
روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دشاب هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هرـسکی ار  اھنآ  هک  ینادـنمتردق  نارادـمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دـھاوخ  اـپورا  بلق  اـت  یرادـیب  تکرح  نیا 

تکرح تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا  یگنھرف و  یاھتسایس  میلست 

. تسا یمیظع 

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

رب للملانیب  مزینویھـص  یـسوپاتخا  یهطلـس  زا  هتفرگ  اشنم  نانآ  یقالخا  یعامتجا و  یداصتقا و  یاـھیراتفرگ  نیرتشیب  هک  دـنبایرد  اـکیرمآ  اـپورا و  یاـھتلم  هک  یزور  نآ 

اـکیرمآ و رد  تسینویھـص  تفـصولاز  نارادیناـپمک  یاـھیئوگروز  ربارب  رد  میلـست  عیطم و  دوـخ ، یبزح  یـصخش و  عفاـنم  رطاـخ  هب  ناـنآ  نادرمتلود  و  تساـھنآ ، یاـھتلود 

. تسین روصتم  نآ  زا  یصالخ  هار  چیھ  هک  دروآ  دنھاوخ  دوجو  هب  نانآ  یارب  یمنھج  نانچنآ  دنیاپورا ،

لوپ و هب  امابوا  صخـش  زاین  ای  اکیرمآ ، تلم  عفاـنم  تسا ؟ هدرک  میـسرت  یلماـع  هچ  ار  زمرق  طـخ  نیا  تسوا . زمرق  طـخ  لیئارـسا  تینما  هک  دـیوگیم  اـکیرمآ  روھمج  سیئر   

نآ دـیھد ؟ بیرف  ار  دوخ  یاھتلم  تسناوت  دـیھاوخ  اھامـش  یک  ات  یروھمج ؟ تسایر  یهرود  نیمود  یـسرک  ندروآ  تسد  هب  یارب  یتسینویھـص  یاھیناپمک  ینابیتشپ 

دیاهداد تسینویھص  نارالاسرز  ربارب  رد  یراسکاخ  تیعبت و  تلذ و  هب  نت  تردق ، رد  ندنام  یقاب  رتشیب  حابـص  دنچ  یارب  اھامـش  هک  دبایرد  یتسردب  اکیرمآ  تلم  هک  یزور 

؟ درک دنھاوخ  هچ  امش  اب  دیاهدرک  ینابرق  نانآ  یاپ  رد  ار  یگرزب  تلم  حلاصم  و 

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

کچوک ار  نیا  دـندرک  یعـس  تسا . مھم  هدروآ ، ناجیھ  هب  ار  اکیرمآ  مدرم  تیرتسا ،» لاو  شبنج   » ناونع هب  هک  یزیچ  نیا  تسا . یمھم  یهلئـسم  اکیرمآ ، یهلئـسم  نیا 

عورـش زا  هتفھ  هس  ود  ات  دننایب ، یدازآ  رادفرط  تسا و  مزال  نایب  یدازآ  دنتـسھ  یعدم  هک  ینایاقآ  نیمھ  دـنھدب . ناشن  کچوک  دـننکیم  یعـس  مھ  نالا  دـنھدب ، ناشن 

 - اـیند زا  یاهشوـگ  رد  رگا  هک  یئاـھنیا  دـندرک ! رازگرب  توکـس  هب  هیقب  درک ؛ رـشتنم  ار  تکرح  نیا  ربـخ  هماـنزور  کـی  طـقف  اـکیرمآ ، مھم  یاـھهمانزور  یهمھ  زا  شبنج ، نیا 

؛ دنداد رارق  توکـس  دروم  یلکب  ار  تمظع  نیا  هب  تکرح  کی  دننکیم ، گرزب  ار  نآ  ربارب  دص  دـتفیب ، قافتا  یکچوک  زیچ  کی  تسا -  فلاخم  اھنیا  یاھتـسایس  اب  هک  یئاجنآ 

 - دناهدش عمج  تیرتسا  لاو  رد  کرویوین  رد  هک  یرفن  رازھ  نیدنچ  نیا  دنعمج -  اجنآ  هک  یناسک  نامھ  دوخ  تسین . یاهراچ  دندید  هرخالاب  بخ ، یلو  دنتشاذگ . توکسم 

