
ماظن  / ١٣٧٢/١٠/٢٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسین هنوگ  نیا اـما  دـننک . یفرعم  اـیند  یاـھماظن  همھ  عمقو  علق ددـص  رد  زواـجتم و  ضرعتم ، ار  یمالـسا  یروـھمج  هک  دـننک  یم شـالت  رابکتـسا  یعمج  طاـبترا  لـیاسو 

بیبط : » دومرف مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  نینموملا  ریما  مینک . یم هضرع  تسا  دنمزاین  نآ  هب  رـشب  هک  ار  هچنآ  طقف  ام  دنک . یم یگدنز  دـھاوخ ، یم روطرھ  ایند ، رد  سکرھ 

اب هک  ام  دربن . دریگن و  یتشپ  هلوک نیا  زا  دھاوخ  یمن هکرھ  تسا . تیرـشب  زورما  یاھدرد  نامرد  یاود  ام  یتشپ  هلوک رد  همـساوم ». یمحا  همحارم و  مکحا  دق  هبطب  راود 

محر رـسپ  هب  ردـپ  درب ؛ یم جـنر  یرـشب  یاھتنـس  هب  تبـسن  یمارتـحا  یب زا  درب ، یم جـنر  تیونعم  نارحب  زا  درب ، یم جـنر  تیوـھ  نارحب  زا  رـشب  رگا  میرادـن . اوـعد  یـسک 

یاھتلم زورما  تسا . نارحب  کی  نیا  دنتـسین ، لئاق  یـصخش  ریغ  یاھـشزرا  یارب  یـشزرا  دنراد ، یمن ار  هتـشذگ  یاھتنـس  ساپ  دنک ، یمن مارتحا  ردپ  هب  رـسپ  دنک ، یمن

یاـھتورث ییاھتکرـش ، اـھیناپمک و  صاخـشا و  دـبای و  یم شیازفا  زور  هـب  زور  اـیند  رد  نادـنمتورث  تورث  زورما  رگا  تـسا . مالــسا  رد  شجـالع  و  دـنراچد ؛ نارحب  نـیا  هـب  برغ 

. تسا برغ  تالکشم  زا  اھ  نیا دنباوخ ؛ یم نابایخ  تلافسآ  یور  نوتراک ، رد  بش  اھتورث ، نامھ  رانک  رد  ییاھ  ناسنا لباقم ، رد  و  دننک ، یم لیصحت  یدرایلیم  یا  هناسفا

؛ دنتحاران اھرسپ  اھرتخد و  رگا  دوش ؛ یم رت  تسس یبرغ  یاھروشک  رد  هداوناخ  ناینب  زور  هب  زور  نآ ، ریاظن  هداوناخ و  تاغیلبت  جاودزا و  هب  عجار  هیصوت  نارازھ  دوجو  اب  رگا 

رطاخ هب  اـھ  نیا تسا ، هتفرگارف  ار  همھ  یناور  نارحب  رگا  دـنتحاران ؛ اـھ  هچب تسا و  لزلزتم  هداوناـخ  ناـینب  رگا  دـنتحاران ؛ دـنمرج  نیا  کیرـش  ناـشدوخ  هک  ییاـھنامھ  رگا 

لایخ هب  هک  هدـحتم  تالایا  روشک  رد  رفن  دـص  دـنچ  هتـشذگ ، لاـس  کـی  دودـح  دـیاش  اـی  هتـشذگ ، هاـم  دـنچ  نیمھ  لوط  رد  تسیچ ؟ یارب  یـشکدوخ  همھ  نیا  تسیچ ؟

تبحم هب  رھاظت  یارب  دندرگب  اھنابایب  رد  رتپوکیلھ  اب  الاح  دنا . هدش هتشک  رگید  صاخشا  هلیـسو  هب  تساھ  نیا شزرا  دننک  یم لایخ  و  دنتورث ؛ ملع و  هلق  جوا  رد  ناشدوخ 

اب دوش و  یم راطق  کی  هپوک  دراو  رفن  کی  تسا !؟ ربخ  هچ  اکیرما  تالایا  اھرھـش و  رد  هک  دننیب  یمن رگم  دنروک !؟ رگم  یا ! هدـشمگ گس  ای  هبرگ  هب  تبـسن  تمحر  تفار و  و 

ام درب ، یم جنر  جالعال  یاھدرد  نیا  زا  تیرـشب  رگا  روط ...  نیمھ و  دشک . یم ار  رگید  رفن  دنچ  یدـعب ، هپوک  رد  زاب  دـیآ و  یم هپوک  نیا  زا  دـشک . یم ار  رفن  دـنچ  لسلـسم ،

اب دنک و  لمع  دیاب  تسا . لوارق  شیپ ناریا  تلم  دیلوارق . شیپ امش  زورما  و  زورما . یایند  رد  تثعب  دیدجت  تسا  نیا  تسا . مالـسا  شجالع  تساجنیا ؛ شجالع  مییوگ : یم

. تسام جاتحم  ایند  نوچ  دنکب ؛ ار  لمع  نیا  دیاب  مھ  سفن  هب  اکتا  دامتعا و 

١٣٧٨/٠۶/١٣ /  « تیالو حرط   » یجیسب نازومآشناد  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ناشن ار  شدوخ  جیردتب  یخیرات  یعامتجا و  یاھنافوت  مسق  نیا  هتبلا  دـھدیم . خر  یبرغ -  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  صوصخب  برغ -  یایند  رد  زورما  هک  تسا  یقافتا  نیا 

رگا ای  دـنمھفیمن ، ای  مھ  دوخ  بیج  رکف  هب  بلطدوس و  تسرپدوخ و  هاوخدوخ و  یاھمدآ  یلوا  قیرط  هب  دـش ؛ هچ  دـنمھفیمن  مھ  رخاوا  نآ  ات  دنمـشوھان  یاھمدآ  دـھدیم .

قافتا نیا  نالا  دوریم . تسد  زا  ناشناوج  لسن  دـننیبب  هک  دـننکیم  سح  ار  رطخ  نیا  یاهعماج  رھ  رد  زوسلد  نیبزیت و  یاـھمدآ  اـما  درادـن ؛ تیمھا  ناـشیارب  دـنمھفب ، مھ 

رایـسب نازیم  هب  ناشناناوج  دھدیم . خر  یاهعجاف  هچ  اھنآ  یارب  هک  دناهدرک  ساسحا  مدرک ، ضرع  هک  یبرغ  عماوج  نامھ  رد  نادنمـشوھ  نازوسلد و  ینعی  تسا ؛ هداتفا 

تیانج و تراغ و  یدزد و  لتق و  هب  رجنم  هک  دـناهدننک  هارمگ  یاھناجیھ  راچد  ناشدایز  رایـسب  دادـعت  دنتـسھ . لیبق  نیا  زا  داـیتعا و  لـثم  یعاـمتجا  یاـھالب  راـچد  یداـیز 

تکرش ارچ  هک  دنسرپیم  لاوس  اھنآ  زا  یتقو  دننکیمن . تکرش  یعمج  لئاسم  رد  اھتاباختنا و  رد  دنایتوافتیب ؛ راچد  مھ  یدایز  دادعت  دوشیم . تشز  رایـسب  یاھینارتوھش 

. تسا لاوز  یاھهناشن  اھنیا  یتوافتیب -  تلاح  درادن -  یتیمھا  نامیارب  دنیوگیم  دینکیمن ،

١٣٧٨/٠۶/١٣ /  « تیالو حرط   » یجیسب نازومآشناد  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

حالطـصاهب امنھار و  یهشیدـنا  کی  رکف ، کی  ـالخ  نآ ، دـنراد و  ار  ـالخ  نیرتمھم  دنتـسھ -  شعبت  نم  برغ و  یاـیند  ناـمھ  اتدـمع  هک  زورما -  طلـسم  یاـیند  اـپور ، یاـیند 

دننکیم یعـس  بترم  اذـل  تسا ؛ نیا  نتـشادن  اھنآ  ـالخ  نیرتمھم  دـشاب . دوجو  ملاـع  زا  تسرد  یقلت  کـی  حیحـص و  رکف  کـی  هب  یکتم  هک  تسا  یژولوئدـیا  کـی  لوادـتم ،

یکتم یهدش  فیرعت  تسرد  حیحـص  رکفت  کی  بالقنا ، نیا  هک  تسا  نیمھ  دنـسرتیم ، بالقنا  نیا  زا  هک  یاهدمع  تلع  کی  دـننک . قیرزت  تسرد و  یغورد ، یاھیژولوئدـیا 

مادک تمـس  هب  دراد و  رارق  هار  یاجک  ایند و  یاجک  دنادیم  یـسکرھ  هعومجم ، نیا  ساسارب  دراد . ملاع  شنیرفآ  زا  نیتم  لدتـسم و  ىقلت  کی  حیحـص و  ینیبناھج  کی  رب 

امتح هک  یونعم  لامک  تسا ؛ لامک  تاجرد  هب  ندیـسر  ناسنا ، تایح  فدھ  یمالـسا ، رکفت  انبم و  رد  دوشیم . رادفدھ  زین  هزرابم  رادفدھ و  یگدنز ، دـنکیم . تکرح  فدـھ 

