
جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوـشیم و حرطم  ینید  تیلوئـسم  ناـمیا و  یهناوتـشپ  اـب  هک  تسا  ینید  یرـالاسمدرم  ناـمھ  یقیقح  یرـالاسمدرم  تسا . یئوـجقح  تلادـع و  یدازآ و  نـید  مالـسا 

اعدا اـھیئاکیرمآ  هک  یئیـسارکومد  دـنکیم . لـمع  اـکیرمآ  لاـثما  یـسارکومد  زا  رتیمدرم  رتهناـقداص و  رتنئمطم و  رایـسب  تسا  دوھـشم  یمالـسا  ناریا  رد  هک  روطناـمھ 

دھدب ام  هب  مھ  یئامرخ  یهناد  رگا  یتح  نمـشد  تسا . رابتراسخ  ناشکـشوم  بمب و  هلولگ و  یهزادـنا  هب  داد  دـنھاوخ  یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  مدرم  هب  دـننکیم 

ریخا یاھلاس  نیمھ  رد  یتح  اھراب و  ار  نیا  ایـسآ  برغ  هناـیم و  رواـخ  اـقیرفآ و  رد  یمالـسا  تما  دـشاب . هدرکن  هدنـشک  یرھز  زا  هتـشابنا  ار  نآ  هک  دوب  نئمطم  ناوتیمن 

. دناهدومزآ

رد یناگمھ ، و  عونتم ، و  هناھاگآ ، و  دـنمفدھ ، یتضھن  تکرح و  دراد : زاین  جـح  یوگلا  زا  یریگسرد  هب  هشیمھ  زا  شیب  یریطخ  ساسح و  عاضوا  نینچ  رد  یمالـسا  تما 

.. مالسا میقتسم  طارص  رب  ینآرق و  یاھفدھ  تمس 

نادمھ  / ١٨/١٣٨٣/٠۴ هژون  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  رد  تانایب 

رد یناھج ، یاھگنج  رد  دندش ؛ ینابرق  فلتخم  یاھگنج  رد  ناسنا  ردـقچ  یرابکتـسا  یاھتردـق  یھاوخهدایز  رثا  رب  ملاع  فارطا  رد  هتـشذگ  لاس  دـص  نیا  رد  دـینیبب  امش 

! دنتـشاد گنج  هب  جایتحا  دوخ  عاتم  شورف  یارب  حالـس  یهدـنزاس  یاھهناخراک  نابحاص  هک  دـش  هتخادـنا  هار  هب  رطاخ  نیا  هب  طقف  هک  ییاھگنج  رد  ییهقطنم و  یاھگنج 

اب دشاب ؛ رادروخرب  شمارآ  زا  مدرم  یگدنز  و  تابث ، حلص و  زا  ایند  دنراذگیمن  ناشدوخ  عفانم  یارب  یداصتقا  رگتراغ  یاھهاگتـسد  اھنآ  رـس  تشپ  یرابکتـسا و  نادنمتردق 

؛ تسا روطنیمھ  مھ  زورما  دننکیم . دراو  هبرـض  یرـشب  یایند  تمالـس  شمارآ و  هب  دننزیم ؛ هبرـض  اھناسنا  یگدـنز  هب  هناروزم  نیغورد و  یاھولبات  اب  نوگانوگ ، یاھمان 

روطچ تسا ، نایامن  دنھدیم  ماجنا  ایند  حطس  رد  هک  ییاھراک  یهمھ  رد  اھنآ  یهنازروعمط  یرشب و  دض  راتفر  هک  یناھج  یاھتردق  نیرتتریس  تشز  دینیبب  امـش  زورما 

یهقطنم و  هنایمرواخ ، یهقطنم  ام ، یهقطنم  دـننکیم و  دـیدھت  ار  اھهقطنم  دـنزادنایم ؛ هار  هب  لاجنج  دـنوشیم و  رھاـظ  اـیند  رد  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  یولباـت  اـب 

. دننکیم ناشدوخ  یاھدیدھت  نیمھ  لومشم  مھ  ار  یبرغ  یایسآ 

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

هن دـنراد -  یزیرهمانرب  مھدزون  نرق  زا  هنایم  رواـخ  یور  اـھنیا  دیـشاب . هتـشادن  یدـیدرت  چـیھ  نیا  رد  تساـکیرما ؛ یهیحاـن  زا  اـم ، یلیمحت  ینوریب  شلاـچ  نیرتمھم  زورما 

، دنھ سونایقا  تسا و  رگرامعتـسا  یاھتلود  رارقتـسا  لحم  هنارتیدم ، یایرد  . تسا دنھ  سونایقا  هنارتیدـم و  یایرد  نیب  لصاف  یهقطنم  هنایمرواخ  نوچ  برغ -  اھییاکیرما ،

شذوفن ناریا و  یور  سیلگنا  یاھراشف  دنشاب . توافتیب  نآ  هب  تبسن  دنتسناوتیمن  هک  هتفرگ ، رارق  ساسح  یهقطنم  ود  نیا  نیب  هنایم  رواخ  و  تارمعتـسم ؛ یهقطنم 

. دراد میمعت  هنایم  رواخ  یهمھ  هب  تبـسن  نیا  و  میدـش ؛ دـنھ  ینابرق  زور  نآ  ام  تفرگ و  ماجنا  دوب -  ایناتیرب  تلود  وزج  زور  نآ  هک  دـنھ -  زا  تظاـفح  یارب  مھدزون ، نرق  رد 

یهلئـسم لوا و  گنج  زا  دعب  ینامثع  تافرـصتم  میـسقت  یهلئـسم  تفن ، یهلئـسم  دش : ادیپ  مھ  یرگید  نوگانوگ  لماوع  دعب ، تساجنیمھ . زا  مھ  لیئارـسا  شیادـیپ 

نیا رد  ـالاح  دـنراد . یزیرهماـنرب  هناـیم  رواـخ  یهقطنم  یور  اـکیرما -  برغ -  راوخثاریم  رخآ  رد  مھ  دـعب  برغ ، درک . دـیدشت  ار  عوضوم  اـھنیا ، یهمھ  هک  یوروش ، شیادـیپ 

لوصا اـب  یمالـسا ،» یروھمج   » ماـن هب  یتلود  ناـھگان  تسھ ، زیچ  همھ  یـسایس و  ییاـیفارغج و  کـیژتارتسا  یدربـھار و  یهقطنم  تفن و  نآ  رد  هک  ساـسح  یهقطنم 

تسا هدرک  دنلب  رس  اکیرما ، یهنازواجتم  تسایس  هناملاظ و  ینابم  اب  تیدض  اب  شدوخ و 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دشاب هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هرـسکی ار  اھنآ  هک  ینادـنمتردق  نارادـمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دـھاوخ  اـپورا  بلق  اـت  یرادـیب  تکرح  نیا 

تکرح تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا  یگنھرف و  یاھتسایس  میلست 

. تسا یمیظع 

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/١٠ نیسح ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ماظن نادـیم  هب  تشاد ، هتنچ  رد  هک  هچنآ  یهمھ  اب  ناوت ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ -  گرزب ، ناطیـش  ینعی  اـیند -  رب  طلـسم  یـسایس  یتاـغیلبت و  یلاـم و  یماـظن و  یروتارپما 

؛ هداتفا ایند  رد  یقافتا  هچ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  لاس ، یس  زا  دعب  زورما  دروآیم . رد  وناز  هب  ار  بالقنا  هک  دوب  عمجرطاخ  دمآ و  بالقنا  نادیم  هب  دمآ ، یمالـسا  یروھمج 

. دننکیم فارتعا  نآ  هب  همھ  دننیبیم و  دنراد  همھ  ار  نیا  تسا ؛ هدروخ  تسکش  یلکب  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  یهدننکنییعت  ساسح  رایسب  تسایـس  دندمآرد . وناز  هب  اھنآ 

یاھمیژر زورما  دوب ؛ هتفر  اھنآ  تسد  زا  یولھپ  دساف  توغاط  میژر  طقف  زور  کی  دنداد . تسد  زا  ار  دوخ  کیدزن  نانامیپمھ  نارای و  نارودزم و  دندروخ . تسکش  نیطسلف  رد 

هک یاهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  نیمھ  ینعی  ایـسآ -  یبرغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  زورما  دـنلزلزتم . نیاربانب  دـننتفر ؛ تسد  زا  فرـش  رد  اـی  دـنتفر  اـھنآ  تسد  زا  یرگید 

لاس یس  رد  یزور  کی  دنوشیم . نادیم  دراو  یمالـسا  راعـش  اب  ناناوج  زورما  تسا . هدنز  هقطنم  نیا  رد  مالـسا  زورما  تسا . یوزنم  دنتـشاذگ -  هنایمرواخ »  » ار نآ  مسا 

زورما دشیم ؛ لسوتم  پچ  یاھراعـش  هب  دـنزب ، یفرح  یبالقنا  یلم و  یاھهزیگنا  زا  تساوخیم  یـسک  رگا  اقیرفآ ، لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  شیپ ، لاس  لھچ  شیپ ،

مک نیا ، نآرق . تسا و  مالـسا  عطاق ، نخـس  جـئار ، یهکـس  جـئار ، فرح  هقطنم ، نیا  رد  زورما  تسا . هدـش  هداد  لیوحت  نادهلابز  هب  اھفرح  نیا  تسا ، هداتفارود  اھفرح  نیا 

هب اـھنآ  تشارفارب ، مچرپ  هقطنم  نیا  رد  نآرق  مالـسا و  ماـن  هـب  یمالـسا  یروـھمج  دـش ، زوریپ  یمالـسا  بـالقنا  یتـقو  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  نـیا  تـسا ؟ یدرواتـسد 

لباقم رد  ار  نیا  دراد  ام  زورما  ناوج  هدـمآ . شیپ  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دـنراذگن ؛ هک  دـندرک  شالت  اذـل  دـیایب ، شیپ  یزیچ  نینچ  تسا  نکمم  دـنتفگ  دـندیزرل . ناـشدوخ 

. دنیبیم شدوخ 

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

یساسح یهقطنم  دازآ و  یاھایرد  اب  طابترا  ایرد و  ود  اب  ام  یگیاسمھ  میاهتفرگ . رارق  یساسح  یاج  ام  تسا . روج  نیمھ  مھ  یاهقطنم  یئایفارغج و  تیعقوم  ظاحل  زا 

مھارف قرش  هب  برغ و  هب  ار  ام  یسرتسد  میاهتفرگ -  رارق  ساسح  یهقطنم  نیا  شخب  نیرتمھم  زا  یکی  رد  ام  دراد -  دوجو  اپورا  ایسآ و  نیب  ینعی  برغ ، قرش و  نیب  هک 

. دراد شالت  هب  جایتحا  نیا  مینک ؛ لعفلاب  ار  اھتیفرظ  نیا  دیاب  تسا ؛ روشک  یاھتیفرظ  اھنیا  تسا . تازایتما  شاهمھ  اھنیا  دنکیم .

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

تاجن قباس  یوروش  لاگنچ  زا  لاس  داتشھ  زا  سپ  یبرغ  یایـسآ  زاقفق و  ناکلاب و  یاھروشک  تسا . گرزب  یفدھ  زین  اھتـسینویھص  یهدنرد  لاگنچ  زا  نیطـسلف  یدازآ 

؟ دبای تاجن  ملاظ  یاھتسینویھص  تراسا  زا  لاس  داتفھ  زا  سپ  دناوتن  مولظم  نیطسلف  ارچ  دنتفای ؛

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هکلب تلم ، کی  رد  هن  یرادیب ، ساسحا  تیوھ ، ساسحا  هکنیا  میتشادن . یمالسا  یاھروشک  رد  ار  یتیعـضو  نینچ  نامخیرات ، لوط  رد  ام  تسا . یمالـسا  یرادیب  یکی 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 1 
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نیا میتشادن ؛ زگرھ  هتشذگ  رد  ام  ار  نیا  دشاب ، مالسا  هب  یکتم  تیوھ ، ساسحا  نیا  یرادیب ، ساسحا  نیا  دیایب و  دیدپ  یمالـسا  یاھروشک  زا  یددعتم  یاھروشک  رد 

یاھتیرثکا لماش  روشک  اھهد  دـنھدیم ، لیکـشت  ار  اـیند  تیعمج  زا  مین  دراـیلیم و  کـی  اھناملـسم  نوچ  تسا . لوحت  یهناـشن  تسا ، هناـشن  کـی  نیا  تسا ؛ زورما  لاـم 

یهسدـنھ هشقن و  تخاس و  رد  لوحت  کی  یهدـنھدناشن  تسین ؛ یداع  رما  کی  یرادـیب  نیا  نیاربانب  دـنراد ، رارق  یـساسح  یاھاج  مھ  اھروشک  دنتـسھ و  ناملـسم 

. تسایند دیدج 

یهیـضق دوب . قفومان  زیخ  نیا  دنتـشادرب ، یزیخ  کـی  تساـم . یهقطنم  رب  رتشیب  هچرھ  طلـست  یارب  اـکیرمآ ، یربھر  هب  برغ  قفوماـن  زیخاـن  شزیخ  رگید ، یهناـشن  کـی 

؛ دوب هدش  یزیرهمانرب  الماک  اھنیا  هن ، دشاب ؛ هدمآ  دوجو  هب  یعفد  یروف و  ینآ ، میمـصت  کی  ساسا  رب  هک  دوبن  یثداوح  دوبن ؛ یعفد  یایاضق  ناتـسناغفا ، یهیـضق  ای  قارع 

. دوب هقطنم  نیا  لک  رب  اکیرمآ  یربھر  یزاتشیپ و  هب  برغ  لماک  طلست  مھ  فدھ 

هب اجک ؟ هب  کیدزن  اپورا . زا  اجک ؟ زا  رود  تسین . تسرد  هنایم  رواـخ  کـیدزن ، رواـخ  رود ، رواـخ  ریبعت  هناـیمرواخ . هن  میوگب ، ایـسآ » برغ   » ار هقطنم  نیا  مراد  رارـصا  نم  هتبلا 

هنایمرواخ تسا ، طسو  اج  رھ  تسا ؛ کـیدزن  رواـخ  تسا ، رتکیدزن  اـج  رھ  تسا ؛ رود  رواـخ  شمـسا  تسا ، رترود  اـپورا  زا  هک  یئاـج  رھ  تساـپورا ؛ اـیند  زکرم  ینعی  اـپورا .

رارق ایـسآ  برغ  رد  ام  دراد ؛ یطـسو  دراد ، یبرغ  دراد ، یقرـش  تسا ؛ یاهراق  کـی  ایـسآ  میرادـن . لوبق  ار  نیا  اـم  هن ، دـندرک ؛ اـھیئاپورا  دوخ  هک  تسا  یفیرعت  نیا  تسا !

. هنایمرواخ یهقطنم  هن  تسایسآ ، برغ  یهقطنم  شمسا  ام  یهقطنم  نیاربانب  میراد .

رارق یمیظع  ینغ و  رایـسب  عبانم  هقطنم ، نیا  رد  الوا  نوچ  تسا ؟ ساسح  هقطنم  نیا  ارچ  تسا . ساـسح  یهقطنم  نیا  رب  لـماک  طلـست  رگید ، یهناـشن  کـی  نیارباـنب 

بالقنا شیادیپ  زا  دعب  صوصخب  هدوب ؛ عقوت  لباق  راظتنا و  لباق  هشیمھ  یمالـسا  جوم  اجنیا  رد  ایناث  یژرنا . عبانم  لوا  یهجرد  رد  و  دراد ، زاین  اھنآ  هب  برغ  هک  یعبانم  دراد ؛

رب مھ  نامزمھ ، یهرطیـس  نیاربانب  دـننک . ادـیپ  هرطیـس  جوم  نیا  رب  هکنیا  یارب  دنتـشاد ، راظتنا  مھبم  وحن  هب  هشیمھ  ار  جوم  نیا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  یمالـسا و 

یئوج کی  زا  ات  درادیمرب  زیخ  هک  یـسک  لثم  دنداتفا ؛ هار  طسو  اما  دننک ، فرـصت  ار  هقطنم  نیا  دنرادرب و  یزیخ  کی  هک  درک  راداو  ار  اھنآ  یمالـسا ، جوم  رب  مھ  ینغ ، عبانم 

. تسا لوحت  یاھهناشن  زا  یکی  شدوخ  نیا  داتفا . یقافتا  نینچ  کی  دتفایم . بوج  طسو  دسریمن ، شروز  اما  دنک ، روبع 

یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. درمـش منتغم  دـیاب  ار  نیا  دوـشیم ؛ هدـیچرب  دراد  ناملـسم  یاـھتلم  هقطنم و  یاـھروشک  یاـھنھذ  یور  زا  تلفغ  یهدرپ  نیا  هک  دوـشیم  هدـید  دوـشیم ، ساـسحا  زورما 

 - تسایند بلق  ساسح  زکرم  دنتـشاذگ و  نآ  یور  ار  هنایمرواخ »  » مسا ناـشدوخ  لـیم  هب  اـھیئاپورا  هک  ایـسآ -  برغ  یهقطنم  اـقیرفآ و  لامـش  اـم ، ساـسح  یهقطنم 

مھم و تیعقوم  نیا  میراذـگن  مینادـب ؛ ردـق  ار  نآ  میـسانشب ، دـیاب  ار  تیعقوـم  نیا  تسا . هقطنم  نیا  یهدـنیآ  تشونرـس  نییعت  لاـح  رد  یمالـسا ، یرادـیب  تکرب  هب  زورما 

. تسا هنایمرواخ  ثداوح  بلق  رد  دراد و  رارق  ایاضق  نیا  نتم  رد  مولظم  نیطسلف  فیرش و  سدق  یهلئسم  دورب . تسد  زا  ساسح 

یهمھ اب  گرزب ، یاھتردق  نوخ  هب  هدولآ  یاھتسد  هک  تسا ، یتسینویھـص  یناطرـس  یهدغ  نیا  دوجو  رطاخ  هب  شتالکـشم  لئاسم و  زا  یرایـسب  ام ، ساسح  یهقطنم 

هب دناهدرک  هتـسباو  ار  ناشدوخ  تشونرـس  هک  دننکیم  زاربا  حیرـص  روط  هب  مھ  ایند  طلـسم  یاھتردق  رگید  دـنیوگیم ، حیرـص  اھیئاکیرمآ  دـننک . ظفح  ار  نآ  دـنھاوخیم  ناوت 

. تساھنآ ررض  هب  نیا  یتسینویھص . میژر  تشونرس 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ دـنکیم لوحتم  ار  هقطنم  خـیرات  دراد  هکنیاامک  دـنک ؛ لوحتم  ار  ناـھج  خـیرات  دـناوتیم  هک  تسا  یریـسم  کـی  تسا ؛ یمھم  ریـسم  مینکیم ، تکرح  میراد  اـم  هک  یریـسم 

نیا دـنیوگب -  هناـیمرواخ »  » نآ هب  دـنراد  تسود  اـھیئاپورا  هک  یاهقطنم  نیمھ  ایـسآ -  برغ  اـقیرفآ و  لامـش  ساـسح  مھم  یهقطنم  رد  هک  درکیم  لاـیخ  یک  دـینیبیم .

میژر دـیدھت  اـکیرمآ و  ناـیز  هـب  صوـصخب  برغ و  ناـیز  هـب  دـتفایم ، قاـفتا  هـک  مـھ  یثداوـح  تـسا . هدـشن  مـھ  ماـمت  تـسا ، هداـتفا  قاـفتا  دـتفیب ؟ قاـفتا  مـھم  ثداوـح 

رادقم کی  دنیوگیم ، اھنآ  رادقم  کی  دھد . خساپ  اھنیا  هب  دھاوخب  ناسنا  هک  درادن  تیمھا  ردقنیا  هک  یتسینویھص  میژر  نالوئسم  یاھیئوگهوای  الاح  تسا . یتسینویھص 

یھارمھ کی  هیـضق ، نیا  رد  اکیرمآ  اب  اھیئاپورا  یھارمھ  دـنرادن . یاهزیگنا  یلیخ  اھیئاپورا  دـنیاھنآ ؛ یاـھورهلابند  اـھیئاکیرمآ و  هدـمع ، دـنیوگیم . اـھیبرغ  زا  یـضعب 

یدـب یهرطاخ  یئاپورا  یاھروشک  زا  یلیخ  زا  ام  مدرم  دـننکیم . تقامح  دـننکیم ؛ اکیرمآ  نابرق  اکیرمآ ، گرمـشیپ  لثم  ار  ناشدوخ  دـنراد  تسین ؛ یاهنادـنمدرخ  هنالقاع و 

رگید یاھروشک  نکیل  ثیبخ ؛» سیلگنا   » میئوگیم ار  سیلگنا  میراد ؛ دب  یهرطاخ  یلیخ  سیلگنا  زا  هلب ، میرادن . یدب  یهرطاخ  ایناپـسا  زا  ایلاتیا ، زا  هسنارف ، زا  ام  دنرادن .

ار ناشدوخ  دننکیم ؛ بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  تلم  ینمـشد  تسا ، هنادنمدرخریغ  الماک  ام  رظن  هب  هک  اکیرمآ -  اب  یھارمھ  دـننکیم -  دـنراد  اھنیا  هک  یراک  نیا  اب  هن . یئاپورا 

. دننکیم روفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد 

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

رارق هراشا  دروم  راصتخا  اب  ار  ثداوح  نیا  زا  دروم  دنچ  تسا ؛ نایرج  رد  یرایسب  ثداوح  یمالـسا ، یهقطنم  رد  الک  اقیرفآ و  لامـش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  مایا ، نیا  رد 

نیرتھب اب  یلم  تنـس  ینوناق و  یهتـساوخ  نیا  هبناجهمھ ، شالت  مدرم و  تمھ  اب  هللادـمحب  هک  تسا  دـیدج  تلود  لیکـشت  مھم ، یهثداح  اـم ، دوخ  روشک  رد  میھدـیم .

یاھراک دش و  دـھاوخ  لیکـشت  تلود  درک ، دـھاوخ  حـلاص  یارزو  باختنا  هب  تبـسن  یمالـسا  یاروش  سلجم  هک  یاهفیظو  ماجنا  اب  یدوزب  هللااشنا  تفرگ و  ماجنا  یھجو 

مرتحم و روھمج  سیئر  لاح  لماش  یھلا  قیفوت  میراودیما  دناهدرک . عورـش  ار  اھراک  زا  یرایـسب  مھ  نونکامھ  هچرگا  درک ؛ دھاوخ  زاغآ  دراد ، هدھع  رب  هک  ار  یمھم  گرزب و 

، گرزب یاھراک  هک  دـنراد -  هدـھعرب  هک  ار  یگرزب  یاھراک  دـنناوتب  هک  دـنک  کمک  مھ  مدرم  یاعد  دـنک ، کمک  اـھنآ  هب  مھ  مدرم  یھارمھ  دـشاب و  روشک  یئارجا  نالوئـسم 

. دنناسرب ماجنا  هب  یھجو  نیرتھب  هب  دراد -  مھ  یگرزب  یاھیراوشد  دراد ؛ مھ  یگرزب  عفانم 

کی تسا . هدـننک  نارگن  تسین ؛ روآیداـش  تروص  نیا  هب  ثداوح  اـقیرفآ -  لامـش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  دنتـسھ -  اـم  شوح  لوح و  رد  هک  یئاـھروشک  ریاـس  رد  اـما 

هنازور روط  هب  مولظم  تلم  نآ  هب  فاحجا  روج و  ملظ و  زونھ  نیطـسلف ، یمـسر  لاغـشا  زا  لاس  جنپوتصـش  تشذـگ  زا  دـعب  هک  تسا  مولظم  نیطـسلف  ثداوح  هثداـح ،

تیموکحم نارود  ای  دـننادنز  رد  هانگ  نودـب  هک  یناسک  زا  اھنادـنز  نتـشابنا  ناردام ، ناردـپ و  زا  نادـنزرف  ندرک  ادـج  ناھانگیب ، ندرک  ریگتـسد  اـھهناخ ، بیرخت  دراد ؛ همادا 

ینونک زورما  یایند  یاھتبیـصم  زا  یکی  نیا  دـننکیم . تیامح  دوجو  یهمھ  اـب  ناراـکتیانج  نآ  زا  مھ  برغ  طلـسم  یاھتردـق  هکنیا  کاـندرد  و  دـندرک ؛ یرپس  ار  دوخ  ینادـنز 

زا یـسارکومد و  زا  رـشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاعدا  هک  دننکیم  تیامح  یناسک  مکارتم ، روط  هب  ملظ  اھدـص  هکلب  اھھد و  زا  تسا  بکرم  هک  راکـشآ  ملظ  کی  زا  هک  تسا 

! دننکیم تیامح  ناراکتیانج  زا  لمع  رد  اما  دنراد ، نابز  رب  نیگنر  ابیز و  یاھراعش  هنوگنیا 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دراد دوجو  یتالکشم  دنتسھ ، ام  نوماریپ  هک  یئاھروشک  زا  یددعتم  رد  هنافـساتم  هک  میاهتفرگ  رارق  یاهقطنم  رد  ام  تسا . یگرزب  تالکـشم  راچد  مالـسا  یایند  زورما 

لامـش رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  زورما  هک  یثداوح  نیا  اـنیقی  تسا . ناـگناگیب  یوس  زا  نارگید و  یوس  زا  یهدـش  لـیمحت  هدـش و  قیرزت  تالکـشم  نیا  مھ  اـبلاغ  هک 

هک تسا  نیا  جالع  هار  مھ  زورما  دشیمن . هدـیچیپ  لکـش  نیا  هب  عاضوا  دوبن ، اھتردـق  یهناضرغم  یاھتـسایس  رگا  دوبن ، ناگناگیب  یاھتلاخد  رگا  دـتفایم ، قافتا  دراد  اقیرفآ 

یبیل تسا ، روج  نیمھ  رصم  تسا . نیا  افرص  دراد ، دوجو  هقطنم  نیا  رد  زورما  هک  یثداوح  جالع  دننکن . تلاخد  ناگناگیب  دننکن ، تلاخد  نارگید  دنریگب ، میمصت  اھتلم  دوخ 

ادیپ ار  صالخ  یاھھار  موق ، یالقع  ناشدوخ و  نایاوشیپ  ناورشیپ و  تیادھ  اب  ناشدوخ و  ناگبخن  تمکح  اب  دنناوتیم  اھتلم  تسا . روج  نیمھ  هیروس  تسا ، روج  نیمھ 

. دننکن مدرم  نیب  یلدود  قیرزت  دننکن ، قافن  قیرزت  رگا  دنراذگب ، اھهناگیب  رگا  دننک ؛

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20807
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21126
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23476
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23481
http://farsi.khamenei.ir


یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

شدوخ زاتوتخات  یهقطنم  ار  ایـسآ  برغ  رابکتـسا ، هاگتـسد  زورما ، ات  شیپ  لاس  نیدنچ  زا  تسا . نایرج  رد  ینوگانوگ  ثداوح  ام  یهقطنم  رد  دـینک  هظحالم  امـش  زورما 

روجنیا تسین ؛ هدـشمامت  یمالـسا  یرادـیب  منکب  ضرع  نم  و  دـمآ ؛ دوجوهب  یمالـسا  یرادـیب  دـندرک ، اھنآ  هک  یتیلاعف  هقطنم و  رد  رابکتـسا  روضح  مغریلع  هداد ؛ رارق 

هک دوبن  ضحم  یسایس  یهثداح  کی  یمالـسا  یرادیب  تفر . نیب  زا  یمالـسا  یرادیب  داتفا ، قافتا  اھروشک  زا  یـضعب  رد  هک  یثداوح  اب  الاح  هک  مینک  لایخ  ام  هک  تسین 

یھاگآ و هبنت و  تلاح  کی  هک  دوب  نیا  یانعم  هب  یمالـسا  یرادـیب  دربب . نیب  زا  ار  وا  دـیایب  یرگید  دـعب  دورب ، یکی  دـیایب و  یکی  یاییاجهباج  کی  لثم  ییاتدوک ، کـی  لـثم 

ار یثداوح  نادوس ، رد  اھنیا  زا  لبق  ای  سنوت  رد  ای  الثم  رـصم  رد  یتائاضتقا ، کـی  قبط  رب  اـقیرفآ  لامـش  رد  دـمآ ؛ دـیدپ  یمالـسا  عماوج  رد  مالـسا  هب  یهیکت  اـب  یرواـبدوخ 

کی نیا  هن ، تسا ؛ هتفر  نیب  زا  یمالـسا  یرادـیب  هک  مینک  رکف  اـم  هـک  تـسین  روـجنیا  دراد . دوـجو  لـماک  روـطهب  هوقلاـب  یهـنیمز  نـیا  مـھ  رگید  یاـھاج  رد  دروآ ؛ دوـجوهب 

یار دراد  مالـسا  هب  شیارگ  هک  یتـلود  نآ  هب  مدرم  دـنکیم ، مالـسا  هب  شیارگ  یاـعدا  هک  یروـشک  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل  تسا . عـماوج  یرھاـظ  تسوـپ  ریز  رد  یتـیعقاو 

رابکتسا مغریلع  تشاد ؛ دوجو  هک  تسا  یگرزب  رایسب  یهثداح  کی  یمالسا  یرادیب  یهثداح  نیاربانب  تسا . مالـسا  هب  هجوت  مالـسا و  هب  لابقا  یهناشن  نیا  دنھدیم ؛

هدـھاشم میراد  ار  نمـشد  یهھبج  شنکاو  اـم  زورما  دراد ؛ دوـجو  شنکاو  مھ  فرط  نآ  زا  هک  تسا  یعیبـط  و  دوـب . رابکتـسا  یهتـساوخ  فـالخرب  دـمآ ، دوـجوهب  هثداـح  نیا 

یهھبج دراد . دوجو  ثداوـح  ناـنبل ، هیروـس و  یهقطنم  ینعی  ایـسآ ، برغ  هیلااـھتنم  اـت  ناتـسناغفا ، ناتـسکاپ و  یهقطنم  رد  ینعی  اـم ، یهقطنم  قرـش  رد  مھ  مینکیم ،

ینعی یرابکتـسا -  هاگن  اب  دـندرک  فیرعت  هقطنم  رد  ناشدوخ  یارب  یعفاـنم  تسا -  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  مھ  رابکتـسا  یهھبج  صخاـش  درف  بخ  هک  رابکتـسا - 

لح دـندرک ، فیرعت  دوخ  یارب  هک  یعفانم  نیا  هب  هجوت  اـب  ار  هقطنم  لـئاسم  یهمھ  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  هب  و  دـیدج -  لکـش  اـب  یمھدزون  نرق  یرامعتـسا  هاـگن  ناـمھ 

یاهناھاوخهدایز هنایوگروز و  هنازواجتم و  روضح  هقطنم ، نیا  رد  رابکتسا  روضح  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  نیرحب  یهیضق  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  مھ  هیروس  یهیـضق  دننکب ؛

. تسناوت دنھاوخن  دنتسناوتن و  هللادمحب  لاح  هب  ات  هتبلا  دربب ؛ نیب  زا  دھاوخیم  ار  شدوخ  لباقم  رد  یتمواقم  رھ  هک  تسا 

هب دـنک  هاگن  ناسنا  رگا  هک  دـنراد ، رظن  دـنراد ، هجوت  هقطنم  نیا  هب  اعبط  تسا ، یعیبط  ییایفارغج و  مھم  رایـسب  تیعقوم  یاراد  تورث و  زا  راشرـس  یهقطنم  هقطنم ، نیا 

رد ار  ناشدوخ  تیمکاح  دـننک و  ناشدوخ  هب  قلعتم  تسینویھـص ، میژر  تیروحم  اب  ار  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  دـنداد ، ماجنا  نونکات  هک  هچنآ  اـھنیا و  یاـھفرح 

. دنتسھ نیا  لابند  دننک ؛ رقتسم  اجنآ 

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

، یروانف یملع و  یاھتفرشیپ  هطساوب  داد و  شرتسگ  مالسا  یایند  هلمج  زا  قرش  رب  ار  دوخ  یگنھرف  یسایس و  یداصتقا ، هطلس  هرطیـس و  رامعتـسا ، نارود  رد  برغ ،

. تسا برغ  یایند  تابساحم ، همھ  تیزکرم  وگلا و  هک  درک  اقلا  هنوگنیا 

. دندروآ دوجوب  ار  رود  رواخ  هنایمرواخ و  کیدزن ، رواخ  نوچمھ  یتسردان  تاحالطصا  دنداد و  رییغت  برغ  یایند  یرترب  تلاصا و  یانبم  رب  ار  ییایفارغج  تابساحم  یتح  اھنآ 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هتفرگ و رارق  یمالـسا  ناریا  لباقم  رد  زورما  هک  یاهھبج  ینمـشد  میوگب : مھ  ار  نیا  دـیتسھ ، یمالـسا  ماظن  نادـنزرف  دـیبالقنا و  نادـنزرف  هک  زیزع  یاھناوج  امـش  هب  نم 

یاـیاضق اـیاضق -  ثداوـح و  یهمھ  رد  دـیاب  ار  نـالک  هاـگن  نیا  دـتفیب . قاـفتا  نیا  دـنھاوخیمن  تـسا ؛ ناریا  ندـش  دـنمتردق  یهـطقن  نـیمھ  یور  زکرمتم  دـنکیم ، ینمـشد 

یهھبج کـی  دـینکن . شوـمارف  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  هراوـمھ  تسا -  ناـتروشک  هب  طوـبرم  هک  یاهقطنم  یللملانـیب و  نوگاـنوگ  یاـیاضق  یداـصتقا ، یاـیاضق  یـسایس ،

نم دوب . روجنیمھ  مھ  بالقنا  لوا  زا  دنمتردق ؛ تلم  کی  هب  دنمتردق ، روشک  کی  هب  دوشب  لیدبت  یمالسا  ناریا  دھاوخیمن  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  زورما  یتردقرپ  یـسایس 

یسایس کی  یهجرد  ناگبخن  زا  هدع  کی  تخادنا ، هار  هب  ایند  رد  ار  میظع  یاغوغ  نآ  دمآ و  دوجوهب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  لاس ۵٧  رد  منکب : لقن  امش  یارب  ار  نیا 

رد بالقنا ، لئاوا  نامھ  رد  ار  یتالاقم  هلسلس  کی  اپورا -  اکیرمآ و  یسایس  یهبخن  یهتسجرب  یاھهرھچ  نیا  یان ، فزوژ  لثم  نوتگنیتناھ ، لثم  رجنیـسیک ، لثم  برغ - 

رادشھ اھنآ  هب  دوب ؛ یبرغ -  یاھتلود  برغ ، یسایس  ماظن  هب  برغ -  یسایس  هاگتسد  هب  رادشھ  اھهتشون  نیا  تالاقم و  نیا  نومـضم  دندرک ؛ رـشتنم  یتدم  کی  لوط 

تردـق کی  روھظ  یانعم  هب  نیا  تسین ، طقف  همکاح  یاھتئیھ  ییاجهباج  همکاح و  تئیھ  کی  رییغت  یانعم  هب  هداتفا ، قاـفتا  ناریا  رد  هک  یبـالقنا  نیا  دـنتفگیم ، دـندادیم ،

روھظ دراد  یدـیدج  تردـق  کی  ایـسآ ؛ برغ  یهقطنم  رد  ام  لوق  هب  و  مرادـن -  تسود  هجوچـیھهب  ار  ریبعت  نیا  هدـنب  هک  هنایمرواخ -  اھنآ  لوق  هب  یهقطنم  رد  تسا  یدـیدج 

ای یبرغ  یاھتردق  زا  دوخ ، ینوماریپ  یا  ضف  رد  فرصت  تردق  یـسایس و  ذوفن  ظاحل  زا  اما  دسرن ، یبرغ  یاھتردق  یاپ  هب  ملع  یژولونکت و  ظاحل  زا  تسا  نکمم  هک  دنکیم 

زورب و اھنآ  رظن  زا  هک ]  ] تسا نیا  یانعم  هب  نیا  دندرک . رطخ  مالعا  دنداد ، رادـشھ  زور  نآ  اھنآ  ار  نیا  درک . دـھاوخ  داجیا  شلاچ  اھنآ  یارب  تسا و  اھنآ  نزومھ  ای  تسا  رتالاب 

رگیدـکی و هب  هراق  هس  لصو  یهطقن  نیا  یکیژتارتسا ، مھم  رایـسب  دـنمتورث و  ساسح و  یهقطنم  نیا  رد  برغ  ذوفن  طاسب  هک  دوب  نیا  یانعم  هب  یتردـق  نینچ  کـی  روھظ 

یداصتقا و طلست  یسایس ، طلست  دشاب -  هتشاد  طلـست  اجنیا  رب  هشیمھ  تسا  هتـشاد  رارـصا  برغ  هک  رـشب ، زاین  دروم  مھم  یاھیناک  زکرم  تورث و  زکرم  تفن و  زکرم 

زا دـعب  زورما  دـندیمھف . تسرد  هتبلا  دـندز و  سدـح  زور  نآ  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  لزلزت  راچد  ناشطلـست  لقاال  ای  دـش  دـھاوخ  جراخ  برغ  تسد  زا  یگنھرف -  طلـست  اعبط 

نوگاـنوگ یاـھراشف  هک  هدروآربرـس  یاهقطنم  یلم  گرزب  تردـق  کـی  ینعی  هدـش ، لیدـبت  تیعقاو  هب  دـندیدیم ، اـھنآ  هک  یـسوباک  نآ  جـیردتب  هـھد ، هـس  زا  شیب  تشذـگ 

یمالسا یمومع  گنھرف  هتسناوت  دراذگب ، رثا  هقطنم  یاھتلم  یور  هتسناوت  وا  سکعب ، و  دزادنیب ؛ اپ  زا  ار  وا  هتسناوتن  یتاغیلبت  یناور و  یـسایس و  یتینما و  یداصتقا و 

. دننک تیوھ  ساسحا  دنک ، تیوھ  اب  ار  هقطنم  یاھتلم  دنک ، رشتنم  دنک ، تیبثت  ار 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

یهمھ زا  هدمآ و  نادیم  هب  ناوت  یهمھ  اب  دـباتیمن ، رب  ار  ناناملـسم  تزع  یرادـیب و  هک  لباقم  یهھبج  دـنز . مقر  نانآ  تشونرـس  رد  ار  تمارک  تزع و  دـناسرب و  یزارفارس 

یاھروشک تیعـضو  هب  یھاگن  دریگیم . هرھب  نانآ  نتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ناناملـسم و  بوکرـس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاـھرازبا 

