
بالقنا  / ١٢/١۶/١٣٧۵ ربھر  اب  جح  نارازگراک  رادید 

بھاذم اھتلم و  اھتیموق ، نایم  نانآ  هنانکفاهقرفت  تاکیرحت  دنکیم و  ادیپ  طابترا  رابکتسا  ثیبخ  یدایا  اب  تیاھن  رد  دوش ، هدھاشم  مالسا  یایند  رد  هک  یاهقرفت  لماع  رھ 

. دنناوخیم رفاک  ار  نانآ  دننکیم و  ریفکت  ار  رگید  یخرب  نیملسم  زا  یخرب  رابکتسا  یدایا  یحارط  ریبدت و  قیوشت ، لوپ ، اب  هک  تسا  هدیسر  ییاج  هب  نونکا  یمالسا 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ریفکت ار  ییهدـع  دـنوشیم ؛ هجاوـم  نیملـسم -  نینموـم و  اـب  یتـح  اـیند -  یهمھ  اـب  دوـخ  یهتفرگ  سوـبع و  یهرھچ  اـب  هک  دنتـسین  یناـسک  یمالـسا  یرادـیب  رھظم 

الـصا هک  تسا ، کوکـشم  تدشب  اھنیا  دوجو  دنھدیم . رارق  مجاھت  دروم  تسردان  یاھهناھب  هب  ار  ییهدع  ییارگهفیاط ، اب  ار  ییهدع  ییارگموق ، اب  ار  ییهدـع  دـننکیم ؛

مھ ار  لفاغ  مدآ  رفن  راھچ  دننکیم ؛ تیلاعف  روطنیا  دـنراد  هک  دـناسیلگنا  اکیرما و  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھسیورـس  لماوع  نامھ  عقاو  رد  ای  دنتـسھ  یناسک  نینچ 

. درک راکنا  ار  نآ  دوشیمن  هک  تسا  یتیعقاو  مھ  نیا  دناهدرک . ناشدوخ  تیلاعف  شوختسد 

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب راعش  نیا  اب  اھناملسم  یهمھ  دننک و  هیکت  هطقن  نیا  یور  ام  نادنمرنھ  ارعش و  ناگدنـسیون ، یگنھرف ، یملع و  ناگبخن  نارادمتـسایس ، تسا ؛ یلـصا  یهطقن  نیا ،

تما رـسارس  رد  اھلد  دـننکن . جراـخ  نید  یهزوح  زا  ار  رگیدـکی  دـننکن و  ریفکت  ار  رگیدـکی  دـننکن ، مھتم  ار  رگیدـکی  دـنریگن ، رظن  رد  ار  فـالتخا  دروم  دراوم  دـنوش . کـیدزن  مھ 

. میراوگرزب نآ  قشاع  هتخابلد و  ام  یهمھ  دنکیم ؛ ادیپ  توارط  ربمغیپ  قشع  هب  ربمایپ و  دای  هب  یمالسا ،

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  هللایلا  ابرقتم  دنراد و  رارق  مھ  لباقم  رد  هعیـش  ینـس و  ناردارب  زا  یناسک  رگید ، یاھروشک  زا  یخرب  رد  قارع ، رد  زورما  دتفایم . دراد  یقافتا  هچ  قارع  رد  دینیبب 

هک ار  یروشنم  دینک و  یلمع  ار  یمالسا  تدحو  دییایب  تسین . مالسا  زا  هک  اھنیا  هدرک ؛ قیرزت  اھنیا  نایم  رد  ار  لطاب  یاھهزیگنا  نیا  یسک  هچ  ارچ ؟ دننکیم ! ینمـشد 

شالت نآ  ندرک  یلمع  یارب  دننک و  قیدصت  دییات و  ار  نآ  مالسا  یایند  صالخا  اب  یسایس  ناگتسجرب  یهمھ  مالسا ، یایند  نارکفنـشور  یهمھ  مالـسا ، یاملع  یهمھ 

. دنشاب مھ  اب  ناردارب  ات  دنک ؛ ریفکت  تسا ، رگید  حانج  کی  رد  ای  بھذم  کی  رد  هک  ار  دیحوت  یهملک  هب  ملکتم  دنکن  تئرج  یناملسم  رگید  ات  دینک ، هیھت  دننک ،

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دننک و دوخ  نایم  تافالتخا  مرگرس  ار  ناناملسم  هک  دننآ  یپ  رد  گنردیب ، همیسارس و  شالت  لوپ و  فرـص  اب  نانآ  تسا . فالتخا  شتآ  نتخورفا  اھهلیح  نیرتدمآراک  زا  یکی 

. دنزادنیب رگیدکی  ناج  هب  ار  ام  اھبصعت ، اھیمھفجک و  اھتلفغ و  زا  یریگهرھب  اب  رگید  راب 

اب هک  نانآ  دـننکیم ؛ ریفکت  یھاو  یاھهناھب  هب  ار  نیملـسم  زا  یمیظع  یاـھھورگ  هنادونع  هک  ناـنآ  تسا . یخیراـت  یھاـنگ  مالـسا ، یاـیند  رد  زیگناهقرفت  تکرح  رھ  زورما 

تـشپ زا  دندش ، یمالـسا  تما  یدنلبرـس  یهیام  هک  نانبل  یهتـشذگ  ناج  زا  یاھناوج  هب  هک  نانآ  دننکیم ؛ تناھا  نیملـسم  زا  یئاھهقرف  تاسدـقم  هب  لطاب ، یاھنامگ 

رد یمدرم  ناملـسم و  تلود  تسکـش  یارب  هک  نانآ  دنیوگیم ؛ نخـس  یعیـش  لالھ  مانب  یموھوم  رطخ  زا  اھتـسینویھص  اکیرما و  دـماشوخ  یارب  هک  نانآ  دـننزیم ؛ رجنخ 

دننادن هچ  دننادب و  هچ  دنھدیم .. رارق  راشف  ریز  وسرھ  زا  تسا  نیطـسلف  تلم  بختنم  بوبحم و  هک  ار  سامح  تلود  هک  نانآ  دننزیم ؛ نماد  ار  یـشکردارب  ینماان و  قارع 

. تسناد دھاوخ  رادغ  نمشد  نارودزم  ار  نانآ  درک و  دنھاوخ  دای  ترفن  اب  نانآ  زا  هدنیآ  یاھلسن  مالسا و  خیرات  هک  دنوریم  رامش  هب  ینامرجم 

مخ  / ١٠/١٨/١٣٨۵ ریدغ  دیعس  دیع  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دینیبب دـنوشیمن . یـضار  مھ  یـشکردارب  زا  رتمک  هب  تسا ؛ یـشکردارب  تسا ، بصعت  داجیا  تسا ، فالتخا  داجیا  نمـشد ، یهشقن  هک  دـننادب  مھ  ننـست  لھا  ناردارب 

کی اج  رھ  دسرب ، ناشتـسد  اج  رھ  هفوک ، دجـسم  نییرکـسع ، نیماما  رھطم  مرح  اثارب ، دجـسم  هعیـش ، دجـسم  دننکیم ! هچ  قارع  فلتخم  یاھرھـش  دادـغب و  رد  نالا 

ار اھنآ  دراد  نمـشد  دـھاوخیم . نمـشد  ار  نیا  دـنناسریم . لتق  هب  ار  یھانگیب  یاـھناسنا  دـننکیم و  تسرد  تاراـجفنا  اـجنآ  دناهعیـش ، اـھنآ  دـننکیم  رکف  هک  یعمج 

هک دنرادن  یربخ  مھ  ناشماظنهدایپ  لماوع و  ولو  دنتسھ ، یریفکت  یطارفا و  یاھھورگ  نیا  رس  تشپ  لیئارسا  اکیرما و  یسوساج  یاھـسیورس  دنکیم ؛ یلام  یهیذغت 

. دنشاب هجوتم  رادیب و  یتسیاب  مھ  اھنآ  اذل  دھاوخیم . اکیرما  ار  نیا  دننادیم . ناشیاسور  اما  تسیچ ؛ هیضق  رس  تشپ 

، اھداوساب اھناوج ، صوصخب  مالـسا ، یایند  یهمھ  رد  تسا . هتفرگ  یاهزات  ناج  کی  یمالـسا ، یالاو  یاھـشزرا  هب  یبایتسد  تمـس  هب  تکرح  یمالـسا و  یرادـیب  زورما 

. تسین هسیاقم  لباق  لبق  لاس  لھچ  یس ، اب  یمالـسا ، یاھـشزرا  تیمکاح  مالـسا و  هب  ناشلیم  مدرم ، یهماع  یهمھ  هدیمھف و  یهقبط  اھوجـشناد ، اھیھاگـشناد ،

، مالسا یایند  رد  یمومع  تکرح  نیا  یمالسا ، یرادیب  نیا  دنراذگن  دننک . دوبان  ار  نیمھ  دنھاوخیم  دنسرتیم ؛ نیمھ  زا  مھ  اھنآ  تسا . هدش  عورش  یمالـسا  یرادیب 

لوغـشم رگیدکی  اب  بصعت  اب  فرط  ود  هک  یتقو  یبھذم  یاوعد  رد  ینـس . هعیـش و  نتخادنا  مھ  ناج  هب  زا : تسا  ترابع  هک  دوشب  یثنخ  نمـشد  یهشقن  یهلیـسو  هب 

ناشنارکفنـشور و صوـصخب  دـنراذگن ؛ دونـشیمن . یـسک  رگید  مـھ  ار  یقطنم  یاـھفرح  دـش . دـھاوخ  لامدـگل  یقطنم  یاـھفرح  زا  یرایــسب  دـنوشیم ، لدـج  ثـحب و 

. میاهتفگ ررکم  میتسھ و  شلابند  ام  هک  ار  یداحتا  نیا  دننک  نالعا  دننک و  تحیصن  دنشاب ، بقارم  ناشیاملع 

عیشت  / ١٠/٢۵/١٣٨۵ ننست و  لھا  یاملع  یشیدنامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زا ار  ناناملـسم  زا  یمیظع  تیعمج  اوقت ، نودـب  تقیقح ، مھف  مھف ، نودـب  هک  یناسک  نآ  میـشاب . بقارم  نامدوخ  مینک و  رادـیب  رایـشھ و  ار  نامدوخ  مدرم  یتسیاب  اـم 

، تسھ مھ  تثابخ  اھنآ  رد  هچرگا  تسا ، ینادان  اھنیا  یارب  تفص  نیرتبسانم  اتقیقح  نادان -  یریفکت  یاھهورگ  نیا  دننکیم  ریفکت  دننکیم ، جراخ  دننادیم ، جراخ  نید 

نیذلا هدئفا  هیلا  یغصتل  و   » ام مدرم  هک  میناسرتب  اھنیا  زا  ار  مدرم  مینک ؛ داشرا  میناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  ام  یتسیاب  ار  اھنیا  تساھنیا -  تیـصوصخ  نیرتمھم  تلاھج  اما 

تبقارم دیاب  ام  دنوشیم . نانمشد  یاھفرح  نیا  بوذجم  تفرعم ، فعض  رطاخ  هب  نامیا ، فعض  رطاخ  هب  اھیـضعب  نوفرتقم » مھ  ام  اوفرتقیل  هوضریل و  هرخالاب و  نونمویال 

هب دناوتیم  اتقیقح  مالسا  یایند  تقو  نآ  دش ، لصاح  تدحو  نیا  رگا  هک  تسالعا  فدھ  کی  مالسا ، یایند  تدحو  زورما  تسا . ینیگنس  یهفیظو  املع ، یهفیظو  مینک .

. دننک کمک  دیاب  اھتلم  مھ  دننک ، کمک  دیاب  اھتلود  مھ  دنکب . مھ  ار  راک  نیا  دناوتیم  دنک ؛ ادیپ  تسد  یمالسا  ماکحا  هب  لمع  لماک و  تزع 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار یمالسا  تدحو  روشنم  دننیشنب و  مالـسا  نارکفنـشور  املع و  دنوشب . دحتم  مھ  اب  دیاب  تسا ؛ داحتا »  » یوراد مالـسا ، یایند  زورما  یارب  یلـصا  یوراد  یلـصا ، جالع 

هب مھتم  ار  ناناملـسم  زا  یریثک  تعامج  هنادازآ  دناوتن  یمالـسا ، یهقرف  نآ  ای  نالف ، ای  نیا ، هب  یهتـسباو  بصعتم  مھفجک  مدآ  نالف  ات  دننک  هیھت  یروشنم  دـننک ؛ میظنت 

ار راک  نیا  امـش  رگا  دـنکیم . هبلاطم  یمالـسا  یاملع  یمالـسا و  نارکفنـشور  زا  زورما  خـیرات ، هک  تسا  ییاـھراک  وزج  روشنم  یهیھت  دـنک . ریفکت  دـنک ؛ مالـسا  زا  جورخ 

. درک دنھاوخ  هذخاوم  امش  زا  دعب  یاھلسن  دینکن ،

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 1 
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لاس هد  نیا  رد  دینیبب  دیریگب ، رظن  رد  ار  هلاس  هد  عطقم  کی  امـش  دننکیم ، تکرـش  لاس  رھ  جح  رد  هک  یمیظع  لیخ  نیا  رد  تسا . تصرف  کی  یمالـسا  تما  یارب  جح 

، یمالسا داحتا  یادن  رگا  دننکیم . تکرش  فلتخم -  قئالس  یاراد  داوسمک ، داوساب ، درم ، نز ، ملاع -  قطانم  یهمھ  زا  اپورا ، زا  ایـسآ ، زا  اقیرفآ ، زا  ناسنا  نویلیم  دنچ 

، تسا ینس  یکی  دوشیم . گنرمک  فالتخا  یاھهیام  نیا  یهمھ  رگید  دتفایم . یمیظع  قافتا  هچ  دینیبب  امش  دشاب ، مکاح  هعومجم  نیا  رب  یمالـسا  ی  اوقرفتال » «و 

هب یعیبـط  روط  هب  هک  تسا  فلتخم  یاـھتداع  فلتخم ، یاھبھذـم  فـلتخم ، یاـھهقف  فـلتخم ؛ قرف  ینـس  نیب  رد  فـلتخم ، قرف  هعیـش  نیب  رد  تسا ؛ هعیـش  یکی 

. دنکیم هدرشف  مھرد  دنکیم ، کیدزن  مھ  هب  دنکیم ، عمج  جح  نابرھم  تسد  نیا  ار  اھنیا  یهمھ  دماجنایم . یئادج 

باطخ طقف  نیا  تسا . همھ  هب  باطخ  نیا ، فاکش . فالتخا و  یارب  دنک  تسرد  یرازبا  تدحو ، یهلیسو  نیا  زا  یـسک  هک  تسافج  ردقچ  منزب . یاهیـشاح  نم  اجنیا  الاح 

، اـھناوراک نیلوئـسم  جـح -  نیلوئـسم  تسا . همھ  هب  باـطخ  تسین ؛ دـھدب ، مانـشد  ار  امـش  تاسدـقم  دتـسیاب و  هنیدـم  رد  هـک  بـصعتم  یفلـس  یریفکت  درف  نآ  هـب 

دناوـتیم هک  ار  یئاـھزیچ  نم  دـننکن . درد  هنیک و  زا  رپ  رگیدـکی  زا  ار  اـھلد  دـننکن و  تسرد  هقرفت  یارب  یرازبا  تدـحو ، یهلیـسو  نیا  زا  هک  دنـشاب  بقارم  جـح -  نویناـحور 

ینس لد  دنکیم ؛ هنیک  زا  رپ  دوخ  یهعیش  ریغ  ناملسم  ردارب  هب  تبسن  ار  هعیش  لد  هک  تسا  یزیچ  هچ  دینیبب  دینک ، رکف  ناتدوخ  مرمـشیمن ؛ دوش ، یئادج  یهلیـسو 

یهلیـسو مایتلا ، یهلیـسو  هک  ار  جـح  رانک و  دـیزادنیب  دیـشکب ، نوریب  ار  اـھنیا  تسا ، یچ  اـھنیا  دـینیبب  دـنکیم ؛ ضغب  زا  رپ  دوخ  یهعیـش  ناملـسم  ردارب  هب  تبـسن  ار 

نیا نتخانـش  داد . رارق  دیابن  ندرک  داجیا  ضغب  یهلیـسو  ندرک ، ادج  یهلیـسو  سکعب ، تسا ، مالـسا  یایند  رد  اھمزع  اھتین و  اھلد و  یزاسناسکی  یهلیـسو  تدـحو ،

. تسین یخوش  اھنیا  دبلطیم . تقد  یلیخ  یرایشوھ و  یلیخ  هلئسم  نیا  قیداصم  هلئسم و 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

فرح دنراد  نمـشد  نتم  زا  ناشدوخ  ای  دننمـشد ؛ لماوع  اھنیا  هک  دینادب  دنتـسھ ؟ اھیک  دننزب ، مھ  هب  ار  ناریا  تلم  تدحو  دـنھاوخیم  هک  یناسک  نآ  دـینیبب  دـینک  هاگن 

مھ هب  ار  یلم  تدحو  دھاوخیم  بھذم ، یهناھب  هب  دھدیم و  رـس  ار  ینـس  هعیـش و  نیب  یهقرفت  یادـن  هک  یـسک  نآ  درادـن . درگرب  ورب  دننمـشد ؛ تشگنارـس  ای  دـننزیم ،

ربخیب یهراچیب  مدرم  نیا  زا  یلیخ  دننادیمن . ناشدوخ  دننمشد و  رودزم  اھیـضعب  یھاگ  دنادن . هچ  دنادب ، هچ  تسا ؛ نمـشد  رودزم  ینـس ، هچ  دشاب و  هعیـش  هچ  دنزب ،

رد روجکی ، ناتـسناغفا  رد  روجکی ، قارع  رد  دـنھدب -  ماجنا  یتسیرورت  یاھلمع  اجنآ  اـجنیا و  رد  دـنورب  اـت  دـنوشیم  هیذـغت  یتفن  یاـھرالد  یهلیـسوب  هک  یباـھو  یفلس و 

رودزم مھ  وا  دھدیم ، مانشد  دنکیم و  تناھا  تنس  لھا  تاسدقم  هب  دوریم  هک  مھ  یعیـش  درم  نآ  دننمـشد . رودزم  هک  دننادیمن  روجکی -  رگید  طاقن  رد  روجکی ، ناتـسکاپ 

، دنلفاغ هعیـش -  نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  ناتـشگنارس -  نیا  زا  یـضعب  دننانمـشد . یلـصا  لماوع  منکیم : ضرع  نم  دنکیم . هچ  هک  دنادن  ولو  تسا ، نمـشد 

ینارنخـس هعمج  زامن  رد  نیبنشور  ملاع  کی  یدرک ، یهقطنم  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  دننکیم . راک  دـنراد  نمـشد  یارب  دـننادیمن  دـننکیم ؛ راکچ  دـنمھفیمن  دـننادیمن و 

دراو وا  لد  رد  ار  ینـس  یهنیک  ضغب و  هعیـش ، شیپ  دـنیآیم  هک  یناـسک  نآ  هللاو  تفگ  تسا -  هتـشذگ  اـھلاس  نوچ  تسا ، منھذ  هب  روـجنیا  دروـخ  -  مسق  مناـمگ  درک .

اب دنراد ؛ تسود  ار  ینس  هن  دنراد ، تسود  ار  هعیش  هن  ینس ؛ هن  دنتسھ ، هعیـش  هن  اھنیا  دننکیم ، دراو  وا  لد  رد  ار  هعیـش  یهنیک  ضغب و  ینـس ، شیپ  دنوریم  دننکیم و 

ینس دنادیم ؛ رفاک  ار  هعیش  یفلس ، یباھو و  تعامج  نیا  زورما  دنمھفیمن . ارچ  هک  تسا  فسات  یهیام  نیا  دنمھفیمن و  ناشاھیلیخ  دننادیمن ؛ هتبلا  دننمـشد . مالـسا 

رـسارس رد  هعیـش  مدرم  یهمھ  دریگیم ؟ همـشچرس  اجک  زا  طلغ  رکف  نیا  دنادیم ! رفاک  مھ  ار  یرداق  ینافرع و  یاھهقیرط  وریپ  ینـس  دنادیم ؛ رفاک  مھ  ار  تیب  لھا  بحم 

تیب لھا  هب  اھنیا  ینافرع  یاھهقیرط  دـنتیب ؛ لھا  رادتـسود  بحم و  اھنیا  هک  یزکرم -  یئاقیرفآ  یاـھروشک  رد  یکلاـم  اـی  اـقیرفآ ، لامـش  رد  یعفاـش  ینـس  مدرم  اـیند ،

! دنرفاک اھنیا  تھج  نیا  هب  دنھدیم ؛ رارق  سیدقت  دروم  ار  نیسحلاسار  دجسم  دنراذگیم و  مارتحا  هرھاق  رد  یلع  نب  نیـسح  دقرم  هب  نوچ  ارچ ؟ دنرفاک ؛ دوشیم -  یھتنم 

؟ تسا یرکف  هچ  رکف ، نیا  تسا ! رفاک  مھ  وا  دشاب ، هتـشاد  طابترا  یدـنبشقن  ای  یرداق  یهقیرط  اب  رگا  مھ  یناویرم  یجدننـس و  یزقـس و  ینـس  تسا ؛ رفاک  هک  هعیش 

میراد و غارس  مھ  ار  نیا  ضرغ -  یور  زا  یھاگ  ای  تلفغ ، ینادان و  یور  زا  هک  مھ  یاهعیش  نآ  هب  دوشب ؟ داجیا  فالتخا  ناملـسم  ناردارب  نیب  موش  طلغ و  رکف  نیا  اب  ارچ 

تنس لھا  تاسدقم  هب  دننک -  فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دنراد  تیرومام  هکلب  تسین ، ینادان  یهلئسم  ناشهلئـسم  طقف  هک  میـسانشیم  نایعیـش  نیب  زا  مھ  ار  یدارفا 

. تسا ینوناق  فالخ  تسا و  یعرش  مارح  هورگ  ود  رھ  راتفر  منکیم : ضرع  دنکیم ، تناھا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

زورما هک  یئاھروشک  نآ  رد  هچ  هقطنم -  یاھتلم  تکرح  هللااشنا  درک و  دـنھاوخ  لابند  ار  هار  نیا  دنتخانـش ، ار  ناشدوخ  تردـق  یتقو  دـندش ، رادـیب  یتقو  هرخالاب  اـھتلم 

تاکرح بقارم  دیاب  اھتنم  دش ، دنھاوخ  زوریپ  اھروشک  نیا  رد  مدرم  دیسر . دھاوخ  یزوریپ  هب  دراد -  دوجو  تاکرح  نیا  اھنآ  رد  هوقلاب  هک  یئاھروشک  نآ  هچ  تسھ ، تکرح 

