
ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

یھیقف دـھاجم و  یملاع  ناشلامیظع ، ماـما  نییراوح  مالـسا و  نادـنزرف  زا  گرزب  یدرم  یاـناوت  شود  رب  ار  یھلا  تیلووسم  تناـما و  نیگنـس  راـب  زیزع ، تلم  یار  هدارا و 

یالعا نید و  تیمکاح  یارب  شتدھاجم  ادخ و  هار  رد  شـشالت  یهدـنورپ  هک  یتیـصخش  داد . رارق  زوسلد  انـشآدرد و  یریدـم  دنمـشوھ و  یرادمتسایـس  سانـشمالسا و 

یهرھچ تسا . هدـیناجنگ  دوخ  رد  ار  ریظنمک  یاھتیلاعف  اھیتخـس و  اھجـنر و  تشذگرـس  هدـش و  زاـغآ  تضھن  عورـش  یاـھزور  نیتسخن  زا  شیپ  یتح  مالـسا ، یهملک 

گرزب درواتـسد  کی  نیا  کشیب ، دوب . دـھاوخ  زین  سپ  نیا  زا  هللااشنا  هدوب و  تما  بوبحم  ماما و  نیما  هراومھ  بـالقنا ، میقتـسم  طارـص  رد  تکرح  تکرب  هب  هک  یھجوم 

نوچمھ یـسک  یاناوت  تسد  رد  روشک  ییارجا  تیریدـم  هتخاس ، مھارف  ار  روشک  حیحـص  یهرادا  یهنیمز  هک  یـساسا  نوناـق  رد  تاحالـصا  ماـجنا  اـب  ناـمزمھ  هک  تسا 

عفر یوس  هب  ار  هار  یھلا ، تالـضفت  تادـییات و  دـنربیم ، راظتنا  ناـمروشک  دـنمشوھ  سانـشردق و  مدرم  هک  ناـنچمھ  تسا  دـیما  دریگ و  رارق  تلم  بختنم  روھمجسیئر 

. دزاس راومھ  بالقنا  یاھنامرآ  ققحت  تالکشم و 

ماما یمیمص  روای  تبترم  ماقم و  هب  تفرعم  اب  ناشلامیظع و  تلم  زا  یوریپ  هب  هتمظعتلج ،) ) یلاعتقح ترضح  راکشآ  ناھن و  فاطلا  زا  ددجم  ساپـس  نمـض  بناجنیا ،

هب ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  یار  هتادـییاتتماد ،) ) یناجنـسفر یمـشاھ  یاقآ  بانج  نآ ، یاـیوگ  ناـبز  اـناوت و  یوزاـب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  یهتـسجرب  تیـصخش  و 

دوخ فیرش  رمع  هک  ینارون  میقتسم و  طارـص  نیمھ  رد  ناشیا  هک  تسا  ینامز  ات  ذیفنت  یار و  نیا  هک  تسا  یھیدب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر 

زا یرادـفرط  تعیرـش و  هب  لمع  نآرق و  لماک  تیمکاح  ققحت  یارب  تدـھاجم  و  هلاوهیلعهللایلـص -) ) یدـمحم بان  مالـسا  زا  عافد  هار  ینعی  دـناهدینارذگ -  نآ  رد  نونکاـت  ار 

. دوب دھاوخ  نینچ  هتبلا  هک  دنھد  همادا  ار  دوخ  هار  یعامتجا -  تلادع  رارقتسا  تیمورحم و  رقف و  ندرک  نکهشیر  یارب  ششوک  نیفعضتسم و  نیمورحم و 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تکرح رب  لصا  بالقنا ، رد  ار . بالقنا  هار  ینعی  دوب ؛ هدومیپ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) مظعم لوسر  هک  دومیپ  ار  یھار  نامھ  تسرد  مالـسا ، یهرابود  تایح  یارب  ام  ماما 

ندوـمیپ و هکلب  دوـشیمن ؛ اـفتکا  نییبـت  نتـشون و  نتفگ و  هب  بـالقنا ، رد  صـالخا . ناـمیا و  زا  راشرـس  ریذپانیگتـسخ و  هتـسویپ ، هدیجنـس ، رادـفدھ ، یتـکرح  تـسا ؛

ینعی فدھ -  هب  ندیـسر  ات  دـیآیمرد و  تکرح  نیمھ  تمدـخ  رد  مھ  نتـشون  نتفگ و  دریگیم . رارق  روحم  لصا و  ندـناسر ، فدـھ  هب  ار  دوخ  نتفر و  شیپ  رگنـسهبرگنس 

هرک ولو  هلک  نیدلایلع  هرھظیل  قحلانید  یدھلاب و  هلوسر  لسرا  یذلاوھ  : » دباییم همادا  توغاط -  یناطیش  تردق  نتخاس  یشالتم  ادخ و  نید  هب  ندیشخب  تیمکاح 

« نوکرشملا

: دوب لوا  ردص  یمالسا  تکرح  رب  قبطنم  همھ  هک  تشاد  دوجو  مھم  تیصوصخ  دنچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد 

یـسایس تردـق  تیمکاـح و  دوش و  هتفرگ  دـساف  ملاـظ و  یاھناطیـش  تسد  زا  تردـق  هکنیا  ادـخ و  نید  تیمکاـح  رب  عطاـق  یهدارا  ینعی  یـسایس ؛ یریگفدـھ  تسخن ،

. دریگ لکش  یمالسا  یاھشزرا  ساسا  رب  هعماج 

ربھر دـش و  هتفرگ  مزال  یناسنا  یورین  یـسایس -  یاھنامزاس  اھھورگ و  بازحا و  زا  هن  و  راکادـف -  دـنمدرد و  هاگآ و  نموم و  یاھهدوت  زا  فدـھ ، نیا  ققحت  یارب  هکنآ  مود 

هب ادخ  هار  رد  دروآ و  دوجو  هب  ادخ  ناگدنب  زا  ار  نامحر  دونج  هلاس ، هدزناپ  تدھاجم  یهیاس  رد  درک و  وجتـسج  مدرم  لازیال  یورین  زا  ادخ ، هب  لکوت  زا  سپ  ار  ترـصن  میکح ،

« نینموملابو هرصنب  کدیا  یذلاوھ  : » دروآرد تکرح 

یملع و دشر  یداصتقا و  یانغتـسا  یـسایس و  لالقتـسا  یعامتجا و  لدع  نمـضتم  هک  یمالـسا  تعیرـش  رارقتـسا  ینعی  بولطم ، یهعماج  یلـصا  طوطخ  هکنآ  موس 

هب یلھاج  یگدـنز  یاھناینب  یهبناجهمھ  یعقاو و  لیدـبت  یانعم  هب  هک  یمالـسا » یروھمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » راعـش تفرگ و  رارق  ناگمھ  رظنم  رد  تسا ، یقـالخا 

. دیدرگ حرطم  تسا ، یمالسا  یاھناینب 

هک دوب  هدرک  زیربل  نانچ  ار  وا  ناج  نامیا ، نیا  دـش و  لمع  نامیا و  رد  تکرح  نیا  گنھاشیپ  دوخ  دوب ، یناملـسم  یوگلا  حـلاص و  دـبع  هک  هیقف  میکح و  ربھر  هکنآ  مراـھچ 

ار ینامیایب  سای و  روطق  یاھراوید  وا ، دـیما  ناـمیا و  غورف  دـنک و  باریـس  زیربل و  لـمع ، یهنحـص  رد  دوخ  ناـمیا  ناـضیف  زا  ار  یھت  یاـھفرظ  ناـمیایب و  یاـھلد  تسناوت 

« هبر نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلانما  : » دنکرپ ار  لمع  هزرابم و  یاضف  دفاکشب و 

تخاس و نکممان  دوش ، فدھ  زا  فارحنا  بجوم  هک  ار  یزیچ  نآ  رھ  هصالخ  ار و  نمشد  اب  هلماعم  شزاس و  یورجک و  هنوگرھ  ربھر ، یرایشوھ  افـص و  قدص و  هکنآ  مجنپ 

. دنام یقاب  جاجوعایب  راوتسا و  اھفدھ ، تمس  هب  بالقنا  میقتسم  طارص 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

ار هدنپت  بلق  نآ  نابرض  رگید  بالقنا ، هک  یزور  درک ؛ زاغآ  ار  دیشروخ  یب یحبـص  ناریا  نآ ، رد  هک  یزور  مالـسا ؛ ناھج  گرزب  یازع  زور  دیـسر ؛ ارف  دادرخ  مھدراھچ  رگید  راب 

هدرک هیکت  نادب  هک  ار  یراوتسا  ی  هرخـص ناریا ، تلم  هک  یزور  درک ؛ یمیتی  ساسحا  دوب ، یی  هدازآ ناسنا  ای  دنمدرد  ناملـسم  اجرھ  ناھج ، رـسارس  رد  هک  یزور  دینـشن ؛

گرزب و نادقف  زور  ناحتما ، زور  ازع ، زور  تفاین ؛ دوخ  رانک  رد  دوب ، هتخاس  دوخ  نامیا  قشع و  ی  هبعک هک  ار  یگرزب  حور  دوب و  هدیمرآ  نآ  ی  هیاس رد  هک  ار  یدنلب  ورـس  دوب و 

. دوب هدرک  لیدبت  یدبا  تایح  هب  ار  تیراع  ی  هماج هک  نآ  اب  یدبا  یقاثیم  زور 

هناـمز نیا  یداـم  هدولآ و  یگدـنز  یاـضف  رد  یھلا  تردـق  هب  هک  یقرب  ی  هلعـش دـش و  هتفرگ  اـم  تسد  زا  ماـما  ینامـسج  روـضح  ینیع و  ترواـجم  تمعن  زور ، نآ  رد  یرآ ،

، ریظن یب روآ و  تفگـش یربھر  نآ  یاھلاس  یندـشنرارکت  یاھ  هظحل یروآداـی  تکرب  هب  تفاـی و  هزاـت  یداـعبا  ماـما  تفرعم  ییوس ، زا  اـما  تشگ ؛ شوماـخ  دوب ، هدیـشخرد 

تسدرود یی  هراتس نونکا  هک  ار  یشخبامرگ  نازورف و  دیـشروخ  اھمـشچ  دروآ و  یور  دھد ، یمن خر  تسا ، سرتسد  رد  هدنز و  یـسک  ات  اتداع  هک  یربدت  لمات و  هب  اھنھذ 

نارود ی  همھ رد  دمآ ، اھ  هلاقم اھرعـش و  رد  اھملق و  اھنابز و  رب  دنچ ، یی  هتفھ یزور و  رد  نارود ، ددجم  نامز و  ی  هناگی نآ  شیاتـس  رد  هچنآ  تسـشن . دصر  هب  دوب ، هدـش 

رامـش هب  میظع  یزوف  دوـب -  یلیمحت  گـنج  بـالقنا و  نارود  ی  هدولآراـبغ یاـضف  زیمآداـنع و  تاـغیلبت  راـچد  اـھلاس  هک  رـصاعم -  لـسن  یارب  نیا  و  دوـب ، هدـماین  شیربـھر 