یخرب نادوس و  ات  سنوت  رصم و  یبیل و  زا  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  زین  و  سراف ، جیلخ  یاھروشک  نیطـسلف و  قارع و  هیروس و  ات  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  زا  ایـسآ  برغ 

روھظ زیمآتواسق ؛ مسیرورت  جاور  یـسایس ؛ یاھیتابثیب  یبھذـم ؛ ینید و  روک  یاھتیبصع  یلخاد ؛ یاھگنج  دزاسیم . نشور  ار  یرایـسب  قیاـقح  رگید ، یاـھروشک 

، دنشکیم ار  نانز  ناکدوک و  هک  ینیحلسم  دنردیم ؛ نادند  اب  ار  نانآ  بلق  دنفاکشیم و  ار  اھناسنا  یهنیس  خیرات ، یشحو  ماوقا  یهویش  هب  هک  رگطارفا  یاھنایرج  اھھورگ و 

لوصحم همھ  همھ و  دنوشیم ؛ بکترم  نید  مچرپ  ریز  مان و  هب  ار  هدننکزئمشم  روآمرش و  تایانج  نیا  یدراوم  رد  یتح  و  دننکیم ، زواجت  سیماون  هب  دنربیم و  رـس  ار  نادرم 

عوقو ناکما  اھروشک  یلخاد  دعتسم  یاھهنیمز  رد  هک  تسا  هقطنم  رد  نانآ  تسدمھ  یتموکح  لماوع  ناگناگیب و  یتینما  یاھسیورس  یرابکتسا  یناطیـش و  یهشقن 

ار دوخ  یونعم  یدام و  یاھالخ  ناملـسم ، یاھروشک  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  انیقی  دـنکیم . خـلت  ار  نانآ  ماک  هایـس و  ار  اـھتلم  زور  دـباییم و 

ار یمالسا  یرادیب  دناوتیم  رابتنحم ، عاضوا  نیا  دنبای . تسد  تسا ، یبایتیوھ  یرادیب و  تاکرب  هک  یللملانیب  رادتقا  یملع و  تفرشیپ  هافر و  تینما و  هب  دننک و  میمرت 

یساسا لئاسم  دناشکب و  طاطحنا  اوزنا و  دوکر و  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  زارد ، یاھلاس  رگید ، راب  دزاس و  عیاض  ار  مالسا  یایند  رد  هدمآ  دیدپ  یحور  یاھیگدامآ  میقع و 

. دراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  مسینویھص  اکیرمآ و  یزادناتسد  زا  ناملسم  یاھتلم  تاجن  نیطسلف و  تاجن  نوچمھ  نانآ  مھم  و 

: تسا جح  یاھسرد  نیرتزراب  زا  ود  رھ  هک  درک  هصالخ  یدیلک  یهلمج  ود  رد  ناوتیم  ار  یساسا  یناینب و  جالع 

، دیحوت یاول  ریز  رد  ناناملسم  یردارب  داحتا و  لوا :

. وا یاھهویش  اھهشقن و  اب  هلباقم  نمشد و  تخانش  مود : و 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 3 
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نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاهتـسھ یهیـضق  رـس  ام  اب  اکیرمآ  یاوعد  هک  مینک  لایخ  رگا  تسا  اطخ  نیا  تسین ؛ یاهتـسھ  روحم  لوح  الـصا  یمالـسا  یروھمج  اب  ناریا و  تلم  اـب  اـکیرمآ  ینمـشد 

مھ یزور  کی  رگا  دوب ؛ بـالقنا  لوا  زا  اـھتفلاخم  نیمھ  اھینمـشد ، نیمھ  دـشاب ، حرطم  یاهتـسھ  یهلئـسم  هکنیا  زا  لـبق  تسا ؛ هناـھب  یاهتـسھ  یهیـضق  هن ، تسا ؛

ار رگید  یهناھب  هد  هن ، دش ؛ دھاوخ  مامت  هلئسم  دینکن  لایخ  دنھاوخیم -  اھنآ  هکنامھ  درک ؛ ینیشنبقع  یمالسا  یروھمج  دینک  ضرف  دش -  لح  یاهتـسھ  یهلئـسم 

تیمـسر هـب  ار  یتسینویھـص  مـیژر  ارچ  دـیدب ؟ یتسینویھـص  مـیژر  اـب  ارچ  دـیراد ؟ نیـشنرس  نودـب  یاـمیپاوھ  ارچ  دـیراد ؟ کـشوم  امــش  ارچ  دنــشکیم : شیپ  جـیردتهب 

اب یاهتـسھ  یهیـضق  رـس  اھنیا  هک  تسین  نیا  هلئـسم  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  دـینکیم ؟ تیامح  هناـیمرواخ  ناـشدوخ  لوق  هب  یهقطنم  رد  تمواـقم  زا  ارچ  دیـسانشیمن ؟

. هدیسر ییالاب  یهطقن  هب  بخ  هک  زورما  ات  تسا ، هدش  رتشیب  مھ  زورهبزور  دش ، عورش  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ  میرحت  هن ، دنشاب ؛ هدرک  ادیپ  فالتخا  یمالسا  یروھمج 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

نیرتساسح زا  یکی  هک ]  - ] ایسآ برغ  رد  ملاع ، ساسح  یهقطنم  نیا  رد  دنیبب  هک  تسا  راوشد  رایسب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  یارب  زورما  رابکتسا و  هاگتسد  یارب 

هک تسا  هدروآربرس  یتلم  کی  یماظن ، کی  یروشک ، کی  تسا -  راذگرثا  ملاع  یهمھ  رب  اجنیا  ثداوح  یداصتقا ، ظاحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاحل  زا  مھ  تسا ؛ ایند  قطانم 

زا اما ] ، ] دریگیم ماجنا  تفلاخم  همھنیا  وا  هیلع  دنکیم ؛ تکرح  لقتـسم  دـنادیمن ، دـنادیم -  تردـق  دـبا  ار  شدوخ  هک  تردـقربا -  تردـق  نآ  هب  عبت  طوبرم و  لصتم و  ار  دوخ 

دھدیم و شرتسگ  ار  شدوخ  ذوفن  دشکیم و  شلاچ  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  ذوفن  اھنآ  دوخ  فارتعا  هب  دنکیم و  روبع  یمالسا  ماظن  اھیتخـس  تالکـشم و  نیا  یهمھ 

. تسا تخس  یلیخ  اھنآ  یارب  نیا  لمحت  دیآیمرد ؛ هقطنم  یاھتلم  یارب  ییوگلا  هنومن و  کی  ناونعهب 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

یتسینویھـص و میژر  هدـناشک ، فارحنا  هب  نانآ  رد  ار  تدـھاجم  تمواقم و  یاھهزیگنا  ناناملـسم ، نایم  یگناـخ  یاـھگنج  شتآ  نتخورفا  اـب  هک  تسا  نآ  رب  راـکم  نمـشد 

یشان ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نآ  لاثما  یریفکت و  یتسیرورت  یاھهورگ  یزادناهار  دھد . رارق  نما  یهیشاح  رد  دنایقیقح ، نانمـشد  هک  ار  رابکتـسا  نارازگراک 

. میرامشب دوخ  یللملانیب  یلم و  فیاظو  ردص  رد  زورما  ار  نیملسم  داحتا  یهلئسم  هک  تسا  ام  یهمھ  هب  یرادشھ  نیا  تسا . هنارادغ  تسایس  نیا  زا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

چیھ رد  اـم ، بوـنج  رد  هن  اـم ، لامـش  رد  هن  اـم ، برغ  رد  هن  اـم ، قرـش  رد  هن  زورما  هللادـمحب  تسا ؛ ریظنیب  میراد ، رارق  نآ  رد  اـم  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تینما ، نیا 

درادن دوجو  تسا ، مکاح  ام  تلم  ام و  روشک  رب  زورما  هک  یتینما  دننام  یتینما  یروشک 

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

نانبل و هیروس و  ات  دـیریگب  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  زا  ار ، ام  دوخ  یهقطنم  یمالـسا  یاھروشک  تیعـضو  دـینک  هاگن  امـش  تسا . راتفرگ  افاصنا  اقح و  مالـسا  یاـیند  زورما 

. دنراد یدایز  یاھیراتفرگ  زورما  اقیرفآ ، لامش  ایسآ و  برغ  یهقطنم  یمالسا  یاھروشک  نیا  یبیل ؛ ات  دیریگب  نمی  زا  و  نیطسلف ،

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

راتفر رد  ار  ناشدوخ  یگتفیـش  اھتلم  دـندش ، هجاوم  اھتلم  اب  دـندرک و  ترفاسم  رگید  یاھروشک  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یاـسور  زا  مادـکرھ  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا 

رد مھ  اقیرفآ ، طساوا  رد  مھ  اقیرفآ ، لامـش  رد  مھ  تسا ؛ هدوب  روجنیا  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  تسین ؛ هرود  کی  صوصخم  نیا  دنداد . ناشن  ناشدوخ  راتفگ  رد  ناشدوخ و 

اب رواـجم  یاـھروشک  رد  یتـح  هراقهبـش ، یهقطنم  رد  ایـسآ  قرـش  یهقطنم  رد  مـھ  دـنراذگب -  هناـیمرواخ  ار  شمـسا  دـنراد  رارـصا  اـھیبرغ  هـک  ایـسآ -  برغ  یهـقطنم 

راـھظا اـھروشک  نآ  مدرم  دـنوشب ، ورهبور  مدرم  اـب  هـک  دـندرک  تـمھ  ناـشدوخ  دـش و  هداد  هزاـجا  دـنتفر و  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  یاـسور  اـجرھ  ییاـپورا ، یاـھروشک 

. تسا یروجنیا  ایند  یاجهمھ  رد  زورما  دندرک . یگتفیش 

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

راتفر رد  ار  ناشدوخ  یگتفیـش  اھتلم  دـندش ، هجاوم  اھتلم  اب  دـندرک و  ترفاسم  رگید  یاھروشک  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  یاـسور  زا  مادـکرھ  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا 

رد مھ  اقیرفآ ، طساوا  رد  مھ  اقیرفآ ، لامـش  رد  مھ  تسا ؛ هدوب  روجنیا  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  تسین ؛ هرود  کی  صوصخم  نیا  دنداد . ناشن  ناشدوخ  راتفگ  رد  ناشدوخ و 

اب رواـجم  یاـھروشک  رد  یتـح  هراقهبـش ، یهقطنم  رد  ایـسآ  قرـش  یهقطنم  رد  مـھ  دـنراذگب -  هناـیمرواخ  ار  شمـسا  دـنراد  رارـصا  اـھیبرغ  هـک  ایـسآ -  برغ  یهـقطنم 

راـھظا اـھروشک  نآ  مدرم  دـنوشب ، ورهبور  مدرم  اـب  هـک  دـندرک  تـمھ  ناـشدوخ  دـش و  هداد  هزاـجا  دـنتفر و  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  یاـسور  اـجرھ  ییاـپورا ، یاـھروشک 

. تسا یروجنیا  ایند  یاجهمھ  رد  زورما  دندرک . یگتفیش 

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زورما یمالسا ؛ یهقطنم  رد  رابکتسا  یاھهشقن  اب  یهزرابم  زا  تسا  ترابع  دراد ، رارق  تیب  لھا  ناوریپ  ام  اھناملـسم ، ام  لباقم  رد  هک  تدھاجم  قادصم  ام  رظن  هب  زورما 

دھاوخیم راکهچ  مینادـب  میناوخب ، ار  نمـشد  تسد  دـیاب  لوا  تخانـش ، لوا  دـیاب  ار  اھهشقن  نیا  درک . هزرابم  دـیاب  رابکتـسا  یاھهشقن  اـب  تسا . نیا  تدـھاجم  نیرتگرزب 

تـسا مزال  تقوکی  موجھ ؛ عافد و  زا  تسا  معا  هزرابم  تسین . لاعفنا  عافد و  تلاح  مھ  طـقف  مینک . هزراـبم  نمـشد  فادـھا  اـب  مینک و  یزیرهماـنرب  مینیـشنب  دـعب  دـنکب ؛

هک رابکتـسا  یاھهمانرب  اب  یهزراـبم  زا  تسا  تراـبع  فدـھ  تلاـح  ودرھ  رد  دریگب ؛ رارق  یموجھ  عضاوم  رد  تسا  مزـال  مھ  تقوکـی  دریگب ، رارق  یعاـفد  عضاوم  رد  ناـسنا 

دنراد رارصا  اھییاپورا  هک  یاهقطنم  نیا  تسا . ایسآ  برغ  هک  یاهقطنم  نیا  رد  صوصخب  یمالسا ، یهقطنم  لک  رد  مھ  و  هقطنم ؛ نیا  رد  تسا  یلصا  یساسا و  نمشد 

نیا تسا ؛ کیدزن  قرـش  اج  کی  تسا ، هنایم  قرـش  اج  کی  تسا ، رود  قرـش  اجکی  دنجنـسیم . اپورا  تبـسن  هب  ار  قرـش  ار ، رواخ  ینعی  هنایمرواخ ؛ دـنراذگب  ار  نآ  مسا 

رارق ایـسآ  برغ  رد  ام  تسا ، یگرزب  یهراق  کی  ایـسآ  تسا . ایـسآ  برغ  اجنیا  تسا ؛ طلغ  هناـیمرواخ  مسا  هناـیمرواخ ؛»  » هدـش اـجنیا  لوا  زا  دـینیبب ]! ار   ] اـھییاپورا ربکت 

نیب طابترا  ظاحل  زا  مھم ، ینیمزریز  عبانم  ظاحل  زا  مھم ، یماظن  ظاـحل  زا  مھم ، یدربھار  ظاـحل  زا  تسا  یاهقطنم  تسا ؛ یـساسح  رایـسب  یهقطنم  هقطنم  نیا  میراد .

نیا مینک ؛ هلباقم  نیا  اب  تسیچ و  مینیبب  ار  اھهشقن  نیا  دیاب  دنراد ؛ هشقن  دنراد ، همانرب  هقطنم  نیا  یور  تسا . یمھم  یهقطنم  مھم . اقیرفآ - اپورا و  ایـسآ و   - هراق هس 

. تسا نیا  زورما  یف هللا ، داھج  ( ١ (؛ هداھج قح  یف هللا  اودھٰج  دیوگیم : ام  هب  نآرق  تدھاجم . دش 

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

تینما هقطنم  نیا  یاجک  دینک  هاگن  امش  زورما  دوب ؛ تینما  داجیا  ناشراعش  دندش ، هقطنم  دراو  لبق  لاس  هدزناپ  هد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  یمالسا  بالقنا  نانمشد 

مـسیرورت زورما  اـما ]  ] دوب مسیرورت  اـب  یهزراـبم  ناشراعـش  دـندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  یتقو  اـقیرفآ . لامـش  ایـسآ و  برغ  هتفرگ ؛ ار  هقطنم  نیا  رـسارس  ینمااـن  دراد ؟

یولج شتآ  رد  هدـنزهدنز  ار - ناشدوخ  نانمـشد   - ار اھناسنا  شیاـھمدآ  هک  یمـسیرورت  نشخ ؛ یـشحو و  مسیرورت  یمـسیرورت ! هچ  مھ  نآ  هتفرگ ؛ ارف  ار  هقطنم  یهمھ 

؛ دننک سکعنم  دننک و  لقتنم  ایند  مدرم  یهمھ  رواب  مشچ و  هب  تسرد  ار  هرظنم  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  هدافتـسا  مھ  ینف  نوگانوگ  تاناکما  زا  دـننازوسیم ؛ همھ  مشچ 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 4 
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مسیرورت دندوب  هدمآ  اھنیا  دنربیم . رس  ناشنادنزرف  لباقم  رد  ار  ردام  ردپ و  دنشکیم ، شردام  لباقم  رد  ار  هچب  دنتسھ ؛ روجنیا  زورما  یریفکت  رـصانع  یروجنیا ! مسیرورت 

دندوب هدمآ  تسین ؟ مسیرورت  هقطنم  یاجک  زورما  دننیچرب ؛ هقطنم  زا  دوب - نیا  ناشراعش  دوب ؛ نیا  ناشیعقاو  تساوخ  میوگیمن   - اعدا نیا  اب  راعـش و  نیا  اب  هقطنم  رد  ار 

یاـپ رـس  دـنراد  اـکیرمآ  نیدـحتم  اـکیرمآ و  کـمک  هب  هقطنم  نیا  یاـھمیژر  نیرتروتاـتکید  نیرتدبتـسم و  نیرتعجترم و  زورما  دـننک ؛ داـجیا  یـسارکومد  ناـشدوخ  یاـعدا  هب 

. دنھدیم همادا  ناشدوخ  تایانج  هب  دنتسیایم و  ناشدوخ 

دندرک  / ٠٧/٠٢/١٣٩۴ مالعا  یمومع  یازع  زور  هس  انم ، رابتبیصم  یهثداح  لابند  هب  بالقنا  ربھر 

ایـسآ و برغ  رد  هژیوب  مالـسا  یاـیند  یاـھیراتفرگ  هب  قیقد  هاـگن  اـب  دنـشیدنیب و  یھلا  زومآتمکح  یهملک  نیا  رد  یروـشک ، رھ  تلم و  رھ  زا  رازگجـح  نارھاوـخ  ناردار و 

. دنشوکب نآ  رد  دننک و  فیرعت  یتیلوئسم  هفیظو و  یطیحم ، یصخش و  تاناکما  اھتیفرظ و  هب  هجوت  اب  دوخ  یارب  اقیرفآ ، لامش 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار ادخ  مینک ؛ نیمات  ار  اورـصنت هللا  نا  هک  دشاب  نیا  دـیاب  ام  تمھ  ( ۴ «.) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دینکن  دیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ امـش  نابیتشپ  لاعتم  یادخ  هک  دینادب 

، دینک لابند  ار  تکرح  نیا  تسا . ریذپانفلخت  یھلا  یهدعو  دراد ؛ دوجو  امتح  مکرـصنی  شلابند  اورـصنت هللا ، نا  اب  دنک  قیبطت  ام  تکرح  ام ، لمع  ام ، تین  رگا  مینک . ترـصن 

رد مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  مھ  نیملـسم ، مالـسا و  نانمـشد  تسا . امـش  لام  هدـنیآ  دـینک ؛ لابند  ار  اھتیدـج  نیا  دـینک ؛ لابند  ار  راـک  نیا 

راک اـم  هکنیا  طرـش  هب  یگنھرف ؛ یاـھهنیمز  رد  یداـصتقا و  یاـھهنیمز  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  یماـظن  یتینما و  یهنیمز  رد  مھ  رگید ؛ قطاـنم 

یدیدرت چیھ  نیا  رد  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  نمشد  اعطق  میشاب ، راک  یاپ  میشاب ، هتشاد  روضح  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسردب و  ام  رگا  میشاب ، باکرهباپ  ام  رگا  مینک .

. درادن دوجو 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هاگتـسد نامھ  ینعی  لباقم  فرط  فرح  منک . ناـیب  تسا  تقیقح  قح و  یاـضتقا  ار  هچنآ  دـعب  میوگب ، ار  لـباقم  فرط  فرح  نم  مھدـب ؛ حیـضوت  نم  اـت  دـینک  هجوت  تسرد 

نیا زا  دـناوتب  ناریا  روشک  هک  دوب  نیا  یاهتـسھ  قـفاوت  زا  فدـھ  تسا و  یداـصتقا  ناوارف  یاـھتیفرظ  یاراد  ناریا  دـیوگیم  هک  تسا  نیا  زاـسنایرج ، زاـسرکف و  یتاـغیلبت و 

، ناریا تلود  ناریا ، تلم  یتسیاـب  مھ  اـھنآ  رد  هک  تسھ  مـھ  یرگید  لـئاسم  تـسین و  یفاـک  قـفاوت  نـیا  نـکل  تـفرگ  ماـجنا  قـفاوت  نـیا  بـخ ، دـنک ؛ هدافتـسا  اـھتیفرظ 

اھلاجنج و هنایمرواخ - دنیوگیم  نآ  هب  اھیبرغ  هک  یاهقطنم  نیمھ  ینعی   - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  زورما  دییامرفب  ضرف  الثم  دننکب ؛ مادقا  دنریگب و  میمصت  ناریا  نیلوئسم 

ورف اھلاجنج  نیا  دینک  یعـس  دیاب  دنک ، ادیپ  تاجن  لکـشم  نیا  زا  امـش  روشک  دیھاوخیم  رگا  تسا و  هقطنم  لک  یارب  لکـشم  نیا  بخ ، تسھ ؛ یرایـسب  یاھیگتفـشآ 

اھییاکیرمآ قفاوت  قبط  ای  اھییاکیرمآ  لیم  قبط  ار  یلدم  کی  مینک و  وگتفگ  مینیـشنب ، مینک ، هسلج  مینک ، یرکفمھ  مینک ، یراکمھ  اکیرمآ  اب  مینک ؟ راکهچ  دنیـشنب .

. تسا نیا  مھ  رگید  یکی  مینک ؛ باختنا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، یکیژتارتسا تیعقوم  جیار  ریبعت  هب  یدربھار و  هاگیاج  ظاحل  زا  تسا ؛ هقطنم  لگ  ناریا ، امـش  زیزع  روشک  ایـسآ - برغ  یهقطنم   - مینکیم یگدـنز  ام  هک  یاهقطنم  نیا  رد 

مھ یرگید  ناوارف  عبانم  زاـگ ، تفن و  زا  ریغ  دراد ؛ زاـیتما  اـیند  یهمھ  زا  هاـگن  کـی  اـب  هقطنم و  نیا  یهمھ  رد  زاـگ  تفن و  ناوارف  عباـنم  ظاـحل  زا  تسا ؛ ریظنیب  روشک  کـی 

رد لـماک  روطهب  اـجکی و  یزور  کـی  هقطنم  لـگ  نیا  تسا ؛ هقطنم  لـگ  اـجنیا  ینغ . یخیراـت  اـب  دادعتـسااب ، یمدرم  دعتـسم و  یتـیعمج  اـب  گرزب ، تسا  یروشک  تسھ .

یهمھ دندربیم ؛ ار  شیاھتورث  دندرکیم ، تراغ  دندرکیم : دنھدب  ماجنا  روشک  نیا  رد  روشک و  نیا  هب  تبـسن  دنتـساوخیم  اھییاکیرمآ  یراک  رھ  تسا و  هدوب  اکیرمآ  یهضبق 

یهجنپ رد  ناشدوخ و  یهضبق  رد  ار  اجنیا  دندادیم و  ماجنا  روشک  نیا  رد  اھنیا  دھدیم ، ماجنا  فیعض  روشک  کی  اب  ربکتـسم  تلود  کی  رگرامعتـسا و  تلود  کی  هک  ییاھراک 

ینمـشد یتقونآ  دوشیمن . جراخ  اکیرمآ  تسایـس  لد  زا  بالقنا  یهنیک  اذـل ] ، ] هدیـشک نوریب  اھنآ  یهجنپ  زا  ار  روشک  نیا  تسا  هدـمآ  بالقنا  دنتـشاد ، ناـشدوخ  رادـتقا 

ار یسایس  راک  دنتاملپید ، دنرادمتسایس ، هتبلا  دنتـسھ . نیا  لابند  تسا و  نیا  فدھ  دننک ؛ دیدجت  روشک  نیا  رد  رگید  راب  ار  هطلـس  نامھ  دنناوتب  هک  دوشیم  مامت  اھنیا 

دیاب ام  دـشاب ، زاب  ناممـشچ  دـیاب  اـم  دـننکیم . ار  راـک  نیا  دـنراد  دـش ؛ دراو  شھار  زا  درک و  تکرح  جـیردتب  دـیاب  دراد و  یھار  کـی  یدوصقم  یفدـھ و  رھ  دـننادیم  دـندلب و 

. دشاب عمج  نامساوح 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هاگن امـش  زورما  نادـنمتردق . تسد  هب  همھ  تسا ؛ هداتفا  هار  هب  یلحم  گنج  اھهد  دوشیم ، هتـشون  دوشیم و  هتفگ  هک  یروطنآ  مود ، لوا و  للملانیب  یاھگنج  زا  دـعب  زا 

دـساف ریرـش و  یاھناسنا  هب  یـسک  هچ  تخادـنا ؟ هار  هب  ار  اھگنج  نیا  یـسک  هچ  تسا ! ربخ  هچ  اـقیرفآ  لامـش  رد  تسا ، ربخ  هچ  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیمھ  رد  دـینک ،

و نیا . ینعی  ناطیـش  دـننک ؟ دوبان  دـننک ، ناریو  ار  اھروشک  یاھتخاسریز  دـننک ، هنتف  راـچد  ار  ییاـھروشک  هکنیا  یارب  درک  قیوشت  ار  اـھنآ  داد ، تاـناکما  دـناسر ، حـالس 

هب متسیس  دنھدیم ، مھ  تسدهبتسد  هک  اھناطیش  تسا ؛ یروجنیا  ارورغ . لوقلا  فرخز  ضعب  یلا  مھضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطٰیـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلٰذک 

. دینکیم هدھاشم  امش  زورما  هک  یعضو  نیا  دوشیم  تیرشب  عضو  دنوشیم ، بلاغ  هکیتقو  ایند  مکاح  یاھنایرج  رب  دنروآیم ؛ دوجو 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا دـننکیم . تکرح  دـنراد  یروجنیا  تسا ؛ یزیتسهعیـش  تسا ، یزیتسناریا  تسا ، یزیتسمالـسا  وا  اـب  هارمھ  یاـھتلود  اـکیرمآ و  تلود  یعطق  یاھتـسایس  وزج  زورما 

داد دـنوشیم و  ینابـصع  تقونآ  دوشیم ؛ داجیا  عنام  اھنآ  لباقم  رد  دنـشاب ، رادـیب  اھتلم  یتقو  دـنوریم ؛ شیپ  اھنآ  دنـشاب ، لفاغ  اھتلم  یتقو  تسا . اھنآ  یعطق  تساـیس 

تفلاخم هک  دندرک  مالعا  ییاکیرمآ  نایوگنخـس  زوریرپ  زورید  میھدـب . ماجنا  ار  نامدوخ  راک  ام  دـیراذگیمن  ارچ  دـیراد ، روضح  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  امـش  ارچ  هک  دنـشکیم 

؟ هچ ینعی  مینک . هلباقم  ناریا  اب  ای  مینک  میرحت  الثم  ار  ناریا  ام  هک  دوشیم  بجوم  هنایمرواخ - دنیوگیم  نآ  هب  اھنآ  هک   - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتـسایس  اب  ناریا 

، میھدب ماجنا  ار  نامدوخ  یاھراک  ام  دیھدب  هزاجا  دیشکب و  بقع  تسا ، ربخ  هچ  هقطنم  رد  دیمھفیم  هک  امـش  دیریـصب ، هک  امـش  دیرایـشھ ، هک  امـش  ناریا ! تلم  ینعی 

. دراد دوجو  زورما  تیلھاج  نیا  تسا و  تیلھاج  تیعضو  نیا  اھتنطیش . یهمادا  ینعی  میھدب ؛ ماجنا  میھاوخیم  راک  رھ 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم نیا   - هقطنم حطس  رد  دنک ، لاعف  ار  اھلسگ  دنکیم  یعس  ام  یلخاد  حطس  رد  دنک ، مھتم  ار  یمالـسا  ناریا  دنکیم  یعـس  ایند  یمومع  راکفا  حطـس  رد  نمـشد 

هک یمالـسا  ناریا  زا  تسا  ترابع  هک   - ار عنام  دربب و  شیپ  ساسح  یهقطنم  نیا  یارب  ار  شدوخ  مھم  ساـسح و  یاـھهشقن  هک  تسا  نیا  نمـشد  یعـس  ایـسآ - برغ 

هـشقن نیطـسلف  دروم  رد  دـنراد ، هشقن  هیروس  دروم  رد  دـنراد ، هشقن  اـھنیا  قارع  دروم  رد  تسا . نیا  نمـشد  یعـس  دـنک ؛ یثـنخ  تسا - وا  یاـھهشقن  ققحت  زا  عناـم 

سار هک  یمناخ  نآ  دـندروآ ؛ ار  گرزب  یهناـیمرواخ  دـیدج و  یهناـیمرواخ  مسا  تفر ، رد  ناـشنھد  زا  یزور  کـی  صخـشم . یاـھهشقن  دـنراد ؛ هشقن  ناـنبل  دروم  رد  دـنراد ،

نھذ هدـیا و  رکف و  زا  الماک  تسا و  یطلغ  ریبعت  ریبعت ، نیا  هک  « - هنایمرواخ  » اھنآ ریبعت  هب  نیا  دـنتفگ . اما ] [ ؛ دـندرک هابتـشا  تفگ . اھلاس  نآ  دوب ، ناـشیجراخ  تساـیس 

، تسا طسو  هچرھ  تسا ؛ رود  رواخ  تسا ، رود  هچرھ  تسا ؛ کیدزن  رواخ  شمـسا  نیا  تسا ، کیدزن  اپورا  هب  تسا و  کیدزن  برغ  هب  هچرھ  ینعی  دزیخیمرب ، یبرغ  ربکتم 

، دنتفگ دیدج » یهنایمرواخ   » و گرزب » یهنایمرواخ   » ناشدوخ ریبعت  هب  الاح  اھنآ  هک  تسین - رایعم  تمظع  نیا  هب  یایـسآ  الاح  تسا ، اپورا  رایعم  ینعی  تسا ؛ هنایم  رواخ 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 5 
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دوجو تاھج  زا  مالـسا ، دوجو  اھناملـسم ، دوجو  ظاحل  زا  فلتخم ؛ ظاحل  زا  تسا  ساسح  رایـسب  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  دـنراد ؛ همانرب  هقطنم  نیا  یارب  اھنآ 

، تسا اجنیا  بدـنملاباب  یهگنت  تسا ، اجنیا  زمرھ  یهگنت   - اجنیا رد  اـیند  مھم  یاـھهاربآ  دوجو  تھج  زا  اـجنیا ، رد  یتفن  میظع  عباـنم  دوجو  تھج  زا  یتسینویھـص ، میژر 

اذـل تسا - مھم  یلیخ  یدربھار  ظاحل  زا  تسا ، مھم  رایـسب  یـسایس  یایفارغج  ظاحل  زا  ایند ، رد  تسا  مھم  یلیخ  اھهگنت  نیا  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  مھم  یهگنت  دـنچ 

یولج هدـش و  دراو  ـالاح  یمالـسا  یروـھمج  دـننک . لاـبند  رـسدردیب  عناـمیب و  دـنھاوخیم  ار  ناـشیاھهشقن  دـنراد ؛ هشقن  دـنراد ، هماـنرب  دنـساسح ؛ هقطنم  نیا  یور 

ار قارع  دنتـساوخیم  اـھنیا  دروخ ؛ مھ  هب  ناـشیاھهشقن  دـنتحاران ؛ نیا  زا  اـھنیا  هتـشاذگن . یمالـسا  یروھمج  دـنعلبب ؛ دنتـساوخیم  ار  قارع  هتفرگ ؛ ار  اـھنیا  یاـھهشقن 

. دـننک دـیدھت  امئاد  ار  ناریا  قارع ، رب  طلـست  اـب  دـنعلبب و  ار  قارع  دنتـساوخیم  اـھنیا  تسا ؛ دـنمتورث  یلیخ  قارع  دـینادیم ؟ تسا ؛ یدـنمتورث  روشک  یلیخ  قارع  دـنعلبب .

ار عنام  نیا  هک  دنددصرد  اھنیا  بخ ، هتشاذگن . هدش و  عنام  یمالسا  یروھمج  یاھتسایس  دوب . نیا  ناشفدھ  دننک ؛ دیدھت  دنتساوخیم  یرگید  روج  قرش ، زا  هکنانچمھ 

. دیتسیاب یتسیاب  اھتسایس  نیا  لباقم  تسا ؛ اھنیا  اھتسایس  تسا ؛ نیطسلف  رد  هیضق  نیا  هیبش  تسا ، هیروس  رد  هیضق  نیمھ  هیبش  دننک ؛ فرطرب 

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

ام اـما ] [ ؛ مـھ دـناهتفگ  دـننک ؛ یگنھاـمھ  دننیـشنب  ناریا  اـب  دـھاوخیم  ناـشلد  یلیخ  اـھنیا - دـننام  ناـنبل و  هیروـس و  یهـقطنم   - ایـسآ برغ  یهـقطنم  یهیـضق  رد  اـھنآ 

دنیوگیم اھنآ  مینک ؟ هرکاذم  اھنیا  اب  یزیچ  هچ  رـس  ام  دننک ؛ فقوتم  ار  ناریا  روضح  هک  دـننکیم  هرکاذـم  دـصق  نیا  هب  اھنآ  تسا ، ناریا  روضح  الـصا  اھنآ  لکـشم  میھاوخیمن .

ام اھنآ ؟ لکشم  نیا  لح  هب  مینک  کمک  ارچ  ام  دننک ؛ لح  دنھاوخیم  ار  لکـشم  نیا  تسا ؛ نیا  اھنآ  لکـشم  دشاب ، هتـشادن  روضح  هقطنم  نیا  رد  دشابن و  دیاب  الـصا  ناریا 

. دشاب هتشادن  روضح  اکیرمآ  میھاوخیم  سکعب 

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

یهقطنم رد  زورما  اکیرمآ  دـناهدش ؛ ریگنیمز  ایند  یدام  کی  یهجرد  یاھتردـق  هنایم - رواخ  دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک   - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  دـینک  هظحـالم  امـش  زورما 

یرابکتـسا هاگیاپ  تیوقت  زا  تسا  ترابع  دصاقم  نیا  زا  شخب  کی  هقطنم ؛ نیا  رد  دنراد  یدصاقم  دنراد ، ییاھراک  دنراد ، یفادھا  زورما  اھنیا ] . ] تسا ریگنیمز  ایـسآ  برغ 

اھنیا تاناکما  زا  اھنآ ، رتچ  ریز  دنیایب  اھتموکح  اھتلود و  هک  هقطنم  رد  تردق  عبانم  ذـفانم و  یهمھ  فرـصت  زا  تسا  ترابع  نآ  شخب  کی  هقطنم ، نیا  رد  یتسینویھـص  میژر 

ود رھ   - یمالـسا بالقنا  ای  یبالقنا  مالـسا  دنک ؟ ادیپ  ققحت  اھنیا  دـصاقم  هکنیا  زا  تسا  هدـش  عنام  هچ  دناهتـسناوتن . زورما  اما ] ، ] هقطنم رب  ییاورنامرف  دـننک ؛ هدافتـسا 

رگا هدـش . عنام  نیا ، هدرک . ادـیپ  رولبت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  زورما  هک  تسا - تسرد  مھ  یمالـسا  بالقنا  تسا ، تسرد  مھ  یبـالقنا  مالـسا  تسا ؛ تسرد  ریبعت 

نیمھ رتچ  ریز  تفریم  نارگید  لثم  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوبن ، ینید  فیاظو  هب  یدنبیاپ  دھعت و  دوبن ، یمالـسا  فراعم  هب  نامیا  دوبن ، ادـخ  هب  نامیا  دوبن ، مالـسا 

. دنتفر نارگید  هکنانچمھ  اکیرمآ ؛ ریغ  اکیرمآ و  یرابکتسا  تردق  هطلس و  ماظن 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یهدـییاز اجنیا و  لاـم  یرـشب  یاھندـمت  نیرتنھک  نیرتگرزب و  هک   - ایـسآ یهقطنم  نیا  ماهتفگ ، یمومع  یاھتبحـص  رد  راـب  ود  یکی  هناـیمرواخ »  » یهملک نیا  هب  عجار  نم 

: تمـسق هس  هب  دش  میـسقت  ییاپورا  تایبدا  قطنم و  رد  تمظع ، نیا  اب  یایـسآ  نیا  دناهدرک - دنلب  رـس  اجنیا  زا  یرـشب  یمیدـق  یاھداژن  تسا و  اجنیا  یهدـیرفآ  اجنیا و 

نیا دینک  هظحالم  امـش  اپورا ! هب  اجک ؟ هب  کیدزن  کیدزن ، رواخ  اپورا ! هب  اجک ؟ هب  کیدزن - هن  رود  هن  ینعی  هنایم   - هنایمرواخ اپورا ! زا  اجک ؟ زا  رود  رود ، رواخ  تقونآ  رواخ ؛ دش 

، اھداژن نیا  اھندـمت ، نیا  دـندرک ؛] میـسقت  روطنیا  ار   ] رـشب یخیرات  یهتـشذگ  نیا  یهمھ  ینعی  دراد ؛ شدوخ  رـستشپ  مھ  رگید  یاھزیچ  یلیخ  تایبدا ، نیا  گنھرف و 

- اھنآ دـننام  و  لباب ، روجکی ، شنیرھنلانیب  روجکی ، شناریا  روجکی ، شنیچ  روجکی ، شدـنھ   - ایـسآ یهقطنم  نیا  رد  هدـش  دـیلوت  هک  ییاھـشناد  همھنیا  اھگنھرف ، نیا 

دنیوگیم ار  ام  یهقطنم  مھ  زورما  ات  دوشیم ! انعم  اپورا  اب  یکیدزن  یرود و  بسانت  هب  اھنآ  یراذـگمان  هک  یاهقطنم  کـی  دـندش  اـعومجم  اـھنیا  یهمھ  نھک ، یاھندـمت  نیا 

! تسا رود  اپورا  زا  نوچ  تسا ؟ رود  ارچ  تسا ؛ رود  رواخ  هک  تسھ  مھ  رگید  یهقطنم  کی  تسا . هنایمرواخ  ام  یهقطنم  هنایمرواخ ،

بالقنا  / ٠٨/٠١/١٣٩۵ ربھر  اب  الئوزنو  یروھمج  سیئر  رادید 

رد اکیرما  یاھتـسایس  اھهشقن و  تسکـش  هب  هراشا  اب  الئوزنو  یروھمجسیئر  وروداـم  سـالکین  یاـقآ  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ  تیآ هللا  ترـضح 

اب هارمھ  هنالقاع و  تمواقم  یگداتـسیا و  دندرک : دـیکات  دنتـسناد و  اکیرما  زا  لقتـسم  یاھروشک  رب  راشف  یارب  یرازبا  ار  تفن  تمیق  شھاک  هلئـسم  ایـسآ ، برغ  هقطنم 

. تشاد دھاوخ  لابندهب  ار  یزوریپ  انیقی  اھراشف ، لباقم  رد  ریبدت 

یخرب هک  ینامز  هتـشذگ  رد  دـندرک : ناشنرطاخ  لقتـسم  یاھروشک  رب  ینونک  تالکـشم  لـیمحت  یارب  تفن  حالـس  زا  هدافتـسا  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  تیآ هللا  ترـضح 

