
امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب شدوخ  یهتسیاش  راک  رد  ار  ناسنا  ناسنا ، نداد  دشر  ناسنا ، هب  نداد  شزرا  تسا -  مالسا  یاھیگژیو  زا  یکی  هک  ناسنا -  ناش  میرکت  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

. تسا یلوصا  یاھشیارگ  زا  رگید  یکی  ندناشوج ، یلاعتم  فادھا  تمدخ  رد  ار  وا  یاھورین  نتفرگ و  راک 

ماظن  / ١٣٧١/٠٣/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ار  یـسک  ریدغ ، یهیـضق  رد  ربمغیپ ، دش . مولعم  تیمکاح ، یاھـشزرا  اھرایعم و  تموکح ، یارب  راوگرزب  نآ  بصن  اب  مالـسلاوھالصلاهیلع و  نینموملاریما  ندرک  حرطم  اب 

راکادف یراکزیھرپ ؛ اوقت و  یالعا  دح  یاراد  نموم ؛ ناسنا  کی  دندوب . رادروخرب  لماک  روط  هب  یمالسا ، یاھـشزرا  زا  هک  دنداد  رارق  خیرات  ناگدید  ناناملـسم و  مشچ  لباقم 

تواـضق و نادـیم  شناد ؛ ملع و  یاھنادـیم  رطخ ؛ یاھنادـیم  یمالـسا : یاھنادـیم  یهمھ  رد  هداد  ناـحتما  هدـش و  هبرجت  یویند ؛ عماـطم  هب  تبـسن  تبغریب  نید ؛ هار  رد 

مکاح هک  دـننادب  دـیاب  خـیرات  لوط  رد  ناناملـسم  یهمھ  یمالـسا ، یلو  ماما و  مکاـح و  ناونع  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  ندـش  حرطم  اـب  ینعی  اـھنیا . لاـثما 

مھف زا  دـنرادن ؛ یبیـصن  اھـشزرا  نآ  زا  هک  ییاھناسنا  یمالـسا ، عماوج  رد  سپ ، دـشاب . هنومن  وگلا و  نیا  هب  کیدزن  اـھهراوق و  نیا  اـب  تھج ، نیا  رد  یدرف  دـیاب  یمالـسا ،

مالـسلا هالـصلا و  هیلع  نینموملاریما  هک  یتایـصوصخ  نآ  ادخ و  ناگدنب  لباقم  رد  ینتورف  عضاوت و  زا  تشذگ ، قافنا و  زا  یمالـسا ، داھج  زا  یمالـسا ، لمع  زا  یمالـسا ،

. تسا یندشن  شومارف  سرد  کی  نیا ، و  دنتشاذگ . ناناملسم  رایتخا  رد  ار  رایعم  نیا  ربمغیپ ، دنتسین . ندرک  تموکح  یهتسیاش  دنشاب ، هتشادن  یاهرھب  دنتشاد ،

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نموم و یبـالقنا و  دـیاب  دوریم ، سلجم  هب  عاجـش  نموم و  یبـالقنا و  تلم  نیا  لـیکو  ناوـنع  هب  هک  یـسک  نآ  دـیتسرفیم . سلجم  هب  ار  یـسک  هچ  دـیمھفب  دـینیبب و 

نآ . دـشاب دـنھدیم ، ناـشن  شـشخرد  دوخ  زا  هنوگ  نیا  هک  مدرم  میظع  یهدوت  نیا  حطـس  رد  لـقاال  نیرتیبـالقنا ؛ نیرتنموم و  نیرتعاجـش و  مییوگن  رگا  دـشاب . عاـجش 

هب ای  دنکیم و  تناھا  یبالقنا  یاھشزرا  بالقنا و  هب  نارگید ، دماشوخ  ناگناگیب و  لد  رطاخ  یارب  دنکیمن و  لوبق  ار  یمالسا  تاررقم  ددنسپیمن و  ار  مالـسا  هک  یـسک 

لھا تسین و  تایونعم  لھا  درادـن و  ار  مزال  یاوقت  هک  یـسک  نآ  دـھدیم و  ناشن  شیارگ  نمـشد  هب  دـھد ، ناشن  شیارگ  تلم  هب  هکنیا  یاج  هب  نارگید ، زا  سرت  رطاـخ 

یبالقنا و عاجـش و  نموم و  یاھمدآ  لابند  . تسین راک  نیا  یهتـسیاش  قیال و  وا  دھاوخیم ، ار  تیلووسم  نیا  یـصخش ، یهدافتـسا  ناشن و  مان و  یارب  طقف  تسایند و 

یقطن دنریگیم و  یعضوم  دنراذگیم و  ینیناوق  یتقو  هک  یناسک  دیشاب . دننک ، ظفح  تسا -  یبالقنا  یاھـشزرا  یهیاس  رد  هک  ار -  تلم  نیا  تردق  دنناوتب  هک  یناسک 

هچ ماما  دمھفب  هک  یـسک  نآ  دورب ؛ یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  تلم ، نیا  لیکو  ناونع  هب  هک  تسا  نآ  یهتـسیاش  یمدآ ، روط  نیا  دشاب . تھج  نیا  رد  همھ  دننکیم ،

. دیشورخیم ارچ  تساوخیم و  هچ  تفگیم ،

ناناوج  / ١٣٧٧/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. یروھمج تسایر  نارود  رد  مھ  یتلود ، یاـھراک  رد  مھ  حلـسم ، یاـھورین  رد  مھ  مدادیم ؛ تیلووسم  ناـناوج  هب  هدوب ، نم  راـیتخا  رد  هک  ییاـھراک  رد  بـالقنا ، لـیاوا  زا 

رھ یناوـج و  رھ  هن  تـشاد ؛ ار  شتیحالـص  میھدـب و  تیلووـسم  وا  هـب  میتـسناد  هتـسیاش  هـک  یناوـج  نآ  مـینک -  داـمتعا  ناوـج  هـب  اـم  رگا  هـک  تـسا  نـیا  نـم  یهـبرجت 

؛ داد دھاوخ  لیوحت  ام  هب  یرتشیب  راکتبا  اب  هارمھ  رتهزات و  ار  راک  مھ  دربیم ، شیپ  رتعیرـس  مھ  دھدیم ؛ ماجنا  ار  راک  رتهنالووسم  رتھب و  مھ  ناوج ، ریغ  زا  یتیلووسم - 