زا عافد  ماما و  طخ  میقتـسم  طارـص  رب  ار  همھ  درک و  لدـکی  ار  لمتحم  تارطخ  زا  کانـشیدنا  یاھلد  میظع ، ریبک و  ماما  ـالخ  ساـسحا  رگید ، یوس  زا  و  دور . یم تفر و  یم

توق و و  روشک ، نارازگتمدخ  هب  هقباس  مک یشالت  مزع و  و  تلم ، هب  هزات  یتمھ  روش و  تخاس ؛ مدق  تباث بالقنا -  یاھشزرا  یمالسا و  ماظن  ینعی  وا -  یاھبنارگ  ثاریم 

روشک و زین ، ناھج  نیا  زا  تلحر  زا  سپ  ناحلاص ، هار  یدانم  ناربمایپ و  ی  هلالـس نآ  ریذـپان  ناـیاپ تاـکرب  دیـشخب و  تلود  تلم و  ی  هطبار هب  هتـشذگ  زا  شیب  یماکحتـسا 

«. ایح ثعبی  موی  لحترا و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسف  « ؛ دش لماش  ار  بالقنا  تلم و 

نارادساپ  / ٠٩/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

- دـبای جاور  دـننکیم ، هیـصوت  ام  هب  هغالبلاجـھن  هیعدا و  تایاور و  نآرق و  هک  هللایلا  لسوت  حیحـص  یاـنعم  دوش و  باـب  تفرعم  اـب  هارمھ  لـسوت  هجوت و  هعماـج ، نیا  رد  رگا 

نادنزرف دیوش و  سونام  یونعم  لحارم  نیا  اب  دنرـشاعم  امـش  اب  هک  یناناوج  امـش و  دوخ  و  دنک - افیا  یبوخ  رایـسب  شقن  دـناوتیم  دروم  نیا  رد  مھ  هیداجـس  یهفیحص 

داجـس ماـما  تاـملک  بلاـق  رد  مھنآ  دـینک - انـشآ  روضح  هجوت و  تیونعم و  یهلحرم  نیا  اـب  یونعم و  ماـقم  نیا  اـب  دـنراذگیم ، اـپ  یناوـج  یهلحرم  هب  رورم  هب  هک  ار  دوـخ 

نآ زا  اتقیقح  دیاب  یربکتسم  نمـشد  هنوگرھ  هک  تسا  یاهعماج  هعماج ، نیا  تقونآ  دراد - ار  یونعم  حور  نیمھ  مھ  هغالبلاجھن  هیداجـس و ... یهفیحـص  رد  مالـسلاهیلع 

، تسھ هعماج  رد  مالـسا  هب  یهدیقع  مالـسا و  هب  دبعت  ات  مالـسا ، تیونعم  ات  مالـسا ، حور  ات  هک  دنادب  دیاب  دشاب ؛ دیماان  نآ  مضھ  بذج و  هب  تبـسن  دیاب  دشاب ؛ کانمیب 

. دنک فرحنم  یمالسا  بالقنا  میقتسم  طارص  زا  ار  هعماج  نیا  تلم و  نیا  دناوتیمن  یلماع  چیھ 

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

زا یضعب  رد  ام  رظن  هب  هتبلا  تسا . هدوب  هتشذگ  لاس  تسیب  رد  یناھج  رابکتسا  یلصا  یاھفدھ  وزج  ماما ، ترضح  فادھا  یمالـسا و  بالقنا  یاھدرواتـسد  یهلاحتـسا 

دـص و شخرچ  کی  ناشعـضاوم  رد  هک  مینیبیم  زورما  دنتـسنادیم ، صرقاپورپ  نویبالقنا  نارادمدرـس و  زا  ار  ناـشدوخ  هک  اھیـضعب  هکنیا  هلمج  زا  هدوب ؛ قفوم  مھ  اـھاج 

ثحب ینامز  اھنیا  دـناهداد . عضوم  رییغت  هیقف  تیالو  ثحب  یهنیمز  رد  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  اکیرما ، اب  هزراـبم  یهنیمز  رد  ـالثم  تسا . هدـش  ادـیپ  یاهجرد  داتـشھ 

زا دـعب  لبق و  رد  هاگـشناد  روشک و  یگنھرف  یرکف و  لئاسم  هب  هک  یلاعترـضح -  رظن  هب  دـننکیم ! کیکـشت  لوصا  نیا  رد  نالا  اـما  دـندرکیم ؛ حرطم  ار  هقلطم » تیـالو  »

؟ میشاب هتشاد  میناوتیم  یشقن  هچ  ام  هنیمز  نیا  رد  هداد و  ناشن  ار  شدوخ  یوحن  هچ  هب  هیضق  نیا  دیراد -  ار  مزال  یهطاحا  بالقنا 

تسا و ینوگاـنوگ  یاـھرییغت  ضرعم  رد  ناـسنا  هرخـالاب  دـشاب ؛ هقباـسیب  بیرغ و  یلیخ  هک  تسین  یزیچ  دـندرگرب ، ناـشدوخ  یلبق  شور  اـشمم و  زا  یناـسک  هـکنیا 

زا هک  یناسک  نیا  تسھ . اھـضغب  بح و  تسھ ، یـصخش  عفانم  تسھ ، یویند  عفانم  دنـشخبیم : تعرـس  ای  دننکیم و  یزاسهنیمز  ار  رییغت  نیا  یھاگ  مھ  یلماوع 

ابلاغ شلماوع  دنـشاب ، هدرک  ادـیپ  فارحنا  بالقنا  تانیب  بالقنا و  فراعم  بـالقنا و  میقتـسم  قیرط  نآ  زا  اـعقاو  دارفا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  دـنوشیم ، فرحنم  تسرد  هار 

زا یلیخ  رد  ار  نیا  ریظن  ام  دراذـگیم . ریثات  هک  تسا  یلماوع  اـھنیا  یهمھ  تسھ ؛ اـھیناماسبان  زا  یخرب  اـب  ندـش  هجاوم  تسھ ، اھیمھفجـک  هتبلا  تساـھزیچ . نیمھ 

. درادب یقاب  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  هک  میھاوخب  نارگید  یارب  نامدوخ و  یارب  دیاب  مھ  لاعتم  یادخ  زا  مینکب ؛ دیابن  مھ  بجعت  میاهدرک ؛ هدھاشم  مھ  اھاج 

تعکر ود  رھ  رد  اما  رگید ! تسا  سب  دیتساوخ ، ادـخ  زا  راب  کی  تسیچ ؟ یارب  میقتـسملا » طارـصلااندھا   » دـینکیم رارکت  راب -  هد  لقادـح  اھراب -  یزور  رھ  رد  امـش  هکنیا 

هار نیا  رد  هک  یناـسک  تسا و  یمخوچـیپرپ  راوشد و  هار  میقتـسم  طارـص  هک  تسا  نآ  یارب  نیا  میقتـسملا .» طارـصلااندھا  : » دـینکیم رارکت  ار  نیا  امـش  یزاـمن  رھ  لوا 

رد دـیناوتیم  رتتحار  یلیخ  ناناوج  امـش  نم ، رظن  هب  دربب . هانپ  ادـخ  هب  ناسنا  یتسیاب  هک  تسا  نیا  دـیآیم ؛ شیپ  یزیچ  نینچ  اـھیلیخ  یارب  دـندایز . دـننکب ، هابتـشا 

. تسا رتمک  ناوج  یارب  دیآیم ، دیدپ  الاب  نینس  رد  ام و  لاثما  رد  هک  ییاوھا  نآ  عماطم و  نآ  نوچ  دینامب ؛ یقاب  یھلا  میقتسم  طارص 

ماما و یهلیسوهب  هک  ییاھشزرا  نیا  اھراعش و  نیا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  تسادخ . هار  رد  ناسنا  ترخآ  ایند و  تداعـس  تسا . یبوخ  هار  ادخ ، هار 

نیا دھد . تاجن  ار  روشک  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دـنکیم . نیمـضت  ار  تلم  نیا  روشک و  نیا  تداعـس  هک  تسا  ییاھزیچ  دـش ، حرطم  بالقنا  یهلیـسوهب 

عضو زورما  دوبن ، بالقنا  نیا  رگا  الاو  دنکب ، اج  زا  ار  شدوخ  تسناوت  هک  دوب  تکرح  نیمھ  تکرب  هب  اما  تسا ؛ هتشاد  یتخس  رایسب  خلت و  رایسب  کیدزن  یهتـشذگ  روشک 

زا یونعم -  ظاحل  زا  مھ  یدام ، ظاحل  زا  مھ  ام -  عضو  دوبن ، بالقنا  نیا  رگا  دینکیم . هظحالم  امش  هک  دوب  ییاھروشک  زا  رتدب  بتارم  هب  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  ام  روشک 

. دوب رتدب  بتارم  هب  دناهناگیب ، یاھتردق  رایتخا  رد  دنتسھ و  ام  کیدزن  هک  ییاھروشک  نیا 

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هاگـشناد تسا . یبالقنا  ی  هیحور تناید و  افـص و  هب  هتـسارآ  ینید و  یاھ  هناشن هب  نیزم  ام ، یمالـسا  روشک  یعامتجا  یاھطیحم  رگید  دننام  هاگـشناد  هللادـمحب  زورما 

یمارگ ناداتـسا  امـش  زیزع و  نایوجـشناد  امـش  تسا . هدرک  میدـقت  یئ  هزاوآ دـنلب  نادیھـش  هتـشاد و  لاعف  روضح  یبالقنا  یاھ  هنحـص ی  همھ رد  هھد  ود  لوط  رد  بالقنا 

. دیشاب یم نامزیزع  یمالسا  روشک  طاشنرپ  لاعف و  ی  هرکیپ زا  رثوم  شخب  نیا  رادتناما  زورما 

هلباقم رد  تیلوئسم  نیرتگرزب  دنک . فرصنم  یبالقنا  ی  هیحور نید و  ملع و  میقتسم  طارص  زا  ار  هاگـشناد  هک  تسا  شالت  رد  مھ  زورما  نمـشد  هک  دننیبب  دنناوت  یم همھ 

دنھاوخ لمع  تیلوئـسم  نیا  هب  هتـشذگ  ساسح  عطاقم  یخرب  دننام  انیقی  و  تسا ، نایوجـشناد  هچ  دیتاسا و  هچ  زیزع  نایھاگـشناد  دوخ  شود  رب  نانمـشد ، هئطوت  اب 

یئ هرھچ رھ  اـب  اـج و  رھ  رد  ار  نمـشد  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  روشک  ناـھج و  یـسایس  ثداوح  هنارایـشوھ  هک  تسا  نآ  میوجـشناد  نادـنزرف  زا  بناـجنیا  راـظتنا  درک .

