
فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  رد  نایوجشناد  یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  تانایب 

تـسایر یربھر ، لـثم   - تاـماقم زا  یدادـعت  دروم  رد  طـقف  تسین . یـساسا  نوناـق  رد  یزیچ  نینچ  دـننک ، یگدیـسر  قیقد  روط  هب  ار  روشک  نـالووسم  لاوما  هکنیا  هتبلا 

تروص یتسیاـب  زاـب  دـنتفر ، راـنک  هک  مھ  تیلووسم  زا  دـنھدب ؛ ار  ناـشدوخ  لاـم  یدوـجوم  شرازگ  دـیاب  ناـشتیلووسم  لوا  اـھنیا  هک  تسھ  رگید - یاھیـضعب  یروـھمج و 

تبـسانم هب  مدوخ  هدـنب  دوشیم . ارجا  مھ  لصا  نیا  هتبلا  دـناهدرک . هفاـضا  یزیچ  هچ  هدـمآ و  ناـشریگ  یزیچهچ  تدـم  نیا  رد  هک  دوش  مولعم  اـت  دـنھدب ، ار  ناـشیدوجوم 

نیا اھتنم  دـننکیم ؛ ار  راک  نیا  مھ  نارگید  مداتـسرف . هییاـضق  هوق  یارب  مدرک و  رپ  ار  هقرو  نیا  اـھراب  یدـعب ، تیلووسم  زین  شناـیاپ و  یروھمج و  تساـیر  تیلووسم  عورش 

، تسھ وجـشناد  ناـناوج  هعومجم  رد  شیارگ ، نیا  هبلاـطم و  نیا  لاوس و  نیا  هک  منک  ساـسحا  نم  اـعقاو  رگا  تسا . یتـسرد  رایـسب  لاوـس  تیفارـشا ، هب  عـجار  لاوـس 

یلیخ درک ؛ شجالع  اھنیا  لاثما  اب  ییوجزاب و  اب  هاـگداد و  اـب  نوناـق و  اـب  دوشب  هک  تسین  یزیچ  نآ  یرگیفارـشا ، شیارگ  هک  دـینادب  امـش  منکیم . رکـش  ار  ادـخ  اـتقیقح 

- مدرم یمومع  گنھرف  رتاسر ، ریبعت  هب  مدرم و  تساوخ  مدرم ، تاساسحا   - روشک یمومع  یاضف  یتسیاب  هک  تسا  یتالوقم  هلمج  زا  نیا  تساـھفرح . نیا  زا  رتتخس 

ندرک و یگدـنز  ندیـشوپ و  ندروخ و  ینعی   - دـنزیم کل  یفارـشا  یگدـنز  یارب  ناـشلد  دـنراد و  شیارگ  یرگیفارـشا  هب  هک  یناـسک  نآ  دوش . جـالع  نیا  اـت  دـنک  عفد  ار  نآ 

یبوخ زیچ  نیا  هک  دنروآ  دوجوهب  مدرم  رد  ار  تینھذ  دید و  نیا  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، هک  ییاھراک  زا  یکی  مدرم - طسوتم  یگدـنز  زا  رود  فارـشا و  کبـس  هب  ندرک  یـشم 

رخاف یاھـسابل  نعرفت و  ربکت و  لالج و  هاج و  تافیرـشت و  اب  رتشیب  هچرھ  تموکح ، نالووسم  بالقنا ، زا  لبق  دوب . هنوگنیا  بالقنا  زا  لبق  هکنیاامک  تسا ؛ شزرا  تسا و 

لھا هک  مھ  یناسک  اذـل  دـش . سکعب  بالقنا  زا  دـعب  دـندوب . هداد  لکـش  هنوگنیا  ار  یمومع  گنھرف  دـمآیم ! ناشـشوخ  رتشیب  مدرم  ماوع  زا  هدـع  کـی  دـندشیم ، رھاـظ 

؛ تسا تفآ  روشک  کی  یارب  یرگیفارشا  نم ، رظن  هب  دننک . سکعب  ار  راک  دنھاوخیم  جیردتب  زورما  اما  دندرکیم ؛ بانتجا  مدرم ، شیارگ  سرت  زا  دندوب ، یرگیفارشا  یاھراک 

ناشدوخ لام  زا  دـننکیم ، جرخ  ناشدوخ - هدـھع  هب  شمارح  لالح و  الاح   - ناشدوخ لام  زا  ملاع  فارـشا  رگا  هکنیا  رطاـخهب  تسا ؛ فعاـضم  تفآ  نـالووسم ، ىرگیفارـشا 

، نتشون اب  مدرم ، یمومع  ساسحا  اب  یرگیفارشا ، نیا  تسین . هک  ناشدوخ  لام  دننکیم ؛ جرخ  مدرم  لام  زا  دننک ، یرگیفارشا  نالووسم  رگا  اما  دننکیم ؛ یرگیفارشا 

. درک شتسرد  اھنیا  لاثما  همکاحم و  هژیو و  هاگداد  تروصهب  دوشب  هک  تسین  یراک  دوش ؛ لیدبت  گنھرف  کی  هب  دیاب  نیا  دش . دھاوخ  تسرد  رکف ، نیا  جیورت  اب  نتفگ و  اب 

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دراذگب راگدنام  ریثات  دـناوتیم  امـش  تکرح  کی  امـش ، راتفگ  کی  امـش ، راتفر  کی  دیـشاب . بقارم  دـیاب  دـیراد ، رارق  یتیلووسم  رھ  رد  دـیتسھ و  اج  رھ  نارھاوخ ! ناردارب و 

یدنبیاپ لصا  ظاحل  زا  هبنج  کی  دراد : هبنج  ود  نیا  مھدیم . رکذت  ررکم  یتافیرـشت  یگدنز  هرابرد  هدنب  هک  تساھلاس  دراذگب . مدرم  یگدـنز  رد  یعیـسو  یاھریثات  دـناوتیم 

، هوالعب تسا ؛ ناسنا  ناش  نود  هک  دوشیم  دـنبیاپ  مزال  ریغ  زیچ  کی  هب  ناـسنا  تقو  کـی  ینعی  تسـالاو ؛ ناـسنا  ناـش  نود  دـب و  نیا  هک  تسا  تافیرـشت  تـالمجت و  هب 

فارـسا و اب  هارمھ  لمجت  لصا  تسا ؛ دب  فارـسا  لصا  هک  تسا  هیـضق  دـعب  کی  نیا  تسھ . نآ  رد  اھیدوجوم  عییـضت  لاوما و  عییـضت  اھهیامرـس ، عییـضت  تسا ؛ هنافرـسم 

نیا زا  اھیـضعب  تسا . مدرم  یگدـنز  رد  امـش  لـمجت  ساـکعنا  نآ  تسین و  لوا  هبنج  زا  رتـمک  شتیمھا  هک  دراد  یمود  هبنج  نکیل  تـسا ؛ دـب  تـسا و  یور  هداـیز  اـب  هارمھ 

رب دنیبیم ، ار  نیا  یسکرھ  تسا و  یلمع  سرد  کی  نیا  دینکیم ، ینانچنآ  ار  یگدنز  طیحم  راک و  طیحم  رتفد و  قاتا و  عضو  مدرم ، مشچ  ولج  امش  یتقو  دننکیم . تلفغ 

هعماج رد  ییارگلمجت  هیحور  نیا  رگا  زورما  نوچ  میھدن ؛ رارق  لمجت  هب  ندرک  تداع  ییارگلمجت و  یتالمجت و  یاضف  ار ، اضف  درک . تیاعر  دیاب  ار  نیا  لقادح  دراذـگیم . رثا  وا 

. دـش دـھاوخن  لـح  الـصا  روـشک  یقـالخا  یعاـمتجا و  یداـصتقا و  تالکـشم  زا  یرایـسب  تسا -  هدرک  ادـیپ  جاور  مـھ  یداـیز  نازیم  اـت  هنافـساتم  هـک  دـنک -  ادـیپ  جاور  اـم 

سنا تفلا و  یردارب و  هیحور  تقوچیھ  دش ؛ دھاوخن  نیمات  یعامتجا  تلادع  تقو  چیھ  دراد : یدایز  یاھرطخ  اھررض و  یگدنز ، رد  یرگیفارـشا  هب  شیارگ  ییارگلمجت و 

امـش نم و  درکلمع  مادقا و  فرح و  ریثات  نامھ  نیا  دمآ . دھاوخن  شیپ  تسا -  مزال  اوھ  بآ و  لثم  ام ، هعماج  صوصخب  عماوج ، همھ  اھروشک و  همھ  یارب  هک  یلدمھ -  و 

هک تسا  نیا  یارب  ماهدرک ، هیـصوت  رگیدـکی  اـب  نـالووسم  یلدـمھ  هب  ررکم  رخاوا ، نیا  رد  نم  هک  نیا  دـنکیم . داـیز  ردـقنیا  ار  اـم  یاوـقت  تیمھا  نیا  تسا . مدرم  هیحور  رد 

فالتخا اما  دنرادن -  هک  نیا  هن  دـنراد -  هقیلـس  فالتخا  مھ  نالووسم  تسین . نالووسم  نیب  تساھنآ ، نیب  هک  ییاھفرح  نیا  هک  دـننادب  ناشیاھهلابند  طوطخ و  اھنایرج و 

. دنکیم خلت  مدرم  رب  ار  یگدنز  یمود  نیا  تسا . رگید  فرح  کی  نداد ، رارق  هناھب  شکمشک  یارب  ار  هقیلس  فالتخا  تسا و  هلاسم  کی  هقیلس 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدبتـسم یاھمیژر  تسینومک ، یاھمیژر  دندوب . یلطاب  یاھمیژر  نوچ  میتفرگن ؟ وگلا  یرادهیامرـس -  یبرغ  میژر  یتسینومک و  یقرـش  میژر  یناھج -  میژر  ود  نآ  زا  ارچ 

زا دندوب . یفارـشا  یاھتموکح  المع  اما  دندزیم ، یرگیفارـشا  اب  تیدض  زا  مد  هک  نیا  اب  دندوب ! مھ  یفارـشا  اما  دندوب ؛ هدمآ  راک  رـس  یمدرم  تموکح  راعـش  اب  هک  دندوب 

! دروخیم مشچ  هب  هریغ  یعامتجا و  نوگانوگ  یاھتیلاعف  رب  تسایس و  رب  گنھرف ، رب  داصتقا ، رب  تلود  قلطم  تیمکاح  دندوب و  دادبتـسا  هجرد  تیاھن  رد  دادبتـسا ، ظاحل 

بقع یاھروشک  زا  یـضعب  سار  رد  یتح  مدوب . هدـید  ناشرمع  رخاوا  رد  ار  اھروشک  نیا  مدوب و  هتفر  کـیدزن  زا  هدـنب  دـندوب . ضحم  هراـکچیھ  مدرم  یقرـش ، یاـھمیژر  رد 

رارکت ار  میدـق  یاھرابرد  طلغ  یاھراک  نامھ  یرگیفارـشا و  یاھراتفر  ناـمھ  اـما  دوب ؛ راـک  رـس  یرگراـک  ناـشدوخ  لوق  هب  حالطـصا و  هب  میژر  کـی  مھ  ناـشریقف  هداـتفا و 

هراکچیھ مدرم  دـندرکیم ! ندوب  یمدرم  یاـعدا  دـنتفگیم و  مھ  کـیتارکمد  ناـشدوخ  هب  اـما  دوب ؛ راـک  رد  یمدرم  یار  هن  دوب ، اـھروشک  نیا  رد  یتاـباختنا  هن  دـندرکیم !

. دوب انف  هب  موکحم  ییاھمیژر  نینچ  هک  دوب  مولعم  تلود ! هب  هتسباو  دصرددص  یگنھرف ، یاھراک  ظاحل  زا  تلود ؛ هب  هتسباو  دصرددص  یداصتقا ، ظاحل  زا  دندوب : ضحم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

قح قح ، ماظن  رد  بصانم  نابحاص  ینعی  سانلا ؛» هفعـضب  مھـسفنا  اوردقی  نا  قحلا  همئا  یلع  ضرف  یلاعت  هللانا  : » دـیامرفیم هغالبلاجـھن  زا  رگید  ییاج  رد  ترـضح  نآ 

نیا بحاص  هک  مھ  ام  سپ  دـننکیم ، نارذـگ  روطنیا  دـنراد و  یگدـنز  هناخ و  هنوگنیا  نایعا  فارـشا و  نوچ  دـنیوگب  دـننک و  هسیاقم  فارـشا  نایعا و  اب  ار  ناـشدوخ  دـنرادن 

نالووسم و اسور و  نوچ  هکنیا  ای  مینک ؛ یگدنز  اھنآ  لثم  مینک  یعس  میتسھ ، یمالسا  تیمکاح  یمالـسا و  ماظن  رد  ای  یمالـسا  یروھمج  رد  تیلووسم  نیا  بصنم و 

مھ ام  دـننکیم ، هدافتـسا  یدام  تاـناکما  زا  هنوگنیا  دـننکیم و  ینارذگـشوخ  روطنیا  دـننکیم ، یگدـنز  روطنیا  قح  ریغ  یھلا و  ریغ  یاـھماظن  رد  رگید  یاـھروشک  یارزو 

ناشدوخ ىگدنز  دیاب  یناسک  هچ  اب  سپ  دننک . یریگهزادنا  نافرحنم  اب  ای  نانکمتم و  فارـشا و  نایعا و  اب  ار  ناشیگدنز  دنرادن  قح  هن . مینک ؛ یگدـنز  روطنامھ  یتسیاب 

نک یگدنز  اھنآ  لثم  هک  تسین  ریبعت  نیا  ترابع ، نیا  رد  ناشیاھرتنییاپ . اھفیعـض و  مھ  نآ  یلومعم ، مدرم  اب  ( ۵ ( ؛» سانلا هفعضب  مھسفنا  اوردقی  نا  « ؟ دنریگب هزادنا  ار 

نالف اب  فارـشا و  نایعا و  اب  هن  نک ؛ هسیاقم  وا  اب  ریگب و  هزادنا  وا  اب  ار  تدوخ  هک  تسھ  نیا  اما  دریگب -  گنت  شدوخ  رب  ار  یگدنز  هنوگنآ  دناوتن  یـسک  رھ  تسا  نکمم  - 

، هعماج نارادروخرب  نانکمتم و  فارشا و  نایعا و  باب  هک  دنک  یگدنز  یروط  دیابن  قح ، ماظن  یمالـسا و  ماظن  رد  بصنم  کی  بحاص  لووسم و  راد . هیامرـس  نالف  رادلوپ و 

نالف ای  هناخ ، روط  نالف  دـیاب  دیـسر ، یتیلووسم  ماقم و  هب  یتلود  یاھتیلووسم  رد  سکرھ  هک  تسا  یطلغ  گنھرف  نیا  تسا . یمالـسا  ریغ  یاـھروشک  نـالووسم  اـی 

همھ هب  طوـبرم  تسین ؛ مھ  ناـمز  نآ  هـب  طوـبرم  طـقف  تـسین ؛ نـیا  نینموـملاریما  روتـسد  هـن ، دـشاب ؛ هتـشاد  یگدـنز  تاـناکما  روـط  نـالف  اـی  دـمآ ، تـفر و  هلیـسو  روـط 

هک دندوب  یراجت  نادنمتورث و  تشاد و  دوجو  ییاھتورث  یمالسا  روشک  رد  دوب ؛ هدش  یمالسا  تاحوتف  دنـشاب . ریقف  مدرم  همھ  هک  دوبن  هنوگنیا  مھ  نامز  نآ  تساھنامز .

