
مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھییوگروز لباقم  رد  یجراخ  تسایـس  نالووسم  ماظن و  یرابکتـسادض  مکحم و  عضوم  یمالـسا و  یروھمج  یجراـخ  تسایـس  یهلاـسم  صوصخ ، نیا  رد  رگید  لاـثم 

هــشیمھ اھــشیدناتحلصم ، ـالقع و  حالطــصا  هـب  هدــع  کـی  لاـس ، دــنچ  نـیا  لوـط  رد  یلو  دــناهتخادنین ؛ ناـبز  زا  زگرھ  ار  اـکیرما » رب  گرم   » راعــش مدرم ، تساـکیرما .

یتردـق ایند  رد  هک  اکیرما -  اب  دوخیب  ارچ  امـش  هک  دـندرکیم  تحیـصن  ار  نامدـیقف  ناشلامیظع  ربھر  ماظن و  نالووسم  مدرم و  هنالقاع ، حالطـصا  هب  هناشیدناتحلـصم و 

یضعب اما  دناهدیمھف ؛ ار  نآ  تیھام  مدرم  هک  تسا  ییاھاج  نامھ  زا  مھ  نیا  دیزادنایم !؟ گنج  هب  یکانتـشحو  لوغ  اب  ار  دوخ  ارچ  دینکیم !؟ هزرابم  یروآمزر و  تسا - 

رد تسا ؛ هدرک  ناھج  حطـس  رد  یتردـق  رپ  لوغ  اب  ینمـشد  داجیا  هب  مادـقا  یلیلد ، تلع و  چـیھ  نودـب  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرکیم  لایخ  اـھنآ  دـندیمھفن ! صاوخ  زا 

. دوبن نیا  هیضق  هک  یلاح 

نتگنشاو  / ١٣۶٨/١١/١١ دجسم  تعامج  ماما  رادید  رد  تانایب 

زا ىطاقن  رد  هتسباو ؛ مالسا  شوشغم و  مالسا  ندرک  حرطم  اب  دننکیم ، هدافتسا  هدیچیپ  ىاھشور  زا  دناهدرک و  زکرمتم  مالسا  ىور  ار  ناششالت  یهمھ  مالسا  نانمشد 

رافکلا و دـھج   » اعقاو ىنعی  تسا ؛ ود - رھ   - نیقفانم رافک و  اـب ] یهزراـبم   ] هکلب تسین ، راـفک  اـب  یهزراـبم  طـقف  اـم  یهفیظو  زورما  اذـل  دوشیم ؛ لـمع  روجنیا  نـالا  ناـھج 

رون هب  رونم  نامبلق  ام  منکیم : ضرع  امش  هب  نم  نکل  تسا . زورما  یهفیظو  میھدب ؛ ناشن  مھ  ار  تظلغ  نآ  دیاب ] ، ] میناوتب هک  ىیاجنآ  ات  ( ١ (؛» مھیلع ظلغا  نیقفنملا و 

. تسین ناملسم  وا  تسھ ، هزرابم  مالسا  رد  دمھفن  هک  ىناملسم  نآ  . ... دھدب قیفوت  امش  هللااشنا ب  ادخ  میراودیما  تسا . هدنیآ  هب  دیما 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

میحرلانمحرلاهللامسب

نیرکاملارخ هللارکمیو و  نورکمیو  کوجرخی  واکولتقی  وا  کوتبثیل  اورفک  نیذلا  کب  رکمی  ذاو 

، تسام میظع  لحار  ماما  زا  یوترپ  ییهرطاـخ و  لـماح  مادـکرھ  اـم و  زوریپ  عاجـش و  تلم  یهلاسدـنچ  تسیب و  یهزراـبم  نارود  یاـھراگدای  هک  بـالقنا  هللاماـیا  ناـیم  رد 

رابکتـسا یهھبج  مولظم : یهھبج  ملاـظ و  یهھبج  نینوخ ، ییهزراـبم  یهھبجود  ییارآفـص  تسا . رتیناـینب  رتـقیمع و  ییاـھمایپ  رتـعونتم و  یداـعبا  یارادناـبآ  مھدزیس 

راکـشآزور و نیا  تبـسانم  هس  رھ  رد  دوشیم و  هدید  حوضو  هللاموی ب  نیا  رد  ریبک ، ینیمخ  نآ  ماما  راد و  لعـشم  لدـع و  قح و  یهھبج  اکیرما و  نآ  شیپاشیپ  هطلـسو و 

. درادیم او  ربدت  لمات و  هب  ار  ادرف  زورما و  یاھلسن  دنکیم و  ییامندوخ  نشور 

هزرابم هب  ار  رورغم  نانیـشنخاک  یهمھ  نآ ، رد  هک  شرقحم  یهناخ  زا  هنادزد  ار  لدـع  قح و  یهھبجماـما  رابکتـسا ، یهھبج  نشخ  هدولآ و  یاھتـسد  یزور ، نینچ  بش  رد 

ورف هنادرخبان  نویـسالوتیپاکدنفرت ، ندش  لطاب  زا  ار  دوخ  رمثیب  مشخ  دندوبر و  دیـشکیم ، نیـشنبش  نافعـضتسم  مشچ  هب  ار  قح  تعلط  یهدیپس  درکیم و  توعد 

... دندناشن

. لطاب لایخ  یھز  دشابن  فسوی  رگد  هاچ  رعق  رد  زیزع ، فسوی  رگم  درک  دوبنیمھ و  رابکتسا  ناوت  یهمھ  زور  نآ 

موب زرمنیا و  مدرم  کیاکی  یاھلد  نزور  زا  هوتـسن ، ربھر  نآ  یھلا  ریبدت  ینادرگلعـشم و  اب  هک  لدـع ، قح و  دیـشروخ  عولط  یهحوبحب  رد  یزور  نینچ  رد  زاب  اھلاس  زاسپ 

نیمز رب  اریراھب  سرون  یاھگرب  یتشم  تفرگ و  فدھ  ار  زومآشناد  نالاھنون  زا  یعمج  فدـھو ، ریبدـتیب  نادرگرـس ، نیگمـشخ و  رابکتـسا ، موش  تسد  دوب  هدیـشکرس 

. دبوربار یزوریپ  هار  کاشاخ  سخ و  مدرم ، یهناھاگآ  مشخ  جوم  دریگب و  ار  راوخیمدآ  ناوید  نماد  رتدوز  مھ  زاب  موصعم ، ناگ  هشوگرگج  نآ  نوخ  ات  تخیر ،

هتفر و شیپ  تردـق  تبالـصاب و  ثداوح  مطالتم  جاوما  یور  رب  نابیتشک ، حون  لکوت  تمکح و  اب  بالقنا ، یتشک  هک  هاگنآ  یزوریپ ، روشرپ  یهماگنھ  رد  یزور  نینچ  رد  زاب  و 

لفاغ یاھهدوت  ماھوا  دوخ و  نیغورد  تاغیلبتزا  هک  یریذپانتسکش  موھوم  دنسم  زا  ار  نآ  تفرگ و  ار  رابکتـسا  نابیرگ  بالقنا  دنمورین  تسد  دوب  هدیـسر  تاجن  لحاس  هب 

نارگهئطوت و یهنال  نایوجـشناد ، روشرپ  هتخابلد و  یهرمز  . درک داش  ار  ناھج  یهدش  ریقحت  یاھتلم  لد  اکیرما  ربکتـسم  تلود  ریقحت  اب  دیـشک و  ریز  هب  دوب  هتخاس  ناھج 

دادبتسا ملظ و  اب  تیدض  هک  ام  یمالسا  بالقنا  زور  نآ  زا  دنداد . ناشن  ایند  هب  هشیپمتس ، رفک  اب  ار  شخب  تاجن  مالـسا  یریذپانیتشآ  دندرک و  نانآنادنز  ار  ناسوساج 

میژر طقف  هن  نآ ، رد  هک  ار  دوخ  یناھج  یهزرابم  یهدرتسگ  داعبا  درک و  لیاز  مھ  اریناھج  یوجتصرف  ناراکعمط  دـیما  نیرخآ  دوب  هدـناسر  یزوریپ  هب  ار  هدـناشنتسدمیژر 

. تخاس راکشآ  ، تسا هزرابم  نیا  جامآ  اکیرما ، نآ  سار  رد  یناھج و  یهطلس  ماظن  ینعی  اھ  یراتفرگ  یهمھ  داسفلاما  هشیر و  هکلب  ناریا  رب  مکاح  یهتسباو 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هتخاس و ماوت  هناگیب  یاھتردق  ربارب  رد  یگتخابدوخ  اب  ار  دوخ  یاھتلم  میظع  یاھورینهب  تبـسن  یـسانشانردق  یمالـسا ، یاھروشک  نارادمتـسایس  بلاغ  هک  سوسفا 

ربارب رد  هنایـشان  اپورا ، اکیرما و  اب  زیمآتراقح  ملاسان و  طباور  رد  رظن  دیدجت  دوب و  هتخاس  مھارف  نانآیارب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هک  یگرزب  تصرف  زا  یریگهرھب  یاج  هب 

رد تراسا  دوخ و  یاھتلم  اب  تیدض  بالجنم  رد  شیپ  زا  شیب  هجیتن  رد  دـنتفرگ و  هنامـصخ  عضوم  دـندوب  نآ  یهتفیـش  ناشیاھ  تلم  هک  تکربرپ  شخب و  تاجن  بالقنا  نیا 

نیا یازـس  دـندرک . بلط  اکیرما  دزن  ار  تزع  ( ، ١ «) اعیمج هزعلا   نا  : » دـیامرفیم هک  نآرق  یهتفگ  فالخرب  نانآ  دـندش . راتفرگیناطیـش  یاھتردـق  ییوگروز  لیمحت و  ماد 

نایع هبرجت و  هب  دننامب و  تسین ، یکتم  یـشخب  نانیمطا  یهطقنچیھ  هب  هک  ناشیاھ  تموکح  دوخ و  تشونرـس  نارگن  هنالیلذ  هک  تسین  نیازج  یرادرکدب  یمھفجـک و 

تسا رداق  دـنک  هدارا  هچرھ  رب  اکیرما  هک  ار  رادـنپ  نیا  ندوب  غورد  دنتـسین و  نانآ  تاجن  هب  رداق  یرابکتـسا  تردـق  نارادمدرـس  رگید  اکیرمآ و  رطخ ، ماگنھ  رد  هک  دـننک  سح 

ییاھتلود ینوبز  فعض و  مھ  ار و  اکیرما  یریذپانتسکش  یهناسفا  نالطب  مھ  هک  تسا  یرگید  تربع  یهحفـص  سراف  جیلخ  زورما  زورید و  ثداوح  دنبایرد . دوجو  یهمھاب 

رد هداد و  ناشن  حوضوب  ار  ناشهدـناشن  تسد  هتـسباو و  یاھتلود  زا  عاـفد  رد  گرزب  یاھتردـق  یناوتاـنو  ییاـفویب  مھ  و  دـننکیم ، هیکت  شیوخ  تلم  زج  ییورین  هب  هک  ار 

. داد دھاوخ  ناشن  رتشیب  هدنیآ 

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

لیمحت ملاس  هعماج  کی  رب  دوخ  تاناکما  اھرازبا و  اب  نمـشد  مھ ، ار  اھفعـض  نیمھ  اما  تسا ؛ نمـشد  هلمح  زاـس  هنیمز هعماـج ، کـی  ینورد  یاھفعـض  هک  تسا  تسرد 

یایند همھ  رب  هجنپ  هنافساتم  هک  دشاب  یناھج  هطلـس  دض  یرابکتـسا و  دض  تھج  نامھ  دیاب  زورما  یمالـسا ، هعماج  تکرح  تھج  میوش . هابتـشا  راچد  دیابن  دنک . یم

تکرح هک  تسا  نیا  اھ  نآ شالت  همھ  دننمشد . شندوب  یمالـسا  رطاخ  هب  یمالـسا ، ناریا  اب  دننمـشد ؛ نیملـسم  یرادیب  اب  دننمـشد ؛ مالـسا  اب  تسا . هدنکفا  مالـسا 

تموصخ مالسا ، هب  تبسن  هک  یگرزب  کچوک و  یاھتردق  همھ  وا ، رس  تشپ  تساکیرما و  زواجتم  ربجتم و  تلود  هتبلا  تموصخ  نیا  سار  رد  دوشن . هدنز  ایند  رد  یمالسا 

زورما دیشوج و  اجنیا  زا  یمالسا ، یرادیب  هک  تسا  نیمھ  ببـس  هب  دننمـشد ، هک  مھ  یمالـسا  ناریا  اب  دنـسرت . یم مالـسا  زا  ای  دنراد ، عفانم  کاکطـصا  ای  دنراد ، نیرید 

، دنناوتب رگا  دنور . یم شیپ  هب  دـننک و  یم مکحم  ار  ناشیاھماگ  دـنریگ و  یم زوریپ  بالقنا  نیا  تکرح و  نیا  زا  ار  ناشدـیما  دنتـسھ ، هک  ایند  یاجرھ  رد  ناملـسم  یاھتلم 

هک تسا  یتقیقح  نآ  نیا ، دـنا . هدروآ تسد  هب  ملاع  رـساترس  رد  یمالـسا  جوم  لباقم  رد  ار  دوخ  یزوریپ  نیرتگرزب  دـنھد ، تسکـش  اب ، ذاـیعلا  هطقن ، نیا  رد  ار  مالـسا 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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. دراد دوجو  زورما 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

لخاد رد  ار ، همھ  نیا  دنـسیونیم و  دب  ناتـساد  دنیوگیم ، دب  رعـش  دننکیم ، تسرد  دب  یاھفرح  دـننکیم ، تسرد  دـب  راون  دـننکیم ، تسرد  دـب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

هک تسا  یداسف  بادـنگ  اـعقاو  هراوھاـم -  ریخا -  دروم  نیا  دـنھدیم . جاور  هراوھاـم ، قیرط  زا  اـی  دـننکیم و  رـشتنم  شخپ و  یداـع  مدرم  ناـناوج و  ناـناوجون ، نیب  روشک ،

اب درک . عونمم  ار  هراوھام  هیضق ، مھف  نسح  اب  یمالسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  هللادمحب  دنکیم . یریگفدھ  اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت 

بناوج زا  هجوت  رتقیقد ، یانعم  هب  دـنکب . یرثا  نیرتمک  دـناوتیمن  داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادـکچیھ  دوش ، لمع  نآرق  هدومرف  مالـسا و  روتـسد  هب  هعماـج ، رد  رگا  همھ ، نیا 

هل انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدنام  هعماج  کی  یمالسا ، هعماج  هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذگیمن  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و 

، لاح تسا . هدرک  ام  اب  ادـخ  هک  تسین  فراعت  اھنیا  (« ٣ .) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو   » هک تسا  نیا  (« ٢ .) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا   » هک تسا  نیا  (« ١ .) نوظفاحل

، دـنک ییامزآروز  نآ  اب  سک  رھ  هک  تسا  ییانب  تسا . یمکحتـسم  یانب  اجنیا  هللادـمحب  دـننزب . تمھت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  دنـشکب و  هدـبرع  اـیند  نادـنمتردق 

زا یـضعب  هب  تبـسن  تاـقوا  یھاـگ  هک  مھ  یناـسک  تسھ . یمالـسا  ماـظن  رد  تاـیح ، اـقب و  لـماوع  همھ  زورما  درک . دـھاوخ  حورجم  یمخز و  ار  شدوـخ  هـجنپ  تـسد و 

رگید راعش  نالف  دییوگیم ! یمالسا  یاھشزرا  هب  عجار  مئاد  دیدروآرد ! ار  شروش  رگید  مھ  امش  اقآ ؛  » هک دننزیم  قن  دنراد و  ضارتعا  یمالسا ، یاھراعـش  ینید و  یاھراک 

لماک روط  هب  مالـسا  رگا  نوچ  دوش ؛ هدایپ  لماک  روط  هب  مالـسا  هک  تسین  لیام  نمـشد  دـننکیم . رارکت  ار  نمـشد  فرح  عقاو  رد  تسا »!؟ مادـک  رگید  راـک  نـالف  تسیچ و 

هب تبـسن  الثم  دوش . لمع  دـنراذگن  ار  شاهشوگ  کی  دـیاب  . دـننک شـصقان  دـیاب  دـننک ؟ راک  هچ  دـیاب  دوش ، ریذپبیـسآ  هکنیا  یارب  لاح ، ددرگیم . ریذپانبیـسآ  دـش ، هداـیپ 

. دننک ینیرفآ  لاجنج  تازاجم ،» نوناق   » و صاصق » هحیال  »

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

تیعمج هک  تسا  نیا  لثم  دورب ، نیب  زا  اھراعش  رگا  دنک . ظفح  نشور  حیرـص و  روط  هب  ار  دوخ  یاھراعـش  دیاب  دنکب ، دیاب  راک  هچ  دوریم و  اجک  دنادب  هک  نیا  یارب  تلم ، کی 

هار روشک ، کی  تلم و  کی  دراذگیمن  هک  تسا  نیا  شتیـصوصخ  راعـش ، دنروآیم . رد  رـس  رگید  یاج  زا  هک  دینیبیم  تقو  کی  دننک و  تکرح  هناشن  نودب  ینابایب ، رد  یریثک 

. راعش هیاس  رد  لمع  لمع ، رانک  رد  راعش  لمع ؛ مھ  راعش ، مھ  مییوگب : هک  دشاب  راعش  کی  مھ ، نیا  دوخ  سپ ، دورب . یضوع  ار 

و لالقتسا »  » راعش تفر ، ولج  بالقنا  هچ  رھ  نامز ، تشذگ  رد  دش . یھتنم  یمالسا » یروھمج   » راعش هب  هک  دوب  یدازآ »  » و لالقتسا »  » راعش ناریا ، تلم  هدمع  راعش 

. تسا رابکتسا  اب  هزرابم  راعش  نیمھ  اھراعش ، نآ  زا  یکی  درک . صخشم  ار  هار  هک  دمآ  دوجو  هب  یاهزات  یاھراعش  اھراعش ، نآ  زا  ینعی  دش . رتحضاو  رتنشور و  یدازآ ،» »

رظن هب  تسا . هتفر  راک  هب  نآرق  رد  مھ ، رابکتـسا  هملک  دوخ  تسا . هتفر  راک  هب  ررکم  رابکتـسا ، تاقتـشم  اـھهخاش و  مھ ، نآرق  رد  دراد . یعیـسو  یاـنعم  رابکتـسا ، هتبلا 

دنادب و نارگید  زا  رترب  ار  دوخ  ناسنا  ینعی  دنکیم ؛ هراشا  یحور  یبلق و  تفص  کی  هب  رتشیب  ربکت ، هک  تفگ  دوشب  روط  نیا  دیاش  تسا . ربکت  زا  ریغ  رابکتسا ، هک  دسریم 

ار راـک  یروـط  مھ ، نارگید  اـب  دوـخ  راـتفر  رد  دـنادیم ، نارگید  زا  رتـالاب  ار  دوـخ  دزروـیم و  ربـک  هک  یـسک  ینعی  دراد . هجوـت  ربـکت  ىلمع  یهبنج  هب  رتـشیب  رابکتـسا ، دریگب .

هب نارگید ، یارب  دـنکیم و  تلاخد  نارگید  راک  رد  دـنکیم ، تناـھا  نارگید  هب  دـنکیم ، ریقح  ار  نارگید  دوشیم . حـضاو  صخـشم و  لـمع  رد  ربکت ، نیا  هک  دـنکیم  یھدـنامزاس 

. دوشیم رھاظ  هدنریگمیمصت  ناونع 

ضرالا یف  ارابکتسا  اروفنالا ، مھدازام  ریذن  مھاج  املف  : » دیامرفیم دیوگیم ، نخس  ناربکتسم  هرابرد  هک  ییاج  نآ  مھ ، نآرق  همیرک  هیآ  رد  هک  تسا  رابکتـسا  یانعم  نیا ،

یرتشیب قح  دوخ  یارب  ای  نتـشاد  قح  رتشیب  نیا  ار ، ندوب  رتالاب  نیا  هکلب  میرتالاب ؛ ام  دنتفگن  دـندیزرو . رابکتـسا  قح ، فرح  ربمایپ و  لباقم  رد  ینعی  (. ١ «) ئسلا رکم  و 

. تیادـھ رون و  تیونعم و  قح و  مایپ  هھبج  اب  ناـیغط ، داـنع و  رفک و  هھبج  یندـشن  ماـمت  ینـالوط و  یاـھگنج  ناـمھ  ینعی  دـندرک ؛ یھدـنامزاس  لـمع  رد  ار ، ندوب  لـئاق 

. نیا ینعی  رابکتسا ،

، تعاس نیا  ات  نآ  زا  دـعب  بالقنا و  زا  شیپ  بالقنا و  نایرج  رد  ناریا ، تلم  ام  یارب  دـنک . ادـیپ  یـصاخ  یانعم  رابکتـسا  تسا  نکمم  یتلم ، رھ  یارب  یناـمز و  رھ  رد  هتبلا 

هناملاظ و یروضح  تلم ، نیا  یاھراک  تشونرـس و  رد  روشک و  نیا  لئاسم  رد  هک  تسا  هدوب  ناـھج  رد  یطلـسم  یاھتردـق  زا  تراـبع  هتـشاد و  یـصاخ  یاـنعم  رابکتـسا 

. تسا هدوب  نیا  رابکتسا ، یانعم  ام ، یارب  دنتفرگ . شیپ  رد  ار  هناردلق  هنادنمتردق و 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ نمشد  دینیبب  تسا . نیگنس  امـش  تیلووسم  تسامـش ! تسد  رد  روشک  تارقف  نوتـس  لالقتـسا و  راک و  ماوق  هک  یناسک  ناناوج ، نارگراک ، ناملعم ، نم ؛ نازیزع 

همھ دننک ، راک  بوخ  دیاب  همھ  دینک . راک  بوخ  دیاب  دوشن ، طلـسم  امـش  رب  نمـشد  دیھاوخب  رگا  تسا . حیقو  محر و  یب  فاصنا و  یب  ردقچ  نمـشد  دینیبب  تسا . یروط 

تکرب هب  هک  دنامھفب  همھ  هب  دتسیاب و  نمشد  لباقم  رد  دناوتب  دنلبرس ، زارفارس و  ناریا  نیا  یمالـسا و  روشک  نیا  هللااشنا  ات  دنھد ، ماجنا  قیقد  ادخ و  یارب  ار  راک  دیاب 

. دشاب هتشاد  یرابکتسا  العتسا و  تلم ، نیا  هب  تبسن  دناوتیمن  سک  چیھ  ( - ١ «) هیلع یلعی  الو  اولعی  مالسالا   » هک مالسا - 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هلاسم وا ، ی  هلاسم تسا . نیگمـشخ  تحاران و  تلم  زا  ناریا ؛ تلود  اب  طقف  هن  تسا ، هجاوم  ناریا  تلم  اـب  اـکیرما  میژر  اـکیرما ، تلم  هن  میھجاوم ، اـکیرما  میژر  اـب  اـم 

، رابکتـسا ی  هطلـس زا  یرود  گـنھرف  نوـچ  تسا . حـضاو  تلع  ارچ ؟ تسا . تلم  داـحآ  ی  هلاـسم تسین ؛ دـننک ، یم تموـکح  هک  یناـسک  ی  هلاـسم تسین ؛ ناریا  تلود 

هک دنھاوخ  یم ار  یتلم  اھ  نآ دنتحاران . نیا  زا  اھ  نآ تسا . هدرک  ادیپ  خوسر  مدرم  نیا  یاھلد  رد  دوخ ، تشونرس  نتـشاد  تسد  رد  لالقتـسا و  هب  لیم  یزیتسرابکتـسا ،

نآ دھد و  ماجنا  ار  اھ  نآ یتمواقم  چیھ  یب مھ  تلم  نآ  دـنیامن ؛ هتکید  وا  هب  اھزرم  یوس  نآ  زا  ای  دـننک ، لیمحت  وا  رب  ار  یمیژر  مھ  اھ  نیا دریگ ، رارق  اجنآ  یمار  ی  هرب لثم 

دھاوخ ضارتعا  دننکب ، یتکرح  میقتسم  طخ  نیا  فالخرب  دنھاوخب  مھ  شنالوئسم  رگا  هک  یتلم  یـسایس ، لئاسم  هب  هاگآ  تلم  رایـشوھ ، تلم  رادیب ، تلم  دورب . ار  هار 

. دنرادن تسود  اھ  نیا ار  یتلم  هنوگ  نیا درک ؛

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناــشدوخ اــھییاکیرمآ  دوـش . یمن یتـلم  چــیھ  یاوزنا  بجوـم  یزیتسرابکتــسا  و  تـسا . یزیتسرابکتــسا  حور  نـیمھ  رثا  رب  اــم ، روـشک  رد  مدرم  تزع  زورما  دــمحب هللا 

