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

داد و هاگشناد  هب  ار  یلم  لقتـسم  تیوھ  ساسحا  هکنیا  یکی  دوب : زیچ  ود  هاگـشناد  هب  بالقنا  تمدخ  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  درک . یگرزب  تامدخ  هاگـشناد  هب  مھ  بالقنا 

مدرم اب  ار  هاگـشناد  هکنیا  مود  دوب . هنوگ  نیا بالقنا  زا  لبق  داد . تاجن  ندوب  هناگیب  لباقم  رد  لعفنم  ندوب و  هناگیب  توھبم  بوذـجم و  نتـشاد و  هناگیب  هب  ور  زا  ار  هاگـشناد 

هک بوخ  دـھعتم و  نموم و  یوجـشناد  داتـسا و  یئانثتـسا  رـصانع  زا  دوب . مدرم  ناشورخ  سونایقا  نایم  رد  هداتفا  کـت ی  هریزج کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  هاگـشناد  داد . یتشآ 

هب یمومع و  یاھرواب  هب  یمومع ، نامیا  هب  یمومع ، گنھرف  هب  دیاب  دـیدش ، یم دراو  هاگـشناد  هب  امـش  رگا  هک  دوب  هنوگ  نیا هاگـشناد  بلاغ  طیحم  عقوم  نآ  رد  میرذـگب ،

یسایس و هک  یا  هدع زا  ریغ  دوب . یـصخش  افرـص  یاھ  هغدغد طیحم  وجـشناد ، داتـسا و  زا  یگرزب  تیرثکا  یارب  هاگـشناد  طیحم  دیدرک . یم تشپ  یمدرم  یاھیگتـسب  لد

کی یارب  وزرآ  نیرت  مھم دندرک . یمن سح  ار  ناشدوخ  ی  هعماج یاھدرد  دنتـشادن و  یعامتجا  یاھ  هغدغد دوب . یـصخش  یاھ  هغدغد دارفا ، ریاس  ی  هغدغد دـندوب ، زرابم 

هکنیا هن  دنک . یروآون  تساوخ  یمن دوب و  برغ  بوذجم  هاگـشناد  دناسرب . اھزرم  زا  جراخ  هب  ار  شدوخ  دروآ و  تسد  هب  یا  هلیـسو دناوتب  هک  دوب  نیا  ماگنھ  نآ  رد  وجـشناد 

یناسک درک . یم جیورت  تدش  هب  ار  نآ  مھ  هاش  میژر  هک  دوب  یگتسباو  گنھرف  دوبن . گنھرف  نیا  هاگشناد ، رب  بلاغ  گنھرف  دنتشادن ؛ انعم  نیا  هب  لیم  وجشناد  داتسا و 

بالقنا زا  دـعب  اھ  نآ زا  یرایـسب  دـندوب ! مدرم  زا  ی  هدـیرب یا و  هفاک یاھرکف  نشور دـندوبن ؛ یمدرم  نارکف  نشور دنتـشاد ، یرکف  نشور ی  هیعاد هاگـشناد  لـخاد  رد  هک  مھ 

گرزب تفآ  ود  نیا  زا  ار  هاگشناد  بالقنا ، تشاد . یعضو  نینچ  هاگشناد  تساھ ! هفاک طیحم  ناشطیحم ، نیرتشیب  دنا و  یا هفاک مھزاب  ییاپورا  یاھروشک  رد  زورما  دنتفر و 

یمدرم گنھرف  اب  طبترم  مدرم ، فلتخم  یاھرشق  اب  طبترم  ملع  دیلوت  رکف و  دیلوت  دیلوت  تردق  یاراد  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  لقتسم ، شیدنادوخ ، ار  هاگشناد  داد ؛ تاجن 

. دراد یدایز  رایسب  تیمھا  نیا  داد . رارق  مدرم  نایم  دوجوم  یاھ  هبذاج اھقشع و  اھیگتسب و  لد هب  لصتم  و 

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

، رجحت اـھطیحم ، یهمھ  رد  تسین ؛ ینید  راـکفا  ینید و  یاـھطیحم  یـالب  طـقف  رجحت ، یهلاـسم  یملع . یـشیدناون  زا  تـسا  تراـبع  اھھاگـشناد  مـھم  فیاـظو  زا  یکی 

یملع و طیحم  کی  یارب  هک  هچنآ  تسالب . کی  دـشاب  شلابند  هب  یتسرد  قطنم  هکنیا  نودـب  هدـش  لیمحت  ناـسنا  رب  هک  ییاـھییارگیمزج  هب  ندوب  دـنبیاپ  ییاتـسیا و 

لاقتنا طقف  ملع ، دیلوت  تسا . نیا  ملع  دیلوت  یعقاو  یانعم  دشاب . شیدناون  یملع ، لئاسم  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم ، بوسحم  ینامرآ  یهفیظو  یھاگـشناد 

؛ تسین دـیتاسا  صوصخم  طقف  یـشیدناون ، نیا  دوشب . گـنھرف  کـی  دـیاب  هک  میوگیم  تھج  نیا  زا  نم  ار  نیا  تسا . تیمھا  لوا  یهجرد  رد  یملع  یروآون  تسین ؛ ملع 

یکی تسا : مزال  زیچ  ود  دوشیم  ریبعت  داھتجا  هب  نآ  زا  یمالسا  فراعم  گنھرف  رد  هک  یملع  یروآون  یارب  هتبلا  تسا . مھ  یملع  طیحم  لک  نایوجـشناد و  نآ ، بطاخم 

یارب هک  تسا  یلماوع  زا  یریگارف ، یارب  ناوارف  تدھاجم  مزال و  یملع  یهریخذ  رفاو ، شوھ  تسا . یمھم  زیچ  یملع  تردـق  هتبلا  یملع . تارج  یرگید  یملع و  تردـق 

دربراک اج  چیھ  اھنآ  یملع  یهتـشابنا  یهریخذ  اما  دنرادروخرب ، مھ  یملع  تردق  زا  هک  یناسک  اسبیا  تسین . یفاک  نیا  اما  تسا ؛ مزال  یملع ، تردـق  ندـمآ  تسد  هب 

. تسا مزال  یملع  تارج  نیاربانب  دناسریمن . التعا  هب  یملع  ظاحل  زا  ار  تلم  کی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراک  درادن ؛

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

ناشدوخ لایخ  هب  دـنھاوخب  رگا  دنتـسین ، رادروخرب  یـشناد  زا  هک  یناسک  یا ، هنیمز رھ  رد  منک . یمن هیـصوت  یملع  ییوگ  لمھم هب  یملع و  مزیـشرانآ  هب  ار  یـسک  نم 

یفاـک داوـس  هریخذ و  زا  هکنیا  نودـب  دراواـن  یاـھ  مدآ مینیب . یم ار  نیا  ینید  فراـعم  یناـسنا و  موـلع  زا  یخرب  ی  هنیمز رد  اـم  دـنتفا . یم ییوـگ  لـمھم هـب  دـننک ، یروآوـن 

لئاسم ی  هنیمز رد  نیاربانب  تسا . ییوگ  لمھم تسین ، یروآون  عقاو  رد  هک  دننک ؛ یم یروآون  ناشدوخ  لایخ  هب  دننز و  یم فرح  دنوش و  یم نادـیم  دراو  دنـشاب ، رادروخرب 

نیا هتبلا  درک . دیلوت  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ار  ملع  دیاب  دوب . نارگید  یملع  یاھ  هدروآرف ی  هدننک فرصم افرص  دیابن  اما  تفرگارف ؛ دیاب  منک . یمن هیـصوت  ار  نیا  نم  یملع ،

نایوجشناد رد  ار  لیم  قوش و  نیا  نم  هناتخبشوخ  دنامب . هدنز  دوش و  هدنز  هاگشناد  طیحم  رد  یملع  یروآون  حور  هک  تسا  نیا  مھم  دراد . مزال  هطباض  یدنمـشور و  راک ،

فطاوع نامیا ، تیادھ  اب  ملع  هک  یتقو نآ  دربب . الاب  ار  روشک  یملع  حطـس  دھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  اھ  نیا منیب . یم ار  نآ  مھ  دـیتاسا  رد  مدوب و  هدرک  ساسحا 

. دنامب اھ  هزجعم نیا  راظتنا  رد  دناوت  یم ام  روشک  دنک و  یم یگرزب  یاھ  هزجعم دوش ، هارمھ  هناھاگآ  هنانیب و  نشور تفرعم  حیحص و 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

مروظنم تسا - مزال  راک  کی  هک  تسین - دنمـشزرا  رثا  کی  همجرت  مروظنم  هتبلا  همجرت . دیلقت و  زا  دوب  ترابع  دـش ، دراو  هک  هچنآ  ام ، روشک  هب  دـیدج  شناد  دورو  نارود  رد 

نیقلت روط  نیا وا  هب  ندز ؛ وا  رـس  یوت  شا  همھ نتفرگ ؛ تلم  کـی  زا  ار  وـن  فرح  تعاجـش  نتفرگ ؛ تلم  کـی  زا  ار  راـکتبا  تردـق  ینعی  تسا ؛ یا  همجرت هیحور  هقئاذ و  رکف و 

، یملع یاھطیحم  ام و  مدرم  هب  ینکن ! یطخت  ینزوسرـس  نآ  زا  دندرک و  اھ  یبرغ هک  ینکب  ار  یراک  نامھ  دـیاب  یوش ، مدآ  یـسرب و  ییاج  هب  یھاوخ  یم رگا  هک  ندرک 

یـسایس و مولع  رد  هن  یناسنا و  مولع  رد  هن  یبرجت ، مولع  رد  هن  اھ  نیا درک . دیلوت  دیاب  ار  رکف  ملع و  دـندادن . ار  ملع  تیقالخ  یروآون و  راکتبا و  هزاجا  دـنداد . دای  هنوگ  نیا

. دینک یم هظحالم  زورما  هک  تسا  هنوگ  نیا عضو  اذل  دندادن . نادیم  یملع  شنیرفآ  یارب  یعامتجا ،

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـمھ رد  دـیناوتب  دوـش و  مـھارف  امــش  یرکف  یملع و  یلاـعت  لـماکت و  یارب  تاـناکما  اـش هللا  نا  هـک  مـینک  یم مـھ  ضرف  دــیتسھ و  رادروـخرب  یدادعتــسا  زا  هـک  اـمش 

تمھ هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم رت  مھم همھ  زا  مرظن  هب  هک  یزیچ  نآ  دوش ؟ هتـشامگ  یزیچ  هچ  هب  دـیاب  ناتتمھ  دـینکب ، یملع  راک  تسا ، ناـت  هقـالع دروم  هک  ییاـھ  هتـشر

نارگید زا  دـیوگ  یمن سک  چـیھ میریگنارف ؛ هکنیا  هن  مینک . افتکا  نارگید  یاھ  هتخودـنا یریگارف  همجرت و  هب  دـیابن  ام  دوش . هتـشامگ  ملع  دـیلوت  هب  دـیاب  ام  یملع  ی  هعماـج

. درک دیلوت  دیاب  ار  ملع  نکیل  تفرگارف ؛ دیاب  ارچ ، میریگنارف ؛

یملع  / ١٣٨١/٠٧/٠٣ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

و نیعم »  » رتکد یاـقآ  هب  نم  میوگ ؛ یم امـش  هب  منز ، یم نم  هک  یفرح  دـننک . مھارف  ار  تاـناکما  دـیاب  نالوئـسم  هتبلا  دـنک ، ادـیپ  دـشر  هعماـج  رد  ملع  دـشاب  اـنب  یتـقو 

، دـیتسھ نم  نادـنزرف  لثم  هک  مدوخ  نازیزع  امـش  هب  اما  میا . هدرک تبحـص  مھ  اھراب  دـننک ؛ کمک  دـیاب  میوگ  یم اـھ  نآ هب  میوگ ؛ یم یرگید  زیچ  ترازو ، تلود و  ناتـسود 

هکنیا هب  دـیرامگب . راـک  نـیا  هـب  ار  تـمھ  دـیراد ، ینھذ  یگداـمآ  دادعتـسا و  شوـھ و  هـک  لاـح  دیـشاب . مـلع  رد  یباـی  فرژ ینیب و  فرژ مـلع ، دـیلوت  لاـبند  مـنک : یم ضرع 

یاـھراک شھوژپ و  ملع و  زا  تیاـمح  گـنھرف  نیا ، هتبلا  دـینک . رکف  ملع  هب  دـینکن ؛ رکف  دـیروایب ، هرمن  امـش - لوـق  هـب  زیچ - نـالف  رد  اـی  دـیریگب ، داـی  ار  یداـع  یاـھبوچراچ 

یملع ظاحل  زا  ار  روشک  دینک  تمھ  تسامـش . تساوخ  هدارا و  هقالع و  لیم و  دـنک ، هبلغ  یلبق  لماوع  رب  یتح  تسا  نکمم  هک  یرگید  لماع  اما  دراد . مزال  ار  یتیریدـم 

. دیزاسب

رھ رد  یملع  ناگبخن  دـمآ . دـنھاوخ  امـش  زا  دـعب  اـی  دـنا و  هدوب امـش  زا  لـبق  اـی  هک  دنتـسھ  روشک  رد  امـش  فیدر  رد  یناـگبخن  تسین . امـش  دودـعم  عمج  نم ، بطاـخم 

زاب ندیـشیدنا  هار  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  تسا . رادروخرب  تاناکما  نیا  زا  دمحب هللا  روشک  نیا  دننک . شالت  لخاد  رد  ملع  دیلوت  تیوقت و  یارب  دـیاب  دنتـسھ ، هک  یا  هتـشر

کی هک  تشادـن  هار  رکف  نیا  الـصا  روشک ، یھاگـشناد  طیحم  نیمھ  رد  بالقنا ، زا  لبق  دـینیبب  امـش  دـش . یمن هداد  یا  هزاجا نینچ  الـصا  هک  دوب  زور  کی  اما  تسا ؛ هدـش 

یلیصحت و یملع و  یاھ  همانرب هک  دیتفگ  مھ  تسرد  دیتفگ و  ناتسود  امش  زا  یضعب  دنک . تکرح  لالقتسا  اب  دوخ ، روشک  یملع  نتخاس  رد  دناوتب  تسا  نکمم  یناریا 

. دـش یم لـمع  ناـمھ  دـندوب و  هدرک  یحارط  دـنیامن ، رامثتـسا  ار  نآ  دـننک و  هدافتـسا  نآ  زا  هشیمھ  دـیاب  هک  یروشک  یارب  نارگید  هک  دوب  یزیچ  اـم  روشک  رد  یـشزومآ 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 1 
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دـسرب هچ  دیـسر ؛ وا  ی  هیاس هب  دوش  یمن الـصا  هک  یروط  هب  برغ ؛ نتـشاگنا  گرزب  برغ و  هب  یلمع  یملع و  یگتـسباو  گنھرف  تشاد ؛ دوجو  شرانک  رد  مھ  یگنھرف 

. دز مھ  هب  ار  اھ  نیا دمآ  بالقنا  تشاذگ . بقع  ار  وا  الصا  دیسر و  وا  دوخ  هب  هک 

اھهاگشناد  / ١٣٨١/٠٨/٢٢ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: تسا نیا  هدـنب  دـیکات  تسین . یفاک  ییاھنت  هب  دادعتـسا  ناتـسود ! اما  تسا . روشک  لخاد  رد  اھدادعتـسا  دوجو  مینک ، لابند  ار  رکف  نیا  هک  دـنک  یم عیجـشت  ار  اـم  هچنآ 

ی هفیظو یفن  یاـنعم  هـب  نـیا  تـسا . مزـال  مـھ  ناداتـسا  نادنمـشیدنا و  ناـملاع ، تدـھاجم  شـالت و  دادعتـسا ، راـنک  رد  یفاـک . طرـش  هـن  تـسا ، مزـال  طرـش  دادعتـسا 

دیاب هک  تسا  ییاجب  عقوت  تقیقح و  کی  دوخ  نیا  تسین . مھ  دـیتاسا  تالکـشم  نتفرگ  هدـیدان  یانعم  هب  تسین ؛ دـنراد  هفیظو  هک  ییاـھ  هنیمز رد  یتلود  یاـھ  هاگتـسد

- مدرک ریبعت  یملع  طیحم  رد  یرازفا  مرن تضھن  هب  نآ  زا  هدنب  هک  یزیچ  نامھ  هب  ملع - ی  هنیمز رد  هدنزاس  هنارکتبم و  هاگن  هب  ملع ، دـیلوت  هب  هاگـشناد  طیحم  رد  ملع  لھا 

. دنراد ار  تیلوئسم  نیرتگرزب  یتلود  یاھ  هاگتسد هتبلا  میراد . عوضوم  نیا  هب  زاین  ام  دنزادرپب ؛

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ملع  مینک و  هدافتـسا  اھ  نآ زا  میناوتب  ات  میروآرد  یا  هتـشابنا یاھ  هبرجت تروص  هب  ار  هناعاجـش  هنامرتحم و  ملاس و  یوگتفگ  هثحابم و  زا  یـشان  تاـیبرجت  نیا  دـیاب  اـم 

نیمھ هب  مدرک ، دیکات  نآ  یور  رب  یھاگـشناد  یاھرادید  رد  همھ  نیا  نم  هک  یرازفا  مرن تضھن  نیا  ما ، هتفگ اھراب  دراد . دوجو  هاگـشناد  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  مییامن . روراب 

. دنک تیامح  ملاس  تروص  هب  راکفا  دروخرب  زا  راکشآ  تروص  هب  دیاب  تموکح  مینک . یساسا  راک  دیاب  مییامن و  دیلوت  ار  گنھرف  ملع و  دیاب  ام  تسانعم .

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلق هب  هک  ییاـھھار  مییوگب  میـشاب و  هتـشاد  اـمنھار  ی  هشقن کـی  اـم  هک  درادـن  یعناـم  چـیھ  تخانـش . ار  هار  نآ  دـیاب  دراد ؛ دوـجو  هار  دـسرب ، هلق  هب  ناـسنا  هکنیا  یارب 

ام هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  میرجحتم ، ام  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  راک  نیا  مینک . تظافح  نآ  زا  میراد و  هگن  نامبیج  رد  ار  امنھار  ی  هشقن نیا  تساـھ و  نیا دور ، یم

یمربم جایتحا  ام  زورما  تسا . مزال  اھراک  نیا  نیاربانب ، درک . دھاوخ  یھتنم  طوقـس  هب  ار  ام  هدیـشیدناان  ندرک  تکرح  تیادـھ ، ی  هشقن نیا  نودـب  هک  میناد  یم میلقاع و 

دناوـتب دـنک و  ادـیپ  دـشر  هعماـج  رد  درک - دـھاوخ  ادـیپ  یعقاو  ی  هعــسوت شرتـسگ و  دـش و  دـھاوخ  دــیلوت  مـلع  گـنھرف و  نآ  اـب  هـک  هناشیدــنادازآ - رکفت  هـکنیا  هـب  مـیراد 

ی هعومجم لثم  ییاھ  هعومجم رد  هچ  هاگشناد و  رد  هچ  هزوح ، رد  هچ  لکوت - اب  تمھ و  اب  دعتسم ، رصانع  هک  میراودیما  دیامن . بذج  دوخ  تمس  هب  ار  دارفا  یاھدادعتسا 

هتفرگ ماجنا  هک  تسا  یقیقح  راک  کی  گرزب و  تمعن  کی  مھ  رود  ندش  عمج  نیا  سفن  هک  دینکن  کش  الـصا  ناتدوخ  ی  هعومجم رد  امـش  دننادب . ار  اھراک  نیا  ردـق  امش -

. دییامن بترتم  ساسا  نیا  رب  ار  یدعب  یاھراک  اش هللا  نا  دینک و  هدافتسا  نآ  زا  دوش . عیاض  لطاب و  راک ، نیا  دیراذگب  ادابم  تسا .

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

دنھاوخ یم راو ، بادرگ مطالت  ای  هنوگ  بادرم توکس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاضف  لیدبت  امئاد  یئادز ، تسایـس لابندب  یھورگ  یگدز و  تسایـس لابندب  یھورگ  هنافـساتم 

دنھد و ردـھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعامتجا  رکفت  حطـس  دنـشاب و  زاس  نایرج  راذـگریثات و  دـنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردـق و  نابحاص  طقف  وشبلب ، نیا  رد  ات 

دـننامب و توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  نابحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناگیب  دـساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طحنم  طلغ و  یاھ  یریگرد دـنیاسرفب و  ار  تلم  باـصعا 

یحطس تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و  دھاوخن  ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  دنوش . شومارف  هتسخ و  یوزنم ، هدنام و  هیـشاح  رد  رانکرب و  نادنمدرخ ، نالدبحاص و 

زین تموکح  هعماج و  دننک و  یم همجرت  ار  برغ  اھنت  رگید  یا  هدع دننک و  یم رارکت  ار  دوخ  مادم  یا  هدع دوش ، یمن هتفگ  یا  هزات  فرح  دـیلوت و  یرکف  چـیھ  ددرگ ، یم لزان  و 

تسین و هرظانم  هرواشم و  زج  یا  هراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادیب  یارب  دیا ، هدرک هجوت  دوخ  همان  رد  هچنانچ  دنوش . یم درگبقع  لاعفنا و  راچد  دـنا ، شیوخ ناگبخن  عبات  هک 

، هجیتن رد  ینید و  هشیدـنا  ملع و  دـیلوت  نارظنبحاص ،» املع و  تیادـھ   » و یمالـسا » تموکح  تیامح   » اب دازآ  یوگتفگ  نایب و  یدازآ  نودـب  ملاس و  یداقتنا  یاـضف  نودـب 

یدازآ هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتھب  زین  یگنھرف  جرمو  جرھ راھم  اھ و  یکاتھ اھ و  یرامیب جالع  یارب  دوب . دـھاوخ  لکـشم  رایـسب  ای  نکممان  یزادرپ ، هعماـج یزاـس و  ندـمت

یاھ یسرک ( » لیکـشت ١ ینعی  امـش  یداھنـشیپ  شور  هس  رھ  هک  دـسر  یم رظنب  دوش . هنیداھن  تیامح و  مالـسا ، بوچراچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناـق و  بوچراـچ  رد  ناـیب 

تیریدم تیامح و  هک  تسا  بوخ  دنشاب و  لوقعم  یلمع و  یئاھـشور  هرظانم ،» دقن و  یاھ  یـسرک ( » و ٣ تاھبش » تالاوس و  هب  خساپ  یاھ  یـسرک ( » ٢ یزادرپ » هیرظن

. دوش رت  گنت نید ، ملع و  هار  نانزھار  ناراکبیرف و  ناراد و  ناکد رب  اضف  هتفای و  شرتسگ  ملع ، لاجم  رتشیب ، هچرھ  هک  یوحن هب دنوش 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

کی کی زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  درک ، میھاوخ  حرطم  اش هللا  نا  مھ  هدـنیآ  رد  مینک و  یم حرطم  مھزاب  میدرک و  حرطم  هاگـشناد  رد  ررکم  ار  ملع  دـیلوت  ی  هلاسم ام  هکنیا 

یا همجرت ملع  هتبلا  دوشب . تسا - نآ  یپ  رد  یدرف  یاھ  هزیگنا هک  یعمج - تکرح  فدھ و  شزرا ، نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دننک ؛ ملع  دیلوت  میھاوخ  یم نابطاخم 

رد اھثحب  نیا  تسین . تسرد  یا ، همجرت یاھـشور  اھمتـسیس و  همجرت و  گـنھرف  ملع و  میوش . همجرت  راـچد  دـیابن  اـم  هلیـسو . کـی  ناونع  هب  رگم  تسین ؛ بوخ  ضحم 

ظاـحل زا  مھ  دـنا ، هدرک ینیرفآ  ملع هک  یناـسک  میناوت . یم مینک و  ینیرفآ  ملع دـیاب  دادعتـسااب ، تلم  کـی  ناوـنع  هب  اـم  میوـگ  یم هدـنب  دوـب . حرطم  مھ  دـیتاسا  ی  هسلج

رد یمومع  ی  هتـساوخ کی  حرط  ناونع  هب  نیا  دـناوت . یم ام  تلم  نیاربانب  دـندوبن ؛ رتولج  ام  زا  میراد ، ام  هک  یا  یخیرات ناشخرد  یملع  قباوس  ظاـحل  زا  مھ  دادعتـسا و 

. دننک لابند  ار  نآ  همھ  اش هللا  نا  ات  تساھ ، هاگشناد

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یاھـسالک تاقیقحت ، یھاگـشھوژپ ، یاھطیحم  دـننام  مھ - ملع  دـیلوت  یاھ  هاگتـسد دـنروایب ؛ رد  یمومع  ی  هبلاطم کی  ناونع  هب  ار  نیا  دـننک و  یزاساضف  دـیاب  یا  هدـع

. دننک لابند  ار  نآ  دیاب  دیتاسا - نایوجشناد و  یھاگشناد ،

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ناونع هب  نیا  دیاب  دنرادن ؛ ار  ملع  دیلوت  ییاناوت  همھ  مھ  دیاش  تسین و  یدرف  تروص ، نیا  هب  هلئـسم  نیا  الـصا  دـننک . ملع  دـیلوت  میرادـن  عقوت  نایوجـشناد  کت  کت زا  ام 

هب هدمآ  تسد  هب  ی  هریخذ رب  ندوزفا  هکلب  میـشابن ؛ دنا ، هدروآ تسد  هب  نارگید  هچنآ  نتفرگ  دای  رکف  هب  طقف  ات  دوش  هاگـشناد  رد  راک  تنـس  دـیآرد و  یمومع  ی  هبلاطم کی 

. میھد رارق  دوخ  تمھ  ی  هھجو مھ  ار  نارگید  ی  هلیسو

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

زا یلامجا  نم  تسا . هدرک  هجوتم  شدوخ  هب  یدایز  مجح  رد  ار  اھلیلحت  اھلد و  اھنھذ و  هک  یا  هلاسم تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  اکیرما و  ینونک  ی  هلاـسم هلئـسم ، کـی 

لاس دنچ  نیا  رد  هک  یـساسا  یاھراعـش  نیمھ  ینعی  دـنک ؛ یم ادـیپ  طابترا  ناناوج  امـش  هب  رتشیب  هک  مزادرپ  یم مود  ی  هلاسم هب  دـعب  منک و  یم ضرع  ار  هلئـسم  نیا 

نایوجـشناد هب  باطخ  الـصا  هک  یھاوختلادع  شبنج  ای  تسا ، یرازفا  مرن شبنج  ملع و  دیلوت  شبنج  دنک ، یم ادیپ  طابترا  اھھاگـشناد  هب  همھ  زا  شیب  هچنآ  هدش و  هداد 

. منک تبحص  اھ  نیا هب  عجار  یرادقم  ملیام  دش و  هداد  لاس  دنچ  نیا  رد  هنوگ  نیا راعش  دنچ  داسف . اب  هزرابم  تکرح  ای  دوب ،

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 2 
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یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

. تسین نکمم  ملع  تفرـشیپ  نودب  ملع ، دـیلوت  شبنج  هتبلا  تسا . هدوب  ملع  دـیلوت  شبنج  یرازفا و  مرن شبنج  تدـم - دـنلب  رد  یھاوختلادـع - شبنج  رگید ، یاھراعش 

رایسب ار  دیتاسا  نایوجشناد و  اھھاگشناد و  ی  هفیظو نیا ، تسا . مزال  ملع  تفرشیپ  امتح  تفر ؛ شیپ  درک و  تباقر  دوش  یمن عونتم  یایند  نیا  رد  ملع ، تفرـشیپ  نودب 

. دنک یم نیگنس 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ملاع ییاـناوت  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  و  تساـم - یور  شیپ  اـھتیعقاو  مینک ؛ راـکنا  میناوت  یمن ار  نیا  میا - هداـتفا بقع  اـیند  ملع  ناوراـک  زا  یخیراـت  صخـشم  لـیالد  هب  اـم 

زورما امـش  هچنآ  تسا . هدش  ام  هب  یخیرات  ملظ  نیا  تسا . هتـشاد  دوجو  الماک  ام  تلم  نایم  رد  ندرب ، رتارف  تسھ ، هچنآ  زا  ار  شناد  یاھزرم  ندرک و  ملع  دیلوت  ندـش ،

. تسا بالقنا  زا  دعب  هب  طوبرم  دینک ، یم هدھاشم  هعماج  رد  یـساسا  ی  هلاسم کی  ناونع  هب  ملع  ندش  حرطم  هرخالاب  ملع و  هب  ی  هقالع ملع ، شرتسگ  تفرـشیپ و  زا 

یداـمتم یاـھلاس  لوط  رد  دـش . یمن بوسحم  روشک  لـئاسم  زا  یکی  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  ملع  اـما  دـندوب ؛ اـملع  دوب ، هاگـشناد  دوب . روجھم  ملع  بـالقنا ، زا  لـبق 

. داتفا بقع  ملع  ناوراک  زا  ام  تلم  دوب و  روط  نیمھ

دایز هلـصاف  مینیب  یم میرگنب ، یداع  تابـساحم  هاگن و  اـب  رگا  مینک ؟ راـک  هچ دـیاب  مینک . ناربج  یوحن  هب  ار  یخیراـت  ریخاـت  نیا  یگدـنام و  بقع نیا  میھاوخ  یم نونکا  اـم 

تسرد نیا  ایآ  میتسھ . نیا  هب  موکحم  ام  دوش ؛ رتدایز  هلصاف  زور  هب  زور  دیاب  سپ  تسامـش ؛ کرحت  ی  هلیـسو زا  رتریـسلا  عیرـس مھ  اھ  نآ کرحت  ی  هلیـسو اقافتا  تسا .

