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

هک دـنھد  ماجنا  ییاھراک  تسا  نکمم  ناگبخنریغ  نوچ  دـشاب ؛ ناگبخنریغ  ریقحت  هجوچـیھهب  دـیابن  فدـھ  هتبلا  دـشاب ؟ هچ  دـیاب  ام  فدـھ  ناـگبخن ، یارب  یزیرهماـنرب  رد 

یاھییالابرس زا  تسناوت  دھاوخن  یناھج  تکرح  رد  یوق ، ینھذ  یاھیدنبناوختسا  ندوب  اراد  نودب  هعماج  کی  اما  تسا . یھیدب  نیا  دشاب ؛ الاو  زاتمم و  هتسجرب و  رایسب 

هعماج رد  ینادنمـشوھ  رگا  نیاربانب  دراد . زاین  مھ  یرکف  زاتمم  یهطقن  هب  دراد ، زاین  یرکف  یهندـب  هب  هک  نانچمھ  هعماـج  نیارباـنب ، دـنک . روبع  تخـس  یاـھچیپ  راوشد و 

یاھنم نیاربانب ، دننک . کمک  دراد ، زاین  نآ  هب  هعماج  هک  یزیچ  رھ  تفرشیپ  راک و  رنھ و  گنھرف و  ملع و  تفرـشیپ  هب  دنناوتیم  اھنیا  دناهبخن ، ینھذ  ظاحل  زا  هک  دنتـسھ 

اج همھ  ضیعبت  اـما  تسا ؛ ضیعبت  کـی  نیا  دـیایب  رظن  هـب  تـسا  نـکمم  درک . زاـب  یباـسح  ناـگبخن ، یارب  دـیاب  مـیھد ، رارق  لـفاغت  دروـم  ار  هـبخنریغ  میھاوـخب  اـم  هـکنیا 

یدح رد  ار  دنمـشوھ  هبخن و  دیاب  ام  هکنیا  رطاخ  هب  تسا ؛ لدـع  نیع  ناگبخن ، یارب  ندرک  زاب  باسح  نیا  تسا . تلادـع  نیع  ضیعبت ، تاقوا  یھاگ  تسین ؛ هنالداعریغ 

. میھدب دشر  دنک ، دشر  دناوتیم  هک 

. دننکن تسبنب  ساسحا  دنیامن ؛ هدافتسا  دوخ  دادعتسا  زا  دنناوتیم  دننک  ساسحا  اھنیا  هک  تسا  نیا  دراد ، دوجو  ناگبخن  یارب  یزیرهمانرب  صوصخ  رد  هک  یرگید  فدھ 

روشک کی  یناسنا  یلم  تورث  زا  دنیایب  دنھاوخیم  یناگناگیب  هک  تسا  نیا  نآ  دب  تشز و  رایـسب  دـعب  کی  دراد . ینوگانوگ  داعبا  اھزغم  رارف  دوشیم . اھزغم  رارف  تبحص 

لوـق هب  دروآ و  دوـجو  هب  ناـشخرد -  یاھدادعتـسا  یهدـنروآ  دوـجو  هـب  لـماوع  یهـمھ  اـب  ار -  ییاھدادعتـسا  دـھد و  شرورپ  ار  ییاـھناسنا  یروـشک  دـننک . هدافتـسا  وـس 

نیا زا  سخب  نمث  هب  ار  تورث  نیا  دنـشکیمن -  مھ  یرگید  تمحز  ابلاغ  هک  لوپ -  فرـص  اب  دنیایب  مھ  نارگید  دھدب ؛ نارگید  هب  دراذـگب و  صالخا  قبط  رد  ار  نیا  نامتـسود 

. تسا هیضق  کاندرد  دب و  رایسب  دعب  نیا ، دننک ؛ مورحم  ار  وا  دنریگب و  تلم 

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

اھهرھچ و ندرک  یفرعم  دندرک : هراشا  نامتـسود  هک  دراد  مھ  یتاعیاض  اھنیا  هتبلا  دوشیم . هدـھاشم  یناھج  یاھدایپملا  هب  نتفای  هار  یرورپهبخن و  روشک ، نیا  رد  زورما 

رد یرورپملع  تکرح  کی  دوخ  یدوخ  هب  تکرح  نیا  اما  دـنیابرب ؛ ار  اھنآ  ات  دنتـسھ  دـمآراک  زغم  نھذ و  رکف و  لابند  هک  ییاھیناپمک  زاسلوپ و  یاھھاگتـسد  راک  ندرک  ناـسآ 

. دنناوتیم هک  دننک  تابثا  دنھد و  ناشن  ار  دوخ  یملع ، یاھنادیم  رد  دنناوتب  هکنیا  یارب  دوب ؛ ام  ناوج  یهقبط  روشک و  تراسج  تارج و  یهدنھدناشن  دوب ؛ ام  یهعماج 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هار هب  شرانک  رد  یتاکیرحت  دھد ، ماجنا  ار  هدنزاس  تاکرح  دناوتن  یمالسا  یروھمج  هکنیا  یارب  نمـشد  فرط  نآ  زا  دیآیم ، دوجو  هب  روشک  رد  یاهدنزاس  تکرح  تقو  رھ 

یملع و زکارم  یاسور  هچ  وجشناد ، هچ  داتسا ، هچ  هدنب -  اب  تاقالم  رد  دراد . دوجو  یدج  ییاھفرح  نآ ، تیمھا  قیقحت و  ملع و  هب  عجار  هک  تسا  یدنچ  نالا  دزادنایم .

رد ام  یاھیگدـنامبقع  زا  دـننکیم و  تبحـص  ملع  تیمھا  هب  عجار  دـتفایم -  قافتا  مھ  ررکم  هک  دـننزیم -  فرح  هاگـشناد  لئاسم  یهرابرد  هک  مادـک  رھ  یھاگـشناد - 

ار ییاھراک  دناهتفرگ و  مھ  یبوخ  یاھمیمـصت  ماهداد و  رکذت  اھراب  نالووسم  هب  مھ  هدنب  دـننکیم . هوکـش  هلگ و  اھنیا  لاثما  شھوژپ و  قیقحت و  ملع و  هب  طوبرم  لئاسم 

زا رتیدج  هک  تسا  یدنچ  نداد ، شرورپ  یملع  زکارم  اھھاگـشناد و  رد  ار  اھنھذ  یرورپهدـبز و  قیقحت و  ملع و  رازاب  هب  نداد  قنور  تمـس  هب  تکرح  نیاربانب  دـناهدرک . مھ 

لوـمعم لاور  ناـیرج و  لـصا  هکلب  قـیقحت ، ملع و  اـھنت  هن  هـکنیا  یارب  دوـشیم  ادـیپ  یاهناـھب  هاگـشناد  رد  دـینیبیم  امـش  تـقو  کـی  اـما  تـسا ؛ هدـش  عورـش  هتـشذگ 

لابند ناناوج  هکنیا  هب  دراد  ار  جایتحا  تیاھن  روشک  هک  یتقو  نامھ  تسین ؟ نمـشد  راک  نیا  تسیک ؟ راک  نیا  دوش ! لیطعت  هفقو و  راچد  دتفیب و  رطخ  هب  مھ  اھھاگـشناد 

تسا و یعیبط  زاین  کی  نیا  دـیامنیم و  لابند  ار  نآ  هتـشذگ  زا  رتیدـج  دـنکیم و  یزیرهمانرب  راک  نیا  یارب  مھ  ماـظن  دنـشاب و  دوخ  یرکف  یورین  شرورپ  قیقحت و  ملع و 

