
١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدرم و تموکح  لیکشت  ناریا و  رد  ىمالسا  بالقنا  ىزوریپ  ریخا ، لاس  هد  نیا  رد  اھتلم  ىارب  دیما  یهلیـسو  نیرتمھم  هک  درک  دیابن  کش  دنکیم . رادیب  دراد  ار  اھتلم  دیما ،

. دیشخب دیما  اھناملـسم -  هب  اصوصخم  ایند -  مدرم  هب  نیا  دوب . ىرابکتـسا  ىاھتردق  لباقم  رد  تمواقم  تسایـس  تفرـشیپ  و  ىبرغ » هن  ىقرـش و  هن   » تموکح لیکـشت 

. دوب ادخ  تردق  ىھلا و  عنص  نیا  و  دندش ؛ رادیب  ایند  ىاج  همھ  رد  اھناملسم 

بالقنا  / ٣١/١٣٧١/٠۴ ربھر  اب  الدنام  نوسلن  رادید 

ربھر تمواـقم  یربھر  مظعم  ماـقم  دنتـشاد  روضح  هجراـخروما  ترازو  نالوئـسم  زا  نت  دـنچ  الدـنام و  یاـقآ  هارمھ  تاـیھ  هجراـخ ، روما  ریزو  یتیـالو  رتکد  هک  رادـید  نیا  رد 

روشک نیا  مدرم  تازرابم  تیناقح  هب  ناریا  تلم  داقتعا  نامیا و  بتارم  دـنداد و  رارق  شیاتـس  دروم  ار  یبونج  یاقیرفآ  تسرپداژن  میژر  هیلع  هزرابم  رد  اـقیرفآ  یلم  یهرگنک 

. دنتخاس ناشن  رطاخ  ار 

بالقنا  / ٢١/١٣٧٢/٠۵ ربھر  اب  نانل  هللابزح  شبنج  لک  ریبد  رادید 

هیحور نیا  دندومرف : هدوب  ینید  حیحص  تاداقتعا  یونعم و  تایحور  زا  هتفرگ  تاشن  هک  یمالسا  تمواقم  یاھورین  یاھیرگراثیا  زا  دیجمت  اب  رادید  نیا  رد  نیملسم  رما  یلو 

هزور تفھ  یرادیاپ  تمواقم و  تسین . فیعضت  نتسکش و  لباق  تسا  یتسینویھص  میژر  یاھشور  اھتسایس و  زا  الومعم  هک  یرالاس  اغوغ  یتاغیلبت و  ینیرفآ  لاجنج  اب 

 . تسا هتخیگنارب  ار  نایناھج  نیسحت  هدرک و  زاب  هقطنم  یسایس  خیرات  رد  یدیدج  هحص  هللابزح  ناگدنمزر 

میژر ربارب  رد  ناـنبل  مدرم  تمواـقم  هب  تبـسن  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  تلود  مدرم و  هبطاـق  هبناـج  هـمھ  تیـساسح  رب  دـیکات  نمـض  نـینچمھ  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

، تمواقم هیحور  هلیـسو  نیدـب  ات  دریگ  راق  بزح هللا  یاـھتیولوا  سار  رد  تسیاـبیم  مدرم  هدـید  بیـسآ  ینوکـسم  قطاـنم  یزاـسزاب  هب  ماـمتھا  دـندومرف : یتسینویھص 

. ددرگ تیوقت  ظفح و  یتسینویھص  میژر  هنایشحو  تازواجت  لباقم  رد  مدرم  تدحو  یگچراپکی و  یگداتسیا ،

بالقنا  / ٠٨/٠۶/١٣٧۶ ربھر  اب  نانبل  ریزوتسخن  یریرح  قیفر  یاقآ  رادید 

هدرک کرد  ار  تمواقم  دوخ  تسوپ  تشوگ و  اب  مالسا  یایند  رد  نانبل  تلم  دندومرف : دندرک و  فیـصوت  ملظ  راتـشک و  زواجت ، لوصحم  ار  لیئارـسا  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنام دھاوخ  هنادواج  خیرات  رد  هک  تسا  یگرزب  راختفا  لیئارسا  تازواجت  ربارب  رد  نانبل  تلم  یگداتسیا  تسا و 

هب دنمهقالع  تدش  هب  ناریا  یمالسا  یروھمج  دندومرف : دندرک و  نیسحت  ار  یمالـسا  تمواقم  تیوقت  دییات و  رد  نانبل  تلود  تبثم  دروخرب  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر 

اب یراک  یمیمـص و  طباور  یرارقرب  یارب  یفعاضم  لـماع  ار  نآ  دـنکیم و  لـیلجت  یمالـسا  تمواـقم  تیوقت  رد  ناـنبل  تلود  شقن  زا  تسا و  ناـنبل  نیطـسلف و  تشونرس 

 . دنادیم نانبل  رد  دوخ  تسود  تلود 

بالقنا  / ٠٩/١٩/١٣٧۶ ربھر  اب  نانبل  ریزو  تسخن  روھمج و  سیئر  یریرح  قیفر  یوارھ و  سایلا  نایاقآ  رادید 

نانبل مدرم  قح  نیزواجتم ، ربارب  رد  تمواقم  دندومرف : دندرک و  فیـصوت  نانبل  ناریا و  رد  ابیز  تیعقاو  کی  ار  یھلا  نایدا  یتسیزمھ  رادید ، نیا  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا نیریش  نیشنلد و  رایسب  ام  یارب  دنادیم ، تمواقم  زا  ییزج  ار  دوخ  هک  نانبل  یحیسم  روھمج  سیئر  دیکات  تسا و 

بالقنا  / ١٣٧٨/٠٣/٢٩ ربھر  اب  نانبل  سلجم  سیئر  یرب  هیبن  یاقآ  رادید 

دنتسناد و مالسا  یایند  راختفا  هیام  ار  نانبل  یمالسا  تمواقم  نانبل ، سلجم  سیئر  یرب  هیبن  یاقآ  رادید  رد  زورما  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

تمواقم و کانرطخ ، یناطرـس  هدـغ  نیا  ندرک  نکهشیر  هار  اھنت  دـندرک : دـیکات  تسا ، یناطرـس  هدـغ  کی  لیئارـسا  هک  نیا  رب  ینبم  هر ) ) ینیمخ ماما  مالک  هب  هراـشا  اـب 

. تسا هزرابم 

تسکش هب  راداو  ار  یتسینویھص  میژر  دنتـسناوت  هک  یناسک  نآ  دندرک : حیرـصت  دنک ، شکورف  دیابن  نانبل  رد  تمواقم  هلعـش  هک  نیا  رب  دیکات  اب  ناھج  نیملـسم  رما  یلو 

. دنادیم دوخ  هفیظو  ار  نانبل  تمواقم  زا  تیامح  ناریا  یمالسا  یروھمج  دنتسھ و  نانبل  یمالسا  تمواقم  نامرھق  نادنزرف  دننک ،

هئطوت لباقم  رد  شیپ  زا  شیب  یرایشوھ  موزل  نایعیش ، هژیوب  نانبل  یمالـسا  یاھھورگ  نایم  بوخ  رایـسب  یگنھامھ  مھافت و  زا  یدنـسرخ  زاربا  اب  یربھر  مظعم  ماقم 

تارکاذـم یریگرـس  زا  راعـش  تحت  هلمج  زا  فلتخم  احنا  هب  نانمـشد  ات  دوب  بقارم  دـیاب  دـندوزفا : دـندرک و  ناشنرطاخ  ار  تمواقم  فوفـص  رد  فالتخا  داجیا  یارب  نانمـشد 

. دننکن فیعضت  ار  نانبل  تمواقم  هنایمرواخ 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ ربھر  اب  نانبل  یروھمج  سیئر  دوحل  لیما  رادید 

نانبل تلم  یاھیزوریپ  رد  یمالسا  تمواقم  ناناوج  شقن  زا  دیجمت  نمـض  نانبل ، یروھمج  سیئر  دوحل " لیما   " رادید رد  زورما  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تخاس برع  ناھج  رد  ریظنمک  هنومن  کی  نانآ  زا  یتسینویھص ، میژر  ربارب  رد  نانبل  مدرم  تمواقم  دندومرف :

تمواقم موزل  ساسحا  تسھ ، لیئارسا  رطخ  هکیتقو  ات  دندوزفا : دندرک ، هزاوآرپ  ار  نانبل  مان  افاصنا  اقح و  یمالسا  تمواقم  ناناوج  هکنیا  رب  دیکات  اب  نیملـسم  رما  یلو 

. دراد دوجو  مھ 

بالقنا  / ١۴/١٣٧٩/٠۴ ربھر  بزح هللا ب  یاروش  نانل و  بزح هللا  لکرید  هللارصن  نسح  دیس  مالسالاتجح  رادید 

یزوریپ نیا  دـندرک : ناشنرطاخ  یتسینویھـص  میژر  لباقم  رد  نانبل  یمالـسا  تمواقم  مدرم و  گرزب  راگدـنام و  یاھیزوریپ  کـیربت  نمـض  رادـید  نیا  رد  یربھر  مظعم  ماـقم 

. دوب دنھد  یرای  ار  دنوادخ  هک  یناسک  ترصن  رد  یھلا  هدعو  ققحت 

: دندرک دیکات  دوب  ناملـسم  یاھتلم  مامت  نشج  دیع و  زور  یتسینویھـص ، نمـشد  رب  نانبل  مدرم  یمالـسا و  تمواقم  یزوریپ  هک  نیا  رب  دیکات  اب  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

لباقم رد  یتردق  چیھ  دنرذگب ، یویند  رذگدوز  عاتم  زا  دنوش و  نادیم  دراو  دوخ  هدارا  یھلا و  نامیا  رب  هیکت  اب  اھتلم  رگا  هک  درک  تباث  ار  یھلا  تنس  نیا  رگید  راب  یزوریپ  نیا 

. تشاد دھاوخن  یگداتسیا  یارای  اھنآ 

یوسوم سابع  دیـس  هلمج  زا  تمواقم  ردقنارگ  یادھـش  نانبل و  مدرم  یمالـسا و  تمواقم  ناگدنمزر  یراکادـف  راثیا و  هجیتن  ار  ناشخرد  یزوریپ  نیا  یربھر  مظعم  ماقم 

ار ینمشد  تسناوت  هک  تسا  یھلا  عنص  کی  یتسینویھص  بصاغ  تلود  یکیدزن  رد  هقطنم و  رد  نانل  بزح هللا  هدیدپ  دندرک : حیرـصت  دنتـسند و  بزح هللا  دیھـش  لکریبد 

. دنک رارف  هب  روبجم  ار  وا  دروآرد و  وناز  هب  دوب ، هدش  اقلا  غیلبت و  وا  یریذپانتسکش  اھلاس  هک 

بالقنا  / ١٣/١٣٧٩/٠۵ ربھر  اب  نانبل  ناگدنیامن  سلجم  سیئر  یربهیبن  یاقآ  رادید 

هب نانبل  بونج  رد  یتسینویھـص  میژر  تسکـش  زا  نانبل ، ناگدنیامن  سلجم  سیئر  یرب ، هیبن  یاقآ  رادید  رد  زورما  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا اھتسینویھص  لباقم  رد  یبرع  یمالسا و  تاراختفا  هلق  گرزب ، یزوریپ  نیا  دندرک : حیرصت  دای و  یندشن  شومارف  هثداح  کی  ناونع 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 1 
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دنتسناد تمواقم ، نداد  ناشن  ریثاتیب  یارب  نمشد  هسوسو  ربارب  رد  یگداتـسیا  یگتـسبمھ و  تدھاجم ، تمواقم و  حور  لماع  هس  هجیتن  ار  میظع  یزوریپ  نیا  ناشیا 

. تسا لماع  هس  نیا  ظفح  دنمزاین  اھداھج  نیا  رد  یزوریپ  هک  تسا  ور  شیپ  رد  یرتگرزب  یاھداھج  یزوریپ ، نیا  مغر  یلع  دندوزفا : و 

دیاب دندرک : دیکات  ناشنرطاخ و  ار  نانبل  بونج  هب  لیئارسا  رمتسم  عمط  یمالسا ، تمواقم  زا  تیامح  رد  نانبل  سلجم  تلود و  عضاوم  زا  ینادردق  اب  یربھر  مظعم  ماقم 

. دوب هدامآ  رایشوھ و  نانچمھ  رطخ  نیا  لباقم  رد  تمواقم ، یاھورین  نایم  تدحو  ظفح  نآ و  زا  تیامح  نانبل و  رد  تمواقم  حور  نتشاد  هگن  هدنز  اب 

، نیطـسلف نیمزرـس  لاغـشا  همادا  اب  دوزفا : دوب ، نانبل  بونج  یزوریپ  ریثات  مود ، دـیوید  پمک  تارکاذـم  تسکـش  للع  زا  یکی  هک  نیا  رب  دـیکات  اب  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دننک شالت  نیطسلف  یدازآ  یارب  دنراد  هفیظو  همھ  تساجرباپ و  نانچمھ  لیئارسا  رطخ 

نیمزرـس هب  ینیطـسلف  ناگراوآ  تشگزاب  دوش ، یراشفاپ  نآ  رب  دـیاب  هک  یدـج  تابلاطم  زا  یکی  دـندرک : دـیکات  یبایزرا و  نیطـسلف  یزاسدازآ  هار  اھنت  ار  تمواقم  ناشیا 

. تسا دوخ 

(ع)  / ١٣٧٩/٠٨/٢۵ یلع ماما  ناگداپ  رد  یزکرم  ناتسا  حلسم  یاھورین  عمج  رد  اوق  لک  هدنامرف  ینارنخس 

لباقم رد  ناریا  تلم  تمواقم  هدیدرگ ، نانمـشد  لباقم  رد  اھنآ  یرادیاپ  نانبل و  نیطـسلف و  ناملـسم  تلم  هژیوب  ناملـسم  یاھتلم  رد  هزیگنا  داجیا  یرادـیب و  بجوم  هچنآ 

. تسا هدوب  سدقم  عافد  نارود  رد  مالسا  ناگدنمزر  هسامح  هلمج  زا  هتشذگ  لاس  تسیب  رد  یناھج  یاھتردق 

مالسلاهیلع  / ١٣٧٩/٠٩/٠۶ یلع  ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  یشودرس  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

میلـست و هشیمھ  یارب  دـنناوتیمن  اھتلم  هک  دـھدیم  ناشن  ار  دوخ  تقیقح  نیا  رگید  راب  کی  تسا . هدـش  رایـسب  ایند  یاھتلم  ناـیم  رد  یبلطلالقتـسا  یاـھهزیگنا  زورما 

، اھتلم نایم  رد  هناعاجـش  رکف  نیا  روضح  زین  هلاس و  تشھ  هناناج  عافد  رد  حلـسم  یاھورین  ناریا و  تلم  انیقی  دنـشاب . یللملانیب  یناھج و  رگهلخادـم  یاھتردـق  عیطم 

لباـقریغ یریذپانتسکـش و  هناـسفا  دوخ ، عاجـش  ناـناوج  تسد  هب  تسناوـت  ناـنبل  تلم  هک  دـینیبیم  امـش  رگا  تسا . هنوـگنیمھ  زین  زورما  دناهتـشاد . یرایـسب  شقن 

زا ناشتـسد  ندوب  یھت  دوجو  اب  نیطـسلف ، مولظم  مدرم  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  لـخاد  رد  زورما  و  دنکـشب ، دـنک و  لـطاب  ار  یتسینویھـص  یاـھورین  ندوب  ینیـشنبقع 

هلاستسیب نارود  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دناهدرک ، لکشم  روذحم و  راچد  ار  تسینویھص  بلقلاىـسق  ملاظ و  یاھورین  دناهداتـسیا و  هناناج  دننکیم و  تمواقم  حالس ،

اما دـننک ، هفخ  وـلگ  رد  شوماـخ و  ار  ناریا  تلم  یادـص  دنتـساوخیم  هـکنیا  مـغریلع  دیـسر و  هـمھ  شوـگ  هـب  فـلتخم  یاھنادـیم  رد  ناریا  تـلم  یاـسر  داـیرف  هتـشذگ ،

. تسناوت دنھاوخن  دنتسناوتن و 

بالقنا  / ١٣٧٩/١٠/٢۴ ربھر  اب  نانبل  ریزو  تسخن  یریرح  قیفر  یاقآ  رادید 

مـیژر لـباقم  رد  ناـنبل  مدرم  تـلود و  یگداتــسیا  ناـنبل ، ریزو  تـسخن  یریرح  قـیفر  یاــقآ  رادــید  رد  بـشما  یمالــسا  بــالقنا  مـظعم  ربـھر  یاهنمــخ  هللاتـیآ  ترــضح 

. دنتسناد برع  مالسا و  یایند  راختفا  بجوم  ار  یمالسا  تمواقم  هطساوب  نانبل  زا  تسینویھص  نارگلاغشا  جورخ  یتسینویھص و 

میژر دـندوزفا : هقطنم  یاھروشک  یارب  لیئارـسا  یمیاد  رطخ  هب  هراشا  اب  دـندرک و  یبایزرا  ینیبشیپ  لباقریغ  اھتـسینویھص  یارب  ار  ناـنبل  رد  یمالـسا  تمواـقم  ناـشیا 

هتـشاد همادا  دـیاب  نانبل  رد  تمواقم  ساسا  نیمھ  رب  درادـن و  هناھب  هب  جاـیتحا  هقطنم  یاـھروشک  زا  کـی  رھ  هب  مجاـھت  یارب  هک  تسا  هداد  ناـشن  هراومھ  یتسینویھص 

. دشاب

هب تمواقم  همادا  دـندرک : ناـشنرطاخ  ودـنداد  رارق  دـیکات  دروم  ار  نآ  رارمتـسا  تسین ، ضرعت  یاـنعم  هب  ناـنبل  رد  تمواـقم  دوجو  هک  نیا  هب  هراـشا  اـب  یربھر  مظعم  ماـقم 

. درادن یتافانم  زین  نانبل  یزاسزاب  اب  نیا  تسایتسینویھص و  میژر  تادیدھت  لباقم  رد  نانبل و  رد  ردتقم  یوزاب  کی  یمیاد  دوجو  یانعم 

شالت دـنمزاین  نآ  ظفح  هک  دراد  یدایز  نانمـشد  نانبل  رد  دوجوم  تدـحو  دـندوزفا : دندرمـشرب و  نانبل  مھم  هلاسم  ود  ار  یزاسزاب  تدـحو و  ظفح  یاهنمخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا یدج 

نانبل زورما  هک  نیا  هب  هجوت  اب  دندوزفانیطـسلف : مدرم  هضافتنا  رد  یتسینویھـص  میژر  رب  نانبل  یمالـسا  تمواقم  یزوریپ  ریثات  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر 

. دریگیم تروص  نانبل  یگداتسیا  نتسکشیارب  یدایز  یاھشالت  دراد ، نیطسلف  هلاسم  رد  یمھم  هدننکنییعت و  رایسب  شقن 

دابآفجن  / ١٣٨٠/٠٨/١٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  بالقنا  ربھر  ینارنخس 

، ایند هب  ندرپس  لد  یراگنالھـس ، اب  اھیخرب  مھ  لخاد  رد  هنافـساتم  دـندوزفا : ناریا  تلم  تمواقم  رھاظم  هب  نمـشد  دـیدش  تـالمح  هب  هراـشا  اـب  یربھر  مظعم  ماـقم 

ینورد نانمـشد  زا  یجراخ ، نانمـشد  ربارب  رد  لماک  یرایـشوھ  نمـض  دیاب  ناریا  تلم  دننکیم و  کمک  نمـشد  فادھا  هب  لصاحیب  تافالتخا  داجیا  ای  هنیک و  تداسح و 

. دنامن لفاغ  مھ 

بالقنا  / ١٣٨١/١٢/٢۵ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

یخرب تدـمهاتوک ، رد  اـھییاکیرما  تسا  نکمم  دـندرک : ناـشنرطاخ  دندرمـشرب و  اـکیرما  تاـناکما  ناوت و  زا  رتارف  یراـک  ار  هقطنم  یـسایس  ییاـیفارغج  نداد  رییغت  ناـشیا 

