
یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

. مـیراد تـفن  زورما  اـم  : » مـتفگ مدرک و  حرطم  یلاوـس  هـتکن و  دنتـسھ ، تـفن  لاـعف  هدـننک  دـیلوت  رگید  یاـھروشک  رد  هـک  ینویـسایس  زا  یـضعب  هـب  باـطخ  تـقو  کـی  ن 

هب نازرا و  یاھتمیق  هب  ار  تمیقنارگ  تفن  نیا  دـننک . یم دـیلوت  تفن  مھ ، ییایـسآ  یاـھروشک  یـضعب  ییاـقیرفا و  یاـھروشک  یـضعب  ، سراـف جـیلخ  هیـشاح  یاـھروشک 

. دنـشورف یم نییاپ  تمیق  اب  ار  نآ  رابجالاب  دـنراد ، جایتحا  تفن  شورف  لوپ  هب  نوچ  مھ  اھروشک  نیا  دـنرخ . یم اھنیا  زا  نآ ، یقیقح  تمیق  زا  رتمک  ربارب  نیدـنچ  یا  هکـشب

، ناریا ناتـسبرع ، یاھروشک  یاج  هب  دینک  ضرف  الاح  : » متفگ دوب . نیا  مدرک  حرطم  هک  یلاوس  دننک ». یم ار  هدافتـسا  رثکادـح  تفن ، نیا  زا  دـنور و  یم نیربکتـسم  هاگ  نآ

هب ار  امـش  میرخب . تفن  اھنآ  زا  میتساوخ  یم ام  دوب و  ییاپورا  رگید  یاھروشک  یـضعب  ایلاتیا و  سیلگنا و  اکیرما و  رایتخا  رد  تفن  هریغ ، هریغ و  تیوک و  تاراـما ، یزنودـنا ،

رھ هب  مھ  دعب  دنتـشاذگ و  یم طورـش  طرـش و  هنوگ  دـص  دـیریگب ، اھنآ  زا  تفن  هکـشب  کی  دـیتساوخ  یم امـش  رگا  دـنھدب !؟ ام  هب  تفن  هرطق  کی  یتح  دـندوب  رـضاح  ادـخ ،

، تفن هدننک  دـیلوت  یاھتلود  زا  یـضعب  تنایخ  زا  هدافتـسا  اب  ار ، تمیق  یذ عیام  نامھ  ینعی  تفن ، نامھ  زورما  دـنداد ! یم امـش  هب  ار  نآ  تساوخ ، یم ناشلد  هک  یتمیق 

. دنراد یم اپ  رب  ار  ینونک  یتعنـص  تیندم  ساسا  همھ  نآ ، زا  دـنرب و  یم دـننک و  یم تراغ  عقاو  رد  دـنرخ و  یم نکمم  تمیق  نیرتمک  هب  تساھنآ ، تسد  رد  ناشتـسد  هک 

!« تسام تفن  زا  مھ  ناشتاعونصم  هناخراک و  تسام ؛ تفن  زا  ناشتکرح  تسام ؛ تفن  زا  ناشیامرگ  تسام ؛ تفن  زا  ناش  ییانشور

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریغ تالوصحم  اھالاک و  ساسارب  ار  دوخ  داصتقا  میدـنبب و  ار  تفن  یاھھاچ  رد  ام  هک  تسا  نیا  دـشابن - ققحت  لباق  اھیدوز  نیا  هب  تسا  نکمم  هتبلا  هک  نم - یعقاو  یوزرآ 

رد ناریا  نانمـشد  اریز  دـشابن . یلمع  اھیدوز  نیا  هب  اھلاس و  نیا  رد  تسا  نکمم  راک  نیا  هتبلا  درادـن . تفن  مان  هب  ییالاک  روشک ، نیا  مینک  ضرف  ینعی  میھن . داینب  یتفن 

ار یراک  نینچ  یناسآ  نیا  هب  دوشن  هک  دـنا  هدومن هتـسباو  تفن  هب  ار  ام  روشک  تلم و  نانچ  دـنا و  هدرک یراک  بارخ روصت  دـح  زا  شیب  یولھپ ، دـساف  هتـسباو و  میژر  نارود 

تورث زا  تثابخ  لامک  اب  هک  دھدب  یناسک  تسد  هب  یناجم  تفم و  ار  دوخ  یاھ  هیامرـس هکنیا  نودب  ناریا  تلم  هک  تسا  یزور  زور ، نآ  دوشب و  راک  نیا  دـیاب  یزور  اما  درک .

. دتسیاب شدوخ  یاپ  یور  یتاذ ، تاناکما  رب  هیکت  اب  دننک ، یم هدافتسا  اھروشک  یلم 

هکنیا یاج  هب  یللملا ، نیب رگتراغ  نادزد  اب  ناش  یتسدمھ تفن و  ی  هدـننکدیلوت یاھروشک  زا  یـضعب  تنایخ  رطاخ  هب  زورما  تسین . ریذـپ  ناکما راک  نیا  زورما  هنافـساتم 

تــسد رد  یا  هلیــسو ناوـنع  هـب  سکع  هـب  دــشاب ، یداـصتقا  یــسایس و  ی  هدافتــسا اـی  دوـس  بـسک  یارب  نآ  ی  هدــننکدیلوت یاــھروشک  تـسد  رد  یا  هلیــسو تـفن ،

رون و دقاف  اج  همھ  دنھدن  ایند  هب  ار  نآ  زورما  رگا  هک  تسا  یسنج  تفن ، هک  یلاح  رد  دشاب ! هدروخ  شرس  یوت  هک  تسا  یـسنج  لثم  تسرد  دراد ! رارق  ناگدننک  فرـصم

ات ام  تفن  تیمھا  داتسیا . دھاوخ  تکرح  زا  نیـشام  نیا  دشابن ، تفن  رگا  تسا . راوتـسا  نیـشام  رب  شا  هیاپ زورما ، یتعنـص  ندمت  دش . دھاوخ  تعنـص  تکرح و  ترارح و 

. تسا هزادنا  نیا 

هک ییاھتلود  نامھ  ینعی  تساراد . ار  ناھج  تفن  زا  یا  هدمع شخب  هقطنم  نیا  تسایند . زیخ  تفن قطانم  رگید  هقطنم و  نیا  لک  تفن  روظنم  میوگ ، یم هک  ام  تفن  هتبلا 

تــسد رد  یرازبا  ی  هـلزنم هـب یدنمــشزرا  نـیا  هـب  سنج  زورما  دــنبحاص . ار  تـفن  زا  یا  هدــمع شخب  هنافــساتم  تـسا ، یکی  یللملا  نـیب رگتراــغ  نادزد  اــب  ناشتــسد 

زا یا  هدـع هراومھ  هنافـساتم  دـنا و  هدرک ارجا  یحارط و  زورما ، هب  ات  شیپ  لاس  اھھد  زا  ار  یتسایـس  نینچ  اھ  نآ دـنراد . جایتحا  نآ  هب  ادـیدش  هک  تسا  یناگدـننک  فرـصم

یناریا و ی  هدـننکدیلوت یناریا ، ناوج  یناریا ، رگراک  زا  معا  ناریا - تلم  رگا  یتیعـضو  نینچ  رد  دـننک . یم یراکمھ  اھ  نآ اـب  زین ، هتـسباو  یاـھروشک  نئاـخ  نارادمتـسایس 

، دوخ تفن  شورف  جاتحم  یفرـصم ، یاھزاین  تادراو و  تارداص و  رطاخ  هب  هک  دزاسب  یا  هنوگ هب  ار  روشک  نیا  دوش و  لمع  دراو  دوخ  تریغ  شـالت و  ی  همھ اـب  یناریا - ملعم 

! دوب دھاوخ  روشک  نیا  ی  هدنیآ زورما و  هب  یگرزب  تمدخ  هچ  دینیبب  دشابن ، نییاپ  تمیق  نیا  اب  مھ  نآ 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا دوش . ادج  تفن  زا  ناریا  تلم  داصتقا  دیاب  هک  تسا  نیا  نآ  و  مراد - ار  ینارگن  نیا  هک  تساھلاس  تسین ؛ مھ  زورما  هب  طوبرم  هک  مراد - یرـصتخم  ینارگن  کی  نم  هتبلا 

تلم و هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  تسا . هداد  ماجنا  مھ  ییاھراک  تسا و  یزیرهمانرب  لاح  رد  دـنک و  یزیرهمانرب  شیارب  هک  میاهدرک  غـالبا  رازگتمدـخ  تلود  هب  اریخا  ار  هلئـسم 

ناربکتـسم ناراوخناـھج و  گرزب و  نارگتراـغ  اـھیناپمک و  یللملانیب ، یاھتـسایس  هب  تفن  اـیند  رد  زورما  هنافـساتم ، نوـچ  دنـشابن . دوـخ  تفن  هـب  هتـسباو  ناریا ، تـلود 

رود دراو  اـی  جراـخ  رود  زا  ار  یکی  دـننکیم ، رود  داـیز  اـی  مک  ار  دـیلوت  دـنروآیم ، نییاـپ  ار  شتمیق  دـنھاوخب ، هاـگرھ  تساـھنآ . تشم  رد  تفن  تقیقح ، رد  تسا . هتـسباو 

تسا . رسدرد  یهیام  یاهیامرس  نینچ  تسا ! نارگید  تسد  رد  شتسایس  اما  تسام ؛ لام  تفن  دننکیم !

لاس کی  ات  رگید ، هام  شش  ات  زورما  زا  هک  دیامن  مالعا  ایند  هب  یزور  دناوتب  هک  دنک  یراک  دیاب  اما  دنکب . مھ  دیاب  دنکیم و  تفن  زا  ار  هدافتـسا  رثکا  دح  زورما  ام  تلود  هتبلا 

ام دشاب . هتـشادن  جایتحا  تفن  هب  دیاب  دریگب . میمـصت  دـناوتب  دـیاب  تلود  منکن . رداص  تفن  هرطق  کی  مھاوخیم  مدـنبب . ار  تفن  یاھھاچ  رد  میھاوخیم  رگید ، زور  لھچ  ای 

دـمحب هللا یلو  دوبن ، یلمع  اھراک  نیا  گنج ، رطاخ  هب  یزور  تسا . دایز  یلیخ  روشک ، لخاد  رد  تورث  دـیلوت  تاناکما  میراد . دایز  یلخاد  تادـیلوت  یعیبط و  عباـنم  تورث ،

تامدقم دوش و  عورـش  راک  نیا  هک  میاهدرک  غالبا  مالعا و  اریخا  مھ  ام  دنکب . مھ  دیاب  دنکیم ، ار  راک  نیا  مھ  تلود  دنھد . ماجنا  دریگ و  ماجنا  مھ  دیاب  تسا . یلمع  زورما 

تالکشم زا  یرایسب  دوش ، نینچ  راگدرورپ ، لضف  هب  رگا  دھدب . هجیتن  لاس  جنپ  ای  لاس  هس  لاس ، ود  لاس ، کی  تدم  رد  حرط  نیا  تسا  نکمم  تسا . ماجنا  لاح  رد  راک ،

اب تشپ ، رد  تشپ  دـنراد ، رادـیب  لد  ایوگ و  نابز  لاعف ، ملق  رکف و  اناوت ، یوزاب  هک  یناـسک  یهمھ  تلم ؛ یهمھ  هکنیا  طرـش  هب  هتبلا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  شھاـک  روشک  نیا 

. دنوش میسقت  مدرم  دنراذگن  دننک و  شالت  تسا ، تلم  نیا  نایم  رد  زورما  هک  یتدحو  نیمھ 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

گرزب و نارگتراغ  اھیناپمک و  یللملانیب ، یاھتـسایس  هب  تفن  اـیند  رد  زورما  هنافـساتم ، نوچ  دنـشابن . دوخ  تفن  هب  هتـسباو  ناریا ، تلود  تلم و  هک  مینک  یراـک  دـیاب  اـم 

رود زا  ار  یکی  دننکیم ، رود  دایز  ای  مک  ار  دیلوت  دنروآیم ، نییاپ  ار  شتمیق  دنھاوخب ، هاگ  رھ  تساھنآ . تشم  رد  تفن  تقیقح ، رد  تسا . هتسباو  ناربکتـسم  ناروخناھج و 

تسا . رسدرد  هیام  یاهیامرس  نینچ  تسا ! نارگید  تسد  رد  شتسایس  اما  تسام ؛ لام  تفن  دننکیم ! رود  دراو  ای  جراخ 

هام شـش  ات  زورما  زا  هک  دیامن  مالعا  ایند  هب  یزور  دناوتب  هک  دـنک  یراک  دـیاب  اما  دـنکب . مھ  دـیاب  دـنکیم و  تفن  زا  ار  هدافتـسا  رثکادـح  زورما  مشـش ] تلود   ] ام تلود  هتبلا 

جایتحا تفن  هب  دـیاب  دریگب . میمـصت  دـناوتب  دـیاب  تلود  منکن . رداص  تفن  هرطق  کی  مھاوخیم  مدـنبب . ار  تفن  یاھھاچ  رد  میھاوخیم  رگید ، زور  لـھچ  اـی  لاـس  کـی  اـت  رگید ،

. دشاب هتشادن 

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

ردق نیا  ام  هکنیا  دنـشاب . رکف  هب  دیاب  اھتلود  دیآ - شیپ  یزور  نانچ  تسھ  مھ  نکمم  هک  دوش - مامت  هنایمرواخ  ی  هقطنم تفن  زور  کی  رگا  هک  مدرک  یم ضرع  تقو  کی نم 

زا یـضعب  زورما  تسا . رطاـخ  نیمھ  هب  میربـب ، رگید  یاھدـمآرد  هب  تفن  زا  ار  روـشک  دـمآرد  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  میراد  رارـصا  مینک و  یم هـیکت  تـفن  نودـب  داـصتقا  یور 

تفن تـفم ! عـقاو  رد  ینعی  دـنرخ ، یم ار  تـفن  هـک  یتـمیق  نـیا  هـب  نوـچ  دـننک ، یم دراو  تـفن  دـننک ؛ یمن جارختــسا  ار  ناـشدوخ  تـفن  اـکیرما - دوـخ  هـلمج  زا  اـھروشک -

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 1 
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تفن زونھ  اھ  نآ یاھھاچ  یلو  دوش ؛ یم مامت  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  سخب ، نمث  نیا  هب  رتشیب  هچرھ  نتخورف  رتشیب و  هچرھ  جارختـسا  اب  هقطنم ، نیا  ناگدننکرداص 

تفن اـھ  نآ هک  یزور  نآ  تسھ . تفن  لاـحرھ  هب یلو  تسا - یطـسوتم  یاـھھاچ  تسین - اـم  تفن  یاـھھاچ  روـفو  تکرب  هب  اـکیرما ، تفن  یاـھھاچ  هتبلا  تـشاد . دـھاوخ 

هب هک  یتفن  ی  هشیش رھ  تباب  اھ  نآ دیاین - شیپ  یزور  نینچ  مراودیما  هک  درخب - تفن  اھ  نآ زا  دھاوخب  دشاب و  هتشادن  تفن  اب  ذایعلا  ام  لثم  یروشک  دنشاب و  هتـشاد 

یلو دـنریم ، یم یگنـسرگ  زا  اھتلم  ناشمـشچ ، ولج  هک  یناسک  دـنھد ؟ یم تفن  اـم  هب  اـھ  نآ تفرگ ! دـنھاوخ  لوپ  اـم  زا  تفن  ی  هکـشب کـی  تمیق  ربارب  هد  دـنھدب ، اـم 

!؟ داد دنھاوخ  تفن  یسک  هب  دیاین ، نییاپ  مدنگ  تمیق  هکنیا  یارب  دنھد ، یمن هنسرگ  یاھتلم  هب  دنزیر و  یم ایرد  رد  ار  ناشمدنگ 

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

مھ یلیخ  دننک ؛ یم دنا و  هدرک ار  راک  نیا  دیاین . دراو  روشک  یساسا  لئاسم  رب  یا  هبرض هنوگ  چیھ هک  دننک  یم میظنت  یروط  ار  روشک  ی  همانرب تلود ، یداصتقا  نیلوئسم 

هدزاود دودـح  یا  هکـشب رھ  زورما  هک  تفن  تمیق  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  میدـنارذگ . یبوخ  هب  یلو  دوب ، رتمک  مھ  نیا  زا  گنج  نارود  رد  تفن ، تمیق  تسا . بوخ 

ار مدرم  دنـشاب و  طلـسم  ناشدوخ  راک  رب  نیلوئـسم  یتقو  میدـنارذگ ! دیـسر و  رالد  مین  تفھ و  هب  رالد ، تشھ  هب  تسا  هدیـسر  رالد  هدزاود  هب  رالد  هدـجھ  زا  تسا  رالد 

رانک رد  تسین . یفاک  نیا  سپ  دوب  یمیظع  یلیخ  جرخ  مھ  گنج  جرخ  هک  میتشاد  مھ  ار  گنج  زور ، نآ  ام  دنھد . ماجنا  دنناوت  یم دنـشاب ، هتـشاد  ناشدوخ  رـس  تشپ 

. تسا حرطم  ییوج  هفرص ی  هلاسم نیا ،

ناریا و تلم  تورث  تفن ، میروخ ! یم یداصتقا  ی  هبرـض مھ  تفن  تھج  زا  میروخ ؛ یم یداصتقا  ی  هبرـض فرط  دـنچ  زا  ام  دوش ! یم داـیز  فارـسا  اـم ، روشک  رد  نم ! نازیزع 

زا تلود  نآ  دـنرخ و  یم ار  ام  تفن  نآ ، یتفن  یاـھیناپمک  هک  تسا  یتلود  دـمآرد  زا  رتمک  تفن ، ی  هدـننکدیلوت تلود  دـمآرد  اـما  تسا  تلم  ی  هدـنیامن هک  تسا  تلود  تورث 

سراف جـیلخ  زا  ار  تفن  هک  یتعنـص  روشک  نالف  ناراد  هناخراک راجت و  ینعی  دـتفا ! یم قافتا  دریگ و  یم ماجنا  ایند  رد  یگرزب  ملظ  هچ  دـینیبب  امـش  دریگ ! یم تاـیلام  اـھ  نآ

نآ زا  رتشیب  دریگ ، یم تفن  نیا  رطاخ  هب وا  هک  یتایلام  نآ  دـننک  یم دراو  دـنرخ و  یم اھ  نآ هک  یتفن  رطاخ  هب  دریگ  یم تایلام  اھ  نآ زا  تلود  دـنرب ، یم اـجنآ  هب  دـنرخ و  یم

؛ دننک یم یتعنـص  یاھروشک  هک  تسا  یملظ  نیا  تسین !؟ ملظ  نیا  ایآ  دریگ ! یم شدوخ  تفن  شورف  رطاخ  هب  تفن ، ی  هدننکرداص هدننکدیلوت و  تلود  هک  تسا  یتمیق 

! ررض کی  نیا  دننک . یم هک  تسا  یذوفن  لامعا 

یناسآ راک  هتبلا  دندرک . لابقتسا  افاصنا  مھ  اھ  نآ متشاذگ ؛ نایم  رد  روشک  نیلوئسم  اب  ار  تفن » یاھنم  داصتقا   » رب هیکت  راعش  لبق  لاس  هس  ود ، لبق  لاس  دنچ  زا  هدنب 

نوگانوگ یاـھراک  یارب  روشک ، روما  ی  هرادا یارب  اـم  هک  دریگ ، ماـجنا  جـیردتب  رورم و  هب  دـیاب  دریگ ؛ یمن ماـجنا  لاـس ، جـنپ  لاـس و  ود  لاـس و  کـی  لوط  رد  راـک  نیا  تسین .

دراو کشخ  ریش  ای  مدنگ ، میشورفب و  تسام ، ی  هریخذ هک  ار  تفن  میـشابن  روبجم  روشک ، یراج  ی  هجدوب شرورپ و  شزومآ و  یارب  روشک ، تامدخ  تادراو و  یارب  روشک ،

. تسا طلغ  نیا  مینک !

دیاـش هک  دـننک  یم دـندرک و  لاـبند  ار  هیـضق  نیا  ادـج  یلعف  تلود  رد  هچ  و  لـبق ، تلود  رد  هچ  مھ  نیلوئـسم  میا ؛ هتفگ نیلوئـسم  هب  ار  بلطم  نیا  هـک  تـسا  لاـس  دـنچ 

، تسا هدرک  هچ  روشک  نیا  اب  هتشذگ  میژر  دنناد  یمن هک  یناناوج  نآ  تسا . هدش  هتشاذگ  یولھپ  میژر  نامز  رد  هک  تسا  یجک  تشخ  نیا  تسا . راوشد  راک  اما  دنناوتب ؛

تلم نیا  درک ! نوگرگد  داد و  رییغت  ار  نآ  دوش  یمن مھ  یناسآ  هب  هک  دندرک  تفن  هب  یکتم  ار  روشک  نیا  داصتقا  تسا ! نیا  دندرک ، هک  یزیمآ  تنایخ راک  اھھد  زا  یکی  دننادب 

. دنک هرادا  ار  روشک  نیا  تامدخ  یزرواشک و  یتعنص ، تادیلوت  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  نداعم  تارداص  هویم ، تارداص  نوگانوگ  تارداص  اب  دیاب  دناوتب ، رگا 

هب اـیناث  دوـش . یم هدافتـسا  روـشک  یـساسا  یاـھ  هیامرـس رگید  راگدـنام و  یاـھانبریز  تخاـس  یارب  نآ  زا  ـالوا  دـنام . یم تسا و  تـلم  نـیا  یگـشیمھ  ی  هریخذ تـفن ،

ی همھ مشورفن ! هام  شش  ار  متفن  مھاوخ  یم نم  هک  دنک  نالعا  تقو  کی دنک . تردق  زاربا  یللملا ، نیب تسایس  ی  هنحـص رد  دناوت  یم ناریا  تلم  تفن ، تردق  ی  هلیـسو

ماـجنا ناـمز  لوـط  رد  نیا  منک ! داـیز  ردـق  نیا  اـی  منک ، مک  ردـق  نیا  مھاوـخ  یم دـیوگب  اـی  دـھد . یم رارق  ریثاـت  تحت  ار  اھتـسایس  ی  همھ دـھد ؛ یم رارق  ریثاـت  تحت  ار  اـیند 

دعب دـننک ! یم دراو  مدـنگ  دـنھد و  یم روـشک  زاـین  رطاـخ  هب  ار  تفن  لوـپ  نیمھ  روـشک ، نیلوئـسم  مھ  فرط  نآ  زا  دـنک ، یم ررـض  ناریا  تـلم  فرط ، نـیا  زا  سپ  دریگ . یم

نان تاعیاض  زا  هک  یرادقم  نآ  ام  زورما  دوش ! یم عیاض  اجنآ  دراذگ ، یم امـش  نم و  ی  هرفـس هب  اپ  دوش و  یم نان  دوش ، یم درآ  هک  یتقو دوش ، یم دراو  مدنگ  نیا  هک  یتقو

شخب لداعم  دیآ  یمن چیھ  مھ  ام  رظن  هب  هک  دوش  یم جراخ  امش  نم و  ی  هناخ زا  هک  یکشخ  نان  نیمھ  ینعی  مینیب ! یمن ررـض  یا  یدام ی  هعیاض چیھ  زا  مینیب  یم ررض 

! دنیوگ یم امش  نم و  یانما  دنیوگ ؛ یم نیلوئسم  اھ  یتلود ار  بلطم  نیا  تسام ! یتادراو  مدنگ  تمیق  زا  یمیظع 

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

راک هتبلا  دـندرک . لابقتـسا  افاصنا  مھ  اھنآ  متـشاذگ ؛ نایم  رد  روشک  نیلووسم  اب  ار  تفن » یاھنم  داصتقا   » رب هیکت  راعـش  لـبق -  لاـس  هس  ود ، لـبق -  لاـس  دـنچ  زا  هدـنب 

نوگانوگ یاھراک  یارب  روشک ، روما  هرادا  یارب  ام  هک  دریگ ، ماجنا  جـیردتب  رورم و  هب  دـیاب  دریگیمن ؛ ماجنا  لاس ، جـنپ  لاس و  ود  لاس و  کی  لوط  رد  راک  نیا  تسین . یناـسآ 

دراو کشخ  ریـش  اـی  مدـنگ ، میـشورفب و  تساـم ، هریخذ  هک  ار  تفن  میـشابن  روبجم  روشک ، یراـج  هجدوب  شرورپ و  شزومآ و  یارب  روشک ، تامدـخ  تادراو و  یارب  روشک ،

تشخ نیا  تسا . راوشد  راک  اما  دنناوتب ؛ دیاش  هک  دننکیم  دندرک و  لابند  ار  هیـضق  نیا  ادج  مھ ... نیلووسم  میاهتفگ ؛ نیلووسم  هب  ار  بلطم  نیا  .... تسا طلغ  نیا  مینک !