هنارادروخرب یگدـنز  امـش ، یگدـنز  دـیابن  دـیامرفیم  نامز  نیمھ  رد  نینموملاریما  دوب . هنارادروخرب  یاھیگدـنز  ناشیاھیگدـنز ، میرادـن -  یراک  ـالعف  لـالح ، اـی  مارح  هار  زا  - 

. هعماج نارادروخرب  اب  هن  دنجنسب ، فیعض  مدرم  اب  ار  ناشدوخ  دیاب  هک  تسا  یمالسا  ماظن  رد  بصانم  نابحاص  نالووسم و  هب  طوبرم  نیا  دشاب ؛ .

یمالـسا ماظن  رد  هک  یبصنم  تیلووسم و  نیا  ینعی  هناما ؛» کـقنع  یف  هنکلو  همعطب  کـل  سیل  کـلمع  ناو  : » دـیامرفیم سیقنبثعـشا  هب  یرگید  هماـن  رد  ترـضح  نآ 

. دـنک لمحت  یتین  فدـھ و  رطاخ  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  تسا  ناسنا  شود  رب  یراب  یمالـسا  ماـظن  رد  تیلووسم  دوشن -  هابتـشا  تسین -  یبساـک  هیامرـس و  همعط و  یراد ،

. تسا نیا  یمالسا  تیلووسم  یمالسا و  تلود  زا  حیحص  تشادرب 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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کی هب  زیمآلمجت  زیمآفارـسا و  شور  هک  دـننک  یگدـنز  یروط  دـیابن  نآ ، زا  رتالاب  دـننک . یگدـنز  هنالمجتم  هنافرـسم و  ناشدوخ  لمع  راتفر و  رد  دـیابن  یمالـسا  نالووسم 

نایم رد  یلاع و  حطس  رد  رفن  کی  هلیـسو  هب  رگا  دییامرفب  ضرف  تسین . رتمک  لقاال  ای  تسا ، رتشیب  یلوا  زا  شتیمھا  هک  تسا  یدعب  هطقن  مھ  نیا  دوش . لیدبت  گنھرف 

هب لیبق ، نیا  زا  اھهیزیھج و  اھهیرھم و  نادنزرف ، جاودزا  یگنوگچ  یگداوناخ ، یگدنز  تیفیک  راک ، لحم  یگدـنز و  لحم  شیارآ  تیفیک  یمالـسا ، تموکح  بصانم  نابحاص 

اھجاودزا دوریم ، الاب  اھهیرھم  دنریگیم ؛ دای  دننکیم و  هاگن  هیقب  هک  انعم  نیا  هب  دوشیم ؛ لیدـبت  گنھرف  هب  نیا  دریگ ، ماجنا  هنافرـسم -  یانعم  هب  نآ -  یمالـسا  ریغ  لکش 

یلـصا بلطم  نیرتمھم  نیاربانب  ددرگیم . سکعنم  هعماج  نتم  رد  دـنلب ، ای  هاـتوک  یتدـم  لوط  رد  شراـثآ  جـیردتب  راـتفر  نیمھ  دوشیم و  تخـس  یگدـنز  دوشیم ، لکـشم 

کی ار  نآ  دـیاب  هکلب  دـھد ، رارق  تورث  نتخودـنا  دـمآرد و  بسک  یگدـنز و  هشاـعا و  هلیـسو  دوـخ  یارب  ار  تموـکح  دـیابن  مکاـح  تسا : نـیا  تموـکح  باـب  رد  نینموـملاریما 

. دناسرب لزنم  هب  ار  راب  نیا  هک  دراذگب  ار  دوخ  تمھ  همھ  دیاب  وا ؛ شود  رب  تسا  یراب  دنادب . تیلووسم 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ود یرگیفارـشا  دینک . بانتجا  نیا  زا  تسا ؛ روشک  یالاب  نالووسم  رد  یرگیفارـشا  دومن  دـنکیم ، دـنک  هعماج  رد  ار  تلادـع  تمـس  هب  تکرح  دـنور  هک  ییاھزیچ  هلمج  زا 

قحب لالح و  هار  زا  شلوپ  هک  یزیچ  نآ  ینعی  مییوگیم ؛ ار  لالح  ىرگیفارـشا  تسا -  فارـسا  یرگیفارـشا ، لوا  بیع  تسا . رتگرزب  شلوا  بیع  زا  شمود  بیع  دراد ؛ بیع 

نالووسم هنیمز  نیا  رد  هتبلا  دـنکیم . تسرد  همھ  نداد  هقباـسم  یارب  یزیچ  ینعی  دـنکیم ؛ یزاـسگنھرف  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  رتدـب  مود  بیع  اـما  هدـمآ -  تسد  هب 

. دراد شقن  رایسب  مھ  امش  نم و  شنم  دراد ؛ شقن  رایسب  نویزیولت  دنراد ؛ شقن  رایسب  کی  هجرد 

هدرک راک  شاهناخترازو  رد  هدروآ و  میراد ، روشک  رد  ام  هک  ار  یتمیقنارگ  یاھگنـس  ماسقا  عاونا و  یلاس -  هچ  رد  میوگیمن  نداعم -  یارزو  زا  یکی  هک  مدینـش  تقو  کـی  نم 

دریگ و رارق  ناشمشچ  ولج  اھگنس  نیا  دنیآیم ، هناخترازو  هب  یجراخ  نارفاسم  یتقو  تفگ : یدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  امـش  متفگ : وا  هب  متـساوخ و  ار  وا  اجنیا  رد  نم  تسا !

بـصن دیدج  گنـس  مینک و  عمج  درادن -  ای  دراد  هک  ار -  هناخترازو  یاھگنـس  مینک و  جرخ  همھ  نیا  ام  تسا ؟! لوبق  لباق  قطنم ، نیا  ادـخ ، هب  ار  امـش  دوش ! ادـیپ  یرتشم 

ماـسقا عاونا و  دـینک و  تسرد  رتـم  هس  ضرع  جـنپ و  لوط  هب  ار  یگرزب  بوچراـچ  دوخ  هناـخترازو  یلـصا  نلاـس  رد  دـیناوتیم  امـش  مینک ! ادـیپ  یرتـشم  هکنیا  یارب  مینک ،

هب ار  وا  مارتحا ، یادا  ناونع  هب  دـمآ ، ینامھیم  رھ  دـعب  تساھندـیچ -  نیمھ  ناشراک  هک  دنتـسھ  یناسک  دـینیچب -  اجنآ  رد  ابیز  عیدـب و  رایـسب  لکـش  هب  ار  ناتیاھگنس 

رد قرب  قرز و  نم  رظن  هب  تسین . بسانم  اعقاو  یزاـسلمجت ، یارب  هناـھب  تسا . رتھب  هکنیا  یباـییرتشم ؛ مھ  تساـشامت ، مھ  دـنک ؛ اـشامت  ار  اھگنـس  اـت  دـیربب  اـجنآ 

قیوشت یدایز  ىزابلمجت  اھجرخ و  هب  ار  هدیسر  نارود  هب  هزات  هسیکون و  هدع  کی  دزاسیم و  گنھرف  دراد : ار  مود  لاکـشا  نآ  دوش ، سکعنم  نوریب  هب  یتقو  امـش  یگدنز 

زا یرایـسب  هک  دیراد  یتاظحالم  هرخالاب  امـش  نوچ  دنوریم ؛ مھ  رتدنت  امـش  زا  تقونآ  دننکیم ؛ تکرح  فرط  نآ  هب  همھ  دنتـسھ ؛ ماظن  یاسور  دـننیبیم  مھ  دـعب  دـنکیم .

. ماهدرک نازیزع  هب  ییاھشرافس  البق  اھهنیمز  نیا  رد  نم  هتبلا  دنرادن . اھنآ 

یاھھاگتـسد هب  طوبرم  مھ  ود  رھ  دوبر ؛ نم  مشچ  زا  ار  باوخ  هملک  ىقیقح  یانعم  هب  هک  دیـسر  نم  هب  ناھفـصا  رھـشوب و  زا  هناگادج  شرازگ  ود  لبق  هام  دنچ  نیمھ  رد 

 - دناهتخاس ییاھالیو  اھهناخ و  اجنآ  رد  یتلود . یاھرشق  ریقف و  یاھرشق  یگدنز  عضو  نیب  هرد  هلـصاف و  رھظم  تسا ؛ دس  لحم  هب  طوبرم  ناھفـصا  شرازگ  دوب . یتلود 

؛ دننک ریـس  ار  ناشمکـش  هک  دنرادن  نان  دـنرادن ؛ یایداع  یگدـنز  مدرم  مھ  ناشرانک  تسا -  هدرک  اھراک  نیا  زا  اجنآ  رد  مھ  تلود  اما  تسھ ، مھ  یـصوصخ  شخب  هتبلا 

. تسا یتلود  شخب  کی  هب  طوبرم  هداتفا و  قاـفتا  نیمھ  مھ  رھـشوب  ریازج  زا  یکی  رد  دورب ! فرط  نآ  هب  دـنک و  روبع  اـجنآ  زا  درادـن  قح  یـسک  هک  دناهتـشاذگ  مھ  هزاورد 

ییارجا راک  رد  مرادن  انب  هکنیا  اب  دـنزاسب ، رھـشوب  ای  ناھفـصا و  رد  ار  ییاج  نینچ  دـنھاوخیم  هک  متـشاد  عالطا  رگا  اما  متـشادن ؛ ربخ  هدـنب  تسین . لوبق  لباق  الـصا  اھنیا 

ریثات دناهدرک . مامت  دـناهتخاس و  دـناهدرک ؛ ار  راک  نیا  لاحرھهب  ینکب . ار  راک  نیا  یرادـن  قح  امـش  متفگیم  اھافـش  ای  ابتک و  ریزو ، نآ  ای  رادناتـسا  نآ  هب  اعطق  منک ، تلاخد 

. تسا گرزب  یلیخ  اھراک  نیا 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یتلود و ىلاع  لووسم  فدھ  لاح  تفریم ، دوخ  رب  ىریگتخـس  تمـس  هب  وا  دشاب . نینموملاریما  تھج  لباقم  هطقن  هک  مینک  باختنا  ار  یتھج  ام  هک  تسین  هتفریذـپ  نیا 

، مدرک ضرع  یمایا  نینچ  رد  مھ  هتـشذگ  لاس  رد  نم  تسین . نکمم  دزاسیمن و  نیا  دشاب ؟ دوخ  یایند  ندرک  دابآ  نارمع و  تیرومام ، تیلووسم و  لوبق  زا  ام  یتموکح 

یروھمج ماظن  رد  ـالاو  یاـھتیلووسم  دـنک . باـسح  یبساـک  کـی  ار  دوخ  تیلووسم  اـھیبساک ، هیقب  لـثم  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  هبتریلاـع  روماـم  هک  تسین  هتفریذـپ 

هاگن اھرادلوپ  فارـشا و  نایعا و  هب  درادـن  قح  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لووسم  دورب . نآ  لابند  هب  دوخ  یایند  هرادا  یارب  ناسنا  هک  تسین  هیامرـس  یبساک و  یمالـسا ،

لک و ریدم  کی  ریزو ، کی  یتوغاط ، یاھھاگتـسد  رد  یرآ ؛ دجنـسب . یتوغاط  یاھتموکح  رد  دوخ  هابـشا  ریاظن و  اب  ار  دوخ  درادن  قح  دجنـسب ؛ اھنآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دـنک و 

رد تسین . هنوگنیا  یمالـسا  ماظن  رد  هن ؛ میریدـم ؟! ریزو و  مھ  ام  مییوگب  میجنـسب و  اھنآ  اب  ار  دوخ  مییایب و  زورما  مھ  ام  دـنرادروخرب ؛ ینانچنآ  یاھیگدـنز  زا  سیئر ، کی 

. دھدیم میلعت  ار  نیا  نینموملاریما  تسا . ناسنا  ندرگ  رب  هفیظو  کی  تمدخ و  کی  تیلووسم و  کی  تسین ؛ همعط  تیرومام ، نیا  یمالسا ، ماظن 