ناریا نوچ  صوصخب  دناهقرفت . داجیا  یپ  رد  نانمشد  یمالسا ، یاھروشک  ریاس  رد  اقیرفآ و  لامش  رد  سنوت ، رد  مھ  رصم ، رد  مھ  زورما ، دنشاب . نانمشد  یهنانکفاهقرفت 

دوخ لخاد  رد  یتح  یبھذم . یاھهلصاف  یموق ، یاھهلصاف  دنزادنیب ؛ هلـصاف  اھروشک  یمالـسا و  ناریا  نیب  دنھاوخیم  تسا ، رابکتـسا  لباقم  رد  تکرح  نوناک  یمالـسا 

رگیدکی اب  رـصم  مدرم  نیب  فلتخم  یاھهناھب  هب  دننکیم  شالت  اھنیا  یباھو و  یریفکت و  یاھهورگ  نیا  زا  یناسک  رـصم  رد  زورما  دـننک . داجیا  هقرفت  دـنھاوخیم  اھروشک  نیا 

. دوب رایشوھ  اھینکفافالتخا  نیا  لباقم  رد  دیاب  دنزادنیب ؛ فالتخا  مھ 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

بھاذـم ناـیم  مھاـفت  دـینک . تیریدـم  ار  نآ  دیـسانشب و  تیمـسر  هب  ار  اـھتوافت  تسا . یزرم  یاهلیبـق و  یداژن ، یموق ، یبھذـم ، تاـفالتخا  زا  زیھرپ  رگید  مھم  یهیـصوت 

. دنناطیش یهلمع  رودزم و  دننادن ، مھ  ناشدوخ  رگا  دننزیم ، نماد  نآ  نیا و  ریفکت  اب  ار  یبھذم  یهقرفت  شتآ  هک  اھنآ  تسا . تاجن  دیلک  یمالسا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ تنس  لھا  هعیش و  نویناحور  عمج  رد  تانایب 

لوبق مھ  ار  یبھذم  ثحب  نم  درادن -  یلاکشا  چیھ  دننکب ، یبھذم  ثحب  دنھاوخیم  رگا  دشاب ؛ هتشاد  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  راک  شدوخ ، بھذم  دھاوخیم  رگا  یـسک  رھ 

یملع تاسلج  رد  هکلب  مدرم ، یائرم  رظنم و  رد  هن  اھتنم  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دننیـشنب  دـننکب ، نف  نابحاص  نیب  املع و  نیب  یبھذـم  یملع  ثحب  دـنراد  تسود  رگا  مراد - 

کی اھنیا ، یهمھ  مغریلع  نکیل  درادن ؛ لاکشا  اھنیا  دوشیمن ؛ عناق  ای  دوشیم ، عناق  یکی  ای  دیوگب ؛ ار  شلالدتسا  نآ  دیوگب ، ار  شالدتـسا  وا  دننک ؛ ثحب  مھ  اب  دننیـشنب 

نیا زا  دنراد ؛ ذوفن  دوخ  مدرم  نیب  رد  ینـس  ملاع  دوخ ، مدرم  نیب  رد  هعیـش  ملاع  دراد . یکرتشم  یاھنامرد  هک  تسھ  یکرتشم  یاھدرد  کی  دراد ؛ دوجو  یکرتشم  روما 

. دننک فرطرب  ار  کرتشم  تالکشم  نیا  دننک ، هدافتسا  ذوفن 

. درک جراخ  یمالـسا  طیحم  زا  دیاب  ار  مس  نیا  بخ ، دـنامس . اھنیا  میتسھ ؛ یریفکت  ام  دـنیوگب  هک  دـنرادن  مھ  یئابا  تسا ؛ ریفکت  ناشحالـس  هک  دنتـسھ  یناسک  زورما 

نیمھ نیا  دشاب ؛ نیا  هب  ضیرعت  هک  دیوگب  یزیچ  کی  وا  دشاب ، وا  هب  ضیرعت  هک  دنزب  یفرح  کی  ربنم  رد  ینارنخـس و  رد  نیا  دنک ؛ قیـسفت  ار  وا  یکی  دنک ، ریفکت  ار  وا  یکی 

. دھاوخیم نمشد  هک  دوشیم  یزیچ 

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

یاھبالقنا نایم  رد  ینالقع » لدتعم و  یارگلوصا  مالـسا   » یوگلا ات  دش  دـھاوخ  هدـش و  داھنـشیپ  امـش  هب  برغ  یوس  زا  کیئال » مالـسا   » و یریفکت » مالـسا   » یوگلا ود 

. دینک فیرعت  تقدب  هرابود و  ار  تاملک  دوشن . تیوقت  هقطنم 

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداـتفا  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد  »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

یگمھ دـشاب ، یگدزبرغ  یفن  تعیرـش و  ایحا  تافارحنا و  تافارخ و  اب  هزرابم  لیـصا و  یاھـشزرا  هب  یرادافو  تنـس و  باـتک و  رد  یئارگلوصا  یاـنعم  هب  رگا  یرگیفلـس » »

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 2 
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ندـمت رکفت و  ناـکرا  هک  تینـالقع -  تحامـس و  یئارگون و  اـب  دوش ، همجرت  یمالـسا  بھاذـم  اـی  ناـیدا  ناـیم  تنوـشخ  رجحت و  بصعت و  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ یفلس 

. دش دھاوخ  ینیدیب  مزیرالوکس و  جیورت  ثعاب  دوخ  دوب و  دھاوخن  راگزاس  دنایمالسا - 

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

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

مالـسا نادنزرف  رورت  ریفکت و  حرط  هب  لیدبت  ار  تمواقم  داھج و  یهلداعم  دنھاوخیم  لیئارـسا  اکیرما و  یربھر  هب  قافن  رفک و  ناروطارپما  مالـسا و  نانمـشد  رگید  یوس  زا 

یدام و تاردقم  یمامت  رب  هار  نیا  زا  دوخ  لایخ  هب  دننک و  لیمحت  مالسا  ناھج  رب  ناملسم  یاھتلم  یلوغشملد  هباثم  هب  ار  ینس  هعیش -  گنج  مالک ، کی  رد  هدومن و 

. دنوش طلسم  مالسا  ناھج  یونعم 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. تسین راگزاس  اھنیا  ندمت و  لوحت و  تفرشیپ و  اب  یمالسا  تعیرش  هک  دننک  دومناو  دندرک  یعس  دشاب . روحم  دیاب  مالسا  تعیرش  مالسا و  رکف  دشاب . روحم  دیاب  مالسا 

دناهتـسناوت داھتجا  تردق  مدع  دومج و  عاجترا و  رجحت و  یهیحور  اب  هک  یناسک  دنتـسین  مک  مالـسا  یایند  رد  هتبلا  تسا . راگزاس  الماک  ریخن ، تسا ؛ نمـشد  فرح  نیا ،

؛ میراد لیبق  نیا  زا  یمالسا ، یاھروشک  نیا  زا  یخرب  رد  نامدوخ ، فارطا  رد  ام  دنیاھنآ . تمدخ  رد  اما  دنناملسم ، اھنیا  دننک . تابثا  نییبت و  یوحن  هب  ار  نمشد  فرح  نیا 

لام مالـسا  تسایند ، یهشیمھ  لام  مالـسا  دـنکیمن . هدـھاشم  اھنآ  رد  ناـسنا  یمالـسا ، فراـعم  زا  ون  مھف  ون ، هاـگن  ون ، رکف  هرذ  کـی  اـما  تسا ، ناملـسم  ناشمـسا 

. درک ادیپ  ار  نآ  دیاب  دمھفب ، اھزاین  نیا  هب  ار  مالسا  یئوگخساپ  دناوتب  هک  یرکف  نآ  تسوگباوج . تسا ؛ یرشب  تفرـشیپ  یاھنارود  یهمھ  لام  مالـسا  تساھنرق ، یهمھ 

رد هک  دنیبیم  ناسنا  یئاھتقو  کی  مھ  تیاھن  رد  دنراذگب . ناملسم  مھ  ار  ناشدوخ  مسا  دننک ، قیسفت  ار  نآ  دننک ، ریفکت  ار  نیا  دندلب  طقف  دنرادن ؛ ار  رکف  نیا  اھیضعب 

. تساھفدھ زا  یکی  مھ  نیا  میھدب ؛ رارق  نامدوخ  تیلاعف  روحم  ار  یمالسا  رکف  ار و  یمالسا  تعیرش  تسا ! روخآ  کی  رد  نمشد  نارودزم  رس  اب  ناشرس  یدراوم  کی 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یموق و یبھذم و  یاهقرف و  نینوخ  یاھهضراعم  هب  اھتضھن  نیا  لیدبت  ینکفافالتخا و  دنکیم ، دیدھت  ار  یمالـسا  یرادیب  تضھن  هک  یئاھزیچ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  زورما 

لامـش ات  ایـسآ  قرـش  زا  هتخورفدوخ ، نارادمتـسایس  یتفن و  یاھرالد  کمک  اـب  مزینویھـص ، برغ و  یـسوساج  یاھـسیورس  یوس  زا  نونکامھ  هئطوت  نیا  تسا . یلم 

یراذـگبمب و رورت و  ریفکت و  دـیدھت و  جرخ  دـشاب ، ادـخ  قلخ  یزورھب  تمدـخ  رد  تسناوتیم  هک  یلوپ  دوشیم و  لاـبند  ماـمتھا  دـج و  اـب  یبرعیهقطنم ،  رد  هژیوـب  اـقیرفآ و 

رد اھفالتخا  هب  ندزنماد  دننادیم ، دوخ  ثیبخ  یاھفدھ  عنام  ار  یمالـسا  یهچراپکی  تردـق  هک  اھنآ  ددرگیم . تدـمزارد  یاھهنیک  شتآ  نتخورفارب  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر 

زیواتسد تسا -  ریذپانبانتجا  یعیبط و  هک  ار -  ثیدح  خیرات و  مالک و  هقف و  رد  یرظن  یاھتوافت  دناهتفای و  دوخ  یناطیش  دوصقم  یارب  هار  نیرتناسآ  ار  یمالسا  تما  نورد 

تسد نیا  دھدیم . ناشن  ینـشورب  اھهعجاف  نیا  سپ  رد  ار  نمـشد  تسد  یلخاد ، یاھیریگرد  یهنحـص  هب  هنادنمـشوھ  هاگن  . دناهتخاس داسف  هنتف و  یزیرنوخ و  ریفکت و 

یسایس ینید و  ناگبخن  ناحلصم و  یهفیظو  دزیریم . نیزنب  شتآ ، یور  رب  دنکیم و  یرادربهرھب  ام  عماوج  نایم  رد  اھیرگنیحطـس  اھتیبصع و  اھلھج و  زا  کشیب  رادغ ،

تسا . نیگنس  رایسب  ارجام  نیا  رد 

دیاب دنکانرطخ . یاھهلعـش  نیا  ضرعم  رد  ای  ریگرد  یاهنوگ  هب  نانبل  قارع و  و  یاهنوگ ، هب  ناتـسکاپ  یاهنوگ ، هب  هیروس  یاهنوگ ، هب  سنوت  رـصم و  یاهنوگ ، هب  یبیل  نونکا 

یاهقطنم یاھهناسر  برغ و  تاـغیلبت  میھد . تبـسن  یموق  یتدـیقع و  یاـھهزیگنا  لـماوع و  هب  ار  همھ  نیا  هک  تسا  یـشیدناهداس  دوب . جـالع  یپ  رد  بقارم و  تدـشب 

. دروآیم دیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم  نانمشد  اھتسینویھص و  یارب  ینما  یهیشاح  دنکیم و  دومناو  ینـس  هعیـش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و 

هن و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن  دـننآ . نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادـفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رد ناشیدناهداس  یبھذم  تاساسحا  زا  دناهتـسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانـس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینـس . هورگ  کی  نآ  مالـسا  دض  رالوکـس و  یهضراعم 

. دننک هدافتسا  کلھم  یزورفاشتآ  نیا 

تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

یهثداح نآ ، و  دوب ؛ یدایز  یهدرپ  تشپ  یاھتـسد  زا  یکاح  مھ  دوب ، خـلت  هثداح  دوخ  مھ  هک  داتفا ؛ قافتا  اھزور  نیا  هک  یخلت  یهثداح  کی  هب  منکب  یاهراـشا  تسا  مزـال 

هب تناھا  دوخ  تسا : خلت  هیضق  نیا  یتاھج  زا  دوب . راوگرزب  نیا  رکیپ  هب  تناھا  و  هیلع ) مالـس هللا  هیلع و  یلاعت  ناوضر هللا   ) یدعنبرجح ردقلالیلج ، یباحـص  ربق  بیرخت 

لاس دص  راھچ  رازھ و  زا  دعب  ار  وا  ربق  تسا ، ادخ  هار  رد  دیھش  تسا و  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما نییراوح  زا  تسا و  ربمغیپ  باحصا  ناگرزب  زا  هک  یباحص  کی 

هک تسا  نیا  دراد ، دوجو  هک  یرگید  یخلت  نیا ، رانک  رد  تسا . یزیگنامغ  خلت و  رایـسب  یهثداح  کی  دنھد ، رارق  تناھا  دروم  دـنروایب و  نوریب  ار  وا  رھطم  دـسج  دنفاکـشب ،

یاھهرھچ ناگتـسجرب و  ناگرزب و  زا  لیلجت  دوخ ، یفارخ  هدـنامبقع و  رجحتم و  دـیلپ و  راکفا  اب  هک  دـنوش  ادـیپ  یناسک  یمالـسا  تما  ناناملـسم و  یهعومجم  ناـیم  رد 

ناریو عیقب  رد  ار  مالـسلامھیلع )  ) همئا روبق  ناشناگتـشذگ  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  تسا . یتبیـصم  نیا  اعقاو  دننادب ؛ رفک  دننادب ، کرـش  ار  مالـسا  ردـص  ینارون 

کاخ اب  دـندرکیم ، ناریو  مھ  ار  ربمغیپ  رھطم  ربق  دـندرکیم ، تارج  اھنیا  رگا  دـندرک ، مایق  اھنیا  هیلع  اقیرفآ ، ات  هتفرگ  دـنھ  یهراقهبـش  زا  مالـسا ، یایند  رد  هک  زور  نآ  دـندرک .

وزج ار  نیا  دـننک و  کتھ  دـننک و  ضقن  دـنھاوخب  یروجنیا  ار  ناگرزب  هب  مارتحا  یـشیدنادب ، یاھناسنا  هچ  یدـیلپ ، یهیحور  هچ  یلطاب ، رکف  هچ  دـینیبب  دـندرکیم . ناـسکی 

 - مالسا یایفارغج  قرش  زا  مدرک ؛ ضرع  درک . ضارتعا  اھنیا  هیلع  مالـسا  یایند  رـساترس  دینادب ؛ ار  نیا  دندرک ، ناریو  ار  عیقب  اھنیا  هک  یتقو  نآ  رد  دنرمـشب ! ینید  فئاظو 

. دندش جیسب  اھنیا  هیلع  مالسا ، یایفارغج  برغ  ات  دنھ -  زا 

تمحر بلط  و  لاعتم ، یادـخ  زا  وا  یارب  ندرک  تمحر  بلط  یناسنا و  کی  ربق  رـس  نتفر  دـننکیم ! ار  ثیبخ  یاھمادـقا  نیا  تسا ، شتـسرپ  اھراک  نیا  هکنیا  ناونع  هب  اھنیا 

اب اکیرمآ و  یا  . یآ . یـس سیلگنا و  سنجیلتنیا  یاھتـسایس  تسد  رازبا  دوشب  ناسنا  هک  تسا  نیا  کرـش  تسا ؟ کرـش  یناحور ، یونعم و  یاضف  نآ  رد  دوخ  یارب  ندرک 

! دننادیم کرـش  ار  ناگرزب  هب  مارتحا  دننادیمن ، کرـش  ار  هدنز  تیغاوط  لباقم  رد  یراسکاخ  تیدوبع و  تعاطا و  اھنیا  دنک . هدرزآ  دنک ، رادـمغ  ار  ناناملـسم  لد  لامعا ، نیا 

زا یکی  دـنراد ، رایتخا  رد  مھ  تاناکما  لوپ و  هنافـساتم  یداـم ، عباـنم  زا  یخرب  تکرب  هب  مالـسا  یاـیند  رد  زورما  هک  ثیبخ  یریفکت  ناـیرج  تسا . یتبیـصم  کـی  نیا ، دوخ 

. تسا مالسا  بئاصم 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا ( ١ «.) اوقرفت اعیمج و ال  لبحب هللا  اومـصتعا  و  : » دـنراذگب رگیدـکی  تسد  رد  تسد  دنـشاب ؛ دـحتم  رگیدـکی  اـب  یمالـسا  تما  داـحآ  هک  تسا  نیا  نآرق  تاروتـسد  زا  یکی 

رد مالـسا  هب  نینموم  یهمھ  هب  باطخ  تسا ، یمالـسا  یاھروشک  ناملـسم  یاـھتلم  هب  باـطخ  تسا ، ناریا  تلم  هب  باـطخ  تسا ، اـم  هب  باـطخ  تسیک ؟ هب  باـطخ 

؟ مینکیم لمع  نیا  هب  ام  تسا . ایند  رسارس 

. دننادب یرب  اھنآ  زا  ار  دوخ  دننک ، نعل  دـننک ، ریفکت  ار  رگید  یهدـع  کی  هدـع ، کی  ناناملـسم . نایم  فالتخا  تسا : یرامعتـسا  شزومآ  ینآرق ، شزومآ  نیا  لباقم  یهطقن   

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 3 
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لخاد مھ  اھنآ  دنروخیم ؛ بیرف  یمالسا  یاھتموکح  یمالسا و  یاھتلود  زا  یضعب  هنافساتم  میشابن . مھ  اب  ام  هکنیا  یارب  دھاوخیم ؛ رامعتـسا  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا 

. هتسنادن مھ  یھاگ  هتسناد ، یھاگ  دننکیم ؛ راک  نمشد  یارب  دنروخیم ، ار  نمشد  بیرف  دنوشیم ؛ نمشد  یزاب 

یهناھب هب  روک  مسیرورت  مالسا ، یایند  رد  دینیبب  دیآیم ؛ دوجو  هب  یدسافم  هچ  فالتخا  گنج و  زا  دینیبب  تسا . یروف  یهضیرف  کی  ناناملسم ، نیب  قافتا  داحتا و  زورما   

. دشکیم یتحار  سفن  هچ  بصاغ  یتسینویھـص  میژر  دندروآ ، دوجو  هب  ناناملـسم  ام  نیب  هک  یتافالتخا  نیا  اب  دینیبب  دزادـنایم ؛ هار  هب  یعیاجف  هچ  یبھذـم ، تافالتخا 

ار ام  مشچ  دیاب  اھنیا  دنروآیم . دوجو  هب  یاهثداح  کی  دـننکیم ، تسرد  یاهئطوت  کی  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنھاوخب  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یتقو  رھ 

ناحتما یهنحـص  اجنیا  دنک . زاتمم  نانمـشد  یهدناشنتسد  نامکاح  زا  ار  صالخااب  نامکاح  اسور و  یهرھچ  دیاب  اھنیا  دنک ، رادیب  ار  ناملـسم  یاھتلم  دیاب  اھنیا  دـنک ، زاب 

. تسا

یمالسا بھاذم  ار ، ناملسم  یاھتلم  هک  ینابز  یاهرجنح و  رھ  تسا . نم هللا  قطان  تسا ، یھلا  یهرجنح  دنک ، توعد  مالـسا  یایند  تدحو  هب  هک  یاهرجنح  رھ  زورما   

هدبع دقف  قطان  یلا  یغـصا  نم  . » تسا ناطیـشلا  نم  قطان  دنک ، کیرحت  رگیدکی  هیلع  ار  اھتیبصع  دنک و  کیرحت  رگیدکی  اب  ینمـشد  هب  ار  یمالـسا  نوگانوگ  فیاوط  ار ،

نیعمتـسم ناشدوخ و  دـننزیم ، فرح  سیلبا  نابز  زا  هک  یئاھنآ  سیلبا .» دـبع  دـقف  سیلبا  ناـسل  نع  قطنی  قطاـنلا  ناـک  نا  دـبع هللا و  دـقف  نع هللا  قطاـنلا  ناـک  ناـف 

سئب اھنولـصی و  منھج  راوبلا . راد  مھموـق  اوـلحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدـب  نیذـلا  یلا  رت  مل  ا  . » دـننکیم تکـالھ  راـچد  مھ  ار  ناـشدوخ  دـنربیم ؛ منھج  فرط  هب  ار  ناـشدوخ 

. تسا نوعرف  یهرابرد  هک  رانلا ،» مھدرواف  همایقلا  موی  هموق  مدقی  « ؛» رارقلا

راک نیطایـش  عفن  هب  اھنیا  تسا -  هشیمھ  زا  رتشیب  زورما  یگچراـپکی ، هب  جاـیتحا  هک  یلاـح  رد  دـننکیم -  رود  یگچراـپکی  داـحتا و  زا  ار  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  یناـسک   

همھ اھتـسارت ، اھلتراک و  نیا  ایند ، گرزب  یراجت  یتفن و  یاھیناپمک  ناگدننادرگ  رامعتـسا ، هاگتـسد  برغ ، یایند  دینیبیم  زورما  دـننکیم . راک  اھسیلبا  عفن  هب  دـننکیم ،

باتک دـننکیم ، تسرد  روتاکیراک  دـنھدیم ، رارق  تناھا  دروم  ار  ربمغیپ  کرابم  ماـن  دـننزیم ، شتآ  ار  نآرق  یزیتسمالـسا . یارب  دـننکیم  یزیرهشقن  دـننکیم ، جرخ  لوپ  دـنراد 

؟ تسیچ شیانعم  اھنیا  تسا -  یحـضاو  نشور و  یاھزیچ  اھنیا  رگید ؛ دینیبیم  دننکیم -  تسرد  یموق  تاناجیھ  اھناملـسم  هیلع  اپورا  گرزب  یاھتختیاپ  رد  دنـسیونیم ،

. تسا یزیتسمالسا  شیانعم 

؛ دندرگرب ناشدوخ  تردق  رصانع  هب  دیاب  اھناملسم  تسیچ ؟ اھناملسم  فیلکت  اجنیا  بخ ، دناهتسب . ور  زا  ار  ریشمش  ناناملسم ، مالـسا و  هیلع  یبرغ ، نانمـشد  زورما   

، تسا سرد  ام  یارب  نیا  تسا . قافتا  داحتا و  نیمھ  رادتقا ، لماوع  نیرتمھم  زا  یکی  دنھد . شیازفا  زورهبزور  ار  یئاناوت  رادتقا و  لماوع  ناشدوخ  نورد  رد  دیاب  اھناملسم 

. تسا سرد  ناملسم  یاھتلم  یارب 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا دینکیم ؟ اپرب  تئارب  مسارم  جح  رد  ارچ  امـش  جحلا ؛» یف  لادـج  «ال  هک دـنیوگب  روجنیا  دناهتـساوخ  اھلددـب  اھنیبجـک و  زا  یـضعب  تسا . نمـشد  اب  لادـج  رھظم  جـح 

لادج دشاب ، دیابن  جـح  رد  هک  یلادـج  نآ  تسا ؛ یمالـسا  تایح  طوطخ  نیرتیـساسا  وزج  نیا  تسا ؛ رفک  اب  لادـج  تسا ، کرـش  اب  لادـج  تسھ ، تئارب  رد  هک  یلادـج 

ینابز لادج  طقف  هن  هک  مینکب  یعـس  دیاب  دشاب . دیابن  لادج  نیا  تسا ؛ رگیدکی  اب  دیحوت  هب  دقتعم  یاھلد  لادج  تسا ، رگیدکی  اب  نینموم  لادـج  تسا ، رگیدـکی  اب  ناردارب 

هتـشاد هجوت  ار  نیا  دنایمالـسا ؛ یهعماـج  رد  نآ  داـجیا  ددـصرد  مالـسا  نانمـشد  زورما  هک  یزیچ  نآ  سکع  تسرد  میـشاب ؛ هتـشادن  مھ  یبـلق  رفاـنت  میـشاب ، هتـشادن 

 - دنراد فالتخا  مھاب  اھنیا  دراد ؛ یرگید  یهدیقع  کی  یرگید  دراد ، یاهدیقع  کی  یکی  یتدیقع -  فالتخا  دح  رد  ینس  هعیش و  فالتخا  یمالسا ، بھاذم  فالتخا  دیشاب .