هک یزیمآ  تنایخ  راک  اھھد  زا  یکی  دننادب  تسا ، هدرک  هچ  روشک  نیا  اب  هتـشذگ  میژر  دننادیمن  هک  یناناوج  نآ  تسا . هدش  هتـشاذگ  یولھپ  میژر  نامز  رد  هک  تسا  یجک 

 - نوگاـنوگ تارداـص  اـب  دـیاب  دـناوتب ، رگا  تلم  نیا  درک ! نوگرگد  داد و  رییغت  ار  نآ  دوشیمن  مھ  یناـسآ  هب  هک  دـندرک  تفن  هب  یکتم  ار  روشک  نیا  داـصتقا  تسا ! نیا  دـندرک ،

. دنک هرادا  ار  روشک  نیا  تامدخ -  یزرواشک و  یتعنص ، تادیلوت  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  نداعم  تارداص  هویم ، تارداص 

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

تردق هلیسو  هب  ایناث  دوشیم . هدافتسا  روشک  یساسا  یاھهیامرس  رگید  راگدنام و  یاھانبریز  تخاس  یارب  نآ  زا  الوا  دنامیم . تسا و  تلم  نیا  یگشیمھ  هریخذ  تفن ،

رارق ریثات  تحت  ار  ایند  همھ  مشورفن ! هام  شـش  ار  متفن  مھاوخیم  نم  هک  دنک  نالعا  تقو  کی  دنک . تردق  زاربا  یللملانیب ، تسایـس  هنحـص  رد  دناوتیم  ناریا  تلم  تفن ،

ناریا تلم  فرط ، نیا  زا  سپ  دریگیم . ماجنا  نامز  لوط  رد  نیا  منک ! دایز  ردق  نیا  ای  منک ، مک  ردق  نیا  مھاوخیم  دیوگب  ای  دھدیم . رارق  ریثات  تحت  ار  اھتـسایس  همھ  دھدیم ؛

. دننکیم دراو  مدنگ  دنھدیم و  روشک  زاین  رطاخ  هب  ار  تفن  لوپ  نیمھ  روشک ، نیلووسم  مھ  فرط  نآ  زا  دنکیم ، ررض 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اما رگید  یاھاج  رد  مھ  یرادقم  ام ، دوخ  ی  هقطنم نیمھ  رد  اتدمع  تسا  قلعتم  یصاخ  یاھتلم  هب  تفن  ینعی  تسا  دنب  نآ  هب  شناج  ایند  زورما  هک  یدنمـشزرا  ی  هدام

هک دنک  یم اضتقا  یوحن  هب  اھ  نآ یاھتـسایس  زور  کی  دنراد ! ار  شقن  نیرتمک  نآ  رد  یلـصا  نابحاص  تسا و  نارگید  تسد  شفرـصم ، یراذـگ و  تمیق هدام ، نیا  تشونرس 

روشک دنچ  هک  دنک  یم اضتقا  اھتـسایس  تقو  کی دنرب . یم الاب  ار  تمیق  یرادقم  اذل  درخب ؛ ار  اھ  نآ یاھـسنج  دورب  دوش و  راد  لوپ تلود  نالف  ات  دنربب ، الاب  یکدـنا  ار  تمیق 

کی دـیاب  ام  تلم  تلود و  دوش ! یم کمک  اھ  نآ هب  مھ  کپوا »  » لخاد زا  دـیآ ؛ یم نییاپ  تفن  تمیق  اذـل  دـیایب ؛ نییاپ  دـیاب  تفن  تمیق  سپ  دـننک ، یداصتقا  یانگنت  راچد  ار 

. دننکب لکشم  نیا  یارب  یساسا  رکف 

نیا هتبلا  میـشورفن . تفن  تدـم  کی  میھاوخ  یم هک  مینک  مالعا  اـیند  هب  میدـنبب و  ار  ناـمتفن  یاـھھاچ  رد  یزور  کـی  منک  یم وزرآ  هک  متفگ  نیا  زا  لـبق  لاـس  هس  ود ، نم 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 2 
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نآ صوصخب  روشک  نیا  رد  تفن  یاھھاچ  ندش  ادیپ  لوا  زا  هک  ار  یناسک  تنعل  ادخ  تسین . مھ  ناسآ  تسا و  لکـشم  رایـسب  نآ  هب  یـسرتسد  تسا ؛ یتسدرود  یوزرآ 

عـضو نامھ  ددـعتم ، یاھیراتفرگ  رطاخ  هب مھ  بالقنا  زا  دـعب  هک  دنتـشاذگ ، تفن  دـمآرد  یور  رب  روشک  نیا  رد  ار  راک  یانب  ساسا و  دـش  نارگ  یرادـقم  تفن  تمیق  هک  یتقو

اما دندرک ، مھ  ییاھ  شالت دننک ؛ مک  ار  تفن  هب  یگتـسباو  هک  دندوب  ددصرد  یلبق  یاھتلود  مھ  یلعف ، تلود  نیا  مھ  ام  یاھتلود  هک  تساھلاس  درک . ادیپ  همادا  شیبو  مک

. تسا مک  تلود  دمآرد  هک  تسا  نیا  تیعضو  العف  تسا . یتخس  راک 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب کیدزن  هن ، میدید  میدرک ، تقد  تسرد  دعب  تسا ، هدش  مک  دمآرد  موسکی  هک  میتفگیم  ام  البق  تسا . هدش  مک  فصن  هب  کیدزن  ابیرقت  [ ١٣٧٧  ] یراج لاس  نیمھ  رد  ام 

یاھیتخبدب هلمج  زا  تسا ! نارگید  تسد  شتـشونرس  مھ  تفن  تسا و  تفن  هب  یکتم  روشک  دمآرد  هک  تفگ  دـیاب  هنافـساتم  نوچ  تسا ؛ هدـش  مک  روشک  دـمآرد  فصن 

. تسا نیمھ  دننکیم ، دیلوت  ار  تفن  هک  ییاھتلم 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هقطنم نیمھ  رد  اتدـمع  تسا -  قلعتم  یـصاخ  یاھتلم  هب  تفن -  ینعی  تسا -  دـنب  نآ  هب  شناج  ایند  زورما  هک  یدنمـشزرا  هداـم  متفگ  هعمجزاـمن  نیمھ  رد  راـبکی  نم 

زور کی  دـنراد ! ار  شقن  نیرتمک  نآ  رد  یلـصا  نابحاص  تسا و  نارگید  تسد  شفرـصم ، یراذـگتمیق و  هدام ، نیا  تشونرـس  اما  رگید -  یاـھاج  رد  مھ  یرادـقم  اـم ، دوخ 

تقو کی  دنربیم . الاب  ار  تمیق  یرادقم  اذل  درخب ؛ ار  اھنآ  یاھـسنج  دورب  دوش و  رادلوپ  تلود  نالف  ات  دنربب ، الاب  یکدنا  ار  تمیق  هک  دـنکیم  اضتقا  یوحن  هب  اھنآ  یاھتـسایس 

کمک اھنآ  هب  مھ  کپوا »  » لخاد زا  دیآیم ؛ نییاپ  تفن  تمیق  اذل  دیایب ؛ نییاپ  دیاب  تفن  تمیق  سپ  دننک ، یداصتقا  یانگنت  راچد  ار  روشک  دنچ  هک  دـنکیم  اضتقا  اھتـسایس 

میھاوخیم هک  مینک  مالعا  ایند  هب  میدـنبب و  ار  نامتفن  یاھھاچ  رد  یزور  کی  منکیم  وزرآ  نم ...  دـننکب . لکـشم  نیا  یارب  یـساسا  رکف  کی  دـیاب  ام  تلم  تلود و  دوشیم !

ندـش ادـیپ  لوا  زا  هک  ار  یناـسک  تنعل  ادـخ  تسین . مھ  ناـسآ  تسا و  لکـشم  رایـسب  نآ  هب  یـسرتسد  تسا ؛ یتـسدرود  یوزرآ  نیا  هتبلا  میـشورفن . تفن  تدـم  کـی 

بالقنا زا  دـعب  هک  دنتـشاذگ ، تفن  دـمآرد  یوررب  روشک  نیا  رد  ار  راک  یانب  ساسا و  دـش -  نارگ  یرادـقم  تفن  تمیق  هک  یتقو  نآ  صوصخب  روشک -  نیا  رد  تفن  یاـھھاچ 

مھ ییاھـشالت  دـننک ؛ مک  ار  تفن  هب  یگتـسباو  هک  دـندوب  ددـصرد   ... ام یاھتلود  هک  تساھلاس  درک . ادـیپ  همادا  شیب  مک و  عضو  ناـمھ  ددـعتم ، یاـھیراتفرگ  رطاـخهب  مھ 

. تسا یتخس  راک  اما  دندرک ،

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ام هک  تسا  ییالاک  تفن ، دننک . مک  تفن ، هب  ار  روشک  یداصتقا  یگتـسباو  دیاب  دنناوت ، یم هک  ییاجنآ  ات  ما  هدرک دیکات  صوصخب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  راھچ  هس  زا  نم 

! تسا ناـگناگیب  تسد  هب  تسین ، میـشاب  اـم  هک  شناـبحاص  تسد  هب  ـالاک  نیا  تشونرـس  زورما  اـھتنم  دوـش ؛ هدافتـسا  مھ  نیا  زا  دـیاب  تسا و  دنمـشزرا  هتبلا  مـیراد .

رـالد و هدـجھ  یا  هکـشب دوش  یم زور  کـی  دراد ؛ مھ  ار  تالکـشم  نیمھ  تسا ، نارگید  تسد  رد  نآ  یراذـگ  تمیق هک  تسا  ییـالاک  ی  هیاـپ رب  هک  یداـصتقا  تسا  یعیبـط 

لخاد رد  میناوت  یم ام  مینک . فرـصم  روط  نیا ار  الاک  نیا  هکنیا  هب  میرادـن  یجایتحا  اـم  دـنک ! یم لزنت  رـالد  تشھ  رـالد و  مین  تفھ و  هب  ناـھگان  مھ  زور  کـی  رـالد ، تسیب 

ار نیا  نم  اھتنم  دـنا ؛ هیـضق نیا  لابند  هک  تسا  لاس  دـنچ  هتبلا  تسا . لئاسم  نیا  رکف  رد  زورما  تلود ، مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  هک  یمیظع  ناوارف و  عبانم  زا  روشک ،

. تسا هدوب  یراوشد  راک  زورما ، ات  نآ  نداد  رییغت  هک  هدوب  یطلغ  تیفیک  یولھپ ، ی  هتـسباو میژر  نارود  زا  روشک ، داصتقا  ی  هسدنھ یانب  تیفیک  منک : ضرع  امـش  هب  مھ 

. تفای همادا  روط  نامھ لقاال  ای  دش ، دـیدشت  زور  هب  زور  درک ؛ ادـیپ  همادا  تفن ، هب  یگتـسباو  شور  نامھ  دوبن ، مھ  دـیلوت  یگدـنزاس و  تصرف  هک  گنج  نارود  رد  صوصخب 

تـسا یـشوخ  باوخ  نیا  درک . دنھاوخ  ضوع  اش هللا  نا  دننک و  ضوع  ار  شور  نیا  دنناوت  یم روشک  نیا  تشونرـس  هب  نادنم  هقالع رازگتمدـخ و  تلود  روشک ، نیلوئـسم 

اھمیمـصت نیا  هتبلا  نم ! نازیزع  تشاد ! دھاوخ  هاگن  هتـسباو  ار  شدوخ  هشیمھ  تلم ، نیا  دننک  یم لایخ  هک  دـنا  هدـید ایند  رد  اھ  نآ هب  ناگتـسباو  یتفن و  یاھیناپمک  هک 

. دراد هناردارب  یاضف  هب  زاین 

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب تسین ، میشاب -  ام  هک  شنابحاص -  تسد  هب  الاک  نیا  تشونرس  زورما  اھتنم  دوش ؛ هدافتسا  مھ  نیا  زا  دیاب  تسا و  دنمـشزرا  هتبلا  میراد . ام  هک  تسا  ییالاک  تفن ،

یاهکشب دوشیم  زور  کی  دراد ؛ مھ  ار  تالکشم  نیمھ  تسا ، نارگید  تسد  رد  نآ  یراذگتمیق  هک  تسا  ییالاک  هیاپ  رب  هک  یداصتقا  تسا  یعیبط  تسا ! ناگناگیب  تسد 

رد میناوتیم  ام  مینک . فرـصم  روطنیا  ار  الاک  نیا  هکنیا  هب  میرادـن  یجایتحا  ام  دـنکیم ! لزنت  رالد  تشھ  رالدمینوتفھ و  هب  ناھگان  مھ  زور  کی  رالد ، تسیب  رالد و  هدـجھ 

نم اھتنم  دناهیـضق ؛ نیا  لابند  هک  تسا  لاس  دـنچ  هتبلا  تسا . لئاسم  نیا  رکف  رد  زورما  تلود ، مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  هک  یمیظع  ناوارف و  عباـنم  زا  روشک ، لـخاد 

هدوب یراوشد  راـک  زورما ، اـت  نآ  نداد  رییغت  هک  هدوـب  یطلغ  تیفیک  یوـلھپ ، هتـسباو  میژر  نارود  زا  روـشک ، داـصتقا  هسدـنھ  یاـنب  تیفیک  منک : ضرع  امـش  هب  مھ  ار  نیا 

همادا روطنامھ  لقاال  ای  دـش ، دـیدشت  زورهبزور  درک ؛ ادـیپ  همادا  تفن ، هب  یگتـسباو  شور  نامھ  دوبن ، مھ  دـیلوت  یگدـنزاس و  تصرف  هک  گـنج  نارود  رد  صوصخب  تسا .

یـشوخ باوخ  نیا  درک . دـنھاوخ  ضوع  هللااـشنا  دـننک و  ضوع  ار  شور  نیا  دـنناوتیم  روشک  نیا  تشونرـس  هب  نادـنمهقالع  رازگتمدـخ و  تلود  روشک ، نیلووسم  تفاـی .

! تشاد دھاوخ  هاگن  هتسباو  ار  شدوخ  هشیمھ  تلم ، نیا  دننکیم  لایخ  هک  دناهدید  ایند  رد  اھنآ  هب  ناگتسباو  یتفن و  یاھیناپمک  هک  تسا 

تلود  / ١٣٧٨/٠١/١٩ یداھنشیپ  دراوم  هب  یگدیسر  یارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  هب  مایپ 

. تفن هب  داصتقا  اکتا  شھاک  روظنم  هب  یتفن  ریغ  تارداص  رتشیب  هچرھ  شرتسگ   ـ

ناملعم  / ١٣٧٨/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نییاپ هک  دوش  هداد  یبیترت  روشک  یداصتقا  عضو  رد  میھاوخ  یم زورما  میتسھ . تفن  هب  یگتسباو  زا  روشک  ندش  اھر  لابند  میتسھ ؛ یداصتقا  لالقتـسا  لابند  زورما  ام 

، مینک زاین  یب تفن  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  اھراک  نیا  دراذگب . ریثات  همھ  نیا  ام  روشک  رد  دناوتن  تفن ، ی  هکـشب کی  تمیق  زا  رادقم  نالف  ندمآ 

نیا رد  دـمحب هللا  تلود  هتبلا  دوشب ؟ یا  هژیو مامتھا  نارگراک ، شزومآ  ی  هلاسم هب  اھھاگراک و  ی  هلاسم هب  یرگراک ، ی  هعماـج هب  راـک ، طـیحم  هب  دـیاب  هک  تسا  نیا  زا  ریغ 

مھ تسا . نیا  روشک  یاھراک  نیرت  یساسا زا  یکی  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم اما  دنھد ؛ یم ماجنا  یـشزرااب  یاھراک  تلود ، رد  ام  ناردارب  اتقیقح  تسا . لوغـشم  اھراک 

؛ دننکن هاگن  دوش ، یم ادیپ  ییانگنت  کی  دنوش و  یم هجاوم  نآ  اب  یھاگ  هک  یعوضوم  مشچ  هب  رگراک  راک و  ی  هلاسم هب  دیاب  نوگانوگ ، نالوئسم  مھ  تلود ، مھ  سلجم ،

میظع لیخ  نیا  رگا  دنتـسھ . نمـشد  یاھ  هئطوت هجوتم  دنرایـشوھ و  دـننموم ، دـنبیجن ، هتبلا  ام  نارگراک  دـننک . هاگن  روشک  یقیقح  یـساسا و  ی  هلاسم کی  مشچ  هب 

شالت مھ  نآلا  دندیرفآ . یم هعجاف  یرگراک  یاھطیحم  رد  ام  نانمشد  زورما  دنتشادن ، هقالع  ناشماظن  تلود و  نید و  بالقنا و  هب  دندوبن و  یرایـشوھ  نامدرم  ام ، یرگراک 

نیا دیاب  دنور . یمن اھ  نآ یاھ  هئطوت راب  ریز  دنھجوتم و  رایشوھ و  دمحب هللا  شکتمحز  رشق  نیا  نموم ، رشق  نیا  بیجن ، رـشق  نیا  ام  نارگراک  دنیوق . اھ  نیا اما  دننک ، یم

فرـص ار  شدوخ  هک  یناسنا  نیا  تسین . ریذپ  ناکما راک ، هب  هاگن  راک و  لئاسم  تیوقت  نودب  یداصتقا ، ی  هعـسوت دوش . تیوقت  دـنک و  ادـیپ  همادا  دوش ، یم هک  ییاھ  شالت

. تسوا نابیتشپ  ماظن  هک  دنادب  دیاب  دنک ، یم راک  نیا 

ناملعم  / ١٣٧٨/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندـمآ نییاپ  هک  دوش  هداد  یبیترت  روشک  یداصتقا  عضو  رد  میھاوخیم  میتسھ ... تفن  هب  یگتـسباو  زا  روشک  ندـش  اھر  لابند  میتسھ ؛ یداصتقا  لالقتـسا  لابند  اـم ... 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 3 
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زا ریغ  مینک ، زاین  یب  تفن  زا  ار  نامدوخ  میھاوخب  ام  رگا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  اھراک  نیا  دراذگب . ریثات  همھ  نیا  ام  روشک  رد  دناوتن  تفن ، هکـشب  کی  تمیق  زا  رادـقم  نالف 

؟ دوشب یاهژیو  مامتھا  نارگراک ، شزومآ  هلاسم  هب  اھھاگراک و  هلاسم  هب  یرگراک ، هعماج  هب  راک ، طیحم  هب  دیاب  هک  تسا  نیا 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  مھ  یـشیامن  هلاسم  کـی  هتبلا  درک . دروخرب  یحطـس  دوش  یمن هلاـسم  نیا  اـب  تسا . یـساسا  هلاـسم  کـی  میتفگ ، اـم  هک  تفن  هھاـمکی  عطق  هلاـسم  نیا 

میمـصت همھ  دیاب  تسا و  یعقاو  یدج و  هلاسم  کی  نیا  دنک . یمن ای  دـنک  یم عطق  یروط  هچ  تسین  مولعم  منک ؛ یم عطق  ار  دوخ  تفن  نم  دـیوگب  دتـسیاب و  اھنت  یتلود 

. دنریگب

دوس هب  تسین ؛ اھتلم  ررـض  هب  تفن  عطق  تسا . هبـساحم  رد  یاطخ  نیا  تسین ؛ روط  نیا  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدننک  عطق  یاھروشک  ررـض  هب  تفن  عطق  هک  دنتفگ  دـندمآ 

، رالد هدزناپ  هب  زور  دنچ  زا  دعب  اما  دـسر ؛ یم رالد  جـنپ  تسیب و  رالد ، راھچ  تسیب و  هب  تمیق  حابـص  دـنچ  تفن ، تمیق  تاناسون  رد  دـینیب  یم امـش  نالا  نیمھ  تساھنآ .

تردق نیا  تفن ، هام  کی  عطق  اب  تسا . نارگید  تسد  رد  رایتخا  نوچ  دننیب ؛ یم ررـض  همھ  نیا  اھتلم  اھتمیق  ندـمآ  نییاپ  نتفر و  الاب  زا  دـنک . یم ادـیپ  شھاک  رالد  هدزناش 

ینایوگروز تساوخ  هیلع  یللملا و  نیب یروتاتکید  هیلع  دنناوت  یم هک  دنھد  یم ناشن  یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  دش . دھاوخ  راکـشآ  یمالـسا  یاھتلم  رد  یریگ  میمـصت

تلود هیروس و  تلود  دندرک . ذاختا  یبوخ  عضاوم  اھتلود  زا  یـضعب  هتبلا  تسا . ریذپان  بانتجا نیا  دـننکب ؛ ار  راک  نیا  دـیاب  دـننک . مادـقا  دنتـسھ ، یکتم  هزینرـس  هب  طقف  هک 

نیا هب  دیاب  تفن  هدننک  دیلوت  هدننک و  رداص  یاھتلود  یمالسا و  یاھتلود  همھ  یبرع ، یاھتلود  همھ  نکیل  تسا ؛ یبوخ  عضاوم  ناشعضاوم ، دنداتـسیا ؛ هناعاجـش  نانبل 

ساسا نیا  رب  اـھتلم  زورما  دـننک . یم تواـضق  اـھتلم  مھ  زورما  درک ؛ دـھاوخ  تواـضق  هدـننک  نییعت  یاھمادـقا  نیا  یور  هدـنیآ  رد  خـیرات  دـنھد . تیمھا  دوخ  یخیراـت  هفیظو 

. دننک یم یریگ  میمصت اھنآ  ینمادکاپ  یزوسلد و  تقادص و  هب  تبسن  دوخ و  یاھتلود  هب  تبسن 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتفلاخم ناریا  رد  زیمآ  حلـص یمتا  یژرنا  اب  اـھنت  هن  اـم  هک  دوب  نیا  دـنتفگ ، نارگید  اـھییاپورا و  زا  یـضعب  ار  نآ  دـش و  حرطم  یناـھج  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی 

ام یارب  دـنھاوخب  اھیبرغ  هک  یھاگورین  نآ  اریز  تسین ؛ لوبق  لباق  عوضوم  نیا  ام  رظن  زا  میھد . یم مھ  ار  شکاروخ  میزاس و  یم هاـگورین  ناـشیارب  ناـمدوخ  هکلب  میرادـن ،

یاھروشک تسد  هک  یتفن  نیا  رگا  متفگ  تفن  هب  عجار  تقو  کی  نم  تسا ! یناریا  ناریا و  نداد  ناگورگ  هب  نآ  دروخ ؛ یمن ناریا  درد  هب  دنھدب ، مھ  ار  شتخوس  دـنزاسب و 

ناج شناکتـسا  رھ  یارب  دنـشورفب ، دننک ، یم دـیلوت  تفن  زورما  هک  ییاھروشک  ریاس  مدرم  ناریا و  مدرم  امـش  هب  اھنآ  دوب  انب  دوب و  اھییاپورا  تسد  رد  تسا ، هقطنم  نیا 

ار ام  هاگورین  تخوس  دـنھاوخب  اھیبرغ  رگا  تسا . ندادـن  لثم  دـنھد ، یم نآ  تباب  هک  یلوپ  دـنرخ و  یم سخب  نمث تمیق  هب  ار  هکـشب  اـھنویلیم  ـالاح  دـنتفرگ ! یم ار  اـمش 

ام دور . یمن اھفرح  نیا  راب  ریز  یمالـسا  یروھمج  میھد ! یمن دـیتفگن ؟ ار  فرح  نالف  ارچ  میھد ؛ یمن دـیتفگ ؟ ار  فرح  نالف  ارچ  دـنھد : یم طرـش  نارازھ  هب  ار  نآ  دـنھدب ،

ساسح هدیچیپ ، مھم ، رایـسب  دنیآرف  الاب و  یروانف  یاراد  تخوس  هیھت  هتبلا  تسا . زاجم  مھ  یللملا  نیب تاررقم  ظاحل  زا  هک  مینک ، یم دیلوت  نامدوخ  ار  هاگورین  تخوس 

. تسا روشک  یروانف  ماع و  حطس  رد  راذگرثا  و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دون مویناروا  نآ ، تسا . مویناروا  یهدام  رد  دنراد ، هک  یکارتشا  طقف  اجنیا  تسا . یرگید  یهلوقم  میتسھ ، شلابند  ام  هک  یرادقم  نآ  ییهتسھ و  یروانف  یهلاسم  اما  و 

موـیناروا مـیراد . رھـشوب  رد  اـم  زورما  هـک  یمتا ، هاـگورین  تخوـس  یارب  دـصرد  راـھچ  هـس و  نـیب  موـیناروا  نـیا ، و  دراد ، جاـیتحا  ار  یزاسحالـس  یهدـیچیپ  تعنــص  دـصرد و 

اھروشک یهمھ  درادن ؛ یلاکـشا  چیھ  تسا و  دازآ  همھ  یارب  یللملانیب  تاررقم  قبط  هک  تسا  یزیچ  نیا  اجک ! دـصرد  دون  یالاب  اجک و  دـصرد  راھچ  ات  هس  یهدـشینغ 

لوبق همھ  هک  دراد  دوجو  مھ   NPT یللملانیب یهدھاعم  دننک . دیلوت  دصرد  راھچ  هس ، ات  ار  نآ  دنناوتیم  دنشاب -  هتشادن  مھ  زاین  ای  دنشاب -  هتـشاد  زاین  مویناروا  هب  رگا 

ییهتـسھ روتکار  هک  ادرف  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشادن  ار  یروانف  نیا  ام  رگا  درادن . یلاکـشا  چـیھ  مھ  یناھج  تاررقم  ظاحل  زا  میدرک و  لوبق  مھ  ام  دـناهدرک ،

لیلد هب  یلیلد -  رھ  هب  زور  کـی  رگا  دـیھدب . تخوـس  اـم  هب  مییوـگب  مـینزب و  ار  روـشک  نآ  روـشک و  نـیا  یهناـخ  رد  مـیورب  دـیاب  شتخوـس  یارب  اـم  دـش ، هتخاـس  رھـشوب 

امـش دنھاوخیم  اھنآ  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  میرادن ؛ هاگورین  رگید  ام  هکنیا  ینعی  دنھدب ، تخوس  ام  هب  دنتـساوخن  هبناجود -  طباور  ای  یللملانیب و  لئاسم  یـسایس ،

. رتمک هن  دننک ، رتشیب  ییهتسھ  روتکار  داجیا  اب  ار  یگتسباو  ینعی  دشاب . اھنآ  تسد  یراخب  تفن  دیشاب ، هتشاد  ار  یراخب 

هدروآ و دوـجوهب  ار  ییهتـسھ  هاـگورین  ناریا  هک  دـننیبیم  دـنراد  اـھنیا  هک  تسا  نیا  هدرک ، هچاپتـسد  ار  اـھنیا  هدروآ و  دوـجوهب  ار  ناریا  هـیلع  اـھییاکیرما  لاـجنج  زورما  هـچنآ 

رد تفن  رگا  هک  متفگ  تقو  کی  نم  تساھنیا . ینارگن  یهطقن  نیلوا  نیا ، دنکیم . دیلوت  لخاد  رد  شدوخ  مھ  ار  نآ  کاروخ  تخوس و  دنک و  دیلوت  ییهتـسھ  قرب  دناوتیم 

، تسیب دینک  ضرف  الثم  ار  تفن  یهکشب  کی  هک  دوبن  روطنیا  دنتخورفیم . ام  هب  ناشردام  ردپ و  تمیق  هب  ار  تفن  یرطب  کی  میتشاد ، تفن  هب  جایتحا  ام  دوب و  اھنآ  رایتخا 

ار ناشدوخ  یندـشندیدجت  یهیامرـس  تفن ، یاراد  یاھروشک  هک  دـینیبیم  یلو  دنـشورفب . میـشورفیم ، میراد  نـالا  اـم  هک  تفم -  عقاو  رد  و  رـالد -  جنپویـس  اـی  یس 

، میراد مھ  یمتا  هاگورین  ام  رگا  هک  دـننک  یراک  ینعی  دـنروایب ؛ دوجوهب  یمتا  تخوس  یهلاسم  رد  ار  هلداعم  نیمھ  دـنھاوخیم  اھنیا  لـباقان . لوپ  کـی  هب  دـننکیم  لیدـبت 

. میشاب اھنآ  جاتحم  شتخوس  یارب 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هتفرـشیپ یاھروشک  زورما  تسا . ناریا  تلم  زاین  نیا  هن ، دننک ؛ یم شلابند  ارچ  راک و  نیا  دراد  یموزل  هچ  هک  دننکارپب  روط  نیا دـننکن  یعـس  دوخیب  اھفاب  هوای اھوگ و  هوای

لباق مھ  یندش و  مامت  مھ  و  تسازدود ، ی  هیامرس مھ  هک  تفن  زا  هن  دننک ، یم دیلوت  یی  هتسھ یاھھاگورین  زا  ار  ناشدوخ  قرب  یژرنا  زا  یمھم  مھس  ای  نیرتشیب  ایند 

یژرنا هب  رگید  دـیراد ، تفن  هک  امـش  دـنیوگ  یم دـننک ، مورحم  تبھوم  نیا  زا  ار  تفن  یاراد  یاھتلم  دـنھاوخ  یم هک  اھنآ  تخوس . زا  رتدنمـشزرا  رایـسب  یاھزیچ  هب  لیدـبت 

فرـصم ار  تفن  دنیوگ  یم اھنآ  تسامـش ؟ هب  زاین  اھتلم  تشونرـس  مینک ! زارد  امتح  امـش  فرط  هب  تسد  دـعب  مینک ، مامت  ار  تفن  دـیاب  رگم  دـیراد ؟ یزاین  هچ  یی  هتـسھ

قرب دیلوت  یارب  یی  هتـسھ یژرنا  تمـس  هب  دـیاب  ام  دـنک و  لوبق  ار  نیا  دـھاوخ  یمن ام  تلم  ام . ی  هناخ رد  دـییایب  دـیوش ؛ ام  جاتحم  دـش ، یلاخ  هک  ناتتـسد  دـعب  دـینک ،

بقع ار  تلم  نیا  رگید  نرق  کی  تقو  نآ  دـش و  دـھاوخ  فعاضم  مھ  زاب  هتـشذگ  نرق  ود  یکی  یاھیگدـنام  بقع الاو  میورب ، هار  نیا  هب  دـیاب  تساـم ؛ روشک  زاـین  نیا  میورب ؛

یگتـسباو و نامھ  زاب  مینکن ، یموب  رگا  مینک و  یموب  ار  هیـضق  یتسیاب  میور ، یم راک  نیا  لابند  هک  یتقو  تسا . یلم  ی  هفیظو راک  نیا  لابند  نتفر  نیاربانب  دـنزادنا . یم

رکف نیا  هیلع  هدیمھفن  هک  ییاھنآ  درک . تمواقم  اھراشف  لباقم  رد  دیاب  تسھ . راشف  هتبلا  دـشاب ، یموب  راک  میـشابن و  هتـسباو  میھاوخ  یم یتقو  تسا . زاین  نامھ  زاب 

یموزل هچ  دنروآ : یم نابز  رب  دننک و  یم نایب  دھاوخ ، یم اکیرما  هک  ار  یزیچ  نامھ  دننک و  یم تنایخ  تلم  نیا  هب  دنراد  هک  دنتـسین  تفتلم  دنمھف و  یمن دننز ، یم فرح 

لوپ هک  یطرش  هب  میریگب ؛ اھنآ  زا  مھ  ار  نامرـضاح  یاذغ  مینکن و  دیلوت  زیچ  چیھ  ام  دھاوخ  یم ناشلد  اھنآ  هک  تسا  مولعم  هلب ، مینک ! شلو  میراد ؟ یجایتحا  هچ  دراد ؟

یکاب چیھ  مھ  نویلیم  نویلیم  رازھرازھ و  ندرم  زا  دنـشک و  یم رازھرازھ  نوچ  دنرادن ؛ ییابا  هک  اھنآ  دنریمب ، یگنـسرگ  زا  تلم  رگا  میتشادن ، مھ  یتقو  میـشاب . هتـشاد 

یارب نآ  ندرک  لابند  زورما  میورب و  دـنک ، کیدزن  ملع  ی  هلق جوا  هب  ار  ام  هک  هچ  رھ  هباشم ، یاھ  یرواـنف یرواـنف و  نیا  لاـبند  هک  تسا  نیا  زورما  اـم  یلم  ی  هفیظو دـنرادن .