یوزنم هک  هن  میدرک ؛ در  مھ  ار  هطبار  میدرکن ، رارقرب  مھ  هطبار  اکیرما ، اب  ام  دوش ! یم یوزنم  دـنکن ، رارقرب  هطبار  ام  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـنھاوخ  یم

! دـش یوزنم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  دـنتفگ  ایند  ی  همھ نآ ، زا  لـبق  رگید  ی  هیـضق کـی  نارھت و  رد  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  ی  هیـضق رد  هکلب  میدـشن ،

راـک زا  ار  یا  هرگ چـیھ  مھ  رگید  تلود  رھ  اـی  اـکیرمآ  تلود  اـب  هطبار  هک  ناـنچمھ  ددرگ . یم وا  تزع  بجوم  رتـشیب  هکلب  دوش ، یمن وا  یاوزنا  بجوـم  تلم ، کـی  یگداتـسیا 

. دنک یمن زاب  دنک ، جالع  ار  دوخ  یاھدرد  دناوتن  شدوخ  هک  یتلم 

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

ابلاغ دـعب  دـندوب  عمج  اجنآ  روشک  کی  دـص و  دودـح  مدرک  داریا  اجنآ  رد  روشرپ  رایـسب  قطن  کـی  مدرک و  تکرـش  اھدـھعتم  ریغ  سـالجا  رد  یروھمج  تساـیر  ی  هرود رد  نم 

یروھمج سیئر کی  دـندوب ، ییایـسآ  ییاقیرفآ و  یموس و  ناـھج  یاـھروشک  اـبلاغ  هک  اـھ  نآ نیب  رد  دـندرک . دـییات  دـنتفگ و  بیط هللا  اـم  لوق  هب  دـندمآ و  اـھروشک  نارس 

ام رگید ، یاھاج  رد  اقیرفآ و  تدحو  نامزاس  رد  تسھ . مھ  ام  یاھفرح  همھ  دیدز ، امـش  هک  ییاھفرح  نیا  تفگ : دمآ و  دوب ، لاعف  رایـسب  ناوج و  مھ  اتبـسن  هک  ییاقیرفآ 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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نامھ یدنچ  زا  دعب  اقافتا  میسرت ! یم اکیرما  زا  ام  یلو  دیروآ ، یم نابز  رب  ار  اھفرح  نیا  دینک  یم تارج  امش  هک  تسا  نیا  امـش  ام و  قرف  میراد . ار  اھفرح  نیمھ  انیع  مھ 

. داتفا قافتا  نیا  لاس  ود  یکی ، زا  دعب  دنتشک . ار  وا  دندرک و  اتدوک  وا  هیلع  دوب ، یرابکتسا  دض  نوچ  درک . ادیپ  مھ  ققحت  تشاد ، ناوج  نیا  هک  یسرت  میب و 

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

برغ هب  لیامتم  یاھتلود  هتبلا  دوب . اھ  پچ رایتخا  رد  اتدمع  اھدھعتم  ریغ  سنارفنک  مدرک . تکرـش  هوبابمیز  رد  اھدـھعتم  ریغ  سنارفنک  رد  یروھمج ، تسایر  نامز  رد  نم 

راد فرط هک  مھ  ایند  پچ  روھمج  یاسور  هیقب  دـندوب - پچ  اـھ  نیا هک  دوب - ورتساـک  لدـیف  یرگید  هباـگوم و  تربار  یکی  هدـمع ، نادرگراـک  اـما  دـندوب ؛ اـجنآ  رد  مھ  اـکیرما  و 

. دوب یرابکتـسا  دض  ییاکیرما و  دض  دصرددص  نم  ینارنخـس  مدرک . ینارنخـس  اجنآ  رد  متفر  نم  دوب . اھ  نیا تسد  رد  ینادرگراک  هدـمع  دنتـشاد و  روضح  دـندوب ، یوروش 

زواجت هب  تدـش ، تحارـص و  نامھ  اب  دـعب  متفگ . ار  اھ  نیا لاثما  یلیمحت و  گنج  هب  طوبرم  لئاسم  ناریا ، تلم  هیلع  میارج  اکیرما ، میارج  روشک ، قیاقح  بالقنا ، قیاقح 

؛ دـینیبب تسا . ناریا  سنارفنک ، نیا  رد  دـھعتم  ریغ  اھنت  تفگ ، نم  هب  پچ  روھمج  یاسور  نامھ  زا  یکی  دـندوب ! هدـنام  توھبم  اھ  نیا مدرک . هلمح  ناتـسناغفا  هب  یوروش 

. دننک مارتحا  نآ  هب  دنوش  یم روبجم  شنانمشد  یتح  دنک و  یم ادیپ  هولج  تیمھا و  روط  نیا یناھج ، داعبا  رد  یمالسا  ماظن 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ماما یمالـسا و  بالقنا  ناریا ، هعیـش ، اب  دنتـشاد و  یفلـس  تاداقتعا  یرکف ، ظاحل  زا  اھ  نآ دندوب . هدش  یھدنامزاس  اھییاکیرمآ  دوخ  طسوت  نابلاط  ام ، روشک  قرـش  رد 

نآ نم ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  لـبق  لاـس  دـنچ  میتشاد . نآ  دروم  رد  یناوارف  یاھـشرازگ  دوب و  دوھـشم  میتسناد و  یم ار  عوضوم  نیا  اـم  دـندوب . نمـشد  تخـس  مھ 

فرط زا  امـش  یدـعب  دـیدھت  : » تفگ نم  هب  سدـق  ناتـسآ  رد  اج  نیمھ یبرع ، یالاب  لفاحم  هب  لـصتم  برع  تیـصخش  کـی  دوب ، یرگید  روط  ناتـسناغفا  رد  عضو  هک  ناـمز 

یاھکـشوم دـندرک ؛ هیذـغت  یھدـنامزاس و  اھییاکیرمآ  دوخ  ار  نابلاط  هک  دـش  نآ  هجیتن  دـننک .» یم کـیرحت  امـش  هیلع  ناتـسناغفا  فرط  زا  ار  یناـسک  تسا . ناتـسناغفا 

هب اھ  هئطوت نیا  اما  دندرک ؛ زیھجت  تیوقت و  ار  نیسح » مادص  ، » اھییاکیرمآ دوخ  دنتخادرپ . یم اھ  نآ زا  تیامح  هب  اھتدم  ات  دنتشاذگ و  ناشرایتخا  رد  ییاوھدض  ی  هتفرشیپ

. دش اھ  نآ دوخ  هجوتم  درک و  هنامک  هئطوت  ناحارط  تمس 

اـھییاکیرمآ و دوخ  فرط  زا  سیـسات  یھدـنامزاس و  هک  تسا  تسرد  درک . هدـنز  ار  یمیھاـفم  مالـسا  یاـیند  رد  بـالقنا  تاـیبدا  گـنھرف و  هک  دوب  نیا  تلع  دوب ؟ هچ  تلع 

اھ نآ یاھ  هئطوت ی  همھ جیردتب  یداصتقا  یسایس و  یگتسباو  اب  تیدض  مالسا ، رب  رفک  یایند  طلست  اب  تیدض  یرابکتسا ، دض  گنھرف  اما  دوب ؛ اھ  نآ یاھ  هدناشن تسد

لاغشا ار  ناتـسناغفا  دندش  روبجم  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  تسا . هدرک  ادیپ  شرتسگ  لحار  ماما  میلاعت  اب  بالقنا و  ی  هلیـسو هب  اھگنھرف  نیا  درک . تیبرت  ناشدوخ  هیلع  ار 

هک یتقو ات  دـنناد  یم نانمـشد  تسا . هدرک  ذوفن  خوسر و  لماک  روط  هب مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  بالقنا  گنھرف  دنناتـسناغفا . رد  ییاکیرما  یاـھیماظن  مھ  زونھ  دـننک و 

، تسا نامرآ  فدھ و  مدرم  یارب  لحار - ماما  ریبعت  هب  یدمحم - بان  مالسا  تسا و  مکاح  اھ  نآ نھذ  رب  ینآرق  گنھرف  دنمالسا و  هب  دقتعم  یمالسا  تما  مالـسا و  یایند 

. دننک بارخ  ایند  یمومع  راکفا  رد  ار  مالسا  دنا  هدرک یعس  اذل  دنربب . شیپ  زا  یراک  دنناوت  یمن

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

حوضو و اب  تحارص ، اب  انلع ، ار  شدوخ  یرابکتسا  دض  عضوم  نیا  اھ ، بیشن زارف و  اھارجام و  ی  همھ رد  داتـسیا و  یراذگ  نوناق سلجم  یالاو  عیفر و  عضوم  رد  سلجم  نیا 

، دنراد لوبق  ار  نیا  مھ  امش  ناتسود  تفرگ . هدیدن  ار  نآ  دوش  یمن تسا و  شزرااب  یلیخ  نیا  دوب . مکاح  وا  راتفر  نانخس و  رب  مھ  لالدتـسا  قطنم و  درک . نایب  قطنم ، اب 

. دیرازگب ار  وا  رکش  دیاب  ناتتابساحم ، رد  هک  تسامش  تاراختفا  یساسا  طوطخ  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دنراد . لوبق  ار  نیا  مھ  امش  نانمشد 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

ی همھ رد  ناریا  تلم  یرابکتـسا  دض  یاھراعـش  زورما  دـنریگ . یم یژرنا  دـنریگ ، یم هزیگنا  دـنریگ ، یم ورین  ناریا  تلم  زا  دـننک ، یم هاگن  ناریا  تلم  هب  ناھج  یاھتلم  زورما 

دینیب یم یا ، همکاح هاگتـسد  هنوگرھ  اب  یمیژر ، هنوگرھ  اب  دینک ، تکرح  هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  یروشک  رھ  هب  امـش  زورما  تسا . هدرک  ادـیپ  شرتسگ  مالـسا  یایند 

عافد هطلس ، اب  تیدض  ملظ ، اب  تیدض  راعش  دننک ؛ یم هاگن  مارتحا  تزع و  مشچ  اب  دیدرک ، میسرت  امش  هک  یئاھ  نامرآ اھ و  هزیگنا هب  امش ، یاھراعـش  هب  اھ  نآ یاھتلم 

امش یتح  تسا . یمالسا  بالقنا  شرتسگ  نیا  تسا ؛ ناملسم  یاھتلم  لد  نیا  مسینویھـص . یـسوپاتخا  ی  هکبـش اب  ینمـشد  نیطـسلف ، تلم  زا  عافد  نامولظم ، زا 

مالـسا یایند  رد  زورما  درک - هبلاطم  ار  دوخ  قح  داد و  جرخ  هب  یگداتـسیا  نانمـشد  راشف  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  ینیا  ناریا - تلم  یا  هتـسھ یژرنا  راعـش  نیا  دینیب  یم

. تسا هدش  لیدبت  برع  یاھتلم  یمومع  تساوخ  هب  یا  هتسھ یژرنا  تساوخ  هک  دننک  یم مالعا  یبرع  یمالسا و  یاھروشک  نایوگنخس  هک  هدش  سکعنم  نانچ  نآ

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یانعم هک  یزیتسرابکتـسا - دـنکفا . وترپ  اھ ، هماـنرب نادرمتلود و  نالوئـسم ، ی  هیحور رب  یدـج  تروص  هب  یھاوخ  تلادـع راعـش  دـش . گـنررپ  تلود  نیا  رد  یھاوخ  تلادـع

رابکتسا اب  ندرک  ینمشد  شیانعم  تسین ، ایند  یاھتلود  اب  ندرک  ینمشد  یزیتسرابکتسا  یانعم  درک . ادیپ  زیمت  صخشت و  تلود  نیا  رد  دراد - ار  شدوخ  یبالقنا  ی  هژیو

رھ یتلود و  رھ  سکرھ ، اجرھ ، نکیل  دنرابکتسا ؛ رھظم  مزینویھص  اکیرما و  زورما  هتبلا  تسا . تیرـشب  یارب  تفآ  دنزب - رـس  یماظن  رھ  زا  یتلود و  رھ  زا  رابکتـسا - تسا .

بولطم تلاح  کی  مھ  تلاح  نیا  اب  ی  هزیتس دـنروآ . یم دوجو  هب  ناسنا  یگدـنز  ماظن  رد  یرـشب و  ی  هعماج رد  یتفآ  دـنزروب ، رابکتـسا  نارگید  هب  تبـسن  هک  یا  هعومجم

. تسا هتسجرب  هناتخبشوخ  هک  تسا  هعومجم  نیا  تایصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . یمالسا 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

نیا نداد ؛ تیمھا  مدرم  فطاوع  تاساسحا و  هب  نتـشاذگ ، تیمھا  مدرم  ارآ  هب  ندرک ، راک  مدرم  یارب  ندنازوس ، لد  مدرم  یارب  ندوب ، یمدرم  رانک  رد  یراد ، مدرم رانک  رد 

ندوب یرابکتـسا  دض  هب  ناتدوخ ، یناملـسم  هب  دینک  یم زازتعا  دینک ، یم راختفا  دیتسھ ، یمالـسا  یروھمج  لوئـسم  هک  امـش  دننیبب  مدرم  یتقو  ندوب . یمدرم  تسا 

تبحم مدرم  هب  دـینک ، یم ادـیپ  سنا  مدرم  اـب  دـیتسھ ، مدرم  اـب  مدرم ؛ یرازگتمدـخ  هب  دـینک  یم زازتـعا  راـختفا و  یفرط  زا  ناـتدوخ و  ندوـب  یدادبتـسا  دـض  هـب  ناـتدوخ ،

نیا نام  هفیظو ام  دیآ . یم ناشـشوخ  دنراد ؛ یم تسود  ار  لوئـسم  نیا  مدرم  دنوش ؛ یم دنـسرخ  مدرم  بوخ ، نوگانوگ ، لئاسم  رد  دیھاوخ  یم کمک  مدرم  زا  دینک ، یم

یدنبیاپ درک . لوبق  ار  نیا  دیابن  هک  تسا  یا  یربص یب نیا  تسا . یربص  یب کی  نیا ، مینک ؛ ینیـشن  بقع مالـسا  یاھراعـش  بالقنا و  یاھراعـش  زا  میرادن  قح  ام  تسا .

یعس هشیمھ  هک  درادن  مھ  یتافانم  چیھ  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  تفرشیپ  یوس  هب  روشک  تکرح  اب  نمشد ، رظن  فالخرب  نمشد ، تساوخ  فالخرب  اھراعـش  نیا  هب 

تـسرد ریخن ، تسین ؛ نکمم  یملع  تفرـشیپ  یدام و  هافر  یالاب  لـحارم  هب  نتفاـی  تسد  تفرـشیپ و  رگید  سپ  دـیتسھ ، یمالـسا  رگا  هک  دـننک  اـقلا  روج  نیا دـندرک  یم

. هدوب دایز  نامیاھ  تفرشیپ ام  تسا . سکعب  تسرد  تسا ؛ سکعب 

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

نیا دراد . یبلاج  رایسب  خیرات  ام  روشک  رد  ییوجشناد - شبنج  دوش  یم هتفگ  وا  هب  فراعتم  نابز  رد  هک  اھ - هاگـشناد رد  تسا  یھاوخ  نامرآ ی  هلئـسم نآ  هک  مود  نایرج 

ماـظن تسا و  یطئارـش  رد  روشک  نوچ  دوشب ؛ فـقوتم  دـناوتب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دـنک و  ادـیپ  همادا  دـیاب  تکرح  نیا  هک  منک  یم هیکت  شیور  میوـگ و  یم تھج  نیا  زا  ار 

رد ام  روشک  رد  یئوجشناد  شبنج  نیا  دشاب . هتـشاد  روضح  یتسیاب  شرانک  رد  یئوجـشناد  شبنج  امتح  هک  دراد  یتاصتخم  اھ و  یگژیو تخاس و  یمالـسا ، یروھمج 

یئوجشناد شبنج  تازیمم  نیا  تسا . هدوب  هاوختلادع  تدش  هب قانتخا و  دض  دادبتسا ، دض  هطلس ، دض  رابکتسا ، دض  هشیمھ  دوخ ، ی  هدش هتخانـش هدش و  تبث  خیرات 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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رد دـناوت  یمن یئوجـشناد  شبنج  تسد  تسین . قداص  دـشاب ، هتـشادن  ار  تازیمم  نیا  اـما  دـشاب ، یئوجـشناد  شبنج  یعدـم  یـسک  رگا  زورما . اـت  تسا  لوا  زور  زا  اـم 

. تسین یئوجـشناد  شبنج  نیا  دـننارذگ ؛ یم غـیت  مد  زا  ار  مدرم  ناتـسناغفا  رد  دـننک ، یم تیاـنج  قارع  رد  دـننک ، یم ماـع  لـتق  نیطـسلف  رد  هک  دـشاب  یناـسک  تسد 

یروتاتکید و دض  هطلس ، دض  یرابکتسا ، دض  هک  دشاب - مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  دیاش  تسا - روج  نیا لقاال  ام  روشک  رد  شتیصاخ  تلصخ و  یئوجشناد  شبنج 

. تسا رذآ  نیمھ ١۶  تکرح ، نیا  ی  هدش هتخانش عطقم  ای  تکرح  نیا  عورش  تسا . تلادع  راد  فرط

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

رد ار  اضف  هتـسناوت  تشذـگاب ، هاوختلادـع ، دـھعتم ، نموم ، نایوجـشناد  روضح  ریطخ ، ساسح و  یاھ  هظحل نوگانوگ ، ثداوح  بالقنا ، لوط  رد  فلتخم ، یاھنارود  مامت  رد 

تیمکاح دض  یرگیفارـشا ، دض  داسف ، دض  یرابکتـسا ، دض  تسا : یئوجـشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجـشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  دـنک . تیادـھ  حیحـص  تھج 

، اھ هنحـص نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بالقنا ، یاھلاس  نیا  ی  همھ رد  تسا . یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اھ  نیا یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دـض  هنایوگروز ، هناـیارگ و  لـمجت

نیا یدایز  دراوم  رد  هک  دنا ، هدرک مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا  یـسایس و  یاھنامتفگ  دنا ، هتخاس یرکف  یاضف  دـنا ، هدوب زاس  نامتفگ اھوجـشناد  هدوب . یرثوم  لاعف و  روضح 

. هتشاد دوجو 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرابکتـسا دض  رثا  تیـصاخ و  زا  ار  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  نیا  ددصرد  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  هک  دـنک  یم هظحالم  ار  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  دوخ  لباقم  رد  ام  تلم  زورما 

هک دـندرک  ار  ناـشدوخ  شـالت  ی  همھ دریگب ؛ اـپ  تسا ، بـالقنا  دولوم  هک  یمالـسا  یروـھمج  دراذـگن  هک  دوـب  نیا  شا  یعـس هھبج  ناـمھ  بـالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دزادـنیب .

تلم نیا  رب  لاس  تشھ  ار  یلیمحت  گنج  دـندرک ، یداـصتقا  ی  هرـصاحم دـندرک ، یـسایس  مادـقا  دنتـسناوتن . هتبلا  و  دـنک ، دـشر  دـنراذگن  ناـینب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج 

ماظن هک  دندیسر  هجیتن  نیا  هب  دنتسناوتن . دنتخادنا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  ناج  هب  ار  ینورد  یاھ  هسوسو دندرک ، زیھجت  ار  تلم  نیا  نانمشد  دندرک ، لیمحت 

. دـنا هتـشاد هگن  ار  ماظن  نیا  نموم  ناسنا  اھنویلیم  تسا ؛ نموم  مدرم  ی  هدرکرپس یاھ  هنیـس نآ ، یماـح  نآ ، عفادـم  نوچ  درک ؛ طـقاس  دوش  یمن ار  یمالـسا  یروھمج 

تقو کی درادن . یرطخ  رابکتـسا  یارب  ماظن  نآ  دـنماظن ؛ کی  ی  هقزترم هدـع  کی  تسا و  رفن  دـنچ  هب  مئاق  ماظن  کی  تقو  کی تسین . اھ  نیا ثحب  تلود و  نیلوئـسم و  ثحب 

. تسا هدـیمھف  رابکتـسا  ار  نیا  داد . ناکت  دوش  یمن ار  ماظن  نیا  تسا ، مدرم  قیمع  ینابیتشپ  هب  مدرم ، یاـھلد  هب  یکتم  تسا ، مدرم  یاـھ  ناـمیا هب  یکتم  ماـظن  کـی 

، فلتخم یاھ  هنحـص رد  اھناوج  روضح  یملع ، یاھتفرـشیپ  دوب . تمظعرپ  هوکـشاب و  رایـسب  شیامن  کی  نیا  مدرم ، امـش  لاـسما  نمھب  نیمھ ٢٢  اھ ، یئاـمیپ هار نیمھ 

هب دـننک  یم راختفا  دوش ؛ یمن هجاوم  بالقنا  یاھراعـش  هب  تبـسن  یگدنمرـش  اب  نیلوئـسم  زا  یـسک  تسا - هدـش  شیپ  زا  رت  هدـنز هناتخبـشوخ  هک  بالقنا  یاـھراعش 

زا دیاب  هک  دنا  هدیـسر هجیتن  نیا  هب  اھ  نآ داد . ناکت  دوش  یمن ار  ماظن  هک  دـھد  یم ناشن  انعمرپ - زغمرپ و  ربتعم و  یـساسا  نوناق  نیا  هب  مالـسا ، هب  یدازآ ، هب  لالقتـسا ،

. دننک مک  دنناوت  یم هچرھ  ماظن  یاوتحم 

ناریا  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھد  ذیفنت  مکح  نتم 

تمـس و تسا و  هتفای  تنیز  اھنادـب  مھن  تلود  ی  هلاـسراھچ ی  هماـنراک هک  تسا  یئاـھ  یگژیو هب  یار  مرتحم ، بختنم و  روھمج  سیئر هب  مدرم  ی  هقباـس یب عطاـق و  یار 

یزیتسرابکتـسا و هـب  یار  تـسا ؛ یمالـسا  بـالقنا  رادـم  تزع تـکربرپ و  ناـمتفگ  هـب  یار  نـیا ، دزاـس . یم راکــشآ  ار  تـلم  یارچ  نوـچ و  یب تیرثـکا  یاھــشیارگ  یوـس 

اب یکیدزن  یتسیز و  هداس هب  یار  تسا ؛ یرگیفارـشا  اب  هزرابم  ضیعبت و  داسف و  رقف و  اب  هزراـبم  هب  یار  تسا ؛ یللملا  نیب ناـبلط  هطلـس ربارب  رد  هناعاجـش  یگداتـسیا 

. تسا ریذپان  یگتسخ هفقو و  یب شالت  راک و  هب  یار  تسا ؛ نافعضتسم  نافیعض و  زا  یراسگ  مغ مدرم و 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ یزیتسرابکتـسا دـنتفگ ؛ اـجنیا  مرتـحم ، دـیتاسا  زا  یکی  مھ  زورما  میا و  هتفگ اـھراب  ار  نـیا  تـسا . یلـصا  یاھـصخاش  فادـھا و  دوـشن ، شوـمارف  تـسا  مـھم  هـک  هـچنآ 

رگا تسا . صخاش  اھ  نیا نید ؛ نانمشد  بالقنا و  نانمشد  اب  فافـش  یدنبزرم  ناھج - حطـس  رد  هکلب  روشک ، رد  طقف  هن  قافن - رفک و  تکرح  لباقم  رد  عطاق  یگداتـسیا 

تکرح تسا . یلـصا  طوطخ  نآ  ینابم و  نآ  اھ  نیا دوش . یم جراخ  هرئاد  زا  دنک ، یم ادیپ  شیارگ  رگا  دـھد ؛ یم شھاک  ار  شدوخ  ردـق  دـنک ، یمن فافـش  یدـنبزرم  یـسک 

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  اش هللا  نا  تکرح  نیا  تسا و  یئولج  هب  ور  تکرح  تسا ، ینشور  تکرح  بالقنا ،

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یگرزب قیفوت  نیا  دـینکیم ؛ راختفا  دـینک ، ارجا  دـیھاوخیم  دـیراد و  لوبق  ار  بالقنا  یاھراعـش  هکنیا  هب  دـیدنبیاپ و  بالقنا  ینابم  هب  دـمحلا  هک  دـینادب  راختفا  امـش  ار  نیا 

هب مھ  مدرم  دنکیم . راختفا  یدنلبرس و  ساسحا  نیا ، هب  هداد و  رارق  بالقنا  یاھراعش  ار  شدوخ  یاھراعـش  هک  تسا  نیا  تلود  نیا  تایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  تسا .