افصم طیحم  دنھدن و  یسک  هب  هاگشناد  رد  ار  نید  ملع و  دنور  رد  لالخا  ی  هزاجا یطئارش  چیھ  رد  دنھد . صیخشت  ینیبزیت  اب  ار  هنامصخ  یاھشور  اھفدھ و  دنـسانشب و 

. دننک ظفح  یبالقنا  شالت  نیدت و  دھعت و  اب  هارمھ  یملع  عیرس  تفرشیپ  یارب  ار  یئوجشناد  طاشنرپ  و 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ار اھنآ  یناشفا و  وترپ  مدرم  نھذ  لمع و  لد و  رب  هک  تسا  یھلا  تیادـھ  رون  ینآرق و  نیناوق  یھلا و  سدـقم  ماکحا  بوچراچ ، نیا  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  ماظن  زاـیتما 

. تسا هدش  هتفرگ  هدیدان  یبرغ -  یاھماظن  رد  صوصخب  ایند -  جیار  یسایس  یاھماظن  رد  هک  تسا  یمھم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی  مدرم  تیادھ  هلاسم  دنک . یم تیادھ 

یقالخا لـیاضف  تھج  رد  مدرم  تساوخ  هک  دوشب  یراـک  تلیـضف ، یاـھ  همـشچرس هب  مدرم  ییاـمنھار  تسرد و  تیبرت  میلعت و  رثا  رب  هک  تسا  نیا  مدرم  تیادـھ  یاـنعم 

زا یرایـسب  رد  دـینک  یم هظحـالم  امـش  زورما  دوش . رود  مدرم  باـختنا  قفا  زا  ددرگ ، یم حرطم  مدرم  تساوـخ  ارآ و  ماـن  هب  یھاـگ  هک  یا  هدـننک دـساف  یاھـسوھ  دـشاب و 

هب دوش و  یم یمـسر  دـنک و  یم ادـیپ  ینوناق  هغبـص  تسا ، مدرم  تساوخ  هک  نیا ناونع  هب  نآ -  لاثما  یـسنج و  تاـفارحنا  تاـفارحنا -  نیرت  تشز یبرغ ، یاھیـسارکمد 

میمصت دننک ، یم باختنا  مدرم  ینید -  یرالاس  مدرم ینعی  یمالـسا -  ماظن  رد  دھد . یم ناشن  ار  ینامیا  تیادھ  یونعم و  رـصنع  تبیغ  نیا ، ددرگ . یم کمک  نآ  هعاشا 

حالص و هداج  نوریب  هب  زگرھ  یھلا ، تیادھ  هیاس  رد  هدارا  باختنا و  تساوخ و  نیا  اما  دنراد ؛ رایتخا  رد  ناشدوخ  نابختنم  هلیسو  هب  ار  روشک  هرادا  تشونرس  دنریگ و  یم

دیدج و هبرجت  نیا  تسا . ناریا  تلم  هب  یمالـسا  بالقنا  هیدھ  نیا  تسا . نیا  ینید  یرالاس  مدرم رد  یلـصا  هتکن  دوش . یمن جراخ  میقتـسم  طارـص  زا  درب و  یمن هار  حالف 

مئارج و زا  دـپت و  یم یناسنا  ی  هزیکاپ کاپ و  هعماج  اھتلیـضف و  یارب  ناشلد  هک  یناسک  همھ  یارب  تسا  یدـیلقت  لـباق  یریگیپ و  لـمات و  لـباق  هبرجت  اـما  تسا ؛ یناوج 

. دنرب یم جنر  یرشب  تایقلخ  یاھیتشز  جاور  یقالخا و  لئاذر 

یوزوح  / ١٣٨٢/١٠/٢٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دـنداد  ناشن  تکرح ، نآ  اب  تکرح و  نآ  زا  لبق  مق ، نز  درم و  ناناوج و  دنتـشاد . شقن  مق  هیملع  ردـقلا  لیلج مظعم و  هزوح  مھ  مق و  مدرم  مھ  یخیراـت ، تکرح  نیا  رد 

نیا رد  ار  یمدرم  میظع  جوم  کی  تیادھ  دادعتسا  تیفرظ و  هک  دندرک  تباث  زین  زور  نآ  رد  مق  مظعم  عجارم  مق و  هیملع  هزوح  تسین و  نابز  هقلقل  مالـسا ، هب  اھنآ  یدنبیاپ 

روـحم مق  اذـل  تسا ؛ راوتـسا  مق  رد  هیملع  هزوـح  ناـمھ  مدرم و  ناـمھ  ناـمیا ، ناـمھ  مھ  زورما  دوـش . لـیاز  هـک  تـسین  ییاـھزیچ  اـھنیا  دنتـسھ . اراد  نارکیب  سوناـیقا 

. تسا میقتسم  طارص  رد  رارمتـسا  زور  زورما ، دوب ؛ عورـش  زور  زور ، نآ  دننکن . شومارف  ار  دوخ  گرزب  رایـسب  مھـس  شقن و  مق  ناناوج  دوب . دھاوخ  هدوب و  بالقنا  یـساسا 

ربـمغیپ باحـصا  ربـمغیپ و  هب  لاـعتم  دـنوادخ  تسا . مھم  ندـشن  فرحنم  میقتـسم و  طارـص  هب  ندروخن  هیواز  یارب  طاـیتحا  تقد و  مھ  زورما  دوب ، مھم  تکرح  نآ  زور  نآ  رگا 

هب باطخ  نیا  دینکن . شومارف  ار  فدھ  دینکن ؛ هابتـشا  ار  طخ  دینکن ؛ مگ  ار  هار  دینک ؛ تماقتـسا  دینامب و  هار  نیا  رد  ینعی  اوماقتـسا ؛» مث  انبر هللا  اولاق  نیذـلا  نا  : » دومرف

هنیدم یاھ  هزاورد دتفا -  یمن هک  داتفین -  ناوت  بات و  زا  دیشخب و  رارمتسا  ار  دوخ  هار  تلم  کی  مزع ، نامھ  اب  تین و  نامھ  اب  یتقو  تسا . ناریا  تلم  همھ  هب  باطخ  ام و 

زا راـک  هک  ـالاح  هک  دوب  زکرمتم  نیا  رد  ناربکتـسم  بـالقنا و  نانمـشد  تمھ  همھ  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  دـش . دـھاوخ  زاـب  مدرم  یور  هب  تداعـس -  هنیدـم  یھلا -  دوـعوم 

زکرمتم عوضوم  نیا  رب  هلاس  جنپو  تسیب نیا  شالت  رتشیب  ای  همھ  دندرک . هطورشم  مایق  رد  هک  نانچمھ  دننک ؛ فرحنم  ار  ناورھار  نیا  هار  دنناوتب  دیاش  تفررد ، ناشتسد 

همھ دـنراد ؛ ینیگنـس  تیلووسم  هنیمز  نیا  رد  هزوح  مظعم  عجارم  ناـگرزب و  ناـناوج ، الـضف ، هتبلا  دوشن . مگ  میقتـسم  طارـص  حیحـص و  هار  نیا  یھلا و  طـخ  نیا  هک  دوـب 

هدننک نیمـضت دراد -  دوجو  ینایامن  تروص  هب  مق  رد  تسا و  یلجتم  روشک  یاج  همھ  رد  هللادمحب  هک  اھنآ -  یگدازآ  افـص و  حور  تعاجـش و  مدرم ، یدنمـشوھ  دنمیھس .

. تسا هار  نیا  موادت 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا توافتم  الماک  ینابم  لوصا و  رد  رگید ، یوس  زا  لاربیل  مالسا  وس و  کی  زا  رجحتم  مالسا  اب  ام  مالسا  تسیچ ؟ مالسا  زا  ام  روظنم  اما  مینکیم . عافد  مالسا  زا  ام 

چیھ هب  تیونعم  زا  اـم  تسھ . نآ  رد  هدـمع  صخاـش  هس  نیا  تلادـع ؛ تینـالقع و  تیونعم ، هب  یکتم  تسا  یمالـسا  اـم  مالـسا  ار . نآ  مھ  مینکیم و  در  ار  نیا  مھ  اـم 

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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یجراخ تسایـس  لوصا  رد  هک  روطنیمھ  میریگیم . راکهب  ار  لقع  تسام ؛ راک  رازبا  نیرتمھم  تینالقع  تسا . تیونعم  ام  راـک  ساـسا  حور و  مینکیمن ؛ رظنفرـص  ناونع 

هکلب تسین ، ام  یجراخ  تسایس  صوصخم  نیا ، مینکیم . لمع  هناربدم  هنامیکح و  ام  تحلـصم . نآ ، رانک  رد  و  تسام ، یهناگهس  لوصا  زا  یکی  تمکح  میاهتفگ ، اھراب 

مھ تلادـع  زا  تساراد . ام  یاھرازبا  صیخـشت  فادـھا و  صیخـشت  ام ، مھف  رد  یعیـسو  رایـسب  دربراک  لقع  تسا . ینالقع  مالـسا  اـم  مالـسا  تساـھهنیمز . یهمھ  رد 

یعرف و یهلاسم  تلادع ، یهلاسم  شیارب  یسارکمد  لاربیل  رب  ینتبم  یرادهیامرس  یایند  نوچ  دوش  روصت  هکنیا  مینکیمن . رظنفرـص  هجو  چیھ  هب  فدھ  کی  ناونعهب 

یلـصا یروحم و  یهلاسم  کـی  یاـنعم  هب  تلادـع  زا  اـم  هک  دوشیمن  بجوم  تسا ، یلـصا  یهلاـسم  لوپ  دوس و  عفن و  یهلاـسم  اـھنآ  یارب  تسا و  یرازبا  ود و  یهجرد 

تینالقع و تیونعم ، مالـسا  تسا : نیا  ام  مالـسا  تسا . روحم  تلادـع  یهلاسم  نامیجراخ ، یلخاد و  تسایـس  درکراـک  رد  یداـصتقا و  یاـھبلاق  رد  اـم  مینک . رظنفرص 

رد اھنآ  اب  دنک و  هدافتسا  اھنآ  یاھشور  زا  دنک و  جیورت  ار  ییاکیرما  یاھشزرا  یبرغ و  یاھشزرا  ات  میـشاب  هتـشاد  لاربیل  مالـسا  هک  میتسین  عناق  مالـسا  مسا  هب  تلادع .