. دننک اھر  یگتسباو  زا  دنناسرب و  تزع  هب  ار  تلم  دنناوتب  ات  تساھنآ  ی  هفیظو دنناوت ، یم هک  یناسک  یارب  تسا و  بجاو  ام  تلم 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

عفانم یریگیپ  لقع و  ریبدـت و  قطنم  ام ، قطنم  میا . هدرک تکرح  هداد -  میلعت  ام  هب  ار  نیا  مالـسا  هک  ییالقع -  هار  وریپ  قطنم و  اب  یللملا ، نیب یاھ  نادـیم ی  همھ رد  ام 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 4 
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رد دـننک . یم لابند  ار  نآ  روشک  نالووسم  تسا ، تلم  تحلـصم  هچنآ  تسا . هنوگ  نیمھ مھ  اھ  ییاپورا اب  یی  هتـسھ تارکاذـم  رد  تسا ؛ روط  نیا اـج  همھ رد  تسا ؛ یلم 

دراو یعقاو  یدـج و  روط  هب دنتـسھ -  ییاپورا  روشک  دـنچ  هک  مھ -  لباقم  فرط  اھتنم  دنتـسھ ؛ یدـج  یمالـسا  یروھمج  تلود  یناریا و  ناگدـننک  هرکاذـم تارکاذـم ، نیا 

رابکتـسا یارب  نیا  دنا . هلاسم لح  لابند  اتقیقح  هک  دنا  هدادن ناشن  ییاپورا  روشک  دنچ  نیا  زورما  ات  تسا . هدوبن  روط  نیا هنافـساتم  زورما  ات  یلو  دـنوشب ؛ هرکاذـم  نادـیم 

دنھاوخ یم اھنیا  یی . هتـسھ یژرنا  لثم  درادرب ؛ یروانف  ملع و  هار  رد  ار  یگرزب  ماگ  دوخ  یتاذ  یاھ  ییاناوت هدارا و  اب  دشاب  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  لکـشم  یناھج 

رد هشیمھ  یئرمان  یاھ  نامـسیر اب  ار  اھتلم  دـنھاوخ  یم تسا . یناھج  یاھتردـق  یاھتـسایس  ریثاـت  تحت مھ  تفن  هک  دـشاب ، تفن  هب  ی  هتـسباو هشیمھ  روشک  یژرنا 

. دنک یمن لوبق  ار  نیا  ناریا  تلم  دنراد ؛ هگن ناشدوخ  تشم 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رگا میا ، هدوب قفوم  مھ  لماک  روط  هب  هللادـمحب  میا و  هدـمآ نالا  ات  هک  ار  یھار  یی ، هتـسھ ی  هلاسم رد  تسا . یداصتقا  یملع و  ی  هلاسم یی ، هتـسھ ی  هلاسم اـم  یارب 

ار ناشدوخ  یملع  ییاناوت  دادعتـسا و  تراھم و  نادـیم ، نیا  رد  یناریا  ناناوج  تسا . روشک  یارب  یملع  تفرـشیپ  کی  نیا  میناـسرب ، رخآ  هب  میورب و  شیپ  نآ  رد  میناوتب 

 - یلیسف یاھتخوس  تفن و  نیمھ  زا  امـش  دنیوگ  یم اھنآ  تسا . هفرـص  هب  نورقم  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  تسا . شزرااب  ام  یارب  یلیخ  یملع  ظاحل  زا  نیا  دنا ؛ هدرک تباث 

دیـشورفب و دـینک و  دـیلوت  هویم  ای  دـیراکب  یزبس  ناتدوخ  ی  هچغاب رد  دـیھاوخب  امـش  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  دـینک . هدافتـسا  یندـش -  ماـمت  ریذـپاندیدجت و  عباـنم  ینعی 

شورفب و تیاپ -  ریز  شرف  نآ  یخیرات ، نیگن  نآ  یمیدـق ، یاھراگدای  نآ  تسھ -  تا  هناخ رد  هک  ییایـشا  ورب  امـش  اـقآ ، هن  دـیوگب  یـسک  دـینک ؛ هرادا  نآ  زا  ار  ناـت  یگدـنز

؛ دـشاب هتـشادن  تفن  روشک  نیا  رگید ، لاس  جـنپو  تسیب رگید ، لاس  تسیب  هک  دـشابن  روط  نیا دـنامب . رگید  یاھلـسن  یارب  نامریذـپاندیدجت  عبانم  میھاوخ  یم اـم  روخب .

هتـشادن هن ، دـنیوگ  یم اھنآ  تسا . یی  هتـسھ یژرنا  نآ ، میـشاب و  هتـشاد  تفن  نیزگیاج  میھاوخ  یم ام  میرخب . اکیرما  لـماوع  زا  اـی  اـکیرما  زا  ار  دوخ  تفن  میـشاب  روبجم 

زورما هک  تسا  یروز  فرح  نیا  دیرخب . ام  زا  دیاب  ار  شتخوس  دیـشاب ، هتـشاد  مھ  یی  هتـسھ هاگورین  دیھاوخ  یم رگا  دوش . مامت  ات  دینک  فرـصم  ار  ناتتفن  نامھ  دیـشاب ؛

. تساکیرما لوا  ی  هجرد رد  زاب  مھ  هیضق  نیا  مرجم  دراذگ . یم نایم  رد  ام  اب  دراد  برغ  یایند  زا  یشخب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؟ ارچ دیـشاب . هتـشادن  ار  یاهتـسھ  یروانف  امـش  دـیوگیم  ناریا  تلم  هب  هک  تسا  نیا  نمـشد  فرح  یهصالخ  منکب . ضرع  هلمج  کی  نم  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهرابرد 

ییوگروز امـش  هب  رتتحار  ناوتب  ات  دینامب ، فیعـض  ات  دیـشاب  هتـشادن  ار  یروانف  نیا  امـش  دنکیم ؛ دنمورین  فلتخم  یاھهصرع  رد  ار  امـش  یاهتـسھ ، یروانف  هکنیا  یارب 

رود نادـنچ  هن  یاھلاس  لوط  رد  یاهتـسھ ، تخوس  دـیلوت  ییاـناوت  یاهتـسھ و  یژرنا  تسا ، نیا  هلئـسم  تسیچ . نمـشد  فرح  قاـمعا  هک  دـننک  هجوت  دـیاب  مدرم  درک .

دراو اھناوج  نیا  هک  یزور  نآ  دعب ، لاس  دنچ  دنکن ، لیـصحت  ار  یاهتـسھ  یروانف  دوخ  روشک  یارب  زورما  ناریا  تلم  رگا  تسا . ناریا  تلم  یارب  یعطق  مربم و  زاین  کی  هدنیآ ،

تـسا روـبجم  دوـخ  یاـھزاین  نیرتیـساسا  زا  یکی  رد  تلم  زور ، نآ  تسا ؛ رتـشیب  ـالاح  زا  رفن  اـھنویلیم  ناریا  تلم  تیعمج  هـک  یزور  نآ  دـنوشیم ، تیلاـعف  راـک و  رازاـب 

یقاب هک  دبا  ات  تفن  تسا . ریذپاندیدجت  یندش و  مامت  عبنم  کی  تفن  میشاب ؛ هتشادن  تفن  ام  زورما  هکنیا  لثم  دنک . زارد  نانمـشد  انایحا  ناگناگیب و  فرط  هب  ار  شتـسد 

غارـس هب  تفن  یاج  هب  ایند  دـش . دـھاوخ  مامت  ناریا  تلم  تفن  رگید  لاس  جـنپوتسیب  لاس ، تسیب  اـت  دوش ، فرـصم  دوشیم ، فرـصم  زورما  هک  روطنیا  رگا  دـنامیمن ؛

یارب دـشاب ، هتـشادن  یاهتـسھ  یژرنا  رگید  لاـس  تسیب  اـم  روـشک  رگا  تسا . یاهتـسھ  یژرنا  رتناـنیمطا ، لـباق  رتـمھم و  همھ  زا  هک  تـسا  هـتفر  نیزگیاـج  یاـھیژرنا 

زا یرـصتخم  کی  ات  دنریگیم  ار  تلم  تزع  وربآ و  دندنـسپیمن . یتمیق  چیھ  هب  ار  ناریا  تلم  تفرـشیپ  هک  تسا  زارد  یناسک  تمـس  هب  شتـسد  هناخراک ، کی  یزادناهار 

. دنھدب تلم  نیا  هب  دنراد ، رایتخا  رد  هک  هچنآ 

رد دیاب  شاهکشب  رھ  یارب  ام  دوب ، اکیرما  اپورا و  رایتخا  رد  تسام ، رایتخا  رد  زورما  هک  یتفن  نیا  رگا  متفگ ، مدرم  میظع  تیعمج  روضح  رد  دھشم  نیمھ  رد  یتقو  کی  نم 

یزرواشک یتعنص و  زاین  یارب  ناریا  تلم  هدنیآ  لاس  تسیب  لاس ، هدزناپ  دنھاوخیم  اھنیا  دندادیم !؟ رگم  دنھدب ؛ ام  هب  تفن  هکشب  کی  ات  میدرکیم  هدجـس  اھنآ  لباقم 

فراصم نامرد و  یارب  یاهتسھ  یژرنا  دنیوگیم  الاح  تسا . نیا  یاهتسھ  یژرنا  تیمھا  اھنآ ؛ یهناخ  رد  دورب  دشاب ؛ اھنآ  جاتحم  دوخ ، روشک  رد  تایح  نایرج  یارب  دوخ و 

نیلوئسم و زورما  رگا  تسام . روشک  یارب  یلصا  یساسا و  زاین  کی  نیا  لوا  یهجرد  رد  تسا . مدنچ  یهجرد  اھنیا  اما  تسا ؛ مھ  اھنیا  هلب ، دوریم ؛ راک  هب  مھ  یکشزپ 

تلم کـی  یتـقو  دروآ . تسد  هب  دوشیمن  مھ  زور  نآ  دـننک . تنعل  ار  اـھنیا  تشاد  دـنھاوخ  قح  مدرم  یهمھ  دـعب  لاـس  تسیب  دـننکن ، نیماـت  ار  نیا  اـم  ناراکردـناتسد 

هک تسا  نیا  دیوگیم ، ام  هب  اکیرما  هک  یزیچ  نآ  دننکیم . ییانتعایب  وا  هب  دـننکیم و  ریقحت  ار  وا  دـنھدیمن ، وا  هب  دـننکیم ، یـشورفنارگ  وا  هب  دراد ، یزیچ  هب  جایتحا 

یارب دعب  دیزاسب ، هاگورین  امش  ینعی  هچ ؟ ینعی  میھدیم . یاهتسھ  تخوس  امـش  هب  ام  رانک ، دیراذگب  ار  نیا  دیاهدروآ ، تسد  هب  مھ  ناتدوخ  هک  ار  یایروانف  نیا  امش 

، دشاب اکیرما  رایتخا  رد  تفن  زورما  هک  دنامیم  نیا  لثم  میھدـب . امـش  هب  ار  نآ  تساوخ ، ناملد  هک  یتمیق  رھ  طیارـش و  رھ  اب  ام  ات  ام  غارـس  دـییایب  هاگورین  نیا  تخوس 

اھییاکیرما زا  ار  نآ  میتساوخیم  میتشاد و  لیئوزاگ  ای  تفن  هب  جایتحا  روشک  لخاد  رد  یژرنا  دیلوت  یارب  ام  طیارـش  نیا  رد  رگا  دـینک  ضرف  امـش  دـھدب . تفن  ام  هب  دـھاوخب 

تخوس و یهخرچ  یاهتـسھ ، یروانف  رتتسرد  ریبعت  هب  اـی  یاهتـسھ  یژرنا  میوگیم  هکنیا  دـندرکیم ! ریقحت  ردـقچ  ار  ناریا  تلم  دـندرکیم ! یراـتفر  هچ  اـم  اـب  میریگب ،

یوس هب  ییادـگ  تسد  تلم  نیا  ادرف  مینکن ، نیمات  تلم  نیا  یارب  زورما  ار  نیا  رگا  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  نیا  تسام ، تلم  ملـسم  قح  یاهتـسھ  یزاـسینغ  ناـکما 

. تفر دھاوخن  فرح  نیا  راب  ریز  ام  تلم  دنک . زارد  شدوخ  نیفلاخم  نانمشد و 

سیئر اریخا  نیمھ  دراد ؟ یاهتـسھ  یژرنا  ارچ  دراد ، تفن  هک  اـکیرما  درادـن ؛ تفن  اـکیرما  رگم  دـینک ؛ راـک  هچ  دـیھاوخیم  یمتا  یژرنا  دـیراد ، تفن  امـش  دـنیوگیم  اـم  هـب 

نآ یاهتسھ ، دیلوت  یارب  یراذگهیامرس  تمس  هب  دنوریم  دنراد  هتفرشیپ  یایند  یهمھ  مینک . یرتشیب  یراذگهیامرس  یاهتسھ  دیلوت  یارب  دیاب  ام  تفگ ، اکیرما  روھمج 

ریز یتمیق  چیھ  هب  هدنب  درک . دنھاوخن  لوبق  روشک  نیلوئسم  دینادب  ناریا  تلم  امش  میاهدرکن و  لوبق  ام  ار  روز  فرح  نیا  دیشاب ! هتشادن  امـش  دنیوگیم  ام  تلم  هب  تقو 

. تفر مھاوخن  روز  فرح  نیا  راب 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یانبم کی  ناونع  هب  لاغتـشا  دوشب ؛ هزرابم  هنادجم  داسف  قاچاق و  اب  دوشب ؛ جیورت  یلخاد  دـیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  یراذگهیامرـس  زا  هک  میراد  جایتحا  ام 

ادرف مییوگب ، یزیچ  کی  زورما  هک  یایداصتقا  تاررقم  دوشب -  ماـجنا  یداـصتقا  تاررقم  اھتـسایس و  ماجـسنا  تیفافـش و  تاـبث و  دوشب ؛ لاـبند  مھم  فدـھ  کـی  یلـصا و 

مھ اب  دشاب و  مجـسنم  دیاب  مھ  دننک ، یزیرهمانرب  نآ  یور  دنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مھ  دیاب  ام  نیناوق  یداصتقا و  تاررقم  درادن -  یاهدـیاف  مینکب ، شـضوع 

 - تسام یاھیراکمک  وزج  میاهدرکن و  ام  هک  تسا  ییاھراک  وزج  هک  تسا -  روشک  یداصتقا  قنور  یارب  فیاظو  نیرتمھم  زا  یکی  یناھج ، یبایرازاب  دشاب . فافش  دناوخب و 

یهلئـسم دـنامب ؛ رود  رظن  زا  دـیابن  روشک  یـساسا  یدربھار  یاھهمانرب  هتبلا  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اھنیا  یتسیاب  ام  اھهمانرب ؛ اـھتیلاعف و  زا  لـماک  یناـسرعالطا  و 

رد یژرنا  بآ و  لاقتنا  دـیلوت و  یدربھار  یاھهمانرب  یراذگهیامرـس ؛ دـیلوت و  عبانم  نیمات  دـنک ؛ هلباقم  یزرا  یداصتقا و  یاـھکوش  اـب  دـناوتب  روشک  هک  نئمطم  یزرا  ریاـخذ 

یهلوقم نامھ  وزج  اھنیا  دوشب ؛ لابند  تیدـج  اب  یتسیاب  اھنیا  دـش ؛ دـھاوخ  سوسحم  اھنآ  هب  نامزاین  تدـشب  هدـنیآ  لاـس  دـنچ  رد  اـم  هک  تسا  یلیاـسم  وزج  روشک ،

تسا . روشک  یداصتقا  قنور 

مینک و لابند  تیدـج  اب  دـیاب  ار  اھزیچ  نیا  ام  تسا . یمزال  یاھزیچ  یاـھگناش و - ... وکا ، دریگیم ؛ ماـجنا  نـالا  هک  ییاـھراک  نیمھ  یاهقطنم -  یاـھیراکمھ  هب  نتخادرپ 

یدرایلیم تصش  هاجنپ ، نیا  تساھسانشراک -  زا  ماقرا  رامآ و  متسین ؛ دراو  مدوخ  نم  دنیوگیم -  اھـسانشراک  مینک . هنیھب  یهدافتـسا  دیاب  مھ  تفن  زا  میرامگب . تمھ 

قیرط زا  هک  ار  دـمآرد  نیا  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـیآیم ؛ تسد  هب  تراجت  هلماعم و  تارداص و  رـالد  دراـیلیم  دـصھن  اـب  میروآیم ، تسد  هب  تفن  شورف  قیرط  زا  اـم  هک 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 5 
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؛ مینکیم عیاض  ار  تفن  نیا  ام  دریگب . ماجنا  حیحـص  یهبـساحم  اب  اـھنیا  تسیاـب  درادـن ؛ ینعم  نیا ، مینکیم ؛ یگدـنز  یهرمزور  لـیاسم  فرـص  میروآیم ، تسد  هب  تفن 

. درک ضوع  ار  نآ  دوشیمن  مھ  هبـش  کی  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  شور  نیا  یور  روشک  تفرـشیپ  داصتقا و  یانب  هک  تسا  لاس  اھھد  تسین ؛ زورید  زورما و  راک  نیا ، هتبلا 

نم هک  دنک  مالعا  شدوخ  رایتخا  اب  دشاب  رداق  روشک  هک  دنکیم ، تیاضر  ساسحا  تفن  یهیـضق  رد  ناسنا  یزور  نآ  متفگ  زور  نآ  نالوئـسم  هب  شیپ  لاس  هدزاود  هد ، نم 

نیا ار  متفن  تارداص  مھاوخیم  زورما  مدنبب ؛ مھاوخیم  روشک  تحلـصم  قبط  ار  روشک  هاچ  دادـعت  نالف  رـس  زورما  منک ؛ مک  ردـق  نالف  ار  مدـیلوت  زورما  منادیم  تحلـصم 

فـشک ار  تفن  تخوس  زا  رتھب  یاھهدافتـسا  هللااشامیلا  ایند  تسا و  تفن  زا  یهدافتـسا  نیرتدب  تخوس ، منک -  فرـصم  تخوس  ریغ  یاھراک  رد  ار  تفن  منک و  مک  ردـق 

. میشاب دونشخ  تفن  هب  میشاب و  لاحشوخ  میناوتیم  ام  زور  نآ  دوریم -  شیپ  دنکیم و 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

قیرط زا  ام  هک  یدرایلیم  تصـش  هاجنپ ، نیا  تساھـسانشراک -  زا  ماقرا  راـمآ و  متـسین ؛ دراو  مدوخ  نم  دـنیوگیم -  اھـسانشراک  مینک . هنیھب  یهدافتـسا  دـیاب  تفن ...  زا 

تـسد هب  تفن  قیرط  زا  هک  ار  دـمآرد  نیا  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـیآیم ؛ تسد  هب  تراجت  هلماعم و  تارداـص و  رـالد  دراـیلیم  دـصھن  اـب  میروآـیم ، تسد  هب  تفن  شورف 

زورما و راک  نیا ، هتبلا  مینکیم ؛ عیاض  ار  تفن  نیا  ام  دریگب . ماجنا  حیحـص  یهبـساحم  اب  اھنیا  تسیاب  درادن ؛ ینعم  نیا ، مینکیم ؛ یگدنز  یهرمزور  لیاسم  فرـص  میروآیم ،

لاس هدزاود  هد ، نم  درک . ضوع  ار  نآ  دوشیمن  مھ  هبـش  کی  تسا و  هدـش  هتـشاذگ  شور  نیا  یور  روشک  تفرـشیپ  داـصتقا و  یاـنب  هک  تسا  لاـس  اـھھد  تسین ؛ زورید 

زورما منادیم  تحلصم  نم  هک  دنک  مالعا  شدوخ  رایتخا  اب  دشاب  رداق  روشک  هک  دنکیم ، تیاضر  ساسحا  تفن  یهیضق  رد  ناسنا  یزور  نآ  متفگ  زور  نآ  نالوئـسم  هب  شیپ 

رد ار  تفن  منک و  مک  ردـق  نیا  ار  متفن  تارداص  مھاوخیم  زورما  مدـنبب ؛ مھاوخیم  روشک  تحلـصم  قبط  ار  روشک  هاچ  دادـعت  نـالف  رـس  زورما  منک ؛ مک  ردـق  نـالف  ار  مدـیلوت 

نآ دوریم -  شیپ  دنکیم و  فشک  ار  تفن  تخوس  زا  رتھب  یاھهدافتـسا  هللااشام  یلا  ایند  تسا و  تفن  زا  یهدافتـسا  نیرتدب  تخوس ، منک -  فرـصم  تخوس  ریغ  یاھراک 

. میشاب دونشخ  تفن  هب  میشاب و  لاحشوخ  میناوتیم  ام  زور 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاـھمدآ نیمھ  منکیم  ضرع  ندرک . کـمک  اـھنیا  هب  دـندرک  عورـش  مھ  هدـع  کـی  دـنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  اـم  روشک  رد  ار  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـندرک  یعـس  نانمـشد 

تمحز نیا  اب  دایز ، جرخ  نیا  اب  مینک !؟ راک  هچ  میھاوخیم  ار  یاهتـسھ  یژرنا  دـنیوگیم : اـھزرم ، یوس  نآ  هب  یهدادـلد  ناشیـضعب  مھ  اـنایحا  رگنیحطـس ، رکفهتوک و 

یاھادرف یهلئـسم  تسین ؛ ام  روشک  زورما  یهلئـسم  طقف  یاهتـسھ ، یهلئـسم  هک  دـندیمھف  دـندوب ، رادـیب  ام  مدرم  دـشن . میلـست  تلم  اما  رـسدرد . همھ  نیا  اب  دایز ،

ار قح  نیا  ات  نادـیم  یوت  دـنیآیمن  امـش  لثم  اما  تساـھتلم ، اـھروشک و  زا  یلیخ  ملـسم  قح  نیا  تسا . روشک  تشونرـس  یهلئـسم  تسا ؛ روشک  یهدـنیآ  روشک و 

تـسناوت دنھاوخ  یرود  نادنچهن  یهدنیآ  رد  دنروایب ، تسد  هب  ار  یاهتـسھ  یژرنا  دناهتـسناوت  هک  یناسک  نآ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دوشیم ؟ هچ  هجیتن  دـننک . هبلاطم 

اـم و روـشک  راـیتخا  رد  هک  تسا -  زاـگ  تفن و  اـم  ینوـنک  یژرنا  ـالعف  تفن -  نیمھ  رگا  یلو  دـنرادن ، ار  تفن  اـھنآ  ـالاح  دنـشاب . هتـشاد  تسد  رد  ار  اـیند  یژرنا  تشوـنرس 

ام هک  یتمیق  زا  رتنارگ  ار  شایرطب  رھ  یاهکـشب ، هن  هک  ماهتفگ  اھراب  نم  دنھدب ، ام  هب  اھنآ  دوب  انب  دوب و  نارگید  تسد  رد  تسھ ، سراف  جیلخ  یهقطنم  نیا  یاھروشک 

مامت دـنامیمن ، دـبا  اـت  هک  تفن  اـیند -  رد  تشادـن  دوجو  یتفن  هک  ادرف  دـنھاوخیم  اـھنآ  لـیمحت . رازھ  اـب  دـنتخورفیم ؛ اـم  هب  میـشورفیم ، ار  هکـشب  کـی  اـھنآ  هب  زورما 

. داتـسیا دیمھف ، ار  نیا  ام  تلم  دننیا . لابند  دنھاوخیم ، ار  نیا  دننکن ؛ دننک ، یژرنا  دیلوت  ناشدوخ  دـنناوتیم  هک  ییاھتلم  دـشاب . اھنآ  تسد  رد  یژرنا  رایتخا  دوشیم - 

دنھاوخ مھ  یرتھب  یاھاج  هب  هللااشنا  دناهدیـسر ؛ یبوخ  رایـسب  یاھاج  هب  تسا ، یدـج  مھ  ناشمیمـصت  دـنتفر و  هیـضق  نیا  لابند  هناھاگآ  ام  نالووسم  هناتخبـشوخ 

. دیسر

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایند دـنامن . یقاب  تفن  مھ  ایند  عبانم  رد  دـیاش  درادـن ، تفن  هک  یروشک  تفن . نودـب  یژرنا  یژرنا ، دـشاب ؛ هتـشادن  تفن  ام  روشک  هک  مینکیم  ار  یزور  رکف  میراد  زورما  اـم 

مامت تفن  هک  یزور  نآ  مینکن ، رگا  مینک . نیمات  زورما  ار ، هدنیآ  نآ  هکنیا  یارب  میاهداتـسیا  دینکیم ، هظحالم  هک  یئاھرـسدرد  نیا  اب  مھ  ام  دنکیم . ار  زور  نآ  یژرنا  رکف  دراد 

. دوب میھاوخ  لوئسم  ام  دوب . دھاوخ  زور  نآ  ام  لمع  نیا  وس  رثا  اما  میتسین ، ام  دوشیم ،

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دوخ یاھشزرا  زا  دوخ ، روشک  زا  دوخ ، تلم  زا  دناوتب  ات  دنک  ادیپ  تسد  رادتقا  تردق و  نیا  هب  دیاب  یمالسا  یروھمج  ماظن  امش و  روشک  تسا . تورث  تردق و  ی  هیام ملع 

رد و  تسا ؛ نارگید  ییوگروز  زا  یریگولج  یارب  تسین ، نارگید  هب  ییوگروز  یارب  رادـتقا  تسا ؛ نیا  شا  هدـیاف تردـق  هک  دـشخبب  تینوصم  دـنک و  ینابیتشپ  دوخ  ماظن  زا  و 

یارب دروایب . تسد  هب  ار  ملع  دـیاب  دـنک ، فرطرب  تسا  روشک  نیا  رد  یدادبتـسا  تموکح  اھلاس  ثاریم  هک  ار  ینوگانوگ  تالکـشم  دـناوتب  ات  دراد  جایتحا  تورث  هب  نیا  رانک 

هک یزور  نآ  میروایب ... تسدهب  دیاب  هار  نیمھ  زا  مھ  ار  لوپ  دراد ؛ مزال  لوپ  تورث و  اھنیا  هتبلا  یلم . تورث  یلم و  رادتقا  هب  ندیسر  یارب  تسا  یا  هلیـسو ملع  تلم ، کی 

. میروخیم نامریاخذ  زا  میراد  ام  زورما  تسا . یبوخ  زور  اـم  یارب  زور  نآ  مینک ، بملپ  ار  تفن  یاـھهاچ  رد  میرواـیب و  تسدهب  ناـمشناد  هار  زا  ار  روشک  دـمآرد  میناوتب  اـم 

دوخ شناد  زا  دـناوتب  تلم  نیا  هک  دـسرب  یزور  دـیاب  یراـچان . یور  زا  مینکیم ؛ هیلخت  میراد  ار  ناـم  هنیجنگ تساـم . ی  هریخذ تفن  تسا . تفن  زا  روـشک  ی  هجدوـب رتـشیب 