؛ دـماجنیب ینمـشد  هب  یرگهزیتس ، هب  یریگرد ، هب  یراتفر ، فالتخا  هب  یحور ، فـالتخا  هب  یتدـیقع  فـالتخا  نیا  هک  تسا  یتقو  نآ  لکـشم  دروآیمن ؛ دوجوهب  یلکـشم 

ار رگیدمھ  اب  شکمشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالسا  بھاذم  مالسا  یایند  رد  رگا  هک  دندیمھف  بوخ  دناهشقن . نیا  لابند  دنرکف ، نیا  لابند  مالـسا  یایند  نانمـشد 

هن هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ، بوخ  ار  نیا  دیشک ؛ دھاوخ  یتحار  سفن  تسینویھـص  بصاغ  میژر  دننک ، عورش 

، دـننک مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دـنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدـع  کی  مھ  فرط  نآ  زا  دـننک ؛ ریفکت  مھ  ار  تنـس  لھا  قرف  زا  یرایـسب  هکلب  دـننک ، ریفکت  ار  هعیـش  طقف 

یعیـشت نآ  ندنل ! رد  اجک ؟ رد  اکیرمآ ! رد  اجک ؟ رد  دنراذگیم ؛ اھنیا  رایتخا  رد  هناسر  یعمج و  طابترا  لئاسو  دیراد . ربخ  ای  دیونـشیم ، دینیبیم ، هک  دنزیرب ؛ شتآ  یور  نیزنب 

راوگرزب و ماما  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیـشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن . هعیـش  درد  هب  عیـشت  نآ  دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دھاوخب  اکیرمآ  زا  ندـنل و  زا  هک 

داجیا لابند  یزورفاشتآ ، لابند  شآ -  زا  رتغاد  یهساک  یاهدع -  کی  تقونآ  رگیدکی ، اب  ناناملـسم  یردارب  یمالـسا و  تما  داحتا  ظفح  رب  دـننکیم  دـیکات  همھ  نیا  نارگید ،

ار نیا  هن  دناینـس ، هن  دناهعیـش ، هن  هک  مالـسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .]  ] فالتخا یریگرد و 

. مینک هجوت  دیاب  ار  اھنیا  میمھفب ، دیاب  ار  اھنیا  دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار  نآ  هن  دنراد ، تسود 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوشیم نیا  هجوتم  نمشد  یاھشالت  یهمھ  هک  تسا  طیارش  نیمھ  رد  تسا . یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدربن  دای  زا  ار  نیطسلف  هک  داد  ناشن  یمالـسا  تما 

؛ تعیرـش نید و  مان  هب  مالـسا و  مان  هب  یفارحنا  یرگطارفا  جـیورت  اب  یلخاد ، یاھگنج  اـب  تاـفالتخا ، داـجیا  اـب  روج ؟ هچ  دـنک . لـفاغ  نیطـسلف  داـی  زا  ار  یمالـسا  تما  هک 

ناھج نانمـشد  یارب  رابکتـسا ، یارب  دـندمآ ، دوجوهب  مالـسا  یایند  رد  هک  یریفکت  یاھنایرج  نیا  دوجو  دـننک . ریفکت  ار  ناناملـسم  تیرثکا  ار ، ناناملـسم  یهماع  یاهدـع 

هچنآ لـباقم  یهطقن  تسرد  دـننکیم . فوطعم  یرگید  یاـجهب  ار  اـھهجوت  یتسینویھـص ، میژر  ثیبخ  تیعقاو  هب  هجوت  یاـجهب  هک  دنتـسھ  اـھنیا  تسا . هدژم  کـی  مالـسا 

، دنشاب تخسرس  نید  نانمشد  لباقم  رد  دیاب  ناناملسم  دنشاب ؛] « ] مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » هک تسا  هتـساوخ  ناناملـسم  زا  مالـسا  تسا ؛ هتـساوخ  مالـسا 

، دنراذگب رگیدکی  تسد  رد  تسد  دنـشاب ، مھ  اب  دنـشاب ، نابرھم  ناشدوخ  نیب  تسا . نآرق  یهیآ  حیرـص  رافکلا » یلع  ادشا  « ؛ دنریگن رارق  ذوفن  تحت  دـیاب  دنتـسیاب ، دـیاب 

رارق فدھ  رفاک  ناونعهب  ار  یاهدع  رفاک ! ملسم و  هب  دنک  میسقت  ار  اھناملـسم  هک  دیایب  دوجوهب  ینایرج  کی  تقونآ  تسا . مالـسا  روتـسد  نیا  دننکب ؛ هللالبح  هب  ماصتعا 

راک اھنیا  هب  حالـس  نداد  اھنایرج و  نیا  لیومت  اھنایرج و  نیا  ینابیتشپ  اھنایرج و  نیا  دوجو  هک  دـنک  کش  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنزادنیب ! مھ  ناـج  هب  ار  اھناملـسم  دـھدب ،

؛ دزادرپب هلئسم  نیا  هب  دیاب  مالسا  یایند  دننکیم . یزیرهمانرب  راک  نیمھ  یارب  دننیشنیم و  تسا ؟ یرابکتسا  یاھتلود  ثیبخ  یتینما  یاھهاگتسد  راک  تسا و  رابکتسا 

تخورفا دھاوخ  یشتآ  تافالتخا ، نیا  هب  ندز  نماد  هک  دنمھفیمن  دننزیم ؛ نماد  تافالتخا  نیا  هب  هجوتیب  ناملسم ، یاھتلود  زا  یضعب  هنافساتم  تسا . یگرزب  رطخ  نیا 

لوـپ زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھ  گـنج  نـیا  لـماع  رگید . یھورگ  اـب  ناملـسم  یھورگ  گـنج  تـسا : رابکتـسا  یهتـساوخ  نـیا  تـفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اـھنآ  یهـمھ  نـماد  هـک 

زا تکرح  نیا  و  دنزادنیب . مھ  ناج  هب  ار  مدرم  روشک ، نآ  رد  روشک و  نیا  رد  هک ] ، ] دـنھدیم حالـس  دـنھدیم ، لوپ  اھنیا  هب  دـننکیم ؛ هدافتـسا  نیربکتـسم  ناگدـناشنتسد 

یرادیب هکنیا  یارب  تسا ؛ هدـش  دـیدشت  دـمآ ، دوجوهب  یبرع  یمالـسا و  یاھروشک  زا  یدادـعت  رد  یمالـسا  یرادـیب  جوم  هک  ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  رابکتـسا  یوس 

ایند یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  مالسا  نمشد ، یتاغیلبت  یاھهاگتسد  ییامنگرزب  اب  مھ  دنزادنایم ، مھ  ناج  هب  ار  اھناملسم  مھ  دنھدب . رارق  عاعشلاتحت  ار  یمالسا 

؟ دـننکیم رکف  هچ  مالـسا  یهرابرد  دروخیم ، دوجیم و  دراد  ار  یناـسنا  کـی  رگج  مالـسا ، ماـن  هب  هک  دـنھدیم  ناـشن  ار  یمدآ  کـی  اـھنویزیولت  یتقو  دـنھدیم ؛ هولج  تشز 

اھتدـم نآ  یهرابرد  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تسین ؛ هعاسلاقلخ  یاـھزیچ  اـھنیا  دـیایب ، دوجوهب  اـتعفد  هک  تسین  ییاـھزیچ  اـھنیا  دـندرک ؛ یزیرهماـنرب  مالـسا  نانمـشد 

اب دیاب  اھناملسم  دنتسھ . اھراک  روجنیا  رس  تشپ  یسوساج  یاھهاگتـسد  تسھ ، لوپ  اھنیا  رـس  تشپ  تسھ ، تسایـس  اھنیا  رـس  تشپ  تسا ، هدش  یزیرهمانرب 

مھ دـنک ، لوبق  دـیاب  ینـس  مھ  دـنک ، لوبق  ار  نیا  دـیاب  هعیـش  مھ  تسا ؛ اـم  یهمھ  یارب  گرزب  فـیلکت  کـی  نیا  دـننکب ؛ هلباـقم  تدـحو  دـض  تدـحو و  فلاـخم  لـماع  رھ 

؛ میراد یدایز  تاکرتشم  ام  تسا . تاکرتشم  رب  یهیکت  یانعم  هب  تدـحو  دـنریذپب . دـیاب  ار  نیا  دراد  دوجو  اھینـس  نایم  رد  نایعیـش و  نایم  رد  هک  ینوگاـنوگ  یاـھهبعش 

، یسایس ناگبخن  هچ  تسا ؛ ناگبخن  شود  رب  دروم  نیا  رد  مھ  هدمع  فیلکت  دننک . هیکت  دیاب  تاکرتشم  یور  تسا ؛ یفالتخا  دراوم  زا  شیب  تاکرتشم  ناناملسم ، نایم 

. دنرادب رذحرب  یبھذم  یاهقرف و  تافالتخا  دیدشت  زا  ار  مدرم  مالسا  یایند  یاملع  ینید . ناگبخن  هچ  یملع و  ناگبخن  هچ 

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 4 
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یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی ناونعهب  ام ، تلم  لباقم  رد  دـنیادزب  اکیرمآ  یهرھچ  زا  ار  اھتنوشخ  اھینیرفآتشحو و  اھیتشز و  دـننک ، شیارآ  دـننک ، کزب  ار  اکیرمآ  یهرھچ  دـننکن  یعـس  هدـع  کـی 

یلیخ مھ  لبق  هتبلا  ریخا -  لاس  داتـشھ  داـتفھ  ـالقا  خـیرات  لوط  رد  تسا . هدـیافیب  ناشیعـس  دـننکب ، مھ  یعـس  رگا  دـننک ؛ یفرعم  تسودناـسنا  دـنمهقالع ، تلود 

، تسا هتخادنا  هار  هب  اکیرمآ  هک  ییاھگنج  هدرک ؟ راکهچ  اکیرمآ  دینیبب  ایند ، رد  دینک  هاگن  امش  میوشب -  اھفرح  نآ  دراو  الاح  میھاوخیمن  هک ]  ] تسھ اکیرمآ  خیرات  رد  اھفرح 

رارق اکیرمآ  تیامح  دروم  ایند  برغ  قرـش و  رد  هک  ییاھروتاتکید  تسا ؛ هدـناشک  نوخ  کاخ و  هب  اھگنج  نیا  ریغ  رد  اھگنج و  نیا  رد  هک  یایماظنریغ  هانگیب و  یاـھناسنا 

یماظن و زا  نیتال ، یاکیرمآ  یاھروشک  رد  ییاقیرفآ ، یاھروشک  رد  ییایـسآ ، یاـھروشک  رد  وا  لـیبق  زا  رفن  اـھهد  دوب و  ناریا  یولھپ  یاضردـمحم  اـھنآ  زا  یکی  دـناهتفرگ - 

رد اھنیا  زا  تیامح  دندروآرد . ار  مدرم  ردپ  دـندرک ، تراغ  ار  مدرم  یاھتورث  دـندرک ، هشیـش  هب  ار  مدرم  نوخ  دـندرک ، ملظ  ناشدوخ  مدرم  هب  یدامتم  یاھلاس  و  یماظنریغ - 

اھهد تسا ، نیطسلف  بصاغ  هک  یتسینویھـص  راکتیانج  یلعج  تلود  نیا  یتلود ؛ مسیرورت  زا  تیامح  للملانیب و  مسیرورت  زا  تیامح  دراد . دوجو  اکیرمآ  لمع  یهمانراک 

هب دناشکیم ؛ سبح  نادنز و  هب  ار  ناکدوک  ار ، اھدرم  ار ، اھنز  ار ، اھناوج  دنکیم ، ملظ  دنکیم ، بارخ  ار  اھهناخ  دـشکیم ، ار  مدرم  تسا ؛ اکیرمآ  تیامح  دروم  هک  تسا  لاس 

اھهد نتـشک  قارع و  هب  یهلمح  تسا . تبث  اکیرمآ  لامعا  یهھایـس  رد  اھنیا  تسا . اکیرمآ  تیامح  دروم  همھ  هچ ؛ هچ ، دندرک ، دوبان  ار  الیتش  اربص و  دندرک ، هلمح  توریب 

نم الاح  دندرب ؛ نیب  زا  میقتسم  ریغ  میقتسم و  اھنیا  لاس  دنچ  نیا  لوط  رد  ار  یقارع  نویلیم  کی  دودح  ات  دوشیم  هتفگ  هکلب  مینادیمن ، قیقد  ام  ار  اھرامآ  ناسنا -  رازھ 

 - ار رورت  یشکمدآ و  یاھتکرش  رگید ، روجکی  ناتسناغفا  رد  دندرب . نیب  زا  قارع  رد  ار  اھناسنا  تسا -  دایز  مھ  شایکی  هک ] یتروص  رد  ، ] رازھ اھهد  القا  مھدیمن ، تبسن 

؛ مدرم ناج  هب  دـنتخادنا  تسا -  رورت  تسا ، یـشکمدآ  نآ  راک  هک  ییاکیرمآ  رتاوکلب »  » فورعم تکرـش  مدروآ : مسا  ینارنخـس ، کی  رد  یتقوکـی  ار  اـھنآ ] زا   ] یکی نم  هک 

یتلود نینچکـی  اـکیرمآ  دروخیم . دراد  مھ  ناـشدوخ  هب  هدرک و  هناـمک  ییاـھاجکی  رد  ـالاح  هک  دـنتخادنا  هار  اـھنیا  لوا  ار  یریفکت  شکمدآ  یطارفا  وردـنت  یاـھهورگ  نیمھ 

اب ار  هرھچ  نیا  دوشیم  روطچ  تسا . اکیرمآ  تلود  رس  ثحب  تسا ، اکیرمآ  میژر  رس  ثحب  دنمدرم ؛ یهیقب  لثم  مھاھنآ  تسین ، اکیرمآ  مدرم  اکیرمآ و  تلم  رس  ثحب  تسا .

؟ ناریا تلم  مشچ  لباقم  رد  داد  رییغت  شیارآ  کزب و 

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

نیا ناشگرزب  رطخ  دنلاعف ، هقطنم  طاقن  زا  یخرب  رد  هنافـساتم  زورما  هک  یریفکت  یاھورین  روضح  تسا . ام  فئاظو  وزج  نیا  داحتا ؛ ظفح  یلم ، تدـحو  تدـحو ، یهلئـسم 

یلیخ نیا  دننکیم ؛ نیبدب  مھ  هب  تبـسن  ار  ینـس  هعیـش و  هورگ  ود  هک  تسا  نیا  گرزب  رطخ  اما  تسا ؛ گرزب  تسا ، تیانج  مھ  نآ  دنـشکیم ، ار  ناھهانگیب  هک  تسین 

ننـست لھا  یهھبج  نیا  دنکیم  راتفر  روجنیا  هعیـش  اب  هک  ینانچنآ  هورگ  کی  هک  دننک  لایخ  نایعیـش  فرط  نآ  زا  هن  میریگب . دیاب  ار  ینیبدـب  نیا  یولج  تسا ؛ یگرزب  رطخ 

دننکیم هک  ییاھیزورفاشتآ  دننزیم و  هک  ییاھتمھت  دنیوگیم و  هعیش  هب  عجار  اھنآ  هچنآ  اھنآ -  یاھفرح  ریثات  تحت  تنـس  لھا  یهھبج  هن  دنکیم ، هلباقم  اھنیا  اب  هک  تسا 

مھ دننادب ، اھینـس  مھ  دـننادب ؛ همھ  روشک  قطانم  یهمھ  رد  یتسیاب  ار  نیا  دـشاب . بقارم  ینـس  مھ  دـشاب ، بقارم  هعیـش  مھ  دنـشاب ؛ بقارم  دـیاب  دـنریگب . رارق  - 

ندرک هتسجرب  تسا . ماوقا  تدحو  ینس و  هعیش و  بھاذم  تدحو  اھشخب  زا  یکی  هک  دورب ؛] نیب  زا   ] تسھ روشک  نیب  رد  زورما  یتدحو  نیا  هک  دنراذگن  دننادب ؛ اھهعیش 

. دننکب هجوت  دیاب  مھ  نیا  هب  تسا ؛ شتآ  اب  یزاب  تسا ، یکانرطخ  یاھراک  ییارگموق ، شتآ  رد  ندیمد  یموق و  تایصوصخ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، اھفالتخا نیرتکانرطخ  اھفالتخا و  نیرتقیمع  تسا . فالتخا  داجیا  اـب  لوا  ىهجرد  رد  اـھنآ  ىهلباـقم  دـننکیم ؛ هلباـقم  مالـسا  اـب  ىنلع  تروصهب  ىنانمـشد  اـیند  رد  زورما 

. دریگیم ماجنا  ىرابکتـسا  ىاھتـسد  ىهلیـسوهب  ناناملـسم ، نتخادنا  مھ  ناج  هب  ىارب  ىتدـیقع  ىنامیا و  تاکیرحت  ایند ، رد  زورما  تسا . ىنامیا  ىتدـیقع و  ىاھفالتخا 

هیلع رگیدـکی ، تسد  رد  تسد  نتـشاذگ  رگیدـکی و  اب  ىراکمھ  ىاـج  هب  ناردارب  دنـشکیم ؛ ریـشمش  ىرگید  ىهدـع  هیلع  ىاهدـع  دـننکیم ؛ ریفکت  ار  ىاهدـع  ىاهدـع ، کـی 

هک ىیاھتسد  هتبلا ] [ ؛ دنھدیم شیازفا  هظحل  هب  هظحل  ار  ىفئاط  ىموق و  تاکیرحت  دنزادناىم و  هار  هب  ىنس  هعیـش و  گنج  دنراذگیم ! نانمـشد  تسد  رد  تسد  ناردارب 

نمشد تسد  بخ  دتفیب ، راک  هب  تسا -  هدرک  رما  نآ  هب  ار  ام  نآرق  هک  ىھاگآ -  هشیدنا و  غارچ  درخ ، ىورین  رگا  دنتسھ . ىاهدشهتخانش  ىاھتـسد  دننکیم ، ار  اھراک  نیا 

. میمھفیم ار  نمشد  ىهزیگنا  مینیبىم ، ار 

بالقنا  / ١٣٩٣/٠٣/١٢ ربھر  اب  تیوک  ریما  رادید 

اھھورگ نیا  زا  تیامح  لاح  رد  نانچمھ  دنتـسین و  درک  دـھاوخ  داجیا  اـھنآ  دوخ  یارب  هدـنیآ ، رد  یریفکت ، یاـھھورگ  هک  یرطخ  هجوتم  هقطنم  یاـھروشک  یخرب  هنافـساتم 

. دنتسھ

، رود نادنچ  هن  هدنیآ  رد  اما  دـننک  یم  تیامح  رگید  یاھروشک  یخرب  هیروس و  رد  اھنآ  تایانج  راتـشک و  زا  یریفکت ، یاھھورگ  هب  کمک  اب  نونکا  هقطنم  یاھروشک  یخرب 

. دنربب نیب  زا  ار  اھنآ  دایز ، هنیزھ  اب  هک  دوب  دنھاوخ  روبجم  تیاھن  رد  دش و  دنھاوخ  یماح  یاھروشک  نامھ  ناج  یالب  اھھورگ  نیا 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىاھراک دننکیم ، شالت  دنراد  عیـشت ، هیلع  هعیـش ، هیلع  ناریا ، هیلع  ىفلـس ، ىباھو و  ىریفکت و  ىاھهورگ  مانهب  مالـسا  ىایند  فلتخم  ىاھـشخب  رد  ىاهدـع  کی  زورما 

هک تسا  ىسک  نآ  ىلصا ، نمشد  اما  دننکیم  تقامح  دننکیم ، ىنمشد  دننادب . همھ  ار  نیا  دنتسین ؛ ىلـصا  ىاھنمـشد  اھنیا  اما  دننکیم ؛ ىتشز  ىاھراک  دننکیم ، ىدب 

رادهزیگنا ار  اھنآ  نوگانوگ  لیاسو  اب  دش ، فیعـض  ىکدـنا  اھنآ  ىهزیگنا  ىتقو  هک  تسا  ىـسک  نآ  دراذـگیم ، ناشرایتخا  رد  لوپ  هک  تسا  ىـسک  نآ  دـنکیم ، کیرحت  ار  اھنیا 

ىاھسیورـس ناھنپ  تسد  نآ  اھنیا  دـناشفاىم ؛ ناریا  مولظم  تلم  و  لھاج ، نادان و  هورگ  نآ  نیب  ار  فالتخا  فاکـش و  مخت  هک  تسا  ىـسک  نآ  ىلـصا ، نمـشد  دـنکیم ؛

هلباـقم ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  اـب  مالـسا  ماـن  هب  ریفکت ، ماـن  هب  ىرگىفلـس ، ماـن  هب  هک  ار  ىلقعىب  ىاـھهورگ  نیا  میاهتفگ  ررکم  اـم  اذـل  تسا . ىتاـعالطا  ىتینما و 

بر فاخا هللا  ىنا  کلتقال  کیلا  ىدی  طسابب  انا  ام  ىنلتقتل  کدی  ىلا  تطسب  نئل  میاهتفگ : اھنیا  هب  مینادیم ؛ هدروخبیرف  ار  امـش  ام  مینادیمن ؛ ىلـصا  نمـشد  دننکیم ،

