
هاگشناد  / ١٣۶٠/٠٩/٢٧ هزوح و  تدحو  هتفھ  رانیمس  یرازگرب  تبسانمهب  مایپ 

نایھاگـشناد نویناحور و  هلمج  زا  مدرم ، یهمھ  یاھراثیا  اھ و  یراکادـف  لصاح  دوخ  هک  بالقنا  نیا  رگا  تسا . یونعم  بالقنا  کی  زیچ ، رھ  زا  لبق  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

هب هعماج  رد  تیونعم ، خوسر  روضح و  تسا . هتفای  تسد  دوخ  فادـھا  زا  یاهدـمع  شخب  هب  دوش ، هعماـج  رد  نآ  جورم  تیونعم و  غلبم  رـشبم و  هک  دـشاب  هتـسناوت  تسا 

مـشچ هب  مدرم  هرمزور  یگدنز  شور  هار و  فرـصم و  یهوحن  رد  یتح  و  هسردم ، هناخ ، هناخراک ، ات  تسا  هلاسم  نیلوا  هک  گنج  زا  نآ ، داعبا  همھ  رد  دوشیم و  هدید  حوضو 

. دشاب نیا  زج  دیابن  هیملع ، یاھهزوح  رد  مھ  هاگشناد و  رد  مھ  هک  تسا  یھیدب  دروخیم .

. دنراد هدھع  رب  هدمع  تیلووسم  مھم و  شقن  هعماج ، رد  دوخ و  رد  تفآ ، نیا  عفد  یارب  اھهزوح  اھھاگشناد و  تسا . هدوب  هتشذگ  میژر  رد  یعامتجا  تافآ  زا  تیونعم ، الخ 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یگنھرف یهطلـس  اھتردـق ، یعقاو  یهطلـس  هک  منک  ضرع  نم  ار  هتکن  نیا  تفر . دـھاوخن  یبرغ  دـساف  لذـتبم و  گنھرف  راب  ریز  هک  داد  ناـشن  لوا  زا  یمالـسا ، یروھمج 

نآ رب  دـھدب ، ذوفن  یرگید  تلم  رد  ار  شیوخ  طخ  نابز و  رتالاب ، یهلحرم  رد  و  ار ، دوخ  تاداع  بادآ و  موسر و  تاداـقتعا و  اـھرواب و  گـنھرف و  دـناوتب  یتلم  رگا  ینعی  تسا .

یهرود کی  رد  و  دـندرک ، رگید  یاھروشک  اب  اھیوسنارف  هتـشذگ  لاس  تسیود  نیا  زا  ییهرود  رد  هک  یراک  تسا ؛ یقیقح  یهطلـس  کی  وا ، یهطلـس  تسا و  طلـسم  تلم 

رگا دندرک . رداص  دنتـسناوت ، هک  یروشک  رھ  هب  ار  ناشدوخ  یگدنز  یاھـشور  گنھرف و  طخ و  نابز و  ینعی  دـنداد ؛ ماجنا  اھییاکیرما  رخاوا  نیا  رد  و  دـندرک ، اھیـسیلگنا  رگید 

نآ رب  دـنھدب ، ذوفن  روشک  نیا  رد  ار  ناشدوخ  گنھرف  دـنناوتب  هناگیب  یاھتردـق  هچنانچ  اما  دـشابن ، اھتردـق  هب  یهتـسباو  دـشاب و  لقتـسم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  یروشک 

. دنطلسم

یگدـنز هک  ییاھزیچ  ام و  تاداقتعا  اھرواب و  ینعی  گـنھرف ، تسا . مکاـح  امـش  نم و  یگدـنز  رب  هک  یبادآ  موسر و  نیمھ  ینعی  گـنھرف ، تساوھ . بآ و  لـثم  گـنھرف ،

. میراد یمالسا  لقتسم  گنھرف  ام  تفگ  درک و  در  ار  یبرغ  گنھرف  یمالسا ، یروھمج  تسورهبور . اھنآ  اب  هعماج  کی  بسک  طیحم  هناخ و  لخاد  یعامتجا و  یصخش و 

رد رگیدکی و  اب  طباور  رد  تموکح ، اب  طباور  رد  ندناوخ ، سرد  رد  ندیشوپ ، سابل  رد  کاروخ ، دروخ و  رد  یدرف ، یگدنز  تیفیک  رد  ترشاعم ، رد  ار  ناناملسم  فیلکت  مالسا ،

. داد ناشن  ار  نیا  لوا  زا  یمالسا ، یروھمج  مینک . دیلقت  اھنآ  زا  میریگب و  دای  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  میھاوخیمن  ام  تسا . هدرک  نیعم  ناشتالماعم 

رد هک  مییوگیمن  تسا . یلومعم  راک  کـی  اھترـشاعم ، رد  درم  نز و  نیب  ییهلـصاف  هطـساو و  باـجح و  مدـع  تسا و  جـیار  راـک  کـی  درم ، نز و  رابودـنبیب  طاـبترا  برغ ، رد 

بوخ و نانز  نادرم و  انیقی  نانآ ، ناـیم  رد  درادـن . مھ  تیعقاو  مینزیمن ؛ یتمھت  نینچ  مینکیمن ، ییاـعدا  نینچ  هن ، دـندساف . ناـنز  اـی  نادرم  یهمھ  یبرغ ، یاـھروشک 

زاجم و حابم و  رما  کی  یسنج ، تاوھـش  یدازآ  یبرغ ، گنھرف  رد  تسا . گنھرف  کی  اجنآ  رد  نیا ، تسا . مکاح  یبرغ  عماوج  رد  یـسنج  یدازآ  اما  دنتـسھ ؛ مھ  بیجن 

. تسا طرشودیقیب 

هک تسا  یزیچ  نیا  دننامیـشپ . هتبلا  دـناهدروآرد و  یروآمرـش  یاھکـش  هب  ار  ناـشدوخ  یگدـنز  دـناهتفر و  شیپ  مھ  یلیخ  اھتمـسق  نیا  رد  یبرغ ، یاـھروشک  زا  یـضعب 

. تسا هدرک  تسرد  لکشم  ناشیارب  اعقاو  دناهدرک و  ریگ  نآ  رد  یبرغ  یاھروشک  ناریدم  نازیرهمانرب و  نارادمتسایس و  نارکفتم و 

یتـح یمالـسا و  یاـھروشک  رد  دوـبن . یداـسف  نینچ  رگید ، یاـھروشک  رد  درک . رداـص  مھ  رگید  یاـھروشک  ماـمت  هب  ار  تداـع  وـخ و  تلـصخ و  نیا  گـنھرف و  نـیا  برغ ،

. دندرک دراو  اھیبرغ  ار  نیا  تشادن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  مھ ، قرش  یمالساریغ  یاھروشک 

نز و نایم  یمالـسا  طباور  باجح و  دوجو  هب  دقتعم  تسین ؛ دقتعم  درم  نز و  رابودنبیب  طباور  هب  هک  درک  مالعا  لوا  زا  داتـسیا و  دسافم  نیا  لباقم  رد  یمالـسا ، یروھمج 

یمھم رایـسب  یهلاـسم  نیا  دـننکیم ، هابتـشا  هک  یلاـح  رد  تسا ؛ ییزج  یعرف و  یهلاـسم  کـی  نیا  اھیـضعب ، رظن  هب  درک . یراـشفاپ  مھ  هلاـسم  نیا  رب  و  تسا ، درم 

. تسا

هلاسم نیا  یور  اھنآ  تسا . هلاسم  نیمھ  یمالـسا ، یروھمج  اـب  یبرغ  یاـھتلود  یهنامـصخ  دـیدش و  تفلاـخم  لـلع  نیرتمھم  زا  یکی  هک  منکب  ضرع  نم  اـجنیمھ  رد 

رد درم  نز و  ملاسان  طباور  یهنیمز  رد  یبرغ  رابودنبیب  گنھرف  هک  دادیم  هزاجا  دمآیم و  هاتوک  یرادقم  هلاسم  کی  نیمھ  رد  یمالسا ، یروھمج  رگا  دنساسح . رایسب 

. تفریم نیب  زا  اضعب  ای  دشیم ، مک  دنراد ، یمالسا  یروھمج  اب  برغ  یسایسریغ  یرادمتسایس و  عماجم  هک  ییاھتفلاخم  زا  یرایسب  دنکب ، ادیپ  ققحت  هعماج 

یهیاسمھ روشک  رد  دینکیم ! یرابجا  ار  یباجحیب  ارچ  هک  درکن  ضارتعا  ایند  رد  یدحا  اما  دندرک ؛ یرابجا  ار  یباجحیب  زور  کی  ام ، روشک  نیمھ  رد  هک  دـینیبیم  امش 

یاھلاس نیمھ  رد  ییاھهنومن  هک  دـندادیم -  همادا  ار  مازلا  رابجا و  نیمھ  هیکرت ، یاھتلود  زا  یـضعب  یتح  مھ  رخاوا  نیمھ  اـت  دـندرک و  یراـبجا  ار  یباـجحیب  هیکرت ، اـم 

! دنکیمن ضارتعا  درکن و  ضارتعا  ایند  رد  سکچیھ  اما  دش -  هدید  ریخا 

ینعی تسا -  تیمھا  زیاح  ناشیارب  اھناسنا  یارآ  رـشب و  قوقح  لیاسم  تاـغیلبت ، اـعدا و  رد  دـننادیم و  هتفرـشیپ  ار  ناـشدوخ  هک  ییاـپورا  یاـھروشک  رد  نیا ، زا  رتـالاب 

رد دنرامـشیم و  زیاج  ار  مازلا  رابجا و  اجنیا  دنورب ! سرادم  هب  دننک و  دمآ  تفر و  یمالـسا  باجح  اب  ناملـسم ، رتخد  ای  نز  رفن  دنچ  هک  دـندادن  هزاجا  سیلگنا -  هسنارف و 

مازلا رگا  دـنھدیم ! رارق  ضارتعا  دروم  ار  نآ  لفاحم ، نیا  یهمھ  دـنادیم ، یمازلا  هعماج  رد  ار  باجح  هکنیا  رطاخ  هب  یمالـسا  یروھمج  اما  دـننیبیمن ؛ یبیع  داریا و  نآ 

؛ دوشب هدید  رظن  کی  اب  ودنیا ، هک  تسا  نیا  لقادح  تسا . رتکیدزن  تمالـس  هب  نیا  اریز  تسا ؛ باجح  هب  مازلا  زا  رتشیب  نآ  داریا  دراد ، داریا  یز  سابل و  زا  یلکـش  هب  نانز 

. دنکیمن لمع  یروطنیا  برغ  اما 

نز نایم  باجح  ندوبن  یگنھرب و  هک  ییاھتلود  نآ  اما  دھدیم ؛ رارق  داقتنا  دروم  دراد ، یمازلا  لکش  نانز  سابل  نآ ، رد  هک  یروشک  ناونع  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  برغ ،

نیا یور  اـھنیا  تسا . برغ  یهدـش  هتفریذـپ  گـنھرف  فـالخرب  نیا  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  دـھدیمن ! رارق  داـقتنا  دروم  ار  اـھنآ  دـننکیم ، یمازلا  ار  درم  و 

. دنساسح تدشب  هلاسم 

یلکلا تابورـشم  روشک ، کی  رد  رگا  درامـشیم . اـھنآ  بادآ  تاداـع و  رد  اـھتلم و  رد  تبثم  یهتکن  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  تسا و  ساـسح  یلکلا  تابورـشم  جاور  یور  برغ ،

زاجم و دازآ و  یلکلا  تابورشم  یروشک  رد  رگا  اما  دنروآیم ؛ باسح  هب  عاجترا  ار  نیا  دنھدیم و  ناشن  تیساسح  اھیبرغ  تشاد ، تازاجم  نآ  ندرک  فرـصم  دوب و  عونمم 

! دنرامشیم نسحتسم  ار  نیا  دنکب ، جیورت  هکلب  دھدن ، ناشن  یتیساسح  نآ  هب  تبسن  تموکح  دشاب و  جیار 

ضرع اھراب  درادـن . یداریا  چـیھ  تسا و  زاـجم  اـھیبرغ  یارب  دـشاب ، هتـشادن  تاـفانم  یبرغ  گـنھرف  اـب  هک  ییاـجنآ  اـت  یگدـنز ، نوگاـنوگ  یاھـشور  هب  مدرم  راـبجا  مازلا و 

نیمھ هب  امـش  رگا  نالا  دـنرود ! مورحم و  مھ  یـسارکمد  یاھـشور  نیرتییادـتبا  زا  اھروشک ، اھتلود و  نیا  هک  دراد  هنـسح  یهطبار  ییاھتلود  اـھروشک و  اـب  برغ  میاهدرک ،

باـختنا یثرا  دـننکیمن -  باـختنا  مدرم  ار  روشک  سیئر  دـنرادن ، یراذـگنوناق  سلجم  دـنرادن ، تاـباختنا  هک  دـینیبیم  ار  ییاـھروشک  دـینک ، هاـگن  سراـف  جـیلخ  یهقطنم 

هن یبرغ و  یاھتلود  هن  اما  دـننکیم ؛ عضو  ناطلـس  ریما و  هکلب  دـننکیمن ، عضو  مدرم  ناگدـنیامن  ناـملراپ و  ار  روشک  نیناوق  سوناـیقد - ! دـھع  یاھـشور  لـثم  دوشیم ؛

. دنھدیمن ناشن  یتیساسح  چیھ  اھنیا  هب  تبسن  دننکیم ، راک  دناهدش و  لیکشت  رشب  قوقح  اھیدازآ و  زا  عافد  یارب  هک  یقوقح  حالطصا  هب  عماجم 

١٣٧٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  مسارم  رد  تانایب 

، یریگتھج دـنک و  ادـیپ  یمالـسا  یاـنعم  بلاـق و  تلم ، نیا  یگدـنز  لکـش  هک  تسا  نیا  زا  تراـبع  دروآ ، دوجوهب  داد و  لیکـشت  روـشک  نیا  رد  ماـما  هک  یایمالـسا  ماـظن 

یماظن نینچ  تسا . یمالسا » تعیرـش   » مانهب تروص  بلاق و  کی  یاراد  زین  و  بیغ » ادخ و  هب  نامیا   » مانهب یلـصا  هدام  کی  یاراد  یمالـسا  ماظن  نیا  دشاب . یمالـسا 

هک تسا  یناناملسم  هلیسوهب  هتخانش  اما  یدام ، رشب  یارب  هتخانشان  ییانثتسا  یصاصتخا  ماظن  کی  یمالسا ، تعیرش  تاررقم و  بلاق  تروص و  ابو  نامیا  هیام  اب  هک 

. درادن دوجو  ناھج  یاج  چیھ  رد  یمالسا  ناریا  رد  زج  مھ  زورما  و  تسا ، هتشادن  دوجو  خیرات  لوط  رد  رگید  مالسا ، ردص  رد  زج  دنتسھ ، انشآ  نآرق  مالسا و  اب 

« يگدنز کبس   » 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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١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

یاراد اریز  دریگب ؛ دای  دـنک و  دـیلقت  نارگید  زا  ار  دوخ  یگدـنز  یاھـشور  هک  درادـن  یزاـین  درک ، رارقرب  روشک  نیا  رد  راوگرزب  ماـما  هک  یایـسایس  ماـظن  شنیب  رد  ناریا ، تلم 

یگدـنز کـی  دـناوتیم  دراد و  ار  دوـخ  یموـب  یلم و  لیـصا  یاھتنـس  دراد ، ار  یھلا  تاروتـسد  دراد ، ار  ینآرق  یاھـشزومآ  دراد ، ار  مالــسا  تـسا . یقیمع  ینغ و  گـنھرف 

. دھد بیترت  دوخ  یارب  ار  تزع  اب  هارمھ  هفرم و  هوکشاب ، ابیز ، نیریش ،

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

مھم دعب  کی  نیا  تسا -  رگیدکی  یارخا  هرابع  اھنیا  نتـسیز -  یهویـش  یعامتجا ، راتفر  ندرک ، یگدنز  کبـس  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  داعبا  زا  یکی 

یگدنز کبس  هب  دیاب  تسا -  حاجن  حالف و  یراگتـسر و  ناسنا ، فدھ  هک  مینک -  هاگن  تیونعم  رظنم  زا  رگا  ام  مینک . ثحب  یردق  کی  زورما  میھاوخیم  ار  عوضوم  نیا  تسا ؛

کبس هب  نتخادرپ  زاب  یقالخا ، یناور و  تینما  زا  رادروخرب  یگدنز  تحار ، یگدنز  یارب  میـشاب ، هتـشادن  مھ  یداقتعا  یونعم  یراگتـسر  تیونعم و  هب  رگا  میھد ؛ تیمھا 

. تسا یمھم  یساسا و  یهلئسم  هلئسم ، نیاربانب  تسا . مھم  یگدنز 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،
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رد ام  ارچ  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرـشیپ  میدرکن ، تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا 

هدشمامت ار  هلئسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیسآ . نیا  للع  زا  وجتسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  نیاربانب 

تبث ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعـض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛ ضرف 

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 

دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،

« يگدنز کبس   » 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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روط هب  مینک ، میسرت  نامدوخ  یارب  مینک ، نیعم  یگدنز  یارب  ام  هک  یفدھ  رھ  تسیچ ؟ یگدنز  فدھ  تسا : یگدنز  زا  ام  ریـسفت  عبات  یگدنز ، کبـس  یعامتجا و  راتفر 

ار یگدنز  فدھ  مینک -  میسرت  دیاب  ار  یفدھ  کی  تسا . نامیا  نآ ، دراد و  دوجو  یلصا  یهطقن  کی  دوشیم . داھنشیپ  ام  هب  یگدنز  کبـس  کی  دوخ ، اب  بسانتم  یعیبط ،

مـسیلاربیل دناوتیم  میراد ، نامیا  نآ  هب  هک  یزیچ  نآ  الاح  دریگیمن . ماجنا  تسرد  راک  تسین ؛ ریذـپناکما  اھـشخب  نیا  رد  تفرـشیپ  نامیا ، نودـب  مینک . ادـیپ  نامیا  نآ  هب  - 

داقتعا تشاد ، نامیا  دیاب  یزیچ  کی  هب  هرخالاب  دشاب ؛ بان  دیحوت  مھ  دناوتیم  دشاب ، مسیـشاف  دناوتیم  دـشاب ، مسینومک  دـناوتیم  دـشاب ، مسیلاتیپاک  دـناوتیم  دـشاب ،

دوجو دـیاب  ینامیا  نینچ  کی  داقتعا ؛ یلـصا  هاگرگنل  کی  هب  ناـمیا  لـصا ، کـی  هب  ناـمیا  تسا . مھم  ناـمیا ، یهلئـسم  تفر . شیپ  داـقتعا  ناـمیا و  نیا  لاـبند  هب  تشاد ،

. دش دھاوخ  باختنا  یگدنز  کبس  نامیا ، نیا  ساسا  رب  دشاب . هتشاد 
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هب ار  یگدنز  کولس  کبس و  یگدنز و  یاھشور  دنراد  یعـس  هک  یناسک  نآ  زا  دیلقت  مینک ؛ زیھرپ  دیلقت  زا  دیاب  تدشب  یمالـسا ، نیون  ندمت  زا  شخب  نیا  نتخاس  یارب 

 - میـشاب هتـشاد  برغ  اب  یرگهزیتس  برغ و  اب  ینمـشد  یانب  ام  هکنیا  هن  تسا . یبرغ  ندمت  لیمحت ، یئوگروز و  نیا  رھظم  اھنت  لماک و  رھظم  زورما  دـننک . لیمحت  اھتلم 

برغ و یهئطوـت  برغ و  یاھهویـش  برغ و  ندـمت  برغ و  مسا  هکنیا  درجمب  یـضعب  تسین . یتاـساسحا  ینمـشد  یرگهزیتـس و  تـسا -  یـسررب  زا  یـشان  فرح ، نـیا 

ضرغ میراد - ! یگتـشکردپ  هتبلا  میرادـن -  ینانچنآ  یگتـشکردپ  برغ  اب  اـم  هن ، دینمـشد . برغ  اـب  اھامـش  اـقآ ، یزیتسبرغ : رب  دـننکیم  لـمح  دـیآیم ، برغ  ینمـشد 

. تسا هدشیسررب  فرح ، نیا  میرادن .

یتعنـص و هب  رھاظب  هک  یئاھروشک  نآ  یتح  هدرواین ؛ راب  هب  هعجاف  ررـض و  زج  دندرک ، لمع  دنتـسناد و  اور  ناشدوخ  یارب  ار  دیلقت  نیا  هک  یئاھروشک  یارب  برغ  زا  دیلقت 

اجرھ تساھگنھرف . یهدـننکدوبان  گنھرف  برغ ، گنھرف  تسا . مجاھم  گنھرف  کی  برغ ، گـنھرف  هک  تسا  نیا  تلع  دـندوب . دـلقم  اـما  دندیـسر ، مھ  یتورث  یعارتخا و 

رییغت ار  اھنآ  نابز  دنداد ، رییغت  ار  اھتلم  خیرات  دنتسناوت ، هک  یئاجنآ  ات  دندرب ؛ نیب  زا  ار  یعامتجا  یساسا  یاھناینب  دندرک ، دوبان  ار  یموب  یاھگنھرف  دندش ، دراو  اھیبرغ 

. دندرب نیب  زا  ار  نآ  تشاد ، دوجو  یبیقر  نابز  رگا  یسیلگنا ؛ هب  دندرک  لیدبت  ار  یموب  مدرم  نابز  دندش ، دراو  اھسیلگنا  اج  رھ  دنداد . رییغت  ار  اھنآ  طخ  دنداد ،

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

رد لوا  هدـش ؛ هدیـشک  تحاـضف  هب  برغ  دوـخ  رد  تیعـضو  نـیا  زورما  دـننکیم . یداـع  ار  یـسنج  یاـھهانگ  تـسا ؛ هاـنگ  یزاـسیداع  یبرغ ، گـنھرف  تایـصوصخ  زا  یکی 

یزابسنجمھ اب  وا  ارچ  هک  دننکیم  ضارتعا  رادمتـسایس  نالف  هب  شزرا ! کی  هدش  یزابسنجمھ  گرزب  هانگ  نیا  اکیرمآ . رگید و  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  مھ  دـعب  سیلگنا ،

تابورـشم شرتسگ  هداوناخ ، یـشاپورف  نینچمھ  تسا . یبرغ  گنھرف  نیا ، دـسریم . اجک  هب  یقالخا  طاطحنا  دـینیبب  تسا ! فلاخم  اھزابسنجمھ  اب  اـی  تسا ، فلاـخم 

. ردخم داوم  شرتسگ  یلکلا ،

اب ار  کایرت  هنوگچ  اھسیلگنا  هک  دوب  ناشدای  هک  مدـید  ار  یئاھدرمریپ  رکف و  بحاص  دارفا  ناـگرزب و  ناـسارخ ، بونج  یهقطنم  رد  یهھد ٣٠ و ۴٠ -  رد  شیپ -  اـھلاس  نم 

ار شتایصوصخ  دندادیم و  غارس  دوب ، ناشدای  دارفا  نیا  تشادن . دوجو  اھزیچ  نیا  دندوبن ؛ دلب  ندیشک  کایرت  مدرم  الاو  دندرکیم ؛ جئار  مدرم  نیب  رد  یـصوصخم  یاھهویش 

. تسا یروجنیا  یبرغ  گنھرف  درک . ادیپ  هعسوت  روشک  لخاد  رد  جیردتب  ردخم  داوم  هک  دوب  اھشور  نیمھ  اب  دنتفگیم .

