
مدرم  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب یزاین  نیرتمک  نودـب  میناوتیم  مھ  زاب  میـشاب ، هتـشاد  تیعمج  مھ  زورما  ربارب  ود  رگا  ام  تسا . یناداـبآ  نارمع و  یاـھهنیمز  رد  اـھروشک  نیرترداـن  زا  یکی  اـم  روشک 

شور تاروتـسد و  رد  مھ  و  روشک ، زاتمم  یناسنا  یاھدادعتـسا  رد  مھ  و  ام ، تکرباب  کاخ  رد  مھ  بوخ ، تیفرظ  نیا  مینک . هرادا  هجو  نیرتھب  هب  ار  دوخ  رگید ، یاھروشک 

. دراد دوجو  ام  نالووسم  رد  مھ  و  یساسا ، نوناق  و 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

گنج زا  یـشان  یداصتقا  یناماسبان  زا  مد  ناشدوخ ، یاھروشک  لخاد  رد  دـناهدش ، دـحتم  رگیدـکی  اب  قارع  اب  گنج  رد  هک  یگرزب  یاھروشک  ـالاح  نیمھ  دـینیبب ، اـمش 

؛ دـندرک لیمحت  تلم  نیا  رب  ار  گنج  لاس  تشھ  اما  تاناکما -  تردـق و  تورث و  همھنآ  اب  مھ  نآ  تسا -  هدـش  عورـش  ناـشگنج  هک  تسین  رتشیب  هتفھ  دـنچ  دـننزیم !

روشک یزاسون  یگدـنزاس و  یهداج  رد  هللادـمحب  زورما  دربب و  شیپ  دـنک و  ظفح  ار  وا  تسناوت  تلم ، نیا  روشک و  نیا  عیـسو  یاھتیفرظ  تاناکما و  تیعـضو و  لاـحنیعرد ،

. دنکیم تکرح 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راچد دتـسیاب و  دوخ  یاپ  رـس  دناوتب  دنوش ، تسدمھ  رگیدکی  اب  وا ، هیلع  ایند  همھ  رگا  هک  اھروشک ) نیرتیوق  غارـس  دیورب   ) دیراد غارـس  ایند  رد  ار  روشک  مادـک  زورما  امش 

هک نآ  زج  دتـسیاب ، روطنآ  تسناوتیم  یـسک  هچ  تسھ ؟ اھروشک  نیا  رد  یتیفرظ  نینچ  ایآ  دینیبب . یرگید  زا  سپ  یکی  ار  ایند  یوق  یاھروشک  نیا  دیورب  دوشن ؟ لزلزت 

اـم و هعماـج  تیعقاو  و  تسین ؛ لـیوات  لـباق  رگید  هکنیا  هرـصنی ». نم  نرـصنیلو هللا  « ؟ تشاد رواـب  هملک -  یقیقح  یاـنعم  هب  یھلا -  ترـصن  هدـعو  گرزب و  یادـخ  هب  وا  لد 

گرزب تالکـشم  مامت  دـینادب . تسا ، ناتدوجو  رد  هک  ار  یردـقنارگ  رھوگ  نآ  ردـق  ینعی  ار ، ناتدوخ  ردـق  دـیتسھ . ناناوج  نآ  امـش  و  درک . تباث  ار  نیا  مھ  اـم  خـیرات  ثداوح 

تراسخ ندروخ و  هبرـض  لاس  جـنپ  لھچ و  زا  دـعب  مالـسا ، یایند  دـینیبیم  هکنیا  دوش . لح  تسامـش ، دوجو  اھلد و  رد  هک  یھلا  تناـما  نآ  اـب  دـناوتیم  مالـسا ، یاـیند 

اب تسا ، هناگیب  اھنآ  اب  یلک  هب  یمالسا  حور  نآ  تسین و  اھنآ  بلق  رد  ادخ  هب  نامیا  هک  قیالان  ریقح و  فیعـض ، رـصانع  یاهدع  هلیـسو  هب  ناھگان  نداد ، ینابرق  ندیـشک و 

هب اجنیا ، رد  هک  ییاھبنارگ  رھوگ  نیا  هک  تسا  ببس  نیا  هب  دننکیم ، لماک  نیطـسلف  هیـضق  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  هئطوت  نانمـشد  دوریم و  نیب  زا  حیـضف  تنایخ  کی 

! تسین الصا  هک  مھ  اھاج  یضعب  تسا . مک  دشاب ، دیاب  هک  اھاجنآ  رد  هنافساتم  دراد ، دوجو  روفو  هب  یھلا  لضف 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یور مھاوخیم  نکیل  تسا ؛ هدش  مھ  لمع  یدایز  دودح  ات  نوچ  تسامـش ، هجوت  دروم  هیـصوت  نیا  منادیم  هتبلا  دینک . هیکت  یلخاد  یاھورین  هب  دیناوتیم  هک  اج  نآ  ات 

دادعتسا طسوتم  زا  رتالاب  ناریا  رد  دادعتسا  طسوتم  هک  ماهتفگ  ررکم  تسا . طسوتم  لومعم و  دح  زا  شیب  هتسجرب و  ام  روشک  لخاد  رد  دادعتـسا  منک . یرتشیب  دیکات  نآ 

. دنرادروخرب ییالاب  یاھدادعتسا  زا  هک  میراد  یناناوج  ام  داد  ناشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیش و ...  کیزیف و  یضایر و  یاھدایپملا  رد  هک  ییاھتفرشیپ  تسا . ناھج  لک  رد 

نیا رد  رازھ  اھدـص  اھرازھ و  دارفا  نیا  لیبق  زا  انیقی  دـنتکلمم . نیا  نادـنزرف  هکلب  دـندوبن ؛ ییانثتـسا  دارفا  دـندروآ ، تسد  هب  ـالاب  تاـماقم  تاـقباسم ، نیا  رد  هک  یناـسک 

ادـیپ دـشر  اـھنیا  هک  یتقو  دـیزرو . ماـمتھا  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یگنھرف  راـک  هب  دـینک . تیبرت  قیقحت  ملع و  هعـسوت  شرورپ ، شزومآ ، هب  ار  اـھنیا  دـنراد . دوجو  تکلمم 

زا ار  روشک  دـیاب  میناوتب  هک  اج  نآ  ات  تسا . هلوقم  نیمھ  زا  زین  یلخاد  تاناکما  ناوت و  رب  هیکت  دـننک . هرادا  ناشدوخ  یاھتـسد  اـب  ار  اـیند  هکلب  روشک و  دـنناوتیم  دـندرک ،

دودـح یدـشر  زا  هس  داتفھ و  لاس  رد  ام  یتفن  ریغ  تارداـص  دـشر  مرظن  هب  مدـید ، اـھرامآ  رد  نم  هک  روط  نآ  تسا . سوسحم  مھ  نیا  هتبلا  هک  مینک  ادـج  تفن  هلاـسم 

هدافتـسا تارداص و  یداصتقا و  دیلوت  رد  عونت  زا  میناوتب  ام  هک  دـینک  یراک  دـیورب و  شیپ  تھج  نیمھ  رد  تسا . ییالاب  یلیخ  دـشر  هک  تسا  هدوب  رادروخرب  دـصرد  تسیب 

. مینک هدافتسا  روشک  یاھتیفرظ  همھ  زا  هللااشنا  میشاب و  رادروخرب  روشک  یلخاد 

بالقنا  / ٢٨/٠۵/١٣٧۵ ربھر  اب  نھآبوذ  هریدم  تایھ  یاضعا  تازلف و  نداعم و  ریزو  رادید 

زورما هک  هچنآ  ربارب  هد  ات  دوخ ، یتالیکـشت  یرادا و  یاـھتیفیک  اـھتفاب و  رد  هدـمع  تارییغت  داـجیا  نودـب  یتح  تسا  رداـق  دوجوم  یعیبط  یناـسنا و  تیفرظ  اـب  ناریا  روشک 

. دیامن تاعارم  یمالسا  ماظن  یقیقح  یاھشزرا  زا  تسارح  رد  ار  دوخ  لوصا  نیزاوم و  لاح  نیع  رد  دنک و  تفرشیپ  دوشیم ، روصت 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

هداد ناشن  یمالـسا  ماظن  تسا . روشک  یهدنلاب  ناوج  لسن  یرکف  یملع و  دادعتـسا  ندـش  افوکـش  یارب  شالت  یریگتھج و  نیا  ظفح  نایھاگـشناد ، لوا  تلاسر  زورما 

. تسا تیعبت  یگتـسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بـالقنا ، دـنلب  ماـگ  تسا . یگدـنز  یاـھهصرع  یهمھ  رد  تفرـشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ  یاراد  ناریا ، تلم  هک  تسا 

یناـھج یهطلـس  ماـظن  دـشاب . رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوخ و  هب  یکتم  دربیم ، ناـھج  یهتفرـشیپ  شناد  زا  ار  نکمم  یهرھب  نیرتـالاب  هکنآ  نیع  رد  دـیاب  یملع  طـیحم 

دـنک و تیوقت  دـناهدنام ، بقع  یروانف  ملع و  یهلفاق  زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساـسحا  دوخ ، یغیلبت  لـماوع  یهلیـسوب  هک  تسا  هدیـشوک  هشیمھ 

. درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - ام هزرابم  هلباقم و  ناوت  تردـق و  اما  تسالاب ؛ رایـسب  ام ، اب  نانمـشد  ینمـشد  هلباقم و  مجح  منکیم : ضرع  مھ  امـش  هب  ماهتفگ ، ناتـسود  هب  ار  هتکن  نیا  اھراب  نم 

هب میریگب و  میمصت  انعم  نیا  رب  میشاب -  هتشاد  میمصت  نمشد  مجاھت  اب  هزرابم  هب  ام  رگا  تسالاب . رایسب  زین  ام -  یعافد  هزرابم  هچ  نمشد و  اب  ام  یمجاھت  هزرابم  هچ 

. تسام ناوت  زا  رتمک  رایسب  نمشد  ناوت  مینک -  هدافتسا  نامدوخ  تیفرظ  زا  لاکتا و  لاعتم  یادخ 

هھوکود  / ١٣٨١/٠١/٠٩ ناگداپ  رد  تانایب 

عافد نارود  گنج  قاتا  لثم  دیاب  دنکیم ، راک  روشک  رد  لاغتـشا  داجیا  یارب  هک  یاهعومجم  نآ  متفگ  تلود  زا  شخب  نیا  هیاپدنلب  نالووسم  هب  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ  رد  نم 

، لیطعت ریغ  لیطعت و  زور ، بش و  دندوب ، گنج  یحارط  لوغـشم  هک  ییاھهعومجم  نآ  یارب  سدقم  عافد  گنج و  نارود  رد  دنک . راک  تخانـشیمن ، زور  بش و  هک  سدـقم 

یگدنز هرادا  یارب  شیورین ، زا  دناوتب  دیاب  ام  ناوج  دوش . شالت  وحن  نامھ  هب  لاغتشا  داجیا  یارب  دیاب  زورما  دندوب . راک  لوغـشم  بترم  تشادن ؛ انعم  هتفھ  رخآ  هتفھ و  لوا 

رما نیا  هب  مسانـشیم -  ماهدید و  نم  هک  ییاجنآ  ات  نالووسم -  هناتخبـشوخ  دراد . ار  تیفرظ  نیا  مھ  روشک  دـنک ؛ هدافتـسا  یقیقح  یانعم  هب  روشک  تفرـشیپ  دوخ و 

. دننک تمھ  دیاب  دندنمهقالع و  دقتعم و 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب دادعتـسا ، همھ  نیا  اب  تاناکما ، همھ  نیا  اـب  تیعمج ، نویلیم  داـتفھ  زا  شیب  دراد ؛ یگرزب  یاـھ  تیفرظ  ناریا  دراد . شیپ  رد  مھ  ار  تاـباختنا  گرزب  شیاـمزآ  ناریا  تلم 

یم ادیپ  مدرم  یارب  شیاشگ  ردقچ  دـیآ و  یم  دوجو  هب  اج  نآ  رد  راک  ردـقچ  دـنیب  یم  ناسنا  دراد ، دوجو  بوخ  ریدـم  کی  یتقو  یـشخب  رھ  رد  هک  راک ؛ هنیمز ی  همھ  نیا 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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ام تسا . روط  نیا  ام  روشک  رـساترس  دنک . یم  هدـھاشم  ار  نآ  تاکرب  راثآ و  ناسنا  تسا ، راک  رـس  یبالقنا  نموم و  دـمآراک ، زوسلد ، ریدـم  کی  هک  یـشخب  رھ  رد  دوش .

زونھ ام  یلو  تسا ؛ هدش  مھ  یگرزب  رایـسب  یاھراک  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  تاناکما ، نیا  اب  هداد ؛ یبوخ  تاناکما  دنوادخ  میتسھ ؛ یتکرباب  روشک  میتسھ ؛ یگرزب  تلم 

. تسا ربنامز  گرزب ، یاھراک  نوچ  میتسھ ؛ راک  عورش  رد 

دنرز  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا فارطا  سدقم ، عافد  گنج و  نارود  رد  تلم . کی  ناسنا و  کی  تفرـشیپ  یارب  دشاب  ینابدرن  دـناوتیم  ایند  بیاصم  یهمھ  هک  تسا  نیا  میدرک ، هراشا  هک  مود  یهتکن 

انگنت و نیا  زا  ام  تلم  اما  دندادن ؛ ام  هب  یلومعم  حالس  یلومعم و  یهلولگ  دنتـسب ؛ ام  یور  رب  ار  زاین  دروم  تالوصحم  یروانف و  تفرعم و  ملع و  یاھهار  دنتـسب ؛ ار  روشک 

هب ناریا  تلم  تیلباق  تیفرظ و  اما  میتسین ؛ یمتا  حالـس  لابند  ام  تسا . ناریا  تلم  یمتا  حالـس  یهمھاو  رد  اـیند  زورما  درک . هدافتـسا  دوخ  دربشیپ  یارب  گرزب  یتخس 

رد ناریا  نادنمـشناد  زا  ناریا و  ناناوج  زا  ناریا ، تلم  زا  یمتا ، حالـس  یهدـنراد  کانتـشحو و  برخم و  یاھحالـس  یهدـنراد  یایند  نردـم و  یایند  هک  تسا  هدیـسر  اـجنآ 

ینابدرن ناونع  هب  اھتبیصم  اھیتخس و  اھانگنت و  نآ  زا  تسناوت  ناریا  تلم  میدروآ ؟ تسدهب  اجک  زا  هنوگچ و  ار  تفرشیپ  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  یلیخ  نیا  تسا ؛ همھاو 

. دناشک و  دشکب ، الاب  ار  شدوخ  دنک و  هدافتسا 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تساھتیفرظ ؛ نداد  ناشن  یهرود  دشاب -  یسایس  نوگانوگ  یاھراشف  هچ  دشاب ، یداصتقا  یتخس  هچ  دشاب ، گنج  یتخس  هچ  روشک -  کی  یارب  یتخس  یهرود 

راثآ نیرتھب  یابیز  یاھشخب  ای  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  مھ  یرنھ  راثآ  نیرتھب  اذـل  دراد . اقب  تقایل  ردـقچ  دراد ، دوجو  راـھظا  تیلباـق  ردـقچ  دراد ، تیفرظ  ردـقچ  تلم  نیا 

یاھنامر یرنھ و  یاھهتشون  نیرتهنادنمرنھ  نیرتنیریش و  دینک ، هاگن  رگا  دراد ، دوجو  هک  یییناتـساد  راثآ  هب  امـش  تساھروشک . نیا  یاھهرود  نیمھ  هب  طوبرم  یرنھ ،

رد تسا  هیـسور  مدرم  بیجع  تمواـقم  هب  طوبرم  یوتـسلوت  حلـص » گـنج و  . » دـھدیم ماـجنا  لـیبق  نیا  زا  یگرزب  راـک  دراد  یتلم  هک  تسا  ییاـھشخب  هب  طوبرم  گرزب 

باـتک نـیا  نـم  رظن  هـب  اـما  دراد ، مـھ  یرگید  یاـھباتک  یوتــسلوت  نوئلپاـن . ندرک  ماـکان  یارب  دــنداد  ماـجنا  وکــسم  مدرم  هـک  یمیظع  تـکرح  نوئلپاـن و  یهـلمح  لـباقم 

هتـشون یوروش  بالقنا  دروم  رد  ای  هک  یرگید  یاھباتک  زا  یرایـسب  تسا  روطنیمھ  تسا . هیـسور  مدرم  عاـفد  حور  روحم  رب  ـالماک  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  شایگتـسجرب 

نیرتمھم الوز . لیما  یاھباتک  زا  یـضعب  لثم  هدش ؛ هتـشون  هسنارف  مدرم  عافد  ناملآ و  هسنارف و  یاھگنج  دروم  رد  ای  هدش ، هتـشون  هسنارف  ریبک  بالقنا  دروم  رد  ای  هدش ،

هدنب هتبلا  دشاب . روطنیمھ  مھ  اھیـشاقن  دـیاش  دـھد . ناشن  ار  شدوخ  تیفرظ  هتـسناوت  تلم  نیا  تقونآ  رد  هک  تسا ، تلم  کی  ساسح  نارود  هب  طوبرم  ینامر  راثآ 

ایند گرزب  یاھیـشاقن  نیرتابیز  زا  یـشخب  ای  نیرتابیز  مدینـش ، هک  یدحنآ  ات  منکیم  نامگ  اما  مرادـن ؛ یبوخ  یهتـشررس  یتح  مھ  هدـننیب  کی  ناونع  هب  یـشاقن  رد 

. رگید نوگانوگ  یاھهنحص  و  ولرتاو »  » گنج یهنحص  الثم  تسا ؛ گنج  یاھهنحص  هب  طوبرم 

. درک هدافتسا  نیا  زا  دیاب  تسھ ؛ مھ  زونھ  هدوب و  سدقم  عافد  یهرود  ام و  رب  یلیمحت  گنج  یهرود  اھهاگهولج ، نیرتمھم  زا  یکی  روشک ، رنھ  یهزوح  یارب 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  ام  یداصتقا ! یهرـصاحم  یداصتقا و  میرحت  هب  دـننکیم  دـیدھت  ار  ام  میاهتفر . نامـسآ  هب  نیمز  زا  ام  لاس -  جـنپ  راھچوتسیب  نیا  نالا -  ات  گنج  عورـش  نامز  زا 

رد هک  دنزاسب  ار  ییاھحالس  دنتسناوت  ام  یاھناوج  یداصتقا  یهرصاحم  یاھهرود  نیرتتخس  رد  میدروآ . تسدهب  ار  تاناکما  همھنیا  هک  هدوب  یداصتقا  یهرصاحم  یهرود 

یطیارـش هچ  رد  اـم  یاـھناوج  ار  واـت »  » کناتدـض کـشوم  نیمھ  تشادـن . سکچـیھ  اـکیرما  یهدرکزیزع  تـلود  ود  یکی  اـھییاکیرما و  زا  ریغ  ار  اھحالـس  نآ  اـیند  یهـمھ 

یدامتم یاھلاس  زا  هدنب  دنکیم ، زورب  دراد  دـینکیم  هظحالم  امـش  زورما  هک  یییملع  یاھتفرـشیپ  نیمھ  دـنتخاس . اما  دوب ، هتـسب  ناشیور  اھرد  یهمھ  دـنتخاس ؟

رطاخهب شاییهتـسھ  یژرنا  عوضوم  هتبلا  دـنکیم . زورب  دراد  فلتخم  یاھشخب  رد  یرگید  زا  سپ  یکی  نـالا  هک  دـننکیم ، یگرزب  یاـھراک  دـنراد  اـم  یاـھناوج  متفگیم 

؛ تسین راک  نیا  زا  رتمک  شتیمھا  اعقاو  هتفرگ ، ماجنا  نوگانوگ  یاھشخب  رد  هک  یرگید  یاھراک  راک ، نیا  فیدر  رد  الاو  هدش ؛ صخاش  هتسجرب و  نآ ، یور  ایند  تیـساسح 

یریگتخـس یباسحدـب و  طیارـش  رد  هدوب ، یداصتقا  یـسایس و  راشف  طیارـش  رد  هدوب ، یداصتقا  یهرـصاحم  طیارـش  رد  همھ  اھنیا  درادـن . یعافد  یماظن و  یهبنج  اھتنم 

یگرزب یلیخ  تیفرظ  نیا ، میتسناوت . ام  یلو  هدوب ؛ دـندرکیم ، یباسحدـب  یکـشخنخان و  یـسنجدب و  نکیل  دنتـشاد ، مھ  یداصتقا  یهطبار  ام  اب  یتح  هک  ییاھتلود 

. دنسانشب دیاب  ام  یاھناوج  ار  تیفرظ  نیا  دناوتیم . هک  تسا  تلم  کی  یارب 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنناوتیم  دنـشاب  هتـشاد  داقتعا  تلم  داحآ  روشک و  نالووسم  هک  تسا  نیا  یلم  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  مینک . تلفغ  دـیابن  مھ  دوجوم  یاھتیفرظ  اھییاناوت و  زا 

فیاظو یهلمج  زا  نیا  میھدـب ؛ مدرم  هب  دـیاب  ار  نیا  دـننکن . ساسحا  تسبنب  طیحم  رد  اپ و  تسد و  یب  زجاـع ، ار  دوخ  دـنھد ؛ ماـجنا  ار  اـھراک  نیا  دـننک و  یط  ار  اـھھار 

ماجنا دـیاب  یتموکح  یاھهاگتـسد  تسا و  تموکح  هب  طوبرم  هک  تسا  ییاھراک  وزج  یلم  رادـتقا  تابجوم  دـھد . ماـجنا  دـیاب  تلود  هک  تسا  ییاـھراک  وزج  نیا  تساـم ؛

نامدوخ یقیقح  یعقاو و  تردق  زا  تلفغ  مینکن ؛ ضرف  نامدوخ  یارب  یزادرپلایخ  مھوت و  لیخت و  اب  میناوتیمن ، هک  ار  هچنآ  میشاب . هتشادن  مھ  تردق  مھوت  هتبلا  دنھد .

