
یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

رس دنک ؛ تسرد  ىی  هتسھ  کھالک  دھاوخ  ىم  هک  نیا  هب  دننک  ىم  مھتم  ار  ناریا  دننک ، ناھنپ  ار  دوخ  دیلپ  فدھ  هک  نیا  ىارب  ىیاکیرما  قفانم  وگغورد و  نارادمتسایس 

ىیاکیرما دوخ  راک  اھتلم  ندرک  دوبان  ىارب  ىمتا  بمب  دربراک  مینک . ىمن  راتفر  ىروط  نیا  دوخ  نانمـشد  اب  ام  دنک !؟ باترپ  اجک  دـنک ! باترپ  دراذـگب و  کیتسلاب  ىاھکـشوم 

تشھ گنج  رد  دندرب و  راک  هب  ار  نآ  دنتخاس و  ىیایمیـش  حالـس  هک  دنتـسھ  اھ  ىبرغ  دنا . هداد  ماجنا  زورما  ات  ار  گرزب  تیانج  نیا  هک  دنتـسھ  ىتلود  اھنت  اھنآ  تساھ .

. دـندرک کمک  تشپ  زا  مادـص  هب  دـندرک و  توکـس  دـمآ ، شیپ  هار  نیا  زا  هک  ىعیاجف  لباقم  رد  دنتـشاذگ و  اھ  ىثعب  اـھ و  ىمادـص  راـیتخا  رد  ار  نآ  ناریا  اـب  قارع  هلاـس ى 

. تساھ ىیاکیرما  هناھب ى  نیا  مینک ؛ ىم  هدافتسا  تفرشیپ  ىارب  ملع  زا  ام  تسا . هدادن  ار  اھ  هزاجا  نیا  ام  هب  مالسا 

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

، هلاسم اجنیا  رد  هک  دننادىم  الاو  تسھ ؛ ناشدوخ  ىهنانیگمشخ  عضوم  هیجوت  ىارب  نیا  دنروآىم ؛ مسا  ىمتا  حالس  زا  بترم  نارگید ، اکیرما و  روھمج  سیئر  غوردهب ،

ىوربآ ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ىناھج ، عماجم  دنریگىم و  ناشدوخ  ذوفن  ریز  مھ  ار  ىناھج  عماجم  اھنآ  تسا . تلم  کی  لالقتـسا  ىهلاسم  تسین ؛ ىمتا  حالـس  ىهلاسم 

، دنتـشون اـھىبرغ  دوخ  تسا -  ىتىپنا «  « ىهدـھاعم هب  فورعم  هک  ار -  ىمتا  ىاھحالـس  ىهعـسوت  مدـع  ىهدـھاعم  دـنھدىم . تسد  زا  اـھنآ  ذوفن  رثا  رب  ار  ناـشدوخ 

تردق و لامعا  روز و  لامعا  هب  زج  هک  دنـشاب  ىناسک  ىهدارا  میلـست  ىتسیاب  اھتلم  ارچ  دندرک ! طقاس  ار  نآ  عافتنا  زیح  زا  دـندرک ؛ هلاچم  ار  نآ  هبنـش  زور  مھ  ناشدوخ 

مایپ ناریا و  تلم  ىادـن  نیا  دنتـسین . لیاق  ىـشزرا  چـیھ  ىرـشب ، حطـس  رد  قالخا  ىارب  ملع و  ىارب  اھتلم ، ىارب  اـھنآ  دنتـسین ؟ ىـضار  ىرگید  زیچ  هب  هطلـس ، لاـمعا 

لاس و ود  لوط  رد  تسا . تجحمامتا  اب  هارمھ  الماک  تکرح  کی  هدرک ، ىمالسا  ىروھمج  هک  ىتکرح  تسا : ناملـسمریغ -  ناملـسم و  ىاھتلم  اھتلم -  هب  ام  بالقنا 

ریزگان راک ، نایاپ  رد  نیاربانب ، درک . مھارف  ار  اھنآ  نظوس  عفر  ىهلیسو  دنتشاد ، ىنظوس  اج  رھ  تسب و  ار  اھنیا  ىریگهناھب  ىاھهار  ىهمھ  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  مین ،

هتـشادن ار  ىروانف  نیا  ناریا  تلم  دنھاوخىم  اھنآ  تسا ! ىیهتـسھ  ىروانف  هلاسم ، هکلب  تسین ، ىیهتـسھ  حالـس  تخاس  هب  نظوس  هلاسم ، هک  دـننک  مالعا  دـندش 

؛ تسین ندینش  لباق  ناریا  تلم  ىارب  فرح ، نیا  هک  تسا  مولعم  دوشن . مک  زگرھ  اھتلم  رگید  رگهطلس و  ىاھتلم  نیب  ىهلصاف  ات  دشاب ، بقع  هتسباو و  ىنعی  دشاب ؛

. تسین لمحت  لباق 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هیضق عقاو  نکل  دنھدیم ، رارق  ىنمـشد  ىهناھب  ار  اھنیا  دنروآىم ؛ ىاهھرب  کی  رد  ار  ىاهتـسھ  ىژرنا  مسا  دنروآىم ، ار  ىـسارکومد  مسا  دنروآىم ، ار  رـشب  قوقح  مسا 

. دنفلاخم نیا  اب  دنک . لیدبت  میظع  تردق  کی  هب  ار  ىمالسا  تما  دناوتیم  مالسا  دننادیم  اھنیا  هک  تسا  نیا  هیضق  عقاو  تسا ؛ ىرگید  زیچ 

١٣٨٧/٠۴/٢۶ /  ( مالسلاهیلع  ) یلع ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هکنیا ىارب  دننکیم ، بیوصت  رالد  اھنویلیم  دننکیم ، جرخ  لوپ  دنتسیاب ! ىمالسا  ماظن  لباقم  رد  ات  مینک  جیسب  ار  مدرم  ام  ىتسیاب  ىمالـسا ، ىروھمج  لباقم  رد  دنیوگیم 

ماظن دوشیم ؟ رگم  دنھدب ! رارق  مدرم  دوخ  لباقم  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا . ضحم  تقامح  نیا  بخ ، دنھدب . رارق  ىمالـسا  ىروھمج  لباقم  رد  ار  مدرم 

، دوشب عطقنم  مدرم  زا  ىماظن  کی  هک  ىزور  نآ  درک !؟ جیـسب  کـیرحت و  ناریا  تلم  هیلع  ار  ناریا  تلم  دوشیم  رگم  ناریا . تلم  ناـمھ  زا  تسا  تراـبع  ىمالـسا  ىروھمج 

اب تسا ، مدرم  عطاق  تیامح  هب  ىکتم  مدرم ، نامیا  هب  ىکتم  مدرم ، فطاوع  هب  ىکتم  مدرم ، ارآ  هب  ىکتم  هک  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  اما  تسا ؛ دـیدھت  رد  ماظن  نآ  هلب 

هناھب ار  رگید  لئاسم  ىھاگ  دننکىم ، هناھب  ار  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  ىھاگ  دـنروآىم ؛ هناھب  دـننکىم ؛ دـیدھت  الاح  درک . هلباقم  دوشىمن  اھھار  نیا  زا  ىماظن  نینچ  کی 

. دننکىم

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نآ اددجم  دنناوتب  دیاش  دندز ، راک  هب  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  ار  اھدرگـش  ماسقا  عاونا و  درذگیم ؛ دراد  میظع  لوحت  نیا  زاغآ  زا  لاس  ىس 

زورما دننادرگرب . هرابود  ار  هلطس  نآ  دنناوتب  دیاش  دنرادرب ، تسد  وا  زا  دندوبن  رضاح  دنتـشاد و  لاس  اھهد  زیزع  ناریا  رب  هک  ار  ىاىمنھج  ىهطلـس  نآ  دننک ؛ روھقم  ار  تلم 

هناھب اھفرح  نیا  کشوم و  تخاس  ىهلئـسم  ىاهتـسھ و  ىژرنا  ىهلئـسم  تسا . هیـضق  نیا  رـس  رب  شاىناھج  دـنمتردق  نانمـشد  اـب  ىمالـسا  ىروھمج  ماـظن  شلاـچ 

اما دنک . عفد  شدوخ  زا  ار  نارگید  زیمآرھق  ىهطلس  هدارا ، مزع و  اب  هبلغ ، رھق و  اب  تسا  هتسناوت  تلم  کی  هک  تسا  نیا  هلئسم  تسا . ىرگید  ىهلئسم  هلئـسم ، تسا .