یهیـضق هیـضق ، اما  دـننک ؛ یراوسجوم  دـنھاوخیم  هتبلا  دـننکیم . رارقا  هثداح  نیا  هب  الاح  اذـل  دـندرک ؛ روبجم  ار  اھنآ  اـکیرمآ ، رگید  تـالایا  رگید و  یاھرھـش  رد  اـھنآ  هابـشا  و 

. تسا یمھم 

نیا یاھهشیر  دنناوتیمن  اما  دننک ، بوکرس  ار  تکرح  نیا  تسا  نکمم  تسا . هدش  ینیع  سوسحم و  مدرم ، نآ  یارب  یرادهیامرس  میژر  داسف  هک  تسا  نیا  هلئسم  کی 

. دز دھاوخ  نیمز  هب  یلکب  ار  برغ  اکیرمآ و  یرادهیامرس  ماظن  هک  دیلاب  دھاوخ  نانچنآ  تکرح  نیا  یزور  کی  هرخالاب  دنربب ؛ نیب  زا  ار  تکرح 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تارج اما  دنکیم ، رفس  دنتسھ -  ناتـسناغفا  رد  وتان  یئاکیرمآ و  یورین  رازھ  هد  دنچ  دص و  تساھنآ و  لاغـشا  تحت  روشک  هک  ناتـسناغفا -  روشک  هب  اکیرمآ  روھمج  سیئر 

زا هاگیاپ ، هب  تفر  دـنک ؛ تاقالم  تسناوتن  لـباک  ریغ  لباک و  رد  ناتـسناغفا  یـسایس  لاجر  زا  مادـکچیھ  اب  دوش ؛ جراخ  تسا ، یئاکیرمآ  هاگیاپ  هک  مارگب ، هاگیاپ  زا  دـنکیمن 

شبنج تکرح و  نیا  شاهناشن  دیسرتیم ؛ مھ  اکیرمآ  رد  ناتدوخ  تلم  تیرثکا  زا  امش  زورما  دیسرتیم . اھتلم  تیرثکا  زا  دیـسرتیم ، مدرم  تیرثکا  زا  امـش  نوریب ! دمآ  هاگیاپ 

. دیتسھ یوزنم  امش  سپ  دننکیم . ترفن  راھظا  مدرم  اکیرمآ  رد  رگید  ددعتم  یاھرھش  رد  دنامن ؛ روصحم  کرویوین  هب  هک  تسا  تیرتسا  لاو 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

یتیلقا کی  اھنیا  دندرک -  بیوصت  اکیرمآ  یلعف  روھمج  سیئر  یارب  ار  لبون  حلص  یهزیاج  دنتـسشن  یتیلقا  کی  لومعم  قبط  یئاپورا  یاھروشک  زا  یکی  رد  لبق  لاس  دنچ 

روھمج سیئر  هیلع  روـشک  ناـمھ  مدرم  دریگب ، ار  هزیاـج  هک  تفر  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  دـعب  دوـب -  مکاـح  اـھنآ  راـک  نیا  رب  یـسایس  طـباور  یـسایس ، یاـھهزیگنا  دـندوب ؛

یهطقن تسرد  نیا  دنفلاخم ؛ اھامـش  اب  مدرم  یدصرد  دون  میظع  یاھهعومجم  دیتسھ ، یدـصرد  کی  یاھهعومجم  اب  امـش  دـیتسھ ، اھتیلقا  اب  امـش  دـندرک ! تارھاظت 

دـسریمن و یئاـج  هب  ناریا  تلم  اـب  یهزراـبم  رد  دوخ ، ندـنک  ناـج  اـب  دوخ ، تیلاـعف  اـب  دوـخ ، شـالت  اـب  نمـشد  اذـل  تسا . یمالـسا  یروـھمج  تکرح  یریگتھج و  لـباقم 

مھاوخیم زیزع  یاھناوج  امـش  زا  نم  و  دیآیم . قئاف  اھـشالت  نیا  یهمھ  رب  ناشیمالـسا ، تیـصخش  یلم و  تیوھ  ظفح  یارب  ام  ناناوج  یگداتـسیا  تلم ، یگداتـسیا 