هار میورب . دـیاب  مھ  اـم  دـنا ، هـتفر هار  نـیا  زا  اـھ  نآ هرخـالاب  مییوـگ  یم داد . هـمادا  دـیاب  مـینک  یم رکف  مـیھد و  یم هـمادا  مـھ  اـم  دـنا ، هـتفر اـھ  نآ هـک  یھار  ناـمھ  تـسا ؟

تـسد هخرچود  هب  وا  میتفر ؛ یم ام  متفگ : یھاگـشناد  ناتـسود  هب  اھ  هعومجم نیمھ  زا  یکی  رد  تقو  کی نم  تسا . دایز  ام  اب  اھ  نآ ی  هلـصاف اما  تسا ؛ یا  هدـش هدومیپ

نیا هب  ما ! هدیسر هخرچود  هب  هزات  هدنب  اما  درب ؛ هرھب  نآ  زا  درک و  ادیپ  یسرتسد  لیبموتا  هب  دومیپ ، یم دیاب  یدایز  ی  هلـصاف نوچ  دعب  درک . دایز  نم  اب  ار  شا  هلـصاف تفای و 

نیا ترـسح  رد  اـی  منک و  اـشامت  ار  شتکرح  راـبغ  منیـشنب  دـیاب  هدـنب  اـیآ  تسا ؛ هدیـسر  یرتریـسلا  عیرـس ی  هلیـسو هب  نوـنکا  وا  تسا . هدـش  رتـشیب  هلـصاف  زاـب  بیترت 

؟ مینک راک  هچ دیاب  ام  مزاسب ؟ مزوسب و  موش و  نیگمغ  تفرشیپ ،

یاـھھار رظن ، هب  هک  ییاـھھار  زا  نتفر  ینعی  ملع  دـیلوت  تسا . هیـضق  نیا  هب  رظاـن  منک - یم رارکت  اھھاگـشناد  رد  ار  نآ  تسا  لاـس  هس  ود  هدـنب  هـک  مـلع - دـیلوت  شبنج 

رکف هب  هک  تساـنعم  نیا  هب  هکلب  مینک ؛ ییاـنتعا  یب نارگید  یاـھ  هبرجت هب  میورن و  دـنا ، هتفر نارگید  هک  ار  ییاـھھار  اـم  هک  تسین  اـنعم  نآ  هب  نیا  هـتبلا  تـسا . یا  هتفراـن

رایسب اھ  هتخانشان تسا . هتفاین  تسد  اھ  نآ هب  زونھ  زورما  ی  هتفرشیپ شناد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھ  هتخانشان گرزب ، تعیبط  نیا  رد  میظع و  یایند  نیا  رد  میشاب .

اھ هتخانـشان فشک  لابند  هب  مینک و  رکف  مینک ، تقد  دـیاب  تسا . هتفای  تسد  اـھ  نآ هب  نونکاـت  رـشب  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  رتشیب  بتارم  هب داـیز  ناـمگ  هب  تسا و  ناوارف 

یداو رد  یروآون  تعدب و  زا  مینک و  ادیپ  ار  رب  نایم یاھھار  میزادنیب . راک  هب  دراد ، ار  نآ  یناریا  رکف  زغم و  مناد  یم مھ  هدنب  دش و  هتفگ  هک  ار  یدادعتسا  نامھ  دیاب  میـشاب .

یاھ هتشر ی  همھ دوش . یقلت  تدابع  کی  سدقم و  یرما  ماع ، یا  هزیگنا تروص  هب  ام  یتاقیقحت  یملع و  زکارم  اھھاگشناد و  رد  دیاب  تکرح  نیا  میشابن . کانمیب  ملع ،

. مینک یروآون  میناوت  یم مینک  رکف  هک  میشاب  هتشاد  ار  تارج  نیا  دیاب  ام  دیآرد . تروص  نیا  هب  دیاب  مولع 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ی هنیمز رد  تسا . رظن  دروم  یناھج  یا و  هقطنم یاھ  هتسھ اھ و  هعومجم تادھاعم و  رد  لاعف  روضح  ندوب و  راد  تھج هفقو ، یب کرحت  یدمآراک ، یـساملپید ، ی  هنیمز رد 

هب ما و  هتفرگ ار  هیضق  نیا  لابند  نم  تسین . راعـش  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  دیاب  میا - هدرک حرطم  ار  نآ  بترم  تسا  لاس  هس  ود  ام  هک  ملع - دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  یملع ،

دیاب اما  هدش ؛ عورـش  راک  نیا  دمحب هللا  دـننکب . ییارجا  یاھ  هاگتـسد دـیاب  ار  ییارجا  راک  منک ؛ یمن ییارجا  راک  نم  اھتنم  ما . هدرک هیـصوت  هدوب ، نکمم  هک  یزکارم  ی  همھ

دیکات نآ  یور  اھراب  نم  هک  تعنـص - ملع و  لاصتا  مینک . دیلوت  ملع  یناسنا - مولع  هچ  یعیبط و  مولع  هچ  اھ - هنیمز ی  همھ رد  دـیاب  ام  دوش . یدـج  ملع  دـیلوت  ی  هلاسم

. دوش هدناجنگ  همانرب  رد  دناوت  یم دراد و  راکوزاس  اھ  نیا ی  همھ دنک . ادیپ  ققحت  دیاب  ما - هدرک

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

ام ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا ، ما . هدرک حرطم  روشک  یملع  طیحم  رد  ار  یرازفا  مرن تضھن  ی  هلاسم هک  تسا  یلاس  دنچ  دندرک - هراشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  روط  نامھ هدنب -

عورـش اجنآ  زا  یرـشب ، دوجوم  یاضف  رد  یملع  یاھیروآون  هک  ییاجنآ  هب  ندیـسر  ینعی  دشاب ؛ ملع  دیلوت  ام  شزومآ  قیقحت و  فدھ  دـیاب  میـشاب ؛ عناق  یریگارف  هب  دـیابن 

دوجو هب  ار  هدـیچیپ  یاھ  یروانف شناد ، ساسا  رب  دـندرب و  شیپ  دـنداد ، شرتسگ  دـندرک ، دـیلوت  اـیند  رد  ار  شناد  هک  یناـسک  هب  تبـسن  دادعتـسا ، ظاـحل  زا  اـم  دوش . یم

دیابن یریگارف  همجرت و  رد  میوگ  یم نم  هکلب  تسا ، مزال  مھ  نآ  هن ، مینک ؛ یفن  ار  یریگارف  همجرت و  ام  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  ملع  دـیلوت  هتبلا  میرادـن . دوبمک  دـندروآ ،

. درک فقوت 

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

تسایند یاھتلم  ی  همھ ی  هفیظو هکلب  تسین ، ام  ی  هفیظو طقف  نیا  مینک . جراخ  ار  نامدوخ  دنا ، هتفرگ رارق  نآ  رد  موس  ناھج  یاھروشک  هک  دوجوم  ی  هرصاحم زا  دیاب  ام 

ار راک  نیا  میناوت  یم ام  هک  تسا  نیا  تسا - هدش  دییات  نف  ناسانـشراک  ناگربخ و  رظن  اب  داقتعا  نیا  هک  مخـسار - داقتعا  نم  دـندنام . بقع  ملع  ناوراک  زا  یا  هرود رد  هک 

نم هتبلا  مـینک . کاـپ  ناـمدوخ  نـھذ  زا  یتسیاـب  هدوـب ، نانمـشد  یگنھرف  تسایـس  ی  هدـمع یاھـشخب  زا  یکی  هـک  ار  دـیناوت » یمن  » و میناوـت » یمن  » رھم نـیا  مـینکب .

یرازفا و مرن تضھن  زا  ییوجـشناد ، لـفاحم  رد  نایوجـشناد  ناداتـسا و  امـش  منیب  یم نـآلا  هک  ارچ  مینک ؛ تفرـشیپ  میناوت  یم مھ  هنیمز  نیمھ  رد  هک  منک  یم ساـسحا 

هتـساوخ تساوخرد و  راعـش ، تروص  هب  عوضوم  نیا  میا و  هداتفا رکف  نیا  هب  ام  هک  تسا  تیقفوم  یلیخ  نیا ، دـینک . یم دای  لاعف  یلمع و  یاھراعـش  ناونع  هب ملع  دـیلوت 

. تسا هدمآرد 

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

، یناسنا مولع  ی  هنیمز رد  صوصخب  ام  تسا . یناسنا  مولع  هلمج  زا  مولع و  ی  همھ لماش  هکلب  تسین ، یبرجت و ...  هیاـپ ، مولع  هب  طوبرم  طـقف  ملع  دـیلوت  ی  هلاـسم

یاھ هنیمز رد  هچ  داصتقا و  ی  هنیمز رد  هچ  ار - ملع  نیا  هب  طوبرم  نوگانوگ  میھافم  هکلب  میا ، هدرکن یبوخ  بساـنتم و  تکرح  دوب ، عقوت  تفر و  یم راـظتنا  هک  هچنآ  فـالخرب 

رب میا و  هداد اج  نامنھذ  رد  یندرکنرییغت  یاھلومرف  تروص  هب  میا و  هتفرگ یبرغ  یاھھاگتساخ  زکارم و  زا  لزنم  یحو  لکش  هب  تسایس - یسانش و  ناور یسانش ، هعماج

هب تسرد  ام  هک  مینک  یم تمالم  ار  نامدوخ  دـیآ ، یمرد بارخ  دـھد و  یمن باوج  اھلومرف  نیا  هک  یھاگ  مینک ! میظنت  ار  نامدوخ  ی  همانرب لمع و  میھاوخ  یم نآ  ساـسا 

ساسا رب  هک  مھ  یا  یـساسا میھافم  داوم و  میراد . یروآون  قیقحت و  هب  جایتحا  یناسنا  مولع  ی  هنیمز رد  ام  تسا . یطلغ  شور  شور ، نیا  هک  یلاـحرد میا ؛ هتفرگن راـک 

قیمع قیرع و  گنھرف  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  درک ، یروارف  دیلوت و  داد و  لکـش  ار  یناسنا  مولع  یـساسا  یاھـشخب  ریاس  تسایـس و  داصتقا ، قوقح ، ناوت  یم نآ 

. دننک افیا  شقن  صحفت ، وجتـسج و  اب  دنناوت  یم مالـسا  هب  دقتعم  نموم و  ناداتـسا  هزوح و  تمـسق ، نیا  رد  هتبلا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  ام  یمالـسا 

. میسرب ملع  دیلوت  هب  دیاب  ام  هک  تسا  ییاھاجنآ  زا  اجنیا 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

. یلم دیلوت  رد  یعامتجا  ی  هیامرس یناسنا و  عبانم  رترب  مھس  رب  یکتم  یروانف ، ملع و  دیلوت  رد  اناوت  هتفرشیپ ، شناد  زا  رادروخرب 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 3 
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قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

دیکات اب  هیاسمھ ) یاھروشک  هنایمرواخ و  زاقفق ، هنایم ، یایـسآ  لماش   ) یبرغ بونج  یایـسآ  ی  هقطنم حطـس  رد  یروانف  یملع و  یداصتقا ، لوا  هاگیاج  هب  هتفای  تسد 

. لماک لاغتشا  هب  ندیسر  هنارس و  دمآرد  حطس  یبسن  اقترا  یداصتقا ، رمتسم  باتشرپ و  دشر  ملع ، دیلوت  یرازفا و  مرن شبنج  رب 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اجرھ نآلا  دوبن . هدنز  تروص  نیا  هب  هلئـسم  مدرک ، حرطم  تسا - یا  همجرت یدیلقت و  تلاح  زا  ملع  ندش  جراخ  شیانعم  هک  ار - ملع  دیلوت  ای  یرازفا  مرن شبنج  یتقو  هدنب 

کی رد  یتـقو  تسا . بوخ  نیا  دـنز . یم فرح  یرازفا  مرن شبنج  زا  رگـشھوژپ  ققحم و  وجـشناد ، داتـسا ، منیب  یم مور ، یم یھاگـشناد  ییوجـشناد و  یاـھطیحم  هب  هک 

دیابن دیـشاب ؛ یدـج  دـیاب  امـش  هیـضق  نیا  رد  میوگ  یم نم  میھاوخ . یم ار  نیا  اـم  دوب . دـھاوخ  رادـیاپ  راگدـنام و  تکرح  ی  هناوتـشپ رواـب  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  رواـب  هعومجم 

. تفرگ هچیزاب  هب  ار  هدنیآ  روشک و  لئاسم 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کیروئت راک  یشیدنادازآ  یھاوختلادع و  ملع ، ی  هنیمز هس  رد  دیناوت  یم امش  هک  تسا  نیا  دوب ، مھ  ناتسود  زا  یضعب  ی  هراشا دروم  هک  یمھم  رایـسب  یاھراک  زا  یکی 

ار یـساسا  نوناق  دیناوت  یم یھاوختلادع ، ی  هنیمز رد  الثم  دـیھد . ماجنا  یھاوختلادـع  ی  هنیمز رد  ای  ملع  دـیلوت  شبنج  ی  هنیمز رد  دـیناوت  یم ار  کیروئت  راک  نیا  دـینک .

هتشاد ییاھعقوت  هچ  اھ  هاگتسد مادک  زا  دیاب  میـشخبب ، ققحت  میمھف ، یم همھ  هک  یفراعتم  موھفم  نامھ  اب  ار  یعامتجا  تلادع  میھاوخب  ام  رگا  دینیبب  دینک و  هعلاطم 

. میشاب

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روش ناـمیا و  ی  هناوتـشپ اـب  اـھ و  نآ دوخ  ناـبز  زا  زورما  دوش ، هتخانـش  رواـب »  » ناونع هب  ددرگ و  جـیورت  ناـناوج  نیب  رد  میتشاد  وزرآ  هک  یمیھاـفم  زا  یلیخ  منیب  یم نم 

، ملع دـیلوت  زا  اھھاگـشناد  مرتحم  یاسور  ناداتـسا و  نینچمھ  ناناوج و  امـش  دـنک . یم رپ  ار  نآ  دوش و  یم باترپ  هعماج  یرکف  یگنھرف و  یاـضف  رد  ناـیب و  ناـشیناوج 

ییاھزیچ نامھ  اھ  نیا دییوگ . یم نخس  تسا  هتفھن  ام  روشک  مکارتم  ناوج  ی  هعماج ی  هعومجم رد  هک  یناوارف  یاھدیما  تعنص و  هاگشناد و  طابترا  یرازفا ، مرن شبنج 

هک دـندوب  یرایـسب  نکیل  مدوـب ؛ راودـیما  نم  دوـخ  مدرک ، یم حرطم  اھھاگـشناد  رد  ار  بلاـطم  نـیا  هـک  یزور  نآ  هداد و  یم لیکـشت  ار  هدـنب  یاـھوزرآ  اھدـیما و  هـک  تـسا 

؟! دشاب دیفم  دناوت  یم روطچ  لئاسم  نیا  حرط  دنتفگ  یم

هنوگ نآ مریگب ، رایتخا  رد  منک و  میظنت  نم  ار  روشک  یاھھاگشناد  یتاقیقحت و  یاھراک  ی  هجدوب دوب  انب  رگا  متفگ  نارھت  یاھھاگـشناد  زا  یکی  رد  لبق  لاس  راھچ  هس  نم 

دیلوت مھم  رایـسب  عوضوم  متفگ  دنھد . ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  یتارایتخا  نوناق  قبط  اھـشخب  نالوئـسم  تسین و  مھارف  طیارـش  نآ  اما  مدرک ؛ یم لمع  تسا  تحلـصم  هک 

اریز تسین ؛ ینارگن  رگید  تقو  نآ  دـش ، نیا  یتقو  یھاگـشناد . طیحم  گنھرف  دوشب  اـت  منک ، یم حرطم  ار  ینیرفآ  ملع ی  هھبج رد  ینکـشطخ  یرازفا و  مرن شبنج  ملع و 

دیما و ناگنھاشیپ  نیا  یاھ  هناشن زورما  نم  دننک . یم لابند  ار  نآ  دـنتفا و  یم هار  نیا  رد  وشن  هتـسخ  ناوج و  نھذ  مسج و  قاتـشم و  دـقتعم و  لد  رازھ  اھدـص  اھھد و 

تـسد راـک  تسا و  ناـشخرد  نشور و  رایـسب  قـفا ، هک  منک  یم دـیکات  زورما  تسا و  نشور  قـفا  ما  هتفگ مناـبطاخم  هب  دوـخ و  هـب  هـشیمھ  مـنیب . یم ار  روـشک  تراـشب 

. ناناوج امش  تسد  تسامش ؛

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

ام تسا . هیـضق  بل  نیا ، دینک . راک  دیـشاب و  هتـشاد  هزیگنا  گنج  نادیم  رد  زابرـس  کی  لثم  یتسیاب  تسام - مامتھا  دروم  هک  هنحـص - نیا  رد  هک  دـیتسھ  یناسک  امش 

ملع دـیلوت  تفرـشیپ و  شرورپ ، نادـیم  رد  یملع  ی  هبخن اجنیا  رد  تسین . گنج  نارود  یرابجا  یریگزابرـس  لثم  راک  نیا  مینک و  لـیمحت  یـسک  هب  ار  یزیچ  میھاوخ  یمن

تفرگ دھاوخ  یگرزب  یساسا و  تالکشم  ار  روشک  تلم و  ی  همھ ی  هقی زور  کی  نکیل  تفرگ ؛ دھاوخن  ار  وا  ی  هقی یسک  درکن ، مھ  رگا  دنک ؛ راک  زابرـس  کی  لثم  یتسیاب 

. میدرک هبرجت  نامروشک  رد  ام  هک 

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

نتفگ اب  هک  رگ - هزرابم روضح  تکرح و  شبنج و  یانعم  هب  تضھن  تضھن - کی  ما . هدرکن افتکا  دتفیب ، هار  یرازفا  مرن تضھن  میوگب  هکنیا  فرـص  هب  هدنب  هک  دـینادب  ار  نیا  امش 

رکف نامتفگ و  هب  لیدـبت  نآ  دوخ  زورما  هک  ارچ  تسا ؛ هداـتفا  هار  یرازفا  مرن تضھن  نیا  میوگ  یم نم  دوش . مھارف  شیاـھ  هنیمز دـیاب  هکلب  دـتفا ، یمن هار  ناـمرف  روتـسد و  و 

. دنتـشادن هجوت  الـصا  میورب ، ولج  مینکـشب و  ار  نآ  یاـھزرم  میروآ و  دوـجو  هب  ار  ملع  دـیاب  میناوـت و  یم اـم  هکنیا  هب  اـھ  یلیخ دراد . تیمھا  یلیخ  نیا  تسا . هدـش  جـیار 

نیا زورما  اما  دننک ؛ ظفح  ار  نارگید  یاھ  هتـسناد هکنیا  هب  دـندرک  یم افتکا  اھیـضعب  تسین ؛ یفاک  ندوب  ظفاح  تسا ؛ تسرد  دـیتفگ ، ناتـسود  زا  یـضعب  هک  بلطم  نیمھ 

شراک ی  هدـننک منک ؛ یم لابند  مراد و  رارـصا  ار  نیمھ  مھ  نم  درک . دـیلوت  ار  ملع  دـیاب  هک  هدـمآ  دوجو  هب  ام  ناگبخن  دـیتاسا و  ناناوج ، زا  یلیخ  رد  ساسحا  مزع و  لـیم ،

؛ دیوش درـسلد  دیابن  دینک ؛ تمھ  دـیاب  دـیتسھ . دـیراد - فیرـشت  اجنیا  نآلا  هک  دـیتسھ  ناگبخن  امـش  اھ  نآ زا  یـشخب  دـنملع و  لھا  هک  یناسک  ی  هعومجم امـش - مھ 

نیمھ هب  روشک  نیا  هدنیآ  تشونرس  تسامـش . ام و  یخیرات  ی  هفیظو دینکب ؛ مھ  دیاب  دیـشاب ؛ مھ  دیاب  دوب ؛» میھاوخ  میتسھ و  ام  : » دنتفگ نامردارب  نیا  هک  نانچمھ 

. دراد یگتسب  درک ، میھاوخ  یلمع  تفرگ و  میھاوخ  ام  زورما  هک  یمیمصت 

لاس ١٣٨٣  / ١٣٨٣/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یفرعم یرازگتمدـخ  تضھن  لاـس  ناونع  هب  ار  لاـس ٨٢  هچرگا  تسا . روشک  یارب  نوگاـنوگ  نـالووسم  یوس  زا  یـساسا  یاـھتیلاعف  یهمھ  یهمادا  تقیقح  رد  لاس ٨٣ 

هتـشادرب نالووسم  شود  زا  یتدم  زا  سپ  هک  تسین  یاهفیظو  یرازگتمدخ  یهفیظو  دـسرب و  نایاپ  هب  لاس  کی  لوط  رد  هک  تسین  یزیچ  یرازگتمدـخ  تضھن  اما  میدرک ،

نیا رد  لاس ٨٣  تیـصوصخ  دنک . ادیپ  همادا  توق  تدش و  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  داسف ، اب  هزرابم  تضھن  یبلطتلادـع و  تضھن  ملع ، دـیلوت  تضھن  هک  نانچمھ  دوش ؛

. دنراذگیم مدق  یدیدج  یهرود  هب  دننکیم و  یط  ار  یدیدج  لصف  روشک  یساسا  مھم و  یاھهاگتسد  هک  تسا 

لیاوا رد  دـسریم و  نایاپ  هب  هیئاضق  یهوق  سیئر  لوا  یهلاس  جـنپ  تیلووسم  تدـم  لاس ٨٣  طساوا  رد  هکناـنچمھ  تسا ؛ ینونک  رازگتمدـخ  تلود  لاـس  نیرخآ  لاس ٨٣ 

ار ییاھهرود  روشک  راذگریثات  مھم و  یاھهاگتسد  زا  یخرب  هک  روطنامھ  دربیم ؛ نایاپ  هب  ار  شدوخ  تیلووسم  نارود  یمالسا  یاروش  مشـش  سلجم  مھ  لاس  نیمھ 

نیا دریگب ، ماجنا  هک  تسا  مزال  بسانم و  لاس  نیا  رد  هک  هچنآ  دش . دھاوخ  زاغآ  یدیدج  یاھهرود  دنسریم و  ناشدوخ  یاھتیلووسم  یهرود  نایاپ  هب  دننکیم و  یط 

راـک هچ  گرزب و  تمدـخ  هـچ  هتفاـی ، ناـیاپ  اـی  تـسا  نتفاـی  ناـیاپ  لاـح  رد  هـک  یتـیلووسم  نارود  رد  هـک  دـنھدب  شرازگ  مدرم  هـب  فـلتخم  یاھـشخب  نـالووسم  هـک  تـسا 

نابز رب  دوخ  راک  راعـش  ناونع  هب  هک  ار  هچنآ  هک  دنھد  خساپ  مدرم  هب  یمالـسا  یاروش  سلجم  هیئاضق و  یهوق  رازگتمدخ ، تلود  دناهداد . ماجنا  مدرم  یارب  ار  یاهتـسیاش 

یاروش سلجم  هیئاـضق و  یهوـق  یتـلود و  نـالووسم  دناهدیـشخب . قـقحت  هنوـگچ  تسا ، هدوـب  اـھلاس  نیا  رد  یربـھر  یهدـمع  تاـبلاطم  هک  ار  هچنآ  نینچمھ  دـناهدروآ و 

هعماج رد  یعقاو  حالصا  هک  هعماج -  رد  ضیعبت  داسف و  رقف و  عفر  تلادع و  رارقتسا  یارب  ملع ، دیلوت  یارب  ناریا ، تلم  مومع  هب  تمدخ  یارب  هک  دنیوگب  مدرم  هب  یمالـسا 

ناریا تلم  هب  هوق  هس  ییوگخساپ  لاس  لاس ٨٣ ، عقاورد  دناهداد . ماجنا  ار  یاهدـمع  تامادـقا  هچ  داسف ، اب  هزرابم  تضھن  یارب  یھاوختلادـع و  تضھن  یارب  تساھنیا - 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 4 
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نیا رد  دش . دھاوخ  هتفگ  مدرم  هب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یگرزب  تامدخ  دش و  دھاوخ  نشور  مدرم  یارب  یرایـسب  نیریـش و  قیاقح  ییوگخـساپ ، نیا  رد  انئمطم  تسا .

رظتنم اھهاگتـسد ، درکلمع  اب  رتشیب  ییانـشآ  اب  مھ  مدرم  درک و  دنھاوخ  فرطرب  ار  اھنآ  هک  درب ، دـنھاوخیپ  دوخ  راک  رد  یـصقاون  اھدوبمک و  هب  نالووسم  ییوگخـساپ ،

هچ هک  دـننادیم  دـناهدرک و  هچ  هک  دـننادیم  مدرم ، داحآ  نالووسم و  زین  تلود و  تلم و  هتبلا  دوب . دـنھاوخ  دـیدج  یاھتیلووسم  دـیدج و  یاھراک  دـیدج و  یاھهرود  عورش 

. تساھنآ یور  شیپ  هچ  دننکب و  دیاب 

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

زا ام  هک  راکفا - براضت  یملع و  یشیدنادازآ  ملع ، دیلوت  یارب  هک  دننک  صخشم  دنروشک - ی  هیملع یاھ  هزوح اھ و  هاگشناد رد  نآ  ناریدم  هک  روشک - یملع  یاھ  هاگتسد

. دنھد ماجنا  یتسیاب  ار  یرگید  یاھراک  هچ  دنا و  هتفر شیپ  ردقچ  دنا ؛ هداد ماجنا  ار  یگرزب  راک  شالت و  هچ  میدرک - هبلاطم  ار  لئاسم  نیا  هزوح  هاگشناد و 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دنناد  یم نوچ  تسا ؛ ملع  ی  هلاسم دنوش ، یم نآ  عنام  تدش  هب دنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگ  یمن هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دندوب . تلاھج  رد  اھ  نآ مھ  یتدم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھ  هدـیدپ زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اھ  یبرغ

تروص هب  ملع  زا  دندیـسر ، ملع  هب  اھ  نآ هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکـش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دـننک ، یم فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  ی  هرود ناـمھ 

دندرک و ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دـندرک و  هدافتـسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دـیلوت  اھتلم و  تورث  بذـج  یـسایس و  ی  هطلـس شرتسگ  تورث و  بسک  رادـتقا و  یارب  رازبا  کی 

ماظن دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دنناد  یم اھ  نآ دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب  ار  ملع 

؛ دنوش ملع  یاراد  دنشاب ، ریذپ  هطلـس دنلیام  اھ  نآ هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دنامب و  یقاب  ریذپ  هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار ینعی  هطلس ؛

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نآلا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا  کی  نیا 

نیب رد  یعیبط  روط  هب یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  ی  هرود هرود ، کی  میدـنام . رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

شرورپ ار  اھدادعتسا  دندرک ؛ یمن زاب  ار  قیقحت  هار  دندرک و  یم مرگرس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتشاذگ  یمن دوب . بیرف  ی  هرود دمآ ، دوجو  هب  اھتلم 

نودب تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دمآ  بالقنا  دـندرک . یمن قیوشت  دـنداد و  یمن

. درب شیپ  ار  راک  نیا  یتسیاب  اذل  دراد ؛ مزال  هتفای  نامزاس  تیریدم  ملع ، قیقحت و  ی  هلاسم هلمج  زا  اھراک ، ی  همھ دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  هدارا  مزع و  نودـب  تکرح و 

داھج ناونع  هب امش  و  تسا . یملع  زکارم  تیلوئسم  هب  طوبرم  رگید  شخب  اھ و  هاگشناد تیلوئسم  یشخب  تسا و  یتلود  نالوئـسم  هب  طوبرم  راک  نیا  زا  یـشخب  هتبلا 

منیب یم مدھاش و  نم  هناتخبشوخ  دینک . یم هتبلا  هک  دینک ؛ تیلوئسم  ساسحا  دیزروب و  مامتھا  هلئسم  نیا  رد  دیناوت  یم هک  دیتسھ  یزکارم  نیرتھب  وزج  یھاگشناد 

. دینک لابند  هدوب ؛ بوخ  یلیخ  ملع  راک  رد  امش  تفرشیپ  هک 

تیریدـم یھاگـشناد  داھج  ی  هلیـسو هب میدرک - حرطم  ام  هک  یراعـش  نیا  یرازفا - مرن تضھن  ملع و  دـیلوت  ی  هلاسم هک  دـندرک  داھنـشیپ  یھاگـشناد  داھج  مرتحم  سیئر 

تیمھا هزادـنا  نیمھ  هب  هناگادـج  مھ  یگنھرف  راک  هتبلا  دـیھدب . تیمھا  ار  نات  یملع راک  تسا . یـسررب  لباق  الماک  هک  تسا  یا  هزات بلطم  نم  یارب  عوضوم  نیا  دوش .