. دننک داجیا  تحازم  ای  دنرادب  زاب  دوخ  یلومعم  راک  زا  ار  ققحم  داتسا و  وجشناد و  هاگشناد و  دنوش و  ادیپ  یاهدع  ناھگان  دننکیم ، ساسحا  ار  نآ  همھ 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٣/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهوق یـشزومآ  یملع و  تالیکـشت  یزادـناهار  ییاضق و  هاگتـسد  رد  یزاـسرداک  ینعی  تسا ؛ یرورپهبخن  یـسانشهبخن و  هاگتـسد  یچتاکرادـت ، یاھهاگتـسد  زا  یکی 

. دنک لمع  شالت  رپ  راکرپ و  رایسب  یتسیاب  هک  هیئاضق 

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

رد تفرعم ، رد  شناد ، رد  هک  یناگبخن  ناگدبز و  یهمھ  هب  تبـسن  میوگب  هک  مرادن  نیا  زج  یرگید  فرح  چیھ  هدنب  دـیتسھ ، عمج  نیا  رد  هک  یزیزع  ناگبخن  امـش  هب  عجار 

تـسا نکمم  مینادیم . ار  اھهبخن  ردـق  ام  منکیم . صـالخا  تدارا و  ساـسحا  دـندرک ، تیدـج  شـالت و  دـنداد و  ناـشن  غوبن  دادعتـسا و  رنھ  رد  شزرو و  رد  لـمع ، رد  نف ،

هـس ود  رد  زور  نآ  نم  تسا . رورپهبخن  افاصنا  مھ  ناتـسا  میناگبخن . نادردق  ابلق  اما  میھد ؛ ماجنا  میناوتن  تسا -  ناگبخن  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  یلمع -  یـسانشردق 

ام و هب  کیدزن  نامز  رد  نامز و  لوط  رد  هک  یناگبخن  مدروآ . مسا  اھـشناد  عاونا  رد  رنھ و  رد  فلتخم و  مولع  نونف و  رد  ناتـسا  نیا  یهتـسجرب  یاھتیـصخش  زا  ینارنخس ،

نادمھ رھش  طقف  نم  دوصقم  اجنیا  رد  هتبلا  دناهدرک . ییهتسجرب  یاھراک  یرنھ -  ناگبخن  یملع ، ناگبخن  یـسایس ، ناگبخن  دناهتـساخرب -  ناتـسا  نیا  زا  ام  نامز  رد 

نیا اتقیقح  دوشیم . رگید  ناوارف  یاھرھش  نزر و  گنھآردوبک ، راھب ، دابآدسا ، ناکرسیوت ، دنواھن ، ریالم ، نادمھ ، لماش  هک  تسا ، نادمھ  ینونک  ناتـسا  هکلب  تسین ؛

. منک رارکت  مھاوخیمن  متشاذگ و  نایم  رد  یرگید  تاسلج  رد  ار  نآ  زا  ییاھهنومن  نم  هک  تسا ، هدرک  رداص  هبخن  روشک  یهمھ  هب  ناتسا 

یراک نیا  هب  یخیرات ، یمیلقا و  تایـصوصخ  ای  تسا  ییایفارغج  یهقطنم  هب  طوبرم  دادعتـسا  نیا  الاح  یعیبط . دادعتـسا  کی  زا  تسا  ییهناـشن  ناتـسا  یرورپهبخن  ـالوا 

. دنکیم زیررس  رگید  طاقن  هب  ار  دوخ  یاھهبخن  تسا و  رورپهبخن  هقطنم  نیا  هرخالاب  دراد ، هک  یلماع  رھ  مرادن ؛

یملع  / ١٣٨٣/٠٧/٠۵ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا یمھم  رایسب  یاھراک  همھ  اھنیا  یقیقحت ؛ یملع و  یاھهلق  تمـس  هب  نتفر  رد  اھنآ  هب  کمک  هبخن ، یاھدادعتـسا  ییاسانـش  ناگبخن ، شرورپ  یارب  یزاسرتسب 

؛ دـشیم تکرح  نآ  سکع  تھج  رد  یتح  تشادـن و  دوجو  روشک  نیا  رد  اقلطم  بالقنا -  زا  لبق  هتـشذگ -  رد  هکنآ  زا  دـعب  هدـش ؛ عورـش  ام  روشک  رد  اـھراک  نیا  هتبلا  هک 

دـصرددص لـماک و  روطهب  ار  یبرغ  یهخـسن  هک  دوش  حرطم  یـسک  نآ  هک  دوب  نیا  رد  یعـس  دوب ؛ اـھناوج  رد  دـیما  حور  نتـشک  رد  یعـس  دوب ؛ یـشکهبخن  عـقاو  رد  ینعی 

ام تلم  روشک و  هشیمھ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تشادـن . دوجو  الـصا  ندـیلاب ، ندـییور و  دوخ  زا  ندیـشوج ، دوخ  زا  دراد . داقتعا  نآ  هب  دـنک و  ارجا  دـناوخب و  دـناوتیم 

ار تیعضو  درک ؛ ضوع  ار  اھهیحور  بالقنا  اما  دوب ؛ نیا  ام  عضو  هتشذگ  رد  دنکیمن . ادیپ  التعا  یروشک  نینچ  هک  تسادیپ  دشاب . اھنآ  یورهلابند  دشاب ؛ نارگید  رب  ییهدئاز 

هک یتاـکن  نیا  زا  یرایـسب  تروص ، رھ  هب  تسین . یفاـک  هدـش ، نونکاـت  هچنآ  نکل  هتفرگ ؛ رارق  هماـنرب  رد  ناـگبخن  هب  هجوـت  هللادـمحب  هک  تسا  لاـس  دـنچ  نـالا  داد . رییغت 

یتسیاب هللااشنا  هتشاد و  مھ  ییاھتفرشیپ  هتفرگ و  ماجنا  ییاھـشالت  هدش و  راک  اھنیا  یارب  هتـشاد و  رارق  مامتھا  دروم  هک  تسا  ییاھزیچ  دیدرک ، حرطم  نالا  ناتـسود 

. دورب شیپ  مھ  رتشیب 

تقو روھمج  سیئر  هب  یمتاخ -  یاقآ  تلود  زا  لبق  شیپ -  اـھلاس  نم  میراد . مزـال  ناـگبخن  داـینب  کـی  اـم  هک  دـسریم  مرظن  هب  روجنیا  ناـگبخن  صاـخ  دروم  رد  نم  هتبلا 

نوگانوگ لئاسم  هب  یگدیسر  یارب  دشاب  یرتفد  تسناوتیم  نیا  عقاو  رد  رتعیسو ، هاگن  کی  رد  دزادرپب . تعنص  اب  هاگشناد  طابترا  لئاسم  هب  هک  دینک  تسرد  یرتفد  متفگ 

نامز رد  دعب ، هعماج . رد  یرورپهبخن  هب  یلک  هاگن  الصا  راک و  تفرشیپ  یهنیمز  رد  ناشیاھداھنشیپ  هب  هاگن  ناشهژیو ، تالکشم  ندرک  لح  ناشیاھفرح ، ندینش  ناگبخن :

رظن ریز  هک  مینک  تسرد  داینب  کی  دـیاب  ام  تسین . یفاک  اھتنم  دـناهداد ؛ ماجنا  مھ  ییاھراک  هک  متفگ ، هبترم  ود  یکی ، ناشیا  هب  یمتاخ -  یاقآ  تلود  مھ -  ینونک  تلود 