. دینک رتهدامآ  دنلبرس  راختفارپ  یهدنیآ  یارب  زورهبزور  ار  ناتدوخ  دینادب و  ار  تیعضو  نیا  ردق 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا یهیـضق  رد  اکیرمآ  یاھیراتفرگ  یهحوبحب  رد  اھزور ، نیمھ  رد  دینیبیم . دیراد  هن ، دـش ؛ دـھاوخ  فرـصنم  تیلاعف  زا  نمـشد  هک  درک  رکف  دـیابن  دـنکیم . شالت  نمـشد 

کی زاب  شدوخ ، لوق  هب  شدوخ و  لاـیخ  هب  هک  دیـسر  شرظن  هب  اـکیرمآ  تلود  اـکیرمآ ، تـالایا  اھرھـش و  ریاـس  رد  کرویوین و  رد  تیرتسا  لاو  شبنج  عیـسو  یمدرم  تکرح 

رھ هک  طلغ ؛ قطنمیب و  لمھم ، یتسیرورت  تکرح  کی  هب  دـننک  مھتم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرک  تسرد  یتسیرورت  یهرخـسم  یویرانـس  کی  دـنک . ور  یرگید  گرب 

تاجن اھیراتفرگ  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دیاش  هکنیا  یارب  دنوشیم ، اھزیچ  نیا  هب  ثبـشتم  لسوتم و  درک . موکحم  درک ، در  دـید ، ار  نآ  ایند  رد  نف  تفرعم و  لھا  زا  سک 

هک تسا  نیا  ناشدصق  درک . دنھاوخ  لابند  ار  هلئـسم  نیا  هتبلا  دننک . دراو  راشف  یمالـسا  یروھمج  رب  دنناوتب  دیاش  دنھدب ؛ رارق  عاعـشلاتحت  ریثات و  تحت  ار  نآ  دـنھدب ،

. تساکیرمآ تلود  ایند ، رد  گرزب  تسیرورت  زورما  دنتسیرورت . ناشدوخ  اھنآ  دننک . تسیرورت  هب  مھتم  ار  یمالسا  یروھمج  رد  دھاجم  زرابم و  رصانع  نیرتفیرش 

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هللابزح و زا  مھ  سنوت  رـصم و  ناناوج  دـننکیمن . مھ  راکنا  دـنریگیم ؛ ماھلا  اھنآ  زا  دـننکیم ، رارکت  ار  سنوت  رـصم و  مدرم  یاھراعـش  مھ  اـینرفیلاک  کرویوین و  ناـناوج  زورما 

راوگرزب ماـما  یجیـسب  زا  همھ  هک  دوب ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  یجیـسب  دـیدج ، رـصع  رد  لوا  ملعم  و  دـندرکن . ناـھنپ  دـناهتفرگ و  ارف  دـناهتفرگ و  ماـھلا  یمالـسا  داـھج  ساـمح و 

، تسکش ار  اھتب  ادخ  مان  هب  ناوتیم  هنوگچ  تسکش ، ار  یدام  تردق  یاھهروطـسا  ناوتیم  هنوگچ  هک  دنتفرگ  دای  بالقنا  نیا  ناراکادف  نازابرـس و  نازابناج و  زا  دنتفرگارف و 

. درک تمواقم  ناوتیم  هنوگچ  داتسیا ، ناوتیم  هنوگچ 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

غارـس رگید  ام  ار  یاهثداح  روجنیا  تسا . ریظنیب  مھم و  ثداوح ، نیا  تسا . یلـصفم  ناتـساد  کی  شدوخ  هدمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  تالکـشم  یپ  رد  هک  مھ  اپورا  ثداوح 

، اھنابایخ یوت  دـنیایب  روجنیا  دـنھدب ، راعـش  مدرم  روجنیا  اپورا ، کی  یهجرد  یاھروشک  لخاد  ات  هتفرگ  اکیرمآ  زا  یلایرـس ، یاهریجنز و  لکـش  هب  اـھروشک ، نیا  رد  میرادـن .