، یونعم ورـشیپ و  روشک  کی  حـلاص ، یهعماج  کی  هنالداع ، یهعماج  کـی  داـجیا  دـنکیم . روبع  اـیند  زا  هک  یترخآ  جـیار ، ریبعت  هب  ینعی  دراد ؛ شدوخ  اـب  ار  یداـم  یگتـسارآ 

. تیناسنا یقیقح  ساسحا  اب  یناسنا و  قالخا  اب  یونعم ، یریگتھج  اب  یدام ، یالاو  یاھتردق  یاراد  لاحنیعرد 

یتسرپدرف و ساسارب  دراد ، دوجو  هک  یاهقباسم  نیا  دـناهدرک و  راوس  مھ  یور  اـھنآ  هک  یندـمت  نیا  یهمھ  دـنرادن . ار  نیا  اـھیبرغ  تسا ! ییاـبیز  ـالاو و  فدـھ  هچ  دـینیبب 

یاھلالتخا نیا  دـنوشیم . لالتخا  راچد  رگید ، یاج  دـنچ  رد  اـما  دـنروآیم ، تسدهب  ییاھتفرـشیپ  اـج  کـی  رد  هقباـسم ، نیا  رد  اذـل  تسا ؛ راوتـسا  یـصخش  یتسرپدوس 

ماظن رد  تسا . یتسرپصخـش  یتسرپدوخ و  یتسرپدوس و  نآ  زا  یـشان  ناناوج  یفدـھیب  یگتفـشآ و  نیا  ناناوج و  یبصع  تالالتخا  نیا  یرکف ، یاھالخ  نیا  یقالخا ،

. تسین هنوگنیا  یمالسا ،

ناحادم  / ٠۵/٠۵/١٣٨۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ رـسمھ  ناونع  هب  نز  شقن  هتبلا  تاھمالا .» مادـقا  تحت  هنجلا   » هک تسا ؛ ردام  زا  شندـش  یتشھب  ی  هیاپ دوش ، یم یتشھب  هکنآ  دنتـسھ . ناردام  ریثات  تحت  همھ 

ی هزرھ تکرح  هاگن و  لباقم  رد  ار  وا  دـشک و  یم نوریب  زیمآ  مھوت یاھ  هدـعو اب  دـنک و  یم ادـج  هداوناـخ  لـخاد  زا  ار  نز  هک  ییاـیند  تسا . یرگید  ینـالوط  رایـسب  ناتـساد 

هب ار  هدـنیآ  یاھ  لسن مھ  دـنک ، یم دوبان  ار  هداوناخ  مھ  دـنک ، یم فیعـضت  ار  نز  مھ  دـنک ، یم زاب  وا  قوقح  هب  ضرعت  یارب  ار  نادـیم  دـنک و  یم عافد  یب هانپ و  یب هعماج ،

رتشیب دراد  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هداتفا  قافتا  ایند  رد  زورما  نیا  و  دـنک ؛ یم داـجیا  هعجاـف  دراد  دـشاب ، هتـشاد  ار  قطنم  نیا  هک  یگنھرف  رھ  ندـمت و  رھ  دزادـنا . یم رطخ 

دـیبوک و دـھاوخ  مھ  رد  ار  برغ  ندـمت  یاـنب  دوـش و  یم رھاـظ  تدـمدنلب  رد  نآ  یبـیرخت  راـثآ  هک  تسا  یکاـنرطخ  یاـھ  لیـس نآ  زا  نیا  منک ؛ ضرع  امـش  هب  و  دوـش . یم

یاھ نارحب نیا  یاھ  هناشن و  دھد ؛ یم ناشن  ار  شدوخ  هلاس  تسیود هلاسدـص و  هک  تسا  ییاھزیچ  اھ  نیا دوش ؛ یمن هدـیمھف  یزیچ  تدـم  هاتوک  رد  تخیر . دـھاوخورف 

. دنک یم زورب  دراد  نآلا  برغ  رد  یقالخا 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلادـع اـما  دـنداد ؛ شرتسگ  ار  ملع  ی  هنماد دـندرک ، داـیز  ار  هدـندرگ  یاـھخرچ  دـندرک ، داـیز  ار  اـھ  هناـخراک تسا . نیمھ  برغ  یـسارکومد  لاربـیل  یاـیند  گرزب  ـالخ  زورما 

هک یناھج ، ربنم  نوبیرت و  کی  رد  دوش  یم رگم  میوگب . اجنیا  نم  هک  تسین  یفرح  نیا  هدـش ؛ هدیـشک  طاطحنا  هب  یناسنا  قالخا  دـننک . نیماـت  دنتـسناوتن  ار  یعاـمتجا 

. دننز یم ناشدوخ  هک  تسا  یفرح  دروآ ؛ نابز  رب  تساھروشک ، نآ  مدرم  ساسحا  هک  هچنآ  فالخرب  یزیچ  دوش ، یم سکعنم  ایند  رد  اھفرح  نیا  زورما 

یئاھروشک نامھ  یاھیراتفرگ  یگداوناخ ، نارحب  یقالخا ، نارحب  یداصتقا ، نارحب  یـسنج ، نارحب  زورما  تسا . برغ  یـسارکومد  لاربیل  ریگ  ناـبیرگ یقـالخا  نارحب  زورما 

. ناشدوخ یاھتفرشیپ  زا  دندرک  هریخ  ار  خیرات  مشچ  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا 

یگدـنز هب  تسا ، حور  شیاـسآ  هب  تسا ، رکف  شیاـسآ  هب  رـشب  تداعـس  تسا - تداعـس  رازبا  شناد  دـنک - تفرـشیپ  وا  شناد  هک  تـسین  نـیا  هـب  شا  یدنمتداعـس رـشب 

وا زا  مھ  زور  هب  زور  درادن ، هکنیا  هن  درادن ؛ برغ  ار  نیا  تسا . هعماج  رد  تلادع  ساسحا  هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدنز  هب  تسا ، هغدـغد  یب

لابند هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  درک . ادـخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛ میـسرت  نامدوخ  نامرآ  ناونع  هب  ایند  هب  نداد  ناـشن  یارب  ار  نیا  اـم  دوش . یم رترود  دراد 

« برغ نارحب   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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. داتفا هار  نیا 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نابیرگ دراد  جیردتب  تسا و  هدش  عورـش  اکیرما  زا  زورما  هک  یا  یداصتقا نارحب  دننک  یم مالعا  ناشدوخ  تسا . یداصتقا  تالکـشم  ریگرد  نارگید  زا  شیب  برغ  یایند  زورما 

. تسا هتـشادن  هقباس  زورما - ات  لوا  للملا  نیب گنج  زا  دـعب  زا  ینعی  هتـشذگ - لاس  تصـش  رد  دـنک ، یم تیارـس  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  هب  دریگ و  یم مھ  ار  اپورا 

اب تسا و  رتمک  یعدـم  یاھروشک  نیمھ  زا  یرایـسب  زا  شتالکـشم  یھلا  فطل  هب  راگدرورپ و  لضف  هب  ناریا  تلم  تسا . هدرک  یئاذـغ  نارحب  مالعا  ایند  رد  للم  ناـمزاس 

. دبلط یم ار  همھ  تمھ  نیا  دننک ؛ فرطرب  دراد ، دوجو  هک  مھ  ار  یتالکشم  نیمھ  دنناوتب  دیاب  مدرم ، تمھ  نیلوئسم و  تمھ 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، تسام یور  شیپ  همھ  تسا ، هداتفا  قافتا  برغ  رد  هک  یئاھنارحب  تسین . مھ  میدق  قرش  هاگودرا  ی  هداتفارب خوسنم و  ریسم  تسین ، یبرغ  ریـسم  تفرـشیپ ، ریـسم 

میریگب و شیپ  رد  ار  نامدوخ  یمالسا  یناریا - صخشم  ریـسم  یتسیاب  ام  سپ  دنک . تکرح  ریـسم  نآ  زا  هک  دش  دھاوخ  یروشک  رھ  ریگ  نابیرگ اھنارحب  نیا  هک  میناد  یم

. بسانم تعرس  اب  مینک ؛ تکرح  تعرس  اب  ار  نیا 

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

گرزب و ثداوح  یللملا  نیب حطـس  رد  روـشک . لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  و  یللملا ، نیب لـئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  دوـب ؛ یئارجاـمرپ  رایـسب  لاـس  تشذـگ ، اـم  رب  هک  لاس ٨٧ 

یلام و میظع  نارحب  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  اھ  نآ ی  هلمج زا  هک  تسا ، یرثوم  قیمع و  تاریثات  یاراد  یناھج  یاھتـسایس  ی  هعومجم رد  نامگ  یب هک  داتفا  قاـفتا  یمھم 

رایـسب ی  هلئـسم ناھج ، مدرم  یارب  هلئـسم  نیا  دیـسر . ام  ی  هقطنم یاھروشک  هب  هلمج  زا  اھروشک و  رگید  اپورا و  هب  دـش و  عورـش  اکیرمآ  روشک  زا  هک  تسا  یداـصتقا 

داـصتقا یداـصتقا و  تاـیرظن  هب  تبـسن  اـھ  نآ یاـھ  هاگدـید رد  هکلب  دراذـگ ، یم ریثاـت  اـھ  نآ یداـصتقا  یاـھ  یزیر هماـنرب اـھ و  نآ ی  هرمزور یگدـنز  رد  طـقف  هن  تسا ؛ یمھم 