گنھرف نطاب  تسین ؛ هدـننکنییعت  هک  تسا ، یبرغ  گنھرف  رھاوظ  اـھنیا  تسین ؛ تلوھـس  تعرـس و  لـئاسو  یگدـنز و  شیاـسآ  لـئاسو  اـمیپاوھ و  طـقف  یبرغ  گـنھرف 

لوا یهجرد  رد  نیون  یمالسا  ندمت  هب  ندیسر  طرـش  تیونعم . نمـشد  تیونعم و  دض  ادزتیوھ و  دولآهانگ  دولآتوھـش  یدام  یگدنز  کبـس  نامھ  زا  تسا  ترابع  یبرغ 

. مینک دیلقت  میاهدرک  تداع  ار  یئاھزیچ  کی  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هنافساتم  ام  دوش . زیھرپ  یبرغ  دیلقت  زا  هک  تسا  نیا 

جیردـتب دـیاب  اھراک  نیا  هن ، دریگب ؛ ماجنا  یمومع  یعمج و  تکرح  کی  هرابکی  اھزیچ ، ریاس  دروم  رد  نکـسم ، دروم  رد  ساـبل ، دروم  رد  ـالاح  هک  متـسین  نیا  رادـفرط  هدـنب 

یارب ار  ناتدوخ  دـیاب  اھناوج  امـش  و  تسا . نازاسگنھرف  راک  تسا ، ناگبخن  راک  متفگ ، هک  روط  نامھ  دراد . مزال  یزاسگنھرف  اھنیا  تسین ؛ مھ  یروتـسد  دریگب ؛ ماـجنا 

. تسا یلصا  تلاسر  نیا ، دینک ؛ هدامآ  نیا 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

مھم دعب  کی  نیا  تسا -  رگیدکی  یارخا  هرابع  اھنیا  نتـسیز -  یهویـش  یعامتجا ، راتفر  ندرک ، یگدنز  کبـس  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  داعبا  زا  یکی 

... تسا

ضرف هدشمامت  ار  هلئـسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیـسآ . نیا  للع  زا  وجتـسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دـیاب 

تبث ناـشدوخ  مسا  هب  اـھیبرغ  ار  یعمج  راـک  هکنیا  اـب  تسا . بیـسآ  کـی  نیا  تسا ؟ فیعـض  اـم  یهعماـج  رد  یعمج  راـک  گـنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛

دیاـب مھ  هللالـبح  هب  ماـصتعا  یتح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی ( ١ «،) یوقتلا ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تسا هتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

(... ٢ «.) اوقرفت و ال  « ؛ دشاب یعمجهتسد 

یتسرھف کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا  زا  یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدـنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اـھنیا 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یـساسا  یاـھراک  وزج  یگدـنز ، قطاـنم  یهمھ  هـب  یجیـسب  یاـھتیلاعف  یهعـسوت  یجیـسب ، رـصانع  ندرک  رتیوـنعم  ندرک و  رتصلاـخ  هـچرھ  جیـسب ، تیوـقت 

حوطس یهمھ  رد  ام  یهمھ  تساھام ؛ هب  مالسا  روتسد  هک  مھ  ندرک  عورـش  دوخ  زا  دننک . لابند  دیاب  نآ  رد  نالاعف  نآ و  اب  نیطبترم  جیـسب و  ناراکردناتسد  یهعومجم 

عورش دیاب  نامدوخ  زا  تسا . روج  نیمھ  حوطـس  یهمھ  رد  ( ١ «.) هریغ میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ادـبیلف  اماما  سانلل  هسفن  بصن  نم  . » مینک عورـش  نامدوخ  زا  لوا  دـیاب 

. میزادنیب اج  جیسب  رد  ام  ار  نیا  مینک ؛

یاھھاگتسد هک  تسین  نیا  ثحب  دشاب . یسانشدوخ  یارب  رایعم  کی  دناوتیم  جیـسب  لخاد  رد  نیا  مالـسا ، رظن  بسح  هب  یگدنز  بولـسا  یگدنز و  کبـس  ثحب  نیمھ 

اب ام  راتفر  تسا ؟ هنوگچ  راک  طیحم  رد  ام  راتفر  مینک . یجنـسرایع  ار  نامدوخ  نامدوخ ، هک  تسا  نیا  ثحب  تسا ، یروج  هچ  دـننیبب  دـننزب ، رایع  ار  ام  دـنیایب  رتـالاب  رترب و 

ام راتفر  تسام ، تسدالاب  هک  یـسک  اب  تسا ؟ هنوگچ  تسد  ریز  اب  ام  راتفر  تسا ؟ هنوگچ  یعامتجا  طیحم  یگدـنز و  طـیحم  رد  اـم  راـتفر  تسا ؟ هنوگچ  دـنزرف  رـسمھ و 

ار شیوخ  راـیع  دوشیم  نیا  میجنـسب . ار  ناـمدوخ  دراد . راـیعم  هزادـنا و  مالـسا  رد  همھ  اـھنیا  تسا ؟ هنوگچ  نمـشد  اـب  تسا ؟ هنوگچ  تسود  اـب  اـم  راـتفر  تسا ؟ هنوگچ 

تیوقت تسام ، ثحب  لحم  الاح  هک  جیسب ، رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  ام  راک  ناینب  ام ، یگدنز  ناینب  میدرک ، عورش  اجنیا  زا  رگا  نتخانـش . تسرد  ار  دوخ  ندیجنس ،

. دش دھاوخ 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتسد هک  تسین  نیا  ثحب  دشاب . یسانشدوخ  یارب  رایعم  کی  دناوتیم  جیـسب  لخاد  رد  نیا  مالـسا ، رظن  بسح  هب  یگدنز  بولـسا  یگدنز و  کبـس  ثحب  نیمھ 

اب ام  راتفر  تسا ؟ هنوگچ  راک  طیحم  رد  ام  راتفر  مینک . یجنـسرایع  ار  نامدوخ  نامدوخ ، هک  تسا  نیا  ثحب  تسا ، یروج  هچ  دـننیبب  دـننزب ، رایع  ار  ام  دـنیایب  رتـالاب  رترب و 

ام راتفر  تسام ، تسدالاب  هک  یـسک  اب  تسا ؟ هنوگچ  تسد  ریز  اب  ام  راتفر  تسا ؟ هنوگچ  یعامتجا  طیحم  یگدـنز و  طـیحم  رد  اـم  راـتفر  تسا ؟ هنوگچ  دـنزرف  رـسمھ و 

« يگدنز کبس   » 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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ار شیوخ  راـیع  دوشیم  نیا  میجنـسب . ار  ناـمدوخ  دراد . راـیعم  هزادـنا و  مالـسا  رد  همھ  اـھنیا  تسا ؟ هنوگچ  نمـشد  اـب  تسا ؟ هنوگچ  تسود  اـب  اـم  راـتفر  تسا ؟ هنوگچ 

تیوقت تسام ، ثحب  لحم  الاح  هک  جیسب ، رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  ام  راک  ناینب  ام ، یگدنز  ناینب  میدرک ، عورش  اجنیا  زا  رگا  نتخانـش . تسرد  ار  دوخ  ندیجنس ،

. دش دھاوخ 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

ناملسم یاھروشک  دشاب . مئاد  هجوت  دروم  یگدنز ، کبس  راتفر و  قالخا و  تسایـس و  رد  برغ  زا  تیعبت  کانتـشھد  خلت و  یهبرجت  دیاب  یمالـسا  یرادیب  یاھتـضھن  رد 

تلیـضف و طوقـس  یداصتقا ، رقف  تکـالف و  یـسایس ، تلذ  یگتـسباو و  نوچمھ  یکلھم  تاـفآ  هب  ربکتـسم ، یاـھتلود  تسایـس  گـنھرف و  زا  تیعبت  نرق  کـی  زا  شیب  رد 

. دوب رادروخرب  اھهصرع  نیا  یهمھ  رد  زیگناراختفا  یاهقباس  زا  یمالسا  تما  هک  دوب  یلاح  رد  نیا  و  دندش ؛ راچد  یملع ، روآتلجخ  یگدنامبقع  قالخا ،

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

یالاو یاھتلـصخ  ام  رد  دـناوتب  دـیاب  دربب ؛ شیپ  یمالـسا  اتقیقح  یگدـنز  کبـس  هب  ار  هعماج  دـیاب  دـھد ؛ تکرح  یمالـسا  یاھفدـھ  تمـس  هب  ار  ام  دـیاب  لوحت  دنـس  نیا 

رد یرـشب  دادعتـسا  دوش . فرطرب  دـیاب  صئاقن  نیا  مینکیم ؛ هدـھاشم  یـصئاقن  نامدوخ ، راتفر  رد  نامدوخ ، تایقلخ  رد  نامدوخ ، رد  زورما  ام  دروایب . دوجو  هب  ار  یناـسنا 

. تسا یزیچ  نینچ  کی  هب  رظان  لوحت  دنس  نیا  دنک . ادیپ  حیحص  تھج  دنک ، ادیپ  زورب  ناکما  دیاب  دادعتسا  نیا  تسا ؛ راشرس  هوبنا و  دادعتسا  کی  یناریا ، یهعماج 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، نآرق تقیقح  هب  ندیـسر  یارب  تسا  یاهلیـسو  کی  مھ  توالت  نآرق . حور  نآرق و  تقیقح  هب  ندش  کیدزن  نآرق و  ندـش  حرطم  یارب  تسا  هناھب  تاسلج  نیا  تاقباسم و 

. تساھنیا فدھ  نآرق ؛ یهیاس  رد  یعامتجا  یدرف و  یگدنز  هب  نداد  لکش  نآرق ، فراعم  نتفرگ  ارف 

؛ دـنکیم زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  یناور  تینما  هار  ار ، تینما  هار  ار ، تمالـس  هار  تسھ . یونعم  ولع  مھ  تسھ ، ایند  تداعـس  مھ  دـشاب ، مکاح  نآرق  یرـشب  عماوج  رد  رگا 

فراعم اب  میوش ، انشآ  نآرق  اب  رگا  میرود . نآرق  زا  ام  دنکیم . زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  زیمآتداعس  یگدنز  کبس  ار و  تسرد  یگدنز  هار  دنکیم ؛ زاب  ام  یور  هب  نآرق  ار  تزع  هار 

نیا فدھ  دوب ؛ دھاوخ  رتنشور  ام  هار  دوب ؛ دھاوخ  رتعیرـس  ام  تکرح  میجنـسب ، تسا ، هتـساوخ  ام  یارب  نآرق  هک  یزیچ  نآ  اب  ار  نامدوخ  یهلـصاف  مینک و  ادیپ  سنا  نآرق 

. تسا

نآرق  / ١٩/١٣٩٢/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

کرات ینا   » ای نیلقثلا » مکیف  کرات  ینا   » هک میراد ؛ ار  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا تاملک  مھ  میراد ، ار  نآرق  مھ  هللادمحب  ام  درک . مکاح  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نآرق  تیادھ 

. میھد لکش  اھنیا  ساسا  رب  ار  هعماج  مینک ، هدافتسا  اھنیا  زا  دیاب  تسا ؛ ام  رایتخا  رد  هللادمحب  ود  رھ  متشاذگ . امش  نیب  رد  ار  اھبنارگ  زیچ  ود  ( ١ (؛» نیلقثلا مکیف 

نآرق  / ١٩/١٣٩٢/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

یهلئـسم تسا . یمھم  مرتحم و  زیچ  دوخ  یاج  رد  نیا  ینآرق ؛ تاوصا  نآرق ، ظافلا  یانعم  هب  تسا  نآرق  تمرح  زا  نتـشادساپ  یرھاظ و  مارتحا  یهلئـسم  هلئـسم ، کی 

. نداد رارق  نآرق  اب  قبطنم  ار  یگدنز  کبس  تسا ؛ ینآرق  قالخا  هب  قلخت  رتالاب ،

ام روشک  ام و  یهعماج  نایم  رد  ار  نیا  یناسک  ناگناگیب . گنھرف  زا  میدرکیم  رثاتم  ار  دوخ  گنھرف  یھاـگ  هک  تسا  هدوب  نیا  ناـمز  لوط  رد  اـم  عماوج  اـم و  بویع  زا  یکی 

رد نتفر ، هار  تیفیک  رد  ششوپ ، تیفیک  رد  یگدنز ، کبس  رد  تیونعم ؛ رون  زا  دوب  یلاخ  ناشناج  لد و  هک  یناسک  یگدنز  تمس  هب  دنداد  قوس  ار  ام  دندرک ؛ جیورت  دمعب 

نم رثکا  عطت  نا  و  : » دزومآیم ام  هب  نآرق  هک  یلاح  رد  تسا . یروجنیا  زورما  ایند  هک  دـنتفگ  درک ، ضارتعا  اھنآ  هب  یـسک  مھ  رگا  یعامتجا . تاطابترا  اھترـشاعم و  تیفیک 

زا تسا  ترابع  دـنک ، دـیلقت  نآ  زا  دوب ، مزال  رگا  دریگب و  ارف  ار  نآ  دراد  اـج  ناـسنا  هک  هچنآ  نوصرخی .» ـالا  مھ  نا  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  لـیبس هللا  نع  کولـضی  ضرـالا  یف 

دیاب هک  تسا  نیا  دناهدش ؛ لئان  لصاو و  یھلا  تمعن  هب  هک  یناسک  هار  هب  دنک  تیادھ  ار  ام  هک  میھاوخیم  لاعتم  یادخ  زا  مھیلع ؛» تمعنا  نیذـلا  طارـص  « ؛ تیادـھ قیرط 

. درک یوریپ  تیعبت و  نآ  زا 

میلـس لقع  هک  هچنآ  زا  یوریپ  ینعی  تسا . ینآرق  مھ  نیا  تسا ؛ یناسنا  لقع  درخ و  یرواد  زا  تیعبت  تسا ، هداد  میلعت  ام  هب  یھلا  تیادھ  نآرق و  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

نیموصعم ادخ ، یهدیزگرب  ناگدنب  هک  هچنآ  رایعم . دـش  اھنیا  تسا ؛ ینید  رما  مھ  نیا  تسا ، ینآرق  رما  کی  مھ  نیا  دـشاب ، نآ  رـس  تشپ  لقع  تواضق  دـنک و  مکح  نآ  هب 

رد ناشلامعا ، رد  ناشراتفر ، رد  ایند ، زا  شخب  نالف  مدرم  یدام ، مدرم  یبرغ ، یاھروشک  مدرم  الاح  هکنیا  تسا . اھنیا  رایعم  رایعم ؛ دوشیم  نیا  دنداد ، دای  ام  هب  هللادـنع 

. تسا اطخ  نیا  مینک ، لمع  روجنیا  دیاب  مھ  ام  دننکیم ، لمع  روجنیا  هداوناخ ، لیکشت  رد  ناشتاطابترا ، رد  ناشیگدنز ، لئاسم 

کرات ینا   » ای نیلقثلا » مکیف  کرات  ینا   » هک میراد ؛ ار  مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا تاملک  مھ  میراد ، ار  نآرق  مھ  هللادمحب  ام  درک . مکاح  دوخ  یگدنز  رد  دیاب  ار  نآرق  تیادھ 

. میھد لکش  اھنیا  ساسا  رب  ار  هعماج  مینک ، هدافتسا  اھنیا  زا  دیاب  تسا ؛ ام  رایتخا  رد  هللادمحب  ود  رھ  متشاذگ . امش  نیب  رد  ار  اھبنارگ  زیچ  ود  نیلقثلا ؛» مکیف 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

. میزادرپب اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

مھ رگید  شخب  کـی  نکیل  تسا . اـھیگنتلد  ناـیب  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مھ  تسا ، تاـساسحا  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  مھ  میـسانشیم : تیمـسر  هب  ار  رعـش  شخب  ود  نیا  اـم 

هب نامھ -  زا  یدعـس  رگید ؛ دنیاھنیا  ام  رعـش  یاھهلق  دینیبب ؛ ار  یدعـس  امـش  دریگب . رارق  هنعلوفغم  دیابن  نیا  تسا ؛ رعاش  تمکح  تسا ، رعاش  یهشیدـنا  هک  تسھ 

اما دراد ؛ رگید  یاھاج  تاـیلزغ و  رد  مھ  دراد ، ناتـسوب »  » رد مھ  دراد ؛ داـیز  مھ  اـھیگنتلد  نآ  زا  دراد ، ناوارف  اـھیتاساسحا  اھهناقـشاع و  اـھهنارعاش ، اھامـش -  لوق 

لثم یـسک  ار ، یدعـس  لثم  یـسک  هک  تسا  نیا  تخانـش . دوشیم  میکح  کی  ناونع  هب  ار  یدعـس  تسا . هدرتسگ  وا  رعـش  رد  روطچ  دینک  هدـھاشم  ار  یدعـس  تمکح 

 - ندرک نایب  ندناجنگ و  رعـش  رد  ندیمھف و  ار  اھنیا  اھناسنا ، هب  نتخومآ  یارب  مزال  لئاسم  هنامیکح ، یهشیدنا  تمکح ، دـناسریم . هلق  هب  ار  بئاص  لثم  یـسک  ار ، ظفاح 

. تسا رعاش  یاھتیلوئسم  اھنیا  تسا -  شیاھنیرترب  وزج  یگدنز  کبس  یناسنا و  فراعم  ینید و  فراعم  هک 

« يگدنز کبس   » 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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نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لئاسم یهرابرد  ثحب  تسا . یمھم  یهلئسم  تفرگ -  رارق  مھ  لابقتـسا  دروم  مدرک و  حرطم  ار  نآ  درونجب  رفـس  رد  هتـشذگ  لاس  هدنب  هک  یگدنز - » کبـس   » یهلئـسم

، اھتیعقاو هب  رظان  مھم و  یاھثحب  روجنیا  درادیم . هگن  طاشناب  هدـنز و  ار  هاگـشناد  هک  تسا  یئاھثحب  اھنیا  نوگانوگ ؛ داوم  رد  تفلاخم ، تقفاوم ، رظنراھظا ، یگدـنز ، کبس 

. دنکیم یراج  میظع  یهرکیپ  نیا  یاھگر  رد  نوخ 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

. تسا صوصخ  نیا  رد  هدنز  دنتسم و  الماک  یاھ  ثحب  یگدنز و  کبس  عوضوم  دریگ ، رارق  یدج  هجوت  دروم  هعمج  زامن  یاھ  هبطخ  رد  دیاب  هک  یلئاسم  زا  یکی 

بالقنا  / ١٣٩٢/١٠/٢٣ ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

. تسا حرطم  روشک ، رسارس  یاھرھش  یارب  هدنھد  طخ  وگلا و  ناونع  هب  رگید  فرط  زا  تسا و  روشک  رد  یگدنز  کبس  تداعس و  حالص ، ینادابآ ، دامن  فرط  کی  زا  نارھت ،

بالقنا  / ١٣٩٢/١٠/٢٣ ربھر  اب  نارھت  رھش  یمالسا  یاروش  یاضعا  رادرھش و  رادید 

. دشاب ریذپ  ناکما  رت ، تحار  یمالسا  یگدنز  کبس  ققحت  هک  دوش  هتخاس  یحارط و  یا  هنوگب  رھش ، یگدنز  طیحم  تسا  نکمم  هچرھ  دیاب 

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ار هصرع  هس  نیا  میریگب ، ىعیسو  ىانعم  کی  ار  میلعت  رگا  دشاب . وا  راک  رد  ىزومآقالخا  راتفر و  مھ  دزومایب ، ار  رکفت  راک  رکفت و  شور  دیاب  مھ  دھدب ، ملع  دیاب  مھ  ملعم ،

:... دوشیم لماش 

اب دـنلب ، ىاھنامرآ  اب  میتسھ  ىتلم  ام  راتفر . عون  ىگدـنز ، کبـس  دوب : مرتحم  ریزو  تانایب  رد  هک  نیمھ  ىقالخا و  شزومآ  ىراتفر ، شزومآ  قالخا ؛ راتفر و  موس ، هصرع ] ]

. میناسرب اھهلق  نیا  هب  ار  نامدوخ  میھاوخیم  هک  درک -  مھاوخ  ضرع  ادعب  هنیمز  نیا  رد  ىاهلمج  دنچ  دش ، لاجم  رگا  الاح  هک  ىاهدشمیسرت -  ىاھهلق  اب  گرزب ، ىاھفرح 

راگزیھرپ و هنابدوم ، ىاھراتفر  اب  تعاجش ، ىاراد  ملح ، ىاراد  فوطع ، نابرھم ، ىلبنت ، زا  رود  مادقا ، لھا  راکتبا ، لھا  نیدتم ، لقاع ، روبص ، ىاھناسنا  هب  دراد  جایتحا  نیا 

اھناسنا ىهمھ  دوشیم . لصاح  تیبرت  اب  هک  تسا  ىزیچ  مالـسا  بولطم  ناسنا  کی  شارت  بلاق و  ناـسنا و  تفاـب  دوشب . بوسحم  اـھنآ  درد  نارگید ، درد  هک  ىیاـھناسنا 

رییغت و ضرعم  رد  اھناسنا  ىهمھ  اما  رتماود ؛ مک  ىضعب  دشاب ، رتراگدنام  اھنآ  رد  تیبرت  ىضعب  رتریذپدوز ؛ ىـضعب  دنـشاب ، رتریذپرید  تسا  نکمم  ىـضعب  دنتیبرت . لباق  مھ 

دننام قیفر و  ردام ، ردپ ، هتبلا  تسا . ملعم  ىلصا  رصانع  زا  ىکی  هک  تسا  ىلـصا  رـصنع  دنچ  ىهدھعهب  لوا  ىهجرد  رد  نیا  دوشیم ؛ لصاح  تیبرت  اب  هک  دنتـسھ  ىلیدبت 

. دریگب هدھع  رب  دیاب  ملعم  هک  تسا  ىراک  نیا  تسا ؛ ىرتراگدنام  رتقیمع و  ریثات  کی  ملعم  ریثات  نکل  دنرثوم ، مھ  اھنیا 

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

« تیعمج یلک  یاھتسایس  »

...

. یبرغ یگدنز  کبس  بولطمان  داعبا  اب  هلباقم  یناریا و  یمالسا - یگدنز  کبس  یزاسهنیداھن  جیورت و  - ۵

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

هطلس ماظن  تسا . هطلـس  ماظن  اھتفآ  نیا  نیرتمھم  دش ؛ ىگرزب  ىاھتفآ  راچد  ىللملانیب ، رابکتـسا  رامعتـسا و  موش  نیگنن و  ىهدیدپ  زورب  اب  ریخا ، نرق  ود  ىکی  رد  ایند 

ىرگهطلـس هک  دـناهدرک  تداع  ىرابکتـسا  ىاھتلود  ریذپهطلـس . هورگ  کی  و  رگهطلـس ، هورگ  کی  دـنوشب : میـسقت  هورگ  ود  هب  اـھتلم  نیمز ، ىور  رد  هک  تسا  نآ  ىاـنعم  هب 

؛ دننک تلاخد  ىبلطهطلـس  رابکتـسا و  رـس  زا  اھتلم ، ىگدنز  کبـس  رد  اھتلم ، تیبرت  رد  اھتلم ، ىزروتسایـس  رد  اھتلم ، گنھرف  رد  اھتلم ، داصتقا  رد  دـنیوگب ، روز  دـننک ،

. دشاب اھنآ  رایتخا  رد  ایند  زیچهمھ 

رطف  / ٠٧/١٣٩٣/٠۵ دیعس  دیع  زامن  ىاھهبطخ 

زکارم رد  ىمومع ، زکارم  رد  لاسما  دـنھدب ؛ شیازفا  ار  راـطفا  رد  ناگدنوشتفایـض  تیمک  دـننک ، مک  ار  راـطفا  تافیرـشت  هک  دـش  شھاوخ  ناـمزیزع  مدرم  زا  هتـشذگ  لاـس 

. دـناهداد هعـسوت  ار  راـک  نیا  دـناهدرک و  تمھ  مدرم  هک  دوب  نیا  ىهدـنھدناشن  دیـسر ، اـم  هب  هک  ىیاـھربخ  روشک ، ىاـج  ىاـج  رد  اھهینیـسح ، رد  اـھنابایخ ، رد  سدـقم ،

. دیھدب هعسوت  رتشیب  هچرھ  دراذگیم -  ریثات  ىمالسا  ىگدنز  کبس  هب  نداد  لکش  رد  هک  ار -  اھزیچ  روجنیا  هک  تسا  نیا  ریقح  نیا  ىهیصوت 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یھدناماس هک  دنتسھ  یمھم  یاھهزوح  یگنھرف ، یـسدنھم  یمومع ، گنھرف  شھوژپ ، شزومآ و  یگدنز ، کبـس  ملع ، دیلوت  نوچمھ  یـساسا  یدیلک و  یاھهصرع 

. تسا هدش  هدرپس  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  یمالسا  یروھمج  رد  نآ 

امیس  / ١٣٩٣/٠٨/١٧ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  زارفارس  دمحم  یاقآ  باصتنا 

یئهفرح یاھهمانرب  اھ و  تیلاعف  رب  هیکت  اب  یمومع ، هاگـشناد  هباثم  هب  هعماج » یمومع  راکفا  گـنھرف و  تیریدـم  تیادـھ و   » ریطخ تیروماـم  اـب  امیـس  ادـص و  ناـمزاس 

. دراد هدھع  رب  ار  تلم  داحآ  نایم  رد  یناریا  یمالسا - یگدنز  کبس  جیورت  یھاگآ و  دیما و  قالخا و  نید و  شرتسگ  هفیظو  یاهناسر ، قیمع  هتفرشیپ و 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

روتوم ناـناوج  تلم ، ناـیم  رد  تسا ؛ وـگلا  ناریا  تلم  تسا . ندرک  یگداتـسیا  ندرک و  لـمع  تسرد  ندـیمھف ، تسرد  جاـتحم  مالـسا  یاـیند  اـم و  تلم  اـم ، روـشک  زورما 

ار نید  فراعم  تسا . امش  دیلک  ریز  مالسا ، یایند  تکرح  روتوم  انعم  کی  هب  هک  درک  دیھاوخ  هظحالم  هاگن  کی  اب  امش  ینعی  دنتسھ ؛ امـش  رایتخا  رد  اھناوج  نیا  دنتکرح .

. دینک غیلبت 

یعقاو یانعمهب  ندـش  ناملـسم  یارب  یمالـسا ، یگدـنز  کبـس  یارب  نتـسیز ، کاپ  یارب  ندوب ، کاپ  یارب  دـنراد  جایتحا  اھناوج  نیا  ار  هچنآ  دـنراد و  جایتحا  مدرم  ار  هچنآ 

. تسا امش  رایتخا  رد  نیا  دیھدب ؛ دای  اھنیا  هب  یریخ ، هب  تبقاع  یارب  هملک ،

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

تسا و مزال  مھ  هتکن ، دنچ  نیمھ  مھم -  لئاسم  یهمھ  رد  یبالقنا ؛ یاھـشزرا  ظفح  رد  یگدنز ، کبـس  دربشیپ  رد  تیریدـم ، رد  شناد ، رد  یگدـنز -  لئاسم  یهمھ  رد 

یحطس یاھراک  زا  ار ؛ ندوب  نومـضمرپ  ندوب و  زغمرپ  مھ  ار ، یزاونمشچ  ییابیز و  مھ  داد ، رارق  یدج  هجوت  دروم  اھراک  یهمھ  رد  ار  راکتبا  یروآون و  دیاب  مھ  نکمم ؛ مھ 

« يگدنز کبس   » 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 5 
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. درک هجوت  راگدنام  زغمرپ و  قیمع ، یاھراک  هب  درک و  رظنفرص  دیاب  روشک  مھم  یگدنز و  لئاسم  یهمھ  رد 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مسا هب  دراد ؛ ینوگانوگ  بعش  تسا ، مھم  یلیخ  یھاوختلادع  یهلئسم  دنتفگ . اجنیا  اھردارب  زا  یضعب  هک  ییاھفرح  نیمھ  تسا ؛ یھاوختلادع  اھنامرآ ، یهلمج  زا 

یهدـننکفرحنم طلغ و  یانعمهب  هن  یدازآ  تسا ؛ یھاوخیدازآ  هلمج ، زا  تسا . یمالـسا  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  هلمج ، زا  دوب . لابند  اعقاو  دـیاب  درک ، دـیابن  اـفتکا  مھ 

اب جاودزا ، تنـس  یمالـسا و  یاھتنـس  فالخرب  هک  یناـسک  نآ  رب  تنعل  دـنک . یگدـنز  یروجنیا  رـسپ  دـنک ، یگدـنز  یروجنیا  رتخد  هک  تسا  نیا  یدازآ  یاـنعم  هک  یبرغ 

یهلئـسم درک . هلباـقم  اـھنیا  اـب  دـیاب  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نـیا  هنافــساتم  اـم  یگنھرف  یاھهاگتــسد  اـم و  تاروـشنم  زا  یــضعب  دـننکیم و  تفلاـخم  احیرــص  جاودزا  تـنس 

. تسا لالقتسا  نامھ  هعماج  رد  یھاوخیدازآ  یانعم  هک  هعماج  رد  یعامتجا و  لمع  رد  یسایس ، لمع  رد  یدرف ، لمع  رد  هشیدنا ، رد  یھاوخیدازآ 

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

یدام و فرگش  یاھتفرـشیپ  اب  تیعمج  نویلیم  ای ١۵٠  نویلیم  ای ١٨٠  نویلیم  اب ٢٠٠  الثم  ار  یمالـسا  یروھمج  روشک  رگید  لاس  یـس  رگید ، لاـس  تسیب  دـینک  ضرف 

قافتا نیا  دنھاوخیم  دروآیم ؛ دوجوهب  ناملسم - ریغ  ناملـسم و   - رـشب داحآ  نیب  رد  یاهبذاج  هچ  دوشیم ؛ هچ  دینیبب  تلادع ؛ تیونعم و  رارقتـسا  اب  یتعنـص و  یملع و 

، راک طاشن  طاشن ، تلادع ، هافر ، دناسرب . اھاجنیا  هب  ار  ام  دھاوخیم  بالقنا  روشک ؛ یگدـنز  یارب  یعـضو  نینچ  کی  تمـسهب  میورب  ینعی  نیا ؛ ینعی  هبیط  تایح  دـتفین .

