
روشک  / ٢۵/١٣۶٨/٠۵ رسارس  دیھش  داینب  نالوئسم  دھاش و  نازومآشناد  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مدرم روشک و  ی  هراب رد  نمشد ، یتاغیلبت  یسایس و  ناحارط  کیاکی  زورما  نم ، داقتعا  هب  تسوا . تاغیلبت  تیفیک  رد  یناھج ، رابکتسا  ینمشد  درگـش  نیرت  مھم زورما ،

، زین یللملا  نیب مسینویھص  رابکتسا و  هب  هتسباو  یاھ  یرازگربخ دننک و  یم باختنا  هعومجم  نیا  هب  تبـسن  ار  تاغیلبت  یگنوگچ  دننک و  یم رکف  ام ، نالوئـسم  تلود و  و 

ام تسا . هدش  هبـساحم  همھ  روشک ، ی  هدنیآ نالوئـسم و  ماما و  تلم و  هرابرد  اھویدار  اھ و  یرازگربخ زورما  تاغیلبت  دـننک . یم لمع  اھ  هویـش نامھ  اب  ام  روشک  باب  رد 

. دشاب رایشوھ  یلیخ  نمشد ، تاغیلبت  لباقم  رد  دیاب  تلم  میتسھ . هجاوم  یتاغیلبت  یاھدنفرت  اب  زورما ،

روشک  / ٣١/١٣۶٨/٠۵ زا  جراخ  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  ىاھیگدنیامن  ىاسور  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  ریزو ، رادید  رد  تانایب 

رد هک  یـسایس  مسینویھـص  لثم  نید - یتح  مالـسا و  فلاخم  یاھتردق  ی  همھ تیلاعف  زکرمت  نآ ، میدـش و  یـساملپید  ملاع  رد  هتـساوخان  یلیمحت  گنج  کی  راچد  ام 

یور ناریا - رد  مالـسا  روضح  اب  فلاخم  جراخ و  میقم  یناریا  یبالقنا  دض  رـصانع  نوچ  یزیر  هدرخ یاھورین  ایند و  رـسارس  رد  وا  یاھنامیپمھ  یدایا و  اکیرما و  تسا و  سار 

لکـشم اـھروشک  یخرب  لاـس ، تشھ  نیا  رخآ  یاـھلاس  رد  صوصخب  دوب . یللملا  نیب زکرمت  نیا  ی  همھ یوراـیور  هنت  کـی اـم ، یـساملپید  هاگتـسد  دوب . اـم  یـساملپید 

، ساسح عقاوم  رد  میقتـسم و  ریغ  میقتـسم و  مالـسا - نوچ  ییانبم - لئاسم  رـس  رب  یلو  میتشاد ؛ مھاب  یتاطابترا  تابـسانم و  یدـح  ات  دنتـشادن و  ام  اب  کـیتاملپید 

. دندرک یم دراو  ار  دوخ  ی  هبرض

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  ىتردق  چیھ  ىتردقربا ، چیھ  هک  میراد  زورما  ام  هک  ىتیعـضو  ىنعی  ىمالـسا ؛ ىروھمج  ىنعی  لالقتـسا ، مینکیم . انعم  تسرد  ار  لالقتـسا  ام 

اکیرمآ لثم  ىیاھروشک  ىتح  میوگب  مھاوخیم  نم  درادن . ار  لالقتـسا  نیا  ىروشک  چـیھ  دـنک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  ىزیچ  نیرتکچوک  هتـسناوتن  ام  نوئـش  روما و  زا  کی  چـیھ 

نکمم هچرگا  تسا . ىللملانیب  تسینویھص  ىاھرادهیامرس  هب  یهتسباو  مھ  اکیرمآ  تلود  درادن ؛ بجعت  هن ، درک ؛ دنھاوخ  بجعت  ىضعب  دبال  دنرادن . ار  لالقتسا  نیا  مھ 

باـجیا اھرادهیامرـس  عفاـنم  هک  ىیاـجنآ  اـکیرمآ ، رد  روـھمجسیئر  کـی  رگا  تسا . هتـسباو  تلود  اـما  دنـشاب ، مھ  ىیاـکیرمآ  تیلم ، ظاـحل  زا  اھرادهیامرـس  نآ  دوـخ  تسا 

. دنروآیمرد ار  شردپ  دننکیم ، نوریب  هریاد  زا  ار  شیاپ  وا -  لاثما  ىدنک و  لثم   - درادرب جک  مدق  کی  دنکیمن ،

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

، اھ نآ یللملا  نیب نایماح  بصاغ و  یاھتـسینویھص  هک  دنک  لایخ  دیابن  سک  چیھ تسا . هدشن  مامت  ی  هلاسم کی  سدق ، ی  هلاسم نیطـسلف ، نیمزرـس  نابـصاغ  رظن  زا 

تلود لیکشت  رد  هک  ییاھفدھ  تسین . روط  نیا هیضق  دش . مامت  هلئسم  دنداد و  لیکـشت  تموکح  دنتفرگ و  دنھدب ؛ لیکـشت  تموکح  دنریگب و  ار  نیطـسلف  دنتـساوخ  یم

تسا یروشک  داجیا  فدھ ، تساھ . نیا زا  رتالاب  فدھ ، دوش . یمن نیمات  الماک  ینونک  لیئارسا  نیا  اب  تسا ، هتـشاد  دوجو  نیطـسلف  نیمزرـس  رد  یتسینویھـص  بصاغ 

. دنا هدرک بصغ  زورما  هک  هچنآ  زا  رت  تیعمجرپ رتگرزب و  ینیمزرس  رد 

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، نیاربانب دوبن . ینمـشد  دروم  ردـق  نیا  تفرگ ، یمن روشک  نیا  رد  ار  اکیرما  یبلط  هدایز ولج  دـمآ و  یم راک  رـس  رب  ناریا  رد  هک  ییاشمم  قطنم و  رکف و  رھ  اـب  یماـظن ، رھ 

هدھاشم یا  ینمشد رھ  مھ ، ییاجرھ  دش . دھاوخن  هابتشا  راچد  ناریا ، تلم  دنتسھ . اھتسینویھص - گرزب و  ناطیش  ینعی  ثیبخ - دیلپ و  رصنع  ود  نیا  یلصا ، نمشد 

اھتسینویھص یلصا ، نمشد  تسا . یعرف  ود و  ی  هجرد دوش ، نادیم  نیا  دراو  یرگید ، تلود  صخش و  وگدنلب و  هورگ و  مسا و  رھ  رگا  تسا . نمشد  ود  نیا  فرط  زا  دوش ،

یناـبیتشپ هرادا و  اـھ ، نآ تسد  هـب  دراد و  رارق  یللملا  نـیب نارگلواـپچ  هحلـسا و  ناگدـننکرداص  ناگدنـشورف و  اـھیناپمک و  ریثاـت  تـحت  هـک  تساـکیرما  مـیژر  تـلود و  زین  و 

. تسا هلئسم  ساسا  نیا ، دوش . یم

نارھت  / ١٠/٢٨/١٣٧۵ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تـسد ابلاغ  اھ ، نویزیولت نیا  اھ و  یرازگربخ نیا  دنا . یتسینویھـص یاھ  هناسر نیمھ  مھ  شرھظم  هک  دوش  یم هدھاشم  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یا  یناور گنج  زورما 

اھتـسینویھص و تسد  یرازگربـخ  مادـک  هک  متفگ  یم ـالا  و  منک ؛ یمن حرطم  ار  اـھ  نآ ماـن  مرواـیب ، مسا  یـصاخ  یرازگربـخ  زا  مھاوـخ  یمن نوـچ  نـم  تساھتـسینویھص و 

گنچ زین  اکیرما  تلود  ی  همکاح تئیھ  یاھتسایس  رد  یتح  هک  تسا  ییاھتسینویھص  نیا  راک  اھلاجنج ، اھادصورـس و  نیا  بلغا  تسا . یللملا  نیب یدوھی  ناراد  هیامرس

. تساھ نآ راک  نیا ، دنراد . هزیگنا  مھ  اھییاکیرمآ  دوخ  هتبلا  دنا . هتخادنا

ماظن  / ٢١/١٣٧٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

داـحتا ی  هلیـسو دـیاب  هچنآ  هک  دـنا  هدرک یراـک  مالـسا  نانمـشد  هک  تسا  نیا  مالـسا  یاـیند  بئاـصم  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما  دـنوش . دـحتم  مھاـب  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم 

یا هلیسو ار  نیا  ناملسم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  دنا  هدرک یراک  تسا ! هدش  اھ  نآ فالتخا  ی  هلیـسو بصاغ  یاھتـسینویھص  دوجو  نمـشد ، دوجو  ینعی  دوش  نیملـسم 

مھ هب  ار  ناناملـسم  دیاب  یمالـسا ، یاھروشک  بلق  رد  ینمـشد  نینچ  ندوب  هک  یلاح  رد  دـیآ ؛ دوجو  هب  فالتخا  اتقیقح  دـننکب و  دوخ  ناردارب  لباقم  رد  نتفرگ  رارق  یارب 

اھ نآ سار  رد  رابکتـسا و  یاھتیامح  رگا  ددرگ . یمرب رابکتـسا  یاھ  یزادنا تسد تلاخد و  هب  مھ  هانگ  نیا  دروآ . دوجو  هب  دحاو  دی  دھد و  لیکـشت  دحاو  ی  هھبج دنک ؛ کیدزن 

، دوبن لیئارـسا  یلعج  تلود  یلعف  نامکاح  نیمھ  ینعی  دـنا  هدـش زکرمتم  یمالـسا  یاھروشک  بلق  رد  هک  یللملا ، نیب یاھ  تسیرورت نیطـسلف و  نارگلاغـشا  زا  اـکیرما 

. دنتشادن ندنام  تردق 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هرھچ و دنتـشادن و  یبـلق  داـقتعا  نآ  هب  دـندروآ و  یم ناـبز  رب  هک  ار  یفرح  دـنداد و  یم ماـجنا  هتـشذگ - یاـھنرق  لوـط  رد  هچ  زورما و  هچ  اـیند - نارادمتـسایس  هک  ار  یراـک 

ناـبز رب  گنــشق  اـبیز و  یاـھفرح  دـینک ؛ هاـگن  امــش  زورما  تشادـن . دوـجو  نینموـملا  ریما  رد  دوـب ، تواـفتم  یلک  هـب اـھ  نآ نطاـب  اـب  دـنتفرگ و  یم دوـخ  هـب  هـک  ار  یا  هفاـیق

هنوگ چـیھ قیاقح  نیا  زا  اھلمع ، رد  اھلد و  رد  اما  تسادـق - مان  حلـص ، مان  یرالاس ، مدرم مان  رـشب ، قوقح  مان  ناسنا ، مان  دوش - یم یراج  رایـسب  ملاـع  نارادمتـسایس 

بلغا فـالخرب  تھج  نـیا  رد  تیناـسنا - دـنلب  ی  هـلق نآ  نینموـملا - ریما  دراد . دوـجو  مـھ  زورما  دوـب ؛ مـھ  نینموـملا  ریما  نارود  زا  لـبق  تیعـضو ، نـیا  درادـن . دوـجو  یربـخ 

زا یللملا  نیب حطـس  رد  هک  یناـسک  لـثم  هن  دوب ؛ لـئاق  شزرا  اـتقیقح  اـھ  نآ یارب  دروآ ، یم ار  مدرم  مسا  رگا  هک  دوب  نیا  وا  تیـصوصخ  تسا . هدرک  لـمع  نارادمتـسایس 

ی هنحـص تشپ  زورما  هک  تسا - یللملا  نیب رگتراـغ  هچرھ  زا  دنتـسھ - یا  هفرح یاـھ  تـسیرورت اـیند  رد  تسینویھـص  ماـکح  زورما  هـک  تـسا - یا  هـفرح تـسیرورت  هـچرھ 

دـننک و یم ینابیتشپ  تیامح و  ـالمع  تسا ، ناـسنا  قوقح  هب  زواـجتم  بیجناـن و  ناـسنا  هچرھ  زا  دنتـسھ - یللملا  نیب نارگلواـپچ  نارـالاسرز و  یرابکتـسا ، یاھتردـق 

زا یکی  انیقی  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دنوش ! یم مھ  اھتلم  راکبلط  دننک و  یم یراج  ار  یرالاس  مدرم ناسنا و  رـشب و  قوقح  مان  نابز  رب  دنـشک و  یمن مھ  تلاجخ 

؛ دـنرادن لوبق  رالاس  مدرم ماظن  ناونع  هب  تساھ ، نآ نامیا  تاساسحا و  فطاوع و  اـب  ی  هدروخ هرگ مدرم و  میظع  یاھرـشق  یارآ  هب  یکتم  ملاـع و  یاـھماظن  نیرت  یمدرم

هب دنتسین و  ناما  رد  ناش  یتینما یاھورین  بیـسآ  زا  نآ  یناتـسبد  یاھ  هچب هک  ییاجنآ  اتدوک و  یاھماظن  یثوروم و  یاھتنطلـس  یدرف و  ی  هقلطم تموکح  یاھماظن  اما 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 1 
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یاھماظن نارادمتسایس  تسا . یناھج  یسایس و  ی  هکحـضم کی  نیا  دنـسانش ! یم رـشب  قوقح  هب  دقتعم  یاھماظن  ناونع  هب  ار  اھ  نآ دنـسر ، یم لتق  هب  اھ  نآ تسد 

. دنشاب ییاھ  هچیزاب نینچ  شوختسد  ملاع ، یاھناسنا  ی  همھ دنلیام  یھلا  ریغ 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

راشف ناراکـشزاس و  ذوفن  لامعا  اب  زیمآ و  حلـص قرط  زا  تازایتما  هب  ناینیطـسلف  یبایتسد  ی  هدـعو اب  ناـشنایماح ، اھتـسینویھص و  تاـئاقلا  ریثاـت  تحت  لوا ، ی  هضاـفتنا

یاھراشف زا  لیئارـسا  میژر  تاجن  یارب  ناھج ، رد  مسینویھـص  ناـیماح  یاھـشالت  ی  همھ هک  داد  ناـشن  خـیرات ، نآ  زا  لاـس  هد  تشذـگ  یلو  دـش ؛ فقوتم  برغ  اـکیرما و 

زورما هک  یتیعبس  یبلط و  هعسوت یرگلاغشا ، تسا . هدوبن  شیب  یبارس  دندوب ، هداد  هدعو  نیطسلف  ناگدننک  هرکاذم هب  هک  ار  هچنآ  هدوب و  ناناملـسم  تازرابم  زا  یـشان 

، نیغورد بصاغ و  میژر  نیا  لیئارسا ، یریگ  لکـش یادتبا  زا  دوب . ینیب  شیپ لباق  یمالـسا  عماوج  نازوسلد  تریـصب و  لھا  یارب  ادتبا  زا  دھد ، یم ناشن  دوخ  زا  لیئارـسا 

هیجوت اـب  مھ  یللملا  نیب عماـجم  دـنا و  هدرک تیاـمح  هیجوت و  ار  نآ  اـکیرما - صوصخب  یبرغ - یاـھتموکح  زا  یـضعب  هدرک و  زواـجت  ناینیطـسلف  ملـسم  قوـقح  هب  هراوـمھ 

هدوب یبرغ  یاھتردق  زا  یضعب  عمط  دروم  هراومھ  فیرـش ، سدق  نیطـسلف و  نیمزرـس  دنـشخب . تیعورـشم  شتازواجت  نآ و  تیوھ  هب  دنا  هدرک یعـس  میژر ، نیا  تامادقا 

سپ نیقفتم ، شترا  ناھدنامرف  زا  یضعب  تسا . سدقم  نیمزرس  نیا  هب  تبـسن  اھ  نآ عامطا  زراب  ناشن  ناناملـسم ، هیلع  اھ  یبیلـص ینالوط  یاھگنج  لیمحت  تسا و 

.«! دیسر نایاپ  هب  یبیلص  یاھگنج  زورما  : » دنتفگ سدقملا  تیب هب  دورو  ینامثع و  تسکش  زا 

دنمتردـق یاھتموکح  ددـجم  سیـسات  زا  یریگـشیپ  ناناملـسم و  یگتـسویپ  داحتا و  زا  یریگولج  فدـھ  اب  هدـیچیپ و  هبناجدـنچ ، حرط  کی  ساسارب  نیمزرـس  نیا  لاغـشا 

دوخ نایدوھی ، راتـشک  زا  زیمآ  قارغا یاھرامآ  ی  هئارا دنتـشاد و  کیدزن  طـباور  ناـملآ  یاـھیزان  اـب  اھتـسینویھص  دـھد  یم ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  یلیـالد  دوب . ناملـسم 

زا یا  هدـع هک  تسا  تسد  رد  یلیالد  یتح  تسا . هدوب  اھتـسینویھص  تایانج  هیجوت  نیطـسلف و  لاغـشا  یارب  یزاـس  هنیمز یمومع و  راـکفا  محرت  بلج  یارب  یا  هلیـسو

رد ار  مالـسا  دناعم  تموکح  کی  یتسرپداژن ، ناینابرق  ناگدنامزاب  زا  تیامح  شـشوپ  اب  ات  دـندیناچوک  نیطـسلف  هب  یدوھی  مان  هب  ار  اپورا  قرـش  یدوھی  ریغ  شابوا  لذارا و 

حرط هنک  زا  نوچ  دندش ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  زاغآ ، رد  دنیامن . داجیا  یمالـسا  برغم  قرـشم و  نیب  یگتـسسگ  کی  نرق ، هدزیـس  زا  سپ  دننک و  بصن  مالـسا  ناھج  بلق 

نیب هنایمرواخ  یمالسا  یاھروشک  میسقت  یارب  هنامرحم  روط  هب  وکیپ » سکیاس -  » دادرارق دروخ ؛ تسکـش  ینامثع  دندوبن . علطم  اھ  نآ یبرغ  نایماح  اھتـسینویھص و 

زا یا  هعومجم اب  دنداد و  تدعاسم  ی  هدعو اھتسینویھص  هب  مھ  اھ  نآ تشاذگ ؛ اھ  یـسیلگنا ی  هدھع هب  ار  نیطـسلف  تیمومیق  للم  ی  هعماج دش ؛ دقعنم  گنج  نیحتاف 

. دندرک هراوآ  شیوخ  ی  هناشاک هناخ و  زا  ار  ناناملسم  دندروآ و  نیطسلف  هب  ار  نایدوھی  هدش ، باسح  یاھحرط 

یا هدیچیپ نوگانوگ و  یاھرازبا  زا  هلباقم ، یارب  مالسا  نانمشد  هدش ، سیسات  هزات برع  یاھتلود  رگید  فرط  دوب و  مسینویھص  برغ و  فرط  کی  هک  ینالوط  فاصم  نیا  رد 

شزاس حلـص و  یاھوگتفگ  یراد ، نتـشیوخ ربص ، هب  ار  ناناملـسم  وس  کی زا  اھ  نآ دوب . یللملا  نیب عماجم  یتاغیلبت و  یاـھ  هناـسر اـھ  نآ ی  هلمج زا  هک  دـندرک  هدافتـسا 

هک دوب  نیا  لیئارـسا  ناملـسم و  یاـھروشک  نیب  زیمآ  ضیعبت ربارباـن و  لـماعت  زا  اـھ  نآ یدربھار  فادـھا  دـندومن . یم حلـسم  ار  لیئارـسا  رگید  یوس  زا  دـندرک و  یم توعد 

، دوخ ذوفن  تحت  یاھ  هناسر نتفرگ  راـک  هب  اـب  دـننک و  تیاـمح  میژر  نآ  زا  یللملا  نیب عماـجم  رد  دـننک و  ظـفح  یمالـسا  یاـھروشک  رب  ار  لیئارـسا  یماـظن  یرترب  هراومھ 

طـسوت امـسر  هک  یناـمز  زا  لیئارـسا  میژر  تسین . شیب  یماـخ  لاـیخ  لیئارـسا ، رب  یزوریپ  رکف  هک  دـننک  غـیلبت  ناناملـسم  نیب  رد  دـنیامن و  هیجوـت  ار  لیئارـسا  تاـیانج 

زا بکرم  هک  نانبل  یمالـسا  تمواقم  یلو  دوبن ؛ شرادولج  سک  چیھ زیچ و  چیھ درک و  یم یزات  هکی هتـشذگ  لاس  ات  لبق - نرق  مین  زا  شیب  ینعی  دش - دـییات  للم  نامزاس 

ار بصاغ  میژر  نآ  لیئارسا ، هب  یزایتما  هنوگ  چیھ نداد  نودب  زیزع  ناناوج  نیا  درک . ناشیرپ  ار  شنایماح  میژر و  نیا  باوخ  تسا ، نامیا  حالـس  هب  حلـسم  ناوج  رازھ  دنچ 

تمواقم عون  زا  هک  میتسھ  یـصقالا  دجـسم  ی  هضافتنا دـھاش  زورما  دـش و  ناملـسم  نازرابم  رگید  هار  غارچ  نازیزع ، نیا  یزوریپ  دـندرک . نوریب  نانبل  بونج  زا  یراوخ  اـب 

. تسا عیسو  یداعبا  رد  نانبل  یمالسا 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٩/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھ ناملراپ زا  یلیخ  دـنا ! هدیـسوب ار  مسینویھـص  ی  هبتع یتح  اکیرمآ و  ی  هبتع دوخ ، یبلق  ینطاب و  تاساسحا  نارکف و  نشور اھتلم و  مغر  یلع اھتلود  زا  یلیخ  زورما 

هاگتـسد کی  ناونع  هب  هک  یتردـق  زکرم و  نآ  دـنا ! هدـش اھ  نآ بیج  دـنب  رکون  فورعم  لوق  هب  دـنا ؛ هدـش ناـشلوپ  مـالغ  دـنا و  هدیـسوب ار  اھتـسینویھص  ی  هبتع مھ  ییاـپورا 

عافد رگنس  نانچمھ  تسا و  یکتم  ینویلیم  تصش  تلم  کی  هب  و  دراد - دوجو  یھاگتسد  نینچ  یارب  هک  ییاھ  نوبیرت اب  تسایند - رد  هدش  هتخانـش یـسایس  یمـسر 

صوصخم تسا ؛ همھ  ی  هفیظو ماظن ، نیا  زا  عافد  تسا . زورما  یمالـسا  ناریا  دوش ، یم هدرمـش  یللملا  نیب یناسنا و  یرـشب و  یاھ  نامرآ تلادـع و  یھاوخ و  یدازآ زا 

هک تسین  مزال  درک ، لـمع  نیا  فـالخرب  یـسک  رگا  مینک . عاـفد  دـیاب  همھ  دـشاب ؛ یمن تسین ، اـی  تسھ  هریغ  اـی  یتلود  تالیکـشت  وزج  تسھ و  ماـظن  وضع  هک  یـسک 

ار راک  نامھ  دنز و  یم ار  فرح  نامھ  اما  دشاب ؛ هتسباو  امسر  تسین  مھ  مزال  تسایند ؛ یسوساج  متسیس  هاگتسد و  نالف  ی  هتسباو الثم  نیا  هک  دروایب  دنس  یسک 

یذفنم هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  نیرت  مھم لیئارـسا  داسوم »  » اکیرما و یایـس  زورما  تساھ . نآ بجاوم  هریج و  یب رکون  عقاو  رد  دریگ ، یمن اھ  نآ زا  مھ  یلوپ  رگا  دـنک . یم

، لخاد رد  رفن  کی  الاح  دنھاکب . دراد ، رگنس  ناونع  هب  ایند  رد  ماظن  نیا  زورما  هک  یرادتقا  ماکحتـسا و  نیا  زا  دننزب و  یا  هبرـض دنناوتب  ات  دننک  داجیا  یمالـسا  ماظن  لخاد  رد 

نیرتردـلق اـب  یھارمھ  درادـن . راـختفا  هکنیا  تسین ، رنھ  هکنیا  دـنک ؛ داـیرف  یمـسر  نوـبیرت  کـی  تشپ  زا  وـل  و  هاگـشناد ، رگنـس  زا  وـل  و  هدرک ، هرگ تشم  اـب  وـل  ار و  نیمھ 

نآ دوب ؛ نیرفآراختفا  زراـبم ، کـی  تکرح  رھ  میدـیگنج ، یم توغاـط  ماـظن  اـب  اـم  هک  یزور  نآ  دراد !؟ یراـختفا  هچ  تردـق  زکارم  اـھتلود و  نیرت  تلادـع دـض  ملاـع و  یاھردـلق 