زورما هنافساتم  اما  دندرک ، اپهب  لاجنج  تفن  زا  یـسایس  هدافتـسا  هناھب  هب  اھیبرغ  دندمآرب ، یتسینویھـص  میژر  اب  هلباقم  هب  دوخ  تفن  نتـسب  اب  یمالـسا  یاھروشک 

اکیرما یاھتسایس  اب  لماک  یگنھامھ  رد  دننیبیم ، نایز  اھتسایس  نیا  زا  زین  دوخ  هک  ام  هقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب  کپوا و  یاضعا  یخرب  یھارمھ  اب  اھروشک  نامھ 

. دننکیم هدافتسا  حالس  ناونعهب  تفن  زا 

. دمآ قئاف  اھتموصخ  اھهئطوت و  نیا  رب  اھیراکمھ ، شیازفا  هنالقاع و  یاھتسایس  نتفرگ  شیپ  رد  اب  ناوتیم  دندوزفا : یمالسا  بالقنا  ربھر 

، هقطنم یاھروشک  یـضعب  دوخ و  بیج  زا  تفگنھ  یاھهنیزھ  فرـص  مغرهب  ایـسآ  برغ  هقطنم  رد  دوخ  یاھتـسایس  یارجا  رد  اـکیرما  ندـنام  ماـکان  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

لاس رد ١۵  اـھییاکیرما  ررکم  یاھهابتـشا  تسا و  گرزب  ییاـطخ  روـصت ، نیا  هکیلاـح  رد  تـسا  ریذپانتسکـش  اـکیرما ، هـک  دـننکیم  لاـیخ  یخرب  دـندرک : ناـشنرطاخ 

. تسا هدرک  هدنامرد  ریگنیمز و  تدشهب  هقطنم  رد  ار  اھنآ  نونکا  هتشذگ ،

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، یتموکح هیلع  یتـلود ، هیلع  یدبتـسم ، هیلع  دـنک  تکرح  دـنک ، ماـیق  یتـلم  کـی  هک  منکیم - ضرع  تیعطاـق  اـب  نم  ار  نیا   - اـیند زا  یاهطقن  رھ  رد  انثتـسا ، نودـب  زورما 

رد اپورا ، دوخ  رد  یتح ] ، ] ایـسآ قرـش  یهقطنم  رد  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  رد  زورما  دوب ؛ اـجنیا  لاـم  طـقف  اـکیرمآ  رب  گرم  راعـش  زورکـی  تسا ؛ اـکیرمآ » رب  گرم   » شراـعش

؟ رتالاب نیا  زا  نارحب  تسا . اکیرمآ  یسایس  عضو  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  هیلع  ناشراعش  نیلوا  دننکیم ، مایق  هک  ییاھتلم  اقیرفآ ، یهقطنم  رد  نیتال ، یاکیرمآ  یهقطنم 

نآ اھناوج  امـش  بخ  یلو  تسا ، لبق  لاسهدزاود  هد  لام  تسین ، تقو  یلیخ  لام  هتبلا  تسین ، ناتدای  اھامـش  دـینیبب ، تشاد . هشقن  ایـسآ  برغ  یهقطنم  یارب  اکیرمآ 

مـسا هزور ، گـنج ٣٣  ناـنبل و  یهیـضق  رد  مینک ؛» تـسرد  گرزب  یهناـیمرواخ  کـی  میھاوـخیم  اـم   » هـک تـفگ  دـمآ  زور  نآ  اـکیرمآ  یهجراـخریزو  تـسین . ناـتدای  مـھ  ار  زور 

ات ناتسکاپ  دودح  زا  یاهقطنم  کی  ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  هنایمرواخ ؛ دنیوگیم  ار  ایسآ  برغ  یهقطنم  مسا  اھنآ  هچ ؟ ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  دروآ . ار  گرزب  یهنایمرواخ 

تیروـحم اـب  ار  اـھنیا  یهمھ  هک  دوـب  هدیـشک  یلک  یهشقن  کـی  هقطنم  نیا  یهمھ  یارب  اـکیرمآ  تـسا و  هناـیمرواخ  هـقطنم ، نـیا  یاـھروشک  نـیا  ماـمت  ینعی  هنارتیدـم ،

ییاج هب  - دز ار  فرح  نیا  هک  دوب  مھ  یمناخ  کی  هراچیب  هک   - هجراخریزو نآ  گرزب  یهنایمرواخ  نیا  عضو  زورما  نیا . ینعی  گرزب  یهناـیمرواخ  درادهگن ؛ تشم  یوت  لیئارـسا 

لگ رد  اـپ  یبـیل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، اـقیرفآ  لامـش  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، ناـنبل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، قارع  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، هیروس  یهیـضق  رد  اـھنیا  هک  هدیـسر 

کمک هب  دیایب  دھاوخیم  نیا  رتالاب ؟ نیا  زا  نارحب  تسا . اکیرمآ  یللملانیب  یـسایس  عضو  نیا  دـناهدنام ؛ اما ]  ] دـناهدرک هیـضق  دراو  ار  ناشدوخ  نمی  یهیـضق  رد  دـناهدنام ،

؟ دنک لح  ار  روشک  تالکشم  دیایب  دھاوخیم  نیا  امش ؟

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 6 
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یلیخ شیپ ، لاس  دص  زا  رتمک  یکدـنا  ای  شیپ  لاس  دـص  دودـح  زا  رتمک ، یلیخ  لیاوا  هتبلا   - دـھدیم ناشن  ار  نیا  درذـگیم ، نآ  رمع  زا  هک  یلاس  نیا ٢۵٠  رد  اکیرمآ  خـیرات 

لمع روجنیا  دـنک ؛ نیمات  ناوارف  ذوفن  قطانم  فرـصت  ناـھج و  یاـھروشک  هب  یزادـناتسد  یهلیـسوهب  ار  شایلخاد  تینما  هک  تسا  نیا  اـکیرمآ  یلک  تسایـس  رتشیب -

لامعا ام  یهیاسمھ  یاھروشک  رد  دـندرک ، لامعا  توغاط  نارود  رد  ناریا  رد  دـندرک ، لاـمعا  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  ار  تسایـس  نیا  تسا . اـھنآ  تسایـس  نیا  دـننکیم ؛

زا دعب  تلفغ  یکدنا  دوب . اکیرمآ  ذوفن  یهقطنم  ناریا  و  دیشکیم - دوخ  فرطهب  نیا  دیشکیم ، دوخ  فرطهب  وا   - دنتشاد ییامزآروز  قباس  یوروش  اب  هیضق  نیا  رس  رب  دندرک .

. تفرگ ار  نیا  یولج  تشاذگن و  ماما  ددرگرب ؛ هرجنپ  زا  میدرک ، شنوریب  رد  زا  هک  ینمشد  هک  دشیم  بجوم  بالقنا  یزوریپ 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۵ ربھر  اب  ینوولسا  یروھمج  سیئر  رادید 

اھتردق یخرب  لیمحت  تلاخد و  یهجیتن  ار  شعاد  نوچمھ  یتسیرورت  یاھهورگ  داجیا  ایسآ و  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نشخ  یاھیریگرد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

نیمھ اب  هطلـس ، نایرج  تاغیلبت  فالخرب  زین  یمالـسا  یروھمج  تسا و  اھیریگرد  نیا  شتآ  ندرک  شوماـخ  یارب  شـالت  اـھروشک ، یهمھ  یهفیظو  دـندوزفا : دـندناوخ و 

. دنکیمن رگید  یاھروشک  روما  رد  یتلاخد  اما  تسا  راذگریثات  لاعف و  فدھ ،

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ یبرغ  لحاس  روجکی ، هزغ  تسا ؛ یتخس  عضو  نیطـسلف ، عضو  زورما  دوب ؛ دھاوخن  مینکیم  هدھاشم  زورما  هک  نانچنآ  نیطـسلف  عضو  دنـشاب ، دحتم  اھناملـسم  رگا 

برغ یهقطنم  دنھاوخیم  دنراپـسب . یـشومارف  هب  دـننک و  رود  ناھذا  زا  ار  نیطـسلف  یهلئـسم  دـنھاوخیم  تسا ؛ هنازور  دـیدش  راشف  ریز  زورما  نیطـسلف ، تلم  روجکی .

ظاحل زا  مھ  یعیبط ، عبانم  ظاحل  زا  مھ  ییایفارغج ، ظاحل  زا  مھ  ینعی ] ، ] تسا یدربھار  ساسح  هداـعلاقوف  یهقطنم  کـی  هک  اـم - یاـھروشک  نیمھ  لـماش   - ار ایـسآ 

دنریگب و فدھ  ار  رگیدمھ  دنتـسیاب و  برع  لباقم  رد  برع  ناملـسم ، لباقم  رد  ناملـسم  دـننک ؛ لوغـشم  ناشدوخ  هب  تسا ، یـساسح  یهقطنم  کی  یبآ  یاھهاگرذـگ 

. تسا نیا  اھنآ  فدھ  دنوشب ؛ فیعضت  زورهبزور  دنراد  رارق  اھتسینویھص  یگیاسمھ  رد  هک  ییاھشترا  اصوصخم  ناملسم ، یاھروشک  یاھشترا  ات  دننکب  دوبان  ار  رگیدکی 

داحتا و دایرف  تسا ؛ نینموم  هب  قلعتم  تدحو ، یهدارا  تسا . هقرفت  یهدارا  هدارا ، کی  تسا ؛ تدحو  یهدارا  هدارا ، کی  دنـضراعت : رد  رگیدکی  اب  هقطنم  نیا  رد  هدارا  ود  زورما 

قافتا تدـحو  نیا  رگا  دوشب و  روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ هجوت  ناشتاکرتشم  هب  هکنیا  هب  دـننکیم  توعد  ار  اھناملـسم  تسا و  دـنلب  صالخااب  یاھهرجنح  زا  نیملـسم  عامتجا 

رامنایم رد  ایسآ  قرـش  هیلااھتنم  زا  دینک  هظحالم  امـش  زورما  درک . دھاوخ  ادیپ  تزع  ناملـسم  دوب و  دھاوخن  لکـش  نیا  هب  رگید  دنراد  اھناملـسم  زورما  هک  یعـضو  دتفیب ،

تـسد هب  اجکی  دـنوشیم ، هتـشک  ییادوب  تسد  هب  اجکی  الاح  دـنوشیم ؛] هتـشک   ] اھناملـسم اجهمھ  اھنیا ؛ لاثما  هیرجین و  رد  اقیرفآ  برغ  اـت  تسھ ، یـشکناملسم 

کی یهبلود  همھ ، دنتـسھ ؛ مھ  لثم  ییاکیرمآ  ینـس  یـسیلگنا و  یهعیـش  دـنمدیم ؛ اھـشتآ  نیا  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـنوشیم . هتـشک  اھنیا  لاثما  شعاد و  مارحوکوب و 

اھنیا هک  تسا  نیا  تدحو  مایپ  اما  تسا ؛ یناطیش  یهدارا  هک  تسا  هقرفت  یهدارا  مایپ  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دنتـسھ ؛ یچیق 

. دننک راک  مھ  اب  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دننکب ، روبع  تافالتخا  نیا  زا 

تـسایس هب  میدـق ، زا  تسا ؛ هقرفت  هب  توعد  هک  دـینیبیم  دـنزیم ، رـس  اھتلم  یتایح  یاـھاضف  نیفرـصتم  نیربکتـسم و  زا  هک  یتاراـھظا  هب  دـینک  هاـگن  زورما  امـش  رگا ] ]

؛ دوب اھنآ  تسایس  نیا  تشاد ، یتردق  سیلگنا  هک  یتقونآ  نتخادنا ؛ هقرفت  تکرب  هب  نک  ییاقآ  دست ، قرف  نک ؛ ییاقآ  زادنیب و  هقرفت  تسایس  دشیم  هتفگ  اھیـسیلگنا 

تبکن عبنم  هشیمھ  دندوب ، رش  عبنم  هشیمھ  ام  یهقطنم  رد  اھسیلگنا  سیلگنا . زاب  اریخا  هچ  اکیرمآ ، هچ  دنراد ؛ ایند  یدام  زورما  نادنمتردق  ار  تسایـس  نیا  مھ  زورما 

 - دنھ یهراق  هبش  رد  دشاب . هتـشاد  ریظن  یتردق  کی  یوس  زا  ایند  رد  یاهطقن  رتمک  رد  دیاش  دندز ، هقطنم  نیا  رد  اھتلم  تایح  هب  اھنیا  هک  ییاھهبرـض  دندوب ؛ اھتلم  یارب 

هرخالاب روجکی ؛ قارع  یهقطنم  رد  روجکی ، ناریا  رد  روجکی ، ناتـسناغفا  رد  دنداد ؛ راشف  ار  مدرم  روجنآ  دندز ، هبرـض  روجنآ  تسا - ناتـسکاپ  شدالگنب و  دنھ و  زورما  هک 

یخیرات روشک  کی  دـندرک ؛ رود  شدوخ  یهناخ  زا  دـندرک و  هراوآ  ار  تلم  کی  عقاو  رد  ار و  اھناملـسم  دـنداد و  ماجنا  ار  دولآتثاـبخ  موئـشم و  تکرح  نآ  هک  مھ  نیطـسلف  رد 

دودح ١٨٠٠ زا  یکدنا ، نرق و  ود   - فرط نیا  هب  شیپ  نرق  ود  زا  هقطنم  نیا  رد  تفر . نیب  زا  اھیسیلگنا  تسایس  اب  نیطسلف - مان  هب   - شیپ لاس  رازھ  دنچ  زا  یهدشتبث 

؛ تسا هقطنم  دیدھت  ناریا  دیوگیم  اجنیا و  دیآیم  یـسیلگنا  لوئـسم  نیا  تقونآ  هدوب ؛ دیدھت  داسف و  رـش و  تسا ، هدز  رـس  اھسیلگنا  زا  هچرھ  فرط - نیا  هب  یدالیم ] ]

مولظم و روشک  دـنیایب  دـناهدوب ، هقطنم  یارب  تبکن  رطخ و  دـیدھت و  نامز ، لوط  رد  ناشدوخ  هک  یناـسک  هک  دـھاوخیم  یمرـشیب  یلیخ  نیا  تسا ؟ هقطنم  دـیدھت  ناریا 

. دنتسھ یروجنیا  اھنیا  دننک ؛ مھتم  ار  ام  زیزع 

طلـسم اھتلم  رب  هکنیا  یارب  دنتـسنادیم  یاهلیـسو  کی  ار  هقرفت  اھنیا  دش ؛ رتشیب  هقرفت  داجیا  یاھتیلاعف  دش ، هدید  یمالـسا  یرادیب  یاھهناشن  هقطنم  نیا  رد  یتقو  زا 

تکرح دنکیم ، ادیپ  دوجو  دراد  اھتلم  ندـش  اپرـس  ندـش و  هدـنز  اھتلم ، یگداتـسیا  ون ، یمالـسا  راـکفا  ون ، یاـھفرح  هقطنم  نیا  رد  دـش  ساـسحا  هک  یناـمز  زا  دـنوشب .

مالسا هب  ام  هک  تفگ  راختفا  اب  تفرگ و  تسد  رس  ار  نآرق  درک ، هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  هک  دمآ ، اپرس  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  هکیتقو  دش ؛ رتشیب  نانمـشد  زیمآهقرفت 

تکرح نیا  درک ، تیوقت  ار  اھنآ  زورهبزور  درک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  تشاد و  هارمھ  دوخ  اب  ار  زیچ  همھ  حلـسم و  یورین  شترا و  تاناکما و  تسایـس و  تردـق و  مینکیم و  لـمع 

یتقو دوب  رطخ  یهیام  اھنآ  یارب  مالـسا  یمالـسا . تزع  نیا  اب  یمالـسا و  مایق  نیا  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  دیدشت  ار  زیمآهقرفت  تکرح  نیا  تسا . هدش  رتشیب  زیمآهقرفت 

نآ اب  دنکیم  قرف  درادـن ، دـھاجم  گرزب و  تلم  کی  درادـن ، لاوما  درادـن ، یـسایس  هاگتـسد  درادـن ، شترا  درادـن ، تلود  هک  یمالـسا  نآ  اما  داد ؛ ناملـسم  تلم  هب  یرادـیب 

تکرح ایند و  طسوتم  زا  رترب  دادعتسا  راشرس ، نداعم  نموم ، هزیگنارپ ، ناوج ، مدرم  دھاجم ، تلم  عیسو ، نیمزرس  یمالسا  یروھمج  دراد . ار  اھنیا  یهمھ  هک  یمالـسا 

یاعدا رگا  دننمـشد . نیا  اب  ناملـسم ؛ یاھتلم  لباقم  رد  دوشیم  تسرد  وگلا  نوچ ] [ ؛ تسا رطخ  یهیام  اـھنآ  یارب  یناریا  نینچ  هتبلا  دراد .]  ] تفرـشیپ ملع و  تمـس  هب 

هن هک  ینمـشد   - نمـشد نیا  اب  یهھجاوم  یارب  تخانـش ؛ ار  اھنیا  دـیاب  دـیمھف ، ار  اـھنیا  دـیاب  تسا . تنوشخ  ناـشراک  نطاـب  تسا ؛ غورد  دـننکب ، یتقو  کـی  مھ  شمرن 

. دنشاب هدامآ  دیاب  اھتلم  تسا - انعممامتهب  یشحو  کی  نطاب ، رد  اما ] ، ] دنکیم هتسارآ  ار  رھاظ  دراد ؛ فاصنا  هن  دراد ، نید  هن  دراد ، قالخا 

. درادـن ینـس  هعیـش و  قرف ، یهمھ  دـنکیمن ، یقرف  فالتخا ؛ داجیا  زا  اھناملـسم  دنـشاب  رذـحرب  نیملـسم . نیب  داحتا  زا  تسا  ترابع  زورما ، یگدامآ  نیرتمھم  ام  رظن  هب 

دوجو دننک . ضامغا  نآ  زا  دنھدب و  رارق  ضامغا  دروم  دراد ، دوجو  هک  یناوارف  تاکرتشم  ریز  رد  ار  ناشدوخ  یرکف  تافالتخا  هکنیا  رد  دننک  یعس  دیاب  یمالـسا  قرف  یهمھ 

یهطقن نیا  تسا ، ینوناک  یهطقن  نیا  ربمغیپ ؛ هب  دـنزرویم  قشع  همھ  تسا . ناملـسم  یاھتلم  داحآ  قئـالع  اـھتبحم و  هجوت  ینوناـک  یهطقن  مظعا ، ربماـیپ  سدـقم 

هجوت دروم  ار  تاکرتشم  نیا  تسا ! دایز  اھناملـسم  نیب  تاکرتشم  ردـقچ  روجنیمھ ؛ فیرـش  یهبعک  تسا ؛ ناناملـسم  یهمھ  داقتعا  هجوت و  لـحم  نآرق  تسا . یلـصا 

امش دیدھت  روشک  نیا  دینمشد ، مھ  اب  اھامش   » دیوگیم دیآیم  حیرص ، نمشد  نآ  هنافـساتم  دنـسانشب . هقطنم  رد  ار  رابکتـسا  لماوع  ار ، نانمـشد  لماوع  دنھدب ؛ رارق 

 - ار وا  فرح  دنونشیم  هک  ییاھنآ  تسا ؛ حضاو  بخ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  هک  تسا  نمـشد  وا  دنتـسھ ! امـش  نمـشد  مھ  اھنآ  دیتسھ ، اھنآ  نمـشد  امـش  ینعی  تسا ،»

یاشمم دیاب  ارچ  دـننک ؟ قیدـصت  ار  وا  فرح  دـیاب  ارچ  دـننک ؟ لوبق  وا  زا  دـیاب  ارچ  دـننکیم - تموکح  دـننکیم و  یگدـنز  دـنراد  یمالـسا  مان  اب  یمالـسا و  رھاظ  رد  هک  اھنآ ] ]

؟ دشاب یمالسا  تما  حیرص  نانمشد  مالسا و  حیرص  نانمشد  زا  یوریپ  یاشمم  هنافساتم  هقطنم ، یاھتلود  زا  یضعب 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیھاوخیم نان  دنیوگب  مدرم  هب  رگا  تسھ ؛ مھ ]  ] ینماان تسھ ، تالکشم  تسا ، یطحق  تسین ، نان  یروشک  کی  رد  یھاگ  تسا . مھم  یلیخ  روشک  کی  یارب  تینما 

ینعی هدش . فیعـض  هک  تسا  هدـش  بجوم  رگید  قطانم  زا  یلیخ  ام و  یهقطنم  رد  اھتردـقربا  تلاخد  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  دـنھدیم ؛ حـیجرت  ار  تینما  اعطق  تینما ، ای 

دـصقم هب  تمالـسب  دـنناوتب  دنتـسھ ، راوس  نآ  رد  هک  یناسک  نآ و  نانکاس  هک  تسین  عمجرطاـخ  رگید ، یاـج  هب  اـج  کـی  زا  دـنکیم  تکرح  هک  یـسوبوتا  دـییامرفب  ضرف 

داجیا رد  حلـسم  یاھورین  شقن  تسا . مھم  یلیخ  تینما  تسا . مھم  اھنیا  روجنیمھ ؛ لزانم  لخاد  روجنیمھ ، اـھنابایخ  رد  دـنریگن ؛ رارق  نمـشد  مجاـھت  دروم  دنـسرب و 

روشک رد  شترا  رادتقا  سفن  دیـشاب ، رتیوق  رتردتقم و  امـش  هچرھ  اما  دشاب ، هتـشادن  یتینما  ظاحل  زا  مھ  یکرحت  چـیھ  تسا  نکمم  شترا  تسا . یمھم  شقن  تینما 

. تسا مھم  لئاسم  یهلمجزا  نیا  دنکیم . نیمات  اھنآ  یگزیگنارپ  اھنآ و  یاھییاناوت  اھنآ و  رادتقا  حلسم و  یاھورین  ار  روشک  تینما  دنکیم . تینما  داجیا 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=34967
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=35186
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=36242
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یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب تسا ؛ ام  دوخ  نورد  مھ ]  ] هفیظو کی  مینک ، یفرعم  ار  مالـسا  دیاب  هک  تسا  اھناملـسم  ریغ  لابق  رد  هفیظو  کی  هک  میمھفب  لوا  یهجرد  رد  اھناملـسم  ام  دیاب  ار  نیا 

دیاب یمالـسا  یاھتلود  زورما  میمھفب . دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ رطاخهب  ملاع  یوگروز  یاھتردـق  ملاع و  ربکتـسم  یاھماظن  یوس  زا  مالـسا  اب  ینمـشد  هک  میمھفب  ناـمدوخ 

، دنوشن تسدمھ  رگیدمھ  اب  اھنیا  دنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنکیم ، ینمشد  یکی  نآ  اب  دنکیم ، یھارمھ  یمالـسا  تلود  نیا  اب  اکیرمآ  هکنیا  تلع  هک  دننک  هجوت 

ام یهقطنم  رد  ینکفافالتخا  تسایـس  نیا  رد  اکیرمآ  هنافـساتم  تسا . نیا  یارب  دـنھدن ؛ صیخـشت  ار  ناشدوخ  کرتشم  عفاـنم  اـھنیا  دـنوشن ، دـحتم  رگیدـمھ  اـب  اـھنیا 

یشارتنمشد دوشب ، ناسآ  راک  نیا  هکنیا  یارب  و  تسا ،]  ] اھنآ یاھهیامرس  تراغ  یارب  اھتلود  زا  یضعب  بیج  رد  ناشتـسد  تسا ! فسات  یهیام  نیا  تسا ؛ هدوب  قفوم 

تسا ییاھتردق  زورما  جیار  یاھتسایس  اھنیا  دننک . تراغ  ار  اھنآ  دنناوتب  ات  دننکیم  یفرعم  نمشد  کی  ناونعهب  ار  عیشت  ای  ار ، ناریا  ای  ار ، یمالسا  یروھمج  ای  دننکیم ؛] ]

تدحو داجیا  داحتا و  داجیا  نیا ، لباقم  رد  نداتـسیا  میتسیاب . نیا  لباقم  رد  دیاب  مینک ، ساسحا  همھ  دیاب  ار  نیا  میمھفب ، همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هک 

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

نیا رد  یـساسا  لـماع  هکیتـقو  دنتـسھ . لکـشم  راـچد  یوـحنهب  مادـکرھ  قارع ، هیروـس ، نیرحب ، نمی ، تـسا . یگرزب  تالکـشم  راـچد  هنافـساتم  اـم  یهـقطنم  زورما 

دننکیم لابند  دنزادنایم و  هار  ار  اھراک  نیا  دنراد  هک  دنامسینویھص  اکیرمآ و  یتینما  یسوساج و  یاھسیورس  تسا . رابکتسا  مینیبیم  مینکیم ، وجتسج  ار  تالکـشم 

. درک هجوت  یتسیاب  ار  اھنیا  دنربیم ؛ راک  هب  مھ  هیلع  ار  اھورین  و 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ضرع نم  اھنآ  هب  میدرک - ضرع  مینکب ، ضرع  دـیاب  مدرم  هب  ار  هچنآ   - میوگیم اھنآ  هب  دنتـسھ و  یتاباختنا  یاـھدزمان  هک  یمرتحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هب  منکیم  هیـصوت  نم 

: دننکب تیاعر  امتح  ار  زیچ  هس  ود  هک  دننک  هجوت  دنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهمانرب  رد  دوخ ، تاراھظا  رد  دوخ ، یاھهدعو  رد  هک  منکیم 

...

. تسا ناریا  تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  یهلئـسم  دنک ، ییامندوخ  دیاب  دـنھدیم ، مدرم  هب  هک  ییاھهدـعو  رد  ناشتاراھظا ، رد  ناشیاھیزیرهمانرب ، رد  هک  یمود  یهتکن 

رادتقا جوا  هب  ار  شدوخ  تسناوت  یگتسباو  فعـض و  تیاھن  زا  هک  تسا  یتلم  ناریا  تلم  تسا ، زارفارـس  تلم  کی  ناریا  تلم  تسا ، یبالقنا  تلم  کی  ناریا ، تلم  نایاقآ !

هب گرزب  یاھتردـق  لـباقم  رد  رگید ، یاـھتلم  لـباقم  رد  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، هتـسکشرس  دـیابن  ار  تلم  نیا  درک ، فیعـضت  دـیابن  ار  تلم  نیا  دـناسرب ؛ یللملانیب  تزع  و 

کی دـیایب  دـھاوخب  هکنیا  هب  درکیمن  اـفتکا  نمـشد  دوـبیمن ، دـھدیم  ناـشن  دراد  تلم  نیا  هک  یرادـتقا  نیا  هچناـنچرگا  تسا ؛ هدـنز  رادـتقا  اـب  تلم ، نیا  تـشاداو ؛ میلـست 

نآ رد  دننکب و  دنھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  اب  اھنیا  ار  یراک  نامھ  روشک . نیا  رب  دشیم  طلـسم  دمآیم  دھدب ؛ ام  رومام  نالف  هب  ای  ام  روھمجسیئر  نالف  هب  ار  یروتـسد 

دنتساوخیم ام  تلم  اب  ار  راتفر  نامھ  دنھدیم ؛ ماجنا  دنراد  ام  یهقطنم  رد  هلمجزا  ملاع  قطانم  زا  یضعب  یوربآیب  رودزم  یهتسباو  یاھروشک  نیا  اب  هک  دندرکیم  تروص 

رد اکیرمآ ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دنھدب  ناشن  یتاباختنا ] یاھدزمان  [ ؛ دوشب ظفح  رابکتـسا  لباقم  رد  تلم  تمظع  تلم و  یدنلبرـس  یلم ، تزع  دیاب  دنھدب . ماجنا 

. دناهداتسیا اھتسینویھص  یاھتثابخ  لباقم 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یوس زا  ابلاغ  هک  یحلسم  رصانع  اھتسیرورت و  روضح  اب  هچ  تسا ؛ ینماان  رد  قرغ  زورما  اقیرفآ  لامش  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  هقطنم ، هب  دینک  هاگن  امش 

. دوشیم هدـھاشم  ایند  رگرامعتـسا  یاھتردـق  تسد  زاب  مھ  اھنیا  یهمھ  رد  هک  اھروشک  زا  یـضعب  رد  یلخاد  یاھگنج  اـب  هچ  دـنوشیم ، تیوقت  هاوخدـب  لددـب و  یاـھتلود 

، راگدرورپ قیفوت  اب  هللادـمحب  نماان ، یهعومجم  نیا  نیب  رد  دـشابن . ینماان  نیا  هک  تسھ  اجک  هقطنم ؛ یاھروشک  هب  دـینک  هاگن  تسا . نماان  طیحم  رگید ، تسا  ینماان 

اب هارمھ  مارآ ، طیحم  روشک  طیحم  هللادمحب  تسا ، هدنامن  یقاب  رتشیب  تاباختنا  هب  زور  ود  زورما  تسا . تاباختنا  کرادت  لوغشم  شمارآ ، اب  تینما ، اب  یمالـسا  یروھمج 

روـشک کـی  رد  یتاـباختنا  دراد . تمیق  یلیخ  مینادـب ؛ ردـق  یلیخ  دـیاب  ار  اـھنیا  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ، ناردارب  دراد ؛ شزرا  یلیخ  اـھنیا  تسا .]  ] هنیکـس اـب  هارمھ  شمارآ ،

نیا تسا ؛ رارقرب  شمارآ  اجهمھ  اما  دـننکیم ، هدامآ  ار  دوخ  قوش  روش و  اـب  مدرم  و  دـنراد - باـختنا  قح  نویلیم  دـنچوهاجنپ  دـنتفگ  هک   - دـتفایم هار  هب  ینویلیم  داتـشھ 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . تیمھا  اب  یلیخ  تسا ، شزرا  اب  یلیخ 

یساپسان یرکشان و  نیا  دننکیم . یفن  ار  یدازآ  دننکیم و  هدافتسا  دازآ  یاضف  نیمھ  زا  دننکیم و  یساپسان  یضعب  هچرگا  داد . ام  هب  یمالـسا  یروھمج  ار  یدازآ  یاضف 

یهجرد لوئـسم  باختنا  رد  تسھ ؛]  ] مدرم یار  ریثات  یاضف  و  تسھ ، مدرم  روضح  یاضف  تسھ ، دازآ  یاـضف  هللادـمحب  روشک  رد  دـننکب . بخ  دـننکیم ؛ یـضعب  هک  تسا 

یلیخ نیا  دنریگیم ؛ میمصت  دنراد ، رظن  دنراد ، یار  مدرم  تسا ، اھاروش  تاباختنا  هک  یرھش  ناریدم  باختنا ]  ] نینچمھ و  تسا ، یروھمج  تسایر  هک  روشک  یئارجا  کی 

تلم لاح  هب  دـنروخیم  هطبغ  دـنروخیم ، ار  نیا  ترـسح  دنتـسھ ، اکیرمآ  یهدـحتم  تالایا  میژر  یهیاـمحلاتحت  ناـشیاھتلود  هک  اـم  یهقطنم  رد  ییاـھتلم  تسا . شزرااـب 

زا یکی  دنشاب  هتشاد  قح  مدرم  دعب  و  روشک ، یئارجا  تسایر  رس  رب  دننک  تباقر  رفن ، جنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  دنوشب ؛ هنحص  دراو  دنناوتب  هک  تسا  ایور  کی  ناشیارب  ناریا ؛

باختنا دـنوشیم ، دراو  مدرم  دوشیم . رارکت  ام  روشک  رد  راب  کی  لاس  راھچ  رھ  راک ]  ] نیا دـنامیم . ایور  کی  لـثم  اـم  یهقطنم  یاـھروشک  یارب  نیا  دـننک ؛ باـختنا  ار  اـھنیا 

. تسناد ردق  دیاب  ار  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دنھدیم ، صیخشت  دننکیم ،

یناسنا  / ٠٣/٠١/١٣٩۶ مولع  نآرق و  یللملانیب  هرگنک  نیلوا  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

اعقاو اھنیا  زا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  دنک . یریگهرھب  دنک و  حرطم  ار  هلئسم  کی  یللملانیب  عیسو  حطـس  کی  رد  دناوتیم  هک  دراد  ار  تیـصوصخ  نیا  یفطـصملاھعماج  نیا 

یاھروشک زا  ایسآ ، برغ  یهقطنم  نیمھ  زا  الثم  ای  اقیرفآ  لامـش  زا  الثم  ار  اھباتک  زا  یـضعب  دنروآیم  یھاگ  مالـسا ؛ یایند  رد  دنتـسھ  یناسک  ینعی  دوشب ؛ هدافتـسا 

دروم دـناوتیم  دـناهدرک و  هعلاطم  دـناهدرک ، راک  دـناهدرک ، رکف  اـعقاو  ینعی  تسھ ؛ اـھنیا  نیب  رد  یبوخ  راـکفا  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  مدآ  یتقو ] [ ؛ دناهتـشون یناـسک  یبرع ،

دعب لاس  لھچ  یس  نیا  لوط  رد  اعقاو  ینعی  دنرادن ؛ یعالطا  هدش  اجنیا  رد  هک  ییاھراک  هب  تبسن  مھ  اھنآ  هکنیاامک  میربخیب ؛ اھنیا  زا  یلیخ  زا  ام  دریگب . رارق  هدافتسا 

یراکمک ام  هک  تسا  نیمھ  ماهدـیقع  مھ  هدـنب  دـیدرک ، هراشا  مھ  یلاعبانج  مینکیم ، دوبمک  ساسحا  میتسین ، یـضار  مھ  ام  هتفرگ ؛ ماـجنا  ییاـھراک  بوخ  بـالقنا ، زا 

نیمھ رد  دـنکیم  هاگن  مدآ  ـالاح  هتفرگ ؛ ماـجنا  یـشزرااب  یاـھراک  میراد ؛ یبوخ  یاـھباتک  اـم  هتفرگ ، ماـجنا  یبوخ  یاـھراک  یراـکمک ، تلاـح  نیمھ  رد  هرخـالاب  اـما  میراد ؛

. تسا بوخ  یلیخ  تسا ، شزرااب  یلیخ  اضعب  هدش ، هداد  هک  ییاھـسرد  هدـش ، هتـشون  هک  ییاھباتک  هدـش ، هتـشون  هک  یتالاقم  رگید ، یاھاج  یـضعب  رد  مق و  یهزوح 

یاھـشخب زا  یکی  نم  رظن  هب  مھ  یللملانیب  یراکمھ  نیا  هتفرگ . ماجنا  میاهدرک و  اجنیا  ام  هک  ییاھراک  زا  دنتـسین  علطم  ابلاغ  مالـسا  یاـیند  رد  دـنرادن ؛ ربخ  مھ  اـھنیا 

. دوشب بترتم  هرگنک  نیا  رب  دناوتیم  هک  تسا  یبوخ  یلیخ 

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

! نم نازیزع  دـینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارـس  ساسحا  ینعی  دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اعقاو  ناشیـضعب  هک  ییاھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عومجم 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

نمشد یاھدرگش  زا  یکی  دیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 8 
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هجوچیھهب ار  درگش  نیا  تسا . نمشد  یاھدرگش  زا  یکی  نیا  دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا 

نامھ هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ، نایب  اجنیا  رد  دنلب  یادص  اب  ار  نمشد  یهتساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دیریذپن .