هنوگنیا ابلاغ  دش . دھاوخ  فقوتم  نآ  رد  تفرشیپ  دنور  اما  دھد ، ماجنا  بوخ  لعفلاب  ار  راک  تسا  نکمم  هک  ناوج  ریغ  فالخرب  دوشیم . ظفح  راک  رد  تفرـشیپ  دنور  ینعی 

تصش اتدمع  ینسم -  دارفا  دشیم . ضارتعا  میدوب ، اروش  نآ  رد  هک  یرگید  ناتـسود  ام و  هب  عوضوم ، نیمھ  هب  تبـسن  میدوب ، بالقنا  یاروش  رد  ام  هک  نامز  نآ  . تسا

دراو دوخیب  ار  اھنیا  دیھدیم و  ور  ناناوج  هب  امش  ارچ  دنتفگیم  دنتـشادن و  ناناوج  هب  هدیقع  یلیخ  هک  دندوب ، اروش  نآ  رد  مھ  هلاس -  جنپوداتفھ  هلاس ، داتفھ  هلاس ،

هار ناشلابند  دـننک و  تعاطا  اھنآ  زا  ناـناوج  هک  دنتـشادیم  تسود  هتبلا  دوش . هداد  نادـیم  یلیخ  ناـناوج  هب  هک  دنتـشادیمن  تسود  اـھنیا  دـینکیم !؟ هدـمع  یاـھراک 

یهبرجت اب  عقاو  رد  مھ  ار  اھنآ  باوج  میدرکیم و  دامتعا  ام  یلو  دننک ؛ دامتعا  ناناوج  هب  دندوبن  رـضاح  یلیخ  دنیایب . ام  لابند  دیاب  میریپ ؛ ام  دنناوج ، اھنآ  دنتفگیم  دنورب !

. دشیم هداد  میدادیم و  دنکیم ، تفرشیپ  دریگیم و  ماجنا  راک  بوخ  دندیدیم  هک  یایلمع 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رکذ ار  یدراوم  الاح  هک  مھ  ییاھهنیمز  نیا  رد  دیـشاب . هتـشادن  یکـش  نیا  رد  مرامگب ؛ منیبب و  اھتیلووسم  سار  رد  ار  اھمدآ  نیرتھب  هک  تسا  نیا  متین  نم  دـینادب ، اـمش 

یـضعب انایحا  دنیبیم . ار  اھبیع  هتـسشن ، هک  رانک  مدآ  تسا . تخـس  شنیزگ  هتبلا  منک . باختنا  ار  اھنیرتھب  ماهدرک  یعـس  مدناوخن ، ار  اھنآ  تیلووسم  مان و  نم  دـیدرک و 

راک نیا  دـشابن . رـسیم  شیارب  فلتخم  یاھمدآ  نیب  یهسیاقم  دـنیبن و  ار  تانـسحم  دـنیبب ؛ تسھ ، هک  هچنآ  زا  رتگرزب  ار  یبیع  مدآ  دـنک و  تلاخد  تسا  نکمم  اـھهزیگنا 

هک مینکیم  ساسحا  یتدم  زا  دعب  اما  میرامگیم ، ییاھاج  رد  ار  اھیضعب  هتبلا  مینک . هدافتـسا  اناوت  بوخ و  یاھمدآ  زا  هک  تسا  نیا  نامیعـس  ام  تسا . یتخـس  یلیخ 

هنوگود مھ  لزع  اھتنم  تسا . لزع  مھ  یھاگ  دـشاب ؛ بصن  هشیمھ  هک  تسین  روطنیا  میدـلب . مھ  اـھراک  نیا  زا  میرادیمرب ؛ ار  اـھنآ  اـتعیبط  دنتـسین ؛ اـھاجنآ  بساـنم 

. دراد دوجو  مھ  اھنیا  تسا . یشیدناتحلصم  یور  زا  هن ، یھاگ  تسا ؛ یتحاران  مشخ و  یور  زا  یھاگ  تسا :

اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھـشخب رد  یبوخ  رایـسب  یاھـشالت  دـنراد و  یبوخ  رایـسب  یاھهمانرب  نالووسم ، نارادناتـسا و  زا  یـضعب  منیبیم  منکیم ، اھناتـسا  هب  هک  ییاھرفـس  رد  یھاگ  نم 

نآ رد  دریگ و  ماجنا  عقومب  یراک  رھ  دوشیم  بجوم  هک  یاینیبنشور  اب  رگا  دراد . دوجو  یناوارف  یاھـشالت  مھ  تلود  یالاب  یاھهدر  تلود و  لخاد  رد  دـننکیم . یناتـسا 

داجیا یهلاسم  دننک . لح  مھ  ار  مدرم  یداصتقا  تالکـشم  دنناوتیم  ددرگ ، لابند  اھراک  زا  یرایـسب  بسانم ، هتـسیاش و  رـصانع  نتفرگ  راک  هب  یریگیپ و  اب  دوشن و  ریخات 

ام یهمھ  دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دـنناوتیم  دـیآیمرب و  ماظن  نالووسم  یهدـھع  زا  همھ  هک  تسا  یروما  دراد ، دوجو  رانک  هشوگ و  رد  هک  ییاھداسف  اب  هزرابم  لاغتـشا و 

یزیچ شناوت  ورین و  زا  هک  دھد  هزاجا  دوخ  هب  دیابن  سک  چیھ  میوش . راک  نادیم  دراو  میشاب و  راودیما  وا  تیادھ  هب  میھاوخب و  کمک  وا  زا  مینک و  لکوت  لاعتم  یادخ  هب  دیاب 

. تشاذگ دیاب  ار  ورین  شالت و  یهمھ  دراذگب . مک 

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

زا عنام  ای  دننک ، جراخ  نادـیم  زا  ار  نآ  ای  هکنیا  یارب  دـنزیرب ؛ ماظن  نیا  رـس  ار  ناشدوخ  یهدـنرادزاب  برخم و  تاناکما  یهمھ  هک  دوب  یعیبط  رایـسب  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا 

