
نازابناج  / ٠٧/١٣۶٩/٠۶ نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کالم رایعم و  هعماج ، حطـس  رد  ار  ادـخ  نید  ساسا  رب  نوناق  یھلا  ماکحا  هک  تسا  نیا  تموکح ، کی  تلود و  کی  ماظن و  کی  هعماج و  کـی  ناونع  هب  اـم  یعمج  یهفیظو 

. تسا هدش  تیاعر  مھ  هشیمھ  دناهتشاد و  ار  تیلوئسم  نیا  دمحب هللا  ام ، نابھگن  یاروش  یمالسا و  یاروش  سلجم  هک  نانچمھ  میھدب ؛ رارق  یمومع  لمع 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دش شخپ  مھ  اج  همھ  رد  تسھ و  دارفا  زا  یرایـسب  نھذ  رد  تسا و  راوگرزب  نآ  زا  هدـنامیقاب  دانـسا  وزج  هک  دنتـشون  یاهمان  ناشفیرـش  رمع  رخاوا  رد  ام ، راوگرزب  ماما 

، دنتفگ دندرک و  دیدرت  هریغ  تحلـصم و  صیخـشت  لیبق  زا  دوب  هدش  لیکـشت  نامز  حلاصم  رطاخ  هب  ناشیا و  دوخ  روتـسد  هب  هک  ییینوناقریغ  یاھناگرا  رد  یتح  هر )  ) ماما

هک دوب  نوناق  هب  دـیقت  راوگرزب ، نآ  تایـصوصخ  زا  یکی  دـندوب . نوناق  هب  دـیقم  هر )  ) ماما مینکب . ینوناق  ریغ  مادـقا  کی  میدوب  روبجم  اـم  دوب و  گـنج  ناـمز  هب  قلعتم  اـھنآ 

. میھدیم ماجنا  ار  نآ  تسا ، نامفیلکت  نوناق  هب  یدنبیاپ  تھج  رد  هک  هچنآ  مھ  ام  دریگن . ماجنا  نآ  فالخرب  یراک 

یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد هن  تسا ؛ هدـش  بلط  وا  زا  تاررقم  رد  هک  یزیچ  نامھ  ساسا  رب  نوناق و  ساـسا  رب  تیعطاـق  رد  درواـیب ؟ تسدهب  یزیچ  هچ  رد  دـیاب  ار  دوخ  تیبوبحم  یماـظتنا  یورین 

اھنت تسا . هدش  فلخت  دریگب ، ماجنا  ینوناق  زا  جراخ  یاھتیاعر  نینچ  دوشب و  یراک  نینچ  رگا  ادبا . یھورگ ؛ ای  یرشق  لیم  تیاعر  یعمج ، هظحالم  یـسک ، یهظحالم 

یقالخادب اب  یکی  درک : لمع  دوشیم  هنوگود  نوناق ، یارجا  رد  هتبلا  نوناق . یارجا  رد  قالخا  تیاعر  نوناق و  تیاعر  زا  تسا  ترابع  دنکب ، دیاب  یماظتنا  یورین  هک  یتیاعر 

، تیعطاـق لاـمعا  دـشاب ؛ لومعم  دـیاب  مود  عون  نیا  تیعطاـق . اـب  اـما  یناـبرھم ، یقـالخاشوخ و  اـب  مھ  یکی  اـھنیا ؛ لاـثما  توخن و  ربـکت و  ندوب و  سوـبع  یقلخجـک و  و 

. بوخ قالخا  یهفاضاب 

١٣٧٠/١٢/٠٢ /  ( هر ) یناگیاپلگ یمظعلا  هللاتیآ  رادید  رد  تانایب 

ملع ناسنا  اعقاو  طباوض ، نآ  اب  رگا  الاح  دوشب . تیاعر  دـیاب  تسا ، ربتعم  اـنوناق  اعرـش و  هک  یطباوض  مییوگ  یم نکیل  نوناـق ؛ قوطنم  ظوفلم و  ینعی  طـباوض ، مییوگ  یمن

. درادب ظوفحم  ار  نایاقآ  فیرش  دوجو  اش هللا  نا  دنوادخ  . تسا یرھق  زیچ  نیا  درک ؛ دھاوخ  لمع  شملع  قبط  اعبط  درک ، ادیپ 

نابھگن  / ١١/١۴/١٣٧۴ یاروش  تراظن  یاھتایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شدوخ ناسنا  تقو  کی هک  دشابن  روط  نیا دیورن و  یـصخش  قاذـم  لابند  اقلطم  یـصخش . قیالـس  اھقاذـم و  هن  دـشاب و  رایعم  کالم و  نیزاوم  نوناق و  دـیاب  تراظن  رما  رد 

نیا تاررقم ، نیزاوم و  فالخرب  هاگ  نآ دراد ؛ یا  هدیاف سلجم  یارب  دشاب ، صخـش  نیا  رگا  تسا ؛ یتراسخ  سلجم  یارب  دشابن ، سلجم  رد  درف  نیا  رگا  هک  دھد  صیخـشت 

امـش دیدرک ، در  ار  صخـش  نیا  تبـسانم  هچ  هب  هک  دش  لاوس  امـش  زا  رگا  دیـشاب . وگ  باوج وا  ناگدنب  لاعتم و  یادخ  شیپ  دیناوتب  هک  دینک  یراک  دیاب  دوش . لامعا  قاذم 

؛ مدرک دـییات  ار  صخـش  نیا  نم  تفگ ، نینچ  تاررقم  ای  مدرک ؛ در  ار  صخـش  نیا  مھ  نم  تفگ ، نینچ  تاررقم  منک . لمع  تاررقم  قبط  مدوب  مزلم  نم  اراـگدرورپ ! دـییوگب :

یادـخ هن  ار  اھ  نیا تسین . لوبق  لباق  اھ  نیا متـسناد ؛ دـیفم  ار  مدآ  نیا  نم  متـسناد ، رـضم  ار  مدآ  نیا  نم  مدـیمھف ، هنوگ  نیا نم  مداد ، صیخـشت  هنوگ  نیا نم  هکنیا  اـما 

. دوش تاررقم  لامعا  زا  عنام  دیابن  یا  هظحالم هنوگ  چیھ دینک . لمع  تاررقم  نیزاوم و  قبط  دیاب  ادخ . ناگدنب  هن  درک ، دھاوخ  لوبق  لاعتم 

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننکیم لمع  یروط  ار  نوناق  یـضعب  دراد . ییاھیراوشد  لمع  ماقم  رد  هک  تسا  ناسآ  یفرح  مدرک -  ضرع  هک  روطنامھ  مھ -  ییارگنوناق ]»  » یهلاسم  ] فرح نیا  هتبلا 

؛ هلب دنتفرگن . یھام  هبنش  زور  مھ  اھنیا  دیریگن ، یھام  هبنـش  زور  دوب  هتفگ  ادخ  ینعی  دندرک ؛ لمع  نوناق  رم  نیع  مھ  تبـس  باحـصا  دندرک ! لمع  ( ١) تبس باحصا  هک 

، دنتسب هبنـش  زور  رد  ار  اھهرفح  نآ  هار  دندمآ ، اھهرفح  نآ  لخاد  اھیھام  دندرک ، تسرد  ییاھهرفح  هک  دوب  نیا  نآ ، دوب و  هدشن  عنم  امـسر  مھ  نآ  هک  دندرک  یکچوک  راک 

ییاھیعرـش هالک  نامھ  لثم  نیا  دینک ، هاگن  امـش  رگا  تسا . نوناق  رھاظ  نیا ، دنتفرگ ! ار  اھیھام  نامھ  هبنـشکی  زور  دندرک ، ار  راک  نیا  هبنـش  زور  ددرگرب ! دـناوتن  یھام  ات 

بل و هب  هاگآ  یوق  هیقف  کی  هک  هیلع  ناوضر هللا  راوگرزب  ماما  اما  دوب ؛ عرش  رھاظ  دوب ، نوناق  دندرکیم ! اج  هب  اج  تابن  هخاش  کی  اب  ار  ییاذک  نیگنـس  یابر  کی  هک  تسا 

لقن مھ  اـج  همھ  میدرکیم و  راـختفا  اوـتف  نآ  هـب  اـم  هزراـبم ، نارود  رد  هـک  ناـشیا -  یواـتف  وزج  درک . عـنم  ار  نـیا  دـھدب ، تموـکح  لیکـشت  هـکنیا  زا  لـبق  دوـب ، نـید  حور 

زا یـضعب  اھتکرـش و  زا  یـضعب  دـیریگب . ار  شوـلج  دـینک و  عـنم  مھ  ار  نوناـق  لـیح  ناـیاقآ ، امـش  درک . عـنم  ار  اـبر  لـیح  اـقلطم  ناـشیا  دوـب . اـبر  لـیح  عـنم  میدوـمنیم - 

دنیاین دنزادنین ؛ ماد  نیا  هب  ار  امش  دنزیرگب ، نوناق  زا  دنھاوخیم  هک  یناسک  دیشاب  بظاوم  دنتـسھ . یتبـسلا  باحـصا  نطاب  لماح  ینوناق ، رھاظلا  یلع  یاھهعومجم 

. تسا ینوناق  راک  نیا  هک  دننک  عناق  ار  امش 

یماظتنا  / ١٣٧٨/٠٧/١٧ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رازبا کی  ناونع  هب  هن  دنروایب ، باسح  هب  یصخش  رازبا  کی  ناونع  هب  تساھنآ ، تسد  رد  هک  ار  یناکما  رایتخا و  نآ  هک  دوشیم  عورش  یتقو  نآ  اھناسنا  داسف  هشیمھ 

ادخ هب  قلعتم  دنراد ، رایتخا  رد  هک  ار  هچنآ  یهمھ  هک  دنتسھ  ییاھناسنا  نآ  الاو  یاھناسنا  اج  همھ  تسا . فارحنا  طاطحنا و  یهطقن  نآ  نیا  یھلا . یهفیظو  ماجنا  یارب 

یورین هلمج  زا  ام  حلـسم  یاھورین  یارب  یراختفا  دـننکیم . فرـص  غیردیب  تسا  نآ  فرـص  یاج  هک  ییاـج  نآ  یھلا  یهفیظو  هار  رد  ار  نآ  دـننادیم و  ییادـخ  یهفیظو  و 

. دنک فرصم  ادخ  هار  رد  دراد ، رایتخا  رد  هک  ار  هچنآ  تسا  هدامآ  هک  هداد  ناشن  یدراوم ، رد  هک  تسین  نیا  زا  رتالاب  یماظتنا 

تفارظ راک  تسا ، هجاوم  مدرم  اب  یتقو  ناسنا  دینکن . اھر  دیھدن و  تسد  زا  تسا  نوناق  هار  هفیظو و  هار  هک  ار  تسرد  هدشهتخانش و  هار  میقتـسم و  طخ  دیـشاب  بقارم 

نداد ناشن  مھ  هفیظو ، ماجنا  تبالـص  نداد  ناشن  مھ  نوناق ، زا  زواجت  یطخت و  هنوگرھ  زا  یریگولج  مھ  نوناق ، رادـتقا  نداد  ناشن  مھ  هفیظو ، ماجنا  مھ  دـنکیم . ادـیپ 

ماظن نیا  رد  تیقفوم  هچرھ  تسا . یفیرظ  طخ  درذگیم ، مئالع  هناشن و  همھ  نیا  یهنایم  زا  هک  یطخ  نیا  ردقچ  تسا و  کیدزن  مھ  هب  ردقچ  اھنیا  زرم  دـینیبب  تمحر ؛

اب ناسنا  هک  یناسک  هب  مدرم ، هب  تبحم  یفرط  زا  نوناق ؛ تیاعر  هفیظو و  تیاعر  یفرط  زا  تسا . تایـصوصخ  نیمھ  تیاـعر  یارب  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  نیا  یارب  و 

هفیظو لـباقم  رد  ار  دوخ  ناـش  ار ، دوخ  تاـساسحا  ار ، دوخ  تشذـگ ؛ لـباق  دراوم  رد  تشذـگ  تبحم و  لاـحنیعرد  فلخت ؛ دراوم  رد  یریگتخـس  دوـشیم ؛ هجاوـم  اـھنآ 

کمک لضف و  تقو  نآ  دوش ، مھاب  اھزیچ  نیا  یهمھ  یتقو  دینیبب ؛ ندرب . راک  هب  یلا هللا  برقت  یارب  یاهلیسو  ناونع  هب  ار  یـصخش  ناکما  ار ، ینوناق  رازبا  نتفرگ ؛ هدیدان 

کمک دییات و  تایـصوصخ  نیمھ  کمک  هب  دوب  تایـصوصخ  نیا  یهمھ  رھظم  افاصنا  هک  ار  ام  راوگرزب  ماما  تلم و  نیا  تدم ، نیا  رد  لاعتم  یادخ  تسا . یمتح  یھلا  دییات  و 

. درب شیپ  درک و 

رطف  / ١٣٧٨/١٠/١٨ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رظان هک  نابھگن  یاروش  تسا و  تاباختنا  یرجم  هک  روشک  ترازو  زا  معا  ینوناق ، یاھهاگتـسد  تسا . یطلغ  راـک  نیا  دـننکیم و  مھتم  ار  ینوناـق  یاھهاگتـسد  اھیـضعب 

یفالتخا یدروم  رد  اھنیا  دوخ  نایم  رگا  دریگن . ماجنا  نوناق  زا  فلخت  دـننکیم  تبقارم  هک  دنتـسھ  مھ  یناسک  دـنراد . ینوناق  هفیظو و  مادـکرھ  تسا  تاـباختنا  رب  نیما 

نیا ار ، صخـش  نآ  ار ، صخـش  نیا  ینیرفآلاجنج ، تسایـس  نامھ  لابند  هب  هک  دـنلیام  اھیـضعب  دـننک . لح  ار  نآ  ناـشدوخ  ناـیم  دـیاب  هن  اـی  تسا  ینوناـق  نیا  هک  دـشاب 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 1 
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مھ دـننک . هاگن  ناـسکی  مشچ  اـب  تاـباختنا ، نارظاـن  ناـیرجم و  هب  دـیاب  مدرم  تسین . یمالـسا  لوئـسم  ناـش  هک  دـننک  مھتم  ییاـھراک  هب  ار ، هعومجم  نآ  ار ، هعومجم 

یمالـسا یاروش  سلجم  رد  هک  ینوناق  نآ  تسین . کـالم  دارفا  قیالـس  تسا ؛ نوناـق  کـالم ، دـنھد . ناـشن  نوناـق  هب  ار  ناـشدوخ  یدـنبیاپ  دـیاب  نارظاـن ، مھ  ناـیرجم ،

ات نوناق  ددنـسپیمن . ار  نوناق  نآ  هک  یـسک  هچ  ددنـسپیم ، ار  نوناق  نآ  هک  یـسک  هچ  تسا ؛ تجح  ربتعم و  همھ  یارب  تسا ، هدش  دییات  نابھگن  یاروش  رد  بیوصت و 

. دننک لمع  نآ  هب  دنفظوم  همھ  تسا ، نوناق 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یفن ار  نآ  دـشاب ، ینوناق  تنوشخ  هک  یدراوم  رد  اما  هدادـن ؛ رارق  لصا  ار  تنوشخ  زا  یهدافتـسا  مالـسا  دراد . یحـضاو  نشور و  رظن  تنوشخ  یهلاسم  یهرابرد  مالـسا 

هب ار  وا  درک ، ار  راک  نیا  سک  نالف  رگا  هک  دـسیونیم  دـنکیم ؛ لامعا  ار  یتنوشخ  نوناق  ینعی  تسا ؛ ینوناـق  تنوشخ  کـی  میراد : تنوشخ  هنوگود  اـم  تسا . هدرکن  مھ 

نیا تسا . نوناـقیب  مدآ  لـباقم  رد  تنوشخ  نیا  تساـھناسنا . قوـقح  هب  زواـجت  ربارب  رد  تنوـشخ  نیا  تسین . دـب  تنوـشخ  نیا  اـما  تسا ، تنوـشخ  نیا  دـنربب . نادـنز 