مھ یزاجم  یاضف  هک  الاح   - یزاجم یاضف  رد  همانزور و  ریغ  رد  همانزور ، رد  دـنلب  یادـص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دـیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار  یزیچ 

دصرددص ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکـشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط  نآ  یھدرادشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدغد  نآ  نم  نیاربانب ، هک  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . نایب  تسھ -

. منکیم دییات 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امش هب  هقطنم  نیا  الوا  هقطنم ! یزاستابثیب  یناونع : کی  الاح  دش  نیا  دوشیم ؛] هتفگ  « ] هقطنم یزاستابثیب   » یهلئـسم ام ، هیلع  اھییاکیرمآ  یاھفرح  نیب  اریخا 

برغ یهقطنم  روجنآ ، اقیرفآ  لامـش  دناهدرک ؛ تابثیب  ار  هقطنم  نیا  هک  دنتـسھ  اکیرمآ  لامع  اکیرمآ و  دیتسھ ؛ امـش  هقطنم  نیا  یهدـننکتابثیب  ایناث  دراد ؟ یطبر  هچ 

رد دننکب ، ینابیتشپ  دننک ، فیرعت  شیارب  یماظن  یهمانرب  دـنھدب ، حالـس  دـننک ، دـیلوت  دـنھدب  لوپ  ار  یکھورگ  نالف  هکنیا  روجکی . قارع  روجکی ، هیروس  روجنیا ، ایـسآ 

هک مھ  نیمھ  زورما  درک ؟ تیوقت  یـسک  هچ  ار  شعاد  دروآ ؟ دوجو  هب  یـسک  هچ  ار  شعاد  تسا . هقطنم  ندرک  تابثیب  اھنیا  دـننکب ، اوادـم  ار  ناشحورجم  اھناتـسرامیب 

ناشدوخ تسد  یوت  هک  ار  هدشلرتنک  شعاد  اما  دنفلاخم ؛ شعاد  یگدـشنلرتنک  اب  اھنیا  هلب ، تسا . غورد  مھ  نیمھ  تسا ؛ غورد  شعاد ،» هیلع  فالتئا   » دـننکیم اعدا 

یماظن یاھورین  دنیآیم  ییاکیرمآ  یاھامیپاوھ  زورما  دینیبیم ، دنتـسیایم . شیولج  ادج  دربب ، نیب  زا  دنک و  دوبان  ار  هدـیدپ  نیا  دـھاوخب  یـسک  رگا  دـنھاوخیم و  دـشاب 

لوئـسم کی  اجنیا  تخورفیم ؛ شعاد  ار  قارع  تفن  داتفا . قافتا  مھ  قارع  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  دننکیم . نارابمب  دنھجاوم ، شعاد  هیبش  یزیچ  ای  شعاد  اب  هک  ار  هیروس 

هب دـندربیم  دـندیدزدیم و  یقارع  عبانم  زا  ار  تفن  هک  یـشعاد  یاھنویماک  ریوصت  هک  تفگ  نم  هب  یللملانیب - فورعم  تیـصخش  دوب ؛ ام  ناـمھم  اـجنیا  هک   - ناـمھم یتلود 

نیا اھنآ  مشچ  یولج  دندرکن ! تعنامم  تقوچیھ  دنتخادنین ، اھنیا  رـس  یور  بمب  هناد  کی  اھییاکیرمآ  تقوچیھ  اما ] ، ] دوب اھییاکیرمآ  مشچ  ریز  دنتخورفیم ، روشک  نالف 

، هن اھنیا ] [ ؛ درک دـنھاوخ  تفلاخم  وا  ینابیتشپ  روجنیا  اب  دنـشاب ، فلاخم  یـسک  اب  هچنانچرگا  هکیلاحرد  دـنفلاخم ؛ شعاد  اب  هک  دـندرکیم  مھ  اعدا  تفرگیم ، ماجنا  راک 

. دننزیم ناریا ] یهرابرد   ] هک ییاھفرح  نیمھ  هدرواین ؛ دوجو  هب  یتابثیب  ناریا  دناهدروآ ، دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یتابثیب  هک  دنتسھ  اھنیا  بخ  دندرکیم ! مھ  کمک 

«، مسیرورت یناـبیتشپ   » هب دـننکیم  مھتم  ار  ناریا  یتـسیرورت ، ریخا  ثداوح  نیا  تبـسانم  هب  هک  تسا  لـیبق  نیمھ  زا  مھ  اـکیرمآ  روھمجسیئر  نیا  ریخا  فرح  نیا  ـالاح   

. تسا ییاکیرمآ  هقطنم ، نیا  رد  مسیرورت  یهشیر  هکیلاحرد 

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

اب دوخ ، تمھ  اب  دـینکیم ، تیبرت  دـیراد  امـش  زورما  هک  ییورین  ام ، یناسنا  یورین  هدـنیآ ، یاھهھد  رد  و  دراد - یدایز  یهزات  یاھفرح  دراد ؛ یدایز  یاـھفرح  یمالـسا  ماـظن 

تکرح کی  اعقاو  دنکـشب و  ار  اھنیا  دننام  لیطعت و  یگتـسباو و  راصح  نیا  تسناوت  دھاوخ  هدش ، هداد  وا  هب  هک  یتایحور  اب  هتخومآ ، هک  یـشناد  دوخ و  داوس  اب  دوخ ، مزع 

، دش دھاوخ  یرگید  ینالوط  یگدشریقحت  نارود  کی  دراو  هدرکن ، یادخ  ای  دش ، دھاوخ  نیا  ای  دریگب ؛ رارق  شدوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یناریا  ناریا و  دـنکب و  یعقاو  یانعم  هب 

ار لالقتسا  ردق  دمآ ، ششوخ  یگتسباو  زا  درک ، تکرح  هتسباو  دیشیدنا ، هتسباو  ام  یناسنا  یورین  رگا  دشاب ؛ هتشادن  ام  یناسنا  یورین  ار  تایـصوصخ  نیا  هچنانچ  رگا 

لثم دـش ، میھاوخ  یرگید  ینالوط  کیرات  نالاد  کی  دراو  ام  تقونآ  دوب - روجنیا  رگا   - دوب دامتعایب  شدوخ  هب  تسنادـن ، ار  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  ردـق  تسنادـن ،

یوحن کی  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  دایز ، شالت  اب  داـیز و  تمحز  اـب  هک  میتشاد  رارق  بـالقنا  زا  لـبق  اـت  هطورـشم  زا  لـبق  یکدـنا  زا  برغ  یهطلـسریز  رد  هک  ینارود  نیمھ 

شرورپ نیاربانب  دـیھدب . شرورپ  یروجهچ  ار  وجـشناد  نیا  زورما  امـش  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دوب . میھاوخ  هتـشذگ  راوشد  خـلت  دـنیآرف  نامھ  دراو  زاـب  میھدـب ؛ تاـجن 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  وجشناد 

ناھج هک  یمھم  تالوحت  ثداوح و  هدنیآ و  یایاضق  لابق  رد  دناوتب  دینکیم ، تیبرت  امش  زورما  هک  یناوج  نیا  هکنیا  یارب  لوا ؛ تروص  نآ  یارب  دینک  تیبرت  دیاب  ار  ناوج  امش   

نم هک  یتالوحت  نکل  تسا ، اجنیا  شمھم  زکارم  زا  یکی  اـی  دراد  رثا  مھ  اـجنیا  یناـھج ، تـالوحت  هتبلا  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اـی  اـم  روشک  طـقف  هن   - دراد دوخ  لـباقم  رد 

دـشاب یرـصنع  کی  تشاد - دـھاوخ  دوجو  یبیجع  تالوحت  اھنیا ؛ لاثما  تردـق و  میـسقت  یـسایس و  یلمع و  یملع و  یاـھهنیمز  تسا ؛ یناـھج  تـالوحت  منکیم  ضرع 

هک یھار  هب  ار  روشک  زور  نآ  رد  دناوتب  ات  دشاب  نیدتم  دشاب ، یبالقنا  دشاب ، قیمع  دشاب ، هاگآ  نادراک ، دـلبراک ، سفن ، هب  دامتعا  یاراد  نامیا ، اب  هدارا ، مزع و  اب  مواقم ،

. دربب تسا  وا  یهتسیاش 

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قح ناشدوخ  هب  دناهدش ، خاتـسگ  دناهدش ، یرج  اھتسینویھـص  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسا ؛ حرطم  سدق  یهیـضق  تسا ، حرطم  یـصقالادجسم  یهیـضق  نالا 

و دنوش ] دراو   ] دنراذگب ار  یاهدع  کی  زور  کی  دننک ، داجیا  عنام  زور  کی  دندنبب ، ار  رد  زور  کی  دـنریگب ؛ تخـس  اھناملـسم - رب  ینعی   - یـصقالادجسم نابحاص  رب  هک  دـناهداد 

یلعج بصاـغ و  مـیژر  یوـس  زا  تـسا  تحاـقو  اـھنیا  تـسا ، ییوررپ  اـھنیا  تـسا ، یخاتــسگ  اـھنیا  اـھراک ؛ لـیبقنیازا  دـنراذگب و  ینــس  طرــش  دـنراذگن ، ار  یاهدـع  کـی 

تما اجک  تسا . نیا  جح  تسا ، یتیفرظ  نینچ  کی  جـح  تسا ؛ عضوم  زاربا  یاج  اجنیا  دـپتیم . یـصقالادجسم  دای  هب  مالـسا  تلم  لد  هک  تسا  مولعم  بخ  تسینویھص .

هچ یـصقالادجسم  یهراـبرد  نیطـسلف و  یهراـبرد  اـھتلم  هک  دـنک  راـھظا  هکنیا  یارب  دـنکیم  ادـیپ  اـنم  رعـشم و  تاـفرع و  هنیدـم و  هکم و  مارحلاهللاتیب و  زا  رتھب  یمالـسا 

رد اـکیرمآ  زیمآترارـش  روـضح  دروـم  رد  اـکیرمآ ، یاـھتلاخد  دروـم  رد  دراد . یتـیفرظ  نینچ  کـی  جـح  اـجنیا ؟ زا  رتـھب  اـجک  دـننکیم ؟ رکف  روـجهچ  دـنھاوخیم و  هـچ  دـنیوگیم و 

میژر دوخ  مھ  یتسیرورت  یاھهاگتـسد  نیا  یهمھ  نیرترـش  هک   - اھنیا دـننام  یتسیرورت و  یریفکت و  یاھنایرج  نیا  نتخادـنا  هار  ام و  یهقطنم  رد  یمالـسا و  یاـھروشک 

یهمھ زا  همھ ،  - یمالـسا تما  هکنیا  یارب  تسا  اج  نیرتھب  جـح  تسا ؟ اـجک  اـھنیا  هب  تبـسن  عضوم  راـھظا  یاـج  تسا - وا  دوخ  رتثیبخ ، اـھنیا  یهمھ  زا  تسا ؛ اـکیرمآ 

. بلطم کی  نیا  دوب ؛ نیا  لابند  دیاب  تسناد ، ردق  دیاب  ار  نیا  جح ؛ تسا  یتیفرظ  نینچ  کی  دننک ؛ هدیقع  زاربا  دننک ، عضوم  زاربا  دنناوتب  اھروشک -

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

زیمآتنطیـش تلاخد  رطاخهب  الوا  تسیچ ؟ رطاخهب  نیا  تسا . ینماان  یهقطنم  ام  یهقطنم  زورما  تسا . هقطنم  تینما  شخب  کی  تسا ، روشک  لخاد  تینما  شخب  کـی 

دوبان یارب  اھتلم ، فیعضت  یارب  دوخ ، عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  ذوفن ، یارب  یاهلیسو  رھ  زا  مسینویھص . تلاخد  اکیرمآ ، تلاخد  تسا ؛ رگهطلس  یاھتردق  زیمآترارـش  و 

شعاد و نموم ، ناناوج  تمھ  اب  تمواـقم ، یاـھورین ]  ] تمھ اـب  هک  یتقونآ  دـنروآیم و  دوجو  هب  ار  شعاد  زور  کـی  دـننکیم : هدافتـسا  یلم  یاھرادـتقا  اـھتداشر و  ندرک 

. دنوریم یرگید  هار  لابند  دنوشیم ، دیماان  هار  کی  زا  یتقو  تسا . نیا  اکیرمآ  شقن  زورما  دنوریم . یرگید  زیمآتثابخ  یاھهار  لابند  دنشکیم ، ار  رخآ  یاھـسفن  شعاد  لاثما 

ار هطلس  ماظن  نارازگراک  ینیب  مھ  زاب  دنراد ، رارق  ینآرق  یمالـسا و  یاھراعـش  ریثات  تحت  هک  هقطنم  رد  تمواقم  ناناوج  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  یھلا ، قیفوت  هب  هتبلا 

دننک و ییاناوت  ساسحا  ام  یهقطنم  یاھتلود  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  نیمھ  تسا ، مھم  رایـسب  هقطنم  رد  هچنآ  درک . دنھاوخ  بولغم  ار  اھنآ  دیلام و  دنھاوخ  کاخ  هب 

هاتوک ام  هچنانچرگا  دنک . ینیشنبقع  دوشیم  روبجم  زروعمط  نمـشد  لددب ، نمـشد  هدننکذوفن ، نمـشد  تقونآ  دنزادنیب ؛ راک  هب  تسا  یھلا  تبھوم  هک  ار  ییاناوت  نیا 

. دیآیم ولج  نمشد  مییایب ،

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

نیرتثیبخ اـتقیقح  ( ٢ .) تسا گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماـما  شیاـمرف  تحـص  دـننکیم  تاـبثا  دـنھدیم و  ناـشن  دوخ  تنطیـش  زا  یاهولج  کـی  زور  رھ  دـنھدیم ،

رطاخهب ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  الماک  یهلئـسم  کی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  اـھناطیش ،

تاـناکما زا  هک  یقرب  یورین  تاواـگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جاـیتحا  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  اـم  تسھ . هدوـب و  یاهتـسھ  تیلاـعف  لاـبند  هب  روـشک ، زیمآحلـص  یاـھزاین 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 9 
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ام نیصصختم  هکیروطنآ  دیآیم ، تسدهب  یاهتسھریغ  یاھهاگتسد  زا  هک  یژرنا  زا  یرادقم  نآ  زا  ریغ  دیایب . تسد  هب  دوشب و  هدافتسا  یاهتسھ  یورین  زا  یاهتـسھ و 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذل ] [ ؛ دیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص  و 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هشقن تسا  نکمم  رت ؛] ] لبق مھ  دیاش   - لبق لاس  هدزناش  هدزناپ  زا  دناهتشاد  هنایمرواخ ، دنیوگیم  نآ  هب  ناشدوخ  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  یارب  یاهشقن  کی  اکیرمآ 

یهنایمرواخ  » مسا یتدـم  کی  دـندروآ ، ار  دـیدج » یهنایمرواخ   » مسا یتدـم  کی  نآ  ساسا  رب  هک  تسا - لبق  لاس  هدزناش  هدزناپ  دودـح  زا  شروھظ  زورب و  هدوب ، لبق  لام 

هـس روحم و  هس  روشک ، هس  نیا  قارع ؛ ناـنبل ، هیروـس ، زا  دوـب  تراـبع  هشقن  نیا  بلق  هشقن و  نیا  یلـصا  روـحم  دنتـشاد . اـجنیا  یارب  یاهشقن  کـی  دـندروآ ؛ ار  گرزب »

، دنشاب اکیرمآ  رکون  قلطم و  میلست  هک  دنیایب  راک  رـس  رب  روشک  هس  نیا  رد  ییاھتلود  دوشب ؟ هدایپ  یروجهچ  دوشب ؛ هدایپ  اھاجنآ  اتدمع  دیاب  هشقن  نیا  هک  دندوب  یزکرم 

نیا رد  یتسینویھـص و  میژر  زادـنااپ  دوشیم  هقطنم  نیا  ماـمت  هک  تسا  نیا  هجیتن  دـش ؟ دـھاوخ  هچ  هجیتن  دـننکب . لـمع  وا  یارب  دـننک و  تعاـطا  دـھاوخیم  اـکیرمآ  هچرھ 

. یعقاو یونعم و  طلست  ذوفن و  هطلس و  لکش  هب  یرھاظ ، تسایس  لکش  هب  هن  ولو  دش ، دھاوخ  نیمات  یلکش  کی  هب  دندوب  هتفگ  اھنآ  هک  یتارف  ات  لین  زا  نامھ  هقطنم 

اھییاکیرمآ اھتسینویھص و  طلست  تحت  تاراختفا ، همھنیا  اب  تمظعاب ، یخیرات  روشک  نیا ] ، ] قارع هک  دننکب  یراک  دنتساوخیم  اھنیا  دنھدب . ماجنا  دنتساوخیم  ار  نیا 

موـلعم شفیلکت  هک  مھ  ناـنبل  دریگبرارق ؛ یتسینویھـص  میژر  راـیتخا  رد  عـقاو  رد  یتسینویھـص ، میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  نوناـک  یمھم ، نیا  هب  زکرم  هیروـس  دریگب ؛ رارق 

. دنھدب ماجنا  دنتساوخیم  ار  راک  نیا  دنتساوخیم و  ار  نیا  اھنیا  تسا .

بالقنا  / ٠٧/١٢/١٣٩۶ ربھر  اب  هیکرت  یروھمج  سیئر  رادید 

یارب مادـقا  نیا  تدـمزارد  ضراوـع  هب  هراـشا  اـب  دـندناوخ و  نآ ، یهدـنیآ  دـیدھت  بجوـم  هـقطنم و  هـب  تناـیخ  ار  قارع  ناتـسدرک  رد  یـسرپهمھ  یرازگرب  هـمادا ، رد  ناـشیا 

یریگمیمـصت و یدج ، تروصهب  هیـضق  نیا  رد  دیاب  زین  قارع  تلود  دنھد و  ماجنا  ار  نکمم  مادـقا  رھ  هثداح ، نیا  اب  هلباقم  رد  دـیاب  هیکرت  ناریا و  دـندرک : دـیکات  ناگیاسمھ ،

. دنک مادقا 

...

اھییاکیرمآ نآ ، زا  دـعب  یتسینویھـص و  میژر  لوا ، یهجرد  رد  ریخا  ثداوح  زا  دـیدرک ، هراشا  هک  نانچمھ  دـندوزفا : هیکرت  روھمجسیئر  هب  باطخ  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنربیم دوس 

هژیوهب یجراخ و  یاھتردق  دـندوزفا : هقطنم ، مھم  لئاسم  زا  روشک  ود  ندرک  رود  هیکرت و  ناریا و  یزاسلوغـشم  یارب  نانمـشد  شالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دنتسھ عازن  فالتخا و  یارب  یاهلیسو  ندروآ  دوجوهب  هقطنم و  رد  دیدج » لیئارسا   » کی داجیا  لابندهب  یتسینویھص  میژر 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دروم رد  هدش ، هتفگ  ملع  دروم  رد  هک  هیلع » لیص  . » دروآیم یروخیرسوت  یـسایس ، یگتـسباو  تسا . یکانرطخ  زیچ  دش ، ضرع  هک  روطنیمھ  یـسایس ، یگتـسباو 

تـسا روـبجم  تسا ، هتـسباو  یـسایس  ظاـحل  زا  هـک  یتـلم  کـی  دوـشیم . روخیرـسوت  ناـسنا ، ینعی  هـیلع » لیـص   » اـعقاو تـسا ؛ نآ  زا  رتتخـس  یـسایس  یگتـسباو 

ام نمشد  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  الاح  تسا ؛ یگتسباو  نیا  دض  یملع  تفرـشیپ  هک  میتفگ  بخ ، دش . دھاوخ  روخیرـسوت  دریذپب ؛ شدوخ  یارب  ار  یروخیرـسوت 

هک روجرھ  نمشد  تسا . ینابصع  نمشد  تسا ؛ ینابصع  تدشب  دیراد ، روشک  تفرشیپ  یملع و  تفرـشیپ  یارب  امـش  هک  یاهزیگنا  نیمھ  زا  ام ، تکرح  زا  ام ، رادتقا  زا 

هک یللملانیب  نارظان  یهمھ  یارب  تسا  نشور  یلیخ  تسا . نارگن  تدشب  روشک  رادتقا  شیازفا  زا  هداد و  رارق  تبقارم  دروم  اقیقد  ار  روشک  عضو  کیدزن ، رود و  زا  دـناوتب ،

کی زورما  اما ] [ ؛ میدوب نآ  نیا و  رماوا  موکحم  هداتفابقع و  دـنچ و  یهجرد  تلم  روشک و  کی  ام  تسا . هدرک  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  لـبق ، لاـس  لـھچ  ناریا  اـب  زورما  ناریا 

نیا زا  نمـشد  تسا . سوسحم  الماک  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  و  یـسایس - رادتقا  یملع ، رادتقا  [ - میتسھ  ] رادتقا یهداج  رد  تکرح  لوغـشم  ذفنتم و  راذـگرثا ، روشک 

اکیرمآ مدرم  ثحب  تسا ؛ اکیرمآ  میژر  دنکیم ، رپس  هنیس  یناریا  ناریا و  لباقم  رد  همھ  زا  شیب  هنحص  رد  هک  نآ  ینعی  مھ ، یلصا  نمشد  هتبلا  تسا . ینابـصع  تحاران و 

یمالـسا بالقنا  اما ] ، ] هدوب اھنیا  تسد  ریز  روشک  نیا  زیچ  همھ  دندوب و  روشک  نیا  بحاص  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  دـش ؛ هراشا  هک  تسا  نامھ  مھ  تلع  تسین . حرطم 

[ مھ  ] زورما لاـم  دـندرک ؛ ییوگتشرد  دـندرک و  هئطوـت  دـندرک و  میرحت  دـندوب و  تحاراـن  دـندوب و  ینابـصع  لوا  زور  زا  اذـل  هتفرگ ؛ اـھنیا  زا  ار  نیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  و 

هب  - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  ذوفن  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  کشوم  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  هن  زور ، نآ  دش . عورش  اھراک  نیا  لوا  زور  زا  تسین ،

میاهتـسناوت اـم  بخ ، تسا . نشور  ناشهطلـس ؛] نداد  تسد  زا   ] نیمھ رطاـخهب  ندرک ؛ اوـعد  دـندرک  عورـش  اـما  دوـبن  مھ  اـھزیچ  نیا  دوـب ؛ حرطم  هناـیمرواخ - اـھنآ  لوـق 

ار اکیرمآ  تسد  یداصتقا ؛ یهطلس  یتینما ، یهطلس  یـسایس ، یهطلـس  مینک ؛ عطق  یلکب  ار  اکیرمآ  یهطلـس  روشک ، نیا  رـس  زا  ینعی  مینزب ، سپ  ار  اکیرمآ  یهطلس 

. میدرک عطق 

. تسا گرزب  ناطیـش  اعقاو  تسا ، ربکا  ناطیـش  دندومرف ، ماما  هک  نامھ  تسا ؛ یدب  رـش و  رایـسب  زیچ  کی  هتبلا  اکیرمآ - یـسایس  میژر  اکیرمآ ، ماظن  ینعی   - اکیرمآ بخ 

کانرطخ یهکبـش  کی  تسا . یناھج  مسینویھـص  رازگراک  اکیرمآ  تسا . اکیرمآ  شاهشیر  دـینکیم ، هدـھاشم  هک  ییاھینماان  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  هقطنم ، ینماان  یهشیر 

اھیزورفاگنج و اھترارش و  رتشیب  تشپ  اکیرمآ  تسا ؛ لقتسم  یاھتلم  نمشد  اکیرمآ  تسا . اھنآ  رازگراک  اکیرمآ  للملانیب ؛ مسینویھص  مان  هب  دراد  دوجو  ایند  رد  یثیبخ 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ماـظن تسا ؛ نیا  اـکیرمآ  تسا ؛ اـھتلم  یدوـجوم  اـھتلم و  رادـنوراد  ندـیکم  ددـصرد  وـلاز ، لـثم  اـکیرمآ  ملاـع . رگید  طاـقن  زا  یلیخ  رد  اـم و  یهـقطنم  رد  تـسا ، اـھماعلتق 

یرگید ثحب  نآ  هن ، ای  دـش  دـھاوخ  یھتنم  اھاجنیا  هب  هک  دنتـسنادیم  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  یـسایس  ماظن  نیا  هک  یناسک  نآ  اـیآ  ـالاح  تسا . نیا  زورما  اـکیرمآ  یـسایس 

اکیرمآ دـندرک  هک  یتایانج  رد  اھتسینویھـص  یلـصا  مرج  کیرـش  دراد . اکیرمآ  ماظن  تلود و  یتیعـضو  نینچ  کی  ریخا  یاـھلاس  نیا  رد  تسا ؛ نیا  اـکیرمآ  زورما  اـما  تسا ،

ار نیا  تسا ؛ اکیرمآ  تسدهبهحلـسا ، لاعف  یریفکت  نایرج  نیا  شعاد و  یهدـنروآ  دوجوهب  ملاع . رگید  طاـقن  رد  هچ  هیروس ، رد  هچ  ناـنبل ، رد  هچ  نیطـسلف ، رد  هچ  تسا ؛

شدوخ دـیدروآ ! دوجو  هب  امـش  ار  شعاد  هک  دوب  نیا  درکیم  دراو  اھتارکومد  رب  هک  یتالاکـشا  زا  یکی  تفگ ؛ تحارـصب  شایتاباختنا  تازرابم  ناـمز  رد  صخـش  نیمھ  دوخ 

الاح امـش  دندروآ . دوجو  هب  یفدھ  کی  یارب  ار  شعاد  اھنیا  دشابن ؟ اھنیا  ضوغبم  دریگب  هتـسناوت  ار  شعاد  یولج  هک  ییورین  نآ  دـیراد  عقوت  امـش  الاح  بخ  هدرک ! فارتعا 

فرط دیتخانش  امش  یتقو  رگید . تسا  یایعیبط  زیچ  نیا  بخ  دنک ؛ دس  هتـسناوت  ار  شعاد  یولج  هک  نارادساپ  هاپـس  هیلع  دشکیم  هرعن  دنکیم ، ینارنخـس  دینیبیم 

. دیآیم یعیبط  ناترظن  هب  یلیخ  نیا ] ، ] ار لباقم 

هک تسا  نیا  رطاـخهب  مھ ]  ] زورما و  تسا ؛ ناشتـسد  ندـش  هاـتوک  یکی  مدرک ، ضرع  هـک  روـطنیمھ  مـھ  اـھنیا  ندوـب  ینابـصع  تـلع  دناینابـصع ؛ اـم  زا  نیارباـنب  بـخ 

ییاھهشقن دنتـشاد و  راک  هقطنم  نیا  اب  یلیخ  اھنیا  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  ینعی  دـنزب ؛ مھهب  هنایمرواخ  رد  ار  اـکیرمآ  یاـھهشقن  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج 

هللابزح زا  اھتسینویھص  تسکش  رد  دنزب . مھهب  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  ار  قارع  رد  ناشیاھهشقن  هیروس ، رد  ناشیاھهشقن  نانبل ، رد  ناشیاھهشقن  دنتـشاد .

یگرزب راک  کی  دراد  الاح  هک  دـندرکیم  لایخ  تسا ؛ نامیاز  کی  لاح  رد  هناـیمرواخ  هک  تفگ  اـکیرمآ  یهجراـخ  ریزو  هک  دوب  تقوناـمھ  دـندوب ، هیـضق  تشپ  بخ  اـھنیا  ناـنبل ،

. دریگیم ماجنا 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

کی راچد  اعقاو  ناشهمکاح  هاگتـسد  هکلب ] ، ] ناشـسیئر نیا  دوخ  طقفهن  درک . مھاوخ  ضرع  رتشیب  هدرخکی  ار ] نیا   ] الاح تسا ؛ ینھذ  یگداـتفابقع  راـچد  اـم  نمـشد 

هک تسا  مولعم  رگید ؛ دوشیمن  بخ  لبق ؛ لاس  هاجنپ  هب  دننادرگرب ، بقع  هب  ار  هتفرـشیپ  لاعف  یبالقنا  نموم  ناوج  ناریا  دـنھاوخیم  اھنیا  دنتـسھ . ینھذ  یگداتفابقع 

یگدنامبقع نیا  بخ  دـنروایب ؛ شیپ  ناشدوخ  لایخ  هب  روشک  نیا  یارب  دنتـشاد ، تلم  نیا  اب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  اھنیا  هک  ار  یتیعـضو  نامھ  دـنھاوخیم  ینعی  دوشیمن !

بالقنا شنیرتمھم  هتبلا  هداـتفا ؛ هقطنم  نیا  رد  یمھم  تاـقافتا  هداـتفا . اـجنیا  یقاـفتا  هچ  هک  دـننک  کرد  دـنناوتیمن  دـننکیم ؛ رکف  شیپ  لاـس  هاـجنپ  لـثم  تسین ؟ ینھذ 

، دننکب کرد  دنناوتیمن  نوچ  دننک . کرد  تسرد  دنناوتیمن  ار  اھنیا  ام ؛ فارطا  رد  هداتفا  مھ  یرگید  مھم  تاقافتا  بخ  اما  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  شیادیپ  یمالسا و 

رد دـندروخ ؛ تسکـش  دوب ، طلغ  ناشتابـساحم  قارع  رد  دـنروخب ؛ تسکـش  اھنآ  هک  دوشیم  بجوم  طلغ  تابـساحم  انئمطم  دـنروخب ؛ تسکـش  هکنیا  هب  دـنموکحم  سپ 

تـسکش دوب ، طلغ  ناشتابـساحم  موشب - دراو  ار  تاـیئزج  مھاوخیمن  ـالاح   - روجنیمھ مھ  اـم  قرـش  یهقطنم  رد  دـندروخ ؛ تسکـش  دوب ، طـلغ  ناشتابـساحم  هیروس 

؟ ارچ دنروخیم ؛ تسکـش  دروخیم ، ناشنھد  یوت  ام ، اب  دـننکیم  ینمـشد  دـنراد  اھنیا  تسا  لاس  لھچ  تسا ؛]  ] روجنیمھ مھ  ام  دوخ  روشک  دروم  رد  زورما . ات  دـندروخ ؛

. دنرادن تسرد  کرد  تسا ؛ طلغ  تیعقاو  زا  ناشکرد  نوچ  تسا ، طلغ  ناشهبساحم  نوچ 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دراد وا  هک  دننزب  ار  یفرح  نامھ  دنیایب  ییاپورا  یاھتلود  هکنیا  دننکن . اکیرمآ  اب  ییادـصمھ  دـننک ؛ زیھرپ  اھنیا - دـننام  یعافد و  تردـق  لثم   - ام یـساسا  لئاسم  رد  دورو  زا 

ضرف الثم  ای  یرتمولیک  رازھ  ود  کشوم  امـش  ارچ  هک  دنک  داریا  وا  یتقو ]  ] ای دشاب -؟ هتـشادن  روضح  ارچ  روک ! ناتمـشچ  ات  بخ   - دراد روضح  هقطنم  رد  ارچ  ناریا  هک  دـنزیم 

کشوم ارچ  امش  دیراد ؟ کشوم  ارچ  امش  دوخ ] [ ؟ دراد یطبر  هچ  امـش  هب  درادن ! ینعم  بخ  هکنیا  دننزب ، ار  فرح  نامھ  دنیایب  مھ  اھنیا  دیراد ، یرتمولیک  رازھ  هس  دینک 

؛ مینکیمن لوبق  ام  اھییاپورا  زا  اقلطم  مھ  ار  نیا  هن ؛ دننزب ، فرح  دننکب و  تلاخد  دنھاوخب  یمالسا  یروھمج  یعافد  تردق  رد  هکنیا  دیراد ؟ یمتا  حالس  ارچ  دیراد ؟ یمتا 

؛ دنزیم رس  وا  زا  هک  یطلغ  فرح  دنزیم و  هک  یروز  فرح  رد  اکیرمآ  اب  دنوشن  زاوآمھ  و 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هچنآ تسا . یمالسا  یروھمج  رادتقا  نیا  هتفرگ . ارف  ار  هقطنم  امش  تردق  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  اب  رابکتـسا  یاوعد  زورما  ام ! دادعتـسااب  دنمـشوھ و  یاھناوج  نم ، نازیزع 

هقطنم و رد  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  یهعـسوت  اب  دـننکیم . هزرابم  نآ  اب  تسا و  محازم  لماع  کی  ام  نانمـشد  رظن  زا  تسا ، یلم  رادـتقا  رـصنع  ام  رظن  زا 

هچنآرھ اب  دننکیم ؛ تفلاخم  روشک  یماظن  تردق  روشک و  یعافد  تردـق  اب  تسا ؛ روشک  یدربھار  قمع  نوچ  تسا ، رادـتقا  لماع  نوچ  دـننکیم ، تفلاخم  هقطنم  زا  رتارف 

. دننکیم تفلاخم  ام  نانمشد  دشاب ، یلم  رادتقا  رصنع  تردق و  یهلیسو 

بالقنا  / ٠٨/٠۴/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

هب زگرھ  دیشاب و  اھییاکیرمآ  رکم  بقارم  دیاب  لاحنیعرد  دندرک : دیکات  هقطنم ، هیاسمھ و  یاھروشک  اب  طباور  یهعـسوت  یارب  قارع  تلود  یاھـشالت  زا  تیامح  اب  ناشیا 

. دینکن دامتعا  اھنآ 

لوحت نیا  اب  ار  دوخ  دـناهدروخ ، تسکـش  قارع  مدرم  تلود و  زا  اھتـسیرورت  هک  نونکا  اما  دـندروآ  دوجوهب  ار  شعاد  ناشدوخ  اـھییاکیرمآ  دـندوزفا : یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دز دنھاوخ  هبرض  قارع  هب  هرابود  دنبایب ، تصرف  تقو  رھ  دیدرت  نودب  هتبلا  دنھدیم  ناشن  تھجمھ  هارمھ و  مھم ،

هب هقطنم  یاھتلم  هجوت  دـندوزفا : یدابعلا  ردـیح  یاقآ  هب  باطخ  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  دادـغب  نارھت -  طـباور  یهبناـجهمھ  شرتسگ  زا  تیاـمح  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. تسا یقارع  نالوئسم  رگید  امش و  قارع ، مدرم  یاھتعاجش  تامحز و  یهجیتن  قارع ، یاھتیقفوم 

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

: دندوزفا دندرمـشرب و  مھم  جیاتن  یاراد  ار  یجراخ  روشک  دنچ  تیامح  دروم  یریفکت  یاھتسیرورت  لباقم  رد  هیـسور  ناریا و  کرتشم  یگداتـسیا  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

ایـسآ برغ  یهقطنم  لـئاسم  رد  ار  هیـسور  تسا و  اـنعمرپ  هیروـس ، رد  اـھتسیرورت  داـسف  هنتف و  لـباقم  رد  وکـسم  نارھت و  کرتـشم  یگداتـسیا  بوـخ و  یلیخ  بیکرت 

. تسا هدرک  راذگریثات 

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

رد هک  دـندصرد  اھییاکیرمآ  دـندرک : ناشنرطاخ  یجراخ  یاھفرط  نودـب  یاهقطنم  لئاسم  کرتشم  لح  یهراـبرد  نیتوپ  یاـقآ  عضاوم  دـییات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدرک زاب  باسح  اھروشک ، یخرب  فیعض  نالوئسم  یور  رب  راک ، نیا  یارب  دننک و  تلاخد  ناھج  هقطنم و  لئاسم  یهمھ 

شعاد  / ٠٨/٣٠/١٣٩۶ هرطیس  نایاپ  هرابرد  ینامیلس  مساق  رکشلرس  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

( هقیفوت ماد   ) ینامیلس مساق  جاح  رکشلرس  یاقآ  هللالیبس  یف  دھاجم  مالسا و  راختفا  رپ  رادرس 

هک ار  یاهثیبخ  یهرجش  دومرف و  اطع  تکرب  فلتخم ، حوطـس  رد  ناتناراکمھ  میظع  لیخ  امـش و  یهناراکادف  تادھاجم  هب  هک  مرازگـساپس  دوجو  یهمھ  اب  ار  گرزب  یادخ 

؛ دوبن شعاد  هایـسور  رگمتـس و  هورگ  هب  هبرـض  اھنت  نیا  درک . نکهشیر  قارع  هیروس و  روشک  رد  حلاص ، ناگدنب  امـش  تسد  هب  دوب ، هدـش  سرغ  ناھج  تیغاوط  تسد  هب 

یاسور یهلیسو  هب  ار  لقتسم  یاھتلود  فیعضت  یتسینویھص و  دض  تمواقم  یدوبان  هقطنم و  رد  یلخاد  گنج  داجیا  هک  دوب  یدولآتثابخ  تسایس  هب  رتتخـس  یهبرض 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هنوگهمھ دـندروآ و  دوجو  هب  ار  هورگ  نیا  هک  هقطنم  نیا  رد  نآ  هب  هتـسباو  یاھمیژر  اـکیرمآ و  ینونک  یلبق و  یاـھتلود  هب  دوب  هبرـض  دوب ؛ هتفرگ  فدـھ  هارمگ  هورگ  نیا  یقش 

یهدوت نیا  نتخاس  یشالتم  اب  امش  دنزاس . طلسم  نآ  رب  ار  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننارتسگب و  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  ار  دوخ  سحن  یهطلـس  ات  دندرک  ینابیتشپ 

ذا تیمر  ام  و   » قادصم یھلا و  یترصن  نیا  دیدرک . گرزب  یتمدخ  تیرـشب  هب  اھتلم و  یهمھ  هب  هکلب  مالـسا  ناھج  هب  هقطنم و  یاھروشک  هب  طقف  هن  کلھم ، یناطرس و 

. دش هداد  شاداپ  امش  هب  ناتنامزرمھ  امش و  یزورهنابش  تدھاجم  رطاخهب  هک  دوب  ٰیمر » نکٰل هللا  تیمر و 

کرادت ار  موش  یهئطوت  نیا  نیگنس ، یراذگهیامرـس  اب  هک  ییاھنآ  دوشن . تلفغ  نمـشد  دیک  زا  هک  منکیم  دیکات  لاح  نیا  اب  میوگیم و  کیربت  امـش  هب  هنامیمـص  بناجنیا 

، یرایـشوھ ظفح  هزیگنا ، ظفح  دننکفا . نایرج  هب  هرابود  رگید  یلکـش  هب  ای  هقطنم و  نیا  زا  رگید  یـشخب  رد  ار  نآ  درک  دنھاوخ  یعـس  تسـشن ، دنھاوخن  مارآ  دندوب  هدید 

یاھروشک زا  دھاجم  ناردارب  یهمھ  ار و  امش  دوش . شومارف  دیابن  هبناجهمھ  یاھیگدامآ  هصالخ ، ازفاتریصب و  یگنھرف  راک  کانرطخ ، دنامـسپ  رھ  ندودز  تدحو ، ظفح 

. منکیم اعد  مالس و  امش  یهمھ  هب  مراپسیم و  گرزب  یادخ  هب  ار  نارگید  هیروس و  قارع و 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رـضاح نادیم  رد  دنـشاب ، رـضاح  هنحـص  رد  روجنیا  دندرک ، کرد  ار  بالقنا  هن  دـندید ، ار  سدـقم  عافد  نارود  هن  دـندرک ، ترایز  ار  ماما  هن  هک  یناناوج  لاس ، زا ٣٨  دـعب  هکنیا 

یاـکیرمآ دـیتسناوت  اـھناوج - امـش  نیمھ  ینعی   - یمالـسا یروـھمج  هقطنم ، رد  تسا . بـالقنا  تازجعم  زا  یکی  اـعقاو  نـیا  دـننک ؛ یراذـگرثا  هـقطنم  رد  دـنناوتب  دنـشاب و 

یمالسا یبالقنا و  رکفت  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  دوب ]  ] نیا یارب  دندوب  هدیشک  هک  ییاھهشقن  دندرکیم و  هک  ییاھشالت  مامت  دیھدب . تسکش  دیروایبرد و  وناز  هب  ار  ربکتـسم 

[ یلو ، ] دننک نفد  دنربب و  نیب  زا  ار  رکفت  نیا  هقطنم ، رد  هدرک  ادـیپ  شرتسگ  هک  ار  تمواقم  رکفت  ار ، یبالقنا  رکفت  نیا  هک  دوب  نیمھ  عقاو  رد  اھنیا  یهمھ  فدـھ  دـننک ؛ رود 

! دش سکعب 

تمواقم ناـیرج  هیلع  ار  یاهثداـح  هقطنم  نیا  رد  دـنناوتب  هکنیایارب  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  نانمـشد  هک  یایناطرـس  یهدـغ  دـمآ ، دوجو  هب  قارع  هیروس و  رد  هک  ییارجاـم 

نیا دراو  رفاو  یهقالع  قوش و  اب  هک  یناسک  نآ  عقاو  رد  نموم . یاھناوج  نیمھ  دنتـسناوت ؛ اھناوج  دینک ؛ مدھنم  دـیتسناوت  دـینک ، عفد  دـیتسناوت  ار  هدـغ  نیا  دـننک ، داجیا 

. دندوب رادروخرب  دندوب ، دنمهرھب  جیسب  یورین  جیسب و  ساسحا  نامھ  زا  اھنیا  دندروآرد ، وناز  هب  ار  نمشد  دندش و  تدھاجم  نادیم 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رد هک  یپردیپ  یهئطوت  دنچ  نیا  دیدرک  هظحالم  امـش  هن ، اھتردق ؛ لباقم  رد  دنراد ]  ] یتسیابردور مینکب و  ار  اھتردـق  یهظحالم  دـیاب ]  ] هک دـنناوخیم  سای  یهیآ  اھیـضعب 

یهلئـسم نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تفر ؛ نیب  زا  دـش ، دوبان  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  همھ  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نارگید  برع و  عاجترا  مسینویھـص و  اکیرمآ و  هقطنم ، نیا 

نیب زا  دـش ، دوبان  دنتـشاد ، لوبق  ار  تمواقم  یورین  هک  یناسک  تمھ  اب  نموم ، نادرم  تمھ  اب  ناناوج ، تمھ  اب  هللادـمحب  بخ  هک  دوب  شعاد  یناسنا  ریغ  یریفکت  هورگ 