« يرورپهبخن  » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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هاگتسد زا  رتبسانم  راک  نیا  یارب  اج  چیھ  نکل  دننکب ، دنھاوخیم  ییاھراک  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  هک  ماهدینـش  نالا  تساجنآ . اج  نیرتھب  نوچ  دشاب ؛ یروھمجتسایر 

. تسا هناخترازو  کی  راک  زا  رتارف  راک  نیا  نوچ  تسین ؛ یفاک  راک  نیا  یارب  مھ  یترازو  هاگتسد  یتح  تسین ؛ یروھمجتسایر 

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

ملع هب  هدنیآ  یارب  ام  تسا . ملع  اھنآ  زا  یکی  هک  دسریم ، دودـعم  لصفرـس  دـنچ  هب  ناسنا  هبناجهمھ ، قیقد و  یهعلاطم  اب  تسا . مھم  یلیخ  روشک  رد  ملع  یهلاسم 

. تسا بوخ  یلیخ  مھ  لابقتـسا  هدامآ و  الماک  اھهنیمز  هناتخبـشوخ  دوش . هتفرگ  یدج  دیاب  دش ، حرطم  هک  رکف  هشیدنا و  ملع و  دیلوت  یرازفامرن و  تضھن  میراد . جایتحا 

. دینک ساسح  لیبق  نیا  زا  یتالوقم  هدنربشیپ و  اشگهرگ و  راکتبا  راک و  یلم ، رادتقا  ناگبخن ، شرورپ  تینما ، ملع ، یهلوقم  هب  تبسن  ار  مدرم 

نامرک  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رعاـش بیدا ، دـنمرنھ ، دنمـشناد ، فـلتخم -  یاھـشخب  رد  هبخن  همھ  نیا  ندـید  اـب  زیمآنیـسحت  هاـگن  نیا  زورما  ماهدرک و  هاـگن  ناـمرک  هب  نیـسحت  رظن  اـب  هشیمھ  نـم 

، دـیراد روضح  نازیزع  عمج  رد  هک  هتـسجرب -  بوخ و  ناراکـشزرو  بوخ ، نارونخـس  مرتحم ، نویناحور  سدـقم ، عاـفد  رد  گرزب  نارادرـس  هدـبز ، ناداتـسا  دـمآراک ، ناـملعم 

. تسا زیگناربنیسحت  رایسب  نم  یارب  نیا  تسھ ؛ زیاح  ار  یرورپهبخن  یهصرع  رد  روج  سنج  عونت و  ناتسا  هللادمحب  دش . تیوقت 

نانمس  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ ناتسا  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

رھ رد  اـم  زیزع  ناـگبخن  دـیایب . یرورپهبخن  ندوـب ، هبخن  لاـبند  هب  هک  تسا  شزرا  نیا  یدعـس -  لوـق  هب  دوـش - » هگنآ  ماـمت  و   » اـما اـتقیقح ؛ تسا  شزرا  کـی  ندوـب  هبخن 

هک یناودرک  رتکد  یاقآ  نیمھ  دوشب . رتشیب  تسا  نکمم  زورهبزور  ناسنا  تامولعم  درادـن ؛ هک  فقی  دـح  ناسنا  دوخ ؛ ندـنارورپ  ـالوا  دـنرامگب . تمھ  ندـنارورپ  رب  یاهتـشر 

! - دنیآیمن رظن  هب  رتشیب  هلاس  جنپ  هاجنپ و  هللااشام  هتبلا  دـنراد . مھ  لاس  تفھ  داتفھ و  ناشدوخ  لوق  هب  دنتـسھ -  کی  یهجرد  صـصختم  ناشدوخ  راک  رد  دـمحلا 

لاح رد  هک  یناسک  نآ  هب  دسرب  هچ  اھناوج ؛ هب  دسرب  هچ  دننکیم ؛ ادیپ  تسد  یرتشیب  تاعالطا  هب  انیقی  دـننکب ، یرتشیب  قیقحت  هعلاطم و  ریوک  یهتـشر  نیمھ  رد  رگا 

. تسا ناگبخن  فیلکت  نم  رظن  هب  ندنارورپ ، دوخ و  ندنارورپ  دنشرتسگ . لاح  رد  دنشیور ؛

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

هدنزاس رکف  یهعـسوت  یرورپهبخن و  نایرج  هک  دـنکیم  تیوقت  ناسنا  رد  ار  رکف  نیا  دـیدرک ، نایب  اجنیا و  دـیدمآ  ام  زیزع  ناناوج  نارھاوخ و  ناردارب و  هک  مھ  یبلاطم  یهمھ 

رد شیب  مک و  مھ  ار  هتشذگ  لاس  رد  ناتـسود  یاھفرح  نم  دھدیم . دیون  ار  یبوخ  یهدنیآ  تسا و  تفرـشیپ  یاراد  تسا ؛ یدشر  هب  ور  نایرج  کی  روشک ، ناناوج  نیب  رد 

حرطم و دـیاب  اجنیا  دـننکیم  رکف  هک  دـسریم  ام  ناگبخن  ناناوج و  نھذ  هب  هک  یتاکن  تسا . روج  نیمھ  مھ  اھنآ  هدـش -  تبث  هدـش و  تشاددای  الاح  هکنیا  زا  ریغ  مراد -  دای 

فادھا اب  اھیریگتھج  مھ  هدش ، رتشیب  یروانف  ملع و  تیمھا  هب  انتعا  ملع و  تفرـشیپ  یارب  اھهزیگنا  هجوت و  مھ  هک  دـنیبیم  ناسنا  تسا . صخاش  ام  یارب  دـننک ، نایب 

. تسا هدش  رتقبطنم  رتناوخمھ و  یمالسا  یروھمج  ماظن  یالاو 

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

نیا دینیبیم ، 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  شاهدمع  هدنام ؛ فقوتم  فلتخم  لیالد  هب  اھنیا  دناهتشاد . ار  دادعتـسا  نیا  یناریا  یاھلـسن  هشیمھ  تسین ؛ زورما  لام 

زا دادعتـسا  کی  ناریا ، تلم  دادعتـسا  نکیل  دراد . دوجو  یگدـنامبقع  نیا  هدوب . داـسف -  یگتـسباو و  ندـش  هفاـضا  هب  رخآ ، یهھرب  نیا  رد  صوصخب  و  اـھنامز -  یهمھ  رد 

اھیھاوگ و دوشیم . سکعنم  انعم  نیا  دراد  مھ  ناھج  حطـس  رد  جیردتب  الاح  مینکیم ؛ اعدا  ار  نیا  ام  هک  دندرک  لایخ  اھیـضعب  میاهتفگ . اھراب  ام  ار  نیا  تسا ؛ رتالاب  طسوتم 

زا یـضعب  زا  صوـصخب  دنـسیونیم و  یئاـکیرمآ  تـالجم  یوـت  دوـشیم . رارکت  دراد  ینوگاـنوگ  یاـھاج  رد  ررکم  یناریا ، داـیز  رایــسب  شوـھ  هـب  تبــسن  یناـھج  یاھقیدـصت 

، دنرترب یاھھاگشناد  اھنیا  ناھفصا -  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  دنروآیم -  مسا  اھنآ  هک  یھاگشناد  نآ  تسا ؛ هناضرغم  اھندروآمسا  نیا  هتبلا  دنروآیم . مسا  ام  یاھھاگشناد 

