
نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، درذـگىم هک  هچنآ  هب  تبـسن  دـینک و  بسک  ىـسایس  ىھاگآ  دـینکن . شومارف  ار  ناـتدوخ  شقن  نایوجـشناد  امـش  اـھتنم  میزیزع ؛ راـگدرورپ  تزع  هب  میتسھ و  ىوق  اـم 

. دریگ رارق  ماظن  ىاھفدھ  تمدخ  رد  امش ، رشق  اب  بسانتم  ىبالقنا  ىهناناوج  شپت  هزیگنا و  دیشاب و  رایشوھ 

هکنیا ریخ ، دشکب ؛ داد  دوخ  نالوئـسم  رـس  رب  هک  تسا  نیا  شھار  دـشاب ، هتـشاد  ىبالقنا  روضح  دـھاوخب  وجـشناد  رگا  هک  دـننکىم  لایخ  شیدـناهداس  دارفا  زا  ىیهدـع 

نیا دنتـسھ و  اکیرما  رودزم  اھنآ  دنتـسین ؛ تھجمھ  نایوجـشناد  اب  نالوئـسم  دـشکىم ، داد  رما  نالوئـسم  رـس  رب  وجـشناد  دـینیبىم  هک  ىیاجنآ  تسین . ىرگىبالقنا 

ىاھناسنا رادیب و  ىاھنادـجو  مدرم و  هبلط و  وجـشناد و  دوب و  هنوگنیمھ  هتـشذگ  میژر  رد  هکنیاامک  دنـشکىم ؛ ضارتعا  دایرف  هرخالاب  دـنروایب و  تقاط  دـنناوتىمن  ناناوج 

. دندیشکىم داد  رما  نالوئسم  رس  رب  ملاس ، ىاھحور  عاجش و 

ىلو دوش ؛ هدیـشک  دیاب  دایرف  هلب ، دشکب ! دایرف  ىتسیاب  وجـشناد  هک  دننک  میھفت  هداس  ناوج  دنچ  هب  دنیایب و  نوگانوگ  ىاھدنفرت  اب  زیگنابیرف و  تروص  هب  ىیهدع  ادابم 

طخ اب  ىوق و  تروص  هب  ار  دوخ  ىیوجشناد  روضح  دینکىم ، لیصحت  هک  ىھاگـشناد  رھ  رد  دنتـسھ . ماظن  ناگدننکهرادا  نالوئـسم و  محازم  هک  ىیاھتردق  اکیرما و  رـس  رب 

. دینک ظفح  تسرد 

هب نوگانوگ ، ىاھمان  دیراذگن  دینکب و  ظفح  ار  دوخ  ىگچراپکی  هاگشناد  طیحم  رد  تسامش ، تردق  ناوت و  رد  هک  اجنآ  ات  ملاس ! افصاب و  بوخ و  ىاھناوج  وجـشناد و  نازیزع 

اقلطم دیـشاب . رطخ  نیا  بظاوم  دـنریگ ؛ رارق  مھ  ىورهبور  دـنریگب ، عضوم  دنتـسیاب و  نمـشد  تمـس  هب  دـیاب  هک  ىیاھورین  دوش و  ىقلت  نوگانوگ  ىاھىریگتھج  ىانعم 

نآ ىوجشناد  هاگـشناد و  نیا  ىوجـشناد  ترازو ، نآ  ىوجـشناد  ترازو و  نیا  ىوجـشناد  لثم  ىنیوانع  حرط  دننک . داجیا  زرم  دنروآ و  دوجو  هب  راوید  اھناونع ، اھمـسا و  دیابن 

تسا نیرفآرطخ  اجنآ ، ىمالسا  نمجنا  اجنیا و  ىمالسا  نمجنا  ىتلود ، ریغ  هاگشناد  ىوجشناد  ىتلود و  هاگشناد  ىوجشناد  هاگشناد ،

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ىرتشیب ررـض  مینک و  تمواقم  میتسیاب و  نآ - تالکـشم  ىهمھ  اب  نمـشد - نوگاـنوگ  مجاـھت  لـباقم  رد  میتسناوت  بـالقنا  زا  دـعب  لاـس  هد  رد  ناریا ، تلم  اـم  هکنیا  تلع 

داـفم و شمـالک ، نخـس و  ناـیب و  هک  ىناـشلامیظع  تیـصخش  ىمالـسا  ىنآرق و  شزوـمآ  مالـسا و  بـالقنا و  ناـمیا و  نید و  تکرب  هب  هک  تسا  نیا  مینکب ، ناـنآ  هجوـتم 

. دوب امرفمکح  رتشیب  ىهملک  تدحو  ىبالقنا و  ىیاسراپ  ىبالقنا و  ىهیحور  ام  مدرم  نایم  رد  دوب ، مالسا  نآرق و  نومضم 

رد ناناوج  امـش  هک  دوب  نیا  ام  تیقفوم  تلع  دنتـسبن . ىفرط  ىمالـسا ، ىروھمج  ماظن  هب  راـشف  هلمح و  دوخ و  داـحتا  زا  برغ - قرـش و  اـکیرما و  قارع و  اـم - نانمـشد 

. دش دھاوخن  ىلمع  نمـشد  ىاھدیدھت  دـشاب ، هنوگنیا  ىتقو  ات  تشاد . هبلغ  ىبالقنا  دـض  ىبالقنا و  ریغ  ىاھنایرج  رب  ىبالقنا  ىهیحور  دوب و  هدامآ  تلم  دـیدوب ، هنحص 

. درک دھاوخن  ادیپ  ققحت  رطخ  نیا  دیتسھ ، هنحص  رد  امش  ات  اما  دراد ؛ دوجو  رطخ  نمشد و  تین  وس  دیدھت و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٠٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مدرم ىهـمھ  دـننکىم ، حرط  نالوئـسم  هـک  ىاىداـصتقا  ىاـھهمانرب  اھفدـھ و  تفرـشیپ  ىارب  تـلود و  تیوـقت  ىارب  روـشک ، رـساترس  نارمع  ىناداـبآ و  ىزاـسزاب و  ىارب 

تبالـصاب و ىهرھچ  رگید ، ىاھتلم  لباقم  رد  ار  ام  تلم  ىبالقنا  ىهرھچ  هشیمھ  هک  تسا  ىزیچ  نامھ  دیماجنا و  دھاوخ  روشک  ىدابآ  هب  نیا ، دننادب . دـھعتم  ار  ناشدوخ 

. دش دھاوخ  ظفح  ىونعم  ىهطبار  نیا  داد و  دھاوخ  ناشن  ىدنمتردق 

، دشاب دیاب  تسھ و  هدوب و  ام  بالقنا  رد  هک  ار  ىتیونعم  ىراگزیھرپ و  اوقت و  تلاح  دیاب  درک . ظفح  ایوق  ار  ادخ  اب  ىبلق  ىهطبار  دیاب  تسا . لوا  طرـش  ىھلا  تادـییات  هتبلا ،

، نیا دنتـسھ . نموم  راکزیھرپ و  اسراپ و  ىاھناوج  راگدرورپ ، دزن  رد  هعماج  ىاھناسنا  نیرتبوبحم  اریز  دنـشاب ؛ مدقشیپ  دیاب  اھناوج  اصوصخم  راک ، نیا  رد  دینک . ظفح  ایوق 

فاطلا و مھ ، لاعتم  ىادـخ  دـینک . ظفح  ار  ادـخ  اب  ىونعم  طابترا  ىبلق و  ىهطبار  نیا  درادىم . هگن  هدـنز  هعماج  رد  ار  ىمالـسا  طاشن  حور  دـنکىم و  بلج  ار  ىھلا  تاکرب 

. درک دھاوخ  لزان  امش  رب  ار  دوخ  کمک  ضیف و  لضف و 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب هک  ىناوج  نآ  تسین . زیاج  ىدرـسنوخ  ىتوافتىب و  وجـشناد -  ناوج  لسن  صوصخب  ناوج -  لسن  ىارب  دـشاب . ورـشیپ  دـیاب  ناوج  لـسن  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  رد 

قیال ناوج  نآ  دشورخن ، دشوجن و  اھنآ  هب  تبـسن  دنیبن و  دوشىم ، ىھدنامزاس  ایند  رد  شروشک  هب  تبـسن  هک  ار  ىیاھتموصخ  ثداوح و  دـشیدنین و  روشک  تشونرس 

تاجن ار  اھنآ  دیسر و  تلم  روشک و  داد  هب  اھیتخس ، رد  هک  تسا  ىشپت  رپ  حور  نآ  ناوج ، حور  دراذگب . شدوخ  ىور  ار  ىبالقنا  تلم  کی  دنورھـش  ناوج  مان  هک  تسین  نیا 

. داد

. دنکىم سویام  درـسلد و  ار  ىیهدـع  دـناشکىم و  ىتوافتىب  هب  ار  ىیهدـع  دـشاب . عمج  ناتـساوح  دـنکىم ؛ ىدایز  ىاھیراذگهیامرـس  امـش  ىور  نمـشد  زیزع ! ناناوج 

نمـشد هک  ىـسای  لباقم  رد  تسا . هنوگنیا  دـیما  هک  نانچمھ  دـنکىم ؛ ادـیپ  هار  رتدوز  ناوج  حور  هب  سای  هنافـساتم  هک  دـننادب  اھناوج  تسا . ناوج  تفآ  نیرتگرزب  سای ،

. دیھدب تینوصم  ار  ناتدوخ  دنک ، قیرزت  نیقلت و  اھناوج  هب  دھاوخىم 

تارکفت ناـمھ  عوـن  زا  رکفت ، هشیدـنا و  نیا  تسادـج ، روـشک  ناریدـم  بـالقنا و  ناورـشیپ  نـالووسم و  زا  هک  دـنکب  ساـسحا  نیا  راـچد  ار  ناوـج  هک  ىیهشیدـنا  رھ  زورما ،

ىاھمـسلط ىهمھ  اـت  دـننک  شـالت  ناوت  ماـمت  اـب  رگیدـکی ، راـنک  رد  مھ و  تسد  هب  تسد  تشپ و  هب  تشپ  تلود ، تلم و  دـیاب  زورما  تسا . هدـش  قیرزت  طـلغ  ىـسایس 

دیاب تسا . ىمالسا  رکفت  دنکب ، دیاب  درک و  دھاوخ  تیادھ  ار  امش  هک  ىرکفت  تسا . ىساسح  مھم و  رایسب  ىهنحص  نیا ، دنربب . نیب  زا  دننکـشب و  ار  هطلـس  رابکتـسا و 

. دیھدب تیمھا  ىلیخ  ىمالسا ، راک  ىمالسا و  تارکفت  هب  اھھاگشناد  رد 

ىگنھرف  / ١٣۶٨/٠٩/٢١ بالقنا  ىلاع  ىاروش  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ گرزب - ىاھتکرح  ىهدـنزادناهار  روتوم و  ناناوج  اتقیقح  دوشب . هجوت  ىلیخ  اـھنآ ، ىبـالقنا  ىمالـسا و  ىهیحور  تاداـقتعا و  ناـناوج و  نایوجـشناد و  تینھذ  هب  دـیاب 

ىبالقنا و ىهیحور  تمـس  هب  دـناهدش ، عمج  هاگـشناد  ماـن  هب  ىیهطقن  رد  هک  ار  گـنھرفاب  ناوج  ىهعومجم  نیا  میناوتب  اـم  رگا  دنتـسھ . هعماـج  رد  ىفنم - مھ  تبثم و 

. درب دھاوخ  تباب  نیا  زا  ار  دوس  نیرتگرزب  بالقنا ، روشک و  هک  دسرىم  مرظن  هب  میھدب ، تھج  ىمالسا 

ىگنھرف ىاھهاگتسد  میژر و  هک  دوب  ىراک  نیا ، دوب . اھاج  نیرتدب  فیدر  رد  ای  رگید و  ىاھاج  زا  شیب  ىمالـسا  ىگنھرفىب  نآ ، رد  هک  دوب  ىیهطقن  هاگـشناد  هتـشذگ ، رد 

دورو هک  دشاب  ىروط  دیاب  زورما  نم ، رظن  هب  دوب . هیضق  نیا  رس  تشپ  ىـسایس  دصاقم  دریگب . ماجنا  اھھاگـشناد  رد  راک  نیا  هک  دنتـشاد  هجوت  دندرکىم و  لابند  هتـشذگ 

زا رگا  ىتح  دش ، دراو  هاگشناد  هب  هک  مھ  ىسک  دزومآىم ، دبعت  نید و  تفرعم و  ناسنا  هیملع ، ىهزوح  رد  هک  نانچمھ  دشاب . هیملع  ىهزوح  رد  دورو  لثم  هاگـشناد ، رد 

. دزاس دبعتم  دنک و  انشآ  ىبالقنا  ىمالسا و  ىنابم  اب  ار  وا  تدم ، نیا  ىط  رد  هاگشناد  دراد ، مھ  هلصاف  ىبالقنا  ىمالسا و  ىنابم 

ىتامدـقم راک ، نیا  دوشىمن . مھ  نابز  اب  طقف  داد . تیمھا  هاگـشناد  رد  ناناوج  ىبالقنا  روشرپ  ىهیحور  اھـشیارگ و  ىنید و  تیبرت  هب  ىتسیاب  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب 

نیا هک  دنـشاب  ىناسک  زا  دـیاب  اعقاو  دـنوشىم ، عقاو  ساسح  زکارم  رد  هک  ىیاھنآ  دـنرثوم ، هک  ىیاھنآ  دـنوشىم ، هتفرگ  راک  هب  اھھاگـشناد  رد  هک  ىرـصانع  دراد . مزال 

کی ىتسیاب  دـننکىم ، سیردـت  ای  قیقحت و  اھھاگـشناد  رد  هک  ىـصصختم  ای  داتـسا و  رھ  هک  مییوگب  میھاوخىمن  ام  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  لوبق  نادـند  نب  زا  ار  بـالقنا 

وا زا  ىزیچ  وا ، شناد  زا  شیب  ام  دنک . هدافتـسا  وا  شناد  زا  بالقنا  دشاب و  هتـشاد  ىرفاو  شناد  دشاب و  لوبق  لباق  الماک  درف  نیا  تسا  نکمم  هن ، دشاب . لوا  زارط  ىبالقنا 

رارق بـالقنا  راـیتخا  رد  وا  شناد  تشاد ، دوجو  هزیگنا  نیا  رگا  نوـچ  دـشاب ؛ هتـشاد  دوـجو  وا  رد  بـالقنا  اـب  تیدـض  ىهزیگنا  دـیابن  مھ  دروـم  نیمھ  رد  اـھتنم  میھاوـخىمن .

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 1 
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. تفرگ دھاوخن 

لوئـسم هک  ىناـسک  اـھنیا - لاـثما  سیردـت و  ىرکف و  روما  ىهرادا  هچ  نآ و  ىمـسر  ىنعم  هب  هرادا  هچ  ىھاگـشناد - روما  ىهرادا  ىاھدنبرـس  ساـسح و  زکارم  رد  سپ ،

تفلاخم ىهزیگنا  ىسک  اعقاو  رگا  دشابن . اھنآ  رد  بالقنا  اب  تیدض  ىهزیگنا  مھ  نارگید  دنـشاب . ىبالقنا  رـصانع  زا  دیاب  اعقاو  تساھنآ ، تسد  مھم  ىاھراک  دنوشىم و 

ىیاھهتشر زا  ىضعب  رد  ار  تیعقاو  نیا  نم  دشابىم . رضم  مھ  لیـصحت  ىارب  تسا ؛ رـضم  دشاب - هک  ىحطـس  رھ  رد  هاگـشناد - رد  وا  روضح  دشاب ، شدوجو  رد  بالقنا  اب 

، بالقنا اب  تفلاخم  ای  ىیانتعاىب  رثا  رب  ىلو  دراد ، ار  هتـشر  نآ  رد  درگاـش  تیبرت  ىیاـناوت  هک  ىداتـسا  ماهدرک . هدـھاشم  منک ، تواـضق  اـھنآ  ىهراـب  رد  متـسناوتىم  هک 

نیا هب  تبـسن  هکلب  تسین ؛ هزیگنا  کی  بالقنا ، هاگـشناد  ىبالقنا و  ىوجـشناد  تیبرت  وا ، ىارب  تقیقح  رد  دنک ، تیبرت  هتـشر  نآ  رد  ار  وجـشناد  هک  دراذگىمن  تقو  ىتح 

. دراد هزیگنا  دض  هیضق 

ىداـم و ظاـحل  زا  نآ  عـبت  هب  ىـسرد و  ىملع و  تاـھج  زا  هچ  ىرکف و  تاـھج  زا  هچ  تھج - همھ  زا  ىتسیاـب  دنتـسھ و  روـشک  نـیا  زاسهدـنیآ  رـصانع  نایوجـشناد  هـتبلا ،

اھهمانرب نیا  اش هللا  نا  میراودیما  دراد . هیـضق  نیا  ىارب  ىبوخ  ىاھهمانرب  تسا و  لوغـشم  تلود  دـمحب هللا  مراد  عالطا  هک  دوشب  ىیاھیراذگهیامرـس  اھنآ  ىور  ىھافر -

. دسرب هجیتن  هب 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

. تسا ىمالـسا  ىروھمج  حلـسم  دـنمورین  ىوزاب  ود  زا  ىکی  هر ،)  ) نامزیزع ماما  ریبعت  هب  بالقنا و  زا  عافد  مکحم  ىهیاپ  نیکر و  نکر  ىمالـسا ، بـالقنا  نارادـساپ  هاـپس 

. هاپس وزاب ، کی  تسا ؛ شترا  وزاب ، کی  دندومرف : نم  هب  دندرک و  دنلب  روطنیا  ار  ناشیوزاب  ود  ناشیا ،

اب ىرکف ، ىداقتعا و  تاھج  زا  مھ  ددرگ و  تیوقت  مھ  دوشب ، ظفح  مھ  ىتسیاب  ناـمیا ، نیا  تسا . نموم  روشرپ و  ناـناوج  نیا  ناـمیا  ىبـالقنا و  ىهیحور  هب  هاپـس ، ماوق 

ناردارب نیا  ات  دننکب ، ىراکمھ  دیاب  هاپـس  نالوئـسم  تسا . مھم  رایـسب  ىاهفیظو  دنکىم ، ىـسایس  ىتدـیقع ، هک  ار  راک  نیا  دوشب . هارمھ  ىرکف ، قمع  ىنیبنشور و 

. ددرگىمرب روشک  بالقنا و  هب  راک ، نیا  حالص  ریخ و  اش هللا  نا  دنھدب و  ماجنا  ىبوخب  ار  هفیظو  نیا  دنناوتب 

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

اما میرادـن ؛ مھزاب  میتشادـن ، ار  سکچـیھ  هب  زواجت  دـصق  اـم  میتسھ . هداـمآ  مھ  ـالاح  نیمھ  مینکىم ؛ ظـفح  هشیمھ  رابکتـسا ، اـب  هلباـقم  ىارب  ار  دوخ  ىاـھیگدامآ  اـم 

. دروخ دھاوخ  ىنھدوت  دنک ، زواجت  هک  مھ  اکیرما  دروخ . دھاوخ  ىنھدوت  دنک ، زواجت  هک  مھ  مادص  مینک . مادقا  دشاب  هک  سکرھ  زواجت  اب  هلباقم  ىارب  هک  میاهدامآ 

اھنآ دوجو  هب  ردقچ  هدنیآ ، زورما و  هک  دننیبب  ناناوج  دنھدب . ار  تیمھا  رثکا  دح  ىمالـسا ، ىبالقنا و  ىهیحور  ملع و  سرد و  هب  هاگـشناد ، ىاھطیحم  رد  وجـشناد  ناناوج 

ىارب حلاص  هتـسیاش و  ار  شدوخ  دشاب و  ىبالقنا  تکرح  ماگشیپ  زاتـشیپ و  هشیمھ ، لثم  دیاب  وجـشناد  ناوج  مھ  زورما  دنزاسب . هدنیآ  ىارب  ار  ناشدوخ  تسا ؛ جایتحا 

. دھدب رارق  گرزب  ىاھتیلوئسم  نیا 

نایوجشناد  / ١٣۶٩/٠٩/٢٨ بالط و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

الما وا  هب  ار  ىفیلکت  هچ  زورما  بـالقنا ، دـنادن . راـنکرب  بـالقنا  لـئاسم  زا  ار  شدوخ  دـنک و  تیلوسم  ساـسحا  بـالقنا  لـئاسم  هب  تبـسن  هشیمھ  ىتسیاـب  ناوج  رـشق 

هللادـمحب هک  ام -  مدرم  میظع  لـیخ  زا  دـیاب  ناوج  رـشق  تسیچ ؟ وا  ىهفیظو  دـشاب ؟ هتـشاد  بـالقنا  دربشیپ  رد  دـناوتىم  ىـشقن  هچ  وا  دـھاوخىم ؟ هچ  وا  زا  دـنکىم ؟

طیحم رد  وجـشناد  دشاب و  زاب  مدرم  ىور  هب  دیاب  هاگـشناد  رد  دنک . کمک  نانآ  ندـش  داوس  اب  ىھاگآ و  دـشر و  هب  دوشن و  ادـج  دنرـضاح -  بالقنا  ىاھهنحـص  رد  هشیمھ 

. دشاب میھس  هعماج  لئاسم  روشک و  لئاسم  رد  دشاب و  هتشاد  رگنشور  تاطابترا  شناتسود ، اب  دوخ و  ىهداوناخ  ىاضعا  اب  دیاب  وجشناد  دشابن . روصحم  هاگشناد 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

امومع ای  ارثکا  ناملسم ، یبالقنا ، بوخ ، یاھناسنا  هللادمحب  تسا . ییهریخذرپ  هاگتسد  اعقاو  یناسنا ، یورین  ظاحل  زا  تسا . میظع  یناسنا  هاگتسد  کی  هجراخ  ترازو 

سویام نامدوخ  یاھیھللابزحهچب  تیلقع  شجنـس و  رکفت و  شالت و  زا  ارچ  ام  دـنراد . روضح  هجراخ  ترازو  رد  بوخ  یاھرکف  اب  نموم ، یبالقنا  ناناوج  بالقنا ، یاـھهچب 

زیچ هک  سراف -  جـیلخ  گنج  لثم  یـسایس  یهبرجت  کی  رد  بوخ ، نموم و  رـصانع  نیمھ  هجراخ ، ترازو  ناردارب  نیمھ  ناـمدوخ ، یاـھیھللابزحهچب  هک  میدـید  میـشاب ؟

، یناوارف تاطابترا  رد  دـنداد . ناـشن  یدنمـشوھ  تیـصخش و  لـقع و  ناـشدوخ  زا  هنوگچ  هماـنعطق ، یهیـضق  لـثم  اـی  دـندرک -  هابتـشا  دارفا  ردـقهچ  دوب و  یمیظع  یلیخ 

. تسا روطنیمھ 

عیانص ترازو  ای  اجنالف  لاوحا  تبث  یهرادا  رد  اضرف  هدیجنسن  راک  ررض  اب  اجنیا ، رد  هدیجنسن  راک  ررض  نوچ  دریگن ؛ ماجنا  هدیجنسن  یاھراک  میھدب . ماجنا  هدیجنس  ار  راک 

هدز دـیابن  هدیجنـسن  فرح  دریگب ، ماجنا  دـیابن  هدیجنـسن  راک  تسا . رتدـقن  رتریگمـشچ و  رتیمومع و  رتقیمع و  اـجنیا ، رد  هدیجنـسن  راـک  ررـض  دـنکیم . قرف  رگید  ترازو  اـی 

. دریگب ماجنا  دعب  دوشب و  هدیجنس  بوخ  دیاب  یراک  رھ  بناوج  دوشب .

نایوجشناد  / ١٣٧٠/٠٨/١۵ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا تسا  نوگانوگ  ىاھداسف  رد  قرغ  ناوج  لسن  ایـسآ ، قرـش  ای  نیتال  ىاکیرما  ىاھروشک  زا  ىـضعب  رد  هک  دـیاهدناوخ  اھهلاقم  ای  اھباتک  زا  ىـضعب  رد  امـش  دـیاش  هکنیا 

زا مھ  ام  ىھاشمتس ، نارود  رد  هنافساتم  تسا . هدش  هدایپ  تسایـس  نیا  تسا ؛ هدوب  نینچ  لوا  زا  راک  لاور  هک  تسین  روطنیا  ىـسنج  داسف  روآرکـس و  ردخم و  داوم 

. دندرک هدایپ  ار  تسایس  نیا  دنتسناوت ، هچرھ  ناشنارایتسد ، ىولھپ و  ىورهیس  نئاخ و  نادناخ  تسد  هب  مھ  روشک  نیا  رد  میدوبن . رانکرب  هیضق  نیا 

نآ هک  تشاد ، نآ  رب  ىهفاـضا  ىرگید  تیـصوصخ  ىمالـسا  ىاـھروشک  نـیب  رد  اـم  روـشک  و  دوـب ؛ مالـسا »  » ناـمھ هـک  دنتـشاد ، ىتیـصوصخ  ىمالـسا  ىاـھروشک  هـتبلا 

نیگمھس جوم  نآ  ىولج  ىمالسا ، تاغیلبت  مالـسا و  تسین . مھ  زونھ  هدوبن ، ناریا  لکـش  نیا  هب  ىمالـسا ، رگید  ىاھروشک  رد  هک  دینادىم  و  دوب ؛ ىمدرم » تیناحور  »

روشک نیا  رب  هک  ىنیرفآداسف  جوم  نامھ  ىهحوبحب  رد  درک . لکـشم  نمـشد  رب  ار  راک  ناـشلامیظع ، ماـقمىلاع و  ماـما  ىهدـنبوک  تکرح  ىبـالقنا و  ىاھراعـش  داتـسیا .

. داد ناشن  ار  دوخ  ناناوج  نیب  رد  لوا  زاب  نید ، هب  ىگدرپسرس  نامیا و  ىاھهولج  درکىم ، تموکح 

دھز و دبعت و  ىنید و  تاساسحا  زا  ىھاگ  ىتح  دنتشادن ؛ ار  ناشدوخ  ناوج  ىنید  ساسحا  اب  ندرک  ىھارمھ  تقاط  هک  متخانـشىم  ار  ىطـسوتم  ناردام  ناردپ و  نم 

، دندوب هدرک  دشر  طلغ  ىاھتیبرت  نامھ  اب  ناردام ، ناردپ و  نآ  دندرکىم ! تیاکش  ام  شیپ  دوب ، دوھشم  ناشناناوج  رد  هک  ىـشیاسآ  هب  کاروخ و  هب  ایند و  هب  ىیانتعاىب 

اھهداوناخ ناناوج ، هک  دوب  رطاخ  نیمھ  هب  دوب ؛ هتفرگ  رارق  ىبالقنا  تیبرت  ریثات  تحت  ناشناوج  ىلو  دوبن ؛ اھنآ  رد  ىمالسا  نامیا  شـشوج  نیا  اما  دندوب ؛ مھ  ناملـسم 

ىهبطاق ىنابیتشپ  اب  ماما و  ىربھر  هب  ام  ىمالسا  بالقنا  ىنعی  ملاع  رد  ریظنىب  تکرح  نآ  ىمدرم و  میظع  مایق  نآ  هک  دش  نیا  و  دندیشکىم ؛ ناشدوخ  رس  تشپ  ار 

مالسا ار  نیا  هک  دوب ؛ ناناوج  لد  نیمزرس  حتف  نآ ، زا  رتالاب  مھ  و  دوب ، رابکتسا  اب  هزرابم  نادیم  حتف  مھ  دوب ؛ حتف  کی  نیا  دیـسر . ىزوریپ  هب  ناناوج  ىرادنادیم  اب  تلم و 

. دوب ناناوج  نتخاس  ماما ، راک  نیرتگرزب  دوب . حوتفلا  حتف  نیا  و  دندوب ، هدرک  ماما  بالقنا و  و 

ىاھهصرع ناوج  ناراکردناتسد  نیا  ناوج ، ناگدنمزر  نیا  ناوج ، ىادھش  نیا  دندرک . مامت  نمشد  نارـسخ  اب  ار  گنج  هک  دندوب  ناناوج  زاب  گنج ، نارود  رد  مھ  نآ  زا  دعب 

ىناھج رابکتـسا  ناحارط  ىاھمـشچ  اما  داتفا ، قافتا  هثداح  نیا  درادب . رود  رظن  زا  گنج  لثم  ىزاستشونرـس  ىهثداح  رد  ار  ناوج  لسن  تیمھا  هک  تسین  ىزیچ  گنج ،

. دنکىم اھهزجعم  هچ  ىبالقنا ، مالسا  تیبرت  ریز  روشک ، نیا  رد  نموم  ناوج  هک  دیمھف  دید و  ار  هنحص  ىهمھ 

نایوجشناد  / ١٣٧٠/٠٨/١۵ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 2 
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مادک دـنک . نوریب  هنحـص  زا  رتشیب  تسا ، رترادـیب  هک  ىمالـسا  روشک  رھ  ىمالـسا و  ىاھروشک  رد  ار  ناوج  لسن  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  ىـساسا  ىاھراک  زا  ىکی  زورما 

هک دـننادب  ىمالـسا  ناریا  ناـناوج  سپ ، ىمالـسا ؟ ناریا  زج  تسا ؟ هداتـسیا  رابکتـسا  لـباقم  رد  رتاـباحمىب  همھ  زا  و  رتهدـنز ، همھ  زا  رترادـیب ، همھ  زا  ىمالـسا  روـشک 

عاوـنا ىحارط  ندرک و  جرخ  لوـپ  لوغــشم  ریغـال ، تساــھتلم و  بیــصن  اــمتح  ىزوریپ  حــتف و  نآ ، رد  هـک  ىیهزراــبم  نـیا  ىهنحــص  زا  اــھنآ  ندــنار  نوریب  ىارب  رابکتــسا 

دیناسرب و ققحت  هب  مقر  نیرخآ  ات  ار  ناتماما  بالقنا و  ىاھفدھ  ات  دیاهداتسیا ، هک  دیتسھ  ىعاجـش  ىبالقنا و  نموم و  ناناوج  امـش  اھهشقن ، نیا  فدھ  تساھهشقن .

ای هطـساو  اـب  تکرح ، نیا  دریگب ، هراـنک  تمواـقم  ىهنحـص  زا  دـیاب  دـنک  ساـسحا  ناوج  لـسن  هک  دوشب  نیا  هب  رجنم  هک  ىتـکرح  رھ  . دـیرادرب هار  نیا  رـس  زا  ار  ىعناـم  رھ 

ندرک مرگرـس  دـننکب : دـنھاوخىم  مھ  اجنیا  دـندرک ، رگید  ىاھروشک  رد  هک  ىراک  رھ  تسا . ىلک  رایعم  کـی  نیا  تسا ؛ ىرابکتـسا  ماـظن  اـکیرما و  هب  طوبرم  هطـساوىب ،

ىبالقنا و ىاھنامرآ  زا  ناناوج  نھذ  ندرک  فرحنم  رکـسم ، ردـخم و  داوم  هب  ناناوج  ندرک  هدولآ  ىـصخش ، لئاسم  هب  ناناوج  ندرک  مرگرـس  ىـسنج ، لئاسم  هب  ناـناوج 

لوصا هب  ناوج  لسن  نامیا  ندرک  لزلزتم  مالسا ، هب  ناوج  لسن  نامیا  ندرک  لزلزتم  اھنیا ، لاثما  ىفنـص و  ىیزج و  کچوک و  فادھا  هب  اھنآ  ندرک  هجوتم  ىلـصا ، فادھا 

لـسن مشچ  رد  ار  نآ  تسا ، مزال  شدوجو  دوشىم و  هتفرگ  راک  هب  میظع  ىهزرابم  نیا  هار  رد  هک  ىزیچ  رھ  زین  و  ماما ، هب  ىتح  ىمالـسا و  ىروھمج  ىمالـسا و  بـالقنا 

هعلاطم ىیهدشهتشون  ای  هدشهمجرت  نامر  رد  دیدناوخ ، ىباتک  رد  دیدید ، اھنومضم  نیا  رد  ىزیچ  ىیاج  امـش  رگا  نداد . هولج  لمھم  هدیافىب و  رثاىب و  گنرىب و  ناوج ،

ار نآ  دیدید ، لیبق  نیا  زا  ىزیچ  ىمشخرپ  هناروسج و  حالطصا  هب  تارھاظت  رد  ىتح  دیدرک ، هدھاشم  ىیىفابهفسلف  رد  ای  رعش و  رد  ای  ىاهدشهمجرت  ىهلاقم  رد  دیدرک ،

ىنماان ساسحا  هنحـص ، رد  امـش  روضح  زا  ىملاع ، رابکتـسا  ىاھتـسپ  نیرتگرزب  هک  دینادب  دسرتىم ؛ امـش  زا  اکیرما  هک  دینادب  تسین ؛ ىفداصت  هک  دینادب  دـینک ؛ مھتم 

. دنکىم

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

; ىگنھرف مجاھت  کی ; دنکىم ، ىگنھرف  ظاحل  زا  نمشد  هک  ىراک  دریگب . ام  زا  ار  ام  ىاھناوج  دنکىم  ىعس  اشحف  داسف و  گنھرف  طلغ  گنھرف  ىهعاشا  هار  زا  نمـشد 

نیا زا  دـناوتىم  ىـسک  هچ  دـنکىم . ام  اب  ار  راک  نیا  نمـشد  زورما  تسا . ىگنھرف » ماع  لـتق   » کـی و  ىگنھرف » تراـغ   » کـی ىگنھرف » نوخیبش   » کـی تفگ  دـیاب  هکلب 

راتفرگ هدولآ و  شدوخ  هک  ىـسک  دنک . عافد  اھتلیـضف  زا  دتـسیاب و  دناوتىم  هتـسبن و  ىـصخش  عفانم  هب  لد  هتـسبن ، ایند  هب  لد  هک  ىنموم  ناوج  نآ  دنک ؟ عافد  اھتلیـضف 

، اذل دنک . عافد  دناوتىم  ىمالسا  ىاھشزرا  لیاضف و  زا  مالـسا ، زا  بالقنا ، زا  ناوج ، نیا  دنک . عافد  دناوتىم  صالخااب  ناوج  نیا  دنک ! عافد  اھتلیـضف  زا  دناوتىمن  هک  تسا 

زورما تسامـش . ىعرـش  تیلوئـسم  نیا ، تسا . بجاو  نیا ، دینک . رکنم  زا  ىھن  منکىم : ضرع  مھ  نآلا  دننک ». رکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  همھ  : » متفگ شیپ  ىدنچ 

. تسھ مھ  امش  ىسایس  ىبالقنا و  تیلوئسم 

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هک دیامن  داجیا  ىداسف  رکنمزاىھنو ، فورعم  هبرما  مانهب  دنک و  هنخر  وا  فوفـص  رد  ىـسک  دراذگن  دنکزابار و  شیاھمـشچ  دـیاب  دـشاب . شوھاب  دـیاب  مھ  ىھللابزح  ناوج 

نموـم ىاـھورین  اـت  هداد -  ناـشن  مـھ  لاسدـنچ  نـیا  ىاـھهبرجت  و  مراد -  نـیقی  نـم  تـسا . ناـتدوخ  هدـھع  هـب  نـیا ، دیـشاب . بظاوـم  دـیاب  دـنک . بارخ  ار  هللابزح  هرھچ 

هب تبـسن  ار  نیلووسم  نھذ  ات  دـننکىم  داجیا  ىداسف  ىاهشوگ  رد  اھنیا  ماـن  اـب  نیغورد ، ىلدـب و  رـصانع  هدـع  کـی  دـنیآىم ، نادـیم  هب  ىراـک  ماـجنا  ىارب  ىھللابزحو 

. دیریگب دای  دیورب  دیاب  تسا . ىنتفرگدای  تسازامن . هلاسم  لثم  رکنمزاىھن ، فورعم و  هب  رما  هلاسم  دیـشاب . بظاوم  دننک . نیکرچ  ىمدرم  ىھللابزح و  نموم و  ىاھورین 

فورعم هبرما  مدرم ، هماـع  فـیلکت  ىمالـساهعماج ، رد  ماهتفگ -  مھ  ـالبق  منکىم -  ضرع  نم  هتبلا  درک ؟ رکنم  زاىھنو  فورعم  هب  رما  دـیاب  هنوـگچ  اـجک و  هـک  دراد  هلاـسم 

رتمھم ىنابز ، رکنم  زا  ىھن  فورعم و  هب  رما  اما  دـنوش . دراو  دـیاب  اھنآ  تسا . نیلووسم  فیلکت  رگید  نآ  دـشکب ، دروخرب  هب  راک  رگا  ناـبز . اـب  تسا ؛ ناـسل  اـب  رکنم  زاىھنو 

هک ىمدآ  نآ  هب  دنکىم ، اشحف  هعاشا  هک  ىمدآ  نآ  هب  راکفالخ ، مدآ  نآ  هب  راکدب ، مدآ  نآ  هب  تسا . ىنابز  رکنم  زا  ىھن  نیمھ  دنکىم ، حالـصاار  هعماج  هک  ىلماع  تسا .

. تساھزیچ نیرتهدننکـش  نیا ، دنک . ىنیگنـس  دیاب  وا  نھذ  دوجو و  ىور  ىمومعراکفا  رفنرازھ ! رفندص ، رفنهد ، دنیوگب . دـیاب  مدرم  دربب ، هعماج  زا  ار  هانگ  حـبق  دـھاوخىم 

؛ دـندرک هرادا  ار  گـنج  هک  ىیاـھنیمھ  اـم ؛ زیزع  روـشک  مـیظع  تیرثـکا  نـیمھ  ىنعی  نموـم ؛ مدرم  هماـع  نـیمھ  ىنعی  ىھللابزح ؛ ىجیـسب و  نموـم و  ىاـھورین  نـیمھ 

 - دـندوبن رگا  هک  ىمدرم ، ىاھورین  نیمھ  دنـشاب . هتـشاد  دـنناوتىم  ار  شقن  نیرتمھم  دروم  نیا  رد  دـندرک ، هلباقم  ثداوح  همھ  اب  لاح  هب  ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ىیاھنیمھ 

میدروخىم و تسکـش  لاسدـنچ  نیارد  مھ  نوگانوگ  نانمـشد  لباقم  رد  میدروخىم ؛ تسکـش  مھ  گنج  رد  دوبن -  رگا  بزح هللا  میظع  ىورین  نیا  دوبن ، رگا  جیـسب  نیا 

دنتساوخىم بالقنا  لیاوا  رد  ار  ام  هعرزم  ناشهنیس . هب  دزىم  هناخراک  لخاد  زا  ىھللابزح  ىورین  دنناشکب ؛ ىلیطعت  هب  دنتـساوخىم  ار  ام  هناخراک  میدوب . ریذپبیـسآ 

ىھللابزح ىورین  دنـشکب ؛ شاـشتغا  هب  دنتـساوخىم  ار  اـھنابایخ  ناـشناھد . ىوـت  دزىم  عرازم ، اھاتـسور و  اـھنابایب و  طـسو  ناـمھ  زا  ىھللابزح  ىورین  دـننزب ؛ شتآ 

؛ مدرم رگا  تسورین . نیا  هب  ىکتم  ىمالسا  ماظن  تساروشک . ىلصا  ىورین  نآ  نیا ، تسا ! مولعم  هک  مھ  گنج  داتـسیاىم . ناشلباقم  رد  درکىمرپس و  هنیـس  دمآىم 

رد ىمدرم  ریذـپان  تسکـش  گرزب  ىورین  نیا  میظع و  ىورین  نیارگا  هللادـمحب -  دنتـسھ  هک  دنـشاب -  تلود  اب  دنـشاب ، ماظن  اب  ىھللابزح ، نمومىاـھورین و  نیمھ  ىنعی 

. دنک هلباقم  ىمالساىروھمج  اب  دناوتىمن  ىتردق  چیھ  تسھ  هللادمحب  هک  دشاب -  نیلووسم  رس  تشپ  نیلووسم و  رانک 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ىبالقنا ناوج  هک  تسا  نیا  ماهغدـغد  ىهمھ  نم  هن ؟ ای  دـناهدناوخ  تسرد  ار  لاس  تسیود  هاجنپ ، دـص و  نیا  ىهچخیرات  ىبالقنا ، لسن  ام و  لسن  ناـناوج  اـیآ  منادىمن 

نیا هب  راجاق  طساوا  نارود  زا  ریخا  لاس  تسیود  هاجنپ ، دـص و  نیا  ىهچخیرات  میتسھ . ىمیظع  تکرح  نینچ  لوغـشم  ناریا  رد  زورما  ىنارود ، هچ  زا  دـعب  اـم  دـنادن  زورما ،

. تسا هتشذگ  روشک  نیا  رب  ىثداوح  هچ  دینیبب  دیناوخب و  ار  فرط  نیا  هب  سور  ناریا و  ىاھگنج  نارود  زا  فرط ؛

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی رد  الثم  روشک  ىمـسر  هاگتـسد  کی  رد  دـنیبب  هکنیا  درجم  هب  تسا . هبرجتىب  ناوج ، دـنک . ىوزنم  ار  نموم  ىاـھهعومجم  نیا  هک  دـش  نیا  نمـشد ، ىاـھراک  زا  ىکی 

تالجم رد  هک  دنیبب  ىتقو  الثم  ای  دنکىم . دنک  ار  وا  دراذـگىم و  رثا  شتکرح  رد  دـندرک ؛ ریقحت  ار  وا  دـندرک ، ىیانتعاىب  وا  هب  دـندرک ، مخا  وا  هب  رفن  ود  روشک  ىگنھرف  زکرم 

ار شاهیحور  دوشىم و  بآ  شلد  ناوج  نیا  دننکىم ، فیرعت  دننکىم ، هتسجرب  دننکىم ، گرزب  ار ، طخ  شور و  نیا  اب  فلاخم  ىاھهرھچ  روشک ، ىرنھ  ىبدا و  حالطصاهب 

وا هب  ىیانتعاىب  اب  اما  دھد ؛ همادا  ار  شراک  دناوتب  هک  دننک  ىراک  دننک و  هدافتـسا  وا  زا  دـنناوتىم  هک  دربىم  ىزکارم  هب  ار  شرثا  زاسملیف ، کی  ىتقو  دـھدىم . تسد  زا 

رتمک وا  راک  زا  ىرنھ  ىاھهیام  ظاحل  زا  هک  ىیاھراک  ماـسقا  عاونا و  دـنیبب  لاـح  ناـمھ  رد  دـعب  و  میرادـن ،» لوبق  ار  شروط  نیا  میرادـن . لوبق  ار  نیا  اـم  اـقآ ؛ هن  : » دـنیوگىم

نموم ناناوج  نیا  ىارب  مبلق  ناج ، قامعا  زا  اھراب  نم  دش . دھاوخ  دیماان  ىوزنم و  دوخىدوخهب ، ناوج  نیا  تساھنآ ؛ لوبق  دروم  درادـن  ىمالـسا  ىهیام  نوچ  اما  تسا 

ىیاھاج رد  هک  ىناسک  نآ  زا  ناشزیچچـیھ  اھنیا  دوش ؟! ىیانتعاىب  ىبوخ ، نیا  هب  ناناوج  هب  دـیاب  ارچ  هک  ماهدروخ  فسات  اھراب  تسا . هتخادـگ  هتخوس و  ىبـالقنا ، و 

هب ار  بلطم  ناـسنا  هکىتـقو  دوـشىم . ىیاـنتعاىب  اـھنیا  هب  اـما  دـنرتھب . مھ  ىلیخ  اـھنآ  زا  روـما ، زا  ىرایـسب  رد  تسین . رتـمک  دـناهدش ، فورعم  دـنمرنھ  ناوـنع  هـب 

؛ دنتسھ ىبوخ  نامدرم  ىگنھرف ، نیلوئسم  دنتسین . هجوتم  مھ  نیلوئسم  ىاهطقن ! رد  ىزیمآتثابخ  ىهدارا  هب  دسرىم  هتـشر  رـس  دنیبىم  دنکىم ، شواک  ىتسرد 

. دننکىم دیماان  ار ، اھنایرج  نیا  ناناوج و  ىهعومجم  نیا  ناوج ، نیا  اذل ، دنربخىب . دریگىم ، ماجنا  طسوتم  حوطس  رد  هک  ىیاھراک  زا  الاب ، حوطس  رد  اما 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  ىگداتـسیا  تمواقم و  تدـھاجم و  هب  جایتحا  دوش ، ظفح  شاىلم  گـنھرف  ىبـالقنا و  ىمالـسا و  ىناـسنا و  ىقیقح و  ناـیک  شتیثیح و  هکنیا  ىارب  تلم ، نیا 

روشک نیا  رنھ  دیھاوخىم  رگا  میوگىم : نم  تسا . نیمھ  طقف  مفرح  نم  دننکب . دـنناوتىم  اھىدوخ  ار  نیا  دراد . نمـشد  فعـض  طاقن  هب  ندرک  مجاھت  نمـشد و  مجاھت 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 3 
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ار ملیف  ىتقو  هک  ىاهدننکهیھت  ای  نادرگراک  نآ  الا  و  دنک . عافد  روشک  نیا  زا  بالقنا و  زا  مالـسا و  زا  دناوتىم  وا  دینک . هیکت  نموم  ناوج  دنمرنھ  هب  دـنک ، ادـیپ  التعا  دـشر و 

عاـفد بـالقنا  مالـسا و  زا  هک  مھد » رارق  فدـھ  ار  ماـظن  نیا  ىداـقتعا  ىاـھهیاپ  زا  ىکی  اـت  دـناجنگ ، مھاوـخ  ملیف  نیا  رد  ار  هتکن  نیا   » هک دـنکىم  رکف  شیپ  زا  دزاـسىم ،

ملیف دـنکن . کـمک  بـالقنا  هب  هکنیا  هب  دـنکىمن  اـفتکا  ىنعی  دـھدىم . ماـجنا  ار  شدوخ  راـک  دراد ، ناـکما  ملیف  رد  هک  ىلکـش  ناـمھ  اـب  ملیف و  صاـخ  ناـبز  اـب  دـنکىمن !

دربب و لاوس  ریز  ار  ىمالسا  ماظن  ىیاراک  هک  تسا  نیا  شفدھ  دسیونىم ، ار  ناتساد  نیا  ای  دزاسىم ، ار  ملیف  نیا  هک  لوا  زا  دنک ! هلمح  بالقنا  هب  هکنیا  ىارب  دزاسىم 

ىیاراک تلود  نیا  دھد  ناشن  هک  تسا  نیا  شفدھ  دنکىم ، دیلوت  ار  ىرنھ  رثا  نیا  ای  دـسیونىم  ار  هلاقم  نیا  هک  ١ى  پلوا زا  درادن ». ىیاراک  ىمالسا ، ماظن  نیا  : » دیوگب

هتبلا اـم  درک ! هیکت  دوشىمن  هک  تسا  مولعم  درک !؟ هیکت  دوشىم  نیا  هب  تناـیخ ؟ لاـح  رد  اـی  تسا  روشک  نیا  حـلاصم  هب  تمدـخ  لاـح  رد  نیا ، درادـن . هرادا  ناوت  درادـن ؛

ىهنیمز رد  روشک  نیا  رد  اھراک  ىلیخ  زونھ  هن . مینک ؛ ىفرعم  نوناق  هب  ىکیىکی  دـننکىم ، تنایخ  ای  دـننکىمن  تمدـخ  میاهدرک  لایخ  هک  ار  ىناـسک  میاهتفرگن  میمـصت 

. دنتسھ ىگنھرف  مجاھت  لباقم  رد  ىدس  اھنیا  دوش . هیکت  نموم  ىاھورین  هب  ىگنھرف ، ىاھطیحم  رد  هک  تسا  نیا  مروظنم  دریگ . ماجنا  دیاب  هک  دراد  دوجو  ىگنھرف 

(ع)  / ٠٨/١٧/١٣٧۴ نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

دنناوتىم دنتـسھ ، اھناسنا  نیا  زا  لکـشتم  هک  ىرـشب  عماوج  دراد . ىدایز  دـشر  ناـکما  دـشاب ، هدرک  تفرعم و  هب  لد  امـش  دـننام  ىتـقو  صوـصخب  ناـسنا ، نم ! نازیزع 

ىلا تاملظلا  نم  مھجرخی  اونمآ  نیذـلا  ىلو  هللا  . » ناسنا تسد  هب  اـما  دـشخبىم ، ادـخ  هک  تسا  ىرون  نیا ، دـننک . رون  زا  رپ  ار  ىناـملظ  ىاـیند  هک  دـنورب  شیپ  ناـنچنآ 

ناـسنا و ىارب  ىزوسلد  روـن  تبحم و  روـن  مالـسا ، روـن  ناـمیا ، روـن  نیا ، دـینکىم . ساـسحا  ار  نآ  روـضح  دـینیبىم و  ار  نآ  ىهناـشن  امـش  هک  تسا  ىروـن  نیا ، روـنلا ».

دیاب امـش  تسھ . ام  ماظن  رد  روشک و  رد  مالـسا ، تکرب  هب  زورما  هک  تسا  ىیاـھزیچ  اـھنیا  تسا . ملاـظ  ندرمـش  تشز  ملظ و  نتخانـش  ندـید و  رون  تسا . تیناـسنا 

. دیربب هرھب  رتشیب  هچرھ  ىزارفارس  ىگدنلاب و  ىارب  اضف ، نیا  زا  دیاب  امش  دینک . هدافتسا  اھنیا  زا  رتشیب ، هچرھ 

، اذـل دـیورب . شیپ  دـیاب  سپ ، تسا . نشور  امـش  لد  مشچ و  تـسا . هداـمآ  تفرـشیپ  طـیحم  دـینآرق . ىهدـشتیبرت  دـمحب هللا ، دـیتسھ . ىبـالقنا  نموـم و  ناوـج ، اـمش 

ىونعم و ندوب ، ىماـظن  ندوب ، ىملع  ىنعی  ىلبق ، ىهدـشهتفگ  نیزاوم  لوصا و  ناـمھ  رب  نم  دـندرک ، ىروآداـی  هاگـشناد ، هدـنامرف  رادرـس  ناـمزیزع ، ردارب  هک  روطناـمھ 

. مزروىم دیکات  ندوب ، تفرشیپ  لاح  رد  مئاد  و  ندوب ، ىنافرع 

ناونع هب  هک  ىھاگـشناد  ىماـظن ، هاگـشناد  اـما  دوشىم ؛ رتـشیب  مھ  زور  هب  زور  تسا و  داـیز  روشک  رد  هاگـشناد  منکىم . هیکت  هاگـشناد ، ىرگیماـظن  ىهتکن  ىور  نم 

ىناسآ هب  دشاب . هتشاد  دوجو  دیاب  دشاب ، ىمالـسا » بالقنا  نارادساپ  هاپـس   » لثم ىمیظع  نامزاس  ىاھزاین  ىهمھ  ندروآرب  ىارب  ىھدنامزاس و  ىملع و  ىنابیتشپ 

. درک رظن  فرص  تشذگ و  نیا  زا  ناوتىمن 

(ع)  / ٠٨/١٧/١٣٧۴ نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

. تسا بالقنا  دولوم  هک  دراد  ار  گرزب  زایتما  نیا  نارادساپ ، هاپس 

رد هاپس  کی  دلوت  زاغآرس  هاگـشناد ، نیا  رد  ىنارون  کاپ و  ىاھلد  اھهرھچ و  اورھطتی ». نا  نوبحی  لاجر  هیف  هیف  موقت  نا  قحا  موی  لوا  نم  ىوقتلا  ىلع  سـسا  دجـسمل  »

نیا زور  نآ  هکنیا  هن  دوبن . اھزیچ  نیا  تصرف  مزـال ، ىاـھیگدامآ  زا  لـبق  گـنج و  نارود  رد  بـالقنا ، لوا  نارود  رد  تسا . ىمالـسا  بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  ىهدـنیآ  ناـمزاس 

رھظم و  تقادـص ، ىکاپ و  ىتسار و  رھظم  مظن ، اوقت و  نامیا و  رھظم  دـیاب  هاگـشناد  نیا  اذـل ، تسھ . ناکما  لاجم و  زورما ، اـما  دوبن . ناـکما  لاـجم و  هکلب  دوب ؛ دـب  اـھزیچ 

دنشاب و ىبالقنا  نموم و  ناوج  کی  ىوگلا  دیاب  دنورىم ، نوریب  هب  ىتقو  هاگـشناد ، نیا  ناناوج  دھدب . وگلا  نوریب  هب  دیاب  هاگـشناد  نیا  دشاب . ىرکفنشور  ىنیب و  نشور 

لابند ار  نآ  دیاب  تسا . هار  نیمھ  زین  هار  زورما  دـمحب هللا ، میراد . عقوت  اجنیا  زا  ام  هک  تسا  ىزیچ  نیا ، دـنھد . ناشن  روشک ، ناوج  لسن  ىهیقب  هب  ار  رثکا  دـح  العا و  دـح 

ىزاسرھاظ و مالـسا ، رد  بالقنا و  رد  ام  تسا . ىنتبم  ىاهفـسلف  رب  تیونعم ، اوقت و  ملع و  ىور  هیکت  لثم  ىرگیماظن ، ىور  نم  ىهیکت  دییامن . شالت  هار ، نیا  رد  دـینک و 

داقتعا اب  ار  نآ  ىفسلف  ىهشیر  هک  تسا  نیا  رطاخهب  میراد ، عقوت  ار  ىزیچ  رگا  دراد . ىنومضم  ىظفل ، رھ  و  ىیانعم ، ىتروص ، رھ  میرادن . الـصا  حورىب  انعمىب و  تروص 

ىنیسح تسا . نینچ  تسا - ىنیسح  شمچرپ ، زورما  و  رگید ، تایصوصخ  هاگتساخ و  مان و  دمحب هللا  هک  مھ - نیسح  ماما  هاگـشناد  دروم  رد  مینارورپىم . لد  رد  مامت ،

دھاوخ کمک  امش  هب  لاعتم ، ىادخ  تسا و  نیمھ  ترخآ  ایند و  تداعس  قیرط  هک  دینادب  دیھد و  دشر  شرورپ و  ىنیسح  نادیم  رد  ار  ناتدوخ  دینامب . ىنیسح  دیـشاب و 

. درک

ییوجشناد  / ٠٩/١۵/١٣٧۵ یاھلکشت  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، لاعتم یادخ  زا  نم  منکن . اعد  راب ، کی  لقادح  ار ، هاگشناد  نموم  ناملسم  لاعف  ناناوج  امش  نم  هک  درذگیمن  یزور  هنابش  دینادب  امش  منکیم . اعد  ار  نازیزع  امـش  نم 

رتفد اب  ار  دوخ  طابترا  دـیزادرپب و  مھم  فیاظو  هب  دـینک . مکحم  ادـخ  اب  ار  دوخ  یهطبار  هللااـشنا  دـینک . اـعد  مھ  امـش  منکیم . تلاـسما  امـش ر  تیادـھ  تیاـمح و  کـمک و 

نیب هک  دیراذگن  هجو  چیھ  هب  دـینک . میظنت  مھ  اھھاگـشناد  ناریدـم  اب  ار  دوخ  طباور  هتبلا  تسا . یمھم  ساسح و  رایـسب  زکرم  اجنآ  دـینک . رتمکحم  زورهبزور  یگدـنیامن ،

رکفت نیمھ  رولبت  تاررقم ، دـینک -  تیاعر  اقیقد  ار  تاررقم  تسا . تاررقم  کالم ، رایعم و  دـیآ . دوجو  هب  ییوجهزیتس  یریگرد و  هضراـعم و  اھھاگـشناد ، نـالووسم  اـمش و 

. دنک کمک  لاعتم  دنوادخ  هللااشنا  ات  دنکیم -  ادیپ  رولبت  نآ  رد  یبالقنا  یریگ  تھج  تسا و  یبالقنا 

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  دنکىم ، قیبطت  ىبالقنا  نموم و  ناناوج  امش  عضو  اب  هک  هتکن  کی  نکیل  دراد ؛ دوجو  ىمھم  ىلیخ  تاکن  اھیلعهللامالـس ، هرھاط  ىهقیدص  ترـضح  ىهیـضق  رد 

نآ ىهمھ  انمـض  و  ملاع ، نانز  ىهدیـس  رـشب و  خـیرات  ریظنىب  نز  نآ  الاو و  ناسنا  نآ  ىنتفاینتسد  ىونعم و  ىلاع  تاـماقم  گرزب و  ىاـھراک  تاراـختفا و  نیا  ىهمھ  هک 

قافتا راوگرزب  نیا  ىناوج  هاتوک  نارود  رد  گرزب  ثداوح  نیا  ىهمھ  تسا  هدـش  رداص  ناشیا  زا  اھنامز  نیا  رد  هک  ىرابرپ  تاملک  اھیـسانشعقوم و  اھىگداتـسیا و  اھربص و 

عوضوم نیا ، هک  دـندوب ، ناوج  اـی  دنتـشاد  ىمک  نس  راوگرزب  نیا  هک  مییوگىم  مینکىم و  حرطم  ىیارـسهیثرم  عوضوم  کـی  ناونع  هب  ار  هیـضق  نیا  تقوکـی  تسا . هداـتفا 

ادیپ ىاهژیو  تیمھا  تقو  نآ  مینکىم ؛ هاگن  مشچ  نیا  اب  مینادىم و  اھـسرد  ىواح  ربدـت و  لباق  رما  کی  ناونع  هب  ار  نیا  تقوکی  دوشىمىیارـسهیثرم . ىناوختبیـصم و 

. دنکىم

ود تسیب و  نس  ات  مھ  ىـضعب  دندوب و  هلاسهدجھ  راوگرزب  نآ  هک  تسا  نیا  فورعم  هک  تداھـش  نامز  ات  دعب  هب  ىکدوک  ادبم  زا  ىگدنز ، هاتوک  نارود  رد  ناسنا  کی  هنوگچ 

. تسا ىرشب  قوف  ىهداعلاقوف  تیبرت  کی  زا  ىکاح  نیا ، دروآ ! تسد  هب  ار  ىونعم  تاماقم  ولع  همھ  نیا  فراعم و  همھ  نیا  دناهتفگ  لاس  راھچ  تسیب و  و 

هن ىتسیز ، تاناکما  هن  دوب ؛ هدش  هتسب  ملس  هلآ و  هیلع و  ىلص هللا  مالسا  یبن  سدقم  دوجو  ناناملسم و  رب  تیفاع  ىاھھار  ىهمھ  بلاط  ىبا  بعـش  رد  هک  نامز  نآ 

ىهرد نآ  رد  هک  ىیاھیتحاران  عاونا  دـنلب ، ىگنـسرگ  زا  ناکدوک  ىهیرگ  ىادـص  دـب ، ىاـھربخ  مئاد  نانمـشد ، مجاـھت  ىهغدـغد  مئاد  رطاـخ ؛ ىگدوسآ  هن  ىھاـفر ، تاـناکما 

کیاکی ادبم  زا  مھ  اھیتخس  نیا  ىهمھ  دندیـشک و  اھیتخـس  هچ  دندوب و  هدش  تماقا  هب  روبجم  لاس  هس  تدم  ىارب  ناملـسم  ىهداوناخ  هدع  نیا  تشاد و  دوجو  کشخ 

، دندروآىم وا  شیپ  ار  اھدرد  ىهمھ  دندوب ، ىکتم  وا  هب  همھ  نوچ  دوب ؛ ربھر  نوچ  تسـشنىم . مالـسا  ربمایپ  شود  ىور  درکىم و  تکرح  گرزب  کچوک و  زا  اھناسنا  نیا 

ماـیا نیمھ  رد  اـقافتا  وا  هار  رد  ربص  ادـخ و  هار  رد  توعد  زا  ىـشان  ىتحاراـن  راـشف و  تنحم و  ىتخـس و  زا  راشرـس  تیعـضو  نینچ  رد  درکىم  سح  وا  ار  اـھراشف  ىهمھ 

رتخد نیا  ارھز ، ىهمطاف  تساھنت  ىاھنت  ربمایپ ، ددنویپىم و  اقل   ىھلا و  ناوضر  هب  ىھاتوک  تدم  رد  مھ  ىربک  ىهجیدـخ  بانج  دورىم ؛ ایند  زا  مھ  بلاط  ىبا  بانج 

ردـپ زا  ردام  لثم  وا  دـنکىم . هیکت  وا  هب  تمظع  نیا  اب  ربمایپ  هک  تسا  ىـسک  اھنت  هلاسهد  هلاستفھ ، هلاسشـش ، هلاسجـنپ ، تاـیاور ، فـالتخا  هب  اـنب  ـالاح  هلاسدـنچ 

. تساجنیا هب  طوبرم  اھیبا » ما  همطاف   » ىهیضق نیا  هک  دنکىم ، ىیاریذپ  دوخ  راوگرزب 

لوط رد  هک  تسا  رـصنع  نامھ  تسین . ىخوش  دباتـشىم ! اھناسنا  نیرتگرزب  داـیرف  هب  اـھتنحم ، نیرتتخـس  نارود  رد  لاـسمک ، ىهچب  رتخد  کـی  دـینیبب ! ار  تمظع  نیا 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 4 
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گرزب راک  همھ  نیا  دـنکىم و  هبرجت  ار  ىونعم  تاـماقم  همھ  نیا  هاـتوک  رمع  رخآ  اـت  هرخـالاب  ىگلاسهدـجھ  ىگلاـسهدزناش و  ىگلاـسهدزناپ و  اـت  ىناوج  نارود  رد  ناـمز ،

دھاوخ رھطا  ىارھز  رھظا  ناشخرد  دیـشروخ  تسایند ، ایند ، اـت  هک  دوشىم  ىناـشخرد  دیـشروخ  دراذـگىم و  رثا  مالـسا  عیـشت و  خـیرات  رد  همھ  نیا  دـھدىم و  ماـجنا 

. تسا هتفرگ  تاشن  ناوج  کی  تایصوصخ  ىگدنز و  تایح و  زا  راثآ ، نیا  ىهمھ  دیشخرد .

