
ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تحت متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ -  یریذپلیمحت  نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دـنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیـسیروئت و  زورما 

نارود یوجشناد  دناوتیمن  رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگیم  نامتفگ . رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنـشور ؛ هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرس یرادهیامرس  اب  یهزرابم  یھاوختلادع و  نارود  تسا ؛ هتـشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگیم  دشاب . یرامعتـسادض 

، ینیبعقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخنامرآ و  نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغریلع  هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھهلق  رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغریلع  هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغریلع  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنکتسوپ  تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرما  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ -  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخیم  اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

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

هچ یـسایس ، یعامتجا و  یدازآ  هچ  یدرف ، یدازآ  هچ  یمالـسا -  یالاو  رایـسب  موھفم  نامھ  اب  ار  یدازآ  دنربن . دای  زا  ار  یھاوختلادع  هک  دراد  دوجو  راظتنا  نیا  ناناوج  زا 

زا یھن  فورعم و  هب  رما  دـننادب . دوخ  تابلاطم  وزج  ار  یمومع  هافر  داجیا  رقف و  اب  هزراـبم  دـنربن . داـی  زا  دـننادب و  دوخ  یگـشیمھ  یاھتـساوخ  وزج  یحور -  یونعم و  یدازآ 

زورما دـنوشن . میلـست  قیاـقح ، نداد  هوـلج  هنوـگژاو  رد  اـھهناسر  بیرف  ربارب  رد  نینچمھ  دـننک . ماـمتھا  نآ  هب  دـیاب  ناـناوج  هک  تسا  یلئاـسم  نیرتـمھم  وزج  مـھ  رکنم 

. دھد هولج  هنوگژاو  ار  ام  روشک  قیاقح  هکنیا  یارب  دنک ؛ هدافتـسا  نردم  قوف  نردـم و  یتاطابترا  یاھـشور  رازبا و  نیرتهتفرـشیپ  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  شالت  نیرتمھم 

نآ هب  مھ  تاعوبطم  زا  یضعب  هنافساتم  دراد و  دوجو  نالووسم  زا  یضعب  نیب  هک  یتافالتخا  میلست  دینک . دروخرب  لئاسم  اب  هنادنمشیدنا  دیوشن و  اھنآ  هتساوخ  میلـست 

هب ار  اھنھذ  دوشیم و  لیدبت  یمومع  یعامتجا و  هلاسم  کی  هب  هک  دنھدیم  لاب  رپ و  نآ  هب  نانچ  دیآیم ؛ شیپ  یاهلاسم  لووسم ، رفن  ود  نیب  دیوشن . دننزیم ، نماد 

تسا و صخشم  نآ  لح  هار  نوناق  رد  مھ  هک  دنراد  یفلتخم  تارظن  هییاضق  هوق  سیئر  هیرجم و  هوق  سیئر  یاهیضق ، رس  هک  مدرک  هراشا  نم  زور  نآ  دنکیم . لوغشم  دوخ 

تحاران نارگن و  هدـش ، شخپ  اھهناسر  رد  هییاضق  هوق  سیئر  هب  ناشهمان  هکنیا  زا  مرتحم  روھمج  سیئر  هک  مدینـش  نم  تسا . صخـشم  نآ  یلمع  یرظن و  لح  هار  مھ 

نآ اھراب  سلجم  رد  دندرک . اپ  هب  لاجنج  دنداد و  رارق  فالتخا  هیامتـسد  ار  نیمھ  دینیبب  امـش  دوب . هدشن  شخپ  ناشیا  رتفد  فرط  زا  دنداد ، ربخ  نم  هب  هک  روطنآ  دـناهدوب .

، تکلمم لکـشم  تسین . نیا  تکلمم ، لکـشم  هک  یلاـح  رد  دـندرک ؛ لیدـبت  تکلمم  یـساسا  هلاـسم  کـی  هب  دـندز و  نماد  نآ  هب  اررکم  مـھ  تاـعوبطم  دـندرک و  رارکت  ار 

نایرج رد  دراد ؟ یتیمھا  هچ  کچوک  لئاسم  نیا  هب  نتخادرپ  میراد ؛ لکشم  همھ  نیا  روشک  رد  ام  تساھنیا . لاثما  یزرواشک و  بآ  روشک ، ینادابآ  لاغتشا ، داجیا  هلاسم 

امـش دننک !؟ لیدبت  ناناوج  ینھذ  هدمع  هلغـشم  هب  ار  نیا  راکیـسایس  دارفا  اھهمانزور و  دیاب  ایآ  دیآیم . شیپ  اھراب  فالتخا  دراوم  هنوگ  نیا  زا  رگیدـمھ ، اب  اوق  یراکمھ 

ماظن ظفح  یبلطتلادع ، متفگ : هک  تسا  ییاھنیمھ  دنک ، هجوتم  دوخ  هب  ار  ناوج  دیاب  هک  یاهدمع  هلغـشم  دینادن . دوخ  هدـمع  هلغـشم  ار  اھزیچ  نیا  دـیوشن و  میلـست 

ناناوج صوصخم  هک  تسھ  مھ  ییاـھزیچ  هتبلا  مدرم . نـالووسم و  نیب  طاـبترا  دـنویپ و  هب  نداد  تیمھا  روشک ، لالقتـسا  هب  نداد  تیمھا  یـسانشنمشد ، یمالـسا ،

. تسا دوخ  هب  نتخادرپ  نآ  و  دنتسھ ؛ ملع  لیصحت  لوغشم  هک  یناناوج  صوصخب  تسام ؛ زیزع 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

رد نآ  زا  لبق  تسا ، هدرک  یفرعم  نارظنبحاص  نارگلیلحت و  مشچ  رد  ریخا  یاـھنرق  خـیرات  رد  ریظنیب  یهدـیدپ  کـی  ناونع  هب  ار  نآ  هک  یمالـسا  میظع  بـالقنا  تیـصوصخ 

بالقنا و ود  نیا  عبت  هب  هک  یرگید  کچوک  یاھبالقنا  رد  هن  یوروش و  رد  یتسینومک  بالقنا  رد  هن  هسنارف ، بالقنا  رد  هن  دوب ؛ هدشن  هدید  ملاع  گرزب  یاھبالقنا  زا  کیچیھ 

طاـقن مدرم  یهناھاوختلادـع  یاھـشبنج  هک  تسھ  هدوب و  نیا  ملاـع  طلـسم  یاھتـسایس  باد  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  هتبلا  دـندرکیم . تکرح  اـھنآ  طـخ  رد 

قافتا مھ  ناریا  رد  راک  نیا  دنربب ؛ نیب  زا  ار  هناھاوختلادع  یمدرم و  یاھتکرح  اھشبنج و  نآ  تیوھ  عقاو  رد  دنزیرب و  دوخ  یگنھرف  یسایس و  یهمـضاھ  رد  ار  ایند  فلتخم 

ینعی ملاـع -  طلـسم  یـسایس  ناـیرج  زور  نآ  دوب . ینید  یمدرم و  تکرح  کـی  دـمآ ، شیپ  ناریا  یهطورـشم  رد  شیپ  لاـس  دـص  هک  یایھاوختلادـع  تضھن  دوـب . هداـتفا 

تکرح کی  هب  دندرب و  نیب  زا  دندرک و  هلاحتسا  ار  نآ  دنتخیر ؛ دوخ  یگنھرف  یسایس و  یهمضاھ  رد  ار  یمالـسا  لوصا  رب  ینتبم  یهناھاوختلادع  تکرح  نیا  اھیـسیلگنا - 

یھتنم یناخاضر  یروتاتکید  هب  راک  رخآ  دوب -  یدادبتسا  دض  شبنج  کی  هک  هطورشم -  شبنج  هک  دش  نیا  مھ  نآ  یهجیتن  دندومن . لیدبت  نآ  یسیلگنا  عون  زا  هطورشم 

هب دـندرکیم ، هرادا  ار  نآ  هک  یناسک  یهلیـسو  هب  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  روطنیمھ  دوب . رتزیمآتواسق  رتزیمآتواقـش و  رتدـب و  راجاق ، یاھدادبتـسا  زا  هک  دـش 

تـضھن لباقم  فرط  هک  اھیـسیلگنا  اب  دـندرک . تناـیخ  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  هب  اـھییاکیرما  ناـمھ  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـش . قحلم  ییاـکیرما  یـسارکمد  لاربیل 

، لاـس دـنچ  یـس و  لوط  رد  اضردـمحم  یهرود  هایـس  نشخ و  یروتاـتکید  نآ ، یهلاـبند  دـندرب و  نیب  زا  ار  یلم  تضھن  دـندش و  تسدـمھ  دـندوب ، ناریا  رد  یھاوختلادـع 

یهلیـسو هب  لاـس  اـھھد  لوـط  رد  ایـسآ  اـقیرفآ و  یاـھتلم  یهناھاوختلادـع  یاھتـضھن  داد . رارق  راـشف  ریز  ار  تلم  نـیا  تخادـنا و  روـشک  نـیا  رب  ار  دوـخ  نیگنـس  یهیاـس 

ایند یراج  مسر  نیا  دیدرگ . یھتنم  دندرکیم ، راک  یوروش  حلاصم  تھج  رد  هک  ینوگانوگ  یاھیروتاتکید  هب  دش و  هرداصم  قباس  یوروش  طلسم  تسایس  اھتـسینومک و 

. تسا هدوب  ناھج  یاھتلم  یهنابلطتلادع  یاھتضھن  اب 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

فرح مدرم  اب  یقطنم  حیحـص و  درادیم و  هگن  هدـنز  اھنآ  رد  ار  یھاوختلادـع  دـنکیم و  میھفت  اھنآ  هب  اـقلا و  مدرم  نھذ  هب  ار  یھاوختلادـع  ماـیپ  نیا  ناـسنا  هک  یتقو 