نیمھ زا  داتسا ، مھ  وجشناد و  مھ  تیریدم . هتبلا  داتـسا و  وجـشناد و  تسا : یناسنا  یورین  یهیاپ  رب  هاگـشناد  نوچ  تسا ؛ هناضرغم  اھنآ  ندروآ  مان  اما  تسین ؛ یکش 

دش دھاوخ  نایامن  یگتسجرب  نیمھ  دریگب ، تروص  یشالت  هک  یئاج  رھ  رد  تسین . یصاخ  هاگشناد  صوصخم  دراد و  تیمومع  نیا  نیاربانب ، دنتسھ ؛ یناریا  یاھلـسن 

. ناریا رد  یناسنا  رتالاب  طسوتم  زا  دادعتسا  شوھ و  ینعی  میرادروخرب ؛ یناسنا  یالاب  رایسب  ناکما  نیا  زا  ام  نیاربانب  دننکیم . فارتعا  نآ  هب  یدراوم  رد  اھنآ  هک 

هد ابیرقت  نیمھ  هتشاد . یدایز  رایسب  یاھدرواتـسد  هدرک ، تکرح  روشک  رد  ملع  ناوراک  نیا  دیداتفا و  هار  امـش  هک  یئاھلاس  نیا  دنک . ناربج  ار  یگدنامبقع  دناوتیم  نیا 

یلیخ اـم  زورما  اـت  هدـش ، عورـش  روـشک  رد  یرورپهبخن  یهلئـسم  یرازفامرن و  تضھن  ملع و  دـیلوت  تضھن  نتفر و  ملع  لاـبند  یئارگملع و  رکفت  نیا  هک  ریخا  لاـس  هدزاود 

. تسا منتغم  اھتفرشیپ  نیا  میاهدرک . تفرشیپ 

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

، هنیمز نیا  رد  تسا . ناگبخن  میرکت  ناگبخن و  تشادـگرزب  یهلئـسم  تسا -  یرگید  سک  عقاو  رد  شبطاخم  هچ  رگا  منکب -  حرطم  تسا  مزال  اجنیا  نم  هک  یرگید  زیچ  کی 

یاـھهشیپرنھ اـھهشیپرنھ و  دریگیم : ماـجنا  هک  یتاـغیلبت  رد  دـینک  هظحـالم  امـش  بخ ، دـنبطاخم . امیـس ، ادـص و  یلم و  یهناـسر  صوصخب  اـم و  یاـھهناسر  عـقاو  رد 

یدوب دلب  یتفگ و  رگا  دوب ؟ یچ  ملیف  نالف  لوا  نامرھق  مسا  دننکیم : لاوس  نویزیولت و  یوت  دنراذگیم  هقباسم  الثم  دنوشیم . جـیورت  غیلبت و  نوگانوگ  یاھمـسا  یجراخ و 

؛ دنـسانشیمن ار  رگیزاب  نیا  ای  دنمرنھ  نیا  دناهدیدن و  ار  ملیف  نیا  رفن  اھنویلیم  دینک  ضرف  دوشیم ؟ دراو  یـصقن  هچ  یرـسک و  هچ  رگم  ار ؛ نیا  دـننادن  الاح  یوشیم ! هدـنرب 

کی فالخ  رب  نم  ینعی  ماینامرھق ؛ شزرو  نارادـفرط  زا  نم  ماهتفگ ، اھراب  دـینادیم و  هتبلا  بخ  شزرو . ـالثم  اـی  زاـیتما !؟ کـی  دوشب  وا  تخانـش  هک  هصیقن ؟ کـی  دـش  نیا 

دوشیم نیا  تسا ؛ شزرو  باب  رد  یرورپهبخن  عقاو  رد  ینامرھق  شزرو  تسا . مزال  ینامرھق  شزرو  هن ، هک  متفگ  هدنب  تسیچ ؛ ینامرھق  شزرو  اقآ ! دشیم  هتفگ  هک  یفرح 

یناـمرھق شزرو  هب  هدـنب  نیارباـنب  تفرگ . دـھاوخ  لکـش  یموـمع -  شزرو  ینعی  هنماد -  تقو  نآ  دـش ، تسرد  هلق  کـی  یتـقو  تـسین . هـنماد  دـشابن ، هـلق  اـت  هـلق ؛ کـی 

مھ اھنآ  زا  مدـنمهقالع ؛ دـنناسریم ، ایند  مدرم  شوگ  مشچ و  هب  اجنآ  اجنیا و  ار  نامروشک  یلم  دورـس  ناـمروشک و  مچرپ  دـنوریم و  هک  مھ  یئاـھنامرھق  نیا  هب  مدـقتعم ؛

اھب یشزرو  یهبخن  کی  زا  رتمک  ار  یملع  یهبخن  کی  دیاب  ام  ارچ  هک  تسا  نیا  نم  فرح  اما  دنیآیم . نم  شیپ  مھ  یھاگ  مرادیم ؛ ناشتسود  مھ  یلیخ  منکیم ؛ رکشت 

؛ دنربیم دنپاقیم و  اروف  ار  اھنآ  دسرب ، اھنیا  هب  رگید  یاھروشک  تسد  هچنانچ  رگا  هک  میراد  یملع  یهبخن  ردـقچ  دـناهلق ؛ رد  هک  میراد  یملع  یاھهبخن  ردـقچ  ام  میھدـب ؟

. مینک لیلجت  دیاب  ار  اھنیا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ناتسا  ناگدیزگرب  رادید  رد  تانایب 

نآ وک  ندوب !؟ یناریا  هب  راختفا  ساسحا  نآ  وک  یلم !؟ تزع  نآ  وک  یلم !؟ رورغ  نآ  وک  دـنکیم . تریح  اعقاو  ناـسنا  هک  مناوخیم  مراد  تسا  نم  تسد  یباـتک  اـھزور  نیمھ 

کی اھراجاق  وا  زا  لبق  روج ، کی  اھیولھپ  تشادن ؛ دوجو  توغاط  میژر  نارود  رد  مادکچیھ  دراد !؟ هنادنمتفارش  یخیرات  ثاریم  هتـشذگ و  همھ  نیا  هک  یتلم  نیا  هب  یهیکت 

هتـشاد رظن  رد  دنمـشزرا  نشور ، عیدـب ، تقیقح  کـی  ناونع  هب  ار  نیا  اـم  یتسیاـب  هدز . مھ  هب  ار  اـھطاسب  نیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  رتدـب . یکی  زا  یکی  رگید ؛ روـج 

عقاو رد  هک  شخب  نیا  رد  ار  یمھم  یاھشقن  دنناوتیم  ناتسا  نیا  زیزع  مرتحم و  ناگبخن  منکیم  ساسحا  نم  میھدب . رارق  ساسا  نیا  رب  ار  اھمادقا  تابـساحم و  میـشاب و 

. دننک افیا  تسا ، یسایس  یگنھرف -  شخب  کی 

« يرورپهبخن  » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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دندمآ هک  یمناخ  رتخد  نیمھ  ریظن  دنتـسھ ؛ دـمحلا  یاهتـسجرب  یاھناوج  دـینکیم ، هظحالم  هک  روط  نیمھ  تسھ . ناگبخن  مھم  فئاظو  زا  یکی  مھ  یرورپهبخن  هتبلا 