وا لتق  هب  رمک  ىتسیاب  هک  مینادیمن  ىـسک  ار  لھاج  نادان و  مدآ ]  ] وت ام  ىدـنبیم ، تدوخ  ناملـسم  ردارب  لتق  هب  رمک  ىنکیم ، هابتـشا  ىنکیم ، اطخ  رگا  وت  ( ١ ( ؛ نیملعلا

ىلـصا نانمـشد  اھنیا  میدـقتعم  اما  تسا ؛ ىعیبط  نیا  دـش ، دـھاوخ  هجاوم  ام  مکحم  تشم  اب  دـنکب ، هلمح  اـم  هب  ىـسک  رھ  مینکیم ، عاـفد  ناـمدوخ  زا  هتبلا  میدـنبب ؛

نابیرگ دیآىم و  نوریب  ىتینما  ىاھسیورس  نیتسآ  زا  هک  تسا  ىناھنپ  نادنچهن  تسد  نآ  تسا ، هدرپ  تشپ  نمشد  نآ  ىلصا  نمـشد  دنتـسھ . هدروخبیرف  دنتـسین ،

. دزادناىم مھ  ناج  هب  ار  اھنآ  دریگیم و  ار  ناناملسم 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ىاھراک دننکیم ، شالت  دنراد  عیـشت ، هیلع  هعیـش ، هیلع  ناریا ، هیلع  ىفلـس ، ىباھو و  ىریفکت و  ىاھهورگ  مانهب  مالـسا  ىایند  فلتخم  ىاھـشخب  رد  ىاهدـع  کی  زورما 

هک تسا  ىسک  نآ  ىلصا ، نمشد  اما  دننکیم  تقامح  دننکیم ، ىنمشد  دننادب . همھ  ار  نیا  دنتسین ؛ ىلـصا  ىاھنمـشد  اھنیا  اما  دننکیم ؛ ىتشز  ىاھراک  دننکیم ، ىدب 

رادهزیگنا ار  اھنآ  نوگانوگ  لیاسو  اب  دش ، فیعـض  ىکدـنا  اھنآ  ىهزیگنا  ىتقو  هک  تسا  ىـسک  نآ  دراذـگیم ، ناشرایتخا  رد  لوپ  هک  تسا  ىـسک  نآ  دـنکیم ، کیرحت  ار  اھنیا 

ىاھسیورـس ناھنپ  تسد  نآ  اھنیا  دـناشفاىم ؛ ناریا  مولظم  تلم  و  لھاج ، نادان و  هورگ  نآ  نیب  ار  فالتخا  فاکـش و  مخت  هک  تسا  ىـسک  نآ  ىلـصا ، نمـشد  دـنکیم ؛

هلباـقم ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  اـب  مالـسا  ماـن  هب  ریفکت ، ماـن  هب  ىرگىفلـس ، ماـن  هب  هک  ار  ىلقعىب  ىاـھهورگ  نیا  میاهتفگ  ررکم  اـم  اذـل  تسا . ىتاـعالطا  ىتینما و 

بر فاخا هللا  ىنا  کلتقال  کیلا  ىدی  طسابب  انا  ام  ىنلتقتل  کدی  ىلا  تطسب  نئل  میاهتفگ : اھنیا  هب  مینادیم ؛ هدروخبیرف  ار  امـش  ام  مینادیمن ؛ ىلـصا  نمـشد  دننکیم ،

وا لتق  هب  رمک  ىتسیاـب  هک  مینادـیمن  ىـسک  ار  لـھاج  ناداـن و  مدآ ]  ] وت اـم  ىدـنبیم ، تدوخ  ناملـسم  ردارب  لـتق  هب  رمک  ىنکیم ، هابتـشا  ىنکیم ، اـطخ  رگا  وت  نیملعلا ؛

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25363
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26542
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=26581
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26615
http://farsi.khamenei.ir


ىلـصا نانمـشد  اھنیا  میدـقتعم  اما  تسا ؛ ىعیبط  نیا  دـش ، دـھاوخ  هجاوم  ام  مکحم  تشم  اب  دـنکب ، هلمح  اـم  هب  ىـسک  رھ  مینکیم ، عاـفد  ناـمدوخ  زا  هتبلا  میدـنبب ؛

نابیرگ دیآىم و  نوریب  ىتینما  ىاھسیورس  نیتسآ  زا  هک  تسا  ىناھنپ  نادنچهن  تسد  نآ  تسا ، هدرپ  تشپ  نمشد  نآ  ىلصا  نمـشد  دنتـسھ . هدروخبیرف  دنتـسین ،

. دزادناىم مھ  ناج  هب  ار  اھنآ  دریگیم و  ار  ناناملسم 

جح  / ١۶/١٣٩٣/٠۶ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رگیدکی اب  ناناملسم  ندرک  لدمھ  درک ، دوشیم  هک  ىاهدافتسا  نیرتھب  تصرف  نیا  زا  داد ؛ تسد  زا  دیابن  ار  تصرف  نیا  تسا ؛ گرزب  تصرف  کی  جح ، رد  ناناملـسم  عامتجا 

، ادخ ىهناخ  لباقم  رد  دننک ؛ هدجس  لاعتم  ىادخ  هب  مھابهمھ  دننک ؛ تکرش  مھابهمھ  زامن ، ىدابع ، ىونعم ، مسارم  رد  دننک ؛ تکرـش  مھابهمھ  تاعامتجا ، رد  تسا ؛

هن تسا ؛ ىمالسا  تما  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  ىارب  ىلماع  کی  ریفکت ،»  » دینیبىم امـش  زورما  دیریگب . نمـشد  تسد  زا  ار  نمـشد  ىهبرح  دننکب . تدابع  ار  ادخ 

ار و مدرم  هکنیا  ىارب  ىتسینویھـص ، میژر  عفن  هب  دـننکیم  رجفنم  ار  ناشزامن  ار ، ناشدجـسم  مھ ، ار  تنـس  لھا  دـننکیم ؛ ریفکت  مھ  ار  تنـس  لھا  هکلب ] ، ] هعیـش طقف 

زا مھ  ىاهدعکی  تسا . اھنیا  فدھ ، دننک ؛ تلفغ  مالسا  ىایند  لد  رد  نمشد  روضح  زا  نیطسلف و  مھم  ىهلئسم  زا  دنوشب  لفاغ  ات  دننک  لوغـشم  مھ  هب  ار  اھناملـسم 

. دوب هجوتم  دیاب  ار  نیا  دننکیم ، ىھارمھ  اھنآ  اب  ضرغ ، ىور  زا  هتبلا  مھ  ىضعب  ىحولهداس ، ىور 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

یتسینویھـص و میژر  هدـناشک ، فارحنا  هب  نانآ  رد  ار  تدـھاجم  تمواقم و  یاھهزیگنا  ناناملـسم ، نایم  یگناـخ  یاـھگنج  شتآ  نتخورفا  اـب  هک  تسا  نآ  رب  راـکم  نمـشد 

یشان ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نآ  لاثما  یریفکت و  یتسیرورت  یاھهورگ  یزادناهار  دھد . رارق  نما  یهیشاح  رد  دنایقیقح ، نانمـشد  هک  ار  رابکتـسا  نارازگراک 

. میرامشب دوخ  یللملانیب  یلم و  فیاظو  ردص  رد  زورما  ار  نیملسم  داحتا  یهلئسم  هک  تسا  ام  یهمھ  هب  یرادشھ  نیا  تسا . هنارادغ  تسایس  نیا  زا 

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

، دراد ىخیرات  ىهقباس  تسین و  هزات  هچرگا  ریفکت  نایرج  نیا  تسا . مالـسا  ىایند  رد  کانرطخ  رـضم و  نایرج  کی  هک  تسا  ریفکت  نایرج  هب  نتخادرپ  ىارب  سالجا  نیا  الوا 

لثم ىرامعتسا -  ىاھروشک  ىسوساج  ىاھسیورـس  ىـشکهشقن  ىحارط و  اب  هقطنم و  ىاھتلود  زا  ىخرب  لوپ  اب  رابکتـسا و  ىاھهشقن  اب  هک  تسا  ىلاس  دنچ  نکل 

نیا اـب  ىهبناـجهمھ  ىهلباـقم  ىارب  امـش  تکرح  نیا  سـالجا و  نیا  هسلج ، نیا  تسا . هتفرگ  توـق  تسا و  هدرک  تاـیح  دـیدجت  ىتسینویھـص -  مـیژر  سیلگنا و  اـکیرمآ و 

، تسا ریفکت  ىهثیبخ  ىهرجش  عورف  زا  ىکی  دوشیم  هتخانش  شعاد  مان  هب  زورما  هک  ىنایرج  دوشیم . هتخانش  شعاد  ناونعهب  زورما  هک  ىزیچ  نآ  ىارب  هن  تسا ؛ نایرج 

ىایند رد  ریفکت  نایرج  مئارج  زا  ىـشخب  نیا  ناھانگىب ، نوخ  نتخیر  نیا  ( ٢ ،) لسن ثرح و  کالھا  نیا  دـنتخادنا ، هار  هب  هعومجم  نیا  هک  ىداسف  نیا  تسین . نآ  ىهمھ 

. هلئسم نیا  هب  درک  هاگن  دیاب  مشچ  نیا  اب  تسا ؛ مالسا 

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

سدـق هیلع  هک  ىتکرح  نیا  ىتسینویھـص و  میژر  ىهئطوت  اب  ىهلباقم  ىارب  مینک  فرـص  ار  نامدوخ  ىورین  ىهمھ  دـیاب  هک  مالـسا -  ىایند  ىنعی ]  ] اـم مفـساتم  اـبلق  نم 

دوجوهب مالسا  ىایند  نورد  رد  رابکتسا  هک  ىیاھىراتفرگ  هب  میراچان  زورما  دروایب -  رد  تکرح  هب  ىتسیاب  ار  مالسا  ىایند  ىهمھ  هک  دنداد  ماجنا  ىـصقالادجسم  فیرش و 

هدـش لیمحت  مالـسا  ىایند  ناگنازرف  ناگدـبز و  مالـسا و  ىایند  ىاملع  رب  هک  تسا  ىزیچ  ریفکت ، ىهلئـسم  هب  نتخادرپ  عقاو  رد  تسین . ىاهراـچ  میوشب ؛ لوغـشم  هدروآ 

؛ تسا ىتسینویھص  میژر  ىهلئـسم  ىلـصا ، ىهلئـسم  نکل  میزادرپب ، نآ  هب  میراچان  تسا و  هدرک  مالـسا  ىایند  دراو  زاستسد  لکـشم  تروصهب  نمـشد  ار  نیا  تسا ؛

. تسا ىلصا  لئاسم  اھنیا  تسا ؛ ىصقالادجسم  نیملسم ، لوا  ىهلبق  ىهلئسم  ىلصا ، ىهلئسم  تسا ؛ سدق  ىهلئسم  ىلصا ، ىهلئسم 

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

دنراد مسینویھص  رابکتسا و  تاین  تھج  رد  الماک  دنتـسھ ، نآ  ىماح  نابیتشپ و  هک  ىیاھتموکح  ریفکت و  نایرج  هک  تسا  نیا  نآ  و  دراد ، دوجو  ىراکنالباقریغ  ىهتکن  کی 

رھاظ ریفکت  نایرج  دنکیم . ىعطق  ار  انعم  نیا  ىدھاوش  تسا ؛ ىتسینویھص  رگلاغشا  میژر  اپورا و  ىرامعتسا  ىاھتلود  اکیرمآ و  ىاھفدھ  تھج  رد  اھنآ  راک  دننکیم ؛ تکرح 

زا دراد ، دوجو  ىنـشور  دھاوش  دننکیم ؛ راک  دنراد  مالـسا  ىایند  هیلع  هک  تسا  ىگرزب  ىـسایس  ىرابکتـسا و  ىرامعتـسا و  ىاھنایرج  تمدخ  رد  المع  اما  دراد  ىمالـسا 

. منکیم رکذ  ار  دھاوش  نیا  زا  ات  دنچ  نم  تشذگ . دوشیمن  دھاوش  نیا 

اکیرمآ ناگدناشنتسددض  دادبتـسادض ، اکیرمآدض ، تکرح  کی  ىمالـسا  ىرادیب  تکرح  دنک . فرحنم  ار  ىمالـسا  ىرادیب  تکرح  تسناوت  ریفکت  نایرج  هک  تسا  نیا  ىکی 

میظع تـکرح  نـیا  ریفکت ، ناـیرج  دوـب . اـکیرمآ  هـیلع  دوـب ، رابکتـسا  هـیلع  هـک  اـقیرفآ  لامــش  فـلتخم  ىاـھروشک  رد  مدرم  موـمع  ىوـس  زا  دوـب  ىتـکرح  دوـب ؛ هـقطنم  رد 

ىلاغشا نیطسلف  ىاھزرم  هقطنم  نیا  رد  تازرابم  مدقم  طخ  ىشکردارب . هب  ناناملسم و  نیب  گنج  هب  داد  تھج  رییغت  ار  ىدادبتـسادض  ىیاکیرمآدض و  ىرابکتـسادض و 

دـش اھنیا  و  هیروس ، فلتخم  ىاھرھـش  ناتـسکاپ و  ىاھنابایخ  قشمد و  هیروس و  عماج  دجـسم  دادغب و  ىاھنابایخ  هب  درک  لیدبت  ار  مدقم  طخ  نیا  دـمآ  ریفکت  نایرج  دوب .

! هزرابم مدقم  طخ 

ىناسک هچ  هیلع  ناناملسم  تسد  رد  اھریشمش  اھورین و  دینیبب  ناتسکاپ ، تیعـضو  هب  قارع ، تیعـضو  هب  هیروس ، تیعـضو  هب  ىبیل ، زورما  تیعـضو  هب  دینک  هاگن  امش 

کلامم لخاد  ام ، ىاھرھـش  لخاد  هناـخ ، لـخاد  دروآ  داد و  رییغت  ار  هزراـبم  نیا  تھج  ریفکت  ناـیرج  تفریم . راـک  هب  ىتسینویھـص  میژر  هیلع  دـیاب  اـھنیا  دوریم ؟ راـک  هب  دراد 

هب ار  رفن  اھدص  رفن  اھدص  ناتسکاپ  رد  دننکیم ، رجفنم  ار  اھناسنا  دادغب  رد  ىداع  مدرم  تاعامتجا  رد  دنروآىم ، دوجوهب  راجفنا  قشمد  عماج  دجـسم  لخاد  رد  ىمالـسا .

ریفکت نایرج  ىخیرات  ىندـشنشومارف  تایانج  زا  ىکی  اھنیا  ىهمھ  دـنروآىم ؛ دوجوهب  دـینکیم  هدـھاشم  دـینکیم و  هظحالم  هک  ار  ىتیعـضو  نیا  ىبیل  رد  دـندنبیم ، رابگر 

اکیرمآ و ىـسوساج  ىاھسیورـس  تمدخ  رد  تسا  ىراک  سیلگنا ، تمدخ  رد  اکیرمآ ، تمدخ  رد  تسا  ىراک  تکرح ، نیا  لیدبت  تسا . هدروآ  دوجوهب  ار  عضو  نیا  هک  تسا 

. اھنیا دننام  داسوم و  سیلگنا و 

دننکیمن مھ  مخا  ىتسینویھص  میژر  هب  دنگنجب . اھناملـسم  اب  ات  دنزاسیم  ىتسینویھـص  میژر  اب  دنریفکت ، نایرج  نابیتشپ  هک  ىناسک  نآ  هک  تسا  نیا  رگید  دھاش  کی 

. دننکیم هئطوت  دننزیم و  ار  اھهبرض  ماسقا  عاونا و  فلتخم ، ىاھهناھب  هب  ىمالسا  ىاھتلم  ىمالسا و  ىاھروشک  هب  تبسن  اما 

دوجوهب رگید -  ىاھروشک  زا  ىـضعب  نانبل و  ىبیل و  هیروس و  قارع و  رد  ىمالـسا -  ىاھروشک  رد  ىریفکت  نایرج  هک  ىدولآهنتف  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  دھاش  کی 

، نابایخ ردقچ  هاگدورف ، ردقچ  ندعم ، ردقچ  هاگـشیالاپ ، ردقچ  هداج ، ردـقچ  دـینیبب  امـش  دوشب . ناریو  اھروشک  نیا  دنمـشزرا  ىاھتخاسریز  هک  دـش  نیا  هب  رجنم  دروآ ،

هنیزھ ردـقچ  تسا ، مزال  لوپ  ردـقچ  تسا ، مزال  نامز  ردـقچ  اھىـشکردارب ؛ نیا  رثا  رب  ىلخاد ، ىاھگنج  نیا  رثا  رب  تفر  نیب  زا  اھروشک  نیا  رد  هناخ  ردـقچ  رھـش ، ردـقچ 

. تسا هدز  مالسا  ىایند  هب  هتشذگ ، لاس  دنچ  نیا  رد  زورما و  ات  ریفکت  نایرج  هک  تسا  ىیاھهبرض  اھررض و  اھنیا  ددرگرب . لوا  لاح  هب  اھنیا  هرابود  ات  داد  دیاب 

ریـشمش اب  دنناشنىم و  ار  ىـسک  هک  دـندید  اھنویزیولت  رد  ایند  ىهمھ  درک . تشز  درک ، شودـخم  ایند  رد  ار  مالـسا  ىهرھچ  ریفکت  نایرج  هک  تسا  نیا  رگید  دـھاش  کی 

نا هللا مھیلا  اوطسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  ىف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکھنی هللا  ال  دشاب . هدش  نیعم  وا  ىارب  ىمرج  هکنیا  نودب  دننزیم ، ندرگ 

؛ دـندرک لـمع  سکعب  تسرد  اـھنیا  ( ٣ .) مھوـلوت نا  مکجارخا  ىلع  اورھاـظ  مکراـید و  نم  مکوـجرخا  نیدـلا و  ىف  مکولتاـق  نیذـلا  نـع  مـکھنی هللا  اـمنا  نیطـسقملا . بـحی 

ىرفن کی  هک  دندید  ایند  ىهمھ  دندید . ار  نیا  ایند  ىهمھ  دش ، شخپ  ایند  ىهمھ  رد  نآ  ریوصت  دندناشن ، ریشمش  ریز  ار  ضرعتم  ریغ  ناملسم  ریغ  دنتـشک ، ار  ناملـسم 

مالـسا تمحر ، مالـسا  دش ؛ مامت  مالـسا  مان  هب  اھنیا  دید . ایند  ار  نیا  دیـشک ! نادند  هب  دروآ و  نوریب  ار  وا  لد  هدش ، هتـشک  مدآ  کی  ىهنیـس  زا  درک  تسد  مالـسا  مان  هب 

ىاهنتف نیا  زا  رتـالاب ؟ ىتیاـنج  نیا  زا  دـندرک ؛ ىفرعم  ىروـجنیا  اـھنیا  ار  مالـسا  نیا  نیدـلا ،» ىف  مکولتاـقی  مل  نیذـلا  نع  مـکھنی هللا  ـال   » مالـسا قـطنم ، مالـسا  لـقعت ،

« يریفکت نايرج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا ریفکت  نایرج  لام  نیا  رتثیبخ ؟

، دـنتفرن هزغ  کمک  هب  ىمالـسا  ىاھتلود  درک . تمواقم  اھنت  زور  هاجنپ  دـیگنج ، اھنت  زور  هاجنپ  هزغ  دنتـشاذگ . اھنت  ار  تمواـقم  روحم  اـھنیا ، هک  تسا  نیا  رگید  دـھاش  کـی 

! دنتفرگ رارق  ىتسینویھص  میژر  تمدخ  رد  اھنآ  زا  ىضعب  هچرگا  دنتفرگن ؛ رارق  هزغ  تمدخ  رد  ىتفن  ىاھرالد  اھلوپ و 

ىایند رـساترس  رد  زورما  درک . فرحنم  مالـسا  ىایند  رـسارس  رد  ار  ناملـسم  ناناوج  ىهسامح  روش و  ریفکت ، ناـیرج  هک  تسا  نیا  رگید  دـھاش  کـی  رگید ، ىهئیـس  کـی 

نایرج نیا  اما ] ، ] دننک تکرح  مالـسا  گرزب  ىاھفدھ  تمدخرد  دنتـسھ  هدامآ  تسا ، هتـشاذگ  رثا  اھنیا  رد  ىمالـسا  ىرادیب  دـنراد ، ىاهسامح  روش و  کی  ناناوج  مالـسا ،

وزج نیا  اتسور ! کی  کدوک  هچب و  نز و  ماعلتق  ناملسم و  ندیرب  رس  تمـس  هب  دناشک  ار  لھاج  ربخىب و  ناناوج  زا  ىناسک  درک و  فرحنم  ار  هسامح  روش و  نیا  ریفکت ،

. تسا ریفکت  نایرج  تائیس 

تمدخرد تسا ، مالـسا  نانمـشد  تمدخرد  تسا ، رابکتـسا  تمدـخرد  ریفکت  نایرج  هک  دـھدیم  ناشن  اھنیا  ىهمھ  درک ؛ روبع  ىناسآهب  دوشیمن  دـھاوش  نئارق و  نیا  زا 

، اـکیرمآ ىربارت  ىاـھامیپاوھ  هک  دـنداد  عـالطا  اـم  هب  دراد ؛ دوـجو  مھ  ىرگید  دـھاوش  هتبلا  تسا . ىتسینویھـص  میژر  تمدـخرد  تـسا ، سیلگنا  تمدـخرد  تـسا ، اـکیرمآ 

نیا دبال  میتفگ  دندناسر . کمک  اھنآ  ىارب  دندرک و  باترپ  نامسآ  زا  دوب ، رقتسم  قارع  رد  شعاد  هک  ىزکارم  رد  دنتشاد ، جایتحا  شعاد  هب  موسوم  هورگ  نیا  هک  ار  ىتامھم 

تسرد شعاد  دض  فالتئا  رھاظب  تقونآ  دننکیم ؟ هابتشا  هبترم  جنپ  تسا ! هداتفا  قافتا  نیا  هبترم  جنپ  دنداد  عالطا  نم  هب  هک  روطنآ  دش ؛ رارکت  دعب  هدوب ؛ ىھابتشا  راک ،

نیب ىگناخ  گنج  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  فرط  ود  دنراد ؛ هگن  هدنز  ار  هنتف  نیا  دنھاوخیم  تسا ، ىرگید  ثیبخ  فادـھا  لابند  فالتئا ، نیا  تسا ؛ ضحم  غورد  هک  دـناهدرک !