یونعم و تسرد و  یاھیریگتھج  دیاب  اھیریگتھج ، هتبلا  دیآ . یم دوجوهب  یئازفا  مھ امئاد  درک ... دھاوخ  کمک  شناد  تفرشیپ  هب  تورث  نآ  دوخ  تقو  نآ  دنک . دیلوت  تورث 

. دشاب یھلا 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، دنکیم هدافتسا  اھنآ  زا  رشب  زورما  هک  یاهرھب  ربارب  اھنویلیم  اسب  یا  تسام ، رایتخا  رد  هک  یداوم  نیا  تسام ، رایتخا  رد  هک  ینیمز  نیا  تسام ، رایتخا  رد  هک  یئایند  نیا 

تسام و رایتخا  رد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  زا  تسھ و  نیمز  ریز  رد  هک  یداوم  نیمھ  زا  اوھ ، نیمھ  زا  داوم ، نیمھ  زا  کاخ ، نیمھ  زا  بآ ، نیمھ  زا  دـشاب . یرادربهرھب  لـباق 

رـشب یارب  تفن  زا  یئاھیدنمهرھب  هدنیآ ، رد  تسا  نکمم  مینازوسیم ؛ ار  تفن  زورما  ام  دربب . یناوارف  یلیخ  یاھهرھب  هدنیآ  رد  رـشب  اسب  یا  مینادـیمن ، ار  اھنیا  شزرا  ام 

زا زورما  دینیبب ، امـش  دننک . هدافتـسا  رگید  یاھیژرنا  زا  نآ  یاج  هب  دنازوسب ؛ ار  تفن  یهرطق  کی  دشابن  رـضاح  یلقاع  چیھ  هک  دوشب  دنمـشزرا  یردق  هب  دیایب و  تسد  هب 

هب دوشب ؛ هدافتسا  اھنآ  زا  تسا  نکمم  هک  تسھ  اھزیچ  زا  یلیخ  تسا . کچوک  یلیخ  لاثم  کی  نیا  تسا ؛ هلابز  هلابز  بخ ، دننکیم . شزرااب  داوم  تفایزاب  امش  یهلابز 

ربـمغیپ هک  ینیا  ملع . یهلیـسو  هب  درک ؟ هدافتـسا  اـھنآ  زا  درب و  هار  درب و  یپ  تعیبـط  یوـت  هد  یاـھھار  هـب  دوـشیم  هلیـسو  هـچ  هـب  دـیمھف ؟ ار  اـھنآ  دوـشیم  هلیـسو  هـچ 

دوشیم بترتم  ملع  رب  هک  هچنآ  ملع و  یـشناد ؛ رھ  ار -  شناد  دیورب  دیریگب ؛ دای  نیچ  زا  ار  هقف  ای  هفـسلف  دیورب  دیوگب  دھاوخیمن  نیـصلاب ،» ول  ملعلا و  اوبلطا  : » دـیامرفیم

روصت هدنب  ینعی  دوب ؛ یھیدـب  لئاسم  هب  نتخادرپ  یرادـقم  کی  نیا  بخ ، تسا . یمزال  یاھزیچ  اھنیا  دـیریگب ؛ دای  یرـشب -  یهجنپرـس  ناوارف  یاھیئاناوت  یروانف و  ینعی 

. دیوگیم هچ  مالسا  الاح  هک  دنک  روصت  دشاب و  هتشاد  یدیدرت  کش و  هنیمز  نیا  رد  هک  دشاب  یسک  هبخن  ناناوج  امش  نیب  رد  هک  مدرکیمن  مھ 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

بیوصت اب  یلم  هعـسوت  قودنـص  داجیا  و  یداصتقا » هدنیاز  یاھ  هیامرـس عبانم و   » هب یمومع  هجدوب  نیمات  عبنم  زا  نآ ، زا  لصاح  یاھدمآرد  زاگ و  تفن و  هب  هاگن  رییغت  ٢٢ ـ

نییاـپ یتامدـخ و  یتعنـص و  هریجنز  رد  زاـگ  تفن و  یبـسن  تیزم  زا  هدافتـسا  یارب  یزیر  هماـنرب  مجنپ و  هماـنرب  لوا  لاـس  رد  یمالـسا  یاروش  سلجم  رد  نآ  همانـساسا 

: تیاعر اب  نادب  هتسباو  یتسد 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 6 
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. یلم هعسوت  قودنص  هب  یتفن  یاھ  هدروآرف زاگ و  تفن و  تارداص  زا  لصاح  عبانم  زا  دصرد  لقادح ٢٠  هنالاس  زیراو  ٢٢ ـ ١ ـ

جراخ لخاد و  رد  یراذـگ  هیامرـس  هعـسوت  دـیلوت و  فدـھ  اب  یتلودریغ  یمومع  ینواعت و  یـصوصخ ، یاھ  شخب هب  یلم  هعـسوت  قودنـص  عبانم  زا  تالیھـست  هئارا  ٢٢ ـ ٢ ـ

. یداصتقا بسانم  یھدزاب  یتباقر و  طیارش  نتفرگ  رظن  رد  اب  روشک 

. همانرب نایاپ  ات  زاگ  تفن و  یاھدمآرد  هب  تلود  یراج  یاھ  هنیزھ یگتسباو  عطق  ٢٢ ـ ٣ ـ

ریدغ  / ١٣٨٨/٠٩/١۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یتفن  هک  یئادرف  دوب ؛ دھاوخ  رید  ادرف  دنکن ، لابند  ار  نآ  ناریا  تلم  زورما  رگا  هک  یشناد  تسا ؛ زاین  دروم  شناد  تسا ، نآ  لابند  هب  ناریا  هک  هچنآ  یاهتسھ  یهیضق  رد 

اھنآ دننک ؛ کمک  وا  هب  نارگید  هک  رظتنم  دنیـشنب  دـشاب ؛ یلاخ  شتـسد  ناریا  تلم  دـنک و  تکرح  یاهتـسھ  یورین  ساسا  رب  ایند  یداصتقا  یاھخرچ  یهمھ  دـشابن و  راک 

یـس رگید ، لاس  تسیب  هک  مینکیم  راک  تسا ، مھم  ام  یارب  هک  یاهتـسھ  شناد  یارب  زورما  ام  ماهتفگ . اھراب  نم  تسا ؛ نیا  ام  یاهتـسھ  یهلئـسم  دنھاوخیم . ار  نیا 

تفن اـم  نیمز  زا  تساـم ، لاـم  تفن  هک  زورما  اـھیبرغ  دـشابن . زارد  اـھیبرغ  فرط  هب  شتـسد  زور  نآ  ناریا ، گرزب  تلم  هدـنیآ ، لـسن  اـم ، ناـناوج  اـم ، نادـنزرف  رگید ، لاـس 

یاھتلود یارب  شدوس  دـیآیم ، نوریب  هقطنم  نیا  یاھهاچ  زا  هک  یتفن  نیا  زورما  دـنیوگیم - ! روز  اـم  هب  تفن  نیمھ  یارب  دـنراد  دوشیم ، هداد  اـھنآ  هب  دوشیم و  جارختـسا 

یژرنا میھاوخب  ام  هک  ادرف  دـننکیم ، یئوگروز  تسام ، تسد  تسام ، رایتخا  رد  تسام ، لام  تفن  هک  یزورما  تسا - ! رتشیب  زیختفن  یاـھروشک  یارب  شدوس  زا  یبرغ 

، ار ملع  نیا  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  رارـصا  زورما  اذل  دنکیم . ار  زور  نآ  رکف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دیآیم . اھتلم  رـس  رب  هچ  دینیبب  امـش  میریگب ، اھنآ  دوخ  زا  ار  یاهتـسھ 

، دننزیم تمھت  و  دینک ؟ بسک  ار  نیا  امـش  دیھاوخیم  ارچ  هک  ایند  رد  دنزادنایم  هار  لاجنج  تقو  نآ  مینک . بسک  نامدوخ  یارب  ار  نکمت  نیا  ار ، یئاناد  نیا  ار ، یروانف  نیا 

. دننالف اھنیا  دنمتا ، بمب  لابند  اھنیا  هک  دننکیم  هارمگ  ار  یمومع  راکفا 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا هب  شیپ  لاس  اھهد  زا  هنافـساتم  ام  روشک  یهجدوب  تسا . یتفنریغ  تارداص  شیازفا  دادـیم ، ناشن  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  فعاضم  تمھ  زاـب  هک  یئاـھراک  یهلمج  زا 

لوپ زا  دنشورفب ، دننک ، جارختسا  ار  تفن  تسا . هدش  تداع  ام  روشک  رد  شور  نیا  دننکیم ؛ در  زوسلد  یاھنادداصتقا  یهمھ  ار  شور  نیا  تسا . تفن  هب  یهتـسباو  فرط ،

مینک هرادا  یروج  ار  روشک  میناوتب  ام  یزور  کـی  هک  تسا  نیا  نم  یاـھوزرآ  زا  یکی  هک  متفگ  ار  نیا  شیپ  اـھلاس  نم  تسا . یطلغ  یهویـش  نیا  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  نآ 

رایـسب راـک  تسین ، مھ  یناـسآ  راـک  هتبلا  تسا . هدـماین  شیپ  زورما  اـت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوش . هرادا  روشک  مینکن و  رداـص  مھ  تفن  هرطق  کـی  دوب ، مزـال  رگا  یتح  هک 

. دش هتشادرب  هار  نیا  رد  یدنلب  ماگ  لاس ٨٩  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  نیا  و  میوش ؛ کیدزن  فدھ  نیا  هب  ام  هک  دوشیم  بجوم  یتفنریغ  تارداص  شیازفا  تسا . یلکشم 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

، روشک یمومع  تایلب  هکلب  ام ، داـصتقا  طـقف  هن  و  اـم ، داـصتقا  تاـیلب  نیرتگرزب  زا  یکی  مینک . زاـینیب  اـعقاو  تفن  دـمآرد  زا  ار  ناـمدوخ  میناوتب  میـسرب و  اـجنیا  هب  دـیاب  اـم 

. تسا تفن  دمآرد  هب  ام  یگتسباو 

یاـیاضق رطاـخ  هب  یزور  کـی  رگا  هک  میـسرب  یئاـج  هب  دـیاب  اـم  دـندرکن -  لابقتـسا  چـیھ  فرح  نیا  زا  یتـلود  نیلوئـسم  تقو  نآ  هتبلا  متفگ -  نیا  زا  لـبق  لاـس  دـنچ  نـم 

دینیبب امش  میناوتب . مینک ، فقوتم  هام  کی  ای  زور  هدزناپ  تدم  یارب  الثم  ار  نامدوخ  تارداص  هک  میدرک  هدارا  ایند ، رد  یداصتقا  تائاضتقا  ای  یسایس ، تائاضتقا  یـسایس ،

. منکیمن رداص  تفن  زور  تسیب  اـت  زورما  زا  نم  اـقآ  دـیوگب  درک ، هدارا  رگا  تقو  کـی  هک  دروآیم  دوجو  هب  تفن  یهدـننک  دـیلوت  روشک  کـی  یارب  ار  یمیظع  تردـق  هچ  راـک  نیا 

تارداص تفن و  دـمآرد  زا  روشک  داصتقا  یزور  کی  رگا  میراد . جایتحا  دـمآرد  نیا  هب  نوچ  مینکب ، ار  راک  نیا  میناوتیمن  ام  زورما  دـیآیم . دوجو  هب  اـیند  رد  یاهثداـح  هچ  دـینیبب 

نیا بخ ، میـسرب . اجنیا  هب  دیاب  ام  تسا . هداعلاقوف  ایند  رد  شایراذـگریثات  هک  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  ار  ناوت  نیا  دوش ، هدـیرب  تفن 

. دوشب تیامح  تارداص  زا  دیاب  دھاوخیم ؛ تیامح 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

مھ راظتنا  تشاد ؛ دھاوخ  یرتشیب  دشر  مھ  نیا  زا  دعب  هتشاد ؛ یبوخ  یلیخ  دشر  یتفنریغ  تارداص  هناتخبشوخ  دنک . کمک  هدننکرداص  تارداص و  هب  دراد  هفیظو  تلود 

ار نامدوخ  میناوتب  میسرب و  اجنیا  هب  دیاب  ام  دشاب . تبثم  امتح  تادراو  تارداص و  یهلداعم  هک  یروط  هب  دشاب ؛ هتـشاد  ار  شدوخ  بسانتم  دشر  دناوتب  هدنیآ  رد  هک  میراد 

هب دـیاب  ام  ..... تسا تفن  دـمآرد  هب  ام  یگتـسباو  روشک ، یمومع  تایلب  هکلب  ام ، داصتقا  طـقف  هن  و  اـم ، داـصتقا  تاـیلب  نیرتگرزب  زا  یکی  مینک . زاـینیب  اـعقاو  تفن  دـمآرد  زا 

هدزناپ تدم  یارب  الثم  ار  نامدوخ  تارداص  هک  میدرک  هدارا  ایند ، رد  یداصتقا  تائاضتقا  ای  یـسایس ، تائاضتقا  یـسایس ، یایاضق  رطاخ  هب  یزور  کی  رگا  هک  میـسرب  یئاج 

اقآ دیوگب  درک ، هدارا  رگا  تقو  کی  هک  دروآیم  دوجو  هب  تفن  یهدـننک  دـیلوت  روشک  کی  یارب  ار  یمیظع  تردـق  هچ  راک  نیا  دـینیبب  امـش  میناوتب . مینک ، فقوتم  هام  کی  ای  زور 

کی رگا  میراد . جایتحا  دـمآرد  نیا  هب  نوچ  مینکب ، ار  راک  نیا  میناوتیمن  ام  زورما  دـیآیم . دوجو  هب  ایند  رد  یاهثداح  هچ  دـینیبب  منکیمن . رداص  تفن  زور  تسیب  ات  زورما  زا  نم 

هداعلاقوف ایند  رد  شایراذگریثات  هک  دروآ ؛ دھاوخ  تسد  هب  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  ار  ناوت  نیا  دوش ، هدـیرب  تفن  تارداص  تفن و  دـمآرد  زا  روشک  داصتقا  یزور 

. دوشب تیامح  تارداص  زا  دیاب  دھاوخیم ؛ تیامح  نیا  بخ ، میسرب . اجنیا  هب  دیاب  ام  تسا .

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک  دـنوش . داـصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هـک  دـننک  کـمک  هیئاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  لـثم  - 

یازدـمآرد یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تساـم . یهلاـس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ،

یدایز نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناینبشناد  عیانص  زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید 

نامدوخ یگتـسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمـس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  دنک . رپ  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دنک . رپ 

. مینک مک  ار 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوجو زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تسام . یهلاس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ، نیا  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  یکی ...  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک 

عیانـص زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید  یازدمآرد  ىداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ،

رب ار  تمھ  دـنک . رپ  ار  الخ  نیا  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دـنک . رپ  یدایز  نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناـینبشناد 

. مینک مک  ار  نامدوخ  یگتسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 7 
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یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رثا اھمیرحت  هک  درک  فارتعا  ینـالف  هک  دـنتفگ  دـندرک و  یلاحـشوخ  راـھظا  اـھیئاکیرمآ  هک  متفگ ــ  نیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  مھ  رگید  راـب  کـی  ار  نیا  میوـگب ــ  ار  نیا  نم  هتبلا 

نیا راچد  ام  داصتقا  تسا . ام  دوخ  رد  یساسا  لاکشا  کی  مھ  نیا  تشاذگ ؛ رثا  هرخالاب  اھمیرحت  دننکب . دننک ، یلاحشوخ  دنھاوخیم  دوبن ؛ رثایب  اھمیرحت  هلب ، هتـشاذگ .

هدجھ هدفھ  نم  دنناجنگب . ار  نیا  ناشدوخ  یـساسا  یاھهمانرب  رد  ام  یاھتلود  مینک ؛ ادج  تفن  زا  ار  نامدوخ  داصتقا  دیاب  ام  تسا . تفن  هب  یهتـسباو  هک  تسا  لاکـشا 

ناشدوخ لوق  هب  نایاقآ  میدـنبب . ار  تفن  یاھھاچ  رد  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  ام  هک  دـینک  یراک  متفگ  نالوئـسم  هب  دوب و  راک  رـس  نامز  نآ  رد  هک  یتلود  هب  لبق  لاس 

یهطقن کی  هب  روشک  کی  یداصتقا  یهمانرب  یتقو  درک . یزیرهماـنرب  دـیاب  درک ، مادـقا  دـیاب  درک ، لاـبند  دـیاب  دوشیم ؛ هلب ، دوشیم !؟ رگم  هک  دـندز  راـکنا  دـنخبل  تارکونکت " "

. دننکیم ادیپ  زکرمت  صاخ  یهطقن  نآ  یور  نانمشد  دشاب ، هتسباو  لصتم و  صاخ 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ار نیا  ناـشدوخ  یـساسا  یاـھهمانرب  رد  اـم  یاـھتلود  مینک ؛ ادـج  تفن  زا  ار  ناـمدوخ  داـصتقا  دـیاب  اـم  تسا . تفن  هب  یهتـسباو  هک  تـسا  لاکـشا  نـیا  راـچد  اـم  داـصتقا 

ار تفن  یاـھھاچ  رد  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  اـم  هک  دـینک  یراـک  متفگ  نالوئـسم  هب  دوب و  راک  رـس  نامز  نآ  رد  هک  یتلود  هب  لـبق  لاـس  هدـجھ  هدـفھ  نم  دـنناجنگب .

یهماـنرب یتـقو  درک . یزیرهماـنرب  دـیاب  درک ، مادـقا  دـیاب  درک ، لاـبند  دـیاب  دوشیم ؛ هلب ، دوشیم ؟! رگم  هک  دـندز  راـکنا  دـنخبل  تارکونکت "  " ناـشدوخ لوـق  هب  ناـیاقآ  میدـنبب .

. دننکیم ادیپ  زکرمت  صاخ  یهطقن  نآ  یور  نانمشد  دشاب ، هتسباو  لصتم و  صاخ  یهطقن  کی  هب  روشک  کی  یداصتقا 

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

نآ نیا  مھ  داصتقا  یهنیمز  رد  دوشن . فقوتم  دـیاب  نیا  دنـششوج ؛ لاح  رد  فلتخم ، یاھـشخب  رد  ام  یاھھاگـشناد  اـم ، یرواـنف  یملع -  یاـھکراپ  اـم ، یتاـقیقحت  زکارم 

رد اـعطق  درک -  مھاوخ  هراـشا  ـالاح  هک  مینک -  یداـصتقا  ار  ملع  میربـب و  شیپ  ار  یملع  راـک  میتـسناوت  اـم  رگا  ینعی  درک ؛ دـھاوخ  یـساسا  کـمک  اـم  هب  هک  تسا  یزیچ 

. دوب دھاوخ  رتهفرص  رپ  رایسب  ام  یارب  اھنیا ، دننام  میراد و  هک  ییاھیشورفماخ  زا  تفن و  شورف  زا  داصتقا  یهنیمز 

، ار یرصنع  کی  درک ، یاینارنخـس  کی  راضح  زا  یکی  رادید -  ود  نیا  زا  یکی  رد  اھوجـشناد ؛ ای  دندوب ، هاگـشناد  دیتاسا  هک  تسین  مدای  الاح  ناضمر -  هام  رادید  رد  لاسما 

دمآرد زا  رتشیب  ماهدرک -  تشاددای  هتبلا  میوگب ؛ مناوتیمن  هنافـساتم ، هدـنامن  مدای  نوچ  نم  الاح  هک  ربارب -  نیدـنچ  روشک  یارب  نآ  دـمآرد  هک  درک  یفرعم  ار  یلوصحم  کی 

تالکـشم مھ  ام  یارب  دراد ، مھ  دـنمهقالع  دراد ، ایند  رد  مھ  یرتشم  هک  مینکب  راـک  لوصحم  نآ  یور  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  اـم  زاـگ  اـی  تسا  اـم  تفن  هک  دـینک  ضرف  ـالثم 

. تسا ملع  یور  یهیکت  ام ، یداصتقا  تالضعم  یداصتقا و  تالکشم  لح  یاھدیلک  زا  یکی  اعقاو  ینعی  میشاب ؛ هتشاد  ییاھدمآرد  نینچ  میناوتیم  درادن ، یدیلوت 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا دعب  زا  تفن  هب  ار  نامهیکت  ام  هک  تسا  نیا  زا  یشان  تسیچ ؟ زا  یـشان  نیا  میوشیم ، لکـشم  راچد  ام  دنروآیم ، راشف  ام  تفن  یور  یتقو  دینک ، هظحالم  امـش  زورما 

. دشیمن مامت  تخس  ام  یارب  ردقنیا  تفن  یور  رب  راشف  میدرکیم ، مک  تفن  هب  ار  نامهیکت  ام  رگا  مینک ، مک  میتسناوتن  زورما ، ات  گنج  نایاپ  گنج و  یهرود 

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

. تفن هب  هجدوب  یگتسباو  عطق  ات  زاگ  تفن و  تارداص  زا  لصاح  عبانم  زا  یلم  هعسوت  قودنص  مھس  هنالاس  شیازفا  - ١٨

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

نیا تسا . تفن  هب  یگتسباو  نیمھ  ام  یداصتقا  یاھبیـسآ  نیرتتخـس  زا  یکی  تسا ؛ تفن  هب  یگتـسباو  شھاک  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] متفھ یهتکن 

. مینکب یساسا  رکف  کی  ام  دیاب  دش ؛ یعامتجا  یسایس و  یاھیگتخیرورف  یداصتقا و  یاھیگتخیرورف  یهیام  لاس  اھهد  لوط  رد  ام  روشک  یارب  یدادادخ  گرزب  تمعن 

نیا رد  هک  تشاذـگ ؛ رایتخا  رد  هدروآرف  تروصهب  ناوتیم  ار  تفن  تسا ؛ ماخ  تفن  شورف  زا  یلقادـح  یهدافتـسا  رب  ام  یهیکت  هکلب ] ، ] دوشن هدافتـسا  تفن  زا  مییوگیمن  ام 

ادج میتخادرپ و  نیا  هب  اھتـسایس  نیا  هدزیـس  دنب  رد  ام  هک  دراد  مزال  یدنلب  تمھ  نیا  تسا ؛ نیا  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  یمھم  یـساسا و  راک  کی  هدش . هدید  اھتـسایس 

. دوشب یتایلمع  دنب  نیا  دیاب 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

تکرح کـی  اـب  زج  اـھنیا  هک  اـپرید -  تالکـشم  نمزم ، تالکـشم  میراد -  هک  تسا  یتالکـشم  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] مود یهتکن 

نودـب تادراو  مھ  نآ  تسا -  تادراو  هب  تداـع  اـھنآ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تـفن  هـب  یگتـسباو  اـھنآ  زا  یکی  دوـشب ؛ فرطرب  درادـن  ناـکما  مـھم ، یعمج  یداـصتقا 

ندوب بویعم  یراکیب ، نمزم ، مروت  تسا -  یجراخ  دیلوت  هب  نامھاگن  میراذـگب ؛ رانک  میتسناوتن  مھ  ار  تداع  نیا  میتسھ و  نآ  راچد  هنافـساتم  هک  تسا  یتداع  تیولوا ؛

رد لاکـشا  فرـصم ، یوگلا  رد  لاکـشا  ام -  یکرمگ  تاماظن  اـم ، یکناـب  تاـماظن  اـم ، یلوپ  تاـماظن  اـم -  یلاـم  تاـماظن  رد  لاکـشا  اـم ، یداـصتقا  یاـھراتخاس  زا  یخرب 

یتمھ اب  لوئسم  رھ  ار و  یزوسلد  ناسنا  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  درک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ، روشک  دوجوم  تالکـشم  اھنیا  یروهرھب ؛ رد  لاکـشا  دیلوت ، یهلئـسم 

اب رمتسم -  هنازوسلد و  یعمج و  یداھج و  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  تسا . تالکـشم  نیمھ  دوجو  دھدب ، ماجنا  یتمواقم  داصتقا  لیبق  زا  یتکرح  یراک و  هک  دزیگنایمرب  ار 

. دش دھاوخن  رسیم  درک -  مھاوخ  ضرع  دراد و  هک  یتامازلا 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

هدـمآ شیپ  یرگید  یاھھھرب  رد  دـمآ و  شیپ  اھلاس  نیا  رد  هک  یزیچ  نامھ  لثم  دـیآیم ؛ شیپ  هک  تسا  ایند  یداصتقا  یاھھناکت  اـھروشک  داـصتقا  رب  رثوم  ضراوع  زا  یخرب 

نآ هقطنم  نیا  رد  هک  یاھرود  نآ  رد  درک ؛ تاقالم  نم  اب  دمآ و  یقرـش  بونج  یایـسآ  یاھروشک  زا  یکی  سیئر  متفگ ، یتقوکی  نم  اھروشک . یوررب  دراذـگیم  ریثات  نیا  هک 

ریغ داصتقا  ینعی  ریقف ! روشک  کی  هب  میدـش  لیدـبت  ینغ  روشک  کی  زا  بش  کـی  رد  اـم  دـینادب ، طـقف  امـش  تفگ  دوب ، نیا  نم  هب  وا  فرح  دـمآ ؛ دوجو  هب  بیجع  تسکش 

یاھالب لماع  کی  اھروشک ، هب  دوشیم  زیررـس  هک  تسا  ایند  یداصتقا  نوگانوگ  یاھھناکت  نیمھ  اھداصتقا  یوررب  یراذـگریثات  یارب  لماع  کی  سپ  تسا . یروجنیا  مواـقم 

دوشب یریگمیمـصت  یریگمیمـصت ، زکارم  رد  هک  دـییامرفب  ضرف  اھمیرحت . لاثما  اھمیرحت و  لثم  تسا ؛ یمـصاخت  یاھھناکت  مھ  لماع  کی  و  دـیآیم ، شیپ  هک  تسا  یعیبط 

هدـشینیبشیپ و یاھراک  اھنیا  تسین ؛ یداع  اھنیا  زا  یلیخ  داتفا ؛ قافتا  ام  یارب  هکنیا  اـمک  رـالد ، شـش  هب  دـنروایب  لاـثم  باـبنم  ار  تفن  تمیق  تقوکی  تفن ، تمیق  یور 

. دوشیم لابند  یزکارم  زا  هک  تسا  یصخشم  یاھیریگمیمصت  لابند  هب  رثوم و 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

یداصتقا و یاھیگتخیرورف  یھیام  لاس  اھھد  لوط  رد  ام  روشک  یارب  یدادادخ  گرزب  تمعن  نیا  تسا . تفن  هب  یگتسباو  نیمھ  ام  یداصتقا  یاھبیسآ  نیرتتخـس  زا  یکی 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 8 
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شورف زا  یلقادـح  یھدافتـسا  رب  ام  یھیکت  هکلب ] ، ] دوشن هدافتـسا  تفن  زا  مییوگیمن  ام  مینکب . یـساسا  رکف  کی  ام  دـیاب  دـش ؛ یعامتجا  یـسایس و  یاـھیگتخیرورف 

تشاذگ رایتخا  رد  هدروآرف  تروصھب  ناوتیم  ار  تفن  تسا ؛ ماخ  تفن 

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، تسا مکاح  روشک  نآ  رد  هدروآ  داب  تورث  تسا و  ىنیمزریز  عبانم  هب  ىکتم  هک  ىداصتقا  ىروشک و  رد  تفگ : نـالا  اـجنیا  ناـمزیزع  ىراتـس  ىاـقآ  ار  ىتسرد  رایـسب  فرح 

نیمز ریز  زا  ار  ناـمدوخ  ىخیراـت  ىهریخذ  تورث  نیا  اـم  هک  دـش  رارق  ىتـقو  دوشیم . ساـسحا  هبخن  هب  جاـیتحا  الـصا  هن  دوشیم ، بذـج  هن  دوـشیم ، ىیاسانـش  هن  هبخن ،

جرخ دـیایب  ناشتـسد  روجرھ  دـننادیمن ، ار  لوپ  ردـق  هک  اـھرادلوپهچب  لـثم  مییوگب ؛ ىروجنیا  ىلم - » ىرادلوپهچب   » تلاـح هب  مینک ، ىـشورفماخ  مادـم  نوریب ، میـشکب 