تنوشخ مھ  تنوشخ  کی  تسا . مزال  تنوشخ  اجنیا  دـش . دـھاوخ  دایز  هعماج  رد  زواجت  دوشن ، لامعا  تنوشخ  زواجتم  لباقم  رد  رگا  تسا . زواجتم  لباقم  رد  تنوشخ 

هب یلیس  کی  دنکیم ؛ تنوشخ  لامعا  یسک  هب  تبسن  روتـسد ، فالخ  رب  نوناق و  فالخرب  دوخ ، لیم  قبط  رب  یاردوخ ، رـسدوخ ، اجیب ، رفن  کی  الثم  تسا . ینوناق  ریغ 

. تسین یکش  نیا  رد  تسا . دب  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا ؟ دب  ای  تسا  بوخ  نیا  ایآ  دنزیم . یسک  شوگ 

وا شمرن  رطاخ  هب  ار  ربمایپ  ( ١ «.) کلوح نم  اوضفنال  بلقلا  ظیلغ  اظف  تنک  ولو  مھل  تنل  نم هللا  همحر  امبف  : » دیامرفیم ربمایپ  یدرف  قالخا  ترـشاعم و  یهرابرد  مالـسا 

رافکلا دھاج  یبنلا  اھیا  ای  : » دـیوگیم ربمایپ  هب  رگید  یاج  رد  نآرق  نیمھ  یتسین . نشخ  ظیلغ و  وت  دـیوگیم  دـنکیم و  شیاتـس  مدرم ، اب  دروخرب  رد  شتنیل  رطاخ  هب  و 

، تسا نینموم  اب  اجنآ  اھتنم  تسھ ؛ مھ  اجنیا  رد  دوب ، یلبق  یهیآ  رد  هک  ظلغ  یهدام  نامھ  نک . راتفر  تنوشخ  اب  ناـقفانم  راـفک و  اـب  ( ٢ (؛» مھیلع ظلغا  نیقفانملاو و 

تنوشخ اجنآ  تسا . بوخ  تظلغ  اجنیا  تسا ؛ دب  تظلغ  اجنآ  تسا ؛ مظن  داجیا  هعماج و  یهرادا  نوناق و  یارجا  رد  اجنیا  اما  تسا ؛ یدرف  راتفر  رد  تسا ، ترشاعم  رد 

. تسا بوخ  تنوشخ  اجنیا  تسا ؛ دب 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

یساسا نوناق  یارجا  یراجم  هک  ییاھ  نآ هچ  هدننک ؛ لمع رصانع  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  مھ  لمع  و  تسا . روشک  نیا  یاھدرد  یساسا  جالع  یساسا ، نوناق  هب  لمع 

دنھد یم رارق  هظحالم  دروم  ار  اھفلخت  تلادـع و  هک  یناسک  هچ  هیرجم  ی  هوق لثم  دـننک  یم ارجا  ار  نآ  هک  یناسک  هچ  یراذـگ  نوناق یاھ  هاگتـسد لـثم  دـننک  یم نیعم  ار 

. تسا هیضق  ساسا  نیا  دنھد . رارق  ناشدوخ  کالم  ار  هفیظو  ماجنا  تیلوئسم و  افص و  صالخا و  لمع ، ماقم  رد  روشک ، نیا  ناراکردنا  تسد ی  همھ هیئاضق و  ی  هوق لثم 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هتفرگ رارق  دراد و  رارق  دوخ  یاج  رد  زیچ  همھ  نوناق ، نیا  ساسارب  تسا . هدـش  هتـشون  هنادنمـشوھ  رایـسب  مکحتـسم و  رایـسب  یقرتم ، نوناق  کـی  اـم  یـساسا  نوناـق 

، مینک تیاعر  ار  نوناق  ام  رگا  تسا . نوناق  تیاعر  تلم ، داحآ  یهمھ  هب  ینوناق و  زکارم  یهمھ  هب  یراذگنوناق ، زکارم  یهمھ  هب  نالوئسم ، یهمھ  هب  نم  یهیصوت  تسا .

زا ینارگـشاشتغا  یدراوم  رد  دوشیم  هدید  رگا  تسا . هتـسب  مھ  ار  نمـشد  ذوفن  هار  نوناق ، دوش . تیاعر  دـیاب  نوناق  دـھد . همادا  دوخ  یزروعمط  هب  دـناوتیمن  نمـشد 

، دابآمرخ ثداوح  لیبق  زا  یثداوح  نارگشاشتغا  رگا  دوش . ارجا  نوناق  هک  تسا  نیا  نمشد  هب  خساپ  نیرتھب  اجنیا  دنوشیم ، دییات  نمشد  یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  یوس 

هب نداد  نت  نودب  فاصنا ، تیاعر  اب  نوناق ، تیاعر  اب  دنکیمن . تارج  رگید  نمشد  دنتسھ  هکرھ  دنسرب  دوخ  تازاجم  هب  ینوناق  یاھهاگتسد  یهلیـسو  هب  تردق  توق و  اب 

. دھد همادا  دوخ  یزروعمط  هب  دناوتیمن  نمشد  دوشیم  هداد  ناشن  گرزب  اھییارگیچوھ ، اب  هارمھ  هک  یسایس  یئزج  تافالتخا 

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

ار نشور  هار  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  دیراد ! نمـشد  هک  دیرواین  دای  هب  دینادن و  دیمھفن ، دنیوگیم  دیآیم !؟ ناشدب  نمـشد  مسا  ندروآ  زا  دارفا  یـضعب  ارچ 

رظن دـیدجت  زا  مد  امئاد  یاهدـع  دراد . ندرک  لمع  هب  جایتحا  درادـن ؛ رظن  دـیدجت  هب  جایتحا  بالقنا  تشاذـگ . تلم  یاپ  لباقم  رد  ار  حالف  حالـص و  طـخ  نیا  داد و  ناـشن  اـم  هب 

یگتـسباو داسف و  یاھرازنجل  رد  هرخرخ  ات  هک  دوب  یمیژر  یتیافکیب  داسف و  لباقم  رد  میظع  تکرح  کی  بالقنا ، دینک !؟ رظن  دیدجت  دـیھاوخیم  یزیچ  هچ  رد  دـننزیم .

لمع دوب و  رادافو  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینابم  هب  دیاب  درک ؛ لمع  یـساسا  نوناق  هب  دیاب  درک ؛ لمع  بالقنا  هب  دـیاب  تسا . گرزب  حالـصا  کی  بالقنا ، دوب . هدـش  راتفرگ 

میھاوخیم ییایند  ترشع  یدام و  روما  هب  دوخ  یگدادلد  یتاذ و  نبج  سرت و  یتریصبمک و  اھفعض و  اب  هدنب  لاثما  هدنب و  درادن . یبیع  یمالسا  یروھمج  بالقنا و  درک .

یدـنلب یهلق  نامھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تسا و  دـمآراک  یوق و  بالقنا ، هک  یلاح  رد  میراذـگیم ؛ بـالقنا  باـسح  هب  ار  دوخ  یاھفعـض  اـم  مینک . ریـسفت  ار  بـالقنا 

یروھمج ماظن  هک  هچنآ  هب  هدـنب  لاثما  هدـنب و  هک  یطرـش  هب  دروایب ؛ نوریب  شایونعم  یداـم و  یاـھیراتفرگ  یهمھ  زا  ار  اـم  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  دـناوتیم  هک  تسا 

. میراذگن یمالسا  یروھمج  ماظن  یاپ  هب  ار  نامدوخ  یاھفعض  مینک و  لمع  هتشاذگ ، ام  شود  رب  زیزع  مالسا  یمالسا و 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

ناـمھ یهلاـبند  نیا  دـنریگیم ، رارق  یتاـغیلبت  ضرعت  دروـم  روـشک  ینوناـق  یاوـق  ناـمز ، زا  یاهـھرب  رھ  رد  نانمـشد ، کـیرحت  تاـغیلبت و  اـب  هـک  دـینیبیم  زورما  امـش  رگا 

رارکت مھزاـب  میاهدرک و  دـیکات  ار  نیا  هشیمھ  اـم  داتـسیا . نآ  لـباقم  ماـما  تـشاد و  دوـجو  یمالـسا  یروـھمج  رد  نوناـق  مـظن و  ساـسا  اـب  لوا  زا  هـک  تـسا  یاینمـشد 

میلـست تلاح  نوناق ، نیا  لـباقم  رد  دـیاب  همھ  تسا و  مرتحم  ربتعم و  هدـش ، نیعم  ینوناـق  نالوئـسم  هناـگهس و  یاوق  یارب  یـساسا  نوناـق  رد  هک  یفیاـظو  مینکیم ،

دوش و یتاغیلبت  یهزرابم  یساسا  نوناق  تابیترت  ساسا و  هیلع  هک  تسا  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  یفلتخم  یاھلکش  هب  ینوناقیب  دنشاب . هتـشاد 

نآ یور  رب  مالسا  ماما و  نانمشد  بالقنا ، لوا  زا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  ددرگ . یمارتحایب  اھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  ینوناق  یاھتیلوئـسم  هب  دریگ و  تروص  ینکارپنجل 

. داتسیا نآ  لباقم  رد  ماما  دندرکیم و  یراشفاپ 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دننک لمع  یساسا  نوناق  مدرم و  ادخ ، لباقم  رد  دوخ  یهفیظو  هب  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  اھنآ  رابتعا  دنلوئسم . ماظن ، نیا  رد  ریگمیمصت  یاضعا  کیاکی  روھمجسیئر و 

دنھاوخیم و ار  نیا  مدرم  دننادب . یـساسا  نوناق  هب  دھعتم  نیناوق و  یرجم  ادخ و  نید  یهتـسبرمک  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هب  نالوئـسم  یهمھ  رابتعا  یمالـسا ، ماظن  رد 

ییارجا راکوزاس  هکنآ  زا  لبق  نالوئـسم - رگید  هچ  دـشاب و  روھمجسیئر  هچ  دـشاب ، یربھر  هچ  دوش - فرحنم  هار  نیا  زا  دراذـگب و  جـک  ار  مدـق  یـسک  رگا  دـناهدرک . باختنا 

. تسا نیگنس  تیلوئسم ، نیاربانب  دناهتفررانک . لزعنم و  ناشدوخ  دنوشیم ، طرش  دقاف  نوچ  دتفیب ؛ راک  هب  اھنآ  نتشاذگ  رانک  یارب 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد تاررقم  تیاعر  نارگید - تقو  هچ  دوخ ، تقو  هچ  ندرک - ار  تقو  تیاعر  ندرکن و  نارگید  قوقح  هب  زواـجت  ندرکن و  یھاوخهداـیز  تورم و  یردارب و  تیاـعر  نیناوق و  تیاـعر 

راکفا و هعماج و  رد  ام  درکراک  نایم  هک  تسا  نیا  مھ  مظن  مھم  قادـصم  کی  تسا . مظن  قیداصم  همھ  اھنیا ، لاثما  یراجت و  یلام و  لـئاسم  دـمآ و  تفر و  رورم و  روبع و 

نآ هب  هعماج  هک  ییاھرواب  یتدیقع و  یرکف و  ینابم  یاهعماج  رد  هک  تسا  نیمھ  یکی  کانرطخ  رایسب  یاھیمظنیب  زا  دشاب . رارقرب  یگنھامھ  ام  یاھراعـش  دیاقع و 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 2 
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اھرکف اھرواب و  نآ  اب  دھد ، لیکشت  ار  یعامتجا  یمومع  راجنھ  دریگب و  لکش  دیاب  اھرواب  دعاوق و  نیمھ  ساسارب  هک  ییاھراتفر  اما  دشاب ؛ زیچ  کی  دراد ، داقتعا  نامیا و 

. تسا کانرطخ  رایسب  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یمومع  قافن  ییورود و  یگنرود و  یعون  نیا  دشابن . قبطنم  ینابم  و 

چیھ لمع  رد  اما  ندرک ، حرطم  یرکف  یهدعاق  انبم و  ناونع  هب  ار  رشب  قوقح  مسا  نتشادن ؛ رواب  یمالسا  ینابم  هب  چیھ  لمع  رد  اما  ندرک ، رارکت  ندروآ و  ار  مالسا  مسا 

لمع رد  اـما  ندروآ ، ار  یھاوـخیدازآ  مسا  تسا - نیا  یرـشب  یهعماـج  گرزب  یاـھالب  زا  یکی  هنافـساتم  یللملانـیب  حطـس  رد  زورما  هـک  ندرکن - ار  رـشب  قوـقح  تیاـعر 

کانرطخ زراب و  یاھقادصم  زا  یکی  دب و  رایسب  تایـصوصخ  هلمج  زا  ندوبن ، نوناق  هب  دنبیاپ  لمع  رد  اما  ندروآ ، ار  یبلطنوناق  نوناق و  مسا  ندرکن ؛ ار  نارگید  یدازآ  تیاعر 

یمومع یاـھتیاعر  رد  مھ  مدرم  داـحآ  دـننک ؛ تیاـعر  رتـشیب  دـیاب  دـنیامن ، ارجا  اـی  دـنروآ  دوجو  هب  ار  نیناوـق  تاررقم و  دـنھاوخیم  هک  نالوئـسم  هتبلا  تسا . یمظنیب 

. دننک هجوت  عوضوم  نیا  هب  دیاب  ناشدوخ 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا یانعم  هب  ندوب  دامتعا  دروم  تسا . مزال  مھ  رانک  رد  نکر  ود  نیا  دـشاب ؛ دامتعا  دروم  مھ  ردـتقم و  مھ  هک  دراد  زاین  یاهیئاضق  یهوق  هب  یماـظن  رھ  یمالـسا و  ماـظن 

رد دـمحب هللا  زورما  تسا . نوناق  ظفح  یارب  هیئاـضق  یهوق  ساـسا  دـھاکب . تسا ، نیناوق  یارجا  نماـض  هک  یتسد  نآ  تردـق  زا  یمدرم ، تھاـجو  یارب  ناـسنا  هک  تسین 

کی دوشیم ؟ نیمـضت  هنوگچ  نوناق  تیاعر  ظفح و  نوناق . تیاعر  نوناق ، ظفح  تسا ؛ یتبثم  رایـسب  رما  نیا  دـننزیم . نوناق  زا  تیعبت  زا  مد  نالوئـسم  یهمھ  اـم  روشک 

لاطبا و جرموجرھ و  ینوناقیب و  هب  هک  دننادب  دنھدیم ، رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  هیئاضق  یهوق  رادتقا  هک  یناسک  تسا . هیئاضق  یهوق  تردـق  نآ ، دراد و  دوجو  نیمـضت  هار 

دوخ یاج  رـس  ار  وا  دریگب و  ار  نوناق  زا  فلختم  زواجتم و  نابیرگ  هکنیا  یارب  تسا ، ماظن  دـنمتردق  یهجنپ  وزاب و  هیئاـضق  یهوق  نوچ  دـننکیم ؛ کـمک  افعـض  قوقح  عییـضت 

دوش و بلج  مدرم  دامتعا  هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  رادتقا  نیا  لاحنیعرد  اما  تسا ، لصا  کی  هیئاضق  یهوق  رادتقا  سپ ، دننک . یگدنز  نوناق  هانپ  رد  دنناوتب  مدرم  ات  دناشنب 

، اھنیا رب  هوالع  تسا . مھم  رایـسب  دندرک ، هراشا  هک  ییاھراک  دوش . لابند  مامت  تردق  اب  دـیاب  تسا و  هدـش  یحارط  هیئاضق  یهوق  رد  هک  تسا  یتاحالـصا  نیمھ  اب  نیا 

ول و  تسا - مدرم  زا  یعمج  عجرم  هک  یاهطقن  رھ  رد  یھاگداد  رھ  تسا . روشک  یاج  همھ  رد  نییاپ  یاھهدر  ات  هیئاـضق  یهوق  یاھهاگتـسد  رـساترس  رد  تلادـع  طاـسبنا 