. دش دھاوخ  یھتنم  روشک  نیا  یتردقربا  یشاپورف  هب  دنزیم و  اکیرما  هب  ار  هبرض  نیرتگرزب  تیاھن  رد  اھتلم  تمواقم  اما  دنروآ  دراو  هقطنم  هب  ار  اھهبرض  اھررض و 

زا رتارف  اکیرما  هشقن  دندرک : ناشنرطاخ  دندناوخ و  سراف  جیلخ  یبرع  یاھروشک  یخرب  هلمج  زا  هقطنم  یاھروشک  همھ  هجوتم  ار  اکیرما  یاھدیدھت  بالقنا  مظعم  ربھر 

. تسا هدز  هبرض  دوخ  هب  تقیقح  رد  دنک  کمک  اکیرما  هب  زورما  سک  رھ  تسا و  قارع  هلئسم 

رفنت هب  هراشا  اب  دـندرک و  یبایزرا  رتدـب  رتفیعـض و  مانتیو  گنج  نامز  اـب  هسیاـقم  رد  ار  روشک  نیا  یللملانیب  هھجو  اـکیرما و  ینونک  یعاـمتجا  یداـصتقا و  عضو  ناـشیا ،

رد ار  اھنآ  اھتلم ، یگداتـسیا  اما  دنراد  رذـح  رب  تمواقم  زا  ار  اھتلم  اھروشک و  تشحو ، سرت و  داجیا  اب  دـنھاوخیم  اھییاکیرما  دـندوزفا : اکیرما  زا  اھتلود  زا  یرایـسب  اھتلم و 

. تشاذگ دھاوخ  ماکان  ناشفادھا  ققحت 

نارگلاغـشا ربارب  رد  نیطـسلف  تـلم  زیگناتریح  تمواـقم  نیـسحت  اـب  دندرمـشرب و  یناـھج  مـھم  رایـسب  لـئاسم  زا  زین  ار  نیطــسلف  هلئــسم  یاهنمـخ  هللاتـیآ  ترــضح 

. دوش گنرمک  قارع  یایاضق  رابغ  درگ و  رد  دیابن  نیطسلف  هلئسم  دندرک : دیکات  تسینویھص 

هناعاجـش عضاوم  زا  لیلجت  اب  دـندناوخ و  اکیرما  فادـھا  ققحت  هار  رـس  رب  مھم  یعناـم  یعقاو و  تردـق  کـی  ار  ناـنبل  نیطـسلف و  تمواـقم  یمالـسا ، بـالقنا  مظعم  ربھر 

نیطسلف مدرم  هب  کمک  نیاربانب  دش ، دھاوخ  زاغآ  زین  لیئارسا  طوقس  دنور  انیقی  نیطسلف ، تلم  یگداتسیا  رارمتـسا  اب  دندوزفا : نیطـسلف  هلئـسم  رد  یروس  تاماقم 

. تسا یمالسا  یاھروشک  همھ  هفیظو 

بالقنا  / ٢٨/١٣٨٣/٠۵ ربھر  اب  نانبل  ناملراپ  هللابزح د  نویسکارف  یاضعا  رادید 

اھییاکیرمآ شالت  دـندرک : دـیکات  برع  یایند  مالـسا و  ناھج  یمومع  راکفا  رد  ینیطـسلف  یاھهورگ  نانبل و  هللابزح  عیفر  هاـگیاج  هب  هراـشا  اـب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدرک کرد  ار  اکیرمآ  موش  فادھا  ناملسم  یاھتلم  هک  ارچ  دیسر ، دھاوخن  ییاج  هب  نیطسلف  نانبل و  تمواقم  هب  مسیرورت  موھفم  نداد  طسب  یارب 

یهمادا اب  یھلا  ریذپانرییغت  تنـس  ناونع  هب  لطاب  ربارب  رد  قح  یزوریپ  دندرک : دیکات  نانبل  هللابزح  ربارب  رد  مسینویھـص  رابکتـسا و  یهھبج  تسکـش  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. دش دھاوخ  رارکت  زین  نیطسلف  یاھنیمزرس  لخاد  رد  ینیطسلف  یاھهورگ  تلم و  تمواقم  راثیا و  خسار و  مزع 

)...(

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 2 
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یزوریپ رارمتسا  یزارفارس و  زمر  ار  تمواقم  یاھورین  تدحو  دنتـسناد و  رثوم  تمواقم  یهمادا  رد  ار  نانبل  سلجم  رد  یمالـسا  تمواقم  رادفرط  ناگدنیامن  لکـشت  ناشیا 

. دندرمشرب نانمشد  لباقم  رد 

اوق  / ٢٨/١٣٨٣/٠۶ لک  هدنامرف  اب  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

، مالـسا ناھج  هقطنم و  روشک ، یهدنیآ  تشونرـس  رد  هاپـس ، نوچمھ  ماظن  دنمناوت  یاھهعومجم  ناریا و  تلم  تمواقم  یگداتـسیا و  شقن  هب  هراشا  اب  اوق  لک  هدنامرف 

هقطنم نیا  یارب  دیدج  خیرات  هشقن و  میـسرت  گرزب ، یهنایمرواخ  حرط  زا  فدھ  نیرتمھم  دندوزفا : دندش و  روآدای  ار  هنایمرواخ  یهقطنم  یارب  رگهطلـس  یاھتردق  یحارط 

یزکرم یهتسھ  هک  دشابیم  یمالـسا  یرادیب  موش  یهشقن  نیا  لباقم  رد  عنام  نیرتمھم  تساھتسینویھـص و  هب  ندیـشخبتردق  یژرنا و  عباـنم  رب  طلـست  روظنم  هب 

. تسا ناریا  یمالسا  یروھمج  رد  نآ 

بالقنا  / ١٣٨٣/٠٩/٠۴ ربھر  اب  اکنالیرس  روھمجسیئر  رادید 

رابتنوشخ هناراکتیانج و  تامادقا  یرھق  یهجیتن  دندرک : ناشنرطاخ  مسیرورت  اب  هزرابم  رب  ینبم  اکیرمآ  نیغورد  یاعدا  هجولف و  هانگیب  مدرم  راتـشک  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. تسا ییاکیرمآ  نایماظن  لباقم  رد  رتشیب  تمواقم  هب  روشک  نیا  مدرم  ندادقوس  قارع ، رد  اکیرمآ 

بالقنا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۴ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نانبل و  سلجم  سیئر  یرب  هیبن  یاقآ  رادید 

یمالـسا و تمواقم  تردق  دنھاوخیم  اھنآ  دندوزفا : تسا ، لیئارـسا  میژر  حـلاصم  ظفح  بوچراھچ  رد  هیروس  نانبل و  رب  اکیرمآ  ریخا  یاھراشف  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ناشیا 

. دش دھاوخ  هجاوم  تسکش  اب  هیروس  نانبل و  رد  اکیرما  یاھتسایس  اعطق  اما  دورب ، نیب  زا  نانبل  رد  یمدرم 

دوحل لیما  یاقآ  یروھمجتسایر  دـیدمت  رد  سلجم  نیا  یهناعاجـش  حیحـص و  مادـقا  نانبل و  سلجم  رد  یرب  هیبن  یاقآ  تیریدـم  نسح  هب  هراـشا  اـب  یربھر  مظعم  ماـقم 

یو یروھمجتسایر  دیدمت  اب  نانبل  سلجم  تسا و  یمالـسا  تمواقم  زا  تیامح  هتفرگ ، رارق  اکیرما  داقتنا  دروم  هک  نانبل  روھمجسیئر  هانگ  نیرتگرزب  دندرک : ناشنرطاخ 

. دیبوک اکیرما  ناھد  رب  یمکحم  تشم  عقاو  رد 

بالقنا  / ١١/٠۵/١٣٨۴ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نانبل و  هللابزح  لکریبد  رادید 

مالـسا یایند  راـختفا  یهیاـم  ار  ناـنبل  هللابزح  یهعومجم  هارمھ ، تاـیھ  و  ناـنبل - هللابزح  لـکریبد   - هللارـصن نسحدیـس  یاـقآ  رادـید  رد  زورما  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

راکتبا تردق و  یاراد  تمواقم  داھج و  نادیم  رد  هک  هنوگنامھ  داد  ناشن  نانبل  هللابزح  دـندرک : دـیکات  نانبل  ریخا  لئاسم  رد  هللابزح  یاھتیقفوم  هب  هراشا  اب  دنتـسناد و 

. تسا تراھم  تمکح و  یاراد  زین  تسایس  نادیم  رد  دشابیم ، لمع 

یمالسا  / ١٢/٠۶/١٣٨۴ بالقنا  مظعم  ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نیطسلف و  یمالسا  داھج  لک  ریبد  رادید 

تمواقم نیطسلف و  تلم  دنمشزرا  یزوریپ  هب  هراشا  اب  وا  هارمھ  تایھ  و  نیطسلف - یمالـسا  داھج  لکریبد   - هللادبع ناضمر  یاقآ  رادید  رد  زورما  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا نآ  تیوقت  داھج و  تمواقم و  هار  یهمادا  یتسینویھص ، نمشد  اب  هلباقم  هار  اھنت  دندرک : دیکات  هزغ  زا  یتسینویھص  میژر  ندنارنوریب  رد  یمالسا 

هزغ زا  یتسینویھـص  میژر  ینیـشنبقع  دندوزفا : دندناوخ و  مالـسا  زا  عافد  مدقم  فص  نازرابم  نیطـسلف و  تلم  یگداتـسیا  دامن  ار  یداھج  تمواقم و  یاھهورگ  ناشیا 

هک تـسا  یگرزب  رایـسب  یزوریپ  یتسینویھـص  مـیژر  ناـیماح  نمـشد و  یهـھبج  لـباقم  رد  اـما  تـسا ، زیچاـن  رایـسب  نیطـسلف  تـلم  قـح  تساوـخ و  لـباقم  رد  هـچرگا 

. دشابیم سدق  رگلاغشا  میژر  زجع  یهدنھدناشن 

زین یلاغـشا  یاھنیمزرـس  رگید  قطانم  رد  تیقفوم  نیا  دـندرک : ناـشنرطاخ  تسا ، شخبهجیتن  تمواـقم  داد  ناـشن  یزوریپ  نیا  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یربھر  مظعم  ماـقم 

. دبای همادا  تمواقم  ریسم  یداھج  یاھهورگ  یراکمھ  اب  ینیطسلف و  عاجش  یاھناوج  نیطسلف و  تلم  رب  هیکت  اب  دیاب  تسا و  ریذپناکما 

بالقنا  / ٠٨/١۵/١٣٨۵ ربھر  اب  دیفس  هیسور  روھمجسیئر  رادید 

یراکمھ طابترا و  ار  یللملانیب  یاھتردـق  یاھراشف  لباقم  رد  لقتـسم  یاھروشک  یگداتـسیا  یهمزـال  روشک ، ود  طـباور  یهبناـجهمھ  شرتسگ  موزل  دـییات  اـب  ناـشیا 

ندروخندـنویپ دـنرادن ، ار  رگهطلـس  یاھراشف  لباقم  رد  تمواقم  ییاـناوت  لقتـسم  رھاـظهب  یاـھروشک  زا  یرایـسب  هکنیا  تلع  دـندرک : ناـشنرطاخ  دندرمـشرب و  رتشیب 

. تسا یمومع  راکفا  یهناوتشپ  دوبن  اھروشک و  نیا  نالوئسم  یهدارا 

بالقنا  / ٠٨/٢٣/١٣٨۵ ربھر  اب  لما  شبنج  نانبل و  هللابزح  زا  یتایھ  نانبل و  سلجم  سیئر  رادید 

تمواـقم مدرم و  یزوریپ  لـما ، شبنج  ناـنبل و  هللابزح  زا  یتاـیھ  و  ناـنبل - سلجم  سیئر   - یرب هیبـن  رادـید  رد  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربـھر  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

میژر اکیرمآ و  اب  هلباقم  رد  هزور و  هسویس  دربن  نیا  رد  هچنآ  دندرک : دیکات  دنتـسناد و  ناناملـسم  یزارفارـس  راختفا و  یهیام  ار  هزور  هسویـس  گنج  رد  نانبل  یمالـسا 

. دش دھاوخ  صخشم  هتشذگ  زا  شیب  هدنیآ  رد  دنمشزرا  میظع و  تکرح  نیا  داعبا  تشادن و  هقباس  مالسا  برع و  یایند  رد  داتفا ، قافتا  یتسینویھص 

هسویس تمواقم  رد  یرب  هیبن  یاقآ  زاتمم  رایـسب  شقن  زا  ینادردق  اب  دندرک و  فیـصوت  ییانثتـسا  یهرھچ  کی  مالـسا  یایند  رد  ار  هللارـصن  نسح  دیـس  یهرھچ  ناشیا 

. دبای همادا  هتشذگ  زا  رتمکحتسم  یگناگی  تدحو و  نیا  دیاب  دوب و  لما  هللابزح و  ناردارب  یلدمھ  داحتا و  دش ، گرزب  یزوریپ  نیا  زاسهنیمز  هچنآ  دندوزفا : هزور 

رایسب یتسینویھـص  میژر  اکیرمآ و  بناج  زا  نانبل  رد  گرزب  یزوریپ  نیا  راثآ  ندرکگنرمک  یارب  گرزب  یـسایس  یاھهئطوت  لامتحا  هکنیا  رب  دیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

تمواقم مدرم و  یهیحور  نانبل و  رد  یسایس  یرادیب  زورما  هتبلا  دنشاب . هدامآ  یلامتحا  رھ  یارب  دیاب  نانبل  یمالسا  تمواقم  مدرم و  دندرک : ناشنرطاخ  تسا ، لمتحم 

. تسا هزور  هسویس  گنج  زا  لبق  زا  رتالاب  رایسب  مالسا  یایند  رد  نانآ  نارادفرط  یمالسا و 

بالقنا  / ١٢/٢١/١٣٨۶ ربھر  اب  یزنودنا  روھمج  سیئر  رادید 

نیا هک  داد  ناشن  نیطسلف  تلم  تمواقم  دندرک : حیرـصت  نیطـسلف  تلم  ندرب  نیب  زا  فذح و  یارب  یتسینویھـص  میژر  اکیرمآ و  شالت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دشاب نانآ  نابیتشپ  دیاب  مالسا  یایند  تسا و  عاجش  هدنز و  تلم ،

بالقنا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر  رادید 

، نیطسلف تلم  تبالصرپ  یگداتسیا  تمواقم و  زا  لیلجت  نمض  هارمھ - تایھ  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر   - لعشم دلاخ  یاقآ  رادید  رد  زورما  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

فطل و هب  زورما  دندرک : دیکات  اھنآ  ناتسود  وگروز و  یاھتردق  یتسینویھص ، میژر  یهقباسمک  تایانج  نیگنـس و  یاھراشف  لباقم  رد  سامح  تلود  تمواقم و  یاھورین 

مواـقم روبـص و  لاـح  نیع  رد  اـھنت و  هاـنپیب ، تـلم  اـب  هلباـقم  زا  دراد و  رارق  عـضو  نیرتفیعـض  رد  دوـب ، ریذپانتسکـش  رھاـظهب  هـک  یتسینویھـص  نمـشد  دـنوادخ ، لـضف 

. تسا هدش  زجاع  نیطسلف ،

. تسا هداتسیا  هوک  نوچمھ  ریظنیب ، عیاجف  بیجع و  تایانج  نیا  دوجو  اب  هک  نیطسلف  تلم  رب  ادخ  دورد  دندوزفا : ناشیا 

 - هینھ یاقآ  سامح و  نالوئـسم  عضاوم  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ، نامیا  اب  هارمھ  یگداتـسیا  نیطـسلف ، یزاـسدازآ  هار  اـھنت  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 
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. تسا یدنسرخ  یهیام  هناعطاق و  هناعاجش و  رایسب  زین  نیطسلف - مدرم  بختنم  تلود  ریزوتسخن 

یمالسا  / ٢٢/١٣٨٧/٠۵ بالقنا  ربھر  اب  ریازجلا  روھمج  سیئر  رادید 

ار نانبل  رد  یمالسا  تمواقم  یماظن  یسایس و  یاھیزوریپ  نیمزرس و  نیا  رد  سامح  یمدرم  تلود  رارقتسا  نیطسلف و  مدرم  یاھدرواتـسد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

دھاوخ لامیاپ  تلم  نآ  قوقح  اعطق  دشابن ، نآ  ریگیپ  ساسح و  دوخ  ملسم  یعیبط و  قوقح  هب  یتلم  رگا  دندوزفا : دنتـسناد و  نآ  زا  یـشان  یگداتـسیا  نامیا و  یهجیتن 

. دش

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زکرم اجنیا  دناهدیمھف . تسرد  ار  نیا  هتبلا  دننادیم . یمالـسا  یروھمج  ار  تمواقم  رـصنع  لصا  دشاب . هتـشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  یتمواقم  رـصنع  چیھ  دنھاوخیم  اھنیا 

کی دـھدیم . ماـھلا  هقطنم  یاـھتلم  هب  یمالـسا  یروـھمج  دوـجو  دوـخ  مینزن ، مھ  یفرح  چـیھ  مینکن ، مھ  یمادـقا  چـیھ  رگا  اـم  هک  تسا  یئاـج  اـجنیا  تـسا . تمواـقم 

زور هب  زور  دوشیم ؛ رترادهشیر  زور  هب  زور  هدیـشک و  دـق  هقطنم  نیا  رد  روجنیا  اـھنآ  مشچ  یروـک  هب  یرابکتـسا و  یاھتردـق  یهمھ  مغریلع  هک  یتـیوھ  کـی  یتـیدوجوم ،

. تسین یکـش  نیا  رد  تسا ؛ تمواـقم  زکرم  اـجنیا  هلب ، اـھتلم . هب  یهدـنھددیما  تسا و  رابکتـسا  مشچ  راـخ  هوکـشرپ ، میظع و  یهرکیپ  نیا  دوجو  دوـخ  دوـشیم . رتـیوق 

ار وا  هزغ . رد  سامح  بختنم  یمدرم  تلود  دـنداد ؛ رارق  فدـھ  لوا  ار  فیعـض  یهقلح  دـنبوکب ، مھ  رد  ار  تمواقم  نیا  هکنیا  یارب  اـھتنم  دـنتفرگ ، ماـھلا  اـجنیا  زا  مھ  نارگید 

یایشوگرخ باوخ  نامھ  راچد  دنادب ، یلحم  یـصخش و  یاهقطنم و  یهیـضق  کی  ار  هزغ  یهیـضق  زورما  مالـسا ، یایند  رد  سک  رھ  دنبوکیم . دنراد  ار  وا  دندروآ ؛ ریگ  مولظم 

اجنآ زا  ار  مجاھت  تسا ، رتفیعـض  یهطقن  اجنآ  العف  تسا . هقطنم  یهیـضق  تسین ؛ هزغ  یهیـضق  طقف  هزغ ، یهیـضق  نیا  هن ، تسا . هدروآرد  ـالاح  اـت  ار  اـھتلم  ردـپ  هک  تسا 

دنناوتیم دننکب و  دیاب  هک  یکمک  دنتسھ و  هقطنم  نآ  شوح  لوح و  هک  یناملسم  یاھروشک  یاھتلود  دنرادیمن . رب  هقطنم  رـس  زا  تسد  دندش ، قفوم  رگا  دندرک و  عورش 

فعض و اھتلود و  نیا  یتخبدب  دوشب ، رتشیب  رابکتسا  طلست  دورب ، ورف  رتشیب  لیئارسا  خیم  هقطنم  نیا  رد  هچ  رھ  دننکیم . هابتشا  دننکیم ؛ هابتـشا  دنراد  دننکیمن ، دننکب ،

عیطم ار  تلم  کی  هتسباو ، عیطم و  لیلذ و  تلود  کی  دنناشکیم . تلذ  هب  ناشدوخ  لابند  مھ  ار  اھتلم  اھتلود ، و  دنتسین ؟ تفتلم  ارچ  دش . دھاوخ  رتشیب  اھتلود  نیا  تلذ 

. دنیایب دوخ  هب  دیاب  اھتلم  هک  تسا  نیا  دنکیم . هتسباو  لیلذ و  و 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زاب دـنک ، دوبان  دـنگنجیم ، دـنراد  عطاـق  یهدارا  مزع و  اـب  دـننکیم و  هناـناج  عاـفد  دـنراد  ساـمح  رد  زورما  هک  ار  ینیطـسلف  نازراـبم  کـیاکی  دـناوتب  هدرکن  یادـخ  نمـشد  رگا 