. میسانشیمن ار  یتیعضو  نینچ  کی  ام  هقطنم ، یهتشذگ  رد  درادن . هقباس  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا 

« يدصرد شبنج 99   » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک دـننادب  اپورا  یاھتلم  هک  یزور  نآ  ماهتفگ ؛ ار  نیا  مھ  البق  نم  دنـضرتعم . یداصتقا  لئاسم  هب  دننیگمـشخ ، اپورا  رد  مدرم  تسا . یداصتقا  لحنیال  تالکـشم  راچد  اـپورا 

دھاوخ لیدبت  یداصتقا ، فادھا  رطاخ  هب  یاھضارتعا  نیا  تسا ، یناھج  یتسینویھص  یهکبش  تلاخد  اکیرمآ و  تلاخد  رطاخ  هب  دناهدش ، شراچد  هک  یفعض  تیعضو  نیا 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  یدیدج  یایند  دوب و  یدیدج  یایند  رظتنم  دیاب  رگید  هک  تسا  تقو  نآ  یعامتجا ؛ میظع  تضھن  کی  هب  دش 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

هب اـی  هدرپ  تشپ  یاـھربخ  هب  مھاوخیمن  نم  تسا . یلزلزتـم  عضوم  فعـض و  عـضوم  رد  زورما  شیاـھلاجنج ، اـھوھایھ و  یهمھ  اـب  شیاھیئامنتردـق ، یهمھ  اـب  اـکیرمآ 

ینعی هچ ؟ ینعی  رییغت  دمآ . راک  رـس  رییغت »  » راعـش اب  اکیرمآ  ینونک  روھمج  سیئر  دـینیبب ، تساتراھچ . ات  ود  ود  باسح  کی  نم ، باسح  منک ؛ کسمت  یرھاظ  یاھزیچ 

مدرم الاو  دنداد ؛ یار  وا  هب  رییغت ، راعش  رطاخ  هب  مھ  مدرم  نادیم ، یوت  دمآ  راعـش  نیا  اب  وا  مھدب . رییغت  ار  تیعـضو  نآ  مھاوخیم  نم  تسا ، دب  رایـسب  هک  میراد  یتیعـضو 

، دراذـگیم رثا  مدرم  رد  ردـقنیا  رییغت »  » راعــش هـکنیا  بـخ ، رییغت . دـیما  هـب  دـنداد ، یار  اـما  دـنھدب ؛ یار  تـسا ، هایــس  داژن  زا  هـک  یدرف  کـی  هـب  دـندوبن  رــضاح  تـسرپداژن 

هدوب یدب  عضو  اکیرمآ ، مدرم  فارتعا  هب  تسا ، هدوب  مکاح  اکیرمآ  رب  اقآ  نیا  ندش  یروھمج  تسایر  دزمان  ماگنھ  رد  هک  یعـضو  ینعی  تسا . یلعف  دب  عضو  یهدنھدناشن 

دمآ اقآ  نیا  الاح  بخ ، تسا . دب  ناشعضو  هک  دندرک  فارتعا  اکیرمآ  مدرم  دوخ  میئوگب ؛ ار  نیا  میھاوخیمن  ام  دش . ملسم  یدب  سپ  دوشب . ادیپ  رییغت  هک  داد  لوق  وا  تسا و 

زا اھیراکھدب  نیا  دراد . یراکھدـب  یراتفرگ و  رالد  درایلیم  رازھ  هدزناپ  اکیرمآ  زورما  دـنک ؟ ضوع  ار  دـب  عضو  نآ  تسناوت  دـھدب ؟ رییغت  تسناوت  درک ؟ داجیا  رییغت  ایآ  راک ؛ رس 

ناشیـسایس عضو  هک  مھ  نآ  تسا . یراتفرگ  یتخبدـب و  روشک ، کی  یارب  نیا  تسا ؛ روشک  نیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  ربارب  ای  تسا  رتشیب  ای  ناـشیلم  صلاـخان  دـیلوت 

زورهبزور دوب ، اھنآ  اب  هارمھ  یاھروشک  زا  یکی  هک  ناتسکاپ  رد  دوشیم . رتدب  ناشعـضو  زورهبزور  ناتـسناغفا  رد  دنیایب . نوریب  قارع  زا  درواتـسد  نودب  دندش  روبجم  تسا :