نیمھ مھ  هجیتـن  دـنک . اـفیا  شقن  دـناوتیم  هبخن  هن  دوشیم ، جاـیتحا  ساـسحا  هبخن  هب  هن  دوـشیم ، ىیاسانـش  هبخن  هن  اـجنآ  مینک ، هرادا  میھاوـخب  ار  روـشک  دـننکیم - 

کی هک  تسا  نیا  اھنآ  تسایس  تسا : روجنیا  زورما  دناىنیمزریز . عبانم  تفن و  ىایند  نالک  ناراذگتسایس  هک  ىناسک  نآ  تسد  دتفاىم  روشک  تشونرـس  هک  دوشیم 

ىاھتسایس اھنیا  دنشورفب ؛ رالد  دیاب ٨۵  الاح  دنتخورفیم ، رالد  الثم ١٠۵  زورید  ات  درک ؛ ادیپ  لزنت  تفن  تمیق  رالد  دینیبىم ٢٠  امش  ناھگان  دنک ؛ ادیپ  لزنت  تفن  تمیق  زور 

. تسا مولعم  روشک  نآ  ىهدـنیآ  لاح  وا ، حـلاصم  ىهدودـحم  زا  جراخ  نازیرهمانرب  ناحارط و  ناراذگتسایـس و  تسد  درپسب  ار  شدوخ  داـصتقا  هک  ىروشک  تسا . ىناـھج 

دیاب اھنیا  اب  ام ، ناناوج  شوھ  ام ، ىناسنا  ىورین  ام ، ىنورد  ىاھدادعتـسا  ىنعی  نیمز  ىور  ریاـخذ  اـب  ناـشیا ، تسرد  ریبعت  هب  دوشب ؛ هرادا  ىنورد  ىورین  اـب  دـیاب  روشک 

دریگب و تسد  رد  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  روشک  داـصتقا  هب  هچنآ  رھ  اـی  ار  روشک  ىداـصتقا  تشونرـس  هک  دوـب  دـھاوخن  رداـق  اـیند  رد  ىتردـق  چـیھ  دـش ، نیا  رگا  دوـشب ؛ هرادا 

. تسا ىمزال  راک  راک ، نیا  تفر . قیقحت  ملع و  لابند  دیاب  نیاربانب  دھدب . رارق  شدوخ  ( ۵) ىهبعلم

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

روشک نآ  رد  هدروآ  داب  تورث  تسا و  ىنیمزریز  عبانم  هب  ىکتم  هک  ىداصتقا  ىروشک و  رد  تفگ : ناگبخن .... ] داینب  سیئر  ] نامزیزع ىراتـس  ىاـقآ  ار  ىتسرد  رایـسب  فرح 

زا ار  نامدوخ  ىخیرات  ىھریخذ  تورث  نیا  ام  هک  دش  رارق  ىتقو  دوشیم . ساسحا  هبخن  هب  جایتحا  الـصا  هن  دوشیم ، بذج  هن  دوشیم ، ىیاسانـش  هن  هبخن ، تسا ، مکاح 

دیایب ناشتـسد  روجرھ  دننادیمن ، ار  لوپ  ردق  هک  اھرادلوپھچب  لثم  مییوگب ؛ ىروجنیا  ىلم - » ىرادـلوپھچب   » تلاح هب  مینک ، ىـشورفماخ  مادـم  نوریب ، میـشکب  نیمز  ریز 

نیمھ مھ  هجیتن  دنک . افیا  شقن  دـناوتیم  هبخن  هن  دوشیم ، جایتحا  ساسحا  هبخن  هب  هن  دوشیم ، ىیاسانـش  هبخن  هن  اجنآ  مینک ، هرادا  میھاوخب  ار  روشک  دـننکیم -  جرخ 

زور کی  هک  تسا  نیا  اھنآ  تسایـس  تسا : روجنیا  زورما  دناىنیمزریز . عبانم  تفن و  ىایند  نالک  ناراذگتـسایس  هک  ىناسک  نآ  تسد  دتفاىم  روشک  تشونرـس  هک  دوشیم 

ىاھتسایس اھنیا  دنـشورفب ؛ رالد  دیاب ٨۵  الاح  دـنتخورفیم ، رالد  الثم ١٠۵  زورید  اـت  درک ؛ ادـیپ  لزنت  تفن  تمیق  رـالد  دینیبىم ٢٠  امـش  ناھگان  دـنک ؛ ادـیپ  لزنت  تفن  تمیق 

. تسا مولعم  روشک  نآ  ىھدـنیآ  لاح  وا ، حـلاصم  ىھدودـحم  زا  جراخ  نازیرھمانرب  ناحارط و  ناراذگتـسایس و  تسد  درپسب  ار  شدوخ  داصتقا  هک  ىروشک  تسا . ىناـھج 

دیاب اھنیا  اب  ام ، ناناوج  شوھ  ام ، ىناسنا  ىورین  ام ، ىنورد  ىاھدادعتـسا  ىنعی  نیمز  ىور  ریاـخذ  اـب  ناـشیا ، تسرد  ریبعت  هب  دوشب ؛ هرادا  ىنورد  ىورین  اـب  دـیاب  روشک 

دریگب و تسد  رد  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  روشک  داـصتقا  هب  هچنآ  رھ  اـی  ار  روشک  ىداـصتقا  تشونرـس  هک  دوـب  دـھاوخن  رداـق  اـیند  رد  ىتردـق  چـیھ  دـش ، نیا  رگا  دوـشب ؛ هرادا 

. دھدب رارق  شدوخ  ىھبعلم 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنامرآ زا  دوشب ، مک  اـی  دوشب  هتـشادرب  اـھمیرحت  ـالثم  هکنیا  ىارب  دـیایب و  هاـتوک  نانمـشد  لـباقم  رد  هک  تسین  قفاوم  تسین و  ىـضار  هک  تسا  مولعم  ىلوئـسم  چـیھ 

رب ار  ضرف  نیا . ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  دنک ؛ ادـیپ  تینوصم  اھمیرحت  لباقم  رد  روشک  هک  دـینک  ىراک  دـییایب  امـش  سپ  تسا ، روجنیا  هک  الاح  بخ ، ىلیخ  دـنرادرب ؛ تسد 

رثاىب میرحت  هک  دینک  ىراک  ار -  هیـضق  دینک  ضرف  روجنیا  دینک -  لوبق  ار  نآ  دیتسین  رـضاح  امـش  هک  دنکیم  ىزیچ  هب  فقوتم  ار  میرحت  نتـشادرب  نمـشد ، هک  دـیراذگب  نیا 

هب ار  تفن  تمیق  ىھاتوک  تدـم  فرظ  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  بخ ، دوشب ؛ رتمک  مک و  مک و  تفن  هب  روشک  ىلاـم  ىگتـسباو  هک  دـینک  ىراـک  میاهتفگ  اـم  اـھراب  دوشب .

نیمھ روشک  نیلوئـسم  ىاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  ىهلمجزا  درک . دـیاب  ار  رکف  نیا  دوشیم ؛ تسرد  اـم  ىارب  لکـشم  میـشاب ، تفن  هب  هتـسباو  اـم  ىتـقو  دـنناسریم . فصن 

هک تسا  نیا  نآ  هار  تسیچ . نآ  هار  دوشن ؛ دراو  ىاهبرض  مدرم  هافر  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  قنور  هب  درادرب ، ار  میرحت  تساوخن  شلد  نمـشد  رگا  دننک  ىراک  هک  تسا 

ىھاوگ صالخااب ، سانـشراک و  ىاھمدآ  رظنبحاص ، ىاھمدآ  دراد ؛ دوجو  ىیاھهار  مینک و  هدافتـسا  روشک  ىنورد  ىاھورین  زا  تلم ، نورد  هب  روشک ، نورد  هب  مینک  هعجارم 

هناگیب تسد  هب  دنزودن  مشچ  تسا ، ىتلود  نیلوئسم  روشک و  نیلوئسم  ىهفیظو  نیا  دشاب . ىکتم  شدوخ  هب  دناوتب  ناسنا  هک  دراد  دوجو  ىیاھهار  هک  دنھدیم 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاداـع تسا . ىقاـب  زورما  اـت  هنافـساتم  تداـع  نیا  هک  دـنداد  تداـع  تادراو  هب  ار  مدرم  ىھقئاذ  اـھھناسر  رد   [ هـک دوـب  نـیا  ....] توغاـط مـیژر  مـھم  تایـصوصخ  ىھلمجزا 

اب ار  مدرم  تلم ، کی  ىقیقح  عبانم  ىلخاد و  تادیلوت  ىایحا  تمس  هب  روشک  ندناشک  ىاج  هب  اھنیا  دوریمن . نیب  زا  ىناسآھب  دیآىم ، دوجوھب  مدرم  ىارب  هک  ىتدمىنالوط 

دندرک هتسباو  ار  روشک  الماک  دندرب ، نیب  زا  ار  روشک  ىلم  ىعقاو و  عیانص  دندرک ، دوبان  ار  روشک  ىزرواشک  دندرک ؛ ضوع  ار  مدرم  ىھقئاذ  تادراو ؛ هب  دنداد  تداع  تفن  لوپ 

. دندروآ نابز  هب  دنتفرگ ، مکتسد  ار  تلم  ىاھىیاناوت  دندرک ، ریقحت  ار  تلم  تلم . نیا  نانمشد  هب  جراخ و  هب 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

فـصن هب  ار  تفن  تمیق  ىھاتوک  تدـم  فرظ  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  بخ ، دوشب ؛ رتمک  مک و  مک و  تفن  هب  روشک  ىلاـم  ىگتـسباو  هک  دـینک  ىراـک  میاـھتفگ  اـم  اـھراب 

هک تسا  نیمھ  روشک  نیلوئسم  ىاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  ىھلمجزا  درک . دیاب  ار  رکف  نیا  دوشیم ؛ تسرد  ام  ىارب  لکـشم  میـشاب ، تفن  هب  هتـسباو  ام  ىتقو  دنناسریم .

هعجارم هک  تسا  نیا  نآ  هار  تسیچ . نآ  هار  دوشن ؛ دراو  ىاھبرـض  مدرم  هافر  روشک و  تفرـشیپ  روشک و  قنور  هب  درادرب ، ار  میرحت  تساوخن  شلد  نمـشد  رگا  دـننک  ىراـک 

دنھدـیم ىھاوگ  صالخااب ، سانـشراک و  ىاھمدآ  رظنبحاص ، ىاھمدآ  دراد ؛ دوجو  ىیاھھار  مینک و  هدافتـسا  روشک  ىنورد  ىاھورین  زا  تلم ، نورد  هب  روشک ، نورد  هب  مینک 

هناـگیب هناـگیب ؛ تسد  هب  دـنزودن  مشچ  تسا ، ىتـلود  نیلوئـسم  روشک و  نیلوئـسم  ىھفیظو  نیا  دـشاب . ىکتم  شدوـخ  هب  دـناوتب  ناـسنا  هک  دراد  دوـجو  ىیاـھھار  هک 

هاگتسد رابکتسا ، هاگتسد  ولج ؛ دنیآىم  مدق  کی  اھنآ  دیورب ، بقع  مدق  کی  امش  هچرھ  ولج ؛ دنیآىم  دینک ، ىنیشنبقع  هچرھ  امـش  دروایب ، دراو  راشف  تسا  لیام  تقوکی 

ماجنا رب  ار  اھنآ  دـناوتیم  هچنآ  هک  دـننادب  مھ  اـھىتلود  دـینکب . ىـساسا  رکف  دـنیآىم . ولج  اـھنآ  دـیورب ، بقع  امـش  هچرھ  تسین ؛ هک  هظحـالم  تیناـسنا و  فاـصنا و  محرت و 

. تسا مدرم  ىورین  رب  هیکت  تسا ؛ ىلخاد  ىورین  رب  هیکت  دنک  رداق  ناشدوخ  ىھفیظو 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نوریب میشکب  نیمز  ریز  زا  دراد ، دوجو  نآ  رد  یربارب  نیدنچ  یهدوزفا  شزرا  ناکما  تسا و  ام  راگدنام  یهیامرـس  هک  ار  تفن  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا ؛]  ] یتفن ام  داصتقا 

لیدبت دوشیم  ار  تفن  بخ ، تسا . یروجنیا  یتفن  داصتقا  دوشیمن . رتالاب  نیا  زا  تراسخ  مینکب ؛ روشک  یراج  روما  فرص  میریگب و  ار  شلوپ  ایند ، هب  میـشورفب  ماخ  ماخ 

دیفس تفن  لیئوزاگ و  نیزنب و  هب  مینکیم  لیدبت  ار  نآ  ام  هک  یتفن  نیا  دیاش ؛ دنکیم -  دییات  ار  نیمھ  مھ  یملع  یاھتقد  زا  یـضعب  مھدیم -  لامتحا  هدنب  هدروآرف . هب  درک 

ام دروآ ؛ دوجوهب  تفن  یارب  هدوزفا  شزرا  دوشب  نیا  رباربدص  ات  تسا ، هدرکن  دیلوت  ار  اھهدروارف  نآ  رشب  زورما ، ات  هک  ییاھهدروارف  دیلوت  اب  مینکیم ، یروجنیا  فرـصم  الثم  و 

اھنیا تسا ؛ ریذـپنایاپ  یاـھزیچ  وزج  دوـشیمن ؛ دـیلوت  نـیمز  ریز  رد  هراـبود  هـک  هریخذ  نـیا  ار -  هریخذ  نـیا  نوریب و  میـشکب  اـھهاچ  نورد  زا  ار  ماـخ  تـفن  میلفاـغ ؛ اـھنیا  زا 

ار نآ  لوپ  میـشورفب ، تسا -  روجنیا  زاگ  تسا ، روجنیا  تفن  دوشیم ؛ مامت  میدیـشک ، یتقو  هن ، دـیآیم ؛ نآ  یاج  میـشکیم ، ار ] نآ   ] مامت مییوگب  هک  تسین  ریذـپلیدبت 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 9 
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مھ یناـسآ  ندروآرد  لوپ  هار  کـی  تسا . هتـشذگ  میژر  توغاـط و  میژر  موش  یاـھثاریم  وزج  نیا  دوـشیمن ؛ یزیچ  اـعقاو  رتدـب  نیا  زا  روـشک ؛ یراـج  فراـصم  رد  مینک  فرص 

. دننک هدافتسا  ناسآ  لوپ  نیا  زا  هک  دنداد  حیجرت  مھ  فلتخم  یاھنامز  لوط  رد  نیلوئسم  زا  یضعب  تسھ و 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش هب  زورما  نم  هک  ییاھفرح  نیا  هتبلا  میسرب . اجنیا  هب  دیاب  دوشب ؛ عطق  تفن  هب  روشک  یهجدوب  اکتا  دیاب  هک  تسا  نیا  روشک  داصتقا  دروم  رد  یساسا  یهلئـسم  کی 

راـک ارجا  منادـیم  هدـنب  تسا ؛ هدوب  ارجا  رد  اـھلاس  متـسد  نم  دوـخ  تسا . یلکـشم  یاـھراک  لـمع  ماـقم  رد  تسا ، ناـسآ  فرح  ماـقم  رد  میاهتفگ ، ررکم  منکیم و  ضرع 

اب مدرم ، نیا  هب  داـمتعا  اـب  تمھ ، اـب  ار  تخـس  راـک  نیمھ  اـما  تسا ؛ ندز  فرح  زا  رتتخـس  ندرک  ارجا  داد . ماـجنا  ناوتیم  ار  تخـس  راـک  نیا  مدـقتعم  اـما  تسا  یتخس 

نیرتمھم هک  اھراک -  زا  یکی  داد . ماجنا  دوشیم  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  هک  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  روشک ، یلخاد  یاھهیامرـس  هب  دامتعا  اب  اھناوج ، نیا  هب  دامتعا 

. دنھدیم تایلام  دننکیم و  دیلوت  مدرم  هک  یدمآرد  هب  ینعی  دشاب ، یلخاد  دیلوت  هب  هجدوب  یهیکت  دیاب  هک ] تسا  نیا   - ] تسا نیمھ  راک 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نوریب میشکب  نیمز  ریز  زا  دراد ، دوجو  نآ  رد  یربارب  نیدنچ  یهدوزفا  شزرا  ناکما  تسا و  ام  راگدنام  یهیامرـس  هک  ار  تفن  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا ؛]  ] یتفن ام  داصتقا 

لیدبت دوشیم  ار  تفن  بخ ، تسا . یروجنیا  یتفن  داصتقا  دوشیمن . رتالاب  نیا  زا  تراسخ  مینکب ؛ روشک  یراج  روما  فرص  میریگب و  ار  شلوپ  ایند ، هب  میـشورفب  ماخ  ماخ 

دیفس تفن  لیئوزاگ و  نیزنب و  هب  مینکیم  لیدبت  ار  نآ  ام  هک  یتفن  نیا  دیاش ؛ دنکیم -  دییات  ار  نیمھ  مھ  یملع  یاھتقد  زا  یـضعب  مھدیم -  لامتحا  هدنب  هدروآرف . هب  درک 

ام دروآ ؛ دوجوهب  تفن  یارب  هدوزفا  شزرا  دوشب  نیا  رباربدص  ات  تسا ، هدرکن  دیلوت  ار  اھهدروارف  نآ  رشب  زورما ، ات  هک  ییاھهدروارف  دیلوت  اب  مینکیم ، یروجنیا  فرـصم  الثم  و 

اھنیا تسا ؛ ریذـپنایاپ  یاـھزیچ  وزج  دوـشیمن ؛ دـیلوت  نـیمز  ریز  رد  هراـبود  هـک  هریخذ  نـیا  ار -  هریخذ  نـیا  نوریب و  میـشکب  اـھهاچ  نورد  زا  ار  ماـخ  تـفن  میلفاـغ ؛ اـھنیا  زا 

ار نآ  لوپ  میـشورفب ، تسا -  روجنیا  زاگ  تسا ، روجنیا  تفن  دوشیم ؛ مامت  میدیـشک ، یتقو  هن ، دـیآیم ؛ نآ  یاج  میـشکیم ، ار ] نآ   ] مامت مییوگب  هک  تسین  ریذـپلیدبت 

مھ یناـسآ  ندروآرد  لوپ  هار  کـی  تسا . هتـشذگ  میژر  توغاـط و  میژر  موش  یاـھثاریم  وزج  نیا  دوـشیمن ؛ یزیچ  اـعقاو  رتدـب  نیا  زا  روـشک ؛ یراـج  فراـصم  رد  مینک  فرص 

. دننک هدافتسا  ناسآ  لوپ  نیا  زا  هک  دنداد  حیجرت  مھ  فلتخم  یاھنامز  لوط  رد  نیلوئسم  زا  یضعب  تسھ و 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش هب  زورما  نم  هک  ییاھفرح  نیا  هتبلا  میسرب . اجنیا  هب  دیاب  دوشب ؛ عطق  تفن  هب  روشک  یهجدوب  اکتا  دیاب  هک  تسا  نیا  روشک  داصتقا  دروم  رد  یساسا  یهلئـسم  کی 

راـک ارجا  منادـیم  هدـنب  تسا ؛ هدوب  ارجا  رد  اـھلاس  متـسد  نم  دوـخ  تسا . یلکـشم  یاـھراک  لـمع  ماـقم  رد  تسا ، ناـسآ  فرح  ماـقم  رد  میاهتفگ ، ررکم  منکیم و  ضرع 

اب مدرم ، نیا  هب  داـمتعا  اـب  تمھ ، اـب  ار  تخـس  راـک  نیمھ  اـما  تسا ؛ ندز  فرح  زا  رتتخـس  ندرک  ارجا  داد . ماـجنا  ناوتیم  ار  تخـس  راـک  نیا  مدـقتعم  اـما  تسا  یتخس 

نیرتمھم هک  اھراک -  زا  یکی  داد . ماجنا  دوشیم  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  هک  لاعتم  یادخ  هب  دامتعا  اب  روشک ، یلخاد  یاھهیامرـس  هب  دامتعا  اب  اھناوج ، نیا  هب  دامتعا 

. دنھدیم تایلام  دننکیم و  دیلوت  مدرم  هک  یدمآرد  هب  ینعی  دشاب ، یلخاد  دیلوت  هب  هجدوب  یهیکت  دیاب  هک ] تسا  نیا   - ] تسا نیمھ  راک 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

راددـمآرد نالف  رادهیامرـسنالک ، نالف  زا  اما  میریگیم -  تاـیلام  زج  بساـک  زا  میریگیم ، تاـیلام  رگراـک  زا  میریگیم ، تاـیلام  دـنمراک  زا  میریگیم -  تاـیلام  افعـض  زا  زورما  اـم 

هب دـیاب  هک  یتایلام  دـنکیم و  یراددوخ  تلود  هب  تایلام  نداد  زا  هک  نآ  تسا . مرج  یتایلام  رارف  تسا ؛ مرج  اھنیا  دـنراد ؛ یتایلام  رارف  میریگیمن ؛ تایلام  باتکوباسحیب 

میرحت زور  کی  دیآیم : شیپ  تالکشم  نیمھ  دش ، هتـسباو  تفن  لوپ  هب  روشک  یتقو  و  تفن ، تفم  لوپ  هب  دنکیم  هتـسباو  ار  روشک  تقیقح  رد  دھدیمن ، دھدب ....  تلود 

. دوشیم راچد  عضو  نیا  هب  روشک  دنشکیم ؛ هناشوخاش  زور  کی  دوشیم ؛ نازرا  تفن  زور  کی  دوشیم ؛

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

نوگانوگ لئاسم  هب  ام ، داصتقا  هب  میرحت  زا  ییاھبیـسآ  میدید و  همدص  میرحت  زا  ام  دـییامرفب  ضرف  الثم  الاح  میفاکـشب . تسرد  دوشیم  ام  هجوتم  هک  مھ  ار  یتالکـشم 

؛ الثم تسا  تفن  هب  ام  یگتسباو  زا  یشان  رتشیب  اھبیسآ  نیا  دنیبیم  دنک ، یفاکشوم  تسرد  هچنانچرگا  ناسنا  تسیچ ؟ زا  یشان  اھبیسآ  نیا  تسا ؛ هدش  دراو  ام 

ار یلـصا  لـماع  مینک و  هاـگن  اـم  رگا  تسا . اـھنیا  زا  یـشان  رتشیب  داـصتقا ؛ ندرک  یتلود  ینعی ] ، ] تسا یداـصتقا  نادـیم  نتم  رد  مدرم  روضح  مدـع  زا  یـشان  رتـشیب  اـی 

ام تفن  یور  تسد  الثم  دنک و  میرحت  ار  ام  دناوتیم  نمـشد  هکنیا  دش . دھاوخ  رثامک  ای  دـش  دـھاوخ  رثایب  ای  میرحت  مینک ، جالع  یوحنهب  ار  یلـصا  لماع  نآ  میـسانشب و 

؛ میاهدرک هدمع  نامدوخ  داصتقا  رد  نامدوخ و  یگدنز  رد  ار  تفن  ام  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دھدیم ، رازآ  ار  ام  نیا  دراذگب و 

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

ناـسنا تسیچ ؟ زا  یـشان  اھبیـسآ  نیا  تسا ؛ هدـش  دراو  اـم  نوگاـنوگ  لـئاسم  هب  اـم ، داـصتقا  هب  مـیرحت  زا  ییاھبیـسآ  میدـید و  همدـص  مـیرحت  زا  اـم  دـییامرفب  ضرف 

یداصتقا نادیم  نتم  رد  مدرم  روضح  مدع  زا  یشان  رتشیب  ای  الثم ؛ تسا  تفن  هب  ام  یگتسباو  زا  یشان  رتشیب  اھبیسآ  نیا  دنیبیم  دنک ، یفاکشوم  تسرد  هچنانچرگا 

رثایب ای  میرحت  مینک ، جالع  یوحنهب  ار  یلصا  لماع  نآ  میسانشب و  ار  یلصا  لماع  مینک و  هاگن  ام  رگا  تسا . اھنیا  زا  یـشان  رتشیب  داصتقا ؛ ندرک  یتلود  ینعی ] ، ] تسا

رد ار  تفن  ام  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دـھدیم ، رازآ  ار  ام  نیا  دراذـگب و  ام  تفن  یور  تسد  الثم  دـنک و  میرحت  ار  ام  دـناوتیم  نمـشد  هکنیا  دـش . دـھاوخ  رثامک  ای  دـش  دـھاوخ 

هک تسا  نیا  رطاخهب  دـنریگیم ، رارق  میرحت  دروم  یتلود  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  دـنکیم ، دروخرب  تلود  اب  یتقو  هکنیا  میاهدرک ؛ هدـمع  نامدوخ  داصتقا  رد  نامدوخ و  یگدـنز 

روطنیمھ هک  بالقنا  لیاوا  رد  میدرک  هک  یتاھابتشا  نآ  مینکب . دراو  ار  یمدرم  نوگانوگ  یاھتسد  یداصتقا ، یهصرع  رد  میتسناوتیم  ام  دنتلود . هب  قلعتم  اھهاگتـسد  نیا 

؛ تسا اھزیچ  نیمھ  شاهجیتن  بخ  تلود ، هب  میدرپس  ام  مھ  ار  یگدـنز  کچوک  یئزج  یاھزیچ  دـشاب و  تلود  رایتخا  رد  قلعتم و  تسیاب  زیچهمھ  هکنیا  رب  میدرک  رارـصا 

. درک جالع  یتسیاب  ار  اھنیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یتقو دنتـسین . عناق  مک  دح  هب  اھنآ  دیھدب ، قنور  ار  داصتقا  نتفر ، اھنآ  راب  ریز  اب  دنھدب و  قنور  ار  امـش  داصتقا  دنیایب  اھنآ  ات  دیتسـشن  یجراخ  یاھتردق  دیما  هب  هک  یتقو 

هب هنافساتم  ناشدوخ  یاهقطنم  یدایا  یھارمھ  اب  ربکتسم  یاھتردق  ناھگان  تفن ؛ تمیق  شھاک  لثم  یاهلئسم  کی  اب  دیوشیم  هجاوم  نوریب ، هب  دینکیم  هاگن  امش  هک 

یتقو تسا . نیا  دشاب ، نوریب  هب  هاگن  یتقو  یلکشم ؛ نینچ  کی  اب  دیوشیم  هجاوم  امش  دنناسرب ؛ فصن  زا  رتمک  یھاگ  فصن و  هب  ار  تفن  تمیق  هک  دنـسریم  هجیتن  نیا 

. تسین روجنیا  رگید  دیدرک ، نورد  هب  هاگن  امش 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هب رظان  متفگ ، ینارنخـس  رد  مدرک و  ضارتعا  تفن  هب  نامداصتقا  ندوب  هتـسباو  هب  عجار  شیپ  یدـنچ  نم  هکنیا  تسا . یـشورفماخ  شھاک  تضھن  مزال ، یاـھراک  زا  یکی 

مھ دننک ؛ افیا  شقن  دـنناوتیم  اھکناب  درک . داجیا  هدوزفا  شزرا  دـیاب  دورب ؛ نیب  زا  یلکب  هکنیا  ات  دـنک ، ادـیپ  شھاک  جـیردتب  یـشورفماخ  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  تسا . نیا 

صاخ یاھهویـش  اب  روشک  رـساترس  رد  اھکناب  زا  یـضعب  دریگب . رارق  دـیاب  روشک  یکناب  دـشرا  نالوئـسم  هجوت  دروم  نیا  هدـننک ؛ بیرخت  شقن  مھ  هدـننک و  کـمک  شقن 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 10 
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. دننک بیرخت  دنناوتیم  ای  دننکب و  کمک  دنناوتیم  اھکناب  دندرک ؛ دوبان  دندناشک ، یلیطعت  هب  ار  طسوتم  کچوک و  یداصتقا  یاھهاگنب  زا  یخرب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نورد یاھتیفرظ  زا  دـیاب  ار  داصتقا  تفرـشیپ  ام  هک  دـیوگیم  هاگن  کی  دراد ؛ دوجو  داصتقا  تفرـشیپ  یداـصتقا و  قنور  هب  هاـگن ...  روج  ود  ناـمروشک  داـصتقا  هب  نـالک  هاـگن  رد 