روشک یاج  همھ  رد  هتبلا  دنتسھ . یاهتسجرب  یاھدادعتسا  اھرتخد -  هچ  اھرـسپ ، هچ  ام -  یوجـشناد  ناناوج  دنکیم  ساسحا  ناسنا  دندرک . نایب  ار  ینانخـس  اجنیا و 

یتلود یاھهاگتسد  هدنریگ و  میمصت  یاھهاگتسد  هب  طوبرم  هتبلا  یرورپهبخن  نیا  زا  یـشخب  دراد . دوجو  هللادمحب  هک  دنیبیم  حوضوب  ناسنا  مھ  اجنیا  رد  دراد ، دوجو  نیا 

هب مھ  یـشخب  اما  ار ؛ رگید  فئاظو  یهمھ  مھ  دیدرک و  رکذ  هک  ار  یتاکن  نیا  مھ  دوش ؛ لابند  هک  دش  دـھاوخ  دـیکات  هللااشنا  هتبلا  دـننک و  لابند  دـیاب  اھنآ  قحب  هک  تسا 

یئوجـشناد و یهدودحم  رد  ناشدوخ و  راک  یهزوح  رد  ملع  ناراگزومآ  گنھرف ، بدا و  ناراگزومآ  نید ، ناراگزومآ  ناملعم ، دیتاسا ، یهدھع  هب  تسا ؛ ناگبخن  دوخ  یهدھع 

تحاران نارگن و  گرزب ، تاراختفا  هب  رظان  ورشیپ  مجسنم  دحتم  ناریا  کی  ندوب  زا  نمـشد  زورما  هک  دینک  هجوت  و  دیراذگب . ریثات  اھناوج  رکف  یور  هک  ناشدوخ  تیبرت  میلعت و 

اھنآ هدرک و  ادـیپ  ققحت  تسام ، تلم  یونعم  یهقلع  نیرتیـساسا  تساـم ، نید  هک  مالـسا  یهیاـس  رد  زورما  گرزب  تکرح  نیا  دریگب . ماـجنا  راـک  نیا  دـھاوخیمن  تسا و 

، ام مرتحم  زیزع و  ناگبخن  نم ، رظن  هب  و  درک . تلفغ  دـیابن  ناشاھهئطوت  زا  اـما  تسناوت ، دـنھاوخن  یھلا  قیفوت  هب  مھ  زاـب  دناهتـسناوتن ، هتبلا  دـننک . شبارخ  دـنھاوخیم 

. دنراد یگرزب  تیلوئسم 

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

شخبدیون هدننک و  دنـسرخ  نم  یارب  یلیخ  نیا  هدش . لیدبت  یمومع  نامتفگ  کی  هب  شناد  یاھزرم  زا  روبع  موزل  ملع و  دیلوت  اھھاگـشناد  رد  منیبیم  نم  هناتخبـشوخ 

رد همھ  دـنتفگ ، هریغ  تاطابترا و  یرورپهبخن و  زکارم و  داجیا  شھوژپ و  قیقحت و  شناد و  یاـھهنیمز  رد  نم  نازیزع  نیا  هک  یئاھداھنـشیپ  نیا  دـینک . یئارجا  دـیاب  تسا .

هب هجوـت  اـب  اـما  تسا ؛ بوـخ  اـم  تفرـشیپ  تعرـس  زورما  میبـقع . اـم  درک . لاـبند  دـیاب  ار  هار  نیا  تسا . شزرااـب  رایـسب  نیا  تـسا . مـلع  دـیلوت  یهلئـسم  نـیمھ  تـھج 

زا مینک ؛ هدافتـسا  ربنایم  یاھھار  زا  میورب ؛ شیپ  یلیخ  دـیاب  ام  تسین . یدایز  مھ  زاب  دـشاب  رتشیب  نامتعرـس  هچ  رھ  دراد ، اـم  روشک  هک  هتـشذگ  یاھیگدـنامبقع 

. میشاب هتشاد  دیلوت  مولع  یهمھ  رد  دیاب  ام  میربب ؛ هرھب  ناوارف  باتش 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یراذگهیامرـس اـھراک  نیرتتیولوااـب  زا  یکی  رد  اـمتح  مینک ، یراذگهیامرـس  یرورپهبخن  یرواـنف و  ملع و  یهلئـسم  یور  رب  هچناـنچ  رگا  هک  تـسا  نـیا  نـم  خـسار  داـقتعا 

هاگن کی  اب  نیاربانب  دنک . ادیپ  یونعم  یدام و  رادتقا  هک  داد  دـھاوخ  ار  ناکما  نیا  تصرف و  نیا  تلم  روشک و  هب  یروانف ، تفرـشیپ  نآ ، لابند  هب  یملع و  تفرـشیپ  میاهدرک .

. دراد یتیمھا  نینچ  کی  ملع  یدربھار ،

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

اھدادعتـسا و شرورپ  طـیحم  تسیز و  طـیحم  هاگـشناد ، نوچ  دوشب ؛ اھهاگـشناد  هب  یاهژیو  هجوت  کـی  دـیاب  دریگب ، ماـجنا  لـماک  روط  هب  یملع ]  ] تدـھاجم میھاوـخب  رگا 

یور رب  ناگبخن  یلم  داینب  هاگن  دـنراد . تیلوئـسم  یھاگـشناد  یاھترازو  اھهاگـشناد و  یاسور  ناریدـم و  مھ  دراد ، یفئاظو  ناگبخن  یلم  داینب  مھ  اـجنیا ، تساـھهبخن .

ناگبخن و یلم  داینب  یهعومجم  نیب  طابترا  دـشاب و  هتـشاد  اھهاگـشناد  هب  یداتـس  هاـگن  کـی  دـیاب  ینعی  دـنک ؛ لـفاغ  اھهاگـشناد  هب  هاـگن  زا  ار  داـینب  نیا  دـیابن  ناـگبخن 

هک دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یئوجشناد  یاھراک  یهعومجم  رد  یتسیاب  امتح  رورپهبخن  سانشهبخن و  هاگن  اھهاگـشناد  رد  مھ  فرط  نآ  زا  دوش . مکحتـسم  دیاب  اھهاگـشناد 

. دوب دھاوخ  رتشیب  انعم  نیا  یلیمکت ، تالیصحت  یاھشخب  رد  هتبلا 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۶ ناگدیزگرب  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

. مدرک هدافتسا  مدرب و  هرھب  اتقیقح  نم  دندرک ، هک  یتانایب  زا  نومضمرپ . زغمرپ و  عونتم ، یبلاطم  اب  دوب ، یایندنامدایهب  بولطم و  نیریش و  یهسلج  رایسب  هسلج ، نیا 

هب هدنب  لاثما  هدنب و  یارب  ناتسا ، نیا  یرورپهبخن  دادعتـسا  ناتـسا و  نیا  ناگدیزگرب  هاشنامرک و  هب  تبـسن  یرتشیب  تفرعم  کی  هک  دوشیم  بجوم  هسلج  نیا  نینچمھ 

یابیز یهرھچ  نیا ، رب  یهوالع  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  تسا -  یزغمرپ  اـبیز و  ریبعت  هچ  هک  تسا -  ناریا  ربتـس  یهنیـس  ناتـسا  هک  دـندومرف  ناـیاقآ  زا  یکی  دـیایب . دوجو 

. تسا هدش  عمج  ناتسا  نیا  رد  مھ  اب  هللادمحب  زیچ  همھ  یناولھپ و  یاھهیحور  شزرو و  یبالقنا و  شالت  بدا و  رنھ و  ملع و  تسھ ؛ مھ  ناریا 

دھـشم ررکم  ناشیا  دوب . ام  یمیدـق  تسود  هک  دازھب  هللادـی  موحرم  هلمج ، زا  مدوب ؛ انـشآ  ناتـسا  یهتـسجرب  هبخن و  یاھهرھچ  زا  یـضعب  اـب  بـالقنا  زا  لـبق  زا  نم  هتبلا 

هیحور و ناـمھ  دوب -  زاـتمم  هتـسجرب و  روشک  رد  اـفاصنا  ناـشیا  هک  هعطق ، هدیـصق و  رد  صوصخب  بوـخ -  یلیخ  رعـش  عـبط  زا  ندوـب  اراد  نمـض  دازھب  موـحرم  دـندمآیم .