هکنیاامک تسا ؛ ییالاب  یهطقن  نآ  هک  دننکیم  ساسحا  هرخالاب  دـنوشیمن و  یـضاران  دناهدیـسر ، نآ  هب  هک  یتلادـع  ندوب  رتمک  زا  الثم  اھنآ  هک  تسا  یعیبط  دـنزیم ،

رتنییاپ ییاھناسنا  ینامسج  یتح  یونعم و  یحور و  یهینب  ناوت و  هک  دننادیم  همھ  ار  نیا  کلذ .» یلع  نوردقتال  مکنا  الا و  : » دومرف مھ  دوخ  باحصا  هب  نینموملاریما 

ییاھزیچ زا  تلادع ، نییزت  یھاوختلادع و  تلادع و  نیاربانب  تشاد . هگن  هدنز  یتسیاب  ار  هلق  تمـس  هب  تکرح  اما  دنـسرب ؛ هلق  نآ  هب  هک  تسین  ردقنآ  نینموملاریما ، زا 

یرایسب هک  تسا  نیا  هدنب  یدج  داقتعا  دراد . دوجو  تلادع  هغالبلاجھن  یاپ  ات  رـس  رد  دینیبیم  دینکیم ، هاگن  هک  ار  هغالبلاجھن  امـش  درک . شومارف  ار  نآ  دیابن  هک  تسا 

ضامغا نامدوخ  هب  تبـسن  ام  زا  مادـکرھ  تسا . تلادـع  هب  ییانتعا  مک  رطاخهب  روشک ، بولطم  یهرادا  بالقنا و  یاھفدـھ  هب  ندیـسر  یهصرع  رد  ام  زورما  یاـھیماکان  زا 

رثا رب  دوخ ، هب  تبـسن  ضامغا  یردـق  الاح  مییامنیم . ضامغا  نامدوخ  هب  تبـسن  لـمع  ماـقم  رد  اـما  مینکیم ؛ مھ  ضیرحت  نآ  هب  میروآیم و  ار  تلادـع  مسا  مینکیم .

اور دوخ  یارب  ار  اـھیرادروخرب  تاـناکما و  زا  یلیخ  مینکیم . ضاـمغا  داـیز  ناـمدوخ  هب  تبـسن  اـم  اـما  تسا ؛ لوـبق  لـباق  اـم  یعیبـط  یاـھیھاتوک  ندوـب و  کـچوک  اھـصقن ،

یگدنز یهقباسم  رد  مدرم  هک  دـشابن  روطنیا  روطنیمھ . مھ  مدرم  مینک و  ضوع  دـیاب  ار  نامدوخ  نھذ  رب  مکاح  گنھرف  نیا  ام  میرادیمن . اور  نارگید  یارب  هک  میرادیم 

عورـشمان و تورث  رفن  کی  دینیبیم  امـش  اذل  دـنرادن . یعنام  دـنورب ، دـنناوتب  هک  اجرھ  ات  اھنآ  دریگیمن و  ار  اھنآ  ولج  تلادـع ، مان  هب  یعنام  زرم و  چـیھ  هک  دـننک  ساسحا 

رد امـش  هدـنب و  دـمآرد  یھاگ  مینیبیم  مینک ، عیزوت  رگا  هک  هدـمآ -  شریگ  ناموت  درایلیم  نیدـنچ  لاس  هد  فرظ  رد  الثم  هدروآ -  تسد  هب  هنالداعریغ  هار  کـی  زا  ار  یمارح 

دیلوت ردقنیا  مدرک و  تمدخ  تکلمم  هب  نم  هک  تسا  راکبلط  تسا ! راکبلط  مھ  دـعب  دوشیمن ، وا  هام  کی  ای  هتفھ  کی  ای  زور  کی  تورث  ردـق  هب  مھ  نامتمدـخ  تدـم  لوط 

زا فلخت  هدمآ و  دوجو  هب  یتلادعیب  هدش ، لامیاپ  یتلادع  اجنیا  هک  دھدیمن  تلادـع  یهلاسم  هب  یتیمھا  درادـن و  یـشقن  الـصا  تلادـع  لصا  وا  نھذ  رد  مدومن . داجیا 

. تساھمایپ نآ  زا  یکی  نیا  مینک . رشتنم  هعماج  نھذ  رد  دوخ و  نھذ  رد  ار  گنھرف  نیا  دیاب  ام  تسا . نآ  زا  یشان  درواتسد  دمآرد و  نیا  هدش و  نوناق 

« يھاوختلادع شبنج   » 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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یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ای تسا ، یرازفامرن  شبنج  ملع و  دـیلوت  شبنج  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  اھھاگـشناد  هب  همھ  زا  شیب  هچنآ  هدـش و  هداد  لاـس  دـنچ  نیا  رد  هک  یـساسا  یاھراعـش  نیمھ 

دش هداد  لاس  دنچ  نیا  رد  هنوگنیا  راعش  دنچ  داسف . اب  هزرابم  تکرح  ای  دوب ، نایوجشناد  هب  باطخ  الصا  هک  یھاوختلادع  شبنج 

شبنج رگید ، یاھراعـش  دـنکیم . داـجیا  هنخر  هعماـج  رد  داـسف  نوـچ  تسا ؛ هدوـب  داـسف  اـب  هزراـبم  تھج  رد  همھ  میاهداد ، لاـس  هـس  ود  نـیا  رد  اـم  هـک  یراعـش  دـنچ 

رد ملع ، تفرـشیپ  نودب  تسین . نکمم  ملع  تفرـشیپ  نودب  ملع ، دیلوت  شبنج  هتبلا  تسا . هدوب  ملع  دیلوت  شبنج  یرازفامرن و  شبنج  تدم -  دـنلب  رد  یھاوختلادـع - 

. دـنکیم نیگنـس  رایـسب  ار  دـیتاسا  نایوجـشناد و  اھھاگـشناد و  یهفیظو  نیا ، تسا . مزـال  ملع  تفرـشیپ  اـمتح  تفر ؛ شیپ  درک و  تباـقر  دوشیمن  عوـنتم  یاـیند  نیا 

لوپ تیوقت  رب  رارـصا  و  تسا -  هدش  شالت  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ریخا  لاس  هس  ود  رد  هک  لاغتـشا -  یهلاسم  رب  رارـصا  دش ، حرطم  لبق  هام  دـنچ  هک  یـشیدناهدازآ  شبنج 

هب طوبرم  یاھھاگتسد  رد  یصاخ  تکرح  یھلا  لضف  هب  دش و  زاب  یصاخ  باسح  مادک  رھ  یارب  میدرک و  هیکت  اھنآ  یور  لاسدنچ  نیا  رد  ام  هک  تسا  ییاھراعـش  زا  یلم ،

داسف و رقف و  یفن  بلاق  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود  رد  هتبلا  دنک . راکهچ  لخاد  رد  دیاب  هک  دمھفیم  دنکب ، دھاوخیم  هچ  نمـشد  دنیبیم  ناسنا  یتقو  دـیدرگ . زاغآ  اھنآ 

ار نیناوـق  تاررقم و  اھتـسایس  نآ  ساـسا  رب  سلجم  دـنک و  مـالعا  تلود  هب  دـیاب  یربـھر  هک  مھ  ماـظن  نـالک  یاھتـسایس  رد  دوـب . حرطم  اـھفرح  نیا  زا  یرایـسب  ضیعبت ،

؛ دـش ظاحل  یلک  بلاطم  نیا  یهمھ  دوب -  نیا  زا  لبق  لاس  تشھ  تفھ  هب  طوبرم  هک  مود  یهماـنرب  یاھتـسایس  رد  مھ  موس و  یهماـنرب  یاھتـسایس  رد  مھ  دـنارذگب - 

دریگ رارق  هجوت  دروم  ییاھنت  هب  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  دنکیم  باجیا  اھلصفرس ، نیا  زا  یضعب  تیمھا  هب  ناناوج  صوصخب  یمومع ، راکفا  ندرک  هجوتم  ندرک و  جیـسب  نکیل 

رد ناناوج  صوصخب  کاپ ، یاھنادجو  نکیل  تفرگ ؛ رارق  یھجوتیب  دروم  هعماج  یاھـشخب  زا  یـضعب  یوس  زا  دـش ، حرطم  یتقو  اھراعـش  نیا  زا  یلیخ  هتبلا  دوش . لابند  و 

رد یلـصا  یاھقوش  اھنیا  دراد ؛ دوجو  یدازآ  تلادـع و  ملع ، هب  قوش  ییوجـشناد ، طیحم  رد  تساھنآ . یهقالع  دروم  اھراعـش  نیا  هک  دـندرک  ساسحا  یناوج ، یاـھطیحم 

. تسین لاجم  اما  منک ، ضرع  یرصتخم  حیضوت  اھنیا  زا  مادک  رھ  هب  عجار  مدوب  لیام  نم  تسا . یملع  یاھطیحم 

زا دوشیم ، حرطم  داسف  اب  هزرابم  ثحب  یتقو  الثم  تسین . تسرد  ام  رظن  هب  هک  دوشیم  هتفگ  اھفرح  یضعب  یھاگ  لباقتم ، یهطقن  ود  زا  هک  میوگب  زتنارپ  رد  مھ  ار  نیا 

رد هتبلا  دراد . دوجو  داسف  نوچ  تسا ؛ یتسردان  فرح  نیا  ام  رظنهب  دینکیم ؟ حرطم  هعماج  رد  هلاسم  کی  ناونعهب  ار  داسف  امش  الصا  ارچ  دنیوگیم  یناسک  هطقن  کی 

رد لـقاال  یمالـسا -  یروـھمج  ماـظن  رد  راـگدرورپ  لـضف  هب  تـسین . هتفاـینامزاس  هدرتـسگ و  دراد ، دوـجو  اـھماظن  اـھتلود و  یخرب  رد  هـک  ییاـھایفام  لـثم  داـسف ، اـجنیا 

نآ اب  دـیاب  تسھ و  شزورب  ناکما  مھ  اـھنامز  یهمھ  رد  اـج و  همھ  رد  دراد و  دوجو  ینازیم  هب  داـسف  اـما  درادـن ؛ دوجو  هتفاـی  ناـمزاس  داـسف  یتلود -  لووسم  تالیکـشت 