. میشاب هتشادن 

نازرواشک  / ١٠/١۴/١٣٨۴ رادید  رد  تانایب 

هک یگرزب  راک  رھ  بالقنا ، لوا  زا  ام  دـینک . تکرح  یداھج  تسا ، یزرواـشک  داـھج  امـش  مسا  هک  روطنیمھ  یزرواـشک ، راـک  رد  هک  تسا  نیا  نـالووسم  یارب  مود  یهتکن 

دندرک عورـش  روشک  نیا  رد  ار  گرزب  یاھراک  یزور  نآ  یگدنزاس  داھج  ناناوج  تسا . هدوب  یداھج  راک  یزاورپدنلب و  سفن و  هب  دامتعا  تکرب  هب  میھدب ، ماجنا  میاهتـسناوت 

زا ار  مدنگ  توغاط ، میژر  نارود  رد  تساھراک . نیا  هب  رداق  یناریا  ناوج  هک  دـندرکیمن  رواب  تفرگیم ، ماجنا  گرزب  یاھراک  نیا  ناشمشچ  یولج  هک  یناسک  نآ  یتح  هک 

لوا یاھلاس  رد  دوبن . ناریا  رد  تعنص  نیا  دندمآیم ؛ اھسور  دیاب  دنزاسب ! دنتسناوتیمن  مھ  ار  ولیس  اھنآ  دنتخاسیم ؛ ناشیارب  اھسور  ار  ولیـس  دندیرخیم و  اکیرما 

یهناخ رد  زج  میورب ، یـسک  هچ  یهناخ  رد  دراد ؛ مزال  ولیـس  مدنگ  بوخ ، دنراکب ؛ مدنگ  مدرم  دـناهداد  روتـسد  ماما  دـنتفگ  دـندمآ و  یھاگـشناد  داھج  ناناوج  نیا  بالقنا ،

زا یکی  اـم  روـشک  زورما  و  دـندرکیمن ! رواـب  اـما  مک -  تیفرظ  اـب  لوا ، زور  رد  هتبلا  دوریم -  ـالاب  ولیـس  نـیا  هـک  دـندیدیم  یدارفا  دـندرک . عورـش  ناـمدوخ ؛ راـکتبا  تـمھ و 

یملع و ینف و  یتعنـص و  نوگانوگ  یاھشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  تسا . نیا  یداھج ، راک  اـھناوج . نیمھ  تکرب  هب  تساـیند ؛ رد  یزاسولیـس  ظاـحل  زا  حرطم  یاـھروشک 

ریذپانیگتـسخ و هفقویب و  راک  و  میناوتیم ؛» ام   » هک نیا  هب  داقتعا  ینعی  هچ ؟ ینعی  یداھج  یهیحور  میاهتفر . شیپ  میدـش ، دراو  یداھج  یهیحور  اب  اـم  هک  یتاـقیقحت 

هک یناسک  رثکا  هدرک ، همیسارس  ار  رابکتسا  یایند  همھ  نیا  هک  ییهتسھ  یژرنا  شخب  نیمھ  رد  نالا  اھناوج . هب  دامتعا  ینھذ و  یدوجو و  تیفرظ  یهمھ  زا  هدافتسا 

یهمھ رد  دناهدروآ . دیدپ  روشک  یارب  ار  تزع  نیا  دنناخرچیم و  ار  خرچ  نیا  هدرکلیصحت ، لاسمک و  ناوج  اھدص  دناهدرکلیصحت ؛ یاھناوج  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  اجنآ  رد 

صالخا لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  دارفا و  نیا  هب  دامتعا  دننک . دامتعا  هبرجت ، اب  یاھناسنا  زا  هچ  دنشاب و  اھناوج  زا  هچ  دادعتسااب ، یاھورین  هب  تسا . روطنیمھ  اھشخب 

ترازو نیا  یهدـھعرب  هک  ییاھراک  یهیقب  یرادـماد و  روشک و  یزرواشک  لئاسم  یارب  هملک ، یقیقح  یانعم  رد  دـیاب  یزرواشک  داـھج  تسا . راـک  ساـسا  ادـخ ، یارب  تین 

. دنک لمع  یداھج  تسا ،

ناغماد  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار یدراوم  مھ  رادناتـسا  یاـقآ  دـنداد و  شرازگ  یلاـع  شزومآ  شرورپ و  شزوـمآ و  یاھـشرازگ  رد  مھ  دـنتفگ ، نـالا  تعنـص  شرازگ  رد  مھ  دیدینـش ؛ اھـشرازگ  نیا  رد  زورما 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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هک درکیمن  روطخ  مھ  ام  نھذ  هب  یتح  زور  نآ  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  تیفیک  مجح و  تسین . هسیاقم  لباق  توغاط ، نامز  بالقنا و  زا  لبق  اـب  زورما  دـندرک . حرطم  بشما 

، یناسنا یاھدادعتـسا  تسا . هنومن  کی  ریوک  دنتفگ ؟ هچ  ریوک  دروم  رد  دیدینـشن  تساھنیا . زا  شیب  یلیخ  تیفرظ  یلو  تسا . هدـش  اما  دوشب ؛ اھراک  نیا  تسا  نکمم 

رد شناد ، ملع و  عبت  هب  شناد و  رد  ملع ، رد  دیاب  روشک  ماهتفگ . اھراب  نم  هک  دشاب  یزیچ  نامھ  دـیاب  فدـھ ، تسالاب . یلیخ  یلیخ  یناسنا ، تیفرظ  یناسنا و  رـصنع 

. دریگب رارق  ناھج  لوا  یاھهبتر  رد  تسا ، ملع  رب  بترتم  هک  هچنآ 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ینتفایققحت یمالسا  نامیا  مالسا و  تکرب  هب  اھنیا  یهمھ  تسا . تلم » یمومع  هافر  یلم و  تزع  یلم ، لالقتـسا   » ام یلم  گرزب  فدھ  دراد ؛ ینـشور  فدھ  ام  تلم 

هب رگا  ام ، یلم  تیفرظ  دراد . بولطم  بوبحم و  یاھهدـنیآ  یوس  هب  راوشد  یاھھار  ندومیپ  یارب  یدایز  رایـسب  تیفرظ  ام  تلم  میتفایرد . میدرک و  هبرجت  ار  نیا  اـم  تسا .

. دنک ادیپ  تسد  دوخ  یاھوزرآ  اھدیما و  یهمھ  هب  تسناوت  دھاوخ  ناریا  تلم  دیدرت  نودب  دریگب ، رارق  هدافتسا  دروم  هبناجهمھ  لماک و  روط 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. درک راک  شالت و  هافر ، زا  رادروخرب  یهعماج  کی  یانب  یارب  ناوتیم  دراد و  یدایز  رایسب  یداصتقا  تیفرظ  ام  روشک 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یارب یگرزب  فدھ  ناریا  مدرم  ام  یهعومجم  ام و  تلم  هک  تسا  نیا  میـشاب -  هتـشاد  رظن  دم  رد  ار  نیا  دـیاب  هشیمھ  هک  تساھیناریا -  ام  یارب  بلطم  ساسا  هک  هچنآ 

، فدـھ ود  نیا  هب  ندیـسر  یارب  اـم  هک  مینکیم  ساـسحا  مینکیم ، هاـگن  هچرھ  میدرک . لاـبند  ار  فدـھ  نیا  بـالقنا ، زا  سپ  یاـھهھد  لوط  رد  میدرک و  میـسرت  ناـمدوخ 

. یونعم ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  ندـشوگلا  یمالـسا ، ناریا  یدنلبرـس  زا  تسا  ترابع  گرزب  فدـھ  نیا  میراد . ار  مزـال  یاـھییاناوت 

ناوت و دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تزع  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  لالقتـسا  دـنک ؛ ادـیپ  اقترا  یونعم  یاھهبنج  زا  مھ  یداـم و  ظاـحل  زا  مھ  اـم ، تلم  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یاـنعم 

نیا دشاب . مکاح  وا  یگدنز  رب  یعامتجا  یمومع و  تلادع  دشاب و  رادروخرب  یمومع  هافر  زا  دـنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  یهمھ  زا  دـناوتب  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تیفرظ 

دـشاب هتـشاد  یروشک  و  نامیااب ، هفرم ، دازآ ، دـشاب  یتلم  دـھاوخیم  ناریا  تلم  ناملـسم . ریغ  یتح  ناملـسم و  عماوج  یهمھ  یارب  وگلا  دوشیم  تروص  نآ  رد  تلم 

. تسا ناریا  تلم  فدھ  نیا  هتفرشیپ ؛ دابآ و 

. تسا ناریا  تلم  داحآ  یهمھ  لوبق  دروم  فدـھ  نیا  دوشیم ؛ فرطرب  همھ  اـجنیا  رد  یـسایس  تاـفالتخا  یحاـنج و  یاـھاوعد  درادـن ؛ دوجو  مھ  یفـالتخا  فدـھ ، نیا  رد 

ار یعامتجا  تلادع  مچرپ  میشاب ، ورشیپ  میناوتب  مینک ، هدافتسا  یبوخب  نامدوخ  یلم  یاھتیفرظ  زا  میشاب ، هتشاد  دنلبرـس  دازآ و  یتلم  میـشاب ، هتـشاد  دابآ  یروشک 

نآ قشاع  بلاط و  ناریا  تلم  یهمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  میریگب ؛ شود  هب  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  شیپاـشیپ  رد  ار  یمالـسا  ناـمیا  مچرپ  میـشاب ، هتـشاد  تسد  رد 

. دنکیم دییات  ار  نیا  اھهبرجت  مھ  دھدیم ، ار  دیما  نیا  ام  هب  یلم  یاھتیفرظ  تخانش  مھ  مینک ؛ ادیپ  تسد  فدھ  نیا  هب  میناوتیم  و  دنتسھ .

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

یـسایس و تارایتخا  دنکمیم ، ار  تاناکما  دنکمیم ، ار  تورث  تسا ؛ یلقادح  نداد  یرثکادح و  نتفرگ  رب  شیانب  تسین ؛ نداد  نتفرگ و  رب  شیانب  ایند  رد  هطلـس  ماظن  زورما 

روشک نآ  هب  یکزیچ  کی  مھ  یھاگ  دنھدیم ، یرضم  زیچ  یھاگ  دنھدیمن ، زیچ  چیھ  یھاگ  لباقم ، رد  دنریگیم و  رایتخا  رد  دنکمیم و  اھروشک  رد  ار  یعامتجا  یداصتقا و 

. ریذپهطلس رگهطلس و  تسا : نیا  ایند  یسایس  تفاب  نالا  دنھدیم . لباقم  یهطقن 

رد هک  یزیچ  نیرتهدمع  دنشاب ، هتشاد  یھاگیاج  ملاع  طباور  رد  ناشیاھتلم  دادعتـسا  ناشیاھتلم و  تیفرظ  ردق  هب  دنناوتب  اھروشک  دروخب و  مھ  هب  تفاب  نیا  تسانب  رگا 

. تفر شیپ  دیاب  تفرگ ؛ یدج  دیاب  ار  ملع  نیاربانب  تسا . ملع  دراد ، ریثات  راک  نیا 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یهبذاج نیا  یمدرم ، لیم  نیا  ایآ  تسا . ردقچ  اھنآ  یاھتموکح  یهعومجم  رد  یقیقح  یـسارکومد  هک  دـنھدب  خـساپ  دـیاب  دنتـسھ ، یـسارکومد  یعدـم  هک  یناسک  نآ 

ار نیا  اھیـسارکومد  نیا  یاـجک  رد  تساـجک ؟ اـجنآ  رد  دـناشکیم ، یار  قودنـص  یاـپ  هب  هفیظو  ماـجنا  کـی  ناونع  هب  ار  اـھنآ  دـنزیم و  جوم  ناریا  تلم  لد  رد  هک  یایناـمیا 

هیاپ نیا  رب  هک  یماظن  یمالـسا و  یروھمج  تیفرظ  هک  درک  هجوت  دـیاب  ار  نیا  تقیقح ، نیا  رانک  رد  تسام ؛ هب  مالـسا  یهیدـھ  تموکح ، عیدـب  یهویـش  نیا  دـید ؟ دوشیم 

. تسا یمیظع  تیفرظ  هچ  تسا ، راوتسا 

یرھش ناریدم  ات  روشک ، ینینقت  نالوئـسم  ات  روشک  یئارجا  یاھتیریدم  زا  تسا . هتفرگ  ماجنا  تاباختنا  ابیرقت  راب  یـس  تدم ، نیا  رد  درذگیم . بالقنا  رمع  زا  لاس  یس 

تیفرظ دناهدش . نییعت  مدرم  یار  اب  روشک  یساسا  یاھتیریدم  مدرم ، یار  اب  یساسا  نوناق  مدرم ، یار  اب  یمالـسا  ماظن  لصا  دناهدش . تاباختنا  نیا  لومـشم  روشک ،

ماظن نیا  یهرابرد  دننکیم و  لیلحت  دننکیم و  هاگن  هنحص  نوریب  زا  نارگید  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتارف  الاو و  رایـسب  تسا ، تقیقح  نیا  زا  یهتـساخرب  هک  یماظن  ماظن ، نیا 

تیفرظ نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تقیقح  مھف  مدع  زا  یـشان  ابلاغ  دوشیمن ، ادا  مھ  ضرغ  یور  زا  هک  هچنآ  یتح  هناضرغم ، یاھفرح  زا  رظن  عطق  اب  دـنیوگیم . نخس 

، دـندش نیزگیاج  میظع  تیفرظ  نیا  نورد  رد  یـسایس  نوگانوگ  قئالـس  فلتخم ، یاھـشیارگ  هک  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  یمالـسا  ماـظن  رد  میظع 

زا یضعب  دندمآ ؛ یفلتخم  قئالس  تسا . هدش  تسد  هب  تسد  لاس  یس  نیا  لوط  رد  یئارجا  تردق  تسا و  هتفرگ  ماجنا  مارتحا  اب  ینابرھم ، اب  شمارآ ، اب  تردق  لاقتنا 

دوخ یهروک  رد  ار  اھنآ  دھدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اھنیا  تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاھهیواز  لاس  یس  نیا  یاھهھرب  زا  یـشخب  رد  اھتیریدم 

ماظن هب  ماظن ، نیا  نورد  زا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  دـھدب . همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردـق  اب  دـیازفیب و  دوخ  یهبرجت  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضھ  دـنک ؛ بوذ 

اب هک  یناسک  یهمھ  تسا و  هداد  همادا  زورما  ات  نوزفازور  تردق  اب  ار  دوخ  میقتسم  ریسم  ار ، دوخ  هار  بالقنا  دنوشب . قفوم  دنتـسناوتن  دننزب ، هبرـض  یمالـسا  یروھمج 

تیفرظ نیا  درک ؛ هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  دندرک . کمک  ماظن  نیا  یاھیئاناوت  هب  هتساوخان ، ای  هتـساوخ  دناهتفرگ ، رارق  ماظن  نیا  نورد  رد  فلتخم  یاھهزیگنا 

زار و  تسا . هدروآ  دوـجو  هب  ار  میظع  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  یرـالاسمدرم  نیمھ  زا  تـسا ؛ تیمالـسا  تیروـھمج و  نـیمھ  زا  یـشان  مـیظع ،

. درک دھاوخ  ظفح  هراومھ  ار  نآ  هللااشنا  دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالسا  یروھمج  ار  نیا  تسا و  نیا  مھ  یمالسا  یروھمج  یریذپانبیسآ  تینوصم و  یراگدنام و 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، دـنک تیوقت  دوخ  رد  تسناوت  هنادـنمتردق  عافد  لاس  تشھ  یهلیـسو  هب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  حور  ناریا  تلم  دوب . ناریا  تلم  یلم  ینید و  گرزب  داھج  سدـقم  عاـفد 

 - هاپس شترا و  حلسم -  یاھورین  رد  هچ  یلیمحت ، گنج  رد  ام  یاھناوج  دسانشب . ار  دوخ  یهتخانشان  یاھتیفرظ  تسناوت  دنک ، افوکـش  دوخ  رد  ار  اھدادعتـسا  تسناوت 

زا هک  دوب -  لاس  دصیس  تسیود  تفگ  دوشب  دیاش  دوب -  لاس  اھهد  هک  دنھدب  ناشن  ناریا  زا  ار  یاهرھچ  دنتسناوت  نافعضتسم -  جیسب  یمدرم -  میظع  جیسب  رد  هچ  و 

شخب دـنراد ، روضح  یروانف  شناد و  یاھنادـیم  رد  دوخ  دادعتـسا  میظع  تیفرظ  اـب  اـم  ناـناوج  اـم و  تلم  زورما  دـینیبیم  امـش  رگا  دوب . هدـشن  هدـید  یاهرھچ  نینچ  ناریا 

. دنراد یتردق  هچ  دنراد ، یتیفرظ  هچ  هک  دنتسناد  دندش ، هاگآ  ناریا  تلم  هک  دوب  اجنآ  تسا . سدقم  عافد  نوھرم  نیا  زا  یاهدمع 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ماـجنا اـم  هچنآ  هک  تسا  نیا  دروآ ، تسد  هب  دوشیم  تسا ، هتفھن  گرزب  تلم  روشک و  نیا  لد  رد  هک  یمیظع  یاـھتیفرظ  روشک و  دوجوم  تیعـضو  یهظحـالم  زا  هک  هچنآ 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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ار اھشالت  دیاب  تسین . یگرزب  راک  تسا ، تلادع  هب  ندیسر  تفرـشیپ و  یارب  روشک  نیا  میظع  تیفرظ  هک  هچنآ  لباقم  رد  دناهداد ، ماجنا  مدرم  نیلوئـسم و  هچنآ  میاهداد ،

. دننادب فظوم  ار  دوخ  دنھدب و  ماجنا  همھ  میاهداد ، ماجنا  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  شیب 

یمالسا  / ١٣٨٩/٠١/١۶ یروھمج  ماظن  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسا مھم  یلیخ  هک  هچنآ  دراد . اج  ربارب ، هد  دـینکب  دـینک ، تمھ  رگا  تسین . ربارب  ود  یاـنعم  هب  طـقف  فعاـضم  نیا  فعاـضم . راـک  فعاـضم ، تمھ  میدرک : ضرع  اـم  ـالاح 

رد ناسانـشراک  نیـصصختم و  نف و  لھا  میتسھ . هدـش  جارختـسا  همین  ای  هدـشن  جارختـسا  ندـعم  کی  لثم  اـھهنیمز  یهمھ  رد  اـم  تسا . هعماـج  رد  دوجوم  یاـھتیفرظ 

رھ لھا  هک  یناتـسود  تسا . یریظنیب  یاھتیفرظ  روشک ، یاھتیفرظ  دـنیوگیم  ام  هب  یملع -  یاھهنیمز  ینف ، یاھهنیمز  یداصتقا ، یاـھهنیمز  لـثم  اـھهنیمز -  یهمھ 

نامتلم ار ، ام  یتقو  دننکیم ، هسیاقم  یتقو  دنھدیم ، شرازگ  یتقو  ناشدوخ  شخب  رد  اھنآ  دنیانشآ ، لئاسم  اب  دنتسھ و  هعماج  مھم  یاھراک  زا  یشخب  رھ  یاهتـشر ،

یلیخ روشک  تیفرظ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  تسا . دایز  یلیخ  ام  یاھتیفرظ  هک  دـنناسریم  هجیتن  نیا  هب  ار  ام  دـننکیم ، قیبطت  رگید  یاھروشک  یلیخ  اب  ار  ناـمروشک  ار ،

تروص یرارـصا  دـیآیم و  دراو  یراشف  دـنکیم ، رتیدـج  دـنکیم ، رتعیرـس  ار  تکرح  ناسنا  هک  رادـقم  کی  تسا . روآتریح  اعقاو  روشک  تیفرظ  یملع ، یهنیمز  رد  تسالاب .

درکیمن و ار  شروصت  چـیھ  ناسنا  هک  دـلابیم ، ناتـسوب  نیا  رد  هک  تسا  یئاـھلاھن  دفکـشیم ؛ غاـب  نیا  رد  هک  تسا  یئاـھلگ  روط  نیمھ  ناـھگان  دـنیبیم  ناـسنا  دریگیم ،

. دوشیم دش و  مینیبیم  اما  تشادن ؛ ار  شنامگ 

مھ یروانف  یاھهنیمز  رد  تسا . ناوارف  دادعتـسااب و  تارفن  ناشوج ، اھدادعتـسا  دایز ، اھیگدامآ  دنیبیم  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  یتقو  مھ  یگنھرف  فلتخم  یاھـشخب  رد 

. تسا روشک  یاھتیفرظ  اھنیا  داد . ماجنا  دوشیم  یگرزب  یاھراک  تسا . زیگناتشھد  میظع و  یلیخ  روشک ، رد  نکمم  تکرح  دنیبیم  ناسنا 

اھتیفرظ نیا  یریگراک  هب  یارب  میـسانشب و  رگا  میدرک ؛ یھاتوک  میـسانشن ، ار  اھتیفرظ  نیا  هچناـنچ  رگا  تسامـش . نم و  تسد  فلتخم  یاھـشخب  رد  اـھتیفرظ  نیا  ـالاح 

، دراد یندب  دادعتسا  هک  یراکـشزرو  لثم  تسرد  مینک . تکرح  هلق  تمـس  هب  دیاب  میدرک . یھاتوک  میوشب ، عناق  یطـسوتم  دح  کی  هب  رگا  میدرک ؛ یھاتوک  مینکن ، تمھ 

دیاب وا  منکیم ؛ شمرن  هقیقد  تسیب  تعاس ، مین  یزور  رھ  نم  دیوگب  دناوتیمن  رگید  وا  تسھ ؛ شیولج  مھ  یـشزرو  تاناکما  تسا ، یبسانم  یهراوق  وا  یمادـنا  یهراوق 

. دریگب رظن  رد  دیاب  ار  هلق  ینامرھق ؛ تمس  هب  دورب 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

شدوخ ار  ژویفیرتناس  مراھچ  موس و  مود و  لسن  دـعب  دـندنبیم ، وا  یور  هب  ار  یروانف  یاھتفرـشیپ  یتعنـص و  تالوصحم  یاھرد  دـنکیمن ، کـمک  وا  هب  سک  چـیھ  هک  یتلم 

هب سک  چیھ  یتسیز  مولع  ظاحل  زا  هک  یتلم  دنتفرگ ؟ دای  یک  زا  اھنیا  بوخ ، دننامیم . توھبم  ایند  رد  یاهتـسھ  تعنـص  یاهتـسھ و  یاوق  ناگدنراد  یهمھ  دنکیم ! دیلوت 

. روشک ات  هن  ات ، تشھ  ات ، تفھ  دنراد ؟ ار  نیا  روشک  ات  دنچ  ایند  رد  دروآیم . دوجو  هب  یدیلوت  ناویح  یداینب ، یاھلولـس  زا  دننیبیم  دـننکیم  هاگن  ناھگان  هدرکن ، کمک  وا 

زا یکاـح  تسیچ ؟ زا  یکاـح  نیا  دریگیم . رارق  متـشھ  فـیدر  هب  دـیآیم  دـینک -  ضرف  ـالثم  متـسیود -  فـیدر  زا  ناـھگان  نایعدـم ، همھ  نیا  اـھروشک ، هـمھ  نـیا  نـیب  رد 

اھراب دندید و  ار  نآ  دـندوب ، گنج  یوت  هک  یئاھنآ  تسا ؛ کچوک  کشوم  کی  یج  . یپ . رآ تسیچ -  یج  . یپ . رآ میتسنادـیمن  ام  گنج ، لوا  رد  تسین ؟ هداعلاقوف  دادعتـسا 

کـشوم دزاسیم ، لیجـس  کشوم  ام  روشک  میرحت ، اب  لاس ، دـنچ  تشذـگ  زا  دـعب  الاح  دوب ؛ ام  یناـمزاس  یاھحالـس  وزج  هن  میدوب ، دـلب  هن  میتشاد ، هن  دـندرک -  هبرجت 

، ریخن دـندید  دـعب  دـنناوتیمن ؛ دـنیوگیم ، غورد  دـنیوگیم ، دوخیب  دـنتفگ  دـندرک ؛ راکنا  مھ  لوا  دـنکیم . هاگن  بجعت  اب  دتـسیایم ، او  روط  نیمھ  مھ  ایند  دزاسیم ؛ ربهراوھاـم 

؛ تسا تیفرظرپ  یلیخ  تلم  نیا  تسا ؛ دادعتـسااب  یلیخ  ناوج  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  اھنیا  بوخ ، تسا . روج  نیمھ  اھـشخب  یهمھ  رد  تسھ .