لحم کی  مدوب  هتفر  مدوب ، هدش  جراخ  دھشم  زا  مدوب ؛ بیقعت  تحت  نم  عقوم  نامھ  و  دوب ، هدمآ  دھشم  رفـس  کی  ناشیا  دوب . ناشیا  رد  مھ  هاشنامرک  یناولھپ  تایقلخ 

یاھراک لھا  درم  نیا  دوب . کاـنرطخ  راـک  نیا  هکنیا  اـب  اـم ؛ ندـید  یارب  اـجنآ  دـندمآ  دھـشم  یبدا  نمجنا  رگید  ناتـسود  زا  یـضعب  دازھب و  یاـقآ  مدـید  تقو  کـی  یتسدرود .

. تسا زیگناربنیسحت  اھنیا  دوب . هدناشک  یداو  نیا  هب  ار  وا  تیمیمص ، یتسود و  تقافر و  اما  دوبن ، لکش  نآ  هب  یتازرابم 

ناوج  / ١٣٩١/٠٧/١٢ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمشش  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تکرح رد  تابث  مینکیم و  کمک  مینکیم ، باختنا  مینکیم ، یئاسانـش  ار  هبخن  ام  میروایب . رد  یاهکبـش  تلاح  کـی  هب  ار  ناـگبخن  هب  هاـگن  ناـگبخن و  تیاـعر  یهلئـسم  اـم 

هشیر یرگیبرم . ینعی  دوشیم ؛ زاغآ  هبخن  تخاس  شرورپ و  زا  هک  دیایب ، دوجو  هب  هخرچ  کی  هدنزاس و  یاهکبش  تکرح  کی  دیاب  تسین . یفاک  نیا  میھدیم ؛ وا  هب  یگبخن 

باختنا شنیزگ و  اھنیا  نایم  رد  دعب  مینک ، تیبرت  مینک و  یئاسانش  ار  هبخن  یاھدادعتسا  دیاب  ام  تفگ . اھناوج  زا  یکی  هک  نانچمھ  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  رد  مھ  هیاپ  و 

. تفرشیپ اقترا و  اب  هارمھ  یرادھگن  هکلب  یرادھگن ، طقف  هن  تسا ؛ اقترا  یرادھگن و  نآ ، زا  دعب  اھنیرتھب . باختنا  دنرترب ؛ یاھدادعتسا  یضعب  دنرتهبخن ، یضعب  تسا ؛ مزال 

 - دوش یزاسهبخن  یهخرچ  دراو  دوخ  هبخن ، نیا  دعب  دنک . ادیپ  اقترا  دسرب ؛ لوا  یهبتر  هب  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  تسا ، مھد  یهبتر  رد  زورما  رگا  هبخن  نیا  دـینک  کمک 

کی ام  رگا  دش . دھاوخ  فعاضم  تکرح  دمآ و  دھاوخ  دوجو  هب  یئازنورد  تلاح  تروص ، نیا  رد  دوش . رورپهبخن  زاسهبخن و  هبخن ، نیا  دوخ  دنک -  ادیپ  یاهکبش  تلاح  ینعی 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  راک  هک  دسریم  رظن  هب  میریگب ، شیپ  رد  ار  یاهویش  نینچ 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ناشن رتگرزب  ربارب  نیدـنچ  تسھ ، هک  هچنآ  زا  ار  یتیعقاو  کی  یھاگ  تاغیلبت  رد  دـنیبب . تسھ ، هک  نانچنآ  ار  اھتیعقاو  ناسنا  هک  تسا  نیمھ  تریـصب  یاھدرکراک  زا  یکی 

جراخ روشک  زا  روشک  ناگبخن  زا  یـشخب  هک  تسا  نیا  اھتیعقاو  زا  یکی  دـیئامرفب  ضرف  ـالثم  دـنھدیمن . ناـشن  الـصا  ار  رگید  یاـھتیعقاو  زا  یـضعب  هک  یلاـح  رد  دـنھدیم ؛

همھ نیا  یک  ام  هبخن . نایوجشناد  شیازفا  هبخن ، شیازفا  زا  تسا  ترابع  نآ  دراد و  دوجو  مھ  یرگید  تیعقاو  کی  نیا ، لابق  رد  اما  تسا ؛ یتیعقاو  کی  نیا  هلب ، دنوشیم ؛

. تسا ریگمشچ  الماک  فلتخم  یاھشخب  رد  ام  یهبخن  نایوجشناد  یناوارف  ریخا ، لاس  تسیب  هد  نیا  رد  دینک ؛ هاگن  روشک  هاگـشناد  خیرات  هب  میتشاد ؟ هبخن  یوجـشناد 

، تسین مدای  شقیقد  نوچ  هتبلا  هک  دوب -  یدودعم  دادعت  کی  روشک ، یاھهاگـشناد  دـیتاسا  دادـعت  دـش ، زوریپ  هک  یتقو  یمالـسا  یروھمج  میراد . هبخن  داتـسا  ام  ردـقچ 

نیا زا  مریگ  ـالاح  دـنناگبخن . همھ  اـھنیا  بـخ ، هـتفر ؛ ـالاب  دادـعت  نـیا  ربارب ، هد  زا  شیب  زورما  تـسھ -  مداـی  شدودـح  دوـب ؛ یدودـعم  یلیخ  دادـعت  اـما  میوـگب ، مھاوـخیمن 

نآ ناسنا  رگا  جراخ . دنتفر  مھ  یدادعت  کی  اھنیا -  یملع و  یاھهبخن  داتسا و  وجـشناد و  زا  معا  دناهدش -  هدیرورپ  روشک  یاھهاگـشناد  رد  هک  یاهبخن  میظع  یهعومجم 

. دنیبب مھ  ار  تیعقاو  نیا  دنیبیم ، ار  تیعقاو 

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

« يرورپهبخن  » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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میحرلا نمحرا  مسب هللا 

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

...

: رب دیکات  اب  یملع  ییافوکش  زادنامشچ و  دنس  فادھا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  روشک  یتاقیقحت  یشزومآ و  ماظن  راتخاس  درکلمع و  یزاس  هنیھب  - ٢

...

