
رجف  / ١٣۶٩/١٠/١١ یهھد  یرازگرب  داتس  نالووسم  یمالسا و  تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک ییاجنآ  رگید  تخیر . هناـمیپ  نآ  تسکـشب و  وبـس  نآ  دـش . ماـمت  درک و  عطق  ار  راـمیب  یهتـشر  نیا  بویعم و  یهسدـنھ  نیا  طـلغ ، یهلـسلس  نیا  دـمآ و  رجف  یهھد 

لوبق ار  وا  مدرم  دـمآ ، راک  رـس  ماما  هک  یتقو  دـنمدرم . دوخ  تسھ ، ییاقآ  رگا  هک  هدـمآ  ییهرود  تشذـگ . تسا ، راـیتخابحاص  تردـقردق و  اـقآ و  حـتاف و  بلاـغ و  تموکح ،

ریـشمش هکلب  دوب ؛ هدرواین  تسد  هب  مدرم  هیلع  یزیچ  شریـشمش  اب  دوب ، هدربن  ثرا  هب  یزیچ  شردپ  زا  تشادـن ، یزیچ  شدوخ  زا  وا  دوب . مدرم  تردـق  رھظم  دنتـشاد و 

، دنریگب شتسد  زا  ار  ریـشمش  هک  دندرکیم  هدارا  مدرم  مھ  تقو  رھ  دز . یچاتدوک  یچهئطوت و  رگرامعتـسا و  مجاھم و  رـس  رب  مدرم و  دض  رـس  رب  دوب و  وا  تسد  رد  مدرم 

مھم و لاقتنا  نیا  تاکرب ، نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تموکح  یانب  نیا  دینیبب ، تشادن . یـسک  زا  یبلط  درکیم و  میدقت  یتسد  ود  مھ  وا  دوب و  ناشدوخ  هب  قلعتم 

. تسا یمھم  یهظحل  یخیرات ، یهظحل  نیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  رجف  یهھد  یهطقن  رد  طخ ، رییغت  نیا 

کی هکنیا  رطاخ  هب  دنراد ؟ شزرا  تیمھا و  اھتدالو  ارچ  دنریگیم . نشج  ار  (ع ) حیـسم تدالو  هک  تسا  لاس  اھدص  دیریگیم . نشج  ار  (ع ) همئا و  (ص ) ربمایپ تدالو  امش 

یهطقن نیا ، دـیچیپ . رگید  تمـس  کی  هب  هظحل ، نیا  رد  اما  تفریم ؛ یطخ  رد  خـیرات  ینعی  دـنخیرات . رد  شچیپ  کی  فطع و  یهطقن  کی  هدـننکنییعت و  ساـسح و  عطقم 

. تسا دایز  یلیخ  رجف  یهھد  تیمھا  مینک ، هاگن  باسح  نیا  اب  ام  رگا  تسا . رگید  تمس  کی  هب  فاطعنا  یهطقن  فطع و  یهطقن  چیپ و 

هیلعهللایلـص ) مرکایبن هک  یمالـسا  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  ایآ  دیـشخب . رثا  اـم  یارب  رجف  یهھد  رد  تمظع ، نآ  اـب  مالـسا  یتح  میرادـن . رجف  یهھد  لـثم  اـعقاو  خـیرات ، رد  اـم 

یداھز املع و  اـفرع و  باـن و  یاھتیـصخش  هتـسجرب و  دارفا  داد و  تلم  نیا  هب  ار  ود  یهجرد  راـثآ  هتبلا  دیـشخبن . رثا  اـم  هب  اھیـسابع  اـھیوما و  راـگزور  رد  دروآ ، ملـسوهلاو )

ناـشن ار  شدوـخ  زورما  تاـکرب ، نآ  دـیدن . یریخ  تاـکرب  نآ  زا  یعاـمتجا ، ماـظن  زین  مدرم و  یهدوـت  هماـع و  اـما  دـننکب ؛ یزاورپ  اـضف  نآ  رد  دنتـسناوت  دـندش و  ادـیپ  تردـنب 

. دھدیم

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا نارادساپ  هاپـس  شیادیپ  زاغآ  بالقنا و  یزوریپ  زاغآ  زا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  تیلووسم ، بحاص  هدیـشکجنر و  هدیدهھبج و  دـمآراک و  ناناوج  زیزع ، ناردارب  امش 

زونھ ام  دراد ؛ همادا  تکرح  نیا  دوشیمن ؛ مامت  نوگانوگ  ثداوح  اب  دشن ؛ مامت  ماما  تلحر  اب  دـشن ؛ مامت  گنج  ندـش  مامت  اب  نیا  و  تسا ، هدـش  زاغآ  یتکرح  یمالـسا 

. میھار طسو  رد 

یاھچیپ زا  یکی  دوشیم . ضوع  دراد  خیرات  میـشاب . گرزب  یاھزیچ  دھاش  دـیاب  هدـنیآ  رد  ام  دـید . میھاوخ  نوگانوگ  لحارم  اھهنحـص و  ام  دـیامرفب ، هدارا  لاعتم  یادـخ  رگا 

کی خـیرات  رد  لسن ، ود  ای  لسن  کـی  رمع  یھاـگ  دوشیم . یط  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  خـیرات ، یاـھچیپ  دوشیم . یط  دراد  امـش  نم و  ناـمز  رد  خـیرات ، تکرح  مھم 

. میفطع طاقن  نامھ  زا  یکی  رد  هدمع و  یاھچیپ  نامھ  زا  یکی  رد  ام  تسا . هظحل 

ماجنا دراد  یراـک  هچ  هک  تسین  تفتلم  سکچـیھ  تکرح ، نیح  رد  کـیدزن  زا  دـید . دوشیم  ار  چـیپ  رود ، زا  دـینک ؛ هاـگن  ملـسوهلاوهیلعهللایلص )  ) مرکایبن نارود  هب  زورما 

ینارون نارود  مھاوخب  هکنیا  هن  درکیم . راک  هچ  دوب و  یتکرح  هنوگچ  لوغـشم  مالـسا ، ردص  نارود  رد  تیرـشب  هک  دـیمھفیم  امـش  اجنیا  زا  نادنمـشوھ . رگم  دریگیم ؛

نآ دوب ؛ زور  نآ  هک  تسا  یلوحت  نانچنآ  لاح  رد  ایند  زورما  میوگب ، رتھب  ای  میھدیم ؛ ماجنا  میراد  زورما  ار  یراک  نانچنآ  اما  مینک ، هسیاـقم  رگید  یاـھهرود  اـب  ار  مرکایبن 

. درکیمن رواب  یسک  مھ  زور 

تردق ساسحا  روطنیمھ  مھ  اھنآ  هن ، دندرکیم ؛ تردق  ساسحا  زورما  یاکیرما  یرابکتسا  تردق  زا  رتمک  دندوب ، طلسم  ایند  رب  زور  نآ  هک  ییاھتردق  دینکیم  لایخ  امش 

. دوب زیمآریقحت  ردقهچ  دندزیم ، فرح  اھنآ  یاھسوھ  اھیوھ و  فالخرب  هک  یناسک  اب  اھندمت  دروخرب  دینیبب  دندزیم . فرح  هنوگچ  ناربمایپ  اب  دینیبب  دندرکیم .

نینثا مھیلا  انلـسرا  ذا  نولـسرملا . اـھئاج  ذا  هیرقلا  باحـصا  ـالثم  مھل  برـضا  و  « ؛ دـینک هجوـت  دـندش ، ثوـعبم  هیکاـطنا »  » رھـش هب  هک  یربماـیپ  رفن  هس  یارجاـم  نـیا  هـب 

. مینزب فرح  امـش  اب  میاهدـمآ  میراد و  یمایپ  میراد ، یفدـھ  ام  هک  دـنتفگ  ندـمت  کی  نارادمدرـس  هب  ربمایپ ، هس  نیا  نولـسرم .» مکیلا  انا  اولاقف  ثلاثب  اـنززعف  امھوبذـکف 

مکیلا اـنا   » نیا تسا . یخیراـت  مـیظع  راـثآ  نآ  اـب  لـالج و  هاـج و  نآ  اـب  مور  ییاذـک  یروتارپـما  ندـمت  یهلاـسم  تـسین ؛ یـشارتگنس  ینیـشنهوک و  یهلاـسم  هلاـسم ،

مدرم یهمھ  هک  هدوبن  روطنیا  میاهدـش . هداتـسرف  امـش  یوس  هب  ام  هک  دـنتفگ  هملک  کی  ناربمایپ  تسا . هملک  کـی  تسا ، زاـجیا  رب  ینبم  هک  نآرق  ناـیب  رد  نولـسرم ،»

لوط رد  ماما  هک  دش  هتفگ  یروطنامھ  نولـسرم ،» مکیلا  انا  ، » هن نولـسرم ؛» مکیلا  انا  : » دنتفگ دندرک و  ینارنخـس  دنتفر  رفن  هس  نیا  دندرک و  عمج  اجکی  ار  هیکاطنا » »

یاھتلم یا  ملاع ! یتعنص  یسایس و  لیماف  دنچ  تسد  ریسا  ناسنا  یا  لفاغ ! رـشب  یا  نولـسرم .» مکیلا  انا  « ؛ رگید تفگیم  ار  نیمھ  ماما  تفگ . ایند  هب  لاس  هد  نیا 

یتدم لوط  رد  مھ  ناربمایپ  نآ  دیاش  نولسرم .» مکیلا  انا  « ؛ تفگیم ار  نیا  لاس  هد  ماما  مینزب . فرح  امش  اب  میاهدمآ  ام  میھدب ، تاجن  ار  امش  میاهدمآ  ام  هدشریقحت !