زا بانتجا  راعش  تسا ؛ باذج  مدرم  یارب  یبلط ، تلادع راعـش  دندنم . هقالع دنا ، هتـسبلد اھراعـش  نیا  هب  مدرم  دشاب . مولعم  مھ  نیا  دندرک ؛ لابقا  امـش  هب  نیمھ  رطاخ 

شالت و راک و  راعش  ای  یتسیز ، هداس راعش  ای  یزیتسرابکتسا ، راعش  ای  مدرم ، هب  یناسر  تمدخ راعش  ای  تسا ؛ یباذج  راعـش  بولطم و  راعـش  مدرم  یارب  یرگیفارـشا ،

هبلاطم ار  اھزیچ  نیا  شنیلوئـسم  زا  رادـیب  تلم  کی  روشک و  کـی  هعماـج و  کـی  دـنھاوخیم . ار  اـھنیا  دـنرادیم و  تسود  مدرم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  مدرم ؛ هب  تمدـخ 

نیا عرـش . هب  یدـنبیاپ  ینید ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  نید ، ی  هبلاطم مدرم ، اب  یمیمـص  طابترا  ی  هبلاطم تمدـخ ، ی  هبلاطم فاصنا ، ی  هبلاطم تلادـع ، ی  هبلاطم دـنکیم :

. دیرامشب منتغم  ار  نیا  دنا ؛ هدرک لابقا  لوبق و  مھ  مدرم  دیا ، هداد ار  اھراعش  نیا  هللادمحب  مھ  امش  دنرادیم . تسود  دنھاوخیم و  مدرم  ار  اھزیچ 

بصعت اب  تدح و  اب  تدش ، اب  ار  اھ  یریگتھج نیا  هک  تسا  نیا  نم  ی  هیصوت تلود  نالک  یلک و  یاھ  یریگتھج ی  هنیمز رد  منکیم . ضرع  یئاھ  هیصوت لصفرس  دنچ  رد  نم 

رابکتـسا و اب  ی  هزرابم هلباقم و  یریگتھج  تمدـخ ، یریگتھج  تلادـع ، یریگتھج  قالخا ، یریگتھج  نید ، یریگتھج  دـینکن : ادـیپ  فارـصنا  اھ  یریگتھج نیا  زا  دـینک . ظـفح 

، یزیتسرابکتـسا ی  هلئـسم مدرم  یارب  زورما  دـنھاوخب . رتشیب  ار  اھزیچ  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  مدرم  یـسایس  غولب  داوس و  مھف و  نوزفازور  دـشر  ملاـع . ناـیوگروز 

یلیخ اذل  دـنا ؛ هدرک هبرجت  حوضوب  دـنا ، هدرک هدـھاشم  ناشدوخ  مشچ  هب  ار  اھزیچ  یلیخ  مدرم  زورما  تسا . بالقنا  لئاوا  لبق و  یاھلاس  زا  رتبولطم  رت و  حـضاو رت و  نشور

یلک یاھ  یریگتھج دیاب  اھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  روشک  دربشیپ  یارب  مئاد  ی  هزرابم ی  هلئسم تسا ، روج  نیمھ  یناسر  تمدخ ی  هلئسم تسا . نشور  ناشیارب  اھزیچ 

. دینکن اھر  دیھدن و  تسد  زا  ار  اھنیا  ینعی  دشاب ؛ امش 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تخس راک  نیا  تسناوت  یمالسا  یروھمج  اما  دوب ؛ تخس  راک ، نیا  میداتسیا . مھ  هنیمز  نیا  رد  اھراشف . لباقم  رد  میلست  مدع  تسا ؛ یزیتسرابکتسا  یدعب ، یهطقن 

نیا مینک ! مامت  ار  لئاسم  اھیئاکیرمآ  اب  میورب  تسا ؛ سب  رگید  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  الاح  اقآ  دنتفگیم  بالقنا ، لئاوا  نامھ  زا  دـندوب  اھیلیخ  دـھد . ماجنا  تیقفوم  اب  ار 

هارمھ اکیرمآ  اب  میورب  ینعی  دـندوب ؛ نیا  لاـبند  هک  یناـسک  دـندوب  ناـمز ، لوط  رد  دـندرکیم . قیوشت  ار  نیا  دوش . هئطخت  بـالقنا  یزیتسملظ  راعـش  هک  دوب  نیا  شیاـنعم 

ندرک ضامغا  فرح ، نیا  یانعم  تسا . نیطسلف  یهیضق  نتخورف  فرح ، نیا  یانعم  میربب . هانپ  وا  نماد  هب  وا ؛ لاب  ریز  میورب  تسام ، یلصا  نمـشد  هک  یـسک  نآ  میوش ؛

. دھدیم ماجنا  دراد  اھتلم  رب  ناھج  رد  اکیرمآ  هک  تسا  یملظ  همھ  نیا  یور  رب  نتـسب  مشچ  فرح ، نیا  یانعم  تساھنیا . لاثما  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  اکیرمآ  تایانج  زا 

دـننک و ضارتعا  حیرـص  دـنناوتن  ناریا  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  رگید  هک  تسا  نیا  شیانعم  طباور  ندرک  یداـع  بخ ، مینکن . ضارتعا  لـئاسم  نیا  هب  ینعی  فرح ، نیا  یاـنعم 

مھ ار  یھلا  تمحر  دوب ، تکرباب  اما  دوب ؛ تمحز  رپ  تماقتـسا ، تابث و  نیا  بخ ، دننک . لوبق  ار  اھنآ  فرح  دنوشب  روبجم  اجیردت  رتفرط ، نآ  هلحرم  کی  و  دننزب ؛ ار  ناشفرح 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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زورما هک  تسا  هتشاد  ار  گرزب  تکرب  نیا  بالقنا ، یلصا  یاھراعش  یور  رب  لاس  ود  یس و  نیا  فرظ  ناریا  تلم  امش  یگداتسیا  درک . بلج  مھ  ار  اھتلم  هجوت  درک ، بلج 

اھرگباـسح یتقو  دوشیم . اـھنآ  زا  یلابقتـسا  روجنآ  دـننکیم ، رفـس  فلتخم  یاـھروشک  هب  امـش  روشک  نیلوئـسم  یتـقو  دـنکیم . هاـگن  تمظع  مشچ  هب  مالـسا  یاـیند 

نیا یاھهناشن  دیراد  زورما  دش ؛ وگلا  شراک  ناریا  تلم  دنریگیم . رارق  لوا  فیدر  رد  امش  روشک  نیلوئسم  دننک ، هبـساحم  ار  یـسایس  یاھتیـصخش  تیبوبحم  دنھاوخیم 

. دشیمن مولعم  نامز  تشذگ  اب  زج  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  تیصوصخ  نیا  گرزب و  تکرب  نیا  دینکیم . هدھاشم  ار 

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

شیادیپ و زاغآ  زا  دنروآیم . تسد  هب  ار  ناشدوخ  تمارک  یدازآ و  دننکیم و  تکرح  دـنراد  ناملـسم  یاھتلم  مینیبیم  هک  نیا  زا  میتقوشوخ  لاحـشوخ و  مھ  ناریا  تلم  ام 

رابکتـسا دـض  رب  تکرح  هک  یئاـج  رھ  تسا . هدوـب  نشور  هقطنم ، یاـھمایق  هقطنم ، یاـھتکرح  هقطنم ، لـئاسم  هب  تبـسن  بـالقنا  عـضاوم  ناریا ، رد  بـالقنا  نـیا  یزوریپ 

اج رھ  تسام . دـییات  تیاـمح و  دروم  لوبقم و  تکرح  تکرح ، نیا  تسا ، نیطـسلف  زیزع  روشک  رد  یتسینویھـص  بصاـغ  تلود  دـض  رب  تسا ، مسینویھـص  دـض  رب  تسا ،

یاھیروتاتکید هیلع  تکرح  اـج  رھ  تسا -  هدروآ  دوجو  هب  یللملانیب  یروتاـتکید  کـی  اـکیرمآ  زورما  هک  تسا -  یللملانیب  یروتاـتکید  نیا  هیلع  تساـکیرمآ ، هیلع  تکرح 

. میقفاوم اھنآ  اب  ام  تساھتلم ، قح  قاقحا  یارب  تسا ، یلخاد 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درخ جیردتب  دوب ؛ یلک  یئاھاج  کی  رد  دوب ، مھ  صخـشم  هک  فادـھا  نآ  ولو  یـصخشم -  فادـھا  اب  هک  دوب  یتکرح  یمالـسا  بالقنا  تسا . انثتـسا  کی  یمالـسا  بالقنا 

، روشک لالقتـسا  ظفح  فدھ  یزیتسرابکتـسا ، فدھ  یھاوخمالـسا ، فدھ  دمآ . دوجو  هب  دوب -  ینـشور  فادھا  فادـھا ، اما  دـش ؛ مولعم  شقیداصم  دـش ، نشور  دـش ،

تاشیامرف رد  یتقو  ناسنا  هدوب . بالقنا  فادھا  اھنیا  روشک ؛ یداصتقا  ینف و  یملع و  یالتعا  تفرـشیپ و  فدھ  مولظم ، زا  عافد  فدـھ  ناسنا ، هب  یـشخبتمارک  فدـھ 

، مدرم نامیا  هب  یکتم  ندوب ، یمدرم  دراد . هشیر  مھ  یمالـسا  نوتم  رد  اھنیا  یهمھ  هک  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  ار  اھنیا  بالقنا  یلـصا  دانـسا  رد  و  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما

زورما هدروخن . هیواز  طخ  نیا  هدرکن ، ادیپ  فارحنا  طخ  نیا  هدرک ؛ ادیپ  همادا  طخ  نیا  تسا . بالقنا  یلـصا  یاھهیاپ  وزج  یمدرم ، فطاوع  یمدرم و  یاھهزیگنا  مدرم و  دیاقع 

. تسا یمھم  یهثداح  یلیخ  نیا  درذگیم ؛ بالقنا  زا  لاس  ود  یس و 

ارعش  / ٢۴/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یخرب  عاعـشلاتحت  نیا  دـیابن  دـینک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا  بـالقنا  ناـمتفگ  یهئارا  رادـنادیم  رـشابم و  یدـصتم و  عقاو  رد  دراد ؛ یتیوھ  کـی  بـالقنا  رعش 

دوجو یئاھیراجنھان  اج  همھ  هرخالاب  یزیچ . کی  هب  تبسن  یاهیضق ، کی  هب  تبـسن  یاهلئـسم ، کی  هب  تبـسن  تسا  رعاش  تاملات  زا  یـشان  هک  دریگب  رارق  یتاناجیھ 

نیا بولغم  بالقنا  یلصا  تیوھ  نآ  بالقنا ، یلصا  نامتفگ  نآ  یتسیابن  اھتنم  دراذگیم ؛ رثا  رعـش  رد  اعبط  تاملات  نیا  دوشیم ، یتاملات  راچد  مھ  رعاش  فیطل  حور  دراد ،

رد مرظن  هب  متفگ -  ار  نیا  هتـشذگ  لاس  نم  هداد . ماجنا  یگرزب  راک  امـش  تلم  دـینک . راک  شالت و  بالقنا  نامتفگ  یارب  دـیاب  دـینزب ، فرح  بالقنا  یارب  دـیاب  دوش . تاـملات 

یاھتفارـش یهلق  ندرک ، ادـخ  هار  میدـقت  نتـشاذگ و  فـک  رب  ناـج  ادـخ و  هار  رد  تداھـش  هتبلا  تسین -  تداھـش  یهلئـسم  طـقف  هلئـسم  هک  متفگ -  مـھ  هـسلج  نـیمھ 

. درک سکعنم  ار  نآ  ناوتیم  درب و  هرھب  نآ  زا  ناوـتیم  هک  تسا  ضیفرپ  بلطمرپ و  هدرتـسگ و  بـالقنا  فراـعم  ردـقنیا  تسا ، هدرتـسگ  ینید  فراـعم  ردـقنیا  تسا -  یناـسنا 

ار یلـصا  یهلئـسم  نآ  دراذـگیم و  رثا  تاملات  نیا  اھهدورـس  اھرعـش و  زا  یـضعب  رد  هک  دـنیبیم  ناسنا  تاقوا  یھاگ  نارعاش . یهدـھع  رب  تسا  یاهفیظو  کـی  نیا  زورما 

هب دندوب  هتسباو  ای  هک  یئارعـش  تسا . نامتفگ  نامھ  لصا  هب  ناشـضارتعا  هک  یناسک  نآ  اب  دوشیم  زاوآمھ  گنھامھ و  ناسنا  اجنیا  تقو  نآ  دھدیم ؛ رارق  عاعـشلاتحت 

هک دـندادن ؛ ناشن  شوخ  یور  بالقنا  هب  لوا  زا  دـندرک ، رھق  بالقنا  اب  لوا  زا  اھنیا  دـندوب ، پچ  تانایرج  وزج  مھ  ای  یولھپ ، دـساف  رابرد  تاقلعتم  راـبرد و  تردـق و  یاـھنوناک 

زا هتـسجرب  بوخ و  رعاش  همھ  نیا  هک  نیا  دـھدب . ناشن  شدوخ  زا  ار  ناضیفرپ  ابیز و  یاھـششوج  نآ  بالقنا ، فرط  نیا  هک  دـش  بجوم  ندادـن  ناشن  شوخ  یور  نیمھ 

تلم یهناھاوخیدازآ  تکرح  لصا  اب  بالقنا ، نامتفگ  لصا  اب  بالقنا ، لصا  اب  هک  ینایرج  نآ  الاح  بخ ، اھنآ . رھق  زا  دوب  یـشان  شرادـقم  کی  دـیاش  دیـشوج ، بـالقنا  نورد 

رعـش اب  نم  دوشیم . کیدزن  اھنآ  نابز  هب  شنابز  دـشابن ، بالقنا  یلـصا  ناـمتفگ  تیوھ و  نآ  ظـفح  بقارم  ناـسنا  رگا  دـنفلاخم ، یمالـسا  بـالقنا  رادـمنید  تکرح  ناریا و 

هب ناتضارتعا  امـش  دیـشاب  بقارم  دیاب  اھتنم  درادن ؛ یلاکـشا  چیھ  نیا  دوشیم ؛ سکعنم  رعـش  رد  بخ ، دنیبیم ، ار  یراجنھان  زیچ  کی  ناسنا  مرادن ؛ یتفلاخم  ضارتعا 

نابز اب  امش  نابز  دیشاب  بقارم  تسا ؛ نامتفگ  لصا  نیمھ  هب  شـضارتعا  هک  تسھ  یکی  اما  یمالـسا . بالقنا  نامتفگ  لصا  هب  ناتداقتعا  لاح  رد  تسا ، یراجنھان  کی 

یزیتسرابکتسا لالقتسا و  یھاوخیدازآ و  ماظن و  بالقنا و  ینابم  لصا  زا  هک  دنتسھ  یئاھمدآ  دننکب . ار  تبقارم  نیا  نامزیزع  ناوج  یارعش  هک  تسا  مزال  دوشن . یکی  وا 

. دینک هنامیمص  کیدزن و  ار  تاطابترا  ناتدوخ  نیب  دیناوتیم ، هک  مھ  هچرھ  دیدنبن . اھنآ  هب  طوبرم  لفاحم  اھنآ و  نیسحت  هب  لد  امش  دنرود ؛

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یتسیزهداـس و اـی  یزیتسرابکتـسا ، اـی  یھاوختلادـع ، ـالثم  دراد ؛ هبذاـج  اـم  نموـم  مدرم  یارب  اھراعـش  نیا  هک  تسھ  دوـب و  یئاھراعـش  مھد  مھن و  تلود  یاـھراعش 

، منکب ضرع  نم  و  هناقداص . یناسرتمدخ  ای  یداصتقا ، ریغ  یداصتقا و  لئاسم  رد  تاطابترا  زا  یهدافتسا  وس  یراوخهژیو و  اب  یهلباقم  ای  یرگیفارشا ، شنم  اب  یهلباقم 

دناهتسبلد و اھراعش  نیا  هب  مدرم  ینعی  دوب . اھراعـش  نیا  لاس ٨٨ -  رد  هچ  لاس ٨۴ ، رد  هچ  روھمج -  سیئر  هب  تلود و  هب  مدرم  لاـبقا  تلع  دـینادیم ؛ ار  نیا  مھ  اـمش 

ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھـشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعـش ، نیرتیـساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعـش  نیا  زا  دـننکیم . ساسحا  ار  اھنآ  ترورـض  اھنآ و  هب  زاین 

یایتاغیلبت رازبا  اھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛ حرطم  درک و  هعماـج  دراو  ار  اـھنیا 

نیا دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دلب  ار  یفاک  یتاغیلبت  یاھهویـش  ای  میـشاب ، هتـشاد 

اکیرمآ و شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاـف  تردـق  لـباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اـھیریگتھج  اـھدرکیور و  نیمھ  رطاـخ  هب  اھراعـش و  نیمھ  رطاـخ  هب 

شرورپ دروآیم و  دوـجو  هب  دـیما  اـھتلم  لد  رد  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  تیبوـبحم  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا -  یناـھج  یللملانیب و  مسینوـیھص 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب  بقارم  داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هناگیب  تکرح  تکرح ، نیا  مینادب  میشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  اجنآ  تساکیرمآ ، عفن  هب  تسا ، لیئارـسا  عفن  هب  هک  دریگیم  ماجنا  دراد  یراک  دوشب  ساسحا  هک  یئاج  رھ 

، تکرح اجنآ  تسا ، داسف  دض  یدادبتسا و  دض  یرابکتسا و  دض  یتسینویھص و  دض  یمالسا و  تکرح  کی  تکرح ، هک  یئاجنآ  تسین . یدوخ  تکرح  تسا ؛ هبیرغ  تکرح 

رکف روجکی  همھ  دـیاب  دـنکیمن . توافت  میروشک ، نآ  زا  میروشک ، نیا  زا  میتسھ ، ینـس  میتسھ ، هعیـش  رگید  میتسھ ؛ یدوخ  مھ  اـب  همھ  اـجنآ  تسا ؛ یتسرد  تکرح 

. مینک

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا زا  ار  اھنآ  ام  دندرکیم و  هیصوت  نآ  هب  ماما  هک  یئاھزیچ  بالقنایاھـشزرا و  بالقنا و  نامتفگ  زورما ، ات  دندوب  راک  رـس  رب  مھد  تلود  مھن و  تلود  هک  یئاھلاس  نیا  رد 

بالقنا و مسا  هک  تشذـگ  ام  رب  یاهرود  کی  یرگیبالقنا . هب  راختفا  یزیتسرابکتـسا ، نالوئـسم ، یتسیزهداس  یهلئـسم  هدـش : هتـسجرب  ـالماک  هناتخبـشوخ  میتخومآ ،

. دـشیم هتفگ  دـندزیم ، فرح  دنتـشونیم ، هلاقم  دـننک ؛ دای  اھزیچ  نیا  زا  شزرا ، دـض  ای  یفنم  شزرا  کی  ناونع  هب  دـندرکیم  یعـس  دوب ؛ هداتفا  اوزنا  هب  اـھنیا  یرگیبـالقنا و 

یناـبم یبـالقنا و  یاھـشزرا  یبـالقنا ، یریگتھج  یبـالقنا ، تکرح  هب  روشک  نالوئـسم  مدرم و  یمومع  شیارگ  تسا ؛ سکعب  تسرد  تسین ، روجنیا  هناتخبـشوخ  زورما 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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هب توـعد  یهلئـسم  دـنھدیم . تیمھا  اھـشزرا  نیا  هب  مدرم  ینعی  تساـھنیمھ ؛ تلود ، هب  مدرم  شیارگ  لـماوع  زا  یکی  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  ار  نـیا  تـسا . بـالقنا 

. تسا یمھم  یاھزیچ  یلیخ  اھنیا  لمجت ؛ زا  نالوئسم  ندوب  رود  یتسیزهداس ، یهلئسم  تلادع ،

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

نآ یناسک و  نآ  ینعی  ربکتـسم ، هورگ  ربکتـسم ، تلود  ربکتـسم ، مدآ  تسا ؛ هتفر  راک  هب  رابکتـسا  یهملک  نآرق  رد  تسا ؛ ینآرق  ریبعت  کی  رابکتـسا  هچ ؟ ینعی  رابکتـسا 

ار اھتلم  رب  لیمحت  قح  دنادیم ، دازآ  ار  دوخ  دوخ ؛ عفانم  ظفح  یارب  دـنکیم  هلخادـم  اھنآ  یاھراک  یهمھ  رد  دراد ، ار  رگید  یاھتلم  اھناسنا و  روما  رد  تلاخد  دـصق  هک  یتلود 

یهھبج نیا  لباقم  یهطقن  تسا . ربکتـسم  یانعم  نیا  تسین ؛ سکچـیھ  هب  مھ  وگخـساپ  تسا ، لئاق  دوخ  یارب  ار  اھروشک  روما  رد  تلاخد  قح  تسا ، لـئاق  دوخ  یارب 

یزیتسرابکتسا یانعم  نتفرن ؛ ییوگروز  نیا  راب  ریز  لوا  یهجرد  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  رابکتسا  اب  یهزرابم  دننکیم ؛ هزرابم  رابکتسا  اب  هک  دنتسھ  یھورگ  رگمتـس ، ملاظ و 

نیا دورن ؛ ربکتـسم  تلود  ای  ربکتـسم  ناسنا  ای  رگرابکتـسا  تردق  لیمحت  ییوجهلخادم و  راب  ریز  یتلم  کی  ینعی  یزیتسرابکتـسا  تسین ؛ یاهدیچیپ  رادمخوچیپ  زیچ  کی 

تبحـص کی  یزیتسرابکتـسا  رابکتـسا و  یهرابرد  نازومآشناد  اھوجـشناد ، اھناوج ، امـش  اب  یتصرف  کـی  رد  هدـنیآ  رد  هللااـشنا  هتبلا  نم  تسا . یزیتسرابکتـسا  یاـنعم 

. تسا یزیتسرابکتسا  یانعم  نیا  رابکتسا و  یانعم  نیا  الامجا  تسین ؛ نآ  لاجم  نالا  هک  منکب  دیاب  یلصفم 

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

رد یهلخادـم  قح  تسا ، یرابکتـسا  تلود  کی  اکیرمآ  تلود  تسا . هتفرن  اکیرمآ  تلود  لـیمحت  راـب  ریز  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  دـنادیم ، زیتسرابکتـسا  ار  دوخ  هک  ناریا  تلم 

ایـسآ و یاھروشک  یهدودـحم  زا  رگید  هیـضق  نیا  هک ]  ] دـینکیم هدـھاشم  زورما  دـنکیم ؛ هلخادـم  اھروشک  روما  رد  دـنکیم ، یزورفاگنج  تسا ، لئاق  دوخ  یارب  ار  اـھروشک 

یتلاخد تشاد و  هدـحتم  تالایا  تلود  هک  یرابکتـسا  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دـننکیم . تلاخد  مھ  اھنآ  روما  رد  هدیـسر ؛ اپورا  هب  تسا ، هتفر  رتارف  نیتال  یاکیرمآ  اقیرفآ و 

تموـکح کـی  یھاـشداپ ، یتوغاـط  تموـکح  داتـسیا . دوـب ، هدرک  تسرد  دوـخ  یارب  اـھلاس  لوـط  رد  اـم  زیزع  روـشک  رب  هک  یطلـست  درکیم و  هک  یایئوـگروز  درکیم و  هک 

نیب دندرکیم ، بصغ  ار  مدرم  قوقح  دندرکیم ، ملظ  مدرم  هب  دندرکیم ؛ دنتساوخیم  یراک  رھ  ناریا  رد  اکیرمآ  هب  یهیکت  اب  یلخاد ؛ یهناوتشپ  نودب  دوب  اکیرمآ  هب  یهتسباو 

نیمات ناریا  رد  ار  اکیرمآ  عفانم  هکنیا  رطاخ  یارب  دـندوب ، هتـشاد  زاب  دوب  نآ  یخیراـت  یعیبط و  قح  هک  یاهعـسوت  یقرت و  دـشر و  زا  ار  روشک  دـندشیم ، لـئاق  ضیعبت  مدرم 

ار راک  اما  دندرک  رابکتسا  اب  یهلباقم  هک  دوبن  رگید  یاھروشک  زا  یضعب  لثم  درک ؛ عطق  روشک  رد  ار  نیربکتـسم  یاھهشیر  مھ  دعب  درک ، بالقنا  داتـسیا ، ناریا  تلم  دننک .