. دنناوتیمن مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن ، هتبلا  دننادرگرب . ار  هطلس  نیا  دننک  شالت  دنھاوخیم  اھنیا 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تشونرس اب  اھنیا  میراذگیمن  مینکیم و  هزرابم  نآ  اب  میفلاخم و  تدشب  ملاع  تشونرس  رب  روشک  دنچ  طلست  اب  ام  میفلاخم ، هطلـس  ماظن  اب  ام  میفلاخم ، رابکتـسا  اب  ام 

ماـن هب  دـننکیم ، ىریگهناـھب  رـشب  قوـقح  ماـن  هب  دـننکیم ، ىریگهناـھب  ىاهتـسھ  ىهیـضق  رـس  تقو  نآ  دـنفلاخم . اـم  اـب  مھ  اـھتلود  نآ  تسادـیپ ؛ هتبلا  دـننک . ىزاـب  اـیند 

. دننکیم ىراکایر  اھنیا  هک  دننادیم  دنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دننادیم  ایند  رد  مھ  همھ  دننکیم ؛ ىریگهناھب  ىسارکومد 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ىژرنا ىهلئـسم  ام  رگا  دننکیم  لایخ  هک  ىناسک  نآ  تسا . هناھب  ىاهتـسھ  ىژرنا  ىهلئـسم  تسا . نیا  ىارب  اھـشالت  نیا  ىهمھ  روشک . نیا  هب  ددرگرب  دھاوخیم  هطلس 

نوگانوگ لئاسم  دننکیم ، حرطم  ار  رشب  قوقح  ىهلئسم  دننکیم ، حرطم  ار  ىاهتسھ  ىژرنا  ىهلئـسم  دننکیم . اطخ  دش ، دھاوخ  لح  تالکـشم  میدرک ، لح  ار  ىاهتـسھ 

. دننزب نیمز  ار  بالقنا  دنھاوخیم  دنروایب ؛ رد  وناز  هب  ار  تلم  کی  دنھاوخیم  تسا ، راشف  ىهلئسم  هلئسم ، تسا . هناھب  اھنیا  هک  دننکیم ، حرطم  ار 

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

؛ دنیوگیم غورد  اما  تسا ، ىاهتسھ  ىژرنا  ىهلئسم  شاهناھب  هچرگ  اھمیرحت  تسا . داصتقا  هار  زا  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ندز  نیمز  ىرابکتـسا ، تسایس 

. تسین ىاهتسھ  ىژرنا  اھمیرحت ، ىهلئسم  حرط  لماع 

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

دـننادیم و هتبلا  تسا . ىاهتـسھ  ىهلئـسم  اھىنمـشد  ىهناـھب  تسا ، هدـش  حرطم  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  ىتقو  زا  تسا . تواـفتم  فلتخم  تاـقوا  رد  ىنمـشد  ىهناـھب 

دیلوت هن  میتسین ؛ ىاهتـسھ  حالـس  لابند  هجوچـیھهب  نامدوخ ، لئالد  هب  اـم  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  تسین . ىاهتـسھ  حالـس  لاـبند  ناریا  هک  دـننکیم  مھ  فارتعا 

ىلخاد ىهلئـسم  نالف  زور  کی  تسا ، هناھب  رـشب  قوقح  زور  کی  تسا ، هناھب  هلئـسم  نیا  زور  کی  تسا . هناھب  کـی  اـما  دـننادیم ، ار  نیا  درک ؛ میھاوخ  دـیلوت  هن  میدرک و 

روشک نیا  رد  زاگ  تفن و  میظع  تورث  زا  ىمالـسا  ماـظن  ىهناردـتقم  تسارح  ىلـصا ، ىهلئـسم  تسیچ ؟ ىلـصا  ىهلئـسم  تسا . هناـھب  اـھنیا  ىهمھ  اـما  تسا ؛ هناـھب 

. تسا

« تسا هناھب  ياهتسھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 1 
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بالقنا  / ٠٨/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  نومیکناب  رادید 

. دنتسھ ییوجهناھب  لابند  هب  طقف  تسین و  یاهتسھ  حالس  لابند  هب  ناریا  هک  دنراد  لماک  عالطا  اھییاکیرما 

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

نیرتمک هک  هاگنآ  ىزروتسایـس ، اما  دنیوگیم ؛ غورد  هک  دـننادیم  دوخ  نانآ  ناریا ، ىمالـسا  ىروھمج  دروم  رد  تسا . ىاهتـسھ  حالـس  دـیلوت  زا  میب  نانآ ، نیغورد  ىهناھب 

مرـش زیھرپ و  ىئوگغورد  زا  دـنکیمن ، مرـش  دـیاشگیم و  ىمتا  دـیدھت  هب  ناـبز  مکیوتسیب  نرق  رد  هک  نآ  اـیآ  درمـشیم . زاـجم  مھ  ار  غورد  دـشابن ، نآ  رد  تیوـنعم  زا  ىرثا 

!؟ درک دھاوخ 

ىشوپمشچ ىاهتسھ  ىژرنا  زا  زیمآحلص  ىهدافتسا  رد  دوخ  تلم  قح  زا  زگرھ  زین  و  تسین ، ىاهتـسھ  تاحیلـست  ىپ  رد  زگرھ  ىمالـسا  ىروھمج  هک  منکیم  دیکات  نم 

راصحنا نتسکش  هک  مینادیم  درشف و  میھاوخ  ىاپ  نخس  ود  رھ  نیا  رب  ام  تسا . سکچیھ » ىارب  ىاهتسھ  حالس  و  همھ ، ىارب  ىاهتسھ  ىژرنا   » ام راعـش  درک . دھاوخن 

دھعت مدـع  شبنج  وضع  ىاھروشک  هلمج  زا  لقتـسم و  ىاھروشک  ىهمھ  دوس  هب  هعاشا ، مدـع  ىهدـھاعم  بوچراـھچ  رد  ىاهتـسھ  ىژرنا  دـیلوت  رد  ىبرغ  روشک  دـنچ 

. تسا

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/١٧ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

دنتسھ نآ  لابند  هب  اھیبرغ  هک  تسا  یتدمدنلب  فدھ  کی  نآ  یلصا  تلع  اما  تسا ، یاهتسھ  عوضوم  رھاظهب  اھمیرحت  یهناھب 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یهعماج  " دنراذگیم ار  ناشدوخ  مسا  مدروآ ؛ مسا  هک  دنتسین ، رتشیب  مھ  روشک  اتدنچ  دیورب ــ  یاهتسھ  حالـس  دیلوت  تمـس  هب  امـش  هک  میراد  ینارگن  ام  دنیوگیم  اھنآ 

ام یهتساوخ  زا  دنتسھ و  یمالسا  یروھمج  فرط  ایند  یاھروشک  رثکا  درادن . یاینارگن  چیھ  یناھج  یهعماج  ریخن ، دراد . ینارگن  یناھج  یهعماج  دنیوگیم  یناھج ــ !"

یارب یزاس  ینغ  قح  هب  دنتـسناوتیم  دوب ؛ یناسآ  رایـسب  لح  هار  نیا  دوش ، لح  هلئـسم  دنتـساوخیم  رگا  اھیئاکیرمآ  تسا . یقحب  یهتـساوخ  نوچ  دننکیم ؛ تیامح 

چیھ لوا  زا  مھ  ام  دـننک ؛ لاـمعا  مھ  ار  یاهتـسھ  سناژآ  ینوناـق  تاررقم  دنتـسناوتیم  دنـشاب ، هتـشادن  تاـھج  نآ  زا  مھ  یاینارگن  هکنیا  یارب  دـننک ؛ فارتعا  ناریا  تلم 

اھنآ فدـھ  دوش . هتفرگ  لح  هار  یولج  هک  دـنزادنایم  یگنـس  کی  اھیئاکیرمآ  میوشیم ، لح  هار  هب  کیدزن  تقو  رھ  میتشادـن . تاررقم  اھتراظن و  نیا  لامعا  اـب  یتفلاـخم 

ــ  دـنتفگ ناشدوخ  هک  روط  نامھ  اھراشف ــ  نآ  هک  راشف ؛ یارب  دـشاب  یاهناـھب  اـت  دـنامب  یقاـب  هیـضق  نیا  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  مراد ، نم  هک  یتشادرب  یقلت و  قبط 

. دش دھاوخن  جلف  ناریا  تلم  نمشد ، مشچ  یروک  هب  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  ندرک  جلف  یارب 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا ىهتفرگرب  هک  ىمالـسا  بالقنا  ىنعی  مالـسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میـسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دـھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گـنج  هطلـس  ماـظن 

؛ تسا اجنیا  ىلصا  ىاوعد  تسا ؛ اجنیا  ىلصا  شلاچ  دنکیم ؛ ىفن  ار  لماوع  نیا  ىهمھ  ىنعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دیوگیم : دیآىم  تسا -  ىمالسا  میھافم  نامھ 

همھ ىاهتسھ ، ىژرنا  ىهلئـسم  هدوب ،]  ] اھلاس نیا  رد  هک  ىیاھزیچ  ىهیقب  اتدوک ، داجیا  ىلخاد ، گنج  میرحت ، تسا . هناھب  اھفرح  ىهیقب  تسا ؛ اھنیا  بالقنا  اب  ىاوعد 