یناھج نیگمھـس  نافوط  نیا  رابنایز  راثآ  زا  یدایز  دودح  ات  دنتـسناوت  ام  تلم  ام و  روشک  هناتخبـشوخ  تشاذگ . دھاوخ  یاج  رب  ار  یفرگـش  تاریثات  الامتحا  یراد  هیامرس

. دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  مزال  یاھتبقارم  نانچمھ  هتبلا  و  دنرادب ، رانکرب  ار  دوخ 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یتقو تسا و  نیرفآ  نارحب متـسیس  نیا  دوخ  تسا . ناوتان  یلاخوت و  اھنارحب  ثداوح و  اب  ی  هلباقم رد  ردقچ  برغ ، یراد  هیامرـس متـسیس  هک  دندھاش  ایند  ی  همھ زورما 

داـصتقا تسا ؛ هدوـب  یداـصتقا  متـسیس  نیا  هـب  ناـشراختفا  ی  هـمھ هـک  تـسا  برغ  یداـصتقا  متـسیس  نـیا  دـنک . عاـفد  دـناوت  یمن شدوـخ  زا  دـیآ ، یم دوـجو  هـب  نارحب 

. دننک لیمحت  اھتلم  هب  داصتقا ، درف  هبرصحنم ی  هخسن ناونع  هب  نابز ، رازھ  هویش و  رازھ  هب  ار  متسیس  نیا  دنا  هتشاد یعس  و  یراد . هیامرس

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

ناـکت دراد  هدـیبسچ و  مکحم  روجنیا  ار  یبرغ  ربکتـسم  یاـھتلود  ناـبیرگ  هک  یبـیجع  یداـصتقا  نارحب  تسا . یاهقباـسیب  عـضو  کـی  زاـب  هقطنم ، زا  رتارف  مھ  اـیند  عـضو 

نارحب هب  عجار  اھیبرغ  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  یئاھلیلحت  نیا  تشذـگ . نآ  زا  دوشیمن  یناسآهب  هک  تسا  یزیچ  مھ  نیا  تسا ؛ یاهداـعلاقوف  زیچ  مھ  نیا  دـھدیم ،

رکف و یاـھقاتا  دوـشیمن . هـتفگ  بلاـطم  یهـمھ  تساـیاضق ؛ زا  یــشخب  دــننکیم ، هدــنیآ  هـب  تبــسن  هـک  یرطخ  مـالعا  اـپورا و  یاـھروشک  زا  یــضعب  اـکیرمآ و  یداــصتقا 

یارب نارحب  نیا  داعبا  هک  دنتـسین  یـضار  تساھنآ -  تسد  مھ  اھهناسر  یهدمع  هک  ملاع -  دنمتردق  یاھروشک  رد  یناھج  لئاسم  ناحارط  هدرپ ، تشپ  نازاستسایس 

. تساھفرح نیا  زا  رتالاب  یلیخ  نارحب  داعبا  الاو  دوش ؛ راکشآ  ایند  مدرم 

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

یلعج تلود  لیئارـسا ، یناطرـس  یهدـغ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننک ، جرخ  دـنھدب ، تاـیلام  دـنھدب ، لوپ  هک  دـنرادن ، لیئارـسا  زا  تیاـمح  هب  یاهقـالع  هزیگنا و  اـکیرمآ  مدرم 

یـضعب رد  مھ  اـجنآ ، رد  مھ  لـمع ؛ تدـش  مھ  دـعب  نتـشادھگن ، توکـسم  ناـمتک و  زا  نآ  ناـشدروخرب ؛ عوـن  مـھ  دـعب  دـنراد . هـگن  اـپ  رـس  یاهـقطنم  کـی  رد  ار  لیئارـسا 

، دننکیم دروخرب  مدرم  اب  یروتاتکید  یاھماظن  هک  یاهداتفابقع  یاھروشک  رد  ناسنا  ار  نآ  کی  هد  هک  دنداد  جرخ  هب  یلمع  تدـش  نانچنآ  سیلگنا  رد  یئاپورا . یاھروشک 

هیـصوت هک  یناسک  نآ  دـنیایند . مدرم  یهمھ  یعدـم  تاعامتجا ، یدازآ  یعدـم  ناـیب ، یدازآ  یعدـم  رـشب ، قوقح  زا  یرادـفرط  یعدـم  تقو  نآ  اـھنیا  دـنکیمن . هدـھاشم 

تسبنب تسیچ ؛ یرادهیامرس  ماظن  هک  دننیبب  دننک ، هاگن  اھتیعقاو  نیا  هب  مینک ، لمع  ار  اھنآ  میریگب ، دای  ار  اھنآ  مینک ، لابند  ار  یراد  هیامرس  ماظن  یاھـشور  ام  دندرکیم 

عورـش لماک  روط  هب  برغ  نارحب  اما  دـسرب ، یئاھن  جـئاتن  هب  دـعب  اھلاس  تسبنب  نیا  جـئاتن  تسا  نکمم  تسا . لـماک  تسبنب  کـی  رد  یرادهیامرـس  ماـظن  زورما  لـماک .

. هدش

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نارحب نیا  اب  دـننارحب . راچد  ناشنایفارطا  ناشدوخ و  یبرغ ، تلود  دـنچ  نیمھ  دـننارحب ؛ ریگرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  فلاخم  یاـھمیژر  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کـی 

راشف ناوارف ، ضرق  ناوارف ، یهجدوب  یرـسک  یرگید ؛ وحن  هب  مھ  اکیرمآ  تسا . دـیدھت  دروم  ادـج  وروی  تسا ، دـیدھت  رد  ادـج  اپورا  داحتا  دراد ، دوجو  اـپورا  رد  هک  یایداـصتقا 

طوقـس ناـشتلود  دـنچ  تسا ؛ رتدـب  اـکیرمآ  زا  اـپورا  عضو  هتبلا  تسا . یمھم  ثداوح  اـھنیا  یدـصرد . هن  دون و  ناـشدوخ -  لوق  هب  تکرح -  تیرتسالاو ، دـض  تکرح  مدرم ،

. دراد دوجو  یتابثیب  یئاپورا  روشک  نیدنچ  رد  نالا  دندرک .

. تسا توافتم  میوشیم ، شراچد  اـنایحا  اـم  هک  یایداـصتقا  تالکـشم  اـب  اـپورا  یداـصتقا  نارحب  یداـصتقا و  تالکـشم  دـنکیم . مھ  قرف  اـم  تالکـشم  اـب  اـھنآ  تالکـشم 

اذـغ یھاـگ  دـنھاوخیم ، بآ  یھاـگ  دراد ؛ یتالکـشم  هتبلا  تسا و  یتخـس  هار  دـنکیم . تکرح  یھار  رد  دراد  هک  تـسا  دروـنھوک  هورگ  کـی  تالکـشم  لـثم  اـم  تالکـشم 

یسوبوتا لثم  اھیئاپورا  تالکشم  تسا . لیبق  نیا  زا  ام  تالکـشم  دنوریم . الاب  فرط  دنراد  اما  دننکیم ؛ دروخرب  یعنام  کی  هب  یھاگ  دنراد ، تالکـشم  یھاگ  دنھاوخیم ،

لئاسم رد  ابر  راـکوزاس  یهبلغ  نیا  یتاـقبط ، یاھهلـصاف  نیا  دـندرک . مھارف  ار  لکـشم  نیا  تامدـقم  دـننادب ، هکنیا  نودـب  اـھنآ  دوخ  اـھلاس  هدرک . ریگ  نمھب  ریز  هک  تسا 

. هداتفا ناشرـس  یور  هک  تسا  ینمھب  نیا  هدرک ؛ یتالکـشم  راچد  ار  اھنآ  تسرپلام ، تسرپلوپ و  یاھتـسینویھص  زا  یریذپذوفن  نیا  یدام ، نادـنمروز  تیوقت  نیا  یدام ،

. تسا تیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا . توافتم  یلیخ  ام  تالکشم  اب  اھنآ  تالکشم  نیاربانب 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١۴ ربھر  اب  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  یحارط  زکرم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

تالاکشا یسررب  روظنم  هب  ینیع  یهنومن  ار  ینونک  نامز  رد  نآ  طاطحنا  یاھهناشن  ندشراکشآ  اتیاھن  جوا و  یریگلکـش ، لحارم  یبرغ و  ندمت  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

دعب تسا و  هتفرگ  لکش  روحمهیامرس ، هاگن  سپس  یـسایس و  تردق  هب  هاگن  مسیناموا و  رکفت  یهیاپ  رب  یبرغ  ندمت  دندرک : ناشنرطاخ  دنتـسناد و  ندمت  کی  صیاقن  و 

. تسا یسنج  یقالخا و  یاھیراب  دنب و  یب  جاور  یسنج و  طاطحنا  نآ ، نیرتمھم  هک  هدش  نایامن  نآ  طاطحنا  یھابت و  یاھهناشن  نونکا  دوخ ، جوا  نارود  زا 

زورب دندرک : دیکات  دندرمشرب و  ریخا  نرق  دنچ  رد  اپورا ، رد  هدننکناریو  یاھگنج  یالاب  رایسب  دادعت  ار  برغ  ندمت  یساسا  تالاکشا  زا  رگید  یکی  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. تسا هدوب  تیونعم  دوبن  لیلد  هب  برغ ، ندمت  رد  اھطاطحنا  تالاکشا و 