. دندروخ مھ  ار ]  ] شبوچ دنتشاذگ و  مامتهمین 

ادیپ لالقتـسا  دـندوب و  هدرک  مامت  ناشدوخ  یهزرابم  اب  ار  اھسیلگنا  روج  ملظ و  اھلاس  دـندوب و  هدرک  هزرابم  اھسیلگنا  اب  هک  مروآیمن -  مسا  هک  یروشک -  کی  رد  هدـنب 

هب مھ ، ار  زکرم  نآ  مسا  تسیچ ؟ رگید  نیا  بخ  میتفگ  دندرک ! بصن  ناشدوخ  یحیرفت  مھم  زکارم  زا  یکی  رد  ار  یـسیلگنا  رادرـس  کی  یهمـسجم  هک  مدـید  دـندوب ، هدرک 

روشک نآ  رب  راشف  ینعی  دندربن ؛ یدوس  مھ  یراکتاشامم  یراکهظحالم و  نیا  زا  هتبلا  دندوب ! هتشاذگ  دوب ، هدرک  اجنآ  رد  تیانج  نارازھ  هک  یرمعتسم  ربکتـسم  نآ  مسا 

رابکتـسا اب  تلم  نیا  میظع  بالقنا  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  دروآیمن . ناغمرا  هب  دوس  یروشک  چـیھ  یارب  ربکتـسم  اب  تاـشامم  دراد ؛ همادا ]  ] مھ زونھ  تشاد ، همادا 

اھنیا دـیمھفیم  دوب ؛ هدرک  ساسحا  دوخ  تشوگ  تسوپ و  یور  رب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ار  اکیرمآ  تسد  برـض  نوچ  درکن ؛ اھر  مھ  هراکهمین  ار  راک  داتفا و  رد  ییاکیرمآ 

. دنتسھ هچ  دنتسھ ، یناسک  هچ 

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

امـش و  تسا . تسرد  فرح  تسرد و  لیلحت  زا  یهتـساخرب  یهلئـسم  کی  تسا ، یـساسا  یهلئـسم  کی  یزیتسرابکتـسا  یلم  زور  رابکتـسا و  اـب  یهزیتس  یهلئـسم 

لوا ناوج  بخ ، ایاضق . نیا  زا  دیـشاب  هتـشاد  یتسرد  لیلحت  دـیاب  دـنزومآشناد ، وجـشناد و  امـش  لثم  دنتـسھ ، روشک  رـساترس  رد  هک  یناوج  اھنویلیم  زیزع و  یاھناوج 

تواـسق ار ، اـھییاکیرمآ  روضح  دوب ؛ هدـید  دوخ  مشچ  هب  شدوخ  ار  زیچهمھ  نوچ  دوب ، نشور  شیارب  زیچهمھ  تساوخیمن ، لـیلحت  تشادـن و  لـیلحت  هب  جاـیتحا  بـالقنا 

اب ناریا  تلم  ارچ  دشاب  مولعم  دـشابن ؛ نابز  اب ] نتفگ   ] فرـص دـینک ؛ تقد  دـینک ، لیلحت  دـینک ، رکف  دـیاب  امـش  زورما  اما  ار ، اھییاکیرمآ  زومآتسد  کاواس  ار ، اھییاکیرمآ 

. دمھفب قیقحت  اب  یتسردب و  یتسیاب  زورما  ناوج  ار  نیا  تسیچ ؛ زا  یشان  یرازیب  نیا  تسا ؛ فلاخم  اکیرمآ  یهدحتمتالایا  یاھدرکیور  اب  ارچ  تسا ؛ فلاخم  رابکتسا 

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

؛ تسا ناھج  یهمھ  دیدھت  ناریا  هک  دننابنجیم  هناچ  یتسینویھص ، میژر  رد  هقطنم  راھ  گس  سجن  سحن  ناھد  زا  هلمج  زا  ناریا ، تلم  نانمشد  دوشیم  هدینش  یھاگ 

ناشن ناشدوخ  زا  ترارش  زج  هک  دنتسھ  ینیرفآرش  رـش و  یاھورین  نآ  ناھج ، یهمھ  دیدھت  تسا . یمالـسا  یاشمم  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد و  نخـس  نیا  هن ،

یسرد تسا ، هتفرگ  مالسا  ربمایپ  زا  هک  یسرد  تسا ، هتفرگ  نآرق  زا  هک  یسرد  یمالسا  ماظن  وا . نانابیتشپ  زا  یضعب  لیئارسا و  یلعج  میژر  نیمھ  هلمج  زا  دناهدادن ؛

نوچ دـینک ، یکین  همھ  هب  دومرف  نینموملاریما  ندرک . یکین  ناسحا ، تلادـع ، ( ١ (؛ نسحـالا لدـعلاب و  رماـی  نا هللا  تسا : یرگید  سرد  تسا ، هتفرگ  نینموملاریما  زا  هک 

اھناسنا یهمھ  هب  میھاوخیم  ام  تسا . نیا  مالـسا  قطنم  تسا ؛ ناسنا  لاح  رھ  هب  ای  تسا ، وت  یمالـسا  ردارب  ای  ( ٢ «،) کقلخ یف  کل  هیبش  وا  کنید  یف  کل  خا  اـما  »

تلود هکنیا  اب  مھ -  اکیرمآ  تلم  اب  یتح  ام  میـشاب ؛ هتـشاد  زیمآتبحم  هناتـسود و  طباور  اھتلم ، یهمھ  اب  اھناسنا ، یهمھ  اب  میھاوخیم  ام  مینک ؛ تبحم  مینک ، تمدـخ 

هچنآ دنیاھتلم . یهیقب  لثم  مھ  اھنآ  میرادن ؛ ینمـشد  چیھ  تسا -  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  زروهنیک  هاوخدـب و  نمـشد ، ربکتـسم و  تلود  اکیرمآ 

هزرابم رابکتـسا  اب  ام  میفلاخم ، رابکتـسا  اب  ام  تسا ؛ رابکتـسا  ماظن  اب  یمالـسا ، ماظن  یاـھتموصخ  یریگتھج  تسا . رابکتـسا  تسا ، یمالـسا  ماـظن  لـباقم  یهطقن 

. مینکیم

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

هزرابم رابکتسا  اب  ام  میفلاخم ، رابکتسا  اب  ام  تسا ؛ رابکتسا  ماظن  اب  یمالسا ، ماظن  یاھتموصخ  یریگتھج  تسا . رابکتسا  تسا ، یمالسا  ماظن  لباقم  یهطقن  هچنآ 

هدوب مھ  هتـشذگ  رد  رابکتـسا  تسا . هتفر  راکهب  تقیقح  قح و  ضراعم  هاوخدـب و  یاھهورگ  نوعرف و  لاثما  یهرابرد  نآرق  رد  هک  تسا  ینآرق  یهژاو  کـی  رابکتـسا  مینکیم .

ماظن مھ  زورما  دنکیم . توافت  ینامز  رھ  رد  اھشور  تایـصوصخ و  اھهویـش و  هتبلا  تسا ؛ یکی  اھهرود  یهمھ  رد  رابکتـسا  یدنبناوختـسا  دراد . دوجو  مھ  زورما  ات  تسا ،

درکلمع و مینادـب ، دـیاب  ار  رابکتـسا  تایـصوصخ  میـسانشب ، دـیاب  ار  رابکتـسا  تـسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تـلود  اـیند ، رد  مـھ  رابکتـسا  سار  دراد ؛ دوـجو  یرابکتـسا 

میدقتعم ام  میفلاخم ؛ اھهصرع  یهمھ  رد  هنادنمدرخریغ  دروخرب  اب  ام  مینک . میظنت  وا  لباقم  رد  ار  نامدوخ  راتفر  هنادنمدرخ  میناوتب  ات  مینادب  دـیاب  ار  رابکتـسا  یریگتھج 

ار تـسود  رگا  میـسانشن ، ار  هنحـص  رگا  درک . لـمع  تـمکح  تـیارد و  اـب  دـیاب  یدرف  یعمج و  یاـھیریگتھج  یهـمھ  رد  اـھیزیرهمانرب ، یهـمھ  رد  اـھهصرع ، یهـمھ  رد 

تسرد میناوتیم  روطچ  مینک ؟ تکرح  تیارد  تمکح و  اب  میناوتیم  روطچ  میسانشن ، ار  رابکتسا  میسانشن ، ار  هطلس  ماظن  زورما  رگا  میـسانشن ، ار  نمـشد  میـسانشن ،

. میسانشب دیاب  اذل  مینک ؟ یزیرهمانرب 

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

ربمغیپ و حون  لیلخ و  میھاربا  ناـمز  زا  تسا . فرط  رابکتـسا  اـب  یمالـسا  ماـظن  تسین ، فرط  اـھناسنا  اـب  تسین ، فرط  مدرم  اـب  تسین ، فرط  اـھتلم  اـب  یمالـسا  ماـظن 

ور هچ  زا  رابکتـسا  اب  یمالـسا  ماـظن  زورما  یهلباـقم  ارچ ؟ تسا . هتـشاد  رارق  رابکتـسا  لـباقم  رد  قح  یهھبج  هدوب : نیمھ  مھ  زورما  اـت  مالـسا  ربمغیپ  گرزب و  ناربمغیپ 

یمالـسا یروھمج  ماظن  نوچ  دـنک . لـمحت  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لـثم  یایمالـسا  ماـظن  تسین  رداـق  میتفگ ، هک  یتایـصوصخ  نیا  اـب  رابکتـسا  نوچ  تسا ؟

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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یوق درک ، ادیپ  دشر  دش ، لیکشت  ساسا  نیا  رب  دمآ و  دوجوهب  ناریا  رد  رابکتسا  لماوع  رابکتسا و  هب  ضارتعا  رد  بالقنا  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  رابکتـسا  هب  ضارتعا  رد  اساسا 

یلیلد رھ  هب  هکیناسک  ناریا ، نالاعف  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  دوشب . سویام  هک  یتقو  رگم  دنک ، لمحت  دناوتیمن  رابکتسا ] . ] دیـشک شلاچ  هب  ار  رابکتـسا  قطنم  دش ،

هاگتـسد یارب  درک . سویام  دـیاب  ار  نمـشد  دـیایب ؛ دوجوهب  نمـشد  رد  سای  نیا  هک  دـننک  یراـک  دـیاب  دـنراد ، هدـیقع  ناـشکاخ  ناـشنھیم و  هب  یمالـساریغ  یلیلد  هب  ولو 

ایند قطانم  نیرتساسح  زا  یکی  هک ]  - ] ایسآ برغ  رد  ملاع ، ساسح  یهقطنم  نیا  رد  دنیبب  هک  تسا  راوشد  رایـسب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  یارب  زورما  رابکتـسا و 

ار دوخ  هک  تسا  هدروآربرـس  یتلم  کی  یماظن ، کـی  یروشک ، کـی  تسا -  راذـگرثا  ملاـع  یهمھ  رب  اـجنیا  ثداوح  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاـحل  زا  مھ  تسا ؛

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

ناونعهب دھدیم و  شرتسگ  ار  شدوخ  ذوفن  دشکیم و  شلاچ  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  ذوفن  اھنآ  دوخ  فارتعا  هب  دنکیم و  روبع  یمالسا  ماظن  اھیتخس  تالکشم و  نیا 

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

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دراذگب رثا  وا  دیدھت  ای  وا  عیمطت  دیراذگن  دنک ؛ اوغا  دیراذگن  دراذگب ؛ رثا  امش  یتابساحم  هاگتسد  رد  نمـشد  دیراذگن  میوشب ؛ هابتـشا  راچد  دیابن  نامتابـساحم  رد  زورما  ام 

ام تسا . نج  سنا و  نیطایش  اب  نامز ، تیغاوط  اب  ناربمغیپ  دربن  نامھ  دراد -  همادا  توق  اب  نانچمھ  دش و  زاغآ  بالقنا  اب  هک  رابکتسا -  اب  یمالـسا  یروھمج  دربن  زورما 

ناقیدص ناربمایپ و  گرزب  یاھوزرآ  هب  ندیشخب  ققحت  یمالسا و  تما  یمالسا ، روشک  یمالسا ، ماظن  یمالسا ، یهعماج  لیکشت  لابند  میتسھ ؛ دنلب  یاھنامرآ  لابند 

رد دننکیم ؛ دیدھت  دننکیم ، تیذا  دننکیم ، ینکشراک  نیاربانب ] . ] دنفلاخم یتکرح  نینچکی  اب  اعبط  دناهھبج و  کی  نامز  یناطیـش  یاھهاگتـسد  و  میتسھ ؛]  ] نادیھـش و 

همادا دراد  ار  شدوخ  هار  هناربمایپ  تکرح  یھلا و  تکرح  نیا  دراد ، هک  یایدام  یاھییاناوت  یرھاظ و  لالج  دراد و  لـباقم  یهھبج  نآ  هک  یقرب  قرز و  یهمھ  اـب  لاـح  نیع 

. دنکیم ادیپ  قمع  زورهبزور  دنکیم ، ادیپ  هعسوت  زورهبزور  دراذگیم ، رثا  دوریم ، شیپ  دھدیم و 

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

، تسھ هشیمھ  ناحتما  دـشاب ؛ عمج  همھ  ساوح  دـیاب  اھتنم  تسا . نیا  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  ىریذپانتسکـش  لیلد  دناىجیـسب ؛ هوقلاب  ناریا  تلم  عطاـق  تیرثکا 

. تسا رابکتسا  اب  ىهلباقم  تسا ، رابکتسا  تمس  هب  تکرح  تھج  دوشب ؛ دیابن  هابتشا  تکرح  تھج  دوشب ؛ تسس  دیابن  تکرح  تسھ ؛ همھ  ىارب 

[ اکیرمآ  ] شور نوچ  تسا ، ىرابکتسا  تلود  کی  اکیرمآ  نوچ  تسا ، رابکتسا  رطاخهب  اکیرمآ  ىهلئسم  نوچ ] [ ؛ ام دوخ  ام ، تلم  میروآىم ؛ اھراب  ار  اکیرمآ  مسا  هک  مھ  ام 

ىهیقب لثم  مھ  نآ  میرادـن ، ىاهلئـسم  چـیھ  ىناسنا  ىهعومجم  کی  ناونعهب  تلم ، کی  ناونعهب  ای  ىیایفارغج  ىهعومجم  کی  ناونعهب  اکیرمآ  اـب  اـم  تسا ؛ ىرابکتـسا 

تارکاذم نیمھ  رس  زور  دنچ  نیا  هک  ىیاھفرح  نیمھ  دنبلطهدایز ؛ دنیوگروز ، دنربکتم ، دنربکتسم ، تسا ؛ ىیاکیرمآ  رابکتسا  ىهلئـسم  اکیرمآ ، اب  ام  ىهلئـسم  اھروشک ؛

. ندز فرح  هشیمھ  لثم  دندرک  عورش  دعب ] ، ] دندرک دیدمت  الاح  دندرک و  هرکاذم  هام  دنچ  دینیبب ؛ امش  دندز ، ىاهتسھ 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد نینکمتم  زا  لاعتم  یادخ  هک  یراظتنا  ینعی  ( ٩ «.) رکنملا نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  هولصلا و  اوماقا  ضرالا  یف  مھنکم  نا  نیذلا   » هک دیامرفیم  هفیرش  یهیآ 

طسق هب  ام  رگا  هک  تسین  روجنیا  تسا .] (] ١٠ « ) رومالا هبقاع  رکنملا و   نع  اوھن  فورعملاب و  اورما  هوکزلا و  اوتا  و   » دعب هولـصلا » اوماقا   » شلوا هک  تسا  اھنیا  دراد ، ضرا 

اوبنتجا اودبعا هللا و  نا   » هکلب مینک ، تلفغ  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  هب  ای  تاکز  هب  ای  تالص  هب  نداد  تیمھا  تالص و  یهماقا  زا  هک  میشاب  هتشاد  قح  مینکیم ، هجوت 

زا بانتجا  یارب  دـیحوت ، یارب  داتـسرف  ار  ناربمغیپ  لاـعتم  یادـخ  الـصا  هک  دـھدیم  ناـشن  هدـش -  رارکت  نآرق  رد  نومـضم  نیا  ظـفل و  نیا  راـب  نیدـنچ  هک  ( - ١١ « ) توغاطلا

هدرک هیقب  هب  یسوم و  هب  میھاربا و  هب  حون و  هب  یروش ، یهروس  یهفیرش  یهیآ  نآ  رد  لاعتم  یادخ  هک  یتیصو  ای  تسا . نیا  راک  ساسا  دنوادخ ؛ تیدوبع  یارب  توغاط ،

هیلا هللا مھوعدـتام  نیکرـشملا  یلع  ربـک  هیف  اوقرفتتـال  و  درک ؛ هماـقا  دـیاب  ار  نید  یهمھ  ینعی  تسا ؛ نید  یهماـقا  تسا ، رظن  دروـم  هکنآ  ( ١٢ ( ؛ نیدـلا اومیقا  نا  تسا :

تکرح و نیا  لباقم  رد  مھ  یلـصا  ضراعم  و  تسا ، هجوت  دروم  نید -  ناـکرا  یهمھ  ازجا و  یهمھ  نید -  یهمھ  ینعی  ( ١٣ ( ؛ بینی نم  هیلا  یدـھی  آشی و  نم  هیلا  یبتجی 

نآ هب  وت  هچنآ  ( ١۴ ( ؛ هیلا مھوعدـت  ام  نیکرـشملا  یلع  ربک  ملاع ؛ ناربکتـسم  ملاع ، یاھردـلق  زا  دـنترابع  هلکب -  هئازجا ، عیمجب  همامتب ، نید  یهماقا  ینعی  درکیور -  نیا 

امیلع ناـک  نا هللا  نیقفنملا  نیرفکلا و  عطت  ـال  قتا هللا و  یبنلااـھیای  بازحا ؛ یهکراـبم  یهروـس  لوا  رد  هفیرـش  یهیآ  رد  اـی  تسا ؛] نارگ  ] نیکرـشم یارب  ینکیم ، توـعد 

رد ار  وت  هار  تمکح ، اب  تسا ؛ میکح  مھ  و  تارذ ، یگدـنز  راکوزاس  ملاع و  تارذ  ازجا و  مامت  هب  دراد  یملع  یهطاحا  هک  لاعتم  یادـخ  تسا  میلع  مھ  ینعی  ( ١۵ ( ؛ امیکح

اب یهلباقم  رد  ( ١۶ ( ؛ الیکو اب  یفک  یلع هللا و  لکوت  و  اریبخ *  نولمعت  امب  ناک  نا هللا  کبر  نم  کیلا  یحوی  اـم  عبتا  و  ینک . لاـبند  دـیاب  هدرک و  صخـشم  هعومجم  نیا 

. تشاد دھاوخ  دوجو  ینمشد  وت ، تکرح  نیا 

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

اب یهزرابم  تسا ؟ ریذـپلیطعت  رابکتـسا ، اب  یهزرابم  رگم  بخ ، تسیچ ؟ تارکاذـم  زا  سپ  رابکتـسا  اـب  یهزراـبم  فیلکت  هک ،] دوب  نیا   ] دـندرک لاوس  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

ام یاھراک  وزج  نیا  میوگب . امـش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  زورما  اقافتا  هک  تسا  ییاھفرح  نیمھ  وزج  مھ  نیا  تسین . ریذـپلیطعت  هطلـس  ماظن  اب  یهزراـبم  رابکتـسا ،

. دوشیمن مامت  هک  رابکتسا  اب  یهزرابم  میتسین . نآرق  عبات  الصا  ام  دشابن ، رابکتسا  اب  یهزرابم  رگا  ینعی  تسا . بالقنا  ینابم  وزج  تسا ، یـساسا  یاھراک  وزج  تسا ،

دناهدرک ادیپ  هزاجا  اھنیا  الاح  هک   - دننکیم هرکاذم  یاهتسھ  یهیـضق  رد  هک  یمرتحم  نیلوئـسم  نیا  هب  ام  تسا . رابکتـسا  قیداصم  متا  اکیرمآ  رابکتـسا ، قیداصم  دروم  رد 

رد طـقف  هک  میاهتفگ  دوـب - راـبنیلوا  حطـس ، نیا  رد  تشاد ؛ هقباـس  رتنییاـپ  حوطـس  رد  هن ، حطـس  نیا  رد  تشاد ، هقباـس  هتبلا  دـننزب ؛ فرح  مھ  اـب  ورهبور  نیلوئـسم  هـک 

نمی هیروس و  هقطنم و  لئاسم  یھاگ  لباقم ، فرط  نآ  دننکیمن . و  دینک ، هرکاذم  دیرادن  قح  یرگید  یهلئسم  چیھ  رد  دینک ؛ هرکاذم  دیراد  قح  امش  یاهتسھ  یهلئـسم 

هب مھ  نآ  تسا ، یاهتسھ  یهلئسم  یهنیمز  رد  طقف  هرکاذم  دننکیمن . تبحص  میرادن و  یتبحص  امش  اب  اھهنیمز  نیا  رد  ام  دنیوگیم  اھنیا  دشکیم ، شیپ  ار  اھنیا  دننام  و 

اب یهزرابم  مدرک . حیرـشت  لصفم  ار  نیا  نم  میدرک ؛ باختنا  ار  درکیور  نیا  ار ، شیارگ  نیا  ام  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  ارچ  هک  مدرک  رارکت  رابدنچ  متفگ و  نم  هک  یلیالد  نامھ 

. رابکتسا اب  یهزرابم  یهمادا  یارب  دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا و  نشور  الماک  شفیلکت  تسین ، ریذپلیطعت  رابکتسا 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

نیا رد  هزور  نابز  اب  ناتـسبات ، مرگ  زور  رد  دـندوب ، هدیـشک  یرادـیب  حبـص  ات  ردـق  بش  ناضمر و  کرابم  هام  موسوتسیب  اـیحا  تبـسانمهب  ار  لـبق  بش  هک  یرادهزور  مدرم 

رد و  روجنآ ، تدابع  بارحم  رد  ناضمر  هاـم  هک  تسا  ناریا  تلم  نیا  تسا . ناریا  تلم  نیا  ناریا ؛ تلم  تخانـش  تسرد  هار  تسا  اـھنیا  دـندرک . تکرـش  میظع  ییاـمیپهار 

، شراعش زا  شدوخ ، زا  ار  ام  تلم  تخانش ؛ دیابن  نارگید  ضرغم  نابز  زا  ار  ام  تلم  دھدیم . ناشن  دنکیم و  هضرع  ار  دوخ  روجنیا ، رابکتـسا  اب  یهزرابم  هلباقم و  یهنحص 

مھ اھمھفجـک  یـضعب  دـھدب و  ناشن  ناریا  تلم  زا  دـنکیم  یعـس  یزاـساضف  اـب  نمـشد  هچنآ  ناریا . تلم  تسا  نیا  تخانـش ؛ دـیاب  میظع  یاـھهولج  نیا  زا  شتکرح ، زا 

. داد ناشن  ناضمر  هام  نیا  رد  ار  دوخ  نوگانوگ  ازجا  داعبا و  هک  تسا  یتلم  نامھ  ناریا  تلم  تسا . طلغ  فارحنا و  دننکیم ، رارکت  ار  نامھ  هنافساتم 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ام میدرک ، رارکت  اھراب  هک  روطنامھ  درک . دھاوخن  یرییغت  چیھ  اکیرمآ  ربکتـسم  تلود  لباقم  رد  ام  تسایـس  تروص  رھ  رد  تسا ، هدش  هیھت  هک  ینتم  اب  تارکاذـم و  نیا  اب 

، یاهتسھ دروم  نیا  لثم  یئانثتـسا  دراوم  رد  یھاگ  میرادن ؛ یاهرکاذم  هبناجود  لئاسم  دروم  رد  میرادن ؛ یاهرکاذم  یاهقطنم  یناھج و  نوگانوگ  لئاسم  دروم  رد  اکیرمآ  اب 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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. ماهدرک هراشا  اھنآ  هب  یلبق  یمومع  یاھینارنخـس  رد  نم  هک  تسا  هدوب  یدراوم  مھ  نیا  زا  لبق  تسا ، هدوبن  طقف  مھ  دروم  نیا  میاهدرک ؛ هرکاذـم  تحلـصم ، ساسا  رب 

رد یلم  عافد  یاھورین  نیرتراکادف  هک   - ار نانبل  تمواقم  ار و  هللابزحاھییاکیرمآ  دراد . فالتخا  هجرد  یمالسا ١٨٠  یروھمج  یاھتسایس  اب  هقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایس 

رارق ناشدوخ  تیامح  دروم  ار  شککدوک  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  لباقم ، رد  تقونآ  دوشیمن . رتـالاب  یفاـصنایب  نیا  زا  دـننکیم ، مسیرورت  هب  مھتم  دـنروشک - کـی 

شلیـصفت نم  هک  تسھ  مھ  رگید  دراوم  الاح  دیـسر ؟ قفاوت  هب  دوشیم  هنوگچ  درک ، هرکاذم  دوشیم  هنوگچ  درک ، هلماعم  دوشیم  هنوگچ  یتسایـس  نینچکی  اب  دنھدیم ،

. رگید یاج  یارب  مراذگیم  ار 

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

فیرشت اجنیا  رد  هک  یعمج  تسا . منتغم  رایسب  تسا ، هدش  هدیمان  رابکتـسا  اب  یهزرابم  هلباقم و  ناونعهب  هک  ییاھزور  رد  زومآشناد  وجـشناد ، زیزع ، ناناوج  یهسلج 

هک دـنراد  ار  یعـضاوم  نیمھ  همھ  تریـصب ، لھا  لیلحت ، لھا  هاگآ ، یاھناسنا  هکلب  اھناوج  طقف  هن  و  ام ؛ تلم  رایـشوھ  یاـھناوج  عومجم  زا  دـیتسھ  یاهنومن  کـی  دـیراد ،

