رـس  تاقوا  یھاگ  میراد ؛ روشک  یاـھتیولوا  صیخـشت ]  ] رد فعـض  میوشیم ؛ ناـمدوخ  یاـھتکرح  رد  یلھاـک  راـچد  یلبنت و  راـچد  یھاـگ  میراد ؛ شـالت  رد 

ام یاھفعـض  اھنیا  میوشیم ؛]  ] لفاغ نمـشد  زا  درادن ؛ مھ  یموزل  درادن ، مھ  یترورـض  هک  یرما  کی  رـس  دنوشیم ، ریگرد  رگیدمھ  اب  نامدوخ  زا  روشک  نورد  رد  ییاھهورگ 

راذـگورف یتیانج  چـیھ  زا  دـناوتب  رگا  هک  ینمـشد  دـنکیم ، جرخ  لوپ  هک  ینمـشد  تسا ، هاگآ  هک  ینمـشد   - نمـشد دوجو  نکل  درک . فرطرب  یتسیاب  ار  اھفعـض  نیا  تسا ؛

. دننکیم شومارف  ار  اکیرمآ  دننکیم ، شومارف  ار  یجراخ  نمـشد  یلخاد ، یئزج  لئاسم  نیمھ  یهناھب  هب  اھیـضعب  دنامب . هنعلوفغم  دیابن  هک  تسا  یزیچ  کی  دـنکیمن -

؛ مینکن داقتنا  میوگیمن  دیشکب . دایرف  رتمک  رگیدکی  رس  رب  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دیـشکب ، اکیرمآ  رـس  رب  دیراد  دایرف  هچرھ  هک  دندرکیم  رارکت  ررکم  هیلعهللاناوضر )  ) ماما هکنیا 

اب ود و  یهجرد  نانمـشد  اـب  ار  یلـصا  نمـشد  اـما  تسا  تفرـشیپ  یهیاـم  مھ  داـقتنا  دراد ، دوـجو  داـقتنا  قـح  دـندازآ ، راـکفا  تسا ، یدازآ  یهعماـج  هعماـج ، هرخـالاب  هن ،

ناوت یهمھ  اب  هک  تسا  ینمشد  نآ  یلصا  نمشد  تسا . رگید  یاج  یلصا  نمشد  میریگن ؛ هابتشا  دنتسین ، یتح  مھ  نمشد  میراد و  رظن  فالتخا  اھنآ  اب  هک  یناتسود 

نیا مدرم ؛ نایم  رد  یمالسا  ینآرق و  راکفا  ذوفن  یلم ، تیمکاح  تلم ، روضح  زا  تسا  ترابع  درواتسد  نیا  دریگب ؛ وا  زا  ار  ناریا  تلم  میظع  درواتـسد  هک  تسا  نیا  ددصرد 

ار نیا  دـناسر . دـھاوخ  ناـمیاھنامرآ  هب  ار  اـم  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  مھ  زورما  اـت  دـناسریم ؛ تفرـشیپ  هب  ار  اـم  هـک  تـسا  گرزب  درواتـسد  نآ 

، دـنروایب دوجو  هب  برغ  بوعرم  برغ و  میلـست  برغ و  هب  یهتخاـبلد  یتـموکح  هدـناشنتسد ، تموکح  هناـملاظ ، تموکح  دـنھاوخیم  دـنریگب ؛ مدرم  تسد  زا  دـنھاوخیم 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیا  میربن و  دای  زا  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا  ناشفدھ 

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

نیا زا  یرایـسب  هک  دید  دیھاوخ  ار  ییاھزور  زیزع  یاھناوج  امـش  هکنیا  رد  مرادن  یدیدرت  نم  دوریم . شیپ  دراد  تسا و  هدرک  زاب  ار  شدوخ  هار  یمالـسا  یروھمج  هللادـمحب 

دیھاوخ امش  تسا و  روجنیا  هدنیآ  هک  مرادن  کش  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  امش  یگدنز  رد  امش و  روشک  رد  تسا ، هدرک  میـسرت  یمالـسا  یروھمج  هک  یدنلب  یاھنامرآ 

ار اھتلم  هک  یتشحو  یاھلوغ  نیا  یھلا  قیفوت  هب  تسناوت  دـیھاوخ  دـیوشب و  رگید  یاـھتلم  شخبماـھلا  هک  تسناوت  دـیھاوخ  دـیزاسب و  ار  ناـتروشک  هللااـشنا  تسناوت 

ار هار  نیا  هکنیا  طرشهب  دید ، دیھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  اعطق  اھناوج  امـش  ار  نیا  دینک ؛ دازآ  اھنیا  تشحو  بعر و  یهیاس  ریز  زا  هللااشنا  ار  اھتلم  دیزادنیب و  اپ  زا  دنناسرتیم 