دھاوخ اھنآ  رـس  رب  درک و  دـھاوخ  دـنلب  تماق  رتیوق  یلیخ  یلیخ  لبق  زا  هتـشذگ ، یهبرجت  هب  کش  نودـب  تفر . دـھاوخن  نیب  زا  اھینیرفآهعجاف  نیا  اـب  نیطـسلف  یهلئـسم 

ار یرادیب  یھاگآ و  نیا  درامـشب ؛ منتغم  ار  تریـصب  نیا  دراد ؛ هگن  دوخ  لد  رد  دوخ ، نھذ  رد  ار  خسار  مزع  نیمھ  دیاب  ام  ناملـسم  تلم  دش . دھاوخ  زوریپ  اھنآ  رب  دـیبوک و 

عضاوم رس  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  دنک  مالعا  ایند  هب  دھدب و  ناشن  اراکـشآ  ار  دوخ  عضاوم  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  روضح  درامـشب و  منتغم  تسا ، هدش  تلم  نیا  بیـصن  هک 

رتاھبنارگ و بتارمب  داد ، دـھاوخ  تسد  زا  هک  هچنآ  زا  دروآ ، دـھاوخ  تسد  هب  هک  هچنآ  املـسم  درک و  دـھاوخ  یراکادـف  تمواـقم و  نآ ، یارب  تسا و  هداتـسیا  دوخ  زیتسملظ 

. دوب دھاوخ  رتدنمشزرا 

بالقنا  / ٢٨/١٣٨٨/٠۵ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

تمواـقم و یهھبج  عفن  هب  ار  هناـیمرواخ  هقطنم  ینونک  طیارـش  هارمھ ، تاـیھ  و  هیروس - روـھمجسیئر   - دـسا راـشب  یاـقآ  رادـید  رد  زورما  رـصع  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

دوخ یاھیراکمھ  طباور و  گرزب ، تصرف  نیا  زا  هدافتسا  اب  دیاب  یگداتسیا  یهھبج  دندرک : دیکات  دنتسناد و  اکیرما  یاھتسایـس  ناھارمھ  اکیرمآ و  ررـض  هب  یگداتـسیا و 

. دننک تیوقت  رتشیب  هچرھ  ار 

رد نینچمھ  قارع و  نانبل و  نیطـسلف ، یایاضق  رد  نآ  ریثات  داحتا و  نیا  یهجیتن  دـندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  هیروس  ناریا و  داـحتا  ار  هقطنم  رد  تمواـقم  رھظم  ناـشیا 

. تسا صخشم  الماک  هقطنم  لک 

نونکات اھشالت  نیا  دندوزفا : یگداتسیا  یهھبج  طابترا  فیعضت  هقطنم و  رد  تمواقم  طخ  نتـسکش  یارب  یرابکتـسا  یاھتلود  زکرمت  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا هدش  رتدنک  زورهبزور  هقطنم  رد  اکیرما  غیت  هدیسرن و  هجیتن  هب 

بالقنا  / ٢٨/١٣٨٨/٠۵ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

: دـندرک ناشنرطاخ  ناوارف ، یاھتیفرظ  زا  شیپ  زا  شیب  هدافتـسا  موزل  رب  دـیکات  اب  دـندناوخ و  هدرتسگ  ار  ناریا  هیروس و  نایم  یراکمھ  یاھهنیمز  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

تلع نیمھ  هب  زین  هیروس  اب  ربکتـسم  یاھتردـق  رگید  اکیرما و  یاھینمـشد  تسا و  هیروس  تمواقم  یگداتـسیا و  یبرع ، یاھروشک  نایم  رد  هیروس  یگژیو  نیرتمھم 

. تسا

بالقنا  / ١٣٨٨/٠٩/٢۴ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر  رادید 

تمواقم یاھهورگ  نیطسلف و  مدرم  تمواقم  زا  لیلجت  اب  هارمھ ، تایھ  و  سامح - یسایس  رتفد  سیئر   - لعشم دلاخ  یاقآ  رادید  رد  زورما  رـصع  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا مادقا  لمع و  رانک  رد  ادخ  هب  لکوت  یگداتسیا و  تمواقم و  نیطسلف ، تاجن  هار  اھنت  دندرک : دیکات  سامح ، هلمج  زا  و 

بالقنا  / ١٣٨٨/١١/١٨ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نیطسلف و  یمالسا  داھج  لکریبد  هللادبع  ناضمر  رتکد  رادید 

تسا تمواقم  لماع  نیرتمھم  نیطسلف  مدرم  نامیا  زا  هتفرگرب  دیما  دندوزفا : دنتسناد و  زیگنارب  باجعا  راشف  یهمھ  ربارب  رد  ار  نیطسلف  تمواقم  یمالسا  بالقنا  ربھر 

. دشاب هجوت  دروم  تمواقم  یهمادا  یزوریپ و  هب  دیما  دیاب  نیطسلف  یهنحص  یسایس  یایاضق  مامت  رد  و 

بالقنا  / ١٣٨٨/١١/١٨ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  نیطسلف و  یمالسا  داھج  لکریبد  هللادبع  ناضمر  رتکد  رادید 

ماـمت زا  یرادروـخرب  دوـجو  اـب  یتسینویھـص  میژر  دـندرک : حیرـصت  دنتـسناد و  هزجعم  هـب  هیبـش  هزغ ، رب  طلـست  رد  ار  یتسینویھـص  مـیژر  یناوتاـن  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

. دنکشب مھ  رد  ار  نیطسلف  تلم  تمواقم  تسناوتن  هرصاحم ، لاس  ود  دودح  زا  سپ  یسایس و  یدام و  یاھکمک 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠٧/١٠ بالقنا  ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

روحم نیا  ندرب  نیب  زا  یارب  ییاکیرمآ  تاماقم  یاھـشالت  هب  هراـشا  اـب  دنتـسناد و  هقطنم  رد  تمواـقم  روحم  یلـصا  فلاـخم  ار  اـکیرمآ  نینچمھ  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دیسر دھاوخن  یا  هجیتن  هب  هتشذگ  دننام  اھشالت ، نیا  دندرک : حیرصت  تمواقم 

هارمھ  / ١٣٨٩/٠٩/٠٨ تایھ  نانبل و  ریزو  تسخن  یریرح  دعس  یاقآ  رادید 

رگا یتسینویھـص  میژر  دندوزفا : بصاغ  میژر  نیا  هنابلطزواجت  یاھ  هزیگنا  همادا  نانبل و  هب  یتسینویھـص  میژر  رمتـسم  یاھزواجت  هب  هراشا  اب  یا  هنماخ  تیآ هللا  ترـضح 

« تمواقم هھبج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا تمواقم  لماع  لیئارسا ، بصاغ  میژر  هدنرادزاب  لماع  اھنت  اما  دنک  هرصاحم  ار  هیروس  ات  درک  دھاوخ  روبع  مھ  سلبارط  یتح  توریب و  زا  دناوتب 

نانمـشد هک  تسا  یلماع  اھنت  تمواقم  دـندرک : ناشنرطاخ  دـھد ، تسکـش  ار  یتسینویھـص  میژر  هتـسناوت  هک  تسا  یبرع  روشک  اھنت  نانبل  هکنیا  رب  دـیکات  اب  ناـشیا 

. تسناد ار  نآ  ردق  دیاب  نیاربانب  دنرادن ، ار  نآ  لباقم  رد  یگداتسیا  ییاناوت  نانبل ،

. تسا تمواقم  دنمزاین  زین  نانبل  دراد ، دوجو  یتسینویھص  بصاغ  میژر  هکینامز  ات  دندوزفا : یمالسا  بالقنا  ربھر 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مینیبیم ام  درادـن . انعم  اـھنیا  نیب  کـیکفت  تسا ؛ نیمھ  هیـضق  مھ  اـجنآ  تسا ؛ نمی  تلم  لـثم  تسا ، سنوت  تلم  لـثم  تسا ، رـصم  تلم  لـثم  مھ  نیرحب  مولظم  تلم 

اکیرمآ زورما  دننکیم . لابند  دنراد  ار  تکرح  نیا  اھتلم  نیا  نانمشد  هک  دننکیم  ار  یتکرح  دنوریم ، ار  یھار  دننک ، هجوت  اھتلم  لد  فرح  هب  هکنیا  یاج  هب  یناسک  هنافساتم 

راچد تسا -  تمواقم  طخ  رد  هک  ار -  هیروس  هک  تسا  هدـش  هجوتم  تسا ، هتفرگ  ماجنا  اھنیا  لاثما  یبیل و  رد  نمی و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  یراک  یزاسهیبش  یارب 

تـسد هیروس  رد  اما  دوب ، مسینویھـص  دـض  اکیرمآ و  دـض  تکرح  اھروشک  نیا  رد  تسا . توافتم  اھروشک  نیا  رد  هیـضق  تیھام  اب  هیروس  رد  هیـضق  تیھاـم  دـنک . لکـشم 

مسینویھص دض  اکیرمآ و  دض  تکرح  هک  یئاجنآ  مینک . شومارف  ار  رایعم  دیابن  ام  مینک . هابتشا  دیابن  ام  دنتسھ . هیضق  لابند  اھتسینویھص  تسا ؛ دوھشم  راکـشآ و  اکیرمآ 

نیا ار ، نایب  نیا  ار ، قطنم  نیا  ام  تسا . یفارحنا  تکرح  اجنآ  تسا ، مسینویھـص  اـکیرمآ و  عفن  هب  اھراعـش  هک  یئاـجنآ  تسا ؛ یمدرم  لیـصا و  تکرح  تکرح ، نآ  تسا ،

. درک میھاوخ  ظفح  ار  یرگنشور 

اھهئطوـت نیا  لـباقم  رد  اـم  دـنیازفایم . اـم  هـیلع  ناـشدوخ  یاـھهئطوت  رب  دـنوشیم ، ینابـصع  دـنوشیم ، نیگمـشخ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  نانمـشد  مینادـیم  هـتبلا 

. تسا هدش  هدیدبآ  تسا ؛ هدرک  تماقتسا  تسا ؛ هداتسیا  اھهئطوت  عاونا  لباقم  رد  لاس ، یس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  تسا . هدش  هدیدبآ  تلم  میدرک . یگداتسیا 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یھاگآ ینید ، یھاگآ  دنک ؛ ادیپ  همادا  شرتسگ و  هللااشنا  دیاب  دراد ، دوجو  یزراب  روط  هب  هواپ  رد  هللادمحب  هک  یگنھرف  ینید و  یاھیھاگآ  یهیور  نیمھ  منکیم ؛ دیکات  نم 

لقتنم رگید  لسن  هب  یلـسن  زا  ار  تمواقم  دـیدرک ، تمواقم  دـیدرک ، ربص  امـش  دـندرک ؛ ربص  ناریا  تلم  هعماج . یاھتیعقاو  هب  تبـسن  تریـصب  یمالـسا ، یھاگآ  یخیراـت ،

زا هقطنم  رد  ار  یمالـسا  یاھیرادیب  اھمایق و  نیا  یهریجنز  دنناوتیم  هک  دننکن  لایخ  ناربکتـسم  تسا . هدش  رادیب  یمالـسا  تما  تسا ، هدیـشخب  رثا  زورما  اھنیا  و  دـیدرک ؛

. تسا مدرم  نیا  راظتنا  رد  یرتھب  یهدنیآ  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یرادیب  تکرح  نیا  کش  نودب  ادبا . دننک ؛ شوماخ  دنربب و  نیب 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/١١ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

تمواـقم نیطـسلف و  تمواـقم  زا  هیروس  اریز  تسا  هقطنم  رد  تمواـقم  طخ  هب  ندز  هبرـض  هیروس ، رد  اکیرما  یحارط  یلـصا  فدـھ  دـندرک : دـیکات  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دنکیم تیامح  نانبل  یمالسا 

لئاسم همھ  درک ، دـھاوخ  عطق  نانبل  نیطـسلف و  یمالـسا  تمواقم  زا  ار  دوخ  تیامح  هک  دـھد  لوق  اھییاکیرمآ  هب  هیروس ، تلود  رگا  دـندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

تسا تمواقم  زا  تیامح  هیروس  مرج  اھنت  دش و  دھاوخ  مامت 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١٠ ربھر  اب  هیکرت  ریزو  تسخن  رادید 

فلاخم دنـشاب  نآ  عدبم  هیروس  لئاسم  اب  طابترا  رد  اھییاکیرمآ  هک  یحرط  رھ  اب  ایوق  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  هب  هراشا  اب  هیروس  عاضوا  صوصخ  رد  بالقنا  ربھر 

یاھورین تلاخد  هنوگ  رھ  اب  درک و  دـھاوخ  عافد  یتسینویھـص  میژر  ربارب  رد  تمواقم  طخ  زا  تیامح  لیلد  هب  هیروس  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دـندرک : ناشنرطاخ  تسا ،

. تسا فلاخم  تدشهب  هیروس  یلخاد  روما  رد  یجراخ 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ماجنا روشک  لخاد  رد  هک  یایعامتجا  میظع  تکرح  رھ  دـیروآیم ، تسد  هب  امـش  هک  یایـسایس  ای  یعامتجا  تیقفوم  رھ  دـیھدیم ، ماجنا  امـش  هک  یمھم  ىملع  راک  رھ 

سکعنم مالـسا  یاـیند  رد  هک  دـھدیم  ماـجنا  رابکتـسا  یاـھیئوگروز  لـباقم  رد  یمالـسا  یروـھمج  هک  یتمواـقم  یگداتـسیا و  رھ  روـشرپ ـ  یاـھتاباختنا  لـیبق  زا  دریگیم ـ 

تفرشیپ یارب  یمچرپ  ناونع  هب  ار  مالسا  ناریا ، تلم  دنشاب . لالقتـسا  لابند  مالـسا  یهیاپ  رب  هک  اھتلم  یارب  تسا  یقوشم  کی  گرزب  یاھراک  نیا  زا  مادک  رھ  دوشیم ،

. دنزادنیب قنور  زا  ار  یلصا  نوناک  نیا  هکنیا  یارب  دنزکرمتم  اذل  دنمھفیم ؛ نانمشد  ار  نیا  هدرک ؛ یفرعم  اھتلم 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  رابکتسا ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  تسین  حالص  هک  میسرب  هجیتن  نیا  هب  امـش  نم و  دھاوخیم  دنک ؛ لیمحت  امـش  نھذ  رب  ار  هبـساحم  نیا  دھاوخیم  نمـشد 

. رگید دنتفگ  هکنیاامک  میشکب ؛ تسد  دیاب  اھفرح  زا  یضعب  زا  مینک ؛ تمواقم  مھ  یلیخ  میتسیاب و  مھ  یلیخ  یداصتقا ، نوگانوگ  یاھلتراک  عبات  ىـسایس  یاھهاگتـسد 

هاوختلادع یاھتلم  زا  تیامح  یناھج و  حطس  رد  تلادع  یهیضق  دینک  لو  ار ، نیطسلف  یهیضق  دینک  لو  ار ، لیئارـسا  یهیـضق  دینک  لو  اقآ  دنتفگ  یناسک  یاهھرب  کی  رد 

. دھاوخیم ار  نیا  نمشد  تسا . تابساحم  رییغت  نامھ  نیا  دیبسچب . ناتدوخ  هب  دیراد ؟ راک  هچ  ار ؛ اھفرح  نیا  دینک  اھر  ار ،

بالقنا  / ١٠/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  ریازجلا  سلجم  سیئر  حلاص  نب  رداقلادبع  رادید 

یهقباـس زا  لـیلجت  نمـض  ناـشیا ، اـب  ریازجلا  سلجم  سیئر  حـلاص ، نب  رداقلادـبع  یاـقآ  رادـید  رد  هعمج )  ) زورما رـصع  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. تسا هدوب  تمواقم  یهھبج  رد  بوخ و  کیرش  کی  هراومھ  ریازجلا  تلود  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  دنتفگ : ریازجلا  مدرم  یرامعتسا  دض  تدھاجم  یبالقنا و 

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

اھنآ هب  لصتم  یاھتـسینویھص  هک  نانبل -  رد  تمواقم  هیلع  گنج  رد  روج ؛ نیمھ  ناتـسناغفا  رد  دندروخ ؛ تسکـش  دندیـسرن و  ناشدوخ  دوصقم  هب  قارع  رد  اھیئاکیرمآ 

. دندروخ تسکش  اج  همھ  رد  روج ؛ نیمھ  اقیرفآ  لامش  یاھتلم  اب  یهلباقم  رد  روج ؛ نیمھ  دنتخادنا -  هار 

روجنیا دوشیم  هاتوک  یهلمج  کی  رد  اما  دـماجنیب ؛ لوط  هب  اھتعاس  دـیاش  دـیوگب ، ار  هیـضق  بناوج  یهمھ  دـھاوخب  ناسنا  رگا  تسھ ؛ فرح  یلیخ  اـھهنیمز  نیا  رد  هتبلا 

 - دوب هدرک  عورش  ناریا  تلم  اب  لاس ٣٢  زا  ار  ینالوط  یهزرابم  نیا  دوب و  هتفرگ  رارق  ناریا  تلم  لباقم  رد  هک  اکیرمآ  رابکتسا  اکیرمآ ، تلود  اکیرمآ ، تردق  هک  درک  یریگهجیتن 

ممـصم زارفارـس  تلم  هدـش ، زوریپ  هک  نآ  و  تساـکیرمآ ؛ نیبگرزبدوخ  ربکتم  ربکتـسم  تلود  ناـمھ  هدروخ ، تسکـش  هک  نآ  هزراـبم ، نیا  رد  تسا -  لاس ٩١  لاـسما  هک 

. تسا ناریا  ردتقم 

تاـیعقاو قیاـقح و  زا  میھاوخیم  میریگب ؛ سرد  میھاوخیم  میریگب ، داـی  میھاوخیم  مینک ؛ یئارـسهسامح  هک  میھاوخیمن  میناوـخب ، زجر  هک  میھاوـخیمن  هچ ؟ هجیتـن  بخ ،

گرزب یادـخ  هب  دیـشوج و  نورد  زا  درک و  تمواقم  داتـسیا و  ممـصم  مزاع و  یتلم  کی  یتقو  هک  تسا  نیا  سرد  مینک . ادـیپ  ار  نامھار  یمالـسا ، تیادـھ  تکرب  هب  ملاع ،

هتـشادن یملع  تفرـشیپ  فیرح  ردـق  هب  درادـن ، حالـس  فیرح  ردـق  هب  درادـن ، لوپ  فیرح  ردـق  هب  تلم  نآ  ولو  درکن ، غیرد  وربآ  لام و  ناج و  زا  هزرابم ، نادـیم  رد  درک و  لاـکتا 

. دش دھاوخ  زوریپ  تازرابم ، نیرتتخس  تازرابم و  نیرتگرزب  رد  تلم  نیا  درادن ، هناسر  فیرح  مدصکی  تسا ، مک  فیرح  هب  تبسن  شتیعمج  تسا ،

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 5 
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زورهبزور ار  وا  تسا و  شزرو  تلم  کی  یارب  یئامزآروز ، شلاچ و  درادـن -  مھ  یبیع  دـش ، دـھاوخن  مھ  مامت  تسا -  هدـشن  هک  ماـمت  یناـھج  رابکتـسا  اـب  اـم  یاھـشلاچ 

اب یهلباقم  هار  هک  دـیمھف  دـنکب ، دـھاوخیم  راک  هچ  فیرح  هک  دـیمھف  تسھ ، شلاچ  هک  دـیمھف  دوب ، بقارم  دـیاب  نکیل  میوشیم ؛ یوق  اھـشلاچ  نیا  اـب  اـم  دـنکیم ؛ رتیوق 

اب هک  ادـخ  میروخیم ؛ تسکـش  میدرک ، تلفغ  تاحـضاو  تاـنیب و  زا  رگا  میدـش ، یبـلطتحار  راـچد  رگا  میدـش ، یمھفن  راـچد  رگا  میدـیمھفن ، ار  اـھنیا  رگا  تسیچ . فـیرح 

طئارـش هب  رگا  میتسیان ، ام  رگا  اما  دیوشیم ؛ زوریپ  اعطق  دیدوب ، ادخ  نید  ادخ و  هب  یکتم  و  دیاهداتـسیا -  زورما  ات  هک  نانچمھ  دیداتـسیا -  رگا  درادـن . یدـنواشیوخ  یـسک 

تیانع ادخ ، فطل  دنکیمن . یھجوت  ریقح ، لئاسم  مرگرـس  یاھتلم  هب  لبنت ، یاھتلم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  مولعم  بخ  مینکن ، هجوت  تمظع  نیا  اب  یهزرابم  کی  مزال 

. دننک تکرح  دنھدب ، صیخشت  دنشاب ، هتشاد  تریصب  دنمھفب ، دنتسیاب ، هک  دوشیم  یئاھتلم  لماش  ادخ  ینابیتشپ  ادخ ،

بالقنا  / ١٣٩١/٠٨/٢٩ ربھر  اب  جح  نارازگراک  رادید 

، تسا نشور  الماک  هیروس  یهیضق  رد  یمالـسا  یروھمج  قطنم  هکنیا  نایب  اب  دندرک و  دای  ینھذ  یاھهرگ  نیا  زا  یکی  یهنومن  ناونع  هب  هیروس  رد  اھیمارآان  زا  ناشیا 

یتسینویھـص بصاغ  میژر  یگیاسمھ  رد  هک  ار  هقطنم  رد  تمواقم  یهریجنز  لـصو  یهقلح  دراد  دـصق  رابکتـسا  یهھبج  هک  تسا  نیا  هیروس  یهلئـسم  تیعقاو  دـندوزفا :

. دنک دوبان  دراد ، رارق 

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

ار ناشدوخ  یگداتـسیا  خساپ  اھنآ  و  دـننک ، یگداتـسیا  دـننک ، تماقتـسا  شنمدد  نشخ و  نمـشد  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  ار  قیفوت  نیا  هزغ  مدرم  هب  لاعتم  یادـخ 

حلـسم یهدـیچیپ  گرزب  مجح  کی  رب  کچوک ، مجح  یهمھ  اب  ناوتیم  یـشوکتخس  اب  تمواقم ، اب  یگداتـسیا ، اب  هک  دـنداد  ناـشن  دوب ؛ هزغ  مدرم  تزع  نآ  و  دـنتفرگ ، مھ 

هزغ نالوئسم  هزغ و  مدرم  زا  رتهچاپتسد  سبشتآ  یارب  یلاغشا  نیطسلف  رب  مکاح  یاھتـسینویھص  زورما  دمآ . قئاف  گرزب  یاھتردق  فرط  زا  یهدش  تیامح  هدش و  دییات 

ناملـسم کچوک  عمج  یگداتـسیا  رطاخ  هب  دنروخیم ، دنراد  اھنآ  مھ  ار  رتشیب  یهبرـض  اما  دندرک ، اھنآ  ار  یـشنمدد  دندرک ، اھنآ  ار  تثابخ  دـندرک ، اھنآ  ار  تیانج  دنتـسھ .