رد اپرـس  هک  یماظن  اب  ندرک  هلباقم  اما  دراد ؛ راختفا  نآ  هک  دـنگنج ، یم ایند  رد  دـساف  هتـسباو و  یتوغاط و  یاھمیژر  اـب  اھرـشق  زا  یـضعب  زورما  تشاد . راـختفا  تازراـبم 

. درادن یسک  یارب  راختفا  هداتسیا ، رابکتسا  تردق  زکارم  لباقم 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

یسنج زیارغ  تاوھش و  رد  هرخرخ  ات  ار  ناناوج  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسایس  نیا  دوش . یم لابند  ینیعم  زکارم  ی  هلیـسو هب  ایند ، ی  همھ رد  یکرتشم  تسایـس  زورما 

نیا هک  یزکارم  دـنک . یم لابند  صاخ  یفدـھ  اـب  ار  نآ  یا  هقطنم رھ  دوش ؛ یم برغ  قرـش و  لـماش  تساـیند و  رد  جـیار  تسایـس  کـی  نیا  دـننک . قرغ  یقـالخا  داـسف  و 

ناـبلط تردـق یتسینویھـص و  یداـصتقا  زکارم  لـماش  هدـمع  روـط  هب زکارم  نـیا  دـننک . یم مـھارف  ناوارف  روـط  هـب مـھ  ار  نآ  رازبا  لـیاسو و  دـننک ، یم یحارط  ار  اھتـسایس 

ندروآ گنچ  هب  یارب  دـنراد . یرایـسب  تورث  عبانم  دنفیعـض و  ریقف و  هداتفا و  بقع ابلاغ  هک  دـنا  هتخود ییاھروشک  رد  تورث  یاھ  همـشچرس هب  مشچ  هک  تسا  یللملا  نیب

ناناوج نوچ  تسا ؛ ناناوج  ندرک  جـلف  هار ، نیرتھب  اھتلم ، ندرک  جـلف  یارب  تساـھ . نآ هب  قلعتم  عباـنم  نیا  هک  تسا  ییاـھتلم  ی  هدارا عناـم ، نیرت  مھم تورث ، عباـنم  نیا 

یبرغ یاھروشک  رد  تسا . ردخم  داوم  یتسم و  اشحف ، سکـس ، ی  هلیـسو هب  اھ  نآ ندرک  ریگ  نیمز هدولآ و  هار  نیرتھب  ناناوج  ندرک  جـلف  یارب  دـنروشک . رھ  لاعف  یورین 

، تلود ناـملراپ ، سلجم ، رب  مسینویھـص  یللملا  نیب ی  هکبـش طلـست  ناتـساد  دـنوشن . اھتـسینویھص  محازم  ناـناوج  هـک  دوـش  یم لاـبند  لـیلد  نـیا  هـب  تسایـس  نـیا 

دـض یاـھ  هزیگنا اـب  درف  کـی  یروشک ، رد  رگا  تسا . بیجع  روآ و  تفگـش رایـسب  یبرغ - یاـھروشک  هژیو  هب اـھروشک - زا  یرایـسب  یاھتـسایس  هدـمع  روط  هب نالوئـسم و 

هب دناوت  یمن یو  هک  دنروآ  یم راشف  هعماج  راکفا  وا و  رب  نوگانوگ  یاھلکـش  هب  یتسینویھـص  یاھ  هکبـش ردـق  نآ دوش ، باختنا  یـسایس  یتیلوئـسم  یارب  یتسینویھص 

. دوش یم یریگ  هرانک افعتسا و  هب  روبجم  دھد و  همادا  دوخ  تیلوئسم 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلوصا یاھتـسایس  وزج  ار  مولظم  تلم  زا  عافد  اھناملـسم و  زا  عافد  اـم  تسا ؛ هدـش  رکذ  تحارـص  هب  ناـمورحم  ناناملـسم و  زا  عاـفد  اـم  یـساسا  نوناـق  ی  همدـقم رد 

رد مسینویھـص  زا  عاـفد  تسایـس  قمع  زا  رتشیب  بتارمب  اـم  تسایـس  رد  مولظم  تلم  کـی  زا  عاـفد  رکف  قمع  ماکحتـسا و  مینک . یمن لودـع  نآ  زا  میناد و  یم ناـمدوخ 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 2 
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نیا زا  تـسا ؛ یتسینویھـص  لاغـشا  تموـکح و  تـلود ، زا  عاـفد  ییاـھتوافت - اـب  هـتبلا  ناـش - یـسایس لوـصا  وزج  اـھ  نآ تساـکیرما . لـثم  یتـلود  یـسایس  ی  هعوـمجم

ای رگید  مولظم  تلم  رھ  زا  عافد  ای  نیطسلف  مولظم  تلم  زا  عافد  یلو  تسین ؛ راوتسا  ییاھن  شواک  رد  یتدیقع  یرکف و  یانبم  چیھ  رب  نیا  نکل  دنتسین ؛ مھ  رادرب  تسد

ام یارب  ردـقچ  هکنیا  و  میناوت ، یمن ای  میناوت  یم ردـقچ  هکنیا  اما  دراد ؛ قمع  ام  یلمع  ی  همانرب رد  تسایـس و  رد  نیا  زا  شیب  یماظن ، طلـست  یرگلاغـشا و  اـب  تفلاـخم 

نکمم دـنک . ضوع  یجراخ  تسایـس  هب  اـم  هاـگن  رکفت و  رد  ار  تقیقح  نیا  دـناوت  یمن ثحب ، نآ  تیعقاو  تسا . مود  ثحب  میربب ، شیپ  ار  نآ  اـت  دراد  دوجو  تیفرظ  تصرف و 

تعرـس ینادراک و  یدنمـشوھ و  ییاناوت و  ردـقچ  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  هک  مینک ، هدافتـسا  اھ  نآ زا  مینک و  ادـیپ  یدروم  رد  ار  یکیتکات  تدـم و  هاـتوک  فادـھا  تسا 

طباور یمومع  ی  هنحـص ملاـع و  لـئاسم  ی  هنیمز رد  ار ، اـم  یـساسا  تسایـس  هاـگن و  نآ  دـناوت  یمن عوضوم ، نیا  اـما  میھد ؛ جرخ  هب میناوـت  یم لاـقتنا  تعرـس  لـمع و 

مولظم یاھتلم  ینغ  عبانم  زا  رگرامثتـسا  یاھتردـق  ی  هیذـغت اب  میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  راد  فرط اھناملـسم و  راد  فرط مالـسا و  راد  فرط اـم  دـنک . ضوع  یللملا ، نیب

- نیا تسا و  نیمھ  مھ  ام  یجراخ  تسایـس  بلاـق  تسا و  نیا  اـم  داـقتعا  تسین ؛ مھ  فرح  ناـبز و  رد  تفلاـخم  نیا  میفلاـخم و  رامثتـسا  اـب  رامعتـسا و  اـب  میفلاـخم ؛

. تسا یمالسا  یروھمج  رکفت  ساسا  رب  متفگ - هک  روط  نیمھ

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تسا و هدروخ  قرو  هقطنم  نیا  رد  ثداوح  ی  هحفـص ناـنبل ، ی  هیـضق زا  دـعب  هک  دـینادب  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  داد و  اھناملـسم  ی  همھ هب  یـسرد  ناـنبل ، ی  هثداـح

بـالقنا یزوریپ  هک  یمالـسا - بـالقنا  زا  دـعب  رگید  راـب  کـی اـھتلم  دـش . دـھاوخ  نشور  همھ  یارب  تدـم  دـنلب  رد  جـیردتب و  اـما  دوشن ؛ مولعم  یدوز  هب شراـثآ  تسا  نکمم 

. تسین نارگمتس  نازواجتم و  نایوگروز ، لباقم  رد  تمواقم  زج  تاجن ، هار  ندش و  زوریپ  هار  هک  دندرک  هبرجت  دندید و  ناشدوخ  مشچ  هب  دوب - هدش  هبرجت  اجنآ  رد  یمالسا 

تیلاعف و لوغـشم  اھ  نآ تسا . هتفاین  نایاپ  ارجام  دـنام ؛ دـنھاوخن  دـنا و  هدـنامن راکیب  هثداح  نیا  ناگدروخ  تسکـش هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مھاوخ  یم نم  هک  یزیچ  نآ 

هک تسا  لیئارسا  لوعجم  تلود  رب  هبرض  تسا . یتخس  ی  هبرض تسا ، هدش  دراو  اھ  نآ رب  هک  یا  هبرض نوچ  دننک ؛ راھم  ار  تسکش  یماکان و  نیا  جیاتن  دنناوتب  ات  دنشالت 

دروم دـیاب  شترا  تسا . نآ  شترا  هب  مھ  تلود  نیا  ماوق  دـنراد . هگن  اپرـس  ار  نیا  دـنا  هدرک یعـس  لاس ، هاجنپ  نیا  لوط  رد  هشیمھ  نارگید - اکیرما و  اپورا ، هچراـپکی - برغ 

لگ رد  اپ  شترا  نیا  تسا . نآ  هب  ی  هتسباو اھ  نآ یلم  تایحور  ی  همھ تالیکشت و  تلود و  هک  دوب  لیئارسا  شترا  دش ، حضتفم  هثداح  نیا  رد  هچنآ  دشاب . شمدرم  دامتعا 

، ناشنانابیتشپ ی  هیقب للملا و  نیب تسینویھـص  نالاعف  اکیرما و  تسا و  دیدش  ناکت  اذل  دروخ . تسکـش  مک  دودـحم و  رایـسب  تاناکما  اب  یماظن  ریغ  هورگ  کی  زا  دـنام و 

یمالـسا و تما  هیلع  مالـسا ، یایند  هیلع  هک  ار  هچنآ  مینیبب  میـشاب و  بقارم  دیاب  ام  دننک . میمرت  دـننک و  ناربج  راھم و  ار  تسکـش  نیا  یلکـش  هب  هک  دنـشالت  رد  همھ 

بزح هللا فیعـضت  نانبل ، دوخ  رد  اھ  نیا ی  همانرب الوا  میـشاب . رادیب  رایـشوھ و  دیاب  ام  تسیچ ؛ تسا ، هدش  کرادت  مھاب - ای  ییاھنت  هب  ناملـسم - فلتخم  یاھتلم  هیلع 

یریگولج بزح هللا  ندش  رت  یوق دـنمتردق و  زا  دـنھاوخ  یم دـننک . فیعـضت  ار  بزح هللا  دـنناوتب  هچرھ  دـنددص  رد  یـسایس  ظاحل  زا  دـندرکن . اھر  نکیل  دنتـسناوتن ، تسا .

رد نانبل  مدرم  زا  هک  تسا  نیا  ناشتیرومام  دندمآ و  فلتخم  یاھروشک  زا  هک  لفینوی »  » مان هب  للم  نامزاس  یاھورین  نیا  دننک . دراو  نآ  یور  یـسایس  یاھراشف  دـننک ؛

نیا دـننک . راداو  تکرح  هب  تسا - نانبل  ی  هدـنز یورین  هک  بزح هللا - لباقم  رد  ار  اھ  نیا دـنھدب و  رییغت  ار  اھ  نیا تیرومام  دـنھاوخ  یم دـننک ، تیاـمح  هناـگیب  زواـجت  لـباقم 

، دش هجاوم  بزح هللا  اب  دیابن  داتفا و  رد  نانبل  تلم  اب  دـیابن  هک  تسھ  ناشـساوح  دـنا ، هداتـسرف ار  اھورین  نیا  هک  ییاھروشک  نآ  هتبلا  تسا . ناشیاھ  همانرب وزج  اھراک 

. تساھزیچ نیا  لابند  ییاکیرما  یاھتسایس  نکیل 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اـھ  نآ دـننک و  بارخ  ار  یمیدـق  یاـھنامتخاس  دنتـساوخ  یم دوـب - هدـش  مکاـح  هزاـت  اـم  روـشک  رب  یبرغ  یراـمعم  تضھن  هک  ناـمز  نآ  اـم - یناوـج  ناـمز  رد  اھیـضعب 

، دندرک یم بارخ  ار  یمیدق  مکحم  ی  هناخ اھ  نیا رتشیب  دش . عورش  نامز  نآ  زا  گرزب  یاھ  هشیش هرجنپ و  اب  یاھنامتخاس  نیمھ  دننک . لیدبت  ون  کبس  اب  یاھنامتخاس 

یارب دـنیوگ  یم ام  ناعلطم  اھ و  تکتیـشرآ ناسدـنھم ، اھرامعم ، الاح  اقافتا  یمیدـق - اما  بوخ ، مکحم و  ی  هناخ کـی  دوب . روط  نیا اـم  دھـشم  رد  مدرک . یم بجعت  نم  هک 

، دننیب یمن دنرب و  یم وزرآ  ار  باتفآ  اھ  نآ نوچ  تسا ؛ ییاپورا  ینانچ ، نآ یاھریگ  باتفآ گرزب و  یاھ  هرجنپ اھ و  هشیـش نیا  تسا و  تسرد  یمیدـق  شور  نامھ  ام  روشک 

زا دندرک و  یم بارخ  ار  دوب - بوخ  یبوچ  یاھرد  کچوک و  یاھ  هرجنپ نامھ  دراد ؛ یموزل  هچ  نیاربانب ، شقطانم . زا  یـضعب  صوصخب  تسا ؛ باتفآرپ  روشک  ام  روشک  یلو 

یـساسا یناـینب  تـالوحت  رد  اـم  تسین . یا  هنـالقاع راـک  تسا ؛ یطلغ  وجھ و  راـک  اـھ  نیا دـندرک . یم هدافتـسا  گرزب و ...  یاـھ  هشیـش ینھآ و  رد  نامیـس و  نھآریت و 

مھارف نامدوخ  یارب  میرادـن ، هک  ار  هچنآ  مینک و  یراشفاپ  میراد ، زاین  هک  هچنآ  رب  مینک و  ظفح  ار  اھناینب  هکنیا  یاج  هب  مینک ؛ لمع  یروط  نیا یھاـگ  تسا  نکمم  هعماـج ،

، دراد یراب  مغ رایسب  تشذگرس  ناتساد و  یمالسا  یاھروشک  زا  یلیخ  ام و  روشک  رد  هلئسم  نیا  هنافساتم  هک  مینک ! شومارف  ار  نامدوخ  یلم  لقتسم  تیوھ  مینک ،

. منکب یا  هراشا تسا  نکمم  دعب  الاح  هک 

فادھا دنھاوخ  یم تالوحت  نیا  ی  هلیـسو هب  اھ  نآ هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  یللملا ، نیب حطـس  رد  یفنم  تالوحت  نیمھ  ی  هتـشررس هک  تسا  نیا  رت ، کانرطخ نیا  زا 

ایند رد  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  رد  نیا  هنافـساتم  هک  درادن ؛ شزرا  الـصا  اھتلم  تیوھ  مان  هب  یزیچ  اھ  نآ یارب  دـننک و  نیمات  روز - ای  تسا  رز  ای  هک  ار - ناشدوخ 

تسینویھـص و اھ  نیا حارط  تسا و  هداتفا  یللملا  نیب تردق  یاھدـناب  یحارط  ماد  رد  نیتال  یاکیرما  ییاقیرفآ و  ییایـسآ و  یاھروشک  تالوحت  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا 

تردـق دـننک و  ذوـفن  هریغ  ییاـپورا و  یاـھتلود  اـھروشک و  رد  دـنناوتب  هک  تسا  یـسایس  تردـق  بسک  هدوـب ، مھم  هچنآ  اـھ  نـیا یارب  دـنا . هدوـب یللملا  نـیب ناراد  هیاـمرس

اـضتقا رگا  تقو  نآ  تسا ؛ هدوـب  نیا  فدـھ  دـنروآ . دوـجو  هب  ار  اھتـسارت  اـھلتراک و  میظع ، یاـھ  هیامرـس اـھیناپمک ، نیا  دـننک و  بسک  لوـپ  دـنریگب و  تـسد  رد  ار  یـسایس 

هب ییانتعا  یب دنداد ؛ یم ماجنا  ار  راک  نیا  یتحار  هب دننک ، جـیورت  اھ  نآ نیب  رد  ار  ییارگ  فرـصم دـندرک ؛ یم تحار  دـننک ، بارخ  ار  اھتلم  یـسنج  قالخا  هک  تسا  هدرک  یم

زا مھ  یرکـشل  هشیمھ  تقو  نآ  دندرک . یم ریوصت  هک  تسا  هدوب  اھ  نآ نالک  فادھا  اھ ، نیا دندرک . یم ار  راک  نیا  دننک ، جیورت  اھ  نآ رد  ار  یگنھرف  ینابم  یلم و  یاھتیوھ 

زوریرپ نم  دوش و  یم شخپ  دراد  شاوی  شاوی زورما  اھ  نیا هک  تسا ، هدوب  اھ  نیا تشم  رد  تاغیلبت  نوگانوگ  لئاسم  ناوارف و  یاھ  همانزور یا و  هناـسر یگنھرف و  تاـناکما 

رد اھییاکیرمآ  هک  وتان  نامیپ  لباقم  رد  ینعی  مدـناوخ . ار  یگنھرف » یوتان   » لیکـشت زا  یـشرازگ  مدوب - هدـید  ار  شا  هلاقم نم  نیا ، زا  لبق  هام  راھچ  هس ، هتبلا  همانزور - رد 

ایـسآ و هنایمرواخ و  هقطنم  رد  ناشدوخ  اب  ضراعم  یادص  رھ  بوکرـس  یارب  اما  دندروآ ؛ دوجو  هب  یماظن  ردتقم  ی  هعومجم کی  قباس  یوروش  اب  ی  هلباقم ناونع  هب  اپورا 

هداتفا قافتا  نیا  هک  تساھلاس  تسین ؛ مھ  الاح  هتبلا  تسا . یکانرطخ  زیچ  رایـسب  نیا ، دنا . هدروآ دوجو  هب  مھ  یگنھرف  یوتان  کی  الاح  دندرک ، یم هدافتـسا  نآ  زا  هریغ 

یـصخشم تھج  رد  اھویدار - اھ و  نویزیولت اھ و  هراوھام تسا و  هدـش  شلخاد  مھ  تنرتنیا  الاح  هک  نوگاـنوگ - یاـھ  هناـسر ی  هتـسویپ مھ هب  ی  هریجنز ی  هعومجم تسا .

قافتا یـسایس  لوحت  کی  هک  ناتـسجرگ  رد  تسا . هدـش  تسارور  ناسآ و  مھ  یلیخ  رگید  هک  الاح  دـنریگب ؛ هدـھع  هب  ار  عماوج  تالوحت  ی  هتـشررس اـت  دـننک  یم تکرح 

نم هک  درک  مالعا  مروایب - ار  شمسا  مھاوخ  یمن نم  تسا ، فورعم  شمسا  هتبلا  یدوھی - تسینویھص  ییاکیرما و  راد  هیامرس کی  تفرگ ، ماجنا  تردق  ییاج  هباج داتفا و 

تموکح کی  دنراذگ ، یم رانک  ار  تموکح  کی  دـننک ، یم جرخ  رالد  نویلیم  هد  تحار . یلیخ  مدرک ؛ داجیا  یـسایس  لوحت  مدرک و  جرخ  ناتـسجرگ  روشک  رد  رالد  نویلیم  هد 

. دـندرک ار  راک  نیمھ  مھ  رگید  یاھاج  رد  دـندرک ؛ ار  راک  نیمھ  مھ  نیارکوا  رد  دـننک . تسرد  تاعامتجا  دـیاب  دـنراذگب ؛ رثا  مدرم  یور  دـیاب  اھ  نیا دـنروآ ! یم راک  رـس  ار  رگید 

قباس ریزو  تسخن دـمحم ، ریتاـھام  هک  مشاـب  هتفگ  رگید  ییوجـشناد  عمج  کـی  رد  ار  نیا  دـیاش  تسا ؛ هدـننک  نییعت تسا و  یرگید  لکـش  هب  ناـشتاریثات  تاـقوا  یھاـگ 

قافتا یقرـش  یایـسآ  رد  ینوگانوگ  تالوحت  هک  دوب  تاقوا  نامھ  دـمآ ؛ مھ  نم  ندـید  هب  دـمآ ، نارھت  هب  دوب - یدـنبیاپ  یدـج و  قیقد و  راـکرپ و  مدآ  مھ  رایـسب  هک  یزلاـم -

یلوپ یکناب و  یاھیزاب  اب  رگید ، یاھراد  هیامرـس دـعب  یتسینویھـص و  راد  هیامرـس نیمھ  دوب . هدـمآ  دوجو  هب  یداـصتقا  ی  هلزلز و  دـنلیات ، یزنودـنا و  یزلاـم ، رد  دوب ؛ هداـتفا 

یتقو هتبلا  میدش ! ادگ  هبش  کی  ام  هک  میوگب  امش  هب  ردق  نیمھ  طقف  نم  تفگ : نم  هب  دمحم  ریتاھام  تقو  نآ  رد  دنناشکب . یگتسکشرب  هب  ار  روشک  ات  دنچ  دنتـسناوت 

کناب نیا  دوخ  دش . دھاوخ  مھ  روط  نیمھ دنکب ، لمع  ار  لوپ  یللملا  نیب قودنـص  یناھج و  کناب  یداصتقا  یاھ  هخـسن تساوخ  درک و  ادـیپ  یداصتقا  یگتـسباو  یروشک 

تردـق یاھدـناب  تسد  یناـھج  تـالوحت  ی  هتـشر رـس  هک  تسا  کاـنرطخ  یلیخ  نیا  دـنگرزب . لزاـپ  نیا  یاـھ  هعطق اھـشخب و  زا  یکی  مھ  یللملا  نـیب قودنـص  یناـھج و 

دیابن لوحت  زا  سپ ، دوب . لوحت  باب  رد  هتکن  هس  ود ، نیا  دنیاپورا . رد  اکیرما و  رد  مھ  اتدمع  دنیاھراد و  هیامرـس اھتـسینویھص و  اھ  نیا تسھ . زورما  هک  دـشاب ؛ یللملا  نیب

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا مزال  تسا و  بوخ  لوحت  درک . هابتشا  مسیشرانآ  جرمو و  جرھ اب  ار  نآ  دیابن  دیسرت و  دیابن  تخیرگ ؛

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ شش  هسامح  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

، لوا زور  زا  یمالسا ؟ یروھمج  یارب  میراد  غارس  ام  رتنمشد  اھنیا  زا  مسینویھص . اکیرمآ و  لوا ، یهجرد  رد  تسا ؟ هدوب  نمـشد  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  مدرم  نیا  اب  یک 

هدنب دنتسھ . اھنیا  نانمشد ، نیرتنمشد  افاصنا  اقح و  مھ  زورما  دنداتسیا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  ایند  یاھتـسینویھص  یتسینویھـص و  میژر  اکیرمآ و  تلود 

دنتسھ یطلسم  یهقبط  نامھ  لماع ، دنیاھتسینویھص ؛ کرحم ، اما  دننزیم ؛ یئانعمیب  طبریب  یاھفرح  کی  یھاگ  یبرغ  یاھتلود  زا  یـضعب  منیبیم  منکیم ، هاگن  هک 

. ناریا تلم  نانمشد  نیرتنمشد  دندش  اھنیا  سپ  بوخ ، دننکیم . ینادرگهنحص  دنراد  هک  دنیاھنیا  دنطلسم ؛ مھ  اکیرمآ  تاباختنا  اکیرمآ و  تلود  اکیرمآ و  تموکح  رب  هک 

نمشد نیا  هک  مینیبیم  یتقو  نمشد !؟ هب  نتسب  لد  دتفایم . قافتا  هک  تسا  مود  یاطخ  نآ  نیا  تسب ، لد  اھنیا  هب  دتسیایم ، مدرم  لباقم  رد  هک  یـسک  نآ  رگا  الاح 

یروـھمج هـیلع  اـھیئاکیرمآ  لوا ، زور  زا  مـینک . فرطرب  ار  هابتـشا  دـیاب  میـشاب ، هدرک  یھابتـشا  یئاـطخ ، رگا  میـسانشب ؛ مـیمھفب ، یتسیاـب  تـسا ، هدـش  نادـیم  دراو 

زا یناـشن  یرثا ، دـیاب  ـالاح  هک  دوبن  رثایب  اـھهئطوت  نیا  رگا  دوب ؛ رثایب  هک  تسا  حـضاو  دوـب ؛ رثایب  میئوـگب  هک  تسا  دـئاز  اـھهئطوت  نیا  بوـخ ، دـندرک . هئطوـت  یمالـسا 

یدیدج یاھشقن  یھ  مھ  زورما  دوب . رثایب  اھهئطوت  نیا  سپ  تسا ؛ لوا  زور  زا  رتیوق  ربارب  اھهد  زورما  یمالسا  یروھمج  هک  دینیبیم  دشابن ؛ یقاب  یمالـسا  یروھمج 

لوپ یمالسا  یروھمج  هیلع  همھ  نیا  میدرک ، هئطوت  همھ  نیا  بوخ ، هک  دننکیمن  رکف  هتـشذگ  هب  منکیم ! بجعت  نم  دنریگیمن . مھ  تربع  دننکیم ؛ هئطوت  مھ  زاب  دننزیم ،

زاـب درکن . یرثا  میدرک ؛ جیـسب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  نآ  نیا و  نوریب  رد  میداد ، شرورپ  رودزم  لـخاد  رد  میدـید ، ار  نآ  میدـید ، ار  نیا  اـجنآ  اـجنیا  همھ  نیا  میدرک ، جرخ 

بالقنا تنرتنیا ، قیرط  زا  هک  دننکیم  بیوصت  هجدوب  دنھدب ! تسکش  ار  یمالسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دننکیم ، بیوصت  هجدوب  رالد  نویلیم  جنپ  لھچ و  دننیـشنیم  هرابود 

الاح ات  ار  رالد « نویلیم  جنپ  لھچ و   « هد دنچ  امش  بوخ ، تسا . یاهدنامرد  نمشد  نمـشد ، نیا  ردقچ  دینیبب  دننک ! نوگنرـس  ار  یمالـسا  یروھمج  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ناریا 

سوساـج دـیدرک ، ار  اـھهئطوت  ماـسقا  عاوـنا و  دـیدرک ، یداـصتقا  مـیرحت  دـیدرک ، یـساملپید  راـک  یمالـسا  یروـھمج  نداد  تسکـش  یارب  امـش  ردـقچ  دـیاهدرک ؟ فرــصم 

نمـشد ار  نیا  دینک ؟ ادج  بالقنا  زا  ناتدوخ  لایخ  هب  ار  ناریا  تلم  دیوش و  دراو  قیرط  نیا  زا  دیھاوخیم  زاب  الاح  هک  دیدرک  یاهدیاف  هچ  دـیدرک ؛ تیبرت  سوساج  دیداتـسرف ،

. تسا نمـشد  ندرک  لـفاغ  دـمھفن ؛ ار  قئاـقح  هک  تسا  لاـعتم  یادـخ  زا  لـفاغ  نمـشد  شوـگ  مشچ و  هب  ندز  ناـمھ  نیا ، تـسا ؛ یھلا  تنـس  ناـمھ  نـیا ، دـمھفیمن .