هک میراد  یناوارف  لئاسم  الاح  هک   - روشک نوگانوگ  یایاضق  یهمھ  رد  دیھدن و  تسد  زا  ار  تریصب  ار ، تریصب  دینکب و  تکرح  دیما  اب  نامیا و  اب  هکنیا  طرـشهب  دیھدب ، همادا 

. دینک تکرح  تسرد  ار  هار  هللااشنا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  هک  دیشاب  هتشاد  رظن  رد  ار  یلصا  یاھکالم  اھرایعم و  میزادرپیم - اھنآ  هب  مھ  اھدعب 

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

. دنکیم ساسحا  تاقوا  یھاگ  مدآ  اعقاو  دنلیطعت ؛ راچد  دنلالتخا ، راچد  اھنیا  دننام  تسایـس و  گنھرف و  رکف و  یزکرم  یاھهاگتـسد  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  تاقوا  یھاگ 

راـچد اـھنیا  هک  مرامـشب  ار  یگنھرف  یلـصا  یهلئـسم  هد  مناوتب  نم  دـیاش  هک  مھم  لـئاسم  میراد ، روشک  رد  یگنھرف  یهلئـسم  اـم  همھنیا  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  ـالاح 

اجک زا  دوشیم ، هرادا  یروج  هچ  روشک  یامنیـس  هک  تسا  یمھم  یگنھرف  یهلئـسم  ینعی ] ، ] تسا مھم  یهلئـسم  کی  امنیـس ، یهلئـسم  دینک  ضرف  تسا ؛ لکـشم 

یروجنیا یهلئسم  هد  دینک  ضرف  الثم  تسین ؛ یکچوک  زیچ  هک  امنیـس  روشک و  رنھ  یهرادا  اھملیف - یارب  دننکیم  ادیپ  مھ  یجراخ  ینابیتشپ  الاح   - دوشیم ینابیتشپ 

تـسا ادیپ  دننکیم ! یراگنهمان  یلـصا ؛ یهلئـسم  دوشیم  دوشن ، ای  دوشب  شخپ  راطفا  زا  لبق  گنھآ  نالف  هکنیا  دینک  ضرف  الثم  دینیبیم  ناھگان  اما ] ، ] درک ادـیپ  دوشیم 

یهلئسم کی  ناونعهب  ار  یعرف  تیمھایب  رابتعایب  الصا  یهلئسم  کی  دھدیمن و  صیخشت  یعرف  یهلئسم  زا  ار  یلصا  یهلئسم  هک  هدرک  ادیپ  لالتخا  هاگتسد  نیا  هک 

. مدرک ضرع  هک  تسا  یرایتخاهبشتآ  نامھ  یاج  اجنیا  تقونآ  دنراد ، لالتخا  یزکرم  یاھهاگتسد  یروجنیا  یتقو  دننکیم . تشرد  یلصا ،

یمالسا  / ١٠/٢۶/١٣٩۶ یراکمھ  نامزاس  سلاجملا  نیب  هیداحتا  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

حیرص رگا  میشاب ؛ حیرـص  دیاب  مالـسا  یایند  یتایح  لئاسم  مالـسا ، یایند  یـساسا  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  نامناملـسم  نموم و  نارھاوخ  ناردارب و  هب  هدنب  یهیـصوت 

نیا دراد ، دوجو  یقیاقح  مینک ؛ یزاـسنایرج  ناـھج ، ناـگبخن  راـکفا  ناـھج و  یمومع  راـکفا  نیب  رد  هکنیا  هب  میراد  زاـین  اـم  مینک . یزاـسنایرج  ملاـع  رد  میناوتیم  میدوب ،

ریز دننک و  وحم  ار  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  توکس ، یهئطوت  اب  دنریگب و  هدیدن  ار  امـش  دیراذگن  میراذگب . رثا  ملاع  مدرم  یمومع  راکفا  یور  رب  مینک ؛ یناگمھ  ار  قیاقح 

کانرطخ و یروتارپما  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دوشب . هتفرگ  هدـیدان  ناھج ، یمومع  راکفا  رظن  زا  مالـسا  یایند  یلـصا  لئاسم  نیغورد ، لئاسم  یعرف و  لئاسم  لاجنج  راب 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دریگب هدیدن  ار  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  نیا  تسا ، اھتسینویھص  تسد  اتدمع  هک  برغ  یتاغیلبت  نیگمھس 