« برغ نارحب   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3427
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=6051
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=6855
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=16889
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17510
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20534
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22126
http://farsi.khamenei.ir


بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

اما دنرادن ، لح  هار  دوخ  تالکشم  یارب  اھنآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دناهدش . زین  ناریا  میرحت  زا  یشان  تالکشم  یخرب  راتفرگ  دوخ ، یداصتقا  تالکـشم  رب  هوالع  اھیبرغ 

. دراد لح  هار  دوخ  یداصتقا  تالکشم  یارب  ناریا 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

، هبرجت یهصرع  رد  لمع و  نادـیم  رد  دراد . دوجو  اکیرمآ  رد  یرگید  لکـش  هب  اپورا و  رد  زورما  هک  تسا  یثداوح  نیمھ  لاربیل  حالطـصا  هب  داصتقا  ندوب  طلغ  رب  لیلد  نیرتگرزب 

رگراک یهقبط  الاح  تسین . دـمآ ، دوجو  هب  اھنآ  زا  تیامح  یارب  داصتقا  نیا  هک  یتاقبط  نآ  دوخ  دوس  هب  یتح  تسا ؛ ماکان  تسا ، طلغ  هک  داد  ناشن  یرادهیامرـس  داـصتقا 

زا دـعب  تسا ، راک  لوا  زونھ  نیا  و  تسین ؛ مھ  اھتـسارت  اھلتراک و  نابحاص  رادـکناب و  رادهیامرـس و  دوخ  دوس  هب  یتح  اما  دـشیم ، لامدـگل  اھاجنآ  رد  یدامتم  یاھلاس  هک 

کی نیا  و  نیئاپ ، دنوریم  دنراد  تسا ؛ نازغل  بیـشارس  هار  هار ، نیا  دننک . تسرد  تسناوت  دنھاوخن  مینکیم ؛ شتـسرد  هک  دنھدیم  هدـعو  یھ  دـش . دـھاوخ  مھ  رتدـب  نیا 

یهصرع شخب  نآ  تسا . هبرجت  اـم  یارب  اـھنیا  تـسا . ادـج  هـک  مـھ  ناـشیرکف  یرظن و  یداـقتعا و  یقـالخا و  شخب  تـسا ؛ برغ  طـلغ  یداـم و  ندـمت  لزلزت  زا  یـشخب 

. دش رھاظ  شایماکان  یناوتان و  شیپ  اھلاس  بخ ، هک  مھ  اھنیا  مسیلایسوس و 

ناحادم  / ١٣٩٢/٠٢/١١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دھدیم تکرح  دراد  هرد  هت  هب  ار  اھنیا  دننارذگیم ، دنراد  یسنج  لئاسم  یهنیمز  رد  اھنیا  هک  یزیمآتثابخ  هناھلبا و  یاھنوناق  نیا  دراد ، دوجو  برغ  رد  زورما  هک  یتالکـشم 

هلیسو نیا  زمرت  دریگب . ار  طوقس  نیا  یولج  تسین  رداق  رگید  دھاوخن ، هچ  دھاوخب ، هچ  یبرغ  ندمت  دنطوقـس . هب  موکحم  اھنیا  تسین ؛ مھ  یریگولج  لباق  طاطحنا ، نیا 

هب موکحم  اذـل  دـنداد ؛ رارق  هاگترپ  نیا  بل  رد  ار  ناشدوخ  دـندمآ  دـندیرب و  ار  زمرت  هک  یتقو  نآ  دـندرک  هانگ  اھنیا  تسا . بیـشارس  هدـنزغل و  تدـشب  مھ  هداج  تسا ، هدـیرب 

. دنتسکش

ای لسن  نیا  مشچ  زا  منکیمن  نامگ  دـتفایم و  قافتا  دراد  جـیردت  نیا  و  تسین -  یروف  یعفد و  رما  کی  تسا -  یجیردـت  رما  کی  اھندـمت ، ندروآرب  رـس  لـثم  اھندـمت ، لاوز 

. دتفایم یقافتا  هچ  هک  دید  دنھاوخ  دنامب ؛ رود  لسن  نیا  زا  دعب  لسن 

یھاگشناد  / ١٣٩٢/٠٢/٢١ یوزوح و  یهتخیھرف  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عورـش درک و  راک  هب  زاغآ  برغ  رد  نز ، یهرابرد  ناـمتفگ  نیا  رکف و  نیا  هک  یزور  نآ  ینعی  تسا ؛ یـسایس  یهدـشباسح  ـالماک  ناـمتفگ  کـی  نز ، دروم  رد  برغ  ناـمتفگ 

نیا هک  دراد  یایعقاو  تادیوم  اما  میوگب ، رابخا  هب  دانتـسا  اب  عالطا و  یور  زا  نم  هک  تسین  ربخ  ناونع  هب  هتبلا  نیا  تشاد . دوجو  نیا  تشپ  یقیقد  یهبـساحم  کی  درک ،

شجوا و  درک ؛ ادیپ  دشر  یبرغ  نامتفگ  نیا  جیردتب  برغ ، رد  دیدج  تعنـص  شیادیپ  تعنـص و  روضح  نآ  لابند  هب  برغ و  رد  سناسنر  زاغآ  زا  ینعی  دنکیم ؛ تیوقت  ار  لیلحت 

. نامتفگ نیا  یشاپورف  یگدنکفارس و  هللااشنا  لوزن و  طاطحنا و  اب  دوب  دھاوخ  هارمھ  جوا  نیا  هتبلا  هک  تسا  ام  راگزور  رد 

یھاگشناد  / ١٣٩٢/٠٢/٢١ یوزوح و  یهتخیھرف  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزاـبسنجمھ و یهلئــسم  نـیا  دوـشیم ، دراد  اـھنیا  زا  رتدــب  اــیند  رد  هـک  دــینیبیم  زورما  و  اــھنز ؛ یهلئــسم  یور  دوـب  زکرمتم  هـک  توھــش -  یهلئــسم  هـب  ندز  نـماد 

قـیمع و میظع و  یاـھهلاچ  اـھنیا  دـیآیم ؛ ناـسآ  ناـبز  هـب  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  اـھنیا -  دـننام  هباـشم و  سنج  ود  یاـھهداوناخ  اـھجاودزا و  نـیا  ییارگسنجمھ و 

هار یهمین  نیا  الاح  دروآ ؛ دھاوخرد  ار  اھنیا  ردپ  تسا ، یبیجع  هاگـشزغل  دنربیم ؛ شیپ  دننکیم و  هرادا  دنراد  ار  ندمت  نآ  هک  یناسک  ندمت و  نآ  یاپ  شیپ  تسا  یکانرطخ 

. تسا هتشذگ  اھفرح  نیا  زا  اھنآ  لکشم  ینعی  دنریگب . ار  نآ  یولج  دنتسین  مھ  رداق  نم  رظن  هب  هتبلا  تسا . یبیشارس  یهمین  تسا ،

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

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

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

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

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

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

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

یور شاهمھ  دـنلفاغ ، یاهدـع  دراد . یـساسا  گرزب و  شقن  کـی  ادـخ ، اـب  طاـبترا  ادـخ و  هب  لـکوت  ادـخ و  هب  هجوت  دراد ، شیپ  رد  ناریا  تلم  هک  یتزع  تمظع و  هار  نیا  رد 

نیا بخ  درادـن . یھار  چـیھ  هناـک  یھلا  یهدـعو  هب  نظ  نـسح  ادـخ و  هـب  لـکوت  یھلا و  کـمک  تیوـنعم و  ناشتابـساحم  رد  دـننکیم ؛ هبـساحم  ضحم  یداـم  تابـساحم 

دنوشیم روبجم  ارچ  دنوشیم ؟ تالکشم  همھ  نیا  راچد  ارچ  دنوریم ؟ بقع  زورهبزور  ارچ  دننکیم ، مھ  امش  زا  رتھب  دننکیم ، دنراد  مھ  ملاع  نیربکتسم  ار  یدام  تابساحم 

هک یسک  نآ  فیعض ؛ ملظلا  یلا  جاتحی  امنا  و  دنشکب ؟ ار  هانگیب  یاھناسنا  ناتسکاپ -  هب  قارع ، هب  ناتـسناغفا ، هب  دننک -  یـشکرگشل  دنوشیم  روبجم  ارچ  دننک ؟ ملظ 

، هنازواجتم هناملاظ ، دنربیم ، راک  هب  اباحمیب  ار  حالس  نیا  تسا ، انشآ  حالس  اب  ناشتسد  نوچ  دننکیم ؛ ملظ  هک  دنفیعض  دنکب ؛ ملظ  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تسا  فیعض 

رد یرتشیب  تالکـشم  دراد  برغ  ندـمت  زورهبزور  یدام . تابـساحم  رد  تفربقع  مھ  یونعم ، یاھرایعم  رد  تفربقع  مھ  تسا ، تفربقع  شدوخ  نیا  بخ  هنارـسدوخ ؛

؛ تسا تمظع  رون و  ندـعم  اب  طابترا  عطق  رطاخهب  نیا  تسا ؛ یتسھ  ادـبم  اب  طابترا  عطق  رطاخهب  نیا  تخادـنا ؛ دـھاوخ  اپ  زا  ار  اـھنیا  تالکـشم  نیا  و  دـنتیم ، دوخ  فارطا 

