
باتک  / ١٣٧٧/٠٣/٠۵ هاگشیامن  زا  دیدزاب  نایاپ  رد  هبحاصم 

دیاب یتایلمع ، راک  ی  هنیمز رد  اما  دوش ؛ تمھ  هرسان  زا  هرـس  ندرک  ادج  یبایزرا و  دقن و  یارب  یتسیاب  رتشیب  دشاب . هتـشاد  دوجو  یتیدودحم  دیابن  یزادرپ  هیرظن باب  رد 

. متفگ لوا  هک  یسنج  تاساسحا  نامھ  لثم  دنک ؛ یم لکـشم  راچد  ار  رفن  کی  المع  هک  تسا  نیا  یتایلمع  باتک  میراد . یتایلمع  باتک  ام  تفرگ . ار  رـضم  یاھباتک  ولج 

کـالم نیا  تسین . یدـقن  لـباق  زیچ  الـصا  نیا  تفرگ ؛ دـیاب  ار  نیا  ولج  دریگ . یم رارق  ریثاـت  تحت  یعیبـط  روط  هب  شدوخ  دـناوخ ، هک  یـسک  نیا  تسین . هیرظن  ثحب  اـجنیا 

ار شولج  یتسیاب  تسا و  رـضم  دوش ، هداد  باوج  نآ  هب  هک  تسین  نیا  لباق  دوش و  یم تاـیلمع  لوغـشم  دـش ، گـنھرف  رازاـب  دراو  یتقو  هک  یا  هتـشون نآ  ینعی  تسا ؛

. تفرگ

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

نموم دـمآراک  یورین  بالقنا ، لوا  ربارب  دـنچ  زورما  مینک . هسیاقم  بالقنا  لوا  اب  ار  زورما  میناوت  یمن ام  دـنناوارف . دـمحب هللا  دنتـسین ؛ مک  نموم  یمالـسا و  یاـھورین  زورما 

ردـقچ ام  زورما  دنتـشاد . یقیمع  تاعالطا  هن  هبرجت و  هن  هک  دـندوب  هدـش  نادـیم  دراو  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  مان  هب  اـھ  یلیخ زور  نآ  میراد . لیـصا  یـشزرا 

یمدرم و میظع  یورین  نیا  امـش  تسا . مدرم  میظع  یورین  مھ  اھ  نیا رـس  تشپ  میراد ؛ ماظن  رـساترس  رد  دـنم  هقالع صلخم و  یاھورین  بوخ و  ناریدـم  نموم ، ناـناوج 

موجھ اجنآ  هب  ناناوج  دینیب  یم دوش ، یم دنلب  ینید  نییبت  مچرپ  کی  اجرھ  دینیبب . ار  ینید  تاغیلبت  ینید و  سلاجم  هب  ناناوج  لابقا  دـینیبب ؛ ار  اھ  نآ یبھذـم  تارھاظت 

ورین نیاربانب  دنراو . هنیآ نموم و  کاپ ، ناناوج  دننیـشن . یم دنیآ و  یم ناناوج  دینیب  یم دوش ، یم تبحـص  ثحب و  نادـیم  دراو  یدنمـشناد  هنازرف و  ناسنا  اجرھ  دـنروآ . یم

، نالوئسم ماظن و  زا  مدرم  ینابیتشپ  ظاحل  زا  یمالسا  یروھمج  میسانش ، یم ام  هک  ییاھروشک  رد  زورما  دنتسھ . ماظن  نیا  نابیتشپ  دمحب هللا  مھ  مدرم  تسا ؛ دایز 

. مینک شالت  تمھ و  لمع ، ی  هنیمز رد  مھ  هیرظن و  میکحت  اھیزادرپ و  هیرظن ی  هنیمز رد  مھ  درک . هدافتسا  دیاب  تصرف  نیا  زا  ریظن . مک ای  تسا  ریظن  یب ای  افاصنا 

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

بیقعت تدم ، زارد  دنچرھ  نداد ، رمث  ندش و  یلمع  هظحل  ات  ار  اھ  هدیا نیا  هک  مھاوخ  یم هاگشناد  هزوح و  رد  ناتنارکفمھ  امش و  زا  مقفاوم و  امش  همان  نومضم  همھ  اب 

هب ار  شیوخ  یناھج  یخیرات و  همانرب  دنامب و  دـیاب  بالقنا  نیا  دومیپ . تمیق  رھ  هب  تسا  تیقالخ  یئافوکـش و  هار  هک  ار  هار  نیا  دـیاب  اما  هدزباتـش ، هن  سویام و  هن  دـینک .

یقرت هار  درب و  یم جنر  طیرفت ، طارفا و  زا  لسن  نیا  هک  نیمھ  تسا ، هدش  رادیب  زین  هاگـشناد  هزوح و  مود  لسن  رد  یھاگآدوخ  یرادیب و  مزع و  نیا  هک  نیمھ  دـناشن و  راب 

یزادرپ و هیرظن تعاجـش  هک  دھاوخ  یم دناد و  یم ینید  یملع و  رکف  دـیلوت  یداھتجا و  طاشن  رد  هکلب  دـیلقت ،» یگتخابدوخ و   » رد هن  و  رجحت » دومج و   » رد هن  ار  لماکت  و 

کی هسفن  یف  دوخ ، دراذگن ، خساپ  یب ار  تاھبـش  تالاوس و  هک  تسا  هدرک  هدارا  دوش و  رادـیب  هاگـشناد ، هزوح و  رد  قطنم  قالخا و  لوصا و  هب  یرادافو  نمـض  رد  هرظانم 

زاغآ دـیدج  نارود  دـننک ، تیبثت  یئاسانـش و  ار  یروتاتکید »  » و جرمو » جرھ  » نایم لداعت  هطقن  ام  ناـگبخن  هک  هاـگنآ  تشاد و  یمارگ  ار  نآ  دـیاب  تسا و  درواتـسد  یزوریپ و 