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

یاھهناھب کـچوک و  تاـفالتخا  یدوخیب . یاـھزیچ  رـس  تاـفالتخا  لـثم  تسا ؛ هدـننکهارمگ  هدـننکناریو و  هدـننکبارخ و  یاـھزیچ  هب  یمرگرـس  تفرـشیپ ،[  [ عناوم زا  یکی 

ناضمر هام  رد  نیا  هیبش  یاهسلج  کی  ای  دوب  هسلج  نیمھ  رد  نم  رظن  هب  هتـشذگ  لاس  دراد . دوجو  هک  یایـشاوح  لثم  دوشیم ؛ گرزب  تافالتخا  یهیام  یھاگ  کچوک ،

یزاجم یاضف  یهلئسم  نیمھ  هدرک ، مرگرس  شدوخ  هب  ار  اھام  نتم ، زا  رتشیب  نم  رظن  هب  زورما  هک  یاهیشاح  دوب . تقونآ  لام  هک  مدرک  هراشا  یاهیشاح  کی  هب  هک  دوب 

نتخادرپ نیا  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مھ  یراک  کـی  دریگب ، ماـجنا  دـیاب  یراـک  کـی  بخ  تسا . یاهیـشاح »  » اـھنیا تسا ؛ اـھزیچ  لـیبق ]  ] نیا زا  ناـسرمایپ و  یهکبـش  نـالف  و 

. تسا ینورد  عناوم  اھنیا  نیاربانب  تسا . یلصا  راک  زا  ندش  لفاغ  تسا ؛ یشاوح  نامھ  روج - کی  لباقم  فرط  زا  روج ، کی  فرط  نآ  زا   - نآ هب  هدایز  یطارفا و 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیعـضو نیا  اب  راوگرزب ، ماما  یراتفر  یوگلا  رد  ار  تیـصوصخ  دـنچ  نم  تسا . سرد  ام  یارب  اھنیا  منک ؛ ضرع  رـصتخم  هاـتوک و  یلیخ  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ماـما  یوگلا 

. منکیم رکذ 

...

دراو ار  یاهیـشاح  لئاسم  دوب و  تنطلـس  میژر  اب  یهلباقم  ماما  تیولوا  تازرابم ، نارود  رد  دـییامرفب  ضرف  درکیم . اھتیولوا  رب  زکرمت  درکیم ؛ تیاعر  ار  اـھتیولوا  ماـما  موس :

سار رد  سدـقم  عافد  تسا ، روما  سار  رد  گنج  هک  دـندوب  هدومرف  ار  نیا  اھراب  ماما  دوب ؛ گنج  یهلئـسم  ماما  تیولوا  یلیمحت ، گـنج  نارود  رد  درکیمن ؛ دوخ  راـک  نادـیم 

لوا و یاھزور  نامھ  رد   - بـالقنا لوا  رد  درکیمن . دوخ  ماـمتھا  نادـیم  دراو  ار  یـشاوح  دـشیم و  تیولوا  یاراد  یهلئـسم  کـی  رب  زکرمتم  دوب . نیمھ  مھ  عقاو  و  تسا ، روما 

نآ یور  رب  ینعی  دوب ؛ اھزیچ  نیا  رب  ینوناق و  تابیترت  رب  ماظن ، داجیا  رب  یساسا ، نوناق  رب  ماما  یهیکت  دنکیم  هدھاشم  یتفگش  اب  ناسنا  ماما ، راتفر  رد  لوا - یاھهتفھ 

. دشیم زکرمتم  یلصا  یهطقن 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لاعفنا و راچد  درک : میھاوخ  هللااشنا  میاهدرک و  لابند  ومهبوم  ار  ماما  هار  نامھ  ماما ، زا  دعب  ام  ناریا ! گرزب  تلم  زیزع و  نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

هب نتم  یاج  هب  میریگیمن ، میمصت  یتاساسحا  هدزناجیھ و  میتسیایم ؛ نانمـشد  ناگناگیب و  ییوگروز  یھاوخهدایز و  ربارب  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میوشیمن و  فعض 

و میھدیم ؛ صیخشت  یھلا  تیادھ  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ار  نامیاھتیولوا  میوشیمن ؛ مرگرس  میوشیمن ، یـشاوح  دراو  مینکیمن و  انتعا  دنزاسیم  نامیارب  هک  ییاھهیـشاح 

یگتـسدود و زا  ار  نامزیزع  مدرم  مینکیمن ؛ نانیمطا  دامتعا و  اقلطم  نمـشد  هب  و  مینکیم ؛ دامتعا  نامزیزع  ناناوج  هب  اھنآ و  یاـھییاناوت  هب  ناـممدرم و  هب  ادـخ  دـیما  هب 