نانچ ام  یمالسا  ماظن  هک  تسین  نآ  یانعم  هب  نیا  هتبلا  دناهدوب . قفومان  مھ  دراوم  یهمھ  رد  دناهدرک و  ار  اھـشالت  اھراک و  نیا  دننک . ذوفن  نآ  رد  ای  دنوش ، نآ  تفرـشیپ 

یناسک صوصخب  دنراکردناتسد -  ماظن  رد  هک  یناسک  یهعومجم  رب  تالاکـشا  نیا  هن ، هتفر ؛ شیپ  تسھ -  یمالـسا  ماظن  کی  زا  هک  یراظتنا  قبط  دـیاش -  دـیاب و  هک 

دراو همھ  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  ام و  یاشمم  رد  ام ، یصخش  یاھراتفر  رد  دوشیم ، رکذ  هک  یتالاکـشا  اعقاو  تسا . دراو  دنراد -  تیناحور  تیونعم و  نید و  یهیعاد  هک 

مالسا ینارون  ماکحا  ریثات  یمالسا و  ماظن  تلاصا  همھ ، نیا  اب  دوب . نیا  زا  شیب  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  شیاھتیقفوم  ماظن و  یهولج  زورما  دوبن ، تالاکشا  نیا  رگا  تسا .

دراو اـم  هک  یاهنیمز  رھ  رد  مھ  مدرم  دـننک و  تکرح  لـمع و  دناهتـسناوت  ماـظن  نیا  نـالووسم  تسا و  هداد  قـیفوت  لاـعتم  یادـخ  هک  یاهزادـنا  ناـمھ  هب  هک  تـسا  یروـط 

، تسا هدروآ  تسد  هب  ماظن  نیا  هک  ار  یمیظع  تاقیفوت  دیاب  ام  تسا . هدش  ام  بیصن  یگرزب  تاقیفوت  دناهدرک ، لابند  ار  یمالسا  یـشم  نیا  تبغر ، نامیا و  اب  میاهدش ،

« يرالاسهتسياش  » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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. دـننکیم یرادـنید  ساسحا  مدرم  نآ  رد  هک  یماظن  یقیقح ، یرالاسهتـسیاش  رب  ینتبم  یماظن  مالـسا ، ینارون  ماـکحا  هب  یکتم  یماـظن  لقتـسم ، یماـظن  مینیبب ؛

. میراد هدھع  رب  ار  یگرزب  یاھتیلووسم  همھ ، دھد . ناشن  ار  شدوخ  نآ  رد  دیاب  یمالسا  ماکحا  لماک  ققحت  هللااشنا  هک  تسا  یاهنوگهب  هدنیآ 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، هعماج رد  اھداسف  نیرتدـب  دـخرچیم . نیا  روحم  رب  دـشاب -  تاحالـصا  اعقاو  رگا  یتاحالـصا -  رھ  مینک . هزرابم  ضیعبت  داسف و  رقف و  اب  ام  هک  تسا  نیا  تاحالـصا  ساسا 

عفانم یارب  مدرم  لاملاتیب  زا  دـنوش و  یداصتقا  یلام و  داسف  راچد  یناسک  هک  تسا  نیا  هعماج  رد  اھداسف  نیرتدـب  تسا . ینغ  ریقف و  نیب  فاکـش  شیازفا  رقف و  جاور 

دارفا یاھتیلباق  اھتیحالـص و  اھیگتـسیاش و  هب  دشاب و  ضیعبت  هعماج  رد  نوناق  لامعا  ارجا و  رد  هک  تسا  نیا  اھداسف  نیرتگرزب  دننک . هیذغت  دوخ  بیج  ندرکرپ  یـصخش و 

اما دـنھاوخیم ؛ مدرم  ار  نیا  تسا . یعقاو  تاحالـصا  نامھ  اھنیا ، اب  یهزرابم  هک  دـندرک  دـییات  مدرم  میاهدرک ، ضرع  اھراب  هک  یـضیعبت  داسف و  رقف و  نامھ  دوشن . هجوت 

دھاوخیمن روشک  لخاد  رد  ار  یزیچ  نینچ  هجو  چیھ  هب  اکیرما  روھمج  سیئر  دنھاوخیمن ؛ ار  نیا  اھییاکیرما 

اھهاگشناد  / ١٣٨٢/٠٨/٠٨ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھھاگشناد یاسور  هچ  هاگشناد ؛ یتیریدم  یاھشخب  هب  ددرگیمرب  نیا  هک  دراد  هتسیاش  تیریدم  هب  جایتحا  هکلب  درادن ، دادعتسا  لوپ و  هب  جایتحا  طقف  اھراک  نیا  یهمھ 

ینیگنـس فیاظو  اھنیا  شرورپ . شزومآ و  تشادھب و  مولع ، یاھهناخترازو  لثم  دـنملع ؛ هب  طوبرم  هک  یتلود  یاھھاگتـسد  ناریدـم  هچ  یتاقیقحت ، زکارم  اھهدکـشناد و  و 

یتیریدـم تیلووسم  اھھاگـشناد  اھهناخترازو و  رد  هک  یناسک  دـننک : لابند  دنونـشب و  اھنآ  هک  میوگب  ار  هتکن  نیا  دـنراد ، فیرـشت  اجنیا  مرتحم  یارزو  ارھاـظ  نوچ  دـنراد .

. دننک افیا  تسام ، یهمھ  یهقالع  دروم  هک  یفدھ  نیا  رد  هدننک  نییعت  مھم و  رایسب  یشقن  دنناوتیم  عوضوم ، هب  نداد  تیمھا  تسرد و  صیخشت  اب  دنراد ،

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هدیدن ار  یرالاسهتسیاش  هک  یناسک  دننکیم . هابتشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تیونعم  هک  یناسک  دننکیم . هابتشا  دنریگب ، هدیدن  ار  تلادع  دنورب و  یـضوع  ار  هار  هک  یناسک 

عناوم اب  تھج  نیا  زا  هار  نیا  رد  تکرح  تسا و  راوشد  تھج  نیا  زا  هار  دننکیم . هابتـشا  دننک ، شومارف  ار  نالووسم  ندوب  یمدرم  هک  یناسک  دننکیم . هابتـشا  دـنریگب ،