نایرج لوا  زا  میرادن ، لوبق  الاح  هکنیا  هن  میرادـن . لوبق  مھ  ار  ینابلاط  رجحتم  مالـسا  ام  دـناوخب . مھ  ییهبدـن  یاعد  انایحا  دوش و  ادـصمھ  گنرمھ و  فلتخم  یاھشخب 

دنسانشیم ار  بالقنا  زا  شیپ  یمالسا  یاھنایرج  تسا و  ناشدای  بالقنا  زا  شیپ  زا  دنراد ، یرتشیب  یهقباس  هک  یناسک  اھامـش ، نیب  زا  میتشادن . لوبق  ار  نآ  تضھن 

ام یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نیمھ  زورهبزور  مھ  زورما  فلاـخم . مھ  رجحت  اـب  دوـب و  ینـالقع  یرکفنـشور و  تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوـگیم . هـچ  نـم  دـنمھفیم  و 

رب ام  یـساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ، میوریم . شیپ  میاهدرک و  باختنا  ار  نامدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  ام  تسا . هدشن  فیعـضت  هدـش و  تیوقت 

فادـھا میھاوخیم  میتسھ و  یمالـسا  یرادـیب  لابند  یمالـسا و  یروھمج  ماکحتـسا  لابند  ام  میتسھ . یمالـسا  نینچ  لاـبند  هب  اـم  تسا و  راوتـسا  اـھهیاپ  نیا  یور 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و  لح  یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھدیمن  هزاجا  میتسین و  لیام  هجوچیھ  هب  میشخب و  ققحت  ار  نامدوخ 

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

رد ار  یرادـیب  جوم  تسناوت  نیدـتم  نموم و  نارکفنـشور  زرابم و  هاگآ و  نویناحور  ام و  راوگرزب  ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالـسا  تازرابم  عیـسو  تضھن  یمالـسا و  بالقنا 

. تسکـش و  دنکـش ، یم مھرد  ار  رابکتـسا  یاھژد  نیرت  مکحتـسم هک  دراد  یتردـق  نانچ  تلم  کی  بـالقنا  بـالقنا . تکرح  هب  دـش  یھتنم  هک  درواـیب ، دوجو  هب روشک  نیا 

. دمآ دوجو  هب یمالسا  یمدرم و  تموکح  نآ ، لابند  هب  درب و  نیب  زا  تشاد ، سیلگنا  اکیرما و  یرامعتسا  تردق  هب  تشپ  هک  ار  یولھپ  میژر  یدادبتسا  ژد  یمالـسا  بالقنا 

؛ درادـن تیمکاـح  نآ  رب  دادبتـسا  ییاردوخ و  دـنک ؛ یمن تلاـخد  نآ  رد  یجراـخ  هک  یتـموکح  ینعی  یمالـسا  یروھمج  دـیدروآ . دوجو  هب مدرم  امـش  ار  یمالـسا  یروـھمج 

تـسد تلآ  اھ  ناخ دندیلان . یم اھ  ناخ زا  مدرم  میدوب ، تفریج  رد  ام  هک  یزور  دنک . یمن تلاخد  مدرم  روما  رد  یرالاس  ناخ دنک ؛ یمن تلاخد  نآ  رد  فارـشا  ی  هژیو ی  هقبط

! تشاد دوجو  داسف  بتارم  هلسلس  ینعی  دندوب ؛ اکیرما  تسد  تلآ  مھ  اھنآ  دندوب ؛ یولھپ  سوحنم  میژر 

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

شـالت و تیلاـعف و  یاـھ  نادـیم رد  دـیاب  دراد ، تیحالـص  هک  رھ  تساـھ . تیحالـص عباـت  یتـموکح ، بتارم  هلـسلس  رد  رثوـم  تاـماقم  هـب  ندیـسر  یمالـسا ، یروـھمج  رد 

، نیا دریذـپ . یم تروص  ینآرق  یھلا و  نوتم  زا  یریگ  ماـھلا مالـسا و  تیادـھ  اـب  اـھنیا  ی  همھ و  دـشاب ؛ یعاـمتجا  رـشق  رھ  زا  روشک و  ی  هطقن رھ  زا  دورب ؛ ولج  تیلووـسم 

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

یمالـسا ماظن  یمالـسا و  یروھمج  میقتـسم  طارـص  زا  دوش ، التبم  اـھ  تفآ نیا  زا  یکی  هب  رگا  طاـقن  زا  یی  هطقن رھ  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  یـشخب  رھ  تسین .

. دوش حالصا  دیاب  هدش و  جراخ 

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

اھتلم مدقم  فوفـص  رد  دوشیم ، دراو  دجب  ناریا  تلم  هک  ینادـیم  رھ  رد  دوشیم ، دراو  تسایـس  نادـیم  رد  دوشیم ، دراو  ملع  نادـیم  رد  دراد ؛ رواب  ار  دوخ  ناریا  تلم  زورما 

، تسا هدش  رادیب  تلم  نیا  تسین ؛ هسیاقم  لباق  بالقنا  زا  لبق  نارود  اب  یللملا ، نیب تزع  رد  یسایس ، تردق  رد  یملع ، یاھیروآون  رد  ام  تلم  زورما  عضو  دریگیم . رارق 

هک ینانچمھ  دوب ؛ دـھاوخ  رت  هدـنز تیقالخ  راکتبا و  یروآون و  حور  دـشاب ، رتایوپ  رت و  هدـنز تلم  رد  هچ  رھ  یبالقنا ، حور  نیا  تسا . بـالقنا  رطاـخ  هب  نیا  تسا ؛ هدـش  هدـنز 

دندرکیم روصت  اھتلم  درک . میسرت  ار  یگدز  برغ یگدنام و  بقع ی  هنایم هار  یمالسا  یروھمج  لیکشت  اب  یمالسا و  بالقنا  اب  ماما  دوب . گرزب  یروآون  کی  مھ  بالقنا  دوخ 

هدز برغ دوشن ، مھ  برغ  ریـسا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  میقتـسم  طارـص  کی  میقتـسم ، هار  کی  هن ، هک  دنداد  ناشن  ماما  دنوش ؛ هدز  برغ دیاب  ای  دننامب  هدـنام  بقع دـیاب  ای 

نیا هب  دیناوتیم  هچ  رھ  ناتروشک ، یلاعت  تفرشیپ و  یارب  زیزع ! یاھناوج  تسا . هدرک  یط  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  دنک ؛ یط  ار  یلاعت  تفرشیپ و  یقرت و  هار  اما  دوشن ؛ مھ 

. دیرادرب هار  رس  زا  ار  عناوم  ی  همھ دیناوتیم  دوخ  ینورد  یورین  هب  داقتعا  لاعتم و  یادخ  هب  اکتا  اب  دینک . کسمت  میقتسم  طارص 

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

، اھتلود ایند -  یاھروشک  تشونرـس  یدودحم ، دودعم و  تلود  ات  دنچ  هک  دوب  هدرک  تداع  دمآ ، دوجو  هب  رامعتـسا  ی  هدیدپ هک  یدالیم  مھدـجھ  مھدـفھ و  نرق  زا  دـعب  ایند 

شـشوج رطاخ  هب  شرکف ، توق  رطاخ  هب  یتلود  کی  تسھ  تقو  کی  دنـشاب . هتـشاد  تسد  رد  یقالخا ، تردق  هب  اکتا  اب  هن  ناشدوخ ، یماظن  تردق  هب  اکتا  اب  ار  اھتلم - 

رطاخ هب  دوب ، زیمآرھق  ذوفن  رامعتـسا ، ذوفن  دوبن . یروج  نیا  رامعتـسا  ذوفن  اما  دـنکیم ؛ ادـیپ  ذوفن  اھتلود  ای  اھتلم  زا  یا  هعومجم کـی  نیب  رد  یعیبط  روط  هب  شا ، یقـالخا

نآ دنشاب ؛ میلست  اھنیا  لباقم  رد  مھ  ایند  یاھتلم  اھتلود و  تیرثکا  دنشاب و  هتشاد  ار  هزینرس  نیا  یا  هدع کی  دوب  هدرک  تداع  ایند  دوب . هزینرـس  روز  اب  دوب ، یماظن  تردق 

. دنشاب هتشادن  مھ  ار  اون  نان و  نامھ  یتح  هن ، یا  هدع کی  دنشاب ؛ هتشاد  یرتھب  یاون  نان و  یا  هدع کی  اھ ، هدش میلست  نیا  نایم  زا  ناشدوخ ، یگنرز  هب  هتـسب  تقو 

. دنشکیم مھ  یگنسرگ  دنتسھ و  مھ  هدرب  هن ، یضعب  دیآ ؛ یم ناشریگ  مھ  یا  هلاون یا ، همقل کی  الاح  یضعب  هک  بابرا  کی  ناگدرب  نامالغ و  لثم 

نامیا اھتلم و  مزع  دـننزیم ؛ اھتلم  ار  رخآ  فرح  تسین . رخآ  فرح  ناـشفرح  اـیند  رگ  هطلـس یاھتردـق  ریخن ، دـش  مولعم  تفر . اـیند  رـس  زا  یمالـسا  بـالقنا  اـب  تداـع  نیا   

خیرات لوط  رد  یبالقنا  -  چـیھ  نکیل  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مھ  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  ایند  رد  بـالقنا  هتبلا  داد . داـی  ناریا  تلم  ار  نیا  دـنزیم . ار  رخآ  فرح  هک  تساـھتلم 

ناریا یمالسا  بالقنا  هک  ینانچنآ  دنک ؛ ظفح  یلاوتم  یاھ  هھد لوط  رد  ار  شدوخ  لوصا  هتسناوتن  وا -  زا  دعب  وا و  زا  لبق  هسنارف و  ریبک  بالقنا  زا  دینک ؛ هاگن  امش  اھبالقنا 

هتفر . ولج  تمس  هب  میقتسم  ار  شدوخ  هار  هدشن ؛ نآ  نیا و  میلست  هدرک ؛ تکرح  شدوخ  میقتسم  طخ  رد  تسا و  هدرک  ظفح  ار  لوصا  نیا 

طخ نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاھن و  یزوریپ  هار  دینادیم . دـینادب و  دـیاب  امـش  دـننادب و  دـیاب  دـننادیم و  ار  نیا  ناریا  تلم  ی  همھ تسا ؛ نیمھ  هدـنیآ  ی  هخـسن  

، یملع تدـھاجم  شلاکـشا ؛ ی  همھ رد  تدـھاجم  تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یلم ، تردـق  هب  ناـمیا  دوـخ ، هـب  ناـمیا  ادـخ ، هـب  ناـمیا  ناـمیا ؛ طـخ  میقتـسم ،

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن -  تدھاجم  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  و  یلمع -  تدھاجم 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یس رد  امش  هک  زورما  دوش ، شومارف  بالقنا  یاھراعش  هک  دنتشاد  راظتنا  ام  نانمشد  هک  لاس  یس  نیا  لوط  رد  دنلمع . لھا  دنمادقا ، لھا  هک  دنداد  ناشن  ناریا  تلم 

طارـص نیا  تسھ ؛ اھراعـش  نامھ  بالقنا و  لوا  تاساسحا  نامھ  دـینیب  یم مدرم ، یاھراعـش  هب  مدرم ، تاراھظا  هب  مدرم ، تاعامتجا  هب  دـینکیم  هاـگن  بـالقنا  یگلاـس 

تکرب هب  ادـخ و  هب  ناـمیا  تکرب  هب  نیا  میتـسین . دـھاش  اـم  ار  یزیچ  نینچ  خـیرات  نوگاـنوگ  یاـھبالقنا  رد  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدـنام  ظوـفحم  میقتـسم 

رت هدومزآراک رت و  هدبز ام  زورما  ناوج  لسن  هناتخبشوخ  دننادب . ردق  دنرامـشب ؛ منتغم  صوصخب  اھناوج  دیاب  ار  نیا  درک . ظفح  یتسیاب  ار  بالقنا  یاھراعـش  و  تسا . مالـسا 

تاساسحا هچ  رگا  تسین ؛ تاساسحا  فرص  تسا ؛ رکف  هشیدنا و  رطاخ  هب  نادیم  رد  اھناوج  روضح  زورما  دوب ، تاساسحا  اب  هبلغ  زور  نآ  رگا  تسا . زور  نآ  ناوج  لسن  زا 