. دندز ار  فرح  نیا 

یارب ییهزات  فرح  هچ  امـش  دییوگیم ؟ هچ  امـش  اقآ ، هن  ریقحت : بیذـکت و  لباقم ، فرط  زا  نوبذـکت .» الا  متنا  نا  یـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رـشب  الا  متنا  ام  اولاق  »

ملظم و یرگیدام  نارادمدرس  هک  ینحل  نیمھ  دینزیم ؛ ار  ناتدوخ  صوصخم  فرح  دیاهدروآ و  ار  ناتدوخ  صوصخم  مالـسا  دیمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھ  امـش  دیراد ؟ تیرـشب 

. دننزیم فرح  زورما  دندز و  فرح  قح ، نارادمچرپ  قح و  نایعاد  اب  ماما و  اب  بالقنا و  اب  ایند ، سوحنم 

فرط زا  ددـجم ، یهلمح  نیبملا .» غالبلا  الا  انیلع  ام  و  نولـسرمل . مکیلا  انا  ملعی  انبر  اولاق  نوبذـکت . الا  متنا  نا  یـش  نم  نمحرلا  لزنا  ام  انلثم و  رـشب  الا  متنا  اـم  اولاـق  »

هعجارم ناتنادجو  هب  میراد . فرح  امش  اب  ام  میراد ، تلاسر  ام  میاهداتسرف ، ام  مینزیم . فرح  امش  ریخ  هب  ام  هک  میریگیم  تداھـش  هب  ار  تاسدقم  هن ، تسا : ناربمایپ 

هب میھاوخیمن  نیبملا - » غالبلا   - » میناسرب امـش  هب  ار  نامفرح  میھاوخیم  ام  دینک . هعجارم  دیراد -  رگا  ناتداھنکاپ -  نادنمـشیدنا  هب  دینک ، هعجارم  ناتنایدا  هب  دـینک ،

؛ گنھرف بالقنا و  رکف و  هشیدنا و  ندرک  رداص  میروایب ؛ دوجو  هب  امش  رد  ار  شزیگنا  میھاوخیم  ام  مینادرگرب . ورنآ  هب  ورنیا  زا  ار  یتشخ  ییهطقن ، رھ  رد  نامدوخ  تسد 

. تسا فئاخ  نآ  زا  نمشد  زیچ  همھ  زا  شیب  هکینامھ 

مکنمجرنل و اوھتنت  مل  نئل  مکب  اـنریطت  اـنا  اولاـق  « ؛ تسین ریقحت  تبحـص  رگید  اـجنیا  دوشیم . رتنشخ  شاهھبج  لـباقم  فرط  دـیآیم ، ناـیم  رد  نیبم  غـالب  تبحـص  اـت 

، ریخن دننکیم ؛ جیورت  ار  هنھک  ینابم  نکل  دندروآ ، ون  فرح  دنیوگب  دننزب و  رخـسمت  دنخبل  دوخ  تاغیلبت  رد  هک  تسین  نیا  تبحـص  رگید  اجنیا  میلا .» باذع  انم  مکنـسمیل 

فرح نیا  زا  تلاسر و  نیا  زا  امـش  رگا  دیوگیم  تسا ! هدز  ناسنا  تایح  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  شدوخ  هک  وا  دیرـضم ؛ تیرـشب  یارب  اھامـش  دـیوگیم  وا  تسا . یدـنبفص 

؛ دنزیم تسد  فعاضم  لباقتم  یهبرض  کی  هب  زاب  شور ، نیا  اب  یهلباقم  رد  ربمایپ  هک  تساجنیا  تقونآ  میلا .» باذع  انم  مکنسمیل  « ؛ دیوشیم دیدھت  دیرادنرب ، تسد 

«. نوفرسم موق  متنا  لب  مترکذ  نئا  مکعم  مکرئاط  اولاق  »

« يخيرات چیپ   » 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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صوصخم دـندرکیم ؛ راتفر  تنوشخ  لامک  اب  درـس و  نشخ و  یهرھچ  اب  ربمایپ ، تکرح  لباقم  رد  نارادایند  اـیند و  مھ  زور  نآ  تسھ . مھ  زورما  هدوب ، هشیمھ  هثداـح  نیا 

لماکت زورهبزور  خـیرات  هک  تساج  نیا  تسا . هدوب  ربکتـسم  ربکتم و  یهھبج  نامھ  هدرک ، ینیـشنبقع  تیاـھن  رد  هک  ییهھبج  نآ  مھ  دراوم  یهمھ  رد  اـما  تسین ؛ زورما 

. نیا ینعی  خیرات ، لماکت  تسا . نیا  خیرات ، یھلا  ریسفت  تسا . هدرک  ادیپ 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ون یایند  هلحرم  دراو  یلاح  رد  دنتفر -  دـندمآ و  یرگید  زا  سپ  یکی  هک  یھاشداپ -  یاھنادـناخ  یدادبتـسا و  یاھهطلـس  ینالوط  نارود  ندـنارذگ  زا  سپ  ام  روشک  تلم و 

 - بالقنا زا  لبق  ناتروشک -  یخیرات  ریخا  عطقم  هب  رگا  دوب . هدـش  زاـغآ  نآ  رد  یگتـسباو  نارود  رگید  فرط  زا  و  دوب ، هدـشن  ماـمت  نآ  رد  یروتاـتکید  رـصع  یفرط  زا  هک  دـش 

ار دوخ  ینونک  تیعقوم  میناوتیم  تروص  نیا  رد  میدوب ؛ یعضو  هچ  رد  دروآ ، دوجوهب  ام  یارب  ار  نآ  بالقنا  هک  یخیرات  چیپ  نیا  شوح  لوح و  رد  ام  دینیبیم  دینکب ، یھاگن 

رخاوا زا  هکلب  دماین ، شیپ  اتعفد  روشک  یگتـسباو  هتبلا  دش . لیدبت  یگتـسباو  رـصع  هب  روشک  نیا  رد  یروتاتکید  دادبتـسا و  رـصع  عطقم ، نآ  رد  میھد . صیخـشت  تسرد 

دعب دـش . عورـش  دوب -  ناریا  تلم  نایز  هب  هک  اھیجراخ -  هب  یپردیپ  تازایتما  نداد  اب  هناگیب  یاھتلود  یناھج و  یاھتـسایس  داصتقا و  هب  یگتـسباو  جـیردتب  راـجاق  نارود 

تیمکاـح ینعی  دـش ؛ دـنلب  یولھپ  تموـکح  رد  یگتـسباو  نیگنن  موـش و  ملع  ناـھگان  دـیدرگ ، فیعـض  رگید  یاـیاضق  تیطورـشم و  تضھن  رطاـخهب  دادبتـسا  نارود  یتـقو 

زورهبزور دوب و  نآ  رد  مھ  یروتاتکید  هتبلا  یجراخ ؛ نامرف  هب  شوگ  هدـناشنتسد و  یـسایس  یاھتیـصخش  نامکاح و  ناـمرف و  تحت  یاـھدادرارق  هتـسباو و  یاھتـسایس 

هیلع مـھ  هـک  درک  عورـش  ار  یمیظع  تـکرح  دـحاو  نآ  رد  ناریا  تـلم  ینعی  دیـسر ؛ یزوریپ  هـب  یطیارـش  نـینچ  رد  بـالقنا  دـشیم . مـھ  رتتخـس  رتنردـم و  رتکاـنرطخ و 

، یگدــناشنتسد یگتــسباو ، دــض  رب  تـکرح  نـیا  مـھ  و  دــندوب ، مکاــح  روـشک  نـیا  رب  یداــمتم  یاــھنرق  هـک  دوــب  یاهماــکدوخ  یاــھتموکح  دادبتــسا و  یروتاــتکید و 

، دوـب کاـنرطخ  نـیرید و  قـیمع و  رایــسب  اـم  روـشک  یارب  هـک  هضراـع  ود  نـیا  لـباقم  رد  بـالقنا  دوـب . نتــشاد  رارق  اـھزرم  نـیا  نوریب  یاھتردـق  عباـت  ندوبناـمرفهبشوگ و 

. دوب راوشد  بالقنا  راک  اذل  تخادنا . هجنپردهجنپ 

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تزع و لالقتـسا و  هب  دوخ  بسانتم  ناـمز  رد  هک  تسا  تکرح  نیمھ  تسا و  هدـش  زاـغآ  مالـسا  یاـیند  رد  راد  هشیر  قیمع و  یتکرح  دـنھاوخن  هچ  دـنھاوخب و  هچ  زورما 

. دیماجنا دھاوخ  یمالسا  تما  یهرابود  تایح 

یزروضرغ و یرصنع و  تسس  فعض و  هنوگرھ  دنراد . شود  رب  عطقم  نیا  رد  ینیگنس  یهفیظو  نارکفنـشور  املع و  ناگبخن و  تسا . هدننک  نییعت  یخیرات  عطقم  کی  نیا 