. دینادب ار  نیا  تسناوت ، دنھاوخن  هتبلا  تسا ؛ نیا  اھنآ  فدھ  دنامب ؛ گنج ]  ] نیا ات  دنھدب  رارمتسا  روطنیمھ  ار  ناناملسم 
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. دیدرک صخشم  ار  ىفیاظو  دیدرک ، لابند  دیدرک ، رکف  ار  ىیاھراکھار  هزورود  سالجا  نیا  تاسلج  رد  مرتحم ، نایاقآ  امـش  داد . ماجنا  دیاب  هک  دراد  دوجو  گرزب  ىهفیظو  دنچ 

تـسا ىمالـسا  بھاذـم  ىاملع  ىهمھ  ىوس  زا  ریگارف  ىقطنم  ىملع و  تضھن  کی  لیکـشت ]  ] ىکی منکیم : ضرع  تسا ، ضامغا  لـباق  ریغ  هک  ار  مزـال  راـک  هس  ود  نم 

دنراد لوبق  ار  مالسا  دزوسیم ، مالسا  ىارب  ناشلد  هک  ىمالسا  بھاذم  ىهمھ  تسین ؛ رگید ]  ] ىبھذم نود  ىبھذم  صوصخم  نیا  ىریفکت ؛ نایرج  ندرک  نکهشیر  ىارب 

نیا دراو  ( ۴ «) حلاص فلس  زا  ىوریپ   » نیغورد راعش  اب  اھنآ  دریگب . ماجنا  ىمیظع  ىملع  تکرح  کی  دیاب  دنکیرش ؛ دنمیھـس ، هفیظو  نیا  رد  دننازوسیم ، لد  مالـسا  ىارب  و 

ار ناناوج  دناسر . تابثا  هب  حیحـص ، قطنم  اب  ملع ، نابز  اب  نید ، نابز  اب  دننکیم ، اھنیا  هک  ىتکرح  زا  دننکیم و  اھنیا  هک  ىراک  زا  ار  حلاص  فلـس  ىرازیب  دیاب  دـندش ؛ نادـیم 

لھ لق   » ىهفیرـش ىهیآ  قادصم  دنھدیم ، ماجنا  بوخ  راک  دنراد  دننکیم  لایخ  اھهراچیب  دنریگیم و  رارق  هدننکهارمگ  راکفا  نیا  ریثات  تحت  هک  دنتـسھ  ىاهدع  دیھدب ! تاجن 

. دننکیم هللالیبسىف  داھج  دنراد  دـننکیم  لایخ  دنتـسھ ؛ ( ۵ «) اعنـص نونـسحی  مھنا  نوبـسحی  مھ  ایندلا و  هویحلا  ىف  مھیعـس  لض  نیذـلا  الامعا *  نیرـسخالاب  مکئبنن 

انعل مھنعلا  باذـعلا و  نم  نیفعـض  مھتا  آنبر  الیبسلا *  انولـضاف  انآربک  انتداس و  انعطا  آنا  آنبر  ادـخ : هب  درک  دـنھاوخ  ضرع  تمایق  زور  رد  هک  دنتـسھ  ىناسک  ناـمھ  اـھنیا 

ىهناھب هب  ار  اھناملـسم  هک  ىـسک  نآ  تسا ؛ اھنیا  وزج  دناسریم  لتق  هب  ار  ناملـسم  گرزب  ملاع  کی  قشمد  دجـسم  رد  هک  نآ  دنتـسھ . اھنامھ  اھهراچیب  نیا  ( ۶ (؛ اریبک

اھهانگىب راجفنا ، اب  نانبل  رد  هیروس و  رد  قارع و  نوگانوگ  ىاھرھش  رد  دادغب و  رد  ناتسناغفا و  رد  ناتسکاپ و  رد  هک  ىسک  نآ  تسا ؛ اھنیا  وزج  دربیم  رس  نید  زا  فارحنا 

ىاج کی  رد  ( ٧ .) باذعلا نم  نیفعـض  مھتا  آنبر  الیبسلا . انولـضاف  انآربک  انتداس و  انعطا  آنا  انبر  تفگ : دھاوخ  تمایق  زور  هک  تسا  اھنیمھ  وزج  دـشکیم ، نوخ  کاخ و  هب  ار 

«، رانلا لھا  مصاخت  « ؛] دیباذع رد   ] عوبتم عبات و  ناتود ، رھ  فعض ،» لکل  [ » دیامرفیم «، ] نیفعض مھتا  آنبر   » هک ادخ  دنکیمن  لوبق  ( ٨ (؛ فعض لکل  دیامرفیم : ادخ  نآرق ، رگید 

مدرم ىهدوت  اب  دنراد ، طابترا  مھ  ىرکفنـشور  لفاحم  اب  املع  تسا . املع  ىهدھعهب  نیا  و  داد ، تاجن  دیاب  ار  اھناوج  نیا  داد ، تاجن  دـیاب  ار  اھنیا  دـنگنجیم . رگیدـمھ  اب  ( ٩)

راک کی  نیا  دننک . مادقا  دیاب  دیدرک ؟ هچ  هک  درک  دھاوخ  لاوس  املع  زا  تمایق  رد  لاعتم  ىادخ  دننک . شالت  دیاب  دنراد ؛ طابترا  مھ 

شقن هک  دننادب  همھ  مالسا  ىایند  دیاب  درک ؛ ىرگنشور  دیاب  تسا . سیلگنا  اکیرمآ و  ىرابکتسا  ىاھتـسایس  شقن  هب  تبـسن  ىرگنـشور  تسا ، مزال  رایـسب  هک  مود  راک 

دیاب ار  نیا  تسیچ ؛ ىریفکت  ىهنتف  نایرج  ایحا  نیا  رد  ىتسینویھص  میژر  سیلگنا و  اکیرمآ و  ىـسوساج  ىاھسیورـس  شقن  تسیچ ؛ نایم  نیا  رد  اکیرمآ  ىاھتـسایس 

ناگدناشنتسد زا  مھ  لوپ  تسا ، اھنآ  زا  قیرط  ىهئارا  تسا ، اھنآ  زا  ىنابیتشپ  تسا ، اھنآ  زا  هشقن  دننکیم ؛ راک  اھنآ  ىارب  دنراد  اھنیا  هک  دـننادب  دـیاب  همھ  دـننادب . همھ 

ىرگید مزال  راک  کی  مھ  نیا  دـننکیم . لکـشم  نیا  راچد  ار  مالـسا  ىایند  دـننکیم و  تخبدـب  ار  اھهراچیب  نیا  دـنھدیم ، ار  شلوپ  هک  تسا  هقطنم  ىاـھتموکح  ىنعی ]  ] اـھنآ

. دریگب ماجنا  ىتسیاب  هک  تسا 

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

نکل دراد ، ىخیرات  ىهقباس  تسین و  هزات  هچرگا  ریفکت  نایرج  نیا  تسا . مالسا  ىایند  رد  کانرطخ  رضم و  نایرج  کی  هک  تسا  ریفکت  نایرج  هب  نتخادرپ  ىارب  سالجا  نیا 

اکیرمآ لثم  ىرامعتسا -  ىاھروشک  ىسوساج  ىاھسیورس  ىشکهشقن  ىحارط و  اب  هقطنم و  ىاھتلود  زا  ىخرب  لوپ  اب  رابکتسا و  ىاھهشقن  اب  هک  تسا  ىلاس  دنچ 

ناـیرج نیا  اـب  ىهبناـجهمھ  ىهلباـقم  ىارب  امـش  تکرح  نیا  سـالجا و  نیا  هسلج ، نیا  تسا . هتفرگ  توـق  تسا و  هدرک  تاـیح  دـیدجت  ىتسینویھـص -  میژر  سیلگنا و  و 

، تسا ریفکت  ىهثیبـخ  ىهرجـش  عورف  زا  ىکی  دوـشیم  هتخانـش  شعاد  ماـن  هب  زورما  هک  ىناـیرج  دوـشیم . هتخانـش  شعاد  ناوـنعهب  زورما  هک  ىزیچ  نآ  ىارب  هـن  تـسا ؛

ىایند رد  ریفکت  نایرج  مئارج  زا  ىـشخب  نیا  ناھانگىب ، نوخ  نتخیر  نیا  ( ١ ،) لسن ثرح و  کالھا  نیا  دـنتخادنا ، هار  هب  هعومجم  نیا  هک  ىداسف  نیا  تسین . نآ  ىهمھ 

. هلئسم نیا  هب  درک  هاگن  دیاب  مشچ  نیا  اب  تسا ؛ مالسا 

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

اکیرمآ و ىاھفدـھ  تھج  رد  اھنآ  راک  دـننکیم ؛ تکرح  دـنراد  مسینویھـص  رابکتـسا و  تاـین  تھج  رد  ـالماک  دنتـسھ ، نآ  ىماـح  ناـبیتشپ و  هک  ىیاـھتموکح  ریفکت و  ناـیرج 

ىاھنایرج تمدـخ  رد  المع  اما  دراد  ىمالـسا  رھاظ  ریفکت  ناـیرج  دـنکیم . ىعطق  ار  اـنعم  نیا  ىدـھاوش  تسا ؛ ىتسینویھـص  رگلاغـشا  میژر  اـپورا و  ىرامعتـسا  ىاـھتلود 

زا ات  دنچ  نم  تشذگ . دوشیمن  دھاوش  نیا  زا  دراد ، دوجو  ىنـشور  دھاوش  دننکیم ؛ راک  دـنراد  مالـسا  ىایند  هیلع  هک  تسا  ىگرزب  ىـسایس  ىرابکتـسا و  ىرامعتـسا و 

ار ىسک  هک  دندید  اھنویزیولت  رد  ایند  ىهمھ  درک . تشز  درک ، شودخم  ایند  رد  ار  مالـسا  ىهرھچ  ریفکت  نایرج  هک  تسا  نیا  رگید  دھاش  کی  منکیم ... رکذ  ار  دھاوش  نیا 

نا مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدـلا و  ىف  مکولتاـقی  مل  نیذـلا  نع  مکھنی هللا  ـال  دـشاب . هدـش  نیعم  وا  ىارب  ىمرج  هکنیا  نودـب  دـننزیم ، ندرگ  ریـشمش  اـب  دـنناشنىم و 

اھنیا ( ٢ .) مھولوت نا  مکجارخا  ىلع  اورھاظ  مکراید و  نم  مکوجرخا  نیدلا و  ىف  مکولتاق  نیذـلا  نع  مکھنی هللا  امنا  ( ١ .) نیطسقملا بحی  نا هللا  مھیلا  اوطسقت  مھوربت و 

. دـندید ار  نیا  ایند  ىهمھ  دـش ، شخپ  ایند  ىهمھ  رد  نآ  ریوصت  دـندناشن ، ریـشمش  ریز  ار  ضرعتم  ریغ  ناملـسم  ریغ  دنتـشک ، ار  ناملـسم  دـندرک ؛ لمع  سکعب  تسرد 

مامت مالسا  مان  هب  اھنیا  دید . ایند  ار  نیا  دیشک ! نادند  هب  دروآ و  نوریب  ار  وا  لد  هدش ، هتشک  مدآ  کی  ىهنیس  زا  درک  تسد  مالـسا  مان  هب  ىرفن  کی  هک  دندید  ایند  ىهمھ 

ىتیانج نیا  زا  دندرک ؛ ىفرعم  ىروجنیا  اھنیا  ار  مالسا  نیا  نیدلا ،» ىف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکھنی هللا  ال   » مالسا قطنم ، مالسا  لقعت ، مالـسا  تمحر ، مالـسا  دش ؛

. تسا ریفکت  نایرج  لام  نیا  رتثیبخ ؟ ىاهنتف  نیا  زا  رتالاب ؟

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

، دـیدرک لابند  دـیدرک ، رکف  ار  ىیاھراکھار  مالـسا ] ىاـملع  هاگدـید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاـھنایرج  ىناـھج  ىهرگنک  ] هزورود سـالجا  نیا  تاـسلج  رد  مرتحم ، ناـیاقآ  اـمش 

ىاملع ىهمھ  ىوس  زا  ریگارف  ىقطنم  ىملع و  تضھن  کی  لیکشت ]  ] ىکی منکیم : ضرع  تسا ، ضامغا  لباق  ریغ  هک  ار  مزال  راک  هس  ود  نم  دیدرک . صخشم  ار  ىفیاظو 

مالـسا ىارب  ناـشلد  هک  ىمالـسا  بھاذـم  ىهمھ  تسین ؛ رگید ]  ] ىبھذـم نود  ىبھذـم  صوـصخم  نیا  ىریفکت ؛ ناـیرج  ندرک  نـکهشیر  ىارب  تـسا  ىمالـسا  بھاذـم 

نیغورد راعـش  اـب  اـھنآ  دریگب . ماـجنا  ىمیظع  ىملع  تکرح  کـی  دـیاب  دنکیرـش ؛ دنمیھـس ، هفیظو  نیا  رد  دـننازوسیم ، لد  مالـسا  ىارب  دـنراد و  لوبق  ار  مالـسا  دزوسیم ،

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 7 
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قطنم اب  ملع ، نابز  اب  نید ، نابز  اب  دننکیم ، اھنیا  هک  ىتکرح  زا  دـننکیم و  اھنیا  هک  ىراک  زا  ار  حـلاص  فلـس  ىرازیب  دـیاب  دـندش ؛ نادـیم  نیا  دراو  حـلاص » فلـس  زا  ىوریپ  »

ماجنا بوخ  راک  دـنراد  دـننکیم  لایخ  اـھهراچیب  دـنریگیم و  رارق  هدـننکهارمگ  راـکفا  نیا  ریثاـت  تحت  هک  دنتـسھ  ىاهدـع  دـیھدب ! تاـجن  ار  ناـناوج  دـناسر . تاـبثا  هب  حـیحص ،

لایخ دنتسھ ؛ ( ٢ «) اعنص نونسحی  مھنا  نوبـسحی  مھ  ایندلا و  هویحلا  ىف  مھیعـس  لض  نیذلا  ( ١  ) الامعا نیرسخالاب  مکئبنن  لھ  لق   » ىهفیرـش ىهیآ  قادصم  دنھدیم ،

آنبر ( ٣  ) الیبسلا انولضاف  انآربک  انتداس و  انعطا  آنا  آنبر  ادخ : هب  درک  دنھاوخ  ضرع  تمایق  زور  رد  هک  دنتسھ  ىناسک  نامھ  اھنیا  دننکیم . هللالیبسىف  داھج  دنراد  دننکیم 

؛ تسا اھنیا  وزج  دناسریم  لتق  هب  ار  ناملسم  گرزب  ملاع  کی  قشمد  دجـسم  رد  هک  نآ  دنتـسھ . اھنامھ  اھهراچیب  نیا  ( ۴ (؛ اریبک انعل  مھنعلا  باذعلا و  نم  نیفعـض  مھتا 

رد قارع و  نوگانوگ  ىاھرھش  رد  دادغب و  رد  ناتسناغفا و  رد  ناتسکاپ و  رد  هک  ىسک  نآ  تسا ؛ اھنیا  وزج  دربیم  رـس  نید  زا  فارحنا  ىهناھب  هب  ار  اھناملـسم  هک  ىـسک  نآ 

آنبر الیبسلا . انولـضاف  انآربک  انتداس و  انعطا  آنا  انبر  تفگ : دـھاوخ  تمایق  زور  هک  تسا  اھنیمھ  وزج  دـشکیم ، نوخ  کاخ و  هب  ار  اـھهانگىب  راـجفنا ، اـب  ناـنبل  رد  هیروس و 

عبات و ناتود ، رھ  فعـض ،» لکل  [ » دیامرفیم «، ] نیفعـض مھتا  آنبر   » هک ادخ  دـنکیمن  لوبق  ( ۵ (؛ فعـض لکل  دیامرفیم : ادخ  نآرق ، رگید  ىاج  کی  رد  باذـعلا . نم  نیفعـض  مھتا 

لفاحم اب  املع  تسا . املع  ىهدـھعهب  نیا  و  داد ، تاجن  دـیاب  ار  اـھناوج  نیا  داد ، تاـجن  دـیاب  ار  اـھنیا  دـنگنجیم . رگیدـمھ  اـب  ( ۶ «،) رانلا لھا  مصاـخت  « ؛] دـیباذع رد   ] عوبتم

. دننک مادقا  دیاب  دیدرک ؟ هچ  هک  درک  دھاوخ  لاوس  املع  زا  تمایق  رد  لاعتم  ىادخ  دننک . شالت  دیاب  دنراد ؛ طابترا  مھ  مدرم  ىهدوت  اب  دنراد ، طابترا  مھ  ىرکفنشور 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یـسک هچ  ار  شعاد  دندروآ ؛ دوجوهب  اھنیا  دوخ  ار  یتسیرورت  رارج  یاھهورگ  نیرتکانرطخ  هکیلاحرد  دننک ، هزرابم  مسیرورت  اب  دـنھاوخیم  دـننکیم  اعدا  اھییاکیرمآ  زورما 

ناج هب  یـسک  هچ  ار  شعاد -  لیبق  زا  رگید -  تشردوزیر  درخ و  یاھهورگ  دناهتـشاد . ار  یلـصا  مھـس  شقن و  شعاد  داجیا  رد  هک  دـننکیم  فارتعا  ناشدوخ  دروآ ؟ دوجوهب 

اجک زا  اھلوپ  نیا  دـیآیم ؟ اجک  زا  دوریم ، شکمدآ  راکتیانج و  یاھناسنا  نیا  بیج  رد  هک  ییاھرالد  نیا  اھرازبا و  نیا  اھهلولگ و  نیا  تخادـنا ؟ طاـقن  یهیقب  هیروس و  قارع و 

رد دراد  دوجو  یدیدرت  ایآ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  دننکیم ، ینابیتشپ  ار  هقطنم  کانرطخ  رارج  یتسیرورت  یاھهورگ  اکیرمآ  یاھتـسایس  روتـسد  هب  هک  یناسک  نیا  دیآیم ؟

نیا طاقن  یهمھ  رد  تسا ؟ هتـشاد  ار  شقن  نیرتشیب  ام  یهقطنم  رد  اھنآ  ینابیتشپ  اھنآ و  هب  کمک  رد  اھتسیرورت و  جیورت  رد  مسیرورت و  داجیا  رد  رابکتـسا  تسد  هکنیا 

رد روجنآ  ار  نیطـسلف  هک  ار  تسینویھـص  یلعج  تلود  دنکیم . هدـھاشم  مسیرورت  یهثداح  دـیلوت  رد  ار  نانمـشد  ثیبخ  تشگنارـس  نیا  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  هقطنم 

هچ دـنکیم ؟ فاص  اھنآ  یارب  ار  هداج  یـسک  هچ  دـنکیم ؟ تیامح  یـسک  هچ  دـنکیم ؟ ینابیتشپ  یـسک  هچ  تسا ، هداد  رارق  راشف  دروم  یبرغ  لـحاس  یهقطنم  رد  هزغ و 

مـسیرورت اـب  اـم  هک  تسا  نیا  ناـشراھظا  ناشیاھراعـش ، رد  تقونآ  تـسا ؛ اـکیرمآ  مـھ  اـھنآ  سار  رد  هـک  دنتـسھ  یبرغ  یاھتردـق  دتـسیایم ؟ اـھنآ  رـس  تـشپ  یـسک 

. دراد دوجو  ایند  رد  زورما  هک  تسا  یتیلھاج  نامھ  نیا  تسا ؛ تیلھاج  نیا  دنیوگیم . عقاو  فالخ  دنیوگیم ، غورد  و  میفلاخم ؛ شعاد  اب  ام  میفلاخم ،

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کمک ینابیتشپ و  اـب  یتسینویھـص  میژر  هک  یلاـس  اـھهد  لوط  رد  دـینک ! هجوت  ار  هتکن  نیا  دـندشن  میلـست  ینعی  دـندرک  تمواـقم  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  اـھتلم 

ناملـسم یاھتلود  رد  بابان  یاـھمدآ  یخرب  فیعـض و  یاـھتلود  یخرب  تدـم  نیا  رد  دوزفا ، دوخ  یداـم  تردـق  رب  زورهبزور  بترم  هقطنم ، نیا  رد  اـکیرمآ ، مھ  دـعب  سیلگنا و 

اـم و دوـخ  روـشک  یلبق  سوـحنم  مـیژر  هـلمج  زا   - مالـسا یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یخرب  ناملـسم و  یاـھتلود  زا  یلیخ  اھتسینویھــص . بناـج  هـب  دـندرک  ادـیپ  شیارگ 

نینچ کی  اب  دـنتفگیم ، تارف » ات  لین  زا  ، » دنتـشاد یبلطهعـسوت  دـندوب ، شکمدآ  دـندوب ، زواجتم  دـندوب ، ضراعم  دـندوب ، بصاـغ  هک  اھتسینویھـص  اـب  رگید - یاھیـضعب 

تسینویھص تلود  رگلاغـشا و  مسینویھـص  زا  ترفن  ساسحا  ناشلد  رد  نانچمھ  اھتلم  هن ، اھتلم  اما  دنتفرگ ؛ هدیدان  یلکب  ار  اھینمـشد  دندرک و  رارقرب  تاطابترا  یتلود 

. دوب ینیگنس  زیچ  یتسینویھص ، میژر  اب  یهساکمھ  قیفر و  اکیرمآ و  هب  یهتسباو  یاھتلود  یارب  نیا  بخ ، و  دنتفرن . اھتلود  لابند  هنیمز  نیا  رد  اھتلم  دزیم . جوم 

نیا هعیـش ، ینـس و  یاھگنج  نیا  دـنتخادنا ؛ هار  ار  یلخاد  یاھگنج  نیا  دـندرک ؟ راـکهچ  دـننک . فرـصنم  مسینویھـص  زا  دـیاب  ار  اـھتلم  دـننک و  بارخ  دـیاب  ار  نیا  دـندرک  رکف 

نیا دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دنزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  اھام  هکنیا  یارب  دـندش  هتخادرپوهتخاس  اھنیا ، لاثما  شعاد و  هدـعاقلا و  لیبق  زا  یراکتیانج  یاھنامزاس 

. تسا اھنآ  نئاخ  زواجتم و  تسد  مھ 

دنراد مـھ  زورما  و  ( ۵) دنتـشاد شقن  شعاد  نتخادـنااج  رد  شعاد ، یهعـسوت  رد  شعاد ، داجیا  رد  هک  دـندرک  فارتعا  ناشدوخ  تارطاخ  یاھباتک  رد  اـھییاکیرمآ  زا  یـضعب 

هتـسد نیا  هیلع  رب  یزیچ  هک  ضرف  هب  الاح  یلو ] [ ؛ شعاد دض  دشاب  یفالتئا  کی  اعقاو  منکیمن  رواب  هک  هدنب  هتبلا ] . ] هدمآ دوجوهب  شعاد  دض  فالتئا  الاح  دننکیم . تیامح 