، تسا رقتـسم  اجنیا  رد  هک  یئاضق  یهتـسھ  نیا  هک  دنوش  نئمطم  همھ  ینعی  دنک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  دامتعا  یمرگلد و  هک  دـنک  لمع  یوحن  هب  دـیاب  یکچوک - عمج 

. درک دھاوخ  مکح  لدع  نوناق و  قبطرب 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ تلود  دننک . تیعبت  نوناق  زا  دنروبجم  دنتسھ و  عبتم  همھ  نوچ  هعماج . کی  رد  اھناسنا  تشونرس  ینعی  نوناق  روشک ؛ کی  تشونرـس  ینعی  نوناق  هچ ؟ ینعی  نوناق 

. دنک تیعبت  نوناق  زا  دیاب  مھ  ربھر  دنک ؛ تیعبت  نوناق  زا  دیاب 

، دـھاوخب شلد  هک  راـک  رھ  تسا و  ناـنعلاقلطم  یربـھر  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هدـمآ ، یـساسا  نوناـق  رد  هک  هیقف » یهـقلطم  تیـالو   » نـیا هـک  دـننکیم  لاـیخ  اھیـضعب 

ناراکردناتسد نالوئـسم و  رگا  یدراوم  رد  اھتنم  دراذگب . مارتحا  اھنآ  هب  دـنک و  ارجا  ار  نیناوق  ومهبوم  یتسیاب  یربھر  تسین . نیا  هقلطم  تیالو  یانعم  دـنکب ! دـناوتیم 

هتفگ هدرک و  زاب  ار  یاهراـچ  هار  یـساسا  نوناـق  تسا . روطنیمھ  یرـشب  نوناـق  دـنوشیم . لکـشم  راـچد  دـننک ، لـمع  ومهبوم  تسا  ربتعم  هک  ار  ینوناـق  دـنھاوخب  روما 

- دننکب دـنناوتیمن  راک  چـیھ  دـنوشیم و  هقیـضم  راچد  یھاگـشناد  یتعنـص و  یناگرزاب ، یجراخ ، تسایـس  ای  یتایلام  نوناق  نالف  یارجا  رد  روما  نالوئـسم  هک  ییاجنآ 

مدوخ هدـنب  دوب . روطنیمھ  مھ  ماـما  ناـمز  تسا . عجرم  یربـھر  دـنھد - باوج  امـش  هب  دـننک و  بیوصت  ادرف  دـیربب و  ار  یزیچ  امـش  زورما  هک  تسین  روطنیا  مھ  سلجم 

هب عجار  یھاگ  یلعف  تلود  یلبق و  تلود  ماما ، زا  دعب  دـندادیم . هزاجا  ناشیا  میتشونیم و  همان  ماما  هب  میتشاد ، ییاھهقیـضم  هک  ییاج  مدوب و  روھمجسیئر  تقونآ 

ساسحا رگا  دـنکیم و  تقد  یـسررب و  یربھر  دوش . ضقن  نوناق  زا  شخب  نیا  هک  دـیھدب  هزاجا  امـش  دراد ، دوجو  هقیـضم  اجنیا  رد  هک  دنـسیونیم  همان  نوگانوگ  لئاسم 

نیا دوشیم . عاجرا  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  هب  تسا ، یروشک  مھم  لـضعم  تروص  هب  هک  مھ  ییاـھاج  دـھدیم . ماـجنا  ار  نآ  دـنکب ، ار  راـک  نیا  دـیاب  ریزگاـنهب  هک  درک 

. دنشاب میلست  دیاب  دنمیلست و  نوناق  لباقم  رد  همھ  ناگدنیامن ، ارزو و  روھمجسیئر ، ربھر ، الا  و  تسا ، هقلطم  تیالو  یانعم 

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـشابن امـش  لوبق  دروم  تسا  نکمم  دوشیم ، بیوصت  سلجم  رد  هک  ینیناوق  زا  یلیخ  اـم . ررـض  هب  هچ  دـشاب ، اـم  عـفن  هب  هچ  درک ؛ لـمع  نوناـق  هب  دـیاب  مدـقتعم  نم 

هک تسا  نیا  قطنم  دراد . قطنم  نیا  و  مینک ، لمع  دـیاب  میرادـن ، لوبق  هک  مھ  یزیچ  ناـمھ  هب  اـما  دـشابن ؛ نم  امـش و  لوبق  دروم  تسا  نکمم  تلود  تاـبوصم  زا  یلیخ 

بآ زا  اـم  لـیم  قبط  شاهجیتـن  اـجرھ  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  دـیآیمرد ، بآ  زا  اـم  لـیم  قبط  اـجرھ  ار  نوناـق  اـم  هکنیا  تسا . نوناـق  ضقن  ینوناـقیب و  زا  رتـھب  دـب  نوناـق 

. تسین یقطنم  میشاب ، هتشادن  لوبق  دیآیمنرد ،

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب ماهیـصوت  هدـنب  هتـشاد -  دوجو  اـھرظن  فـالتخا  نیا  هشیمھ  دراد -  دوجو  روشک  ترازو  تراـظن و  یزکرم  یاروش  تراـظن و  یاـھاروش  نیب  هک  ییاـھرظن  فـالتخا  هراـبرد 

نوناق دوش ، عنام  رظنفالتخا  زا  یـشان  جرم  جرھ و  زا  دـشاب و  صخاش  طخ  دـناوتیم  هک  یزیچ  نآ  نوچ  دـنھد ؛ رارق  نوناق  ار  کالم  هک  تسھ  هدوب و  نیا  هشیمھ  نیفرط 

دنناوـتیمن دـنراد ، داـنع  اـتقیقح  هک  یناـسک  ( ١ (؛» نیدـناعملا نـسلا  هـنع  تـعطقنا  ، » دـشاب هـکنیا  دـننک . راـک  نوناـق  قـبط  رب  دـنھد و  رارق  کـالم  ار  نوناـق  طـخ  تـسا .

. دنروایب راشف  نآ  یور  دنبایب و  یفعض  هطقن  دننک ؛ ییوجهناھب 

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ییاج همھ  لاور  کی  مھ  تیحالـص  صیخـشت  زارحا و  لاور  نیا  دندنمهقالع و  تاباختنا  هب  دننکیم و  مھ  تکرـش  هللااشنا  دننک و  تکرـش  تاباختنا  رد  دنراد  تسود  مدرم 

ارھق دـنک ، نیعم  لووسم  هک  دراد  تیرومام  یتیلووسم  یارب  ناسنا  یتقو  اـج  همھ  رد  تسین . مھ  یمالـسا  یاروش  سلجم  صوصخم  ناریا و  صوصخم  تسا و  ییاـیند 

. یمالـسا یاروش  سلجمریغ  ای  دشاب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هکنیا  هب  درادن  طابترا  چـیھ  نیا  درادـن ؛ ای  دراد  تیحالـص  صخـش  نیا  ایآ  هک  دـنکیم  وجتـسج  صحفت و 

سلجم هب  یتیلووسم  یارب  ار  رفن  کی  دـینک  ضرف  دریگیم . ماجنا  ملاع  یـالقع  یهمھ  شیپ  اـیند و  یاـج  همھ  رد  هک  تسا  یراـک  تسا ؛ یایلومعم  راـک  راـک ، نیارباـنب 

هتـشادن یفعـض  هطقن  صخـش  نیا  هک  دـنیبب  ات  دـنکیم  وجتـسج  هعلاطم و  قیقحت ، صحفت ، هکلب  دـھدیمن ، یار  صخـش  نیا  هب  هک  دوخیب  سلجم  دـننکیم . یفرعم 

هیضق نیمھ  نیع  تسا . هدرک  در  ار  وا  هدرکن و  زارحا  ار  صخش  نآ  تیحالص  سلجم  اریز  تفرگ ؛ داریا  سلجم  هب  دوشیمن  ار  ندرک  در  نیا  دنکیم . در  دیدنسپن ، رگا  دشاب .

. تسا هدرک  زارحا  ار  لاور  نیا  مھ  یـساسا  نوناق  دنراد و  لوبق  ار  لاور  نیا  مھ  مدرم  تسا و  یداع  لاور  لاور ، نیاربانب  تسا . قداص  اعبط  مھ  سلجم  ناگدنیامن  یهرابرد 

راک رـس و  اھنآ  اب  هک  یناـسک  نآ  لاـح  تیاـعر  اـب  ناـقتا و  اـب  تقد و  اـب  تسا ، ینوناـق  یهفیظو  هک  ار  هچنآ  مینک  یعـس  هک  تسا  نیا  تسامـش ، نم و  یهفیظو  هک  هچنآ 

داتسا نآ  ردق  هب  نم  رظن  هب  دنونشیم ، ار  اھنآ  یادص  همھ  دنراد و  یتفلک  یادص  هک  یدارفا  ددرگن . لاماپ  یـسک  قح  دوشن و  یـسک  هب  ملظ  ینعی  میھد ؛ ماجنا  میراد ،

نم دنرادن . تیمھا  تسا ، نیا  نم  قباوس  تایـصوصخ و  هک  یلاح  رد  دناهدرک ، تیحالـص  در  ارم  هک  دـسیونیم  یتنج  یاقآ  بانج  هب  یـصوصخ  یهمان  اضرف  هک  هاگـشناد 

ییالقع و روطهب  هک  یلاح  رد  هدـش ، تیحالـص  در  هدـش و  یھجوتیب  وا  قح  هب  هدرکن  یادـخ  دـشاب و  رانک  هشوگ و  رد  هک  یـسک  یارب  دزوسیم و  صخـش  نآ  یارب  ملد 

اعقاو تسھ ، تصرف  دمحلا  هک  الاح  دتفیب . قافتا  نینچ  دنکن  هک  تسا  نیا  دنکیم  نارگن  ار  هدنب  هچنآ  درک . زارحا  ار  شتیحالـص  دوشیم  یداع  نئارق  نامھ  اب  یفرع و 

هک قباوس -  نآ  دنکیم  دییات  دراد ، هک  ینئارق  ساسارب  ناسنا  هک  دنشاب  هتـشاد  یاهقباس  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دینک . هاگن  دنتـسھ ، هک  ار  یدارفا  کیکی  یهدنورپ 

. دنک مکح  لاح  تیعضو  قبطرب  دیاب  ناسنا  نیاربانب  تسا . هدش  عطقنم  صاخشا  نآ  زا  تسین -  بولطم  نالا 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 3 
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شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تلود ندوب  اب  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؛ یلم  یهفیظو  کی  نیا  دننک ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دیاب  همھ  تسا ؛ مدرم  یمومع  روضح  تسا ، مھم  رایـسب  تاباختنا  رد  هچنآ 

دننادب فظوم  ار  دوخ  دیاب  همھ  دننک ؛ تکرـش  دـیاب  همھ  تسا ؛ هضیرف  کی  تاباختنا  دریذـپب . رییغت  فلتخم ، یاھحانج  فلتخم ، یاھنایرج  ندوب  راک  یور  فلتخم ، یاھتلود 

تـسا نیا  یارب  یئوجهناھب  یھاگ  تسا ، یقیقح  یئوجهناھب  یھاگ  تسا . یئوجهناھب  اھفرح  زا  یـضعب  دوشب . دیابن  یئوجهناھب  دننک . تکرـش  تاباختنا  رد  هکنیا  یارب 

؛ تساھنیرتملاس وزج  میراد ، ار  شربخ  دریگیم و  ماجنا  دراد  اـیند  رد  مینیبیم  اـم  هک  یئاـھتاباختنا  اـب  یهسیاـقم  رد  اـم  روشک  رد  تاـباختنا  دـنوشب . درـسلد  مدرم  هک 

. تسا یبوخ  تاباختنا 

دنریذپب و ار  ینوناق  تامازلا  دیاب  همھ  تسا . نوناق  زرم ، دح و  دننک . تیاعر  ار  نوناق  تدشهب  دیاب  منکیم : هیـصوت  مھ  نآلا  ماهدرک ، هیـصوت  تاباختنا  نایرجم  هب  نم  هتبلا 

تیاعر دمحب هللا  دوشب ؛ تیاعر  دیاب  نیا  دز . رود  دیابن  ار  نوناق  نیلوئـسم . تلم و  یـشم  تکرح و  رد  تسا  لطاب  قح و  لصاف  دح  نوناق  دنوشب . ینوناق  تامازلا  میلـست 

فرط رد  مدرم  قح  دوشن ؛ عییـضت  یـسک  قح  دوشن ، ملظ  یـسک  هب  دـننک ؛ تیاـعر  ار  نوناـق  رتـشیب  تقد  تبقارم و  اـب  هک  مینکیم  میراد  هیـصوت  مھ  اـم  دوشیم . مھ 

یئاھتیاعر نیا  دنوشن . یفرعم  حلاصان  دننامن ، مورحم  ناشدوخ  قح  زا  مھ  حـلاص  یاھمدآ  دـنوشن ؛ یفرعم  حـلاص  حـلاصان ، بابان و  یاھمدآ  هک  دوشن ، عییـضت  لباقم ،

. دننکب همھ  دیاب  هک  تسا 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

روما مامت  رد  نوناق  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  اعقاو  ام  تسا . روشک  رد  یرادـمنوناق  گنھرف  یهلئـسم  دوشیم - ینالوط  اـم  تبحـص  دراد  ـالاح  هک  مھ - رگید  یهلئـسم  کـی 

زبس و یاھغارچ  لثم  تسرد  درک ؛ دـھاوخ  ناور  ار  مدرم  یگدـنز  نیا ، اعقاو  میـشاب ، رادـمنوناق  ام  رگا  دوش . بوسحم  باطخلا  لصف  کی  روحم ، کی  صخاش ، کی  روشک ،

غارچ هقیقد  ود  هقیقد ، کی  دینک  ضرف  هارراھچ . رس  دیدیسر  ناتلیبموتا  اب  امش  بوخ ، دنکیم . داجیا  لکشم  ردقچ  هلئـسم  نیا  ندرکن  تیاعر  دینیبب  اھعطاقت . رـس  زمرق 

شیاسآ رطاخ  یارب  هعونمم ، یهقطنم  نیا  رد  امش  دورو  دیتسیاب . اجنیا  یتدم  الاح  دیاب  رگید ؛ تسا  تخس  دش . زمرق  دیدیـسر ، امـش  ات  دنتفریم ؛ دنتـشاد  دوب و  زبس 

سیلپ ناونع  هب  هک  مھ  یـسک  نآ  دوشب ؛ لالتخا  راچد  ناشراک  ریـسم  فرط  ود  رد  لیبموتا  مدآ و  یھاـگ  امـش  ربارب  هد  دـنچ  هک  دوشیم  بجوم  ناـتدوخ ، لد  ناـتدوخ و 

یحضاو لاثم  کی  نیا  دینیبب ، دیاین . دوجو  هب  لکشم  همھ  نیا  ات  دینک  تیاعر  ار  نوناق  بوخ ، دوشب . لکشم  راچد  دنک ، میظنت  ار  راک  دیاب  هک  هداتـسیا  طسو  نآ  یئامنھار 

دمآ ینوناقیب  رگا  دوشیم ؛ ناور  اھراک  دش ، نوناق  تیاعر  رگا  تسا . نیمھ  نوناق  اھاج  یهمھ  دننکیم . تیاعر  مھ  ابلاغ  اذل  میاهجاوم و  نآ  اب  هرمزور  روط  هب  هک  تسا 

نیا دوب ، نینچ  منادیمن  نوناق  نیا  درک ، عیاض  ار  نم  قح  نوناق  نیا  اقآ  دیوگیم  یکی  دراد ؛ یھیجوت  کی  هرخالاب  شدوخ  ینوناقیب  یارب  مھ  یـسکرھ  هک  نادیم - طسو 

. دوشیم لتخم  اھراک  تسین - لوبق  لباق  اھهیجوت  نیا  اما  دوب ؛ نانچ  نوناق 

. دوشیم لاماپ  مدرم  حلاصم  دوریم ، نیب  زا  مدرم  راک  دیآیم ، دوجو  هب  یکیفارت  یاھهرگ  دش ، دھاوخ  نیگنـس  کیفارت  دروخ ؛ دھاوخ  هرگ  اھراک  دش ، جئار  ینوناقیب  رگا 

هب دوشب  زیررـس  ناگبخن  زا  یتسیاب  نآ  گنھرف  هک  تسا  یئاھزیچ  زا  رگید  دراوم  لثم  مھ  دروم  نیا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و  دـنراذگب . مارتحا  نوناق  هب  یتسیاـب  همھ 

یگبخن مینکب - یگبخن  یاعدا  دنک . تیاعر  ار  نوناق  هعماج  یهندب  هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  دـیدرکن ، تیاعر  ار  نوناق  دـیتسھ ، ناگبخن  وزج  هک  امـش  رگا  هعماج . یهندـب 

. مینک یئانتعایب  نوناق  هب  نامدوخ  راک  دروم  نامھ  رد  اما  یملع - یگبخن  یسایس ،

یروھمج نوناـق  ناـمروشک ، نوناـق  تفر ؛ میھاوخن  رتارف  نوناـق  زا  مدـقکی  ینعی  نوناـق ؛ یارجا  رب  دوب  مھاوـخ  متـسھ و  مدوـب و  رـصم  هدـنب  مھ  یراـج  یاـیاضق  نیمھ  رد 

مھ نیا  تسا . یروتاـتکید  نوناـق ، لـباقم  رد  داـیقنا  یئارگنوناـق و  لـباقم  یهطقن  تفر . دـنھاوخن  روز  راـب  ریز  یتـمیق  چـیھ  هب  مدرم  نیا  هن  ماـظن ، هن  اـنئمطم  یمالـسا .

