
هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

نرق و نکشتب  یاسآردنت  یاھدایرف  ناریا و  ناملسم  تلم  یرادیاپ  یمالسا و  تبالص  تسا . مالسا  ربارب  رد  رابکتسا  هاگودرا  فعض  ساسحا  زا  یشان  هنامـصخ ، تاکرح 

نامھ زا  دوب ، سارھ  رد  نآ  زا  تدشب  نمـشد  هک  مالـسا  یبالقنا  یهشیدنا  رودص  هک  دـش  بجوم  دوب ، لماش  هراومھ  ار  شنارای  حـلاص و  دـبع  نآ  هک  یھلا  ترـصن  لضف و 

نیا تیناقح  تابثا  بجوم  دـیادش ، لمحت  ناریا و  تلم  تیمولظم  دـبای و  ققحت  دـندوب ، هدرک  مھارف  نآ  هب  ندز  هبرـض  ای  بـالقنا  رودـص  زا  یریگولج  یارب  ناـنآ  هک  ییاـھھار 

. دشخبب یرتشیب  یمالسا  تیوھ  ساسحا  رتخسار و  مزع  ناھج ، ناناملسم  هب  دوش و  اھروشک  زا  یرایسب  رد  بالقنا  یهنماد  شرتسگ  گرزب و  تلم 

هنابیرغ شیوخ  نطو  رد  ای  هدـش و  هدـنار  نوریب  دوخ  یهناشاک  هناـخ و  زا  تلم ، نیا  هک  تسا  لاـس  لـھچ  تساـھتلم . هنوگنیا  زا  یزراـب  یهنومن  نیطـسلف ، مولظم  تلم 

لھچ اھتـسینویھص  راکتیانج  تسد  هب  مالـسا و  دـض  رگرامعتـسا و  یاھتلود  یهئطوت  اب  هک  تسا  یمالـسا  تما  رکیپ  رب  یکاندرد  نینوخ و  مخز  نیا ، تسا . هدرک  یگدـنز 

ار نآ  یاـعدا  اـی  هدز ، تسد  تلم  نیا  تاـجن  یارب  هزراـبم  هب  تدـم  نـیا  رد  یداـیز  یاـھھورگ  ناـسک و  تـسا . هدـش  هدیـشاپ  نآ  رب  یکمن  زور  رھ  هدـش و  دراو  شیپ  لاـس 

. تسا هدش  مھ  رتروک  اھھرگ  هکلب  هدشن ، زاب  یھرگ  زگرھ  اما  دناهدرک ؛

. تسا هدوب  ناوتان  بصاغ  تلود  زا  عافد  رد  برغ  اکیرما و  یهئطوت  ندرک  یثنخ  زا  مالسا  ناھج  ای  دنک ، عافد  دوخ  زا  هتسناوتیمن  نیطسلف  تلم  هک  هدوب  نیا  یلصا  تلع 

نارـس تناـیخ  اـیناث  و  هتـشذگ ، لاـس  اـھھد  لوـط  رد  یمالـسا  داـھج  مالـسا و  رب  هیکت  مدـع  نیطـسلف و  تلم  یمالـسا  تیوـھ  ندرب  داـی  زا  ـالوا  اـھیماکان ، یلـصا  تـلع 

لخاد رد  نیطسلف  تلم  تازرابم  رد  یمالـسا  داھج  نامیا و  رـصنع  هللادمحب  زورما  و  تسا . هدوب  ناینیطـسلف  زا  ییاھهرھچ  نارـس و  تنایخ  یتح  بارعا و  زا  ییاھروشک 

. تسا هدرک  رییغت  هتشذگ  هب  تبسن  ناینیطسلف  دوس  هب  نیطسلف  رد  تردق  یهلداعم  تھج  نیمھ  هب  و  هدش ، هدنز  بوصغم  نطو 

مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنلبرـس یناملـسم  هک  تسا  ییاـج  رھ  رد  ناریا  هب  تمھت  ندز  اـکیرما ، راـکھار  هچرگ  تسا ؛ مالـسا  ریثاـت  نیا ، تـسا . مالـسا  یاـیند  یهـمھ  رد  اـکیرما  زورما  تالکـشم 

اب اھناملـسم  زورما ، مینکیم . ار  دوخ  یگدنز  مالـسا ، یهویـش  هب  میھجوتیب و  اھماھتا  نیا  هب  ام  تسا ! کیرحت  لماع  ناریا  دریگیم و  قوقح  ناریا  زا  دـیوگب  ات  دـنکیم ،

نیا لابند  هب  اکیرما  یبلطماقتنا  سپ ، تسا . یمیظع  رسدرد  اکیرما  یارب  نیا  دنباییم و  جیردتب  ار  شیوخ  یمالسا  تیوھ  دناهدش و  راودیما  هدنز و  رادیب و  مالسا  تایح 

بلطهعسوت زواجتم و  اکیرما  تلود  رگا  هک  دینادب  هتبلا ، تساکیرما . لثم  یردلق  زواجتم و  تلود  بلطهعـسوت  بلطزواجت و  عبط  زا  یـشان  یخلت ، نیا  تسا و  خلت  یهثداح 

. دمآ دھاوخن  خلت  شیارب  هتکن  ود  نیا  دشابن ،

مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دراـیلیم کـی  لد  رد  ىرون  ىدـیما و  هک  تسا  نیا  نآ  و  هدرک ... ىرتگرزب  راـک  کـی  دـنک ، نوریب  شدوخ  روـشک  زا  ار  اـکیرمآ  هک  تسا  هدرکن  اـفتکا  نیا  هب  ىمالـسا  ىروـھمج 

ىاھروشک رد  تسناوتیم  هتـشذگ  رد  هک  ىناسآ  نامھ  هب  اکیرمآ  تلود  زورما  ناملـسم . درایلیم  کی  ىگدـنز  حطـس  رد  اـکیرمآ  دـیدھت  ىنعی  نیا  هدروآ . دوجو  هب  ناملـسم 

هدنز دندش ، راودـیما  مالـسا ، تایح  اب  اھناملـسم  دـناهدش ... رادـیب  مھ  رگید  ىاھروشک  ىاھناملـسم  نوچ  دـنک ؛ ذوفن  لامعا  دـناوتیمن  رگید  دـنک ، ذوفن  لامعا  ناملـسم 

. تسا ىمیظع  رسدرد  اکیرمآ  ىارب  نیا  دنروآیم و  تسد  هب  دنراد  جیردتب  ار  ناشدوخ  ىمالسا  تیوھ  اھتلم  دندش . رادیب  باوخ  زا  دندش ،

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

امـش دنھدیم . ناشن  مدرم  یهیقب  هب  ار  دوخ  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  دناهدرک و  ادیپ  تعاجـش  هللادـمحب  اپورا ، اقیرفآ و  یمالـسا و  یبرع و  یاھروشک  رد  ناناملـسم 

یمالـسا راعـش  اب  اھتردـق  نیا  لباقم  رد  دوشب  هک  دـندرکیمن  لایخ  الاح  ات  دـیتسھ . هنومن  کـی  ملاـع ، راـطقا  رد  هدـنکارپ  یاھناملـسم  نیا  اـھتلم و  نیا  مشچ  رد  مدرم ،

. دندش عیجشت  مھ  اھنآ  اذل  درب ؛ شیپ  تسناوت و  درک و  یگداتسیا  تلم  نیا  هک  دندید  الاح  یلو  داتسیا ؛

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یتقو تسا . ناریا  تلم  یمالسا  میظع  تکرح  داعبا  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  تسا . هدش  رتشیب  زور  هبزور اھتیساسح  یمالسا ، تاساسحا  ملاع و  ناناملـسم  هب  تبـسن 

نآ فرح ، نیا  یانعم  تسا . راتشک  ی  هلاسم تسین ؛ اھفرح  نیا  بوچ و  موطاب و  ی  هلاسم هلاسم ، دندنب ، یم رابگر  هب  ار  مدرم  یلاغشا ، نیطسلف  رد  هک  میونـش  یم ام 

. تسا هدش  رتشیب  هشیمھ  زا  یلاغشا ، یاھنیمزرس  لخاد  رد  تسینویھص  نمشد  رب  راشف  هک  تسا 

یگناگیب بھذم و  زا  یرود  اب  ار  یلسن  رمع و  هک  یتسیسکرام  یاھروشک  رد  زورما  تسا . هدش  دایز  ملاع  رـساترس  رد  ناناملـسم  یور  راشف  هک  مینک  یم ساسحا  ام 

یبیجع یلیخ  فرح  دراد . دوجو  یتیساسح  ناناملـسم  هب  تبـسن  رگید ، یاھروشک  رد  اھروشک و  نامھ  رد  دوش . یم ساسحا  بھذم  هب  تشگزاب  دنا ، هدنارذگ ادخ  زا 

؛ دوب هدماین  رد  ادص  هب  اھاسیلک  گنز  اھنآ ، طاقن  زا  یـضعب  رد  لقاال  ای  اھروشک  نیا  رد  رتمک -  ای  رتشیب  لاس -  هاجنپ  هک  دندرک  ادـیپ  قنور  ییاھروشک  رد  اھاسیلک  تسا .

یور صوصخب  ملاع ، رگید  طاـقن  رد  دـنھ و  رد  یـسارکمد و  یدازآ و  یعدـم  یاـھروشک  رد  اـپورا و  بلق  رد  اـھروشک و  نیمھ  رد  اـما  دـش . رادـیدپ  بھذـم  هب  شیارگ  ینعی 

. دینک لیلحت  ار  هلاسم  نیا  تسیچ ؟ تلع  تسھ . یی  هداعلا قوف راشف  ناناملسم 

تیوھ دـننیب  یم هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  دـننک ؟ یم مالـسا  هب  تبـسن  ینیون  تایح  ساـسحا  اـیند ، یاـج  همھ  رد  تردـق  راـبج  یاھھاگتـسد  هک  تسین  نیا  تلع  اـیآ 

هک تسین  تلع  نیدب  ایآ  دنیاشگ ، یم ار  هلولگ  رابگر  ناناملسم  یور  یلاغـشا ، نیطـسلف  رد  رگا  تسا ؟ هتفرگ  ناج  ورین و  ناملـسم ، عماوج  نایم  رد  رگید  راب  یمالـسا ،

دنتسھ و یلاغشا  نیطسلف  ی  هیاسمھ هک  اھنآ  هچ  برع -  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  رطاخ  هب  ایآ  تسا ؟ هدش  یدج  یمالسا  دوجو  یلاغـشا ، یاھنیمزرـس  رد  زورما 

؟ دـنا هدـیورگ هزرابم  مالـسا  هب  کاپ ، یاھترطف  ساـسحا و  هشیدـنا و  ناـبحاص  هدرک و  ادـیپ  رادـفرط  هدـش ، راد  هشیر یمالـسا  شنیب  تکرح و  تاـساسحا و  اـھنآ -  ریغ  هچ 

. تسا نیا  هیضق  هک  درک  دوش  یمن یکش 

(ع)  / ١٣۶٩/٠٣/٠۴ تیبلھا یناھج  سنارفنک  ناگدننکتکرش  نانامھیم و  رادید  رد  تانایب 

. تسا نارگید  زا  شیب  اھنآ ، هب  تبسن  یریگتخس  رگید  فرط  زا  و  دنکیم ، یمالسا  تیوھ  ساسحا  فرط  کی  زا  تسھ ، یناملـسم  یهعومجم  هک  ملاع  یهشوگ  رھ  رد 

نآ دـننزیم . ار  ناشدوخ  قح  فرح  اـجنآ ، رد  ناناملـسم  تسا . ریمـشک  نآ ، یزورما  یهنومن  و  رگید ، قطاـنم  یـضعب  یوروش و  ناـجیابرذآ  قطاـنم  نآ ، یزورید  یهنومن 

ار اھنآ  هک  یناسک  تسین . رود  قح  زا  نزوس  رـس  کی  دنیوگیم ، ریمـشک  یهراچیب  ناناملـسم  هچنآ  هک  دنادیم  دشاب ، علطم  ریمـشک  تشذگرـس  ایاضق و  زا  هک  یـسک 

. دنکیم هاگن  یدرسنوخ  اب  ایاضق ، نیا  هب  مھ  ایند  هنافساتم  دنھدیم . ماجنا  قحان  لمع  دننکیم ، هلمح  اھنآ  هب  هک  یناسک  دنیوگیم . قحان  دننکیم ، شوماخ 

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

دادبتـسا نینھآ  سفق  هک  ییاھماظن  رد  ناملـسمریغ و  یاھروشک  رد  هکلب  دـنامن ؛ رـصحنم  مالـسا  ناھج  هب  نآ ، اب  یناھج  یاھتردـق  ییامزآروز  رد  ناریا  تلم  یزوریپ  راثآ 

هب هتفخ  یاھنامیا  تفرگ و  ندـیزو  یمالـسا  تیوھ  میـسن  دـننک ، ساسحا  ار  دوخ  یناملـسم  یتح  اـھروشک  نآ  ناناملـسم  هک  دوب  هدادـن  هزاـجا  یموق  متـس  اـی  یبزح 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 1 
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یارجام رد  سپ ، جـیھب .» جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتھا و  املا  اھیلع  انلزنا  اذاـف  هدـماھ  ضرـالا  یرت  و  : » تفـشآرب ار  ناـنمیرھا  باوخ  یناملـسم ، گـنابلگ  دـمآ و  شوج 

رد هک  دزاسیم  هدامآ  یزور  یارب  ار  هنیمز  هدرک و  رادـیب  ار  هدرم  یاھناج  هک  تسا  یمالـسا  یزیخاتـسر  نیا  و  تسا . مالـسا  یلـصا  نامرھق  هتـشذگ ، لاـسهد  نیا  میظع 

«. راھقلا دحاولا   : » دوش هتفگ  ملاع  یهشوگراھچ  زا  نیمز  طیسب  رد  کلملا ،» نمل   » لاوس هب  خساپ 

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

دادبتـسا نینھآ  سفق  هک  ییاھماظن  رد  ناملـسمریغ و  یاھروشک  رد  هکلب  دـنامن ؛ رـصحنم  مالـسا  ناھج  هب  نآ ، اب  یناھج  یاھتردـق  ییامزآروز  رد  ناریا  تلم  یزوریپ  راثآ 

هب هتفخ  یاھنامیا  تفرگ و  ندـیزو  یمالـسا  تیوھ  میـسن  دـننک ، ساسحا  ار  دوخ  یناملـسم  یتح  اـھروشک  نآ  ناناملـسم  هک  دوب  هدادـن  هزاـجا  یموق  متـس  اـی  یبزح 

«. جیھب جوز  لک  نم  تتبنا  تبر و  تزتھا و  املا  اھیلع  انلزنا  اذاف  هدماھ  ضرالا  یرت  و  : » تفشآرب ار  نانمیرھا  باوخ  یناملسم ، گنابلگ  دمآ و  شوج 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تمحز لاس  هاجنپودـص  رامعتـسا  ار ؟ انب  مادـک  درک . ناسکی  کاخ  اب  ار  ملاع  حطـس  رد  رامعتـسا  یهلاس  هاجنپودـص  یانب  هک  دوب  نیا  تشاذـگ ، بالقنا  نیا  هک  یرثا  نیلوا 

هک دیدینش  ای  دیدید  اھامش  زا  کیمادک  درکیمن . یتیصخش  ساسحا  شدوخ ، ندوب  ناملسم  لبق  زا  ایند ، رد  ناملسم  دنک . درخ  ار  ناناملسم  یهیحور  ات  دوب ، هدیـشک 