هک یاهقطنم  نآ  رد  دوخ  یرادناتـسا  تموکح و  زا  یھاوخیم  هک  یاهرھب  هیفتـشت .» اظیغ  هدیفتـست و ال  الام  کتیالو  یف  کظح  نکیالف  : » تشون سابعنبا  هب  اج  کـی  رد 

هک یرشق  نالف  ای  عمج  نالف  ای  سک  نالف  هیلع  تردق ، زا  اضرف  یناشنب -  ورف  یسک  هیلع  ار  یمـشخ  ای  یروآ و  تسد  هب  یلام  هک  دشابن  نیا  یربب ، میاهداتـسرف ، ار  وت 

ار یقح  ای  ینک ، دوبان  ار  یلطاب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  تموکح  نیا  زا  وت  ظح  اما  قح ؛» ایحا  لطاب و  هتاما  نکلو   - » تسین زیاج  یزیچ  نینچ  مینک . هدافتـسا  میدـب ، اـھنآ  اـب 

. یراد اپرب  هدنز و 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تنعل راچد  تسا و  هدرک  تنایخ  دیامن ، یلاخ  هناش  هفیظو  ماجنا  زا  دزاس و  مرگرس  لوغـشم و  یرگید  راک  هب  ار  دوخ  دنک و  یچیپرـس  دوخ  یلـصا  هفیظو  زا  زورما  سک  رھ 

یـصخش عفانم  لابند  یبلطتورث و  ییوجدوس و  هتـشر  میزادنیب و  رود  ار  یرگیفارـشا  حور  میرادھگن ؛ هدنز  دوخ  رد  ار  یمالـسا  حور  دیاب  نالووسم  ام  دش . دھاوخ  یدبا 

. مینک حالصا  دیاب  ار  اھنیا  تساھنیا ؛ شتلع  تسا ، هدشن  لح  یشخب  رد  ام  یاھیراتفرگ  رگا  مینک . زاب  دوخ  یاپ  تسد و  زا  ار  اھنیا  لاثما  یتسرپ و  لمجت  ندیود و 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یداـمتم یاـھنرق  دوب . روشک  نیا  رب  تیفارـشا  دادبتـسا و  تیمکاـح  یهلاـسم  نآ  دراد و  یرتمیدـق  یهشیر  بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  اـم  یهعماـج  یاـھتیعقاو  زا  رگید  شخب 

ای هد  کی  ای  هعرزم  کی  هک  یبابرا  لثم  ینعی  دنتـسنادیم ؛ ناشدوخ  هب  قلعتم  ار  تکلمم  هک  دـندرکیم  تموکح  دادعتـسا ، هقباس و  گنھرف و  نیا  اـب  تلم  نیا  رب  یناـسک 

، تـسوا کـلم  کـلم ، تـسا . شدوـخ  یهلاـسم  هـکلب  تـسین ، مدرم  نآ  یهلاـسم  وا ، یهلاـسم  دنتـسھ . یگدـنز  راـک و  لوغـشم  نآ  رد  مـھ  هدـع  کـی  دراد و  کـلم  کـی 

ییوگهلاسم دنشاب ، ینید  رگا  ای  دیایب ، ات  دنک  ربخ  ار  یکـشزپ  یتسیاب  تقو  کی  الثم  دشکب ؛ مھ  یتامحز  دیاب  مدرم  نآ  یارب  دراد ، مھ  یتامحز  اعبط  دراد ، ییاھدمآرد 

هدوب یاهطبار  نینچ  مدرم  اب  یتموکح  یاھھاگتسد  یهطبار  الصا  دزادنیب . هار  ناشیارب  یاهمشچ  ای  دزاسب و  ناشیارب  یدجـسم  ای  دیوگب ، هلاسم  ناشیارب  ات  دنک  ربخ  ار 

دوخ نارکوـن  ار  مدرم  نیا  داـحآ  یهمھ  هک  هدرکیم  تموـکح  یھاـش  نیدلارـصان  گرزب ، کـلم  نیا  رد  دـندوبن . حرطم  روـشک  یلـصا  ناـبحاص  ناوـنع  هب  اـقلطم  مدرم  تسا .

ناـشدوخ یزیچ  ینعی  دـندرکیم ؛ راـک  کـلم  نیا  یور  دـیاب  دـندوب و  شتیعر  هک  مدرم  داـحآ  ناـیرابرد و  ارزو و  اـت  هتفرگ  مظعاردـص  زا  شایمـسر ، نارکون  زا  معا  هتـسنادیم ؛

. تشادن یشقن  تلم  تسا و  هدوب  نیا  روشک  لک  رب  مکاح  تینھذ  تسایس و  یدامتم  یاھنرق  دشیم . ظوفحم  مھ  تموکح  نیا  عفانم  دندروخیم و 

ناـکلام و ناـمکاح و  فارـشا و  یهقبط  نآ  مود ، شخب  یهنیمز  رد  تسا . هداد  ماـجنا  یـساسا  هناـعطاق و  یاـھراک  هـبنج ، ود  رھ  رد  هدـمآ و  دوـجو  هـب  بـالقنا  نـیا  بوـخ ؛

، روشک نیا  کلام  مروشک . نیا  کلام  بحاص و  نم  هک  درذگب  شنھذ  هب  یتح  هک  درادـن  دوجو  یـسک  روشک  نیا  رد  زورما  تسا . هدرک  عمق  علق و  یلکهب  ار  روشک  نابحاص 

 - تسا هفیظو  ماجنا  لھا  رگا  دھد -  ماجنا  یدنـسم  رد  ار  یاهفیظو  و  تسا -  یبلطتردق  لھا  رگا  دـشاب -  هتـشاد  یتردـق  دـناوتب  هکنیا  یارب  یـسک  رھ  دنتـسھ . مدرم 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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دنروبجم همھ  تقیقحرد  ینعی  دنکیم ؛ هک  دـنک  رھاظت  ای  دـنکب  ار  مدرم  حـلاصم  تیاعر  دـشاب و  هتـشاد  بوخ  یهطبار  مدرم  اب  دـنھاوخب ، ار  وا  مدرم  هک  تسا  نیا  شطرش 

. تسا نیا  ام  بالقنا  دنسانشب . تیمسر  هب  روشک  نیا  رب  ار  مدرم  تیکلام 

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

اما تسا ؛ مدرم  هب  تمدخ  اھنآ  هفیظو  راک و  لصا  رد  هتبلا  دـنزادنیب . هار  مدرم  هب  تمدـخ  تضھن  کی  دـنریگب و  تقبـس  رگیدـکی  زا  مدرم  هب  تمدـخ  رد  دـیاب  نیلوئـسم  همھ 

نموم و مدرم  نیا  یاھیگدامآ  تقادـص ، افـص ، نامیا ، راکفا ، هیحور ، دـنتفایم . نوگانوگ  لئاسم  تاظحالم و  رد  درادـیم و  زاب  یلـصا  راک  زا  ار  اھنآ  نوگانوگ  یاھهزیگنا  یھاـگ 

هقباسم نیلوئـسم  نیب  رد  یتسیاب  دـننک . تمدـخ  مدرم  نیا  هب  دـیاب  دـنراد  سفن  ات  نیلوئـسم  دـھدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  ناسنا  ام  یاھناوج  ناشوج  ناوارف و  دادعتـسا 

روما ایند و  رما  رد  بلاکت  تردـق و  رـس  رب  تباقر  یحانج و  یـسایس و  یاھتباقر  تسا . تسرد  تباقر  هقباسم و  نیا  دـشاب . رارقرب  مدرم  هب  یناسرتمدـخ  یرازگتمدـخ و 

. دشاب مدرم  هب  یراذگتمدخ  رد  هک  تسا  تسرد  یاهزرابم  هقباسم و  تباقر ، تسا . دودرم  یویند 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تیب ندرک  هنیزھ  زا  زیھرپ  فارـسا و  زا  زیھرپ  یتسیز و  هداس  تسا . نانآ  یگدـنز  طسوتم  حطـس  زا  ندـشن  رود  ناـنآ و  ناـیم  رد  روضح  مزلتـسم  مدرم ، اـب  یقیقح  دـنویپ 

هسیک ی زا  یجراخ  هدوھیب ی  هنیزھرپ و  یاھرفـس  لمجت و  یرگیفارـشا و  گنھرف  جـیورت  تسا . دـنویپ  نیا  ظفح  یارب  مزال  طرـش  یرورـض ، ریغ  یـصخش و  روما  رد  لاملا 

. تسا مدرم  اب  هدنیامن  دنویپ  ندش  هتخیسگ  لماع  یگدنیامن و  ناش  زا  رود  مدرم ،

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدنز رادیب و  دنمشناد و  نآ  مدرم  دشاب و  هتفرشیپ  هک  میھاوخ  یم  یروشک  ماظن و  ام  تایـصوصخ . نیا  اب  یی  هدنیآ  میـسرت  زا  تسا  ترابع  ام  ىناریا  ناوج  ىیارگ  نامرآ 

، یتنس فارشا  هچ  دشاب -  هتـشادن  تیمکاح  نآ  رب  فارـشا  هقبط ی  دشاب ؛ داسف  زا  یاربم  دشاب ؛ تلادع  زا  رادروخرب  روشک  دنـشابن ؛ هدولآ  باوخ  هدز و  تلفغ  دنـشاب ؛

زا رادروخرب  دننک -  هدافتـسا  یداصتقا  نوگانوگ  یاھ  تنار  زا  نایاقآ  لوق  هب  دنـشاب و  فارـشا  عقاو  رد  اما  دشابن ، فارـشا  ناشمـسا  تسا  نکمم  هک  یدـیدج  هقبط ی  هچ 

. دھد میلعت  ام  هب  ار  اھنیا  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا  دشاب . زیزع  مالسا  نید و  فراعم  زا  هتفرگ ی  ماھلا  اھنیا  همھ ی  و  دشاب ؛ یسایس  ماکحتسا  تردق و 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد ام  هک  تسھ  تقو  کی  تفرگ . مکتسد  دـیابن  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  رایـسب  راعـش  راعـش ، نیا  تسا . یتسیزهداس  یهلاسم  داژنیدـمحا  یاقآ  بوخ  یاھراعـش  زا  یکی 

؛ تسا حابم  دشاب ، حابم  رگا  تسا ؛ هورکم  دشاب ، هورکم  رگا  تسا ؛ مارح  دشاب ، مارح  رگا  هک  ادخ ؛ نامدوخ و  نیب  میراد  ییهنوگفارشا  تکرح  الثم  دوخ  یـصخش  یگدنز 

یهدـنھدمیلعت هکنیا  رطاـخهب  تسا ؛ مارح  شاهمھ  درادـن ؛ هورکم  حاـبم و  رگید  نیا  میھدـیم ؛ یرگیفارـشا  روناـم  کـی  مدرم  مشچ  یوـلج  اـم  هک  تـسھ  تـقو  کـی  اـما 

هعماج لخاد  رد  تسا  نکمم  مینک . قیوشت  راک  نیا  هب  ار  مدرم  دیابن  ام  دـنوشیم . قیوشت  راک  نیا  هب  مدرم  داحآ  ایناث  نامدوخ ، یاھتسدریز  الوا  هب : تسا  یرگیفارـشا 

؛ تسا لاملاتیب  زا  تسین ، نامبیج  زا  الوا  ام  شاپ  تخیر و  اما  تسا -  طوبرم  ناشدوخ  هب  یلو  تسا ، یدـب  راک  نیا  هتبلا  دـننک -  شاپ  تخیر و  دنـشاب و  رادـلوپ  یناسک 

؛ میرادـن هاشداپ  ام  مییوگب  هک  تسین  ناھاشداپ  ینعم  هب  اجنیا  رد  کولم  مھکولم .» نید  یلع  سانلا   » اعقاو تسا . نارگید  شاپ  تخیر و  قوشم  ام  شاـپ  تخیر و  اـیناث 

. اھام نید  یلع  سانلا  دیتسھ ؛ اھامش  کولم  هن ،

هب یتقو  رازاب  هچوک و  مدرم  دوب ، یتمیق  ایـشا  تارھاوج و  تورث و  ندرکعمج  لھا  یلیخ  نوچ  دوب ، هدش  هفیلخ  کلملادـبعنبدیلو  هک  ینامز  مدـناوخ  اھخـیرات  زا  یکی  رد 

عجار شاهمھ  مدرم  ینعی  دیدیرخ ؟ امـش  هدروآ ، سک  نالف  ار  نیگن  نالف  اقآ ! دیدیرخ ؟ امـش  دندروآ ، ار  سابل  نالف  اقآ ! دوب : لیبق  نیا  زا  ناشتاملاکم  دندیـسریم ، رگیدمھ 

یزاـسخاک و هب  دوـب و  یزاـسنامتخاس  لـھا  وا  دـش . هـفیلخ  کلملادبعنبنامیلـس  دـیلو ، زا  دـعب  دـندزیم . فرح  اـھنیا  لاـثما  یتـنیز و  ایـشا  لـیاسو و  شورف  دـیرخ و  هـب 

مامت ار  ناتلزنم  ىنامتخاس  راک  امـش  اـقآ ! تفگیم : یکی  دـندمآیم ، دجـسم  هب  زاـمن  یارب  یتقو  یتح  مدرم  دـیوگیم  خروم  نیا  دـیزرویم . قشع  یلیخ  یزاـسنامتخاس 

ود نیا  زا  دـعب  دوب . لیبق  نیا  زا  همھ  ناشیاھفرح  دـیدرک ؟ هفاضا  ار  قاتا  ود  نآ  امـش  اقآ ! تفگیم : یرگید  دـیدیرخ ؟ ار  نیمز  ای  هناخ  نالف  امـش  اـقآ ! تفگیم : یرگید  دـیدرک ؟