نانمـشد و یاھتثابخ  نانمـشد و  تـالمح  لـباقم  رد  دـھاوخیم  رگا  مالـسا  یاـیند  مالـسا : یاـیند  هب  تسا  ماـیپ  کـی  نیا  تسین ؛ نیا  زج  هار ، و  هزغ . ناـناوج  هزغ و  مدرم 

تردق هک  یونعم  تردق  مھ  دنک ؛ داجیا  تردق  دوخ  رد  دیاب  دنک . عافد  دوخ  زا  تردق  اب  دـیاب  دـنامب ، ریذپانبیـسآ  نانمـشد  یاھیدرمناوجان  اھیدرمان و  نانمـشد و  یاھهئطوت 

حالس و زا  معا  یگدنز ، تازیھجت  تخاس  یئاناوت  تسا ؛ یدام  تردق  یروانف ، هبرجت و  تسا ؛ یدام  تردق  یملع ، تفرشیپ  یدام . تردق  مھ  تسا و  هدارا  مزع  ینامیا و 

، دـنکیم لمحت  ار  یتخـس  هزغ  یکچوک  هب  یدـحاو  تقو  نآ  دـننک . مھارف  ناـشدوخ  یارب  یمالـسا  عماوج  مالـسا و  یاـیند  دـیاب  ار  اـھنیا  تسا . یداـم  تردـق  حالـس ، ریغ 

نیا هزغ . مدرم  هزغ و  نالوئـسم  دوخ  ات  تسا  رتهچاپتـسد  هزغ  رد  سبشتآ  یارب  زورما  نمـشد  میتفگ ، هک  روط  نامھ  هک  نمـشد ، اب  دنکیم  یراک  اما  دھدیم ، ینادـیھش 

هنیمز نیا  رد  اـم  نارگهبرجت  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  میتـخومآ . سدـقم  عاـفد  نارود  زا  ار  سرد  نیا  اـم  هـتبلا  مالـسا و  یاـیند  یارب  تـسا  سرد 

نیا زا  یکی  مھ  نیا  میتسیاب . ناـمدوخ  یاـپ  یور  دـیاب  هک  میدـیمھف  ار  تقیقح  نیا  میدرک ؛ تفرـشیپ  یبرجت  ظاـحل  زا  میدرک ، تفرـشیپ  یملع  ظاـحل  زا  دـندرک . تفرـشیپ 

. تسا یگداتسیا  لماوع 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

رس ام  اب  اکیرمآ  یاوعد  هک  مینک  لایخ  رگا  تسا  اطخ  نیا  تسین ؛ یاهتسھ  روحم  لوح  الصا  یمالـسا  یروھمج  اب  ناریا و  تلم  اب  اکیرمآ  ینمـشد  هک  تسا  نیا  هلئـسم 

رگا دوب ؛ بالقنا  لوا  زا  اھتفلاخم  نیمھ  اھینمشد ، نیمھ  دشاب ، حرطم  یاهتـسھ  یهلئـسم  هکنیا  زا  لبق  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  یهیـضق  هن ، تسا ؛ یاهتـسھ  یهیـضق 

هد هن ، دش ؛ دھاوخ  مامت  هلئسم  دینکن  لایخ  دنھاوخیم -  اھنآ  هکنامھ  درک ؛ ینیـشنبقع  یمالـسا  یروھمج  دینک  ضرف  دش -  لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  مھ  یزور  کی 

هب ار  یتسینویھـص  میژر  ارچ  دیدب ؟ یتسینویھـص  میژر  اب  ارچ  دیراد ؟ نیـشنرس  نودـب  یامیپاوھ  ارچ  دـیراد ؟ کشوم  امـش  ارچ  دنـشکیم : شیپ  جـیردتهب  ار  رگید  یهناھب 

؟ ارچ و  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  دینکیم ؟ تیامح  هنایمرواخ  ناشدوخ  لوق  هب  یهقطنم  رد  تمواقم  زا  ارچ  دیسانشیمن ؟ تیمسر 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هب ىهلمح  ىـشککدوک و  ىـشکمدآ و  دـنکب و  راـتفر  مدرم  اـب  ىلدگنـس  ىمحرىب و  اـب  نینھآ ، تشم  اـب  هک  تسا  نیا  شتـسایس  هک  تفـصگرگ  ىـشحو و  میژر  نیا 

هچ هک  دـش ، دوبان  دیـسرارف و  زور  نآ  هللااشنا  رگا  هک  تسین ؛ ندـش  دوبان  نتفر و  نیب  زا  زج  شجـالع  دـنکیمن ، مھ  راـکنا  تسین و  مھم  شیارب  الـصا  ىرگناریو  قطاـنم و 

اب ىهلباقم  رد  تسا ؛ میژر  نیا  لباقم  رد  ىهناحلـسم  عطاق و  تمواقم  جالع ، تسیچ ؟ جالع  تسا ، هدـشن  دوباـن  تسا و  اپرـس  ىلعج  میژر  نیا  هک  ىتقو  اـت  اـما ] [ ؛ رتھب

هاـتوک ىتسینویھـص  میژر  دوبن ، هزغ  ىاھکـشوم  هچناـنچ  رگا  هک  دـنکن  ناـمگ  ىـسک  دوـشب . هداد  ناـشن  تردـق  تسد  اھىنیطـسلف  ىوـس  زا  دـیاب  ىتسینویھـص ، میژر 

اجنآ درادن ؛ دوجو  ىگنفت  درادن ، دوجو  ىحالـس  درادن ، دوجو  ىکـشوم  هک  ىرتخاب  ىهنارک  رد  دـننکیم ! هچ  ىرتخاب  ىهنارک  رد  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  الاح  ریخن . دـمآىم ؛

ار مدرم  ىاھغاب  دـنکیم ، بارخ  ار  مدرم  ىاھهناخ  دـیایب ، رب  شتـسد  زا  هچرھ  دـنکیم : راکهچ  دراد  ىتسینویھـص  میژر  اجنآ  دینیبب  تسا ؛ گنـس  مدرم ، حالـس  رازبا و  اھنت 

لثم ىـسک  ددنبیم ؛ ناشیور  ار  قرب  ددنبیم ، ناشیور  ار  بآ  دـش  مزال  رگا  دـنکیم ؛ ریقحت  دـناشکیم ، تلذ  ىراوخ و  هب  ار  اھنآ  دـنکیم ، دوبان  ار  مدرم  ىگدـنز  دـنکیم ، بارخ 

روجنیا دندرک . شدوبان  دندرک ، شمومـسم  دـندرک ، شریقحت  دـندرک ، شاهرـصاحم  دـننک ، لمحت  دنتـسناوتن  درک ، ىھارمھ  اھتسینویھـص  اب  همھنیا  هک  ار  تافرع  رـسای 

اھنت ادبا ؛ دننک ، تیاعر  ار  ىسک  قح  دننکب ، ار  ىـسک  ىهظحالم  دننک ، محر  ىـسک  هب  اھنآ  میھدن ، ناشن  اھتسینویھـص  لباقم  رد  تردق  تسد  هچنانچ  رگا  هک  تسین 

فرط هکنیا  لامتحا  دندرک ، دروخرب  هنادـنمتردق  رگا  دـننک ؛ دروخرب  هنادـنمتردق  دـنناوتب  اھىنیطـسلف  هکنیا  زا  تسا  ترابع  دراد  دوجو  میژر  نیا  ىدوبان  زا  لبق  ات  هک  ىجالع 

ىـشکمدآ دـندش . هراچیب  ىنعی  دـندرگیم ؛ سبشتآ  لابند  ناوت  ىهمھ  اب  دـنراد  نالا  هکنیاامک  دراد ؛ دوجو  دـیایب ، هاتوک  تسا -  نشخ  تفـصگرگ  میژر  نیمھ  هک  لباقم - 

ىراتفرگ کی  رد  روذـحم ، کی  رد  ىنعی  تسھ ؛ مھ  زجاع  لاح  نیع  رد  اـما  دـھدیم ، ناـشن  ىرـشب  لوقعم  ىهزادـنا  دـح و  زا  نوریب  تواـسق  دـنکیم ، ىـشککدوک  دـنکیم ،

مزال  ] تردق تسد  دوشب . حلـسم  دیاب  هزغ  لثم  مھ  ىرتخاب  ىهنارک  هک  تسا  ام  داقتعا  نیا  تسا ، نیا  ماهدیقع  هدنب  اذل  تسا . سبشتآ  لابند  اذل  تسا ؛ راتفرگ  تخس 

زا تسا  نکمم  هک  ىزیچ  اھنت  دننک . حلـسم  ار  مدرم  دـیاب  مھ  اجنآ  رد  تسا ؛ نیا  راک  دـننکب ، ىراک  دـنناوتیم  رگا  دننیطـسلف ، تشونرـس  هب  دـنمهقالع  هکىناسک  تسا .]

هب ىراک  چیھ  هناراکشزاس ، عیطم و  مار و  دروخرب  اب  الاو  دننکب ؛ ىیامنتردق  دنناوتب  دنشاب ، هتـشاد  تردق  تسد  هک  نیمھ  زا  تسا  ترابع  دھاکب ، اھىنیطـسلف  تنحم 

. دش دھاوخن  هتساک  ىزیچ  تفصگرگ  ثیبخ و  نشخ و  دوجوم  نیا  تنوشخ  زا  تفرگ و  دھاوخن  ماجنا  اھىنیطسلف  عفن 

بالقنا  / ١٣٩٣/٠٧/٢۴ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  لکریبد  رادید 

تاناکما عاونا  هب  زھجم  یماظن  یورین  محریب و  میژر  کی  لباقم  رد  دودحم  تاناکما  تیعمج و  اب  هزغ  کچوک  یهقطنم  تمواقم  هزور و  گنج ۵١  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترضح 

یتاناکما نینچ  زا  یرادروخرب  اب  تسیابیم  یتسینویھـص  میژر  یداع ، یاھلیلحت  تابـساحم و  قبط  دندوزفا : دندناوخ و  روآتریح  مھم و  یهلئـسم  کی  ار ، ینابیتشپ  و 

. دش تمواقم  طورش  میلست  مھ  درک و  زجع  راھظا  دوخ  فادھا  هب  یبایتسد  رد  مھ  تیاھن ، رد  اما  درکیم  مامت  ار  راک  لوا  زور  دنچ  نامھ  رد 

نمشد یهفقویب  نارابمب  زا  ندشن  هتسخ  تمواقم و  اب  مدرم  زیگناتفگش  یھارمھ  دندوزفا : نادھاجم ، یرای  یارب  یھلا  یاھهدعو  هب  هراشا  اب  یمالسا ، بالقنا  ربھر 

. دوبن یھلا  کمک  فطل و  زج  یزیچ  ناکدوک ، نانز و  زا  یدایز  دادعت  هلمج  زا  رفن  رازھ  زا ٢  شیب  هنامحریب  راتشک  و 

رب یھلا  یهدارا  دش و  دھاوخ  ققحم  زین  رتعیـسو  یاهنحـص  رد  اھهدعو  نیا  هک  دھدیم  ناشن  هنحـص  نیا  رد  یھلا  یهدعو  ققحت  دندرک : دیکات  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناسرب هجیتن  هب  امش  تسد  هب  ار  نیطسلف  یهلئسم  هک  تسا  هتفرگ  قلعت  نیا 

. دندرک دیکات  مھم  دربھار  ود  رب  هیواز  نیمھ  زا  دنداد و  رارق  هراشا  دروم  ار  تمواقم  هیلع  نمشد  هدیچیپ  یاھهئطوت  لباقم  رد  تبقارم  موزل  همادا ، رد  ناشیا 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 6 
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دیازفیب و دوخ  یاھیگدامآ  رب  زورب  زور  دیاب  تمواقم  نایرج  دندرک : ناشنرطاخ  یتسینویھص ، میژر  تازواجت  رارکت  لامتحا  ندوبن  دیعب  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دھد شیازفا  هزغ  لخاد  رد  ار  تردق  ریاخذ 

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

، دـنتفرن هزغ  کمک  هب  ىمالـسا  ىاھتلود  درک . تمواقم  اھنت  زور  هاجنپ  دـیگنج ، اھنت  زور  هاجنپ  هزغ  دنتـشاذگ . اھنت  ار  تمواـقم  روحم  اـھنیا ، هک  تسا  نیا  رگید  دـھاش  کـی 

! دنتفرگ رارق  ىتسینویھص  میژر  تمدخ  رد  اھنآ  زا  ىضعب  هچرگا  دنتفرگن ؛ رارق  هزغ  تمدخ  رد  ىتفن  ىاھرالد  اھلوپ و 

بالقنا  / ١٣٩٣/١٠/٢٠ ربھر  اب  الئوزنو  یروھمج  سیئر  رادید 

قمع عقاو  رد  نیتـال  یاـکیرما  یاـھروشک  دـنتفگ : یللملانیب  یاهقطنم و  هصرع  رد  ـالئوزنو  تامادـقا  عضاوم و  تمواـقم ، زا  لـیلجت  اـب  همادا  رد  یاهنماـخ  تیآ هللا  ترـضح 

هلئـسم نیمھ  زین  الئوزنو  تلم  تلود و  اب  اکیرما  ینمـشد  تلع  هک  دـش ، هقطنم  نآ  یاھتلم  زا  یرایـسب  یرادـیب  بجوم  الئوزنو  یاھنامرآ  دنتـسھ و  الئوزنو  کـیژتارتسا 

. تسا

: دـندوزفا دـندرک و  هراشا  رادـید  نیا  رد  الئوزنو  روھمجسیئر  نانخـس  نینچمھ  هزغ و  هزور  گـنج ۵١  رد  ـالئوزنو  تلود  بوخ  رایـسب  عضاوم  هب  هنیمز  نیمھ  رد  بـالقنا  ربھر 

نیب رد  امـش  یارب  یداـیز  ناتـسود  میژر ، نیا  هیلع  امـش  هناعاجـش  عضاوم  تسا و  روفنم  ـالماک  اـم ، هقطنم  یاـھتلم  ناـیم  رد  صوـصخب  اـیند و  رد  یتسینویھـص  میژر 

. دروآ دھاوخ  دیدپ  اھتلم 

بالقنا  / ١٣٩٣/١١/٠۶ ربھر  اب  نیطسلف  یدازآ  یمدرم  هھبج  لکریبد  رادید 

یهیـضق ناکرا  اھهیاپ و  زا  یکی  انیقی  زورما  دـنتفگ : نیطـسلف ، نامرآ  ققحت  ریـسم  رد  لـیئربج  دـمحا  یاـقآ  یاـھشالت  تامدـخ و  زا  لـیلجت  اـب  یاهنماـخ  تیآ هللا  ترـضح 

. دیھد همادا  ییاھن  یزوریپ  ات  ار  تمواقم  هیحور ، نیمھ  ظفح  اب  هک  میراودیما  دیتسھ و  امش  نیطسلف 

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

تلم تسین . یندشبوکرـس  تریـصب ، تسین ؛ یندشبوکرـس  یرادیب ، نکل  دندرک  بوکرـس  اتقوم  ار  یمالـسا  یرادیب  هلب ، دناهدش ؛ رادیب  هقطنم  یاھتلم  هناتخبـشوخ 

 - هلوج لطابلل  دننکیم -  ادیپ ]  ] طلـست نانمـشد  هتبلا  تسا ؛ یرادیب  لاح  رد  هللادمحب  مھ  یمالـسا  تما  دـنرادیب و  هاگآ و  هقطنم  یاھتلم  زا  یرایـسب  تسا ، رادـیب  ناریا 

یورین مینکن و  شومارف  ار  یمالـسا  تما  تلاسر  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا ؛ اھنیا  میراد  ربمغیپ  تثعب  دوبدای  لابق  رد  زورما  ام  هک  یاهفیظو  دـھدیم . ینالوج  لـطاب 

یعـس دـنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  تسا  نیا  مھ  شحـضاو  لـیلد  تسا ؛ یداـیز  رایـسب  یورین  یمالـسا  تما  یورین  هناتخبـشوخ  میریگن . هدـیدان  ار  یمالـسا  تما 

؛ دننکیم هزرابم  تسا  لاس   ٣۵ دوب ، یرادیب  نیا  روحم  هک  یمالسا  یروھمج  اب  دناهتـسناوتن ؛ دننک و  بوکرـس  ار  هقطنم  رد  تمواقم  یرادیب و  یورین  اوق  یهمھ  اب  دننکیم 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ و  تسکش  هللادمحب 

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

دـنک و زوریپ  ار  بالقنا  تسناوت  هک  دوب  لوصا  هب  یدـنبیاپ  تکرب  هب  ام  راوگرزب  ماما  دـنامب . ظوفحم  لوصا  یتسیاب  مییوگیم  ام  تسا . ینابم  لوصا و  هب  یدـنبیاپ  اـم  داـقتعا 

رـس رابکتـسا  اب  نانمـشد ، اب  ام  تسا . مھنیب » آمحر  رافکلا  یلع  آدـشا  ، » لوصا زا  یکی  دوب . لوصا  هب  دـنباپ  دـشخبب ؛ تابث  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنک و  ظفح  ار  بـالقنا 

مھنیب امحر  رافکلا و  یلع  ادـشا  دـیاب  میدـقتعم  نوچ  میراد ؛ یردارب  تقافر و  یتسود و  رب  یانب  میرادـن ؛ توادـع  ینمـشد و  رب  یانب  ناملـسم  ناردارب  اب  میرادـن و  یتشآ 