. میناسرب تیلعف  هب  ار  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  فعاضم  تمھ  میناوتیم . ام  سپ  درک . هدافتسا  دیاب  نیا  زا  تسا . نینزان  شزرااب و  یلیخ  یناسنا  یورین  نیا 

امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

رد یشیامن  رثا  تعاس  رازھ  هس  یس و  میراد . یلیخ  راک  تیفرظ  میراد ، یلیخ  راک  یهنیمز  ام  هک  مینکیم  ضرع  ار  نیا  اھتنم  مینکیم ؛ ریدقت  رکشت و  امـش  یهمھ  زا  ام 

، تسا لخاد  دیلوت  دنتفگ  دصرد  لھچ  دودح  ملیف  شخب  رد  تسا ، لخاد  دیلوت  شدصرد  دنچ  تصش و  الثم  لایرس  شخب  رد  هک  یلاح  رد  دنداد ، رامآ  ناشیا  هک  لاس  لوط 

یاھروشک یدودعم  دادعت  زج  دنرادن ، ار  اھتیفرظ  نیا  ایند  یاھروشک  زا  یلیخ  تسا . روشک  رد  یبیجع  یاھتیفرظ  دوجو  یهدنھدناشن  نیا  تسا ؛ یئالاب  مقر  یلیخ  نیا 

یناسنا یورین  همھ  نیا  میراد ، تاناکما  همھ  نیا  ام  دوویلاھ . اکیرمآ و  مھ  اتدمع  دننکیم ؛ هرادا  دودـعم  روشک  ات  دـنچ  ار  فلتخم  یاھروشک  یاھنتنآ  عقاو  رد  ایند . فورعم 

. میراد ناکما  یلیخ  ندرک ، راک  یارب  ام  نیاربانب  هثداحرپ . خیرات  نیا  یرازفامرن ؛ میظع  ناکما  دعب  و  یرازفاتخس ، تاناکما  همھ  نیا  بوخ ،

مھ زاب  دریگب ، ماجنا  دناوتیم  میظع  تیفرظ  نیا  اب  هچنآ  هتفرگ و  ماجنا  هچنآ  نیب  اما  تسامش ؛ تامحز  نیا  یجورخ  یبوخ  راثآ  مھ  اعقاو  دیدیـشک ، تمحز  یلیخ  اھامش 

. تسا دایز  یلیخ  معقوت  هدنب  تسا . دایز  هلصاف 

یدربھار  / ١٣٨٩/٠٩/١٠ یاھهشیدنا  تسشن  نیتسخن  رد  تانایب 

چیھ ملع ، ندروآ  تـسد  هـب  یارب  اـم  هـن ، درک ؛ میھاوـخن  هدافتـسا  نارگید  یاھدرواتـسد  زا  اـم  هـک  تـسین  اـنعم  نـیا  هـب  اـقلطم  یمالـسا ، اـی  یناریا  میئوـگیم  اـم  هـکنیا 

اھتنم تـفر ؛ میھاوـخ  نآ  غارـس  هـب  دراد ، دوـجو  حیحـص  یهـبرجت  دراد ، دوـجو  تـسرد  تـفرعم  دراد ، دوـجو  مـلع  هـک  یئاـج  رھ  میتـسین . لـئاق  ناـمدوخ  یارب  یتیدودـحم 

. درک میھاوخ  هدافتسا  درک ، هدافتسا  نآ  زا  دوشیم  دراد و  دوجو  تفرعم  یایند  رد  هک  هچنآ  یهمھ  زا  تفرگ . میھاوخن  یئاج  زا  ار  یزیچ  هناروکروک  هتسبمشچ و 

نم درادن  یموزل  چیھ  هک  دش ، هدز  مھ  یبوخ  یاھفرح  منکیمن . رارکت  ار  اھنآ  نم  هک  دش ، هداد  خساپ  دش و  حرطم  اجنیا  تالاوس  نیا  زا  یضعب  هک  تسا ، حرطم  یتالاوس 

. دـش حرطم  اجنیا  رد  یبوخ  رایـسب  یاھفرح  مداد . شوگ  تقد  اـب  اددـجم  مھ  ـالاح  مدوب ؛ هدـید  ـالبق  نم  هتفرگ ، ماـجنا  هک  ار  یئاـھراک  یهعومجم  هتبلا  منک . رارکت  ار  اـھنآ 

ماجنا راک  نیا  البق  ارچ  هک  دـننکیم  لاوس  دـنراد ، لوبق  دـننکیم و  لوبق  ار  شترورـض  لـصا  هکنآ  زا  دـعب  تسا ؟ تبـسانم  هچ  هب  یناـمز  عطقم  نیا  هک  دـننکیم  لاوس  یـضعب 

یئوگلا نینچ  کی  نیودـت  داجیا و  روظنم  هب  هک  یدـنیارف  نیا  یارب  تسا . هدـشن  یدایز  یهلـصاف  بوخ ، دریگب ؟ ماـجنا  راـک  نیا  ـالاح  هک  دراد  دوجو  یترورـض  هچ  اـی  هتفرگن ،

هب دـعب  دـنکیم ؛ اضتقا  یـسایس  لاوحا  عاضوا و  دوشیم ، هتـشابنا  اھتفرعم  دوشیم ، مکارتم  اھهبرجت  تسین . یاینالوط  نامز  لاـس ، یـس  نیا  دـش ، دـھاوخ  یط  اـمتح 

هک دش  هتفگ  هتبلا  تسا . یبسانم  تیفرظ  کی  روشک ، تیفرظ  عطقم ، نیا  رد  نم  رظن  هب  درک . میھاوخ  مولعم  هللااشنا  ار  اھنیا  تسا و  هدوب  لوھجم  هک  میسریم  یطاقن 

، منکیم ادیپ  عالطا  هدنب  هک  یدـح  نآ  ات  تسا . یدایز  یاھتیفرظ  روشک ، یاھتیفرظ  مینک . لوبق  ار  نیا  میناوتیمن  میرادـن . یرکف  یئاناوت  ام  یئوگلا ، نینچ  کی  نیودـت  یارب 

، نـیا رب  یهوـالع  رگید . یاـھهزوح  یـضعب  مـق و  یهـیملع  یهزوـح  رد  مـھ  یھاگـشناد ، یهزوـح  رد  مـھ  دراد ؛ دوـجو  یبوـخ  رایـسب  یهدـش  لـعفلاب  یاـھتیفرظ  مرظن  هـب 

بقع انئمطم  مینکن ، لابند  مینکن و  عورش  ار  راک  نیا  زورما  رگا  ام  دروآ . نادیم  طسو  ار  اھنیا  درک ؛ لعفلاب  هبلاطم  اب  ار  اھنیا  دوشیم  هک  دراد  دوجو  یئاھتیفرظ  اھدادعتـسا و 

. دورب شیپ  هدش ، یحارط  روجنیا  هک  تکرح  نیا  امتح  یتسیاب  هک  تساذل  درک ؛ میھاوخ  ررض  دنام و  میھاوخ 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

یاھتیدودحم تسھ ، میرحت  دنراد -  دوجو  فلتخم  یاھشخب  رد  اھتیدودحم  میوگیم ؛ اھراب  نم  مھ  حلسم  یاھورین  ناھدنامرف  یهیقب  ورین و  ناھدنامرف  زیزع  ناتـسود  هب 

یارب دننیبیم  دعب  دنجنـسیم ، ار  دوجوم  طئارـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھناسنا  نیرتکریز  نیرتھب و  دـینک . روبع  دـیاب  اھنیا  زا  دراد -  دوجو  ینوگانوگ  یاھزیچ  تسھ ، یلام 

سپ میرادـن ، هک  ار  نیا  دـشن ، هک  نیا  بخ ، دـیوگب  دـنک ، هاگن  ناسنا  الاو  دـننکیم ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  اھیئاناوت و  نآ  زا  دـنراد و  یئاھیئاناوت  هچ  ینونک  طئارـش  رد  لـمع 

. مینک فشک  ار  نامدوخ  یهزات  یاھتیفرظ  مینک ، هعجارم  نامدوخ  هب  رتشیب  ام  هک  دوش  ثعاب  یتسیاب  اھدوبمک  دـنک . فقوتم  ار  ام  دـیابن  اھدوبمک  دوشیمن . نیا  یچیھ !

نیمھ مھ  رگید  یاھـشخب  رد  دـنک ؟ دـیلوت  دروایب و  دوجو  هب  شدوخ  یارب  تاناکما  همھ  نیا  دـناوتب  ورین  نیا  هک  دزیم  سدـح  یئاوھ  یورین  رد  یک  شیپ ، یهھد  ود  رد  الثم 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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هک دزیم  سدـح  یک  شیپ  یهھد  هس  ود  ات  ام ، ینف  یملع و  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام ، یئوراد  یاھـشخب  رد  ام ، یکـشزپ  یاھـشخب  رد  ام ، یئاـضف  یاھـشخب  رد  روج .

؛ دننکیم ینمـشد  هتبلا  دنیاشگیم . فارتعا  هب  نابز  مھ  ام  نانمـشد  زورما  هک  تسا  هدـش  یئاھراک  دـش . دـندرک و  تمھ  ام  ناناوج  دـنتفر ، اما  درک ؟ ار  اھراک  نیا  دوشیم 

. تسھ اھنیا  هکنیا  هب  دننکیم  فارتعا  نکیل  یزیتسمالسا ؛ یسارھمالسا و  یسارھناریا و  یزیتسناریا و  یاھتسایس  یارب  دنھدیم  رارق  یاهلیسو  ار  نیا 

رد دینک  هدافتسا  یاهزات  یاھتیفرظ  زا  هکنیا  غارس  دیورب  دیشکن ؛ بقع  اپ  اقلطم  دراد ، دوجو  یئاھـشخب  رد  یئاھدوبمک  هکنیا  زا  مھ  امـش  میوگب ؛ امـش  هب  مھاوخیم  نم 

نیا تسا ، یلمع  نیا  دـینک ؛ ناربج  یرگید  قرط  زا  ار  اھدوبمک  نآ  و  ناـتدوخ ، رھاـم  یاھهجنپرـس  ناوت  رد  ناـتدوخ ، زغم  نھذ و  رد  ناـتدوخ ، دادعتـسا  رد  ناـتدوخ ، دوجو 

. تسا یندش 

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

نیا اما  منکیم ، حرطم  ار  یرصتخم  یهتشررس  کی  زورما  نم  دننک . راک  ثحب  نیا  یور  دننیـشنب  نایوزوح  نایھاگـشناد و  ناگبخن ، نالوئـسم ، هک  تسا  نیا  مشھاوخ  نم 

هچ ام  هک  داد  دـھاوخ  ناشن  ام  هب  ار  اھتیفرظ  تبثم  طاقن  نیا  دـننک . هیھت  یفنم  طاقن  زا  یتسرھف  کی  تبثم ، طاقن  زا  یتسرھف  کی  دننیـشنب  دراد . مزـال  یاینـالوط  راـک 

مھ راـنک  رد  ار  اـت  ود  نیا  هک  یتقو  مینکب . دـیاب  ار  یئاـھراک  هچ  هک  داد  دـھاوخ  ناـشن  اـم  هب  ار  اـھتیولوا  یفنم  طاـقن  نوتـس  نآ  میراد . روشک  رد  یتاـناکما  هچ  اـھتیفرظ و 

. مینک راک  هچ  میمھفب  دنک ؛ نشور  ار  ام  هار  دناوتیم  نیا  میتشاذگ ،

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

ینورد و ماکحتـسا  هک  نیا  هب  دراد  جایتحا  نیا  دننک ؛ تلاخد  ام  تاردقم  تشونرـس و  رد  ام ، تسایـس  رد  ام ، گنھرف  رد  ام ، داصتقا  رد  اھنیا  میھدن  هزاجا  یتمیق  چیھ  هب 

کی الاح  هکنیا  رطاخ  هب  هن  تسا ؛ نیا  رطاخ  هب  میوشب ، لوا  میئوگیم  هکنیا  نیاربانب  تسا . داـصتقا »  » شمھم یاـھهیاپ  زا  یکی  ینورد ، ماکحتـسا  نیا  مینک . ادـیپ  یلخاد 

یهمھ اـعبط  هک  راذـگرثا ، هناـصلخم و  هنادنمـشوھ ، رمتـسم ، شـالت  نیارباـنب  تسا . هتـسباو  نیا  هب  تلم  تشونرـس  هن ، دوـشب ؛ لوا  هقطنم  رد  ناریا  هک  تسا  یـسوھ 

. تسا رثوم  هنیمز  نیا  رد  دوش ، هتفرگ  راک  هب  نآ  رد  دیاب  مھ  روشک  تیفرظ 

نیا تسا ؛ ناھج  حطس  رد  زاتمم  یاھتیفرظ  وزج  ام  یناسنا  عبانم  تیفرظ  تسا . هداعلاقوف  روشک ، یاھتیفرظ  تسا . یمھم  ناشخرد و  تقیقح  یلیخ  روشک ، تیفرظ 

، یملع ظاحل  زا  ای  دندوب -  علطم  هک  یدارفا  زا  متفنـشیم  لبق  لاس  هد  دنچ  زا  نم  هتبلا  مینکیم . هدھاشم  ار  نیا  میراد  ام  تفرگ ؛ راک  هب  دـیاب  درک و  لعفلاب  دـیاب  ار  تیفرظ 

ار نیا  ام  بخ ، تسا . رتشیب  ایند  طسوتم  زا  اھنآ  یرکف  تیفرظ  اـھیناریا و  دادعتـسا  دـنتفگیم  هک  اـیند -  یملع  یاھهاگتـسد  زا  یـضعب  یهدـھاشم  یهبرجت  ظاـحل  زا  اـی 

یهلئسم رد  هک  هچنآ  دندرک . هراشا  یزاسدس  یهلئسم  هب  الاح  مینیبیم . مینکیم و  هبرجت  میراد  ار  نیا  بالقنا ، نارود  رد  روشک  لئاسم  تفرشیپ  رد  دعب  میدوب ؛ هدینش 

رد نـالا  هـک  هـچنآ  تـسا . روـج  نـیمھ  اھـشخب  زا  یلیخ  رد  دـندز ؛ لاـثم  ار  دـس  ناـشیا  ـالاح  درکیمن . رواـب  ار  نآ  سک  چـیھ  بـالقنا  زا  لـبق  هداـتفا ، قاـفتا  روـشک  رد  دـس 

. مینیبیم ناممـشچ  یولج  میراد  زورما  دوبن ؛ یندرکرواب  یـسک  یارب  مھ  سابع  ترـضح  مسق  اب  یزور  کی  هداتفا ، قافتا  روشک  فلتخم  یاھـشخب  یملع  یاھتفرـشیپ 

هب دنک و  قلخ  ار  دروم  نآ  دناوتن  ام  ناوج  دشاب و  هدامآ  نآ  تخاسریز  روشک  رد  هک  تسین  یدروم  چـیھ  هک  متفایرد  فلتخم  یاھـشخب  اب  یئانـشآ  اب  هبرجتهب و  ار  نیا  نم 

نینچ کی  روشک ، رد  ام  دـشابن . هدامآ  شتخاسریز  رگم  تسا ؛ روجنیا  اـھنیرتنالک ، اـت  اـھنیرتقیقد  اـھنیرتفیرظ و  زا  یملع ، نوگاـنوگ  یاھـشخب  یهمھ  درواـیب . دوجو 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  بخ ، میراد . یایناسنا  تیفرظ 

. تسا رتالاب  نیمز ، یهرک  تیعمج  هب  ام  تیعمج  تبـسن  لابق  رد  ام  یتایح  مھم  عبانم  نداعم و  تبـسن  متفگ  یتقو  کی  نم  تسا . مھم  یلیخ  مھ  ام  یداـصتقا  تیفرظ 

یتایح و عبانم  دـصرد  کی  ام  بخ ، تسا -  نیمز  یهرک  حطـس  یهعومجم  دـصرد  کی  ابیرقت  مھ  نامروشک  هکنیاامک  میتسھ -  نیمز  یهرک  تیعمج  دـصرد  کی  ابیرقت  اـم 

. تسا شزرااب  یلیخ  اھنیا  تسا ، یمھم  یاھتیفرظ  اھنیا  میراد . دصرد   ۵ دصرد ،  ۴ دصرد ، یئاھاج ٣  رد  هک  میشاب ؛ هتشاد  دیاب  ار  یساسا 

؛ تسا ندـش  فرطرب  لباق  الماک  هنادنمـشوھ  ینف  یملع  یاھحرط  اب  میتسھ -  یبآمک  روشک  ام  تسھ -  مھ  تسرد  تسا و  حرطم  روشک  رد  هک  مھ  بآ  دوبمک  نیمھ 

میناوتیم میراد ، دوبمک  ام  هک  مھ  هنیمز  نیمھ  رد  تفرـشیپ ، رادقم  کی  هقادم ، رادقم  کی  اب  ماهتفگ . ار  نیا  البق  مھ  هدـنب  دـندرک ، هراشا  اجنیا  مھ  ناتـسود  زا  یـضعب  هک 

. دراد یاهداعلاقوف  تیفرظ  مھ  یعیبط  عبانم  ظاحل  زا  روشک  اعقاو  نیاربانب  مینک . فرطرب  ناربج و  ار  دوبمک  نیا 

یساسح یهقطنم  دازآ و  یاھایرد  اب  طابترا  ایرد و  ود  اب  ام  یگیاسمھ  میاهتفرگ . رارق  یساسح  یاج  ام  تسا . روج  نیمھ  مھ  یاهقطنم  یئایفارغج و  تیعقوم  ظاحل  زا 

مھارف قرش  هب  برغ و  هب  ار  ام  یسرتسد  میاهتفرگ -  رارق  ساسح  یهقطنم  نیا  شخب  نیرتمھم  زا  یکی  رد  ام  دراد -  دوجو  اپورا  ایسآ و  نیب  ینعی  برغ ، قرش و  نیب  هک 

. دراد شالت  هب  جایتحا  نیا  مینک ؛ لعفلاب  ار  اھتیفرظ  نیا  دیاب  تسا ؛ روشک  یاھتیفرظ  اھنیا  تسا . تازایتما  شاهمھ  اھنیا  دنکیم .

لاسما هدش ؛ مامت  دشاب ، هعسوت  مراھچ  یهمانرب  هک  همانرب ، کی  هتشذگ . شمراھچ  کی  دودح  هدش -  هراشا  هک  روط  نیمھ  زادنامشچ -  یهلاس  تسیب  نارود  زا  بخ ،

رایسب یاھراک  تسھ ، مھ  تسرد  اھشرازگ  نیا  دیدینـش و  دنداد و  هک  یئاھـشرازگ  قبط  هتفرگ . ماجنا  اھراک  یلیخ  مراھچ  یهمانرب  رد  هتبلا  میمجنپ . یهمانرب  لوا  لاس 

رد هدـش  مالعا  یاھتـسایس  تسا . تسرد  اھیراذگتـسایس  دریگب . ماـجنا  دـیاب  هتفرگن و  ماـجنا  هک  تسھ  مھ  اـھراک  زا  یخرب  لاـح  نیع  رد  نکیل  هتفرگ ؛ ماـجنا  یمھم 

گنھامھ مھ  اـب  شاهمھ  هدـش -  غـالبا  هک  یئاـھنیا  لصا ۴۴ -  یاھتـسایس  لاغتـشا و  یلک  یاھتـسایس  یرادا ، ماظن  یلک  یاھتـسایس  فرـصم ، یوگلا  حالـصا  یهزوح 

هراشا هک  یتیفرظ  نیا  زا  تسناوت  میھاوخ  یلیخ  اـم  دـنک ، ادـیپ  ققحت  تیعقاو  ملاـع  رد  میربب و  شیپ  مینک و  میظنت  اھتـسایس  نیا  قبط  رب  ار  هماـنرب  میناوتب  رگا  تسا .