راـبکی درک ؟! ىط  ار  ىونعم  تاـماقم  نیرتـالاب  ىناوج ، رد  دوشىم  روطچ  دراد ! ىـشیاجنگ  تمظع و  قوش و  روش و  هچ  ىناوج  دـینیبب  دراد ! ىتیفرظ  هچ  ىناوج  دـینیبب 

. تسا رطاخ  نیمھ  هب  دـیناوخب » ار  اھهمانتیـصو  نیا   » دـندومرف تقوکی  ماما  هکنیا  داتفا . قافتا  نیا  دـیدرک ، هبرجت  ار  نآ  امـش  هک  ىیاھهھبج  نیمھ  رد  ام ، نامز  رد  رگید 

ىھاگ اھهمانتیـصو ، نیا  رد  اریز  دندومرف . ار  هتکن  نیا  ارچ  ماما  هک  ماهدیمھف  مناوخىم  دیایب ، متـسد  هب  تقو  رھ  مھ  نآلا  مدناوخىم و  ار  اھهمانتیـصو  مدوخ  نوچ  نم 

تـسا رتشیب  ناشدـشر  جورع و  ناکما  اعبط  هک  ىرھاظ ، مولع  ىنید و  مولع  زا  رادروخرب  ىافرع  ىتح  ىنعی  تسا . بان  ىقیقح و  نافرع  ایند  کی  هک  دراد  دوجو  ىبلاطم 

ىگلاسداتشھ ىگلاسداتفھ ، نس  رد  تدھاجم ، لاس  هاجنپ  لھچ ، الثم  زا  دعب  هک  ار  هچنآ  درادن  ىنید  مولع  ظاحل  زا  ىتفرعم  هک  ىکلاس  فراع  کی  هن  دنرتهزیکاپ  ارھق  و 

غیردىب ىھلا ، تمعن  روطچ  دینیبب  تسا ! ىبیجع  زیچ  دروآىم . تسد  هب  هام  دنچ  تدم  رد  هناصلخم ، ىراکادف  تکرب  هب  ناوج  کی  دننکىم ، هدھاشم  کرد و  ساسحا و 

! دوشىم هناور  صالخااب  ىاھلد  تمس  هب 

ىھلا و ىهزیگنا  زج  ار  ىرگید  ىهزیگنا  چیھ  ىنعی  صالخا ، دـشاب . صالخااب  دـینکىم ، ىراک  رھ  دـینکن . شومارف  ار  صالخا  تسا ؛ ىمھم  ىلیخ  زیچ  صالخا  نم ! نازیزع 

شراثآ زا  ىکی  دراد . ىعیبط  رثا  دراد ؛ ىبیجع  تکرب  صـالخا ، نیا  تسا . صـالخا  شیاـنعم  نیا  دـینکن . راـک  دراو  ىیادـخ ، تیلوئـسم  تیروماـم و  ماـجنا  راـگدرورپ و  ىاـضر 

دنکىم ریس  هلاستسیب  هلاسهدجھ ، ناوج  نیا  ىھاتوک ، تدم  لوط  رد  دروآىم و  دوجو  هب  دعتسم  حاورا  ىارب  ىیامـس  ضرالا و  یط  ریـس  کی  ناھگان  هک  تسا  نیمھ 

زا حوضو  نیا  هب  دنیبىمن ، ار  ىزیچ  هک  ىـسک  دوشىمن  تسین . ىلومعم  مدآ  فرح  اھنیا  هک  دمھفىم  دـنکىم ، هاگن  ار  اھفرح  نیا  ىتقو  ناسنا  هک  دـنزىم  ىیاھفرح  و 

. دنزب فرح  نآ 

ىتاماقم دندیمھف ، اھزیچ  دندید ، اھزیچ  دـش ؛ زاب  ناناوج  نیا  ىاھلد  رد  تینارون  تریـصب و  تفرعم و  ىاھهمـشچ  دربن ، ىاھهھبج  نیا  رد  رتشیب ، ای  لاس  تشھ  لوط  رد 

دینک و تدابع  لاس  ىس  لاس ، تسیب  هچنانچ  امـش  دنیوگب  دشاب ، مھ  تفرعم  ملع و  لھا  هک  ىکلاس  رھ  هب  رگا  هک  دندیـسر  ىیاھزیچ  هب  دندرک و  جورع  دندرک ، ىط  ار 

رھوگ نینچ  ىناوج ، نیا  تسا . ىناوج  نارود  رد  هناراکادف  صالخا  تکرب  هب  اھنیا  تفر . دھاوخ  قوذ  قوش و  اب  دیـسرىم ، اجنیا  هب  دیـشکب ، تمحز  دـینک و  راک  هناصلخم 

. دینادب ار  شردق  تسا ؛ ىرھاوج  نینچ  ىتمیق و 

لثم تسرد  دـیآىم . تسد  هب  ناـسآ  ىناوـج  نارود  رد  اـھزیچ ، نیا  ىهمھ  ندـش و  ىیادـخ  جورع و  کولـس و  تفرعم و  تیناروـن و  افـص و  هـک  دـینادب  ار  ىناوـج  نـیا  ردـق 

هار نیمھ  رد  ار  نآ  دـینادب و  ردـق  ار  ىناوج  تسا . روـطنیمھ  زین  ىوـنعم  تاـماقم  دـیآىم ، تسد  هب  تلوـھک  نارود  زا  رتناـسآ  ىناوـج  نارود  رد  هک  ىوـیند  ىاھدرواتـسد 

. دیزادنیب راک  هب  هناقداص  هناصلخم و  دینکىم ، تکرح  نآ  رد  امش  هک  ىتسرد 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

لاوس :

؟ تسیچ دوشىم ، هدھاشم  اھاج  ىضعب  رد  هک  ىیاھتینوس  اھیورجک و  لباقم  رد  نموم  ىھللابزح و  ناناوج  هفیظو 

. تسا رکنم  زا  ىھن  هفیظو  تسا ، رکنم  رگا 

؟ تسیچ ىبالقنا  ىھللابزح و  ناناوج  هفیظو  نیرتهدمع 

طیحم رد  دـننک  ىعـس  دـنربب . ـالاب  ار  ناـشتفرعم  رکف و  بوخ  دـنناوخب ؛ سرد  بوـخ  دـننک  ىعـس  میراد -  ار  وجـشناد  ثحب  نوـچ  هاگـشناد -  ىبـالقنا  ناـناوج  نم ، رظن  هب 

ىنوماریپ هعومجم  دناوتىم  تاقوا  ىھاگ  ناوج  کی  تسا . ىندش  نیا  دـنراذگب . ىناور  ىرکف و  رثا  ناشدوخ ، طیحم  ىور  لعفنم ؛ هن  دنـشاب ، لاعف  دـنراذگب ؛ رثا  ناشدوخ 

تـسدهب تیونعم  اب  دـیآىمن ؛ تسدهب  ىراکیـسایس  اب  راک  نیا  هتبلا  دـھد . رارق  شدوخ  ىونعم  تیـصخش  ریثات  ریز  ار -  هاگـشناد  ىتح  ار و  داتـسا  ار ، سالک  ار -  شدوخ 

فرح ادخ  اب  دیھدب ، تیمھا  نآ  هب  دیناوج ؛ امـش  دیریگب . ىدج  ار  ادخ  اب  هطبار  نم ! نازیزع  دیآىم . تسدهب  ادخ  اب  هطبار  ماکحتـسا  اب  دـیآىم ، تسدهب  افـص  اب  دـیآىم ،

. دینارب هیشاح  هب  ار  اھنیا  ادابم  تسا . مزال  ىلیخ  امش  ىارب  هجوت ، اب  لاح و  اب  زامن  زامن ، تاجانم ، دیھاوخب . ادخ  زا  دینزب ،

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

ىناناوج هب  ام  دوب . دـھاوخ  راگدـنام  ىاهرطاخ  اش هللا  نا  تسا و  ىزیگناهرطاخ  نیریـش و  زور  نم  ىارب  متـسھ ، ىمالـسا  بالقنا  دـنمورب  ناناوج  امـش  عمج  رد  هک  زورما 

شتالیکشت هکىتقو  نآ  زا  زین  درکىم و  تیلاعف  پیت  ناونع  هب  رکشل  نیا  هکىتقو  نآ  زا  مینکىم . راختفا  زارفارس ، رکشل  ىهعومجم  نیا  لثم  ىاهعومجم  هب  امـش و  لثم 

. تسا هدوب  رکشل  نیا  ىارب  اھیزارفارس  تاراختفا و  اب  هارمھ  اھلاس ، نیا  ىهمھ  درذگىم و  نامز  نآ  زا  ىنالوط  ىاھلاس  متسھ . انشآ  نآ  اب  هدنب  دش ، لیدبت  رکشل  هب 

هب هتـشغآ  نارود  رد  دـندرکىم  روصت  هک  ناروابرید  زا  ىرایـسب  رب  دـندش  ىتجح  لیبق ، نیا  زا  ىیاھرکـشل  رد  روشک ، نیا  ىبالقنا  نموم و  ناـناوج  هک  میرازگرکـش  ار  ادـخ 

ای ناوج  دوشىمن  دنتـسھ  راـتفرگ  فـلتخم  ىاـھداسف  ىبـصع و  ىفطاـع و  ىمـسج و  ىحور و  ىـالتبا  اھدـص  هب  اـیند  ناـناوج  هک  ىداـم  ىاـھیراتفرگ  هب  هدوـلآ  داـسف و 

سرد اھنآ  زا  دننک و  ادتقا  اھنآ  هب  ناناوج  ریغ  دـشاب و  هوسا  رگید  ىاھناسنا  ىارب  هک  دـنیامیپب  ار  ىھار  ىوق ، نامیا  اب  دازآ و  حور  اب  ىنارون ، لد  اب  ناناوج ، زا  ىاهعومجم 

تیناسنا رھوگ  تسا ، هدنز  هشیمھ  ادخ  نید  هک  نانچمھ  هک  دیدرک  تباث  ار  تقیقح  نیا  ىنارون ، راختفارپ و  ىاھرکشل  نیا  رد  امش ، لاثما  ام و  ناناوج  دمحب هللا  دنریگب .

ار نارگید  دننک و  ادیپ  شرورپ  دنناوتىم  هدیزگرب ، هتسجرب و  کاپ و  ىنارون و  افصم و  ىاھناسنا  ىفلتخم ، طیارـش  رد  تسا و  هدنز  هشیمھ  تسا  ىھلا  گرزب  قلخ  هک  مھ 

. دنوش نارگید  رب  تجح  دنناشکب و  هار  نیا  هب 

. تشاد رارق  همھ  رایتخا  رد  زراب  حضاو و  روط  هب  راثیا ، ىراکادف و  اوقت و  سدق و  نادـیم  رد  ناناوج  روضح  ىارب  اھهزیگنا  دوب و  سدـقم  عافد  ىهرود  گنج و  ىهرود  هرود ، کی 

هن دـنتفرگ . رارق  عاعـشلاتحت  اھداسف  اھرفک و  اھقافن ، هنتف  ىهریت  ىاھربا  ىهمھ  هک  درک  رونم  نشور و  ار  اـضف  نیا  داـھج ، راـثیا و  تداھـش و  سدـقم  ىهلعـش  ىردـق  هب 

زا هک  ىناشخرد  رون  نآ  عاعـشلاتحت  دوب ؛ عاعـشلاتحت  ىلو  تشاد  دوجو  تشادن . دوجو  ام  روشک  رد  سدقم  عافد  نارود  رد  ىناسنا ، فیرـش  دوجو  ىاھهدیاز  نیا  هکنیا 

ماما دوب ، رون  ماما  هک  ام  ماما  دندربىم . هرھب  نآ  زا  همھ  درکىم و  ىنارون  ار  امـش  دـیباتىم ، تساخىمرب ، تداھـش  راثیا و  ىاھنادـیم  رد  نموم ، ىاھناسنا  کاپ  ىاھناج 

ریظنىب ىتاھج  زا  ریظنمک و  ىهعطق  کی  زور  نآ  دومرفىم . ار  نیا  ررکم  وا  دوخ  دربىم و  هرھب  تینارون  نیا  زا  دوب  ضحم  حور  دوب  حور  ماما  دوب ، اوقت  سدـق و  ماما  دوب ، اـفص 

. دوب مکاح  ام  خیرات  رب 

رد ام  نموم  کاپ و  ناناوج  زا  ىاهدع  دوب . هابتـشا  نیا  دش . دھاوخ  شوماخ  درم و  دھاوخ  اھلد  رد  مھ  تیونعم  نازورف  عمـش  گنج ، ندـش  مامت  اب  هک  دـندرک  روصت  ىـضعب 

باوبا نم  باب  داھجلا  نا   » هتبلا میدـنام . اھراصح  رد  ام  دـش و  هتـسب  تیونعم  تداھـش و  ىاھرد  هک  دـندرک  رکف  دـنتفرگ و  ازع  گـنج ، متخ  ىهیـضق  ندینـش  اـب  زور  ناـمھ 

اھراثیا قوش  روش و  رد  گنج  نادیم  رد  داھج  ایناث  دراد ، ددعتم  ىاھرد  ىھلا  تیونعم  افص و  تشھب  الوا  اما  تسین ؛ ىکش  تسا . تشھب  ىاھرد  زا  ىکی  داھج  هنجلا ؛ »

. تسا داھج  ىاھشور  زا  ىکی  اھىناشفناج  و 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رازنجل یقـالخا ، ظاـحل  زا  هدولآ و  ىداـم  یاـیند  رد  هک  دـنک  تیبرت  ار  یناـناوج  تسناوت  هک  دوب  نیا  دنتـسناد ، بـالقنا  حوتفلاحـتف  ار  نآ  ماـما  هک  بـالقنا  نیا  رنھ  نیرتگرزب 

؛ تسا دوز  زونھ  دننک . باختنا  ار  رـشب  تداعـس  هار  تیرـشب و  ناگرزب  هار  هنادنمدرخ ، هنادنمـشوھ و  دنـشاب و  خـسار  یاھمیمـصت  اب  ینارون و  کاپ و  یاھلد  اب  ییاھناسنا 

زا دننیبیم ! رود  زا  هچ  رگا  دنیبب ؛ یگدنـشخرد -  نامھ  اب  تسھ -  هک  نانچ  نآ  ار  روشک  نیا  ناناوج  رونم  یاھهرھچ  دناوتب  ناسنا  هک  تسا  هتـشذگن  نامز  یردق  نآ  زونھ 

، یمالـسا تزع  لیم و  شیارگ و  زا  اما  دوب ، یمالـسا  ناشمـسا  هک  ییاھروشک  رد  درک . بلقنم  مالـسا  یایند  رد  ار  ییاھلد  ام  ناناوج  یولالت  یناکم ، یاھهلـصاف  اب  رود 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 5 
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بلقنم دنداتسرف ، یناریا  ناناوج  هک  یاینارون  جاوما  اب  دنـشاب ، هدید  ار  یناریا  ناناوج  ناریا و  ماما  یناریا و  ناریا و  هکنیا  نودب  نارـسپ  نارتخد و  دوبن ، اھنآ  رد  یربخ  چیھ 

. دندش

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک مدـید  دوخ  مشچ  هب  اھنابایخ  رد  نم  تشاد ، رارق  برغ  طحنم  گنھرف  ریثات  تحت  تدـشهب  هک  یبرع  یاھروشک  زا  یکی  هب  رفـس  رد  تصـش  یهھد  طساوا  یاھلاس  رد 

دندوب هتـسناوت  اھربخ  یـضعب  زا  اھنویزیولت و  زا  دـندوب و  هدـماین  ناریا  هب  اھنآ  هک  یلاح  رد  تسام ؛ یھللابزح  یاھناوج  کبـس  نارـسپ ، نارتخد و  ندیـشوپ  سابل  کـبس 

دوخ یارب  دوب ، وا  یقیقح  یاـھییابیز  وزج  هک  ار  ییاـھزیچ  بـالقنا ، یهیاـس  ریز  رد  تسناوت  یناریا  ناوج  دـنریگ . رارق  وا  تمظع  ریثاـت  تحت  دـننیبب و  رود  زا  ار  یناریا  ناوج 

ای نرق  کی  لوط  رد  هک  ار  ییاھزیچ  روطنیمھ  تسا . یناریا  ناوج  لام  اھنیا  مادـقا . تعاجـش و  تدالج ، تیلاعف ، یگنرز ، یدنمـشوھ ، لثم  دـنک ؛ فعاضم  ار  اھنآ  ظـفح و 

اھدـم و لثم  دریگ -  رارق  عاعـشلاتحت  اھییابیز  نآ  ات  دـننک  قیرزت  وا  هب  هک  دـندوب  هدرک  راک  یرامعتـسا  یـسایس و  یداصتقا و  نوگانوگ  لیاسو  اب  یرکف ، لیاسو  اـب  رتشیب ،

. دنک رود  شدوخ  زا  دزاس و  اھر  تسناوت  رضم -  تدشهب  یاھترشاعم  رابگرم و  یاھدایتعا  طلغ ، یاھتداع 

رد هک  درک  یراک  یناریا  ناوج  دـناوخب ! زامن  دتـسیاب  ماع  ـالم  رد  دیـشکیم  تلاـجخ  دوب ، ندـش  اـضق  لاـح  رد  شزاـمن  هک  یلاـح  رد  مالـسا ، یاـیند  رد  ناوج  کـی  یراـگزور 

تقو لوا  دندوب -  اجنآ  هک  یتھج  رھ  هب  یھللابزح -  ناوج  رفن  جـنپ  رفن ، هس  یھاگ  بھذـم ، هب  ییانتعایب  یرابودـنبیب و  داسف و  زکارم  رد  ایند و  یاھھاگدورف  نیرتغولش 

زا ار  یقیقح  مارتحا  اھلد و  میظعت  میرکت و  دنداتـسیایم و  زامن  هب  هاگدورف ، رد  تقو  لوا  اج  نامھ  میناوخیم ؛ زامن  میـسرب ، نارھت  هب  هک  تقو  رخآ  دـنتفگیمن  دـنتفگیم ! ناذا 

مدوخ مشچ  هب  هک  تسا  نیا  لثم  هک  منکیم  لقن  ییاھـشرازگ  زا  مھ  ار  اھیـضعب  مدـید ؛ مدوخ  مشچ  هب  ار  اـھنیا  یـضعب  نم  دـندرکیم . بلج  ناـشدوخ  فرط  هب  وس  همھ 

. درک ادیپ  تیصخش  ناملسم ، ناوج  مشاب ! هدید 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دنتفریم و  سدقم  عافد  یاھنادیم  هب  هبلط  بساک و  رگراک و  وجـشناد و  ناناوج  یلیخ  هک  ود -  تصـش و  کی و  تصـش و  یاھلاس  ات  سدقم -  عافد  یادھـش  لوا  یهرود 

زور نآ  ناتسود  هب  اھھاگشناد ، لئاسم  یگنھرف و  بالقنا  یهیضق  رد  یثحب  رس  رب  تقو  کی  نم  دشیم . هدید  اھسکع  نیا  رد  ناشینارون  یاھهرھچ  دندیـسریم ، تداھش 

امش هب  دنروایب و  ار  اھنآ  شیپ  لاس  جنپ  راھچ ، یاھـسکع  موبلآ  دییوگب  دیورب و  هللابزح  یادھـش  رونم  یاھهرھچ  نیمھ  یاھهناخ  لخاد  هب  متفگ : یگنھرف  بالقنا  داتس 

نید و یهوسا  زورما  هک  یناوج  نیا  متفگ : نوگانوگ ! یاھشیارآ  اھوم و  بیرغ ، بیجع و  یاھهرھچ  یاراد  مدوب ؛ هدرک  اھیضعب  هب  تبسن  ار  راک  نیا  مدوخ  هدنب  دنھد ! ناشن 

هب تبـسن  ضحم  دـلقم  کی  لثم  شاییارگدـم ، ندرک و  هاگن  شـشیارآ ، شیپ ، لاس  جـنپ  راھچ ، دـینیبیم ! موبلآ  نآ  رد  ار  شـسکع  هک  تسا  ینامھ  تسا ، تیونعم  اوقت و 

! دوبن وا  رد  دنیبب ، ناوج  کی  رد  درادیم  تسود  مدآ  هک  ار  یناسنا  یاھششخرد  زا  زیچ  چیھ  کوپ ، دوجوم  کی  لثم  دوب و  یبرغ  دساف  طحنم و  گنھرف 

نیا درک . الط  هب  لیدبت  ار  ناشدوجو  سم  دیآیم -  تسد  هب  اما  دیآیم -  تسد  هب  تمحز  اب  هک  یاهدام  ریسکا و  لثم  ایمیک ، لثم  بالقنا  هک  دنتسھ  اھنامھ  اھنیا  متفگ :

. دوب هنوگنیا  بالقنا ، ناوج  دومن . ضوع  ار  اھتیفرظ  اھزلف و  الط و  ار  اھسم  دوب ؛ ریسکا  نآ  بالقنا ،

تیاور و رد  هک  هچنآ  قبط  درک -  هیرگ  دمآ و  وا  رس  یالاب  ربمایپ  دش ، دیھـش  دحا  گنج  رد  ریمعنببعـصم »  » یتقو درک . مالـسا  ردص  رد  ربمایپ  هک  یراک  نامھ  لثم  تسرد 

اھـشیارآ نیرتاـبیز  اـب  دیـشوپیم و  ار  اھـسابل  نیرترخاـف  نیرتاـبیز و  نیرتـھب و  شندـش -  ناملـسم  زا  لـبق  هتبلا  هکم -  رد  ناوـج  نیا  تفگ : شباحـصا  هب  و  تـسھ -  خـیرات 

هک دوب  نیا  زور  نآ  رد  شتمھ  یهمھ  هک  اھـشزرا  نامھ  رد  قرغ  یلھاـج و  یاھـشزرا  قبط  یناوج  دـندرکیم . هاـگن  وا  هب  هکم  نز  درم و  یهمھ  و  نم ) ریبعت  هب   ) دـیمارخیم

هک مھ  نآ  زا  لبق  اھتدـم  درک . رادانعم  مدآ  کی  نامرھق و  کی  هب  لیدـبت  بلقنم و  ار  ناوج  نیا  مالـسا ، دـشاب . هتـشاد  یرتباذـج  یهرھچ  دـشوپب و  یرترخاـف  رتاـبیز و  ساـبل 

وا داتـسرف و  ار  ناوج  نیا  یلو  تشاد ، دوخ  رب  رود و  مھ  درمریپ  داتـسرف . ار  ناوج  نیا  دـنریگب ، دای  نآرق  زور ، نآ  یاھیبرثی  هکنیا  یارب  دـنک ، ترجھ  هنیدـم  هب  هکم  زا  ربمایپ 

! ندرک هیرگ  درک  انب  تسیرگن و  وا  رھطم  دسج  هب  داتسیا ، ربمایپ  دوب ؛ هداتفا  نابایب  غاد  یاھکاخ  یور  دیسر . تداھش  هب  مھ  دحا  گنج  رد  دش ! برثی  لھا  نآرق  ملعم 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نالف دنزب ، ار  رطع  نالف  هک  دوب  نیا  مھم  ناوج ، کی  یارب  دھدیم . رییغت  تسا  مھم  ناوج ، کی  یارب  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  ینعی  نیا ؛ ینعی  اھشزرا  بالقنا  تسا ؛ بالقنا  نیا 

مکـش ندرکرپ  رکف  هب  هن  روشک ، ینادابآ  تفرـشیپ و  رکف  هب  هن  دورب ! هار  تعاس  ود  تعاس ، کی  نابایخ ، نالف  رد  دنک و  شیارآ  روط  نالف  ار  شیاھوم  دشوپب ، ار  شفک  عون 

 - اضرف شجوا -  یهطقن  هک  یدام  لئاسم  نیمھ  رد  قرغ  دوخ ! لد  ندرک  ینارون  ندرک و  دابآ  یکدنا  رکف  هب  هن  روشک ، عاضوا  هب  نداد  تروص  رـس و  یکدـنا  رکف  هب  هن  ارقف ،

! دوب یکاروخ  روما  رد  ای  یسنج ، روما  رد  ینارتوھش  کی 

نآ اـب  اـھنابایخ  اـھهچوک و  رد  دـتفیب ؛ ناداـن  یهچب  تشم  کـی  تسد  هب  یتـمیقنارگ  رھوگ  هکنیا  لـثم  درک . لیدـبت  ار  نآ  بـالقنا  تشذـگیم و  هنوگنیا  یناوج  نم ! نازیزع 

میژر گنھرف و  رد  هک  دوب  ییاھبنارگ  رھوگ  نامھ  یناوج  نیا  دـیامن . فرـصم  شدوخ  بسانم  یاج  رد  دـنک و  یراذـگتمیق  زیمت و  ار  نآ  دـیایب و  یـسک  دـعب  دـننک ، یزاـبهلیت 

رد یقیقح ، هار  رد  دنمھفب و  یزیچ  دـننک ، رکف  ناناوج  هک  دوبن  نیا  زور  نآ  نارادمتـسایس  تحلـصم  دوب . هدـش  شزرایب  یبرغ ، گنھرف  زا  هناروکروک  تیعبت  رثا  رب  هتـشذگ ،

. دننک ادیپ  شیارگ  داسف  هب  ناناوج  هک  دندرکیم  لابقتسا  اذل  دوب . رسدرد  یهیام  ناشیارب  دننک و  یتکرح  یزاسدوخ  هار  رد  تیونعم و  هار  رد  ادخ ، هار  رد  اھتلاصا ، هار 

هدرک ادیپ  همادا  مھ  گنج  زا  دعب  دـمحلا  دـش و  ناناوج  دوجو  رد  کانبات  رھوگ  نیا  زورب  یارب  ینادـیم  مھ  یلیمحت  گنج  دناسانـش . ناناوج  هب  ار  رھوگ  نآ  دـمآ و  بالقنا 

هار رد  یناوج  ندرک  فرـصم  تیمھا  هب  اھنآ  ندرک  هجوتم  ناناوج و  ندرک  ینارون  رگا  تسا ! هداد  رارق  فدـھ  ار  هطقن  نیمھ  نمـشد ، هک  دـینادب  میوگیم  امـش  هب  نم  تسا .

مرگرـس ار  ناناوج  زاب  دریگب ؛ ناناوج  زا  ار  هطقن  نیمھ  هک  تسا  نیا  مھ  رابکتـسا  یهلمح  دـض  رابکتـسا و  حوتفلاحـتف  تسا ، بـالقنا  حوتفلاحـتف  یهطقن  ـالاو ، یاھـشزرا 

تقو یتعاس  ندز و  هلک  رس و  ندرک و  وگتفگ  یارب  طقف  تسین و  شرس  تشپ  یتقیقح  چیھ  هک  دنک  یفسلف  هبـش  یهدوھیب  چوپ و  یاھثحب  یمھفدب و  یگدولآ ، داسف ،

هب دراد ، ناناوج  زا  بالقنا  تلم و  نیا  هک  یراظتنا  زا  بالقنا و  یاھنامرآ  زا  یگدنز ، هار  زا  تقیقح ، زا  اھنآ  ندرک  لفاغ  و  دشاب -  نآ  رد  یاهدیاف  چـیھ  هکنیا  نودـب  ندـنارذگ - 

مھ ام  روشک  رد  هللادـمحب  هک  یدـنمورین  یاھهدارا  ممـصم و  یاھرکف  کاپ و  یاھلد  دراذـگیمن  انئمطم  تسناوت -  دـھاوخن  هک  دـناوتب -  رابکتـسا  ابذایعلا ، رگا  دوریم ! راـک 

رھ دنکیم . یدیمون  راچد  یگدرسفا و  راچد  هغدغد ، راچد  ار  یـضعب  ینھذ ، یگدولآ  راچد  ار  یـضعب  یقالخا ، یگدولآ  راچد  ار  یـضعب  دنیآ . قئاف  نمـشد  هب  تسا ، ناوارف 

امـش نموم ؛ وجـشناد و  ناناوج  امـش  دنک . هدنکارپ  نادیم  زا  دروآ ، نادیم  هب  بالقنا  هک  ار  یباداش  ناوج  لسن  نیا  دراد  یعـس  دـنکیم و  لوغـشم  یوحن  کی  هب  ار  یـسک 

. دینک هجوت  هتکن  نیا  هب  ییوجشناد ، جیسب  ناناوج 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لسن رگا  تسا . ییوجشناد  جیـسب  یانعم  نیا  وجـشناد . ناوج  لسن  یبالقنا  یهنانموم  تکرح  نآ  ینعی  ییوجـشناد  جیـسب  ماهتفگ -  اھراب  متفگ -  مھ  مایپ  نآ  رد  نم 

تیھام و جیـسب ، نیا  اذل  میرادن ؛ گنج  زورما  هتبلا  تسادخ . هار  رد  رـشق  نیا  ندـش  جیـسب  شیانعم  دـھد ، ماجنا  یبالقنا  یهنانموم  تکرح  کی  دـھاوخب  وجـشناد  ناوج 

. دنکیمن ادیپ  یماظن  تیوھ 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 6 
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یرکف ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیـشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یارب 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دنک ، ور  ریز و  مدھنم و  دندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد  و 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

؛ دـیبایرد ینـشور  هب  ار  نیا  تسا . یزیچ  نینچ  کی  دـنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدـھنم  ار  نآ  هفـسلف ، نیا  هک  دـنراد -  ماظن  نآ  اب  یداـیز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناـسک 

لایخ نانمـشد  تسا . نآرق  مالـسا و  هب  قلعتم  نرق ، نیا  یهدنیآ  روشک و  نیا  یهدنیآ  دینادب  دـینک و  قیمع  نارگید ، یاھلد  رد  ناتدوخ و  یاھلد  رد  ار  نآ  هب  نامیا  داقتعا و 

یانب کـی  نیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، دـننک ؛ عمج  یاهنوگهب  تسا ، هدـش  ناـشتمحز  بابـسا  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  ار  بـالقنا  نیا  هت  رـس و  تسناوت  دـنھاوخ  هک  دـننکن 

(١ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  کرابم و 

. تسا مھارف  امش  یارب  مھ  ناکما  هللادمحب  دینک . رکف  لئاسم  نیا  یور  نایوجشناد  امش  مراد . تسود  ار  نارتخد -  هچ  نارسپ و  هچ  زیزع -  ناناوج  امش  نم 

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

مھم نیا  یعامتجا  رھ  یارب  تسا . یگرزب  زوف  نم  یارب  اجنیا ، رد  تعاس و  نیا  رد  تریـصب  اب  یبالقنا و  نموم و  نارتخد  نارـسپ و  ناناوج ، زیزع ؛ نادـنزرف  امـش  عاـمتجا 

رگا یتح  تسا . هدـننک  نییعت  لـصا  رد  یروشک  رھ  یارب  ناوج  لـسن  دـننک . ساـسحا  هنوگچ  لـمع و  هنوگچ  دـننک ، رکف  هنوگچ  روشک ، نآ  عاـمتجا و  نآ  ناـناوج  هک  تسا 

زا ناوج  لسن  دـننک و  هرادا  تسرد  ار  ناشدوخ  ناوج  لـسن  دـنناوتن  رگا  دنـشاب ، نوگاـنوگ  یاـھتورث  یداـصتقا و  یتعنـص و  یملع و  یداـم و  تفرـشیپ  جوا  رد  ییاـھروشک 

. دنشاب یتخس  یهدنیآ  راظتنا  رد  دیاب  انئمطم  دورب ، اھنآ  تسد 

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

ار نیا  تسھ ! مھ  اـم  قـح  تساـم ؛ تسد  رد  ادرف  زورما و  اـیند  تشونرـس  دـھاوخن ، هچ  دـھاوخب ، هچ  تیرـشب  هک  دـنیوگیم  ار  نیا  احیرـص  ییاـکیرمآ  یـسایس  نارکفتم 

نتشاد یناسنا و  یهدارا  مزع و  تمالس  زیچ ، همھ  زا  شیب  تفرشیپ ، رازبا  نوچ  دھدیم ؛ ناشن  ار  نیا  زا  ریغ  تیعقاو  دنیوگب . بوخ ؛ مدید . ار  نیا  مدوخ  نم  دنـسیونیم و 

. دننک تکرح  فدھ  نآ  تمس  هب  تردق  اب  دنریذپب و  ابلق  ار  نآ  دننک ، هجوت  فدھ  نآ  هب  همھ  ات  تسا ، یعمج  فدھ  کی 

روشک رد  دراد . تیمھا  ردـق  نیا  ناوج  لسن  دـینیبب ؛ دنتـسھ . ناناوج  هعماج ، رھ  رد  یعمج  تکرح  نیا  لماع  نیرتهدـمع  اما  تسا ، عقوتم  هعماج  دارفا  یهمھ  زا  راک  نیا 

ییادخ گنر  دـننکیم  ساسحا  هک  یزیچ  رھ  اب  ادـخ و  اب  ینارون  کاپ و  یاھلد  نایم  یبلق  یاھهطبار  نیمھ  تکرب  هب  یمالـسا و  نامیا  تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  نامدوخ 

. تسھ زورما  ات  یزوریپ  لوا  زا  بالقنا و  عورش  ات  بالقنا  زا  لبق  زا  هطبار  نیا  تسا و  مھم  یلیخ  هطبار ، تسا . هتفرگ  لکش  یزاتمم  ناوج  لسن  دراد ،

مھ ار  انب  نیا  دوب . نیا  تسایس ، انب و  الصا  دندشیم . هداد  قوس  یتوافتیب  داسف و  تمس  هب  ناناوج  ینعی  دوب ؛ هیضق  نیا  سکع  تھج  رد  لماوع  یهمھ  بالقنا ، زا  لبق 

ییاھیجراخ یارب  دندوب ! هتشاذگ  نارگید  ار  انب  دنتشادن . هجوت  یناسنا  تدم و  دنلب  قیقد و  یاھیزیرهمانرب  نیا  هب  الـصا  اھنآ  نوچ  دوب ؛ هتـشاذگن  ناریا  یهتـسباو  تموکح 

روشک و حـلاصم  هب  انتعایب  توافتیب و  ناوج ، لسن  رگا  دـشاب . هنوگچ  تکلمم  نآ  ناوج  لـسن  هک  تسا  مھم  نیا  دـنریگ ، راـیتخا  رد  تسبرد  ار  تکلمم  کـی  دـنھاوخیم  هک 

لماـع کـی  اـما  دوب . ناـناوج  تکرح  افـص و  صولخ و  مزع و  نیدـت و  سکع  تھج  رد  لـماوع  دـندادیم ؛ قوـس  اـھنآ  تسا . رتـھب  یلیخ  اـھنآ  یارب  دـشاب ، روـشک  تشوـنرس 

شدوخ یارب  درکن و  حرطم  صخش ، کی  ناونع  هب  ار  دوخ  هک  دوب  نیا  ماما  گرزب  نسح  صخـش . کی  ناونع  هب  هن  ماما  دایرف  دوب ؛ ماما  دایرف  لماع ، نآ  دش . ادیپ  هداعلاقوف 

. دوب حرطم  یھلا  فراعم  هب  هداد  لد  ناسنا  کی  مالسا و  رد  هدش  لح  ناسنا  کی  ناونع  هب  ماما  دشن . لئاق  یصخش  ناونع  نیملسم ، مالسا و  هب  طوبرم  لئاسم  رد  مھ 

یـصخش یگدـنز  رد  هکنیاامک  دوب ؛ هدرک  لوبق  ناسنا  یگدـنز  رب  ار  ادـخ  تیمکاح  وا  دوب . هدـش  شناـج  وزج  دوب و  هتفریذـپ  ار  فراـعم  نیا  بلق ، میمـص  زا  نادـند و  نب  زا  وا 

. دوب ادخ  عیطم  ادخ و  دبع  دوب ؛ هتفریذپ  اتقیقح  ار  ادخ  تیمکاح  شدوخ 

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

؛ هلب میتفگیم  باوج  رد  ام  دنکیم . هدافتـسا  یناسنا  جاوما  زا  ناریا  هک  دوب  نیا  دـش ، هتفگ  ماما  بالقنا و  ماظن و  هیلع  اھراب  اھراب و  گنج ، نارود  رد  هک  ییاھفرح  هلمج  زا 

، دندرک عورش  ار  یزیرهمانرب  اذل  دندوب ؛ نارگن  مینکیم . هدافتسا  نامیا  قشع و  یورین  زا  ام  هلب ، نموم . هاگآ و  ىناسنا  جاوما  اھتنم  مینکیم ؛ هدافتسا  یناسنا  جاوما  زا  ام 

. دنریگب میظع  تکرح  نیا  زا  ار  ناوج  لسن  هکنیا  یارب 

ضوع ار  خیرات  بالقنا ، نیا  دوشیمن . دودحم  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لیکـشت  هب  یتح  بالقنا ، نیا  یهلاسم  تسا . یمیظع  رایـسب  یهدـیدپ  بالقنا ، نیا  نم ! نازیزع 

ار اـھبالقنا  خـیرات  تقو  کـی  نم  تسا . یاهقباـسیب  یهثداـح  بـالقنا ، نیا  یمالـسا -  یاـھتلم  هب  دـسرب  هچ  تـسا -  هدروآ  دوـجوهب  رـشب  لـباقم  رد  دـیدج  هار  کـی  هدرک و 

یلیخ مھ  اب  اھنیا  لـبق -  لاـس  دـنچ  تسیود و  لاـس ١٧٨٩ ؛ رد  هسنارف  ریبک  بـالقنا  قباـس و  یوروش  ربتکا ١٩١٧  بالقنا  بـالقنا و  نیا  ناـیم  مدرک -  هاـتوک  یاهسیاـقم 

نیا هک  دندیمھف  دنر ، یهدییاس  مدراپ  یهدـید  ایند  تسینویھـص  شوھاب  نارادمتـسایس  تسا . یبیجع  یهدـیدپ  تسین ؛ اھبالقنا  نآ  عون  زا  بالقنا  نیا  الـصا  دراد . توافت 

اذـل دـنراد ؛ همھاو  خـیرات  حطـس  رد  میظع  تکرح  نـیا  زا  عـقاورد  اـھنآ  دـننکیم . یزیرهماـنرب  تـین ، نـیا  اـب  اـھنآ  دـننک . هلباـقم  نآ  اـب  دـیاب  تـسا و  یمیظع  بـالقنا  بـالقنا ،

. دننک ادج  بالقنا ، نیا  زا  تسادرف -  تیعمج  یهمھ  عقاو  رد  زورما ، ناناوج  هک  ار -  ناناوج  لوا  یهجرد  رد  تلم و  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننکیم ، تدم  دنلب  یاھیزیرهمانرب 

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

تاـیح یهصرع  دراو  یھاـگآ ، اـب  امـش  تساـجنیا . رد  دوشیم ، هدیـشک  اـھراک  هنوگنیا  یارب  هک  یدـنمجرا  اـتقیقح  تاـمحز  نیا  و  تیـالو » حرط   » نیا امـش و  راـک  تیمھا 

و تسا ؛ یمیظع  یلیخ  زیچ  ینید -  راوتـسا  مکحم و  گنھرف  ینابم  نید و  ینابم  اب  ییانـشآ  اھیھاگآ -  نیا  اھتفرعم ، نیا  دـیوشیم . یناوج  نارود  رد  ناتدوخ  یعامتجا 

یایند تسین . دایز  نم  رظن  هب  دوش ، یراذگهیامرس  نآ  یهرابرد  هچرھ  هک  تسا  هدنزاس  بوخ و  دیفم و  ردقنآ  اھحرط  هنوگنیا  دوش . ریگارف  یتسیاب  حرط  نیا  نم  رظن  هب 

کی لوادتم ، حالطـصاهب  امنھار و  یهشیدنا  کی  رکف ، کی  الخ  نآ ، دنراد و  ار  الخ  نیرتمھم  دنتـسھ -  شعبت  نم  برغ و  یایند  نامھ  اتدمع  هک  زورما -  طلـسم  یایند  اپور ،

یاھیژولوئدـیا دـننکیم  یعـس  بترم  اذـل  تسا ؛ نیا  نتـشادن  اھنآ  الخ  نیرتمھم  دـشاب . دوجو  ملاع  زا  تسرد  یقلت  کـی  حیحـص و  رکف  کـی  هب  یکتم  هک  تسا  یژولوئدـیا 

کی رب  یکتم  یهدـش  فـیرعت  تسرد  حیحـص  رکفت  کـی  بـالقنا ، نیا  هک  تسا  نیمھ  دنـسرتیم ، بـالقنا  نـیا  زا  هـک  یاهدـمع  تـلع  کـی  دـننک . قـیرزت  تـسرد و  یغورد ،

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

امتح هک  یونعم  لاـمک  تسا ؛ لاـمک  تاـجرد  هب  ندیـسر  ناـسنا ، تاـیح  فدـھ  یمالـسا ، رکفت  اـنبم و  رد  دوشیم . رادـفدھ  زین  هزراـبم  رادـفدھ و  یگدـنز ، دـنکیم . تکرح 

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

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

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 7 
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یتسرپدرف و ساسارب  دراد ، دوجو  هک  یاهقباسم  نیا  دـناهدرک و  راوس  مھ  یور  اـھنآ  هک  یندـمت  نیا  یهمھ  دـنرادن . ار  نیا  اـھیبرغ  تسا ! ییاـبیز  ـالاو و  فدـھ  هچ  دـینیبب 

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

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

هب هار و  یاجک  رد  دنکیم  ساسحا  تاظحل ، زا  یاهظحل  رھ  رد  ناسنا  هک  دنکیم  یراک  یمالسا ، ینابم  زا  تسرد  مھف  مالسا و  یفسلف  رکفت  تسین . هنوگنیا  یمالـسا ،

هتبلا دـشاب . هنوگنیا  ام  ناوج  دـیاب  زورما  دـھدیم . صیخـشت  یطیارـش  رھ  رد  ار  شدوخ  یهفیظو  دـباییم و  ثداوح  یارب  لیلحت  تردـق  دـنکیم ؛ تکرح  فدـھ  مادـک  تمس 

. دنکیم هزرابم  نآ  اب  دناوتب  روط  رھ  دنک ، هدھاشم  ار  ییاھزیچ  نینچ  اجرھ  نمشد  دیآیمن . ششوخ  نمشد ،

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

ناناوج یگنھرف ، لماوع  یهمھ  هک  لطاب  دساف و  ماظن  نآ  رد  دش  روطچ  هک  دناهدنام  هدیدپ  نیا  لیلحت  رد  دننکیم و  بجعت  یضعب  دش . بذج  اھلد  اذل  درک ؛ ار  راک  نیا  ماما 

یحضاو الماک  ىتخانـش  ناور  یتخانـش و  هعماج  لیلحت  نیا  تسا . نیا  تلع ، داتفا ! هار  میظع ، بالقنا  نیا  دندمآ و  ولج  ناناوج  ناھگان  دادیم ، قوس  داسف  تمـس  هب  ار 

. دنک رادیب  ار  ملاس  ناگتفخ  یهمھ  دناوتیم  دشاب ، راوس  بکرم ، نآ  رب  هک  رھ  هک  دش  نادیم  نیا  دراو  یبکرم  اب  ماما  دراد . مھ 

ییاھنآ صوصخب  لسن ، نیا  درک . هدیدبآ  ار  ناناوج  دنکیم ، هدیدبآ  ار  ریـشمش  هک  یاهروک  لثم  گنج  ناحتما  دمآ . شیپ  گنج  ناحتما  دعب  تفرگ ؛ لکـش  نموم  ناوج  لسن 

سرت یور  زا  هک  ییاھنآ  سکعب ! اھنآ  دندرک ؛ تشپ  ادمع  هک  ییاھنآ  هن  هتبلا  دندش . هدیدبآ  دندرکن ، ادیپ  ار  هھبج  هب  نتفر  قیفوت  هک  مھ  ییاھنآ  یتح  دنتفر و  نادـیم  هب  هک 

زا هک  یناسک  اما  دندش ؛ هزوفر  اھنآ  دنکیم . هزوفر  ار  فرط  کی  لوبق و  ار  فرط  کی  دراد ؛ فرط  ود  ناحتما ، الومعم  دندشن . هدـیدبآ  دـندرک ، تشپ  یرورپنت  دانع و  فعـض و  و 

مھ اھنآ  یتح  دوب ، هھبج  اب  ناشلد  اما  دنتـشاد -  یراک  لاکـشا  ای  ینـس ، لاکـشا  دندرکن -  ادیپ  ار  نآ  ییاناوت  ای  دندرکن ، ادیپ  قیفوت  دـماین ، شیپ  هکلب  دوبن ، ضارعا  یور 

عورـش مھ  نمـشد  یاھهمانرب  تقو ، نامھ  زا  درک . هدـیدبآ  ار  مدرم  یهیقب  ناناوج و  هک  دوب  یاهروک  اـتقیقح  گـنج ، ناریا . تلم  تیرثکا  تقیقح ، رد  ینعی  دـندش ؛ هدـیدبآ 

. دش

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ یدنمدرخ  دیاب  اھناوج  زورما  تسا . دنمزاین  تدشهب  امش  یافص  هب  امش و  نامیا  هب  امـش ، راکتبا  هب  امـش ، یورین  هب  امـش ، طاشن  هب  روشک  زورما  نم ! نازیزع 

نمـشد هک  یقطاـنم  ناـمھ  تـسرد  دـننک ؛ تیوـقت  تـسا ، نـکمم  هـچرھ  ار  ناـشدوخ  یگچراـپکی  یگتـسبمھ و  ار ، ناـشدوخ  ناـمیا  ار ، ناـشدوخ  شناد  تـفرعم و  ار ،

دوشن و تیوقت  ناوج  لسن  نامیا  دنزادرپب ؛ رگید  یاھراک  هب  ندناوخ ، سرد  یاجهب  ام  یاھھاگـشناد  دنکن ؛ تفرـشیپ  ام  شناد  دھاوخیم  نمـشد  دوشن . تیوقت  دھاوخیم 

تینارون و افـص و  ام  دھاوخیم  نمـشد  نانمـشد . هب  دنوش  لیدبت  ناردارب  دشابن و  ام  یاھورین  نیب  تدحو  دھاوخیم  نمـشد  نارـسوھ . ناوج  هب  دوش  لیدـبت  نموم  ناوج 

تکرح نیا  لباقم  رد  دـنراد  هفیظو  همھ  زورما  دـھاوخیم . نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوش ؛ لیدـبت  هفطاعیب  یدام و  رـصنع  کی  هب  اـم  ناوج  میـشاب و  هتـشادن  تیونعم 

. دننک

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زا یاهزیمآ  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  دنکیم ، دـقتعم  هتـسبلد و  یگنھرف  یـشزومآ و  یملع و  یهعومجم  نیا  هب  ودرا و  نیا  هب  همانرب ، نیا  هب  عامتجا ، نیا  هب  ار  نم  هک  هچنآ 

روشک نیا  نموم  ناوج  لسن  زا  ار  نامیا  روش  زا  هتـساخرب  فطاوع  ناوتیم  دننکیم  لایخ  هک  یناسک  دننکیم  هابتـشا  دوشیم . هدـھاشم  هفطاع ، رکفت و  زا  نامیا و  ملع و 

. دنریگیم مک  تسد  ار  فطاوع  نیا  هک  یناسک  دننکیم  هابتشا  و  درک ؛ ادج 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تسین یزیچ  هداتفا ، قافتا  اجنیا  رد  زورما  هک  یمیظع  یهثداح  نیا  هار و  نیا  طخ ، نیا  رکف ، نیا  دینادب ، امش  تسا : نیا  منک ، ضرع  امش  هب  مھاوخیم  نم  هک  یزیچ  نآ 

دننکیم و ادیپ  یدیما  کدنا  یتبسانم  کی  هب  رابکی  یھاگ  دنتسھ . فرتعم  مھ  ناشدوخ  دنراد . زاب  ولج  هب  تفرشیپ  تکرح و  زا  ار  نآ  ریبادت  هنوگنیا  اب  دنناوتب  اھنمشد  هک 

لفاحم رد  دـیآیم . ام  شیپ  یناوارف  یاھربخ  لـفاحم ، نیا  زا  دـنیوگیم . دـنراد  مھ  نـالا  دـنیوگیم ، مھ  ناـشدوخ  درکن . یاهدـیاف  دـننیبیم  هراـبود  زاـب  اـما  دـنرادیمرب ؛ یزیخ 

ار میظع  تکرح  نیا  دوشیمن . دش و  دـھاوخن  مھ  اعقاو  دوشیمن . دـشن ، دـنیوگیم : دـننکیم و  سای  راھظا  ناشنارظنبحاص ، زا  یـضعب  ناشناگدـنیوگ ، زا  یـضعب  نوگانوگ ،

ناـبطاخم تسا ؛ تسرد  هشیدـنا  نوچ  دوشیمن ؟ ارچ  هک : تسا  نیا  میوـگب ، امـش  هب  دوـشیمن »  » نیا لـیمکت  رد  مھاوـخیم  نم  هک  هچنآ  اـھتنم  دـننک . فـقوتم  دـنناوتیمن 

یارب نیگنـس  یهفیظو  کی  نیا  دیتسھ . اھنآ  وزج  امـش  دراد و  روشک  رـساترس  رد  مھ  یروشرپ  صالخا و  اب  هقالع و  اب  ناگتـسبرمک  دراد و  مھ  ینموم  ملاس و  صلخم و 

. تسا نموم  ناناوج 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

امش اب  مھ  نم  اھنآ ، میوقت  یبایزرا و  اھنآ و  تخانش  ام و  یاھناوج  مھف  رد  هتبلا  دراد . مھ  یلیالد  تساھھاگشناد . هب  رتشیب  اج  همھ  زا  نمشد  هجوت  زورما  نم ! نازیزع 

مایغیلبت یگبلط و  رمع  یهمھ  ابیرقت  نم  تسا . نم  دییات  دروم  نیا  دوب ، حابصم  یاقآ  بانج  تانایب  رد  هک  یدصرد  دون  نامھ  تسا . هابتشا  راچد  نمشد  هک  ماهدیقعمھ 

ای هک  دنتـسھ  دارفا  زا  یدادـعت  هتبلا  منکیم . قیدـصت  مھ  هدـنب  منادـیم ؛ یدودـح  ات  ار  ناناوج  لئاسم  تعیبط  مدـنارذگ ؛ اھوجـشناد  اب  اھناوج و  اب  ناوج و  یاھطیحم  رد  ار 

نیا زا  یدادعت  دنایعامتجا . یاھیگدروخرس  زا  یضعب  راچد  ای  دنایگداوناخ ، یاھهزیگنا  یضعب  یاراد  ای  دننک ، صالخ  ار  ناشدوخ  دنناوتیمن  دناهدیچیپ و  ىرکف  تاھبـش  راچد 

، نموم لسن  نیا  نایم  رد  تسا . ینموم  لسن  ام  ناوج  لسن  اما  دنتـسھ . دـنراد ، ار  ناشدوخ  باسح  مھ  اھنآ  هک  ییاھبلطایند  اھهدـش و  عیمطت  یکدـنا  رانک  رد  لـیبق 

؛ دننک ینامیا  طیحم  مھ  ار  طیحم  دـنھاوخیم  دـننکیمن ؛ افتکا  ناشدوخ  ندوب  نموم  فرـص  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  ینعی  دـنروشرپ ؛ لاعف و  نینموم  یھجوت  لباق  تیعمج 

. دیلیبق نیا  زا  مھ  امش  دناهنوگ و  اھناوج  زا  یمیظع  یهعومجم  دنراذگب . نامیا  رانک  رد  ار  حلاص  لمع  امتح  دنھاوخیم 

کارا  / ١٣٧٩/٠٨/٢۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

قیفر تسود و  مھاب  دننک ؛ مک  ار  ناشدوخ  نیب  ىهلـصاف  دـنناوتىم  هچرھ  بالقنا ، ىاھـشزرا  هب  دـقتعم  ناردارب  ىبالقنا ، ناردارب  ناملـسم ، ناردارب  منکىم  هیـصوت  نم 

رد تلم ، نیا  نانمشد  مغرىلع  هک  تسا  ىیاھهیصوت  اھنیا  دننک . دایز  اھنمشد  اب  ار  هلصاف  اما  دننکن ؛ تیلاعف  ىزاسوج و  رگیدکی  هیلع  دنـشاب ؛ راکمھ  مھاب  دنـشاب ؛

اب ناشفاص و  کاپ و  نشور و  ىاھلد  اب  نموم ، ناوج  لسن  نیا  هک  میدرک  هبرجت  میدـید و  میدرک و  ساسحا  میدرک ، ار  اھهیـصوت  نیا  اـم  اـجرھ  تسا . هتفرگ  اـج  ناـناوج  لد 

، ادخ هار  رد  تسا : نیا  نم  ىهیصوت  . دوب دھاوخ  روطنیمھ  زین  اجنیا  دش . راکشآ  روشک  ىارب  شدیاوف  دنتفرگ و  راک  هب  دندیمھف و  ار  بلطم  بل  نآ  ناشىمیمـص ، ىاھحور 

امش تسامش و  هب  قلعتم  هدنیآ  تسامش و  اب  لاعتم  راگدرورپ  هک  میوگىم  امش  هب  دینک و  لابند  مدرم  مھ  نالوئسم ، مھ  ار  ناتدوخ  شالت  لماک ، تدحو  اب  ادخ و  ىارب 

. دوب دھاوخ  ىندرکدیلقت  ىوگلا  کی  اھتلود  اھتلم و  اھروشک و  ىارب  راگدرورپ  لضف  هب  امش  ىمالسا  ناریا  هک  دید  دیھاوخ  ار  ىزور  اھناوج 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

ىفنم نویبالقنا  مھ  نویبالقنا  زا  ىـضعب  دـندوب ؛ تبثم  نویبالقنا  نویبالقنا ، زا  ىـضعب  دـندرک . افیا  شقن  هنوگود  ام  نویبالقنا  میتشاد و  ىبالقنا  هنوگود  بـالقنا  لوا  زا  اـم 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 8 
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اما دوب ، ىبالقنا  دیـشکىم . بقع  تشاد ، ىرـسدرد  هک  ىیاجنآ  تکرح ، شالت و  راک و  نادـیم  زا  هک  میتفگىم  ىاىبالقنا  نآ  هب  ىفنم  ىبالقنا  بـالقنا ، لـیاوا  رد  دـندوب .