مظن تسا . هبیط  تایح  وزج  اھنیا  یمالسا ، یگدنز  کبـس  یمالـسا ، تایقلخ  محر ، تیونعم ، اھنیا  رانک  رد  تسا ؛ هبیط  تایح  وزج  همھ  اھنیا  یروانف ، ملع ، راک ، قوش 

ینعی تروریـص  تسا .]  ] ادخ تمـس  هب  تروریـص  نامھ  نیا  ( ٩ (؛ رومالا ریـصت  یلا هللا  ـآلا  تسا . یندـشنمامت  هبیط  تاـیح  تمـسهب  تکرح  نیا  تسا ؛ هبیط  تاـیح  وزج 

بولطم یهعماج  دراد و  تروریـص  ادـخ  تمـس  هب  رـشب  تروریـص ؛ دـنیوگیم  ار  نیا  دوشب ؛ رتھب  زورهبزور  دـنک و  داجیا  رییغت  دوخ  تاذ  نطاب  رد  یزیچ  ندـش ، یلاـحهبیلاح 

. تسا نیا  بالقنا  دراد ؛ همادا  مئاد  روطهب  روطنیمھ  تسا ؛ یندشنمامت  تروریص  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  نآ  رد  تروریص  نیا  هک  تسا  نآ  یمالسا 

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 

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

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

یکی تسا ؛]  ] زیچ ود  هلیـسو  نیرتهدـمع  دوشیم . نشور  اـجنیا  یداـصتقا  روما  شقن  لوپ و  شقن  هک  لوپ  یهلیـسوهب  تلم ؛ لـخاد  رد  یزاسهکبـش  ینعی  یناـیرج ، ذوفن 

راذگرثا هعماج  رد  دنناوتیم  هک  یدارفا  ار ، رثوم  دارفا  دننک و  حرطم  نیغورد  یلعج و  فدھ  کی  دـننک ؛ عمج  مھ  رود  دـننک ، بذـج  ار  دارفا  یـسنج . یاھهبذاج  مھ  یکی  لوپ ،

یراک یگدنز ؛ کبس  رییغت  اھهاگن ، رییغت  اھنامرآ ، رییغت  اھرواب ، رییغت  زا  تسا  ترابع  نآ  تسیچ ؟ رظن  دروم  تمس  نآ  ناشدوخ . رظن  دروم  تمس  نآ  هب  دنناشکب  دنـشاب ،

امـش هک  دـننک  یراـک  ینعی  دـنکیم ؛ رکف  ییاـکیرمآ  نآ  هک  دـنک  رکف  ار  یزیچ  ناـمھ  هتفرگ ، رارق  ذوـفن  ریثاـت  تحت  تسا ، هتفرگ  رارق  ذوـفن  دروـم  هک  یـصخش  نـیا  هـک  دـننک 

رومام نآ  هک  یھدب  صیخشت  یروجنامھ  درادن - یراک  اکیرمآ  مدرم  هب  ییاکیرمآ ، رادمتسایس  کی  هتبلا   - دنکیم هاگن  ییاکیرمآ  کی  هک  هلئـسم  هب  ینک  هاگن  یروجنامھ 

دزادنیب و رطخ  هب  ار  شدوخ  دشاب  مزال  هکنیا  نودب  تسا ؛ هدوسآ  وا  لایخ  نیاربانب  دھاوخیم . وا  هک  یھاوخب  ار  یزیچ  نامھ  هجیتن  رد  دھدیم ؛ صیخشت  ایـس  یهبتریلاع 

. یدروم هن  هدرتسگ ؛ ذوفن  یاهکبش ، ذوفن  ینایرج ، ذوفن  تسا ؛ نیا  ذوفن  فدھ  تسا ، نیا  فدھ  ینکیم ؛ راک  یراد  وا  یارب  امش  دوشب ، هصرع  دراو 

روشک  / ١٠/١۴/١٣٩۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  ییاج  درک . میھاوخ  ضرع  ار  اھنیا  زا  یضعب  الاح  هک  دراد  یطیارـش  هتبلا  تسا ؛ هعمج  زامن  رھـش ، رھ  یگنھرف  زکرم  تسا ؛ رھـش  رھ  یگنھرف  بلق  هعمج  زامن 

ضرف رگا  هک  مینکن  نامگ  ام  تسا . یگنھرف  یسایس و  یرگتیادھ  تسین ، یسایس  یرگتیادھ  افرص  یرگتیادھ  نیا  منکیم  دیکات  نم  دریگیم ؛ ماجنا  یرگتیادھ  اجنآ 

ام هن ، دـش ؛ مامت  هیـضق  میدرک ، نایب  اویـش  نایب  اب  ار  نامدوخ  بلاطم  میدز و  فرح  میداد و  نخـس  داد  تسھ ، مھ  التبا  لحم  هک  زور  یـسایس  یهلئـسم  نالف  رد  دـینک 

یگنھرف و یرگتیادـھ  اـما  درک ، رظن  فرـص  دـیابن  نآ  زا  تـسا و  مزـال  یلیخ  یـسایس  یرگتیادـھ  مینادـیم ؛ رتیناـینب  یـسایس  یرگتیادـھ  زا  ار  یگنھرف  یرگتیادـھ 

[. تسا رتمھم   ] مدرم قالخا  مدرم ، گنھرف 

فادھا نیرتمھم  زا  یکی  دراد ؛ یبعـش  یگدنز  کبـس  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  ، میدرک حرطم  شیپ  لاس  راھچ  هس  ام  هک  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  هک  دـییامرفب  ضرف 

ناسنا رکف  رد  یگدنز ، یاھتیعقاو  دننکب . ناشدوخ  یگدنز  کبس  هب  هیبش  دننک و  ضوع  ار  اھناملسم  یگدنز  کبس  هک  تسا  نیا  مالسا  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمـشد 

. دنھدب رییغت  ار  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  ناسنا - نارشاعم  نابطاخم و  حور  مھ  ناسنا ، دوخ  حور  مھ   - دراذگیم رثا  ناسنا  حور  لد و  رد  هنازور  راتفر  دراذگیم ؛ رثا 

بدا هـب  دـیقم  یلیخ  ناـشیلومعم  یاـھدروخرب  رد  اـھیگنرف  تـسا . بدا  مـھم  یاـھراک  زا  یکی  بدا . دـییامرفب  ضرف  تـسا . هدروآ  اـم  یارب  یگدـنز  کبـس  کـی  مالـسا 

دنھاوخیم اھنیا  مینکیم . ظفح  ار  لباقم  فرط  مارتحا  مینکیم ؛ ار  بدا  یهظحالم  ناـمتابطاخم  رد  ناـمیاھراتفگ ، رد  هکنیا  هب  میدوب  فورعم  میدـق  زا  اـھیناریا  اـم  دنتـسین ؛

روجکی دز : فرح  دوشیم  روجود  دینزب ؛ فرح  وا  هب  عجار  دـیھاوخیم  دـیفلاخم ، یکی  اب  امـش  دـینک  ضرف  دـناهدش . قفوم  مھ  ییاھاج  کی  هنافـساتم  دـننک و  ضوع  ار  نیا 

، تسا نیقـساف  زا  تبحـص  یتقو  دراوم  زا  یرایـسب  رد  میرک  نآرق  رد  دـینیبب  امـش  دز . فرح  بدوم  دوشیم  مھ  روجکی  دز ؛ فرح  هنابدایب  هناـکابیب و  هناـکاتھ و  دوشیم 

دنتـسھ یلقا  کی  هرخالاب  دینکیم ؛ هظحالم  اھنآ ؛ یهمھ  دیوگیمن  ( ١ (؛ نوملعی مھرثکا ال  نکل  و  دیامرفیم : تسا ، ملاع  رارـشا  یاھدب  زا  تبحـص  تسا ، نیرفاک  زا  تبحص 

. دیامرفیم مھرثکا »  » دنکیم و ار  اھنآ  قح  یهظحالم  میرک  نآرق  دنراد ؛ لقعت  اھنیا  هک  اھنیمھ  نیب 

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

. دراد مزال  نامز  رورم  دراد ، دوجو  جـیردت  دـشخبب ، ققحت  ار  دوخ  فادـھا  دـنک و  مکحم  ار  دوخ  یاھهیاپ  دـناوتب  بالقنا  نیا  هکیتقو  ات  اما  تسا  مزال  یبـالقنا  ماـظن  لـیکش 

هفخ هفطن  رد  اھبالقنا  یـضعب  دـش ؛ هدـید  یبالقنا  رھاظب  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دوشیم  یروجنآ  تقونآ  دـش ، شومارف  هثداح  نآ  تفر ، داـی  زا  اھفدـھ  نآ  هچناـنچرگا 

؛ دوب نیمھ  شتلع  دندش . گرمناوج  ندمآ  ایند  هب  زا  دعب  مھ  یضعب  دش - هفخ  هفطن  رد  اعقاو  داتفا و  قافتا  ریخا ، لاس  دنچ  نیمھ  ام ، نامز  رد  هک  ییاھنیمھ  لثم   - دش

تزع هک   - یعقاو یانعمهب  یمالـسا  یگدنز  ققحت  فدھ  یعامتجا ، تلادع  فدھ  دننامب ؛ یقاب  یتسیاب  اھفدـھ  نآ  دوب . هدـش  مالعا  هک  ییاھفدـھ  زا  دوب  فارحنا  شتلع 
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، تسھ تزع  مھ  تسھ ، قالخا  مھ  تسھ ، لدع  مھ  تسھ ، ملع  مھ  هعماج ، نآ  رد  هک  یمالسا  یهعماج  کی  لیکشت  فدھ  تسا - یمالسا  یگدنز  رد  ترخآ  ایند و 

. میتسھ اھفدھ  نیا  هارهمین  رد  میاهدیسرن و  زونھ  اھفدھ  نیا  هب  ام  تسا ؛ اھنیا  فدھ  تسھ . تفرشیپ  مھ 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تسا یبرغ  یگدنز  کبس  یبرغ و  گنھرف  جاور  یهلئسم  اھهصرع  زا  یکی  تسا ؛ تمواقم  یهلئسم  اھهصرع  زا  یکی  تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  اھهصرع  زا  رگید  یکی 

لباقم رد  یمار  یاھهرب  هب  دـنوشیم  لیدـبت  هعماج  نآ  ناگبخن  دـنکب ، ادـیپ  جاور  اـھییاکیرمآ  اـی  اـھیبرغ  جـیورت  دروم  لوبق و  دروم  یگدـنز  کبـس  یروشک  کـی  رد  رگا  هک 

. دتفیب قافتا  نیا  دراذگن  دھاوخیم  یمالسا  یروھمج  و  دتفیب ، قافتا  نیا  هک  دنراد  رارصا  لباقم ؛ تردق  نامھ  برغ و  اکیرمآ و  یاھتسایس 

بالقنا  / ٠٢/٢٠/١٣٩۵ ربھر  زور  کی  همانرب 

ام تسا . رت  قفوم  مھ  رتناسآ و  مھ  ناتشالت  دـیتسھ ، ناوج  امـش  دـمحلا  بخ ، منکیم . شالت  روجکی  نم  دـینکیم ، شالت  روج  کی  امـش  مینک ، شالت  دـیاب  همھ 

ار ناـمدوخ  راـک  نکل  مینک . تکرح  دـیاب  رخآ  مد  نآ  اـت  اـم  میرادـن ، یگتـسشنزاب  اـم  اـھتنم  تسا . نامیگتـسشنزاب  نینـس  فراـعتم  روـطهب  عـقاو  رد  یریپ و  نینـس  رگید 

. مینکیم

حبص جنپ  تعاس  زا  نم  راک  عورش  ینعی  منکیم . عورش  حبص  جنپ  تعاس  زا  ار  مراک  نم  میتسھ  امش  تمدخ  رد  نالا  هک  ییاھزور  نیمھ  هدنب  منکب ، ضرع  امش  هب  نم 

ات الاح  رصع و  ات  رھظ و  ات  میوشب  راک  لوغشم  زاب  مینکب ، یتحارتسا  کی  میورب  دعب  مییوگب ، سرد  مییایب و  دعب  ات  موشیم ، راک  لوغـشم  موریم  حبـص  زامن  زا  دعب  تسا .

. بش ات  دوشب ، هک  تقو  رھ 

. دوشب رگا  مباوخب  دھاوخیم  ملد  الومعم  مین  هد و  عبر ، هد و  تعاس  هدنب  . تسا هد  تعاس  کیدزن  هک  مھ  نالا 

امـش هب  روشک  نیا  روشک ، نیا  هرادا  یارب  دـیراد  شیپ  رد  یگرزب  راک  دـینک  قیوشت  مھ  ار  ناتناناوج  دـینک ، هدافتـسا  یناوج  نیا  زا  دـیناوت  یم  هچرھ  ناردارب  درک  دـیاب  راک 

. دراد جایتحا  هدنیآ  رد  اھناوج 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

. دینک تیادھ  حیحص ، یگدنز  کبس  فورعم و  هب  رما  رکنم ، کرت  اوقت ، تناما ، قدص ، هلمج  زا  ینید  قیداصم  رھاوظ و  تادابع و  هب  ار  مدرم  اھشور ، نیرتھب  اب 

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

نیا رد  یگنھرف  لالقتـسا  تسا . رتمھم  اـھنیا  یهمھ  زا  هدـنب  داـقتعا  هب  یگنھرف  لالقتـسا  منکب ؛ ضرع  یگنھرف  یهنیمز  رد  لوا  اـما ] ، ] تسا مـھم  یداـصتقا  لالقتـسا 

زا یگدنز  کبـس  مدرک ؛ تبحـص  لصفم  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  یگدنز  کبـس  باب  رد  هدنب  مینکب . باختنا  یناریا  یمالـسا -  یگدنز  کبـس  ار ، یگدـنز  کبـس  هک  تسا 

تسرد یگدنز ، کبس  رد  هناگیب  زا  برغ و  زا  دیلقت  دوشیم . لماش  ار  نوگانوگ  لئاسم  یهمھ  ات  یعامتجا  یاھدنویپ  زا  یناسنا ، تسیز  زا  یرھـش ، یگدنز  زا  یرامعم ،

دراو هک  یدـیدج  یاھرازبا  نیا  تاعالطا ، یـسدنھم  یهلئـسم  نیمھ  دـنکیم ؛ راک  دراد  هلئـسم  نیا  یور  رب  هطلـس  ماـظن  زورما  تسا . یگنھرف  لالقتـسا  لـباقم  یهطقن 

، هن مینک ؛ جراخ  نامدوخ  یگدنز  زا  ار  اھرازبا  نیا  میوگب  مھاوخیمن  فرح  نیا  اب  هدنب  روشک . کی  گنھرف  رب  طلـست  یارب  دنتـسھ  ییاھرازبا  همھ  اھنیا  تسا ، هدش  نادیم 

ویدار و دییامرفب  ضرف  الثم  هکنیا  یارب  امش  دیناوتیمن  درک . بلـس  یتسیاب  اھرازبا  نیا  زا  ار  نمـشد  یهطلـس  اما  دنوشب  عقاو  دیفم  دنناوتیم  هک  دنتـسھ  ییاھرازبا  اھنیا 

یتاـعالطا و یاھهاگتـسد  تسا ، روجنیمھ  مھ  یزاـجم  یاـضف  تسا ، روجنیمھ  مھ  تنرتنیا  نمـشد ؛ راـیتخا  رد  دـیھدب  ار  ناـتنویزیولت  ویدار  دیـشاب ، هتـشاد  نویزیولت 

یهطلـس رازبا  تسا ؛ یگنھرف  ذوفن  رازبا  هلیـسو و  تسا ؛ نمـشد  رایتخا  رد  زورما  داد ؛ رارق  نمـشد  رایتخا  رد  دوشیمن  ار  اھنیا  تسا ، روجنیمھ  مھ  یتاعالطا  یاھرازبا 

. تسا نمشد  یگنھرف 

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

. ینییبت مھ  المع و  ناتدوخ  مھ  دینک ، نییبت  ار  نیا  تسا ، یسررب  روخرد  نیا  بخ  میدرک ، حرطم  ام  هک  یناریا  یمالسا  یگدنز  کبس  یهلئسم 

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

ناتدوخ دعب  دینک ، صخشم  ار  شیاھقادصم  دینک ، رکف  شیور  دینیشنب  تسا . یمھم  یهلئـسم  دینک ؛ لابند  لمع  هشیدنا و  رد  ار  یناریا  یمالـسا  یگدنز  کبـس  متفھ ،

نآ رد  هدنب  الاح  اھریسم . رد  لاثم  باب  نم  یمالسا  یگدنز  کبس  دروم  رد  دوشب  رشتنم  هوزج  کی  دینک  ضرف  دینک ؛] رشتنم   ] لمعلاروتسد ناونع  هب  ار  نیا  دینک و  لمع 

دوشیم داد ؛ شرتسگ  دوشیم  ار  عوضوم  نیمھ  مدز ؛ لاثم  مھ  ار  نداتسیا  زمرق  غارچ  تشپ  یهلئـسم  مدز ، هیـضق  نیا  هب  عجار  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  نآ  هک  ییاھلاثم 

. ار اھراک  نیا  دینکب  بخ ، دیراد ؛ ار  شاییاناوت  مھ ] ، ] دیراد ار  شزغم  مھ  دیراد ، دادعتسا  مھ  دیراد ، هلصوح  مھ  هک  تسا  اھناوج  امش  راک  تسا ؛ اھامش  راک  درک . نییبت 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ام  تسا ؛ اھنیا  یهمھ  لماش  یعامتجا ، راتفر  ات  قالخا  ات  یمومع  گنھرف  ات  یگدنز  کبس  ات  رنھ  تایبدا و  زا  گنھرف  تسا . گنھرف  روشک ، مھم  رایـسب  تیولوا 

دشابن تبقارم  رگا  بخ  امنیس ، رتائت ، ملیف ، الاح  دییامرفب  ضرف  هنیمز . نیا  رد  دنراد  تیلوئسم  اعقاو  ام  یگنھرف  یاھهاگتـسد  میراد ؛ تیلوئـسم  میراد ، فیلکت  اھهنیمز 

یراگنلو زا  ریغ  یشیدنادازآ  اھتنم  یشیدنادازآ ؛ هب  مراد  خسار  داقتعا  نم  دینادیم ، متسین ، اھهنیمز  نیا  رد  قانتخا  راشف و  یـشیدنامزج و  رادفرط  هدنب  دوشیم !] هچ  ]

[. روشک  ] هب دنزب  هبرض  دھاوخب  یلمعدازآ  یشیدنادازآ و  نالاد  زا  هک  تسا  نمشد  هب  نداد  هزاجا  زا  ریغ  تسا ،

یلامش  / ٠٧/٠۵/١٣٩۵ ناسارخ  دمحاریوب و  هیولیگھک و  یاھناتسا  یادھش  هرگنک  یرازگرب  یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، بخ تسا . مھم  نیا  مینک ، نییبت  ار  اھنیا  یگدـنز  یـشم  یگنوگچ  اھنیا و  یگدـنز  کبـس  اـھنیا و  یگدـنز  تایـصوصخ  مینک  یعـس  نادیھـش  یهمانیگدـنز  ناـیب  رد  اـم 

تایـصوصخ تایحور ، نکل  دـنگنجب ؛ دـنورب  دـنریگب و  تسد  فک  ار  ناشناج  یناسک  هک  تسا  یـشزرااب  زیچ  هک  تسا  هلئـسم  کی  گنج  نادـیم  رد  نتفر  گـنج و  ناـجیھ 
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تداھش وا و  یراکادف  وا و  دای  زا  امش  هک  یدیھش  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  هک  تسا  یرگید  یهلئـسم  کی  مھ  صخـش  یداقتعا  یرکف و  یهناوتـشپ  هقباس و  یگدنز ،

ای تسا ؛ مھم  یلیخ  اھنیا  هدرکیم ؛ لمع  یروجهچ  یگدنز  یداع  طیحم  رد  هدرکیم ، یـشم  یروجهچ  یگداوناخ  یگدـنز  لخاد  رد  دـییآیم ، ناجیھ  هب  گنج  نادـیم  رد  وا 

. دناهدرکیم لمع  یروجهچ  اھنیا  تسا ، مھم  ام  یارب  زورما  هک  یلئاسم  هب  تبسن 

هک تسا  ییاھزیچ  اھنیا ]  ] ینعی میھدیم ، ناشن  تیساسح  یرگیفارشا  یهرابرد  لاملاتیب ، لاوما  هب  زواجت  ضرعت و  دروم  رد  فارسا ، دروم  رد  زورما  ام  هک  دییامرفب  ضرف 

لخاد رد  دـندرکیم  یگدـنز  دـندوب و  هدـنز  هک  یزور  نآ  اـم  زیزع  یادھـش  نیا  تسا ؛ یحرطم  لـئاسم  تـسا ، یمھم  لـئاسم  اـم  یهعماـج  زوـسلد  یهعوـمجم  یارب  زورما 

. دندوب یروجهچ  ایاضق  نیا  هب  تبسن  ناشیاھهداوناخ ، لخاد  رد  ناشیاھرھش ،

نآ یهمانتیصو  رد  ای  دشیم ، هتفگ  نادیھش  نآ  یهرابرد  هچنآ  مدید ؛ یاهقیقد  دنچ  افداصت  هدنب  هک  ادھش  زا  یضعب  زا  درکیم  شخپ  اھزوریرپزورید  ار  یاهمانرب  کی  نویزیولت 

شیارب یجرخ  هک  نم -  ندناوخ  سرد  نیا  هک  مسرتیم  مدـناوخ و  سرد  نم  دـیوگیم  دـنکیم . ریحتم  دیھـش  نیا  یحور  تمظع  زا  اعقاو  ار  ناسنا  دوب ، هدـش  جرد  نادـیھش 

دیورب دیریگب ، ار  نم  کناب  یاھلوپ  دیـشورفب ، ار  نم  یزاگ  روتوم  مدـش  دیھـش  نم  هک  یتقو  دـشاب ؛ نم  ندرگ  هب  نیا  هدوب و  لاملاتیب  رب  لیمحت  هدـش -  یاهنیزھ  هدـش و 

. تسا سرد  اھنیا  تسا ؛ سرد  اھنیا  نآ ! یاجهب  لاملاتیب  هب  دیھدب 

ماهدید و هدنب  هک  یرادقم  نآ  ات  الاح  تسا - ]  ] ادھـش یهمانیگدنز  هک  ادھـش  تارطاخ  نیا  رد  ناشجاودزا ؛ دییامرفب  ضرف  هدوب ؟ یروجهچ  ادھـش  ندرکیگدـنز  یداع  عضو 

دعب دـندوب -  یرـسمھ  روجهچ  لاـبند  رـسمھ -  شنیزگ  رد  اـھنیا  راـتفر  اـھنیا ، جاودزا  یگنوگچ  دوـشیم ؛ حرطم  اـھنیا  جاودزا  ثحب  دروـم  دـنچ  رد  ماهدرک -  هاـگن  ماهدـناوخ و 

یارب ام  ناوج  زورما  میراد . جایتحا  اـھزیچ  نیا  هب  زورما  اـم  میراـتفرگ ؛ اـم  زورما  تسا . یمالـسا  قـالخا  یاـھهلق  همھ  اـھنیا  اـھهداوناخ ، اـب  راـتفر  عون  دـعب  جاودزا ، مسارم 

یھاگ دنتـسھ . وگلا  ام  یادھـش  دنتـسھ ، وگلا  اھنیا  تشاد ؛ هگن  وا  لباقم  رد  دیاب  ار  وگلا  نآ  دنک ؟ رکف  دیاب  یروجهچ  دنکیم و  رکف  یروجهچ  رـسمھ  شنیزگ  یارب  جاودزا ،

وگلا نارازھ  و  ناتسا ، نیا  رد  وگلا   ١٨٠٠ ناتسا ، نیا  رد  وگلا   ٣٠٠٠ وگلا ؛ نارازھ  نیا  بخ ، میھدیمن ؛ ناشن  نامیاھناوج  هب  وگلا  ام  هک  دننکیم  تیاکش  ام  شیپ  اھیـضعب 