یناملـسم مھ  زور  نآ  مناملـسم ؟» نم  : » دـیوگب راختفا  اب  دریگب و  الاب  ار  شندرگ  تسدرود -  طاقن  رد  اکیرما ، رد  اپورا ، رد  ملاع -  زا  ییهطقن  رد  یـسک  توغاط ، نارود  رد 

تیوھ ساسحا  ایند ، یاج  همھ  رد  ناناملـسم  درک . نوگرگد  ار  تیعقاو  نیا  دـمآ ، بـالقنا  دـندوب . هدرک  درخ  ار  اـھهیحور  درکیمن . ساـسحا  ار  نیا  یـسک  اـما  دوب ، راـختفا 

. دیآیمن رب  اھنآ  زا  یراک  تسا و  هدز  اھتردقربا  هب  ار  شدوخ  یهبرض  یبالقنا ، تکرح  نیا  مییوگیم  ام  هک  تسا  نیمھ  یارب  دنتفرگ . هیحور  دندرک و  یمالسا 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تمحز لاس  هاجنپودـص  رامعتـسا  ار ؟ انب  مادـک  درک . ناسکی  کاخ  اب  ار  ملاع  حطـس  رد  رامعتـسا  یهلاسهاجنپودـص  یانب  هک  دوب  نیا  تشاذـگ ، بـالقنا  نیا  هک  یرثا  نیلوا 

هک دیدینش  ای  دیدید  اھامش  زا  کیمادک  درکیمن . یتیصخش  ساسحا  شدوخ ، ندوب  ناملسم  لبق  زا  ایند ، رد  ناملـسم  دنک . درخ  ار  ناناملـسم  یهیحور  ات  دوب ، هدیـشک 

یناملـسم مھ  زور  نآ  مناملـسم ؟» نم  : » دـیوگب راختفا  اب  دریگب و  الاب  ار  شندرگ  تسدرود -  طاقن  رد  اکیرما ، رد  اپورا ، رد  ملاع -  زا  ییهطقن  رد  یـسک  توغاط ، نارود  رد 

تیوھ ساسحا  اـیند ، یاـج  همھ  رد  ناناملـسم  درک . نوگرگد  ار  تیعقاو  نیا  دـمآ ، بـالقنا  دـندوب . هدرک  درخ  ار  اـھهیحور  درکیمن . ساـسحا  ار  نیا  یـسک  اـما  دوب ، راـختفا 

دنتفرگ . هیحور  دندرک و  یمالسا 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هک نیکرـشم -  زا  تئارب  راھظا  اب  ار  ادـخ  تیدوبع  دـننادرگرب و  نآ  هب  ار  جـح  یانعم  حور و  دناهتـساوخ  هک  دـنوشیم  مورحم  جـح  زا  مرج  نیا  هب  اھنت  ام ، زرابم  نموم و  تلم 

نانآ هب  ار  هنانئاخ  یاھتسایس  نیا  دوخ ، یرامعتسا  عفانم  رطاخ  هب  هک  ییهدرپ  تشپ  یاھتسد  هن  زاجح و  ماکح  هن  اما  دنزاس . هارمھ  تسا -  تیدوبع  یانعم  قاح  دوخ ،

. دننک یریگولج  دوخ ، حیحص  لکش  هب  جح  تشگزاب  زا  تسناوت  دنھاوخن  دننکیم ، هتکید 

ام گنھاشیپ  ورـشیپ و  تلم  یهرجنح  زا  طقف  شیپ  یدنچ  ات  هک  یمالـسا ، یاھراعـش  زورما  دنوریم . شیپ  مالـسا  تیمکاح  هب  ور  هدش و  رادـیب  ناملـسم  یاھتلم  زورما 

اھتلم هب  ار  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  مالـسا ، ناھج  یاـج  همھ  رد  برغ ، اـت  قرـش  زا  هتفاـی و  تیباذـج  شرتسگ و  زین  ناملـسم  یاـھتلم  رگید  ناـیم  رد  دـشیم ، جراـخ 

. تسا هدنادرگرب 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ام گنھاشیپ  ورـشیپ و  تلم  یهرجنح  زا  طقف  شیپ  یدنچ  ات  هک  یمالـسا ، یاھراعـش  زورما  دنوریم . شیپ  مالـسا  تیمکاح  هب  ور  هدش و  رادـیب  ناملـسم  یاھتلم  زورما 

اھتلم هب  ار  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  مالـسا ، ناھج  یاـج  همھ  رد  برغ ، اـت  قرـش  زا  هتفاـی و  تیباذـج  شرتسگ و  زین  ناملـسم  یاـھتلم  رگید  ناـیم  رد  دـشیم ، جراـخ 

. تسا هدنادرگرب 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، نیملسم هک  ییاجنآ  ینعی  ناملـسم -  یاھتیعمج  نایم  رد  هکلب  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  تسا . یدج  رما  کی  ایند ، رد  یمالـسا  تضھن 

نامیا ات  تسا ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  لماوع  مامت  ییوگ  تسا . یراکنا  لباقریغ  حضاو و  رما  کی  دنتسھ -  تیلقا  رد  تیعمج  کی  هکلب  دنوشیمن ، بوسحم  تلم  کی 

. دیامنب لیدبت  یرھاظ  ینوریب و  کرحت  شنم و  لمع و  هب  ار  نآ  دنک و  یوق  ملاع  نیملسم  نطاب  رد  ار  یناملسم  ساسحا  یمالسا و 

شنیب دشر و  یھاگآ و  زا  یکاح  تکرح ، نآ  تخادنا . هار  هب  ار  میظع  بالقنا  نآ  درک و  دشر  هک  دوب  اھیوسنارف  رامعتسا  ملظ و  یهمکچ  ریز  رد  ریازجلا ، مدرم  نینوخ  تکرح 

یاھتیلقا رگید  ناملـسم و  یاھتلم  رگید  دـشاب . دـناوتیم  ناشروشک  یزورما  طیارـش  رد  مدرم  ناـمھ  زورما  تکرح  هک  ناـنچنآ  دوبن ؛ یمالـسا  تیوھ  یـسایس و  نشور 

لباقت هک  دننکیم  حیرصت  هظحالمیب  زورما  یبرغ ، ماظن  نارادمدرس  هک  هدیسر  ییاجهب  راک  تسا . تیعقاو  کی  نیا ، دنروطنیمھ . یمالساریغ ، یاھروشک  رد  ناملـسم 

. میتفاییمرد سدح  هب  ار  نیا  ام  تسا . مالسا  نیب  هطلس و  رابکتسا و  حانج  نیب  ملاع ، یهدنیآ 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھتلم یرھاظ ، دعاوق  فالخرب  دنوشیم ، رتفیعـض  فیعـض ، یاھتلم  دنریگیم و  ورین  یمالـسادض  یاھتردق  هک  ینامز  نامھ  رد  تسرد  هک  تسا  خـیرات  یاھیتفگـش  زا  نیا 

یدج رما  کی  ایند ، رد  یمالـسا  تضھن  دننکیم . یرتشیب  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  زورهبزور  دـنراد -  رارق  ملاع  فیعـض  یاھتلم  حانج  رد  امومع  ای  ابلاغ  هک  ناملـسم - 

کی هکلب  دنوشیمن ، بوسحم  تلم  کی  نیملسم ، هک  ییاجنآ  ینعی  ناملسم -  یاھتیعمج  نایم  رد  هکلب  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  تسا .

رد ار  یناملـسم  ساسحا  یمالـسا و  نامیا  ات  تسا ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  لماوع  مامت  ییوگ  تسا . یراکنا  لـباقریغ  حـضاو و  رما  کـی  دنتـسھ -  تیلقا  رد  تیعمج 

. دیامنب لیدبت  یرھاظ  ینوریب و  کرحت  شنم و  لمع و  هب  ار  نآ  دنک و  یوق  ملاع  نیملسم  نطاب 

سدقم  / ١٣۶٩/٠٧/٠۵ عافد  یهتفھ  رد  ادھش  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

دنتشادھگن دنلبرس  دوب ، هتشارفارب  نیمزرس  نیا  رد  هماقمهللایلعا ) ) ینیمخ ماما  ترضح  ام ، ناشلامیظع  ربھر  یاناوت  تسد  هک  ار  مالـسا  مچرپ  دوخ ، راثیا  اب  نادیھش 

یمالسا تیوھ  هب  ناملـسم  یاھتلم  رگا  و  دسریم ، شوگ  هب  ملاع  یهشوگ  راھچ  زا  یناملـسم  گناب  زورما  رگا  دندرک . زیزع  ملاع  راطقا  یهمھ  رد  ار  تیونعم  مالـسا و  و 

، هتشگزاب دوخ  عیفر  یشزرا  هاگیاج  هب  هرابود  یـشومارف ، اھلاس  زا  سپ  یمالـسا  داھج  رگا  و  دننکیم ، ساسحا  ار  ناربکتـسم  یهطلـس  راب  ینیگنـس  هتـشگزاب و  دوخ 

زیزع نازابناج  زین  ناشیاھهداوناخ و  نازیزع و  نیا  تشذگ  تداھش و  نوھرم  دوخ ، هک  تسا  یمالسا  بالقنا  رارمتسا  یمالسا و  یروھمج  رارقتسا  تکرب  هب  همھ  همھ و 

نانآ گرزب  ربص  اھبنارگ و  ناج  شزرا  اب  ار  اھیزوریپ  اـھتیقفوم و  یهمھ  دـنک و  یرادـساپ  ار  ناـنآ  تادـھاجم  جـیاتن  دـنادب و  ار  نازیزع  نیا  ردـق  دـیاب  اـم  تلم  تسا . دـنمجرا  و 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 2 
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. دسانشب ار  نآ  ردق  دنک و  هبساحم 

سدقم  / ١٣۶٩/٠٧/٠۵ عافد  یهتفھ  رد  ادھش  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هرابود یشومارف  اھلاس  زا  سپ  یمالسا  داھج  رگا  و  دننکیم ، ساسحا  ار  ناربکتسم  یهطلس  راب  ینیگنـس  هتـشگزاب و  دوخ  یمالـسا  تیوھ  هب  ناملـسم  یاھتلم  رگا 

. تسا یمالسابالقنا  رارمتسا  یمالسا و  یروھمج  رارقتسا  تکرب  هب  همھ  همھ و  هتشگزابدوخ ، عیفر  یشزرا  هاگیاج  هب 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهدودحم دراو  ارچ  هک  دـیاهدرک  رکف  ایآ  دـیتسھ ، فدـھ  نیا  هار و  نیا  هب  نموم  یبالقنا و  هک  امـش  دیـسر ، یزوریپ  هب  یھلا  یهرتاوتم  یایاطع  تکرب  هب  بالقنا ، نیا  یتقو 

راـبدا و تـلذ و  فعــض و  زا  ار  اـم  درک و  لـمع  ار  شاهدـع  لاـعتم و  یادـخ  هـک  تـشاد  دوـجو  نـیا  زج  ییهزیگنا  اـیآ  دــیاهدش ؟ هعوـمجم  نـیا  نـالماع  نارازگراـک و  نینموـم و 

. مینک تکرح  مالسا  هار  رد  نامدوجو ، یهمھ  اب  یتسیاب  الاح  بوخ ، رایسب  داد ؟ تاجن  یمالسا  تیوھ  زا  یرود  ملاظ و  یاھتردق  یهمھ  یروخیرسوت 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملظ و رامعتـسا و  دادبتـسا و  اب  یهلباقم  رد  مدرم و  تمدـخ  رد  عیـشت ، یبالقنا  هضراعم و  گنھرف  تکرب  هب  عیـشت و  یایند  رد  صوصخب  مالـسا ، یاـملع  یمومع  تکرح 

دنچ زا  دـعب  نانیدـتم ، ناناملـسم و  دـمآ . دوجوهب  نید  یاـنبم  رب  یتـموکح  دیـسر و  یزوریپ  هب  ناریا  تلم  میظع  تضھن  هللادـمحب  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  راـک  دوـب و  نآ  لاـثما 

. دش ادیپ  مالسا  یایند  رد  یمالسا  تیوھ  روعش و  تاساسحا و  دندش و  هدنز  دندرک ، یدنلبرس  ساسحا  دندرک ، ادیپ  سفن  تزع  نید ، لھا  ریقحت  لاسدص 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملظ و رامعتـسا و  دادبتـسا و  اب  یهلباقم  رد  مدرم و  تمدـخ  رد  عیـشت ، یبالقنا  هضراعم و  گنھرف  تکرب  هب  عیـشت و  یایند  رد  صوصخب  مالـسا ، یاـملع  یمومع  تکرح 

دنچ زا  دـعب  نانیدـتم ، ناناملـسم و  دـمآ . دوجوهب  نید  یاـنبم  رب  یتـموکح  دیـسر و  یزوریپ  هب  ناریا  تلم  میظع  تضھن  هللادـمحب  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  راـک  دوـب و  نآ  لاـثما 

. دش ادیپ  مالسا  یایند  رد  یمالسا  تیوھ  روعش و  تاساسحا و  دندش و  هدنز  دندرک ، یدنلبرس  ساسحا  دندرک ، ادیپ  سفن  تزع  نید ، لھا  ریقحت  لاسدص 

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

هدنز ناناملسم  نایم  رد  یمالسا ، تیصخش  تیوھ و  دننکیم . تیـصخش  ساسحا  داحلا ، رفک و  تیمکاح  یاراد  ىیاپورا  ریغ  ییاپورا و  یاھروشک  رد  ناملـسم  یاھتیلقا 

. دوب ماما  میظع  تکرح  ماما و  تکرب  هب  نیا ، دش .