هب ىناـسک  نینچ  نیارباـنب ، موش . مارتـحا  مھاوخىم  رگید  نونکا  ماهدرک ، بـالقنا  زا  لـبق  ار  ماهزراـبم  نم  تفگىم  هک  ىاىبـالقنا  هاوـختحار ؛ بلطتھاـجو و  ىبـالقنا 

. دننک جرخ  مھ  ار  ناشیوربآ  دندوب  رضاح  دندوب . تبثم  ىبالقنا  مھ  هدع  کی  . دندشىمن دراو  دنوشىم ، دنمهلگ  ناسنا  زا  مدآ  رفن  راھچ  هک  ىیاجنآ  رسدرد و  رطخ و  نادیم 

ای ىگنھرف  نادـیم  رگا  روط ؛ کـی  دوب ، هاگـشناد  رگا  روط ؛ کـی  دوب ، هھبج  رگا  دـندوب . رـضاح  دوجو  ىهمھ  اـب  دـنکب ، ىکمک  دـناوتىم  ناـشدوجو  دـندرکىم  رکف  هک  ىیاـجنآ 

رد ىراک  چـیھ  هک  ىیاـھمدآ  لـثم  داـتفا ، شتـسد  هب  مھ  ىراـک  تقوکـی  رگا  اـما  دریگىم ؛ راـنک  راـک  زا  ار  شدوخ  ىفنم ، ىبـالقنا  دـندشىم . نادـیم  دراو  دوب ، ىـسایس 

شدوخ دشاب ، مھ  هراکچیھ  رگا  ىتح  تبثم  ىبالقنا  درادن ! تیلوئسم  ىراک  چیھ  رد  هناک  دریگىم ؛ شدوخ  هب  نویسیزوپا  لکش  ىفابىفنم و  تلاح  تسین ، ناشتـسد 

. دوشىم نادیم  دراو  دنادىم و  دارفا  نیرتلوئسم  ار 

دیاب دراد ؛ زاین  امش  هب  خیرات  نیا  تلم و  نیا  دھد ؛ شرورپ  تبثم  نویبالقنا  دیاب  هاگشناد  دیـشاب . تبثم  ىبالقنا  ناناوج ! نم ! نازیزع  منک : ضرع  امـش  هب  مھاوخىم  نم 

ظاحل زا  میریظنىب ؛ ایند  رد  تازایتما  زا  ىـضعب  ظاحل  زا  زورما  ام  تسا . روشک  نیا  راظتنا  رد  ىناشخرد  رایـسب  ىهدنیآ  دیـشاب ، نادیم  رد  امـش  رگا  دینک . هدامآ  ار  ناتدوخ 

ىاراد ىمیلقا  ظاحل  زا  هک  ىاهقطنم  رد  عوقو  ظاحل  زا  ملاع و  شخب  ود  نیا  لاصتا  طابترا و  ظاحل  زا  ىشیجلاقوس ، تیعقوم  ظاحل  زا  ام  میریظنمک . مھ  تازایتما  زا  ىـضعب 

نیا عامتجا  ظاحل  زا  لقا  دح  میریظنىب ؛ ایند  رد  عبانم  زا  ىـضعب  ظاحل  زا  میریظنمک . ىاھروشک  وزج  تسا ، هدامآ  راک  ماسقا  عاونا و  ىارب  تسا و  ىعونتم  رایـسب  طیارش 

هن مھ  نآ  میراد ، ناوج  همھ  نیا  اـم  رگید . فرط  زا  ىناـسنا  ىورین  عبنم  فرط ، کـی  زا  عباـنم  نیا  لاـثما  زاـگ و  تفن و  میریظنىب ؛ اـیند  رد  ىنیمز  ریز  نوگاـنوگ  عباـنم  همھ 

. تسا هاگآ  رایشوھ و  دادعتسااب و  ناوج  ىناریا ، ناوج  دادعتساىب . جیگ  ناوج 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

بتارم هب  ىگرزب  ىاھتیصخش  نینچ  شرورپ  ىارب  دنارورپ ، ار  نادنمشناد  ریاس  ىسوط و  خیـش  ىزار و  ىمزراوخ و  ىباراف و  انیـس و  نبا  هک  ىنارود  زا  کشالب  ناریا  زورما 

ای ناوج  دیاب  ارچ  مینک ؟ لمع  اھنآ  لیم  قبط  امـش  نم و  ارچ  میوش ؟ میلـست  امـش  نم و  ارچ  دنراذگب ، دـنھاوخىمن  اھنآ  رگا  دـنراذگب ؟ دـنھاوخىمن  ارچ  تسا . رتهدامآ 

جایتحا نآ  هب  ناریا  رب  ناشدوخ  ددـجم  طلـست  ىارب  نارگید  اھتـسینویھص و  اکیرما و  ىـسایس  ناـحارط  هک  دـنکب  ار  ىراـک  ناـمھ  تسرد  ىناریا  ىگنھرف  اـی  رادمتـسایس 

دھعتم ىبالقنا  لوئسم ، ىبالقنا  لاعف ، ىبالقنا  تبثم ، ىبالقنا  ام ، ىاھھاگشناد  لوصحم  دیاب  تسا . گنن  نامدوخ  لد  رد  دمھفن ، مھ  سکچیھ  تسا ! گنن  نیا  دنراد !؟

. منکىم هدھاشم  ار  نیمھ  زیزع  هاگشناد  نیا  طیحم  هلمج  زا  منکىم  هاگن  هک  اھھاگشناد  طیحم  هب  نم  دشاب . مھ  نینچ  مراودیما  نم  هک  دشاب ؛ راودیما  و 

البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

ىنارون کاپ و  نموم و  لد  دـنکىم ، ظفح  نیمـضت و  نانمـشد  زیمآلاجنج  تاغیلبت  رابغ  ریز  نوگانوگ و  ثداوح  رد  فلتخم و  ىاـیاضق  رد  ار  ناـسنا  شنیب  تریـصب و  هک  هچنآ 

فک رب  ناج  هک  ام  نموم  ناوج  تسا . زیگناتریح  اتقیقح  دناهدرب ، راک  هب  ىتاغیلبت  نوگانوگ  ىاھدـنفرت  اب  بالقنا  هیلع  اھلاس  لوط  رد  نانمـشد  هک  ىتاغیلبت  مجح  تسا .

دنیبىم و ار  تقیقح  اریز  دنازغلب ، ار  وا  دناوتىمن  هدـننازغل  هدـننکهارمگ و  تاغیلبت  نیا  اما  دراد ؛ رارق  تاغیلبت  نیا  دابدـنت  ضرعم  رد  تسا ، تدـھاجم  ىهدامآ  هتفرگ و  تسد 

نمشد هک  تسا  ىاهطقن  نیا ، تسا . نشور  وا  ىارب  دنزادناىم ، هار  هب  ار  تاغیلبت  نیا  هک  ىزکارم  اھروحم و  ثیبخ  ىناملظ و  نطاب  نانمـشد ، گنراگنر  تاغیلبت  ىارو  رد 

لمع هشیدنا و  رد  اوقت  اشنم  تسا و  رادروخرب  نامیا  زا  هک  ىلد  دـنک . هلباقم  نآ  اب  جالع و  ىبالقنا  نموم  ناملـسم و  ناوج  هب  تبـسن  ار  نآ  ىتیفیک  چـیھ  هب  دـناوتىمن 

فیعـضت ناریا  گرزب  تلم  رد  ار  تمواقم  ىگداتـسیا و  حور  دـناوتب  هک  تسا  هدـش  زکرمتم  نیا  ىور  رب  ابلاغ  نمـشد  تاغیلبت  دوشىمن . هارمگ  نانمـشد  تاغیلبت  اـب  تسا ،

دناهدیمھف ار  نیا  درادن ؛ ىیآراک  وا  لباقم  رد  ىیورین  چیھ  دتسیاب ، رابکتسا  ىھاوخهدایز  لباقم  رد  دریگىم  میمـصت  تلم  کی  ىتقو  هک  دناهدیمھف  بوخ  ىلیخ  اھنآ  دنک .

. دنربب نیب  زا  ناریا  تلم  رد  ار  تمواقم  ىگداتسیا و  حور  هک  تسا  نیا  ناشىعس  دناهدیمھف . مھ  تسرد  و 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا هلئـسم ، نیمھ  نایرج  رد  زورما  هک  دـننکب - دـیلوت  دـنناوتىم  ار  ىیهتـسھ  تخوس  هک  ىیاھروشک  اـما  دـننکىم ؛ هدافتـسا  ىیهتـسھ  تخوس  زا  روشک  اـھھد  نـآلا 

. تسا ناریا  اھنآ  زا  ىکی  هک  دنروشک ، هد  دودح  دیاش  دندودعم ؛ ىلیخ  دنتخادنا - هار  ار  ناریا  ىیهتسھ  لاجنج 

دناهتـسناوت ناـشدوخ  ىاھهاگـشیامزآ  رد  اـم  ىبـالقنا  دـبعتم و  نموـم ، ىاـھناوج  هک  ماهدرک - حرطم  ار  نآ  ـالاح  اـت  راـب  دـنچ  نم  هک  ىداـینب - ىاھلولـس  ىهلاـسم  نیمھ 

هتفرـشیپ و هدیچیپ و  ىاھراک  وزج  دننک ، قیرزت  ناوختـسا  زغم  هب  دننک ؛ قیرزت  بلق  هب  دننک ؛ تسرد  بلق  دنربب ؛ راک  هب  دننک و  دـمجنم  ریثکت و  دـیلوت ، ار  ىداینب  ىاھلولس 

تریح دمآىمن ؛ ناشرواب  دندید ، ار  لئاسم  نیا  کیدزن  زا  دندمآ و  ىناھج  نادنمـشناد  دش و  لیکـشت  ىرانیمـس  لبق  هام  تشھ  تفھ ، دودح  رد  ىتقو  هک  تسایند  مھم 

. میاهتفر شیپ  ام  تسایند ؛ لوا  روشک  هد  وزج  ناریا  راک  نیا  رد  درک . شخپ  ار  اھنآ  ىاھفارتعا  نویزیولت  هتفرگ ؛ ماجنا  ىگرزب  رایسب  راک  هک  دندرک  فارتعا  دندرک و 

هب مھ  نآ  دـس ، هدزاود  هد ، دـش ، هلازا  روشک  نیا  زا  توغاط  هکىتقو  اـت  دـش  دراو  روشک  نیا  هب  ىزاسدـس  هک  ىلوا  زا  میوگب  دـیاب  ىیاـنبریز ، ىاـھراک  ىاـیاضق  نیمھ  رد 

هتخاس اھنیا  زا  ىرایـسب  هک  هدش  ىحارط  دس  داتفھ  زا  شیب  بالقنا  نارود  رد  اما  تشاد ؛ ناوارف  ىنف  تالاکـشا  اھنآ  زا  ىـضعب  هک  دوب  هدش  هتخاس  اھیجراخ ، تسد 

دح نیا  رد  دوـشىم . ىریگبآ  هتخاـس و  بترم  روـطهب  هک  تسا  ندـش  هتخاـس  لاـح  رد  ىکاـخ  ىنوـتب و  کـچوک ، گرزب و  ماـسقا  عاوـنا و  زا  نـآلا  مـھ  دـس  اـھھد  هدـش و 

میشاب ىروشک  شش  جنپ ، زا  ىکی  ام  هک  هدش  ثعاب  دندرک - شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  ىموب - ناصـصختم  تسد  هب  دصرددص  ىموب و  ىروانف  اب  مھ  نآ  دس ، ىزاسهوبنا 

. دزاسب دروایب و  دوجو  هب  هوبنا ، مجح  نیا  اب  مھ  نآ  ار ، گرزب  ىاھدس  تیفیک  نیا  اب  دناوتىم  هک 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ىضاران ام  ىلم  تدحو  زا  نمشد  دشاب . نامساوح  دیاب  ام  دوشىم ؛ ىنابصع  ىیاھزیچ  کی  زا  نمشد  هک  دینادب  مھزاب  دینادىم ، ار  عوضوم  نیا  امش  هتبلا  ناریا ! تلم 

، دنـشاب هتـشاد  هدیقع  کی  رظن و  کی  ىـساسا  لئاسم  رد  روشک  نالوئـسم  روشک ، ىالاب  حوطـس  رد  هکنیا  زا  نمـشد  دربب . نیب  زا  ار  ىلم  تدحو  نیا  دھاوخىم  تسا ؛

، دـننزىم فرح  روجکی  هلئـسم  نالف  ىهراب  رد  نوگاـنوگ  نالوئـسم  هیئاـضق و  ىهوق  سیئر  سلجم ، سیئر  روھمجسیئر ، دـننیبىم  هکىتقو  نآ  تسا . تحاراـن  تدـشهب 

ىیهدع دش ! هداد  هناگود  تیمکاح  راعـش  هک  دیدینـش  ریخا  لاس  ود  ىکی  نیا  رد  دنزادنیب . فالتخا  دنھاوخىم  دنتحاران ؛ دننک ؛ هراپ  ار  ناشدوخ  ىهقی  دـنھاوخىم  اھنیا 

روشک ىاسور  روشک ، ىلوصا  ىـساسا و  لئاسم  رد  ىنعی  هناگود  تیمکاح  تساھنآ . لام  فرح  دـندرک . راوخـشن  رارکت و  ار  اھنآ  ىاھفرح  ناـمھ  لـخاد  رد  مھ  لـقعىب 

لام نیا  دـنداد ! راعـش  ار  نیا  اھىـضعب  اما  تسا ؛ کـلھم  مس  رـضم و  بولطماـن و  زیچ  هناـگود  تیمکاـح  تسا . هناـگود  تیمکاـح  ىاـنعم  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  اوعد  مھاـب 

نکمم تسا ؛ مولعم  هکنیا  دـننکىمن ؛ رکف  روجکـی  فـلتخم ، ىاھتـسایس  قئالـس و  نوگاـنوگ و  لـئاسم  ىهمھ  رد  تقوچـیھ  روـشک  نالوئـسم  هک  تسادـیپ  تساـھنآ .

فالتخا دنھاوخىم ، اھنآ  هک  هچنآ  تسین ؛ نیا  دنھاوخىم ، اھنآ  هک  هچنآ  اما  دشاب ؛ روشک  ناکرا  ىهمھ  رب  طلـسم  اھهنیمز  ىهمھ  رد  هدیقع  کی  رکف و  کی  هک  تسین 

روما دنوشب و  روشک  نالک  ىاھتیریدم  نادیم  دراو  طاشنرپ  دنمهقالع و  لاعف ، نموم ، ىاھتیریدم  هکنیا  زا  دنوشىم . تحاران  نیا  دوبن  زا  تسا ؛ روشک  ىـساسا  لئاسم  رد 

زا دنتحاران ؛ دنـشاب ، تموکح  نابیتشپ  مدرم  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ دـنربب ، شیپ  دـنکىم  باجیا  ىلم  حـلاصم  عفانم و  ىمالـسا و  لوصا  هک  ىھار  نامھ  هب  مامت  تردـق  اب  ار 

رد دنتحاران . دننک ، تکرش  ىبھذم  مسارم  رد  ام  ىاھناوج  هکنیا  زا  دنتحاران ؛ دنشاب ، نموم  ام  ىاھناوج  هکنیا  زا  دنتحاران ؛ دنـشاب ، هتـشاد  رگداھج  حور  ام  ىاھناوج  هکنیا 

کیدزن مھ  هب  مرن و  ار  اھلد  دـنزیرىم ، کشا  دـننکىم ، تکرـش  مسارم  نیا  رد  فلتخم  ىاھفیط  زا  اھناوج  تسھ ، اـیحا  ىاھبـش  نیا  رد  هک  ىمـسارم  رد  اھبـش و  نیمھ 

رایـشھ و اما  دیتسھ ؛ رایـشھ  تسا . عمج  شـساوح  ناریا  تلم  دـمحب هللا  دوشىم . مغ  زا  رپ  ناشلد  مامت  ناریا  تلم  نانمـشد  دـنھدب ، ناشن  ار  اھنیا  رگا  دـننکىم .

دنھاوخىم اھنآ  دشابن ؛ روشک  نیا  رد  ىـسایس  رارقتـسا  شمارآ و  دـنھاوخىم  اھنآ  دـشاب ؛ روشک  نیا  رد  ىـسایس  باھتلا  دـھاوخىم  ناشلد  اھنآ  دیـشاب . هجوتم 

طیحم رد  هرادا ، طـیحم  رد  تسایـس ، طـیحم  رد  رازاـب ، طـیحم  رد  هاگـشناد ، طـیحم  رد  دـنزب . فرح  نیا  هیلع  نآ  دـنزب ، فرح  نآ  هیلع  نیا  دـنریگب ؛ ار  مـھ  ىهـقی  هـمھ  مـئاد 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 9 
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بظاوم اھناوج  دنـشاب ؛ بظاوم  تلم  دـننکىم . مھ  ار  ناشدوخ  شالت  ىهمھ  راک  نیا  ىارب  دـنھاوخىم و  ار  نیا  اـھنآ  دـشاب ؛ اوعد  باـھتلا و  مئاد  دـنھاوخىم  ىرگراـک ،

. میورىم شیپ  دمحب هللا  ام  دنشاب ؛ بظاوم  فلتخم  ىاھرشق  دنشاب ؛

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرش ام  عماجم  رد  دندمآىم و  ام  ىهناخ  دندمآىم ، ام  دجسم  دندوب ، طابترا  رد  ام  اب  تقو  نآ  هک  میدشىم - هجاوم  وجشناد  نموم  ىاھناوج  اب  ام  ىتقو  بالقنا  زا  لبق 

اھنـیا اـب  ىهھجاوـم  رد  زور  نآ  پـچ  نـالاعف  دـننزىم . اـھنیا  ار  رترب  فرح  هاگـشناد  طـیحم  رد  ىمالـسا ، ىهتفرــشیپ  وـن و  ىرکفنـشور  تـکرب  هـب  میدـیدىم  دـندرکىم -

. دشىم جیورت  ون  ىاھفرح  ناونع  هب  ام  روشک  لثم  ىیاھطیحم  رد  شرتمیالم  لکش  هب  ىتسیسکرام  پچ و  تارکفت  زور  نآ  هک  دینادىم  دوب . تیعقاو  کی  نیا  دندنامىم ؛

. دندادىم حرش  اھهچب  ىارب  ار  ىتسیـسکرام  ىاھثحب  رگید  کیتکلاید و  مسیلایرتام  دندمآىم و  اھهاگـشناد  هب  دشىم . جیورت  ون  فرح  ناونع  هب  اما  دوبن ، مھ  ون  هتبلا 

راصح لد  رد  ىدالوف  لثم  دندوب و  اھنیا  لباقم  رد  ىدس  لثم  اھهاگـشناد  رد  دوب ، هدش  مکحتـسم  ىریـسفت  ىنآرق و  ىاھهیاپ  رد  ناشرکف  ىهشیر  هک  ىبھذم  ىاھهچب 

ىگدنزاس و شلاچ  تسھ ؛ رکف  دیلوت  شلاچ  تسھ ؛ ىملع  ىیاناد و  شلاچ  اھشلاچ ، نیا  رد  سپ  تسام . زیگناربشلاچ  ىاھنادیم  زا  مھ  نیا  دندرکىم . ذوفن  اھنیا 

ىـسک هچ  عونتم  ىاھهنحـص  نیا  رد  تسھ . ىماظن  عاـفد  شلاـچ  تسھ ؛ ىـسایس  مجاـھت  شلاـچ  تسھ ؛ ىـسایس  عاـفد  شلاـچ  تسھ ؛ مدرم  هب  ىناسرتمدـخ 

. تسا هتفرشیپ  اناوت و  دمآراک و  هنازرف و  سپ  دش ، اھهنحص  نیا  دراو  ىسک  رگا  دوش ؟ دراو  دناوتىم 

نابعش  / ٢٩/٠۶/١٣٨۴ یهمین  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نادیم رد  هچ  تسایـس ، هزرابم و  نادیم  رد  هچ  شالت ، راک و  نادـیم  رد  هچ  تفرعم ، تدابع و  تیونعم و  نادـیم  رد  هچ  فلتخم - ىاھنادـیم  رد  هک  ام  نموم  ىاھناوج  نیا 

هکنیا دـننکىم . لاحـشوخ  دنـسرخ و  ار  هیلعهللامالـس )  ) نامز ماما  دـنھدىم ، ناشن  ىباداش  صالخا و  ناشدوخ  زا  روجنیا  دوب - جایتحا  دروم  داھج  هک  ىزور  نآ  داـھج ؛

مادقا دنریگب ، میمصت  دنـشاب ، هتـشاد  تراظن  روشک  روما  تفرـشیپ  رب  روشک ، ىهرادا  رب  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  ام - ناملـسم  روشک  رد  الاح  ىمالـسا - روشک  رد  مدرم 

رد ىرامعتـسا  ىرابکتـسا و  ىاھتساوخ  دادتما  هک  دنھدىمن  هزاجا  دنریگب ؛ میمـصت  اھنآ  ىارب  دنیایب و  نارگید  هک  دننکىمن  اھر  ار  نادیم  و  دـنوشب ؛ نادـیم  دراو  دـننک ،

ماما ار  امـش  فاکتعا  دید ؛ نامز  ماما  ار  امـش  تاباختنا  دنیبىم . تسا و  رظان  نامز  ماما  دـننکىم ؛ لاحـشوخ  ار  نامز  ماما  دـنکب ، نیعم  ار  اھنآ  تشونرـس  روشک  لخاد 

؛ دـنیبىم تسا و  هدـید  نامز  ماما  نوگانوگ ، ىاھنادـیم  رد  ار  درم  نز و  امـش  روضح  دـید ؛ نامز  ماما  نابعـش ، ىهمین  ىدـنبنیذآ  ىارب  ار  اھناوج  امـش  شالت  دـید ؛ نامز 

رس ام  زا  تسھ و  نآ  رد  ىنامیا  خسار  مزع  ىهناشن  ىناملـسم و  ىهناشن  هک  هچنآرھ  زا  نامز  ماما  دنیبىم و  نامز  ماما  فلتخم ، ىاھنادیم  رد  ار  ام  نادرمتلود  تکرح 

رد هک  ام  نموم  ىاھناوج  نیا  . تسا ىگرزب  لـماع  هچ  دـینیبب ، مینکىم . دنـسرخان  ار  ناـمز  ماـما  مینکب ، لـمع  نیا  سکع  هدرکن  ىادـخ  رگا  دوشىم . دنـسرخ  دـنزىم ،

دروم داھج  هک  ىزور  نآ  داھج ؛ نادیم  رد  هچ  تسایـس ، هزرابم و  نادـیم  رد  هچ  شالت ، راک و  نادـیم  رد  هچ  تفرعم ، تدابع و  تیونعم و  نادـیم  رد  هچ  فلتخم - ىاھنادـیم 

رد الاح  ىمالسا - روشک  رد  مدرم  هکنیا  دننکىم . لاحشوخ  دنسرخ و  ار  هیلعهللامالس )  ) نامز ماما  دنھدىم ، ناشن  ىباداش  صالخا و  ناشدوخ  زا  روجنیا  دوب - جایتحا 

ار نادیم  و  دنوشب ؛ نادیم  دراو  دننک ، مادقا  دنریگب ، میمصت  دنشاب ، هتشاد  تراظن  روشک  روما  تفرشیپ  رب  روشک ، ىهرادا  رب  هک  تسا  نیا  ناششالت  ام - ناملـسم  روشک 

نیعم ار  اھنآ  تشونرـس  روشک  لخاد  رد  ىرامعتـسا  ىرابکتـسا و  ىاھتساوخ  دادتما  هک  دنھدىمن  هزاجا  دنریگب ؛ میمـصت  اھنآ  ىارب  دنیایب و  نارگید  هک  دننکىمن  اھر 

ىارب ار  اھناوج  امـش  شالت  دید ؛ نامز  ماما  ار  امـش  فاکتعا  دید ؛ نامز  ماما  ار  امـش  تاباختنا  دنیبىم . تسا و  رظان  نامز  ماما  دننکىم ؛ لاحـشوخ  ار  نامز  ماما  دنکب ،

ىاھنادـیم رد  ار  ام  نادرمتلود  تکرح  دـنیبىم ؛ تسا و  هدـید  نامز  ماما  نوگاـنوگ ، ىاھنادـیم  رد  ار  درم  نز و  امـش  روضح  دـید ؛ ناـمز  ماـما  نابعـش ، ىهمین  ىدـنبنیذآ 

ىادخ رگا  دوشىم . دنسرخ  دنزىم ، رس  ام  زا  تسھ و  نآ  رد  ىنامیا  خسار  مزع  ىهناشن  ىناملـسم و  ىهناشن  هک  هچنآرھ  زا  نامز  ماما  دنیبىم و  نامز  ماما  فلتخم ،

. تسا ىگرزب  لماع  هچ  دینیبب ، مینکىم . دنسرخان  ار  نامز  ماما  مینکب ، لمع  نیا  سکع  هدرکن 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

موـلع ىهصرع  رد  هملک ، ىعقاو  ىاـنعم  هب  ریگارف و  ىملع  تکرح  کـی  دـنناوتىم  هـک  مـیراد  ناـمیااب  ىاھهدرکلیـصحت  نموـم و  ناوـج  نادنمـشناد  اـم  هناتخبـشوخ  زورما 

نامھ تسایس ، تاطابترا و  مولع  داصتقا ، هفسلف ، رد  هک  ىـسک  نآ  دیوشن ؛ ىتسرپتب  نآ  راچد  دیـشاب  بظاوم  دوشب . هدافتـسا  دیاب  اھنیا  زا  دنروآ ؛ دوجو  هب  ىناسنا 

کی میراد . مھ  داـیز  اـم  اـھهنومن  نیا  زا  هدـش ! خـسن  برغ  دوـخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاـقوا  ىھاـگ  ـالاح  دـنادىم ؛ تجح  ار  نآ  هدـمآرد ، ىبرغ  رکفتم  کـی  نـھد  زا  هـک  ىفرح 

لبق لاس  هاجنپ  نآ  فرح  هب  هزات  اقآ  نیا  دناهتـشون ؛ نآ  رب  دـقن  اتهد  دـندمآ  دـعب  هتفگ و  برغ  رد  ىـسایس  ای  ىعامتجا  فوسلیف  کی  شیپ ، لاس  هاـجنپ  لـھچ ، ار  ىبلطم 

ردـقچ میراد . مھ  لـیبق  نیا  زا  دـھدىم ؛ شدوخ  طـیحم  درگاـش و  وجـشناد و  دروخ  هب  ار  نآ  هچهچ  هبهب و  اـب  دروآىم و  روشک  لـخاد  هب  ون ، فرح  ناوـنع  هب  هتفاـی و  تسد 

اھنآ هیلع  اھىبرغ  دوخ  فرط  زا  ردـقچ  دـنداد و  اھهمانرب  اھتلود  اـھتلم و  هب  ىناـھج  ىلاـم  ىلوپ و  عماـجم  ىناـھج و  کـناب  ىبرغ ، ىداـصتقا  تارظن  نیمھ  ساـسارب 

قیقحت تسا . طلغ  نیا  دنـسیونىم . ار  اھهخـسن  نامھ  انیع  دـننکىم و  رارکت  انیع  دـنیآىم  ار  اھهیـصوت  ناـمھ  هک  میراد  ار  ىناـسک  مھزاـب  هدـش ! هتـشون  ضقن  دراوم 

. تسامش راک  راک ، نیا  تسا . دیلقت  دض  قیقحت ، تسین ؛ دیلقت  ىریگارف و  طقف  ىانعم  هب  ىملع 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٣/١٣٨۵ یملع  تایھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

مفرح نم  میناوتىم .»  » هک مینک  رواب  دیاب  میورب و  شیپ  دیاب  میرادرب ، ىپردىپ  ار  اھمدـق  نیا  دـیاب  میلوا . ىاھمدـق  متفگ ، مھ  لوا  نم  میراک ؛ زاغآ  رد  ام  هک  تسین  ىکـش 

ىلاکـشا چـیھ  دیرمـشب ؛ ىکیىکی  ار  اھدوبمک  دـناهدرک ، هک  ىتفرـشیپ  ام و  نموم  ىاھناوج  نیا  تیلباق  لوبق  ناعذا و  اب  هارمھ  هاگن  نیا  اب  رواب و  نیا  اب  امـش  تسا . نیا 

دش دھاوخ  قیوشت  نینچمھ  دونـشىم ، ار  نیا  امـش  زا  هک  مھ  ىناوج  میورب . شیپ  زور  هب  زور  مینک و  مک  ار  اھدوبمک  نیا  هک  نیا  هب  درک  دھاوخ  قیوشت  ار  ام  نیا  درادن .

لوبق نم  ار  نیا  هک  دـشاب ، هدـننکسویام  هاگن  دـشاب ، ىفنم  هاگن  نامھاگن ، ام  هکنیا  فالخرب  دـش ؛ دـھاوخ  رتشیب  وا  لد  رد  تفرـشیپ  دـیما  قوش و  دورب و  شیپ  هکنیا  هب 

. مرادن

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امـش تارظن  بلاطم و  زا  مھ  ار  رگید  تعاـس  کـی  نیا  هک  مدادىم  حـیجرت  دوب ، نکمم  هسلج  نم و  ىارب  دوبىم و  تقو  رگا  دـندرک . ناـیب  ناـمرھاوخ  ناردارب و  ار  ىبلاـطم 

نآ ىارب  متساوخىم و  ادخ  زا  متشاد ، وزرآ  نم  هشیمھ  هک  ىزیچ  نآ  دنکىم . دنسرخ  ىلیخ  ار  هدنب  دیدرک ، حرطم  دیدمآ و  نازیزع  امش  هک  ىرادقم  نیمھ  ىلو  مونشب ؛

لئاسم زا  ىلاعتم  کرد  کی  نشور ، فافش و  تینھذ  کی  دوجو  زا : تسترابع  نآ  مدرک و  هدھاشم  مسجم  روطهب  ىجیسب  زیزع  ناناوج  امـش  تانایب  رد  مدرکىم ، شالت 

ناوج ىهعماج  هک  مدرکىم  شالت  هشیمھ  نم  هک  ىیاھرظنهطقن  ىـسایس . طیحم  رد  ىملع و  طیحم  رد  ناوج  روضح  تیمھا  جیـسب و  تیمھا  ناھج ، لـئاسم  روشک و 

مھ ىرتشیب  دادـعت  رگا  منئمطم  مدرک . هدـھاشم  هلمجلاىف  دـندرک ، تبحـص  هک  ىنازیزع  تانایب  رد  دـننک ، تفرـشیپ  اھنآ  رد  دـننک و  هجوت  اھنآ  هب  اـم ، ىبـالقنا  نموم و 

. دشىم رتشیب  ساسحا  نیا  رواب و  نیا  دندرکىم ، تبحص 

سانشقح  / ٠٢/٠۵/١٣٨۶ میرکلادبع  ازریم  جاح  هللاتیآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ضرع تیلـست  ناشیا  نادـنمتدارا  مرتحم و  ناگدـنامزاب  هب  ار  هیلع  همحر هللا  سانـشقح  میرکلا  دـبع  ازریم  جاـح  ىاـقآ  هللاتیآ  موحرم  ىقـالخا  ىناـبر و  ملاـع  تشذـگرد 

دراد و ىمالسا  فراعم  ناقاتشم  ىهمھ  ندرگ  رب  ىگرزب  قح  لاس ، اھھد  لوط  رد  ىوج  تفرعم  نموم و  ىاھناوج  تیبرت  رطاخب  داھن  کاپ  راکزیھرپ و  ىناحور  نیا  منکىم .

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 10 
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. دیامرف روشحم  شئایلوا  اب  ار  وا  رھطم  حور  دنوادخ  ددرگ . مادتسم  هراومھ  ناشیا  رثوم  کاپ و  سفن  زا  ىشان  تاکرب  تسا  دیما 

ىاهنماخ ىلع  دیس 

١٣٨۶ دادرم / / ٢

اھهاگشناد  / ٠٧/١٧/١٣٨۶ یگنھرف  یسایس  یاھلکشت  نالاعف  روکنک و  رترب  تارفن  هبخن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

لئاسم ىهنیمز  رد  مھ  نتـشاد ؛ هیعاد  ندرک ، هبلاطم  نتـساوخ ، ىنعی  مدرک ؛ ضرع  هک  تسا  ىبلطم  نیمھ  ىئوجـشناد ، طیحم  ىئوجـشناد و  ىاـضف  هب  نم  ىهیـصوت 

ىئاھزور نآ  رد  ىتح  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  نم  تینالقع . اب  هارمھ  ىھاگـشناد ؛ صاخ  لئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىملع ، لـئاسم  ىهنیمز  رد  مھ  ىعاـمتجا ، ىـسایس و 

طارفا و زا  دیاب  وجشناد  هک  دوب  نیمھ  ماهقیلس  هدیقع و  مدرکىم ، تبحص  اھناوج  اب  مدمآىم و  نارھت  هاگشناد  هب  نم  دوب و  بسانتمان  تاکرحت  زا  ىضعب  ىاھزور  هک  مھ 

هک دـینادب  دـینک و  لابند  ار  لئاسم  حیحـص  ىقطنم و  شور  اـب  لادـتعا ، اـب  متـسین . قفاوم  ىتھج ، رھ  رد  نوگاـنوگ  ىاـھىورهدایز  ىراـکطارفا و  اـب  نم  دـنک ؛ زیھرپ  طـیرفت 

رب ار  نیا  ىلوئسم  کی  الاح  هک  ىھاوختلادع  راعش  الثم  رگا  دراد . هدیاف  الماک  ریخن ، دراد ؛ هدیاف  هچ  هک  دیایب  نھذ  هب  ادابن  طلغ  روصت  نیا  دراد . رثا  امش  ىریگیپ  تساوخ و 

نامتفگ کـی  هاوختلادـع و  تلود  کـی  دیـشاب  نئمطم  تفرگىمن . تسد  هب  ار  ىھاوختلادـع  مچرپ  هعماـج  رد  ىـسک  دـشىم ، ماـمت  مھ  دـعب  دـشىم ، هتفگ  هدروآ ، ناـبز 

مھاوخىمن ىھاوختلادع - ىهلئـسم  حرط  ناونع  هب  ىھاوختلادـع ، شبنج  ناونع  هب  دوب ؛ اھناوج  امـش  راک  دـیدرک ؛ اھامـش  دـمآىمن . دوجو  هب  زورما  لثم  ىھاوختلادـع 

لکـش هب  دش ، رارکت  ىتقو  دنتفگ ؛ دندرک ، حرطم  تیلوئـسماب  ىاھناوج  دھعتم ، ىاھناوج  نموم ، ىاھناوج  اھھاگـشناد  رد  ار  نیا  منک - هراشا  صاخ  تالیکـشت  کی  هب  الاح 

کی امـش  نیاربانب  دھدىم . ناشن  مدرم ، تاباختنا  رد  مدرم ، ىاھراعـش  رد  مدرم ، ىاھىریگتھج  رد  مدرم ، ىاھـشنیزگ  رد  ار  شاهجیتن  دیآىمرد و  ىمومع  نامتفگ  کی 

ىخرب هب  تبسن  دوشىم - هتفرگ  نم  اب  هک  ىرگید  تاطابترا  رد  نیا ؛ زا  شیب  دیاش  هچ  هسلج ، نیا  رد  هچ  الاح  وجشناد - ناتسود  زا  ىضعب  منیبىم  نم  دیدمآ . ولج  ماگ 

نیا اھتنم  دـش ؛ دـیتفگ و  هلب ، میتفگ . مئاد  هک  ىچ  الاح  بوخ  هک  دوشىم  حرطم  ىتالاوس  ناشنھذ  رد  داسف ، اـب  ىهزراـبم  ضیعبت و  عفر  تلادـع و  هب  طوبرم  لـئاسم  زا 

. دـنکىمن ادـیپ  قـقحت  گرزب  ىاـھنامرآ  تدـمهاتوک ، رد  ىطئارـش  چـیھ  رد  تسین ؛ ىلمع  دـنک ، ادـیپ  قـقحت  تدـمهاتوک  رد  میتـساوخ ، اـم  هک  ار  هچنآ  ىهمھ  هـک  راـظتنا 

. دسرب هجیتن  هب  ات  دشن  سویام  نآ  زا  درک و  لابند  ریگیپ  تروص  هب  ىتسیاب  ار  راک  دراد . لمع  رارمتسا  هب  جایتحا  گرزب  ىاھنامرآ 

جیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٨۶ یارھزلا  اروشاع و  هنومن  یاھنادرگ  رادید  رد  تانایب 

زا راشرـس  اما  دوب ، هارمھ  ىلاخ  تسد  اب  هک  تیونعم - دوس  هب  ایند  مدرم  ىهمھ  ىهدزتریح  مشچ  لباقم  رد  گـنج  ىهنحـص  هک  دـش  بجوم  گـنج  نیا  رد  جیـسب  دورو 

، دوشىم دربن  نادیم  دراو  سفنهبدامتعا  اب  ادـخ ، رب  ىهیکت  اب  نامیا ، ىهیامرـس  اب  ىناریا  ناوج  روطچ  هک  دـننیبب  دوخ  مشچ  ربارب  رد  ایند  ىهمھ  دروخب و  مقر  دوب - نامیا 

رد نموم  ىاـھناوج  هک  ىئاـھکیتکات  دراذـگىم . اـیند  مشچ  لـباقم  رد  سدـقملاتیب  نیبـملا و  حـتف  لـثم  ىاهزجعم  دـنکىم و  ىحارط  ار  ىگنج  ىاـھکیتکات  نیرتهدـیچیپ 

رکفبحاص ىماظن  ىاھهلوقم  رد  هک  ىناسک  نآ  ىارب  مھ  زورما  ات  دندرک ، اھنآ  هک  ىاىحارط  دنتسب و  راک  هب  رھشمرخ - ىدازآ  هب  دش  ىھتنم  هک  سدقملاتیب - تایلمع 

ىلمع ادخ ، هب  ىکتم  رکتبم  ناوج  ىناریا ، نموم  ناوج  رگهزجعم  تسد  هب  اما  ىندشن ، رھاظ  بسح  هب  راوشد ، کرحترپ ، هدیچیپ ، ىاھکیتکات  تسا ؛ زومآسرد  دنرظن ، و 

. دوب هقباسىب  هدش ، عقاو  ىندش و  و 

ىاضر هار  رد  تکرح  ىدام ، ىگدـنز  رھاظ  ىاھهولج  ىهمھ  ندـش  ریقح  نیا  تعاجـش ، نیا  سفن ، هب  دامتعا  نیا  ىنامیا ، ىونعم و  ىاھورین  هب  ىهیکت  نیا  تیونعم ، نیا 

. تشادن خیرات  رد  ىاهقباس  ىریظن و  مھ  ىمالسا  بالقنا  دوخ  هک  هک  ىنانچمھ  تشادن ؛ هقباس  اج  چیھ  رد  ادخ ،

جیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٨۶ یارھزلا  اروشاع و  هنومن  یاھنادرگ  رادید  رد  تانایب 

جیـسب سنج  ناشـسنج ، ناشتعیبط ، نآ ، لاعف  نموم و  ىاھناوج  تسا . ىجیـسب  کی  درکىم  راختفا  ىمظاک ، رتکد  موحرم  ناـیور ، ورـشیپ  لاـعف و  رایـسب  ىهسـسوم 

. تسا ىجیسب  تیصوصخ  زا  هک  سفنهبدامتعا ، مھ  اجنآ  نامیا ، مھ  اجنآ  جیسب ، مھ  اجنآ  تسا ؛

ىاھشزومآ ىماظن و  تاکرحت  تسا و  ىماظن  دـعب  نیا  شدـعب ، کی  دراد . روضح  جیـسب  ىمالـسا ، ىروھمج  ماـظن  رد  اـم و  زیزع  روشک  رد  ىگدـنز  ىاـھهصرع  ىهمھ  رد 

هارمھ دوخ  اـب  ار  بـالقنا  تیـصوصخ  نیا  دـناوتب  هک  ىاهعومجم  رھ  ىدرف ، رھ  ىرـصنع ، رھ  تسا . ىمدرم  بـالقنا  دوخ  لـثم  ىماـظن . طابـضنا  ىماـظن و  تیبرت  ىماـظن و 

. تسھ دوخ  روضح  طیحم  رد  راذگرثا  لاعف و  رثوم و  بالقنا  لثم  تسا ؛ هنادواج  راگدنام و  بالقنا  لثم  دشاب ، هتشاد 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  حلسم  یاھورین  یاھناگی  کرتشم  یماظن  مسارم  رد  تانایب 

ساسا رب  راـکتیانج ، ىاـکیرمآ  لـباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  نالوئـسم  ناریا و  تلم  ىاـھىریگعضوم  دسانـشىم . مھ  زورما  تخانـش ، ار  اھتردـقربا  ناریا  تلم 

، کیرات هایس و  نارود  شوب ، نارود  تسا ؟ ىرـشب  ریخا  خیرات  ىاھنارود  نیرتنماان  اکیرمآ  ىنونک  ىروھمجسیئر  نارود  دنادن  هک  تسیک  زورما  تسا . قیمع  تفرعم  نیمھ 

تالکشم تفر ، دھاوخ  رگید  هام  دنچ  ات  هتبلا  وا  دنام . دھاوخ  وا  مان  هب  خیرات  رد  هایس  لطاب و  رھم  نیا  تسایند . رـسارس  رد  مزیرورت  دشر  نارود  ایند ، ندش  رتنماان  نارود 

. تسا تربع  سرد  ام  دنمـشوھ  ناناوج  ىارب  اھنیا  دش . دھاوخن  هتـسب  زگرھ  تسا ؛ هدوشگ  هشیمھ  خـیرات  رد  هدـنورپ  نیا  اما  درک ، دـھاوخ  لقتنم  دوخ  ىدـعب  رفن  هب  ار 

، ناربکتـسم رابکتـسا و  ىفن  در و  راعـش  ىبرغ ،» هن  ىقرـش ، هن   » راعـش دینادب . درک ، ىزیرىپ  ار  سدقم  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هک  ىرکف  نآ  تمظع  دیـسانشب ، ار  دوخ 

اب هک  تسا  هتساخرب  ىتمکحرپ  لد  زا  مادکرھ  تسام ؛ دیواج  هدنز و  ىاھراعش  روشک ، زا  ىاهطقن  رھ  رد  نموم  ىاھناوج  نیا  هب  دامتعا  راعش  ناریا ، تلم  لالقتسا  راعش 

. تخومآ ناریا  تلم  ام  هب  ار  اھنآ  روالد  میکح  نآ  هنازرف ، ریپ  نآ  گرزب ، درم  نآ  ادخ ، ىگدنب  اب  ادخ ، اب  طابترا  اب  بیغ ، ملاع  اب  طابترا 

! حلسم ىاھورین  ناناوج  دیناوتىم  هچرھ  تسا . روشک  نیا  ناناوج  لام  مھ  روشک  تسامش . لام  حلسم  ىاھورین  دیحلسم ؛ ىاھورین  بحاص  ناناوج  امش  نم ! نازیزع 

نابیتشپ هادف ) انحاورا   ) هیقب هللا ترـضح  ىاعد  اش هللا  نا  تسامـش و  اب  ادـخ  دـینادب  دـینک . زھجم  ىنمادکاپ  ىراگزیھرپ و  اوقت و  اب  لمع ، اب  شناد ، اب  رتشیب  ار  ناتدوخ 

. تسامش

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

مک تسد  ار  نیا  تسا ؛ تفرـشیپ  ىهیام  تسا ؛ ىناسنا  تاقیفوت  ىهیام  تسا ؛ ىھلا  تاھجوت  ىهیام  نیا  ناـکما ، عسو و  دـح  رد  ىنید ، تیاـعر  نیدـت ، زیزع ! ىاـھناوج   

لح دـینکىم و  ادـیپ  دـینکىم و  فشک  ای  دـیروآىم  دوجو  هب  ار  عارتخا  نالف  اـی  ىیایمیـش ، رـصنع  نـالف  اـی  ىـضایر ، لومرف  نـالف  رگا  امـش  میوگب  مھاوخىم  نم  دـیریگن .

تسادخ . تسد  اھراک  ار ؛ امش  دنکىم  ددم  لاعتم  ىادخ  الوا  درک . دھاوخ  کمک  امش  هب  ادخ ، هب  ناتھجوت  لاح  نامھ  رد  دینکىم ،

سدـنھم موحرم  دـنک  تمحر  ادـخ  دـندرکىم ، فشک  دـندرکىم و  لابند  دنتـشاد  ام  ىاھناوج  ار  ىداینب  ىاھلولـس  ىهلئـسم  نیمھ  هک  ىزور  نآ  نم ، مشاـب  هتفگ  دـیاش 

هیـضق نیا  بیقعت  لوغـشم  هک  ىناوج  سدـنھم  منیبب  هک  مدرک  نفلت  نم  تفگ  دادىم . شرازگ  نم  شیپ  عمج  نامھ  اب  دوب  هدـمآ  نایور  ىهسـسوم  نیا  سیئر  ىمظاـک ،

هتـسناوت ار  رخآ  ىهطقن  نآ  سدـنھم  ىاقآ  تفگ  تشادرب و  ار  ىـشوگ  دوب ، شمناخ  مینکىم - مامت  ار  راک  ادرف  هک  دوب  هتفگ  زورید  ـالثم  نوچ  هدـناسر - اـجک  هب  ار  راـک  دوب ،

، دوب سلجم  رد  هک  ناوج  نآ  مھ  تفرگ ، شاهیرگ  شدوـخ  مھ  تفگىم ، ار  هیـضق  نیا  ىمظاـک  سدـنھم  موـحرم  ىتـقو  دـنکىم . هیرگ  دراد  هدجـس ، هب  هداـتفا  دـنک و  ادـیپ 

ناوتىم ىھلا  تیانع  لیذ  ىھلا و  سدق  ناماد  هب  لسوت  اب  ادخ ، هب  برقت  ادخ و  هب  هجوت  اب  . تفرگ دـیابن  مک  تسد  ار  تیونعم  شقن  ندرک . هیرگ  دـندرک  انب  تفرگ . شاهیرگ 

، کاپ امـش  ىاھلد  دـیتسھ . اـم  زا  رتولج  تھج  نیا  زا  ىلیخ  امـش  میوگب . امـش  هب  ار  نیا  دـیراد ؛ قرف  اـم  اـب  امـش  دـیناوج . اھامـش  داد . ماـجنا  ار  راوشد  ىاـھراک  ىلیخ 

اب زامن ، اب  دینک . رارقرب  هطبار  لاعتم  ىادخ  اب  دینادب . ردق  ار  نیا  دـیاهدشن ؛ هدولآ  دـنکىم ؛ سکعنم  ار  رون  هلـصافالب  نشور ، ىهنیئآ  کی  لثم  شیالآىب ، قلعتىب ، ىنارون ،

. دـینکىم مکحم  مھ  ار  ناتدوخ  ىبالقنا  ىنید و  ىهینب  راک  نیا  اب  تسا . ىنید  فراعم  زا  رپ  هیداجـس  ىهفیحـص  نیا  هیداجـس . ىهفیحـص  اب  اعد ، اب  نآرق ، توالت  اب  هلفان ،

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3404
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3411
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3411
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3429
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
http://farsi.khamenei.ir


ار شیاھربخ  نم  مھ  اجنیا  روشک - رـسارس  سراف و  ناتـسا  رد  امـش و  زاریـش  رھـش  نیمھ  رد  هک  ىناسک  نیا  زا  ىلیخ  دـشاب ، مکحتـسم  شاىنید  ىهینب  رگا  ام  ناوج 

....... رانک . دنشکىم  تسا ، مکحم  ام  ناوج  دندید  ىتقو  نوگانوگ ، ىاھتمس  هب  اھنھذ  ندرک  فرحنم  ىارب  دنشالت  لوغشم  مراد -

رد تسا ؛ نیمھ  روشک  رـسارس  رد  مھ  وجـشناد  رـشق  سایقم  رد  تسا ؛ ىلـصا  ىهلیـسو  کـی  داـحتا  ظـفح  مھ  ناریا  تلم  ساـیقم  رد  داـحتا ! دـینک ، ظـفح  ار  ناـتداحتا 

اھىـضعب ىتقوکی  دھدب . رارق  هنیـس  هب  هنیـس  مھ  لباقم  رد  ار  امـش  اھهقیلـس  فالتخا  دـیراذگن  تسا . نیمھ  مھ  ناتـسا  کی  رد  ای  رھـش  کی  رد  نایوجـشناد  سایقم 

رتمک ىناعم  نیا  دمحلا   زورما  دنھدب ؛ رارق  ىسایس  ىاھندش  نابیرگ  هبتسد  اھىریگرد و  ىـسایس و  ىاھىزاب  ىهصرع  ار  اھهاگـشناد  هک  درکىم  باجیا  ناشعفانم 

. تسا

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

ىتخادرپ کی  ار  نایب  نیا  نم  مھ  اجنیا  تسام . لد  ىاھفرح  اھنیا  هک  دـش  هتفگ  ىبوخ  ىلیخ  ىاـھفرح  مھ  زاریـش  هاگـشناد  ىمالـسا  ىاـھنمجنا  ىهدـنیامن  تاـنایب  رد 

ای نینچ ، هیئاـضق  ىهوق  دـنریگىمن . هدز ، همدـص  تلادـع  هب  هک  ار  ىـسک  نآ  اـما  دـنریگىم ، ار  وجـشناد  میھدىم ؛ تلادـع  راعـش  اـم  هک  دـیئوگىم  امـش  دـینیبب ، منکب :

نموم وجـشناد و  ناوج و  تسامـش . ناش  نیا  دینکن ؛ ىھاتوک  تلادع  ىهبلاطم  تساوخرد و  زا  هظحلکی  دینک ؛ ىگنرز  دـیاب  امـش  اجنیا  بوخ ، نانچ . لوئـسم  هاگتـسد 

ماجنا تسا  نکمم  مھ  ىتافلخت  هتبلا  تسھ . ماظن  دمحب هللا  زورما  متسھ و  مدوخ  دوجو ، ىهمھ  اب  مھ  رکف  نیا  ىهناوتشپ  دھاوخب . ار  تلادع  هک  تسا  نیمھ  شناش 

الوا دینکىم ، هیکت  قادصم  کی  ىور  امـش  ىتقو  دـینکن . ىزاسقادـصم  ىـصخش و  داقتنا  اما  دـینک ؛ دایرف  ار  ىھاوخ  تلادـع  نامتفگ  دـشاب : نیا  ناتىگنرز  امـش  دریگب ؛

ىـصاخ قادـصم  کی  ىور  هک  نوگانوگ - ىعامتجا  ىاـھهورگ  رد  هاگـشناد ، رد  هن  منکىم - هدـھاشم  ار  ىدراوم  نم  رگید . منیبىم  نم  دیـشاب ؛ هدرک  هابتـشا  دراد  لاـمتحا 

نآ تسین و  ىروجنیا  منیبىم  مراد و  عالطا  نایرج  زا  اقافتا  الثم  هدـنب  طلغ . طوطخ  طخ و  ناونعهب  ای  ىـسایس ، ىورجـک  ناونع  هب  ای  داـسف ، ناونعهب  اـی  دـننکىم ؛ هیکت 

هب ىاهلیـسو  مھ  تسھ ، هابتـشا  لامتحا  مھ  دـینکىم ، هیکت  قادـصم  صخـش و  ىور  امـش  ىتقو  نیارباـنب  تسا . هتـشادن  عـالطا  هیـضق  زا  هدز ، ار  فرح  نیا  هک  ىـسک 

هچ ناتـسداد  زا  امـش  دنک . هدافتـسا  امـش  هیلع  دناوتب  دنکانرطخ - نکـشنوناق  ىاھنادنوناق  ماهتفگ  نم  هک  نکـشنوناق - نادنوناق  گنرز  نآ  هکنیا  ىارب  دیھدىم  تسد 

لابند دورب  هک  تسین  نیا  ىضاق  نآ  ناش  بوخ ، هدز . نم  هب  ار  ارتفا  نیا  وا  اقآ  دیوگب  دنک و  ىفرعم  ار  ىـصخش  کی  ىرتفم  ناونعهب  ىرفن  کی  رگا  دینکب ؟ دیناوتىم  ىاهلگ 

ىگنرز امش  مینک . هلگ  وا  زا  میناوتىمن  اذل  دنکىم ؛ ىراک  کی  ماجنا  هب  مزلم  ار  ىضاق  نآ  ىنوناق  ىهدام  دشاب ، هدش  هدز  دشاب ، هدش  هتفگ  ارتفا  نیا  رگا  هیـضق . تیھام 

ارجا طیحم  رد  هک  ىـسک  نآ  تسا ، ىرجم  هک  ىـسک  نآ  دیدرک ، دنلب  ار  مچرپ  ىتقو  دینک . دنلب  ار  مچرپ  امـش  دینکن ؛ هیکت  قادـصم  ىور  امـش  دـیرواین ، مسا  امـش  دـینک ،

راک دـنکىم و  ىمرگلد  ساسحا  هدرک ، دـنلب  ار  مچرپ  نیا  ىاوتحم  هب  طوبرم  دایرف  هک  مھ  ىـسک  نآ  دـننکىم . ار  ناشدوخ  راک  باسح  همھ  دـھد ، ماجنا  راـک  دـھاوخىم 

هداد هک  ىبوخ  راعـش  رھ  تسا . نیمھ  امـش  زا  مھ  راـظتنا  هک  دـیتسھ  ىنموم  ىاـھناوج  امـش  تسین ؛ امـش  راـک  رد  ىلکـشم  نم  رظن  هب  نیارباـنب  تفر . دـھاوخ  شیپ 

هرخالاب دـینادب . ار  نیا  تساـھناوج ؛ امـش  هب  دـیما  تساـھناوج ، امـش  هب  هیکت  تسوا ، تسد  اـھهدارا  اـھنابز و  اـھلد و  ىهمھ  هک  گرزب  ىادـخ  هب  لاـکتا  زا  دـعب  دوشىم ،

: دیوگىم دیدناوخ ، مھ  رعش  وا  زا  هک  امش  ىرھشمھ 

میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 

ندیجنر تسا  ىرفاک  ام  تقیرط  رد  هک 

ضرع دندرک ، نایب  ار  ىبلاطم  اویـش  نیتم و  رایـسب  ىمالـسا ، ىهعماج  ىهدنیامن  ناونع  هب  هک  ىزیزع  ردارب  نآ  هب  باطخ  انیع  ار  بلطم  نیمھ  دـیورب . راک  لابند  دـیجنرن ؛

امـش دـنک ، ربص  لمحت و  ناسنا  دـیاب  ىرادـقم  کی  هک  میاهدـیمھف  راگزور  ىهبرجت  رثا  رب  ام  هک  تسا  نیا  امـش  ام و  قرف  اھتنم  تسام ؛ لد  ىاـھفرح  اـھفرح ، نیا  منکىم .

ام هن ، دراد ؛ جـالع  ىلیخ  میوگب  مھاوخب  هکنیا  هن  درادـن . جـالع  مھ  نیا  هتبلا  ىربصىب . نیا  زا  ریغ  تسا ، بوخ  شاهمھ  ربصىب ! روشرپ و  هدیـسر و  هار  زا  هزاـت  دـیناوج و 

دـیتفگ و امـش  هک  ىئاھزیچ  نیا  ىهمھ  هک  میوگب  امـش  هب  مھاوخىم  نم  ار  نیا  هرخالاب  ىلو  تسا ؛ ىروج  هچ  مینادىم  میاهدـنارذگ ، ار  امـش  ىهرود  نیا  مھ  ناـمدوخ 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  نذا هللا  هب  ىھلا و  ىهوق  لوح و  هب  هدش ، هداد  روشک  نیا  رد  شراعش 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

ىاھناوج درادن . ىحیجرت  نارگید  رب  بالقنا  هب  تبـسن  رد  ىاهقبط ، چیھ  ىرـشق ، چـیھ  تسا ؛ مدرم  مومع  هب  بالقنا  نیا  قلعت  بالقنا ، نیا  ىاھراعـش  نیرترب  ىهلمج  زا 

میھـس نآ  ندروآ  دوجو  هب  رد  بالقنا  نامز  رد  ای  دـندروآ  دوجو  هب  ار  بالقنا  هک  ىناسک  نآ  تفگ  دوشىمن  دـنبالقنا . نابحاص  سدـقم  عاـفد  نارود  ىاـھناوج  لـثم  مھ  زورما 

هب دـنتفرگ و  تسد  فک  ار  دوخ  ناج  سدـقم  عافد  رد  اما  دنتـشادن ، ىروضح  بالقنا  شیادـیپ  لصا  رد  هک  دـندوب  ىناسک  هن ، دـنراد ؛ تبـسن  بالقنا  اب  رتشیب  اـھنآ  دـندوب ،

هک دناهدمآ  هنحـص  هب  ىناناوج  سدقم ، عافد  نایاپ  زا  دعب  ىهلاستسیب  ىدامتم  ىاھلاس  نیا  لوط  رد  دـنراد . تبـسن  بالقنا  اب  هزادـنا  نامھ  هب  مھ  اھنآ  دـندمآ ؛ نادـیم 

بالقنا و نیا  اقب  دوخ ، ىـسایس  ىعامتجا و  شالت  اب  دوخ ، ىملع  شالت  اب  دوخ ، ىھلا  ىاھهزیگنا  اب  دوخ ، ىاھیدـنمهقالع  اـب  دوخ ، ىهداـعلاقوف  روش  اـب  دوخ ، روعـشاب 

روضح بالقنا  ردص  رد  هک  تسا  ىناسک  تبسن  لثم  بالقنا ، اب  اھنآ  تبسن  دنبالقنا ؛ ناکلام  مھ  اھنآ  دنبالقنا ؛ نادنزرف  مھ  اھنآ  دناهدرک ؛ نیمضت  ار  بالقنا  نیا  طاشن 

رد میھـس  همھ  دـنبالقنا و  رد  میھـس  همھ  دـنراد ؛ بـالقنا  اـب  ىدـحاو  تبـسن  همھ - ىپردىپ - ىاھلـسن  ناوج ، ىهقبط  دوب . دـھاوخ  روجنیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  دناهتـشاد ؛

. دنبالقنا نیا  تناما  ظفح  فیلکت 

ىضعب مدق . تابث  هب  نامیا ، هب  مزع ، هب  دراد  جایتحا  هک  تسا  ىھار  بالقنا ، هار  دننادب  دمآ ، دنھاوخ  هدنیآ  رد  هک  ىئاھناوج  ام و  رـصاعم  لسن  ىاھناوج  ام ، زورما  ىاھناوج 

بالقنا هار  زا  هک  ىناسک  نآ  هسفن .» ىلع  ثکنی  امناف  ثکن  نمف  « ؛ دننکىم لمع  ناشدوخ  ررـض  هب  اھنیا  هتبلا  دندرگىمرب ؛ هار  نیب  رد  ىـضعب  دـنراد ، ار  مدـق  تابث  نیا 

ماـمت ناـشتقاط  بورغ  هب  تعاـس  ود  بورغ ، هب  تعاـس  کـی  اـما  دـننکىم ، ظـفح  ار  هزور  زور ، رخاوا  اـت  دـناهتفرگ و  هزور  ناتـسبات  رد  هک  دنتـسھ  ىناـسک  لـثم  دـندرگرب ،

هار رد  تسا . هزور  لاطبا  دـشاب ، زور  تاعاس  زا  ىنامز  رھ  رد  هزور  ندرک  لطاب  تسا . هتفرگن  هزور  زور ، لوا  زا  هک  تسا  ىـسک  ناـمھ  لـثم  نیا  دـننکىم . راـطفا  دوشىم ؛

دندوب هشیمھ  تسا . بـالقنا  هب  ىئاـفوىب  نیا  دوشىم . عطق  بـالقنا  اـب  شاهطبار  ناـسنا  تشادـن ، دوجو  تکرح  ىگتـسویپ  رگا  تشادـن ، دوجو  مدـق  تاـبث  رگا  بـالقنا 

نوگانوگ ىاھلسن  ام ، مدرم  ام ، ناوج  هک  تسا  نیا  ماما  تیـصو  دندرک . تشپ  بالقنا  هب  دندرک ، مک  ار  دوخ  ىگتـسبلد  بالقنا  هب  دندرک ، ىئافوىب  بالقنا  هب  هک  ىناسک 

نیا تسا . بالقنا  اب  دوخ  ىگتـسویپ  دوخ و  لمع  دوخ و  ىهطبار  ظفح  هب  ندوب  ىبالقنا  دنتـسین . لصا  صاخـشا ، تسا ؛ بالقنا  لصا ، دننک . هاگن  هنانیبعقاو  مشچ  اب  ام ،

. لوا ىهتکن 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

نارود هک  دنتـسھ  ىناناوج  ام  تلم  رثکا  دـھدىم . رارق  راوگرزب  ماـما  هب  تدارا  قشع و  رھظم  ار  ناـکم  ناـمز و  ناریا  تلم  ىتبـسانم ، نینچ  کـی  رد  هک  تسا  لاـس  هدزون 

ىاھهچب رتخد  اھهچب و  رـسپ  راوگرزب ، ماما  کرابم  تاـیح  ىهلاـسهد  نارود  رد  اـی  دنتـسھ  راوگرزب  نآ  تاـفو  زا  دـعب  دـلوتم  اـی  دـناهدرکن ؛ کرد  ار  راوگرزب  ماـما  راـبرپ  ىگدـنز 

رادروخرب ماما  اب  ىتبحـصمھ  زا  ىئوگ  هک  دـنزروىم  قشع  وا  مان  وا و  دای  ماـما و  هب  ناـنچنآ  روشک  رـساترس  رد  ىنارون  نموم و  ىاـھناوج  نیمھ  اـما  دـندوب ؛ ىلاـسدرخ 

ار راوگرزب  نآ  تبحـص  راوگرزب و  نآ  تایح  نارود  هکنیا  نودب  کاپ  هناصلاخ و  نامیا  الدع ؛» اقدـص و  هرن  مل  هب و  انمآ  و  : » میناوخىم تامـس  ىاعد  رد  هک  ىروطنامھ  دـناهدوب .