. دنکیم نیمات  ار  یداصتقا  کرحت  فلتخم  یاھهیال  ماجسنا  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یماجسنا  کی  اھتسایس  نیا  مینک . هدافتسا  مدرک ،

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

هک شیپ  لاس  یس  تسا . زیچان  کچوک و  روشک ، رد  هدنزاس  یاھتیلاعف  عونت  هعـسوت و  لباقم  رد  نکیل  هدوب ، رتشیب  ریخا  یاھلاس  رد  اھمیرحت  عونت  اھمیرحت و  یهعـسوت 

هدعو یھ  روط  نیمھ  دننکیم و  ارجا  بیوصت و  دنراد  ام  هیلع  زورما  هک  یئاھمیرحت  ات  دوشب  عقاو  رترگراک  ام  هیلع  دوب  نکمم  اھمیرحت  نآ  دندرک ، عورـش  ام  هیلع  ار  اھمیرحت 

اھمیرحت اب  فلتخم  یاھلکش  هب  میناوتیم  میدرک ؛ ادیپ  هبرضدض  تلاح  کی  اجیردت  اھمیرحت  لباقم  رد  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  درک . میھاوخ  شرتشیب  هک  دنھدیم  مھ 

هب ندروآ  ور  تھج  زا  اـی  دـنربب -  راـک  هب  ار  درگـش  نیا  تلم  تـلود و  هـک  تـسا  بوـخ  تـسا و  یفیرظ  بلاـج و  بوـخ و  درگـش  هـک  اـھمیرحت -  ندز  رود  اـب  اـی  مـینک : هلباـقم 

ینعی تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ندز  نیمز  نمـشد ، فدـھ  سپ  هتفرگ . ماجنا  مھ  الاح  ات  دریگب و  ماجنا  دـیاب  امتح  تسا و  یئانبریز  یداینب و  راک  هک  یاینورد  یاھتیفرظ 

نیاربانب هداد . قنور  هداد و  دشر  هدرب و  شیپ  زورما  ات  ار  ماظن  نیا  دوخ ، تیامح  اب  دوخ ، ینابیتشپ  اب  دوخ ، روضح  اب  هک  یتلم  ندز  نیمز  ینعی  یمالسا ؛ ناریا  ندز  نیمز 

داھج دھاوخیم . یداصتقا  داھج  نیا  درک ؛ هدامآ  دیاب  ار  حالـس  نآ  دـض  تخانـش و  دـیاب  ار  وا  حالـس  رازبا و  تخانـش ، دـیاب  ار  لباقم  یهھبج  دوب . زھجم  شلباقم  رد  یتسیاب 

ناسنا هک  تسا  نیا  تسا ، داھج  شمسا  هک  کرحت  نیا  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . داھج  شمـسا  یتایـصوصخ  اب  یکرحت  تسین . داھج  شمـسا  یکرحت  رھ  هچ ؟ ینعی 

یریگتھج نینچ  کـی  لـباقم  رد  هک  یتـکرح  دریگیم . ماـجنا  دراد  هک  تسا  یدوـلآضرغ  هنامـصخ و  تکرح  کـی  لـباقم  رد  دـنادب  ینعی  تسا ؛ نمـشد  لـباقم  رد  نـیا  دـنادب 

. تسا داھج  یلصا  طئارش  زا  یکی  دراد ، دوجو  هنامصخ 

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

همھ هللااشنا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  یداصتقا » داھج   » یهلئـسم راـنک  رد  دـیاب  مھ  لاـسما  میدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاـس  هک  فعاـضم » راـک  فعاـضم و  تمھ   » راعـش نیا 

، بوخ یاھنامیا  بوخ ، یاھلد  دـمحلا  تسا . یریظنیب  هداعلاقوف و  یاھتیفرظ  روشک ، یاـھتیفرظ  تسا . یبوخ  یهدـنیآ  روشک ، یهدـنیآ  دـننک . راـک  همھ  دـننک ، شـالت 

مود یهجرد  روشک  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  شناش  روشک  نیا  تسا . ناوارف  روشک  رد  بوخ  یانیب  یاھمـشچ  بوخ ، یاناوت  یاھتـسد  بوخ ، یاھتمھ 

یاھتیفرظ ام ، یمدرم  یاھیئاناوت  ام ، یگنھرف  ثاریم  ام ، یخیرات  یهقباس  دشاب . هتشاد  رارق  اھتلم  اھروشک و  یالاب  حطس  رد  دیاب  روشک  نیا  دوش . بوسحم  ایند  رد 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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. دیسر میھاوخ  ادخ  دیما  هب  میسرب و  اھاجنیا  هب  هللااشنا  مینک و  تکرح  یروجنیا  یتسیاب  ام  دننکیم . هتکید  الما و  ار  نیا  ام  هب  همھ  ام ، یعیبط 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

اھنیا ام . میرحت  هب  میمصت  نیمھ  هلمج  زا  دنفعـض ؛ راچد  یللملانیب  تامیمـصت  رد  دنفعـض ، راچد  یـسایس  لئاسم  رد  دنفعـض ، راچد  یداصتقا  لئاسم  رد  اھیبرغ  زورما 

نیا دـنتفگ . دـنتفگ ، یھ  روآدرد ! یاھمیرحت  هدـننکجلف ، یاھمیرحت  دـندرک : دـیدھت  دـننک . تازاـجم  مالـسا  رطاـخ  هب  ار  ناریا  تلم  ار ، یمالـسا  یروھمج  عقاو  رد  دنتـساوخ 

نیا لاس  یـس  نیا  رد  هک  نانچمھ  مینکیم ؛ دـشر  لخاد  زا  میروآیم ، ور  یلخاد  تیفرظ  دادعتـسا و  هب  میوشب ، میرحت  ام  یتقو  الوا  تسام : عفن  هب  تھج  ود  زا  اـھمیرحت 

ناشدوخ ار  رھـشوب  هاگورین  اھنیا  یمتا ، یهیـضق  رد  رگا  میتشادن ؛ ار  بیجع  یاھتفرـشیپ  نیا  زورما  میدـشیمن ، میرحت  حالـس  یهنیمز  رد  رگا  تسا . هداتفا  قافتا  هلئـسم 

هب نامسآ ، هب  هراوھام  نداتـسرف  اضفاوھ و  یداینب و  یاھلولـس  رد  ام  دندوب ، هتـسبن  ام  یور  هب  ار  ملع  یاھرد  رگا  میدرکیمن ؛ تفرـشیپ  یزاسینغ  رد  ام  دندوب ، هتخاس 

یهمـشچ لـثم  زورهبزور  دادعتـسا  تیفرظ و  نیا  میروآیم و  ور  میوشیم و  هجوتم  ناـمدوخ  یلخاد  تیفرظ  هب  اـم  دـننکیم ، میرحت  ار  اـم  هچرھ  سپ  میدیـسریمن . اـھاجنیا 

. تسام عفن  هب  میرحت  نیا  سپ  دوشیم . افوکش  یناشوج 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  یقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، یعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

یاهتسھ  / ١٣٩٠/١٢/٠٣ نادنمشناد  رادید  رد  تانایب 

دادعتـسا درک . دھاوخ  کمک  امـش  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دینک و  لکوت  ادخ  هب  دینک . لابند  دینک ، یریگیپ  ار  گرزب  یـساسا و  راک  نیا  مھم و  یهتـشر  نیا  مامت  تیدج  اب  دیاب 

، تسھ یناسنا  یعیبط و  یاھتیفرظ  یھاگ  دراد . دوجو  لماک  روط  هب  مھ  یسایس  تیفرظ  زورما  هناتخبشوخ  تسھ ؛ یعیبط  تیفرظ  تسھ ، یناسنا  تیفرظ  تسھ ،

نیا هدـمآ ، بالقنا  دـنیایب . هصرع  هب  یعیبط  یناسنا و  یاھتیفرظ  نیا  دـشکب و  سفن  تلم  نیا  هک  دـھدیمن  هزاـجا  نمـشد  طلـست  درادـن ؛ دوجو  یـسایس  یاـھتیفرظ  اـما 

. دیورب شیپ  دیاب  دیورب و  شیپ  دیناوتیم  هدروآ ؛ دوجو  هب  مھ  ار  یسایس  تیفرظ 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تفگ دوشب  دـیاش  هک  دراد  یتیمھا  تمظع و  بالقنا  یرادـساپ  بالقنا و  ظفح  رد  ناریا  تلم  تیفرظ  یئاناوت و  هک  تسا  نیا  منکب ، ضرع  ماهدرک  هداـمآ  زورما  نم  هک  هچنآ 

. دنک ظفح  الاب  تیفیک  اب  ار  میظع  درواتسد  نیا  تسناوت  لاس  هسویس  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  تسین . رتمک  بالقنا  لصا  دوخ  تیمھا  زا 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اما دوب ، مک  تاناکما  ردب  رد  تسین . تسبنب  اما  تسھ ، شلاچ  تسھ ، دیدھت  ینعی  ربیخ  ردب و  تیعـضو  نیمھ . ینعی  ربیخ ، ردـب و  تیعـضو  میدرک  ضرع  ام  هکنیا  بخ ،

دنتفر تشاد ؛ دوجو  یتخس  ربیخ  رد  دوب . مالـسا  یهھبج  تاناکما  اب  یهسیاقم  لباقریغ  اھـشخب ، یـضعب  رد  دیاش  ربارب ؛ نیدنچ  لباقم ، فرط  تاناکما  دش . لصاح  هبلغ 

یانعم نیا ، دراد . دوجو  مھ  تیفرظ  دادعتـسا و  تردق و  ناوت و  شلاچ ، لابق  رد  اما  تسھ ؛ شلاچ  دندرک . ادیپ  هبلغ  اما  دوب ؛ دـیدش  نمـشد  تمواقم  دـندنام ؛ اجنآ  اھتدـم 

. درک میھاوخ  تفرشیپ  میدرک ، مک  ار  فعض  طاقن  رگا  میدروآ ، نادیم  هب  ار  تیفرظ  نیا  رگا  تسا . ربیخ  ردب و  تیعضو 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

. مینک مک  ار 

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

هب یروشک  کی  رد  ملع  دیلوت  یهخرچ  رگا  تسا . یندشنمامت  نایاپیب و  یهیامرس  کی  روشک ، یارب  ملع  هک  تسا  نیا  مینکیم ، دیکات  میزرویم و  رارـصا  نآ  رب  ام  هک  هچنآ 

؛ تسازنورد یهدیدپ  کی  ملع  تسا . یندشنمامت  عبنم  رگید  نیا  تقو  نآ  روھظ ، زورب و  هب  درک  عورش  اھتیفرظ  رگا  داتفا ، نایرج  هب  تشاد و  دوجو  یدادعتسا  رگا  داتفا ، هار 

، دراد جایتحا  دراد ، یگتـسباو  تسا ؛ نیمھ  دـیریگب ، ار  هدامآ  رـضاح و  ملع  دـیھاوخب  امـش  رگا  هلب ، دوش . هتـسباو  دـشاب  ریزگان  راچان و  نآ  یارب  ناـسنا  هک  تسین  یزیچ 

ادـیپ ار  ناشوج  یاھهمـشچ  تلاح  تقو  نآ  تشاد ، دوجو  روشک  نآ  رد  مھ  دادعتـسا  دـمآ ، دوجو  هب  یروشک  کـی  رد  یملع  ناـینب  هکنآ  زا  دـعب  اـما  دراد ؛ ندرک  زارد  تسد 

هدـش و هتفرگ  یدـج  تسا  یلاس  دـنچ  هللادـمحب  هک  نانچمھ  روشک  رد  هلئـسم  نیا  رگا  یھوژپشناد ، یرگنفرژ و  ملع و  قیقحت و  یریگلاـبند  هب  میزادرپب  اـم  رگا  دـنکیم .

. تفای دھاوخ  تسد  یجوا  کی  هب  روشک  دیدرت  نودب  دوش ، لابند  رتشیب  مامتھا  رتشیب و  یهزیگنا  اب  هکلب  باتش ، نیمھ  اب  دوشیم ، لابند 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

درسلد ار  مدرم  دنزادنیب ؛ یئادج  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دننک ؛ ددرم  ناشدوخ  هار  رد  ار  تلم  هک  دوب  نیا  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فدھ  یلخاد ، تسایـس  یهنیمز  رد 

ماظن یمالـسا و  بالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هک  یتاساسحا  اب  دوخ ، قوش  روش و  اب  دوخ ، مکارتم  روضح  اـب  ناریا  تلم  نمھب ، مود  تسیب و  زور  رد  دـننک . دـیماان  دـننک ،

اھهبحاصم و رد  نالوئسم  ار  نآ  لیصافت  هک  دننزب ــ  مھ  هب  ار  روشک  تینما  دندرک  شالت  مھ  یتینما  یهصرع  رد  دندز . اھنآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دندرک ، زاربا  یمالـسا 

رد دـندرک . هبرجت  رگید  راب  کی  ار  یمالـسا  یروھمج  ذوفن  تردـق و  هقطنم ، رد  یـسایس  یهنیمز  رد  دـندشن . قفوم  مھ  اـجنآ  رد  اـما  دـندرک ــ  ناـیب  مدرم  یارب  اـھراتفگ  رد 

یهیـضق رد  دـش . دـھاوخن  لـح  هقطنم  رد  یگرزب  لکـشم  چـیھ  ناریا ، یار  نودـب  ناریا و  روضح  نودـب  هک  دـندرک  رارقا  فارتعا و  هک  دیـسر  یئاـج  هب  راـک  یاهقطنم  لـئاسم 

ینیطـسلف نازراـبم  لـباقم  رد  هک  دـندرک  فارتـعا  ناـشدوخ  هک  دـش  بجوـم  هنحـص  تشپ  رد  یمالـسا  یروـھمج  دـنمتردق  روـضح  هزغ ، هب  یتسینویھـص  مـیژر  یهـلمح 

نازراـبم دوـبن ، یمالـسا  یروـھمج  یئامنتردـق  دوـبن ، یمالـسا  یروـھمج  روـضح  هچناـنچ  رگا  هک  دـندرک ــ  رارـصا  دـنتفگ و  اـھنآ  میتـفگن ، اـم  دـنتفگ ــ  دـندروخ ؛ تسکش 

لیئارسا دنتسناوت  اھینیطسلف  هزور  تشھ  گنج  رد  هک  دنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  لیئارسا  هک  نیا  هب  دسرب  هچ  دننک ، تمواقم  لیئارسا  لباقم  رد  دنتـسناوتیمن  ینیطـسلف 

. دوب یتسینویھص  بصاغ  یلعج و  میژر  لیکشت  خیرات  رد  راب  نیلوا  نیا  و  دنروایب ، رد  وناز  هب  ار 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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هک دـش  بجوم  میرحت  ینعی  داتفا ؛ قافتا  دوب ، ام  راظتنا  دروم  هک  مھ  یگرزب  تبثم  رثا  کی  یفنم ، رثا  رانک  رد  اـما  دوبن ، رثایب  هلب ، دوبن ؛ رثایب  اـھنیا  یاھـشالت  هک  میتفگ 

هب ام  داتفایمن . قافتا  اھراک  نیا  دوبن ، میرحت  رگا  هک  دنک ؛ ادیپ  ققحت  یمیظع  یاھراک  دنک و  زورب  یئاھدادعتـسا  دوش ، لاعف  ناریا  تلم  میظع  تیفرظ  ینورد و  یاھورین 

. میدرکیمن ادیپ  تسد  انیقی  تاقیفوت  نیا  هب  ام  دوبن ، میرحت  رگا  هک  دنروایب  تسد  هب  یتاقیفوت  ام  ناناوج  مینزب ؛ تسد  یگرزب  یاھراک  هب  میتسناوت  میرحت  تکرب 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یاهنامـصخ یاھدروخرب  نانمـشد  یهھبج  هتبلا  تسین . مک  ام  روشک  رد  مھ  اھتراشب  اھهناشن و  دراد ، دوجو  مھ  دنلب  فادـھا  دراد ، دوجو  راک  تیفرظ  اھهنیمز  یهمھ  رد 

مھاوخیم نم  دـننکیم . دراو  روشک  رب  تسا -  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  هتبلا  هک  ناریا -  تلم  نانمـشد  هک  یئاـھراشف  اـھمیرحت و  هب  دـندرک  هراـشا  مرتحم  روھمج  سیئر  دـنراد .

سرد دراذگیم . مدرم  رایتخا  رد  نالوئسم و  رایتخا  رد  مھ  یشزرااب  یاھهبرجت  اما  دروآیم ، دوجوهب  ار  یتالکشم  مدرم  یارب  نانمـشد  یاھراشف  هک  تسا  تسرد  میوگب 

، نورد رد  میناوـتیم ، هچرھ  میزادرپـب ؛ تردـق  یلخاد  تخاـس  ماکحتـسا  هب  دـیاب  میناوـتیم ، هچرھ  هک  تسا  نیا  میدرک ، تفاـیرد  یداـصتقا  یاـھراشف  نیا  زا  اـم  هک  یگرزب 

. دش دنھاوخ  حالـس  علخ  دنوش ، هجاوم  یتالکـشم  نینچ  کی  اب  یتقو  دندنبیم ، ناریا  تلم  تیفرظ  نوریب  هب  لد  هک  یئاھنآ  میدنبن . نوریب  هب  لد  مینک ؛ ردتقم  ار  نامدوخ 

لئاسم لوا ، یهجرد  رد  میدرک : ضرع  روشک  نالوئـسم  هب  زور  نآ  هک  یلم ؛ رادـتقا  ینورد  تخاس  ماکحتـسا  هب  میزادرپب  دـیاب  ام  تسا . دایز  یلیخ  ناریا  تلم  یاـھتیفرظ 

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  هک  تسا ؛ یملع  لئاسم  یداصتقا و 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب تمدخ  تامحز  لوبق  یانعم  هب  تسین ؛ تردق  زا  یئوجماک  یانعم  هب  تیلوئـسم  شریذپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  تسا . ینیگنـس  یهفیظو  نالوئـسم ، یهفیظو 

ناوت دنـشکیم ، تمحز  دـننکیم ، راـک  دـننکیم ، شـالت  نالوئـسم  تسا . نیا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  تیلوئـسم  یاـنعم  تسا ؛ تمحز  لوبق  یاـنعم  نیا  تسا ؛ مدرم 

تامحز تسا ؛ دایز  رایـسب  هناتخبـشوخ  مھ  روشک  یاھتیفرظ  دنناسرب . فادھا  هب  ار  روشک  دنناوتب  دننک ، مک  مدرم  تالکـشم  زا  دنناوتب  ات  دنروآیم  نادیم  هب  ار  ناشدوخ 

. دننک هدافتسا  مرتحم  نالوئسم  دیاب  اھتیفرظ  نیا  زا  تسا ؛ روشک  نیا  یاھتیفرظ  وزج  مھ  اھنآ  دندیشک ، ناگتشذگ  هک  یمکارتم 

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

ام یهیـصوت  نیا ، دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  تسا ؛ روشک  یازنورد  تیفرظ  هب  هیکت  نیا ؛ زا  رتشیب  مھدن  همادا  رگید  نم  ار  شخب  نیا  مینکب ، ضرع  مھ  رگید  صخاش  کی 

روـشک یلخاد  تیفرظ  زا  نوریب  هب  ار  نامدـیما  دوـشن . هابتـشا  مھ  اـب  فرح  ود  نیا  مینکن ؛ هدافتـسا  تسھ  نوریب  رد  هک  یتاـناکما  زا  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  نیا  تسا ؛

هک دراذگن  هدیشوک  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  دنچ  یس و  زا  ناوت  یهمھ  اب  هک  دراد  دوجو  یگرزب  یهھبج  یمالسا ، یروھمج  ماظن  روشک و  یهعومجم  زا  نوریب  رد  میزودن .

زا دوشیمن  دوشب . وگلا  نوگانوگ  یاـھهنیمز  رد  هک  دراذـگن  دـنک ، تفرـشیپ  هک  دراذـگن  دـنامب ، رادـیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نیا  هک  دراذـگن  دوشب ، رادهشیر  بـالقنا  نیا 

، دـینکن دامتعا  دـینکن ، نانیمطا  مییوگیم  اما  دـینکن ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  مییوگیمن  تشاد . تیمیمـص  تبحم و  یتسود و  راـظتنا  هدرک ، هک  یاهنامـصخ  یاھـشور  نمـشد و 

یاـھهنیمز رد  هچ  یداـصتقا ، یاـھهنیمز  رد  هچ  اـم -  هاـگن  هچناـنچ  رگا  هک  دراد  دوـجو  تاـناکما  یلیخ  روـشک  لـخاد  رد  دـیزودب . لـخاد  هب  مـشچ  دـیزودن ، اـجنآ  هـب  مـشچ 

روشک و نورد  رد  ینعی  تسا ؛ اجنیا  تالکشم  لح  دیلک  مینک ، هدافتـسا  یلخاد  یاھورین  نیا  زا  میناوتب  رگا  دشاب و ] اھنآ  هب  رگید [ -  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  هچ  یگنھرف ،

تابـسانم رد  دربیم . الاب  ایند  رد  ار  ام  یهبتر  هک  تسا  نیا  و  دـنوشب . ییاسانـش  دـیاب  اھنیا  درک . یرادربهرھب  هنادـنمدرخ  دوشیم  اھنیا  زا  هک  تسا  روشک  یلخاد  تاـناکما 

نامھ هب  یللملانیب  تابـسانم  یهعومجم  زا  شمھـس  دشاب ، هتـشاد  رادتقا  نورد  رد  اعقاو  هک  یرادقم  رھ  تسا ؛ وا  ینورد  تردق  ردـق  هب  یروشک  رھ  مھـس  یللملانیب 

رد یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماوق  رادتقا و  رب  مادم  ینعی  هدش ، نیمات  رورمب  یدامتم  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  مینکب و  نیمات  ام  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  تبـسن 

. تسا هللااشامیلا  ناوارف و  شدھاوش  الاح  هک  هتفر  الاب  مھ  یمالسا  یروھمج  تیعقوم  تیثیح و  دینیبیم  اذل  هدش ؛ هدوزفا  اھلاس  نیا  لوط 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردـق هب  دـشاب  یکتم  هک  دراد  شزرا  یـشیاشگ  نآ  یتفرـشیپ ، نآ  یلخاد ؛ لئاسم  یور  رب  دـشاب  زکرمتم  یتسیاب  نامـشالت  یهمھ  روشک  یداصتقا  لـئاسم  یارب  اـم 

. مینک لح  ام  دـیاب  ار  نیا  دوشیمن ؛ مطالتم  روشک  کی  میرحت  زا  روشک ، کـی  مخا  زا  رگید  دوب ، یکتم  دوخ  یاـھییاناوت  هب  دوخ ، تردـق  هب  رگا  تلم  کـی  تلم . کـی  ینورد 

تالکشم هلمج  زا  روشک ، تالکـشم  روشک و  لئاسم  شیاشگ  یارب  دیاب  هک  تسا  نیمھ  زورما -  نیلوئـسم  هچ  هتـشذگ ، نیلوئـسم  هچ  نیلوئـسم -  اب  ام  فرح  یهمھ 

تاناکما مھ  یعیبط ، تاناکما  مھ  یناسنا ، تاناکما  مھ  زا ، تسا  ترابع  هک  تلم  نیا  یاھتیفرظ  زا  میراد ؛ یدایز  یاھتیفرظ  روشک  رد  ام  دـشاب . نورد  هب  هاگن  یداصتقا ،

. درک هدافتسا  دیاب  یاهقطنم  تیعقوم  ییایفارغج و 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لح زیچ  کی  اھنت  ار  روشک  تالکشم  تسا . نیلوئسم  هب  ام  یهشیمھ  یهیـصوت  نیا  دنک ؛ ظفح  ار  دوخ  ینورد  رادتقا  روشک  کی  دیاب  هک  دننیبب  دشاب . هتـشاد  هجوت  تلم 

. هنامیکح لکش  هب  اھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتسا  و  تسا -  رامـشیب  تسا ، رایـسب  هللادمحب  مھ  اھتیفرظ  نیا  هک  ینورد -  یاھتیفرظ  هب  هاگن  زا  تسا  ترابع  مھ  نآ  دنکیم ،

 - تالکشم زا  شخب  نیا  الاح  روشک -  یداصتقا  تالکـشم  ندرک  فرطرب  هار  دناهدیـسر . هجیتن  نیا  هب  دناهدرک ، هجوت  انعم  نیا  هب  یتلود  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

هب هک  تسا  نیا  نآ  هار  دناهدرک . هجوت  انعم  نیا  هب  روشک  یداصتقا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  تسین ؛ اھنیا  دـننام  نمـشد و  میرحت  نتـشادرب  هب  هاگن  تسین ، نوریب  هب  هاگن 