هب هرظانم ، یاجب  دیابن  هچنانچ  درک  لیدـبت  یتافیرـشت ، یرما  ای  قاچاق و  یالاک  هب  ار  داقتنا » دـقن و   » تخیرگ و هرظانم »  » زا دیـسرت و  یدازآ »  » زا دـیابن  یرآ ، تسا . هدـش 

رانک رد  اجکی و  همھ  قطنم ،»  » مھـس و  قالخا »  » مھـس یدازآ ،»  » مھـس هک  زور  نآ  دـیزغل . یزیرگ  تیلوئـسم یکاتھ و  ماد  هب  یدازآ ، یاـجب  دـمآ و  راـتفرگ  ارم ،» لادـج و  »

یھاگـشناد و فراعم  مولع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفا  مرن دیلوت   » شبنج دیلک  تسا و  هعماج  نیا  رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دـنور  زاغآ  دوش ، ادا  رگیدـکی 

یمالـسا هبلاطم  کی  یدازآ ،» زا  هدافتـسا  بدا   » تیاعر اب  ماوت  هشیدـنا  نایب  یارب  ندیـشیدنا و  یارب  یتصرف  هبلاـطم  یھاوخ و  یدازآ کـش  یب تسا . هدـش  هدز  یوزوح 

اب دومج » توکس و   » بادرم نایم  یخرب  هک  مفساتم  اقیمع  نم  تسا . یمالسا  بالقنا  یلصا  فادھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و

یمالـسا بالقنا  هکنآ  لاح  داتفا . یرگید  ماد  هب  دـیاب  ود ، نیا  زا  کیرھ  زا  زیھرپ  یارب  هک  دـننک  یم ناـمگ  دنـسانش و  یمن یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگ و  هزرھ  » بادرگ

«، نایب یدازآ  ، » نآ رد  هک  دزاسب  یئاضف  دنک و  حالـصا  دقن و  ار  یبرغ » هناھاوخدوخ  راھم و  یب یدازآ  گنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنج و  رـس  ناقفخ و  گنھرف   » مھ ات  دمآ 

، فاصنا تینالقع و  لداعت و  تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعامتجا و  گنھرف  هب  لیدـبت  یرگید ، زیچ  چـیھ هب  هن  و  نارگید » یدام  یونعم و  قوقح  قـالخا و  قطنم و   » هب دـیقم 

ناـشیا تـیب  لـھا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور  ریبـعت  هـب  هـک  یگنھرف » دــلو  داز و   » دــندرگ و هـتخیگنارب  لاـعف و  اـھ  هزوـح هـمھ  رد  اـھ  هشیدــنا هـمھ  اـت  دوـش  جــئار  هـکس 

اب فاـصم  رد  هراومھ  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  گـنھرف  هک  هژیو  هب ددرگ . نارو  هشیدـنا ناـگبخن و  یوناـث  تداـع  تسا ، لوقع » ارآ و  براـضت   » لوـصحم مالـسلا ،) مھیلع )

لابندـب یھورگ  هنافـساتم  اما  تسا . نکممان  هھبـش ، تخانـش  نودـب  زین  هھبـش  هب  خـساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندـمت  بتاکم و  اب  شلاـچ  رد  زین  دـیدج و  تالـضعم 

طقف وشبلب ، نیا  رد  ات  دـنھاوخ  یم راو ، بادرگ مطالت  اـی  هنوگ  بادرم توکـس  هب  ار  روشک  یگنھرف  یاـضف  لیدـبت  اـمئاد  یئادز ، تسایـس لابندـب  یھورگ  یگدز و  تساـیس

دنیاسرفب ار  تلم  باصعا  دنھد و  ردھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و  نیئاپ  ار  یعامتجا  رکفت  حطس  دنشاب و  زاس  نایرج  راذگریثات و  دنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردق و  نابحاص 

، نادـنمدرخ نالدـبحاص و  دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ، درخ و  نابحاص  هجیتن  رد  دـنھد و  جاور  ار  هناگیب  دـساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طـحنم  طـلغ و  یاـھ  یریگرد و 

چیھ ددرگ ، یم لزان  یحطـس و  تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و  دھاوخن  ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  دـنوش . شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح  رد  رانکرب و 

ناـگبخن عباـت  هک  زین  تموکح  هعماـج و  دـننک و  یم همجرت  ار  برغ  اـھنت  رگید  یا  هدـع دـننک و  یم رارکت  ار  دوخ  مادـم  یا  هدـع دوـش ، یمن هتفگ  یا  هزاـت  فرح  دـیلوت و  یرکف 

یاضف نودـب  تسین و  هرظانم  هرواشم و  زج  یا  هراچ  یعمج ، لقع  ندرک  رادـیب  یارب  دـیا ، هدرک هجوت  دوخ  همان  رد  هچناـنچ  دـنوش . یم درگبقع  لاـعفنا و  راـچد  دـنا ، شیوخ

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

بوچراچ رد  نایب  یدازآ  هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتھب  زین  یگنھرف  جرمو  جرھ راھم  اھ و  یکاتھ اھ و  یرامیب جالع  یارب  دوب . دھاوخ  لکشم  رایـسب  ای  نکممان  یزادرپ ، هعماج

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

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

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

هب دـیآ و  لمعب  ریدـقت  نازاس ، هیرظن زا  یلمع ، یرظن و  لقع  نوگاـنوگ  یاـھورملق  رد  دوش و  هاگـشناد  هزوح و  رد  یمومع  شزرا  کـی  هب  لیدـبت  رکف ،» هیرظن و  دـیلوت   » دـیاب

دـشر تھج  رد  قـالخا و  قطنم و  بوچراـچ  رد  اـھ  هدـیا دـیاب  دـنوش . قیوشت  داـھتجا ، تیقـالخ و  هب  زین  نارگید  اـت  دوش  هدینـش  ناشنانخـس  دوش و  هداد  هزیاـج  ناروآوـن ،