نکمم اھروشک  یضعب  دنروآیمن . مھ  ار  شمسا  یتح  دنرادن ؛ لوبق  ار  یتلادعیب  ضیعبت و  داسف و  اب  هزرابم  الصا  هک  دنتسھ  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  ایند  رد  درک . هزرابم 

ام روشک  رد  اما  دننکیم ؛ ار  اھراک  نیا  نما  پاپوس  ناونعهب  تسا و  یراچان  یور  زا  تسین ؛ مھ  یشیامن  اھاج  یضعب  دننکب ؛ ییاھراک  نینچ  یـشیامن  تروصهب  تسا 

یـسک رگا  نیارباـنب  تساـم . تکرح  هار و  نیا  تسا ؛ نتـسناوتن  زا  یـشان  مینکن ، هچرھ  تساـم . یدوجو  یهفـسلف  تساـم ؛ داـقتعا  زا  هتـساخرب  رکف ، نیا  تکرح و  نیا 

داسف یهلاسم  رد  هغلابم  اما  درک ؛ لوبق  دیاب  ار  داسف  اب  هزرابم  درک ؛ راکنا  دیابن  ار  داسف  تسین . ییاجب  ضارتعا  دیروآیم ، شیپ  ار  داسف  اب  هزرابم  ثحب  ارچ  دـنک  ضارتعا 

. دشاب دیابن  مھ 

. دیآیم ناشـشوخ  دـشاب ، هتـشاد  یایقلت  نینچ  مھ  یـسک  رگا  دـننکیم و  یقلت  نمادـکاپان  تسدـجک و  دـساف و  ار  همھ  دـننکیم و  هلباقم  فرط  نآ  زا  مھ  هدـع  کی 

داسف و دوجو  رب  دریگیم  لیلد  ار  اھفرح  نآ  فرط  کی  زا  دنکیم . هدافتسا  فلاخم  جوم  ود  رھ  زا  نمشد  تسا . ینیرفآماھبا  یمومع و  راکفا  شاشتغا  هب  دنمزاین  نمشد ،

ار میقتـسم  طارـص  دـیاب  اـم  دـنکیم . یتاـغیلبت  یهرـصاحم  ار  اـم  فرط  همھ  زا  نیارباـنب  تـسا . یـشیامن  راـک  نـیا  تـفگ  دـھاوخ  فرط  کـی  زا  دـنکیم ؛ داـسف  رد  هغلاـبم 

اھتکرح نیا  هب  هقالع  منادیم  نم  هتبلا  متفگ . ار  نآ  نایوجشناد  هب  باطخ  نم  هک  یھاوختلادع  تضھن  یهلاسم  تسا  روطنیمھ  مینک . لابند  ار  تسرد  هار  میسانشب و 

. دنراد هنیمز  نیا  رد  مھ  ییاھلاوس  تسا و  دایز  ناناوج  الک  نایوجشناد و  نیب  رد  یعامتجا  یاھتضھن  و 

تیریدـم زا  ریغ  بالقنا ، تیریدـم  تسین . یتسرد  عقوت  نیا  دـیوشیمن ؟ نادـیم  دراو  ناتدوخ  ارچ  تلادـع ، یهلاسم  رد  درک : لاوس  نم  زا  لـبق  هتفھ  هس  ود  ییوجـشناد 

. تسا ییارجا  یاھھاگتسد  زا  نتساوخ  تروص  هب  ایناث  تسا ؛ یمومع  راکفا  جیسب  هلاسم و  حرط  تروص  هب  الوا  نادیم  رد  ندش  دراو  یربھر ، یارب  تسا . روشک  ییارجا 

ماهتساوخ و دج  روطهب  هوق  ود  رھ  زا  هدنب  دنریگرد . هییاضق  یهوق  مھ  هیرجم و  یهوق  مھ  داسف ، اب  هزرابم  یهنیمز  رد  دنراک . نیا  صوصخم  ییارجا ، یاھھاگتسد  زا  یخرب 

زج درک  دھاوخن  ادیپ  یاهراچ  یربھر  دننک ، راک  دنتـسین  هدامآ  هییاضق  یهوق  هیرجم و  یهوق  یاھھاگتـسد  دوش  مولعم  یزور  رگا  هلب ؛ تساجنیا . یربھر  دورو  دنریگرد ؛ اھنآ 

نوچ دناهدامآ ؛ هیرجم  یهوق  یاھھاگتـسد  تسین . روطنیا  هللادمحب  اما  دنک ؛ نیعم  راک  نیا  یارب  ار  یـصخشم  رومام  درامگب و  ار  یـسک  دوش ؛ نادـیم  دراو  شدوخ  هکنیا 

یھجوتیب دراد . دوجو  یلام  داسف  یاھھاگولگ  یکرمگ  یناگرزاب و  یلوپ ، یلام ، یاھشخب  رد  تسا . داسف  یاھھاگولگ  نتفرگ  تسا ، هیرجم  یهوق  هب  طوبرم  هک  یشخب 

شخب رد  یریگـشیپ . دوشیم  نیا  دش ؛ دھاوخ  هتفرگ  داسف  ولج  دننک ، قیقد  ار  دوخ  تبقارم  تراظن و  اھھاگتـسد  یتقو  دیآ . دوجوهب  داسف  دوشیم  بجوم  زکارم  نیا  هب 

، دـناهدرک لابند  ار  نالک  مھم و  دراوم  زا  دروم  دـص  زا  رتشیب  زورما  ات  هتبلا  تسا . هداـتفا  قاـفتا  مرج  دـناهدرک و  روبع  یریگـشیپ  نیا  زا  هک  تسا  یدراوم  اـب  دروخرب  ییاـضق ،

داسف اب  اتقیقح  میھاوخیم  ام  دـیربب . شیپ  لاجنجیب  ار  راک  متفگ  مدوب ؛ هدرک  ار  شرافـس  نیمھ  مھ  یاهدام  تشھ  یهماـن  ناـمھ  رد  نم  دـننک . لاـجنج  دـیابن  اـھتنم 

تروص مھ  راک  دوش . یناسر  ربخ  دـشاب ، مزال  هک  یرادـقم  نآ  دـشاب ، هدـش  ماـمت  راـک  یتقو  تسا . بوخ  مدرم  هب  یناـسرربخ  هلب ، تسین . مزـال  لاـجنج  دوش ؛ هزراـبم 

. دریگیم

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - سوسحمان یاھفلخت  هچ  سوسحم و  یاھفلخت  هچ  فلخت -  یعون  اب  هک  سکرھ  تسا . تلادع  طسب  یارب  تدـھاجم  نادـیم  تدـھاجم ، یاھنادـیم  نیرتراوشد  زا  یکی 

اب یهزرابم  یارب  درک ؛ هزرابم  دـیاب  یبلطتلادـع  یارب  میتفگ  اـم  هکنیا  دـنکیم . هضراـعم  تفلاـخم و  هزراـبم  نیا  اـب  دراد ، دوخ  یارب  زاـجم  ینوناـق  زرم  زا  نوریب  رد  یتسد 

رطاخهب دوش ، هتفرگ  یدج  دیاب  دنراد -  لاملاتیب  روما  رد  یتسد  هکیناسک  نالووسم و  نیب  رد  صوصخب  یداصتقا -  داسف  دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  دـیاب  داسف 

هب توافتم  هاگن  دـشابن ، ضیعبت  دـشاب ، تلادـع  هعماج  رد  یتقو  ات  تساھنیرتتکربرپ . وزج  دـسرب ، هجیتن  هب  رگا  لاـحنیعرد  اھنیرتلکـشم و  وزج  راـک  نیا  هک  تسا  نیمھ 

. دننکیم ربص  اھیماکان  زا  یلیخ  رب  مدرم  دشاب ، هتشادن  دوجو  هعماج  رد  اجبان  قحبان و  یدایز و  یاھیبلطزایتما  دشابن و  اھرشق  صاخشا و 

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

مھم اھمسا  هتبلا  تسین . یتافیرـشت  لمع  کی  افرـص  مینکیم ، زاغآ  راعـش  نیا  اب  مان و  نیا  اب  ار  لاس  مینکیم و  موسوم  یراعـش  اب  یمان و  هب  ار  یلاس  رھ  اـم  هکنیا 

لاس میـشاب . هچ  لابند  هب  دـیاب  ای  میتسھ  هچ  لابند  میھاوخیم و  هچ  هک  دـھدیم  ناشن  نـالووسم  تلم و  اـم و  هب  اھیراذـگمان  نیا  نکیل  تسامـسم ؛ مھم  تسین ؛

هک ار  یطوـطخ  یهـمھ  ییوگخـساپ ، لاـس  اـی  یناسرتمدـخ  لاـس  دـنکیم . صخـشم  ار  نادرمتلود  نـالووسم و  گرزب  فـیلکت  ناریا و  تـلم  یـالاو  فدـھ  یوـلع ، راـتفر 

، دوشیم حرطم  یھاوختلادع  تضھن  رگا  تسا . نالووسم  ام  زا  تلم  تابلاطم  عقاو  رد  اھراعـش  نیا  دھدیم . ناشن  ام  هب  مینک ، لابند  دیاب  ام  یهمھ  روشک و  نالووسم 

نـالووسم و یهمھ  هک  تسا  نیا  یارب  دوشیم ، حرطم  یـشیدنادازآ  تضھن  رگا  اـی  دوشیم ، حرطم  یموـمع  شبنج  کـی  ناوـنعهب  ملع  دـیلوت  یرازفامرن و  تضھن  رگا  اـی 

روطهب دوخ  یاھلاس  رد  اھراعـش  نیا  زا  یرایـسب  هک  مینادیم  هتبلا  دراد . زاین  اھراعـش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلووسم  تھج  نیا  رد  هک  دـننک  ساسحا  تلم  داحآ  یهمھ 