ار بجر  هاـم  یاـعد  زورید  امـش  یتـسار  اـقآ ! تفگیم : یکی  دندیـسریم ، مھ  هب  یتـقو  رازاـب  هچوک و  مدرم  دـیوگیم  خروم  دوـب . تداـبع  لـھا  وا  دـمآ . زیزعلادـبعنبرمع  رفن ،

. تسا یبوخ  زیچ  رایسب  یتسیزهداس  دراد . مدرم  راتفر  رد  یرھق  ریثات  کی  اھام  راتفر  نیاربانب  دیدناوخ ؟ ار  زامن  تعکر  ود  نآ  تفگیم : یرگید  دیدناوخ ؟

یمالسا  / ١٣٨٧/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتشھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

سلجم هب  راـک  یاھنادـیم  زا  و  هاگـشناد ، هزوـح و  هسردـم و  زا  مدرم ، نتم  زا  هک  یفارـشا ، یاھنادـناخ  عـیفر و  یاھرـصق  زا  هن  امـش  تسا . تلم  سنج  زا  تلم  یهدـنیامن 

هک تسا  یگرزب  یالب  تیلوئسم ، نیا  نتشاگنا  همعط  فارسا و  هب  شیارگ  یفارشا و  یوخ  دیراد . هاگن  دوخ  یارب  دیرادب و  ساپ  ار  شنم  نیا  هطبار و  نیا  دیاهدش . لیـسگ 

یئهنـسح ار ، دوخ  تیلوئـسم  یهرود  میـشاب و  شیوخ  بقارم  تدـشب  دـیاب  همھ  دـنرادب . رذـحرب  نآ  زا  ار  دوخ  دـنناوتن  تسا  نکمم  مھ  اـسراپ  بیجن و  اـقباس  مدرم  هاـگ 

. دوب دناوت  راککمک  نیرتگرزب  دوخ ، زا  تبقارم  و  ریدق ، میحر و  دنوادخ  زا  هناعرضتم  نتساوخ  کمک  راوشد  راک  نیا  رد  میزاسب . ریگنماد ، یئهئیس  هن  و  راگدنام ،

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

 - رتشیب ییاج  کی  رتمک ، ییاج  کی  شیب ؛ امک  مھ -  نیلوئسم  رد  تسا ؛ یشزرااب  زیچ  تسا و  هتـسجرب  بوخ و  روھمجسیئر -  یاقآ  دوخ  رد  صوصخب  یتسیزهداس - 

نامهعماج زا  تسا -  یگرزب  یالب  اعقاو  هک  ار -  یورهدایز  فارـسا و  یرگیفارـشا و  لمجت و  میھاوخب  رگا  ام  تسا . یـشزرااب  رایـسب  زیچ  یتسیزهداس  تسھ . هللادـمحب 

یتسیاب ام  لمع  مینک . لمع  دـیاب  تسا ! رگید  روج  ناـملمع  دـننیبب  دـننک و  هاـگن  مدرم  رگید  فرط  زا  میئوگب و  فرط  کـی  زا  هک  دوشیمن ؛ نتفگ  فرح و  اـب  مینک ، نکهشیر 

تسا نکمم  هک  هچ  رھ  دیراد و  هگن  مک  دیاهدرک و  مک  فیعـض  تاقبط  اب  ار  ناتهلـصاف  تسھ . هناتخبـشوخ  نیا  دنکب . رثا  هکنیا  ات  دشاب  ام  یاھفرح  رب  دھاش  لیلد و  دیوم و 

. دینک رتمک  ار  نآ 

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

دوخ هک  تسا  بوخ  لاح  نیع  رد  اما  هدـش ، هتفگ  مھ  اـھراب  هچ  رگا  منک ؛ حیرـصت  تایـصوصخ  نیا  هب  منادـیم  مزـال  نم  هک  دراد  دوجو  تلود  نیا  رد  زاـتمم  تیـصوصخ  دـنچ 

فرش یعقاو و  صخـشت  دھدیمن ؛ صخـشت  ناسنا  هب  اھیـسرک  اھھاگیاج و  اھناونع و  اھمان و  تساھنیا . امـش ، زایتما  یهیام  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  مھ  ناتـسود  امش 

ماظن رد  یلو  دراد ، ییانعم  یدام  یاھماظن  رد  تیفارـشا  لیللا .» باحـصا  نارقلا و  هلمح  یتما  فارـشا   » هک میراد  تیاور  رد  هک  ینانچمھ  تسا ؛ یرگید  یناعم  رد  یعقاو 

ماجنا بش  رد  مدرم  یارب  ار  راوشد  راک  ای  دننکیم -  مایق  بش  رد  ادخ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  دنالیللاباحـصا -  هک  یناسک  نآ  دراد . یرگید  یانعم  تیفارـشا  یمالـسا 

تورث دنراد ، لوپ  هک  یناسک  دنتـسھ . اھنیا  فارـشا » ، » دننکیم تکرح  نآرق  تیادـھ  نآرق و  رون  اب  دـنراد و  سنا  نآرق  اب  دنتـسھ و  نآرقلاھلمح  هک  یناسک  نآ  ای  دـنھدیم ،

. دنوشیمن بوسحم  فارشا »  » یمالسا یشزرا  ماظن  رد  قطنم و  رد  اھنآ  دنراد ، یعامتجا  هاگیاج  دنراد و 

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

لباقم رد  عطاق  یگداتـسیا  صخاش  هفقویب ، یملع  یئایوپ  بلط و  صخاش  هناصلخم ، شالت  راک و  صخاـش  نالوئـسم ، یتسیزهداـس  صخاـش  یبلطتلادـع ، صخاـش 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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یهلئـسم یاهتـسھ ؛ قـح  نـیمھ  لـثم  تـسا ؛ صخاـش  کـی  ندرک  هناعاجـش  عاـفد  تـلم ، قوـقح  زا  یلم . قوـقح  زا  عاـفد  صخاـش  ناـگناگیب ، یهطلـس  یزروعـمط و 

هک یاهطقن  نیا  رد  درک . یگداتـسیا  مھ  تلم  دش ، زکرمتم  هطقن  نیا  یور  نمـشد  یتقو  اما  تسین ؛ ام  یهلئـسم  اھنت  تسام ؛ روشک  زاین  اھهد  زا  یکی  نیا  یاهتـسھ .

یارب هار  دیدرت  نودب  دننک ، رظنفرـص  نشور  یعطق و  قح  نیا  زا  دننک و  ینیـشنبقع  نیلوئـسم  رگا  دنک ، ینیـشنبقع  تلم  رگا  تسا ، هدرک  ادـیپ  زکرمت  وا  یور  نمـشد 

. دش دھاوخ  زاب  نمشد  یارب  یلم  قوقح  هب  یزادناتسد 

رثا ام  یداصتقا  لئاسم  رد  نیا  دـننک . گنرمک  دـندرک  یعـس  اھیـضعب  جـیردتب  ار  نیا  تشاد ؛ دوجو  هتکن  نیا  ام  بالقنا  رد  ندرک . شزرا  دـض  ینعی  یرگیفارـشا ؛ زا  باـنتجا 

هب هـکنیا  زا  هـک  دــندوب  فـلتخم  حوطــس  رد  یدارفا  ینعی  بـالقنا . رد  دوـب  شزرا  دــض  کـی  یرگیفارــشا ، هـب  شیارگ  یرگیفارــشا و  دراد . رثا  اـم  یناور  لــئاسم  رد  دراد ،

هب دھعتم  لوا  یهجرد  رد  روشک  نیلوئسم  دندرکیم . بانتجا  تدشب  دشاب ، یرگیفارشا  تایـصوصخ  وزج  هک  دوش  هدید  یزیچ  اھنآ  زا  ای  دنوش ، هداد  تبـسن  یرگیفارـشا 

نیلوئـسم تلود ، ینعی  دراد ؛ دوجو  هللادمحب  یرگیفارـشا ، ندرک  شزرا  دـض  جوم  نامھ  هناتخبـشوخ  زورما  دـش . فیعـض  اجیردـت  نیا  دنـشاب . دـیاب  دنتـسھ و  هیـضق  نیا 

. تساھصخاش زا  یکی  نیا  تسا . یگرزب  تمعن  تسا ؛ یبوخ  تصرف  یلیخ  نیا  دنتسھ و  یمدرم  دنتسیزهداس ، یتلود 

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  یاھهظحل  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  دنک . تیادھ  حیحـص  تھج 

، اھهنحـص نیا  رد  نایوجـشناد  روضح  بالقنا ، یاـھلاس  نیا  یهمھ  رد  تسا . یئوجـشناد  شبنج  تایـصوصخ  اـھنیا  یفارحنا ؛ یاھـشیارگ  دـض  هناـیوگروز ، هناـیارگلمجت و 

نیا یدایز  دراوم  رد  هک  دناهدرک ، مکاح  هعماج  رد  ار  یبالقنا  یـسایس و  یاھنامتفگ  دناهتخاس ، یرکف  یاضف  دـناهدوب ، زاسنامتفگ  اھوجـشناد  هدوب . یرثوم  لاعف و  روضح 

. هتشاد دوجو 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

هناگی و مدرم  اب  دنادب ، ار  مدرم  درد  دمھفب ، ار  روشک  درد  هک  تسا  یـسک  نآ  نیرتھب ، دراد . دوجو  یئاھـصخاش  اما  منکیمن ؛ زاربا  یرظن  هنوگچـیھ  صخـش ، هب  تبـسن  نم 

یرگیفارـشا لمجت و  لھا  رگا  لوئـسم  نالف  تسا ؛ یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  ام  گرزب  تفآ  دشابن . شدوخ  یرگیفارـشا  لابند  دـشاب ، رود  داسف  زا  دـشاب ، یمیمص 

لاسما ینعی  تسا ، فرصم  یوگلا  حالصا  یوس  هب  تکرح  لاس  لاسما ، میتفگ  ام  هک  ینیا  داد . دھاوخ  قوس  فارسا  تمس  هب  یرگیفارشا و  تمـس  هب  ار  مدرم  دشاب ،

؛ میتسھ نیا  زا  رتنیبعقاو  ام  هن ، دوشب ؛ مامت  فارـسا  لاس ، کی  لوط  رد  هرابکی و  یلکب و  میئوگیمن  دنک . هزرابم  فارـسا  اب  هک  دریگب  میمـصت  ناریا  تلم  هک  تسا  یلاس 

. مینک عورش  ار  راک  نیا  دیاب  میسرب ؛ گنھرف  نیا  هب  ات  دوشب  راک  دیاب  تسا و  یپ  رد  یپ  نایلاس  لام  راک  نیا  مینادیم 

فارسا و لھا  ناشناگتـسباو ، ناشناکیدزن و  ناشناسک ، ناشدوخ ، روشک ، نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  میریگب  ار  فارـسا  یولج  ام  هکنیا  یارب  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

نیذلا اھیا  ای  « ؛» مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمات  ا  « ؛ دینکن فارـسا  میئوگب  مدرم  هب  میـشاب ، فارـسا  لھا  نامدوخ  رگا  میناوتیم  روطچ  دنـشابن . یرگیفارـشا  لھا 

، دنـشاب یمدرم  هک  مینک  باـختنا  یدارفا  ار ، روشک  نیلوئـسم  اـم  هک  تسا  نیا  راـک  نیلوا  نولعفت .» ـال  اـم  اولوقت  نا  دـنع هللا  اـتقم  ربـک  نولعفت . ـال  اـم  نوـلوقت  مل  اوـنما 

. تسا یمھم  صخاش  نم  رظن  هب  مھ  نیا  دننک . درد  ساسحا  مدرم  درد  زا  ناشدوخ  دننادب و  ار  مدرم  درد  دنشاب ، تسیزهداس 

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

یوس تمـس و  تسا و  هتفای  تنیز  اھنادب  مھن  تلود  یهلاسراھچ  یهمانراک  هک  تسا  یئاھیگژیو  هب  یار  مرتحم ، بختنم و  روھمجسیئر  هب  مدرم  یهقباسیب  عطاق و  یار 

هناعاجش یگداتسیا  یزیتسرابکتسا و  هب  یار  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  رادمتزع  تکربرپ و  نامتفگ  هب  یار  نیا ، دزاسیم . راکشآ  ار  تلم  یارچ  نوچیب و  تیرثکا  یاھشیارگ 

زا یراسگمغ  مدرم و  اب  یکیدزن  یتسیزهداس و  هب  یار  تسا ؛ یرگیفارـشا  اب  هزراـبم  ضیعبت و  داـسف و  رقف و  اـب  هزراـبم  هب  یار  تسا ؛ یللملانیب  نابلطهطلـس  ربارب  رد 

. تسا ریذپانیگتسخ  هفقویب و  شالت  راک و  هب  یار  تسا ؛ نافعضتسم  نافیعض و 

زا یریگهرھب  اـب  ددـنبیم و  لد  وا  هب  دسانـشب ، وس  تمـس و  نیا  اـب  ار  یـسک  هاـگ  رھ  دـنکیم و  هبلاـطم  دوخ  ناـبختنم  زا  ناریا  تلم  هچنآ  زا  تسا  یمھم  یاھـشخب  اـھنیا 

. دناشنیم تیریدم  تیلوئسم و  یسرک  رب  ار  وا  تسا ، تلم  نیا  هب  یمالسا  بالقنا  یهیدھ  هک  یدازآ  تبھوم 

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

هناگی و مدرم  اب  دنادب ، ار  مدرم  درد  دمھفب ، ار  روشک  درد  هک  تسا  یـسک  نآ  نیرتھب ، دراد . دوجو  یئاھـصخاش  اما  منکیمن ؛ زاربا  یرظن  هنوگچـیھ  صخـش ، هب  تبـسن  نم 

یرگیفارـشا لمجت و  لھا  رگا  لوئـسم  نالف  تسا ؛ یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  ام  گرزب  تفآ  دشابن . شدوخ  یرگیفارـشا  لابند  دـشاب ، رود  داسف  زا  دـشاب ، یمیمص 