ریخست شبنج  اھنیا ، یهمھ  رب  یهوالع  دناهدش . طقاس  الماک  هنمیھ  نآ  زا  اھیئاکیرمآ  سنوت ، رد  اقیرفآ ، لامش  رد  رـصم ، رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  دنوشیم . رتماندب 

ار رییغت  تسین . یاهدـیچیپ  باسح  نیا  تساتراھچ ؛ ات  ود  ود  باسح  نیا  تسا ؟ یبوخ  تیعـضو  تیعـضو ، نیا  تسا . هداـتفا  هار  هب  اـکیرمآ  یاھرھـش  دوخ  رد  تیرتسالاو 

. تسا راتفرگ  اکیرمآ  نیاربانب  تسا . هدرکن  ادیپ  رییغت  الاح  ات  مھ  دب  تیعضو  نآ  تسا ؛ دب  ینونک  تیعضو  ینعی  دندرک ؛ لوبق  اکیرمآ  مدرم 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوجو اپورا  رد  هک  یایداصتقا  نارحب  نیا  اب  دـننارحب . راچد  ناشنایفارطا  ناـشدوخ و  یبرغ ، تلود  دـنچ  نیمھ  دـننارحب ؛ ریگرد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  فلاـخم  یاـھمیژر 

، تیرتسالاو دض  تکرح  مدرم ، راشف  ناوارف ، ضرق  ناوارف ، یهجدوب  یرـسک  یرگید ؛ وحن  هب  مھ  اکیرمآ  تسا . دیدھت  دروم  ادج  وروی  تسا ، دـیدھت  رد  ادـج  اپورا  داحتا  دراد ،

یئاپورا روشک  نیدنچ  رد  نالا  دندرک . طوقس  ناشتلود  دنچ  تسا ؛ رتدب  اکیرمآ  زا  اپورا  عضو  هتبلا  تسا . یمھم  ثداوح  اھنیا  یدصرد . هن  دون و  ناشدوخ -  لوق  هب  تکرح - 

. دراد دوجو  یتابثیب 

. 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 توافتم  یلیخ  ام  تالکشم  اب  اھنآ  تالکشم  نیاربانب 

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

دـض رب  اـکیرمآ  رد  مدرم  یدـصرد  شبنج ٩٩  دـناهدش . هتـسخ  یللملانیب  طـلغ  یهسدـنھ  نیا  زا  همھ  تـسا . هـمادا  لـباقریغ  ناـیز ، رپ  بوـیعم و  تیعـضو  نـیا  ناتـسود !

لمحت ربص و  یهنامیپ  ندـش  زیربل  ناشن  زین  ناشاھتلود  یداصتقا  یاھتـسایس  هب  یبرغ  یاـپورا  یاـھروشک  رد  یمومع  ضارتعا  و  روشک ، نآ  رد  تردـق  تورث و  یاـھنوناک 

. درک جالع  ار  لوقعمان  تیعضو  نیا  دیاب  تسا . تیعضو  نیا  زا  اھتلم 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

ایناپـسا رد  تسا ، تارھاظت  ایلاتیا  رد  تسا ، تارھاظت  هسنارف  رد  تسا ؛ تارھاـظت  زور  بش و  یئاـپورا  یهدـمع  یاـھروشک  یاـھنابایخ  هک  تسا  لاـس  کـی  کـیدزن  نـالا 

دینکیم یلاحشوخ  تسا ؛ لفق  ناتداصتقا  امش  تسام . لکشم  زا  رتهدیچیپ  بتارمب  امش  لکشم  تسا . تارھاظت  نانوی  رد  تسا ، تارھاظت  سیلگنا  رد  تسا ، تارھاظت 

. دیآیمن رد  اپ  زا  تالکشم  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  دیلالحمضا . مادھنا و  دوکر و  هب  ور  امش  دیتخبدب ، امش  هدش ؟ فیعض  ناریا  داصتقا  هک 

یداصتقا تالکـشم  تسا ، حرطم  لوا  یهجرد  رد  اکیرمآ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  هک  یلئاـسم  زا  یکی  نـالا  هتفرگ . ار  اـھیبرغ  دوخ  ناـبیرگ  زورما  یلـصا ، تالکـشم 