ضرع هک  روط  نیمھ  دـینک . بوکرـس  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  یروتاتکید  هب  لـیم  کـی  اـم  یهمھ  یحور  یهنیمز  رد  هک  دـننادیمن - رگا  دـننادب - دـننادیم و  اـمتح  ناتـسود 

، دوبن نوناق  هب  دایقنا  رگا  دش . دھاوخ  لکشم  شجالع  مینکن ، جالع  ام  دوخ  رگا  میراد . هگن  هارهارهبرـس  امئاد  دبعت  نید و  نوناق و  شکچ  اب  ار  نورد  تسم  لیف  نیا  میدرک ،

. دیآیم دوجو  هب  روجنیمھ  یروتاتکید  عماوج ، رد  درک . دھاوخ  زورب  شاویشاوی  یروتاتکید  حور 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هیئاضق یهوق  دـشاب . دـیاب  تھج  نیا  رد  اھراک  یهمھ  مینک . نیمات  ار  نآ  تسیچ ؛ یارب  هیئاضق  یهوق  مینیبب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  هچنآ  هیئاـضق  یهوق  دروم  رد 

فارحنا نوناق  زا  رگا  تسا ؛ تلادع  نیا  دش ، نوناق  هب  قبطنم  عمج ، درف ، لمع  رگا  تسا . نوناق  هب  لمع  مھ  لدـع  صخاش  رایعم و  تسا . تلادـع  یارب  تسا ، لدـع  یارب 

ماکحا اب  دصرددص  هک  دنشاب  ینیناوق  تسا  نکمم  ام  نیناوق  یهعومجم  رد  هتبلا  تسا . یمالسا  نوناق  یمالـسا ، ماظن  رد  مھ  نوناق  و  تسا . یتلادعیب  نیا  درک ، ادیپ 

، لدـع دوشب . لمع  نوناق  قبطرب  هک  تسا  نیا  رایعم ، دوشب . حالـصا  تسیاب  اھنیا  هک  رگید ، نیناوق  یخرب  ای  دـناهدنام  لبق  زا  هک  ینیناوق  اـی  دنـشابن ، قبطنم  یمالـسا 

. دنکیم ادیپ  ققحت  اجنیا 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هچنآ زا  تسا  رتخلت  رایـسب  دمآ ، دـھاوخ  همھ  رـس  رب  ینوناقیب  زا  هک  یزیچ  نآ  دـشن ، مکاح  نوناق  رگا  دراد . دوجو  ینوناق  رایعم  ایاضق ، لصف  لح و  یارب  مھ  اجنیمھ  رد 

نوناق تیاعر  زا  ام  رگا  تسا . نوناق  تیاعر  نامھ  لدع  قیـضا .» هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  و  « ؛ دروایب دوجو  هب  یخلت  یـضعب  ماک  رد  تسا  نکمم  نوناق  یارجا  هک 

همھ دیاب  ار  نیا  تسا . رتتخـس  نوناق ، لمحت  یخلت  نیا  زا  بتارمب  دمآ ، دھاوخ  ینوناقیب  زا  ام  رـس  رب  هک  هچنآ  میھدب ، نت  نوناق  هب  میتساوخن  میدرک ، قیـض  ساسحا 

. دننک هجوت 

مزال هک  یئاجرھ  رد  دنباکرهباپ  دناهنحص ، رد  رضاح  مھ  دننموم ، مھ  دنھاگآ ، مھ  دنتسھ ؛ ینموم  مدرم  یھلا ، یریگتـسد  هب  یھلا ، تیادھ  هب  یھلا ، قیفوت  هب  ام  مدرم 

، تسا ناگبخن  یهمھ  هب  باطخ  نیا  دنـشاب ؛ ناشدوخ  ندز  فرح  ناشدوخ ، راک  بقارم  یتسیاب  یـسایس  صاوخ  ناگبخن و  مینک . حالـصا  ار  ناـمدوخ  دـیاب  اـھام  دـشاب .

فرط نآ  هیلع  ار  فرط  نیا  تاـساسحا  تسا . هچراـپکی  تلم  کـی  تلم ، نیا  دـننادب  همھ  دنـشاب . بقارم  دـیاب  همھ  تسین . یـصاخ  حاـنج  یـصاخ ، فرط  کـی  هـب  باـطخ 

یتقو دیدوب ، لدمھ  امـش  یتقو  دیدوب ، دـحتم  امـش  یتقو  دربیمن . یئاج  هب  هار  اھنیا  دـنک ، کیرحت  فرط  نآ  هیلع  ار  فرط  نیا  تاساسحا  دـیایب  یکی  نآ  دـننک ، کیرحت 

رگید تیناسنا ، زا  رود  رگهلخادم ، ملاظ ، نارادمتـسایس  نیا  یللملانیب ، ناسانخ  یاھهسوسو  نیا  تقو  نآ  دیدرک ، ناتماظن  ناتروشک و  هب  دامتعا  زاربا  ساسحا و  امش 

. درک دھاوخن  یرثا 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد هیئاـضق ، یهوـق  سلجم ، تسا ؛ ملـسم  هلب  دـننک ، تیاـعر  ار  نوناـق  دـیاب  همھ  هک  دـنتفگ  روـھمجسیئر  یاـقآ  هک  ینیا  هلب  دـھدب . تـیمھا  نوناـق  هـب  تـلود 

نیدقتنم زا  یضعب  الاح  بوخ ، دینک . تیاعر  قیقد  ار  نوناق  مینکیم . هیـصوت  مھ  امـش  هب  مینکیم ، ار  نیا  یهیـصوت  ام  مھ  اھنآ  هب  دننک ؛ تیاعر  ار  نوناق  دیاب  نوگانوگ ،

. هیـضق فرط  ود  دش ؛ اعدا  اتود  نیا ، تساھتلود . نیرتارگنوناق  تلود  نیا  هن ، هک  دنتفگ  باوج  رد  مھ  روھمجسیئر  یاقآ  دـنکیمن . تیاعر  ار  نوناق  تلود  هک  دـنتفگ  تلود 

نوناق هب  هک  منکب  دیکا  شرافـس  روشک  یهیرجم  نیلوئـسم  ناونع  امـش  هب  مھاوخیم  نم  درادن . حیجرت  فرط  مادـک  دراد ، حـیجرت  فرط  مادـک  هک  مرادـن  راک  اجنیا  نم  زاب 

تـسا نیا  شیانعم  هکلب  دشاب ؛ هدش  ضقن  نوناق  کی  هک  تسین  نیا  افرـص  میدرکن ، لمع  میتسکـش و  صاخ  یاهلئـسم  رد  ار  نوناق  اجنیا  ام  هچنانچ  رگا  دـیھدب . تیمھا 

درک ادیپ  یاهزات  تصرف  کی  نوناق  ضقن  دش ، ضقن  نوناق  هک  اجنیا  تسا . یروجنیا  ینکشنوناق  راک  تشاد . دھاوخ  هلابند  طخ ، نیا  هک  دش  زاب  یطخ  کی  یھار ، کی  هک 

. دیھدب تیمھا  یلیخ  نوناق ، یهلئسم  هب  هک  تساذل  دریگب . ماجنا  نارگید  یهلیسو  هب  هک 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 4 
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ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  زا  روشک ، فانکا  فارطا و  زا  ناناوج  منکب : ضرع  درم -  نز و  زا  یجیـسب -  نادـنزرف  هب  مدوخ ، یبالقنا  زیزع  نادـنزرف  هب  یبالقنا ، زیزع  ناـناوج  هب  مھ  ار  هتکن  کـی 

ار اروشاع  تمرح  یاهدـع  کی  هنوگچ  اروشاع  زور  دـننیب  یم  یتقو  دنتـسھ ؛ ینابـصع  دـننیبیم ، ناشمـشچ  اب  ای  دروخیم  ناشـشوگ  هب  ینید  نامیا  زا  ناگناگیب  کتھت 

، بوخ هتبلا  مشخ ؛ زا  دوشیم  رپ  ناشاھهنیس  دیآیم ، درد  هب  ناشاھلد  دننکیم ، کتھ  ار  ینیسح  نارادازع  تمرح  دننکیم ، کتھ  ار  نیـسح  ماما  تمرح  دننکیم ، کتھ 

اجنیا تسا . نمـشد  هب  کمک  یاهیور ، یب  راک  هنوگرھ  هک  دنـشاب  بظاوم  دنـشاب ، بقارم  زیزع  یاـھناوج  منکب  ضرع  مھاوخیم  یلو  دـنراد ؛ مھ  قح  تسھ ، مھ  یعیبط 

، دـنمهلگ اھناوج  روط  نیمھ  منیب  یم  منکیم -  هاـگن  نم  دـنروآ ، یم  زور  رھ  دـننکیم ، هصـالخ  ار  اـھ  هماـن  اـھنفلت و  اـبلاغ  مناوخیم ، نم ، ممھفیم  دـننکیم -  نفلت  اـھناوج 

اب دوجو ، یهمھ  اب  نمـشد  هک  یطئارـش  رد  منکیم ؛ ضرع  نم  دنکیم ؟ هظحالم  ینالف  ارچ  دنکیم ؟ ربص  ینالف  ارچ  هک  دننکیم  هلگ  هدنب  زا  مھ  یھاگ  ینابـصع ؛ تحاران و 

طایتحا و اب  دیاب  یلیخ  درکن . کمک  یزاب  نآ  رد  ار  وا  درک  تبقارم  دـیاب  دـنک ، عورـش  ار  یکانرطخ  یزاب  کی  دـھاوخیم  تسا و  هنتف  کی  یحارط  ددـصرد  دوخ  تاناکما  یهمھ 

هب نوناق  رم  یتسیاب  نوناق ، زا  یطخت  هنوگچیھ  نودب  نوناق ، قبط  رب  دراد ؛ دوجو  نوناق  دنراد ، دوجو  یلوئسم  یاھهاگتـسد  دش . دراو  تیعطاق  اب  شدوخ  تقو  رد  ریبدت و 

ام هب  لاعتم  یادـخ  دـنکیم . بارخ  ار  ایاضق  دـنرادن ، ینوناق  تیلوئـسم  ینوناق و  هفیظو ی  ینوناق و  تمـس  ینوناق و  ناش  هک  یدارفا  دورو  اما  دریگب ؛ ماـجنا  عطاـق  تروص 

کی دنھدیم ، جرخ  هب  تثابخ  یاهدع  کی  دننکیم ، ینمشد  یاهدع  کی  هلب ، ( ١ «.) یوقتلل برقا  وھ  اولدعا  اولدعتال  نا  یلع  موق  نائنش  مکنمرجیال  و  : » تسا هداد  روتسد 

اھنآ زا  هک  یناھانگیب  دوشب ، ایاضق  زا  یخرب  دراو  ناسنا  مزح ، نودب  تقد ، نودـب  رگا  دوب . بقارم  دـیاب  اما  تسھ -  اھنیا  دـننکیم -  ینابیتشپ  ناگدـننکتثابخ  زا  یا  هدـع 

ماجنا هنارـسدوخ  ار  یتکرح  کی  هکنیا  زا  ار  مدوخ  یبالقنا  زیزع  نادنزرف  ار ، زیزع  یاھناوج  مرادیم  رذحرب  نم  دتفیب . قافتا  دیابن  نیا  دـنوشیم ؛ لامدـگل  دنتـسھ ، مھ  رازیب 

. نوناق لاور  رب  زیچ  همھ  هن ، دنھدب ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دمآ ، راک  رس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  ( ١ «.) نینعذم هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

، بوخ یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  ضارتعا  تاباختنا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  دندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دندرکن ، نیکمت  نوناق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هانگ 

. تسا یلصا  یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رـس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دـمآ ، راک  رـس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دـنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  نینعذـم .» هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

یلیخ دـشاب ؛ هتـشاد  ضارتـعا  تاـباختنا  زا  دـعب  یـسک  تسا  نکمم  دـندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دـندرکن ، نیکمت  نوناـق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هاـنگ   

یلـصا یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دـیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادـن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا  بوخ ،

. تسا

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

بلاق رد  هک  تسا  یئاھشزرا  تاررقم و  نیناوق و  هب  دنبیاپ  دش ، هتفگ  هک  یتایـصوصخ  نیمھ  اب  جیـسب  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  تسا  مزال  نم  هک  مھ  یئاھزیچ  زا  یکی 

دنباپ هک  یسک  ینعی  یجیسب  دننکیم  لایخ  دننکیم ؛ هابتشا  یاهدع  کی  هن . یطابضنایب  اما  دیایب ، دوجو  هب  دیاب  یروآون  دیایب ، دوجو  هب  دیاب  راکتبا  دندش . مسجم  ماظن 

هک جیـسب  یلک  تیوھ  هچنانچ  رگا  هتبلا  تساطخ . نیا  تسا ، هابتـشا  نیا  ریخن ، تسین ؛ هعماج  رد  رقتـسم  طباوض  هب  دـنباپ  تسین ، نیناوق  هب  دـنباپ  تسین ، تاررقم  هب 

. دـنکیم ضوع  ار  هطباض  نآ  تسا ، عنام  یاهطباض  کی  دـنیبب  اھنیا -  راذـگنوناق و  یهعومجم  یربھر و  لماش  ینعی  دـھدیم -  ناشن  ار  شدوخ  ماظن  یهعومجم  رد  یھاـگ 

جیـسب دـنتفگیم  دـنکیم -  تکرح  اوھیب  جیـسب  هک  دوب  اھیـضعب  نابز  رد  گنج ، یهرود  زا  دـھدب . جرخ  هب  یطابـضنایب  یگطباضیب و  هکنیا  هن  دـنکیم ، ضوع  ار  هطباـض 

؛ دریگب ماـجنا  هلمح  هک  دنتـشاد  رارـصا  دـندیبوکیم ، نیمز  هب  اـپ  یھ  روـط  نیمھ  اھیجیـسب  دربـن ، یاـھهصرع  رد  گـنج ، یاھنادـیم  رد  هک  دوـب  نـیا  مـھ  تـلع  زمرتیب - 

. دنتشادیم هگن  دنتسنادیمن ؛ تحلصم  اج  همھ  اھهدنامرف  بخ ، دناشکیم . اھنادیم  تمس  هب  ار  اھنآ  یناوج ، طاشن  ناجیھ و  یهیحور  نآ  دننک . مجاھت  رتدوز  دنتـساوخیم 