هب درک . دـنھاوخ  ادـیپ  قیفوت  نیا  رد  تفر و  دـھاوخ  شیپ  هک  تسا  نیمھ  هللااشنا  دـننکب و  دـنراد  انب  ار  راک  نیا  دـننک ؛ تیوقت  ار  داـصتقا  ینورد  تخاـس  دـننک ؛ هاـگن  نورد 

. تشاد راظتنا  دوشیمن  نمشد  زا  تخود ؛ مشچ  دوشیمن  نمشد 

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

هک متـشاد  ار  نیا  ناـکما  نم  هک  یتـلود -  نیلوئـسم  روـشک ، نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  هک  تسا ؛ یلم  رامـشیب  یاـھتیفرظ  تشاد ، هجوـت  نآ  هب  دـیاب  هک  یرگید  تیعقاو 

نیمھ بخ  هک  روشک ؛ یلخاد  رامـشیب  یاھتیفرظ  هب  دنفقاو ، دندقتعم ، دنفرتعم ، همھ  منیبیم  دیدج ، تلود  لیکـشت  زا  دـعب  منک -  تاقالم  اھنیا  اب  مایا  نیا  رد  صوصخلاب 

تیفرظ زا  یروشک  رگا  ـالاو  میـسرب ؛ یتمواـقم  داـصتقا  یهلئـسم  نیا  هب  اـھکمک ، ناراـکمھ و  نارکفمھ و  ریقح و  نیا  هک  دـش  نوـمنھر  هللادـمحب  مھ  اـھتیفرظ  نیا  دوـجو 

یداصتقا و نیلوئـسم  نیا  زا  مادـک  رھ  اب  میراد . تیفرظ  لخاد ، رد  ام  هک  تسا  یتقونآ  مواقم  داـصتقا  درواـیب . دوجوهب  مواـقم  داـصتقا  کـی  دـناوتیمن  دـشاب ، مورحم  یلخاد 

. تسا مھم  رایسب  هک  تسا  یتیعقاو  کی  مھ  نیا  دنرمشیم ؛ ار  یناوارف  یلخاد  یاھتیفرظ  اھنیا  دنیبیم  دنیشنیم ، ناسنا  ایاضق  نیا  اب  طبترم 

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

حیضوت یرصتخم  زاب  اھتیفرظ ، نیا  هب  عجار  دعب  نم  هدش ؛ هدید  اھتـسایس  نیا  رد  هک  تسا  یلخاد  یاھتیفرظ  رب  هیکت  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] موس هتکن 

داـصتقا یاھتـسایس  نیا  رد  ینعی  میراد ؛ یمھم  یاـھتیفرظ  اـم  یمیلقا . ییاـیفارغج و  هچ  یلاـم ، هچ  یعیبـط ، هـچ  یناـسنا ، هـچ  یملع ، یاـھتیفرظ  هـچ  داد : مھاوـخ 

، هن میدـنبیم ؛ روشک  نوریب  تاناکما  یور  هب  ار  ناممـشچ  ام  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا . هدرتسگ  مھ  رایـسب  هک  تسا ، یلخاد  یاـھتیفرظ  یوررب  یلـصا  یهیکت  یتمواـقم 

یلخاد تاناکما  یور  ام  زکرمت  تسا ؛ یلخاد  لئاسم  یوررب  رتشیب  ام  دامتعا  ام ، یهیکت  اـم ، هاـگن  اـھتنم  مینکیم -  مھ  یرثکادـح  یهدافتـسا  مینکیم -  هدافتـسا  اـمتح 

. تسا روشک  ینورد  یاھهتشاد  روشک و 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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رارکت اجنیا  نم  ار  هتکن  راھچ  نیا  میدرک ، رکذ  اھتـسایس  نیا  یهیھت  لماع  هزیگنا و  ناونعهب  ار  یلـصا  یهتکن  راھچ  اھتـسایس  نیا  همدـقم  رد  میدرک ، غالبا  ام  هک  ینتم  رد 

یمھم یهلئـسم  رایـسب  نیا  میدرک ، هراشا  نیا  هب  اھتـسایس  نیا  رد  یهدـش  غالبا  یهمدـقم  رد  دوب ؛ روشک  یونعم  یداـم و  ناوارف  یاـھتیفرظ  هب  یهراـشا  یکی  منکیم :

نامتـسد اھرامآ  مینادـیم ، میرادـن ؛ هجوت  نآ  تیمھا  هب  ای  بیجع ، یاھتیفرظ  نیا  یهرتسگ  هب  میتسین  هاگآ  اھام  زا  یلیخ  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  روشک  یاھتیفرظ  تسا ،

نم هک  یناسنا  یورین  لاثم  باب  زا  الاح  دریگیمن ؛ رارق  اھنآ  هجوت  دروم  اھرامآ  تیمھا  اما ] ، ] دنراد ار  اھرامآ  دـنروجنیا ، نیلوئـسم  زا  یـضعب  مینکیمن .] هجوت   ] تسھ مھ 

هدزناپ نیب  ام  تیعمج  دـصرد  زا ٣١  شیب  نالا  ینعی  میتیعـضو ؛ نیرتھب  رد  ناوج  یورین  ندوب  اراد  تھج  زا  یناسنا و  یورین  ظاحل  زا  نالا  اـم  مدرک . یاهراـشا  کـی  مھ  ـالبق 

ار زایتما  نیا  دریگن ، رارق  هجوت  دروم  لسن ، دروم  رد  مدرک  هیـصوت  ررکم  نم  هچنآ  رگا  هتبلا  تسا . هداعلاقوف  تسا ، یلاع  تیعـضو  نیا  دـنراد ؛ نس  لاس  هنوتسیب  ات  لاس 

زا شیب  ام : عضو  تسا  یروجنیا  العف  تسا . هیھت  تسد  رد  مھ  اھنآ  دش ، دھاوخ  غالبا  هللااشنا  مھ  لسن  یاھتـسایس  داد ؛ میھاوخ  تسد  زا  رود  نادـنچهن  یاهدـنیآ  رد 

زا اــم  ینعی  هدــش ؛ ربارب  وجــشناد ٢۵  تـیعمج  هدــش ، ربارب  ود  ـالاح  اــت  بــالقنا  لوا  زا  روـشک  تـیعمج  مـیراد -  وجــشناد  بــالقنا  لوا  ربارب   ٢۵ مـیراد ؛ ناوـج  دـصرد   ٣١

میراد العف  هک  یاییاراد  نیا  مھ  تسا ، مھم  دشر  نیا  مھ  تسا ؛ یمیظع  یهثداح  یلیخ  تسا ، یمھم  زیچ  نیا  رازھدـصونویلیمراھچ ؛ هب  میاهدیـسر  رازھتسیبودـص 

؛ تشاد دوجو  بالقنا  لوا  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  ربارب  هد  زا  شیب  هک  میراد  یملع  تئیھ  وضع  رازھجنپوتصش  میراد ؛ اھهاگـشناد  یهتخومآشناد  نویلیم  هد  تسا -  مھم 

قبط هک  هدش  نیا  هجیتن  تسا ؛ مھم  ردقچ  اھتیفرظ  نیا  دینیبب  دنراک ، لوغـشم  اھتکرـش  نیا  رد  لاعف  صـصختم و  رازھهدـفھ  نالا  هک  میراد  ناینبشناد  تکرـش  رازھ  جـنپ 

، مھدزناپ یهبتر  هاگیاپ  کی  رد  مھدزناش ، یهبتر  هاگیاپ  کی  رد  میتسھ -  ایند  مھدزناپ  یهبتر  رد  ام  دـننکیم ، صخـشم  ار  اـھروشک  یملع  یهبتر  هک  ییاـھهاگیاپ  شرازگ 

؛ تسا رتالاب  نیا  زا  نامهبتر  یملع ، یاھهتشر  زا  یضعب  رد  ام  تسا . یمھم  زیچ  نیا  تسا .  ٢٠١٣ لاس ] ینعی   ] هتشذگ یدالیم  لاس  لام  هتبلا  اھنیا  هک  دودح -  نیا  رد 

یورین تسا : یـساسا  تخاسریز  نآ  نیا  میراد . رارق  ایند  لوا  روشک  جنپ  راھچ  وزج  اھاج  یـضعب  رد  ایند و  لوا ]  ] روشک تشھ  تفھ  وزج  یملع  یاھهتـشر  زا  یـضعب  رد 

. یناسنا

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

زاـگ تـفن و  لوا  یهـبتر  تـسا . یندـعم  یاھهیامرـس  تـسا ] یتمواـقم  داـصتقا  یاھتـسایس  یهـیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  وزج  هـک  روـشک  یاـھتیفرظ  زا   ] رگید تـیفرظ  کـی 

یاـقآ اریخا  موـس ؛ اـی  مود  مـھ  تـفن  رد  مود ، زاـگ  رد  مـیلوا ؛ اـیند  رد  نـیمز ، ریز  زاـگ  تـفن و  ییاراد  عوـمجم  رد  اـم  مـتفگ ، لاـس  لوا  هدــنب  هتــشذگ  لاـس  هـک  میتـسھ ] ]

زاگ تفن و  ام  ناریا  ردـق  هب  ایند  رد  یروشک  چـیھ  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میمود ، اعطق  تفن  رد  میلوا ، زاـگ  صوصخ  رد  هک  دـنداد  نم  هب  یـشرازگ  کـی  روھمجسیئر 

، دوشب زاینیب  دوشب ، صالخ  زاگ  تفن و  زا  تیرـشب  یک  الاح  دوب ؛ دـھاوخ  روجنیا  مھ  اھلاس  ات  تسا ، روجنیا  زورما  لقاال  تسا ، ایند  زورما  یتایح  گر  زاگ  تفن و  درادـن .

، دوب زاـگ  تفن و  نیا  ـالاح  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا  تسا ؟ یمک  تیفرظ  نیا  تسا ؛ رتـشیب  اـیند  یهمھ  زا  امـش  روـشک  رد  یلـصا ، یتاـیح و  یهداـم  نیا  تسین . موـلعم 

یاھـشرازگ یلیخ  دـسریم  ام  هب  هک  ییاھـشرازگ  دنمـشزرا . یاھزلف  بایمک و  یاھزلف  نداعم  نامیـس ، نداعم  الط ، نداعم  روجنیمھ : ] مھ   ] رگید یندـعم  یاھهیامرس 

 - ناھج یاھداصتقا  رد  هدفھ  یهبتر  هوبنا . تسا و  عونتم  یندـعم ، یتعنـص و  یاھتیفرظ  تسا . روشک  یندـعم  یاھتیفرظ  نیا  اھـشخب ؛ زا  یخرب  رد  تسا  یاهدـنھدناکت 

دس دصشش  زا  شیب  زورما  دس ؛ هار و  لثم ]  ] ییانبریز یاھهیامرس  یلخاد . صلاخان  دیلوت  رالد  درایلیم  رازھ  دودح  اب  تسا -  یللملانیب  یاھشرازگ  اھرامآ و  وزج  نیا  هک 

یدنا دصشش و  زورما  دوب ؛ روشک  رساترس  رد  دس  هدزناپ  هد  دودح  هک  تفرگ  لیوحت  یتیعضو  رد  ار  روشک  نیا  یمالسا  بالقنا  دراد ؛ دوجو  فلتخم  یاھهزادنا  رد  روشک  رد 

. تسا یبوخ  یاھرامآ  مھ  هار  یاھرامآ  روجنیمھ ، مھ  هار  یهلئـسم  تسا .]  ] گرزب مھم و  رایـسب  اھنآ  زا  یـضعب  کـچوک ؛ گرزب و  یاھهزادـنا  رد  تسھ ؛ روشک  رد  دـس 

 - تسا یمھم  رایسب  یهلئسم  هک  ار -  تیزنارت  یهلئسم  هک  برغ  قرـش و  بونج و  لامـش و  یھارراھچ  تیعقوم  دازآ ، یاھبآ  هب  یـسرتسد  ییایفارغج ؛ تیزم  تیفرظ و 

زا لوا  یهتکن  نیا  نیاربانب  دراد . دوجو  روشک  رد  اھتیفرظ  نیا  یاهتسھ . یژرنا  دیـشروخ ، بآ و  یژرنا  لثم ]  ] کاپ یاھیژرنا  تیفرظ  یمیلقا ، عونت  دھدیم . حیـضوت  ام  یارب 

. تسا یتمواقم  داصتقا  نآ  مسا  هک  میشاب  داصتقا  زا  ییوگلا  کی  یلدم و  کی  لابند  هب  هک  دزیگنایمرب  ار  ام  هک  یتاکن 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نکمم المع  هن ، ای  دریگب ؛ ماجنا  هک  دـیراد  وزرآ  تسا و  یمھوت  یلاـیخ و  رما  کـی  یتمواـقم ، داـصتقا  دـییوگیم  امـش  هک  یداـصتقا  یهماـنرب  نیا  اـیآ  هک  دوب  نیا  مود  لاوس 

زا ملق  دـنچ  ـالاح  نم  تسا . هداـعلاقوف  یاـھتیفرظ  یاراد  روشک ، نیا  نوچ  اـھتیفرظ ؛ رطاـخهب  ارچ ؟ تسا ؛ نکمم  اـمتح  ـالمع ، ـالماک ، ریخن ، هک  تسا  نیا  خـساپ  تسا ؟

. دننیبیم همھ  تسا ، همھ  مشچ  یولج  درادن ، مزال  بیرغوبیجع  یاھرامآ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  منکیم . ضرع  ار  روشک  یاھتیفرظ 

. تسا گرزب  تصرف  کی  نیا  تسا ؛ ام  روشک  یاھتیفرظ  نیرتگرزب  زا  یکی  ام ، روشک  رد  یناـسنا  یورین  تسا . اـم  یناـسنا  یورین  تیفرظ  اـم ، مھم  یاـھتیفرظ  زا  یکی 

نویلیم هد  دادـعت  تسا . تیفرظ  کی  شدوخ  نیا  دـنھدیم ؛ لیکـشت  ار  اـم  تلم  زا  میظع  مجح  کـی  لاـس ــ  یـس  اـت  لاـس  هدزناـپ  زا  روشک ــ  ناوج  تیعمج  میدرک ، ضرع 

میراد وجـشناد  نویلیم  راھچ  زا  شیب  الاح  نیمھ  دندش . لیـصحتلاغراف  اھھاگـشناد  زا  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  یاھناوج  زا  نویلیم  هد  میراد ؛ ار  اھهاگـشناد  یهتخومآشناد 

؛ تسا توغاـط  میژر  ناـیاپ  رد  وجـشناد  دادـعت  ربارب   ٢۵ میوگیم ، هک  ینویلیم  راـھچ  نیا  دـننادب ، زیزع  ناـناوج  دـنوشیم ؛ لیـصحتلاغراف  هدـنیآ  لاـس  دـنچ  لوط  رد  اـھنیا  هک 

رب یهوالع  میراد . لیـصحتلاغراف  وجـشناد و  دادـعت  نیا  ام  زورما  ربارب ؛ هدـش ٢۵  عقوم  نآ  هب  تبـسن  وجـشناد  دادـعت  اما  ربارب ، ود  هدـش  عقوم  نآ  هب  تبـسن  روشک  تیعمج 

زا ام ، تالکـشم  زا  یکی  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  دندیـسر . ام  حلـسم  یاھورین  داد  هب  گنج  نارود  رد  هک  ییاھنیمھ  دـینیبب ، میراد . رھام  برجم و  یورین  اھنویلیم  اھنیا ،

دارفا هدـع  کی  دوب . اھزیچ ـ  نیا  لقن و  لمح و  لیاسو  لثم  مزال ـ  لیاسو  زا  ام  یاھورین  ندـنام  تسدـیھت  ام ، نوگانوگ  زکارم  ندـش  نارابمب  اـم ، یاھهاگتـسد  نداـتفا  راـک 

کی میدرک ، ادـیپ  قیفوت  هللادـمحب  مھ  اریخا  مدـیدیم ؛ ار  اـھنیا  مدوـب ، دـھاش  مدوـخ  گـنج  لـیاوا  رد  هدـنب  هک  اھناتـسرھش ـ  نارھت و  زا  دـنداتفا  هار  برجم ، رھاـم ، رگتعنص ،

، مدقم فوفـص  رد  گنج ، یاھنادیم  لخاد  دنتفر  تسھ ـ  اھنآ  رد  روش  نامھ  هزیگنا و  نامھ  اما  هتـشذگ ، اھنآ  زا  ینـس  الاح  دـندوب ، ناوج  زور  نآ  دـندمآ ؛ اھنیا  زا  یتعامج 

ام حلـسم  یاھورین  درد  هب  گنج  رد  هک  یبیرغوبیجع  یاھلپ  نیا  یتعنـص ؛ یاھزاسوتخاس  دـندرک ، زاـسوتخاس  دـندرک ، تاریمعت  دـندش ؛ دیھـش  مھ  ناشیاھیـضعب 

؛ هللااـشامیلا اـم  روشک  رد  مھ  زورما  دنتـسھ ، مھ  زورما  دـمآ ؛ دوجوهب  رھاـم  برجم و  یاـھورین  نیمھ  یهلیـسوهب  اـھنیا ، لاـثما  هداـج ، وردوـخ ، ناوارف ، تاـناکما  دروـخ ،

رد مھ  تسا ؛ ام  یاھورین  تاناکما  زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ رتدیفم  رتھب و  رتشیب و  رایسب  مھ  اھهدرکلیصحت  زا  یھاگ  هک  دنراد  یتراھم  هبرجت و  اما  دنتسین ، هدرکلیـصحت 

. میراد تعنص  رد  مھ  میراد ، ار  نیا  یزرواشک 

ینعی تسا ؛ کی  یهجرد  ایند  رد  ام  زاگ  تفن و  عومجم  هک  متفگ  زاگ  تفن و  هب  عجار  اجنیمھ  رد  هتشذگ  لاس  نم  تسا . یعیبط  عبانم  ام  روشک  مھم  یاھتیفرظ  زا  یکی 

مراد نم  هک  لاسما  تسا . رتشیب  ملاع ــ  برغ  قرـش و  ایند ــ  یاھروشک  یهمھ  زا  ام  زاگ  تفن و  عومجم  درادن . زاگ  تفن و  مھ  یور  رب  ناریا ، ردقهب  ایند  رد  یروشک  چیھ 

ام و یزاگ  عباـنم  مھ  رادـقم  نآ  زا  دوب ، اـم  یاـھرامآ  رد  هتـشذگ  لاـس  هک  یرادـقم  نآ  زا  هک  دـھدیم  ناـشن  هک  تسا  هدـش  زاـگ  درومرد  یتایفـشک  منزیم ، فرح  امـش  اـب 

، دوخ تعنـص  دوخ ، یامرگ  دوخ ، ینـشور  ایند  یهمھ  هک  یژرنا ــ  عبانم  یهریخذ  نیرتشیب  تسا . ام  زاـگ  تفن و  عضو  نیا  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  شیازفا  اـم  یزاـگ  یاـھهریخذ 

. دراد دوجو  تسا و  هدـنکارپ  روشک  نیا  رـساترس  رد  بایمک  تازلف  نداعم  الط و  نداعم  نیا ، رب  یهوالع  تسا . اـم  روشک  رد  دراد ــ  زاـگ  تفن و  زا  دراد ، یژرنا  زا  ار  دوخ  قنور 

. تسا یگرزب  تیفرظ  کی  مھ  نیا  دراد ؛ دوجو  روشک  رد  دنوشیم ــ  بوسحم  عیانص  ردام  هک  یساسا ــ  مزال و  یاھزلف  ماسقا  عاونا و  یتمیق ، یاھگنس  نھآ ، گنس 

نیا تسا ؛ اھروشک  گرزب  یاھتصرف  زا  یکی  تیزنارت  لقن  لمح و  دنراد . دمآوتفر  اھنیا  هک  میتسھ  هیاسمھ  روشک  هدزناپ  اب  ام  تسا ؛ ام  ییایفارغج  تیعقوم  رگید  تیفرظ 

هک دننکیم  یگدنز  تیعمج  نویلیم  دودح ٣٧٠  رد  ام ، یاھهیاسمھ  نیا  رد  دوشیم . یھتنم  دودـحم  یاھبآ  هب  لامـش  رد  دازآ و  یایرد  هب  بونج  رد  تسھ و  ام  روشک  یارب 

هک ینویلیم  رازاب ٧۵  کی  تسا ؛ ام  دوخ  یلخاد  رازاب  رب  هوالع  نیا  تسا . یگرزب  رایـسب  تصرف  کـی  روشک  کـی  یداـصتقا  قنور  یارب  اـھهیاسمھ ، تاـطابترا و  رادـقم  نیا 

. تسا یمھم  رازاب  یرازاب  نینچ  کی  یداصتقا ، رھ  یارب 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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ییاھراک نیا  زادنامشچ و  دنـس  لصا ۴۴ ، یاھتـسایس  نیا  لثم  یرازفامرن  تسا ؛ یرازفاتخـس  یرازفامرن و  یاـھتخاسریز  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یرگید  تیفرظ  کـی 

داصتقا تفرـشیپ  یارب  یبوخ  رایـسب  یاھهنیمز  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  هناخراک و  لپ و  دس و  هداج و  لثم  نوگانوگ  یاھتخاسریز  نینچمھ  هتفرگ و  ماجنا  لاس  دنچ  نیا  رد  هک 

. تسا روشک  کی  یاھتیفرظ  اھنیا  تسا ، روشک 

نیا دینک ؛ هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  دیناوتیمن  تسھ  میرحت  نوچ ]  ] اما دینک ، هدافتـسا  بوخ  دیتسناوتیم  اھتیفرظ  نیا  زا  دوبن  میرحت  رگا  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم  بخ ،

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادیپ  تسد  الاب  هتسجرب و  رایسب  یاھهطقن  هب  میاهتسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لئاسم  زا  یرایـسب  رد  ام  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛ اطخ 

زکارم یاھرد  مھ  نالا  زور ، هتفرـشیپ و  یاھـشناد  دروم  رد  میتسھ . میرحت  مھ  نالا  میدوب ، میرحت  اـم  اـھنیا  رد  تسا ؛ یرواـنف  تعنـص و  نآ ، لاـثم  کـی  تسا ؛ ملع  دـیلوت 

یاھلولس رد  میدرک ، تفرشیپ  یاهتسھ  رد  میدرک ، تفرشیپ  ونان  رد  ام  لاحنیعرد ، اما  تسا ، هتـسب  یناریا  یوجـشناد  یناریا و  دنمـشناد  یور  هب  ایند  زورب  مھم  یملع 

!؟ مینک تفرشیپ  میناوتن  داصتقا  رد  ارچ  میدرک ؛ تفرشیپ  نمشد ، مشچ  یروک  هب  کشوم ، داپھپ و  عیانص  رد  میدرک ، تفرشیپ  یعافد  عیانـص  رد  میدرک ، تفرـشیپ  یداینب 