« يھاوختلادع شبنج   » 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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تمـس هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاـھلاس  یاـھهبرجت  اـب  دـیاب  لاـس  رھ  تسا . هتفرگ  تروـص  مھ  یداـیز  یاـھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  قـقحت  لـماک 

. دنرادرب رتراوتسا  رتمکحم و  ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ 

یهقباـسم هب  دراد  زاـین  تلم  نیا  هشیمھ  مینک . شومارف  دـیابن  اـم  ار  نیا  دـشاب ؛ دـیاب  تسا و  یولع  یهنـالداع  راـتفر  تلادـع و  هب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  هاـگن  هشیمھ 

رد یرگـشسرپ  حور  دنـشاب و  تلم  لباقم  رد  ناشدوخ  گرزب  یاھتیلووسم  یوگخـساپ  وا  نالووسم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تلم  نیا  هشیمھ  نالووسم ؛ نایم  یناسرتمدـخ 

نـشور ام  یارب  ار  تلم  تابلاطم  نینچمھ  نالووسم و  ام  فیاظو  نوگانوگ  بناوج  داعبا و  تسین ؛ ارذگ  یاھراعـش  اھنیا  دـنامب . هدـنز  هشیمھ  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  مدرم 

. دنکیم

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

بالقنا لوا  زا  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دـندش . دـنمهقالع  هلاسم  نیا  هب  ام  یاھناوج  دـمآ و  دوجوهب  روشک  رد  ییاـضف  مدرک ؛ حرطم  ار  یھاوختلادـع  تضھن  هدـنب 

. تخیگنارب ار  اـھنآ  تمھ  دروآ و  دوجوهب  اـھناوج  رد  ییهزاـت  حور  دـش و  یعلطم  دـیدجت  نیا  اـما  تسا -  تلادـع  یهیاـپ  رب  بـالقنا  ارچ ، میتشادـن -  یھاوختلادـع  تضھن 

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

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

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

ناسنا هک  تسین  نیا  هب  یبلطتلادع  دھاوخب . اعقاو  ار  نیا  دـیاب  هن ، دـھدب ؛ یبلطتلادـع  راعـش  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  یبلطتلادـع  تسا . بلطتلادـع  یجیـسب 

دوش و یحارط  نآ  رد  هنابلطتلادع  یاھتسایـس  هک  دسرب  ییهطقن  هب  هعماج  دیاب  دراد . راک  زاس و  نیا ، هن ، یتسین ؛ بلطتلادع  وت  دـیوگب  دتـسیاب و  یـسک  یورردور 

حرطم مھ  هنابلطتلادـع  یاھتسایـس  یلیخ  ـالاو  دـنک ؛ ادـیپ  ندـش  ییارجا  ندـش و  یتاـیلمع  تصرف  هنابلطتلادـع  یاھتسایـس  هک  دـشاب  یروـط  ییارجا  هاگتـسد 

ورب  » لیبق نامھ  زا  ای  دنرادن ، هلـصوح  لاح و  ای  دنرادن ، تمھ  ای  دـنرادن ، داقتعا  ای  دـنرادن ، هقالع  ای  اھهدـننکاضما  اھتسدهبملق و  اھهرھم ، اھمدآ ، راکوزاس ، اما  دوشیم ؛

. درک حالصا  دیاب  ار  اھاجنآ  نیاربانب  دنامیم ؛ گنل  فقوتم و  اھراک  اذل  تسا ؛ هشوخ » تلد  اباب 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ دننک طقاس  ار  ینانچنآ  میژر  کی  دنناوتب  دنیایب و  نابایخ  هب  باتک  باسحیب و  روطنیمھ  مدرم  هک  دوبن  روطنیا  دوب . تینالقع  کی  زا  یـشان  ام  یمالـسا  میظع  بالقنا 

نیب رد  یھاوخیدازآ  یھاوختلادع و  یبلطقح ، نامتفگ  کی  زورما -  جیار  ریبعت  هب  یدامتم -  یاھلاس  لوط  رد  دوب . هدـش  یرکف  راک  ینالقع و  راک  ینالقع و  تابـساحم 

زوریپ نمشد  نآ  رب  دنک و  ییارآفص  نمشد  نآ  لباقم  رد  دروایب و  میظع  داھج  نادیم  هب  دنک و  مادختـسا  ار  مدرم  یاھورین  هکنیا  هب  دش  یھتنم  دوب و  هدمآ  دوجو  هب  مدرم 

. تسا یمیظع  تالوحت  نینچ  اشنم  یھاگ  تینالقع  نیاربانب  دنک .

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

رد مناوتب و  نم  مھ  هچ  رھ  تساـم . دـییات  دروم  یاـھفرح  شاهمھ  دـندز -  هک  ییاـھفرح  نیا  یھاوخ -  تلادـع  شبنج  هرخـالاب  ناداتـسا و  نایوجـشناد و  تالکـشم  اـما  و 

ضرع امش  هب  مھاوخیم  نم  هک  یبلطم  دننکب . لابند  ام  نازیزع  هک  هللااشنا  میراودیما  منکیم و  هیصوت  منک ، هیصوت  دیاب  هچ  رھ  منکیم ؛ مادقا  دشاب ، نم  راک  یهزوح 

یعامتجا و تالوحت  دیلک  تسامش . تسد  هب  تارییغت  مھسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  نا هللا  : » تسا یفورعم  یهیآ  تسا . نآرق  یهیآ  کی  شوح  لوح و  منک ،

یتح موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  ناب هللا  کلذ  : » دـیامرفیم رتدودـحم  یهریاد  کی  رد  رگید  یاج  کی  تسا . نیا  هیآ  نومـضم  تسامـش ؛ تسد  رد  میظع  تالوحت 

تفرسپ بجوم  رییغت  دننکب . ناشدوخ  تسد  هب  ناشدوخ  رگم  دنکیمن ، یروشک  چیھ  بیصن  ار  تفرسپ  لاعتم  یادخ  دیوگیم . ار  تفرسپ  هیآ ، نیا  مھسفناب .» ام  اوریغی 

تـسا نیا  اھنیا  یهصالخ  تسیچ ؟ اھنیا  یهصالخ  تسا . نیمھ  هب  شعجرم  هک  تسھ  مھ  یرگید  ددعتم  تایآ  رد  نومـضم  نیا  هیبش  و  دـنروآیم . دوجو  هب  اھتلم  دوخ  ار 

تـسا نکمم  یـضعب  تسا . هدننک  نییعت  ناسنا ، مزع  دـینکیم . داجیا  ار  رییغت  لوحت و  هک  دـیتسھ  امـش  دـیتسھ ؛ هعماج  تالوحت  رادهتـشر  رـس  ناسنا ، داحآ  امـش  هک 

نکل تسا ، رادهنماد  یاھثحب  وزج  هتبلا  نیا  تسا ؟ رثوم  یناسک  هچ  یهدارا  رفن ، کی  یوت  رفن ، کی  نم  یهدارا  یسک ؟ هچ  یهدارا  تسیچ ؟ ناسنا  مزع  زا  روظنم  دنیوگب 

ام یعامتجا . لئاسم  رد  هکلب  دراد -  مات  ریثات  هک  یـصخش -  لئاسم  رد  طقف  هن  دراد ؛ ریثات  شدوخ  دـح  رد  اھناسنا  کیاکی  مزع  هک  منکب  ضرع  هلمجلایف  مھاوخیم  نم 

داجیا رد  راک  نیا  دوش ، هدز  رانک  تسرد  یهبساحم  دیایب و  رانک  لقع  ام ، راتفر  رد  دنوش و  مکاح  ناماھتیلاعف  رد  نامیناسفن  یاھاوھ  ناماھسوھ ، ناماھوزرآ ، هچنانچ  رگا 

ضرف ای  سابل ، کی  دـینک -  هیھت  رازاب  زا  ار  یـسنج  کی  دـیوریم  امـش  منکب : ضرع  ار  شکچوک  لاثم  کی  ـالاح  دراذـگیم . ریثاـت  هعماـج  رد  یفنم  تـالوحت  هلـسلس  کـی 

هب نداد  زپ  رطاخ  هب  رادـقم  کی  یجراخ ، تاغیلبت  رطاخ  هب  یرادـقم  کی  تسھ ؛ مھ  شایجراخ  عون  تسھ ، شایلخاد  عون  فرظ -  کـی  هناـخ ؛ یهلیـسو  کـی  دـییامرفب 

سنج ندوب  رتـبوغرم  رطاـخ  هب  دـیاش  مھ  رادـقم  کـی  درادـن و  یاهدـیاف  یلخاد  سنج  هک  یلبق  یگنھرف  تاـبوسر  رطاـخ  هب  رادـقم  کـی  تسا ، یجراـخ  سنج  نیا  هکنیا 

کی دـینکیم : راک  هچ  ینعی  دـینکیم . باختنا  ار  نآ  امـش  تسین -  هدـننک  نییعت  لاح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، لـماوع  زا  یکی  تسا  نکمم  مھ  ندوب  رتبوغرم  نیا  یجراـخ - 

، دیدرک روطنیا  امـش  یتقو  تسین . ام  یهعماج  یهدمع  لکـشم  زورما ، یراکیب  رگم  بوخ ، دینکیم . راداو  راک  هب  ار  یناریا  ریغ  رگراک  کی  دـینکیم و  راکیب  ار  یناریا  رگراک 

رگراـک یراـکیب  یلخاد ، یهناـخراک  یگتـسکشرو  هجیتن ، دوشیم ؟ هچ  هجیتـن  میدرک ، یوریپ  شور  نیا  زا  یکی  یکی  و  رگید ، رھاوخ  نآ  رگید ، ردارب  نآ  مدرک ، روطنیا  هدـنب 

ثداوح نآ ، لابند  هب  دروآیم و  یگداوناخ  تافالتخا  داسف و  داـیتعا ، شدوخ  لاـبند  هب  هک  مھ  یراـکیب  دوشیم . یلخاد  راذگهیامرـس  یدـیماان  ثعاـب  تیاـھن  رد  یلخاد و 