تـسا یی  هناگادـج ثحب  کی  شدوخ  عوضوم  نیا  تساھ . نیا ی  همھ عماج  یمالـسا  نامیا  هک  روآ ، یھاگآ روآ و  تزع روآ ، تعاجـش یاھرواب  یور  راک  نامیا ، یور  راـک  دراد ؛

. تسا بوخ  رایسب  زین  نآ  هک  دیزادرپ  یم مھ  نآ  هب  امش  دوخ  یاج  رد  هتبلا  هک 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

صوصخب دراد ؛ هگن  هدـنز  دوخ  رد  ار  شالت  هب  ی  هدارا لیم و  نیا  یتسیاب  ناسنا  هک  نآ ، زا  ندـشن  هتـسخ  ندوب و  شالت  راـک و  رکف  هب  یکی ، تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  زیچ  ود 

رگا دییوجشناد ، امـش  رگا  دینک . راک  اجنآ  رد  دیاب  امـش  هک  تسا  یی  هطقن ندرک  ادیپ  مود ، دوش . فیعـض  امـش  رد  راک  شالت و  هب  لیم  دیراذگب  دیابن  اقلطم  هک  اھناوج  امش 

رد طقف  داھج ، دینک . ادیپ  دینک ، راک  دیـشاب و  هتـشاد  روضح  اجنآ  رد  دـیاب  هک  ار  یی  هطقن دـیا ، یماظن ریغ  رگا  دـیا ، یماظن رگا  دـیدازآ ، لغـش  رد  لغاش  رگا  دـیا ، هرادا دـنمراک 

هتـسارآ یگنج  نادیم  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  مراد - لوبق  ار  نیا  دصرددص  مھ  هدـنب  هک  میتسین - هفوک  لھا  ام  هک  دـیھد  یم راعـش  امـش  هکنیا  تسین ؛ گنج  نادـیم 

دیلوت راک  یگشیمھ ، راک  اما  میشاب - هتشادن  مھ  اش هللا  نا  میرادن ، هک  مھ  گنج  تساھراک - زا  یکی  نیا  میگنج ؛ یم میزادنا و  یم شود  هب  هحلسا  مییآ و  یم ام  دش ،

ی همھ رب  مدقم  نارگید و  نتخاس  تیادـھ و  یارب  شالت  یمومع ، تفع  تمـصع و  ظفح  یارب  شالت  تلادـع ، نیمات  یارب  شالت  یناسر ، تمدـخ یگدـنزاس ، دـیلوت  ملع ،

مدرم دیاب  هعمج  زامن  رھ  رد  هعمج  ماما هک  دنا  هتفگ اوقتا هللا .» « ؛ دیـشاب ناتدوخ  بقارم  یلیخ  نم ! نازیزع  تسا . دوخ  سفن  تمالـس  تمـصع و  ظفح  یارب  شالت  اھ ، نآ

ناسنا مئاد  هک  تسا ، ینازغل  هار  تسا - منھج  تشھب و  نیب  طارـص  نامھ  هک  یگدـنز - هار  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  راک  نیا  دـنک ؛ توعد  یراگزیھرپ  اوقت و  هب  ار 

رظن رد  ار  عوضوم  ود  نیا  تساھراک . ساسا  نیا ، تساوقت ؛ ظـفح  نیا ، دزغلب ؛ وا  یاـپ  اداـبم  هک  دـنک ، تکرح  تسرد  دـشاب ؛ بقارم  دـنک ؛ هاـگن  ار  شدوخ  یاـپ  یولج  دـیاب 

. دیسر دھاوخ  دصاقم  نآ  هب  روشک  نیا  هک  دینادب  دیشاب و  هتشاد 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

رکف دـیورب . شناد  یاھزرم  غارـس  هب  دـینک . ملع  دـیلوت  تسا . نیا  دـیتاسا  اھناوج و  امـش  زا  نم  راظتنا  یرازفا ، مرن تضھن  میوگ  یم نم  هکنیا  دینکـشب . ار  شناد  یاـھزرم 

. تسا روط  نیمھ مھ  یروانف  رترید . اھ  هتـشر یـضعب  رد  رتدوز و  اھ  هتـشر یـضعب  رد  درک ؛ روبع  دراد ، شناد  زورما  هک  ییاھزرم  زا  دوش  یم شالت  راک و  اب  دـینک . راک  دـینک .

. میتفر هک  نانچمھ  میورب ؛ شیپ  میناوت  یم مھ  یروانف  رد  تسا . ییالاب  مھم و  رایسب  ی  هلحرم مھ  یروانف  دشاب . یروانف  هب  رظان  دیاب  ملع 

نادمھ  / ١٩/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  ناگبخن  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام دایز  نامگ  هب  دام ، ی  هرود نامھ  رد  تسا . فالتخا  لحم  راک  نیا  ناصصختم  نادنمشناد و  نیب  اھ  نیا هدوب ؛ ناریا  زکرمتم  تلود  اھنت  تقو  نآ  رد  دام  تلود  تسین  مولعم 

یتح دننادب ؛ خیرات  لوا  ار  شویراد  شوروک و  دننک و  حرطم  دنروایب و  الاب  ار  اھ  یشنماخھ دنتشاد  رارصا  اھ  یگنرف هتبلا  میتشاد . ناریا  رـساترس  رد  ردتقم  تموکح  نیدنچ 

ناشن ام  هب  یندـمت  نوگانوگ  یاھ  هناـشن اھتخانـش و  اـھ و  یراـفح نکیل  هدوبن ، هناـقداص  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ییاـپورا  ناقرـشتسم  راـک  دـنا . هدرب رطاـخ  زا  مھ  ار  اـھدام 

تفھ هلاسرازھ ، شـش  یاھندمت  دراد ؛ دوجو  دشاب - رت  یمیدق مھ  رـصم  ندـمت  زا  دـیاش  یـضعب  هک  یمیدـق - رایـسب  یاھندـمت  ام  ینونک  ناریا  رـساترس  رد  هک  دـھد  یم

تلود اـھنت  اـجنیا  تفگ  عطاـق  دوـش  یمن نیارباـنب  تسا . روـشک  نیا  زا  یرگید  قطاـنم  رد  هلمج  زا  تسا ، ناتـسیس  رد  هـلمج  زا  تـسا ، نادـمھ  رد  هـلمج  زا  هلاـسرازھ ؛

لوغـشم لاس  رازھ  هس  تسا ؛ هدوب  هدـنز  لاس  رازھ  هس  اـجنیا  هک  تسا  نیا  تسا ، ملـسم  هچنآ  تسا . تایـسدح  اـھ  نیا هتـشاد ؛ دوجو  زکرمتم  تلود  نیلوا  اـی  زکرمتم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدوب  یگدنز  ملع و  ندمت و  دیلوت  نتخاس و 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

راک ی  همادا یارب  مھ  نامز  دوش ، یم هاتوک  اھزادـنا  مشچ یتقو  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دـناوت  یم یددـعتم  یاھباختنا  تسا ، ینالوط  شراک  نادـیم  زادـنا  مشچ ناسنا  یتقو 

مامتھا هک  تسا  نیا  تلود ، ی  هعومجم نیا  رمع  لاس  کی  تدـم  نیا  رد  اھتیولوا  زا  یکی  نم  رظن  هب  تفرگ . رظن  رد  ار  اھتیولوا  یتسیاب  مک ؛ مھ  اھباختنا  دوش و  یم هاـتوک 

ای ود  رد  هک  مامت  همین یاھراک  مینیبب  ام  تسا . مھم  رایـسب  دندرک - نایب  روھمج  سیئر یاقآ  هک  مامت - همین یاھراک  شرازگ  نیا  دیا . هدرک عورـش  هک  ییاھراک  مامتا  هب  دینک 

یکی نم  رظن  هب  دنک . یم تیقفوم  ساسحا  هدیسر ، ماجنا  هب  اھراک  نیا  دنیب  یم دنک و  یم هاگن  یتقو  ناسنا  تسا . ردقچ  زورما  هدوب و  ردقچ  میا  هتـشاد شیپ  لاس  هس 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3227
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3241
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3243
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3245
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3247
http://farsi.khamenei.ir


هب راک  نیا  هک  تسا  نیا  اھتیولوا ، رد  مود  عوضوم  دیناسرب . مامتا  هب  دینک  یعس  ار  هراک  همین یاھراک  هک  تسا  نیمھ  دریگب ، ماجنا  دیاب  تدم  نیا  رد  هک  یمھم  یاھراک  زا 

زکارم ای  اھکراپ  نیمھ  ملع و  تعنص و  طابترا  ملع ، دیلوت  راک  تاقیقحت ، راک  نیمھ  هب  دینک  ضرف  الثم  هن . دینک ؛ شومارف  ار  هدروآرب  رـس  هزات  یاھلاھن  هک  تسین  نیا  یانعم 

روانت تخرد ، نیا  ات  دـنک ، ادـیپ  رارمتـسا  هک  دـینک  هجوت  دـیاب  دـشاب ، یندـش  مامت  هک  تسین  مھ  یراک  و  هدروآرب ، رـس  هزات  یاھلاھن  تسا و  دـیدج  یاھراک  هک  یتاقیقحت 

. دنام دھاوخ  یقاب  امش  زا  هک  تسا  ییاھزیچ  نیرتھب  وزج  نیا ، دیسرب . دیناوت ، یم هچرھ  اھ  نیا هب  دوش ؛

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هب قلعتم  ایند  تفن  ریاخذ  زا  یمین  هب  کیدزن  میتسھ ؛ تیعمج  درایلیم  کی  زا  شیب  اـم  تسا : یناوارف  یاـھتیفرظ  تاـناکما و  یاراد  تسا و  یگرزب  یاـیند  مالـسا  یاـیند 

ینغ عبانم  تسا ؛ ناوارف  مالـسا  یایند  رد  دعتـسم  یناسنا  یورین  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  قلعتم  اـیند  زاـگ  ریاـخذ  دـصرد  جـنپ  تسیب و  دودـح  رد  تسا ؛ مالـسا  یاـیند 

یاـھ هاربآ زا  یمھم  شخب  تسـالاب ؛ هدـننک و  نییعت اـیند  عباـنم  لـک  هب  اـھ  نآ زا  یـضعب  تبـسن  تسا و  ناوارف  عوـنتم و  مالـسا  یاـیند  رد  یژرنا - عباـنم  زا  ریغ  ینیمزریز -

یایند تسام . یاھتیفرظ  همھ  اھ  نیا تسایند ؛ یاھرازاب  نیرتگرزب  زا  یکی  مالسا  یایند  رازاب  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  قلعتم  مھ  نیمز  ی  هرک ی  هدننک نییعت یـساسا و 

. دنک افیا  شقن  ناھج  یمومع  ی  هعسوت دشر و  رد  ملع و  دیلوت  یزرواشک ، تعنص ، رد  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا 

شترا  / ١٣٨٣/٠٧/٢٢ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

رد ار  نآ  درف  هبرـصحنم ی  هناخراک یمالـسا  ناریا  هک  یزیچ  دنوش . یم زوریپ  اھتلم  تقو  نآ  دنک ؛ یم ادـیپ  تاجن  نارـسخ  زا  ناسنا  دـش ، هارمھ  حـلاص  لمع  اب  نامیا  یتقو 

ناناوج امـش  تسا . ریوزت  هناھب و  غورد و  اـھفرح  ی  هیقب دـنراد ؛ همھاو  دـیلوت  نیا  زا  دنـسرت و  یم هناـخراک  نیا  زا  مھ  اـم  نانمـشد  تسا . ناـمیا  تسا ، هتـشاد  دوخ  نورد 

نیا یاھ  هدروآرف نیرترب  دـیریگب ، راک  هب  ار  نآ  لمع  ملع و  نادـیم  رد  دـیزیمایب و  مھاب  ار  تصرف  ماـنتغا  یـشیدناون و  راـکتبا و  تعاجـش و  ناـمیا و  شناد و  هک  یزور  نموم ،

، هدیبلط شلاچ  هب  ار  یناھج  ی  هطلـس ماظن  هدرک و  هجاوم  لکـشم  اب  نآ  یاھرادـم  ی  همھ رد  ار  هطلـس  یماظن  تکرح  هک  یمالـسا  یروھمج  دـینیب  یم رگا  دـیا . هناخراک

نامیا ملع و  دـیلوت  نیمھ  رد  نآ  زار  تسا ، رتردـتقم  راد و  هشیر اپرـس و  هدـنز و  شیپ  زا  شیب  اھ ، ینکـشراک اـھ و  ینمـشد همھ  مغر  یلع هک  تسا  لاـس  جـنپ  تسیب و 

. تسامـش لابقا  مھ  نیا  دیا ؛ هدش عقاو  روشک  نیا  خـیرات  زا  یـساسح  ی  هھرب رد  هک  دـیتسھ  یا  هدـیزگرب یاھناوج  امـش  دـینک . تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  نامیا  ملع و  تسا .

. دوبن نآ  رد  یشالت  راک و  چیھ  لاجم  هک  مینک  یگدنز  ینارود  رد  امش  نم و  دوب  نکمم 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دودـعم لصفرـس  دـنچ  هب  ناسنا  هبناـج ، همھ قیقد و  ی  هعلاـطم اـب  تسا . مھم  یلیخ  روشک  رد  ملع  ی  هلاـسم ملع . لـثم  ساـسح ؛ یاـھ  هلوقم هب  تبـسن  یزاـس  هاـگآ

. دوـش هتفرگ  یدـج  دـیاب  دـش ، حرطم  هک  رکف  هشیدـنا و  ملع و  دـیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  میراد . جاـیتحا  ملع  هـب  هدـنیآ  یارب  اـم  تـسا . مـلع  اـھ  نآ زا  یکی  هـک  دـسر ، یم

اـشگ و هرگ راـکتبا  راـک و  یلم ، رادـتقا  ناـگبخن ، شرورپ  تینما ، ملع ، ی  هلوقم هب  تبـسن  ار  مدرم  تسا . بوخ  یلیخ  مھ  لابقتـسا  هداـمآ و  ـالماک  اـھ  هنیمز هناتخبـشوخ 

. دینک ساسح  لیبق  نیا  زا  یتالوقم  هدنرب و  شیپ

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب ادـخ  تنعل  ملع . هب  دوش  یم یھتنم  همھ  دـنیب  یم دـنک ، یم هاـگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاـھ  هار هب  یتـقو  ناـسنا  زورما  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هلوقم ملع 

و دروآ ، یم شدوخ  اـب  مھ  ار  یرواـنف  تفرـشیپ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتـقو  دنتـشادزاب . یملع  تفرـشیپ  زا  ار  روـشک  لاـس  اـھ  هد لوـط  رد  هک  یناـسک 

یغورد یی و  هیراع یروانف  دشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچ  چیھ دشابن ، ملع  رگا  دروآ . یم دوجو  هب  طاشن  هعماج  رد  دـھد و  یم قنور  ار  روشک  مھ  یروانف  تفرـشیپ 

رد هشیدنا  هیرظن و  رکف و  ملع و  دیلوت  تضھن  رد  دـناوت  یم هناسر  نم  رظن  هب  دـینایور . دـیاب  ار  ملع  دراد . دوجو  هک  یژاتنوم  یاھ  تعنـص لثم  تسا ؛ نارگید  زا  ی  هتفرگ ماو و 

؛ دینک لابند  هدش  یزیر همانرب ار  هیرظن  رکف و  ملع و  دیلوت  طخ  دـیناوت  یم امـش  دـنک . افیا  شقن  هریغ - یناسنا و  ی  هنیمز رد  هچ  ینف و  ی  هنیمز رد  هچ  فلتخم - یاھ  هنیمز

. دییامن حرطم  ار  بوخ  روآون  یملع  یاھ  هرھچ دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھ  یسرک دینزب ؛ نماد  دیفم  یقطنم و  یاھثحب  هب 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/٠٩/٢۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ی  هرـشتنم تـالاقم  یقیقحت و  یاھتفرـشیپ  ی  هنیمز رد  مھ  اـم  هب  مراد ، لوـبق  ار  اـھرامآ  نیا  مھ  نم  دـنداد ، ییاـھرامآ  ناتـسود  تسا . ملع  دـیلوت  تسا ، مھم  هـچنآ 

ملع رد  رحبت  ملع و  لیصحت  اب  ندرک - تفرشیپ  ملع و  یاھزرم  نتـسکش  ینعی  ملع - دیلوت  هک  دینک  هجوت  اھتنم  هدش ؛ هداد  ییاھـشرازگ  مھ  ایند  ربتعم  یملع و  تالجم 

موـلع ی  هنیمز رد  نادنمـشناد  نھذ  ی  هدروآرف قـیقحت و  هتـشون و  هکنیا  تسین . یفاـک  یمود  اـما  تسین ، زاـین  یمود  هـب  هـکنیا  هـن  مـیراد . زاـین  ار  یلوا  اـم  دراد ؛ تواـفت 

مینیب یم ام  تسین . یبولطم  زیچ  دوش ، ناسنا  ییاھن  تفرعم صیخـشت و  روحم  اھ  نیمھ دوش و  هتـسناد  بوخ  دـیایب و  یبرجت - مولع  هچ  یناـسنا ، مولع  هچ  فلتخم -

مولع ی  هنیمز رد  صوصخب  هدوبن ؛ یداـمتعا  دروم  لوبق و  لـباق  یاـنبم  برغ ، یاـیند  یداـم و  یاـیند  رد  هیرظن  هب  ندیـسر  شھوژپ و  قـیقحت و  فـلتخم ، یاـھ  هنیمز رد  هک 

. دھد یم ناشن  ار  شدوخ  رثا  مھ  یروانف  رد  یبرجت و  مولع  رد  هک  یناسنا ،

انبریز و هاگن ، نیا  دراذـگ . یم ناسنا  راـیتخا  رد  ار  ینیون  تفرعم  هک  تسا  یھاـگن  دوجو ، ملاـع  هب  تعیبط و  ملاـع  هب  رـشب ، یگدـنز  هب  ملع ، هب  ناـسنا ، هب  مالـسا  هاـگن 

هک ینید  دنتـشاد ؛ قح  اـھ  نآ هتبلا  هدـش . زاـغآ  دنتـشادنپ ، یم نید  ار  نآ  هچنآ  اـب  زیتس  رد  برغ ، رد  یملع  تاـقیقحت  هدوبن . برغ  رد  یملع  تاـقیقحت  یاـنبم  هدـعاق و 

نورق ییاسیلک  نید  نید . ناونع  اب  دوب  یتافارخ  تامھوت و  دوبن ؛ نید  درک ، میـسرت  نآ  فلاخم  لباقم و  تھج  رد  ار  ایند  یملع  یرکف و  طخ  درک و  مایق  نآ  هیلع  سناـسنر 

ریغ ینید و  دض  یاھجالع  هار  شیارب  دنامب و  یقاب  یرکف  ناگدـبز  ناگبخن و  نادنمـشناد و  نھذ  رد  اھ  هرگ اھ و  هدـقع هک  دوب  یھیدـب  دوبن . ینید  تفرعم  نید و  ییاطـسو ،

دـشوج و یم نید  لد  زا  ملع  ام ، ینیب  ناـھج رد  تسین . نیا  اـم  ی  هلاـسم نکیل  تسا ؛ هلئـسم  اـھ  نآ یارب  نید  ملع و  ندـمآ  راـنک  یگنوگچ  زونھ  اذـل  دـننک . ادـیپ  ینید 

زا هعیبطلا و  اروام  زا  ناسنا و  زا  شنیرفآ و  زا  اـم  هک  یریوصت  میریگ ، یم نآرق  زا  اـم  هک  یا  ینید ینیب  ناـھج میـسانش ، یم اـم  هک  ینید  تسا . نید  ملع ، قوشم  نیرتھب 

دینیبب دینک ؛ هاگن  خیرات  رد  امـش  ار  شا  هنومن تسا . ملع  ی  هدننک قیوشت هدننکدیلوت و  اذل  تسا ؛ راگزاس  ملع  اب  میراد ، ردق  اضق و  ریدقت و  زا  یھلا و  تیـشم  زا  دـیحوت و 

جوزمم هتخیمآ و  مھاب  نید  ملع و  و  اھ - هنیمز ی  همھ رد  دوب - هقباس  یب ایند  رد  زور  نآ ات  هک  تفرگ  جوا  نانچ  نآ مالسا  قیوشت  رثا  رب  مالسا  ی  هیلوا نورق  رد  یملع  تکرح 

عاونا و تیریدـم و  یـسانش و  هعماـج داـصتقا و  زا  تسا ، حرطم  برغ  رد  زورما  هک  یا  یناـسنا مولع  یاـنبم  هیاـپ و  درک . تفرـشیپ  دوخ  دـح  رد  نف  قـیقحت و  شناد و  دوـب و 

ام دنـشاب . هدیـسر  یمالـسا  یدیحوت  الاو و  تفرعم  هب  هک  تسا  یناسک  رظن  زا  ربتعمان  ینید و  ریغ  ینید و  دض  تفرعم  کی  یانبم  رب  یناسنا ، مولع  یاھ  هتـشر ماسقا 

نامدوخ رد  دیاب  ار  دیدج  یاھقفا  ندوشگ  ون و  یاھ  هار ندرک  زاب  یملع و  تفرـشیپ  تردـق  مینک . شالت  راک و  دـیاب  یبرجت  مولع  ی  هنیمز رد  مینک . راک  دـیاب  اھ  هنیمز نیا  رد 

، ینید دض  ینید و  ریغ  طیحم  رد  دوب  رارق  رگا  دید . ار  نیا  دوش  یم حوضوب  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  ام  هناتخبـشوخ  تسا . نیا  عقوت ، دشاب ؛ نیا  دیاب  ام  تمھ  میروایب ؛ دوجو  هب 

شـشوج کرحت و  لاس ، هاجنپ  زا  شیب  میدوب . هدـش  هتـشاد  هگن  بقع  هدـنام و  بقع یملع ، ظاحل  زا  ام  میدرک . یم تفرـشیپ  لقاال  یملع  ظاـحل  زا  دـنک ، تفرـشیپ  ملع 

تلم و دـنتفرگ . ام  تلم  زا  ار  رواب  دوب . یی  هدنـشک مس  لـثم  تلم  نیا  یارب  دـندروآ ، دوجو  هب  هک  یعناوم  دوب . لـیطعت  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  دوب ؛ دـنک  روشک  نیا  رد  یملع 

دنک رکف  هک  دـنکن  ادـیپ  ار  تعاجـش  نیا  تارج و  نیا  لاـجم و  نیا  یـسک  الـصا  هک  دـندرک  هتـسب  لد ناـنچ  نآ تساـھزرم ، نیا  نوریب  زا  هچنآرھ  هب  ار  اـم  یاـھزغم  ناـگبخن و 

داد و یروابدوخ  ام  هب  مالـسا  هتبلا  میتسھ . اھفرح  نآ  راتفرگ  یدودـح  ات  مھ  زونھ  اـم  درک . هئارا  یی  هیرظن اـھ ، هیرظن نآ  اـھفرح و  نآ  زا  ریغ  اـی  اـھفرح  نآ  فـالخرب  ناوت  یم

. تسا بوـخ  اـم  یاھدادعتـسا  تفر . شیپ  درک و  تیوـقت  ار  تارج  نیا  دـیاب  تسا ؛ تارج  نـیمھ  ی  هجیتـن مـینک ، یم هدـھاشم  زورما  هـچنآ  دیـشخب . تارج  اـم  هـب  بـالقنا 

یھدنامزاس اھ ، نیا نتفرگ  راک  هب  اھ ، نیا حیحـص  تیادھ  دوخ ، نامز  رد  اھدادعتـسا  بذج  ییاسانـش و  دندرک - هراشا  نایاقآ  هک  ییاھراک  نیمھ  رگا  دـنبوخ . ام  یاھناوج 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 6 
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رد میدرک ، داھنشیپ  ام  هک  یناگبخن  داینب  نیمھ  رگا  و  دراد ؛ دوجو  شا  هدارا اش هللا  نا  مھ  تسا و  یندش  ماجنا  مھ  هک  دریگب ، تروص  ناگبخن - ی  هنیمز رد  حیحص  یونعم 

. تفر میھاوخ  شیپ  تمس  نیا  هب  اش هللا  نا  دنا - هتشون مھ  یا  همانساسا دننک و  یم مھارف  دنراد  ار  شتامدقم  مدینش  هک  دوش - لیکشت  یروھمج  تسایر  داھن 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار تبثم  یاھ  هبنج ناشیا  هک  تسا  یھیدـب  دـنچرھ  تسا ؛ بوخ  رایـسب  اھ  نیا ی  همھ هتبلا  هک  دـندرک - نایب  یملع  لئاسم  ی  هنیمز رد  یقیفوت  رتکد  یاقآ  هک  یتاـقیفوت 

نوچ تسا ؛ هاگـشناد  ی  هلاـسم رد  ناـشیا  دوـخ  یملع  یا و  هفرح شیارگ  زا  یـشان  نآ ، زا  یمھم  شخب  مرادـن - یداریا  ملاحـشوخ و  نیمھ  زا  مھ  هدـنب  هک  دـننک ، ناـیب 

هب راک  نیا  هب  و  متـسھ ، اھ  هاگـشناد رد  یملع  راک  ی  هعـسوت قیمعت و  ملع و  دیلوت  لابند  نم  دـنتفگ  دـندمآ ، هک  مھ  لوا  زا  دنتـسھ و  یملع  صخـش  کی  اتعیبط  ناشیا 

اب میھاوخب  رگا  تسا . تامدقم  تسین ؛ مھ  جیاتن  اھ  نیا هتبلا  تشاد . هگن  دیاب  ار  جیاتن  نیا  تسا ؛ شجیاتن  زا  رادقم  کی  نیا  دمحلا   دـندرک . یگدیـسر  یا  هفرح تروص 

اھ نیا تسا ؛ لزنمرس  هب  ندیسر  ی  همدقم تکرح  و  تسا ، تکرح  ی  همدقم تسین ؛ فدھ  هک  شزیخ  هدمآ . دوجو  هب  یشزیخ  ام  رد  مینک ، ریبعت  یلوبق  لباق  ینیب  شوخ

. دوش لابند  تیدج  اب  دیاب  دراد و  مزال  راک  همھ 

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاـھزرم نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ملع ، ی  هنیمز رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  مدرک . حرطم  ار  یرازفا  مرن شبنج  ی  هلاـسم ریبـکریما  هاگـشناد  رد  راـب  لوا  شیپ ، لاـس  دـنچ 

هتکن نیا  یور  اھ  هاگـشناد نالوئـسم  دـیتاسا و  نانخـس  رد  هک  منیب  یم زورما  نم  دـش و  لابقتـسا  داھنـشیپ  نیا  زا  دـیایب . دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  شبنج و  کی  ملع ،