 - دنامیم دوشیم و  راگدـنام  تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  ىهمھ  روصت  فالخرب  دـیآىم  ىبالقنا  کی  دـید : دـیاب  درک ، هاگن  دـیاب  بوچراھچ  نیا  رد  ار 

نیب زا  دـیاب  لاس ، راھچ  هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  ىمالـسا  ىروھمج  دـندرکیم  لاـیخ  هک  اـیند  ىهمھ  روصت  فـالخرب 

کی هب  دش  لیدـبت  ىاهقطنم ، تردـق  کی  هب  دـش  لیدـبت  دـش ، اھبر » نذاب  نیح  لک  اھلکا  ىتوت  امـسلا . ىف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دـش ، رتىوق  زورهبزور  تفریم - 

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  ىناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک 

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

ام اب  اکیرمآ  ىاوعد  هک  مینک  لایخ  رگا  تسا  اطخ  نیا  تسین ؛ ىاهتسھ  روحم  لوح  الصا  ىمالـسا  ىروھمج  اب  ناریا و  تلم  اب  اکیرمآ  ىنمـشد  هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

؛ دوب بالقنا  لوا  زا  اھتفلاخم  نیمھ  اھىنمشد ، نیمھ  دشاب ، حرطم  ىاهتسھ  ىهلئسم  هکنیا  زا  لبق  تسا ؛ هناھب  ىاهتسھ  ىهیضق  هن ، تسا ؛ ىاهتـسھ  ىهیـضق  رس 

، هن دش ؛ دھاوخ  مامت  هلئسم  دینکن  لایخ  دنھاوخیم -  اھنآ  هکنامھ  درک ؛ ىنیشنبقع  ىمالـسا  ىروھمج  دینک  ضرف  دش -  لح  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  مھ  ىزور  کی  رگا 

هب ار  ىتسینویھص  میژر  ارچ  دیدب ؟ ىتسینویھص  میژر  اب  ارچ  دیراد ؟ نیـشنرس  نودب  ىامیپاوھ  ارچ  دیراد ؟ کشوم  امـش  ارچ  دنـشکیم : شیپ  جیردتهب  ار  رگید  ىهناھب  هد 

ىهیـضق رـس  اـھنیا  هک  تسین  نـیا  هلئـسم  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  ارچ ؟ و  دـینکیم ؟ تیاـمح  هناـیمرواخ  ناـشدوخ  لوـق  هـب  ىهـقطنم  رد  تمواـقم  زا  ارچ  دیـسانشىمن ؟ تیمـسر 

ىیالاب ىهطقن  هب  بخ  هک  زورما  ات  تسا ، هدش  رتشیب  مھ  زورهبزور  دش ، عورش  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ  میرحت  هن ، دنشاب ؛ هدرک  ادیپ  فالتخا  ىمالسا  ىروھمج  اب  ىاهتسھ 

. هدیسر

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

ریذپهطلس رگهطلس و  هب  ایند  میـسقت  دب  تداع  لباقم  رد  تسا ؛ هداتـسیا  هطلـس  ماظن  لباقم  رد  ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  رطاخهب  ام  نانمـشد  ىنمـشد 

دنھاوخیم اھنآ  تسا . رگید  زیچ  کی  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ رشب  قوقح  هناھب ، زور  کی  تسا ؛ ىاهتسھ  ىهلئسم  هناھب ، زورما  تسا . هناھب  اھزیچ  ىهیقب  تسا ؛ هداتـسیا 

. داتفا دھاوخن  قافتا  نیا  هتبلا  دننک ؛ فرصنم  ملاع  نایوگروز  اھریگبجاب و  اھتفلکندرگ و  اھردلق و  لباقم  رد  ىگداتسیا  زا  ار  ىمالسا  ىروھمج  ماظن 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یفرح نامھ  نیا  تسھ ؛ مھ  یرگید  یاـھزیچ  زونھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم  میـسرب ، قفاوت  هب  مھ  یاهتـسھ  یهنیمز  رد  رگا 

مھ یاهتـسھ  یهلئـسم  تسا ؛ هناھب  یاهتـسھ  عوضوم ]  ] هک ( ٢۴) ماهدرک ضرع  رگید  نوگاـنوگ  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  میتـفگیم . هشیمھ  اـم  هک  تسا 

هک یریگهناھب  ندرک و  لعج  دـنزاسیم ؛ ار  ناوارف  نوگانوگ  لئاسم  تسھ ، نانز  قوقح  یهلئـسم  تسھ ، رـشب  قوقح  یهلئـسم  دـنروآیم : یرگید  یهناـھب  کـی  دـشابن ،

. تسا اھنآ  رایتخا  رد  هک  مھ  یتاغیلبت  یروتارپما  یتاغیلبت و  هاگتسد  دھاوخیمن ، یاهیام  یلیخ 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - تسا تارکاذم  نیا  هب  ناشھاگن  دناهلئـسم و  نیا  نارگن  لخاد  رد  هک  ىناسک  نیا  مھ  دناهرکاذم ، فرط  هک  ىناسک  نآ  مھ  دننادب -  همھ  دندرک ، دـیدمت  ار  تارکاذـم  الاح 

تلم اب  ار  بلطم  تقیقح  میتسھ . تسارور  نامدوخ  تلم  اب  ام  دنتـسھ . اھىیاکیرمآ  میتسین ، ام  دنکیم  ررـض  همھ  زا  شیب  هک  نآ  دسرن ، هجیتن  هب  تارکاذـم  نیا  رگا  هک 

، ناریا لباقم  رد  برغ  رابکتـسا و  ىعقاو  دـصق  هک  درک  للدـم  ىعطق و  ار  نیا  دوشیم  مھ  ددـعتم  لیالد  اب  دـناهدیمھف ، مھ  الاح  ات  مییوگیم ، نامتلم  هب  میراذـگیم ، ناـیم  رد 

ىاـھهناھب تسا ، هناـھب  کـی  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  دـننک ؛ ىریگوـلج  ناریا  تلم  نوزفا  زور  تزع  زا  هک  تسا  نیا  ىعقاو  دـصق  تسا ؛ ناریا  تلم  رادـتقا  دـشر و  زا  ىریگوـلج 

داعبا داعبا ؛ ىهمھ  رد  دنکیم  تفرـشیپ  دراد  تسا ، هدرک  ادیپ  روھظ  زورب و  جیردتب  ناریا  تلم  ىاھدادعتـسا  هک  تسا  نیا  ىلـصا  ىهلئـسم  تسھ . نیا  رانک  رد  مھ  ىرگید 

« تسا هناھب  ياهتسھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 2 
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مھ راشف  میرحت و  دنریگب ؛ دنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دنتحاران ، نیا  زا  دناىـضاران ، نیا  زا  اھنیا  دنکیم ، ادـیپ  رادـتقا  دراد  و  ىعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  ىملع ، داعبا  ىـسایس ،

راشف دـننکیم ، میرحت  اذـل  دـننک ؛ ىریگولج  ناریا  تلم  شرتسگ  هب  ور  ىاھـشالت  زا  دـنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیمھ  رطاخ  هب  ىداـصتقا  راـشف  میرحت و  تسا ، تین  نیمھ  هب 

. درادن لوبق  ار  اھنآ  ناشتلم  دنتسین ، روجنیا  اھنآ  مینزیم ، فرح  تحار  نامتلم  اب  ام  تسا . ىمھم  لماع  ىداصتقا  راشف  بخ  هتبلا  دنروآىم ، ىداصتقا  راشف  دنروآىم ،

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوجو یرابکتسا  یاھتردق  یمومع  یزیرهمانرب  کی  دش ، مامت  سدقم  عافد  لاس  تشھ  هک  لاس ۶٧  زا  ینعی  گنج ، ندش  مامت  زا  دعب  زا  منکب : ضرع  امش  هب  نم  ار  نیا 

عورـش ام  دش ، مامت  هک  گنج  بخ ، دندرک . راک  نیا  یور  دندرک ، یعـس  هقطنم ؛ رد  یداصتقا  راذگرثا  تردق  کی  هب  دوشب  لیدـبت  یمالـسا  ناریا  دـنراذگن  هکنیا  یارب  تشاد 

تلاخد دـننکن ، یرگلالخا  هچنانچ  رگا  ، دـنریگن ار  ناریا  یولج  رگا  هک  دـندیمھف  اھنیا  میدـش ؛ یزیرهمانرب  لوغـشم  اھتفرـشیپ ؛ یداصتقا و  لئاسم  یارب  یزیرهمانرب  هب  میدرک 

اب تشاد -  همادا  ناشیا  کرابم  تایح  دوب و  اـم  رـس  رب  مھ  راوگرزب  ماـما  فیرـش  دوجو  یهیاـس  زور  نآ  هک  دوخ -  یاـھییاناوت  اـب  یمالـسا  ناریا  دـننکن ، تمحازم  دـننکن ،