راوگرزب ماما  طخ  میدرکن ؛ و  مینکیمن ؛ لباقم  فرط  بھذم  هب  هاگن  مولظم  زا  تیامح  رد  ام  تسا . یمالسا  یروھمج  ملسم  طخ  نیا  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  سرد  نیا  دوب ؛

یتیامح نامھ  ام  یتوافت . چیھ  نودب  تشاد ؛ مھ ]  ] نیطسلف رد  ینـس  تمواقم  اب  ار  راتفر  نامھ  تشاد ، نانبل  رد  هعیـش  تمواقم  اب  هک  ار  یراتفر  نامھ  ماما  دوب . نیا 

یمالـسا تیوھ  زا  عافد  ام ، یارب  هلئـسم  دناهعیـش . اھنیا  دـندوب ، ینـس  اھنآ  یتوافت . چـیھ  نودـب  میدرک ؛ مھ ]  ] هزغ رد  نامناردارب  زا  میدرک ، نانبل  رد  ناـمناردارب  زا  هک  ار 

. تسا یلصا  یهلئسم  ام  یارب  نیا  تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  اھناملسم  یهقطنم  لئاسم  سار  رد  زورما  تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  تسا ، مولظم  زا  تیامح  تسا ،

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

رد سنوت ، رد  هکیتقو  تسا . هیروس  یهلئـسم  شحـضاو  لاثم  کی  داتفا . قافتا  نیا  دـنکیم ؛ راک  نمـشد  یهشقن  لخاد  تریـصب ، مدـع  رطاخهب  هینلاقداص  ناسنا  یھاگ 

یاھتلود ندرک  دوبان  یارب  لومرف  نیا  زا  هک  دندمآرب  ددصرد  یلیئارسا  لماوع  اھییاکیرمآ و  هلـصافالب  دندش ، نوگنرـس  یتوغاط  یاھتموکح  یمالـسا ، یاھراعـش  اب  رـصم 

ییاجنآ هب  ار  هیروس  راک  دـنتفرگ ، رارق  هشقن  نیا  رد  تریـصبیب  هداس و  ناملـسم  هدـع  کی  هیروس ؛ غارـس  دـنتفر  اذـل ] ، ] دـننک هدافتـسا  تمواقم  یاـھروشک  تمواـقم و 

درک و نمـشد  هک  دوب  یراک  نیا  دوشب ؛ مامت  یک  تسین  مھ  مولعم  هک  دندرک  یمطالت  نینچ  کی  راچد  ار  روشک  کی  تسا  لاس  جنپ  راھچ  دینکیم  هدھاشم  هک  دـندناسر 

. دتفایم یدایز  دراوم  رد  قافتا  نیا  درک . رپ  ار  نمشد  لودج  تفرگ و  رارق  نمشد  یهشقن  رد  مھ  حولهداس  ناملسم 

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

عافد تسا - نیطـسلف  تمواقم  اھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، تما  خـیرات  لوصف  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  هک   - نیطـسلف تمواقم  زا  مینکیم ؛ عافد  هقطنم  رد  تمواقم  زا  اـم 

؛ دـشاب نکمم  ام  یارب  هک  ییاھتیامح  عاونا  مینکیم ؛ تیامح  وا  زا  ام  دـنک ، دـییات  ار  تمواقم  دـبوکب و  ار  یتسینویھـص  میژر  دـنک و  هزرابم  لیئارـسا  اـب  یـسک  رھ  مینکیم .

اھروشک یـضرا  تیمامت  زا  مینکیم ، تیامح  تمواقم  زا  درک . میھاوخ  دـنک ، هلباـقم  یتسینویھـص  میژر  اـب  هک  یـسک  رھ  زا  تسا ، نکمم  اـم  یارب  هک  یتیاـمح  روجهمھ 

ار ینکفاهقرفت  نیا  هک  یناسک  یهمھ  اب  مینکیم ؛ تیامح  دـننکیم  یگداتـسیا  اکیرمآ  یهنانکفاهقرفت  یاھتـسایس  اب  یهلباقم  رد  هک  یناـسک  یهمھ  زا  مینکیم ؛ تیاـمح 

. میلباقم میفرط و  دنروآیم  دوجوهب 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ینعی توافتم  دـھدب ! ماجنا  توافتم  یراک  یمالـسا ، یروھمج  تلود  ای  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  هک  میراد  راـظتنا  اـم  هک  تسا  نیا  دـننزیم  هک  ییاـھفرح  یهلمج  زا 

هب یدنبیاپ  ینعی  ندرک ، روبع  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ینعی  توافتم ، دـتفایمن ؛ قافتا  یزیچ  نینچ  ریخن ، یمالـسا ؟ یروھمج  یهتـشذگ  زا  توافتم  هچ ؟ زا  توافتم  هچ ؟

دـننکیمن و ار  یراک  نینچ  اقلطم  نیلوئـسم  هن  سلجم ، هن  تلود ، هن  دـتفایمن . یقافتا  نینچ  تسا ؛ نیا  اـھنآ  رظن  زا  تواـفتم  یاـنعم  نداد ؛ تسد  زا  ار  یمالـسا  ماـکحا 

نیا توافتم  زا  ناشروظنم  درادـن . ینعم  یزیچ  نینچ  دـنکیمن و  لوبق  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـننکیمن ، لوبق  وا  زا  مدرم  دـنکب ، ار  یراک  نینچ  دـھاوخب  مھ  یـسک  رگا ] ]

هک تسا  نـیا  تارظن  نـیا  زا  یکی  دراد . یتارظن  دراد ، ییاھتـسایس  هـقطنم  نـیا  رد  اـکیرمآ  دوـشب ؛ هـقطنم  نـیا  رد  اـکیرمآ  یاھتـسایس  بوچراـھچ  دراو  ناریا ]  ] هـک تـسا 

یهیقب هیروس و  قارع و  یاھروشک  رب  اکیرمآ  تلود  یتسیاب  هک  تسا  نیا  ناشتارظن  زا  یکی  دـنوشب ؛ دوبان  دـنوشب ، وحم  یلکب  هقطنم  نیا  تمواـقم  یاـھورین  یتسیاـب 

دنراد عقوت  اھنآ ] . ] دوشیم یھتنم  اھزیچ  نیا  هب  هک  تسا  ییاھراک  نیمھ  دنھدب  ماجنا  دنھاوخیم  هک  ییاھراک  تسا ، اھنیا  اھنآ  تارظن  دنشاب ؛ هتشاد  لماک  طلـست  اھنیا 

. داتفا دھاوخن  قافتا  یزیچ  نینچ  دننک ؛ لمع  اھتسایس  نیا  تھج  رد  ام  نارادمتسایس  ام و  تلود  ام ، نیلوئسم  هک 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 7 
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بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۴ ربھر  اب  الئوزنو  یروھمج  سیئر  رادید 

تکرح تمواـقم و  زا  لـیلجت  اـب  ـالئوزنو  یروـھمج  سیئر  وروداـم  سـالکین  یاـقآ  رادـید  رد  هبنـشود )  ) زورما حبـص  یمالـسا  بـالقنا  مـظعم  ربـھر  یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

تفرـشیپ و هار  اھنت  هداتفا و  تیرـشب  ناج  هب  گرزب  ییالب  نوچمھ  یرابکتـسا  یاھتسایـس  زورما  دـندرک : دـیکات  یرابکتـسا  یاھتسایـس  لباقم  رد  الئوزنو  شخبماـھلا 

. تسا اھهدارا » گنج   » رد مدرم » یاھهدوت  رب  هیکت   » و یگداتسیا » ، » لقتسم یاھروشک  یزوریپ 

تکرح اما  تسنادیم  دوخ  تولخ  طایح  ار  هقطنم  نیا  اکیرمآ  دندوزفا : نیتال  یاکیرمآ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یهنازروعمط  یاھتسایس  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دنک لیدبت  تیوھ  اب  لقتسم و  یاهطقن  هب  ار  هقطنم  نیا  تسناوت  الئوزنو  لیدبیب 

گنج  » عقاو رد  ایند  زورما  یاھگنج  دـندرک : ناشنرطاخ  دـندناوخ و  الئوزنو  تلم  تلود و  شخبماھلا  تمواـقم  ندرک  دوباـن  ار  ـالئوزنو  رب  راـشف  زا  اـکیرمآ  فدـھ  بـالقنا  ربھر 

. دیوش زوریپ  تالکشم  رب  تسناوت  دیھاوخ  ناتروشک  ناوارف  یاھتیفرظ  زا  هدافتسا  اھهدارا و  ماکحتسا  یگداتسیا و  اب  امش  تسا و  اھهدارا »

بالقنا  / ٠٩/٠٣/١٣٩۴ ربھر  اب  ریازجلا  ریزوتسخن  رادید 

یخرب دـندوزفا : دوـب ، هدـش  لیکـشت  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  یادـتبا  رد  هک  رگید  روـشک  دـنچ  هیروـس و  ناریا ، ریازجلا ، زا  لکـشتم  تمواـقم  یهـھبج  یروآداـی  اـب  ناـشیا 

یاھروشک زا  لکشتم  یاهعومجم  نینچ  لیکشت  یهنیمز  نونکا  دسریم  رظن  هب  اما  دندش  هعومجم  نآ  تیلاعف  یهمادا  زا  عنام  دنتسھ ، اکیرمآ  ورهلابند  هک  ییاھروشک 

. دراد دوجو  دنتسھ  کرتشم  یاھهاگدید  یاراد  هک  یمالسا 

یارب دنشاب و  راذگریثات  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  رد  دنناوتیم  یمالسا  یاھروشک  نیا  دوش ، لیکـشت  یاهعومجم  نینچ  رگا  دندرک : ناشنرطاخ  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دنھد ماجنا  یلمع  تامادقا  اھتسیرورت ، اب  هزرابم  اب  هقطنم و  تالکشم 

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

مینادـیم ار  اھنیا  ارچ ، دنتـشادن ؛ دوجو  یمدرم  تمواقم  یاھورین  رگید ، یاھاج  رد  رگید و  یاھروشک  رد  هک  انعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یراـکتبا  یهدـیدپ  کـی  جیـسب ، یهدـیدپ 

نارود هکنآ  زا  دـعب  تازرابم ؛ نارود  راشف ، نارود  قانتخا ، نارود  هب  دـنطوبرم  ـالومعم  اـھنیا - دـننام  قرـش و  برغ و  رد   - اـیند فلتخم  یاـھروشک  رد  تمواـقم  یاـھورین  نکل 

تالیکـشت نیا  دوشیم و  مامت  تمواقم  یورین  نیا  دندیـسر ، تردـق  هب  اھنیا  کمک  اب  نارگید  ای  دندیـسر  تردـق  هب  تمواقم  یاھهورگ  نیا  دوخ  ای  الاح  دـش ، ماـمت  تازراـبم 

یهرود رد  دننادیم . دنتـسھ  انـشآ  فلتخم  یاھروشک  رد  ایـسآ ، رد  اپورا ، رد  اقیرفآ ، رد  یمدرم  یاھتمواقم  اب  هک  یناسک  تسا ؛ روجنیا  ایند  رد  دسریم ؛ نایاپ  هب  یمدرم 

دیدـش گنج  لاس ، هد  لاس ، تشھ  دودـح  دـیاش   - دـندیگنج مھ  اـھلاس  دـش ، لیکـشت  تمواـقم  یمدرم  یاـھهورگ  بخ  رئازجلا ، رب  اـھیوسنارف  طلـست  دـییامرفب  ضرف 

ناشیـضعب دندیـسر ، تردق  هب  ناشیـضعب  دوبن ؛ یربخ  اھهورگ  نیا  زا  رگید  دش ، لیکـشت  یبالقنا  تلود  هک  دـعب  نکل  دـندش  لمحتم  مھ  یدایز  یاھیتخـس  دنتـشاد -

مھ یلیخ  هنایم - تسار ، پچ ،  - دندوب تمواقم  یاھهورگ  ناملآ ، لاغـشا  نارود  یهسنارف  رد  الثم  ای  دنامن . یقاب  تمواقم  هورگ  مان  هب  یزیچ  یلو ] ، ] دـنداد لیکـشت  بزح 

هک  - دندیـسریم تردـق  هب  اـی  میدرک ، ضرع  دـنتفریم . دـش ، ماـمت  دوبن ؛ یربـخ  اـھهورگ  زا  رگید  دـش ، لیکـشت  تموـکح  دـش و  فرطرب  لاغـشا  هکنآ  زا  دـعب  نکل  دـندیگنجیم 

یور تخـس ، یاھرگنـس  رد  هک  یناسک  نامھ  مدید ؛ اھروشک  زا  یـضعب  رد  نایعلاب  هدـنب  ار  نیا  دـندشیم ؛ راچد  مھ  تردـق  تافآ  هب  دندیـسریم ، تردـق  هب  هک  ییاھنامھ 

زا لبق  هک  یلاغترپ  یهدـنامرف  الثم  هک  دـندرکیم  راتفر  روجنامھ  ناشتیمکاح  نارود  رد  دـعب  دـندوب ، هدیـسر  تموکح  هب  ات  دـندوب  هدرک  هزرابم  لاس  دـنچ  نیمز ، یور  کاخ ،

مدوخ یددـعتم  دراوم  رد  هدـنب  ار  نیا  دوب ؛ تردـق  هب  ندیـسر  هزرابم  زا  فدـھ  درکیمن ؛ یقرف  دوب ، اھنآ  راتفر  لثم  مھ  اھنیا  راتفر  درکیم ؛ راتفر  دوب  مکاـح  روشک  نیا  رب  اـھنیا 

رد هک  یبازحا  زا  یضعب  لثم  دندادیم ؛ لیکشت  بزح  الثم  اھنیا  دندیسریم ، تردق  هب  نارگید  هن ، ای  دندادیم ؛ تیھام  لدبت  عقاو  رد  دشیم و  لکـش  نیا  هب  و  مدرک - هدھاشم 

ناشفدـھ اـیند ، یهمھ  رد  بازحا  اـھنآ  عبت  هب  یبرغ و  بازحا  نـالا  دوـب . تردـق  هب  ندیـسر  یارب  یهزراـبم  ناـشهزرابم  عـقاو  رد  مھ  اـھبزح  نآ  هک  تسھ  اـھروشک  نیمھ 

زورما ینعی  دروایبرد . نیا  تسد  زا  ار  تلود  ات  دنکیم  هزرابم  رگید  بزح  نآ  دعب  دریگب ؛ رایتخا  رد  ار  تلود  هکنیا  یارب  دنکیم  هزرابم  بزح  کی  ینعی  تسا ؛ تردـق  هب  ندیـسر 

رد اھام  هک  یزیچ  نآ  لثم  تسین ، بزح  نآ  داقتعا  دروم  یهیلاع  فراعم  میھافم و  هب  یگدیـسر  یارب  یرتسب  عقاو  رد  دوشیم - هدیمان  ایند  رد  بزح  ناونعهب  هچنآ   - بازحا

ار ناشدوخ  دننک  شالت  هک  یاهعومجم - کی  ای  یھاگشاب  کی  لثم   - دنشاب یھورگ  کی  هک  تسا  نیا  فدھ  تسین ؛ نیا  ایند  رد  زورما  دوب ، نامنھذ  رد  بزح  زا  بالقنا  لوا 

، دندشیم لح  اھیزوریپ  اب  تمواقم ، یاھهورگ  نیاربانب  دنکیمن . یتوافت  تسا ؛ یلبق  تموکح  یهساک  نامھ  شآ و  نامھ  تردق ، هب  دندیـسر  هک  دعب  تردق ؛ هب  دـنناسرب 

ناشیاھیھاگآ دنوشب ، رتهدنلاب  زورهبزور  دننامب و  یزوریپ  نارود  رد  ناشوج ، طش  کی  لثم  دتمم ، نایرج  کی  لثم  تمواقم ، یاھهورگ  هکنیا  دـندشیم . مامت  دـنتفریم ، بآ 

دیدج میھافم  هب  دننک ، ادـیپ  هعـسوت  تیفیک  ظاحل  زا  تیمک و  ظاحل  زا  دـننک ، تکرـش  لکـشتم  روطهب  دراد  جایتحا  اھنآ  هب  روشک  هک  یفلتخم  یاھنادـیم  رد  دوشب ، رتشیب 

. درادن هقباس  ایند  رد  یزیچ  نینچ  تسا ؛ هقباسیب  ایند  رد  نیا  تسا ، ام  جیسب  هکنانچنآ  دننک ، افیا  شقن  دنناوتب  هتفایدلوتون  یاھدربن  رد  دننک ، ادیپ  تسد 

بالقنا  / ١٠/١۵/١٣٩۴ ربھر  اب  ناتسناغفا  تلود  ییارجا  سیئر  رادید 

تمواقم و یهیحور  دـنتفگ : اکیرمآ ،» ریخا  یاھلاس  رد  یوروش و  سیلگنا ،  » تازواجت یرگلاغـشا و  لباقم  رد  ناتـسناغفا  مدرم  تمواقم  یهیحور  نیـسحت  اب  بالقنا  ربھر 

. دروایب ماود  ناتسناغفا  رد  هتسناوتن  یرگلاغشا  چیھ  هک  تسا  فورعم  خیرات  رد  قیمع و  رایسب  ناتسناغفا  مدرم  رد  یرادنید 

بالقنا  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ ربھر  اب  مانتیو  یروھمج  سیئر  رادید 

، یداصتقا عونتم  یاھهنیمز  هب  مانتیو ، یروھمج  سیئر  گناس » نات  گنارت   » یاقآ رادید  رد  هبنشهس )  ) زورما رصع  یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

و هنیم » یشوھ   » ریظن نآ  یهتسجرب  یاھتیصخش  مانتیو و  تلم  تمواقم  تعاجش و  دندرک : ناشنرطاخ  هراشا و  روشک  ود  طباور  شرتسگ  رد  یگنھرف  یراجت و  ینف ،

رایـسب یهنیمز  یلدـمھ ، میرکت و  نیا  دـشاب و  ربـتعم  مرتـحم و  ناریا ، تلم  مشچ  رد  امـش  تلم  هک  تسا  هدـش  بجوـم  ناـگناگیب ، یرگزواـجت  لـباقم  رد  پاـیج » لارنژ  »

. تسا اھیراکمھ  شیازفا  یارب  یبسانم 

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

دییامرفب ضرف  تافالتخا ، نیا  لح  رد  الاح  دوشب ؛ مامت  یتسیاب  تافالتخا  نیا  مینک ، لح  دیاب  ار  تافالتخا  نیا  میراد ، اکیرمآ  اب  یدایز  تافالتخا  میراد ، یرگید  تالکشم  ام 

رگا نکل  دنکیمن  لزانت  دوخ  یاھـشزرا  دوخ و  لوصا  زا  لباقم  فرط  دنکب ؛ دنک ، رظنفرـص  مھ  دوخ  یاھزمرق  طخ  زا  دـنک ، رظنفرـص  دوخ  لوصا  زا  دـشاب  روبجم  ناریا  تلم  هک 

. دوشب لدـبم  یاهتـسجرب  داصتقا  کی  هب  الثم  دـنک و  هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  زا  دـناوتب  روشک  هجیتن  رد  اـت  مینک ؛ فرطرب  ار  تالکـشم  اـت  مینک  لزاـنت  دـیاب  اـم  دـش ، مزـال 

نوناـق یاـیاضق  رد  یرگید  ماـجرب  هقطنم ، یاـیاضق  رد  یرگید  ماـجرب  ماـجرب ؛»  » میتشاذـگ ار  نیا  مسا  دـش و  قـفاوت  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  نیارباـنب  تسا . نـیا  ناـشفرح 

نیب رد  ار  قطنم  نیا  دـننکیم  یعـس  هک  تسا  یقطنم  نیا  مینک . یگدـنز  تحار  میناوتب  ام  اـت  دـیایب  دوجوهب  یتسیاـب  کـلذریغیلا  و ۴ و  و ٣  ماجرب ٢  روشک ؛ یـساسا 

لئاسم زا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  دـننک . لقتنم  هعماج  یمومع  راکفا  هب  هعماج  ناگبخن  یوس  زا  هعماـج و  ناـگبخن 

زا تیامح  زا  دنک ، رظنفرص  نیطسلف  یهلئسم  زا  دنک : رظنفرص  تسا ، اھنآ  هب  دنبیاپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھیگتسجرب  مکح  هب  مالسا و  مکح  هب  هک  یایساسا 