ىشان نیا  دراد . دوجو  ام  راوگرزب  ماما  ىهراب  رد  ساسحا  نیمھ  ناملـسم ، ىاھروشک  ناھج و  قطانم  زا  ىرایـسب  رد  تسین . مھ  ام  تلم  صوصخم  دنـشاب ؛ هدرک  کرد 

هب مھ  ىکی  تسام . هب  کیدزن  ىاھنارود  رد  هکلب  رـصاعم ، نارود  رد  ىئانثتـسا  تیـصخش  کی  هک  وا  تیـصخش  نوگانوگ  داعبا  ماما و  تمظع  ىکی  تسا : گرزب  لـماع  ود  زا 

ندرک اپرب  دـنداد : ماجنا  نامز  زا  ىهھرب  نیا  رد  دوخ  خـسار  مزع  هدارا و  اب  دوخ ، ریبدـت  اـب  دوخ ، ناـمیا  اـب  راوگرزب  ماـما  هک  ىراـک  ىتمظع  تسا . بـالقنا  نیا  تمظع  رطاـخ 

. دوب ىھلا  ىهزجعم  کی  بالقنا  نیا  تسام . راوگرزب  ماما  تمظع  زا  ىکاح  مھ  بالقنا  نیا  تمظع  ىمالسا . ىروھمج  ماظن  لیکشت  ىمالسا و  بالقنا 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 12 
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نایوجشناد  / ١٠/١٣٨٧/٠۵ یمالسا  هعماج  هیداحتا  هرگنک  هب  مایپ 

یلاعت همسب 

زیزع ناناوج  امش  رب  مالس 

یونعم و یـالتعا  یارب  یناوج  تصرف  زا  اـھتصرف و  نیا  زا  دـنک . رتـکیدزن  هچرھ  تسا ، زورما  روشناد  ناوج  زاـین  هک  ربـص  تریـصب و  هب  ار  امـش  ییاـمھدرگ ، نیا  میراودـیما 

. تسا دنمزاین  رتشیب  هشیمھ  زا  زیچ و  همھ  زا  هزیگنارپ ، دنمشیدنا و  نموم و  ناوج  لسن  هب  امش  روشک  دیریگب . هرھب  یرکف 

. مراپسیم میلع  میکح و  یادخ  هب  ار  امش  همھ 

هللاهمحرو مکیلع  مالسلاو 

یاهنماخ یلع  دیس 

لقتسم  / ٠٣/١٣٨٧/٠۶ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هنایلاس  تسشن  نیمھن  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

زیزع ناناوج 

ار راوگرزب  ماـما  هار  یمالـسا و  یروھمج  یناـبم  هک  نموـم  ناوـج  و  تسا ، صـالخا  تعاجـش و  خـسار و  مزع  نشور و  رکف  دـنمزاین  یلم ، گرزب  یاـھوزرآ  هب  نتفاـی  تسد 

. دناسرب یرای  شگرزب  یاھوزرآ  هب  ندیسر  رد  ار  ناریا  تلم  دناوتیم  هک  تسا  ییورین  نیرتشخب  دیما  تسا ، هتفریذپ  اقیمع 

. درک میسرت  ناوتیم  تقیقح  نیا  هب  ناعذا  اب  طقف  ار  مراھچ  یهھد  رد  تلادع  تفرشیپ و  هب  ندیسر  یارب  هار  یهشقن 

. دیشاب راودیما  وا  یرای  هب  دیھاوخب و  کمک  گرزب  دنوادخ  زا 

. داب امش  نابیتشپ  هللاهیقب  ترضح  یاعد 

١٣٨٧ رویرھش / / ٣

یاهنماخ یلع  دیس 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب هک  ىروشرپ  نموم و  ىاھناوج  زا  صوصخب  منک ؛ رکشت  دنداد ، ناشن  ار  ناشدوخ  مزع  عضوم و  اھراعش  تارھاظت و  اھىئامیپهار و  رد  هک  تلم  ىهمھ  زا  تسا  مزال  نم 

، مینک ادیپ  روضح  اجنآ  میتسناوتىم  رگا  ام  تسا . هتـسب  ام  تسد  تسا ؛ هتـسب  ام  تسد  بوخ ، دیتسرفب . ار  ام  هک  دـنتفر ؛ رگید - ىاھاج  ىـضعب  نارھت و  رد  اھهاگدورف -

نیلوئـسم ىمالـسا و  ىروھمج  تلود  دـننادب . همھ  ار  نیا  درادـن ؛ ناکما  اھتنم  میدرکىمن ؛ مھ  ار  ىـسک  ىهظحالم  ام  میدرکىم ؛ مھ  ادـیپ  مینک و  ادـیپ  روضح  دوب  مزـال 

ىاھناوج ام ، ىاھناوج  اھتنم  درک . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدرک ، مھ  الاح  اـت  دـنکىم ، دـشاب ، مولظم  تلم  نآ  هب  کـمک  هک  دـشاب  نکمم  هک  ىراـک  رھ  ىمالـسا  ىروھمج 

لسن و  تسا - جنپ  ىالبرک  ىهرطاخ  روآدای  ىاھزور  اھزور ، نیمھ  هک  ىالبرک ۵ - لسن  نامھ  لثم  هک  دنداد  ناشن  ناشراک  نیا  اب  ام  زورما  ىاھناوج  لسن  نیا  دناىروشرپ .

. دنانادیم ىهدامآ  شیپ  لاس  ىس  شیپ ، لاس  جنپ  تسیب و  ىاھناوج  نامھ  لثم  مھ  زورما  ىاھناوج  نیا  دناردب . تایلمع  ربیخ و  تایلمع  رجفلا ۴ و  و 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ار اھنکغولش  نآ  هن  ار ، ىھللابزح  نموم و  ىاھوجشناد  مھ  نآ  ار -  اھوجشناد  ار ، اھناوج  هاگـشناد ، ىوک  ىوت  دنورب  ایاضق ؛ نیا  زا  ىـضعب  زا  دوشیم  نوخ  شلد  ناسنا 

. ثداوح نیا  زا  دوشیم  نوخ  ناسنا  لد  دنھدب ! مھ  ىربھر  راعش  تقونآ  دنھدب ، رارق  مجاھت  دروم  - 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

مکاح نآ  رب  ىرگىدام  هک  ىئاـیند  رد  اـھناوج  زورما  دـندنمهقالع . تیونعم  هب  دنـسانشنید ، دنتـسودادخ ، دـننموم ، اـم  تلم  دـمحب هللا  فارحنا ، لـماوع  همھ  نیا  دوجو  اـب 

دناهدیمھف اھنآ  زا  ىضعب  و  دناهدنام ؛ مھ  ناشنارکفتم  دننکب ؛ هچ  دننادىمن  تسا ؛ هدرک  ىگتفـشآ  راچد  ار  اھنآ  تیونعم  زا  ىرود  دناىگتفـشآ ؛ تریح و  رد  قرغ  تسا ،

لئاسو اب  امئاد  ىبرغ  ىاـھروشک  رد  تسا  نرق  ود  هک  ار  ىتیونعم  ار ، هتفرتسدزا  تیونعم  دـنناوتىم  روج  هچ  ىلو  تسا . تیونعم  هب  هعجارم  ناـشیاھراک  حالـصا  هار  هک 

تیونعم اـب  درک ، تکرح  تیونعم  میظع  ىارجم  نیا  رد  اـم  تلم  تسین . روـجنیا  اـم  تلم  اـما  تسین . ىناـسآ  راـک  دـننادرگرب ؛ دـنھاوخىم  تسا ، هدـش  هدـیبوک  نوگاـنوگ 

نآ ىاھهیاپ  دزارفارب ، تسا ، تیونعم  هب  ىکتم  هک  ار  ىمالـسا  ماظن  کی  ىدام  ىایند  نیا  رد  تسناوت  تیونعم  اب  دناسرب ، ىزوریپ  هب  ار  تمظع  نیا  اب  بالقنا  کی  تسناوت 

ىزارفارـس اب  تسناوت  تیونعم  نیمھ  هب  ىهیکت  اب  ار  ىلیمحت  ىهلاستشھ  گنج  کی  ام  تلم  دنک . ظفح  نوگانوگ  ىاھنافوط  اھمجاھت و  لباقم  رد  ار  نآ  دـنک و  مکحم  ار 

عقاوم رد  ناسنا  تسین ، اھنآ  ىامیـس  رد  ىونعم  شیارگ  رھاظب  هک  ىناسک  نآ  ىتح  دنتـسھ . ىونعم  نموم و  ىاھناوج  ارثکا  ام  ىاھناوج  مھ  زورما  دـنک . ىط  ىزوریپ  و 

هچ ىدارفا ، هچ  رطف ، دـیع  زامن  مسارم  نیا  رد  فاکتعا ، ىاھزور  نیا  رد  ردـق ، ىاھبـش  نیا  رد  هک  ماهدرک  ضرع  نم  اـھراب  تسادـخ . هجوتم  ناـشیاھلد  دـنیبىم  ساـسح 

. دننکىم ادخ  هجوتم  ار  ناشیاھلد  دنکىمن ، نامگ  ناسنا  هک  ىصاخشا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هک دشابن  روجنیا  دینک . تیاعر  الماک  دننکیم ؛ مادقا  دنسیونیم ، دننزیم ، فرح  هک  ماما ، قشاع  نموم و  ىبالقنا و  ىاھناوج  نامزیزع ، ناناوج  هب  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم 

. درک ملظ  دیابن  سک  چیھ  هب  درک . دیابن  ملظ  هن ، مینک ؛ ملظ  مینک ، زواجت  مینک ، ىدعت  قح  ىهداج  زا  سک  نآ  هب  تبسن  هک  دنک  راداو  ار  ام  ىسک ، کی  اب  تفلاخم 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

- لاعتم ىادخ  ار  هجیتن  میروآىم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  ىهمھ  میرادىمرب ، ادخ  ىارب  مدق  مینکىم ، تدھاجم  ادخ  ىارب  ام  تشاد . نانیمطا  ىھلا  ىهدـعو  هب  ماما 

نیا داد . دـھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، ىارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  ىادـخ  اما  مینکىم ؛ راـک  فیلکت  ىارب  اـم  داد . دـھاوخ  ققحت  تسا - هدومرف  هدـعو  هک  ناـنچنآ 

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  ىشم  تایصوصخ  زا  ىکی 

ىعامتجا و لئاسم  رد  اوقت  تسا ؛ فرح  کی  ىصخش  لئاسم  رد  اوقت  دوب . روما  ىهمھ  رد  ماما  بیجع  ىاوقت  تیاعر  تشاد ، دوجو  هنیمز  نیمھ  رد  هک  ىئاھزیچ  زا  ىکی 

اجنیا میئوگىم ؟ هچ  نامنانمشد  هب  تبسن  نامناتسود ، هب  تبسن  ام  تسا . رتراذگرثا  ىلیخ  تسا ، رتمھم  ىلیخ  تسا ، رتلکشم  ىلیخ  ىمومع  ىـسایس و  لئاسم 

دیفلاخم و وا  اب  هک  ىسک  نآ  ىهراب  رد  امش  تواضق  رگا  دینکىم ؟ تواضق  هنوگچ  وا  ىهراب  رد  میشاب ؛ نمـشد  میـشاب ، فلاخم  ىکی  اب  ام  تسا  نکمم  دراذگىم . رثا  اوقت 

اوقتا اونمآ  نیذلا  اھیا  ای  : » منکىم رارکت  مدرک ، ضرع  لوا  هک  ىاهفیرـش  ىهیآ  تساوقت . ىهداج  زا  ىدعت  نیا  دراد ، دوجو  عقاو  رد  هک  دـشاب  ىزیچ  نآ  زا  ریغ  دینمـشد ، وا  اب 

قشاع نموم و  ىبالقنا و  ىاھناوج  نامزیزع ، ناناوج  هب  منکب  ضرع  مھاوخىم  نم  مینزب . فرح  ىروجنیا  تسرد ؛ راوتـسا و  ىنعی  دیدس ، لوق  ادیدس .» الوق  اولوق  هللا و 

قح ىهداج  زا  سکنآ  هب  تبـسن  هک  دنک  راداو  ار  ام  ىـسک ، کی  اب  تفلاخم  هک  دشابن  روجنیا  دینک . تیاعر  الماک  دننکىم ؛ مادقا  دنـسیونىم ، دـننزىم ، فرح  هک  ماما ،

. درک ملظ  دیابن  سکچیھ  هب  درک . دیابن  ملظ  هن ، مینک ؛ ملظ  مینک ، زواجت  مینک ، ىدعت 

زا ىکی  مروایب ؛ مسا  مھاوخىمن  تسیچ - سکنالف  هب  تبـسن  امـش  رظن  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  میدوب . ماما  تمدـخ  رد  بش  کی  ام  منک . لقن  ماـما  زا  هرطاـخ  کـی  نم 

کی مھ  دـعب  مسانـشىمن . دـنتفگ : دـندرک ، ىلمات  کـی  ماـما  دنـسانشىم - همھ  دندینـش ، ار  وا  ماـن  همھ  هک  اـم ، هب  کـیدزن  نارود  رد  مالـسا  ىاـیند  فورعم  ىاـھهرھچ 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 13 
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. ناشیا تمدـخ  متفر  متـشاد ، ىراک  ماما  اب  حبـص  تسین - مدای  تسرد  ادرفسپ - اـی  زور  نآ  ىادرف  نم  دـش . ماـمت  نیا  دـنتفگ . صخـش  نآ  هب  عجار  ىزیمآتمذـم  ىهلمج 

، دیدرک لاوس  بشیرپ  ای  بشید  امش  هک  ىـسک  نآ  هب  عجار  هک  دنتفگ  ناشیا  منک ، حرطم  متـشاد ، هک  ار  ىراک  نم  هکنیا  زا  لبق  متـسشن ، مدش و  قاتا  دراو  هک  ىدرجمب 

هن زیمآتمذم  ىهلمج  نآ  تسا . مھم  ىلیخ  نیا  دینیبب ، دندرک . کاپ  دندوب ، هتفگ  مسانـشىمن »  » زا دعب  هک  ار  ىزیمآتمذـم  ىهلمج  نآ  ىنعی  مسانـشىمن .» نیمھ ، »

؛ دوب نم  ىگظفاـحمک  اـی  دوب ، ناـشیا  ىونعم  فرـصت  اـی  ىنعی  دوب ؛ هچ  هلمج  نآ  هک  هتفر  مداـی  زا  ىلکب  مھ  نم  هناتخبـشوخ  دوب ؛ تمھت  هن  دوـب ، مانـشد  هن  دوـب ، شحف 

: دنتفگ دـندرک ؛ کاپ  ار  نآ  شدـعب  زور  کی  ای  شدـعب  زور  ود  دـنتفگ ، بش  نآ  ناشیا  ار  نیمھ  دوب . ىزیمآتمذـم  ىهلمج  کی  هک  تسھ  مدای  ردـقنیا  اما  دوب ، هچ  منادىمن 

«. هنسح هوسا  لوسر هللا  یف  مکل  ناک  دقل  « ؛ تسا هوسا  اھنیا  دینیبب ، مسانشىمن . نامھ  هن ،

ملظ زا  ىاهزیمآ  نآ  رد  هک  ىنانچنآ  مھ  روجکی  تسا ، قح  اب  قبطنم  تسرد  هک  ىنانچنآ  روجکی  دز : فرح  دوشىم  روج  ود  دیرادن ، لوبق  ار  وا  امـش  هک  ىدیز  ىهراب  رد 

، دـیھد حیـضوت  نآ  هب  عجار  دـیناوتىم  ىھلا  لدـع  هاـگداد  رد  امـش  تسا و  قدـص  تسا ، قـح  هک  ىناـمھ  تسرد  درک . زیھرپ  نآ  زا  دـیاب  تسا ، دـب  ىمود  نیا  دراد . دوـجو 

. میشاب هتشاد  دای  هب  دیاب  اھام  هک  تسا  ماما  طخ  ماما و  تکرح  ىلصا  طوطخ  زا  ىکی  نیا  رتشیب . هن  دیئوگب ،

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

، تساھامـش لام  هدنیآ  نم ! نازیزع  دنتـسھ . ىبالقنا  بالط  روشرپ و  ىاھناوج  نیمھ  ابلاغ  هزوح  نتم  هک  تسا ، هزوح  ىبالقنا  روشرپ و  ناناوج  هب  باطخ  مھ  هتکن  کی 

ادرف هب  زورما  فیوست و  لھا  تسا ، تیلاعف  لھا  تسا ، لمع  لھا  ىبالقنا  ىهبلط  ناوج  هک  تسا  تسرد  دینک . تبقارم  ىلیخ  دیاب  دیتسھ ؛ اھامش  روشک  ىهدنیآ  دیما 

ىاھناوج درک . زیھرپ  ىتسیاب  طیرفت  طارفا و  زا  دـننزب . وا  هب  ىرگىطارفا  تمھت  دـنناوتب  هک  دـشاب  ىروج  ىبالقنا  تکرح  ادابن  دـشاب ؛ بقارم  دـیاب  اما  تسین ، راـک  نتخادـنا 

هدش شرازگ  هک  ىزیچ  نآ  رگا  دوشن . ىورهدایز  دیـشاب  بقارم  دنزیم ؛ هبرـض  مھ  ىورهدایز  دنزیم ، هبرـض  ىتوافتىب  توکـس و  ىریگهرانک و  هک  روط  نامھ  دـننادب ؛ ىبالقنا 

، تسا فارحنا  اعطق  نیا  دینادب  دشاب ، تسرد  دشاب ، هدش  ىتناھا  الثم  ىتقو  کی  عجارم  زا  ىضعب  هب  هزوح ، ناگرزب  زا  ىـضعب  هب  هزوح ، تاسدقم  زا  ىـضعب  هب  هک  تسا 

. تسین اھنیا  ىرگیبالقنا ، ىاضتقا  تساطخ . نیا 

ار ىکی  مینک ، تابثا  ار  ىکی  مینک ، در  ار  ىکی  هک  تسین  هداس  روجنیا  هلئـسم  دنک . کرد  ار  هنامز  طئارـش  ىاھىگدیچیپ  دیاب  دشاب ، انیب  دـیاب  دـشاب ، ریـصب  دـیاب  ىبالقنا 

دیاب اما  دیوشن ، نادرگور  مھ  نارگید  قد  نعط و  زا  دیاب  دیزاسب ، مھ  تالکشم  اب  دیاب  دینک ، ظفح  ار  ىبالقنا  روش  دیاب  دیـشاب ، قیقد  دیاب  دوشیمن . ىروجنیا  مینک ؛ لوبق 

ار امش  دراد ، ضارتعا  ىاج  امش  رظن  هب  هک  ىناسک  زا  ىـضعب  راتفر  دیـشاب  بظاوم  دینک و  تقد  اما  دینامب ؛ هنحـص  رد  دیوشن ، سویام  دیـشاب . بقارم  دینکن ؛ مھ  ىماخ 

هب مـھتم  ار  ىبـالقنا  ىاـھورین  هـک  مـینک  هیـصوت  هـمھ  هـب  مـھ  ار  نـیا  هـتبلا  تـسا . ىمزـال  زیچ  کـی  ىئـالقع  ىقطنم و  راـتفر  دربـن . رد  هروـک  زا  ار  امـش  دـنکن ، ىنابـصع 

ار حوطـس  زا  ىحطـس  رھ  رد  ىبالقنا  سردم  ىبالقنا ، لضاف  ىبالقنا ، ىهبلط  ىبالقنا ، ناوج  ىبالقنا ، رـصنع  دنرادیم . تسود  ىروجنیا  مھ  ىـضعب  دـننکن ؛ ىرگىطارفا 

. فرط نیا  زا  هن  فرط ، نآ  زا  هن  سپ  تسا . حضاو  دریگیم ؛ ماجنا  نمشد  تسد  هب  هک  تسا  ىفارحنا  مھ  نیا  هن ، ىرگىطارفا ؛ هب  دننک  مھتم 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  نیمراھچ  تسیب و  رد  ناگدننکتکرش  رادید 

نیمھ رد  اجنیا  یھاگشیامن  کی  دننیبب . ار  نم  دنیایب  دندرک  تساوخرد  دندرک ، رارصا  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  دندرکیم ، تیلاعف  یاهتسھ  یهنیمز  نیمھ  رد  هک  یئاھناوج 

دراو یـسک  رھ  هک  دندرکیم  لایخ  یتقو  کی  نموم . همھ  ایناث  ناوج ، همھ  الوا  مدید  اجنآ ، متفر  نم  مشاب . اھنیا  یاھراک  دھاش  کیدزن  زا  نم  هک  دـندرک  تسرد  هینیـسح 

رد نـالا  دنـصالخااب . دـنمهقالع و  نموم ، یاـھناوج  ناـشهمھ  هن ، مدـید  نم  دـشاب . نید  هب  یاـنتعایب  دـشاب ، نیدـیب  یتسیاـب  اـموزل  دـش ، صـصختم  دـش و  دـیدج  موـلع 

. تسا مالسا  یایند  رایتخا  رد  هبرجت  نیا  تسام . یهبرجت  نیا  تسا . یروجنیا  ام  روشک  فلتخم  یاھشخب 

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

یرگید زا  سپ  یکی  ار  یگدنز  یاھنادیم  تسین  رداق  اما  دیسر ، یزوریپ  هب  یمالسا  بالقنا  دنتفگیم  نانمشد  دش ، لیکشت  لبق  لاس  یـس  رد  یمالـسا  یروھمج  یتقو 

اھنآ دوخ  رکف  هب  زگرھ  هتشذگ  رد  هک  دنھدب  ماجنا  ملع  یهصرع  رد  ار  یگرزب  یاھراک  دناهتـسناوت  مالـسا  تکرب  هب  ام  ناناوج  زورما  تسـشن . دھاوخ  بقع  و  دنک ، تیریدم 

دنکیم دیلوت  ار  یداینب  یاھلولس  دنکیم ، یزاسینغ  ار  مویناروا  دھدیم : ماجنا  ار  یملع  گرزب  یاھراک  یناریا  ناوج  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  تکرب  هب  زورما  دیـسریمن . مھ 

«. ربکاهللا  » راعش اب  لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  تکرب  هب  همھ  دزادنایم ؛ تسد  اضف  هب  درادیمرب ، دنلب  یاھمدق  یروانفتسیز  رد  دھدیم ، شرورپ  و 

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

مھ نیا  یارب  روشک  نیلوئـسم  فرط  زا  دیاب  دنیوگب . دب  دننزب ، فرح  رگیدکی  هیلع  اباحمیب  دارفا  هک  تسا  هدش  بجوم  هنافـساتم  یتنرتنیا  یکینورتکلا و  یاھهناسر  نیا   

یاهناھب نم  فرح  نیا  الاح  نوناق . هب  مینک  دیقم  ار  نامدوخ  یمالـسا ؛ قالخا  هب  مینک  دـیقم  ار  نامدوخ  مدرم ، ام  دوخ  هک  تسا  نیا  هدـمع  یلو  دوشب . ریبدـت  یروج  کی 

یاھناوج ار ، روشک  رویغ  یاھناوج  یهمھ  نم  هن ، دـنھدب ؛ رارق  تتامـش  تمالم و  دروم  دـنت ، یاھناوج  ناونع  هب  ار  یبالقنا  یاـھناوج  دـنورب  یاهدـع  کـی  هکنیا  یارب  دوشن 

نیا هب  منکیم  هیـصوت  ار  همھ  اھتنم  منکیم ؛ تیامح  رویغ  نموم و  یبالقنا و  ناناوج  زا  نم  مریگیم ؛ رارق  اھنآ  رـس  تشپ  منادـیم و  مدوخ  نادـنزرف  ار  روشک  یبالقنا  نموم 

. تسا یمالسا  یروھمج  نوناق  رد  بالقنا  مسجت  دننک . تاعارم  ار  نوناق  دیاب  همھ  دننک . تاعارم  ار  نوناق  دننک ؛ راتفر  یمالسا  قالخا  اب  دوخ ، راتفر  رد  هک 

نیا دنـشاب . مھ  رانک  رد  دنـشاب ، مھ  اـب  دـنک ؛ ظـفح  ار  روھمج  سیئر  تلود و  میرح  سلجم  مھ  دـنک ، ظـفح  ار  سلجم  میرح  تلود  مھ  روج . نیمھ  مھ  روشک  نالوئـسم 

اوعد و هنوگ  رھ  رگیدـکی ، اب  ام  تفلاخم  هنوگ  رھ  دـنوشن . نابیرگهبتسد  دـننکیم ، رکف  روج  ود  رگا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـننک ؛ رکف  روج  کی  همھ  هک  تسین  نیا  شیانعم 

. دنکیم لاحشوخ  دنکیم ، راودیما  ار  نانمشد  رگیدکی ، اب  ام  عازن 

شترا  / ١٣٩١/٠٢/٠٣ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  عمج  رد  تانایب 

یهدیدپ نیا  زا  دنسرتیم ؛ تکرح  نیا  زا  تسین ؛ نیا  هلئسم  دنسرتیم ؛ شترا  کی  ناونع  هب  ای  تلود  کی  ناونع  هب  صوصخلاب  یمالـسا  یروھمج  زا  اھنیا  منکیمن  اعدا  نم 

اھنآ دوشیم . دیدجت  زورهبزور  دوشیم ، هدیمد  یھ  دنکیم ، ادیپ  شیازفا  ششپت  دراد  یھ  هک  تساجنیا  رد  تکرح  نیا  و  دنـسرتیم . هتخانـشان ، یلکب  اھنآ  یارب  هقباسیب و 

حطـس تفرعم و  حطـس  زورما  دنـسرتیم . یلاع -  میئوگیمن  تسا -  بوخ  تفرعم  اب  هارمھ  هک  ام ، جوا  رد  ىلم  تاساسحا  زا  ام ، مزاع  یاھناوج  زا  اـم ، نموم  یاـھناوج  زا 

. تسا بوخ  افاصنا  ام  روشک  رد  تریصب 

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب هجوت  لھا  هک  روشک  نیا  رد  اھناوج  زا  یدادعت  نآ  دنفاکتعا . لھا  دننآرق ، لھا  دـنیاعد ، لھا  دـنرکذ ، لھا  ام  ناناوج  تسا . دـشر  هب  ور  ام  روشک  هللادـمحب د  مھ  تیونعم 

نیا اب  دنمهقالع ، نموم ، ناوج  دادعت  نیا  درادـن  دوجو  مینکیم ، هدـھاشم  میراد  نئارق  زا  هک  روطنآ  و  میاهدینـشن ؛ میرادـن ، غارـس  ام  یرگید  یاج  رد  تبـسن ، هب  دـنتیونعم ،

. دننکیم مھارف  دنراد  نردم  لئاسو  اب  زورما  ایند  رساترس  رد  اھناوج  یارب  هک  یئاوغا  بیرخت و  لماوع  همھ 

نآ دریگب و  تلم  نیا  تسد  زا  ار  مالسا  یزوریپ  مالسا و  تیمکاح  مچرپ  تساوخیم  نمشد  تسا . نمشد  مشچ  یروک  هب  نیا  دنحلاص ؛ ام  یاھناوج  دننموم ، ام  یاھناوج 

یزر هللااشنا  درک . دھاوخ  تفرـشیپ  مھ  زاب  درک و  تفرـشیپ  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  ام  روشک  نمـشد ، فنا  مغریلع  هکلب  تسناوتن ، ار  نیا  طقف  هن  اما  دـشکب ؛ نیئاپ  ار 

دننک و هاگن  اھنآ  هب  ایند  مدرم  هک  یونعم ، یدام و  تفرشیپ  زا  دنشاب  یاهتسجرب  یاھهنومن  ایند  یارب  نیملسم  عماوج  یمالـسا و  عماوج  مالـسا و  هک  دیـسر  دھاوخ  ارف 

. دوب دھاوخ  نآرق  تکرب  هب  نیا  و  دمآ ؛ دھاوخ  زور  نیا  دیدرتالب  دننک ؛ دیلقت  اھنآ  زا 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 14 
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نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

فلتخم یاھرـشق  روشک و  لـک  هب  میمعت  لـباق  نکیل  تسا ، یئوجـشناد  یاـھهعومجم  هب  طوبرم  اـھفرح  نیا  هتبلا  منک -  ضرع  امـش  هب  هک  مدرک  تشادداـی  نم  هک  هچنآ 

شیاھبوچراھچ هک  بالقنا -  یاھنامرآ  هک  مدقتعم  هدنب  تسیچ ؟ بالقنا  یاھنامرآ  اب  شتبسن  یبالقنا  رصنع  وجـشناد و  ناوج ، هک  تسا  نیا  یکی  تسا -  روشک  رد  ناوج 

امش تبسن  تسین . یسرتسد  لباق  بیقعت و  لباق  یناوج ، تراسج  طاشن و  ورین و  نودب  دروآ -  مھاوخ  مسا  درک و  مھاوخ  حیرصت  ار  اھیضعب  مھ  هدنب  تسا ، صخشم 

نینچمھ و  کرحت ، تلاح  هیحور و  طاشن و  رگا  و  یندـب ، یرکف و  تردـق  ینعی  یناوج ، یورین  هچناـنچ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  یهدـیقع  تسا . یتبـسن  نینچنیا  اـھنامرآ ، اـب 

اھنامرآ و هب  یسرتسد  یهنیمز  رد  اھناوج  اذل  درک . میھاوخن  ادیپ  تسد  اھنامرآ  هب  ام  دشابن ، دراد ، دوجو  هصیصخ  ناونع  هب  اھناوج  رد  هک  اھینکـشطخ ، ینعی  تراسج ،

دیاب تسا ، اھنامرآ  ققحت  یپ  رد  هک  یـسک  رھ  دـنراد . مھ  یئالاب  رایـسب  یدـمآراک  دنتـسھ و  یگرزب  یاھتیلوئـسم  یاراد  یمالـسا ، یاھنامرآ  بالقنا و  یاھنامرآ  ققحت 

ریغ هچ  و  وجـشناد -  ناوج  صوصخب  هتبلا  وجـشناد -  ناوج  هچ  اھناوج ، دروم  رد  نم  هک  هچنآ  مریگیم . یدـج  ار  اـھناوج  شقن  هدـنب  دـینادب  و  دریگب ؛ یدـج  ار  اـھناوج  شقن 

نادیم ار ، راک  نادیم  هک  تسا  نیا  مھم  هتبلا  دننک . یئاشگهرگ  دنناوتیم  اھناوج  هک  مدـقتعم  تسا و  نیا  مداقتعا  تسین ؛ ینابز  فراعت  مدروآ ، نابز  رب  اھراب  نایوجـشناد ،

. دننک فیرعت  تسرد  دنھد ، ماجنا  دنھاوخیم  هک  مھ  ار  یراک  دننک ؛ فیرعت  تسرد  ار  نآ  دنسانشب ، ار  کرحت 

یبالقنا  / ١٣٩٢/١١/٢٣ ییوجشناد  یاھلکشت  هب  یھافش  مایپ 

: دینک یروآدای  نانآ  هب  ار  هتکن  دنچ  دینک و  رکشت  بالقنا  ماما و  یاھنامرآ  زا  یرادساپ  جیورت و  رد  نانآ  یهنوگداھج  یاھشالت  زا  دیناسرب و  مایبالقنا  نادنزرف  هب  ارم  مالس 

. دیربب هرھب  مالسلامھیلع )  ) تیبلھا نآرق و  فراعم  اب  قیمع  ییانشآ  ادخ و  اب  سنا  سفن و  بیذھت  یارب  یناوج  تصرف  زا  شناد ، ملع و  لیصحت  رانک  رد  ( ١

. دینک هدامآ  هصرع  نیا  یارب  ار  دوخ  دوجو ، مامت  اب  دبلطیم ؛ راورتشاکلام  یتماقتسا  هنوگرامع و  یتریصب  مرن ، گنج  یهصرع  دیتسھ و  مرن  گنج  ناوج  نارسفا  امش  ( ٢

رد دیریگ و  راکهب  ار  ناتدوخ  یاھتیفرظ  مامت  نآ ، اب  ییورایور  یارب  دینک و  لیلحت  ار  نآ  یعقاو  یاھدربھار  فادھا و  دیسانشب و  شیاھهیال  داعبا و  مامت  اب  ار  هطلـس  ماظن  (٣

. دیشاب هتشاد  نانیمطا  دنوادخ  یاھهدعو  هب  ریسم  نیا 

نیب یلدمھ  تیمیمص و  رب  و  ظفح ، تالیکشت  بلاق  رد  ار  ناتدوخ  یونعم  یتدیقع و  یاھشزرا  لوصا و  ددرگ ؛ دوبعم  هب  لیدبت  ادابم  یلو  دشاب ، دبعم  دناوتیم  تالیکشت  (۴

. دینک دیکات  اضعا 

دییازفیب و دوخ  یاھشالت  رب  تشاد ؛ دھاوخ  ورشیپ  رد  شخبدیما  یاهدنیآ  امـش  ناوترپ  تسد  اب  بالقنا  روشک و  نیا  دراد ، رارق  ناناوج  امـش  لباقم  رد  ینـشور  یاھقفا  (۵

. دیریگب تقبس  رگیدمھ  زا  یلاعت  تفرشیپ و  یاھهلق  هب  ندیسر  یارب 

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

، میاهدــنام یقاـب  بـالقنا  یهرود  زا  هـک  ییاـھدرمریپ  اـم  هـک  تـسا  تقوکـی  تـسا . بـالقنا  زورما  لـسن  رد  ینید  یاـھهزیگنا  درک ، تـلفغ  دــیابن  نآ  زا  هـک  یرگید  تـیعقاو 

یهمھ زا  میراد ، روشک  رـساترس  رد  میراد ، رایـسب  یبالقنا  ناوج  زورما ، ام  تسین . یروجنیا  مینیبیم  دـناهتفر ؛ تسد  زا  اـم  یاـھناوج  اـما  میاهدـنام  یقاـب  یبـالقنا  اـم 

. تسا رتالاب  شناش  بالقنا  لوا  یبالقنا  ناوج  زا  ناوج  نیا  نم  داقتعا  هب  تسا ؛ یبالقنا  مھ  تسا ، نیدتم  مھ  هک  یناوج  میراد ، رایـسب  اھهاگـشناد  رد  میراد ، اھرـشق 

ضرعم رد  ناوج  نیا  دوبن ، نوگانوگ  تاغیلبت  همھ  نیا  دوبن ، هراوھام  دوبن ، تنرتنیا  زورنآ  ایناث  دوب ؛ هداتفا  قاـفتا  ناـجیھرپ  تمظع و  نآ  اـب  بـالقنا  نآ  ـالوا  زورنآ  نوچ  ارچ ؟

[ اـما ، ] دـننک فرحنم  ار  ناوج  نیا  هکنیا  یارب  دوشیم  دراد  شـالت  همھ  نیا  تسا ، وا  یولج  تنرتنیا  تسا ؛ اھبیـسآ  همھ  نیا  ضرعم  رد  زورما  ناوج  دوبن ، بیـسآ  همھ  نیا 

بـالقنا یاـپ  دـنکیم ، تکرـش  ینید  مھم  مسارم  رد  دـناوخیم ، هلفاـن  دـناوخیم ، بش  زاـمن  دـھدیم ، تیمھا  زاـمن  هب  تـسا ، ناوخزاـمن  دـنامیم ؛ یقاـب  نیدـتم  ناوـج  نـیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یتیعقاو  کی  نیا  تسا . گرزب  تاراختفا  زا  یکی  ام  رظن  هب  بالقنا ، زورما  لسن  تسا . یمھم  یاھزیچ  اھنیا  دھدیم ؛ هدمآرب  لد  زا  یاھراعش  دتسیایم ،

. دید

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

نیا ساسا  تسا . یمھم  یهلئـسم  گنھرف ، یهلئـسم  منارگن . مھ  هدـنب  دـیراد ، ینارگن  هک  دـش  مولعم  الاح  مھ  نایاقآ  هک  تسا ؛ گـنھرف  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  کـی 

رد تسا  هدییور  هک  ییاھلاھن  نیا  تیوقت  نموم ، یگنھرف  حانج  تیوقت  تسا و  یبالقنا  یمالـسا و  گنھرف  ظفح  رب  یزوریپ ، هللااشنا  تیاھن  رد  تکرح و  نیا  یگداتـسیا ،

مھ ار  یناوـج  یهرود  یـضعب  دـنناوج ، یــضعب  ـالاح  دـندرک ؛ راـک  دـندرک ، تیلاـعف  رنھ ؛ گـنھرف و  یهـصرع  رد  مـیراد  یبوـخ  نموـم  یاـھناوج  هللادـمحب  گـنھرف ؛ یهـصرع 

نیا رد  مھ  هدـنب  دـننک . هجوت  مھ  نارگید  دـنک ، هجوت  دـیاب  مھ  مرتحم  تلود  مینک ،] هجوت  دـیاب  ] گنھرف یهلئـسم  رد  امتح  ام  میرادـن . مک  یگنھرف  لـماع  اـم  دـناهدنارذگ ؛

دوشیمن یگظحالمیب  درک ، دوشیمن  یخوش  یگنھرف  لئاسم  اب  دننکیم . هچ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  یگنھرف  نیلوئسم  هک  مراودیما  متسھ و  میھس  امـش  اب  ینارگن 

؛ داد یدـقن  یهنارای  ای  داد  ـالاک  دبـس  اـی  درک  عمج  لوپ  درک ، عمج  ار ] نآ   ] دوشب هک  تسین  یداـصتقا  یاـھهنخر  لـثم  دـمآ ، دوجوهب  یگنھرف  یهنخر  کـی  هچناـنچ  رگا  درک ؛

نموم و ناناوج  نیا  همھ ؛ دننادب ، همھ  ار  یبالقنا  نموم و  ناناوج  ردق  دیاب  اعقاو  و  دراد . یدایز  تالکـشم  دوب ، دـھاوخن  میمرت  لباق  رگید  یناسآ  نیا  هب  تسین ، یروجنیا 

هاگن ینیبدـب  مشچ  اب  اـھناوج  نیا  هب  تبـسن  هک  یدارفا  دنتـسھ . اـھنیا  نادـیم ؛ یوت  دـنوریم  یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  دـننکیم ، رپس  هنیـس  رطخ  زور  هک  دـنایبالقنا 

، درک ظفح  دیاب  ار  اھناوج  نیا  دننکیمن . تمدخ  یمالـسا  بالقنا  هب  روشک ، تفرـشیپ  هب  روشک ، لالقتـسا  هب  روشک ؛ هب  دننکیمن  تمدخ  دننکیم ، نیبدب  ار  مدرم  ای  دننکیم 

یوزنم هتبلا  هک  مینک ؛ یوزنم  مینک و  درط  ار  نموم  یاھناوج  نیا  میھاوخب  ینوگانوگ  نیوانع  اب  دیابن ] . ] دندایز دنتسین و  مک  هللادمحب  مھ  زورما  درک ، ینادردق  اھنیا  زا  دیاب 

. مینادب ار  اھنیا  ردق  دیاب  ام  بخ ، نکل  اھنیا ؛ دنوشیمن  یوزنم  اھفرح  نیا  اب  هزیگنارپ ، نموم  یاھناوج  نآ  دنوشیمن ؛ مھ 

امش میوگب  هدنب  مونشب ، هدنب  دییوگب  امش  هک  تسین  ام  نیب  لددرد  تحیصن و  طقف  اھنیا  میدرک ، ضرع  هک  یبلاطم  نیا  تسا . یزاسنامتفگ  یهلئسم  بلطم ، نیرخآ  و 

هجوت نآ  هب  مدرم  دوشب ، یقلت  مومع  لوبق  دروم  نخـس  کی  تروص  هب  هک  یزیچنآ  ینعی  یمومع ؛ رواـب  ینعی  ناـمتفگ  دـیایب . رد  ناـمتفگ  تروص  هب  اـھنیا  دـیاب  دیونـشب ،

نابز اب  حیحـص ، نابز  اب  دوشیم ؛ لصاح  نوگاـنوگ -  یاـھیورهدایز  زا  رود  هناـملاع و  نییبت  یقطنم ، نییبت  مزـال -  نییبت  اـب  دوشیم ؛ لـصاح  نتفگ  اـب  نیا  دنـشاب ؛ هتـشاد 

. درک لقتنم  ار  بلاطم  نیا  یتسیاب  شوخ ، نابز  اب  یقطنم و  یملع و 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یلیخ هللادـمحب  هک  دـندرک  عورـش  شوجدوخ  تروص  هب  ار  یگنھرف  یاھتیلاعف  روشک  رـساترس  رد  هک  تسا  ییاھناوج  هب  باطخ  تسا ، نم  ضرع  رتمھم  یهطقن  هچنآ  اما 

راک رگید  یاھرھش  زا  یرایسب  رد  دھشم ، دوخ  رد  فلتخم ، یاھناتسا  رد  نوگانوگ ، یاھرھـش  رد  نارھت ، رد  هک  ییاھناوج  نآ  میوگب  مھاوخیم  نم  تسا . هدش  عیـسو  مھ 

راک میدرک ـ  ادیپ  عالطا  هللادمحب  ام  اھنآ  زا  یضعب  زا  هک  تسا  هدش  یشان  اھنآ  زا  مھ  یبوخ  رایـسب  یاھراک  ناشدوخ ـ  یهزیگنا  اب  ناشدوخ ، یهدارا  اب  دننکیم ، یگنھرف 

تفرـشیپ رد  ار  یدایز  رایـسب  شقن  یبالقنا ، نموم و  یاھناوج  نیب  رد  یگنھرف  راک  شرتسگ  نیمھ  هک  دننادب  دنھدب . همادا  دننک و  لابند  یدـج  روطهب  دـنناوتیم  هچرھ  ار 

، دیتاسا املع ، ینعی  یناسک ؟ هچ  ینعی  یگنھرف  عجارم  یگنھرف . عجارم  اھنیا ، رب  یهوالع  تسا . هدرک  افیا  تلم ، نیا  نانمشد  لباقم  رد  ام  یگداتسیا  رد  روشک و  نیا 

، تارکذت دروم  رد  نم  هتبلا  دنھدب . رکذت  دنشاب و  هتشاد  نانچمھ  روشک  یگنھرف  عاضوا  هب  تبسن  ار  ناشدوخ  هناداقن  هاگن  اھنیا  دھعتم ، نادنمرنھ  یبالقنا ، نارکفنشور 

نیا و ندرک  مھتم  ندرک و  ریفکت  اب  متسین ؛ قفاوم  هدنب  ینیرفآلاجنج ، ینزتمھت و  اب  دنھدب . هئارا  ار  حیحـص  تارظن  هطقن  نشور ، نایب  اب  مکحم و  قطنم  اب  دیاب  مدقتعم 

دیتاسا ام ، نارظنبحاص  نیب  رد  ام ، یاھناوج  نیب  رد  اھنآ  زا  یرامشیب  دادعت  هللادمحب  هک  روشک ـ  یبالقنا  یهعومجم  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  متسین . قفاوم  هدنب  نآ ،

. دنناشکب نیلوئسم  ام  خر  هب  ار  یفنم  طاقن  ار و  فعـض  طاقن  دننک . یداقن  دنوشب ، نادیم  دراو  مکحم  قطنم  اب  دنناوتیم  دنراد ـ  روضح  ام  یاھهدرکلیـصحت  ام ، ناگرزب  ام ،

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 15 
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ضرع هک  یداھج  تیریدـم  یلم و  مزع  نآ  دـمھفیم ؛ وا  تسا ، هعماـج  نتم  رد  ناوج  نآ  اـما  هعماـج ، نتم  رد  درذـگیم  دراد  هچ  تسین  هجوتم  لوئـسم ، هک  دوشیم  یھاـگ 

. تسا نیا  گنھرف ، یهنیمز  رد  میدرک 

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

الاح  هللادمحب  هک  لاس ؛ یهرود  رد  هچ  یزورون و  تالیطعت  رد  هچ  یگنج -  قطانم  نیا  هب  ندـمآ  دورب . اھدای  زا  سدـقم  عافد  نارود  دای  دـیراذگن  منکیم ، ضرع  امـش  هب  نم 

، تسا یتسرد  راک  تسا ، یاهدیدنـسپ  راک  رایـسب  دننکیم -  ترایز  ار  اھنیمزرـس  نیا  دننکیم و  ترفاسم  قطانم  نیا  هب  روشک  رـساترس  زا  یناسک  مھ  لاس  یهرود  رد 

 - زاوھا ای  نادابآ  زاوھا -  یهداج  نیا  نوراک ، دور  نیا  اھنابایب ، نیا  اھنیمزرـس ، نیا  دیراد . هگن  هدنز  ار  اھنیمزرـس  نیا  یهرطاخ  دنکیم ؛ ناریا  تلم  هک  تسا  یاهنالقاع  راک 

اھیگتـشذگدوخزا اھتدـھاجم و  اھیراکادـف و  نیرترب  دـھاش  اھنیا  دـننکیم ، یفرعم  امـش  هب  ار  ناشدوخ  زورما  یفلتخم  یاھمـسا  اب  هک  نوگانوگ  قطاـنم  نیا  رھـشمرخ ،

نآ رد  یھدـنامزاس ، ماجـسنا و  ندوبن  شزومآ ، ندوـبن  تاـناکما ، ندوـبن  ورین ، ندوـبن  تنحم ، یاـھهام  نآ  رد  گـنج -  لوا  یاـھهام  نآ  رد  منکیمن  شوـمارف  هدـنب  دـناهدوب .

زا تشم  کـی  نیوخراد . یهقطنم  اـجنیمھ ، هلمج  زا  فـلتخم ؛ قطاـنم  هب  دـندمآیم  زاوـھا  نیمھ  زا  بوـخ ، یاـھهیحور  اـب  اـم  یاـھناوج  یداـم -  یهبناـجهمھ  یتـخس 

یکیرات رد  دندنکیم ؛ یدارفنا  یاھرگنس  تسا ، کیدزن  هک  هیدمحم  یاتـسور  نیمھ  رد  دندمآ  مسانـشیم ، اضعب  مھ  ار  ناشـصاخشا  نم  هک  یھللابزح  نمومیاھناوج و 

اھرگنـس رد  ناتـسزوخ  غاد  باتفآ  نیا  ریز  ار  زور  مامت  دـندنکیم ؛ رگنـس  اجنآ  زاـب  دـنتفریم ، رتولج  رتم  تسیود  رتم  دـص  نوریب و  دـندمآیم  یدارفنا  یاھرگنـس  نیا  زا  بش 

رویرھـش ۵٩ رخآ  رد  هلمح -  زا  دـعب  لاس  هام  رھم  رد  هک  دیـسر  تایلمع  تبون  هک  یتقو  اـت  دـندرکیم ؛ کـیدزن  نمـشد  هب  ار  دوخ  دـندرکیم ، لـمحت  ار  اھیتخـس  دـندنامیم ،

شاداپ دنتـسناوت  هریغ ، جیـسب و  هاپـس و  شترا و  یهدنمزر  یاھورین  اب  فارطا ، قطانم  نیا  یهمھ  نیوخراد و  یهقطنم  نیا  رد  رھم ۶٠ -  رد  دش ، عورش  نمـشد  یهلمح 

. دوشب شومارف  اھدای  نیا  دیراذگب  دیابن  تسا ، یدنمشزرا  یاھدای  اھنیا  دننک ؛ هیدھ  ناریا  تلم  هب  دنریگب و  ار  اھتدھاجم  نآ 

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

ماـظن رد  ىتـموکح  ىهعومجم  نیرتگرزب  شرورپ  شزومآ و  دـندرک ، هراـشا  هک  روطنیمھ  تسا . اـھورین  ىهلئـسم  شرورپ ، شزوـمآ و  ىتیریدـم  هاگتـسد  رد  هلئـسم  کـی 

اب ىنعی  نویلیم -  اـھهد  زا  شیب  اـب  و  میقتـسم ، نویلیم  هدزاود  زا  شیب  اـب  هک  دـنمیظع  تالیکـشت  نیا  رد  نیفظوم  رفن ]  ] نویلیم کـی  زا  شیب  تسا . ىمالـسا  ىروھمج 

دیاـب دـنوشب ، هـتفرگ  راـکهب  مـیظع  ىهکبـش  نـیا  رد  دـیاب  هـک  ىیاـھورین  تـسا . مـھم  ىلیخ  ىمیظع ، ىهکبــش  نـینچنیا  دـنراد . راکورــس  میقتــسم ، ریغ  اـھهداوناخ - 

، دندوب دلب  هچرھ  هک  ىناسک  راکتباىب -  هدوسرف ، هتسخ ، ىاھورین  زا  دنشاب ؛ طاشناب  دنشاب ، هزیگنارپ  هک  تسا  نیا  تایصوصخ  نیا  زا  ىکی  دنشاب . هتشاد  ىتایصوصخ 

تسا ىناسک  ىبالقنا و  نیدتم ، هزیگنارپ ، طاشناب ، ناوج ، ىاھورین  اب  تیولوا  درک . هدافتـسا  رادتیولوا  رـصانع  ناونعهب  دیابن  دنتـسین -  دلب  ىراک  چیھ  رگید  دندز ، راک  هب 

نیاربانب تسا . هلئسم  کی  نیا  درک ؛ هدافتسا  دیاب  اھنیا  زا  اھناسنا ؛ تیبرت  ىنعی  دشاب ؛ شرورپ  شزومآ و  ىلصا  ىهلئسم  نامھ  شرورپ ، شزومآ و  رد  اھنآ  ىهلئـسم  هک 

، نموم ىاھورین  زا  دـننکیم ؛ هدافتـسا  ىیاـھورین  هچ  زا  دـننیبب  دـننک ، هاـگن  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب  هلئـسم  نیلوا  ، شرورپ شزومآ و  ىـالاب  حطـس  نـالک و  ىاھتیریدـم  رد 

. تسا راک  نیرتمھم  نیا  شرورپ ؛ شزومآ و  فادھا  ىهدودحم  رد  راوشد  ىاھنادیم  رد  دورو  ىهدامآ  و  دوخ ، راک  قشاع  دنمهقالع ، طاشناب ، ىبالقنا ،

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

و شزومآ »  » ىهلئـسم لـیوطوضیرع ، میظع و  هاگتـسد  نیا  زا  شخب  رھ  ریدـم  ىهلئـسم  هک  دوشب  دروخرب  شرورپ  شزوـمآ و  نوگاـنوگ  لـئاسم  اـب  ىروـج  دیـشاب ! بقارم 

ىبالقنا و ىاھورین  ىور  رب  مینکیم  هیکت  ام  هکنیا  منکب : ضرع  اجنیمھ  نم  نازیزع ! نارھاوخ ، ناردارب ، دشاب . بالقنا  ىورین  تیبرت  دشاب ، ناسنا  تیبرت  دشاب ؛ شرورپ » »

ىاھهتخومآ ساسا  رب  ىمالـسا ، ىروھمج  ىارب  ام  هک  ىفدھ  دراد . شیپ  رد  ىنالوط  هار  تلم  نیا  میراد ؛ شیپ  رد  ىنالوط  هار  ام  هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیدـتم ، ىاھورین 

ىلیخ فدـھ  فدـھ ، نآ  بـالقنا -  ناـبحاص  تسا ؛ بـالقنا  نالوئـسم  ناریا و  تلم  دارم ، تسین ؛ ریقح  نیا  دارم  منکیم ، ضرع  هک  اـم »  - » میتفرگ رظن  رد  بـالقنا  ىمومع 

عقاو مھ  ایند  زا  ىساسح  رایسب  ىهطقن  کی  رد  ىیایفارغج  ظاحل  زا  هک  زیزع -  ناریا  ىهدودحم  رد  دیھاوخیم  امـش  تسا . هنومن  ىهعماج  کی  داجیا  فدھ ، تسا . ىیالاو 

تیونعم ظاحل  زا  وگلا  لاح  نیع  رد  مھ  ىدام ، ىاھتفرشیپ  ىدام و  ظاحل  زا  وگلا  مھ  دشاب ؛ وگلا  نآرق ، مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب  هب  هک  دیزاسب  ىاهعماج  کی  تسا -  هدش 

. قالخا ظاحل  زا  و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

جایتحا دنـشاب ؛]  ] تمدـخ ىهیحور  ىاراد  رگنهدـنیآ ، ىهیحور  ىاراد  نامیا ، ىاراد  سفنهبدامتعا ، ىاراد  عاجـش ، راودـیما ، هیحورشوخ ، ام  ناناوج  هک  میدـنمزاین  زورما  اـم 

اب ىتاریبعت ، اب  دوشیم  تسا : نکمم  مھ  نآ  سکع  دـینک . نیماـت  سرد  سـالک  رد  ىملع ، طـیحم  رد  دـیناوتیم  امـش  ار  نیا  بخ ، دـیایب . راـب  روجنیا  اـم  ىوجـشناد  میراد 

داتـسا زا  هچنآ  دوشیم . مھ  نیا  درک ؛ ىلاباال  درک ، داقتعاىب  درک ، دامتعاىب  روشک  ىهدـنیآ  هب  تبـسن  ار  وجـشناد  روشک ، ىهدـشهتفریذپ  لوصا  اھناینب و  هب  نتفگ  کلتم 

رثا هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  امـش  تسا ؛ عقوتم  داتـسا  زا  مھ  وا  ىونعم  تیـصخش  وا و  ىوـنعم  ىهیحور  تیوـقت  هکلب  تسین ، وجـشناد  ىملع  ىهیذـغت  طـقف  دوریم  راـظتنا 

. دیروایب راب  ىمالـسا  گنھرف  هب  نموم  دقتعم و  ار  وجـشناد  دـیروایب ؛ راب  ىنھیم  تاقلعت  ىگداوناخ ، تاقلعت  ىونعم ، تاقلعت  هب  دـنبیاپ  ار  وجـشناد  دـینک  ىعـس  دـیراذگب .

عالطا مھ  ام  بخ ، اھهاگـشناد ؛ رد  هدـش  هدـھاشم  ىیاھهگر  زورما  ات  هتبلا  مھ  بالقنا  زا  دـعب  بـالقنا ؛ زا  لـبق  ىداـمتم  ىاـھلاس  لوط  رد  دـندرک  لـمع  سکعهب  ىـضعب 

بوعرم و هک  دراد  دوجو  ىنایرج  تسین -  رظن  دروم  صاخـشا  ناسک و  مسا  الاح  دیتخانـشىم -  میـسانشىم ، ار  ىناـیرج  ار و  ىناـسک  دـیراد ، عـالطا  مھ  امـش  میراد ،

نیا زا  ىناسک  میراد  دریگیم ؛ رارق  تناھا  ریقحت و  دروم  ىدوخ  ىلم و  ىنھیم و  زیچرھ  و  تسا ]  ] دیجمت ىهیام  وا  ىارب  ىبرغ  زیچرھ  تسا ؛ ىبرغ  گنھرف  طلـست  بولغم 

، دروایب راب  نموم  ىنید  ظاحل  زا  مھ  ار ، شدوخ  ىوجـشناد  دـناوتیم  سرد ، طیحم  رد  هاگـشناد ، طیحم  رد  داتـسا  دـشاب . دـیاب  هک  تسا  ىزیچنآ  سکع  تسرد  نیا  لـیبق ؛

ىنابم هب  دقتعم  نیبشوخ ، هیحوراب ، راودیما ، ار  وا  دناوتیم  دروایب ؛ راب  شتلم  تشونرـس  شنھیم و  ىهدنیآ  شروشک و  ىهدنیآ  هب  دنمهقالع  ناسنا  ىنھیم ، ظاحل  زا  مھ 

شنم دوشب ؛ ناوج  ىوجـشناد  سای  ىگدزلد و  بجوم  داتـسا  نخـس  دیابن  تسا : نیا  تسا  داتـسا  زا  هک  ىعقوت  دنکب . لمع  سکع  مھ  دـناوتیم  دروایب ؛ راب  روشک  ماظن 

. تسا روجنیمھ  مھ  داتسا 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 16 
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لئاسم ىهنیمز  رد  رکف  قطنم و  بحاص  هزیگنارپ و  روشرپ و  نموم و  ناوج  ىهعومجم  کی  دـھاش  ام  روشک  ناـمز ، زا  ىهھرب  نیا  رد  هکنیا  زا  میرازگرکـش  ار  لاـعتم  ىادـخ 

نایب اجنیا  هک  تسا  ىناتـسود  تاـنایب  تاـیئزج  هب  طوبرم  شخب  کـی  هلئـسم : نیا  دراد  شخب  ود  دوب ؛ ىبوخ  ىهسلج  رایـسب  اـم  ىهسلج  زورما  تسا . روشک  ىـساسا 

زا شخب  کی  اھاوتحم  ثحب  مشابن ؛ قفاوم  ىـضعب  اب  مشاـب ، قفاوم  تاـنایب  نیا  زا  ىـضعب  اـب  ریقح  ىهدـنب  تسا  نکمم  دـش ؛ هتفگ  دـیفم  بوخ و  بلاـطم  بخ ، دـندرک ؛

تانایب رد  هک  ىیوجشناد » ىهعومجم  رد  رگهبلاطم  طاشنرپ و  ىهیحور   » زا تسا  ترابع  تسا ، ریدقت  شیاتس و  روخ  رد  مھم و  نم  رظن  هب  هک  ىشخب  نآ  تسا . هلئـسم 

، دشابن ققحت  لباق  ىـضعب  دـشابن ، ىقطنم  ىـضعب  دراد ، دوجو  تابلاطم  نیا  رد  هچنآ  زا ]  ] تسا نکمم  تسا . مھم  نیا  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  دودـحم  دودـعم و  عمج  نیا 

دیاب روما  ىهمھ  رد  هتبلا  تسا . بولطم  ندرک ، داقتنا  نداد و  داھنشیپ  ندرک و  رکف  نتساوخ و  ىارب  هزیگنا  ىرگهبلاطم و  ىهیحور  نیا  سفن  اما  دشابن ؛ لوبق  دروم  ىـضعب 

نیا تسا ، مھم  هچنآ  ظوفحم ؛ دوخ  ىاج  هب  اھنیا  درک ؛ بانتجا  دـیاب  ملع » ریغب  لوق   » زا درک ؛ زیھرپ  دـیاب  ىفاصناىب  زا  درک ؛ تیاعر  ار  ىعرـش  دودـح  ار ، تناـید  ار ، قـالخا 

. تسھ هللادمحب  هک  منکیم  هدھاشم  زورما  ار  نیا  نم  و  دشاب ؛ روشک  لئاسم  هب  رظان  هنحص و  رد  رضاح  طاشنرپ ، هزیگنارپ ، رگهبلاطم ، دیاب  ام  ىوجشناد  ناوج  هک  تسا 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

سار رد  ماظن و  یگنھرف  یاھهاگتسد  یبالقنا ، نموم و  ناناوج  اصوصخ  یمدرم ، حوطـس  رد  یگنھرف  یاھتیلاعف  ناوارف  یاھشـشوج  هبانتعم و  یاھشیور  هب  هجوت  اب 

لئاق دوخ  یارب  گنھرف  یهصرع  یمدرم  ریگارف  شوجدوخ و  یاـھتیلاعف  رد  ار  شخبماـھلا  رگلیھـست و  لـمکم و  تاـقلح  شقن  دـیاب  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروش  اـھنآ 

. دننزب رانک  اھنآ  هار  رس  زا  ار  عناوم  دنشاب و 

اپورا  / ١٣٩٣/١١/٠٣ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  هب  بالقنا  ربھر  مایپ 

! نازیزع ناناوج !