ثحب هتبلا  تسا ! یندرکدیلوت  رگم  ملع  هک  دندرک  یم هھبش  مھ  یی  هدع تسیچ ! فرح  نیا  یانعم  الصا  میناد  یمن ام  دنتفگ  یم اھ  یضعب یتدم  ات  هتبلا  دوش . یم هیکت 

یملع تفرعم  رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  تسا . مولعم  هک  دوصقم  دیراذگب ؛ ار  شمـسا  دیھاوخ  یم هچرھ  امـش  ملع ! دـیلوت  دـیا  هتفگ ارچ  دـنتفگ  یم دـندرک و  یم یوغل 

ورب نک ، یرایبآ  ورب  راکب ، ورب  دنراذگب . امش  تسد  رد  دنروایب  دنتشادن ، مزال  هک  ار  هویم  زا  رادقم  رھ  دننک و  ینیچ  هویم دنراکب و  نارگید  ات  دینک  زارد  ار  دوخ  تسد  دینیـشنن 

نیرفآ سای نانخـس  یی  هدـع هک  ما  هدینـش رانک  هشوگ و  زا  مھ  نآلا  میمھف ! یمن ام  دـنتفگ  یم یی  هدـع دوب . ام  فدـھ  نیا  زاـسب ؛ اـنب  دـنا ، هتخاـس نارگید  هک  ییاـنب  یور 

رد نیا  دـشاب ؛ ون  ایند  رد  زونھ  هک  مینکب  ییاھراک  میناوت  یم ایند  زورما  یملع  تفرعم  یاضف  رد  نوگانوگ و  یاھنادـیم  رد  ام  میناوت . یم هلب ، میناوت ؟ یم اـم  رگم  دـننز : یم

. تسا ریذپ  ناکما الماک  اھ  هنیمز ی  همھ

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، میورب شیپ  میا  هتـسناوت ام  تسین . هزادـنا  نآ  هب  هلـصاف  نیا  زورما  اما  دوب ؛ دایز  یلیخ  طاطحنا ، نارود  رد  هلـصاف  نیا  هتبلا  میراد . هلـصاف  یلیخ  یناھج  شناد  اب  زونھ  ام 

نیا شیاـنعم  تسین - یکـش  نیا  رد  میریگب و  داـی  دـیاب  هک  ار  نآ  میریگب - داـی  ار  نارگید  ملع  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  ملع ، دـیلوت  متفگ  نم  هکنیا  میراد . هلـصاف  زونھ  اـما 

میناوتب دیاب  ام  مینک ؛ ادیپ  تسد  یـشھج  یروانف  هب  دیاب  ام  تسا . یراوشد  راک  نیا  هتبلا  مینک ؛ حتف  ار  یدیدج  قافآ  مینک و  زاب  مینکـشب ، ار  شناد  زرم  طخ  ام  هک  تسا 

رد میدـمآ ؛ بوخ  یلیخ  میا ، هدـمآ زورما  ات  هک  یھار  رد  هتبلا  مینک . حرطم  ایند  یاھرازاب  رد  ار  یناریا  دـصرددص  عارتخا  میناوتب  دـیاب  ام  مییازفیب ؛ ایند  دوجوم  یاھ  یروانف رب 

یلیخ مناد  یم میناوخ ؛ یم میریگ و  یم فلتخم  یاھ  شخب زا  ار  نوگانوگ  یاـھرامآ  اـم  هک  تساـھلاس  متـسھ . انـشآ  اـھراک  اـب  یداـیز  دودـح  اـت  نم  تسین . یکـش  نیا 

ایند رد  دـعب  اھنرق  شلبق  لاس  رازھ  یعامتجا  ملاع  سانـش و  هراتـس کشزپ و  هک  یا  هعماج تسین . یفاک  یناریا  ی  هعماج یارب  اـھ  تفرـشیپ نیا  اـما  میا ؛ هدرک تفرـشیپ 

یدایز ی  هدافتـسا انیـس  نبا  شیپ  لاس  رازھ  تاقیقحت  زا  تسا  نکمم  یکـشزپ  یایند  هکنیااب  مھ  زورما  تسا . مک  وا  یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  تسا ، هدیـشخرد  ئلالتم و 

. دنک یم لیلجت  نیسحت و  دنک ، یم هاگن  تاقیقحت  نیا  هب  یتقو  اما  دنک - هدافتسا  ییاھ  هنیمز رد  اھ  نآ زا  دناوت  یم زورما  شناد  مھزاب  هک  تسا  نیا  ما  هدیقع هچرگا  دربن -

. تسا مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرشیپ نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  ناش  تسا . روط  نیمھ مھ  نارگید  یمزراوخ و  مایخ و  ریصن و  هجاوخ  یزار و  یایرکز  نب  دمحم  تاقیقحت 

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

، دوش یم حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  ای  دوش ، یم حرطم  یمومع  شبنج  کی  ناونع  هب ملع  دـیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  رگا  ای  دوش ، یم حرطم  یھاوختلادـع  تضھن  رگا 

زا یرایسب  هک  میناد  یم هتبلا  دراد . زاین  اھراعش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلوئسم  تھج  نیا  رد  هک  دننک  ساسحا  تلم  داحآ  ی  همھ نالوئـسم و  ی  همھ هک  تسا  نیا  یارب 

تلم و مھ  شیپ ، یاھلاس  یاھ  هبرجت اب  دـیاب  لاس  رھ  تسا . هتفرگ  تروص  مھ  یدایز  یاھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  ققحت  لماک  روط  هب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا 

. دنرادرب رتراوتسا  رت و  مکحم ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ  تمس  هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تیوقت ملع ، تیوقت  نامیا ، تیوقت  مدرک : ضرع  هک  تسا  یتسرھف  نیمھ  دـنک ، ظـفح  فلتخم  حوطـس  رد  نانمـشد  ی  هبناـج همھ مجاـھت  لـباقم  رد  ار  اـم  دـناوت  یم هچنآ 

، یعیبط مولع  هچ  یناسنا ، مولع  هچ  فلتخم - یاھ  هتشر رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتسا  ییافوکـش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ،

ار ناشدوخ  یایند  مھ  دـناوت  یم دـنک ؛ تیوقت  ار  تلم  کی  دـناوت  یم هک  تساھ  نیا مدرم ؛ نایم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت - مولع  نوگاـنوگ  عاونا  هچ 

. مینادب نآ  ماجنا  هب  دھعتم  ار  دوخ  مینک و  لابند  ار  اھ  نیا دیاب  ام  تنایص ؛ ظفح و  یارب  تسا  یا  هلیسو اھ  نیا دراد . هگن  ظوفحم  نانمشد  بیسآ  زا  ار  اھ  نآ مھ  دنک ، دابآ 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بالقنا لوا  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دندش . دنم  هقالع هلئـسم  نیا  هب  ام  یاھ  ناوج دـمآ و  دوجو  هب  روشک  رد  ییاضف  مدرک ؛ حرطم  ار  یھاوخ  تلادـع تضھن  هدـنب 

. تخیگنارب ار  اـھ  نآ تمھ  دروآ و  دوجو  هب  اـھ  ناوج رد  یا  هزاـت حور  دـش و  یعلطم  دـیدجت  نیا  اـما  تسا - تلادـع  ی  هیاـپ رب  بـالقنا  ارچ ، میتشادـن - یھاوخ  تلادـع تضھن 

ییاناد هبرجت و  بسک  حیحـص و  مظنم و  یـسایس  تیلاعف  ملع و  هب  دـسرب ، نامرآ  نیا  هب  هکنیا  یارب  تسا و  ناوج  نامرآ  اھ  نیا لاـثما  ملع و  دـیلوت  یرکفدازآ و  نینچمھ 

. دنک یم ادیپ  طابترا  مھ  یدنمشیدنا  هب  ییاناد  تسین ؛ نتخومآ  ملع  طقف  ییاناد ، دروایب . دوجو  هب  ار  ییاناد  دوخ  رد  دیاب  ناوج  دراد . جایتحا 

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

داھنـشیپ هھبـش و  رکف و  دـیآ  یم رفن  کی  تسا . یملع  یگدـنام  بقع ناربج  یارب  نوگانوگ  یاـھ  شلاـچ نادـیم  تسا ؛ ملع  دـیلوت  ییاـناد و  رکف و  نادـیم  اـھ ، نادـیم نیا 

راـنک ار  نآ  طـلغ  یاـھ  شخب طاـقن و  مینک و  لـیلحت  هیزجت و  میمھفب ، میـسانشب ، ار  نآ  میناوتب  دـیاب  مینک ، باـختنا  تسرد  میھاوـخب  رگا  دراذـگ ؛ یم ناـیم  رد  ار  یی  یرکف

ار شا  همھ درادن ، یتسرد  رصنع  مھ  رگا  میھد . هئارا  ار  نامدوخ  قولخم  میزیمایب و  مھ  رد  نامدوخ  تسرد  یاھ  شخب اب  میریگب و  ار  نآ  دراد ، یتسرد  شخب  رگا  و  مینزب ؛

. میزیرب یناد  هلابز یوت 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دوش هتـساوخ  دتفیب و  راک  یراجم  رد  تسیاب  ینعی  دوش ؛ یتایلمع  یتسیاب  هدـش ، حرطم  ای  هدـش  هتفرگ  ملع  تفرـشیپ  ی  هنیمز رد  نونکات  هک  ییاھوزرآ  ای  تامیمـصت 

رد هام  هس  ای  ود  فرظ  امـش  هک  دییوگب  دعب  دینک و  نیعم  نامز  دوش ؛ لوئـسم  یدھاز  رتکد  یاقآ  دیاب  دیراد ، راک  اھ  هاگـشناد اب  ملع  دیلوت  ی  هنیمز رد  امـش  رگا  دینک  ضرف 

ای دیرادرب ، دیاب  امـش  ای  الاح  دیرادرب ؛ ار  یدعب  مدـق  دیدنـسپ ، یم رگا  دـینک ؛ ضارتعا  دیدنـسپ ، یمن امـش  رگا  دـنھدب و  اروش  هب  شرازگ  ناشیا  دـیا . هدرک راک  هچ هنیمز  نیا 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 7 
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. دوش لمع  شور  نیمھ  هب  مھ  رگید  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  شرورپ و  شزومآ و  ای  داشرا  ترازو  ی  هنیمز رد  دنرادرب . دیاب  ناشیا 

یگنھرف  / ١٠/١٣/١٣٨۴ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اروش نیا  هک  دننک  کمک  یلام  ظاحل  زا  هک  منک  شرافـس  روھمج  سیئر یاقآ  هب  نم  دش  انب  تسامـش ، راک  اھاروش و  وزج  هک  ملع » دیلوت  یزادرپ و  هیرظن جیورت   » ی هراب رد 

یھاگ دشابن . وزرآ  نایب و  فرـص  دوش ؛ یتایلمع  مھ  دعب  دنکب و  هنیمز  نیا  رد  ار  راک  نیا  دناوتب  یرامقا  یاروش  نیا  ات  دینک ، رکف  اعقاو  دـینک ! کمک  اش هللا  نا  دوش . لابند 

! ردارب میوگ : یم اھ  نیا هب  نم  مینکب ؛ ار  راک  نآ  دیاب  ام  مینکب ، ار  راک  نیا  دیاب  ام  دنیوگ  یم ناشدوخ  تیلوئـسم  ی  هزوح ی  هراب رد  دنیآ و  یم ام  شیپ  نالوئـسم  زا  یـضعب 

؛ ینکب یھاوخ  یم راک  هچ  یدرک ، راک  هچ  ینک ، یم راک  هچ  ییوگب  دـیاب  امـش  دـینکب ؛ ار  راـک  نآ  دـیاب  دـینکب ، ار  راـک  نیا  دـیاب  هک  میوگب  امـش  هب  دـیاب  نم  ار  اھدـیاب   » نیا

ادیپ ققحت  دیاب  دینکب ؛ تسا ؛ مولعم  شدیاب  درادن ، دیاب  دھدب ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  دیاب  لوئـسم  کی  ناونع  هب  اروش  نیا  ات  مینیـشنب  ام  الاح  هکنیا  درادن . یی  هدیاف دیاب » »

. دنک

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا ناسنا  قوقح  یمالـسا و  میلاعت  نتم  رد  یرالاس  مدرم تسین ، برغ  ی  هدـش ضقن اـھراب  طولغم و  ی  هخـسن جاـتحم  رـشب ، قوقح  یرـالاس و  مدرم یارب  مالـسا  یاـیند 

یاھدادعتسا زا  دنامن و  درگاش  هشیمھ  ات  دنک  تمھ  دیاب  مالسا  یایند  یلو  تخومآ  دیاب  هکرھ ، اجرھ و  زا  نآ ، ناگدنراد  زا  ار  شناد  تسا . مالسا  نانخـس  نیرت  هتـسجرب

. دریگب کمک  ملع  دیلوت  راکتبا و  یروآون و  یارب  دوخ  تمھ  دوخ و 

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

. دینک قیقحت  دیزومایب و  رتشیب  دیناوت  یم هچرھ  هک  تسا  نیمھ  یناسنا ، مولع  ی  هتـشر رد  امـش و  هاگـشناد  رد  ما ، هتفگ هدنب  هک  ملع  دیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  نیمھ 

لباقم رد  اما  دینکن ؛ هدجـس  دنیوگ  یم ادخ  لباقم  رد  تساھ . نآ تب  یناسنا ، مولع  رد  یبرغ  یاھ  هشیدـنا یاھ  هدروآرف هک  دنتـسھ  یدـیتاسا  متفگ ، هک  روط  نامھ هتبلا 

نیا دزاـس ؛ یم تسا ، وا  دوخ  تب  نآ  اـب  بساـنتم  هک  یروط  ناـمھ ار  وا  یرکف  تخاـس  تفاـب و  یھدـب ، وا  تسد  ار  ناوج  یوجـشناد  دـننک ؛ یم هدجـس  یتحار  هب  اـھ  تب

هناتخبشوخ زورما  تسا . رضم  تسین ، عفان  شدوجو  دشاب ، دنمـشناد  مھ  هچرھ  داتـسا  نیا  مرادن . یداقتعا  چیھ  دارفا ، روط  نیا هب  هدنب  تسین . تسرد  درادن و  یـشزرا 

زا دنروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  ی  هصرع رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ریگارف و  یملع  تکرح  کی  دنناوت  یم هک  میراد  نامیااب  یاھ  هدرک لیصحت نموم و  ناوج  نادنمشناد  ام 

کی نھد  زا  هک  یفرح  نامھ  تسایـس ، تاطابترا و  مولع  داـصتقا ، هفـسلف ، رد  هک  یـسک  نآ  دـیوشن ؛ یتسرپ  تب نآ  راـچد  دیـشاب  بظاوم  دوشب . هدافتـسا  دـیاب  اـھ  نیا

لاس هاجنپ  لھچ ، ار  یبلطم  کی  میراد . مھ  دایز  ام  اھ  هنومن نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ  الاح  دـناد ؛ یم تجح  ار  نآ  هدـمآرد ، یبرغ  رکفتم 

، ون فرح  ناونع  هب  هتفای و  تسد  لبق  لاس  هاجنپ  نآ  فرح  هب  هزات  اقآ  نیا  دنا ؛ هتشون نآ  رب  دقن  ات  هد دندمآ  دعب  هتفگ و  برغ  رد  یسایس  ای  یعامتجا  فوسلیف  کی  شیپ ،

یداـصتقا تارظن  نیمھ  ساـسارب  ردـقچ  میراد . مھ  لـیبق  نیا  زا  دـھد ؛ یم شدوخ  طـیحم  درگاـش و  وجـشناد و  دروخ  هب  ار  نآ  هچ  هچ هب و  هب اـب  دروآ و  یم روشک  لـخاد  هب 

مھزاب هدـش ! هتـشون  ضقن  دراوم  اھ  نآ هیلع  اھ  یبرغ دوخ  فرط  زا  ردـقچ  دـنداد و  اھ  همانرب اھ  تلود اـھ و  تلم هب  یناـھج  یلاـم  یلوپ و  عماـجم  یناـھج و  کـناب  یبرغ ،

دیلقت یریگارف و  طقف  یانعم  هب  یملع  قیقحت  تسا . طلغ  نیا  دنسیون . یم ار  اھ  هخسن نامھ  انیع  دننک و  یم رارکت  انیع  دنیآ  یم ار  اھ  هیصوت نامھ  هک  میراد  ار  یناسک 

. تسامش راک  راک ، نیا  تسا . دیلقت  دض  قیقحت ، تسین ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھنیا  دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

هب مھ  منکیم ، ضرع  امش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  یهدننک  نیمات  نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

زاین دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و 

ار ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دیاب  تسا ؛ هدننک  دیلوت  هللالیبس  یف  دھاجم  تسا . داھج  کی  اھنیا  زا  مادک  رھ  تزع ، دیلوت  تصرف و  دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ،

؛) ١ « ) هیلع لیص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینموملاریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دیاب  ام  مینک . دیلوت 

رھ دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دشاب ، ملاع  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسک  رھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادـتقا  ملع  ینعی 

؛ مینک لابند  داھج  کی  ناونع  هب  نآ  لماک  یانعم  یهمھ  اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم 

. میوگیم اھھاگشناد  ناداتسا و  اھناوج ، هب  نم  ار  نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  ی  هرتسگ کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیسو ، ی  هرتسگ نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھ  نیا دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

. تسا داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  ی  هدننک نیمات نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

، راک دیلوت  ملع ، دیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و  هب  مھ  منک ، یم ضرع  امـش  هب  زورما  نم 

هدـننکدیلوت لیبس هللا  یف  دـھاجم  تسا . داھج  کی  اھ  نیا زا  مادـکرھ  تزع ، دـیلوت  تصرف و  دـیلوت  دـمآراک ، ناسنا  دـیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاک  الاک ، دـیلوت  راکتبا ، دـیلوت 

، ناطلـس ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینموملا  ریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دیاب  ام  مینک . دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛

هک یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسکرھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم 

یانعم ی  همھ اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دشاب ، ملاع 

دیاب ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگ . یم اھھاگـشناد  ناداتـسا و  اـھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینک ؛ لاـبند  داـھج  کـی  ناونع  هب  نآ  لـماک 

ام یارب  دشابن ، روشک  تفرشیپ  هعسوت و  ی  هیام هک  یتعنص  روشک . ی  هعـسوت هب  مینک  لصو  دیاب  ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دینک  لصو  دیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو 

ی هفیظو تسا ؛ نیگنـس  شرورپ  شزومآ و  ی  هفیظو تسا ؛ نیگنـس  اھھاگـشناد  ی  هفیظو تسین . عفان  درادن و  یا  هدیاف دوشن ، دیلوت  یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دیفم 

. تسا نیگنس  یشھوژپ  زکارم  یتاقیقحت و  زکارم 

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

رد ملع  دـیلوت  تضھن  دـیاب  ما : هدرک رارکت  نم  تسا  لاـس  دـنچ  یملع .» داـھج  - » تسا ییارگ  لوـصا یناـبم  وزج  نیا  منک - یم هیکت  نم  تسا . یملع  داـھج  مـجنپ ، لـصا 

ی هلئـسم نیمھ  اھ  نآ منیب  یم دـنیوگ ، یم ار  یبلاطم  دـننز و  یم فرح  اھ  نآ ابلاغ  هک  موش  یم هجاوم  اھناوج  اھوجـشناد و  اـب  یتقو  ملاحـشوخ ؛ نم  دـتفیب . هار  روشک 

اھ نیا ملاحـشوخ و  یلیخ  میوگ  یم نم  دـننک . یم حرطم  اـم  زا  عـقوت  ناوـنع  هب  ار  یملع  تاراـکتبا  تفرـشیپ و  زا  تلود  یناـبیتشپ  و  تعنـص ، ملع و  لاـصتا  ملع و  دـیلوت 

دیناوت یم امـش  تسھ  تقو  کی دینیبب ! میورب . گرزب  یاھراک  تمـس  هب  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  نکیل  هدش ؛ فرع  یھاگـشناد  ی  هعومجم نیب  رد  الاح  تسام و  یاھفرح 

هتخاس یامیپاوھ  ندیرخ  زا  رتھب  نیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نیا  دیزاسب ، روشک  لخاد  رد  نارگید  کمک  نودـب  ناتدوخ  دـنا ، هتخاس دـنا و  هدرک عارتخا  نارگید  هک  ار  ییامیپاوھ 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 8 
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رـشب یملع  تورث  رب  دیاب  ام  میراد ؛ مزال  ام  هک  هچنآ  تسا  نیا  دینک ؛ یم دـیلوت  ناتروشک  رد  امیپاوھ  حطـس  رد  یزیچ  کی  ناتدوخ  امـش  تسھ  تقو  کی اما  تسا ؛ هدـش 

دوجو تسا  نکمم  رگید  نادیم  ات  دـص  زورما  تخانـش . دـعب  تخانـش ، یمن ار  یژولونکتونان - اھ - نیرتزیر یروانف  تیرـشب  یزور  کی  دوش . یم دوش ؛ یمن دـنیوگن  مییازفیب .

کی نم  درک . مھارف  تمھ  اب  دوش  یم مھ  ار  تامدقم  نآ  اما  دراد ؛ تامدقم  هتبلا  تفر . ولج  ناوت  یم تخانش و  ار  اھ  نآ ناوت  یم اما  دسانش ؛ یمن رشب  هک  دشاب  هتشاد 

، لاس هاجنپ  رگید - لاس  هاجنپ  امـش  هک  منک  یم عقوت  روشک  یملع  ی  هعماج امـش  زا  ار  نیا  نم  تسین ؛ دایز  معقوت  نم  متفگ  هاگـشناد  لھا  اھناوج و  ی  هعومجم رد  زور 

راک تخـس  دیاب  نآلا  زا  دتفیب ، قافتا  نیا  میھاوخب  رگا  اما  دادعتـسااب ؟ تلم  کی  زا  تسا  یدایز  عقوت  نیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  رارق  ایند  یملع  یالاب  ی  هبتر رد  تسا - نرق  مین 

. تسا یملع  ناـگبخن  شرورپ  نداد و  نادـیم  تسا و  ندرکن  تشحو  هار  نیا  رد  دورو  زا  تسا ؛ ندـیزرون  تسخ  تسا ؛ ندرکن  تلفغ  تسا ؛ ندرکن  یلبنت  شطرـش  مینک .

یاھکون نآ  ایند و  یاھتفرشیپ  اب  نام  هلـصاف هناتخبـشوخ  مدروآ ، مسا  هک  ییاھـشخب  نیمھ  لثم  اھـشخب - نآ  رد  تسین ؛ دایز  نام  هلـصاف ایند  اب  ام  اھـشخب  زا  یـضعب  رد 

راک و ی  هنـشت اھناوج  نیا  داد . نادـیم  یتسیاب  تسا ؛ تلود  فیاظو  وزج  نیا  نیاربانب ، تسا . راک  کی  مھ  نیا  مینک ؛ فعاضم  ار  نامـشالت  میناوت  یم تسین - داـیز  تکرح 

داتسا طحق  روشک  نیا  رد  بالقنا ، لیاوا  ام  دوب  یزور  کی  میرادن . مک  مھ  بوخ  داتـسا  ام  دمحلا   دریگب . رارق  اھ  نیا رایتخا  رد  تاناکما  هکنیا  طرـش  هب  دنتـسھ ، ندیمھف 

. دنتسھ اوھ  بآ و  نیمھ  رد  ی  هدییور تلم و  نیا  دوخ  ناماد  ی  هتفای شرورپ نانآ  تیرثکا  زورما  تسا و  ناوارف  دیتاسا  دمحب هللا  هن ، زورما  اما  میتشاد ؛

یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

نیا نوماریپ  یاھثحب  زا  یـضعب  الاح  بوخ ، میدرک . لابند  میدرک و  حرطم  میتفگ ، ار  هیـضق  نیا  نیا ، زا  لبق  لاس  تفھ  شـش  زا  اـم  هک  تسا ، ملع  دـیلوت  تضھن  ی  هلئـسم

هب ام  ( ؟ تسا یندرک  فشک ایآ  تسا ؟ یندرکدیلوت  ملع  ایآ  تسیچ ؟ شیانعم  ملع  دـیلوت  الـصا  الاح  هک : تسا ، ندرک  لوغـشم  ار  دوخ  ندرک و  فلت  تقو  اتقیقح  هلئـسم ،

هتفگ ناشیا  دنھاوخب . رظن  وا  زا  ات  دنتفر  یرفن  کی  شیپ  دـندرک و  یم ثحب  امنیـس  ی  هلاسم هب  عجار  دـندرک - لقن  ام  یارب  شیپ  اھلاس  هتبلا  هک - میتفا  یم یعمج  نآ  دای 

، تسھ هچرھ  تسا ؛ یندرک  قیقحت تسا ، یندرکدیلوت  تسا ، یندرک  فشک الاح  مینک )! لح  ار  نیا  لوا  تسامنیس !؟ ای  تسامنیس  ای  تسامنیـس  ایآ  مینیبب  الاح  دوب :

نارگید زا  ار  شناد  نیا  دـیھاوخب  رگا  تسا ؛ شناد  یگدـنز ، لئاسم  اب  طبترم  ندـمت  یدام ، ندـمت  دـشر  هتفرـشیپ و  یاھیروانف  ی  هیاـپ مییوگ  یم اـم  تسا . مولعم  دوصقم 

دھاوخ یم وا  هک  یدح  رد  یرگید  زا  ار  یزیچ  کی  ناسنا  هک  دنک  یم قرف  دیورب . لخاد  رد  شناد  نیا  دیاب  دیسر . دیھاوخن  اج  چیھ  هب  دیشاب ، هدننک  فرصم ناتدوخ  دیریگب و 

ام دـنامب . درگاش  تلم  کی  دوش  یمن هک  هشیمھ  ما . هدرک ضرع  ررکم  نم  هک  روط  نامھ مینامن ؛ درگاش  هراومھ  هکنیا  ای  مینک ، یدرگاش  میریگب و  دای  دـھدب ، میلعت  ام  هب 

میتکرح و لوغـشم  زورما  اـما  میدوب ! لـبنت  رایـسب  درگاـش  مھ  تدـم  کـی  میا ؛ هدرک ادـیپ  لزنت  درگاـش  ی  هلحرم هب  ـالاح  میدوب ؛ داتـسا  تیندـم  ملع و  یاـیند  رد  یزور  کـی 

رد هتبلا  و  منک . یم ما و  هدرک دـیکات  نم  تسا ؛ هتفرـشیپ  یروانف  رھ  یملع و  کرحت  رھ  یرظن  ی  هیاپ تقیقح  رد  هک  هیاپ  مولع  ی  هنیمز رد  صوصخب  میورب ؛ شیپ  یتسیاـب 

نیا میـشاب . هتـشاد  هجوت  ندرک ، تکرح  تھج  نآ  رد  نتفرگ و  رظن  رد  ار  روشک  یاھزاین  ندرک و  یدربراک  لمع و  یوس  هب  دـیاب  شناد ، یریگ  تمـس نتفای و  هجوت  نیا  راـنک 

ملع و دیلوت  تضھن  تبحص  مینیب  یم مینک ، یم تکرـش  ییوجـشناد  یھاگـشناد و  عامتجا  رھ  رد  ام  هک  زورما  هناتخبـشوخ  هتبلا  داد . تیمھا  نیا  هب  دیاب  هک  مود  ی  هتکن

ادـیپ ققحت  هک  مینک  لابند  ار  نیا  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  ام  دـیاب  الاح  اما  تسا . هدـش  لیدـبت  یفرع  کـی  هب  ـالاح  نیا  دـننک ؛ یم رارکت  بوخ  یلیخ  ار  یرازفا  مرن تضھن 

. دریگب تروص  بولطم  روط  هب  دوخ  یدوخ هب یراذگ ، هیامرس ندرک و  تیریدم  نودب  هک  تسین  یزیچ  نیا  مینایورب ؛ دیاب  ار  ملع  دنک .

یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

تداـع روط  نیمھ دـنک و  یم رارکت  مدآ  هک  یداـبع  راـکذا  نیا  لـثم  دوش ؛ یمن هجوت  تسرد  نآ  هب  هدـش ، رارکت  داـیز  نوچ  ـالاح  هک  تسا ، تاـقیقحت  ی  هلئـسم دـعب  ی  هتکن

رخآ ات  دیاب  دنتفگ  لبق  زا  دنا . هتفرگ رظن  رد  تاقیقحت  ی  هجدوب یارب  ار  صلاخان  دیلوت  دصرد  هس  ات  مراھچ ، ی  همانرب رد  تسا ! رگید  یاج  ناسنا  نھذ  هک  یلاح  رد  دـنک ، یم

ی هجدوب تبحـص  دـیتاسا  عـمج  رد  اـجنیا و  رد  هک  لیاوا ٨۴ - اـی  دوب  رخآ ٨٣  اـی  مرظن  هب  مھ - هتـشذگ  لاـس  رد  دـسرب . دـصرد  هس  هب  تاـقیقحت  ی  هجدوب مراـھچ ، ی  هماـنرب

هب اریخا  اما  دیـسر ؛ دھاوخ  دصرد  مین  کی و  هب  مھ  لاسما  رخآ  ات  هدیـسر و  دصرد  کی  هب  هن ، متفگ  نم  هدـش ، دـصرد  نالف  تاقیقحت  هجدوب  تفگ  رفن  کی  دـش ، تاقیقحت 

ی همانرب نآ  الوا  دوش . یمن هکنیا  دنا ! هداد دصرد  مدص  جنپو لھچ دنا ؛ هدادن مھ  ار  مھد  شـش نامھ  ی  همھ ارھاظ  الاح  تسا ! هدش  دصرد  مھد  شـش هک  دـنداد  شرازگ  نم 

دیلوت ملع و  هب  عجار  همھ  نیا  تسا . روشک  ی  هدـنیآ تایح  نیا  یھگناو  تسا ؛ نوناق  زا  فلخت  همانرب ، زا  فلخت  دـنکب ؛ ادـیپ  ققحت  دـیاب  تسا ، نوناق  همانرب و  هلاـس ، جـنپ

ام الاح  بوخ ، دوش . یمن نیا  دوشب ؛ ییانتعا  یب دوشب ، مک  دوشن ، هداد  شتاراـبتعا  روشک ، تاـقیقحت  ی  هجدوب تقو  نآ  مینز ، یم فرح  لـئاسم  نیا  تاـقیقحت و  ملع و 

رد هک  میھاوخب  اـھ  نیا زا  و  میریگب ! ار  ریزو  ناـیاقآ  اـتود  نیمھ  ی  هقی دـیاب  دـننک . حرطم  تلود  رد  دـیوگ  یم مییوـگب ، روـھمج  سیئر یاـقآ  هب  رگا  میریگب ؟ ار  یـسک  هچ  ی  هقی

. تسین یکچوک  ی  هیضق تاقیقحت ، ی  هلئسم نیا  اتقیقح  ینعی  دننک ؛ لابند  ار  هلئسم  نیا  تلود 

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

رد یمومع  تساوخ  کی  هب  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  مدرک . تساوخرد  حرطم و  ار  یملع  ینکـشطخ  ملع و  تضھن  ملع و  دـیلوت  ی  هلئـسم نیا ، زا  لبق  لاـس  دـنچ  زا  هدـنب 

یملع فلتخم  یاھ  هنیمز رد  هک  ییاھتفرشیپ  اب  مھ  ام  دوش . یم رارکت  دیتاسا  اھوجـشناد و  نابز  زا  اھراب  مینیب  یم تسا . هدش  لیدبت  یملع  ییوجـشناد و  یاھطیحم 

اعقاو ینعی  هدماین ؛ مھ  شیاھ  یلیخ هریغ ؛ یا و  هتـسھ یژرنا  هب  طوبرم  لئاسم  لثم  هدـمآ ؛ تاغیلبت  رد  تسا و  راکـشآ  مھ  شیاھ  یلیخ بوخ ، هک  میا - هتـشاد یروانف  و 

نامھاگن متفگ ، هک  یروط  نیمھ و  مینک . یم راختفا  اھزیچ  نیا  هب  میراد - دایز  روشک  رد  ام  و  تسھ ، ندـش  لماک  ندـش و  رت  لماک تھج  رد  هک  تسا  یا  هراک همین یاھراک 

«. میناوت یم ام   » هکنیا ناونع  هب  تسا و  هناراودیما  هاگن 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

ینکـشراتخاس و هب  اـت  درک  تیریدـم  ار  نآ  اـھتنم  تشاذـگ ، زاـب  ار  لوـحت  یروآوـن و  یـشیدنادازآ و  هار  دـیاب  تسا . نیا  هب  رظاـن  میتـفگ ، اـم  هـک  یا  یـشیدنادازآ ی  هلئـسم

ترازو تلود و  تمس  هب  دور  یم اروف  اھھاگن  دنک ؟ تیریدم  دیاب  یسک  هچ  دراد . مزال  حیحص  تیریدم  راک ، نیا  دماجنین . یلم  تیوھ  یاھ  هیاپ ندز  مھ  رب  ینکـش و  هدولاش

ون و فرح  لابند  دشاب ! عمج  ناتساوح  ییوجشناد . لاعف  یاھ  هعومجم لاعف و  یوجشناد  لاعف ، دیتاسا  اب  تسامش ؛ دوخ  اب  تسا ؛ ناگبخن  اب  شتیریدم  هن ، مولع و ؛... 

توافت مھاب  اھ  نیا لیمکت ؛ میمرت و  تھج  رد  اـی  بیرخت  تھج  رد  دـنک ؛ یم تکرح  دراد  تھج  مادـک  رد  ون  فرح  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  اـما  دـینک ؛ تکرح  ون  فرح  ندرک  ادـیپ 

دوـخ راـک  راـک ، اـما  اـھ ؛ هنیمز نیا  رد  تسین  یکـش  میراد و  ییاھتیلوئـسم  هتبلا  میتـسھ ؛ لوئـسم  هک  هدـنب  لاـثما  اھامـش . دوـخ  ی  هدـھع هب  تسا  یا  هفیظو نیا  دراد .

داتـسا ای  دـیتسھ  ققحم  ای  دـیتسھ  وجـشناد  هک  امـش  یاج  هب  ار ، نوگاـنوگ  یاـھراک  رد  تعاجـش  لوحت و  تکرح  یـشیدنادازآ و  تضھن  هک  دـینکن  ناـمگ  تساـھامش .

شبنج یرازفا و  مرن تضھن  مینکب . تسا  بوخ  ار  راک  نیا  میوگب  میایب  هک  تسا  نیا  مشقن  نم  هن ، میھدب ؛ ماجنا  مییایب  هدـنب  ای  یتلود  نالوئـسم  تسا  نکمم  دـیتسھ ،

هملک کی هک  نم  هتخادـنا ؟ هار  ار  نیا  یـسک  هچ  تسا . هداتفا  هار  ییاـغوغ  کـی  زورما  درذـگ و  یم لاـس  هد  دودـح  نـآلا  میدرک ؛ حرطم  اـم  ار  ملع  دـیلوت  تضھن  یرازفا و  مرن

تیریدـم هاگـشناد ، هزوح و  هعماج و  یگنھرف  یرکف و  ناگبخن  ی  هفیظو تسا . لیبق  نیا  زا  لوحت  ام ؛ داتـسا  ام و  ناوج  ام ، ققحم  دـیدرک ؛ امـش  ار  راک  نیا  متفگن . رتشیب 

انعم ار  نآ  دـیاب  تسیچ ؟ تفرـشیپ  تفرـشیپ . یارب  تسیچ ؟ یارب  لوحت  نیا  بوخ ، دـش . یلوحت  رھ  میلـست  دـیاب  هن  درک ، بوکرـس  ار  تـالوحت  دـیاب  هن  تسا . لوـحت  نیا 

. مینک

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیما میراد و  لوبق  ار  نآ  هک  تسا  یتسرد  الماک  فرح  اھتکرـش ، یراصحنا  قوقح  یتلود و  تاراصحنا  اب  نآ  یفانت  لباقت و  قیقحت و  شرتسگ  هب  ملع  دـیلوت  زاین  ی  هلاـسم

لـصا ۴۴ و لـیذ  هب  هجوـت  لصا ۴۴ و  ریـسفت  نادـیم  رد  دورو  اـساسا  دوشب . زاـب  هرگ  نیا  دـش - غـالبا  هتـشذگ  لاـس  هک  لـصا ۴۴ - یاھتـسایس  یارجا  اـب  هک  تسا  نیا  اـم 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 9 
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دندرک نایب  نام  یمیدق تسود  هک  مھ  ینارگن  نیا  هتبلا  دوب . هتکن  نیمھ  هلمج  زا  هتکن و  دنچ  رطاخ  هب  مدش ، نادیم  نیا  دراو  هدنب  دوخ  دـش و  هنیمز  نیا  رد  هک  یمامتھا 

اـش نا  دوشب ، ارجا  مینک  یم لابند  ام  میتساوخ و  ام  میتفگ و  ام  هک  یزیچ  نآ  رگا  تسا . تسرد  مھ  دـماجنیب  نآ  لیبق  زا  رثاکت و  هب  تسا  نکمم  لصا ۴۴  طلغ  یارجا  هک 

هتبلا دش . دھاوخ  هنوگ  نیا یھلا  فطل  هب  اش هللا  نا  دریگب و  ماجنا  تسا  هدـش  هتفگ  هدـش و  ررقم  هک  هنوگ  نامھ دـیاب  داتفا . دـھاوخن  قافتا  طیرفت  نآ  هن  طارفا و  نآ  هن  هللا 

. منک یم لابند  ار  اھ  نآ اش هللا  نا  مدرک و  تشاددای  نم  هک  دندومرف  مھ  یتارکذت 

یلو مونـشب ، ار  دیتاسا  یاھفرح  هک  دوب  نیا  رتشیب  هسلج  نیا  زا  نم  ضرغ  درک . مھاوخ  تبحـص  رت  لصفم تشاد و  مھاوخ  اھوجـشناد  اب  یرادـید  امـش ، اب  رادـید  زا  دـعب 

. تسا مھم  هاتوک و  ی  هلاسم دنچ  منکب ، ضرع  مھاوخ  یم راصتخا  هب  هسلج  نیا  رد  نم  هک  هچنآ 

زورما تسا . یکتم  یھاگـشناد  ی  هعومجم امـش  هب  یدایز  نازیم  هب  مھ  ملع  و  تسا ؛ یتایح  عوضوم  کی  ام  روشک  یارب  ملع  عوضوم  زورما ، هک  تسا  نیا  هلئـسم  کی 

دوجوب فطع  ی  هطقن نیا  زا  ضراعتم  نیابتم و  ریـسم  ود  هاگـشناد ، تکرح  هنوگود  اب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یفطع  ی  هطقن کی  رد  روشک  هک  دـنکب  ساـسحا  دـیاب  هاگـشناد 

نینچ کی  رد  سپ  تفر ؛ میھاوخ  نآ  لباقم  ی  هطقن رگید و  تمـس  هب  مینک ، لمع  یرگید  ی  هنوگ هب  رگا  تفر ، میھاوخ  تمـس  کی  هب  مینک  لمع  روط  کی  رگا  دـمآ ؛ دـھاوخ 

دـنیوگ و یم روز  ناـشدوخ ، یدـنم  تردـق دانتـسا  اـکتا و  هـب  اھتردـق  رگید ، دـینیب  یم دـخرچ . یم تردـق  یور  یللملا  نـیب تابـسانم  زورما  مـیراد . رارق  یــساسح  ی  هـظحل

رب یئوگروز  اذـل  دـننک ؛ یم لوبق  یتـحار  هب  ار  اـھ  نآ یئوگروز  هک  تسا  نیا  مھ  نیئاـپ  تسد  طـسوتم و  یاـھتلود  زا  یلیخ  مرج  دـننز . یم فرح  لالدتـسا  یب قطنم و  یب

اب یتقو  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  یـسایس و  نوگانوگ  یایاضق  رد  هنایمرواخ ، ی  هلاـسم رد  یا ، هتـسھ ی  هیـضق نیمھ  رد  تسا . هدـش  یجئار  رما  تردـق ، ساـسا 

نیا تسین . یا  هراچ رگید  تسا ، روز  تردـق و  یاراد  اکیرما  نوچ  هک  تسا  عطاق  تجح  کی  نیا  ینعی  دـیوگ ! یم اکیرما  مینک ، راـک  هچ دـنیوگ : یم دوش ، یم تبحـص  اـھتلود 

ملع زا  یـشان  مھ  شا  یتاغیلبت یاھیئاناوت  تسا ، ملع  زا  یـشان  مھ  اکیرما  تورث  اذل  و  ملع ؛ هب  تسا  فقوتم  هدش - یللملا  نیب تاکرحت  ی  همھ روحم  زورما  هک  تردـق -

. تسا مھم  اھروشک  یارب  ردق  نیا ملع ، دناسر ؛ یم یرادتقا  کی  هب  ار  روشک  کی  هک  تسا  ملع  تسا . ملع  زا  یشان  مھ  شا  یسایس یللملا  نیب تیعقوم  تسا ،

، لاس هدزناپ  لاس ، هد  فرظ  رد  ام  هک  تسین  نیا  اعدـم  مینک . یط  میھاوخ  یمن لاس  تسیب  فرظ  رد  ار  نارگید  ی  هلاس تسیود ی  هدـش یط هار  کی  ام  هک  تسا  نشور 

، تسا هدرک  هدافتـسا  مھ  اھروشک  ی  هیقب نآ  زا  لبق  لاس  تسیود  لوصحم  زا  دنک و  یم یملع  شالت  دراد  تسا  لاس  تسیود  هک  یروشک  یملع  حطـس  هب  ار  نامدوخ 

تزع و لالقتـسا و  هار  نیمھ  دیاب  تلم  نیا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یا  هدنیآ دـیاب  ناریا  رگا  مینکب . فلت  ار  تقو  دـیابن  هک  تسا  نیا  اعدـم  هکلب  تسین ؛ رظن  دروم  نیا  میناسرب .

، یتادراو ملع  دنک . ادیپ  یقرت  روشک  نیا  رد  ملع  دنوشب و  ملاع  دـیاب  تلم . نیا  ندـش  ملاع  اب  رگم  درادـن  ناکما  نیا  دـھدب ، همادا  هدـش  دراو  نآ  رد  هک  ار  یگتـسباو  مدـع 

نیا رطاخ  هب  مدرک ، حرطم  ار  ملع  یاھزرم  نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ی  هلاـسم نم  هکنیا  دـشخب . یم رادـتقا  هک  تسا  از  نورد ملع  تسین ؛ هملک - یقیقح  یاـنعم  هب  ملع -

هنوگ نیا دیاب  هاگشناد  ناریدم  دیتاسا و  زورما  یرگید . شخب  رد  دنراد  یا  هدمع مھس  مھ  اھ  هاگـشناد یـشخب ، رد  دنراد  یمھـس  اھ  هزوح دیریگب . یدج  ار  نآ  دیاب  تسا و 

. دننک هاگن  هاگشناد  هب 

هب ییانتعا  یب وجشناد ، هب  ییانتعا  یب سرد ، هب  ییانتعا  یب یمامتھا و  یب زا  یشان  یتقو ، مک زا  یشان  یگلصوح ، یب زا  یشان  سالک ، کی  رد  هک  یـسیردت  هنوگرھ 

رد رارصا  اب  ار  شزرااب  یوق و  یمیدق  راد و  ناوختسا دیتاسا  یتسیاب  ام  هک  منک  یم دییات  نم  تسین . ام  روشک  زورما  هاگـشناد  ناش  بسانم  دریگب ، ماجنا  تعاس  تقو و 

رد دیابن  ام  دنوشب . دراو  دوشب و  هدافتـسا  مھ  هزیگنارپ  ناوج و  دیتاسا  زا  یتسیاب  هک  منک  یم ضرع  ادـکوم  نیا  رانک  رد  دـندرک - هراشا  ناتـسود  هک  مینک - ظفح  هاگـشناد 

یبوخ یاھ  هبتر دننارذگ ، یم ار  یلیمکت  یاھ  هرود هک  ییاھوجشناد  هناتخبشوخ  تسا . زاب  نیا  یارب  مھ  هار  زورما  میشاب . داتسا  الخ  داتسا و  دوبمک  راچد  یشخب  چیھ 

تسین نآرق  ی  هیآ یمیدق ، یاھ  لمعلاروتسد اھ و  همان شخب دننک . افیا  شقن  اھ  هاگشناد سیردت  رد  دنناوت  یم دنراد ، یبوخ  یاھدادعتـسا  دنراد و  ییالاب  یاھ  هبتر دنراد ،

ی هعلاطم داتسا ، کرحت  داتسا ، اب  وجشناد  لماعت  اب  دینک ؛ لیدبت  کرحترپ  نادیم  کی  هب  سیردت  ظاحل  زا  ار  هاگـشناد  دینک و  هاگن  اھ  تیعقوم هب  درک . ضوع  ار  نآ  دوشن  هک 

- هدش رت  ناسآ هتشذگ  زا  یلیخ  رگید ، یاھزیچ  تنرتنیا و  جاور  اب  هناتخبشوخ  زورما  هک  یملع - تایرـشن  یملع و  تاعالطا  یملع و  زکارم  هب  داتـسا  یـسرتسد  داتـسا ،

. تسا هتکن  کی  نیا  دینک . تیبرت  دیھدب و  دشر  ار  وجشناد  دینک ؛ لیدبت  راک  لاح  رد  هثحابم و  لاح  رد  امئاد  یمومع  سلجم  کی  هب  ار  هاگشناد 

نیققحم حوطس  رد  مھ  اھ  هاگـشناد دنداد ، باوج  یقیقحت  زکارم  میدرک - حرطم  ام  هک  یرازفا - مرن شبنج  ی  هلاسم ملع و  دیلوت  ثحب  ی  هراب رد  هک  تسا  نیا  رگید  ی  هتکن

زا هک  یلاح  رد  هدرکن ؛ ادـیپ  ققحت  هدـشن و  هتفرگ  یدـج  انعم  نیا  ناـناوج  نایوجـشناد و  حطـس  رد  اـھتنم  مدونـشخ ؛ اـتقیقح  هدـنب  تھج  نیا  زا  دـنداد و  باوج  دـیتاسا  و 

، دنوشب ییامنھار  داتسا  ی  هلیـسو هب رگا  یلیمکت ، یاھ  هرود نایوجـشناد  صوصخب  تسا . دیتاسا  راک  راک ، نیا  درک . هدافتـسا  دیاب  یلیخ  ناوج ، یورین  ناوج و  دادعتـسا 

یملع یریگ  تسد دـنک و  یم ییاـمنھار  ار  یدرگاـش  داتـسا ، یھاـگ  دـنراذگب . رـس  تشپ  یدراوم  رد  ار  ناـشدوخ  دـیتاسا  ناـمھ  یملع ، یروآوـن  رد  اـتقیقح  دـنناوت  یم

. دیشخب ققحت  یتسیاب  ار  نیا  تسا . هداتفا  قافتا  دایز  دراوم  لیبق  نیا  زا  دور ؛ یم رتولج  داتسا  دوخ  زا  داتسا ، یریگ  تسد اب  درگاش  نآ  دنک و  یم

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

کمک دـیاب  یروانف  یقیقحت و  یاھ  هژورپ یملع ، یاھ  هژورپ هب  مھ  دوشب ؛ کمک  یقیقحت  یملع و  زکارم  هب  دـیاب  مھ  میراک ؛ لوا  رد  زونھ  نکل  هدـش ، عورـش  نامتکرح  ام 

یاـضف یئوجـشناد و  طـیحم  رد  دـنامن ؛ مھ  قـقحم  داتـسا و  صوـصخم  دـیاب  دـنک . ادـیپ  شرتـسگ  اـج  همھ  شھوژپ  قـیقحت و  ملع و  هب  لـیم  نـیا  یتسیاـب  مـھ  دوـشب ؛

انمت و شھاوخ و  هیـصوت و  اـب  ریبدـت و  هب  دراد  جاـیتحا  هک  تسا  یراـک  نیا  هک  دـنک  ادـیپ  ملع  دـیلوت  یزومآ و  ملع هب  لـیم  وجـشناد  ینعی  دـنک ؛ ادـیپ  شرتسگ  یئوجـشناد 

هچ ناـمرد ، تشادـھب و  ترازو  موـلع و  ترازو  هچ  شرورپ ، شزوـمآ و  ترازو  هـچ  اـم ؛ روـشک  یـشزومآ  یاھـشخب  نالوئـسم  دـش . دـھاوخن  اـھ ، نـیا روتـسد و  شراـفس و 

نیا اعقاو  دـشاب . یبلط  ملع طیحم  یھاگـشناد ، طیحم  هک  دـننکب  یراک  اھ  نآ دـنراد . تیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  دـنا ، یگنھرف یزیر  هماـنرب لـئاسم  هب  طوبرم  هک  یئاھـشخب 

تکرح نیا  دراد . مزال  تکرح  نیا ، دروایب . رد  یکچوک  راک  کی  یارب  الثم  یمـسا  الاح  ای  دریگب ، یکردـم  دـھاوخب  هک  دـشابن  نیا  هلئـسم  طقف  دوشب و  ملاـع  دـھاوخب  ناوج 

امتح هنیمز  نیا  رد  ناشنابطاخم ، نھذ  یور  رب  دنـشاب  راذگرثا  دنناوت  یم هک  دنراد  یھاگیاج  هک  یناسک  کمک  لوئـسم و  یاھ  هاگتـسد تلود و  کمک  دنک . ادیپ  همادا  دیاب 

. تسا مزال 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، مینکب یتاقیقحت  کی  تسا  نکمم  ام  مراد . هیکت  شیور  نم  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  دـنتفگ - اھناوج  زا  یـضعب  اقافتا  هک  تاعارتخا - تاقیقحت و  ندرک  یدربراـک  ی  هلئـسم

تورث هب  دناوتن  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یـشقن  روشک  ی  هعـسوت دشر و  تھج  رد  روشک ، عضو  رد  نیا  اما  دـسرب ؛ ام  ققحم  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  یتاغیلبت  ی  هژورپ کی  رد 

رد زاب  هک  تسھ - نیا  رانک  رد  یا  هتکن کی  تقو  نآ  دراد . مزال  یزیر  همانرب دراد ، مزال  شالت  نیا ، مینک . لیدـبت  یلم  تورث  هب  میناوتب  ار  ناـمملع  دـیاب  اـم  دوش . لیدـبت  یلم 

دیلوت طخ  کی  ات  تسا ، هدـش  عطق  هریجنز  نیا  زا  یئاھاج  کی  یھاگ  هک  مینک ، لیمکت  ار  یروانف  ملع و  ی  هریجنز دـیاب  ام  هک  دریگ - یم رارق  یملع  عماـج  ی  هشقن ناـمھ 

. دسرب شدوخ  فادھا  هب  تاھج  ی  همھ زا  دناوتب  ملع  دوشب و  تسرد  یعقاو 

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نمجنا ار : نیا  متسناد  یمن هدنب  تسا . بلاج  یلیخ  یصصخت . یملع  نمجنا  تسھ ؛ هزوح  رد  یـصصخت  نمجنا  ات  هدزاود  نایاقآ ، تانایب  زا  مدرک  ادیپ  عالطا  بشما  نم 

، دوبن تیریدـم  رگا  تسا . تیریدـم  راک  نیا  میتسناد . یم ار  شیاھ  یـضعب هتبلا  خـیرات . یملع  نمجنا  لاجر ، یملع  نمجنا  یـسانش ، ناور یملع  نمجنا  داصتقا ، یملع 

الوا میراد . یـصقاون  ام  درک . افتکا  دـیابن  اـقلطم  هتفرگ ، ماـجنا  هزوح  رد  یھدـنامزاس  یھد و  تالیکـشت ی  هنیمز رد  نونکاـت  هک  هچنآ  هب  نکیل  دـمآ ، یمن شیپ  یزیچ  نینچ 

لحارم لوا و  لحارم  رد  راک  نیرت  مھم دھدب . تیمھا  یلیخ  یراذگ  تسایس ی  هلئسم هب  دیاب  هن -؟ ای  اجنیا  دنراد  فیرشت  یلاع  یاروش  نایاقآ  مناد  یمن هک  یلاع - یاروش 

بوخ دنک ، تفرـشیپ  دوشب و  دـیلوت  ملع  میھاوخ  یم میئوگ  یمن رگم  ام  دراد . ینوگانوگ  داعبا  یراذـگ  تسایـس نیا  هیملع . یاھ  هزوح رد  تسا  یراذـگ  تسایـس یلوصا ،

؟ تسیچ یوس  هب  تفرـشیپ  نیا  یوس  تمـس و  هچ ؟ ینعی  دـنک  تفرـشیپ  تسیچ ؟ الثم  لوصا  ملع  تفرـشیپ  یاـنعم  تسیچ ؟ هقف  ملع  تفرـشیپ  یاـنعم  ملع ؟ مادـک 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 10 
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زادنا مشچ یراذگ . تسایـس دیوگ ؛ یم خـساپ  اھلاوس  نیا  هب  دوش ، یم هداھن  یلاع  یاروش  زکرم  رد  هک  یئاھتـسایس  دراد . مزال  خـساپ  هک  تسا  یئاھلاوس  همھ  اھ  نیا

هلاس هد هلاس ، تسیب زادنا  مشچ کی  دیئایب  دش ، نیودـت  هلاس  تسیب زادـنا  مشچ روشک  لئاسم  رد  هک  روطنامھ  دوش . میـسرت  دـیاب  هیملع  هزوح  ی  هدـنیآ یارب  ینـشور 

. تسا هیملع  ی  هزوح یلاع  یاروش  راک  نیا  دیھدب . لیکشت  هزوح  یارب 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

نیا دینیب ، یم زورما  امـش  هک  ار  یناشوج  دادعتـسا  نیا  دنتـشاد . هگن  فقوتم  ار  ناریا  تلم  لاس  هاجنپ  دـص و  دودـح  اعقاو  تفگ  ناوتب  دـیاش  دوشب ، هبـساحم  تسرد  رگا 

رئاج دبتسم و  یاھتموکح  تیمکاح  رطاخ  هب  مھ  شا  هدمع هدنام ؛ فقوتم  فلتخم  لیالد  هب  اھ  نیا دنا . هتشاد ار  دادعتسا  نیا  یناریا  یاھلسن  هشیمھ  تسین ؛ زورما  لام 

زا دادعتـسا  کـی  ناریا ، تلم  دادعتـسا  نکیل  دراد . دوجو  یگدـنام  بقع نیا  هدوـب . داـسف - یگتـسباو و  ندـش  هفاـضا  هب  رخآ ، ی  هھرب نیا  رد  صوـصخب  و  اـھنامز - ی  همھ رد 

اھیھاوگ دوش . یم سکعنم  انعم  نیا  دراد  مھ  ناھج  حطس  رد  جیردتب  الاح  مینک ؛ یم اعدا  ار  نیا  ام  هک  دندرک  لایخ  اھیـضعب  میا . هتفگ اھراب  ام  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  طسوتم 

زا یـضعب  زا  صوصخب  دنـسیون و  یم یئاکیرمآ  تـالجم  یوت  دوش . یم رارکت  دراد  ینوگاـنوگ  یاـھاج  رد  ررکم  یناریا ، داـیز  رایـسب  شوھ  هب  تبـسن  یناـھج  یاھقیدـصت  و 

یاھھاگـشناد اھ  نیا ناھفـصا - رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  دـنروآ - یم مسا  اھ  نآ هک  یھاگـشناد  نآ  تسا ؛ هناضرغم  اـھ  ندروآ مسا نیا  هتبلا  دـنروآ . یم مسا  اـم  یاھھاگـشناد 

زا داتسا ، مھ  وجشناد و  مھ  تیریدم . هتبلا  داتسا و  وجشناد و  تسا : یناسنا  یورین  ی  هیاپ رب  هاگشناد  نوچ  تسا ؛ هناضرغم  اھ  نآ ندروآ  مان  اما  تسین ؛ یکش  دنرترب ،

ناـیامن یگتـسجرب  نیمھ  دریگب ، تروص  یـشالت  هک  یئاـجرھ  رد  تسین . یـصاخ  هاگـشناد  صوـصخم  دراد و  تیموـمع  نیا  نیارباـنب ، دنتـسھ ؛ یناریا  یاھلـسن  نیمھ 

رد یناسنا  رتالاب  طسوتم  زا  دادعتـسا  شوھ و  ینعی  میرادروخرب ؛ یناسنا  یالاب  رایـسب  ناکما  نیا  زا  ام  نیاربانب  دننک . یم فارتعا  نآ  هب  یدراوم  رد  اھ  نآ هک  دش  دـھاوخ 