؛ دننکن یھاتوک  ناناوج  رد  دیما  حور  ندیمد  رد  نارکفنـشور  دننیـشنن ؛ تکاس  یبھذـم  ینکفا  فالتخا  ربارب  رد  نید  یاملع  دوش . یھتنم  هعجاف  هب  دـناوتیم  نانآ  یھاتوک 

ربارب رد  یقیقح  تردق  نیا  زا  دننک و  تیوقت  ار  دوخ  نایم  یگتسبمھ  یمالسا  یاھتلود  دننک ؛ هیکت  نانآ  هب  دنرادھگن و  هنحص  رد  ار  دوخ  مدرم  نارادمامز ، نارادمتسایس و 

. دنوش دنم  هرھب  نارگ  هطلس  دیدھت 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لالدتـسا شیارب  هاتوک ، لاجم  کی  رد  دـیاش  هک  منکب -  ضرع  امـش  هب  ار  مدوخ  تشادرب  یقلت و  بل  نآ  مھاوخب  نم  رگا  میربیم . رـس  هب  ساسح  یهھرب  کی  رد  زورما  اـم 

تکرح اـب  یهلباـقم  رد  یناـھج  یرابکتـسا  زکارم  هک  تسا  نیا  درک -  ناـیب  شیارب  یلالدتـسا  دوشن  هملک  ود  رد  دـیاش  اـھتنم  تسا ، لدتـسم  هتبلا  درک ؛ هئارا  دوـشن  مھ 

هدروخ تسبنب  هب  ناشریبادت  ناشیاھشالت و  اھهصرع  زا  یرایسب  رد  دننکیم . ار  ناشدوخ  یاھشالت  نیرخآ  دنراد  تسا ، یمالسا  یروھمج  شایعقاو  دامن  هک  یمالـسا 

ینعی نیمز  یور  طاقن  نیرتساسح  رد  دـندوب ، هدرک  هک  یایدـنبهطیح  دـندوب و  هدیـشک  یناھج  لـئاسم  رود  رب  اـھنیا  هک  یدـنبرمک  نیا  تسا . هتفر  رد  ناشتـسد  زا  راـک  و 

. تسا هتفر  رد  ناشتسد  زا  و  هدش -  هراپ  نم  رظن  هب  یلو  تسا ؛ نیا  شلقادح  هدش ، تسس  ای  هدش -  هراپ  دنبرمک  نیا  هنایمرواخ ،

 - لـھچ یهھد  رخاوا  یاـھلاس  رتدوز -  مھ  دـیاش  اـی  و ۵۴  یاھلاس ۵٣  ناشیا  دـنک . تمحر  ار  یمیدـق  راکهنھک  یـسایس  یناحور  ینارکنل ، نیـسح  خیـش  موحرم آ  ادـخ 

نیا یهشوـگ  و  تسودرگ ؛ زا  رپ  نآ  یوـت  هک  تسا  شتـسد  مھ  یمـشیربا  لامتـسد  کـی  هتفر و  یدـبنگ  کـی  یور  هـک  یـسک  هـب  درکیم  هیبـشت  ار  توغاـط  مـیژر  تیعـضو 

یور مھ  شدوخ  رگید ، یودرگ  کی  رگید ، یودرگ  کی  دـتفایم ، فرط  نآ  زا  ودرگ  کی  دریگب ، ار  ودرگ  نیا  دـھاوخیم  نیا  دزیریم ؛ دراد  روط  نیمھ  اـھودرگ  و  هدـش ، او  لامتـسد 

. دنک عمج  تسھ  روج  رھ  ار  اھودرگ  دناوتیم  زاب  فاص ، نیمز  یور  مدآ  هرخالاب  تسا ! دبنگ 

یمیدق ناینبراوتسا  یتاغیلبت  یاھدرگش  زا  یرایسب  اریز  تسین ؛ مکحم  شیاپاج  دراد . یتلاح  نینچ  کی  یمالسا  تکرح  اب  یهھجاوم  رد  هطلـس  ماظن  زورما  نم  رظن  هب 

نیب رد  یئاضران  نیا  دنکیم . ادیپ  هعـسوت  دراد  جیردتب  یتسینویھـص  یبال  دـنمتردق  روضح  زا  قیمع  مشخ  اکیرمآ ، یهعماج  رد  زورما  تسا . هدـش  ور  ایند  مدرم  یارب  اھنیا 

رب اکیرمآ  رد  مکاح  میژر  هتبلا  دـیآیم ؛ دوجو  هب  دراد  جـیردتب  تسا -  تسینویھـص  نارادهیامرـس  یتسینویھـص و  نادـنمتردق  اھتـسینویھص و  کرحت  زکرم  هک  اکیرمآ -  مدرم 

نیا لاح  نیع  رد  دنرادن ؛ ندناراخ  رـس  تصرف  هک  دـننکیم  یگدـنز  راتفرگ  یگدـنز و  لوغـشم  ار  اھنیا  نانچنآ  و  یریگتخـس -  صاخ  عون  کی  دـنریگیم -  تخـس  رایـسب  مدرم 

هک هنایمرواخ  یاھروشک  تسا . مولعم  هک  یمالـسا  یاھروشک  رگید . وحن  کـی  هب  مھ  یئاـپورا  یاـھروشک  رد  تساـم . قثوم  تاـعالطا  نیا  دـیآیم . دوجو  هب  دراد  تلاـح 

، دننکیم شالت  یھ  دننک ؛ عمج  دنناوتیمن  مھ  ار  نیا  دـنراد . ایند  رد  هطلـس  یهعومجم  هدـحتم و  تالایا  میژر  هب  تبـسن  ضغب -  اضعب  و  ترفن -  تلاح  اھتلم  تسا . مولعم 

. دننک عمج  دنناوتیمن  اما 

زورب اھنآ  یارب  رگید  لاس  هاجنپ  لکشم  نیا  دوب  نکمم  دمآیمن و  شیپ  یدوز  نیا  هب  اھنآ  لکشم  دوب ، هدرکن  عولط  دوب و  هدیشکن  رس  ایند  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رگا 

تدـشب اذـل  هدرک ؛ لکـشم  اـھنیا  رب  ار  راـک  یمالـسا  یروھمج  روـھظ  یمالـسا و  یروـھمج  روـضح  اـما  دـیاین . شیپ  اـھیدوز  نیا  هب  لکـشم  نیا  دوـب  مھ  نکمم  دـنکادیپ ؛

هک یئاھلاجنج  دننکیم ، هک  یریبادـت  دـننکیم ، هک  یئاھراک  الاح  تسا . لیبق  نیا  زا  اھینمـشد  همیـسارس . هچاپتـسد و  ینمـشد  اما  دـننکیم ؛ مھ  ینمـشد  دننمـشد .

ار اھمیرحت  نیا  دراد  تیعقاو  هک  هچنآ  زا  شیب  اھمیرحت ، یئامنگرزب  مھ  دـعب  میرحت ، ملق  دـنچ  لـلم ، ناـمزاس  رد  هماـنعطق  کـی  دـنراذگیم ، شلاـبند  هک  یتاـغیلبت  دـننکیم ،

نیتم و میظع و  تکرح  نیا  اب  یهھجاوم  رد  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  همھ  نتشاد ، هگن  شرس  تشپ  دنبمین  اطایتحا  تروص  هب  مھ  ار  یماظن  دیدھت  دعب  نداد ، تیمھا 

. دنتکرح نیا  ورشیپ  مھ  ناریا  تلم  دنلاعفنا . راچد  مالسا ، ناھج  یهیلک  رد  یمالسا  یناینب 

رتگرزب و عفانم  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  لمحت  ار  اھتمحز  ناسنا  اما  دراد ؛ دوجو  یئاھتمحز  یعامتجا  یاھدروخرب  یهمھ  رد  تسین . یکـش  دـننکیم ؛ داجیا  ار  یتامحز  هتبلا 

. تسھ شالت  هب  جایتحا  تسھ ، راک  هب  جایتحا  تسا و  یساسح  عطقم  متفگ  هک  رظن  نیا  زا  عطقم  نیا  نیاربانب ، تسا . یروجنیا  زورما  دسرب . یرتیلاع  یهطقن  هب 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

زیخرطخ کانرطخ ، طاقن  هب  مینکیم . یط  ار  چیپ  نیا  میراد  ام  تسا  لاس  یـس  تسا . تکرح  لاح  رد  یخیرات  کانرطخ  چیپ  کی  رد  امـش  تلم  امـش و  روشک  نم ! نازیزع 

هک یمالـسا  تما  تسا . یمالـسا  تما  خیرات  هب  طوبرم  تسین ، ناریا  خـیرات  هب  طوبرم  طقف  یخیرات  ساسح  یهطقن  نیا  هدـشن . مامت  نکل  میدرک ؛ روبع  نآ  زا  میدیـسر ،

تبون زورما  تسا ، روتاتکید  دساف و  نارادمامز  ماکح و  یرایـسب  ای  یخرب  راچد  تسا ، ندمت  ناوراک  زا  یگدـنامبقع  راچد  تسا ، ریقحت  دروم  تسا ، دوکر  راچد  تساھنرق 

هتشادرب ار  لوا  گرزب  مدق  ناریا  تلم  دنک . صالخ  اھیراتفرگ  همھ  نیا  اھیگدولآ ، همھ  نیا  تالکشم ، همھ  نیا  راب  ریز  زا  ار  دوخ  یمالـسا  تما  هک  تسا  هدیـسر  ارف  نیا 

دـننک و دـنلب  رـس  لقتـسم  یاھتلم  دـنھاوخیمن  هک  یئاھتردـق  تساھتردـق ؛ نایم  یدام  یاھیریگیتشک  یایند  تسا ، گـنج  یاـیند  تسا ، ضراـعت  یاـیند  اـیند ، تسا .