طابـضنایب جیـسب  هک  تسین  انعم  نیا  هب  نیا  تسا . زمرتیب  جیـسب  دـنتفگیم  تشاد . دوجو  دربن  یاھهھبج  فلتخم  یاھـشخب  رد  هشیمھ  یروجنیا  شکمـشک  عون  کـی 

هب مالسلاهیلع )  ) نینموملاریما تسا . شزرا  کی  ندوب ، مظتنم  ندوب ، طبضنم  طابضنا ، سفن  دوخ  ادبا . تسا ؛ شزرا  کی  یطابضنایب  ای  دشاب ، طابـضنایب  دیاب  ای  تسا ،

نیب زا  تسرد  گنھآ  نیا  رگا  تفر ، نیب  زا  مظن  رگا  دیشاب . هتشاد  مظن  دیشاب ، هتـشاد  مظنم  ار  ناتراک  ( ١ (؛» مکرما مظن  یوقتب هللا و  مکیصوا  : » دنکیم تیـصو  شنادنزرف 

یلکب دشاب ، هتـشادن  مظن  رگا  مھ  یماظن  یورین  کی  دنکیم . مھارف  تیقفوم  یارب  هنیمز  هک  تسا  مظن  تسا . روج  نیمھ  اج  همھ  رد  دـیآیم ؛ دوجو  هب  یراجنھان  تفر ،

. دوشیم هدیافیب 

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یار یاھقودنـص  یاپ  مدرم  ینویلیم  لھچ  میظع  روضح  لصاح  اھهرطاخ  نیرتھب  دـنراد . ار  اھهرطاخ  نیرتدـب  اـھهرطاخ و  نیرتھب  لاس ٨٨  تاباختنا  زا  اـم  روشک  اـم و  مدرم 

رھ رد  یاهیضق ، رھ  رد  بخ ، دوب . تاباختنا  یهیضق  رد  دناعم  اضعب  بابان و  نادان ، مدآ  هدع  کی  یـسایس  یاھینزرج  هب  طوبرم  اھهرطاخ  نیرتدب  درک ؛ هریخ  ار  ایند  هک  دوب ،

ارچ دـننک ؟ ینکـشنوناق  ارچ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ، داد ؟ ناشن  ار  ضارتعا  دـیاب  هنوگچ  دنـشاب . ضرتعم  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  یاهدـع  کی  تسا  نکمم  یاهثداـح 

؟ دننک ارجا  تسا ، راکشآ  دنلب و  نآ  زا  نمشد  یاھدنفرت  اھیریگمیمـصت و  تنوفع  هک  ار  یئاھهمانرب  ارچ  دننک ؟ داشنمـشد  ار  روشک  ارچ  دننک ؟ تسرد  هنیزھ  مدرم  یارب 

لمع تسا -  نوناق  رم  هک  تسا -  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط  رب  هک  دـندوب  مزلم  مھ  هیـضق  فارطا  یهمھ  میتفگ ، مھ  همھ  هب  میتفگ ، ام  اجنآ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ،

!؟ دندرکن ارچ  دننک .

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 5 
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رد اتسور ، رد  رھش ، رد  دنتسھ ؛ هک  روشک  یاج  رھ  رد  مدرم  داحآ  منکب . ضرع  نم  ار  نیا  تسا ؛ نوناق  هب  مازتلا  دیاین ، شیپ  یتاباختنا  تالکشم  هکنیا  یارب  یساسا  هار 

یئاھنآ دشاب . نوناق  ساسا  رب  دراد ، یعقوت  یسک  رھ  دشاب ؛ نوناق  ساسا  رب  دنزیم ، یفرح  یـسک  رھ  هک  دنـشاب  نیا  لابند  هب  دیاب  اج ، همھ  رد  اھرھـشنالک و  رد  زکرم ،

رگا هک  تسا  هدرک  نیعم  نوناق  دشیمن . یروجنیا  دـندوب ، نوناق  میلـست  رگا  دـندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دـندرک و  دراو  تلم  هب  روشک و  هب  ار  تراسخ  نآ  لاس  نآ  هک 

رھ میتفگ  دوش ؛ یرامـشزاب  ارآ  هک  دـندرک  مھ  دـیدمت  ار  نامز  نآ  میدرک ، شھاوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  اـم  یتح  دـش ؛ هتفگ  لاـس  نآ  دـیایب . دراد ، یـضارتعا  یـسک 

. دندرک تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دوبن ؛ لوقعم  دوبن ، یقطنم  ناشراک  دنتفرن ! راب  ریز  بخ ، دوش ؛ یرامشزاب  دوش ، یرامشزاب  دنھاوخب  هک  یقودنـص  رھ  یلوقعم و  دادعت 

یمالسا یروھمج  اھرازآ ، اھتمحازم و  نیا  اھندرک و  مشچ  یوت  تشگنا  اھیراکبارخ و  نیا  تسا . یوق  یمالسا  یروھمج  ماظن  دیآیم . قئاف  لئاسم  نیا  رب  روشک  بخ ،

یهمھ اـھهضراعم ، یهمھ  دوجو  اـب  اـما  تسا ؛ هدوب  ورهبور  فلتخم  نارادمتـسایس  اھتـسایس و  عاونا  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروـھمج  دزادـنایمن . اـپ  زا  هک  ار 

، دـیآیمن رد  اپ  زا  اـھفرح  نیا  اـب  هک  یمالـسا  یروھمج  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتفر ؛ شیپ  یمالـسا  یروھمج  تسا -  هتـشاد  دوجو  اـنایحا  هک  اـھهیواز - 

ار نوناق  تسھ : مھ  تاـباختنا  مرتحم  نالوئـسم  امـش  هب  نم  یهیـصوت  نیا  تسا . نوناـق  هب  مازتلا  ندـشن ، تسرد  هنیزھ  هار  دوشیم . تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اـھتنم 

هک تسا  نیمھ  هب  تناـما  یادا  ( - ١ «) اھلھا یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرمای  نا هللا   - » دـش هراشا  تناما  یادا  هب  دـندرک ، توالت  هک  نآرق  یهمیرک  یهیآ  رد  دـیھد . رارق  رایعم 

رد مھ  تسا -  شیپ  رد  هک  یرگید  دراوم  رد  و  اـھاروش ، دروم  رد  هچ  یروھمج ، تساـیر  دروم  رد  هچ  اھتیحالـص -  صیخـشت  یهلحرم  رد  مھ  دوـش ؛ لـمع  نوناـق  رم  قـبط 

. تسا هدوب  روج  نیمھ  مھ  الاح  ات  هللادمحب  هک  دریگب ؛ ماجنا  یرادتناما  تیاھن  دوش و  تیاعر  نوناق  رم  دیاب  اھقودنص . ارآ و  ظفح  یهلحرم  رد  مھ  ارآ ، تئارق  یهلحرم 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

، تسا شیپ  رد  هک  یتاباختنا  نیا  نذاـب هللا ، یھلا ، قیفوت  هب  هللااـشنا  دراد ، غارـس  زیزع  مدرم  نیا  تمھ  زا  دراد ، غارـس  یھلا  لـضف  زا  ناـسنا  هک  هچنآ  منکب ؛ ضرع  نم 

یاھراک زا  یکی  مھ  نیا  دندرک -  لاس ٨٨  رد  هک  نانچمھ  دنک -  لطاب  ار  مدرم  تمحز  دنکیم  شالت  نمـشد  هتبلا  دوب . دـھاوخ  ام  یاھتاباختنا  نیرتروشرپ  نیرتھب و  زا  یکی 

یھلا قیفوت  هب  هتبلا  هک  دنھد ؛ رارق  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک  یعـس  تاعقوت ، نآ  ساسا  رب  دـننکب و  یتاعقوت  نوناق ، فالخرب  هک  دـندرک  راداو  ار  یناسک  دوب ؛ نانمـشد 

. دندشن قفوم 

رد اتسور ، رد  رھش ، رد  دنتسھ ؛ هک  روشک  یاج  رھ  رد  مدرم  داحآ  منکب . ضرع  نم  ار  نیا  تسا ؛ نوناق  هب  مازتلا  دیاین ، شیپ  یتاباختنا  تالکشم  هکنیا  یارب  یساسا  هار 

یئاھنآ دشاب . نوناق  ساسا  رب  دراد ، یعقوت  یسک  رھ  دشاب ؛ نوناق  ساسا  رب  دنزیم ، یفرح  یـسک  رھ  هک  دنـشاب  نیا  لابند  هب  دیاب  اج ، همھ  رد  اھرھـشنالک و  رد  زکرم ،

رگا هک  تسا  هدرک  نیعم  نوناق  دشیمن . یروجنیا  دـندوب ، نوناق  میلـست  رگا  دـندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دـندرک و  دراو  تلم  هب  روشک و  هب  ار  تراسخ  نآ  لاس  نآ  هک 

رھ میتفگ  دوش ؛ یرامـشزاب  ارآ  هک  دـندرک  مھ  دـیدمت  ار  نامز  نآ  میدرک ، شھاوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  اـم  یتح  دـش ؛ هتفگ  لاـس  نآ  دـیایب . دراد ، یـضارتعا  یـسک 

. دندرک تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دوبن ؛ لوقعم  دوبن ، یقطنم  ناشراک  دنتفرن ! راب  ریز  بخ ، دوش ؛ یرامشزاب  دوش ، یرامشزاب  دنھاوخب  هک  یقودنـص  رھ  یلوقعم و  دادعت 

یمالسا یروھمج  اھرازآ ، اھتمحازم و  نیا  اھندرک و  مشچ  یوت  تشگنا  اھیراکبارخ و  نیا  تسا . یوق  یمالسا  یروھمج  ماظن  دیآیم . قئاف  لئاسم  نیا  رب  روشک  بخ ،

یهمھ اـھهضراعم ، یهمھ  دوجو  اـب  اـما  تسا ؛ هدوب  ورهبور  فلتخم  نارادمتـسایس  اھتـسایس و  عاونا  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروـھمج  دزادـنایمن . اـپ  زا  هک  ار 

، دـیآیمن رد  اپ  زا  اـھفرح  نیا  اـب  هک  یمالـسا  یروھمج  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتفر ؛ شیپ  یمالـسا  یروھمج  تسا -  هتـشاد  دوجو  اـنایحا  هک  اـھهیواز - 

ار نوناق  تسھ : مھ  تاـباختنا  مرتحم  نالوئـسم  امـش  هب  نم  یهیـصوت  نیا  تسا . نوناـق  هب  مازتلا  ندـشن ، تسرد  هنیزھ  هار  دوشیم . تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اـھتنم 

قبط هک  تسا  نیمھ  هب  تناما  یادا  اھلھا - » یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرمای  نا هللا   - » دش هراشا  تناما  یادا  هب  دندرک ، توالت  هک  نآرق  یهمیرک  یهیآ  رد  دیھد . رارق  رایعم 

یهلحرم رد  مھ  تسا -  شیپ  رد  هک  یرگید  دراوم  رد  و  اھاروش ، دروم  رد  هچ  یروھمج ، تسایر  دروم  رد  هچ  اھتیحالـص -  صیخـشت  یهلحرم  رد  مھ  دوش ؛ لمع  نوناق  رم 

. تسا هدوب  روج  نیمھ  مھ  الاح  ات  هللادمحب  هک  دریگب ؛ ماجنا  یرادتناما  تیاھن  دوش و  تیاعر  نوناق  رم  دیاب  اھقودنص . ارآ و  ظفح  یهلحرم  رد  مھ  ارآ ، تئارق 

نیا هدنزاب و  هدنرب و  ریبعت  دیابن  تاباختنا ؛ یهدنزاب  مراذگب  ار  شمسا  مھاوخیمن  نم  دنسریمن -  ناشدوخ  بولطم  یهجیتن  هب  یاهدع  کی  یتاباختنا ، رھ  رد  تسا  یھیدب 

یـضاق شیپ  ناسنا  دنراد . ضارتعا  اھنیا  بخ ، درادـن -  دوجو  تخاب  درب و  میوشیم ، دراو  فیلکت  ماجنا  یارب  ادـخ و  یارب  رگا  درب ؛ راک  هب  ار  یدام  یبرغ  تاحالطـصا  اھهژاو و 

تحاراـن رگید  فرط  نآ  تسا ، لاحـشوخ  هدیـسر ، دوـخ  دوـصقم  هب  تواـضق  نیا  رد  هک  یفرط  نآ  دراد ؛ دوـجو  یھاـگداد  کـی  رد  یتواـضق  تسا . روـج  نیمھ  دوریم ، هک  مھ 

دیاب دوشیم . یضاران  دوشیم ، تحاران  وا  اھتنم  دنکیم ؛ لمع  نوناق  قبط  رب  تسا و  هاگداد  هن ، هدرک ؛ لمع  قح  فالخرب  هک  دنک  مھتم  ار  هاگداد  دیابن  رگید  فرط  نآ  تسا ؛

میراودیما تسا . یبالقنا  لمحت  نیا  تسا ، یبالقنا  ربص  نیا  میریگب ؛ دای  نامهمھ  دـیاب  ار  نیا  مینک ؛ لمحت  تسا -  نوناق  رب  ینتبم  هک  دـیآیم -  شیپ  هک  ار  هچنآ  یهمھ 

. تسا رتھب  روشک  یارب  هک  هچنآ  هب  دنک  تیادھ  ار  اھلد  مھ  لاعتم  یادخ 

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

دـندرک و دراو  روشک  هب  هک  یتراسخ  دـش ، دراو  هک  یتالاکـشا  لاس ٨٨  دریگیم . ماجنا  نوناق  زا  فلخت  هک  دـیآیم  شیپ  لاکـشا  یئاجنآ  دنـشاب . نوناق  عباـت  دـیاب  مھ  همھ 

، یسایس فالخ  یاھفدھ  ای  یناسفن ، ضارغا  رطاخ  یارب  ای  یاهدع  کی  دوب . نوناق  زا  فلخت  رطاخ  هب  دشچب ، تسرد  ار  ینویلیم  لھچ  ارآ  معط  تلم  روشک و  دنتـشاذگن 

تلم هب  مھ  دـندز ، همدـص  ناشدوخ  هب  مھ  دـندش ؛ دراو  ینوناق  ریغ  هار  زا  دـندرک ، اطخ  دـندرک ، فلخت  نوناق  زا  مینکب -  یتواضق  میھاوخیمن  هنیمز  نآ  رد  ـالاح  هچرھ -  اـی 

دـصرددص نوناق ، کی  تسا  نکمم  یھاگ  دنـشاب . نوناـق  میلـست  همھ  دنـشاب ، نوناـق  عباـت  همھ  تسا . نوناـق  هار  تسرد ، هار  دـندز . همدـص  روشک  هب  مھ  دـندز ، همدـص 

نوناق یارجا  رد  وا  میمھفب  امش  نم و  هک  دنزب  رس  نوناق  یرجم  زا  مھ  یئاطخ  کی  یشخب ، کی  رد  تسا  نکمم  یھاگ  تسا . رتھب  ینوناقیب  زا  اما  دشابن ، مھ  تسرد 

هب هک  ار  هچنآ  میھاوخب  ینوناقیب  هار  زا  مینک ؛ ینوناقیب  زاـب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  نآ  لـمحت  مینک ، حالـصا  ینوناـق  قیرط  زا  ار  نآ  میناوتن  رگا  اـما  تسا ؛ هدرک  ار  اـطخ  نیا 

. یمومع هار  یهمادا  یلم ، تدحو  ظفح  روشک ، شمارآ  روشک ، شیاسآ  یارب  تسا  یاهلیسو  تسا ؛ یبوخ  رایسب  رایعم  نوناق ، مینک . تسرد  تسا ، اطخ  ام  رظن 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

، دوشیم ریزارـس  وا  فرط  هب  اھتمالم  تسوا ، شود  رب  اھراب  تسوا ، یهدـھع  هب  اھراک  و  یرگید -  تلود  رھ  هچ  تلود ، نیا  هچ  تسا -  هداتـسیا  نادـیم  طسو  هیرجم  یهوق 