. ناریا

ابیرقت نیمھ  هتـشاد . یدایز  رایـسب  یاھدرواتـسد  هدرک ، تکرح  روشک  رد  ملع  ناوراک  نیا  دیداتفا و  هار  امـش  هک  یئاھلاس  نیا  دنک . ناربج  ار  یگدنام  بقع دـناوت  یم نیا 

یلیخ ام  زورما  ات  هدش ، عورـش  روشک  رد  یرورپ  هبخن ی  هلئـسم یرازفا و  مرن تضھن  ملع و  دـیلوت  تضھن  نتفر و  ملع  لابند  یئارگ و  ملع رکفت  نیا  هک  ریخا  لاس  هدزاود  هد 

. تسا منتغم  اھتفرشیپ  نیا  میا . هدرک تفرشیپ 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ترورـض یملع ، تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  یکی  میراد . ضرفشیپ  دـنچ  ام  دوشب . هظحالم  یتسیاب  اھـضرفشیپ  نیا  اب  مینکیم ، ضرع  هک  هچ  رھ  ام  هک  تسا  نیا  هتکن  کـی 

. تسا مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  مینکیم ، ضرع  دعب  ار  مولع  یدنبهبتر  هتبلا  تسا ؛ فلتخم  مولع  رد  روشک  یتایح 

تسا نیا  کشالب  نآ  زا  یشخب  دش -  دھاوخ  لصاح  یملع  رتهتفرشیپ  زکارم  اھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ضرفشیپ 

نیا رگا  هتبلا  میدـنبب . برغ  وـیتوموکول  هب  ار  ناـمدوخ  نگاو  ملع ، یهلئـسم  رد  اـم  دـیابن  تسا . رگید  یهلئـسم  کـی  مـلع  دـیلوت  تـسا ، هلئـسم  کـی  مـلع  یریگارف  اـما  - 

نینچ نیا  یعطق  یهمزال  یونعم ، ندوب  تسد  ریز  راکتبا ، نتـشادن  یورهلابند ، نکیل  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  یئاھتفرـشیپ  کی  دوشب ، داجیا  یگتـسباو 

(١ .) تسین زیاج  نیا  و  تسا ؛ یایورشیپ 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  هک  مینک ، یم ضرع  دـعب  ار  مولع  یدـنب  هبتر هتبلا  تسا ؛ فلتخم  مولع  رد  روشک  یتاـیح  ترورـض  یملع ، تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  یکی  میراد . ضرف  شیپ دـنچ  اـم 

. تسا مھم  یاھراک 

- تسا نیا  کشالب  نآ  زا  یشخب  دش - دھاوخ  لصاح  یملع  رت  هتفرشیپ زکارم  اھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ضرف  شیپ

یگتسباو نیا  رگا  هتبلا  میدنبب . برغ  ویتوموکول  هب  ار  نامدوخ  نگاو  ملع ، ی  هلئسم رد  ام  دیابن  تسا . رگید  ی  هلئسم کی  ملع  دیلوت  تسا ، هلئسم  کی  ملع  یریگارف  اما 

یا یورشیپ نینچ  نیا  یعطق  ی  همزال یونعم ، ندوب  تسدریز  راکتبا ، نتشادن  یور ، هلابند نکیل  تسین ؛ یکش  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  یئاھ  تفرشیپ کی  دوشب ، داجیا 

. تسین زیاج  نیا  و  تسا ؛

نتفر یدعب و  ماگ  نتشادرب  یارب  دنک  یم هدامآ  ار  وا  دورب ، الاب  ملع  جرادم  رد  ناسنا  هک  اھ  هلپ زا  یا  هلپ رھ  میناشوجب . ار  نآ  مینک و  دیلوت  نامدوخ  ار  ملع  دیاب  ام  نیاربانب ،

. میشاب هتشاد  میھدب و  همادا  نامدوخ  یگنھرف  ثاریم  رئاخذ  یرکف و  عبانم  زا  ی  هدافتسا اب  نامدوخ ، نورد  رد  نامدوخ ، زا  ام  یتسیاب  ار  تکرح  نیا  رتالاب . ی  هلپ کی  هب 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

تلاـح کـی  هدـش ، حرطم  اـھ  هاگـشناد رد  قیقحت  هب  ماـمتھا  دوخ ، هب  تشگزاـب  یرازفا ، مرن تضھن  ملع ، دـیلوت  تضھن  ملع و  دـیلوت  ی  هلئـسم هک  ریخا  یاـھ  لاـس نیا  رد 

یاھ شناد ی  هنیمز رد  دینک ، یم هدھاشم  دیراد  ار  شیاھ  هنومن هک  یروانف  یملع و  یاھراک  یملع و  لئاسم  زا  یـشخب  رد  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  تکرح  نیا  رد  یـشھج 

هتـشذگ رد  هک  تسا  هتفرگ  ماجنا  ام  یاھ  هاگـشناد رد  یمھم  یاھراک  اھ  نیا ریغ  وناـن و  ی  هنیمز رد  یا ، هتـسھ لـئاسم  ی  هنیمز رد  ون ، یاـھ  شناد ی  هنیمز رد  یکـشزپ ،

هچنآ هدش . ادیپ  زورما  اما  دـننک ؛ ادـیپ  ار  شھج  نیا  دـننک و  ادـیپ  تسد  طاقن  نیا  هب  دـنناوتب  ام  ناوج  ام ، یوجـشناد  ام ، داتـسا  ام ، ققحم  میناوتب ؛ ام  هک  دـش  یمن روصت 

مھ دـعب  الاح  نم  هک  دراد - تیمھا  هک  هچنآ  میتسھ . نمزم  یگدـنام  بقع راچد  یملع  لـئاسم  ی  هنیمز رد  اـم  دـنک . ادـیپ  همادا  دـیاب  شھج  نیا  هک  تسا  نیا  تسا  مھم 

زیاـج چـیھ  میھدـب ؛ همادا  اـھ  لاـس دراد ، دوجو  اـم  یملع  تکرح  رد  هک  ار  یباتـش  نیا  تعرـس و  نیا  دـیاب  اـم  تسا . عیرـس  تکرح  ی  همادا ی  هلئـسم درک - مھاوخ  ضرع 

میمھف یم ار  نیا  میناد ، یم ار  نیا  تسا ؛ یھجوت  لباق  دایز و  یگدنام  بقع یملع ، ظاحل  زا  ی  هتفرـشیپ یایند  زا  ام  یگدنام  بقع اریز  مینک ؛ فقوت  یکدـنا  ام  هک  تسین 

یالاب شوھ  یاراد  هک  تسا  یتلم  ام  تلم  تسا . مقح  ـالاح  دـیوگب  هک  تسین  طـسوتم  ریز  شوھ  یاراد  تلم  کـی  اـم  تلم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میرب . یم جـنر  وا  زا  و 

خیرات ام و  یملع  ی  هقباس دوش . یم هدھاشم  مھ  شراثآ  دنیوگ ، یم دـننک ، یم رکذ  اھ  یلیخ دـنیوگ . یم همھ  هدـش ؛ تباث  هک  تسا  یفرح  نیا  تسا ؛ یناھج  طسوتم 

دنا هدرک لیمحت  وا  رب  هک  یرقف  یگدـنام و  بقع نیا  راچد  یملع  ظاحل  زا  نیمز ، ی  هرک زا  ساسح  ی  هطقن نیا  رد  مھ  نآ  تلم ، نیا  دـنک . یم دـییات  ار  نیمھ  مھ  ام  یملع 

رکـش ار  ادـخ  میتسھ و  رقف  نیا  راچد  اـم  هک  دـش  میھفت  اـم  هب  درک ؛ زاـب  یگداـتفا  بقع نیا  هب  ار  اـم  مشچ  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ  اـم  تسا . لـمحت  لـباق  ریغ  دـشاب ،

نیا دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  نیارباـنب ، مینک . فرطرب  ار  یگدـنام  بقع نیا  میناوت  یم هک  دـمآ  دوجو  هب  اـم  ی  هعومجم رد  دـیما  نیا  قوـش ، نیا  تمھ ، نیا  هک  مینک  یم

. دنک ادیپ  همادا  اھ  لاس دیاب  دراد ، دوجو  هک  یشھج 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

رد هک  یئاھ  یراتفرگ زا  یرایسب  لثم  تسا . رگید  فارحنا  کی  مھ  نیا  ندرک ؛ یئانتعا  یب نآ  هب  ندرک و  تلفغ  یگدنز  بھاوم  تایح و  بھاوم  زا  ینعی  ندرک  تلفغ  ایند  زا 

رارق ملاع  نیا  رد  لاعتم  یادـخ  هک  یئاھدادعتـسا  تایح و  ملاع  بھاوم  هب  یھجوت  یب و  ینید ، یورخا و  لئاسم  هب  لابقا  هداـتفا : قاـفتا  هتـشذگ  رد  ناراد  نید ی  هعومجم

ینعی هچ ؟ ینعی  یدابآ  نیمز . یدابآ  هب  تسا  هدرک  رومام  ار  امـش  ادـخ  اھیف ؛» مکرمعتـسا  ضرـالا و  نم  مکاـشنا  یذـلا  وھ  . » تساـھ فارحنا زا  یکی  مھ  نیا  تسا ؛ هداد 

نیا ندرب . ولج  هب  هلیسو  نیا  هب  ار  ناسنا  نداد و  رارق  ناسنا  ی  هدافتسا ضرعم  رد  ار  اھ  نآ ندرک ، فشک  یکی  یکی ار  دراد  دوجو  هدام  ملاع  رد  هک  ینایاپ  یب یاھدادعتسا 

. تسا نیا  هب  رظان  میئوگ ، یم ام  هک  یلئاسم  نیا  ملع و  دیلوت  ملع و  ی  هلئسم

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 11 
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زا روـبع  موزل  ملع و  دـیلوت  اھھاگـشناد  رد  منیب  یم نم  هناتخبـشوخ  تسا . ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم دـنک ، یم ادـیپ  طاـبترا  امـش  هب  تدـش  هب  هک  مـھ  رگید  ی  هلئـسم کـی 

رد نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنـشیپ  نیا  دینک . یئارجا  دیاب  تسا . شخبدیون  هدننکدنـسرخ و  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدـش . لیدـبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم 

. تسا شزرااب  رایـسب  نیا  تسا . ملع  دـیلوت  ی  هلئـسم نیمھ  تھج  رد  همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپ و  هبخن زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاھ  هنیمز

دشاب رتشیب  نام  تعرس هچرھ  دراد ، ام  روشک  هک  هتشذگ  یاھ  یگدنام بقع هب  هجوت  اب  اما  تسا ؛ بوخ  ام  تفرشیپ  تعرـس  زورما  میبقع . ام  درک . لابند  دیاب  ار  هار  نیا 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  ی  همھ رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش  زا  مینک ؛ هدافتسا  رب  نایم یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دیاب  ام  تسین . یدایز  مھزاب 

یداصتقا و لئاسم  باـب  رد  هک  یناـنچمھ  دـشاب . هتـشاد  دوجو  نزاوت  لداـعت و  نآ  رد  ینعی  دـشاب ؛ تادراو  تارداـص و  ی  هطبار دـیاب  ملع  ی  هنیمز رد  اـھروشک  نیب  ی  هطبار

، دینک دراو  ار  ملع  دشاب . روج  نیمھ دیاب  مھ  ملع  ی  هنیمز رد  دنک ، یم نبغ  ساسحا  دوش و  یم یفنم  شزارت  دش ، شتارداص  زا  رتشیب  شتادراو  یروشک  رگا  یناگرزاب ،

نیا دیـشاب ، نارگید  ملع  ناوخ  راوخ  هزیر امئاد  امـش  رگا  الا  و  دشاب . هفرطود  نایرج  دیاب  دینک . رداص  رتشیب - ای  دینک - یم دراو  هک  هزادنا  نامھ  هب  لقا  دـح  اما  درادـن ؛ یبیع 

یفنم مھ  اجنیا  رد  امـش  یناگرزاب  زارت  دیـشاب  بظاوم  دیھدب . نارگید  هب  دینک و  دـیلوت  مھ  امـش  اما  دـیریگبارف ؛ نارگید  زا  دـینک ، بلط  دـیریگب ، ار  ملع  تسین . تفرـشیپ 

تدـش تعرـس و  اب  یتسیاب  اھراک  نیا  اما  هدـش ؛ یبوخ  یاھراک  بالقنا  لوا  زا  هدوب . یفنم  زارت  ام  زارت  اـیند ، رد  ملع  یئافوکـش  نرق  ود  یکی  نیا  رد  هنافـساتم  دـشابن .

. دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

تـضھن میتفگ  ام  هک  یزیچ  نیمھ  ددرونرد - ار  ملع  یاـھزرم  دـنک  یعـس  وا  ققحم  ملاـع  وا ، رگـشھوژپ  وا ، یوجـشناد  ناوج  هک  تسا  نیا  هب  ملع  ی  هصرع رد  یلم  تزع 

، دـندوبن رت  بقع رگا  ام  زا  دادعتـسا  طسوتم  ظاحل  زا  هک  دـندوب  یئاھ  ناسنا دـندناسر ، هطقن  نیا  هب  ار  شناد  هک  یناسک  نآ  دـنک . دـیلوت  ار  ملع  و  ملع - دـیلوت  یرازفا و  مرن

مھـس ایند  یملع  یانب  رد  مینک و  فشک  میروایب ، دوجو  هب  میزاسب ، ار  ملع  میناوتب  دـیاب  مھ  زورما  میراد و  خـیرات  رد  یملع  ناـشخرد  ی  هقباـس اـھنرق  اـم  دـندوبن . رتولج 

. تزع دوش  یم نیا  میشاب ؛ هتشاد  یا  هدمع

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

یاھـشرازگ نوچ  منادـب ؛ مھ  رتشیب  رادـقم  کی  نم  دـیاش  ار  اھتفرـشیپ  هتفرگ . ماجنا  یدـیدج  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  تاـعارتخا  یرادـقم  ـالاح  هک  دـش ؛ تاـعارتخا  تبحص 

رد طقف  هک  تسا  یبلاطم  اھ  نیا الاح  تسین . هدننک  یضار ملع  تفرشیپ  رادقم  نیا  متـسین و  یـضار  هدنب  اتقیقح  اما  دسر ؛ یم یلیخ  ام  هب  فلتخم  یاھاج  زا  نوگانوگ 

و دشابن ، رـصقم  مھ  سک  چیھ تسا  نکمم  هن ، میدرکن ؛ میتسناوت و  یم ام  هکنیا  هن  میتسین ، یـضار  تفرـشیپ  رادقم  نیا  زا  میئوگ  یم یتقو  تفگ . دوش  یم اھعمج  نیا 

ییاجنآ ات  میراد  هلصاف  یلیخ  زونھ  ام  تسین ؛ هدننکدونشخ  اعقاو  هدنب  یارب  تیعقاو  نیمھ  اما  دشاب ، نیمھ  مھ  بلطم  عقاو  تسا  نکمم  هدش . یمن مھ  نیا  زا  رتشیب 

الاح میـسرب - ایند  یملع  لوا  یاھفیدر  هب  یتسیاب  لاس  تسیب  اـی  لاـس  هد  فرظ  رد  اـمتح  هک  منک  یمن ضرع  هدـنب  مرادـن . مھ  یداـیز  عقوت  نم  میـسرب . نآ  هب  دـیاب  هک 

کی ملع  تسا . نیا  شیاـنعم  ملع  دـیلوت  دوشب . جراـخ  اـقلطم  یملع  تراـسا  زا  روشک  لاـس  هاـجنپ  فرظ  رد  ول  و  دـشاب ؛ نیا  اـم  فدـھ  دـیاب  نکیل  لوا - فیدر  میوـگ  یمن

هب میھدب ، طسب  شرتسگ و  ار  شناد  هک  میسرب  اجنآ  هب  ام  هرخالاب  دیاب  یلو  تسا ؛ دنمزاین  تامدقم  یلیخ  هب  دشاب ؛ رگید  یاھدیلوت  لثم  شدیلوت  هک  تسین  یلوصحم 

هک دراد  دوجو  اعطق  اھشناد  یرایسب  میراد ؛ زورما  ام  هک  تسین  یئاھ  شناد نیمھ  طقف  رشب  یارب  نکمم  یاھشناد  مینک . ادیپ  ار  یدیدج  یاھشناد  میسرب ، شناد  یافرژ 

اھ نیا زا  شیپ ، لاس  دـص  ات  دـندرک ، تبحـص  هک  یناسنا  مولع  نیا  زا  یلیخ  دوبن . شیپ  لاس  دـص  ات  اھـشناد  زا  یرایـسب  هکنیاامک  دیـسر ؛ دـھاوخ  اـھ  نآ هب  رـشب  اھدـعب 

تیلباق ملاع  تساھ . نیا زا  شیب  یلیخ  شعاستا  تیلباق  رـشب  دـمآ . دوجو  هب  دـعب  تشاد ؛ دوجو  اھ  هتـشر نآ  رد  یملع  تاـقیقحت  هن  تشاد ، دوجو  ملع  هن  دوبن ؛ یربخ 

هتبلا و  میمھفب . تسا ، نکمم  هچرھ  میورب ؛ شیپ  تسا ، نکمم  هچرھ  اـھ  هصرع نیا  رد  هک  میـسرب  یئاـج  هب  دـیاب  اـم  تساـھ . نیا زا  رتشیب  یلیخ  شتخانـش  تفرعم و 

ار ملع  ام  تسا . نیمھ  رد  تسیرگن ، یم ملع  هب  یداـم  یاـیند  هک  یھاـگن  اـب  ملع ، هب  مالـسا - ینعی  نید - هاـگن  تواـفت  میھدـب . رارق  ناـسنا  تداعـس  ی  هلیـسو ار  ملع 

. رشب یمیدق  یاھوزرآ  تلادع و  رارقتسا  یارب  رشب ، یئافوکش  یارب  رشب ، دشر  یارب  رشب ، تداعس  یارب  میھاوخ  یم

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

؛ دنیب یم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  تسا . دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، ی  هجرد رد  روشک  یدام  تفرشیپ 

رد ام  راک  بیع  دـنز . یم اجرد  روشک  زاب  دـنکن ، ادـیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دـیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اـما  دـشاب ، ملع  رگا  دور . یم شیپ  ملع  اـب  روشک 

تعنص نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  میتشاد . هدنبایدشر  هدنورشیپ و  ملع و  ی  هیاپ رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا  تیغاوط  تموکح  نارود 

رگا میدـنام . بقع  نوگاـنوگ ، طئارـش  تیغاوـط و  نیا  تموـکح  رثا  رب  اـم  یلو  تفر ؛ شیپ  دوـب ، هدـش  تعنـص  نادـیم  دراو  اـپورا  زا  رترید  هـک  ایـسآ  ی  هراـق تـفر ؛ شیپ  دـش ،

زکارم رد  دـیاب  میھدـب ؛ تیمھا  دـیلوت  ملع و  هب  دـیاب  تسا - هتفر  مھ  شیپ  یداـیز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح  ناـمتلم  و  میھاوخ ، یم هک  مینک - ناربج  میھاوخ  یم

دیلوت یملع و  تفرـشیپ  یاھخرچ  دـمحلا   منک و  یم هیکت  ملع  ی  هلئـسم یور  نم  هک  تسا  لاس  دـنچ  دوش . یریگیپ  نردـم  ون و  یاھلکـش  اب  قیقحت ، زکارم  رد  ملع ،

. میھار لوا  زونھ  دریگب ، تعرس  مھزاب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ هدمآرد  تکرح  هب  روشک  رد  ملع 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

سایقم و رد  اھ  نیا اما  تسا ؛ گرزب  مھم و  هک  هدـش  یئاھ  تفرـشیپ یملع  نوگانوگ  یاھ  هتـشر اضف و  اوھ - یاھثحب  یا ، هتـسھ یاھثحب  یژولونکتویب ، یژولونکتونان ، رد 

ربارب هدزاـی  اـم  روشک  رد  ملع  دـیلوت  یملع و  تفرـشیپ  تعرـس  هک  مراد ، ار  راـمآ  نیا  مھ  هدـنب  دـنتفگ و  ناتـسود  زا  یکی  تسین . یزیچ  روـشک  کـی  یملع  تکرح  راـیعم 

جنپ یس و  اھتمسق  زا  یضعب  رد  تسا ؛ شطسوتم  هدزای ، نیا  هتبلا  تسا . هدرک  رکذ  شتایئزج  اب  اداناک - رد  رقتسم  یبرغ - یتاقیقحت  زکرم  کی  ار  نیا  تسایند . طسوتم 

ریخا لاس  هدزناپ  لاس  هد  نیا  لوط  رد  ام  یملع  تفرشیپ  تعرس  ینعی  ربارب . هدزای  دوش  یم شطـسوتم  تسا ؛ رتمک  مھ  اھاج  یـضعب  رد  تسایند ؛ دشر  تعرـس  ربارب 

. تسا نآ  زا  رتمک  یلیخ  نیا  میتسھ ؛ شلاـبند  میراد و  عقوت  اـم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  هتـشاد ؛ اـیند  هک  تسا  یتعرـس  ربارب  هدزاـی 

. تسا مزال  هاگشناد  رد  نیا  میسرب ؛ رظن  دروم  زارت  هب  ام  ات  دشاب  هتشاد  همادا  تدش  نیمھ  اب  یتسیاب  تعرس  نیا 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

مینک ساسحا  هک  مدنـسپ  یم ار  هیحور  نیا  ار ، رکف  نیا  اما  مرادـن ؛ یزیر  همانرب لاس  دصیـس  هب  یداقتعا  نم  هتبلا  هلاس . دصیـس  یزیر  هماـنرب هب  دـندرک  هراـشا  ناتـسود 

نیا میرادرب ؛ ار  یرتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  مینادب  دیاب  میلوا ، یاھمدق  مینادب  دیاب  رگید . لاس  دصیس  دوشیم  میرادرب ، میھاوخب  مدق  هد  میلوا ؛ مدق  ام  هتشذگ ، لاس  یس 

، ملع دـیلوت  نیا  یملع ، یروآون  نیا  یملع ، میظع  تکرح  نیا  هکنیاامک  دـیآ ؛ یم دوجو  هب  امتح  ساسحا  نیا  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم  و  دـیایب . دوجو  هب  دـیاب  ساـسحا 

. دینکیم هدھاشم  دیراد  ار  شتارمث  امـش  زورما  دـش ؛ یریگلابند  دـش ، هتفگ  دـش ، حرطم  بوخ ، دـشاب ؛ یندـش  هک  دیـسریمن  نامرکف  هب  شناد ، یاھزرم  هب  نتخادرپ  نیا 

. میھد ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  میناوتیم  میرادرب ، ار  رتدنلب  یاھمدق  میناوتیم  نیاربانب 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیلوت هتبلا  تسا . مھم  یلیخ  رکف  دیلوت  انعم . یب دوشیم  ملع  الـصا  دشابن ، یفـسلف  جاتنتـسا  رگا  درادن . دوجو  ملع  دشابن ، هفـسلف  تسا ؛ هفـسلف  رب  مھ  ملع  ی  هیاپ

راک راک ، نیاربانب  دـنریگیم . رارق  اھبیـسآ  نآ  ضرعم  رد  رتمک  یملع  ناـگبخن  هک  دنتـسھ  یئاھبیـسآ  ضرعم  رد  یرکف  ناـگبخن  نیرکفتم و  تسا . رتراوشد  ملع  دـیلوت  زا  رکف 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 12 
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. مراد لوبق  ار  نیا  مدرب و  هرھب  هدنب  دوب ؛ یتسرد  ی  هتکن دندرک ، حرطم  هک  یا  هتکن تسا . مھم  رایسب  اما  تسا ؛ یراوشد 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نیا هچناـنچ  رگا  تسا . غـالبا  یئاـھن و  بیوصت  هب  کـیدزن  هتفرگ و  ماـجنا  شا  یئاـھن یاـھراک  هناتخبـشوخ  دـنداد - شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  روـشک - یملع  عماـج  ی  هشقن

جایتحا یملع  عماج  ی  هشقن الوا  دنـشاب . دـنبیاپ  مزتلم و  دـیاب  همھ  درک . راک  دـیاب  نیا  یور  تقو  نآ  دریگب ، رارق  اھ  هاگـشناد رد  ام  ی  همھ رایتخا  رد  یملع  عماج  ی  هشقن

دوش و هدایپ  یتایلمع و  دـناوتب  یملع  عماج  ی  هشقن نیا  ات  دـننک  یحارط  ار  یا  همانرب دننیـشنب  یتلود  یاھ  هاگتـسد نیلوئـسم  یتسیاب  یئارجا . ی  همانرب کـی  هب  دراد 

. مینک هدافتـسا  نیا  زا  دیاب  مینکن ؛ هدافتـسا  نآ  زا  رانک ، میراذگب  مینکن ، شرـشتنم  دعب  مینک ، دیلوت  ار  ملع  ام  هک  دشابن  نیا  طقف  نایاقآ ، زا  یکی  لوق  هب  دنک . ادیپ  ققحت 

لاس هس  ات  اسب  یا  تسا . زورما  لام  نیا  مینک ؛ تسرد  یدامتم  نایلاس  یارب  یزیچ  کی  میھاوخیمن  ام  دـشاب . زور  هب ایوپ و  هدـنز و  یتسیاب  یملع  عماج  ی  هشقن ایناث 

دیاب یا  هدع کی  دشاب ؛ زور  هب ایوپ و  هدنز و  دیاب  هشقن  مینکب . دیاب  مینک ؛ اج  هباج ار  هشقن  نیا  زا  یشخب  میوش  روبجم  هک  دوشب  یا  هنوگ هب  تیعـضو  رگید  لاس  جنپ  رگید ،

یملع عماج  ی  هشقن قبط  رب  اـقیقد  دـیاب  تسا ، یلاـع  شزومآ  شناد و  هب  طوبرم  هک  هچنآ  ی  هنیمز رد  هعـسوت  ی  هلاـس جـنپ  یاـھ  هماـنرب اـثلاث  دنـشاب . اـنعم  نیا  بقارم 

هتـشاد دوجو  تراظن  یارب  مھ  یوق  راکوزاس  نینچمھ  دنک . تیعبت  صاخ  شخب  نیا  رد  یملع  عماج  ی  هشقن زا  یتسیاب  هعـسوت  یاھ  همانرب دوش . یزیر  همانرب یحارط و 

. دنتفگ ناتسود  مھ  ار  نیا  هک  دشاب ؛

١٣٨٩/١١/٢٩ /  (« اتفا ) تاطابترا تاعالطا و  لدابت  دیلوت و  یاضف  تینما   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

(. اتفا  ) یطابترا یتاعالطا و  یاضف  تینما  هب  طوبرم  یروانف  ملع و  دیلوت  یارب  روشک  یتعنص  یشزومآ و  یشھوژپ ، یملع ، یاھتیفرظ  شناد و  حطس  اقترا 

١٣٩٠/٠١/٠١ /  « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس ١٣٩٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

مھ زورهبزور  هک  تکرح  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  زاغآ  ار  یبوخ  تکرح  یلاعت  تفرشیپ و  یهداج  رد  هللادمحب  ام  روشک  هک  تسا  نیا  منکیم ، ساسحا  عومجم  زا  نم  هک  هچنآ 

باتش تسا ، هتشذگ  هچرھ  تکرح  نیا  هناتخبـشوخ  اما  تسا ؛ یدامتم  نایلاس  لوط  رد  تلم  نالوئـسم و  یاھـشالت  تامحز و  زا  یـشان  تسا ، هتفرگ  یرتشیب  باتش 

تفرـشیپ رد  ام  روشک  تکراشم  دـننکیم ، مالعا  یللملانیب  زکارم  یناـھج و  صـصختم  زکارم  هک  یئاـھرامآ  قبط  ملع ، دـیلوت  یهصرع  رد  ـالثم  تسا . هدرک  ادـیپ  یرتشیب 

هتـشاد ار  بیـصن  نیرتشیب  هقطنم  نیا  رد  ام  زا  دـعب  هک  یروشک  میتسھ و  ایند  مدرم  دـصرد  کی  ام  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دـصرد  هدزای  زا  شیب  اـیند  رد  ملع  دـیلوت  یملع و 