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

ماما تضھن  زا  لبق  دناهدرک . مھ  تفرشیپ  دننکیم ؛ هزرابم  یمالسا  ماظن  تموکح و  داجیا  فدھ  اب  مالسا و  مان  هب  ییاھھورگ  اقیرفآ ، لامش  یمالـسا  یاھروشک  رد  زورما 

ییاپورا و یاھروشک  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  دناهدش . رادیب  ناناملـسم  مالـسا ، ناھج  برغ  قرـش و  رد  دینارذگیم ؟ رطاخ  هب  یتح  ار  یزیچ  نینچ  یـسک  هچ  ام ، راوگرزب 

میظع تکرح  ماما و  تکرب  هب  نیا ، دـش . هدـنز  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا ، تیـصخش  تیوھ و  دـننکیم . تیـصخش  ساسحا  داحلا ، رفک و  تیمکاح  یاراد  ىیاـپورا  ریغ 

. دوب ماما 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ار دوخ  یمالـسا  تیوھ  دنلیام  هک  یناناملـسم  رب  دراو  راشف  هک  دوش  هراشا  ییاپورا  یاھروشک  هلمج  زا  اھروشک و  زا  یخرب  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  یهرابرد  تسا  مزال 

ای دجـسم ، نتخاس  ربارب  رد  ییاپورا  یاھتلود  یـضعب  هک  ییاھتیـساسح  دـنزیم ! مد  نآ  زا  هتـسویپ  برغ  هک  تسا  یییدازآ  یـسارکمد و  تیھاـم  رگاـشفا  دـننک ، ظـفح 

هب تبـسن  اھتلود  نآ  یعقاو  عضاوم  هب  ار  ناناملـسم  دـیاب  دـنزیگنایمرب ، مدرم  رد  ای  دـنھدیم  ناشن  نآ  لاثما  یمالـسا و  سابل  تیاعر  ای  یمالـسا ، تاعامتجا  لیکـشت 

. دنریگ هرھب  راگزور  نیا  رد  دوخ  یهفیظو  هب  تفرعم  یارب  نآ  زا  دنشیدنیب و  نآ  یهرابرد  دیاب  ناھج  ناناملسم  هک  تسا  یمھم  لئاسم  یهلمج  زا  اھنیا  دزاس . انشآ  مالسا 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. تفریم رامـش  هب  ناـھج  یتاـغیلبت  یماـظن و  یـسایس و  میظع  یهطلـس  ود  زا  یکی  لاـس ، اـھھد  هـک  تـسا  ییاـسآلوغ  تردـق  یدوباـن  قرـش و  تردـقربا  یـشاپورف 

یلومعم و تابساحم  رد  نارگید ، رد  ذوفن  هطلس و  یارب  ناکما  هلیسو و  هنوگهمھ  یمتا و  حالس  هب  یسرتسد  یاهناسفا و  یماظن  تردق  اب  یروانھپ  یروتارپما  لالحمضا 

. دش تباث  رگید  راب  کی  یدام ، افرص  تابساحم  یتسردان  داتفا و  قافتا  هثداح  نیا  اما  تسا . لاحم  یاھراک  رامش  رد  یدام ،

مالـسا هدش و  رادروخرب  یرتشیب  طاشن  تزع و  تکوش و  زا  ناھج ، یهرتسگ  رد  یمالـسا  تیوھ  رکفت و  هکنیا  لوا  تسا : رـصنع  ود  ای  شخب  ود  یاراد  دیدج  تیعـضو  نیا 

تبسن تموصخ  زا  یرتحیرـص  عضوم  رد  ناھج ، طلـسم  یاھتردق  هکنآ  مود  تسا . هدیدرگ  حرطم  ناھج  رـساترس  رد  ملاع ، دوجوم  قیاقح  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  تروص  هب 

ییادزمالـسا و لصف  مسینومک ، طوقـس  زا  سپ  ناھج  یارب  اکیرما  یداھنـشیپ  نیون  مظن  رد  یلـصا  لوصف  زا  یکی  اـقیقحت  دـناهتفرگ و  رارق  یمالـسا  دـصاقم  مالـسا و  هب 

. تسا یمالسا  یاھتکرح  نوزفازور  دشر  اب  هلباقم 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

زا ام  میتسیایم . لیئارـسا  اب  شزاس  لباقم  رد  ام  میتسیایم . نآ  لباقم  رد  میفلاخم و  اھتردقربا  ییوگروز  لیمحت و  اب  میفلاخم . اھتلم ، رب  راشف  رابکتـسا و  ملظ و  اب  ام 

هب یاھتلم  هدش و  رادـیب  مالـسا  زا  مالـسا ، زا  ام  مینکیم . عافد  تساھتـسینویھص ، راشف  ریز  هک  نانبل  تلم  زا  . مینکیم عافد  ناکما ، یهمھ  اب  نیطـسلف ، مولظم  تلم 

تردـقربا کـی  اـکیرما  هتفر ، نیب  زا  هدـش و  یـشالتم  قرـش ، تردـقربا  هکنآ  زا  سپ  زورما  مینکیم . تیاـمح  عاـفد و  دنـشاب ، اـیند  یاـج  رھ  رد  هتـشگرب ، یمالـسا  تیوـھ 

تابیترت ماظن و  دناخرچب . دـنک و  هرادا  دوخ ، یهدارا  دوخ و  لیم  قبط  ار  ایند  تسناوت  دـھاوخ  هک  گرزب ، هابتـشا  نیا  راچد  تسا . هدـش  رورغ  راچد  هک  تسایند  رد  بیقریب 

طلـست دنراد و  رارق  دـعب  یهجرد  رد  هک  یرگید  یاھتردـق  اکیرما ، زا  دـعب  و  اکیرما ؛ ندوب  روحم  ساسا  رب  تسا ؛ ساسا  نیا  رب  دـننکیم ، داھنـشیپ  ایند  یارب  اھنیا  هک  ینیون 

رایتخا رد  ایند  تشونرـس  اھنیا ، روصت  هب  ملاع . ساسح  یاھھاربآ  یهمھ  رب  ناھج و  مھم  عباـنم  یهمھ  رب  اـھتلم ؛ یهمھ  رب  اـھروشک ؛ یهمھ  رب  ملاـع ؛ یهمھ  رب  اـھنیا 

رد هچراپکی ، ملاع ، تسایـس  ایند و  دیاب  هک  دننکیم  ساسحا  دنرادن ، ار  قباس  یوروش  قرـش و  کولب  ناشلباقم  رد  رگید  هک  یطلـسم  یاھتردـق  زورما  تسا ! ناشدوخ 

. دنزیخرب هزرابم  هب  نآ  اب  دوش ، بوسحم  یعنام  هار ، نیا  رد  هک  زیچ  رھ  دریگ و  رارق  اھنآ  رایتخا 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

. مینکیم تیامح  عافد و  دنشاب ، ایند  یاج  رھ  رد  هتشگرب ، یمالسا  تیوھ  هب  یاھتلم  هدش و  رادیب  مالسا  زا  مالسا ، زا  ام 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 3 
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ملاع یهطقن  رھ  رد  یمدرمان  روج و  ملظ و  اب  دنتـساوخیم  هک  ار  ینادـنمتریغ  یاھلد  داددـیما و  ایند  نازرابم  هب  فرط  کی  زا  دوخ ، یزوریپ  زا  سپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

یاج همھ  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یتبثم  ریثات  نیا  تسین . یکش  چیھ  نیا  رد  دنادرگرب . ناملسم  یاھتلم  هب  ار  یمالسا  تیوھ  رگید ، فرط  زا  درک و  هدنز  دننک  هزرابم 

؟ تسیک نمشد  داد ! هبرجت  نانآ  هب  درک و  رادیب  ار  مالسا  یهھبج  نانمشد  هک  دوب  نیا  نآ  داھن و  اج  هب  ایند  رد  مھ  یرگید  ریثات  کی  ریثات ، نیا  اب  نامزمھ  اما  تشاذگ . ایند 

هک زورما  دندوب . یوروش  اکیرما و  رابکتسا ، رھظم  زور  کی  ملاع . طلسم  یاھتردق  مییوگیم ؛ رابکتـسا »  » نآ هب  ام  هک  نامھ  تسا ؛ رابکتـسا  تسا ؛ یمالـسا  دض  یهھبج 

دوخ تشم  رد  ار  فیعـض  یاـھتلم  هک  ییاھتردـق  زواـجتم ، یاھتردـق  یمدرم ، دـض  یاھتردـق  عجترم ، یاھتردـق  تسا . هتفرگ  رارق  رابکتـسا  سار  رد  اـکیرما  تسین ، یوروـش 

، یمالـسا بالقنا  زا  دعب  اھنیا  تسورهبور . اھنیا  اب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  دناهدرک و  مان  تبث  رابکتـسا  یهھبج  رد  همھ  دننادیم ، دوخ  هب  قلعتم  ار  ایند  دنھاوخیم و 

یاـھتکرح هتـشذگ  رد  تشادـن . یمالـسا  مـیظع  یاـھتکرح  هـب  تبـسن  یاهـبرجت  چـیھ  رابکتـسا  دـمآ ، شیپ  یمالـسا  بـالقنا  یتـقو  دـندرک . ادـیپ  هـبرجت  دـندش و  برجم 

. دش ریگلفاغ  شلباقم  رد  رابکتسا  هک  دوب  یمیظع  تکرح  هعقاو و  هزرابم ، نیا  بالقنا و  نیا  اما  دوب ؛ هدمآ  شیپ  یمجسنمان 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

رد یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یتبثم  ریثات  نیا  تسین . یکش  چیھ  نیا  رد  دنادرگرب . ناملسم  یاھتلم  هب  ار  یمالسا  تیوھ  دوخ ... ، یزوریپ  زا  سپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

. تشاذگ ایند  یاج  همھ 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

ملاع هطقن  رھ  رد  یمدرمان  روج و  ملظ و  اـب  دنتـساوخیم  هک  ار  ینادـنمتریغ  یاـھلد  داددـیما و  اـیند  نازراـبم  هب  فرط  کـی  زا  دوخ ، یزوریپ  زا  سپ  ناریا ، یمالـسا  بـالقنا 

یاج همھ  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یتبثم  ریثات  نیا  تسین . یکش  چیھ  نیا  رد  دنادرگرب . ناملسم  یاھتلم  هب  ار  یمالسا  تیوھ  رگید ، فرط  زا  درک و  هدنز  دننک  هزرابم 

. تشاذگ ایند 

١٣٧٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

ینآرق یمالسا و  رکفت  زا  ناتسکیجات  رد  هک  ار  یناناملسم  ای  دنیوگیم ، نخس  مالسا  مان  هب  یمالـسا ، یاھروشک  ریاس  رد  ای  ریازجلا ، رد  ای  رـصم ، رد  هک  ار  یناناوج  ام 

رارق یثعب  میژر  راشف  ریز  قارع  رد  هک  ار  یمولظم  ناناملـسم  ای  دـننک ، ظفح  دـنھاوخیم  ار  ناشدوخ  یمالـسا  تیوھ  دـنھ ، رد  هک  ار  یناناملـسم  ای  دـننکیم ، تیامح 

رد یسایس ، دعب  زا  مینکیم و  اعد  اھنآ  یارب  ابلق  مینکیم . تیامح  میراد و  لوبق  دنکیم ، ایحا  ار  یمالـسا  رکفت  ملاع  یهطقن  رھ  رد  هک  ار  یناملـسم  هورگ  رھ  ای  دنراد ،

. تسا لئاسم  زا  یکی  مھ  نیا  مییامنیم . تیامح  اھنآ  زا  ناھج  حطس 

ماظن  / ١٣٧٣/٠٣/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیمھ زین  هیـضق  تقیقح  و  دنناملـسم ؛ هک  دـننکیم  تزع  ساـسحا  اـم  مدرم  ینعی  دـنادرگرب . شدوخ  هب  ار  یمالـسا  تیوـھ  تیـصخش و  هب  زازتـعا  تسناوـت  ناریا  تلم 

زیزع اتقیقح  دنکیم ، تیاعر  تسا  نامیا  یهمزال  ار  هچنآ  دوخ ، لمع  رد  دراد و  نامیا  دوخ  لد  رد  هک  سک  نآ  دنزیزع . نینموم ، نینموملل ». هلوسرل و  هزعلا و  و   . » تسا

. دش تیبثت  ریدغ  رد  هک  تسا  ییاھشزرا  نامھ  تیاعر  تاکرب  زا  نیا  تسھ و  ام  تلم  لد  رد  مھ  تزع  ساسحا  هللادمحب ، تسا .

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

یھارمھ ملاع ، ناھاوختلادع  نایوجقح و  اب  تسا و  هتفای  دوخ  اب  بسانتم  دوخ و  زا  دوخ و  اب  ار  اجنآ  بالقنا  نیا  تسا ، هدـش  دـنلب  یھاوختلادـع  یادـن  هک  اجرھ  ایند  رد 

ار سرد  نیا  امـش  بالقنا  زا  ام   » دـنیوگیم ملاع ، یهناگجنپ  یاھهراق  برغ و  قرـش و  رد  ضیعبت  ملظ و  اب  نازرابم  ناـھاوخیدازآ و  ناھاوختلادـع ، زا  یرایـسب  تسا . هدرک 

زا تراـبع  ناملـسم ، یاـھتلم  عماوج و  یمالـسا و  تما  یارب  اـم  بـالقنا  مھم  گرزب و  ماـیپ  یھاوختلادـع . ماـیپ  تسا ؛ ماـیپ  کـی  مھ  نیا  دـنیوگیم . تسار  و  میتخومآ »

ماما و هک  تسا  ناملسم  یاھتلم  هب  ام  بالقنا  گرزب  مایپ  نیا ، تسا . یمالسا » تضھن  هب  تشگزاب  ناناملسم و  یرادیب  مالسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا ، تیوھ  یایحا  »

. دوب بتکم  طخ و  نیا  گرزب  ملعم  هار و  نیا  گرزب  یاوشیپ 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

یاھروشک یرابکتـسا  یاسور  زورما  دـننزب . یناملـسم  زا  مد  دـننک و  یناملـسم  راھظا  دـنروبجم  مالـسا ، هب  ناشیاھتلم  شیارگ  رطاخ  هب  یمالـسا ، یاھروشک  یاسور 

اما دنیوگیم ؛ نابز  هب  دنیوگیم و  غورد  هتبلا  میمالسا ». رادفرط  میقفاوم و  مالسا  اب  ام  : » دنیوگیم دننک ، بلج  ناشدوخ  هب  ار  ناناملسم  لد  هکنیا  یارب  مھ ، ربکتسم 

زورما نوچ  تسا . زیزع  مالـسا  زورما  نوچ  تسا . گرزب  دنمجرا و  یمالـسا ، تیوھ  هدنز و  مالـسا  زورما  نوچ  ارچ ؟ دـننزیم . ار  فرح  نیا  تسا ، هدـش  هک  مھ  رھاظت  یارب 

رد زورهبزور  یمالـسا ، رکفت  تفرـشیپ  یمالـسا و  یدازآ  تکرح  نیا  (، ١ «) هلک نیدـلا  یلع  هرھظیل   » هک زور  نآ  ات  راـگدرورپ ، لـضف  هب  تسا و  دـشر  هب  ور  یمالـسا  تاـکرح 

هیلع ییاھهشقن  هک  ییاھحانج  ناسک و  همھ  هک  تسا  یتقو  دوش ، هدنز  اھتلم  رد  یمالـسا  تیوھ  یناملـسم و  ساسحا  نیا  هک  تقو  نآ  دش . دـھاوخ  رتیوق  اھروشک 

. دننکیم تشحو  تبرغ و  اوزنا ، ساسحا  دناهداد ، لکش  مالسا 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

هب تشگزاب  ناناملسم و  یرادیب  مالسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا ، تیوھ  یایحا   » زا ترابع  ناملـسم ، یاھتلم  عماوج و  یمالـسا و  تما  یارب  ام  بالقنا  مھم  گرزب و  مایپ 

دوخ زا  ار  ناناملسم  دوب . بتکم  طخ و  نیا  گرزب  ملعم  هار و  نیا  گرزب  یاوشیپ  ماما و  هک  تسا  ناملـسم  یاھتلم  هب  ام  بالقنا  گرزب  مایپ  نیا ، تسا . یمالـسا » تضھن 

هدروآ دوجو  هب  یتیعضو  دوخ  یاھروشک  رد  یمالسا ، دض  یمالسا و  ریغ  یاھتلود  مناملسم .» نم   » دیوگب دیـشکیم  تلاجخ  ایند  فارطا  رد  ناملـسم  دندوب . هدرک  هناگیب 

؛ درم مالـسا   » دنتفگیم دندرکیم . یفرعم  هتـشذگ  لسن  هب  قلعتم  ار  مالـسا  دشاب . هتـشادن  مالـسا  زا  یربخ  دنکن و  سح  مالـسا  زا  ییوب  یزورما ، ناوج  چـیھ  هک  دـندوب 

کرت یلک  هب  ار ، مالـسا  هب  لمع  ای  دنتـشادن . ار  دوخ  یناملـسم  زاربا  تارج  ناناملـسم  هک  دندوب  هدرک  یراک  ایند ، ندـمتم  یقرتم و  نردـم ، عماوج  رد  دـش ». مامت  تفر ؛

یناھج عمجم  کی  رد  یمالـسا ، روشک  سیئر  کی  دنتـشادن . یرتھب  عضو  مھ ، یمالـسا  یاھروشک  دوب . تشحو  سرت و  اب  افخ و  رد  دـندادیم ، ماجنا  مھ  رگا  ای  دـندرکیم 