یزیرهمانرب اذل ] ، ] تشاذگ دھاوخ  رثا  للملانیب  داصتقا  هقطنم و  داصتقا  یور  یاهقطنم و  یداصتقا  بطق  کی  هب  دش  دـھاوخ  لیدـبت  مدرم ، هب  یهیکت  اب  مالـسا ، هب  یهیکت 

شیپ هک  تسا  لاس  هدزاود  لاسهد ، دینک  ضرف  الثم  یاهتـسھ  لئاسم  یاهتـسھ -  یایاضق  زا  شیپ  تسین ؛ یاهتـسھ  لئاسم  هب  طوبرم  اھنیا  دـنراذگن . هکنیا  یارب  دـش 

لھا هک  یناـسک  شـالت . هب  دـندرک  عورـش  زور  نآ  زا  اـم  نانمـشد  تـسا ؛ اـھلاس  نآ  و ۶٨ و  لاـس ۶٧  هب  طوبرم  تسا -  یاهتـسھ  لـئاسم  زا  لـبق  هب  طوـبرم  اـھنیا  هدـمآ ؛

ییاوھ و یلـصا  طوطخ  رد  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  زاـگ ، تفن و  لاـقتنا  طوطخ  رد  ناریا : ندز  رود  یارب  دـش  عورـش  اـکیرمآ  اتدـمع  اـھیبرغ و  یاـھهمانرب  هک  دـننادیم  دـنعالطا ،

یداـصتقا تیلاـعف  رھ  ادصورـسیب ؛ میرحت  عون  کـی  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  تاـطابترا ، تاـعالطا و  یرواـنف  یاھهکبـش  لاـقتنا  طوطخ  رد  دـننزب ؛ رود  ار  ناریا  ییاـیرد ، ینیمز و 

هک دننک  لایخ  دننزب و  فرح  دنیاین  عالطایب  یعدم و  دارفا  تسا . هداتفا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  دنناسرتب . ار  اھفرط  دھدب ، ماجنا  دـھاوخیم  ناریا  هک  یمھم 

تسا و هدرب  شیپ  زورما  ات  مدقهبمدق  ار  شدوخ  یهمانرب  و  هنیمز ، نیا  رد  تشاد  همانرب  نمـشد  تسا . هدش  شالت  یلیخ  هن ، تسا ؛ هدادن  ماجنا  یـسک  یراکچـیھ  بخ 

هب نمـشد  داصتقا ، یهنیمز  رد  دوشب . شومارف  دـیابن  نمـشد  تسا . نانمـشد  ینمـشد  روشک و  یلخاد  کرحت  دـنیآرب  دـینکیم ، هدـھاشم  امـش  هچنآ  تسا . هدرک  لـمع 

دندیمھفیم دندوب ، تفتلم  عالطا ، لھا  بخ  نکل  دندش  نادیم  دراو  تحارص  نودب  اھاج  یضعب  دندش ، نادیم  دراو  حیرص  اھاج  یضعب  درک ؛ یزیرهمانرب  هملک  یعقاو  یانعم 

. تسین زورما  لام  اھنیا  اکیرمآ . ورهلابند  ییاپورا  روشک  دنچ  اکیرمآ و  تسیک ؟ نمشد  دنکیم . دراد  راکهچ  نمشد  هک 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اھنآ برخم  تکرح  مھ  زاب  ار ، اھنآ  یهتکید  مینک  لوبق  میورب و  شیپ  ام  دننکیم  هتکید  اھنآ  هک  روجنامھ  مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  رد  یتح  رگا  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  هدنب 

. دنفلاخم بالقنا  لصا  اب  نوچ  دننکیم ؛ تسرد  مھ  زاب  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  دش ؛ دھاوخن  هتشادرب  اھنآ  یاھمیرحت  و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا دننکیم . تکرح  یراذگتسایس  ریبدت و  اب  دنراد  اھنیا  تسا –  اکیرمآ  مھ  هدمع  هک  دنراد –  رارق  ناریا  تلم  لباقم  فرط  هک  ام  نانمـشد  یاهتـسھ ، لئاسم  یهنیمز  رد 

هک مھ  یتافالتخا  نیا  دراد . جایتحا  رایـسب  یاهتـسھ  تارکاذـم  هب  اکیرمآ  دـنراد ، جایتحا  تارکاذـم  نیا  هب  اھنآ  دـننکیم ؛ راکهچ  دـنراد  هک  دـنمھفیم  میراد ، هجوت  الماک  اـم  ار 

حانج نآ  هن ، دنتـسین ؛ دنمزاین  تارکاذم  نیا  هب  اھنیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  روجکی ، اکیرمآ  تلود  روجکی ، اکیرمآ  یاھروتانـس  تسھ ، اھییاکیرمآ  نیب  رد  دینیبیم 

دنراد جایتحا  تارکاذم  نیا  هب  دنتـسھ . نیا  لابند  دوشن ؛ تبث  تسا  تارکومد  بزح  هک  شفیرح  مان  هب  دراد ، دوجو  تارکاذم  نیا  رد  هک  ار  یزایتما  تسا  لیام  تلود ، لباقم 

. دننکیم انغتسا  زاربا  اما  دننادیم  مزال  ناشدوخ  یارب  ار  تارکاذم  نیا  و 

ناسنا اما  دـننکیم  یتسود  راھظا  رھاظلایلع  ناریا  تلم  هب  تبـسن  هکنیااب  تشاد . دوجو  یاهناقداص  ریغ  یاھفرح  هنافـساتم  اکیرمآ  روھمجسیئر  یزورون  مایپ  نیمھ  رد 

تقفاوم یاهتـسھ  یهلئـسم  کیتاملپید  لح  اب  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناریا  رد  هک  دوب  نیا  اـھفرح  زا  یکی  تسین . هناـقداص  تاراـھظا  نیا  هک  دـباییمرد  ینـشورب  ـالماک و 

ناریا رد  تسا ؛ غورد  نیا  دوـشب ؛ لـصفولح  یـساملپید  تارکاذـم  اـب  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـنھاوخیمن  هـک  دنتـسھ  یناـسک  ناریا  رد  دـیوگیم  دـیوگیم . وا  ار  نـیا  دـنرادن ؛

؛ اکیرمآ یاھییوگروز  اھلیمحت و  لوبق  زا  تسا  ترابع  دنھاوخیمن  ناریا  تلم  هچنآ  دوشب . لح  تارکاذم  اب  دوشب و  لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  دھاوخن  هک  تسین  سکچیھ 

ار ام  یاھفرح  امـش  مینک و  هرکاذـم  دـییایب  دـیوگیم  لباقم  فرط  تسا . لـباقم  فرط  یاـھییوگروز  لوبق  دـنکیم  تمواـقم  نآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هچنآ  دـھاوخیمن . ار  نیا 

ار نیا  اقلطم  ناریا ، تلم  اھنآ  رـس  تشپ  هدـننکهرکاذم و  تئیھ  هن  ام ، نیلوئـسم  هن  انیقی  تسا و  هداتـسیا  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  دـیوگیم . ار  نیا  دـینک ؛ لوبق  ومهبوم 

. درک دھاوخن  لوبق 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. میرادـن لوبق  ام  ار  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یایریذـپانتشگزاب  دـنکیم ، لوبق  هک  ییاـھزیچ  دریگیم و  هک  ییاھمیمـصت  رد  یتسیاـب  ناریا  هک  دـننکیم  رارکت  اـھییاکیرمآ 

دھدب ماجنا  یراک  دریذپب و  ام  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هک  درادـن  یھجو  چـیھ  دـنک ، رارقرب  ناریا  تلم  هیلع  ار  اھمیرحت  مھ  زاب  یاهناھب  رھ  هب  دـناوتیم  لباقم  فرط  هچنانچرگا 

دیاب تسا ، مدرم  لام  نآ  یروانف  نآ و  شناد  تسا ، مدرم  هب  قلعتم  تسا ، یموب  تعنص  کی  تسا ، یمدرم  تعنص  کی  نیا  هجوچیھهب ، تسا ؛ ریذپانتشگرب  راک  نیا  هک 

اما میتسین  یاهتسھ  حالس  لابند  ام  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  بخ  دنـشکیم ، شیپ  ار  متا  بمب  ثحب  اھنآ  تسا . یروانف  تعنـص و  رھ  تاذ  زج  تفرـشیپ  نیا  دورب ؛ شیپ 

قالخا تادـھعت  هب  تارکاذـم  نیا  رد  ام  میدوب ، دـنبیاپ  یللملانیب  تادـھعت  یهمھ  هب  تارکاذـم  نیا  رد  اـم  ناریا . تلم  رب  ندروآ  راـشف  یارب  دـناهداد  رارق  یاهناـھب  کـی  ار  نیا 

، دنتـسھ اـھییاکیرمآ  اـم  لـباقم  فرط  لـباقم و  یهـطقن  میدادـن ؛ جرخهـب  نوـلت  اـم  مـیدزن ، فرح  روـج  ود  اـم  مـیدرکن ، دـھع  ضقن  اـم  میدوـب ، دـنبیاپ  یمالـسا  - یـسایس