لاسما ینعی  تسا ، فرصم  یوگلا  حالصا  یوس  هب  تکرح  لاس  لاسما ، میتفگ  ام  هک  ینیا  داد . دھاوخ  قوس  فارسا  تمس  هب  یرگیفارشا و  تمـس  هب  ار  مدرم  دشاب ،

؛ میتسھ نیا  زا  رتنیبعقاو  ام  هن ، دوشب ؛ مامت  فارـسا  لاس ، کی  لوط  رد  هرابکی و  یلکب و  میئوگیمن  دنک . هزرابم  فارـسا  اب  هک  دریگب  میمـصت  ناریا  تلم  هک  تسا  یلاس 

. مینک عورش  ار  راک  نیا  دیاب  میسرب ؛ گنھرف  نیا  هب  ات  دوشب  راک  دیاب  تسا و  یپ  رد  یپ  نایلاس  لام  راک  نیا  مینادیم 

فارسا و لھا  ناشناگتـسباو ، ناشناکیدزن و  ناشناسک ، ناشدوخ ، روشک ، نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  میریگب  ار  فارـسا  یولج  ام  هکنیا  یارب  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

نیذلا اھیا  ای  « ؛» مکـسفنا نوسنت  ربلاب و  سانلا  نورمات  ا  « ؛ دینکن فارـسا  میئوگب  مدرم  هب  میـشاب ، فارـسا  لھا  نامدوخ  رگا  میناوتیم  روطچ  دنـشابن . یرگیفارـشا  لھا 

، دنـشاب یمدرم  هک  مینک  باختنا  یدارفا  ار ، روشک  نیلوئـسم  اـم  هک  تسا  نیا  راـک  نیلوا  ( ۴ «.) نولعفت ام ال  اولوقت  نا  دـنع هللا  اـتقم  ربک  نولعفت . ـال  اـم  نولوقت  مل  اونما 

. تسا یمھم  صخاش  نم  رظن  هب  مھ  نیا  دننک . درد  ساسحا  مدرم  درد  زا  ناشدوخ  دننادب و  ار  مدرم  درد  دنشاب ، تسیزهداس 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

. تسا یھلا  تعیرش  یھلا و  یاھشزرا  یهیاپ  رب  ینعی  تسا ، یمالسا  تسا ؛ یمدرم  ینعی  تسا ، یروھمج  دراد : زج  ود  یمالسا  یروھمج 

. دنتـسین رانکرب  مدرم  دـننکیم ؛ تیلوئـسم  ساسحا  مدرم  سپ  دـنراد ، شقن  ماظن  نیا  نالوئـسم  ندروآ  راک  یور  رب  رد  ماـظن ، نیا  لیکـشت  رد  مدرم  ینعی  تسا ، یمدرم 

ام تلم  دشابن . اھنآ  رد  مدرم  ریقحت  یئانتعایب و  یوخ  مدرم ، زا  یئادج  یوخ  یرگیفارشا ، یوخ  دنشاب ، مدرم  هب  کیدزن  مدرم و  زا  ماظن  نالوئسم  ینعی  تسا ، یمدرم 

نارود دـشاب . روجنیا  دـناوتیمن  رگید  یمالـسا  یروھمج  نارود  هدرک و  هبرجت  روشک  نیا  قحبان  نامکاح  رد  ار  یروتاتکید  دادبتـسا و  ار ، یرگیفارـشا  یوخ  یدامتم  یاھنرق 

یمدرم یانعم  نیا ، تسا . مدرم  راتفر  هیبش  ناشراتفر  دنمدرم ، رانک  رد  دنمدرم ، بختنم  دنمدرم ، اب  دنمدرم ، زا  هک  یناسک  نآ  تیمکاح  نارود  ینعی  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یمدرم  اھنیا  دوشب . هتشاذگ  تیمھا  مدرم  تمارک  هب  مدرم ، تیصخش  هب  مدرم ، تیوھ  هب  مدرم ، تیثیح  هب  مدرم ، دیاقع  هب  دیاب  ینعی  تسا ، یمدرم  تسا .

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  یبلطتلادع ، راعـش  دندنمهقالع . دناهتـسبلد ، اھراعـش  نیا  هب  مدرم  دشاب . مولعم  مھ  نیا  دندرک ؛ لابقا  امـش  هب  نیمھ  رطاخ 

شالت و راک و  راعش  ای  یتسیزهداس ، راعش  ای  یزیتسرابکتسا ، راعش  ای  مدرم ، هب  یناسرتمدخ  راعش  ای  تسا ؛ یباذج  راعش  بولطم و  راعش  مدرم  یارب  یرگیفارـشا ،

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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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 ، یهبلاطم  مدرم ، اب  یمیمـص  طابترا  یهبلاطم  تمدـخ ، یهبلاطم  فاصنا ، یهبلاطم  تلادـع ، یهبلاطم  دـنکیم :

. دیرامشب منتغم  ار  نیا  دناهدرک ؛ لابقا  لوبق و  مھ  مدرم  دیاهداد ، ار  اھراعش  نیا  هللادمحب  مھ  امش  دنرادیم . تسود  دنھاوخیم و  مدرم  ار  اھزیچ 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی میدادن ؛ ماجنا  میھدب ، ماجنا  دیاب  هک  یئاھتبقارم  یئاھاج  کی  میدرکن ؛ لمع  هفیظو  قبط  یئاھاج  کی  ریدق - » یـش  لک  یلع  نا هللا   - » میدرک اطخ  یئاھاج  کی  ام 

رذحرب درک و  زیھرپ  نآ  زا  دیاب  هک  یئاھزیچ  هب  میشاب -  هتشاد  رظن  رد  دیاب  مھ  ار  نیا  یتالاکشا -  هب  هدش  رجنم  اھنیا  میتشاذگن ؛ اپ  ریز  ار  نامدوخ  یاھیگتسبلد  یئاھاج 

. تسا فعض  طاقن  اھنیا  میدش ؛ مرگرس  یفارشا  یاھشنم  هب  میدش ، مرگرـس  یبلطهافر  هب  میدش ؛ مرگرـس  تارجاشم  هب  یـسایس ، تاعزانم  هب  میدش ؛ مرگرـس  دوب ،

اھنیا دینیبب  اقآ  دنیوگیم  دننکیم ، هاگن  ام  هب  دناهناھب ؛ رظتنم  یاهدع  کی  دنریگیم . دای  ام  زا  مدرم  میھدب ، رارق  یفارـشا  هنابلطهافر و  یگدنز  ار  نامیگدنز  امـش  نم و  یتقو 

، دوب دصتقم  یگدنز  رد  دیاب  هک  دندقتعم  یاهدع  کی  دسریم . ناشتسد  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  مینک . یگدنز  روج  نیمھ  میھاوخیم  مھ  ام  دننکیم ، یگدنز  یروج  هچ 

. دنتسھ ام  یاسور  هک  اھنیا  میتسین ؛ رتالاب  هک  اھنیا  زا  ام  بخ ، دنیوگیم  مینکیم ، فارسا  امش  نم و  دننیبیم  دننکیم  هاگن  یتقو  اھنیا  درک ؛ طارفا  دیابن  درک ، فارـسا  دیابن 

هچرھ دـینک ؛ داجیا  هاـفر  دـیناوتیم ، هچرھ  مدرم  یارب  دوب . دوخ  یارب  هناـبلطهافر  یگدـنز  زا  ضارعا  مالـسا ، شزومآ  عبت  هب  نویبـالقنا  بـالقنا و  شور  دراد . رطخ  اـھراک  نیا 

تلفغ دننکن . ور  یبلطهافر  یگدنز  هب  دنلوئسم ، یتقو  ات  لقاال  نیلوئـسم  هن . ناتدوخ  اما  دینک ؛ دیلوت  تورث  روشک  رد  دیناوتیم ، هچرھ  دینک ؛ دایز  ار  یلم  دمآرد  دیناوتیم ،

هب تبـسن  یتالابمیب  روشک ، یاهناسر  یاضف  رد  نمـشد  ذوفن  زا  تلفغ  نمـشد ، ندوب  نیمک  رد  زا  تلفغ  نمـشد ، یگنھرف  مجاھت  زا  تلفغ  راثیا ، یداـھج و  یهیحور  زا 

. تسام فعض  طاقن  اھنیا  تسام ، ناھانگ  اھنیا  لاملاتیب ؛ ظفح 

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

ضرع یاهلمج  کی  تسا و  هدـش  لیمحت  هک  یطئارـش  میرحت و  یهلئـسم  نیا  هب  مدرگیمرب  دـعب  نم  میربب . نیب  زا  یتسیاب  ار  اھفعـض  نیا  میراد ؛ مھ  یئاھفعـض  هتبلا  ام 

هب شیارگ  اـم  فعـض  نیلوا  میریگب . ار  اـھنیا  یوـلج  اھدـعب  دـیاب  تسا و  هتـشاد  دوـجو  تدـم  نیا  رد  تساـم و  هار  رـس  رد  هک  تـسا  یئاـھرطخ  اـم  یاھفعـض  درک . مھاوـخ 

تافیرـشت و شیارآ ، لمجت ، تورث ، ام  یارب  میدـش ؛ یئارگیدام  راچد  میدـش ، یبلطایند  راچد  نیلوئـسم  ام  زا  یـضعب  تفرگ . ار  اھام  زا  یـضعب  ناـبیرگ  هک  دوب  یبلطاـیند 

زا یهدافتـسا  تورث و  عمج  هب  لیم  لمجت ، هب  لیم  یرگیفارـشا ، هب  لیم  مدرم . هب  دوشیم  زیررـس  نیا  میدـش ، روجنیا  اـم  یتقو  داـتفا . حـبق  زا  شاوی  شاوی  یرگیفارـشا 

؛ مدرم هب  دوشیم  زیررس  نیا  میدش ، راچد  میدرک ، لو  میدرک ، اھر  ار  نامدوخ  ام  یتقو  تسھ . اھناسنا  زا  یلیخ  رد  یعیبط  روط  هب  بولطمان ، عورشمان و  لکـش  هب  تورث 

. دوشیم ادیپ  هلئسم  نیا  مھ  مدرم  رد 

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

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

میھاوخ تسکـش  مینک ، شوخ  میدروآ ، تسد  هب  نونکات  هک  هچنآ  هب  ار  ناملد  رگا  اما  میدرک ؛ تفرـشیپ  ام  میدز ، دروکر  اـم  هلب ، نموم ! مدرم  زیزع ، یاـھناوج  نم ، نازیزع 

 - روـشک نالوئـسم  اـم  رگا  دروـخ ؛ میھاوـخ  نیمز  هب  میوـش ، یتفگـشدوخ  بجع و  راـچد  میوـش ، رورغ  راـچد  رگا  دـش ؛ میھاوـخ  باـترپ  بقع  هب  مینک ، فـقوت  رگا  دروـخ ؛

، تسا روجنیا  اـیند  دروخ . میھاوخ  ینھدوت  میوش ، یتفگـشدوخ  راـچد  میوش ، ربـکت  راـچد  میوش ، یروحمدوخ  راـچد  تسا -  نالوئـسم  اـم  هب  طوبرم  رگید  نیا  صوـصخب 

ار نامدوخ  نیلوئـسم ، ام  میـشابن . تـالمجت  یرگیفارـشا و  هب  نتخادرپ  لاـبند  میـشابن ، یویند  تاـعتمت  لاـبند  میـشابن ، تیبوبحم  بسک  یپ  رد  تسا . نیا  یھلا  تنس 

. راوبلا راد  مھموق  اولحا  و  : » هک دـش  میھاوخ  هفیرـش  یهیآ  ناـمھ  قادـصم  میوش ، هابتـشا  راـچد  اـجنیا  اـم  رگا  درک . ظـفح  ار  دوخ  گرزب  درم  نیا  هک  ناـنچمھ  مینک ؛ ظـفح 

عونمم یئوجتذل  تسا ؛ عونمم  یرگیفارشا  تسا ؛ عونمم  تلفغ  تسا ؛ عونمم  یتفگـشدوخ  تسا ؛ عونمم  فقوت  تفرـشیپ ، هار  رد  ( ١ «.) رارقلا سئب  اھنولـصی و  منھج 

. میسرب هلق  هب  میناوتیم  هک  تساھتیعونمم  نیا  اب  تسا . عونمم  نیلوئسم  یارب  نداتفا ، ایند  فراخز  ندرک  عمج  رکف  هب  تسا ؛

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

میھاوخ ینھدوت  میوش ، یتفگـشدوخ  راـچد  میوش ، ربـکت  راـچد  میوش ، یروحمدوخ  راـچد  تسا -  نالوئـسم  اـم  هب  طوبرم  رگید  نیا  صوصخب  روشک -  نالوئـسم  اـم  رگا 

ام میشابن . تالمجت  یرگیفارشا و  هب  نتخادرپ  لابند  میشابن ، یویند  تاعتمت  لابند  میـشابن ، تیبوبحم  بسک  یپ  رد  تسا . نیا  یھلا  تنـس  تسا ، روجنیا  ایند  دروخ .

اولحا و  : » هک دش  میھاوخ  هفیرش  یهیآ  نامھ  قادصم  میوش ، هابتـشا  راچد  اجنیا  ام  رگا  درک . ظفح  ار  دوخ  گرزب  درم  نیا  هک  نانچمھ  مینک ؛ ظفح  ار  نامدوخ  نیلوئـسم ،

« . رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموق 

فراخز ندرک  عمج  رکف  هب  تسا ؛ عونمم  یئوجتذل  تسا ؛ عونمم  یرگیفارـشا  تسا ؛ عونمم  تلفغ  تسا ؛ عونمم  یتفگـشدوخ  تسا ؛ عونمم  فقوت  تفرـشیپ ، هار  رد 

هلصاف نآ  اب  میاهدیسرن ؛ هلق  هب  زونھ  ام  مینکیم . تکرح  هنماد  رد  میراد  ام  میسرب . هلق  هب  میناوتیم  هک  تساھتیعونمم  نیا  اب  تسا . عونمم  نیلوئـسم  یارب  نداتفا ، ایند 

نآ ات  ام  دیـسر . دھاوخ  نایاپ  هب  دولآتثابخ  یاھهضراعم  دسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  دش . دـھاوخ  مامت  اھینمـشد  دـسرب ، هلق  هب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  میراد .