راک اما  مرادن  یتفلاخم  اھنیا  دننام  موبلآ و  نیا  اب  هتبلا  نم  دیراد . هگن  اھناوج  مشچ  لباقم  رد  تسرد  ار  اھنیا  رونم  یامیس  دینک ؛ هتسجرب  ار  اھنیا  نوگانوگ ، یاھناتسا  رد 

هاگن یروجهچ  هفیظو  هب  دندرکیم ، جرخ  یروجهچ  دندرکیم ، راتفر  یروجهچ  دندرکیم ، لمع  یروجهچ  دندرکیم ، لمع  ناشیگدـنز  رد  اھنیا  هچنآ  نایب  تسین ؛ اھنیا  یلـصا ] ]

. دنک یزاسوگلا  دناوتیم  هک  تسا  یمھم  رایسب  لئاسم  نآ  زا  یکی  نیا  دندرکیم ،

بالقنا  / ١٢/٠۵/١٣٩۵ ربھر  اب  ارسیبھذم  نارعاش  زا  یعمج  رادید 

زکارم و اکیرمآ  اپورا و  رد  زورما  دندوزفا : دندرک و  هراشا  نآ  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  هک  دوب  یرگید  یهتکن  نآ » لابق  رد  ینید  نارعاش  یهفیظو  یگدنز و  کبـس  یهلئـسم  »

. دراد دوجو  یمالسا  ناریا  هژیوهب  یبرغریغ  یاھروشک  رد  یگدنز  کبس  رییغت  یارب  هدشمالعا  صخشم و  فدھ  اب  ییاھهاگتسد 

رد دندرک : ناشنرطاخ  دندناوخ و  یبرغ  یاھهاگتـسد  لیم  اب  قباطم  یتکرح  هدارا و  مزع ، داجیا  ار  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  هب  همجھ  زا  فدـھ  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یـسایس و یقالخا ، ینابم  میھافم و  نایب  یمالـسا و  یگدـنز  کبـس  نییبت  اـب  ناوتیم  هکلب  تسین ، یفاـک  ندیـشک  راـصح  دوخ  رود  ندرک و  عاـفد  همجھ ، نیا  لـباقم 

. درک لمع  دوخ  یهفیظو  هب  رعش  بلاق  رد  یگنھرف 

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

ماکحا و دیاب  یمالـسا  ماظن  رد  دندرک : ناشنرطاخ  دـندناوخ و  قح  یهماقا  ینید و  ماظن  لیکـشت  ار  هناصلخم  یاھتدـھاجم  زا  ناربمایپ  فدـھ  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دشاب ینآرق  یاھهزومآ  رب  قبطنم  داعبا ، یهمھ  رد  هعماج  گنھرف  دوش و  هدایپ  یمالسا  یگدنز  کبس 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق زا  ار  ییاـھزیچ  دـننک ، ربدـت  ینآرق  تاـکن  یور  رب  فـلتخم ، یاھرـشق  زا  رکف  ناـبحاص  هک  دـش  دـھاوخ  ادـیپ  لاـجم  نیا  تصرف و  نیا  تـقونآ  میتـفرگ ، سنا  نآرق  اـب  رگا 

. ندرک یگدنز  تسا ، یگدنز  یهرابرد  تالاوس  روظنم  تسین ؛ اھهھبش  تالاوس ، زا  مروظنم  دنھدب . باوج  نوگانوگ  تالاوس  هب  دنمھفب و  دننک ، طابنتسا  دننک ، هدافتـسا 

اب هعماج ]  ] نیا دـنکیم ، تکرح  دـھدیم و  تکرح  دراد  ییاھنامرآ  تمـس  هب  ار  یگدـنز  یتموکح ، کی  اب  یاهعماج  کـی  هکیتقو  تسا . اـم  لـباقم  رد  لاوس  اـھنویلیم  نـالا 

؛ ایند روما  اب  دروخرب  عون  رد  لام ، اب  دروخرب  عون  رد  اھیتسود ، ینمـشد و  عون  رد  اھیریگعضوم ، عون  رد  راتفر ، عون  رد  تاطابترا ، عون  رد  تسا ؛ هجاوم  لاوس  رازھ  نارازھ 

. درکن ادـیپ  ار  اـھلاوس  نیا  تسرد  یاـھباوج  هکنیا  رطاـخهب  دـش ، تخبدـب  هارمگ و  تیرـشب  دراد . باوـج  اـھلاوس  نیا  یهمھ  تسا ؛ حرطم  هک  تـسا  یتـالاوس  هـمھ  اـھنیا 

هدننکهارمگ یاھخساپ  یفارحنا ، یاھخـساپ  طلغ ، یاھخـساپ  تفرگن ؛ ارف  دشن ، دلب  اھلاوس  نیا  هب  ار  تسرد  یاھباوج  هک  تسا  نیا  رطاخهب  رـشب - و   - ایند زورما  یتخبدب 

رگیدکی اب  هعماج  داحآ  یاھلد  درادن ، یحور  شمارآ  درادن ، تیونعم  درادـن ، افـص  درادـن ، تینما  ایند  اجنیا ؛ هب  هدیـسر  زورما  اذـل ] ، ] درک لمع  دیـسر ، شنھذ  هب  درک ، تفایرد 

. تسا روجنیا  ایند  یهمھ  تسا ، ایند  زورما  تیعضو  نیا  تسین ؛ فاص 

نارھت  / ٠۶/٠۶/١٣٩۶ ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

 - نایادخ نیا  ای  اھتب  نیا  تسین و  ود  تسا و  کی  ادخ  هک  دینک  ادیپ  هدیقع  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  طقف  دیحوت  هب  توعد  تسا . دـیحوت  هب  توعد  ایبنا ، توعد  راک  ساسا 

. دزاسیم ار  یگدنز  هک  تسا  ینیبناھج  کی  یـساسا  یهنیمز  ای  هناوتـسا  هیاپ و  کی  دیحوت ، هب  یهدیقع  تسین ، نیا  طقف  دنرادن ؛ تیھولا  شزرا  دنتـسھ - هک  یدوجوم 

، دوـبن نیا  رگا  تـسا ؛ نـیا  دـیحوت  هـب  هدـیقع  دوـشب ؛ هرادا  دریگب و  لکـش  دـیحوت  یاـنبم  رب  هـک  یاهعماـج  ندروآ ؛ دوـجو  هـب  یدـیحوت  یهعماـج  ینعی  دـیحوت  هـب  یهدـیقع 

رطاخهب اھینمـشد  نیا  ارورغ ؛ لوقلا  فرخز  ضعب  ٰىلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطٰیـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلٰذک  و  دمآیمن . دوجو  هب  مھ  ایبنا  اب  یاھینمـشد 

. دندرک هئارا  رشب  یگدنز  یهویـش  یارب  ار  دیدج  یهسدنھ  کی  ار ، دیدج  لکـش  کی  دنداد ؛ رارق  ناشدوخ  ضرعت  ضارتعا و  دروم  ار  هعماج  لکـش  دندمآ ، ایبنا  هک  تسا  نیا 

؛ مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتـسا  و  اونما  نیذـلا  اـھیاٰی  دـندرک : توـالت  ار  هفیرـش  یهیآ  نیا  اـھردارب  زا  یکی  هک  تسا  هبیط  تاـیح  ناـمھ  یگدـنز ، یهویـش  نآ 

هتفگ نآ  هب  هک  دراد  دوجو  یزیچ  کـی  یرھاـظ  تاـیح  نیا  زا  رتارف  ینعی  هبیط ؛ هٰویح  وھنییحنلف  نموـم  وـھ  ٰىثـنا و  وا  رکذ  نم  احلٰـص  لـمع  نم  تسا . هبیط  تاـیح  تاـیح ،

هب یرواـنف و  هب  ملع و  هب  کاروـخ و  هب  اوـھ و  هب  بآ و  هـب  دراد  جاـیتحا  یگدـنز  دـشاب . ناـمیا  اـب  هکیلاـحرد  تـسا  یگدـنز  نـیمھ  نآ  تـسیچ ؟ نآ  هـبیط ، تاـیح  دوـشیم 

نیا هک  تسا  یتقونآ  تایح  دنادیمن . تایح  نآرق  ار  نیا  تسا . هدرم  تسین ؛ تایح  نیا  دش ، نامیا  نودب  هچنانچرگا  اھتنم  دراد ، جایتحا  اھنیا  یهمھ  هب  یگدـنز  زیچهمھ ؛

. تسا تیناحور  ناش  نیا  دوشیم . هدنابات  یرون  نآ  رد  هک  تسا  یناملظ  طیحم  لثم  دنک ؛ ادیپ  رون  نامیا ؛ اب  دوشب  هارمھ  یگدنز  لماوع  یگدنز و  تاکرحت  یهعومجم 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یکی میراد : یتالکشم  یگدنز  کبس  رد  ام  تسا . مدرم  داحآ  امش  ام و  دوخ  هب  طوبرم  تسین ، نیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  نیا  تسا ؛ ام  یگدنز  کبس  رد  یساسا  بویع 

تالکشم زا  یکی  تسا ؛ یطارفا  یبلطهافر  ام  تالکشم  زا  یکی  تسا ؛ ندرک  جرخ  دایز  یورهدایز و  فارسا و  ام ، تالکـشم  زا  یکی  تسا ؛ ییارگفرـصم  ام ، تالکـشم  زا 

ینامھیم دـھاوخیم  یتقو  مھ  طسوتم - یاھرـشق  زا  ینعی ]  -] طسوتم مدآ  نییاپ ؛ تاقبط  هب  دوشیم  زیررـس  الاب  تاقبط  زا  هنافـساتم  یرگیفارـشا  تسا . یرگیفارـشا  ام 

، نتساوخ یدایز  ندرک ، فرصم  دایز  دنزیم . روشک  هب  یهبرض  نیا  تسا ، اطخ  نیا  تسا ، بیع  نیا  دریگیم . یسورع  فارـشا  لثم  دریگب ، یـسورع  دھاوخیم  یتقو  دریگب ،

. نامیگدنز کبس  رد  تسا  ام  مھم  بویع  وزج  ندرک ، جرخ  یدایز  ندروخ ، یدایز 

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

« يگدنز کبس   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=35774
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=36176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36663
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37528
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39710
http://farsi.khamenei.ir


هکنیا تسا ؛ راـتفگ  رد  تعاجـش  شتایـصوصخ  زا  تسا ، تحارـص  شتایـصوصخ  زا  هک  یبـالقنا  نموـم  ناوـج  یهژیو  ناـبز  ناـمھ  اـب  اـھنامرآ  نیا  یروآداـی  هب  تسا  جاـیتحا 

نم هچرگا  ار . ییاھزیچ  کی  دـنیوگب  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یاهناعاجـش  یهزیگنا  کی  میدرک  ساسحا  ام  دوب ؛ مھ  روجنیمھ  اتبـسن  زورما  دـنزب . ار  شدوخ  فرح  هناعاجش 

اھـشزرا نیا  یتسیاب  مراد . لوبق  الماک  نم  یبالقنا ، ناوج  وجـشناد و  ناوج  رد  ار  مجاھت  یهیحور  ساسحا  نیا  مراد ؛ لوبق  ار  تعاجـش  اـما  مرادـن  لوبق  ار  اـھفرح  یـضعب 

. راک یاپ  ناوج  یوس ] زا  [ ؛ دوشب هبلاطم  امئاد  هنارایشوھ ، حیرص ، تروصهب 

نآ اب  هدنب  هک  یاهدمع  لکشم  تسا ؛ حرطم  یناریا  یالاک  ثحب  دوشب . یفن  یرکف  یگتـسباو  دوشب . یفن  یرگیفارـشا  یمومع ، راکفا  رد  ینعی  یرگیفارـشا ؛ اب  هلباقم ] ]

توغاط میژر  سجن  سحن و  ثیراوم  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یعیـسو  رـشق  کی  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یجراخ  یـالاک  هب  تبـسن  ینھذ  لکـشم  کـی  ماهدرک ، دروخرب 

، لکـشم نیا  هدـنام . یقاب  زونھ  نیا  دوبن ؛ زور  نآ  مھ  یرکذ  لـباق  یلخاد  راـک  هتبلا  دوب ؛ رتھب  شایجراـخ  یزیچ ، رھ  دوب و  یجراـخ  تـالوصحم  هب  مشچ  تسا ؛ هتـشذگ 

زا تسا » رتھب  یجراخ  سنج   » هک ار  رکف  نیا  میناوتب  اـم  هچناـنچ  رگا  ـالثم  اھـساسحا . نیا  رد  لوحت  یارب  دـیایب  دوجو  هب  یرکف  یمومع  تکرح  کـی  تسا ؛ یرکف  لکـشم 

ـ  یمالسا یگدنز  کبـس  یهبلاطم  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  همھ  راک  نیا  تاریخ  تاکرب و  یلخاد و  یالاک  لابند  دنوریم  یعیبطروطهب  مدرم  دوخ  تقونآ  مینکب ، کاپ  اھنھذ 

. ریبدت ربص و  هلصوح و  اب  اھنیا  یهمھ  و  یزیتسنید ؛ اب  یهلباقم  یلاحیب ، یتوافتیب و  یرگیلاباال و  اب  هلباقم  ینید ، گنھرف  یهبلاطم  یناریا ،

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

بـستکا نٰمحرلا و  هب  دبع  ام  لقعلا  هن ، ام ؛ یارب  دنکیم  یدام  تابـساحم  هک  تسین  یھاگتـسد  نآ  طقف  یمالـسا  تایبدا  رد  لقع  تسیچ ؟ لقع  تسیچ ؟ هلقاع  یهوق 

هب ار  ناسنا  هک  تسا  یلماع  نآ  حطـس ، کی  رد  لقع  دـشخبب . یلاعت  ار  اھناسنا  دـناوتب  دـیاب  لقع  تسا . نیا  لـقع  یجنی ؛ یدـھی و  لـقعلا  تسا . نیا  لـقع  ناـنجلا ؛ هب 

مھ رگید  حطـس  کی  رد  دناسریم ؛ یمالـسا  یگدنز  کبـس  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نآ  لقع  رتنییاپ ، حطـس  کی  رد  دـناسریم ؛ دـیحوت  ماقم  هب  دـناسریم ، برق  ماقم 

. تسا لقع  راک  اھنیا  یهمھ  دنکیم ؛ میظنت  ار  ایند  یگدنز  یدام  تاطابترا  هک  تسا  یزیچ  نآ  لقع 

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

ناـمھ رد  رگید  رفن  کـی  یـضرعت - روجهچ  هک  تیاور  رد  درادـن  ـالاح   - درک یـضرعت  کـی  ینموم  کـی  یوربآ  هب  درک ، ضرعت  ینموم  کـی  ضرع  هب  یرفن  کـی  ربمغیپ  سلجم  رد 

منھج شتآ  لـباقم  رد  زجاـح  نیا  نموم - یوربآ  زا  یدرک  عاـفد  هک   - یدرک وت  هک  یراـک  نیا  دـندومرف  ربـمغیپ  درک . عاـفد  دوب  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروـم  هک  ینموـم  نآ  زا  سلجم 

اھنیا لاعتم ؛ یادـخ  فرط  زا  یریگب  رارق  محرت  دروم  ات  نک  محر  محرت ؛» محرا   » ینعی نیا ؛ ینعی  یمالـسا  یگدـنز  کبـس  تسا ؛ منھج  شتآ  لباقم  رد  باجح  نیا  تسا ،

لباقم رد  دوشب ؛ تیبرت  یروجنیا  دـندرک - توالت  اجنیا  هک  یاهیآ  نیمھ  [ - دـشاب « ] مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادـشا   » دـیاب ام  ناوج  ام . یاھناوج  هب  دوشب  هداد  شزومآ  دـیاب 

ناوج نیا  زورما  هچنانچ  رگا  میھدب . دای  ار  تشذگ  نامناوج  هب  دیاب  دنک ؛ راتفر  تشذگ  اب  ینابرھم ، اب  نموم ، ردارب  اب  اما  دتسیاب  یدعتم  ضرعتم و  لباقم  رد  دتسیاب ، ملظ 

، یخوش یارب  تسا  رـضاح  زورما  هک  نیا  دھدیم . ماجنا  طلغ  ای  دھدیم  ماجنا  نئمطمان  ای  دھدیم  ماجنا  فیعـض  ای  ار  راک  دش ، یـشخب  کی  لوئـسم  هک  ادرف  دشن ، بیذھت 

کی یوربآ  شدوـخ  درب  یارب  تسا  رـضاح  تفرگ ، رارق  ـالثم  یتاـباختنا  یاـھتباقر  رد  هکیتـقو  ادرف  دـنکب ، ضرعت  یـسک  هـب  ینورد  سح  نآ  عابـشا  یارب  ینارذـگتقو ، یارب 

. دشخبیم ار  ریثات  نیمھ  مھ  اجنآ  رگید ؛ دوشیم  یروجنآ  نیا ، دراذگب ؛ اپ  ریز  یلکب  ار  نموم  ناسنا 

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

ناـمھ رد  رگید  رفن  کـی  یـضرعت - روجهچ  هک  تیاور  رد  درادـن  ـالاح   - درک یـضرعت  کـی  ینموم  کـی  یوربآ  هب  درک ، ضرعت  ینموم  کـی  ضرع  هب  یرفن  کـی  ربمغیپ  سلجم  رد 

منھج شتآ  لـباقم  رد  زجاـح  نیا  نموم - یوربآ  زا  یدرک  عاـفد  هک   - یدرک وت  هک  یراـک  نیا  دـندومرف  ربـمغیپ  درک . عاـفد  دوب  هتفرگ  رارق  ضرعت  دروـم  هک  ینموـم  نآ  زا  سلجم 

؛ لاعتم یادخ  فرط  زا  یریگب  رارق  محرت  دروم  ات  نک  محر  ( ٢ (؛» محرت محرا   » ینعی نیا ؛ ینعی  یمالسا  یگدنز  کبـس  تسا ؛ منھج  شتآ  لباقم  رد  باجح  نیا  ( ١ ،) تسا

رد دوشب ؛ تیبرت  یروجنیا  دندرک - توالت  اجنیا  هک  یاهیآ  نیمھ  [ - دشاب ( ] ٣ «) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » دیاب ام  ناوج  ام . یاھناوج  هب  دوشب  هداد  شزومآ  دـیاب  اھنیا 

زورما هچنانچ  رگا  میھدب . دای  ار  تشذگ  نامناوج  هب  دـیاب  دـنک ؛ راتفر  تشذـگ  اب  ینابرھم ، اب  نموم ، ردارب  اب  اما  دتـسیاب  یدـعتم  ضرعتم و  لباقم  رد  دتـسیاب ، ملظ  لباقم 

یارب تسا  رضاح  زورما  هک  نیا  دھدیم . ماجنا  طلغ  ای  دھدیم  ماجنا  نئمطمان  ای  دھدیم  ماجنا  فیعـض  ای  ار  راک  دش ، یـشخب  کی  لوئـسم  هک  ادرف  دشن ، بیذھت  ناوج  نیا 

یوربآ شدوخ  درب  یارب  تسا  رضاح  تفرگ ، رارق  الثم  یتاباختنا  یاھتباقر  رد  هکیتقو  ادرف  دنکب ، ضرعت  یسک  هب  ینورد  سح  نآ  عابـشا  یارب  ینارذگتقو ، یارب  یخوش ،

. دشخبیم ار  ریثات  نیمھ  مھ  اجنآ  رگید ؛ دوشیم  یروجنآ  نیا ، دراذگب ؛ اپ  ریز  یلکب  ار  نموم  ناسنا  کی 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

، دوشیم بیوصت  اـی  دوشیم  ثحب  تسا و  حرطم  سلجم  رد  هک  هداوناـخ  هب  طوبرم  نیناوق  زا  یـضعب  مدرک  هظحـالم  نم  دـشاب ؛ یعقاو  تالکـشم  لـح  یپ  رد  نوناـق  میتفگ 

هکنیا هن  دـنرادن ؛ یمامتھا  هنوگچـیھ  هداوناخ  هب  تبـسن  اـھیبرغ  دوشب . باـنتجا  دـیاب  نیا  زا  تسا ؛ یبرغ  موسر  زا  یریذـپرثا  ریثاـت و  تحت  هک  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا 

؛ دنتـسھ شراتفرگ  تسا  اھلاس  دـنیوگیم و  دـنراد  مھ  ناشدوخ  ار  نیا  تسا ؛ هملک  یعقاو  یانعمهب  هداوناخ  اب  ضراعم  یبرغ  یگدـنز  کبـس  طیارـش و  هکلب ] ، ] دـنھاوخن

عجار الثم  اھنیا  هک  ار  ییاھزیچ  مییایب  ام  الاح  تسا . هدشفیعـضت  تدشب  برغ  رد  هداوناخ  داھن  هداوناخ ، داینب  ینعی  دننک ؛ جالع  دـنناوتیمن  دـننک و  جالع  دـنھاوخیم  الاح 

یتسیاـب هداوناـخ  یارب  اـم  تسین . حرطم  نیا  هن ، میھدـب ! هار  هداوناـخ  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  دـنراد ، ناـشدوخ  فرع  رد  اـھنیا  دـننام  رداـم و  ردـپ و  دـنزرف و  ناوج و  نز و  هب 

هقطنم نآ  زا  رثات  دشاب - تالکـشم  نیا  یهدننکلح  دراد ، دوجو  یتالکـشم  رگا ]  -] دشاب اھهداوناخ  تالکـشم  یهدـننکلح  هملک ، یعقاو  یانعمهب  هک  مینک  عضو  ار  ینوناق 

. دشابن

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

هدـنب یارب  تسا . یگرزب  یالب  یرگیفارـشا ، یالب  تسا ؛ یرگیفارـشا  یهلئـسم  تسا ، روشک  یهلئـسم  و  تسین ، امـش  یهلئـسم  طقف  هک  یرگید  مھم  یهلئـسم  کـی 

هب یسک  لد  تسد و  روطچ  تسا ، هدش  تئرج  روطچ  هک  اعقاو  مدرک  تریح  نم  دندروآ ، تسا  هدش  هتخاس  یاهطقن  کی  رد  لاملاتیب  لوپ  اب  هک  ار  ینامتخاس  کی  ریوصت 

ییاھشزیر نآ و  تاعبت  راثآ و  دش ، ام  یگدنز  کبس  وزج  دش ، جیار  هچنانچ  رگا  یرگیفارشا  یهلئسم  دنکب . یزیچ  نینچکی  فرـص  ار  لاملاتیب  لوپ  هک  تسا  هداد  هزاجا  وا 

. دیشاب هتشاد  رظن ] رد   ] تسیاب ار  نیا  درک ؛ دھاوخ  لکشم  ار  راک  یلیخ  تسا ، لکشم  یلیخ  درادن ، یئاھتنا  رگید  دیآیم ، دوجو  هب  هک 

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 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

ذوفن و تورث و  دوخ  یارب  تسناوت  هک  دوب  دوخ  شناد  تکرب  هب  برغ  یایند  تسا . ییاناوت  ییاناد ، رگید  یور  تسا . روشک  کی  تردـق  تزع و  یهلیـسو  نیرتراکـشآ  شناد ،

« يگدنز کبس   » 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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راـیتخا ملع ، ناوراـک  زا  هدـنامبقع  عماوج  هب  یبرغ  یگدـنز  کبـس  لـیمحت  اـب  یداـقتعا ، یقـالخا و  یاـھناینب  رد  یتسدـیھت  دوجو  اـب  دـنک و  مھارف  هلاـستسیود  تردـق 

رد شناد  یهمـشچ  ندـناشوج  هب  روشک  زاین  هب  ادـکوم  اما  مینکیمن ، هیـصوت  درک ، برغ  هچنآ  دـننام  شناد  زا  هدافتـساوس  هب  ام  دریگ . تسد  هب  ار  اھنآ  داصتقا  تسایس و 

. میزرویم رارصا  دوخ  نایم 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

یداـھج نآ ، اـب  هلباـقم  تسا ؛ هدز  اـم  تلم  روشک و  هب  یـسایس  ینید و  یداـصتقا و  یقـالخا و  ناربجیب  یاـھنایز  ناریا ، رد  یبرغ  یگدـنز  کبـس  جـیورت  رد  برغ  شـالت 

. تسا اھناوج  امش  هب  نآ  رد  دیما  مشچ  زاب  هک  دبلطیم  هنادنمشوھ  هبناجهمھ و 

اھراک  / ١٣٩٧/١٢/٠۵ رد  طاشن  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

بقاوعلا یف  رظنلا  و  بقاوعلا ، یف  رظنی  مل  نم  مزاحب  سیل  و  ىنغ ، دوسحل  ـال  و  قیدـص ، لولمل  ـال  و  یار ، نقاـحل  سیل  مالـسلا : هیلع  دـبع هللا  وبا  لاـق  هداـتق ، یبا  نع 

(١ .) بولقلا حتفت 

یار نقاحل  سیل 

ناسنا هک  تسا  هورکم  مھ  زامن  رد  هک  تساذل  الـصا . درادـن ، یار  هریغ - راردا و  راشف  هب  تسا  روصحم  هک  یـسک  ینعی  « - نقاح :[ » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  ]

. ثیدح لوا  نیا  تسین ؛ عمج  ناسنا  ساوح  نوچ  دوشب ، زامن  لوغشم  راشف ، ریز 

قیدص لولمل  و ال  دیامرفیم : دعب 

رگا تسا . تسرد  دننکیمن . ادیپ  قیفر  هارمھ و  دناهلـصوحمک ، دناهدرـسفا ، دناهتـسخ ، هک  ییاھمدآ  هلـصوحمک . ینعی  لولم » . » دـنکیمن ادـیپ  قیدـص  تسود و  لولم ، مدآ 

ررکم اھهتفگ  اھتبحـص و  رد  طاشن و  مییوگیم  بترم  ام  هکنیا  دیـشاب ؛ طاشناب  دیاب  دیتفیب ، شیپ  دـیھدب ، هقباسم  دـینک ، تکرح  تعامج  اب  دـینکب ، یعمج  راک  دـیھاوخیم 

نویزیولت رد  میراذگب ، رتائت  رد  میراذگب ، اج  نالف  ار  همانرب  نالف  ای  ار  یقیسوم  یهمانرب  نالف  هک  یصاقر ، ینعی  طاشن  هک  دننکیم  لایخ  اھیضعب  طاشن ، منکیم  رارکت  هدنب 

، ندرک راک  ندرک ، تکرح  یارب  دـشاب  هدامآ  ناسنا  لد  هک  کرحت ، راک ، طاشن  راک ، یهلـصوح  ینعی  طاشن  تسین ؛ نیا  طاـشن  یاـنعم  دـننک ! ادـیپ  طاـشن  مدرم  اـت  میراذـگب 

دنیآیم مھ  نارگید  دنکیم ، ادیپ  مھ  راکمھ  ناسنا ، تقو  نآ  دش ، روج ]  ] نیا رگا  تسا . طاشن  یانعم  نیا  دـشابن ؛ اھنیا  دـننام  هدرـسفا و  لولم و  هتـسخ و  ندرک ؛ تیلاعف 

. دیراد جایتحا  نیا  هب  یلیخ  اھناوج  امش  صوصخب  دیربیم . شیپ  ار  راک  دنوشیم ، عمج  امش  رود 

ىنغ دوسحل  و ال  دومرف : دعب 

رد لاعتم  یادخ  یایعیبط  رثا  کی  دنکیم ، تداسح  دارفا  یاھیرادروخرب  هب  تبسن  نوچ  و  تسا ؛ نیا  دوسح  مدآ  تعیبط  دنکیمن ؛ ادیپ  یزاینیب  تسا ، دوسح  هک  یمدآ 

. دتفایم بقع  ناسنا  هک  هداد  رارق  تداسح ]  ] نیا

بقاوعلا یف  رظنی  مل  نم  مزاحب  سیل  و 

ار یزیچ  هک  یدـنب  نآ  هب   - ندرک یراکمکحم  مھ  دراد ؛ دوجو  مزح »  » یهملک رد  اھنیا  یهمھ  دـنکیم ؛ یراکمکحم  ار  راـک  هک  یـسک  شوھاـب ، دـنمدرخ ، مدآ  ینعی  مزاـح » »

مزح یهملک  رد  اھنیا  یهعومجم  دیآیم ؛ مھ  یدنمدرخ  لقع و  یدنمشوھ و  یانعم  هب  نینچمھ  و  مازح -»  » دنیوگیم ار ، شفک  هچ  ار ، رتش  مکـش  ریز  هچ  دنکیم ، مکحم 

زا یناسک  نآ  صوصخب  اھام ، یارب  تسا  سرد  همھ  اھنیا  دـینیبب ، تسین . راـکمکحم  دـنمدرخ و  دـنکن ، هظحـالم  ار  شدوخ  راـک  تبقاـع  هک  یـسک  نآ  دـیامرفیم : تسھ .