میناوتیم میھدـب ، مھ  تسد  هب  تسد  مینک و  مزج  ار  ناممزع  رگا  مھ  داـصتقا  رد  میدروآ ، تسد  هب  تیقفوم  همھ  نیا  نوگاـنوگ  یاـھهصرع  اھهنحـص و  رـس  نیا  رد  هک  اـم 

راکهچ نامدوخ  مینیبب  مینک  هاگن  کرد ! هب  دنکیم ؛ تقفاوم  ار  هطقن  نالف  یک  درادیمرب ، ار  میرحت  نیا  یک  هک  دشابن  نمـشد  تسد  هب  ناممـشچ  مینک . افوکـش  ار  داصتقا 

. مینکب میناوتیم 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مینک ، دامتعا  مینک و  هیکت  لخاد ، رد  اھوزاب  اھنھذ و  تیلاعف  هب  اھناوج ، راکتبا  هب  ىلخاد ، ىورین  هب  رگا  ام  ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  ىتمواقم ؛» داـصتقا   » میدرک ضرع  اـم 

رد هک  ار  ىنایاپىب  ىاھتیفرظ  مینک ، هاگن  ام  هک  تسا  نیا  ىتمواـقم  داـصتقا  ىاـنعم  تسا . نیا  تسرد  هار  درک ؛ میھاوخ  اـھر  ار  ناـمدوخ  ىجراـخ ، نانمـشد  تنم  رخف و 

شیپ زور  ود  ىکی  نم  دـنوشب . هتفرگ  راک  هب  اھدادعتـسا  نیا  مینک ، لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  حیحـص  تسرد و  ىزیرهماـنرب  اـب  مینک ، ىیاسانـش  مینک ، وجتـسج  تسھ  لـخاد 

لئاسم هب  طوبرم  ىایاضق  رد  دـش ؛ افوکـش  دیـشوج ، ىاهمـشچ  لـثم  ناـھگان  اـجنآ  میدرک ، هیکت  ناـمناناوج  دادعتـسا  راـکتبا و  هب  اـم  هک  ىیاـجرھ  ىرادـید ؛ کـی  رد  متفگ 

ىراذگهیامرـس ام  ىیاجرھ  ىعافد ، ىتعنـص  ىاھهمانرب  نیا  رد  ونان ، رد  ىداینب ، ىاھلولـس  رد  نوگانوگ ، ىاـھنامرد  رد  ىیوراد ، لـئاسم  هب  طوبرم  ىاـیاضق  رد  ىاهتـسھ ،

مھ ىداـصتقا  لـئاسم  میـسرب . نیا  هب  بخ ، تفر ؛ شیپ  ناـمراک  میداـھن ، جرا  وا  هب  میدرک و  هیکت  ىلخاد  صـالخااب  نموـم و  دـنمهقالع و  ناوـج و  ىورین  نیا  هب  و  مـیدرک ] ]

مھ ىللملانیب ، رابتعا  ظاحل  زا  مھ  ىداصتقا ، ىدام و  طاحل  زا  مھ  روشک ، تقونآ  تسا . روشک  تفرشیپ  هار  نیا  دوشب ؛ لاعف  دیاب  ىداصتقا  ىاھتیفرظ  تسا ؛ روجنیمھ 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  ىحور  ىقالخا و  ىونعم و  ظاحل  زا  مھ  و  ناریا ، تلم  سفنهبدامتعا  ىلم و  تزع  ظاحل  زا 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٣١ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ریصب و هاگآ و  ىاھناسنا  شلاچ ، دوجو  تسا . ونهبون  نوزفازور و  ىاھراکتبا  ولج و  تمـس  هب  تکرح  ىانعم  هب  شلاچ  دوجو  تسا . ىیاھـشلاچ  ریگرد  ىمالـسا  ماظن  زورما 

ماـظن رد  هک  تسا  نیا  رثارب  اھـشلاچ  نیا  دـنکیم . راداو  هدـناملطعم  اـنایحا  دوـجوم و  ىاـھتیفرظ  هب  هاـگن  هب  ار  دـھعتم  ىاـھناسنا  شلاـچ ، دوـجو  دـنکیمن . نارگن  ار  عاـجش 

. تسا رایسب  نوزفازور  رادتقا  ناوت  ماکحتسا ، ناوت  تفرشیپ ، ناوت  ىمالساىروھمج ،

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب اھتنم  دناهتفگ ، دناهدرک ، راھظا  شیبومک  مھ  رگید  نیلوئـسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، دیریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئـسم  هب 

ماکحتـسا رب  تسا ، یلخاد  دیلوت  رب  هیکت  یتمواقم  داصتقا  رد  مینکب . تکرح  دـنک  لمع  رد  مییوگب ، نابز  هب  هک  دـشابن  روجنیا  لکتی ؛ لمع  ریغ  یلع  نمم  و ال  درک : لمع 

. رگید زیچ  اب  هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ینورد  یاھتیفرظ  ندرک  لاعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  یداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  یداصتقا  قنور  تسا . داصتقا  ینورد  یهینب 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داصتقا یاھتـسایس  داوم  اب  دـنھدب  قیبطت  ار  ناشدوخ  دـیاب  دـننک ، افیا  شقن  دـیاب  اـھکناب  تسا : اـھکناب  هب  یهیـصوت  یکی  یتمواـقم ، داـصتقا  یهنیمز  رد  مھم  یهیـصوت 

: ندعموتعنـص شخب  هب  دـکوم  یهیـصوت  دـنناوتیم . مھ  یفنم  شقن  هتبلا  تبثم ؛ شقن  دـننک ، اـفیا  شقن  دـنناوتیم  و  هـنیمز ؛ نـیا  رد  تـلود  یاـھیزیرهمانرب  یتمواـقم و 

دیاـب ار  شـالت  دـننک ، شـالت  دـیاب  تسا ؛ ندعموتعنـص  شخب  شود  رب  یداـصتقا  یگدـنامبقع  دوکر و  زا  روشک  نتفر  نوریب  یلـصا  راـب  دـنھدب . شیازفا  دـیاب  ار  ناـشکرحت 

مزال دراد . یتایح  تیمھا  یزرواشک  ؛ یزرواشک شخب  دروم  رد  دننک . لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  تسھ ، روشک  رد  یدایز  یاھتیفرظ  دننک ؛ ییاسانـش  ار  اھتیفرظ  دـننک ، فعاضم 

تیامح اھتلود  یهلیـسوهب  یزرواـشک  شخب  زا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  اـیند  یاـجهمھ  دـشاب ؛ تیاـمح  هاـگن  یزرواـشک ، شخب  هب  یتلود  یاھتـسایس  تلود و  هاـگن  تسا 

ناسنا و  دوشیم -  ام  هب  مھ  ییاھتیاکش  یھاگ  هک  نارادماد -  تالکشم  نازرواشک ، تالکشم  دوشب ؛ فرطرب  یزرواشک  شخب  رد  دوجوم  تالکـشم  دیاب  تقونآ  دوشیم .

. دراد دوجو  اھنیا  یارب  هک  یتالکشم  زا  یضعب  زا  دربیم  جنر 

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

لاح رد  ىدـیدج  عضو  دـنریگب . تسد  هب  ار  ناھج  تیریدـم  اھىبرغ  هک  تسین  رارمتـسا  لباق  رگید  ىناھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  ناھج  عضو  هقطنم و  عضو  نیا 

. تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگلکش 

لیلحت طـلغ  دوشن ، لـیلحت  هنوـگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاـھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  اـم  رظنهب  مینک ؟ راـکهچ  دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىیاھتیصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایسآ ، ىهقطنم  رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدیمھف  طلغ  دوشن ،

برغ میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دـش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دـننکیمن  کرد  هک  دـنراد  دوجو  ىیاھنایرج  ىاىـسایس ، لاجر 

ناھج ىهرادا  ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلـست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذـپ  ىنعی  تسا -  تبغر  عوط و  اب  ای  میلـست  نیا  الاح  دـش ؛

ناشن تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاھهتـساوخ  هب  تبـسن  درکن ، ىراکمھ  اھنآ  اب  تفرن ، اھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  تبغر  عوط و  هب  ىروشک  کی  هچناـنچ  رگا  اـی  دـنراد - 

اب میلـست  ای  مارآ ، میلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ، راشف  الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  اعبط  دادـن ،

؛ تسین روجنیا  هن ، دراد . دوجو  اھلیلحت  نیا  رانکوهشوگ  مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دراد . دوجو  لیلحت  نیا  لکـشم ! ادصورس و 

هدش لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ىهیاپ  و  ىشزرا ، ىونعم و  ىقالخا و  ىاھهیاپ  دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردق  میتفگ ، هک  روطنیمھ 

. مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  تسا .

مھ نیا  و  دـنک . ىنیرفآشقن  هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

روشک لخاد  رد  ام  هک  ىیاھىیاناوت  اھتیفرظ و  ىهمھ  زا  ىهدافتسا  رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  مینک . ىوق  دیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اب  رگم  دش  دھاوخن  نکمم 

؛ میراد ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھىیاناوت  ام و  ىاھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  میراد . روشک  نوریب  رد  و 

روشک ىدربھار  قمع  اھنیا  هعیش ؛ بھذم  رطاخهب  ىضعب  نابز ، رطاخهب  ىضعب  مالـسا ، رطاخهب  ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربھار  قمع  میراد ، ىنارادفرط 

رد میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  مینک . هدافتـسا  دـیاب  اـھىیاناوت  نیا  ىهمھ  زا  دنتـسھ ؛ اـم  ىاـھىیاناوت  وزج  اـھنیا  دنتـسھ ؛

. درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  تاناکما  میراد ، ىدربھار  قمع  ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمسق 

« ازنورد تیفرظ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نییاپ میراد ، ایرد  الاب  میراد ، یدایز  یاھهیاسمھ  دراد ؛ رارق  یساسح  یهقطنم  رد  ام  روشک  تسا . یلخاد  یاھتیفرظ  زا  یرثکادح  یهدافتـسا  رگید ، مھم  یهلئـسم  کی 

دازآ یاھبآ  هب  یـسرتسد  تسا ؛ ییاوھ  ینیمز و  مھم  ساسح و  رایـسب  هارراھچ  کی  دـینک ، هاگن  هک  هشقن  یور  ام  روشک  میراد . یـسرتسد  اـیند  یهمھ  هب  میراد ، اـیرد 

. دننک هدافتسا  نسحا  وحن  هب  اھتصرف  نیا  زا  دننک ، رکف  دوشب ، یزیرهمانرب  تاناکما ، رب  هوالع  عبانم ، رب  هوالع  تسا ؛ یمھم  رایسب  یاھتصرف  اھنیا  دراد ؛ مھ 

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ تسا یداصتقا  تفرشیپ  لاس ، نیا  رد  تلم  یارب  ام  گرزب  یاھوزرآ  تسا . ینتفایتسد  مھ  اھوزرآ  نیا  یهمھ  هک  میراد  نامزیزع  تلم  یارب  یگرزب  یاھوزرآ  لاس ٩۴  رد 

رتمھم و همھ  زا  هک  تسا  تیونعم  نامیا و  و  تسا ؛ یداـصتقا  یئاـضق و  تلادـع  تسا ؛ یعقاو  یاـنعم  هب  یملع  یاھـشھج  تسا ؛ یللملانیب  یاهقطنم و  تزع  رادـتقا و 

تلم تیفرظ  زا  هک  تسین  ییاھزیچ  اھنیا  زا  مادـکچیھ  تسا ؛ ینتفایتسد  اـھوزرآ  اھهتـساوخ و  نیا  یهمھ  اـم  رظن  هب  تسا . رگید  یاھلصفرـس  نآ  یهمھ  یهناوتـشپ 

. تسا دایز  رایسب  ام  یاھتیفرظ  دشاب . نوریب  ماظن  یاھتسایس  تیفرظ  ناریا و 

ترابع طورـش  نیرتمھم  زا  یکی  دراد ؛ یطورـش  یلو  تسا  ینتفایتسد  مھم  میظع و  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  نامزیزع  تلم  هب  ملیاـم  تعاـس  نیا  رد  هچنآ 

تسا ینتفایتسد  تسا  ام  یاھوزرآ  وزج  هک  ار  هچنآ  یهمھ  انیقی  دریگب ، لکش  وس  ود  زا  هنامیمص  یراکمھ  نیا  رگا  تلود ؛ تلم و  نایم  هنامیمص  یاھیراکمھ  زا  تسا 

. دید دنھاوخ  مشچ  هب  نامزیزع  مدرم  ار  نآ  راثآ  و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  نامزیزع  مدرم  یهماع  ناناوج و  نینچمھ  نارظنبحاص و  صوصخب  منکیم  شھاوخ  نم  دراد . دوجو  هاگن  روج  ود  نامروشک  داصتقا  هب  نالک  هاـگن  رد 

. مینکب نیمات  مدرم  نورد  روشک و  نورد  یاھتیفرظ  زا  دـیاب  ار  داصتقا  تفرـشیپ  اـم  هک  دـیوگیم  هاـگن  کـی  دراد ؛ دوجو  داـصتقا  تفرـشیپ  یداـصتقا و  قنور  هب  هاـگن  روج  ود  هک 

داصتقا ینعی ] [ ؛ مینک هدافتسا  اھتیفرظ  نیا  زا  تسا ؛ هدشن  هدافتسا  تسرد  ای  تسا  هدشن  هدافتـسا  ای  اھتیفرظ  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یدایز  رایـسب  یاھتیفرظ 

دنیوگیم هک  تسا  هاگن  کی  نیا  دروآیم . تسد  هب  ناـمدوخ  مدرم  یاـھییاناوت  زا  روشک و  تاـناکما  زا  روشک و  نورد  زا  ار  دوخ  یهداـم  دوخ و  یهیاـم  هک  یداـصتقا  ازنورد ؛

ومن درک ، دھاوخ  دشر  داصتقا  تقو ] نآ  ، ] میریگب راک  هب  یتسردب  ار  اھنآ  میسانشب ، ار  اھتیفرظ  ار و  اھدادعتـسا  روشک و  ینورد  تاناکما  هب  مینک  هاگن  یداصتقا  قنور  یارب 

. هاگن کی  نیا  درک ؛ دھاوخ 

اب دوشب ، تسرد  ام  داصتقا  ات  میھدب  رییغت  ار  نامیجراخ  تسایس  دیوگیم  تسا ؛ اھزرم  زا  نوریب  کمک  زا  هدافتسا  اب  داصتقا  تفرشیپ  هب  هاگن  روشک  داصتقا  هب  مود  هاگن 

مھ نیا  دنک ؛ ادیپ  قنور  نامداصتقا  ات  میریذپب  نوگانوگ  لئاسم  نوگانوگ و  یاھـشخب  رد  ار  ربکتـسم  یاھتردـق  لیمحت  دـنک ، ادـیپ  قنور  داصتقا  ات  مییایب  رانک  ربکتـسم  نالف 

ناریا تلم  هیلع  زورما  هک  ییاھمیرحت  نیمھ  تسا . هدـیافیب  میقع و  طلغ و  الماک  هاگن  کی  مود  هاگن  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  هب  روشک  طیارـش  زورما  تسا . مود  هاـگن 

دنھدب و قنور  ار  امش  داصتقا  دنیایب  اھنآ  ات  دیتسـشن  یجراخ  یاھتردق  دیما  هب  هک  یتقو  امـش  ینعی  هاگن ؛ نیا  ندوب  طلغ  رب  تسا  ینقتم  مکحم و  لیلد  دوشیم ، لامعا 

تمیق شھاک  لثم  یاهلئـسم  کی  اب  دـیوشیم  هجاوم  نوریب ، هب  دـینکیم  هاگن  امـش  هک  یتقو  دنتـسین . عناق  مک  دـح  هب  اھنآ  دـیھدب ، قنور  ار  داصتقا  نتفر ، اـھنآ  راـب  ریز  اـب 

امش دنناسرب ؛ فصن  زا  رتمک  یھاگ  فصن و  هب  ار  تفن  تمیق  هک  دنسریم  هجیتن  نیا  هب  هنافساتم  ناشدوخ  یاهقطنم  یدایا  یھارمھ  اب  ربکتـسم  یاھتردق  ناھگان  تفن ؛

یاھتردق یاسور  اھیجراخ و  زورما  تسین . روجنیا  رگید  دیدرک ، نورد  هب  هاگن  امش  یتقو  تسا . نیا  دشاب ، نوریب  هب  هاگن  یتقو  یلکـشم ؛ نینچ  کی  اب  دیوشیم  هجاوم 

. دننک تیوقت  ام  مدرم  رد  ار  مود  هاگن  نیمھ  دنھاوخیم  ربکتسم 

رد دینکب ؛ لوبق  ار  ام  یاھفرح  دـییایب  امـش  هک  دـیوگیم  مایپ  نیا  رد  وا  مدـید ؛ تسا  هدرک  ناریا  مدرم  هب  باطخ  زورون  دـیع  تبـسانم  هب  هک  ار  اکیرمآ  روھمج  سیئر  مایپ  نم 

دوجو هب  راک  امـش  روشک  رد  ات  دینکب  لوبق  امـش  ار  نیا  مینکیم  هتکید  امـش  هب  ام  هک  ار  یزیچ  نآ  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  دـیوگیم  تسا  نیا  وا  فرح  لوصحم  اوتحم و  عقاو 

دیاب دیـسر ؛ دـھاوخن  هجیتن  هب  زگرھ  هک  تسا  یھاگن  هاگن ، نیا  مود . هاگن  نیمھ  ینعی  دـتفیب ؛ هار  امـش  روشک  رد  یداصتقا  تیلاعف  ات  دـیایب ، دوجو  هب  هیامرـس  اـت  دـیایب ،

یهمھ لابقتـسا  لوـبق و  دروـم  هناتخبـشوخ  میدرک و  حرطم  میدرک و  ناوـنع  اـم  هک  یایتمواـقم  داـصتقا  نیا  تسا . رایـسب  ینورد  یاـھتیفرظ  روـشک ، نورد  هب  مینک  هاـگن 

 – دنک در  وا  هدش ، حرطم  یتمواقم  داصتقا  تسایس  ناونعهب  ار  هچنآ  هک  مدیدن  ار  یعامتجا  یداصتقا و  نارظنبحاص  زا  رفن  کی  یتح  نم  ینعی  تفرگ –  رارق  نارظنبحاص 

نیمز نورد  زا  ینک و  رفح  هاچ  دیاب  یروایب ، بآ  نوریب  زا  تدوخ  نیمز  یارب  امـش  هک  دـنھدیمن  هزاجا  هک  یتقو  روشک . ینورد  تاناکما  هب  رظان  ینعی  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان 

. میربب شیپ  ار  اھراک  میناوتب  مینک و  دادمتسا  دوخ  نورد  زا  دیاب  یشابن ؛ لیخب  یهیاسمھ  نآ  بآ  جاتحم  ات  یروایب  نوریب  بآ  تدوخ 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ینورد و یاـھتیفرظ  راـجفنا  نیا  دـندروآ ؛ تسد  هب  ناـشدوخ  اـم  یاـھهچب  مھ  ار  نیا  تـسا ؛ مـھم  تعنـص  کـی  تـسا ، هتفرـشیپ  تعنـص  کـی  اـیند ، رد  یاهتـسھ  تـعنص 

بخ یلیخ  مشاب ؛ هتشاد  یزاسینغ  مھاوخیم  مھ  نم  دشاب  هتـشاد  یزاسینغ  ناریا  رگا  دیوگیم  هداتفابقع ، روشک  نالف  الاح  دوب . ام  یاھهچب  ینورد  یاھدادعتـسا 

ورب یراد ، تتلم  رد  ینورد  دادعتـسا  مھ  امـش  رگا ] [ ؛ تسا ام  ینورد  دادعتـسا  میتفرگن ، یـسک  زا  ار  یزاسینغ  هک  ام  (. ١١) نکب ورب  یدـلب  نک ؛ یزاـسینغ  مھ  وت  ورب 

رایـسب درواتـسد  کی  تسا ، هدـمآشیپ  زورما  ات  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  هچنآ  یزاسینغ و  دـننکیم . اھروشک  زا  یـضعب  هک  هناگهچب  یاھیریگهناھب  نیا ] [ ؛ نک یزاسینغ 

. دوشب تفرشیپ  دوشب ، تکرح  دوشب ، راک  تعنص  نیا  رد  دیاب  تسا . تعنص  نیا  رد  ام  یئادتبا  یاھماگ  نیا  و  تسین . یمک  زیچ  نیا  تسا ؛ مھم 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب روشک  نورد  رد  ار  روشک  یداصتقا  یهعومجم  تالکشم  لح ]  ] ایناث تسا . مزال  لمع  راکتبا و  مادقا و  دوشیمن ؛ لح  ندز  فرح  نتفگ و  اب  الوا  دراد  دوجو  هک  یتالکـشم 

درک و ادیپ  ققحت  راک  نیا  رگا  یلخاد ؛ دیلوت  تیوقت  زا  تسا  ترابع  میدرک ، ضرع  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتس  دیلوت ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  تارقف  نوتـس  درک ؛ ادیپ 

یلـضعم کی  هک  یراکیب  دوشیم ، یمومع  لاغتـشا  دنکیم ، ادیپ  شزرا  رگراک  دنکیم ، ادـیپ  شزرا  راک  دوشیم ، لح  جـیردتب  راک  لئاسم  دـش ، هلئـسم  نیا  هب  هجوتم  اھتمھ 

. تسا دیلوت  یهلئسم  راک ، ساسا  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  مک  جیردتب  هعماج  رد  تسا 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهتسیاش هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمشد  فدھ  دندرک ، هراشا  ناشدوخ  یاھینارنخس  رد  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روطنیمھ 

فدھ هک  تسا  نیا  ماهدیقع  مھ  هدنب  هلب ، تسا . نیا  رطاخهب  اھمیرحت  هدش ؛ زاغآ  روشک  رد  تکرح  نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دـسرب یندـمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ،

ناوخهضور هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئسم  تسین ، مھ  رشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت 

دـض ناشدوخ  اھنیا  دنرورپتسیرورت ، ناشدوخ  اھنیا  دنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا  هدـیرب ؛ رـس  رغـصایلع  دـص  شدوخ  ادـخ  هدـنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دـناوخ ،

اھفرح نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایسب  یهبساحم  کی  هلئسم  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنروایب ؟ راشف  یروشک  کی  هب  رشب  قوقح  یارب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  اھنیا  دنرشب ؛ قوقح 

؛ مالظنا ملظ و  ماظن  رابکتـسا و  ماظن  یدابم  لباقم  یهطقن  تسرد  یایدابم  یعبانم و  رب  ینتبم  تسا  هدـمآ  دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کـی  ینعی  تسا ؛

هتبلا مھ  اھمیرحت  مینک . شـالت  دـیاب  مینکب ، تکرح  تسیاـب  میتسھ . یھاـگیاج  نینچکـی  رد  اـم  میتسھ ؛ یتیعقوم  نینچکـی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن 