. تسا مھ  نادیم  رد  روضح  حیحص و  کرد  تسھ ، مھ  رکف  اما  تسھ ؛ مھ  مھم  تسھ و  مھ 

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یرھش ناریدم  ات  روشک ، ینینقت  نالوئـسم  ات  روشک  یئارجا  یاھتیریدم  زا  تسا . هتفرگ  ماجنا  تاباختنا  ابیرقت  راب  یـس  تدم ، نیا  رد  درذگیم . بالقنا  رمع  زا  لاس  یس 

تیفرظ دناهدش . نییعت  مدرم  یار  اب  روشک  یساسا  یاھتیریدم  مدرم ، یار  اب  یساسا  نوناق  مدرم ، یار  اب  یمالـسا  ماظن  لصا  دناهدش . تاباختنا  نیا  لومـشم  روشک ،

ماظن نیا  یهرابرد  دننکیم و  لیلحت  دننکیم و  هاگن  هنحص  نوریب  زا  نارگید  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتارف  الاو و  رایـسب  تسا ، تقیقح  نیا  زا  یهتـساخرب  هک  یماظن  ماظن ، نیا 

تیفرظ نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تقیقح  مھف  مدع  زا  یـشان  ابلاغ  دوشیمن ، ادا  مھ  ضرغ  یور  زا  هک  هچنآ  یتح  هناضرغم ، یاھفرح  زا  رظن  عطق  اب  دـنیوگیم . نخس 

، دـندش نیزگیاج  میظع  تیفرظ  نیا  نورد  رد  یـسایس  نوگانوگ  قئالـس  فلتخم ، یاھـشیارگ  هک  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  یمالـسا  ماـظن  رد  میظع 

زا یضعب  دندمآ ؛ یفلتخم  قئالس  تسا . هدش  تسد  هب  تسد  لاس  یس  نیا  لوط  رد  یئارجا  تردق  تسا و  هتفرگ  ماجنا  مارتحا  اب  ینابرھم ، اب  شمارآ ، اب  تردق  لاقتنا 

دوخ یهروک  رد  ار  اھنآ  دھدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اھنیا  تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاھهیواز  لاس  یس  نیا  یاھهھرب  زا  یـشخب  رد  اھتیریدم 

ماظن هب  ماظن ، نیا  نورد  زا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  دـھدب . همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردـق  اب  دـیازفیب و  دوخ  یهبرجت  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضھ  دـنک ؛ بوذ 

اب هک  یناسک  یهمھ  تسا و  هداد  همادا  زورما  ات  نوزفازور  تردق  اب  ار  دوخ  میقتسم  ریسم  ار ، دوخ  هار  بالقنا  دنوشب . قفوم  دنتـسناوتن  دننزب ، هبرـض  یمالـسا  یروھمج 

تیفرظ نیا  درک ؛ هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  دندرک . کمک  ماظن  نیا  یاھیئاناوت  هب  هتساوخان ، ای  هتـساوخ  دناهتفرگ ، رارق  ماظن  نیا  نورد  رد  فلتخم  یاھهزیگنا 

زار و  تسا . هدروآ  دوـجو  هب  ار  میظع  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  یرـالاسمدرم  نیمھ  زا  تـسا ؛ تیمالـسا  تیروـھمج و  نـیمھ  زا  یـشان  مـیظع ،

. درک دھاوخ  ظفح  هراومھ  ار  نآ  هللااشنا  دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالسا  یروھمج  ار  نیا  تسا و  نیا  مھ  یمالسا  یروھمج  یریذپانبیسآ  تینوصم و  یراگدنام و 

یموجن  / ١٣٨٨/٠٨/٢٧ نیملسملا  مالسالاتجح و  تلحر  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یملع و هعماج  اصوصخم  ناشیا  نادنمتدارا  مومع  هب  ار  هیلعهللاهمحر  یموجن  یـضترم  دیـس  جاح  یاقآ  نیملـسملا  مالـسالاهجح و  موحرم  راوگرزب  اسراپ و  ملاع  تلحر 

تسدهریچ یدنمرنھ  لاح  نیع  رد  هک  یمدرم  یقالخا و  هیقف  نیا  میوگیم . تیلست  ناشیا  مرکم  نادناخ  هب  یدرمناوج و  افص و  یهطخ  نآ  هاشنامرک  رادافو  مدرم  یرنھ و 

نارود رد  موب و  زرم و  نآ  مدرم  یقـالخا  ینید و  تیبرت  تمدـخ  رد  سانـشهفیظو  لـماع و  یملاـع  هاـگیاج  رد  هاـشنامرک  رد  دوـخ  تماـقا  ناـیلاس  لوـط  رد  دـندوب ، روآماـن  و 

. دندش لمحتم  یتامحز  هدرشف و  یاپ  بالقنا  میقتسم  طارص  رد  هراومھ  هدرک و  یئهتسیاش  هدنزرا و  شالت  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یاھفدھ  دربشیپ  رد  بالقنا ،

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

هب ار  یمالـسا  ناریا  رب  هرطیـس  یارب  شالت  یگدوھیب  دـنک و  رادـیب  تلفغ  باوخ  زا  ار  نانآ  هک  تسین  یفاک  وگروز  ربکتم و  تلود  دـنچ  یاطخ  نومزآ و  لاس  کی  یـس و  اـیآ 

؟ دیامن میھفت  نانآ 

« مدرم  » زا مد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف  نادناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی  یس و  نشج  رد  هزیگنا  رپ  ریصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب  دننزیم ،

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رارقتـسا زا  لاس  یـس  تشذگ  زا  دعب  هک  دننک  تبث  ار  نیا  روشک  خـیرات  رد  دنتـسناوت  تلم  نامتلم . زا  دوب  میظع  تکرح  کی  نیا  تسا . هداتـسیا  دوخ  فرح  یاپ  تلم  نیا 

ار یمالـسا  یروـھمج  دـننکیم ، کـیکفت  مھ  زا  ار  ود  نیا  هک  یئاـھنآ  دـنریذپانکیکفت ؛ مھ  زا  اـھنیا  تسا و  تیروـھمج  تیمالـسا و  یهیاـپ  رب  یماـظن  هک  یمالـسا -  ماـظن 

. دوب یمدرم  میظع  تکرح  کی  نیا  بوخ ، دننکیم . تکرش  تمظع  نیا  اب  قوش ، روش و  نیا  اب  یتاباختنا  کی  رد  هک  دنتسھ  ماظن  نیا  ینابم  هب  دنباپ  نانچنآ  دنتخانشن - 

لاس دادرخ  یود  تسیب و  تاباختنا  رد  مدرم  امش  روضح  رگا  ندرک . لمع  هب  دندرک  عورـش  ار  اھهشقن  نیا  دنتـشاد ؛ یئاھهشقن  ناریا  تلم  نانمـشد  تکرح ، نیا  لابق  رد 

شیپ زا  یئاھهشقن  دـندشیم . قفوم  امـش  نانمـشد  داـیز  لاـمتحا  هب  دـیدوب ، هدرک  تکرـش  نویلیم  یـس  ـالثم  نویلیم ، لـھچ  یاـج  هب  رگا  دوب ، یفیعـض  روضح  کـی   ٨٨

راک یهسدـنھ  منک . راکنا  ار  نآ  مناوتیمن  مھدـیم ؛ صیخـشت  ار  نآ  منیبیم ، مسانـشیم ، ار  نمـشد  راک  یهسدـنھ  اـما  منکیمن ؛ مھتم  ار  یـسک  نم  دوب . هدـش  یحارط 

یکی دنشاب ، دونشخان  یضاران و  یماظن  کی  زا  یللملانیب  ربکتـسم  یاھتردق  یتقو  دندرک . مھ  رگید  یاھاج  رد  ار  راک  نیا  ریظن  دوب . یـصخشم  یهسدنھ  کی  نمـشد ،

راک رـس  رب  دنتـسین ، اھنآ  یاضر  دروم  هک  یناسک  رگا  تاباختنا ، تصرف  نآ  رد  دـعب  دـنوشب ، تاباختنا  تصرف  کی  رظتنم  هک  تسا  نیا  دـندرک ، لمع  دـنتفای و  هک  یئاھهار  زا 

هنحـص یوت  ار  مدرم  زا  یھورگ  یئاھراعـش  اب  دـننادرگرب ؛ ار  عاـضوا  یمدرم ، یـشیامن  تکرح  کـی  اـب  تقو  نآ  دـندماین ، راـک  رـس  رب  دـنھاوخیم ، اـھنآ  هک  یئاـھنآ  و  دـندمآ ،

هظحالم رگا  تسا . هدـش  هتخانـش  یهشقن  کی  نیا  دـننک . نوگرگد  تنوشخ  اب  تسا ، هدـمآ  تسد  هب  نوناق  اب  هک  ار  یزیچ  نآ  اھنابایخ ، یهنحـص  رد  راشف  اـب  دـنناشکب ،

یـشان دنوشیم ، ینوریب  یجراخ و  لماوع  هب  بستنم  نیبزیت ، قداص و  لقتـسم و  نارگلیلحت  نھذ  رد  مدرم ، نھذ  رد  دمآ ، شیپ  تاباختنا  زا  دعب  هک  یثداوح  هک  دـینکیم 

ناسنا دشابن ، سرتسد  رد  مھ  عالطا  نیا  رگا  دنروآیم ، تسد  هب  عالطا  بحاص  دارفا  هک  یتاعالطا  دشاب ، هتشادن  هدرپ  تشپ  زا  مھ  یربخ  چیھ  یسک  رگا  تسا . نیا  زا 

یاهجیتن کی  دتفایم ، قافتا  ینوناق  تکرح  کی  دریگیم ، ماجنا  یتاباختنا  تسا . ناگناگیب  راک  تسا ؛ تلم  نانمشد  راک  راک ، نیا  هک  دمھفیم  دنکیم ، هاگن  هک  ار  راک  لکش 

، دـننکب مھ  تنوشخ  دـش ، اـضتقا  رگا  اـنایحا  هنحـص ؛ یوت  دنـشکب  ار  یاهدـع  کـی  دـننک . ضوـع  دـنھاوخب  تنوـشخ  روز  هب  ار  هجیتـن  نیا  دروآیم ؛ لاـبند  هـب  دوـخ  اـب  مـھ 

، تسا عرـش  فالخ  مھ  هک  تسا  یتکرح  نیا  بوخ ، دننادرگرب . ار  ینوناق  جـئاتن  هکنیا  یارب  دـننزب ، شتآ  مھ  سوبوتا  دـننزب ، شتآ  مھ  کناب  دـنزادنیب ، هار  مھ  یزوسشتآ 

. دنروایب شیپ  روشک  رد  دنتساوخیم  ار  یقافتا  نینچ  کی  تسا . ناگناگیب  فرط  زا  یاهدش  تیادھ  تکرح  تکرح ، نیا  تسادیپ  تسا . نوناق  فالخ  مھ 

زوریپ ناریا  تلم  نومزآ ، نیا  رد  و  تشاد ؛ یداـیز  یاھـسرد  مھ  تشاد ، یداـیز  یاـھتربع  مھ  دوب ؛ یمھم  نومزآ  منکب ، ضرع  امـش  هب  نم  روشک . یارب  دوب  یمھم  نومزآ 

یهجیتن هب  تاباختنا  رد  هک  مھ  هورگ  کی  تسا ، تاباختنا  یهدـنرب  هک  یھورگ  کی  تیرثکا ؛ هورگ  کی  هب  تیلقا ، هورگ  کی  هب  دـننک  میـسقت  ار  مدرم  دنتـساوخیم  اـھنآ  دـش .