. دبای تسد  رگید  راب  دراد  ار  نآ  قاقحتسا  هک  یناھج  یا  هبتر  هب  ناریا  تلم  دنک و  تزع  تیوھ و  هداعا  مالسا ، ناھج  ات  دنھد  فاصم  دننک و  تباقر  رگیدکی  اب  یمالسا 

تـصرف  » دیھمت بلاق  رد  هچ  و  یملع » یرواد  تئیھ   » روضح اب  و  یرواد » ناکما  اب  ماوت  دنمنوناق و  یاھ  هرظانم  » بلاق رد  هچ  هدیا  نیا  هک  میازفا  یم امـش  داھنـشیپ  رب  نم 

ای ینید  رکف  یاھورملق  یخرب  هب  دودـحم  اھنت  هاگـشناد ، هزوح و  یملع  نادـجو  رـضحم  رد  نف و  ناگبخن  طسوت  نانآ  هدـیا  یـسررب » دـقن و   » سپـس و  نازاس » هیرظن یارب 

ناعرتخم و نافشاک و  زا  تیامح  تھج  رد  و  یدربراک و )...  مولع  هیاپ و  مولع  یتح   ) یلمع یرظن و  یاھ  هتـشر مولع و  هیلک  رد  هکلب  دنامن  زین  یعامتجا  یناسنا و  مولع 

دوش و یئوگ  هتخپ دیاین و  نیئاپ  تارظانم ، تایرظن و  نیا  ندوب » یملع   » بیرـض هکنآ  یارب  هتبلا  دیآ و  دـیدپ  یئاضف  نینچ  زین  عیانـص  نونف و  رد  مولع و  نیا  رد  نازاس  هیرظن

مھاوخ تیامح  نآ  زا  ما و  هدوب قفاوم  هراومھ  یئاھحرط  نینچ  اب  بناج  نیا تشون . یدعاوق  دیـشیدنا و  یتادیھمت  دیاب  دوشن ، یتاغیلبت  هناماوع و  لزان و  اھوگتفگ  حطس 

هتـسجرب نیققحم  دـیتاسا و   » تکراشم یراکمھ و  اب  و  مرتحم » راوگرزب و  عجارم   » تدـعاسم عالطا و  اـب  اـت  مھاوخ  یم مق  هیملع  هزوح  تیریدـم  مرتحم  یاروش  زا  درک و 

یلمع یرظن و  تالاوس  هب  خساپ  تضھن   » ندرک لاعف  زین  و  ینید ، فیلات  قیقحت و  تاعوضوم  ریاس  ریسفت و  مالک و  هفسلف و  لوصا و  هقف و  رتشیب  یگدنلاب  یارب  هزوح ،»

یارب اروش  راک  روتـسد  تیولوا  رد  ار  هدـیا  نیا  هک  مھاوخ  یم زین  نآ  مرتحم  تسایر  هژیو  هب یگنھرف و  بـالقنا  مرتحم  یاروش  زا  دـننیبب . ار  یتصرف  نینچ  کرادـت  هعماـج ،»

فراـعم زین  یناـسنا و  مولع  یاـھ  هتـشر هژیو  هب عیانـص و  نونف و  مولع و  هصرع  رد  دـیلوت » تیقـالخ و  نارود   » زاـغآ یا و  همجرت  نوتم  دـقن  یھاگـشناد و  مولع  هیلک  دـشر 

یروانف و دـیلوت  مولع و  دـشر  یمالـسا و  یزاس  ندـمت مدـقم  فص  رد  رگید  راـب  اـم  یاھھاگـشناد  ددرگ و  مھارف  جـیردتب  گرزب  راـک  نیا  یارب  هنیمز  اـت  دـنھد  رارق  یمالـسا 

« يزادرپهيرظن  » 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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بناوج همھ  تیاـعر  اـب  اـت  درک  دـنھاوخ  هدافتـسا  امـش ، حرط  هلمج  زا  یوزوـح و  یھاگـشناد و  الـضف  یداھنـشیپ  یاـھحرط  زا  داـھن  ود  رھ  کـش  یب دـنریگ . رارق  گـنھرف ،

هک مراودیما  دننک . قیوشت  هنیداھن و  هاگشناد ، هزوح و  یملع  یاھورملق  هیلک  رد  ار  دنمشور » یزادرپ  هیرظن  » و یملع » تارظانم  «، » تالاوس هب  خساپ   » شبنج هلئسم ،

. ناعتسملا و هللا  دشاب . هدش  راکشآ  نآ  مھم  تارمث  نیتسخن  بالقنا ، درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  زا  شیپ  ات  هدشن و  یرادا  شیاسرف  راچد  هدیا ، نیا  ارجا  لحارم 

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

ار روشک  لاس  اھ  هد لوط  رد  هک  یناسک  رب  ادخ  تنعل  ملع . هب  دوش  یم یھتنم  همھ  دنیب  یم دنک ، یم هاگن  روشک  تفرـشیپ  یارب  فلتخم  یاھ  هار هب  یتقو  ناسنا  زورما 

دھد و یم قنور  ار  روشک  مھ  یروانف  تفرشیپ  و  دروآ ، یم شدوخ  اب  مھ  ار  یروانف  تفرشیپ  دشاب ، هتشاد  دوجو  یملع  تفرـشیپ  یتقو  دنتـشادزاب . یملع  تفرـشیپ  زا 

یاھ تعنـص لثم  تسا ؛ نارگید  زا  ی  هتفرگ ماو یغورد و  یی و  هیراع یروانف  دشاب ، مھ  یروانف  رگا  و  تسین ؛ زیچ  چـیھ دـشابن ، ملع  رگا  دروآ . یم دوجو  هب  طاشن  هعماج  رد 

رد هچ  ینف و  ی  هنیمز رد  هچ  فلتخم - یاھ  هنیمز رد  هشیدنا  هیرظن و  رکف و  ملع و  دیلوت  تضھن  رد  دناوت  یم هناسر  نم  رظن  هب  دینایور . دیاب  ار  ملع  دراد . دوجو  هک  یژاتنوم 