رادروخرب یمالسا  ماکحا  زا  یهتساخرب  ینورد  دادعتسا  کی  زا  یمالسا  تما  دننادیم  هک  صوصخب  دننامیمن ؛ راکیب  دننامیمن ، تکاس  دننکب ، روضح  تیـصخش و  ساسحا 

تلم نایم  یللملانیب و  ناھاوخهدایز  یللملانیب ، نادبتسم  یهھبج  نایم  یدنبفص  یمالسا ، بالقنا  لوا  زا  دندرک . یشکفص  دیدید  هک  دننکیم ، یشکفص  اذل  تسا ؛

« يخيرات چیپ   » 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 
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تیونعم میظع ، تکرح  نیا  روتوم  هک  دننادیم  تسا . یمالـسا  تما  فدھ ، تسا ؛ مالـسا  فدھ ، اما  تسا ؛ ناریا  فدھ ، دننکیم  دومناو  دـش . عورـش  ناریا  عاجـش  گرزب و 

میظع یورین  نیا  اـما  دـننکیم . هجوـتم  نکـشطخ  هـب  ار  تابرـض  تـسا و  ناریا  تـلم  نکـشطخ  هـتبلا  دنـضراعم . نآرق  مالـسا و  اـب  اذـل  تـسا ؛ مالـسا  تـسا ، نآرق  تـسا ،

. درک مھ  رتشیب  ار  دوخ  باتش  هکلب  درکن ، ینیشنبقع  طقف  هن  دشن ، لزلزتم  شمزع  طقف  هن  دشن ، تسس  شاھاپ  طقف  هن  هھد ، هس  زا  شیب  تشذگ  اب  نکشطخ ،

رطف  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

هچ میمھفب  میـشاب ؛ بقارم  یلیخ  میـشاب ، شوھب  یلیخ  عطقم ، نیا  رد  شخب ، نیا  رد  لصف ، نیا  رد  دیاب  ام  دنارذگیم . ار  دوخ  خـیرات  زا  یمھم  شخب  کی  دراد  ایند  زورما 

نیب هچ  مدرم ، نیلوئـسم و  نیب  هچ  مدرم ، داحآ  نیب  هچ  دشاب -  هتـشاد  دوجو  اھیراگزاسان  اھیـسنجدب و  اھیلددب و  اھترودک و  نامدوخ  نیب  رد  رگا  مینکیم . میراد  راک 

. تسا یلصا  ترورض  کی  تسا ، مھم  یهیصوت  کی  نیا  مینک . لمع  تسام ، هب  هجوتم  زورما  هک  یگرزب  فئاظو  نیا  هب  تسناوت  میھاوخن  رگیدکی -  اب  نیلوئسم 

دیاب دنشاب . هتشاد  راک  طاشن  کرحت و  یتسیاب  لوئسم - » مکلک   » هک نیلوئـسم -  یهمھ  مدرم ، داحآ  یهمھ  روشک ، یهمھ  تسا . کرحت  راک و  ساسحا  رگید ، ترورض 

اج رھ  رد  یـسک  رھ  یعامتجا . گرزب  یاھراک  یـسایس ، راـک  یداـصتقا ، راـک  یملع ، راـک  تسھ ؛ زاـین  راـک  هب  زورما  مینک . رود  ار  یریگنیمز  یناوت و  یلبنت و  ناـمدوخ  زا 

. دھدب قیفوت  ام  یهمھ  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  هک  تساھترورض ، زا  یکی  نیا  دنک ؛ فیرعت  ار  یراک  یهمانرب  شدوخ  یارب  دناوتیم  تسھ ،

یعاخن  / ١٣٩٠/٠٧/٠۶ عطق  نازابناج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـجنگیمن ظافلا  بلاق  رد  اعقاو  درک ، ضوع  ار  خـیرات  ریـسم  داتفا و  قافتا  ناریا  رد  هک  یاهثداح  نآ  داد . ماجنا  ار  یگرزب  راک  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  ام ، روشک 

چیپ هچ  هداتفا ؛ یقافتا  هچ  هک  دـننکیم  سح  اھنآ  دـننیبیم ، ار  میظع  یهثداح  نیا  دـنرظان و  هک  یناسک  درذـگب ، لاس  دصیـس  یتقو  هتـشذگ ؛ بالقنا  زا  لاس  یـس  ـالاح 

میدید و میدرک و  سمل  میدرک و  سح  ار  نآ  زا  یکچوک  یاھـشخب  اھام  هدش ؛ یگرزب  راک  هداتفا . قافتا  تیرـشب ، خـیرات  رد  نآ ، زا  رتارف  و  یمالـسا ، تما  خـیرات  رد  یمیظع 

. مینیبیم

مھ شاهنیزھ  دوب ، یگرزب  راـک  دراد . هنیزھ  تلم  نیا  یارب  داد ، ماـجنا  ینامـسآ -  یھلا و  درم  نآ  راوگرزب -  ماـما  یربـھر  هب  بـالقنا  رد  ناریا  تلم  هک  یگرزب  راـک  نیا  بخ ،

رتنیئاپ اھامش  زا  هجرد  کی  یدادعت  دندش ، اھامش  لثم  یدادعت  دندش -  دیھش  هک  داد -  تسد  زا  ار  یدادعت  ام  گرزب  تلم  تسا . شیاھهنیزھ  وزج  اھنیا  تسا ؛ نیگنس 

. دھدیم دراد  تلم  نیا  گرزب ، راک  نآ  یارب  هک  تسا  یئاھهنیزھ  نآ  وزج  اھنیا  دنتسھ ؛

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

ماـظن هک  دـننیبب  دـننک ، هاـگن  اـھتیعقاو  نیا  هب  مینک ، لـمع  ار  اـھنآ  میریگب ، داـی  ار  اـھنآ  مینک ، لاـبند  ار  یراد  هیامرـس  ماـظن  یاھـشور  اـم  دـندرکیم  هیـصوت  هـک  یناـسک  نآ 

اما دـسرب ، یئاھن  جـئاتن  هب  دـعب  اھلاس  تسبنب  نیا  جـئاتن  تسا  نکمم  تسا . لـماک  تسبنب  کـی  رد  یرادهیامرـس  ماـظن  زورما  لـماک . تسبنب  تسیچ ؛ یرادهیاـمرس 

. هدش عورش  لماک  روط  هب  برغ  نارحب 

مالسا شور  مالسا ، میلاعت  مالسا ، هک  تساجنیا  دننک . افیا  شقن  دنناوتیم  یمالـسا ، میظع  تما  ناملـسم ، یاھتلم  ام ، زیزع  تلم  تسا . یخیرات  چیپ  کی  لاح  رد  ایند 

. دنک تابثا  ایند  مدرم  یهمھ  یارب  ار  شدوخ  ندوب  وگلا  دناوتیم  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  تساجنیا  و  دیآیم ؛ ایند  مدرم  زاین  راک  هب 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ترابع نارود  نیا  حضاو  گرزب و  یهناشن  دوشیم . زاغآ  دراد  ملاع  یهمھ  رد  یدیدج  نارود  تسا . یخیرات  گرزب  چیپ  کی  رـس  رب  تیرـشب ، خیرات  ناھج ، خـیرات  زورما  دـینادب 

هبذاج مسیسکرام  هن  زورما  تسا . هدرک  روبع  یدام  یاھیژولوئدیا  بتاکم و  زا  تیرشب  یحو . هب  یهیکت  یھلا و  لازیال  تردق  زا  دادمتسا  لاعتم و  یادخ  هب  هجوت  زا  تسا 

هن تسکــش -  هـب  دــننکیم  فارتــعا  تـسا ؛ ربــخ  هـچ  اــپورا  رد  اــکیرمآ ، رد  برغ ، یــسارکومدلاربیل  دــھم  رد  دــینیبیم  دراد -  هبذاــج  برغ  یــسارکومدلاربیل  هـن  دراد ،

هداد هدعو  لاعتم  یادخ  هک  یحو ؛ بتکم  هب  نآرق ، هب  مالـسا ، هب  تسا  قلعتم  هبذاج  نیرتشیب  یمالـسا ، تما  نایم  رد  زورما  دنراد . یاهبذاج  رالوکـس  یاھتـسیلانویسان 

. تسا یئانعمرپ  مھم و  رایسب  کرابم و  رایسب  یهدیدپ  کی  نیا  دنک . دنمتداعس  ار  رشب  دناوتیم  زیزع  مالسا  یھلا و  یحو  یھلا و  بتکم  هک  تسا 

ترابع هک  یللملانیب ، یروتاتکید  یناھج و  یروتاتکید  هیلع  مایق  یارب  تسا  یاهمدقم  نیا  تسا ؛ هدش  مایق  هتسباو  یاھیروتاتکید  هیلع  یمالسا  یاھروشک  رد  زورما 

اکیرمآ یروتاتکید  رد  تسا  مسجتم  یللملانیب  یروتاتکید  یللملانیب و  دادبتسا  زورما  یرابکتسا . یاھتردق  یتسینویھـص و  ثیبخ  دساف و  یهکبـش  یروتاتکید  زا  تسا 