نورد رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  تسا ؛ تربـع  یهیاـم  اـم  تـلم  یارب  هـک  تـسا  یراـتفر  کـی  اـھنآ  راـتفر  دـنداد ، ناـشن  بـلقت  دـنداد ، ناـشن  ارآ  رد  نوـلت  دـندرک ، ینکـشدھع 

دـنھجاوم و یـسک  هچ  اب  دـنمھفب  تارکاذـم و  نیا  هب  دـننک  هاگن  تسا  بوخ  تسیک ، اـکیرمآ –  ناـشلباقم –  فرط  هک  دـندوبن  تفتلم  زونھ  روشک  یرکفنـشور  یهعومجم 

هب دـننکیم  دـیدھت  اھفرح  لالخ  رد  هکنیا  رتشیب ، میرحت  هب  دـننکیم  دـیدھت  هکنیا  تسا ؛ رثایب  دـننکیم  هک  مھ  ییاھدـیدھت  نیا  دـھدیم . ماجنا  دراد  هچ  ایند  رد  زورما  اکیرمآ 

هتبلا دـمآ ؛ دـھاوخ  نوریب  گرزب  نومزآ  نیا  زا  تیقفوم  لامک  اب  هللااشنا  تسا و  هداتـسیا  ناریا  تلم  دـناسرتیمن ؛ ار  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھدـیدھت  اھنیا  یماظن ، کرحت 

. دنک قفوم  هار  نیا  رد  ار  ام  تلم  دناوتیم  یھلا  تاقیفوت 

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

لباق دھدب ، تئرج  اھتلم  رگید  هب  دنکب و  نایب  رابکتـسا  هیلع  ار  دوخ  عطاق  تارظن  یاهظحالم  هنوگچیھ  نودـب  دتـسیاب و  احیرـص  یتلم  کی  هکنیا  ناریا  تلم  نانمـشد  یارب 

هک دینک  ادیپ  تسد  یتردق  نانچنآ  هب  ناریا  تلم  امش  هکیتقو  ات  تشاد ؟ دھاوخ  همادا  یک  ات  نمـشد  شالت  نیا  دننکیم . شالت  دنراد  دنناوتیم  هچرھ  اذل  تسین ، لمحت 

رـس رب  دیدرک  هظحالم  امـش  هک  ییاھاوعد  یهمھ  دوشب . هلحرم  نیا  هب  امـش  ندیـسر  عنام  هک  دوشیم  نیا  فورـصم  نمـشد  شالت  یهمھ  دـینک ؛ سویام  ار  اھنآ  دـیناوتب 

، مینکیم میرحت  هک  دننکیم  دیدھت  مھ  زاب  دـندرک و  هک  ییاھمیرحت  دـننکیم ، هک  ییاھدـیدھت  دـننزیم ، رـشب  قوقح  باب  رد  هک  ییاھفرح  دـنتخادنا ، هار  یاهتـسھ  یهلئـسم 

نیا اب  هک  تسا  یاهزیگنا  ناریا  تلم  یهزیگنا  هتبلا  دـننک ؛ فقوتم  ار  نآ  دـنزادنیب و  باتـش  زا  دـنکیم ، تکرح  دراد  باتـشرپ  هک  یھار  نیا  رد  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  یارب 

. دش دھاوخن  گنرمک  دش ، دھاوخن  مک  اھزیچ 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« تسا هناھب  ياهتسھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 3 
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دنچ اما  دندروآیم  یرگید  یاھهناھب  الاح  دوب ؛ نیمھ  درک  راداو  ییارآفص  هب  ام  لباقم  رد  یاهتسھ  یهیضق  رد  ار  ربکتسم  یاھتردق  هک  ییاھهزیگنا  نیرتیـساسا  زا  یکی 

یملع یهصرع  کی  هب  شدوخ  دناوتب  دشاب ، یکتم  یرگید  تردق  رھ  ای  سیلگنا  ای  اکیرمآ  هب  هکنیا  نودـب  یروشک  کی  هک  دوب  نیمھ  اھنآ  زا  یکی  دنتـشاد . یلـصا  یهزیگنا 

ور ام  رگا  هک  منئمطم  هدنب  و  دتفیب . قافتا  نیا  دنتساوخیمن  دوب و  کانرطخ  دوب ، مھم  یلیخ  ناشیارب  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسد  یاهتـسھ ، یهصرع  لثم  یـساسح  هداعلاقوف 

. دـننکیم تسرد  لاکـشا  دـنروآیمرد و  یزاب  مھ  رگید  یملع  نوگانوگ  لئاسم  رـس  ونان ، یهلئـسم  رـس  یروانفتسیز ، لئاسم  یهیـضق  رـس  ادرف  اھنیا  اـھنیا ، هب  میھدـب 

. تسا رابکتسا  اب  یمالسا  یروھمج  یاوعد  فالتخا و  یاھهصرع  وزج  یندمت ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

یطلغ چیھ  درادن و  مھ  یاهدیاف  چیھ  هتبلا  هک  کشوم » کشوم ، ، » دناهتخادنا هار  هک  اھکشوم  یهیـضق  نیا   - اھکـشوم یهلئـسم  یتح  دوب ، هناھب  یاهتـسھ  یهلئـسم 

. تسا تیعبت  مدع  هلئسم ، تسا . هناھب  همھ  رگید ، نوگانوگ  لئاسم  رشب ، قوقح  یهلئسم  تسا ؛ هناھب  دننکب - دنناوتیمن  مھ 

دراد دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  ییاھزیچ  ماسقا  عاونا و  یاهتـسھ و  یژرنا  اب  دنتخاسیم ، مھ  شکـشوم  اب  دـنکب ، لوبق  ار  رابکتـسا  تیعبت  دوب  رـضاح  یمالـسا  یروھمج  رگا 

رابکتسا رفک و  یهھبج  زا  دنکب ، تیعبت  رفاک  ربکتسم  نمشد  زا  تسین  رضاح  یھلا ، میلعت  اب  یمالسا ، یروھمج  دندروآیمن . الصا  مھ  ار  رـشب  قوقح  مسا  دنتخاسیم و 

. تسا نیا  یارب ]  ] ناششالت یهمھ  یلصا ؛ تلع  تسا  نیا  دنکب ؛ تیعبت 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

برخم شقن  زا  تسد  اـکیرمآ  مینکب ، مھ  ( ١۶) لزانت ام  رگا  هک  تسا  نیا  هبرجت  نیا  مینک . شومارف  دـیابن  ار  هبرجت  نیا  میدرک ؛ ادـیپ  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  ام  یاهبرجت  کی 

؛ یاهتـسھ یهیـضق  یارب  میدرک  هرکاذـم  اھییاکیرمآ  اـب  هناگادـج  یتح  و  عمج ١ ۵ ، رد  میتسـشن  اـم  میدرک . هبرجت  یاهتـسھ  تارکاذـم  رد  اـم  ار  نیا  درادـیمنرب ؛ شدوـخ 

ار شدوخ  تادھعت  یمالسا  یروھمج  درک ؛ یتادھعت  کی  دشاب - اکیرمآ  هک   - فرط دندیـسر ؛ یجیاتن  کی  هب  دندیـسر ، یکرتشم  طاقن  کی  هب  ام  شالترپ  نالاعف  ام ، ناردارب 

نیا زا  لبق  اھیلیخ  الاح  هبرجت . دش  نیا  تسا ، هبرجت  کی  نیا  بخ ، یلیخ  تسا . هدرک  هبد  نالا  ات  دـنکیم ؛ هبد  دراد  باسحدـب  دـھعدب  لوقدـب  فرط  نآ  یلو ] ، ] داد ماجنا 

زاب دینک ، لزانت  دییایب ، هاتوک  امش  دینک ، هلداجم  ثحب و  امش  اکیرمآ  اب  هک  مھ  یرگید  یهنیمز  رھ  رد  دننادب : الاح  دنتسنادیمن ، هک  مھ  یـضعب  اما  دنتـسنادیم  مھ  هبرجت 

امش هک  یاهیضق  رھ  رد  نیطسلف ؛ ثحب  نانبل ، ثحب  مسیرورت ، ثحب  کشوم ، ثحب  رـشب ، قوقح  ثحب  اھهنیمز : یهمھ  رد  درک ؛ دھاوخ  ظفح  ار  شدوخ  برخم  شقن  وا 

دراو مسبت  اب  دـنخبل و  اب  نابز و  اب  لوا  دـمآ ؛ دـھاوخن  هاتوک  وا  دـینادب  دـینکب ، رظنفرـص  دـییایب ، هاتوک  ناـتدوخ  یناـبم  زا  ناـتدوخ ، لوصا  زا  تسا - لاـحم  هتبلا  هک   - ضرف هب 

منتغم ار  هبرجت  نیا  ناریا ؛ تلم  یارب  هبرجت  کی  دـش  نیا  دـھدیمن ؛ ماجنا  ار  شدوخ  دـھعت  دـنکیم و  هبد  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  لمع ، رد  دـعب  دـش ، دـھاوخ  نادـیم 

دیرمشب

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هک دـنراد  قح  تسا ؛ ییاھیـشمطخ  یناـعم و  میھاـفم و  هچ  نمـضتم  یرگیبـالقنا  هک  داد  مھاوـخ  حرـش  تسا ؛ یرگیبـالقنا  رطاـخهب  دـننکیم ، دراو  هک  مھ  ییاـھراشف 

ترابع هیضق  تقیقح  اما  لیبق ، نیا  زا  ییاھهناھب  رشب و  قوقح  یهناھب  اب  یھاگ  یاهتسھ ، یهناھب  اب  یھاگ  دوشیم ؛ دراو  فلتخم  یاھهناھب  اب  هتبلا  اھراشف  دنـسرتب .