؛ دـینزب نماد  دـیفم  یقطنم و  یاـھثحب  هـب  دـینک ؛ لاـبند  هدـش  یزیر هماـنرب ار  هـیرظن  رکف و  مـلع و  دـیلوت  طـخ  دـیناوت  یم امـش  دـنک . اـفیا  شقن  هریغ - یناـسنا و  ی  هـنیمز

. دییامن حرطم  ار  بوخ  روآون  یملع  یاھ  هرھچ دینک و  ینویزیولت  ار  یروآون  یاھ  یسرک

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تفر شیپ  درک و  تیوقت  ار  تارج  نیا  دیاب  تسا ؛ تارج  نیمھ  ی  هجیتن مینک ، یم هدھاشم  زورما  هچنآ  دیشخب . تارج  ام  هب  بالقنا 

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

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

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

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

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

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

. دنک

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

مھ یناسنا ، مولع  یاھشخب  رد  مھ  تساھ ؛ شخب ی  همھ رد  یملع » تعاجش   » الوا دنھدب ، رارق  دیاب  ناشدوخ  تمھ  ی  هھجو ملع ، تفرشیپ  یارب  ام  دیتاسا  هک  هچنآ 

دقن دـننک ، عادـبا  دـننک ، قلخ  دـننک ، دـیلوت  دـننک ، لابند  ار  هیرظن  هیاپ . مولع  یاھـشخب  رد  مھ  و  یروانف ، لمع و  هب  کـیدزن  یاھـشخب  رد  مھ  یبرجت ، مولع  یاھـشخب  رد 

هتـسب و مشچ یملع - یاھ  هنیمز ی  همھ رد  فلتخم - یاھ  هنیمز رد  هک  هدوب  نیا  هشیمھ  هتـشذگ  رد  اـم  لکـشم  درک . لاـبند  ار  راـک  دـیابن  یدـیلقت  هتـسب و  مشچ دـننک ؛

یلیخ قطانم  هب  دـندوب و  رتولج  یملع  تکرح  رد  ام  زا  مین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقا  دـح  اھ  یبرغ هک  تسا  تسرد  دـنیوگ . یم هچ  اـھ  یبرغ مینیبب  هک  میدرک  هاـگن  یدـیلقت 

یدیدرت نیا  رد  اھتـسایس ؛ وس  اھ و  یلبنت رطاخ  هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اب  میدنام ؛ بقع  مھ  ام  تسین . یدیدرت  نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواب بیجع و 

. مینامب درگاش  دـیاب  هشیمھ  ام  هک  مینک  رکف  دـیابن  مییوگ  یم یلو  دـیآ ؛ یمن نامگنن  تسا ، دـلب  هک  یـسک  شیپ  ندرک  یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  البق  نم  اـما  تسین .

. مینامب درگاش  دیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدیلقت ، هاگن  نیا  یانعم 

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

رظن نیا  دنیایب  لضاف  رفن  هد  رفن ، جنپ  دوشب ؛ هثحابم  دوشب و  لیکـشت  یزادرپ  هیرظن یـسرک  دیرادن ، لوبق  بوخ ، یلیخ  تسا . یذاش  رظن  دھد ، یم یھقف  رظن  یرفن  کی 

نیا یمر و  ریفکت و  ی  هلئسم روج . نیمھ دوش  یم هداد  یا  یمالک یفراعم و  رظن  روج ، نیمھ دوش  یم هداد  یا  یفسلف رظن  درادن . لاکـشا  لالدتـسا ؛ اب  دننک  در  ار  یھقف 

نھد هدنب  تسا ، فلاخم  ریقح  ی  هدنب رظن  اب  ناشفرح  زا  یا  هشوگ کی  گرزب ؛ هتـسجرب و  یاملع  هب  تبـسن  هزوح  لخاد  رد  مھ  نآ  تخادـنارو ؛ هزوح  زا  یتسیاب  ار  اھفرح 

هثحابم و یاھیـسرک  لیکـشت  اھ و  هبلط دوخ  قیرط  زا  زج  هک  تسا  یزیچ  کی  نیا  دـینک . عورـش  اـھ  هبلط لـخاد  دوخ  زا  دـیاب  ار  نیا  یروج ، نیا دوش  یمن منک ؛ یم منک زاـب 

فرح کـی  دوـش . هتفگ  اـھ  هتـشون رد  تـالجم ، رد  هیملع ؛ ی  هزوـح رد  دـینک  فرع  ار  نیا  تسین . نکمم  میدرک ، ضرع  هک  یـشیدنادازآ  یرکفدازآ و  تضھن  ناـمھ  هرظاـنم و 

ثحب دننکب . یملع  ثحب  مھاب  درادن ؛ لاکشا  دنسیونب ، دیسیونب . وا  در  رد  یا  هلاسر درادن ، لوبق  ار  وا  یـسک  وا ؛ در  رد  دسیونب  یا  هلاسر رفن  کی  دنز ، یم رفن  کی  یھقف 

. تسا بوخ  نم  رظن  هب  یملع 

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

زا طرـش  دـیق و  یب نـتفرگ  وـگلا  دیـشاب . یزاـس  هـیرظن رکف  هـب  دـینک ، قـیقحت  دـیناوخب ، سرد  دـیاب  تـسا ؛ یھاگـشناد  تیلاـعف  امـش  تیلاـعف  دیھاگــشناد ، رد  هـک  اـمش 

رد یتح  ایند  ثداوح  زا  یرایـسب  یزاس . هیرظن هب  میراد  جاـیتحا  یناـسنا  مولع  ی  هنیمز رد  اـم  دـینادب . کاـنرطخ  طـلغ و  ار  یئارگ  همجرت ی  هویـش یبرغ و  یاـھزادرپ  هیرظن

هک دنتـسھ  اـھ  نآ هفـسلف ؛ رد  یـسانش ، ناور رد  یـسانش ، هعماـج رد  تسا ؛ یناـسنا  موـلع  رد  نارظنبحاـص  تارظن  موـکحم  هریغ ، یـسایس و  یداـصتقا و  یاـھ  هنیمز