. تسا هدامآ  هنیمز  نیا  ناریا  تلم  یارب  زورما  تسا . مزال  اھنیا  کسدق ؛ زعب  هقلعم  انحاورا  ریصت  و  همظعلا ، ندعم  یلا  لصتف 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ار ضیعبت  هن  دـندرک ، فرطرب  ناشدوخ  یاھروشک  رد  ار  ملظ  هن  نوگانوگ ، یاھتفرـشیپ  اب  مھ  دـعب  دـندرک ؛ عورـش  اھتلم  نوخ  ندـیکم  اب  ار  ناـشدوخ  ندـمت  یهیاـپ  اـھیبرغ 

، تسا یروج  هچ  یعامتجا  عضو  تسا ، یروج  هچ  اـھروشک  نیا  رد  داـصتقا  عضو  مھ  زورما  دـینیبیم  دـنناسرب ؛ یزاـینیب  هب  دنتـسناوت  ار  ریقف  عماوج  هن  دـندرک ، فرطرب 

ام ار  نیا  تایصوصخ ؛ نیا  اب  تسا  یتفرشیپ  نینچ  کی  یبرغ ، ندمت  تفرشیپ  برغ . رد  یـسنج  قالخا  رازنجل  نیا  یقالخا ، طاطحنا  نیا  تسا ؛ یروج  هچ  یقالخا  عضو 

اھزاین و زا  دریگیم ، همـشچرس  مالـسا  تیادھ  زا  تسا ؛ یناریا  یمالـسا و  یوگلا  کی  هک  میتسھ ، نامدوخ  ینامرآ  بولطم و  یوگلا  لابند  ام  میدنـسپیمن . هجوچیھهب 

. لقتسم یوگلا  کی  دربیم ؛ هرھب  یناریا  یاھتنس 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تخاس ندوب  شحاف  طلغ  رطاخهب  تسا  ینورد  یاھضقانت  نوزفازور و  یاھفعض  راچد  ام  لباقم  فرط  میوریم ؛ شیپ  یملع  یهبـساحم  اب  میوریم ، شیپ  قطنم  اب  میراد  ام 

دوشب هدید  اھنآ  یاھفرح  رد  یحضاو  سوسحم و  روط  هب  ای  دنشاب  هدرک  فارتعا  ینیشنبقع  نیا  هب  تسین  مزال  هتبلا  دننکیم -  ینیشنبقع  دنراد  اھنآ  ندمت ؛ نآ  ینورد 

« برغ نارحب   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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. تسا نیا  هیضق  تقیقح  تسا ، نیا  هیضق  عقاو  - 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دنیبیم ناسنا  ار  یگدروخمھهب  نیا  یاھهناشن  هدروخ ، مھهب  زورما  یناھج  طلسم  یهھبج  یرھاظ  شمارآ 

...

: تسا یروجهچ  عضو  هک  دینیبیم  دوب -  یداصتقا  دشر  یداصتقا و  تفرـشیپ  ناشزایتما  نیرتمھم  هک  یداصتقا -  یهصرع  رد  الوا  هدروخ ؛ مھ  هب  شمارآ  نیا  هصرع  دـنچ  رد 

، بخ دھدیم . ناشن  شدوخ  رد  دراد  ار  یگتـسکشرو  یاھهناشن  زورما  رقتـسم ، داصتقا  نآ  تسا ؛ یداصتقا  نارحب  راچد  اکیرمآ  مھ  تسا ، یداصتقا  نارحب  راچد  اپورا  مھ 

مھ یھار  هک  یـضورقم  تلود  دراد ؛ دوجو  اـکیرمآ  رد  هک  تسا  یتیعـضو  نـالا  نیا  دـشاب ؛ ضورقم  شایلم  صلاـخان  دـمآرد  یهمھ  زا  شیب  یروشک  تلود  دـییامرفب  ضرف 

یاھروشک رد  تسا ، روج  نیا  اکیرمآ  دوخ  رد  دوشیمن ؛] ماجنا   ] اـھنیا نـالک  نوگاـنوگ  یاـھهمانرب  اذـل  تسین . روصتم  شیارب  ندوب  ضورقم  نیا  زا  تاـجن  یارب  رھاـظلایلع 

هب هک  یلوا  یهرود  زا  یلعف -  روھمج  سیئر  نیا  اـکیرمآ  دوخ  رد  تسا . روج  نیمھ  مھ  اـھاجنآ  رد  اـعقاو  اـما  دوشیم  هتفگ  دوشیم و  غیلبت  رتـمک  مھ  ییاـپورا  یوـق  گرزب و 

ار راک  نیا  هدشن  قفوم  زونھ  درذگیم ، زور  نآ  زا  لاس  شـش  دودـح  هک  زورما  ات  اما ] ، ] داد مدرم  هب  ار  یناگمھ  ینامرد  تامدـخ  یهمیب  یهدـعو  دیـسر -  یروھمج  تسایر 

. رگید تسا  اھنیا  دنک ؛ لمع  ار  هدعو  نیا  هتـسناوتن  هداد و  شمدرم  هب  روھمج  سیئر  ار  یاهدعو  عبانم ، همھ  نآ  اب  یلام و  تاناکما  همھ  نآ  اب  یروشک  ینعی  دھدب ؛ ماجنا 

اھربخ رد  مھ -  اپورا  دنتالکـشم ؛ راچد  دـننارحب ، راچد  اھنیا  دوب -  ایند  یتنـس  یاھتردـق  رابکتـسا و  یهھبج  یاـھروشک  مھم  یهصرع  هک  یداـصتقا -  یهصرع  رد  نیارباـنب 

. دنیداصتقا یهدیدع  تالکشم  راچد  فلتخم ، یاھروشک  رد  دنونشیم -  همھ  دننیبیم ، همھ 

نیا یهمھ  هیناسنالاھلاصا  مسیناموا و  ساسا  رب  دمآ ؛ دوجوهب  ناسنا  تشادساپ  ساسا  رب  برغ  ینونک  ندمت  بخ ، دـناهدروخ ؛ تسکـش  اھنیا  مھ  یقالخا  یهصرع  رد 

، برغ یندـمت  ماظن  رد  زورما  دوب ؛ دـھاوخ  ندـمت  نیا  یارب  یـساسا  یهلبق  یلـصا و  فدـھ  یلـصا و  رـصنع  تیناسنا ،"  " هک تسا  نیا  نآ  یاـنعم  تسا ؛ هدـش  اـنب  ندـمت 

دناهدش تسکش  راچد  افاصنا  اقح و  تسا و  هدشلاماپ  تیناسنا 

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

برغ داصتقا  زا  تسا  یـشان  هک  البق  مدرک  هراشا  هتبلا  هک  تسا ؛ یناھج  یداصتقا  یاھنارحب  یتمواقم ،] داصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لماوع  اھهزیگنا و  زا   ] مراھچ یهتکن 

مھ ام  روجنیمھ . مھ  رگید  یاھاج  رد  تشاد ؛ دوجو  نآ  یهنیمز  هچرگا  دز ، نماد  ار  تالکـشم  هک ] دوب   ] اکیرمآ تالکـشم  زیررـس  تقیقح  رد  مھ  اپورا  رد  اکیرمآ ؛ داصتقا  و 

نیاربانب تسا ، بولطم  هن  تسا ، نکمم  هن  مینک ، عطق  ایند  اب  ار  تاطابترا  یداصتقا ، ظاحل  زا  هک  میھاوخیمن  میناوتیمن و  اـم  میـشکب ؛ راـصح  ناـمدوخ  رود  میھاوخیمن  هک 

. مینک یزاسمواقم  دیاب  سپ  میریگیم ، رارق  اھنیا  ریثات  تحت 

روشک  / ١٣٩٣/٠٢/١٧ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

هنومن ىهعماج  کی  داجیا  فدـھ ، تسا . ىیالاو  ىلیخ  فدـھ  فدـھ ، نآ  میتفرگ  رظن  رد  بـالقنا  ىمومع  ىاـھهتخومآ  ساـسا  رب  ىمالـسا ، ىروھمج  ىارب  اـم  هک  ىفدـھ 

هب هک  دـیزاسب  ىاهعماج  کی  تسا -  هدـش  عقاو  مھ  ایند  زا  ىـساسح  رایـسب  ىهطقن  کی  رد  ىیاـیفارغج  ظاـحل  زا  هک  زیزع -  ناریا  ىهدودـحم  رد  دـیھاوخیم  امـش  تسا .