نینچنیا ار ، یلمع  نینچنیا  ناوتیم  هک  دشیمن  رواب  یھاگ  مھ  ام  رواجم  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  دوخ  رد  تسا ! یگرزب  یلیخ  راک  تسین ، یکچوک  راک  نیا  بخ  تفر ؛

اھتلم شوگ  هب  اھتلم و  حطـس  هب  روجنیا  بالقنا ، مایپ  یمالـسا ، یروھمج  مایپ  دندرک . رواب  دندش ، قفوم  دندش ، نادیم  دراو  دـندش ، راداو  بخ  اما  داد ، ماجنا  ار  یتکرح 

! المع دسریم ؛

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

گنج و داجیا  اب  دناهتـسناوت  مالـسا  نانمـشد  زورما  تسا ؛ هدروخمخز  مالـسا  یایند  رکیپ  زورما  تسا . دـنمزاین  تدـشب  یلدـمھ  نیا  داـحتا و  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما 

بـصاغ میژر  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  رد  دـنراد . هگن  نما  یهیـشاح  رد  ار  اھنآ  نانمـشد  دـننک و  دوخ  هب  لوغـشم  ار  اـھنآ  دـننک ، لـشف  ار  اـھنآ  نیملـسم ، دوخ  نیب  رد  فـالخ 

راک تسا ؛ مالـسا  نانمـشد  راک  راک ، نیا  و  دراد ؛ دوجو  زورما  هک  تسا  یتیعقاو  تقیقح و  نیا  دـنتفیب ! مھ  ناج  هب  اھناملـسم  یلو ] ، ] دربب رـس  هب  تینما  رد  تسینویھص 

یمالسا تما  دوخ  نورد  رد  هک  مینک  لوبق  دیاب  فسات  لامک  اب  تسا . هقطنم  نیا  رد  اھنآ  ناراکمھ  اھنآ و  یاھهمادا  راک  و  تسا ، یللملانیب  مسینویھص  راک  تسا ، اکیرمآ 

ار شتامدـقم  دـنوشیم ، رادهدـھع  ار  شجراخم  دـنھدیم ؛ ماجنا  دـھاوخیم ، تسینویھـص  دـھاوخیم و  اکیرمآ  هک  ار  یراک  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  یمالـسا ، یاـھتلود  و 

رود دـیاب  تسا ؛ تابجاو  بجوا  یمالـسا  تما  داحتا  یطیارـش  نینچ  کی  رد  یمالـسا . تما  رکیپ  رب  ندرک  دراو  تحارج  یارب  هچ ؟ یارب  دـنوشیم ؛ اھنآ  رازبا  دـننکیم ، مھارف 

. میوشب عمج  مھ 

١٣٩۶/٠٩/٠٢ /  « اھیریفکت هلئسم  و  (ع ) تیبلھا نابحم   » سالجا رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهلئسم نیطسلف ، یهلئسم  هکنیا  هب  دنکیم  ناعذا  دنکب ، روصت  دمھفب و  تسرد  ار  نیطسلف  یهلئـسم  یـسکرھ  تسا . مالـسا  یایند  لوا  یهلئـسم  نیطـسلف  زورما 

نوچ ارچ ؟ تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  زورما  مالسا ، یایند  یهلئـسم  نیرتمھم  و  تسا . نیطـسلف  یهلئـسم  مالـسا  نانمـشد  رب  یهبلغ  دیلک  تسا . مالـسا  یایند  لوا 

ار روشک  کی  نمـشد ، تسین ؛ رھـش  کی  اتـسور و  کی  بصغ  ثحب  دناهتفرگ . شمدرم  زا  دناهدرک ، بصغ  دـناهدمآ  ار  روشک ]  ] نیا یمالـسا ، تسا  یروشک  کی  نیطـسلف 

؛ دـینک هظحالم  امـش  الاح  درک . هزراـبم  دـیاب  یناطرـس  یهدـغ  اـب  هقطنم ؛ نیا  یاـھروشک  تینما  رد  ندرک  لـالخا  یارب  تسا  هداد  رارق  یھاـگیاپ  ار  نآ  تسا و  هدرک  بصغ 

اتقیقح نیا  تسین ! زیاج  دننکیم  هزرابم  مسینویھص  اب  هک  یھورگ  نالف  هب  کمک  تسا و  مارح  مسینویھص  اب  یهزرابم  هکنیا  رب  دھدب  اوتف  نید ، یتفم  توسک  رد  یـسک 

هک نآرق  حیرص  صن  فالخرب  تسرد  دنشاب ؛ هتشاد  هناتسود  تاطابترا  نانمشد  اب  دننکب ، لمع  مالـسا  حلاصم  فالخ  رب  روجنیا  مالـسا  یایند  رد  یناسک  هک  تسا  هعجاف 

نیا دـننکیم ! هچ  دـینیبب  نیملـسم  اب  اما  دـنبوخ  اھنآ  اب  دـنرافک ؛ اب  امحر  و  نیملـسملا » یلع  ادـشا   » اھنیا دـنکیم ، یفرعم  مھنیب » آـمحر  راـفکلا  ىلع  آدـشا   » ار نینموم 

. رگید طاقن  رد  هیروس و  رد  قارع  رد  شعاد  لاثما  شعاد و  یهثیبخ  یهرجش  داجیا  نیا  ینکفافالتخا ،

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نانارتوھش ملاع ، ناتـسرپلوپ  نیعجترم ، یتسینویھـص ، میژر  مسینویھـص ، ناشیاھهلابند ، یناھج و  رابکتـسا  اکیرمآ ، دناهدیـشک ؛ فص  یمالـسا  تما  لباقم  رد  زورما 

هٰویحلا یف  الاوما  هنیز و  هالم  نوعرف و  تیتا  کنا  دناهدیشک ؛ فص  ربمغیپ  هار  لباقم  رد  مالسا ، لباقم  رد  همھ  اھنیا  دنتسھ ، اھتردق  نآ  هب  یهتـسباو  هک  ناناملـسم  نایم 

هک هقطنم  رد  دنتـسھ  اـھنیا  یاـھورهلابند  نیمھ  نوعرف ، تسا ؛ تسینویھـص  میژر  زورما  نوـعرف ، تسا ؛ اـکیرمآ  زورما  نوـعرف ، دنتـسھ ؛ اـھنیا  نوـعرف  زورما  هلب ، ایندـلا ؛

دوخ دننادب . همھ  دنشاب ، هتشاد  هجوت  همھ  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  یهشقن  نیا  زورما  هک  دننک  داجیا  گنج  هقطنم  رد  دنزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  اھناملسم  دنھاوخیم  جیردتب 

، مینک داجیا  فالتخا  مینک ، داجیا  گنج  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  دیاب  هک  دندرک  فارتعا  هتساوخان  ای  هتـساوخ  ناشیاھفرح ، رد  ناشیاھلیلحت ، رد  ییاکیرمآ  نارادمتـسایس 

تما مسج  زا  هکنیا  یارب  دننک ؛ تفرشیپ  دنناوتن  اھنیا  هکنیا  یارب  دشاب ؛ تحار  دریگب ، رارق  نما  یهیشاح  رد  یتسینویھـص  میژر  هکنیا  یارب  میزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

؛ نوملعیال نیذلا  لیبس  نآعبتتال  امیقتساف و  درک ؟ راکهچ  دیاب  نیا  لباقم  رد  دشاب ؛ هتشادن  یگداتسیا  تردق  دوشب ، فیعض  دوشب ، لاحیب  هک  دورب  نوخ  ردقنآ  یمالسا 

. میورن لاھج  هار  لابند 

هیلع دننکیم  راک  اھنآ  یارب  دنھدیم ؛ ماجنا  دنھاوخیم ، اھنآ  هچنآ  دنصقریم ! اکیرمآ  زاس  هب  هک  هقطنم  نیا  رد  یناگبخن  هقطنم و  نیا  رد  ینامکاح  دنتـسھ  هنافـساتم  زورما 

! تسا مالسا  ررض  هب  اھنیا  مالسا ! هیلع  یمالسا و  تما 

...

یضعب لاھج  هلب ، تسا ؛ تحیصن  نابز  ام  نابز  درک ؟ دیاب  هچ  دننکیم ، لابند  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  تسایـس  هک  یناسک  نیا  لباقم  رد  اھنیا ؟ لباقم  رد  مینک  راکهچ  بخ 

تحیـصن رب  یانب  ام  تسین ؛ اھنآ  تاھرت  هب  نداد  باوج  رب  یاـنب  تسین ؛ اـنتعا  لـباق  اـھنیا  هک  دـننزیم  ییاـھفرح  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  اـھتلود  نیا  زا 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 12 
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تسا ینامھ  شتبقاع  نیا  تسا ؛ اھنآ  دوخ  ررض  هب  نیا  اکیرمآ ، تمدخ  رد  دنھدیم  ماجنا  دنراد  زورما  هقطنم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  یراک  نیا  مینکیم . تحیـصن  ام  میراد ،

ناشدوخ لایخ  هب  هکنیا  یارب  دـنتخادنا  هار  ار  اھیریفکت  نیا  ام  یهقطنم  لخاد  رد  دـھدیم . ماجنا  دـناوتب ، یراک  رھ  نمـشد  دـننکیم . دوبان  ار  ناشدوخ  دومرف : نآرق  رد  هک 

، میدرک یگداتـسیا  نمـشد ، ناگدشکیرحت  لباقم  رد  ام  داتفا . دھاوخن  هار  داتفین و  هار  یبھذـم  گنج  دز و  اھنیا  نھد  یوت  لاعتم  یادـخ  اما  دـنزادنیب ، هار  یبھذـم  گنج 

ار نیا  نمـشد  دوبن . یاهقرف  گنج  دوبن ، یفئاط  گنج  دوبن ، یبھذم  گنج  دوب ؛ نمـشد  یرودزم  یهلئـسم  اھنآ  یهلئـسم  نکل  میدش ، مھ  قفوم  هللادمحب  میداتـسیا و 

. هداد رارق  قمحا  ار  ام  نانمـشد  لاعتم ، دنوادخ  اقمحلا ، نم  انئادعا  لعج  یذلا  دمحلا  دومرف : اھتنم  دزادنیب ، هار  هعیـش  ینـس و  گنج  تساوخیم  نمـشد  تساوخیم ؛

هار هعیـش  ینـس و  گـنج  دنتـساوخیم  اـھنیا  تشک ! هعیـش  زا  هک  یدارفا  دادـعت  نآ  زا  دوـب  رتـشیب  درک ، دوباـن  تشک و  اھینـس  زا  هک  یدارفا  دادـعت  هقطنم  نیا  رد  شعاد 

. دز ناشنھد  یوت  لاعتم  یادخ  دنزادنیب .

ادھش  / ١٠/١٢/١٣٩۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید 

تـسد هب  اھلاس  نیا  رد  تلم  نیا  هچ  رھ  نوچ  تسا . امـش  نادنزرف  نویدم  تلم  نیا  دـبا  ات  بالقنا . نادیھـش  سدـقم و  عافد  نارود  نادیھـش  مرکم  مظعم و  یاھهداوناخ 

دنزرف و رسمھ و  ردام و  ردپ و  هداوناخ و  هناخ و  زا  لد  هک  تسا  یزیزع  یاھناوج  نیا  نویدم  همھ  همھ و  تلم ، نیا  تفرشیپ  تلم ، نیا  تینما  تلم ، نیا  تزع  تسا ، هدروآ 

مھ قرـش ، مھ  برغ ، مھ  دندرکیم ؛ تیامح  وا  زا  زور  نآ  ام ، لباقم  رد  ایند  یهمھ  هک  ینمـشد  مھ  نآ  نمـشد ؛ لباقم  رد  دـندرک  رپس  هنیـس  دـنتفر  دـندنک و  اھنیا  دـننام 

دـنورب و هک  دنتـشادن  دوجو  امـش  یاـھناوج  لـثم  یراکادـف  عاجـش و  روـالد و  یاـھناوج  رگا  دـندرکیم . تیاـمح  اـم  یثعب  ثیبـخ  نمـشد  نیا  زا  همھ  همھ و  هقطنم ، عاـجترا 

امـش درکیمن . محر  یزیچ  چیھ  هب  دیـسریم و  دیـشکیم و  روشک  لخاد  هب  شیاپ  نمـشد  نیا  دنھدب ، رارق  نمـشد  لباقم  رد  یدس  کی  لثم  یرپس ، کی  لثم  ار  ناشدوخ 

هک دوب  یزیچ  نآ  زا  رتدب  ربارب  هد  داتفایم ، قافتا  اھیثعب  روضح  اب  ناریا  رد  هچنآ  تسا ؛ ربخ  هچ  ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  رد  اقیرفآ ، لامش  رد  دینیبب  نالا 

؟ تفرگ ار  یلم  یخیرات و  میظع  تراسخ  نیا  یولج  یسک  هچ  دش ؟ عنام  یـسک  هچ  لیبق . نیا  زا  دوب و  قارع  رد  اھتدم  دوب ، هیروس  رد  لاس  دنچ  تسھ ، یبیل  رد  زورما 

. ادھش نیمھ  امش ، یاھناوج 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، هدمآ دوجو  هب  مدرم  نیا  یهلیـسوهب  تسا ، مدرم  نیا  لام  تسا ، مدرم  نیا  دـلوتم  ناریا  تموکح  هن ، دـسرتیم ؛» شمدرم  زا  ناریا  تموکح   » دـیوگیم اکیرمآ  روھمجسیئر 

؛ هداتـسیا مدرم  نیا  کمک  هب  هداتـسیا ، امـش  لباقم  رد  تموکح  نیا  لاس  لھچ  هکنیا  دوبن ؛ یتموکح  هک  دـندوبن  مدرم  نیا  رگا  دـسرتب ؟ ارچ  دـھدیم ؛ مدرم  نیا  هب  یهیکت 

سارھ امـش  زا  ام  رگا  بخ  دراد ؛» سارھ  اکیرمآ  تردق  زا  ناریا  تموکح   » هک دیوگیم  دتـسیاب . امـش  لباقم  رد  دـناوتب  هک  تموکح  هب  دـننک  کمک  دنتـسناوت  هک  دـندوب  مدرم 

. میدرک جراخ  هقطنم  لک  زا  ار  امش  یهھد ٩٠  میتخیر و  نوریب  ناریا  زا  ار  امش  یهھد ۵٠  روطچ  میراد 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

دنریگب . یمالسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیسو  بخ 

...

یهنادـنمتردق روـضح  تسا ؛ هقطنم  رد  اـم  روـضح  نیمھ  دـننکیم - رارکت  داـیز  اـھنیا  هکنیا  یارب  مروآیم  مسا  نم  صوـصخب  ار  نیا  ـالاح   - اـم یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  زا  یکی 

نـالف ـالاح  دـنربب . نیب  زا  ار  نـیا  دـنھاوخیم  تـسھ ؛ مـھ  اـعقاو  دـھدیم و  ناـشن  دـنمتردق  ار  تـلم  تـسا ؛ یلم  رادـتقا  یاـھرازبا  زا  یکی  هـقطنم ، رد  یمالـسا  یروـھمج 

ام ، ] بخ مینک ؛» ثحب  هقطنم  رد  ناریا  روضح  یهرابرد  میھاوخیم  ام  [ » دـیوگیم - ] دـنروایب ار  اـم  اـب  یهرکاذـم  مسا  دـننکیمن  تئرج  هک  اـھییاکیرمآ  - ییاـپورا روھمجسیئر 

زا دننک  بلـس  دنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ یلم  رادـتقا  یاھرازبا  زا  نیا  دـینک ؟ ادـیپ  روضح  هقطنم  رد  دـیھاوخیم  ارچ  امـش  مینک ؛ ثحب  هقطنم  رد  امـش  روضح  یهرابرد  دـیاب ]

. یمالسا یروھمج 

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

برغ ای  اقیرفآ  ای  ایـسآ  یهقطنم  طقف  هن  ایند ، یهمھ  تسا ؛ یمھم  تالوحت  نتـسبآ  تسا ؛ یمھم  تالوحت  کی  نایرج  رد  ایند  زورما ، دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  هک  روط  نآ 

یتخس یهبرض  یاهھرب  کی  رد  مالسا  یایند  درک . افیا  شقن  تالوحت ، نیا  رد  یتسیاب  تسا ؛ عوقو  لاح  رد  یتالوحت  دوشیم  ساسحا  ملاع  یهمھ  رد  صوصخلاب ؛ ایـسآ 

برغ رد  - یمالـسا یاھروشک  رب  دنتـشادن ، یقاقحتـسا  چیھ  دنتـشادن ، یتیلھا  چیھ  هک  یناسک  دش و  هراپهکت  مالـسا  یایند  لوا ، للملانیب  گنج  زا  دعب  تسا ؛ هدروخ 

راب میراذگب  دیابن  دش ؛ هدز  نآ  یاھهبرـض  دنام و  مالـسا  یایند  رد  نآ  تدمدنلب  راثآ  و  یقاقحتـسا ؛ چیھ  نودب  یلیلد ، چیھ  نودـب  دـندش ؛ طلـسم  - اقیرفآ لامـش  رد  ایـسآ ،

. دوشب رارکت  یاهبرجت  نینچ  یاهثداح و  نینچ  رگید 

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

یتح میاهتفگ . هراومھ  مییوگیم و  مھ  زورما  میاهتفگ ، همھ  هب  ار  نیا  ام  دـنک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  یاهقرف ، ینابز ، یاهقطنم ، یداژن ، یاھتوافت  هک  میراذـگن  یتسیاب  اـم 

زا دننکب ، ار  راک  نیا  دنناوتیمن  اھیضعب  بخ  هتبلا  مینک ؛ دروخرب  هناردارب  امـش  اب  میتسھ  هدامآ  ام  هک  میاهتفگ  مھ  اھنآ  هب  ام  دناهدرک ، ینمـشد  احیرـص  ام  اب  هک  یناسک 

زورما هک  یـساسح  هداعلاقوف  یهقطنم  هاگیاج و  اب  ناوارف ، تاناکما  اب  دایز ، تیعمج  اب  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  ام  یهدیقع  نکل  دـیآیمنرب ، راک  نیا  اھتلود  زا  یـضعب 

دناوتب هک  دـھدب  لیکـشت  ایند  رد  ار  یگرزب  تردـق  کی  دـناوتیم  هعومجم  نیا  داحتا  کشالب  تسا ، اراد  ایـسآ - زکرم  رد  هچ  ایـسآ ، برغ  رد  هچ   - ایـسآ رد  هچ  اـقیرفآ و  رد  هچ 

. میتسرفب مھ  کمک  هب  ار  نامیاھورین  مینک ، کمک  رگیدکی  هب  مینک ، ییازفامھ  میھدب ، ماجنا  ام  یتسیاب  ار  داحتا  نیا  دشاب . راذگرثا 

ناتسناغفا  / ١١/١٠/١٣٩۶ یتسیرورت  ثداوح  رد  مدرم  راتشک  صوصخرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

لوغـشم ناـشدوخ  هب  هقطنم  نیا  یاـھتلم  اـھتلود و  دـنیبن ؛ شمارآ  یور  هقطنم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، لوا  یهجرد  رد  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  تسایـس  یارب  زورما  هـچنآ 

[ اجنیا رد   ] ار شدوخ  روضح  اکیرمآ  هکنیا  مھ  رگید  فدھ  کی  فدھ . کی  نیا  دنتفین . مسینویھـص  ینعی  هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  ثیبخ  لماع  اب  یهضراعم  رکف  هب  ات  دنـشاب 

هک یلاـح  رد  مینک ،» رارقرب  ار  تینما  هک  اـجنیا  مییاـیب  میھاوخیم  اـم  هلب ،  » هک دـنکیم  هیجوت  ار  دوخ  روـضح  اـکیرمآ  تسھ ، ینمااـن  ناتـسناغفا  رد  هک  یتـقو  دـنک . هیجوـت 

لبق لاس  دنچ  تسیب و  زا  اکیرمآ  لماوع  یهلیـسو  هب  هطـساویب - هطـساو و  اب   - ناتـسناغفا ثداوح  ؛ دناهدروآ دوجو  هب  اھنآ  ار  ینماان  دناهدروآ ، دوجو  هب  اھنآ  دوخ  ار  ینماان 

[ هقطنم  ] هشیمھ دنھاوخیم  دنھدیم ؛ همادا  دنرادار  راک  نامھ  مھ  الاح  دندش ؛ هقطنم  نیا  رد  بھذـم  مسا  هب  یاھراتـشک  نیا  بجوم  هک  دـندوب  اھنآ  ینعی  هتفرگ ؛ ماجنا 

تلود رب  رابکتسا ، لماوع  رب  رابکتسا ، رب  ادخ  تنعل  دنربب . شیپ  ار  ناشدوخ  یداصتقا  دصاقم  یسایس و  دصاقم  دننک و  نیمات  اجنیا  رد  ار  ناشدوخ  روضح  ات  دشاب  غولش 

. دننکیم دوبان  روج  نیا  ار  اھناملسم  مدرم و  هک  اھنآ ، لماوع  اکیرمآ و  مسینویھص و  راکتیانج  ثیبخ و 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

عیطم هک  دنتشاد  ساسح  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  یعیطم  یهدناشنتسد  تموکح  کی  اجنیا  هک  ییاھنآ  هدید ؛ بیسآ  بالقنا  زا  هک  نآ  ینعی  یـسک ؟ هچ  ینعی  نمـشد 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 13 
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زین تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  الاح  دندش ؛ ررـضتم  دنداد و  تسد  زا  ار  نیا  اھنآ  شدـمآرد . مھ  شداصتقا ، مھ  شتـسایس ، مھ  دوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  شزیچ  همھ  دوب و  اھنآ 

ار اھشالت  ماسقا  عاونا و  دنک ؛ یریگولج  تماقتسا  رارمتسا و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدھ  دننمـشد . اھنیا  هریغ ؛ سیلگنا و  لثم  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب 

[. فدھ  ] نیمھ یارب  دننکیم  دنراد  مھ 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار تمواقم  یهشیر  دنتفرگ  میمصت  اھییاکیرمآ  تمواقم ، یهیضق  رد  میاهداتسیا ؛ ام  نک . شکمک  ینک ، کمک  مولظم  هب  یناوتیم  رگا  انوع ؛ مولظملل  امصخ و  ملاظلل  نک 

تساوخیم و وا  هک  تسا  هدـش  تباـث  اـیند  یهمھ  یارب  زورما  میراذـگیمن . میتفگ  اـم  میداتـسیا ، اـم  درک ؛ دـنھاوخ  ار  راـک  نیا  هک  دـندوب  مھ  نئمطم  دـننکب ، ایـسآ  برغ  رد 

. داتسیا دیاب  ملظ  لباقم  رد  دناهدیمھف . ایند  رد  همھ  ار  نیا  میتسناوت ؛ میتساوخ و  ام  و  تسناوتن ،

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

روضح اـج  همھ  هک  اـکیرمآ ! تسیک ؟ یعدـم  ـالاح  دراد . روـضح  هقطنم  رد  ارچ  ناریا  هکنیا  هب  عـجار  دـننکیم ؛ ینیرفآهھبـش  یـسایس  یاـھهنیمز  رد  زورما  اـبترم  نانمـشد 

رد ارچ  امـش  دیوگیم  ام  هب  اکیرمآ ، زیگناداسف  رگهنتف و  تلود  تسھ . هنتف  تسھ ، اکیرمآ  اج  رھ  تسھ ؛ داسف  تسھ ، اکیرمآ  اج  رھ  دـنکیم ؛ ادـیپ  هنادـسفم  هنارگهنتف و 

اب مینک ؛ وگتفگ  مینک ، هرکاذـم  هقطنم  یاھتلود  اب  یتسیاب  هقطنم  رد  روضح  یارب  اـم  میریگب ؟ هزاـجا  وت  زا  دـیاب  میراد  روضح  هقطنم  رد  رگا ]  ] اـم بخ ، دـیراد ! روضح  هقطنم 

مینک هرکاذم  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  ییاپورا ؛ یاھروشک  روطنیمھ  مینک . وگتفگ  دیاب  امش  اب  مینک ، ادیپ  روضح  اکیرمآ  رد  میتساوخ  تقورھ  مینک ؟ وگتفگ  مییایب  ارچ  امش 

، تسا ام  یهقطنم  رگا  تسا ؟ امـش  یهقطنم  ای  تسا  ام  یهقطنم  اجنیا  دیتسھ ؟ هقطنم  رد  ارچ  امـش  تسا ؟ طوبرم  هچ  امـش  هب  هقطنم ! رد  شروضح  یهرابرد  ناریا  اب 

مھ رارق  دـمحلا  میراذـگیم ؛ رارق  مینکیم ، تبحـص  مینکیم ، هرکاذـم  هقطنم  یاـھتموکح  اـب  هقطنم و  مدرم  اـب  ناـمدوخ  تسا ، اـم  یهقطنم  دـینکیم ؟ راـکهچ  اـجنیا  اـمش 

لئاـسم طـقف  منکیم ، ضرع  هک  یـسایس  لـئاسم  تفر . میھاوـخ  رتشیپ  مھ  دـعب  هللااـشنا  میاهتفر ، مـھ  شیپ  دـمحلا  میاهدـش ، مـھ  قـفوم  دـمحلا  میاهتـشاذگ ،

. دننادب مدرم  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یسایس  لئاسم  مھ ]  ] اھنیا تسین ؛ اھنیا  دننام  یلخاد و  یحانج و 

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

رمک نتسکش  یارب  درک  افیا  یمھم  مھس  یمالسا  یروھمج  دروآرد . زازتھا  هب  هقطنم  رد  ار  ناریا  تلم  رادتقا  تزع و  مچرپ  تشذگ ، هک  یلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

اھنیا دروایب ؛ دوجو  هب  تینما  دـنک و  مک  مدرم  رـس  زا  ار  اھیریفکت  رـش  هقطنم ، نیا  زا  یمھم  شخب  رد  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  درک . ار  راک  نیا  هقطنم ؛ رد  اـھیریفکت 

یلخاد لئاسم  یهمھ  رد  هک  یناـسک  یللملانیب ، یاـھلوضف  ـالاح  تسین . یکچوک  یاـھراک  تسا ، یگرزب  یاـھراک  اـھنیا  هدرک . یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  ییاـھراک 

تلاـخد ارچ  دـننکیم ، تکرـش  اـھنیا  لاـثما  هیروس و  لـئاسم  رد  ارچ  قارع ، لـئاسم  رد  ارچ  اـھیناریا  هک  دـننکیم  ضارتعا  دـننک ، تلاـخد  دـنھاوخیم  اـیند  فلتخم  قطاـنم 

هک دوب  نیا  اـکیرمآ  یهشقن  دوـب ؟ هچ  اـکیرمآ  یهشقن  دـنک ؛ یثـنخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  یهشقن  تسناوـت  یمالـسا  یروـھمج  هچ ! امـش  هب  هچ ؛ امـش  هب  بخ  دـننکیم ؟

لئاسم هب  دـنک  لوغـشم  ار  اھنآ  دـنک ، فرـصنم  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  زا  ار  اھتلم  نھذ  هکنیا  یارب  دروایب  دوجو  هب  ار  شعاد  لیبق  زا  یکاتھ  ملاظ و  ریرـش و  یاـھهورگ 

هب ار  شعاد  هک  دوب  اکیرمآ  یهشقن  نیا  دنتفیب ؛ یتسینویھـص  میژر  رکف  هب  هک  دراذـگن  یقاب  اھنآ  یارب  یتصرف  یلخاد و  تالکـشم  هب  یلخاد ، گنج  هب  ناشدوخ ، یلخاد 

. مینک یثنخ  میتسناوت  هللانذاب ، یھلا و  قیفوت  هب  ام  ار  هشقن  نیا  دروآ ؛ دوجو 

شعاد و هتبلا  ناشدوخ . تشم  رد  اھتنم  دنـشاب  هتـشاد  ار  شعاد  هک  تسا  نیا  اکیرمآ  تسایـس  دنیوگیم ! غورد  میتشاد ؛» تلاخد  شعاد  بوکرـس  رد  ام   » دنیوگیم اھنآ 

، دنشاب هتشاد  ار  اھنیا  دنھاوخیم  اھنیا  تسا . لکشم  ناشنتشاد  هگن  اما  تسا  ناسآ  اھنآ  یارب  اکیرمآ  یوس  زا  ناشندروآ  دوجو  هب  هک  دنتـسھ  ییاھزیچ  شعاد  لاثما 

رداق اھییاکیرمآ  هکنیا  رب  هوالع  تسین ، اھنیا  رظن  دروم  هقطنم  تینما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  اھنیا  هک  دنرادن  یاهزیگنا  چیھ  دنشاب ، ناشدوخ  تشم  رد  دنشاب ، هتشاد  رایتخا  رد 

ار تینما  دنتسناوت  ایآ  دناهدرک ؟ یطلغ  هچ  دناهدش ؛ ناتسناغفا  دراو  اھییاکیرمآ  هک  تسا  لاس  هدراھچ  تسا .]  ] ناتسناغفا شلیلد  دنتـسین ؛ هقطنم  رد  تینما  داجیا  هب 

اکیرمآ و یاعدا  هک  دوشیم  نیا  بجوم  دشاب ، مادکرھ  دنتساوخن ؛ دنیوگیم  مھ  یضعب  دنتسناوتن ، دنیوگیم  یـضعب  الاح  دنتـسناوتن . ادبا ! دنروایب ؟ دوجو  هب  ناتـسناغفا  رد 

. دشاب ییاجیب  طلغ و  یاعدا  هقطنم  رد  روضح  یارب  نارگید - سیلگنا و  ینعی ]  -] اکیرمآ لاثما 

، میاهدرکن مھ  نکن  نکب  میاهدرکن ، مھ  ییوگروز  دناهتـساوخ ؛ ام  زا  هقطنم  یاھتلم  اھتلود و  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  میاهتفر  اجرھ  تسا ؛ اھتلود  تساوخ  هب  ام  روضح 

هک یکمک  رھ  دـننادب . همھ  ار  نیا  میداد ؛ ماجنا  یقطنم  ییالقع و  یاھهزیگنا  اب  مھ ]  ] ار کمک  میدرک ؛ کمک  دنتـساوخیم ، کمک  میاهدرکن ؛ مھ  اھروشک  روما  رد  تلاـخد 

هدرک یمادـقا  تاساسحا  یور  زا  یـسک  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  هنـالقاع  یقطنم و  رایـسب  تابـساحم  اـب  تسا  هتفرگ  ماـجنا  هقطنم  لـئاسم  یهنیمز  رد 

منکب ضرع  ار  نیا  مناوتیم  کش  نودب  میرادن و  اھروشک  رد  تلاخد  دصق  ام  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ، مھ  قفوم  میتسناوت ، هللادمحب  ام  ریخن . هن ، دشاب ؛

. دیشخب میھاوخ  ققحت  ار  نامدوخ  دصاقم  هللااشنا  ام  دیسر و  دھاوخن  دوخ  دوصقم  هب  اکیرمآ  هقطنم ، لئاسم  رد  هک 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هکنیا تسا . دـیحوت  تعیبط  نیا  میتسیان ، ملاظ  لـباقم  رد  میناوتیمن  میورب ، ملظ  راـب  ریز  میناوتیمن  میورب ، روز  راـب  ریز  میناوتیمن  میراد ، داـقتعا  دـیحوت  هب  هچناـنچ  رگا  اـم 

رارصا روجنیا  نیطسلف  یهلئـسم  یور  ام  هکنیا  تسا ؛ نیا  رطاخهب  میرـضاح ، اجنآ  ام  تسا ، مزال  یترـصن  تسھ و  یمولظم  اج  رھ  هک  دنکیم  مالعا  یمالـسا  یروھمج 

یروآدای ام  هب  ار  نیا  تثعب  تسا و  نیا  دـیحوت  تقیقح  دتـسیاب ؛ مولظم  هب  ملاظ  ییوگروز  لباقم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  دـیحوت  یهمزال  نوچ  تسا . نیا  رطاـخهب  میراد ،

. دراد مھ  تفرشیپ  انئمطم  نیا  و  دنکیم ؛

...

لماوع اکیرمآ و  هک  ییاھتسیرورت  اب  یهھجاوم  هلباقم و  رد  هیروس ، رد  ام  روضح  تسا . لیلد  نیمھ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تمواقم ، یاھهورگ  رانک  رد  اـم  نداتـسیا 

اھنیا دـنک ،» فرـصت  ار  اـجنالف  دـھاوخیم  تسا ، بلطهعـسوت  ناریا  یمالـسا  یروـھمج   » دوـشب هتفگ  هکنیا  تسا . لـیلد  نیا  هب  دـندوب ، هدروآ  دوـجو  هـب  هـقطنم  رد  اـکیرمآ 

روشک هللادـمحب  میرادـن ، مھ  جایتحا  میرادـن ؛ ایند  زا  یاهطقن  چـیھ  هب  یبلطهعـسوت  هاگن  هعـسوت و  دـصق  ام  هن ، تسا ؛ یغورد  عقاو و  فالخ  انعمیب و  لـمھم و  یاـھفرح 

دوجو تشاد و  دوجو  ملظ  لباقم  رد  تمواقم  ایـسآ ، برغ  رد  هیروس ، یهقطنم  رد  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  روضح ] نیا  . ] تسا ناریا  تلم  راـیتخا  رد  یتیفرظرپ  داـبآ و  گرزب ،

یاھورین هک  یتعاجـش  تکرب  هب  دش و  هک  ییاھکمک  تکرب  هب  تمواقم  یهھبج ] ، ] یھلا قیفوت  هب  هک  دینکیم  هظحالم  اذـل  میاهدرک . ادـیپ  روضح  اجنآ  ام  لیلد  نیا  هب  دراد ؛

هبلغ اھنیا - دننام  یدوعـس و  لثم   - هقطنم رد  ناشنارودزم  اھیبرغ و  اکیرمآ و  یهلیـسوهب  یهدمآدوجوهب  هکلب  هدشتیامح  یاھتسیرورت  رب  دنتـسناوت  دنتـشاد ، یروس 

. دنھدب تسکش  ار  اھنآ  دننک ، ادیپ 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠١/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تیانج دنراکتیانج و  سیلگنا  ریزوتسخن  هسنارف و  روھمجسیئر  اکیرمآ ، روھمجسیئر  منکیم  مالعا  احیرـص  هدـنب  تسا ! تیانج  کی  هیروس  هب  بشید  رحـس  یهلمح  نیا 

نیا زا  دـندرک و  ادـیپ  روضح  ناتـسناغفا  رد  هیروس ، رد  قارع ، رد  هتـشذگ  یاـھلاس  نیا  رد  هکناـنچمھ  درب ؛ دـنھاوخن  مھ  یدوس  تسب ، دـنھاوخن  مھ  یفرط  هتبلا  دـندرک !

 - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  میاهدرک  جرخ  ام  نویلیرت  تفھ  هک  تفگ  اکیرمآ  روھمجسیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  دـندربن . مھ  یدوس  چـیھ  دـنداد و  ماجنا  تایانج  لـیبق 

نیا رد  اعطق  دـنکب ، شالت  هچرھ  دـنک ، جرخ  هچرھ  دـنادب ، اکیرمآ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدـماین . ناـشریگ  یزیچ  دـیوگیم ، تسار  دـماین ؛ ناـمریگ  زیچچـیھ  و  هناـیمرواخ - وا  لوقهب 

. دمآ دھاوخن  شریگ  زیچچیھ  هقطنم 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 14 
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، دنزودنیب هبرجت  یتسیاب  ناملسم  یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  یمالـسا ، یاھتلم  مینک ؛ عمج  ار  نامدوخ  ساوح  دیاب  ام  میوشب ، رادیب  دیاب  ام  ثداوح ، نیا  لباقم  رد 

مالسا روضح  فدھ ، تسین ؛ ناتـسناغفا  روشک  ای  قارع  روشک  ای  هیروس  روشک  طقف  فدھ  دننزب ؛ هبرـض  یمالـسا  تما  هب  دنھاوخیم  اھنیا  دننکیم . دنراد  هچ  دنمھفب  دیاب 

دننزب . همدص  دنھاوخیم  نیا  هب  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد 

...