. میھد همادا  هفقویب  دیاب  ار  تکرح  میراد . هلصاف  زور 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هلاقم دننک ؛ دای  اھزیچ  نیا  زا  شزرا ، دض  ای  یفنم  شزرا  کی  ناونع  هب  دندرکیم  یعـس  دوب ؛ هداتفا  اوزنا  هب  اھنیا  یرگیبالقنا و  بالقنا و  مسا  هک  تشذـگ  ام  رب  یاهرود  کی 

یریگتھج یبالقنا ، تکرح  هب  روشک  نالوئـسم  مدرم و  یمومع  شیارگ  تسا ؛ سکعب  تسرد  تسین ، روجنیا  هناتخبـشوخ  زورما  دشیم . هتفگ  دندزیم ، فرح  دنتـشونیم ،

اھـشزرا نیا  هب  مدرم  ینعی  تساـھنیمھ ؛ تلود ، هب  مدرم  شیارگ  لـماوع  زا  یکی  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  ار  نـیا  تـسا . بـالقنا  یناـبم  یبـالقنا و  یاھـشزرا  یبـالقنا ،

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

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هتـسبلد نارادـمامز ؛ نانارمکح و  ندوب  یفارـشا  ریغ  ندوب و  یمدرم  تلم ؛ یگچراپکی  داحتا و  نیمات  مدرم ؛ یار  هب  هیکت  زا  تسا  ترابع  ماما  لوصا  یلخاد ، تسایـس  رد 

. روشک تفرشیپ  یارب  یناگمھ  شالت  راک و  تلم ؛ حلاصم  هب  نالوئسم  ندوب 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

در تدح  تدـش و  اب  ار  یداصتقا  یرباربان  ماما  دوب ؛ نافعـضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  یدـج  رادفرط  ماما  تسا ؛] ] روشک یلخاد  لئاسم  دـعب  رد  ([ هر ) ماما لوصا  زا  یکی  ]

تـسا یبلاطم  نیرترارکترپ  زا  یکی  دیاش  نافعـضتسم  زا  یرادفرط  دوب ؛ یعامتجا  تلادع  رادفرط  ماما  هملک  یعقاو  یانعم  هب  درکیم ؛ در  یخلت  اب  ار  یرگیفارـشا  درکیم ؛

همھ دننک ؛ نکهشیر  ار  رقف  هک  دننک  شالت  دیاب  همھ  تسا ، ماما  یعطق  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ماما  نشور  طوطخ  زا  یکی  نیا  دنتفگ ؛ ناشتانایب  رد  ام  راوگرزب  ماما  هک 

دادـیم رادـشھ  روشک  نالوئـسم  هب  فرط  نآ  زا  دـننک . کـمک  ناـمورحم  هب  تسا ، روشک  ناوـت  رد  هک  ییاـجنآ  اـت  دـنروایب و  نوریب  تیمورحم  زا  ار  ناـمورحم  هک  دـننک  شـالت 

ررکم دیکات  تشادیم ، رذحرب  ینیشنخاک  یوخ  زا  ار  همھ  و  ( ١  -) اوملظ نیذلا  نکسم  یف  متنکس  و  تسا : هدمآ  مھ  نآرق  رد  هک  یاهتکن  نیا  ینیـشنخاک -  یوخ  یهرابرد 

اھتیمورحم دوجو  اب  ار  اھهنحص  نیا  هک  دننامورحم  نیا  دنیارقف ، نیا  دننانیشنخوک ، نیا  هک  تفگیم  ررکم  ماما  ار  نیا  دینک ؛ دامتعا  فیعض  تاقبط  یرادافو  هب  هکنیا  رب  درکیم 

شیپ یلکـشم  رگا  فلتخم  دراوم  رد  دنتـشاد ، یرتشیب  یاھیرادروخرب  هک  یناسک  نآ  اـما ] [ ؛ دـنوشیم رـضاح  مھ  رطخ  یاھنادـیم  رد  دـننکیمن ، مھ  ضارتعا  دـناهدرک ، رپ 

رب درکیم . دـیکات  ار  نیا  دوب و  هتـسجرب  رما  کی  ماما  رظن  زا  مدرم ، مورحم  تاقبط  مدرم و  طسوتم  تاقبط  یرادافو  نیا  دـندرکیم . ییاضران  زاربا  رتشیب  اـھنآ  اـقافتا  دـمآیم ،

نامورحم زا  یرادفرط  یعامتجا ، تلادع  یهلئسم  تسا . یساسا  طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  درکیم . دیکات  فارسا  زا  ندرک  زیھرپ  رب  درکیم ، دیکات  لاملاتیب  تسرد  فرـصم 

. تھج نیا  رد  لمع  ییارگلمجت و  یوخ  یرگیفارشا و  یوخ  زا  یرود  و 

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

یرگیفارشا درکیم ؛ در  تدح  تدش و  اب  ار  یداصتقا  یرباربان  ماما  دوب ؛ نافعضتسم  نامورحم و  زا  تیامح  یدج  رادفرط  ماما  روشک ؛ یلخاد  لئاسم  دعب  رد  مراھچ  یهتکن 

ام راوگرزب  ماما  هک  تسا  یبلاطم  نیرترارکت  رپ  زا  یکی  دـیاش  نافعـضتسم  زا  یرادفرط  دوب ؛ یعامتجا  تلادـع  رادفرط  ماما  هملک  یعقاو  یانعم  هب  درکیم ؛ در  یخلت  اب  ار 

دننک شالت  دیاب  همھ  دـننک ؛ نکهشیر  ار  رقف  هک  دـننک  شالت  دـیاب  همھ  تسا ، ماما  یعطق  لوصا  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ماما  نشور  طوطخ  زا  یکی  نیا  دـنتفگ ؛ ناشتانایب  رد 

یوخ یهرابرد  دادـیم  رادـشھ  روشک  نالوئـسم  هب  فرط  نآ  زا  دـننک . کمک  نامورحم  هب  تسا ، روشک  ناوت  رد  هک  ییاـجنآ  اـت  دـنروایب و  نوریب  تیمورحم  زا  ار  ناـمورحم  هک 

هب هکنیا  رب  درکیم  ررکم  دیکات  تشادیم ، رذحرب  ینیشنخاک  یوخ  زا  ار  همھ  و  اوملظ -  نیذلا  نکٰسم  یف  متنکس  و  تسا : هدمآ  مھ  نآرق  رد  هک  یاهتکن  نیا  ینیـشنخاک - 

، دـناهدرک رپ  اھتیمورحم  دوجو  اب  ار  اھهنحـص  نیا  هک  دـننامورحم  نیا  دـنیارقف ، نیا  دننانیـشنخوک ، نیا  هک  تفگیم  ررکم  ماـما  ار  نیا  دـینک ؛ داـمتعا  فیعـض  تاـقبط  یراداـفو 

اقافتا دمآیم ، شیپ  یلکشم  رگا  فلتخم  دراوم  رد  دنتـشاد ، یرتشیب  یاھیرادروخرب  هک  یناسک  نآ  اما ] [ ؛ دنوشیم رـضاح  مھ  رطخ  یاھنادیم  رد  دننکیمن ، مھ  ضارتعا 

تـسرد فرـصم  رب  درکیم . دـیکات  ار  نیا  دوب و  هتـسجرب  رما  کی  ماما  رظن  زا  مدرم ، مورحم  تاقبط  مدرم و  طسوتم  تاقبط  یرادافو  نیا  دـندرکیم . ییاضران  زاربا  رتشیب  اـھنآ 

زا یرود  ناـمورحم و  زا  یرادفرط  یعاـمتجا ، تلادـع  یهلئـسم  تسا . یـساسا  طوطخ  زا  یکی  مھ  نیا  درکیم . دـیکات  فارـسا  زا  ندرک  زیھرپ  رب  درکیم ، دـیکات  لاـملاتیب 

. تھج نیا  رد  لمع  ییارگلمجت و  یوخ  یرگیفارشا و  یوخ 

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

، دـشاب تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یروانف ، تفرـشیپ  ملع ، تفرـشیپ  لابند  هب  یداصتقا ، شیاشگ  یعامتجا ، تلادـع  مدرم ، هافر  لابند  هب  سلجم  هچنانچ  رگا 

نیا رد  وا  یراذـگلیر  دـشاب ، یرگیفارـشا  نایرج  تیمکاح  لابند  دـشاب ، اـکیرمآ  بوعرم  دـشاب ، برغ  بوعرم  سلجم  رگا  دوب ؛ دـھاوخ  اھفدـھ  نیا  تمـس  هب  وا  یراذـگلیر 

رد هک  تسا  نیا  هب  دـندومرف  ماما  هک  روطناـمھ  سلجم  تیمھا  تسا ؟ یمک  زیچ  اـھنیا  تسا ؛ اـھنیا  سلجم  تیمھا  درک . دـنھاوخ  تخبدـب  ار  روشک  دوب ؛ دـھاوخ  اـھتھج 

. تسا روما  سار 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ام یدایز  عقاوم  تشاذگ ؛ رانک  ار  اھنیا  دننام  اھیتسیابردور و  اھتقافر و  نادیم ؛ طسو  دـمآ  تشاذـگ و  رانک  ار  تاظحالم  یهمھ   ٨٨ لاس ]  ] یهنتف رد  یسبط  یاقآ  موحرم 

مھ یھلا  باسح  رد  دـنامیم ؛ دارفا  یگدـنز  خـیرات  رد  دارفا و  تیـصخش  ظفح  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  عطاق . نموم ، حیرـص ، ناسنا  میدـید ؛ ار  تلاـح  نیا  ناـشیا  زا 

هب اھرابواھراب  بالقنا  زا  لبق  ام  هک  تفر  ایند  زا  یاهناخ  نامھ  رد  ناشیا  درکن ؛ ادیپ  رییغت  تیلوئسم ، نارود  نیا  لوط  رد  راوگرزب  نموم و  درم  نیا  یگدنز  تسا . یقاب  اھنیا 

، لاس لبم ۴٠  نامھ  تشاد ؛ لبم  شاهناخ  رد  ناشیا  میدوبن ، دـلب  ار  لبم  یور  نتـسشن  اھام  هک  یزور  نآ  یگدـنز . ثاثا  نامھ  اب  هناخ و  نامھ  رد  میدوب ؛ هتفر  هناـخ  نآ 

رثا مدرم  رد  اھنیا  بخ  تفرگن . دوخ  هب  یفارـشا  عضو  دادـن ، هعـسوت  ار  شدوخ  یگدـنز  دـندرکیم . هدافتـسا  اھنامھ  زا  تسا و  ناـشیا  یهناـخ  رد  مھ  زورما  لـبق ، لاـس   ۴۵

[ رب  ] زامن یـسبط و  یاقآ  موحرم  یهزانج  عییـشت  ناسنا . نیا  زا  دـندرک  یاهقردـب  هچ  دھـشم  مدرم  دـیدید  نکل  دـندرکیم ، دایز  مھ  تاغیلبت  ناشیا  هیلع  هکنیااب  دراذـگیم ؛

تاقوا  - دھـشم مدرم  مھ  همھ  و  دوب ]  ] تیعمج زا  ولمم  تمظعاـب ، نحـص  نآ  میدـید ؛ اـم  هک  دوب  هتفرگ  ماـجنا  دھـشم  رد  هک  دوب  ییاـھییامیپهار  نیرتگرزب  لـثم  ناـشیا ،

. ام زیزع  دیقف  نیا  رب  ادخ  تمحر  دندرک . یسانشردق  دندرک ؛ ینادردق  دندمآ  دندوب - دھشم  مدرم  هن ، دندوب ؛ هدمآ  راوز  مییوگب  هک  دوبن  مھ ]  ] یراوز

رطف  / ١۶/٠۴/١٣٩۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

نانکراک ناریدم و  یهعومجم  لابق  رد  هک  دنتسھ  یاهدع  کی  اھنیا  دننکب . تسرد  یمالسا  ماظن  هیلع  یکسمتسم  کی  هیضق  نیا  زا  دنھاوخیم  یمالـسا  ماظن  نانمـشد 

ار بیع  نیا  تسا ؛ بیع  مھ  ناشمک  نیمھ  تسا ، رـضم  مھ  ناشمک  نیمھ  اما  دنتـسین ، یدایز  یهدع  دـننکیم  راک  دـنراد  تقادـص  یکاپ و  اب  هک  لوئـسم  یاھهاگتـسد 

یتـسم زا  یـشان  یاھبیـسآ  اـما  میراذـگیم ، هسلج  اـھنآ  یهراـبرد  مینکیم ، یزیرهماـنرب  اـھنآ  یور  میاهتخانـش ، ار  رقف  زا  یـشان  یاھبیـسآ  اـم  درک . فرطرب  یتسیاـب 

هب دیآیم و  شیپ  شلابند  هب  ایاضق  نیا  دوشب ، جیورت  دشاب و  هتشاد  دوجو  هعماج  رد  لمجت  و  فارـسا ، یرگیفارـشا ، یتقو  میـسانشیمن ؛ تسرد  هناک  ار  یرگیفارـشا 

اب یتسیاب  هدیدپ  نیا  اب  دننک . رپ  مارح  یاھلام  نیا  زا  ار  اھمکش  دننک ، ریـس  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنروایب و  تسد  هب  یاهمعط  کی  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  همھ  دیآیم و  دوجو 