دوش تیاعر  اھرایعم  نیا  یهمھ  دیاب  نآ  رد  هک  تسا  هجاوم  گرزب 

یملع  / ١٣٨٢/١١/٢١ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتسد رد  زکرم  نیا  هک  دوش  یعس  دیاب  هتبلا  دنشاب . هتـسیاش  اتقیقح  هک  دنک  راذگاو  یناسک  هب  دیاب  ار  هعومجم  نیا  یهرادا  دوشیم ، یراک  لووسم  تلود  یتقو 

الصا یزابتسایس  یراکیـسایس و  یـسایس و  یاھهگر  صوصخب  دیاین ؛ دوجوهب  اھنآ  زا  یخرب  تالکـشم  اب  رگید و  یاھھاگتـسد  رانک  رد  یھاگتـسد  دوشن و  لح  یرادا 

یانعم دوشن . دراو  یسایس  لئاسم  یهگر  الصا  تسھ ، یملع  راک  هک  یاهقطنم  نآ  رد  هک  دیـشاب  بقارم  منکیم  دیکات  امـش  هب  نم  دیایب و  اھراکهعومجم  نیا  رد  دیابن 

تـسایس نادـیم  رد  دنـشاب و  یـسایس  دـیاب  مھ  یونعم  نادرم  ادـخ و  نادرم  هک  میدـقتعم  ام  ارچ ، دـشاب ؛ یـسایس  دـیابن  یملع  یهبخن  کـی  هک  تسین  نیا  فرح  نیا 

راذگریثات و ار  یسایس  تالیامت  اھتبغر و  اھـشیارگ و  یراک -  عون  رھ  یراک -  یتعنـص و  یـشھوژپ ، یملع ، عمج  نآ  رد  ناسنا  هک  تسین  انعم  نادب  نیا  اما  دننک ؛ تیلاعف 

. دنکیم بارخ  ار  راک  اعطق  نیا  دھد ؛ رارق  هدننک  نییعت 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

سلجم تاباختنا  دـینزیم . مقر  هدـنیآ  لاس  راھچ  رد  ار  روشک  تشونرـس  عقاو  رد  سلجم ، یهدـنیامن  باختنا  اـب  امـش  هک  تسا  نیا  سلجم  تاـباختنا  تیمھا  مود  تھج 

هداج نآ  زا  ییارجا  نالووسم  ات  دوشیم  زاب  هک  یاهداج  ینعی  نوناـق  تسا . یراذـگنوناق  زکرم  سلجم  نوچ  تسا ؛ ناـشروشک  دوخ و  تشونرـس  رد  مدرم  تلاـخد  رھظم 

عـضو سلجم  رد  امـش  یهدنیامن  مھ  ار  نوناق  تسا و  نوناق  یهدھع  هب  ینکزاب  هداج  نیا  دـننک . حالـصا  دابآ و  ار  روشک  یایاوز  رانک و  هشوگ و  دوخ  شالت  اب  دـننک و  تکرح 

هار رد  اپ  دـنک ، تکرح  جـک  ای  دـب و  ییاج  رد  تلود  رگا  تسا . تلود  رب  رظان  سلجم  ام ، یـساسا  نوناـق  قبط  نیا ، رب  هوـالع  تسا . مھم  یلیخ  سلجم  نیارباـنب  دـنکیم ؛

! تسا مھم  ردقچ  دینیبب  تسا ؛ سلجم  دریگب ، ار  فارحنا  داسف و  ولج  دناوتیم  هک  یزکرم  دیآ ، دوجوهب  یداسف  دوشب و  یاهدافتـساوس  هدرکن  یادخ  دراذـگب و  یتسردان 

سلجم هـب  ار  وا  دـیتسناد و  هتـسیاش  حـلاص و  ار  یـسک  یتـقو  امـش  دـش . دـھاوخ  رتـیوق  سلجم  دـشاب ، رتـشیب  ارآ  هـچرھ  دوـشیم . لیکـشت  مدرم  ارآ  اـب  سلجم  نـیا 

تساجنیا زا  سلجم  تیمھا  دیریگب ؛ راکهب  هدنیآ  تفرشیپ  نتخاس و  رد  ار  دوخ  ناوت  زا  یشخب  دیاهتسناوت  دیداتسرف ،

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ناـش و زا  ار  وا  دریگب و  ریثاـت  تحت  ار  هدـنیامن  دـیابن  یدـیدھت  عیمطت و  چـیھ  تسا . نـالکوم  یهمھ  راـظتنا  دروـم  ناـنآ ، راوتـسا  نیتـم و  تیـصخش  ناگدـنیامن و  لالقتـسا 

. تسا ناگدنیامن  لعف  لوق و  یارب  تسرد  رایعم  تعاجش ، یئارگشزرا و  ینیزگ و  هتسیاش  دراد . زاب  یگدنیامن  یهفیظو 

هیئاضق  / ٢٢/١٣٨٣/٠۵ هوق  تسایر  هب  یدورھاش  یمشاھ  هللاتیآ  ددجم  باصتنا 

دمآراک و رصانع  شرورپ  هدش ، نیودت  همانرب  ندرک  ییارجا  یدنبنامز و  ، تالیکشت تابث  مزرویم  دیکات  نآ  رب  هدمآ و  نیـشیپ  مکح  رد  هک  تسا  نامھ  بناجنیا  یاھهیـصوت 

، اوق رگید  اب  لماعت  شیازفا  ییاضق ، ناگبخن  تروشم  رظن و  زا  یریگهرھب  داسف ، اب  هزرابم  هب  مامتھا  نادراک ، هتـسیاش و  دارفا  هب  یـساسا  یاھهتـشررس  ندرپس  نموم ،

. تسا هرود  نیا  رد  هیئاضق  هوق  یاھتیولوا 

تفریج  / ٠٢/١٧/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسا ناگتسیاش  مدرم و  تموکح  تسین ؛ یگدزناخ  ناخ و  تلاخد  تسین ؛ هناگیب  تلاخد  تسین ؛ توغاط  تموکح  رابرد  نآ ، رد  هک  یماظن  ینعی  یمالـسا ، یروھمج 

شـالت و تیلاـعف و  یاھنادـیم  رد  دـیاب  دراد ، تیحالـص  هـک  رھ  تساھتیحالـص . عباـت  یتـموکح ، بـتارم  هلـسلس  رد  رثوـم  تاـماقم  هـب  ندیـسر  یمالـسا ، یروـھمج  رد 