ار مسیرورت  دننکیم ، راک  دـننکیم ، شالت  دـنراد  یمالـسا  یاھروشک  فارطا  رد  فلتخم  یاھمـسا  هب  هدروآداب  یاھتورث  اب  نوگانوگ  یاھهورگ  تسا ؟ شعاد  طقف  رگم  دـشاب ؛

لوغـشم دندرک ، مرگ  ار  اھتلم  رـس  دنربیم . نیب  زا  اھنیا  دـننام  دجـسم و  نادـیم و  رازاب و  هچوک و  رد  ار  اھهانگیب  دنـشکیم ، ار  اھمدآ  دـننکیم ، داجیا  راجفنا  دـننکیم ، جـیورت 

ار هدع  کی  اھراک ،] نیا  هب   ] دننکیم راداو  لوپ  اب  دننکیم ، تیبرت  یطارفا  شاحف و  وردـنت و  فرط ، نیا  رد  ار  هدـع  کی  هعیـش ؛ هیلع  ار  ینـس  ینـس ، هیلع  ار  هعیـش  دـندرک ؛

یارب نـیا  زا  رتـھب  هـچ  دــنناشلابند . مدرم  زا  یمیظع  لـیخ  کـی  مـھ  مادــک  رھ  دــنتفیب و  مـھ  ناـج  هـب  اـھنیا  هـک  دــنروآیم  دوـجوهب  شاـحف  وردــنت و  فرط  نآ  زا  ــالباقتم 

! درذگیم هقطنم  رد  دراد  هچ  میمھفب  میوش ! رادیب  یتسینویھص ؟ میژر  یارب  نیا  زا  رتھب  هچ  اھتسینویھص ؟

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تینما هقطنم  نیا  یاجک  دینک  هاگن  امش  زورما  دوب ؛ تینما  داجیا  ناشراعش  دندش ، هقطنم  دراو  لبق  لاس  هدزناپ  هد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  یمالسا  بالقنا  نانمشد 

مـسیرورت زورما  اـما ]  ] دوب مسیرورت  اـب  یهزراـبم  ناشراعـش  دـندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  هب  یتقو  اـقیرفآ . لامـش  ایـسآ و  برغ  هتفرگ ؛ ار  هقطنم  نیا  رـسارس  ینمااـن  دراد ؟

یولج شتآ  رد  هدـنزهدنز  ار - ناشدوخ  نانمـشد   - ار اھناسنا  شیاـھمدآ  هک  یمـسیرورت  نشخ ؛ یـشحو و  مسیرورت  یمـسیرورت ! هچ  مھ  نآ  هتفرگ ؛ ارف  ار  هقطنم  یهمھ 

؛ دننک سکعنم  دننک و  لقتنم  ایند  مدرم  یهمھ  رواب  مشچ و  هب  تسرد  ار  هرظنم  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  هدافتـسا  مھ  ینف  نوگانوگ  تاناکما  زا  دـننازوسیم ؛ همھ  مشچ 

مسیرورت دندوب  هدمآ  اھنیا  دنربیم . رس  ناشنادنزرف  لباقم  رد  ار  ردام  ردپ و  دنشکیم ، شردام  لباقم  رد  ار  هچب  دنتسھ ؛ روجنیا  زورما  یریفکت  رـصانع  یروجنیا ! مسیرورت 

دندوب هدمآ  تسین ؟ مسیرورت  هقطنم  یاجک  زورما  دننیچرب ؛ هقطنم  زا  دوب - نیا  ناشراعش  دوب ؛ نیا  ناشیعقاو  تساوخ  میوگیمن   - اعدا نیا  اب  راعـش و  نیا  اب  هقطنم  رد  ار 

یاـپ رـس  دـنراد  اـکیرمآ  نیدـحتم  اـکیرمآ و  کـمک  هب  هقطنم  نیا  یاـھمیژر  نیرتروتاـتکید  نیرتدبتـسم و  نیرتعجترم و  زورما  دـننک ؛ داـجیا  یـسارکومد  ناـشدوخ  یاـعدا  هب 

. دنھدیم همادا  ناشدوخ  تایانج  هب  دنتسیایم و  ناشدوخ 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا بالقنا  مسا  زا  دنـسرتیم ، مالـسا  مسا  زا  دـنروایب ، دـنھاوخیمن  ار  مالـسا  مسا  بالقنا ۵٧ ؛»  » دنیوگب هک  دـنراد  رارـصا  یاهدـع  تسا . یمالـسا  بالقنا  بالقنا ،

یهناھلبا هناماوع و  طلغ و  یفارحنا و  تارکفت  هب  یهتسباو  مالـسا  تسا ، بان  مالـسا  ام  مالـسا  هتبلا  تسا ؛ ام  بالقنا  یاوتحم  یهمھ  هیام و  هیاپ و  مالـسا ، دنـسرتیم .

(، مالسلامھیلع  ) تیب لھا  فراعم  یوبن و  فراعم  هب  یکتم  مالسا  نآرق ، هب  یکتم  مالسا  هنالقاع - مالـسا   - لقن لقع و  رب  ینتبم  مالـسا  تسین ؛ اھیریفکت  لثم  یدارفا 

. ملاع زورهب  الماک  لفاحم  یهمھ  رد  عافد  لباق  مالسا  مالسا ؛ تسا  نیا  تسا . یمالسا  نینچ  کی  نشور ، یوق و  قطنم  اب  نشور ، تارکفت  اب 

بالقنا  / ٠٩/٠١/١٣٩۴ ربھر  اب  ناتسنمکرت  یروھمج  سیئر  رادید 

یمالسا یاھتیلاعف  لاجم  مدرم  هب  دیاب  دنھدیم ، ماجنا  ار  تایانج  نیا  مالسا  مانهب  هک  نآ  ریظن  یریفکت  یاھهورگ  شعاد و  نشخ  مسیرورت  یرگیـشحو و  اب  لباقت  رد 

. تسا ینالقع  لدتعم و  یمالسا  یرکف  یاھتکرح  تیوقت  اھنایرج ، نیا  ذوفن  ندرک  یثنخ  هار  نیرتھب  دوش و  هداد  حیحص 

دـندناوخ و مالـسا  زا  اھنایرج  نیا  لماک  یگناگیب  یهناشن  ار  اھناسنا  ندـنازوس  ندـیرب و  رـس  رد  یتسیرورت  یاھنایرج  یهنایـشحو  تاـیانج  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 8 
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. درادن مالسا  هب  یطبر  چیھ  تایانج  نیا  تسا و  نارگید  یارب  یھاوخریخ  تبحم و  یردارب ، نید  مالسا ، دندرک : دیکات 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۴ ربھر  اب  هیرجین  یروھمج  سیئر  رادید 

نیمھ شعاد  ریظن  ییاھتسیرورت  زا  تیامح  ای  داجیا  یهدرپ  تشپ  رد  اریز  دنتـسین  دامتعا  لباق  هجوچـیھهب  یتسیرورت  یاھنایرج  اب  هزرابم  یعدـم  یناھج  یاھفالتئا 

. دنراد رارق  اکیرمآ  صوصخهب  برخم  لماوع 

. دنتسھ یچیق  کی  یهبل  ود  دننکیم ،» ینمشد  مالسا  اب  مالسا  مانهب  هک  ار  ینانمشد   » و مالسا » حیرص  نانمشد  »

. دننک تظافح  دوخ  عفانم  تیوھ و  زا  اھیراکمھ  شیازفا  اب  دیاب  کانرطخ  نانمشد  نیا  لباقم  رد  یمالسا  یاھروشک  ... 

ساسا رب  دـنتفگ : دـندناوخ و  تسردان  ار  مارحوکوب  شعاد و  ریظن  یتسیرورت  یاـھنایرج  هیلع  هزراـبم  رد  برغ  اـکیرمآ و  کـمک  یراـکمھ و  هب  نتـسب  دـیما  بـالقنا ، ربھر 

. دنراد یبرخم  شقن  دننکیم و  کمک  شعاد  هب  میقتسم  روطهب  هقطنم  عجترم  یاھروشک  یخرب  اھییاکیرمآ و  قارع ، رد  قیقد ، تاعالطا 

یبرغ  / ٠٩/٠٨/١٣٩۴ یاھروشک  رد  ناناوج  مومع  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  همان 

، قارع مدرم  هک  یجنر  اب  دـیدرک ، هبرجت  ریخا  ثداوح  رد  هک  یبارطـضا  ینماان و  هک  دـینادب  تسا  مزال  اـما  تسا ، امـش  اـم و  کرتشم  درد  مسیرورت  زورما  هک  تسا  تسرد 

هب رتهوبنا و  یمجح  رد  رتعیـسو ، بتارمب  یداعبا  رد  مالـسا  یایند  هکنیا  تسخن  دراد ؛ هدـمع  توافت  ود  دـناهدرک  لمحت  یدامتم  یاھلاس  یط  ناتـسناغفا  و  هیروس ، نمی ،

یاھهویـش هب  گرزب  یاھتردـق  زا  یخرب  فرط  زا  هراوـمھ  اـھتنوشخ  نیا  هنافـساتم  هـکنیا  مود  و  تـسا ؛ هدوـب  تنوـشخ  ینکفاتـشحو و  یناـبرق  رتینـالوط  رایـسب  تدـم 

نانآ موش  یاھهلابند  نابلاط و  هدـعاقلا ، حیلـست  تیوقت و  ای  داجیا  رد  اکیرمآ  یهدـحتم  تالایا  شقن  زا  یـسک  رتمک  زورما  تسا . هدـش  تیاـمح  رثوم  لکـش  هب  نوگاـنوگ و 

رد هراومھ  یسایس ، یاھماظن  نیرتهدنامبقع  نتشاد  مغریلع  یریفکت ، مسیرورت  یهدشهتخانش  راکشآ و  نایماح  میقتسم ، ینابیتشپ  نیا  رانک  رد  تسا . عالطایب 

دروـم هناـمحریب  هقطنم ، رد  اـیوپ  یاـھیرالاسمدرم  زا  هتـساخرب  یاھهشیدـنا  نیرتنشور  نیرتورـشیپ و  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  دـناهتفرگ ، یاـج  برغ  نادـحتم  فـیدر 

. تسا یبرغ  یاھتسایس  رد  داضت  زا  ییایوگ  یهنومن  مالسا ، ناھج  رد  یرادیب  شبنج  اب  برغ  یهناگود  دروخرب  تسا . هتفرگ  رارق  بوکرس 

یبرغ  / ٠٩/٠٨/١٣٩۴ یاھروشک  رد  ناناوج  مومع  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  همان 

هنایذوم ضارغا  نتـسارآ  رود و  فادـھا  ندرک  ناھنپ  شرنھ  هک  یتینھذ  دـیھد ؛ رییغت  ار  ریوزت  هب  هدولآ  تینھذ  نیا  هدـنیآ ، اـی  لاـح  رد  امـش  هک  مراد  دـیما  نم  زیزع ! ناـناوج 

ات و  دشاب ، طلسم  برغ  تسایس  رب  هناگود  یاھرایعم  هک  ینامز  ات  تسا . ازتنوشخ  یهشیدنا  نیا  حالـصا  شمارآ ، تینما و  داجیا  رد  هلحرم  نیتسخن  نم  رظن  هب  تسا .

دیابن دوش ، هداد  حـیجرت  یقالخا  یناسنا و  یاھـشزرا  رب  اـھتلود  عفاـنم  هک  یزور  اـت  و  دوش ، میـسقت  دـب  بوخ و  عاونا  هب  شدـنمتردق  ناـیماح  هاـگن  رد  مسیرورت  هک  یتقو 

. درک وجتسج  رگید  یاج  رد  ار  تنوشخ  یاھهشیر 

یرایـسب تسا . هداد  ناماس  ار  شوماخ  مرن و  موجھ  کی  هدرک و  خوسر  زین  برغ  یگنھرف  یاھتـسایس  قامعا  رد  جیردتب  یدامتم ، نایلاس  یط  اھهشیر  نیا  هنافـساتم 

یایند تسا ؛ هدرک  هیذغت  یبوخب  ار  یرـشب  عماوج  لاس  اھدص  شیاز ، یگدنلاب و  نیع  رد  هک  ییاھگنھرف  دننکیم ، راختفا  دوخ  یلم  یموب و  گنھرف  هب  ایند  یاھروشک  زا 

یراشفاپ ناھج  یگنھرف  یزاسدننامھ  یزاسهیبش و  رب  هتفرشیپ ، یاھرازبا  زا  یریگهرھب  اب  برغ  ناھج  رصاعم ، یهرود  رد  اما  تسا . هدوبن  انثتسم  رما  نیا  زا  زین  مالـسا 

ینغ و یاھگنھرف  ریقحت  منکیم . یقلت  رابنایز  رایـسب  شوماخ و  تنوشخ  کی  ار  لقتـسم  یاھگنھرف  ندرمـش  کچوک  اھتلم و  ریاس  رب  برغ  گنھرف  لیمحت  نم  دـنکیم .

رــصنع ود  لاـثم ، روـط  هـب  تـسین . رادروـخرب  ینیــشناج  تـیفرظ  زا  هجوچــیھهب  نیزگیاـج ، گـنھرف  هـکدریگیم  تروـص  یلاـح  رد  اـھنآ  یاھــشخب  نیرتمرتـحم  هـب  تناــھا 

هداد لزنت  شھاگتساخ  رد  یتح  ار  نآ  هاگیاج  تیلوبقم و  تسا ، هدش  لیدبت  یبرغ  گنھرف  یلـصا  یاھهفلوم  هب  هنافـساتم  هک  یقالخا » یرابودنبیب   » و یرگـشاخرپ » »

تالوصحم عاونا  بلاق  رد  هک  میوش  یرگناریو  لیـس  عناـم  رگا  میراـکھنگ ؟ میھاوخن ، ار  زیرگاـنعم  لذـتبم و  وجهزیتس ، گـنھرف  کـی  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  لاوس  کـنیا  تسا .

هب مارتحا  اب  یعیبط و  طیارـش  رد  هاگ  رھ  اھدـنویپ  نیا  منکیمن . راکنا  ار  یگنھرف  یاھدـنویپ  شزرا  تیمھا و  نم  میرـصقم ؟ دوشیم ، هناور  ام  ناناوج  یوس  هب  یرنھ  هبش 

فسات لامک  اب  تسا . هدوب  رابتراسخ  قفومان و  یلیمحت ، نوگمھان و  یاھدنویپ  لباقم ، رد  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  ار  انغ  یگدنلاب و  دشر و  هتفرگ ، تروص  اریذپ  یهعماج 

رصع زا  شیپ  تسیابیم  دوب ، یتدیقع  اعقاو  لکـشم  رگا  تسا . یتادراو  یاھگنھرف  اب  قفومان  یاھتلـصو  هنوگنیا  یهدییاز  شعاد ، لثم  یاهیامورف  یاھهورگ  هک  میوگب  دیاب 

هک دھدیم  ناشن  ینـشورب  یخیرات  ملـسم  تادنتـسم  دھدیم . یھاوگ  ار  نآ  فالخ  خیرات ، هکیلاحرد  دشیم ، هدھاشم  مالـسا  ناھج  رد  اھهدیدپ  نیا  ریظن  زین  رامعتـسا 

زا یکی  زا  تسا  نـکمم  هنوـگچ  هـنرگو  تشاـک . هـقطنم  نـیا  رد  ار  یوردـنت  رذـب  یودـب ، یهلیبـق  کـی  لد  رد  مـھنآ  دورطم ، یطارفا و  رکفت  کـی  اـب  رامعتـسا  یقـالت  هنوـگچ 

نوریب شعاد  لثم  یاهلابز  دنادیم ، تیرشب  یهمھ  نتشک  یهباثم  هب  ار  ناسنا  کی  ناج  نتفرگ  دوخ ، نیداینب  نتم  رد  هک  ناھج  ینید  بتاکم  نیرتیناسنا  نیرتیقالخا و 

؟ دیایب

یبرغ  / ٠٩/٠٨/١٣٩۴ یاھروشک  رد  ناناوج  مومع  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  همان 

درک رواب  ناوتیم  ایآ  دنوشیم ؟ اھهورگ  عون  نیا  بذج  دـناهتفای ، یحور  یرکف و  شرورپ  طیحم ، نامھ  رد  دـناهدش و  دـلوتم  اپورا  رد  هک  یناسک  ارچ  دیـسرپ  دـیاب  رگید  فرط  زا 

رد ملاسان  یگنھرف  یهیذـغت  رمع  کی  ریثات  دـیابن  اعطق  دـننک ؟ نارابهلولگ  ار  دوخ  نانطومھ  هک  دـنوش  یطارفا  ردـقنآ  ناھگان  یگنج ، قطانم  هب  رفـس  ود  یکی  اـب  دارفا  هک 

هک یقیمع  ترفن  دـیاش  دـبایب . ار  هعماج  ناھنپ  ادـیپ و  یاـھیگدولآ  هک  یلیلحت  تشاد ، عماـج  یلیلحت  هنیمز  نیا  رد  دـیاب  درک . شومارف  ار  تنوشخ  دـلوم  هدولآ و  طـیحم 

ار ییاھهدـقع  هدـش ، هتـشاک  یبرغ  عماوج  زا  یراشقا  لد  رد  یراتخاس  ینوناق و  یاھضیعبت  اـنایحا  اـھیرباربان و  رثا  رد  یداـصتقا ، یتعنـص و  ییافوکـش  یاـھلاس  یط 

. دوشیم هدوشگ  تروص  نیا  هب  هنوگرامیب  یدنچ  زا  رھ  هک  هدرک  داجیا 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دنھاوخیم بھذـم  مان  هب  زورما  تشادـن ؛ دربراک  یلیخ  هک  دـشیم  حرطم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  مسیبرعناپ و  مسیکرتناپ و  مسیناریاناـپ و  ناونع  هب  فـالتخا  نیا  یزور  کـی 

کمک اب  اکیرمآ ، هب  ناگتـسباو  لوپ  اب  اھنیا  لاثما  شعاد و  لثم  یتسیرورت  یاـھهقرف  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تقونآ  دـنزادنیب . مھ  ناـج  هب  ار  اـھناوج  دـننک و  داـجیا  فـالتخا 

. دوشیم نیا  هجیتن  دنروآیم ؛ دوجوهب  مالسا  یایند  رد  ار  عیاجف  نیا  دننکیم و  ادیپ  طاشن  ناکما  دننکیم و  ادیپ  دلوت  اکیرمآ  نانامیپمھ  یھارمھ  اب  اکیرمآ ، یسایس 

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  هک  تسا  یـسک  مھ ]  ] ورهنایم وردنت . دـنیوگیم  ار  اھیھللابزح  دـنرترادیاپ ؛ رتممـصم و  بالقنا  هار  رد  هک  تسا  یناسک  ناشروظنم  وردـنت ، دـنیوگیم  هک  ییاھنآ 

یـسک ورهنایم  تسا ، بالقنا  دـنبیاپ  هک  تسا  یـسک  وردـنت  تسا : نیا  ورهنایم  وردـنت و  یانعم  اھنیا ، لاثما  سیلگنا و  اکیرمآ و  یـسایس  تایبدا  رد  دـشاب . میلـست  اـھنآ 

ورهنایم ناریا  رد  دـنیوگیم  دـنراد و  فارتعا  مھ  ناشدوخ  هناتخبـشوخ  تسا ؟ میلـست  اھنآ  لباقم  رد  یـسک  هچ  الاح  تسا . میلـست  اھنآ  یاھهتـساوخ  لباقم  رد  هک  تسا 

یـضعب دیآیم و  دوجوهب  شزغل  دوشیم ، تلفغ  یھاگ  تسین . اھنیا  هب  یگتـسباو  رادفرط  سکچیھ  ناریا  تلم  رد  تسا ؛ یتسرد  فرح  فرح  نیا  دنوردنت . همھ  میرادـن ،

هب ار ؟ اھنآ  فرح  مینک  رارکت  ام  ارچ  وردنت . دنیوگیم  نیا  هب  اھنآ  دـننکیم ؛ بالقنا  رب  یراشفاپ  دـنبالقنا و  ورهلابند  دـنبالقنا ، رادفرط  ناریا  تلم  یهبطاق  اما  دـننکیم ، هابتـشا 

انعم نیا  هب  ام  تسا . میقتـسم  طارـص  زا  فرحنم  تسا ، نآرق  زا  فرحنم  تسا ، مالـسا  زا  فرحنم  تسا ؛ فرحنم  شعاد  تسا ؟ وردنت  شعاد  وردـنت ؛ دـنیوگیم  مھ  شعاد 

. مینکن رارکت  ام  دراد  رظن  رد  هک  ار  یصاخ  یانعم  دربیم و  راک  هب  نمشد  هک  یتایبدا  دننک  هجوت  میرادن . وردنت 

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 9 
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ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ینمیرھا و  ( ٢) شھدـم یاھتـسایس  زورما  دوشن . حرطم  نکفافالتخا  لئاسم  راوگرزب ، نآ  تداھـش  رکذ  راوگرزب ، نآ  بقانم  رکذ  تبـسانمهب  هیمطاـف ، ماـیا  رد  دوشب  هجوت 

گنج اھگنج  نیا  زا  مادکچیھ  هک  منکیم  ضرع  امش  هب  نم  تسھ ؛ هقطنم  رد  ییاھگنج  زورما  دزادنیب . فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  تسا  نیا  ددصرد  ادج  یللملانیب 

ینعی اـکیرمآ ، ینعی  نمـشد  نـکل  درادـن ، بھذـم  هـب  یطبر  تـسا و  اـھنیا  دـننام  یموـق و  یـسایس و  نوگاـنوگ  یاـھهزیگنا  اـب  یــسایس و  یاـھگنج  تـسین ؛ یداـقتعا 

اھیناـسآ نیا  هـب  یبھذـم  فـالتخا  هـک  دـینادیم  نوـچ  یبھذـم ؛ فـالتخا  هـب  دـننک  لیدـبت  ار  اـھفالتخا  نـیا  ار ، اـھاوعد  نـیا  دـننکیم  یعـس  سیلگنا  ینعی  تسینوـیھص ،

تیبلھا مرح  زا  عافد  رد  دـنراد  ام  هارمھ  ام و  اب  هک  میراد  ار  یناسک  تنـس  لھا  ناردارب  زا  دوخ ، رانک  رد  زورما  ام  مینک . کمک  فدـھ  نیا  هب  دـیابن  ام  تسین . یندـشمامت 

تنس لھا  ردارب  نیا  بخ ، دندوب . ینس  یهداوناخ  دنچ  ناشنیب  رد  هک  دندمآ  نم  شیپ  مرح  عفادم  یادھش  زا  ییاھهداوناخ  دنھدیم . دیھـش  دنھدیم ، هتـشک  دنگنجیم و 

، فسات راھظا  یاج  هب  دیآیم ، ام  شیپ  هک  مھ  دعب  هھبج ، هب  دنکیم  لیسگ  ار  شدوخ  ناوج  ادھشلادیس  مرح  ای  نینموملاریما  مرح  ای  بنیز  ترضح  مرح  زا  عافد  یارب  هک 

رود ام  زا  هک  مینک  یراک  دـیاب  ام  ار  نیا  میناجنرب ؟ دـیاب  اـم  ار  نیا  هدـش ، دیھـش  هار  نیا  رد  نم  رـسپ  هک  دـنکیم  راـختفا  زاربا  تیاکـش ، هلگ و  اـی  هودـنا  مغ و  راـھظا  یاـج  هب 

تمحز اب  دراد  اکیرمآ  هک  ار  یراک  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  تیناحور  یهعماج  یلـصا  یاـھتیولوا  وزج  زورما  تسا . یایـساسا  تاـکن  اـھنیا  تسا ، یمھم  تاـکن  اـھنیا  دوشب ؟

ناتـسچولبوناتسیس رد  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  میھدـب ؛ ماجنا  اھنآ  یارب  ار  راک  نیا  تلوھـسهب  ام  دـنھدیم ، ماجنا  تمحز  اب  دـنراد  اھتسینویھـص  دـھدیم ، ماـجنا 

قیوشت اھنآ  نوچ  تاباختنا ؛ هب  دیدرک  کمک  ارچ  امـش  هک  دننکیم  دـیدھت  دـنراد  نالا  ار  اھنآ  یریفکت  یاھهورگ  نیا  تاباختنا ؛ هب  دـندرک  قیوشت  ار  مدرم  تنـس  لھا  یاملع 

. تشاد هجوت  دیاب  اھنیا  هب  دنک ؛ کمک  یمالسا  ماظن  هب  هک  دنتسھ  یسکرھ  نمشد  دنایمالسا ، ماظن  نمشد  دنتـسین ، هعیـش  نمـشد  طقف  یریفکت  یاھهورگ  دندرک .