، دندرک یحارط  دنتـسشن  ردقچ  منادیمن  نم  تسا . هدیافیب  نوچ  دوشیم ؛ ترـسح  ناشیارب  مھ  دـعب  دـننکیم ، جرخ  ار  لوپ  ( ١ (؛« هرسح مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف  «

مدرم هک  دش  نیا  زا  ریغ  دش ؟ هچ  بوخ ، دندرک ؛ یحارط  دنتـسشن  اھنیا  لبق  تدم  هچ  زا  هک  دنادیم  ادخ  دنزادنیب ؛ هار  بوشآ  یاهناھب  کی  هب  نارھت  رد  دنناوتب  ات  دندرک  راک 

ساسحا همھ  ثداوح ، نیا  اب  دـنک ، عافد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  نادـیم ، یوت  دـیایب  رگید  تسین  مزـال  هک  درکیم  لاـیخ  یـسک  رگا  دـندش ؟ رترادـیب  دـندوب ، هک  هچنآ  زا 

. دنشاب رضاح  یمالسا  یروھمج  زا  عافد  یارب  هشیمھ  دیاب  هک  دندرک 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلادع هار  رد  گنج  گنج ، نیا  تسا . یدام  عفانم  یاراد  اھ  نآ یارب  گنج  دوش . یمن مامت  ایند  رد  گنج  دنتـسھ ، یناھج  لئاسم  نابنج  هلـسلس اھ  تردقربا هک  یتقو ات 

تکرح یماـظن و  روـضح  اـجرھ  تسا . نیا  سکع  تسرد  هن ، میھدـب ؛ تینما  هکنیا  یارب  مینک  یم گـنج  اـم  دـنیوگ  یم هک  نارگید  اـھ و  یئاـکیرمآ دـنیوگ  یم غورد  تسین .

، تسا هدـمآ  دوجو  هب  ایند  رد  نردـم  یاھرازبا  نیا  هک  یتقو زا  دنتـسھ . اھناسنا  یارب  یگدـنز  ندرک  تخـس  بجوم  یتلادـع و  یب بجوم  ینمااـن و  بجوم  دـنراد ، یماـظن 

رد دوش ، یم هدیمان  درس » گنج   » نارود حالطـصا  هب  هک  یحیـسم - لاس ١٩٩٠  ات  مود  یناھج  گنج  زا  دـعب  زا  ینعی  لاس - جـنپ  لھچ و  لوط  رد  دـنراشف . راـچد  اـھناسنا 

دوجو یئاھگنج  ایند  رانک  هشوگ و  رد  لاس ، جـنپ  لھچ و  نیا  مامت  رد  تسا ! هتـشادن  دوجو  گنج  اـیند  رد  هتفھ  هس  طـقف  هک  تسا  هدـمآ  یللملا  نیب یمـسر  یاھـشرازگ 

نیرتروآ ماسرـس زا  یکی  زورما  گرزب ، یاھتردـق  یماظن  یاـھ  هنیزھ دـننک . یم دـیلوت  ار  تاحیلـست  هک  یناـسک  ناـمھ  دروآ ؟ یم دوجو  هب  یک  ار  اـھگنج  نیا  تسا . هتـشاد 

نیا تسا ! هدرک  یماظن  یاـھ  هنیزھ فرـص  رـالد  دراـیلیم  دصـشش  زا  شیب  اـکیرمآ  تلود  یحیـسم ، ی  هتـشذگ لاـس  نیمھ  رد  ناـشدوخ ، یاـھرامآ  قبط  تساـھ . هنیزھ

فرص ناتسناغفا ؛ ناملسم  تلم  بوکرس  یارب  دوش ، یم ناتسناغفا  فرص  اھ  هنیزھ نیا  مینک . یم هدھاشم  میراد  نامدوخ  یگیاسمھ  رد  زورما  ام  ار  یماظن  یاھ  هنیزھ

تھج زورما  هنایمرواخ . یگـشیمھ  نتـشادھگن  بھتلم  یارب  دوش ، یم یتسینویھـص  ثیبخ  میژر  هب  کمک  فرـص  قارع ؛ تلم  نتـشادھگن  هضبق  رد  یارب  دوش ، یم قارع 

. دنک یم تفلاخم  اھ  نیا اب  دنک ، یم هزرابم  اھ  نیا اب  مالسا  تسا . نیا  دساف  یاھتردق 

مسیرورت  / ٠٣/١٣٩٠/٠۴ اب  یناھج  هزرابم  یللملانیب  شیامھ  هب  مایپ 

هناـخ و زا  نآ  موـلظم  تلم  نداد  یرارف  نیطـسلف و  بصغ  یارب  هنوـگچ  رگرامعتـسا  یاـھتلود  هک  درک  دـھاوخن  شوـمارف  زگرھ  اـم  یهقطنم  یاـھتلم  یخیراـت  یهظفاـح 

ار نآ  رئاظن  نیـسایرید و  یهعجاف  دندرک و  یھدنامزاس  ار  رگید  هباشم  هورگ  هد  زا  شیب  مزینویھـص و  یللملانیب  سناژآ  دننام  یرارج  یتسیرورت  یاھهورگ  دوخ ، یهناشاک 

هدرک مھ  مالعا  ار  اھنآ  هنامرـشیب  هداد و  همادا  نیطـسلف  نوریب  نورد و  رد  یتسیرورت  یاھراتفر  هب  انلع  زین  زورما  ات  دوخ  شیادـیپ  زاغآ  زا  یتسینویھـص  میژر  دـندروآ . دـیدپ 

. دننکیم راختفا  رورت ، تایلمع  رد  دوخ  تکرش  هب  یدراوم  رد  یتح  دوخ و  یتسیرورت  خیرات  هب  اراکشآ  یتسینویھص ، میژر  ینونک  یلبق و  نارادمدرس  تسا .

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

هچنآ سکع  تسرد  دنتشاد ؛ یئاھهمانرب  ناریا  هب  عجار  اھنآ  دوریم . شیپ  دراد  للملانیب  مسینویھص  اکیرمآ و  یبرغ و  یاھتردق  یاھتـسایس  سکع  تسرد  هقطنم  عاضوا 

ندز نـیمز  یارب  ار  یهنتف ٨٨  اھنآ  تفرگ . ار  ناشدوخ  نابیرگ  یداـصتقا  نارحب  اـما  دـندرک ، میرحت  ار  ناریا  اـھنآ  دـمآ . شیپ  درک و  ردـقم  لاـعتم  یادـخ  دنتـساوخیم ، اـھنآ  هک 

ای هدروخ  نیمز  یرگید  زا  سپ  یکی  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  یاھمیژر  اھماظن و  اما  دندرک -  تیوقت  ینابیتشپ و  لقاال  ای  دندرک ، کرادت  ای  دندرک -  تیوقت  یمالـسا  یروھمج 

هرـصاحم ناشدوخ  اما  تسا -  ناریا  یهرـصاحم  یارب  نیا  هک  دنتفگ  ناشناگرزب  دننک -  هرـصاحم  ار  ناریا  هکنیا  یارب  دندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  قارع و  هب  اھنآ  هدـش . لزلزتم 

. دشن درک و  ردقم  ار  شسکع  لاعتم  یادخ  دندرک ، لمع  ریبدت و  ام  یهرابرد  اھنآ  هک  هچنآ  دنداتفا . ماد  هب  هتفر ، ورف  لگ  رد  ناشاپ  دندش ؛

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

ار اھنآ  ترورض  اھنآ و  هب  زاین  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 

حرطم درک و  هعماج  دراو  ار  اھنیا  ام  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعش ، نیرتیساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعش  نیا  زا  دننکیم . ساسحا 

یاھهویـش ای  میـشاب ، هتـشاد  یایتاغیلبت  رازبا  اـھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بـالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لـماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛

هب اھراعـش و  نیمھ  رطاخ  هب  نیا  دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رـسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دـلب  ار  یفاک  یتاغیلبت 

یناھج یللملانیب و  مسینویھص  اکیرمآ و  شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاف  تردق  لباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اھیریگتھج  اھدرکیور و  نیمھ  رطاخ 

بقارم داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛ شرورپ  دروآیم و  دوجو  هب  دیما  اھتلم  لد  رد  نیا  دوخ  دنکیم ؛ داجیا  تیبوبحم  نیا  دوخ  دنکیم ؛ داجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا - 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یهلخادـم  ناشیعـس  هـک  یناـسک  یهدارا  رب  ار  ناـشدوخ  یهدارا  دـنناوتب  دـننک ، تـبقارم  دـنناوتب  هللااـشنا  دـناهدرک ، زاـغآ  هـک  یتـکرح  نـیا  رد  ناملــسم  یاـھتلم  رگا 

مالـسا و نانمـشد  هدرکن  یادـخ  رگا  اما  تشاد ؛ دـنھاوخ  ار  هدنورـشیپ  تکرح  کی  یمالـسا  یاـھروشک  ینـالوط  یاھتدـم  اـت  دـنھدب ، هبلغ  تسا ، یمالـسا  یاـھروشک 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 4 
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رب دنناوتب  هدرکن  یادخ  رگا  دنوش ، راوس  جاوما  نیا  رب  دنناوتب  اکیرمآ -  ملاظ  ربکتسم و  میژر  یناھج ، مسینویھص  هطلس ، نارادمدرـس  رابکتـسا ، یایند  ینعی  نیملـسم - 

راچد لاس  اھهد  ات  زاب  مالـسا  یایند  املـسم  دـننک ، تیادـھ  دـنھاوخیم ، ناشدوخ  هک  هچنآ  تمـس  هب  ار  ثداوح  دـنریگب و  تسد  هب  ار  راک  لرتنک  دـنیایب و  قئاف  اھتلم  مزع 

قئاف ناملسم  یاھتلم  مزع  رب  یمالسا  یاھروشک  نانمشد  هک  دنھد  هزاجا  دیابن  یگنھرف  یسایس و  ناگبخن  دراذگب . دیابن  یمالسا  تما  دوب . دھاوخ  گرزب  تالکـشم 

. دنیایب

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

وگروز و یاھتسینویھص  یهشقن  زا  نیا  زا  شیب  دسانشب و  ار  نیطـسلف  تلم  قح  درادرب و  دوخ  تدمینالوط  یئوگروز  زا  تسد  دیاب  ای  تسا . یھارود  رـس  رب  زورما  برغ 

نانآ نامرف  هب  شوگ  یاھتموکح  یپردیپ  طوقس  طقف  هدننک  جلف  یاھهبرض  نیا  دشاب . رود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  رتتخـس  یاھهبرـض  راظتنا  رد  ای  و  دنکن ، یوریپ  رـشب  دض 

یهطلـس زا  هتفرگ  اشنم  نانآ  یقالخا  یعامتجا و  یداصتقا و  یاھیراتفرگ  نیرتشیب  هک  دـنبایرد  اـکیرمآ  اـپورا و  یاـھتلم  هک  یزور  نآ  هکلب  تسین ، یمالـسا  یهقطنم  رد 

نارادیناپمک یاـھیئوگروز  ربارب  رد  میلـست  عیطم و  دوخ ، یبزح  یـصخش و  عفاـنم  رطاـخ  هب  ناـنآ  نادرمتلود  و  تساـھنآ ، یاـھتلود  رب  لـلملانیب  مزینویھـص  یـسوپاتخا 

. تسین روصتم  نآ  زا  یصالخ  هار  چیھ  هک  دروآ  دنھاوخ  دوجو  هب  نانآ  یارب  یمنھج  نانچنآ  دنیاپورا ، اکیرمآ و  رد  تسینویھص  تفصولاز 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

نیا لثم  دـنیایب -  ناشکمک  هب  دنتـسھ ، اپورا  رد  هک  یئاھنآ  مھ  فرط  نآ  زا  دـننزب ، یفرح  کی  اھیئاکیرمآ  تسا . ویرانـس  کی  ریخا  یتاغیلبت  لاجنج  رورت و  یهلئـسم  نیا 

کی دنریگب و  راک  هب  مھ  ار  هقطنم  جراخ  هقطنم و  رد  ناشناگتـسباو  زا  ناشدوخ ، نوگانوگ  لماوع  دنزادنیب ؛ هار  ایند  رد  ار  یـسایس  یزاب  کی  دنزب -  نیا  دھدب ، ساپ  نآ  هک 

یروھمج دننادب  و  تسیچ . ویرانس  نیا  یهنحص  تشپ  مینیبب  مینکیم  تبقارم  ام  مینکیم . دصر  تقد  اب  ام  هتبلا  تسا . یئاکیرمآ  یویرانـس  کی  نیا  دننک ؛ تسرد  لاجنج 

یئاسانـش یدودـح  ات  ار  تاین  نیا  ام  دراد . دوجو  یایناطیـش  تاین  اعطق  درک . دـھاوخ  هلباقم  ناوت  یهمھ  اب  یمحازم ، برخم و  تکرح  رھ  اـب  یاهئطوت ، رھ  اـب  یمالـسا 

لئاسم هک  تسا  نیا  الامتحا  ناشیئادـتبا  یاھفدـھ  زا  یکی  هتبلا  دـننکب . دـنھاوخیم  راـک  هچ  اـھنیا  مینیبب  مینکیم  هاـگن  اـم  درک . میھاوخ  یئاسانـش  مھ  رتشیب  میدرک ،

دنراد تیرتسا » لاو   » حتف شبنج  نیا  زا  دـننکیم ؛ عافد  دـنراد  مدرم  هدـمآ ، دوجو  هب  زورما  هک  یمیظع  تکرح  نیا  زا  روشک ، داتـشھ  رد  دـنھدب . رارق  عاعـشلاتحت  ار  اکیرمآ 

نیا تسا ، مزینویھـص  یهطلـس  زا  یـشان  ناشتالکـشم  دنمھفب  هک  یزور  نآ  اپورا  یاھتلم  انئمطم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  دـننکیم ؛ تیامح 

. دش دھاوخ  مھ  دیدشت  اھتکرح 

یهکبـش یاھتـسایس  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دراد ، دوجو  ایلاتیا  لثم  ناملآ ، لثم  هسنارف ، لثم  سیلگنا ، لـثم  یئاـپورا ، یاـھروشک  رد  هک  یتالکـشم  زا  یرایـسب  زورما 

اکیرمآ رد  دنربیم . باسح  دننزیم و  مشچ  دندایز ، ایند  رد  هک  تسینویھص  نارادیناپمک  نارادهیامرس و  زا  اھنیا  تسا . مکاح  اھروشک  نیا  یاھتلود  رب  یتسینویھص  ثیبخ 

هچ اـھتلم -  یتـقو  تسا . روج  نیمھ  شیب  مک و  مھ  اـپورا  رد  تساـکیرمآ . نادـنمتردق  نیب  رد  لومعم  یهویـش  کـی  اھتـسینویھص ، هب  یئوگقلمت  تسا . روج  نیمھ  مھ 

، دـش دـھاوخ  رتشیب  ناشهزیگنا  انیقی  تسا ، هکبـش  نیا  ینمیرھا  یناطیـش و  یهطلـس  زا  یـشان  اھیتخبدـب  نیا  زا  یلیخ  هک  دـننادب  اپورا -  یاھتلم  هچ  اـکیرمآ ، تلم 

کی وگاکیـش  رد  نیا  زا  لبق  لاس  دـنچ  دراد ؛ مھ  هقباس  هک  دـنک -  بوکرـس  ار  مدرم  شترا ، اب  هکلب  سیلپ ، اب  اکیرمآ  زورما  تسا  نکمم  دـش . دـھاوخ  رتدـیدش  ناـشتکرح 

بوکرـس ار  مدرم  دـننکیم ، دراو  ار  شترا  دـنرادن ؛ یئابا  چـیھ  شوب -  زا  لبق  یهعومجم  نآ  تیمکاح  دوب ، نوتنیلک  نامز  منامگ  دـندرک ؛ دراو  ار  شترا  دـمآ ، دوجو  هب  یتکرح 

دھاوخ هلعـش  نانچنآ  یزور  کی  دنام و  دھاوخ  یرتسکاخ  ریز  شتآ  دوریمن ؛ نیب  زا  اما  دوشیم ، بوکرـس  تکرح  نیا  دننکیم ؛ تخـس  یاھنادنز  دنـشکیم ، دننزیم ، دننکیم ،

. درک دھاوخ  رتسکاخ  دنازوس و  دھاوخ  ار  یرادهیامرس  یرابکتسا و  یلاشوپ  یانب  نیا  یهمھ  هک  دیشک 

نارگراثیا  / ١٣٩٠/١٢/١٠ ادھش و  هداوناخ  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینیشنبقع هب  دنروایب ، رد  وناز  هب  دننک ، عناق  ار  ناریا  تلم  دنناوتب  مسینویھص  نامزاس  هب  یهتسباو  یدوھی  ناروختفم  نارادهیامرس و  مسینویھص و  برغ و  اکیرمآ و  رگا 

نیا زور  کی  تسا . نیا  یارب  اھشالت  یهمھ  تسا . نیا  فدھ  میدناشن . ناشدوخ  یاج  رس  ام  دندوب ، ورـشیپ  تلم  هک  ار  اھنیا  دینیبب ، دنیوگب : ایند  هب  دنناوتیم  دننک ، راداو 

هب هچ -  میرحت  هچ ، میرحت  هچ ، میرحت  یزکرم ، کناب  میرحت  تفن ، میرحت  مینک -  میرحت  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  دنیوگیم . انلع  احیرص و  زورما  دندرکیم ؛ نامتک  دنتفگیمن ، ار 

ناریا تلم  هکنیا  یارب  دتفیب ؟ یقافتا  هچ  هک  رگید . یهمانعطق  شرـس  تشپ  رگید ، یهمانعطق  شرـس  تشپ  مینک ، رداص  همانعطق  للم  نامزاس  تینما  یاروش  یهلیـسو 

. تسا هدش  رتممصم  رتتماقتسااب و  رتهدنز ، رتباداش ، ناریا  تلم  هتشذگ ، هچرھ  تسا ؛ بیجع  دوشب . هتسخ 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، دھدیم تھج  یتسینویھص  گرزب  یهکبش  کی  عقاو  رد  ار  ایند  یاھربخ  یهمھ  زورما  هک  دینک -  هعجارم  یتسینویھص  یاھیرازگربخ  هناگیب و  یاھویدار  هب  زورما  رگا  امش 

تالکشم بخ ، دنھد . ناشن  ینارحب  ار  روشک  عضو  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دینیبیم  دننکیم -  رـشتنم  ار  ناشدوخ  لیم  باب  یاھربخ  دنکیم ؛ هزیلاناک  ناشدوخ  لوق  هب 

تاغیلبت نادرگهنحـص  هک  یئاپورا  یاھروشک  نآ  دوخ  زورما  تسین ؟ زورما  اـیند  یاـجک  تسھ ؛ یراـکیب  لکـشم  تسھ ، ینارگ  تسین ؟ روشک  مادـک  رد  تسھ ؛ روشک  رد 

یراچان و یور  زا  هصرع ، رد  دنیآیم  مدرم  روشک ، دنچ  رد  ای  اھروشک  نیا  زا  یکی  رد  راب ، کی  زور  دنچ  رھ  دناهتفر . ورف  تالکـشم  رد  هرخرخ  ات  دنایمالـسا ، یروھمج  هیلع 

. دننکیم ناھنپ  دنناوتب ، ات  ار  اھنیا  هتبلا  دنریگیم . رارق  ناشیتینما  یاھورین  مجاھت  دروم  دنشکیم و  داد  یریزگان 

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ار اھنآ  یللملانیب  نایماح  تسینویھص و  یهدنرد  یاھگرگ  یهنابصاغ  لمع  دیاین و  هاتوک  یاهظحل  نیطـسلف  یهلئـسم  رد  دوخ  یهزیگنا  زا  دیاب  مالـسا  یایند  میدقتعم  ام 

اھتسینویھص نیطسلف و  نابصاغ  فرط  رد  تسا ؛ هیضق  فرط  کی  وا  دوخ  تسین ، یجنایم  اکیرمآ  عقاو  رد  هک  اکیرمآ -  یرگیجنایم  اب  حالطـصا  هب  تارکاذم  نیا  دنک . موکحم 

. دماجنین نیطسلف  زرابم  ناناملسم  ندش  یوزنم  نیطسلف و  مدرم  هب  رتشیب  ملظ  هب  دراد -  رارق 

رطف  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

دنھاوخیم دنایضاران ، عضو  نیا  زا  هقطنم  عجترم  یاھورین  اھتردقربا و  نوچ  تسا . هدمآ  راک  رـس  رب  مدرم  ارآ  یرالاسمدرم و  نیزاوم  اب  یتموکح  کی  یتلود ، کی  قارع ، رد 

یتاحیلست یـسایس و  یلام و  یاھینابیتشپ  کمک و  زا  انیقی  راکتیانج ، مسیرورت  نیا  اھراتـشک ، نیا  تاراجفنا ، نیا  دورب . نیئاپ  قارع  مدرم  یولگ  زا  شوخ  بآ  دنراذگن 

، یقارع نارادمتـسایس  تسا  مزال  مھ  اجنیا  دنکب . ار  شدوخ  یگدنز  قارع  تلم  دنراذگب  دنھاوخیمن  هک  تسا ، هدش  یـشان  یاهقطنمارف  یاهقطنم و  یاھتردـق  زا  یخرب 

گنج یلخاد و  تافالتخا  بقاوع  دننیبب  و  تسھ ؛ رگید  یاھروشک  زا  یخرب  رد  هک  ار  یتیعـضو  دـننیبب  درک ، برع و  ینـس ، هعیـش و  یقارع ، یاھھورگ  یقارع ، نالوئـسم 

اب دناهتـسشن  لیئارـسا  نابـصاغ  یتسینویھـص و  میژر  اـیاضق ، نیا  یهمھ  رد  دـنکیم . هاـبت  ار  تلم  کـی  یهدـنیآ  دـنکیم ، دوباـن  ار  روـشک  کـی  یاـھتخاسریز  هـک  ار  یلخاد 