رد یتح  مھ  دارفا  یصخش  یهدارا  سپ  امش . نم و  یصخش  یهدارا  کی  زا  دوشیم ؛ عورش  یکچوک  زیچ  کی  زا  نیاربانب ، دیآیم . دوجو  هب  ناوارف  یعامتجا  یـسایس و 

هب شیارگ  راگیـس ، هب  شیارگ  دشکب ؛ دریگب  راگیـس  شقیفر  تسد  زا  دـنکیم  سوھ  تسا . ناوارف  لئاسم ، تسد  نیا  زا  و  دـشاب . راذـگ  رثا  دـناوتیم  یعامتجا ، تالوحت 

تسھ تفرـسپ  هک  ار -  یعامتجا  تالوحت  زا  یندشن  مامت  ینالوط و  میظع ، نایرج  کی  شدوخ  لابند  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھنیا  رذگدوز ؛ یاھـسوھ  ردخم ، داوم 

. تسا قداص  مھ  شسکع  دروآیم . دوجو  هب  - 

اھهاگشناد  / ٠٧/١٧/١٣٨۶ یگنھرف  یسایس  یاھلکشت  نالاعف  روکنک و  رترب  تارفن  هبخن و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، دیدش جراخ  هک  یئوجـشناد  طیحم  زا  ادرف  سپ دعب  اھنیا ، یھاوخنامرآ و  تلادـع و  اریگ و  مرگ و  تسا و  یناوج  طیحم  تسھ و  هاگـشناد  طیحم  دیئوجـشناد و  امـش  زورما 

. تسا رارمتسا  یارب  زکرم  کی  نیا  تسین . تسرد  نیا  دوشب ، شومارف  جیردتب  ای  دوشب  شومارف  اتعفد  ای  زیچ  همھ 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. نانچ لوئـسم  هاگتـسد  ای  نینچ ، هیئاضق  یهوق  دنریگیمن . هدز ، همدص  تلادع  هب  هک  ار  یـسک  نآ  اما  دنریگیم ، ار  وجـشناد  میھدیم ؛ تلادـع  راعـش  ام  هک  دـیئوگیم  امش 

هک تسا  نیمھ  شناش  نموم  وجـشناد و  ناوج و  تسامـش . ناش  نیا  دینکن ؛ یھاتوک  تلادع  یهبلاطم  تساوخرد و  زا  هظحل  کی  دینک ؛ یگنرز  دـیاب  امـش  اجنیا  بوخ ،

ناتیگنرز امـش  دریگب ؛ ماجنا  تسا  نکمم  مھ  یتافلخت  هتبلا  تسھ . ماظن  هللادمحب  زورما  متـسھ و  مدوخ  دوجو ، یهمھ  اب  مھ  رکف  نیا  یهناوتـشپ  دھاوخب . ار  تلادـع 

هدرک هابتـشا  دراد  لامتحا  الوا  دینکیم ، هیکت  قادصم  کی  یور  امـش  یتقو  دینکن . یزاسقادصم  یـصخش و  داقتنا  اما  دـینک ؛ دایرف  ار  یھاوخ  تلادـع  نامتفگ  دـشاب : نیا 

ناونعهب ای  دـننکیم ؛ هیکت  یـصاخ  قادـصم  کی  یور  هک  نوگانوگ -  یعاـمتجا  یاـھهورگ  رد  هاگـشناد ، رد  هن  منکیم -  هدـھاشم  ار  یدراوم  نم  رگید . منیبیم  نم  دیـشاب ؛

« يھاوختلادع شبنج   » 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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زا هدز ، ار  فرح  نیا  هک  یـسک  نآ  تسین و  یروجنیا  منیبیم  مراد و  عالطا  نایرج  زا  اقافتا  الثم  هدنب  طلغ . طوطخ  طخ و  ناونعهب  ای  یـسایس ، یورجک  ناونع  هب  ای  داسف ،

گنرز نآ  هکنیا  یارب  دیھدیم  تسد  هب  یاهلیسو  مھ  تسھ ، هابتشا  لامتحا  مھ  دینکیم ، هیکت  قادصم  صخـش و  یور  امـش  یتقو  نیاربانب  تسا . هتـشادن  عالطا  هیـضق 

یرفن کی  رگا  دینکب ؟ دیناوتیم  یاهلگ  هچ  ناتسداد  زا  امش  دنک . هدافتـسا  امـش  هیلع  دناوتب  دنکانرطخ -  نکـش  نوناق  یاھنادنوناق  ماهتفگ  نم  هک  نکـش -  نوناق  نادنوناق 

هدش هتفگ  ارتفا  نیا  رگا  هیضق . تیھام  لابند  دورب  هک  تسین  نیا  یضاق  نآ  ناش  بوخ ، هدز . نم  هب  ار  ارتفا  نیا  وا  اقآ  دیوگب  دنک و  یفرعم  ار  یـصخش  کی  یرتفم  ناونعهب 

یور امـش  دیرواین ، مسا  امـش  دـینک ، یگنرز  امـش  مینک . هلگ  وا  زا  میناوتیمن  اذـل  دـنکیم ؛ یراک  کی  ماجنا  هب  مزلم  ار  یـضاق  نآ  ینوناق  یهدام  دـشاب ، هدـش  هدز  دـشاب ،

باسح همھ  دھد ، ماجنا  راک  دھاوخیم  ارجا  طیحم  رد  هک  یـسک  نآ  تسا ، یرجم  هک  یـسک  نآ  دیدرک ، دنلب  ار  مچرپ  یتقو  دینک . دنلب  ار  مچرپ  امـش  دینکن ؛ هیکت  قادصم 

نم رظن  هب  نیارباـنب  تفر . دـھاوخ  شیپ  راـک  دـنکیم و  یمرگلد  ساـسحا  هدرک ، دـنلب  ار  مچرپ  نیا  یاوـتحم  هـب  طوـبرم  داـیرف  هـک  مـھ  یـسک  نآ  دـننکیم . ار  ناـشدوخ  راـک 

هک گرزب  یادـخ  هب  لاکتا  زا  دـعب  دوشیم ، هداد  هک  یبوخ  راعـش  رھ  تسا . نیمھ  امـش  زا  مھ  راظتنا  هک  دـیتسھ  ینموم  یاھناوج  امـش  تسین ؛ امـش  راـک  رد  یلکـشم 

، دـیدناوخ مھ  رعـش  وا  زا  هک  امـش  یرھـشمھ  هرخالاب  دـینادب . ار  نیا  تساھناوج ؛ امـش  هب  دـیما  تساھناوج ، امـش  هب  هیکت  تسوا ، تسد  اھهدارا  اھنابز و  اھلد و  یهمھ 

: دیوگیم

میشاب شوخ  میشک و  تمالم  مینک و  افو 

ندیجنر تسا  یرفاک  ام  تقیرط  رد  هک 

ییوجشناد  / ٢٢/١٣٨٧/٠۵ هاوختلادع  شبنج  اب  طبترم  یاھلکشت  یرسارس  تسشن  نیمھدزناپ  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

زیزع ناناوج 

. دناهدیشک شود  رب  نانآ  نیتسار  ناوریپ  یھلا و  ناربمایپ  هراومھ  ار  یھاوختلادع  مچرپ 

نآ تسا  یتاـیح  یرورـض و  تکرح ، نیا  تاـمازلا  یهمھ  راـنک  رد  هچنآ  تسا . یھلا  نـالوسر  زا  یوریپ  یهناـشن  نیرتهناـقداص  مچرپ ، نیا  ریز  رد  تدـھاجم  هشیمھ  زورما و 

ماجنا تلفغ  ای  لھج  رـس  زا  هنافـصنم  ریغ  یتکرح  یبلطتلادـع ، ماـن  هب  اـیناث  و  دـننکن ؛ رازبا  ار  قح  راعـش  نیا  رگید ، یاـھهزیگنا  اـب  یناـسک  دوش  تبقارم  ـالوا  هک  تسا 

. دریگن

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  یئوجشناد  زیزع  یاھلکشت  رگید  امش و  یارب  ار  تریصب  ربص و 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یاھنامتفگ  اھراعـش و  رب  قبطنم  ماـما و  ناـمتفگ  راعـش و  رب  قبطنم  هک  تسا  تلود  نیا  یلک  ناـمتفگ  راعـش و  تسھ ، تلود  نیا  رد  هک  مود  زاـیتما  تیـصوصخ و 

تیادھ اب  ار  روشک  تفرشیپ  هک  یسک  رھ  دنادیم ؛ ردق  ار  نیا  بالقنا ، هب  یهتـسبلد  رھ  دریگب . هدیدن  دناوتیمن  سکچیھ  ار  نیا  تسا . یـشزرااب  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛

، نالوئـسم یهیحور  رب  یدج  تروص  هب  یھاوختلادع  راعـش  دش . گنررپ  تلود  نیا  رد  یھاوختلادع  دنادب . ردق  ار  نیا  دـیاب  دـنکیم ، روصت  بالقنا  ینادرگراک  اب  بالقنا و 

ینمـشد یزیتسرابکتـسا  یانعم  درک . ادیپ  زیمت  صخـشت و  تلود  نیا  رد  دراد -  ار  شدوخ  یبالقنا  یهژیو  یانعم  هک  یزیتسرابکتـسا -  دنکفا . وترپ  اھهمانرب ، نادرمتلود و 

اکیرما و زورما  هتبلا  تسا . تیرشب  یارب  تفآ  دنزب -  رس  یماظن  رھ  زا  یتلود و  رھ  زا  رابکتسا -  تسا . رابکتـسا  اب  ندرک  ینمـشد  شیانعم  تسین ، ایند  یاھتلود  اب  ندرک 

یگدـنز ماـظن  رد  یرـشب و  یهعماـج  رد  یتـفآ  دـنزروب ، رابکتـسا  نارگید  هب  تبـسن  هک  یاهعومجم  رھ  یتـلود و  رھ  سک ، رھ  اـج ، رھ  نکیل  دنرابکتـسا ؛ رھظم  مزینوـیھص 

. تسا هتسجرب  هناتخبشوخ  هک  تسا  هعومجم  نیا  تایصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . یمالسا  بولطم  تلاح  کی  مھ  تلاح  نیا  اب  یهزیتس  دنروآیم . دوجو  هب  ناسنا 

ییوجشناد  / ١٣٨٨/٠٩/١۶ شبنج  هچخیرات  زا  یاهنماخ  هللاتیآ  تیاور 

هدوب هاوختلادع  تدشب  قانتخا و  دض  دادبتـسا ، دض  هطلـس ، دض  رابکتـسا ، دض  هشیمھ  دوخ ، یهدـش  هتخانـش  هدـش و  تبث  خـیرات  رد  ام  روشک  رد  یئوجـشناد  شبنج 

تسد تسین . قداص  دشاب ، هتشادن  ار  تازیمم  نیا  اما  دشاب ، یئوجشناد  شبنج  یعدم  یسک  رگا  زورما . ات  تسا  لوا  زور  زا  ام  یئوجشناد  شبنج  تازیمم  نیا  تسا .