یهفیظو نیا  دنھدب . رارق  روتسد  رد  ار  نیا  تسا ، هدش  جراخ  عورشمان  تروص  هب  لاملاتیب  زا  هچنآ  ندنادرگرب  ندرک و  رانکرب  ندرک و  لزع  یهلئـسم  دوشب ؛ هلباقم  تیدج 

یهعجاف نیا  هک  دوشیم  هتساک  ماظن  هب  مدرم  دامتعا  دوشن ، یریگلابند  دتفین و  قافتا  هیضق  نیا  هچنانچ  رگا  دنھدیم و  تیمھا  هلئسم  نیا  هب  تبسن  مدرم  تسا ؛ همھ 

. درک ظفح  ار  مدرم  دامتعا  یدج ، مادقا  اب  یتسیاب  دوب . دھاوخ  یگرزب 

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

رد اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغشم  طقف  مدرم  یهمھ  روشک  نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالـسا  روشک  یوگلا 

یاھهلق اھهنومن و  ندـش  هتـشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلـصاف  ندـش  مک  تسھ ، تلادـع  یهعـسوت  تسھ ، یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک 

، دننکیم شمارآ  ساسحا  دننکیم ، تینما  ساسحا  دنتخبـشوخ ، مدرم  یاهعماج ، نینچ  کی  رد  تقونآ  تسا . اھنیا  یمالـسا  یهعماج  تیـصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارـشا 

نیا همھ  تسا ؛ یاهعماج  نینچ  کی  لابند  ناریا  تلم  دوشیم ؛ اھنآ  بیـصن  مھ  یویند  تفرـشیپ  دننکیم ، مھ  تدابع  ار  ادخ  دنوریم ، شیپ  دوخ  یهیلاع  فادھا  تمـس  هب 

، دـش یزاسهنومن  یتقو  دـش ، وگلا  یتقو  وگلا ؛ کی  دوشیم  نیا  بخ ، دنتـسھ . نیا  لاـبند  همھ  درادـن ، کرت  سراـف و  چولب و  درک و  درادـن ، ینـس  هعیـش و  دـنھاوخیم ؛ ار 

. دننکیم ادیپ  ار  هار  مھ ]  ] ناملسم رگید  یاھتلم  تقونآ 

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

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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امـش تقونآ ] [ ؛ هندب هب  دش  دھاوخ  زیررـس  دمآ ، دوجوهب  هعماج  یاھهلق  رد  یرگیفارـشا  یتقو  تسا . روشک  یالب  یرگیفارـشا  دوشب ؛ هتفرگ  دـیاب  یرگیفارـشا  یولج 

تـسا روبجم  دریگب ، ینامھم  دینک  ضرف  ای  دنک  سورع  ار  شرتخد  ای  دنک  داماد  ار  شرـسپ  دھاوخیم  یتقو  درادن ، مھ  یبوخ  یتشیعم  عضو  هک  یاهداوناخ  نالف  دینیبیم 

هک یمیلاعت  نیلوئـسم ، راتفگ  نیلوئـسم ، راتفر  دوشب . هتفرگ  دـیاب  یرگیفارـشا  یولج  نیا . دوشیم  دـش ، گنھرف  یرگیفارـشا  یتقو  دـنکب . تکرح  یفارـشا  کبـس  هب 

. تسا یروجنیا  مالسا  هکنیاامک  دشاب ؛ یرگیفارشا  تھج  نیا  دض  دیاب  دنھدیم ،

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ام رایتخا  رد  روشک  یلام  عبانم  میدـش ، هک  روشک  سیئر  نوچ  تسا ؛ نیمھ  یکی  ایند  یاھتموکح  یاھالب  زا  دوخ ؛» صخـش  یارب  ایند  یاھتنیز  ایند و  فراخز  زا  بانتجا  »

یلیخ هک  ییاھنآ  میرادرب .]  ] الاح یمھـس  کی  اھنیا  زا  تسھ ؛ بوخ  لوپ  اجنیا  تسھ ، بوخ  تاناکما  اـجنیا  تسھ ، بوخ  نیمز  اـجنیا  میوگب ] [ ؛ میوشب هسوسو  تسا ؛

، دنھدیم نارگید  هب  ار  شایمک  کی  تسا ، رتشیب  ناشفاصنا  یاهدرخ  کی  هک  ییاھنآ  ناخاضر ؛ لثم  دنرادیمرب ، ناشدوخ  یارب  ار  شاهمھ  دنھایـسور ، تخبدـب و  یقش و 

. دنتـسھ روجنیمھ  همھ  مھ  ایند  یـسارکومد  یاھتموکح  نیمھ  تسا ؛ اھتموکح  یایالب  وزج  نیا  دـنرادیمرب . ناشدوخ  مھ  رادـقم  کی  ناشدوخ ؛ نایفارطا  هب  مھ  اـبلاغ 

؟ اجک زا  هدرک ! جرخ  رالد  نویلیم  ردـقنیا  هدرک ، ترفاسم  اوھ  بآ و  شوخ  یهریزج  نالف  هب  یناتـسبات  اـی  یناتـسمز  ـالثم  یلیطعت  رد  روھمج  سیئر  نـالف  نز  دیونـشیم ؛

، دندنام هک  زور  تسیب  زور ، هد  فرظ  رد  دوب ، ناشرایتخا  رد  تاناکما  دادعت  نیا  لتھ ، دادعت  نیا  دـندش ، رھـش  نالف  دراو  ترفاسم  یارب  یتنطلـس  یفارـشا  یهداوناخ  نالف 

یارب ایند  زا  بانتجا  عونمم ؛ یمومع  تاناکما  زا  یـصخش  یهدافتـسا  تسا . فلاخم  اھزیچ  نیا  اب  تماما  تموکح  دـش ! ناشجرخ  یدرایلیم - غلابم   - درایلیم رادـقم  نیا 

. دوخ صخش 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نـیا  طـقف  ریدـغ  تـیمھا  تـسا . نـیا  ریدـغ  تـیمھا  دـش ؛ یراذـگهیاپ  دـش و  نـیعم  ریدـغ  اـب  یمالـسا ، یهعماـج  رد  یرادـمتردق  رادـتقا و  تموـکح و  یهدـعاق 

، یمالـسا یهعماـج  رد  هک  دـش  مولعم  دـندرک ؛ نیعم  ار  هدـعاق  دـندرک ، نیعم  ار  هطباـض  هک  تسا  نیا  رتمھم  نیا  زا  اـما  تسا  مھم  مھ  نیا  دـندرک ؛ نیعم  ار  نینموملاریما 

تموکح درادـن ، اـنعم  مدرم  رب  ربکت  تموکح  درادـن ، اـنعم  یفارـشا  تموکح  درادـن ، اـنعم  روز  رز و  تموکح  درادـن ، اـنعم  یـصخش  تموکح  درادـن ، اـنعم  یتنطلـس  تموکح 

ریدغ رد  هدعاق  نیا  تسا . یروجنیا  مالسا  رد  هک  دش  مولعم  درادن ؛ انعم  ینارتوھـش  تموکح  درادن ، انعم  ندوزفا  ندرک و  عمج  دوخ  یارب  یھاوخهدایز و  یھاوخزایتما و 

نوچ دـنوشیم ؛ سویاـم  دـنھدب  رییغت  ار  نید  نیا  ریـسم  دـنناوتب  هکنیا  زا  اھنمـشد  رگید  مکنید ؛» نم  اورفک  نیذـلا  سئی   » تقونآ دـش ، عضو  هدـعاق  نیا  یتـقو  دـش . عضو 

رییغت رگا  تسایر ؛ یهتـسھ  تیریدم ، یهتـسھ  تردق ، یهتـسھ  ینعی  دنک ؛ ادیپ  رییغت  یلـصا  یهتـسھ  نآ  یلـصا ، یهطقن  نآ  هک  دنکیم  ادیپ  رییغت  یتقونآ  نید  ریـسم 

، مالـسا ناونعهب  دـنیآیم  راـک  رـس  ساـبعینب  هیماینب و  یاـفلخ  لـیبق  زا  یدارفا  دـیآیم و  دوجو  هب  یتارییغت  یلمع ، تیعقاو  رد  هلب ، دـنکیم ؛ رییغت  زیچهمھ  دـنک ، ادـیپ 

. دننزب مھ  هب  دنناوتیمن  ار  هطباض  رگید  اھنیا  اما  دیآیم ، راک ] رس   ] مھ فسوینبجاجح 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

دنداد صاصتخا  یرگیفارشا ،» زا  زیھرپ  یمدرم و  یهیحور  تیوقت  ظفح و  موزل   » عوضوم هب  ار  دوخ  یهیصوت  نیمشش  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روـشک نآ  رد  بـالقنا  یزوریپ  زا  لاـس - هد  تشھ  تفھ  ـالثم   - یلاـس دـنچ  ییاـقیرفآ . یاـھروشک  زا  یکی  رد  متفر  یروـھمج ، تساـیر  ناـمز  رد  اھرفـس  زا  یکی  رد  هدـنب 

، دوب ام  نابزیم  هک  روشک  سیئر  نیا  مدـید  نم  دوب . تلود  سیئر  مھ  الاح  بالقنا و  هدـنامرف  بـالقنا و  ربھر  هک  دوب  یتسوپهایـس  کـی  تلود ، سیئر  درم  نیا  دوب ؛ هتـشذگ 

، روشک نیا  ارھاظ  تسا . راتفر  نامھ  راتفر ، هدرکیم ؛ تموکح  روشک  نیا  رب  اھنیا  بالقنا  زا  لبق  هک  تسا  یایلاغترپ  لارنژ  نآ  راتفر  لـثم  شدوخ  روشک  ناـمھ  رد  شراـتفر 

تـسا بالقنا  سیئر  هک  ییاقآ  نیا  الاح  هدرکیم ، تموکح  اھلاس  روشک  نیا  رب  یلاغترپ  یماظن  رادمتـسایس  کـی  اـعبط  تشاد ؛ ار  لاـغترپ  اـی  ایناپـسا  رامعتـسا  یهقباـس 

نیا زا  یمالـسا  یروھمج  دوب .] روجنامھ   ] نیبطاخم اب  شدروخرب  اھیربورود ، هب  شھاگن  مدرم ، هب  شھاگن  تسا ؟ یبـالقنا  هچ  نیا  بخ  تسا ! وا  راـتفر  لـثم  شراـتفر 

هب یئانتعایب  لاملاتیب ، هب  یتالابمیب  نالوئـسم ، یبلطزاـیتما  نالوئـسم ، یرگیفارـشا  دوب . دـھاوخ  رود  مھ  نیا  زا  دـعب  هدوب ، رود  نونکاـت  هللادـمحب  تسا ؛ رود  تلاـح 

. دنکب تکرح  بالقنا  فادھا  هب  هاگن  اب  یتسیاب  ماظن  تالیکشت  یهمھ  تسا . یبالقنا  دض  یاھتکرح  اھنیا  فعضتسم ، یهقبط 

یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یولج امتح  هک  یلمع  هن  تسا ؛ ام  دوخ  لمع  تسین ، رتمک  تسھ - مھ  رتمھم  ام  نامگ  هب  هک   - دـشابن رتمھم  رگا  غیلبت  نیا  زا  تیمھا  ظاحل  زا  مھ  نآ  هک  رگید  راـک  کـی 

یادخ میـشاب ، ادخ  اب  ام  یتقو  هدنـشوک . راک  تخـس ، راک  یرگیفارـشا ، کرت  یتسرپایند ، کرت  هانگ ، کرت  دشخبیم ؛ ار  شریثات  ام  تسرد  لمع  هن ، دشاب ؛ مدرم  مشچ 

هار نیا  هب  دوشیم و  یوق  ناشنامیا  دـننکیمن ، هدـھاشم  ام  رادرک  هتفگ و  نایم  یـضقانت  دـننکیم و  هاگن  ام  هب  هک  مھ  مدرم  ام . مادـقا  هب  ام ، فرح  هب  دـھدیم  ریثاـت  لاـعتم 

. دننکیم تکرح  هار  نیا  رد  دنیآیم ،

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

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

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

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

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

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

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/٢٩ ربھر  اب  تاعالطا  ترازو  نانکراک  ناریدم و  ریزو ، رادید 

اھراب راوگرزب  ماما  هکنیا  دندرک : ناشنرطاخ  دنتسناد و  یتسرپلمجت  یرگیفارـشا و  یبلطهدایز و  هیحور  زا  یـشان  دراوم  زا  یرایـسب  رد  ار  داسف  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. دوب تلع  نیمھ  هب  دنتشاد ، دیکات  نالوئسم  یلومعم  هداس و  یگدنز  نتشاد  یگبلط و  یز  ظفح  رب 

نوگاـنوگ تاـناکما  زا  رگید  یاـھروشک  رد  نالوئـسم  نوـچ  هـک  دنـشاب  هتـشاد  ار  روـصت  نـیا  دـنناوتیمن  یمالـسا  ماـظن  رد  نالوئـسم  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتـیآ  ترـضح 

. تسا حابم  یدراوم  نینچ  زین  یمالسا  ماظن  رد  سپ  دنرادروخرب ،

یرگیفارـشا و هیحور  اب  دـیاب  نیارباـنب  میتسھ ، (ع ) نینموملاریما و  (ص ) مالـسا ربماـیپ  تموکح  لاـبندهب  مالـسا  ماـن  اـب  اـم  یمالـسا  یروھمج  رد  دـندرک : دـیکات  ناـشیا 

. دوش هلباقم  تدش  هب  ینارتوھش 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

زا دنـشاب  بقارم  نیلوئـسم  صوصخب  و  نیلوئـسم ؛ اـت  یلومعم  مدرم  زا  ریپ ، اـت  ناوـج  زا  گرزب ، اـت  کـچوک  زا  اـم ! یهمھ  میـشاب ؛ مھ  ناـمدوخ  راـک  بقارم  دـیاب  اـم  دوـخ 