، فالتخا داجیا  زا ] یریگولج   ] نکل درادـن ، یلاکـشا  یتحلـصم  مھم  تاھج  تیاعر  اب  بدا ، تیاعر  اب  نیزاوم ، تیاعر  اـب  خـیرات ، نتفگ  هک  میدرک  ضرع  ار  نیا  اـھراب  اـم  هتبلا 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  زورما  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمجزا  ضغب ، داجیا 

بالقنا  / ٠٨/٠۴/١٣٩۵ ربھر  اب  نیوگزرھ  ینسوب و  یروھمج  تسایر  یاروش  سیئر  رادید 

هاگداز دندوزفا : دز - دھاوخ  مقر  ار  یرتدـب  تیعـضو  مھ  هدـنیآ  رد  الامتحا  هدرک و  تیارـس  زین  اپورا  هب  نونکا  هک   - مسیرورت ریفکت و  جوم  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنتسھ ثداوح  نیا  ندمآ  دیدپ  یلصا  لماع  ییاپورا  یاھتلود  زا  یضعب  اکیرمآ و  تلود  عقاو ، رد  اما  تسا  یبرع  یهقطنم  رھاظ  رد  هدیدپ  نیا 

دراو اھتسیرورت  اب  یدراوم  رد  اـھفالتئا  نیا  تسا  نکمم  هچرگا  دـنتفگ : دنتـسنادن و  یعقاو  ار  مسیرورت  هیلع  یبرغ  یاـھتلود  یماـظن  فـالتئا  یمالـسا ، بـالقنا  ربھر 

ار تیرـشب  تالکـشم  زورهبزور  اھنآ ، زیمآترارـش  دـب و  یاھتسایـس  دنتـسین و  مسیرورت  یعقاو  ندرک  نکهشیر  لابندهب  هیروس  رد  هن  قارع و  رد  هن  اما  دـنوشب  زین  گنج 

. دھدیم شیازفا 

مـسیرورت زورب  لماوع  زا  یکی  هب  هراشا  رد  دندناوخ و  اھنآ  لح  یارب  هدارا  دوجو  تالکـشم و  نیا  زورب  لماوع  تخانـش  مھف و  یورگ  رد  ار  تیعـضو  نیا  نامرد  جالع و  ناشیا ،

داجیا شعاد  نوچمھ  یتسیرورت  فرحنم  یاھهورگ  هب  نانآ  نتـسویپ  یارب  یاهنیمز  ییاـپورا ، دـنمتردق  دـنمتورث و  یاـھروشک  یخرب  رد  ناملـسم  ناـناوج  ریقحت  دـندوزفا :

. دننزیم راتشک  راجفنا و  هب  تسد  اپورا ، هب  تشگزاب  رد  هدشریقحت  ناناوج  نیا  دنکیم و 

راطق  / ٠٩/٠۶/١٣٩۵ فداصت  قارع و  رد  نارئاز  تداھش  کاندرد  ثداوح  یپ  رد  مایپ 

هدرک یثنخ  ار  نانآ  دولآتثابخ  یاـھهئطوت  روک و  ار  ناـنآ  مشچ  ینیـسح ، نارئاز  ریظنیب  تینما  نیعبرا و  میظع  یئاـمیپهار  هک  یریفکت  رابتواقـش  راـکتیانج و  یاـھھورگ 

ناتـسکاپ و هیرجین و  نوچمھ  ناـھج  رگید  قطاـنم  زا  دـنداد . ناـشن  همھ  هب  ار  دوخ  دـیلپ  تینم  ثیبـخ و  یهرھچ  رگید  راـب  دـندز و  تسد  عیجف  هنـالدزب و  ماـقتنا  هب  تسا ،

ناناملـسم و یهمھ  هـب  رگید  راـب  ار  ناـنآ  یماـح  یاـھتلود  یریفکت و  ناـیرج  رطخ  دـسریم و  اـھنآ  ناکلـسممھ  تاـیانج  زا  هدـنھدناکت  خـلت و  یاـھربخ  زین  ناتـسناغفا 

. دنکیم دزشوگ  نازوسلد 

ناتسلگ  / ٠٩/١۵/١٣٩۵ ناتسا  دیھش  رازھراھچ  تشادگرزب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ردقچ نیا  هک  دننادب  ینس  هعیش و  یاھناوج  تسا ؛ یمھم  یهلئسم  یلیخ  مدرک - ضرع  نم  مھ  دندومرف ، ناشیا  مھ   - دش حرطم  هک  هعیش  ینـس و  یهلئـسم  نیمھ 

شعاد و لاـثما  دـننکیم . هدافتـسا  دـنراد  فرط - نآ  زا  اـی  فرط ، نیا  زا  اـی   - دـیآیم دوـجو  هب  یھاـگ  هک  ییاـھیروخلد  نیا  زا  تاـفالتخا ، نیا  زا  نانمـشد  زورما  تسا . مھم 

هک دننادب  ینـس ، ناوج  هعیـش ، ناوج  هکنیا  رگم  دوشیمن  نیا  میریگب . ار  اھنیا  یهدافتـسا  یولج  دیاب  ام  دننکیم ؛ هدافتـسا  دنراد  اھزیچ  نیمھ  زا  اھنیا  دننام  اھیریفکت و 

دـض رب  تسا  هبرح  نیرتگرزب  نیا  تسا ؛ یگرزب  زیچ  یلیخ  تسھ ، اھنیا  نیب  هک  یایلدمھ  یمالکمھ و  یتسیزمھ و  یگنھامھ و  نیا  دننکیم ، دنراد  نالا  هک  یراک  نیا 

. مینک سکعنم  لقتنم و  نامدوخ  ناوج  نابطاخم  نھذ  هب  یسوملم  لکش  هب  یتسیاب  ار  اھنیا  دننک . ظفح  دننادب و  ار  نیا  نآرق . نمشد  مالسا و  نمشد  ناریا ، نمشد 

بالقنا  / ٠٩/٢١/١٣٩۵ ربھر  اب  قارع  نایعیش  یلم  فلاحت  یلصا  یاضعا  سیئر و  رادید 

ندـش نکهشیر  لابندهب  هجوچـیھهب  یرھاظ  یاھاعدا  فالخرب  اـھنآ  هک  دـندرک  هراـشا  مھ  هتکن  نیا  هب  اـکیرمآ ، هب  داـمتعا  مدـع  عوضوم  صوصخرد  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دننک ظفح  دوخ ، یهدنیآ  دصاقم  یارب  ار  اھتسیرورت  نیا  زا  یشخب  ات  دنراد  شالت  دنتسین و  یریفکت  یاھتسیرورت 

. دنرادن یریفکت  یاھتسیرورت  لماک  تسکش  هب  یلیامت  اھییاکیرمآ ، هیروس ، رد  نینچمھ  لصوم و  رد  نونکا  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

اوق  / ٠١/٢٠/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  یزورون  رادید 

ماجنا اھیریفکت  تیوقت  رد  هک  یطلغ  رطاخهب  زورما  اپورا  دندوزفا : تفرگ ، دـھاوخ  ار  اھییاکیرمآ  نابیرگ  هدـنیآ  رد  اھهورگ  نیا  رطخ  هکنیا  رب  دـیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا طلغ  نامھ  رارکت  لاحرد  زین  اکیرمآ  دنرادن و  تینما  نابایخ  هناخ و  رد  مدرم  تسا و  راتفرگ  داد ،

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

نآ تشادـن ، دوجو  یمالـسا  یهزیگنا  رگا  دـندوزفا : دنتـسناد و  ینید  یهزیگنا  ار  یمالـسا  بـالقنا  فلتخم  یاھهنحـص  رد  یراکادـف  زا  مدرم  یلـصا  یهزیگنا  بـالقنا ، ربھر 

. دنتشذگیمن دوخ  یگدنز  تحار  هداوناخ و  زا  دندشیمن و  سدقم  عافد  رازراک  دراو  ناناوج  میظع  یهرتسگ 

زا ییاھهناشن  اھنیا  دننکیم و  رارـصا  مرح  زا  عافد  یریفکت و  نایرج  اب  هلباقم  نادیم  رد  روضح  یارب  سدقم  یاھهزیگنا  نامھ  اب  ناناوج  یخرب  زین  زورما  دـندوزفا : ناشیا 

. تسا نالوئسم  زا  مدرم  ندوب  رتولج  یراکادف و 

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

یمھم رایـسب  یهطقن  نیا  ار ؛ مالـسا  تثعب  یانعم  موھفم و  دنـسانشب  دیاب  ایند  یمومع  راکفا  لوا  یهجرد  رد  تسا ؛ تثعب  یفرعم  لوا ، میراد . جایتحا  تثعب  هب  زورما  ام 

تکرح کی  میظع و  لوحت  کی  اشنم  نآ  دوخ  دمآ و  دوجو  هب  هللادمحب  ام  ماظن  نیا  رد  یوبن  تموکح  تاحشر  زا  یاهحشر  کی  هک  یمالسا  یروھمج  لیکـشت  زا  دعب  تسا .

نآ اب  هک  دنداتفا  رکف  هب  یرـشب  عماوج  نانمـشد  مالـسا - نانمـشد  تفگ  دوشیمن   - رـشب یناھج  نانمـشد  تشاد ، دھاوخ  همادا  دراد و  همادا  هللادـمحب  هک  دـش  یمیظع 

مالـسا نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ هزرابم  مالـسا  اـب  زورما  تسا . مالـسا  نآ  دوب ؟ هچ  نآ  دـننک ؛ هزراـبم  دراد ، هنیمز  اـیند  زا  یمھم  شخب  رد  تسا و  تکرح  نیا  یهیاـم  هک  یزیچ 

نوچ تسا ؛ ناماوت  کرتشم و  یدام  یونعم و  ندـمت  کی  ندـمآ  دـیدپ  یهیام  تسا و  اھدادعتـسا  زورب  یهیاـم  تسا ، اـھناسنا  تکرح  یهیاـم  تسا ، عماوج  دـشر  یهیاـم 
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زا یکی  مھ  مالسا  مان  هب  تسیرورت  یاھهورگ  لیکشت  هزرابم . ماسقا  عاونا و  دننکیم ؛ هزرابم  مالسا  اب  اذل  دریگب ؛ ار  زورما  ملاظ  یدام  ندمت  تایدعت  یولج  دناوتیم  مالسا 

نیا یهتـشررس  زورما  تسا . اھینمـشد  نیا  زا  یکی  مھ  ندرک  فـالتخا  لدـج و  گـنج و  راـچد  ار  یمالـسا  یاـھروشک  هکناـنچمھ  تسا ، هئطوـت  نـیا  تـسا ؛ اـھهئطوت 

مالـسا اب  دنراد  اکیرمآ  ربکتـسم  ملاظ و  تموکح  شرـس  تشپ  نیطـسلف و  رد  بصاغ  ثیبخ و  یتسینویھـص  تموکح  تسا . مسینویھـص  اکیرمآ و  تسد  هب  اھینمـشد 

رتزراب یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مالـسا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  تھجنیازا و  نیا  دناهزرابم . لاح  رد  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالـسا  یروھمج  اب  زورما  هلب ، دننکیم . هزرابم 

ار رابکتـسا  یولج  دریگیم ، ار  اھنیا  عماطم  یولج  مالـسا  هکنیا  رطاخهب  دـنفلاخم  تسا . رتشیب  اجنیا  رد  نآ  مادـقا  ارجا و  لـمع و  یهنیمز  و  تسا ، رتشیب  شققحت  تسا ،

. دنفلاخم مالسا  اب  عقاورد ] سپ  [ ؛ دریگیم

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

قح ناشدوخ  هب  دناهدش ، خاتـسگ  دناهدش ، یرج  اھتسینویھـص  تسین . یکچوک  یهیـضق  نیا  تسا ؛ حرطم  سدق  یهیـضق  تسا ، حرطم  یـصقالادجسم  یهیـضق  نالا 

و دنوش ] دراو   ] دنراذگب ار  یاهدع  کی  زور  کی  دننک ، داجیا  عنام  زور  کی  دندنبب ، ار  رد  زور  کی  دـنریگب ؛ تخـس  اھناملـسم - رب  ینعی   - یـصقالادجسم نابحاص  رب  هک  دـناهداد 

یلعج بصاـغ و  مـیژر  یوـس  زا  تـسا  تحاـقو  اـھنیا  تـسا ، ییوررپ  اـھنیا  تـسا ، یخاتــسگ  اـھنیا  اـھراک ؛ لـیبقنیازا  دـنراذگب و  ینــس  طرــش  دـنراذگن ، ار  یاهدـع  کـی 

تما اجک  تسا . نیا  جح  تسا ، یتیفرظ  نینچ  کی  جـح  تسا ؛ عضوم  زاربا  یاج  اجنیا  دـپتیم . یـصقالادجسم  دای  هب  مالـسا  تلم  لد  هک  تسا  مولعم  بخ  تسینویھص .

هچ یـصقالادجسم  یهراـبرد  نیطـسلف و  یهراـبرد  اـھتلم  هک  دـنک  راـھظا  هکنیا  یارب  دـنکیم  ادـیپ  اـنم  رعـشم و  تاـفرع و  هنیدـم و  هکم و  مارحلاهللاتیب و  زا  رتھب  یمالـسا 

رد اـکیرمآ  زیمآترارـش  روـضح  دروـم  رد  اـکیرمآ ، یاـھتلاخد  دروـم  رد  دراد . یتـیفرظ  نینچ  کـی  جـح  اـجنیا ؟ زا  رتـھب  اـجک  دـننکیم ؟ رکف  روـجهچ  دـنھاوخیم و  هـچ  دـنیوگیم و 

میژر دوخ  مھ  یتسیرورت  یاھهاگتـسد  نیا  یهمھ  نیرترـش  هک   - اھنیا دـننام  یتسیرورت و  یریفکت و  یاھنایرج  نیا  نتخادـنا  هار  ام و  یهقطنم  رد  یمالـسا و  یاـھروشک 

یهمھ زا  همھ ،  - یمالـسا تما  هکنیا  یارب  تسا  اج  نیرتھب  جـح  تسا ؟ اـجک  اـھنیا  هب  تبـسن  عضوم  راـھظا  یاـج  تسا - وا  دوخ  رتثیبخ ، اـھنیا  یهمھ  زا  تسا ؛ اـکیرمآ 

. بلطم کی  نیا  دوب ؛ نیا  لابند  دیاب  تسناد ، ردق  دیاب  ار  نیا  جح ؛ تسا  یتیفرظ  نینچ  کی  دننک ؛ هدیقع  زاربا  دننک ، عضوم  زاربا  دنناوتب  اھروشک -

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

زیمآتنطیـش تلاخد  رطاخهب  الوا  تسیچ ؟ رطاخهب  نیا  تسا . ینماان  یهقطنم  ام  یهقطنم  زورما  تسا . هقطنم  تینما  شخب  کی  تسا ، روشک  لخاد  تینما  شخب  کـی 

دوبان یارب  اھتلم ، فیعضت  یارب  دوخ ، عورشمان  عفانم  نیمات  یارب  ذوفن ، یارب  یاهلیسو  رھ  زا  مسینویھص . تلاخد  اکیرمآ ، تلاخد  تسا ؛ رگهطلس  یاھتردق  زیمآترارـش  و 

شعاد و نموم ، ناناوج  تمھ  اب  تمواـقم ، یاـھورین ]  ] تمھ اـب  هک  یتقونآ  دـنروآیم و  دوجو  هب  ار  شعاد  زور  کـی  دـننکیم : هدافتـسا  یلم  یاھرادـتقا  اـھتداشر و  ندرک 

. دنوریم یرگید  هار  لابند  دنوشیم ، دیماان  هار  کی  زا  یتقو  تسا . نیا  اکیرمآ  شقن  زورما  دنوریم . یرگید  زیمآتثابخ  یاھهار  لابند  دنشکیم ، ار  رخآ  یاھـسفن  شعاد  لاثما 

ار هطلس  ماظن  نارازگراک  ینیب  مھ  زاب  دنراد ، رارق  ینآرق  یمالـسا و  یاھراعـش  ریثات  تحت  هک  هقطنم  رد  تمواقم  ناناوج  ناریا ، ناناوج  ناریا ، تلم  یھلا ، قیفوت  هب  هتبلا 

دننک و ییاناوت  ساسحا  ام  یهقطنم  یاھتلود  هقطنم و  یاھتلم  هک  تسا  نیمھ  تسا ، مھم  رایـسب  هقطنم  رد  هچنآ  درک . دنھاوخ  بولغم  ار  اھنآ  دیلام و  دنھاوخ  کاخ  هب 

هاتوک ام  هچنانچرگا  دنک . ینیشنبقع  دوشیم  روبجم  زروعمط  نمـشد  لددب ، نمـشد  هدننکذوفن ، نمـشد  تقونآ  دنزادنیب ؛ راک  هب  تسا  یھلا  تبھوم  هک  ار  ییاناوت  نیا 

. دیآیم ولج  نمشد  مییایب ،

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ دـنتخادنا ، هار  ار  شعاد  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  تسا ؛ هدولآ  هیروس  مدرم  نوخ  هب  قفرم  اـت  اـھنیا  تسد  دـندرک ، یداـیز  یاـھتیانج  شنیدـحتم  اـکیرمآ و  هیروـس  رد 

یهلئسم دینک  هاگن  امش  زورما  دنربب . شیپ  دنتـسناوتن  نکل  دندرک  ار  راک  نیا  دندرک ، ماعلتق  انعم  کی  هب  ار  مدرم  دنتخادنا و  هار  ار  اھنیا - لاثما  هرـصنلاھھبج و   - اھیریفکت

هب یرگید  عضو  کی  نآ  یاج  هب  ات  دورب  نیب  زا  دنتـساوخیم  اھنآ  هک  یعـضو  دنتـسھ ، یوزنم  لـماکروطهب  اـھیریفکت  دـسریم ، ناـیاپ  هب  دراد  عقاورد  شعاد  عوضوم  شعاد ،

. هدرک ادیپ  ققحت  هتساوخیم  اکیرمآ  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  و  هدرک ، ادیپ  یرتشیب  رارقتسا  دنروایب ، دوجو 

یججح  / ٠٧/١١/١٣٩۶ نسحم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ام یادھش  هتبلا  تسا . وا  یهنامولظم  تداھش  امـش و  ناوج  تدھاجم  تکرب  هب  نیا  هدش ، روشک  رـساترس  رد  یناشخرد  زاتمم و  هتـسجرب و  مان  کی  یججح  مان  زورما 

نمشد ینعی  دندیسر ؛ تداھش  هب  بیترت  نیمھ  هب  مھ  اھنآ  هک  دنتسھ  مھ  یرگید  یادھـش  ام - نسحم   - امـش نسحم  زا  ریغ  دنمولظم . ناشهمھ  دنزیزع و  ناشهمھ 

شیپ اھنآ  یهمھ  تسا ، یلاع  اھنآ  یهمھ  تاجرد  دنتسھ ؛ لیبقنیازا  هک  میراد  ییادھش  هدرک . دراو  یگدنز  لاح  رد  اھنیا  رب  یاهدنـشک  تابرـض  هدرک و  ادج  ناشنت  زا  رس 

نیا دوشیم ، اھنآ  یوگنخس  دنزیم و  فرح  هدنیامن  ناونعهب  اھنیا  زا  رفن  کی  دنتـسھ ، ییاج  کی  یعمج ، کی  یتعامج ، کی  یتقو  هکنانچمھ  اھتنم  دنزیزع . لاعتم  یادخ 

هب دھدیم  ادخ  هک  یتزع  هتبلا  درک . گرزب  درک ، زیزع  ار  دیھش  نیا  لاعتم  یادخ  دش . اھنیا  یوگنخـس  عقاو ، رد  دش ؛ مولظم  یادھـش  نیا  یهمھ  یهدنیامن  نسحم  دیھش 

زا میـشاب ، هتـشاد  ربخ  ام  ار  اھنآ  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هک  دوب  ناوج  نیا  رد  یتایـصوصخ  کی  تسین . تھجیبودوخیب  ینعی  دراد ؛ یتمکح  کی  دراد ، یلیلد  کی  یـسک 

نیا یهمھ  یوگنخـس  هدـنیامن و  دوشیم  دـش ، زیزع  یتـقو  دـنکیم و  زیزع  روجنیا  ار  ناوج  نیا  تایـصوصخ ، نیا  رطاـخهب  لاـعتم  یادـخ  میـشاب . هتـشادن  ربـخ  مھ  یلیخ 

هب سیلگنا  اـکیرمآ و  یاھهدـناشنتسد  یریفکت و  رارـشا  اـب  یهزراـبم  یهـھبج  نـیا  رد  رگید  یاـھاج  قارع و  ناتـسناغفا و  ناریا و  زا  هـک  ینادیھــش  نـیا  ینعی  نادـیھش ؛