شبنج نیا  دننارذگیم ؛ غیت  مد  زا  ار  مدرم  ناتسناغفا  رد  دننکیم ، تیانج  قارع  رد  دننکیم ، ماع  لتق  نیطسلف  رد  هک  دشاب  یناسک  تسد  رد  دناوتیمن  یئوجشناد  شبنج 

دـض یرابکتـسا ، دض  هک  دشاب -  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  دـیاش  تسا -  روجنیا  لقاال  ام  روشک  رد  شتیـصاخ  تلـصخ و  یئوجـشناد  شبنج  تسین . یئوجـشناد 

. تسا رذآ  نیمھ ١۶  تکرح ، نیا  یهدش  هتخانش  عطقم  ای  تکرح  نیا  عورش  تسا . تلادع  رادفرط  یروتاتکید و  دض  هطلس ،

ییوجشناد  / ١٣٨٨/٠٩/١۶ شبنج  هچخیرات  زا  یاهنماخ  هللاتیآ  تیاور 

رد ار  اضف  هتـسناوت  تشذـگاب ، هاوختلادـع ، دـھعتم ، نموم ، نایوجـشناد  روضح  ریطخ ، ساسح و  یاھهظحل  نوگانوگ ، ثداوح  بالقنا ، لوط  رد  فلتخم ، یاھنارود  مامت  رد 

تیمکاح دض  یرگیفارـشا ، دض  داسف ، دض  یرابکتـسا ، دض  تسا : یئوجـشناد  شبنج  هب  نم  هاگن  یئوجـشناد و  شبنج  زا  نم  تشادرب  نیا  دـنک . تیادـھ  حیحـص  تھج 

. تسا یئوجشناد  شبنج  تایصوصخ  اھنیا  یفارحنا ؛ یاھشیارگ  دض  هنایوگروز ، هنایارگلمجت و 

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

رادفرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتسملظ ، مالسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالسا  یهلئـسم  ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرتیلـصا  نیلوا و 

. درک دراو  ام  یـسایس  گنھرف  رد  ار  یئاکیرمآ » مالـسا   » حالطـصا ماـما  مالـسا ، نیا  لـباقم  رد  نافعـضتسم . ناگدـیدجنر و  ناـگنھرباپ و  قوقح  عفادـم  مالـسا  ناـمورحم ،

مالسا نامولظم ، قوقح  هب  یزادناتسد  لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یھاوخهدایز ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یتافیرشت ، مالسا  ینعی  یئاکیرمآ  مالسا 

. یئاکیرمآ مالسا  درک : یراذگمان  ماما  ار  مالسا  نیا  دزاسیم . اھنیا  یهمھ  اب  هک  یمالسا  ایوقا ، هب  کمک  مالسا  نایوگروز ، هب  کمک 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

لحار ماما  تانایب  رد  یساسا ، نوناق  رد  یمدرم ، یاھراعش  رد  دراد . تشاد و  یزاتمم  هاگیاج  تلادع  یعیبط  روط  هب  دوب -  ینید  تکرح  کی  هک  ام -  یمالـسا  بالقنا  رد 

دینک ضرف  دوشیم . هدید  زاتمم  هاگیاج  نیا  هدرک ، حرطم  یمالسا  یروھمج  هک  فلتخم  یاھتبسانم  هب  فلتخم و  یاھنامز  رد  یعضوم و  یاھنامتفگ  رد  هیلع ،) ناوضر هللا  )

یمالـسا یروھمج  اجنآ  دننک ، جراخ  نادیم  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  یارب  دندرکیم  حرطم  ار  حلـص  راعـش  دندروآیم و  راشف  دندمآیم  یھ  هک  سدقم  عافد  نارود  رد 

بوخ گنج  تسا ، دب  حلـص  یئاج  کی  تسا ، بوخ  حلـص  یئاج  کی  تسا ؛ یبسن  شزرا  کی  تسین ، قلطم  شزرا  کی  حلـص  بخ ، درک . حرطم  ار  هنالداع » حلـص   » راعش

، هتـشاد دوجو  تیعـضو  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  بخ ، دـشاب . دـب  تلادـع  هک  میرادـن  اج  چـیھ  ینعی  تسا ؛ قلطم  شزرا  کی  تلادـع  تسین ؛ روجنیا  تلادـع  اما  تسا .

رد ناتـسود  زا  یـضعب  تسین . هدـننک  یـضار  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  مھ  یداـیز  یاـھراک  اـفاصنا  تلادـع ، یارجا  شخب  رد  هدوب ؛ بـالقنا  لوا  زا  ماـظن  یاھهغدـغد  یهحولرس 

لوا زا  یعیـسو  یاھراک  منادیم  دشاب ؛ رتشیب  نم  تاعالطا  دیاش  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  یهنیمز  رد  دـنداد ؛ یبوخ  یاھرامآ  تاعالطا و  هتفرگ ، ماجنا  هک  هچنآ  فیـصوت 

لباق دح  کی  رد  افرـص  هن  تسا ؛ یرثکادـح  تلادـع  میتسھ ، شلابند  ام  هک  یزیچ  نآ  میراد ، زاین  ام  هک  یزیچ  نآ  تسین . هدـننک  یـضار  اقلطم  نکیل  هتفرگ ؛ ماجنا  بالقنا 

« يھاوختلادع شبنج   » 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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. درک شالت  دیاب  نیا  یارب  نیاربانب  میراد . هلصاف  یلیخ  هلحرم  نیا  ات  دشابن . هعماج  رد  ملظ  میھاوخیم  ام  میتسھ ؛ یرثکادح  تلادع  لابند  ام  هن ، لوبق ؛

نامھ یهلابند  نیا  تلادع -  عوضوم  ندـش  حرطم  تسـشن و  نیا  ثحب  میزادرپیم -  تلادـع  ثحب  هب  ام  هک  زورما  تسا : نیا  منک ، ضرع  دـیاب  نیا  یهلابند  رد  هک  یزیچ  نآ 

هتـشادن و تلادـع  زا  یفیرعت  اقلطم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ای  میتخانـشن  ار  تلادـع  ام  یدامتم ، یاـھلاس  لوط  رد  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  تسا ؛ یـساسا  یهغدـغد 

ضرع هک  روط  نیمھ  مھ -  یدایز  یاھراک  دـندوب ، انـشآ  اھنآ  اب  مھ  همھ  هتـشاد ؛ دوجو  هشیمھ  یئاھنقیتم  ردـق  کی  یلک و  یلاـمجا و  فیراـعت  کـی  هن ، هدرکن ؛ یتکرح 

هنحـص رد  رـضاح  هراومھ  هدـنز و  نامتفگ  کی  تلادـع ، نامتفگ  میھاوخیم  هک  تسا  لـیلد  نیا  هب  ـالوا  مینکیم ، حرطم  میراد  ار  نیا  اـم  هک  زورما  نکیل  هتفرگ . ماـجنا  میدرک - 

هب یلـصا ، یهلئـسم  کی  ناونع  هب  تلادع ، یهلئـسم  تلادع و  ناونع  دیاب  هزات ، یاھلـسن  نیب  رد  صوصخب  مدرم ، نایم  رد  نالوئـسم ، نایم  رد  ناگبخن ، نایم  رد  دشاب .

. تسا نیا  تسشن ، نیا  رد  تلادع  عوضوم  حرط  تسشن و  نیا  فادھا  زا  یکی  دشاب . حرطم  مئاد  روط 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یتسیزهداـس و اـی  یزیتسرابکتـسا ، اـی  یھاوختلادـع ، ـالثم  دراد ؛ هبذاـج  اـم  نموـم  مدرم  یارب  اھراعـش  نیا  هک  تسھ  دوـب و  یئاھراعـش  مھد  مھن و  تلود  یاـھراعش 

، منکب ضرع  نم  و  هناقداص . یناسرتمدخ  ای  یداصتقا ، ریغ  یداصتقا و  لئاسم  رد  تاطابترا  زا  یهدافتسا  وس  یراوخهژیو و  اب  یهلباقم  ای  یرگیفارشا ، شنم  اب  یهلباقم 

دناهتسبلد و اھراعش  نیا  هب  مدرم  ینعی  دوب . اھراعـش  نیا  لاس ٨٨ -  رد  هچ  لاس ٨۴ ، رد  هچ  روھمج -  سیئر  هب  تلود و  هب  مدرم  لاـبقا  تلع  دـینادیم ؛ ار  نیا  مھ  اـمش 

ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھـشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعـش ، نیرتیـساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعـش  نیا  زا  دـننکیم . ساسحا  ار  اھنآ  ترورـض  اھنآ و  هب  زاین 

یایتاغیلبت رازبا  اھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛ حرطم  درک و  هعماـج  دراو  ار  اـھنیا 

نیا دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دلب  ار  یفاک  یتاغیلبت  یاھهویـش  ای  میـشاب ، هتـشاد 

اکیرمآ و شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاـف  تردـق  لـباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اـھیریگتھج  اـھدرکیور و  نیمھ  رطاـخ  هب  اھراعـش و  نیمھ  رطاـخ  هب 

شرورپ دروآیم و  دوـجو  هب  دـیما  اـھتلم  لد  رد  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  تیبوـبحم  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا -  یناـھج  یللملانیب و  مسینوـیھص 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب  بقارم  داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢۴ نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

خوسنم زگرھ  تلادع  یهبلاطم  تسین . هدنوشهنھک  زگرھ  فدھ  نیا  دش . هتفگ  هک  یئاھـصخاش  نیمھ  اب  تایـصوصخ ، نیمھ  اب  فدھ ؛ دـش  یمالـسا  یهعماج  لیکـشت 

اھناسنا تسا . ضیعبت  دض  رب  تسا ، یتلادعیب  دض  رب  ابلاغ  تسھ ، مدرم  فرط  زا  یمایق  اج  رھ  دناهدوب . تلادع  لابند  هب  اھناسنا  زورما ، ات  رـشب  خـیرات  لوا  زا  دوشیمن .