امش هچنآ  دننکیم . یروتاتکید  دنراد  ایند  یهمھ  رد  نوگانوگ  یاھرازبا  اب  فلتخم و  یاھـشور  اب  اھنیا  زورما  یتسینویھـص . کانرطخ  یناطیـش و  یهکبـش  اکیرمآ و  ناوریپ  و 

هب تدشب  نآ  یهزیگنا  رگید  یاھروشک  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نیرحب  رد  دیھدیم ، ماجنا  دیراد  نمی  رد  دیداد ، ماجنا  یبیل  رد  دیداد ، ماجنا  سنوت  رد  دیداد ، ماجنا  رصم  رد 

تسا ترابع  متفگ ، هک  یایخیرات  چیپ  نیا  دھدیم . راشف  ار  تیرشب  دراد  تسا  نرق  ود  هک  تسا  یرـضم  کانرطخ و  یروتاتکید  نیا  اب  یهزرابم  زا  یئزج  تسا ، هدمآ  دوجو 

. دینکن داعبتسا  دمآ ؛ دھاوخ  شیپ  نیا  یھلا ؛ یونعم و  یاھشزرا  تیمکاح  اھتلم و  یدازآ  هب  یایروتاتکید  نینچ  یهرطیس  زا  لوحت  زا 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهثداح کی  نیا  دش ، لقتنم  رگید  یاھروشک  هب  دعب  درک و  ادیپ  یتمظع  رـصم  رد  دش و  عورـش  سنوت  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  هک  یگرزب  یهثداح  نیا 

ار ایند  ریـسم  دـناوتیم  هثداح  نیا  تسین . یلومعم  یهثداح  تسا ، یمیظع  یهثداح  کی  هثداح  نیا  دـنکیم ، هاگن  ناـسنا  هچرھ  اـم  خـیرات  رد  درادـن ؛ ریظن  تسا ، یبیجع 

؛ دنک لکشتم  ار  یمالسا  تما  دناوتیم  دنک ، عطق  دراد ، همادا  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  مالـسا ، یایند  رب  ار  مزینویھـص  رابکتـسا و  یهناملاظ  طلـست  دناوتیم  دنک ، ضوع 

ار اھبیـسآ  نیا  دیاب  دوشیم ، اھنیا  هجوتم  یئاھبیـسآ  دنتـسھ ؛ یئاھتـسکش  رطخ  رد  دنتـسھ و  یئاھتیقفوم  یاراد  یمالـسا  یاھتکرح  دـنک . ادـیپ  موادـت  هکنیا  طرـش  هب 

هللادمحب تسا و  یمیظع  تکرح  تکرح ، دندرک . تکرح  بوخ  دندیشخرد ، شوخ  اقیرفآ  لامش  رد  ناملـسم  یاھتلم  هناتخبـشوخ  زورما  درک . یریگـشیپ  اھنآ  زا  تخانش و 

دنناوتب ات  دمآ  دنھاوخ  نادیم  هب  رتشیب  دناهدمآ و  نادیم  هب  دوجو  یهمھ  اب  مسینویھـص  اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  برغ و  هک  دینک  هجوت  نکل  تسا ؛ هدوب  قفوم  تکرح  زورما  ات 

یھلا رکم  یریگلفاغ  نیا  دننک . ینیبشیپ  دنتـسناوتن  دتـسناوتیمن و  دندش ، ریگلفاغ  اھنآ  دنـشاب . رادیب  دـیاب  اھتلم  دـنوشب ؛ راوس  جاوما  نیا  رب  دـننک و  راھم  ار  تکرح  نیا 

«. نیرکاملا ریخ  هللاو  رکم هللا  اورکم و  و  « ؛ تسا

یمالسا  / ٢۴/١٣٩١/٠۴ بھاذم  بیرقت  عمجم  یلکریبد  تمس  هب  یکارا  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

بیرقت یمالـسا و  تما  تدـحو  هداد ، رارق  خـیرات  عطاقم  نیرتساـسح  زا  یکی  رد  ار  مالـسا  ناـھج  نآ ، زا  سپ  یهدـننکهریخ  تـالوحت  یمالـسا و  یرادـیب  هک  یطیارـش  رد 

. تسا کرابم  تکرح  نیا  یاھیزوریپ  ظفح  لیصحت و  یارب  یساسا  یروحم  یمالسا  بھاذم 

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاش ام  تلم  زورما  ار  ناریا  تشونرـس  ینعی  تسا . راگدنام  تکرح  کی  ام  زورما  تکرح  یخیرات ، ظاحل  زا  تسا . تلم  یخیرات  راگدـنام  یمومع و  تکرح  یهصرع  هصرع ،

هناتخبـشوخ ام  نامز  رد  دـیآیمن ؛ شیپ  تیعـضو  نیا  یخیرات ، عطاقم  یهمھ  رد  دـیآیمن ؛ شیپ  یتیعقوم  نینچ  هشیمھ  دـننکیم . نیعم  دـننزیم و  مقر  دـنراد  اھنرق  یارب 

. هداد رارق  یخیرات  ینالوط و  راگدنام  رثوم  تکرح  کی  ضرعم  رد  ار  تلم  ار و  روشک  بالقنا ، نیا  هدمآ . شیپ 

یتمواقم داصتقا  یطئارـش ، نینچ  کی  رد  داصتقا  تیـصاخ  تسا و  داصتقا  ام ، یاھـشخب  زا  یکی  مینک . اـفیا  ار  نآ  میـسانشب و  ار  ناـمدوخ  شقن  مادـک  رھ  دـیاب  اـم  بخ ،

« يخيرات چیپ   » 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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دناوتیم هک  یمھم  یاھشخب  زا  یکی  نم  رظن  هب  میراد . ام  هک  ینانمشد  نمشد ؛ تثابخ  نمشد ، ینکشراک  لباقم  رد  تمواقم  اب  دشاب  هارمھ  هک  یداصتقا  ینعی  تسا ؛

یتمواقم داصتقا  یاھهفلوم  نیرترثوم  زا  یکی  رھاظم و  نیرتھب  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ناینبشناد  یاھتکرش  نیمھ  تسامش ؛ راک  نیمھ  دنک ، رادیاپ  ار  یتمواقم  داصتقا  نیا 

. درک لابند  دیاب  ار  نیا  تسا ؛

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یئاناوت و هناتخبـشوخ  هک  یمدرم  داحآ  مھ  یتلود ، یاھهاگتـسد  مھ  اھهاگـشناد ، مھ  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم  مبلاطم  نایاپ  رد  هصالخ  روط  هب  نم  هک  هچنآ 

نآ هب  دنسانشب و  ار  دوخ  ساسح  یخیرات  عطقم  دوخ و  نامز  تیلوئسم  دننک  شالت  دیاب  یلام ، یاھیئاناوت  ظاحل  زا  هچ  یملع ، ظاحل  زا  هچ  دنراد ، ار  راک  نیا  دادعتـسا 

یشخبدیون دنلب و  رایسب  یاھقفا  ام  دنکیم . تفرـشیپ  دراد  روشک  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ راعـش  کی  نیا  یتمواقم ،» داصتقا   » میدرک ضرع  ام  هک  نیا  دننک . لمع 

یاـھهزیگنا اـھهضراعم  نیا  زا  یـضعب  دراد . مھ  یئاـھهضراعم  اھـضراعم و  اـھقفا ، نیا  تمـس  هب  تکرح  هک  تسا  یھیدـب  بـخ ، مـینکیم . هدـھاشم  ناـمدوخ  لـباقم  رد  ار 

یاھراشف نیمھ  هب  دوشیم  یھتنم  مھ  یدراوم  رد  اھهضراعم  نیا  تسا . یللملانیب  یضعب  تسا ، یاهقطنم  یضعب  دراد ؛ یـسایس  یاھهزیگنا  یـضعب  دراد ، یداصتقا 

، اھراخ نیا  طسو  رد  تالکـشم ، نیا  یالهبال  رد  نکیل  تسھ -  اھنیا  یتاـغیلبت -  یاـھراشف  میرحت ، ریغ  میرحت ، یـسایس ، یاـھراشف  دـینکیم ؛ هدـھاشم  هک  ینوگاـنوگ 

یروجنیا نالا  روشک  عضو  دـناسرب ؛ رظن  دروم  یهطقن  نآ  هب  ار  شدوخ  دـنک و  روبع  اھراخ  نیا  طسو  زا  تسانب  هک  دراد  دوجو  مھ  یئاھمیمـصت  اھتمھ و  راوتـسا و  یاـھماگ 

. تسا

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

. دوشیم حرطم  یلاوس  کی  اجنیا  الاح  تسین . راکنا  لباق  مھ  روشک  یهژیو  تیعقوم  تسین ؛ راکنا  لباق  تسا ، لوحت  کی  لاـح  رد  اـی  لوحت  کـی  یهناتـسآ  رد  هک  اـیند  عضو 

امـش مھاوخیم  نم  هن ؟ ای  دراد  یتیلوئـسم  دـتفایم ، قاـفتا  دراد  اـیند  رد  هک  یثداوح  نیا  لاـبق  رد  هیملع -  یهزوح  هتبلا  زین  و  روشک -  هاگـشناد  اـیآ  هک  تسا  نیا  لاوس 