. ناتدوخ تانایب  اب  ناتدوخ ، راعش  اب  دیدرک  زاربا  اجنیا  رد  زورما  امش 

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

یضعب هچنآ  فالخرب  تسا ، هنادنمدرخ  تکرح  کی  و  یملع ، یهناوتشپ  یاراد  یقطنم و  لوقعم و  تکرح  کی  ام  تلم  نایم  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  رابکتـسا  اب  یهزرابم 

هب یکتم  تکرح  کـی  ناریا  تلم  تکرح  سکعب ، تسین ، تینـالقع  قـطنم و  هب  یکتم  تسا ، یتاـساسحا  تسا ، یراعـش  تکرح  کـی  نیا  هـک  دـننکب  دوـمناو  دـنھاوخیم 

رانک ـالعف  ار  ( ٢ «) رفکلا همئا  اولتاـق   » و ( ١ «) مھنیب آـمحر   » و راـفکلا » یلع  آدـشا  « ؛ مینکیم رظنفرـص  ـالعف  تسا  ینید  ماـھلا  هچنآ  نآرق و  یهیآ  نـید و  زا  تـسا . تینـالقع 

. مینکیم هیکت  ناریا  تلم  یهبرجت  هب  دنرادن ؛ مھ  رواب  ای  دنتسین  مھ  دقتعم  اھزیچ  نیا  هب  یناسک  نوچ  میراذگیم ،

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

یضعب هچنآ  فالخرب  تسا ، هنادنمدرخ  تکرح  کی  و  یملع ، یهناوتشپ  یاراد  یقطنم و  لوقعم و  تکرح  کی  ام  تلم  نایم  رد  یمالـسا و  بالقنا  رد  رابکتـسا  اب  یهزرابم 

هب یکتم  تکرح  کـی  ناریا  تلم  تکرح  سکعب ، تسین ، تینـالقع  قـطنم و  هب  یکتم  تسا ، یتاـساسحا  تسا ، یراعـش  تکرح  کـی  نیا  هـک  دـننکب  دوـمناو  دـنھاوخیم 

رانک ـالعف  ار  ( ٢ «) رفکلا همئا  اولتاـق   » و ( ١ «) مھنیب آـمحر   » و راـفکلا » یلع  آدـشا  « ؛ مینکیم رظنفرـص  ـالعف  تسا  ینید  ماـھلا  هچنآ  نآرق و  یهیآ  نـید و  زا  تـسا . تینـالقع 

. مینکیم هیکت  ناریا  تلم  یهبرجت  هب  دنرادن ؛ مھ  رواب  ای  دنتسین  مھ  دقتعم  اھزیچ  نیا  هب  یناسک  نوچ  میراذگیم ،

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

نیا نمـشد ؟ نآ  لباقم  رد  درک  عافد  دـیاب  هک  تسھ  ینمـشد  رگم  دـنک ؟ عافد  هک  دراد  دوجو  یاهلمح  رگم  هک  دـسریم  نھذ  هب  لاوس  کی  دـنک ، عاـفد  دـیاب  مییوگیم  یتقو 

نیا لباقم  رد  تفـصناطیش  بلقتم ، راداپوتسد ، گنرز ، ( ۴ ،) رادغ نمـشد  تسھ ؛ نمـشد  هلب ، دینادیم ؛ ینـشورب  ار  لاوس  نیا  باوج  اھامـش  دیآیم . نھذ  هب  لاوس 

. رابکتسا تسیک ؟ نمشد  نآ  دراد ؛ دوجو  میظع  تکرح 

رادرس تبحص  لوا  رد  هک  یلیلحت  نیا  تسا . لوغـشم  مئاد  تسا ؛ لوغـشم  تسین ، راکیب  نمـشد ، نیا  دوب . سیلگنا  یزور  کی  تسا ؛ اکیرمآ  زورما  رابکتـسا ، رھظم  هتبلا 

شرھظم هک  تسا  یتـیوھ  یلم و  لالقتـسا  یـشزرا و  تکرح  یرابکتـسا و  تکرح  نیب  یناـھج ، یریگرد  زورما  تسا . یتـسرد  لـیلحت  ـالماک  نیا  دوـب ، ناـمزیزع  یرفعج 

مھ ناج  هب  اھگس  مھ  ( ۵) هفیج کی  رـس  رب  هرخالاب  ارچ ، تسین ؛ یرگید  یاھاوعد  هکنیا  هن  تسا ؛ نیا  ایند  رد  زورما  اوعد  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ای  یمالـسا  بالقنا 

. تسا ساسح  نمشد  دراد ، دوجو  نمشد  اذل  تسا ؛ نیا  یلصا  یهھبج  یلصا و  طخ  تسا ، نیا  یلصا  یاوعد  نکل  تسھ  نیا  دننکیم ، اوعد  مھ  اب  دنتفایم ،

رتمھم یھاگ  یلام  هاگتسد  تسین ؛ یسایس  هاگتسد  طقف  رابکتسا  تسا ، رابکتسا  یسایس  هاگتسد  نیا  اما  تسا ؛ اکیرمآ  زورما  شرھظم  میدرک ، ضرع  رابکتسا  نیا 

مئاد اھنیا  دنتـسھ ؛ اـھنیا  رابکتـسا  یهعومجم  دنتـسھ ؛ تسینویھـص  مھ  اتدـمع  هک  اـیند  گرزب  یاـھرادلوپ  گرزب و  یاـھیناپمک  اھتکرـش و  نیا  لـثم ] [ ؛ تسا رترثوم  و 

زا نامروظنم  ریوزت ، روز و  رز و  میتفگیم  اھام  هک  اھمیدق  تسھ . مھ  یتسرد  ثلثم  هک  دـنتفگ  ار  ریوزت  روز و  رز و  ثلثم  الاح  روز ؛ رز و  روز ، مھ  رز و  مھ  عقاو  رد  دنلوغـشم .

ریوزت زا  نامروظنم  زورما  اما  روز . رز و  رکشل  دورو  یارب  دننکیم  فاص  ار  هداج  دننکیم ؛ فاص  ار  هنیمز  دنیآیم و  نید  ششوپ  تحت  هک  یرـصانع  ینعی  دوب . ینید  ریوزت  ریوزت ،

یزیرهمانرب هئطوت و  ینیچهشقن و  ریوزت ، لاح  رد  تدشب  یساملپید ، یاھهاگتسد  یسایس ، یاھهاگتـسد  ینعی  تسھ ؛ مھ  یـسایس  ریوزت  تسین ، ینید  ریوزت  طقف 

مھ ار  رجنخ  دریگیم ، لغب  هک  ار  فرط  دیاهدید ، اھملیف  زا  یـضعب  رد  هکنیا  لثم  لاح  نامھ  رد  دنیآیم و  ولج  زاب  شوغآ  اب  دنوشیم ، رھاظ  نادنخ  یهرھچ  هب  دـنایحارط ؛ و 

ینمـشد نیا  تسا ، ینمـشد  نیا  بخ ، درک . هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  تسھ  مھ  اھنیا  دننام  یـساملپید و  یـسایس و  ریوزت  لماش  ریوزت  زورما  نیاربانب  دنکیم . ورف  شبلق  رد 

راک هچ  میمھفب  ات  میربن  دای  زا  مینک ، نیرمت  مینک ، رارکت  نامدوخ  اب  ار  اھنیا  مئاد  دـیاب  ینعی  مینک ؛ هجوت  دـیاب  ام  ار  اھنیا  دوشب . رھاظ  تسا  نکمم  یفلتخم  یاھلکـش  رد 

هتـشاد نھذ  رد  مئاد  دیاب  ار  اھنیا  دنراک - لھا  دنرکفتم ، دنلاعف ، هک  ینارگید  زیزع و  یاھیجیـسب  امـش  روشک ، ناریدم  روشک ، نارادمتـسایس  مھ   - نامهمھ مینکب ؛ دیاب 

. میشاب

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

دراو هنیمز  نیا  رد  هک  مھ  یایبرغ  یاھتلود  یهیقب  تسا ، اکیرمآ  گرزب  تب  نآ  تسا و  اکیرمآ  شلصا  هک   - رابکتسا یاوعد  یاهتسھ و  یهلئسم  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا 

یروھمج هک  دـننادیم  اھنیا  هک  درک  دای  دـنگوس  ناوتیم  الاو  دوبن ، یاهتـسھ  یهیـضق  طقف  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  ام  اـب  دنتـسھ - یربورود  یاهیـشاح و  یاـھتب  نآ  دـندش ،

نداد رارق  راـشف  ریز  یارب  تسا  یمومع  تکرح  کـی  زا  یئزج  نیا  تسا . یرگید  یهلئـسم  هلئـسم  دروخ ؛ مسق  دوشیم  ار  نیا  تسین ؛ یاهتـسھ  بمب  لاـبند  یمالـسا 

؛ ناھج رد  هقطنم و  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نوزفازور  ذوفن  یهرتسگ  ندرک  فقوتم  یارب  شفادـھا ، یوس  هب  ناریا  تلم  یبـالقنا  تکرح  ندرک  فقوتم  یارب  ناریا ، تلم 

ذوفن اذل  ددنـسپیم  ار  نآ  قداص  یاھتین  کاپ و  یاھلد  تسا ، باذـج  تسا ، ون  فرح  تسا ؛ نیا  راک  تعیبط  ار ؛ هیـضق  نیا  مینک  لابند  ام  هکنیا  هن  تسا . یتیعقاو  کی  نیا 

هب هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دننک ؛ فقوتم  ار  نیا  هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دنوشیم . شحوتم  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شرتسگ  یمالـسا  یروھمج  رابتعا  یمالـسا و  یروھمج 

فدھ دنھدب و  ناشن  ار  نیا  دـنھاوخیم  دـنک ؛ هرادا  دـھدب و  همادا  دـنک و  اپ  رب  ار  یماظن  کی  نید ، ساسا  رب  تسناوتن  مھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  میھفت  اھتلم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  مھ  ام  مدرم  داحآ  دنشاب ، هجوتم  دیاب  مھ  نیلوئسم  دنشاب ؛ هجوتم  همھ  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لباق دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتـسا  هیلع  ار  دوخ  عطاق  تارظن  یاهظحالم  هنوگچیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتلم  کی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب 

. دننکیم شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

عالطایب ام  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  هکنیا  هن  دراد ، دوجو  هزوح  رد  مھ  نیا  هک   - دـننکیم تفلاخم  بالقنا  اب  یناـسک  احیرـص  تقوکـی  تسا : روجود  مھ  بـالقنا  اـب  تفلاـخم 

ینابم و اب  هکلب ] ، ] دوشیمن تفلاخم  بالقنا  اب  احیرـص  هن ، هک  تسھ  تقوکی  دنتـسھ - مک  هتبلا  دننکیم ؛] تفلاخم   ] رانکهشوگ احیرـص  دنتـسھ  یناسک  الاح  میتسین ؛

هیکت اکیرمآ  یهلئسم  یور  منکیم ، هیکت  رابکتسا  یهلئسم  یور  بترم  هدنب  دینکیم  هظحالم  هکنیا  دوب . ساسح  دیاب  اھنیا  یور  دوشیم ؛ تفلاخم  بالقنا  یداقتعا  یدابم 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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یناھج طحنم  مظن  لابق  رد  یمالـسا  ماظن  رگا  تسا . رطخ  ساسحا  اھنیا  هن ، دنک ؛ رارکت  ار  یفرح  کی  دـھاوخب  مئاد  مدآ  تداع ، یور  زا  هک  تسین  نیا  رطاخ ] هب  ، ] منکیم

. دروآ دیدج  زیچ  کی  تسا ؛ نیا  رطاخهب  بالقنا - نیا  داد  ناکت  ار  ایند  مییوگیم  هک   - یمالسا ماظن  تیمھا  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  داد ، تسد  زا  ار  شدوخ  تیوھ 

شلاچ هب  ار  هناملاظ  یناھج  ماظن  یمالسا ، یروھمج  دیـشک ؛ شلاچ  هب  ار  اھنیا  دننام  ریوزت و  روز و  ملظ و  رب  ینتبم  هنالداع و  ریغ  هناملاظ و  ماظن  دیدج ، زیچ  نیا  بخ ،

هب یراک  هک  یمالـسا  یـسایس ، ریغ  مالـسا  هچنانچ  رگا  الاو  تسا ؛ نیا  دوشیم  تفلاخم  یمالـسا  ماظن  اب  هکنیا  تلع ] . ] تسا نیمھ  مھ  ام  اب  تفلاخم  تلع  دیـشک ؛

مـسینویھص اب  رابکتـسا ، هاگتـسد  اب  اکیرمآ ، اب  امـش  دننکیمن . مھ  یتفلاخم  دنھدیمن و  مھ  یتیمھا  چـیھ  هن ، دـشاب ، مکاح  یمالـسا  نینچ  کی  رگا  درادـن ، نآونیا  راک 

چیھ دـینک ، یـشم  اـھنآ  لـثم  دـینزب ، فرح  اـھنآ  لـثم  دـینک ، رکف  اـھنآ  لـثم  و  ناـشیاھیریگتھج - رد  ناشیـسایس ، یاـھراک  رد  ناـشیداصتقا ، راـک  رد   - دیــشاب هارمھ 

الاح اما  اـکیرمآ ، رب  اـمتح  هک  گرم  هلب  ( ) ۴ . ) درادن یتیمھا  چیھ  ناشیارب  دشاب  ناملسم  ناتمـسا  دشاب ، ییادوب  ناتمـسا  دشاب ، یحیـسم  ناتمـسا  دنرادن ؛ یتفلاخم 

. تسا نیا  هلئسم  نیاربانب ، سپ  مینکب ). تبحص  دیھدب  هزاجا 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهطقن تسرد  اـھهیاپ  نیا  هک  دراد  ییاـھهیاپ  کـی  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روز ، ملظ و  هتخیمآمھهب و  یهتخیرمھهب  لـگنج  نیا  رد  وـشبلب ، نیا  رد  اـیند ، رد  یماـظن  کـی 

یهطقن تسا ، یبلطگنج  لباقم  یهطقن  تسا ، رامثتـسا  لباقم  یهطقن  تسا ، ملظ  لباقم  یهطقن  تسا ؛ راوتـسا  نآ  رب  یناھج  ماظن  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم 

یتعامج کی  هدـمآ و  دوجو  هب  بان  یمالـسا  تارکفت  ساسارب  نید ، ساسارب  مالـسا ، ساسارب  ماظن  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماظن ، نآ  تسا ؛ داسف  لـباقم 

، یبرغ یاھسانـشهعماج  اھرگلیلحت و  دوخ  ار  نیا  دننویناحور . نآ  دنـسرتیمن و  گرزب  یاھتردق  زا  هک  تسا  نیا  اھنیا  تعیبط  هک  دـنتفرگ  رارق  ماظن  نیا  سار  رد  لوا  زا  مھ 

ماظن تعیبط  اما  دنتسھ ، دنشاب و  مھ  هتـسباو  تسا  نکمم  ناشیاھیـضعب  هتبلا ] . ] ام زا  دنـسرتیمن  اھدنوخآ  نیا  دنتفگیم  دنتفگیم ؛ مھ  بالقنا  لوا  زا  دنیوگیم ؛ زورما 

مدرم ـالوا  مـھ  مدرم  دــننکیم . یھارمھ  هـک  مـھ  مدرم  دــناهتفرگ . رارق  ماـظن  نـیا  سار  رد  اـھنیا  اـقافتا  ـالاح  تـسا . یتـعیبط  نـینچ  کـی  هعیــش ، یهعماــج  رد  یدــنوخآ 

هدرک ادـیپ  شیازفا  ناھگان  تیعمج  ینعی  نویلیم ؛ هب ٨٠  هدیـسر  ابیرقت  الاح  بالقنا ، لوا  رد  نویلیم  زا ٣۵  ام  تیعمج   - تسا دایز  اھنیا  نیب  رد  ناوج  ایناث  دنایدادعتـسااب ،

رکف یروجنیا  مدرم  هک  تسا  یروشک  کی  هکیتقو  بخ ، دنتـسھ . مھ  سرتن  دنتـسھ ، مھ  عاجـش  تسا ؛ دایز  دادعتـسا  دننکیم - راک  دنراد  مھ ]  ] نآ هیلع  هچرگا  تسا ؛

لیکـشت نآ  هیلع  هھبج  اذـل  تسا . گرزب  الماک  رطخ  کی  تسا ، هدـمع  رطخ  کی  رابکتـسا  یارب  نیا  یناـھج ، ( ٩) یهنمیھ زا  دنسرتیمن  مھ  تموکح  نارادمدرـس  دننکیم ،

زور نآ  هدـمآ . دوجوهب  نمـشد  یهھبج  کی  هدـش ؛ لیکـشت  هھبج  بالقنا  لوا  زور  زا  هکلب ]  ] الاح هن  هدـش ؛ لیکـشت  هھبج  یمالـسا  یروھمج  هیلع  نالا  هکنیاامک  دوشیم ؛

اب تفلاخم  یمالـسا و  یروھمج  یهلئـسم  رد  اـما  دنتـشاد  فـالتخا  مھ  اـب  شداـیز - مک و  اـب   - هلئـسم دـص  رد  رگا ]  ] دـندوب و مھ  لـباقم  یهطقن  هک  اـکیرمآ  دوب و  یوروش 

. دنکیم ینمشد  یماظن  نینچ  کی  اب  هک  تسا  نیا  رابکتسا  تعیبط  ینعی  دندوب . تسدمھ  رکفمھ و  یمالسا ، یروھمج 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

یاـھفرح رد  یموـمع ، یاـھفرح  رد  مینکیم  رارکت  مییوـگیم ، ررکم  یھ  اـھفرح  نیا  زا  مـنادیمن  رابکتـسا و  یجراـخ و  تسایـس  یجراـخ و  لـیاسم  هـب  عـجار  اـم  هـکنیا 

دندرک راک  هدـنب  اـب  هک  ییاـھنآ  هن ، میفلاـخم ، ییاـقیرفآ - ییایـسآ ، روشک  ییاـپورا ، روشک  ـالاح   - روشک نـالف  اـب  طاـبترا  اـب  اـم  هکنیا  هن  تسا . نیا  رطاـخب  نیا  یـصوصخ ،

شیازفا هب  منکیم  قیوشت  امیاد  ار  یتلود  نیلوئـسم  مھ  نالا  متـسھ . مھ  نـالا  مدوب ، تاـطابترا  روجنیا  قوشم  لوا  زا  هکلب  مرادـن  هک  تفلاـخم  چـیھ  هدـنب  دـننادیم .

، میراد یناوت  هچ  وا  یهزیگنا  لباقم  رد  ام  دراد ؟ یاهزیگنا  هچ  میریگب  طابترا  وا  اب  میھاوخیم  هک  یـسک  نآ  یـسک ؟ هچ  اب  طابترا  یـسک ؟ هچ  اب  تاطابترا  اھتنم  تاطابترا .

ریغ شدوخ  تیوھ  تیھام و  رد  رابکتسا  اب  یهلباقم  ثحب  تسا . نیا  عقاو  رد  یتمواقم  داصتقا  تسا ، نیا  فرح  دوشیمن . هک  هبساحم  نودب  دوشب ، هبـساحم  دیاب  اھنیا 

الاح اما  تساھزیچ . نیمھ  وزج  مھ  مدرک  هیکت  نآ  یور  اھلاس  هشیمھ  نم  هک  مھ  یگنھرف  لالقتـسا  تسین . رگید  یچیھ  الاح ، داصتقا  شخب  رد  یتمواـقم ، داـصتقا  زا 

، دـننکیم تکرح  تھج  نیا  فالخ  رد  هک  یناسک  اـب  یاوعد  یزیتسرابکتـسا و  ثحب  نیا  تسا . لوا  یهلاـسم  اـم  یارب  داـصتقا  یهلاـسم  اـھلاس  نیا  تسا . داـصتقا  ثحب 

نیا نودـب  دوشیمن ، نیا  نودـب  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یتمواـقم  داـصتقا  امـش  دـیھاوخب  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  یهکـس  یور  نآ  عقاورد  نیا  نارگید ، اـکیرمآ و  هب  ندز  بیھن 

تسھ و هچ  تسھ و  هک  نمـشد  مینادیم  میریگیمن و  مک  تسد  ار  نمـشد  ام  هجو  چـیھ  هب  دراد ، یدایز  یاھییاناوت  تسا ، دایز  شتردـق  یاـھرازبا  فرط ، دوشیمن .

لیلد تسا . ییاناوت  اما  دـشاب  یرگید  عون  زا  تسا  نکمم  میراد . یدایز  یاھییاناوت  مھ  ام  مینک ، تلفغ  میناوتیمن  مھ  ناـمدوخ  ییاـناوت  زا  اـما  دراد ، ییاـناوت  ردـق  هچ 

ام سپ  دـنکیم ، دـشر  دراد  زورهبزور  بالقنا  نیا  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نـالا  لوا . زور  زا  دـندوب  هنـشت  بـالقنا  نیا  نوخ  هب  راوگرزب و  ماـما  نوخ  هب  اـھنیا  هکنیا  ییاـناوت 

نآ دوخ  عوقو  ئـش ، عوقو  لامتحا  رب  ئـش ، ناکما  رب  لـیلد  نیرتھب  نیا  تسا . ییاـناوت  نیا  سپ  دـشیمن . دـشر  هک  دوبن  ییاـناوت  رگا  مینک . دـشر  میتسناوت  هک  مییاـناوت 

ار نیا  تسا . نیا  مفرح  هدنب  مینکیم . یگداتـسیا  مینکیم ، راک  میوریم ، شیپ  مینکیم ، تکرح  میراد  تسا  لاس  تفھ  یـس و  نالا  ام  رگید  . هدش  عقاو  تسا . ئش 

انشآ دیراد ، تاطابترا  دینک ، لابند  اھداھن  فلتخم  یاھشخب  رد  مھ  دینک ، لابند  تلود  رد  مھ  دینک  لابند  سلجم  رد  مھ  دینک ، لابند  ار  هکـس  یور  ود  رھ  نیا  دینک . لابند 

ضرع نیا  دینک . لابند  یگنھرف  یاھطیحم  رد  دینک ، لابند  صوصخ  هب  اھهاگشناد  رد  مھ  دیدوب ، مھ  اب  دیدوب ، تیلوئسم  رد  اھلاس  ار ، نیلوئـسم  دیـسانشیم  دیتسھ ،

نیا رد  اھفرح  نیا  یهمھ  عقاورد  دـنک ، کرابم  ادـخ  هک  امـش  هب  میدرک  ضرع  هک  نیا  دوب . دـھاوخ  یعقاو  یانعم  هب  کراـبم  دـیع ، هللااـشنا  تقو  نآ  دوشب  نیا  رگا  تساـم .

. مرکشتم ناتهمھ  زا  تسھ ، کرابم » »

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

کی هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب 

ینعی یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ 

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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دامتعا دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیـسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو  دـننزیم ؛ ار  فرح 

. درک

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

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

موزل رب  دـیکات  اب  دـندناوخ و  روشک  نیا  یالاب  تیفرظ  هدـنھدناشن  ار  نیتـال  یاـکیرما  هقطنم  رد  یرابکتـسا  دـض  یاـھتکرح  رب  ـالئوزنو  یراذـگرثا  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

رد دـیاب  لقتـسم  یاھروشک  یلو  دـنرادن  اھدـھعتمریغ  شبنج  کرحت  شیازفا  هب  یلیامت  اھیبرغ  دـندوزفا : اھدـھعتمریغ  شبنج  رب  روشک  نیا  تسایر  تصرف  زا  هدافتـسا 

. دوب دھاوخ  هتشذگ  زا  رتھب  انیقی  هدنیآ  تروص ، نیا  رد  دننک و  تکرح  اھنآ  تساوخ  لباقم  هطقن 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یمھم رایـسب  یهطقن  نیا  ار ؛ مالـسا  تثعب  یانعم  موھفم و  دنـسانشب  دیاب  ایند  یمومع  راکفا  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ تثعب  یفرعم  لوا ، میراد . جایتحا  تثعب  هب  زورما  ام 

تکرح کی  میظع و  لوحت  کی  اشنم  نآ  دوخ  دمآ و  دوجو  هب  هللادمحب  ام  ماظن  نیا  رد  یوبن  تموکح  تاحشر  زا  یاهحشر  کی  هک  یمالسا  یروھمج  لیکـشت  زا  دعب  تسا .