یاھترازو مولع و  ترازو  و  دـیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دـیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا  دـیاب ] [ ؛ دوشن تفرـشیپ  عنام  دـناوتیم  اما  دـنکیم  داـجیا  ییاـھتمحز 

ار هفیرش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھشقن  نیا  دنراد ؛ یمھم  یساسا و  یاھشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم 

« ازنورد تیفرظ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ٧ -) مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتسود  هک  مھ 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  هک  دناهدرک  ساسحا  نوچ ] [ ؛ دسرب یندمت ، هاگیاج  نآ  شدوخ ، یهتـسیاش  هاگیاج  هب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  نانمـشد  فدھ 

مھ رـشب  قوقح  یهلئـسم  تسین ، طقف  یاهتـسھ  یهلئـسم  اھمیرحت  فدـھ  هک  تسا  نیا  ماهدـیقع  مھ  هدـنب  هلب ، تسا . نیا  رطاـخهب  اـھمیرحت  هدـش ؛ زاـغآ  روشک  رد 

؛ هدیرب رس  رغصایلع  دص  شدوخ  ادخ  هدنب  نآ  تفگ  درکن ؟ هیرگ  دناوخ ، ناوخهضور  هک  رغصایلع  یهضور  یارب  ینالف  ارچ  دنتفگ  تسین . مھ  مسیرورت  یهلئـسم  تسین ،

کی هب  رـشب  قوـقح  یارب  هک  دنتـسھ  نیا  لاـبند  اـھنیا  دنرـشب ؛ قوـقح  دـض  ناـشدوخ  اـھنیا  دـنرورپتسیرورت ، ناـشدوخ  اـھنیا  دـنکیم ؟ هیرگ  رغـصایلع  یهضور  یارب  نیا 

هدـمآ دوجوهب  یتیوھ  کی  یتکرح ، کی  یتلم ، کی  ینعی  تسا ؛ اھفرح  نیا  زا  رتارف  رتالاب و  رایـسب  یهبـساحم  کی  هلئـسم  تسین ؛ نیا  هلئـسم  دـنروایب ؟ راـشف  یروشک 

یتیعقوم نینچکی  رد  اـم  دـسرب ؛ ییاـج  هب  نیا  دـنھاوخیمن  مـالظنا ؛ ملظ و  ماـظن  رابکتـسا و  ماـظن  یداـبم  لـباقم  یهطقن  تسرد  یایداـبم  یعباـنم و  رب  ینتبم  تسا 

[ دیاب [ ؛ دوشن تفرشیپ  عنام  دناوتیم  اما  دنکیم  داجیا  ییاھتمحز  هتبلا  مھ  اھمیرحت  مینک . شالت  دیاب  مینکب ، تکرح  تسیاب  میتسھ . یھاگیاج  نینچکی  رد  ام  میتسھ ؛

نیا دنراد ؛ یمھم  یـساسا و  یاھـشقن  شناد ، یهلئـسم  هب  طوبرم  یاھترازو  مولع و  ترازو  و  دیراد ؛ شقن  هنیمز  نیا  رد  دیتاسا  امـش  و  مینک . هدافتـسا  نامیاھتیفرظ  زا 

- مکمادقا تبثی  مکرصنی و  اورـصنت هللا  نا   - دندناوخ ناتـسود  هک  مھ  ار  هفیرـش  یهیآ  نیا  دیھاوخب . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هللااشنا  دینک و  لابند  دینادب و  ردق  ار  اھـشقن 

. تسا یھلا  فلختیب  یهدعو  نیا  ( ١)

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

ناـیاقآ یهمھ  و  شیپ - هاـم  ود  یکی  ( - ٣) متفگ تلود  رد  زور  نآ  هدـنب  تیفرظ ! همھنیا  تسین ؛ سای  یاج  تسھ ؛ مھ  دـیما  یاـج  روشک ؛ یهدـنیآ  هب  دنـشاب  راودـیما  دـیا 

ام دـشر  میراد  عقوت  ام  و  تسین - یبیجع  زیچ  نیا  و   - تسا دـصرد  کی  ای  دـصرد  مینوکی  ییاپورا  روشک  نالف  دـشر  دـینک  ضرف  الثم  دـنیوگیم  هکنیا  متفگ  دـندرک ؛ قیدـصت 

هدـناملطعم ام  یاھتیفرظ  اما ] ، ] دـنرادن یاهدـنامیلاخ  تیفرظ  دـناهدرک و  هدافتـسا  ناـشیاھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھنآ  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  دـشاب ، دـصرد  هن  دـصرد ، تشھ 

همھنیا هک  یروشک  رد  تسین  دـیما  یاـج  بخ ، دوشب . هدافتـسا  دـیاب  اـھتیفرظ  نیا  زا  دوشب ؛ رپ  دـیاب  اـھتیفرظ  نیا  میـسرب . مھ  دـصرد  هد  دـشر  هب  میناوـتیم  اـم  تسا ؛

؟ دراد دوجو  تیفرظ 

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

دنیآیم هک  یاهناگیب  یداصتقا  یتعنص و  یراجت و  یاھتئیھ  اب  نتسب  دادرارق  هک  دشابن  روجنیا  دنشاب ؛ رایـشوھ  یتلود  نیلوئـسم  دنوریم ، دنیآیم و  تائیھ  هک  مھ  نالا 

. دننکب دیاب  تبقارم  هک  میاهتفگ  یـصوصخ  تاسلج  رد  ار  نیا  مھ  مرتحم  نیلوئـسم  هب  هتبلا  ام  دـنزب . همطل  لخاد  یزرواشک  هب  لخاد ، راک  هب  لخاد ، تعنـص  هب  دـنوریم ، و 

ناوج نویلیم  اھهد  تسین - یمک  تیعمج  نیا  میتیعمج ؛ نویلیم  داتـشھ  هب  کیدزن  ام   - میدایز دادـعت  اب  یوق و  تلم  کی  ام  دتـسیاب . شدوخ  یاـپ  یور  روشک  دـیاب  ینعی 

بیرغوبیجع عونت  مھ  نیا  تسا ، ام  ینیمزریز  عبانم  هک  مھ  نیا  میراد ؛ اناد  اناوت و  یاھمدآ  اھتمسق  یهمھ  رد  اھشخب و  یهمھ  رد  ام  تسھ ؛ ام  روشک  رد  هدرکلیصحت 

. مینکب اکتا  یتسیابن  نارگید  هب  میتسیاب ، نامدوخ  یاپ  یور  دیاب  ام  تسا . تصرف  اھنیا  یهمھ  تسا ، تاناکما  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ ام  روشک  یمیلقا  یلصف و 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

هار نیا  دوشب . رتیوق  زورهبزور  شنامیا  همھ ، زا  رتالاب  دوشب و  یوق  شایتیریدم  یاھهاگتـسد  دوشب ، یوق  شملع  دوشب ، یوق  شداصتقا  دوشب ؛ یوق  نورد  زا  دیاب  ناریا 

دوبان دـننکب و  نیمز  زا  دوب  یکیراب  لاھن  کی  هک  یزور  نآ  ار ، بالقنا  نیا  دنتـساوخیم  ینانمـشد  و  تسا . هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  ناـمھ  نیا  تسا ؛ جـالع 

(١ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  آمـسلا *  یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  روانت : تخرد  کی  هب  تسا  هدش  لیدـبت  کیراب  لاھن  نامھ  زورما  دنتـسناوتن ، دـننک و 

ییادصکی دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یگچراپکی  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  داحتا  مدرم  دـشاب . بالقنا  ندـنکفارب  رکف  هب  هک  دـنکیم  طلغ  نمـشد  زورما  تسا . نیا  بالقنا  زورما 

یارب ادخ و  رطاخهب  ار  راک  دنروشک ، نیا  تشونرس  هب  دنمهقالع  هک  روشک  مرتحم  نیلوئـسم  دننک ؛ ظفح  بالقنا  یاھنامرآ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  زا  عافد  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک هیکت  دننک و  دامتعا  یلخاد  یاھورین  هب  دنھدب ؛ ماجنا  مدرم  یارب  ادخ  یاضر 

نورد زا  یلم  داصتقا  رگا  دـینکن ؛ شومارف  ار  ییازنورد  نیا  اما  میـشکب ، راـصح  روشک  رود  متفگن  تقوچـیھ  نم  تسا . ارگنورب  ازنورد و  یتواـقم  داـصتقا  میاهتفگ  اـم  هتبلا 

ییازنورد شیانعم  هک  یلماعت  هنادنمـشوھ و  لماعت  اما  تسا  بوخ  یلیخ  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ایند  اب  لـماعت  هلب ، دیـسر . دـھاوخن  ییاـج  هب  دـنکن ، ناروف  دـشوجن و 

اھامـش یھلا ، لـضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  زیزع ! یاـھناوج  دـننک . تکرح  هنارایـشوھ  هناـھاگآ و  دنتـسیاب و  نیلوئـسم  دتـسیاب ، تلم  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب . داـصتقا 

. دننکب تسناوت  دنھاوخن  یطلغ  چیھ  ناریا  یمالسا  یروھمج  لابق  رد  اکیرمآ ، نیدحتم  یهمھ  اکیرمآ و  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  هک  ار  یزور  نآ  دید  دیھاوخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاھهیامرـس ناوارف و  یاھتیفرظ  زا  تسا  ترابع  تیعقاو  کـی  دراد : دوجو  ییاـھتیعقاو  دورن . تسد  زا  مینکب  ضرع  میتساوخیم  هچنآ  ساـسا  هک  ار  بلطم  منک  هصـالخ  نم 

نیا رطاـخهب  اـم  روـشک  زورما  میراد . یللملانیب  یاھتـصرف  مھ  میراد ، یناـسنا  یاھهیامرـس  مھ  میراد ، یعیبـط  یاھهیامرـس  مھ  دراد ؛ دوـجو  اـم  روـشک  رد  هک  یناوارف 

حطـس رد  یدراوم  رد  هقطنم و  حطـس  رد  راذـگرثا  تردـق  کی  هب  یمالـسا  یروھمج  زورما  تیعقاو . کی  نیا  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  یاهداعلاقوف  تفرـشیپ  تیفرظ  اھهیامرس 

. مینادب ار  تلم  نیا  تمظع  مینادب ، ار  نامدوخ  تیمھا  شزرا و  مینادب ، ار  نامدوخ  ردق  دراد . دوجو  هک  تسا  یتیعقاو  کی  نیا  تسا ؛ هدش  لیدبت  ناھج 

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحـالم  مھ  ـالاح  درک . داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتـشیب - اـی  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ١ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا اجنیا  شاهمدقم  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  زور  نآ  دنک ، ادـیپ  هبلغ  یبرغ  دـساف  هدـننکهارمگ و  یدام  تیندـم  رب  دـناوتب  هک  میراد  ار  شراظتنا  هک  یمالـسا  تیندـم  نآ 

« ازنورد تیفرظ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. ... میورب شیپ  ندش  وگلا  تمس  هب  میناوتب  ناریا  تلم  ام  هک  تسا  نیا  شاهمدقم 

تاـناکما تارودـقم و  رب  یهیکت  هار ، هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مھاوـخیم  هملک  ود  رد  هدـنب  هچنآ  تـسیچ ؟ هار  میـسرب ، وـگلا  یهـطقن  نآ  هـب  میھاوـخب  اـم  رگا ]  ] ـالاح بـخ ،

ار یدصرد  تشھ  دشر  همانرب ، یاھتسایس  رد  ام  هکنیا  دراد ؛ دایز  هدشن  هدافتسا  یاھتیفرظ  تلم  نیا  میراد . تیفرظ  یلیخ  ام  تسا . تلم  نیا  دوخ  یاھتیفرظ  یلخاد و 

یـضعب هماـنرب ]  ] لوا دراد . دوجو  لـخاد  رد  هک  تسا  یرامـشیب  یاـھتیفرظ  رطاـخهب  دـسرب ، یدـصرد  تشھ  دـشر  هب  هماـنرب  لوط  رد  روشک  دـیاب  میتفگ  میتفرگ و  رظن  رد 

دـشر تسا ؛ تسرد  دیتشون  امـش  هک  نیمھ  ریخن ، دنتفگ  ام  هب  دندمآ  نیلوئـسم  دوخ  دعب  تسین ؛ نکمم  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  یدـصرد  تشھ  دـشر  دـنتفگیم 

نارگید هب  دامتعا  یگراکیب و  یلبنت و  اب  دراد ؛ مزال  هدشیزیرهمانرب  حیحص  دربھار  دراد ، مزال  تسرد  تسایس  دراد ، مزال  راک  بخ  اھتنم  تسا ؛ ریذپناکما  یدصرد  تشھ 

دـصرد یـس  زا  شیب  ام ، ینویلیم  داتـشھ  دودـح  تیعمج  زا  تسا . الاب  یلیخ  روشک  تیفرظ  تسا ؛ روشک  تیفرظ  رطاخهب  نیا  تفر . شیپ  یزیرهمانرب  اب  دـیاب  دوشیمن ؛

روشک رد  ناوج  همھنیا  ام  تسا . طاـشن  رھظم  تسا ، کرحت  رھظم  یناوج  دنتـسھ ؛]  ] یناوج ناوفنع  رد  ینعی  تسا ؛ لاـس  ات ٣۵  لاس  نیب ٢٠  ناـشرمع  تیعمج  نیا 

رایـسب تاناکما  لاس  نیا ٣٧  لوط  رد  اـم  یتخاـسریز  تاـناکما  دـنراد . دوـجو  راـکتبا  یاراد  صـصختم و  داوساـب و  هدرکلیـصحت و  رفن  اـھنویلیم  اـھناوج ، نیا  نیب  رد  میراد ؛

دوجو هب  روشک  نیلوئـسم  ینعی  منکیم  ضرع  هک  ام   - میاهدروآ دوجو  هب  روشک  رد  ار  یدـمآراک  رثوم و  هداعلاقوف  یاھتخاسریز  فلتخم ، یاـھهنیمز  رد  اـم  تسا ؛ یناوارف 

. ندرک تفرشیپ  ندرک ، تکرح  یارب  تسا  هدامآ  زیچهمھ  متسین - یاهراک  هک  هدنب  دندروآ ؛

؛ مروایب مسا  مھاوخیمن  هک  ییاھروشک  زا  یضعب  لاس  یس  اب  ار  یمالسا  بالقنا  زا  دعب  لاس  یس  دینک  هسیاقم  امـش  هتفرگ . ماجنا  هللادمحب  مھ  تفرـشیپ  نیا  بخ ،

مھ لوپ  اکیرمآ  زا  رالد - درایلیم  دـنچ  ای  نویلیم  دـص  دـنچ   - رادـقم نـالف  هنـالاس  ینعی  دـنتفرگ  مھ  دـقن  لوپ  اـکیرمآ  زا  یتح  دـندرک ، یگدـنز  اـکیرمآ  ذوفن  ریز  رد  لاـس  یس 

رب اکیرمآ  ذوفن  یهجیتن  دراد . دوجو  نیشنناتسربق  نامناخیب  مدآ  نویلیم  ود  ناشتختیاپ  رھش  رد  هک  دش  مولعم  دنداد ، رامآ  لاس  یس  زا  دعب  دش ؟ هچ  هجیتن  دنتفرگیم ؛

. تسا یلخاد  تیفرظ  هب  یهیکت  تسا ، مھم  هچنآ  نیاربانب  بخ ، تسا . نیا  روشک ، کی  رب  اکیرمآ  طلست  روشک و  کی 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب یهیکت  اھناوج ، نیمھ  هب  یهیکت  روشک ، یلخاد  یاھتیفرظ  هب  یهیکت  ینورد ، دادعتسا  هب  یهیکت  میدرک : ضرع  هک  تسا ]  ] ینامھ هار  تسیچ ؟ تفرشیپ ] حیحص   ] هار

اھرامآ تسا . دایز  نامیاھتیفرظ  ام  دننکیم . یروانف  هب  لیدبت  هک  یاهدرکلیـصحت  شناد  دـننکیم ، لیـصحت  هک  یـشناد  دـننکیم ، لابند  هک  یراک  دـننزیم ، اھناوج  هک  یراکتبا 

، ماهدرک رارکت  اھینارنخـس  رد  اھراب  نم  تسا ! مھم  یلیخ  میراد ؛ کچوک  یدـیلوت  دـحاو  رازھ  دـص  دـنچ  ام  تسا - لبق  لاـس  دـنچ  لاـم  راـمآ  نیا  هتبلا  [ - دـھدیم ناـشن  ]

، دننکب ایحا  ار  اھنیا  میراد . روشک  رد  اھدحاو  نیا  زا  رازھ  دص  دنچ  ام  طسوتم . کچوک و  یدیلوت  یاھدـحاو  هب  دـنزادرپب  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  روشک  زیزع  نیلوئـسم 

. دیآیم دوجو  هب  راکتبا  دیآیم ، دوجو  هب  لاغتشا 

. دنک ادیپ  هعـسوت  دیاب  نکل  تسا  هدش  عورـش  روشک  رد  تسا  یلاس  دنچ  هناتخبـشوخ  هتبلا  الاح  هک  یمھم  یاھراک  نیمھ  ناینبشناد ؛ داصتقا  یور  رب  مینکیم  هیکت  ام 

غارس دیورب  میوگیم ، نامروشک  زیزع  مدرم  هب  میوگیم ، امش  هب  مراد  مھ  نالا  یلخاد . تادیلوت  فرـصم  یور  رب  ماهدرک  هیکت  همھنیا  هدنب  یلخاد . دیلوت  یور  مینکیم  هیکت 

یگدنز لئاسو  رد  دینک  ضرف   - فلتخم یاھـشخب  رد  تسین . روجنیا  هیـضق  تیعقاو  هنافـساتم  دینک . جیورت  ار  یناریا  راک  دینک ، جیورت  ار  یناریا  رگراک  یلخاد ، دیلوت  فرـصم 

، دـیوریم امـش  هک  رازاب  اما  دـننکیم  دـیلوت  یجراخ ، سنج  زا  رتھب  مھ  یھاگ  یجراخ ، سنج  اب  ربارب  بوخ و  بوغرم و  سنج  دـنراک ، لوغـشم  یلخاد  یاـھهناخراک  لزنم -

؛ تسا نیا  رطاخهب  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  یتالوصحم  تادراو  زا  یریگولج  هکنیا  یور  رب  هدنب  دـیکات  دـیآیم ؟ اجک  زا  اھنیا  ارچ ؟ تسا ؛ یجراخ  سنج  شاهمھ  دـینیبیم 

. تسا نیا  هار 

دراو تسا ، نآ  نزو  نت  رازھ  دنچ  هک  ار  قاچاق  نالک  سنج  نآ  دینکیم و  ادـیپ  ار  یچقاچاق  دـناب  نآ  امـش  یتقو  ناجاقآ ! هک  ماهتفگ  نیلوئـسم  هب  هدـنب  قاچاق ، عوضوم ] رد  ]

دراو یجراـخ  سنج  هکیتقو  تسا  مولعم  بخ  یلخاد . هباـشم  یاراد  سنج  هب  یچقاـچاق ، هب  دـینزب  هبرـض  دـینزب ؛ شتآ  همھ  مشچ  یولج  ار  سنج  نیا  دـینکیم ، روشک 

، دیباوخ یلخاد  دیلوت  یتقو  دباوخیم . یلخاد  دیلوت  تسا - دایز  مھ  یلیخ  هنافساتم  هک  قاچاق  یدابم  زا  هچ  اھنیا ، لاثما  کرمگ و  لثم  ینوناق  یدورو  یدابم  زا  هچ   - دش

. دوشیم راوشد  مدرم  تشیعم  یگدنز و  عضو  دوشیم ، مکاح  روشک  رب  دوکر  دوشیم ، مک  ام  لاغتشا  دوشیم ، راکیب  ام  ناوج  تسھ : زورما  هک  دیآیم  شیپ  یعضو  نیمھ 

. تسا نیا  هار  تسا ؛ ام  دوخ  یهدھع  هب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  مینکب . لح  دیاب  نامدوخ  ار  اھنیا  درک ، لح  دوشیمن  اپورا  اب  اکیرمآ و  اب  طابترا  قیرط  زا  رگید  هک  ار  اھنیا 

نیلوئـسم هللااشنا  دسرب و  مھ  نویلیم  هب ١۵٠  دـناوتیم  نآ  تیعمج  هتبلا  هک   - ینویلیم داتـشھ  روشک  نیا  دراد ، یداـیز  راـکتبا  تیفرظ ] ، ] دراد یداـیز  یاـھتیفرظ  روشک 

جیردـتب ار  روشک  تیعمج  دـننکن ؛ فقوتم  ار  لسن  دورن ؛ نیب  زا  دراد  دوجو  هناتخبـشوخ  زورما  هک  ناوج  تیعمج  ریثکت  نیا  هک  دـننک  کمک  میاهدرک ، رارکت  اھراب  هک  روطنامھ 

، دـنک تفرـشیپ  یدام  ظاـحل  زا  دـناوتیم  دراد ، اـم  روشک  هک  یلـصفراھچ  تاـناکما  نیا  اـب  تیفرظ ، نیا  اـب  روشک ، نیا  تیعمج ، نیا  دـننکن - یھتنم  یریپ  هب  اـھلاس  لوط  رد 

. تسا نیا  شھار  دوشب ؛ فرطرب  مدرم  تشیعم  تالکشم 

دراو و یاھمدآ  اھسانشراک و  اب  هچرھ  منکیم ، رکف  هچرھ  اما  مدرم  تشیعم  یهلئـسم  هب  تبـسن  مدنمهغدغد  یلیخ  منکیم ، رکف  یلیخ  مدرم  تشیعم  لئاسم  هب  هدنب 

دوشن مرگ  اھنیا  زا  مھ  یبآ  چیھ  دنورب و  دنیایب و  یجراخ  راجت  هکنیا  یلخاد . لئاسم  هب  مینک  هیکت  اعطاق  ام  هک  درادـن  دوجو  یھار  نیا  زج  منیبیم  منکیم ، تروشم  علطم 

هک تسا  ناریا  رازاب  فرـصت  دننک ، یراک  دنھاوخب  مھ  رگا  دناهدرکن . مھ  یراک  دنوریم ؛ دنیآیم و  مادم  تسا  لاسکی  دودح  نالا  دراد ؟] هدیاف  هچ  - ] هدشن مھ ]  ] الاح ات  هک  -

[ ندروآ ، ] دیدج یروانف  هب  میراد  جایتحا  هک  ییاھاج  رد  دیاب  دشاب ، دیلوت  داجیا  دـیاب  دـشاب ، یراذگهیامرـس  دـیاب  اھتئیھ  نیا  تفر  دـمآ و  یهدـیاف  تسا . ام  ررـض  هب  تسرد 