لماوع دـندرکیم و  مرـش  مالـسا ، یاھهناشن  مالـسا و  زا  دندرمـشیم ! عاجترا  بیع و  ار  نیا  دـنک ! عورـش  هللامسب »  » اب ار  دوخ  قطن  دیـشکیم  تلاجخ  اھروشک ، یاـسور 

تیوقت مدرم  رد  ار  مالسا  نتشاذگ  رانک  ساسحا  دندیسرتیم ، مالسا  زا  دندوب و  هدروخ  رامعتسا  رابکتسا و  نارود  طساوا  لیاوا و  رد  ار  مالسا  یلیس  تبرض و  هک  رابکتـسا 

رد دـنک  تارج  ناملـسم ، کی  هک  دـیآیم  ناتدای  دـیاهدرک ، کرد  ار  نارود  نآ  هک  امـش  زا  کـی  مادـک  نارھاوخ ! ناردارب و  دوب . روطنیمھ  مھ  ناریا  اـم  دوخ  روشک  رد  . دـندرکیم

جیردتب ار  مالسا  دندرکیم . هرخسم  ار  وا  تفگیم ، ناذا  ای  دناوخیم  زامن  رھش  طسو  رد  ینادیم  رد  ای  اھھاگدورف  رد  یـسک  رگا  دناوخب ؟ زامن  دجـسم  ریغ  رد  یتعامج  روضح 

همھ دوب . قاچاق  ندناوخ  زامن  مالـسا و  دوب ، هدـماین  دوجو  هب  زرابم  ناملـسم  هورگ  کی  یتقو  ات  اھھاگـشناد  رد  دوب . قاچاق  مالـسا  اھهناخزابرـس ، رد  دـندوب . هدرک  قاچاق 

رد ناملسم ، یاھتلم  همھ  زورما  دوب . ناملسم  یاھتلم  رد  یمالسا  تیوھ  یایحا  ام ، بالقنا  گرزب  مایپ  دوب . رتدب  مھ  ناریا  زا  یتح  اھاج ، یضعب  دوب . روطنیا  ایند  یاج 

مناملسم و نم  : » دیوگیم دنکیم و  راختفا  یناتسبد  هبجحم  رتخد  اپورا ، بلق  رد  زورما  دننکیم . راختفا  ناشدوخ  یناملسم  هب  ایـسآ -  اکیرما و  اپورا ، زا  معا  ایند -  یاجرھ 

دتـسیایم و تسھ ، نآ  هیلع  هک  یراشف  ینمـشد و  همھ  نیا  دوجو  اب  اپورا ، بلق  رد  نیوگزرھ ، ینـسوب  تلم  لـثم  یتلم  زورما  مورب ». هسردـم  هب  باـجح  اـب  مھاوخیم 

شیارگ رطاـخ  هب  یمالـسا ، یاـھروشک  یاـسور  دتـسیایم . یلو  دروـخیم ؛ مھ  ار  شبوـچ  دـنکیم ، لـمحت  مھ  ار  یناملـسم  نـیا  تراـسخ  مناملـسم .» نـم  : » دـیوگیم

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 4 
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هب ار  ناناملـسم  لد  هکنیا  یارب  مھ ، ربکتـسم  یاھروشک  یرابکتـسا  یاسور  زورما  دننزب . یناملـسم  زا  مد  دـننک و  یناملـسم  راھظا  دـنروبجم  مالـسا ، هب  ناشیاھتلم 

ار فرح  نیا  تسا ، هدـش  هک  مھ  رھاظت  یارب  اما  دـنیوگیم ؛ نابز  هب  دـنیوگیم و  غورد  هتبلا  میمالـسا ». رادـفرط  میقفاوم و  مالـسا  اب  اـم  : » دـنیوگیم دـننک ، بلج  ناـشدوخ 

لـضف هب  تسا و  دشر  هب  ور  یمالـسا  تاکرح  زورما  نوچ  تسا . زیزع  مالـسا  زورما  نوچ  تسا . گرزب  دنمجرا و  یمالـسا ، تیوھ  هدـنز و  مالـسا  زورما  نوچ  ارچ ؟ دـننزیم .

ساسحا نیا  هک  تقو  نآ  دش . دھاوخ  رتیوق  اھروشک  رد  زورهبزور  یمالسا ، رکفت  تفرشیپ  یمالسا و  یدازآ  تکرح  نیا  هلک ،» نیدلا  یلع  هرھظیل   » هک زور  نآ  ات  راگدرورپ ،

تشحو تبرغ و  اوزنا ، ساسحا  دناهداد ، لکش  مالسا  هیلع  ییاھهشقن  هک  ییاھحانج  ناسک و  همھ  هک  تسا  یتقو  دوش ، هدنز  اھتلم  رد  یمالسا  تیوھ  یناملـسم و 

دننکیم .

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

هب تشگزاب  ناناملسم و  یرادیب  مالسا ، هب  تشگزاب  یمالـسا ، تیوھ  یایحا   » زا ترابع  ناملـسم ، یاھتلم  عماوج و  یمالـسا و  تما  یارب  ام  بالقنا  مھم  گرزب و  مایپ 

. دوب بتکم  طخ و  نیا  گرزب  ملعم  هار و  نیا  گرزب  یاوشیپ  ماما و  هک  تسا  ناملسم  یاھتلم  هب  ام  بالقنا  گرزب  مایپ  نیا ، تسا . یمالسا » تضھن 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ییایند و نینچ  رد  مھ  نآ  نونک ، ات  مالسا  ردص  زا  خیرات ، لوط  رد  میظع  قافتا  نیا  هک  تسا  یمالسا  ماظن  لیکـشت  یکی  تسا ؛ هدرک  مھم  راک  ود  بالقنا  نیا  میریذپب  رگا 

نآ زا  رتالاب  یضعب ، داقتعا  هب  یتح  نآ و  یهزادنا  هب  لوا و  راک  اب  هسیاقم  لباق  شتمظع  هک  مدرم -  امش  میظع  بالقنا  مود  راک  تسا . هتشادن  هقباس  یاهقطنم  نینچ  رد 

زا ار  ناشدوخ  دندرک و  تردق  تیصخش و  دوجو ، ساسحا  بالقنا ، نیا  رثا  رب  ایند ، یاج  رھ  رد  ناملـسم  تما  داحآ  ینعی  تسایند . رد  یمالـسا  تیوھ  ندرک  هدنز  تسا - 

یعـس ای  دـنتفرگ ، رایتخا  رد  ار  ییاھتموکح  دـندرک و  ادـیپ  روضح  یـسایس  یاھهنحـص  رد  اھنآ  زا  یـضعب  دـندید . جراخ  موکحم ، تلم  کی  ای  درف  کی  ای  هعومجم  کی  تلاح 

یارب ردـقنآ  راکنیا  دـنوش . زوریپ  تاباختنا  رد  دنتـسناوت  ناناملـسم  هک  دیـسر  اجنآ  هب  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  نیا  ریازجلا ، لـثم  یروشک  رد  دـنریگب . راـیتخا  رد  دـندرک 

دنھاوخن هتبلا  دنتخادرپ . مدرم  ندرک  رام  رات و  بوکرـس و  هب  دنتخادنا و  نادنز  هب  دنتفرگ و  ار  اھنآ  دندرک ؛ یماظن  یاتدوک  تاباختنا ، ناگدـنرب  هیلع  هک  دوب  کانرطخ  رابکتـسا 

. دناهدرک تحار  ار  ناشدوخ  لایخ  یتدم  ات  العف  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  شتآ  هلعش و  نیا  تسناوت 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار ییاھتموکح  دندرک و  ادیپ  روضح  یسایس  یاھهنحص  رد  ناملـسم  یاھ  تلم  زا  یـضعب  دوب ، ایند  رد  یمالـسا  تیوھ  ندرک  هدنز  ناریا  یمالـسا  بالقنا  میظع  راک  کی  ]

مجح و ظاحل  زا  هک  ینویلیم -  دـنچ  شترا  تمظع و  نآ  اب  ار  یوروش  تلود  یمالـسا ، روضح  نیمھ  ناتـسناغفا ، رد  دـنریگب ] رایتخا  رد  دـندرک  یعـس  ای  دـنتفرگ ، رایتخا  رد 

ناردارب ارفک .» تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رتملا  « ؛ دـندرک یرکـشان  ار  یھلا  تمعن  نیا  یناغفا  ناردارب  دـعب ، هتبلا  درک . نتفر  نوریب  هب  روبجم  دوب -  ایند  لوا  شترا  تازیھجت ،

لاح هب  ات  دنشاب ! بظاوم  یناغفا  ناردارب  («. ١) راوبلاراد مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب  نیذلا  یلا  رتملا  : » دشاب ناشلاح  لماش  هیآ  نیا  ادابم  دننک ! شوگ  ام  یناغفا 

دیاب دندوب . هدرواین  اھتـسینومک  اھـسور و  هک  دندروآ  ناشدوخ  یاھرھـش  رـس  رب  ییالب  دنتخادنا . هار  شکب  شکب  فالتخا و  دندروآ و  یور  یلخاد  گنج  هب  دندرک ؛ یرکـشان 

. دنک زوریپ  یوروش  رب  ار  اھنآ  تسناوت  هک  دوب  مالسا  نیا  دننکن ، شومارف  دندرگرب . باسح  قح و  هار  هب  دننک و  حالصا  ار  ناشلمع 

، دـنراد روضح  یمالـسا  یاـھتیعمج  زورما  دروآ ، دوجوهب  بـالقنا  نیا  هک  یمالـسا  یرادـیب  تیوھ و  ساـسحا  نیمھ  تکرب  هب  اـیند ، رگید  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  یراـب ؛

. دنھد لیکشت  مھ  تلود  دراد  لامتحا  دنراذگب ، رگا  دنراد . هدنیآ  ناشدوخ  یارب  دنایوق و 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هزادنا هب  لوا و  راک  اب  هسیاقم  لباق  شتمظع  هک  مدرم -  امش  میظع  بالقنا  مود  راک  تسا ... یمالسا  ماظن  لیکشت  یکی  تسا ؛ هدرک  مھم  راک  ود  بالقنا  نیا  میریذپب  رگا 

، دوجو ساسحا  بالقنا ، نیا  رثا  رب  ایند ، یاج  رھ  رد  ناملـسم  تما  داحآ  ینعی  تسایند . رد  یمالـسا  تیوھ  ندرک  هدنز  تسا -  نآ  زا  رتالاب  یـضعب ، داقتعا  هب  یتح  نآ و 

دـندرک و ادـیپ  روضح  یـسایس  یاھهنحـص  رد  اھنآ  زا  یـضعب  دـندید . جراخ  موکحم ، تلم  کی  ای  درف  کی  ای  هعومجم  کی  تلاـح  زا  ار  ناـشدوخ  دـندرک و  تردـق  تیـصخش و 

رد دنتـسناوت  ناناملـسم  هک  دیـسر  اجنآ  هب  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  نیا  ریازجلا ، لثم  یروشک  رد  دـنریگب . رایتخا  رد  دـندرک  یعـس  ای  دـنتفرگ ، رایتخا  رد  ار  ییاھتموکح 

رات و بوکرـس و  هب  دنتخادنا و  نادنز  هب  دنتفرگ و  ار  اھنآ  دندرک ؛ یماظن  یاتدوک  تاباختنا ، ناگدنرب  هیلع  هک  دوب  کانرطخ  رابکتـسا  یارب  ردقنآ  راکنیا  دنوش . زوریپ  تاباختنا 

تیوھ نیا  هیکرت ، لثم  یروشک  رد  دناهدرک . تحار  ار  ناشدوخ  لایخ  یتدم  ات  العف  اما  دنربب ؛ نیب  زا  ار  شتآ  هلعش و  نیا  تسناوت  دنھاوخن  هتبلا  دنتخادرپ . مدرم  ندرک  رام 

اجنیا هتبلا  داتفا . شیپ  رگید  بازحا  مامت  زا  دنتخانـشیم ، ناملـسم  ناونع  هب  ار  نآ  مدرم  هک  یتیعمج  شیپ ، هتفھ  دـنچ  نیمھ  رد  هک  دیـسر  اـجنآ  هب  یمالـسا  روضح  و 

تلود بزح ، نآ  دنراذگن  هک  دندش  راکهب  تسد  رگید -  یلکش  هب  اھتنم  دش -  ریازجلا  رد  هچنآ  هیبش  یمادقا  اب  اکیرما -  نارایتسد  اکیرما و  نانمـشد -  رابکتـسا و  زاب  مھ ،

یمالـسا یاھتیعمج  زورما  دروآ ، دوجوهب  بالقنا  نیا  هک  یمالـسا  ىرادـیب  تیوھ و  ساسحا  نیمھ  تکرب  هب  ایند ، رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  یراـب ؛ دـھد ... لیکـشت 

ار اکیرما  دننکیم ؛ دیدھت  ار  مالسا  نانمشد  نافلاخم و  اھتیعمج ، نیا  دنھد . لیکـشت  مھ  تلود  دراد  لامتحا  دنراذگب ، رگا  دنراد . هدنیآ  ناشدوخ  یارب  دنایوق و  دنراد ، روضح 

ای اـھییاکیرما ، یتـقو  هـتبلا  دـنکیم . نیگمـشخ  ار  یناـھج  رابکتـسا  زیچ  هـمھ  زا  رتـشیب  عوـضوم ، نـیا  دنرامــشیم . نمــشد  ار  مالــسا  نانمــشد  دنرامــشیم ، نمــشد 

فیدر ار  ییاھتمھت  دـننزب ، فرح  ای  دـننک  ییاسرفملق  ناریا  تلم  بالقنا و  هیلع  دـنھاوخیم  اـیند ، ناراـگن  هماـنزور  اـھیرازگربخ و  یتسینویھـص  هکبـش  اـی  ناشناتـسدمھ ،

هیضق نطاب  تسا . هناھب  تسا ؛ یرھاظ  اھنیا  اما  هریغ . دینک و  تسرد  یمتا  حالس  دیھاوخیم  دینکیمن ، تیاعر  ار  نز  قوقح  دیرشب ، قوقح  دض  امـش  دنیوگیم : دننکیم و 

رادیب دنک ، تیوھ  ساسحا  تسھ ، یناملسم  اجرھ  ایند  رد  هک  دیاهدش  بجوم  ارچ  امش  دنیوگیم  اھنیا  مدرک . ضرع  هک  تسا  یعوضوم  نیمھ  هیـضق  نطاب  تسین . نیا 

!؟ دیآ نوریب  دراکریز  مار و  عیطم و  یاهرب  تلاح  زا  دوش و  راکبلط  دوش ،

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

وا رد  یمالسا  تاساسحا  دیآیم و  ناجیھ  هب  دتفایم ، هدمآرد  رازتھا  هب  هتشارفارب و  مچرپ  نیا  هب  شمشچ  دنکیم و  دنلب  رس  یتقو  تسھ ، یناملـسم  ایند  رد  اج  رھ 

ردقچ یمالسا ، یهقطنم  رد  ناملسم  یاھھورگ  یاھتیقفوم  یمالسا و  تاکرح  تاساسحا و  تاناجیھ و  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  زا  دینیبب  امـش  دوشیم . هدنز 

ساسحا لالقتسا ، ساسحا  تسا . دنلب  عیفر و  مچرپ  نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دیورب . قرش  فرط  هب  دیسرب و  اجنیا  هب  ات  دیریگب ، ریازجلا  اقیرفآ و  لامـش  زا  تسا ! هدش  دایز 

ناناملسم ات  دندوب و  هدرک  شالت  لاس  اھھد  هک  یناسک  دیدرگ . فئاخ  نیملسم ، مالسا و  نمشد  دش و  هدنز  یمالسا  عماوج  رد  تیـصخش  ساسحا  یمالـسا و  تیوھ 

تلود نیا  مایق  دـش . بآ  رب  شقن  ناشیاھهشقن  یهمھ  دـیدرگ و  هبنپ  ناشیاھهتفاب  یهمھ  هک  دـندید  ناھگان  دـنروایب ، راب  تیوھیب  تیـصخشیب و  هدرملد و  فیعـض و  ار 

. داد زازتعا  ساسحا  ناناملسم  هب  یمالسا ،

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

فئاخ نیملسم ، مالسا و  نمشد  دش و  هدنز  یمالسا  عماوج  رد  تیصخش  ساسحا  یمالـسا و  تیوھ  ساسحا  لالقتـسا ، ساسحا  یمالـسا ] بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  ]

دیدرگ و هبنپ  ناشیاھهتفاب  همھ  هک  دندید  ناھگان  دنروایب ، راب  تیوھیب  تیصخشیب و  هدرملد و  فیعـض و  ار  ناناملـسم  ات  دندوب و  هدرک  شالت  لاس  اھھد  هک  یناسک  دیدرگ .