کی نیا  تسا ؛ یدازآ  لابند  ناسنا  تسا . هدیرفآ  دازآ  ار  وت  ادخ  ارح ؛» کلعج هللا  دق  کریغ و  دبع  نکت  ال  « ؛ تسا هدـیرفآ  دازآ  ار  ناسنا  لاعتم  یادـخ  دنتـسھ . یدازآ  لابند 

. تسین وشبهنھک  نیا  تسا ، یرطف  یهتساوخ 

ناسنا دوشیمن . هنھک  تقو  چـیھ  اھنیا  دـنیبیم  تایـصوصخ -  نیا  اب  یمالـسا  یهعماج  ینعی  دـنکیم -  هاگن  ار  یمالـسا  ماظن  یاھنامرآ  فادـھا و  ناـسنا  یتقو  نیارباـنب 

رخآ درادـن ، تیاھن  تفرـشیپ  تسا . تفرـشیپ  امـش  یاھنامرآ  زا  یکی  الثم  دراد . دوجو  رتشیب  تکرح  یارب  اج  دـنکب ، تکرح  هک  مھ  هچرھ  تساھنامرآ . نیا  لاـبند  هشیمھ 

. تسین یندشمامت  یهصرع  کی  هصرع ، ینعی  تسا . روصتم  یشناد  نآ ، زا  رتالاب  دیشاب ، هتشاد  شناد  امش  هچرھ  میلع ؛» ملع  یذ  لک  قوف  . » درادن

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مسا هب  دراد ؛ ینوگانوگ  بعش  تسا ، مھم  یلیخ  یھاوختلادع  یهلئسم  دنتفگ . اجنیا  اھردارب  زا  یضعب  هک  ییاھفرح  نیمھ  تسا ؛ یھاوختلادع  اھنامرآ ، یهلمج  زا 

یهدـننکفرحنم طلغ و  یانعمهب  هن  یدازآ  تسا ؛ یھاوخیدازآ  هلمج ، زا  تسا . یمالـسا  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  هلمج ، زا  دوب . لابند  اعقاو  دـیاب  درک ، دـیابن  اـفتکا  مھ 

اب جاودزا ، تنـس  یمالـسا و  یاھتنـس  فالخرب  هک  یناـسک  نآ  رب  تنعل  دـنک . یگدـنز  یروجنیا  رـسپ  دـنک ، یگدـنز  یروجنیا  رتخد  هک  تسا  نیا  یدازآ  یاـنعم  هک  یبرغ 

یهلئـسم درک . هلباـقم  اـھنیا  اـب  دـیاب  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نـیا  هنافــساتم  اـم  یگنھرف  یاھهاگتــسد  اـم و  تاروـشنم  زا  یــضعب  دـننکیم و  تفلاـخم  احیرــص  جاودزا  تـنس 

. تسا لالقتسا  نامھ  هعماج  رد  یھاوخیدازآ  یانعم  هک  هعماج  رد  یعامتجا و  لمع  رد  یسایس ، لمع  رد  یدرف ، لمع  رد  هشیدنا ، رد  یھاوخیدازآ 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجوم تالکشم  یلخاد و  عضو  طقف  روظنم  روشک ، عضو  تسا . روشک  ینونک  عضو  مھف  تسا ، بوخ  تسا و  مزال  یلیخ  نم  رظن  هب  اھلکـشت  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

- اھنیا دننام  یداھج و  تیریدم  یتیریدم ، تالکـشم  تسھ ، هک  یتالکـشم  یتمواقم ، داصتقا  یھاوختلادـع ، اھاتـسور ، هب  طوبرم  لئاسم   - دـنتفگ هک  یبلاطم  نیمھ  و 

. تسا اھتیعقاو  زا  یئزج  هتبلا  اھنیا  تسین ؛

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ناریا ام  زیزع  روشک  رب  یهرطیـس  مھ  نمـشد  یاھراشف  عون  هس  رھ  فدـھ  یلمع ؛ راشف  و  یناور ، راـشف  یداـصتقا ، راـشف  تسا : زیچ  هس  نیا  نمـشد  یهشقن  زورما 

. دراد طلست  هرطیس و  هقطنم  هایسور  تخبدب  یاھروشک  زا  یضعب  رب  هکنانچمھ  تسا ،

...

تسا تیوقت  یهیام  رادتقا و  یهیام  تلم  یارب  روشک و  یارب  هک  یتوق  طاقن  ار ، یمالـسا  یروھمج  توق  طاقن  تسا . یمھم  هجوت و  زئاح  یهتکن  یلیخ  نیا  یناور ؛ راشف 

. دننک درسلد  اھنآ  هب  تبسن  ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  دننکیم ؛ یفرعم  نیرفآشلاچ  طاقن  ناونعهب  اھدروخرب  رد  تاغیلبت و  رد  ار  اھنآ  دناهدرک و  ناشن 

...

رادفرط یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تسا . وربآ  یمالـسا  یروھمج  یارب  نیا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یللملانیب  یھاوختلادـع  یهلئـسم  اـم ، توـق  طاـقن  زا  رگید  یکی 

هقطنم رد  ار  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  یورین  یمالـسا  یروھمج  تسا . وربآ  کـی  دـشاب ، نیطـسلف  تلم  رادفرط  هکنیا  تسا ؛ وربآ  دـشاب ، مولظم  یاـھتلم 

یورین زا  یمالسا  یروھمج  دندرک ؛ تسرد  هیروس  رد  قارع و  رد  اھنیا - لاثما  هرصنلاھھبج و  شعاد و  مان  هب   - ار یرـضم  محازم و  لماوع  ار ، ینانمـشد  تسا . هدرک  تیوقت 

یضرا تیمامت  زا  عافد  تسا ، هقطنم  یاھروشک  لالقتسا  زا  عافد  نیا  تسا ؛ نیطـسلف  تلم  زا  عافد  نیا  تسا ؛ یھاوختلادع  نیا  درک ؛ تیامح  هقطنم  نیا  رد  تمواقم 

یفرعم دننکیم و  دومناو  دننکیم و  لیدبت  نیرفآشلاچ  یهلئـسم  کی  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلاخد  ناونعهب  ار  توق  یهطقن  نیا  تسا . توق  یهطقن  نیا  تسا . اھروشک 

تبـسانم هب  نارھت  یاھنابایخ  رد  زور  کی  دنلوغـشم ؛ هنافـساتم  مھ  لخاد  رد  ناشلماوع  میراد . نمـشد  اب  ام  زورما  هک  تسا  یعـضو  نیا  دننکیم ؛ هیکت  نآ  یور  دننکیم و 

یریقح تادوجوم  دنتـسھ ، یدب  تادوجوم  لخاد ، رد  نمـشد  یناور  گنج  هب  ناگدننککمک  دـنداد . نانبل » هن  هزغ ، هن   » راعـش تسا ، نیطـسلف  زا  عافد  زور  هک  سدـق  زور 

. دراد یگدنکفارس  نیا  دنتسھ ؛

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تـسرد اھراک  میھاوخب  رگا  هدرک ، هیکت  رکفت  لقعت و  لقع و  یور  رب  مالـسا  همھ  نیا  هک  یمالـسا  یروھمج  رد  صوصخب  روشک و  کی  یهرادا  یارب  مھم  لئاسم  یهمھ  رد 

تازرابم دـشاب ، تینالقع  ساسا  رب  دـیاب  مھ  یھاوختلادـع  مییوگیم ، تینالقع  ساسا  رب  مھ  ار  یزیتسملظ  اـم  مینک . لـمع  تینـالقع  یاـنبم  رب  یتسیاـب  دورب ، شیپ 

. میریگن هابتشا  مھ  ار  عرف  لصا و  میوشن ، هیشاح  راتفرگ  دشاب ؛ تسرد  یهبساحم  تینالقع و  ساسا  رب  دیاب  مھ  ام  یعامتجا 

« يھاوختلادع شبنج   » 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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ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ای تسا  روج  نیمھ  اعقاو  دینیبب  دینک  هاگن  امش  میوگیم ، نم  دشاب ، تایصوصخ  نیا  یاراد  دیاب  بولطم  روھمجسیئر  دسریم  رظن  هب  هک  ار  یروھمجسیئر  کی  تایصوصخ 

یاراد دـشاب ، تیاـفکاب  ـالوا  دـھاوخیم . یروـھمجسیئر  نینچ  کـی  تسا  روـشک  تداعـس  لاـبند  هب  هک  یـسک  رھ  دـسریم  رظن  هب  تسین ؛ نم  صخـش  رظن  نیا  ینعی  هن ؛

؛ دشورفیم یتقو  کی  ار  مدرم  ار ، روشک  عفانم  ار ، روشک  نامیایب  مدآ  درک ؛ دامتعا  وا  هب  دوشیمن  دوب ، نامیایب  رگا  دشاب ؛ نامیااب  ایناث  دشاب . تیریدـم  تیافک  تیریدـم و 