. یناسنا یاھهیامرس  بذج  ظفح و  ناشخرد و  یاھدادعتسا  شرورپ  ناگبخن ، ییاسانش  - ٢-٧

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

دیاـیب دوـجو  هب  دـیاب  یلـسن  کـی  تسا ؛ اـھنیا  تایـصوصخ  نآ  هک  یتایـصوصخ  کـی  اـب  تسا  یلـسن  تیبرت  شھار  تسیچ ]؟ یمالـسا  نیوـن  ندـمت  مچرپ  نتخارفارب  هار  ]

یتسیاـب نیا  اـما  میراد  ار  تایـصوصخ  نیا  زا  یرایـسب  ناوـج  لـسن  رد  زورما  اـم  هناتخبـشوخ  هتبلا  - ؛ روـیغ رواـبدوخ ، ماـگشیپ ، راـکتبا ، یاراد  نیدـتم ، داوساـب ، عاـجش ،

، دشاب هتشاد  یروابدوخ  دشاب ، هتشاد  تعاجش  دشاب ، هتشاد  تریغ  دشاب ، هتـشاد  داوس  دشاب ، هتـشاد  نامیا  یتسیاب  میراد . مزال  یلـسن  نینچ  دنک - ادیپ  شرتسگ 

نینموملاریما ریبعت  هب  دنکب و  هجوتم  رود  فادھا  هب  ار  مشچ  دریگب ، رظن  رد  ار  فدھ  دشاب ، هتشاد  تکرح  یرکف  یمسج و  ناوت  دشاب ، هتشاد  تکرح  یارب  یفاک  یهزیگنا 

نیا یبالقنا  یانعم  یبالقنا ؛ دوجوم  کی  ینعی  هملک  کی  رد  دنک ؛ تکرح  تیدـج  اب  فدـھ و  نیا  هار  رد  دراذـگب  ار  شدوخ  دوجو  شدوخ و  یگدـنز  ( ١ (؛» کتمجمج رعا هللا  »

یبالقنا تسا . سکعب  تسرد  اقافتا  ریخن ، دننادیم ؛]  ] طابضنایب هجوتیب ، داوسیب ، یانعم  هب  ار  یبالقنا  دننکیم . انعم  دب  ار  یبالقنا  ینمشد ، یور  زا  اھیضعب  تسا .

نیا یهیامرـس  تسا . ام  ناوج  لسن  لسن ، نیا  میراد . مزال  یلـسن  نینچ  کـی  اـم  دـنمدرخ . لـقع ، یاراد  تکرح ، یاراد  نیدـت ، یاراد  طابـضنا ، یاراد  داوس ، یاراد  ینعی 

ناوج لسن  نیا  دیدرک ، راک  بوخ  امـش  رگا  دیکرحم . روتوم  اھامـش  دنتـسھ . یروجنیا  ناگبخن  دنناوج ؛ ناگبخن  مھ  تکرح  نیا  یهکرحم  روتوم  تسا و  لسن  نیا  تکرح ،

. دراد شزرا  هبخن  تسا . اھنیا  منادیم  ردق  ار  اھنآ  دوجو  مھدیم و  تیمھا  ناگبخن  هب  هدنب  هکنیا  تلع  درک . دھاوخ  تکرح  مدرک ، ضرع  هک  یتھج  نیمھ  رد 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تنواعم تیعضو  هک  لاس  دنچ  نیا  رد  هدمآ  شیپ  یدایز  دراوم  هدش ؛ رتھب  هدرک و  تفرـشیپ  یلیخ  هللادمحب  تسا . یملع  تنواعم  ناگبخن و  داینب  عضو  درومرد  مود  یهتکن 

دیکات ناینبشناد  یاھتکرـش  هب  عجار  هسلج  نیمھ  رد  هدنب  هک  دوب  لاس ٩٣  هدرک . ادیپ  یـشھج  دشر  ناینبشناد  یاھتکرـش  هدرک . رتھب  ار  ناگبخن  داینب  مھ  ار و  یملع 

رد یملع  یاھهتـسھ  یملع ، یاـھتئیھ  هدـش . یبوـخ  یاھیراذگهیامرـس  هدرک ؛ ادـیپ  یبوـخ  یـشھج  دـشر  یلیخ  ناـینبشناد ، یاھتکرـش  زورما  هناتخبـشوخ  مدرک .

اجنیا ناتـسود  امـش  هک  یبلاطم  نیا  زا  یلیخ  هدش . حیحـصت  یرورپهبخن  یرکف  یاھیریگتھج  هدمآ . دوجو  هب  هللادـمحب  دوب - ام  دـیکات  دروم  مھ  نیا  زاب  هک   - اھهاگـشناد

عقاو رد  یاهدشلیمکت  هدشحیحـصت و  ریـسم  شنم و  شور و  کی  دناهتـشاذگ و  نایم  رد  نم  اب  هک  تسھ  یملع  تنواعم  ناگبخن و  داینب  نیلوئـسم  نھذ  رد  دـیدرک ، نایب 

؛ دوشب یریگیپ  دیایب و  شیپ  تسا  انب 

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

رد یدام ، یعیبط و  مولع  مھ  ینید و  مولع  مھ  ملع ، رد  تسا . رورپهبخن  یهقطنم  کـی  تسایـس ، رد  مھ  رنھ ، رد  مھ  ملع ، رد  مھ  زیربت  صوصخب  ناـجیابرذآ ، یهقطنم 

ظاـحل زا  نـیملکتم ، ظاـحل  زا  گرزب ، یاـمکح  ظاـحل  زا  گرزب ، یاـھقف  شرورپ ]  ] ظاــحل زا  هـقطنم  نـیا  ماهدرکن - عـبتت  یلیخ  نـم  ار  نآ  زا  لــبق  ــالاح   - ریخا لاــس  نـیا ١۵٠ 

، زیربـت یارعـش  زا  هنوـمن  کـی  ناوـنع ] هب  هک   ] رنھ رد  یرورپهبخن  ملع ، رد  یرورپهبخن  سپ  تـسا ؛ رورپهـبخن  اـتقیقح  زاـتمم و  یهـقطنم  کـی  یعیبـط ، موـلع  نادنمـشناد 

یارعـش دندوبن ؛ ناشیا  طقف  اھتنم  مدقتعم ، مھ  هدنب  هک  میروآیم  مسا  دنروآیم و  مسا  ار  هیلع ) همحر هللا   ) رایرھـش موحرم  اھرنھ ، ماسقا  نادنمرنھ  زیربت ، نادنمرنھ 

نیاربانب هدرک ؛ میدقت  زورما  هتشذگ و  رد  ار  یاهتسجرب  یاھتیصخش  ناجیابرذآ  مھ  تسایس  رد  نینچمھ  دنتفگیم . رعـش  یکرت  ای  یـسراف  هب  هک  دندوب ]  ] زیربت رد  یدایز 

. درک ظفح  دیاب  تشاد ، هگن  دیاب  ار  نیا  هک  تسا  یرورپهبخن  هقطنم  نیا  تایصوصخ  زا  یکی 

یلیصحت  / ١۴٠١/٠٧/٢٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یناسنا یاھتورث  نیرتمھم  زا  یکی  هبخن  هک  ار ــ  نیا  مینادب  همھ  دیاب  مدقتعم و  نیا  هب  دجب  نم  ینعی  مینادـیم ــ  مینادـب و  دـیاب  الوا  هبخن ، الک ]  ] یملع و یهبخن  دروم  رد 

دوجو اھنیرتمھم  زا  یکی  اما  تسا ، مھم  همھ  اھنیا  تسا ، مھم  یمیلقا  لکـش  تسا ، مھم  ییایفارغج  یاھهاگیاج  تسا ، مھم  روشک  یعیبط  عبانم  هلب ، تسا ؛ روشک 

و میرمــشیم ، تراــسخ  ار  شنداد  تـسد  زا  مـینکیم ، شــالت  شدــیلوت  رد  میتــسناد ، یمیظع  تورث  ار  نآ  یتــقو  تـسناد . دــیاب  یمیظع  تورث  ار  هـبخن  تــسا ؛ هــبخن 