یتعفنم دھدب و  ماجنا  دیآیم  ششوخ  مدآ  هک  تسا  یراک  کی  بخ ، دنریگیم . یمیمصت  ای  دنزاسیم  یمیمصت  یاهطقن  کی  رد  دنراد ، یتیلوئسم  کی  هک  اھام  اھامش و 

طایح هک  الاح   - دوشیم هناخ  طایح  دراو  مدآ  ناتـسبات  رھظ  هک  دینک  ضرف  دریگب .] رظن  رد  ار  شتبقاع   ] هکنیا نودب  دوشیم  راک  دراو  دریگیمن ؛ رظن  رد  ار  شتبقاع  اما  دراد  مھ 

نھاریپ اروف  هدرک ، قرع  هدش ، غاد  شندب  مھ  ناسنا  لالز ، بآ  زا  رپ  طایح  طسو  ضوح  دندیمھفیم - همھ  میدزیم ، هک  ار  لاثم  نیا  ام  دوب ، طایح  هک  ییاھتقو  نآ  تسا ؛ مک 

هک یتمیق  رولب  ناویل  کـی  هب  دروخیم  درادـیمرب ، جوم  یتخادـنا ، شلخاد  ار  تدوخ  امـش  هک  بآ  نیا  اـما  هن ، تسا ؟ یدـب  راـک  بآ ؛ لـخاد  دـنزادنایم  ار  شدوخ  دـنکیم و  ار 

ار شاهلابند  رکف  یدرکن ، ار  تبقاع  رکف  بآ ؛ لخاد  یتفریم  رگید  روج  یدوب ، هدرک  ار  نیا  رکف  لوا  زا  امـش  هچنانچ  رگا  دنکـشیم . دتفایم  ضوح ، یهروشاپ  یور  دناهتـشاذگ 

. تسین مزاح  دنکن ، ار  راک  تبقاع  رکف  هک  یسک  نآ  دش . نیا  هجیتن  بآ و  لخاد  یتخادنا  ار  تدوخ  اذل  یدرکن ،

تقو نآ  دینکب ، ار  نآ  رکف  داد ، دھاوخ  ماجنا  یتکرح  هچ  دیھدیم ، ماجنا  امـش  هک  یتکرح  نیا  لباقم  رد  امـش  لباقم  فرط  دینادب  دیھدیم ، هقباسم  دیراد  هک  یتقو  الثم ] ]

مھ یدرف  یاھـسرد  تسا ! سرد  اھنیا  یهمھ  ندید . ار  راک  تبقاع  دینک ؛ عورـش  ار  ناتتکرح  دعب  دینک ، ادـیپ  یایگدامآ  کی  داد ، دـھاوخ  ماجنا  ادـعب  وا  هک  یتکرح  نآ  یارب 

نیا دروخیم . مھ  یـصخش  یگدـنز  درد  هب  هداوناخ و  درد  هب  هتبلا  نالک . یاھتیریدـم  یارب  روشک ، یهرادا  یارب  روشک ، مھم  لـئاسم  یارب  تسا  یمھم  یاھـسرد  تسین ،

. تسا یروج  نیا  یقالخا  تاروتسد 

بولقلا حتفت  بقاوعلا  یف  رظنلا  و 

هانگ مینک ، تقد  نامیاھراک  تبقاع  رد  رگا  دنکیم . زاب  ار  ناسنا  یونعم  یحور و  ذفانم  ار ، ناسنا  یرکف  ذـفانم  دـنکیم ، زاب  ار  لد  مینک ، تقد  نامراک  بقاوع  رد  ام  رگا  ینعی 

، تسا روج  نیا  یـصخش  لئاسم  رد  مھ  مینکیم . بانتجا  دـیآیم ، شیپ  اھام  یارب  الومعم  هک  ییاھـشزغل  زا  مینک ، رکف  نامراک  تبقاع  هب  رگا  مینکیمن ؛ قسف  مینکیمن ،

. میورب شیپ  دیاب  دیما  اب  رگید  تقو  نآ  دش ، روج  نیا  رگا  تسا . روج  نیا  یروشک  نالک  لئاسم  رد  مھ  تسا ، روج  نیا  گرزب  لئاسم  رد  مھ 

یگدرسفا و هک  تسا  نیا  نوگانوگ ، یاھتیریدم  رد  هچ  هیئاضق ، یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  دنراد ، یتیلوئـسم  دنراد ، یتیریدم  هک  یناسک  یهمھ  هب  نم  یهیـصوت 

رد یھلا  قیفوت  هب  دـیدید  دـنکیم . تکرح  بالقنا  دوریم ، شیپ  دراد  راک  هک  دـننادب  و  دـننک ، رود  ناشدوخ  زا  ار  یدـیماان  دـننک ، رود  ناـشدوخ  زا  ار  یگلـصوحیب  ار و  تلـالم 

تلم و نیا  میظع  تضھن  زا  لاس  لھچ  دوریم . شیپ  دـنکیم ، تکرح  دراد  بـالقنا  رگید ؛ تسا  بـالقنا  داـتفا . قاـفتا  روشک  نیا  رد  یمیظع  یهثداـح  هچ  نمھب  مودوتسیب 

اھنابایخ هب  دنیآیم  یروج  هداتفا ! قافتا  زورید  نیمھ  هکنیا  لثم  دننکیم  دروخرب  هثداح  نیا  اب  یروج  مدرم  اما ] ، ] دشاب هتفر  اھدای  زا  زیچ  همھ  دـیاب  درذـگیم و  راوگرزب  ماما 

نیمھ مھ  رگید  یاھرھـش  دورب ؛ ولج  تسناوتیمن  تیعمج  یدازآ  نادیم  هب  یھتنم  یاھنابایخ  نیا  رد  نارھت ، رد  دـنداد - شرازگ  فلتخم  یاھاج  زا  نم  هب  هک  یروط  نآ   - هک

. دوریم شیپ  دراد  اھراک  دـندرک . فیلکت  ساسحا  طاشن و  ساـسحا  مدرم  دوب ، رتشیب  نمـشد  دـیدھت  نوچ  ارچ ؟ دـندمآ ؛ رتشیب  تیعمج  هتـشذگ  یاـھلاس  یهمھ  زا  روج .

. کی نیا  دنراذگب ؛ رانک  نیئاپ  ناریدم  طسوتم ، ناریدم  دشرا ، ناریدم  زا  معا  همھ ، ار  اھنیا  دننام  یگلصوحیب و  نیاربانب 

، ینک در  ای  ینک  بیوصت  ار  تکرح  نیا  یریگب ، یھاوخیم  امـش  هک  یمیمـصت  نیا  دوشیم ؛ هچ  شتبقاع  دننیبب  دنھدب ، ماجنا  دـنھاوخیم  هک  یراک  یـشیدناتبقاع ؛ مود ،

. نک لمع  اصلخم   تقو  نآ  دعب  نکب ، ار  اھنیا  رکف  ینکب ؛ یناوتیم  راک  هچ  امش  تسیچ ، نیا  لابق  رد  نمشد  تکرح  تسیچ ، شاهلابند  دوشیم ، هچ  شتبقاع  نیبب 

یقالخا  / ١٣٩٧/١٢/١٢ هتسجرب  یاھتفص  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

: لاق هداتقیبا  نع  دانسالا  اذٰھب  و 

. تسا هقث  مھ  هداتقیبا  دراد ؛ یربتعم  رایسب  حیحص و  یاھدنس  میناوخیم ، زورما  هک  یثیدح ]  ] نیا میدناوخ و  لبق  یاھزور  هک  یثیدح  دنچ  نیا 

ضعبب دیقم  اھضعب  مراکملا  لاصخ  نا  دواد  ای  ناحرس : نب  دوادل  مالسلاهیلع  هللادبعوبا  لاق 

یکی هک  دراد  یلولعم  یلع و  طابترا  ای  دراد ؛ طابترا  مھ  اب  ینعی  تسا ، رگید  یضعب  هب  یهتسب  اھتلصخ  قالخا و  مراکم  زا  یضعب  دیامرفیم ]: مالـسلاهیلع )  ) قداص ماما  ]

. دنراد رگیدمھ  اب  یراتفر  یتایلمع و  طابترا  یوحن  هب  ای  تسا ، یرگید  نآ  تلع 

« يگدنز کبس   » 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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اشی ثیح  اھمسقی هللا 

یھلا تمحر  باجیا  رد  ام  یهدارا  و  ام ، رایتخا  ام ، راتفر  تسین و  تمکحیب  لاعتم  یادخ  راک  هلب ، دـھدیم . ادـخ  مھ  ار  نیا  دـینادب ؛ ادـخ  زا  اھزیچ  یهیقب  لثم  مھ  ار  اھنیا 

؛ دنکیم میـسقت  دنوادخ  تسا ، ادخ  فرط  زا  قالخا - مراکم  هلمج  زا   - معن یهمھ  زا  اھیبوخ ، یهمھ  زا  مراکم ، یهمھ  زا  دوشیم ، هداد  ام  هب  هچنآ  هرخالاب  نکل  دراد  ریثات 

. دھدیم رگید ]  ] زیچ کی  یرگید  نآ  هب  دھدیم ، زیچ  کی  یرگید  هب  دھدیم ، یزیچ  کی  امش  هب 

هنبا یف  نوکت  لجرلا و ال  یف  نوکت 

رسپ دراد ، یبوخ  تفـص  کی  ردپ  تاقوا  یھاگ  درادن . یرابتعا  یلیخ  اھنیا  بوخ !]  ] نژ ای  نژ  دنیوگیم  الاح  هکنیا  تسین . رـسپ  رد  تسھ ، ردپ  رد  یبوخ  تفـص  کی  یھاگ 

. تسا یھلا  ماعنا  یھلا و  باجیا  اھنیا  درادن . ردپ  هک  دراد  یبوخ  تفص  کی  رسپ  هک  تسھ  مھ  شسکع  درادن ؛

هدیس یف  نوکت  دبعلا و ال  یف  نوکت  و 

. درادـن وا  باـبرا  وا ، دیـس  هک  دراد  یاهدرب  کـی  ار  یبوـخ  تفـص  کـی  یھاـگ  هن ، دـشاب ؛ هتـشاد  ریثاـت  مھ  یعاـمتجا  ناـش  یعاـمتجا و  تیعقوـم  هک  تسین  مھ  روـج  نیا 

رتالاب وا  ینعی  تسین ؛ ام  رد  تفص  نآ  هک  تسھ  ام  تسدریز  درف  رد  یبوخ  تفص  کی  دیرادن . ار  تیصوصخ  نآ  امش  هک  دراد  یتیصوصخ  کی  تاقوا  یھاگ  امش  مدختسم 

نامھ اعقاو  اھنیا  دـنیامرفیم . نایب  ترـضح  ار  تفـص  دـنچ  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  دـناهدومرف ، شاهرابرد  مھ  ردـق  نیا  هک  قالخا  مراکم  تافـص و  نیا  ـالاح  بخ ، تسا . اـم  زا 

، عامتجا کی  رد  هتسجرب  یاھناسنا  دوجو  تکرب  هب  دزاسیم و  هتـسجرب  یاھناسنا  هک  تسا ]  ] تایـصوصخ نیا  تسا . اھنیا  مالـسا  بل  تسا ؛ مالـسا  ناشخرد  یاھهولج 

یاهعماج کی  رد  قداص  یاھناسنا  تشذـگاب ، یاھناسنا  عاجـش ، یاھناسنا  میرک ، یاھناسنا  رگا ]  ] دروآیم و دوجو  هب  هتـسجرب  یعامتجا  ماظن  یرـشب ، یهعماج  کی  رد 

ایند هب  دراذـگب و  شمـشچ  یور  اھبنارگ  رھوگ  رد و  لثم  ار  اھنیا  دـیاب  ناسنا  اعقاو  تسا . قداص  مھ  شـسکع  هتبلا ] [ ؛ دوشیم یاهتـسجرب  یهعماج  هعماـج ، نیا  دنـشاب ،

: لوا تسیچ ؟ تافص  نیا  الاح  دنک . هضرع 

ثیدحلا قدص 

زا یلیخ  دـینیبب  امـش  لاح  نیع  رد  اـما  تسا  رترھاـط  رتهزیکاـپ و  رتھب و  اـفاصنا  مھ  اـیند  عماوج  زا  یرایـسب  زا  تسا و  یمالـسا  روشک  اـم  دوخ  روشک  نـالا  ییوگتـسار .

قباطم دینزیم ، هک  ار  یفرح  امش  ینعی  هچ ؟ ینعی  ییوگتسار  تسین . ییوگتسار  تسین ، ثیدحلاقدص  تسا ؛ تفص  نیمھ  ندوبن  زا  یشان  ام  روشک  لخاد  تالکشم 

« قدـص . » تسین قدـص  نیا  دـییوگیم ، اما  تسین  ای  تسا  عقاو  قباـطم  دـینادیمن  هن ، رگا  تسا ؛ تسار  نیا  دـیتفگ ، تسا و  عقاو  اـب  قباـطم  دـیتسناد  رگا  دـشاب . عقاو  اـب 

تبـسن تمھت ، فالخ ، غورد ، هعیاش ، فرح ، رثا  رب  هک  دـینک  هظحالم  ار  یزاجم  یاضف  دـینکیم . نایب  تسا ، عقاو  قباطم  دـینادیم  هک  ار  یزیچ  امـش  هکنیا  زا  تسا  تراـبع 

همھ ینعی ] « ] ثیدحلا قدص   » لوا سپ  تسا . لاکشا  اھنیا  دینیبب ، دیآیم ؛ دوجو  هب  روشک  رد  غورد  یاضف  کی  رگیدمھ ، هب  نییاپ ، هب  الاب ، هب  نآ ، هب  نیا ، هب  تیعقاو  نودب 

: مود مینک . یراج  نابز  رب  تسار  مینک  یعس 

سانلا قدص  و 

تقادص اب  مدرم  اب  یهھجاوم  رد  ناسنا  مدرم ؛ اب  لمع  قدص  ینعی  سانلا » قدص  . » دینکن دروخرب  ییورود  بیرف و  هعدـخ و  بلقت و  اب  مدرم  اب  دیـشاب ؛ قداص  مھ  مدرم  اب 

کی نیمھ  اھنیا ، دـننام  و  نامتاباختنا ، نامیـسایس ، نامیعامتجا ، نوگانوگ  لئاسم  رد  ام  رگا  دـنکن . دروخرب  مدرم  اـب  اـھنیا  دـننام  بیرف و  غورد و  کـلک و  اـب  دوشب ، دراو 

. مود مھ  نیا  سانلا .» قدص  و  « ؛ دش دھاوخ  دابآ  ایند  ردقچ  دینیبب  مینک ، تاعارم  ار  دروم 

لئاسلا اطعا  و 

رگا اما  تسا  بوخ  دینک  کمک  وا  هب  رگا ]  ] بخ هدرکن ، لاوس  امش  زا  هک  تسا  یریقف  کی  تقو  کی  دیناوتیم . هچنانچ  رگا  دیھدب  وا  هب  تساوخ ، یزیچ  امـش  زا  لئاس ] رگا  ]

. تسا یناسنا  تمرکم  فالخ  ندرک ، در  ار  وا  تسا و  یگرزب  تمرکم  نیا  تقو  نآ  درک - تساوخرد  ینعی  درک  لاوس   - درک تساوخرد  امش  زا  هچنانچ 

(١) عئانصلاب هافاکملا  و 

هب لباقم  رد  مھ  امش  درک ، یکین  امش  هب  یسک  رگا ]  ] ینعی دینکب » عیانص  هب  یهئفاکم  «. » هعینص  » دنیوگیم ار  نارگید  هب  کین  یاھتمدخ  کین ؛ یاھراک  ینعی  هعینـص » »

مھ نیا  مینک . یکین  وا  هب  دیاب  لباقم  رد  بخ  هدرک ، یکین  ام  هب  یـسک  رگا ] . ] میھدب خساپ  یدـب  اب  انایحا  لامھا و  اب  ار  نارگید  یکین  هک  دـشابن  روج  نیا  دـینک . یکین  وا 

. موس

١٣٩٧/١٢/١٣ /  « ایح  » هلئسم هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

: دیامرفیم همادا ] رد   ] دعب میدرک . ضرع  زورید  هک  تسا  عئانصلاب - هافاکملا  لئاسلا و  اطعا  سانلا و  قدص  ثیدحلا و  قدص  و   - هداتقیبا ثیدح  یهلابند 

هنامالا ادا  و 

رما نیا  هک  تسا  تقو  کی  تسا . ام  دزن  رد  تناما  رما  نیا  دنتسناد ، نیما  یرما  کی  رد  ار  هدنب  ای  امـش  یناسک ، ای  یـسک  هچنانچ  رگا  تسین . یلام  تناما  افرـص  تناما ،

تـسا یونعم  رما  کی  تقو  کی  تسا ؛ سومان  رد  تناما  تسا ، یـسومان  رما  کی  تقو  کی  تسا ؛ لوپ  رد  تناما  نیا  میراد ، هگن  ناشیارب  ات  دنھدیم  ام  هب  هک  تسا  یلوپ 

امش شیپ  یـسرد  تقو ] کی  [ ؛ مییوگب ار  شتـسرد  هک  دنکیم  اضتقا  تناما  و  دنـسرپیم ؛ ام  زا  یعرـش  یهلئـسم  کی  دننادیم ، نیما  ار  امـش  هدنب و  هک  دینک  ضرف  الثم ] ]

یهرتسگ هک  تسا  ییاھراک  نآ  زا  یکی  تناـما  ادا  سپ  تسا . نشور  ـالماک  رگید  هک  یعاـمتجا  یاھتیلوئـسم  مییوگب ،]  ] ار شتـسرد  هک  دـنکیم  اـضتقا  تناـما  دـنناوخیم ،

. دندومرف هراشا  ترضح  هک  تسا  یمراکم  تایقلخ و  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دراد . یعیسو 

محرلا هلص  و 

لھا هک  ییاھنآ  اعبط  دنـشاب ، هتـشاد  طابترا  رگیدـمھ  اب  نادـنواشیوخ  هچنانچ  رگا  تسا . یعاـمتجا  دـنویپ  یهکبـش  یعاـمتجا و  طاـبترا  لـیاسو  زا  یکی  مھ  محر  یهلص 

. دننک لقتنم  دنناوتیم  رگیدمھ  هب  ار  یبوخ  یاھزیچ  دنتسھ ، یراتفگکین  یراتفرکین و  یکین و 

بحاصلا راجلا و  ىلا  ددوتلا  و 

نیا مینکب ؛ تدوم  زاربا  مینک ، ینابرھم  مینک ، ددوت  تسا - هارمھ  ام  اب  نامهنازور  یاھدـمآوتفر  رد  نامراک ، لحم  رد  نامرفـس ، رد  هک  نآ  ینعی  « - بحاص  » اب هیاسمھ ، اـب 

ددوت دیاب  وا  اب  تسا ؛ امش  هارمھ  هک  تسا  امش  تسود  ای  تسا  امش  ظفاحم  ای  تسا  امش  یهدننار  تسا ، هارمھ  امش  اب  هک  یـسک  دییامرفب  ضرف  تسا . مھم  یلیخ 

. درک تبحم  زاربا  دیاب  درک ،

فیضلا ىرق  و 

. دنرمشب مرتحم  ربتعم و  ار  نامھم  هک  تسھ  مالسا  رد  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  نیا  هک  تسا  یریذپنامھم  یرادنامھم و  تسا ؛ نامھم  زا  ییاریذپ  مھ  یکی 

« يگدنز کبس   » 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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ایحلا نھسار  و 

یاھتردق لماوع  یهلیسو  هب  ایند  رد  زورما  هک  یتسایـس  تسا  رابهعجاف  ردقچ  و  دراد ، تیمھا  ردقچ  نیا ]  ] دینیبب تسا . ایح »  » اھنآ سار  رد  رتالاب و  تافـص  نیا  یهمھ  زا 

یتقو دـنرادرب . مدرم  نیب  زا  ار  ایح  هکنیا  یارب  دریگیم  ماجنا  راک  دراد  ایند  یهمھ  رد  یریبدـت ، کی  اب  یتسایـس ، کی  اب  نالا  اعقاو  تسا ؛ جـیار  ایح  ندودز  یارب  یرـشب  دـض 

نز و ششوپ  یهلئسم  تسا ، هلئـسم  کی  درم  نز و  طالتخا  یهلئـسم  دنوشیم : دراو  هار  اھهد  فلتخم و  یاھهار  زا  دراد و  یبعـش  نیا  دنرادرب ، ار  ایح  دنھاوخیم  هک  مھ 

نایب نز  شـشوپ  دروم  رد  هک  ییاھزیچ  نینچمھ ] ، ] تسا یناطیـش  یاھهرجنپ  نیا  زا  یکی  دوشیم ، نایب  نز  قوقح  ناونع  تحت  هک  ییاـھزیچ  تسا ، هلئـسم  کـی  درم 

ایند تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  ایح  یهلئـسم  دنیوگیم . مھ  حالـصلارھاظ  دارفا  زا  یـضعب  یتح  هک  ییاھفرح  باجح »؟ هب  ار  اھنز  دـینکیم  روبجم  ارچ  اقآ   » هک دوشیم 

نیا هدوبن ؛ اپورا  رد  اھربخ  نیا  اقلطم  شیپ  لاـس   ٢٠٠ شیپ ، لاس  ات ١۵٠  دـنکیم ، هاگن  هک  ار  اھییاپورا  یبدا  یرنھ و  راـثآ  ناـسنا  یتح  تسھ . زورما  هک  هدوبن  روج  نیا 

، دندش طلسم  ییاپورا  یاھروشک  یداصتقا  یسایس و  یگنھرف و  یعامتجا و  روما  رب  اھرادهیامرس  اھتسینویھص و  هک  یتقو  زا  اتدمع  ار  رتھت  نیا  کتھت و  نیا  داسف و 

، تسا تلیضف  درم  یارب  ایح  تسا . نیا  لباقم  یهطقن  مالسا  تسا . یلـصفم  ینالوط و  یلیخ  ناتـساد  نآ  هک  دنراد  یفادھا  دنراد ، مھ  ییاھهزیگنا  دندرک ؛ جیار  جیردتب 

رد ناسنا  هک  تسا  هنارونخـس  تاملاکم  اھترـشاعم و  شرھاظم  زا  یکی  تسا ؛ یرھاظ  شـشوپ  شرھاظم  زا  یکی  دراد ؛ یرھاظم  اـیح  نیا  تسا و  تلیـضف  مھ  نز  یارب 

دننام ندرک و  وگتفگ  رد  نداد و  تبـسن  رد  ندز و  فرح  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  یکی  یئایحیب  دـنک . هظحالم  ار  ایح  تاملک ، لدابت  رد  ندرک ، رظن  راـھظا  رد  ندز ، فرح 

چیھ مدآ و  مشچ  رد  دـننکیم  هاـگن  و  دـنھدیم ، ماـجنا  ار  یگرزب  تشز  یاـھراک  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  تسا ؛ روـج  نـیمھ  مـھ  لـمع  رد  دـھدیم . ناـشن  ار  شدوـخ  اـھنیا 

دندومرف ار  قالخا  مراکم  تافص و  سار  نیاربانب  ماسقا . عاونا و  تسا ؛ یناسنا  تایانج  زا  یـضعب  تسا ، یلام  تایانج  زا  یـضعب  دننکیمن ! راک  نیا  زا  مھ  مرـش  ساسحا 

(١ .) ایحلا نھسار  و  تسا :]  ] ایح

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ملاع دـیدج  یاھیروانف  تسھ ، زور  شناد  تسھ ، گنھرف  تسھ ، تموکح  دـندز - لاثم  ار  داـصتقا  ـالاح   - تسھ داـصتقا  هک  تسا  یمالـسا  ماـظن  کـی  هیـضق  فرط  کـی 

رداص دـیآیم و  دوجو  هب  ایند  رد  دراد  دـنراذگیم ، رثا  یگدـنز  رد  هک  یدـیدج  یاھرظن  تارکفت و  مئاد  تسھ ؛ یگدـنز  کبـس  تسھ ، یعامتجا  نوگاـنوگ  تاـطابترا  تسھ ،

رکف اـب  مالـسا ، اـب  دوـشب  هرادا  دـیاب  ماـظن ]  ] نیا دراد ؛ دوـجو  شنورد  رد  شنوـماریپ و  هک  یثداوـح  نیا  اـب  اھهدـیدپ و  نیا  اـب  میراد  یماـظن  کـی  اـم  تسھ . اـھنیا  دوـشیم ؛

؛ تسا مالسا  هقف  نامھ  یلمع ، یهبنج  رد  یمالسا  رکف  یمالسا .