، نیا دریذـپیم . تروص  ینآرق  یھلا و  نوتم  زا  یریگماـھلا  مالـسا و  تیادـھ  اـب  اـھنیا  یهمھ  و  دـشاب ؛ یعاـمتجا  رـشق  رھ  زا  روشک و  یهطقن  رھ  زا  دورب ؛ ولج  تیلووـسم 

راگزاس یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  صاخ ، رشق  کی  هب  نداد  زایتما  و  فارشاریغ ، فارـشا و  نیب  ینغ ، ریقف و  نیب  نتخادنا  هلـصاف  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یانعم 

یمالـسا ماظن  یمالـسا و  یروھمج  میقتـسم  طارـص  زا  دوش ، التبم  اـھتفآ  نیا  زا  یکی  هب  رگا  طاـقن  زا  ییهطقن  رھ  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  یـشخب  رھ  تسین .

. دوش حالصا  دیاب  هدش و  جراخ 

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا نارازگراـک  باـختنا  لوا ، هدـب . رارق  هجوـت  دروـم  ار  تدوـخ  نارازگراـک  روـما  اـھراک و  کـلامع ؛» روـما  یف  رظنا  مث  : » تسا نیا  کراـبم  یهماـن  نیا  زا  رگید  یهلمج  کـی 

رارکت اـھام  ناـبز  رب  زورما  هک  یییرالاسهتـسیاش  نیمھ  تسا . رتهتـسیاش  یـسک  هچ  نیبـب  نـک  هاـگن  ینعی  نـک ؛ باـختنا  ار  اـھنآ  شیاـمزآ  اـب  اراـبتخا ؛» مھلمعتـساف  »

یور زا  هن  هرثا ؛» هاـباحم و  مھلوت  ـال  و  . » دـننکیم شرافـس  نآ  هب  اـجنیا  رد  مھ  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما دـشاب . هجوت  دروـم  دـیاب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشیم ،

دیوگب ناسنا  یگماکدوخ ؛ دادبتـسا و  یور  زا  هن  مینکیم -  شباختنا  تسام ، قیفر  نوچ  طقف  ینکن -  تیاعر  وا  رد  ار  اھکالم  هک  نک ، باختنا  ار  یـسک  تقاـفر  یتسود و 

« يرالاسهتسياش  » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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. دنک تروشم  رظن  رکف و  لھا  اب  ای  دنک  تیاعر  ار  یرایعم  کالم و  هکنیا  نودب  دشاب ؛ درف  نیا  مھاوخیم 

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا نارازگراـک  باـختنا  لوا ، هدـب . رارق  هجوـت  دروـم  ار  تدوـخ  نارازگراـک  روـما  اـھراک و  کـلامع ؛» روـما  یف  رظنا  مث  : » تسا نیا  کراـبم  یهماـن  نیا  زا  رگید  یهلمج  کـی 

رارکت اـھام  ناـبز  رب  زورما  هک  یییرالاسهتـسیاش  نیمھ  تسا . رتهتـسیاش  یـسک  هچ  نیبـب  نـک  هاـگن  ینعی  نـک ؛ باـختنا  ار  اـھنآ  شیاـمزآ  اـب  اراـبتخا ؛» مھلمعتـساف  »

یور زا  هن  هرثا ؛» هاـباحم و  مھلوت  ـال  و  . » دـننکیم شرافـس  نآ  هب  اـجنیا  رد  مھ  مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما دـشاب . هجوت  دروـم  دـیاب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشیم ،

دیوگب ناسنا  یگماکدوخ ؛ دادبتـسا و  یور  زا  هن  مینکیم -  شباختنا  تسام ، قیفر  نوچ  طقف  ینکن -  تیاعر  وا  رد  ار  اھکالم  هک  نک ، باختنا  ار  یـسک  تقاـفر  یتسود و 

. دنک تروشم  رظن  رکف و  لھا  اب  ای  دنک  تیاعر  ار  یرایعم  کالم و  هکنیا  نودب  دشاب ؛ درف  نیا  مھاوخیم 

باختنا ار  یبوخ  رازگراک  یتقو  قازرالا ؛» مھیلع  غبسا  مث   » هک اجنیا  هب  دسریم  دعب  دنشاب و ؛...  ایح  لھا  دنـشاب ، هبرجت  لھا  دنکیم : رکذ  ار  دارفا  نیا  تایـصوصخ  دعب 

ناروماـم و مئاد  میوگیم ؛ اھامـش  هب  داژنیدـمحا و  رتکد  یاـقآ  هب  مھ  نـالا  ماهتفگ ، مھ  هتـشذگ  رد  میوگیم ، ناریدـم  هب  هشیمھ  نم  نک . نیماـت  ار  شایگدـنز  یدرک ،

هاگن ار  اھهشوگ  دـنناخرچیم و  مئاد  ار  ییاھنکفارون  بش  رد  اھنابھگن  هک  دـیاهدید  دـیوشن . لفاغ  اھنیا  زا  دـینک و  هاگن  مئاد  دیـشاب ؛ هتـشاد  رظن  ریز  ار  ناتدوخ  نابختنم 

زا ینعی  مھلاـمعا ؛» دـقفت  مث  . » دـینکن تلفغ  ناـتنارازگراک  راـک  زا  نیارباـنب  دـینک ؛ هاـگن  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  روما  مئاد  روطهب  دـیاب  روـطنیمھ  مھ  امـش  دـننکیم ؛

قدصلا و لھا  نم  نویعلا  ثعبا  و  . » ریخ ای  دراد  دوجو  ناشیاھراک  رد  یفلخت  ایآ  هن ؛ ای  دنھدیم  ماجنا  تسرد  هن ؛ ای  دنھدیم  ماجنا  راک  نیبب  نک ، وجتـسج  اھنیا  یاھراک 

قفرلا هنامالا و  لامعتـسا  یلع  مھل  هودح  مھرومال  رـسلایف  کدھاعت  ناف  . » دننک هاگن  ار  اھنیا  یاھراک  ات  رامگب  دنتـسھ ، وت  شوگ  مشچ و  هک  ار  یناسک  مھیلع ؛» افولا 