رد ار  گنج  شاشتغا ، داجیا  اب  دـنوشب و  نادـیم  دراو  مھ  رگـشاشتغا  هدـع  کی  دـننک ؛ هچراپود  ار  تلم  دـنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  هدرکن ، ادـیپ  تسد  دوخ  بولطم 

هدراھچ هدزیـس  هورگ  ود  هب  مدرم  تاباختنا ، زور  رد  دیدید  امـش  داد . جرخ  هب  یرایـشوھ  تلم  اما  دوب . نیا  ناشدیما  دـنزادنیب ؛ هار  یلخاد  گنج  دـننک ، هبولغم  روشک  لخاد 

نارگـشروش و لـباقم  رد  دـندش و  یکی  مھ  اـب  هورگ  ود  نـیمھ  دـنلب ، نادـنچ  هـن  یتدـم  تشذـگ  زا  دـعب  اـما  دـندش ؛ میـسقت  ینوـیلیم  جـنپ  راـھچ  تـسیب و  و  ینوـیلیم ،

هیلع تسا  لاس  یـس  هک  یناھاوخدب  دننک . داجیا  شاشتغا  مدرم  نیب  دنتـساوخیم  دمھفب . دوشیم  اجنیا  ناسنا  ار  تلم  یرادـیب  دنداتـسیا . ناراکبارخ  نارگـشاشتغا و 

دنتـسناوتیمن یراک  نیا ، زا  شیب  دندش . نادـیم  دراو  ناشدوخ  تاغیلبت  اب  دندرمـش و  منتغم  ار  تصرف  مھ  اھنیا  دـندرک ، دنتـسناوت ، یراک  رھ  مدرم  نیا  هیلع  بالقنا و  نیا 

روـضح اـب  هک  تشاد  ناـکما  ناـشیارب  رگا  دـندرکیم . دـینادب  نـیقی  دـننکب ، نارھت  یاـھنابایخ  دراو  ورین  دنتـسناوتیم  اھتـسینویھص  اھیـسیلگنا و  اـھیئاکیرمآ و  رگا  دـننکب .

هک یراک  اھنت  دوشیم . مامت  ناشررـض  هب  راک  نیا  هک  دنتـسنادیم  اھتنم  دـندرکیم . دـننک ، تیادـھ  دـنھاوخیم ، هک  نانچنآ  ار  هصرع  جراخ ، زا  ناشدوخ  نارودزم  ناگتـسباو و 

نیا رد  ربکتسم  یاھروشک  روھمج  یاسور  دننک . تیامح  رگشاشتغا  زا  رگبوشآ ، زا  یناھج ، تسایس  یهنحـص  رد  تاغیلبت ، یهنحـص  رد  هک  دوب  نیا  دننکب ، دنتـسناوتیم 

دنناوتب دـیاش  دـندیمان ؛ ناریا  تلم  دـنھدب ، ناشن  ار  ناشدوخ  تیدوجوم  دـنھاوخیم  ندز  شتآ  اـب  هک  ار  یناراـکبارخ  یناـبایخ و  نارگـشاشتغا  دـندش ؛ نادـیم  دراو  هیـضق 

. دندروخ تسکش  اما  دننک ؛ میسرت  ریوصت و  نامروشک  ایند و  یمومع  راکفا  رد  تسا ، ناشدوخ  لیم  قبط  هک  نانچنآ  ار  عاضوا 

. روـج نیمھ  مـھ  ید  هـن  دوـب ؛ یمیظع  راـک  نـمھب ، مود  تـسیب و  رد  ناریا  تـلم  راـک  درک . دراو  نـمھب  یود  تـسیب و  ید و  مـھن  زور  رد  تـلم  ار  هبرـض  نـیرخآ  نیرتیوـق و 

دیلپ فادھا  دندیمھف  یتقو  تسا ، هنحـص  رد  نمـشد  دندید  یتقو  دندوب ، هداد  یار  یدزمان  رھ  هب  یـسایس  یهصرع  رد  هک  یناسک  یهمھ  دش . راکـشآ  تلم  یگچراپکی 

تسیب و رد  تسا . نیا  میقتسم  طارص  تسا ، نیا  بالقنا  هار  هک  دندیمھف  دندرک ؛ رظن  دیدجت  دندوب ، مھ  نیبشوخ  اھنآ  هب  البق  هک  یناسک  نآ  هب  تبسن  تسیچ ، نمشد 

یزوریپ نیا  داتـسیا ؛ تلم  و  دنتـسناوتن . اما  دننک ؛ داجیا  یگتـسدود  تلم  نیب  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  یلیخ  دندش . نادـیم  دراو  راعـش  کی  اب  همھ  تلم  نمھب ، یود 

دوجو هب  یدـیدج  یھاگآ  دـش . سرد  کی  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یارب  یتربعرپ  راـختفارپ و  لـصف  کـی  هاـم -  تشھ  نمھب -  مود  تسیب و  اـت  دادرخ  مود  تسیب و  زا  دوب . تلم 

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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. مینک تکرح  هنیمز ، نیا  ساسا  رب  دیاب  تسا . یمھم  رایسب  یهنیمز  کی  نیا  دش . هدوشگ  ناریا  تلم  تریصب  رد  یاهزات  لصف  دمآ .

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

زا تنایــص  اـھبالقنا -  هـلمج  زا  یعاـمتجا -  گرزب  تـالوحت  یهـمھ  یلــصا  شلاـچ  هـک  دـنکیم  ادـیپ  تـیمھا  تـھج  نـیا  زا  هاـگن  نـیا  صخاـش . کـی  رظنم  زا  ماـما  هـب  هاـگن 

توعد تکرح و  اھفدـھ  نآ  تمـس  هب  دراد و  یئاھفدـھ  هک  تسا  یعاـمتجا  میظع  لوحت  رھ  شلاـچ  نیرتـمھم  نیا  تسا . لوحت  نیا  اـی  بـالقنا  نیا  یلـصا  یاـھیریگتھج 

دوخ دـض  هب  بالقنا  نآ  دـنامن ، ظوفحم  دوشن و  تنایـص  یعامتجا  تکرح  کی  رد  بـالقنا ، کـی  رد  اھفدـھ  تمـس  هب  یریگتھج  رگا  دوش . ظـفح  دـیاب  یریگتھج  نیا  دـنکیم .

: دیامرفیم شربمغیپ  هب  لاعتم  یادخ  دوھ ، یهکرابم  یهروس  رد  هک  دینکیم  هظحالم  نآرق  رد  امـش  اذل  درک . دھاوخ  لمع  دوخ  فادھا  سکع  تھج  رد  دش ؛ دـھاوخ  لیدـبت 

رد نداد ؛ همادا  میقتـسم  ار  هار  یرادـیاپ ؛ ینعی  تماقتـسا ، تماقتـسا . هب  دـیامرفیم  رما  ار  ربمغیپ  ریـصب .» نولمعت  امب  هنا  اوغطتال  کعم و  بات  نم  ترما و  امک  مقتـساف  »

. ندش فرحنم  یشکرس ؛ ینعی  نایغط ، اوغطتال .» و  « ؛ تسا هدش  هداد  رارق  نایغط  هفیرش ، یهیآ  نیا  رد  میقتسم  تکرح  نیا  لباقم  یهطقن  ندرک . تکرح  تسرد  تھج 

موحرم ریـصب .» نولمعت  اـمب  هنا  « ؛ دـیوشن فرحنم  دـیھدب و  همادا  تسرد  ار  هار  نیا  دنتـسھ ، وت  اـب  وت و  هارمھ  هک  یناـسک  مھ  اصخـش -  وـت -  مھ  دـیامرفیم : ربـمغیپ  هب 

نم « ؛ تسا ربمغیپ  دوخ  هب  باطخ  تسین . هیآ  نیا  رد  تمحر  یهناشن  چـیھ  تسا ؛ ددـشت  نحل  هیآ ، نیا  نحل  دـیامرفیم : نازیملا  ریـسفت  رد  راوگرزب  یئاـبطابط  یهمـالع 

: دـندومرف دوـھ  یهروـس  یهراـبرد  مرکا  ربـمغیپ  هک  تسا  یوـحن  هب  هیآ  نـیا  اذـل  مقتـساف .» : » دـھدیم رارق  بطاـخم  ار  ربـمغیپ  دوـخ  لوا ، یهـجرد  رد  رکذـلاب .» یبـنلا  دارفا 

«، درک ریپ  ار  نم   » دـیامرفیم ربـمغیپ  هک  دوھ  یهروس  زا  یـشخب  نآ  هک  تسا  تیاور  رد  تسا . هیآ  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  درک . ریپ  ارم  دوھ  یهروس  دوھ ؛» هروس  ینتبیـش  »

ناوـنع اـما  ترما ،» اـمک  مقتـسا  عداـف و  کلذـلف  : » دراد مھ  نآرق  رگید  یاـج  کـی  رد  هک  یلاـح  رد  تسھ . هیآ  نیا  رد  هک  یدـیدشت  رطاـخ  هب  تـسا ؛ هکراـبم  یهـیآ  نـیمھ 

. دـنازرلیم ار  ربمغیپ  لد  باطخ ، نیا  تسا . ربمغیپ  دوخ  هب  هک  تسا  یتخـس  باطخ  دـیدرگنرب -  هار  زا  دـیوشن ، فرحنم  اوغطت - » کعم و ال  بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  »

نیمھ اھبالقنا  تریـس  عقاو ، رد  تساھیریگتھج و  نآ  هب  یبـالقنا  رھ  یلـصا  تیوھ  هک  یلـصا -  هار  زا  ندـش  فرحنم  اـھیریگتھج و  رییغت  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا 

، تسا یجیردت  اھیریگتھج  رییغت  هک  تسا  باب  نیا  زا  هیضق  نیا  تیمھا  دسریمن . دوخ  یاھفدھ  هب  بالقنا  نیا  دنکیم و  ضوع  ار  هار  یلکب  تسا -  یلـصا  یاھیریگتھج 

همادا هچرھ  دوشیم ؛ عورـش  رییغت  نیا  رتکچوک ، یلیخ  یاھهیواز  اب  لوا  دـتفیب ؛ قافتا  هجرد  اب ١٨٠  یریگتھج  رییغت  نیا  راـک ، لوا  زا  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ سوسحماـن 

. تسا تھج  کی  نیا  دوشیم . رتشیب  زورهبزور  فارحنا ، نیا  اب  تسا -  میقتسم  طارص  هک  یلصا -  هار  یهلصاف  دنکیم ، ادیپ 