ىهنیمز رد  اھىبرغ  قالخا . ظاحل  زا  تیونعم و  ظاـحل  زا  وگلا  لاـح  نیع  رد  مھ  ىداـم ، ىاھتفرـشیپ  ىداـم و  ظاـحل  زا  وگلا  مھ  دـشاب ؛ وگلا  نآرق ، مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب 

دیمھفن ىـسک  لوا  دوب . ىدام  دصرددص  شھج  کی  دوب ؛ ىقالخا  تکرح  اب  ضراعم  نیابم و  ادج و  شھج  نیا  اما  دندرک ؛ ىـشھج  ىنارود  کی  رد  دـندز ، ىتسج  کی  ىدام 

زا رود  ضحم و  ىدام  ندـمت  کی  دـنکن  لایخ  ىـسک  دـننکیم . ساسحا  شاوی  شاوی  ار  نآ  ناربج  لباقریغ  ىاـھتراسخ  دـنراد  دـنمھفیم ، دـنراد  ـالاح  اـما  داـتفا ، ىقاـفتا  هچ 

ىاھنابایخ رد  تارھاظت  نیا  رطاخهب  هن  دـیآىم . رد  ناشردـپ  دراد  الاح  نیمھ  دـیآىم ؛ رد  ناشردـپ  ریخن ، دربب ؛ ورف  دوخ  مدرم  ىولگ  زا  شوخ  بآ  تسناوت  دـھاوخ  تیونعم 

تینما تسا ، ىقالخا  تینما  تسا ، ىحور  تینما  تسا ، مزـال  لوا  ىهجرد  رد  رـشب  ىارب  هچنآ  تسا . اـھفرح  نیا  زا  رتقیمع  برغ  ىارب  ىراـتفرگ  هن ، اـھنیا ؛ دـننام  اـپورا و 

، دیـشاب انـشآ  ناشنارکفتم  نادقتنم و  ناگدنـسیون و  نیا  ىاھفرح  اب  رگا  دش . دھاوخ  نیا  زا  رتدب  تسین و  نیا  ىبرغ  ىاھطیحم  رد  تسا ؛ نادجو  تیاضر  تسا ، ىنادـجو 

ىگدنز دـنھدیم ؛ ناشن  دـنراد  ار  ناشهعماج  رد  داسف  شیازفا  هب  ور  هدـشدساف و  ىاھهشوگ  تسا ؛ هدـمآ  رد  ناشیادـص  هک  تسا  لاس  نیدـنچ  تسا ، اھتدـم  دـینیبىم 

نیمھ دـنام و  نیمز  هیـضق ، فرطنآ  اـما  دـناهداد ؛ ماـجنا  ىگرزب  ىاـھراک  دـناهتفر ، شیپ  اـھزیچ  نیا  ىرواـنف و  ىاھتفرـشیپ  مـلع و  ظاـحل  زا  هـلب ، تـسا . ىروـجنیا  ىداـم 

ظاحل زا  دـشاب ؛ ىیالاب  حطـس  رد  ىگدـنز ، حطـس  ظاحل  زا  ملع ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  ىنعی  ىدام ، ظاـحل  زا  هک  تسا  مالـسا  رظن  دروم  ىاهعماـج  نآ  دـنزیم . ناـشنیمز 

شیپ رد  ىنالوط  ىلیخ  هار  نیا  دـینک ؛ تسرد  ار  نیا  دـیھاوخیم  امـش  ىمالـسا ؛ ىهعماج  دوشیم  نیا  دـشاب . حطـس  نآ  زا  رتالاب  ای  حطـس و  نآ  رد  مھ  تیونعم  قـالخا و 

. دش دوشیمن ، دندرکیم  لایخ  ار  اھزیچىلیخ  ارچ ، دوشیمن ؛ دیوگن  ىسک  تسا ، ىندش  نیا  و  دراد .

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

للم ىاھـشزرا  رب  ىبرغ  ىاھـشزرا  ناحجر  ىنعی  دوب -  ىـشزرا  لماع  هک  لوا  لماع  دوب ] ایند  تیریدـم  یارب  برغ  لماع  ود  یـسایس  یماـظن و  هطلـس  یـشزرا و  یرترب  ]

هک ماهدرک  تشاددای  اجنیا  ار  لماوع  نیا  زا  لماع  دـنچ  نم  دوشب . لزلزت  راچد  هک  تسا  هدـش  بجوم  ىلماوع  ىلیالد . هب  هدـش  لزلزت  راچد  هریغ -  مالـسا و  ناـیدا ، رگید ،

هک تسا ؛ برغ  رد  ىوـنعم  ىقـالخا و  شیازفا  هب  ور  نارحب  هدرک ، لزلزتـم  ار  ماـظن  نیا  ىوـنعم  ىهطلـس  ار و  برغ  ىـشزرا  ماـظن  هـک  ىلماوـع  نـیا  زا  ىکی  مـنکیم : ضرع 

؛ هداوناـخ ىـشالت  تسا . برغ  رد  اـھناوج -  نیب  رد  صوصخب  مدرم -  داـحآ  نیب  رد  ىحور  ىنمااـن  ساـسحا  ىگدوھیب ، ساـسحا  ىچوپ ، ساـسحا  جاور  نآ  زراـب  ىهناـشن 

هک تسا  هدوب  ىوحنهب  ىبرغ  ىریگتھج  نز  ىهلئـسم  ىور  رب  هک  نز  ىهلئـسم  دراذگیم . ار  راثآ  نیا  هک  هدش  ىـشالتم  تسا و  دیدش  لزلزت  راچد  برغ  رد  هداوناخ  ناینب 

کی نیا  هک  دننکیم  ساسحا  ىنعی  تسا ؛ رکف  لھا  نارکفنشور و  نیرکفتم و  ىوس  زا  ىدج  لاوس  ریز  دوب -  هدش  عورـش  لبق  لاس  اھهد  زا  هک  ىتسینیمف -  تکرح  زورما 

. تسا ىلصفم  ناتساد  هک  تسا  هدرک  ىبیرغوبیجع  ریذاحم  راچد  ار  نز  دوب و  نز  ىارب  ىماد 

برغ ىاـیند  رد  زورما  هچناـنچ -  رگا  هـک  شزرا ! دــض  دوـشیم  ىزاـبسنجمھ  اـب  تفلاـخم  شزرا ؛ دوـشیم  برغ  رد  ىزاـبسنجمھ  ــالثم  تارکنم ؛ ندــش  شزرا  ىهلئــسم 

کی ناونعهب  نیا  مفلاخم ، ىزابسنجمھ  اب  نم  دـیوگب  وا  دـننک و  هبحاصم  ىاهتـسجرب  تیـصخش  ىروھمج ، سیئر  ىاىتلود ، ماقم  کـی  اـب  ىـسک ، اـب  تسا -  ىروجنیا 

شیپ دـنام و  دـھاوخن  مھ  فقوتم  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  هتفر . تمـس  نیا  هب  تھج ، نیا  هب  برغ ، ىقالخا  ىاضف  ىنعی  دوشیم ؛ ىقلت  ایند  رد  وا  ىهمانراک  رد  ىفنم  ىهطقن 

 - لبق لاس  هدزناپ  هد  زا  دـیاش  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  زا  شیپ ، ىدـنچ  زا  ىنعی  زورما -  ار  هتکن  نیا  و  دـیماجنا . دـھاوخ  ىرتتشز  رتدـب و  رایـسب  ىاـھاج  هب  تفر و  دـھاوخ 

، داتفا بیـشارس  نیا  هب  ىقالخا  ماظن  کی  هک  ىتقو  درادن ؛ ىاهدیاف  نکل  دنھدیم ؛ رکذت  مادم  دناهدش و  هجوتم  ىبرغ  نازوسلد  ناھاوخریخ و  زا  ىـضعب  ىبرغ و  نیرکفتم 

. ىبرغ ىاھشزرا  ندش  هتفرگ  شلاچهب  ىارب  لماع  کی  نیا  درادن . ندش  ىشالتم  زج  ىتشونرس  تسین و  ىریگولج  لباق  رگید 

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رتفیعض لاس  لاس و ١۵٠  نیا ١٠٠  ىهتشذگ  ىاھنارود  ىهمھ  زا  زورما  تسا ، رابکتسا  هک  مالسا  نمشد  تسا . هدش  فیعض  نمشد  دناسرتن ؛ ار  امـش  اکیرمآ  ىهنمیھ 

ىاھتلود زورما  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  ىتینما . تالکشم  راتفرگ  ىسایس ، تالکشم  راتفرگ  ىداصتقا ، تالکـشم  راتفرگ  دینیبىم : ار  اپورا  ىرامعتـسا  ىاھتلود  تسا .

رد ىتردقربا  تیثیح  فعـض  راچد  ىلوپ ، ىلام و  دـیدش  تالکـشم  راچد  ىـسایس ، تالکـشم  راچد  ىقالخا ، تالکـشم  راچد  اھنیا ؛ زا  رتدـب  اکیرمآ  دـنراد . اپورا  ىرامعتـسا 

. ایند ىهمھ  رد  هکلب ] ، ] مالسا ىایند  رد  طقف  هن  ایند ؛ ىهمھ 

« برغ نارحب   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تلاح یناھج ، تیندـم  یناـھج و  شناد  یهعومجم  رد  دـناوتب  یتلم  کـی  تسا . یناـھج  ندـمت  ملع و  رد  ینارشیپ  دـنکیم ، نیماـت  ار  هبیط  تاـیح  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

روجنیا اھیبرغ  تسا . هبیط  تایح  یازجا  زا  یکی  نیا  دراذـگب ؛ تیرـشب  یاپ  یولج  ار  یدـیدج  نابدرن  کی  تیرـشب ، لک  یاـقترا  یارب  دربب ؛ ولج  دـشاب و  هتـشاد  نارشیپ 

رد نابدرن  نیا  زا  طوقس  هک  یزیچ  اب  دندرک  هارمھ  ار  نیا  اھتنم  دننزیم ، دنراد  مھ  زونھ  دندز ، دیدج  یاھفرح  اھهنیمز  نیا  رد  دندروآ ، دایز  یدام  یاھتفرـشیپ  هلب ، دنتـسین ؛