. دش بآ  رب  شقن  ناشیاھهشقن  همھ 

« يمالسا تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

یاھمـشچ یخرب و  یهتفای  نامزاس  یماظن  مجاھت  ربارب  رد  اھنت  یتلم  دندشیم و  یـشک  لسن  شور ، نیرتهنایـشحو  اب  ناکلاب ، یهقطنم  ناملـسم  مدرم  هک  یماگنھ 

یهفک رد  یمھم  یهنزو  دـنک و  مک  ار  ناردارب  نآ  مـالآ  زا  یـشخب  دـناوتب  اـت  دوب  یلاـخ  یزکرم  نینچ  یاـج  درکیم ، عاـفد  دوـخ  یمالـسا  تیوـھ  زا  رگید ، یخرب  تواـفتیب 

زکرم یمالـسا و  یایرد  کی  هک  سراف -  جیلخ  رد  ییاکیرما  یهدع  هدع و  همھ ، زا  شیب  هناگیب و  یاھوان  روضح  نونکا  مھ  دوش ! مولظم  تلم  نآ  دوس  هب  یناھج  تالداعم 

ناگناگیب یمالسا ، رادتقا  تزع و  نابز  اب  وس  کی  زا  دناوتیم  ردتقم ، یمالـسا  سنارفنک  نامزاس  کی  دوجو  تسا . ینماان  بجوم  تسا -  ناھج  یهمھ  یارب  یژرنا  مھم 

زا تسارح  هب  ار  یمالـسا  یاھروشک  دوخ  زا  ییورین  دـشاب ، مزال  هاگ  رھ  دزاـس و  عفترم  ار  اـجیب  روضح  نیا  یاـھهناھب  رگید  یوس  زا  دـنک و  راداو  تمحازم  نیا  عفر  هب  ار 

کمک دنجنر . رد  تدش  هب  زیمآبصعت ، یاھراتفر  متس و  ضیعبت و  زا  ناھج ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  نونکا  مھ  درامگب . هقطنم  نیا  رد  حلـص ، تینما و 

مادک تسا و  یمالـسا  کلامملا  نیب  زکرم  کی  هب  زاین  یللملانیب ، طباور  بوچراھچ  رد  لوبق  لباق  یدج و  کمک  کی  یارب  یلو  تسا . ناناملـسم  یهمھ  یهفیظو  نانآ  هب 

. تسا یمالسا  یاھتلود  یهمھ  یهفیظو  ییاھنت ، هب  کیرھ  هک  دراد  دوجو  هدنام  نیمز  رب  راک  اھھد  یمالسا ؟ سنارفنک  نامزاس  زا  رتبسانم  زکرم ،

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هار رس  رب  یللملانیب  نارادمروز  رز و  یناھج و  یهطلس  ماظن  نارادمدرس  هک  دوب  ییاھماد  اھعنام و  زا  هدیشوپ  هرسکی  هک  راوشد  یریـسم  ندومیپ  اب  یمالـسا  یروھمج 

یهرادا رد  ار  دوخ  تردـق  تسا  هتـسناوت  هلاس ، تسیب  یغیلبت  یداصتقا و  یتینما و  یـسایس و  یاھدربن  هلاس و  تشھ  یماظن  دربن  رد  ندـش  زوریپ  اب  دـندوب و  هداھن  وا 

رد ار  دوخ  راـکتبا  ییاـناوت و  دـناسرب و  تاـبثا  هب  یللملانیب  یاـھشلاچ  رد  قفوم  روضح  و  گرزب ، ثداوح  اـب  هلباـقم  ینیبشیپ و  و  ینوـیلیم ، یاـھهدوت  جیـسب  و  روـشک ،

دید ضرعم  رد  نوریب ، زا  یداصتقا  یسایس و  کمک  هنوگچیھ  نتشادن  دوخ و  ربارب  رد  یناھج  یهناملاظ  یاھیئارآ  فص  دوجو  اب  مھنآ  اھیناریو  میمرت  تفرشیپ و  یگدنزاس و 

. دنک عیرست  تیوقت و  تسا  نانآ  رد  یمالسا  تیوھ  ندش  هدنز  یهناشن  هک  ار  یمالسا  للم  گرزب  یاھمادقا  ناناملـسم و  یرادیب  تضھن  اھنیا  رب  هوالع  و  دراذگب . ناگمھ 

. تسا رادتقا  شیازفا و  هب  ور  یمالسا  یرادیب  جوم  مالسا  ناھج  یاج  همھ  رد  ناریا ، رد  مالسا  یزوریپ  تکرب  هب  زورما 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - دـناهدناسرن شـشوگ  هب  تسرد  ار  یھلا  فراـعم  تسا  لاسدـص  هک  یمالـسا  ولو  یمالـسا ، هنوگرھ  یمالـسا -  یهعومجم  کـی  یمالـسا و  تلود  کـی  ندروآرب  رـس  زا 

مالـسا اب  اھنآ  یادرف  لسن  دنـشابن ، انـشآ  مالـسا  اب  ضرف  هب  ناکلاب ، ناناملـسم  زورما  لسن  رگا  هک  دـننادیم  تسا ! کانرطخ  ناشیارب  مھ  نامھ  نوچ  دـننک ؛ یریگولج 

اما دـنگنجیم ؛ مھ  اب  اھتلود  نآ  دـندرک . هراشا  هتکن  نیا  هب  ناشتانایب  رد  مھ  اھیـضعب  هک  تسا ؛ رطخ  دوش ، هدـنز  اھنآ  رد  یمالـسا  تیوھ  هک  نیمھ  دـش . دـھاوخ  انـشآ 

؛ تسا مولظم  ناناملـسم  عضو  دـنیوگیم -  ییاـھزیچ  ناـبز  هب  دـنچرھ  دوشیمن -  هداد  یعقاو  تیمھا  نآ  هب  درادـن و  رارق  هجوـت  دروـم  اـھدروخ  دز و  نیا  نیب  رد  هک  هچنآ 

عـضو هـب  یگدیـسر  ادـخ ، نـید  تیمکاـح  زا  فدـھ  الـصا  یایمالـسا و  تردـق  رھ  زا  فدـھ  یبـالقنا ، رھ  زا  فدـھ  یماـیق ، رھ  زا  فدـھ  کداـبع .» نـم  نوـمولظملا  نماـی  »

. تسا یھلا  ننس  ماکحا و  ضیارف ، هب  لمع  و  نومولظم » »

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

. دـشاب برغ  وریپ  زوـمآتسد و  هتـسباو و  اھدنـسپ ، اـھوزرآ و  رد  زین  گـنھرف و  رکف و  رد  هکلب  ملع ، رد  اـھنت  هن  هک  دوـب  یھاگـشناد  یوـلھپ ] میژر   ] ناـنآ بوـلطم  هاگـشناد 

، یگدـنز بادآ  راـتفر و  رنھو و  تسایـسو  قـالخا  ردیتحهکلب  یرواـنفو ، ملع  رد  طـقف  هن  مھنآ  برغ ، رد  جـئار  یاـھهیرظن  اھهیـضرف و  زا  ارچ  نوچیب و  تیعبت  یریذـپریثات و 

تکرح رادولج  دیاب  میژر ، نآ  نالک  یهمانرب  رد  هاگشناد  و  درکیم ، ارجا  یزیر و  همانرب  ار  نآ  دیدنسپیم و  یولھپ  دساف  هتسباو و  ماظن  هک  دوب  یھاگشناد  یلصا  یهصخاش 

. دشیم شیوخ  یلم  یمالسا و  تیوھ  بلس  تمس  هب  ناریا 

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٣/٢۵ سلاجملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

راشف هجیتن  هک  تسا  ییاھتبیصم  هبالتبم  مالسا  ناھج  زورما  تسا . یللملانیب  یاھیراکمھ  یلدمھ و  یگنھامھ ، نادقف  ناناملسم  دوجوم  فعض  طاقن  زا  هنافـساتم 

راشف تحت  هقطنم  نآ  ناناملـسم  دیآیم و  شیپ  ووزوک  هعجاف  هک  میاهدشن  غراف  ینـسوب  مغ  زا  زونھ  تسا . قرفتم  ناتـسود  فعـض  دحتم و  نیدناعم  نیفلاخم و  ملظ  و 

هک روطنآ  شیوخ  هفیظو  هب  مالـسا  ناـھج  هنافـساتم  دـنوشیم . شیوخ  یمالـسا  تیوـھ  مادـھنا  یراـمیب و  یطحق ، یگراوآ ، میظع  یاـھالب  راـچد  اھبرـص  وتاـن و  فعاـضم 

. درکن لمع  تسا  هتسیاش 

بالقنا  / ٢۵/١٣٧٨/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یسایس  ناگدنیامن  هجراخ و  روما  ریزو  رادید 

. دباییم ینوزف  تیوھ  ساسحا  نیا  رورم  هب  درک و  هدنز  ناھج  لک  رد  ار  یونعم  تیوھ  مالسا و  یایند  رد  ار  یمالسا  تیوھ  یمالسا ، بالقنا 

١٣٧٨/٠۶/٣١ /  ( هر ) ینیمخ ماما  کرابم  دالیم  لاس  نیمدصکی  تبسانم  هب  مایپ 

روشک رد  مالسا  مچرپ  ندش  هتشارفا  ناھج و  ناناملـسم  رد  یمالـسا  تیوھ  ایحا  مالـسا و  یـسایس  ماظن  شیادیپ  نارود  راوگرزب ، ماما  کرابم  تایح  یهلاس  هد  نارود 

تکرح یـسایس و  روعـش  یبـالقنا و  روش  نارود  تسا . یقرت  یلاـعت و  یوـسب  تلم  یهقباـس  یب  شزیخ  یلم و  رورغ  تزع و  ناریا و  یدازآ  لالقتـسا و  نارود  تسا . اـم 

. تسا ام  روشک  خیرات  رد  ون  یھار  زاغآ  نارود  تسا . یللملانیب  ثداوح  رب  یراذگریثات  ناھج و  یهصرع  رد  ناریا  یدنلبرس  نارود  تسا . نآ  یگدنزاس  روشک و  ظفح  یارب 

. تفای دھاوخ  تسد  یونعم  یدام و  یلاعت  هب  یمالسا  ناریا  نآ ، یهمادا  اب 

١٣٧٨/٠۶/٣١ /  ( هر ) ینیمخ ماما  کرابم  دالیم  لاس  نیمدصکی  تبسانم  هب  مایپ 

ام روشک  رد  مالسا  مچرپ  ندش  هتشارفا  ناھج و  ناناملسم  رد  یمالسا  تیوھ  ایحا  مالسا و  یـسایس  ماظن  شیادیپ  نارود  راوگرزب ، ماما  کرابم  تایح  یهلاسهد  نارود 

. تسا

بالقنا  / ١٣٧٨/٠٧/٠۵ ربھر  اب  نیوگزرھ  ینسوب و  یروھمج  تسایر  یاروش  وضع  چیوگب  تزع  یلع  رادید 

تسا یگرزب  راک  نیا  دنامب و  هدنز  لحارم  همھ  رد  دیاب  اپورا  رد  ناناملسم  یمالسا  تیوھ  مالسا ، تما  رظن  زا  اما  دنتسین ، اپورا  رد  یمالـسا  تیوھ  ظفح  ناھاوخ  اھیبرغ 

. تسا دنمزاین  زین  گرزب  یراکادف  هب  هک 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ادـیپ روضح  دنتـسناد ، مزـال  بـالقنا  یاـھهصرع  رد  ار  دوـخ  روـضح  هک  یناـمز  رھ  رد  هطقن و  رھ  رد  مدرم  هک  مینکیم  هدـھاشم  بیترت  نیمھ  هب  مھ  زورما  اـت  لاـس  لوا  زا 

ناشروشک یمالسا  تیوھ  زا  عافد  یارب  مدرم  هک  ریت  موس  تسیب و  ینویلیم  روشرپ و  ییامیپھار  رد  صوصخب  نمھب و  مود  تسیب و  سدق ، زور  یاھییامیپھار  رد  دندرک ؛

یشزرااب بوخ و  یاھراک  دھعتم ، نالووسم  نموم و  مدرم  دندرک و  یدایز  یاھـشالت  لاس ، نیا  رـساترس  رد  نارگـشالت  دنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دندمآ و  هنحـص  هب 

. دیشخب دھاوخ  مدرم  یگدنز  رد  ار  دوخ  راثآ  هللااشنا  هک  دنداد  ماجنا 

« يمالسا تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ییوجشناد  / ١٣٧٩/٠٧/٠٩ یاھلکشت  رادید  رد  تانایب 

ىدنمـشزرا یـصخش و  شزرا  نتفر  الاب  رد  هک  دـنک  یراک  تسا  لیام  یناوج  نارود  رد  یناـسنا  رھ  دـشخبیم . لیـصا  ینید و  تیوھ  وجـشناد ، ناوج  هب  ینید  یاھلکـشت 

هار ورھر  ناربمغیپ و  نیشناج  نید و  غلبم  کی  دح  رد  ار  ناوج  کی  تیوھ  شزرا  دناوتیم  اھھاگشناد  ینید  یاھلکشت  رد  تیلاعف  دشاب . هتشاد  یـسوسحم  ریثات  وا  تیوھ 

دندمآ درگ  ینید  یاھلکشت  یاھهعومجم  رد  اھھاگـشناد ، رد  ام  یاھناوج  نیرتراکتبااب  نیرتدھعتم و  نیرتھب و  بالقنا ، لوا  زا  دراد . تیمھا  رایـسب  نیا  دربب . الاب  ادخ  یایلوا 

دنتسناوت یتح  دنشاب ؛ هتشادن  یراک  یملع  لئاسم  هب  دننکب و  ینید  تیلاعف  طقف  اھھاگشناد  رد  ینید  یاھلکشت  هک  دوبن  مھ  روطنیا  دنتـشاذگ . مھ  یمھم  تاریثات  و 

ملع تفرـشیپ  هب  کمک  رد  مھ  ینید و  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یـسایس ، لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  ار ، ناشدوخ  رثا  اھنآ  دننک . کمک  زین  اھھاگـشناد  رد  ملع  تفرـشیپ  هب 

. دشاب راذگرثا  دناوتیم  ردقنیا  ینید ، تیوھ  یاراد  نموم و  ناوج  دنداد . ناشن  هنوگنیا  اھھاگشناد ، رد 

بالقنا  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ ربھر  اب  برغم  ریزو  تسخن  یفسوی  نمحرلادبع  یاقآ  رادید 