لاعتم یادخ  دش ، روط ]  ] نیا رگا  دننکب ؛ بانتجا  یتسایر ، یهزوردنچ  هاگیاج  هب  یهیکت  مدرم و  داحآ  هب  تبـسن  ربکت  زا  یرگیفارـشا ، زا  یلبنت ، زا  تلفغ ، زا  یراگنالھس ،

دریگب رارق  یھاگیاج  رد  دناوتب  ناریا  تلم  هک  یزور  نآ  و  درک . دھاوخ  اطع  مھ ]  ] نیا زا  دعب  تسا ، هدومرف  تمحرم  ناریا  تلم  امـش  هب  زورما  ات  هکنانچمھ  ار  دوخ  تاقیفوت 

نآ زیزع  ناناوج  امـش  دوب و  دھاوخن  رید  هللااشنا  دنھد ، روطخ  دوخ  یهلیخم  هب  یتح  ار  وا  هب  یـسایس  یتینما و  یداصتقا و  یماظن و  مجاھت  دـننکن  تئرج  نانمـشد  هک 

. دید دیھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  ار  زور 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تیلوئـسم دناوتب  ناسنا  هکنیا ] . ] تسا ادخ  گرزب  تمعن  دیلوغـشم ، تیلوئـسم  نالف  رد  امـش  هکنیا  دینادب . ار  ناتدوخ  یاھتیعقوم  ردق  الوا  هک  منکیم  ضرع  نادرمتلود  هب 

. دنـشاب رکاش  دننادب و  دیاب  ار  نیا  ردق  تسا ؛ راگدرورپ  گرزب  تمعن  نیا  یروشک ، نینچ  کی  یارب  یتلم ، نینچ  کی  یارب  یفادھا ، نینچ  کی  یارب  دنک  راک  دشاب و  هتـشاد 

نادرمتلود نیب  رد  هک  یزیچ  نآ  هب  شیارگ  فارـسا ، هب  شیارگ  یرگیفارـشا ، هب  شیارگ  طلغ ، راـتفر  هب  شیارگ  دـننکب  تبقارم  دـننکب ؛ لـمع  گرزب  تمعن  نیا  مزاول  هب  اـیناث 

نآ میناوتیم  اما  مینک  لمع  میناوتیمن  نینموملاریما  لثم  ام  یمالسا . تموکح  تسا ؛ مالـسا  هار  هار ، تسا . ام  نادرمتلود  یهفیظو  نیا  دوشن ؛ ادیپ  تسا ، جیار  یتوغاط 

. مینکب تکرح  دیاب  هار  نآ  یهیاس  رد  درک ، تکرح  دوشیم  فرط  نآ  هب  هک  مینادب  میسانشب و  یریسم  کی  ار 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

وا اب  ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  ام  هکنیا  بخ ، ( ١ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف 

هک تسا ، ایند  لھا  لام  روج  کـی  دراد : دوجو  اـنعم  نیا  دـننکیم  ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  یناـسک  یهمھ  رد  تردـق . هب  ندیـسر  رد  دراد  دوجو  کلـسم  ٰیـشمم و  روج  ود 

یروھمج تسایر  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  شالت  درف ]  ] ینعی دنـسرب ؛ ناـشدوخ  یـصخش  عماـطم  هب  اـت  دـننک  ادـیپ  تسد  تموکح  هب  دـننک ، ادـیپ  تسد  تردـق  هب  دـنرظتنم 

یارب تسا  یاهلیـسو  تردـق ، هب  ندیـسر  وا  یارب  ینعی  دوشیم ؛ یرتھب  یگدـنز  کی  وا  یگدـنز  هک  دوشیم  مھارف  ییاھهنیمز  یروھمج  تسایر  یهرود  رد  نوچ ] ، ] دـسرب

؛ دـندوب یروج  نیا  تردـق  لھا  ابلاغ  هک  تسا  روج  کی  نیا  دـنکیم ؛ بلط  وا  سفن  هک  ییاھزیچ  تاوھـش و  تورث و  لام و  هب  ندیـسر  یارب  یناـسفن ، تاوھـش  هب  ندیـسر 

یهوحن کولـس و  یهوحن  کی  نیا  تسین . یرگید  زیچ  ایند  زج  ناشیارب  مھ  تردـق  نآ  جـیاتن  دوب و  ایند  ناشیارب  مھ  تردـق  دـندوب ، ایند  لابند  دـندوب ، ایند  لھا  اـبلاغ  نوچ 

(٢ (؛ دـیبعلا لکا  لکای  دـیبعلا  هسلج  سلجی  هدـش :] لقن   ] ربمغیپ یهرابرد  تسا : ایبنا  یـشم  یهوحن  مھ  یکی  دـننکیم ؛ ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  تسا  یناـسک  یـشم 

تقافر شندروخ ، اذغ  رد  دوبن  لئاق  شدوخ  یاربینیعت  هنوگ  چـیھ  دراد ، وا  ماقم  هک  یتمظع  نآ  اب  ینعی  دوب ؛]  ] اھمالغ لثم  اھهدرب ، نتـسشن  لثم  نیمز  یور  شنتـسشن 

. تسا هنومن ]  ] کـی مھ  نیا  تسا ؛ نینموملاریما  یگدـنز  نیا ] [؛ هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هاـیند  نم  ٰىفتکا  دـق  مکماـما  نا  ـالا و  دـیوگیم :]  ] نینموملاریما اـی  شندرک ؛

ٰىلع نوردـقت  مکنا ال  الا و  دـیامرفیم : مھ  ترـضح  دوخ  میتسین ؛ رداق  ام  الـصا ] [ ؛ مینک لمع  نینموملاریما  لثم  ای  ربمغیپ  لـثم  امـش  نم و  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا 

. دینکن لابند  ار  یویند  تردق  باحصا  طخ  دینک ؛ شالت  ( ٣ (؛ داھتجا عروب و  ینونیعا  نکٰل  و  دینک ، راتفر  یروج  نیا  دیناوتیمن  اھامش  کلٰذ ؛

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

اب ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دـشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  اـم  هکنیا  بخ ، ( ١٣ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف  وا 

...

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 

« نالوئسم يرگيفارشا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

، دندمآ هک  ییاھهچب  اھناوج و  نیا   - دش لیکشت  هاپس  هک  یلوا  زا  رگید ؛ تسا  یمدرم  هاپس  دیشاب . راتفریمدرم  دیشاب ، ریذپمدرم  دیشاب ، تسودمدرم  دیـشاب ، یمدرم 

ترـسح مینک ، هاگن  دیاب  هدنب  لاثما  هک  دندیـسر  ییاج  هب  دندمآ  دندش ، هرھچ  دـندمآ  دـندرک ، دـشر  دـندمآ  اج  همھ  زا  دـندمآ ، هاگراک  زا  دـندمآ ، رازاب  زا  دـندمآ ، هاگـشناد  زا 

نیا فالخ  یبلطایند  تسا ، راتفر  نیا  فالخ  یـشورفرخف  دیـشاب ؛ هتـشاد  یمدرم  راتفر  دیـشاب ، مدرم  زا  دیـشاب ، مدرم  اب  دش . لیکـشت  یمدرم  میروخب - هطبغ  میروخب ،

نیلوئـسم یازجا  یهمھ  هب  مھ  هدـنب  تسھ ؛ فرح  یلیخ  مشـش  یهیـصوت  نیا  رد  هتبلا  دـکوم . یهیـصوت  کی  مھ  نیا  تسا . راتفر  نیا  فـالخ  یرگیفارـشا  تسا ، راـتفر 

. مینک روبع  میھاوخیم  تسین ، یلیخ  لاجم  الاح  رگید  نکل  منکیم  مھ  دیکات  منکیم ، هشیمھ  ار  هیصوت  نیا  روشک 

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

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

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

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

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

. دوب مھ  ناتسود  زا  یضعب  تانایب  رد  هک  یلئاسم 

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

تیوھ دـنناوتیمن  اھنآ  دـننکیم ، هدافتـسا  هدـشیرادیرخ  یاهراجا و  یاھراکـشزرو  زا  هک  ییاھنآ  دـھدب . ناـشن  ار  تلم  کـی  تیوھ  هک  دراد  شزرا  یتقو  نآ  یناـمرھق  شزرو 

تیوھ دناوتیمن  نیا  نک ، شزرو  ام  یلم  میت  یارب  ایب  هک  دنھدب  وا  هب  لوپ  دوشب ، هراجا  یراکشزرو  کی  یرگید  روشک  کی  زا  یرگید ، یاج  کی  زا  دنھدب ؛ ناشن  ار  ناشتلم 

. دراد دوجو  تیونعم  دراد ، دوجو  یدرمناوج  هک  دیداد  ناشن  دیداد ؛ ناشن  ار  ناریا  تلم  تیوھ  ناتیاھراتفر  نیا  اب  اھامش  دھدب . ناشن  ار  تلم  کی 

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

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

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

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

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

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

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

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

، هیحور اب  یبالقنا  دارفا  هک  تسا  هدوب  ییاجنآ  میاهتشاد ، یزاب  تسد  و  میاهتشاد ، یقفوم  تکرح  میاهتـشاد ، یتفرـشیپ  هک  ییاج  رھ  لاس  نیا ۴٣  رد  نامروشک  رد  اـم 

، ینف یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یاھتفرـشیپ  یهـنیمز  رد  یملع ، تفرـشیپ  یهـنیمز  رد  اـم  مـیاهتفر . شیپ  دـناهدرک ، راـک  دـناهدش ، نادـیم  دراو  دـناهدش ، لاـعف  تدـھاجم  اـب 

، هدـنام نیمز  راک  اج  رھ  اما ] [ ؛ مینک تفرـشیپ  میاهتـسناوت  دـندوب ، نادـیم  دراو  یبالقنا ، دراو ، هاگآ ، نموم ، دارفا  هک  ییاجنآ  نوگانوگ ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھتفرـشیپ 

تسا اھنیا  تسا ؛] نایم  رد   ] یبالقنا ریغ  یاھتکرح  یبالقنا ، ریغ  یاھهاگن  یرگیفارشا و  داسف ، یاپ  تسا ، نایم  رد  اھیبلطتصرف  یاپ  دنیبیم  دنکیم ، هک  هاگن  ناسنا 

تفرشیپ روشک و  تفرشیپ  یاھرازبا  لیاسو و  نیرتمھم  زا  یکی  املسم  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  نیاربانب  دنکن . تفرشیپ  دنامب و  نیمز  یور  اھراک  هک  دوشیم  بجوم  هک 

تسا تلم 

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

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

قطنم رد  ینارمکح  تسا . یمالـسا  ینارمکح  یهلئـسم  درک ، حرطم  ار  نیا  ناوتیم  تسا و  مھم  رایـسب  هک  یتاعوضوم  زا  یکی  یمالـسا ؛ ینارمکح  نیئآ  یهنیمز  رد  ای 

اھیھدـنامرف هیبش  هن  تسا ، اـیند  زورما  یاـھیروھمجتسایر  هیبش  هن  تسا ، تنطلـس  هیبش  هن  تسا ؛ تواـفتم  ناـھج  جـیار  یاـھینارمکح  اـب  داـینب  نب و  زا  مالـسا 

یمدرم تسا : نیا  یمالسا  ینارمکح  کبـس  یونعم . ینابم  هب  یکتم  تسا  یـصاخ  زیچ  کی  تسین ؛ اھنیا  زا  مادک  چیھ  هیبش  تسا ؛ رگاتدوک  یاسور  هیبش  هن  تسا ،

رداقلا تنا  نملظا و  ینع و ال  عفدـلل  قیطم  تنا  نملظا و  ـال  مولظم :] هن  و   ] ملاـظ هن  ندوبن ؛ ملاـظ  ندوبن ، فرـسم  ندوبن ، یفارـشا  ندوب ، یداـقتعا  ندوب ، ینید  ندوب ،

ام دـیدج  یاھحالـس  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  تسا ؛ یتـفرعم  مھم  یناـبم  شاهملکهملک  رھ  اـھنیا  تسھ ؛]  ] هیداجـس یهفیحـص  یاـھاعد  نـیا  رد  ینم . ضبقلا  ىلع 

. درک هدافتسا  اھنیا  زا  دیاب  تسا ،

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

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

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

. ماهتشون

، سلجم دیدمآ  هک  الاح  دیتشاد ؛ یایگدنز  روج  کی  سلجم ، رد  دییایب  هکنیا  زا  لبق  امش  ندشن ؛ اھنیا  لاثما  یشنمنایعا و  تالمجت و  ریسا  تسا ؛ یتسیزهداس  شلوا 

شایکی دیھدب . همادا  ار  نامھ  دیتشاد ، هک  یایلومعم  یگدنز  نامھ  تسیزهداس ، ریخن ؛ مینک ؛ یگدنز  یروج  نیا  دیاب  الثم  میاهدنیامن ، ام  الاح  رگید  هک  دینک  رکف  دیابن 

« نالوئسم يرگيفارشا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھنلمحی و نا  نیباف  لابجلا  ضرالا و  تاوامـسلا و  ىلع  هنامالا  انـضرع  انا  دـناوخ : اـجنیا  ناـمزیزع  یراـق  نیا  هک  یاهیآ  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  یرادـتناما  تسا ؛ یرادـتناما 

، تناما نآ  زا  یشخب  تسا . امـش  تسد  نالا  هک  تسا  ینیمھ  یھلا  تناما  نیا  زا  یـشخب  ار . یھلا  تناما  هدرک ، لوبق  ار  تناما  ناسنا  ناسنالا ، اھلمحو  اھنم  نقفـشا 

. دینک ظفح  تسرد  دیاب  ار  تناما  نیا  تسا ! امش  رایتخا  رد  نالا  هک  تسا  ینیمھ 

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 

« نالوئسم يرگيفارشا   » 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 10هاگياپ  هحفص 10 
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