نیا زا  تسا ؛ هدـشن  هدافتـسا  تسرد  اـی  تسا  هدـشن  هدافتـسا  اـی  اـھتیفرظ  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یداـیز  رایـسب  یاـھتیفرظ  مینکب . نیماـت  مدرم  نورد  روـشک و 

دیوگیم تسا ؛ اھزرم  زا  نوریب  کمک  زا  هدافتـسا  اب  داصتقا  تفرـشیپ  هب  هاگن  روشک  داصتقا  هب  مود  هاـگن  . هاـگن کـی  نیا  ازنورد .... داـصتقا  ینعی ] [ ؛ مینک هدافتـسا  اـھتیفرظ 

یاھـشخب رد  ار  ربکتـسم  یاھتردـق  لیمحت  دـنک ، ادـیپ  قنور  داصتقا  ات  مییایب  رانک  ربکتـسم  نـالف  اـب  دوشب ، تسرد  اـم  داـصتقا  اـت  میھدـب  رییغت  ار  ناـمیجراخ  تساـیس 

طلغ و الماک  هاگن  کی  مود  هاگن  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  هب  روشک  طیارـش  . ... تسا مود  هاگن  مھ  نیا  دنک ؛ ادیپ  قنور  نامداصتقا  ات  میریذپب  نوگانوگ  لئاسم  نوگانوگ و 

دیما هب  هک  یتقو  امـش  ینعی  هاگن ؛ نیا  ندوب  طلغ  رب  تسا  ینقتم  مکحم و  لـیلد  دوشیم ، لاـمعا  ناریا  تلم  هیلع  زورما  هک  ییاـھمیرحت  نیمھ  تسا . هدـیافیب  میقع و 

هاگن امـش  هک  یتقو  دنتـسین . عناق  مک  دـح  هب  اھنآ  دـیھدب ، قنور  ار  داصتقا  نتفر ، اھنآ  راب  ریز  اب  دـنھدب و  قنور  ار  امـش  داصتقا  دـنیایب  اھنآ  ات  دیتسـشن  یجراخ  یاھتردـق 

هجیتن نیا  هب  هنافـساتم  ناشدوخ  یاهقطنم  یدایا  یھارمھ  اب  ربکتـسم  یاھتردق  ناھگان  تفن ؛ تمیق  شھاک  لثم  یاهلئـسم  کی  اب  دـیوشیم  هجاوم  نوریب ، هب  دـینکیم 

هاگن امش  یتقو  تسا . نیا  دشاب ، نوریب  هب  هاگن  یتقو  یلکشم ؛ نینچ  کی  اب  دیوشیم  هجاوم  امش  دنناسرب ؛ فصن  زا  رتمک  یھاگ  فصن و  هب  ار  تفن  تمیق  هک  دنـسریم 

. دننک تیوقت  ام  مدرم  رد  ار  مود  هاگن  نیمھ  دنھاوخیم  ربکتسم  یاھتردق  یاسور  اھیجراخ و  .... تسین روجنیا  رگید  دیدرک ، نورد  هب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

دیاب یتباث  صخـشم و  یراذگفدھ  دسریمن . هجیتن  هب  دیـسر ؛ دـھاوخ  یگهرمزور  هب  راک  دـنورب ، شیپ  دـننک و  تکرح  یتلود  نالوئـسم  یراذـگفدھ  نودـب  یراک  رھ  رد  رگا 

دروم داصتقا  فدھ  ناونعهب  دیاب  نیا  زا  دعب  هک ....  یزیچ  نآ  هدنب  رظن  هب  دننک . جیسب  ار  تاناکما  یهمھ  ار و  اھهاگتسد  یهمھ  فدھ ، نآ  تمسهب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو 

رد هک  ینالوئسم  یهمھ  زا  دوشب . جیسب  یلخاد  دیلوت  تیوقت  یارب  دیاب  همھ  یوس  زا  اھشالت  یهمھ  یلخاد . دیلوت  یور  رب  یراذگهیامرـس  زا  تسا  ترابع  دشاب ، هجوت 

شھاک تضھن  مزال ، یاھراک  زا  یکی  ... دـننک کـمک  یلخاد  دـیلوت  تیوقت  یهلئـسم  هب  هک  دوشب  هبلاـطم  دـیاب  مدرم  داـحآ  یهمھ  زا  دـنراد و  تیلاـعف  یداـصتقا  یاـھهنیمز 

. درک داجیا  هدوزفا  شزرا  دیاب  دورب ؛ نیب  زا  یلکب  هکنیا  ات  دنک ، ادیپ  شھاک  جیردتب  یشورفماخ  هک  مینک  یراک  دیاب  ام  تسا .... یشورفماخ 

ماظن  / ٠٢/٠۴/١٣٩۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

میرحت نیا  تسا ؟ تصرف  یدب -  نیا  هب  زیچ  میرحت -  روطچ  تسا ؛ تصرف  میرحت  روطچ  هک  دننک  بجعت  اھیضعب  هک  دشابن  روجنیا  مینادیم . تصرف  ام  ار  اھمیرحت  نیا  دوخ 

دراو نوریب  زا  ار  زیچ  همھ  هکنیا  میـشاب ؛ یلخاد  یاھتیفرظ  لابند  میـشیدنیب ، ناـمدوخ  یلخاد  یورین  هب  اـم  دـش  بجوم  میرحت  نیا  میدرگرب ؛ ناـمدوخ  هب  اـم  دـش  بجوم 

زونھ هدـش و  ام  روشک  ریگنابیرگ  لکـشم  نیا  بالقنا  زا  لبق  زا  هنافـساتم  هک  تسا  لکـشم  نیرتگرزب  هیلب و  نیرتدـب  ام  روشک  لثم  یروشک  کی  یارب  تفن ، لوپ  اب  مینک 

. مینک عطق  ار  نیا  یتسیاب  هک  دراد  همادا  یدایز  دودح  ات  مھ 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ام هک ] تسا  نیا   ] هدـش شرازگ  نم  هب  هچنآ  میرواین )! هدازتمعن  یاقآ  یور  راشف  مھ  یلیخ   ) هتـشذگ تقو  رگید  اھتنم  ماهدرک ، تشاددای  اجنیا  هدـنب  مھ  ار  ندـعم  شخب 

اھلاس نم  میناوتب . ام  یتسیاب  اعقاو  ینعی  مینک ؛ تفن  نیزگیاج  دیاب  ار  ندعم  ام  دصرد ! هدزناپ  مینکیم ؛ لاصحتـسا  میراد  ار  روشک  یندعم  تیفرظ  زا  دصرد  هدزناپ  رثکادـح 

یرتشم دوبمک  زا  هن  میدنبب ؛ ار  نامدوخ  تفن  یاھهاچ  رـس  میناوتب  میدرک ، هدارا  تقو  رھ  هک  مینکب  یراک  دیاب  ام  متفگ . تقونآ  تلود  رد  شیپ - لاس  تسیب  دـیاش   - شیپ

رارق  ] نیزگیاج دیاب  تفن  یارب  میتفیب ؛ رکف  هب  یتسیاب  اعقاو  ام  بخ  میسرب . اجنیا  هب  دیاب  میسرتب ؛ تفن  یاھب  لوپ  نتشادن  زا  هن  میـسرتب ، رازاب  نتـشادن  زا  هن  میـسرتب ،

یتقو زا  رالد ! لھچ  هب  دیایب  رالد  دص  زا  ناھگان  تفن  هک  دوشیم  بجوم  رگیدمھ ، اب  هقطنم  ثیبخ  رـصانع  اھتردق و  یهراشا  کی  هدرک ! ادیپ  یعـضو  هچ  تفن  دینیبیم  داد .]

یگدنز نارذگ  روشک و  داصتقا  تشونرـس  وزج  ار  نیا  دـناوتیمن  مدآ  تسین ؛ نانیمطا  لباق  نیا  بخ ، هدیـشک ؟ لوط  هام  دـنچ  رگم  الاح ، ات  لزنت  هدرک  عورـش  رالد  دـص  زا  هک 

زا رتشیب  تسا . نارگید  لام  شرتشیب  دمآرد  مھ  تسا ، نارگید  تسد  شرایتخا  مھ  اما ] ، ] تسا ام  لام  تفن  یزیچ . نینچ  کی  هب  دـنک  طوبرم  ار  نآ  و  دـنادب ]  ] روشک کی 

ار نامتفن  ام  دریگیم . نالف  دریگیم و  تایلام  هک  دنکیم ، هدافتسا  دراد  رگید  یاج  رد  ای  اپورا  رد  تفن  یهدننکدراو  تلود  نآ  مینکیم ، هدافتـسا  تفن  تارداص  زا  ام  هک  یردقنآ 

یهلماـعم هچ  نیا  تفن . شورف  زا  تسا  اـم  تلود  زا  رتـشیب  اـھتلود  نآ  یهدافتـسا  دریگیم . لوـپ  شدوـخ  مدرم  زا  اـم و  زا  دریگیم  ار  تفن  وا  میریگیم ؛ لوـپ  میھدـیم ، میراد 

تارداص و شیازفا  رامآ  ام  هک  یتقونآ  موشیمن  لاحشوخ  لد  هت  زا  اعقاو  نم  اما  میرادن  یاهراچ  مینک ، دیلوت  ار  تفن  هتبلا  میروبجم  ام  ییاھاج  کی  بخ  تسا . ینارسخرپ 

اھنیزگیاج نیرتھب  زا  یکی  مینک ، ادیپ  نیزگیاج  میھاوخب  رگا  نیاربانب  مینکب . ادیپ  نیا  یارب  نیزگیاج  دیاب  ام  هک  منکیم  رکف  نیا  هب  هشیمھ  میونـشیم ؛]  ] ار دیلوت  شیازفا 

. تسا نداعم 

هداعلاقوف یاھگنس  ناسارخ ، بونج  رد  ای  نامرک  ناتسا  رد  میراد . ام  یـشزرااب  نداعم  مینک . زیھرپ  تدشب  نداعم  یـشورفماخ  زا  یتسیاب  مھ  نداعم  دروم ] رد   ] تقونآ

انایحا دـنربب ، ربارب  هد  دـنچ  ار  شاهدوزفا  شزرا  دـننک و  لیدـبت  دـعب  اـھنآ  هک  اـیلاتیا  میتسرفب  مینکب ، یاهعفد  کـی  روطنیمھ  ار  گنـس  نیا  اـم  هکنیا ] . ] دراد دوجو  یـشزرااب 

رظنهب و  تسا . هلئـسم  کی  مھ  نیا  نیاربانب ، دوشب . یزیچ  نینچکی  هک  دیآیم  شروز  یلیخ  مدآ  ام ، روشک  لخاد  دننک  رداص  دنتـسرفب و  ار  اھنآ  مھ  ام  دوخ  یارب  یھاگ 

هک دـننکیم  راـھظا  لـیبق  نیا  زا  یدارفا  اھرادناتـسا و  دـش ، شرازگ  نم  هب  هک  روـطنآ  مھ  اھناتـسا  و  تسا . مـھم  یـصوصخ  شخب  یهلئـسم  مـھ  ندـعم  یهیـضق  رد  نـم 

. رگید یاھاج  یضعب  رد  ندعم و  یهیضق  رد  دننک  دراو  ار  یصوصخ  شخب  دنناوتیم 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یکی  هک  تسا  روـشک  یـساسا  لـئاسم  دـنامیم ، یقاـب  هچنآ  دوـشیم ، ماـمت  عـطقم  نیا  تسا ، صاـخ  عـطقم  کـی  لاـم  تسا ، یعطقم  یهلئـسم  کـی  تاـباختنا 

دـنک و دراو  راشف  روشک  رب  داصتقا  قیرط  زا  دـناوتن  نمـشد  هک  یداصتقا  راک  یهعومجم  رد  داصتقا ، ورملق  رد  روشک  یزاسمواقم  تسا ؛ روشک  داصتقا  یهلئـسم  لـئاسم ،

هب دیآیم  رالد  دص  زا  تفن  هک  یزور  نآ  مینکب ، تیوقت  ار  نامیلخاد  دـیلوت  رگا  ام  میـشابن ، تفن  هب  یهتـسباو  رگا  ام  دـنک . لیمحت  ار  شدوخ  یهدارا  شدوخ و  یهتـساوخ 

عونمم دنکیم ، دودـحم  ار  الاک  نالف  تادراو  نمـشد  هک  یتقونآ  میربب ، نیب  زا  ار  دوکر  میھدـب ، قنور  ار  یلخاد  دـیلوت  میناوتب  رگا  ام  دزرلیمن . نامنت  رگید  رالد ، دـنچوتسیب 

ناوارف و تاناکما  اب  میراد  یروشک  میراد ، لصفراھچ  گرزب و  روشک  کی  ام  تسا ؛ یگرزب  روشک  روشک ، درک . تیوقت  دیاب  ار  ینورد  داصتقا  میروآیمن . وربا  هب  مخ  ام  دنکیم ،

ام ایند  یاھروشک  رد  ار  اھهدرکلیـصحت  مقر  نیرتشیب  زا  یکی  هزیگنارپ . ناوج ، دـمآراک ، دادعتـسااب ، یناـسنا  یورین  تسا ؛ اـم  یناـسنا  یورین  مھ  اـم  تاـناکما  نیرتمھم 

یمک زیچ  یناسنا  یورین  نیا  میتسھ . ایند  لوا  روشک  شـش  جنپ  راھچ  وزج  یملع  یاھهتـشر  زا  یرایـسب  رد  میراد ؛ ام  ار  ایند  نیـسدنھم  مقر  نیرتشیب  زا  یکی  میراد ؛

عباـنم نیا  روشک ، فلتخم  یاـھاج  رد  فلتخم  یاـھمیلقا  فلتخم ، لوصف  نیا  عیـسو ، نیمزرـس  نیا  تقونآ  تسا ؛ روشک  کـی  یارب  تفرـشیپ  عـبنم  نیرتـالاب  نیا  تسین ؛

ار ناتدوخ  داصتقا  امـش  یتقو  مینک . مواقم  داصتقا  ار  نامدوخ  داصتقا  هک  دشخبیم  ار  تردق  نیا  ام  هب  هک  تسا  یتاناکما  همھ  اھنیا  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یمیظع 

وربا هب  مخ  یداصتقا  میرحت  زا  یداصتقا ، راشف  زا  امـش  دـندید  یتقو  دنـشکیم ؛ ار  امـش  تنم  دـنیآیم  دـننک ، میرحت  ار  امـش  هکنیا  یاج  هب  نارگید  دـیدرک ، مواقم  نورد  رد 

. تسا یاهدیافیب  راک  هک  دنمھفیم  دننک ؛ میرحت  دننکیم  طلغ  رگید  تقونآ  دیوشیمن ، تسکش  لوبق  هب  روبجم  دینکیمن ، ینیشنبقع  دیروآیمن ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 11 
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قیرط زا  دـناوتن  نمـشد  هک  یداـصتقا  راـک  یهعومجم  رد  داـصتقا ، ورملق  رد  روشک  یزاـسمواقم  تسا ؛ روشک  داـصتقا  یهلئـسم  روشک ،] یـساسا   ] لـئاسم نیا  زا  یکی 

نآ مینکب ، تیوقت  ار  نامیلخاد  دـیلوت  رگا  ام  میـشابن ، تفن  هب  یهتـسباو  رگا  ام  دـنک . لـیمحت  ار  شدوخ  یهدارا  شدوخ و  یهتـساوخ  دـنک و  دراو  راـشف  روشک  رب  داـصتقا 

. دزرلیمن نامنت  رگید  رالد ، دنچوتسیب  هب  دیآیم  رالد  دص  زا  تفن  هک  یزور 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکشم راچد  مدرم  دننک ؛ ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فادھا  زا  یکی  تسا . مدرم  تالکشم  لح  یداصتقا و  تفرـشیپ  رگید ، یهلئـسم  کی 

نیا هکنیا  یارب  دـننکیم  میرحت  دنـشاب .]  ] تالکـشم راچد  مھ  مدرم  مینزب ، فرح  روطنیمھ  ام  دـشاب ؛ یداصتقا  نوگاـنوگ  تالکـشم  دـشاب ، دوکر  دـشاب ، یراـکیب  دنـشاب ؛

یراک ام  هک  تسا  نیا  ام  رھزداپ  مینک ؟ راک  هچ  لباقم  رد  دیاب  ام  دوشن . فرطرب  تالکـشم  نیا  هک  دنرادیمرب  یروج  دنرادیمرب ، رھاظب  هک  مھ  ار  میرحت  دتفیب و  قافتا  اھراک 

. تسا روشک  رادـتقا  لماوع  زا  مھ  نیا  میاهتفگ . میاهتفگ و  میاهتفگ و  اھراب  هک  یتمواقم » داصتقا   » ناـمھ ینعی  دوشب ،]  ] رادـیاپ مواـقم و  یوق ، داـصتقا  داـصتقا ، هک  مینک 

اھنیا رب  دوشیمن  رگید  دـننکیم و  ادـیپ  راـبتعا  مھ  شمدرم  دـننکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شنیلوئـسم  دـنکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شلوپ  دـشاب ، هتـشاد  یوق  داـصتقا  هک  یروـشک 

نییاپ الاب  تفن و  تسایـس  مینک . مک  جـیردتب  دـیاب  ار  نیا  مینک و  ادـج  جـیردتب  تفن  هب  ندوب  هتـسباو  تفن و  ندـیکم  نیا  زا  ار  نامدوخ  دـیاب  هک  میاهتفگ  اھراب  درک . لـیمحت 

ماکحتـسا ار ] نآ  هک   ] مینک یروج  مینک ، مواـقم  ار  روشک  داـصتقا  میناوـتب  دـیاب  تسا . نارگید  تسد  شراـیتخا  اـما  تسا  اـم  لاـم  تفن  تسا ؛ نارگید  تسد  تفن ، ندـش 

. تسا رادتقا  لماوع  زا  یکی  نیا  میشخبب .

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ تالکـشم  دـشاب ، دوکر  دـشاب ، یراکیب  دنـشاب ؛ تالکـشم  راـچد  مدرم  دـننک ؛ ادـج  ماـظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  اـھمیرحت  زا  نانمـشد ]  ] اـھنآ فادـھا  زا  یکی 

، دـنرادیمرب رھاظب  هک  مھ  ار  میرحت  دـتفیب و  قافتا  اھراک  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  میرحت  دنـشاب .]  ] تالکـشم راـچد  مھ  مدرم  مینزب ، فرح  روطنیمھ  اـم  دـشاب ؛ یداـصتقا 

[، دوشب  ] رادیاپ مواقم و  یوق ، داصتقا  داصتقا ، هک  مینک  یراک  ام  هک  تسا  نیا  ام  رھزداپ  مینک ؟ راک  هچ  لباقم  رد  دیاب  ام  دوشن . فرطرب  تالکـشم  نیا  هک  دـنرادیمرب  یروج 

شزرا مھ  شلوپ  دـشاب ، هتـشاد  یوق  داصتقا  هک  یروشک  تسا . روشک  رادـتقا  لماوع  زا  مھ  نیا  میاهتفگ . میاهتفگ و  میاهتفگ و  اھراب  هک  یتمواقم » داصتقا   » نامھ ینعی 

ندیکم نیا  زا  ار  نامدوخ  دیاب  هک  میاهتفگ  اھراب  درک . لیمحت  اھنیا  رب  دوشیمن  رگید  دننکیم و  ادـیپ  رابتعا  مھ  شمدرم  دـننکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شنیلوئـسم  دـنکیم ، ادـیپ 

اما تسا  اـم  لاـم  تفن  تسا ؛ نارگید  تسد  تفن ، ندـش  نییاـپ  ـالاب  تفن و  تسایـس  مینک . مک  جـیردتب  دـیاب  ار  نیا  مینک و  ادـج  جـیردتب  تـفن  هـب  ندوـب  هتـسباو  تـفن و 

. میشخبب ماکحتسا  ار ] نآ  هک   ] مینک یروج  مینک ، مواقم  ار  روشک  داصتقا  میناوتب  دیاب  تسا . نارگید  تسد  شرایتخا 

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

میروآیمرد و هاچ  زا  دنک ، دیلوت  یاهدوزفا  شزرا  هکنیا  نودب  هک  یتفن   - روشک تفن  دمآرد  زا  هک  تسا  نیا  یلم  یهعسوت  قودنص  یانعم  تسیچ ؟ یلم  یهعـسوت  قودنص 

یکدنا لاس  رھ  دصرد ، تسیب  نیا  رب  دعب  دصرد ، تسیب  لوا  میتفگ  دوشب . مک  تفن  هب  روشک  داصتقا  یگتسباو  هک  دوشب  هتشاذگ  رانک  یدصرد  کی  لاسرھ  میـشورفیم -

هب یگتسباو  زا  روشک  هک  یلم  یهعسوت  قودنص  رد  دشیم  یرادهگن  ینعی  و ....] ، ] مینکب هفاضا  دوب  انب  نونکات  ار  اھدصرد  هس  نیا  رگا  دوشیم ؛ هفاضا  دصرد  هس  ینعی ] ]

گرزب و تصرف  کی  روشک  یارب  نیا  هک  دش  دھاوخ  ادج  روشک  داصتقا  زا  یلکب  تفن  رگید ، لاس  دنچ  فرظ  رد  دورب ، شیپ  یتقو  نیا  و  درکیم . ادیپ  تاجن  هزادـنا  نیا  هب  تفن 

یاھروشک تسد  مھ  تفن  رایتخا  تسا ؛ تفن  هب  یهتسباو  ناشداصتقا  هک  تسا  نیا  رگید ، یاھروشک  زا  یـضعب  ام و  روشک  یاھیتخبدب  زا  یکی  تسا . میظع  زوف  کی 

عقاو رد  دـنروآیم ؛ نییاـپ  دـنربیم ، ـالاب  دـنراذگیم ، تـمیق  هـک  دنتـسھ  اـھنآ  تـسا ؛ یناـھج  یاھتردـق  تـسد  تـسا ، اھهدننکفرـصم  تـسد  تـسین ، تـفن  یهدـننکدیلوت 

تفرـشیپ اعطق  روشک  نیا  دشاب ، مھ  تفن  یاراد  دنکب و  ادج  تفن  زا  ار  شدوخ  داصتقا  دناوتب  یروشک  رگا  تسا . لعفنم  اھتردق  لباقم  رد  دروم ، نیا  رد  تفن  یهدـننکدیلوت 

. دمآ دوجو  هب  روظنم  نیا  هب  یلم  یهعسوت  قودنص  نیا  درک . دھاوخ  رباربدنچ 

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

تفن زا  ار  داصتقا  دـیاب  دـندوزفا : یمدرم » دـلوم و  داـصتقا   » هب یتفن » یتنار و  داـصتقا   » زا روشک  یداـصتقا  یریگتھج  رییغت  ترورـض  رب  دـیکات  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدرک ار  راک  نیا  تفن ، نودب  یاھروشک  یخرب  هک  هنوگنامھ  تسا ، ریذپققحت  روشک  یناسنا  یورین  اھتیفرظ و  تاناکما ، هب  هجوت  اب  مھم  فدھ  نیا  مینک و  صالخ 

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

مھ نالا  تسا . لاغتـشا  لاس  لاسما  تسا . شیاھیلوا  نآ  اھنیا  قاچاق ؛ زا  یریگولج  تادراو ، عنم  یلخاد ، دیلوت  دنریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  یداصتقا ، نالوئـسم 

ادیپ شیازفا  دیاب  اھتیلاعف  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دـیلوت  یهنیمز  رد  لاغتـشا و  یهنیمز  رد  هتـشذگ . لاس  زا  یمین  زا  شیب  ینعی  میتسھ ؛ هامرھم  مود  یهمین  رد  عقاورد  ام 

ات دـننک  ناربج  دـیاب  تشذـگ ؛ تقو  میدوب ، اھفرح  نیا  یتاباختنا و  یاھفرح  تاباختنا و  راـتفرگ  یتدـم  کـی  دوشب . ناربج  دـیاب  اھیگدـنامبقع  دوشب ، فعاـضم  دـیاب  دـنک ؛

وا هب  یرابتعا  نوچ  یجراخ ؛ راذگهیامرـس  راک  هب  میدـنبیمن  لد  اما  مییوگیم  دـماشوخ  ام  یجراخ  راذگهیامرـس  هب  متفگ ، نم  هنیمز . نیا  رد  میـسرب  ییاج  کی  هب  میناوتب 

اھتنم دننکب  مھ  یراذگهیامرس  دنیایب ، یجراخ  یاھراذگهیامرـس  ام . یارب  دنکیم  تسرد  لکـشم  یاهثداح ، کی  رطاخهب  ادرف  دیآیم ، زورما  یجراخ  راذگهیامرـس  تسین .