. تسا یمالسا  یاھروشک  طباور  شرتسگ  یاھهنیمز  هلمج  زا  یتاذ ، یاھییاناوت  یمالسا و  تیوھ  رب  هیکت    

بالقنا  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ ربھر  اب  برغم  ریزو  تسخن  یفسوی  نمحرلادبع  یاقآ  رادید 

، یبرغ یاھشور  اھرواب و  رب  هیکت  نودب  دوخ و  یمالسا  تیوھ  اھدادعتـسا و  نیا  رب  اکتا  اب  دنناوتیم  دنتـسھ و  یناوارف  یاھدادعتـسا  یاراد  یمالـسا  یاھتلم  اھروشک و 

. دنیامیپب ار  تفرشیپ  یقرت و  هار 

بالقنا  / ١٣٧٩/١١/١٠ ربھر  اب  جح  نارازگراک  رادید 

. دوش هداد  ناشن  تسا ، ناریا  رد  ینید  تموکح  مچرپ  ندش  هتشارفارب  زا  یشان  هک  یمالسا  یاھتلم  ینونک  تزع  مالسا و  یعقاو  تیوھ  دیاب  جح  رد 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناردارب رگید  شود  رب  ار  یاهفیظو  راب  اھمایپ ، نیا  زا  کی  رھ  درک . تفایرد  ناوتیم  یمالـسا  روشک  اھھد  زا  ار  نیریـش  خـلت و  نخـس  اھھد  لاـسما ، جـح  میظع  عاـمتجا  رد 

یروتاتکید و نارگهلخادـم و  متـس  لواـطت و  هک  قارع  تلم  نخـس  دـھدیم : رارق  همھ  مشچ  ربارب  رد  ار  یمالـسا  گرزب  تما  تیعقاو  زا  یئاـمنرود  نآ  عومجم  دراذـگیم و 

تادـھاجم رجا  اـھیرگنهتوک ، اھبـصعت و  هک  ناتـسناغفا  تلم  نخـس  تسا . هدرک  لـیمحت  ناـنآ  رب  ار  ینوبز  تکـالف و  هتفرگ و  ناـنآ  زا  ار  یگدـنز  قنور  نارادـمامز ، یریبدـتیب 

نایئاکیرمآ و یوس  زا  ییادزمالـسا  تسایـس  هک  ینـسوب  تلم  نخـس  تسا . هتخاس  دونع  لفاغ و  یتشم  تلاھج  شوختـسد  ار  یتلم  هداد و  داـب  رب  ار  ناـنآ  یهتـشذگ 

ار هضافتنا  راختفارپ  مچرپ  هک  نیطسلف  تلم  نخس  تسا . هداھن  یدوبان  ضرعم  رد  جیردتب  ار  نانآ  یلم  تیمکاح  هدنکفا و  رطخ  هب  ار  نانآ  یمالسا  تیوھ  ناشناتسدمھ ،

، دوخ هوکـشرپ  یرادـیاپ  اب  هک  نانبل  تلم  نخـس  تسا . هدرک  دـنک  ار  اھتـسینویھص  تواسق  ملظ و  ریـشمش  دوخ ، ناناوج  نوخ  اب  هتـشاد و  اپب  دوخ  راوتـسا  یاھهجنپ  اـب 

. تسا هدیناشچ  نانآ  هب  ار  رابتحاضف  یاھتسکش  هتفرگ و  هرخس  هب  ار  نیطسلف  روشک  نابصاغ  یریذپان  تسکش  هناسفا 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روشک کی  ناوتیم  گرزب  تردق  کی  راب  ریز  نتفر  نودب  درک ؛ یگدنز  دوشیم  اکیرما  نودـب  هک  داد  ناشن  ینعی  درک ؛ حرطم  ایند  رد  مھ  ار  یمالـسا  یوگلا  کی  یمالـسا  ماظن 

. تسا یمالسا  ماظن  تیوھ  دیدھت ، یلصا  تلع  سپ  درب . شیپ  درک و  هرادا  ار  ینویلیم  جنپوتصش  گرزب 

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

. درک هدنز  اھتلم  رد  مھ  دارفا و  رد  مھ  ار  تیصخش  ساسحا  یمالسا و  تیوھ  تشاد ، دوجو  یناملسم  هک  اجرھ  مالسا و  یایند  رساترس  رد  یمالسا  ماظن 

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

دنک . یرادساپ  دیاب  دنکیم و  یرادساپ  ینید  یلم و  تیوھ  زا  هک  تسا  نیا  روشک  رد  جیسب  یهعومجم  کی  یاھتیلووسم  نیرتگرزب  زا 

بالقنا  / ١٣٨٠/٠٩/١٩ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. دریگ رارق  صاخ  هجوت  دروم  دیاب  تسا  یمالسا  یلم و  تیوھ  هدنھد  ناشن  هک  روشک  ینارمع  یاھراک  اھانب و  رد  یمالسا  یلم و  گنھرف  یاھهناشن  تیاعر 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. تسا هدیرفآ  زاب  نانآ  رد  ار  تیصخش  تیوھ و  ساسحا  هدروآ و  شوج  بنج و  هب  ار  مالسا  ناھج  برغ  قرش و  یمالسا ، یرادیب 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب احیرص  اکیرما  تلود  فافش  هتـسجرب و  مالـسا  یایند  رد  ار  یمالـسا  تیوھ  هک  تسا  نیا  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  تلود و  یهدھع  رب  هک  مھم ... فیاظو  زا  یکی 

رقتـسم و دوخ  عضاوم  رد  تلم  نیا  ات  هدـش  بجوم  مالـسا  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا . هدرک  تفلاخم  مالعا  ام  مدرم  ىمالـسا  نامیا  یمالـسا و  تیوھ  یمالـسا ، ماظن 

دوشن . اھنآ  میلست  دتسیاب و  اجرباپ  دشاب و  تباث 

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد تلم  نیا  ات  هدـش  بجوم  مالـسا  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا . هدرک  تفلاخم  مالعا  ام  مدرم  ىمالـسا  نامیا  یمالـسا و  تیوھ  یمالـسا ، ماظن  اب  احیرـص  اـکیرما  تلود 

دوشن . اھنآ  میلست  دتسیاب و  اجرباپ  دشاب و  تباث  رقتسم و  دوخ  عضاوم 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامز لوط  رد  ناریا  تلم  هدرک ، لوبق  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هتشاذگ و  مارتحا  ناریا  تلم  هب  زین  دصاقم و  نیا  هب  سک  رھ  ایند  رد  هک  دراد  یدصاقم  اھنامرآ و  ناریا  تلم 

یهلاسم میراد . تاطابترا  مھ  ایند  یهمھ  اپورا و  اب  میتشاد ، تاطابترا  مھ  یوروش  اب  ام  تسا . هدـش  هلماعم  هرکاذـم و  نادـیم  دراو  یواـسم  ربارب و  فرط  کـی  لـثم  وا  اـب 

. تسا فسات  یاج  اعقاو  دـنمھفیمن !؟ مھف ، تسایـس و  نایعدـم  زا  یاهدـع  ارچ  دروآیم . نابز  هب  ار  نیا  درادـن و  لوبق  ار  ام  یلم  یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  نیا  اـکیرما 

، نآ اب  هرکاذم  طابترا و  دراذگیم ، هجدوب  ماظن  نیا  یزادنارب  یارب  منک و  لمع  ناریا  تلم  تساوخ  یمالـسا و  ماظن  هیلع  مھاوخیم  دیوگیم  احیرـص  روطنیا  هک  یتموکح 

! تسا تقامح  مھ  تنایخ و  مھ 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 7 
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سدقم  / ١٣٨١/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یهمھ یوـگلا  ماـقمالاو ، نادیھـش  باذـج  یناروـن و  یهرھچ  تسا . یناریا  رھ  ناملـسم و  رھ  یقـالخا  ینادـجو و  یهفیظو  ادـخ  هار  نادـھاجم  نـیا  ربارب  رد  مـیظعت  زورما 

. دـننادیم دوخ  یارب  ریذـپانلمحت  گرزب و  یتلذ  ار  ناگناگیب  یداـصتقا  یگنھرف و  یـسایس و  یهطلـس  دـنھنیم و  جرا  ار  دوخ  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  یناـناوج 

ار نآ  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  دـننادیم و  یبوخب  شیوخ ، یونعم  یدام و  یاھتورث  ظفح  رد  ار  یلم  خـسار  مزع  نامیا و  شقن  اـم  زارفارـس  ناـناوج  عاجـش و  تلم  زین  زورما 

. هللااشنا داد  دنھاوخ  ناشن 

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

دوش . لقتنم  مدرم  هب  یتسیاب  امتح  هک  تسا  ییاھشزرا  زا  یکی ... یبالقنا  یلم و  ینید و  تیوھ  ظفح  یهلاسم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام مدرم  هب  دشخبب ؛ تزع  ام  هب  دنک و  مک  نامروشک  رس  زا  مالسا ، هب  کسمت  مالسا و  هب  تشگرب  اب  ار  رامعتسا  دادبتسا و  تدمدنلب  یهطلـس  تسناوت  ام  راوگرزب  ماما 

رد ناشدوخ  دـنناوتیم  دـننک ؛ باختنا  دـنریگب و  میمـصت  ناشدوخ  دـنناوتیم  دنتـسیاب ؛ دوخ  یاپ  یور  دـنناوتیم  هک  دـننک  ساـسحا  اـت  دـھدب  یمالـسا  تیوھ  ساـسحا 

تکرح هک  ایند  طاقن  زا  یاهطقن  رھ  رد  داد . اـھنآ  هب  مالـسا  ار  نیا  دـندوب ؛ هدیـشچن  ار  یزیچ  نینچ  هک  دوب  اـھنرق  اـم  مدرم  دـنیوگب . معن »  » و ـال » ، » زاستشونرـس لـئاسم 

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  تزع  تیوھ و  دیدجت  نیمھ  دنوشیم ، کیدزن  مالسا  تمس  هب  هک  دننک  ساسحا  روشک  نآ  ناناوج  مدرم و  دریگب و  اپ  دوش و  تیوقت  مالسا  یرادیب 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ام مدرم  هب  دشخبب ؛ تزع  ام  هب  دنک و  مک  نامروشک  رس  زا  مالـسا ، هب  کسمت  مالـسا و  هب  تشگرب  اب  ار  رامعتـسا  دادبتـسا و  تدمدنلب  هطلـس  تسناوت  ام  راوگرزب  ماما 

لئاسم رد  ناشدوخ  دنناوتیم  دننک ؛ باختنا  دنریگب و  میمـصت  ناشدوخ  دنناوتیم  دنتـسیاب ؛ دوخ  یاپ  یور  دـنناوتیم  هک  دـننک  ساسحا  ات  دـھدب  یمالـسا  تیوھ  ساسحا 

یرادـیب تکرح  هک  ایند  طاـقن  زا  یاهطقن  رھ  رد  داد . اـھنآ  هب  مالـسا  ار  نیا  دـندوب ؛ هدیـشچن  ار  یزیچ  نینچ  هک  دوب  اـھنرق  اـم  مدرم  دـنیوگب . معن »  » و ـال » ، » زاـستشونرس

. دمآ دھاوخ  دوجو  هب  تزع  تیوھ و  دیدجت  نیمھ  دنوشیم ، کیدزن  مالسا  تمس  هب  هک  دننک  ساسحا  روشک  نآ  ناناوج  مدرم و  دریگب و  اپ  دوش و  تیوقت  مالسا 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رجحتم مالـسا  کی  هن  یعقاو ، مالـسا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب  نآ  درادـن و  رتشیب  هار  کی  دوخ  تیوھ  تیدوجوم و  تزع و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مالـسا  یایند  زورما 

. دننکیم غیلبت  مالسا  نانمشد  هک  تافارخ  اب  هتخیمآ 

هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

دنھاوـخیمن هـک  یمدرم  تـسا ؛ یمدرم  قـیمع  هدارا  کـی  هـکلب  تـسین ؛ هتفرـشیپ  تازیھجت  کـی  یماـظن و  یورین  کـی  دراد ، رارق  قارع  نارگلاغــشا  لـباقم  رد  زورما  هـچنآ 

نیا دـننیبب . ریقحت  رد  نارگلاغـشا  هلیـسو  هب  ار  دوخ  یلم  یمالـسا و  تیوھ  دـنھاوخیمن  دـننک ؛ هدـھاشم  دوخ  یتایح  عبانم  دوخ و  رب  طلـسم  دوخ ، هناـخ  رد  ار  رگلاغـشا 

تمواقم بات  نآ  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دشاب ، یقاب  اھناسنا  لد  رد  تمواقم  هدارا  دنامب و  یقاب  هنحـص  رد  رگا  دروآیم و  دوجوهب  ار  یناقح  تردق  کی  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

هک یتلم  یدنلبرـس  زا  دوخ و  تلم  ىمالـسا  یلم و  تیوھ  زا  ناسنا ، قوقح  زا  قح ، نامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسا . رگید  یاھهنومن  نانبل ، نیطـسلف و  درادن .

دنکیمن . ینیشنبقع  ملظ  لباقم  رد  دنکیم و  عافد  تسا ، یدنلبرس  هتسیاش 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتـسد یهمھ  لاس  جـنپوتسیب  نیا  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسین و  هسیاقم  لباق  لبق  لاس  جـنپوتسیب  تسیب و  اـب  تفرـشیپ  ظاـحل  زا  اـم  زیزع  روشک  زورما 

مینک یداع  ایند  اب  ار  نامطباور  هک  میدرک  شالت  هتبلا  ام  تسا . تیعقاو  کی  نیا  دناهتشاد . یراگزاسان  رس  ام  اب  یراجت  یملع و  یروانف ، یـسایس ، ظاحل  زا  ایند  دنمتردق 

؛ ارچ شـسکع  هتبلا  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ام  هب  کـمک  یارب  یقیمع  ناوارف و  یهزیگنا  اـیند  زا  شخب  کـی  رد  هک  هدوبن  روطنیا  اـما  میاهدـش ؛ قفوم  مھ  یداـیز  نازیم  هب  و 

یهدـنیآ یارب  یـساسا  ییانبریز و  یاـھتخاس  یهنیمز  رد  هچ  یروآـنف ، یهنیمز  رد  هچ  زورما  هک  یتاـقیفوت  نیا  دـننک . ینکـشراک  دناهتـساوخ  هک  دناهتـشاد  دوجو  یزکارم 

دیاب ار  نیا  میروآ . تسد  هب  میاهتسناوت  نامدوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  شالت  یهیاس  رد  دینکیم ، هظحالم  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  یملع  دشر  یهنیمز  رد  هچ  روشک و 

. داد همادا 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هظحالم نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  یملع  دشر  هنیمز  رد  هچ  روشک و  هدـنیآ  یارب  یـساسا  ییانبریز و  یاھتخاس  هنیمز  رد  هچ  یروآنف ، هنیمز  رد  هچ  زورما  هک  یتاقیفوت  نیا 

. میروآ تسد  هب  میاهتسناوت  نامدوخ  یمالسا  یلم و  تیوھ  شالت  هیاس  رد  دینکیم ،

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناـمدوخ بقارم  دـیاب  امـش  نم و  هتبلا  تسا . هدـش  هتـشارفارب  روشک  نیا  رد  مالـسا  مچرپ  دراد و  دوجو  تلم  یهملک  تدـحو  تمواـقم و  یرادـیب و  یمالـسا  یروـھمج  رد 

زا مینک و  رتمکحتـسم  زورهبزور  ار  دوخ  تدحو  دیاب  ام  دراذـگن . رثا  ام  رد  نمـشد  یناور  گنج  هلیح و  دـھدن و  بیرف  ار  ام  ایند  یاھهبذاج  میـشاب  بظاوم  میزغلن ؛ میـشاب و 