؟ تسا اور  نیا  ایآ  دننکیم . شیاسآ  یتحار و  ساسحا  دننکیم و  اشامت  ار  تیعضو  نیا  یدونشخ 

ناریا  / ١٣٩٢/٠٧/١٣ یمالسا  یروھمج  شترا  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

یقطنمریغ و یتلود  نیبرتربدوخ ، یتلود  مینادـیم ؛ دامتعا  لباقریغ  یتلود  ار  اکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  تلود  اـم  میرادـن . یداـمتعا  چـیھ  اـھنآ  هب  مینیبدـب ؛ اـھییاکیرمآ  هب 

یتسینویھـص یهکبـش  عورـشمان  عفاـنم  اھهتـساوخ و  تیاـعر  رطاـخهب  هـک  یللملانـیب -  مسینویھـص  یهکبـش  رادـتقا  فرـصت و  یهـجنپ  رد  تخـس  یتـلود  نکـشدھع ،

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 5 
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هک یلاح  رد  اکیرمآ ، عفانم  دنراذگیم  ار  شمسا  دنھدب ؛ ناشن  شمرن  وا  لباقم  رد  دننک ، تاشامم  نیطسلف  یهدننکلاغـشا  یلعج  بصاغ و  میژر  اب  دنروبجم  یللملانیب 

میژر هب  دریگیم و  جاب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  ایند  یهمھ  زا  دراد ؛ تافانم  دـنھدیم ، ماجنا  یلعج  میژر  نآ ]  ] زا تیامح  رد  اھنیا  زورما  هچنآ  اب  اکیرمآ  یلم  عفانم  یلکب 

. مینکیم هدھاشم  میراد  ام  ار  قیاقح  نیا  دھدیم ؛ جاب  یتسینویھص  یلعج 

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

الاو تسا ؛ نیا  اھنآ  ىهلئسم  دناهتفرگ . تسد  رد  ار  اھنیا  تایح  گر  هک  تسا  تسینویھص  نارادهیامرس  ىهکبش  نتشادھگن  ىضار  تارـضح ، نیا  ىارب  ىلـصا  ىهلئـسم 

؛ تسینویھـص نارادهیامرـس  ىهکبـش  تسد  هب  دناهداد  ار  ناشتایح  گر  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  ناشیارب  هچنآ  دراد ؟ اھنیا  ىارب  ىتیمھا  هچ  دـشابن ، ای  دـشاب  لیئارـسا 

ىماقم و ىهوشر  دـنریگیم ؛ لوپ  مھ ] اھنآ   - ] دـنھدیم اھنآ  هب  لوپ  ىلوپ ، ىهوشر  دـنھدیم -  هوشر  دـننکیم ؛ دـیدھت  ار  اھنیا  مھ  دـنھدیم ، هوشر  اـھنیا  هب  مھ  هک  ىیاـھنآ 

ترازو و لثم  ىروھمج ، تسایر  لثم  ىلاع -  تاماقم  هب  ندیـسر  زا  دـننکن ، تخاپ  تخاس و  دـنراد  تسد  رد  ار  اکیرمآ  داصتقا  ضبن  هک  اھنآ  اب  رگا  دـنھدیم و  ماـقم  ىهدـعو 

دیدھت ای  دننکیم ، ناشدیدھت  دننکب  لمع  کانرطخ  ىهکبش  نآ  لیم  فالخ  رب  اھنیا  هچنانچرگا  دننکیم ؛ مھ  دیدھت  تسا . نیا  ناشیارب  هلئـسم  تسین ؛ ىربخ  اھنیا -  دننام 

مھتم ار  ىکی  دـیاهدید ؛ لاـس  دـنچ  نیا  رد  ىیاـکیرمآ  ىگدـنز  رد  ار  اـھنیا  هک  مینکیم ! تسرد  ىیاوـسر  امـش  ىارب  اـی  افعتـسا ، هب  مینکیم  راداو  ار  امـش  هکنیا  هـب  دـننکیم 

، ناگرزب اـسور و  نیا  زا  دـننکیم ؛ رورت  مھ  ار  ىکی  دـننکیم ، افعتـسا  هب  راداو  ار  ىکی  دـننکیم ، تسرد  ىـسنج  داـسف  ىارجاـم  ىکی  ىارب  دـننکیم ، ماندـب  ار  ىکی  دـننکیم ،

! تسا زاب  اھنآ  تسد  دندرک ؛ مھ  رورت  ار  ىناسک 

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

همھ یهدـھعهب  هک  تسا  یاهفیظو  کـی  نیا  نم  رظن  هب  ناربکتـسم . اـب  یهزراـبم  داـھج و  مالـسا  افعـض ؛ هب  تمحر  مالـسا  مینک ؛ یفرعم  ار  یگدـنز  نـتم  رد  دراو  مالـسا 

دناهداد رارق  ناشدوخ  تالمح  جامآ  ار  مالسا  زورما  هکنیا  دننکب . لابند  ار  فدھ  نیا  دیاب  ام  یهیملع  یاھهزوح  ام ، یملع  یاھهاگتـسد  ام ، یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  تسا ؛

اھنیا تسا ؛ صخـشم  دنتـسھ ؛ ییاھنایرج  هچ  ییاھهاگتـسد و  هچ  دنتـسھ و  یناسک  هچ  تسا  صخـشم  دـناهداد ، رارق  جامآ  هک  مھ  یناسک  نآ  تسا ؛] نیا  رطاـخهب  ]

زورما هک  یدوھی -  ریغ  تسینویھص  دنتسین  مھ  یدوھی  تسینویھص  رگا  و  یدوھی ، تسینویھص  ابلاغ  یداصتقا  یسایس و  روز  رز و  دنمتردق  یهعومجم  کی  هب  یهتـسباو 

هک اھناوج  نھذ  رد  ایند و  مدرم  نھذ  رد  مینک  حرطم  ار  لاوس  نیا  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  ام  اھنیا  لباقم  رد  دنتـسھ . میراد -  یدوھی  ریغ  یاھتسینویھـص  ایند  رد 

. میراذگب اھنیا  رایتخا  رد  ار  یعقاو  مالسا  تقونآ  دننکیم ؛ هلمح  همھنیا  مالسا  هب  ارچ  دینیبب  دینک ، رکف 

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

صوصخب دنراد ؛ طلست  یبرغ  یاھتردق  رب  اھتلود و  رب  هک  تسا  یتسینویھص  تیناسنا  زا  رود  کانرطخ و  یهکبش  اھنآ  سار  رد  دنتـسھ ؛ ییاورپیب  نانمـشد  ام  نانمـشد 

یاھرادلوپ دـنراجت ، هک  تسا - ییاکیرمآ  رابکتـسا  یهعومجم  زا  یاهشوگ  کی  یتسینویھـص  میژر  دوخ  یتسینویھـص ؛ میژر  هن   - یتسینویھـص یهکبـش  اـھییاکیرمآ . رب 

رب دنطلـسم ، اـکیرمآ  تلود  رب  دنطلـسم ؛ اـھروشک  زا  یرایـسب  رب  هنافـساتم  تسا ، اـھنیا  تسد  اـیند  یاـھکناب  تسا ، اـھنیا  تـسد  اـیند  تاـغیلبت  دـنیایند ، کـی  یهـجرد 

لیم قبطرب  دننکیم ، لمع  اھنآ  رظن  قبط  اھییاکیرمآ  دوب . رادـیب  دـیاب  اھنیا  لباقم  رد  دنطلـسم ؛ ییاپورا  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسایـس  رب  دنطلـسم ، اکیرمآ  تسایس 

. دننکیم لمع  اھنآ 

اوق  / ٠٧/٠۶/١٣٩۵ لک  هدنامرف  اب  شترا  (ص ) ایبنالامتاخ ییاوھ  دنفادپ  هاگرارق  ناھدنامرف  رادید 

اب هک  تسا  هناملاظ  یاھهشیدـنا  اب  رگهعدـخ و  ثیبخ و  یاهھبج  مینکیم ، دای  یناھج » مسینویھـص   » ای هطلـس » ماظن   » نوچمھ یریباعت  اب  نآ  زا  هک  ام  لـباقم  یهھبج 

. دراد ینمشد  ناریا ، تلم  نتفرن  روز  فرح  راب  ریز  و  لالقتسا ، ینید ، تاداقتعا  لصا 

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

یهمھ رد  بـالقنا  زا  سپ  ناریا  تلم  اھتسینویھـص ، یاهناـسر  یروتارپـما  اھتردـقربا و  یهمھ  یهفقویب  موـجھ  دوـجو  اـب  دـندرک : ناـشنرطاخ  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

. تسا هتفر  شیپ  هب  اھهنیمز 

رایـسب قمع  اب  زورما  ناناوج  میاهتفر و  شیپ  هب  تسا ، هارمھ  هدـنب  یهغدـغد  ینارگن و  تیـساسح و  اب  هک  گـنھرف  یهنیمز  رد  یتح  دـندوزفا : یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنتسھ فلتخم  یاھهصرع  رد  یناشفناج  عافد و  یهدامآ  بالقنا ، لیاوا  ناناوج  زا  رتشیب 

مالسلامھیلع  / ١٢/٢٩/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یبرغ گنھرف  رد  الاو  میوگیم ؛ ار  نامدوخ  یاھیلخاد  تسا ؛ نز  فیعـضت  هکلب ]  ] تسین نز  هب  مارتحا  طقفهن  هک  دننزیم  ییاھفرح  نز  قوقح  زا  عافد  ناونعهب  یاهدـع  کی 

نز دنزیرب ؛ مھ  هب  دننزب و  مھ  هب  ار  یرشب  یهعماج  دنھاوخیم  الصا  هک  تسا  اھتسینویھـص  یهئطوت  نیقی ، هب  کیدزن  لامتحا  هب  دایز و  لامتحا  هب  اھراک  نیا  هک  ییاپورا 

هچ  - ام یمالسا  طیحم  رد  اما  تسا ، یرگید  یهلئسم  اھنآ  یهلئسم  میرادن ، یراک  ار  اھنآ  تسا ، اھنآ  یهئطوت  هک  نیا  دنھدب ؛ رارق  درم  ذاذتلا  یهیام  عاتم  کی  تروصهب  ار 

نیا هک  دننکیم  حرطم  نز  یارب  ار  یتاعقوت  ار ، یفیاظو  کی  ار ، ییاھزیچ  کی  دننکب ، تیامح  نز  زا  هکنیا  یارب  رگید - یمالسا  یاھطیحم  یـضعب  رد  هچ  ام ، روشک  لخاد  رد 

راک ایناث  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دھدیمن ؟ هزاجا  یـسک  هچ  الوا  دنک ؛ راک  لزنم  زا  نوریب  رد  نز  دـیھدیمن  هزاجا  ارچ  دـنیوگیم  الثم ] . ] تسا نز  ندرک  کچوک  نیا  تسا ، نز  ریقحت 

نیا تلادـع  یانعم  تسا ؟ نیا  تلادـع  یانعم  میناردـب ؟ هقی  وا  یارب  اـم  هک  نز  یارب  تسا  ناـش  کـی  هرادا ، نـالف  یـسیوننیشام  دـینک  ضرف  ینعی  لزنم ، نوریب  رد  ندرک 

. تسا نیا  تلادع  میھدب ؛ شرورپ  ار  نآ  مینادب و  ردق  میسانشب ، ار  نآ  هداد ، رارق  یدوجوم  رھ  تاذ  ( ۴) نومک رد  لاعتم  یادخ  ار  هچنآ  هک  تسا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زا یھاتوک  تدـم  فرظ  رد  ار  مویناروا  یزاسینغ  دـناوتیم  هک  یناریا  ناوج  منکیم : ضرع  هدـنب  میرادـن ؛ هتفرـشیپ  یاـھرازبا  میرادـن ، نردـم  یاـھرازبا  اـم  دـنیوگیم  یـضعب 

لکـشم یهدـمع  هک  ماهتفگ  یموـمع  ینارنخـس  رد  ار  نیا  نم  و  تفرگ ؛ ماـجنا  روـشک  رد  هک  دوـب  یگرزب  رایـسب  راـک  نیا  هـک   - دـناسرب دـصرد  تـسیب  هـب  دـصرد  مـینوهس 

دـصرد تسیب  هب  ار  مویناروا  یزاسینغ  هک  درک  ادـیپ  ار  ییاناوت  نیا  یروشک  یتقو  تسا ؛ دـصرد  تسیب  اب  دـصرد  مینوهس  ای  دـصرد  هس  نامھ  نیب  مویناروا ، یزاسینغ 

میدوب دـھاش  ام  هک  یھاتوک  تدـم  رد  اـم ، دنمـشناد  ناـناوج  ار ، راـک  لکـشم  یهعطق  نیا  تسا ؛ اـجنیا  رد  لکـشم  یهدـمع  دورب ؛ دـصرد  ات ٩٩  دـناوتیم  یتحارب  دـناسرب ،

ماجنا ار  یمیظع  یملع  تکرح  روجنیا  دناوتیم  هک  یناوج  نآ  دنناسرب - دـصرد  تسیب  هب  دـصرد  مینوهس  زا  ار  یزاسینغ  دـننک و  یط  ار  هار  نیا  دنتـسناوت  و  دـندنارذگ ] ]

اب نم  دیوگیم  تسینویھص  یماظن  ریدم  تسینویھص ، رـسفا  هک  دنکب  یراک  یللملانیب  تخـس  رایـسب  یاھمیرحت  دوجو  اب  امیپاوھ  کشوم و  تخاس  رد  دناوتیم  ای  دھدب ،

، دنک تسرد  کشوم  روجنآ  دناوتیم  هک  یناوج  بخ  دنداد ؛ ماجنا  یگرزب  راک  اھنیا ] ، ] مرادـب زاب  دـندرک  اھنیا  هک  یراک  نیـسحت  زا  ار  مدوخ  مناوتیمن  اما  منمـشد ، اھیناریا 

هب دصرد  مینوهس  زا  ار  مویناروا  یزاسینغ  دناوتیم  دـناسرتب ، ار  نمـشد  دـنک ، تسرد  هتفرـشیپ  حالـس  دـنک ، تسرد  یماظن  حالـس  روجنآ  دـنک ، تسرد  امیپاوھ  روجنآ 

؛ دراد ار  شاییاناوت  ام  ناوج  دـناوتیمن ؟ ارچ  دربب ؟ شیپ  دـھدب و  تفرـشیپ  رگید  عوضوم  نـالف  اـی  وردوخ  دـیلوت  یارب  ار  نیـشام  دـناوتیمن  ناوج  نیا  دـناسرب ، دـصرد  تسیب 

. میھدب ماجنا  میناوتیم  ار  اھراک  یلیخ  اھراک ؛ نیا  یارب  تسا  هدامآ  یناریا ، یهدرکلیصحت  دادعتسااب و  داوساب و  ناوج  لاعف  رکفتم و  زغم  ام ، یناسنا  یورین 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 6 
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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 

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

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

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

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

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

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

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

. یمالسا یاھروشک  نیب  تسا 

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

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

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

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

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

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

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

...

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

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

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

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

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

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

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

. دناهداتسیا اھتسینویھص  یاھتثابخ  لباقم 

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

و روشک ، ترازو  زا  یماظتنا ، یورین  زا  هیئاضق ، یهوق  زا  شمارآ ، نالوئسم  تینما ، نالوئسم  تاباختنا ، رد  تسا . مھم  رایـسب  روشک  نیا  یارب  شمارآ  تینما و  یهلئـسم 

دھاوخ هجاوم  تخـس  شنکاو  لمعلاسکع و  اب  اعطق  دنکب ، مایق  دھاوخب  روشک  نیا  تینما  هیلع  یـسک  رگا  دننکب . ظفح  ار  تینما  هک  دننکب  تبقارم  همھ  دیاب  هیقب  هیقب و 

یروھمج هک  داـتفا  رکف  هب  لاـس ٨٨  رد  منک ، وروریز  متـسناوت  رـالد  نویلیم  هد  اـب  ار  ناتـسجرگ  نم  تفگ  هک  ثیبخ  ییاـکیرمآ  رادلوپ  تسینویھـص  نآ  دـننادب . ار  نیا  دـش ؛

تمظع نیا  اب  ناریا  تلم  ار ، تمظع  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  هک  دسریم  اجک  هب  تخانش  رد  تقامح  نیا  قیبطت و  رد  یاطخ  نیا  دینیبب  دنک .]  ] یروجنیا مھ  ار  یمالسا 

؛ تسا روجنیمھ  مھ  زورما  یلم . مزع  هدارا و  مکحتـسم  راوید  اب  دندرک  دروخرب  بخ  دننکب ؛ راک  دنراذگب و  رثا  دـنھاوخب  ایند و  مدـنچ  تسد  یاھروشک  اب  دـننک  هسیاقم  ار 

رد مھدـیم ؛ تیمھا  روـشک  نیا  تینما  هب  مدرم ، عـبتهب  مھ  ریقح  نیا  دـنھدیم ، تـیمھا  تـینما  هـب  مدرم  تـسا ، مـھم  یلیخ  روـشک  نـیا  یارب  تـینما  هـک  دـننادب  ار  نـیا 

. دروخ دھاوخ  یلیس  دنادب  اعطق  دنکب ، یطخت  هار  نیا  زا  هک  یسکرھ  و  دنامب ؛ ظوفحم  لماک  تروصهب  تینما  دیاب  تاباختنا 

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

امـش اـکیرمآ  یتلود  یاھهاگتـسد  زا  اـھروشک ، نالوئـسم  ینعی  مینکیم  ضرع  هک  همھ  مینکب . ضرع  ار  نیا  تسا ؛ امـش  تاـباختنا  نیا  هب  ناشمـشچ  اـیند  رد  مھ  همھ 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 7 
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 - یتسینویھص میژر  یهتـسکشندرگ  ( ١) ریزوتسخن نآ  ات  دنتـسھ ، اکیرمآ  ورهلابند  هک  هقطنم  نیا  رد  ییاھتلود  ات  ییاـپورا ، یاـھروشک  ییاـپورا و  یاھتردـق  اـت  دـیریگب ،

تاـباختنا یهصرع  دراو  یاهیحور  هچ  اـب  دـیوشیم ، نادـیم  دراو  یمجح  هچ  اـب  دـیوشیم و  نادـیم  دراو  هنوـگچ  هعمج  زور  امـش  هک  تسا  نیا  هب  ناشمـشچ  اـھنیا - یهمھ 

. دننکیم هاگن  دنراد  همھ  دیوشیم ؛

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نارادفرط دـمآ ؛ دوجو  هب  اـیند  زا  یمیظع  شخب  کـی  رد  یمیـسقت  کـی  عقاورد  دروآ ؛ دوجو  هب  اـیند  رد  یمیظع  یهلزلز  کـی  بـالقنا  یزوریپ  بخ  هک  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

؛ اھتسینویھـص نایرج  لثم  تردق  نوگانوگ  یاھنایرج  ای  زور  نآ  یوروش  اکیرمآ و  ینعی  زور  نآ  گرزب  یاھتردق  زا  دندوب  ترابع  بالقنا  نانمـشد  بالقنا . نانمـشد  بالقنا و 

یمیظع فص  کی  بالقنا ، نانمشد  دندش  اھنیا  دنایـساسا ؛ لئاسم  رد  ریگمیمـصت  دنربیم و  ار  اھتلود  دنروآیم ، ار  اھتلود  یبرغ ، یاھروشک  رد  هک  ییاھیناپمک  نایرج 

یایاضق زا  هک  ناملـسم  ریغ  یاھتلم  یخرب  یتح  ناملـسم ، یاھتلم  اـھتلم ، زا  یرایـسب  لـباقم ، رد  اـما  دـندرک ؛ رطخ  ساـسحا  اـھنیا  دـمآ ؛ دوجو  هب  بـالقنا  نانمـشد  زا 

. دراد همادا  نیا  مھ  زورما  ات  میدرک ، هدـھاشم  فلتخم  یاھروشک  رد  ام  ار  نیا  هک  بالقنا ؛ لاعف  رایـسب  رادفرط  اـضعب  رادفرط و  دـنمهقالع ، دـندش  دـندش ، علطم  بـالقنا 

دعب دتفایم . قافتا  دراد  هچ  دنھدب  صیخشت  تسرد  دنتسناوتن  دندش ، هجیگرس  راچد  اھتردق  لوا ، هتبلا  دش . عورش  لوا  زور  زا  اھشنکاو  دش ؛ عورش  اعبط  اھشنکاو  بخ ،

هتبلا دـش ؛ یحارط  هدـش ، ینمـشد  لاـس  نـیا ٣٨  لوـط  رد  هـچنآ  بـالقنا و  هـیلع  دـش  عورـش  لوا  زور  زا  اھینمـشد  دـندرک ، ادـیپ  ار  ناـشدوخ  دـندمآ ، دوـخ  هـب  هـکنیا  زا 

و دناهدوب . زورما - ات  لوا  زور  زا   - ندرک یھدنامزاس  لوغشم  ندرک و  رکف  لوغشم  ناشدوخ  یاھهعومجم  رد  دناهدرکن و  ییامنور  زونھ  هک  تسھ  مھ  یرگید  یاھینمـشد 

زا دعب  تسا ، هدش  زوریپ  تدم  نیا  رد  شنانمشد  یاھینمـشد  یهمھ  رب  ناریا  تلم  دناهدروخ . تسکـش  اھینمـشد  نیا  رد  هللادمحب  هک  منک  ضرع  هصالخ  روطهب  بخ 

. دوب دھاوخ  نیمھ  هللااشنا  مھ  نیا 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم تسا ، مھم  ناـمیاج  میتـسھ ، یباذـج  روشک  اـم  دـینادب . رتـشیب  اـما ] [ ؛ دـینادیم امـش  یهمھ  هتبلا  دـینادب .]  ] امـش ار  نیا  تسا ؛ یباذـج  روـشک  روـشک ، نیا 

دصرد دنچ  مییایند ، تیعمج  دصرد  کی  ام  متفگ  هسلج  نیا  رد  یتقو  کی هدـنب  تسا . مھم  نامینیمزریز  عبانم  تسا ، مھم  نامیمیلقا  لئاسم  تسا ، مھم  نامیتسیز 

یورین یاراد ] ، ] اـھنیا رب  یهوـالع  تسا ؛ هتفخ  اـجنیا  رد  یمیظع  تورث  کـی  دوخ ؛ یاـج  هب  زاـگ  تفن و  ـالاح  تسا ؛ اـم  روـشک  رد  اـیند  یلـصا  یاـھزلف  یـساسا  تاـناکما 

یناسآهب یمرنو  برچ یهمقل  نینچ  کی  زا  تسا ، اـجنآ  اـجنیا و  هب  یزادـناتسد  ناـشراک  هک  ییاھتردـق  تسا . یباذـج  روشک  روشک ، نیا  تسا . یاهداـعلاقوف  یناـسنا 

نیا تسا ، هناھب  رشب  قوقح  تسا ؛ هناھب  اھنیا  نیاربانب  دراذگیمن . یمالسا  بالقنا  هتبلا  میراذگیمن ؛ هک  دورب ، نییاپ  شیولگ  زا  میراذگن  هکنیا  رگم  دنرذگب ؛ دنتسین  رـضاح 

اھنیا دـننزیم . هک  ییاـھفرح  یهیقب  روـطنیمھ ]  ] و تسا ؛ هناـھب  مـسیرورت  تـسا ، هناـھب  تـسھ - اـم  هـیلع  اـھییاکیرمآ  یاھراعـش  رد  اریخا  هـک   - هـقطنم ندرک  تاـبثیب 

اب الـصا  لوا ، زا  تسا و  مسیرورت  رداـم  مسیرورت و  زغم  هک  دنتـسھ  یتسینویھـص  میژر  لـثم  یروشک  کـی  یماـح  مھ  دـنرورپتسیرورت ، مھ  دنتـسیرورت ، مھ  ناـشدوخ ،

اکیرمآ اب  دنتـسین . بوخ  یمالـسا  ماظن  اب  اھنیا  تسا ؛ هناھب  همھ  اـھنیا  نیارباـنب  دنتـسھ . وا  یماـح  اـھنیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ملظ  اـب  راتـشک و  اـب  هدـمآ ، دوجو  هب  مسیرورت 