. دننک ظفح  رتشیب  ار  تناما  دنناوتب  اھنیا  هک  دوشیم  بجوم  نیا  هیعرلاب ؛»

اروف دیسر ، یشرازگ  ات  هکنیا  هن  هدرک -  تنایخ  یـسک  هک  دش  تباث  رگا  کنویع ؛» رابخا  کدنع  هیلع  اھب  تعمتجا  هنایخ  یلا  هدی  طسب  مھنم  دحا  ناف  : » دنیامرفیم دعب 

ادھاش کلذب  تیفتکا   » تقونآ هدرک -  تنایخ  صخـش  نیا  هک  دسرب  یملـسم  رتاوتم و  یاھشرازگ  دشاب و  مولعم  ینعی  دنـشاب ؛ قفتم  همھ  هن ، دیھدب ؛ رثا  بیترت  نآ  هب 

تائاضتقا دراد ، ینوگانوگ  یاھلکـش  دراد ، یماسقا  عاونا و  تازاـجم  هتبلا  دوش . تازاـجم  دـیاب  رگید  ١ ؛) «) هلمع نم  باصا  امب  هتذـخا  هندـب و  یف  هبوقعلا  هیلع  تطـسبف 

. دوش لمع  تسا ، تازاجم  یاضتقا  هک  روط  رھ  دراد ؛ ینوگانوگ 

تلود  / ٠۶/٠۶/١٣٨۵ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

ار هفقو  یب شـالت  نیا  تسا . هتـسجرب  تلود  نیا  رد  دروم  نیا  اـفاصنا  هک  تامدـخ ،» نیا  یارب  هفقو  یب شـالت   » و هعوـمجمریز » درکلمع  رب  تراـظن  «، » یرـالاس هتـسیاش »

. تسا شزرااـب  یلیخ  دـنھدیم ، ناـشن  روـھمج -  سیئر یاـقآ  صخـش  صوـصخب  تلود -  ی  هـمھ هـک  یـشالترپ  تـکرح  نـیا  میدـھاش . مـھ  اـم  دـندھاش و  هـمھ  اـتقیقح 

. تسا قح  هک  هچنآ  لامعا  نایب و  رد  تیعطاق  تعاجش و  «، » ییارگ نوناق »

ریدغ  / ١٣٨٧/٠٩/٢٧ دیع  زور  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درک هئارا  تیرشب  هب  مالسا  هک  هچنآ  نیب  تسا  ردقچ  هلصاف  دینیبب  ایند و  رد  یسایس  یاھتیریدم  ملاع و  حطس  هب  یمالسا و  یاھتموکح  مالـسا و  یایند  هب  مینک  هاگن 

تیریدـم عوـن  زا  یتیریدـم  تیرـشب  تداعـس  یارب  مالـسا  تـسا . هیحاـن  نـیا  زا  یاهدـمع  شخب  دروـخیم ، تیرــشب  هـک  یاهبرــض  دراد . دوـجو  اـھتیعقاو  رد  زورما  هـچنآ  و 

دھز تفگ  دش ، هتفگ  نخـس  وا  دـھز  یهرابرد  یتقو  نینموملاریما  دوخ  تسا . ربمغیپ  وریپ  درگاش و  تمـسق  نیا  رد  نینموملاریما  هتبلا  هک  دـنادیم ، مزال  ار  نینموملاریما 

هتـسیاش هک  تسا  یـسک  نینچ  نیا  و  تسادـخ . ربماـیپ  دـشرا  هتـسجرب و  درگاـش  نینموملاریما  بتارم ، نیا  یهمھ  رد  ربص و  رد  تدـھاجم ، رد  ربمغیپ ! دـھز  اـجک و  نم 

. تسا نیا  عقوت  تسا ، نیا  هیعاد  مالسا ؛ یایند  یارب  نامدوخ ، روشک  یارب  طقف  هن  میریگب ؛ رظن  رد  وگلا  ناونع  هب  ار  نیا  دیاب  ام  یهمھ  تسا .

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

یارب یروآعـمج  رکف  هب  دـنتفیب ؛ یـصخش  هاـفر  رکف  هب  نیلوئـسم  هک  تسا  نـیا  تـسا ، مدرم  ناـمیا  هـب  یکتم  مدرم و  ارآ  هـب  یکتم  هـک  یماـظن  کـی  رد  تیلوئـسم  تـفآ 

ار روشک  نیلوئـسم  دنام و  رانکرب  یلکب  تفآ  نیا  زا  شدوخ  ماما  تسا . یگرزب  رایـسب  تفآ  نیا  دننزب ؛ رد  نآ  رد و  نیا  هب  یرگیفارـشا ، یگدنز  سوھ  رد  دـنتفیب ؛ ناشدوخ 

وزج زور  نآ  هک  اھام  دنـشاب . هتـشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دـنوشن ، یزودـنالام  مرگرـس  دـننکن ، ادـیپ  لـیامت  یرگیفارـشا  هب  ینیـشنخاک و  هب  هک  درکیم  هیـصوت  اـھراب  مھ 

زا رود ، طاقن  مدرم  دوش ؛ هدرب  روشک  طاقن  یصقا  هب  تامدخ  هک  تشاد  رارصا  میشاب ؛ سونام  میشاب ، هتشاد  طابترا  مدرم  اب  هک  تشادیم  تسود  ماما  میدوب ، نیلوئـسم 

، دنشاب مدرم  دوخ  زا  دنوش ، باختنا  مدرم  نایم  زا  نیلوئـسم  هک  تشاد  رارـصا  ماما  دوب . راوگرزب  ماما  تلادع  دعب  نآ  هب  رظان  اھنیا  دنوش . دنمهرھب  روشک  یمومع  تامدخ 

ماما دـمآ ، روشک  نیا  رـس  رب  یولھپ  نارود  راجاق و  نارود  رد  هک  یلیماف  رازھ  یـالب  اـھلیماف ، هب  اھتیـصخش ، هب  یگتـسباو  دـشابن . اھتیلوئـسم  لوبق  کـالم  اھیگتـسباو 

رظن زا  دنتسنادیم . نیا  ار  کالم  تسا . هتـساخرب  مدرم  لد  زا  نیا  دنتفگیم : یلوئـسم  کی  زا  فیرعت  ماقم  رد  یھاگ  دوب . هدرک  ساسح  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ار  ام  راوگرزب 