هک یاهقطنم  رھ  رد  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  فادـھا  رد  اکیرمآ  املـسم  دـش و  دـنھاوخن  بایماک  مھ  اھنیا  دـش ، دـنھاوخن  بایماک  ایند  یاج  چـیھ  رد  نیدبتـسم  اھروتاتکید و 

. دوب دھاوخ  روجنیمھ  مھ  هقطنم  نیا  رد  هللااشنا  دش و  دنھاوخ  زوریپ  اھتلم  اعطق  دروخ و  دھاوخ  تسکش  دنکب ، ملظ 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

، دـنفلاخم شندوب  لقتـسم  نیمھ  اب  دـنفلاخم ، شایھاوخیدازآ  نیمھ  اب  اھنآ  هک   - یمالـسا یروھمج  لقتـسم  هاوخیدازآ  ماظن  اب  یهلباـقم  یارب  اـھییاکیرمآ  هار  کـی 

رتدایز ام  تردق  نوچ  تسا ، رتشیب  ام  یهحلسا  نوچ  دینک  یراذگتسایس  ام  تساوخ  قبط  دینک ، تعاطا  ار  ام  روتسد  دیشاب ، ام  رتچ  ریز  دیـشاب ، ام  مچرپ  ریز  دنیوگیم 

کیرحت دیـشاب - هتـشاد  هجوت  دیـشاب و  علطم  اھامـش  هکنیا  یارب  مھ  [ - هار  ] کی تسا ، یداصتقا  راک  نیمھ  دـنھاوخیم - ار  نیا  اـھنآ  تسا ؛ رتنوزفا  اـم  لوپ  نوچ ] ، ] تسا

دننیشنیم دنوریم  اھییاکیرمآ  تسا . اھزیچ  نیا  اوعد و  یریگرد و  فالتخا و  داجیا  هب  نامدوخ  یهقطنم  رد  هجوتیب  یاھتلود  مینک ! ریبعت  هچ  مھفمک ، یاھتلود  زا  یـضعب 

کی هب   - دنتـسھ ناتدوخ  رکون  هک  ار  اھتسینویھـص  ارچ  دینک ، کیرحت  دـیھاوخیم  هک  امـش  بخ  یمالـسا ؛ یروھمج  هیلع  دـننک  کیرحت  ار  اھنآ  هک  اھیدوعـس  نیا  یولھپ 

زا یکی  دتفیب . هار  ناملـسم  اب  ناملـسم  گنج  میھاوخیم  دنیوگیم  دینکیم ؟ کیرحت  ارچ  ار  اھیدوعـس -  - اھتخبدب نآ  دینکیمن ؟ کیرحت  دنبابرا - انعم  کی  هب  دنرکون ، انعم 

هھجاوم و یارب  مدرک - ضرع  لاثم  ناونعهب  ار  یدوعـس  نم  الاح  هک   - تسا لـیبق  نیا ]  ] زا ییاـھروشک  کـی  ندرک  کـیرحت  ندرک و  صیرحت  ندرک و  قیوشت  اـھنآ  یاـھهمانرب 

اعطق دنوشب ، هنیسهبهنیس  یمالسا  یروھمج  اب  رگا  دنروخن ؛ ار  نمشد  نیا  لوگ  دیاب  دنشاب ، هتـشاد  لقع  رگا  اھنآ  یمالـسا . یروھمج  اب  ندش  هنیـسهبهنیس  هلباقم و 

شود هب  ار  شاهنیزھ  دنوشن و  لمحتم  ناشدوخ  ار  ناریا  ردتقم  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یهلباقم  یهنیزھ  دنھاوخیم  اھنآ  دنروخیم . تسکـش  دنروخیم و  هبرض 

. دنراذگب هقطنم  رد  یروجنیا  یاھتلود  نیا 

طاقن رد  هچ  میتسھ ، ام  هک  ایـسآ  برغ  یهطقن  هچ   - یاهطقن رھ  رد  دـندرک . داجیا  ینماان  دنتـشاذگ  اپ  اھلاس  نیا  رد  اھییاکیرمآ  اـجرھ  تسا ؛ ینمااـن  داـجیا  اـکیرمآ  راـک 

مھ نیمھ  یارب  دنتفر . هک  اجرھ  دندروآ  یتخبدب  مدرم  یارب  دـنتخادنا ، هار  یـشکردارب  ای  دـنتخادنا ، هار  یلخاد  گنج  ای  دـندرک ؛ ینماان  داجیا  دـنتفر - هک  اجرھ  ملاع ؛ رگید 

اجنیا زا  دوشب  عطق  شیاپ  دیاب  هک  نآ  دـنورب ؛ نوریب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  زا  یتسیاب  اھییاکیرمآ  دوشب ؛ هدـیچرب  دـیاب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاپ  یاج  هک  تسھ 

ام یهناخ  اجنیا  تسا ، ام  یهناخ  ایـسآ  برغ  تسا ، ام  یهناخ  سراف  جیلخ  مییاجنیا ، لھا  ام  میتسھ ، ام  دوخ  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا . یروھمج  هن  تسا ، اکیرمآ 

یناسک یهیقب  اھییاکیرمآ و  دینادب  و  دیورب . دیاب  امش  دینک ، داجیا  هنتف  دیھاوخیم  امش  دیراد ، زیمآتثابخ  فادھا  امـش  دیاهدمآ ، رود  هار  زا  امـش  دیاهناگیب ، امـش  تسا ؛

. دش دھاوخ  عطق  ناشیاپ  هقطنم  نیا  زا  دنتسھ  اھنآ  لثم  هک 

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

دندـمآ یمالـسا  یروھمج  بالقنا و  دـندوب ؛ طلـسم  لماکروطهب  ناریا ، لثم  ییایفارغج  ساسح  یدربھار  تیعقوم  رد  تاـناکما و  اـب  تورث ، اـب  یروشک  کـی  رب  اـھییاکیرمآ 

یاھروشک زا  یرایسب  رب  هکنانچمھ  دنشاب ؛ هتشاد  طلست  دنھاوخیم  نیا ؛ رطاخهب  دننک  دوبان  ار  یمالسا  یروھمج  بالقنا و  دنھاوخیم  اھنیا  دندرک ؛ هاتوک  ار  اھنیا  تسد 

لوبق دراذگب و  مشچ  یور  ار  اھنآ  دیاب » ، » ساسح یهقطنم  نیا  روشک  نالف  مکاح  و  دینکب » ار  راک  نیا  دیاب   » دنھدب روتسد  دنھاوخیم  اھنآ  دنراد . طلست  هنافساتم  هقطنم 

رطاخهب ناھگان  ناسنا  هک  تسین  نیا  یهلئسم  هلئسم ، تسین ؛ تاساسحا  یهلئسم  هلئسم ، تسا ؛ یمھم  یهتکن  اھنیا  دییامرفب ! هجوت  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  دنکب !

اھنیا خر  هب  ار  دوخ  تزع  یمالـسا  یروھمج  دنراد ؛ مزال  رکون  اھنیا  تسا ؛ یاهشیر  یـساسا و  یهلئـسم  هلئـسم ، دنکب ؛ یریگعضوم  دـینک  ضرف  الثم  یعفد  یهثداح  کی 

، دننکب تعاطا  ار  اھنآ  روتـسد  دننک ، هدافتـسا  ناشتاناکما  زا  دـنریگب ، ار  ناشلوپ  هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یماکح  دـنھاوخیم  اھنآ  دـننک . لمحت  دـنناوتیمن  اھنیا  هدیـشک و 

ناخاضر مھ  زور  کی  دندروآ ، ار  ناخاضر  زور  کی  دنتـشاد ، هقطنم  رد  ار  شقن  نیمھ  اھسیلگنا  یزور  کی  هکنیا  لثم  دنوشب ؛ ضوع  اھنیا  دنتـشاد  لیم  اھنآ  هک  مھ  تقورھ 

برغ یهقطنم  یاھروشک  رد  سرافجـیلخ ، یاھروشک  رد  هنافـساتم  دـنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  دنتـشاذگ ؛ شیاج  رـس  ار  شرـسپ  دـندرب و  دـنربب و  دـندوب  لـیام  یلیـالد  هب  ار 

! لیلذ دبع  لثم  دیوگب : هچ  ناسنا  دنعشاخ ؛ دنعضاخ ، اکیرمآ  لباقم  رد  اھنیا  دراد ؛ دوجو  اھروشک  نیا ]  ] زا یرایسب  رد  تلاح  نیا  ایسآ ،

نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

هناھب نیا  تسین ، یاهتـسھ  یژرنا  هب  طوبرم  دـننکیم ، ام  اب  هک  یاینمـشد  دـننکیم و  لامعا  ام  هیلع  هک  ییاھمیرحت  اـکیرمآ و  یریگداریا  یهلئـسم  متفگیم  اـھنآ  هب  هدـنب 

. تسا یروجنیا  هک  دیدرک  هظحالم  الاح  تسین ؛» یروجنیا  اقآ  هن   » دنتفگیم دننکیم . ار  ینمـشد  نیمھ  دننکیم و  ادیپ  رگید  یهناھب  کی  رانک ، میتشاذگ  رگا  ار  نیا  تسا ؛

قطانم رد  ام  روضح  یهلئسم  دشن ؛ مامت  اھینمشد  اما  میدرک  لوبق  میتفر و  راب  ریز  دنتساوخیم ، ام  نیفلاخم  هک  یلکش  هب  ماجرب  رد  ام  ار  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم 

دیلوت کشوم  درب ، رادقم  نالف  زا  رتشیب  ای  مینکیمن  تسرد  کشوم  رگید  ام  هک  دینک  مالعا  ادرف  رگا  امش  دننکیم . حرطم  ار  کشوم  یهلئـسم  دننکیم ، حرطم  ار  هنایمرواخ 

یروھمج ماظن  اب  تسا ؛ یداینب  یاوعد  اوعد ، دننکیم . حرطم  ار  رگید  عوضوم  کی  دش ، دھاوخ  تسرد  رگید  یهیـضق  کی  اما  دـش  دـھاوخ  مامت  مھ ]  ] هیـضق نیا  مینکیمن ،

. دنفلاخم یمالسا 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوب  یمالـسا  یرادیب  دمآ ، دوجو  هب  هچنآ  دننک . راکنا  ار  یرادیب  نیا  دندرک  یعـس  اھیبرغ  هچرگا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یرادـیب  مالـسا  یایند  رد  زورما  هناتخبـشوخ 

، دـنراد لاوس  اھناوج  دراد . دوجو  مالـسا  یاـیند  یهمھ  رد  یرادـیب  نیا  تسا ، یرادـیب  کـی  نیا  یبرع ؛ یاـھروشک  رد  اـقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم 

هک یتاغیلبت  همھنیا  مغریلع  دنراد . شیارگ  مالـسا  هب  دنراد و  عقوت  مالـسا  زا  دنونـشب ؛ خساپ  مالـسا  اب  یهھجاوم  رد  ار  ناشدوخ  ماھفتـسا  دـنلیام  دـنراد و  ماھفتـسا 

زا مالسا  یایند  یادرف  هللااشنا  هک  دھدیم  دیون  ام  هب  شیارگ ، نیا  تسا ؛ دایز  مالسا  هب  شیارگ  دندرک ، یمالسا  تسیز  یمالسا و  یگدنز  هیلع  مالسا و  هیلع  اھیبرغ 

. دوب دھاوخ  رتھب  رایسب  زورما 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یورین تردـق ، یاھهفلوم  زا  یکی  رود . زا  عافد  تسا ؛ یعافد  یورین  تردـق ، یاـھهفلوم  زا  یکی  هک  دیـشک  دـھاوخن  تسد  اـعطق  تردـق  یاـھهفلوم  زا  یمالـسا  یروھمج 

یدربـھار قمع  یمالـسا ، یروـھمج  زا  هقطنم  یاـھتلم  یرادفرط  هقطنم و  یاـھروشک  رد  روـضح  تسا . اـم  یدربـھار  قـمع  تردـق ، یاـھهفلوم  زا  یکی  تسا ؛ یعاـفد 

عامتجا مدرم و  داحتا  نیا  مدرم ؛ یعامتجا  یهیامرس  ای  دنکیمن . رظنفرص  یلقاع  تلود  چیھ  دنک ؛ رظنفرص  دناوتیمن  نیا  زا  یمالسا  یروھمج  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج 

ماوق یهیام  یدنبناوختسا و  ساسا و  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  ندوب ؛ ناملسم  ندوب و  یمالسا  هب  راختفا  راعش و  اب  یمالـسا  یروھمج  تکرح  مالـسا ؛ مچرپ  ریز  مدرم 

. تشاد دھاوخنرب  تسد  یسک  اھنیا  زا  هک  دننادب  همھ  تسا ؛ یمالسا  یروھمج 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روحم رب  ساسا و  رب  تفلاخم  تسین . یحطس  ینمـشد  تسا ، قیمع  ینمـشد  ینمـشد ، تسا . یمالـسا  یروھمج  اب  ناریا و  اب  اکیرمآ  ینمـشد  قمع  مود ، یهبرجت 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 15 
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دنلب رـس  ساسح  یهقطنم  نیا  رد  هک  یماظن  اـب  اـھنیا  هک  تسا  نیا  ثحب  تسا . اـھنیا  زا  رتارف  ثحب ، دـناهدیمھف ؛ همھ  ار  نیا  تسین ، یمتا  یهلئـسم  لـثم  یاهلئـسم 

هعـسوت هقطنم  رد  ار  تمواقم  یهیحور  دنکیمن ، یراکهظحالم  هنوگچیھ  اکیرمآ  هب  تبـسن  دنکیم ، تفلاخم  اکیرمآ  یاھملظ  اب  هدرک ، دشر  هتـشارفارب ، دـق  هداتـسیا ، هدرک ،

ماظن نیا  طقفهن  دشاب ؛ دیابن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یهلئـسم  دنفلاخم . اقیمع  دـنفلاخم ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دـھدیم ،

. دنیاکیرمآ یاھتموکح  نارس  روفنم  مھ  ناریا  تلم  ینعی  دننکیم  تیامح  ار  ماظن  نیا  هک  یمدرم  نآ  هکلب ] ، ] دشابن

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھیزوریپ اھتیقفوم و  ندرک  کچوک  اب  اھفعـض ، ندرک  تشرد  اب  غورد ، اب  هعیاش ، اب  دـنریگب ؛ وا  زا  دراد ، ناریا  تلم  هک  ار  یراـختفا  ساـسحا  نآ  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدـھ 

ذوفن بحاص  تسا ، ایند  رد  دنموربآ  تسا ، ربتعم  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  دـنکیم  ساسحا  دراد ؛ یراختفا  ساسحا  کی  زورما  ناریا  تلم  دـنریگب . ار  ساسحا  نیا 

، دـنریگب تلم  زا  دـنھاوخیم  ار  راختفا  ساسحا  نیا  دـننکیم ، راختفا  ساـسحا  تلم  داد ؛ دـھاوخ  ماـجنا  دـھدیم و  ماـجنا  هداد و  ماـجنا  ار  یمھم  یاـھراک  تسا ، هقطنم  رد 

. دنھدب هولج  تسکش  ار  اھیزوریپ  دننک ، بلس 

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

ماکحتـسا رد  وا ، یزوریپ  دـش . زوریپ  مھ  راوگرزب  ماـما  نینموملاریما ، لـثم  یزوریپ . نآ  تیمولظم ، نآ  رادـتقا ، نآ  تسا ؛ یدـعب  یهطقن  نآ  مھ  راوگرزب  ماـما  ییاـھن  یزوریپ 

ادیپ ققحت  ماما  تلحر  زا  دعب  ماما ، یاھوزرآ  زا  یرایسب  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یمالسا  ماظن  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  رد  یمالسا و  ماظن  یاقب  رد  یمالـسا ، ماظن 

رد یمالـسا  یروـھمج  روـشک و  ذوـفن  یهحفـص  یهعـسوت  روـشک ، یـسایس  تفرـشیپ  روـشک ، یرواـنف  یملع و  تفرـشیپ  روـشک ، یئاـفکدوخ  روـشک ، یرواـبدوخ  درک ؛

ادیپ ققحت  اھوزرآ  نیا  زا  یرایـسب  دوب . ماما  شور  ماما و  هار  ماما و  نامتفگ  یزوریپ  نیا  داتفا و  قافتا  هک  دوب  ییاھزیچ  اھنیا  اقیرفآ ؛ لامـش  ایـسآ و  برغ  عیـسو  یهقطنم 

نیمھ تفای و  دھاوخ  یرتشیب  تمظع  التعا و  زورهبزور  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا  یروھمج  درک و  دھاوخ  ادـیپ  ققحت  هللانذاب  ماما  یاھوزرآ  زا  رگید  یرایـسب  تسا و  هدرک 

. تسا هدرک  یبصع  هچاپتسد و  ار  نانمشد  هک  تسا 

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

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

...

تسا تیوقت  یهیام  رادتقا و  یهیام  تلم  یارب  روشک و  یارب  هک  یتوق  طاقن  ار ، یمالـسا  یروھمج  توق  طاقن  تسا . یمھم  هجوت و  زئاح  یهتکن  یلیخ  نیا  یناور ؛ راشف 

. دننک درسلد  اھنآ  هب  تبسن  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یفرعم  نیرفآشلاچ  طاقن  ناونعهب  اھدروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  ار  اھنآ  دناهدرک و  ناشن 

...

رادفرط یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تسا . وربآ  یمالـسا  یروھمج  یارب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یللملانیب  یھاوختلادـع  یهلئـسم  اـم ، توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی 

هقطنم رد  ار  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  یورین  یمالـسا  یروھمج  تسا . وربآ  کـی  دـشاب ، نیطـسلف  تلم  رادفرط  هکنیا  تسا ؛ وربآ  دـشاب ، مولظم  یاـھتلم 

یورین زا  یمالسا  یروھمج  دندرک ؛ تسرد  هیروس  رد  قارع و  رد  اھنیا - لاثما  هرصنلاھھبج و  شعاد و  مان  هب   - ار یرـضم  محازم و  لماوع  ار ، ینانمـشد  تسا . هدرک  تیوقت 

یضرا تیمامت  زا  عافد  تسا ، هقطنم  یاھروشک  لالقتسا  زا  عافد  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تلم  زا  عافد  نیا  تسا ؛ یھاوختلادع  نیا  درک ؛ تیامح  هقطنم  نیا  رد  تمواقم 

یفرعم دننکیم و  دومناو  دننکیم و  لیدبت  نیرفآشلاچ  یهلئـسم  کی  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلاخد  ناونعهب  ار  توق  یهطقن  نیا  تسا . توق  یهطقن  نیا  تسا . اھروشک 

تبـسانم هب  نارھت  یاھنابایخ  رد  زور  کی  دنلوغـشم ؛ هنافـساتم  مھ  لخاد  رد  ناشلماوع  میراد . نمـشد  اب  ام  زورما  هک  تسا  یعـضو  نیا  دننکیم ؛ هیکت  نآ  یور  دننکیم و 

یریقح تادوجوم  دنتـسھ ، یدب  تادوجوم  لخاد ، رد  نمـشد  یناور  گنج  هب  ناگدننککمک  دـنداد . نانبل » هن  هزغ ، هن   » راعـش تسا ، نیطـسلف  زا  عافد  زور  هک  سدـق  زور 

. دراد یگدنکفارس  نیا  دنتسھ ؛

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، تسین درایلیم  تبحـص  تسین ، نویلیم  تبحـص  هک  دیوگیم  شدوخ  دـناهدرک ! جرخ  لوپ  رالد  نویلیرت  تفھ  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  هک  درک  مالعا  اکیرمآ  روھمجسیئر 

تـسکش شیانعم  نیا  دیوگیم ؛ وا  دوخ  ار  نیا  دـماین ،» نامتـسد  یزیچ  میاهدرک و  جرخ  هقطنم  نیا  رد  ام  رالد  درایلیم - رازھ  تفھ   - نویلیرت تفھ  . » تسا نویلیرت  تبحص 

هب تسا  هتـسناوتن  همدـمد  هسوـسو و  همھنآ  اـب  شـالت ، همھنآ  اـب  گرزب  ناطیـش  تسا ، هتـسناوتن  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تسا . هدروختسکـش  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تـسا ؛

نآ زا  یدوس  اـما  دـننکیم  جرخ  ار  لوپ  تسا ، نآرق  یهیآ  ( ١ (؛ نوبلغی مث  هرـسح  مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف  تسا ، هدرک  جرخ  ار  لوپ  دـسرب . هقطنم  نیا  رد  دوخ  دوـصقم 

. دراد دوجو  ناشیارب  بلطم  نیمھ  دننک ، جرخ  لوپ  هچرھ  هقطنم  نیا  رد  یناطیش  یاھتردق  مھ  نیا  زا  دعب  دنربیمن ؛

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

نایم رد  یلم ، یگدـنز  یارب  وا  یراکتبا  دـنلب  رکف  زا  وا ، لالقتـسا  زا  وا ، رادـتقا  زا  وا ، نداتـسیا  زا  نوچ  دـنناریا ؛ تلم  هیلع  هشقن  هئطوت و  لاح  رد  مئاد  یناطیـش  یاھتردـق 

ایـسآ برغ  یهقطنم  نیا  رد  هک  درک  مالعا  اکیرمآ  روھمجسیئر  دـنروخیم . تسکـش  مھ  هشیمھ  هللااشنا  دـننکیم و  ار  ناـشدوخ  شـالت  اھتردـق  نیا  هتبلا  دـننارگن . اـھتلم 

- درایلیم رازھ  تفھ   - نویلیرت تفھ  . » تسا نویلیرت  تبحـص  تسین ، دراـیلیم  تبحـص  تسین ، نویلیم  تبحـص  هک  دـیوگیم  شدوخ  دـناهدرک ! جرخ  لوپ  رـالد  نویلیرت  تفھ 

رد اکیرمآ  تسا . هدروختسکـش  هقطنم  رد  اکیرمآ  تسا ؛ تسکـش  شیاـنعم  نیا  دـیوگیم ؛ وا  دوخ  ار  نیا  دـماین ،» نامتـسد  یزیچ  میاهدرک و  جرخ  هقطنم  نیا  رد  اـم  رـالد 

، تسا هدرک  جرخ  ار  لوپ  دـسرب . هقطنم  نیا  رد  دوخ  دوصقم  هب  تسا  هتـسناوتن  همدـمد  هسوـسو و  همھنآ  اـب  شـالت ، همھنآ  اـب  گرزب  ناطیـش  تسا ، هتـسناوتن  هقطنم 

هچرھ هقطنم  نیا  رد  یناطیش  یاھتردق  مھ  نیا  زا  دعب  دنربیمن ؛ نآ  زا  یدوس  اما  دننکیم  جرخ  ار  لوپ  تسا ، نآرق  یهیآ  نوبلغی ؛ مث  هرـسح  مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف 

. دراد دوجو  ناشیارب  بلطم  نیمھ  دننک ، جرخ  لوپ 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دننکب لح  ار  نآ  دـنناوتب  هک  دـشاب  اھتلود  تسد  شدـیلک  هک  تسین  یزیچ  مھ  نیا  تسا ؛ یطلغ  لزلزتم و  تسـس و  یهیاپ  کی  هقطنم  نیا  رد  تسینویھـص  میژر  یهیاپ 

یتسینویھص میژر  هب  تبسن  ناشمدرم  تاساسحا  اقافتا  مروآیمن - مسا  نم   - دنراد یتسینویھص  میژر  اب  طابترا  رد  یرتشیب  یهقباس  هک  هقطنم  یاھروشک  زا  یـضعب 

؛ تسین یندشلیاز  تسا و  هدش  کح  یمالسا  تما  لد  رد  یتسینویھص  میژر  تیعورشم  مدع  تسا ؛ اھتلم  یهلئسم  هلئسم ، تسا . اھروشک  یهیقب  زا  رتدنت  رایسب 

یهیاپ رب  هک  یمیژر  نیا  کش ، نودب  و  تسین . یندشلح  لکشم  نیا  دننک ؛ لح  ار  لکشم  نیا  دنناوتیمن  اھفرح  نیا  اب  سدق و  هب  ترافس  لاقتنا  اب  دیفس و  خاک  شالت  اب 

. تفر دھاوخ  نیب  زا  دش و  دھاوخ  دوبان  ناملسم  یاھتلم  تمھ  اب  یھلا و  قیفوت  هب  تسا ، هدش  لیکشت  لطاب 

؛ ناـشیدوھی هچ  ناشیحیـسم و  هچ  ناشناملـسم ، هچ  دـنریگب ؛ رارق  لاوـس  دروـم  یتسیاـب  یعقاو - ناینیطـسلف   - نیطـسلف مدرم  اـیند ، دازآ  یاـھروشک  یهمھ  لـثم 

یھاوخرظن اھنآ  زا  دریگب و  رارق  هعجارم  دروم  دیاب  دنتـسھ  ینیطـسلف  هک  یناسک  نآ  ارآ  دناهدش . نیطـسلف  دراو  رگید  یاھاج  زا  هک  ییاھنآ  هن  دناینیطـسلف ، هک  ییاھنآ 

ناشیاسور و اھتسینویھـص و  ینعی ] ، ] دناهدش هقطنم  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتموکح  ماظن  نآ  دـننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  روشک  یتموکح  ماظن  اھنآ  دوشب و 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 16 
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و تسا ؛ راک  رس  رب  زورما  هک  تسا  یتسینویھص  یلعج  لطاب و  میژر  نتفر  نیب  زا  ندش و  دوبان  نامھ  نیا  تسین و  نیا  زج  نیطسلف  لحهار  تفرگ . دھاوخ  میمـصت  هیقب ،

نیا رگا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اـعطق  تسین - رود  یلیخ  هک  یاهدـنیآ  درک ؛ نیعم  ناـمز  دوشیمن   - یرودنادـنچهن یهدـنیآ  رد  یعطق  روـطهب  رما  نیا 

. دنروایب تسد  هب  ار  ناشدوخ  تدحو  هللااشنا  تسناوت  دنھاوخ  هقطنم  نیا  رد  ناملسم  یاھتلم  دش ،

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا و  تسا . نیا  تسایـس  زورما  اھتلم ؛ نآ  داحآ  نیب  اـھتلم ، لـخاد  رد  یتح  ناملـسم و  یاـھتلم  نیب  فـالتخا  فاکـش و  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  رابکتـسا  تسایـس  زورما 

دـناهدرک و یحارط  تسا ، یمالـسا  قطاـنم  نیرتمھم  زا  یکی  هک  اـم  یهقطنم  یارب  اھتسینویھـص  راـکتیانج و  یاـکیرمآ  نارگهئطوـت  نازادرپهشقن و  هک  تسا  یاهشقن 

یاھتلم هک  تسا  نیا  هار  ناملـسم . یاھروشک  یهیقب  و  دوب ، قارع  رد  هک  یثداوح  هیروس ، ثداوح  نمی ، رابتقر  ثداوح  دـینکیم : هدـھاشم  دـیراد  ار  شیاھهناشن  امش 

رد دنتسیاب  تسا . هیضق  ساسا  نیا  یمالسا ؛ تما  یمالسا و  یهعماج  اب  رابکتسا  ینمشد  زا  تسا  ترابع  یلصا  یهطقن  نآ  دننک ؛ فشک  ار  یلصا  یهطقن  ناملـسم 

یاـیند یهمھ  رد  تسا  یـسایس  یگنھرف و  ینید و  ناگدـبز  یهفیظو  تسا ، یـسایس  نالوئـسم  یهفیظو  تسا ، اـھتلود  یهفیظو  نیا  رابکتـسا ؛ یاھتـسایس  لـباقم 

داـجیا یارب  دناهتـشاذگ  راـک  مالـسا  یاـیند  لد  رد  ار  میژر  نیا  هقطنم  نیا  رد  اـساسا  هک  تسا  یتسینویھـص  میژر  یهلئـسم  مـھ  رگید  یـساسا  یهـطقن  کـی  و  مالـسا .

. یزاسهلئسم یارب  نیتفت ، یارب  فالتخا ،

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

دوخ رظن  دروم  راک  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  تسناوتیم  اکیرمآ  رگا  دھدیم . ماجنا  هقطنم  رد  اکیرمآ  هک  تسا  ییاھفالتئا  نیمھ  یمالـسا ، یروھمج  تردـق  رب  لیلد  کی 

یمارآان و شاشتغا و  داجیا  یارب  دـھاوخب و  کمک  اـھنآ  زا  دـھدب و  لیکـشت  فـالتئا  هقطنم  رد  عجترم ، ماندـب  هایـسور  یاـھروشک  نیا  اـب  تشادـن  جاـیتحا  دـھدب ، ماـجنا  ار 

زا مھ  ناریا  تلم  ترفن  تسا ، هدـش  رتشیب  زورهبزور  اکیرمآ ، یاھینمـشد  اھنآ ، یاھینمـشد  هتبلا  تسا . تردـق ]  ] نیا یهدـنھدناشن  نیا  دریگب ؛ کمک  اھنآ  زا  ینمااـن 

. تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  زورهبزور  اکیرمآ 

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

یتالکـشم ریگرد  زورما  ملاع  رگید  قطانم  زا  یرایـسب  ام و  یهقطنم  هک  دـینک  هظحالم  امـش  تسا ؛ یناھج  بصاغ  یاھتردـق  یوس  زا  ریگارف  ملظ  کـی  دـھاش  اـیند  زورما 

یتسایس زورما  مییوگیم . نخس  لماک  تحارص  اب  هیقت و  نودب  یناھج  رگمتس  یاھتردق  یهرابرد  ام  تسا . یناھج  رابکتسا  تسد  یهتخاس  تالکشم ، نیا  هک  دنتـسھ 

قطانم زا  یرایسب  رد  یتابثیب  داجیا  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  تسا ؛ رابترارش  تسایس  کی  دناهدرک ، ذاختا  دوخ  یارب  رگمتـس  ملاظ و  یاکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  هک 

، دـشاب گـنج  هقطنم  نیا  رد  هک  دـناهدرک  فیرعت  روـجنیا  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  تسا ؛ نیا  اـھنآ  تسایـس  دـناهداد ؛ رارق  ایـسآ - برغ  یهقطنم   - اـم یهقطنم  صوـصخب  ملاـع 

میژر کمک  هب  اکیرمآ  زورما  هک  تسا  یتسایـس  نیا  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  هقطنم  رد  یعیجف  یاھلکـش  هب  مسیرورت  دـنتفیب ، رگیدـکی  ناج  هب  ناردارب  دـشاب ، یگناخ  یاھگنج 

. دنکیم لابند  هقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  کمک  هب  هنافساتم  یتسینویھص و 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢۶ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

مدرم تنحم  جنر و  هب  نیعبرا ، مایا  رد  ریظنمک  یزاوننامھیم  لیلد  هب  قارع  تلم  نالوئسم و  رگید  ریزوتسخن و  روھمجسیئر ، زا  هنامیمص  رکشت  اب  یمالسا  بالقنا  ربھر 

یخرب دراد ، باختنا  یار و  قح  لالقتـسا و  تسا و  روشک  بحاص  یدادبتـسا ، یاھنارود  زا  دعب  قارع  تلم  هک  نونکا  دـنتفگ : دـندرک و  هراشا  هتـشذگ  یاھنارود  رد  قارع 

. دننیبن ار  شمارآ  یور  هقطنم ، قارع و  دنشچن و  ار  گرزب  درواتسد  یزوریپ و  نیا  معط  قارع  مدرم  ات  دنتسھ  نآ  لابند  هب  هاوخدب  یاھروشک  اھتلود و 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - ایند نیا  هقطنم و  نیا  ینافوط  یایرد  نیا  رد  دنادب  دراد و  هگن  مکحتـسم  ار  دوخ  عضوم  دـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  عاضوا  نیا  یهمھ  تریـصب ، اب  زاب ، مشچ  اب  ناریا  تلم 

هتفرگارف ار  هقطنم  صوصخب  ار و  ایند  هک  ینافوط  نیا  رد  دـننافوط - ریـسا  مھ  ییاپورا  یاھروشک  دـینک ؛ هظحالم  ار  هسنارف  تسا ؛ هدیـسر  مھ  اـپورا  هب  زورما  ناـفوط ، نیا 

اب هللااشنا  ار  ریـسم  نیا  دـینک ، ظفح  ار  شور  نیا  دـینک ، ظفح  ار  تریـصب  نیا  دـناهتفرگ . رارق  مالـسا  تیبلـھا و  تبحم  نما  یتشک  رد  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  تسا ،

. تسا ناریا  تلم  هب  قلعتم  یزوریپ  دیھدب ؛ همادا  تردق 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ییاقیرفآ یهداتفارود  روشک  نالف  هک  ناریا  تفر . ناشتسد  زا  ناریا  مرن  برچ و  یهمقل  هکنیا  یارب  لوا  یهجرد  رد  دندروخ ؛ هبرض  اکیرمآ ) برغ و  یرابکتسا  ماظن   ) اھنآ هتبلا 

نیا رد  ایـسآ  برغ  رد  ییاـیفارغج  یهطقن  چـیھ  هک  مھم  رایـسب  زکرم  کـی ] [ ؛ اـیند رد  تسا  ییاـیفارغج  یدربـھار  تیعقوم  یهلق  ناریا  تسین ؛ هریغ  اـی  نیتـال  یاـکیرمآ  اـی 

زور دـنچ  نیمھ  دـننکیم . فارتعا  ناشدوخ  ار  نیا  تسا ؛ نوگانوگ  یاھییاناوت  یداـم و  یاـھتورث  یاراد  ناریا  ردـق  هب  ینیمزرـس  رتمک  درادـن . دوجو  ناریا  تیمھا  هب  هقطنم 

شفرح نیا  تسا ؛ ایند  دـنمتورث  روشک  نیمجنپ  ناریا  هک  دوب  هدرک  فارتعا  دوب ، هتفگ  یزیچ  کی  دـنک ، ییوگدـب  ریقح  نیا  هب  هکنیا  یارب  یبرغ  یهسـسوم  کـی  نیا  زا  لـبق 

همادا نانچمھ  نیا  هتبلا  دوب و  نیا  رطاخ  هب  لوا  تینابـصع  دـنداد و  تسد  زا  ار  مرن  برچ و  یهمقل  نیا  تسا . هداعلاقوف  ام  یاھتیفرظ  تسا ؛ روج  نیا  ناریا  تسا ؛ تسرد 

. دراد

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

نئمطم اھبنارگ ، ییاھهبرجت  زا  هتشابنا  ملع ، رد  هتفرشیپ  نیدتم ، تزعاب ، ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتلم  روشک و  تسا : ام  مشچ  ربارب  نونکا  هلاسلھچ ، شالت  لوصحم 

رد ـالاب  یاـھهبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروک  ر  یملع ، یاھتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـھج ، لـئاسم  رد  یوق  قـطنم  یاراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثاـت  یاراد  راودـیما ، و 

یداھج یاھهزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاثما  اضفاوھ و  ونان و  یداینب و  یاھلولـس  یاهتـسھ و  لـیبق  زا  مھم  یاـھیروانف  اھـشناد و 

و تسا . یداھج  یبالقنا و  یاھیریگتھج  یهجیتن  بالقنا و  لوصحم  یگمھ  هک  رگید  زیمآراـختفا  یاـھیگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  تیعمج  رد  دمآرـس  ناـناوج ، ناـیم 

کـشیب دوب - مھ  رابتراسخ  دوب و  هنافـساتم  هک   - دوبیمن هلاسلھچ  خـیرات  زا  ییاھهھرب  رد  یبالقنا  ناـیرج  زا  تلفغ  بـالقنا و  یاھراعـش  هب  یھجوتیب  رگا  هک  دـینادب 

. تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  یرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  یاھنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب  نیا  زا  بالقنا  یاھدرواتسد 

لامع تسد  ندرک  هاتوک  رس  رب  اکیرمآ  اب  شلاچ  زور  نآ  رگا  رادینعم . الماک  یتوافت  اب  اما  تسا  ورهبور  ناربکتـسم  یاھـشلاچ  اب  بالقنا  زاغآ  دننام  مھ  زورما  ردتقم ، ناریا 

یتسینویھـص و میژر  یاھزرم  رد  ردـتقم  ناریا  روضح  رـس  رب  شلاچ  زورما  دوب ، یـسوساج  یهنال  ندرک  اوسر  ای  نارھت  رد  یتسینویھـص  میژر  ترافـس  یلیطعت  ای  هناـگیب 

مچرپ زا  عافد  یلاغشا و  یاھنیمزرس  بلق  رد  ینیطسلف  نادھاجم  تازرابم  زا  یمالسا  یروھمج  تیامح  ایسآ و  برغ  یهقطنم  زا  اکیرمآ  عورشمان  ذوفن  طاسب  ندیچرب 

. تسا هقطنم  نیا  رسارس  رد  تمواقم  هللابزح و  یهتشارفارب 

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

دھاش زورما  یناھج ، یهنحـص  دـنایللملانیب . طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تزع ،  » لصا زا  ییاھهخاش  هس ، رھ  نیا  نمـشد : اب  یدـنبزرم  یجراخ ، طـباور  یلم ، تزع 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ مسینویھـص اـکیرمآ و  یهطلـس  ربارب  رد  تمواـقم  یوگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ 

رد یمالـسا  یروھمج  یـسایس  یهنادنمتردق  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکش 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ 

. دمآیمن تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجش و  اب  زج  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یشخب  اھنیا 

ناتسچولب  / ١٣٩٧/١١/٢۵ ناتسیس و  رد  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

زا یرادـساپ  اھزرم و  زا  تسارح  فقو  ار  دوخ  هک  یناسنا  یاھهیامرـس  زا  یعمج  دـش و  هدولآ  روشک  رازگتمدـخ  حـلاص و  ناناوج  نوخ  هب  رگید  راب  نارودزم  راـکتیانج  تسد 

هقطنم یاھروشک  یخرب  یسوساج  یاھنامزاس  اب  تیانج  نیا  نالماع  طابترا  دندیسر . تداھش  هب  لدگنس  ورهیـس و  یاھتـسیرورت  یهلمح  رد  دندوب ، هدرک  مدرم  تینما 

. دننک لابند  تیدج  اب  ار  نآ  دننک و  زکرمت  نآ  رب  دیاب  روشک  لوئسم  یاھھاگتسد  تسا و  ملسم  هقطنمارف  و 

بالقنا  / ١٣٩٧/١٢/٠۶ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

هیحور ظـفح  موزل  رب  دـیکات  اـب  دـندناوخ و  شرتـسگ  تیوقت و  دـنمزاین  ار  هیروس  ناریا و  یبھذـم  یاـملع  دـمآوتفر  یبھذـم و  تاـطابترا  نینچمھ  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

لیدبت برع  ناھج  نامرھق  هب  دیداد  ناشن  دوخ  زا  هک  یگداتسیا  اب  یلاعبانج  دنتفگ : روشک  نیا  روھمجسیئر  هب  باطخ  هیروس ، تلم  تلود و  تردق  شیازفا  یگداتـسیا و 

. تفای یرتشیب  یوربآ  تردق و  امش  هلیسوهب  هقطنم  رد  تمواقم  دیدش و 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نابز رامع ، درک . هفیظو  ساسحا  دنھدیمن ؛ صیخشت  تسرد  ار  راک  فدھ  راک و  تھج  دنریحتم ، دنبرطضم ، هناک  رکشل  دارفا  زا  یاهدع  کی  دید  نیفص  گنج  رد  رامع  بانج 

گنج رد  ردب و  گنج  رد  ام  ار  مچرپ  نیمھ  دینیبیم ؟ ار  هیماینب - مچرپ   - لباقم یهھبج  مچرپ  نیا  تفگ : داتـسیا ، تیعمج  نیا  لباقم  رد  دـمآ  تسا ؛ نینموملاریما  یایوگ 

. تسا مچرپ  نامھ  نیا  میتشاد ؛ نامدوخ  لباقم  رد  دحا 

نامھ تسا ؛ مچرپ  نامھ  هداتـسیا ، بـالقنا  لـباقم  رد  ملاـع  زا  یهطقن  رھ  رد  اـکیرمآ ، اـپورا و  قطاـنم  رد  ایـسآ ، یهقطنم  رد  هک  یمچرپ  نآ  مھ  زورما  منکیم  ضرع  هدـنب 

. دناهدنز میھاربا  ٰیسیع و  ٰیسوم و  دندش و  دوبان  اھنآ  دوب . هدش  هتشارفارب  ٰیسیع  ٰیسوم و  میھاربا و  لباقم  رد  هک  تسا  یمچرپ 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

اھیبرغ اھتسینویھص و  اھییاکیرمآ و  ینعی  نانمشد ، کانرطخ  هداعلاقوف  یهشقن  کی  زا  یـشخب  دتفایم  قافتا  دراد  ایـسآ - برغ  یهقطنم  رد   - ام یهقطنم  رد  هچنآ 

رھ هدـیمھفن ؛ ار  هقطنم  قیاقح  دـمھفن ، ار  اھنیا  یـسک  رھ  دـننکیم . یگداتـسیا  تمواـقم و  رابکتـسا ، یهشقن  نیا  لـباقم  رد  دـنراد  مرح ) عفادـم  یادھـش   ) اـھنیا تسا .