. مییوگب ار  بلاطم  دیاب  نشور  حیرص و  دز ؛ دیابن  دوشب ، یناسک  یهدافتساوس  یهیام  اھهنیمز  نیا  رد  هک  ولھپود  مھبم و  یاھفرح  دمآ ؛ رانک  دوشیمن 

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 

یمالسا  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یراک  نیا  هنافـساتم  تسا ؛ نیطـسلف  مھم  یهلئـسم  ندرپس  یـشومارف  هب  ندرک و  گنرمک  دـنکیم ، دـیدھت  ار  مالـسا  یایند  زورما  هک  یگرزب  یاھرطخ  زا  یکی 

یهلئسم دوشب ، هتفرگ  هدیدان  نیطسلف  یهیـضق  هک  دننکیم  لمع  یروج  دننزیم ، فرح  یروج  دننکیم ، یـشم  یروج  ناملـسم  یاھروشک  زا  یـضعب  دریگیم . ماجنا  دراد 

؛ تسا هدـش  بصغ  هرـسکی  یمالـسا ، روشک  کی  تسا . مالـسا  یاـیند  لوا  یهلئـسم  نیطـسلف  تسا . یگرزب  رطخ  یلیخ  نیا  دوشب . هدرپس  یـشومارف  هب  نیطـسلف 

هک مھ  اھینیطـسلف  زا  ییاھنآ  تسا ؛ هدـش  هدـنار  نوریب  دوخ  یهناخ  زا  تلم  کی  تسا ؛ روشک  کی  ثحب  تسین ، اتـسور  کی  ای  رھـش  کی  ای  کچوک  نیمزرـس  کی  ثحب 

نیا دنتسھ . راشف  لیلذت و  ریقحت و  راتـشک و  تشک و  ضرعم  رد  مئاد  دننکیم . یگدنز  راشف  لامک  اب  ترـسع ، لامک  اب  دننکیم ، یگدنز  نیطـسلف  نیمزرـس  دوخ  رد  زورما 

؟ تسا یکچوک  یهلئسم 

ادیپ طلـست  نیملـسم  نیمزرـس  رب  ینمـشد  یتقو  هک  درادن  دوجو  یدیدرت  رگید - بھاذم  یهیقب  دیاش  هعیـش و  هقف  هچ  تنـسلھا ، بھاذم  هقف  هچ   - مالـسا هقف  رب  انب   

مالـسا یایند  یهمھ  یارب  تسینویھـص  میژر  اب  یهزرابم  زورما  تسا . نکمم  هک  داھج  زا  یلکـش  رھ  هب  دننک ؛ داھج  وا  اب  دـننک ، هزرابم  وا  اب  هک  تسا  همھ  یهفیظو  درک ،

هب دراد  جایتحا  داحتا ، هب  دراد  جایتحا  مالسا  یایند  لاحرھهب  تسا ؛]  ] رایشھ رادیب و  دروم  نیا  رد  ام  تلم  هللادمحب  دننزیم ؟ زاب  رس  هفیظو  نیا  زا  ارچ  تسا . مزال  بجاو و 

. یلدمھ هب  دراد  جایتحا  فالتئا ،

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمالسا تما  جح ، رد  تسا . نیا  شزار  ( ٣ ،) ار تئاربیب  جح  دنرادن  لوبق  هک  دنتفگ  نومضم  نیا  هب  راوگرزب  ماما  میدرک و  دیکات  همھنیا  نآ  یور  ام  هک  تئارب  یهلئسم  نیا 

یرگید روج  دـننک ، رکف  یرگید  روج  تسا  نکمم  اھتلود  بوعـش . اھتلم ، اقآ ؟ یـسک  هچ  قافتا  لوبق و  دروم  دـنک ؛ نایب  ار  دوخ  لوبق  قافتا و  دروم  حیحـص و  عضاوم  دـناوتیم 

. تسا رگید  زیچ  اھتلم  لد  اما  دـننکیم - تکرح  دـنریگیم و  شیپ  رد  ناشیاھتلم  تساوخ  زا  ریغ  یھار  هنافـساتم  ناملـسم  یاـھتلود  زا  یلیخ  مینیبیم  هک   - دـننکب لـمع 

. دننک زاربا  فلتخم  یایاضق  رد  ار  دوخ  عضوم  دنناوتیم  اھتلم  هک  تسا  ییاج  اجنیا 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 8 
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؛ تسا هدوب  حرطم  هشیمھ  ریخا - لاـس  داـتفھ  تصـش   - لاـس اـھهد  نیا  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا . یمھم  یهلئـسم  دریگن ؛ رارق  تلفغ  دروم  نیطـسلف  یهلئـسم 

رطاخهب دنھدیم و  ناشن  دـنراد  اھتسینویھـص  هک  ( ۶) یتنعلم تثاـبخ و  رطاـخهب  تسا ، حرطم  رتشیب  هک  تسا  یدراوم  نآ  وزج  زاـب  زورما  و  رتمک ؛ یھاـگ  رتشیب ، یھاـگ 

. تسا نیطسلف  یهلئسم  یلصا  روحم  تسا ، نیطسلف  یهلئسم  مالسا  ناھج  لئاسم  یهدمع  روحم  زورما  لاحرھهب  یمالسا . یاھروشک  یاسور  زا  یضعب  تنایخ 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

موجھ ربارب  رد  ام  تسا . نانمـشد  یهنامحریب  موجھ  ام و  تلفغ  هدمع ، لماع  یـسایس . ینماان  و  یونعم ، یقالخا و  ینماان  تسا ؛ ینماان  راچد  مالـسا  یایند  زورما 

نمـشد هـک  تـسا  نآ  هجیتـن  ار . ( ١ «) مـھنیب آـمحر   » مـھ و  مـیدرب ، داـی  زا  ار  راـفکلا » یلع  آدــشا   » مـھ مـیدرکن ؛ لـمع  دوـخ  یلقع  ینید و  یهـفیظو  هـب  راـکبان  نمــشد 

یبیل و نمی و  قارع و  هیروس و  رد  یلخاد  گنج  هب  نیطـسلف ، تاجن  یعطق  یهفیظو  زا  لفاغ  ام  تسا و  یرگهنتف  لاح  رد  مالـسا  ناـھج  یاـیفارغج  بلق  رد  تسینویھص 

. میمرگرس هریغ  ناتسکاپ و  ناتسناغفا و  رد  مسیرورت  اب  هھجاوم  و  نیرحب ،

زا ناگمھ  نتـشاد  رذحرب  تدحو و  داجیا  یهفیظو  دنراد : شود  رب  نیگنـس  فیاظو  مالـسا ، یایند  رد  یگنھرف  ینید و  یـسایس و  ناگبخن  یمالـسا و  یاھروشک  یاسور 

رد نمشد  اب  هلباقم  یارب  ناگمھ  زیھجت  یهفیظو  مسینویھص ؛ رابکتسا و  تنایخ  ینمـشد و  یاھهویـش  زا  اھتلم  یزاسهاگآ  یهفیظو  یبھذم ؛ یموق و  یاھیرگهزیتس 

رد نمی ، ثداوح  نوچمھ  نآ  خـلت  یاھهنومن  زورما  هک  یمالـسا  یاھروشک  نایم  رد  رابهعجاف  عیاقو  یروف  یزاسفقوتم  یهفیظو  تخـس ؛ مرن و  گنج  نوگاـنوگ  یاھنادـیم 

زا عافد  یهفیظو  رتمھم  همھ  زا  و  هریغ ؛ رامنایم و  نامولظم  نوچمھ  ناملسم ، متس  تحت  یاھتیلقا  زا  عطاق  عافد  یهفیظو  تسا ؛ ضارتعا  هودنا و  یهیام  ناھج  رـسارس 

. دنکیم هزرابم  دوخ  یهدشبصغ  روشک  یارب  تسا  لاس  داتفھ  هب  کیدزن  هک  یتلم  اب  نوچودنچیب  یھارمھ  یراکمھ و  نیطسلف و 

رامنایم  / ٢١/٠۶/١٣٩۶ عیاجف  هرابرد  هقف  جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

قطاـنم رد  ملظ  نیا  هچ  دـنزب ؛ فرح  ملظ  هیلع  احیرـص  اـنلع و  هک  دـنک  ظـفح  دـیاب  شدوـخ  یارب  ار  راـختفا  نـیا  یمالـسا  یروـھمج  تـسا ؛ مـلظ  یاـیند  اـیند ، هنافـساتم 

دیاب یرگید ؛ یهطقن  رھ  رد  هچ  رامنایم و  رد  هچ  دـشاب ، نیرحب  رد  هچ  دـشاب ، نمی  مدرم  ناراـبمب  نمی و  روشک  رد  هچ  دـشاب ، اھتسینویھـص  یهلیـسوهب  یهدشلاغـشا 

. دنک ذاختا  ار  شدوخ  حیرص  هناعاجش و  عضوم  یمالسا  یروھمج  اھنیا  هب  تبسن 

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

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

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

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

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

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

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

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

. دیآیم ولج  نمشد  مییایب ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دنک مادقا 

دنتسناد و مھم  رایسب  ار  هیضق  نیا  اب  هلباقم  رد  هیکرت  ناریا و  یوس  زا  یداصتقا » یسایس و  یدج  دحاو و  یاھمیمصت  یرکفمھ و  یراکمھ ، ، » یاهنماخ هللاتیآ  ترـضح 

ناریا هیلع  ییاذـیا  لماع  کی  هراومھ  هک  تسا  لیام  اکیرمآ  تسا و  توافتم  الماک  هیکرت  ناریا و  هاگن  اب  عوضوم  نیا  هب  ییاپورا  یاھتلود  اکیرمآ و  هاگن  دـندرک : ناشنرطاخ 

. درک دامتعا  ناوتیمن  هجوچیھهب  اھنآ  عضاوم  اھییاپورا و  اھییاکیرمآ و  هب  نیاربانب  دشاب ، هتشاد  رایتخا  رد  هیکرت  و 

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

. دنربیم دوس 

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

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

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

ار یکـشوم  کی   - دوب هتـشون  یاهلاقم  کی  رد  تسینویھـص ، میژر  نیمھ  لام  تسینویھـص ، یلیئارـسا و  لارنژ  کی  هک  دـنداد  نم  هب  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  یـشرازگ  کی 

اھنیا دـننام  هراوھاـم و  اـب  اـھنیا  دـیمھفیم ؛ دوـب ، دراو  بخ  مدآ  نیا  نیا ؛ زا  لـبق  لاـس  دـنچ  دـش ، شیاـمزآ  هک  ییاھکـشوم  زا  یکی  میدوـب ، هدرک  شیاـمزآ  هزاـت  اـم  تـقونآ 

ار ناریا  اما  منمـشد  ناریا  اب  نم  دـھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هتـسناوت  ناریا  هک  منکیم  تریح  منکیم ، بجعت  اـعقاو  نم  دـننک - یباـیزرا  تسرد  دـنناوتیم  دـنمھفیم ، دـننیبیم ،

ار نیا  دوب . نیا  شفرح  نومضم  دھدب ؛ ماجنا  ار  یراک  نینچ  کی  هتـسناوت  تسھ ، شیور  هک  ینیگنـس  میرحت  نیا  اب  دھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  هتـسناوت  هک  منکیم  نیـسحت 

. دنیبیم دراد  نمشد  بخ 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=37536
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37638
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37687
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37721
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37859
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=37949
http://farsi.khamenei.ir


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

. تسا گرزب  ناطیـش  اعقاو  تسا ، ربکا  ناطیـش  دـندومرف ، ماـما  هک  ناـمھ  تسا ؛ یدـب  رـش و  رایـسب  زیچ  کـی  هتبلا  اـکیرمآ - یـسایس  میژر  اـکیرمآ ، ماـظن  ینعی   - اـکیرمآ

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

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

ماـظن تسا ؛ نیا  اـکیرمآ  تسا ؛ اـھتلم  یدوـجوم  اـھتلم و  رادـنوراد  ندـیکم  ددـصرد  وـلاز ، لـثم  اـکیرمآ  ملاـع . رگید  طاـقن  زا  یلیخ  رد  اـم و  یهـقطنم  رد  تـسا ، اـھماعلتق 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دریگیم ماجنا 

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

شمارآ نیا  ار ، تزع  نیا  هک  دینادب  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ردق  دینادب ، مھ  ار  ناتتینما  ردق  دـینادب ، مھ  ار  ناتروشک  ردـق  دـینادب ، مھ  ار  ناتدوخ  ردـق  زیزع ! ناناوج 

رارکت دـیدرک و  همزمز  ناریا  یهرابرد  ار  ابیز  دورـس  نیا  امـش  قحب  هک   - زیزع ناریا  نیمھ  ایفارغج ، نیمھ  روشک ، نیمھ  تسا . هدرک  اطع  روشک  نیا  هب  ار  یدنلبرـس  نیا  ار ،

راـچد اـھنآ  لاـثما  یـسیلگنا و  تسینویھـص و  ییاـکیرمآ و  ناراشتـسم  یاـپ  ریز  یزور  کـی  ناـیاپیب ، دادعتـسا  رـصانع  نـیمھ  اـب  یخیراـت ، یهتــشذگ  نـیمھ  اـب  دـیدرک -

هب روخیرـسوت ، فیعـض  تـسپ  یهتـسباو  ناـمکاح  ار ، ناروـفرپ  ناـشوج و  یاھدادعتـسا  نـیا  ار ، ناـشخرد  خـیرات  نـیا  ار ، روـشک  نـیا  ار ، تـلم  نـیا  دوـب . یروخیرــسوت 

. درک ردتقم  ار  ناریا  درک ، زیزع  ار  ناریا  دمآ  یمالسا  یروھمج  داد ؛ تاجن  ار  روشک  دمآ  مالسا  دندوب . هدناشک  یروخیرسوت 

تمواقم  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ یاملع  یناھج  هیداحتا  سیئر  هب  مایپ 

دومح رھام  خیش  یاقآ  بانج  لیلج  ملاع 

تمواقم یاملع  یناھج  یهیداحتا  مرتحم  سیئر 

یملع و ناگبخن  کشیب  تسا . مالـسا  یایند  یهمھ  شود   رب  نیطـسلف  یندشنشومارف  نیگنـس و  تیلوئـسم  سنارفنک ، نیا  مرتحم  راضح  یهمھ  امـش و  رب  مالس 

ترـصن ، یھلا یهدعو  تسا ؛ تبقاعشوخ  سدقم و  یاهزرابم  نیا ، دنراد ؛ شود  رب  ار  تیلوئـسم  نیا  رتمھم  شخب  یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  یـسایس و  یناحور و 

. تسا میظع  یمومع و  تکرح  نیا  زا   یشخب  امش  زورما  یهرگنک  تسا . هزرابم  نیا  رد  یعطق 

ساسحا ار  گرزب  تیلوئـسم  نیا  هک  یناـسک  یهمھ  هب  ار  تسینویھـص  زواـجتم  میژر  اـب  عونتم  یهزراـبم  موادـت  منکیم و  تلئـسم  ار  امـش  عمج  قیفوت  لاـعتم  یادـخ  زا 

. منکیم هیصوت  دننکیم ،

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

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

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

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

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

هنوگهمھ دـندروآ و  دوجو  هب  ار  هورگ  نیا  هک  هقطنم  نیا  رد  نآ  هب  هتـسباو  یاھمیژر  اـکیرمآ و  ینونک  یلبق و  یاـھتلود  هب  دوب  هبرـض  دوب ؛ هتفرگ  فدـھ  هارمگ  هورگ  نیا  یقش 

. دنزاس طلسم  نآ  رب  ار  تسینویھص  بصاغ  میژر  دننارتسگب و  ایسآ  برغ  یهقطنم  رد  ار  دوخ  سحن  یهطلس  ات  دندرک  ینابیتشپ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

باوث تسیچ ؟ ایند  باوث  تسھ . مھ  ایند  باوث  تسین ، ترخآ  باوث  طقف  هن ، دھدب ! امـش  هب  تشھب  لاعتم  یادخ  طقف  دینک ، تدھاجم  ادـخ  هار  رد  رگا  هک  تسین  روجنیا 

لاس نیا ٣٨  لوط  رد  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  ایند  باوث  تسا ؛ روشک  کی  یدنلبرس  تسا ، تلم  کی  یدنلبرـس  تسا ، تفرـشیپ  تسا ، رادتقا  تسا ، تزع  ایند 

یناھج و رابکتـسا  ینعی  نامنانمـشد ، نوگانوگ  یاھینمـشد  اب  مئاد  روطهب  هشیمھ  زورما  ات  دـش  زوریپ  بـالقنا  هک  یلوا  زا  اـم   - هدوب هجاوم  نمـشد  یهئطوت  اـب  زور  رھ 

، میاهتفر رتوـلج  بـالقنا  لوا  زا  فـلتخم ، داـعبا  رد  ربارب  اـھرازھ  تـفگ  دوـشب  دـیاش  ربارب ، اھدـص  زورما  لاـحنیعرد  میاهدوـب - هجاوـم  اـھنیا ] دـننام   ] عاـجترا و مسینوـیھص و 

. میدرک ادیپ  رادتقا  میدرک ، ادیپ  ییاناوت  میدرک ، ادیپ  تفرشیپ 

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

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

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

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

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

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

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

. میوشب عمج  مھ 

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

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 10 
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یهلئسم نیطسلف ، یهلئسم  هکنیا  هب  دنکیم  ناعذا  دنکب ، روصت  دمھفب و  تسرد  ار  نیطسلف  یهلئـسم  یـسکرھ  تسا . مالـسا  یایند  لوا  یهلئـسم  نیطـسلف  زورما 

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

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

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

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

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

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

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

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

تلم هب  تبـسن  اھتلود  نیا  زا  یـضعب  لاھج  هلب ، تسا ؛ تحیـصن  نابز  ام  نابز  درک ؟ دـیاب  هچ  دـننکیم ، لابند  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  تسایـس  هک  یناـسک  نیا  لـباقم  رد 

نیا مینکیم . تحیـصن  ام  میراد ، تحیـصن  رب  یانب  ام  تسین ؛ اھنآ  تاھرت  هب  نداد  باوج  رب  یانب  تسین ؛ انتعا  لباق  اـھنیا  هک  دـننزیم  ییاـھفرح  یمالـسا  یروھمج  ناریا و 

ار ناشدوخ  دومرف : نآرق  رد  هک  تسا  ینامھ  شتبقاع  نیا  تسا ؛ اھنآ  دوخ  ررـض  هب  نیا  اکیرمآ ، تمدخ  رد  دنھدیم  ماجنا  دـنراد  زورما  هقطنم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  یراک 

اما دنزادنیب ، هار  یبھذم  گنج  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنیا  یارب  دـنتخادنا  هار  ار  اھیریفکت  نیا  ام  یهقطنم  لخاد  رد  دـھدیم . ماجنا  دـناوتب ، یراک  رھ  نمـشد  دـننکیم . دوبان 

مھ قفوم  هللادمحب  میداتـسیا و  میدرک ، یگداتـسیا  نمـشد ، ناگدشکیرحت  لباقم  رد  ام  داتفا . دھاوخن  هار  داتفین و  هار  یبھذم  گنج  دز و  اھنیا  نھد  یوت  لاعتم  یادـخ 

تـساوخیم نمـشد  تساوخیم ؛ ار  نیا  نمـشد  دوبن . یاهقرف  گنج  دوبن ، یفئاط  گنج  دوبن ، یبھذم  گنج  دوب ؛ نمـشد  یرودزم  یهلئـسم  اھنآ  یهلئـسم  نکل  میدش ،

دادـعت هقطنم  نیا  رد  شعاد  هداد . رارق  قمحا  ار  ام  نانمـشد  لاعتم ، دـنوادخ  اقمحلا ، نم  انئادـعا  لعج  یذـلا  دـمحلا  دومرف : اـھتنم  دزادـنیب ، هار  هعیـش  ینـس و  گـنج 

یوت لاـعتم  یادـخ  دـنزادنیب . هار  هعیـش  ینـس و  گـنج  دنتـساوخیم  اـھنیا  تشک ! هعیـش  زا  هک  یدارفا  دادـعت  نآ  زا  دوب  رتـشیب  درک ، دوباـن  تشک و  اھینـس  زا  هک  یدارفا 

یمالسا و تیندم  یمالسا و  قالخا  زا  رود  یشحو  هورگ  اب  یهزرابم  دوب ؛ مالسا  فیرحت  اب  یهلباقم  دوب ، ملظ  اب  یهلباقم  یریفکت ، یاھورین  اب  ام  یهلباقم  دز . ناشنھد 

داسف یـسایس ، داسف  دنتفرگیم و  تراسا  هب  ار  ناملـسم  یاھهداوناخ  دندنکیم ، تسوپ  هدنزهدنز  ار  اھناسنا  دـندزیم ، شتآ  هدـنزهدنز  ار  اھناسنا  هک  دوب  مالـسا  تقیقح 

لماع دنشاب  اجرھ  مھ  ناشیاھهلابند  دندوب ، مسینویھص  لماع  دندوب ، اکیرمآ  لماع  اھنیا  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اھنیا  یداسف ، روجهمھ  یلمع ، داسف  یلام ، داسف  یسنج ،

زا ار  قافتا  داحتا و  ار و  تدـحو  یتسیاب  دـسرب ، تزع  هب  دـھاوخب  رگا  مالـسا  یایند  میداتـسیا . اھنیا  لباقم  رد  ام  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  دنامسینویھـص . لـماع  اـکیرمآ و 

. دتسیاب مسینویھص  لباقم  رد  دیاب  دسرب ، تزع  تردق و  هب  دھاوخب  رگا  مالسا  یایند  دھدن . تسد 

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

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

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

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

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

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

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

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

. میورن لاھج  هار  لابند 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنتـسناوت ات  شعاد  زا  دـنکیم ، تیامح  اھتسیرورت  زا  تسا ؛ ایند  یاھتموکح  نیرتملاظ  نیرتدـساف و  زا  یکی  تسا ، اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  هک  اـم  یلـصا  نمـشد 

زا شعاد - لاثما  ییاھیریفکت  هب  شعاد و  هب  دـننکیم  کمک  ریز  زا  دـنراد  زاب  دـسریم ، ربخ  هک  روطنآ  دـننکیم ، هک  ییاـھتروھوتراھ  یهمھ  اـب  مھ  نـالا   - دـندرک تیاـمح 

ملاظ یاھهلسلس  یضعب  زا  دننکیم ، تیامح  یدوعـس  ملاظ  نادناخ  زا  دندرکیم ، تیامح  ناریا  هاش  زا  دننکیم ، تیامح  روتاتکید  یاھتموکح  زا  دننکیم ، تیامح  تسیرورت 

میژر ینعی  دننکیم  تیانج  دنراد  نیطسلف  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  دننکیم ؛ تیامح  ناراکتیانج  زا  رتگرزب ! یداسف  طلغ و  یراک  اھنیا ، زا  رگید  دننکیم . تیامح  هقطنم 

. دنشکیم نوخوکاخ  هب  ار  یاهدع  کی  زور  رھ  هک  دننکیم  تیانج  دنراد  نمی  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  یتسینویھص ،

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

همھ منکیم ، ضرع  هک  ییاـھنیا  تسا . هدوـب  هدـشیھدنامزاس  نیا  تسین ؛ مھ  زورید  زورما و  لاـم  تسا . هدوـب  لاـعف   ] لاس ٩۶ تاشاشتغا  اـیاضق ] نیا  رد  یثلثم  کـی 

هب طوبرم  هشقن  دندوب : لاعف  یثلثم  کی  تسا . هدمآ  تسد  هب  یتاعالطا  قرط  زا  مھ  یضعب  تسا ، ناشدوخ  یاھفرح  تسا و  راکـشآ  یـضعب  الاح  دراد ؛ یتاعالطا  نئارق 

فرط هب  دعب ] ، ] مینک عورش  کچوک  یاھرھـش  زا  مییایب   » هکنیا دنـشکیم . هشقن  دنراد  تسھ  مھ  هام  دنچ  دندیـشک . اھنآ  ار  هشقن  تسا ؛ اھتسینویھـص  اھییاکیرمآ و 

. دننکیم راک  دنراد  هشقن  نیا  یور  تسا  هام  دـنچ  هدـش و  هدیـشک  هک  تسا  یاهشقن  نیا  مینک ،» غاد  ار  اھنیا  مینک و  لاعف  ناشتابلاطم  هب  تبـسن  ار  مدرم  مییایب و  زکرم 

. تسا یتسینویھص  میژر  لماوع  اھییاکیرمآ و  لام  هشقن 

...