تسا و یبوخ  نشور و  یاھراک  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  مھ  یلوا  یاھراک  تسا و  دایز  تسین ، مک  یلخاد  یاھتیفرظ  دـشاب . یلخاد  لئاسم  هب  دـیاب  روشک  داـصتقا  یهیکت 

ار هیامرـس  روطنیمھ  ینعی   - تسا روحمعبنم  داصتقا  تسا ، یتفن  داصتقا  نامداصتقا  ام  هک  تسا  یتسرد  قطنم  مھ  قطنم  نیا  دـندرک . هراـشا  مھ  یراتـس  رتکد  یاـقآ 

ینامتخاس یاھگنـس   - میراد هک  مھ  ار  یایتمیق  یاھگنـس  یتح  ام  هدوزفا . شزرا  رب  دوشب  ینتبم  دیاب  دنکب ؛ ادـیپ  رییغت  دـیاب  نیا  رگید - تسا  هیامرـس  روخب ؛ شورفب و 

اھهنیمز نیا  رد  ام  یارزو  نیا  زا  یـضعب  تسا و  یبیجع  یلیخ  زیچ  نیا  هک  دوشیم  رداص  جراخ  هب  هدشنهدامآ  روطنیمھ  شیاھیلیخ  دراد - دوجو  روشک  رد  هک  یایتمیق 

. دناهدرک یھاتوک  اعقاو 

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

 ... تسا یبوخ  نشور و  یاھراک  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  مھ  یلوا  یاھراک  تسا و  دایز  تسین ، مک  یلخاد  یاھتیفرظ  دشاب . یلخاد  لئاسم  هب  دـیاب  روشک  داصتقا  یهیکت 

- رگید تسا  هیامرـس  روخب ؛ شورفب و  ار  هیامرـس  روطنیمھ  ینعی   - تسا روحمعبنم  داـصتقا  تسا ، یتفن  داـصتقا  ناـمداصتقا  اـم  هک  تسا  یتسرد  قطنم  قطنم .... نیا 

. هدوزفا شزرا  رب  دوشب  ینتبم  دیاب  دنکب ؛ ادیپ  رییغت  دیاب  نیا 

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

داصتقا هک  منک  هراشا  تسا ، مدرم  تشیعم  داصتقا و  یهلئـسم  روشک ، یـساسا  لئاسم  زا  یکی  زورما  هکنیا  تبـسانمهب  نم  تسا . مھم  تینما  فلتخم ، یاھهنیمز  رد 

یاـھنارود زا  اـم  یهدـنامزاب  لکـشم  اـم ، یخیراـت  لکـشم  اـم ، لکـشم  دوشب . هداـھن  ینما  داـینب  کـی  رب  یتسیاـب  مھ  روشک  یداـصتقا  یاـنب  تسا ؛ تینما  دـنمزاین  مھ 

؛ میـشاب هتـشاد  دایز  اھنارود ، یهمھ  رد  ار  تینما  یهغدـغد  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  ام  هک  تسا  هدـش  بجوم  نیا  تسا ؛ تفن  هب  ام  داـصتقا  یگتـسباو  یتوغاـط ،

داـصتقا رد  تفن  روـحم  رب  زیچ  همھ  یتـقو  دادـن . ار  اـم  لوـپ  تفن  یرتـشم  نـالف  دـش ، لکـشم  تفن  دـمآوتفر  دـش ، عوـنمم  تفن  شورف  دـش ، داـیز  دـش ، مک  تفن  تمیق 

تینما تیمھا  اما  تسین ، یداصتقا  طیحم  یماظن ، طیحم  ولو  هکنیا  رطاخهب  متفگ  اجنیا  رد  ار  هلمج  نیا  دوشب . نما  یتسیاب  مھ  داصتقا  تسا ؛ نمااـن  داـصتقا  دـخرچیم ،

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 12 
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. درادن یطابترا  یھاپس  یشترا و  سابل  یزابرس و  توسک  هب  رھاظلایلع  هک  داصتقا  یهلئسم  یارب  یتح  دوشب ؛ مولعم  اھشخب  یهمھ  یارب 

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

نیرتگرزب زا  یکی  نیا  تسا ، تفن  هب  یکتم  اـم ، داـصتقا  هکنیا  اـما  اـم ، قـح  رد  تسا  ادـخ  تمعن  تفن ، نـیا  تـسا . تـفن  هـب  روـشک  ندوـب  یکتم  اـم ، تالکـشم  زا  یکی 

رایتخا دشاب . ام  تسد  تفن  رایتخا  دشابن ، تفن  تسد  ام  رایتخا  مینکب ؛ روشک  داصتقا  زا  لقتسم  ار  تفن  هک  مینکب  یشالت  مینک ، یراک  دیاب  تسا . ام  روشک  تالکـشم 

نیا زا  میرخب ، ینالف  زا  دـیابن  دـنیوگیم  یھاگ  دـنرخیم ، یھاگ  دـننکیم ، میرحت  یھاگ  دـننکیم ، نیعم  هک  دـنرگید  یاھتردـق  ار  تفن  تمیق  نوچ ]  -] دـش تفن  تسد  رگا  اـم 

روشک رد  راک  نیا  امتح  دیاب  هرخالاب  اما  تسھ ؛ مھ  یراوشد  رایسب  راک  هتبلا  هک  مینک  صالخ  یتفن  داصتقا  زا  ار  نامدوخ  دیاب  ام  دراد . دوجو  تالکـشم  نیا  میرخب - روشک 

. دریگب ماجنا 

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

نیرتگرزب زا  یکی  نیا  تسا ، تفن  هب  یکتم  اـم ، داـصتقا  هکنیا  اـما  اـم ، قـح  رد  تسا  ادـخ  تمعن  تفن ، نـیا  تـسا . تـفن  هـب  روـشک  ندوـب  یکتم  اـم ، تالکـشم  زا  یکی 

رایتخا دشاب . ام  تسد  تفن  رایتخا  دشابن ، تفن  تسد  ام  رایتخا  مینکب ؛ روشک  داصتقا  زا  لقتسم  ار  تفن  هک  مینکب  یشالت  مینک ، یراک  دیاب  تسا . ام  روشک  تالکـشم 

نیا زا  میرخب ، ینالف  زا  دـیابن  دـنیوگیم  یھاگ  دـنرخیم ، یھاگ  دـننکیم ، میرحت  یھاگ  دـننکیم ، نیعم  هک  دـنرگید  یاھتردـق  ار  تفن  تمیق  نوچ ]  -] دـش تفن  تسد  رگا  اـم 

روشک رد  راک  نیا  امتح  دیاب  هرخالاب  اما  تسھ ؛ مھ  یراوشد  رایسب  راک  هتبلا  هک  مینک  صالخ  یتفن  داصتقا  زا  ار  نامدوخ  دیاب  ام  دراد . دوجو  تالکـشم  نیا  میرخب - روشک 

. دریگب ماجنا 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک یردقهب  یتسیاب  اھنآ  دننزب ، همطل  یمالـسا  یروھمج  تفن  شورف  هب  دنتـسناوت  اھییاکیرمآ  هچنانچ  رگا  الاح  ینعی  دـنک ؛ نیمـضت  ار  ناریا  تفن  لماک  شورف  دـیاب  اپورا 

هب تلود  تسا  نکمم  تلود ؛ یاھتسایس  هب  دراد  یگتـسب  نیا   - مینک لابقتـسا  تفن  نتخورف  مک  زا  ام  دوخ  تسا  نکمم  دننکب ؛] یرادیرخ   ] دھاوخیم یمالـسا  یروھمج 

دـشن و نیا  رگا  اما  میـسرب - هجیتن  نیا  هب  تسا  نکمم  دـشاب ، ام  عفن  هب  مینک ، رود  ندوب  یتفن  زا  ار  ناـمدوخ  داـصتقا  میـشورفب و  رتمک  تفن  هچرھ  هک  دـسرب  هجیتن  نیا 

نآ یتسیاب  اعطق  اھییاپورا  درک ، داجیا  یللخ  هار  نیا  رد  اھییاکیرمآ  تکرح  هچنانچ  رگا  میشورفب ، میشورفیم  زورما  هک  یاهزادنا  نامھ  هب  ار  تفن  هک  دش  نیا  رب  میمـصت 

. دننک یرادیرخ  ار  نآ  دیاب  یاهدشنیمضت  وحنهب  دننکب و  ناربج  ار 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیلوئـسم زا  یـضعب  متفگ و  لبق  لاس  تسیب  هدـنب  هک  ار  یفرح  نآ  تسا ؛ ام  داـصتقا  یـساسا  بویع  زا  یکی  ماـخ - تفن  شورف  هب  یلـصا  یهیکت  ینعی   - یتفن داـصتقا 

ار نامتفن  یاھهاچ  رد  میناوتب  میدرک  هدارا  تقورھ  هک  میـسرب  ییاج  هب  یتسیاب  ام  متفگ  هک  دندرک  روبع  نآ  زا  دندز و  یدـنخبل  کی  یروجهچ ! ندرک  هگن  اب  زور  نآ  یاھتلود 

یزیچ نیا  تسناد ؛ دـیابن  دـیعب  ار  نیا  تسا ، نکمم  نیا  و  میتسناوتیم ؛ شاک  یا  دـشاب ؛ ام  رایتخا  رد  نیا  مینکن و  رداص  تفن  هام  هس  میھاوخیم  ام  اقآ ، مییوگب  میدـنبب ،

ریـسا ام  زورما  میـشابن ؛ تفن  ریـسا  ام  دراد . دوجو  اھنیا  یهمھ  یارب  ییاھهار  هن ، اـھفرح ؛ نیا  دـننام  دـنوریم و  تسد  زا  اـھیرتشم  هک  دوشیم  هتفگ  ـالاح  نکمم . تسا 

، تسا نارگید  تسد  شـشورف  ناکما  تسا ، نارگید  تسد  شایراذـگتمیق  اـما ] ، ] تسا اـم  تسد  شدـیلوت  تسین . اـم  تسد  مھ  تفن  میتفن ؛ تشم  یوت  اـم  میتفن ،

کی تفن  تسا . یعطق  تسایـس  کی  نیا  دـشاب ؛ اـم  راـیتخا  رد  دـیاب  تفن  دـشاب ، اـم  ریـسا  دـیاب  تفن  یلو ] ، ] میتفن ریـسا  عقاو  رد  اـم  تسا ؛ نارگید  تسد  هب  شمیرحت 

یهریخذ نیا  ینعی  ار  تفن  هک  میاهدرک  تداع  ام  دش . دـھاوخ  مامت  بخ  اما  دوشب  مامت  هیامرـس  نیا  ات  تشذـگ  دـھاوخ  یاینالوط  یاھلاس  هتبلا  تسا . یلم  یهیامرس 

[ یارب  ] الاح  - ار زاگ  مھ  ار ، تفن  مھ  مینک ؛ تسرد  شیارب  هدوزفا  شزرا  مینک ، راک  القا  بخ  میـشورفیم . یاهدوزفا  شزرا  چـیھ  نودـب  نوریب و  میروآیم  نیمز  ریز  زا  ار  یلم 

ار یگتـسباو  یتسیاب  تسا . ام  یـساسا  تالاکـشا  اھنیا  دوریم - دراد  روجنیمھ  تفن  اما  دوشیم  تسرد  اھنیا  دـننام  یمیـشورتپ و  رد ] هدوزفا  شزرا   ] یرادـقم کـی  زاـگ 

. مینک مک  تفن  هب  زورهبزور 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیلوئـسم زا  یـضعب  متفگ و  لبق  لاس  تسیب  هدـنب  هک  ار  یفرح  نآ  تسا ؛ ام  داـصتقا  یـساسا  بویع  زا  یکی  ماـخ - تفن  شورف  هب  یلـصا  یهیکت  ینعی   - یتفن داـصتقا 

ار نامتفن  یاھهاچ  رد  میناوتب  میدرک  هدارا  تقورھ  هک  میـسرب  ییاج  هب  یتسیاب  ام  متفگ  هک  دندرک  روبع  نآ  زا  دندز و  یدـنخبل  کی  یروجهچ ! ندرک  هگن  اب  زور  نآ  یاھتلود 

یزیچ نیا  تسناد ؛ دـیابن  دـیعب  ار  نیا  تسا ، نکمم  نیا  و  میتسناوتیم ؛ شاک  یا  دـشاب ؛ ام  رایتخا  رد  نیا  مینکن و  رداص  تفن  هام  هس  میھاوخیم  ام  اقآ ، مییوگب  میدـنبب ،

ریـسا ام  زورما  میـشابن ؛ تفن  ریـسا  ام  دراد . دوجو  اھنیا  یهمھ  یارب  ییاھهار  هن ، اـھفرح ؛ نیا  دـننام  دـنوریم و  تسد  زا  اـھیرتشم  هک  دوشیم  هتفگ  ـالاح  نکمم . تسا 

، تسا نارگید  تسد  شـشورف  ناکما  تسا ، نارگید  تسد  شایراذـگتمیق  اـما ] ، ] تسا اـم  تسد  شدـیلوت  تسین . اـم  تسد  مھ  تفن  میتفن ؛ تشم  یوت  اـم  میتفن ،

کی تفن  تسا . یعطق  تسایـس  کی  نیا  دـشاب ؛ اـم  راـیتخا  رد  دـیاب  تفن  دـشاب ، اـم  ریـسا  دـیاب  تفن  یلو ] ، ] میتفن ریـسا  عقاو  رد  اـم  تسا ؛ نارگید  تسد  هب  شمیرحت 

یهریخذ نیا  ینعی  ار  تفن  هک  میاهدرک  تداع  ام  دش . دـھاوخ  مامت  بخ  اما  دوشب  مامت  هیامرـس  نیا  ات  تشذـگ  دـھاوخ  یاینالوط  یاھلاس  هتبلا  تسا . یلم  یهیامرس 

[ یارب  ] الاح  - ار زاگ  مھ  ار ، تفن  مھ  مینک ؛ تسرد  شیارب  هدوزفا  شزرا  مینک ، راک  القا  بخ  میـشورفیم . یاهدوزفا  شزرا  چـیھ  نودـب  نوریب و  میروآیم  نیمز  ریز  زا  ار  یلم 

ار یگتـسباو  یتسیاب  تسا . ام  یـساسا  تالاکـشا  اھنیا  دوریم - دراد  روجنیمھ  تفن  اما  دوشیم  تسرد  اھنیا  دـننام  یمیـشورتپ و  رد ] هدوزفا  شزرا   ] یرادـقم کـی  زاـگ 

. مینک مک  تفن  هب  زورهبزور 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تـسد شـشورف  ناکما  تسا ، نارگید  تسد  شایراذـگتمیق  اما ] ، ] تسا ام  تسد  شدـیلوت  تسین . ام  تسد  مھ  تفن  میتفن ؛ تشم  یوت  اـم  میتفن ، ریـسا  اـم  زورما 

. تسا یعطق  تسایس  کی  نیا  دشاب ؛ ام  رایتخا  رد  دیاب  تفن  دشاب ، ام  ریسا  دیاب  تفن  یلو ] ، ] میتفن ریسا  عقاو  رد  ام  تسا ؛ نارگید  تسد  هب  شمیرحت  تسا ، نارگید 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

، هبخن طاشن ، اب  ناوج ، یورین  نارازھ  هن ، تقو  کی  اما ] [ ؛ دنکیم یزیرهمانرب  روشک  لئاسم  یارب  روجکی  ناسنا  روشک ، رد  دنرادن  دوجو  یرکفتم  لاعف و  یاھزغم  تقو  کی 

ناسنا اھنیا  هب  هجوت  اب  و  تیریدم - تردق  اب  تسین  مزالم  هشیمھ  دنلب  رکف  نوچ   - دنتـسھ تیریدـم  تردـق  یاراد  مھ  یدادـعت  اھنیا  نیب  رد  انیقی  هتبلا  دـنلب و  راکفا  یاراد 

یارب یزیرهمانرب  رد  ناگبخن ]  ] ریثات تسا ؛ یایـساسا  یهتکن  دریگیم و  رارق  مامتھا  دروم  مھ  تھج  نیا  رد  ناگبخن ، هب  هاگن  سپ  دـنک . یزیرهمانرب  روشک  یارب  دـھاوخیم 

طاشناب زوسلد و  لاعف و  هبخن و  رـصانع  ام  رگا  یتمواقم . داصتقا  هیاپشناد ، داـصتقا  لقتـسم ، داـصتقا  هب  یتفن  داـصتقا  لیدـبت  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  یتح  روشک . لـئاسم 

، تسھ روشک  یریگمیمـصت  ماظن  رایتخا  رد  دـنمهقالع ، راکهباپ ، یباسح ، یاھمدآ  یتقو  اـما ] [ ؛ میھدـب رییغت  ار  ناـمداصتقا  هکنیا  یارب  مینکیمن  مادـقا  میـشاب ، هتـشادن 

. رگید دنکیم  مادقا  اعبط 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 13 
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، هبخن طاشن ، اب  ناوج ، یورین  نارازھ  هن ، تقو  کی  اما ] [ ؛ دنکیم یزیرهمانرب  روشک  لئاسم  یارب  روجکی  ناسنا  روشک ، رد  دنرادن  دوجو  یرکفتم  لاعف و  یاھزغم  تقو  کی 

الثم یتح  دـنک .... . یزیرهمانرب  روشک  یارب  دـھاوخیم  ناسنا  اھنیا  هب  هجوت  اب  و   ... دنتـسھ تیریدـم  تردـق  یاراد  مھ  یدادـعت  اھنیا  نیب  رد  انیقی  هتبلا  دـنلب و  راکفا  یاراد 

مینکیمن مادقا  میشاب ، هتشادن  طاشناب  زوسلد و  لاعف و  هبخن و  رصانع  ام  رگا  یتمواقم . داصتقا  هیاپشناد ، داصتقا  لقتسم ، داصتقا  هب  یتفن  داصتقا  لیدبت  دییامرفب  ضرف 

تقو کی  رگید . دـنکیم  مادـقا  اعبط  تسھ ، روشک  یریگمیمـصت  ماظن  رایتخا  رد  دـنمهقالع ، راکهباپ ، یباسح ، یاھمدآ  یتقو  اما ] [ ؛ میھدـب رییغت  ار  ناـمداصتقا  هکنیا  یارب 

؛ مینک هدافتسا  میدرکیم ، هدافتـسا  الاح  ات  هک  روجنیمھ  تفن  یاھهاچ  زا  بخ ، یلیخ  مییوگیم  میرادن ، ار  تفن  یـسدنھم  الثم  یرازفامرن  یرکف و  تاناکما  ام  هک  تسھ 

یتقو میزادنارد ... ؛ تفن  زا  یهدافتـسا  باب  رد  ون  یحرط  میناوتیم  میاهدرک و  یاهداعلاقوف  یاھتفرـشیپ  تفن  الثم  شخب  رد  هلمج  زا  یـسدنھم  شخب  رد  ام  هن ، تقو  کی 

حرطم ار  ایاضق  نامدوخ  نیـصصختم  اب  نامدوخ ، یاھناوج  اب  دییایب  بخ  میتفگ  ام  دندرک ، حرطم  لاس ١٣٩۶ ] ] هتشذگ لاس  ار  یتفن  تالماعم  زا  یهدافتـسا  دیدج  حرط  نیا 

، دیراذگب تلھم  مھ  لاس  ود  دننک ؛ راک  دییوگب  دصرد ؛ تصش  هب  میناسرب  ار  نیا  میھاوخیم  تسا ، دصرد  یس  دینک  ضرف  الثم  تفن  هاچ  زا  ام  لاصحتسا  اقآ ، دییوگب  دینک ،

. دیسر میھاوخ  اجنیا  هب  انیقی  و  دیراذگب ؛ تلھم  مھ  لاس  هس 

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

ار نیا  هک  تسا ؛ تفن  هب  نامروشک  داصتقا  یگتـسباو  عطق  میھدـب ، ماجنا  دـیاب  روشک  یهدـنیآ  روشک و  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  اـم  هک  یایـساسا  یاـھراک  زا  یکی 

ات دننک  یعس  میاهتفگ  نیلوئـسم  هب  هراومھ  مھ  ام  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  و  دناهدرک ؛ رارکت  دناهتفگ و  اھلاس  اھراب ، هکلب ]  ] زورما هن  میھف ، دراو و  یاھنادداصتقا  یهمھ 

مھ دـیدجت  لـباق  هک  ار  ناـمیدوجوم  ار و  یتورث  عقاورد  میـشورفیم ، ار  ماـخ  تفن  میراد  هک  اـم  مینک . ادـج  ماـخ  تفن  شورف  زا  ار  ناـمداصتقا  اـم  تسا ، نکمم  هک  ییاـجنآ 

، درک لامعتسا  یوحنهب  ار  هیامرس  نیا  یتسیاب  تسا ! طلغ  نیا  مینکیم ؛ روشک  یهرادا  فرص  میریگیم ، لوپ  میـشورفیم ، میروآیمرد  نیمز  ریز  زا  دوشیم ، مامت  تسین و 

بخ تسا . یگتـسباو  ام  داصتقا  مھم  تالاکـشا  زا  یکی  تفن .] زا   ] مینکب هنیھب  فرـصم  دـیاب  ام  دـشاب ؛ هتـشاد  هدوزفا  دـمآرد  هک  درک  فرـصم  یوحنهب  درب ، راک  هب  یوحنهب 

نیا یاھتـسایس  هتبلا  دننک .] جراخ  یگتـسباو  زا   ] ار روشک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک  ادیپ  ار  ییاھهار  دننیـشنب  دنراک ، لھا  دـنرکف ، لھا  هک  یناسک  نآ  ام ، نموم  یاھناوج 

جراخ تفن  هب  یگتسباو  زا  میناوتب  هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  میاهدرک ، غالبا  میاهداد و  لیکشت  یلک  یاھتسایس  رد  هک  ار  یلم  یهعسوت  قودنص  نیا  ام  هدش ؛ یحارط  راک 

. میوشب

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

ار نیا  هک  تسا ؛ تفن  هب  نامروشک  داصتقا  یگتـسباو  عطق  میھدـب ، ماجنا  دـیاب  روشک  یهدـنیآ  روشک و  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  اـم  هک  یایـساسا  یاـھراک  زا  یکی 

ات دننک  یعس  میاهتفگ  نیلوئـسم  هب  هراومھ  مھ  ام  تسا . یتیعقاو  کی  نیا  و  دناهدرک ؛ رارکت  دناهتفگ و  اھلاس  اھراب ، هکلب ]  ] زورما هن  میھف ، دراو و  یاھنادداصتقا  یهمھ 

مھ دـیدجت  لـباق  هک  ار  ناـمیدوجوم  ار و  یتورث  عقاورد  میـشورفیم ، ار  ماـخ  تفن  میراد  هک  اـم  مینک . ادـج  ماـخ  تفن  شورف  زا  ار  ناـمداصتقا  اـم  تسا ، نکمم  هک  ییاـجنآ 

، درک لامعتسا  یوحنهب  ار  هیامرس  نیا  یتسیاب  تسا ! طلغ  نیا  مینکیم ؛ روشک  یهرادا  فرص  میریگیم ، لوپ  میـشورفیم ، میروآیمرد  نیمز  ریز  زا  دوشیم ، مامت  تسین و 

بخ تسا . یگتـسباو  ام  داصتقا  مھم  تالاکـشا  زا  یکی  تفن .] زا   ] مینکب هنیھب  فرـصم  دـیاب  ام  دـشاب ؛ هتـشاد  هدوزفا  دـمآرد  هک  درک  فرـصم  یوحنهب  درب ، راک  هب  یوحنهب 

نیا یاھتـسایس  هتبلا  دننک .] جراخ  یگتـسباو  زا   ] ار روشک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک  ادیپ  ار  ییاھهار  دننیـشنب  دنراک ، لھا  دـنرکف ، لھا  هک  یناسک  نآ  ام ، نموم  یاھناوج 

جراخ تفن  هب  یگتسباو  زا  میناوتب  هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  میاهدرک ، غالبا  میاهداد و  لیکشت  یلک  یاھتسایس  رد  هک  ار  یلم  یهعسوت  قودنص  نیا  ام  هدش ؛ یحارط  راک 

. میوشب

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

، یلخاد تیفرظ  ناوـت و  هب  هن  جراـخ و  هب  هاـگن  تسین ، تلود  فیاـظو  یهطیح  رد  هـک  داـصتقا  زا  ییاھـشخب  ندوـب  یتـلود  تـفن ، هـب  داـصتقا  یگتـسباو  بوـیع ، نـیرتمھم 

دوجو اھتیولوا و  تیاعر  مدـع  داصتقا و  یئارجا  یاھتـسایس  تاـبث  مدـع  ماجنارـس  و  نزاوتماـن ، بویعم و  یدـنبهجدوب  روشک ، یناـسنا  یورین  تیفرظ  زا  کدـنا  یهدافتـسا 

یهقبط رد  یدمآرد  رقف  اھناوج ، یراکیب  لیبق  زا  مدرم  یگدـنز  تالکـشم  اھنیا  یهجیتن  تسا . یتموکح  یاھهاگتـسد  زا  ییاھـشخب  رد  هنافرـسم  یتح  دـئاز و  یاھهنیزھ 

. تسا نآ  لاثما  فیعض و 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا یهیحان  زا  ناشیاھدمآرد  تقو  رھ  دنتـسھ ، رادروخرب  تفن - لثم   - یعیبط عبانم  زا  هک  ییاھروشک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت  اریز  ارچ ؟ دشاب ؛ تصرف  دناوتیم  میرحت  اما 

زا ار  ناشدوخ  هک  دننکیم  ادیپ  هزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  تاحالـصا  یهزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  هزیگنا  دـنتفایم ، یداصتقا  تاحالـصا  یارجا  رکف  هب  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شھاک  عبانم 

هب هرابود  عبانم  نیا  هک  دعب  دنکیم ؛ ادیپ  شھاک  یعیبط  عبانم  نآ  زا  لصاح  دمآرد  هک  تسا  یتقو  لام  نیا  دنھدیم . ماجنا  ار  یبسانم  تامادـقا  دـنھدب و  تاجن  یگتـسباو 

عبانم دـمآرد  شھاک  راشف  سپ  دـننکیم . شومارف  دـننکیم ، تلفغ  تاحالـصا  راک  یهمادا  زا  دـنکیم ، ادـیپ  شیازفا  اـھنآ  یهدافتـسا  دروم  یلاـم  عباـنم  ددرگیمرب و  لوا  لاـح 

زا ندوب ، یلوصحم  کت  نیا  زا  یعیبط ، عبنم  نیا  هب  یگتـسباو  زا  ار  اھنآ  هک  دراد  ام  هباشم  یاھروشک  یهمھ  یارب  هکلب ] ، ] اـم یارب  طـقف  هن  ار  گرزب  نسح  نیا  یعیبط ،

رد نالا  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  اعقاو  داد . دـھاوخ  تاجن  تسا - تفن  هب  هتـسباو  تسا ، یتفن  هک  تسا  نیا  اـم  داـصتقا  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک   - یتفن داـصتقا  نیا 

یاھدـمآرد اـب  ار  روشک  میناوتب  هنوگچ  اـم  هکنیا  یارب  تسا  هدـش  عورـش  یعیـسو  تاـعلاطم  یھاگـشناد ، یتاـقیقحت و  حوطـس  رد  مھ  یتـلود ، حوطـس  رد  مھ  روـشک ،

. تسا یبوخ  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  مینک ؛ هرادا  یتفنریغ 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

نیا یهیحان  زا  ناشیاھدـمآرد  تقو  رھ  دنتـسھ ، رادروخرب  تفن - لثم   - یعیبط عباـنم  زا  هک  ییاـھروشک  تسا  هداد  ناـشن  هبرجت  اریز  ارچ ؟ دـشاب ؛ تصرف  دـناوتیم  میرحت 

زا ار  ناشدوخ  هک  دننکیم  ادیپ  هزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  تاحالـصا  یهزیگنا  دـننکیم ، ادـیپ  هزیگنا  دـنتفایم ، یداصتقا  تاحالـصا  یارجا  رکف  هب  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شھاک  عبانم 

هب هرابود  عبانم  نیا  هک  دعب  دنکیم ؛ ادیپ  شھاک  یعیبط  عبانم  نآ  زا  لصاح  دمآرد  هک  تسا  یتقو  لام  نیا  دنھدیم . ماجنا  ار  یبسانم  تامادـقا  دـنھدب و  تاجن  یگتـسباو 

عبانم دـمآرد  شھاک  راشف  سپ  دـننکیم . شومارف  دـننکیم ، تلفغ  تاحالـصا  راک  یهمادا  زا  دـنکیم ، ادـیپ  شیازفا  اـھنآ  یهدافتـسا  دروم  یلاـم  عباـنم  ددرگیمرب و  لوا  لاـح 

زا ندوب ، یلوصحم  کت  نیا  زا  یعیبط ، عبنم  نیا  هب  یگتـسباو  زا  ار  اھنآ  هک  دراد  ام  هباشم  یاھروشک  یهمھ  یارب  هکلب ] ، ] اـم یارب  طـقف  هن  ار  گرزب  نسح  نیا  یعیبط ،

رد نالا  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  اعقاو  داد . دـھاوخ  تاجن  تسا - تفن  هب  هتـسباو  تسا ، یتفن  هک  تسا  نیا  اـم  داـصتقا  تالکـشم  نیرتگرزب  زا  یکی  هک   - یتفن داـصتقا  نیا 

یاھدـمآرد اـب  ار  روشک  میناوتب  هنوگچ  اـم  هکنیا  یارب  تسا  هدـش  عورـش  یعیـسو  تاـعلاطم  یھاگـشناد ، یتاـقیقحت و  حوطـس  رد  مھ  یتـلود ، حوطـس  رد  مھ  روـشک ،

رکف نیا  هب  اعبط  نارگید  هن  یتلود و  نیلوئـسم  هن  دـشاب ، راـیتخا  رد  ناوارف  تروص  هب  یتفن  دـمآرد  هک  یتقو  نآ  تسا . یبوخ  مھم و  زیچ  یلیخ  نیا  مینک ؛ هرادا  یتفنریغ 

هک یتقو  دـنکیم . داجیا  هزیگنا  دـنکیم ، داجیا  تکرح  ام  یارب  زاین  میدرک .... . ناحتما  روشک  یعافد  تاناکما  باب  رد  ینیع  سوسحم و  روط  هب  ام  ار  نیا  هیبش  دـنتفایمن .