کی نـیا ، زا  لـبق  هاـم  دـنچ  رد  رخاوا ، نـیمھ  رد  دـننارگن . دـنراد و  هـمھاو  یرگیبـالقنا  تیـصوصخ  زا  یمالـسا  ناریا  نانمــشد  ناریا و  تـلم  نانمــشد  هـک  نـیمھ  زا  تـسا 

. تسا تقیقح  کی  نیا  تسا ! لاس ۵٧ - بالقنا  ینعی   - بالقنا ١٩٧٩ هب  طوبرم  میرحت  لصا  تسا ؛ میرحت  یمالسا  بالقنا  رطاخهب  ناریا  تفگ : ییاکیرمآ  رادمتسایس 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

فقوتم یارب  تسا ، عونمم  ایند  یهمھ  رد  هک  یزیمآتثابخ  یاھرازبا  زا  یتح  دـندرک ؛ یزیرهماـنرب  دـندز ، تسد  مھ  اـم  نادنمـشناد  رورت  هب  یتح  یملع ؛ یدـنمناوت  مود ،

تالیکشت مامت  تسناوتیم  یمالسا ، یروھمج  یربیاس  تالیکشت  لخاد  دنداتسرف  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  هک  تنسکاتسا  نیا  دندرک . هدافتـسا  ام  یملع  تکرح  ندرک 

یاـھهاگداد رد  ار  تیاـنج  نیا  ناـبحاص  ناـبیرگ  ناوـتیم  تسا و  یللملانـیب  یهدشهتخانـش  تیاـنج  کـی  ینعی  تـسا ؛ تیاـنج  راـک ، نـیا  دربـب ؛ نـیب  زا  ار  اـم  یاهتـسھ ] ]

یاهتـسھ شخب  رب  راشف  بخ ، دنفلاخم . تدشب  تسا ، یملع  یدنمناوت  هک  یملع  تفرـشیپ  اب  دندز . تسد  اھنیا  اھاجنیا  ات  میتفرگن ؛ ام  هنافـساتم  تفرگ ؛ یللملانیب 

هب عجار  دـعب  الاح  هک  دـنیوگیم  غورد  هک  دنتـسنادیم  مھ  ناشدوخ  یاهتـسھ ، بمب  متا و  بمب  دـنتفگ  مادـم  هکنیا  دوب ؛ نیا  رطاخهب  شاهدـمع  لـماوع  زا  یکی  نم  رظن  هب 

. تفگ مھاوخ  یاهلمج  دنچ  زاب  یاهتسھ  یهلئسم 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھنآ دنک ، ینیشنبقع  اجک  ات  یمالسا  یروھمج  رگا  دنیوگب  ام  هب  نالا  نیمھ  زا  اھییاکیرمآ  متفگ  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهیـضق  نیا  لیاوا  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  نم 

؟ هیـضق تسا  مامت  دـینیبب  هدـش ، لح  یاهتـسھ  یهیـضق  الاح  بخ  تسا ؟ مامت  هیـضق  رگید  دـش ، لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  رگا  دـنیوگب . ار  نیا  دـننکیمن ؛ ینمـشد  رگید 

یاروش یهیضق  تسا ؛ نابھگن  یاروش  یهیضق  دوشب ، لح  رشب  قوقح  یهیضق  تسا ؛ رشب  قوقح  یهیـضق  دوشب ، لح  اھکـشوم  یهیـضق  دمآ ؛ شیپ  اھکـشوم  یهیـضق 

اوعد تسا ، اھنیا  تسا ؛ مالـسا  تیمکاح  یـساسا و  نوناق  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  هیقف  تیالو  یهیـضق  تسا ؛ هیقف  تیالو  یربھر و  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  نابھگن 

. تسا یطلغ  روصت  روصت ، نیا  نیاربانب  تسین . یئزج  یاھزیچ  رس 

[ اما ، ] میدرک تبحـص  میتسـشن و  اھلاس  نیا  لوط  رد  دوشیم ، راک  نیا  هک  دندرکیم  رکف  هقالع  هدیقع و  یور  زا  هک  یناتـسود  زا  دناهدوب  یدارفا  هدش و  تبحـص  دایز  هدنب  اب 

یلالدتسا دنیوگیم ؛ مھ  تسار  درادن ؛ باوج  دنکیم  ینالف  هک  یلالدتسا  هک  ریگمیمصت - یمسر  تاسلج  رد  بایغ و  رد  هکلب ] ، ] نم شیپ  هن   - دندرک فارتعا  اھنآ  دوخ  دعب 

هتـشاد هجوت  ار  نیا  دنرادن . یراگزاس  رـس  اھییاکیرمآ  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  دروم  رد  تسا ، یروجنیا  هک  ام  دروم  رد  درادـن . باوج  منکیم  هنیمز  نیا  رد  هدـنب  هک 

تھج زا  اـم  ـالاح  تسین .] اـم   ] صوـصخم نیا  تسا ، ییاـکیرمآ  یاھتـسایس  یهدـعم  رد  اـیند  یاھتـسایس  اھتردـق و  مـضھ  اـکیرمآ  یـساسا  تسایـس  دـینادب ؛ دیـشاب و 

. تسا روجنیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  هب  تبسن  یتح  اما  دراد  دوجو  یصاخ  ینمشد  کی  ام  اب  هک  میراد  یتیصوصخ  کی  ینمشد 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک یتیعـضو  نیا  اب  مشاب ؟ نیبشوخ  نم  بخ  تسا ؛ نیبدب  ام  هب  ردـقنیا  ارچ  هک  دـننکیم  هلگ  ریقح  زا  دننیـشنیم ، مھ  رود  ام  نیلوئـسم  اب  هک  اھییاکیرمآ  نایاقآ  الاح 

ام نویزیولت  رد  هک  یاهمانرب  کی  رد  هدش ، تبحص  هک  ناریا  یاھمیرحت  هب  عجار  تارضح  نیا  زا  یکی  ریخا ، زور  دنچ  نیمھ  دوب ؟ نیبشوخ  اھامش  هب  دوشیم  دیراد ، اھامش 

تـسین مولعم  اھمیرحت  دنکیم ، کمک  هقطنم  رد  تمواقم  هب  تسا و  هقطنم  رد  تمواقم »  » رادفرط ناریا  یمالـسا  یروھمج  هکیتقو  ات  هک  دنکیم  نالعا  دـش ، شخپ  مھ 

متفگ اجنیا  یمومع  تاسلج  رد  مھ  متفگ ، یـصوصخ  تاسلج  رد  نیلوئـسم  هب  مھ  متفگیم ؛ اھراب  اھراب و  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دـینیبب ! دروخب ؛ ناـکت  تسرد 

ارچ هک ]  ] دـیآیم شیپ  کشوم  یهیـضق  اقآ ، هن  دوشیم ؟ مامت  اکیرمآ  اب  امـش  یهلئـسم  دـینک ، ینیـشنبقع  یاهتـسھ  یهلئـسم  لابق  رد  امـش  رگا ] دـینکیم  لایخ   ] هک

لح رگا  ار  هیضق  نیا  دینکیم ؛ تیامح  نیطـسلف  زا  سامح ، زا  هللابزح ، زا  امـش  ارچ  هک  دیآیم  شیپ  تمواقم  یهیـضق  دنوشب ، سویام  کشوم  یهیـضق  زا  دیراد ؛ کشوم 

ام بخ ، یلیخ  دیتفگ  دیدرک و  لصفولح  رگا  ار  رشب  قوقح  یهیضق  دیآیم ؛ شیپ  رشب  قوقح  یهیضق  الثم ] ، ] دیآیم شیپ  رگید  یهیضق  کی  دیدرک ، ینیـشنبقع  دیدرک ،

اب یروشک  کی  رد  ماظن  کی  روضح  ار ؟ امـش  دننکیم  لو  رگم  دیآیم ؛] شیپ   ] تلود هاگتـسد  رد  نید  تلاخد  یهیـضق  مینکیم ، لمع  امـش  یاھرایعم  قبط  رـشب  قوقح  رد 