رد هک  ییاـھنآ  هکلب ] ، ] اـجنیا فارتـعا  هن  تـسا ؛ ناـشدوخ  یاـھفارتعا  اـھنیا  دـندرک ، فارتـعا  ناـشدوخ  ار  نـیا  دـنداد . لیکـشت  ناریا  یگیاـسمھ  رد  یھدـنامرف  هاـگرارق  ود 

تیریدـم یزاـجم و  یاـضف  یارب  تاـیلمع  یھدـنامرف  هاـگرارق  ود  هک  دـنتفگ  دـنیوگیم ، ییاـھزیچ  کـی  دـننزیم و  فرح  یاهبحاـصم  کـی  رد  ار و  اـھفرح  دـنھدیم  ول  اـھهناسر 

زا دندرک ، هدامآ  شیپ  زا  ار  زیچ  همھ  ینعی  دندرک . فارتعا  ناشدوخ  ار  نیا  دش ؛ لیکشت  ناریا  یگیاسمھ  رد  یتسینویھـص  میژر  لماوع  اھییاکیرمآ و  طسوت  اھـشاشتغا 

، دناهتخانـشن ار  تلم  نیا  زونھ  یپردیپ ، ثداوح  همھنیا  اب  رکـش ! ار  ادخ  اقمحلا ؛ نم  انئادعا  لعج  یذـلا  دـمحلا  دنتـسناد ؛ یعطق  ار  یزوریپ  ناشدوخ  یارب  مھ  لبق 

. دناهدیسرن شقامعا  هب  تسیچ ؛ شیانعم  یلم  تعاجش  یلم و  یگداتسیا  یلم و  نامیا  مکحم  دس  نیا  دناهدیمھفن  زونھ 

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

حیرص رگا  میشاب ؛ حیرـص  دیاب  مالـسا  یایند  یتایح  لئاسم  مالـسا ، یایند  یـساسا  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  نامناملـسم  نموم و  نارھاوخ  ناردارب و  هب  هدنب  یهیـصوت 

نیا دراد ، دوجو  یقیاقح  مینک ؛ یزاـسنایرج  ناـھج ، ناـگبخن  راـکفا  ناـھج و  یمومع  راـکفا  نیب  رد  هکنیا  هب  میراد  زاـین  اـم  مینک . یزاـسنایرج  ملاـع  رد  میناوتیم  میدوب ،

ریز دننک و  وحم  ار  مالسا  یایند  مھم  لئاسم  توکس ، یهئطوت  اب  دنریگب و  هدیدن  ار  امـش  دیراذگن  میراذگب . رثا  ملاع  مدرم  یمومع  راکفا  یور  رب  مینک ؛ یناگمھ  ار  قیاقح 

کانرطخ و یروتارپما  نیا  هک  داد  هزاجا  دـیابن  دوشب . هتفرگ  هدـیدان  ناھج ، یمومع  راکفا  رظن  زا  مالـسا  یایند  یلـصا  لئاسم  نیغورد ، لئاسم  یعرف و  لئاسم  لاجنج  راب 

یهلئـسم منکیم ؛ هراشا  اھنآ  زا  یـضعب  هب  ـالاح  نم  دریگب . هدـیدن  ار  مالـسا  یاـیند  مھم  لـئاسم  نیا  تسا ، اھتسینویھـص  تسد  اتدـمع  هک  برغ  یتاـغیلبت  نیگمھس 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 11 
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نیطسلف تلم  یارب  هک  یتالکشم  نیا  اھراشف و  نیا  دوشیم  هتفرگ  هدیدن  یلکب  تسا ، مالسا  یایند  یهلئـسم  نیرتمھم  هکلب  مھم ، رایـسب  لئاسم  زا  یکی  نیطـسلف 

اھتسینویھص تسکش  میناوتیم . مینک ، تمھ  همھ  رگا  درک ، ار  راک  نیا  دوشیم  داد ؛ تسکش  ار  یبرغ  یتسینویھـص  یاهناسر  یروتارپما  دوشیم  ام  رظن  هب  دراد . دوجو 

، دروخ تسکـش  نانبل  رد  تسینویھـص  میژر  دیدرک  هظحالم  هکنانچمھ  دندروخ ؛ تسکـش  اھتسینویھـص  تخـس ، گنج  رد  هکنانچمھ  تسا ؛ نکمم  مھ  مرن  گنج  رد 

میژر ناوتیم  مھ  مرن  گـنج  رد  تسا . ریذپانتسکـش  میژر  کـی  نیا  دـندرکیم  لاـیخ  همھ  هکیلاـحرد  دـش ؛ تسکـش  هب  فارتـعا  هب  روبجم  دـش ، ینیـشنبقع  هب  روبجم 

. داد تسکش  ار  نآ  لماوع  یتسینویھص و 

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

نینچ ایند  یاج  چیھ  رد  دراد ؟ انعم  هچ  نیا  دننیشن . هاگودرا  دناهدش ، جارخا  نیطسلف  زا  ناشناردپ  ای  ناشدوخ  ای  هک  ینیطـسلف  یاھهعومجم  هک  تسا  لاس  اھهد  نالا 

هفیظو ام  و  تسا . ریظنیب  یخیرات  متس  کی  کشالب  نیا  تسا ؛ ریظنیب  یخیرات  متس  کی  نیا  تسا ؛ یاهداعلاقوف  یهلئسم  هلئسم ، نیا  تسا . هداتفین  قافتا  یزیچ 

؛ دـننک عافد  دـنناوتیم  هک  روجرھ  دـننک ، عافد  دـنوشب ، نادـیم  دراو  یتسیاب  یدراوم  نینچ  کی  رد  هک  تسا  یمالـسا  بھاذـم  یهمھ  قاـفتا  دروم  مالـسا  رد  ینعی  میراد ؛

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هلئسم  نیا  هرخالاب 

راک درادن و  یاهدیاف  رگید   » هک مینک  لایخ  ام  هکنیا  میدقتعم . ام  ار  نیا  دیـسر ؛ دھاوخ  هجیتن  هب  یتسینویھـص ، میژر  لباقم  رد  تدھاجم  نیا  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  نم  و 

تفرـشیپ تمواقم  مھ  زورما  ات  هکنیاامک  دیـسر ؛ دھاوخ  هجیتن  هب  هللانذاب  هللااشنا و  اعطق  اما  تسا  هتـشذگ  مھ  لاس  اھهد  ولو  تسین ؛ روجنیا  ریخن ، هتـشذگ ،» راک  زا 

اجنآ رد  ار  ناشدوخ  دنناوتب  هک  دنشکیم  راوید  ناشدوخ  رود  زورما  یلو ] ، ] دندادیم تارف » ات  لین  زا   » راعش اھتسینویھص -  - اھنیا زور  کی  دینک ؛ هظحالم  امـش  تسا . هدرک 

. تشاد دھاوخ  تفرشیپ  مھ  نیا  زا  دعب  هدرک ، تفرشیپ  تمواقم  نیاربانب  دننک . ظفح  یبصغ  نیمزرس  رد 

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

یسک هک  تسا  حیرـص  تنایخ  کی  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  همھ  ار  نیا  دننکیم ؛ تنایخ  دنراد  اھنیا  ام ، دوخ  یهقطنم  رد  دننکیم  کمک  اکیرمآ  هب  زورما  هک  مھ  ییاھتلود 

تما هب  تنایخ  اعطق  راک  نیا  دننکیم . دنراد  اھیدوعـس  زورما  هک  یراک  لثم  دنک ، یرگهزیتس  شدوخ  ناملـسم  ناردارب  اب  یلو ] ، ] دزاسب اھتسینویھـص  لثم  ینمـشد  اب 

. تسا یمالسا  یایند  یمالسا و 

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

برغ رد  هچ   - ایـسآ رد  هچ  اقیرفآ و  رد  هچ  زورما  هک  یـساسح  هداعلاقوف  یهقطنم  هاگیاج و  اب  ناوارف ، تاناکما  اب  دایز ، تیعمج  اب  مالـسا  یایند  هک  تسا  نیا  ام  یهدیقع 

ماجنا ام  یتسیاب  ار  داحتا  نیا  دشاب . راذگرثا  دناوتب  هک  دھدب  لیکشت  ایند  رد  ار  یگرزب  تردق  کی  دناوتیم  هعومجم  نیا  داحتا  کشالب  تسا ، اراد  ایسآ - زکرم  رد  هچ  ایسآ ،

اـکیرمآ و تسد  مھ  رتـشیب  هک  - تسا هدـش  لوـمعم  هک  ییاـھیرگهزیتس  نیا  میتـسرفب . مھ  کـمک  هب  ار  ناـمیاھورین  مینک ، کـمک  رگیدـکی  هب  مینک ، ییازفامـھ  میھدـب ،

نما یهیـشاح  اھراک  نیا  اب  یتسینویھـص ، میژر  یارب  میراذـگن  دوشب و  فقوتم  یتسیاـب  - دـننکیم داـجیا  فـالتخا  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا ؛ ناـیم  رد  اـھتسینویھص 

هکنیا یارب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یزیرنوخ  گـنج و  اـھاوعد ، تاـفالتخا ، مالـسا ، یاـیند  لـخاد  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا ، یاـیند  نانمـشد  یاـھوزرآ  زا  یکی  دـننک . تسرد 

. میراذگن میناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  میوشب و  عنام  نیا  زا  دوشب ؛ تسرد  اھتسینویھص  یارب  ینما  یهیشاح 

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

یاـعدا مسیرورت ؛ اـب  یهزراـبم  دوشب ... . اـشفا  دـیاب  اـھاعدا  نیا  دـنراد ، یغورد  یاـھاعدا  اـھنیا  تسا ؛ اـکیرمآ  ربکا  ناطیـش  مینک . اـشفا  ار  ربکا  ناطیـش  غورد  یاـھاعدا 

، تسا تسیرورت  تلود  کـی  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  تسینویھـص  تلود  دـننکیم . عاـفد  اھتسینویھـص  یتسیرورت  تلود  زا  ناـشدوخ  ـالوا  دـننکیم . مسیرورت  اـب  یهزراـبم 

یلو دـننکیم ، مھ  راھظا  احیرـص  یدراوم  رد  یھاگ  دـنیوگیم ، ار  نیا  دـنربیم . شیپ  ار  ناشیاھراک  رورت  اـب  هک  دـننکیمن  راـکنا  اھیلیئارـسا  دوخ  ینعی  دـیوگیم ؛ مھ  شدوخ 

. دننکیم تیامح  تسیرورت ] تلود   ] نیا زا  نیاربانب ، تسا . اکیرمآ  لوا  یهجرد  رد  هقطنم ، نیا  رد  تلود  نیا  یماح 

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

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

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

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

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

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

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

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

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

لـسن نیا  یتقو  هک  دنتـساوخیم  دنتـشاد و  عقوت  اھنآ  دیرادن ؛ نس  اھنیا  دننام  لاس و  لاس و ٢۵  لاس و ٢٠  زا ١٨  رتشیب  اھامـش  هتـشذگ و  لاس  لھچ  بالقنا  یزوریپ  زا 

رب تلم ، نیا  تیوھ  رب  روشک ، نیا  تسایس  رب  و  روشک ، نیا  رد  دشابن  یربخ  چیھ  بالقنا  زا  مالسا و  زا  دسریم ، اھامـش  هب  تبون  دیآیم و  راک  یور  اھامـش  لسن  ینعی 

تین نیا  اب  دندرک ، عورش  ار  هزرابم  تین  نیا  اب  دوب ؛ نیا  اھنآ  عقوت  دنشاب ؛ هتـشاد  طلـست  تسینویھـص  نارادهیامرـس  ملاع و  نادنمتردق  اھییاکیرمآ ، روشک ، نیا  زیچهمھ 

، لسن نیا  نایم  رد  هک  هدـش  نیا  هجیتن  هدـش ؟ هچ  هجیتن  زورما  زورما . ات  دـنداد  همادا  گـنج  زا  دـعب  ار  ناـشدوخ  تخـس  مرن و  تـالمح  تین  نیا  اـب  دـنتخادنا ، هار  ار  گـنج 

کشالب تسا و  رتشیب  زواجتم  ضرعتم و  نمشد  ثیبخ و  نمشد  لباقم  رد  ناشرادتقا  تسا و  رتشیب  لوا  لسن  زا  ناشییافوکـش  دشر و  دادعتـسا  هک  دنتـسھ  یناسک 

مالـسا و دندیـشک و  هشقن  اھنآ  دندرک ، رکم  اھنآ  دنرتهدامآ . نمـشد  ندـنار  بقع  یارب  بتارمب  ام  ناناوج  زورما  دـننارب ، بقع  هب  ار  نمـشد  دنتـسناوت  ام  ناناوج  زور  نآ  رگا 

. درک دھاوخ  لطاب  رتشیب  مھ  زورهبزور  هللااشنا  درک ، لطاب  ار  اھنآ  یاھهشقن  یھلا  یهدارا  یمالسا و  یروھمج 

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

فرح دـنراد  ام  هیلع  ایند  یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  یهمھ  ابیرقت  میھجاوم ؛ اھنیا  دـننام  یتینما و  یماظن و  یداصتقا و  یلاـم و  یـسایس و  میظع  یهھبج  کـی  اـب  زورما  اـم 

هتبلا دننکیم . راک  دنراد  اھنآ  یهمھ  دننکیم ؛ راک  دنراد  ام  هیلع  نیربکتسم  اکیرمآ و  هب  یهتسباو  اھتسینویھـص و  هب  یهتـسباو  یلام  یاھهاگتـسد  دننکیم ؛ راک  دننزیم و 

نیمھ اھناوج و  نیمھ  ینعی  دراد ، دوجو  هللادمحب  ام  مدرم  زا  یمیظع  رشق  رد  هک  تسا  هدوب  ینامیا  اوقت و  نامھ  تکرب  هب  مھ  یگداتسیا  نیا  میاهداتـسیا ؛ هللادمحب  ام 

ار یھلا  تیعم  ار و  ماظن  نیا  یاھهیاپ  دناهتـشاد  هگن  هک  دنتـسھ  اھنیمھ  دنمھم ؛ یلیخ  اھنیا  دـیریگن ، مکتسد  ار  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  اھ و  « یججح  » نیمھ اھیراکادـف و 

. دناهدرک نیمات  یدایز  دودح  ات  ام  یارب 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

رب رگید  راب  منادـیم  مزال  هتخاس ، نیگمـشخ  نیگمغ و  ار  نیطـسلف  یهلاسم  هب  ناگتـسبلد  هزغ ، رد  تسینویھـص  نمـشد  تواسق  ملظ و  نتفاـی  تدـش  هک  یئاـھزور  رد 

نیطـسلف تاجن  هار  اھنت  تمواـقم  هزراـبم و  کـشیب  منک . دـیکات  تسا  یمالـسا  تما  لـئاسم  ردـص  رد  هک  مھم  یهلاـسم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یگـشیمھ  عضاوم 

. تسا زارفارس  عاجش و  تلم  نآ  رکیپ  رب  دراو  تاحارج  شخبافش  یهخسن  اھنت  مولظم و 

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

هک یدودـحم  موـلظم  تیعمج  ناـمھ  هک  دـینک  هظحـالم  امـش  اـما  تسا  هدوـب  ناوارف  لاـس - داـتفھ  نیا  رد   - هتـشذگ ماـیا  ماـیا و  نـیا  رد  نیطـسلف  مدرم  یور  رب  اـھراشف 

تلم نامھ  دنوشب ، طلسم  روشک  نآ  رب  دننکب و  هاتوک  ار  شتسد  دننک و  هناگیب  شدوخ  روشک  زا  ار  تلم  کی  دننک و  ادیپ  هبلغ  اھنآ  رب  یناسآهب  دنتـسناوت  اھتسینویھص 

، دنکیم فعض  ساسحا  نآ  اب  یهھجاوم  رد  یتسینویھص  تموکح  دنکیم و  دیدھت  ار  یتسینویھـص  تموکح  هک  دنمتردق  نیطـسلف  کی  هب  تسا  هدش  لیدبت  زورما  فیعض ،

. تشگ دھاوخرب  اھینیطسلف  تسد  هب  نیطسلف  دش و  دنھاوخ  بلاغ  اھتسینویھص  رب  اھینیطسلف  دیدرت  نودب  و  دنکیم ؛ زجع  ساسحا 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

عـضو نیا  هک  دیـشاب  نئمطم  دینادب و  تسا . اھتردقربا  یهطلـس  ریز  رد  زورما  هک  ییایند  شودخم  کیرات و  ملظم و  یهرھچ  ندش  ضوع  هب  دیما  دیراد ؛ هگن  لد  رد  ار  دیما 

نارـس اکیرمآ و  نارـس  شرھظم  هک   - تلاذر تثابخ و  ییوگدب ، ییوگروز ، زا  ایند ، رد  دینکیم  هدھاشم  زورما  هک  یروج  ملظ و  یاضف  نیا  هک  دیـشاب  نئمطم  دوشیم ، ضوع 

میھاوـخب و ادـخ  زا  مینک ، کـمک  دـیاب  اـم  میراد . اـم  هک  تسا  یدـیما  نآ  نیا ، درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  دـیدرت  نودـب  نیا  روـجنیمھ - شیبومک  مھ  نارگید  و  دنتـسینویھص ،

. هللااشنا مینک  کیدزن  میزادنیب و  ولج  ار  زور  نآ  هک  مینک  شالت  نامدوخ 

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

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

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

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

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

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

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

. یزاسهلئسم یارب  نیتفت ، یارب  فالتخا ،

. دراد یلوصا  لکـشم  یتسینویھـص  میژر  دنکیم . میھفت  دـنکیم و  الما  یعطق  تروصهب  ام  هب  یخیرات  یاھهبرجت  یهمھ  ار  نیا  تسین ؛ راگدـنام  مھ  یتسینویھـص  میژر  و 

اب ناھنپ  ای  راکشآ  یساملپید  یهطبار  داجیا  اب  هک  دننکیم  لایخ  زورما  اکیرمآ  یورلابند  رصنعتسس و  یاھتلود  زا  یـضعب  یتسینویھـص و  میژر  لماوع  دوخ  اھییاکیرمآ و 

، تلود ود  الاح  هچنانچ  رگا  هک  تسین  اھتلود  اب  یـساملپید  یهطبار  ندوبن  ای  ندوب  یتسینویھـص ، میژر  لکـشم  هن ، دننک ؛ لح  ار  وا  لکـشم  دـنناوتیم  یتسینویھـص  میژر 

لح یتسینویھـص  میژر  لکـشم  دـنداد ، یتسود  تسد  یتسینویھـص  میژر  اـب  دنتـسکش و  ار  لیئارـسا  اـب  یهطبار  حـبق  دـندرک ، رارقرب  هطبار  رتشیب - اـی  رتمک   - تلود هس 

هتفرگ ماجنا  لطاب  ساسا  کی  رب  میژر  نیا  لیکشت  تسا ؛ عورشمان  یتسینویھص  میژر  تسا . میژر  نیا  تیعورـشم  مدع  ساسا  یتسینویھـص  میژر  لکـشم  هن ، دوشب ؛

نارود هب  هزات  یلعج و  تلم  هک  نیطسلف  تلم  ار ؛ یخیرات  تلم  کی  دناهدرک ، جارخا  حلـسم  یورین  اب  دیدھت ، اب  راتـشک ، اب  روزب ، شدوخ  روشک  نورد  زا  ار  تلم  کی  تسا .

الاح تسا ؟ نکمم  راک  نیا  رگم  دـننک ؟ فذـح  ناھج  یایفارغج  یخیرات  یهظفاح  زا  ار  نیطـسلف  یهشقن  دـنناوتیم  رگم  روجنیمھ ؛ مھ  نیطـسلف  روشک  دوبن . یاهدیـسر 

ترابع اھنآ  لکـشم  دنکیمن ؛ لح  ار  ناشلکـشم  یتسینویھـص ، میژر  اب  دننک  رارقرب  یـساملپید  طابترا  هک  دننک  راداو  مھ  ار  هقطنم  رد  رـصنعتسس  روشک  ات  راھچ  دنیایب 

. تیعورشم مدع  زا  تسا 

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

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

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

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

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

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

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

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

و تسا ؛ راک  رس  رب  زورما  هک  تسا  یتسینویھص  یلعج  لطاب و  میژر  نتفر  نیب  زا  ندش و  دوبان  نامھ  نیا  تسین و  نیا  زج  نیطسلف  لحهار  تفرگ . دھاوخ  میمـصت  هیقب ،

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

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

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

[ هکلب ، ] ورهلابند طقفهن  دـناهدش ؛ اھییاکیرمآ  گرمـشیپ  نیطـسلف - یهلئـسم  هب  دـسرب  هچ   - مالـسا لصا  هب  یداقتعایب  رثا  رب  یمالـسا  یاھتلود  زا  یـضعب  هنافـساتم 

یرثا مھ  نیا  دـنراد ؛ یعـضو  نینچکی  برع - یاھتلود  هنافـساتم   - اھتلود زا  یـضعب  یویند . اوھا  عماطم و  تلاھج و  تقامح و  یور  دـننکیم ؛ اھنآ  ناـبرق  دـنراد  ار  ناـشدوخ 

اعطق ناشدوخ  نانمـشد  رب  نیطـسلف  ناملـسم  تلم  یمالـسا و  تما  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا و  قیفوت  هب  دنام و  دنھاوخ  ماکان  مھ  اھنآ  درادن ، یاهدیاف  مھ  نیا  درادن ،

. دش دھاوخ  هدنک  نیطسلف  نیمزرس  زا  تسینویھص  یلعج  میژر  یهشیر  هک  ار  یزور  نآ  دید  دنھاوخ  دش و  دنھاوخ  زوریپ 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دننک لیدبت  یلخاد  شاشتغا  هب  ار  ییاضران  نیا  دنناوتب  هکلب  دننک  داجیا  ییاضران  دنھاوخیم  تسا ؛ نیا  ناشفدھ  تسا ؛ ییاضران  داجیا  اکیرمآ  فدـھ  یداصتقا  گنج  رد 

دنچ رد  زور  دنچ  نیا - زا  لبق  هام  تفھ  شش  الثم   - هتشذگ هامید  رد  تسھ ؛ ناتدای  هک  هامید  یایاضق  تسا - ربخ  تسین ، لیلحت  نیا   - میوگب امـش  هب  ار  یربخ  کی  نم 

هدرک راک  لاس  راھچ  ای  لاس  هس  اھیدوعـس ، یھارمھ  هب  اھتسینویھـص ، یھارمھ  هب  اکیرمآ  تلود  دندرک . اھنیا  دننام  ییاھراک  دنداد و  راعـش  دندمآ و  یاهدع  کی  رھش 

تـسیود روشک ، رھـش  دنچ  رد  زور  دنچ  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندرک  راک  لاس  راھچ  لاس ، هس  دنادیم ! ادخ  دندرک  جرخ  ردقچ  دـنروایب ؛ دوجو  هب  ار  ایاضق  نیا  هکنیا  یارب  دـندوب 

نم دندمآ ؛]  ] تلم دوخ  اعقاو   - دھاوخب تلم  زا  یـسک  هکنیا  نودب  دش ، نادیم  دراو  ناریا  تلم  مھ  دعب  دنھدب . یراعـش  کی  هک  دـننک  عمج  ار  مدآ  رفن  رازھ  رفن ، دـصناپ  رفن ،

اھنآ ندیـشک  تمحز  لاس  دنچ  دنداد . تسکـش  دندرک ، مامت  ار  اھیگدولآ  دندرک ، کاپ  ار  اضف  دندش ، نادـیم  دراو  ناشدوخ  تلم - نیا  رب  نیرفآ  اعقاو  متفگ ؛ مھ  تقونامھ 

. درب نیب  زا  زور  دنچ  فرظ  رد  ناریا  تلم  هثداح ، نآ  داجیا  یارب  ار 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 13 
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رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

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

یتسایس زورما  مییوگیم . نخس  لماک  تحارص  اب  هیقت و  نودب  یناھج  رگمتس  یاھتردق  یهرابرد  ام  تسا . یناھج  رابکتسا  تسد  یهتخاس  تالکشم ، نیا  هک  دنتـسھ 

قطانم زا  یرایسب  رد  یتابثیب  داجیا  رد  ار  ناشدوخ  عفانم  تسا ؛ رابترارش  تسایس  کی  دناهدرک ، ذاختا  دوخ  یارب  رگمتـس  ملاظ و  یاکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  هک 