و دنکن ، یـسایس  تیامح  ینابیتشپ و  نیرحب - مدرم  لثم  نمی ، مدرم  لثم  هزغ ، مدرم  لثم  نیطـسلف ، تلم  لثم   - هقطنم نامولظم  زا  دنک ، رظنفرـص  هقطنم  رد  تمواقم 

هک تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  دـنکب . کیدزن  تسا ، نآ  ققحت  لابند  هب  اـکیرمآ  ینعی  لـباقم  فرط  هچنآ  هب  ار  دوخ  دوخ ، یاھهتـساوخ  لیدـعت  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

یهلئسم دناهدمآ و  رانک  یتسینویھص  میژر  اب  ناشیاھتلم  تساوخ  مغریلع  مالسا و  مکح  مغریلع  هقطنم ، یاھتلود  هقطنم و  یاھروشک  زا  یـضعب  زورما  هکنانچمھ 

یبرع یاھتلود  زا  یضعب  زورما  هکنانچمھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنک ؛ لمع  بیترت  نیمھ  هب  مھ  یمالسا  یروھمج  دناهداد ، رارق  رگید  لئاسم  عاعشلاتحت  ار  نیطـسلف 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 8 
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. دنک یتشآ  دیایب و  رانک  یتسینویھص  نمشد  اب  مھ  یمالسا  یروھمج  دننکیم ، زارد  یتسینویھص  نمشد  تمس  هب  یتسود  تسد  تحاقو ، لامک  اب 

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

 - دـنزادنایم هار  هب  شیامزر  هقطنم  یاھروشک  زا  یکی  اب  راب  کی  تقو  دـنچ  رھ  دراد ، هلـصاف  اـھنآ  روشک  اـب  رتمولیک  رازھ  دـنچ  هک  سراـف  جـیلخ  یهقطنم  رد  اـھییاکیرمآ 

دنلب اھنیا  لاجنج  دـنکیم ، شیامزر  دوخ  تینما  میرح  رد  دوخ و  طیحم  رد  دوخ ، یهناخ  رد  هک  یمالـسا  یروھمج  اما ] - ] دـنرادن یتیلوئـسم  چـیھ  اجنیا  رد  اھنآ  هکیلاـحرد 

یهمھ زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  لیلحت  نآ  یانعم  دندرک . ار  اھمادقا  نیا  امـش  ییاوھ  یورین  ای  امـش  ییایرد  یورین  ارچ  دـیدرک ، مادـقا  ارچ  دـیدرک ، شیامزر  ارچ  هک  دوشیم 

لیکشت هاپس  ارچ  تسا ، هدش  لیکشت  سدق  یورین  ارچ  الـصا  هک  دناشک  دنھاوخ  نیا  هب  ار  عوضوم  اجیردت  تسا ؛ رتالاب  مھ  نیا  زا  هیـضق  مینکب . رظنفرـص  یتسیاب  اھنیا 

، نمـشد لباقم  رد  یتقو  امـش  دسریم . اھاجنیا  هب  بلطم  دوشب ؛ هداد  قیبطت  مالـسا  اب  دیاب  یـساسا ، نوناق  قبط  یمالـسا  یروھمج  یلخاد  یاھتـسایس  ارچ  هدش ،

دنناسریم اجنیا  هب  ار  راک  مکمک  و  دوشیمن - فقوتم  نمـشد   - دیآیم ولج  نمـشد  دیدرک ، ینیـشنبقع  درک - مھاوخ  ضرع  ادعب  هک   - دینک یگداتـسیا  دیناوتیم  هکیلاحرد 

یدازآ فالخرب  اھنیا  دشاب ، یمالـسا  تعیرـش  مالـسا و  ماکحا  قبطرب  دـیاب  هیئاضق  یهوق  یمالـسا و  یاروش  سلجم  یمالـسا ، یروھمج  تلود  دـییوگیم  امـش  هکنیا  هک 

نابھگن یاروش  دنیوگب ]  ] هک دش  دھاوخ  یھتنم  اھهطقن  نیا  هب  ینیشنبقع  میدرک ، ینیشنبقع  رگا  دسریم . اھاجنیا  هب  مکمک  درادن ؛ لوبق  ار  اھنیا  مسیلاربیل  تسا و 

هک ماهدرک  ضرع  اھراب  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . اجنیا  فرح  درادرب ؟ ار  نیناوق  عرش  اب  تفلاخم  رطاخهب  نابھگن  یاروش  دیاب  ارچ  دراد و  هعماج  رد  یشقن  هچ 

ربانب دھاوخیم . ار  نیا  نمشد  دوشب ؛ یھت  یلکب  دوخ  یاوتحم  زا  اما  دنامب  ظوفحم  یمالـسا  یروھمج  تروص  تسا  نکمم  تسا . یمالـسا  یروھمج  تریـس  رییغت  نیا ،

رـش زا  دھاوخیم  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  رگا  دننکیم ، قیرزت  تلم  یمومع  راکفا  ناگبخن و  ناھذا  رد  دنراد  اھنآ  هک  یلیلحت  نیا  ربانب  هتـساوخنمشد و  لیلحت  نیا 

. درادرب تسد  دوخ  تینما  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  میھافم  زا  درادرب ، تسد  مالسا  زا  درادرب ، تسد  یمالسا  یروھمج  یاوتحم  زا  دیاب  دوشب ، تحار  اکیرمآ 

بالقنا  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  نیدلاردب  دیھش  هداوناخ  رادید 

نآ رد  صلاخ  رصانع  نموم ، رصانع  همھ  نیا  هک  میراد  غارـس  ام  ار  ییاج  رتمک  اعقاو  هنومن . نیمزرـس  کی  هب  هدش  لیدبت  تمواقم ، رـصانع  هللابزح و  دوجو  تکرب  هب  نانبل 

یادھـش نوخ  نیمھ  تکرب  هب  نیا  دراد و  رثا  هقطنم  نیا  یهمھ  یور  رب  انعم  ظاحل  زا  نکل  تسا ، کچوک  ییایفارغج  مجح  بسح  هب  نانبل  هکنیا  اب  دنـشاب . هتـشاد  روضح 

. دراد رثا  یلیخ  ادھش  نیا  نوخ  تسامش .

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

رھ یتلم و  رھ  تسا ؛ هطلس  ندرک  ریگارف  لابند  تسا ، هطلس  لابند  تسا ، هطلس  رابکتسا  تعیبط  تسا . بالقنا  فادھا  زا  یکی  رابکتسا ، یهطلـس  لباقم  رد  تمواقم 

. تسا بالقنا  فادھا  ریسم  سلجم ، نیا  تکرح  ریسم  تسا . بالقنا  فادھا  وزج  اھنیا  داتفا . دھاوخ  اھنآ  دنمک  رد  دش و  دھاوخ  ریسا  دنکن  تمواقم  هک  یماظن 

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

هکیتقو ات  هک  دـنکیم  نالعا  دـش ، شخپ  مھ  ام  نویزیولت  رد  هک  یاهماـنرب  کـی  رد  هدـش ، تبحـص  هک  ناریا  یاـھمیرحت  هب  عجار  تارـضح  نیا  زا  یکی  ریخا ، زور  دـنچ  نیمھ 

یزیچ نامھ  نیا  دینیبب ! دروخب ؛ ناکت  تسرد  تسین  مولعم  اھمیرحت  دنکیم ، کمک  هقطنم  رد  تمواقم  هب  تسا و  هقطنم  رد  تمواقم »  » رادفرط ناریا  یمالسا  یروھمج 

یهلئسم لابق  رد  امـش  رگا ] دینکیم  لایخ   ] هک متفگ  اجنیا  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، یـصوصخ  تاسلج  رد  نیلوئـسم  هب  مھ  متفگیم ؛ اھراب  اھراب و  نم  هک  تسا 

، دنوشب سویام  کشوم  یهیضق  زا  دیراد ؛ کشوم  ارچ  هک ]  ] دیآیم شیپ  کشوم  یهیضق  اقآ ، هن  دوشیم ؟ مامت  اکیرمآ  اب  امش  یهلئـسم  دینک ، ینیـشنبقع  یاهتـسھ 

شیپ رگید  یهیضق  کی  دیدرک ، ینیشنبقع  دیدرک ، لح  رگا  ار  هیضق  نیا  دینکیم ؛ تیامح  نیطسلف  زا  سامح ، زا  هللابزح ، زا  امـش  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  تمواقم  یهیـضق 

دیآیم

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

هب تمواـقم ، یهیحور  هب  یناـھج  یرامعتـسا  تاـیبدا  رد  دننمـشد . تمواـقم  داـھج و  یهیحور  اـب  اذـل  تسا ، رادـتقا  یاـھهیام  زا  یکی  تلم  رد  تمواـقم  داـھج و  یهـیحور 

یهیحور هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیا  مینکیم - رارکت  ار  اھنامھ  میریگیم و  دای  اھنآ  زا  مھ  ام  یھاگ  هنافـساتم  هک   - یوردنت تنوشخ ، دننزیم ؛ تنوشخ  تمھت  داھج ، یهیحور 

. روشک کی  یارب  تسا  رادتقا  یهیام  تداھش  داھج و 

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

، دراد قرف  تمواقم  نامزاس  نالف  اب  تمواقم  تلود  تسا . مھم  یلیخ  تمواقم  تلود  میا . « تمواقم تلود   » زورما ام  نم ! زیزع  ناناوج  نم ، زیزع  نادنزرف  نم ، زیزع  ناردارب 

لھا تسا ، یبلطهدایز  لھا  هک  یناھج  رابکتـسا  دننمـشد ؛ مھ  اھنآ  اب  هتبلا ] . ] دراد قرف  تمواقم  تیـصخش  نالف  اـب  دراد ، قرف  روشک  نـالف  رد  تمواـقم  ناـیرج  نـالف  اـب 

فلاخم مھ  تمواقم  یاھنامزاس  اب  اذـل ] ، ] تسا فلاخم  تمواقم  رـصنع  رھ  اب  تسا ، ملاع  یاـھتلم  یونعم  یداـم و  یاـھتورث  یهمھ  هب  یزادـناتسد  لـھا  تسا ، زواـجت 

تلود تسا ؛ تمواقم  تلود  یمالـسا  یروھمج  اجک ! دوشب ، لیکـشت  تمواقم  ساسا  رب  هک  تمواقم  تلود  اجک و  اھنیا  اما  تسا ، فلاخم  مھ  مواقم  یاھناسنا  اب  تسا ،

و تسا ، مھم  رایسب  نیا  دراد ؛ روشک  نوریب  روشک و  نورد  رد  عیسو  ذوفن  یهقطنم  دراد ، یللملانیب  تاکرح  دراد ، حلسم  یورین  دراد ، داصتقا  دراد ، تسایس  هک  تمواقم 

- نابلطتردـق نارکون  یوس  زا  هچ  نابلطتردـق ، یوس  زا  هچ   - ایند یاجهمھ  زا  اھینمـشد  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسین . هسیاقم  لـباق  یرگید  تمواـقم  رـصنع  چـیھ  اـب 

. تسا یمالسا  یروھمج  هجوتم 

. دریگیم رارق  رادـتقا  عضوم  رد  تمواقم  تلود  نداتـسیا . رادـتقا  عضوم  رد  ندـشن ، یبلطهدایز  میلـست  ندـشن ، ییوگروز  میلـست  ینعی  هچ ؟ ینعی  تمواقم » تلود  ، » بخ

؛ تسا لاعفنا  عضوم  یعافد و  کال  رد  نتفر  ورف  لـھا  هن  تسا ، اـھروشک  اـھتلم و  هب  یزادـناتسد  یبلطهطلـس و  لـھا  هن  تسا ، زواـجت  لـھا  هن  تمواـقم  تلود  دـینیبب ،

کال رد  میورب  دیاب  مینک ، رانکرب  یاهقطنم  یللملانیب و  یبلطرادـتقا  یبلطهطلـس و  تمھت  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  دـننکیم  لایخ  یـضعب  تسین . اھنیا  زا  مادـکچیھ 

ودع ٖهب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا   » عضوم رد  ام  هکلب  میریگیمن ، رارق  لاعفنا  عضوم  رد  میوریمن ، یعافد  کال  رد  تسین . یروجنیا  یعافد ؛

؟ هچ ینعی  هب » نوبھرت  « ؛» مکودـع ودـع هللا و  ٖهب  نوبھرت   » هب تسا  هدـش  ریبـعت  نآ  زا  هفیرـش  یهیآ  نیا  رد  هک  میریگیم  رارق  یعـضوم  رد  میریگیم . رارق  مکودـع )*(» هللا و 

تردـق یاراد  هـک  دریگیم  رارق  یھاـگیاج  رد  یمالـسا  یروـھمج  دـنیوگیم . یگدـنرادزاب » تردـق   » نآ هـب  زورما  یـسایس  تاـیبدا  رد  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  هـب » نوـبھرت  »

. دشابن رادتقا  نیا  دنھاوخیم  تسا ؛ هدنرادزاب  رادتقا  یاراد  تسا ؛ یگدنرادزاب 

 …« دیناسرتب ار  ناتدوخ  نمشد  ادخ و  نمشد  تاکرادت ،]  ] نیا اب  ات  دینک ، جیسب  هدامآ  یاھبسا  ورین و  زا  دیراد  ناوت  هچرھ  و  « ؛ یهیآ ۶٠ زا  یشخب  لافنا ، یهروس  )*( 

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

، تسا ینوناق  لثم ] ، ] هلب هتبلا  درادن .] هطلـس  زا   ] یرثات هنوگچیھ  دوب ؛ نیا  شیانعم  درک ، مالعا  یمالـسا  یروھمج  راعـش  ناونعهب  ماما  هک  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » نیا

یروھمج رد  تسا ؛ رگید  فرح  کی  ندوب ، نوناق  شـسکع  ندوبن و  نوناق  اما  تسا ؛ فرح  کـی  نیا  دوشیم ؛ فلخت  نوناـق  نیا  رد  مھ  ییاـج  کـی  یلو ] ، ] دوشیم هتـشاذگ 

یعطق و نوناق  دوشیم ، لیمحت  هطلـس  تحت  ریذپهطلـس و  روشک  کی  رب  هطلـس  ماظن  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  یهمھ  زا  ندمآ  نوریب  و  صلخت )*( دـش ؛ نوناق  نیا ]  ] یمالـسا

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 9 
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. دش ینیقی 

زیزع و ناتسود  نیا  لوق  هب  دش . هدافتسا  یمالسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  یهمھ  زا  اعقاو  ینعی  دنکب . یگداتـسیا  تسناوت  دنکب ، تمواقم  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  و 

یتسیرورت تکرح  هچ ؛ ینعی  رورت  هک  دنیبب  مھ  زورما  ینارھت  زورما و  لسن  دندرک - تبحص  بوخ  یلیخ  دندرک و  تبحص  زورما )**( یهثداح  نیا  هب  عجار  هک   - زیزع یاھناوج 

نیا دنتـسھ . یناـسکهچ  دـننکیم  هلمح  هک  ییاـھنآ  دـنوشیم و  هتـشک  یاهثداـح  کـی  رد  ـالثم  هاـنگیب  روطهب  رفن  جـنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  هک  دوشیم  یروجهچ  تسیچ ؛

هدافتـسا اتدوک  زا  دـندرک ، هدافتـسا  گنج  زا  دـندرک ، هدافتـسا  هلیـسو  نیا  زا  دوب . مکاح  تشاد و  رارمتـسا  ییاـجهمھ  عیـسو و  تروصهب  روشک  رد  لاـس  هس  ود  تیعـضو 

بالقنا دندشن ؛ قفوم  نکل  دندرک ، هدافتسا  میظع  تکرح  نیا  بالقنا ، نیا  ماظن ، نیا  هیلع  لیاسو  یهمھ  زا  دندرک ، هدافتسا  میرحت  زا  دندرک ، هدافتسا  تاغیلبت  زا  دندرک ،

. دروآ دوجو  هب  ار  یمالسا  ماظن  درک ، لیمحت  ناھج ] عضو  هب   ] ار شدوخ  درب ، شیپ  ار  شدوخ  دش ، قفوم 

نتفای ییاھر  )*( 

مدرم زا  یدادعت  ندش  یمخز  تداھـش و  هب  رجنم  هک  فیرـشلا ) هرـس  سدـق   ) ینیمخ ماما  ترـضح  رھطم  دـقرم  یمالـسا و  یاروش  سلجم  هب  یتسیرورت  یهلمح  )**( 

. دش

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 ،

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

ییاھهشقن دندرکیم و  هک  ییاھشالت  مامت  دیھدب . تسکش  دیروایبرد و  وناز  هب  ار  ربکتسم  یاکیرمآ  دیتسناوت  اھناوج - امش  نیمھ  ینعی   - یمالسا یروھمج  هقطنم ، رد 

ار تمواقم  رکفت  ار ، یبالقنا  رکفت  نیا  هک  دوب  نیمھ  عقاو  رد  اھنیا  یهمھ  فدھ  دـننک ؛ رود  یمالـسا  یبالقنا و  رکفت  زا  ار  هقطنم  نیا  هک  دوب ]  ] نیا یارب  دـندوب  هدیـشک  هک 

! دش سکعب  یلو ] ، ] دننک نفد  دنربب و  نیب  زا  ار  رکفت  نیا  هقطنم ، رد  هدرک  ادیپ  شرتسگ  هک 

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 

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 ،

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 

مھنآ دـناهداد ؛ تسکـش  ار  اھنآ  دناهتـشاد و  روضح  اھنآ  اب  یهلباقم  رد  هک  دـننکیم  اـعدا  زورما  دـندرکیم ، تیاـمح  راکـشآ  ریغ  راکـشآ و  شعاد  زا  زورید  هک  یناـسک  ناـمھ 

ار شعاد  میتسناوت  ام   » هک دیوگیم  درک ، نیا  زا  لبق  تعاس  دنچ  نیمھ  اکیرمآ  روھمجسیئر  هک  یقطن  نیا  رد  دناهتـشادن . یتلاخد  چیھ  اھنآ  تسین ، یزیچ  نینچ  غوردب !