راتفرگ دننکیم . بوکرـس  هتبلا  تسا ؛ تیعقاو  کی  دـش ، هتفگ  هک  یدـصرد  شبنج ٩٩  نیا  دنوشیم . لاماپ  دـنراد  اجنآ  رد  فیعـض  تاقبط  دـنراتفرگ ، دـناهراچیب ، مدرم  تسا ؛

! دننکیم یلاحشوخ  زاربا  اھنآ  نآ ، زا  رتکچوک  هب  نآ ، زا  رتمک  هب  اجنیا  تقو  نآ  دنیاھنآ ؛ یاھروشک  یداصتقا ،

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

هارمگ ار  ناشدوخ  مدرم  یدھ .» ام  هموق و  نوعرف  لضا  و  : » دیامرفیم نوعرف  یهرابرد  نآرق  هک  روط  نامھ  دناهدرک ؛ هارمگ  دـناهدرک ، لیلذ  ار  دوخ  تلم  اکیرمآ  یاھتلود  زورما 

زا یرایـسب  زا  اکیرمآ  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هجوت  اب  هداتفا ، هار  اـکیرمآ  رد  هک  تیرتسا  لاو  دـض  تکرح  یدـصرد و  تکرح ٩٩  نیا  دنوش . علطم  قیاقح  زا  دـنراذگیمن  دـندرک ؛

کی یارب  تسین  گنن  نیا  دـناهداد . رارق  اھتـسینویھص  تراـسا  رد  ار  ناـشدوخ  مدرم  دوش . رتدـیدش  ربارب  هد  دـیاش  تکرح  نیا  دنـشاب ، علطم  رگا  دنتـسین ؛ علطم  قیاـقح 

تابثا ار  اھنآ  زا  ناشدوخ  تعاطا  یرکون و  دننک ؛ داش  ار  اھتسینویھص  لد  هک  دننزب  فرح  یروج  یتاباختنا  تاثحابم  تازرابم و  رد  شایروھمج  تسایر  یاھدزمان  هک  تلود 

اھتسینویھص یهعماج  ینیطسلف و  دوھی  یهعماج  هب  تبسن  دننکیم  یعس  مادک  رھ  دنراد ، اکیرمآ  یلعف  دزمان  ود  هک  یتاباختنا  تالداجم  رد  دینیبیم  امش  هکنیا  دننک !؟

، یایملع تفرشیپ  نینچ  کی  اب  یگرزب ، روشک  نینچ  کی  اب  ینادرمتلود  دنیاھنآ . ریسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  دننک ، تعاطا  راھظا  رتشیب  یلیئارسا  یاھرادهیامرـس  و 

! دناهدرک تسینویھص  تشم  کی  ریسا  ار  ناشدوخ  تلم 

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

ار هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ  ام  زا  ادخ  ار  رگراک  یلغش  یگدنز و  تینما  تسا ؛ هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادخ  ار  راک  ماکحتـسا 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ 

ناشدوخ لوق  هب  لاربیل و  داصتقا  تیلاعف  یهقطنم  رد  هچ  دـمآ ، دوجو  هب  نوگانوگ  یاھمان  اب  هک  یئاھطیرفت  طارفا و  نیا  دـنریگب ، رارق  هظحالم  دروم  مھ  راـنک  رد  یتقو  اـھنیا 

 - دینکیم هظحالم  ار  شیاھدروخزاب  اھشنکاو و  اپورا  رد  دیراد  امـش  زورما  هک  ریقف ؛ مولظم و  یهقبط  یارب  راشف  سبح و  نادنز و  اما  رادهیامرـس ، یارب  دازآ  ینعی  دازآ  دازآ - 

رد یرگید  لکـش  هب  اپورا و  رد  زورما  هک  تسا  یثداوح  نیمھ  لاربیل  حالطـصا  هب  داـصتقا  ندوب  طـلغ  رب  لـیلد  نیرتگرزب  دـمآیمن . دوجو  هب  مسیلایـسوس ، یهصرع  رد  هچ  و 

« يدصرد شبنج 99   » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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. دراد دوجو  اکیرمآ 

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 

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 .