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

ریمضلایفام یهمھ  اراکشآ  ماما  یهمانتیصو  تسا . هدش  نیودت  تسا ، سرتسد  رد  ماما  تانایب  هناتخبشوخ  ماما . راتفگ  ماما ، راتفر  تساھـصخاش ؛ نیرتهتـسجرب  ماما 

، میدرک نییبت  دب  ام  ار  اھـصخاش  نیا  رگا  دنوشب . شومارف  ای  دننامب ، ناھنپ  ای  دنوش ، نییبت  طلغ  اھـصخاش  نیا  داد  هزاجا  دیابن  دـنکیم . نییبت  بالقنا  یهدـنیآ  یارب  ار  ماما 

مھ یاهداج  هک  نابایب  کی  رد  ای  یئایرد  ریـسم  کی  رد  دینک  ضرف  دتفیب . راک  زا  امنبطق  ای  میھدب ، تسد  زا  هار  کی  رد  ار  امنبطق  کی  هک  تسا  نیا  لثم  میداد ، هئارا  طلغ 

، دتفیب راک  زا  امنبطق  هک  تسا  نیا  لثم  دش ، نییبت  دب  دش ، نایب  دب  ماما ، تارظن  رگا  دنامیم . ریحتم  ناسنا  دتفیب ؛ راک  زا  دنیبب و  بیـسآ  ناسنا  یامنبطق  درادـن ، دوجو 

هب تلم  هک  دننکیم  نییبت  یروج  ار  هار  دننکیم ، هدافتـسا  تصرف  زا  نایم  نیا  رد  مھ  ناھاوخدب  دـنزیم . یفرح  دوخ  لیم  هب  دوخ ، یهقیلـس  هب  یـسک  رھ  دوشیم ؛ مگ  هار 

. دتفیب هابتشا 

میقتـسم طارـص  ماما و  طخ  ماما و  هار  کالم  نیا  دوش ؛ نییبت  تشون -  وا  دوخ  هک  روط  نامھ  تفگ ، وا  دوخ  هک  روط  نامھ  حـضاو -  نشور و  روط  هب  یتسیاب  ماما  عضاوم   

ار ماما  نم  دیوگب  حیرـص  هک  یـسک  اب  ماما  نارادـفرط  ماما و  ناوریپ  بوخ ، یلیخ  تسا -  یرگید  ثحب  نیا  مرادـن -  لوبق  ار  ماما  نم  دـیوگیم  حیرـص  رفن  کی  تسا . بالقنا 

نـشور دشاب ، مولعم  دـیاب  دورب ، شیپ  بالقنا  نیا  ماما ، تشگنا  یهراشا  اب  ماما ، طخ  رد  تسا  رارق  رگا  اما  تسا ؛ نشور  ناشباسح  منادـیم ، طلغ  ار  وا  هار  مرادـن ، لوبق 

. دوش نییبت  یتسردب  نامراوگرزب  ماما  عضاوم  دشاب و 

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

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذـعی  و  : » دـیامرفیم انحتف » انا   » یهروس رد  لاـعتم  یادـخ  درک . داـمتعا  دـیاب  یھلا  یهدـعو 

ار نیا  هرصنی ،» نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگیم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  یهدعو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرـشم  قفانم و  تیـصوصخ 

«. اریـصم تاـس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـنوادخ  درادـن . لوبق  ار  نیا  قفاـنم  دراد ؛ لوبق  دوجو  یهمھ  اـب  نموم  مدآ 

. تسا روجنیا  ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک 

 - لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآیم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  یهمھ  میرادیمرب ، ادخ  یارب  مدق  مینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما   

یکی نیا  داد . دھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادخ  اما  مینکیم ؛ راک  فیلکت  یارب  ام  داد . دھاوخ  ققحت  تسا -  هدومرف  هدـعو  هک  نانچنآ 

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

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همھ نیا  اـب  تمحازم ، همھ  نیا  اـب  ینـالوط ، راوشد و  یھار  دوـجو  اـب  لاـس ، ود  یـس و  نیا  لوـط  رد  هک  تسا  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تایـصوصخ  نیرتـمھم  زا  یکی 

نامھ اھراعش  تسا ؛ هدرکن  ادیپ  هیواز  اقلطم  بالقنا  رد  میقتـسم  طخ  نیا  فلتخم ، بناوج  زا  فلتخم و  یاھلکـش  اب  نوگانوگ ، دروخرب  یاھتـسایس  همھ  نیا  اب  هضراعم ،

مھ طوبـضم  هناتخبـشوخ  هک  نامراوگرزب -  ماما  یاسر  نشور و  ناـیب  تکرب  هب  تسا . هار  ناـمھ  هار  تسا ، طـخ  ناـمھ  طـخ  تسا ، فادـھا  ناـمھ  فادـھا  تساـھراعش ،

ار ناماھمدق  امش  نم و  هک  یتقو  نآ  ات  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  و  تسا . هتفر  شیپ  بالقنا  ار  هار  نیا  تسا ؛ یمیقتسم  هار  هار ، درادن ؛ دوجو  یلیوات  ریـسفت و  تسھ - 

لد رد  دیما  یاھهفوکـش  ندنایور  رد  نیمھ  و  دنک ؛ دس  ار  ام  هار  دناوتیمن  ایند  رد  یتردق  چیھ  مینکیم ، تکرح  دیما  اب  میرادیمنرب ، فدھ  زا  ار  ناممـشچ  میرادیمرب ، مکحم 

. تسا هتشاد  ار  رثا  نیرتشیب  یمالسا  یاھتلم  ناناملسم و 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دوجو هار  ندرک  ضوع  بذـبذت و  اھنامرآ ؛ تمـس  هب  تسا  یرمتـسم  تکرح  کـی  تکرح ، ینعی  ، دراد دوجو  تاـبث  دراد . لوحت  مھ  دراد ، تاـبث  مھ  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن 

لیبموتا راوس  تسا  راچان  دوریم ، یفدـھ  کی  تمـس  هب  ناسنا  تقو  کی  دوشیم . ضوع  اھراکوزاس  اما  تسا ؛ نیعم  یاھنامرآ  تمـس  هب  میقتـسم  طخ  رد  تکرح  درادـن ؛

؛ دـنک تکرح  هدایپ  دـشاب  مزال  تسا  نکمم  مھ  یـشخب  کی  رد  دوشب ، امیپاوھ  راوس  تسا  راچان  یـشخب  کی  رد  دوشب ، راطق  راوس  تسا  راچان  یـشخب  کی  رد  دوشب ،

. تسا ریذپرییغت  تکرح  لکش  هچرگا  تسا ، ریذپانرییغت  فدھ  اما 

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

هاگآ و تلم  کی  هب  درک  لیدـبت  ار  ام  تفرگ ، ام  تلم  زا  ار  تلاح  نیا  بالقنا  دادـیمن . رارق  هجوت  دروم  ار  روشک  ثداوح  دوب ، نادرگور  دوب ، یوزنم  یـسایس  لئاسم  زا  ام  تلم 

زا لبق  دـنراذگیم . لـیلحت  یاهلئـسم  رھ  یور  دـننکیم ، کرد  ار  یـسایس  ثداوح  دـننکیم ، یـسایس  لـیلحت  روشک  طاـقن  نیرترود  رد  مھ  اـم  یاـھناوجون  زورما  یـسایس .

دندمآیم و اھتلود  دندوب ؛ روشک  ثداوح  زا  رود  امومع  مدرم  دوب . روشک  نیا  رد  رامشتشگنا  یهدع  کی  صوصخم  یمھفتسایـس  یئارگتسایـس و  دوبن . روجنیا  بالقنا 

رد ار  ثداوح  نیا  هک  تسا  بالقنا  نیا  یلـصا  طوطخ  اھنیا  دـشیمن . مھ  ربخ  تلم  تفرگیم ، ماجنا  ایند  رد  گرزب  یاھراک  دـشیم ، هتـسب  یللملانیب  یاھدادرارق  دـنتفریم ،

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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یاھراعش نامھ  زورما  بالقنا ، یاھراعـش  تسین . یعطقم  تسین ؛ یحطـس  تالوحت ، نیا  تسا . هدش  تیبثت  تسا ؛ هدش  هنیداھن  لوصا ، نیا  دروآ . دوجو  هب  روشک  نیا 

یتقو دـننکیم . میـسرت  ار  اھفدـھ  دـننکیم ، هراشا  اھفدـھ  هب  هک  دنتـسھ  یاهراـشا  تشگنا  لـثم  اھراعـش  تسا . بـالقنا  تمالـس  یهدـنھدناشن  نیا  هک  تسا ؛ لوا  زور 

؛ تسا هدرکن  ادـیپ  رییغت  اھفدـھ  تسا ؛ لوا  لکـش  هـب  ماـظن  نـیا  رد  اھفدـھ  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم  دـنام ، یقاـب  یبـالقنا  کـی  رد  یماـظن ، کـی  رد  هدـشتیبثت  اـھراعش 

. تسا بالقنا  لوا  یاھراعش  نامھ  ناریا ، تلم  یاھراعش  زورما  دناهدشن . فرحنم  یلصا  یاھفدھ  میقتسم و  طارص  زا  مدرم  ناراکردناتسد و 

مھن  / ١٣٩٠/١٢/١٢ سلجم  تاباختنا  رد  یار  ذخا  ماگنھ  هبحاصم  رد  تانایب 

اھفدھ هدش ، ضوع  اھهار  دندش ، هدزلد  دـندش ، هتـسخ  مدرم  نامز ، نیا  تشذـگ  اب  هتـشاد ، دوجو  ایند  رد  هک  یئاھبالقنا  رد  درذـگیم . بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  هس  یس و 

یس رس  هھد ، هس  زا  دعب  تسا . یمھم  یهثداح  یلیخ  نیا  هداد ؛ همادا  زورما  ات  ار  یمیقتـسم  تکرح  یخـسار ، مزع  کی  اب  نامز ، نیا  لوط  رد  ام  تلم  هدرک . ادیپ  رییغت 

. دراد ار  تیصوصخ  نامھ  زاب  هک  دھدب  ناشن  یگلاس  هس  و 

مالسلاهیلع  / ١٣٩٢/٠٣/٠۶ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

لبق لاس  هد  دنچ  نیا  رد  دندوب و  هدرک  لیمحت  تلم  نیا  رب  ار  یاهناھارمگ  تکرح  یدامتم  یاھنرق  خیرات ، نارگنایغط  روج و  نیطالـس  داد . رییغت  ار  روشک  خـیرات  بالقنا ، نیا 

نیا ار ، روشک  نیا  دمآ ، بالقنا  نیا  دندوب . هداد  داب  هب  نانمشد  لباقم  رد  مھ  ار  تکلمم  نیا  تزع  زیچ ، همھ  رد  یبلطراصحنا  ییاردوخ و  دادبتـسا و  رب  یهوالع  بالقنا ، زا 