نآ اب  هک  دنداتفا  رکف  هب  یرـشب  عماوج  نانمـشد  مالـسا - نانمـشد  تفگ  دوشیمن   - رـشب یناھج  نانمـشد  تشاد ، دھاوخ  همادا  دراد و  همادا  هللادـمحب  هک  دـش  یمیظع 

مالـسا نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ هزرابم  مالـسا  اـب  زورما  تسا . مالـسا  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دـننک ؛ هزراـبم  دراد ، هنیمز  اـیند  زا  یمھم  شخب  رد  تسا و  تکرح  نیا  یهیاـم  هک  یزیچ 

نوچ تسا ؛ ناماوت  کرتشم و  یدام  یونعم و  ندـمت  کی  ندـمآ  دـیدپ  یهیام  تسا و  اھدادعتـسا  زورب  یهیاـم  تسا ، اـھناسنا  تکرح  یهیاـم  تسا ، عماوج  دـشر  یهیاـم 

زا یکی  مھ  مالسا  مان  هب  تسیرورت  یاھهورگ  لیکشت  هزرابم . ماسقا  عاونا و  دننکیم ؛ هزرابم  مالسا  اب  اذل  دریگب ؛ ار  زورما  ملاظ  یدام  ندمت  تایدعت  یولج  دناوتیم  مالسا 

نیا یهتـشررس  زورما  تسا . اھینمـشد  نیا  زا  یکی  مھ  ندرک  فـالتخا  لدـج و  گـنج و  راـچد  ار  یمالـسا  یاـھروشک  هکناـنچمھ  تسا ، هئطوـت  نـیا  تـسا ؛ اـھهئطوت 

مالـسا اب  دنراد  اکیرمآ  ربکتـسم  ملاظ و  تموکح  شرـس  تشپ  نیطـسلف و  رد  بصاغ  ثیبخ و  یتسینویھـص  تموکح  تسا . مسینویھـص  اکیرمآ و  تسد  هب  اھینمـشد 

رتزراب یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تھجنیازا و  نیا  دناهزرابم . لاح  رد  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هلب ، دننکیم . هزرابم 

ار رابکتـسا  یولج  دریگیم ، ار  اھنیا  عماطم  یولج  مالـسا  هکنیا  رطاخهب  دـنفلاخم  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  نآ  مادـقا  ارجا و  لـمع و  یهنیمز  و  تسا ، رتشیب  شققحت  تسا ،

. دنفلاخم مالسا  اب  عقاورد ] سپ  [ ؛ دریگیم

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

زا هکلب ]  ] نادرمتلود یوس  زا  طـقف  هن  دراد ؛ دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  رد  یعطاـق  بقاـث و  مزع  تسا . ریذـپانلالتخا  هار ، نیا  رد  یمالـسا  یروـھمج  مزع  هدارا و  هللادـمحب 

رد هک  دنتسھ  ام  نموم  مدرم  ام و  یبالقنا  مدرم  ام ، یاھناوج  دنناریا ، تلم  لک  تسا ، هداتسیا  ییوگروز  لباقم  رد  هک  یـسکنآ  یمالـسا  یروھمج  رد  تلم . داحآ  یوس 

هب دناوتیمن  یضرعت  چیھ  نمشد  دنتسیاب ، نمشد  لباقم  رد  لدکی ، تھجکی ، هچراپکی ، شمدرم  هک  یروشک  رھ  یتلم و  رھ  و  دناهداتسیا . رابکتسا  یاھییوگروز  لباقم 

روضح رطاخهب  و  دراد ، دوجو  هک  تسا  یتدحو  داحتا و  نیمھ  رطاخهب  یمالسا  یروھمج  یگداتسیا  یمالسا ، یروھمج  تعاجش  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چیھ  دنکب ، اھنیا 

. دننادیم ناشدوخ  یهفیظو  ار  هنحص  رد  روضح  ام  مدرم  تسا . هنحص  رد  مدرم 

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

ام مینکیم ؛ عافد  میراد  هدش  هدنار  دوخ  یهناخ  زا  دوخ و  نھیم  زا  هک  یمولظم  تلم  کی  زا  ام  هک  تسین  نیا  افرص  تسا . مھم  رایسب  سدق  زور  میسدق ؛ زور  یهناتسآ  رد 

زا رتهدرتسگ  رایـسب  یتقیقح  تسا ؛ تقیقح  زا  عافد  نیطـسلف ، زا  عافد  زورما  مینکیم . هزرابم  یرابکتـسا  هناملاظ و  یـسایس  ماظن  کی  اـب  ناـمراک  نیا  اـب  میراد  عقاو  رد 

یتسینویھص میژر  هیلع  هک  امش  دینیبیم  هکنانچمھ  تسا . هطلس  ماظن  اب  هزرابم  تسا ، رابکتسا  اب  هزرابم  یتسینویھص  میژر  اب  یهزرابم  زورما  نیطسلف . یهلئـسم 

. تسا نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دیاهدز ؛ هبرـض  وا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ؛ امـش  اب  تموصخ  ینمـشد و  ساسحا  ییاکیرمآ ، رادمتـسایس  لوئـسم و  نآ  دینزیم ، فرح 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  سدق  زور  ییامیپھار  تسناد ، گرزب  دیاب  ار  سدق  زور  نیاربانب 

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۶ ربھر  اب  جح  ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید 

ار یغیلبت  یاھشیامھ  تاعامتجا و  تئارب ، مسارم  لیمک ، یاعد  نوچمھ  جـح ، رد  مدرم  اب  ناریا  یطابترا  یاھتیفرظ  ندرک  دودـحم  ای  لیطعت  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

یمالسا یروھمج  نابز  زا  تقیقح  ندینش  هب  لیام  ناگبخن  زا  یرامشیب  دادعت  مالسا ، یایند  رد  زورما  دندوزفا : دندناوخ و  یمالسا  یروھمج  هیلع  یدوعـس  تلود  دنفرت 

نحل ذـفان ، تایبدا  اب  ار  لیمک  یاعد  دـنلب  نیماضم  مالـسا و  نانمـشد  زا  تئارب  برغ ، تیھام  یاشفا  یزیتسرابکتـسا ، نوچمھ  یمھم  لـئاسم  دـیاب  نیارباـنب  دنتـسھ ،

. دینک لقتنم  نابطاخم  هب  یتاغیلبت  نیون  یاھرازبا  قیرط  زا  قیمع  لالدتسا  بوخ و 

نآرق  / ١٣٩٧/٠٢/٠۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تایـصوصخ اھنیا  دوجـسلا ؛ رثا  نم  مھھوجو  یف  مھامیـس  اناوضرو  نم هللا  الـضف  نوغتبی  ادجـس  اعکر  مھارت  مھنیب  امحر  رافکلا  ىلع  ادشا  هعم  نیذلاو  لوسر هللا  دمحم 

، ندوبن تسا  ذوفن  لباق  هک  یمرن  یاھزیرکاخ  لثم  نداتـسیا ، تخـس  رافک  لباقم  رد  تسا ؛ رافکلا » ىلع  ادشا   » شلوا دیـشاب . دیاب  یروجنیا  دیوگیم  نآرق  تسا ، نموم 

؛ دنتسیاب ملاع  یاھوگروز  یهیقب  اکیرمآ و  ییوگروز  لباقم  رد  دیاب  اھناملسم  دنتسیاب ؛ رابکتسا  لباقم  رد  دیاب  اھناملسم  نداتسیا . رافک  لباقم  رد  یمکحتسم  دس  لثم 

. هداتفا قافتا  هنافساتم  نیا  نالا  هک  دش  دنھاوخ  یگدنامبقع  راچد  دش ، دنھاوخ  داسف  راچد  دش ، دنھاوخ  لیلذ  دننکن ، هجوت  ار  اھزرم  نیا  رگا  دننکن ، تیاعر  ار  نیا  رگا 

نآرق  / ١٣٩٧/٠٢/٠۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دنتـساوخیم هک  ییاھنآ  مشچ  یروک  هب  مینکب . مھ  تفرـشیپ  میتسیاب و  رابکتـسا  ییوگروز  لباقم  رد  میاهتـسناوت  هک  تسا  لاـس  لـھچ  بیرق  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

! نمشد مشچ  یروک  هب  میدرک ؛ یرتشیب  تفرشیپ  دش ، رتشیب  نامتردق  دش ، رتشیب  نامییاناوت  میدش ، رترادهشیر  ام  دنربب ، نیب  زا  ار  یمالسا  یروھمج 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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دراو ون  هار  توافتم و  یاعدـم  نیا  اب  و  دـنکیم ، حرطم  ار  یتوافتم  یاعدـم  کی  ار ، یفراعتمریغ  یاعدـم  کی  دراذـگیم و  مدـق  ییون  هار  کی  رد  یتقو  ماظن ، کی  هعماج و  کی 

ار شدوخ  طیارش  عاضوا ، نآ  قبطرب  یتسیاب  هک  دنکیم  ادیپ  ینوگانوگ  عاضوا  فلتخم ، یاھهرود  رد  اعبط  تایصوصخ  نیا  اب  دوشیم ، یللملانیب  تاضراعت  هوبنا  لگنج  نیا 

تـسایس یاـیند  نیا  دراد ؛ دوـجو  یناـھج  یاھـضراعت  تـسا ؛ روـجنیمھ  مـھ  زورما  تـسا ، هدوـب  روـجنیمھ  مـھ  مالـسا  ردـص  رد  دورب . شیپ  اـھنآ  قـبطرب  دـنک و  قیبـطت 

هدـع کـی  ینعی  تسا ؛ هطلـس  ماـظن  ناـیرج  رابکتـسا و  ناـیرج  اـیند ، یلک  ناـیرج  مینکیم . تکرح  میراد  ناـیرج  فـالخرب  مھ  اـم  تسا ، یھوـبنا  لـگنج  کـی  یللملانیب 

یروجنیا میاهتفر ، شیپ  یروجنیا  لاس  لھچ  نیا  رد  مینکیم ؛ تکرح  میراد  نایرج  نیا  فالخرب  ام  دنریذپهطلـس ؛ دـنوریم ، هطلـس  نیا  راـب  ریز  مھ  هدـع  کـی  دـنرگهطلس ،

نوگانوگ بناوج  دشاب ، دایز  نامتقد  دشاب ، عمج  نامـساوح  لاوحا  عاضوا و  نیا  هب  تبـسن  یتسیاب  ریزگان  هک  دیآیم  شیپ  ام  یارب  یلاوحا  عاضوا و  اعبط  میاهدرک . تکرح 

. مینیبب میجنسب و  مینک و  دصر  امئاد  ار  هیضق 

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

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

تاعوضوم رد  دیناسر و  جوا  هب  یزیتسرابکتسا  یلم و  یاھهنحـص  رد  روضح  یلخاد ، یاھهنتف  اب  هلباقم  تاباختنا ، دننام  یـسایس  لئاسم  رد  ار  یمدرم  تکراشم  اثلاث :

رد یناسرتمدخ  یهقباسم  رد  مدرم  بالقنا ، زا  سپ  داد . ریگمـشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاھتیلاعف  اھیناسرکمک و  دننام  یعامتجا 

. دننکیم تکرش  هناقاتشم  یعامتجا  یاھدوبمک  یعیبط و  ثداوح 

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

تلع تسا و  میرحت  زا  یـشان  افرـص  یداصتقا  تالکـشم   » هک دـنک  نامگ  یـسک  هکنیا  تسا . روشک  لخاد  رد  اـھلحهار  یهمھ  هک  دـننادب  روشک  رـسارس  رد  زیزع  ناـناوج 

ییاـطخ تـسا » گرگ  یهـجنپ  رب  ندز  هسوـب  نمـشد و  ربارب  رد  ندز  وـناز  لـحهار ، سپ  تـسا ؛ نمــشد  ربارب  رد  ندـشن  میلــست  یرابکتــسا و  دـض  تمواـقم  مـھ  مـیرحت 

هک تسا  یجراخ  یهئطوت  رکف و  یاھنوناک  نآ ، اشنم  اما  دوشیم ، رداص  یلخاد  ناگدزتلفغ  یخرب  ملق  نابز و  زا  هاگ  دنچرھ  طلغ ، اپارـس  لیلحت  نیا  تسا . یندوشخبان 

. دوشیم اقلا  یلخاد  یمومع  راکفا  ناریگمیمصت و  نازاسمیمصت و  هب  نابز  دص  اب 

میرک  / ١٣٩٨/٠٢/١۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق دـنراد . زاین  نآرق  هب  اعقاو  زورما  یرـشب ، یهعماج  هکلب  یمالـسا  یهعماج  ناریا ، تلم  ام  طقف  هن  تسا ؛ ام  زورما  زاین  نآرق  نیا  نآرق ؛ هب  میراد  جاـیتحا  اـم  نم ! نازیزع 

اب توغاط  نایغط و  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، هلباقم  احیرص  اب  رفک  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  احیرص  ملظ  اب  هک  تسا  نآرق  دنکیم ، تفلاخم  رابکتسا  اب  هک  تسا 

نیمھ اھنیا  تسا ! یوق  هچ  نآرق  نحل  نیا  ( ١ (؛ ناطیـشلا ایلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلاو  لیبس هللا  یف  نولتاقی  اونما  نیذلا  دنکیم : هلباقم  تردق 

هیلع مدرم ، هیلع  اھتلم ، هیلع  روشک  نالف  یھاشداپ  ای  روشک  نالف  یروھمج  تسایر  عضوم  رد  دنـشکیم  هدـبرع  دـینیبیم  هک  ییاـھنیا  تسا . رـشب  زورما  یاـھیراتفرگ 

اونکرت الو  دیوگیم :]  ] ام هب  نآرق  هکنیا  دنمھفب . مدرم  دیاب  ار  نیا  هدیشک ؛ داد  اھنآ  رس  رب  نآرق  هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھروشک ، اھتموکح و  تابث  هیلع  شمارآ ، هیلع  حلص ،

نیا زا  یـضعب  رد  دـیدید  دـیآیمرد . ناشردـپ  دـننکیم ، دامتعا  تسا . ایند  مدرم  زورما  یراتفرگ  نیمھ  نیا  نیملاظ ، هب  دـینکن  دامتعا  ( ٢ (؛ رانلا مکـسمتف  اوملظ  نیذلا  یلا 

دنیایب هک  یاهلعـش  لثم  اھتنم  دمآ ، دوجو  هب  یایرادـیب  کی  دـش ، اپ  هب  ییاغوغ  کی  دـمآ ، دوجو  هب  یبوخ  یهزرابم  کی  تفرگ ، ماجنا  یبوخ  تکرح  کی  یبرع  یاھروشک 

هچ دندیمھفن  یتسینویھص ؛ میژر  هب  اکیرمآ ، هب  دندرک  نوکر  دندرکن . لمع  ار  اوملظ » نیذلا  یلا  اونکرت  ال   » نوچ ارچ ؟ دش ؛ شوماخ  دنزیرب ، کاخ  دنزیرب و  رتسکاخ  نآ  یور 

. دوشیم یروج  نیا  اذل ] ، ] دننکب دیاب  راک 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هظحالم هک  اکیرمآ  نیمھ  نیربکتـسم ، نیمھ  یعقاو  ینمـشد  تسا . مالـسا  نانمـشد  دـیدش  ینمـشد  دروم  یمالـسا ، قیاقح  نیمھ  یمالـسا ، فراـعم  نیمھ  زورما 

مجاـھت هریغ ، یتـینما و  یـسایس و  یداـصتقا و  یگنھرف و  فلتخم  یاـھهنیمز  رد  ناملـسم  مدرم  یمالـسا و  طـیحم  یمالـسا و  یاـضف  هب  هنایـشحو  روـج  نیا  دـینکیم 

اھینمـشد نیا  دـننکب ، یگدـنز  اھنآ  لکـش  هب  دـنیایبرد و  اھنآ  گنر  هب  دـنراذگب و  رانک  ار  یمالـسا  قیاقح  نیا  اھناملـسم  رگا  تسا ؛ یمالـسا  قیاقح  نیمھ  اـب  دـننکیم ،

کایا دییوگیم : دیناوخیم ، زامن  عوشخ  عرـضت و  اب  امـش  یتقو  تسا . اھنآ  یهناملاظ  شنم  دـض  رب  یمالـسا  قیاقح  نیا  نوچ  دننمـشد ، قیاقح  نیا  اب  دوشیم . هتـشادرب 

اھنآ میلـست  دـیرادن ، یعوشخ  عوضخ و  یدام ، یاھتردـق  ادـخ ، ریغ  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـینکیم و  عوشخ  عوضخ و  ادـخ  لـباقم  رد  ( ١ ،) نیعتـسن کایا  دبعن و 

تعیرـش هب  یدنباپ  مالـسا ، ینابم  هب  یدـنباپ  تسا . یمالـسا  تما  تاجن  حالـص و  تفرـشیپ و  یزوریپ و  یهیام  نیمھ  تسا و  اھنآ  ینمـشد  یهیام  نیمھ  و  دـیوشیمن ؛

. داد دھاوخ  تاجن  ار  مالسا  تلم  هک  تسا  یزیچ  نآ  مالسا ،

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

تامرحل الحتسم  ارئاج  اناطلس  ىار  نم  لاق  هلآ  هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا  نا  سانلا  اھیا  دناوخ : هبطخ  داتسیا  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  هار ، نیب  لزانم  زا  یکی  رد 

فرح یلیخ  تسا ، یگرزب  فرح  یلیخ  ( ١ .) هلخدم هلخدی  نا  ىلع هللا  اقح  ناک  لعف  لوقب و ال  هیلع  ریغی  مل  ناودعلا و  روجلاب و  دابع هللا  یف  لمعی  دـھعل هللا ...  اثکان  هللا 

طقف ناھارمھ  یهدـع  نآ  هب  باطخ  تسین ، نینموم  هب  باـطخ  تسھ . مھ  اـم  هب  باـطخ  باـطخ ، نیا  میـسان ؛ وزج  مھ  اـم  تسا ، ساـن  هب  باـطخ  ـالوا  تسا ؛ یبیجع 

نم دـیوگیم  دـنکیم ؛ نایب  ار  شدوخ  تکرح  یهفـسلف  دراد  دـنکیم ، لقن  ربمغیپ  لوق  زا  زورما . ات  اھنامز  یهمھ  رد  ناـمز ، نآ  رد  طـقف  هن  تسا ، تیرـشب  هب  باـطخ  تسین ؛

تردق کی  ار ، یتردق  کی  سک  رھ  هک  دومرف  ارئاج ؛ اناطلس  ىار  نم  هدومرف ؟ هچ  ربمغیپ  منکب . ار  راک  نیا  هک  هداد  روتـسد  نم  هب  ربمغیپ  منکیم ، لمع  ربمغیپ  فرح  هب  مراد 

اکیرمآ مسینویھـص و  یهھبج  تسا ، رابکتـسا  رفک و  یهھبج  ناطلـس ، زورما  تردق ؛ ینعی  ناطلـس  تسین ؛ هاشداپ  یانعم  هب  طقف  ناطلـس   - دـنک هدـھاشم  ار  یرگمتس 

، اھتلم هب  ندروآ  راشف  اھتلم ، نوخ  ندیکم  رامعتـسا ، راشف  یزورفاگنج ، تسا : هدرتسگ  اج  همھ  متـس  نیا  هک  ار  ایند  زورما  متـس  دینیبیم  تسا ؛ ناطلـس  نیا  تسا ؛

بجوم هک  یزیچ  نیا  نینموملا ؛» یف  لمعی   » دـیوگیمن ناودـعلا ؛ روجلاب و  دابع هللا  یف  لمعی  دـھدیم - ماجنا  رابکتـسا  زورما  هک  یعیاـجف  یهیقب  یلخاد و  یاـھگنج  داـجیا 

رھ یاهھبج ، رھ  رـشب ، داحآ  نیب  رد  ادـخ ، ناگدـنب  نیب  رد  داـبع هللا ؛ یف  لـمعی  هن ، دـنک ؛ لـمع  دـب  نینموم  اـب  تردـق  نآ  هک  تسین  نیا  دـینک ، ادـیپ  هفیظو  امـش  دوشیم 

هیلع ریغی  مل  و  تسیچ ؟ هفیظو  تسیچ ؟ هجیتن  تقو  نآ  ناودـعلا ، روجلاب و  داـبع هللا  یف  لـمعی  دـھدب : ماـجنا  ار  اـھراک  نیا  مدرم  نیب  رد  هک  یرگمتـس  زکرم  رھ  یتردـق ،

لوق اب  یھاگ  تفلاخم  نیا  الاح  دنکن ــ  تفلاخم  دریگن ، عضوم  دشاب ، هتشادن  عضوم  وا  لباقم  رد  دنیبب و  شدوخ  لباقم  رد  ار  یتردق  نینچ  کی  هک  یـسک  لعف ، لوقب و ال 

القا تسین ، ندش  لمع  دراو  یارب  بسانم  طیارـش  یھاگ  دیوشب ، لمع  دراو  رگمتـس  تردق  لباقم  رد  امـش  دـنکیم  اضتقا  یھاگ  روج ؛ ود  رھ  تسا ؛ لعف  اب  یھاگ  تسا ،

ار یـسک  نیا  هک  هداد  رارق  شدوخ  یهدھع  رب  یقح  لاعتم  یادخ  هلخدم ، هلخدی  نا  ىلع هللا  اقح  ناک  دنکیم ــ  صخـشم  ار  ام  زورما  فیلکت  اھنیا  دـینیبب ! دـیریگب ؛ عضوم 

ینعی درک ، دـھاوخ  راچد  ار  ملاظ  نآ  هک  دـنک  راچد  یتشونرـس  نامھ  هب  ییاج ، نامھ  هب  دـنکیمن ، تکرح  دریگیمن و  عضوم  هللادابع  هب  ناودـع  روج و  ملظ و  لـباقم  رد  هک 

. مدرک تکرح  نیا  یارب  نم  دیوگیم  نیسح  ماما  تسا . نیا  هلئسم  منھج ؛

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 11 
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مھ نموم  نامدرم  زا   - دریگب ار  تردق  هک  درک  تکرح  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  دـنیوگیم  یـضعب  ماهدرک ؛ ضرع  هللادـبعابا  تکرح  نییبت  هب  عجار  یتقو  کی  لصفم  هدـنب 

کی هفیظو ، ماجنا  هار  رد  اھتنم  دھدب ؛ ماجنا  ار  هفیظو  ات  درک  تکرح  میوگیم  نم  دوشب . دیھـش  ات  درک  تکرح  دنیوگیم  مھ ]  ] یـضعب دننکیم ؛ هابتـشا  دـننزیم - ار  فرح  نیا 

ار لمع  نیا  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  دوصقم  دراد ؟ بیع  هچ  دوشب ، دیھـش  ناـسنا  هک  تسا  نیا  لاـمتحا  کـی  دراد ؟ بیع  هچ  دـسرب ، تردـق  هب  مدآ  هک  تسا  نیا  لاـمتحا 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  یور  شیپ  رد  تسا ؛ نیا  هلئسم  میھدب ؛ ماجنا  ار  هفیظو  نیا  میھدب ، ماجنا 

کی نوچ  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  میروآیمن  مک  نانمشد ، یتاغیلبت  راشف  لباقم  رد  ام  هکنیا  تسا . نیا  مییآیمن  هاتوک  اکیرمآ  اب  یهلباقم  رد  ام  هکنیا  تلع 

رگمتس نآ  هک  یخزود  نامھ  یتشونرـس و  نامھ  هب  مھ  ار  ام  لاعتم  یادخ  مییایب ، هاتوک  ام  رگا  هلخدم . انلخدی  نا  ىلع هللا  اقح  ناک  میدرکن ، هچنانچ  رگا  تسا ؛ هفیظو 

. تسا یمالسا  یروھمج  نیا  تسا ، نیا  ام  یهفیظو  دنکیم ؛ التبم  درک  دھاوخ  التبم  ار 

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

نآ درکیم ؛]  ] اکیرمآ زا  تبحص  اجنیا  هک  دوب  هدشن  دیعبت  زونھ  درکیم و  ینارنخـس  مق  رد  زونھ  ماما   - دش هجاوم  اکیرمآ  اب  دش ، هزرابم  نیا  دراو  هک  یلوا  زا  ماما  دیدید  هکنیا 

نیا رطاخ  هب  تسا - لبق  لاس  هاجنپ  یارب  هیـضق  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  روھمجسیئر  ام  روشک  رد  درف  نیرتروفنم  زورما  دومرف  ینارنخـس  رد  مق ، رد  هیع ) ناوضر هللا   ) ماـما زور 

یسک نآ  ( ١ (؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  لاعتم  یادخ  هک  تشاد  رواب  دوب ، راودیما  و  دیمھفیم ؛ دیدیم ، ار  تقیقح  دوب ، زاب  شمـشچ  دوب ، ریـصب  ماما  تسا .