سلجم یارب  نوناـق  رد  هـک  یمیظع  قـح  نـیا  مـینکیم ؛ شرافــس  هـشیمھ  اـم  مـھ  هـیرجم  یهوـق  هـب  درک . ار  وا  یهظحـالم  دـیاب  اذـل  دوـشیم ؛ وا  زا  اھهذـخاوم  اـھلاوس و 

نیا دیـشکب  تمحز  دیاب  امـش  تسا ؛ راطق  نیا  تکرح  لیر  نوناق  تسا ، راک  ساسا  نوناق  دوش . تیاعر  نایرجم  فرط  زا  دیاب  هدش ، هظحالم  نوناق  لک  یارب  یراذـگنوناق و 

؛ دناهدید نایاقآ  ار  لامش  راطق  دچیپب . دناوتب  چیپ  رس  راطق  نیا  هک  دشاب  یروج  لیر  نیا  هک  دینک  کمک  امش  دننک . تکرح  لیر  نیا  یور  رب  دیاب  مھ  اھنآ  دینکب ، ار  یراذگلیر 

، نیئاپ دـیآیم  الاب و  دوریم  دـنکیم ، تکرح  راطق  هوک  یالاب  نآ  ات  نیئاپ  نیا  زا  دـنک . تکرح  دـناوتیم  راطق  هک  تسا  یروج  هرخالاب  اـما  دراد ، یتخـس  یاـھچیپ  یئاـھاج  کـی 

رگا دوب ، هدماین  دوجو  هب  لکـش  نیا  هب  دیایب ، دوجو  هب  دوب  مزال  هک  یئاھانحنا  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . هدش  هدـیچ  تسرد  اھلیر  نوچ  دـیآیمن ؛ شیپ  شیارب  مھ  یلکـشم 

، دیراذگلیر امـش  درک . هظحالم  یراذگلیر  رد  دیاب  ار  نیا  دیدوبیم . الاب  نآ  زا  راطق  طوقـس  دھاش  امـش  ررکم  دنک ، تکرح  تسناوتیمن  راطق  هک  دوب  هدش  میظنت  یروج  الثم 

. تسا مھم  هیضق  فرط  ود  نیاربانب  دوش . تکرح  لیر  نیا  یور  تسا  انب  هرخالاب  هک  دینادب  مھ  امش  اما  دنادب ؛ ار  امش  ردق  دیاب  دنکیم و  تکرح  لیر  نیا  یور  وا 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هک دینکیم  هدھاشم  اذـل  درادـن . دوجو  یتسبنب  میدرک ، ضرع  ررکم  هک  روط  نیمھ  تسا . یلوقعم  نیناوق  تسا ؛ یبوخ  نیناوق  دراد ، دوجو  هک  مھ  ینیناوق  هناتخبـشوخ 

نابھگن یاروش  هچنانچ  رگا  هک  دـندرک  لاوس  مرتحم  یاھدزمان  زا  هک  یتقو  هدرک . ادـیپ  نایرج  ینوناـق  لاور  میدـمآ ، شیپ  نـالا  اـت  هک  یاهلحرم  نیا  اـت  تاـباختنا ، نیمھ  رد 

یوحن هب  هک  یئاھنآ  اھدزمان ؛ نیا  یهمھ  زا  مینک  رکـشت  اعقاو  دیاب  ام  دندرک . مھ  نیکمت  مینکیم . نیکمت  ام  هلب ، دنتفگ : اھنآ  یهمھ  دـینکیم ، نیکمت  امـش  دـھدب ، یرظن 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22494
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22566
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22728
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22728
http://farsi.khamenei.ir


نوناق تیحجرا  تیمھا و  یهدنھدناشن  نیا  دندرک ؛ نیکمت  دندرک و  لمع  ناشدوخ  لوق  هب  و  مینکیم ، نیکمت  نابھگن  یاروش  رظن  زا  دنتفگ  اھنیا  دـشن . زارحا  ناشتیحالص 

اما تسا -  یروجنیا  یھاگ  میشاب -  مھ  یضاران  نوناق  زا  یلاعبانج  ای  هدنب  تسا  نکمم  تسا . مکاح  تکلمم  رب  نوناق  نوچ  تسا ؛ نوناق  یربراک  یهدنھدناشن  تسا ،

. تسا یگرزب  تکرب  نیا  تسا ، یگرزب  تمعن  نیا  دوشیم ؛ باطخلالصف  دوشیم ، فالتخا  لح  درک ، نیکمت  نوناق  لباقم  رد  ناسنا  یتقو 

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

هدرک نیعم  نوناق  دنیایب ؛ دنناوتیمن  یاهدع  کی  دنیایب ، دنناوتیم  یاهدع  کی  نوناق  قبط  رب  تسا ؛ نوناق  تسا ، مکاح  هک  یزیچ  اھنت  تاباختنا ، یهصرع  رد  ندش  دراو  یارب 

ینوریب نمـشد  نآ  دریگیم . ماـجنا  دراد  نوناـق  قـبط  رب  شاهمھ  اـھنیا  دـنایناسک ؛ هچ  دـنھدیم ، تیحالـص  صیخـشت  هک  یناـسک  تسیچ ؛ اھتیحالـص  تـسیچ ، طـئارش 

ار اھنامھ  مھ  اوقتیب  یاھنابز  اوقتیب و  یاھهرجنح  هنافساتم  متفگ -  مھ  یرگید  راب  هک  روط  نامھ  و -  دنزیم ، یفرح  ددنبیم ، مشچ  اھتیعقاو  نیا  یهمھ  رب  دنیشنیم ،

. دننکیم رارکت 

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

؛ تسا یعیـسو  تاناکما  یـساسا ، نوناق  رد  شتاناکما  روھمج  سیئر  دراد . رایتخا  رد  یدایز  هداعلاقوف  تاناکما  اـم ، یـساسا  نوناـق  قبط  اـم و  روشک  رد  روھمج  سیئر 

دارفا یهمھ  زا  هدافتـسا  یئاـناوت  دراد ، راـیتخا  رد  ار  نیناوق  یارجا  بیترت  دراد ، راـیتخا  رد  ار  روشک  یئارجا  ناـکرا  یهمھ  دراد ، راـیتخا  رد  ار  روشک  یهجدوب  روھمج  سیئر 

دوجو ام  روشک  رد  روھمج  سیئر  یارب  هک  یتیدودـحم  اھنت  تسا . زاب  شتـسد  نوگاـنوگ  لـئاسم  یهمھ  رد  روھمج  سیئر  دراد ؛ راـیتخا  رد  روشک  رـسارس  رد  ار  رظنبحاـص 

ناشن ار  هار  نوناق ، تسین . هدـننکدودحم  تسا ؛ هدـننکتیادھ  نوناق ، تسین ؛ تیدودـحم  مھ  نیا  هک  دـھدیم ، تیدودـحم  وا  هب  طقف  نوناق  تسا ؛ نوناـق  تیدودـحم  دراد ،

. مینک تکرح  هنوگچ  هک  دھدیم 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک یراکـشآ  تاعالطا  اب  میراد ، هک  ییاھربخ  اب  دـنکیم -  هدـھاشم  ناسنا  هک  یتبثم  هتـسجرب و  تاـکن  زا  یکی  تسا . هدوب  یبوخ  لاور  زورما  اـت  تاـباختنا  لاور  هللادـمحب 

؛ دـنیوگیم نوناق  زا  تیعبت  زا  مدرم  دـننکیم ، هبحاصم  دـننکیم ، تبحـص  یـسک  رھ  اب  تسا ؛ ییارگنوناق  نامتفگ  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم  نامتفگ  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو 

؛ دز دگل  روشک  هب  نوناق ، هب  ندز  دـگل  نوناق ، زا  تیعبت  مدـع  لاس ٨٨  رد  دـندید ؛ همطل  مدرم  ینوناقیب  زا  ییارگنوناق . تسا ؛ یاهتـسجرب  شزرااب و  یهثداـح  یلیخ  نیا 

مھ نیلوئـسم ، مـھ  زورما ، اـت  هناتخبـشوخ  تـسا . ییارگنوناـق  ناشـشیارگ  ناـشھاگن ، مدرم  هـک  تـسا  نـیا  زورما  یهتـسجرب  یاھهدـیدپ  زا  یکی  دـندید . مدرم  ار  نـیا 

. تسا نیا  مھم  یهتکن  کی  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دندرک ؛ تاعارم  ار ، ینوناق  تاھج  دندرک  تیاعر  مرتحم  فلتخم و  یاھدزمان 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

تباـجن و اـب  فلتخم  یاـھدزمان  تاـباختنا ، زا  دـعب  هک  دوب  نیا  دـنک ، رکـش  ار  ادـخ  ناـسنا  هک  دراد  اـج  دوـب و  هتـسجرب  هدـنب  رظن  هب  تاـباختنا  نیا  رد  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

کیربت وا  هب  دندرک و  رادید  هناتـسود  هناردارب و  بختنم ، روھمج  سیئر  اب  دنتفر  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دنداد ؛ ناشن  شنکاو  دندرک و  لمع  هیـضق  نیا  رد  یریذـپنوناق 

دننک ساسحا  مدرم  دوشیم  بجوم  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیریـش  ار  مدرم  ماک  هک  تسا  نیا  منک . رکـشت  تارـضح  نیا  زا  تسا  مزال  هدنب  دندرک . یدنـسرخ  راھظا  دـنتفگ ،

هب ار  اوعد  هک  دنتخادنایم -  هار  یئاوعد  دندرکیم ، هناھب  ار  یزیچ  کی  دندرکیم ، هنابیجنان  راتفر  ایاضق  نیا  رد  دندادیم ، ناشن  یقلقدب  رگا  الاح  دـناهدروآ . تسد  هب  تیقفوم 

کی رد  تسا . نیا  رطاخ  هب  میدرک ، داقتنا  میدرک ، هلگ  میدرک ، تیاکش  لاس ٨٨  ثداوح  زا  رارکت  هب  اھراب و  ام  هکنیا  دشیم . خلت  مدرم  ماک  تخادنا -  هار  دوشیم  یاهناھب  رھ 

دوجو یئارگنوناق  یارب  هار  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ خـلت  ار  مدرم  ماک  دـنیایب  مدآ  رفن  راھچ  رفن ، ود  رفن ، کی  دـعب  دـننکیم ؛ یزوریپ  ساسحا  مدرم  هوکـشاب ، تمظعاب و  تاـباختنا 

یداش مدرم  دش ، نیریش  مدرم  ماک  هللادمحب  هن ، لاسما  تاباختنا  رد  دش ؛ هتـشاد  غیرد  مدرم  زا  تاباختنا  ینیریـش  دش ، خلت  مدرم  ماک  داتفا ؛ قافتا  لاس  نآ  نیا ، دراد .

نیریـش مدرم  نھد  دش ، تیاعر  نوناق  یتقو  تسا . شاهجیتن  نیا  دینک ، تیاعر  ار  نوناق  هک  نیا  رب  میدرک  دـیکات  همھ  نیا  ام  هکنیا  دـشاب . هنارادـمنوناق  دـیاب  راتفر  دـندرک .

یئاسانـش ار  یـسایس  یاھهرھچ  دننکیم ، هاگن  دننکیم ، سرفت  ایاضق  روجنیا  رد  مھ  مدرم  دشاب . سرد  ام  یارب  هشیمھ  یارب  دـیاب  نیا  دوشیم . داش  مدرم  لد  دوشیم ،

یئارگاو دننکیم ، یئانتعایب  نوناق  هب  هک  یناسک  نآ  دیآیم . ناششوخ  وا  زا  مدرم  دنکیم ، دروخرب  ایاضق  رد  یرادمنوناق  اب  تباجن ، اب  هک  یایسایس  یهرھچ  نآ  دننکیم .

. تسا یساسا  یهتکن  کی  مھ  نیا  دیآیم . ناشدب  اھنآ  زا  دننکیم ؛ یئاسانش  مدرم  مھ  ار  اھنآ  یاهناھب -  رھ  هب  دننکیم -  نوناق  زا 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

بیسآ و امتح  میدش ، جراخ  هچنانچ  رگا  لیر  نیا  زا  تسا ؛ لیر  نوناق  تسا . مھم  یلیخ  ییارگنوناق  بخ  تسا . ییارگنوناق  یهلئسم  یمالـسا ،] تلود   ] یدعب صخاش 

رھ هک  رھ  وشبلب و  هب  یھتنم  هک  ینوناق ] دوشن [ -  لمع  هچنانچ  رگا  مھ  بویعم  نوناق  نامھ  اما  تسا ؛ بویعم  نوناق  یھاگ  تسا ، صقاـن  نوناـق  یھاـگ  تسا . همدـص 

وزج و  دوشب . هنیداھن  دـیاب  نیا  اھھاگتـسد  یهعومجم  رد  درک ؛ هنیداھن  دـیاب  ار  نیا  تسا .] نوناق [  هب  ندرک  لمع  ررـض  زا  رتشیب  ندـشن ، لـمع  نآ  ررـض  دـش -  دـھاوخ  هک 

لیبق زا  یلاع  یاھاروش  تابوصم  زادـنامشچ ، دنـس  یلک ، یاھتـسایس  لثم  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هک  تسا  یتسدالاب  دانـسا  تیاعر  نوناـق ، تیاـعر 

تبحص مھ  نیا  زا  رتشیب  مدرک ، تبحص  ارـصتخم  نآ  هب  عجار  یناحور  رتکد  یاقآ  اب  دوب  زوریرپ  زورید  نم  هک  یزاجم ؛ یلاع  یاروش  لیبق  زا  یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش 

اروش نیا  میتسـشن و  اوق  زا  یاهعومجم  و  هوق ، هس  یاسور  روضح  اب  هتعاس  راھچ  هس  یهسلج  راھچ  دیاش  قاتا  نیمھ  رد  ام  هک  یزاجم -  یلاع  یاروش  درک ، میھاوخ 

ییارگنوناـق و نیا  دوشب . لـمع  دـیاب  تاـبوصم  نیا  قبط  رب  دـننادب و  ربـتعم  یتسیاـب  ار  تاـبوصم  نیا  دراد ، یتاـبوصم  تسا -  یمھم  یهلئـسم  رایـسب  هدـش و  لیکـشت 

. تفر دھاوخ  نیب  زا  اھبیسآ  زا  یلیخ  املسم  داتفا ، اج  هچنانچ  رگا  یرادمنوناق 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رگا دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، هچ  دـینکیم ، سفنت  ار  اوھ  راچان  امـش  مینکیم ؛ سفنت  ام  هک  تسا  ییاوھ  یانعم  هب  گنھرف ، نوچ  ارچ ؟ تسا . رتمھم  مھ  داصتقا  زا  گنھرف 

یهرابرد نالا  دراد . یراثآ  دـشاب ، تسرد  رگا  تسا ؛ اوھ  لثم  روشک  کی  گنھرف  دراد . یرگید  راثآ  دـشاب ، فیثک  اوھ  نیا  رگا  امـش ؛ ندـب  رد  دراد  یراثآ  دـشاب ، زیمت  اوھ  نیا 

رگا دتفیب ؛ اج  مدرم  نھذ  رد  یلخاد  دیلوت  فرصم ]  ] گنھرف دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یلخاد  تادیلوت  فرـصم  میھاوخب  رگا  میدزیم ؛ فرح  یلخاد  دیلوت 

رد مدرم  هک  ییاـھزیچ  نآ  مدرم ، تاداـع  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، یاـھرواب  ینعی  گـنھرف  گـنھرف . ینعی  نیا  دوشب ؛ مدرم  رواـب  نیا  یتسیاـب  دـننکن ، فارـسا  مدرم  میھاوخب 

، یعامتجا یهزوح  رد  الثم  دراد . تیمھا  یلیخ  سپ  نیا  تسا ؛ نیا  گنھرف  تسا ؛ اھنآ  لامعا  تاکرح و  رد  مدرم  شخبماھلا  دنراد و  یمئاد  راک  رس و  نآ  اب  هرمزور  یگدنز 