هچ رد  یک ؟ اما  دناسر ؛ دـھاوخ  فدـھ  هب  ار  ام  میقتـسم ، طارـص  هتبلا  میتفرگ . رارق  میقتـسم  طارـص  رد  ام  داد ؛ تاجن  هدـننکدوبان  رگناریو و  دابدـنت  نیا  رد  نداتفا  زا  ار  تلم 

هتـسب ام  تمھ  هب  نیا  مینک ؛ تکرح  تسرد  ردـقچ  میریگب ، یدـج  ردـقچ  مینک ، شالت  ردـقچ  امـش  نم و  هک  نیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  یتدـھاجم ؟ شالت و  هچ  اب  تدـم ؟

. تشاذگ هدیشکمتس  گرزب و  یخیرات  تلم  نیا  یاپ  شیپ  ار  هار  نیا  بالقنا  یلو  تسا ؛

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاحنیعرد دناهدرک -  روبع  ابیرقت  مھ  یناوج  یهرود  زا  دناهلاس -  نانز ٣۵  نادرم و  زورما  دندش ، دلوتم  بالقنا  لوا  لاس  هکیناسک  نآ  تسا ؛ هتـشذگ  بالقنا  زا  لاس   ٣۵

دیراذـگب تسین ؟ بیجع  نیا  دوشیم ؛ رارکت  تکوش  تردـق و  اب  بالقنا ، یاـھنامرآ  هب  تبـسن  یراداـفو  اـب  تماقتـسا ، ساـسحا  اـب  هزیگنا ، اـب  لاـسهمھ  بـالقنا ، درگلاـس 

دنمھفیم دننکیم ، هعلاطم  دناهتـسشن و  هک  ییاھنآ  تسا . ربخ  هچ  اجنیا  رد  دنمھفیم  ناشرکف  یاھقاتا  اما ] ، ] دننکب دننکب  دنھاوخیم  راک  رھ  نابز ، رد  نمـشد  یاھهناسر 

. درک هلباقم  دوشیمن  نامیا  نیا  اب  هزیگنا ، نیا  اب  بالقنا ، نیا  اب  تلم ، نیا  اب  هک 

رـسارس رد  رگید -  تسا  نیمھ  اجهمھ  بالقنا -  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  رد  یگداتـسیا  یاھراعـش  تسا ؟ ییاھراعـش  روجهچ  دـنھدیم ، مدرم  هک  ییاـھراعش 

هدرک لمع  دوخ  یهدـعو  هب  لاعتم  یادـخ  هک  دـنھدیم  ناشن  ار  تقیقح  نیا  نمھب ، مودوتسیب  ییامیپھار  اب  مدرم  ینعی  تسا ؛ یگداتـسیا  یاھراعـش  اھراعـش  روشک ،

هب روـبجم  امـش  دراذـگیمن  درادـیم ؛ راوتـسا  ار  امـش  یاـھماگ  درادـیم ؛ تباـث  ار  امـش  یاھمدـق  لاـعتم  یادـخ  مکمادـقا ؛ تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دوـمرف : هـک  تـسا 

امـش هب  مدق  تابث  لاعتم  یادخ  دیدرک ، ترـصن  ار  ادخ  نید  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  ناریا  تلم  دروم  رد  یھلا  یهدعو  نیا  تسا ؛ یھلا  یهدعو  نیا  دـیوشب . ینیـشنبقع 

. دیوگیم ار  مدق  تابث  لاسما ، یگلاس  نشج ٣۵  نیا  داد .

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

ظفح زا  تسا  تراـبع  گرزب - داـھج   - میظع داـھج  نیا  گرزب  یاھـشخب  زا  یکی ]  ] گرزب و یاـھراک  زا  یکی  تسا . اھفدـھ  زا  یکی  نیا  درک ؛ ظـفح  دـیاب  ار  بـالقنا  یاـھراعش 

ار هار  ناسنا  هکنیا  یارب  دنراذگیم  هار  رد  هک  دنتسھ  ییاھتمالع  لثم  اھراعش  دنھدیم ، ناشن  ام  هب  ار  هار  اھراعش  دنھدیم ، ناشن  ار  اھفدھ  اھراعـش  بالقنا . یاھراعش 

، تسا نیا  اھراعـش  نیا  رنھ  دنورب ؛ ار  میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  هار  دـنتلغن ، تسار  پچ و  هب  هداجلا ؛ یھ  یطـسولا  قیرطلا  هلـضم و  راسیلا  نیمیلا و  دـنکن ؛ هابتـشا 

، ملئاق یدایز  شقن  فطاوع  یارب  ملئاق ، یدایز  شقن  تاساسحا  یارب  هتبلا  نم  دوشن . افتکا  تاساسحا  هب  طقف  مھ  قیاقح  اھراعش و  نیا  دروم  رد  تسا . نیا  شـشقن 

. تسین یفاک  اما  تسا  مزال  تسین ؛ یفاک  اما 

میرک  / ٠٣/٠۶/١٣٩۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

الـصا دنـشاب ؛]  ] ایند رد  دحاو  نت  کی  لثم  دیاب  اھناسنا  دـننک . کمک  رگیدـکی  هب  دـنزروب ، تبحم  مھ  هب  دنـشاب ، طبترم  مھاب  دـیاب  اھلد  دـناهدش ، قلخ  طابترا  یارب  اھناسنا 

اھلد یرود  اجهمھ  یھارمگ ، اجهمھ  سرت ، اجهمھ  ینماان ، اجهمھ  گنج ، اجهمھ  دینیبب  دینک  هاگن  امش  زورما  اما  هدش ؛ ریبدت  یروجنیا  هدش ، هتخاس  یروجنیا  رـشب 

باوج تسرد  یگدـنز  تالاوس  هک  تسا  نیا  رطاخهب  همھ  اھنیا  مورحم ؛ یاهدـع  دـنمهرھب ، رادروخرب و  یاهدـع  شحاف ؛ یتاقبط  فالتخا  یـشالتم ؛ اھهداوناخ  رگیدـکی ؛ زا 

نیا یالتبم  ناسنا ، اھدرایلیم  تسا ؛ ـالتبم  تیرـشب ، هدـمآ و  دوجو  هب  اـیند  رد  جوعموجـک  یـسایس  یداـصتقا و  یاـھماظن  نیا  تقونآ  هدـش ؛ هدـیمھف  طـلغ  هدـشن ، هداد 

لوق هب  دـییامرفب  ضرف  هک  یـسکنآ  ینعی  تسھ ، یتاـقبط  فـالتخا  مییوگیم  اـم  یتقو  هک  تسین  روجنیا  دـنیالتبم . مھ  دنتـسھ  رادروخرب  هک  ییاـھنآ  یتـح  دنتیعـضو ؛

یگدـنز رد  یناور - یحور ،  - یتالکـشم ییاھیراتفرگ ، ییاھیتخبدـب ، مھ  وا  هن ، تسا ؛ شوخ  یلیخ  تحار و  یلیخ  تسا ، ییاکیرمآ  یهعماـج  دـصرد  کـی  وزج  فورعم 

اب دسانشن ، ار  میقتـسم  طارـص  دسانـشن ، ار  تسرد  هار  هک  یاهعماج  دنراتفرگ . همھ  ینعی  تسا ؛ رتشیب  ریقف  مدآ  یاھیراتفرگ  زا  یھاگ  هللااشامٰیلا ، هک  دراد  شدوخ 

رارکت دناهتفگ  دینکیم و  رارکت  همھ  نیا  امش  هکنیا  دنتسھ . یایھارمگ  تلالض و  نینچ  کی  راچد  زورما  هنافـساتم  یرـشب  عماوج  نیا  تسا . روط ] ] نیا دشابن ، طبترم  ادخ 

. تسا میقتسم  طارص  یانعم  نیا  درادن ؛ دوجو  نآ  رد  تالکشم  نیا  اھتفآ ، نیا  هک  یھار  نآ  ینعی  میقتسم  طارص  تسا . نیمھ  رطاخهب  میقتسملا ،» طارصلا  اندھا   » دینک

تقونآ میدرک ، ربدت  نآرق  رد  رگا  میدیمھف ، تسرد  ار  نآرق  رگا  میتفرگ ، سنا  نآرق  اب  رگا  تسا . نآرق  رد  تیادھ  نیا  دنک ؛ تیادھ  ار  امـش  هک  دیھاوخیم  لاعتم  یادـخ  زا  مئاد 

سنا رتشیب  نآرق  اـب  هچرھ  هللااـشنا  ـالاح  زیزع ، ناـناوج  تسا . یمھم  زیچ  نیا  نیا ، لاـبند  میورب  یتسیاـب  دـش ؛ دـھاوخ  هداد  اـم  هب  یگدـنز  تـالاوس  هب  تسرد  خـساپ 

یروجنیا نآرق  دش ؛ دیھاوخ  هنشت  رتشیب  دش ، دیھاوخ  قاتشم  رتشیب  دیـشونب ، اراوگ  تبرـش  نیا  زا  هچرھ  دش ؛ دھاوخ  راکـشآ  امـش  یارب  رتشیب  قیاقح  نیا  دیریگب ،

. تسا

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 6 
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ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  ذیفنت  مکح  نتم 

ذیفنت و ار  یسیئر  میھاربادیس  یاقآ  مالـسالاتجح  بانج  یمدرم ، هدومزآراک و  ریذپانیگتـسخ و  هنازرف و  ملاع  هب  یار  نانآ ، شنیزگ  زا  یوریپ  اب  زیزع و  مدرم  زا  رکـشت  اب 

یار هک  منکیم  یروآدای  میامنیم و  تلئسم  ار  ناشناراکمھ  ناشیا و  یدنلبرس  قیفوت و  لاعتم  دنوادخ  زا  و  منکیم ، بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هب  ار  ناشیا 

دھاوخ نینچ  یھلا  لضف  هب  هک  دشاب ، هتـشاد  همادا  بالقنا  مالـسا و  میقتـسم  طارـص  ندومیپ  رد  ناشیا  یگـشیمھ  یـشم  هک  تسا  یماگنھ  ات  بناجنیا  ذیفنت  تلم و 

. هللااشنا دوب ؛

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ذیفنت و ار  یسیئر  میھاربادیس  یاقآ  مالـسالاتجح  بانج  یمدرم ، هدومزآراک و  ریذپانیگتـسخ و  هنازرف و  ملاع  هب  یار  نانآ ، شنیزگ  زا  یوریپ  اب  زیزع و  مدرم  زا  رکـشت  اب 

یار هک  منکیم  یروآدای  میامنیم و  تلئسم  ار  ناشناراکمھ  ناشیا و  یدنلبرس  قیفوت و  لاعتم  دنوادخ  زا  و  منکیم ، بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هب  ار  ناشیا 

دھاوخ نینچ  یھلا  لضف  هب  هک  دشاب ، هتـشاد  همادا  بالقنا  مالـسا و  میقتـسم  طارـص  ندومیپ  رد  ناشیا  یگـشیمھ  یـشم  هک  تسا  یماگنھ  ات  بناجنیا  ذیفنت  تلم و 

. هللااشنا دوب ؛

« يمالسا بالقنا  میقتسم  طارص   » 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 7هاگياپ  هحفص 7 
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