نیمھ هب  وا  اب  مھ  ام  راتفر  تسا ، یمھم  تمظعاب و  تورث  میدـیمھف  یتقو  تشاد ؛ میھاوخ  هنامیرک  راتفر  وا  اـب  دورب و  تسد  زا  نیا  هکنیا  زا  میوشیم  عناـم  رودـقملایتح 

. روشک یمومع  یاضف  رد  نیرثوم  روشک و  نیلوئسم  دننادب ؛ همھ  مینادب ، دیاب  ار  نیا  نیاربانب ، تفرگ . دھاوخ  لکش  بسانت 

یلیصحت  / ١۴٠١/٠٧/٢٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

شالت یهنیمز  تسا ؛ هنیمز  دنک ، ادیپ  شالت  تصرف  دھدب و  زورب  ار  یتاذ  دادعتسا  نآ  دناوتب  تسا ، رـصانع  نیا  زا  لکـشتم  هک  یاهبخن  نیا  الاح  هکنیا  یارب  مھم  لماع  کی 

دوجو هب  یتسیاـب  هک  میدرک  ضرع  هک  یاهنیمز  نیا  بخ ، دوـشیمن . مھارف  شیارب  هنیمز  اـما  دراد  مھ  راـک  یگداـمآ  تسھ ، یاهبخن  یھاـگ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  هبخن ؛

، بوخ یاھدادعتـسا  یاراد  دـندوب  اـھیلیخ  تشادـن . دوجو  هنیمز  دوبن ؛ توغاـط  یمـسر  یاھتـسایس  وزج  یلیخ  دوب ، مھ  رگا  تشادـن ؛ دوـجو  توغاـط  نارود  رد  دـیایب ،

رد تفریم ؛ راک  هب  اھنآ  یارب  مھ  راک  دـض  یتح  هکلب  دـشیمن  مھارف  ناشیارب  هنیمز  طقف  هن  دـندزیم ؛ ناشرـس  یوت  اما ] ، ] دـندرکیم مھ  شـالت  دـندوب ، مھ  شـالت  یهداـمآ 

کیکـشت لباق  هک  تسا  یزیچ  کی  ینعی  میوگیم ، تئرج  اب  تحارـص و  اب  نم  ار  نیا  دـینیبب ؛ دـش . مھارف  هنیمز  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  دوب . یروج  نیا  توغاـط  یهرود 

مئاد اھنیا  دننام  وجشناد و  اب  داتسا و  اب  متشاد ، روضح  رگید  یاھهاگـشناد  نارھت و  هاگـشناد  یھاگـشناد و  ییوجـشناد و  یهعومجم  رد  بالقنا  لوا  زا  نوچ  نم  تسین ،

. دش مھارف  یرورپهبخن  یارب  هنیمز  یمالسا  بالقنا  اب  هک  منکیم  ضرع  ار  نیا  تابثا  تیلباق  اب  داقتعا و  یهمھ  اب  متشاد ، تساخرب  تسشن و 

شیاھهنیمز هکنیا  نودب  هدش  داجیا  هاگشناد  ییاھاج  کی  هک  دندرک  هلگ  یضعب  ناتسود  الاح  درادن . هاگـشناد  نالا  روشک  یاجک  دینیبب  امـش  اھهاگـشناد ؛ یهعـسوت  الوا 

یاھرھـش زا  یـضعب  یاھهاگـشناد  تسھ . هاگـشناد  روـشک  یاـج  همھ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  هتـشاد ؛ دوـجو  هاگـشناد  داـجیا  یهزیگنا  سپ  بخ ، یلیخ  دـشاب ؛ مھارف 

؛] دنتسھ  ] تسدرود رھش  نالف  هاگشناد  رد  زاتمم  هتسجرب ، دیتاسا  بوخ ، یلیخ  دیتاسا  دمھفب ؛ ار ] نیا   ] دناوتیم ناسنا  دنتسھ ؛ یاهتسجرب  یاھهاگـشناد  تسدرود 

. هاگشناد یهعسوت  زا ] نیا  ، ] بخ لیبق . نیا  زا  میراد  غارس 

؛ تسین مدای  قیقد  نـالا  اـما  ماهتفگ ، ررکم  ار  راـمآ  نیا  نم  ـالاح  روشک ــ  نایوجـشناد  داتـسا . هچ  وجـشناد ، هچ  یھاگـشناد ؛ یهنماد  شرتسگ  نایھاگـشناد ؛ مھ  دـعب 

. تسا یلیخ  ربارب .  ٢۵ دناهدرک ؛ ادیپ  دشر  روشک  نایوجشناد  ربارب ، دودح ٢۵  دوبن ــ  مرایتخا  رد  عبانم  متشادیمرب  هک  تشاددای 

یاضعا داتـسا ، رازھ  جـنپ  دودـح  تسھ ، منھذ  رد  هک  روط  نآ  میدرکیم ، ثحب  هاگـشناد  لئاسم  رد  اـم  هک  ۶٠ ــ  دودـح ۵٩ ، یاھلاس  نامھ  بالقنا ــ  لوا  یاھلاس  داتـسا ؛

مھم اـھنیا  هدـش ؛ ربارب  تسیب  نیا ، اـما  هدـش  ربارب  ود  زا  شیب  روـشک  تیعمج  تسا . رازھ  دـص  زا  شیب  نـالا  تسا ؛ رازھ  دـص  زا  شیب  نـالا  دوـب ؛ روـشک  رد  یملع  تئیھ 

؟ هدرک راک  هچ  بالقنا  تسا . ایوگ  یلیخ  تسا ، رادنابز  یلیخ  اھرامآ  نیا  تسا .

روشک رد  ملع  یهعـسوت  نیا  دنتـسھ . اـھنیا  روشک  یاـھاج  یلیخ  رد  ناوارف  هاگـشھوژپ . هدکـشھوژپ ، هدکـشیدنا ، دنتـسھ ؛ روـشک  رد  هک  ییاھهاگـشھوژپ  هوـبنا  بخ ،
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ام یاھیھاگشناد  اھیھاگشناد ؛ دوخ  زا  مینک  رکـشت  دیاب  هتبلا  تسا . نیا  یکی  یرورپهبخن ، یاھهنیمز  زا  تسا ؛ یرورپهبخن  یهنیمز  نیا  تسا . یـشزرااب  زیچ  یلیخ 

زا میورب  بخ  هک  تسا  نیا  دسریم  نھذ  هب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  درادن ، داتسا  یلو ]  ] دراد هاگشناد  یروشک  کی  هک  یتقو  نوچ  مینامب . اھیبرغ  جاتحم  ام  هک  دنتشاذگن 

هاگشناد دیتاسا  یاھهدشتیبرت  ناشلـسن  زورما ، یاھداتـسا  دون  یدص  دیاش  نالا  دندرک . تیبرت  داتـسا  دندادن ؛ هزاجا  ام  یاھیھاگـشناد  نکل ] [ ؛ میروایب داتـسا  نوریب 

زا مھ  هاگشناد  تفرگ ، ماجنا  هللادمحب  نیا  و  تساوخیم ، اناوت  تساوخیم ، هتفایشرتسگ  ار  هاگشناد  یمالسا  یروھمج  بخ ، دندرک . شالت  دندرک ، راک  دنتـسھ ؛ نامدوخ 

. داد هعسوت  ار  شدوخ  درک و  هدافتسا  یخیرات  تصرف  نیا 
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