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاـھتلود نـیمھ  هـک  دوـشب  هجوـتم  یموـمع  راـکفا  دـنراذگیمن  دـننکیم ، شوـتر  دـننکیم ، هیجوـت  ار  برغ  یاھیدـب  دـننکیم ، کزب  ار  برغ  اھیــضعب  هنافــساتم  لـخاد  رد 

؛ تسھ ناشنیب  اھیاهناسر  تسھ ، ناشنیب  اھیچتاعوبطم  دراد ؛ دوجو  ترارش  تنطیش و  ردقچ  ناشنطاب  رد  نارگید - لثم  سیلگنا ، لثم  هسنارف ، لثم   - حالصلارھاظ

یبرغ دیاب  ناریا  رد  یگدنز  کبـس  ینعی  دوشب ؛ یبرغ  اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  دیاب  ناریا  هک  تفگ  نومـضم  نیا  هب  هدازیقت ، لثم  یمدآ  توغاط ، یهرود  رد  هدازیقت . لثم 

یگدـنز کبـس  ار ، یبرغ  راکفا  هک  ییاھنآ  تسا . نیا  ناشفرح  نومـضم  اـما  دـنیوگیمن  تحارـص  نیا  هب  هتبلا  دـننزیم ؛ اـھفرح  نیا  زا  دـیدج  یاـھهدازیقت  مھ  زورما  دوشب .

اھنیا دننکیم ، ژاپمپ  دننکیم ، قیرزت  ام  سرادـم  رد  ام ، یاھهاگـشناد  رد  ام ، راکفا  رد  ام ، تایبدا  رد  لخاد ، رد  هتـسویپ  روط  هب  ار  یبرغ  تاغل  ار ، یبرغ  یاھـشور  ار ، یبرغ 

یاھهدازیقت نامھ  دنتسیایم ، یبرغ - یگدنز  هب  یمالسا  یگدنز  کبس  ندنادرگرب  ینعی  دنس ٢٠٣٠   - دنس ٢٠٣٠ رس  تشپ  هک  ییاھنآ  دندیدج . یاھهدازیقت  نیمھ 

. دنیشنب یسرک  هب  ناشفرح  اھهدازیقت  نیا  تشاذگ  دنھاوخن  ام  یبالقنا  مدرم  ام و  نموم  یاھناوج  یھلا  قیفوت  هب  زورما  هتبلا  دنتسھ ؛ زورما 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مینکیمن هلمح  ام  دوشن ، هلمح  ام  هب  هک  یتقو  ات  مینکیمن ؛ گنج  سک  چـیھ  اب  ام  هن ، دریگیم ؛ تسد  گنفت  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  طقف  ناریا  تلم  تدـھاجم  هزرابم و 

، مینکیم تفرـشیپ  یگدـنز  کبـس  یهھبج  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  هللااشنا  قالخا  یهھبج  رد  مینکیم ، تفرـشیپ  ملع  یهھبج  رد  ـالثم ]  ] رگید یاـھهھبج  رد  اـما  ـالومعم ؛

[. مینکیم تفرشیپ   ] مدقهبمدق روط  نیمھ  تسا ؛ بوخ  یلیخ  زورما  ام  یاھناوج  یاھهزیگنا  مینکیم . تکرح 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسھ زیچ  همھ  ندـمت  رد  دراد ؛ زیچ  همھ  ندـمت  نیا  بخ ، تسا . ندـمت  کی  داجیا  یارب  دـندرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  تسا ؛ هلـضاف  یهعماج  کی  داجیا  یارب  ایبنا  تثعب 

گنج هب  طوبرم  تایآ ، زا  ردـقچ  نآرق  رد  دـینیبب  امـش  هکنیا  اـمک  تسھ ، مھ  گـنج  تسھ . گـنج  مھ  تسھ ، یگدـنز  کبـس  مھ  تسھ ، قـالخا  مھ  تسھ ، ملع  مھ 

. تسا

نآرق  / ١٣٩٨/٠١/٢۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی اـیند  تداعـس  دـنکیم . نیماـت  نآرق  مـھ  ار  اـیند  تداعـس  تـسین ؛ ترخآ  تداعـس  یارب  طـقف  نآرق  ترخآ . اـیند و  تداعـس  کـشالب  تـسا  رــشب  تداعــس  باـتک  نآرق 

تردق دننک ، ادیپ  شناد  دـننک ، ادـیپ  هافر  دـننک ، ادـیپ  تزع  نآرق  هب  لمع  اب  نآرق ، اب  اھتلم  دوشیم  درک . نیمات  دوشیم  نآرق  اب  ار  نیا  هئـشن ؛ نیا  رد  یھلا  معن  زا  یرادروخرب 

اب تسا ، یدبا  رمتسم و  یقیقح و  یونعم و  تایح  هک  مھ  ترخآ  تسا . یویند  روما  همھ  اھنیا  دننک ؛ ادیپ  نیریـش  یگدنز  کبـس  دننک ، ادیپ  ماجـسنا  تدحو و  دننک ، ادیپ 

. دیوگیم هچ  نآرق  مینیبب  مینکب ، لمع  نآرق  هب  ام  هکنآ  طرش  هب  تسا ، ترخآ  ایند و  تداعس  باتک  نآرق  سپ  دوشیم . لصاح  نآرق 

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

[ دـیاب اھناسنا  [ ؛ تسا مھم  یلیخ  هعماج  کـی  رد  اـھناسنا  یارب  یزاـستیوھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  یزاـستیوھ  دـینکیم . یگنھرف  یزاـستیوھ  عقاو  رد  ناـملعم [  [ اـمش

. تسا وا  یگدنز  کبس  هب  تسا ، وا  یاھهتسناد  هب  تسا ، وا  گنھرف  هب  ناسنا  تیوھ  دننک . تیوھ  ساسحا 

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

ناج مـالک و  بل  دوشیم . مولعم  دنـس ٢٠٣٠  تیمھا  هک  تسا  اجنیا  دننک . هجوت  دنراد ، فیرـشت  هک  یمرتحم  زیزع و  نیلوئـسم  اصوصخم  دینک ؛ هجوت  تسرد  نم ! نازیزع 

یبرغ ینابم  ساسا  رب  ار  تایح  یهفسلف  ار و  یگدنز  کبس  دیاب  یشزومآ  ماظن  هک  تسا  نیا  دراد ، شرورپ  شزومآ و  هب  طوبرم  یمھم  لصف  هک  دنس ٢٠٣٠  نیا  رد  مالک 

ناتـسرد سالک  رد  ناتهدنیآ ، هب  دنمهقالع  ناتروشک ، هب  دنمهقالع  نیدتم و  ناسنا  یلاعبانج ، ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا . دنـس ٢٠٣٠  رد  مالک  بل  نآ  نیا  دزومایب ؛ کدوک  هب 

. دینک تسرد  برغ  یارب  زابرس 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

ار مالسا  ام  هک  تسھ  تقو  کی  ینعی  تسا ؛ مالسا  وزج  مھ  مالسا  ماکحا  ققحت  لمع و  هب  دھعت  تسین ، تفرعم  طقف  مالـسا  دنمالـسا . میلعت  زکرم  هیملع ، یاھهزوح 

، نید عورف  نید ، لوصا  ینعی ] [ ؛ تسا نیمھ  مھ  تیعقاو  هک ]  -] تسھ هک  ییاھنیمھ  قالخا و  عورف و  لوصا و  زا  مینادـیم  ترابع  طقف  میریگب - دای  هزوح  رد  میھاوخیم  هک  -

« يگدنز کبس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا نکل  میریگب . دای  هیملع  یهزوح  رد  میورب  دـیاب  ار  اھنیا  بخ  تسا - یمالـسا  فراعم  وزج  مالـسا و  وزج  همھ  اھنیا  ینارمکح ، نیئآ  یگدـنز ، کبـس  یقالخا ، یاھـشزرا 

نیا ندرک  قـقحم  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  رگید  شخب  تسا ؛ مالـسا  زا  یـشخب  نیا  نوـچ  ارچ ؟ تسا ؛ هیملع  یاـھهزوح  راـک  زا  یـشخب  نیا  تسین ؛ تسرد  تشادرب ] ]

تفرعم قـمع و  ناـمھ  اـب  دـیحوت  ملع  یاـنعم  هب  دـیحوت  طـقف  مالـسا  رگید . تسا  مالـسا  زا  یـشخب  نیا  تیادـھ ؛ ینعی  مدرم ، یگدـنز  نتم  رد  هعماـج ، نتم  رد  قیاـقح 

. تسا مالسا  وزج  مھ  نیا  دوشب ؛ دحوم  هعماج  ینعی  هعماج ؛ رد  دیحوت  رارقتسا  زا  تسا  ترابع  مالسا  هکلب  تسین ، اھنیا  دننام ]  ] یفسلف و ینافرع و 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز روما  یهمھ  رد  تعاطا  شیانعم ] ، ] هن دـیناوخب ؛ زامن  دـیناوخب ، زامن  تفگ  رگا  هک  تسین  نیا  طقف  عاطیل »  » یاـنعم ( ١۴ (؛ نذاب هللا عاطیل  الا  لوسر  نم  انلـسرا  اـم 

تایلقن و تایلقع و  لماش  فراـعم  نیا  هک  یمالـسا  فراـعم  زا  تسا  تراـبع  مالـسا  زا  یـشخب  ینعی  تسا ، مالـسا  زا  یـشخب  نیا  سپ  بخ  ینارمکح . ینعی  تسا ،] ]

؛ تسا مالسا  زا  یشخب  نیا  تسا . مزال  اھنیا  نتسناد  هک  تسا  یمالسا  فراعم  وزج  اھنیا  یهمھ  و  تسا ؛ تموکح  یهویـش  یگدنز و  کبـس  نایب  یقالخا و  یاھـشزرا 

. دنک ادیپ  ققحت  ندوب  هعماج  سار  رد  یانعم  هب  توبن  جراخ ، رد  دوشب  ققحم  دیحوت  ینعی  جراخ ؛ رد  اھنیا  ققحت  زا  تسا  ترابع  مھ  مالسا  زا  یشخب 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

زورما یلیخ  نیا  دنراد ، ام  ناوج  بالط  دمحلا  هک  یبسانم  تایبدا  ادا و  نحل و  نیا  بوخ ، یاھنایب  نیا  دیسر  مرظن  هب  دندرکیم ، تبحـص  هک  نایاقآ  تبحـص  نیب  نالا  نم 

هب نوگانوگ  یاھهنیمز  نیمھ  رد  ار  یلاع  بلاطم  نیا  ار ، بوخ  یاھفرح  نیا  تسھ .]  ] ربنم تنـس  مھ  الاح  روشک ؛ رـساترس  رد  دـیوشب  شخپ  دـیورب  تسا . جایتحا  دروم 

و هعماج ، رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیحوت  رارقتـسا  یهلئـسم  توغاط ، اـب  یهزراـبم  یهلئـسم  یمالـسا ، ینارمکح  یهلئـسم  یگدـنز ، کبـس  یهلئـسم  دـینزب ؛ مدرم 

، دراد دوجو  هتبلا  و  دیروایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  یبالقنا  یاھنامتفگ  دیربب ، الاب  ار  مدرم  تفرعم  ار ، اھنیا  دییوگب  دیورب  تسا ؛ لئاسم  نیرتیـساسا  وزج  هک  تلادع  یهلئـسم 

. دینک تیوقت 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دوـشیمن . هتخادرپ  نیا  هب  تسا و  مزـال  نیا  یگنھرف . یاـھتیلاعف  دـشر  تسا ؛ اھهاگـشناد  یگنھرف  یاـضف  یهراـبرد ] ، ] منکب ضرع  مھاوـخیم  هدـنب  هک  یرگید  یهتکن 

هب تامولعم  هک  تسین  نیا  طقف  هاگـشناد  فدـھ  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  تسا . صیاقن  زا  یکی  مھ  نیا  درادـن ؛ دوجو  یگنھرف  تیلاعف  اـقلطم  اھهاگـشناد  زا  یـضعب 

تـسا یرـصانع  یهلمج  زا  مھ  یگدنز  کبـس  مھ ، تیبرت  مھ ، قالخا  نیاربانب  ملع ؛ حالـس  اب  تسا  الاو  ناسنا  کی  نتخاس  تسا ؛ ناوج  نتخاس  فدھ ، دـنھدب ؛ ناوج 

دیاب درک ، ینغ  دـیاب  یگنھرف  ظاحل  زا  ار  اھهاگـشناد  تسا . یرورـض  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوشب ؛ هتخاس  ناوج  ات  دوشب  هداد  ناوج  هب  دـیاب  هاگـشناد  رد  ملع  اـب  هارمھ  هک 

[. داد  ] هاگشناد هب  ار  مزال  یگنھرف  یانغ 

یگدنز  / ١٣٩٨/٠٩/٢۴ تصرف  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  (ص ) مظعا ربمایپ  زا  یثیدح  حرش 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

. نیعمجا مھئادعا  یلع  هنعل هللا  نیرھاطلا و  هلآ  دمحم و  اندیس  یلع  مالسلا  هالصلا و  نیملاعلا و  بر  دمحلا 

، یرھزلا رفعج  نب  دبع هللا  انثدح  لاق : رمع  نب  دـمحم  یدـقاولا  انثدـح  لاق : یمیمتلا  هماسا  یبا  نب  دـمحم  نب  ثراحلا  انثدـح  لاق : رمع  وبا  انربخا  لاق : دـلخم  نبا  انربخا 

لاقف توملا ، ىنمتف  کاـش  وھ  هدوعی و  لـجر  ىلع  هلآ ) هیلع و  ىلـص هللا   ) لوسر هللا لـخد  تلاـق : لـضفلا  ما  نع  هیـسارفلا ، ثراـحلا  تنب  دـنھ  نع  داـھلا ، نب  دـیزی  نع 

(١ .) توملا اونمت  الف  بتعتست  رخوتف  ائیسم  کت  نا  کناسحا و  ىلا  اناسحا  ددزت  انسحم  کت  نا  کناف  توملا  نمتت  ال  هلآ :) هیلع و  ىلص هللا   ) لوسر هللا

توملا ىنمتف  کاش  وھ  هدوعی و  لجر  ىلع  هلآ ) هیلع و  ىلص هللا   ) لوسر هللا لخد  تلاق : لضفلا ، ما  نع 

رتدوز دھاوخیم  ملد  اقآ ! : » تفگ ربمغیپ  هب  هتشاد . یزیچ  یلکشم ، یدرد ، دبال  تشاد ؛ تیاکش  دوب و  ضیرم  هک  اھناملـسم  زا  یکی  غارـس  دنتفر  تدایع  ناونع  هب  ربمغیپ 

«. دسرب ارف  مگرم 

کناسحا ىلا  اناسحا  ددزت  انسحم  کت  نا  کناف  توملا  نمتت  ال  هلآ :) هیلع و  ىلص هللا   ) لوسر هللا لاقف 

تـصش هللااشنا  ناتیاھناوج  رگید و  لاس  دنچ  هللااشنا  امـش ]  ] یتقو دیتسھ ، یبوخ  مدآ  امـش  رگا  دـینکن ؛ ناتدوخ  گرم  یارب  اعد  دـینکن ، گرم  یوزرآ  دومرف ]: ربمغیپ  ]

یتالکشم دراد ، یتامحز  ینالوط  یگدنز  نیا  رگا  درک . دیھاوخ  نیگنس  ار  ناتدوخ  تانـسح  یهفک  دوزفا ، دیھاوخ  ناتدوخ  ناسحا  رب  اعبط  دیدنام ، هدنز  رگید  لاس  داتفھ 

. دھدیم شیازفا  زورهبزور  ار  شدوخ  تانسح  یهفک  دشاب ، اوقت  لھا  دشاب ، ناسحا  لھا  ناسنا  رگا  هک  دراد  مھ  ار  نسح  نیا  دراد ، یتارطخ  دراد ،

توملا اونمت  الف  بتعتست  رخوتف  ائیسم  کت  نا  و 

(٢ (؛ ٰیبـتعلا کـل  تـسھ : اـھاعد  رد  هـک  نـیمھ  ینعی  بتعتـست ، ینک . یھاوخرذـع  وـت  اـت  دـنزادنایم  بـقع  ار  وـت  لـجا  یتـسین ؛ نـسحم  یراـکھانگ و  امــش  میدـمآ و 

؛ تسا یبوخ  تصرف  تایح  تصرف  نیاربانب ، سپ  دـنک . یھاوخرذـع  ناسنا  هک  دراد  دوجو  تصرف  نیا  دـتفایم و  ریخات  هب  ترمع  ندرک . یھاوخترذعم  ندرک ، یھاوخرذـع 

! دینکن وزرآ  ار  گرم 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. تسا تسینویھص  ناگناگیب  تیمکاح  زا  نیطسلف  ییاھر  اکیرمآ و  یرابکتسا  یهطلس  زا  تاجن  هقطنم ، تشونرس 

نیون یگدنز  کبس  یارب  یمالسا  یاھلحهار  نید ، یاملع  تدحو  دیادزب . ار  هقرفت  لماوع  دیاب  مالسا  ناھج  دنک . کیدزن  ار  دوصقم  نیا  هب  ندیـسر  نامز  دیاب  اھتلم  تمھ 

گنھرف ام  یاھهناسر  یگنھامھ  تخاـس . دـھاوخ  ار  دـیدج  ندـمت  یاـھانبریز  هدیـشخب ، اـقترا  ار  یرواـنف  ملع و  اـم  یاھهاگـشناد  یراـکمھ  دـنکیم . فشک  ار  یمالـسا 

زا ار  نامیاھروشک  داـصتقا  اـم ، یاـھرازاب  طاـبترا  درک . دـھاوخ  رود  هقطنم  یهمھ  زا  ار  زواـجت  گـنج و  اـم  حلـسم  یاـھورین  طاـبترا  درک . دـھاوخ  حالـصا  هشیر  زا  ار  یمومع 

ام امـش و  نانمـشد  دروآ . دھاوخ  ناغمرا  هب  یتسود  تدحو و  یلدـمھ  ینابزمھ و  ام ، مدرم  یاھرفـس  اھدـمآ و  تفر و  دروآ . دـھاوخ  نوریب  رگتراغ  یاھیناپمک  یهطلس 

تـسد هب  ار  امـش  ام و  دـنھاوخیم  دـننک . نیمات  ام  یهقرفت  اب  ار  دوخ  ینیـشنردص  و  ام ، یاھتلم  تلذ  اب  ار  دوخ  تزع  ام ، یاـھروشک  عباـنم  اـب  ار  دوخ  داـصتقا  دـنھاوخیم 

. دننک دوبان  نامدوخ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

رد زیزع  ناردارب  هک  منک  شھاوخ  مھاوخیم  نم  تسا ؛ یمالـسا  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  دوشب ، لابند  یھلا  لضف  هب  اـمتح  دـیاب  سلاـجم  نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

 - ام یهتسجرب  دھعتم و  یارعش  دننک ؛ راک  یمالسا  یگدنز  کبس  و  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدنز  کبـس  یهلئـسم  یور  ناشدوخ  یاھیریگیپ  رد  ناشدوخ ، تاعلاطم 

هب ار  یگدـنز  کبـس  میھاوخب  رگا  دوشب . یزاـسگنھرف  اـت  دوشب  هدـناوخ  سلاـجم  رد  دـننک و  نیزم  رعـش  رنھ  هب  ار  نیا  دیدینـش - اـجنیا  ار  ناـشیاھراک  یهنومن  زورما  هک 

« يگدنز کبس   » 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 13 
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لعجا مھللا  دییوگیم : اعد  رد  امش  دینیبب  دوشب . دیاب  یزاسگنھرف  ینعی  تسا ؛ نیا  شھار  مینادرگرب ، یمالسا  تلاح  هب  نمـشد  یهھبج  جوم  لباقم  رد  تسرد  تروص 

؛ یگدنز کبـس  ینعی  هدب ؛ رارق  اھنآ  یگدنز  هیبش  ار  نم  یگدنز  ینعی  ایحم  هچ ؟ ینعی  ایحم  بخ  ( ١ (؛ دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  دـمحم و  ایحم  یایحم 

. دوشب لابند  دیاب  یگدنز  کبس  یهلئسم  نیا  میھدب . ماجنا  میھاوخب و  مییوگب و  هک  دناهتساوخ  ام  زا  ار  نیا  میھاوخیم ؛ ار  نیا  ام 

یگدنز کبس  هتسناوت  بالقنا ، زا  شیپ  یاھلاس  لوط  رد  ام  روشک  رد  هلمج  زا  یمالسا ، یاھماظن  یهتسباو  نارس  تنایخ  فعـض و  زا  یهدافتـسا  اب  هنافـساتم  نمـشد 

رود رطاخ  هب  نیا  مینکیم ، هدـھاشم  روشک  لخاد  رد  ار  نوگانوگ  تالکـشم  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  فارـسا  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  یتالابمیب  رگا  ام  دـنک . جـیار  ار  شدوخ 

هلیسو نیا  هب  یزاسگنھرف  دوشب . یزاسگنھرف  دیاب  مینک ، مکاح  ار  یمالسا  یگدنز  کبس  میھاوخب  رگا  تسا . یمالسا  یگدنز  کبس  زا  یمالـسا و  قالخا  زا  نداتفا 

. دینادرگرب مالسا  تمس  هب  ار  نایرج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دینک و  یزاسگنھرف  مدرم  نایم  رد  دیناوتیم  هک  دیتسھ  یناسک  نیرتھب  امش  دریگیم و  ماجنا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

شھاوخ مھاوخیم  نم  تسا ؛ یمالسا  یگدنز  کبـس  یهلئـسم  دوشب ، لابند  یھلا  لضف  هب  امتح  دیاب  مالـسلامھیلع [ تیب  لھا   [ سلاجم نیا  رد  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

یارعـش دننک ؛ راک  یمالـسا  یگدنز  کبـس  و  مالـسلا ) مھیلع   ) همئا یگدنز  کبـس  یهلئـسم  یور  ناشدوخ  یاھیریگیپ  رد  ناشدوخ ، تاعلاطم  رد  زیزع  ناردارب  هک  منک 

میھاوخب رگا  دوشب . یزاسگنھرف  ات  دوشب  هدناوخ  سلاجم  رد  دننک و  نیزم  رعـش  رنھ  هب  ار  نیا  دیدینـش - اجنیا  ار  ناشیاھراک  یهنومن  زورما  هک   - ام یهتـسجرب  دھعتم و 

اعد رد  امـش  دینیبب  دوشب . دـیاب  یزاسگنھرف  ینعی  تسا ؛ نیا  شھار  مینادرگرب ، یمالـسا  تلاح  هب  نمـشد  یهھبج  جوم  لباقم  رد  تسرد  تروص  هب  ار  یگدـنز  کبس 

؛ هدب رارق  اھنآ  یگدنز  هیبش  ار  نم  یگدنز  ینعی  ایحم  هچ ؟ ینعی  ایحم  بخ  ( ۶ (؛ دمحم لآ  دمحم و  تامم  یتامم  دمحم و  لآ  دمحم و  ایحم  یایحم  لعجا  مھللا  دـییوگیم :

. دوشب لابند  دیاب  یگدنز  کبس  یهلئسم  نیا  میھدب . ماجنا  میھاوخب و  مییوگب و  هک  دناهتساوخ  ام  زا  ار  نیا  میھاوخیم ؛ ار  نیا  ام  یگدنز ؛ کبس  ینعی 

یگدنز کبس  هتسناوت  بالقنا ، زا  شیپ  یاھلاس  لوط  رد  ام  روشک  رد  هلمج  زا  یمالسا ، یاھماظن  یهتسباو  نارس  تنایخ  فعـض و  زا  یهدافتـسا  اب  هنافـساتم  نمـشد 

رود رطاخ  هب  نیا  مینکیم ، هدـھاشم  روشک  لخاد  رد  ار  نوگانوگ  تالکـشم  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  فارـسا  رگا  مینکیم ، هدـھاشم  یتالابمیب  رگا  ام  دـنک . جـیار  ار  شدوخ 

هلیسو نیا  هب  یزاسگنھرف  دوشب . یزاسگنھرف  دیاب  مینک ، مکاح  ار  یمالسا  یگدنز  کبس  میھاوخب  رگا  تسا . یمالسا  یگدنز  کبس  زا  یمالـسا و  قالخا  زا  نداتفا 

. دینادرگرب مالسا  تمس  هب  ار  نایرج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دینک و  یزاسگنھرف  مدرم  نایم  رد  دیناوتیم  هک  دیتسھ  یناسک  نیرتھب  امش  دریگیم و  ماجنا 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هب یرـشب  نوگانوگ  عماوج  رـشب و  داحآ  رگا  هک  تسا  یوحن  هب  قیاقح  نیا  درک . نشور  ار  یقیاـقح  تیرـشب  یارب  درک ؛ نشور  مدرم  یارب  ار  یقیاـقح  یھلا ، یحو  تثعب و 

دیسر . دھاوخ  اھنیا  هب  هبیط  تایح  دنوشب ، مزتلم  المع  دنروایب و  نامیا  قیاقح  نیا 

...