قیفوت هب  هدش و  عورـش  هک  تسا  یراک  نیا  مینکیم ؛ ادیپ  میدرگیم  ار  نیزگیاج  یاھهار  اعبط  دش ، هاتوک  یتفن - لماک  دمآرد  ینعی   - لماک روط  هب  یتفن  دمآرد  زا  نامتـسد 

. دید دھاوخ  ار  شاهجیتن  دیشچ ، دھاوخ  ار  نآ  یهرمث  اھدعب  ناریا  تلم  دیسر ؛ دھاوخ  هجیتن  هب  یھلا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 14 
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رالد میاهداد  تسا - دقن  لوپ  لثم   - ار دقن  لوپ  نیا  یاهدوزفا  شزرا  هنوگ  چـیھ  نودـب  میاهدروآرد ، نیمز  ریز  زا  ار  عیام  نیا  ام  تسا . تفن  هب  یگتـسباو  ام  داصتقا  گرزب  بیع 

زا ار  نامدوخ  جیردتب  میناوتب  ام  هک  دوب  نیمھ  رطاخ  هب  میداد ، لیکشت  ام  هک  یاهعـسوت  قودنـص  نیا  تسا . طلغ  نیا ] [ ؛ میاهدرک یگدنز  روما  یراج و  روما  جرخ  میاهتفرگ ،

هک مینک  یراک  دیاب  تسا : نیمھ  دریگب  رارق  ام  یداصتقا  نیلوئـسم  نالک  یاھیزیرهمانرب  رد  دیاب  اعقاو  هک  ییاھراک  زا  یکی  تسا ؛ یبوخ  تصرف  مھ  نالا  مینک . ادج  تفن 

. دوشب رتمک  زورهبزور  تفن  هب  یگتسباو 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رالد میاهداد  تسا - دقن  لوپ  لثم   - ار دقن  لوپ  نیا  یاهدوزفا  شزرا  هنوگ  چـیھ  نودـب  میاهدروآرد ، نیمز  ریز  زا  ار  عیام  نیا  ام  تسا . تفن  هب  یگتـسباو  ام  داصتقا  گرزب  بیع 

زا ار  نامدوخ  جیردتب  میناوتب  ام  هک  دوب  نیمھ  رطاخ  هب  میداد ، لیکشت  ام  هک  یاهعـسوت  قودنـص  نیا  تسا . طلغ  نیا ] [ ؛ میاهدرک یگدنز  روما  یراج و  روما  جرخ  میاهتفرگ ،

هک مینک  یراک  دیاب  تسا : نیمھ  دریگب  رارق  ام  یداصتقا  نیلوئـسم  نالک  یاھیزیرهمانرب  رد  دیاب  اعقاو  هک  ییاھراک  زا  یکی  تسا ؛ یبوخ  تصرف  مھ  نالا  مینک . ادج  تفن 

. دوشب رتمک  زورهبزور  تفن  هب  یگتسباو 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تالکشم اھنیا  یهمھ  یزیرهجدوب ، ماظن  تالکـشم  یتایلام ، ماظن  تالکـشم  داصتقا ، ندوب  یتلود  داصتقا ، ندوب  یتفن  تفن و  هب  ام  داصتقا  یگتـسباو  یهلئـسم  نیمھ 

میرحت هک  میتسین  ایند  رد  یروشک  نیلوا  ام  میرحت . نتسکش  یاھحرط  الثم ] . ] تسا یمزال  رما  کی  هاگشناد  یتلود و  یاھهاگتـسد  نیب  طابترا  اھنیا  یهمھ  رد  و  تسا ؛

وجتـسج تسج ؛ ار  لح  هار  نیا  دیاب  دراد ؛ دوجو  یملع  لح  هار  میرحت  اب  یهھجاوم  رد  دراد ؛ دوجو  ییاھحرط  دراد ؛ لح  هار  میرحت  دـناهدوب ؛]  ] یدایز یاھروشک  میوشیم ؛

هب دنکیم  راداو  ار  ام  هک  دراد  مھ  یدیاوف  عفانم و  کی  اما  دراد  یتالکـشم  یجنر ، کی  میرحت  نوچ  میرحت ؛ زا  بولطم  یهدافتـسا  ای  درک . هئارا  نیلوئـسم  هب  درک و  ادیپ  درک ،

لاس راعـش  ناونع  هب  لاسما  ام  هک  دـیلوت » قنور   » نیمھ ای  داد . ماجنا  دوشیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نیاربانب  سپ  مینک . هعجارم  نامدوخ  ینورد  یاھییاناوت  هب  هکنیا 

. تسا مزال  مکحم  یهدارا  راک  نیا  یارب  دوشب . یسررب  هاگشناد  رد  یتسیاب  اھنیا  دراد ؛ یملع  راکھار  بخ  میدرک ، حرطم 

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

شزرا یهلئـسم  یکی  تسا ، دیلوت  قنور  یهلئـسم  یکی  میوگیم : ار  شدروم  دـنچ  نم  هک  دراد  دوجو  یمھم  نیوانع  دراد ، دوجو  یایلـصا  لئاسم  داصتقا ، یهلئـسم  رد 

زا ار  روشک  داصتقا  هجدوب و  فان  دنب   - تسا ماخ  تفن  شورف  زا  روشک  داصتقا  ندرک  ادج  یهلئـسم  یکی  تسا ، راک  بسک و  یاضف  دوبھب  یهلئـسم  یکی  تسا ، یلم  لوپ 

مھ تلود  تراظن  تلود و  تیادـھ  هب  داصتقا  رد  تلود  تلاخد  لیدـبت  تسا - ام  یلـصا  لئاسم  زا  یکی  نیا  میربب ؛ یتسیاب  ماخ  تفن  تراجت  ماخ و  تفن  شورف  ماخ و  تفن 

[. دیرب دیاب   ] داصتقا زا  ار  اھنیا  تسد  هک  محریب  یچقاچاق  یداصتقا ، تسیرورت  رگسالتخا ، ینعی  یداصتقا  نادسفم  تسد  ندیرب  تسا ، یلصا  لئاسم  وزج 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

زا  - لوا زا  ناسآ ! تفم و  دمآرد  کی  میشورفب ؛ یتمیق  کی  هب  میورب  نوریب و  میـشکب  هاچ  زا  ار  تفن  هک  تسا  یتحار  دمآرد  هار  کی  روشک ؛ یارب  تسا  یگرزب  یالب  کی  نیا 

، دوشیمن دیلوت  اھنآ  رد  مھ  تفن  هرطق  کی  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  هدش . مامت  ام  ررـض  هب  اعقاو  هدـش ، مامت  ام  ررـض  هب  نیا  میاهدرک ؛ تداع  هویـش  نیا  هب  لبق - یاھنارود 

، تسین تفن  یهدننکدیلوت  تسد  تسین ، ام  تسد  شرایتخا  تفن  دـش . مامت  ناشعفن  هب  دـندرک ، ادـیپ  ار  یرتھب  یاھهار  دـندرک ، ادـیپ  ار  یرگید  یاھهار  دنتـشگ ، یلو ] ]

یاھهدننکفرـصم راـیتخا  رد  تفن  تسین ، میرحت  هک  مـھ  یتـقو  نآ  یتـح ] - ] تـسا یـضراع  زیچ  کـی  مـیرحت  ـالاح   - مـیرحت یهلئـسم  ماـگنھ ]  ] طـقف هـن  رگید ؛ دـینیبیم 

اـھهئطوت و تسا ، اـھنآ  تسد  نوگاـنوگ  یاـھراک  تسا ، اـھنآ  تسد  یراذـگتمیق  تسا ، اـھنیا  عاـبتا  اـپورا و  اـکیرمآ و  تسد  تفن  راـیتخا  تسا ؛ اـیند  فراـعتم  تفلکندرگ 

. مینک لح  روشک  رد  ار  نیا  دیاب  ام  نیاربانب  اھنآ ... ؛ یاھهلمح 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

لکشم اھتنم  روشک ، یارب  تسا  یلکشم  کی  کشالب  تسا - تفن  یهلئـسم  هب  فوطعم  رتشیب  مھ  یرثکادح  راشف  نیا  و  تسا ]  ] تفن شورف  میرحت  اتدمع  هک  میرحت -

زا ام  هک  دنتفگ  دندرک و  مالعا  یتلود  نیلوئسم  لبق  زور  دنچ  تسا . تفن  زا  عاطقنا  نآ ، دیآیم و  تسد  هب  تدمدنلب  دوس  کی  تدمهاتوک  لکـشم  نیا  زا  تسا ؛ تدمهاتوک 

ار نامتفن  رگا  ام  بخ  تسا . یگرزب  درواتسد  یلیخ  نیا  تسا ، یبوخ  ربخ  رایسب  نیا  مینکیم ؛ عطقنم  تفن  زا  ار  هجدوب  دندرک - رکذ  مھ  ار  یخیرات  کی  ارھاظ   - خیرات نالف 

تفن زا  ار  روشک  یراج  یاھهنیزھ  ار ، روشک  جراخم  ار ، روشک  یهجدوب  هک  میتفایمن  رکف  هب  تقو  چـیھ  میروایب ، میریگب و  رالد  شلباـقم  رد  میـشورفب و  مادـم  روط  نیمھ 

راک کی  هک  میتفایم  رکف  هب  تقو  نآ  دوشیم ، هتفرگ  تلود  زا  تفم  دـمآرد  نیا  یتقو  دوشیم ، هتفرگ  تفن  شورف  یولج  یتقو  میتفایمن . نیا  رکف  هب  تقو  چـیھ  مینک ؛ ادـج 

. مینکب یساسا 

رترب  / ١٣٩٨/٠٧/١۶ یاھیروانفو  ناینبشناد  یاھتکرش  هاگشیامن  زا  بالقنا  ربھر  دیدزاب 

جراخ زا  یتلود  یاھهاگتسد  ار  اھنآ  دیلوت  ای  لوصحم  نامھ  اضعب  هک  دوب  نیا  زورما  رترب ] یاھ  یروانف  ناینب و  شناد  یاھ  تکرش  هاگـشیامن [  رد  ناناوج  یاھهیالگ  زا  یکی 

. دوش حالصا  طلغ  هاگن  نیا  دیاب  تسا و  یتفن  داصتقا  گنھرف  زا  یشان  نیا  هک  دننکیم  دراو 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میشابن ریذپبیـسآ  میرحت  لباقم  رد  ام  هک  درک  یراک  دیاب  درک ، ار  راک  نیا  دیاب  تسا ، دربھار  کی  میرحت ، لباقم  رد  روشک  یزاسنوصم  تسا ، کیتکات  کی  میرحت  ندز  رود 

داصتقا لوصالایلع  اما  هدرک  قرف  یناگرزاب  زارت  بیکرت  هدش ، رتمک  هدرخ  کی  تفن ، میرحت  اب  هناتخبشوخ  الاح  تسا ؛ تفن  هب  یکتم  ام  داصتقا  نالا  تسین ، روج  نیا  نالا 

یهجدوب یارب  یتح  روشک ، یگدـنزاس  ینارمع و  یاھهجدوب  طـقف  هن   - تلود یهجدوب  یارب  اـم  هک  یتقو  تسا ؛ ریذپبیـسآ  زیچ  کـی  تفن  بخ  تسا . تفن  هب  یکتم  اـم 

. مینک جالع  دیاب  ار  نیا  ام  میوشیم ، ریذپبیسآ  ام  دیآیم ، شیپ  عضو  نیمھ  مینک ، هدافتسا  تفن  لوپ  زا  میھاوخیم  نامیراج -

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قودنـص یانعم  دـمآ . دوجو  هب  نیا  یارب  الـصا  دـینکیم ، هظحالم  امـش  هک  یلم  یهعـسوت  قودنـص  نیا  مینک ؛ مک  جـیردتب  تفن  هب  ار  نامیگتـسباو  ام  هک  مینک  یراک  دـیاب 

مھ قودنـص  نآ  هتبلا  یقودنـص ؛ کی  رد  میراذگب  مینک ، جراخ  هدننکفرـصم  یاھهاگتـسد  رایتخا  زا  ام  ار  تفن  دمآرد  زا  دصرد  دـنچ  یلاس  رھ  هک  تسا  نیا  یلم  یهعـسوت 

. تسین یراج  روما  رد  فرصم  رگید  قودنص ، نآ  فرصم  اھتنم  تسا ، تلود  تسد 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. میشابن ریذپبیـسآ  میرحت  لباقم  رد  ام  هک  درک  یراک  دیاب  درک ، ار  راک  نیا  دیاب  تسا ، دربھار  کی  میرحت ، لباقم  رد  روشک  یزاسنوصم  تسا ، کیتکات  کی  میرحت  ندز  رود 

داصتقا لوصالایلع  اما  هدرک  قرف  یناگرزاب  زارت  بیکرت  هدش ، رتمک  هدرخ  کی  تفن ، میرحت  اب  هناتخبشوخ  الاح  تسا ؛ تفن  هب  یکتم  ام  داصتقا  نالا  تسین ، روج  نیا  نالا 

یهجدوب یارب  یتح  روشک ، یگدـنزاس  ینارمع و  یاھهجدوب  طـقف  هن   - تلود یهجدوب  یارب  اـم  هک  یتقو  تسا ؛ ریذپبیـسآ  زیچ  کـی  تفن  بخ  تسا . تفن  هب  یکتم  اـم 

« تفن نودب  داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. مینک جالع  دیاب  ار  نیا  ام  میوشیم ، ریذپبیسآ  ام  دیآیم ، شیپ  عضو  نیمھ  مینک ، هدافتسا  تفن  لوپ  زا  میھاوخیم  نامیراج -

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یاراد هللادمحب  ام  میوشب ... یوق  مینک  شالت  دیاب  ندش ؛ یوق  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  هار  اھنت  دنوشب . یوق  هک  دشاب  نیا  ناشتمھ  دیاب  ناریا  زیزع  تلم 

تفن هب  یگتسباو  دوش ، یوق  دیاب  روشک  داصتقا  تسین ؛ یماظن  تردق  تردق ، تسین ؛ یماظن  تردق  طقف  تردق  هتبلا  دش . میھاوخ  مھ  رتیوق  یھلا  قیفوت  هب  میتردق و 

. تفن هب  نامداصتقا  یگتسباو  زا  مینک  ادیپ  تاجن  دوشب ، مامت  یتسیاب 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هرکاذـم زا  ام  میوشب ؛ یوق  مینک  شالت  دـیاب  ندـش ؛ یوق  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  هار  اھنت  ( ٢٠ .) دنوشب یوق  هک  دشاب  نیا  ناشتمھ  دـیاب  ناریا  زیزع  تلم 

میھاوخ مھ  رتیوق  یھلا  قیفوت  هب  میتردـق و  یاراد  هللادـمحب  ام  تردـق . عضوم  زا  توق ، عضوم  زا  فعـض ، عضوم  زا  هن  اما  نارگید ؛ اب  اکیرمآ ، اب  هن  هتبلا  میرادـن ؛ یئاـبا  مھ 

زا مینک  ادیپ  تاجن  دوشب ، مامت  یتسیاب  تفن  هب  یگتـسباو  دوش ، یوق  دـیاب  روشک  داصتقا  تسین ؛ یماظن  تردـق  تردـق ، تسین ؛ یماظن  تردـق  طقف  تردـق  هتبلا  دـش .

. تسا هنحص  رد  نامزیزع  مدرم  روضح  مھ  اھنیا  یهمھ  یهناوتشپ  دنک ؛ ادیپ  همادا  دیاب  یروانف  یملع و  شھج  تفن ؛ هب  نامداصتقا  یگتسباو 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  ار  گرزب  تصرف  کی  دناوتیم  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروآ ، دوجو  هب  ام  یارب  ار  ییاھتـصرف  یدایز  دودـح  ات  مھ  نونک  ات  هک  دـشاب  تصرف  کی  دـناوتیم  میرحت 

تالکـشم مھم  هدمع و  لماع  دنک . عطق  دربب و  تفن  زا  ار  داصتقا  فان  دنب  دھدب ، تاجن  تفن  هب  اکتا  زا  ار  روشک  داصتقا  دـناوتیم  مینکب ، لمع  هنارایـشوھ  نیلوئـسم  ام  رگا 

یلخاد نوگانوگ  یاھتیفرظ  نوگانوگ و  یاھدادعتسا  هب  یلخاد ، ششوج  لخاد و  یورین  هب  روشک ، دمآرد  یارب  هدش  بجوم  هک  تفن  هب  یگتـسباو  تسا : نیا  ام  یداصتقا 

نیا میناوتب  ام  هچنانچ  رگا  تسا . نیا  روشک  تالکـشم  یهدمع  لماع  دش ؛ دھاوخ  نیمات  روشک  دمآرد  میـشورفیم ، تفن  هک  دشاب  عمج  نامرطاخ  دوشن ، ینادـنچ  هجوت 

. میروایب تسد  هب  نامدوخ  یارب  میاهتسناوت  میرحت - نیمھ  زا  ینعی   - نمشد دیدھت  زا  ار  تصرف  نیرتھب  میھدب ، ماجنا  ار  راک 

ار تفن  نودب  داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دوشیم  هتفگ  نیا  ناشیاھدوخ  نیب  دنک ؛ هبرجت  ار  تفن  نودب  داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دننکیم  هیصوت  هک  مدید  هدنب  ییاھـشرازگ  رد 

دـش عطقنم  رگا  نوچ  دوشن ، عطقنم  یلکب  ناریا  هک  دـینک  تسرد  دـینک ، ادـیپ  ار  یھار  کی  اما  دـیرادیمنرب ، ار  اھمیرحت  ـالاح  دـینک ، تسرد  یایتشپ  هار  کـی  دـنک . هبرجت 

یداصتقا نیلوئسم  صوصخب  روشک ، نیلوئـسم  دشاب . عمج  نامـساوح  یتسیاب  نیلوئـسم  ام  دنوریم ؛ شلابند  دنراد و  هجوت  نیا  هب  اھنآ  یتفنریغ . داصتقا  غارـس  دوریم 

. دشاب عمج  ناشساوح  دیاب 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  ام  یارب  ار  گرزب  تصرف  کی  دناوتیم  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروآ ، دوجو  هب  ام  یارب  ار  ییاھتـصرف  یدایز  دودـح  ات  مھ  نونک  ات  هک  دـشاب  تصرف  کی  دـناوتیم  میرحت  نیمھ 

مھم هدـمع و  لماع  دـنک . عطق  دربب و  تفن  زا  ار  داصتقا  فان  دـنب  دـھدب ، تاجن  تفن  هب  اکتا  زا  ار  روشک  داصتقا  دـناوتیم  مینکب ، لمع  هنارایـشوھ  نیلوئـسم  اـم  رگا  درواـیب .

یاـھتیفرظ نوگاـنوگ و  یاھدادعتـسا  هب  یلخاد ، شـشوج  لـخاد و  یورین  هب  روشک ، دـمآرد  یارب  هدـش  بجوـم  هک  تفن  هب  یگتـسباو  تسا : نیا  اـم  یداـصتقا  تالکـشم 

هچنانچ رگا  تسا . نیا  روشک  تالکشم  یهدمع  لماع  دش ؛ دھاوخ  نیمات  روشک  دمآرد  میشورفیم ، تفن  هک  دشاب  عمج  نامرطاخ  دوشن ، ینادنچ  هجوت  یلخاد  نوگانوگ 

. میروایب تسد  هب  نامدوخ  یارب  میاهتسناوت  میرحت - نیمھ  زا  ینعی   - نمشد دیدھت  زا  ار  تصرف  نیرتھب  میھدب ، ماجنا  ار  راک  نیا  میناوتب  ام 

هتکن نیا  هب  هجوت  ناشیاھشوھاب  میرادن ؛ راک  دنتـسین  تفتلم  دنمگ و  جیگ و  هک  ار  ییاھنآ  هتبلا ؛ ناشیاھشوھاب  مینکب . ضرع  مھ  ار  نیا  دـنھجوتم ؛ مھ  اھنآ  هکنیا  امک 

نودب داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دوشیم  هتفگ  نیا  ناشیاھدوخ  نیب  دنک ؛ هبرجت  ار  تفن  نودب  داصتقا  ناریا ، دیراذگن  هک  دننکیم  هیـصوت  هک  مدید  هدنب  ییاھـشرازگ  رد  دـنراد .

عطقنم رگا  نوچ  دوشن ، عطقنم  یلکب  ناریا  هک  دینک  تسرد  دینک ، ادـیپ  ار  یھار  کی  اما  دـیرادیمنرب ، ار  اھمیرحت  الاح  دـینک ، تسرد  یایتشپ  هار  کی  دـنک . هبرجت  ار  تفن 

نیلوئـسم صوصخب  روشک ، نیلوئـسم  دـشاب . عمج  نامـساوح  یتسیاب  نیلوئـسم  ام  دـنوریم ؛ شلاـبند  دـنراد و  هجوت  نیا  هب  اـھنآ  یتفنریغ . داـصتقا  غارـس  دوریم  دـش 

. دشاب عمج  ناشساوح  دیاب  یداصتقا 

یمالسا  / ١٣٩٩/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تفرشیپ و یهھد  رد  هک  مینک  ناعذا  دیاب  دوھـشم ، یهدمع  تالکـشم  رب  هوالع  داصتقا ، باب  رد  تسا . روشک  یاھتیولوا  تسرھف  ردص  رد  گنھرف  داصتقا و  رـضاح ، لاح  رد 

یهباثم هب  فیعـض ، تاقبط  تشیعم  باـب  رد  یلمع  یرکف و  شـالت  هب  ار  همھ  دـیاب  هتـساوخان  تیعقاو  نیا  میاهدرواـین . تسد  هب  تلادـع  باـبرد  یبولطم  یهرمن  تلادـع ،

، مروت یلم ، لوپ  شزرا  دیلوت ، لاغتشا ، ینعی : یلم  داصتقا  یلصا  طوطخ  حالصا  دوصقم  نیا  یارب  تسرد  هار  هک  دیوگیم  ام  هب  نارظنبحاص  یهیصوت  دزاس . راداو  تیولوا ،

. تسا نآ  لاثما  فارسا و 

هجوت زین  تسا و  مھدزای  سلجم  کیدزن  فیاظو  رامـش  رد  هک  متفھ  یهمانرب  میظنت  هب  هجوت  تسا . یربتعم  یامنھار  هنیمز ، نیا  رد  یتمواقم  داـصتقا  یلک  یاھتـسایس 

نازیزع امـش  هب  بناجنیا  رگید  یهیـصوت  تسا ، روشک  یداصتقا  طخ  میـسرت  یارب  یمنتغم  تصرف  دوخ  هک  تلود  یلام  عبانم  رد  ماخ  تفن  یهدننکنییعت  شقن  شھاک  هب 

. تسا

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

میراد و دوبمک  ام  ییاـھهنیمز  هچ  رد  مینکب  صخـشم  یتسیاـب  هک  تسا  یرگید  ینـالوط  ثحب  کـی  عوضوم  نیا  مدرک  ضرع  دریگب ؟ ماـجنا  دـیاب  ییاـھهنیمز  هچ  رد  لوحت 

هب لوحت  داصتقا  یهنیمز  رد  الثم  تفگ : دوشیم  لاثم  دنچ  هنومن و  دـنچ  یلاثم ، تسرھف  کی  تروص  هب  نکل  میھدـب ؛ ماجنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  لوحت  اھنیا  رد  یتسیاب 

. تسا هملک  یعقاو  یانعم  هب  لوحت  کی  نیا  میروایب ؛ دوجو  هب  ار  تفن  نودب  داصتقا  میناوتب  ینعی  مینک ؛ عطق  تفن  زا  ار  روشک  داصتقا  فان  دنب  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا 

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

لئاسم اب  دوشن  دروخرب  یروج  نکل  دسرب ، تسا  مزال  ناسنا  یھاگ  ود  یهجرد  یعرف و  لئاسم  هب  دـیھدب . یدـیلک  لئاسم  هب  ار  تیولوا  دـینک ، هجوت  یدـیلک  لئاسم  هب 

دیلوت یهلئـسم  مینک ، حرطم  ار  یدیلک  لئاسم  میھاوخب  رگا  داصتقا  یهلوقم  رد  الاح  الثم  دوشب . یدـیلک  لئاسم  تمـس  هب  زکرمتم  یدـج و  تکرح  زا  عنام  هک  ود  یهجرد 

ماجنا شھج  نیا  هک  لاس  رد  دوشب  هداد  ناشن  یتسیاب  میتسھ ، لاس  مراھچ  هام  نالا  دیلوت ؛» شھج  [ » لاس  ] میتفگ ار  لاسما  ام  هک  تسا  یدیلک  ادج  یهلئسم  کی 

ینارگ مروت و  یهریجنز  للع  هک  تسا  یدیلک  ادج  یهلئسم  مروت  راھم  یهلئسم  دنکیم . ادیپ  طابترا  دیلوت  اب  هتبلا  هک  تسا  یدیلک  لئاسم  وزج  لاغتشا  یهلئسم  هتفرگ .

اھنیا تسا ؛ یدیلک  لئاسم  وزج  تفن  هب  روشک  داصتقا  یگتسباو  مدع  تسا ؛ یدیلک  لئاسم  وزج  یلام  یلوپ و  ماظن  تیریدم  للع . نیا  غارس  دیورب  دینک و  ییاسانش  ار 

. یداصتقا یاھهنیمز  رد  اھنیا  تسا . مھم  لئاسم 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نالا اما ]  ] تفریمن شیپ  یلیخ  مدادیم ، رکذت  فلتخم  یاھتلود  رد  مادم  ار  نیا  دوب  اھلاس  مھ  هدنب  تسا ، یتخـس  راک  یلیخ  نیا  تفن . زا  روشک  داصتقا  یزاسادج  نیرمت 

« تفن نودب  داصتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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بجوم نیا  دـنربیمن . تفن  یفاک  رادـقم  هب  ام  یلبق  یاھیرتشم  یهمھ  ینعی  دـنرخیم ؛ مک  یلیخ  ای  دـنرخیم  رتمک  بخ  ار  ام  تفن  تسا . هدـش  روج  نیا  یعیبط  روط  هب 

. میھدـب همادا  ادـعب  ار  راک ]  ] نیا میناوتب  ام  هک  تسا  ینیرمت  کی  نیا  هللااشنا  دوشب و  مک  دوب ، یرابنایز  رـضم و  طابترا  رایـسب  هک  تفن  اب  روشک  داـصتقا  طاـبترا  هک  هدـش 

هیکت نآ  یور  هدـنب  هچنآ  مرادـن . یتفلاخم  چـیھ  هدـنب  دوشب ، رداص  شتالوصحم  دـنک و  ادـیپ  لخاد  رد  هدوزفا  شزرا  هک  یتفن  اب  ـالاو  تسا  ماـخ  تفن  تفن ، زا  مروظنم  هتبلا 

دناوتیم هک  تسھ  روشک  رد  یناوارف  یاـھتیفرظ  دریگب و  ماـجنا  راـک ]  ] نیا سلجم  تلود و  رتـشیب  یریگیپ  اـب  میراودـیما  ـالاح  هللااـشنا  تسا . ماـخ  تفن  تارداـص  منکیم ،

. دنک لح  هللااشنا  ار  ام  یهجدوب  لکشم  دوشب و  تفن  نیزگیاج 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دـشر دنرادن ، تفن  هک  ییاھروشک  نیا  لثم  تسا ؛ تفن  نودب  یداصتقا  دـشر  یهلئـسم  تسا ، تدـمدنلب  هتبلا  تسا و  مھم  یلیخ  مھ  نیا  زاب  هک  یرگید  یهلئـسم  کی 

دایتعا کی  اعقاو  ینعی  هدرک ؛ داتعم  ار  ام  هنافـساتم  الاح  ات  شیپ  لاس  دص  زا  تفن  ردخم  یهدام  نیا  دنتـسین . مھ  مک  دنراد ، مھ  یداصتقا  تفرـشیپ  دـنراد ، مھ  یداصتقا 

، دننک تمھ  اھتلود  رگا  ینعی  تسین ؛ مھ  تلود  کی  راک  ادرف و  زورما و  راک  و  دوشیم ، ققحم  تدـمدنلب  رد  تسین و  نکمم  تدـمهاتوک  رد  هتبلا  نیا  تسا . یتخـس  رایـسب 

نودـب زورما  دـشیم ، عورـش  زور  نآ  زا  رگا  مدرک ؛ حرطم  ار  نیا  شیپ  اھلاس  یزور  کی  هدـنب  هتبلا  دـنک . ادـیپ  ققحت  راک  نیا  هلاـستشھ  تلود  ود  لوط  رد  ـالثم  تسا  نکمم 

. دشن لابند  دوب ؛ یرگید  عضو  روشک  عضو  کش 

« تفن نودب  داصتقا   » 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 17هاگياپ  هحفص 17 
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