.[ دننک لمحت  دنناوتیمن  - ] تسا یئانثتسا  اھنیا  هک   - ار تاناکما  نیا  اب  تیعمج ، نیا  اب  تعسو ، نیا 

« تسا هناھب  ياهتسھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 6هاگياپ  هحفص 4 
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نایگنھرف  / ١٣٩٧/٠٢/١٩ هاگشناد  رد  تانایب 

امش  » دنتفگیم دندرکیم و  هعجارم  هدنب  هب  هک  الاب  حطس  نالوئـسم  روشک و  نیا  فیراعم  زا  یناسک  دندوب  دوب ، هدش  عورـش  اھمیرحت  یاهتـسھ و  یهلئـسم  هک  یتقو  نآ 

، رانک دیراذگب  دننکیم ؛ تثابخ  دننکیم ، یسنجدب  دننکیم ، یریگهناھب  اھییاکیرمآ  بخ  دیراد ؟ یرارصا  هچ  دیتسیایم ؟ یاهتسھ  یهلئسم  نیا  یور  هک  دیراد  یرارصا  هچ 

رگید لاس  دـنچ  ات  ام  ماهتفگ ؛ اـھراب  نم  ار  نیا  تسا ؛ روشک  زاـین  یاهتـسھ ، یهلئـسم  نوچ  دوب  طـلغ  فرح  نیا  هتبلا  دـنتفگیم . نم  هب  ار  نیا  مینک ؛» تحار  ار  ناـمدوخ 

ام هک  یزور  نآ  میروایب ؟]  ] اجک زا  بخ  میراد ؛ نیا  هب  زاین  تسا ؛ روشک  طبریذ  نالوئسم  یهبساحم  نیا  میشاب ؛ هتشاد  یاهتسھ  قرب  تاواگم  رازھ  تسیب  میراد  جایتحا 

ام تقونآ  دوبن ، یناوارف  تدش و  نیا  اب  ای  دوبن  روشک  نیا  رایتخا  رد  تفن  نیا  هک  یزور  نآ  تسین ؛ هک  یدبا  تفن  نیا  بخ  دیراد ؛ تفن  زورما  امش  دنیوگیم  میدرک ، ادیپ  زاین 

دیاب امـش  هک  یتقو  نآ  هک  درک  دنھاوخن  تنعل  ار  ام  زور ، نآ  یاھلـسن  مینک ؟ عورـش  دـیاب  زور  نآ  یاهتـسھ ؟ تاناکما  یاهتـسھ و  یژرنا  یهلابند  هب  مینک  عورـش  هزات  دـیاب 

یهلئـسم متفگیم  اـھنآ  هب  هدـنب  میتشادـن ؛ جاـیتحا  مریگ  ـالاح  میراد . جاـیتحا  ارچ ، میراد ؛» یجاـیتحا  هچ  اـم   » هـک دوـب  طـلغ  فرح  نـیا  دـیدرکن ؟ عورـش  دـیدرکیم ، عورش 

، رانک میتشاذـگ  رگا  ار  نیا  تسا ؛ هناھب  نیا  تسین ، یاهتـسھ  یژرنا  هب  طوبرم  دـننکیم ، ام  اب  هک  یاینمـشد  دـننکیم و  لامعا  ام  هیلع  هک  ییاھمیرحت  اکیرمآ و  یریگداریا 

ام ار  یاهتسھ  یژرنا  یهلئـسم  تسا . یروجنیا  هک  دیدرک  هظحالم  الاح  تسین ؛» یروجنیا  اقآ  هن   » دنتفگیم دننکیم . ار  ینمـشد  نیمھ  دننکیم و  ادیپ  رگید  یهناھب  کی 

؛ دشن مامت  اھینمشد  اما  میدرک  لوبق  میتفر و  راب  ریز  دنتساوخیم ، ام  نیفلاخم  هک  یلکش  هب  ماجرب  رد 

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روحم رب  ساسا و  رب  تفلاخم  تسین . یحطس  ینمـشد  تسا ، قیمع  ینمـشد  ینمـشد ، تسا . یمالـسا  یروھمج  اب  ناریا و  اب  اکیرمآ  ینمـشد  قمع  مود ، یهبرجت 

دنلب رـس  ساسح  یهقطنم  نیا  رد  هک  یماظن  اـب  اـھنیا  هک  تسا  نیا  ثحب  تسا . اـھنیا  زا  رتارف  ثحب ، دـناهدیمھف ؛ همھ  ار  نیا  تسین ، یمتا  یهلئـسم  لـثم  یاهلئـسم 

هعـسوت هقطنم  رد  ار  تمواقم  یهیحور  دنکیمن ، یراکهظحالم  هنوگچیھ  اکیرمآ  هب  تبـسن  دنکیم ، تفلاخم  اکیرمآ  یاھملظ  اب  هدرک ، دشر  هتـشارفارب ، دـق  هداتـسیا ، هدرک ،

ماظن نیا  طقفهن  دشاب ؛ دیابن  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یهلئـسم  دنفلاخم . اقیمع  دـنفلاخم ؛ هتفرگ  تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دـھدیم ،

نیا هـن   - اـکیرمآ روـھمجسیئر  ناـنواعم  زا  یکی  دـنیاکیرمآ . یاـھتموکح  نارـس  روـفنم  مـھ  ناریا  تـلم  ینعی  دـننکیم  تیاـمح  ار  ماـظن  نـیا  هـک  یمدرم  نآ  هـکلب ] ، ] دـشابن

اب اـکیرمآ  یهلئـسم  سپ  بخ ، مینکب . ار - یمالـسا  یروھمج  یهشیر  هن   - ار ناریا  تلم  یهشیر  دـیاب  اـم  هک  تفگ  احیرـص  یلبق - روـھمج  یاـسور  زا  یکی  روـھمجسیئر ،

کشوم یاهتسھ و  یهیضق  ریخن ، دشاب ؛ اھنیا  دننام  ای  کشوم  یهیضق  رس  ای  یاهتسھ  یهیضق  رس  الثم  اھنیا  یاوعد  الاح  هک  تسین  نیا  یهلئسم  یمالسا  یروھمج 

یروھمج تردـق  یهفلوم  رـصانع  هک  تسا  نیا  یارب  مدرک - ضرع  تبحـص  نمـض  رد  دـیاش  الاح  ار  نیا   - اھنآ یور  یهیکت  ینعی  دراد  یرگید  ناتـساد  کـی  مھ  اـھنیا  لاـثما  و 

نیا مھ  نیا  دـننکیم . هیکت  اھنیا  یور  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  رادـتقا  یمالـسا و  یروھمج  تردـق  تافلوم  اھنیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  اھنیا  ار  یمالـسا 

ثحب قیمع . ینمـشد  مھ ] نآ  [ ؛ تسا یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  نمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  اـکیرمآ  هک  دـشاب  ناـمدای  درک . رظنفرـص  دوـشیمن  هبرجت  نیا  زا  و  هبرجت ،

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  لصا  ثحب  تسین ؛ اھفرح  نیا  یمتا و  یاهتسھ و 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یتسیاـب رگهطلـس  ریذپهطلـس ؛ شخب  رگهطلـس و  شخب  شخب : ود  هب  دوشیم  میـسقت  اـیند  ینعی  هچ ؟ ینعی  هطلـس  ماـظن  دوب . هطلـس  ماـظن  دوب ، مکاـح  اـیند  رب  هچنآ 

رگهطلـس و هب  دـندشیم  میـسقت  ایند  یاھروشک  دـشاب . میلـست  رگهطلـس  لباقم  رد  دـیاب  ریذپهطلـس  و  شداصتقا ؛ مھ  شگنھرف ، مھ  شتـسایس ، مھ  دـشاب : طلـسم 

تسد مھ  یشخب  زور ، نآ  یوروش  تسد  یشخب  کی  اکیرمآ ، تسد  ایند  زا  یشخب  کی  ار ؛ ایند  دندوب  هدرک  میـسقت  دوب . یناھج  یهداتفااج  راجنھ  کی  نیا  ریذپهطلس ؛

تایح گر  نیا ، بخ  درک ؛ در  ار  ماظن  نیا  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا و  ماـظن  یمالـسا و  یروھمج  دوب . اـیند  عضو  نیا  دـندوب ؛ اـھنیا  ورهلاـبند  هک  یمود  یهجرد  یاھتردـق 

رد مھ  اھنیا  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  ماظن  درک ، در  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  دوب ؛ نیا  هب  رابکتـسا  ماوق  دوب ؛ رابکتـسا  تایح  گر  هطلـس ، ماظن  یاھراجنھ  دوب ؛ رابکتـسا 

ینوگانوگ یاھلکش  هب  زور  کی  رـشب ، قوقح  یهلئـسم  زور  کی  دندرکیم : روج  ییاھهناھب  کی  هشیمھ  دنـشاب ، هتـشاد  یزیواتـسد  هکنیا  یارب  هتبلا  دنداتـسیا . شلباقم 