داحآ هک  تسا ؛ هتخانـش  ار  اھنآ  شزرا  ناونع  هب  ینعی  تسا ، هدرک  تیبثت  ار  اھنآ  مالـسا  هک  ییاھـشزرا  تسا ، مالـسا  یـشزرا  یهموظنم  قیاقح ، نیا  زا  رگید  شخب  کی 

یاراد ناسنا  هک  یدرف  تایقلخ  لثم  زا  تسا . نیا  رد  ناشتداعـس  دنربب ؛ شیپ  اھنآ ] تمـس  هب  و   ] دننک کیدزن  اھـشزرا  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دنفظوم  یمدرم  عماوج  مدرم و 

، یعامتجا تلادع  لثم  یدازآ ، لثم  زاسیگدنز  یمومع و  میھافم  ات  تسا ، اھناسنا  یدرف  تافـص  هک  اھنیا  لاثما  دـشاب و  تشذـگ  یاراد  دـشاب ، ملح  یاراد  دـشاب ، ربص 

دننکیم روصت  اطخب  یاهدع  کی  ام . هب  هدش  میھفت  هدش و  نایب  مالسا  رد  هک  تسا  یمالسا  یاھشزرا  یهلسلس  نآ  وزج  اھنیا  یگدنز ؛ کبس  لثم  یناسنا ، تمارک  لثم 

الماک نیا  دـناهتفرگ ؛ دای  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  یمالـسا  نیرکفتم  ای  تسا ، هدـمآ  مالـسا  ملاع  هب  برغ  زا  اھنیا  دـننام  یدازآ و  یعامتجا و  تلادـع  لثم  جـیار  میھافم  نیا  هک 

. تسا هابتشا 

١٣٩٩/٠١/٢١ /  ( جع ) نامز ماما  ترضح  تدالو  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

. دندیشخرد بوخ  نردم ، یابو  نیا  تفگ  دیاب  عقاو  رد  هک  یمومع  یرامیب  نیا  رد  انورک ، نومزآ  رد  ناریا  تلم  دیشخرد ؛ شوخ  نومزآ ، نیا  رد  ناریا  تلم 

...

مـسا صوصخب  ار  دروم  دـنچ  نم  تسھ ؛ اج  همھ  رد  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  یزیگناتفگـش  بلاج و  یاھهنحـص  ابیز و  رایـسب  یاھتکراشم  مھ ، یمدرم  یاھتکراشم  افاصنا 

کی هلحم  رھ   » حرط راوزبس ، رد  الثم  منکیم : ضرع  نم  ار  اھنیا  هدش ، شرازگ  هدنب  هب  اھنیا  الاح  هن ، دنراد ؛ صاصتخا  دروم  دنچ  نیا  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  نیا  مروآیم .

تسا یبلاج  راک  مھم و  مزال و  زیچ  یلیخ  نیا  دنھدیم ؛ تشوگ  لحم  نامھ  نادنمزاین  هب  دننکیم ، ینابرق  دنفـسوگ  کی  دنوشیم  عمج  لحم  لھا  هدش ؛ عورـش  ینابرق »

ار ناشدوخ  یاھهناخ  ار ، ناوناب  زا  یاهدـع  دوخ  اب  هدرک  هارمھ  هک  ناوناب  زا  یعمج  یراکمھ  اب  یدیھـش  رداـم  دزی ، رد  اـی  نادـنمزاین . ماـعطا  یارب  دـنھدیم  ماـجنا  اـھنیا  هک 

نان سدقم  عافد  نامز  رد  هک  ناوناب  زا  یھورگ  دنواھن ، رد  ای  دنراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  یناجم  دننکیم و  دیلوت  کسام  اھهناخطایخ  نیا  رد  هک  هناخطایخ  هب  دناهدرک  لیدـبت 

مھ ار  مدرم  یاھهناخ  لخاد  یتح  دناهداد و  لیکـشت  هاگرارق  بالط  ناتـسزوخ ، رد  دننکیم . کمک  یرامیب و  راھم  یارب  دـناهدش  لاعف  دنداتـسرفیم ، هھبج  یارب  دـنتخپیم و 

کمک دنھدب و  تلھم  ای  دنھدب  فیفخت  ای  دنریگن  هراجا  هک  دننکیم  تبحص  اھهزاغم - اھهناخ و  نابحاص   - کالما نابحاص  اب  یلحم  نیدمتعم  زاریـش ، رد  دننکیم . ینوفعدض 

تاباختنا رد  هک  یایھللابزح  دزمان  اھرھـش ، زا  یکی  رد  تسا . تیلاعف  لوغـشم  ینادیم  لکـش  هب  هدـش و  دراو  شدوخ  هیملع  یهزوح  سیئر  زیربت ، رد  بساک . هب  دوشب 

یدودـحم یاھـشرازگ  هتبلا  اھنیا  هدرک . یھدنامزاس  انورک  اب  یهزرابم  یداـھج و  تکرح  تمدـخ  رد  ار  نـالاعف  هتـشاد و  هگن  هدرکن و  لـیطعت  ار  شدوخ  داتـس  هدرواـین ، یار 

هک دراد  دوجو  نوگانوگ  یاھلکـش  هب  روشک  رـساترس  رد  نیا  هیبش  دروم  اھرازھ  هکلب  نیا ، هیبش  دروم  اھدـص  نکیلو  متـشاد ؛ رایتخا  رد  هلاجعلایلع  ـالاح  هدـنب  هک  تسا 

مدرم رد  یمالـسا  گنھرف  خوسر  یمالـسا و  گنھرف  قمع  یهناشن  اھنیا  مینک  هجوت  هک  تسا  مھم  نیا  ماهدرک . هراـشا  ( ١٢) یلبق تبحص  رد  مھ  اھنیا  زا  یـضعب  هب  نم 

، دننک ریقحت  یناریا  گـنھرف  هک  دـندرک  شـالت  هنافـساتم  ریخا  یهھد  ود  یکی  نیا  رد  صوصخب  هک  یناـسک  یاـعدا  هتـساوخ و  فـالخ  رب  تسا . اـم  مدرم  لد  رد  تسا ، اـم 

گنھرف یمالـسا و  رکفت  ساسحا  نیا  هناتخبـشوخ  دـننکب ، یبرغ  یگدـنز  کبـس  یبرغ و  گـنھرف  هجوتم  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دـننک ، ریقحت  ار  یناریا  یمالـسا ـ  گـنھرف 

. تسا یخسار  یوق و  ساسحا  رایسب  مدرم  رد  یمالسا  یاھشزرا  یهریجنز  یمالسا و 

شرورپ  / ١١/١٣٩٩/٠۶ شزومآ و  ناریدم  اسور و  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیا . ] درک لمات  دـیاب  یردـق  کی  نیا  یور  دـننک ؛ ادـیپ  ذوفن  اھروشک  شرورپ  شزومآ و  رد  هک  دـنراد  رارـصا  دـنرکف و  هب  ملاع  یهنعارف  ملاع و  تیغاوط  ردـق  نیا  ارچ  مینک  رکف 

یبرغ و یگدـنز  کبـس  گنھرف و  ذوفن  یانعم  هب  نیا  تسھ . مھ  همھ  یارب  هک  تفرگ  ار  ایند  شیادـص  رـس و  هک  تسا  دنـس ٢٠٣٠  لثم  ادص  رـس و  اب  تاقوا  یھاگ  ذوفن ]

، یناـمیا یھلا و  گـنھرف  قیمع و  رادهشیر و  گـنھرف  نیا  اـب  اـم  روشک  لـثم  یروـشک  کـی  دـیاب  ارچ  لـیلد ؟ هچ  هب  ارچ ؟ تسا . اـیند  یاـھروشک  یهمھ  رد  یبرغ  فادـھا 

زورما دریگب ]؟ رارق   ] تسا هدروختسکـش  طلغ و  یدام و  دـیدج و  زیچ  کی  ناشگنھرف  ناشندـمت و  هک  یناسک  تامیلعت  ریثات  تحت  یناریا  ناـشخرد  یهتـسجرب  گـنھرف 

ینعی  - نوگاتنپ ات  دوویلاـھ  زا  اـکیرمآ  رد  ( ٨ .) متفگ اـکیرمآ  هب  عجار  نم  زور  نآ  تسا ! ربـخ  هچ  دـینیبب  بخ  تسا ؛ هدروختسکـش  برغ  دوخ  رد  برغ  یعاـمتجا  یهفـسلف 

ای ناریا و  یمالسا  روشک  لثم  یروشک  کی  گنھرف  یتسیاب  ارچ  اھنیا . نیب  مھ  اجنآ ، مھ  اجنآ ، مھ  تسھ ؛ داسف  اج  همھ  دیریگب - رظن  رد  ار  نوگاتنپ  دوویلاھ و  یهلصاف 

میظنت ار  نآ  طلغ  دـساف و  عماوج  اھروشک ، نیا  اھندـمت ، نیا  یاھمدآ  هک  دریگب  رارق  یدنـس  کی  ریثات  تحت  ایند  رد  رگید  یاـھروشک  یـضعب  دـیاش  یمالـسا و  یاـھروشک 

هب هک  ار  ییاھراک  اـھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  ریثاـت  رطاـخ  هب  ذوفن  رب  ناشرارـصا  اـھنآ و  ذوفن  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  نیا  هب  نیارباـنب  دـناهدرک ؟

دنس ٢٠٣٠؛ نیمھ  لثم  یمومع  یهلیـسو  کی  اب  یدراوم  کی  رد  ییاج و  کی  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیم  هلیـسو  نیا  هب  دنھدب ، ماجنا  دنناوتیمن  یناسآهب  یماظن  یهلیـسو 

ارجا دراد  لفاغ  ای  بابان  یاھمدآ  یضعب  یهلیسو  هب  روط  نیمھ  دنس  نیا  یازجا  زا  یضعب  رانکهشوگ  ماهدینـش  مھ  نالا  دش ، هجوت  نآ  هب  مھ  ام  روشک  رد  هنافـساتم  هک 

« يگدنز کبس   » 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 14 
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یب میراد  ربخ  ام  هک  هقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  شرورپ  شزومآ و  رد  ذوفن  لثم  هچ  دـننک - لابند  دـج  روط  هب  ریزو  یاقآ  منکیم  شھاوخ  ار  نیا  و   - دوشیم لابند  دوشیم و 

ناشدوخ یاھروشک  رد  دنربیم  هعومجم و  نیب  زا  دننکیم  ادج  ار  یدارفا  دنھدیم ]، رییغت   ] ار اھشزومآ  ار ، نیملعم  عضو  ار ، یسرد  یاھباتک  دنراد  وھایھ  نودب  ادص و  رس و 

یهنیمز رد  یتیـساسح  کی  هک  تسا  مزال  تسا . مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  نیا  دننک . ادیپ  ذوفن  دنھاوخیم  شرورپ  شزومآ و  رد  دننادرگیمرب . دـننکیم  تیبرت  حابـص  دـنچ  کی 

دصاقم دھاوخیم  ذوفن  نیا  اب  وا  دراد . رارصا  ارچ  وا  دینادب  دیاب  امش  ذوفن ؛ هب  دراد  رارصا  وا  دنشاب . بقارم  دنشاب و  هتشاد  تیـساسح ]  ] همھ دننک ، ادیپ  همھ  نمـشد  ذوفن 

لخاد رد  یتقو  دنک ، تراغ  ار  یروشک  کی  دھاوخیم  هک  وا  دینک  ضرف  نیاربانب  دننک ؛ رکف  وا  لثم  هک  دنک  تسرد  ییاھمدآ  دنک و  یتایلمع  ار  شدوخ  دیلپ  فادھا  ار ، شدوخ 

. درک هجوت  انعم  نیا  هب  یتسیاب  لاحرھ  هب  و  دریگیم . ماجنا  یناسآ  یتحارب و  تراغ  نیا  دندوب ، رکفمھ  وا  اب  دندوب ، قفاوم  تراغ  نیا  اب  هک  دندوب  یناسک  روشک 

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یبرغ و شور  یبرغ و  قطنم  رد  نز  تمرح  تسا و  یرازبا  ییالاک و  هاگن  هک  نز  هب  برغ  جیار  هاگن  لباقم  یهطقن  تسا ؛ نز  مارتحا  میرکت و  هاگن  یمالـسا ، یروھمج  هاگن 

زواجت ضرعت و  دروم  هک  درک  مالعا  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  نیمھ  رد  نز  یماظن  یتلود و  تاماقم  نیرتیلاـع  زا  یکی  هک  دـیدید  امـش  هتـسکش . مھ  رد  یبرغ  یگدـنز  کـبس 

. دننامیمن رانک  رب  دنتسین و  ناما  رد  نز  دروم  رد  یبرغ  قطنم  بیـسآ  زا  دنـسریم ، یـسایس  یعامتجا و  یرادا و  یالاب  یاھهبتر  هب  هک  ینانز  یتح  ینعی  ( ٨ (؛ هتفرگ رارق 

تٰقداـصلاو نیقدٰـصلاو  تٰتناـقلاو  نیتـنٰقلاو  تٰنمو  ـ ملاو نینموـملاو  تاملـسملاو  نیملـسملا  نا  دـنربارب : یناـسنا  یاھـشزرا  ظاـحل  زا  درم  نز و  هک  تـسا  نـیا  مالـسا  هاـگن 

؛ دـنراد ود  رھ  مھ  یکرتشم  فیاظو  دـنرادن . رگیدـمھ  اب  یتواـفت  چـیھ  یناـسنا  یھلا و  یاھـشزرا  دروم  رد  ناملـسم  نز  ناملـسم و  درم  رخآ ؛ اـت  ( ٩ ،) تٰرباصلاو نیربٰصلاو 

طوبرم ای  درم  هب  طوبرم  تسا ، کرتشم  یعون  هب  مادـک  رھ  یارب ]  ] هللالیبسیف داـھج  یهفیظو  تسا ، کرتشم  تمدـخ  یهفیظو  تسا ، کرتشم  فورعم  هب  رما  یهفیظو 

ناـمتخاس بیکرت  هژیو ، فیاـظو  نیمھ  ادا  رطاـخ  هب  لاـعتم  یادـخ  هک  دراد  یاهژیو  فیاـظو  درم  دراد ، یفیاـظو  نز  دـنراد ؛ یاهژیو  فیاـظو  مھ  مادـک  رھ  تسین . هژیو  نز  هـب 

راـختفا هاـگن  نیا  هب  اـم  و  تسا ، نز  هب  یمالـسا  یروھمج  هاـگن  مالـسا و  هاـگن  نیا  نیارباـنب  هدرک . قلخ  هدرک و  اـنب  هفیظو  نآ  اـب  بساـنتم  مھ  ار  اـھنآ  یحور  یمـسج و 

. دننکیم ملظ  دنراد  نز  هب  اھنآ  میدقتعم  مینز ؛ دروم  رد  یبرغ  یگدنز  کبس  یبرغ و  شور  یبرغ و  قطنم  هب  ضارتعا  اپ  ات  رس  ام  مینکیم ؛

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یگدنز کبس  زا  ییاھشخب  رد  نینچمھ  روشک و  ینارمکح  یاھشخب  روشک و  یرادا  یاھـشخب  یهمھ  رد  تسا  یداھج  یـشھج و  تکرح  کی  داجیا  لوحت ، زا  ام  دوصقم 

. اھدرکراک اھشور و  اھهویش و  رد  یروآون  بالقنا و  یساسا  طوطخ  لوصا و  تیوقت  ظفح و  هصالخ ، روط  هب  و  درک - مھاوخ  ضرع  ار  ییاھهنومن  دعب  الاح  هک   - یمومع

...

الثم تسا ؛ مزال  یلوحت  راک  کی  درک ، راک  دوشیمن  یئزج  یاھلحهار  هیـصوت و  تحیـصن و  اـب  درک . دروخرب  یتسیاـب  اـھنیا  اـب  هک  دراد  دوجو  مدرم  اـم  نیب  رد  یطلغ  تاداـع 

میدرک و یفن  ار  یرگیفارـشا  ام  الاح  هک  لمجت ؛ یهقباسم  قرب . فارـسا  یئاذـغ ، داوم  فارـسا  بآ ، فارـسا  دراد ؛ دوجو  فارـسا  ام  روشک  رد  فارـسا . یهیـضق  دـینک  ضرف 

هدرک تیارس  عقاو  رد  مھ  یفارشاریغ  تاقبط  هب  هنارگیفارشا  یاھشاپوتخیر  هک  تسا  اجنیا  لکشم  نکل  تسا  یتسرد  الماک  بلطم  دوخ  یاج  هب  هک  میدرمـش  تشز 

نیمھ روشک و  تیعمج  یریپ  ای  جاودزا ، نس  نتفر  الاب  ای  درک . هزرابم  نآ  اب  دـیاب  دراد و  دوجو  نوگانوگ  یاھراک  اھهداوناخ و  رد  اھجاودزا ، رد  لـمجت  یهقباـسم  هنافـساتم  و 

. دوب مھ  ناتسود  زا  یضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

بوـخ و رایــسب  تـکرح  نـیا  تـسا . مدرم  زا  هطــساویب  ندینــش  مدرم و  ناـیم  نـتفر  نـیمھ  هوـلج  کــی  دراد . ییاــھهولج  تـسا و  یاهدرتـسگ  یهلوـقم  ندوـب  یمدرم 

ندوب یمدرم  زا  یهولج  کی  نیا  دندز ، فرح  اھنآ  اب  دندینش ، اھنآ  زا  مدرم ، اب  مدرم ، نایم  رد  ناتـسزوخ  دنتفر  هک  دنداد  ماجنا  یـسیئر  یاقآ  بانج  زورید  هک  ینـسحتسم 

. تسا یبوخ  راک  رایسب  هک  تسا 

هاگن مدرم  هب  الاب  عضوم  زا  یرگیفارـشا و  یاھـشنم  زا  ندرک  یرود  شنم ، ٰیـشمم و  رد  ندوب  فلکتیب  تسا ؛ یمدرم  یگدـنز  کبـس  ذاختا  یهلئـسم  رگید ، یهولج  کـی 

اھتیلوئـسم و اـھتلود و  یهمھ  و  اـیند ، رد  تسا  لوـمعم  هـک  یرگیفارـشا  یاھـشنم  نـیا  زا  هـک  ندوـب  یمدرم  زا  تـسا  یرگید  یهوـلج  کـی  مـھ  نـیا  اـھنیا ؛ دـننام  ندرک و 

. درک بانتجا  دیاب  یگدنز ، شور  روج  نیا  هب  مدرم ، هب  هاگن  روج  نیا  هب  دنتسھ  التبم  نیلوئسم 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

تکرح کی  و  روشک ؛ یگنھرف  راتخاس  رد  میراد  لکـشم  ام  دراد . یبالقنا  یزاسزاب  کی  هب  زاـین  روشک  یگنھرف  راـتخاس  هدـنب ، ناـمگ  هب  هناـسر ، گـنھرف و  یهلئـسم  رد 

یبالقنا تکرح ] . ] تسین ندرک  تکرح  باسحیب  ندرک و  تکرح  اوھیب  ندوب » یبالقنا   » یانعم هنالقاع . هنادنمدرخ و  ینعی  یبالقنا » تکرح   » هتبلا تسا . مزال  یبالقنا 

یاھـشخب رد  ام  هک  ییاـھاطخ  نیا  زا  یلیخ  تسا ؛ اـنبریز  اـعقاو  گـنھرف  دـشاب . تمکح  هشیدـنا و  زا  یهتـساخرب  لاـح  نیع  رد  دوشب ، تکرح  دـیاب  یناـینب  دـشاب ، دـیاب 

زا یـشان  اھنیا  میراد ، طلغ  یگدنز  کبـس  ام  رگا  میراد ، هناروکروک  دـیلقت  ام  رگا  میراد ، فارـسا  ام  رگا  تسا . ام  نھذ  رب  مکاح  گنھرف  زا  یـشان  میھدـیم ، ماجنا  فلتخم 

ابلاغ یرگیفارشا ، یتالمجت و  یاھیگدنز  یدیلقت ، یاھیگدنز  دروآیم . دوجو  هب  ار  تالکـشم  نیا  لمع ، رد  هک  تسا  اھنھذ  رب  مکاح  گنھرف  تسا ؛ یگنھرف  تالکـشم 

. تسا طلسم  اھنھذ  یضعب  رب  هک  تسا  یایفارحنا  طلغ و  مکاح  گنھرف  روشک و  گنھرف  ثداوح ، نیا  رازفامرن  عقاو  رد  دراد . یگنھرف  یهشیر  اشنم و 

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 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یهدـنمزر اجنیا  ریخن ؛ اجنیا  تسا ؛ یداع  زیچ  کی  اھزیچ  نیا  ملظ و  لواپچ و  تراغ و  ناشیارب  یرھـش ، کی  رد  دوشیم  زوریپ  یرکـشل  کی  یتقو  هک  تسا  لومعم  اـیند  رد 

نیا یزوریپ ، یهنارکـش  رطاخ  هب  یزوریپ ، لاح  رد  هکلب  دوشیمن ، مک  یکدنا  شایھلا  دودح  تیاعر  شـصالخا و  دوشب ، مھ  زوریپ  رگا  گنج  نادیم  رد  هللالیبسیف  دھاجم 

هگن ار  اھنیا  هک  یھاگودرا  نآ  لـخاد  اـت  دوب  هتفرگ  هک  یتقو  زا  ار  اـم  ریـسا  هک  ینمـشد  ناـمھ  دـنتفرگیم ، ریـسا  هک  نمـشد  زا  اـم  ناگدـنمزر  دوشیم . مھ  رتشیب  اـھتیاعر 

هک یتقو  اھمدآ  نامھ  اھنآ - اب  دننکیم  هچ  هاگودرا  رد  دوب  مولعم  بخ  هک  مھ  اجنآ   - دندرکیم رازآ  ار  اھنآ  سب  زا  دندرکیم ، هدنز  دنتـشکیم و  ار  اھنیا  هناک  راب  دـنچ  دنتـشادیم ،

. تسا یمھم  یاھزیچ  کی  اعقاو  اھنیا  درکیم ؛ راتفر  وا  اب  شدوخ  لثم  دادیم ؛ بآ  وا  هب  دوب ، هنشت  رگا  درکیم ؛ نامرد  ار  وا  ام  یهدنمزر  دوب ، حورجم  رگا  دندشیم ، ام  ریسا 

نیا یگدنز  رد  شخبماھلا  یهتکن  ردق  نآ  درک . رظن  فرـص  نیا  زا  دوشیمن  اعقاو  هک  تسا  یاهتـسجرب  زیچ  کی  ام  یادھـش  ام و  ناگدنمزر  راتفر  رد  یمالـسا  یگدـنز  کبس 

یاھراک اب  ایند و  هب  دنناسانـشب  ار  یناریا  یهدنمزر  و  دنھدب ، ناشن  ایند  هب  ام  نادنمرنھ  ار  تیعـضو  نیا  زا  یاهنادـنمرنھ  ریوصت  کی  دراد  اج  اعقاو  هک  دراد  دوجو  نادـیھش 

. دنھدب رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  گرزب  یرنھ و 

« يگدنز کبس   » 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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مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا یگدنز  رد  شخبماھلا  یهتکن  ردق  نآ  درک . رظن  فرـص  نیا  زا  دوشیمن  اعقاو  هک  تسا  یاهتـسجرب  زیچ  کی  ام  یادھـش  ام و  ناگدنمزر  راتفر  رد  یمالـسا  یگدـنز  کبس 

یاھراک اب  ایند و  هب  دنناسانـشب  ار  یناریا  یهدنمزر  و  دنھدب ، ناشن  ایند  هب  ام  نادنمرنھ  ار  تیعـضو  نیا  زا  یاهنادـنمرنھ  ریوصت  کی  دراد  اج  اعقاو  هک  دراد  دوجو  نادـیھش 

. دنھدب رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  گرزب  یرنھ و 

فوخ الا  مھفلخ  نم  مھب  اوقحلی  مل  نیذلاب  نورـشبتسیو  دنیوگیم : ام  هب  نادیھـش  دنک . زاب  نادیھـش  مایپ  هب  ار  ام  شوگ  یتسیاب  دـیاهدرک ، مھارف  امـش  هک  یدوبدای  نیا 

یتسیاب هار  نیا  رد  دوب ، مدقتباث  یتسیاب  هار  نیا  رد  رگید ؛ تسا  ادخ  هار  درادـن ؛ هودـنا  سرت و  درادـن ، نزح  فوخ و  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  ( ١ ( ؛ نونزحی مھ  مھیلع و ال 

ار دوخ  شالت  دوخ ، یهزیگنا  دوخ ، قافتا  دوخ ، داحتا  دیاب  نادیھش  مایپ  ندینـش  اب  ناریا  تلم  دشن . لزلزتم  نانمـشد  یاھهسوسو  اب  دیاب  هار  نیا  رد  درک ، تکرح  تردق  اب 

هب تبسن  یرتشیب  تیلوئسم  ساسحا  یتسیاب  اھتشادگرزب ، نیا  رد  نادیھش  مایپ  ندینش  اب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  تسا . نیا  ام  هب  نادیھش  مایپ  دنک ؛ رتشیب 

نودـب شـالت ، نودـب  هک  مینکب  هجوت  مھ  همھ  دـننکب و  تیلوئـسم  ساـسحا  دـیاب  همھ  دنتـشاذگ ؛ اـم  راـیتخا  رد  دـندرک و  مھارف  اـم  یارب  ادھـش  نیا  هک  دـننکب  یتینما  نآ 