یانعم هب  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  روھمجسیئر  رد  تسیاـب  هک  تسا  یتایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  نیا  دـشاب ؛ داسفدـض  دـشاب ، هاوختلادـع  دـعب ، دـشاب . ناـمیااب  سپ 

هدیـشکوتا درکلمع  اب  ینعی  دـشاب ؛ یداھج  یبالقنا و  درکلمع  یاراد  دـنک . هزرابم  دـھاوخب  داسف  اب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دـشاب و  تلادـع  یارجا  لابند  هب  هملک  یعقاو 

. دشاب یروج  نیا  شدرکلمع  یتسیاب  تسا ؛ مزال  یبالقنا  یداھج و  تکرح  کی  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یایساسا  لئاسم  همھ  نیا  اب  درک ؛ راک  دوشیمن 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نامیااب دـشاب ، هتـشاد  ار  مزال  تیریدـم  دـشاب ، تیافک  یاراد  هک  دوشب  لیکـشت  یتلود  ات  تسا  بوخ  باختنا  بولطم و  باختنا  دـعب  تسا ، الاب  تکراشم  لوا ، یهجرد  رد 

ادیپ بخ  میتشاذگ ، یراک  کی  سار  رد  ام  ار  یاهدرـسفا  دیماان و  مدآ  کی  رگا  دنـشابن . دیماان  ناشدوخ  دیاب  یتلود  نیلوئـسم  دشاب . دـیما  زا  زیربل  دـشاب ، یمدرم  دـشاب ،

ظاـحل زا  هچ  یعاـفد ، ظاـحل  زا  هچ  هک  تسا  دـقتعم  هک  نآ  دنـشاب . یلخاد  یاھیدـنمناوت  هب  دـقتعم  دنـشاب . دـیما  زا  زیربـل  دـیاب  تـفر ؛ دـھاوخن  شیپ  راـک  نـیا  هـک  تـسا 

یتسیاب تسین ؛ مدرم  نیا  رب  ینارمکح  ییاورنامرف و  قیال  اعقاو  داد ، ماجنا  دوشیمن  روشک  رد  یراک  اـھنیا  لاـثما  دـیلوت و  ظاـحل  زا  هچ  یداـصتقا ، ظاـحل  زا  هچ  یـسایس ،

درکلمع یاراد ] ، ] دـننادب ردـق  ار  ناوج  رـصنع  اعقاو  دنـشاب ، هتـشاد  اھناوج  هب  یهدـیقع  دنـشاب ، اھناوج  هب  دـقتعم  دنـشاب ، مدرم  هب  دـقتعم  هک  دـنیایب  راک  رـس  رب  یناـسک 

. دنـشاب داسفدـض  دنـشاب و  هاوختلادـع  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  دوـشب ؛ هدروآ  تلادـع  مسا  ناـبز  یهقلقل  هـب  هـکنیا  هـن  دنـشاب ؛ هاوختلادـع  اـتقیقح  دنـشاب و  یبـالقنا 

یتلود نینچ  کی  و  تسا . یراج  یراس و  تلادع  نوگانوگ ، یاھشخب  رد  اما  تسا  یداصتقا  تلادع  شمھم  مقر  هچ  رگا  تسین ؛ یداصتقا  تلادع  طقف  هتبلا  مھ  تلادع » »

؛ دـنک ادـیپ  یبوخ  ناماس  روشک  راک  هللااشنا  درامگب و  لیذ  ات  ردـص  زا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  ار  نموم  ناوج و  ریدـم  اھدـص  دـناوتیم  تقو  نآ  دـیایب ، دوجو  هب  رگا  هللااـشنا 

. دیشاب دیاب  نیا  لابند 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

عطاق روط  هب  ار  نویطاقتلا  مالسا  نیرجحتم و  مالـسا  مالـسا ، دروم  رد  ماما  دنراد . یعطاق  مکحم و  نشور و  تانایب  یرالاسمدرم  دروم  رد  مھ  مالـسا و  دروم  رد  مھ  ماما 

دروخ هب  ناـشدوخ و  نیبطاـخم  دروخ  هب  ار  نارگید  یاـھفرح  مالـسا  مسا  هب  هک  یناـسک  ینعی  ار ، اـھیطاقتلا  ییوس  زا  دـننکیم ، در  ار  نیرجحتم  ییوـس  زا  دـننکیم . در 

تانایب رد  اھنیا  تسا ؛ داسف  دض  تسا ، رابکتـسا  دض  تسا ، هاوختلادع  هک  تسا  یمالـسا  کی  ماما  رظن  رد  مالـسا  دنکیم . در  عطاق  روط  هب  ماما  ار  اھنیا  دنھدیم ؛ هعماج 

زا امیقتـسم  نامدوخ  هک  ام  الاح  دینک . هظحالم  هدش ؛ پاچ  هک  ماما  تانایب  دلج  دـنچ  تسیب و  دودـح  نیا  رد  مھ  تسھ ، همانتیـصو  رد  مھ  تسا ؛ حـضاو  نشور و  ماما 

. تسا نشور  ماما  تاشیامرف  نتم  دننک ؛ هعجارم  تانایب  نیا  هب  اھنیا  دندیدن ، دندوبن و  هک  ییاھنآ  میاهتفنش ؛ ماما  دوخ  نابز 

روما رد  هناگیب  یاھتردـق  ناگناگیب و  تلاخد  دـض  تسا ، ناگناگیب  یبلطهطلـس  دـض  تسا ؛ اـکیرمآ  دـض  ینعی  تسا ؛ رابکتـسا  دـض  تسا  دـقتعم  نآ  هب  ماـما  هک  یمالـسا 

نیا و  تسا ؛ یراوخهژیو  دض  تسا ، داسف  دض  مالسا  تسا  دقتعم  نآ  هب  ماما  هک  یمالسا  داسف ؛ دض  مالسا  تسا . نمشد  لباقم  رد  ندز  وناز  دض  تسا ؛ روشک  یلخاد 

؛ دنک هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یمالسا  مالسا ، تسا . مالسا  لباقم  یهطقن  اھنیا  اعطق  اھشخب ، زا  یضعب  رد  داسف  روضح  یاھهنیمز  رد  دوشیم  صخـشم  هک  ییاھزیچ 

رکف یمالـسا و  ون  رکف  زا  ندرک ، یگدنز  نادیم  دراو  ار  یروج  نیا  یمیدق  یهدنامبقع  راکفا  ینعی [ ] ؛ رجحت دض  دـنک . هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یتلود  نآ  یمالـسا  یتلود 

ینغ ریقف و  نیب [  [ یاھهلـصاف دض  تسا ، یتاقبط  فالتخا  دض  مالـسا  تسا . نامورحم  رادفرط  مالـسا  تسا ؛ یرگیفارـشا  دـض  مالـسا ، نتفرگ . هلـصاف  راوگرزب  ماما  ون 

. تسا

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

یلیخ تلادـع  یهلئـسم  تلادـع . یهلئـسم  لـثم  بـالقنا ، مھم  لـئاسم  یارب  ینغ  مکحم و  قطنم  یوق و  یاوتحم  نییبـت  یارب  دـشاب  یزکرم  دـیاب  هعمج  زاـمن  یهبطخ 

. تـسا یمھم  یهلئـسم  یلیخ  لالقتـسا  لالقتـسا ؛ یهلئــسم  یور  نـینچمھ ] . ] دـینزب فرح  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  تلادـع  یهلئــسم  یور  تـسا ؛ یمھم  یهلئــسم 

. دیھدب تریصب  مدرم  هب  و  تسا . یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا  مالسا ، یایند  داحتا  یهلئسم  نافعضتسم ، زا  تیامح  یهلئسم 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

رد دندیـشخرد . بوخ  اھهنیمز  نیا  رد  افاصنا  هعمج  مرتحم  یهمئا  زا  یـضعب  بخ  هک  تسا  یمدرم  یعامتجا  تامدـخ  رد  تکرـش  تسا ، اـم  یهیـصوت  هک  رگید  تھج  کـی 

راک دندش و  نادیم  دراو  هعمج  یهمئا  رگید ، نوگانوگ  لئاسم  رد  هنانموم ، یاھکمک  یمدرم ، یاھکمک  یعامتجا ، تامدخ  ندرک  عمج  رد  انورک ، یهیضق  رد  لیـس ، رد  هلزلز ،

؛ دـشاب امـش  مزال  یاھراک  وزج  نامورحم  نافعـضتسم و  هب  کمک  مورحم و  تاقبط  هب  کمک  تسا . بوخ  یلیخ  اـم  رظن  هب  هک  تسا  ییاـھراک  نآ  زا  یکی  مھ  نیا  دـندرک .

دیناوتب امـش  رگا  درادن ؛ انعم  اھنیا  دننام  مورحم و  فعـضتسم و  یهقبط  هب  یگدیـسر  کمک و  نودب  تلادع  نکل  مینکیم ، دنلب  ار  تلادـع  مچرپ  میتلادـع ، رادفرط  ام  ینعی 

. تسا اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  دینک ، مھارف  ناتدوخ  یهعومجم  نآ  رد  مورحم  تاقبط  یارب  ار  یکمک 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یلصا یاھراعش  اھنیا  هک  یزیتسرابکتسا  نافعضتسم ، زا  تیامح  یرگیفارشا ، زا  زیھرپ  لثم  یبلطتلادع ، لثم  مالسا ، یاھراعش  بالقنا ، یاھراعش  ندش  هتـسجرب 

نم الاح  هک  دیھدب  همادا  دینک  یعـس  ار  تاقیفوت  نیا  دیھدب . همادا  ار  اھنیا  تسا ؛ یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  و  هدش ، رتحضاو  هدـش ، رتهتـسجرب  اھنابز  رد  اھنیا  تسا ؛ بالقنا 

[. تسا مزال   ] اھشخب یهمھ  رد  موادم  راک  هرخالاب  درک . مھاوخ  ضرع  رتشیب  یرادقم  کی  اھهیصوت ، رد 
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