وجشناد و دنک . شالت  دیاب  وجشناد  مینک ؛ شالت  دیاب  مینک ؛ راک  دیاب  میشاب و  هتشاد  ار  نامدوخ  یاھ  یزادرپ هیرظن دیاب  ام  اھ  هنیمز نیا  رد  دننک . یم صخشم  ار  اھصخاش 

هدافتسا داتسا  وجشناد و  رصنع  زا  هاگـشناد و  طیحم  زا  دناوتن  نمـشد  دیـشاب  بقارم  دورب . اھ  نآ لابند  دشاب ؛ هتـشاد  بالقنا  یاھفدھ  هب  نالک  هاگن  دیاب  هاگـشناد  طیحم 

کی رد  دیاش  الثم  یدادعت  کی  ناتدوخ ، هاگـشناد  نیمھ  رد  الاح  داتفا ، یم قافتا  یکچوک  ی  هثداح کی  دینیب  یم منک . یم دـیکات  نآ  یور  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـنک .

ماجنا ار  تکرح  نیا  تھج  نآ  رطاخ  هب  وجشناد  نآ  هک  یتھج  اب  هن  دنراذگ ، یم لیلحت  دنراذگ ، یم ریـسفت  نآ  یور  ایند  رد  هلـصافالب  دینیبب  دنـضرتعم ؛ دندنم ، هلگ یا  هیـضق

طیحم رد  دوب ؛ رایـشھ  دـیاب  لـئاسو . نیا  اـب  دـنرب  یم لاوس  ریز  ار  مالـسا  ار ، ماـظن  ار ، تیمکاـح  ینعی  تھج . نآ  لـباقم  ی  هطقن رد  تسرد  هکلب  هدرک ، ار  مادـقا  نیا  هداد ،

. تسا رت  مزال هشیمھ  زا  یرایشھ  نیا  هاگشناد 

« يزادرپهيرظن  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یمک اقترا  یشزومآ ، یاھشور  اھهمانرب و  نوتم و  رد  یرگنزاب  حالـصا و  هزیگنااب ، دعتـسم و  دارفا  بذج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یناسنا  مولع  اقترا  لوحت و 

. یشیدنادازآ دقن و  یزادرپهیرظن ، جیورت  یشھوژپ و  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  و 

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

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

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

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

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

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

. دنک ادیپ  همادا  رتشیب  هچرھ 

، برغ یـسانش  هعماج یاـھ  هیرظن هفـسلف . یـسانش ، ناور یـسانش ، هعماـج تسین : نآ  زا  رتمک  یناـسنا  مولع  تیمھا  تسین ؛ یعیبط  مولع  مھ  طـقف  مروظنم  هتبلا 

زا دینک ؛ یزادرپ  هیرظن دینک ؛ رکف  دینیـشنب  ارچ !؟ درادن ! درگربورب  رگید  نیا  هتفگ ؛ یروج  نیا سانـش  هعماج نالف  رتربتعم ! مھ  نآرق  زا  تسا ؛ ربتعم  اھ  یـضعب یارب  نآرق  لثم 

. تسا تفرشیپ  یمتح  تامازلا  وزج  هک  تسا  یئاھراک  ی  هلمج زا  نیا  مینک . المرب  ار  نآ  طلغ  طاقن  مییازفیب و  یزیچ  نآ  رب  مینک ؛ هدافتسا  ایند  رد  اھشناد  نیا  یدوجوم 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

- دوشیم قیرزت  هعماـج  نتم  رد  یتفرعم  یداـقتعا و  تاھبـش  یـسایس ، تاھبـش  ینید ، تاھبـش  تسا . ماـظن  اـھ  هھبـش نآ  جاـمآ  هک  دوشیم  حرطم  یئاـھ  هھبـش زورما 

نیب زا  ار  ماظن  یناسنا  یاھ  هناوتـشپ هک  تسا  نیا  شفدـھ  یرگید ؛ رکف  کی  هب  دـنک  لـقتنم  یرکف  کـی  زا  ار  یکی  هک  تسا  نیا  طـقف  شفدـھ  ناـناوج - ناـیم  رد  صوصخب 

تینھذ زا  اھرابغ  نیا  ندرک  کاپ  اھ ، هھبش نیا  اب  ی  هھجاوم اھ ، هھبش نیا  ندرک  فرطرب  اذل  تسا . ماظن  اب  ینمـشد  دنک ؛ شودخم  اھنھذ  رد  ار  ماظن  یلـصا  ینابم  دربب ؛

فلتخم تاھج  زا  یمالـسا  ماظن  سپ  تسا . یمالـسا  ماظن  یارب  رگید  ی  هناوتـشپ کی  رگید ، ینابیتشپ  کی  مھ  نیا  دریگیم - ماجنا  نید  یاملع  ی  هلیـسو هب  هک  هعماج -

. تسا هیملع  یاھ  هزوح نادنمشناد  ناققحم و  نازادرپ و  هیرظن نید و  یاملع  هب  یکتم 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

تلم کی  ی  هرادا یاھنایرج  ی  همھ رد  یزادرپ  هیرظن یـسایس و  یزادرپ  هیرظن هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هیملع  یاھ  هزوح هب  رھظتـسم  ماظن  میتفگ  هک  لوا  تقیقح  نآ 

لئاسم باب  رد  حلـص ، گنج و  لئاسم  باب  رد  تیریدم ، باب  رد  یداصتقا ، ماظن  باب  رد  دنناوتیم  یناسک  نآ  تسا . نید  یاملع  ی  هدھع هب  یمالـسا  ماظن  رد  روشک  کی  و 

ار راک  نیا  نید  یاـملع  رگا  دـشن ، رپ  یزادرپ  هیرظن نیا  یاـج  رگا  دنـسانشب . ار  نید  دنـشاب و  ینید  صـصختم  هک  دـنھدب  هئارا  ار  مالـسا  رظن  رگید  ناوارف  لـئاسم  یتیبرت و 