هیضق لصا  تسا ، هناھب  اھنیا  یاهقطنم ؛ روضح  یهلئسم  زور  کی  یکـشوم ، یهلئـسم  زور  کی  یاهتـسھ ، یهلئـسم  زور  کی  نداد ، هولج  تشز  نید  یاباحمیب  طلـست 

؛ تسا هداتسیا  یمالسا  ماظن  دنک . یھارمھ  اھنآ  اب  یریذپهطلس  یرگهطلس و  رد  دوشب و  یناھج  یهطلس  ماظن  کیرش  تسین  رضاح  یمالسا  ماظن  نیا  هک  تسا  نیا 

. تسا فلاخم  هطلس  اب  تسا ، فلاخم  ملظ  اب 

یربھر  / ١٣٩٩/١٢/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاهتـسھ حالـس  لابند  ام  هک  دـننادیم  اھنآ  یهمھ  ای  اـھنآ  زا  یرایـسب  دـیاش  تسین ؛ ناشهلئـسم  مھ  نیا  دـنیوگیم ؛ غورد  میفلاـخم ؛ یاهتـسھ  حالـس  اـب  اـم  دـنیوگیم 

یزاسینغ هب  روشک  زاین  لصا  الاو  دنریگب ؛ ناریا  زا  ار  تردـق  یاھهفلوم  دـنھاوخیم  دـنفلاخم ؛ ام  یعافد  تاناکما  اب  دـنفلاخم ، ام  فراعتم  حالـس  اب  یتح  اھنآ ] [ ؛ میتسین

هک یزور  ای  دوشب  مامت  تفن  هک  یزور  دوب . دنھاوخ  اھروشک  رد  یژرنا  عبانم  نیرتمھم  زا  یکی  یاهتـسھ  یاھهاگورین  کشالب  رگید  لاس  دـنچ  ات  تسا . یملـسم  رما  کی 

جایتحا زور  نآ  ام  دـش . دـنھاوخ  جـیار  اھروشک  رد  دـننکیم ، دـیلوت  ار  یژرنا  رتنازرا  رتزیمت ، رتملاس ، هک  یاهتـسھ  یاـھهاگورین  دـیایب ، دوجو  هب  یرگید  تاـھج  تفن  یارب ] ]

یاھیبرغ دنھاوخیمن ؛ ار  نیا  اھنآ  میـشاب و  هتـشاد  ناکما  میـشاب ، هتـشاد  یگدامآ  هک  مینک  عورـش  زورما  زا  دـیاب  درک ؛ عورـش  دوشیمن  زور  نآ  ار  یزاسینغ  اما ]  ] میراد

طیارش دنناوتب  ات  دشاب  هتشاد  جایتحا  اھنآ  هب  دشاب ، اھنآ  دنمزاین  دنکیم ، ادیپ  زاین  یاهتسھ  یژرنا  هب  هک  یزور  نآ  رد  ناریا  هک  دنھاوخیم  اھنیا  دنھاوخیمن . ار  نیا  ربکتسم 

. دنتسھ نیا  لابند  دننک ؛ یریگجاب  دننک و  ییوگروز  دنناوتب  ات  دننک ، لیمحت  ار  ناشدوخ 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 
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امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

یاهتسھ یهیضق  هن ، دشاب ؛ یاهتسھ  یهیضق  هب  لصتم  روشک  یـساملپید  هک  دشابن  روج  نیا  ینعی  داد ؛ رارق  دیابن  مھ  یاهتـسھ  یهلئـسم  ریثات  تحت  ار  یـساملپید 

یهیـضق رد  تسا . رتعیـسو  یلیخ  یـساملپید  یهریاد  اـما  دـننک ، لـح  روـشک  یهتـسیاش  بساـنم و  لکـش  کـی  هـب  یتسیاـب  ار  نآ  هـک  تـسا  یاهناگادـج  یهیـضق  کـی 

هک یراگنا  دننزیم  فرح  یروج  الاح  دندش ، جراخ  ماجرب  زا  همھ  مشچ  یولج  دناهدنارذگ : دح  زا  ار  تحاقو  اعقاو  دناهدنارذگ ؛ دح  زا  ار  تحاقو  افاصنا  اھییاکیرمآ  یاهتسھ ،

ماجنا ناریا  فرط  زا  یتکرح  چـیھ  اھییاکیرمآ  تکرح  نیا  لباقم  رد  اھتدـم  میاهدز ! مھ  هب  ار  تادـھعت  اـم  راـگنا  هک  دـننکیم  یراـکبلط  یروج  و  هدـش ، جراـخ  ماـجرب  زا  ناریا 

. دندرکن لمع  ناشدھعت  هب  اھنآ  همھ . هن  یخرب ، دش ؛ هتشاذگ  رانک  تادھعت  زا  یخرب  هجوت ، اب  مالعا ، اب  یتدم ، تشذگ  زا  دعب  تفرگن ؛

یزابنابز و ماقم  رد  نکل  دـنیاکیرمآ  لثم  مھ  اھنآ  دنتـسین ؛ اکیرمآ  زا  رتمک  یقالخادـب  ینکـشدھع و  ظاحل  زا  مھ  اھنآ  روج ؛ نیمھ  مھ  اکیرمآ  اب  هارمھ  ییاپورا  یاـھروشک 

اھنآ هک  تسا  یراک  نیا  میدرکن ؛ لمع  میتشاذگ و  اپ  ریز  ار  نامتادھعت  میتفرگ و  هرخـسم  هب  ار  هرکاذم  اھتدم  هک  میدوب  ام  نیا  ایوگ  دنراکبلط . هشیمھ  دنراکبلط ؛ ندز  فرح 

یزیچ نامھ  دننکیم ، هبلاطم  ناریا  زا  یاهتـسھ  لئاسم  یهنیمز  رد  اھنیا  نالا  هک  یزیچ  نیمھ  ینعی  درادـن ؛ یلبق  تلود  اب  یقرف  چـیھ  مھ  اکیرمآ  ینونک  تلود  و  دـندرک .

یتوافت چیھ  دـنھاوخیم ؛ ار  نامھ  اھنیا  زورما  اھنیا . دـننام  تسین و  هنالقاع  درادـن ، ناکما  هک  دـنتفگیم  یتلود  یالاب  نیلوئـسم  زور  نآ  هک  درکیم ، هبلاطم  پمارت  هک  تسا 

. درک هجوت  اھنیا  هب  دیاب  دنیوگیم . یرگید  نابز  کی  اب  اھنیا  تفگیم ، نابز  کی  اب  وا  هدرکن .

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رگا زورما  میشابن ، رکف  هب  هچنانچ  رگا  زورما  زیمآحلص . یاهتسھ  یژرنا  هب  مینکیم  ادیپ  مربم  زاین  دوز  ای  رید  مھ  ام  دوشیم ، رتهتسباو  یاهتسھ  یژرنا  هب  دراد  زورهبزور  ایند 

نتفر شیپ  ندرک و  تکرح  ام  یارب  زور  نآ  دـشاب ، هلئـسم  نیا  یاـیاوز  ماـمت  رب  طلـسم  اـیند  هک  یتقو  نآ  دوب . دـھاوخ  یلاـخ  نامتـسد  دوب ، دـھاوخ  رید  ادرف  مینکن ، لاـبند 

یژرنا رطاـخ  هب  میرحت ، دـنکیم ! دراد  یاهناـملاظ  یهیکت  هـچ  اـم  یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  یور  نمـشد  یهـھبج  دـینیبب  دـینک  هظحـالم  امـش  اذـل  دوـب . دـھاوخ  لکـشم 

هک دننادیم  ناشدوخ  تسا ؛ انعمیب  لمھم و  یاھفرح  اھنیا  دراد ! هلصاف  ردق  نالف  بمب ، دیلوت  ات  ناریا ]  ] هک دنروآیم  مسا  الاح  تسا . زیمآحلص  مھ  دننادیم  هک  یاهتسھ 

. دـنھدیم صیخـشت  دـناهدیمھف ، ار  نیا  میتسھ ؛ یاهتـسھ  یژرنا ]  ] زا زیمآحلـص  یدـنمهرھب  لاـبند  اـم  میتـسین ، یاهتـسھ  حالـس  لاـبند  میتـسین ، هیـضق  نیا  لاـبند  اـم 

تکرح نیا  دنھاوخیم  تشاد و  دھاوخ  جایتحا  نیا  هب  ادرف  تلم  نوچ  دنروآیم ، راشف  دنک و  ادـیپ  تسد  یملع  ریگمـشچ  گرزب و  تفرـشیپ  نیا  هب  ناریا  تلم  دـنھاوخیمن 

. تشاد میھاوخ  لکشم  ادرف  میدرک ، یھاتوک  زورما  تدمدنلب ، هب  طوبرم  هدنیآ و  هب  طوبرم  لئاسم  نیا  رد  ام  رگا  دنکن . ادیپ  رارمتسا 

« تسا هناھب  ياهتسھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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