رگنناھج و ینادنمـشناد  زا  یدـنمهرھب  تصرف  امـش و  هب  ار  ناـھج  یاھهدـیدپ  اھدادـیور و  هب  زیمآتمکح  فرژ و  هاـگن  تصرف  اـھروشک ، یھاگـشناد  زکارم  رد  امـش  روضح 

. تخانش ردق  دیاب  ار  اھنیا  دشخبیم . هدنیآ  ناریا  هب  ار  سانشناھج 

رپ رصنع  مادک  و  دننزیم ؟ نماد  یسارھمالسا  هب  یبرغ  یاھتسایس  ارچ  هک  دیـشیدنیب  نیا  هب  هژیو  روطهب  هزورما  یربخیب . هک  تسا  شخبنایز  هزادنا  نامھ  هب  یگتفیرف 

؟ دزیگنایم رب  نآ  اب  یئورایور  هنوگهمھ  هب  ار  ربکتسم  یدعتم و  دنمزآ و  نارادمتردق  هک  تسا  ناریا  یهویش  هب  یسایس  مالسا  رد  تردق 

یربارب امـش  نوچ  یناناوج  دوجو  تورث  اب  روشک  یارب  یئهتخودنا  چـیھ  تروصنیا  رد  دـیزیمایب ؛ ینمادـکاپ  یراگزیھرپ و  اب  ار  ود  رھ  نیا  یزروهشیدـنا و  اب  ار  یزودـناشناد 

. درک دھاوخن 

نیوزق  / ١٣٩٣/١٢/١٣ رھش  هعمج  ماما  نیوزق و  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

یملع تاراختفا  روطق  رتفد  رب  یرگید  نیرفآراختفا  گرب  سدقم ، عافد  یاھلاس  رد  هچ  یبالقنا و  تازرابم  نارود  رد  هچ  نیوزق  فیرش  مدرم  دنمشزرا  یاھـشالت  اھتدھاجم و 

رد یرگید  دـنلب  یاھماگ  دوخ ، یعامتجا  یغیلبت و  یملع و  یاھتیلاعف  اـھیزیرهمانرب و  رد  یلاـعبانج  دوریم  راـظتنا  تسا . هدوزفا  دادعتـسا  رپ  یهقطنم  نآ  یـسایس  و 

. دیئامن یئامنھار  هنامیمص  هناردپ و  یمالسا ، بالقنا  یاھفدھ  تھج  رد  ار  هزیگنا  رپ  ناوج و  لسن  هژیوب  دیرادرب و  هار  نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هاگن هک  مھدیم  هجوت  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب  نم  تسا . راوگرزب  ماما  ماظن و  یاھفدھ  ماظن و  اب  ام  یاھناوج  ام و  مدرم  یھارمھ  ام  یاھتـصرف  نیرتگرزب  زا  یکی 

یتوص و یاھهناسر  یهلیسوهب  زورهنابـش  هک  دنتـسھ  ییاھناوج  نامھ  اھناوج  نیا  دنتـسھ ؛ اھناوج  هدمع  نمھب ، مودوتسیب  ای  سدق  زور  یاھییامیپھار  نیا  رد  دینک 

رابتعا کی  اب  و  هناسر ، اھدـص  یریوصت ، یتوص و  یاھهناسر  یایند  رد  یزاـجم . یاـیند  رد  اـیند ؛ رد  تسا  ییاـغوغ  دـنراد ؛ رارق  بیرخت  ناراـبمب  ریز  رد  یتنرتنیا ، یریوصت و 

فرصنم یمالسا  ماظن  زا  ار  اھنآ  دننکیم  یعس  یضعب  دننادرگرب ، نید  زا  ار  اھناوج  دننکیم  یعس  اھنآ  زا  یضعب  دنتسھ ؛ ام  یاھناوج  راکفا  نارابمب  لاح  رد  هناسر ، اھرازھ 

هب ار  اھنآ  دننکیم  یعـس  یـضعب  دنریگب ، دوخ  ثیبخ  یاھفدھ  تمدـخ  رد  ار  اھنآ  دـننکیم  یعـس  یـضعب  دـننک ، راداو  فالتخا  داجیا  هب  ار  اھنآ  دـننکیم  یعـس  یـضعب  دـننک ،

لاح رد  یتنرتنیا  یریوصت و  یتوص و  یاھهناسر  اھهاگتـسد و  نیمھ  یهلیـسوهب  ام و  یاھناوج  رـس  یور  رب  مئاد  روطهب  ناراـبمب  نیا  دـنھدب ؛ قوس  یگراـکیب  یراـگنلو و 

زاربا دـنھدیم و  راعـش  دـنیآیم و  نمھب  مودوتـسیب  زور  رد  روـشک  رـساترس  رد  اـھناوج  نـیمھ  زا  نوـیلیم  اـھهد  دـینیبیم  دـینکیم  هاـگن  امـش  لاـحنیعرد  تـسا ؛ ماـجنا 

. تسا یگرزب  رایسب  تصرف  نیا  تسین ، یکچوک  زیچ  نیا  دننکیم ؛ تدارا  زاربا  یمالسا  ماظن  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماما ، هب  تبسن  دننکیم و  تاساسحا 

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

یارب دنیـشنب  هک  دراد  ار  ییاناوت  نیا  دراد ، ار  تیفرظ  نیا  تلم  نیا  دراد . هقباـس  لاـس  نارازھ  تسا ؛ ینیرید  تلم  تسا ، ینھک  تلم  تسا ، یگرزب  تلم  کـی  نمی  تلم 

رایـسب هک  هدمآ ــ  شیپ  هنافـساتم  یبیل  رد  هک  ار  یلئاسم  دننک ، تسرد  لاجنج  دننک ، داجیا  تردق  الخ  دـندرک  یعـس  یناسک  هتبلا  دـنکب . نیعم  ار  تلود  فیلکت  شدوخ 

دنمهقالع و یاھناوج  نموم ، یاھناوج  دنتسناوتن . هناتخبشوخ  دنروایب ؛ دوجوهب  مھ ]  ] نمی رد  ار  عاضوا  نیمھ  دنتساوخیم  تسھ ــ  یبیل  رد  زورما  یرابتقر  دب و  تیعضو 

ناـشروج هـمھ  یفنح و  یدـیز و  یعفاـش و  ینـس و  هعیـش و  اـھنیا ؛ لـباقم  رد  دنتـسیاب  دنتــسناوت  مالــسلا ) هالــصلا و  هـیلع   ) نینموـملاریما ( ١٢) جاھنم هب  نیدـقتعم 

. تسا اھتلم  هب  قلعتم  یزوریپ  دش و  دنھاوخ  زوریپ  هللااشنا  نمشد و  یهمجھ  لباقم  رد  دناهداتسیا 

نانمس  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناتسا  دیھش  رازھ  هس  تشادگرزب  ىهرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

شرازگ و ىھاگآ و  ىیانـشآ و  ساسارب  تسا  نم  داقتعا  نیا  تسین ؛ رتمک  شنامیا  مزع و  تمھ و  ىیاـناوت و  ىهھد ۶٠  ناوج  زا  زورما  ناوج  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  هدـنب 

هکنیا هن  دوبن ، انعم  نیا  ىهھد ۶٠  رد  تسا . ىرکف  کانرطخ  ىاھدیدھت  ضرعم  رد  ام  روشک  ناوج  زورما  هک  دوشب  هجوت  نیا  هب  اھتنم  میراد  هدیقع  ار  نیا  نادیم ؛ ىهعلاطم 

زورما تسا ، دایز  اھرازبا  زورما  دوبن ؛ ردقنیا  رازبا  اما ] ، ] تشاد دھاوخ  دوجو  تسا و  هتـشاد  دوجو  هشیمھ  درادـن ، زورید  زورما و  ىهھد ۶٠ و  بیرخت ، ىهزیگنا  دوبن ، هزیگنا 

اھنیا هب  تسھ ؛ همھ  رایتخا  رد  زورما  تشادـن ؛ دوجو  زورنآ  دـھدب ، هعـسوت  ىعیـسو  لکـش  هب  دـناوتیم  ار  طلغ  رکف  کی  فرح و  کی  هک  دراد  دوجو  هک  ىطابترا  لـیاسو  نیا 

دینک هاگن  اھتنم  منکیمن  ىفن  ار  اھنیا  نم  تسا ؛ بوخ  اھنیا  بخ ؛ ىلیخ  دیدرک ، ار  تامادقا  نیا  هک  دینک  ضرف  هارمھ  نفلت  رد  هک  دـیدرک  هراشا  امـش  الاح  درک . هجوت  دـیاب 

رتمکحتـسم رکف  نیا  هب  ار  وا  ىگتـسباو  رتقیمع و  ار  وا  ىدنبیاپ  راثیا ، ىهلئـسم  اب  نامیا ، ىهلئـسم  اب  دنک  ریگرد  ار  ناوج  نیا  لد  دناوتیم  هک  تسا  ىزیچ  هچ  هک  دـینیبب 

. دنک ادیپ  تسد  نآ  هب  دناوتب  ناسنا  ىناسآهب  هک  تسین  ىزیچ  نیا  دینک ؛ هعلاطم  ار  نیا  دنک ،

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، مادـقا تئرج  دـنلب ، تمھ  ینید ، تریـصب  یناـمیا ، یهزیگنا  زا  راشرـس  روـشک ، تفرـشیپ  یارب  دنـشاب  یتردـقرپ  ناوزاـب  دـنناوتب  هک  دراد  زاـین  ییاـھناوج  هـب  روـشک  زورما 

نیا هک  ناگناگیب ، زا  یریگارف  زا  ضارعا  یانعم  هب  هن   - انغتسا حور  ندید ، ناشخرد  نشور و  ار  هدنیآ  یاھقفا  هدنیآ ، هب  دیما  میناوتیم ،» ام   » هکنیا هب  داقتعا  سفنهبدامتعا ،

لاقتنا زا  یهدافتـساوس  لیمحت و  یراذـگریثات ، زا  انغتـسا  یهیحور  دـندلب - رتشیب  ام  زا  هک  نارگید  شیپ  مینک  یدرگاـش  میرـضاح  مینکیمن ؛ میاهدرکن و  هیـصوت  زگرھ  اـم  ار 

زا تسرد  مھف  یهیحور  دشاب - هتشاد  دوجو  ناوج  رد  دیاب  انغتسا  یهیحور  نیا   - تسا جیار  انعم  نیا  تسا  یرابکتسا  تردق  یایند  هک  دنمـشناد  یایند  رد  زورما  هک  شناد 

هنیمز نیا  رد  ینـشور  تاـکن  دـیتاسا ، نیا  زورما  تاـنایب  رد  هک   - مینک یط  ار  هار  نیا  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  میھاوخیم  اـجک  میتـسھ و  اـجک  رد  اـم  هک  روشک  تیعقوـم 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا ار ، اھهیحور  نیا  میراد . زاین  ییاھهیحور  نینچکی  اب  ییاھناوج  هب  ام  یلم ؛ لالقتسا  ندرک  رادهشدخ  زواجت و  یزادناتسد ، ربارب  رد  ندوب  عطاق  تشاد - دوجو  اتقیقح 

هن شنم ، اب  شور ، اب  هتبلا  تسا ؛ نیا  داتسا  دنروایب ؛ دوجوهب  دننک و  قیرزت  دننک و  اقلا  روشک ، زومآملع  لیـصحت و  لوغـشم  ناوج  لسن  رد  دنناوتیم  اھداتـسا  ار  تازایتما 

اب ناشدوخ ، تاراھظا  اب  ناشدوخ ، راتفر  اب  ام  دیتاسا  تسا . یرگید  راک  کی  نیا  وجـشناد ؛ یارب  دنراذگب  قالخا  سالک  یملع ، دیتاسا  هک  منکیمن  هیـصوت  قالخا . سرد  اب 

قلخ دـنروایب و  دوجوهب  دـننک و  اقلا  زورما  ناوج  رد  دوخ ، یوجـشناد  رد  ار  تاریثات  نیا  دـنناوتیم  دـننکیم ، فلتخم  یاھهنیمز  رد  هک  ییاھهدـیقع  راھظا  اب  ناشدوخ ، شنم 

وا هدنامرف  داتـسا ، تسا ، مرن  گنج  ناوج  رـسفا  میدرک - ضرع  ام  هکنانچمھ   - ناوج نآ  رگا  تسا . انعم  نیا  هب  نیا  دنمرن ، گنج  ناھدنامرف  دیتاسا  میتفگ  ام  هکنیا  دـننک .

. تسا تروص  نیا  هب  یھدنامرف  نیا  تسا و 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، میھدب لیکشت  هاگشناد  رد  یقیـسوم  ترـسنک  ای  میربب  طلتخم  یودرا  هب  ییوجـشناد ، طیحم  هب  ندیـشخب  طاشن  یارب  نامدوخ  لایخ  هب  ار  اھوجـشناد  مییایب  ام  هکنیا 

تمـس هب  ار  اھنآ  دناشک ، دـیابن  هانگ  هب  ار  اھنآ  دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھهار  ییوجـشناد ، طاشن  ییوجـشناد و  شالت  ییوجـشناد و  کرحت  یارب  تسا . اھراک  نیرتطلغ  وزج 

اھراک نیا  هلب ، خزود . تمس  هب  هن  درب ، دیاب  تشھب  تمس  هب  ار  اھنآ  دناشک ؛ دیابن  دراد - رارصا  نآ  ظفح  رب  یزورما  نیدتم  ناوج  هناتخبـشوخ  هک   - اوقت یاھهدرپ  نتـسکش 

هاگشناد رد  یتکرح  کی  تقونآ ، ییوجـشناد  لکـشت  کی  یوس  زا  هک   - لبق لاس  یلیخ  ار  لکـشم  هیـضق و  نیا  یاھهناشن  هتبلا  هدنب  درادن . یھجو  الـصا  اھهاگـشناد  رد 

؛ دوشب هداد  اھراک  نیا  هزاجا  تسیابن  زورما  میدروخ ؛ ار  شبوچ  لاس  دنچ  میدروخ ؛ مھ  ار  شبوچ  دشن و  لابند  هنافساتم  نکل  مداد  مھ  رادشھ  مدید و  دوب - هتفرگ  ماجنا 

یهعماج یناریا و  یهعماج  نانمـشد  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھنیا  تسین . یھاوخیدازآ  یدازآ و  هب  لیم  یهناشن  اھراک  نیا  ماجنا  تسین ، یھاوخیدازآ  فـالخ  اـھنیا 

اھنارمچ رتکد  اھنیا  نیب  زا  دنوشب ، تسرد  اھیرایرھش  اھنیا  نیب  زا  دنراذگن  هکنیا  یارب  دننکیم  لابند  یناریا ، یوجشناد  صوصخ  نانمشد  یمالـسا و  ندمت  ناملـسم و 

دنیوگیم ام  یاھرامآ  رد  دیونشیم و  امـش  هک  ییاھهتـشر  نیا  تسین ، یاهتـسھ  یهلئـسم  مھ  طقف  دندرک . یگدنز  اوقت  اب  دندرک ، یگدنز  تراھط  اب  اھنآ  دنوشب ؛ تسرد 

یاـھناوج دـننیدتم ، یاـھناوج  اـھراک  نیا  ناورـشیپ  بلغا  میدروآ ، تـسد  هـب  ار  تفرـشیپ  نـیا  هـک  میروـشک  هد  وزج  میروـشک ، هـن  وزج  میروـشک ، تـشھ  وزج  اـیند  رد  اـم 

تـسد همھ  اـھنیا  دراد .] دوـجو   ] زورما هک  یقیقحت  رگید  یاھهتـشر  زا  یلیخ  رد  مھ  تسا ، روـجنیا  وناـن  رد  مھ  تـسا ، روـجنیا  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  مـھ  دـنایبالقنا ؛

ینید یمالسا و  شیارگ  یبالقنا و  شیارگ  زا  ار  اھهچب  ام  دنداد . ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نیا  هک  دنتـسھ  اھنیا  تسا ؛ یبالقنا  یاھهچب  نیدتم ، یاھهچب  نموم ، یاھهچب 

؛ دنـشاب ناشیاھتسدریز  بقارم  اھتنم  دنتـسھ  نم  دامتعا  دروم  مرتحم  ریزو  ود  رھ  هتبلا  تسا ؛ اھراک  نیرتطـلغ  نیا  طـلغ ؟ یاـھراک  نیا  اـب  مینک  رود  تیونعم  هب  لـیم  و 

. دریگیم ماجنا  دراد  راک  هچ  دننادب  دنشاب ؛ تسا ، اھنآ  تسد  یروجنیا  یاھراک  دیلک  هک  یناسک  بقارم  الماک 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ناشیـضعب رانک . دنراذگب  دنیوشب  لکب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  هک  دش  نیا  رب  یممـصم  یهعومجم  کی  یعـس  ماما ، تلحر  زا  دـعب  زا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  کی 

تـشم دـندرک و  یکیتکات  یاطخ  اـی  دـندرک  یدربھار  یاـطخ  کـی  اـجنیا  دـندز . فرح  دنتـشون ، هلاـقم  هماـنزور  رد  دـندرک . مھ  نـالعا  ار  نیمھ  لوا ، ناـمھ  دـندرک و  هابتـشا 

حیرـص اما  دـنراذگب  رانک  ار  اھنامرآ  اھیـضعب  دـنھاوخیم  دـنیوگیمن ، الاح  دـناهدش ، رتهتخپ  ـالاح  هتبلا  دـنراذگب . راـنک  لـکب ، ار  اـھنامرآ  دـنھاوخیم  هک  دـندرک  زاـب  ار  ناـشدوخ 

یزیچ نینچ  هک  دندزیمن  سدح  هک  مھ  ار  یناسک  بخ  نتفگ . دـندرک  انب  دـننکب  لمع  هکنیا  زا  لبق  ( ١٨) اھلقعیب تقونآ ، دننکیم . لمع  دنیوگب  هکنیا  یاج  هب  دـنیوگیمن ،

زا مھ  دندرک ، راک  جراخ  رد  مھ  دندرک ، راک  لخاد  رد  مھ  دـندرکن ؛ راک  لخاد  رد  مھ  طقف  دـندرک . راک  مھ  هفقویب  هدـش . عورـش  زور  نآ  زا  دـندرک . رادـیب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

رد ار  اھنامرآ  هکنیا  یارب  دندرک ، هدافتسا  یسایس  رصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یرنھ  رـصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یملع  رـصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یرکف  رـصنع 

لبق تسا . دح  هچ  رد  اھنآ  مغریلع  روشک  رد  اھنامرآ  تایح  طاشن و  هک  دینیبب  دینک ، هاگن  امـش  الاح  دنک . شومارف  لکب  ار  اھنامرآ  دیدج  لسن  ینعی  دـنربب ، نیب  زا  روشک 

لیکـشت اھناوج  زا  ینید  یونعم و  یبھذـم و  تاـسلج  نیرتشیب  هدـمآ ؛ دوجو  هب  یـشزرا  ناـناوج  یهلیـسوهب  اـم  یهتـسجرب  یملع  یاھتفرـشیپ  رتشیب  متفگ ، بورغ  زا 

ار بالقنا  هن  دندید ، ار  ماما  هن  دندید ، ار  گنج  هن  هک  ییاھناوج  نیا  دنیاھناوج ؛ بالقنا ، یمالسا و  یروھمج  هب  طوبرم  رھاظم  رد  یهدننکتکرش  رصانع  نیرتشیب  دوشیم ؛

یهبترم رد  یضعب  نم ، دنزرف  یهبترم  رد  دیتسھ و  نم  دنزرف  یاج  امش  زا  یضعب  بخ   - نم نازیزع  امش  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هدش . حیرـشت  ناشیارب  تسرد  هن  دندید ،

، بـالقنا تاـیئزج  بـالقنا ، لـئاسم  بـالقنا ، لوا  لـئاسم  ینعی  دوشیم . هتفگ  ـالاح  هک  ییاـھفرح  نیا  یهمھ  اـب  دـیرادن ، مھ  ربخ  ثداوح ، زا  یلیخ  زا  اھامـش  نم - یهون 

نیا مناوـخیم  نم  رازھ ؛ هد  رازھ ، جـنپ  رازھ ، هس  رازھ ، ود  ژاریت  اـب  نکل ] [ ؛ دوـشیم هتـشون  باـتک  هتبلا   - هدـشن مھ  حیرـشت  تـسرد  یتـح  سدـقم ، عاـفد  نارود  تاـیئزج 

ار اھنیا  اھتیعقاو ؛ زا  تسا  یکچوک  شخب  یلیخ  اھنیا ] - ] مناوخیم منکیم و  یھاگن  کی  مدوخ ، یارب  مراذگیم  تصرف  ار ؛ سدـقم  عافد  هب  طوبرم  لئاسم  هب  طوبرم  یاھباتک 

ینعی دراد . اھنامرآ  هب  شیارگ  روجنیا  درادـن ، مھ  یتسرد  عالطا  زیگناناـجیھ  شـشکرپ و  باذـج و  ناـشخرد و  رایـسب  تاـیعقاو  نیا  زا  هک  یناوج  تقونآ  دـینادیمن . اـمش 

یاھتیعقاو زا  یکی  نیا  هتفرگ . جوا  زورما  ات  ماما  تلحر  زا  دـعب  زا  اـھنامرآ  دورب ، نیب  زا  دوشب و  دوباـن  روشک  رد  اـھنامرآ  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  مشچ  یروک  هب  مغریلع و 

. تسا روشک 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، دنرادب هگن  هدامآ  ار  ناشدوخ  همھ  و  تسین . یدیدرت  چیھ  نیا  رد  تسا ؛ یمالـسا  یاھنامرآ  فادـھا و  تمـسهب  تکرح ، هک  دـننادب  روشک  رـساترس  رد  ام  نموم  یاھورین 

. دنـشاب راـکهبهدامآ  دـنھدیم - لیکـشت  مھ  ار  روشک  نیا  عطاـق  تیرثـکا  هللادـمحب  هک   - روشک رـساترس  رد  دـقتعم  لیـصا و  یاـھورین  نموم ، یاـھورین  دنـشاب ؛ هداـمآ  همھ 

یهدامآ مھ  دنـشاب ، یـسایس  راک  یهدامآ  مھ  دنـشاب ، یگنھرف  راک  یهدامآ  مھ  دنـشاب ، یداصتقا  راک  یهداـمآ  مھ  ینعی  تسین ؛ گـنج  یهداـمآ  یاـنعم  هب  راـکهبهدامآ 

زور بـش و  اـم  نانمـشد  هـک   - نانمـشد یاـھیریگتھج  نـیا  لـباقم  رد  میــشاب . هداـمآ  دـیاب  هـمھ  اـم  دنــشاب ، هداـمآ  دنــشاب ؛ فـلتخم  یاـھهصرع  اھنادـیم و  رد  روـضح 

هب نظوـس  اـم  تسا ، تسار  شاهدـعو  لاـعتم  یادـخ  تسا ؛ تسار  مھ  یھلا  یهدـعو  و  میـشاب . هداـمآ  همھ  میـسانشن و  زور  بش و  یتسیاـب  مھ  اـم  دنـسانشیمن -

؛ هدرک تنعل  لاعتم  یادـخ  میـشاب .] هتـشادن   ] یھلا یهدـعو  هب  نظوس  میربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  هک  مدرک  ضرع  اجنیا  نم  راـبکی  میـشاب .] هتـشاد  دـیابن   ] یھلا یهدـعو 

هتـشاد نظوس  ادخ  هب  هک  ار  یناسک  هدرک  تنعل  ادـخ  ینعی  ( ١) اریـصم تآس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئآد  مھیلع  وسلا  نظ  اـب  نینآـظلا 

نم نرـصنیل هللا  دیامرفیم : یتقو  تسا ؛ ادـخ  هب  نظ  نسح  نیا  نک ؛ رواب  ار  نیا  ( ٢ «،) مکرصنی اورـصنت هللا  نا   » هک دیوگیم  یتقو  هک  تسا  نیا  ادخ  هب  نظ  نسح  دنـشاب .

نیا رد  یدـیدرت  درک و  دـھاوخ  ترـصن  لاعتم  یادـخ  هک  مینادـب  تسا - نیمھ  ادـخ  ترـصن  یانعم   - تسا یھلا  نید  ترـصن  ام  تین  اـتقیقح  رگا  مینک . رواـب  ار  نیا  ( ٣ ،) هرصنی

. دش دھاوخ  لزان  هللااشنا  ام  یاھلد  رب  میدرک  ضرع  هک  یاهنیکس  نآ  تقونآ  درک ، تکرح  هیحور  نیا  اب  ناسنا  یتقو  میشاب ؛ هتشادن  هنیمز 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تریصب اب  هاگآ و  مھ  هللادمحب ، هک  ام  یهدنلاب  ناوج  لسن  نیا  هک  تسا  نیا  متـسھ ، نآ  نارگن  هدنب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دننکن ؛ شومارف  ار  تارطاخ  نیا  دیاب  ام  یاھناوج 

نیا دربب ؛ دای  زا  ار  رـصاعم  نارود  گرزب  یاـھتربع  نیا  ار ، مھم  ثداوح  نیا  جـیردتب  تسا ، یبـالقنا  تسا ، نادـیم  طـسو  تسا ، راـکهب  هداـمآ  تسا ، هزیگنا  یاراد  مھ  تسا ،

رـساترس رد  ام  یاھناوج  رگا  دوشب . فیعـض  دـیابن  تلم  کی  یخیرات  یهظفاـح  دوشب ؛ هنھک  دـیابن  ثداوح  نیا  تسا ؛ لوئـسم  یاھهاگتـسد  یراـکمک  تسا ، اـم  یراـکمک 

تـسرد ار  ثداوح  نیا  دیاب  اھناوج  دش . دنھاوخ  هابتـشا  راچد  هدنیآ  تخانـش  رد  ناشروشک و  تخانـش  رد  دـننکن ، یبایقمع  دـننکن ، لیلحت  دـننادن ، ار  ثداوح  نیا  روشک 

. دنمھفب اھناوج  دیاب  ار  اھنیا  دوب ؛ یسک  هچ  داتفا ، قافتا  هچ  دش ، هچ  هک  دننادب  دنسانشب و 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 18 
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، دـنروایب راب  یلاباال  ار  اـم  ناوج  هک  تسا  نیا  نانمـشد  یعـس  اـھناوج . رد  صوصخب  مدرم ؛ رد  تسا  یرگیبـالقنا  یهیحور  ظـفح  ینورد ، تیوقت  یاـھهار  نیرتمھم  زا  یکی 

ظفح دیاب  ار  یرگیبالقنا  یهیحور  ناوج ، داتـسیا . دـیاب  نیا  یولج  دـنربب ؛ نیب  زا  دنـشکب و  وا  رد  ار  یرگیبالقنا  هسامح و  یهیحور  دـنروایب ، راب  توافتیب  بالقنا  هب  تبـسن 

لاثما یطارفا و  مسا  هب  دنبوکن  ناگدنـسیون  ناگدنیوگ و  زا  یخرب  ار  یبالقنا  یھللابزح و  یاھناوج  همھنیا  دنرادب ؛ یمارگ  ار  یبالقنا  یاھناوج  روشک  نیلوئـسم  و  دـنک .

تـسا هیحور  نیا  دنکیم ؛ عافد  روشک  زا  دنکیم ، ظفح  ار  روشک  هک  تسا  هیحور  نیا  درک ؛ قیوشت  یرگیبالقنا  یهیحور  هب  دـیاب  تشاد ، یمارگ  دـیاب  ار  یبالقنا  ناوج  اھنیا .

. دسریم روشک  داد  هب  رطخ  ماگنھ  رد  هک 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  اھنیا  اھناوج ؛ رد  صوصخب  همھ  رد  یرگیبالقنا  یهیحور  ظفح  و  نوزفازور ، هتفرـشیپ و  ملع  مواـقم ، یوق و  داـصتقا  تسا : اـھنیا  یلم  رادـتقا  یـساسا  لـماع  هس 

. دش دھاوخ  سویام  نمشد  تقونآ  دنک ؛ ظفح  ار  روشک  دناوتیم 

ىرایتخب  / ٠٧/١٣/١٣٩۴ لاحمراھچ و  ناتسا  یادھش  هرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

عالطا نکل  دـینکیم  لوبق  نم  زا  اتدـعاق  میوگیم ، مراد  نم  هک  الاح  امـش  ینعی  هدـشن ؛ مالعا  یـسایس  یداقتعا و  یگنھرف و  یهبناـجهمھ  یهلمح  کـی  اـب  میھجاوم  اـم 

یـسایس رکـشل  نمـشد و  یگنھرف  رکـشل  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچ  منیبیم  مراد  نم  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچنآ  زا  مراد  عالطا  هدـنب  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچنآ  زا  دـیرادن 

تیوـقت اـم ، یـسایس  تاداـقتعا  ندرک  تسـس  اـم ، ینید  تاداـقتعا  ندرک  تسـس  یارب  اـم  هب  دـناهدرک  هلمح  هدوـب ، نکمم  ناـشیارب  هـک  ییاـھرازبا  یهـمھ  اـب  نمـشد 

ییاھراک اھنیا  لباقم  رد  بخ ، دننکیم . راک  دـنراد  ناشدوخ ؛ دـصاقم  یارب  فلتخم  حوطـس  رد  راذـگرثا  لاعف و  یاھناوج  صوصخب  اھناوج  بذـج  روشک ، لخاد  رد  اھییاضران 

زا یکی  دوشب . راـک  روشک  رد  دـیاب  اـھنیا  زا  شیب  نکل  دـنھدیم  ماـجنا  دـنراد  یبوخ  یاـھراک  دـھعتاب  نالوئـسم  نموم ، ناـمدرم  یھللابزح ، یاـھهچب  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد 

باستحا  ادـخ ، یارب  ربص  موھفم  دیھـش ، یهداوناخ  موھفم  دیھـش ، موھفم  تداھـش ، موھفم  داھج ، موھفم  لثم  شزرااب  میھافم  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھم ، یاھملق 

. دنامب هدنز  دیاب 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا و تیعمج  میظع  هوبنا  لباقم  رد  دنتیلقا ؛ دـندودعم ، هتبلا  هک  تسا ]  ] شیدنالھـس اضعب  لایخیب و  اضعب  یاھمدآ  دوجو  رطاخهب  هنافـساتم  روشک  ینونک  لکـشم 

تیلاعف زا  یمھم  لصف  کی  زورما  دـنکیم . کمک  اـھنیا  هب  مھ  نمـشد  دـننکیم ! رارکت  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم ، دنـسیونیم ، دـنلاعف : اـما  دنتـسین  یزیچ  روشک  ریـصب  هاـگآ و 

راکفا دنھدب و  رییغت  ار  نیلوئـسم  تابـساحم  هک  تسا  نیمھ  دـننکیم - دـنراد  راکهچ  هک  تسھ  ام  ساوح  میراد و  عالطا  اھنآ  زا  ام  هتبلا  هک   - یمالـسا یروھمج  نانمـشد 

یلـصا جامآ  تسا . روشک  حلاصم  هب  طوبرم  هک  ییاھهدیا  هچ  ینید ، راکفا  هچ  یبالقنا ، راکفا  هچ  دـنزادنیب ؛] اج   ] ام یاھناوج  نھذ  رد  ار  اھنیا  دـننکب و  یراکتسد  ار  مدرم 

دنرادیب و ام  حلـسم  یاھورین  مھ  دـنرادیب ، ام  یاھهاگـشناد  مھ  دـنرادیب ؛ دـمحلا  دنـشاب . رادـیب  دـیاب  یلیخ  روشک  یاھناوج  یتیعـضو ، نینچ  رد  دنتـسھ ؛ اھناوج  مھ 

امـش هب  نم  باطخ  مرادـن . یاینارگن  چـیھ  تھج  نیا  زا  هدـنب  دـنراک ؛ یاپ  هللادـمحب  یماـظتنا - یورین  مھ  جیـسب ، مھ  هاپـس ، مھ  شترا ، مھ   - اـم یماـظن  یاـھنامزاس 

ار ناتدوخ  راک  تیمھا  هک  تسا  نومـضم  نیا  دـیتسھ ، لاعف  میھـس و  ایرد  تینما  ینعی  روشک ، مھم  لئاسم  زا  یکی  رد  هللادـمحب  هک  بالقنا  یاھناوج  بـالقنا ، یاـھهچب 

و تسا ؛ هتفرگ  رارق  رفک  لباقم  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  نامیا  یهمھ  زورما ، تفرگ ، رارق  رفک  لباقم  رد  نامیا  یهمھ  هلھابم  رد  هک  روطنامھ  دینادب . دیمھفب و  زورما 

رادتقا اب  ناریا  تلم  یھلا  یهوقولوح  هب  یھلا و  لضف  هب  دنک ، جراخ  نادـیم  زا  ار  نمـشد  تسناوت  شاهداوناخ  مرکا و  ربمغیپ  یونعم  رادـتقا  افـص و  تیونعم و  هک  روطنامھ 

. درک دھاوخ  جراخ  نادیم  زا  ار  نمشد  دوخ  تیونعم  اب  دوخ و 

١٣٩۴/٠٧/٢٢ /  « ادرف ناگبخن   » یلم شیامھ  نیمھن  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دنبیاپ بالقنا ، هب  دھعتم  دنتسھ  یرصانع  تسا . اھهاگـشناد  رد  یبالقنا  نیدتم و  رـصانع  اب  یهلباقم  دننک ، هجوت  نآ  هب  مرتحم  یارزو  دیاب  اعقاو  هک  ییاھرادشھ  زا  یکی 

تـسا نکمم  درادـن ؛ مھ  یلاکـشا  تسھ ، یفلتخم  قیالـس  اھوجـشناد  دوخ  نیب  الاح   - نیلوئـسم زا  اھنیا  اب  یناسک  ینید ، رھاوظ  ینید و  لئاسم  هب  دـنبیاپ  بـالقنا ،

هک یرتخد  ای  یرـسپ  اب  یناوج ، نینچ  کی  اب  یرـصنع ، نینچ  کـی  اـب  ناریدـم ، دـیتاسا ، فرط  زا  تسا - هاگـشناد  طـیحم  درادـن ؛ یتیمھا  دوشب ، ناـشنیب  مھ  ییوگموگب 

. دنوشب قیوشت  نموم  رصانع  دیاب  تسین ؛ لوبق  لباق  نیا  دنک ، هلباقم  تسا ، دنبیاپ  دھعتم و 

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

یگنھرف راک  دنک . نیمات  ار  اھنیا  هک  تسا  یزیچ  یگنھرف  راک  یبالقنا ؛ بوخ - قالخا  اب   - قلختم نموم ، دنک  تیبرت  یدارفا  هک  دشاب  یروجنیا  هاگشناد  یگنھرف  راک  دیاب 

رارق دوخ  یگدنز  لوصا  وزج  یتسیاب  ار  بالقنا  نیا  ینابم  دوب ؛ دنباپ  دیاب  بالقنا  نیا  هب  هدرک ، بالقنا  روشک  نیا  دروایب . راب  یبالقنا  ار  ام  ناوج  هک  تسا  یزیچ  نآ  تسرد 

ناوج نیا  یسایس . ینید و  قمع  تریصب و  یاراد  ماظن ، رادتسود  دشاب - هتشاد  تسود  اعقاو  ار  شروشک   - روشک رادتسود  اھنامرآ ، هب  دقتعم  میورب ؛ شیپ  میناوتب  ات  داد 

نیا رد  اھیلیخ  یـسایس . لئاسم  یاھهنیمز  رد  دـنکن  هابتـشا  ای  دزغلن ، شیاپ  یکچوک  یهھبـش  رھ  هب  ات  دـشاب  هتـشاد  قمع  یـسایس  هاگن  ینید و  هاگن  رد  یتسیاب 

: دیوگیم یرفن  کی  هک  ینیبیم  یتقو  امـش  بخ ، تریـصب . ندوب  مک  رطاخهب  دندیزغل  اما ]  ] دندوبن یدب  یاھمدآ  دندیزغل ؛ داتفا  قافتا  لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  هک  یثداوح 

ات یھدب ، ماظن  ظفح  یارب  ماظن و  یارب  یدـش  رـضاح  ار  تناج  هک  امـش  یماظن ، هب  دـقتعم  هک  امـش  ینک ؟ راکهچ  دـیاب  تسا » هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناھب  تاباختنا  »

تیبرت یدارفا  دیاب ] . ] تسا مزال  یهظحل  رد  هفیظو  هب  ندشن  تفتلم  تسا ؛ تریـصب  ندوبن  نیا ، ینک ؟ راکهچ  دـیاب  دـنھدیم ، راعـش  یروجنیا  دـنراد  یاهدـع  کی  ینیبیم 

یاج روشک ؛ یهدنیآ  هب  دنـشاب  راودیما  دیاب  دنوشب ، دـیابن  سویام  تسا ؛ ررـض  نیرتگرزب  سای  هک  دـناهتفگ  تسرد  دـیما . زا  راشرـس  هزیگنا ، اب  سفنهبدامتعا ، اب  دـنوشب 

! تیفرظ همھنیا  تسین ؛ سای  یاج  تسھ ؛ مھ  دیما 

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

هب دـیاب  یگنھرف ، راک  رد  دوشیم  تیبرت  هک  یناوج  یداـصتقا ؛ لالقتـسا  یگنھرف ، لالقتـسا  یـسایس ، لالقتـسا  یرکف ، لالقتـسا  لالقتـسا ؛ هب  دـقتعم  یدارفا ] تیبرت  ]

نیا یگنھرف  راک  هیحور . شوخ  نیبشوخ ، یمالسا ، گنھرف  هب  نموم  ماظن ، بالقنا و  ینابم  هب  نموم  شروشک ؛ لالقتـسا  هب  دشاب  هتـشاد  داقتعا  هملک  یعقاو  یانعم 

. دھاوخیم یزیرهمانرب  نیا  تسا . یتخس  راک  یلیخ  تسین ؛ یناسآ  راک  نیا  بخ ، تسا .

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

ساسحا یاراد  یهزیگنااب  یهیحورشوخ  یبالقنا  نموم  ناوج  تسد  دتفیب  اضف  دینک  یراک  دھدیمن . ناشن  ار  اھنیا  دسریم ، اھهاگشناد  زا  یـضعب  زا  نم  هب  هک  ییاھربخ 

ار لوا  فرح  مالـسا  هب  بالقنا و  هب  نامیا  زا  راشرـس  نموم و  یاـھهعومجم  نیا  هک  دـینک  یراـک  تسا : نیا  امـش  یاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی  نیدـتم . سفنهبتزع و 

. تسا امش  فیاظو  وزج  نیا  دشاب ؛ اھنیا  تسد  بلاغ  یاضف  دننزب ؛

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

؛ مدنمهقالع رایـسب  مھ  مدقتعم ، هاگـشناد  هب  مھ  زابرید  زا  نم  مدنمهقالع ؛ هاگـشناد  هب  هدـنب  زیزع ! یاھیھاگـشناد  نم ، زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 19 
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یهیحور اب  یبالقنا ، یهیحور  اب  نآ  داتـسا  نآ ، یوجـشناد  هک  میـشاب  هتـشاد  یھاگـشناد  ام  هکنیا  زا  تسا ؛ اھهئطوت  نیرتگرزب  جاـمآ  زورما  وجـشناد  هاگـشناد و  دـینادب 

یبالقنا یاھراعـش  دربب ، الاب  ار  ملع  مچرپ  دربب ، شیپ  ار  روشک  دورب ، شیپ  دنزب ، مھ  هب  دناهدرک  تسرد  شیارب  اھنمـشد  هک  ار  زمرق  یاھطخ  دوشب ، نادـیم  دراو  یمجاھت 

لکـش نآ  دننکیم .] یزیرهمانرب  ار   ] هدنیآ یهطلـس  هار  نانمـشد  دننکیم . جرخ  اھلوپ  دننکیم ؛ یزیرهمانرب  دنراد  دـتفین ، قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دـنراد ؛ تشحو  دـنک  گنررپ  ار 

دنتـسھ شلابند  تسا و  مزال  هک  یزیچ  نآ  هدش ؛ هنھک  شاویشاوی  الاح  ون ،» رامعتـسا   » دـنتفگیم نآ  هب  هک  مھ  یزیچ  نآ  تسین ؛ یلمع  رگید  زورما  یمیدـق ، رامعتـسا 

یارب دنراد  دننکیم ، یراذگهیامرس  نیا  یارب  دنراد  دنک ؛ هدروآرب  ار  اھنآ  فادھا  هک  دوشب  یروج  روشک  کی  رد  هبخن  دنمشوھ و  لاعف و  رـصانع  نورد  رد  تارکفت  هک  تسا  نیا 

. درک هجوت  دیاب  اھهغدغد  نیا  هب  دننکیم . جرخ  لوپ  نیا 

زورما اما  میتشاد  مھ  سدـقم  عاـفد  نارود  رد  دـندوب ، مھ  اـھلبق  میراد ؛ دـنمهقالع  یبـالقنا ، نموم ، داتـسا  نارازھ  اـم  هناتخبـشوخ  میراد ؛]  ] مھ یبوخ  یـشزرا  دـیتاسا 

اھراک نیا  زا  میناوتب  هک  دھدب  قیفوت  ام  هب  امـش و  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  درک . ینادردق  دـیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ یبالقنا  نموم و  دـیتاسا  ام  هللادـمحب  زور  نآ  ربارب  نیدـنچ 

. میھدب ماجنا 

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

نیا تسا ، دب  ود  رھ  طیرفت - طارفا و  فرط   - یوردنک یوردنت و  هلب ، بخ  اھوردنت ؛» اھوردنت ،  » دننکیم رارکت  مادم  روطنیمھ  هک  تسا  هدـش  ادـیپ  یـضعب  رد  مھ  یتداع  کی 

. دراد مزال  نییبت  تسین ، نیب  لئاسم  وزج  تسین ، ینـشور  حضاو و  یلیخ  یاھزیچ  تسا ، مادـک  هنایم  طخ  تسیچ ، یوردـنک  تسیچ ، یوردـنت  هکنیا ]  ] اما تسا  مولعم 

یھللابزح و نایرج  یوردـنت ، دـنیوگیم  یتقو  یـضعب  هک  ممھفیم  نم  دـنکیم ، هاگن  مدآ  مھ  ار  نوگانوگ  تاعوبطم  اھهمانزور و  نیا  دـیآیم ؛ ربخ  دایز  یلیخ  اـم  یارب  نوچ 

اب دوجو ، یهمھ  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  یوردـنت ؛ هب  دـینکن  مھتم  ار  یھللابزح  ناناوج  ار ، یبالقنا  نایرج  ار ، نموم  ناـیرج  هن ، تسا ؛ ناـشرظن  دروم  نموم 

اھنیمھ دـشاب ، حرطم  نداد  نوخ  نداد و  ناج  یهلئـسم  دـشاب ، مزال  یلم  تیوھ  زا  عافد  دـشاب ، مزال  اھزرم  زا  عاـفد  هک  مھ  ییاـجنآ  دنرـضاح ، نادـیم  رد  صـالخا  یهمھ 

یهیـضق لثم  دنـشکب ، طسو ]  ] ار اھیھللابزح  یاپ  اروف  دشابن ، دییات  لوبق و  دروم  هک  دوشب  عقاو  یاهیـضق  کی  ییاج  کی  هکنیا  فرـص  هب  دنیآیم . نادیم  هب  هک  دنتـسھ 

 - دـنایبالقنا مھ  هک  ار  یبالقنا  یاھناوج  ار ، نموم  تعامج  تسا ؛ یطلغ  راک  دـشاب  هدرک  یـسکرھ  دوب و  یطلغ  راک  دوب ، یدـب  رایـسب  راک  هتبلا  هک  ناتـسبرع  تراـفس 

، تسا رتشیب  یلیخ  اھرتگرزب  زا  یـضعب  زا  مھ  ناشلقعت  ناشمھف و  ناشلقع و  تاقوا  یلیخ  مھ  مراد - سنا  کیدزن  رود و  زا  یدایز و  دودـح  ات  اھناوج  نیا  اـب  هدـنب  نوچ 

رد هیـضق  نالف  هک  مینک  فیعـضت  ام  هناھب  نیا  هب  دنمالـسا ، کاچهنیـس  دنبالقنا ، کاچهنیـس  دنھدیم و  صیخـشت  ار  لئاسم  بوخ  دـننکیم ، لیلحت  بوخ  دـنمھفیم ، بوخ 

چیھ الـصا  دمآ ؛ مدب  هدنب  داتفا ، قافتا  نآ  شیپ ، لاس  دنچ  هک  مھ  سیلگنا  ترافـس  رد  چیھ ، هک  ناتـسبرع  ترافـس  هلب ، هدوب ! یدب  قافتا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  اجنالف 

هکنیا یارب  دـنھدن  رارق  هناھب  ار  نیا  تسا ؛ همھ  ررـض  هب  مالـسا و  ررـض  هب  روشک و  ررـض  هب  تسا ، یدـب  رایـسب  تایلمع  تایلمع  نیا  تایلمع ؛ روجنیا  تسین  لوبق  لـباق 

نھدب رارق  مجاھت  دروم  ار  ام  یبالقنا  یاھناوج 

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

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

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

. تسا هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  نامھ  نیا  تسا ؛ جالع 

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

هب هدنب  تسا ؛ مھم  رایسب  نم  رظن  هب  یگنھرف  لئاسم  هک  دینادیم  منکب . ضرع  یگنھرف  لئاسم  باب  رد  مھ ]  ] هملک کی  طقف  مدرک ؛ ضرع  ار  یتمواقم  داصتقا  ثحب  نم 

نیمھ رد  هک  دوب  شلبق  لاس  ای  دوب  هتـشذگ  لاس  مرظن  هب  هک  تسا  یبلطم  نامھ  منکب ، ضرع  مھاوخیم  زورما  هچنآ  مھدـیم و  یداـیز  رایـسب  تیمھا  یگنھرف  لـئاسم 

یمدرم شوجدوخ  یهعومجم  نارازھ  روشک  رـساترس  رد  نالا  هک   - دـننکیم یگنھرف  راـک  هک  یمدرم  شوجدوخ  یاـھهعومجم  نیا  هک  ( ٩) مدرک ضرع  لاـس  لوا  یهسلج 

دیاب یتلود  یاھهاگتـسد  دننک ؛ ادیپ  هعـسوت  دیاب  زورهبزور  دننکیم - یگنھرف  راک  دننکیم و  شالت  ناشدوخ  دننکیم ، رکف  ناشدوخ  دـننکیم ، راک  ناشدوخ  دـنراد  هک  تسھ 

ماظن هن  ار ، بالقنا  هن  دنراد ، لوبق  ار  مالـسا  هن  هک  یناسک  یور  هب  ار  دوخ  شوغآ  هکنیا  یاج  هب  دنگنھرف ، هب  طوبرم  هک  ییاھنآ  یتلود ، یاھهاگتـسد  دننک . کمک  اھنیا  هب 

یھللابزح یاھهچب  یور  هب  یبالقنا ، یاھهچب  یور  هب  نموم ، یاھناوج  یور  هب  اھناملسمهچب ، یور  هب  ار  دوخ  شوغآ  دننک ،] زاب   ] ار یمالسا  یاھـشزرا  هن  ار ، یمالـسا 

راک دـننک ، شالت  دـنناوتیم  ام  یبالقنا  ناناوج  اھهنیمز  یهمھ  رد  دریگیم . ماجنا  دراد  یـشزرااب  یگنھرف  یاھراک  دـننکیم ؛ راک  دـنراد  دـننک و  راک  دـنناوتیم  اھنیا  دـننک ؛ زاـب 

ادخ هب  لکوت  ادخ و  هب  نامیا  اب  رگا  امش  دیشاب ، نادیم  رد  رگا  امـش  دینادب  تسا ؛ امـش  لام  مھ  زورما  تسا ، امـش  لام  ادرف  تسا ، امـش  لام  روشک  زیزع ! ناناوج  دننک .

. دننکب دنناوتیمن  یطلغ  چیھ  اکیرمآ  زا  رتگرزب  اکیرمآ و  دیشاب ، هتشاد  دوخ  هب  رواب  رگا  امش  دینک ، تکرح 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شرتسگ ار  اھنمجنا  میوگیمن  دیھدب ؛ شرتسگ  تیمک  ظاحل  زا  دیناوتیم  هچرھ  الوا  ار  دوخ  بطاخم  ناوج و  هک  دشاب  نیا  شـشالت  هیداحتا  دشاب ، نیا  ناتـشالت  دـیاب  امش 

، دشاب دھاوخن  دشابن و  مھ  اھنمجنا  وزج  امـش  لباقم  فرط  تسا  نکمم  دـیھدب . شرتسگ  ار  لاسمھ  یاھناوج  یور  رب  اھنمجنا  یراذـگرثا  غیلبت و  یهریاد  هکلب ]  ] دـیھدب

نیمھ زا  دشاب  ترابع  رثا  نآ  و  دنـشاب ، راذگرثا  اھنآ  یور  دننک و  ادیپ  ار  نابطاخم  زا  یعیـسو  حطـس  دننک ، ادیپ  یرایـسب  نابطاخم  هک  دننک  یراک  اھنمجنا  اما  درادـن  یبیع 

اکیرمآ هک  یروجنآ  هن  دنکیم ؛ فیرعت  یمالسا  یروھمج  هکنانچنآ  دبلطیم ، یمالسا  یروھمج  هکنانچنآ  یمالسا ، ناوج  تیـصخش  تیوھ و  لیکـشت  ینعی  میتفگ ، هک 

. دینک لابند  دیاب  ار  راک  نیا  تسا ؛ هفیظو  نیا  دنکیم . فیرعت  یتسینویھص  رادهیامرس  و 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، طاشناب راودیما ، رادافو ، نموم ، ناوج  هب  ام  دراد . مربم  جایتحا  میراد  روشک  رد  ام  زورما  هک  ییوجشناد  زومآشناد و  اھنویلیم  نیا  هب  روشک  دراد ؛ جایتحا  امـش  هب  روشک 

لاس نیا ٣٧  رد  نمشد  تسا و  هتشذگ  یمالسا  یروھمج  رمع  زا  لاس  هک ٣٧  تسا  تسرد  دراد . جایتحا  روشک  یهدنیآ  دراد ، جایتحا  روشک  میراد ، جایتحا  راکتبااب  لاعف ،

هاجنپ مییوگیم  ام  هک  روطنیمھ  دنراد . تدمزارد  یاھهمانرب  درمش ؛» هراچیب  ریقح و  ناوتن  نمشد   » اما تسا  تسرد  نیا  دنکب ؛ هتسناوتن  یطلغ  چیھ  اھـشالت  یهمھ  اب 

رکف هدـنیآ  لاـس  هاـجنپ  یارب  اـم  ینعی  تسا - نیا  یملع  یهنیمز  رد  رگید  لاـس  هاـجنپ  یارب  اـم  یهماـنرب  هک  متفگ ، نیا  زا  لـبق  لاـس  راـھچ  هـس  نـم  ـالثم ]  -] رگید لاـس 

موادت دنامن ، روصحم  دنامن ، رـصحنم  ناریا  رد  تکرح  نیا  هک   - ار تکرح  نیا  موادت  هک  تسا  رکف  رد  تسا ، ددصرد  مھ  وا  دـنکیم ؛ رکف  هدـنیآ  لاس  هاجنپ  یارب  مھ  وا  مینکیم ،

امش لام  ادرف  اھناوج ؛ امش  امش ؛ دراذگن ؟ دیاب  یـسک  هچ  میراذگن ؛ یتسیاب  ام  دنکـشب ؛ مھرد  درک - ادیپ  شرتسگ  فلتخم  یاھلکـش  هب  فلتخم و  یاھاج  رد  درک و  ادیپ 

امش رد  ار  یبالقنا  ینید و  تیوھ  نآ  یتسیاب  هاگشناد  رد  روضح  هاگـشناد ، دیوریم  امـش  ادرف  دینامب . مدقتباث  مھ  دیزاسب ، هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  ناتدوخ  مھ  تسا .

تیوھ نیا  دیاب  هن ، دنوشیم ! رگید  روج  کی  هاگشناد  دنتفر  یتقو  دنتسھ ، روج  کی  هاگشناد  هب  نتفر  زا  لبق  ات  دنایروجنیا ؛ اھیـضعب  دنک . فیعـضت  هکنیا  هن  دنک ، تیوقت 

. تسا یبالقنا  تلم  نیمھ  هب  قلعتم  تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هاگشناد  تسا ؛ مالسا  هب  قلعتم  مھ  هاگشناد  تسا ؛ یمالسا  هاگشناد  مھ ، هاگشناد  دنک . ادیپ  تیوقت 

. تسا مھم  یلیخ  مدق  تابث  نیا  دینک . ادیپ  مدق  تابث  دنک ؛ ادیپ  موادت  تیوھ ] نیا  ]

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 20 
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هک دنتـسھ  ییاھناوج  تشم  کی  الاح  هک  مشاب  هتـشادن  ربخ  هدنب  هکنیا  هن  تسا ؛ شخبدـیما  ام  روشک  رد  یناوج  طیحم  تسا ؛ شخبدـیما  ام  روشک  ناوج  نم ! نازیزع 

یرازگـساپس لاعتم  یادخ  زا  روشک ، یناوج  طیحم  هب  منکیم  هاگن  هکیتقو  عمجرـس  اما  مراد  عالطا  هدنب  مھ  ار  اھنآ  ارچ ، دننکیم ؛ یدـب  یاھراک  دـنوریم ، یطلغ  یاھهار 

، دـننیدتم دـننموم ، هک  میراد  ناوج  گرزب  یهعومجم  کی  ام  اھناوج ، یور  زکرمت  ینمـشد و  عیـسو  یهھبج  نیا  اب  هزیگنا ، همھ  نیا  اب  فارحنا ، لماوع  همھ  نیا  اـب  منکیم .

یاهدع دننآرق ، لھا  یاهدـع  تسا . یگرزب  زیچ  یلیخ  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  نیا  تسین ؛ یمک  زیچ  نیا  دـنتیونعم ؛ هب  قشع  روش و  لھا  دنلـسوت ، لھا  دـنایبالقنا ،

؛ تسا شزرا  اب  یلیخ  تسا ، تمظع  اب  یلیخ  نیا  دـنبالقنا . رھاظم  رد  بالقنا و  یاھنادـیم  رد  یگداتـسیا  لھا  یاهدـع  دـننیعبرا ، یورهدایپ  لھا  یاهدـع  دـنفاکتعا ، لـھا 

. تسا فلاخم  اھنیا  یهمھ  اب  نمشد 

اھراب نم  ار  نیا  هدروخ ، تسکش  الاح  ات  دینادب . ار  نیا  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  هدروخ ؛ تسکش  هک  الاح  ات  یمالسا  یروھمج  ماظن  نمشد  منکب ، ضرع  امـش  هب  و 

بالقنا نیا  یتقو  هک  تسا  نیا  شلیلد  تسین . یمھبم  مھف و  لباق  ریغ  یهدیچیپ  لالدتسا  کی  شلالدتـسا  تسا ، حضاو  تسا ؛ همھ  مشچ  یولج  مھ  شلیلد  ماهتفگ ،

ماظن نیا  هتـشذگ ، لاس   ٣٧ دنک . دشر  دنراذگن  هکنیا  لقادح  دنربب ؛ نیب  زا  ار  ماظن  نیا  دـنتفرگ  میمـصت  لوا  زور  زا  اھنیا  دـش ، لیکـشت  یمالـسا  ماظن  یتقو  دـمآ ، دوجو  هب 

. دنکب هتسناوتن  یطلغ  چیھ  مھ  نمشد  هدرک ، ادیپ  راب  گرب و  هدش ، روانت  تخرد  نیا  هدش ، رتیوق  زورهبزور  هدرک ، دشر  زورهبزور 

دنتسناوت راک  هچ  دندرک ؛ هچ  نیطسلف  نانبل و  رد  نموم  زرابم  ناناوج  هیلع  دینیبب  امـش  مالـسا  یایند  رد  تسین ؛ مھ  اجنیا  صوصخم  دنکب . یراک  هتـسناوتن  الاح  ات  سپ 

یایند رد  ار  دوخ  دیـشر  یهرکیپ  هللابزح  لاحنیعرد  دندروآ . لمع  هب  ار  اھدیدھت  دندرک ، دیدھت  دندرک ، یلمع  یغیلبت و  تیلاعف  اھنیا  ردـقچ  نانبل  رد  هللابزح  هیلع  دـننکب ؟

هچ کرد ! هب  بخ  دنکب . موکحم  الثم  ار  هللابزح  یتفن ، رالد  لوپ و  اب  هینایب ، نالف  رد  کوپ ، یلاخ  وت  دساف  یهتـسباو  تلود  نالف  هک  مریگ  الاح  دھدیم . ناشن  دراد  مالـسا 

یایند راختفا  یهیام  نانبل  رد  هللابزح  هورگ  هللابزح و  یاھناوج  تسا . مالـسا  یایند  راختفا  یهیام  هللابزح  دـشخردیم . دراد  یدیـشروخ  لثم  اجنآ  هللابزح  دراد . تیمھا 

هب اھنیا  هک  یتسکـش  زا  لبق  دـنداد . تسکـش  ار  لیئارـسا  اھنیا  دـنھدب ؛ ماجنا  دنتـسناوتن  گنج  هس  ود  رد  یبرع  روشک  هس  یاھـشترا  هک  دـندرک  یراک  اـھنیا  دنمالـسا .