کی نادنزرف  دادـعت  تسا ؛ گنھرف  کی  جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  تسا ؛ گنھرف  کی  یعامتجا  نواعت  تسا ؛ گنھرف  کی  دـنراذگب ــ  مارتحا  نوناق  هب  مدرم  هک  ییارگنوناق ــ 

طلغ یریگتھج  هدرکانیادـخ  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یروـج  هعماـج  رد  یگدـنز  دـشاب ، یتـسرد  یریگتھج  مدرم  یریگتھج  مدرم و  شنیب  اـھزیچ  نیا  رد  رگا  تـسا ؛ گـنھرف 

ار تاوھـش  دندرک و  ناریو  ار  هداوناخ  ناینب  ار و  هداوناخ  هک  ییاھروشک  زورما  هک  دش  میھاوخ  التبم  ییالب  نامھ  هب  هدرکانیادخ  دش ؛ دھاوخ  یرگید  یروج  یگدنز  دشاب ،

دندش راچد  تشونرس  نآ  هب  ایغ ــ  نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتاو  دنتخادنا ــ  هار  هب 

یمالسا  / ٠٢/٠۶/١٣٩۴ یروھمج  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

اجک هک  دـینیبب  امـش  ینعی  مدرم ؛ اـب  یهھجاوم  رد  هصرع  کـی  دراد ؛ هصرع  ود  ییارگنوناـق  نیا  تسا . ییارگنوناـق  تسا  مھم  نم  رظنهب  یلیخ  هک  مھ  یرگید  یهلئـسم 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 7 
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یعقاو یانعمهب  ورین  نامزاس  لـخاد  رد  یماـظتنا  یورین  وضع  هکنیا  یاـنعمهب  ناـمزاس ؛ نورد  رد  رگید  یهصرع  کـی  دـیتسیاب ، شلباـقم  رد  اـجنآ  دوشیم ، نوناـق  زا  فلخت 

یلبق مرتحم  ناھدنامرف  هب  نم  تمالس . ورین ؛ تمالـس  اعبط  و  دشاب ؛ نایرج  رد  اجهمھ  زا  شیب  یتسیاب  ییارگنوناق  اجنآ  دنکب ؛ ار  نیناوق  تیاعر  دشاب و  ارگنوناق  هملک 

ار ورین  تمالـس  یهلئـسم  هک  منکیم  شرافـس  ادـیکات  یماظتنا  یورین  نالوئـسم  مرتحم و  یهدـنامرف  هب  مھ  الاح  مدرکیم ، شرافـس  هراومھ  لاس  دـنچ  نیا  لوط  رد  مھ 

، یداریا یلاکشا ، یفلخت ، هنوگرھ  هدرکن  یادخ  دنـسامم ؛ امـش  اب  مدرم  دیمدرم و  نیب  امـش  دیراد ؛ قرف  رگید  یماظن  یاھورین  اب  امـش  ورین . تمالـس  دیریگن ؛ مکتسد 

دشاب طولخم  مدرم  اب  امش  ردقهب  هک  میراد  روشک  حطس  رد  یھاگتسد  رتمک  دیاش  اھهاگتسد . ریاس  زا  شیب  دوشیم ؛ سکعنم  مدرم  نیب  اروف  یایلمعدب  یایراتفرجک ،

یتقو دوشیم ؛ سکعنم  هعماج  نیب  رد  هلـصافالب  دشاب ، یلکـشم  دشاب ، یتنایخ  دـشاب ، ییاطخ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یتالاکـشا  هدرکن  یادـخ  رگا  اذـل  دـشاب ؛ هارمھ  و 

ماظن یهدـنیامن  تسا ، یمالـسا  تیمکاح  یهدـنیامن  یماـظتنا  یورین  میدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  دوریم -  هک  تسین  یماـظتنا  یورین  یوربآ  طـقف  تقونآ  دـش ، سکعنم 

رد هداج ، رد  نابایخ ، رد  اھیرتنالک ، لخاد  دـیھدب . تیمھا  ورین  تمالـس  یهلئـسم  هب  یلیخ  هک  تسا  نیا  تفر . دـھاوخ  همھ  یوربآ  مدرم -  رد  تسا  یمالـسا  یروھمج 

. دـھدب وربآ  یمالـسا  یروھمج  هب  دـناوتیم  یماظتنا  یورین  اتقیقح  دوشب . ظفح  ورین  رـصانع  یماظتنا و  یورین  تمالـس  هک  انعم  نیا  هب  دوشب  هجوت  اـعقاو  رگید  یاـجهمھ 

طیارش یاراد  عطاق و  یوق ، راکتـسرد ، لمعلاحیحـص ، ىماظتنا  یورین  کی  یماظتنا  یورین  اما  دننکن  لمع  ناشفیاظو  هب  مھ  رگید  هاگتـسد  هد  ای  جنپ  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

اذل دتفیب ؛ قافتا  تسا  نکمم  هدرکن  یادخ  مھ  شلباقم  یهطقن  دیشاب . وربآ  یهیام  دیناوتیم  درک ؛ دھاوخ  دنموربآ  مدرم  مشچ  رد  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دشاب ، مزال 

. دش دھاوخ  سکعنم  نوریب  هب  اعبط  نیا  هک  دریگب  ماجنا  مزال  تنایص  نیا  نامزاس ، نورد  رد  تسا ؛ ینامزاس  تنایص  هدمع ، هک  درک  هجوت  یتسیاب  ار  اھنیا 

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

یهلئـسم یور  یلـضف ، یناـمحر  یاـقآ  باـنج  مھ  هللاهظفح ،)  ) یتـنج یاـقآ  باـنج  مھ  مرتـحم ، ناـیاقآ  مدـید  هک  دـمآ  مشوـخ  یلیخ  نم  دـننک . نیکمت  نوناـق  هب  هـمھ 

یـصرق یاج  ار  اپ  میوگیم  هک  تسا  نیا  مدیکات  تاباختنا  یهیـضق  رد  طبریذ  ناراکردناتسد  هب  هشیمھ  هدنب  تسا . ام  یهشیمھ  یهیـصوت  نیا  دـندرک ؛ هیکت  ییارگنوناق 

. دینک تیاعر  ار  نوناق  رم  نوناق . تسا ؛ ینوناق  یهطقن  صرق ، یاج  دیراذگب ؛

داھن ینوناق ، داھن  میھدب . رارق  تناھا  دروم  ای  میھدب  رارق  ارتفا  دروم  دـیابن  دراد ، یفیاظو  کی  هک  ار  ینوناق  داھن  کی  دـینک . هجوت  ار  نیا  دوشن ؛ تناھا  ینوناق  یاھداھن  هب 

هک دوشیمن  بجوم  نیا  اما  مینک  هابتشا  تسا  نکمم  هابتشا  ریصقت و  زا  رپ  ریقح  نیا  لثم  اھمدآ ، یهمھ  لثم  یاینوناق  داھن  رھ  دنکیمن ؛ هابتـشا  هکنیاهن  تسا ؛ ینوناق 

. دـش دـھاوخ  جرموجرھ  دـش ، زاب  رگا  باب  نیا  هن ، مینک ؛ فیفخت  نامدوخ  یاھفرح  رد  نامتاغیلبت ، رد  یمومع ، راظنا  رد  میھدـب ، رارق  تناـھا  دروم  ار  ینوناـق  داـھن  کـی  اـم 

یتسھ هتـسباو  نآ  هب  وت  هک  یاینوناق  داـھن  نآ  هب  دراد ، یرگید  یهقیلـس  رگید  یکی  ینکیم ، یمارتحایب  ینوناـق  داـھن  نـالف  هب  تسا ، نیا  یلاـعبانج  یهقیلـس  بخ ،

. دننکن زاب  ار  باب  نیا  تسا ؟ بوخ  نیا  دنکیم ؛ یمارتحایب 

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

یروھمج نیناوق  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  عبات  هک  دنداد  ناشن  دندرک و  تابثا  ار  یمالـسا  ماظن  زا  تیعبت  یمالـسا و  ماظن  هب  ناشدوخ  دامتعا  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم 

دنراد ام  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا ؛ شزرا  اـب  یلیخ  نیا  دـننکیم ؛ لـمع  دـننکیم و  راـتفر  نیناوق  نیا  قبط  رب  دـنراد ، لوبق  ار  یمالـسا 

رد دندمآ  دننزب ، فرح  دـنروایب و  نابز  هب  هکنیا  یاج  هب  مدرم  فرط ؛ کی  زا  مدرم  فرط و  کی  زا  ماظن  تموکح و  نیب  دـننک  تسرد  یایبطقود  کی  دـنھاوخیم  دـننکیم ؛ لابند 

یروجنیا اعقاو  مدرم  روعـش ؛ روش و  نآ  اـب  تمظع ، نآ  اـب  دوب  نمھب  مودوتسیب  ییاذـک  ییاـمیپهار  نآ  مھ  شلبق  هتبلا  تسین . یروجنیا  ریخن ، هک  دـنداد  ناـشن  نادـیم 

. تفرگ ماجنا  مامت  رابتعا  اب  تاباختنا  دیسرن و  هجیتن  هب  تاباختنا  ندرک  رابتعایب  یارب  نمشد  شالت  هناتخبشوخ  نیاربانب  دنتسھ .

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

لثم قالخا ، لثم  ملع ، لثم  تیونعم ، لثم  تفرـشیپ ، لثم  تلادع ، لثم  دـنادیم ؛ اھنآ  هب  دـھعتم  ار  شدوخ  یمالـسا  ماظن  هک  ییاھـشزرا  یهمھ  ظفح  ینعی  ماظن ، ظفح 

یروص یحطس و  زیچ  کی  ییارگنامرآ  نودب  یمالسا  ماظن  تسا و  یمالسا  ماظن  یلصا  یاھهفلوم  وزج  ییارگنامرآ  ییارگنامرآ ؛ لثم  ییارگنوناق ، لثم  یرالاسمدرم ،

. تسا

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

تلاخد اھتاباختنا  رد  هدـنب  تسا . نوناق  نیا  تسا ، ربتعم  نیا  دـش ، هچرھ  تلم  تاباختنا  یهجیتن  دوشب . لـمع  دـیاب  نوناـق  رم  دوشب ؛ لـمع  دـیاب  نوناـق  رم  تاـباختنا  رما 

یناـسک هک  تسا  ییاـج  نآ  منکیم و  تلاـخد  هدـنب  اـج  کـی  طـقف  دـینکن . باـختنا  ار  سک  نآ  دـینک ، باـختنا  ار  سک  نیا  میوـگیمن  ماهتفگن و  مدرم  هـب  تقوچـیھ  مـنکیمن ؛

رد هدـنب  دـتفیبرد ، تلم  ارآ  یهجیتن  اب  دـھاوخب  سکرھ  دننکـشب . ار  مدرم  یار  مدرم ، یار  لباقم  رد  تمحازم  اـب  دنتـسیاب و  مدرم  باـختنا  مدرم و  یار  لـباقم  رد  دـنھاوخب 

هدوب و مدرم  مشچ  لباقم  یضعب  لاس ٩٢ ؛ رد  لاس ٨٨  رد  لاس ٨۴  رد  لاس ٧۶  رد  هدوب ؛ روجنیمھ  مھ  هتشذگ  یاھتاباختنا  هتشذگ و  یاھلاس  رد  متـسیا . یم شلباقم 

رد دنتـساوخیم  هک  دـندوب  یناسک  مدرمـش ، هک  ییاھلاس  نیا  یهمھ  رد  ماهتفرگ . رارق  نایرج  رد  ریقح  نیا  اما  دـناهدشن  علطم  مدرم  مھ  ار  یـضعب  دـناهدش ؛ علطم  مدرم 

مداتسیا و هدنب  اھلاس  نیا  یهمھ  رد  دوب .]  ] یرگید روج  رگید  یاھلاس  نآ  رد  و  دندرک ، یـشکودرا  نادیم  رد  دندمآ  دش و  راکـشآ  لاس ٨٨  رد  هک  دنتسیاب ؛ تاباختنا  لباقم 

تاباختنا نیـضراعم  نیفلاخم و  لباقم  رد  منکیم و  تلاـخد  تاـباختنا  رما  رد  نم  هک  تسا  ییاـجنآ  نیا  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  دـیاب  تسھ  هچرھ  مدرم  تاـباختنا  یهجیتن  متفگ 

. دننک تکرح  دنھدب و  صیخشت  مدرم  دوشب ؛ لمع  نوناق  رم  دیاب  هن ، رگید  روما  یهیقب  رد  اما  متسیا ؛ یم

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

امیـس ادص و  رد  هک   - تاغیلبت رد  هچ  نابھگن ، یاروش  رد  هچ  روشک ، ترازو  رد  هچ  دنراد ؛ هدـھعرب  ار  تاباختنا  هک  تسا  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  مھ  رگید  شرافـس  کی 

تناما مدرم ، روضح  نیا  مدرم ، ارآ  نیا  دننک ؛ ظفح  ار  مدرم  تناما  تفرگ ، دـنھاوخ  یار  یریگیار  زور  رد  هللااشنا  الاح  هک  یفلتخم  یاھـشخب  رد  هچ  رگید - یاھاج  تسا و 

؛ دننک تیاعر  قیقد  روطهب  ار  نوناق  دننک . یزاردتسد  تناما  نیا  هب  دنناوتب  یناسک  هدرکنیادخ  ادابم  دنراد ؛ هگن  دـننک و  ظفح  طایتحا  تیاھن  رد  ار  تناما  نیا  تسا . مدرم 

. درادـن دوجو  نوناق  دروم  رد  یئانثتـسا  چـیھ  تسا ؛ همھ  یارب  تسا ؛ نوناق  نوناق ، دنـشاب . هتـشادن  اھفرح  نیا  دـننام  یتسیابردور و  نوناق  هب  تبـسن  سکچـیھ  لابق  رد 

مدرم یار  هک  منکیم  رارکت  مھ  زاـب  ماهدرک  ضرع  نـم  ررکم  و  دریگب . ماـجنا  لاـعتم  قـح  یـضرم  بوـلطم و  حیحـص و  تـسرد ، راـک  کـی  هللااـشنا  اـت  دـننک  تیاـعر  ار  نوناـق 

. تسا یلکشم  رایسب  راک  ندمآرب ، سانلاقح  یهدھع  زا  هک  تسا  هدرک  سانلاقح  هب  ضرعت  دنک ، ضرعت  نآ ] هب   ] یسک رگا  تسا ؛ سانلاقح 

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

فعـض و یهیام  دناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاباختنا ، منکب . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  مھ ]  ] هملک کی 

نوناق دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا  تاباختنا  دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسس و 

ناشدوخ هب  ار  نمـشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دـننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  تزع  وربآ و  یهیام  نیا  دـننکب ، تیاعر  همھ  ار 

یلاس رھ  اھلبق ،  - میراد راکورـس  تاباختنا  اـب  هک  تسا  لاـس   ٣٨ لاس ، ام ٣٧  میتسین . راکهزات  تاباختنا  یارب  ام  دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  تاـباختنا  دـننک ، راودـیما 

مینادـیم تاباختنا ، راک  رد  میبرجم  ام  دـتفایم - هار  هب  روشک  نیا  رد  گرزب  تاباختنا  کـی  راـب ، کـی  لاـس  ود  رھ  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  مھ  ـالاح  دوب ؛ تاـباختنا  کـی  اـبیرقت 

اھنیا اب  ییاھینمشد  هچ  دنریگب ، رارق  تسا  نکمم  یرکف  یاھطیحم  هچ  رد  دنراد ، تلاخد  دنتسھ و  هیضق  فرط  تاباختنا ، رد  هک  یناسک  نآ  مینادیم  تسیچ ، تاباختنا 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا نشور  اھنیا  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دروآیم ؛ ور  اھنیا  هب  ییاھهسوسو  هچ  دوشیم ،

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

یمدرم و طابضنا  نیا  تاباختنا . زا  دعب  مھ  تاباختنا ، زور  تاباختنا و  نیح  رد  مھ  تاباختنا ، زا  لبق  مھ  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  تسا ، تیمھااب  یلیخ  یمدرم ، طابـضنا  نیا 