دراو دندوب ، هرـصاحم  رد  شعاد  یلـصا  رـصانع  هک  ییاجنآ  دـندرک ؛ کمک  دـندش و  دراو  دنتـسناد ، مزال  هک  ییاجنآ  اھنآ  حـضاف ! حـضاو و  غورد  میھدـب ؛» تسکـش  هیروس  رد 

دنروایب و دوجو  هب  ار  ثیبخ  تادوجوم  نیا  دنتـسناوت  اھنآ  یدوعـس ، لاثما  یدوعـس و  لوپ  اب  دندوب ؛ رثوم  اھنآ  شعاد ، داجیا  رد  مھ  نآ ] زا   ] لبق دنداد . تاجن  ار  اھنآ  دـندش و 

. روجنیمھ مھ  نیا  زا  دعب  دھدب ؛ تاجن  ار  روشک  ود  نیا  تسناوت  اکیرمآ  لماوع  لباقم  رد  اکیرمآ و  لباقم  رد  تمواقم »  » اھتنم دنزادنیب ؛ هیروس  قارع و  تلم  ناج  هب 

بالقنا  / ١۶/١٣٩٧/٠۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

اب دنتـشاد  دصق  اھییاکیرمآ  دنتفگ : سنوت  رـصم و  رد  اکیرمآ  هب  هتـسباو  یاھتموکح  ینوگنرـس  زا  دعب  هژیوهب  هیروس  یایاضق  یادـتبا  رد  اکیرمآ  فادـھا  حیرـشت  اب  ناشیا 

اما دـننک  ناربج  تمواقم  رادفرط  تموکح  ینوگنرـس  اب  هیروس و  رد  ار  سنوت  رـصم و  رد  هدراو  یهبرـض  یبرع ، یاھروشک  رد  نامز  نآ  رد  هدـمآدوجوهب  طیارـش  زا  هدافتـسا 

. دناهدروخ تسکش  الماک  نونکا 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 10 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38277
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38872
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=39394
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=40426
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=40833
http://farsi.khamenei.ir


نیا زا  دراد و  یتاغیلبت  یاھهاگتسد  دراد ، کشوم  دراد ، بمب  نمشد  نوچ  هک  دننکن  روصت  یضعب  دینک . جیورت  دینک ، غیلبت  ار  هجنپیوق  نمشد  لباقم  رد  تمواقم  یهیرظن 

رھ زا   - یلمع ظاحل  زا  یرظن و  ظاحل  زا  لمع ؛ ماقم  رد  مھ  رظن ، ماقم  رد  مھ  تسا ؛ تسرد  لیصا و  یهیرظن  کی  تمواقم ، یهیرظن  ریخن ، مینک ؛]  ] ینیشنبقع ام  لیبق ،

مھ ناتدوخ و  نیب  رد  مھ  دینک ؛ نییبت  ار  تمواقم  یهیرظن  نیا  دـیناوتیم  بوخ  یلیخ  اھناوج  امـش  دـینک . نییبت  هک  تسا  نیا  یرظن  یانعم  دوش .] جـیورت   ] دـیاب تھج - ود 

رابکتـسا فدـھ  تسا ، هرطیـس  رابکتـسا  فدـھ  هک  ار  نیا  ار ، تمواقم  یهیرظن  رگید . یاھناوج  رگید و  یاھروشک  اـب  طاـبترا  رد  یتح  مھ  دـیراد و  رارق  اـجنآ  رد  هک  یطیحم 

. تسا نیا  رابکتسا  فدھ  هک  دننادب  دینک ، نییبت  همھ  یارب  تسا ، اھتلم  رب  یهطلس  تسا ، هطلس 

هراقهبش قطانم  رد  ییاھناوج  اقیرفآ ، لامش  رد  ییاھناوج  نانبل ، یاھناوج  هیروس ، یاھناوج  قارع ، یاھناوج  مینادیم ؛ اھناوج  قح  ام  ار  تمواقم  نایرج  یلمع ، ظاحل  زا 

یانعمهب اھنایرج  نیا  تیوقت  مینادـیم ؛ اھنیا  قح  ام  تسا ، اھنیا  قح  دناهداتـسیا ؛ دـننکیم ، تمواـقم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  هک  دنتـسھ  ییاـھناوج  تشم  کـی  اـھنآ ، فارطا  و 

. تسا تمواقم  یهیرظن  تیوقت 

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

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 

یریگولج وا  لکشم  زورما  دوب ، ناریا  یارب  ییادتبا  تاحیلست  دیرخ  زا  یریگولج  برغ  لکـشم  زور ، نآ  رگا  و  تسا . هقطنم  نیا  رـسارس  رد  تمواقم  هللابزح و  یهتـشارفارب 

دھاوخ درگلاب  امیپاوھ و  دـنچ  اـب  اـی  هتخورفدوخ  یناریا  دـنچ  اـب  هک  دوب  نآ  اـکیرمآ  ناـمگ  زور  نآ  رگا  و  تسا . تمواـقم  یاـھورین  هب  یناریا  یهتفرـشیپ  یاھحالـس  لاـقتنا  زا 

دناعم تلود  اھهد  زا  گرزب  فالتئا  کی  هب  جاتحم  ار  دوخ  یمالـسا ، یروھمج  اب  یتینما  یـسایس و  یهلباقم  یارب  زورما  دیآ ، قئاف  ناریا  تلم  یمالـسا و  ماظن  رب  تسناوت 

ناـیناھج و مشچ  رد  ناریا  تلم  یهتـسیاش  یلاـعتم و  یھاـگیاج  رد  نوـنکا  بـالقنا ، تکرب  هب  ناریا  دروـخیم . تسکـش  ییوراـیور ، رد  مھ  زاـب  هتبلا  دـنیبیم و  بوـعرم  اـی 

. تسا شیوخ  یساسا  لئاسم  رد  راوشد  یاھهندرگ  یسب  زا  هدرکروبع 

بالقنا  / ١٣٩٧/١٢/٠۶ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

رد یاهنومن  هب  هراشا  اب  دنتسناد و  دیدج  یاھهئطوت  یحارط  یارب  نانآ  شالت  اھییاکیرمآ و  تینابصع  بجوم  ار  هیروس  رد  تمواقم  نایرج  یزوریپ  یمالسا ، بالقنا  ربھر 

درک و در  ار  نآ  تیعطاق  اب  دیاب  هک  تسا  کانرطخ  یاھهئطوت  نیا  یهلمج  زا  دنتسھ ، نآ  داجیا  لابند  هب  هیروس  رد  اھییاکیرمآ  هک  لئاح  هقطنم  هلئـسم  دنتفگ : هنیمز  نیا 

. داتسیا نآ  لباقم  رد 

رگیدـکی یدربھار  قمع  هیروس  ناریا و  دـندرک : دـیکات  دندرمـشرب و  اھنآ  یاھیحارط  زا  رگید  یاهنومن  ار  هیروس  قارع و  زرم  رد  رثوم  روضح  یارب  اھییاکیرمآ  همانرب  ناشیا ،

. دننک یتایلمع  ار  دوخ  یاھهشقن  تسناوت  دنھاوخن  نانمشد  ساسا  نیا  رب  تسا ، یدربھار  رمتسم و  طابترا  نیا  هب  هتسباو  تمواقم  نایرج  تردق  تیوھ و  دنتسھ و 

یاھروشک یخرب  اب  ار  هیروس  هک  دوب  نیا  نانمشد  هابتشا  دندرک : ناشنرطاخ  هراشا و  زین  هیروس  هیضق  رد  نانمشد  یتابساحم  یاطخ  کی  هب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوب نآ  ناگدناشنتسد  اکیرمآ و  هیلع  مایق  عقاو ، رد  تمواقم و  تھج  رد  مدرم  تکرح  اھروشک  نآ  رد  هکیلاح  رد  دنتفرگ ، هابتشا  یبرع 

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 

اب دـنادیم و  تمواـقم  تکرح  ناـیرج و  هب  کـمک  ار  راـک  نیا  اریز  دوب ، دـھاوخ  هیروس  تلم  راـنک  رد  هتـشذگ  نوچمھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  دـندرک : ناـشنرطاخ  ناـشیا 

. دنکیم راختفا  تمواقم  زا  تیامح  هب  بلق ، میمص  زا  یداقتعا 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

: دنراد زایتما  دنچ  دناهدیسر ، تداھش  هب  ساسح ، یاھزرم  یتدیقع و  یاھزرم  زا  عافد  رد  تقیقحرد  هک  امش  یادھش 

...

هک الثم  اجنآ  میورب  الاح  ام  اجک ! هیروس  اجک ، بلح  الثم  اجک ، اجنیا  بخ  هک  دـننکیم  رکف  ناـشدوخ  اـب  دـنرادن  ار  تریـصب  نیا  هک  یناـسک  تسا . تریـصب  رگید  تیـصوصخ ] ]

الا مھراد  رقع  یف  موق  یزغ  ام  - » دـیاین مدای  دـیاش  تسرد  ترابع  الاح   - هک دومرف  ترابع  نیا  هب  بیرق  مالـسلاهیلع ])  ) یلع ترـضح  . ] تسا یتریـصبیب  رثا  رد  نیا  هچ ؟

یروـھمج راـختفا  درک . بوکرـس  شدوـخ  یاـھزرم  رد  دـیاب  ار  نمـشد  دـتفیب . هناـخ  زا  عاـفد  رکف  هب  مدآ  دـعب  مدآ ، یهناـخ  رد  دـیایب  نمـشد  هک  دـنام  رظتنم  دـیابن  ( ٢ (؛» اولذ

. لما یاھورین  ای  تمواقم  یاھورین  ای  هللابزح  یاھورین  ای  نامدوخ  یاھورین  ای ] الاح  [ ؛ میراد ورین  یتسینویھـص  میژر  یاھزرم  ترواجم  رد  ام  هک  تسا  نیا  زورما  یمالـسا 

یارب مالـسا و  یارب  نیا  میراد . ورین  اـھنیا  رـسالاب  اـجنآ ، زورما  اـم  تسا . نیا  رطاـخهب  دـنکیم ، تلاـخد  ارچ  یمالـسا  یروـھمج  دـنیوگیم  دنایـضاران و  ردـقنیا  اـھنیا  هـکنیا 

راکهچ دـنراد  هک  دـندیمھفیم  دنتـشاد ، ار  تریـصب  نیا  دندیـسر ، تداھـش  هب  قارع و  رد  ای  هیروس  رد  دـنتفر  هک  ییاـھناوج  تسا . یگرزب  راـختفا  یلیخ  یمالـسا  یروھمج 

. دننک عافد  دنتفر  دندیمھف و  ار  هیضق  اھهچب  نیا  تسیچ ؛ هیضق  هک  دنمھفیمن  دناهتسشن  هناخ  رد  اجنیا  هدع  کی  دننکیم .

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دھدب . اھنآ  هب  ار  مزال  تیفرظ  دنک و  کمک  هعماج  یمومع  تکرح  ندوب  روحم  ناش  شقن و  رد  ار  ناوج  لسن  دناوتیم  هک  ییاھراک  زا  ییاھهنومن 

...

. دناهدرک ار  اھراک  نیا  اھهعومجم  زا  یضعب  مدرک  هراشا  هک  روط  نیمھ  تسا .]  ] ناھج لئاسم  للملانیب و  لئاسم  اب  طابترا  رد  یتضھن  یاھهورگ  لیکشت  رگید  راکھار  کی 

ام هب  هدوب ، مھ  یبوخ  تاسلج  دـندش ، عمج  دـندمآ ، رگید  یاھناتـسرھش  یـضعب  رد  ای  نارھت  رد  هک  تمواقم  یاھروشک  لاعف  یاھوجـشناد  زا  دـندرک  توعد  دـینک  ضرف 

لئاسم دننکب : لابند  ار  اھراک  نیا  دنوشب و  لیکـشت  ییاھهورگ  مالـسا . ناھج  لئاسم  یهنیمز  رد  ندـش  لاعف  ینعی  درک ؛ دوشیم  اھراک  لیبق  نیا  زا  دیـسر و  شربخ  مھ 

رد ام  ثحب  لباق  لئاسم  زا  یکی   - اپورا یاھناملسم  هب  طوبرم  لئاسم  رامنایم ، یاھناملسم  هب  طوبرم  لئاسم  نیرحب ، یهلئسم  نمی ، یهلئسم  نیطسلف ، لئاسم  هزغ ،

یسررب لباق  سیراپ  ثداوح  الثم  هدمآ ؛] شیپ   ] اھروشک زا  یضعب  رد  هک  یثداوح  یهلئسم  تسا - یناتـساد  بخ  هک  دنیاپورا  یاھناملـسم  ییوجـشناد  لاعف  یاھطیحم 

؛ دوشب لاعف  دناوتیم  ییوجشناد  یهعومجم  کی  هقطنم  ثداوح  ثداوح و  نیا  اب  یهطبار  رد  ینعی  تسا ، ندش  لاعف  لباق  تسا ، هعلاطم  لباق  تسا ،

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

تردق لباقم ، یهطقن  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هقطنم ؛ زا  رتارف  یتح  یزکارم  رد  هقطنم و  رد  تسا ؛ هتشذگ  لاس  لھچ  رد  تیعـضو  نیرتمجـسنم  رد  تمواقم  یهھبج  زورما 

نیا ام  دناهتفر ؛ نییاپ  دناهدرک و  لزنت  بتارمب  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  زا  یتسینویھص ، میژر  تثابخ  یزیگناهنتف و  تردق  اکیرمآ ، یرابکتـسا  تردق  تسا ؛ یرابکتـسا 

ام تابساحم  رد  دیاب  دتفایم ، دراد  هداتفا و  یتاقافتا  هچ  اکیرمآ  یداصتقا  یعامتجا و  عضو  رد  ای  اکیرمآ  یسایس  عضو  رد  هکنیا  مینک . ظاحل  دیاب  نامدوخ  تابـساحم  رد  ار 

. دوشب دراو 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 11 
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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 

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

نیرتگرزب دراد . رارق  نابز  داژن و  بھذم و  رھ  اب  ناناملسم  یسایس  لئاسم  یهمھ  سار  رد  هک  تسا  نیطسلف  یهلئسم  مالـسا ، ناھج  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  زورما 

هرداصم شتیوھ - تمرح و  شیاھییاراد ، هعرزم و  هناخ و  شنیمزرـس ،  - تلم کی  زیچ  همھ  روآدرد ، یارجاـم  نیا  رد  تسا . هداـتفا  قاـفتا  نیطـسلف  رد  ریخا  یاـھنرق  ملظ 

کـمک دـنمزاین  راـک  یهجیتن  یلو  تسا ؛ نادـیم  رد  رتهناعاجـش  رتروشرپ و  زورید  زا  زورما  هتـسشنن و  اـپ  زا  هتفریذـپن و  ار  تسکـش  یھلا  قیفوت  هب  تلم  نیا  تسا . هدـش 

تلم طقف  هن  یرـشب و  یهعماج  قح  رد  یتیانج  دوشیم ، یزاسهنیمز  شنئاخ  ناھارمھ  ملاظ و  یاکیرمآ  یهلیـسو  هب  هک  نرق  یهلماعم  دنفرت  تسا . ناناملـسم  یهمھ 

رابکتسا یهھبج  رگید  یاھدنفرت  یهمھ  ار و  نآ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میناوخیم و  ارف  نمشد  رکم  دیک و  نیا  تسکـش  یارب  لاعف  روضح  هب  ار  ناگمھ  ام  تسا . نیطـسلف 

. مینادیم تسکش  هب  موکحم  تمواقم ، یهھبج  نامیا  تمھ و  ربارب  رد  ار 

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 

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 

اھنیا تمواقم ، روحم  ناونع  هب  دراد  دوجو  اقیرفآ  لامش  ام و  یهقطنم  نیمھ  رد  یاهدیدپ  کی  زورما  تمواقم . روحم  ناگبخن  یروآدرگ  مالـسا ؛ ناھج  ناگبخن  یروآدرگ  الثم ]

، رگید یاـھاج  رد  اـکیرمآ ، دوخ  رد  اـپورا ، رد  یروشک ؛ رھ  رد  ملاـع  یوـجقح  یاـھهبخن  یروآدرگ  یتـح  اـی ] [ ؛ اـھنیا اـب  ندرک  رارقرب  طاـبترا  اـھنیا ، یروآدرگ  دـنراد ؛ یناـگبخن 

یاھفرح دینک  رارقرب  طابترا  دینک و  مھافت  دـینک و  لماعت  اھنآ  اب  دـیناوتب  رگا  دـندرگیم ، قح  فرح  تسرد و  فرح  لابند  دنتـسھ ، یوجقح  دـنبلطقح ، هک  دنتـسھ  یناسک 

کاپ و شناد  دـیناوتیم  امـش  دریگیم ، تروص  طابترا  نیا  اـب  هک  ییاـھیزاسداھن  رد  طاـبترا و  نیا  رد  تقو  نآ  دـینک ، رارقرب  طاـبترا  اـھنیا  اـب  دـیناوتیم  دـنراد  لوبق  مھ  ار  اـمش 

. دینک لقتنم  ار  تسرد  یهشیدنا  ار ، تفارشاب 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

، تسا مالسا  توق  نیعبرا  ییامیپهار  هوق . نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا  و  تسا ؛ نیعبرا  ییامیپهار  نآ ، دنکیم و  هدھاشم  دراد  مالسا  یایند  زورما  ار  توق  قیداصم  زا  یکی 

جوا هلق و  تمـس  هب  نیـسح ، تمـس  هب  البرک ، تمـس  هب  دـنتفایم  هار  ینویلیم  میظع  عاـمتجا  روج  نیا  هک  تسا  یمالـسا  تمواـقم  یهھبج  توق  تسا ، تقیقح  توق 

. دنریگب سرد  وا  زا  دیاب  ملاع  ناگدازآ  یهمھ  هک  تداھش  یراکادف و  راختفا 

شترا  / ١٣٩٨/٠٨/٠٨ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

وزج شترا  روشک  نیا  یاھـشخب  زا  یـضعب  رد  بالقنا ، لـیاوا  رد  یجراـخ  یاھتردـق  هب  یهتـسباو  ناـبلطهیزجت  اـب  یهلباـقم  رد  درک ؛ یناـشفناج  شترا  اھنادـیم  یهمھ  رد 

نیمھ سدقم  عافد  یزوریپ  زا  دعب  یاھلاس  ینابزرم  رد  دوب ؛ ریگمـشچ  روضح  شترا  روضح  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  درک ؛ شالت  دـش و  نادـیم  دراو  هک  دوب  ییاھورین 

هتـشون دـش و  دـھاوخ  مالعا  دـش و  دـھاوخ  نشور  اھنیا  هدـنیآ  رد  شدوخ  تقو  رد  هدـش و  تبث  اـھنیا  هک  هدرک  اـفیا  شقن  شترا  تمواـقم ، یهھبج  زا  یناـبیتشپ  رد  روج ؛

. دش دھاوخ  شخپ  دش و  دھاوخ 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

، دـنھدب ماجنا  دنتـسناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ناریا و  هیلع  ناریا و  یهرابرد  اکیرمآ ، هارمھ  یهطلـس  ماـظن  اـکیرمآ و  هک  یراـک  رھ  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب 

ماجنا دـنھدب ، ماجنا  هدوب  نکمم  یراک  رھ  دـنھدب ؛ ماجنا  هدـشیمن  لیالد  نآ  رطاخ  هب  هتـشاد ، دوجو  یلیالد  کی  دـننکب ، هدـشیمن  نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دـناهداد ؛ ماجنا 

رھ مکحتسم ، یانب  نیا  هدرک ؛ ادیپ  رادتقا  زورهبزور  ٰیبوط ، یهرجش  هبیط ، یهرجش  نیا  میظع ، تخرد  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  و  ینمـشد . رد  دناهداد 

نایرج تمواـقم ، یاـھورین   » مییوگیم اـم  هکنیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اـنعم  تمواـقم  یهژاو  هک  تسا  اـجنیا  تقو  نآ  دـشکیم . نمـشد  خر  هب  ار  شدوخ  هتـشذگ  زا  رتمکحتـسم  زور 

هاجنپ شیپ ، لاس  دص  یمالـسا ، میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  هدرک  دنلب  رـس  رـصاعم  نارود  رد  مالـسا  مان  هب  یتقیقح  کی  ینعی  نیا ؛ ینعی  تمواقم ،» یهھبج  تمواقم ،

رد دنھاوخیم  دنراد ، هک  یناوت  رھ  اھنآ  هدمآ ؛ دوجو  هب  نیا  دنکیم ؛ مادـقا  تلادـع  یدازآ و  یارب  دریگیم و  مکحم  ار  هطلـس  ماظن  نابیرگ  هک  دراد  دوجو  زورما  دوبن ، شیپ  لاس 

. نیا ینعی  تمواقم  تسا ؛ مزال  تماقتسا  مھ  تسا ، مزال  توعد  مھ  ( ۵ (؛» مقتساو عداف  کلٰذلف   » هک تسا  اجنیا  دننارب ؛ بقع  ار  نیا  هک  دنھدب  جرخ  هب  نیا  لباقم 

وا  / ١٣٩٨/١٠/١٣ هارمھ  یادھش  ینامیلس و  مساق  دبھپس  دیھش  رادرس  تداھش  یپ  رد  بالقنا  ربھر  تیلست  مایپ 

! ناریا زیزع  تلم 

رد هناعاجش  هناصلخم و  تدھاجم  اھلاس  دنتفرگ . شوغآ  رد  ار  ینامیلس  مساق  رھطم  حور  نادیھـش ، یهبیط  حاورا  بشید  دش . ینامـسآ  مالـسا  راختفارپ  گرزب و  رادرس 

نیرتیقش تسد  هب  وا  کاپ  نوخ  دیناسر و  الاو  ماقم  نیا  هب  ار  زیزع  ینامیلس  ماجنارس  ادخ ، هار  رد  تداھش  یوزرآ  اھلاس  ملاع و  رارـشا  نیطایـش و  اب  هزرابم  یاھنادیم 

یهنومن وا  منکیم . ضرع  تیلـست  ناریا  تلم  هب  کیربت و  وا  دوخ  رھطم  حور  هب  هادـف و  انحاوا  هللاهیقب  ترـضح  هاگـشیپ  هب  ار  گرزب  تداھـش  نیا  تخیر . نیمز  رب  رـشب  داـحآ 