دنناوتیم هزوح  ای  هاگشناد  تیـساسح ، تیمھا و  نیا  هب  طئارـش  نینچ  کی  رد  ایآ  دیھد . رارق  هجوت  دروم  ار  نیا  روشک ، گرزب  ناگبخن  مرتحم ، نادنمـشناد  مرتحم ، دیتاسا 

یهھبج لباقم  یهھبج  زا  تیامح  رد  یـشقن  دنھاوخب  هدرکن  یادخ  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنـشاب ؟ هتـشاد  یچاشامت  شقن  دـننکن و  فیرعت  یتیلوئـسم  کی  ناشدوخ  یارب 

. دنریگب هدھع  هب  قح 

ناریا و تلم  قیفوت  راک  دنراد . ینیگنـس  تیلوئـسم  طئارـش ، نیا  رد  روشک  یهیملع  یاھهزوح  روشک و  یاھهاگـشناد  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  دسریم  مرظن  هب  هک  هچنآ 

لوا و یهبتر  رـصانع  زا  یکی  انیقی  میئوگن ، مھ  لوا  یهجرد  رد  رگا  تسا . نادنمـشناد  شود  رب  لوا  یهجرد  رد  یخیرات ، ساسح  مھم و  رایـسب  یهھرب  نیا  رد  ناریا  روشک 

یادخ مھ  دـناوتیم  دـشاب ؛ هدـنرب  لوحت  نیا  رد  ام  خـیرات  تلم و  روشک و  هک  دـنک  یراک  دـناوتیم  هاگـشناد  دنتـسھ . اھهاگـشناد  تالوحت ، نیا  رد  یراذـگریثات  یارب  لوا  فص 

. دراد یگرزب  ساسح و  رایسب  تیلوئسم  هنیمز  نیا  رد  هاگشناد  نم  رظن  هب  دشابن . هدنرب  هن ، هک  دنک  یراک  هدرکن 

دھعت  / ٠٩/١٣٩١/٠۶ مدع  شبنج  نارس  سالجا  نیمھدزناش  رد  تانایب 

! مرتحم نانامھیم 

نتفای دلوت  لاح  رد  نیون  یمظن  هک  دوریم  راظتنا  تسا . مھم  رایـسب  یخیرات  چـیپ  کی  زا  راذـگ  لاح  رد  ناھج  ساسح و  یتیگ  طئارـش  مدرگیم . زاب  نیزاغآ  نخـس  هب  نونکا 

نیا لیکـشت  دـنک . افیا  گرزب  یـشقن  هدـنیآ  یھدلکـش  رد  دـناوتیم  تسا و  هداد  یاج  دوخ  رد  ار  یناھج  یهعماـج  اـضعا  موس  ود  دودـح  اھدـھعتمریغ  یهعومجم  دـشاب .

میناوتیم دوخ  یهدرتسگ  یاھتیفرظ  تاناکما و  یئازفامھ  اب  شبنج  نیا  اضعا  ام  دـیآ . راک  هب  تابـساحم  رد  دـیاب  هک  تسا  انعمرپ  یاهثداح  دوخ  زین  نارھت  رد  گرزب  سـالجا 

. مینیرفایب راگدنام  یخیرات و  یشقن  یرگهطلس ، گنج و  ینماان و  زا  ناھج  تاجن  یارب 

. دنتـسین مک  یللملانیب  ذوفن  یاراد  یاھروشک  زین  دنمتورث و  رایـسب  یاھروشک  ام ، نایم  رد  تسا . ریذپناکما  رگیدـکی  اب  ام  یهبناجهمھ  یاھیراکمھ  اب  طقف  دوصقم  نیا 

رادافو اھفدھ  هب  مینک ؛ خسار  ار  ناماھمزع  دیاب  تسا . ریذـپناکما  الماک  شخبیلاعت ، هدـنربشیپ و  یاھهبرجت  لاقتنا  یاهناسر و  یداصتقا و  یاھیراکمھ  اب  تالکـشم  جالع 

هاـگودرا یهـبرجت  تسکـش  هـب  مینادـب ؛ دوـخ  ناـبیتشپ  ار  شنیرفآ  نیناوـق  یھلا و  یهدارا  مـینکن ؛ شوـخ  لد  ناـنآ  دـنخبل  هـب  میــسرتن و  وـگروز  یاھتردـق  مـخا  زا  میناـمب ؛

یئاـپورا و یاـھروشک  یاـھنابایخ  رد  ار  نآ  یاـھهناشن  هک  رـضاح -  لاـح  رد  یبرغ  یـسارکومد  لاربیل  حالطـصا  هب  یاھتـسایس  تسکـش  و  شیپ ، هھد  ود  رد  یتسینومک 

میژر تسدـمھ  اـکیرمآ و  هب  هتـسباو  یاـھروتاتکید  طوقـس  هرخـالاب  و  میرگنب . تربـع  مشچ  اـب  دـننیبیم -  هـمھ  اـھروشک  نـیا  داـصتقا  یندوشگاـن  یاـھهرگ  ییاـکیرمآ و 

رد دـھعت » مدـع  شبنج  یـسایس  یروهرھب   » اـقترا هب  میناوتیم  اـم  میرامـشب . گرزب  یتصرف  ار  هقطنم  یاـھروشک  رد  یمالـسا  یرادـیب  اـقیرفآ و  لامـش  رد  یتسینویھص 

تمـس هب  تـکرح  میناوـتیم  میئاـمن ؛ مـھارف  ار  نآ  یئارجا  یاـھرازبا  مـینک و  هـیھت  یخیراـت  یدنـس  تیریدـم ، نـیا  رد  لوـحت  یارب  میناوـتیم  میـشیدنیب ؛ یناـھج  تیریدـم 

دھاوخ تالیکـشت ، نیا  یارب  یاهزیگنارپ  لاعف و  یهناخریبد  لیکـشت  کشیب  مینک . فیرعت  ار  دوخ  نایم  یگنھرف  طابترا  یاـھوگلا  یحارط و  ار  یداـصتقا  رثوم  یاـھیراکمھ 

. دنک میدقت  ریثات  رپ  گرزب و  یکمک  دصاقم  نیا  لوصح  هب  تسناوت 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ دـنکیم لوحتم  ار  هقطنم  خـیرات  دراد  هکنیاامک  دـنک ؛ لوحتم  ار  ناـھج  خـیرات  دـناوتیم  هک  تسا  یریـسم  کـی  تسا ؛ یمھم  ریـسم  مینکیم ، تکرح  میراد  اـم  هک  یریـسم 

نیا دـنیوگب -  هناـیمرواخ »  » نآ هب  دـنراد  تسود  اـھیئاپورا  هک  یاهقطنم  نیمھ  ایـسآ -  برغ  اـقیرفآ و  لامـش  ساـسح  مھم  یهقطنم  رد  هک  درکیم  لاـیخ  یک  دـینیبیم .

میژر دـیدھت  اـکیرمآ و  ناـیز  هـب  صوـصخب  برغ و  ناـیز  هـب  دـتفایم ، قاـفتا  هـک  مـھ  یثداوـح  تـسا . هدـشن  مـھ  ماـمت  تـسا ، هداـتفا  قاـفتا  دـتفیب ؟ قاـفتا  مـھم  ثداوـح 

رادقم کی  دنیوگیم ، اھنآ  رادقم  کی  دھد . خساپ  اھنیا  هب  دھاوخب  ناسنا  هک  درادن  تیمھا  ردقنیا  هک  یتسینویھص  میژر  نالوئسم  یاھیئوگهوای  الاح  تسا . یتسینویھص 

یھارمھ کی  هیـضق ، نیا  رد  اکیرمآ  اب  اھیئاپورا  یھارمھ  دـنرادن . یاهزیگنا  یلیخ  اھیئاپورا  دـنیاھنآ ؛ یاـھورهلابند  اـھیئاکیرمآ و  هدـمع ، دـنیوگیم . اـھیبرغ  زا  یـضعب 

یدـب یهرطاخ  یئاپورا  یاھروشک  زا  یلیخ  زا  ام  مدرم  دـننکیم . تقامح  دـننکیم ؛ اکیرمآ  نابرق  اکیرمآ ، گرمـشیپ  لثم  ار  ناشدوخ  دـنراد  تسین ؛ یاهنادـنمدرخ  هنالقاع و 

رگید یاھروشک  نکیل  ثیبخ ؛» سیلگنا   » میئوگیم ار  سیلگنا  میراد ؛ دب  یهرطاخ  یلیخ  سیلگنا  زا  هلب ، میرادن . یدب  یهرطاخ  ایناپـسا  زا  ایلاتیا ، زا  هسنارف ، زا  ام  دنرادن .