لیئارـسا و لباقم  رد  دندروآ  ار  ناشیاھـشترا  هیروس  ندرا و  رـصم و  گنج ، ود  رد  اما  دندوبن  کیرـش  اھروشک  یهمھ  لوا  گنج  رد   - گنج ود  رد  لقادح  دـننک ، دراو  لیئارـسا 

میژر لباقم  رد  ندرا ، روشک  و  تشاد ، یایوق  شترا  هک  هیروس  لثم  ای  تشاد  مھ  یایوق  شترا  هک  رـصم  لثم  یروشک  مھ  نآ  روشک ، هس  یاھـشترا  دـندروخ - تسکش 

. داد تسکش  زور  فرظ ٣٣  رد  هللابزح  دوب ، هدش  مھ  رتیوق  هکنآ  زا  دعب  ار  یتسینویھص  میژر  نیمھ  دندروخ . تسکش  یماظن  گنج  رد  دندرک و  ییارآفص  یتسینویھص 

بخ دـنکب ، موکحم  ار  اھنیا  اج  کی  مھ  یاهراپقرو  کی  الاح  دنمالـسا ؟ یایند  راختفا  یهیام  اھنیا  مییوگب  ام  هک  تسا  طـلغ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  نیا 

؟ دراد یتیمھا  هچ  دشاب ، هدرک 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هداد یبـالقنا  راـک  هب  نتخادرپ  یارب  یتـغارف  تصرف  یمالـسا ، یاـھنمجنا  یارب  طـقفهن  نازوـمآشناد ، یارب  ـالوا  مـنکیم ، ضرع  شرورپوشزوـمآ ] نیلوئـسم  هـب  ] نـم هـچنآ 

، نیدتم نیما و  لکشت  دنلکشت ؛ کی  اھنیا  هک  هیداحتا ؛ نیمھ  لثم  یمالـسا ، یاھنمجنا  نیمھ  لثم  دنھدب ؛ نادیم  یزومآشناد  نیما  یاھلکـشت  هب  هکنیا ]  ] مود دوشب ...

روطنامھ  -] دنھدب تاناکما  دنھدب ، تصرف  دننک ؛ راک  هک  دنھدب  نادیم  دنھدب ، نادیم  اھنیا  هب  نیدـتم ؛ نیما و  لکـشت  تسا ، لکـشت  کی  یزومآشناد ؛ جیـسب  جیـسب ، ای 

غیلبت و اب  لوپ و  اب  دیراد ، امـش  هک  ار  ییاھهزیگنا  نیا  میتساوخیم  رگا  ام  دننادب . ردق  دنھدب ، نادیم  اھنیا  هب  یونعم ؛ تاناکما  یدام ، تاناکما  دنتفگ - اھناوج  نیا  اجنیا  هک ]

جرخ مـھ  ار  تورث  یهـمھ  رگا  مـنکیم  ضرع  هدـنب  مـھ  اـجنیا  ( ١ .) مھبولق نیب  تفلا  آـم  اـعیمج  ضرـالا  یف  اـم  تقفنا  وـل  تشادـن ؛ ناـکما  زگرھ  مینک ، تسرد  اـھنیا  دـننام 

، تسا ادـخ  تسد  اـھلد  هدرک ؛ ادـخ  ار  نیا  دـشوجیم ؛ دراد  نورد  زا  نیا  مینک . عمج  ار  هقـالع  قوش و  همھ  نیا  ناوت و  همھ  نیا  هزیگنا و  همھ  نیا  میتـسناوتیمن  میدرکیم ،

دندمآ اھنیا ، لاثما  جیسب و  رد  هچ  یمالـسا ، یاھنمجنا  یهیداحتا  رد  هچ  ام ، یاھناوج  نادیم ؛ رد  دندمآ  نالا  اھنیا  مینادب . ردق  ار  نیا  تسا . ادخ  تسد  امـش  نم و  یاھلد 

. درک یونعم  یدام و  کمک  اھنیا  هب  دیاب  داد ، نادیم  دیاب  اھنیا  هب  روشک ؛ یارب  بالقنا ، یارب  ادخ ، یارب  دننک  راک  دنھاوخیم  دندش و  نادیم  دراو 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

میدرک و توعد  ار  روشک  یگنھرف  یاھهاگتـسد  یهمھ  و  دـننکب ، لابند  دـننکن و  اھر  ار  شوجدوخ  یگنھرف  یاھراک  یبـالقنا  یھللابزح و  نموم و  یاـھناوج  میتفگ  هکنیا 

روشک دوجوم  یاھدادعتـسا  یهمھ  زا  هکنیا  تسا . ریبک  داھج  تسا ، گرزب  داھج  نیا  تسا ، تیعبت  مدـع  نیا  یگنھرف  شخب  نیا ، دـننک ، تکرح  تھج  نیا  رد  هک  مینکیم 

نالوئسم ریاس  یتلود و  نالوئسم  زا  دنروایب و  نادیم  هب  دنروایب و  هنحص  هب  دنزادنیب و  راک  هب  روشک  نیا  تفرـشیپ  تمدخ  رد  ار  ناشدوخ  یاھدادعتـسا  هک  مینکیم  توعد 

. اریبک اداھج  هب  مھدھٰج  دراد : یداعبا  ریبک  داھج  نیا  تسا . ریبک  داھج  نیا  یعامتجا  لاعف  شخب  نآ  نیا  دننکب ، لابقتسا  اھدادعتسا  نیا  زا  هک  مینکیم  توعد 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

، دنفلاخم یاهسلج  کی  اب  ای  دنفلاخم  یـسک  کی  اب  ینموم  حـلاص و  الامتحا  یاھناوج  یدارفا ، کی  یتعامج ، کی  تاقوا  یھاگ  منیبیم  هدـنب  دـینادب . راک  ساسا  ار  نییبت 

، دندوب اھراک  نیا  رد  هک  یناسک  هب  میدق  زا  نم  ار  نیا  درادن ؛ یاهدیاف  چـیھ  نیا  متـسین . قفاوم  اھراک  نیا  اب  هدـنب  نداد ؛ راعـش  ندرک و  لاجنج  ندرک و  وھایھ  دـننکیم  انب 

- دشابن ای  دشاب  امش  اب  قح  تسھ  مھ  نکمم   - دیرادن لوبق  ار  وا  الثم  امش  هک  دنکیم  ینارنخس  سکنالف  نوچ  یسلجم ، کی  رد  دنورب  هکنیا  ماهدرک . شرافـس  هراومھ 

هک تسا  اھنیا  تسا ؛ هنادنمـشوھ  راک  رد  تسا ، تسرد  راک  رد  هدیاف  تسا ، نییبت  رد  هدیاف  درادـن . یاهدـیاف  چـیھ  نیا  هن ، مینزب ؛ مھهب  مینک ، بارخ  ار  سلجم  نیا  میورب 

. دشاب مھ  نیا  هب  ناتساوح  دنزادنایم ؛ یھللابزح  نموم و  یاھهچب  یاپ  هب  دننکیم ، ار  اھراک  نیا  یضارغا  یور  زا  اھیضعب  تاقوا  یھاگ  دراد . هدیاف 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

روجنیا هک  دوشیم  نیا  شاهجیتن  هبـساحم  نیا  مینکیم ؛ یاهبـساحم  کی  نامدوخ ، یاـھراک  یارب  میراد  یاهبـساحم  کـی  اـجنیا ، میاهتـسشن  میتسھ و  لوئـسم  هک  اـم 

رد اھهبـساحم  رییغت  تـسا : نـیا  اـھنآ  یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  درک . دـھاوخ  ادـیپ  رییغت  اـم  یریگعـضوم  دـنھدب ، رییغت  دنتـسناوت  ار  اـم  یهبــساحم  رگا  مـیریگب ؛ عـضوم 

یکانرطخ راک  نآ  نیا  دـننکیم . یریگمیمـصت  دـننکیم و  یزاسمیمـصت  هک  ییاـھهعومجم  یریگمیمـصت ، یزاسمیمـصت و  زکارم  رد  رییغت  مدرم ؛ رد  اـھرواب  رییغت  نیلوئـسم ؛

هلمح ناـبھگن  یاروـش  هب  یتاـغیلبت ؛ یهلمح  دـننکیم ، هلمح  هاپـس  هب  تسھ ؛ ظـفاحم  ظـفاح و  یاـھناینب  هب  مجاـھت  تسھ ، نآ  رد  بـالقنا  یناـبم  هب  مجاـھت  هک  تـسا 

منادیمن نم  اھفرح ؛ نیا  زا  تسا  رپ  هناگیب  تاغیلبت  هناگیب و  یاھنویزیولت  هناگیب و  یاھویدار  نالا  دننکیم ؛ هلمح  یھللابزح  نموم  یاھناوج  نموم و  یاھورین  هب  دننکیم ؛

یارب دننکیم  راک  اھهنیمز  نیا  یور  دنراد  مئاد  هدمآ ، دوجو  هب  هک  یتاطابترا  دیدج  یاھرازبا  نیا  اب  صوصخب  دینیبیم ؛ ردـقچ  دـیراد ، یـسرتسد  ردـقچ  مرتحم  نایاقآ  امش 

. دنناسرب هجیتن  نیا  هب  ار  ناشدوخ  نیبطاخم  هکنیا 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

لایخ روجنیا  هناک  یـضعب  هن ، تسا ؛ هدوب  ماما  رانک  رد  تازرابم  نارود  رد  ای  تسا ، هدوب  ماـما  نارود  رد  هک  تسا  یـسک  نآ  طـقف  یبـالقنا  مینک  ناـمگ  هک  تسا  اـطخ  نیا 

یانعم رگا  هن ، دـندوب ؛ ماما  راـنک  رد  دنتـشاد ، روضح  راوگرزب  ماـما  تموکح  نارود  رد  اـی  تازراـبم  نارود  رد  اـی  ماـما  نارود  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  نآ  نویبـالقنا  هک  دـننکیم 

ییاھـصخاش اھرایعم و  نآ  اب  دنـشاب ، یبالقنا  دـنناوتیم  دـنایبالقنا و  اھناوج  تسا ؛ همھ  لام  بالقنا  دوب . میھاوخ  اھلاتاپوریپ  ام  نیمھ  یبالقنا  میریگب ، نیا  ار  یبالقنا 

ار ناشدوخ  ناج  هک  دندوب  یناسک  میدید  سدقم  عافد  نارود  رد  هکنانچمھ  دـشاب ؛ رتیبالقنا  بالقنا ، رد  رادهقباس  نم  زا  زورما  ناوج  کی  دـناوتیم  درک . مھاوخ  ضرع  هک 

یهدامآ هک  ییاھنآ  دنتـسھ ؛ اھنآ  لماک ، یبالقنا  دصرددص ، یبالقنا  دندرک ؛ ادف  ار  ناشناج  دنتفر ، هھبج  هب  ماما  نامرف  ذافنا  هار  رد  بالقنا و  نیا  هار  رد  دـنتفرگ  تسد  فک 

یراج طش  کی  بالقنا  هن ، دندوب ؛ وا  رانک  رد  ای  دنتخانشیم  ار  ماما  ای  دندوب  ماما  اب  تازرابم  نارود  رد  هک  یاهدع  کی  هب  مینک  رصحنم  ار  یبالقنا  دیابن  ام  سپ  دنایراکادف ؛

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 21 
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. اھناوج امش  بلغا  لثم  دندیدن ؛ ار  ماما  ولو  دنایبالقنا ، دننکیم  شالت  دنراد و  روضح  تازیمم  نیا  اب  خیرات  لوط  رد  هک  یناسک  یهمھ  تسا و 

ریبعت نویبالقنا ، اـھیبالقنا و  هب  مینک  هراـشا  میھاوخیم  یتقو  اـی  تسا ؛ یطارفا  ینـالف  ینعی  تسا ، یبـالقنا  ینـالف  میتفگ  رگا  مینک  لاـیخ  اـم  هک  تسا  اـطخ  مھ  نیا 

رد دـیابن  تسا ، ناریا  نانمـشد  فرح  اھهناگیب و  تاغوس  هک  ییاـھهناگود  نیا  تسین . ندوب  یطارفا  یاـنعم  هب  یرگیبـالقنا  تسا . اـطخ  نیا  هن ، میربب ؛ راـک  هب  ار  یطارفا 

دنیوگیم ار  یبالقنا  ریغ  وردنت ، دنیوگیم  ار  یبالقنا  میرادن . وردنک  وردنت و  ثحب  ورهنایم . وردنت و  هب  ار  مدرم  دننکیم  میسقت  اھنآ  دنک ؛ زاب  اج  ام  یسایس  گنھرف  رد  ناریا و 

. تسا یبالقنا  یبالقنا ، مینکب . رارکت  دیابن  ار  نیا  ام  دننکیم ، رارکت  ناشتاراھظا  رد  ناشتاغیلبت ، رد  ناشیاھویدار ، رد  ار  اھنیا  اھنآ  تسا ، هناگیب  یهناگود  کی  نیا  ورهنایم !

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

رطاخهب تسا - رتولج  هک  مدـقتعم  نم  و   - تسین رتبقع  دـشابن ، رتھب  دـشابن ، رتولج  رگا  گنج  نارود  بالقنا و  لوا  ناوج  زا  زورما ، ناوج  هک  منکیم  رارکت  اـھراب  هدـنب  هکنیا 

رد گنھرف ، یهصرع  رد  ام  تسا . هداتـسیا  یبـالقنا  ناوج  ناـمیا ، یاـھهیاپ  نتخیرورف  نوگاـنوگ  یاھدرگـش  همھنیا  اـب  یغیلبت ، یاـھرازبا  همھنیا  اـب  زورما  هک  تسا  نیا 

، دنتسین دنباپ  دنتسین ، دقتعم  هک  دنتسھ  مھ  یاهدعکی  هلب ، هتبلا  میراد ؛ نموم  ناوج  هللااشامیلا  یرنھ  یاھهصرع  رد  یعامتجا ، یاھهصرع  رد  تسایـس ، یهصرع 

زا  - هدنب هب  دنـسیونیم  همان  هک  یناوج  تسا ؛]  ] زورما ناوج  نیا  تسا . بالقنا  تازجعم  وزج  نموم ، ناناوج  میظع  لیخ  نیا  اما  میـشاب  لفاغ  هکنیا  هن  مینادـیم ، مھ  ار  نآ 

زا تحار ، یگدـنز  زا  میگنجب ؛ مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا مرح  زا  عافد  رد  میورب  ام  دـیھدب  هزاجا  هک  هیرگ  سامتلا ، و  تسا - دایز  تسین ، مھ  اتهد  اتود و  یکی و  اـھهمان  نیا 

بخ تسا . زورما  ناوج  عضو  نیا  میگنجب ؛ میورب  ام  دیھدب  هزاجا  امش  میدرک ، یـضار  ار  ردام  ردپ و  ام ]  ] هک تسا - دولآهیرگ  همان  اعقاو   - دنـسیونیم همان  میرذگب . هچب  نز و 

. تسا نامیا  نیا  ظفح  یارب  یگنھرف  راصح  نیا  دنربب . نیب  زا  ار  ناوج ]  ] نیا نامیا  دنھاوخیم 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اھنیا اھتیلاعف ، نیمھ  نوگانوگ ، یاھراک  نیمھ  اھناینبشناد ، نیمھ  دـنھدیم ، ماجنا  دـنراد  ار  روشک  بوخ  یاھراک  نیرتشیب  ناـمیبالقنا ، ناوج  نموم و  یاـھورین  زورما 

نیا دـنزب ؛ اھناوج  نیا  نامیا  یهشیر  هب  هشیت  هک  دوشب  دـیلوت  یملیف  کی  ای  یرتائت  کی  مینک  ضرف  الاح  دریگیم . ماجنا  اھنیا  دـننام  نموم و  یاـھناوج  یهلیـسوهب  رتشیب 

؟ دنکب رطخ  ساسحا  نآ  زا  ناسنا  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسا ؟ بوخ 

دیدج  / ١۶/٠۶/١٣٩۵ ىلیصحت  لاس  رد  هقف  جراخ  سرد  هسلج  نیلوا  رد  تانایب 

دننکیم جرخ  لوپ  دراد . ملع  اھفرح  نیا  زا  ىرایـسب  هب  ناسنا  تسا ؛ عالطا  تسین  لیلحت  مینکیم ، ضرع  هک  ىزیچ  نیا  دـننکیم . جرخ  ار  ىفازگ  ىاھلوپ  اـم  نانمـشد  زورما 

لاثما ای  هیقف  تیالو  زا  ای  ىمالـسا ، ىروھمج  ماظن  زا  طقف  هن  نید ؛ لصا  زا  هچ ؟ زا  دننک . فرحنم  دننک ، فرـصنم  ار ، ىناریا  نموم  ناملـسم  ناوج  نھذ  دنناوتب  هکنیا  ىارب 

قلخ هھبـش  دنراد  مئاد  دراد ؛ دوجو  هک  ىیاھزیچ  ىهیقب  هب  دسرب  ىمالـسا و  ىروھمج  ماظن  هب  دسرب  ات  عیـشت  ىهلئـسم  زا  نید ، هب  دـبعت  زا  نید ، لصا  زا  هکلب ] [ ؛ اھنیا

دننکیم نیعم  هژوس  ناونع و  دنھدیم ، طخ  دننوریب ، رد  دنتـسین ؛ روشک  لخاد  رد  مھ  ناشدوخ  اھنآ  زا  ىلیخ  اما  دنوشیم  اھنآ  رازبا  هک  لخاد  رد  دنتـسھ  ىناسک  دننکیم .

لثم رگید  درک ؛ تکرح  دوشیم  شفرط  همھ  زا  هک  تسا  ىنایاپىب  ىارحـص  کی  ىزاجم  ىاضف  مھ  زورما  دـینک . جـیورت  ار  اھنیا  دـییوگب ، ار  اـھنیا  دـنیوگیم  دـننکیم و  شخپ  و 

تـسیود هخـسن ، دص  هخـسن ، هد  دـینک  ىپکوتف  ای  دـینک  ىپکىلپ  ار  نآ  دیـسیونب ، ذـغاک  ىور  دیـشاب  راچان  دـینک ، نایب  ار  ىبلطم  کی  دـیھاوخب  امـش  هک  تسین  قباس 

ىاھناوج ار ، نموم  ىاھناوج  ار ، اھفرح  ار ، تاھبـش  دـننکیم  شخپ  دننیـشنىم  تسا . هناسر  کی  دـنکب  راـک  هناـیار  اـب  دـناوتب  هک  ىرفن  کـی  رھ  تسین . ىروجنیا  هخـسن ؛

زا دوشب  عنام  دیاب  ىـسک  هچ  ناناوج ؟ ىھارمگ  زا  دوشب  عنام  دنک و  رپس  هنیـس  نادیم و  طسو  دیایب  ىتسیاب  ىـسک  هچ  تخانـش . دیاب  ار  اھنیا  دننکیم . هارمگ  ار  ملاس 

نیرتمھم تسا ؛ نیا  شاهفیظو  نیلوا  تیناـحور ، ىنعی  ىبھذـم ، ىملع و  ىهعماـج  راـک ؟ نیا  تـسا  ىـسک  هـچ  ىهدـھع  هـب  ناـناوج ؟ نـھذ  فارحنا  ىارب  نمـشد  مادـقا 

. تسا نیا  شاهفیظو 

ریدغ  / ٣٠/٠۶/١٣٩۵ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھراک دنھدیم ، ماغیپ  دننکیم ، هعجارم  دنـسیونیم ، همان  دوشیم ؛ هعجارم  یلیخ  نم  هب  مسانـشیم ، دایز  هدنب  تسا . یبوخ  تکرح  هناتخبـشوخ  روشک  یمومع  تکرح 

، دـنراک لوغـشم  دـج  اـب  نید  یهماـقا  یارب  مالـسا ، اـیحا  یارب  روـشک  نیا  رد  زورما  هک  ییاـھناوج  منیبـیم . ار  اـھنیا  زا  یلیخ  منکیم و  هلـصوح  مھ  هدـنب  دـنھدیم و  هئارا  ار 

دنھاوخ وناز  هب  ار  تسینویھـص  اکیرمآ و  هلمج  زا  ینمـشد  رھ  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا ، لضف  هب  هک  دنتـسھ  ییاھنامھ  اھنیا  دـنوشیم . داـیز  دـنراد  زورهبزور  هللادـمحب 

یاھتیعقاو زا  یلیخ  اـم  تسا . اـھتیعقاو  نیا  یهدـھاشم  رطاـخهب  منیبشوخ ، هدـنیآ  هب  نم  هک  منکیم  رارکت  مادـم  میوگیم و  فلتخم  یاھتبحـص  رد  ررکم  هدـنب  هکنیا  دـنکف .

یاھنادیم رد  روضح  یارب  هک  ییاھنآ  هدامآ ، یاھناوج  نموم ، یاھناوج  بوخ ، یاھناوج  دشاب ؛ هعماج  یمومع  تکرح  نارشیپ  دربب ؛ ولج  ار  ام  دناوتیم  اھنیا  هک  میراد  بوخ 

یاهزیگنا نامھ  نیا  دنرایـسب . تسین ؛ رفن  دـص  رفن و  هد  رفن و  ود  ثحب  دـننک ؛ عافد  دـنورب  اھنیا  دـنھدب  هزاجا  هک  دـنزیریم  کشا  نید ، زا  عاـفد  روشک و  زا  عاـفد  تدـھاجم و 

. درک تیوقت  دیاب  ار  نیا  داد ؛ دھاوخ  تاجن  ار  روشک  هک  تسا 

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

نازومآشناد راتشک  یهثداح  راوگرزب ، ماما  دیعبت  یهثداح   - تسا هثداح  دنچ  یقالت  لحم  هچرگا  نابآ  مھدزیس  ادرف . ینعی  تسا ، نابآ  مھدزیس  تبـسانم  هب  هسلج  بخ 

. تسا اکیرمآ  یـسوساج  یهنال  تسرد  یانعم  هب  اـی  اـکیرمآ  ترافـس  ریخـست  فرـصت و  یهثداـح  تسا ، هدرک  هتـسجرب  ار  زور  نیا  هک  یزیچ  نآ  نکل  نارھت - یاـھنابایخ  رد 

ناوج زور  تسا ؛ ناوج  زور  تسا - یتـسرد  ماـن  ماـن ، نآ  هکنیا  نمـض   - نم رظن  هب  دـناهداھن ، رابکتـسا  اـب ] هزراـبم   ] زور روشک  رد  ار  نآ  ماـن  هک  ناـبآ  مھدزیـس  زور  نیارباـنب 

ناوج زور  اـنعم  نیا  هب  درادـیمزاب . تکرح  زا  و  راـکتبا ، زا  ار  نمـشد  هک  دـنزیم  یراـک  هب  تسد  هک  یناوج  رکتبم ، ناوج  روـالد ، ناوج  عاجـش ، ناوج  یبـالقنا ، ناوج  نموـم ،

. تسا

بالقنا یزوریپ  لوا  تاعاس  زا  تسین ؛ انعمیب  دـندیمان ، مود  بالقنا  ار  تکرح  نیا  ماما  دیدینـش  هکنیا  تسا . یقاب  نانچمھ  زور  نآ  یانعم  نکل  هتـشذگ  اـھلاس  زور  نآ  زا 

تکرح دنزادنیب و  هار  ییاتدوک  کی  دنناوتب  دیاش  هک  اجنیا  دنداتسرف  مدآ  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  زور  دنچ  اھییاکیرمآ  دمآرب . هئطوت  ددصرد  نمـشد  بالقنا  زا  لبق  یتح  هکلب 

نامھ زا  اکیرمآ  یانـس  هک  یمـسر  یـسایس  یاھـشالت  هچ  دـندرک ؛ ار  اھـشالت  ماـسقا  عاونا و  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  مھ  دـعب  دنتـسناوتن . هتبلا  هک  دـننک  یثنخ  ار  مدرم 

هک ینلع ، ریغ  یاھهار  زا  هچ  دوب - ینلع  یاھهار  دوب ، یمسر  یاھهار  نیا  هک   - درک میرحت  مالعا  درک ، تموصخ  مالعا  تفرگ ، عضوم  یمالـسا  یروھمج  هیلع  لوا  یاھزور 

هک دننک ، هدافتـسا  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  یارب  فلتخم  یاھتیموق  روضح  زا  دنناوتب  دیاش  هک  روشک  لخاد  رد  ناشدوخ  نارودزم  اب  ناشدوخ ، لماوع  اب  دـنتفرگ  سامت 

، نموم ناناوج  مھ  دنداتـسیا و  اکیرمآ  لباقم  رد  دـندوب - هئطوت  نیا  جامآ  همھ  هک  ام ، نمکرت  ام ، رل  ام ، درک  ام ، کرت  ام ، برع   - اـم یاـھتیموق  دوخ  مھ  دروخ . ناـشنھد  وت 

دنتفر دـندوب ، بالقنا  هار  یجیـسب  دـندوب و  بالقنا  رادـساپ  هملک  یقیقح  یانعمهب  اما  دوبن  ناشیور  جیـسب  مسا  دوبن ، ناـشیور  رادـساپ  مسا  زونھ  زور ، نآ  هک  یناـناوج 

ماجنا نارھت  رد  اجنیمھ  اکیرمآ  ترافـس  لخاد  رد  هک  دوب  ییاھراک  زا  ریغ  همھ  اھنیا  دـندرک و  عورـش  لوا  تعاس  زا  اـھییاکیرمآ  نیارباـنب  دـندرک . یثنخ  ار  اـکیرمآ  یهئطوت 

. تفرگیم

ناھفصا  / ٠٨/٢۶/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دندش و ناھفصا  دراو  زور  کی  رد  دیھـش  دودح ٣۶٠  تسین . یکچوک  زیچ  نیا  دندرک ؛ عییـشت  ار  دیھـش  دودح ٣۶٠  اھیناھفـصا  زور  کی  رد  لاس ۶١  ناـبآ  مجنپوتسیب  رد 

نوچ نابآ ، رخآ  ات  مینکیم  ضرع  هکنیا  [ - مھ  ] دـعب زور  دـنچ  دـیدیدن . ار  روش  نآ  هسامح و  نآ  دـیدیدن ، ار  اھزور  نآ  دـیدوبن ، اـھناوج  امـش  دـندش . عییـشت  مدرم  تسد  یور 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 22 
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یلیخ دنداد ؛ ناشن  تقاط  ماکحتسا ، اب  دنتفرگ و  تسد  یور  دندرک ، عییـشت  مدرم  زاب  دندرک ؛ ناھفـصا  دراو  ار  رگید  دیھـش   ٢۵٠ دوب - هدیسرن  نابآ  مایـس  هب  زونھ  دیاش 

یاھناوج ار ، ناـشدوخ  یاـھهچب  رھـش  کـی  مدرم  هکنیا  یعاـمتجا . تیفرظ  یمـسج و  تیفرظ  زا  تسا  رتـالاب  یحور  تیفرظ  دـھاوخیم . تیفرظ  یلیخ  دـھاوخیم ، تقاـط 

ام یارب  اھباتک  رد  دـندوب ، هتـشون  خـیرات  رد  رگا  ار  اـھنیا  تسا . مھم  یلیخ  دـنرواین ، وربا  هب  مخ  دـننک و  عییـشت  ناشتـسد  یور  رب  ار ، اـھناوج  نیرتھب  مھنآ  ار ،  ناـشدوخ 

فص اھناوج  دندش ، عییشت  دیھـش  دودـح ٣۶٠  هک  یزور  نآ  یادرف  زور و  نامھ  رد  دـندروآ ؟ تقاط  روطچ  میدـید . نامدوخ  مشچ  هب  اما  میدرکیمن  رواب  تحار  ام  دـندناوخیم ،

رپ هرابود  فجن - رکشل  و  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  رکشل   - دندوب ناھفصا  ناتسا  یاھرھـش  ناھفـصا و  رھـش  رد  هک  ردق  رکـشل  ود  دنتفر . هھبج و  هب  نتفر  یارب  دندیـشک 

هدش دراو  اھنآ  رب  نیگنـس  یهعیاض  نیا  هک  نکـشطخ  رکـشل  ود  نامھ  هرابود  دندرک . دیدرت  اھناوج  هن  دـندش ، عنام  اھردام  ردـپ و  هن  راکادـف . نموم و  ناوج  تیعمج  زا  دـش 

. دوشب شومارف  نیا  دیراذگب  دیابن  تسا . نیا  ناھفصا  دندوب ؛ یناھفصا  ادھش  رتشیب  مرحم  تایلمع  رد  دش . رپ  دوب ،

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

نیلوئـسم اـسور و  یهفیظو  منکیم و  یناـبیتشپ  دنـشاب  اـجک  رھ  رد  اـھنآ ، زا  مراد و  تسود  رایـسب  ار  یبـالقنا  نموـم و  یاـھناوج  نم  دـنتفگ : یمالـسا  بـالقنا  ربـھر 

. تسا اھهاگشناد  رد  یبالقنا  نموم و  ناناوج  زا  فعاضم  تیامح  هطوبرم ، یارزو  اھهاگشناد و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یھاگ  رـصانع  نامھ  مینکب ، ناـشزھجم  میریگب و  راـک  هب  ار  اـھنیا  اـھروشک  لـخاد  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکات  درک و  هیـصوت  ثیبخ  یـسیلگنا  نآ  هک  یایموب  رـصانع  ناـمھ 

ورب اقآ ! [ » دـنیوگیم [ ؛ جراخ فرط  هب  دـنھدب  چوک  ار  وا  تسا ، دادعتـسااب  رگا  دـھدن ؛ ماجنا  یملع  تکرح  هکنیا  یارب  دـننک ، سویام  ار  اـم  ناوج  دـننکیم  یعـس  اھهاگـشناد 

. مھدب تداھـش  مناوتیم  نم  ار  نیا  دناهداتـسیا ؛ ام  نموم  یاھناوج  هتبلا  دنھدب . مھ  شاداپ  دـنھدب ، مھ  لوپ  و  ینکیم ؛» عیاض  ار  تدوخ  هچ ؛ هک  یاهدـنام  اجنیا  اجنالف ،

، ام یاھناوج  دنشاپب ، ار  یدیمون  رذب  هکنیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  اھهاگشناد  نوریب  اھهاگشناد و  حطس  رد  نمشد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هک  ییاھتثابخ  مغریلع 

توھبم اعقاو  ناسنا  هک  دندزیم  فرح  یروج  دـندوب ، هدـمآ  روشک  یهتـسجرب  هاگـشناد  کی  ناگتـسجرب  ناریگلادـم و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  دناهداتـسیا . ام  نموم  یاھناوج 

. اھنیا ندز  فرح  ناقتا  تحص و  ییابیز و  زا  دنامیم 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھهچب روشک  ناروآلادم  نیرتھب  رگید ؛] یاھهزوح  رد  مھ  - ] مدرک ضرع  هک  روطنامھ   - گنھرف ملع و  یهزوح  رد  مھ  تسھ ؛ یبوخ  یلیخ  یاھتکرح  هناتخبشوخ  زورما 

دندمآ فیرـش  هاگـشناد  یجیـسب  یاھناوج  ناریگلادـم و  هک  دوب  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  شاهنومن  کی  مراد ؛ یددـعتم  یاھتاقالم  اھوجـشناد  اب  نم  اجنیا  دنایجیـسب .

، یھاگشناد شوھاب ، هدنز ، یاھناوج  لاعف ، یاھناوج  هبخن ، یاھناوج  میراد . یرگید  ناوارف  یاھهنومن  دوب ؛ شاهنومن  کی  هبخن ، هتسجرب و  ناوج  اھهد  لادم ، اھهد  اجنیا .

، تسا روجنیمھ  مھ  گنھرف  یهزوح  رد  دراد ؛ دوجو  زورما  نیا  یبالقنا ، مزع  یبالقنا و  یهزیگنا  یاراد  یبالقنا ، رکف  یاراد  دارفا ] ، ] دـیتاسا ناـیم  رد  نینچمھ  وجـشناد و 

مـسا هک  ییاھهزوح  نیا  یهمھ  رد  هزیگنارپ ، یاھناوج  نیا  هب  یتسیاـب  میناوتیم  هچرھ  تسا . روجنیمھ  مھ  تسایـس  یهزوح  رد  تسا ، روجنیمھ  مھ  رنھ  یهزوح  رد 

. مینک کمک  مدروآ 

رون  / ١٢/١۶/١٣٩۵ نایھار  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

- دوب وا  یعقاو ، یامظعلا  هللاتیآ  دوب ، یھلا  گرزب  تایآ  زا  وا  دوخ  دوب ، رھد  تازجعم  زا  یکی  وا  دوخ  هک   - راوگرزب ماـما  بیھن  اـب  اـم ، یبـالقنا  یاـھورین  ناملـسم و  یاـھورین 

دوب هتفھن  اھنآ  رد  هک  یتوق  زا  دندرک ، هدافتسا  ناشدوخ  تاناکما  زا  دندرک ، ادیپ  ار  ناشدوخ  اھورین  روجکی ؛ جیسب  روجکی ، هاپـس  روجکی ، شترا  دندرک ؛ ادیپ  ار  ناشدوخ 

راکتبا راکتبا ، یھدنامزاس ، تیریدم ، توق  دوب ؛ نیا  اھنآ  زا  یکی  دوبن ، نتفر  نادیم  هب  تعاجش و  ندیگنج و  توق  طقف  توق  نیا  دندرک ؛ هدافتسا  دندوب  هدرکن  فشک  ار  نآ  و 

تایلمع رد  لاس ۶١ ، نیدرورف  رد  یلو ] - ] مدرک ضرع  هک  یتاراسخ  نامھ  اب   - دش عورش  لاس ۵٩  رد  گنج  دندرک . نوگرگد  ار  گنج  یهحفـص  اذل ] ، ] دوب اھراک  نیا  لمع و 

هک دوب  یروج  یبالقنا  نموم و  یاھورین  تفرشیپ  تکرح  مینولاس ، کی  فرظ  رد  دینیبب ! ار  هلصاف  ینعی  داتفا ؛ ام  یاھورین  تسد  هب  نمشد  زا  ریسا  رازھ  دنچ  نیبملاحتف 

ریسا نمشد  زا  طقف  رفن ]  ] رازھ هدزاود  رازھ ، هد  دودح  هک  نیبملاحتف  تایلمع  لثم  یتایلمع  هب  دش  لیدبت  لوفزد ، کیدزن  ات  ینیشنبقع  زاوھا و  کیدزن  ات  ینیـشنبقع 

. تسا تورث  کی  نیا  میرادب ، هگن  هدنز  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ سدقم  عافد  یلیمحت و  گنج  مایا  هللامایا ، زا  یکی  اعقاو  دنتفرگ .

نایدمص  / ٠١/٠۶/١٣٩۶ دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

رد ناشتاغیلبت ، رد  هک  یناسک  نآ  دراد . جایتحا  نموم  یھللابزح و  یبالقنا و  یاھناوج  هب  روشک  نیا  دـنزاسب . ار  ناشدوخ  دـننک و  راک  دـننادب ، ردـق  اـم  ناـناوج  هللااـشنا 

روشک یهدـنیآ  روشک و  هب  دـنراد  عقاو  رد  دـننکیم ؛ دـنراد  راکهچ  دـنمھفیمن  دـنبوکیم ، ار  نموم  یاھناوج  دـنبوکیم ، ار  یجیـسب  دـنبوکیم ، ار  یھللابزح  ناـشیاھفرح 

. دننزیم همطل 

شترا  / ٠١/٣٠/١٣٩۶ نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یماظن یورین  هب  دـینک  هاگن  امـش  رگا ] . ] تسا شزرااب  یلیخ  نیا  تسا ؛ سدـقم  کاپ و  یاھهزیگنا  یاراد  شترا  کی  یونعم و  شترا  کی  یرکف ، شترا  کی  ام  شترا  زورما 

نایم رد  دـناوتب  دوریم ، اھدروخرب  روجنآ  عقوت  وا  زا  هک  یماظن  یورین  تسا . ناشتاذ  وزج  هناـک  تیعبـس  یرگیـشحو و  یگدـنرد و  هک ] دـینیبیم  ، ] اـھروشک نیا  زا  یلیخ 

میراد اـم  زورما  ار  نیا  هک  تسا ] شزرااـب  یلیخ  ، ] دـنک تیبرت  شترا  فلتخم  یاھـشخب  رد  کاـپ ، یاـھهزیگنا  نموـم ، یاـھناوج  ـالاو ، دارفا  کاـپ ، دارفا  یقـالخا ، دارفا  دوـخ ،

. درک شترا  زور  نییعت  رد  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یراک  راثآ  نیرتمھم  زا  یکی  نم  رظن  هب  نیا  مینکیم . هدھاشم 

هقف  / ٠٢/١٨/١٣٩۶ جراخ  سرد  هسلج  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

ار میقتـسم  طارـص  دنـشاب : هتـشاد  هجوت  اھناوج  درادب . ناتمدـق  تباث  دراد و  هگن  مالـسا  یارب  دـنک ، ظفح  ار  اھناوج  امـش  مالـسلاهیلع )  ) ربکا یلع  قح  هب  ادـخ  هللااشنا 

موحرم لوق  هب  دیراد . هگن  دیاب  تسا ، تخـس  نآ  یرادهگن  اما ، دنوشب ؛ میقتـسم  طارـص  لکـش  هب  لکـشتم  فطعنم و  دنناوتیم  دندنبب ، لد  دنناوتیم  دنـسانشب ، دـنناوتیم 

: تفگ هک  یھوکزوریف  یریما 

لھج هب  بیش ، تشذگ و  شناد  هب  رمع  بابش 

تسا سپ  شیپ و  باب ، لصف و  ارم  رمع  باتک 

دمحلا اھامش  دیتسھ ، بوخ  اھامش  هتبلا  دیراد .] هگن   ] دینک یعـس  ار  اھیناوج ]  ] نیا چیھ . دندش  هک  ریپ  ناشیریپ ؛ زا  ناما  دنتـشاد ، یبوخ  یاھیناوج  اھیـضعب 

. تسا یبوخ  زیچ  کی  حیحص  هار  رد  تماقتسا  مدق و  تابث  نیا  دیراد . هگن  ار  تلاح ] نیا   ] دینک یعس  دیتسھ . مالسا  تمدخ  رد  بالقنا و  تمدخ  رد 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هکنیا یارب  دـننکیم  جرخ  اھدرایلیم  دـننکیم ، تیلاعف  اھهناسر  رد  یزاجم و  یاضف  رد  همھنیا  دننمـشد . نآ  اب  اذـل ] ، ] تسا رادـتقا  یهیام  مھ  ناناوج  قالخا  ایح و  نامیا و 

یایحاب عرشتم  نموم  ناوج  اب  تسا . روشک  رادتقا  یهیام  اھنیا  نوچ  ارچ ؟ دنریگب ؛ دننک و  بلس  ار  ایح  ار ، تعیرش  هب  یدنبیاپ  ار ، نامیا  ار ، قالخا  یناریا  ناوج  زا  دنناوتب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 23 
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. دننمشد تسا ؛ رادتقا  یهیام  روشک  یارب  و  دراد ، هگن  ار  شدوخ  دناوتیم  دزغلیمن و  زیگناتوھش  لیاسو  نیا  لباقم  رد  هک  نامیااب 

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

نم قدصا  نم  و   » هک دندناوخیم  نالا  دیتسھ . نموم  ناناوج  امـش  دراد  هدـنیآ  هک  نآ دیتسھ ؛ نموم  یاھناوج  امـش  نآ  تسا ، نآرق  نآ  تسا ، مالـسا  نآ  دراد ، هدـنیآ  هچنآ 

قلعتم نینموم ، هب  تسا  قلعتم  هدنیآ  هک  تسا  هدومرف  ار  نیا  لاعتم  یادخ  و  تسا ؟ رتملاع  هدـنیآ  هب  ادـخ  زا  یـسک  هچ  تسا ؟ رتوگتـسار  ادـخ  زا  یـسک  هچ  الیق ؛» هللا 

، دوشب مھ  دیدرت  هسوسو و  راچد  یـسک  رگا  اما  تسا . یھلا  یهدعو  کی  نیا  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  هللالیبسیف ؛ نیدـھاجم  هب  تسا  قلعتم  نیحلاص ، هب  تسا 

یاهدعو چیھ  هچنانچرگا  مراد . انعم  نیا  هب  داقتعا  دوجو  یهمھ  اب  منکیم و  ضرع  ار  نیا  ررکم  هدـنب  دـنک . مارآ  ار  وا  لد  دـیاب  اھهبرجت  دـنکن ، مارآ  ار  وا  لد  مھ  یھلا  یهدـعو 

درکیم نیقی  دـیاب  تسا ؛ وا  هب  قلعتم  هدـنیآ  هک  درکیم  نیقی  دـیاب  دراد ، فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  یـس  زا  ناریا  تلم  هک  ییاھهبرجت  نیا  اب  دوب ، هدـشن  هداد  ام  هب  مھ 

. تسا وا  هب  قلعتم  یزوریپ  هک 

زیربت  / ٠٣/١٠/١٣٩۶ هعمج  ماما  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافاتماد مشاھلآ  یلعدمحم  دیس  جاح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

زا زیربت ، نامرھق  رھـش  رد  هعمج  تماما  تمظع  اب  هاـگیاج  رد  زیمآتدـھاجم  تامدـخ  اـھلاس  زا  سپ  یرتسبـش  دـھتجم  یاـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاهجح  باـنج  هک  نونکا 

رگید یاھتیلوئـسم  رد  قفوم  تمدخ  یهقباس  یاراد  زیزع و  رھـش  نآ  دنزرف  دوخ  هک  ار  یلاعبانج  دـناهدرک ، یریگهرانک  تساوخرد  هتـشگ و  روذـعم  مرکم  شالت  نیا  یهمادا 

. منکیم بوصنم  زیربت  یهعمج  تماما  ناتسا و  نآ  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  دیشابیم  رادروخرب  مزال  یگتسیاش  زا  هدوب و 

، اھنارود یهمھ  رد  گرزب  یاھتدھاجم  رد  ناشدنلب  یاھماگ  هک  عاجش  هزیگنا و  رپ  نموم و  مدرم  نآ  اب  هنادنمدرخ  شالت  هنامیمص و  کولـس  اب  هک  دوریم  راظتنا  یلاعبانج  زا 

. دیھد رارق  بالقنا  یلمع  یرکف و  یاھتفرشیپ  تمدخ  رد  شیپ  زا  شیب  ار  هعمج  تماما  ربتعم  هاگیاج  روش ، رپ  یبالقنا و  ناوج  رشق  اب  هژیوب  تسا  ریظنمک 

اب یگنھرف  تامدـخ  شرتسگ  ناگنازرف ، نایھاگـشناد و  اب  یمیمـص  یهطبار  مالعا ، یاملع  مظعم و  تیناحور  اـب  مکحتـسم  طاـبترا  مدرم ، مومع  یهملک  تدـحو  رب  دـیکات 

. دشاب رظندم  دیاب  هراومھ  زین  نافیعض ، اب  یدردمھ  نارگراثیا و  اب  یلدمھ  و  یبالقنا ، نموم و  یاھهعومجم  ناناوج و  کمک 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دوب هتفر  نیب  زا  هدـش و  هدـیعلب  راب  هد  ـالاح  اـت  دوب ، دـمآراکان  ماـظن  رگا  هن ، هدرک ؛ لـمع  دـب  هناـخترازو  نـالف  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛» دـمآراکان  ماـظن   » دـننکیم همزمز  اھیـضعب 

عطاق عضوم  دـنکن ، یاهظحالم  چـیھ  دـنزب ، حیرـص  ار  شفرح  دتـسیاب ، ماظن  کی  هکنیا  تسا . ماـظن  نیا  ندـنام  ماـظن و  نیا  دوجو  دوخ  ماـظن ، نیا  ییاراـک  لـیلد  نیرتگرزب 

یتلود یمدرم و  یهعومجم  ماظن و  ناکرا  هن ، اھینمـشد ؛ زا  میـشاب  لفاغ  هکنیا  هن  مینادیم ، مھ  ار  اھینمـشد  هکنیا  دوجو  اب  دـنک ، مالعا  ایند  رد  تحارـص  اب  ار  شدوخ 

هتسناوت هک  تسا  نیا  ماظن  یدمآراک  یهناشن  نیرتگرزب  تسا ! یبیجع  یهثداح  یلیخ  نیا  تسا ، یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  دنتـسیایم ؛ لاحنیعرد  دننادیم ، ماظن 

نموـم ناوـج  تسا . نیمھ  مـھ  نـم  یاھهیـصوت  زا  یکی  دـندرک ؛ هراـشا  اـھردارب  زا  یـضعب  هـک  یناوارف  یاھتفرـشیپ  زا  ریغ  ـالاح  دـنک ؛ ظـفح  تـھج  نـیمھ  رد  ار  شدوـخ 

دییامرفب ضرف  هک  یروشک  رد  دندرک ، هراشا  الثم  الاح  تسا . نارازھ  تسین ، دروم  ود  یکی  ماظن  یاھدرواتـسد  ار . ماظن  یاھدرواتـسد  دنکن  شومارف  یبالقنا  یھللابزح 

اھهشوگ زا  یکی  نیا  الاح  دراد ؛] دوجو   ] اھصصختم نیرتهتسجرب  اھصصختم ، نیرتھب  اھصـصختم ، نیرترب  زورما  هدشیم ، هدافتـسا  ینیپیلیف  یدنھ و  ینانچنآ  رتکد  زا 

. دراد تقد  هجوت و  یاج  اھنیا  هک  دراد  دوجو  اھدص  اھهد و  اھتیقفوم ، لیبقنیازا  تسا ،

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دیریگب رظن  رد  اھدیدھت  اھتـصرف و  راضم و  عفانم و  تیریدـم  روشک و  یهرادا  روشک و  تیریدـم  رد  یتسیاب  مھ  ار  نیا  امـش  هک  تسا  ام  تایبرجت  وزج  هک  یدـعب  یهلئـسم 

امیقتـسم اـم  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دریگب . رارق  هجوت  دروم  اـمتح  دـیاب  هک  تسا  یلئاـسم  وزج  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  تسا . روشک  یتـینما  یماـظن و  رادـتقا  یهلئـسم 

نیلوئـسم زا  یاهدـمع  شخب  دریگیم . ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  بخ  تسا و  اھنآ  یهدـھع  رب  مزال  فیاظو  مزال و  یاھتیاعر  هک  دنتـسھ  یتینما  یماـظن و  نیلوئـسم 

هتکن نیا  هب  امتح  دیاب  اھنیا  دنـشاب ؛ راذگریثات  دـنناوتیم  میقتـسم  ریغ  نکل  دـنرادن ، یماظن  یتینما و  لئاسم  اب  یطابترا  میقتـسم ، روطهب ]  ] هک دنتـسھ  یناسک  روشک 

نیا نم  ار . یھللابزح  نموم و  رصانع  ار ، جیسب  ار ، هاپس  ار ، حلـسم  یاھورین  ار ، روشک  رادتقا  لماوع  درک ؛ ظفح  ار  روشک  رادتقا  لماوع  یتسیاب  اعقاو  ینعی  دننک ؛ هجوت 

یبالقنا و نموم و  رصنع  نامھ  وا  دنکیم ، لمحت  ار  تخس  طیارش  دتسیایم ، فلتخم  یاھـشخب  رد  نمـشد  لباقم  رد  دنکیم ، رپس  هنیـس  هک  نآ  منکب ، ضرع  امـش  هب  ار 

رد هچ  یتعنص ، یاھـشخب  رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک  نیلوئـسم  دنراد . هگن  دیاب  ار  اھنیا  دتـسیایم ؛ هک  تسا  وا  تسا ؛ یھللابزح  احالطـصا 

امش سدق  یورین  زا  اکیرمآ  دیھاوخیم  تسا ؛ مولعم  بخ  دیآیم ، شدب  هاپس  زا  نمشد  هکنیا  دننکب . ار  رصانع  نیا  تیاعر  یتامدخ ، یاھـشخب  رد  هچ  یملع ، یاھـشخب 

تسا مولعم  دیآیم ! شدب  هک  تسا  مولعم  بخ  دیایب ؟ ششوخ  هنیمز ، نیا  رد  تسا  لاعف  هک  ام  رادرـس  نالف  زا  دینک  ضرف  الثم  اکیرمآ  دیراد  عقوت  امـش  دیایب ؟ شـشوخ 

رد امـش  یتشک  میت  دـنیوگب  امـش  هب  هک  دـنامیم  نیا  لثم  تسرد  نیا  دـشابن . ام  رد  رادـتقا ، لماوع  دـھاوخیم  وا  بخ  فلتخم ! یاھـشخب  رد  دراذـگیم  طورـش  طرـش و  هک 

دییایب هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دیراذگن ؛ یلم  میت  رد  ار  ردق  ریگیتشک  هس  ود  نآ  امش  هکنیا  طرش  هب  دوشیم ، هداد  تکرش  یناھج  ینامرھق  تاقباسم 

هک تسا  نیا  راک ، نیا  طرـش  دنیوگب  هکنیا  تسا . نیا  شیانعم  دیروخب ؛ تسکـش  هکنیا  یارب  دـییایب ، مینکیم ، یللملانیب  تاقباسم  دراو  ار  امـش  ندروخ ! تسکـش  یارب 

لماوع ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  دننکن ، تلاخد  دننکن ، تکرش  یاهقطنم - لئاسم  رد  الثم   - هلئسم نالف  رد  ای  دنکن  تلاخد  جیسب  ای  دشابن  نینچ  هاپـس  دینک  ضرف  الثم 

مکحتـسم میھدب و  تیمھا  امتح  ار  یتینما  یماظن و  رادتقا  یتسیاب  ام  مینکب . لمع  دیاب  سکعهب  ام  دـینکن ؛ هنحـص  دراو  دـینکن ، نادـیم  دراو  یتسیاب  ار  ناتدوخ  رادـتقا 

. مینک نوزفازور  مینک و 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا مییآیمن ، هاـتوک  نیطـسلف  زا  عاـفد  زا  میرادـیمنرب ، تسد  یزیتـسملظ  زا  اـم  دـیآیمن . هاـتوک  دوخ  یلـصا  عضاوم  زا  یمالـسا  یروھمج  دـننادب ، مھ  اـھییاکیرمآ  دوـخ 

ات دننیـشنب  دندوب  رظتنم  اھنیا  تسا . ناوج  بالقنا  تسا ، هدنز  بالقنا  هناتخبـشوخ  میتسھ ، یاهدـنز  تلم  کی  ام  مییآیمن . هاتوک  نامدوخ  قوقح  قاقحا  یارب  یهزرابم 

امش یتقو  تسا . یگدننکدیلوت  یگدنیاز و  تیلاعف و  ییاناوت و  یناوج و  طاشن و  جوا  رد  هللادمحب  بالقنا  دوشیمن . ریپ  بالقنا  اما ] ، ] میوشیم ریپ  اھام  دوشب ؛ ریپ  بالقنا 

یهدنیآ هللااشنا  نیاربانب  نیا  دراد . دوجو  بالقنا  رد  شیور  مئاد  دراد ؛ شیاز  دنکیم و  دیلوت  نانچمھ  دراد  بالقنا  هک  دینکیم  قیدصت  دینکیم ، هاگن  یبالقنا  یاھناوج  نیا  هب 

. دنک عفد  هللااشنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  اھدیدھت  دناوتب  روشک  دوشب و  رتھب  مھ  تلم  عضو  زورهبزور  هللااشنا  میراودیما  و  دھدیم . دیون  ام  تلم  هب  مھ  ار  یبوخ 

مرح  / ٠٣/٢٨/١٣٩۶ عفادم  نابزرم و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ردـقچ منھج ، قامعا  رد  دـنتفر  یماکان  اب  ترـسح و  اب  ایند  نیا  زا  الاح  دـندوب و  یمالـسا  یروھمج  یدوبان  یوزرآ  رد  هک  یناسک  نیا  دادـعت ] ، ] بالقنا لوا  زا  دـینیبب  اـمش 

نآ مھ  دننادب ، صالخا  اب  ناتسود  مھ  دنادب ، نمـشد  مھ   - دننادب همھ  ار  نیا  دوب . دھاوخ  روجنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هداتـسیا ؛]  ] لماک رادتقا  اب  یمالـسا  یروھمج  تسا .

. دز میھاوخ  یلیس  اھنآ  هب  ام  دننزب ، یلیس  ام  هب  دنناوتیمن  اھنآ  دینادب  تسا و  هداتسیا  مکحتسم  یمالسا  یروھمج  هک  دننادب - دزرلیم  ناشلد  یھاگ  هک  یناتسود 

یهدارا مزع و  نآ  تسا ؛ یونعم  تازیھجت  نآ ، دراد ؛ دوجو  یرگید  یاھزیچ  دـنرادن ، هدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  یداـم  تازیھجت  تسین . یداـم  تازیھجت  رطاـخهب  نیا   و 

یهلیـسوهب اـیند  رد  هک   - داـسف بیجع  ناـفوط  نیا  رد  هک  تسا  ییاـھناوج  تیبرت  تردـق  نآ  تسا ، مدرم  داـحآ  کـیاکی  یاـھلد  ینورد  ماکحتـسا  یاـھهار  نآ  تـسا ، تباـث 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 24 
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دناوتیم یمالسا ، ماظن  یمالـسا ، تردق  یمالـسا ، یروھمج  دناهداتـسیا . ناریا  رد  میقتـسم  طارـص  رد  مکحم  صرق و  دنکیم - ادیپ  جیورت  دراد  اھنآ  لاثما  اھتسینویھص و 

نیا  ] حور و  درادن . هلباقم  ییاناوت  یایدام  تردق  چیھ  تردق ، نیا  اب  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تردق  نیا ، دنتـسھ . هدرک و  تیبرت  زورما  دـنک و  تیبرت  ار  ییاھناوج  روجنیا 

. تسا تداھش  نیمھ  حور  مھ ، تردق ]

بالقنا  / ٠٣/٣٠/١٣٩۶ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

تیقفوم نیا  تسا و  قارع  زا  جورخ  رارف و  لاح  رد  شعاد  نونکا  دـندرک : ناشنرطاخ  نامز ، زا  عطقم  کـی  رد  دادـغب  یکیدزن  اـت  شعاد  یاـھورین  روضح  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

طـسو رد  اـھنآ  روضح  قارع و  نموم  ناوج و  یاـھورین  هب  داـمتعا  رد  قارع  تلود  تسرد  تسایـس  نینچمھ  قارع و  رد  ینورد  ماجـسنا  تدـحو و  هجیتـن  زیگنارب ، نیـسحت 

. تسا نادیم 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دوخ ، تمھ  اب  دـینکیم ، تیبرت  دـیراد  امـش  زورما  هک  ییورین  ام ، یناسنا  یورین  هدـنیآ ، یاھهھد  رد  و  دراد - یدایز  یهزات  یاھفرح  دراد ؛ یدایز  یاـھفرح  یمالـسا  ماـظن 

تکرح کی  اعقاو  دنکـشب و  ار  اھنیا  دننام  لیطعت و  یگتـسباو و  راصح  نیا  تسناوت  دھاوخ  هدش ، هداد  وا  هب  هک  یتایحور  اب  هتخومآ ، هک  یـشناد  دوخ و  داوس  اب  دوخ ، مزع 

، دش دھاوخ  یرگید  ینالوط  یگدشریقحت  نارود  کی  دراو  هدرکن ، یادخ  ای  دش ، دھاوخ  نیا  ای  دریگب ؛ رارق  شدوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یناریا  ناریا و  دـنکب و  یعقاو  یانعم  هب 

ار لالقتسا  ردق  دمآ ، ششوخ  یگتسباو  زا  درک ، تکرح  هتسباو  دیشیدنا ، هتسباو  ام  یناسنا  یورین  رگا  دشاب ؛ هتشادن  ام  یناسنا  یورین  ار  تایـصوصخ  نیا  هچنانچ  رگا 

لثم دـش ، میھاوخ  یرگید  ینالوط  کیرات  نالاد  کی  دراو  ام  تقونآ  دوب - روجنیا  رگا   - دوب دامتعایب  شدوخ  هب  تسنادـن ، ار  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  ردـق  تسنادـن ،

یوحن کی  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  دایز ، شالت  اب  داـیز و  تمحز  اـب  هک  میتشاد  رارق  بـالقنا  زا  لـبق  اـت  هطورـشم  زا  لـبق  یکدـنا  زا  برغ  یهطلـسریز  رد  هک  ینارود  نیمھ 

شرورپ نیاربانب  دـیھدب . شرورپ  یروجهچ  ار  وجـشناد  نیا  زورما  امـش  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دوب . میھاوخ  هتـشذگ  راوشد  خـلت  دـنیآرف  نامھ  دراو  زاـب  میھدـب ؛ تاـجن 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  وجشناد 

ناھج هک  یمھم  تالوحت  ثداوح و  هدنیآ و  یایاضق  لابق  رد  دناوتب  دینکیم ، تیبرت  امش  زورما  هک  یناوج  نیا  هکنیا  یارب  لوا ؛ تروص  نآ  یارب  دینک  تیبرت  دیاب  ار  ناوج  امش   

نم هک  یتالوحت  نکل  تسا ، اجنیا  شمھم  زکارم  زا  یکی  اـی  دراد  رثا  مھ  اـجنیا  یناـھج ، تـالوحت  هتبلا  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اـی  اـم  روشک  طـقف  هن   - دراد دوخ  لـباقم  رد 

دـشاب یرـصنع  کی  تشاد - دـھاوخ  دوجو  یبیجع  تالوحت  اھنیا ؛ لاثما  تردـق و  میـسقت  یـسایس و  یلمع و  یملع و  یاـھهنیمز  تسا ؛ یناـھج  تـالوحت  منکیم  ضرع 

هک یھار  هب  ار  روشک  زور  نآ  رد  دناوتب  ات  دشاب  نیدتم  دشاب ، یبالقنا  دشاب ، قیمع  دشاب ، هاگآ  نادراک ، دـلبراک ، سفن ، هب  دامتعا  یاراد  نامیا ، اب  هدارا ، مزع و  اب  مواقم ،

. دربب تسا  وا  یهتسیاش 

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

روشک تالکشم ، رد  هک  دنتـسھ  یناسک  یبالقنا ، هزیگنارپ و  نموم ، یاھورین  منکیم . شرافـس  نیلوئـسم  یهمھ  هب  نم  دینادب ؛ مھ  ار  هزیگنارپ  یبالقنا و  یاھورین  ردق 

. مینادب ار  اھنیا  ردق  دننکیم ؛ رپس  هنیس  دننکیم ، عافد  دننکیم ، ظفح  ار 

دھشم  / ١٩/٠۵/١٣٩۶ یادھش  هداوناخ  لزنم  رد  یمالسا  بالقنا  ربھر  روضح 

یبالقنا لوصا  اھشزرا و  هار  رد  ار  ناشناج  دنرضاح  هک  دنراد  دوجو  روشک  رد  راکادف  نموم و  ناناوج  زا  یمیظع  هجوت  لباق  هدع  کی  هناتخبـشوخ  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناشیا 

دنناوتیم هک  دنجنگ ، کی  مادکرھ  دنمھفب  دنراد  راکورـس  اھنیا  اب  هک  ییاھنآ  اھناوج و  نیا  دوخ  رگا  دنا ؛ جنگ  کی  دنا ، جنگ  کی  ناشمادکرھ  اعقاو  اھناوج  نیا  : » دنتفگ دـنھدب ،

.« دوش هتفرگ  راک  هب  تسرد  ناشیاھدادعتسا  هک  یطرش  هب  دنریگب  رارق  هدافتسا  دروم  روشک  هدنیآ  یارب 

نادمھ  / ٣٠/٠۵/١٣٩۶ دزی و  یاھناتسا  یگنھرف  نالاعف  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یروجنیا ام  ماظن  رد  زورما  مییوگب ؛ مھ  نموم  ناوج  لسن  شیور  تیادـھ و  ناـکما  تیفرظ و  زا  مییوگیم ، ناوج  لـسن  فارحنا  ناـکما  زا  اـم  یتقو  هک  درک  هجوت  دـیاب  ار  نیا 

نس ٢۵ رد  تسا  یناوج  کی  مھ  وا  تسا ، زورما  یاھناوج  نیمھ  زا  ناوج  کی  وا  یججح - دیھش   - دیـسر تداھـش  هب  اریخا  هک  یزیزع  دیھـش  نیمھ  دینیبب ؛ امـش  تسا .