. دوشیم دامن  هنامولظم ؛ تداھش  دامن  دوشیم  اھنیا ، یهدنیامن  دوشیم  ناوج  نیا  دنوشیم و  هدید  دنوشیم ، هصالخ  ناوج  نیا  رد  اھنیا  یهمھ  عقاو  رد  دندیـسر ، تداھش 

. درک هناعاجش  هنامولظم و  تداھش  دامن  ار  امش  ناوج  ار ، امش  دنزرف  ار ، امش  یهچب  ادخ 

بالقنا  / ٠٧/١٢/١٣٩۶ ربھر  اب  هیکرت  یروھمج  سیئر  رادید 

: دــندوزفا اـھیراکمھ ، نـیا  رثا  رد  هیروـس  یاـیاضق  دوـبھب  هـب  ور  دــنور  هناتــسآ و  سـالجا  رد  هـیکرت  ناریا و  یاــھیراکمھ  زا  یدنــسرخ  زاربا  اــب  یمالــسا  بــالقنا  ربـھر 

. تسا یعقاو  تدمدنلب و  یهمانرب  کی  دنمزاین  هلئسم ، نیا  لح  تفای و  دھاوخن  نایاپ  لکش  نیا  هب  اھیریفکت  شعاد و  یهلئسم  هتبلا 

بالقنا  / ٠٨/١٠/١٣٩۶ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

: دندوزفا دندرمـشرب و  مھم  جیاتن  یاراد  ار  یجراخ  روشک  دنچ  تیامح  دروم  یریفکت  یاھتسیرورت  لباقم  رد  هیـسور  ناریا و  کرتشم  یگداتـسیا  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

ایـسآ برغ  یهقطنم  لـئاسم  رد  ار  هیـسور  تسا و  اـنعمرپ  هیروـس ، رد  اـھتسیرورت  داـسف  هنتف و  لـباقم  رد  وکـسم  نارھت و  کرتـشم  یگداتـسیا  بوـخ و  یلیخ  بیکرت 

. تسا هدرک  راذگریثات 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رد هک  یپردیپ  یهئطوت  دنچ  نیا  دیدرک  هظحالم  امـش  هن ، اھتردق ؛ لباقم  رد  دنراد ]  ] یتسیابردور مینکب و  ار  اھتردـق  یهظحالم  دـیاب ]  ] هک دـنناوخیم  سای  یهیآ  اھیـضعب 

یهلئـسم نیمھ  اھنآ  زا  یکی  تفر ؛ نیب  زا  دـش ، دوبان  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  همھ  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  نارگید  برع و  عاجترا  مسینویھـص و  اکیرمآ و  هقطنم ، نیا 

نیب زا  دـش ، دوبان  دنتـشاد ، لوبق  ار  تمواقم  یورین  هک  یناسک  تمھ  اب  نموم ، نادرم  تمھ  اب  ناناوج ، تمھ  اب  هللادـمحب  بخ  هک  دوب  شعاد  یناسنا  ریغ  یریفکت  هورگ 

نینچنیا ار ، یلمع  نینچنیا  ناوتیم  هک  دشیمن  رواب  یھاگ  مھ  ام  رواجم  یاھروشک  نیا  زا  یـضعب  دوخ  رد  تسا ! یگرزب  یلیخ  راک  تسین ، یکچوک  راک  نیا  بخ  تفر ؛

« يریفکت نايرج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اھتلم شوگ  هب  اھتلم و  حطـس  هب  روجنیا  بالقنا ، مایپ  یمالـسا ، یروھمج  مایپ  دندرک . رواب  دندش ، قفوم  دندش ، نادیم  دراو  دـندش ، راداو  بخ  اما  داد ، ماجنا  ار  یتکرح 

! المع دسریم ؛

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم هب  تبـسن  اھتلود  نیا  زا  یـضعب  لاھج  هلب ، تسا ؛ تحیـصن  نابز  ام  نابز  درک ؟ دـیاب  هچ  دـننکیم ، لابند  هقطنم  نیا  رد  ار  اکیرمآ  تسایـس  هک  یناـسک  نیا  لـباقم  رد 

نیا مینکیم . تحیـصن  ام  میراد ، تحیـصن  رب  یانب  ام  تسین ؛ اھنآ  تاھرت  هب  نداد  باوج  رب  یانب  تسین ؛ انتعا  لباق  اـھنیا  هک  دـننزیم  ییاـھفرح  یمالـسا  یروھمج  ناریا و 

ار ناشدوخ  دومرف : نآرق  رد  هک  تسا  ینامھ  شتبقاع  نیا  تسا ؛ اھنآ  دوخ  ررـض  هب  نیا  اکیرمآ ، تمدخ  رد  دنھدیم  ماجنا  دـنراد  زورما  هقطنم ، یاھتلود  زا  یـضعب  هک  یراک 

اما دنزادنیب ، هار  یبھذم  گنج  ناشدوخ  لایخ  هب  هکنیا  یارب  دـنتخادنا  هار  ار  اھیریفکت  نیا  ام  یهقطنم  لخاد  رد  دـھدیم . ماجنا  دـناوتب ، یراک  رھ  نمـشد  دـننکیم . دوبان 

مھ قفوم  هللادمحب  میداتـسیا و  میدرک ، یگداتـسیا  نمـشد ، ناگدشکیرحت  لباقم  رد  ام  داتفا . دھاوخن  هار  داتفین و  هار  یبھذم  گنج  دز و  اھنیا  نھد  یوت  لاعتم  یادـخ 

تـساوخیم نمـشد  تساوخیم ؛ ار  نیا  نمـشد  دوبن . یاهقرف  گنج  دوبن ، یفئاط  گنج  دوبن ، یبھذم  گنج  دوب ؛ نمـشد  یرودزم  یهلئـسم  اھنآ  یهلئـسم  نکل  میدش ،

دادـعت هقطنم  نیا  رد  شعاد  هداد . رارق  قمحا  ار  ام  نانمـشد  لاعتم ، دـنوادخ  اقمحلا ، نم  انئادـعا  لعج  یذـلا  دـمحلا  دومرف : اـھتنم  دزادـنیب ، هار  هعیـش  ینـس و  گـنج 

یوت لاـعتم  یادـخ  دـنزادنیب . هار  هعیـش  ینـس و  گـنج  دنتـساوخیم  اـھنیا  تشک ! هعیـش  زا  هک  یدارفا  دادـعت  نآ  زا  دوب  رتـشیب  درک ، دوباـن  تشک و  اھینـس  زا  هک  یدارفا 

یمالسا و تیندم  یمالسا و  قالخا  زا  رود  یشحو  هورگ  اب  یهزرابم  دوب ؛ مالسا  فیرحت  اب  یهلباقم  دوب ، ملظ  اب  یهلباقم  یریفکت ، یاھورین  اب  ام  یهلباقم  دز . ناشنھد 

داسف یـسایس ، داسف  دنتفرگیم و  تراسا  هب  ار  ناملـسم  یاھهداوناخ  دندنکیم ، تسوپ  هدنزهدنز  ار  اھناسنا  دـندزیم ، شتآ  هدـنزهدنز  ار  اھناسنا  هک  دوب  مالـسا  تقیقح 

لماع دنشاب  اجرھ  مھ  ناشیاھهلابند  دندوب ، مسینویھص  لماع  دندوب ، اکیرمآ  لماع  اھنیا  دوب . هتفرگ  ارف  ار  اھنیا  یداسف ، روجهمھ  یلمع ، داسف  یلام ، داسف  یسنج ،

زا ار  قافتا  داحتا و  ار و  تدـحو  یتسیاب  دـسرب ، تزع  هب  دـھاوخب  رگا  مالـسا  یایند  میداتـسیا . اھنیا  لباقم  رد  ام  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  دنامسینویھـص . لـماع  اـکیرمآ و 

. دتسیاب مسینویھص  لباقم  رد  دیاب  دسرب ، تزع  تردق و  هب  دھاوخب  رگا  مالسا  یایند  دھدن . تسد 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنتـسناوت ات  شعاد  زا  دـنکیم ، تیامح  اھتسیرورت  زا  تسا ؛ ایند  یاھتموکح  نیرتملاظ  نیرتدـساف و  زا  یکی  تسا ، اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  هک  اـم  یلـصا  نمـشد 

زا شعاد - لاثما  ییاھیریفکت  هب  شعاد و  هب  دـننکیم  کمک  ریز  زا  دـنراد  زاب  دـسریم ، ربخ  هک  روطنآ  دـننکیم ، هک  ییاـھتروھوتراھ  یهمھ  اـب  مھ  نـالا   - دـندرک تیاـمح 

ملاظ یاھهلسلس  یضعب  زا  دننکیم ، تیامح  یدوعـس  ملاظ  نادناخ  زا  دندرکیم ، تیامح  ناریا  هاش  زا  دننکیم ، تیامح  روتاتکید  یاھتموکح  زا  دننکیم ، تیامح  تسیرورت 

میژر ینعی  دننکیم  تیانج  دنراد  نیطسلف  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  دننکیم ؛ تیامح  ناراکتیانج  زا  رتگرزب ! یداسف  طلغ و  یراک  اھنیا ، زا  رگید  دننکیم . تیامح  هقطنم 

. دنشکیم نوخوکاخ  هب  ار  یاهدع  کی  زور  رھ  هک  دننکیم  تیانج  دنراد  نمی  رد  هک  یناراکتیانج  نآ  هچ  یتسینویھص ،

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

رمک نتسکش  یارب  درک  افیا  یمھم  مھس  یمالسا  یروھمج  دروآرد . زازتھا  هب  هقطنم  رد  ار  ناریا  تلم  رادتقا  تزع و  مچرپ  تشذگ ، هک  یلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج 

اھنیا دروایب ؛ دوجو  هب  تینما  دـنک و  مک  مدرم  رـس  زا  ار  اھیریفکت  رـش  هقطنم ، نیا  زا  یمھم  شخب  رد  تسناوت  یمالـسا  یروھمج  درک . ار  راک  نیا  هقطنم ؛ رد  اـھیریفکت 

یلخاد لئاسم  یهمھ  رد  هک  یناـسک  یللملانیب ، یاـھلوضف  ـالاح  تسین . یکچوک  یاـھراک  تسا ، یگرزب  یاـھراک  اـھنیا  هدرک . یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  ییاـھراک 

تلاـخد ارچ  دـننکیم ، تکرـش  اـھنیا  لاـثما  هیروس و  لـئاسم  رد  ارچ  قارع ، لـئاسم  رد  ارچ  اـھیناریا  هک  دـننکیم  ضارتعا  دـننک ، تلاـخد  دـنھاوخیم  اـیند  فلتخم  قطاـنم 

هک دوب  نیا  اـکیرمآ  یهشقن  دوـب ؟ هچ  اـکیرمآ  یهشقن  دـنک ؛ یثـنخ  هقطنم  رد  ار  اـکیرمآ  یهشقن  تسناوـت  یمالـسا  یروـھمج  هچ ! امـش  هب  هچ ؛ امـش  هب  بخ  دـننکیم ؟

لئاسم هب  دـنک  لوغـشم  ار  اھنآ  دـنک ، فرـصنم  یتسینویھـص  بصاغ  میژر  زا  ار  اھتلم  نھذ  هکنیا  یارب  دروایب  دوجو  هب  ار  شعاد  لیبق  زا  یکاتھ  ملاظ و  ریرـش و  یاـھهورگ 

هب ار  شعاد  هک  دوب  اکیرمآ  یهشقن  نیا  دنتفیب ؛ یتسینویھـص  میژر  رکف  هب  هک  دراذـگن  یقاب  اھنآ  یارب  یتصرف  یلخاد و  تالکـشم  هب  یلخاد ، گنج  هب  ناشدوخ ، یلخاد 

. مینک یثنخ  میتسناوت  هللانذاب ، یھلا و  قیفوت  هب  ام  ار  هشقن  نیا  دروآ ؛ دوجو 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢۶ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

رد یبعشلادشح  یریگلکش  ناناوج ، رب  هیکت  یهداعلاقوف  جیاتن  زراب  یهنومن  دندوزفا : دنتسناد و  گرزب  یاھراک  ماجنا  زاسهنیمز  ار  ناناوج  رب  هیکت  یمالسا  بالقنا  ربھر 

. درک ظفح  ار  نآ  دیاب  هک  دوب  یریفکت  مسیرورت  اب  هزرابم  نایرج 

بالقنا  / ١٣٩٧/١٢/٠۶ ربھر  اب  هیروس  روھمج  سیئر  رادید 

: دنراد زایتما  دنچ  دناهدیسر ، تداھش  هب  ساسح ، یاھزرم  یتدیقع و  یاھزرم  زا  عافد  رد  تقیقحرد  هک  امش  یادھش 

...

تریغ و اھنیا  هک  تسا  نیا  رگید  یکی  دـنتفر *. اھمرح  زا  عاـفد  رد  دـنتفر ، تیبلـھا  میرح  زا  عاـفد  رد  اـھنیا  هک  تسا  نیا  تسا ، اـھزایتما  نیرتـالاب  وزج  هک  رگید  زاـیتما  کـی 

زا دـنورب  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیمھ  ناشیاھهیحور  ناـشتاساسحا و  زا  یکی  دـنوریم ، هک  ییاـھنیا  اـبلاغ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـنراد ؛ ار  تیبلـھا  میرح  زا  عاـفد  بصعت 

هتفگ بنیز  ترـضح  هب  باطخ  دـندوب ، هدرک  زورما  نادیھـش  نیا  زا  یکی  ردام  هک  یتاراھظا  رد  روطنیمھ . مھ  اھردام  اھردـپ و  ناشیاھهداوناخ ، دـننک ؛ عافد  تیبلھا  میرح 

رد هک  تیبلھا  میرح  هب  تبسن  تریغ  تسا . تایصوصخ  زا  یکی  نیا  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  بنیز ؛ ترضح  هب  ینعی  امش ،" هب  مداد  ار  مدوخ  نیسحدمحم  نم  : " دندوب

یروجهچ راک  دوبن  مولعم  دـنتفریمن ، هیروس - هچ  قارع ، هچ   - اجنآ یلحم  ناناوج  کمک  هب  اھنیا  رگا  تسھ *. ٰیلعا  دـح  رد  اـھنیا  رد  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  دـیاب  ینموم  رھ 

زا رگا  اھنیا  دناهداتـسیا . اھتسینویھـص  زا  رتدـب  کانرطخ  رارج  یهھبج  کـی  لـباقم  رد  عقاورد  دنتـسیایم ، یریفکت  یاـھنایرج  نیا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  دریگب . ماـجنا 

. دنتسین رتھب  دنشابن ، رتدب  اھتسینویھص 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. دـندرکیم ناـسکی  کاـخ  اـب  ار  اـھمرح  نیا  هک  دـندوب  تسپ  میئل و  ثیبـخ و  ناـنچنآ  نانمـشد ، دـندرکیمن ، رپـس  اـھمرح  نیا  زا  عاـفد  رد  ار  ناـشناج  زیزع  یادھـش  نیا  رگا 

عاقب زا  رگید  یـضعب  رد  هچ  البرک ، رد  هچ  دـندرک ؛ تیبلھا  یاھمرح  اب  دنتـسناوت  یراک  رھ  هتـشذگ  رد  اھیریفکت  اـھیباھو و  دـندرک ؛ ار  اـھراک  نیا  هتـشذگ  رد  هکناـنچمھ 

رد هیروس و  رد  ار  مالسلامھیلع )  ) همئا ماقمیلاع  باحصا  زا  یضعب  رھطم  دقارم  اما  دیـسرن  تیبلھا  یاھمرح  هب  ناشتـسد  هک  دیدید  امـش  مھ  تاقوا  نیمھ  رد  هکربتم .

. دسرن تیبلھا  مرح  هب  اھثیبخ  نیا  ناھاوخدب و  نیا  تسد  هکنیا  یارب  دنداد  رارق  رپس  ار  ناشدوخ  ناج  عقاورد  امش  نادنزرف  دندرک . ناریو  قارع 

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، اھیریفکت شعاد و  یهئطوت  دننک . دوبان  دنربب و  نیب  زا  قارع  رد  دوشب ، یھتنم  یلخاد  گنج  هب  تسناوتیم  هک  ار  یلخاد  یهئطوت  نیرتگرزب  دنتـسناوت  یقارع  یاھناوج 

گنج نادـیم  هب  دـننک  لیدـبت  تسا ، یمالـسا  یبرع و  یلـصا  روشک  کـی  هک  ار  قارع  هکنیا  یارب  دـندوب  هتخیر  اـھهمانرب  دـندوب ، هدرک  جرخ  اـھلوپ  دوبن ؛ یکچوـک  یهئطوـت 

یمک راک  نیا  دننک ؛ یثنخ  ار  هئطوت  نیا  دننک و  رپس  هنیـس  دنتـسناوت  قارع  مظعم  تیعجرم  یاوتف  اب  یقارع  یاھناوج  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  ینـس  هعیـش و  یلخاد و 

« يریفکت نايرج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوبن یکچوک  راک  دوبن ،

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

دـندرک و کـمک  دـنداد ، لوپ  اـھنیا  هب  مھ  اھیدوعـس  دـندوب ؛ ناـشلابند  هک  اھیدوعـس  دـندرک و  اـھییاکیرمآ  ار  یلـصا  مرج  هقطنم ، نیا  رد  یریفکت  یاـھنایرج  یهیـضق  رد 

یـشکرکشل ناملـسم  یاھروشک  هب  اھنیا ، روضح  یهناھب  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، دـندش و  بکترم  مھ  یرگید  مرج  کی  مرج ، نیا  رب  هوالع  اـھییاکیرمآ  دـندرک ؛ یناـبیتشپ 

دناهدوب و یشکرکشل  رکف  رد  مھ  قارع  لثم  رگید  یاھروشک  زا  یضعب  هب  فلتخم و  یاھاج  هب  دندرک ، یـشکرکشل  هیروس  هب  دندرک ، یـشکرکشل  ناتـسناغفا  هب  دندرک ؛

اھنآ یلو  دنک ، ذوفن  دناوتب  اکیرمآ  هللااشنا  هکنیا  زا  دـش  دـھاوخ  عنام  اھنآ  قحهب  بصعت  تریغ و  تشاذـگ و  دـنھاوخن  یقارع  نینموم  یقارع و  یاھناوج  هتبلا  هک  دنتـسھ 

اھروشک نیا  رد  اعقاو  دـناهدروآ ؛ دوجو  هب  بیرخت  ینماان و  دـندش  دراو  اھنیا  مھ  اج  رھ  هتبلا  دـننک . ذوفن  اھروشک  نیا  رد  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  دـنراد و  ار  راک  نیا  یهشقن 

اعقاو دنھدب ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ  فیاظو  یلـصا و  یاھراک  دنناوتن  هک  دندرک  لوغـشم  ار  اھتلود  دـندرک ؛ تسرد  یلخاد  گنج  دـندرک ، داجیا  ینماان  دـندرک ، بیرخت  ار  اھانبریز 

. دناهدرک ار  اھراک  نیا  اھنیا  تسا و  اھنیا  دروم  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ( ١ «) لسنلا ثرحلا و  کلھی  و   » و تسا ]  ] لسن ثرح و  یدوبان 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

میتشاد یتاعالطا  میتشاد ، ییاھربخ  ام  هتبلا  دناهدرک . فارتعا  اھییاکیرمآ  دناهدرک ؛ مھارف  مالـسا  نانمـشد  دوخ  ار  شعاد  ( ١٢) رارج هورگ  نیا  یریفکت . یاھهورگ  داـجیا 

رد مھ  دندرک ، فارتعا  دوب  هدروآ  دوجو  هب  ار  شعاد  نیا  هک  یتلود  نآ  رد  یناسک  مھ  دـندرک ؛ فارتعا  ناشدوخ  اما  دریگب ، رارق  دـیدرت  لحم  دوب  نکمم  میتفگیم ، ام  رگا  نکل 

وریپ و یاھتلود  هقطنم ، رد  ناشنارودزم  هب  دناهدرک ؛ تیامح  وا  زا  دناهدروآ و  دوجو  هب  اھنیا  ار  شعاد  هک  تفگ  احیرص  ( ١٣ ،) تسا راک  رس  الاح  هک  یصخش  نیا  یدعب ، تلود 

. دندرک مھارف  تازیھجت  ناشیارب  دنداد ، تاناکما  دندیرخ ، حالس  ناشیارب  اجنآ  اجنیا و  زا  دنداد ، لوپ  اھنیا  هب  دنداد ، روتسد  ناشدوخ  عبات 

...

دـندرک و کـمک  دـنداد ، لوپ  اـھنیا  هب  مھ  اھیدوعـس  دـندوب ؛ ناـشلابند  هک  اھیدوعـس  دـندرک و  اـھییاکیرمآ  ار  یلـصا  مرج  هقطنم ، نیا  رد  یریفکت  یاـھنایرج  یهیـضق  رد 

یـشکرکشل ناملـسم  یاھروشک  هب  اھنیا ، روضح  یهناھب  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، دـندش و  بکترم  مھ  یرگید  مرج  کی  مرج ، نیا  رب  هوالع  اـھییاکیرمآ  دـندرک ؛ یناـبیتشپ 

دناهدوب و یشکرکشل  رکف  رد  مھ  قارع  لثم  رگید  یاھروشک  زا  یضعب  هب  فلتخم و  یاھاج  هب  دندرک ، یـشکرکشل  هیروس  هب  دندرک ، یـشکرکشل  ناتـسناغفا  هب  دندرک ؛

تشاذگ دنھاوخن  یقارع  نینموم  یقارع و  یاھناوج  هتبلا  هک  دنتسھ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ینعی یـسیلگنا ، یهعیـش  مییوگیم  هک  ام  هک  دندرک  غیلبت  غوردـب  روج  نیا  ینعی  دـندرک  لایخ  یـضعب  ییاکیرمآ ؛» ینـس   » و یـسیلگنا » یهعیـش   » متفگ تقو  کی  هدـنب 

، نکتسرداوعد یهعیـش  ینعی  تسا ؛ سیلگنا  زا  یریگماھلا  دـشاب ؛ یمالـسا  روشک  دوخ  رد  تسا  نکمم  یـسیلگنا  یهعیـش  هن ، تسا ؛ سیلگنا  نکاـس  هک  یاهعیش 

ناشمـسا اھنیا  تسا . رفاک  نآ  تسا ، رفاک  نیا  دـنیوگیم ]  ] هک اھیریفکت  ای  دـننکیم ؛ تسرد  اوعد  هک  اـھنیا  لاـثما  اـھیباھو و  لـثم  شعاد و  لـثم  نکتسرداوعد ؛ ینس 

. دننکیم تکرح  نمشد  تمدخ  رد  اما  دنشاب  مھ  دبعتم  یمالسا  یدرف  ماکحا  هب  تسا  نکمم  تسا ، ناملسم 

« يریفکت نايرج   » 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 13هاگياپ  هحفص 13 
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