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

الـصا دنـشاب ؛]  ] ایند رد  دحاو  نت  کی  لثم  دیاب  اھناسنا  دـننک . کمک  رگیدـکی  هب  دـنزروب ، تبحم  مھ  هب  دنـشاب ، طبترم  مھاب  دـیاب  اھلد  دـناهدش ، قلخ  طابترا  یارب  اھناسنا 

اھلد یرود  اجهمھ  یھارمگ ، اجهمھ  سرت ، اجهمھ  ینماان ، اجهمھ  گنج ، اجهمھ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  زورما  اما  هدش ؛ ریبدت  یروجنیا  هدش ، هتخاس  یروجنیا  رـشب 

باوج تسرد  یگدـنز  تالاوس  هک  تسا  نیا  رطاخهب  همھ  اھنیا  مورحم ؛ یاهدـع  دـنمهرھب ، رادروخرب و  یاهدـع  شحاف ؛ یتاقبط  فالتخا  یـشالتم ؛ اھهداوناخ  رگیدـکی ؛ زا 

نیا یالتبم  ناسنا ، اھدرایلیم  تسا ؛ ـالتبم  تیرـشب ، هدـمآ و  دوجو  هب  اـیند  رد  جوعموجـک  یـسایس  یداـصتقا و  یاـھماظن  نیا  تقونآ  هدـش ؛ هدـیمھف  طـلغ  هدـشن ، هداد 

لوق هب  دـییامرفب  ضرف  هک  یـسکنآ  ینعی  تسھ ، یتاـقبط  فـالتخا  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا  دـنیالتبم . مھ  دنتـسھ  رادروخرب  هک  ییاـھنآ  یتـح  دنتیعـضو ؛

یگدـنز رد  یناور - یحور ،  - یتالکـشم ییاھیراتفرگ ، ییاھیتخبدـب ، مھ  وا  هن ، تسا ؛ شوخ  یلیخ  تحار و  یلیخ  تسا ، ییاکیرمآ  یهعماـج  دـصرد  کـی  وزج  فورعم 

اب دسانشن ، ار  میقتـسم  طارـص  دسانـشن ، ار  تسرد  هار  هک  یاهعماج  دنراتفرگ . همھ  ینعی  تسا ؛ رتشیب  ریقف  مدآ  یاھیراتفرگ  زا  یھاگ  هللااشامٰیلا ، هک  دراد  شدوخ 

. دنتسھ یایھارمگ  تلالض و  نینچ  کی  راچد  زورما  هنافساتم  یرشب  عماوج  نیا  تسا . روط ] ] نیا دشابن ، طبترم  ادخ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مینادـیمن ام   » هک نیـضرتعم  اب  راتفر  زا  دـنکیم  ینارگن  راھظا  هدرک . ناشیا  یرظن  راھظا  کی  ابیرقت  زور  رھ  زور ، شـش  جـنپ  نیا  رد  دـنکیم ! ینارگن  زاربا  اـکیرمآ  روھمجسیئر 

کی رد  یروشک ، کی  رد  هتـشک ! ار  ناتدوخ  مدرم  زا  رفن  دصتـشھ  ناتـسیلپ  لاس ، کی  لوط  رد  امـش  دیـشکیمن ؟ تلاجخ  دـنکیم .»] هچ   ] نیـضرتعم اب  ناریا  تموکح  ـالثم 

راک مدرم  هیلع  دیتسناوت  هچرھ  تیرتسالاو  مایق  نآ  یهیـضق  رد  هک  دیتسھ  یناسک  امـش  دشکب ؟ ار  مدآ  رفن  دصتـشھ  تسا ، مدرم  تینما  ظفح  نماض  هک  سیلپ  لاس ،

رد ار  نز  دنزیم  دنکیم و  ادیپ  نظوس  سیلپ  نیا  دنکیم ، یگدننار  نیـشام  رد  دراد  یاهدـننار  نز  کی  دـیتشک ؛ ار  اھمدآ  یلامتحا  هب  ای  یتمھت  هب  دـیدز ؛ دـیدرک ، دـگل  دـیدرک ،

. تسا هداتفا  قافتا  اکیرمآ  رد  یپردیپ  تاقافتا  نیا  دشکیم ! شکچوک  یهچب  لباقم 

« يدصرد شبنج 99   » 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 3هاگياپ  هحفص 3 
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