تما مالـسا و  یایند  یاھمـشچ  تسا . روشک  نیا  یمالـسا  تیوھ  یمالـسا و  یروھمج  تیوھ  ظـفح  یلـصا ، یهلاـسم  زورما  مییاـمن . یراددوخ  یعرف  روما  هب  نتخادرپ 

تسکش هکلب  تسین ؛ ناریا  تسکش  دوصقم ، دنکـشب . مھ  رد  ار  وگلا  نیا  دھاوخیم  نمـشد  دیھد ؛ ناشن  ایند  رد  وگلا  کی  دیاهتـسناوت  امـش  تسا . نیا  نارگن  مالـسا 

. تسا مالسا  یایند 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تسا . روشک  نیا  یمالسا  تیوھ  یمالسا و  یروھمج  تیوھ  ظفح  یلصا ، هلاسم  زورما 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی دیاهتسناوت  امش  تسا . نیا  نارگن  مالسا  تما  مالسا و  یایند  یاھمشچ  تسا . روشک  نیا  یمالـسا  تیوھ  یمالـسا و  یروھمج  تیوھ  ظفح  یلـصا ، هلاسم  زورما 

. تسا مالسا  یایند  تسکش  هکلب  تسین ؛ ناریا  تسکش  دوصقم ، دنکشب . مھ  رد  ار  وگلا  نیا  دھاوخیم  نمشد  دیھد ؛ ناشن  ایند  رد  وگلا 

سدقم  / ١٣٨٢/٠٧/٠٣ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

تشپ رد  هدنکفارـس  لاس ، تشھ  زا  سپ  دروخ و  تسکـش  ام  رویغ  نموم و  ناریلد  زا  دوب ، هدروآ  موجھ  ام  روشک  هب  برغ ، یرامعتـسا  یاھفدھ  دوسب  هک  یثعب  نمـشد 

« يمالسا تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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همھ زا  اھتلم  یارب  هک  ار  دوخ  یمالسا  تیوھ  یلم و  تزع  لالقتسا و  یلو  تخادرپ  ینیگنس  یاھب  یگدنز ، گرم و  نومزآ  نیا  رد  ناریا  تلم  تشگ . فقوتم  دوخ  یاھزرم 

. تشاد هاگن  دنلبرس  تسا ، هتخود  مشچ  نآ  هب  مالسا  یایند  هک  ار  یمالسا  یرادیب  مچرپ  درک و  ظفح  تسا  رتاھبنارگ  زیچ 

سدقم  / ١٣٨٢/٠٧/٠٣ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

همھ زا  اھتلم  یارب  هک  ار  دوخ  یمالسا  تیوھ  یلم و  تزع  لالقتسا و  یلو  تخادرپ  ینیگنـس  یاھب  سدقم ، ] عافد  لاس  تشھ  ] یگدنز گرم و  نومزآ  نیا  رد  ناریا  تلم 

. درک ظفح  تسا  رتاھبنارگ  زیچ 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد هک  یتاـملک  دوـش  روـصت  دـیابن  تسا . قـقحت  لـباق  یقطنم و  یلمع و  رما  کـی  یزیرهماـنرب ، یراذگتـسایس و  نـالووسم  هـب  هدـش  غـالبا  یهلاـس  تـسیب  زادـنامشچ 

رد دناوتیم  ام  زیزع  روشک  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا . یلمع  یهبساحم  نودب  تسوزرآ و  کی  افرص  دوشیم ، هتـشون  مھ  رـس  تشپ  هلاستسیب  زادنامشچ 

تفرـشیپ یدام ، تفرـشیپ  نآ ، رد  هک  تسا  یمالـسا  یالاو  یاھنامرآ  هب  ندیـسر  هار  رد  دـنلب  ماگ  کی  بولطم و  یهدـنیآ  کـی  نیا  دـسرب . هدـنیآ  نیا  هب  لاـس  تسیب  لوط 

هتـشذگ یاھلاس  رد  هک  یـشالت  راک و  یهیاس  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زورما  دراد . دوجو  یمالـسا  تیوھ  یقـالخا و  یونعم و  یلاـعت  یگنھرف ، تفرـشیپ  یداـصتقا ،

هب هجوت  اب  دناوتب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  تفرـشیپ  کی  نیا  دوخ  دنک . میـسرت  صخـشم و  ار  نیا  دناوتیم  هدنیآ ، یارب  نشور  زادنامشچ  کی  ناونع  هب  تسا ، هدـش 

. دنک میسرت  هدش  هبساحم  یقطنم و  لکش  هب  ار  هلاس  تسیب  یهدنیآ  یناھج ، تایعقاو  روشک و  تایعقاو 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلاـخد یاریذـپریغ  رفنتم و  رازیب و  تدـشهب  یدـیدھت  هنوگرھ  زا  دـنمهقالع ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تیوھ  هب  تدـشهب  دنمـشوھ و  دازآ ، لقتـسم ، تسا  یتلم  ناریا  تلم 

دنمهقالع اریذپ و  بوخ ، یتلم  اب  دوش ، دراو  یلومعم  لماعت  یتسود و  تملاسم و  حلـص و  رد  زا  تلم  نیا  اب  سک  رھ  هک  دـنمتزع  اقآ و  یتلم  هناگیب ؛ یهطلـس  اھیجراخ و 

هک تسا  مولعم  دھد ، ناشن  نآ  هب  نادند  گنچ و  مئاد  دشاب و  هتشاد  ار  نآ  رب  یهطلـس  دصق  دنک ، دیدھت  دیوگب ، روز  تلم  نیا  هب  دھاوخب  یـسک  رگا  اما  دوشیم ؛ ورهبور 

. دورب یسک  راب  ریز  هک  تسین  یتلم  تلم ، نیا 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

لد شوگ و  هب  رتاویش  رتاسر و  هچرھ  ار  مالـسا  شخب  یدازآ  مایپ  ناملـسم ، نادنمـشیدنا  دنراد . هدھع  رب  ینیگنـس  هفیظو  مالـسا ، یایند  رد  یرکف  یـسایس و  ناگبخن 

، یرالاس مدرم  یدازآ و  رشب ، قوقح  نوچ : یتاعوضوم  رد  ار  مالسا  نشور  میلاعت  دننک . نییبت  یتسردب  ار  ناملسم  یاھتلم  یمالسا  تیوھ  دنناسرب . دوخ  مدرم  داحآ 

اب هلباقم  مسیرورت و  اب  هزرابم  هرابرد  ار  برغ  یا  هناسر  بیرف  دـننک . وگزاب  ناناوج  یارب  یملع  یگدـنام  بقع  رقف و  اـب  هزراـبم  ضیعبت ، عفر  داـسف ، اـب  هزراـبم  نز ، قوقح 

. دنزاس راکشآ  ناگمھ  یارب  یعمج ، راتشک  یاھحالس 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

لد شوگ و  هب  رتاویـش  رتاسر و  هچرھ  ار  مالـسا  شخب  یدازآ  مایپ  ناملـسم ، نادنمـشیدنا  دنراد . هدھعرب  ینیگنـس  هفیظو  مالـسا ، یایند  رد  یرکف  یـسایس و  ناگبخن 

. دننک نییبت  یتسردب  ار  ناملسم  یاھ  تلم  یمالسا  تیوھ  دنناسرب . دوخ  مدرم  داحآ 

ناراکشزرو  / ١٣٨٣/٠٧/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا تسا  ییهمجرت  عقاو  رد  دنکیم ، بلج  دوخ  یوس  هب  ایند  رساترس  رد  ار  ییاھمشچ  دنکیم و  ادیپ  روضح  شزرو  یاھهصرع  زا  ییهصرع  رد  هک  ام  نامرھق  راکشزرو  رھ 

. دیاهدرک یشزرااب  شالت  دینک ، شالت  اھهنیمز  نیا  رد  هچرھ  ام ؛ تلم  روشک و  یمالسا  تیوھ  یلم و  تاساسحا 

ناراکشزرو  / ١٣٨٣/٠٧/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یی همجرت  عقاو  رد  دـنک ، یم  بلج  دوخ  یوس  هب  ایند  رـساترس  رد  ار  ییاھمـشچ  دـنک و  یم  ادـیپ  روضح  شزرو  یاھ  هصرع  زا  یی  هصرع  رد  هک  اـم  ناـمرھق  راکـشزرو  رھ 

. دیا هدرک  یشزرااب  شالت  دینک ، شالت  اھ  هنیمز  نیا  رد  هچرھ  ام ؛ تلم  روشک و  یمالسا  تیوھ  یلم و  تاساسحا  زا  تسا 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدش رھاظ  تسا -  ساسح  مھ  یلیخ  هک  ایند -  زا  ییهطقن  رد  یناھج ، ماظن  نویـسیزوپا  ناونعهب  تارـضح ، دوخ  لوق  هب  و  ضرتعم ، کی  ناونعهب  یمالـسا  ماظن  هکنیا 

رد تقونآ  دوشیم ؛ حرطم  یربھر  یاھتسایـس  تابلاطم و  ماظن و  یاھتسایـس  ناونع  هب  هلاستسیب  زادـنامشچ  دنـس  ناـھگان  درکیم . گـنرمک  ار  نیا  عقاو  رد  دوب ،

ناـھج رد  شخبماـھلا  یبـالقنا و  یمالـسا و  تیوھ  اـب  : » اـجنیا هب  دـسریم  اـت  هتفاـی ،» هعـسوت  تسا  یروـشک  ناریا   » هک دـیآیم  یروـطنیا  زادـنامشچ ، نیا  یناـشیپ 

عورش لاس ١٣٨۴  زا  هک  ییهلاس  جنپ  یاھهمانرب  یهمھ  ینعی  تسا . یریبعتیب  باوخ  دوب ، هدروآ  دوجوهب  دیما  اھنآ  لد  رد  هک  ییهتفشآ  باوخ  دوشیم  مولعم  مالسا .»

یعقاو یانعم  هب  ار  یمالـسا  ناریا  یبالقنا و  مالـسا  دیاب  همھ  دشاب ؛ تھج  نیا  رد  طخ و  نیا  رد  دیاب  دوب ، دھاوخ  هلاستسیب  زادنامشچ  دنـس  ساسا  رب  دش و  دـھاوخ 

. دنشاب شخبماھلا  مالسا  ناھج  رد  دننک و  لابند  هملک 

یراتس  / ٠١/٢٨/١٣٨۴ دیھش  ییاوھ  هاگشناد  زا  اوق  لک  هدنامرف  هدزرس  دیدزاب 

. دش زین  یرابکتسا  یاھتردق  یهطلس  دیدھت  ناناملسم و  رگید  یرادیب  تیوھ و  ساسحا  ثعاب  هک  دوب  ناریا  تلم  قیمع  نامیا  یهجیتن  یمالسا  بالقنا  یزوریپ 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشلد اھنآ  دنریگب ... یدـج  ار  دوخ  لالقتـسا  تلاصا و  تیـصخش و  تیوھ و  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  دوشیم ، یقلت  رطخ  کی  یناھج  رابکتـسا  یارب  زورما  هچنآ 

ینادان و ضیـضح  رد  هشیمھ  دـناهدنام ، بقع  ملع  تفرـشیپ  ناوراک  زا  نوگانوگ  لیالد  هب  هک  ییاـھروشک  قرـش ، یاـھروشک  یمالـسا ، یهقطنم  یاـھروشک  دـھاوخیم 

تـسا هدش  یروشک  هب  لیدبت  زورما  توغاط ، میژر  نارود  یهداتفابقع  روشک  دننیبیم  یتقو  اھنآ  دنفلاخم . هداتفابقع  روشک  رھ  رد  یتفرـشیپ  رھ  اب  اھنآ  دننامب . یناوتان 

هتفر شیپ  یدامتم  یاھلاس  دننکیم  ساسحا  هک  هدش  هدیچیپ  یاھیروانف  یتعنص و  راک  دراو  ییاھنادیم  رد  تسا و  تعاجـش  یاراد  یتعنـص  یملع و  یاھهنیمز  رد  هک 

. دننکیم رطخ  ساسحا  تسا ،

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشلد اھنآ  دنریگب ... یدـج  ار  دوخ  لالقتـسا  تلاصا و  تیـصخش و  تیوھ و  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  دوشیم ، یقلت  رطخ  کی  یناھج  رابکتـسا  یارب  زورما  هچنآ 

ینادان و ضیـضح  رد  هشیمھ  دـناهدنام ، بقع  ملع  تفرـشیپ  ناوراک  زا  نوگانوگ  لیالد  هب  هک  ییاـھروشک  قرـش ، یاـھروشک  یمالـسا ، یهقطنم  یاـھروشک  دـھاوخیم 

« يمالسا تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تـسا هدش  یروشک  هب  لیدبت  زورما  توغاط ، میژر  نارود  یهداتفابقع  روشک  دننیبیم  یتقو  اھنآ  دنفلاخم . هداتفابقع  روشک  رھ  رد  یتفرـشیپ  رھ  اب  اھنآ  دننامب . یناوتان 

هتفر شیپ  یدامتم  یاھلاس  دننکیم  ساسحا  هک  هدش  هدیچیپ  یاھیروانف  یتعنص و  راک  دراو  ییاھنادیم  رد  تسا و  تعاجـش  یاراد  یتعنـص  یملع و  یاھهنیمز  رد  هک 

هرگ ار  شدوخ  یاھتشم  اکیرما  نارادمامز  حـیقو  یهرھچ  لباقم  رد  و  یدـیدھت ، ییوگروز و  نینچ  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  ام  تلم  دـننکیم ... رطخ  ساسحا  تسا ،

. میبوکیم تشم  وا  ناھد  رب  مینکیم و  هلباقم  دنک ، دیدھت  ار  ام  تیثیح  یلم و  عفانم  تیوھ و  لالقتسا و  هک  سک  رھ  اب  ام  دیوگیم  دنکیم ؛

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  مدرم  ینابیتشپ  رطاخ  هب  دـننادیم ، ناشدوخ  عفانم  فالخ  رب  ار  نآ  دـنفلاخم و  تدـشب  ناریا  تلم  یمالـسا  تیوھ  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اـب  هک  یناـسک 

ات هک  یزیچ  نآ  دنرادن . مک  یلدگنـس  یمحریب و  یـسانشنادخ و  ثیبخ و  یاھهدارا  کنات و  پوت و  متا و  بمب  ایند  یدام  یاھتردـق  الاو  دـناهدنامرد ؛ یمالـسا ، یروھمج 

. تسا رگید  یاج  همھ  زا  رتحضاو  یروضح  تاباختنا ، زور  رد  مدرم  روضح  تسا . مدرم  امش  روضح  هتفرگ ، یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  ار  اھنآ  ضرعت  یولج  یدس  لثم  زورما 

یروـھمج هب  یار  عـقاو  رد  دـیآیم ، یار  قودنـص  یاـپ  سک  رھ  تسا . یناـگمھ  روـضح  کـی  نیا  دـنیایب ؛ دـنناوتیم  دـنیآیم و  یار  یاھقودنـص  یاـپ  روـشک  مدرم  یهمھ 

یروھمج زا  عافد  ینعی  مدرم ، روضح  دـھدیم . یمالـسا -  یاھـشزرا  مالـسا و  ینعی  یـساسا -  نوناق  رییغت  لـباقریغ  داوم  هب  یار  یـساسا و  نوناـق  هب  یار  یمالـسا ،