زورما امـش  دـننکیم . دـساف  ار  قالخا  درک ؛ دـھاوخ  طوقـس  رـشب  امتح  نابدرن  نیا  زا  هک  دـننکیم  یراک  اـھتنم  دـنراذگیم  رـشب  یاـپ  یولج  ار  ناـبدرن  هلب ، تسا ؛ یمتح  نآ 

هک دوشیم  موکحم  دنکب ، تفلاخم  اھنیا  اب  یسک  هچنانچرگا  هک  دریگیم  ینوناق  یفرع ، یداع ، لکـش  دراد  اھراک  نیرتعینـش  نیرتتشز و  یبرغ  گنھرف  رد  دینک  هظحالم 

جالع هار  دیـسر ؟ دـھاوخ  اجک  هب  برغ  رد  اھیردهدرپ  نیا  راک  دـھاوخیم . شلد  ناـسنا  اـھزیچ  یلیخ  بخ ، دـھاوخیم ! شلد  ناـسنا  هکنیا  فرـص  هب  دـنکیم ؛ تفلاـخم  ارچ 

ناشدوبان دروآ ، دـھاوخ  رد  ار  برغ  ردـپ  دـنوریم ، شیپ  یقالخا  طاطحنا  رد  دـنراد  اھنیا  هک  روجنیا  دـنوریم ، دـنراد  اھنیا  هک  یھار  نیا  دـنرادن ؛ اعطق  صالخ  هار  ینعی  دـنرادن ؛

، ناراذگتسایس نازیرهمانرب ، ناراذگریثات ، ناگبخن ، دنتـسھ . یاهراچیب  مدرم  دزوسیم ؛ اھتلم  نیا  اھروشک و  نیا  مدرم  یارب  شلد  ناسنا  ناشمدرم ، هراچیب  درک . دھاوخ 

. دننکیم دنراد  ییاھراک  ناشدوخ  دیلپ  ثبخ و  فادھا  یور 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هنوگنیا رد  یهدـننکتواضق  مھم  یاھهاگتـسد  یهمھ  ار  نیا  دـنیوگیمن ؟ ارچ  ار  نیا  تـسا ؛ نارحب  راـچد  اـکیرمآ  دوـخ  دـنک ؟ لـح  ار  ناریا  تـلم  تالکـشم  دـھاوخیم  اـکیرمآ 

راچد شدوخ  یقالخا ؛ نارحب  یـسایس ، نارحب  یللملانیب ، نارحب  یداصتقا ، نارحب  تسا ؛ نارحب  راچد  اـکیرمآ  دـنیوگیم . دـنراد  اـھییاکیرمآ  دوخ  یتح  اـیند ، رد  لـئاسم 

هک یتقورھ  دنیوگیم  دـنیوگیم . اھنادداصتقا  ار  نیا  تسا ، نارحب  یهناشن  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  لک  صلاخان  دـیلوت  هب  کیدزن  ابیرقت  اـکیرمآ  تلود  یاھـضرق  زورما  تسا . نارحب 

هک یرادـقم  نآ  تسا . یروجنیا  اکیرمآ  زورما  تسا ؛ ینارحب  داصتقا  داصتقا  نیا  تسا ؛ نارحب  لاح  رد  تلود  نیا  تلود ، کی  صلاخان  دـیلوت  هب  دـش  کـیدزن  تلود  کـی  نوید 

ات دنکب  دھاوخیم  نیا  دکمب ، دھاوخیم  نیا  دنکب ؟ کمک  یـسک  هچ  هب  دھاوخیم  نیا  تسا ؛ شایلم  صلاخان  دـیلوت  دـصرد  دـنچ  تصـش و  دودـح  هب  کیدزن  تسا ، راکھدـب 

. یداصتقا ظاحل  زا  نیا  دنک ؟ کمک  یروشک  داصتقا  هب  دیآیم  نیا  دنکب ؛ میمرت  ار  شدوخ 

هیلع دـنک  تکرح  دـنک ، ماـیق  یتـلم  کـی  هک  منکیم - ضرع  تیعطاـق  اـب  نم  ار  نـیا   - اـیند زا  یاهـطقن  رھ  رد  انثتـسا ، نودـب  زورما  دـننارحب . راـچد  مـھ ]  ] یـسایس ظاـحل  زا 

یهقطنم رد  ایـسآ ، برغ  یهقطنم  رد  زورما  دوب ؛ اجنیا  لام  طقف  اکیرمآ  رب  گرم  راعـش  زورکی  تسا ؛ اکیرمآ » رب  گرم   » شراعـش یتموکح ، هیلع  یتلود ، هیلع  یدبتـسم ،

یـسایس عضو  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  هیلع  ناشراعـش  نیلوا  دـننکیم ، مایق  هک  ییاھتلم  اقیرفآ ، یهقطنم  رد  نیتال ، یاکیرمآ  یهقطنم  رد  اـپورا ، دوخ  رد  یتح ] ، ] ایـسآ قرش 

؟ رتالاب نیا  زا  نارحب  تسا . اکیرمآ 

نآ اھناوج  امـش  بخ  یلو  تسا ، لبق  لاسهدزاود  هد  لام  تسین ، تقو  یلیخ  لام  هتبلا  تسین ، ناتدای  اھامـش  دـینیبب ، تشاد . هشقن  ایـسآ  برغ  یهقطنم  یارب  اکیرمآ 

مـسا هزور ، گـنج ٣٣  ناـنبل و  یهیـضق  رد  مینک ؛» تـسرد  گرزب  یهناـیمرواخ  کـی  میھاوـخیم  اـم   » هـک تـفگ  دـمآ  زور  نآ  اـکیرمآ  یهجراـخریزو  تـسین . ناـتدای  مـھ  ار  زور 

ات ناتسکاپ  دودح  زا  یاهقطنم  کی  ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  هنایمرواخ ؛ دنیوگیم  ار  ایسآ  برغ  یهقطنم  مسا  اھنآ  هچ ؟ ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  دروآ . ار  گرزب  یهنایمرواخ 

تیروـحم اـب  ار  اـھنیا  یهمھ  هک  دوـب  هدیـشک  یلک  یهشقن  کـی  هقطنم  نیا  یهمھ  یارب  اـکیرمآ  تـسا و  هناـیمرواخ  هـقطنم ، نـیا  یاـھروشک  نـیا  ماـمت  ینعی  هنارتیدـم ،

ییاج هب  دز - ار  فرح  نیا  هک  دوب  مھ  یمناخ  کی  هراچیب  هک   - هجراخریزو نآ  گرزب  یهنایمرواخ  نیا  عضو  زورما  نیا . ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  درادهگن ؛ تشم  یوت  لیئارـسا 

لگ رد  اـپ  یبـیل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، اـقیرفآ  لامـش  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، ناـنبل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، قارع  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، هیروس  یهیـضق  رد  اـھنیا  هک  هدیـسر 

کمک هب  دیایب  دھاوخیم  نیا  رتالاب ؟ نیا  زا  نارحب  تسا . اکیرمآ  یللملانیب  یـسایس  عضو  نیا  دـناهدنام ؛ اما ]  ] دـناهدرک هیـضق  دراو  ار  ناشدوخ  نمی  یهیـضق  رد  دـناهدنام ،

؟ دنک لح  ار  روشک  تالکشم  دیایب  دھاوخیم  نیا  امش ؟

ار تالکشم  داد ، تماقتسا  اھنآ  هب  داد ، تریصب  اھنآ  هب  داد ، تعاجش  اھنآ  هب  هک  تسا  تلم  نیا  هب  ادخ  فطل  نیا  تسا ؛ ادخ  راک  نیا  رکش ؛ ار  ادخ  میلباقم ؛ یهطقن  رد  ام 

رد هیروس ، رد  قارع ، رد  تسا . دنلبرـس  هنایمرواخ  رد  ناریا  تلم  زورما  هک  دـننک  لمع  یروج  دـننک و  یـشم  یروج  دنتـسناوت  تلم  نیا  نموم  نانز  نادرم و  دـندرک ، لمحت 

رد یـسایس  ظاحل  زا  دـننارحب ، رد  یداصتقا  ظاحل  زا  اھنآ ] . ] تسا ناشخرد  یهرھچ  کی  ناریا  دـینکیم ، هاگن  امـش  هک  اجرھ  رد  سراف ، جـیلخ  یهقطنم  رد  نمی ، رد  ناـنبل ،

دسافم هب  طوبرم  لئاسم ]  ] هچ یسنج ، قالخا  هب  طوبرم  لئاسم  یهنیمز  رد  هچ   - یقالخا ظاحل  زا  دننارحب . رد  یقالخا  ظاحل  زا  دننارحب ، رد  یللملانیب  ظاحل  زا  دننارحب ،

و تسا - تیعقاو  زا  رتمک  یلیخ  نیا  هتبلا   - دـننزیم ناشدوخ  هک  ییاھفرح  دوشیم ، رـشتنم  ناشدوخ  تاـعوبطم  رد  دـنیوگیم ، ناـشدوخ  هک  ییاـھفرح  ساـسارب ] - ] یلاـم

فرح دـبال  دـش ، دـھاوخ  اـجنآ  روـھمجسیئر  دیفـس و  خاـک  رد  تفر  دـھاوخ  رگید  زوردـنچ  هرخـالاب  اـھنیا  زا  یکی  هک  ناـشیروھمجتسایر  مرتـحم  دزماـن  ود  نیا  ـالاح  هـچنآ 