. درک ترصن  درک و  دھاوخ  ترصن  ار  وا  اعطق  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  هک 

یاھحور کاپ و  یاھلد  یهمھ  ناریا ، تلم  ناناوج  یهمھ  هکلب ]  ] امـش طقف  هن  دیورب ؛ شیپ  دیھدب ، همادا  تردـق  اب  ار  هار  نیا  زیزع ! ناناوج  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم  و 

یادخ اعطق  دنتـسیاب ، تیرـشب  نید و  نانمـشد  لباقم  رد  تمواقم ، یگداتـسیا و  هار  رد  رگا ] ، ] دـنھدب ماجنا  ار  ناشدوخ  یناسنا  یھلا و  یهفیظو  دـنھاوخیم  هک  هدولآان 

هب دـعب  یاھماگ  رد  مود ، ماگ  رد  هدـنیآ ، رد  میدـش ، زوریپ  یھلا  قیفوت  هب  لاس  لھچ  نیا  رد  ام  هک  ناـنچمھ  هرـصنی . نم  نرـصنیل هللا  و  درک ؛ دـھاوخ  تیاـمح  ار  اـھنآ  لاـعتم 

. دش میھاوخ  زوریپ  نانمشد  رب  درک و  میھاوخ  هبلغ  عناوم  یهمھ  رب  یھلا  قیفوت 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا لباقم  رد  شربمغیپ  هب  لاعتم  دـنوادخ  تسا .]  ] یگداتـسیا ترما ؛» اـم  مقتـساف کـ  » نآ تسین و  رتشیب  زیچ  کـی  مھ  ینمـشد  نیا  جـالع  هک  تسا  نیا  یدـعب  یهتکن 

، ندش میلست  نکل  تسا ؛ یناسآ  راک  هکنیا  هن  دراد ، مھ  ییاھیتخس  یگداتسیا  هتبلا  نداتسیا . تماقتسا ، ( ١ (؛ کعم بات  نم  ترما و  ام  مقتساف کـ دومرف : تالکشم 

کلٰذ داد : دـھاوخ  رجا  امـش  هب  لاعتم  یادـخ  دـیوشب ، لمحتم  هک  یایتخـس  رھ  تمواقم  تماقتـسا و  هار  رد  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  شقرف  دراد ؛ یرتشیب  یاھیتخس 

هک یایتخـس  رھ  ( ٢ .) حلٰـص لمع  هب ! مھل  بتک  الا  الین  ودـع  نم  نولانی  رافکلا و ال  ظیغی  اـئطوم  نوئطیو  لـیبس هللا  یف  هصمخم  ـالو  بصن  ـال  اـمظ و  مھبیـصی  ـال  مھناـب 

نداد ملظ  هب  نت  هکلب  درادـن ، لاعتم  یادـخ  شیپ  مھ  یرجا  چـیھ  ناتیاھیتخـس  دـیوشب ، نمـشد  میلـست  رگا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ حـلاص  لمع  کی  دـینکب ، لـمحت  اـمش 

. دیورب ملظ  راب  ریز  هن  دینک ، ملظ  هن  دھدیم : روتسد  یروج  نیا  نآرق  دراد . مھ  تازاجم 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

اکیرمآ نآ  سار  رد  رابکتسا و  یاھتسکش  یهریجنز  نآ ، زا  سپ  دمآ و  دیدپ  بصاغ  میژر  رب  یتخس  یماظن  یسایس و  یاھهبرض  ناریا ، رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

یاھتلم تسا . یگرزب  غورد  نیا  دـننکیم ؛ یتباین  یاھگنج  هب  مھتم  ار  ناریا  نمـشد ، یاھهناسر  دـیدرگ . لیکـشت  ناتـسناغفا  ات  نمی  زا  نانبل و  هزغ و  ات  هیروس  قارع و  زا 

تـشونرس تسا . هتـشاذگ  اھتلم  یهیحور  هقطنم و  یمومع  یاضف  رد  ار  دوخ  ریثات  اکیرمآ  یاھتثابخ  ربارب  رد  تدـمدنلب  تمواـقم  رد  ناریا  ییاـناوت  دـناهدش . رادـیب  هقطنم 

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

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناـیغط و یهلق  هتبلا  زورما  تسین . مھ  اـکیرمآ  صوصخم  نیا ؛ ینعی  مییوگیم  هک  اـکیرمآ » « ؛ رابکتـسا ناـیغط و  ملظ و  تیمکاـح  زا  تسا  تراـبع  میفلاـخم  نآ  اـب  اـم  هچنآ 

رھ دـخرچیم . دراد  تسینویھـص - یاـھرادیناپمک  نادـنمتورث و  تسد  رد  یتسینویھـص ؛ تلود  هن   - اھتسینویھـص تسد  رد  عقاورد  هک  تسا  اـکیرمآ  توغاـط ، رابکتـسا و 

رابکتـسا اـب  اـم  یتلم ؛ چـیھ  اـب  یداژن ، چـیھ  اـب  میرادـن ؛ یتفلاـخم  تلم  ناونع  هب  یتـلم  چـیھ  اـب  اـم  تسا . روط ]  ] نیا دـشاب  هتـشاد  ار  راـتفر  نیمھ  مھ  یرگید  روشک 

رد هک  تساذل  تسا ، رابکتـسا  رھظم  تسا ، ملظ  رھظم  تسا ؛ اھنیا  رھظم  اکیرمآ  زورما  میفلاخم . یھلا  یناسنا و  یاھـشزرا  هیلع  نایغط  اب  میفلاخم ، ملظ  اب  میفلاخم ،

. تسا روفنم  مھ  ایند 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هچ ناریا  تلم  دـیدید  امـش  تسا . ینامیلـس  دیھـش  یهقردـب  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  تکرح  هب  طوبرم  ثداوـح ، نیمھ  زا  لـبق  یکدـنا  یوـنعم ، تیفرظ  نیا  رگید  یهنوـمن 

لایخ ام  رگا  تسا  اطخ  دندش . هجاوم  هتسجرب - رادرس  کی  تداھش   - مھم یهیضق  نیا  اب  هنوگچ  مدرم  فلتخم ، یاھناتـسرھش  رد  دندرک  هچ  نارھت ، رد  دندرک  هچ  دندرک ؛

ار مدرم  داھج  هب  نامیا  نیا ، دوب ؛ ضحم  یفطاع  تکرح  کی  زا  رتارف  یلیخ  تکرح  نیا  نکل  تشاد ، ریثات  مھ  فطاوع  هلب ؛ دوب ؛ ضحم  یفطاـع  تکرح  کـی  طـقف  نیا  مینک 

هک یسک  هب  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دندقتعم . رابکتسا  لباقم  رد  تمواقم  هب  دندقتعم ، هزرابم  هب  دندقتعم ، تمواقم  نادیم  رد  داھج  هب  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دادیم . ناشن 

روـشک و نانمـشد  خر  هب  ار  ناریا  یلم  رادـتقا  هقطنم  لـک  رد  دوـب ، رادـتقا  نیا  رھظم  ینامیلـس  دیھـش  دـنراذگیم . مارتـحا  تـسا  ناریا  یداـھج  رادـتقا  یلم و  رادـتقا  رھظم 

. دنتشاذگ مارتحا  نیا  هب  مدرم  دوب ، یلم  رادتقا  یهیحور  نیا  رھظم  دیشکیم ، بالقنا  نانمشد 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نیذـلا لوسر هللا و  دـمحم   » یهفیرـش یهیآ  نیا ، مظعا ؛ ربمایپ  تدالو  اب  تسا  هدـش  فداصم  تسا ، رابکتـسا  اب  یهزرابم  زور  هک  نابآ  مھدزیـس  لاـسما  هک  تسا  بلاـج 

ام یاـھناوج  هک  دوـب ]  ] یمیظع تکرح  نیا  هک  راـفکلا » یلع  ادـشا   » فرط نیا  زا  تدـالو ، فرط  نآ  زا  دروآیم ؛ ناـسنا  داـی  هب  ار  ( ١ «) مھنیب ٰامحر  راـفکلا  یلع  ٰادـشا  هعم ،

کی یهلئسم  هلئسم ، دنشاب ؛ هتشاد  یلکشم  هناخترافس  کی  رد  نکاس  رفن  دنچ  اب  هک  دوبن  روج  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یزیتسرابکتسا  رھظم  نابآ  مھدزیس  دنداد . ماجنا 

اھررـض و زا  یرایـسب  عماج  یرابکتـسا ، میژر  تسا و  یرابکتـسا  میژر  اکیرمآ  میژر  بخ  دـش . عقاو  مھ  اجب  هک  رابکتـسا  اب  یهزراـبم  رد  دوب  ینیداـمن  راـک  کـی  مھم و  راـک 

مھ تسا ، دـساف  مھ  تسا ، رگهلخادـم  مـھ  تـسا ، رورپتـسیرورت  مـھ  تـسا ، تـسیرورت  مـھ  تـسا ، زورفاگـنج  مـھ  یرابکتـسا ، مـیژر  تـسا . اھیدـب  اـھتنطیش و 

اب رابکتسا ، نیا  اب  یرگهزیتس  نیاربانب ، تسا . اھتنطیش  اھیدب و  اھیتشز و  نیا  یهمھ  عماج  رابکتسا  یرابکتـسا ،» میژر   » مییوگیم یتقو  ینعی  تسا ؛ بلطراصحنا 

؛ دوب تینالقع  نیع  تسرد  نیا  دوبن ؛ ریبدـت  فالخ  هن ، تسا ؛» ریبدـت  فالخ  تسا ، تینـالقع  فـالخ  نیا  اـقآ !  » دـنیوگیم اھیـضعب  ـالاح  تسا . تینـالقع  نیع  هدـیدپ ، نیا 

. دوب تینالقع  دض  نتفر ، راب  ریز  ندش و  میلست 

(- ٢ «) هرم لوا  مکودـب  مھ  و  : » دراد دوجو  نیمھ  نیع  یدروم  کی  رد  اـقافتا  مھ  میرک  نآرق  رد  [ - مینک  ] عورـش اـم ]  ] لوا هک  دوبن  روج  نیا  ینعی  میدوبن ؛ اـم  مھ  هدـننکعورش 

بالقنا هیلع  دندرک  عورش  اھنآ  اما  دندوب ، مھ  ناشراک  لوغشم  دوب و  بالقنا  لوا  رد  اکیرمآ  ترافس  میدرکن ؛ هلمح  ترافـس  هب  ام  هک  بالقنا  زا  دعب  دندوب . هدننکعورـش  اھنآ 

هار یتسیرورت  هورگ  دـننک ، یریگمیمـصت  هدـش  دـلوتم  هزاـت  هک  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هرگنک  رد  دـننک ، ینارنخـس  دـننارذگب ، هماـنعطق  اـکیرمآ  دوخ  رد  مھ  ندرک : تکرح 

یـسوساج تادـیھمت  یـسوساج -» یهنال   » دـش هتفگ  قحب  هک   - ترافـس دوخ  رد  مھ  دـننک ، یزیرهمانرب  دـننک و  دـیھمت  دـنروایب و  دوجو  هب  رگاـتدوک  یاـھهورگ  دـنزادنیب ،

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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تکرح تقیقح  رد  دـندرک  هلمح  ترافـس  هب  هک  نایوجـشناد  تکرح  دـندرک ، عورـش  هک  یتقو  دـندوب . اھنآ  هدننکعورـش  دـندرک و  عورـش  اھنآ  اذـل ] [ ؛ دـننکب مھارف  ار  یمیظع 

. دوب ینالقع  الماک  دوب ، عقومهب  دوب ، اجهب  دوب ، یعافد 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نیذـلا لوسر هللا و  دـمحم   » یهفیرـش یهیآ  نیا ، مظعا ؛ ربمایپ  تدالو  اب  تسا  هدـش  فداصم  تسا ، رابکتـسا  اب  یهزرابم  زور  هک  نابآ  مھدزیـس  لاـسما  هک  تسا  بلاـج 

ام یاـھناوج  هک  دوب ]  ] یمیظع تکرح  نیا  هک  راـفکلا » یلع  ادـشا   » فرط نیا  زا  تدـالو ، فرط  نآ  زا  دروآیم ؛ ناـسنا  داـی  هب  ار  ( ١۵ «) مھنیب ٰامحر  رافکلا  یلع  ٰادـشا  هعم ،

کی یهلئسم  هلئسم ، دنشاب ؛ هتشاد  یلکشم  هناخترافس  کی  رد  نکاس  رفن  دنچ  اب  هک  دوبن  روج  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یزیتسرابکتسا  رھظم  نابآ  مھدزیس  دنداد . ماجنا 

اھررـض و زا  یرایـسب  عماج  یرابکتـسا ، میژر  تسا و  یرابکتـسا  میژر  اکیرمآ  میژر  بخ  دـش . عقاو  مھ  اجب  هک  رابکتـسا  اب  یهزراـبم  رد  دوب  ینیداـمن  راـک  کـی  مھم و  راـک 

مھ تسا ، دـساف  مھ  تسا ، رگهلخادـم  مـھ  تـسا ، رورپتـسیرورت  مـھ  تـسا ، تـسیرورت  مـھ  تـسا ، زورفاگـنج  مـھ  یرابکتـسا ، مـیژر  تـسا . اھیدـب  اـھتنطیش و 

اب رابکتسا ، نیا  اب  یرگهزیتس  نیاربانب ، تسا . اھتنطیش  اھیدب و  اھیتشز و  نیا  یهمھ  عماج  رابکتسا  یرابکتـسا ،» میژر   » مییوگیم یتقو  ینعی  تسا ؛ بلطراصحنا 

؛ دوب تینالقع  نیع  تسرد  نیا  دوبن ؛ ریبدـت  فالخ  هن ، تسا ؛» ریبدـت  فالخ  تسا ، تینـالقع  فـالخ  نیا  اـقآ !  » دـنیوگیم اھیـضعب  ـالاح  تسا . تینـالقع  نیع  هدـیدپ ، نیا 

. دوب تینالقع  دض  نتفر ، راب  ریز  ندش و  میلست 

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

رد نالا  دش . مالـسا  یایند  رد  تمواقم  جیـسب  یگتخیگنارب و  زمر  مسا  دوب - انعم  نیا  لمکم  مھ  شتداھـش   - دوخ تداھـش  اب  هرخالاب  دوخ و  تاکرح  اب  ینامیلـس  دـیھش 

ار وا  فلتخم  یاھروشک  رد  تسا . ینامیلس  دیھش  ناشزمر  مسا  ناشرھظم و  دنشاب ، هتشاد  ار  رابکتـسا  ییوگروز  لباقم  رد  تمواقم  یانب  هک  ییاج  رھ  مالـسا  یایند 

هب ار  هزرابم  یوگلا  ار و  تمواـقم  رازفامرن  ناـشیا  عقاو  رد  دـننکیم . تسرد  سلجم  شیارب  دـننکیم ، شخپ  ار  شماـن  دـننزیم ، ار  شـسکع  دـننکیم ، میرکت  دـننکیم ، مارتحا 

کی هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ناشیا  هک  تساذـل  تسا ؛ یـساسح  رایـسب  مھم و  یلیخ  یاھـشقن  بخ  اھنیا  درک ؛ جـیار  اھتلم  رد  داد ، تیارـس  اھتلم  هب  درک ، میلعت  اھتلم 

. تسا یمالسا  ینامرھق  یهرھچ  کی  هتسجرب و  تیصخش 

رد تسا . هدشتابثا  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسین ، اعدا  اھنیا  داد ؛ تسکش  شتداھش  اب  مھ  داد ، تسکـش  ار  رابکتـسا  شندوب  هدنز  نامز  رد  مھ  ینامیلـس ، دیھش 

؛ دـماین ناـمریگ  زیچ  چـیھ  قارع و  رد  میدرک  جرخ  رـالد  نوـیلیرت  تفھ  اـم  تـفگ : دـمآ  ( ٢) اـکیرمآ روھمجسیئر  هکنیا  شلیلد  داد ، تسکـش  ار  رابکتـسا  شندوب  هدـنز  ناـمز 

صوصخب  - هیروس قارع و  رد  اکیرمآ  هک  دندرک  لوبق  ایند  یهمھ  ار  نیا  ( ٣ .) دورب دنیـشنب و  قارع  رد  ییاکیرمآ  هاگیاپ  کی  رد  یتقو  کی  دیایب  کیرات  بش  دش  روبجم  یتح ] ]

. داد تسکش  ار  اھنیا  شدوخ  تایح  نامز  رد  نیاربانب  دوب . ینامیلس  راک  نیا  نامرھق  دوب ؟ لاعف  هیضق  نیا  رد  یسک  هچ  ارچ ؟ هدیسرن ؛ شدوخ  دصاقم  هب  قارع - رد 

رد هک  یاینویلیم  عییـشت  نینچمھ  و  دوب ؛]  ] یایندـشنشومارف اعقاو  بیجع و  عییـشت  دـش ، ناریا  رد  هک  یعییـشت  نیا  داد . تسکـش  ار  نانمـشد  مھ  تداھـش  زا  سپ 

دعب و  عییـشت ، نیا  عقاو  رد  دندش . عییـشت  رگیدمھ  اب  سدنھم  یدھموبا  دیھـش  ناشیا و  یبیجع ؛ ینویلیم  عییـشت  دش ، عییـشت  ناشیا  دادغب  رد  فجن ، رد  دـش ؛ قارع 

یاھلارنژ دـننکیم و  تیلاعف  دـنراد  هک  دنتـسھ  اھنآ  عقاو  رد  دناهتـسجرب و  رابکتـسا  مرن  گنج  رد  هک  ییاھنیا  درک . ریحتم  ار  رابکتـسا  مرن  گـنج  یاـھلارنژ  اھتشادـگرزب ،

. داد تسکش  ار  اھنآ  هک  تسا  یمیظع  تکرح  هچ  نیا  دوب ؛ هچ  نیا  دوب ، هک  نیا  تسا ؛ یعضو  هچ  نیا  هک  دندنام  ریحتم  الصا  دنتسھ ، رابکتسا  اکیرمآ و  مرن  گنج 

هک دوب  یمیظع  یمدرم  تکرح  نیمھ  اکیرمآ  هب  یلیـس  نیرتمھم  نامز ، نآ  ات  دـش و  هدز  اکیرمآ  هب  هک  دوب  یتخـس  یلیـس  نیلوا  داـتفا ، قاـفتا  وا  تداھـش  رد  هچنآ  هتبلا 

هب تخـس  یلیـس  نیا  رابکتـسا ؛ چوپ  یهنمیھ  رب  یرازفامرن  یهبلغ  زا  تسا  ترابع  رتتخـس  یلیـس  نکل  دـندز ؛ یایلیـس  کـی  اـھردارب  بخ  هک  مھ  دـعب  تفرگ ؛ ماـجنا 

، دننزب اکیرمآ  هب  ار  تخس  یلیـس  نیا  دننکـشب و  ار  یرابکتـسا  یهنمیھ  نیا  تمھ ، اب ]  ] ام نموم  ناگبخن  ام و  یبالقنا  ناناوج  یتسیاب  دوشب . هدز  دیاب  هک  تسا  اکیرمآ 

. تسا تخس  یلیس  نیا ، دنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیاب  هک  دبلطیم  ار  تمواقم  یاھتسایس  اھتلم و  تمھ  نیا  هک  تسا  هقطنم  زا  اکیرمآ  جارخا  مھ  یکی  کی ؛ نیا 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

زاربا اضردـمحم  یولھپ و  میژر  زا  ار  شدوخ  دـصرددص  ینابیتشپ  تیامح و  نارھت ، رد  دوب - رتراک  تقو  نآ  هک   - اـکیرمآ روھمجسیئر  مق ، مدرم  ماـیق  زا  لـبق  هتفھ  کـی  اـبیرقت 

شنیرـسفم و اھدـعب   - ندز فرح  درک  عورـش  شدوخ  شبیج و  لـخاد  تشاذـگ  ار  قطن  نآ  دـناوخب ، ار  قـطن  نآ  یناـمھم  رد  هک  دـندوب  هدرک  میظنت  شیارب  یقطن  کـی  درک ؛

دـض تکرح  کی  دوب ، ییاکیرمآ  دض  تکرح  کی  مق ، تکرح  نیا  نیاربانب  یولھپ . میژر  زا  اضردمحم و  زا  دصرددص  تیامح  دیجمت و  فیرعت و  و  دـندرک - اشفا  ار  نیا  شناھارمھ 

مھ مایق ، نیا  عقاو  رد  الاح  دندرکیم . تیامح  یولھپ  دساف  نید و  دض  روتاتکید و  میژر  زا  ناشدوخ  عفانم  رطاخ  هب  هک  یثیبخ  یاھتردق  نآ  دـض  دوب  یتکرح  دوب ؛ یرابکتـسا 

. تشاد ییاکیرمآ  دض  یهبنج  مھ  تشاد ، ینید  یهبنج 

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

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

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

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

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

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

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

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

رد ام  یبالقنا  نارکفتم  زا  یدنمـشزرا  یاھـسرد  مھ  دعب  تسا ؛ هنیمز  نیا  رد  ینغ  یهریخذ  کی  لحار ، ماما  یهدرتسگ  تانایب  تسا و  یلجتم  اھاجنآ  رد  الماک  یتدـیقع 

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

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

عطاق روط  هب  ار  نویطاقتلا  مالسا  نیرجحتم و  مالـسا  مالـسا ، دروم  رد  ماما  دنراد . یعطاق  مکحم و  نشور و  تانایب  یرالاسمدرم  دروم  رد  مھ  مالـسا و  دروم  رد  مھ  ماما 

دروخ هب  ناـشدوخ و  نیبطاـخم  دروخ  هب  ار  نارگید  یاـھفرح  مالـسا  مسا  هب  هک  یناـسک  ینعی  ار ، اـھیطاقتلا  ییوس  زا  دـننکیم ، در  ار  نیرجحتم  ییوـس  زا  دـننکیم . در 

تانایب رد  اھنیا  تسا ؛ داسف  دض  تسا ، رابکتـسا  دض  تسا ، هاوختلادع  هک  تسا  یمالـسا  کی  ماما  رظن  رد  مالـسا  دنکیم . در  عطاق  روط  هب  ماما  ار  اھنیا  دنھدیم ؛ هعماج 

زا امیقتـسم  نامدوخ  هک  ام  الاح  دینک . هظحالم  هدش ؛ پاچ  هک  ماما  تانایب  دلج  دـنچ  تسیب و  دودـح  نیا  رد  مھ  تسھ ، همانتیـصو  رد  مھ  تسا ؛ حـضاو  نشور و  ماما 

. تسا نشور  ماما  تاشیامرف  نتم  دننک ؛ هعجارم  تانایب  نیا  هب  اھنیا  دندیدن ، دندوبن و  هک  ییاھنآ  میاهتفنش ؛ ماما  دوخ  نابز 

روما رد  هناگیب  یاھتردـق  ناگناگیب و  تلاخد  دـض  تسا ، ناگناگیب  یبلطهطلـس  دـض  تسا ؛ اـکیرمآ  دـض  ینعی  تسا ؛ رابکتـسا  دـض  تسا  دـقتعم  نآ  هب  ماـما  هک  یمالـسا 

نیا و  تسا ؛ یراوخهژیو  دض  تسا ، داسف  دض  مالسا  تسا  دقتعم  نآ  هب  ماما  هک  یمالسا  داسف ؛ دض  مالسا  تسا . نمشد  لباقم  رد  ندز  وناز  دض  تسا ؛ روشک  یلخاد 

؛ دنک هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یمالسا  مالسا ، تسا . مالسا  لباقم  یهطقن  اھنیا  اعطق  اھشخب ، زا  یضعب  رد  داسف  روضح  یاھهنیمز  رد  دوشیم  صخـشم  هک  ییاھزیچ 

رکف یمالـسا و  ون  رکف  زا  ندرک ، یگدنز  نادیم  دراو  ار  یروج  نیا  یمیدق  یهدنامبقع  راکفا  ینعی [ ] ؛ رجحت دض  دـنک . هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یتلود  نآ  یمالـسا  یتلود 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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ینغ ریقف و  نیب [  [ یاھهلـصاف دض  تسا ، یتاقبط  فالتخا  دض  مالـسا  تسا . نامورحم  رادفرط  مالـسا  تسا ؛ یرگیفارـشا  دـض  مالـسا ، نتفرگ . هلـصاف  راوگرزب  ماما  ون 

. تسا

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

هدنیآ دوخ ، یاھنکمم  اھهتشاد و  اب  دیاب  میرادروخرب ، رادیب  هدنز و  یاھتلم  و  رامـشیب ، یعیبط  یاھتورث  هدرتسگ ، نیمزرـس  میظع ، تیعمج  زا  زورما  هک  مالـسا  ناوریپ  ام 

یاھتلود تسایـس  اب  هرـسکی  دودعم ، یاھانثتـسا  زج  هب  هتـشادن و  دوخ  یاھتلود  اھروشک و  تشونرـس  رد  یـشقن  ریخا ، لاس  رد ١۵٠  ناملـسم  یاـھتلم  مینزب . مقر  ار 

نآ لوصحم  اھروشک  زا  یرایسب  زورما  یـسایس  یگتـسباو  یملع و  یگدنامبقع  دناهدوب . اھنآ  ترارـش  تلاخد و  یزروعمط و  شوختـسد  هدش و  تیریدم  یبرغ  زواجتم 

نآ دـیاب  زورما  ام ، یاھتیعمج  بازحا و  نازروتسایـس و  ام ، یندـم  نارکفنـشور  ینید و  یاملع  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، یاـھتلم  تسا . یتیاـفکیب  لاـعفنا و 