، نامیا نیا  اب  دنکیم ، تکرح  دراد  زورما  هک  یـساسحا  نیا  اب  و  هزیگنا ، نیا  اب  ناریا ، تلم  هک  میرادن  کش  میراد . نانیمطا  مھ  یھلا  ترـصن  هب  و  میرادیم ؛ رذـحرب  یبطقود 

. دش دھاوخ  زوریپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  اعطق  دیما ، نیا  اب 

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

زا لـبق  درک . زکرمت  نآ  رب  دـیاب  هک  تسھ  روشک  رد  یلـصا  یهلئـسم  کـی  یاهھرب  رھ  رد  یلـصا . یهلئـسم  رب  زکرمت  منکیم : روشک  مرتحم  نیلوئـسم  هب  مھ  هیـصوت  کـی 

کی رد  دوب ، ماظن » تیبثت   » یهلئسم یاهھرب ، کی  رد  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  دش ؛ قفوم  درک و  زکرمت  نآ  رب  ماما  هک  دوب  توغاط » میژر   » یلـصا یهلئـسم  بالقنا ، یزوریپ 

، دـقن یلـصا و  یهلئـسم  زورما  دـش . لـصاح  تیقفوـم  هللادـمحب  دـندرک ، زکرمت  گـنج  یهلئـسم  رب  روـشک  یهمھ  هک  دوـب  روـشک » هیلع  مادـص  یلیمحت  گـنج   » یاهـھرب

رتدقن همھ  زا  هچنآ  لئاسم ، نیا  یهمھ  نیب  رد  اما  روج ، نیمھ  مھ  یتینما  لئاسم  تسا ، مھم  رایـسب  تسھ و  مھ  یگنھرف  لئاسم  هتبلا  تسا . داصتقا »  » یهلئـسم

. دراذگیم رثا  مھ  یتینما  یگنھرف و  لئاسم  رد  دنکیم و  ادیپ  طابترا  مدرم  تشیعم  هب  هک  تسا  داصتقا  لئاسم  تسا ،

...

. مینکن یزاسهیشاح  میزادرپن ، اھنیا  دننام  یعرف و  لئاسم  یشاوح و  هب 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دیدپ اب  الاح  اما  میاهدوب ...  عورف  یـشاوح و  راچد  دایز  ام  اھنارود  بلاغ  رد  تسین - مھ  زورید  زورما و  لام   - هنافـساتم منیبیم  نم  دـینک ؛ زیھرپ  دـجب  یـشاوح ، زا  عورف و  زا 

نکمم هچرھ  اھنآ  زا  دوشیم ؛ دایز  اھنیا  لاثما  یـشاوح و  نیا  عورف و  نیا  مھ  رتشیب  تسھ ، اـھنیا  دـننام  یزاـجم و  یاـضف  رد  هک  یایـشاوح  نیا  یزاـجم و  یاـضف  ندـمآ 

. دینک زیھرپ  تسا 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دیراد دیتسھ ، سلجم  رد  هداد ، قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  رگید ، دیقفوم  دمحلا  اھامـش  مدرک . ضرع  یبالقنا  یهدنیامن  یارب  صخاش  ات  دنچ  نم  تسیچ ؟ یبالقنا 

اجنیا ار  هتکن  دـنچ  نم  مینک . راک  هچ  مینامب  یبالقنا  یهدـنیامن  میھاوخب  رگا  مینادـب  تسا . بوخ  رکذـت  لاـح  نیع  رد  نکل  دیلوغـشم  هللادـمحب  دـینکیم ... یبوخ  یاـھراک 

، روشک لئاسم  رد  میوگب ، رتھب  ریبعت  هب  نم  دینک .] لابند   ] ار اھنآ  دینک ، هاگن  ار  لئاسم  نیرتیساسا  اعقاو  ینعی  ندوب ؛ روشک  یساسا  تالکـشم  لح  لابند  ماهتـشون …

یلاح رد  نتفر  یعرف  لئاسم  غارـس  دسریمن . یعرف  لئاسم  هب  تبون  تسا ، ام  یاپ  شیپ  یلـصا  لئاسم  یتقو  ات  دراد ؛ دوجو  یعرف  لئاسم  دراد ، دوجو  یلـصا  لئاسم 

. ار تاعوضوم  دینک  یعرف  یلصا ـ  دیشاب ؛ یلصا  لئاسم  یساسا و  تالکشم  لح  لابند  تسین . زیاج  میراد ، مشچ  یولج  ار  یلصا  لئاسم  ام  هک 

« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« روما ندرک  يعرف  يلصا ـ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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