روطچ روشک  نیا  دـناهدش . مھ  قفوم  اکیرمآ و  یوربآ  ندرک  دوباـن  یارب  اـکیرمآ و  یرگاـشفا  یارب  دـناهداد  مھ  تسدهبتسد  اـما  دـندب ، مھاـب  ییاـتود  دـنزیمن ؛ باـسحیب 

؟ دنک کمک  ناریا  هب  دیایب  دھاوخیم 

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

: دنتفگ دنتسناد و  یھلا  یاھنامرآ  تیونعم و  دوبن  نآ ، یدام  ناوارف  یاھتفرـشیپ  دوجو  اب  ار  برغ  ندمت  ناینب  ینونک  یاھیتسـس  اھدوبمک و  اھفاکـش ، لیلد  ناشیا 

زا یشان  اکیرمآ ، هژیوهب  یبرغ  عماوج  رد  اھیشکدوخ  یقالخا و  داسف  نوزفازور ، تنوشخ  هداوناخ ، ناینب  ندش  یشالتم  یقالخا ، یلمع و  یرکف ، نوگانوگ  یاھفارحنا 

. دننکیم ناعذا  قالخا ، دوبن  اھبیسآ و  اھفاکش و  نیا  هب  اتحارص  ییاکیرمآ  نادنمشیدنا  نیرکفتم و  زا  یخرب  تسا ؛ عوضوم  نیمھ 

هک یگبخن  یاھهتسھ  دندرک : دیکات  دندناوخ و  اھنامرآ  اب  قبطنم  قیقد و  حیحص ، هتخپ ، یبلاطم  ار  یملع  ناگبخن  بناج  زا  هدشحرطم  بلاطم  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. درک دنھاوخ  یرگیبالقنا  نیدت و  دادعتسا و  هبرجت و  ملع و  رطع  زا  راشرس  ار  روشک  یهدنیآ  اعطق  دنتسھ ، هدنکارپ  روشک  رسارس  رد  ییاھهناخلگ  نوچمھ 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اعطاق هدنب  نکل  اھنیا ، دننام  راکنا و  لیوات و  هیجوت و  دننکیم  انب  اروف  یاهدع  کی  هتبلا   - میوگیم عطاق  روط  هب  هدـنب  تسا . ام  لباقم  یهھبج  یگدوسرف  دـیما ، طاقن  زا  یکی 

راھناف راھ  فرج  افـش  ٰیلع  تسا : لاوز  لاح  رد  اعقاو  ینعی  تسا ، طاطحنا  راچد  یبرغ  ندـمت  زورما  تسین - شتقو  الاح  هک  منکب  مھ  تباث  ار  نیا  مناوتیم  میوگیم ، ار  نیا 

نادنمـشیدنا دوخ  یتح  دوشیمن . ساسحا  دوز  ینعی  دـتفایم ؛ قاـفتا  جـیردتب  عماوج  تـالوحت  ثداوح و  هتبلا  تسا . یروج  نیا  تسا ؛ لادوگ  بل  ( ٩ (؛ منھج راـن  یف  هب ؛

یگدوسرف هب  ور  دراد و  رارق  ام  لباقم  رد  یدام  ندـمت  یبرغ ، ندـمت  تسا . ام  دـیما  طاقن  زا  یکی  مھ  نیا  دـنیوگیم . دـنروآیم و  ناـبز  رب  دـناهدرک و  ساـسحا  ار  نیا  یبرغ 

. تسا

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یهصالخ داد ، ماجنا  یاهدرخوتعاس  کی  ینالوط  قطن  کی  ( ٢) اپورا یاسور  زا  یکی  للم ، نامزاس  یمومع  عمجم  رد  زوریرپ  نیمھ  دـننکیم ؛ فارتعا  ناشدوخ  اھییاپورا 

. دیوگیم مھ  تسار  دنلوفا ؛ هب  ور  یبرغ  یاھروشک  برغ و  ندمت  هک  دوب  نیا  شقطن 

شومارف مھ  ار  یرابکتـسا  یوخ  نیا ، دوجو  اـب  دنفعـض و  هب  ور  هک  دـننکیم  فارتـعا  مھ  ناـشدوخ  دنتـسھ ، اـم  لـباقم  دنتـسھ و  اـم  نانمـشد  هک  ییاـھنیا  نیارباـنب  سپ 

نیا دننزب ، فرح  هشیمھ  الاب  عضوم  زا  همھ  اب  ایند و  اب  هک  دـناهتفرگ  دای  ریخا  نرق  راھچ  هس  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  لوط  رد  هک  یرابکتـسا  یهیحور  نامھ  ینعی  دـننکیمن ؛

هک دـنلوفا  راچد  یفلتخم  تاھج  زا  هک  تسا  نیا  شعقاو  نکل  دـناهدادن ؛ تسد  زا  ار  یرابکتـسا  یهیحور  نیا  اھیگدـنامبقع ، اھتحاضف و  نیا  یهمھ  اب  دـنراد و  مھ  زاب  ار 

. دنیوگیم ناشدوخ 
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نیا ایلاتیا و  ناملآ و  هسنارف و  سیلگنا و  لثم  ییاپورا  فورعم  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  یاھیھدـب  غلبم  هک  دـنداد  نم  هب  یرامآ  کـی  روج ؛ نیمھ  مھ  یداـصتقا  ظاـحل  زا 

نآ تسا ، سیلگنا  نآ  تسا ؛ مشچ  یولج  هک  مھ  ناشیـسایس  یاھیراتفرگ  و  تسا ... ، ناشیلخاد  صلاخان  دـیلوت  لک  اب  لداـعم  دنتـسھ  ، هک  ییاـھ  [ روشک لـیبق  ]

. دنتسھ یدج  تالکشم  راچد  اعقاو  یسایس ؛ ظاحل  زا  تسا  یروج  هچ  ناشعضو  دینیبیم  هک  دنتسھ  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یضعب  نآ  تسا ، هسنارف 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

رگید زورما  دـناهدرب . یپ  نآ  شزرا  تیمھا و  هب  هتفاـی و  هجوت  دوخ  یوـنعم  یتـفرعم و  میظع  تورث  هب  یمالـسا  یاـھروشک  رد  مدرم  یاـھهدوت  زا  یرایـسب  ناـگبخن و  زورما 

تمـالع اـب  یبرغ  روحملوپ  یـسارکومد  یوربآ  درادـن . ار  شیپ  لاـس  هاـجنپ  شیپ و  لاـس  دـص  یرگهولج  برغ ، ندـمت  ناـغمرا  نیرتمھم  ناونع  هب  مسینومک  مسیلاربـیل و 

اب نید  ملع و  نادرم  نادنمشیدنا ، ناناوج ، مالسا ، یایند  رد  دنراچد . یلمع  یتفرعم و  ینادرگرـس  هب  هک  دننکیم  فارتعا  یبرغ  نارکفتم  تسا و  ورهبور  یدج  یاھلاوس 

یمالـسا یرادیب  نامھ  نیا  و  دنباییم ..  تسد  دوخ  یاھروشک  رد  جیار  یـسایس  طوطخ  هب  زین  دوخ و  یتفرعم  تورث  یهرابرد  ون  یھاگدید  هب  تیعـضو ، نیا  یهدھاشم 

. مینکیم دای  نآ  زا  هراومھ  هک  تسا 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک میتسھ  یمیظع  تردق  کی  هب  یکتم  ام  تسا . هناراودیما  هاگن  تسا ، ینـشور  هاگن  خیرات  تکرح  خیرات و  ریـسم  هب  نامھاگن  تسا ؛ هناراودـیما  هاگن  ناھج  هب  ام  هاگن 

هدرـسفا دنوشیم ، دیماان  اھنآ  دنرادن ، ار  لسوت  نیا  دنرادن ، ار  لکوت  نیا  هک  یناسک  نآ  میتسھ ؛ ادخ  هب  لکوت  لھا  ام  دھدیم . دیما  ام  هب  دـشخبیم ، ورین  ام  هب  تردـق  نیا 

زا یلیخ  تسا ؛ کیروئت  تسبنب  یرکف و  تسبنب  رد  برغ  یایند  زورما  تسا . کوپ  ناشنطاب  اما  دـننکیم ، یوھ  یاـھ و  دـننامیم . هار  طـسو  دـننامیم ، ناوتاـن  دـنوشیم ،

ایند رد  زورما  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  یلیخ  دزاسیمن  دنتـشاد  اھنیا  هک  یـسارکومد  لاربیل ـ  هاگن  نآ  اـب  تسا ؛ مھف  لـباق  ریغ  تسا ، هیجوت  لـباق  ریغ  ناـشیارب  اـیند  لـئاسم 

یهدـنیآ تیودـھم و  یهلئـسم  خـیرات ، تکرح  شقن  ادـخ ، هب  لکوت  شقن  ناسنا ، یهدارا  شقن  ناسنا ، شقن  تسا . لح  لباق  زیچ  همھ  اـم  یارب  هن ، اـم  یارب  اـما  تسھ .

. تسا یلاخ  ناشتسد  دندقاف ، دنرادن ، هن ؛]  ] اھنآ یارب  تسا ، نشور  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  مالسا ، یعطق 

« : برغ نارحب   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

رفینیعم  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ هثدحم  هدنسیون :  هداوناخ /  هزوح  رد  مسیلاربیل  هیرظن  تارثا  یسررب 
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