ناوج نارازھ  لثم  هدرک ، هطاـحا  مھ  ار  ناوج  نیا  یروجهمھ ، یریوصت و  یتوص و  رگاوغا  یاـھهنزور  نیمھ  یعاـمتجا و  یاـھلاناک  نیمھ  تنرتنیا و  نیمھ  ینعی  یگلاـس ؛

. دیآیمرد بآ  زا  یروجنیا  وا  اما  هدرک ، هطاحا  هک  یرگید 

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 ،

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

، اھناطیش نیرتثیبخ  اتقیقح  تسا . گرزب  ناطیش  اکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماما  شیامرف  تحص  دننکیم  تابثا  دنھدیم و  ناشن  دوخ  تنطیش  زا  یاهولج  کی  زور  رھ  دنھدیم ،

یاـھزاین رطاـخهب  ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  ـالماک  یهلئـسم  کـی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر 

زا یاهتـسھ و  تاناکما  زا  هک  یقرب  یورین  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جایتحا  رگید  لاس  دـنچ  ات  ام  تسھ . هدوب و  یاهتـسھ  تیلاعف  لابند  هب  روشک ، زیمآحـلص 

اـم و نیــصصختم  هکیروـطنآ  دـیآیم ، تـسدهب  یاهتــسھریغ  یاھهاگتــسد  زا  هـک  یژرنا  زا  یرادــقم  نآ  زا  ریغ  دــیایب . تـسد  هـب  دوـشب و  هدافتــسا  یاهتــسھ  یورین 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذـل ] [ ؛ دـیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دـندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 25 
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، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

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

تموـصخ نآ  اـب  هک  یروـشک  رد  هک  تسا  نیا  رب  هراوـمھ  نمـشد  یعـس  تسھ . مھ  نانمـشد  ینمـشد  جاـمآ  هزادـنا ، ناـمھ  هب  تسا ، مھم  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  تینما 

لوا زور  زا  شیاھهلابند - اکیرمآ و  گرزب ؛ ناطیش  هطلس و  ماظن  نارادمدرـس  هطلـس و  ماظن  ینعی   - ام یللملانیب  تفـصناطیش  نانمـشد  دربب . نیب  زا  ار  تینما  دزرویم ،

. تسا هدوب  تینما  ظفح  لاس ، نیا ٣٨  لوط  رد  ام  یساسا  تالکشم  زا  یکی  دننک . بلس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  ات  دندمآرب  ددص  رد  یمالـسا  بالقنا  رد  تلم  نیا  یزوریپ 

یاھزرم زا  یخرب  رد  هنابلطهیزجت  زیمآترارـش و  تاکرح  هک  بالقنا  یزوریپ  لوا  یاھهام  رد  هچ  دـناهدرک ؛ هزرابم  دـناهدیگنج ، تینما  ظفح  یارب  دوجو  یهمھ  اـب  اـم  ناـناوج 

نانمـشد هک  زورما  ات  نآ  زا  دعب  هچ  و  دیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  سدقم  عافد  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  نآ  زا  دعب  هچ  دمآ ، دوجو  هب  نانمـشد  کیرحت  هب  روشک  نیا 

نیا تینما  زا  دناهداتسیا و  تردق  تداشر و  لامک  اب  یماظتنا  یورین  رد  هلمجزا  حلسم  یاھنامزاس  رد  ام  نموم  ناناوج  دننک . بلس  روشک  نیا  زا  ار  تینما  دناهدرک  یعس 

. دناهدرک عافد  روشک 

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

کی هلب ، دوب ؛ دـھاوخن  یمالـسا  یروھمج  دـشابن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  تسا . یبالقنا  یهیحور  دوجو  یبالقنا و  یاـھهزیگنا  دوجو  یمالـسا  یروھمج  تاـیح  ماود  طرش 

، مالـسا ایحا  یارب  دندیـشک  هک  یتامحز  نیا  دـنداد ، هک  ییاھنوخ  نیا  مدرم ، تکرح  نیا  تسین . یمالـسا  یروھمج  رگید  تموکح ، نآ  اما  دوب ، دـھاوخ  راک  رـس  یتموکح 

. تسا مزال  امتح  یمالـسا  یروھمج  ظفح  یارب  یبالقنا  یهزیگنا  نیاربانب ، دش . دـھاوخ  لامدـگل  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  اھنیا  هدوب ؛ نیا  یارب  یمالـسا ، تعیرـش  ایحا  یارب 

رب و  تسیچ ؛ اھنآ  اب  یهلباقم  هار  دریگیم ، ماجنا  هزیگنا  نیا  اب  ییاھهزرابم  اھهلباقم و  هچ  هدرک ، ادیپ  همادا  ایآ  هدش ، دایز  ایآ  هدش ، مک  ایآ  تسا ؛ یعضو  هچ  رد  هزیگنا  نیا 

؛ تسا نیمھ  شیانعم  دـینک ، کمک  یھللابزح  یبالقنا و  یاھهچب  هب  هک  میوگیم  مادـم  فلتخم  یاھتبحـص  رد  هک  هدـنب  دـییامرفب  ضرف  مینک . میظنت  هبلاطم  نآ ، ساـسا 

تابثا و لباق  مھنیا  هتفر ؛ مھ  شیپ  چـیھ ، هتفرن  هک  بقع  روشک  هناتخبـشوخ  هنیمز  نیا  رد  هتبلا  روشک . یبالقنا  تکرح  هب  هاگن  ساسا  رب  تسا  هبلاـطم  کـی  نیا  ینعی 

[. تسا  ] ملسم

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

هن ار ، ماـما  هن  ار ، اـھزور  نآ  یاـغوغ  نآ  هن  ار ، سدـقم  عاـفد  یهرود  هن  دـندید ، ار  گـنج  هن  هک  ییاـھناوج  نیمھ  تسھ ؛ اـھناوج  نیمھ  نیب  رد  یمدرم  میظع  تکرح  کـی 

میھافم هب  شیارگ  ظاـحل  زا  اـم  یاـھناوج  زورما  ماهتفگ  اـھراب  نم  دـنکیم . تریح  اـعقاو  ناـسنا  هک  تسا  بوذـجم  بـالقنا  تمـس  هب  ناـشلد  ناـنچنآ  اـھنیمھ  ار ؛ بـالقنا 

دنتفریم اھناوج  یهمھ  دینکن  لایخ  امـش  مھ  زور  نآ  دنتـسین . رتبقع  دنـشابن ، یهھد ۶٠  سدـقم و  عاـفد  یهرود  زا  رتھب  رتشیب و  رگا  تیفیک  تیمک و  ظاـحل  زا  یبـالقنا ،

لوغـشم اجنیا  مھ  یاهدع  کی  دندادیم ، رارق  تالکـشم  ماسقا  عاونا و  ضرعم  رد  ار  دوخ  دندرکیم و  تدـھاجم  دـنتفریم و  هھبج  یاهدـع  کی  مھ  گنج  یهرود  رد  هن ، هھبج ؛

دـصیس الثم  دودح  رد  یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  یهرود  رد  ام  یادھـش  یهمھ  دندوب . یروجنیا  مھ  اھناوج  زا  یلیخ  ینعی  دندوب ؛ نوگانوگ  یاھراک  یتاولا و  یراعیب و 

هھبج نویلیم  راـھچ  نویلیم ، هس  نویلیم ، ود  دـینک  ضرف  ینویلیملـھچ ، تیعمج  رد  دوب ؛ ناریا  تیعمج  نوـیلیم  لـھچ  تقونآ  بخ ، تسا . رازھ  یاهدرخودصیـس  اـی  رازھ 

اھناوج یهمھ  هک  دوبن  روجنیا  مھ  نامز  نامھ  ینعی  دوبن ؛ یدایز  زیچ  ناریا  تیعمج  نویلیم  لھچ  نآ  لابق  رد  نیا  دندیسر . تداھش  هب  مھ  رفن  رازھ  دصیس  دودح  دنتفر ،

زور نآ  زا  رتشیب  ای  نم  نامگ  هب  اھناوج  عومجم  هب  تبـسن  دـنراد ، یبالقنا  مھف  دـنراد ، یبالقنا  شیارگ  هک  ییاھناوج  دادـعت ] ، ] دـینک هاگن  امـش  رگا  زورما  دنـشاب . یبالقنا 

یادخ ینعی  داد ؛ ناشن  ار  نیا  درک ، تابثا  ار  نیا  امش  دیھش  نیا  دشیم ؛ تابثا  یروجکی  دیاب  نیا  بخ ، تسا . نمـشد  مغریلع  نیا ، تسا . زور  نآ  ردقهب  لقاال  ای  تسا 

هن دوب ، هدـید  ار  گنج  یهرود  هن  دوب ، هدـید  ار  ماما  هن  ناوج ]  ] نیا دـنایروجنیا . زورما  ناوج  لسن  هک  دـھدب  ناـشن  اـت  درک ، داـمن  درک ، زیزع  درک ، گرزب  ار  ناوج  نیا  لاـعتم 

اـضر ماما  زا  دـھاوخیم ، ادـخ  زا  دـنکیم ، سامتلا  دـنکیم ، شالت  دـنکیم ، تکرح  هللالیبسیف  داـھج  یپ  رد  هناـقداص  هناـصلخم و  روجنیا  اـما ] ، ] دوب هدـید  ار  بـالقنا  یهرود 

بـالقنا یهزجعم  نیمھ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ، ادـخ  تیآ  نیا  تسا ، یھلا  تیآ  نیا  دـننک . شکمک  دـنھدب و  ار  هزاـجا  نیا  هکنیا  یارب  دـھاوخیم ، ردامردـپ  زا  دـھاوخیم ،

. تسا نایرج  رد  هزجعم  نیا  هللادمحب  تسا و 

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

کی راچد  اعقاو  ناشهمکاح  هاگتـسد  هکلب ] ، ] ناشـسیئر نیا  دوخ  طقفهن  درک . مھاوخ  ضرع  رتشیب  هدرخکی  ار ] نیا   ] الاح تسا ؛ ینھذ  یگداـتفابقع  راـچد  اـم  نمـشد 

هک تسا  مولعم  رگید ؛ دوشیمن  بخ  لبق ؛ لاس  هاجنپ  هب  دننادرگرب ، بقع  هب  ار  هتفرـشیپ  لاعف  یبالقنا  نموم  ناوج  ناریا  دـنھاوخیم  اھنیا  دنتـسھ . ینھذ  یگداتفابقع 

یگدنامبقع نیا  بخ  دـنروایب ؛ شیپ  ناشدوخ  لایخ  هب  روشک  نیا  یارب  دنتـشاد ، تلم  نیا  اب  لبق  لاس  هاجنپ  رد  اھنیا  هک  ار  یتیعـضو  نامھ  دـنھاوخیم  ینعی  دوشیمن !

بالقنا شنیرتمھم  هتبلا  هداـتفا ؛ هقطنم  نیا  رد  یمھم  تاـقافتا  هداـتفا . اـجنیا  یقاـفتا  هچ  هک  دـننک  کرد  دـنناوتیمن  دـننکیم ؛ رکف  شیپ  لاـس  هاـجنپ  لـثم  تسین ؟ ینھذ 

، دننکب کرد  دنناوتیمن  نوچ  دننک . کرد  تسرد  دنناوتیمن  ار  اھنیا  ام ؛ فارطا  رد  هداتفا  مھ  یرگید  مھم  تاقافتا  بخ  اما  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  شیادیپ  یمالسا و 

؛ دنروخب تسکش  اھنآ  هک  دوشیم  بجوم  طلغ  تابساحم  انئمطم  دنروخب ؛ تسکش  هکنیا  هب  دنموکحم  سپ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

هک یناسکنآ  ( ١ ،) نیرفٰکلا موـقلا  یلع  انرـصنا  انمادـقا و  تبث  اـنرما و  یف  انفارـسا  اـنبونذ و  اـنل  رفغا  اـنبر  دـیامرفیم :]  ] دـندناوخ هسلج  نیا  لوا  رد  هک  یاهمیرک  تاـیآ  نیا 

یگداتـسیا لاعتم  یادخ  دندرک ، تکرح  دنتـساوخ و  کمک  لاعتم  یادخ  زا  دنداتـسیا و  ناربمایپ  رانک  رد  هک  تمواقم  نادیم  نانامرھق  ناروشحلـس ، ناگدـنمزر ، دنداتـسیا ،

طقف هن ، دھدب ! امـش  هب  تشھب  لاعتم  یادخ  طقف  دینک ، تدھاجم  ادخ  هار  رد  رگا  هک  تسین  روجنیا  ( ٢ .) هرخالا باوث  نسح  ایندـلا و  باوث  مھٰتائف هللا  داد ؛ شاداپ  ار  اھنیا 

روشک کی  یدنلبرـس  تسا ، تلم  کـی  یدنلبرـس  تسا ، تفرـشیپ  تسا ، رادـتقا  تسا ، تزع  اـیند  باوث  تسیچ ؟ اـیند  باوث  تسھ . مھ  اـیند  باوث  تسین ، ترخآ  باوث 

روطهب هشیمھ  زورما  ات  دـش  زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  زا  ام   - هدوب هجاوم  نمـشد  یهئطوت  اب  زور  رھ  لاس  نیا ٣٨  لوط  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  ایند  باوث  تسا ؛

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 26 
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دوشب دـیاش  ربارب ، اھدـص  زورما  لاحنیعرد  میاهدوب - هجاوم  اھنیا ] دـننام   ] عاجترا و مسینویھـص و  یناھج و  رابکتـسا  ینعی  نامنانمـشد ، نوگانوگ  یاھینمـشد  اـب  مئاد 

! روشک لـئاسم  دوشب  لـیلحت  تسرد  میدرک . ادـیپ  رادـتقا  میدرک ، ادـیپ  ییاـناوت  میدرک ، ادـیپ  تفرـشیپ  میاهتفر ، رتولج  بـالقنا  لوا  زا  فـلتخم ، داـعبا  رد  ربارب  اـھرازھ  تفگ 

لیلد ار  نیا  دننکیم ، هدھاشم  یـضعب  رد  ار  یئانتعایب  ینامیایب و  یداقتعایب و  یـشخب ، کی  رد  دننکیم ، هاگن  دـییامرفب  ضرف  دـننکیم . لیلحت  ( ۵) جوعموجک اھیضعب 

زا زورما  دـندوب . ینیفلاخم  دـندوب ، ینانمـشد  مھ  بـالقنا  لوا  زا  تسین ؛ روجنیا  هدـش ؛ فیعـض  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  روشک و  رد  بـالقنا  هکنیا  رب  دـنریگیم 

ییابیز اویـش و  کرابم و  تکرح  هچ  روشک ، رد  ام  نمٔوم  ناناوج  تکرح  دینک ، هظحالم  امـش  لاحنیعرد  هدرک ؛ دیدشت  هدرک و  تیوقت  ار  شدوخ  مجاھت  نمـشد ، فرطهمھ 

نادیم رد  دنـشاب ، رـضاح  هنحـص  رد  روجنیا  دندرک ، کرد  ار  بالقنا  هن  دـندید ، ار  سدـقم  عافد  نارود  هن  دـندرک ، ترایز  ار  ماما  هن  هک  یناناوج  لاس ، زا ٣٨  دـعب  هکنیا  تسا .

. تسا بالقنا  تازجعم  زا  یکی  اعقاو  نیا  دننک ؛ یراذگرثا  هقطنم  رد  دنناوتب  دنشاب و  رضاح 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رد ار  یئانتعایب  ینامیایب و  یداقتعایب و  یـشخب ، کـی  رد  دـننکیم ، هاـگن  دـییامرفب  ضرف  دـننکیم . لـیلحت  جوعموجـک  اھیـضعب  روشک ! لـئاسم  دوشب  لـیلحت  تسرد 

ینانمشد مھ  بالقنا  لوا  زا  تسین ؛ روجنیا  هدش ؛ فیعض  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  روشک و  رد  بالقنا  هکنیا  رب  دنریگیم  لیلد  ار  نیا  دننکیم ، هدھاشم  یـضعب 

هچ روشک ، رد  ام  نمٔوم  ناناوج  تکرح  دینک ، هظحالم  امش  لاحنیعرد  هدرک ؛ دیدشت  هدرک و  تیوقت  ار  شدوخ  مجاھت  نمشد ، فرطهمھ  زا  زورما  دندوب . ینیفلاخم  دندوب ،

رد روجنیا  دـندرک ، کرد  ار  بالقنا  هن  دـندید ، ار  سدـقم  عافد  نارود  هن  دـندرک ، ترایز  ار  ماما  هن  هک  یناناوج  لاس ، زا ٣٨  دـعب  هکنیا  تسا . ییابیز  اویـش و  کرابم و  تکرح 

نیمھ ینعی   - یمالـسا یروھمج  هقطنم ، رد  تسا . بالقنا  تازجعم  زا  یکی  اعقاو  نیا  دننک ؛ یراذگرثا  هقطنم  رد  دـنناوتب  دنـشاب و  رـضاح  نادـیم  رد  دنـشاب ، رـضاح  هنحص 

. دیھدب تسکش  دیروایبرد و  وناز  هب  ار  ربکتسم  یاکیرمآ  دیتسناوت  اھناوج - امش 

...

تمواقم ناـیرج  هیلع  ار  یاهثداـح  هقطنم  نیا  رد  دـنناوتب  هکنیایارب  دـندوب  هدروآ  دوجو  هب  نانمـشد  هک  یایناطرـس  یهدـغ  دـمآ ، دوجو  هب  قارع  هیروس و  رد  هک  ییارجاـم 

نیا دراو  رفاو  یهقالع  قوش و  اب  هک  یناسک  نآ  عقاو  رد  نموم . یاھناوج  نیمھ  دنتـسناوت ؛ اھناوج  دینک ؛ مدھنم  دـیتسناوت  دـینک ، عفد  دـیتسناوت  ار  هدـغ  نیا  دـننک ، داجیا 

. دندوب رادروخرب  دندوب ، دنمهرھب  جیسب  یورین  جیسب و  ساسحا  نامھ  زا  اھنیا  دندروآرد ، وناز  هب  ار  نمشد  دندش و  تدھاجم  نادیم 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

تریـصب تایـصوصخ  نیا  زا  یکی  دیراد . هگن  ار  تایـصوصخ  نیا  هللادـمحب ، تسا  هتـشاد  دوجو  تسا و  ربتعم  تسا و  مزال  جیـسب  رد  هک  یتایـصوصخ  دـینک . ظفح  ار  جیـسب 

هک تسا  نیا  نمشد  یاھهویش  زا  یکی  هک  دنادب  دیاب  ام  نموم  ناوج  تسا . نمـشد  یاھدنفرت  مھف  تسا ؛ نمـشد  اب  یهلباقم  یاھهار  تسا ؛ یـسانشنمشد  تسا ؛

. نوگانوگ لئاسم  یگداوناخ ، لئاسم  یگدنز ، یصخش  لئاسم  یهنیمز  رد  دنک ؛ توافتیب  یمالسا  یلمع  یاھشزرا  هب  تبسن  ار  وا 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، دوب شنابیتشپ  اپورا  دوب ، شنابیتشپ  اکیرمآ  هکیلاحرد  دزادنیب ؛ رود  دـنک و  علق  روشک ، نیا  رد  دوب  ییاپرید  یهثیبخ  یهرجـش  هک  ار  یھاشداپ  ماظن  تسناوت  ناریا  تلم 

دوجو هب  اھـشزرا  ساسا  رب  ار  یتموکح  کی  تسناوت  دنزیم ، جوم  نآ  رد  یتالابمیب  یداقتعایب و  داحلا و  رفک و  هک  ییایند  رد  دندوب . شنابیتشپ  هقطنم  نیعجترم  نیمھ 

زورهبزور دنک و  ظفح  دنک و  یرادـھگن  دـنک و  ینابھگن  روشک  نیا  رد  شداعبا  یهمھ  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نیا  تسناوت  دـنک ؛ ظفح  ار  تموکح  نیا  تسناوت  دروایب ؛

یماظن یاھییاناوت  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  تسا ، ملع  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  دروایب . دوجو  هب  ماـظن  نیا  یارب  ار  رادـتقا  تردـق و  رـصانع  لـماوع و  تسناوت  دـھدب ؛ هعـسوت 

زا دعب  دناوتیمن ؟ دییوگیم  امش  روطچ  شدوخ ، یارب  دروایب  دوجو  هب  تسناوت  ار  اھنیا  تسا ؛ رگید  یاھتلم  یاھهشیدنا  راکفا و  رد  ذوفن  ییاناوت  رادتقا  رصانع  زا  یکی  تسا ،

، اھناوج امش  یهلیسوهب  دسرب ؛ تسا  هدرک  میـسرت  هک  ییالاو  فادھا  یهمھ  هب  تسناوت  دھاوخ  یمالـسا  بالقنا  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ نیمھ  مھ  نیا 

. دراد دوجو  تسا و  هدنکارپ  هللادمحب  روشک  رد  زورما  هک  ینموم  لسن  یهلیسوهب 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  یناوارف  یاھراک  تسا - ام  یاھفعض  هک   - اھزیچ نیا  لاغتـشا و  دیلوت و  یهنیمز  رد  میھدب ؛ ماجنا  ام  هک  تسا  مزال  یدایز  یاھراک  یداصتقا  یهنیمز  رد  زورما 

نیا زا  یلحارم  ندنارذگ  تفرـشیپ و  عورـش و  مادقا و  یزیرهمانرب و  دح  رد  زورما  اھراک  نیا  میھدب ؛ ماجنا  دیاب  هک  تسا  یدایز  یاھراک  یگنھرف  یهنیمز  رد  میھدـب ؛ ماجنا 

ناوج و یاھورین  دوب ، دـھاوخن  رود  یلیخ  زور  نآ  هللااـشنا  هک  یزور  تفرگ . دـھاوخ  ماـجنا  یھجو  نیرتھب  هب  هللااـشنا  اـھراک  نیا  یهمھ  مھ  یزور  کـی  اـما  تسا ، اـھراک 

بالقنا و یهتسجرب  یگنھرف و  یاوتحم  طلست  یگنھرف  ظاحل  زا  دننک ، فعاضم  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  دننک ، لح  روشک  رد  ار  یداصتقا  تالـضعم  تسناوت  دنھاوخ  نموم 

هب درک  دھاوخ  ادیپ  ققحت  هللااشنا ، دـش  دـھاوخ  اھراک  نیا  دـننارتسگب ؛ هللااشنا  روشک  نیا  یایاوز  یهمھ  رد  روشک و  رـساترس  رد  ار  یمالـسا  فراعم  ینآرق و  میھافم 

نموـم و رکتبم و  یاـھورین  یتسیاـب  درک ؛ دـنھاوخ  حرطم  ار  یدـیدج  دـنفرت  یدـیدج و  یهـلیح  کـی  یدـیدج ، یهئطوـت  یزور  رھ  نانمـشد  هـتبلا  نانمـشد . مـشچ  یروـک 

نمشد هچنآ  زا  دننک  یریگشیپ  مھ  دنھدب ، خساپ  مھ  دنشاب ؛ هدامآ  دنکب ، نادیم  دراو  ار  یدیدج  درگش  دنکب و  ارجا  ار  یدنفرت  دھاوخب  نمـشد  هکنآ  زا  لبق  ام ، راکهبهدامآ 

. دھدب ماجنا  تسا  نکمم 

نامرک  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ رھش  هعمج  ماما  نامرک و  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

، مدرم هماـع  اـب  سنا  دـیئآرب . نآ  یهدـھع  زا  هجو  نیرتـھب  هب  تسا  دـیما  دیاهتـشگ . رختفم  ینیگنـس  هفیظو  لوبق  هب  بوبحم ، زیزع و  مدرم  نیا  ناـیم  رد  یلاـعبانج  نوـنکا 

ناناوج راکتبا  ناوت و  زا  یریگ  هرھب  مالعا و  یاملع  اب  رمتـسم  طابترا  بالقنا ، یگنھرف  یهھبج  یدـج  تیوقت  ناگنازرف ، نایھاگـشناد و  اـب  یراـکمھ  ناـناوج ، اـب  ترـشاعم 

. میامنیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  ناتتاقیفوت  مراد و  راظتنا  یلاعبانج  زا  ار  هعمجزامن  یاوتحم  ندرک  ینغ  نموم و  یبالقنا و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنکیم لابند  ار  فدـھ  نامھ  ریـسم ، نامھ  قطنم ، نامھ  ام  تلم  درذـگیم ، اھزور  نآ  زا  لاس  لھچ  هک  زورما  دوب و  فرح  کـی  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  ماـمت  رد  تلم  فرح 

ار اھهزیگنا  ناـمھ  لـثم  لقادـح  دنتـسھ ، زور  نآ  زا  رتهزیگنارپ  اـم  یاـھناوج  زورما  مییوگن  رگا  مھ  هزیگنا  ظاـحل  زا  تسا . رتدراو  تسا ، رتهبرجتاـب  تسا ، رتهتخپ  زورما  اـھتنم 

یهناتـسآ رد  ام  یاھناوج  ربارب  نیدنچ  دـننک ، رپس  هنیـس  رطخ  یاھنادـیم  رد  دنرـضاح  هک  یاهزیگنارپ  نموم  یاھناوج  دادـعت  زورما  ینعی  دـنرتدادعترپ ؛ هکنیا  رب  هوالع  دـنراد ،

. تسا روشک  نیا  رمتسم  طخ  نیا  تسا ؛ بالقنا  لوا  یاھلاس  رد  بالقنا و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا بخ  هک  دندیمھفن  اھلقعیب  دندز ! شتآ  ار  ناریا  مچرپ  فرط  کی  زا  ناریا ،» یادـف  مناج   » دـنتفگ فرط  کی  زا  لخاد ، رد  هایـسور  تخبدـب  یهدروخیزاب  یاھهراچیب  نیا 

رد یروجنیا - یاھپیت  نیا  اھتئیھ ، نیا   - اھامـش الاح  ات  یک  زا  اما  امـش  دـیورب  ناریا  نابرق  هللااشنا  الاح  بخ  ناریا ؛» یادـف  مناج  [ » دـنتفگ . ] دزاـسیمن مھ  اـب  هک  اـت  ود 

دیھش رازھ  دصیس  هدرک . رپس  هنیس  یبالقنا  ناوج  هدرک ، رپس  هنیس  زاب  یھللابزح  ناوج  نیمھ  مھ  ناریا  نمشد  لباقم  رد  دیاهدرک ؟ رپس  هنیس  ناریا  نانمشد  لباقم 

رد دندرک ، عافد  ناشروشک  زا  هک  دندوب  یبالقنا  نموم و  یاھهچب  نیمھ  دندوب ؟ یناسک  هچ  میتشاد  ام  هک  یئادھـش  نآ ، زا  دعب  دـندوب ؟ یناسک  هچ  سدـقم  عافد  نارود 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 27 
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ار مچرپ  دیآیم  دعب  ناریا ،» یادف   » دیوگیم تقونآ  ناریا ؟» یادف   » دییوگیم هک  دیتفر  ناریا  نابرق  یک  امش  اکیرمآ ؛ لباقم  رد  یجراخ ، مجاھم  لباقم  رد  بالقنا ، دض  لباقم 

؟ تسین یگتخپان  یماخ و  یهدنھدناشن  تسین ، یلقعیب  یهدنھدناشن  اعقاو  نیا  دنزیم ! شتآ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

دنریگب . یمالسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیسو  بخ 

...

یهلئـسم رد  یاهتـسھ ، یهلئـسم  رد  هک  تسا  نموم  ناوج  نیا  دنریگب . ناوج  زا  ار  نامیا  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ ام  نموم  ناوج  یلم ، رادـتقا  یاھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

ناوج نیا  دناسرب ؛ تیاھن  هب  ار  یملع  تفرـشیپ  کی  هکنیا  ات  دشکیم  یتخـس  دشکیم ، یباوخرادیب  یملع  یاھـشخب  یهیقب  رد  نایور ، رد  ونان ، رد  یملع ، یاھتفرـشیپ 

نیا زا  دنھاوخیم  ار  هزیگنا  دنریگب ، ناوج  نیا  زا  ار  نامیا  نیا  دنھاوخیم  اھنیا  میـسانشیم . کیدزن  زا  ام  ار  اھنیا  زا  یلیخ  دنتـسھ و  ام  نموم  یاھهچب  اھنیا  تسا ، نموم 

. دنریگب ناوج 

ناوج  / ١٠/٢٢/١٣٩۶ نازاسدنتسم  زا  یعمج  هب  مایپ 

! زاسدنتسم زیزع  ناناوج 

: دیراد هگن  دای  رد  ار  اھهتکن  نیا  بشید ، نیریش  یهسلج  یپ  رد   

ناشن لمع ، نابز و  هتـشارفا ، رـس  اب  دـنکن . هبلغ  راک ، یبالقنا  یراکتـسرد  افـص و  رب  یاهفرح ، ترھـش  یکینکت و  یاھیزاب  دـینک . ظفح  مامت  تقد  اب  ار  یبـالقنا  تھج  .١

. دیایبالقنا نموم  هک  دیھد 

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

نآرق زا  ناتهدافتسا  نآرق ، اب  ناتسنا  نآرق ، اب  ناتییانـشآ  یبالقنا ! ناناوج  نموم ، ناناوج  یناریا ، ناناوج  نم ، نازیزع  میھدب . همادا  نآرق  تمـس  هب  ار  نامدوخ  تکرح  ام 

یایند میوشب ، رادـیب  ام  یهمھ  هللااشنا  میراودـیما  تسا . امـش  تزع  یهیام  نیا  تسا ، امـش  رادـتقا  یهیام  نیا  تسا ، امـش  توق  یهیام  نیا  دـینک ؛ رتشیب  زورهبزور  ار 

. میھدب ماجنا  ار  اھراک  نیا  میناوتب  دوشب و  رادیب  مالسا 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ فلتخم یاھزیچ  هب  مراد  داقتنا  نم  امئاد  یلبق  یاھتیریدم  رد  مھ  یلعف ، تیریدم  رد  مھ  مراد ؛ یداقتنا  عضوم  هشیمھ  امیـسوادص  اب  یهھجاوم  رد  نم  هک  دـینادب  امش 

مادقا دنھاوخیم  هن ، دننک ؛ جل  ام  اب  دنھاوخب  هکنیاهن  مھ  ناریدم  منکیم . مھ  داقتنا  تسھ و  مھ  هدنب  نھذ  رد  دیتفگ و  ناتتانایب  رد  اھامـش  هک  ییاھزیچ  نیمھ  هلمج  زا 

هک تسا  نیا  دوب - مھ  ناتسود  زا  یضعب  تاشیامرف  لالخ  رد  الاح  هک   - دریگب ماجنا  دیاب  هک  یایـساسا  راک  تسا . لکـشم  مادقا  تسین ، ناسآ  شمادقا  بخ  اھتنم  دننک 

امیسوادص هب  مھ  مدرک ؛ دیکات  مھ  هدنب  دننکب ، دنراد  انب  ار  اھراک  نیا  هللااشنا  هک  دنوشب  قیرزت  اھهاگتسد  نیا  یهندب  رد  یبالقنا  هزیگنارپ و  نموم و  ناوج و  رـصانع  دیاب 

. تفر دھاوخ  شیپ  روجنیمھ  هللااشنا  اھنیا و  لاثما  هعمج و  یهمئا  زکرم  دینک  ضرف  رگید ؛ زکارم  زا  یشخب  هب  مھ  مدرک ، دیکات 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هبلاطم مادم  مینک ، راک  نآ  یور  مادم  مییوگب ، مادم  مینک ، رارکت  مادم  ار  اھنامرآ  هکنیا  هب  میراد  مربم  زاین  نامهعماج  رد  زورما  ام  هک  تسا  نیا  منکیم ، دیکات  نآ  رب  نم  هچنآ 

هب مجاھت  عیـسو  میظع و  مجح  نیا  هچنانچ  رگا  تشادرب . تسد  دـیابن  نآ  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  زا  اھنامرآ  یرگهبلاطم  تسا . یبوخ  زیچ  یلیخ  یرگهبلاطم  نیا  مینک .

یراکبلط اھنامرآ ، نتـساوخ  اـھنامرآ ، ندرک  حرطم  اـھنامرآ ، یروآداـی  درک . دـھاوخ  یرگناریو  اـعطق  دوشن ، هجاوم  اـھیرگهبلاطم  نیا  اـب  بـالقنا  دـض  یوس  زا  یمومع  راـکفا 

و دـننکیم - راک  دـنراد  مھ  یناـگبخن  یاـھاضف  یور  هنافـساتم  هک   - یناـگبخن یاـھاضف  یمومع و  راـکفا  بیرخت  لـباقم  رد  تسا  یدـس  کـی  اـھنامرآ  نیا  ققحت  هب  تبـسن 

ار اھنامرآ  دننک  هبلاطم  دنوشب ، نادیم  دراو  هک  تسا  مزال  یبالقنا  نموم و  یاھناوج  زا  یرکشل  کی  اجنیا  هدوبن . ریثاتیب  هنافـساتم  مھ  یدراوم  رد  هک  یتیریدم ؛ یاھاضف 

؛ دراد ثحب  یاج  دننک ، کمک  یروجهچ  الاح  هکنیا  هتبلا  هک  اھنامرآ  نیا  ققحت  هب  دننک  کمک  ناشدوخ  و 

؛ تسا راتفگ  رد  تعاجش  شتایصوصخ  زا  تسا ، تحارص  شتایصوصخ  زا  هک  یبالقنا  نموم  ناوج  یهژیو  نابز  نامھ  اب  اھنامرآ  نیا  یروآدای  هب  تسا  جایتحا  نیاربانب ، سپ 

هچرگا ار . ییاھزیچ  کی  دنیوگب  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یاهناعاجش  یهزیگنا  کی  میدرک  ساسحا  ام  دوب ؛ مھ  روجنیمھ  اتبسن  زورما  دنزب . ار  شدوخ  فرح  هناعاجـش  هکنیا 

اھشزرا نیا  یتسیاب  مراد . لوبق  الماک  نم  یبالقنا ، ناوج  وجشناد و  ناوج  رد  ار  مجاھت  یهیحور  ساسحا  نیا  مراد ؛ لوبق  ار  تعاجش  اما  مرادن  لوبق  ار  اھفرح  یضعب  نم 

. راک یاپ  ناوج  یوس ] زا  [ ؛ دوشب هبلاطم  امئاد  هنارایشوھ ، حیرص ، تروصهب 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

نیا تسا . ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  نیب  فاکـش  داجیا  رگید ، یاھراک  یهمھ  زا  ندـش  سویاـم  زا  دـعب  نمـشد ، یهماـنرب  زورما  منک  ضرع  امـش  هب  نم 

مدرم زا  یادج  کیتارکوروب  ماظن  کی  یمالسا  ماظن  دنتسین . ندش  ادج  لباق  اھنیا  تسین ، ناریا  تلم  زج  یزیچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیمن  تسا ؛ اھنآ  تقامح 

ماـظن نیا  تسا ؛ مدرم  فـطاوع  تبحم و  هب  مدرم و  ناـمیا  هب  مدرم و  داـحآ  هب  یکتم  هتفایلیکـشت ، مدرم  دوـخ  زا  تسا  یماـظن  تـسین ؛ اھرـصق  اـھخاک و  رد  یهتـسشن 

دندش جراخ  نادیم  زا  اھنآ  یهمھ  دندرک و  ار  شالت  نیا  مھ  صخش  نیا  زا  لبق  رگید  روھمجسیئر  شـش  هتبلا  دننک ؟ ادج  مدرم  زا  دنھاوخیم  روطچ  ار  نیا  تسا ؛ یمالـسا 

هب ار  مدرم  دنناوتب  دیاش  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دروآیم ، راشف  مدرم  یور  اتدمع  هک  مھ  اھنآ ]  ] یداصتقا یاھراشف  نیا  دنھدب . ماجنا  ار  یناطیش  دوصقم  نیا  دنتسناوتن  و 

ام مینکیم ؛ ظفح  ار  نامدوخ  نکـشنمشد  ماجـسنا  ام  درک ؛ میھاوخ  رتیوق  رتشیب و  مدرم  اب  زورهبزور  ار  نامدنویپ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  ام  دننک . هتـسخ  دنروایب ، هوتس 

لالقتسا اب  نمشد ، هک  دنادب  روشک  یهزیگنارپ  رویغ و  ناوج  لسن  مینکیم . تیوقت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  هتشذگ  زا  رتشیب  زور  رھ  ار  مادقا  لھا  هزیگنارپ و  نموم و  ناناوج 

اب ینمشد  یانعمهب  ناریا ، تلم  نمشد  تسا ؛ نمشد  تسایس  ملع و  نادیم  رد  وا  روضح  اب  تسا ، نمـشد  وا  تفرـشیپ  اب  تسا ، نمـشد  وا  تزع  اب  تسا ، نمـشد  وا 

. تسا تلم  نیا  التعا  تفرشیپ و  لالقتسا و  تزع و 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، روشک تالکـشم  ریخن ، دـشابن ؛ لحهار  هک  تسین  روجنیا  درادـن . دوجو  یتسبنب  چـیھ  یداصتقا ، یهنیمز  نیمھ  رد  درادـن ؛ دوجو  یتسبنب  چـیھ  روشک  رد  میوگیم  نم 

 - دـناهدرک عورـش  بخ  هک  دـننزب ، رمک  هب  تمھ  نماد  دـننک ، تمھ  هللااـشنا  دـیاب  اھهدـننک  تسا . هدشهتخانـش  مھ  اـھلحهار  تـسا ، هدشهتخانـش  داـصتقا ، تالکـشم 

، یبـالقنا نموم ، یاـھناوج  فرط  زا  بترم  ماهتـسشن ، اـجنیا  هک  مدوخ  هدـنب  دـنیبیم ؛ ناـسنا  درک - مھاوخ  ضرع  رتـشیب  تبحـص  یهمادا  رد  ـالاح  نم  هک  هدـش  ییاـھراک 

اھنیا دـننک ؛ هدافتـسا  اھنآ  زا  هک  یئارجا  یاھهاگتـسد  یارب  متـسرفیم  مھ  نم  هک  دـسریم  نم  هب  اـھنیا  دـننام  فرح و  هماـن و  داھنـشیپ و  راـکتبااب ، رکفشوخ ، دـنمهقالع ،

. دیآیم نم  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 28 
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...

یھار چیھ  دیسر ، تسبنب  هب  رگید  روشک   » هک دننک  غیلبت  روجنیا  یتنرتنیا  تیاس  نالف  رد  هعوبطم ، نالف  رد  یلخاد  تسپ  مدآ  هدع  کی  نمشد  عبت  هب  نمـشد و  هکنیا 

رایتخا رد  تسھ ، اھلحهار  نیا  دراد ؛ دوجو  لحهار  دراد ، دوجو  هار  ریخن ، تسا ؛ تثابخ  رگید  نیا  ربکا ،» ناطیـش  نالف  ای  ناطیـش  نالف  هب  میربب  هاـنپ  هکنیا  زج  درادـن  دوجو 

میوگیم و مراد  امش  هب  الاح  هدنب  دننک . عورـش  رتیدج  دیاب  اھتنم  دناهدرک ، عورـش  مھ  ار  اھنیا  زا  یـضعب  متفگ  دننک . لمع  دنناوتیم  دننک ، ارجا  دنناوتیم  تسا ، نیلوئـسم 

لابند دـنوریم  مھ  اھنآ  میاهتفگ ، ار  نیمھ  اھراب  اھراب و  روشک  نیلوئـسم  روشک و  مرتحم  یاـسور  هب  یـصوصخ  تاـسلج  رد  نکل  میوگیم  مراد  ماـع  ضرعم  رد  حالطـصاهب 

دعتسم یورین  ام  میرادن ، مک  ورین  ام  ار . نموم  یاھناوج  نیمھ  دننکب ؛ باختنا  ار  یبوخ  نالاعف  ار و  یبوخ  ناراکمھ  یتسیاب  دننکیم ؛ تکرح  ناوت  ردقهب  هرخالاب  دننکیم و 

ار شربخ  مدیدن ، هتبلا  ار  همان  نم  دندرک ؛ اضما  دنتشون و  همان  هدنب  هب  یھاگشناد  رفن  رازھ  جنپ  دودح  هزات ، نیمھ  میرادن . مک  هضرعاب  یهزیگنااب  یهتـسبرمک  راکهبهدامآ 

تـسا ینغ  روشک  دمحلا  میرادن ؛ مک  یناسنا  یورین  ام  دنراک ؛ یهدامآ  دناهدامآ ، میاهدامآ ؛ میتسھ ، امـش  تمدخ  رد  میبالقنا ، تمدخ  رد  ام  دنیوگیم  دندروآ ؛ نم  یارب 

. دریگیم ماجنا  اھراک  هللااشنا  دوشب ، هتساوخ  کمک  اھنیا  زا  دوشب ، هدافتسا  اھنیا  زا  بخ  یناسنا . یورین  ظاحل  زا 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  اـھهراوھام و  رد  یزاـجم و  یاـضف  نـیا  رد  ( ١ «) نتفلا تالـضم   » ردـقچ تسا ! ربـخ  هچ  یزاـجم  یاـضف  رد  نـالا  دـینیبب  امـش  تسھ ؛ روشک  رد  بوخ  ناوج  همھنیا 

یاـھتعامجزامن تسا ، یروـجهچ  فاـکتعا  تسا ، یروـجهچ  نیعبرا  ییاـمیپهار  دـینیبب  امـش  لاـحنیعرد  تسا ، اـھنیا  یهـمھ  ضرعم  رد  ناوـج  دراد و  دوـجو  تالیکـشت 

نآ  - تسا شخب ]  ] نیرتتخـس هک  تیونعم  یتح  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  اھنیا  مینیبب ؟ دـیابن  ار  اـھنیا  اـم  ارچ  تسا ؛ مھم  یلیخ  اـھنیا  تسا . یروجهچ  اھهاگـشناد 

راسفتسا انعم  نیا  زا  رفـص  مرحم و  نینچمھ  اھناضمر و  هام  رد  صوصخب  هدنب  دینک ؛ هظحالم  امـش  ار  ناضمر  هام  تاسلج  دنکیم . تفرـشیپ  دراد  گنھرف - یونعم  شخب 

؛ دـنروآیم شرازگ  دـنوریم  تسیچ ؛ هتـشذگ  لاس  هب  ناضمر  هام  لاسما  تاـسلج  تبـسن  دـننیبب  دـننک و  راـک  دـننک ، قیقحت  دـنورب  هک  منکیم  لاوس  یناـسک  زا  منکیم و 

؛ دوشب هتفگ  دوشب و  لیلحت  دوشب ، هدید  اھنیا  مینیبب ؟ دیابن  ارچ  مینک ، هظحالم  دیابن  ارچ  ام  ار  اھنیا  ولج . هب  ور  تکرح  نیا  زا  تفرـشیپ ، نیا  زا  دـنکیم  تریح  اعقاو  ناسنا 

. دنیوگب دننک و  نایب  یتسیاب  ار  اھنیا  دنراد ، رایتخا  رد  بطاخمرپ  یاھوگدنلب  هک  ییاھنیا 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاھن نیا  دـننکب و  دـنناوتن  لاس  لھچ  لوط  رد  مھ  یطلغ  چـیھ  دنتـسیاب ، ناریا  تلم  لباقم  رد  دـنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  ملاع  ثیبخ  ملاـظ  دـساف  نادـنمتردق  یهمھ 

هب روشک  یارب  ار  زیمآراختفا  تشونرس  نیا  تداھش ، هب  داقتعا  درک ؟ یسک  هچ  ار  نیا  نداد ! ناکت  لباق  ریغ  هبیط و  یهرجش  مکحتسم ، تخرد  نیا  هب  دوشب  لیدبت  اپهزات 

دیھش تایلمع  رد  متفر  نم  دیوگیم  دنکیم  سامتلا  شردام ، هب  شردپ ، هب  دوشب ؛ دیھـش  ادخ  هار  رد  هک  دنکیم  وزرآ  دنکیم ، هیرگ  امـش . یاھناوج  نیمھ  ینعی  دروآ ؛ دوجو 

امش دیوگیم  شرسمھ  هب  هک  مدناوخ  مرح  عفادم ]  ] یادھـش نیمھ  زا  یکی  لاح  حرـش  رد  موشب . دیھـش  نم  ات  دیوشب  یـضار  امـش  دیدوبن ؛ یـضار  امـش  نوچ  مدشن ،

اھفرح نیا  یانعم  یدام  یایند  موشب . دیھش  نم  ات  وشب  یضار  وت  هک  شرسمھ  هب  دنکیم  سامتلا  موشب ؛ دیھش  نم  یراذگیمن  امش  موشب ، دیھـش  نم  یدوبن  یـضار 

. درادیم هگن  راوتسا  هوک  لثم  ثداوح ، لباقم  رد  ار  ام  یبالقنا  نموم  ناوج  هک  تسا  داقتعا  نیا  هیحور و  نیا  دنکیمن . کرد  دمھفیمن ، ار 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسین یریپ  نارود  یگلاسلھچ  تسا . یرکف  تکرح  غولب و  زاغآ  یگلاسلھچ  اھندـمت  رمع  یارب  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس  لھچ  تسا . هتـشذگ  بالقنا ] زا   ] لاس لـھچ 

رد ینید  نامیا  هللادمحب  زورما  دنکیم ؛ هدھاشم  دراد  ناسنا  ار  ییافوکـش  نیا  یاھهنیمز  تشاد . دھاوخ  دوجو  هللااشنا  ییافوکـش  نیا  تسا و  ییافوکـش  نارود  هکلب ] ]

هدنب  - دندایز دنتـسین ، مک  خسار  مزع  یاراد  نامیااب و  ناناوج  تسا ، بوخ  مدرم  نایم  رد  یگدامآ  روضح و  تسا ، بوخ  ام  تلم  نیب  رد  خسار  مزع  تسا ، بوخ  ام  روشک 

اب ناناوج  دنمشناد ، ناناوج  دنتسھ -]  ] یرکف یاھراک  قیمع ، یاھراک  لوغشم  روشک  فانکا  فارطا و  رد  ناوج  نارازھ  اما  مسانـشیمن  مھ  ار  همھ  هتبلا  مسانـشیم ؛

، الاب ناشلکوت  یوق ، بوخ و  ناشنامیا  دـنزاسهدنیآ ؛ اـھنیا  روشک ؛ رـساترس  رد  دنتـسھ  یروآون  راـکتبا و  لوغـشم  ندرک ، دـیلوت  لوغـشم  نتخاـس ، لوغـشم  خـسار ، مزع 

تفرعم طابترا و  یهریاد  متفگ ، هک  رفن » نارازھ   » نم  - دنتـسین مک  مدرم و  نیب  رد  دنتـسھ  اھنیا  بوخ ؛ ناشتریـصب  ناشخرد ، هدنیآ  هب  ناشدیما  دایز ، ادخ  هب  ناشدامتعا 

. دناهدامآ ام  یاھناوج  دندایز - دنتسھ ؛ نیا  ربارب  اھهد  اما  متفگ  ار  مدوخ 

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

نابیقر و اب  دوخ  یاھیدنبزرم  هب  دنبیاپ و  تدـشب  دوخ  لوصا  هب  اما  تسین ، کاردا  ساسحا و  دـقاف  ون ، هب  ون  یاھتیعقوم  اھهدـیدپ و  ربارب  رد  رجحتم و  یمالـسا ، یروھمج 

اھدـیاب و نایم  یهلـصاف  کشیب  دـنامب . هنوگچ  دـنامب و  ارچ  هک  تسا  مھم  شیارب  دـنکیمن و  یتـالابمیب  زگرھ  دوخ  یلـصا  طوطخ  اـب  تسا . ساـسح  تدـشب  نانمـشد 

کشیب تسا و  هدش  یط  اھراب  یدراوم  رد  هتشذگ  لاس  لھچ  رد  تسا و  یندشیط  یاهلصاف  نیا ، اما  دھدیم ، هداد و  باذع  ار  هاوخنامرآ  یاھنادجو  هراومھ  اھتیعقاو ،

. دش دھاوخ  یط  رتشیب  تردق  اب  هزیگنارپ ، اناد و  نموم و  ناوج  لسن  روضح  اب  هدنیآ ، رد 

هیئاضق  / ١٣٩٧/١٢/١۶ هوق  تسایر  هب  یسیئر  میھاربادیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هب ادـکوم  ار  هتکن  دـنچ  لاح  نیا  اب  منادـیم . زاسراک  دـیفم و  ارنآ  یـسانشراک ، تارظن  اھتروشم و  ساسا  رب  مدرک . هظحـالم  ار  یلاـعبانج  یداھنـشیپ  یئاـضق  لوحت  دـنس 

. منکیم شرافس  یلاعبانج 

...

. دینک هدافتسا  هوق  یاھتیلووسم  رد  لضاف  یبالقنا و  حلاص و  ناناوج  زا  هکنآ  مشش 

نادمھ  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ رھش  هعمج  ماما  هیقفیلو و  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافاتماد یقثوم  ینابعش  هللابیبح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

یملع و یاـھتیلاعف  زا  ناوارف  رکـشت  اـب  هتاـقیفوتتماد و  یدـمحمهط  نیدـلاثایغ  خیـش  جاـح  یاـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاتجح  باـنج  تیلوئـسم  نتفاـی  ناـیاپ  اـب  نونکا 

تکرح ناورشیپ  رامش  رد  نادمھ  منکیم . بوصنم  ناتسا  نآ  رد  دوخ  یگدنیامن  نادمھ و  یهعمج  تماما  هب  ار  یلاعبانج  ریطخ ، تیلوئسم  نآ  نارود  رد  ناشیا  یعامتجا 

ینید و تکرح  تمدخ  رد  ناوت  یهمھ  اب  دوریم  راظتنا  تسا . نافرع  ملع و  ردقیلاع  یاھتیـصخش  زین  تداھـش و  داھج و  یهتـسجرب  یاھهرھچ  میدقت  هب  رختفم  یبالقنا و 

کولـس دـینک . ینابیتشپ  یبالقنا  نموم و  ناناوج  زا  یراکمھ و  یعامتجا  یاھهصرع  نالاعف  یھاگـشناد و  ناگنازرف  ینید و  یاملع  اـب  دـیئامن . شـالت  هطخ  نآ  یبـالقنا 

نآ زا  هللادـمحب  هک  تریـصب  اوقت و  لضف و  زا  دـیھد و  رارق  دوخ  یگـشیمھ  یاشمم  ار  نارگراـثیا  نادیھـش و  یاـھهداوناخ  میرکت  ناـناوج و  هژیوب  اھرـشق  یهمھ  اـب  یمدرم 

. دیشخبب انغ  ار  هعمج  یاھهبطخ  یاوتحم  دیرادروخرب 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یاـھتلود نـیمھ  هـک  دوـشب  هجوـتم  یموـمع  راـکفا  دـنراذگیمن  دـننکیم ، شوـتر  دـننکیم ، هیجوـت  ار  برغ  یاھیدـب  دـننکیم ، کزب  ار  برغ  اھیــضعب  هنافــساتم  لـخاد  رد 

؛ تسھ ناشنیب  اھیاهناسر  تسھ ، ناشنیب  اھیچتاعوبطم  دراد ؛ دوجو  ترارش  تنطیش و  ردقچ  ناشنطاب  رد  نارگید - لثم  سیلگنا ، لثم  هسنارف ، لثم   - حالصلارھاظ

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 29 
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یبرغ دیاب  ناریا  رد  یگدنز  کبـس  ینعی  دوشب ؛ یبرغ  اپ  نخان  ات  رـس  قرف  زا  دیاب  ناریا  هک  تفگ  نومـضم  نیا  هب  هدازیقت ، لثم  یمدآ  توغاط ، یهرود  رد  هدازیقت . لثم 

یگدـنز کبـس  ار ، یبرغ  راکفا  هک  ییاھنآ  تسا . نیا  ناشفرح  نومـضم  اـما  دـنیوگیمن  تحارـص  نیا  هب  هتبلا  دـننزیم ؛ اـھفرح  نیا  زا  دـیدج  یاـھهدازیقت  مھ  زورما  دوشب .

اھنیا دننکیم ، ژاپمپ  دننکیم ، قیرزت  ام  سرادـم  رد  ام ، یاھهاگـشناد  رد  ام ، راکفا  رد  ام ، تایبدا  رد  لخاد ، رد  هتـسویپ  روط  هب  ار  یبرغ  تاغل  ار ، یبرغ  یاھـشور  ار ، یبرغ 

یاھهدازیقت نامھ  دنتسیایم ، یبرغ - یگدنز  هب  یمالسا  یگدنز  کبس  ندنادرگرب  ینعی  دنس ٢٠٣٠   - دنس ٢٠٣٠ رس  تشپ  هک  ییاھنآ  دندیدج . یاھهدازیقت  نیمھ 

. دنیشنب یسرک  هب  ناشفرح  اھهدازیقت  نیا  تشاذگ  دنھاوخن  ام  یبالقنا  مدرم  ام و  نموم  یاھناوج  یھلا  قیفوت  هب  زورما  هتبلا  دنتسھ ؛ زورما 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھتکرح یهھبج  رد  اھناوج ؛ صوصخب  دنـشاب ، لاعف  دـیاب  همھ  یگنھرف  لئاسم  یهھبج  رد  اھناوج ؛ صوصخب  دنـشاب ، لاعف  همھ  یتسیاب  یداـصتقا  لـئاسم  یهنیمز  رد 

قلعتم روشک  نیا  یادرف  و  یھلا . قیفوت  هب  دوب  دنھاوخ  مھ  لاعف  دنـشاب و  لاعف  دنناوتیم  دناهدامآ و  اھناوج  اھناوج . صوصخب  دنـشاب ، لاعف  دـیاب  همھ  هناھاگآ  یـسایس و 

، نیا دنناسرب ؛ التعا  جوا  هب  هللااشنا  ار  روشک  نیا  یپردیپ ، راکتبا  اب  نشور ، رکف  اب  یناوج ، یورین  اب  عطاق ، یهدارا  اب  دـنناوتیم  هک  یاهزیگنارپ  نموم و  یاھناوج  هب  تسا 

. میراد عقوت  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ 

مظعالا  / ١٣٩٨/٠٢/٠١ اھیقب  ترضح  یعامتجا  یگنھرف و  هاگرارق  تیلوئسم  هب  یرفعج  یلعدمحم  رکشلرس  رادرس  باصتنا 

یرفعج یلع  دمحم  رادساپ  رکشلرس  رادرس 

هب ار  امـش  هاپـس ، لک  یھدـنامرف  نارود  رد  ناتهتـسیاش  یاھـشالت  زا  ریدـقت  اب  مرن و  گنج  رد  ینیرفآشقن  یگنھرف و  یاـھ  هصرع  رد  روضح  هب  یلاـعبانج  لـیامت  هب  رظن 

. منکیم بوصنم  هادف  انحاورا  مظعالا  هیقب هللا  ترضح  یعامتجا  یگنھرف و  هاگرارق  تیلوئسم 

بـالقنا فراـعم  نییبت  شرتسگ و  یاربیبـالقنا  یداـھج و  ناـناوج  یگنھرف و  ناـگبخن  ینید و  اـملع  هژیوب  هعماـج  رد  فرژ  یاھیدـنمناوت  هدرتـسگ و  یاـھتیفرظ  زا  یریگهرھب 

یلاعبانج زا  جیـسب  هاپـس و  یگنھرف  یاھهعومجم  اب  ییازفامھ  لماعت و  هناربدـم و  هناملاع و  یزیرهمانرب  اـب  مود ، ماـگ  هیناـیب  رد  هدـش  میـسرت  طوطخ  هیاـپ  رب  یمالـسا 

. دوریم راظتنا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رـس الاح  هک  اباب  نیا  زا  دوب ، اکیرمآ  روھمجسیئر  تقو  نآ  هک  رتراک  یمیج  دوب . رتدـنمتردق  بتارمب  الاح  زا  تسا ، ام  یمالـسا  میظع  بالقنا  لاس  هک  لاس ١٣۵٧  رد  اکیرمآ 

مھ و  تسا - رتمک  شایـسایس  تردـق  مھ  تسا ، رتمک  شایلاـم  تردـق  مھ   - تسا رتـمک  شتردـق  مھ  نیا ، دوب ؛ رتـشیب  شتردـق  مھ  دوب ، رتلـقاع  مھ  ( ١٩ ،) تسا راک 

دوب و اھنآ  رادفرط  درکیم ، راک  اھنآ  یارب  دوب ، اھنآ  رومام  یولھپ  یاضردـمحم  دوب ؛ طلـسم  روما  یهمھ  رب  هک  دنتـشاد  ناریا  لخاد  رد  مھ  یرومام  کی  و  تسا . رتمک  شلقع 

بخ  » دییوگب امش  تسا  نکمم  دھدب . تسکش  ار  اکیرمآ  تسناوت  یلاخ  تسد  اب  تلم  لاح ، نیع  رد  دنتـشاد . مھ  ار  نیا  دوب ؛ وا  تسد  روشک  روما  یهمھ  مھ  اجنیا  رد 

مھ رتشیب  اھنآ  یبالقنا  یهشیدنا  قمع  تسین و  رتمک  دش  زوریپ  بالقنا  هک  یزور  نآ  زا  یبالقنا  روشرپ  یاھناوج  دادـعت  مھ  نالا  تسا ؛ بالقنا  مھ  نالا  دوب ؛» بالقنا  نآ 

تکرح نآ  زورما  دـینکیم ؛ هظحـالم  بـالقنا ، یاھتشادـگرزب  رد  ـالثم ] ، ] دـیآیم شیپ  روشک  رد  هک  ینوگاـنوگ  ثداوح  رد  امـش  ار  شیاـھهنومن  تسا . یروـج  نیا  تسھ ؛

. دھدیم ناشن  مزال  یاج  رد  ار  شدوخ  یبالقنا ، روش  یبالقنا ،

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هلـصوحرپ تسا ، وشنهتـسخ  تسا ، هزیگنارپ  ناوـج ، هزیگنارپ . دـمآراک و  یناـسنا  یاـھورین  تورث  میراد : یلیدـبیب  تورث  میراد ، یمیظع  تورث  کـی  تھج  نیا  زا  زورما  اـم 

روـشرپ و یبـالقنا ، نیدـتم ، یاـھناوج  مـھ  اـبلاغ  مراد - عـالطا  کـیدزن  رود و  زا  مسانـشیم و  ماهدـش و  انــشآ  هدـنب  هـک  ییاـھنآ  ـالاح   - تـسھ مـھ  راـکتبا  یاراد  تـسا ،

ناوخارف دننک ، مولعم  ار  عیانص  یهدوقفم  یاھهقلح  نآ  دننک ، هئارا  ینشور  یهمانرب  کی  دیاب  عیانص  ترازو  نالوئـسم ] [ ؛ دنک هدافتـسا  هاگتـسد  دیاب  اھنیا  زا  دندنمهقالع .