ماظن کی  دـنک ؛ تیریدـم  دـناوتیمن  الخ  رد  یا  هعومجم چـیھ  یماظن ، چـیھ  درک . دـھاوخ  رپ  ار  اھنآ  یاج  یدام  یاھ  هیرظن ینیدریغ ، یاھ  هیرظن یبرغ ، یاـھ  هیرظن دـندرکن ،

یدراوم نآ  رد  هک  نانچمھ  دوشیم ؛ نیزگیاج  دیآ  یم تسا ، یدام  ناھذا  ی  هتخادرپ هتخاس و  هک  یرگید  یسایس  ماظن  کی  یرگید ، یداصتقا  ماظن  کی  یرگید ، یتیریدم 

. داتفا قافتا  نیا  تشاد ، دوجو  دش و  سوسحم  اھالخ  نیا  هک 
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عبانم هب  هناروآون ، هاگن  اب  هناددجتم ، هاگن  اب  دیاب  هتبلا  تسا . تلادـع  باب  رد  بان  یمالـسا  یهیرظن  هب  ندیـسر  میـسرب ، نآ  هب  میھاوخیم  ام  هک  هچنآ  یرظن ، یهلحرم  رد 

یارب اـم  درک . جارختـسا  دـندرک -  هراـشا  ناتـسود  زا  یـضعب  هـک  شدوـخ ، ینف  یملع و  یاـھبوچراھچ  رد  یمالـسا -  عباـنم  نـتم  زا  ار  هـیرظن  نآ  درک و  هـعجارم  یمالــسا 

زا دیاب  یزاسهیرظن ، یرظن و  یهلحرم  رد  نیاربانب  دوش . هدافتسا  دیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ یاهدشباسح  الماک  یهدش  یهبرجت  یملع  یاھشور  اھدتم و  اھهویش ، طابنتسا ،

ندـیچ مھ  رانک  ژاتنوم و  زا  میھاوخیمن  هک  تسا  نیا  هتکن  نیا  رد  ماهیکت  نم  دـیایب . تسد  هب  تلادـع  باـب  رد  مالـسا  باـن  یهیرظن  یمالـسا ، نوتم  زا  یمالـسا و  عباـنم 

دیاب درک ، یریگولج  طاقتلا  زا  ادـج  دـیاب  هیـضق  نیا  رد  ینعی  مینک . دـیلوت  میروایب و  دوجو  هب  هیرظن  کی  دـندز ، فرح  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاـمکح  نیرکفتم و  نوگاـنوگ  تاـیرظن 

رد دیاب  اتقیقح  هن ، دوب . دھاوخ  تخـس  یلیخ  شندمآ  نوریب  میدـیزغل . طاقتلا  بادرم  رد  میھاوخب ، هکنیا  نودـب  میدـش . هابتـشا  نیا  راچد  ام  یددـعتم  دراوم  رد  درک . زیھرپ 

یمکح یمالک و  یھقف ، یاھهتشون  رد  هغالبلاجھن ، رد  ثیدح ، رد  نآرق ، رد  دندرک . هراشا  مھ  ناتسود  هک  تسھ ؛ مھ  ناوارف  عبانم ، نیا  مینک . وجتسج  یمالـسا  عبانم 

. دشاب یمالسا  بان  یهیرظن  ندرک  ادیپ  رد  ام  یهدافتسا  دروم  عبنم  دناوتیم  شاهمھ  هک  دراد  دوجو  یدایز  یاھثحب 
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، مینک فشک  ار  یمالـسا  باـن  یهیرظن  میـسرب و  دـیاب  هیرظن  کـی  هب  میئوگیم  اـم  هکنیا  ینعی  ارآ . براـضت  ارآ و  ددـعت  هب  میراد  جاـیتحا  اـم  یزادرپهیرظن ، رکفت و  یهصرع  رد 

مزـال نیا  و  دوـش ؛ حرطم  یفلتخم  ارآ  دـنکادیپ ، براـضت  نارکفتم  ارآ  هک  تسا  نیمھ  تامدـقم  نیا  مھا  هک  تـسا ؛ یاهدرتـسگ  ینـالوط و  اتبـسن  تامدـقم  کـی  رب  ینتبم 

اب میھاوخیم  هن ، میـسرب ؛ نآ  هب  امتح  میھاوخیم  میاهتفرگ و  رظن  رد  لبق  زا  ار  یزیچ  کی  میراد ، یایروادـشیپ  کی  ام  هک  درک  روصت  دـیابن  تسا . یملع  طاـشن  نیا  تسا ؛

نیا یارب  راتخم  یئاھن و  رظن  هب  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  درادـن . مھ  فقی  دـح  تسا . مزـال  ارآ  براـضت  نیارباـنب  تسا . تسرد  هک  هچنآ  تسا و  قح  هک  ار  هچنآ  میباـیب  ارآ  براـضت 

تـسھ زاین  لاح  رھ  هب  نکیل  درادن . مھ  یعنام  چیھ  تسھ ؛ دوش ، حرطم  هدنیآ  رد  یاهزات  تاکن  یدیدج ، تارظن  یدـیدج ، ارآ  هکنیا  لامتحا  زاب  میدیـسر ، نامز  زا  یهھرب 

روشک یهرادا  تیاھن  رد  نکیل  تسا ؛ مزال  ارآ  براضت  نیاربانب  دریگب . تروص  روشک  رد  تدـمزارد  یاھیزیرهمانرب  نآ ، ساسا  رب  هک  میـسرب  یوق  یدـنبعمج  کی  هب  هکنیا  هب 

هتبلا دنک . یحارط  ار  تدمدنلب  یاھهمانرب  یدنبعمج ، نآ  ساسا  رب  دناوتب  هک  دسرب  یعامتجا  تلادع  باب  رد  لدتسم  نقتم و  یوق و  یدنبعمج  کی  هب  هکنیا  هب  دراد  زاین 