. تسا ماما  طخ  داعبا  اھنیا  بخ ، دوب . بالقنا  یارب  روشک و  یارب  گرزب  یاھرطخ  وزج  تیلوئسم ، نتفرگ  یارب  تردق  هب  یهیکت  تورث و  هب  یهیکت  راوگرزب ، ماما 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ار هکم  ربمغیپ  هکم . مکاح  دنتـشاذگ  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  هکم ، حتف  رد  مناوخب . امـش  یارب  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  زاب  نم  یرالاسهتـسیاش ، یهنیمز  رد 

هک دندرک  لاکـشا  اھیـضعب  درک . بوصنم  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  اما  دندوب ، ناگرزب  اھدرمریپ و  همھ  نیا  دنراذگب . اجنآ  یرادنامرف  ای  مکاح  دوب  مزال  دندرک ، حـتف  هک 

یارب صخـش  نیا  باصتنا  اب  هک  یناسک  هنـس ؛» رغـصب  هتفلاخم  یف  مکنم  جتحم  جتحی  ال  : » دومرف ربمغیپ  تیاور ، نیا  قبط  دیتشاذگ ؟ ار  وا  ارچ  تسا ، مک  شنـس  نیا  اقآ 

یرگید لالدتـسا  رگا  ینعی  تسین . یتسرد  لالدتـسا  لالدتـسا ، نیا  تسا ؛ ناوج  تسا ، مک  شنـس  نوچ  هک  دنھدن  رارق  نیا  ار  ناشلالدتـسا  دنفلاخم ، هکم  یرادـنامرف 

رتگرزب هک  یسک  نآ  ( ١ (؛» ربکالا وھ  لضفالا  لب  لضفالا  وھ  ربکالا  سیلف  . » تسین یتسرد  لالدتـسا  ندوب ، ناوج  نس ، ندوب  مک  اـما  دـیئوگب ؛ دـیئایب  بوخ ، یلیخ  دـیراد ،

رد دوش . تیاعر  دـیاب  اـھنیا  بخ ، تسا ؛ یرالاسهتـسیاش  نیا  رتهتـسیاش . ینعی  لـضفا ، تسا . رتگرزب  عقاو  رد  تسا ، رترب  هک  یـسک  نآ  هکلب  تسین ؛ رترب  اـموزل  تسا ،

دیاـب یرالاسهتـسیاش  لـصا  نیا  نوگاـنوگ ، یاـھداھن  رد  حلـسم ، یاـھورین  رد  هیئاـضق ، یهوق  رد  هننقم ، یهوق  رد  هیرجم ، یهوق  رد  یمالـسا ، یروـھمج  تاـماظن  یهمھ 

نیا مامت  تسا . لصا  کی  شدوخ  مالـسا  رد  نیا  یـصخش . یاھزیچ  لایما و  قبط  رب  هن  دشاب ، اھتیحالـص  اھرایعم و  قبط  رب  دـیاب  شنیزگ  ینیزگهتـسیاش ؛ دوش . تیاعر 

. تسا نیا  ساسا  رب  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یئاھلیدبت  اھرییغت و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

الثم دـشاب . یمالـسا  لوصا  زا  یهتـساخرب  هتفرگرب و  دـشاب ؛ لوصا  هب  رظان  یتسیاب  مھ  یزاسزاب  یزاسون و  هرابود و  هاـگن  نیمھ  دـشاب . لوصا  هب  یکتم  دـیاب  مھ  رییغت 

. دنکیم ادیپ  ققحت  رتھب  لکش ، نیا  هب  تلادع ، ای  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  رتھب  لکش ، نیا  هب  یرالاسهتسیاش ، هک  دوشب  ساسحا  یرالاسهتسیاش . دیئامرفب  ضرف 

ار هکم  ربمغیپ  هکم . مکاح  دنتـشاذگ  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  هکم ، حتف  رد  مناوخب . امـش  یارب  مرکا  ربمغیپ  زا  ار  ثیدـح  نیا  زاب  نم  یرالاسهتـسیاش ، یهنیمز  رد 

هک دندرک  لاکـشا  اھیـضعب  درک . بوصنم  ار  هلاس  هدزون  ناوج  کی  ربمغیپ  اما  دندوب ، ناگرزب  اھدرمریپ و  همھ  نیا  دنراذگب . اجنآ  یرادنامرف  ای  مکاح  دوب  مزال  دندرک ، حـتف  هک 

یارب صخـش  نیا  باصتنا  اب  هک  یناسک  هنـس ؛» رغـصب  هتفلاخم  یف  مکنم  جتحم  جتحی  ال  : » دومرف ربمغیپ  تیاور ، نیا  قبط  دیتشاذگ ؟ ار  وا  ارچ  تسا ، مک  شنـس  نیا  اقآ 

« يرالاسهتسياش  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یرگید لالدتـسا  رگا  ینعی  تسین . یتسرد  لالدتـسا  لالدتـسا ، نیا  تسا ؛ ناوج  تسا ، مک  شنـس  نوچ  هک  دنھدن  رارق  نیا  ار  ناشلالدتـسا  دنفلاخم ، هکم  یرادـنامرف 

رتگرزب هک  یـسک  نآ  ربکـالا ؛» وھ  لـضفالا  لـب  لـضفالا  وھ  ربکـالا  سیلف  . » تسین یتسرد  لالدتـسا  ندوب ، ناوج  نس ، ندوب  مک  اـما  دـیئوگب ؛ دـیئایب  بوخ ، یلیخ  دـیراد ،

رد دوش . تیاعر  دـیاب  اـھنیا  بخ ، تسا ؛ یرالاسهتـسیاش  نیا  رتهتـسیاش . ینعی  لـضفا ، تسا . رتگرزب  عقاو  رد  تسا ، رترب  هک  یـسک  نآ  هکلب  تسین ؛ رترب  اـموزل  تسا ،

دیاـب یرالاسهتـسیاش  لـصا  نیا  نوگاـنوگ ، یاـھداھن  رد  حلـسم ، یاـھورین  رد  هیئاـضق ، یهوق  رد  هننقم ، یهوق  رد  هیرجم ، یهوق  رد  یمالـسا ، یروـھمج  تاـماظن  یهمھ 