، دـشاب گـنج  هقطنم  نیا  رد  هک  دـناهدرک  فیرعت  روـجنیا  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  تسا ؛ نیا  اـھنآ  تسایـس  دـناهداد ؛ رارق  ایـسآ - برغ  یهقطنم   - اـم یهقطنم  صوـصخب  ملاـع 

میژر کمک  هب  اکیرمآ  زورما  هک  تسا  یتسایـس  نیا  دنک ؛ ادیپ  هعـسوت  هقطنم  رد  یعیجف  یاھلکـش  هب  مسیرورت  دـنتفیب ، رگیدـکی  ناج  هب  ناردارب  دـشاب ، یگناخ  یاھگنج 

. دنکیم لابند  هقطنم  یاھروشک  زا  یضعب  کمک  هب  هنافساتم  یتسینویھص و 

نیوزق  / ١٣٩٧/٠٨/١۴ ناتسا  یادھش  تشادگرزب  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

زا دوب  ترابع  شاهنومن  کی  ناتدوخ ؛ یاھتلاصا  زا  عافد  یهنیمز  رد  دـیداد  ناشن  امـش  هک  دوب  یـسفنهبدامتعا  دـمآ ، هتـسجرب  یلیخ  نم  مشچ  هب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

رد دوب و  هتفرگ  شتـسد  ار  مچرپ  دوب و  هدرک  شرـس  هب  ار  رداچ  هک  یمناخ  نآ  منادـیمن  نم  تسا . شزرااب  یلیخ  دـنداد ؛ ماجنا  رداـچ  اـب  یناوناـب  ار  امـش  نارادمچرپ  هکنیا 

لباقم رد  هنتکی  امـش  ینعی  نیا  تسا ؟ یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  ردقچ  تسا ؟ شزرااب  راک  نیا  ردقچ  هک  درک  هجوت  درکیم ، تکرح  ناوراک  یولج  هیماتتخا  رد  هیحاتتفا ،

اھتسینویھـص و فرط  زا  هک  ییاھتـسایس  موجھ  لباقم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ؛ نیا  شیانعم  دیاهداتـسیا ؛ ایند  نوزفازور  یراـگنلو  یرابودـنبیب و  مجاـھت 

زا ناتدوخ ، نید  زا  ناتدوخ ، رداچ  زا  ناتدوخ ، باجح  زا  دیاهداتـسیا ؛ یقالخا ، داسف  تمـسهب  نز  درم و  ندناشک  رد  دوشیم  جـیورت  دراد  ایند  رد  قالخا  برخم  یاھیناپمک 

مک دنتـسھ  اـھیلیخ  دـھاوخیم . رگج  لد و  یلیخ  دـینکیمن ؛ هظحـالم  چـیھ  دـینکیم و  عاـفد  یناـھج  یللملانیب و  نادـیم  کـی  رد  ـالمع  دـیراد  ناـتدوخ  یمالـسا  فراـعم 

، دننکب تمواقم  رابکتسا  رفک و  یهھبج  نایاپیب  تاعقوت  موجھ  لباقم  رد  دنرادن  ییاناوت  اھیضعب  یللملانیب ، یاھنادیم  نیا  رد  یدراوم  کی  رد  هک  ماهدید  هدنب  دنروآیم ؛

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دیداتسیا ؛ امش  دننکیم ؛ ینیشنبقع  دنروآیم ، مک 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دینک ظفح  ار  یرادیب  نیا  منکیم  ضرع  نامزیزع  تلم  هب  مھ  نم  دننک . شالت  دیاب  رتشیب  هتبلا  دننکیم ؛ شالت  دـننکیم ، راک  دنلوغـشم ؛ مھ  نیلوئـسم  تسا . رادـیب  تلم 

تسا نکمم  نیا  تفر - ول  ناشهشقن  عقاو  رد  ینعی   - دندرک زاربا  یمالسا  یروھمج  یارب  ار  ییاھهشقن  و  مینکیم ، نانچ  مینکیم ، نینچ  ام  لاس ٩٧  رد  دنتفگ  اھنیا  هکنیا 

ضرع تلم  یهمھ  هب  دـشاب ؛ عمج  ناشـساوح  دـیاب  همھ  لاثم . باـبنم  دنـشکب ؛ لاـس ٩٨  یارب  ار  هـشقن  دـننکب ، لاـس ٩٧  یارب  ار  لاـجنج  تسا  نکمم  دـشاب ؛ بـیرف 

یمالسا و ناریا  نمشد  اھنآ  یهمھ  تسا و  هساک  کی  رد  هقطنم  نیعجترم  اھتسینویھص و  اب  شتـسد  تسا ، یرگهلیح  نمـشد  تسا ، یثیبخ  نمـشد  اکیرمآ  منکیم .

. میشاب رادیب  دیاب  ام  دنناریا ؛ تلم  نمشد 

بالقنا  / ١٣٩٧/١٠/١٠ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نیطسلف و  یمالسا  داھج  شبنج  لکریبد  رادید 

دینکن تمواقم  رگا  دوب و  دـیھاوخ  زوریپ  دـینک ، تمواقم  رگا  هلداعم  نیا  ساسا  رب  دـنتفگ : نیطـسلف  یهیـضق  رد  نشور  یهلداعم  کی  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدوب زوریپ  هدرک و  تمواقم  نونکات  یتسینویھص  میژر  اب  هزرابم  رد  نیطسلف  مدرم  یھلا ، لضف  هب  اما  تشاد ؛ دیھاوخن  یزوریپ 

لـضف هب  زین  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  تسا  هدوبن  ویوآلت  رد  تموکح  لیکـشت  ییاناوت  یاـنعم  هب  ریخا ، یاـھلاس  رد  نیطـسلف  مدرم  یزوریپ  دـندوزفا : یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

مدرم یهلیـسوهب  دـنھد ، تسکـش  ار  نآ  دنتـسناوتن  یبرع  یاـھشترا  هک  یتسینویھـص  مـیژر  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  یلـصا  یزوریپ  هـکلب  دـش ، دـھاوخ  قـقحم  راـگدرورپ 

. تشاد دیھاوخ  زین  یرتگرزب  یاھیزوریپ  یھلا  نذا  هب  دمآرد و  وناز  هب  تمواقم  یاھهورگ  نیطسلف و 

زور زا ٨  دــعب  رگید  یاهـھرب  رد  زور و  زا ٢٢  دـعب  یاهھرب  رد  تمواقم ، یاھهورگ  اـب  یلبق  گـنج  ود  رد  هک  یتسینویھـص  میژر  دـندرک : ناـشنرطاخ  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. یتسینویھص بصاغ  میژر  ندمآرد  وناز  هب  ینعی  نیا  دش و  سبشتآ  راتساوخ  تعاس  زا ۴٨  دعب  یریگرد ، نیرخآ  رد  درک ، سبشتآ  تساوخرد 

یگداتسیا و ریخا ، یاھلاس  رد  نیطسلف  تلم  رمتسم  یاھیزوریپ  تلع  دندرک : دیکات  دندرمـشرب و  یھلا  فاطلا  زا  مھم و  رایـسب  ار  تاقافتا  نیا  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. تشاد دھاوخ  همادا  یتسینویھص  میژر  لاوز  لوفا و  دنور  دشاب ، هتشاد  دوجو  تمواقم  هک  ینامز  ات  هدنیآ و  رد  تسا و  هدوب  تمواقم 

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

لامع تسد  ندرک  هاتوک  رس  رب  اکیرمآ  اب  شلاچ  زور  نآ  رگا  رادینعم . الماک  یتوافت  اب  اما  تسا  ورهبور  ناربکتـسم  یاھـشلاچ  اب  بالقنا  زاغآ  دننام  مھ  زورما  ردتقم ، ناریا 

یتسینویھـص و میژر  یاھزرم  رد  ردـتقم  ناریا  روضح  رـس  رب  شلاچ  زورما  دوب ، یـسوساج  یهنال  ندرک  اوسر  ای  نارھت  رد  یتسینویھـص  میژر  ترافـس  یلیطعت  ای  هناـگیب 

مچرپ زا  عافد  یلاغشا و  یاھنیمزرس  بلق  رد  ینیطسلف  نادھاجم  تازرابم  زا  یمالسا  یروھمج  تیامح  ایسآ و  برغ  یهقطنم  زا  اکیرمآ  عورشمان  ذوفن  طاسب  ندیچرب 

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

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

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

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

. تسا شیوخ  یساسا  لئاسم  رد  راوشد  یاھهندرگ  یسب  زا  هدرکروبع 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تخرد نیا  هب  فیعـض  لاھن  نآ  زورما  دنتـسناوتن ؛ دـننکب ، نیمز  زا  ار  فیعـض  لاھن  نیا  ات  دـندرک  یکی  هب  تسد  اھنیا  یهمھ  دوب ، یفیعـض  لاھن  کی  بالقنا  نیا  هک  یزور  نآ 

؛ انرکذ وحمت  هللاوف ال  کیعـس ...  عسا  کدیک و  دک  دومرف : دیزی  هب  بنیز  ترـضح  هک  یاهلمج  نامھ  دننکیمن ؛ یطلغ  چیھ  هدش ، لیدبت  میظع  یهبیط  یهرجـش  نیا  روانت ،

ناشیوربآ تفر ، ثداوح  نیا  رد  ناملـسم  رھاظب  یاھروشک  نارـس  زا  یلیخ  یوربآ  هتبلا  ینکب . یناوتیمن  یطلغ  چیھ  هک  نادب  اما ] ، ] نکب ینکب  یناوتیم  یطلغ  رھ  ( ٩)

اھییاـکیرمآ اھتسینویھـص و  اـب  یمالـسا  یروـھمج  نیملـسم و  مالـسا و  هیلع  اـجنآ  لاـثما  وـشرو و  رد  یتسینویھـص  میژر  اـب  دنتـسشن  هک  ییاـھنیا  تـخیر ؛ کاـخ  رب 

. دـنرادن ییوربآ  مھ  ناشدوخ  تلم  نیب  رگید ، یـضعب  هچ  سراف ، جـیلخ  یهقطنم  یاھبرع  نیا  زا  یـضعب  هچ  دـنرادن ؛ مھ  ناشدوخ  تلم  نیب  رد  ییوربآ  دـندش ، نامیپمھ 

. دنتسھ یروجنیا  اھنیا 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ار هداوناخ  ماظن  هک  هتفرگ  میمصت  تیرشب - نمشد  بالقنا ؛ نمشد  ای  ناریا  نمشد  هن   - نمشد دینک . هیکت  هداوناخ  یهلئسم  یور  نامز  زا  یهھرب  نیا  رد  منکیم  هیکت  نم 

دنتفرگ میمصت  شیپ  لاس  دص  دودح  زا  ابیرقت  مسینویھص  یللملانیب و  یرادهیامرس  نایرج  ینعی  تیرشب  نمـشد  تسا . یھلا  تنـس  هداوناخ  دربب . نیب  زا  رـشب  نیب  رد 

ام یمالسا  ناریا  رد  هلمج  زا  مھ  ییاھاج  کی  رد  دندش ، قفوم  دندوب  رود  ادخ  زا  هک  ییاھاج  نآ  رد  دندش . قفوم  ییاھاج  کی  و  دنربب ؛ نیب  زا  رشب  نیب  رد  ار  هداوناخ  هک 

نیرتهایـس هک  « - دیفـس یاھجاودزا   » ناشتـشز طلغ  ریبعت  هب  نیا  مک ، یروآدنزرف  نیا  رید ، یاھجاودزا  نیا  تخـس ، یاھجاودزا  نیا  دننکیم . شالت  دـنراد  اما  دندشن  قفوم 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 14 
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. دورب نیب  زا  هداوناخ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  اھنیا  یهمھ  تسا - جودزم  یگدنز  عون 

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

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

...

تریغ و اھنیا  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  دـنتفر *. اھمرح  زا  عاـفد  رد  دـنتفر ، تیبلـھا  میرح  زا  عاـفد  رد  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تسا ، اـھزایتما  نیرتـالاب  وزج  هک  رگید  زاـیتما  کـی 

زا دـنورب  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھهیحور  ناـشتاساسحا و  زا  یکی  دـنوریم ، هک  ییاـھنیا  اـبلاغ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـنراد ؛ ار  تیبلـھا  میرح  زا  عاـفد  بصعت 

هتفگ بنیز  ترـضح  هب  باطخ  دـندوب ، هدرک  زورما  نادیھـش  نیا  زا  یکی  ردام  هک  یتاراھظا  رد  روطنیمھ . مھ  اھردام  اھردـپ و  ناشیاھهداوناخ ، دـننک ؛ عافد  تیبلھا  میرح 

رد هک  تیبلھا  میرح  هب  تبسن  تریغ  تسا . تایصوصخ  زا  یکی  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  بنیز ؛ ترضح  هب  ینعی  امش ،" هب  مداد  ار  مدوخ  نیسحدمحم  نم  : " دندوب

یروجهچ راک  دوبن  مولعم  دـنتفریمن ، هیروس - هچ  قارع ، هچ   - اجنآ یلحم  ناناوج  کمک  هب  اھنیا  رگا  تسھ *. ٰیلعا  دـح  رد  اـھنیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  ینموم  رھ 

زا رگا  اھنیا  دناهداتـسیا . اھتسینویھـص  زا  رتدـب  کانرطخ  رارج  یهھبج  کـی  لـباقم  رد  عقاورد  دنتـسیایم ، یریفکت  یاـھنایرج  نیا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  دریگب . ماـجنا 

. دنتسین رتھب  دنشابن ، رتدب  اھتسینویھص 

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

اھیبرغ اھتسینویھص و  اھییاکیرمآ و  ینعی  نانمشد ، کانرطخ  هداعلاقوف  یهشقن  کی  زا  یـشخب  دتفایم  قافتا  دراد  ایـسآ - برغ  یهقطنم  رد   - ام یهقطنم  رد  هچنآ 

رھ هدـیمھفن ؛ ار  هقطنم  قیاقح  دـمھفن ، ار  اھنیا  یـسک  رھ  دـننکیم . یگداتـسیا  تمواـقم و  رابکتـسا ، یهشقن  نیا  لـباقم  رد  دـنراد  مرح ) عفادـم  یادھـش   ) اـھنیا تسا .

. دنشزرااب یلیخ  اھنیا  هک  تساذل  هدیمھفن ؛ ار  یسایس  یلقع و  تانیب  تاحضاو و  دنک ، راکنا  ار  اھنیا  یسک 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راک نامرف  هک  تفگ  دـیاب  اـعقاو  ینعی  دـننکیم ؛ تیاـعر  اـھنیا  یرگید  تلود  رھ  زا  رتشیب  مھ  ار  یتسینویھـص  میژر  حـلاصم  دـناهدرک ؛ راکـشآ  ار  ینمـشد  اـھییاکیرمآ  زورما 

رب هک  تسا  یتسینویھـص  یهعماج  تسد  هکلب  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  تسینویھـص  تلود  اموزل  هن  الاح  تسا ؛ اھتسینویھـص  تسد  اـکیرمآ  یاھتـسایس  زا  یرایـسب 

. تسا طلسم  ناشروما 

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

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

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

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

. دوشب دراو 

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هفاضا مئاد  ار  اھنیا  جـیردتب  تشادـن ، دوجو  یبرغ  یاـھروشک  رد  شیپ  لاـس  هاـجنپ  هکلب  شیپ  لاـس  دـص  تسھ ، یبرغ  گـنھرف  رد  زورما  هک  یتاـیلب  دـسافم و  زا  یلیخ 

نیا هتبلا ] . ] تسھ یبرغ  یاھروشک  رد  زورما  فورعم ، لیطعت  رکنم و  جاور  دـنزب ، فرح  اھنآ  یهرابرد  دـیآیم  شمرـش  ناـسنا  اـعقاو  هک  ییاـھزیچ  نیا  دـندرک . دراو  دـندرک ،

کی نکل  دنـسیونیم ؛ دـنیوگیم ، ار  اھنیا  ناشدوخ  نیرکفتم  ناشدوخ ، نیحلـصم  زا  یلیخ  ناشدوخ ، نادنمـشناد  زا  یلیخ  میتسھ ؛ اھنآ  فلاـخم  اـم  هک  تسین  اـم  فرح 

ییاھروشک رد  اپورا و  رد  نآ  عبت  هب  اکیرمآ و  رد  ار  نایرج  نیا  دنربیم  شیپ  دنراد  یرابکتسا  یرامعتسا و  یتسینویھـص و  طولخم  بلطتردق  یرادهیامرـس و  تردقرپ  نایرج 

گنھرف نیا  تیمکاـح  زا  گـنھرف ، نیا  خوسر  زا  گـنھرف ، نیا  ذوفن  زا  ار  عماوج  زا  یرایـسب  میناوتیم  مینکب ، لـمع  تسرد  میناوتب  هچناـنچ  رگا  اـم  دنتـسھ . اـھنیا  عباـت  هک 

. میھدب تاجن 

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

ذوفن رطخ  هب  اـم  راوگرزب  ماـما  تضھن ، لـیاوا  زا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  زا  تسا . یلوصا  یعطق و  عضوم  کـی  تسا ؛ یلوصا  عضوم  کـی  نیطـسلف  یهیـضق  رد  اـم  عـضوم 

هک دوب  نیا  درک ، یمالـسا  یروھمج  هک  یراـک  نیلوا  میتفرگ . رارق  عضوم  نیا  رد  اـم  مھ  بـالقنا  لوا  زا  درک ؛ حیرـصت  مسینویھـص  ملظ  مسینویھـص و  تلاـخد  مسینویھص و 

رد ام  زورما  ات  دوب و  نیدامن  راک  کی  زین  یعقاو و  راک  کی  نیا  اھینیطـسلف ؛ هب  داد  درک ، ناـشنوریب  تفرگ ، اـھنآ  زا  دوب ، لـبق  میژر  لاـم  هک  ار  نارھت  رد  اھتسینویھـص  زکرم 

. میراد رارق  نامدوخ  عضوم 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

. دش دوبان  مدرم  یهلیـسو  هب  تکرح  نیا  نکل ] ، ] دندرک نادیم  دراو  ار  ناشدوخ  رکـشل  هدش و  ادیپ  ناشیارب  تصرف  نیا  الاح  هک  دندرک  رکف  نیزنب  یهیـضق  نیا  تبـسانم  هب 

هک یراک  نکل  دنداد ، ماجنا  ار  ناشدوخ  یهفیظو  ار ، ناشدوخ  راک  تخـس ، یهھجاوم  رد  دندش و  نادیم  دراو  زور  دـنچ  نآ  رد  نارگید  هاپـس ، جیـسب ، یماظتنا ، یورین  هلب ،

یاھرھـش یهمھ  هب  دـعب  دـش ، عورـش  زیربـت  ناـجنز و  زا  هک  یراـک  نیا  ینعی ] [ ؛ ینادـیم تکرح  رھ  زا  دوب  رتمھم  یلیخ  دوب ، رتـالاب  یلیخ  دـندرک ، هتفھ  کـی  نیا  رد  تلم 

. تفرگ ماجنا  تمظع  نیا  هب  تکرح  نیا  نارھت  رد  زوریرپ  مھ  رخآ  دیسر ، اھاتسور  زا  یضعب  هب  مدینش  یتح  هکلب  روشک 

یـساسا یاھروتینام  تشپ  دناهتـسشن  هک  ییاھنآ  یناھج ، مسینویھـص  یناھج ، رابکتـسا  ینعی  کچوک - ریقح و  تسپ و  یاھمدآ  نیا  هن  یلـصا ، نمـشد  نآ   - نمـشد

تکرح لباقم  رد  دـنوشیم  ینیـشنبقع  هب  راداو  اھنآ  دـنروخیم ، ینھد  وت  اـھنآ  هچ ؛ ینعی  تکرح  نیا  هک  دـنمھفیم  دـننکیم ، تبقارم  ار  اـیند  دـنراد  ناـشدوخ و  یـسایس 

هللااشنا لاعتم  یادـخ  درادـن ، یـشزرا  درادـن ، یتمیق  ریقح  نیا  رکـش  و  میرکاش ؛ رازگـساپس و  ناریا  تلم  زا  میرکاش و  ار  ادـخ  میرازگـساپس ، ار  ادـخ  ناریا . تلم  میظع 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 15 
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. دوب دھاوخ  تسھ و  یمدرم  میظع  تکرح  نیا  رکاش 

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 

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

، هفیظو نیرتیروف  و  تسا . نآ  ندنار  یـشومارف  تمـس  هب  ناملـسم و  عماوج  تینھذ  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  ندرک  گنرمک  مسینویھـص ، رابکتـسا و  یهدـمع  تسایس 

تمظع هب  یاهلئسم  هک  تسا  نآ  تقیقح  و  دریگیم . تروص  یمالسا  یاھروشک  دوخ  رد  نمشد  یگنھرف  یـسایس و  نارودزم  تسد  هب  هک  تسا  یتنایخ  نیا  اب  هزرابم 

رگید اکیرمآ و  دـنچ  رھ  دـھدب ؛ ار  نآ  ندـش  شومارف  یهزاـجا  ناملـسم ، یاـھتلم  نوزفازور  یدنمـشوھ  سفن و  هب  داـمتعا  تریغ و  هک  تسین  یزیچ  نیطـسلف  یهلئـسم 

. دنریگ راک  هب  نآ  یارب  ار  دوخ  ناوت  لوپ و  یهمھ  نانآ  یاهقطنم  یاھوداپ  نارگهطلس و 

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

سنارفنک رد  دوخ  نایم  یگنج ، تمینغ  نیرتمھم  ناونع  هب  ار  ینامثع  تموکح  ییایـسآ  ورملق  ینعی  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  یناھج ، لوا  گنج  حتاف  یاھتلود  هک  یزور  نآ 

اب نآ ، زا  شیپ  اھلاس  زا  سیلگنا  دندرک . ساسحا  شیپ  زا  شیب  دوخ  یمئاد  یهطلس  نیمضت  یارب  ار  هقطنم  نیا  بلق  رد  نما  هاگیاپ  کی  هب  زاین  دندرکیم ، میـسقت  سیراپ 

. دشیم مھارف  نآ  یلمع  یاھهنیمز  نونکا  و  دوب ؛ هدرک  ینیرفآشقن  یایھم  ار  مسینویھص  مان  هب  یتعدب  یدوھی  نارالاسرز  یرکفمھ  اب  هدرک و  هدامآ  ار  هنیمز  روفلاب  حرط 

دندروآ دراو  ار  دوخ  یهبرض  هقطنم ، یاھتلود  یراتفرگ  تلفغ و  زا  هدافتسا  اب  یناھج  گنج  نیمود  زا  سپ  ماجنارس  دندیچ و  مھ  رانک  رد  جیردتب  ار  تامدقم  اھلاس  نامھ  زا 

. دندوب هقطنم  نیا  یاھتلم  یهمھ  دعب  یهجرد  رد  نیطسلف و  تلم  لوا  یهجرد  رد  هبرض  نیا  جامآ  دندرک . مالعا  ار  تسینویھص  تلم  نودب  تلود  یلعج و  میژر  و 

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

هقطنم یاھروشک  هب  مھ  درک ، تنایخ  برع  یاـیند  هب  مھ  درک ، تناـیخ  مالـسا  یاـیند  هب  مھ  ( ٩ (؛ درک یبرع  یهدـحتم  تاراما  تلود  هنافـساتم  هک  یتناـیخ  نیا  هب  عجار 

یرید تلاح  نیا  ینعی  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  نیا  هتبلا  تسا ؛ یگنن  یهکل  کی  دـندرک ، اھیتاراما  هک  یراک  نیا  درک . تناـیخ  نیطـسلف  مھم  یهلئـسم  هب  مھ  درک ، تناـیخ 

یاپ دـندرک ، یدـب  رایـسب  راک  دـندرک ، تناـیخ  اـھنیا  دـنام . دـھاوخ  دـنداد  ماـجنا  زورما  ار  مادـقا  نیا  هک  یناـسک  یناـشیپ  رب  گـنن  یهکل  نیا  نکل  هللااـشنا ، دـییاپ  دـھاوخن 

یهتوـب هب  اـھنیا ] [ ؟ تسا یکچوـک  زیچ  تلم ، کـی  ندرک  هراوآ  روـشک ، کـی  بصغ  ینعی ] ، ] تیمھا نـیا  اـب  نیطـسلف  یهلئـسم  دـندرک . زاـب  هـقطنم  رد  ار  اـھتسینویھص 