مدرک هظحالم  نم  زورما  یدربراک . یاھشھوژپ  ینعی  دینک ؛ ادیپ  ار  اھهویش  هکنیا  یارب  دش  دھاوخ  عورـش  یاهزات  یاھـشھوژپ  زاب  میدیـسر ، یدنبعمج  نیا  هب  هکنآ  زا  دـعب 

یهیرظن کـی  هب  اـم  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  شاهنماد  نیا  تسا -  بوخ  مھ  رایـسب  تسا -  یدربراـک  ثحاـبم  هب  طوبرم  ثحاـبم ، یاھـشخب  زا  یـضعب  هک 

شدوـخ نیا  هـک  مـیراد ؛ زاـین  یدربراـک  یاـھثحب  هـب  هعماـج ، رد  نآ  قـقحت  ارجا و  یاھهویـش  ندرک  ادـیپ  یارب  هزاـت  میدیـسر ، تلادـع  باـب  رد  یاهدـش  یدـنبعمج  نـقتم و 

. مینک هدافتسا  یرشب  تایبرجت  زا  میناوتیم  ام  هک  تساجنیا  رد  تقو  نآ  درک . دھاوخ  لابند  ار  یناوارف  یاھشھوژپ 
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زورما نیا  هک  میـسانشب ، یملع  یهدـش  فیرعت  یهتـشر  کی  ناونع  هب  هاگـشناد  هزوح و  رد  ار  یھوژپتلادـع  ام  هک  تسا  نیا  یرظن  یهصرع  رد  اـھراک  نیرتمھم  زا  یکی 

هناھیقف شور  اب  هیقف  کی  دریگیم ، رارق  ثحب  لـحم  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی  هزوح  رد  اـضرف  درادـن  لاکـشا  چـیھ  ینعی  هاگـشناد . رد  هن  دراد ، دوجو  هزوح  رد  هن  درادـن ؛ دوجو 

شحقنت مدع  لیلد  تسا . حقنم  ریغ  نیا  دوش ؛ حیقنت  یتسیاب  دندرک ، هراشا  نآ  هب  نایاقآ  هک  یفاصنا  لدع و  یهدعاق  نیمھ  الاح  دشاب . تلادع  یهلئـسم  دـنکیم ، ثحب 

نیمھ تسین -  لالدتسا  لباق  ینعی  درک -  مامت  ار  اھنیا  دوشیمن  چیھ  هک  دوشیم  هدعاق  نیا  هب  یئاھدانتسا  یھقف  فلتخم  یاھـشخب  رد  دنیبیم  مدآ  هک  تسا  نیا  مھ 

هک یئاھشخب  زا  یکی  دنراد -  روضح  هسلج  رد  یاهتسجرب  یالـضف  هللادمحب  بخ ، هک  هیملع -  یهزوح  رد  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوشیم . هتفگ  فلتخم  یاھـشخب  رد  روط 

« يزادرپهيرظن  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هیلع  ) خیـش دـندرک  هراـشا  هک  تسا  یتلادـع  ثحب  نآ  زا  ریغ  نیا  هلادـعلا ؟» باـتک  « ؛ دـشاب تلادـع  یهلئـسم  دـنکیم ، لاـبند  شدوخ  یلالدتـسا  هقف  سرد  رد  هیقف  کـی 

. یوق یھقف  ثحب  دوش ؛ ثحب  یعامتجا  تلادع  باب  رد  تسا . یرگید  ثحب  نآ  دناهدومرف ؛ همحرلا )

یهصرع رد  نیا  نم ، رظن  هب  دوش . یراذگهیامرـس  لقتـسم  روط  هب  نآ  یور  دوش ، راـک  دوش ، ثحب  دوـش ؛ فـیرعت  دـیایب و  دوـجو  هب  یاهتـشرنایم  شناد  کـی  هاگـشناد  رد 

. دنکیم تیبرت  هصرع  نیا  رد  ار  یدنمناوت  یاھورین  مھ  دھدیم ، شرتسگ  ار  یزادرپهیرظن  مھ  تسا ؛ یمزال  راک  کی  یرظن 

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

نیا نز ، یهلئسم  یهنیمز  نیمھ  رد  میبقع . اعقاو  مھ  یدراوم  کی  رد  میتسھ ، ولج  ام  اعقاو  یئاھاج  کی  میبقع . اجک  میئولج ، اجک  یزادرپهیرظن ، یهزوح  رد  مینادب  دیاب 

مومع اب  دوخ ، تیلک  اب  هک  یتایآ  هچ  و  دنکیم ، ادیپ  طابترا  هلئسم  نیا  هب  امیقتـسم  هک  یتایآ  هچ  نآرق ؛ یهمیرک  تایآ  تسام : سرتسد  رد  یمالـسا  میلاعت  عبانم و  همھ 

جاتنتـسا لباق  هدافتـسا و  لباق  بعـشت ، لباق  یاھهعومجم  اھهیرظن و  لکـش  هب  مینک ؛ هزیروئت  دـیاب  ار  اـھنیا  تساـم ؛ راـیتخا  رد  دوشیم ، دروم  نیا  لـماش  دوخ  قـالطا  و 

. تسا تسرد  دندرک و  هراشا  هک  ناگدننکراسفتـسا ؛ رایتخا  رد  مھ  نیفلاخم ، رایتخا  رد  مھ  یزیرهمانرب ، یارب  نامدوخ  رایتخا  رد  مھ  میراذگب ؛ همھ  رایتخا  رد  میروایبرد و 

عالطا اتدعاق  مھ  اھامش  هتبلا  دناهدش . دایز  دراد -  دوخ  اب  ار  یاهلاس  یس  یهبرجت  هک  یمالـسا -  یروھمج  تارظن  زا  ناگدننک  لاوس  ناگدننکراسفتـسا و  ایند  رد  زورما 

. دراد دوجو  یزیچ  هچ  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  دننادب ، دـنھاوخیم  دایز  فلتخم  تاعوضوم  رد  دنـسرپیم ، دایز  دـننکیم ، هعجارم  دایز  میراد ؛ عالطا  شنالک  زا  مھ  ام  دـیراد ،