ار ناشدوخ  دننکیم ؛ بلج  دوخ  هب  ار  ناریا  تلم  ینمـشد  تسا ، هنادنمدرخریغ  الماک  ام  رظن  هب  هک  اکیرمآ -  اب  یھارمھ  دـننکیم -  دـنراد  اھنیا  هک  یراک  نیا  اب  هن . یئاپورا 

. دننکیم روفنم  ناریا  تلم  مشچ  رد 

تالکـشم نیا  رد  میراد  ام  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  دـنامب . اھھار  نیا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتاناوت  رتعاجـش و  رتکباچ و  ام  تلم  درک . میھاوخ  روبع  اھهندرگ  نیا  زا  ام 

تلم ترفن  بلج  اب  امـش  دـینکیم . ریگ  امـش  مینکیمن ، ریگ  هک  ام  هدـش . رتاـھبنارگ  اـم  یهبرجت  رتشیب ، اـم  یگداـمآ  رتیوق ، اـم  تالـضع  مھ  زورهبزور  مینکیم ؛ قیرط  یط 

. دینکیم تسرد  لکشم  ناتدوخ  یارب  ناریا ،

نایوجشناد  / ١٣٩١/٠٨/١٠ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هار هب  رگید ، فرط  زا  اکیرمآ  ربکتسم  تلود  و  فرط ، کی  زا  ناریا  تلم  نیب  هزرابم  کی  لاس -  تصـش  دودح  لوط  رد  ینعی  میتسھ -  لاس ٩٢  کیدزن  هک  نالا  ات  لاس ٣٢  زا 

هک نآ  اجنیا  رد  هک  میدـیمھف  ام  یتقو  تسا . لـمات  روخ  رد  نیا  تسا ؟ نادـیم  نیا  زوریپ  یک  زورما  اـت  تسا . یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  هداـتفا ؛

تالوحت یهمھ  رد  دوشیم  یلـصا  کی  نیا  اھتلم ؛ یهمھ  یارب  دوشیم  یـسرد  نیا  تسادخ ، هب  لکوت  نامیا و  اب  هارمھ  تلم  کی  عطاق  میمـصت  هدارا و  تسا ، هدش  زوریپ 

« يخيرات چیپ   » 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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تیعقاو نیا  و  دریگیم ؛ رارق  همھ  لوبق  دروم  دوشیم و  نیودـت  دنیـشنیم ، راب  هب  هثداح ، نیا  هب  ندرک  هاگن  اب  یمالـسا ، لوصا  رب  ینتبم  خـیرات ، دـیدج  یهفـسلف  یخیراـت ؛

. تسا میظع  نادیم  نیا  زوریپ  زورما ، ات  تدم و  نیا  مامت  رد  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا 

مق  / ١٣٩١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم لباقم  رد  تیرـشب . ملاع  یارب  مھ  مالـسا ، یایند  یارب  مھ  شدوخ ، روشک  یارب  مھ  دراد ؛ یگرزب  یاـھفرح  دراد ، یئاـھهیعاد  دراد ، یئاـھنامرآ  ناریا  تلم  مھ  زورما 

رداص هحلسا  دنزاسیم ، هحلسا  دناهدیشک ؛ فص  تسرپایند  بلطایند  یاھهعومجم  نیا  روز ، رز و  یاھیناپمک  نیا  هتخیسگراسفا ، یاھعبس  هنـسرگ ، یاھگرگ  مھ  ناریا 

زا دـننکیم ، تیامح  ملظ  زا  دـننکیم ، تیانج  دـنربیم ؛ یماظن  دارفا  دـنھاوخیم ، اج  رھ  دـنناخرچیم ؛ ناشدوخ  یهدارا  لیم و  اب  ار  للم  نامزاس  دـنزورفایم ، گنج  دـننکیم ،

توغاط نارود  رد  ار  شاهنومن  هک  ینامھ  لیبق  زا  یرھاظ ؛ یهبدبد  هبکبک و  اب  یرھاظ ، تردق  اب  یرشب ، یهعماج  رد  دننکیم  ملظ  دننکیم ؛ تیامح  بصاغ  یاھتسینویھص 

همھ تسایس و  داصتقا و  هناسر و  روز و  لوپ و  هب  حلـسم  نانمـشد  یهتـسویپمھهب  فص  نیا  لباقم  رد  دوشیم  رگم  اقآ  دنیوگیم : یاهدع  کی  مھ  زورما  میدیدیم . ناریا  رد 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . فرح  نامھ  مھ  زورما  درب ؟ شیپ  دوشیم  رگم  داتسیا ؟ زیچ 

مث ال رابدالا  اولول  اورفک  نیذلا  مکلتاق  ول  و  « ؛ تسا یعطق  یزوریپ  دیدرک ، یگداتـسیا  دیتشاذگ و  نادیم  رد  اپ  ادخ  یارب  رگا  تسا : نآرق  فرح  نیا  تسین ؛ ام  فرح  نیا  هلب ،

اورفک نیذلا  مکلتاق  ول  و   » هک تسین  مالـسا  ردص  گنج  یارجام  هب  طوبرم  طقف  نیا  الیدبت .» هنـسل هللا  دـجت  نل  لبق و  نم  تلخ  دق  یتلا  هنـس هللا  اریـصن . ایلو و ال  نودجی 

. تسا تنس هللا  رابدالا ؛» اولول 

یناطیـش یاھهسوسو  اب  هار  طسو  ای  میتسیان ، فرح  نآ  یاپ  ای  مینک ، حرط  میئوگب و  میـشابن  دلب  ای  مینادن ، میـشابن ، دلب  ار  نامدوخ  باسح  فرح  ام  هک  یتقو  نآ  هلب ،

زا رگید  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  : » هک تسا  یئاجنآ  رـس  رب  ثحب  تسا . مولعم  دیـسر ؛ دھاوخن  یئاج  هب  تدھاجم  مینک ، تسـس  اپ  اھیلبنت  ای  سفن  یاھهسوسو  ای 

یارب ریبدـت  نداتـسیا ، نآ  یاپ  ملاع ، رد  نآ  تسرد  ندرک  حرطم  بان ، یاھهشیدـنا  نتخودـنا  ندرک ، رکف  اب  ادـخ  ترـصن  مینکب -  ادـخ  ترـصن  رگا  دوشیمن . رتـالاب  دـیکات ، نیا 

ادخ ینعی  تسا ؛ نیا  نرـصنیل »  » یانعم درک . دھاوخ  ترـصن  اعطق  امتح و  لاعتم  یادـخ  نرـصنیل هللا ؛»  - » ندرک رپس  هنیـس  نآ  تارطخ  لباقم  رد  ندرب ، راک  هب  نآ  دربشیپ 

؟ تسیک رتوگتسار  ادخ  زا  الیق ؛» نم هللا  قدصا  نم  و  . » دنکیم ترصن  اعطق  امتح و 

، دینک یگداتـسیا  دیوریم ، دیراد  هک  یھار  نیا  رد  مزاع ، ناوترپ و  هیحورشوخ و  یاھناوج  امـش  ام ، زیزع  تلم  امـش  رگا  تسا . هدرک  مھ  هبرجت  لمع  رد  ار  اھنیا  ناریا  تلم 

مالسا و یایند  هب  تبسن  هکلب  روشک ، نیا  دوخ  هب  تبسن  طقف  هن  ناریا  تلم  یاھراعش  اھهیعاد و  اھوزرآ و  لامآ و  مامت  بسانتم ، نامز  رد  دوخ ، نامز  رد  هک  دینکن  کش 

نآ هب  ناریا  تلم  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  اھوزرآ  نیا  دوخ ، بسانتم  نامز  رد  دراد ؛ ینامز  دراد ، یاهرود  یراک  رھ  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  یرشب  یهعماج  یمالـسا و  تما 

. تسا ندرک  تمواقم  شھار  دیسر ؛ دھاوخ  تسا ، هدیزرو  مامتھا  تسا ، هدرک  تکرح  نآ  لابند  هب  تسوا ، رظن  دروم  هک  یاهطقن 

یرگهطلـس و ریـسم  تسا ؛ ملظ  ریـسم  خـیرات ، ریـسم  زورما  دـش . دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  ایند  خـیرات  ریـسم  دـتفایم ؟ یقاـفتا  هچ  تقو  نآ 

یهطقن نآ  هب  دیوش ، زوریپ  دـیتسناوت  امـش  رگا  تفر ، شیپ  ناریا  تلم  امـش  فرح  رگا  دنریذپهطلـس . ایند  رد  هدـع  کی  دنرگهطلـس ، ایند  رد  هدـع  کی  تسا ؛ یریذـپهطلس 

دھاوخ یدیدج  یهلحرم  کی  دراو  ایند  دش ؛ دـھاوخ  هدامآ  ادـفلا ) هل  انحاورا   ) رـصعیلو رمایلو و  روھظ  یهنیمز  دـش ؛ دـھاوخ  ضوع  خـیرات  ریـسم  تقو  نآ  دیـسرب ، دوعوم 

. تسامش نم و  زورما  تفرعم  هب  هتسب  نیا  تسامش ، نم و  زورما  مزع  هب  هتسب  نیا  دش .