اب هارمھ  دولآباتـش و  تکرح  نیا  تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  هللادمحب  فلتخم  یاھهصرع  رد  روشک  تفرـشیپ  نیاربانب  تسا . هتـشاد  تفرـشیپ  دصرد  شـش  زا  رتمک  تسا ،

. دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  هللااشنا  تمھ ، تیدج و 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

رادتقا یهیام  درف  کی  یارب  تلم و  کی  یارب  شناد  ملع و  ینعی  ناطلـس ؛» ملعلا  : » دومرف هک  مدرک ، ضرع  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) موصعم زا  هک  ار  تیاور  نیا  یتقو  کی  نم 

تسدریز دروایب ، تسد  هب  ار  یملع  تردق  دناوتن  هک  یسک  نآ  دراد و  ار  رترب  تسد  دنک ، ادیپ  ار  تردق  نیا  هک  یـسک  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  . » تسا

رد یرواـنف  شناد و  ندروآ  تسد  هب  تھج  رد  روـشک  تکرح  زورما  دراد . یتیـصوصخ  نینچ  کـی  یرواـنف  ملع و  تشاد . دـنھاوخ  ار  رترب  تـسد  وا  رب  نارگید  دـنامیم و  یقاـب 

شخب رد  اـضفاوھ ، شخب  رد  یرواـنفتسیز ، شخب  رد  نوگاـنوگ ؛ یاھـشخب  رد  تـسا . دوھـشم  روـشک  رترب  وـن و  رایـسب  یاھهتــشر  رد  صوـصخب  اھهتــشر ، زا  یرایــسب 

ار روشک  یژرنا  یگتسباو  هک  یداب  یاھنیبروت  روتوم  دیلوت  رد  ناطرس ، دض  یاھوراد  دیلوت  رد  مھم ، رایسب  یاھورادویدار  دیلوت  رد  یداینب ، یاھلولس  شخب  رد  یروانفونان ،

ایند یالاب  حطـس  یاھـشناد  زا  اھنیا  یهمھ  هک  ون -  یاـھیژرنا  یرواـنف  رد  تسا ، مھم  رایـسب  روشک  یارب  هک  اـھهنایارربا  دـیلوت  رد  دربیم ، نیب  زا  یداـیز  دودـح  اـت  تفن  زا 

مھ یزورون  مایپ  رد  نم  هک  یروط  هب  دنتسھ ؛ یورشیپ  لوغشم  هدنباتش  هدنیازف و  وحن  هب  ام  ناناوج  ام و  نادنمشناد  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هناتخبشوخ  دنتسھ - 

دنکیم تکرح  دراد  رتشیپ  ملاع  یاھروشک  زا  یرایسب  زا  امش  روشک  تمسق ، نیا  رد  هک  دھدیم  ناشن  یللملانیب  ربتعم  زکارم  یاھشرازگ  اھسردآ و  مدرک ، ضرع  بشید 

. منک ضرع  منادـیم  بسانم  نم  هک  دراد  دوجو  یروانف  ملع و  تفرـشیپ  یهیـضق  نیا  رد  مھم  یهتکن  هس  ود  تسا . یناـھج  باتـش  طـسوتم  ربارب  نیدـنچ  روشک  باتـش  و 

تیلاعف لوغشم  اھراک  نیا  رد  هک  ینادنمشناد  طسوتم  رمع  دنناوج . نادنمشناد  دنھدیم ، ماجنا  دنراد  ار  اھراک  نیا  هک  ینادنمـشناد  نیا  رتشیب  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن 

لوغـشم زین  راـک  نیا  رد  مھ  نموم  هتـشکراک و  دـیتاسا  هتبلا  دوشب . داـمتعا  اـھناوج  نیا  هب  یتسیاـب  اـمتح  هک  ناوج -  اـبلاغ  ینعی  تسا -  لاـس  جـنپ  یـس و  دنتـسھ ،

. تسا منتغم  رایسب  هک  دنتسھ ،

هک تسا ؛ یرواـبدوخ  یاراد  ـالاب ، سفن  هب  داـمتعا  یاراد  یوق ، یهیحور  یاراد  دـھدیم ، ماـجنا  ار  هدرتـسگ  میظع و  یاـھراک  نیا  هک  یاهعومجم  هک  تسا  نیا  دـعب  یهتکن 

دننادیم و نیا  رد  یورشیپ  لاح  رد  یوق  یهیحور  اب  ام  یاھناوج  تسا . نیا  دراد ، ام  روشک  هک  هچنآ  تسا . یناسنا  یورین  یلصا ، یهیامرـس  تسا . نیا  یلـصا  یهیامرس 

. تسا هتخاس  اھنآ  تسد  زا  دشاب ، هدامآ  روشک  رد  نآ  یاھتخاسریز  هک  یئاھراک  یهمھ  هک  دنراد  رواب 

لاـح رد  تـسا -  یمھم  رایـسب  یهریجنز  نـیا  هـک  یزاـسیراجت -  لوـصحم و  دـیلوت  یرواـنف ، مـلع ، یهریجنز  هـک  تـسا  نـیا  مـلع  تفرـشیپ  یهلئـسم  رد  یدـعب  یهـتکن 

دیلوت روشک  یارب  دنروآیم و  یناھج  تراجت  رازاب  هب  ار  لوصحم  دننکیم ، دیلوت  ار  لوصحم  دننکیم ، یروانف  هب  لیدبت  ار  نآ  دننکیم ، دـیلوت  ار  شناد  ینعی  تسا ؛ یریگلکش 

مدرم یهمھ  هب  شدوس  دنکیم ، دـنمتورث  ار  روشک  شناد  نیا  هن ، میدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  الاح  مینادـب  ام  هک  تسین ، کنکـشوخلد  طقف  شناد  نیا  دـننکیم . تورث 

فعاضم راک  فعاضم و  تمھ  افاصنا  اقح و  هک  ملع ، یهنیمز  رد  نیا  تلم . یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  تسا و  روشک  یلم  تورث  هب  ملع  دیلوت  ریـسم  ندناشک  نیا ، دسریم .

. تسا دوھشم  نآ  رد 

نآ  / ١٣٩٠/٠٣/٠٢ یاضعا  باصتنا  تفرشیپ و  یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم  لیکشت 

میحرلا نمحرلا  هللامسب 

یاهزوـح و  ) یملع یاـھهصرع  رد  دوـجوم  یاـھتیفرظ  زا  هبناـجهمھ  یهدافتـسا  موزل  و  تفرــشیپ ، یناریا  یمالــسا  یوـگلا  هـب  یباـیتسد  یارب  یدـج  مزع  هـب  هجوـت  اـب 

تارضح ددرگیم و  لیکشت  تفرشیپ  یناریا  یمالسا  یوگلا  زکرم  هزوح ، نیا  رد  ملع  دیلوت  ینامتفگ و  هعـسوت  وگلا و  نیودت  تامدقم  یزاسمھارف  تھج  رد  یھاگـشناد )

: نایاقآ

هدازظعاو قداص  رتکد  - 

یمالسا هشیدنا  گنھرف و  هاگشھوژپ  سیئر  داشر ، ربکایلع  مالسالاتجح  - 

مق هیملع  یهزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  سیئر  یظعاو ، دمحا  مالسالا  تجح  - 

یزعمریم رتکد  مالسالا  تجح  - 

یدواد رتکد  - 

یقارع یلیلخ  رتکد  - 

افو یدھاز  رتکد  - 

هدازربکا رتکد  - 

یلماع لبج  دیعس  رتکد  - 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 13 
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یروفغریم رتکد  - 

. میامنیم بوصنم  زکرم  نیا  سیئر  اروش و  سیئر  ناونع  هب  ار  هدازظعاو  قداص  رتکد  یاقآ  زکرم و  یلاع  یاروش  یاضعا  ناونع  هب  ار 

. مراتساوخ لاعتم  دنوادخ  زا  ار  نایاقآ  تاقیفوت  دیزم 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٩٠/٠۶ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھداھنـشیپ فرـص  اـت  دوب  هشیدـنا  رکف و  یهئارا  تمـس  هب  رتـشیب  ناتـسود ، تاـنایب  شیارگ  هک  تسا  نیا  مدرک ، ساـسحا  حوضوب  لاـسما  یهسلج  رد  نم  هک  یاهتکن 

دـندرک و هراشا  مھ  ناتـسود  زا  یـضعب  هک  نانچمھ  تسا . یملع  تکرح  رھ  یهناوتـشپ  نیا ، تسا -  یبوخ  مزال و  زیچ  دوخ  یاـج  هب  مھ  نآ  هتبلا  هک  یلمع -  یئارجا و 

لح میربب و  شیپ  هب  ار  هعماج  نوگانوگ  لئاسم  ار ، روشک  تیریدـم  ار ، یروانف  ار ، ملع  میناوتب  ات  هفـسلف ، هب  میراد  جایتحا  رکف ، هب  میراد  جاـیتحا  اـم  تسا ، تسرد  ـالماک 

دروـم یریگمیمـصت  یرکف و  زکارم  رد  هناتخبـشوخ  دـنتفگ ، ناتـسود  هک  یبلاـطم  زا  یخرب  مدرک . هدـھاشم  ار  شیارگ  نیا  نم  و  تسا ، زاـین  دروـم  مـلع  زا  لـبق  رکف  مـینک .

تضھن یملع ، تضھن  رکف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  یهلئسم  یزور  کی  هک  نانچمھ  دش و  دھاوخ  هدید  نآ  راثآ  هللااشنا  رورمب  هدش و  ماجنا  مھ  یئاھراک  هتفرگ و  رارق  هظحالم 

یلیخ ای  دوشیم  هتفگ  رانک  هشوگ و  الاح  هک  یبلاطم  نیمھ  زاب  یزور  کی  هللااشنا  دھدیم ، لیکـشت  ار  بلاغ  نامتفگ  زورما  دـشیم و  حرطم  هعماج  رد  هنابیرغ  یرازفامرن ،

. دش دھاوخ  لیدبت  هعماج  بلاغ  نامتفگ  هب  جیردتب  تسین ، هجوت  دروم 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یور دناهتـسشن  اھاج  یـضعب  مدـید  دـعب  مدرک ، حرطم  ار  ملع » دـیلوت   » یهلئـسم یزور  کی  نم  دـمآیم . نیگنـس  اھـشوگ  هب  هک  دـشیم  هتفگ  یئاھزیچ  کـی  یزور  کـی 

دیدنمهلگ اھامـش  هدمآ ؛ رد  یعطق  نامتفگ  کی  تروص  هب  نیا  زورما  تسین ! دیلوت  لباق  ملع  هک  یظفل -  یهشقانم  کی  الاح  دننکیم -  هشدخ  دنراد  ملع » دیلوت   » یهملک

. دراد ریثات  امتح  دینک ؛ رکف  دینک ، راک  و  درک . راک  یتسیاب  نیاربانب  تسا . تفرشیپ  یلیخ  نیا  دوریمن . شیپ  شدوخ  صاخ  عطقم  رد  راک  نیا  هک  نیا  زا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، دشاب هتشاد  تیفرظ  ینیرفآشقن  یارب  روجنیا  هنحص  نیا  هک  درکیمن  روصت  مھ  یـسک  دندرک و  افیا  شقن  نآ  رد  ام  زیزع  مدرم  هک  یرگید  مھم  رایـسب  یاھهنحـص  زا  یکی 

ناگدـبز ناـگبخن و  اـب  یرازفامرن  شبنج  مـلع و  دـیلوت  تـضھن  هـکنیا  درجمب  دـنوش ؟ نادـیم  نـیا  دراو  روـجنیا  اـم  ناـناوج  درکیم  لاـیخ  یک  تـسا . یرواـنف  مـلع و  یهـصرع 

رد فلتخم ، یاھناتسا  رد  روشک ، رساترس  رد  زورما  یناگمھ . تکرح  کی  دش  یمومع ، نامتفگ  کی  دش  هک  دمآ  دوجو  هب  یمیظع  تکرح  نانچنآ  دش ، حرطم  یھاگشناد 

هک تسا  یئاھراک  دنھدیم ؛ ماجنا  دـنراد  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  ار  یگرزب  ساسح  یاھراک  ام  یاھناوج  ساسح ، یملع و  زکارم  رد  صوصخب  گرزب ، کچوک و  یاھرھش 

، تسا ناریا  تلم  سفن  هب  دامتعا  یهیام  یملع  یاھراک  نیا  دید . دنھاوخ  ناریا  تلم  ار  اھنیا  تسا . هار  رد  مھ  یـضعب  تسا ، هدیـسر  هجیتن  هب  دـصرددص  اھنآ  زا  یـضعب 

. درک دـییات  ار  نیا  مھ  یناھج  یاھرامآ  دـندش . دراو  هنیمز  نیا  رد  ام  ناناوج  تسا . یملع  یاھتفرـشیپ  زا  یـشان  یدام ، دوسرپ  یاـھتراجت  تسا . یداـصتقا  قنور  یهیاـم 

. دننکیم یشزرااب  یاھشالت  مھ  نالوئسم  هتبلا 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رد لاـس ، نیمھ  رد  دـننک . مورحم  یرـشب  دادعتـسا  یاـھهدروآرف  یهمھ  زا  یگدـنز و  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  دـنتفرگ ، تخـس  ناریا  تلم  رب  هک  تسا  یلاـس  ناـمھ  لاس ٩١ ] ]

لوا ماقم  مھم ، یملع  یهزوح  نیدـنچ  رد  لاس ، نیمھ  رد  میدرک . ادـیپ  هقطنم  رد  ار  لوا  یهبتر  تسا ــ  تعنـص  یروانف و  یهنیمز  رد  بالقنا  کـی  هک  یرواـنفونان ــ  یهزوح 

، ناھج لک  یملع  تادـیلوت  رد  روشک  مھـس  رد  یملع ، تفرـشیپ  تعرـس  رد  یملع ، تالاقم  راشتنا  رد  یملع ، دـیلوت  ملع و  یاھدروکر  رد  میدوب . هقطنم  رد  ملع  دـیلوت 

. میدوب تفرشیپ  دھاش 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

روجنیا نم  ینعی  تشاذگ . دیازت  هب  ور  درک و  ادـیپ  همادا  تکرح  نیا  دـش و  زاغآ  روشک  رد  یـشرتسگ  هب  ور  دـیدج و  یملع  تکرح  کی  شیپ  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دودـح  زا 

هن زورما ، ات  تسا  هدش  زاغآ  لبق  لاس  هدزاود  هد  دودح  نامھ  زا  هک  روشک  رد  یملع  شالت  یملع و  راک  هب  زیمآتدھاجم  هاگن  ملع و  دـیلوت  تکرح  هک  ممھفیم  منیبیم و 

یـضعب رد  تسا -  هتـشاد  دوجو  تکرح  نیا  مھ  یملع  یاـھهنیمز  یهمھ  رد  هک  تفگ  دوشیم  اـبیرقت  هتفر . شیپ  هعـسوت  قمع و  هب  ور  هکلب  تسا ، هدـشن  فـقوتم  طـقف 

. دوب مزال  ام  روشک  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  هک  تسا  یملع  تدھاجم  نامھ  نیا  میدوب ؛ شلابند  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  رتشیب -  یضعب  رد  و  رتمک ،

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

، نآ لاثم  کی  مینک ؛ ادـیپ  تسد  ـالاب  هتـسجرب و  رایـسب  یاـھهطقن  هب  میاهتـسناوت  میرحت  نیع  رد  مھ  رگید  لـئاسم  زا  یرایـسب  رد  اـم  تسین . تسرد  فرح ، نیا  تسا ؛

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

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

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

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

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

. مینکب میناوتیم 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

: رب دیکات  اب  ناھج  رد  یروانف  یملع و  تیعجرم  بسک  فدھ  اب  یملع  رمتسم  داھج  - ١

. یزادرپ هیرظن  یروآون و  هعسوت  ملع و  دیلوت  - ١-١

. مالسا ناھج  یروانف  یملع و  بطق  هب  ناریا  لیدبت  یروانف و  ملع و  رد  روشک  یناھج  هاگیاج  اقترا  - ١-٢

. یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

، هزیگنا اب  دعتـسم و  دارفا  بذـج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یمالـسا  بالقنا  یناـبم  ینید و  فراـعم  تخانـش  قیمعت  هژیوب  یناـسنا  مولع  اـقترا  لوحت و  - ۴-١

. طوبرم یشھوژپ  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  یمک و  اقترا  یشزومآ و  یاھشور  اھهمانرب و  نوتم ، رد  یرگنزاب  حالصا و 

. هژیو یزیر  همانرب  یراذگتسایس و  اب  هتفرشیپ  یاھیروانف  مولع و  هب  یبایتسد  - ۵-١

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 14 
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١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یھدناماس هک  دنتسھ  یمھم  یاھهزوح  یگنھرف ، یـسدنھم  یمومع ، گنھرف  شھوژپ ، شزومآ و  یگدنز ، کبـس  ملع ، دیلوت  نوچمھ  یـساسا  یدیلک و  یاھهصرع 

. تسا هدش  هدرپس  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  یمالسا  یروھمج  رد  نآ 

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

یھدناماس هک  دنتسھ  یمھم  یاھهزوح  یگنھرف ، یـسدنھم  یمومع ، گنھرف  شھوژپ ، شزومآ و  یگدنز ، کبـس  ملع ، دیلوت  نوچمھ  یـساسا  یدیلک و  یاھهصرع 

. تسا هدش  هدرپس  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  یمالسا  یروھمج  رد  نآ 

ینک  / ١٣٩٣/٠٧/٢٩ یودھم  هللاتیآ  ترضح  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

زا یکی  رد  یریزو  تسخن  لوبق  سپـس  روشک و  ترازو  یدـصت  اـت  یمالـسا  ماـظن  سیـسات  زاـغآ  رد  بـالقنا  یاـھهتیمک  لیکـشت  سپـس  بـالقنا و  یاروش  رد  تیوـضع  زا 

نارھت و هعمج  تماما  ات  و  مالسلاهیلع ) ) قداص ماما  هاگشناد  سیسات  حلاص و  ناناوج  تیبرت  ملع و  دیلوت  یهصرع  رد  دورو  ات  و  یمالسا ، یروھمج  یاھنارود  نیرتتخس 

یصخش و تاظحالم  زگرھ  دش و  رھاظ  حیرص  یبالقنا  کی  قداص و  رادمتـسایس  کی  ینید و  ملاع  کی  عضوم  رد  تقو  همھ  اج و  همھ  ناگربخ ، سلجم  تسایر  ماجنارس 

. دادن هار  دوخ  راذگرثا  هدرتسگ و  یاھتیلاعف  یهطیح  هب  ار  یئهلیبق  یحانج و  یاھهزیگنا 

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد هک  عجرم  شزرااب و  اضعب  ىملع و  ىاھهلاقم  هدش ، رـشتنم  هک  ىیاھهلاقم  دنھدیم ، هک  ىیاھرامآ  درک . هابتـشا  دیابن  هلاقم  دیلوت  اب  میدرک ، ضرع  ام  هک  ار  ملع  دیلوت 

اھهلاقم دیاب  ایناث  دماجنیب ، عادـبا  تبث  هب  اھهلاقم  ىتسیاب  الوا  تسین ؛ هیـضق  ىهمھ  نیا  اما  تسا  ىـشزرااب  زیچ  تسا ، ىبوخ  زیچ  نیا  هدرک ، ادـیپ  عجرم  ىهبنج  ایند 

. درک هیکت  دیاب  نیا  ىور  دننکب ؛ لابند  ىملع  ىتاقیقحت و  زکارم  ىاھهاگتسد  مھ  اھهاگشناد ، مھ  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛ روشک  ىنورد  ىاھزاین  هب  رظان 

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

ینعی تسا ؛ ناریا  مھ  زاـب  ملع ، دـیلوت  رکف و  دـیلوت  یهلق  یمالـسا  یاـھروشک  نیب  رد  دوـشن - یتسیلانویـسان  ییارگموـق و  یهیحور  رب  لـمح   - مینکب ضرع  مھ  ار  نـیا 

رگا ینعی  دنددعتم ؛ ناریا  رد  لیبق ، نیا  زا  و  تسا -]  ] رفن کی  هفـسالف  نیب  رد  هک   - یدنک لثم  یـسک  کی  دینک  ضرف  الثم  یگرزب ؛ یاھتیـصخش  میرادن  ام  رگید  یاجچـیھ 

. تسا ام  خیرات  نیا  تسا ؛ ام  یهتشذگ  نیا  تسا ؛ ام  ثاریم  نیا  تسا . ناریا  هب  طوبرم  نآ  یهلق  زاب  مینکیم ، تبحص  مھ  یمالسا  ملع  خیرات  هب  عجار  ام 

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

، راک دنچ  نیا  هک  دنھدب  شرازگ  ناتـسود  میریگب و  شرازگ  میناوتب  لاس  رخآ  هک  یروطهب  دریگب ، تروص  ریگارف  هبناجهمھ و  مادقا  کی  هک  تسا  نیا  لمع ، مادقا و  زا  ام  دارم 

. تفرگ ماجنا  اھراک  نیا  ملع  دیلوت  یهلئسم  رد  ای  تفرگ  ماجنا  اھراک  نیا  دیلوت ، یهلئسم  یهنیمز  رد  دینک  ضرف  تفرگ . ماجنا  دروم  هد  نیا  الثم ] ]

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هراشا مھ  رگید  ناتـسود  یـضعب   - دش دیکات  دش و  هیکت  اھنیا  دـننام  ناینبشناد و  یاھتکرـش  ناینبشناد و  داصتقا  ملع و  یهلئـسم  رب  یراتـس ، رتکد  یاقآ  یاھتبحـص  رد 

لاـبند دوشیم ، حرطم  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  یملع و  مدـقم  طوطخ  نتـسکش  ثحب  هک  یتـقو  ینعی  تسا . هلاـس  هدزاود  هد  ناـمتفگ  کـی  زا  یـشان  نیا  دـندرک -

هچ  - یھاگـشناد یهعومجم  الثم  منیـشنیم و  اـجنیا  هک  تاـقوا  یھاـگ  هدـنب  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  دوشیم ، ناـمتفگ  هب  لیدـبت  اھهاگـشناد و  رد  دوشیم  هتفگ  دوشیم ،

نیا نامتفگ ، دوشیم  نیا  دـننکیم ؛ نایب  هبلاطم  ناونع  هب  ار  اـھفرح  ناـمھ  دـنراد  اـھنیا  میتفگ ، ـالثم  اـم  هک  ار  ییاـھفرح  ناـمھ  منیبیم  دـنیآیم ، داتـسا - هچ  وجـشناد ،

یروانف رد  ونان ، رد  یاهتـسھ ، لئاسم  رد  ییاضف ، لئاسم  رد  زورما  ام  دیآیم . شیپ  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  تقونآ  دش ، روجنیا  یتقو  تسا ؛ بوخ  نیا  تسا ، نامتفگ 

، دـش یزاسنامتفگ  یتقو  تسا . یزاـسنامتفگ  نیمھ  زا  یـشان  اھتفرـشیپ  نیا  میراد ؛ یمھم  یاھتفرـشیپ  میراد ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  نوگاـنوگ ، دراوم  رگید  یتسیز و 

نیا زا  دننکیم  لیم  همھ  هک  دیآیم  دوجو  هب  یھارگرزب  کی  عیسو و  یهداج  کی  هناک  دیآیم ؛ دوجو  هب  یاهزیگنا  کی  همھ  رد  ینعی  داتفا ، دنھاوخ  رکف  نیا  هب  همھ  تقونآ 

دننک تکرح  هارگرزب 

تلود  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نم ـالوا  دـیتسھ ، یھاگـشناد  - ناتـسود یهمھ   - ناـتهمھ اھامـش  دوشب . فقوتم  دـیراذگب  دـیابن  ار  نیا  ینعی  دـنک ، ادـیپ  همادا  دـیاب  مھ  یملع  تفرـشیپ  ناـمتفگ  نیا  و 

یهعومجم رھ  اب  روجرھ ، دـیتسھ ، اجرھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هاگـشناد  اب  دـمآوتفر  ینعی  دـننکن ؛ عطق  ار  ناشهطبار  هاگـشناد  اب  لوئـسم ، ناتـسود  هک  تسا  نیا  ماهیـصوت 

رھ هک  دوـشب  یروـج  دـینک ؛ هیکت  دـشر ، باتـش  یرازفامرن و  شبنج  نـیمھ  یملع و  تفرـشیپ  مـلع و  دـیلوت  ناـمتفگ  یهلئـسم  یور  دـیوشیم ، ورهـبور  هـک  یھاگـشناد 

. هیضق نیا  دروم  رد  هتکن  کی  مھ  نیا  دھدب . ماجنا  یتسیاب  ار  راک  نیا  هک  تسا  وا  یهفیظو  نیا  هک  دنکب  ساسحا  یرگشھوژپ  رھ  ییوجشناد ، رھ  یداتسا ،

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

ای دـنک  دـیابن  هجوچـیھهب  روشک  رد  یملع  تکرح  شالت و  دـندوزفا : نآ ، یلمع  جـیاتن  ندـش  رادـیدپ  روشک و  رد  ملع  دـیلوت  نامتفگ  ندـش  ریگارف  هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

. دبای همادا  یرتشیب  باتش  اب  دیاب  هکلب  دوش  فقوتم 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 15 
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نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یملع یاھتخاسریز  روشک ، یـسدنھم  یاـھتخاسریز  تسا ؛ مھم  یلیخ  روشک  یاـھتخاسریز  تسا . روشک  رد  قیقحت  ملع و  یلـصا  تخاـسریز  شرورپ  شزومآ و 

دھاوخ ناسآ  شخب  نآ  رد  دـیلوت  دوب ، مھارف  شخب  کی  رد  اھتخاسریز  یروشک ، کی  رد  یتقو  تسا . مھم  یلیخ  اـھنیا  روشک ، یگنھرف  یبدا و  یاـھتخاسریز  روشک ،

ار یتسرد  تکرح  دوخ ، تسرد  یاـھیزیرهمانرب  اـب  دوخ ، یاـھراتفر  اـب  دوخ ، یاھتـسایس  اـب  شرورپوشزومآ  رگا  تسا . شرورپوشزومآ  قیقحت ، ملع و  تخاـسریز  دـش .