ام و  تسا . اراد  ار  نیا  هک  دھدیم  ناشن  دراد  هللادمحب  ام  تلم  دنرادن و  ار  نآ  اھروشک  زا  یرایـسب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نوناق  مظن و  هب  یدـنبیاپ 

ردقچ طابضنا  نیا  هک  تسا  هدرک  هبرجت  ناریا  تلم  مینکیم . هبرجت  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  میاهدرک ؛ هبرجت  مھ  ام  میاهتفرگ ؛ دای  هتشذگ  یاھهبرجت  زا  ار  نیا  ناریا  تلم 

. هدرک هبرجت  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا ؛ رضم  شیارب  ردقچ  ینوناقیب  یطابضنایب و  تسا و  وا  عفن  هب 

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

رادتسود کاچهنیس و  دنمهقالع و  رادفرط و  هدع  کی  تاباختنا ، یاھدزمان  مرتحم  نایاقآ  نیا  زا  یسکرھ  بخ  یتاباختنا ؛ یاھدزمان  یاھرادفرط  هب  منکب  مھ  ضرع  کی 

ناشدوصقم دـننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  طابـضنا  دـننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  اھداتـس ، مھ  اھرادفرط ، مھ  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشدوخ  تناتم  مھ  اھنیا  دراد ، اھنیا  دـننام  و 

لمع دنامیم ، هچنآ  تشذگ ، دھاوخ  اھنیا  رکب - ای  ورمع  ای  دیز   - شالت راک و  حابص  دنچ  نیا  یگدنز ، حابص  دنچ  نیا  تسا . نیا  تسا  مھم  ام  یارب  هچنآ  دشاب ، هفیظو  ماجنا 

هب درک ؛ دھاوخ  لاوس  ییاھزیچ  زا  ام ، زا  ادرف  لاعتم  یادخ  هنع ؛ ادغ  ینلاست  امب  ینلمعتـسا  و  میھدب . باوج  دیاب  دـیآیم و  باسحهب  یھلا  یهبـساحم  رد  هک  تسا  ام 

یراک ناشناتـسود ، ناشنارادفرط و  مھ  دـندش ، دراو  یتاباختنا  یاھتباقر  یهصرع  رد  هک  ییاھدزمان  دوخ  مھ  مدرم ، داحآ  مھ  درک . شـالت  دـیاب  نآ  یارب  دوب ، دـیاب  نآ  رکف 

یادخ دوشب و  بوسحم  هنـسح  لاعتم  یادـخ  شیپ  اھنآ  راتفگ  اھنآ ، راتفر  اھنآ ، لامعا  هک  دـننک  یراک  یھلا ؛ نیبتاکلامارک  دزن  رد  دـشاب  یاهنـسح  ناشتکرح  رھ  هک  دـننک 

اما تسا ، بوخ  دننک ، راک  دننک ، هزرابم  دننک ، شالت  همھ ] . ] میھدب ماجنا  ادـخ  یارب  ار  نامیاھراک  ام  هک  یتقونآ  دـش ؟ دـھاوخ  یک  نیا  دـنکب . نیعم  نآ  یارب  باوث  لاعتم 

هب تسا ، ناریا  تلم  عفن  هب  هچنآ  داد و  دھاوخ  تکرب  ناریا  تلم  هب  داد ، دـھاوخ  تکرب  راک  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  تقونآ  دـش ، روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ ییادـخ  یاھتین  ار  اھتین 

. مینکب لمع  ار  نآ  میشاب و  دنبیاپ  ینوناق  طابضنا  نوناق و  هب  هک  میفظوم  همھ  لاحرھهب  دمآ . دھاوخ  شیپ  یھلا  قیفوت 

رطف  / ٠۵/٠۴/١٣٩۶ دیع  زامن  یاھهبطخ 

مھ ار ، نیا  تسا ؛ رایـسب  یگنھرف ، ظاحلزا  تسا  نمـشد  هاگذوفن  هک  ییاـھاج  میراد ؛ داـیز  یگنھرف  جرف  لـلخ و  اـم  تسا ؛ یگنھرف  یاـھراک  مھم ، یاـھراک  یهلمج  زا 

؛ تسا زیمت  شوجدوخ و  یگنھرف  راک  ینعم  هب  رایتخاهبشتآ » . » دـنھدب ماجنا  هک  دـنفظوم  یمدرم  میظع  یهدرتسگ  یاـھهعومجم  مھ  یتلود ، لوئـسم  یاـھهعومجم 

شیپ ار - یگنھرف  یاھراک   - ار راک  ناشدوخ ، راکتبا  اب  ناشدوخ  تمھ ، نابحاص  رکف ، هشیدـنا و  نابحاص  اھناوج و  روشک ، ماـمت  رد  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  میتفگ  اـم  هچنآ 

ندرک نویدم  شیدناچوپ و  نایعدم  ندرک  راکبلط  یـشاحف و  ینوناقیب و  یانعم  هب  رایتخاهبشتآ ، دنھدب ؛ ماجنا  راک  اھنآ ، لباقم  رد  دنـسانشب و  ار  یگنھرف  ذـفانم  دـنربب ،

و روشک ، تیعـضو  زا  نانمـشد  یهدافتـساوس  مدـع  بقارم  روشک ، شمارآ  بقارم  روشک ، مظن  بقارم  دـیاب  همھ  زا  شیب  یبالقنا  یاھورین  تسین . روشک  یبالقنا  نایرج 

تکرح دوخ  یاھفدھ  تمـس  هب  روشک  هک  دنلیام  دندنمهقالع و  دـنزوسلد ، هک  تسا  بالقنا  یاھورین  هب  هجوتم  لوا  یهجرد  رد  اھتبقارم  نیا  دنـشاب ؛]  ] نیناوق ظفح  بقارم 

. دنکب

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

دینک هارمھ  ار  رادتقا  تسا ؛ مدرم  اب  یهنامیمـص  طابترا  تسا  مھم  دعب  یهجرد  رد  هچنآ  تسا . لاعتم  یادخ  اب  یهطبار  ظفح  لاعتم و  دنوادخ  زا  دادمتـسا  تسا  مھم  هچنآ 

رد مزال  یخاتـسگ  تئرج و  تسا  مھم  هچنآ  هرخالاب  و  دریگن . ماجنا  نوناقیب  راک  چـیھ  تسا ؛ نوناـق  هب  یدـنبیاپ  تسا  مھم  هچنآ  مدرم . هب  تبـسن  تیمیمـص  تبحم و  اـب 

هتـشاذگ امـش  یهدھع  رب  نوناق  هک  ار  یاهفیظو  دیوشب ، دراو  یریلد  اب  دیوشب ، دراو  تئرج  اب  دینکن ؛ ار  سکچیھ  یهظحالم  تسھ ، نوناق  هک  ییاجنآ  تسا ؛ نوناق  یارجا 

اھروشک و یهدمع  لکـشم  دینک . ارجا  دـیاب  تسا  نوناق  هک  ییاجنآ  دـیزرو . دـیابن  دـیدرت  لمات و  زگرھ  مھ  نوناق  یارجا  رد  درک ، دـیابن  یطخت  نوناق  زا  دـیھدب . ماجنا  تسا 

. دنوشیم لمات  دیدرت و  راچد  دوخ  یناسنا  یهفیظو  دوخ و  ینالقع  یهفیظو  دوخ ، ینادجو  یهفیظو  دوخ ، ینید  یهفیظو  یارجا  رد  هک  تسا  نیمھ  اھتلم 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ دھدب ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  فظوم  روشک  رب  مکاح  هاگتـسد  هک  تسا  یراک  نیا  تسین ؛ دـیدرت  لحم  رگید  نیا  تسا ؛ یتیمکاح  یهفیظو  کی  یئاضق  هاگتـسد  یهفیظو 

تموکح هک  تسا  یراک  نیا  نوناق ؛ زا  فلختم  تازاجم  تموصخ و  لصف  تواضق و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یتیمکاـح  یهفیظو  کـی  تسا ؛ نیمھ  مھ  اـیند  یاـج  همھ  رد 

دب تفرگ ، ماجنا  صقان  هچنانچ  رگا  دـنوشیم ؛ دونـشخ  دنـسرخ و  مکاح  هاگتـسد  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  تفرگ ، ماـجنا  بوخ  هچناـنچ  رگا  دـھدب . ماـجنا  یتسیاـب 

کی الثم  یئاضق  هاگتـسد  الاح  بخ  یلیخ  دـنیوگب  هک  تسین  روجنیا  دـنوشیم ؛ دنـسرخان  نارگن و  تحاراـن و  مکاـح  هاگتـسد  زا  مدرم  تفرگ ، ماـجنا  بویعم  تفرگ ، ماـجنا 

الاب ار  امـش  راک  تیـساسح  نیا  اذـل  تسا . لوئـسم  هنیمز  نیا  رد  روشک  رب  مکاـح  هاگتـسد  یهعومجم  تسا و  یتیمکاـح  یهفیظو  کـی  هفیظو ، نیا  هن ، دراد ؛ یلکـشم 

ینعی دراذگیم ؛ یاج  رب  ار  یتاکرب  راثآ و  مھ  مدرم  یگدنز  عقاو  رد  اعقاو  هکلب ] ، ] دـنوشیم یـضار  مدرم  هک  تسین  نیا  مھ  طقف  دریگب ، ماجنا  هفیظو  نیا  هچنانچ  رگا  دربیم .

یگدـنز ساسا  نوناق ، تیاعر  روشک ! رد  دراذـگیم  ریثات  ردـقچ  نیا  دـینیبب  بخ  دریگب ، ماـجنا  عطاـق  ریگیپ و  یقطنم و  حیحـص و  یدـج و  دروخرب  ینکـشنوناق  اـب  اـعقاو  رگا 

هاگتـسد هک  دییامرفب  ضرف  هچنانچ  رگا  تموصخ ؛ لصف  ای  تسا . نانکـشنوناق  ندرک  فقوتم  ینکـشنوناق و  اب  یهزرابم  یئاضق  هاگتـسد  فیاظو  زا  یکی  هک  تسا  یعمج 

مدرم یگدـنز  نورد  هب  ار  اـھینارگن  اھتیاکـش و  اـھاوعد و  دراذـگیم ! رثا  مدرم  یگدـنز  نتم  رد  نیا  ردـقچ  دـینیبب  دوشب ، قفوم  دراد  دوـجو  هک  یتاـموصخ  لـصف  رد  یئاـضق 

. دراد یدایز  تاکرب  نیا  ندرک ، فقوتم  ندناشکن و  مدرم  یگدنز  نتم  هب  ندناشکن و 

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

یداصتقا و نوگانوگ  یاھتیفرظ  زا  ییایرد  دـنتفگ - تسرد  دـنتفگ و  نالا  مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک   - امـش زیربت  امـش و  ناجیابرذآ  نیمھ  هلمج ] زا  ، ] روشک زا  ییاج  رھ 

دنکب دیاب  یـسک  هچ  دوشب ؛ هدافتـسا  اھنآ  زا  دوشب و  هتخانـش  دیاب  اھتیفرظ  نیا  تیفرظ ؛ زا  تسا  ییایرد  تسا ؛ یگدـنز  یاھهبنج  یهیقب  یرنھ و  یعامتجا و  یملع و 

شتآ یانعم  تسا . هتشادرب  اھناوج  ندرگ  زا  فیلکت  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیلوئسم ، ام  میوگیم  هکنیا  هتبلا  تسا . نیلوئـسم  ام  یهدھع  هب  نیلوئـسم ؛ ام  ار ؟ راک  نیا 

نیناوق اب  قباطم  و  تسا ، رـسیم  ناـشیارب  هک  یراـک  رھ  فلتخم ، یاـھهنیمز  رد  نموم  یاـھهورگ  یهمھ  اـھناوج ، یهمھ  ینعی  تسا : نیا  ( ۴ ،) میتفگ ام  هک  یراـیتخا  هب 

. دننامب دیابن  یسک  لطعم  دنھدب و  ماجنا  دیاب  تسا ،]  ] روشک تحلصم  روشک و 

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

یمھم راک  هیرجم  یهوق  رد  لوحت  هیرجم . یهوق  رد  دوشب  داجیا  لوحت  هک  تسا  نیا  دوب ، نایاقآ  زا  یـضعب  یـسیئر و  یاقآ  بانج  یاھهمانرب  رد  هک  یمزـال  یاـھراک  زا  یکی 

طابضنا تیفافـش ، اقترا  ییارگنوناق ، هب  تسا  هتـسباو  تفرـشیپ ، تمـس  هب  لوحت  هتبلا  هک  دشاب  رظن  رد  یتسیاب  هشیمھ  تسا ، یگـشیمھ  زاین  کی  لوحت  نیا  تسا ؛

. اھهبوصم اھمیمصت و  لامعا  رد  تیدج  عفانم و  ضراعت  زا  یریگولج  داسف ، یاھهنیمز  ندرک  فرطرب  یلام ،

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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[ کی ، ] تسا ییاھزیچ  کی  درادن ؛ زومآشناد  نیا  یهدنیآ  زورما و  لاح  هب  یاهدیاف  چیھ  هک  دوشیم  سیردت  ییاھشناد  ام  یاھناتسبد  رد  دیاش  ام و  یاھناتسریبد  رد  نالا 

. دینک فذح  دینک ، ییاسانـش  ار  اھنیا  دنکیمن ؛ کمک  اھنیا  هب  ملع  تفرـشیپ  رد  دنکیمن ، کمک  اھنیا  هب  یگدنز  یهلئـسم  چیھ  رد  دوریم و  مھ  ناشدای  هک  تسا  یتاینھذ 

ار دادعتسا  نآ  دھدب ، دشر  شدوخ  دادعتسا  تھج  رد  ار  نآ  دنک ، ییاسانش  ار  وا  دادعتـسا  دنک ؛ افوکـش  ار  ناوجون  ناوج و  دادعتـسا  دناوتب  هک  تسا  یملع  نآ  عفان ، ملع 

کی الاح  هکنیا  اما  دوب  دھاوخ  راذگریثات  روشک  یلاعت  تفرـشیپ و  رد  اعبط  دعب  عفان ؛ ملع  دوشیم  نیا  دنکب ؛ مھارف  یلمع  ینھذ و  یهیامرـس  وا  یهدنیآ  یارب  دنک ؛ افوکش 

دوب و مھ  ریزو  یاقآ  تبحص  رد  هک  دوشب  فرص  اھتراھم  شزومآ و  هب  تقو  زا  شخب  کی  درادن .] هدیاف   ] نیا هن  مینک ، ریزارس  زومآشناد  نھذ  هب  ار  دمآراکان  تاظوفحم  تشم 

تالکشم زا  یکی  ییارگنوناق ؛ مظن و  دریگب . دای  هسردم  رد  دیاب  هچب  ار  اھنیا  یعامتجا ، یراکمھ  نواعت ، یمالـسا ، یگدنز  کبـس  ار . هیـضق  نیا  دینک  لابند  تسا ، بوخ 

طابـضنا و مظن و  دـیاب  یناوج  زا  یناوجون و  زا  ام  دراد ؛ دوجو  الومعم  اـھنیا  دـننام  یگداوناـخ و  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  رد  هک  تسا  ییاھیطابـضنایب  یهلئـسم  اـم 

وا هب  تراـھم  کـی  ناونع  هب  ار  نیا  دـیناوتیم  امـش  دوشب ؛ هنیداـھن  دـناوتیم  ناوجون  رد  ناوج ، رد  هعلاـطم  قیقحت و  ساـسحا  هعلاـطم ، حور  میریگب . داـی  ار  نوناـق  زا  تیعبت 

هتـشاد دوجو  اھنآ  رد  هزیگنا  نیا  هک  یتقو  دـننک  هزرابم  یعامتجا  یاھبیـسآ  اب  دـنناوتیم  همھ  دارفا  یعامتجا ؛ یاھبیـسآ  اب  هزرابم  یداـھج ؛ یاـھتیلاعف  دـینکب . لـقتنم 

. دشاب

« ييارگنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 10 
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