. درک مھارف  اھنآ  یارب  دیاب  ار  اھنیا  بخ ،
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یملع - ظاحل  زا  هداوناخ ، نز و  یهزوح  رد  میدـیمھف  هک  دوب  نیا  مھم  میدرک ، ناتـسود  بلاـطم  یاوتحم  زا  هک  یاهدافتـسا  رب  هوـالع  میدـیمھف ، هسلج  نیا  رد  اـم  هک  هچنآ 

لیکشت ینینچ  زکرم  هک  دندرک -  ناتسود  هک  یئاھداھنشیپ  نیمھ  زا  یضعب  هک  میراد  هدنام  نیمز  رب  راک  ردقنیا  میراد . هللااشام  یلا  هدنامنیمزرب  یاھراک  یـسانشراک ،

راک یهمادا  یهرابرد  نارگید ، هدازظعاویاقآ و  دنتسھ ، رتفد  رد  هک  یناتـسود  اب  البق  ام  هتبلا  دوشب . اعقاو  دیاب  تسا ؛ تسرد  شاهمھ  دوش -  لیکـشت  ینانچ  زکرم  دوش ،

، تفرگ دھاوخ  ماجنا  هللااشنا  یمھم  یاھراک  یزادرپهیرظن  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  دنراد . نھذ  رد  یئاھراک  میدرک ؛ تبحص  هداوناخ  نز و  یهلئسم  دروم  رد  تسشن  نیا 

ینعی تسین . یراوـشد  راـک  رگید  نآ  یارجا  دـمآ ، رد  ناـمتفگ  تروـص  هب  رگا  هتبلا  هک  ارجا ؛ هب  ناـمتفگ  نیا  ندرک  کـیدزن  یهنیمز  رد  مھ  و  یزاـسنامتفگ ، یهنیمز  رد  مھ 

هچ دـننکیم ؛ شـسفنت  همھ  تساوھ ، لـثم  هعماـج  کـی  ناـمتفگ  دوشیم . فرطرب  اـھنآ  یهمھ  دـنراد ، هریغ  تلود و  ناـبھگن و  یاروش  سلجم و  هب  هک  یتالاکـشا  ناـمھ 

دیتاـسا ناـگرزب و  شقن  نویناـحور و  شقن  صوصخلاـب  اـھهناسر و  شقن  هتبلا  هک  دریگب ؛ ماـجنا  یزاـسنامتفگ  نیا  دـیاب  دـنھاوخن . هچ  دـنھاوخب ، هچ  دـننادن ؛ هچ  دـننادب ،

. تسا یمھم  زراب و  شقن  امتح  یھاگشناد 

یدربھار  / ١٣٩٠/١٠/١۴ یاھهشیدنا  تسشن  نیموس  رد  تانایب 

هئارا دوشب و  نیودت  شیازجا ، اب  شبناوج ، اب  دوشب ، هزیروئت  دوشب ، یزادرپهیرظن  اھنیا  درک . جارختسا  دوشیم  هداوناخ  نز و  یهنیمز  نیمھ  رد  یقرتم  یوگلا  هیرظن و  اھهد 

. دریگب رارق  هدافتسا  دروم  دیاب  ثیدح  نآرق و  رد  مالسا  یقرتم  بان و  میلاعت  دریگب . ماجنا  یتسیاب  امتح  هک  تسا  یتدمدنلب  تدمنایم و  یاھراک  اھنیا  دوشب .

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

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

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

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

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

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

. یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

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

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

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

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

عیطم هک  دنتشاد  ساسح  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  یعیطم  یهدناشنتسد  تموکح  کی  اجنیا  هک  ییاھنآ  هدید ؛ بیسآ  بالقنا  زا  هک  نآ  ینعی  یـسک ؟ هچ  ینعی  نمـشد 

زین تسا و  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  الاح  دندش ؛ ررـضتم  دنداد و  تسد  زا  ار  نیا  اھنآ  شدـمآرد . مھ  شداصتقا ، مھ  شتـسایس ، مھ  دوب ؛ اھنآ  رایتخا  رد  شزیچ  همھ  دوب و  اھنآ 

ار اھشالت  ماسقا  عاونا و  دنک ؛ یریگولج  تماقتسا  رارمتسا و  نیا  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  فدھ  دننمـشد . اھنیا  هریغ ؛ سیلگنا و  لثم  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یـضعب 

هئارا رکف  حالطصاهب  دننیشنیم  دنیامنرکفتم ، دنتسھ  اھیضعب   - اھامنرکفتم زا  دننکیم : هدافتسا  دنناوتب  هک  مھ  یاهلیـسو  رھ  زا  فدھ .]  ] نیمھ یارب  دننکیم  دنراد  مھ 

اھنیا دـننام  یکینورتکلا و  یاھهناسر  ای  تاعوبطم  زا  یـضعب  رد  ار  اھنیا  یاھهتـشون  اھنیا و  تالاقم  تسا  نکمم  یھاگ  امـش  دـنفلاخم ؛ بالقنا  یاـھهیاپ  اـب  هک  دـنھدیم 

نیـسیروئت هک  یبالق  یاھزادرپهیرظن  ات  دـینک -» دـیلوت  رکف  بالقنا  یاھهیاپ  هیلع  بـالقنا و  هیلع  دینیـشنب  [ » دـنیوگیم ، ] دـنھدیم لوپ  دـننکیم ، هدافتـسا  اـھنیا  زا  دـینیبب ؛

هدافتسا دنناوتب  هکرھ  زا  دنناوتب و  هچ  رھ  ات  اھکقلد و  ات  یزاجم ، یاضف  تاناکما  ات  اھدزمهبملق ، اھتسدهبملق و  راگنهمانزور و  ات  یبالق ، یاھنیسیروئت  دننکیم ، تسرد 

. دنھدب شیازفا  ار  ناشدوخ  نیبطاخم  یهرتسگ  هکنیا  یارب  دننکیم 

« يزادرپهيرظن  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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