روشک تسا ، ام  تدمهاتوک  تدمنایم و  تدمدنلب و  یـساسا و  یلـصا و  زاین  هک  قیقحت  ملع و  یهنیمز  رد  دش ؛ دھاوخ  رتیوق  رتھب و  زورهبزور  تخاسریز  نیا  دنکب ، لابند 

، دوشب تسرد  لکـشم  شرورپوشزومآ  رد  مینکن و  ار  مزال  تقد  مینک ، اھر  شدوخ  لاح  هب  ار  شرورپوشزومآ  ام  رگا  تسا . نیا  شرورپوشزومآ  تیمھا  دش ؛ دـھاوخ  ینغ 

. تسا هبساحم  لباق  ریغ  رگید  شررض  تقونآ  دروخ ؛ دھاوخ  همطل  تخاسریز  نیا 

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

راک لوغـشم  دـناهدمآ ، دـننک ، راک  هچ  هک  دـناهدش  دـلب  دـناهتفرگ ، دای  دـناهتفر ، شیپ  یاهفرحینف  رد  دـناهدرک ، راک  ناتـسرنھ  هب  طوبرم  تالیـصحت  رد  هک  دنتـسھ  اھیلیخ 

یرتکد کردم  هدیـشک و  تمحز  هک  نآ  ای  تسا  رتھب  نیا  دننکیم ؛ تمدـخ  هعماج  هب  دـنراد  مھ  دـنباداش ، یحور  ظاحلزا  مھ  تسا ، نیمات  ناشیدام  یگدـنز  مھ  دـنندرک ؛

ناونعهب ورب  دنیوگب ]  ] هک هرادا  نالف  رد  ای  هاگتـسد  نالف  رد  شزرامک  یحطـس  راک  کی  دنکب ، ادـیپ  مھ  یراک  رگا  ای  دـنکیمن ، ادـیپ  راک  اجنآ ، هتـسشن  راکیب  اما ] ، ] هتفرگ مھ 

. تسا اطخ  ییارگهاگشناد  ندیشک ؟ تمحز  همھنیا  ندناوخ و  سرد  همھنیا  دراد  یشزرا  هچ  نیشنب ! اجنآ  اھنیا  دننام  ای  رواشم  الثم 

مھ تفرـشیپ  هللادـمحب  میوـگیم و  مراد  تسا  اـھلاس  نم  ار  نیا  تسین ؛ داـیز  میورب ، شیپ  ملع  یهنیمز  رد  هچرھ  مـیراد ؛ قـیقحت  هـب  زاـین  مـیراد ، مـلع  هـب  زاـین  اـم  هـلب ،

هب جایتحا  اھنیا  هک  دراد  دوجو  راک  نارازھ  هن ، دنادب ؛ هاگشناد  ار  شدوخ  فدھ  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  رد  دراذگیم  ار  شیاپ  یـسکرھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  میاهدرک ،

تورث تسا ، ام  یاھتورث  اھنیا  میربن ؛ دای  زا  ام  ار  اھنیا  درادن . زاین  ار  یھاگـشناد ]  ] مزال دادعتـسا  قوش و  روش و  نآ  درادن ، نیگنـس  یهنیزھ  نآ  هب  جایتحا  درادن ، هاگـشناد 

- هریغ ینف و  یاھهنیمز  رد  تعنـص ، یاھهنیمز  رد  رنھ ، یاھهنیمز  رد  یاهنیمز : رھ  رد   - دـسرب ییاج  کی  هب  دـنکب و  راک  یاهفرحینف  رد  دـناوتیم  هک  یناوج  نیا  تسا . ام 

. دوشب هدافتسا  وا  زا  دیاب  تسا ؛ روشک  لام  نیا  تسا ، یلم  تورث  نیا 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  نیا  میدز ، ام  هک  ییاـھفرح  نیا  یاـنعم  تسا . شناد  لـحم  هاگـشناد  هک  تسا ] نیا   ] نآ و  دوشن ؛ شومارف  هک  میوگب  هاگـشناد  دروم  رد  نم  ار  مھم  یهتکن  کـی 

دیلوت ملاع  مھ  دیاب  هاگـشناد  رد  ینعی  هچ ؟ ینعی  تسا . شناد  هاگـشناد ، یـساسا  نکر  هن ، تسا ؛ یـسایس  تیلاعف  لحم  طقف ] و   ] تسین شناد  لحم  رگید  هاگـشناد 

دیلوت هب  منکیم  ریبعت  نآ  زا  نم  هک  ملاع  تیبرت  دشاب . دیاب  هاگـشناد  رد  یـساسا  یهتکن  هس  نیا  دنک ؛ ادیپ  تسرد  تھج  ملع  ملاع و  مھ  دوشب ، دـیلوت  ملع  مھ  دوشب ،

زونھ نامروشک  رد  ام  هک  تسا  یراک  نیا  هک  نتفر  ولج  نتـسکش و  ار  ملع  یزرم  طوطخ  ینعی  مینکیم ؛ رارکت  تسا  اھلاس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  هک  ملع  دـیلوت  و  ملاع ،

ملع یتقو  میورب ؛ ولج  یملع  ظاحل  زا  میناوتب  دیاب  میبقع . نکل  هدش ، ییاھراک  هتبلا  میسرب ؛ نآ  هب  تسا  یمالسا  یروھمج  ماظن  یهتـسیاش  هکنانچنآ  میاهتـسناوتن 

ساسحا دوشیم و  هجوتم  امش  هب  اھمـشچ  ایند  رد  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دراذگیم ؛ یگدنز  رد  ریثات  تفر ، ولج  یروانف  یتقو  دوریم ؛ ولج  مھ  یروانف  تقونآ  تفر ، ولج 

نیا رطاخهب  میوگیم ، هشیمھ  هک  اھنیا  دـننام  یروانف و  ملع و  یور  رب  هدـنب  یهیکت  تسا . یمھم  رایـسب  لئاسم  اھنیا  دـیراذگیم ؛ ریثات  اـھناسنا  یگدـنز  رد  دـننکیم ؛ زاـین 

یاھدنیآرف یسرد ، نوتم  اھوجشناد ، اھداتسا ، اھهاگشناد ، یاسور  ات  هتفرگ  مرتحم  ریزو  زا  هاگشناد ، ناریدم   - هاگشناد یهعومجم  یهمھ  دوشن . شومارف  اھنیا  تسا ؛

نیا دریگب ؛] تروص   ] حیحـص یھدتھج  ملاع و  دـیلوت  ملع ، دـیلوت  یتسیاب  ینعی  دـنریگب ؛ رارق  بوچراـھچ  نیا  رد  دـیاب  اـھنیا - یهمھ  اـھنیا ؛ دـننام  اـھهاگراک و  یـشزومآ ،

یهلیسو دش ، متا  بمب  دیلوت  یهلیسو  دش : ناسنا  یتخبدب  یهلیسو  یدام  ندمت  رد  ملاع  ملع و  ملاع . ملع و  هب  حیحـص  یھدتھج  دیـشاب : هتـشاد  هجوت  ار  یموس 

لخاد عماوج  ناج  مسج و  رد  ار  اـھنآ  دـنراد  فلتخم  قرط  زا  اھدـنمتردق  هنافـساتم  زورما  هک  دـش  یکاـنرطخ  یاـھسوریو  دـیلوت  یهلیـسو  دـش ، ییایمیـش  حالـس  دـیلوت 

[. دشاب  ] ناسنا لامک  تھج  رد  عفن ، تھج  رد  تسرد ، تھج  رد  ملع ، دش ؛ فرحنم  ملع  دش ؛ یروجنیا  ملع  دننکیم ؛

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. لاغتـشا یلم و  دـیلوت  لاس ]  ] میدرک مـالعا  ار  لاـسما  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا .]  ] نداد تیولوا  یلخاد  یاـھتیفرظ  هب  تسا : اـھهبرجت  وزج  هک  یمود  یهتکن 

رکف دیلوت  ملع و  دیلوت  یرازفامرن و  دیلوت  هتبلا  تسا ؛ رظن  دروم  یزرواشک  یتعنـص و  دیلوت  اجنیا  رد  تسا ؛ یلم  دـیلوت  اھتیفرظ ، هب  طوبرم  یاھـشخب  زا  یکی  یلم ؛ دـیلوت 

دیلوت یلم ، دـیلوت  تسا . اـھنیا  دـننام  یزرواـشک و  یتعنـص و  دـیلوت  اـم  دارم  دوـب ، ناـیم  رد  داـصتقا  لـئاسم  نوـچ  نکل  تسا ، مھم  تسا و  یلخاد  دـیلوت  وزج  اـمتح  مھ 

یاھناوج زا  هدع  کی  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  تسا . یبوخ  تیفرظ  رایسب  ام  ناوج  یناسنا  یورین  تیفرظ  نم ، رظن  هب  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلخاد  یاھتیفرظ  یلخاد ؛

یقلت تشادرب و  کرد و  مھف و  حطـس  اعقاو  هک  متفگ  مرتحم  نیلوئـسم  زا  یـضعب  هب  دندرک . تبحـص  اجنیا  دندمآ  ناشیدادعت  دـندش ، عمج  هینیـسح  نیمھ  رد  وجـشناد 

روشک و تفرشیپ  یارب  هک  یدارفا  تسا ،]  ] ام یهتفرشیپ  یناسنا  یورین  نیا  دوشب ؛ هدافتسا  دیاب  اھنیا  زا  تسا ؛ یاهتفرشیپ  الاب و  رایسب  حطس  روشک ، لئاسم  زا  اھنیا 

، یاهتـسھ یژرنا  یهلئـسم  نیمھ  رد  میاهدرک ؛ هدافتـسا  یلیخ  یلخاد  تیفرظ  نیا  زا  یملع  لئاسم  یهنیمز  رد  ام  دننک . افیا  شقن  دـنناوتیم  ولج  تمـس  هب  نآ  شھج 

نیا یهمھ  رد  مدرکیم ، دیدزاب  هدنب  هک  دوب  ینوگانوگ  یاھهفرغ  دنھدب ؛ ام  هب  یھاگشیامن  شرازگ  کی  ات  هینیـسح - نیمھ  رد   - اجنیا دندمآ  زور  کی  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ 

دندوب و هدرب  شیپ  ار  یاهتسھ  یژرنا  فلتخم  یاھشخب  هک  دندوب  یناسک  اھنیا  دندرکیم . یفرعم  مرتحم  نیلوئـسم  هک  دندوب ] - ] نس مک  یاھناوج   - اھناوج ابیرقت  اھهفرغ 

. دنراد ییاھییاناوت  نینچکی  ام  یاھناوج  تسا ؛ تیمھا  زئاح  یلیخ  نیا ] . ] دنربب شیپ  ار  تعنص  نیا  دنھدب و  ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نآ  دندوب  هتسناوت 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یدـب طیحم  ای  تسا  یطلغ  طیحم  هاگـشناد  طیحم  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  هدـش ؛ یراذـگناینب  طـلغ  لوا  زا  هدـش ، یراذـگناینب  طـلغ  یتسیاـبردوریب  اـم  هاگـشناد 

تموکح نامز  رد  نئمطمان  یاھتـسایس  اب  نئمطمان و  یاھمدآ  یهلیـسوهب  هاگـشناد  یانب  نکل  هتـشاد  بوخ  رایـسب  یاھهدروارف  ام  هاگـشناد  هناتخبـشوخ  ریخن ، تسا ؛

دیلوت یملع و  راکتبا  هن  یملع و  دـیلقت  رب  ینبم  ار  هاگـشناد  دـندرک ؛ یراذـگناینب  ییادزنید  رب  ینبم  ار  هاگـشناد  دراد : دوجو  نانچمھ  انب  نیا  هدـش و  هتـشاذگ  توغاـط 

تروریـص کی  لوحت و  کی  حالـصا و  کی  نیارباـنب  دراد . دادـتما  زونھ  زورما  اـت  مھ  شراـثآ  زا  یـضعب  بخ  هدـش و  یراذـگناینب  یروجنیا  هاگـشناد  دـندرک ؛ یراذـگناینب  ملع ،

. تسا مزال  رمتسم  روطهب  هاگشناد  یارب  ینورد 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دراد ینشور  یاھقادصم  زورما  نیمھ  اھهاگشناد  راک  حالصا  حیحصت و  نیا 

؟ میـشاب نارگید  ملع  یهدننکفرـصم  مینیـشنب  ام  دیاب  یک  ات  ملع . دیلوت  درکیور  هب  مینک  لیدبت  ار  ملع  یگدننکفرـصم  درکیور  ام  هک  تسا  نیا  نشور  یاھقادصم  زا  یکی 

میریگب دای  تسا  ملع  یاراد  هک  یـسک  نآ  زا  هک  دنکیمن  نامگنن  ام  متفگ  دننادیم ؛ مھ  همھ  ماهتفگ و  اھراب  ار  نیا  متـسین ؛ فلاخم  چیھ  نارگید  زا  ملع  نتفرگ  دای  اب  هدنب 

هک دوشیم  هتفگ  یتقو  یناسنا  مولع  یهنیمز  رد  ارچ  میـشاب ؟ نآونیا  ملع  ورهلابند  یک  ات  تسا ! رگید  فرح  کی  دـیلقت  تسا ، فرح  کی  یدرگاش  اـما  مینک ، یدرگاـش  و 

شجیاتن شندوب و  ملع  هک  یبرجت  مولع  رد  تسا ؟ ملع  تسا ؟» ملع  اقآ !  » هک دنبوشآیمرب  اروف  یاهدع  کی  مینک ، ادیپ  ار  یمالسا  یناسنا  مولع  مینک و  رکف  مینیـشنب 

داصتقا رد  دشابن ؟] طلغ   ] دیراد عقوت  یناسنا  مولع  رد  امش  تقونآ  دوشیم ، تابثا  دراد  زورهبزور  یملع  یاھهتفای  ندوب  طلغ  همھنیا  تسا ، هاگـشیامزآ  رد  شیامزآ  لباق 

یزیچ نآ  ملع  ملع ؟ مادک  دراد ؛ دوجو  ضراعتم  یاھفرح  همھنیا  هفسلف ، رد  یناسنا ، مولع  نوگانوگ  لئاسم  رد  تیریدم ، رد  دراد ! دوجو  داضتم  ضراعتم و  یاھفرح  ردقچ 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 16 
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مینک فرـصم  یک  ات  مینکب ؛ ملع  دیلوت  ام  هک  میـشاب  نیا  لابند  دیاب  دنکب . شوارت  امـش  لاعف  نھذ  نورد  زا  ار ، نآ  دیمھفب  دیناوتب  دـینک ، ادـیپ  تسد  نآ  هب  امـش  هک  تسا 

دناوتیمن نیا  اما  مینکب  هدافتـسا  نارگید  ملع  زا  مینکیم ، هدافتـسا  میریگیم و  وا  زا  دراد و  یرگید  میرادـن ، نامدوخ  هک  ییـالاک  لـثم  هک  درادـن  یعناـم  هلب ، ار ؟ نآونیا  ملع 

ار شاهدشزورهب  ون و  یھاگ  دنھدیمن ، ام  هب  ار  شبوخ  شخب  نآ  یھاگ  دوشیمن ، لقتنم  ام  هب  تسرد  نارگید  ملع  یھاگ  دشاب ؛ یگشیمھ  دناوتیمن  نیا  دشاب ، یمئاد 

ملع دـیلوت  یتسیاب  نیاربانب  مینکب ؛ رارکت  اددـجم  ار  اھهبرجت  دـیابن  هک  ام  هداتفا ؛ اھراب  توغاط  تموکح  یاھلاس  رد  هنافـساتم  ام  روشک  رد  قاـفتا  نیا  دـنھدیمن و  اـم  هب 

. مینکب

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

؛ هدوب اھروجنیمھ  یدودـح  ات  مھ  بالقنا  زا  لبق  یاھهھد  نیا  لوط  رد  تسا ؛ ناھج  تیعمج  دـصرد  کی  ابیرقت  ام  روشک  تیعمج   - میناھج تیعمج  دـصرد  کـی  اـبیرقت  اـم 

 - یولھپ نارود  رخآ  رد  ملع  دیلوت  دشاب . دصرد  کی  لقاال  دیاب  یرـشب  کرتشم  یاھـشالت  زا  ام  مھـس  نیاربانب  سپ  میدصرد - کی  دودـح  رتشیب ؛ هدرخ  کی  رتمک ، هدرخ  کی 

لاس ۵٧ رد  ملع  دیلوت  ام  روشک  رد  دصرد ؛ مھد  کی  زا  تسا  ترابع  هدمآ - دوجو  هب  یمالـسا  کرابم  بالقنا  هک  هب ١٣۵٧  دوشیم  یھتنم  هک  لاس  تسیود  نیا  رخآ  ینعی 

، تیافکیب نانارمکح  درادن . یرگید  لیلد  هدوب ؛ نانارمکح  یتیافکیب  رطاخهب  نیا  میاهدوب ! بقع  ام  ردقچ  دـینیبب  دـصرد ؛ مھد  کیزا  تسا  ترابع  تسا ، بالقنا  لاس  هک 

عـضو نیا  دـندوبن ؛ مھ  ناشتلم  حـلاصم  رکف  هب  دـندشیم و  مخ  هناگیب  لباقم  رد  رمک  ات  اما  دـندادیم  ناشن  رتخبت  دـنتخورفیم ، ربکت  هضرعیب ؛ هتـسباو ، یدام ، بلطاـیند ،

مھـس ربارب  ود  دودـح  اـبیرقت  ینعی  میراد ، ملع  دـیلوت  اـیند  رد  ناـمدوخ  مھـس  زا  شیب  اـم  زورما  یھلا ، لـضف  هب  هتبلا  هدوـب ؛]  ] خـلت یاـھرامآ  نیا ]  ] ـالاح دوـب .]  ] اـم روـشک 

، میتسین عناق  هتبلا  تسا . یبوخ  زیچ  بخ  هک  میراد  ملع  دـیلوت  دـصرد   ١.٩ تسا ؛ دصرد  ابیرقت ٢  نالا  میشاب ، هتـشاد  ملع  دیلوت  مھـس  دیاب  دصرد  ام ١  ینعی  ناـمدوخ .

. تسا نیا  ام  مھس  اما  میشاب ، هتشاد  مھس  دیاب  نیا  زا  رتشیب 

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مھ اـبلاغ  منکیم ؛ ضرع  عـالطا  یور  زا  هدـنب  دـنراک ؛ سیردـت و  میلعت و  لوغـشم  رگید - یملع  زکارم  رد  هـچ  اھهاگـشناد ، رد  هـچ   - رکفتم قـقحم و  دنمـشناد  نارازھ  زورما 

؛ دننکیم راک  دنراد  الاب  یهزیگنا  اب  نوگانوگ  یاھهزوح  رد  دنلبرـس ، یناریا  تیوھ  اب  یمالـسا ، ینید و  تیوھ  اب  دبعتم ؛ رایـسب  مھ ]  ] ناشیلیخ نیدـتم ، مھ  ابلاغ  ناوج ،

نوـچ هتبلا  دـنروآیم . دوـجو  هب  یرواـنف  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  مـلع ، نآ  ساـسا  رب  مـھ  دـننکیم ، مـلع  دـیلوت  مـھ  دـننکیم ؛ قـیقحت  دـنھدیم ، شزوـمآ  دـننکیم ، یروآوـن 

هکنیا ات  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  اھتنم  تسا  یشالترپ  بوخ و  یلیخ  تکرح  دنک ؛ ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  دراد ، دوجو  روشک  رد  زورما  هک  یتکرح  نیا  هدوب ، دایز  ام  یگداتفابقع 

؛ دوشب هدید  الماک  شجیاتن  هللااشنا 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یملع تیبرت  یملع ، تفرـشیپ  ملع ، دـیلوت  نیمھ  ینورد ، یهفیظو  دراد . هعماج  یهرابرد  مھ  یاهفیظو  کی  دراد ، دوخ  نورد  هب  تبـسن  هک  یاهفیظو  رب  هوـالع  هاگـشناد 

هب هدنب  هک  تسا  یمھم  رایـسب  یهتکن  کی  نیا  دشاب . یوزنم  کفنم و  هعماج  لئاسم  زا  دـناوتیمن  هاگـشناد  تسا . هعماج  عومجم  رد  یراذـگرثا  ینوریب ، یهفیظو  تسا ؛

؛ دینک یعامتجا  لئاسم  ریگرد  ار  هاگشناد  دینک  یعس  منکیم : ضرع  نارھاوخ  ناردارب و  مرتحم ، دیتاسا 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دناهدرک  حیرـصت  هلاقم  رد  دناهتـشون و  هلاقم  دینیبب ، دـننکیم ؛ باتک  باسح و  اب  اھیجراخ -  - دـننکیم نایب ]  ] هک ینارگید  ار  نیا  تسا . یگرزب  رایـسب  رطخ  ینیرفآسای 

یاھتردـق تسا ؛ موـلعم  تسیک ؟ ینارگن  یهیاـم  تسا ؛» ینارگن  یهیاـم  ناریا  یملع  تفرـشیپ  : » دنتـشون احیرـص  ار  نـیا  تـسا ؛ ینارگن  یهیاـم  ناریا  یملع  تفرـشیپ 

، ام روشک  تیعقوم  لثم  یساسح  تیعقوم  کی  رد  یروشک  کی  هک  دننیبب  دنناوتیمن  تسا ، افعـض  رب  یهطلـس  هب  ناشتایح  هک  رگهطلـس  زواجتم و  یاھتردق  رگرامعتـسا ،

اعقاو مھ  دارفا ]  ] یـضعب دنریگیم و  هدیدن  ار  اھتفرـشیپ  اھتیقفوم و  تحار  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنآ  ینارگن  یهیام  دسرب ؛ تردـق  توق و  هب  دـھدب و  تاجن  فعـض  زا  ار  شدوخ 

فرح روآسای  ییوجـشناد  یهعومجم  اب  دروخرب  رد  ای  سالک  رـس  الثم  هک  دـسریم  شرازگ  دـسریم ، ربخ  اـم  هب  هک  یداتـسا  نآ  اـی  هک  یناـسک  نآ  زا  نم  دـننکیم . شومارف 

دودح رد   - ریخا یهھد  ود  رد  صوصخب  هک  یایملع  تکرح  نیا  یملع ، میظع  تفرشیپ  نیا  دنریگیم ! هدیدن  ار  روشک  یاھتیقفوم  اھنیا  روطچ  هک  منکیم  بجعت  اعقاو  دنزیم ،

همھ مشچ  یولج  ار  یلمع  یاھییاناوت  و  هدرب ، الاب  ردـقچ  اـیند  رد  ملع  دـیلوت  رد  ار  ناریا  مھـس  هدـمآ و  دوجو  هب  روشک  رد  یهھد ٨٠ - لیاوا  زا  ریخا ، لاس  هدجھ  هدـفھ 

. تسا بجعت  یهیام  نیا ] ! ] دراذگیم رثا  اھنآ  رد  نیرفآسای  یهسوسو  و  ( ۶) همدمد نآ  لاح  نیع  رد  دننیبیم ، هداد ، رارق 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

هب لاس ٢٠١٨  رد  هدوب ، هلاقم   ٧٨ لاس ٢٠١٠ ، رد  دوشیم ، هداد ]  ] عاجرا دایز  نآ  هب  ایند  رد  هک  یتالاقم  فرـص - یهلاقم  کی  هن   - یناریا نادنمـشناد  عاجرا  رپ  تالاقم  دشر 

یایفارغج دصرد  کی  میراد ، ار  ناھج  تیعمج  دصرد  کی  ابیرقت  ام  دننکیم . راکنا  هک  تسا  یمھم  یاھزیچ  اھنیا  لاس . دـنچ  لوط  رد  ربارب  دـنچ  ینعی ] [ ؛ هدیـسر هلاقم   ۴۶١

. میراد یملع  دیلوت  روشک ، زا  دوشیم  راظتنا  هچنآ  ربارب  ود  ینعی  تسا ، ایند  دصرد  ود  هب  کیدزن  ام  ملع  دیلوت  اما  میراد ، مھ  ار  ( ٨) رومعم یایند 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ارچ دوبن ؟ بالقنا  زا  شیپ  ملع  دیلوت  همھ  نیا  ارچ  تسا ؛ یعیبط  زیچ  کی  یناریا ، دادعتسا  نیا  هدماین ؛ دیدپ  هک  زورما  دینیبیم ، روشک  رد  امش  زورما  هک  یدادعتـسا  نیا 

رد یملع  دــیلوت  تـسا ؛ یبـیرغ  بـیجع و  زیچ  میوـگب ، هـک  مدرکن  تشادداـی  رگید  نـم  دــنداد ، نـم  هـب  یراـمآ  کـی  ـالاح  دوـبن ؟ بـالقنا  زا  شیپ  یملع  تـکرح  هـمھ  نـیا 

زا دعب  لام  دصرد  دنچ  تسا ، بالقنا  زا  لبق  لام  نآ  دصرد  دـنچ  هک  دـناهدرک  صخـشم  زاریش  ــ هاگشناد  فیرش ، هاگشناد  نارھت ، هاگـشناد  لثم  ار ــ  روشک  یاھهاگـشناد 

جوا هب  هدناسر ، اجنیا  ات  درب ؛ شیپ  داد و  تکرح  ار  روشک  هک  دوب  یمالسا  یبالقنا و  رکفت  تیمکاح  روشک و  یبالقنا  میظع  تکرح  بالقنا و  تسا . روآتریح  تسا ؛ بالقنا 

. میھار لوا  زونھ  ام  تشاد ؛ میھاوخ  ییاھشھج  دناسر ، دھاوخ  هللااشنا  مھ 

نایوجشناد  / ١۴٠١/٠٢/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دای لوا  دنربب ــ  شیپ  ار  ملع  دنناوتب  هکنیا  یارب  ملع ، دشر  زکرم  ملع ، دـیلوت  زکرم  ناونع  هب  درکیم  هاگن  هاگـشناد  هب  بالقنا  هک  دوب  نیا  هاگـشناد  دروم  رد  رگید  شلاچ  کی 

بالقنا رظن  دھدیم ؛ تردق  دھدیم ، رادتقا  روشک  کی  هب  تلم و  کی  هب  ملع ، شناد و  نوچ  دننکب . نیمات  ار  یلم  رادتقا  شناد ، اب  ات  دنربب ــ  شیپ  دننک و  دیلوت  دـعب  دـنریگب ،

اھنآ هن ، دـنکب ؛ ملع  دـیلوت  دـیایب  هاگـشناد  دوـخ  هـک  دنتـشادن  ار  عـقوت  نـیا  هاگـشناد  زا  اـھنیا  دوـبن ؛ یزیچ  نـینچ  اـقلطم  بالقنادـض  ارگـسپاو و  ناـیرج  نآ  هاـگن  دوـب . نـیا 

ای هدـیافیب  یهداتفاراکزا  عاتم  نآ  عقاو  رد  دـنریگبارف و  ار  یبرغ  شناد  یاھهدـنامسپ  فدـھ ــ  یاھروشک  ام ؛ روشک  هاگـشناد  طقف  هن  ام ــ  یاھهاگـشناد  هک  دنتـساوخیم 

نیا اھنیا  فدھ  دنکن ؛ ادیپ  اھروشک  نیا  رد  یاهعـسوت  تفرـشیپ و  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع ، اعقاو  ینعی  دـشاب . هاتوک  ملع  دـیلوت  زا  ناشتـسد  دـنریگب و  دای  ار  هدـیافمک 

، بخ هداتفا . هک  تسا  یتاقافتا  اھنیا  تسین ، اعدا  اـھنیا  تسا ، تاـیعقاو  اـھنیا  هتفرگ . رارق  بوکرـس  دروم  اـھروشک  نیا  رد  یـشخب ، رھ  رد  هناروآون  یملع  تکرح  رھ  دوب .

یهدننکفرصم هک  یسک  نآ  ینعی  یفرـصم » دنمـشناد  . » هاگـشناد اب  دننک  دیلوت  یفرـصم » یهعماج   » و یفرـصم » دنمـشناد   » دنتـساوخیم اھنآ  دوب . شلاچ  کی  مھ  نیا 

یتقو یفرصم  یهدرکلیصحت  دنمشناد  نیمھ  ینعی  یفرصم » یهعماج  . » هدشخوسنم شناد  هداتفابقع ، شناد  هکلب ] ، ] هتفرشیپ شناد  هن  مھ  نآ  تسا ، یبرغ  شناد 

هاگـشناد زا  فدھ  دنکیم . دیلوت  یبرغ  تالوصحم  فرـصم  رازاب  دروآیم ، دوجو  هب  یفرـصم  یهعماج  کی  اھنیا ، دننام  دریگیم و  هدھع  هب  ار  تیریدم  یتقو  هعماج ، رد  دیآیم 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 17 
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. دوب یھاگن  نینچ  هاگشناد  هب  هاگن  دوب ؛ نیا 

دیتاسا  / ١۴٠١/٠٣/٣١ جیسب  زور  تشادگرزب  شیامھ  هب  مایپ 

یادھـش رگید  نارمچ و  یفطـصم  دیھـش  دـھاجم ، دنمـشناد  دای  متـسرفیم و  دورد  مالـس و  دـیتاسا ، جیـسب  یلم  زور  رد  نانآ  عاـمتجا  هاگـشناد و  یجیـسب  ناداتـسا  هب 

یزارفارس و یهدنھددیون  یھلا و  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  روشک  هاگشناد  رـس  رب  دھاجم  نیدتم و  دھعتم و  داتـسا  کرابم  یهیاس  مرادیم . یمارگ  زیزع و  ار  هاگـشناد 

روشک یروف  یمتح و  زاین  یدربراـک ، دـقن و  لـئاسم  رد  هچ  یـساسا و  یدربھار و  تاـعوضوم  رد  هچ  امـش  یهتفرـشیپ  عفاـن و  ملع  تسا . ناریا  تلم  یهدـنیآ  یراگتـسر 

هب نتشامگ  تمھ  یناسفن ، تیبرت  قالخا و  اب  شزومآ  نتخیمآ  نآ ، نابز  شناد و  تیھام  رد  یروآون  یملع ، تفرشیپ  تسین ، میلعت  اھنت  یجیسب  داتـسا  تیلاعف  تسا .

رد زیزع  نایجیـسب  امـش  و  تسا ، ملع  داتـسا  یاھتیلوئـسم  یهرمز  رد  زین  لـیبق  نـیا  زا  یرگید  فئاـظو  و  مـلع ، دـیلوت  داـھتجا و  و  یملع ، یاـھهزات  یریگارف  یهناـگود :

. دیشاب نارشیپ  زاتشیپ و  دیناوتیم  اھهنیمز  نیا  یهمھ 

« ملع دیلوت   » 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 18هاگياپ  هحفص 18 
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