. دننک تمواقم »  » یبرغ یاھتردق  ترارش  تلاخد و  ییوگروز و  ربارب  رد  دنتسیاب و  دیاب  دننک ؛ ناربج  ار  روآمرش  راختفایب و  یهتشذگ 

اکیرمآ و ترارـش  تلاخد و  ربارب  رد  تمواقم  تسا : تمواـقم  نیا  هب  توعد  تسا ، هدرک  نیگمـشخ  نارگن و  ار  رابکتـسا  یاـیند  هک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  نخـس  یهمھ 

. یمالسا فراعم  رب  هیکت  اب  مالسا  یایند  یهدنیآ  یهتشررس  نتفرگ  تسد  هب  زواجتم و  یاھتردق  رگید 

یاھتلود زا  یخرب  یھارمھ  دناهتسب . رمک  یمالـسا » تمواقم  یهھبج   » اب ینمـشد  عاونا  هب  دنتیـساسح و  راچد  تمواقم »  » ناونع ربارب  رد  شناھارمھ  اکیرمآ و  اتعیبط 

. تسا اھترارش  نآ  موادت  تھج  رد  یخلت  تیعقاو  زین  نانآ  اب  هقطنم 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

هدنیآ دوخ ، یاھنکمم  اھهتشاد و  اب  دیاب  میرادروخرب ، رادیب  هدنز و  یاھتلم  و  رامـشیب ، یعیبط  یاھتورث  هدرتسگ ، نیمزرـس  میظع ، تیعمج  زا  زورما  هک  مالـسا  ناوریپ  ام 

یاھتلود تسایـس  اب  هرـسکی  دودعم ، یاھانثتـسا  زج  هب  هتـشادن و  دوخ  یاھتلود  اھروشک و  تشونرـس  رد  یـشقن  ریخا ، لاس  رد ١۵٠  ناملـسم  یاـھتلم  مینزب . مقر  ار 

نآ لوصحم  اھروشک  زا  یرایسب  زورما  یـسایس  یگتـسباو  یملع و  یگدنامبقع  دناهدوب . اھنآ  ترارـش  تلاخد و  یزروعمط و  شوختـسد  هدش و  تیریدم  یبرغ  زواجتم 

نآ دـیاب  زورما  ام ، یاھتیعمج  بازحا و  نازروتسایـس و  ام ، یندـم  نارکفنـشور  ینید و  یاملع  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، یاـھتلم  تسا . یتیاـفکیب  لاـعفنا و 

. دننک تمواقم »  » یبرغ یاھتردق  ترارش  تلاخد و  ییوگروز و  ربارب  رد  دنتسیاب و  دیاب  دننک ؛ ناربج  ار  روآمرش  راختفایب و  یهتشذگ 

اکیرمآ و ترارـش  تلاخد و  ربارب  رد  تمواقم  تسا : تمواـقم  نیا  هب  توعد  تسا ، هدرک  نیگمـشخ  نارگن و  ار  رابکتـسا  یاـیند  هک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  نخـس  یهمھ 

. یمالسا فراعم  رب  هیکت  اب  مالسا  یایند  یهدنیآ  یهتشررس  نتفرگ  تسد  هب  زواجتم و  یاھتردق  رگید 

یاھتلود زا  یخرب  یھارمھ  دناهتسب . رمک  یمالـسا » تمواقم  یهھبج   » اب ینمـشد  عاونا  هب  دنتیـساسح و  راچد  تمواقم »  » ناونع ربارب  رد  شناھارمھ  اکیرمآ و  اتعیبط 

. تسا اھترارش  نآ  موادت  تھج  رد  یخلت  تیعقاو  زین  نانآ  اب  هقطنم 

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

دراو مدرم  هک  یثداوح  یعامتجا ، ثداوح  یخیرات ، ثداوح  یهمھ  رد  ابیرقت  تسا ؛ لیبق  نیا  زا  هدـش ، عقاو  اـم  روشک  رد  ریخا  لاـس  نیا ١۵٠  رد  هک  یمھم  یاـیاضق  بلغا 

، عاجـش ملاع  ینید و  ملاع  کی  ینید ، عجرم  کی  یاپ  تسھ - منھذ  رد  هدنب  هک  ییاجنآ  ات  ینعی   - دنھدب ماجنا  دنناسرب و  رمث  هب  ار  یراک  کی  دنتـسناوت  دـندش و  نادـیم 

زیربت و نارھت و  گرزب  یاـملع  دـنفجن ، عجارم  هطورـشم  رد  تسا ؛ یزاریـش  یازریم  وکاـبنت ، یهیـضق  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  تسا . ناـیم  رد  سانـشتسایس  زراـبم و 

موحرم ریت ، مایـس  رد  دندھـشم ؛ یاملع  و  هیلع ) ناوضر هللا   ) یمق نیـسح  اقآ  جاح  موحرم  داشرھوگ ، دجـسم  مھم  یهثداح  یهلئـسم  رد  دـنرگید ؛ یاھاج  ناھفـصا و 

نیا یهمھ  رد  سانشتسایس  زرابم و  عاجش ، یناحور  کی  دنتـسھ ؛ رگید  یاملع  ناگرزب و  زا  یخرب  راوگرزب و  ماما  لاس ۴٢ ، دادرخ  مھدزناپ  رد  تسا ؛ یناشاک  هللاتیآ 

کی ار  مدرم  زا  یدادـعت  کی  دـناوتب  یذوفناـب  مدآ  کـی  یـصخش ، کـی  ـالثم  تسا  نکمم  هلب ، تسا . یمدرم  کرحت  اشنمرـس  هک  تسا  وا  روضح  نیا  و  دراد ، روضح  ثداوح 

راک طقف  تسا ، ینید  ملاع  راک  طقف  میظع ، سونایقا  نیا  ندروآرد  جوم  هب  نداد و  ناـکت  مدرم ، میظع  تکرح  نکل  دـنکب  یکرحت  کـی  هب  یلمعلاسکع ، کـی  هب  راداو  ییاـج 

یسایس ملاع  اب  یسایس ، هقف  اب  یسایس ، نید  اب  یسایس ، یاملع  نید ، یاملع  اب  ار  ملاع  ربکتسم  یاھتردق  ینمـشد  زار  دوشیم  اجنیا  زا  و  تسا ؛ یناحور  عجرم 

یـسایس ملاع  اب  اذـل  دـننادیم ، اـھنیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  گرزب  یاـیاضق  نیا  تسا و  یرامعتـسا  دـض  یرابکتـسا و  دـض  روضح  اـھنیا ، روضح  نوچ  دننمـشد ؛ ارچ  هک  دـیمھف 

[ نآ هب   ] دیاب هک  تسا  یتقیقح  نیا  و  دنفلاخم ؛ دنیوگیم  احیرص  یـسایس  مالـسا  یـسایس و  نید  اب  دنفلاخم ، یـسایس  هقف  اب  دنفلاخم ، یـسایس  عجرم  اب  دنفلاخم ،

. تشاد هجوت 

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

لکش اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  الصا  دش ؛ لیکشت  ادخ  نید  تیمکاح  یارب  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، یروھمج  الصا  نید . تیمکاح  لثم  لوا ، یهجرد  رد  بالقنا  لوصا 

ناج مدرم  دوب . بالقنا  تانیب  وزج  نیا  دـنک ؛ مادـقا  دورب و  شیپ  دـنک و  تکرح  دوشب و  میظنت  ینید  یهسدـنھ  اب  تموکح  دوشب . میظنت  دـنک و  یگدـنز  ینید  یهسدـنھ  و 

نمـشد ربارب  رد  میلـست  مدع  الثم  ای  دننکیم . فیعـضت  ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  لوصا  وزج  نیا  دتفیب ؛ قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دندرک  راثن  دندرک ، میدقت  ار  ناشدوخ  نوخ  دـنداد ،

، مینک تبحـص  مینک ، هرکاذم  یتقو  کی  لاثمبابنم  نمـشد  اب  ام  هکنیا  درک ؛ لمحت  دیابن  ار  نمـشد  ییوگروز  دش ؛ دـیابن  میلـست  تسا . بالقنا  لوصا  وزج  نیا  ربکتـسم ؛

، میاهدشن میلست  یھلا  قیفوت  هب  مھ  الاح  ات  دش ؛ میلست  دیابن  نمـشد ، روز  فرح  ییوگروز و  لباقم  رد  هک  دیوگیم  ام  هب  بالقنا  تسا . رگید  فرح  کی  نیا  مینک ، لماعت 

کی ندرک  گنرمک  ینعی  دراد »؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، یعنام  هچ  ارچ ، اقآ   » الثم دـنیوگیم ] ، ] دـننکیم فیعـضت  ار  نیا  تسا . لوصا  وزج  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب 

. تسا بالقنا  لوصا  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  یتلادعیب و  اب  یهزرابم  داسف ، اب  یهزرابم  ای  روشک ، لالقتسا  ای  یاهتسجرب . لوصا  نینچ 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ینمشد ردق  نیا  بالقنا  نانمشد  دوب ، هدش  رود  بالقنا  یاھفدھ  زا  روشک  رگا  تسین . روج  نیا  هن ، هدش ؛ رود  شدوخ  یاھفدھ  زا  بالقنا  هک  دونـشیم  یـضعب  زا  ناسنا 

نیا هب  دنبیاپ  هدوب و  رادافو  اھفدھ  هب  یمالسا  ماظن  روشک و  هک  تسا  نیا  یهناشن  اھینمشد  نیا  دوخ  دندرکیمن ؛ یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  یروھمج  روشک و  ماظن  اب 

فرح نیا  مرادن  لوبق  نم  دناهتـسبلد . بالقنا  هب  هک  دنھدب  ناشن  دنھاوخیم  هدش ؛ رود  بالقنا  یاھفدـھ  زا  ماظن  دـنیوگیم  یدارفا  هک  دونـشیم  ناسنا  الاح  هدوب . اھفدـھ 

زا تیاـمح  راعـش  دـناوتیمن  تسا ، یفارـشا  تکرح  شتکرح  الـصا  دـنکیم و  لاـبند  ار  یفارـشا  یگدـنز  هک  یـسک  مرادـن . لوـبق  مھ  ار  بـالقنا  هـب  اـھنآ  یگتـسبلد  نـم  ار ؛

تکرح ناشتکرح  دنتسھ و  یفارشا  یگدنز  لابند  هک  یدارفا  تسا ؛ اھهنھرباپ  زا  تیامح  نیفعضتسم و  زا  تیامح  راعش  بالقنا  راعـش  دشاب . هتـشاد  لوبق  ار  اھهنھرباپ 

نیا تسا ؛ یرابکتسا  یاھتردق  یرابکتـسا و  تکرح  اب  یهلباقم  تسا ، رابکتـسا  اب  یهلباقم  بالقنا  راعـش  دنـشاب . رادافو  راعـش  نیا  هب  دنناوتیمن  تسا ، هناشنمفارـشا 

یلوبق لباق  فرح  نیا  دنشاب ؛ دنباپ  اھفدھ  نیا  هب  بالقنا و  نیا  هب  دنناوتیمن  دننزیم ، اکیرمآ  لباقم  رد  میلـست  زا  مد  دننزیم ، رابکتـسا  لباقم  رد  میلـست  زا  مد  هک  یناسک 

. تسین

لاس ١۴٠١  / ١۴٠٠/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هیلع یرثکادح  راشف  رد  ام  هک  دـنتفگ  ناشدوخ  نابز  هب  دـندرک ، فارتعا  دـندمآ  هتبلا ، رخاوا  نیمھ  رد  اھییاکیرمآ ، هک  دوب  نیا  لاس ١۴٠٠  نیریـش  ثداوح  نیرتمھم  زا  یکی 

سک چـیھ  درک . ادـیپ  قیفوت  ناریا  تلم  دـش . زوریپ  ناریا  تلم  تسا . یمھم  یهثداـح  تساـھییاکیرمآ . دوخ  ریبـعت  راـبتفخ ،»  » ریبـعت میدروخ . راـبتفخ  تسکـش  ناریا 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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رد هـچ  اـم ، یکیدزن  رد  هـچ  داد ؛ خر  مـھ  یرگید  ددـعتم  ثداوـح  دیـسر . یگرزب  یزوریپ  نـینچ  کـی  هـب  ناریا  تـلم  یگداتـسیا  دـھدب . تبـسن  شدوـخ  هـب  ار  نـیا  دـناوتیمن 

تکرح دراد  رابکتـسا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  یھار  نیمھ  تسرد  هار  هک  داد  ناـشن  ار . رابکتـسا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هار  یتـسرد  درک  تباـث  همھ  هـک  اھتـسدرود 

. دوب اھینیریش  اھنیا  بخ  دنکیم .

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

تامیمصت اھنیا  دوب ؛ روشک  تلم و  ماظن و  ینورد  تیوقت  دوب ، لالقتسا  ظفح  دوب ، یگتسباو  مدع  دوب ، یگداتسیا  دوبن ، میلـست  رابکتـسا  اب  یهلباقم  رد  ام  تلم  باختنا 

هاگن دینک ، هظحالم  دینک ، هعجارم  ناتـسناغفا  یایاضق  هب  امـش  تسا . تسرد  میمـصت ]  ] نیا مینیبیم  ملاع ، یایاضق  هب  مینکیم  هاگن  یتقو  دوب . تسرد  نیا  تسا ؛ یلم 

هچ دـنتفر و  نوریب  روج  هچ  مھ  دـعب  ناملـسم ؛ مولظم  روـشک  نیا  رد  دـندرک  هچ  دـندنام و  ناتـسناغفا  رد  لاـس  تسیب  ـالوا  دـینیبب ؛] ار   ] اـھییاکیرمآ جورخ  تیفیک  دـینک ،

ــ  برغ هب  باطخ  شروھمجسیئر  هک  تسا  نیارکوا  نآ  تسا ؛ ناتـسناغفا  نیا  دنھدیمن ! اھنآ  هب  مھ  ار  ناتـسناغفا  تلم  لاوما  و  دندروآ ؛ دوجو  هب  مدرم  یارب  ار  یتالکـشم 

نیا نمی ؛ مواقم  اعقاو  مولظم و  مدرم  یهزوررھ  نارابمب  تسا و  نمی  یایاضق  نیا  دربیم ؛ راک  هب  ار  یدنت  نحل  هچ  دـندروآ ــ  راک  رـس  ار  وا  یبرغ  یاھتلود  اھیبرغ و  دوخ  هک 

هاگن ناـسنا  یتقو  ار  اـیاضق  نیا  دیـسر ــ  شیاـھربخ  هک  روط  نآ  ار ــ  ناوجون  یتح  ار ، ناوج  داتـشھ  دـننزب ! ندرگ  ار  رفن  داتـشھ  زور  کـی  رد  هک  تسا  ناتـسبرع  یاـھراک 

. تسا یراوخنوخ  یاھگرگ  هچ  تسد  ایند  ایند ؛ رد  تسا  مکاح  یتملظ  هچ  تسا ؛ مکاح  یملظ  هچ  ایند  رد  هک  دنکیم  ساسحا  دنکیم ،

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

، اـم یاھلکـشت  اـم ، یاھوجـشناد  هک  ماهدرک  هیـصوت  ـالاح  اـت  راـب  ود  یکی  ماهدرک ؛ هیـصوت  ار  نیا  ـالبق  هتبلا  نم  تسا . یللملانیب  یاـھتیلاعف  دروم  رد  رگید  یهیـصوت  کـی 

هیلع اـکیرمآ ، هیلع  یرابکتـسا ، یاھتـسایس  هیلع  هک  دنتـسھ  یداـیز  یوجـشناد  ریغ  وجـشناد و  ناوـج  یاـھهورگ  اـیند  رد  نـالا  دنـشاب . هتـشاد  یللملانـیب  یاـھتیلاعف 

یاھهورگ اپورا  رد  اما  مرادن ، ربخ  اکیرمآ  زا  یلیخ  نم  الاح  دشاب ــ ] مھ   ] اکیرمآ رد  دیاش  دنراد ، دوجو  اپورا  دوخ  رد  دنتیلاعف ؛ لوغشم  تدشب  یبرغ  ییاپورا و  یاھتـسایس 

یهدیاف دراد : هدیاف  ود  دینک ، رارقرب  ملاس  طابترا  دیناوتب  رگا  اھنیا  اب  دنتـسھ ؛ ناوارف  تسا  مولعم  هک  مھ  یمالـسا  یاھروشک  رد  یمالـسا  یاھهورگ  دـنراد ــ  دوجو  یدایز 

یمالسا یروھمج  وجشناد ، یامش  ینعی  دینکیم ؛ یفرعم  اھنآ  هب  ار  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  مود  یهدیاف  دینکیم ؛ کمک  دیھدیم و  ورین  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  لوا 

بوخ دـیھدب  ماجنا  ار  تکرح  نیا  هچناـنچ  رگا  تسا ؛ نیا  یمالـسا  یروھمج  هک  دـینکیم  یفرعم  یـسیلگنا  ـالثم  اـی  یـشیرتا  اـی  یوسنارف  ـالثم  یوجـشناد  هورگ  نآ  هب  ار 

. تسا

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یلصا یاھراعش  اھنیا  هک  یزیتسرابکتسا  نافعضتسم ، زا  تیامح  یرگیفارشا ، زا  زیھرپ  لثم  یبلطتلادع ، لثم  مالسا ، یاھراعش  بالقنا ، یاھراعش  ندش  هتـسجرب 

نم الاح  هک  دیھدب  همادا  دینک  یعـس  ار  تاقیفوت  نیا  دیھدب . همادا  ار  اھنیا  تسا ؛ یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  و  هدش ، رتحضاو  هدـش ، رتهتـسجرب  اھنابز  رد  اھنیا  تسا ؛ بالقنا 

[. تسا مزال   ] اھشخب یهمھ  رد  موادم  راک  هرخالاب  درک . مھاوخ  ضرع  رتشیب  یرادقم  کی  اھهیصوت ، رد 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یجیسب  انعم  کی  هب  وا  ینابایخ ؛ دمحم  خیش  زیربت ، رد  تسین ــ  اھلبق  یلیخ  لام  تسا ، ام  رصاعم  خیرات  یهرود  نیمھ  لام  نیا  اھیجراخ ــ  یاھتلاخد  نارود  رد 

دیاب دینادیمن ؛ اھامش  هنافساتم  ار  اھنیا  لاح  حرـش  بلغا  روج ؛ نیمھ  مھ  وا  نایـسپ ؛ ناخ  یقتدمحم  دھـشم ، رد  دوشیم ؛ دیھـش  مھ  دعب  دنکیم ، تکرح  دنکیم ، مایق 

نیـسحلادبعدیسآ زاریـش ، رد  هللارون ؛ اقآجاح  یفجناقآ و  ناھفـصا ، رد  یلگنج ؛ ناخکچوک  ازریم  تشر ، رد  دـینادب . دـیمھفب ، ار  اھنیا  لاح  حرـش  دـیاب  دـیناوخب ، دایز  باتک 

رد و  هدش ؛ شخپ  هدش و  دیلوت  مھ  یملیف  کی  اقافتا  یکی  نیا  زا  الاح  هک  یراولد  یلعسیئر  رھشوب ، رد  یتالحم ؛ رفعج  خیش  لثم ] ، ] املع ناگرزب  زا  رگید  یـضعب  یرال و 

ــ  دروم ود  یکی  زج  اھنیا ــ  یهمھ  ابیرقت  ینعی  دـندش ؛ بوکرـس  اھنیا  ابلاغ  مدرک . تشادداـی  دـمآ ، مداـی  اـھنیمھ  نم  ـالاح  رگید ؛ تسا  داـیز  روط  نیمھ  مھ  رگید  یاـھاج 

تیفرظ نیمھ  بالقنا ، نارود  رد  اما  هتـشاد . دوجو  یجیـسب  یهیحور  نیا  سپ ] . ] دندرک داجیا  عنام  ناشیارب  اھتلود  ای  دندشن  کمک  ای  دندش  بوکرـس  ای  دـندش ؛ بوکرس 

، درک تیوقت  ار  مدرم  یدادبتسادض  یرابکتـسادض و  یهیحور  هلاسدصناپورازھود  ناشدوخ  لوق  هب  میژر  کی  رب  یزوریپ  داد ؛ دیما  بالقنا  هکنیا  رطاخ  هب  درک  ادیپ  شیازفا  الوا 

هب دادعتـسا  نیا  دش و  هدنز  تیفرظ  نیا  اذـل  داد ، حور  داد ، ناج  جیـسب  هب  روشک  سار  رد  راوگرزب  ماما  لثم  یـسک  مھ  دـعب  دـش ؛ هتفایشیازفا  تیفرظ  جیـسب  تیفرظ  نیا 

. دیسر تیلعف 

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

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 

شترا  / ١۴٠١/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  هب  دینک  ضرف  الثم  ییاھیزیمریز  اب  انایحا  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتـسشن  اب  وگتفگ ، اب  دتـس ، داد و  اب  اما  دنـشابن ، اکیرمآ  راب  ریز  هک  تسا  نیا  اھروشک  تسایس 

تسایس تسھ ، لالقتسا  تسایس  هلب ، دنکیم ! مالعا  ار  نآ  دض  ادرف  دنکیم ، مالعا  یزیچ  کی  زورما  ایند ؟ رد  دینیبیمن  رگم  دوشیم . ضوع  تسایـس  نیا  رثوم ، یاھمدآ 

اوملظ نیذلا  ىلا  اونکرت  و ال  تسا . نید  زا  یهتـساخرب  تسا ، نامیا  ندادن  جاب  لالقتـسا و  اجنیا  تسین ؛ روجنیا  اجنیا  تسا . ریذـپرییغت  تسایـس  اما  تسھ ، ندادـن  جاب 

. تسا نآرق  تایآ  اھنیا  ( ٣ (؛ مکراید نم  مکوجرخا  نیدلا و  یف  مکولتاق  نیذـلا  نع  مکاھنی هللا  امنا  ( ٢ .) هدوملاب مھیلا  نورست  دینکن ؛ هیکت  دینکن ، دامتعا  ( ١ (؛ رانلا مکسمتف 

. دینکن دامتعا  رگمتس  تموکح  نیا  هب  ملاظ ، نیا  هب  ربکتسم ، نیا  هب  یتسیاب  دیوگیم  نآرق 

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

تارظن اب  فلاـخم  یـسایس ، عوضوم  نـالف  رد  ناـشتارظن  دـصرد  دـنچ  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  مییوگب  هک  میاهتفرگن  راـمآ  اـم  تسا . بـالقنا  شیارگ  ناریا ، تلم  مومع  شیارگ 

فرط دـنراد . یفلاخم  تارظن  دـنراد ، یرگید  تارظن  دنتـسھ  یناسک  هلب ، مینادـیم  هلمجلایف  اما  مینادـیمن ، ار  اھنیا  تسا ؛ نیلوئـسم  تارظن  اب  فلاخم  ای  تسا  یمومع 

لباقم رد  بالقنا و  لباقم  رد  رابکتـسا  رازبا  دنـشاب  بقارم  همھ  دـننکن ؛ رابکتـسا  هب  کمک  دنـشاب  بقارم  همھ  تسا . رابکتـسا  ناریا  تلم  فرط  دنتـسین ؛ اھنیا  ناریا  تلم 

قفا نآ  هب  یدـنچ  زا  دـعب  هدوب ، ور  شیپ  ینـشور  قفا  کی  هک  مھ  یتقو  رھ  هللادـمحب  منیبیم . نشور  نم  ار  هدـنیآ  هشیمھ  لثم  دریگن . رارق  زیزع  ناریا  لباقم  رد  مالـسا و 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 15 
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. میاهدیسر

یمالسا  / ١۴٠١/١١/٢٩ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نامھ زا  یکی  نیا  هدـش ؛ هداد  میلعت  اـم  هب  نآرق  رد  توغاـط  زا  باـنتجا  هک  (١ ؛) توغاطلا اوبنتجا  دـنکن : یھارمھ  اھنآ  اب  دریگب ، هرانک  ملاع  رارـشا  نارگناـیغط و  زا  ناـسنا 

مھنع عضی  و  اـھنیا : دـننام  فقوت و  دومج و  بصعت و  لـھج و  ریجنز  زا  ندـش  اـھر  داد . تکرح  تسرد  ار  یگدـنز  درک و  هدافتـسا  نآ  زا  دوشیم  هشیمھ  هک  تسا  اـھهنیجنگ 

. تسھ تثعب  رد  تسھ ، مالسا  میلعت  رد  تسھ ؛ نآرق  رد  لیبق  نیا  زا  زاتمم  یهنیجنگ  نارازھ  ( ٢ .) مھیلع تناک  یتلا  لالغالا  مھرصا و 

« : یزیتسرابکتسا  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

تداعس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ حلاص  هدنسیون :  همحر هللا) /  ) ینیمخ ماما  یارآ  هب  یدرکیور  اب  یمالسا  یرادیب  یاھ  شبنج  زا  تیامح  یھقف  ینابم 

« يزیتسرابکتسا  » 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 16هاگياپ  هحفص 16 
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