نیا لمحت  هللااشنا  تسھ ، ییاھیتخـس  هچنانچ  رگا  مھ  ام  یارب ]  ] الاح دـسریمن ؛ ییاج  هب  یتلم  چـیھ  اھیتخـس  زا  یرایـسب  لمحت  نودـب  هللالیبسیف ، تدـھاجم 

. دناسر دھاوخ  هلق  هب  دناسر ، دھاوخ  جوا  هب  ار  ناریا  تلم  اھیتخس 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  منکیم  هیکت  نیا  یور  نم  هکنیا  تلع  تفرگ . هدـیدان  یتسیاـبن  ید ) مھدزوـن  ماـیق   ) هیـضق نیا  رد  ار  مدرم  ینید  تریغ  شقن  هک  تسا  نیا  رگید  یهـتکن  کـی 

یاـھتنوشخ یقطنمیب و  هب  تـسا ، ینید  تریغ  زا  یـشان  هـک  ییاـھزیچ  هـکنیا  یارب  دریگیم  ماـجنا  یعیـسو  یگنھرف  شـالت  عـقاو  رد  دوـشیم و  غـیلبت  دـنیبیم  ناـسنا 

تینالقع اب  هارمھ  تسا ، راذگریثات  دھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  هک  ییاجنآ  رد  ینید ، تریغ  تسین ؛ روج  نیا  هیضق  هن ، هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  دننک . مھتم  قطنمیب 

تریغ نیا  دراوم  بلغا  رد  تسا و  یرادنید  قـمع  یهدـنھدناشن  تسا و  تینـالقع  زا  یاهبعـش  کـی  تریـصب  هک  تسا ، تریـصب  زا  یـشان  اـساسا  ینید  تریغ  و  تسا ؛

؛ دنتـسھ الاب  تینـالقع  یاراد  اـبلاغ  اـھنیا  دـنراد ، ار  ینید  تریغ  نیرتشیب  هک  ییاھتیـصخش  تسا . هارمھ  تینـالقع  اـب  هک  دـینیبیم  دـینکیم ، هاـگن  امـش  یتقو  ینید 

کبس ینید و  یگدنز  ینید و  گنھرف  نید و  هب  تبسن  تریغ  ظاحل  زا  هک  میتخانشن  میدیدن و  ام  ار  سک  چیھ  اعقاو  دوب ، ینید  تریغ  جوا  راوگرزب ؛ ماما  صخـش  شاهنومن 

. دنمشناد لقاع و  دنمدرخ ، دوب ؛ تینالقع  جوا  رد  لاح  نیع  رد  دشاب ؛ راوگرزب  ماما  لثم  ینید  ماکحا  ینید و  یگدنز 

مالسلامھیلع  / ١۴٠٠/١١/٠٣ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ام یاـھناوج  زورما  تسا . اـھلاوس  هب  خـساپ  لـحم  تسا ، یولع  فراـعم  یمالـسا و  فراـعم  میھاـفم  نیرتمھم  ناـیب  لـحم  تسا ، ناـیب  لـحم  تسا ، نییبـت  لـحم  تئیھ 

ندیـشیدنا و لاوس ، اب  یهھجاوم  هار  تسا . اجهب  مھ ]  ] لاوس دـنراد ، لاوس  یلوصا  لئاسم  یهرابرد  دـنراد ، لاوس  یگدـنز  کبـس  یهراـبرد  دـنراد ؛ ینوگاـنوگ  یاـھلاوس 

لاوس دـیآیم . دوجو  هب  زورهبزور  هک  یددـعتم  ناوارف  تالاوس  هب  خـساپ  تسا ؛ تائیھ  نیمھ  راک  نیا  مھم  زکرم  دریگب ؛ ماجنا  تاـئیھ  رد  دـیاب  راـک  نیا  تسا ؛ نداد  خـساپ 

هب ملع ، هب  شناد ، هب  درک  لیدبت  ار  نیا  تسا  نکمم  دروآیم و  دوجو  هب  ار  لاوس  هک  تسا  وا  یعالطایب  وا و  لھج  نیا  هک  دنادب  دراد  لاوس  هک  یسک  اھتنم  درادن ، یداریا 

دوشب هداد  خساپ  دیاب  درادن ، مھ  یلاکشا  دوشب ، حرطم  دیاب  لاوس  هن ، تسا ؛ هنوراو  زیچ  همھ  دنک  لایخ  هک  دوشن  نیا  بجوم  لاوس  نیا  دراد ، لاوس  هک  یسک  ییاناد .

. تسا تئیھ  یانعم  زغم و  نیا ، دشاب ؛ تفرعم  ملع و  زکارم  رد  دشاب ، اھتئیھ  رد  دیاب  شخساپ  و 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تکرح نایرج و  کی  رد  یـصاخ ، یهطقن  کی  رد  ار  یلم  تردـق  تسا . هتـسویپمھهب  یهعومجم  کـی  تسا ؛ هعومجم  کـی  تسا ، بکرم  رما  کـی  مییوگیم  هک  یلم  تردـق 

رکذ ار  اھنیا  زا  دروم  دنچ  نم  الاح  هک  دیآیم  دوجو  هب  یلم  تردـق  دـش ، عمج  اھنیا  رگا  هک  دراد  دوجو  رـصانع  زا  یاهعومجم  هک  تسا  یرما  کی  هکلب ] ، ] دـید دـیابن  یـصاخ 

داصتقا و یهلئسم  رگید ، شخب  کی  دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  رارطضا  عقاوم  رد  هک  دشاب  عمجرطاخ  دناوتب  تلم  کی  تسا ؛ یعافد  تردق  تینما و  رصنع ، کی  منکیم ...

یساملپید یسایس و  ینزهناچ  تردق  تسایس و  رگید ، نکر  کی  دنشاب . رطاخ  شیاسآ  راچد  تشیعم  ظاحل  زا  مدرم  هک  تسا  رثوم  رایسب  مھ  نیا  تسا ؛ یمومع  هافر 

دنناوتب یـساملپید  تسایـس و  یاھنادـیم  رد  هک  دـشاب  هتـشاد  یناـگربخ  ناگدـیزگرب و  یتـلم  کـی  یروـشک و  کـی  هک  تسا  یلم  تردـق  زا  یـشخب  کـی  مھ  نیا  تسا ؛

هچنانچ رگا  تسا . تردـق  نکر  کی  مھ  نیا  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  گنھرف و  رگید ، نکر  کی  دـنروایب . تسد  هب  دـننک و  تیبثت  ار  تلم  عفانم  دـننک ، هرکاذـم  دـننک ، ینزهناچ 

رد یدیدش  فعض  نیا  اعبط  دنشاب ، هتشادن  ار  ناشدوخ  رقتـسم  گنھرف  دنـشاب و  نارگید  رظن  یار و  نودب  عبات  نارگید و  ریـسا  عبات و  یگدنز ، کبـس  ظاحل  زا  تلم ] کی  ]

. تسا یلم  تردق 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد اـم  فلتخم . یاـھهنیمز  رد  تسا  یمالـسا  یلاـع  میھاـفم  نییبـت  دـنک ، لـمع  یرثوـم  حالـس  کـی  تروـص  هب  یھجو  نیرتـھب  هب  دـناوتیم  هک  یزیچ  نآ  زورما  نم  رظن  هب 

طوبرم لئاسم  یهنیمز  رد  میراد . دایز  تسا ، نیریـش  باذـج و  ایند  یارب  هک  ینتفگ  لباق  یاھفرح  میراد ؛ دایز  هتفگن  یاھفرح  یفراعم ، لئاسم  یتفرعم ، لـئاسم  یهنیمز 

ثحب ملق  کی  تسا ، تاناویح  اب  یهلماعم  ثحب  ملق  کی  تسا ، تسیز  طیحم  ثحب  ملق ، کی  الاح  دـینک  ضرف  میراد . هتفگن  فرح  یلیخ  اـم  یمالـسا ، یگدـنز  کبـس  هب 

درک و صیلخت  یمالسا  نوتم  نورد  زا  دوشیم  ار  اھنیا  هک  یایمالـسا  فراعم  دراد ؛ باذج  یاھفرح  مالـسا  اھنیا  یهمھ  رد  رگید . تسا  یگدنز  کبـس  اھنیا  تسا ؛ هداوناخ 

. تشاذگ همھ  رایتخا  رد  درک و  دیرجت 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ــ  اھنیا دـننام  یبالقنا و  تلود  یبالقنا ، سلجم  تسا ــ  یبالقنا  تالیکـشت  تلود  یتیریدـم  تالیکـشت  الثم  هک  الاح  بخ   » دـنیوگن یـضعب  هک  دوشیم  بجوم  یرگهبلاطم 

ناـکما ناـشروضح ، ناـکما  هـکنیا  رطاـخ  یارب  تـسا ، رتـشیب  تاـقوا  یھاـگ  ناشــشقن  تـفگ  ناوـتیم  اـقافتا  ریخن ، تـسیچ »؟ یبــالقنا  یاھوجــشناد  شقن  ــالثم  رگید 

. دیھدب ماجنا  دیناوتیم  هک  تسا  یرگهبلاطم  نیمھ  دراوم ، زا  یکی  تسا . رتشیب  زورما  ناشتیلاعف ،

تلادع یهلئـسم  لثم  درک ، یرگهبلاطم  ناوتیم  اھنیا  یهمھ  رد  هک  دراد  دوجو  مھ  یرگید  ناوارف  یاھلاثم  دشاب ؛ ناینبشناد  دیلوت  هک  مدز  لاثم  ار  لاسما  راعـش  نم  الاح 

زا ناوتیم  درک ؛ یدج  لمع  تساوخرد  درک و  یرگهبلاطم  اعقاو  اھنیا  دروم  رد  ناوتیم  هک  تسا  یلئاسم  همھ  اھنیا  یگدنز ؛ کبس  یهلئـسم  گنھرف ، یهلئـسم  یداصتقا ،

. تسرد لالدتسا  اب  قطنم و  اب  مدرک  ضرع  اھتنم  تساوخ ، نیلوئسم 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

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 

« يگدنز کبس   » 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 
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؛ 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 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

[ کی ، ] تسا ییاھزیچ  کی  درادن ؛ زومآشناد  نیا  یهدنیآ  زورما و  لاح  هب  یاهدیاف  چیھ  هک  دوشیم  سیردت  ییاھشناد  ام  یاھناتسبد  رد  دیاش  ام و  یاھناتسریبد  رد  نالا 

. دینک فذح  دینک ، ییاسانـش  ار  اھنیا  دنکیمن ؛ کمک  اھنیا  هب  ملع  تفرـشیپ  رد  دنکیمن ، کمک  اھنیا  هب  یگدنز  یهلئـسم  چیھ  رد  دوریم و  مھ  ناشدای  هک  تسا  یتاینھذ 

ار دادعتسا  نآ  دھدب ، دشر  شدوخ  دادعتسا  تھج  رد  ار  نآ  دنک ، ییاسانش  ار  وا  دادعتـسا  دنک ؛ افوکـش  ار  ناوجون  ناوج و  دادعتـسا  دناوتب  هک  تسا  یملع  نآ  عفان ، ملع 

کی الاح  هکنیا  اما  دوب  دھاوخ  راذگریثات  روشک  یلاعت  تفرـشیپ و  رد  اعبط  دعب  عفان ؛ ملع  دوشیم  نیا  دنکب ؛ مھارف  یلمع  ینھذ و  یهیامرـس  وا  یهدنیآ  یارب  دنک ؛ افوکش 

دوب و مھ  ریزو  یاقآ  تبحص  رد  هک  دوشب  فرص  اھتراھم  شزومآ و  هب  تقو  زا  شخب  کی  درادن .] هدیاف   ] نیا هن  مینک ، ریزارس  زومآشناد  نھذ  هب  ار  دمآراکان  تاظوفحم  تشم 

تالکشم زا  یکی  ییارگنوناق ؛ مظن و  دریگب . دای  هسردم  رد  دیاب  هچب  ار  اھنیا  یعامتجا ، یراکمھ  نواعت ، یمالـسا ، یگدنز  کبـس  ار . هیـضق  نیا  دینک  لابند  تسا ، بوخ 

طابـضنا و مظن و  دـیاب  یناوج  زا  یناوجون و  زا  ام  دراد ؛ دوجو  الومعم  اـھنیا  دـننام  یگداوناـخ و  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاھیطابـضنایب  یهلئـسم  اـم 

وا هب  تراـھم  کـی  ناونع  هب  ار  نیا  دـیناوتیم  امـش  دوشب ؛ هنیداـھن  دـناوتیم  ناوجون  رد  ناوج ، رد  هعلاـطم  قیقحت و  ساـسحا  هعلاـطم ، حور  میریگب . داـی  ار  نوناـق  زا  تیعبت 

هتـشاد دوجو  اھنآ  رد  هزیگنا  نیا  هک  یتقو  دـننک  هزرابم  یعامتجا  یاھبیـسآ  اب  دـنناوتیم  همھ  دارفا  یعامتجا ؛ یاھبیـسآ  اب  هزرابم  یداـھج ؛ یاـھتیلاعف  دـینکب . لـقتنم 

. دشاب

١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

… منکب ضرع  مھاوخیم  هیـصوت  دـنچ  نارگید ، هچ  ناـناوج و  هچ  لاـعف ، دارفا  یداـصتقا ؛ یـسایس و  یعاـمتجا ، یبـالقنا ، یهصرع  نـالاعف  هب  منکب  هیـصوت  دـنچ  مھاوخیم 

رب ینیچقرع  کی  هک  یـسک  هب  دوریم  اھیـضعب  نھذ  عجترم ،»  » مییوگیم یتقو  اـم  هچ ؟ ینعی  عجترم » . » دـنوشب ریگاـج  دـننک و  ذوفن  روشک  رد  عاـجترا  یاـھهدر  دـیراذگن 

؛ دوب ام  روشک  رد  عضو ]  ] نیا تسا . عجترم  نیا  تسا ؛ یبرغ  یگدنز  کبس  تسایس و  عبات  یگدنز ، کبـس  تسایـس و  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  عجترم  هن ، تسا ؛ شرس 

نیا تـسا  نـکمم  تـسا . عـجترم  ددرگرب  نآ  هـب  سک  رھ  دز ؛ سپ  ار  نآ  دـمآ  بـالقنا  دوـب ، روـشک  رد  یبرغ  یگدـنز  کبـس  یوـلھپ ، یهتـسباو  دـساف و  تیمکاـح  نارود  رد 

یبرغ یگدنز  کبس  گنھرف و  یگدنز و  تمس  هب  هک  یسک  رھ  تسا . عجترم  اما  دنزب ، مھ  یوسنارف  نلکدوا  نویپاپ و  یل و  راولش  ترشیت و  تسا  عجترم  هک  یصخش 

. دنک ذوفن  دوشب و  ریگاج  روشک  یهندب  رد  عاجترا  دیراذگن  دورب ؛ عاجترا  تمس  هب  ناتروشک  دیراذگن  تسا . عجترم  وا  دورب ،

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ربدـت  زا  نیموصعم ، تانایب  زا  مینک  هدافتـسا  مینک ، رکف  میناوتب  ام  هچنانچ  رگا  هک  هدرک  نایب  ار  جـح  تمکح  یهمھ  ابیرقت  هاتوک  یهلمج  کی  رد  جـح  یهراـبرد  میرک  نآرق 

؛ رگید تسین  مھ  هبعک  طقف  هتبلا ] [ ؛ سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  دیامرفیم : هدـئام  یهروس  نیمھ  رد  دـیمھف . دوشیم  اھزیچ  یلیخ  هملک  کی  نیا  زا  نآرق ،

سانلل امایق  تسیچ ؟ یارب  اھنیا  یهمھ  ار ــ  فیرـش  یهبعک  صوصخ  هن  دنک ، نایب  دھاوخیم  ار  جـح  یهعومجم  هک  اھنیا ــ  لاثما  دـئالق و  یدـھ و  مارحلارھـش ، دراد ]  ] دـعب

[ ینعی [ ؛ تسا یـشلا " هب  موقی  ام   " یانعم هب  اجنیا  رد  مایق  دـنیوگیم  دـناهدرک و  انعم  ریـسفت  لھا  تغل و  لھا  ار  مایق  تسین . یردـصم  یانعم  هب  اجنیا  رد  ماـیق » . » تسا

یلیخ نیا  تسا ؛ رشب  یگدنز  نوتـس  جح ، هک  دیوگیم  لاعتم  یادخ  اجنیا  تسا . مایق  نوتـس ، نآ  مایق ؛"  " دنیوگیم نیا  هب  دنکیم ؛ نوتـس  کی  هب  هیکت  یئانب  کی  نوتس ؛

لام تسا ، سان  لام  تسین ؛ هعومجم  کی  تیعمج ، کی  لسن ، کـی  دادـعت  رفن ، دـنچ  نآ ، نیا و  امـش و  نم و  لاـم  تسا ؛ ساـن  لاـم  تسا ؛ ساـنلل " اـمایق  . " تسا مھم 

یلم تورث  یهراـبرد  یکی  هدـش : هدرب  راـک  هب  نآرق  رد  ماـیق  یهملک  نیا  هبترم  ود  هتفر ؛ راـک  هب  نآرق  رد  راـبود  ماـیق »  » یهملک نیا  رـشب . یارب  تسا  ماـیق  تـسا ، تیرـشب 

و هداد ، رارق  هعماج  ماـیق  یهلیـسو  لاـعتم  یادـخ  ار  تورث  هعماـج ، رد  ار  لاـم  ار ، لاوما  تسا . اـجنیا  طـقف  نیا  اـمایق ؛ مکل  لـعج هللا  یتلا  مکلاوما  اھفـسلا  اوتوت  ـال  تسا :

مھ یکی  دراد . نآ  هب  جایتحا  رشب  یدام ، یهبنج  ظاحل  زا  دراد ؛ لام  تورث و  هب  زاین  دنکب . تکرح  دناوتیمن  هعماج  هک  تورث  نودب  لام و  نودب  رگید ؛ تسا  نیمھ  مھ  شعقاو 

. تسا مایق  مھ  اجنیا  سانلل ؛ امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  تسا : اجنیا 

یونعم عفانم  نیا ، زا  شیب  اما  تسھ  مھ  یدام  عفانم  لماش  عفانم ، نآ  مھل ؛ عفانم  اودھـشیل  دراد : مھ  یدام  یهبنج  هتبلا  درادـن ، یدام  یهبنج  طقف  ماـیق  اـجنیا  بخ ،

ــ  جح لامعا  عومجم  جح ، لامعا  نیمھ  رد  ینعی  جـح ــ  رد  امـش  هچنآ  تسا . نیا  جـح  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  نداد  دای  تسا ، یقالخا  عفانم  تسا ، یراتفر  عفانم  تسا ،

تکرح اج  کی  دننک ؛ باختنا  یروج  هچ  ار  ناشیگدنز  ناکرا  یتسیاب  هک  دـھدیم  میلعت  مھ  هب  لصتم  یپردیپ و  یاھلـسن  هب  ینعی  امش ، هب  عومجم  رد  دیھدیم ، ماجنا 

. تسا یتسیزمھ  میلعت  مھ  اج ] کی  ، ] تسا زیھرپ  اج  کی  تسا ، نوکس  اج  کی  تسا ،

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  بجاو  تسا . یتسیزهداس  نیا  دناشوپب ؛ ار  امـش  ندب  هک  نیمھ  طقف  درادـن ؛ دوجو  مارحا  رد  یدایز  سابل  چـیھ  ینعی  رگید ؛ تسا  یتسیزهداس  رھظم  مارحا ،

درک و یتسیزهداس  دوشیم  هک  دیریگب  دای  دیریگب ؛ دای  ار  راک  نیا  هک  دیوگب  دھاوخیم  اما  هن ، دـینک ؛ یگدـنز  مارحا  اب  دیـشوپب و  سابل ]  ] یروج نیا  یگدـنز  یهمھ  رد  امش 

رطاخ هب  ملاع  تالکـشم  اھیتخبدب و  زا  یرایـسب  دینک ، هاگن  امـش  رگا  تسا . یتسیزمھ  ینعی ]  ] یلبق عوضوم  نامھ  لثم  زاب  مھ  نیا  درک . جیورت  ار  یتسیزهداس  دـیاب 

رد الاح  اج ، همھ  رد  هتبلا ] [ ؛ دوشیم اھزیچ  نیا  فرـص  دراد  ملاـع  تورث  زا  یمیظع  شخب  تسا ؛ اـھنیا  دـننام  اـھیتسرپلمجت و  اھیرگیفارـشا و  اـھیھاوخهدایز و  نیا 

جح تیصوصخ  ینعی  یتسیزهداس ؛ هب  دیفظوم  اجنیا  اما ] [ ــ  دوشیم اھزیچ  نیا  فرص  دراد  ربارب  اھدص  ربارب ، اھهد  رگید  یاھاج  رد  روج ــ  نیمھ  هنافساتم  مھ  ام  روشک 

، تسا میلعت  کی  مھ  نیا  دیـشاب . هتـشاد  یتسیزهداس  روج  نیا  ار  زور  دنچ  نیا  امـش  دـیاب  ینعی  دـھدیم ؛ میلعت  یروج  نیا  دـھدب ، میلعت  دـھاوخیم  یتقو  هک  تسا  نیا 

یارب جح  رد  یگدنز ، کبـس  یگدنز و  یلـصا  طوطخ  یگدـنز ، یـساسا  لئاسم  زا  یلیخ  دراد . جـح  هب  یهیکت  یگدـنز  نیا ؛ ینعی  سانلل » امایق  … » تسا یگدـنز  کبس 

دـصراھچ رازھ و  تسا ؛ اھلـسن  یهمھ  لام  تسین ، لسن  نیا  لام  نیا  و  دـیریگب ؛ دای  ار  اھنیا  دـیناوتیم  جـح  رد  هجوت  جـح و  رد  ربدـت  لمات و  اب  ینعی  دـیآیمرد ؛ بآ  زا  امش 

هملک کی  رد  لاعتم  یادـخ  تسا . روج ]  ] نیا جـح  تمایق ؛ مایق  ات  تشاد  دـھاوخ  دوجو  یھلا  لضف  هب  لاـس  نارازھ  مھ  نیا  زا  دـعب  دراد ، دوجو  نیا  هک  تسا  یدـنا  لاـس و 

. سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  هدرک : نایب  ار  اھنیا 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

تما دناوتیم  دوش ، هارمھ  تسا ــ  زمر  زار و  رپ  یهضیرف  نیا  رگید  یساسا  یهیاپ  هک  تیونعم ــ  رکذ و  اب  نوچ  هک  تسا  جح  یـساسا  یهیاپ  ود  زا  یکی  ناناملـسم  تدحو 

نید و  تسا ؛ یونعم  یـسایس و  رـصنع  ود  نیا  زا  یبیکرت  جح ، دھد . رارق  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » قادصم ار  نآ  دـناسرب و  تداعـس  تزع و  جوا  هب  ار  یمالـسا 

. تسا تیونعم  تسایس و  زا  یتمظعاب  هوکشرپ و  یهزیمآ  مالسا  سدقم 

« يگدنز کبس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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راک هب  اـم  یاـھتلم  ناـیم  رد  تیونعم ، تدـحو و  ینعی  شخبیگدـنز ، ریـسکا  ود  نیا  ندرک  تسـس  یارب  ار  یھوبنا  شـشوک  ریخا ، خـیرات  رد  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد 

تدش شرتسگ و  اب  ار  تدحو  و  دننکیم ، قمریب  گنرمک و  تسا ، یدام  ینیبهتوک  زا  هدمآرب  یونعم و  حور  زا  یھت  هک  یبرغ  یگدنز  کبـس  جـیورت  اب  ار  تیونعم  دـناهتفرگ .

. دنشکیم شلاچ  هب  ایفارغج  داژن و  گنر و  نابز و  دننام  هقرفت  موھوم  یاھهزیگنا  هب  ندیشخب 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یهلیـسو  هب  هک  ار  یتشونرـس  دنتـساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دنھدب ؛ رییغت  ار  ناریا  تشونرـس  دنتـساوخیم  دـننک ، یزادـنارب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـساوخیم  اھنآ 

کی تشاد ، یدیدج  مایپ  کی  ناریا  تلم  دننک . هفخ  ولگ  رد  ار  ناریا  تلم  یادص  دنتساوخیم  دوب . نیا  فدھ  دننک ؛ ضوع  ار  ناریا  تشونرس  دنھدب و  رییغت  دشیم ، میـسرت 

کبـس کی  تسا ، یگدـنز  یارب  هزات  بیترت  کی  تسا ، دـیدج  فرح  کـی  ینید » یرـالاسمدرم  . » تسا ون  فرح  کـی  یمالـسا » یروھمج  . » درک هضرع  اـیند  هب  ییون  فرح 

ملظ اب  یهلباقم  مایپ  تسا ، ییوگروز  لباقم  رد  میلـست  مدع  مایپ  تسا ، یگداتـسیا  مایپ  تسا ، تمواقم  مایپ  هک  مایپ  نیا  دنتـساوخ  تسا ؛ اھتلم  یگدـنز  یارب  دـیدج 

نیا یهمھ  ناریا  تلم  دوب ؟ هچ  ناریا  تلم  خـساپ  الاح  بخ  دوب ... نیا  فدـھ  دـننک ؛ هفخ  ار  مایپ  نیا  دنتـساوخ  دـسرن ؛ تسا  یللملانیب  ضیعبت  اب  یهلباقم  ماـیپ  تسا ،

زیگناروش رایـسب  لصف  کی  نیا  متفگ  هکنیا  داتفا . قافتا  دتفیب ، قافتا  دنتـساوخیم  اھنآ  هک  یراک  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  و  دیـشک ، الاب  ار  شدوخ  درک و  یثنخ  ار  اھفدـھ 

نآ لباقم  یهطقن  و  دندرک ، جرخ  همھ  نیا  شیارب  دنتشاد و  ار  شیوزرآ  دندوب و  شلابند  اھنآ  هچنآ  سکع  تسرد  تلم  تسا . تھج  نیا  زا  تسا ، یروآناجیھ  لصف  تسا و 

. دناسر ققحت  هب  ار 
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