. دنشزرااب یلیخ  اھنیا  هک  تساذل  هدیمھفن ؛ ار  یسایس  یلقع و  تانیب  تاحضاو و  دنک ، راکنا  ار  اھنیا  یسک 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

همھ و یارب  هکلب  هداوناخ ، یارب  ای  ردام  ردپ و  امـش  یارب  طقفهن  تسا ؛ نیرفآتزع  مرح ) عفادم  یادھـش   ) اھنیا لاثما  دوجو  مھ  ایند  نیمھ  رد  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم 

اب دناوتیم  هک  دـننک  یفرعم  ریظنیب  یهنومن  کی  ناونعهب  ایند  رد  لاس ، دـنچ  یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  ار  یمالـسا  یروھمج  دنتـسناوت  اھنیا  تسا . نیرفآتزع  روشک  یارب 

مییوگیم ام  هنایمرواخ »  » دـنیوگیم ناشدوخ  هک   - هقطنم نیا  رد  اھییاکیرمآ  هک  ( ١٨) متفگ تبحـص  نآ  رد  نم  زور  نآ  دھدب . ماجنا  ار  شراک  تردق  اب  دنزب ، ار  شفرح  تردـق 

تکرب هب  میتسناوت ؛ مینکب و  میتساوخیم  ار  ییاھراک  میتشاد ، هشقن  میتشاد ، همانرب  اجنآ  ام  دنتسناوتن . دننکب و  دنتساوخیم  ییاھراک  دنتـشاد ، هشقن  ایـسآ -» برغ  »

. اھامش تکرب  هب  اھنیا و  تکرب  هب  یسک ؟ هچ 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  ثداوح ؛ اـب  اھـشلاچ ، اـب  روـشک  رثوـم  دارفا  روـشک و  یهھجاوـم  عوـن  هلئـسم : نیا  زا  تسا  تراـبع  منک ، ضرع  ثحب  دروـم  عوـضوم  ناوـنع  هب  مھاوـخیم  هدـنب  هچنآ 

ام دینک  ضرف   - تسھ راشف  اضعب  تسا ، خلت  ثداوح  اضعب  تسا ، بوخ  ثداوح  اضعب  ثداوح  نیا  دراد ؛ یثداوح  یاهعماج  رھ  یروشک ، رھ  هرخالاب  مینک . ثحب  میھاوخیم 

شیپ اھروشک  یارب  یثداوح  دنتـسھ ؛ یماظن  مجاھت  تخـس و  مجاھت  راچد  اھروشک  زا  یـضعب  ای  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  میتسھ و  یگنھرف  مجاـھت  راـچد  میمیرحت ، راـچد 

هک یعوضوم  نم و  ثحب  میوشب . هجاوـم  ثداوـح  نیا  اـب  روـج  هچ  هک  تسا  مھم  یلیخ  ثداوـح  نیا  اـب  یهھجاوـم  عوـن  دـیآیم . شیپ  ییاھتفرـشیپ  مھ  یھاـگ  دـیآیم -

. تسا نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم 

: دوشب ریوصت  دناوتیم  تروص  دنچ  هب  هھجاوم  عون  ینعی  هنیمز ؛ نیا  رد  منکیم  ضرع  نم  ار  هناگود  دنچ   

…

اجک ام  : » میراد رارق  اجک  رد  نالا  هک  مینادـب  ام  ینعی  نادـیم ؛ یاھتیعقاو  نتخانـشن  نادـیم و  یاـھتیعقاو  تخانـش  تسا . نادـیم  یاـھتیعقاو  تخانـش  رگید ، یهناـگود  کـی 

هشیمھ لاس  دنچ  نیا  رد  نمشد  یعس  دنکیم . شالت  یلیخ  نآ  یور  نمشد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یهلمج  زا  نیا  تسیچ »؟ ام  هاگیاج  تسھ ، اجک  نمشد  میتسھ ،

هک انعم  نیا  نیقلت  دـنھدیم ؛ ناـشن  یوق  ار  نمـشد  هاـگیاج  دـنھدیم ، ناـشن  فیعـض  ار  یدوخ  هاـگیاج  هک  دـننکیم  رارکت  ار  راـک  نیمھ  مھ  شایلخاد  لـماوع  هدوب و  نیا 

اجک اـعقاو  مینادـب  تـسا ؛ یـساسا  یاـھهناگود  زا  یکی  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  نآ  یهـلمج  زا  نـیا  تـسین .» هتخاـس  نامتـسد  زا  یراـک  دـمآرد ، نامردـپ  میدـش ، هراـچیب  »

هک میتسناد  رگا  مینکیم ، لـمع  روج  کـی  دربیم ، باـسح  اـم  زا  نمـشد  هک  تسا  یوحن  هب  نـالا  هقطنم  رد  اـم  تیعقوم  هک  مینادـن  اـم  هچناـنچ  رگا  دـینک  ضرف  میتسھ .] ]

، دـننزیم فرح  هقطنم  رد  ام  روضح  هب  عجار  دـینکب  ضرف  الاح  الثم  هک  یناسک  نآ  مینکیم . لمع  یرگید  روج  دربیم ، باـسح  اـم  زا  نمـشد  هک  تسا  یوحن  هب  اـم  تیعقوم 

کی مھ  نیا  دننکیم . کمک  نمشد  یهشقن  نیا  هب  دنراد  منکیمن - مھتم  ار  یسک  هدنب  الاح   - هتسنادان عقاو  رد  اھنیا  دننکیم ، اجیب  یاھداریا  دننکیم ، ضارتعا  دنـسیونیم ،

. میسانشب هلباقم  هھجاوم و  نادیم  رد  ار  نمشد  هاگیاج  نادیم و  رد  ار  نامدوخ  هاگیاج  هک  رگید  یهناگود 

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

رد دوخ  قیقد  لاعف و  نزهطقن و  یاھکشوم  اب  یمالسا  یروھمج  هک  دننادیم  دنراد - ورین  هقطنم  رد  ای  دنتـسھ  هقطنم  رد  هک  ییاھنآ  هقطنم ؛ رد  لقادح   - ام نانمـشد  زورما 

یھاگ هک  ینانمـشد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  تسا ؛ یگدـنرادزاب  نیا  دـندیمھف . ار  نیا  دـبوکب ؛ ار  وا  دـنک و  هھجاوم  دـنک و  هلباـقم  دـناوتیم  ینمـشد  رھ  اـب  هقطنم  نیا 

دوشیم نیا  لباقمرد ؛ دراد  یایوق  تسد  مکحم و  تشم  یمالسا ، یروھمج  تسین ، یروج  نیا  هن ، هک  دنمھفب  دننک ؛ هظحالم  دنزیم ، ناشرس  هب  یماظن  مجاھت  سوھ 

. میسرب اجنیا  هب  دیاب  یداصتقا  لئاسم  رد  ام  هدنرادزاب ؛

بالقنا  / ١٣٩٨/٠١/١٧ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

دیاب دـندرک : دـیکات  قارع  ریزوتسخن  هب  باطخ  دنتـسناد و  هقطنم  یاھتلم  اھروشک و  ررـض  هب  ار  هقطنم  یاھروشک  رد  ییاکیرمآ  نایماظن  روضح  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

ندنار نوریب  دـنور  دناهتـشاد ، یماظن  روضح  ینالوط  تدـم  یارب  هک  یروشک  رھ  رد  اھنآ  اریز  دـننک  جراخ  قارع  زا  ار  دوخ  نایماظن  رتدوز  هچرھ  اھییاکیرمآ  هک  دـینک  یراک 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا هدش  لکشم  راچد  اھنآ 

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

، دنوشب تمواقم  نادیم  دراو  دننکیم  تئرج  یضعب  هتبلا  دنراد . لوبق  همھ  ار  تمواقم  تسا ؛ تمواقم  اھتلم  کرتشم  یهملک  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  ام ، یهقطنم  رد  زورما 

رد نانبل و  رد  هیروس و  رد  قارع و  رد  اھییاکیرمآ  لاس ، دنچ  نیا  رد  هک  ییاھتـسکش  نیمھ  دنتـسین . مک  دـننکیم  تئرج  هک  مھ  یناسک  نآ  اما  دـننکیمن ؛ تئرج  یـضعب 

. تسا یوق  یهھبج  کی  زورما  تمواقم ، یهھبج  تسا . تمواقم  یاھهورگ  تمواقم  لوصحم  دنتشاد ، اھنیا  دننام  نیطسلف و 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا اھناملـسم  دوخ  نیب  دشاب ، نیزواجتم  نینموم و  نیب  دـشاب ، رفک  مالـسا و  نیب  هکنیا  یاج  هب  اھییارآفص  دـینیبیم  ام ، یهقطنم  هب  دـینک  هاگن  رگا ]  ] امـش زورما 

رارق وا  رانک  رد  یتسینویھـص ، بصاغ  میژر  اب  ینمـشد  یاـج  هب  هک  دوشیم  ادـیپ  هملک - یعقاو  یاـنعم  هب   - یلاـباال ناـمکاح  اـما  ناملـسم  مدرم  اـب  یمالـسا  روشک  کـی 

دندرک و ادیپ  هنافساتم  نانمشد  ار  قیفوت  نیا  دنکیم . هزرابم  یمالسا  روشک  کی  اب  تقو  نآ  دھدیم ، راعش  وا  عفن  هب  دنزیم ، فرح  وا  عفن  هب  دنکیم ، راک  وا  عفن  هب  دریگیم ،

. دنکب جالع  مالسا  یایند  دیاب  ار  نیا  دندرک . تسرد  ییارآهکرعم  ییارآفص و  ناردارب ، نیب  یمالسا ، یاھروشک  نیب 

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  دوـشب ، عـمتجم  مھ  یور  رب  اـقیرفآ - لامـش  ایـسآ و  برغ  یهـقطنم  رگید  یاـھروشک  تـیفرظ  ناریا ، تـیفرظ  قارع ، تـیفرظ   - یمالـسا یاـھروشک  یاـھتیفرظ  رگا 

ملاـع عماوج  هب  ار  یمالـسا  میظع  ندـمت  هچ ؛ ینعی  یھلا  تزع  هک  داد  دـھاوخ  ناـشن  یمالـسا  تما  تقو  نآ  دـنروخب ، هرگ  مھ  رد  اھتـسد  نیا  دنـسرب ، مھ  هب  اـھتیفرظ 

. دشاب فدھ  نیا  ققحت  یارب  ییایوگ  یهلیسو  کی  دناوتیم  نیعبرا  ییامیپهار  نیا  دشاب و  نیا  ام  فدھ  دیاب  داد ؛ دنھاوخ  ناشن 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

ییاناوت هقطنم  نیا  رد  تمواـقم  یهعومجم  تسا ؛ هقطنم  رد  تمواـقم  یاـیفارغج  هب  هدرتسگ  هاـگن  تسا ،[ لاـعف  نآ  رد  هاپـس  ]و  تسا مھم  رایـسب  هک  رگید  یهصرع  کـی 

میظع یهعومجم  نیا  رد  الاح  ار  هاپـس  شقن  امـش  هداد ؛ ناشن  ملظ  رفک و  دـحتم  یهھبج  اب  یهھجاوم  رد  اـکیرمآ ، اـب  یهھجاوم  رد  رابکتـسا ، اـب  یهھجاوم  رد  ار  شدوخ 

. تسین ام  ینونک  یهسلج  ناش  ام و  راک  مھ  اھنآ  رد  دورو  ـالاح  رگید  هک  فلتخم  یاھـشخب  ایـسآ و  برغ  رگید  لـئاسم  اـت  دـیریگب  نیطـسلف  لـئاسم  زا  دـینک : هدـھاشم 

یهھبج ار ، دب  یاھمدآ  ینمشد  هتخیگنارب ؛ هاپس  هیلع  مھ  ار  اھینمشد  هک  تسا  هتسجرب  یردق  هب  تمواقم ، یایفارغج  نیا  رد  تمواقم ، یهرتسگ  نیا  رد  هاپس  روضح 

. تسا راختفا  یلیخ  شدوخ  نیا  دنشاب ، دب  یسک  اب  ملاع  یاھنیرتدب  رگا ] [ ؛ تسا یگرزب  راختفا  کی  شدوخ  نیا  هک  ار  اھدب 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

ریگ ناشیاپ  زونھ  دندرک ؟ هنیزھ  ردقچ  ناتـسناغفا  نیمھ  رد  دینک  ضرف  دـینک ، هاگن  هقطنم  نیا  هب  امـش  دـننکیم . ررـض  رتشیب  دـننکیم ، هنیزھ  رتشیب  هچ  رھ  ام  نانمـشد 

دوجو هب  ار  شعاد  هک  دـندرک  هنیزھ  ردـقچ  دـندرک ؛ هنیزھ  همھ  نیا  رگید - یاھاج  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد   - ایـسآ برغ  یهقطنم  دوخ  رد  دـنھدیم ؛ ررـض  دـنراد  زونھ  تسا ،

، دندرک دوبان  ناریا  یاھناوج  قارع و  یاھناوج  هیروس و  یاھناوج  ار  شعاد  دیدرک ؟ دوبان  امـش  دیدرک . دوبان  دیدرک  طلغ  امـش  میدرک ؛ دوبان  ار  شعاد  ام  دنیوگیم  الاح  دندروآ ؛

. امش هن 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

دندرک هراشا  اجنیا  اقافتا  مھ  ناتـسود  زا  یکی  دنک . افیا  شقن  یمومع  یـساملپید  رد  هک  تسا  نیا  دـھدب ، ماجنا  دـناوتیم  یناگبخن  یهعماج  هک  یمھم  یاھراک  زا  یکی 

ناریا ناـگبخن  ندروآدرگ  ـالثم ] . ] اـھهنیمز نیا  رد  دـینک  اـفیا  شقن  دـیناوتیم  امـش  ینعی  یمومع . یـساملپید  مدرک : تشادداـی  اـجنیا  مھ  نم  هک  ناشینارنخـس  نیا  رد 

ام یهیاسمھ  یاھروشک  زا  یضعب  هک  یگنھرف  یهعومجم  نیا  رد  هدرک . قرف  یرادقم  کی  الاح  هک  هتشذگ  یاھنرق  رد  یناریا  گنھرف  عیـسو  ورملق  ینعی  گرزب ؛ یگنھرف 

ای . ] دنتـسھ یدایز  ناگبخن  مھ  اجنیا  رگید  یاھروشک  رد  ایـسآ ؛ برغ  یهقطنم  ناگبخن  یروآدرگ  الثم ] اـی  . ] مینکب یروآدرگ  ار  ناـگبخن  میناوتب  اـم  دوشیم ، لـماش  مھ  ار 

. تمواقم روحم  ناگبخن  یروآدرگ  مالسا ؛ ناھج  ناگبخن  یروآدرگ  الثم ]

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ ربھر  اب  ناتسکاپ  ریزوتسخن  رادید 

رب دـیکات  اب  دـندناوخ و  ریطخ  ساسح و  رایـسب  ار  ایـسآ  برغ  یهقطنم  تینما ، حلـص و  رارقتـسا  صوصخرد  ناتـسکاپ  تلود  یهغدـغد  نیـسحت  اب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

زاربا نمی  رد  یزیرنوـخ  گـنج و  داـجیا  هیروـس و  قارع و  رد  یتـسیرورت  یاـھهورگ  زا  تیاـمح  رد  هـقطنم  یاـھروشک  یخرب  برخم  شقن  زا  هثداـح ، زورب  زا  ناـگمھ  تـبقارم 

ناریا یمالـسا  یروھمج  هیلع  اکیرمآ  تساوخ  تھج  رد  دنتـسھ و  اکیرمآ  یهدارا  تحت  اھنآ  اما  میرادن  اھروشک  نیا  اب  ینمـشد  یارب  یاهزیگنا  ام  دندوزفا : دـندرک و  فسات 

. دننکیم لمع 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

؛ دنیوگیم دنراد  ناشدوخ  ار  نیا  هدوب ! ماکان  زورما  ات  تسا ، هداد  ماجنا  ام ــ  یهقطنم  ایسآ ــ  برغ  یهقطنم  رد  هک  ینیگنـس  یاھهنیزھ  اب  رابکتـسا  مینیبیم  میراد  زورما 

یونعم تردق  هب  ناوتیم  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ؛ رارقا  دنراد  ناشدوخ  تسین ؛ نامتسد  زیچ  چیھ  میدرک و  جرخ  اجنیا  رالد  درایلیم  رازھ  تفھ  ام  دنیوگیم 

تـشگزاب هب  یزور  کی  دریگیم ، ماجنا  هزغ  رد  اھزور  نیا  هک  یتشگزاب  یاھییامیپهار  نیا  منک ، ضرع  امـش  هب  نم  دوب و  راودـیما  هدـنیآ  هب  درک و  هیکت  درک ، دامتعا  ینامیا 

. هللااشنا تشگ ؛ دنھاوخرب  نیمز  نآ ]  ] هب نیمزرس  نابحاص  دھاوخ و  یھتنم  ناشنیمزرس  هب  یعقاو  روط  هب  اھینیطسلف 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاھتلم کمک  هب  وا  هک  دوب  نیا  دننادن - ناتـسود  زا  یـضعب  دـیاش   - دـننادیم بوخ  وا  نانمـشد  ار  نیا  هک  ینامیلـس ) مساق  جاح  دیھـش   ) وا تعاجـش  ریبدـت و  زا  هنومن  کی 

یهمھ لباقم  رد  تسناوت  مدآ  نیا  دنک . یثنخ  ار  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  عورـشمان  یاھهشقن  یهمھ  تسناوت  درک ، هقطنم  یاھتلم  هب  هک  ییاھکمک  اب  ای  هقطنم 

صوصخب ایند  نارادمتسایس  یور  اھییاکیرمآ  هک  ییاھییوگروز  ییاکیرمآ ، یـساملپید  یاھییاناوت  اب  ییاکیرمآ ، عیـسو  یتاغیلبت  تالیکـشت  اب  لوپ ، اب  هک  ییاھهشقن 

. دنک یثنخ  ایسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  ار  اھهشقن  نیا  دنک و  ملع  دق  دوب  هدش  هیھت  دنراد ، فیعض  یاھروشک 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هداتفا  قافتا  یمھم  یهثداح  کی  هرخالاب  تسیچ ؛ ینامیلـس [ مساق  جاـح  تداھـش  لـباقم  رد   [ اـم یهفیظو  ـالاح  بخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  مھم  یهتکن  کـی 

نیا  - تسا مھم  هلباقم  ماقم  رد  هچنآ  تسا . یرگید  یهلئسم  نیا  ( ١٠ (؛ دش هدز  اھنیا  هب  بشید  یایلیس  کی  الاح  تسا ؛ یرگید  ثحب  اھفرح ، نیا  دننام  ماقتنا و  ثحب 

نیا رد  اـھنآ  دوشب . ماـمت  دوشب ؛ یھتنم  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  زیگناربداـسف  روـضح  یتسیاـب  هک  تسا  نیا  دـنکیمن - ار  هیـضق  نآ  تیاـفک  لکـش ، نیا  هب  یماـظن  یاـھراک 

العف دـندرک ؛ لـمع  روـج  نیمھ  دنتـشاذگ ، مدـق  اـیند  رد  اـج  رھ  هتبلا  دـندروآ . ار  اـھانبریز  ندـش  بارخ  دـندروآ ، یناریو  دـندروآ ، هنتف  دـندروآ ، فـالتخا  دـندروآ ، گـنج  هقطنم 

رارصا مادم  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  یمالسا  یروھمج  زیزع و  ناریا  هب  تبسن  ار  یرگناریو  نیمھ  داسف و  نیمھ  هک  دنراد  مھ  رارصا  تسا . ام  مشچ  یولج  نامدوخ  یهقطنم 

ار اکیرمآ  روضح  دنکیمن  لوبق  هقطنم  نیا  دسرب . نایاپ  هب  دیاب  نیا  تسا ؛ اھروضح  اھتلاخد و  یهمدقم  اھنیا ، دننام  زیم و  تشپ  نتسشن  هرکاذم و  یهلئـسم  نیا  دننکیم ؛

. دیدرت نودب  دننکیمن ؛ لوبق  اھتلم  زا  هتساخرب  یاھتلود  دننکیمن ، لوبق  هقطنم  یاھتلم  هقطنم ؛ یاھروشک  رد 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تاغیلبت یماظن و  حالـس  اب  یروانف و  ملع و  یهناوتـشپ  اب  یبرغ  یاھتردق  دیآ . قئاف  یدام  دساف  یاھتردـق  یرھاظ  تبیھ  رب  دـناوتیم  امـش ، ام و  تردـق  یمالـسا ، تردـق 

دنتـسناوت هک  اجنآ  ات  دـندش  یروشک  زا  جورخ  هب  راچان  یمدرم  یتضھن  اب  هاگرھ  دـنوش و  طلـسم  هقطنم  نیا  یاھروشک  رب  دنتـسناوت  هناراـکم  یاھتـسایس  اـب  نیغورد و 

دـندرک و یزاساج  ایـسآ  برغ  یاھروشک  بلق  رد  ار  یتسینویھـص  میژر  میخدـب  یهدـغ  دنتـشادنرب و  یداصتقا  یـسایس و  یهطلـس  یتاـعالطا و  ذوفن  هئطوت و  زا  تسد 

. دندید کرادت  هقطنم  نآ  یاھروشک  یارب  یمئاد  یدیدھت 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یتسیاب  ینیطسلف  یاھنامزاس  ینیطسلف و  رصانع  نیطـسلف و  تلم  هناعاجـش . تمواقم  یگداتـسیا و  زا  تسا  ترابع  جالع  تسیچ ؟ نیطـسلف ] یهلئـسم   ] جالع

یهمھ دننک ؛ کمک  اھنیا  هب  دـیاب  مھ  مالـسا  یایند  یهمھ  تسا و  نیا  طقف  شھار  دـننک ؛ گنت  اکیرمآ  رب  تسینویھـص و  نمـشد  رب  ار  هصرع  ناشدوخ ، یهناراکادـف  داھج 

دنھاوخ ینیطـسلف  حلـسم  یاـھنامزاس  هک  تسا  نیا  نم  یهدـیقع  هتبلا  تسا . جـالع  نیا  دـننک ؛ تیاـمح  دـننک و  یناـبیتشپ  اھینیطـسلف  زا  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم 

. تسا تمواقم  شھار  داد ؛ دنھاوخ  همادا  ار  تمواقم  داتسیا ،

هللااشنا زورهبزور  دراد و  دوجو  تمواقم  نیا  نیطـسلف  زا  یرتعیـسو  یهریاد  کی  رد  تسین ، نیطـسلف  صوصخم  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  زورما  هناتخبـشوخ  تمواـقم  نیا 

رھ میناوتب ، روج  رھ  مینادـیم و  ینیطـسلف  زرابم  یاھهورگ  زا  ینابیتشپ  ار  ناـمدوخ  یهفیظو  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ناونع  هب  اـم  و  دش . دـھاوخ  رتشیب  تمواقم  نیا 

دـش و دـنھاوخ  تیوقت  اھنآ  هللااشنا  تسا . ناریا  تلم  تساوخ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  تساوخ  نیا  درک ؛ میھاوخ  ینابیتشپ  اـھنآ  زا  دوجو  یهمھ  اـب  میناوتب ، رادـقم 

. دناشک دنھاوخ  فعض  هب  ار  ناشنمشد 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

سنارفنک رد  دوخ  نایم  یگنج ، تمینغ  نیرتمھم  ناونع  هب  ار  ینامثع  تموکح  ییایـسآ  ورملق  ینعی  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  یناھج ، لوا  گنج  حتاف  یاھتلود  هک  یزور  نآ 

اب نآ ، زا  شیپ  اھلاس  زا  سیلگنا  دندرک . ساسحا  شیپ  زا  شیب  دوخ  یمئاد  یهطلس  نیمضت  یارب  ار  هقطنم  نیا  بلق  رد  نما  هاگیاپ  کی  هب  زاین  دندرکیم ، میـسقت  سیراپ 

. دشیم مھارف  نآ  یلمع  یاھهنیمز  نونکا  و  دوب ؛ هدرک  ینیرفآشقن  یایھم  ار  مسینویھص  مان  هب  یتعدب  یدوھی  نارالاسرز  یرکفمھ  اب  هدرک و  هدامآ  ار  هنیمز  روفلاب  حرط 

دندروآ دراو  ار  دوخ  یهبرض  هقطنم ، یاھتلود  یراتفرگ  تلفغ و  زا  هدافتسا  اب  یناھج  گنج  نیمود  زا  سپ  ماجنارس  دندیچ و  مھ  رانک  رد  جیردتب  ار  تامدقم  اھلاس  نامھ  زا 

. دندوب هقطنم  نیا  یاھتلم  یهمھ  دعب  یهجرد  رد  نیطسلف و  تلم  لوا  یهجرد  رد  هبرض  نیا  جامآ  دندرک . مالعا  ار  تسینویھص  تلم  نودب  تلود  یلعج و  میژر  و 

یمئاد ذوفن  روضح و  هاگیاپ  کی  یانب  تسینویھـص ، تلود  داجیا  زا  یدوھی  نارادیناپمک  اھیبرغ و  کیدزن  یلـصا و  فدـھ  هک  دـھدیم  ناشن  هقطنم  یدـعب  ثداوح  هب  هاگن 

عاونا هب  ار  بصاـغ  یلعج و  میژر  ور  نیا  زا  دوب . هقطنم  نیا  یاـھتلود  اـھروشک و  رب  طلـست  لـیمحت و  تلاـخد و  یارب  کـیدزن  یـسرتسد  ناـکما  ایـسآ و  برغ  رد  دوـخ  یارب 

دوـخ یاـھهمانرب  رد  تارف  اـت  لـین  یهنھپ  رد  ار  یناطرـس  یهدـغ  نیا  دـشر  دـندرک و  زھجم  یمتا  تاحیلـست  یتـح  یماـظن - ریغ  هچ  یماـظن و  هـچ   - نیرفآتردـق تاـناکما 

. دندناجنگ

جح  / ٠٧/١٣٩٩/٠۵ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

دوس یارب  دـنربیم و  هانپ  نمـشد  شوغآ  هب  دوخ ، ناملـسم  ردارب  هب  هیکت  یاج  هب  هک  ینادرمتلود  مینادـیم ؛ هفیظو  ار  ناملـسم  یاھروشک  یخرب  نارـس  هب  تحیـصن  اـم 

ار تسینویھـص  ملاـظ  بصاـغ و  میژر  اـقب  هک  ناـنآ   - دـننزیم دوخ  تلم  لالقتـسا  تزع و  هب  جارح  بوچ  دـننکیم و  لـمحت  ار  نمـشد  ییوـگروز  ریقحت و  هزور ، دـنچ  یـصخش 

ار ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  روضح  میرادیم . رذح  رب  راتفر  نیا  خلت  یاھدمایپ  زا  مینکیم و  تحیصن  ار  نانیا  دنھدیم - نانآ  هب  یتسود  تسد  راکشآ  ناھنپ و  دنریذپیم و 

. مینادیم اھروشک  یگدنامبقع  یناریو و  ینماان و  بجوم  هقطنم و  نیا  یاھتلم  نایز  هب 

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

هقطنم یاھروشک  هب  مھ  درک ، تنایخ  برع  یاـیند  هب  مھ  درک ، تناـیخ  مالـسا  یاـیند  هب  مھ  ( ٩ (؛ درک یبرع  یهدـحتم  تاراما  تلود  هنافـساتم  هک  یتناـیخ  نیا  هب  عجار 

یرید تلاح  نیا  ینعی  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  نیا  هتبلا  تسا ؛ یگنن  یهکل  کی  دـندرک ، اھیتاراما  هک  یراک  نیا  درک . تناـیخ  نیطـسلف  مھم  یهلئـسم  هب  مھ  درک ، تناـیخ 

یاپ دـندرک ، یدـب  رایـسب  راک  دـندرک ، تناـیخ  اـھنیا  دـنام . دـھاوخ  دـنداد  ماـجنا  زورما  ار  مادـقا  نیا  هک  یناـسک  یناـشیپ  رب  گـنن  یهکل  نیا  نکل  هللااـشنا ، دـییاپ  دـھاوخن 

یهتوـب هب  اـھنیا ] [ ؟ تسا یکچوـک  زیچ  تلم ، کـی  ندرک  هراوآ  روـشک ، کـی  بصغ  ینعی ] ، ] تیمھا نـیا  اـب  نیطـسلف  یهلئـسم  دـندرک . زاـب  هـقطنم  رد  ار  اـھتسینویھص 

. دندرک یزاسیداع  دندرپس و  یشومارف 

نآ هب  یسایس  فرع  رد  الاح  هک  یتمسق  نآ  اما  تسا ، یلاغشا  یضارا  نیطسلف  یهمھ  هتبلا   - یلاغشا حالطـصا  هب  یـضارا  شخب  رد  هچ  هزغ ، رد  هچ  نیطـسلف ، تلم 

اھنآ تقو  نآ  دنتـسھ ،]  ] یروج نیا  اھنیا  دریگیم ؛ ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  اھیزاسکرھـش ، نیا  دنراد : رارق  دیدش  یاھراشف  ریز  تھج  همھ  زا  یلاغـشا - یـضارا  دنیوگیم 

[. دننک قفاوت  - ] دراد روضح  مھ  پمارت  یهداوناخ  رد  هک  یایدوھی  نامھ  لثم   - دنھارمھ اھیلیئارسا  اب  هک  ییاکیرمآ  ثیبخ  تسینویھص  رصانع  اب  اھیلیئارسا و  اب  دنیایب 

کمک اھنآ  هب  یتسیابن  ام  دننکیم ؛ دروخرب  هقطنم  نیا  لئاسم  اب  دنراد  مامت  تواسق  اب  دننکیم و  راک  هقطنم  حلاصم  مالـسا و  یایند  حلاصم  هیلع  هنافـساتم  دـنراد  اھنیا  و 

. دننک ناربج  دندرک  هک  ار  یراک  دنوشب و  رادیب  رتدوز  میراودیما  دندرک . کمک  هلئسم  نیا  هب  اھیتاراما  و  مینکب ؛

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 20 
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مظعا  / ١٨/١٣٩٩/٠۶ ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  یوسنارف  هیرشن  کی  تناھا  یپ  رد  هینایب 

رابترارـش یهنیک  دانع و  رگید  راب  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا لوسر  ترـضح  یـسدق  ینارون و  یهرھچ  هب  تناھا  رد  یوسنارف  یهیرـشن  کی  یندوشخبان  گرزب و  هاـنگ 

یوس زا  هک  گرزب  مرج  نیا  ندرکن  موکحم  یارب  نایب  یدازآ  یهناھب  تخاـس . راکـشآ  ار  ناناملـسم  یهعماـج  مالـسا و  اـب  برغ  یاـیند  یگنھرف  یـسایس و  یاھهاگتـسد 

لماـع یرابکتـسا  یاـھتلود  اھتسینویھـص و  یمالـسا  دـض  اـقیمع  یاھتـسایس  تسا . هناـبیرفماوع  طـلغ و  دودرم و  ـالماک  هدـش  هتفگ  یوسنارف  نارادمتـسایس  یخرب 

برغ یاھتلود  اھتلم و  نھذ  ندرک  فرـصنم  یهزیگنا  هب  زین  دـناوتیم ، ینامز  یهھرب  نیا  رد  تکرح  نیا  دـباییم . زورب  راـبکی  دـنچ  رھ  هک  تسا  هنانمـشد  یاـھتکرح  هنوگنیا 

یرایشوھ ظفح  نمض  ایسآ ، برغ  یاھروشک  هژیوب  ناملـسم  یاھتلم  دنراد . رـس  رد  هقطنم  نیا  یارب  یتسینویھـص  میژر  اکیرمآ و  هک  دشاب  یموش  یاھهشقن  زا  ایـسآ 

. دننکن شومارف  ار  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  یبرغ  نارادمدرس  نارادمتسایس و  یاھینمشد  زگرھ  دیاب  ساسح ، یهقطنم  نیا  لئاسم  رد 

یتسینویھص  / ١٣٩٩/٠٧/٣٠ میژر  اب  یبرع  یاھتلود  هناراکشزاس  تامادقا  هب  شنکاو 

لح لکـش  نیا  هب  ار  هقطنم  یهلئـسم  هک  دـننکیم  لاـیخ  رگا  اـھییاکیرمآ  درک . دـنھاوخن  لـمحت  هجوچـیھ  هب  ار  یتسینویھـص  میژر  اـب  شزاـس  تلذ  ناملـسم  یاـھتلم 

. دش دھاوخ  لزلزتم  شتلم  نایم  رد  شتیعقوم  دنیشنب ، تسینویھص  بصاغ  میژر  اب  هرکاذم  زیم  تشپ  هک  یمیژر  رھ  دننکیم . هابتشا  درک ، دنھاوخ 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

، نآ زا  لبق  ات  دنکب ؛ هقطنم  رب  طلسم  ار  شدوخ  لماک  روط  هب  هک  یتقو  نآ  رگم  دنیبیم ، هقطنم  نیا  یتابثیب  رد  ینونک  طیارش  رد  ار ، شدوخ  عفانم  ار ، شدوخ  عفن  اکیرمآ 

 - ییاکیرمآ فورعم  یهدکـشیدنا  کـی  فورعم  سانـشراک  کـی  دـننکیم . زاربا  تحارـصب  ناـشدوخ  ار  نیا  دـنیوگیم ، ناـشدوخ  ار  نیا  تسا ؛ هقطنم  یتاـبثیب  رد  اـکیرمآ  عفن 

ناریا رد  تابث  ناھاوخ  ام  تفگ  دز ؛ ار  فرح  نیا  احیرص  دنسانشیم ، ار  وا  تسا  تسایس  راک  رد  ناشتـسد  هک  اھیلیخ  مروایب ، مسا  رگا  هک  (- ١٠) زیارپرتنیا یهدکشیدنا 

موزل یلـصا ، یهلئـسم  میتسین . تابث  ناھاوخ  تابث و  هب  لیام  ام  نانبل ، هیروس و  قارع و  ناریا و  رد  دـیوگیم ] [ ؛ تسین ناریا  مھ  طقف  میتسین . نانبل  هیروس و  قارع و  و 

؛ تسا رظن  دروم  یتابثیب  داجیا  یگنوگچ  هکلب  دـیایب - دوجو  هب  اھروشک  نیا  رد  یتابثیب  دـیاب  هک  تسا  ملـسم  ینعی   - تسین اـھروشک  نیا  رد  یتاـبثیب  موزل  مدـع  اـی 

ماجنا دنراد  هقطنم  رد  دـینیبیم  امـش  هک  ییاھراک  و  اھنیا ، لاثما  یهنتف ٨٨ و  اب  مھ ]  ] تقو کی  شعاد ، اب  اج  کی  رد  تقو  کی  ـالاح  دـننک . داـجیا  یروج  هچ  ار  یتاـبثیب 

! تسا هقطنم  رد  یتابثیب  بجوم  ناریا  دیوگیم  دیآیمرد  ییاکیرمآ  یوگهوای  کی  تقو  نآ  دناهقطنم ، یتابثیب  لابند  دنھدیم .