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ثداوح رصم ، ثداوح  دنداد . ناشن  نآ  لباقم  رد  یلمعلاسکع  هچ  اھیبرغ  دینیبیم  دوب ؛ یمھم  رایسب  ثداوح  دمآ ، شیپ  ام  یهقطنم  رد  شیپ  لاس  ود  هک  یثداوح  نیا 

هب اکیرمآ  صوصخب  برغ و  هک  یریقحت  لباقم  رد  نداتـسیا  یلاختسد ، اب  اھتلم  ندـش  رادـیب  نیا  دوب ؛ یمھم  رایـسب  ثداوح  فرط ، نیا  ثداوح  اـقیرفآ ، لامـش  یهقطنم 

کی هدشن ؛ بوکرس  ام  رظن  هب  دندرک ، بوکرس  ار  نآ  هک  دننکیم  لایخ  هدشن ؛ مامت  هتبلا  دوب ؛ یگرزب  رایسب  یهثداح  دندوب ، هدرک  لیمحت  اھنآ  رب  ناشدوخ  لامع  یهلیـسو 

؛ تسھ نیمھ  مھ  اھنآ  یاھریسفت  رد  دننادیم ، مھ  اھیبرغ  دوخ  هدشن ؛ ییاھن  نآ  تشونرـس  زونھ  تسا ؛ یخیرات  چیپ  نیا  زا  روبع  لاح  رد  هقطنم  هک  دوب  یخیرات  چیپ 

یهدنھدتراشب هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  ناریا و  تلم  مایق  تکرب  هب  نیا  درذگیم . دراد  هچ  هقطنم  رد  دننادیمن  دننارگن ، زونھ 

. دوب یتردق -  نینچ  کی  التعا -  دشرهبور و  دادعتسااب  یاجرباپ  نموم  قیمع  یلم  تردق  کی  روھظ 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یوق رگا  دینادب ! ار  نیا  تسا . یخیرات  چیپ  کی  زورما  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  میتسھ ؛ یـساسح  عطقم  رد  ام  هک  دھدیم  ناشن  هقطنم  ناھج و  یـسایس  عاضوا  هب  هاگن 

رصانع دیوشب . یوق  دیاب  دننکیم . لیمحت  امش  رب  دنیوگیم ، روز  امش  هب  دیـشابن  یوق  رگا  مادص . لثم  یدوجوم  زا  یتح  برغ ، اکیرمآ و  زا  هن  تفنـش ؛ دیھاوخ  روز  دیـشابن 

 - یتینما یاھهنخر  یگنھرف ، یاھهنخر  یداصتقا ، یاھهنخر  تخانـش  شالتوراک ، دـیما ، هیحور ، میتسھ ؟ یوق  اـم  هک  درک  لوبق  دـیمھف و  دوشیم  هنوگچ  تسیچ ؟ توق 

توق رصانع  اھنیا  مدرم ؛ اب  لوئسم  یاھهاگتسد  ییازفامھ  اھهاگتسد -  دننک  کمک  مھ  هب  لوئسم -  یاھهاگتسد  ییازفامھ  دیدنبب -  ار  اھهنخر  نیا  دیسانشب و  ار  اھنیا 

. تسا همھ  هب  هیصوت  نیا  هک  هیصوت  کی  نیا  تسا .

ناسارخ  / ٢۴/٠۴/١٣٩۵ ناحادم  ىنیئآ و  نارعاش  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، یروجنآ دوعسلآ   - دینکیم هظحالم  امش  هک  ییاھنیا  دربیم . رـس  هب  دراد  یخیرات  ساسح  یهلحرم  کی  رد  زورما  مالـسا  یایند  دراد . ییاھیدنمزاین  مالـسا  یایند  زورما 

هک ییاھمیمـصت  دـننکیم ، هقطنم  رد  هک  ییاـھراک  یتسینویھـص ، میژر  هب  طوبرم  لـئاسم  اـکیرمآ ، هب  طوبرم  لـئاسم  یروجنآ ، هیروـس  یروـجنیا ، قارع  یروـجنآ ، نمی 

کی زا  عقاورد  مالـسا  یایند  هک  یطیارـش  نینچکی  رد  دوشیم . لابند  دراد  یفدھ  کی  تسا ، راک  یهعومجم  کی  دنروآیم - یمالـسا  یروھمج  یور  هک  یراشف  دـنریگیم ،

نیا سار  رد  مالـسا ؛ یایند  زورما  یاـھزاین  زا  مینک  تلفغ  میناوتیمن  یوحن ، کـی  هب  ناممادـکرھ  میراد ؛ یفیلاـکت  اـم  میراد ، یفیاـظو  اـم  دـنکیم ، روبع  دراد  یخیراـت  چـیپ 

رد نالاعف  نارگـشنک و  ناگدـننک و  دنرایـسب ؛ نارگیزاب  هلب ، تسا . میظع  یهثداـح  نیا  رادناـیم  یمالـسا  یروھمج  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یاـھزاین  مھ ، اـھزاین 

هب یکتم  یتوکلم  دایرف  نآ  رگا  دوبن ، راوگرزب  ماما  رگا  دوبن ، یمالـسا  یروھمج  رگا  انئمطم  تسا . یمالـسا  یروھمج  رادنایم ، اما  شعون ؛ همھ  زا  دـندایز ، مالـسا  یایند 

شلاچ همھنیا  هب  یجایتحا  چیھ  درکیم و  لابند  ار  شدوخ  راک  یعنام  هنوگچـیھ  نودـب  رابکتـسا  دوبن و  مالـسا  یایند  رد  ثداوح  نیا  دوبن ، روشک  نیا  رد  یھلا  یاھتنس 

. تشادن دوجو  رابکتسا  یارب  مھ  لکشم  همھ  نیا  تشادن ، مھ 

اپورا  / ١۴٠٠/١٢/٢١ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمشش  هاجنپ و  هب  مایپ 

نیا رد  ام  گرزب  تلم  ناگدبز  ناگبخن و  دوب . هتفر  نآ  نامگ  هک  تسا  ناھج  یخیرات  چـیپ  نامھ  زا  یـشخب  یهدنھدلیکـشت  اھزور ، نیا  رد  یماظن  یـسایس و  یاھدادـیور 

هب تالوحت  رد  ینیرفآشقن  یارب  یگدامآ  و  تدمهتوک ، تیلوئـسم  تسرد ، عضوم  باختنا  اھیئارآفص و  اھیدنبهھبج و  تخانـش  دـناهژیو . یاھتیلوئـسم  لماح  هلحرم ،

. تسا نانآ  تدمنایم  یهفیظو  قح ، یهھبج  دوس 

. دییامن روراب  تسا ، مالسا  کرابم  مان  هب  نیزم  هک  ار  یئاھنمجنا  هب  دیما  دیشخردب و  شخب  ود  رھ  رد  دیناوتیم  زیزع  ناناوج  امش 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نازیزع دیشاب . هتشاد  دوجوم  رضاح و  ناتدوخ  رکف  یهطیح  رد  ناتدوخ و  نھذ  یهطیح  رد  ار  ثداوح  لیلحت ] ، ] دیشاب زورهب  دنکیم . ادیپ  رییغت  دراد  زورهبزور  یناھج  طیارش 
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، دـنکیم رییغت  دراد  ایند  دـشاب . رتتسرد  دـیاش  یمود  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  مھم  یخیرات  چـیپ  کی  لد  رد  ای  میتسھ  مھم  یخیرات  چـیپ  کی  اب  هجاوم  ای  زورما  اـم  نم !

دینیبب دیشاب  طلـسم  دیاب  دریگیم . ماجنا  جیردتب  اھنیا  دیمھف ؛ لاس  کی  هام و  کی  هتفھ و  کی  فرظ  رد  دوشیمن  ار  گرزب  یـساسا و  تارییغت  یـساسا ؛ تارییغت  مھ ] نآ  ]

. دتفایم دراد  یقافتا  هچ  روشک  رد  دتفایم ، قافتا  دراد  هچ  ایند  رد 

یقرش  / ١۴٠١/١١/٢۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب دـندروآ  کنات  دوب ؛ رتشیب  یلیخ  زیربت  رد  لمع  تدـش  یریگتخـس و  هکنیا  اب  یمومع ؛ یهثداح  کی  هب  دـندرک  لیدـبت  یلم ، ماـیق  هب  دـندرک  لیدـبت  ار  مق  ماـیق  اـھیزیربت 

؛ دندوب اھنیا  فرط ، دننک ؛ تکرـش  مق ] مدرم   ] ملھچ مسارم  رد  دـنیایب  ات  دـندوب  هدرک  توعد  مدرم  زا  املع  هک  دـجاسم ؛ املع ، مدرم ، دوب ؟ یـسک  هچ  لباقم  فرط  نابایخ .

نوخ دنداد ، ناج  دندرکن ؛ ینیشنبقع  زیربت  مدرم  اما  دنتشک . ار  مدرم  دندرک ، راتشک  نابایخ و  هب  دروآ  کنات  هک  دش  هچاپتـسد  ردقنآ  هاگتـسد  اما  دندوبن ؛ هک  نیحلـسم 

هتفرگ اج  دنچ  رد  زیربت  مدرم ]  ] ملھچ دش . ریگهمھ  اذل  دیسر ، روشک  یهمھ  هب  اھنآ  یراکادف  یادص  دندرک ؛ یلم  ار  مایق  یهیـضق  دنداد و  راعـش  دندرک ، یگداتـسیا  دنداد ،

ینعی یزاسخـیرات  دـش ؛ نوگژاو  یتنطلـس  یدادبتـسا  تموکح  طاسب  مھ  دـعب  لاس  کی  زا  رتمک  تفرگ . ارف  ار  ناریا  یهمھ  اھیزیربت  دایرف  هک  دوب  نآ  شیاـنعم  نیا  دـش ؛

. نیا ینعی  یخیرات  عطقم  نیا ،

« : یخیرات چیپ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

بوجحم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ نیتم  هدنسیون :  خیرات /  هفسلف  یاھ  هراگنا  هیاپ  رب  یمالسا  یرادیب  هرابرد  یاهنماخ  تیآ هللا  یاھهاگدید  یدنبرکیپ 

نایعاد  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ داوج  دمحم  هدنسیون :  یتسیناموا /  بتاکم  نایاپ  یمالسا و  یرادیب  هیرظن 
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