نیا یهمھ  رد  وا  یهفقویب  شالت  شاداـپ  تداھـش  دـینارذگ . ادـخ  هار  رد  داـھج  هب  ار  دوخ  رمع  یهمھ  وا  دوب ، ینیمخ  ماـما  بتکم  مالـسا و  ناگدـشتیبرت  زا  یاهتـسجرب 

نوخ هب  ار  دوخ  دیلپ  تسد  هک  تسا  یناراکتیانج  راظتنا  رد  یتخس  ماقتنا  یلو  دش ، دھاوخن  هتسب  فقوتم و  وا  هار  وا و  راک  یھلا  یهوق  لوح و  هب  وا  نتفر  اب  دوب ، نایلاس 

زین و   - ناتـسود یهمھ  دـنیوا . هاوخنوخ  تمواـقم  ناگتـسبلد  یهمھ  تسا و  تمواـقم  یللملانیب  یهرھچ  ینامیلـس  دیھـش  دـندولآ . بشید  یهثداـح  یادھـش  رگید  وا و 

زیزع راکادف و  رادرـس  نادقف  تسا . کرابم  هار  نیا  نادھاجم  راظتنا  رد  یعطق  یزوریپ  تفای و  دھاوخ  همادا  فعاضم  یهزیگنا  اب  تمواقم  داھج  طخ  دننادب  نانمـشد - یهمھ 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 12 
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. درک دھاوخ  رتخلت  ار  ناراکتیانج  نالتاق و  ماک  ییاھن  یزوریپ  هب  نتفای  تسد  هزرابم و  یهمادا  یلو  تسا  خلت  ام 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

زا یکی  ار  توغاط  نارود  ناریا  هک  تسینویھص  رصانع  ندنار  نوریب  ینعی  اھمدق  نیلوا  زا  دوشگ . نیطسلف  یارب  یهزرابم  رد  یدیدج  لصف  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  عولط 

یاـھتیلاعف گرزب و  یاـھراک  اـت  تفن ، ناـیرج  عـطق  نیطـسلف و  یگدـنیامن  هب  تسینویھـص  میژر  یمـسر  ریغ  ترافـس  لـحم  ندرپـس  دندرمـشیم و  دوـخ  نما  یاـھهاگیاپ 

میژر رب  راک  تمواقم ، یهھبج  روھظ  اب  تفکـش . اـھلد  رد  هلئـسم  لـح  هب  دـیما  دـش و  هقطنم  لـک  رد  تمواـقم » یهھبج   » ندـمآ دـیدپ  بجوم  همھ  یـسایس ، یهدرتسگ 

مھ نآ  زا  عافد  رد  اکیرمآ  نانآ  سار  رد  میژر و  نآ  نایماح  شالت  یلو  هللااشنا - دـش  دـھاوخ  مھ  رتتخـس  یـسب  هدـنیآ  رد  هتبلا  و   - دـش رتتخـس  تخـس و  یتسینویھص 

اھنت هن  نیطسلف  یاھزرم  نورد  رد  یمالسا  داھج  سامح و  یهزیگنارپ  یاھهورگ  لیکـشت  نانبل و  رد  هللابزح  راکادف  ناوج و  نموم و  یورین  شیادیپ  تفای . شیازفا  تدشب 

یاھهمانرب ردص  رد  ار  یبرع  یهعماج  نورد  زا  هقطنم و  نورد  زا  یریگرای  درک و  همیسارس  برطضم و  مھ  ار  یبرغ  نارگهزیتس  رگید  اکیرمآ و  هکلب  تسینویھـص  نارادمدرس 

یخرب یبرع و  یاھتلود  نارادمدرس  یضعب  راتفگ  راتفر و  رد  زورما  نانآ ، مجحرپ  راک  یهجیتن  داد . رارق  بصاغ  میژر  زا  یرازفامرن  یرازفاتخـس و  یاھینابیتشپ  زا  سپ  نانآ 

. تسا همھ  مشچ  یولج  راکشآ و  برع ، یگنھرف  یسایس و  نئاخ  نالاعف 

شیپ تردق  رصانع  نوزفازور  بذج  هدنیازف و  دیما  رادتقا و  هب  ور  تمواقم  یهھبج  هک  توافت  نیا  اب  دنکیم ، روھظ  هزرابم  یهنحص  رد  یعونتم  یاھتیلاعف  وس ، ود  رھ  زا  زورما 

. دوشیم رتناوتمک  رتسویام و  رتیھت و  زور  هب  زور  رابکتسا  رفک و  ملظ و  یهھبج  سکعب ، دوریم و 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

تمواقم یهھبج  تشپ  هب  اھیریگرد  لاقتنا  رد  اھتسینویھـص  اکیرمآ و  تسایـس  دـنامب ، رود  مالـسا  ناھج  یماـظن  یـسایس و  ناـگبخن  رظن  زا  دـیابن  هک  یمھم  یهتکن 

یخرب رد  هباشم  یایاضق  و  قارع ، رد  شعاد  دـیلوت  و  بیرخت ، رورت و  و  نمی ، رد  یزورهنابـش  راتـشک  یماظن و  یهرـصاحم  و  هیروس ، رد  یلخاد  یاـھگنج  یزادـناهار  تسا .

یاـھروشک نارادمتــسایس  یخرب  تـسا . تسینویھــص  مـیژر  هـب  نداد  تـصرف  تمواـقم و  یهـھبج  ندرک  مرگرــس  یارب  ییاھدـنفرت  یگمھ  هـقطنم ، یاـھروشک  زا  رگید 

یدج یهبلاطم  تساوخ و  اتدمع  زیمآتثابخ ، تسایس  نیا  یارجا  زا  یریگولج  هار  دناهتفرگ . رارق  نمـشد  یاھدنفرت  نیا  تمدخ  رد  هتـسناد  یخرب  هتـسنادان و  ناملـسم 

. تسا مالسا  ناھج  رسارس  رد  دنمتریغ  ناناوج 

سامح  / ١۴/١٣٩٩/٠۴ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  خساپ 

اب ادـتبا  ار  اھینیطـسلف  ملـسم  قوقح  عییـضت  دوخ و  یبلطهعـسوت  دربھار  تسا ، هدـش  لمحتم  یناربج  لباق  ریغ  یاھتسکـش  ینادـیم  یهصرع  رد  هک  نوبز  نمـشد 

لقع قطنم  اب  نیطسلف  عاجش  تلم  تمواقم و  نایرج  نکل  و  دیامنیم ، لابند  شزاس  حلـص و  حرط  هرکاذم و  گنرین  اب  هاگنآ  مولظم و  یهزغ  یهرـصاحم  یداصتقا و  راشف 

میقتـسم طارـص  نیمھ  رد  مھ  سپ  نیا  زا  هدز و  مقر  ار  فرـش  تزع و  ریـسم  دوخ  یندزلاـثم  یگداتـسیا  اـب  هتـشذگ  نوچمھ  هتفاـتنرب و  ار  اـھنآ  عیمطت  دـیدھت و  هبرجت ، و 

ترصن بلج  هدوب ، رثوم  نمشد  موش  یاھهشقن  یزاسیثنخ  رد  ینیطسلف  یاھنایرج  مدرم و  یگچراپکی  تدحو و  یرایـشوھ ، ظفح  اعطق  هللااشنا . درک  دھاوخ  تکرح 

. تشاد دھاوخ  هارمھ  هب  ار  یھلا 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هب لیامتم  یبھذـم  رھاظب  ناـیرج  کـی  زورب  یهلئـسم  نیا  تسھ . تاـکن  یلیخ  دروم ] نیا  رد  [ ؛ دوب شوھزیت  یلیخ  دوب ، یـشوھزیت  تیارد و  یاراد  ینامیلـس ) دیھـش  )

زا دروآ  مسا   - مالـسا یاـیند  عضو  رد  منیبـیم  مراد  نم  هک  یزیچ  نآ  قبط ]  ] تفگ تفگ . نم  هب  هک  درک ؛ ینیبشیپ  لـبق  اھتدـم  ناـشیا  ار  تمواـقم  هیلع  اـھهقرف و  زا  یکی 

طابترا اھروشک  اب  هک  یروما  یهرادا  رد  دوب . یـشوھاب  مدآ  دوب ، یتیارداب  مدآ  دـمآ . دوجو  هب  شعاد  یتدـم  زا  دـعب  دـیآیم ؛ دوجو  هب  دراد  ینایرج  کی  اـھروشک - زا  یـضعب 

. دوب تیارداب  نوگانوگ ؛ لئاسم  رد  میدوب  طابترا  لاح  رد  امئاد  ام  بخ ، مدرکیم . سح  الماک  هدنب  ار  نیا  درکیم ؛ راتفر  تیارد  لقع و  لامک  اب  دوب ، لیخد  اھنآ  رد  وا  تشاد و 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یمدرم تکرح  نیمھ  اکیرمآ  هب  یلیـس  نیرتمھم  نامز ، نآ  ات  دـش و  هدز  اکیرمآ  هب  هک  دوب  یتخـس  یلیـس  نیلوا  داتفا ، قاـفتا  ینامیلـس  دیھـش  تداھـش  رد  هچنآ  هتبلا 

یلیس نیا  رابکتسا ؛ چوپ  یهنمیھ  رب  یرازفامرن  یهبلغ  زا  تسا  ترابع  رتتخس  یلیس  نکل  دندز ؛ یایلیس  کی  اھردارب  بخ  هک  مھ  دعب  تفرگ ؛ ماجنا  هک  دوب  یمیظع 

هب ار  تخـس  یلیـس  نیا  دننکـشب و  ار  یرابکتـسا  یهنمیھ  نیا  تمھ ، اب ]  ] ام نموم  ناگبخن  ام و  یبالقنا  ناـناوج  یتسیاـب  دوشب . هدز  دـیاب  هک  تسا  اـکیرمآ  هب  تخس 

یلیـس نیا ، دـنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیاب  هک  دـبلطیم  ار  تمواقم  یاھتـسایس  اھتلم و  تمھ  نیا  هک  تسا  هقطنم  زا  اکیرمآ  جارخا  مھ  یکی  کی ؛ نیا  دـننزب ، اـکیرمآ 

. تسا تخس 

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 

« تمواقم هھبج   » 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 15هاگياپ  هحفص 13 
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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

...

یاـپ نآ  رب  هدرک و  لـمع  نآ  هب  میاهتفگ و  هراومھ  ار  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تمواـقم  رادفرط  یماـح و  تسا ، تمواـقم  یهھبج  رادفرط  یماـح و  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. مینکیم موکحم  ار  عیبطتلا ) هیلباق   ) یریذپعیبطت تسایس  مینکیم ؛ موکحم  ار  یزاسیداع »  » زیمآتنایخ تکرح  ام  میاهدرشف .

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 

اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 

هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

ییوگروز لباقم  رد  تمواقم  یهھبج  تمواقم و  رکف  دـش ... دـھاوخ  مکاح  ناـھج  رب  یدـیدج  مظن  دـنکیم و  ادـیپ  رییغت  دراد  ناـھج  ینونک  مظن  هک  دراد  دوجو  یداـیز  مئـالع 

ار و ایند  مدرم  دندرک ، عورش  ار  رامعتـسا  دنداتفا و  ولج  دش و  یتعنـص  بالقنا  هک  یتقو  زا  اھییاپورا  نوچ  تسا . یمالـسا  یروھمج  شرکتبم  هک  تفای ، دھاوخ  شرتسگ 

اھتردق و و  رگهطلـس ، یاھتلود  هب  دوشیم  میـسقت  ایند  ینعی  تسا ؛ ایند  یمتح  لباقتم  یهصح  ود  ییوجهطلـس  یریذپهطلـس و  هکنیا  هب  دنداد  تداع  ار  ایند  یاھروشک 

، دننک لوبق  ار  یبرغ  یاھتردق  یهطلـس  یتسیاب  هک  دنتـشاد  لوبق  همھ  هدرک . ادـیپ  همادا  نرق  دـنچ  هطلـس  ماظن  نیا  هدوب و  عضو ]   ] نیا ریذپهطلـس ؛ یاھروشک  اھتلود و 

نآ یبرغ . هن  یقرـش و  هن  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یبرغ » هن  یقرـش و  هن   » تفگ ایند  رد  هک  یـسکلوا  دننک ... لوبق  ار  اھنآ  یراذـگمان  یتح  دـننک ، لوبق  ار  اھنآ  گنھرف  یتح 

؛ دنشاب نآ  هب  لصتم  ای  دنـشاب  نیا  هب  لصتم  ای  دندوب  روبجم  ایند  یاھروشک  یهمھ  نآ . هن  نیا ، هن  دومرف : ناشیا  یوروش . اکیرمآ و  نیب  دوب  هدش  میـسقت  ایند  تردق  زور 

اھیلیخ اـم  یهقطنم  رد  زورما  هدرک . ادـیپ  جاور  مکحم  صرق و  فرح  نیا  قـطنم ، نیا  هیحور ، نیا  نآ . هن  نـیا ، هـن  هـک  تـفگ  ناـشیا  اـما ] ، ] ار ناـشدوخ  دنتـسنادیم  راـچان 

لثم دنریگیم ، مھ  هجیتن  یرایـسب  دراوم  رد  دننکیم و  مھ  تمواقم  دنتمواقم و  هب  دـقتعم  دـنتمواقم ، لھا  دـننادیم ، تمواقم  یهھبج  هب  هتـسباو  ار  ناشدوخ  هک  دنتـسھ 

. دنتفرگ یزاگ  طوطخ  میسقت  یهیضق  رد  هللابزح  تکرب  هب  اھینانبل  هک  یاهجیتن  نیمھ 

ینامیلس  / ١۴٠١/١٠/١١ مساق  جاح  دیھش  تشادگرزب  داتس  یاضعا  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

هچ قارع ، رد  هچ  شعاد ، اب  یهلباقم  رد  ینامیلس  دیھش  شالت  یور  دوشیم  هیکت  رتشیب  منیبیم  منکیم ، هاگن  نم  اھالاح  ینامیلس ] دیھش  یراک  تایصوصخ  دروم  رد  ]

داد و یبوخ  ناحتما  درک ، تکرح  بوخ  دش ، دراو  بوخ  نادیم  نیا  رد  ینامیلس  دیھـش  تسھ و  دوب و  یتفآ  شعاد  اعقاو  دوب . یمھم  راک  یلیخ  نیا  هتبلا  هلب ، هیروس . رد 

، درکیم ادـیپ  دـشر  زورهبزور  روط  نیمھ  تشاد  هک  ار  گرزب  یهلئاـغ  نیا  تخادـنا و  راـک  هب  هیـضق  نیا  رد  مدرک ، هراـشا  اـھنآ  زا  یـضعب  هب  هک  ار  یدرف  تایـصوصخ  نآ  یهمھ 

راک دوب . ینامیلـس  دیھـش  یاھراک  زا  یکی  نیا  هکلب ] [ ؛ دوبن نیا  ینامیلـس  دیھـش  مھم  راـک  اـھتنم  تسا  یمھم  شخب  نیا  دز ؛ ار  نآ  یاـھهشیر  زا  یلیخ  درک و  فقوتم 

نآ یور  اـکیرمآ  تسا ، ساـسح  نآ  یور  رابکتـسا  هک  یزیچ  ناـمھ  دوـب ؛ هقطنم  رد  تمواـقم  یهھبج  تیوـقت  دوـب ، راـک  نـیا  لاـبند  شتیلوئـسم  لوا  زا  ناـشیا  هـک  رتمـھم 

ای هعومجم  نالف  ای  تلود  نالف  زا  ارچ  دیراد ؟ روضح  هقطنم  رد  ارچ  امـش   » هک نیا  دروم  رد  دننکیم  هلداجم  دننکیم ، هجاحم  ام  اب  بترم  نوگانوگ  یایاضق  رد  تسا ، ساسح 

. تمواقم یهلئسم  ینعی  دینکیم »؟ تیامح  صخش  نالف 

ذوفن لباقم  رد  هکلب ] ، ] تسین یتسینویھـص  میژر  لباقم  رد  طقف  مھ  تمواقم  نیا  و  تمواـقم ؛ میاهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک  دراد  دوجو  اـم  یهقطنم  رد  یاهدـیدپ  کـی  زورما 

تمواقم تمواقم ، نیا  دنربکتسم  مھ  یرابکتسا  یاھهاگتسد  یهیقب  تسین ؛ اکیرمآ  هب  رـصحنم  اھتنم  تسا  اکیرمآ  گرزب  ناطیـش  رابکتـسا و  سار  هتبلا  تسا  رابکتـسا 

زاب نآ  لباقم  رد  یاهزات  هار  دـیمد و  تمواقم  یهعومجم  نیا  رد  یاهزات  حور  کی  مدرک ، سح  هک  یزیچ  نم و  یهبرجت  نم و  هاگن  زا  ینامیلـس  دیھـش  تسا . اھنیا  لباقم  رد 

ناسنا کی  ناشیا  اعقاو  هک  هللارصن  نسح  دیسآ  یاقآ  ام  زیزع  راوگرزب و  دیس  یھاوگ  تداھـش و  درک . زھجم  یدام  ظاحل  زا  مھ  درک ، زھجم  یونعم  ظاحل  زا  مھ  ار ، نآ  درک و 

مھ ام  ار . تمواقم  درک  ایحا  ینامیلـس  دیھـش  هک  دنکیم  یھاوگ  دھدیم ، تداھـش  ناشیا  هنیمز . نیا  رد  تسا  یگرزب  باب  کی  ینامیلـس  یاقآ  دروم  رد  تسا  یلیدبیب 

ظفح ینعی  دوب ، نیا  عقاو  رد  ینامیلـس  دیھـش  یـساسا  راـک  دوب . یمھم  هتـسجرب و  رایـسب  تیلاـعف  کـی  دروـم  نیا  رد  ناـشیا  تیلاـعف  هک  میدـیدیم  کـیدزن  زا  ناـمدوخ 

یھاگ دادـیم ، ناشن  هار  دادـیم ، طـخ  دادـیم ، تاـیونعم  دادـیم ، هیحور  اـھنیا  هب  تمواـقم . یونعم  یداـم و  یاـیحا  تمواـقم ، ندرک  زھجم  تمواـقم ، نداد  دـشر  تمواـقم و 

. درک یوق  ار  اھنیا  تسد  مھ  یدام  ظاحل  زا  یحور . ظاحل  زا  یونعم و  ظاحل  زا  دنورب  دیاب  هک  یتمس  نآ  هب  دربیم  تفرگیم ، ار  ناشتسد 

گنس اب  زور  نآ  اھینیطسلف  مھ  اعقاو  دننکیم  هزرابم  دنراد  گنـس  اب  اھینیطـسلف  هک  مدرکیم  باطخ  اھلاس  نآ  ینارنخـس  رد  مدوخ  نم  رگید ؛ میاهدرکن  شومارف  بخ ،

لباق الـصا  درذگیم ؛ یبرغ  یهنارک  رد  هچنآ  هچ  درذگیم ، هزغ  رد  هچنآ  هچ  دراد ؛ زورما  نیطـسلف  هک  یعـضو  اب  دینک  هسیاقم  ار  نآ  بخ  دنتـشادن  رگید  زیچ  دـندرکیم ، هزرابم 

یاھتروشم هب  یکتم  سدـقم ، عافد  یاھلاس  رد  شدوخ  یاھهبرجت  هب  یکتم  لخاد و  تاناکما  هب  یکتم  درک ، اـیحا  درک ، هدـنز  ناـشیا  ار  تمواـقم  ینعی  تسا ؟ هسیاـقم 

دندرک و تکرح  بوخ  دنتفر ، شیپ  بوخ  دمحلا  ینآاق  یاقآ  دوشب . یریگلابند  دیاب  نیا  داد . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  یگرزب  راک  بخ  دـشیم . هداد  ناشیا  هب  هک  یبوخ 

یهلئـسم هقطنم ، رد  تمواـقم  یهلئـسم  تھج  تسا ؛ نیا  تھج  ینعی  دورب ، دـیاب  و  دوریم ، شیپ  راـک  دراد  بخ  دـمحلا و  دـندرک  رپ  ار  ـالخ  نآ  یلکب  یرایـسب  دراوم  رد 

. دوشب هجوت  نآ  هب  هک  تسا  هلئسم  کی  مھ  نیا  دننادیم . یمالسا  ماظن  لاب  رپ و  مالسا ، لاب  رپ و  ار  ناشدوخ  تمواقم  یهعومجم  تسا . یمھم 
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