نیا مامت  تسا . لصا  کی  شدوخ  مالـسا  رد  نیا  یـصخش . یاھزیچ  لایما و  قبط  رب  هن  دشاب ، اھتیحالـص  اھرایعم و  قبط  رب  دـیاب  شنیزگ  ینیزگهتـسیاش ؛ دوش . تیاعر 

. تسا نیا  ساسا  رب  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یئاھلیدبت  اھرییغت و 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب طوبرم  روما  رد  دھعت  اوقت و  تیصوصخ  ینعی  ار ، تیصوصخ  نیا  ندوب  اراد  دیرپسب ، یسک  هب  ار  یراک  کی  دینک ، بوصنم  ییاج  کی  هب  ار  یـسک  دیھاوخیم  هک  یلاعبانج 

تناما اب  دـیرپسیم ، وا  هب  هک  یراـک  ینعی  تسا ، اوقت  یاراد  فرط ، نیا  دـینیبب  هک  تسا  نیا  یتیریدـم  یاھتیحالـص  زا  یکی  دـینادب . یتیریدـم  یاھتیحالـص  وزج  ار ، مدرم 

دھاوخ یروج  نیا  مینک ، راک  ادخ  یارب  هکنیا  ینعم  دوب ؛ دھاوخ  ام  یاھیریگمیمـصت  یهمھ  رد  هفلوم  نیرتمھم  ادـخ  تقو  نآ  دـش ، روج  نیا  رگا  بخ  هن . ای  دـھدیم  ماجنا 

هب دوشیم  لیدبت  راک  دش ، ادخ  یارب  راک  هچنانچ  رگا  هک  تسا  نیمھ  یمالـسا  تلود  یمالـسا و  تموکح  یارب  راک  تازایتما  زا  یکی  تدابع . دوشیم  ناتراک  تقو  نآ  دـش ؛

امب ینلمعتـسا  و  تسھ : هلمج  نیا  قالخالامراکم  یاعد  رد  تدابع . کی  دوشیم  دینزیم ، هک  یفرح  نآ  دیـسیونیم ، هک  یذـغاک  نآ  دـینکیم ، هک  یئاضما  نآ  دوخ  تدابع ؛

نکل دنناوخیم  هتبلا ]  ] ناتـسود دـیناوخب ؛]  ] رتشیب منکیم  هیـصوت  نم  تسا و  یبوخ  رایـسب  یاعد  تسا و  هیداجـس  یهفیحـص  متـسیب  یاعد  هک  (- ١  ) هنع ادـغ  ینلاست 

زا یضعب  مینادیم - همھ  ار  نیا  بخ   - مینکیم مینکب ، دیابن  هک  ار  اھراک  زا  یـضعب  یدرکن . ار  راک  نالف  ارچ  هک  دنریگیم  ار  ام  یهقی  تمایق  رد  ادرف  ار - اعد  نیا  دیناوخب  رتشیب 

. دننکیم لاوس  ام  زا  میھدیمن ؛ ماجنا  ار  اھراک  نآ  مینکیم و  ار  نآ  نیا و  یهظحالم  مینکیم ، یلبنت  مینکیم ، تلفغ  مینکیمن ، هجوت  مینکب ، دیاب  ار  اھراک 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

کی تسا و  ناشیا  یهتـشون  نیرتدـنلب  هک   - رتشا کلام  هب  فورعم  نامرف  نیا  رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملاریما دـینیبب ، تسا ؛ تاباصتنا  درومرد  رگید  یهتکن  کی 

مکحلل رتخا  مث   » هک لوا  دیامرفیم  یروج  نیا  نامرف - ینعی  دھع  تسا ؛ دھع » « ؛ تسین هماندھع  هماندھع ، دنیوگیم  نآ  هب  طلغ  هب  دراد و  هیئاضق  یهوق  هب  طوبرم  یـشخب 

ار یتایـصوصخ  نیا  ترـضح  تقو  نآ  دـعب  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  نیرترب ،» « ؛ نکب باختنا  ار  مدرم  نیرترب  تواـضق ، یارب  ( ١ (؛» کسفن یف  کتیعر  لضفا  ساـنلا  نیب 

نآ هیئاضق و  یهوق  ناریدم  صوصخب   - همھ امتح  هک  منکیم  شھاوخ  نم  دینک ؛ هعجارم  تسا ، تیـصوصخ  هدزاود  هد  دننکیم ؛ رکذ  دـشاب ، هتـشاد  رترب  صخـش  نیا  دـیاب  هک 

هک تسا  ییاھزاین  نامھ  اب  قبطنم  تسرد  هک  دـننکیم  رکذ  ترـضح  ار  یتایـصوصخ  دـننک . هاگن  دـننک  هعجارم  اھنیا - دـننام  تسھ و  تاـباصتنا  رد  ناشتـسد  هک  یناـسک 

، تسا مھم  یلیخ  تاـباصتنا  سپ  دـشاب . تایـصوصخ  نیا  یاراد  دـیاب ] یـضاق   ] هک دـناهدرک  ناـیب  تسا و  هدوـمرف  اـصحا  ار  اـھنیا  یهمھ  ترـضح  دـنکیم  ساـسحا  ناـسنا 

هاگن امتح  ار  اھنیا  دـینکب ، شنیزگ  ییاھراک  کی  یارب  دـیھاوخیم  دـینک ، شنیزگ  یـضاق  دـیھاوخیم  اھشنیزگ . مھ  تاباصتنا ، مھ  تسا ؛ مھم  یلیخ  یلغـش  یاھشنیزگ 

. دوشب هعجارم  رتشا  کلام  هب  ترضح  نامرف  ینعی ] (، ] مالسلا هیلع   ) نینموملاریما یهمان  زا  تمسق  نیا  هب  منکیم  شھاوخ  نم  دینک ؛ هعجارم  نیا  هب  دینک و 

« : یرالاسهتسیاش  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هانپنابرق  /   ١٣٨٧/٠٢/١۴ دیواج  هدنسیون :  رالاسهتسیاش /  ماظن 

یوسوم  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ نزخم  نسحلاوبا  ّدیس  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  ققحت  یاھراکھار 

« يرالاسهتسياش  » 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 4هاگياپ  هحفص 4 
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