. دندرک یزاسیداع  دندرپس و  یشومارف 

نآ هب  یسایس  فرع  رد  الاح  هک  یتمسق  نآ  اما  تسا ، یلاغشا  یضارا  نیطسلف  یهمھ  هتبلا   - یلاغشا حالطـصا  هب  یـضارا  شخب  رد  هچ  هزغ ، رد  هچ  نیطـسلف ، تلم 

اھنآ تقو  نآ  دنتـسھ ،]  ] یروج نیا  اھنیا  دریگیم ؛ ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  اھیزاسکرھـش ، نیا  دنراد : رارق  دیدش  یاھراشف  ریز  تھج  همھ  زا  یلاغـشا - یـضارا  دنیوگیم 

[. دننک قفاوت  - ] دراد روضح  مھ  پمارت  یهداوناخ  رد  هک  یایدوھی  نامھ  لثم   - دنھارمھ اھیلیئارسا  اب  هک  ییاکیرمآ  ثیبخ  تسینویھص  رصانع  اب  اھیلیئارسا و  اب  دنیایب 

کمک اھنآ  هب  یتسیابن  ام  دننکیم ؛ دروخرب  هقطنم  نیا  لئاسم  اب  دنراد  مامت  تواسق  اب  دننکیم و  راک  هقطنم  حلاصم  مالـسا و  یایند  حلاصم  هیلع  هنافـساتم  دـنراد  اھنیا  و 

. دننک ناربج  دندرک  هک  ار  یراک  دنوشب و  رادیب  رتدوز  میراودیما  دندرک . کمک  هلئسم  نیا  هب  اھیتاراما  و  مینکب ؛

مظعا  / ١٨/١٣٩٩/٠۶ ربمایپ  سدقم  تحاس  هب  یوسنارف  هیرشن  کی  تناھا  یپ  رد  هینایب 

رابترارـش یهنیک  دانع و  رگید  راب  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا لوسر  ترـضح  یـسدق  ینارون و  یهرھچ  هب  تناھا  رد  یوسنارف  یهیرـشن  کی  یندوشخبان  گرزب و  هاـنگ 

یوس زا  هک  گرزب  مرج  نیا  ندرکن  موکحم  یارب  نایب  یدازآ  یهناھب  تخاـس . راکـشآ  ار  ناناملـسم  یهعماـج  مالـسا و  اـب  برغ  یاـیند  یگنھرف  یـسایس و  یاھهاگتـسد 

لماـع یرابکتـسا  یاـھتلود  اھتسینویھـص و  یمالـسا  دـض  اـقیمع  یاھتـسایس  تسا . هناـبیرفماوع  طـلغ و  دودرم و  ـالماک  هدـش  هتفگ  یوسنارف  نارادمتـسایس  یخرب 

برغ یاھتلود  اھتلم و  نھذ  ندرک  فرـصنم  یهزیگنا  هب  زین  دـناوتیم ، ینامز  یهھرب  نیا  رد  تکرح  نیا  دـباییم . زورب  راـبکی  دـنچ  رھ  هک  تسا  هنانمـشد  یاـھتکرح  هنوگنیا 

یرایشوھ ظفح  نمض  ایسآ ، برغ  یاھروشک  هژیوب  ناملـسم  یاھتلم  دنراد . رـس  رد  هقطنم  نیا  یارب  یتسینویھـص  میژر  اکیرمآ و  هک  دشاب  یموش  یاھهشقن  زا  ایـسآ 

. دننکن شومارف  ار  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  یبرغ  نارادمدرس  نارادمتسایس و  یاھینمشد  زگرھ  دیاب  ساسح ، یهقطنم  نیا  لئاسم  رد 

یتسینویھص  / ١٣٩٩/٠٧/٣٠ میژر  اب  یبرع  یاھتلود  هناراکشزاس  تامادقا  هب  شنکاو 

لح لکـش  نیا  هب  ار  هقطنم  یهلئـسم  هک  دـننکیم  لاـیخ  رگا  اـھییاکیرمآ  درک . دـنھاوخن  لـمحت  هجوچـیھ  هب  ار  یتسینویھـص  میژر  اـب  شزاـس  تلذ  ناملـسم  یاـھتلم 

. دش دھاوخ  لزلزتم  شتلم  نایم  رد  شتیعقوم  دنیشنب ، تسینویھص  بصاغ  میژر  اب  هرکاذم  زیم  تشپ  هک  یمیژر  رھ  دننکیم . هابتشا  درک ، دنھاوخ 

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

دوجو یهمھ  اب  مالـسا  اب  دنراد  عقاو  رد  هک  دنتـسھ  اھنیا  تسا ؛ مسینویھـص  رابکتـسا و  نیمھ  رانلا ،» یلا  نوعدـی  همئا   » نآ یلـصا ، نمـشد  نآ  مالـسا و  نمـشد  زورما 

شیامن نیا  ( ٩ .) داتفا قافتا  سیراپ  رد  لبق  یهتفھ  هنافـساتم  هک  تسا  یـشیامن  نیمھ  مھ  هضراعم  نیا  شیاـمن  نیرخآ  دـننکیم . هضراـعم  دـننکیم و  هلباـقم  ناـشدوخ 

. تسا تقد  لباق  هجوت و  لباق  یلیخ  ، دش هداد  ناشن  سیراپ  رد  هک  یتشز 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هک یاهناملاظ  تیامح  نیا  دننکیم ؛ هابتشا  دنراد  مھ  نالا  دنھابتشا ؛ راچد  اھییاکیرمآ  هنافساتم  مھ  هقطنم  لئاسم  لک  رد  دندرک ؛ هابتـشا  ام  اب  دروخرب  رد  اھییاکیرمآ 

یھارمھ نیا  تسا ؛ هابتشا  اعطق  دندرک  ادیپ  تارف  قرش  رد  هک  یلصفم  روضح  دندرک ، ادیپ  هیروس  رد  هک  یاهنابصاغ  روضح  تسا ؛ هابتشا  دننکیم ، یتسینویھـص  میژر  زا 

. تسا هابتشا  اعطق  نمی ، مولظم  مدرم  ندیبوک  رد  یدوعس  تلود  اب  ندرک 

هب دناهدرک  شوخ  لد  اھنیا  دش ؛ دھاوخن  شومارف  زگرھ  مالسا  یایند  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ؛ یھابتـشا  طلغ و  یاھتـسایس  نیطـسلف  یهرابرد  ناشیاھتـسایس 

یمالـسا تما  دـنرادن . یریثات  هک  ینانچنآ  یاھتلود  ات  هس  ات  ود  نیا  ار . طـباور  دـننک  یزاـسیداع  دـننک و  رارقرب  تاـطابترا  یتسینویھـص  میژر  اـب  ریقح  تلود  اـتراھچ  هکنیا 

. دننادب ار  نیا  اھییاکیرمآ  درک ؛ دھاوخن  رظن  فرص  نیطسلف  یهلئسم  زا  درک ؛ دھاوخن  شومارف  ار  نیطسلف  یهلئسم 

سدق  / ١۴٠٠/٠٢/١٧ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 16 
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یهناخ زا  ار  تلم  کی  تسد  کافس ، ملاظ و  یرادهیامرس  ماظن  یاھتسایس  تسا . یمالسا  تما  کرتشم  یهلئـسم  نیرتهدنز  نیرتمھم و  نانچمھ  نیطـسلف ، یارجام 

. تسا هدناشن  ار  هناگیب  یمدرم  تسیرورت و  یمیژر  نآ ، رد  هدرک و  هاتوک  دوخ  یدادجا  ابآ و  کاخ  نھیم و  زا  دوخ ،

، دـناهدرک ملظ  مود  یناھج  گنج  یاھلاس  رد  نایدوھی  هب  دوخ ، یاـعدا  رب  اـنب  اـھییاپورا  تسیچ ؟ یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یلاـشوپ  قطنم  زا  رتهیاـپیب  رتتسس و 

 ...! تفرگ ار  نایدوھی  ماقتنا  روشک  نآ  رد  عیجف  یاھراتشک  ایسآ و  برغ  رد  یتلم  ندرک  هراوآ  اب  دیاب  سپ 

قوقح باب  رد  دوخ  نیغورد  یاھاعدا  یهمھ  هنوگنیدب ، هدرک و  هیکت  نآ  هب  یتسینویھص  میژر  زا  دوخ  راوهناوید  غیردیب و  تیامح  اب  یبرغ  یاھتلود  هک  تسا  یقطنم  نیا 

. دوشیم هدوزفا  نآ  رب  یرگید  گرب  یدنچ  زا  رھ  دراد و  همادا  هک  تسا  لاس  داتفھ  زا  شیب  روآهیرگ  روآهدنخ و  یارجام  نیا  و  دناهدرک . هئطخت  ار  یسارکومد  رشب و 

رگید نیطـسلف و  تلم  هیلع  یتسیرورت  ناگداپ  کی  هک  روشک ، کی  هن  لیئارـسا  دناهدرک . لیدـبت  مسیرورت  هاگیاپ  کی  هب  لوا  زور  زا  ار  هدـشبصغ  نیطـسلف  اھتسینویھص 

. تسا یناگمھ  یاهفیظو  نیا  و  تسا ؛ مسیرورت  اب  هزرابم  ملظ و  اب  هزرابم  کافس ، میژر  نیا  اب  هزرابم  تسا . ناملسم  یاھتلم 

یتسینویھص  / ١۴٠٠/٠٢/٣١ میژر  رب  هزور  هدزاود  گنج  رد  تمواقم  یزوریپ  یپ  رد  نیطسلف  تلم  هب  مایپ 

تمحر و و  ناگداد ، دیھـش  حورجم  یاھلد  رب  هنینامط  هنیکـس و  لوزن  و  میوگیم ، ساپـس  درک  اطع  ینیطـسلف  نادھاجم  هب  هک  یتزع  ترـصن و  یارب  ار  ریدـق  زیزع و  دـنوادخ 

. میوگیم کیربت  ار  تسینویھص  راکتیانج  میژر  رب  یزوریپ  و  منکیم ، تلاسم  نانم  دنوادخ  زا  ار  ناگدیدبیسآ  یارب  لماک  یافش  و  نادیھش ، یارب  تراشب 

نومزآ تسا . ناوتان  نیطـسلف  یهچراپکی  مایق  ربارب  رد  هک  داد  صیخـشت  یتسرد  هب  تفـص  گرگ  یـشحو و  نمـشد  درک . زارفارـس  ار  نیطـسلف  تلم  زور ، دنچ  نیا  نومزآ 

هزغ  رد  اتدـمع  یگرزب  تاـیانج  رباـج ، میژر  زور  نیا ١٢  رد  داد . ناشن  ار  اھینیطـسلف  یهدـنیآ  راـکھار  اـھهاگودرا ، یـضارا ۴٨ و  هزغ و  اب  یرتخاـب  یهنارک  سدـق و  یراـکمھ 

یهمھ یمومع  راکفا  هک  دوشیم  بکترم  راوهناوید  نیگنن و  نانچنآ  ییاھراتفر  نیطـسلف ، یهچراـپکی  ماـیق  اـب  هلباـقم  رد  یناوتاـن  رثا  رب  هک  درک  تباـث  ـالمع  دـش و  بکترم 

سبشتآ تساوخرد  اھتیانج و  یهمادا  دنکیم . رتروفنم  مھ  زاب  هتشذگ  زا  ار  راکتیانج  یاکیرمآ  هژیوب  دوخ  نابیتشپ  یبرغ  یاھتلود  دوخ و  دزیگنایمرب و  دوخ  دض  رب  ار  ملاع 

. دریذپب ار  تسکش  دش  راچان  وا  دوب . وا  تسکش  ود  رھ 

...

نانز ناکدوک و  راتشک  یهدرتسگ  تیانج  هک  دننکیم  قیدصت  رادیب  یاھنادجو  یهمھ  تسا . تسینویھص  کافس  تسیرورت و  تموکح  تازاجم  یریگیپ  رگید ، مھم  یهفیظو 

دنریگ و رارق  لقتـسم  یللملانیب و  یاھھاگداد  درگیپ  تحت  دـیاب  وھایناتن  راکتیانج  صخـش  میژر و  رثوم  لماوع  یهمھ  دـنامب . تازاجمیب  دـیابن  زور  نیا ١٢  رد  ینیطـسلف 

. هرما یلع  بلاغ  هللاو  تفای ، دھاوخ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  نیا  و  دنوش ؛ تازاجم 

ویکوت  / ٢٧/١۴٠٠/٠۶ یاھیزاب ٢٠٢٠  رد  ناریا  کیپملاراپ  کیپملا و  نانامرھق  رادید  رد  تانایب 

عورـشمان شکلـسن و  کافـس و  میژر  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ یتسینویھـص  راـکتیانج  میژر  عوـضوم  یللملانیب  یاھـشزرو  باـب  رد  مھم  یهـتکن  کـی  بـخ 

نیربکتسم دنکیم و  هدافتـسا  یـشزرو  یاھنادیم  زا  راک  نیا  یارب  دنک ؛ اپ  تسد و  تیعورـشم  شدوخ  یارب  یللملانیب  یـشزرو  یاھنادیم  رد  دوخ  روضح  اب  دنکیم  یعس 

، منکیم ضرع  اھراکشزرو - دوخ  هب  مھ  شزرو ، مرتحم  نیلوئسم  هب  مھ   - امش هب  نم  هزوح  نیا  رد  دننکیم . ینابیتشپ  وا  زا  دننکیم و  کمک  مھ  اھنآ  ناگتـسباو  یناھج و 

یاھهاگتـسد هجراخ ، روما  ترازو  شزرو ، ترازو  یهفیظو  نیا  دـنھدیم ؛ ماجنا  یاهلباقم  تامادـقا  اـھنآ  هتبلا  دـیوشن . لـعفنم  هجو  چـیھ  هب  دـیوشن ؛ لـعفنم  هجو  چـیھ  هب 

کی رطاخ  هب  دـناوتیمن  ام  دنلبرـس  یهدازآ  راکـشزرو  دوشب . ملظ  وا  هب  دـنراذگن  دـننک و  تیامح  راکـشزرو  زا  یـساملپید  یاھهار  زا  یقوقح و  یاـھهار  زا  هک  تسا  یقوقح 

. دسانشب تیمسر  هب  المع  ار  وا  دھدب و  تسد  یشزرو  نادیم  رد  راکتیانج  میژر  کی  یهدنیامن  اب  لادم 

زا یلیخ  دوـب ؛ روـج  نیمھ  یبوـنج  یاـقیرفآ  دـیاتراپآ  قباـس  میژر  هتـشذگ  رد  اـما  دـننکیم  لاـجنج  یتسینویھـص  میژر  یارب  زورما  ـالاح  دراد . مھ  هقباـس  راـک  نیا  هـتبلا ] ]

یهلئـسم نیاربانب  دـش . دـھاوخ  دوبان  مھ  نیا  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  مھ  نیا  دـش ، دوبان  تفر و  نیب  زا  میژر  نآ  دـندادیمن ؛ هقباسم  وا  ناراکـشزرو ]  ] اب اـیند  یاھراکـشزرو 

راـچد یتسینویھـص  میژر  یهدـنیامن  اـب  ندـشن  هجاوم  رطاـخ  هب  هک  یناریا  ریغ  یاھراکـشزرو  یتح  یناریا و  راکـشزرو  قوقح  زا  اھهاگتـسد  دـیاب  هک  تسا  یمھم  یلیخ 

. دننکب تیامح  اھنیا  زا  دیاب  دننک ، عافد  هعفد - نیا  یریازجلا  راکشزرو  نیمھ  لثم   - دناهدش اھنیا  دننام  تیمورحم و 

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

یاھیراکادف دـنراد  لاسما  ناضمر  هام  مھ  هتـشذگ و  ناضمر  هام  رد  مھ  اھینیطـسلف ، دراد . قرف  رگید  یاھلاس  اب  سدـق  زور  لاسما  مرظن  هب  تسا ؛ شیپ  رد  سدـق  زور 

. تسا روصت  لباق  رتمک  رتهناثیبخ  رتشیب و  نیا  زا  رگید  دھدیم ؛ ماجنا  دراد  ار  تیانج  تلاذر و  یاھتنم  افاصنا  مھ  یتسینویھـص  میژر  و  دـنھدیم ، ناشن  ناشدوخ  زا  یگرزب 

نم مولظم . ردتقم  تسا ؛ ردتقم  مھ  تسا ، مولظم  مھ  نیطسلف ، دنکیم . ینابیتشپ  مھ  اپورا  دنکیم ، ینابیتشپ  مھ  اکیرمآ  دننکیم ؛ دیآیم  رب  ناشتسد  زا  یطلغ  رھ 

: تسا یروج  نیا  نیطـسلف  زورما  دوب . مولظم  اعقاو  مھ  دوب ، یوق  ردـتقم و  مھ  نینموملاریما ، لـثم  هک  متفگ  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  هب  عجار  شیپ  اـھلاس  یتقو  کـی 

. نمشد تیانج  لباقم  رد  نمشد ، ضرعت  لباقم  رد  دناهداتسیا  دوشب ؛ شومارف  نیطسلف  یهیضق  دنراذگیمن  ینیطسلف  یاھناوج  ینعی  تسا ؛ دنمتردق  اعقاو 

روضح اھنادیم  نیا  رد  دنناوتب  اتقیقح  ات  اھنیا  ندوزفا  تردق  اھنیا و  هب  نداد  هیحور  نیطـسلف و  مولظم  مدرم  اب  یگتـسبمھ  یلدـمھ و  یارب  تسا  یبوخ  تصرف  سدـق  زور 

درک و راک  درک و  شالت  نیطـسلف  یارب  دیاب  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  دننکیم ؛ لمع  دب  یلیخ  دنراذگیم ، مک  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  یمالـسا  یاھتلود  هنافـساتم  هتبلا  دننک . ادـیپ 

ام هکنیا  نیطـسلف . مدرم  عفن  هب  یباسح  تسرد و  فرح  دننزب ؛ فرح  مھ  تسرد  دنتـسین  رـضاح  ناشیاھیـضعب  یتح  دـننکیمن ، هک  لمع  اھنیا  زا  یلیخ  الاح  دز . فرح 

اھیرـصم نیا ، زا  لبق  لاس  لھچ  تسا . گرزب  رایـسب  تاھابتـشا  نآ  وزج  تسا ، یتسینویھـص  میژر  اب  هطبار  داجیا  نتفرگ و  طابترا  اھینیطـسلف  هب  کمک  هار  مینک  لایخ 

هک ییاھراک  نیا  دـش . ربارب  هد  هن ، دـش ؟ مک  لاس  لھچ  نیا  رد  یتسینویھـص  میژر  تایانج  ایآ  دـندرک ؛ رارقرب  طابترا  یتسینویھـص  میژر  اب  ندرا  رـصم و  دـندرک ؛ ار  اطخ  نیا 

دنھاوخیم یاهدع  کی  الاح  دننکیم . ملظ  دنراد  رتشیب  زورما  دوبن ؛ اھزور  نآ  دریگیم ، ماجنا  ٰیـصقا  دجـسم  هب  زورما  هک  یتالمح  نیا  دننکیم ، دـنراد  اھنیـشنکرھش  زورما 

، تسا رـضم  ناشدوخ  یارب  مھ  هکلب ] ، ] تسا دیفم  اھینیطـسلف  یارب  هن  تسا ، دـیفم  ناشدوخ  یارب  هن  دـننک ! رارکت  زورما  ار  لبق  لاس  لھچ  تاداسرونا  رـصم  یهبرجت 

هللااشنا میراودیما  درب . دنھاوخن  یاهدیاف  درب ، دنھاوخن  یدوس  نیا  زا  مھ  اھنآ  ینعی  دروخیمن ؛ مھ  یتسینویھـص  میژر  درد  هب  هتبلا  تسا . رـضم  اھینیطـسلف  یارب  مھ 

. دنک طلسم  ار  اھینیطسلف  دناسرب و  ارف  یدوزب  یشوخ و  یکین و  هب  نیطسلف  یهیضق  رد  ار  راک  تبقاع  لاعتم  یادخ 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

الاح دیراذگب ؛ رانک  دیاب  ار  نید  دینک ، تفرشیپ  دیھاوخیم  رگا  تسا : یزکرم  یهطقن  نیا  تفرـشیپ ؛ نید و  نایم  کیکفت  زا  تسا  ترابع  یبرغ  ندمت  تیوھ  یزکرم  یهطقن 

یـساسا و یهطقن  نیا  دینک ؛ تفرـشیپ  دیھاوخیم  رگا  دیھدب ، تلاخد  دیابن  یگدنز  لئاسم  رد  ار  نید  اما  درادن ، لاکـشا  دیـشاب  هتـشاد  یداقتعا  کی  یـصخش  روط ] هب  ]

. هدز فدھ  هب  هدرک و  کیلش  ار و  زکرم  نیمھ  هتفرگ  هناشن  تسرد  یمالسا  یروھمج  تسا . یبرغ  ندمت  تیوھ  یزکرم 

هتـسناوت دـنک ، رـشتنم  ار  قطنم  نیا  هتـسناوت  دـنک ، دـشر  هتـسناوت  دـنک ، ظفح  ار  شدوخ  هتـسناوت  هکنیا  رب  هوالع  هدـش ، نادـیم  دراو  نید  راعـش  اـب  یمالـسا  یروھمج 

هب هدرک ، لاطبا  شدوخ  روضح  اب  شدوخ ، دوجو  اب  یمالسا  یروھمج  دندرک . توالت  هک  یاهیآ  نیمھ  هبیط ؛ هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  فیک  رت  مل  ا  دنک ؛ رادهشیر 

اھتسینویھـص و ایفام  نیا  سار  رد  هک  تسا  ایفام  کی  یبرغ  یاھتردق  تقیقح  دناینابـصع . اھنیا  رگید ؛ دناینابـصع  بخ  ار . یبرغ  ندـمت  یزکرم  تیوھ  هدیـشک  شلاچ 

نیا دنک  لمحت  دناوتیمن  نیا  بخ  تسا ؛ نیا  یبرغ  تردق  دنشخپ ؛ اج  همھ  تسا و  ناشنیرتیو  مھ  اکیرمآ  دنتـسھ ، اھنیا  عبات  نارادمتـسایس  یدوھی و  یهتـسجرب  راجت 

. یمالسا یروھمج  هب  دنزب  یاهبرض  کی  دنکب ، یراک  کی  هک  تسا  نیا  رکف  هب  زور  رھ  ار .

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لولـس دـساف  رذـب  کی  دـھاوخیم . ار  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  نمـشد  زورما  مینک ؛ رکف  نیملـسم » نیب  داـحتا   » یهلئـسم نیا  هب  مینک ؛ رکف  نیا  هب  اـعقاو  دـیاب  اـم  بخ ،

، دندرک قرفتم  ار  ینامثع  عیـسو  تلود  زور  نآ  نوچ  دشاب ؛ مالـسا  نمـشد  برغ  هاگیاپ  اجنیا  هک  یتسینویھـص  میژر  مان  هب  دـندروآ  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  ار  یایناطرس 

نیا دوشب ؛ لصاح  یلاع  دصاقم  هقطنم  نیا  رد  دنراذگن  دننک ، فرصت  امئاد  دنناوتب  هک  دنتشادیم  اجنیا  دیاب  مھ  یھاگیاپ  کی  دندرک ، میسقت  روشک  نیدنچ  هب  دندرک ، دوبان 

تلم کی  دنداد ، لیکشت  یلعج  تموکح  کی  دندرک ، رقتـسم  اجنیا  ار  محریب  لتاق و  دساف و  ثیبخ و  یاھتسینویھـص  نیا  دندروآ  هک  دوب  مولظم  نیطـسلف  نیمھ  هاگیاپ 

ناونع زا  هتفایدشر ، یناطرس  لولس  نیا  رـضم ، دوجو  نیا  هک  دننکیم  یراک  دنراد  اھنمـشد ]  ] الاح دندوب ؛ هجوتم  مھ  اھناملـسم  بخ ، راک . نیا  یارب  دندرک  تسرد  یلعج 

هب هک  تسا  ییاھتنایخ  نیرتگرزب  زا  یکی  اھیزاسیداع  نیا  دننکیم ؛ فرـصت  دنراد  اج  همھ  دزادـنیب . فالتخا  ار  هقطنم  یاھروشک  نیب  رتشیب  دوشب و  جراخ  ینمـشد » »

. تسا لوغشم  مئاد  نمشد  رگید ؛ تسا  روج  نیا  نمشد  فالتخا . داجیا  قارتفا ، داجیا  دوشیم ؛ دراد  نیملسم  مالسا و 

« للملا نیب مسینویھص   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 18هاگياپ  هحفص 18 
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