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هک یلاـح  رد  دراد ؛ روضح  اـھاج  یـضعب  رد  قارع ، رد  هیروس ، رد  ناریا  ارچ  ینعی  دراد ؛ روضح  هقطنم  رد  ناریا  ارچ  هک  دـننکیم  داـی  هنیک  ضغب و  اـب  هقطنم  رد  ناریا  روضح  زا 

روضح افرـص  دـنرادن ، روضح  اـھیماظن  الـصا  هک  مھ  ییاـھاج  کـی  هدوب ؛ یراشتـسم  روضح  دـندوب ، مھ  اـم  یاـھیماظن  هک  ییاـجنآ  و  تسین ؛ یماـظن  روضح  اـم  روـضح 

ام مھ  اج  رھ  تسا و  ام  یهقطنم  هقطنم ، هک  یلاح  رد  دـنیوگیم ، تسا  اھنیا  دـننام  یتابثیب و  بجوم  هک  گرزب  لکـشم  کی  ناونع  هب  هنیک و  اب  ار  نیا  تسا ، یـسایس 

دراو اھتلود  نآ  دوخ  تساوخ  تیاضر و  اـب  هدوب و  ینوناـق  تلود  زا  عاـفد  اـم  فدـھ  هیروس ، رد  هچ  قارع ، رد  هچ  میدـش ؛ دراو  اـجنآ  ینوناـق  تلود  زا  عاـفد  یارب  میدـش ، دراو 

تـسرد یماظن  هاـگیاپ  دـننکیم ، لاغـشا  ار  یاهقطنم  کـی  دـنوشیم ، هیروس  دراو  هزاـجا  نودـب  هناـملاظ ، ناـشدوخ  هک  یلاـح  رد  دـننکیم ، گرزب  یروج  نیا  ار  نیا  میدـش ؛

یتسیاب امتح  هتبلا  و  تسا . یروج  نیا  اھهنیمز  یهمھ  رد  و  تسا ؛ اھنیا  یاھراک  وزج  تقیقح  ییامنهنوراو  دـننکیم . تسرد  یماظن  هاـگیاپ  نیدـنچ  قارع  رد  اـی  دـننکیم 

. رتدوز هچ  رھ  دننک ؛ هیلخت  رتدوز  یتسیاب  امتح  ار  هیروس  تسا ؛ اھنآ  نوناق  اھیقارع و  دوخ  تساوخ  هک  دننک  هیلخت  ار  قارع  اھییاکیرمآ 

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

هک یاهناملاظ  تیامح  نیا  دننکیم ؛ هابتشا  دنراد  مھ  نالا  دنھابتشا ؛ راچد  اھییاکیرمآ  هنافساتم  مھ  هقطنم  لئاسم  لک  رد  دندرک ؛ هابتـشا  ام  اب  دروخرب  رد  اھییاکیرمآ 

یھارمھ نیا  تسا ؛ هابتشا  اعطق  دندرک  ادیپ  تارف  قرش  رد  هک  یلصفم  روضح  دندرک ، ادیپ  هیروس  رد  هک  یاهنابصاغ  روضح  تسا ؛ هابتشا  دننکیم ، یتسینویھـص  میژر  زا 

. تسا هابتشا  اعطق  نمی ، مولظم  مدرم  ندیبوک  رد  یدوعس  تلود  اب  ندرک 

هب دناهدرک  شوخ  لد  اھنیا  دش ؛ دھاوخن  شومارف  زگرھ  مالسا  یایند  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ؛ یھابتـشا  طلغ و  یاھتـسایس  نیطـسلف  یهرابرد  ناشیاھتـسایس 

یمالـسا تما  دـنرادن . یریثات  هک  ینانچنآ  یاھتلود  ات  هس  ات  ود  نیا  ار . طـباور  دـننک  یزاـسیداع  دـننک و  رارقرب  تاـطابترا  یتسینویھـص  میژر  اـب  ریقح  تلود  اـتراھچ  هکنیا 

. دننادب ار  نیا  اھییاکیرمآ  درک ؛ دھاوخن  رظن  فرص  نیطسلف  یهلئسم  زا  درک ؛ دھاوخن  شومارف  ار  نیطسلف  یهلئسم 

ار نمی  گنج  اھیدوعس  ار ؛ نمی  گنج  درکن  عورش  هک  پمارت  ینعی  دش ؛ زاغآ  پمارت  زا  لبق  تارکومد  تلود  نامز  رد  نمی  هب  زواجت  تسا . روج  نیمھ  مھ  نمی  یهیضق  رد 

؟ هچ یارب  تشاذـگ ؛ ناشرایتخا  رد  یماظن  ناوارف  تاناکما  درک ؛ ناشکمک  داد و  هزاجا  اھنآ  هب  اکیرمآ  دوب ؛ اکیرمآ  زبس  غارچ  اـب  دـندرک و  عورـش  اـمابوا  تارکومد  تلود  ناـمز 

هتشذگ و لاس  شش  نالا  دندرک ؛ هابتشا  بخ  دننک ؛ میلست  ار  اھنآ  هام  کی  زور ، هدزناپ  فرظ  رد  الثم  هک  دنزیرب  بمب  نمی  عافدیب  حالـسیب  مدرم  رـس  ردق  نآ  هکنیا  یارب 

. دننک میلست  ار  نمی  مدرم  دناهتسناوتن  اھنیا  تسا و  هتـشذگ  زور  نآ  زا  لاس  شـش  دش ؛ عورـش  نمی  هب  یهلمح  نمی و  گنج  هک  دوب  ( ١١) اھزور نیمھ  لثم  دنتسناوتن ؛

؟ دوب دھاوخ  هچ  اھنآ  یراتفرگ  تبقاع  دیتسنادیم  دنوشب ، نمی  گنج  دراو  هک  دیداد  ناشن ]  ] زبس غارچ  اھیدوعـس  هب  هک  یزور  نآ  امـش  اھییاکیرمآ : زا  منکیم  لاوس  نم 

دناوتیم هن  هک  تسا  هبناجود  لکشم  یدوعس ، یارب  لکشم  نالا  ددرگرب ؛ دناوتیم  هن  دنامب ، دناوتیم  هن  نالا  هک  دینکیم ، راتفرگ  دیراد  یقالتاب  هچ  رد  ار  یدوعس  دیتسنادیم 

رد دیتسنادیم و  رگا  دیزادنایم ؟ ییالب  هچ  رد  ار  یدوعـس  دیراد  دیتسنادیم  اھییاکیرمآ  امـش  دراد . ررـض  شیارب  شفرط  ود  رھ  دھدب ؛ همادا  دناوتیم  هن  دـنک ، عطق  ار  گنج 

دننکیم و نانیمطا  اھامـش  هب  هک  ناتنیدحتم  لاح  هب  یاو  مھ  زاب  سپ  دیتسنادیمن ، رگا  دینکیم ! لمع  روج  نیا  اھنآ  یهرابرد  هک  ناتنیدـحتم  لاح  هب  یاو  دـیدرک ، لاح  نیع 

ار اـھتلم  دیــسانشیمن ، ار  هـقطنم  نـیا  هـک  دـینادب  نیارباـنب  دـیتسھ . انــشآان  هـقطنم  عاـضوا  اـب  هـک  دـننکیم  یحارط  دـننکیم و  ارجا  امــش  قـفاوت  اـب  ار  ناـشیاھهمانرب 

. دینکیم هابتشا  دیراد  دیسانشیمن و 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

فلاخم نمـشد و  یاھهناسر  هک  میدینـش  و  تسا ، فسات  یهیام  بجعت و  یهیام  ناـسنا  یارب  هک  دـش  هدینـش  ییاـھفرح  اـھزور  نیا  مھ  روشک  نیلوئـسم  زا  یـضعب  زا 

یهنامـصخ یاـھفرح  رارکت  اـھفرح  نیا  زا  یـضعب  دونـشیم . ار  بلاـطم  نیا  هک  یتـقو  دوشیم  فساـتم  اـعقاو  ناـسنا  دـندرک . شخپ  ار  اـھفرح  نیا  مھ  یمالـسا  یروـھمج 

زا دنایضاران ؛ تحاران و  تدشب  هقطنم  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  ذوفن  زا  تسا  اھلاس  اھییاکیرمآ  دینک  ضرف  الثم  الاح  تسا . اکیرمآ  یاھفرح  رارکت  تسا ، ام  نانمشد 

لماع هک  یزیچ  رھ  نیا ؛ رطاخ  هب  دندناسر  تداھـش  هب  ار  ینامیلـس  دیھـش  نیا ، رطاخ  هب  دـندوب  تحاران  ینامیلـس  دیھـش  زا  نیا ، رطاخ  هب  دـندوب  تحاران  سدـق  یورین 

هچ مینکیم ؛ رارکت  ار  اـھنآ  فرح  میراد  اـم  هک  دـنک  یعادـت  ار  اـنعم  نیا  هک  مینزب  یفرح  دـیابن  اـم  تسا . دـب  اـھنآ  یارب  دـشاب ، هقطنم  رد  یمالـسا  یروـھمج  یوـنعم  ذوـفن 

، یعامتجا یاھهمانرب  یماظن ، یاھهمانرب  یداصتقا ، یاھهمانرب  عاونا  زا  هدش  لیکـشت  روشک  تسایـس  ینامیلـس . دیھـش  صخـش  یهرابرد  هچ  سدق ، یورین  یهرابرد 

، دننک شالت  دیاب  مھ  اب  همھ  دھدیم . لیکشت  ار  روشک  کی  تسایـس  اھنیا  عومجم  یجراخ ؛ تابـسانم  یـساملپید و  تابـسانم  هلمج  زا  یگنھرف ، یملع و  یاھهمانرب 

یروھمج لوئـسم  زا  هک  تسا  یگرزب  یاـطخ  نیا  درادـن ، ینعم  الـصا  دـنکب ، یفن  ار  نیا  نآ ، دـنکب ، یفن  ار  رگید  شخب  نآ  شخب  نیا  هکنیا  دـنورب . شیپ  دـیاب  مھ  اـب  همھ 

. دنزب رس  اطخ  نیا  دیابن  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  یمالسا و 

لقتسم تسایس  کی  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  سدق  یورین  تسا ؛ ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  یلاعفنا  یـساملپید  زا  یریگولج  رد  رثوم  لماع  نیرتگرزب  سدق  یورین  افاصنا 

. هدیشخب ققحت  ار  یمالسا  یروھمج  رادمتزع  تسایس  ار و  یمالسا  یروھمج 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 21 
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سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهناخ زا  ار  تلم  کی  تسد  کافس ، ملاظ و  یرادهیامرس  ماظن  یاھتسایس  تسا . یمالسا  تما  کرتشم  یهلئـسم  نیرتهدنز  نیرتمھم و  نانچمھ  نیطـسلف ، یارجام 

. تسا هدناشن  ار  هناگیب  یمدرم  تسیرورت و  یمیژر  نآ ، رد  هدرک و  هاتوک  دوخ  یدادجا  ابآ و  کاخ  نھیم و  زا  دوخ ،

، دـناهدرک ملظ  مود  یناھج  گنج  یاھلاس  رد  نایدوھی  هب  دوخ ، یاـعدا  رب  اـنب  اـھییاپورا  تسیچ ؟ یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یلاـشوپ  قطنم  زا  رتهیاـپیب  رتتسس و 

 ...! تفرگ ار  نایدوھی  ماقتنا  روشک  نآ  رد  عیجف  یاھراتشک  ایسآ و  برغ  رد  یتلم  ندرک  هراوآ  اب  دیاب  سپ 

قوقح باب  رد  دوخ  نیغورد  یاھاعدا  یهمھ  هنوگنیدب ، هدرک و  هیکت  نآ  هب  یتسینویھص  میژر  زا  دوخ  راوهناوید  غیردیب و  تیامح  اب  یبرغ  یاھتلود  هک  تسا  یقطنم  نیا 

. دوشیم هدوزفا  نآ  رب  یرگید  گرب  یدنچ  زا  رھ  دراد و  همادا  هک  تسا  لاس  داتفھ  زا  شیب  روآهیرگ  روآهدنخ و  یارجام  نیا  و  دناهدرک . هئطخت  ار  یسارکومد  رشب و 

...

اھلاس یمالسا ، یهقطنم  زا  ساسح  یهطقن  نیا  هب  یزادناتسد  تامدقم  یلو  دش  سیـسات  لاس ١٩۴٨  رد  بصاغ  تلود  هچ  رگا  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  یهتکن  کـی 

هب و  روک ، یطارفا و  مسیلانویـسان  و  مسیرالوکـس ، ندرک  مکاح  یارب  یمالـسا  یاھروشک  رد  برغ  لاعف  تلاـخد  اـب  تسا  نراـقم  اـھلاس  نیا  دوب . هدـش  زاـغآ  نآ  زا  شیپ 

نیا اقیرفآ ، لامـش  ات  ایـسآ  برغ  یبرع  یاھروشک  هیکرت و  ناریا و  رد  اھلاس  نآ  ثداوح  یهعلاطم  برغ . یهدـناشنتسد  ای  هتفیـش  و  دبتـسم ، یاـھتلود  ندـناسر  تردـق 

. دمآ دراو  یمالسا  تما  رب  رابکتسا  ناھج  یوس  زا  هبرض  نیا  دش و  نیطسلف  بصغ  یهعجاف  زاسهنیمز  یمالسا ، تما  رد  هقرفت  فعض و  هک  دنکیم  راکشآ  ار  خلت  تقیقح 

نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

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

ار اھشترا  هک  دننک  یعس  دیاب  همھ  تسا ؛ یزورفاگنج  یناریو و  یهیام  اکیرمآ  شترا  هلمج  زا  هناگیب  یاھـشترا  روضح  ام ، دوخ  یهقطنم  رد  هک  مینک  هجوت  نیا  هب  دیاب  ام 

یاھشترا هک  دنراذگن  میراذگن و  تسا . نیا  رد  هقطنم  نیا  حالص  دنھدب ؛ رارق  هقطنم  یاھـشترا  رگید  ناگیاسمھ و  رگید  یاھـشترا  اب  یازفامھ  اھتلم و  هب  یکتم  لقتـسم ،

دننک ادیپ  یماظن  روضح  دننک ، تلاخد  اھروشک  نیا  رد  دنیایب و  هار  گنـسرف  اھرازھ  زا  درادن - اھنآ  تلم  هب  یطبر  چـیھ  هک   - ناشدوخ یلم  عفانم  نیمات ]  ] ناونع هب  هناگیب 

. دنوشب دراو  نارگید  هک  دیھدن  هزاجا  دننک ؛ هرادا  ار  هقطنم  نیا  دنناوتیم  هقطنم  یاھتلم  نیا  دوخ  یاھشترا  دننک . تلاخد  اھنآ  یاھشترا  رد  و 

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

ار اھشترا  هک  دننک  یعس  دیاب  همھ  تسا ؛ یزورفاگنج  یناریو و  یهیام  اکیرمآ  شترا  هلمج  زا  هناگیب  یاھـشترا  روضح  ام ، دوخ  یهقطنم  رد  هک  مینک  هجوت  نیا  هب  دیاب  ام 

یاھشترا هک  دنراذگن  میراذگن و  تسا . نیا  رد  هقطنم  نیا  حالص  دنھدب ؛ رارق  هقطنم  یاھـشترا  رگید  ناگیاسمھ و  رگید  یاھـشترا  اب  یازفامھ  اھتلم و  هب  یکتم  لقتـسم ،

دننک ادیپ  یماظن  روضح  دننک ، تلاخد  اھروشک  نیا  رد  دنیایب و  هار  گنـسرف  اھرازھ  زا  درادن - اھنآ  تلم  هب  یطبر  چـیھ  هک   - ناشدوخ یلم  عفانم  نیمات ]  ] ناونع هب  هناگیب 

. دنوشب دراو  نارگید  هک  دیھدن  هزاجا  دننک ؛ هرادا  ار  هقطنم  نیا  دنناوتیم  هقطنم  یاھتلم  نیا  دوخ  یاھشترا  دننک . تلاخد  اھنآ  یاھشترا  رد  و 

اـم و روشک  هتبلا  دوشب . لـح  قطنم  نیمھ  اـب  یتسیاـب  هک  تسا  ییاـھزیچ  تسا ، ناـیرج  رد  اـھهیاسمھ  یـضعب  رد  اـم ، روـشک  یبرغ  لامـش  رد  هک  مھ  یثداوـح  نیا 

لمع تینالقع  اب  تسا  بوخ  مھ  نارگید  و  تینالقع - اب  هارمھ  رادتقا   - تسا تینالقع  یهویش  هویـش ، لئاسم ، یهمھ  رد  دننکیم ؛ لمع  تینالقع  اب  ام  حلـسم  یاھورین 

(١ .) اھیف عقو  ارئب  هیخال  رفح  نم  دنتفایم : هاچ  رد  لوا  ناشدوخ  دننکیم ، هاچ  دوخ  ناردارب  یارب  هک  یناسک  نآ  دوشب . یلکشم  راچد  هقطنم  نیا  هک  دنراذگن  دننکب و 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هـس ود  یکی  نیا  رد  ار  شایدایز  دراوم  هک  هنانموم  یاھکمک  نادـیم  نالاعف  یعامتجا  تامدـخ  یهصرع  نـالاعف  هزوح ؛ رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  هوژپشناد ، ناوج  شـشوک 

بانج هک  ییاھزیچ  نیمھ  نییبت ؛ داھج  نالاعف  یماظن ؛ عاـفد  یهزوح  نـالاعف  دـندوب ؛ دـھاش  دـنداد و  ماـجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ناریا  تلم  فلتخم ، یاـیاضق  رد  ریخا  لاـس 

لوغـشم هک  ینانکراک  هوق ، هس  رد  تموکح ، یهعومجم  رد  یتموکح ؛ مودخ  نانکراک  دریگیم . ماجنا  دراد  هک  دنداد  شرازگ  دنتفگ و  ناشینارنخـس  رد  نالا  مشاھلآ  یاقآ 

یارب ار  قیاقح  دننکیم ، یرگنشور  یسایس  یهصرع  رد  هک  دنتسھ  دارفا  زا  یرایسب  یسایس ؛ یهصرع  نارگنشور  یاھیرگنشور  دنتـسھ . هناصلخم  هناقداص و  تمدخ 

لاح رد  دـننکیم  تیلوئـسم  ساسحا  هک  یدارفا  قیرط  زا  یبوخ  تروص  هب  راک  نیا  یزاـجم ، یاـضف  رد  هناتخبـشوخ  زورما  و  دـننکیم ] نشور   ] فلتخم یاـھهناسر  رد  مدرم 

کمک ار  مالـسا  یاـیند  اـم و  یهقطنم  رد  تمواـقم  زکارم  هـک  یناـسک  نآ  تمواـقم ؛ زکارم  هـب  کـمک  یلم . یهناـسر  رد  اتدـمع  تاـعوبطم و  رد  نـینچمھ  و  تـسا ، ماـجنا 

؛ نوگانوگ ثداوح  رد  دنتسھ  اھنادیم  رد  روضح  یهدامآ  هک  یناسک  روط  نیمھ  و  دننکیم . راک  دنراد  بالقنا  رارمتـسا  یارب  بالقنا و  موادت  یارب  تقیقح  رد  اھنیا  دنناسریم ،

زیربت رد  هتبلا  هک   - ید مھن  الثم  دیآیم ، دوجو  هب  لخاد  رد  ینوگانوگ  لئاسم  یھاگ  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  دنیآیم  یناسک  دیآیم ، شیپ  مرح  زا  عافد  یهیـضق  دـینک  ضرف 

کی یازجا  اھنیا  یهمھ  دـنبالقنا ؛ رارمتـسا  یاھتکرح  اھتکرح ، نیا  یهمھ  دـنوشیم . نادـیم  دراو  دـنیآیم  یناسک  دـندش - نادـیم  دراو  همھ  زا  رتدوز  زور  کی  ید ، متـشھ 

بالقنا دـنلب  یاھفدـھ  بالقنا و  گرزب  یاھفدـھ  هب  هاگن  اب  همھ  هک  بالقنا » رارمتـسا  بالقنا و  موادـت  تکرح   » میراذـگیم ار  تکرح  نآ  مسا  ام  هک  دنتـسھ  یمومع  تکرح 

. دریگیم ماجنا 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دنناسرب و اجنیا  هب  ار  روشک  دنتـسناوت  دـندرک و  تماقتـسا  دـندرک و  یگداتـسیا  هک  درک  تماقتـسا  یاراد  ار  تلم  نیا  هداھن و  تنم  ناریا  تلم  هب  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

تکرح دـینیبیم  امـش  زورما  تشاذـگ ؛ رثا  ناریا  تلم  تماقتـسا  مھ ]  ] هقطنم رد  هکلب  روـشک ، لـخاد  رد  طـقف  هن  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  تماقتـسا  نیا  زورهبزور  هللااـشنا 

اکیرمآ و هیلع  تسا  هدش  زاب  اھتلم  نابز  دـناهدش ، یرج  اھتلم  تسا ، هتـسکش  هقطنم  رد  رابکتـسا  تھبا  اکیرمآ ، تھبا  تسا و  دـشرهبور  هقطنم  یاھروشک  رد  تمواقم 

. اھنیا تکرح  هیلع 

« ایسآ برغ  هقطنم   » 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 24هاگياپ  هحفص 22 
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ثعبم  / ١۴٠٠/١٢/١٠ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

؛ تسا ییایفام  میژر  کی  اکیرمآ  اساسا  دننکیم . هدافتـسا  دننکیم ، قازترا  دـتفایم  قافتا  ناھج  رـسارس  رد  هک  ییاھنارحب  زا  اکیرمآ ، لخاد  رد  تردـق  ییایفام  یاھهکبش 

تیادـھ دـنراد و  تسد  رد  ار  روشک  نیا  یاھتـسایس  هک  ییاھایفام  ماسقا  عاونا و  یزاسهحلـسا ؛ یایفام  یداصتقا ، یایفام  یـسایس ، یایفام  تسا : ییایفام  میژر  کی 

راک رس  ار  روھمج  یاسور  اھایفام  نیا  دننکیم ؛ رانک  رب  راک  زا  ار  یناسک  دنروآیم ، راک  یور  ار  یناسک  اھتلود  رـس  تشپ  تسا ؛ اھنآ  تسد  عقاو  رد  روشک  لرتنک  دننکیم و 

. دنکیم قلخ  ار  نارحب  یاھنوناک  اذل  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نارحب  ییاھاج  کی  ایند  فارطا  رد  هک  دراد  جایتحا  ییایفام  میژر  نیا  ییایفام ، یهعومجم  نیا  تقو  نآ  دـنروآیم .

هک دوب  اھنآ  زومآتسد  گس  هک  دـنروایب  دوجو  هب  ار  شعاد  لثم  یدوجوم  دـندرک  ادـیپ  جایتحا  اھنیا  دـندرک ؛ یزاـسنارحب  اـھنیا  ردـقچ  دـینیبب  امـش  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد 

دوجو هب  اکیرمآ  ار  نیا  دنھدب ؛ ناشن  ایند  هب  ار  شملیف  بآ و  رد  دننک  قرغ  ای  دننازوسب ، هدنزهدنز  ای  دنربب ، رـس  ار  دارفا  هدـشیرادربملیف  راکـشآ ، لکـش  هب  احیرـص ، انلع ،

دنناوتیمن یزاسهحلسا  یاھهناخراک  دننک  داجیا  نارحب  دنناوتن  رگا  دنتسھ . زاسنارحب  اھنیا  دندروآ ؛ دوجو  هب  اھنآ  ار  نیا  هک  دنتفگ  ناشدوخ  دندرک ؛ فارتعا  ناشدوخ  دروآ ؛

نیا میفلاخم ؛ ایند  یاج  رھ  رد  بیرخت  گنج و  اب  ام  دوشب … یرثکادـح  اھایفام  نیا  عفانم  ات  دـننک  یزاسنارحب  ایند  رد  دـیاب  راچان  دـننکب ؛ ار  ناشدوخ  یهدافتـسا  رثکادـح 

ام تسا . ام  تباث  فرح  نیا  مینکیمن ؛ دـییات  دـتفیب  قافتا  ایند  یاج  رھ  ار  اھنیا  ام  میفلاخم ؛]  ] اھتلم یاھانبریز  بیرخت  اب  مدرم ، ندـش  هتـشک  اب  ام  تسا . ام  تباـث  فرح 

اب یهزراـبم  نیا  هک ] مییوگب  ، ] دـننکب ازع  هب  لیدـبت  ار  ناشیـسورع  دـنزیرب و  ناتـسناغفا  رد  یـسورع  ناوراـک  رـس  یور  ار  یبـمب  هچناـنچ  رگا  هک  میتـسین  اـھیبرغ  لـثم 

ار هیروـس  تفن  ارچ  دـنکیم ؟ راـک  هچ  هیروـس  قرـش  رد  اـکیرمآ  قارع . رد  ناتـسناغفا ، رد  رگید ؛ تسا  یروـج  نـیا  ناـشقطنم  اـھنآ  تـسین ؛ تیاـنج  نـیا  تـسا ؛ مـسیرورت 

تایانج نیا  زورهنابـش  هک  اھتسینویھـص  تایانج  زا  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  ارچ  دننکیم ؟ بصغ  ارچ  ار  ناتـسناغفا  یلم  تورث  دندزدیم ؟ ار  ناتـسناغفا  لوپ  ارچ  دندزدیم ؟

ماجنا دـنراد  اـھنیا  لاـثما  رـشب و  قوقح  زا  عاـفد  مسا  هب  ار  اـھنیا  یهمھ  دـننکیم و  هک  تسا  ییاـھراک  اـھنیا  تسا ؛ یزاـسنارحب  اـھنیا  دـننکیم ؟ عاـفد  دریگیم  ماـجنا  دراد 

! دنھدیم

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یهمھ نیطـسلف و  رد  ریذپانتسکـش » یهدارا   » زورما دھدیم . ربخ  نیطـسلف  یادرف  زورما و  رد  دـیدج  یاهلداعم  زا  زیچ  همھ  هک  مینارذـگیم  یلاح  رد  ار  لاسما  سدـق  زور 

لیدـبت یعفادـت  هب  ار  دوخ  یمجاھت  شیارآ  تسا  هدـش  راچان  راکتیانج  شترا  نآ  زورما  تسا . هدـش  تسینویھـص  ریذپانتسکـش » شترا   » نیزگیاج ایـسآ ، برغ  یهقطنم 

رد تسکـش  ناتـسناغفا ، گنج  رد  تسکـش  تسا : هدش  یپردیپ  یاھتـسکش  راچد  دوخ  اکیرمآ ، ینعی  بصاغ ، میژر  یماح  نیرتمھم  یـسایس ، نادیم  رد  زورما  دـنک .

فاکش یهدیدپ  و  دوخ ، یلخاد  تیریدم  رد  تسکـش  ناھج ، یداصتقا  لرتنک  رد  تسکـش  ایـسآ ، یاھتردق  ربارب  رد  تسکـش  یمالـسا ، ناریا  رب  یرثکادح  راشف  تسایس 

. ییاکیرمآ تیمکاح  رد  قیمع 

سدق  / ١۴٠١/٠٢/٠٩ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ثول زا  ار  نانبل  یهدشلاغشا  یاھشخب  هک  دوب  تمواقم  نایک  تسا . هدوب  هقطنم  نیا  یهدیدپ  نیرتتکربرپ  ریخا  یاھهھد  رد  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  تمواقم  یریگلکش 

. دـیناسر ددـم  اکیرمآ  یاھهشقن  ربارب  رد  یروس  ناعفادـم  هب  و  داد ، تاجن  شعاد  رـش  زا  ار  قارع  دیـشک ، نوریب  اـکیرمآ  موقلح  زا  ار  قارع  درک ، کاـپ  اھتسینویھـص  دوجو 

رد تسینویھـص  نابـصاغ  تیدوجوم  اب  دناسریم ، یرای  تسا  هدش  لیمحت  اھنآ  هب  هک  یگنج  رد  نمی  مواقم  مدرم  هب  دنکیم ، هزرابم  یللملانیب  مسیرورت  اب  تمواقم  نایک 

رتهتـسجرب زورهبزور  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ار  نیطـسلف  سدق و  یهلئـسم  هنادھاجم ، شالت  اب  و  دروآیم ، رد  وناز  هب  ار  اھنآ  یھلا  قیفوت  هب  دـنکفایم و  هجنپ  نیطـسلف 

. دنکیم

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مییوگن رگا  ام  یهقطنم  تسا ؛ یمیظع  تصرف  یمالـسا ، یهقطنم  نیا  دراد . یحـضاو  یاـھهشقن  اـم  یاـھروشک  اـم و  یهقطنم  نیا  یهراـبرد  رابکتـسا  یاـیند  کـشالب 

ایسآ برغ  ایسآ و  یهنایم  یهقطنم  تسا ؛ ام  یهقطنم  نیا  ایند  قطانم  نیرتینغ  زا  یکی  نیرتینغ ، مییوگن  رگا  تسا ؛ ایند  قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  نیرتساسح ،

اھلتراک و اـھیناپمک و  ینعی  یرابکتـسا  یاھتـسایس  یهدرپ  تشپ  یاھتردـق  رابکتـسا و  تسا . یمھم  رایـسب  یهقطنم  تسا ؛ یمالـسا  یهقطنم  هک  اـقیرفآ  لامـش  و 

میدرک داھنشیپ  ار  نیا  ام  تسا . تدحو  یانعم  نیا  اھنآ ؛ یاھهشقن  اب  یهلباقم  رد  میـشاب  هتـشاد  لمع  کارتشا  دنراد . هشقن  هقطنم  نیا  یارب  یللملانیب ، یاھتسارت 

. میتساوخ مالسا  یایند  زا  ار  نیا  و  مالسا ، یایند  هب 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

تفگ تسا ؟ اجک  ایند  زکرم  دنتفگ  هک  نیدلارـصنالم  ناتـساد  نامھ  لثم  تسا ؛ اپورا  ایند  زکرم  ایند و  لصا  ینعی  هچ ؟ ینعی  هنایمرواخ  هنایمرواخ ! دنیوگیم : ار  ام  یهقطنم 

رھ تسا ؛ اپورا  زا  رود  نوچ  تسا ؛ رود  رواخ  یهقطنم  شمـسا  تسا ، رود  اـپورا  زا  هک  یاهقطنم  رھ  تسا ! اـیند  زکرم  اـجنیا  تسا ؛ نم  رخ  یهلیوط  خـیم  هک  ییاـج  نیمھ 

رد ساسا  لصا و  کالم و  ینعی  تسا ؛ هنایم  رواخ  تسا ، اھنیا  یهنایم  مادـک  رھ  تسا ؛ کیدزن  رواخ  نیا  اـقیرفآ ، لامـش  یاـھروشک  یـضعب  لـثم  تسا ، کـیدزن  هک  مادـک 

برغ ایـسآ . برغ  میوگب  هنایمرواخ ، میوگن  مراد  رارـصا  هدنب  هک  تسا  نیا  دـندوب ! لئاق  قح  ناشدوخ  یارب  ردـق  نیا  اھیبرغ  اپورا . زا  تسا  ترابع  مھ  اھروشک  یراذـگمان 

. دروآ دوجو  هب  یمالسا  یروھمج  ار  رگهطلس  یاھتردق  یبلطهطلس  یبلطتردق و  ییوگروز و  لباقم  رد  تمواقم  یهیحور  نیا  هنایمرواخ ؟ مییوگیم  ارچ  رگید ؛ تسا  ایسآ 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی نم  الاح  دـنراد ؛ مھ  یفلتخم  یاھهویـش  دـیآیم . شیپ  دایز  اھیریگلفاغ  نیا  زا  تسایـس  ملاع  رد  دـش ؛ دـیابن  ریگلفاغ  دـینک ، ظفح  مھ  ار  ناـتدوخ  یلمع  یگداـمآ 

؛ دوشب بلج  هطقن  نآ  هب  اھهجوت  یهمھ  هکنیا  یارب  دـنکیم ، عورـش  ادـص  رـس و  اب  یاهطقن  کی  رد  ار  یراک  کی  تسا : نیا  نمـشد  یاـھراک  زا  یکی  میوگیم . ار  شاهویش 

، دشاب عمج  نامـساوح  دیاب  همھ  تسین ؛ فرط  نیا  هب  تسا ، فرط  نآ  هب  همھ  اھـساوح  دھدیم . ماجنا  رگید ] یاج  رد  ، ] دـھدب ماجنا  دـھاوخیم  هک  ار  یلـصا  راک  کی  دـعب 

. تسا مھم  مھ  روشک  فارطا  ام  یارب  دننک ؛ هجوت  دیاب  فارطا  یهمھ  هب  روشک ، نوریب  هب  روشک ، لخاد  هب  روشک ، فارطا  هب  روشک  نیلوئسم  روشک . نیلوئسم  صوصخب 

اھنیا یهمھ  هب  ام  ساوح  تسا . مھم  اھنیا  یهمھ  تسا ، مھم  ام  یقرـش  قطاـنم  مھ  تسا ، مھم  زاـقفق  یهقطنم  مھ  تسا ، مھم  ایـسآ  برغ  یهقطنم  مھ  اـم ، یارب 

[ لابتوف  ] یناھج ماج  هک  یتقو  رد  صوصخب  تسا ، یاهتکن  کی  مھ  نیا  الاح  و  دننک . شالت  یتسیاب  اھهنیمز  نیا  رد  همھ  دنکب ؛ دـھاوخیم  راک  هچ  نمـشد  هک  دـشاب  دـیاب 

یناھج ماـج  نارود  رد  نوچ  دـندرک ؛] هدافتـسا   ] یریگلفاـغ زا  هک  هتفرگ  ماـجنا  فلتخم  یاـھهرود  یاـھیناھج  ماـج  رد  هک  ار  ییاـھراک  دـندرک  تسرھف  هدـنب  یارب  تسھ ؛

. دنھدیم ماجنا  ار  ییاھراک  کی  دننکیم ، هدافتسا  اھیلیخ  یناھج  تلفغ  نیا  زا  دشکیم . لوط  مھ  هتفھ  دنچ  هک  تسا  یناھج  ماج  هب  ایند  رد  اھمشچ  یهمھ 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

زا دعب  هنایمرواخ .»  » دنراذگیم ار  شمسا  ناشدوخ  هک  یاهقطنم  نیا  دراد ؛ یدرکیور  کی  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  ام ، صاخ  یهقطنم  نیا  هب  تبـسن  برغ  رامعتـسا  یهھبج 

یهقطنم هقطنم ، نوچ  ارچ ؟ دـندروآ ؛ دوجو  هب  ار  یـصاخ  درکیور  صاخ ، هجوت  کی  هقطنم  نیا  هب  تبـسن  اکیرمآ ــ  مھ  دـعب  اـپورا ، لوا  یبرغ ــ  رامعتـسا  یناـھج ، گـنج  ود 

. تسا اجنیا  رد  ایند  رد  تفن  یهدـمع  زکرم  تسا و  هتـسباو  تفن  لماع  هب  ناشتعنـص ] تسا ، تفن   ] برغ یایند  یتعنـص  یاھخرچ  تکرح  لـماع  نیرتمھم  تسا . یمھم 

، یـشیجلاقوس جـیار ، ریبـعت  هب  یدربـھار و  هاـگیاج  ظاـحل  زا  تسا ؛ اـقیرفآ  اـپورا و  ایـسآ و  طاـبترا  یهقطنم  تسا ، برغ  قرـش و  طاـبترا  یهـقطنم  ایـسآ  برغ  یهـقطنم 

یملع ظاحل  زا  دندوب ، هدرک  ادیپ  مھ  ییاھییاناوت  هدزرامعتسا  یاھروشک  تراغ  اب  دندوب و  هدرک  ادیپ  مھ  یتورث  الاح  هک  یبرغ  نارگرامعتـسا  اذل  تسا . یمھم  یهقطنم 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد ار  یتسینویھص  بصاغ  میژر  هک  دوب  مھ  هجوت  نیمھ  رطاخ  هب  دندرک . ادیپ  یاهژیو  هجوت  ایسآ  برغ  یهقطنم  یور  دنتشاد ، مھ  هتفرـشیپ  حالـس  دندوب و  هتفر  ولج  مھ 

هقطنم هب  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  هقطنم  نیا  رد  اکیرمآ ــ  هاگیاپ  مھ  دـعب  اپورا و  هاـگیاپ  لوا  برغ ــ  هاـگیاپ  ناونع  هب  ار  بصاـغ  میژر  نیا  دـندروآ ؛ دوجو  هب  هقطنم  نیا 

یارب ار  یتسینویھص  میژر  الصا  دننک ؛ تراغ  دنھدب ، هعسوت  دننک ، لیمحت  دننک ، تسرد  گنج  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  اھروشک  دننکب ، دنھاوخیم  راک  رھ  دنشاب ، طلسم 

. دنتشاد یاهژیو  رظن  کی  هقطنم  نیا  یور  سپ  دندروآ . دوجو  هب  نیا 

هب تسا ؛ رتمھم  دناهقطنم ، نیا  رد  هک  یطاقن  اھروشک و  نیا  یهمھ  زا  ناریا  تسا . ناریا  نآ  تسا و  رتمھم  همھ  زا  هک  تسھ  هطقن  کی  مھ  ایسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد 

؛ تسا هارراـھچ  تسا ، هطقن  نیرتساـسح  روـشک  نیا  عوـقو  یهطقن  مھ  تسا ، اـھروشک  نیا  یهمھ  زا  رتـشیب  یعیبـط ــ  نداـعم  زاـگ ، تفن ، شتورث ــ  مھ  هکنیا  رطاـخ 

ناریا یور  اذـل  دـندوب ، ساـسح  همھ  زا  رتـشیب  ناریا  یور  تسا . ناریا  هقطنم  نیا  مھم  هارراـھچ  دـنتفگیم  مھ  میدـق  زا  بونج . لامـش و  هارراـھچ  برغ ، قرـش و  هارراـھچ 

رودزم رادفرط و  ناشدوخ  یارب  فلتخم  یاھرشق  زا  دندرک ، تسرد  تالیکشت  دندش ، دراو  دندرک ، ادیپ  ذوفن  دنتسناوت  هچ  رھ  دندمآ ، اھسیلگنا  لوا  دندرک . یراذگهیامرس 

رتمک هنافـساتم  اھنیا  هک  دراد  مھم  یاھرانک  هشوگ و  ردـق  نیا  تسا ! یناتـساد  ناریا  رد  اھسیلگنا  یزاسرادفرط  یزاسرودزم و  یهلئـسم  نیا  ـالاح  هک  دـندرک ــ  تسرد 

مھ اھییاکیرمآ  دندمآ . اھییاکیرمآ  مھ  دعب  میدرک ــ  سح  میدرک ، سمل  کیدزن  زا  ار  شیاھیضعب  میدید ، ام  ار  اھنیا  هدوب ، یلو  هدش ، هتشون  مھ  رتمک  هدش ، هتفگ  مھ 

، دندرک مکحم  ار  ناشیاپاج  جیردتب  دعب  دـندمآ . ناونع  نیا  هب  شلوا  دوب ؛]  ] کمک نمورت  راھچ  لصا  نمورت ، یروھمج  تسایر  نامز  دـندمآ . کمک  ناونع  هب  دـندمآ ، هک  یلوا 

نارود رد  یـسایس  لاجر  زا  هک  یتارطاخ  نیا  رد  دـینک  هاگن  رگا  امـش  دوب . اھنیا  تسد  زیچ  همھ  ناریا ؛ رب  دـندش  طلـسم  ناشدوخ  دـندرک ، فیعـضت  ای  دـندز  رانک  ار  نارگید 

؛ دروایب نابز  هب  دنکیمن  تئرج  اھتنم  دراد  هلگ  اھنیا  زا  درکیم ، راک  اھنآ  یارب  دوب و  اھییاکیرمآ  رکون  شدوخ  هک  یولھپ  یاضردمحم  یتح  دینیبیم  اجنآ  هدـنام ، یقاب  یولھپ 

هک دندرکیم  یھاوخجاب  دنتفگیم و  روز  دندوب ، هتـشاذگ  ولج  ار  ناشیاپ  اھییاکیرمآ  ردق  نیا  ینعی  دنکیم ؛ یرازگهلگ  شناکیدزن  اب  ملع و  هللادسا  اب  یـصوصخ  یهسلج  رد 

. دنتشاد یطلست  نینچ  کی  ناریا  یور  ناشدوخ ؛ زا  دندوب  هدرک  دنمهلگ  مھ  ار  اضردمحم  لثم  یسک  یتح 

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب یرگید  عضو  ام ، یهقطنم  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  عضو  زورما  اعطق  دـندرکیم ، تمواقم  دنداتـسیایم و  مکحم  یمالـسا  یاـھتلود  لوا ، زور  زا  نیطـسلف  یهیـضق  رد  رگا 

فجن گرزب  یاملع  فجن . گرزب  یاملع  هلمج  زا  دنتفگیم ، ناھاوخریخ  تقو  نامھ  دوب . رتھب  نامعـضو  زورما  نوگانوگ ، تاھج  زا  میدوب و  رتدحتم  میدوب ، رتدـنمتردق  ام  زورما 

. دندوب زوسلد  اعقاو  هک  یناسک  زوسلد و  رصانع  زا  یضعب  و  دندناوخ ؛ اھهباطخ  دندرک ، تاراھظا  دنتشون ، اھهمان  اھنیا  دننام  نیطسلف و  بصغ  نیطسلف و  یهیضق  نیا  رد 

هتفگ : یرعش  برع  رعاش 

مکشیعف انیطسلف  متعضا  نئل 

مالآ تاضاضم و  هایحلا  لوط 

[. دوب رتھب  نامعضو   ] میدشیم دراو  ام  لوا  زور  زا  رگا  دوب . دیھاوخ  اھنیا  دننام  اھجنر و  مالآ و  راچد  هنامز  لوط  رد  ناتدوخ  دینک ، اھر  ار  نیطسلف  رگا  هتفگ ؛ تسار 

« ایسآ برغ  هقطنم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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