هتبلا لمع ، مادقا و  میتفگ  ام  هکنیا  دننک . لابند  دـننک ، تیاعر  مرتحم  نیلوئـسم  یتسیاب  ار  اھزیچ  نیا  تسا . مک  ای  تسین  اھنیا  دـشاب ؛ دـیاب  اھنیا  دـشاب ؛ دـیدج  یروانف 

. تسا نیا  هار  دننک ؛ سمل  دننک ، سح  مدرم  هک  دوشب  سوملم  دوشب ، سوسحم  راک  یهجیتن  هللااشنا  دیاب  دنلوغشم ، الاح 

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

لابقا کی  ییاھتیفرظ ، نینچ  دوجو  دندرک : دیکات  دندناوخ و  هتخانشان  هتبلا  هدرتسگ و  عونتم و  رایسب  ار  روشک  یعیبط  یاھتیفرظ  تاناکما و  یاهنماخ ، هللاتیآ  ترـضح 

. دنناسرب یونعم  یدام و  نامزمھ  تفرشیپ  هب  ار  روشک  اھنآ ، زا  یریگهرھب  اب  هک  تسا  ناوج  لسن  یارب  دنلب 

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

نیا هک  مییوگیم  مینکیم و  زاربا  هدنیآ  هب  ار  ییاھیراودـیما  ام  رگا  ینعی  تسا ؛ دایز  یلیخ  روشک  رد  نامدادعتـسا  نامیاھییاناوت ، ام  تسا ؛ الاب  رایـسب  روشک  یاھتیفرظ 

یورین ظاحل  زا  مھ  نامروشک ، اـم  تسا . روشک  یهوقلاـب  یاـھییاناوت  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  اـب  نیا  تفرگ ، دـھاوخ  ماـجنا  اـھراک  نیا  مییوگیم  اـی  دریگب  ماـجنا  دـیاب  اـھراک 

 - یناـسنا یورین  ظاـحل  زا  دوـشیم . بوـسحم  دـنمتورث  یاـھروشک  وزج  نوگاـنوگ - تاـناکما  ینیمزیور و  ینیمزریز ، یاـھورین   - یعیبـط یاـھورین  ظاـحل  زا  مھ  یناـسنا ،

اھنیا هک  میراد  یھاگـشناد  لیـصحتلاغراف  نویلیم  هد  دودـح  ام  نیا ، رب  یهوالع  تسا ؛ روشک  یارب  یمیظع  تورث  کـی  وجـشناد ، نویلیم  جـنپ  میدرک - ضرع  هک  روطنیمھ 

کی ینعی  میراد ؛ روشک  رد  دشاب - هتشاد  نس  لاس  لھچ  لاس و  هدزناپ  نیب  ینعی   - دشاب راک  نس  رد  هک  یناوج  نویلیم  ام ٣٣  دنھدب . ماجنا  ار  فلتخم  یاھراک  دنناوتیم 

- نز درم و   - راک ناوت  یاراد  ناسنا  ییاراک ]  ] نامز نیرتھب  نف ، لـھا  رظن و  لـھا  ی ] هدیقع  ] قبطرب دـنک . راک  دـناوتب  هک  تسا  ییاناوت  نیا  یاراد  هک  میتسھ ]  ] ناوج روشک 

هک دـنراد ، رارق  نینـس  نیا  رد  روـشک  تیعمج  زا  نوـیلیم  تسا و ٣٣  بوخ  رایـسب  هللادـمحب  نامعـضو  روـشک  رد  تھج ، نیا  زا  اـم  تسا و  لاـس  لـھچ  لاـس و  هدزناـپ  نیب 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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تیعمج هک  مدرک  ضرع  یتقو  کی  نم  میتسھ . هتفرـشیپ  ایند  رد  مھ ]  ] ینیمزریز عبانم  رد  دننک . لمح  ناشدوخ  شود  رب  ار  نیگنـس  یاھراب  دنناوتیم  دننک ، راک  دنناوتیم 

جنپ یـضعب  تسا ، مدص  هس  یـضعب  تسا ، مدص  ود  یـضعب  تسا ؛ رتشیب  مدـص  کی  زا  ام  یلـصا  عبانم  ی  همھ ابیرقت  اما  تسا  ایند  تیعمج  مدـص  کـی  دودـح  رد  روشک 

ایند رد  مھ ، یور  رب  زاگ  تفن و  عبانم  ظاحل  زا  ام  هک  متفگ  لبق - لاـس  ود  یکی   - لاـس لوا  یهسلج  نیمھ  رد  تسا . زاـب  نامتـسد  عباـنم ، ظاـحل  زا  اـم  ینعی  تسا ؛ مدـص 

هب یرامآ  اریخا  میراد . رارق  لوا  یهجرد  رد  ام  هک  متفگ  میتسھ ،] ام   ] مھ یور  رب  زاگ  تفن و  عبانم  ظاحل  زا  ایند  یهمھ  رد  روشک  نیرتدنمتورث  روشک و  نیرتھب  ینعی  میلوا ؛

ام ردق  هب  ایند  رد  یروشک  چیھ  زاگ ، صوصخرد  و  درادن ، زاگ  تفن و  ام  روشک  ردق  هب  یروشک  چیھ  ینعی  میلوا ، ایند  رد  مھ  زاگ  اھنت  ظاحل  زا  ام  هک  دش  مولعم  دنداد و  هدنب 

لاثما اکیرمآ و  رگهطلـس ، یاھتردـق  ینعی ]  -] ام نانمـشد  هک  تسین  دوخیب  تسا ؛ یدـنمتورث  روشک  روشک ، نیا  بخ  تسا . یژرنا  مھم  عبانم  زا  یکی  زورما  هک  درادـن  زاـگ 

ار وزرآ  نیا  دش و  دھاوخن  هدروآرب  وزرآ  نیا  تسا و  اھنآ  یگشیمھ  یزورآ  نیا  هتبلا  دنروایبرد . هطلـس  ریز  ار  روشک  نیا  دنھاوخیم  روشک و  نیا  هب  دنا  هتخود عمط  مشچ  نآ -

. درب دنھاوخ  روگ  هب  اعطق 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھ مدرم  هب  دـنریگب ، میمـصت  میاهتفگ - اـھراب  هک  تسا  یفرح   - منکیم ضرع  ار  نیا  دنتـسھ  یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  دزماـن  هک  یمرتـحم  ناـیاقآ  نیا  یهمھ  هـب  نـم 

اھزرم نیا  زا  نوریب  هب  ناـشھاگن  اـھهرگ ، ندرک  زاـب  یارب  یداـصتقا ، یهعـسوت  یارب  روشک ، روما  تفرـشیپ  یارب  هک  دـنھدب  مھ  لوق  دـنیوگب ، مھ  ناـشتاغیلبت  رد  دـنیوگب ،

هنالقاع و یزیرهمانرب  اھتیفرظ ، نیا  زا  یهدافتـسا  اھتیفرظ ، نیا  هب  هجوت  تسا ؛ دایز  ام  یاھتیفرظ  تسا ، دایز  ام  یاھییاناوت  دوب . دـھاوخ  تلم  دوخ  هب  هاگن  دوب ، دـھاوخن 

نآ نیا ، دـنکیم ، سویام  ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، و  دـناسرب ؛ ینورد  تخاـس  ماکحتـسا  رادـتقا و  هب  ار  روشک  دـناوتیم  اـھتیفرظ  نیا  زا  یهدافتـسا  یارب  هناربدـم 

. داد دھاوخ  تینوصم  یھلا  قیفوت  هب  یمالسا ، ماظن  تلم و  روشک و  هب  هک  تسا  یزیچ 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد 

نامدوخ تاناکما  یور  رب  ناممـشچ  ام  هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نکل  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  روشک  یارب  ار  یتالکـشم  هتبلا  میرحت  دـندرک ؛ میرحت  ار  ام 

میدرک ادیپ  ار  یلخاد  دوجوم  یاھتیفرظ  میدرک ، هاگن  میدمآ ؛ دوخ  هب  میدش ، میرحت  یتقو  میدوب . لفاغ  اھنآ  زا  میتسنادیمن ، اما ] ، ] میدوب اراد  ار  اھتیفرظ  زا  یلیخ  دـش . زاب 

ظاـحلزا میتسھ ، یوق  یماـظن  ظاـحلزا  میتسھ ، یوق  یـسایس  ظاـحلزا  میتـسھ ؛ یوق  اـم  نمـشد ، تساوخ  نمـشد و  لـیم  مغریلع  زورما  میدرک . هدافتـسا  اـھنآ  زا  و 

تـسا نیا  شیانعم  ینمـشد ؛ همھنیا  دوجو  اب  میرحت ، همھنیا  دوجو  اب  تسا ، لوا  یاھلاس  زا  رتردتقم  رتیوق و  بتارمب  یمالـسا  یروھمج  زورما  میتسھ . یوق  یتینما 

یاھینمشد طقفهن  درک . رتمواقم  ار  ام  نمـشد ، حیرـص  یاھینمـشد  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  عفن  هب  روشک و  عفن  هب  درب ، راک  هب  ام  هیلع  نمـشد  هک  یدنفرت  زا  ام  هک 

رد یندچ  تسد  تروصهب  اھیـضعب  یاھینمـشد  اما ] - ] رگید یاھاج  یـضعب  اکیرمآ و  رد  دنراک  رـس  زورما  هک  ییاھنآ  لثم   - دننکیم ینمـشد  تحارـصب  اھیـضعب  حـیرص ؛

؛ میدـش رتمواقم  یھلا ، تیادـھ  قیفوت و  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  ام  اھینمـشد ، نیا  لباقم  رد  تسا . ینمـشد  مھ  نآ  میدرک ؛ ضرع  البق  ام  هک  تسا ، نیلمخم  شکتـسد 

یاـھهار ناریا  تلم  یھلا ، قـیفوت  هب  زورما  میدـلب . مھ  ار  نمـشد  اـب  یهلباـقم  یاـھهار  میرتیوـق . لوا  یاـھلاس  زا  بتارمب  زورما  اـم  درک . ادـیپ  شیازفا  ناـمسفنهبدامتعا 

نمـشد و زا  میراد ، رتشیب  مھ  تاناکما  دننکیم ؛ دروخرب  هک  نمـشد ، اب  دننک  دروخرب  دیاب  روجهچ  دـننادیم  دـندلب ، نیلوئـسم  تفرگ ؛ دای  ار  نمـشد  یاھدـنفرت  اب  یهلباقم 

. میرادن یسارھ  چیھ  مھ  نمشد  یاھدنفرت 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

نیا زا  میناوـتیم  اـم  تسا ؛ اـم  راـیتخا  رد  مھ  یرایـسب  یاـھتیفرظ  هک  مینکن  مھ  راـکنا  نـکل  مـینکیمن ، راـکنا  میرادـیمن و  رود  رظن  زا  ار  نـیا  مـیراد ، یناوارف  یاـھدوبمک  اـم 

دھاوخ لیکـشت  یدوزب  هللااشنا  هک  یاهعومجم  نآ  صوصخب   - روشک نالوئـسم  امـش  راگدرورپ . قیفوت  هب  مینک  هدافتـسا  هدشنهدافتـسا ، هدـشنیرادربهرھب و  یاـھتیفرظ 

ماـظن دـینادب . ار  نیا  دـیتسھ ؛ یتـیفرظرپ  ماـظن  نینچ  رادناکـس  داد - دـنھاوخ  لیکـشت  ار  هیرجم  یهوق  تلود و  تئیھ  و  یروـھمج ، مرتـحم  تساـیر  شوـحولوح  رد  دـش 

رب یهیکت  اب  امش  درک . یرادربهرھب  اھنآ  زا  تخانش و  هنادهناد  دیاب  ار  اھدادعتسا  نیا  تسا ؛ دادعتسارپ  ناکمارپ و  تیفرظرپ و  ماظن  کی  ام  زیزع  روشک  یمالـسا و  یروھمج 

روشک دیناوتیم  تسا ، امش  رایتخا  رد  زورما  هک  یونعم  یدام و  یاھهیامرس  هوبنا  اب  یمدرم ، تیامح  اب  یداھج ، راک  اب  تسا - یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا   - یبالقنا تیوھ 

دیربب شیپ  ار 

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

، نمـشد مغریلع  دیاب  ام  تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رد  تردـق  یهیام  رـصنع و  هچرھ  تسا ؛ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  نمـشد ،

تردق یهیام  تسا ، هزرابم  نادیم  اعقاو  دیتسھ ؛ شنایرج  رد  امـش  هک  تسا  ملع  نامھ  یکی  میھدب . شیازفا  یمالـسا  یروھمج  لخاد  رد  ار  تردـق  رـصانع  مینک  یعس 

؛ دنکیم هتبلا  و  دنک ، ادیپ  شیازفا  یعافد  تردق  نیا  زورهبزور  دیاب  دننکیم . ادصورس  هک  ییاھفرح  نیا  اھکشوم و  یهلئـسم  نیمھ  تسا ؛ یعافد  تردق  یکی  تسا . روشک 

نآ نیا و  هب  یگتـسباو  اب  مھ  یداصتقا  تردق  دینکب . مامتھا  یداصتقا  تردق  هب  تسا ؛ یداصتقا  تردق  موس  درک . دھاوخ  ادـیپ  شیازفا  مھ  زورهبزور  ناشمـشچ ، یروک  هب 

ییاپورا ای  یبرغ  مرادـن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نم  مقفاوم ، روشک  رد  اھیجراخ  یاھیراذگهیامرـس  اب  نم  ماهتفگ ، اھراب  ـالاح ، هن  میدـق ، زا  قباـس ، زا  هدـنب  دوشیمن . لـصاح 

رد دامتعا  دروم  نوتـس  نآ  دشاب . دیابن  روط ] ] نیا دزرلب ؛ یپمارت  کی  الثم  یهرعن  اب  تسا  نکمم  هک  دشاب  ینوتـس  هب  دیابن  روشک  داصتقا  یهیکت  اھتنم  تسین ؛ یلکـشم 

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 

. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

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

هب مشچ  دریگب ؛ ماجنا  روشک  ینورد  تیلاعف  یهلیسوهب  تورث  دیلوت  ینعی  ییازنورد  تسا ؛ ییازنورد  یتمواقم ، داصتقا  تایصوصخ  یتمواقم و  داصتقا  یاھتسایس  وزج 

هدنب دنریگب ، ماو  لوپ ، یللملانیب  قودنص  ای  یناھج  کناب  زا  دنتساوخیم  رابدنچ  فلتخم ، یاھتلود  رد  هتشذگ ، یاھلاس  لوط  رد  دشابن . نوریب  هب  نامھاگن  دشابن ، نوریب 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 13 
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یاطخ نیا  میوشب ، هناگیب  لـباقم  رد  دـھعتم  مینکب و  بلط  هناـگیب  زا  اـم  هکنیا  دـنھدب . ماـجنا  ار  راـک  نیا  هک  دـندوب  هدرک  مھارف  ار  تامدـقم  متفرگ ؛ ار  شیولج  متـشاذگن ؛

« ارگنورب ازنورد و   » میاهتفگ ام  هن ، میدنبب ؛ ار  روشک  یاھرد  هک  تسین  نیا  داصتقا  ندوب  ازنورد  یانعم  هتبلا  دشاب . ازنورد  داصتقا  دیاب  تسا ؛ یگرزب 

یزنودنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢٣ ییایسآاراپ  یاھیزاب  رد  ناریا  یشزرو  ناوراک  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

ناـسنا دوجو  رد  دوجوم  ناـھنپ  یاـھتیفرظ  نتخادـنا  راـک  هب  یهدـنھدناشن  هک  تسا  نیا  تسھ ، نازاـبناج  نیلولعم و  یناـمرھق  شزرو  دروم  رد  هک  یـساسا  یهتکن  کـی 

تیفرظ میراد ، ییایفارغج  تیفرظ  مینکیمن ؛ هدافتسا  اھنیا  زا  هک  یلم - یاھتیفرظ   - میراد یدایز  یاھتیفرظ  هک  تسا  نیا  روشک  رد  زورما  ام  گرزب  تالکشم  زا  یکی  تسا .

روـجهمھ زا  میراد ،]  ] تیزکرم یللملانیب و  یاھدـمآوتفر  تیفرظ  میراد ، تراـجت  تیفرظ  میراد ، ینیمزریز  عباـنم  تیفرظ  میراد ، یناـسنا  یورین  تـیفرظ  مـیراد ، یگنھرف 

لح یداـیز  نازیم  هب  مھ  روشک  یداـصتقا  ینونک  تالکـشم  دوشب ، هدافتـسا  رگا  هک  دوشیمن  هدافتـسا  تسرد  هنافـساتم  شیاـھیلیخ  زا  اـما ] ، ] میراد ار  اـھتیفرظ  عاونا 

. دش دھاوخ 

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

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

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

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

. تسا نآ  لاثما  فیعض و 

رد تیلوئسم ، ساسحا  یراک و  طاشن  تردق و  اب  هیھت و  نآ  یاھشخب  یهمھ  یارب  یئارجا  یاھهمانرب  دیاب  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتسایس  تالکشم ، نیا  لحهار 

زا هدافتـسا  اـب  ییارگنورب  تلود ، ندرکن  یرگیدـصت  داـصتقا و  ندرک  یمدرم  نآ ، ندـش  ناـینبشناد  ندـش و  دـلوم  روشک ، داـصتقا  ییازنورد  دوش . مادـقا  یریگیپ و  اـھتلود 

تلود نورد  رد  یداصتقا  یاھهتسناد  رب  طلسم  نموم و  اناد و  ناوج و  یهعومجم  کی  نامگیب  تسا . اھلحهار  نیا  مھم  یاھشخب  دش ، هراشا  نآ  هب  البق  هک  ییاھتیفرظ 

. دشاب یاهعومجم  نینچ  تیلاعف  نادیم  دیاب  ورشیپ  نارود  دنسرب . دصاقم  نیا  هب  تسناوت  دنھاوخ 

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

رھ ار  اھییاناوت  نیا  دـیاب  تسا . یلم  یاھییاناوت  رب  هیکت  طقف  طقف و  میرحت  جالع  تسیچ ؟ شجالع  تسین . ینیـشنبقع  شجالع  اـما  تسا  جـالع  لـباق  اـعطق  میرحت 

دراو ار  نامدوخ  یاھناوج  مینک ، ایحا  ار  اھنآ  مینک و  هیکت  اھنآ  هب  و  تسا - دایز  ام  یاھییاناوت  مھ  اعطق  هک   - میـشاب دـیدج  یاھییاناوت  فشک  لاـبند  میراد ، هگن  میراد  هچ 

میناوتیم مھ  ام ، میراد . للملانیب  تاناکما  مھ  میراد ، نورد  رد  یتاناکما  مھ  ام ، مینک ]. لابند  - ] ییارگنورب ییازنورد و  ینعی   - ار یتمواقم  داصتقا  ناـکرا  مینکب و  نادـیم 

ناتـسود ام  مینک ]. تیلاعف   ] للملانیب یهصرع  ناھج ، یهصرع  رد  میناوتیم  مھ  لخاد ، زا  دشوجب  هریغ  یداصتقا و  یملع ، نوگانوگ  ناوارف  تاناکما  مینک و  دیلوت  لخاد  رد 

ود رھ  رد  ام  تسھ و  مھ  ییارگنورب  تسھ ، مھ  ییازنورد  یتمواقم ، داصتقا  رد  دراد . مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  مینک . راک  میناوتیم  ناتـسود  نیا  اب  میراد ، یبوخ 

اب دـیاب  هتبلا  هک  دـیآیم  شیپ  یدـیدج  یاھتیفرظ  میورب  شیپ  هچ  رھ  تسا و  نایاپیب  اعقاو  نامیاھتیفرظ  میھدـب . ماـجنا  ار  اـھنآ  میناوتیم  هک  میراد  یناوارف  تاـناکما  دروم 

. دیآیم تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم  اب  یعقاو و  ریبدت  اب  دیایب ؛ تسد  هب  اھنیا  یداھج  تیریدم 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

اھمیرحت هکنیا  هب  دینکن  طونم  لوکوم و  اقلطم  ار  یداصتقا  یزیرهمانرب  امـش  ینعی  دز ؛ دنویپ  دـیابن  یجراخ  تالوحت  هب  اقلطم  ار  روشک  داصتقا  روشک ، یداصتقا  لئاسم  رد 

روط نامھ   - ینورد و تاناکما  ساسا  رب  یتسیاب  یداصتقا  یزیرهمانرب  دنامب . لاس  هد  تسا  انب  اھمیرحت  هک  دیراذگب  نیا  رب  ار  ضرف  هن ، دنک ؛ ادیپ  شھاک  ای  دوشب ، فرطرب 

روج نالف  روشک ، نالف  تاباختنا  هچنانچ  رگا  مییوگب  ام  دینک  ضرف  الثم  هک  تسین  تسرد  نیا  دریگب . ماجنا  ندرک ، هیکت  یلخاد  یاھتیفرظ  هب  ییازنورد و  میتفگ - اھراب  هک 

هب هجوت  اـب  روشک ، ینورد  لـئاسم  هب  هجوت  اـب  ار  روشک  یداـصتقا  یهماـنرب  یتسیاـب  اـم  دوشب . دـھاوخیم  روج  رھ  اـجنآ  تاـباختنا  ریخن ، هن  دوشیم ؛ روج  نیا  ـالثم  دـش ،

. یجراخ تالوحت  هب  مینک  طونم  ار  یداصتقا  لئاسم  ام  هک  تسا  یدربھار  یاطخ  کی  اعقاو  مینک ؛ یزیرهمانرب  نامدوخ  تاناکما 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هچ ام  یهرابرد  نارگید  مینیبب  میـشاب  رظتنم  هشیمھ  هک  تلاح  نیا  زا  درک . جراخ  نوریب  هب  هاگن  یراظتنامشچ و  تلاح  زا  ار  هعماـج  هک  دوب  نیا  تلود  نیا  رگید  قیفوت  کـی 

دیاب الاح  هکنیا  دوشیم . دراد  راک  هدش ، هیکت  اھنآ  یور  هدش ، هداد  تیمھا  روشک  لخاد  یاھتیفرظ  هب  هدش ؛ جراخ  دننکب  دنھاوخیم  راک  هچ  دنریگیم ، میمـصت  هچ  دنیوگیم ،

نیا تسا ؛ رضم  روشک  یارب  یلیخ  نیا  دوشب ، لح  ام  تالکشم  ات  دوشب  زاب  اج  نالف  زا  دیاب  هرگ  نالف  ای  دوشب  لح  نامتالکـشم  ات  مینک  رارقرب  طابترا  روشک  نالف  اب  امتح 

. هدش هتساک  یدایز  نازیم  هب  امش  تلود  رد  دمحلا  نیا  هک  تسا  یدب  زیچ  نتشاد ، هگن  نارگید  راظتنا  رد  روشک و  ثداوح  ندرک  یطرش 

« ازنورد تیفرظ   » 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 14هاگياپ  هحفص 14 
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