. دنتفایم هار  اھنیا  یمک  یاھلوپ  اب  هک  تسا  روج  نیا  ابلاغ  دنراذگب ؛ ناشرایتخا  رد  تاناکما  دنھاوخب ، اھنیا  زا  دنھدب ،

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

صوصخب منکیمن . هلباقم  تقو  چیھ  یبالقنا  یاھناوج  اب  نم  دینکن . رواب  امش  ار  نیا  ار ؛ یبالقنا  یاھناوج  اب  یهلباقم  دناهداد  تبسن  ریقح  نیا  هب  هکنیا ]  ] رگید بلطم  کی 

کی یتقو  کی  یبالقنا ، یاھناوج  زا  یدادـعت  کی  رگا  دـینک  ضرف  هک  تسین  نیا  شیانعم  هتبلا  منکیم ؛ دـییات  مھ  زاب  ماهدرک ، دـییات  هشیمھ  هدـنب  ار  یبـالقنا  ناوج  ناـیرج 

هنیمز نیا  رد  ار  یرمع  ماهدوب ، یبالقنا  ناوج  روشک  نیا  رد  یزور  کی  مھ  هدـنب  هن . مینک ؛ دـییات  ام  مھ  ار  نآ  دـنداد ، ماجنا  یطلغ  لمع  کـی  دـنداد ، ماـجنا  یفـالخ  لـمع 

اما منکیمن  دییات  نم  ار  اطخ  نآ  دنک ؛ اطخ  اج  کی  تسا  نکمم  مھ  یبالقنا  ناوج  بخ  هتـشاد ؛ دوجو  اطخ  نم  راک  رد  ردـقچ  منیبیم  منکیم  هاگن  مدوخ  هب  نم  ماهدـنارذگ ؛

. دینکن رواب  دینکن و  لوبق  امتح  دوشب ، لقن  هنیمز  نیا  رد  یزیچ  هچنانچ  رگا  منکیم . دییات  امتح  نم  ار  یبالقنا  ناوج 

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

- میدشن تایئزج  دراو  تسا ، یلک  میسرت  کی   - هتشذگ بالقنا ] زا   ] لاس لھچ  بخ  هدوب . بالقنا  یهدنیآ  لاح و  هتشذگ و  زا  یلک  میـسرت  کی  مود » ماگ  یهینایب  ، » دینیبب

: هدوب دیکات  دروم  هینایب  نیا  رد  یلصا  حالطصاهب  یهطقن  راھچ  بالقنا . یلصا  لئاسم  هب  عجار  هدش  یلک  یزاسریوصت  کی 

…

ناوج ینعی  رـشق  نیا  شقن  تمظع  دـنک . تیلوئـسم  ساـسحا  دـنک ، دـھعت  ساـسحا  هک  یناوج  یناوـج ؛ رھ  هن  دـھعتم ؛» ناوـج  یورین  شقن  تمظع  : » مراـھچ یهطقن 

. رظن دروم  زادنامشچ  نآ  هب  ندیسر  رد  میراد و  ور  شیپ  رد  هک  یریسم  نیا  رد  دھعتم 

ادیپ طابـضنا  یتسیاب  اھتنم  دراد  دوجو  تکرح  نیا  هتبلا  دتفیب ؛ هار  روشک  رد  یمومع  تکرح  کی  دیاب  میراد ؛ زاین  زادـنامشچ  نآ  تمـس  هب  یمومع  تکرح  کی  هب  ام  بخ ،

. دنتکرح نیا  روحم  دھعتم ، یاھناوج  تسا ؛ دھعتم  ناوج  تیروحم  اب  اعبط  تکرح  نیا  دشاب . سوسحم  زادنامشچ  نآ  تمس  هب  شتفرشیپ  دنک و  ادیپ  تعرس  دنک ،

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

زا ناوج  لسن  یارب  تیریدم  یهصرع  رد  دورو  دنوشیم ؟ تیریدم  یهصرع  دراو  یروج  هچ  بخ  دنھدیمن . هار  تیریدم  یهصرع  هب  ار  اھناوج  هک  دندرکیم  هلگ  ناتسود  زا  یکی 

متفگ نم  هک  [ - دـندش  ] دـھعتم یاھناوج  یهلمج  زا  ماظن  دـشرا  ناریدـم  و  دـش ، تیریدـم  یهصرع  دراو  ناوج  لسن  رگا  اـعبط  دـتفایم و  قاـفتا  دـش [ هتفگ  هک   [ اـھهار نیا 

، دـنکیم ادـیپ  رارمتـسا  اعبط  روشک  یمومع  تکرح  نآ  تقو  نآ  یھللابزح - یهملک  تسرد  یانعم  هب  دنـشاب ؛ یھللابزح  دـیاب  اعقاو  ینعی  یھللابزح ، دـھعتم  یاـھناوج 

نم هک  دراد  ینـشور  یاھخـساپ  نم  رظن  هب  دوشب ، یمومع  تکرح  نیا  نادیم  دراو  دناوتیم  هنوگچ  ناوج  هک  لاوس  نیا  نیاربانب  سپ  دریگیم . ماجنا  دـنکیم و  ادـیپ  تعرس 

. متفگ ار  اھنآ  زا  یرادقم  کی 

...

یرایـسب هک  مدقتعم  هدنب  دینک ، هدامآ  یھللابزح  ناوج و  تلود  کی  ندروآ  راک  یور  یارب  ار  هنیمز  دیورب و  شیپ  اھتکرح  نیا  اب  اھناوج  امـش  هللااشنا  هچنانچ  رگا  نیاربانب ،

. تسین اھامش  صوصخم  طقف  هتبلا  مھ  اھهصغ  نیا  تفریذپ ؛ دھاوخ  نایاپ  امش  یاھهصغ  امش و  یاھهغدغد  امش و  یاھینارگن  نیا  زا 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 30 
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اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مھ تیبرت  مھ ، قالخا  نیاربانب  ملع ؛ حالس  اب  تسا  الاو  ناسنا  کی  نتخاس  تسا ؛ ناوج  نتخاس  فدھ ، دنھدب ؛ ناوج  هب  تامولعم  هک  تسین  نیا  طقف  هاگشناد  فدھ 

. تسا یرورـض  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوـشب ؛ هتخاـس  ناوـج  اـت  دوـشب  هداد  ناوـج  هب  دـیاب  هاگـشناد  رد  ملع  اـب  هارمھ  هـک  تـسا  یرـصانع  یهـلمج  زا  مـھ  یگدـنز  کـبس 

رد تسین ، مھ  یـضعب  رد  تسھ ، یدودح  ات  اھهاگـشناد  یـضعب  رد  هتبلا  داد .]  ] هاگـشناد هب  ار  مزال  یگنھرف  یانغ  دیاب  درک ، ینغ  دـیاب  یگنھرف  ظاحل  زا  ار  اھهاگـشناد 

ساسحا هک  دشاب  یناوج  رگا  الاو  دوشب ؛ تیبرت  مدرم  هب  تمدـخ  یارب  دعتـسم  روشک ، هب  هتـسبلد  نمادـکاپ ، یبالقنا ، نموم ، دـیاب  ناوج  تسھ ! شـسکع  مھ  یـضعب 

؟ تشاد دھاوخ  روشک  یارب  یاهدیاف  هچ  دیایب ، نوریب  هاگشناد  زا  مھ  الاب  تامولعم  اب  دشاب ، هتشادن  یئانتعا  الصا  روشک  تشونرس  هب  چیھ  دنکن ، تیلوئسم 

ینیمخ  / ٣١/١٣٩٨/٠۴ ماما  دادما  هتیمک  تسایر  هب  یرایتخب  یضترمدیس  یاقآ  باصتنا 

هقیفوت ماد  یرایتخب  یضترمدیس  یاقآ  بانج 

یتیریدـم یقالخا و  ینید و  یاھتیحالـص  زا  یھاگآ  اب  مرتحم و  یانما  تئیھ  داھنـشیپ  هب  دـناهدش ، بوصنم  یرگید  تیلوئـسم  هب  حاـتف  سدـنھم  یاـقآ  باـنج  هک  نونکا 

دیکات تسا . بناجنیا  یمتح  هیـصوت  حاتف ، یاقآ  تیریدم  مکح  رد  روکذم  یاھروحم  هب  هجوت  منکیم . بوصنم  ینیمخ  ماما  دادـما  یهتیمک  تسایر  هب  ار  امـش  یلاعبانج ،

. دیھد رارق  شیوخ  تامادـقا  ردـص  رد  ار  ناگدـنوشکمک  تمرح  تمارک و  تیاعر  تسدـیھت و  یاھهداوناخ  یارب  تابث  اب  دـمآرد  داجیا  یزاسدـنمناوت و  روحم : ود  هک  دوشیم 

. تسا بناجنیا  رگید  دکوم  یهیصوت  یبالقنا  نموم و  ناوج و  یاھورین  یراکمھ  زا  نتفرگهرھب 

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

یدام و رابتعا  رادـتقا و  تزع و  دـندرک : ناشنرطاخ  تخـس  یاھهندرگ  زا  یمالـسا  ماظن  روبع  هتـشذگ و  لاـس  لـھچ  رد  یھلا  فاـطلا  هب  هراـشا  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

یهمھ تسا و  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  یادـتبا  اب  هسیاقم  لباقریغ  روشک ، یاھـشھج  اھتفرـشیپ و  و  راک ، هب  هدامآ  یبالقنا  ناناوج  میظع  لیخ  و  اـیند ، رد  روشک  یونعم 

. دوش شومارف  دیابن  هاگچیھ  ادخ  هب  لکوت  نیاربانب  تسا . یھلا  تیانع  فطل و  نوھرم  اھتیقفوم ، نیا 

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

ییاھبـسچرب اب  دـیابن  تسا و  یرورـض  روشک » لالقتـسا  هب  دـقتعم  بالقنا و  هب  رادافو  یاھورین  زا  تیامح  ، » عوضوم نیا  رانک  رد  هکنیا  رب  دـیکات  اـب  یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

اج همھ  رد  دیاب  دنریگیم ، رب  رد  ار  مدرم  زا  یمیظع  یهعومجم  هک  یبالقنا  نموم و  یاھورین  دندوزفا : درک ، جراخ  نادیم  زا  ار  هزیگنارپ  یاھورین  نیا  یطارفا ، دـنت و  نوچمھ 

لاس ٩۶ یایاضق  رد  ای  ید ٨٨ و  یهیضق ٩  رد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  اھنآ  هکارچ  دوش ، مھارف  ساسح  زکارم  رد  اھنآ  روضح  ناکما  دنوش و  تیامح  اھـضرعت  لباقم  رد  و 

. دنتشاذگ ماکان  ار  نانمشد  دندش و  نادیم  دراو  میظع  تکرح  نآ  اب 

ماهتفگ هرود  دنچ  رد  روھمج  یاسور  هب  هدنب  دنتفگ : دندش و  روآدای  ار  یبالقنا  یاھورین  زا  هدافتـسا  صوصخرد  نالوئـسم  هب  دوخ  ررکم  یهیـصوت  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دنیآیم هنحص  هب  ماظن ، هب  کمک  یارب  رطخ  ماگنھ  رد  هک  دنتسھ  اھنآ  اریز  دینک ، هدافتسا  بالقنا  هب  رادافو  یاھورین  زا  ناتراک  تفرشیپ  یارب  هک 

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

میحرلا  نمحرلا  مسب هللا  همیرک : یهیآ  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  هاپس  مشچ  یولج  یمئاد  سرد  کی 

: تسھ هتکن  دنچ  هک  ( ٣ .) مکودع ودع هللا و  هب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا   و 

هدش رکذ  هیآ  دوخ  رد  هک  ییاھـشخب  رد  ار  یگدامآ  نیا  دیناوتیم ، هچ  رھ  یدح ؛ کی  هب  دیـشابن  عناق  چیھ  ینعی  تعاطتـسا ؛ یهزادـنا  هب  ندرک - هدامآ  ینعی ]  -] دادـعا الوا   

« لیخلا طابر   » ایناث تسا ، هوق »  » الوا دینک ، داجیا  یگدامآ  دیاب  نآ  یهرابرد  هچنآ  دنک . رتشیب  ار  شدوخ  یاھیگدامآ  دیاب  زورهبزور  هاپـس  دینک . دایز  دینکب و  دیکات  یتسیاب 

هب نوبھرت  تسیچ ؟ فدـھ  تسا . هرود ]  ] نآ اب  بسانتم  رازبا  یاهرود  رھ  رد  نوگانوگ ؛ یاـھرازبا  رازبا ؛ ینعی  لـیخلا » طاـبر  « ؛ ورین ناوت و  ینعی  تردـق ، ینعی  هوق » . » تسا

تردق زا  دش  کانمیب  نمشد  هچنانچ  رگا  تسا . هدنرادزاب  سرت ، نیا  هن ، دنسرتب ؛ امش  زا  هک  دیناسرتب  ار  اھنآ  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  طقف  نوبھرت » « ؛ مکودع ودع هللا و 

و دنکب ؛ میب  ساسحا  هزیگنارپ  راکادف  نموم  ناوج  نادرم  تبیھ  زا  نمـشد  هک  دـینک  یراک  دـیاب  تسا . نمـشد  یهدـنرادزاب  یکانمیب ، نیا  تقو  نآ  امـش ، یگدامآ  زا  امش ،

. تسا هدنرادزاب  شخب  نیرتمھم  نیا  دوخ 

یراس  / ١٣٩٨/٠٨/١۵ هعمجماما  ناردنزام و  ناتسا  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

...

یروھمج ماظن  رد  ددـعتم  یاھنومزآ  رد  نآ  یبالقنا  نموم و  زیزع و  مدرم  تسا و  یونعم  یدام و  یاـھهبنج  زا  روشک  یاھناتـسا  نیرتهتـسجرب  رامـش  رد  ناردـنزام  ناتـسا 

نآ رادافو  هزیگنا و  رپ  نامدرم  راکادف و  ناناوج  یاھیگتـسجرب  اب  ناتـسا  نآ  رد  تمدخ  روضح و  یهقباس  هب  هجوت  اب  یلاعبانج  دـناهدش . رھاظ  دنلبرـس  رختفم و  یمالـسا 

. دوش هتفرگ  یرای  هاگشناد  هزوح و  ناگنازرف  نید و  یاملع  زا  هار  نیا  رد  دوش و  هتشاد  گرزب  تیبثت و  تیوقت و  اھیگتسجرب  نیا  تسا  مزال  دیئانشآ .

. منکیم تلاسم  دنوادخ  زا  ار  امش  تاقیفوت  تسا . بناجنیا  دکوم  یهیصوت  مدرم  یاھرشق  یهمھ  اب  نابرھمتسد  هداشگیور و  نموم و  ناناوج  یبالقنا و  نایرج  تیوقت 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یگشیمھ ینمشد  تسا ، یتاذ  ینمشد  کی  ینمشد ، نیا  تسین ؛ یلـصف  یمـسوم و  مدرب ، مان  هک  ینمـشد  یهھبج  نیا  ینمـشد  هک  مینادب  مھ  ار  نیا  ام  یهمھ 

زا یوق  یـسایس ، ظاحل  زا  یوق  یتینما ، ظاحل  زا  یوق  یماظن ، ظاحل  زا  یوق  مینک ؛ یوق  ار  نامدوخ  ام  هک  تسا  نیا  شجالع  دننزیم . دننزب  هبرـض  دنناوتب  تقو  رھ  تسا ،

کی ام  هچنانچ  رگا  هک  دننک  لایخ  یضعب  هکنیا  تسا . یتاذ  ینمشد  وا  ینمشد  الاو  دنزب ؛ هبرض  دناوتن  نمشد  هک  مینک  یوق  ار  نامدوخ  فلتخم  تاھج  زا  یداصتقا . ظاحل 

امش هک  دننک  رکف  یـضعب  هکنیا  رکف . نیا  تسا  یـشحاف  یاطخ  تسا ؛ اطخ  رایـسب  دنرادیمرب ، ینمـشد  زا  تسد  اھییاکیرمآ  میدمآ ، هاتوک  یمک  کی  میتفر ، بقع  مدق 

عرزک لیجنالا  یف  مھلثم  و  تسا : ملاع  راگدرورپ  شیامرف  لباقم  یهطقن  تسرد  دنـسیونیم - اھهمانزور  رد  اھیـضعب و  دـنیوگیم   - دوشب ینابـصع  اـکیرمآ  هک  دـینکن  یراـک 

تسا نیا  یارب  الصا  نموم ، یاھناوج  نیا  دنمورب ، یاھلاھن  نیا  نموم ، رصانع  دشر  ( ١ (؛ رافکلا مھب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزآف  هاطش  جرخا 

یاھناوج زا  داـھج ، یهصرع  یاـھناوج  زا  ملع ، یهصرع  یاـھناوج  زا  دناینابـصع  دناینابـصع . رتشیب  مھ  نیمھ  زا  دوشب ؛ ینابـصع  نمـشد  اـت  راـفکلا ،» مھب  ظـیغیل   » هک

. دناینابصع اھنیا  زا  یماظن ؛ یهصرع  یاھناوج  زا  ، تمدخ یهصرع 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دننک بولغم  ار  نوعرف  دنتـسناوت  دندوب ، نوعرف  یهجنکـش  ریز  ناشنادـنزرف  ناشنز ، ناشدرم ، هکنیا  اب  هک  دـندرک  ادـیپ  یایونعم  تردـق  نانچ  نآ  یزور  کی  لیئارـساینب 

نیمھ دـنک . اـطع  اـھنآ  هب  ناـینوعرف  نوعرف و  قرغ  اـب  ار  تمظع  نآ  هب  جرف  دـنک و  زاـب  اـھنآ  یارب  ار  هار  لاـعتم  یادـخ  هکنیا  اـت  دـننک  تمواـقم  دـننک ، یگداتـسیا  دنتـسناوت 

، دـش تخـس  اھلد  دـندش ، جراخ  هیلوا  تلاح  نآ  زا  نامز  تشذـگ  اب  تشذـگ ، نامز  هک  یرادـقم  کـی  ( ٣ (؛ مھبولق تسقف  دمالا  مھیلع  لاطف  یکدـنا ، زا  دـعب  لیئارـساینب 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هلذـلا مھیلع  تبرـض  و   » هک دـش  نیا  هجیتـن  دـنداد ، تسد  زا  ار  تماقتـسا  نآ  ربـص ، نآ  ادـخ ، هار  رد  تکرح  نآ  ادـخ ، هب  داـمتعا  نآ  لـکوت ، نآ  دـش ؛ یـسق  دـش ، نـیگنس 

(۵ (؛ دـھعلا مکیلع  لاطفا  تفگ : لیئارـساینب  هب  ٰیـسوم  ترـضح  دراد .] دوجو   ] مھ یرگید  ددـعتم  تایآ  تسا ؛ تاـیآ  زا  یکی  هیآ  نیا  ( ۴ (؛» نم هللا بضغب  واـب  هنکـسملاو و 

هک تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا ؛ سرد  اھنیا  هھلا ؟» مھل  امک  اھلا  انل  لعجا   » دـییوگیم دـیدرک و  شومارف  هک  هتـشذگ  یلیخ  نامز  الاح  دـیدوب ، نوعرف  راشف  ریز  زورید  ات  امش 

ام تسا ؛ یروج  نیا  زورما  تسا ؛ رتـشیب  یلیخ  بـالقنا  لوا  زا  روشک ، رد  دـنمهقالع  دـنبیاپ و  نموـم و  ناوـج  تیفیک  تیمک و  زورما  هللادـمحب  منکیم . رارکت  هشیمھ  هدـنب 

- هبـسح وھف  یلع هللا  لکوتی  نم  و   - دنکیم کمک  لاعتم  یادـخ  هک  ار  یھلا  یوبن و  ینآرق و  گرزب  سرد  نیا  دوشب ؛ یط  تسرد  هار ، دیـشاب  بقارم  اما  میتسین ؛ یـضاران 

. میشاب هتشاد  دای  رد  مینکن و  شومارف 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یـشحاف یاطخ  تسا ؛ اطخ  رایـسب  دنرادیمرب ، ینمـشد  زا  تسد  اھییاکیرمآ  میدمآ ، هاتوک  یمک  کی  میتفر ، بقع  مدق  کی  ام  هچنانچ  رگا  هک  دـننک  لایخ  یـضعب  هکنیا 

شیامرف لباقم  یهطقن  تسرد  دنـسیونیم - اھهمانزور  رد  اھیـضعب و  دـنیوگیم   - دوشب ینابـصع  اـکیرمآ  هک  دـینکن  یراـک  امـش  هک  دـننک  رکف  یـضعب  هکنیا  رکف . نیا  تسا 

یاھلاھن نیا  نموم ، رصانع  دشر  ( ١٢ (؛ رافکلا مھب  ظیغیل  عارزلا  بجعی  هقوس  یلع  یوتساف  ظلغتساف  هرزآف  هاطـش  جرخا  عرزک  لیجنالا  یف  مھلثم  و  تسا : ملاع  راگدرورپ 

یهصرع یاھناوج  زا  دناینابصع  دناینابصع . رتشیب  مھ  نیمھ  زا  دوشب ؛ ینابصع  نمشد  ات  رافکلا ،» مھب  ظیغیل   » هک تسا  نیا  یارب  الـصا  نموم ، یاھناوج  نیا  دنمورب ،

. دناینابصع اھنیا  زا  یماظن ؛ یهصرع  یاھناوج  زا  ، تمدخ یهصرع  یاھناوج  زا  داھج ، یهصرع  یاھناوج  زا  ملع ،

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یراذـگرثا دـنھدیم و  ماجنا  راک  دـنراد  روشک  حطـس  رد  عاجـش ، یبالقنا ، نموم ، ناحادـم  افاصنا  اـقح و  هک  منیبیم  ناـمدوخ ، یهعماـج  حطـس  هب  منکیم  هاـگن  یتقو  هدـنب 

تاعامتجا نیا  رد  الومعم  هک  یناوج  تعامج  نیا  دریگیم ، ماجنا  هک  یئارجا  دوشیم ، هدناوخ  هک  ییاھرعش  دشاب ؛ روج  نیا  یحادم  عماوج  یهمھ  دوشب  یعـس  دننکیم ؛

. دنزیخرب رپ  تسد  اب  تریصب و  زا  تفرعم ، زا  تیونعم ، زا  دنوشب  رادروخرب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھنیا  دنراد ، روضح 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

نانچمھ  - دوشب هارمھ  تروشم  ریبدت و  لقع و  اب  ندرک ، تمواقم  ندوب و  مدـقتباث  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . ربص  یانعم  نیا  نداد ؛ همادا  ندرک و  تکرح  هیحور  اب  ینعی  ربص 

هک دناهداد  ناشن  تسا ؛ یروبص  تلم  ناریا  تلم  هک  منکیم  ضرع  تیعطاق  اب  هتبلا  هدنب  دش . دھاوخ  بیصن  یزوریپ  اعطق  (- ١٨ «) مھنیب ٰیروش  مھرما   » تسھ نآرق  رد  هک 

زا یضعب  نشور . روط  هب  تسا  انعم  نیا  ناشن  ام  یارب  لاس  لھچ  نیا  دناهدوب ؛ روبـص  الماک  تلم  هن ؛ تلم  یلو  میاهدرک ، یربصیب  یھاگ  هتبلا  نیلوئـسم  ام  دنراد . ربص 

اھیضعب هتبلا  دندناسر ؛ مھ  نمـشد  اب  ینابزمھ  یراکمھ و  زرم  هب  ار  یربصیب  اھنآ  زا  یـضعب  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  یربصیب  هنافـساتم  مھ  ام  یاھامنرکفنـشور 

رد گنھرف ، یهصرع  رد  دوشیم ؛ رتدایز  هللااشنا  مھ  زورهبزور  تسا و  دایز  یلیخ  ناشهدع  هللادـمحب  هک  دنتـسھ  ینموم  یاھناوج  مھ  شلباقم  یهطقن  دـندوب . روج  نیا 

روج نیا  شلباقم  رد  دـننک - مھف  دـننک و  کرد  تسرد  ار  یللملانیب  لئاسم  ینعی   - لئاسم یللملانیب  مھف  رد  تسایـس ، یهصرع  رد  یروانف ، یهصرع  رد  ملع ، یهصرع 

. دنوشیم دایز  زورهبزور  هللادمحب  مدرک  ضرع  هک  دنتسھ  مھ  اھناوج 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یارب دراد  یاهداعلاقوف  یاھتیفرظ  روشک  ینعی  تسا ؛ اراد  یحطـس  رھ  رد  ار  اھـشلاچ  لئاسم و  اب  یهلباقم  تیفرظ  روشک  هک  دـھدیم  ناـشن  اـم  هب  هلاـسلھچ  یهبرجت 

؛ تسا دایز  یلیخ  روشک  تیفرظ  دـنکب . هبلغ  اھنآ  رب  دوشب و  هجاوم  دـیایب  شیپ  تسا  نکمم  ای  تسا ، هدـمآ  شیپ  هک  ییاھـشلاچ  تالکـشم و  لئاسم و  یهمھ  اـب  هکنیا 

هزیگنااب ناوج و  رصانع  دنوشب ؛ هتفرگ  راک  هب  هزیگنااب  یاھناوج  نموم ، دارفا  اھشخب  یهمھ  رد  دوشب و  ییاسانش  نیلوئـسم  یهلیـسو  هب  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  مھم 

کیدزن نامفدھ  هب  ار  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  درادن . رواب  نید  هب  هک  تسا  یسک  زا  رتمک  یلیخ  وا  رد  تنایخ  لامتحا  تسا ، عرشتم  هک  یسک  نوچ  عرشتم ؛ نموم و  و 

. دنکیم

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب افرـص  ناوـج  تلود  هتبلا  مراودـیما و  نآ  هب  مدـقتعم و  یھللابزح  ناوـج و  تلود  هب  ماهتفگ - مھ  ررکم  مدرک و  دـیکات  هتـشذگ  لاـس  رد  مھ  ـالبق  هک  ناـنچمھ   - هتبلا نـم 

هک یاهدامآ  طاشناب و  اپ و  رس  تلود  کی  ینعی ] ، ] ناوج تلود  هن ، دشاب ؛ هتشاد  هلاس  یانعم ٣٢  هب  ناوج  الثم  مھ  نآ  ناوج ، تلود  سیئر  کی  دیاب  هک  تسین  نیا  یانعم 

دیھـش نیمھ  الاح  دنناوج ؛ انعم  کی  هب  مھ  الاب  نینـس  ات  اھیـضعب  تسا . نیا  روظنم  دشابن ؛ هداتفاراک  زا  هتـسخ و  دنکب و  راک  دنک و  شالت  دـناوتب  هک  دـشاب  ینینـس  رد 

رگید لاس  هد  رگا  دوبن ؛ ناوج  یلیخ  هک  ناشیا  دوب ، شنس  لاس  دنچ  تصش و  متسھ - وا  دای  هب  زور  بش و  هدنب  و  ینامیلـس ، دیھـش   - دیدرب مسا  وا  زا  امـش  هک  یزیزع 

یضعب نیاربانب  دوبن . مھ  ناوج  هک  ار  وا  متـشاذگیمن  رانک  ینعی  متـشادیم ، هگن  اج  نیمھ  رد  ار  وا  منکب ، صخـشم  نم  هک  دوب  انب  مدنامیم و  هدنز  هدنب  دنامیم و  هدنز  مھ 

ناوـج تلود  روـشک ، تالکـشم  جـالع  نـم  رظن  هـب  لاـح  رھ  هـب  دـنھدب . ماـجنا  دـنناوتیم  ار  یبوـخ  یهناـناوج  یاـھراک  دنتـسین ، مـھ  یناوـج  نینـس  رد  هـک  یدارفا  تاـقوا 

. دھدب روبع  راوشد  یاھهار  زا  ار  روشک  دناوتیم  هک  تسا  نموم  ناوج  یھللابزح و 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ینعی دـش ؛ ملظ  اھنآ  هب  دـش و  تناھا  هیئاضق  یهوق  یلبق  تسدکاپ  ناگرزب  زا  یـضعب  هب  تسا ، حرطم  هیئاضق  یهوق  رد  هک  یریخا  هاـگداد  نیمھ  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد 

دوشیمن وا  اب  تسا  دـناعم  هک  یـسک  نآ  الاو  تسا ، نموم  یاھناوج  نموم ، دارفا  هب  نم  باطخ  هتبلا  دوشب . دـیابن  دـشیم و  راک  نیا  یتسیابن  هک  اـھنآ  هب  دـش  اـفج  اـعقاو 

، مرادن یراک  نم  اھنآ  اب  دنریگب ؛ وا  زا  دنھاوخیم  تسین  ماقم  نآ  رد  هک  یتقو  ار  تیـصخش  نالف  یبالقنا  مکحم  عضاوم  ماقتنا  دینک  ضرف  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  درک . یراک 

نیمھ دننکن . ملظ  دـننکن ، افج  دـننکن ، یدـعت  دنـشاب  بقارم  دـننکب ؛ راتفر  قح  قبط  رب  دـنھاوخیم  هک  تسا  یبوخ  یاھناوج  نیدـتم و  مدرم  نموم و  مدرم  هب  نم  باطخ 

ناشیا ینعی  دش ؛ عورـش  ( ١١) یلمآ یاقآ  بانج  نامز  رد  بخ  دـھدیم  ناشن  دراد  ار  شدوخ  هیئاضق  یهوق  رد  یبوخ  نیا  هب  هللادـمحب  نـالا  هک  داـسف  اـب  یهزراـبم  تکرح 

. دشاب رود  رظن  زا  یتسیابن  اھنیا  هیئاضق ؛ یهوق  نوریب  رد  مھ  هیئاضق و  یهوق  لخاد  رد  مھ  دندوب ؛ تکرح  نیا  یهدننکعورش 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

شرازگ امـش  هب  هرادا  نالف  رد  هلماعم ، نالف  رد  هطقن ، نالف  رد  داسف  دوجو  هب  عجار  دیآیم  هک  تسا  یرگـشرازگ  نیمھ  اھنآ ، یهلمج  زا  هک  رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ 

یھللابزح نموم  ناوج  کی  الثم  دوشیم  تاقوا  یھاگ  دریگن . رارق  ضرعت  دروم  دوشب و  ظفح  شایونعم ــ  تینما  مھ  شایدام ، تینما  مھ  شتینما ــ  یتسیاـب  دـھدیم ،

یتسیابن هک  ار  یمـسا  کی  الثم  دـنکیم ؛ اجنیا  یھابتـشا  کی  تسین ، نادنوناق  نوچ  اـھتنم  دـھدیم ، امـش  هب  یـشرازگ  کـی  دـیآیم  هفیظو  ساـسحا  یور  زا  ینیدـتم 

[ ناوج  ] نیا کچوک  هابتـشا  نیمھ  زا  تسا  نکـشنوناق  نادنوناـق  هک  یـسک  نآ  هنیمز ؛ نیا  رد  دـنکیم  یھابتـشا  کـی  دـنکیم ، حیرـصت  ار  نیا  اـج ، نـالف  رد  درکیم  حیرـصت 

هب دراد  جایتحا  نیا  دوشب . هظحالم  یتسیاب  اھزیچ  نیا  دوریمرد ! ملاس  وا  دوشیم ، موکحم  ناوج  نیا  دـنکیم ، ناـھنپ  نیا  تشپ  ار  گرزب  یهدـسفم  نآ  دـنکیم و  هدافتـسا 

. ار اھنآ  مقس  تحص و  مھ  دنکب ، نیمات  ار  یمدرم  نارگشرازگ  تینما  مھ  هک  دیایب  دوجو  هب  یایقوقح  یانبریز  تخاسریز و  کی  هیئاضق  یهوق  لخاد  رد  هکنیا 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 32 
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یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاھورین نامیارپ ، هزیگنارپ و  یاھورین  زا  تسا  راشرـس  هللادـمحب  تسھ . مھ  بالقنا  نارود  سلاـجم  نیرتیبـالقنا  نیرتیوق و  زا  یکی  هدشلیکـشت  سلجم  هناتخبـشوخ 

یناناوج امـش  یهعومجم  نیب  رد  یئارجا ؛ لئاسم  زا  رود  هن  دـلبراک ، ناناوج   - دنتـسھ داـیز  اھامـش  نیب  رد  یبـالقنا  هدرکلیـصحت و  ناـناوج  مھ  ناوج . یاـھورین  ناوترپ ،

، دنـسانشیم ار  ارجا  دـناهدرک ، یئارجا  راک  هک  یناریدـم  زا  یدادـعت  هتـشذگ ؛ یاـھهرود  یبـالقنا  ناریدـم  مھ  دـندلبراک - مھ  دـنناوترپ ، دنتـسھ ، هزیگنارپ  مھ  هک  دنتـسھ 

هک یاهدع  ینعی ] [ ؛ هننقم یهوق  رد  نارادهقباس  هرخالاب  مھ  و  تسا ؛ منتغم  ناشدوجو  هک  دنتسھ  اھنیا  زا  یعمج  اھامـش  نیب  رد  دنـسانشیم ، الماک  ار  لمع  یهصرع 

. دنسانشیم ار  سلجم  راک  یاھهویش  دندوب و  سلجم  رد  البق 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یمدرم تکرح  نیمھ  اکیرمآ  هب  یلیـس  نیرتمھم  نامز ، نآ  ات  دـش و  هدز  اکیرمآ  هب  هک  دوب  یتخـس  یلیـس  نیلوا  داتفا ، قاـفتا  ینامیلـس  دیھـش  تداھـش  رد  هچنآ  هتبلا 

یلیس نیا  رابکتسا ؛ چوپ  یهنمیھ  رب  یرازفامرن  یهبلغ  زا  تسا  ترابع  رتتخس  یلیس  نکل  دندز ؛ یایلیس  کی  اھردارب  بخ  هک  مھ  دعب  تفرگ ؛ ماجنا  هک  دوب  یمیظع 

هب ار  تخـس  یلیـس  نیا  دننکـشب و  ار  یرابکتـسا  یهنمیھ  نیا  تمھ ، اب ]  ] ام نموم  ناگبخن  ام و  یبالقنا  ناـناوج  یتسیاـب  دوشب . هدز  دـیاب  هک  تسا  اـکیرمآ  هب  تخس 

یلیـس نیا ، دـنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیاب  هک  دـبلطیم  ار  تمواقم  یاھتـسایس  اھتلم و  تمھ  نیا  هک  تسا  هقطنم  زا  اکیرمآ  جارخا  مھ  یکی  کی ؛ نیا  دـننزب ، اـکیرمآ 

. تسا تخس 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

مھ راب  کی  دـیایب ، راک  رـس  دـیاب  یھللابزح  ناوج  تلود  هک  ماهتفگ  راب  کی  هدـش ، شخپ  اریخا  ارھاـظ  هک  ( ١۵) ینویزیولت یهمانرب  کی  رد  هدـنب  هک  دوشیم  لاوس  مدـینش 

چیھ رگیدـمھ  اب  اھنیا  دزاسیم ، مھ  اـب  اـھنیا  هن ، منکیم  ضرع  نم  دزاـسیمن . مھ  اـب  اـھنیا  روطچ ؟ دـنتفگ  اھیـضعب  دوشن . هدافتـسا  نیبرجم  زا  تسین  حالـص  هک  ماهتفگ 

دامتعا یانعم  متشاد . یداقتعا  نینچ  هدنب  میدق  زا  تسین ، مھ  زورما  لام  مراد ؛ خسار  داقتعا  نیا ] هب  و   ] مناوج یاھورین  هب  یهیکت  هب  دقتعم  نم  دینیبب ، درادن . یتافانم 

دـنھدیم و ماـجنا  هک  ییاـھراکتبا  زا  اـیناث  دوشب ؛ داـمتعا  اـھناوج  هب  دوشب و  هدافتـسا  اـھناوج  زا  روشک  مھم  یاھتیریدـم  زا  یخرب  رد  ـالوا  هک  تسا  نیا  ناوج  یاـھورین  هب 

باوج دھدب ، ماجنا  دـناوتیم  هک  هدرک  داھنـشیپ  ار  یمھم  راک  کی  هدرک ، هعجارم  اج  همھ  هب  یناوج  تاقوا  یھاگ  دوشب . لابقتـسا  اھنیا  راک  طاشن  هلـصوح و  اھنیا و  تکرح 

ار راک  نیا  دـناوتیم  صخـش  نیا  تسا و  یمھم  راک  راک ، نیا  تسا ، تسرد  دـیوگیم  دـنکیم ، قیدـصت  سانـشراک ، تسد  میھدـیم  هک  دـعب  ام ؛ هب  دـنکیم  هعجارم  دـناهدادن ،

ام یاھهچب  اھنیا  دـنکب ؛ ار  هدافتـسا  رثکادـح  اھناوج  یهزیگنارپ  راک و  یهیحور  زا  اھناوج ، طاشن  زا  اھناوج ، تاراـکتبا  زا  یتسیاـب  روشک  هک  مدـقتعم  نم  بخ  دـھدب . ماـجنا 

زا اھتیریدم  رد  مییوگیم  ام  هکنیا  اھتنم  هتکن .]  ] نیا مھ  تسا ، اھتیریدم  یهلئـسم  مھ  نیاربانب ، دنک . هدافتـسا  اھنیا  زا  هک  دراد  قح  روشک  دـنروشک و  یاھهچب  دنتـسھ ،

برجم درف  کی  تیریدم  اج  کی  ناوج ، کی  تیریدم  اج  کی  اضتقا ، بسح  رب  هن ، رانک ! میراذگب  میروشب  یلکب  ار  یلبق  لسن  هک  تسین  نیا  شیانعم  دوشب ، هدافتسا  اھنیا 

تقو نامھ  هلب ، بخ  مدوب ؛ ریقح  نیا  هک  دنتشاذگ  ار  هلاسلھچ  یهعمج  ماما  کی  نارھت  رد  ماما  هک  دنتفگ  اھیضعب  الاح  هدوب ؛ روج  نیمھ  مھ  بالقنا  لوا  زا  هتشکراک . و 

داتفھ دودـح  رد  هک  ار  ینادرم  گرزب ، یاملع  اھنیا ، دـننام  زیربت و  رد  دھـشم و  رد  زاریـش و  رد  دزی و  رد  ( ١۶ (؛ دنتشاذگ ار  هلاسداتـشھ  یهعمج  ماما  کی  مھ  هاشنامرک  رد 

سار رد  ( ١٧ ،) تشاد لاس  یـس  زا  رتمک  هک  دنتـشاذگ  ار  یناوج  کی  هاپـس  سار  رد  راوگرزب  ماما  بـالقنا  لوا  رد  تسا . فلتخم  تاـئاضتقا  دنتـشاذگ ؛ دوب  ناشنـس  لاـس 

اج کی  دـیایب ، راک  رـس  رب  ناوج  ریدـم  کی  هک  دراد  اضتقا  اـج  کـی  تسا . یروج  نیا  تاـئاضتقا  ( ١٨ (؛ تشاد لاس  تصـش  دودـح  هک  دنتـشاذگ  ار  یدرم  شترا  ینیمز  یورین 

مراد ییاھفرح  ینعی  درک ؛ مھاوخ  تبحـص  هدنب  تاباختنا ، کیدزن  اھدعب ، هللااشنا  یھللابزح  ناوج  تلود  دروم  رد  الاح  دیایب .] راک  رـس  رب   ] برجم ریدم  کی  هک  دراد  اضتقا 

. درادن یتافانم  چیھ  نیا  هن ، دراد ، تافانم  اھناوج  زا  یهدافتسا  اب  دوشب ، هدافتسا  نیبرجم  زا  میتفگ  ام  رگا  دوشب  روصت  هکنیا  اما  منکیم ؛ ضرع  دعب  هک 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد ار ، اھدوبمک  نیا  مینکیم  هدـھاشم  ام  هک  تسھ  اھناوج  راک  رد  مھ  ییاھدوبمک  دراد ، مھ  یـصقاون  اھناوج  راـک  منکیم  اـھناوج  زا  نم  هک  یفیرعت  دـیجمت و  نیا  راـنک  رد 

ینیریـش نآ  رانک  رد  بخ  اما  تسا  نیریـش  هدنب  یارب  منتغم و  مھ  یلیخ  هک  دینکیم  نایاقآ  هک  ییاھرظنراھظا  نیمھ  یتح  مینیبیم . مھ  نالا  میاهدـید ، مھ  نامز  لوط 

. دنـشاب هتـشاد  رارق  اھناوج  رانک  رد  مھ  نیبرجم  ناگدـیدایند و  ناگدومزآراک و  یتسیاب  نیاربانب ، سپ  دراد . دوجو  اـھرکف  یهئارا  نیمھ  اـھرظنراھظا و  نیمھ  رد  ییاـھفعض 

نیب ٣٠ و دیاب  تسدکی  ناشرمع  دینک  ضرف  الثم  هک  یتلود  کی  دندرک  روصت  یـضعب  ( ۵ «،) یبالقنا ناوج  تلود   » میتفگ هک  اـم  ماهتفگ . اـھراب  نم  هک  تسا  یفرح  نآ  نیا ،

نیبرجم و هک  تسین  نیا  شیاـنعم  اـما  دریگیمن  تروص  یراـک  اـھناوج  روـضح  نودـب  اـمتح  تسا و  یمزـال  زیچ  اـھناوج  روـضح  تسین ؛ نیا  هیـضق  دـشاب ! اـھنیا  دـننام  ٣۵ و 

. دنشابن اھناوج  رانک  رد  ناگدیدایند  ناگدومزآراک و 

هناقداص و یهزیگنا  نامیا و  هک  تسا  نیا  هدیـسر - یلاسنھک  اـی  یلاـسنایم  هب  هدرک و  روبع  یناوج  زا  هک  نآ  هچ  ناوج ، نآ  هچ   - اـھنیا یهمھ  رد  یلـصا  یـساسا و  طرش 

. دشاب اھنیا  یهمھ  عماج  دناوتیم  میتفگ - هک  روط  نامھ   - یبالقنا ناوج  تلود  کی  نم  رظن  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  اھنآ  رد  یبالقنا 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهعوـمجم کـی  تلود  تسین ؛ اـھنیا  طـقف  تلود  دـنرفن - دـنچ  تسیب و  دودـح  تلود  تئیھ  یهعوـمجم  هتبلا ]  -] تسین ریزو  تسیب  هناـخترازو و  تـسیب  ـالثم  طـقف  تـلود 

دنناوتب دیاب  هک  دشاب  ام  یبالقنا  هبخن و  نموم و  یاھناوج  نابزیم  حالطـصاهب  دناوتیم  اھنیا  یهمھ  دراد و  دوجو  نآ  رد  هدننکنییعت  رثوم و  تیریدم  اھدص  هک  تسا  یعیـسو 

یضعب یزاسمیمصت ، یاھشخب  رد  یضعب  یریگمیمصت ، یاھشخب  رد  اھناوج  یـضعب  یتسیاب  ینعی  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  ارجا  اھیریگمیمـصت و  اھیزاسمیمـصت و  رد 

یالاب نیلوئـسم  هک  دیایب  راک  رـس  یتلود  کی  اعقاو  رگا  ینعی  یندـش ؛ الماک  تسا  یراک  نیا  نم  رظن  هب  دـننکب و  لمع  دـنناوتب  دنـشاب و  هتـشاد  روضح  ارجا  شخب  رد  مھ 

راک رـس  یتلود  نینچ  کی  رگا  درب ، شیپ  اھناوج  اب  ار  راک  تشاد و  راوگرزب  ماما  هک  نانچمھ  دنـشاب ، هتـشاد  اـھناوج  هب  ناـنیمطا  دنـشاب ، هتـشاد  اـھناوج  هب  داـقتعا  تلود 

اـھعنام و اھیگدـیچیپ و  اـھیراوشد و  یهمھ  اـب  تسا و  اـم  مشچ  یوـلج  زورما  هک  یتالکـشم  نـیا  یهـمھ  دـش ؛ دـھاوخ  لـح  دوز  یلیخ  تالکـشم  نـم  رظن  هـب  دـیایب ،

ققحت لباق  ( ۶ ،) بیلاطم اھهتـساوخ و  اھنامرآ و  نیا  یهمھ  اـھراک ، نیا  یهمھ  نم  رظن  هب  دریگیم ، تروص  لـخاد  زا  اـضعب  جراـخ و  زا  هک  ییاھینمـشد  اھیـشارتعنام و 

وجـشناد یاھناوج  مھ  اھنآ  رگید ؛ دـندوب  اھناوج  الثم  یگدـنزاس  داھج  رد  سدـقم و  عافد  رد  مھ  بالقنا ، رد  مھ  دـندرک ؛ ناتـسراک  یاـھراک  اـھناوج  مھ  هتـشذگ  رد  تسا .

. دنداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دندش و  راک  لوغشم  و  بالقنا ، یاھهتیمک  رد  یضعب  داھج ، رد  یضعب  هاپس ، رد  دنتفر  یضعب  هک  دندوب 

دوبمک ورین  ظاحل  زا  اـم  ینعی  دراد ؛ یبوخ  عضو  هللادـمحب  صـصختم  سفن و  هب  دامتعا  یاراد  یبالقنا و  نموم و  یناسنا  یورین  شرورپ  ظاـحل  زا  روشک  هناتخبـشوخ  زورما 

یهعومجم ماظن ، یهعومجم  تلود و  دریگیمن و  ماجنا  مھ  اـھناوج  ییاسانـش  دوبن ، اـھناوج  روضح  هب  لـیم  رگا  دـنوشب . ییاسانـش  دـیاب  هک  دنتـسھ  ییاـھورین  میرادـن ؛

. دنامیم مورحم  اھنآ  دوجو  عفانم  زا  مھ  روشک  ینارمکح 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ار اھهضراعم  هدید ، ار  اھیـشارتعنام  هدید ، ار  اھیراوشد  هدـید ، ار  اھیخلت  هدـید ، ار  اھیماکان  مھ  دراد ، یدایز  یهبرجت  مھ  روشک ، یبالقنا  یناگبخن و  یهعماج  زورما 

. تالکـشم نیا  هب  هجوت  اب  هارمھ  تسا  یھاگن  روشک  یـساسا  لئاسم  هب  شھاگن  و  دـناهدرک - هدـھاشم  ام  یناگبخن  یهعماج  نیا  نامز ، لوط  رد  ار  اـھنیا  ینعی   - هدـید

یاـھیربھار اـعقاو  ینعی  دـشاب ؛ روـج  نیمھ  دـیاب  و  هتفرگیم ، ماـجنا  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  دـشاب  یرتیوـق  رتهدـیچیپ و  یزیرهماـنرب  دـناوتیم  مھ  یزیرهماـنرب  نیارباـنب ، سپ 

دینک ضرف  ـالثم  هلمج  زا  ـالاح  دوبن ؛ هتـشذگ  رد  هک  تسھ  مھ  یدـیدج  لـئاسم  نیا ، رب  هوـالع  دریگب . ماـجنا  عناوم  تالکـشم و  نیا  نتفرگ  رظن  رد  اـب  یتسیاـب  یتاـیلمع 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » 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 35هاگياپ  هحفص 33 
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 - هدـیدپ نیا  زا  یـشان  تالکـشم  زا  یریگـشیپ  یارب  نیاربانب ، هتـشادن . دوجو  هدـیدپ ]  ] نیا البق  تسا و  یاهزات  یهدـیدپ  تسا ، یدـیدج  یهلئـسم  کی  هک  یزاجم ، یاضف 

دیدج یاھرکف  هب  زورما  دنامب ، نوصم  شیاھبیسآ  شیاھررض و  شتالکشم و  زا  هعماج  روشک و  هکنیا  یارب  و  دراد - یعفانم  کی  دراد ، یتالکشم  کی  یاهدیدپ  رھ  هرخالاب 

هب و  هزات . یاھـشور  عیدب و  یاھـشور  ون ، یاھـشور  هب  میراد  جایتحا  اھنیا ، لاثما  جاودزا و  نس  نتفر  الاب  رد  الثم  ای  تسھ . زاین  ون  رکف  شناد و  عقاو  رد  یراکتبا و  یاھهار  و 

نیا رد  تکرح  شناد  دننک و  دـیلوت  رکف  دـننک و  رپ  ار  روشک  تسد  یتسیاب  هک  دنتـسھ  نموم  یبالقنا و  ناگبخن  نیا  دـنک و  تکرح  اھهنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  روشک  نم  رظن 

. دربب شیپ  دھدب و  تکرح  تمس  نیا  هب  ار  ام  دیاب  مییوگیم ، هک  یلوحت  نیا  دتفیب . قافتا  دیاب  هک  تسا  یلوحت  نیا  دننک . دیلوت  یتسیاب  ار  هار 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، نیرفآلوحت رصنع  هب  دقتعم  لوحت و  هب  دقتعم  تلود  کی  لیکشت  زا  تسا  ترابع  لوحت  داجیا  هار  اثلاث  تسا ؛ نکمم  لوحت  ایناث  تسا ؛ ام  زورما  زاین  تسا و  مزال  لوحت  الوا 

، راکتبا ییاناوت و  تئرج و  تایـصوصخ  نامھ  اب  دوب  ناوج  رگا  الاو  دـشاب ؛ یبالقنا  دـشاب و  نموم  هک  تسا  نیا  شطرـش  ینعی  یبـالقنا ؛ نموم  یهبخن  ناوج  رـصنع  ینعی 

دـشابن نامیا  اب  رگا  تفر ؛ دھاوخ  اھهدروخلاس  اھریپ و  زا  رتدـنت  رتعیرـس و  یلیخ  ار  طلغ  هار  ورین ، نامھ  اب  ناوج  نآ  درادـن ؛ یاهدـیاف  بخ  تشادـن ، دوجو  وا  رد  نامیا  نکل 

یبالقنا مھ  دشاب ، نموم  مھ  دشاب ، ناوج  مھ  یتسیاب ، سپ  درک ؛ دھاوخن  تیادـھ  تسرد  یلوحت  تکرح  کی  تمـس  هب  ار  روشک  دـشابن ، یبالقنا  رگا  درادـن ؛ یاهدـیاف 

تـسا یتلود  کی  روضح  شطرـش  مھ  تسا ، نکمم  لوحت  مھ  تسا ، مزال  لوحت  مھ  نیاربانب ، سپ  دـشاب . عمج  تلود  یهعومجم  رد  یتسیاب  رـصانع  نیا  ینعی  دـشاب ؛

. تفرگ دھاوخ  ماجنا  راک  نیا  دریگب و  راک  هب  ار  اھناوج  دشاب و  اھناوج  هب  دقتعم  هک 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٩/٠٨ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  تیریدم  هب  روپیسوم  مالسالاتجح  باصتنا 

یگزاـت توارط و  و  یبـالقنا ، ناـناوج  یاـھتیقالخ  تاراـکتبا و  یریگراـکهب  و  یمدرم ، یاـھداھن  دـجاسم و  ندرک  لاـعف  و  اھتشادــگرزب ، ندرک  یمدرم  بناـجنیا  یهیــصوت 

. تسا نآ  یاھیگدوسرف  اھهدئاز و  ندودز  تالیکشت و  ندرک  کبس  کباچ و  رگید  یهیصوت  تسا . یبالقنا  ینید و  مسارم  هب  ندیشخب 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، هیحور اب  یبالقنا  دارفا  هک  تسا  هدوب  ییاجنآ  میاهتشاد ، یزاب  تسد  و  میاهتشاد ، یقفوم  تکرح  میاهتـشاد ، یتفرـشیپ  هک  ییاج  رھ  لاس  نیا ۴٣  رد  نامروشک  رد  اـم 

، ینف یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یاھتفرـشیپ  یهـنیمز  رد  یملع ، تفرـشیپ  یهـنیمز  رد  اـم  مـیاهتفر . شیپ  دـناهدرک ، راـک  دـناهدش ، نادـیم  دراو  دـناهدش ، لاـعف  تدـھاجم  اـب 

، هدـنام نیمز  راک  اج  رھ  اما ] [ ؛ مینک تفرـشیپ  میاهتـسناوت  دـندوب ، نادـیم  دراو  یبالقنا ، دراو ، هاگآ ، نموم ، دارفا  هک  ییاجنآ  نوگانوگ ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھتفرـشیپ 

تسا اھنیا  تسا ؛] نایم  رد   ] یبالقنا ریغ  یاھتکرح  یبالقنا ، ریغ  یاھهاگن  یرگیفارشا و  داسف ، یاپ  تسا ، نایم  رد  اھیبلطتصرف  یاپ  دنیبیم  دنکیم ، هک  هاگن  ناسنا 

تفرشیپ روشک و  تفرشیپ  یاھرازبا  لیاسو و  نیرتمھم  زا  یکی  املسم  بالقنا ، لوصا  هب  یدنبیاپ  نیاربانب  دنکن . تفرشیپ  دنامب و  نیمز  یور  اھراک  هک  دوشیم  بجوم  هک 

تسا تلم 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

لیخد اھراک  نیا  رد  اعطق  تاساسحا  هلب ، دوبن . یروج  نیا  دوب ؛ یناجیھ  رذگدوز و  تاساسحا  ساسا  رب  نمھب ) مھدزون   ) اھناوج نیا  زور  نآ  تکرح  هک  دـنکن  لایخ  یـسک 

یورین رد  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  شقمع  یهناـشن  نکل  مراد  هنیمز  نیا  رد  یداـیز  تارطاـخ  هک  هدـنب  ـالاح  دوـب . هدـش  تیادـھ  تشاد ، قـمع  تشاد ، تشپ  نکل  تـسا 

داـھج دـحاو  نیا  تکرح  بـالقنا ، یزوریپ  لـیاوا  ناـمھ  رد  درک . ادـیپ  همادا  ییاوھ  یورین  رد  تکرح  نیا  درکیمن . ادـیپ  همادا  دوب  یعفد  تکرح  کـی  رگا  درک ؛ ادـیپ  همادا  ییاوھ 

یاھناوج اھهچب و  تشادن ؛ یئافکدوخ  داھج  ینامزاس  چیھ  روشک ، یاج  چیھ  شترا و  یاج  چیھ  زونھ  هک ] یلاح  رد  ، ] دـمآ دوجو  هب  ییاوھ  یورین  رد  اھورین  یئافکدوخ 

ماجنا مھ  یگرزب  یاھراک  بخ  زورما  ات  هک  ندرک  شالت  ندرک و  راک  هب  دندرک  عورـش  لوا  زور  نامھ  زا  دـنداد و  لیکـشت  ار  یئافکدوخ  داھج  ییاوھ ، یورین  یبالقنا  نیدـتم و 

. دنداد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  ییاوھ  یورین  دوخ  رد  ییاوھ ، یورین  یداھج  یاھورین  نیا ، زا  ریغ  هتفرگ .

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امش هک  سلجم  رد  هچ  دناهتفرگ ، رارق  یتیریدم  یاھهدر  رد  هللادمحب  زورما  و  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  ات  دندوب  امـش  لیبق  زا  هک  تسا  ییاھناوج  هب  طوبرم  نم  رخآ  یهیـصوت 

یهزیگنارپ نموم  ناوج  یورین  نودب  انیقی  تسا ؛ منتغم  یلیخ  نیا  بخ ، دنتـسھ . یتلود ، یاھتیریدـم  رد  هچ  دـیداد ، وش  تسـش و  ار  اھنآ  یباسح  ناتـسود ــ  زا  یکی   ــ

ناوـج ریدـم   » متفگ شیپ  لاـس  دـنچ  یتـقو  کـی  امـش  یهسلج  نـیمھ  رد  هدـنب  هـکنیا  کـش . نودـب  تـفر ؛ دـھاوخن  شیپ  یمالـسا  یروـھمج  نیگنـس  راـب  نـیا  ناوـترپ ،

الاـح هک  یزیزع  یاـھناوج  نیا  هب  نم  اـھتنم  دنـشاب . اـجنآ  اـھناوج  دـیاب  دوریمن ، شیپ  اـھراک  نموم  هزیگنارپ و  ناوـج و  تیریدـم  نودـب  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  یھللابزح ،»

تیلوئـسم نیا  دـننک  یعـس  اھنیا  هک  تسا  نیا  منکیم  هک  یاهیـصوت  هیرجم ــ  یهوق  رد  هچ  هیئاضق ، یهوق  رد  هچ  هننقم ، یهوق  رد  هچ  دـندش ــ  راـک  نادـیم  دراو  دـمحلا 

ام یارب  هقباس  کی  نیا  الاح  : » مییوگب اـم  هک  دـشابن  روج  نیا  تسا . نیا  نم  رتمھم  یهیـصوت  نم و  لوا  یهیـصوت  دـنھدن ؛ رارق  رتـالاب  یاھتیلوئـسم  یارب  یاهلپ  ار  ینونک 

، داصتقا شخب  هچ  دوشیم ؛ طوبرم  امـش  هب  هک  یاهلئـسم  یور  دیوشب  زکرمتم  دینک ، راک  ادخ  یارب  راک . نیمھ  هب  دیبسچب  هن ، رتالاب ؛» یاھتیلوئـسم  یارب  دنکیم  تسرد 

عقوت تسا . مزال  نیا  هدش ؛ لوحم  امش  هب  هک  دیشاب  یاهلئسم  نآ  لح  لابند  هلئسم و  یور  دیوشب  زکرمتم  فلتخم . یاھشخب  گنھرف ؛ شخب  هچ  تسایـس ، شخب  هچ 

. دیھدب رارق  هلئسم  لح  ار  ناتفدھ  هک  تسا  نیا  دندرک ، ادیپ  تیلوئسم  هک  ییاھناوج  زا  ام 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 

اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 

هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

« يبالقنا نمؤم  ناوج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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