. دننک گنرمک  ار  مدرم  روضح  دننکیم  یعس  اذل  تسین ؛ بولطم  ناریا  تلم  نانمشد  یارب  نیا  یمالسا . یروھمج  ماظن  یساسا  نوناق  زا  عافد  ینعی  یمالسا ؛

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد و یرامعتـسا  عماطم  فادـھا و  هب  نتفگ  هن » « ؛ تسا مالـسا  روحم  رب  هملک  داحتا  دراد ، یمالـسا  یاھتلم  عفانم  ظـفح  یارب  مالـسا  یاـیند  هک  یھار  اـھنت  زورما 

یگتـسبمھ اب  رتشیب ، داحتا  اـب  فدـھ ، نیا  اـب  یهلباـقم  تسا . هناـیمرواخ  رد  صوصخب  مالـسا و  یاـیند  رد  ینید  یلم و  تیوھ  وحم  رابکتـسا ، فدـھ  تسا . ناربکتـسم 

کی ایند  یهمھ  رد  اکیرما  زورما  ریغـال . و  تسا ، یلمع  ناربکتـسم  اـکیرما و  یاـھیھاوخهدایز  لـباقم  رد  نداتـسیا  اـب  مالـسا و  جـیورت  اـب  مالـسا ، هب  کـسمت  اـب  رتشیب ،

ینماان قارع ، تلم  رب  اھییاکیرما  راشف  زورما  دـناهدرک . هل  ناشیاپ  ریز  ار  دوخ  یاھراعـش  یهمھ  ناشدوخ  لاـمعا  اـب  اـھییاکیرما  زورما  تسا . رادهکل  هجوماـن و  یهرھچ 

؛ دنروآیم یمالـسا  یاھتلود  رب  هک  یراشف  دنتخادنا ، هار  هب  ناتـسناغفا  رد  هک  یعیاجف  زیرنوخ ، لتاق و  یاھتسینویھـص  زا  اھنآ  طرـش  دـیقیب و  تیامح  قارع ، رد  دوجوم 

دیاب و  دتـسیاب ، هاوخنوزفا  تردق  نیا  لباقم  رد  دـناوتیم  مالـسا  یایند  زورما  تسا . هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  زا  روفنم  هیرک و  یهرھچ  کی  زورما  اھنیا  یهمھ 

. درادن نیا  زج  ییهراچ  چیھ  دتسیاب ؛

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یبایزاب ساسحا  مالـسا و  هب  شیارگ  ساسحا  دـنراد -  رارق  تیلقا  رد  هک  یطاقن  رد  هچ  و  ناملـسم ، یاـھروشک  رد  هچ  ناـھج -  طاـقن  یهمھ  رد  ملاـع  ناناملـسم  زورما 

دننکیم . ار  ناشدوخ  یمالسا  تیوھ 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تما تیوھ  ىساسا  طاقن  یور  دیاب  ناشدوخ ، یخیرات  تیلووسم  یادا  یارب  ناشدوخ ، یاھتلم  فطاوع  بلج  یارب  ناشدوخ ، یلم  عفانم  ظفح  یارب  یمالـسا  یاھتلود 

. دننک هیکت  یمالسا 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب کسمت  اب  رتشیب ، یگتـسبمھ  اب  رتشیب ، داحتا  اب  فدـھ ، نیا  اب  یهلباقم  تسا . هنایمرواخ  رد  صوصخب  مالـسا و  یایند  رد  ینید  یلم و  تیوھ  وحم  رابکتـسا ، فدـھ 

. ریغال و  تسا ، یلمع  ناربکتسم  اکیرما و  یاھیھاوخهدایز  لباقم  رد  نداتسیا  اب  مالسا و  جیورت  اب  مالسا ،

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تما تیوھ  ىساسا  طاقن  یور  دیاب  ناشدوخ ، یخیرات  تیلووسم  یادا  یارب  ناشدوخ ، یاھتلم  فطاوع  بلج  یارب  ناشدوخ ، یلم  عفانم  ظفح  یارب  یمالـسا  یاھتلود 

مالـسا یایند  هب  تبـسن  رابکتـسا  یایند  زورما  هک  ار  ییاھدیدھت  دھد و  تاجن  رابکتـسا  غوی  ریز  زا  ار  دوخ  تسناوت  دھاوخ  یمالـسا  تما  تقو  نآ  دـننک ... هیکت  یمالـسا 

. دنارذگب رس  زا  دراد ،

بالقنا  / ١٢/٢٣/١٣٨۴ ربھر  اب  ناریا  یاھیگدنیامن  یاسور  هجراخ و  روما  ریزو  رادید 

هک تسا  ناریا  تلم  تردق  یاھهفلوم  نیرتمھم  زا  یکی  تسا ، هدش  رادومن  مالسا  ناھج  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تکرب  هب  زورما  هک  یمالـسا  تزع  تیوھ و  ساسحا 

. دوش هجوت  نآ  هب  امتح  یللملانیب  تابسانم  رد  دیاب 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

ار ناشدوخ  یمالـسا  تیوھ  دـناهدش و  رادـیب  ناـھج  ناناملـسم  تسا ؛ هدـھاشم  لـباق  مالـسا ... یاـیند  یاـج  همھ  رد  یمالـسا ] یروھمج   ] هبیط یهرجـش  نیا  تارمث 

یاھفدـھ بوذـجم  ناشلد  ناگبخن ، نارکفنـشور و  نایھاگـشناد ، ناناوج ، یمالـسا ، یاـھروشک  رد  دـناهدرک . تزع  ساـسحا  ناـشدوخ  یناملـسم  زا  اـھنآ  دـناهتفایزاب ؛

یمالـسا یلم و  تیوـھ  یقیقح و  تیوـھ  هبیط ، یهرجـش  نیا  تکرب  زا  ییاـھتلم  مالـسا ، یاـیند  رد  دـننکیم . شـالت  نآ  یارب  دـنلئاق ؛ شزرا  نآ  یارب  تـسا و  یمالـسا 

. دناهدرک تردق  ساسحا  دناهدوب ، اھتردقربا  تردق  یهجنپ  رد  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  هکنیا  اب  دناهتفایزاب و  ار  ناشدوخ 

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

کی نیا  اـت  مینک ، فافـش  هتـسجرب و  مالـسا  یاـیند  رد  ار  یمالـسا  تیوـھ  هک  تسا  نیا  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  تلود و  یهدـھع  رب  هک  مھم ... فیاـظو  زا  یکی 

. ناملسم یاھتلم  مشچ  یولج  رد  دشاب  یرایعم 

(ع)  / ١٧/٠۵/١٣٨۵ نینموملاریما دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. تسا هدنز  اھنآ  رد  یمالسا  تزع  یمالسا و  تیوھ  ایحا  هب  لیم  دنتسھ ، اھناملسم  اج  رھ  ات  ایسآ ، قرش  مدرم  ایسآ ، مدرم  هنایمرواخ ، مدرم  اقیرفآ ، لامش  مدرم 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدیئور اھتلم  رد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنتسھ . ناشدوخ  یمالسا  تیوھ  زورب  قاتشم  اھناوج ، یمالسا و  یاھروشک  ایسآ ، اقیرفآ و  لامش  هنایمرواخ و  رـساترس  رد  زورما 

ناناوج هتـسباوان ، ناملـسم و  ملاس  نارادمتـسایس  ناملـسم ، نارکفنـشور  ناملـسم ، یاھتلم  تسا و  هدـش  هدـنز  ناملـسم  یاـھتلم  رد  مالـسا  حور  نـالا  تسا .... .

دنیوجیم . هار  نیا  رد  ار  ناشتزع  دننکیم و  یمالسا  تیوھ  ساسحا  دننکیم ؛ قایتشا  ساسحا  هدش و  زاب  مالسا  هب  ناشمشچ  ناملسم ، یھاگشناد 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 10 
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رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دمآیمن . دوجو  هب  هقطنم  رد  لیئارسا  مان  هب  یلضعم  تشادیم ، هجوت  دوخ  یمالسا  تیوھ  هب  یمالسا  تما  رگا 

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینعی هقطنم -  تـالوحت  یهصرع  زا  ار  یمالـسا  تما  دـمآیمن . دوجو  هب  هقطنم  رد  لیئارـسا  ماـن  هب  یلـضعم  تشادـیم ، هجوت  دوخ  یمالـسا  تیوـھ  هب  یمالـسا  تما  رگا 

هدرکن لـمع  دوب ، وا  یهدـھع  رب  هک  یفیاـظو  هب  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  یمالـسا  تما  دـندرک . یریگمیمـصت  وا  هیلع  رب  شباـیغ ، رد  دنتـشاذگ و  راـنک  شدوخ -  یهناـخ 

طلـسم ام  رب  تسناوتیمن  نمـشد  میدادیمن ، نت  تلذ  یبلطتحار و  یلبنت و  هب  ام  رگا  مینادب . میمھفب و  ار  نامدوخ  ریـصقت  دیاب  ام  درک . دیابن  یدیدرت  چـیھ  نیا  رد  تسا ؛

رصانع یهمھ  زا  تما  نیا  تسا . هدش  فقاو  دوخ  تیوھ  هب  مالسا  یایند  زورما  تسا . هتشگرب  قرو  زورما  نکیل  میرـصقم . یگدنام ، بقع  نیا  رد  میدنام و  بقع  ام  دوش .

هب داـمتعا  تسادـخ ؛ هب  لـکوت  تسا ؛ یھلا  نوناـق  هب  کـسمت  ادـخ و  هب  هجوـت  لوا  دـنک . هدافتـسا  دـیاب  دراد -  دوـجو  میرک  نآرق  مالـسا و  فیرـش  نید  نـتم  رد  هـک  تزع - 

. تسادخ

رطف  / ٠٨/٠٢/١٣٨۵ دیعس  دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناملسم یاھتلم  دنتـساوخ  ریقحت ، نیا  اب  دندرک . راکنا  ار  تما  نیا  تیوھ  تیـصخش و  تمظع  یگنھرف و  میظع  ثاریم  دندرک و  ریقحت  ار  یمالـسا  تما  یدامتم  یاھلاس 

هد نیدـنچ  تسایـس  نیا  دـشاب . یلاخ  هصرع  اھنیا  عبانم  یمالـسا و  یاھروشک  هب  اـھنآ  یزادـناتسد  یارب  اـت  دـننک  جراـخ  تدـھاجم  لـمع و  تسایـس و  یهنحـص  زا  ار 

تسا هدوب  مالسا  یایند  رد  یرابکتسا  یرامعتسا و  یاھتردق  یهلاس 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھزرم اھزرم ، فرط  نآ  هک  هچ  رھ  هک  هاگـشناد ؛ رد  ییارگ  همجرت  ملع ، ندرک  یدـیلقت  داصتقا ، ندرک  هتـسباو  تسین . تفرـشیپ  دـیلقت ، تفرـشیپ  ندـش و  جـیار  دـیلقت ،

. مینادیمن تفرشیپ  ار  نیا  ام  تسین و  تفرشیپ  دنزیم ؛ فرح  ملع  فلاخم  دنیوگب  دز ، فرح  یسک  رگا  مینک و  همجرت  ار  نامھ  ام  دناهتفگ ، ییاپورا ، یاھروشک  یبرغ و 

ات مینک  همجرت  اـما  تسا ؛ بوخ  نارگید  زا  نتفرگ  داـی  تسا ؛ بوـخ  یلیخ  مھ  همجرت  ریخن ، ماهتفگ ؛ یھاگـشناد  عماـجم  رد  اـھراب  ار  نیا  نم  مینک ؛ در  ار  همجرت  هکنیا  هن 

یهنیمز رد  ار  یفرح  کی  مینامب . نارگید  یهنھک  فرح  یاپ  هشیمھ  هکنیا  هن  دـسرب ؛ اـم  دوخ  نھذ  هب  ون  فرح  اـت  میمھفب  ار  نارگید  فرح  میروآ . دوجو  هب  ناـمدوخ  میناوتب 

نامھ دنک و  رپ  رورغ  اب  ار  شنھد  هاگشناد ، رد  دیایب  ییاقآ  الاح  هتفگ ، یگنھرف  فوسلیف  هبش  ای  فوسلیف  ای  هدنسیون  نالف  شیپ  لاس  تصش  هاجنپ ، یعامتجا  لئاسم 

ندرک و بلـس  ار  یلم  یمالـسا  تیوـھ  ندرک ، شوـشغم  ار  یلم  ناـبز و  تسا . تفرـسپ  تـسین ؛ تفرـشیپ  نـیا  دـنک ! ناـیب  وجـشناد  یارب  وـن  فرح  ناوـنع  هـب  هراـبود  ار 

. مینادیمن تفرشیپ  ار  ندش  یبرغ  ندش و  هتسباو  ام  تسین . تفرشیپ  یزاسلدم ، یاج  هب  یزابلدم 

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

روراـب ار  ناناملـسم  ناـیم  هقرفت  مخت  دـیاشگیم و  ناھاوخدـب  یارب  ار  هصرع  رگیدـکی ، زا  ناردارب  یرود  تسا . یمالـسا  تـما  دـحتم  تیوـھ  شیاـمن  جـح ، رد  یلـصا  روـحم 

نارادمتـسایس تسا . هتخادرپ  نکفاهقرفت  یاھهزیگنا  کیرحت  هب  هرـسکی  هتخاس و  رظندـم  ار  هتکن  نیمھ  یمالـسا ، یاھروشک  هب  دورو  زاـغآ  زا  یبرغ  رامعتـسا  دـنکیم ...

همھ یشالت  رد  سپ  دشدھاوخ . هتسب  نانآ  یداصتقا  یسایس و  یهرطیس  رب  هار  دریگب ، لکش  مالسا  ناھج  یهچراپکی  تیوھ  رگا  هک  دنتـسنادیم  یبوخ  هب  رگرامعتـسا 

یـسایس و نارادـمامز  یرـصنعتسس  مدرم و  یاـھهدوت  تلفغ  زا  هناـثیبخ ، تسایـس  نیا  رتـچ  ریز  دـندز و  نماد  ناناملـسم  ناـیم  رد  تاـفالتخا  هـب  تدـمدنلب ، هیوـس و 

. دندرب شیپ  یمالسا  یاھروشک  رب  طلست  رد  ار  دوخ  راک  دندرک و  یرادربهرھب  یگنھرف ،

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

گنج یهرود  رد  هک  لوا -  لـسن  ناوج  زا  دوـخ ، یبـالقنا  ینید و  تیوـھ  زا  عاـفد  یارب  دوـخ  تریغ  دوـخ و  تعاجـش  دوـخ و  یگداـمآ  رد  موـس -  لـسن  ناوـج  زورما -  ناوـج 

مدرم و داـقتعا  مدرم و  یاـھنامیا  زا  یهدیـشوج  هک  یبـالقنا  نآ  تقیقح  تسا  نیا  تسا . رتولج  مھ  دـیاش  تسین ، رتـمک  چـیھ  تشاد -  روضح  سدـقم  عاـفد  یلیمحت و 

. تسا مدرم  یقیقح  تساوخ 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھطیحم رد  ناحلـصم  تسدرود ، نامرآ  کی  ناونع  هب  هک  ییاھزیچ  یمالـسا ؛ تما  مالـسا و  یاـیند  تردـق  تزع و  هدـحاو ، تما  داـجیا  نآرق ، یاـیحا  مالـسا ، هب  تشگرب 

امـش هک  یمالـسا  یاھروشک  زا  مادک  رھ  هب  تسا . هدـنز  یاھراعـش  وزج  حرطم و  یاھنامرآ  وزج  ناملـسم  یاھهدوت  نیب  رد  زورما  دـندرکیم ، حرطم  صاوخ  نیب  رد  دودـحم 

هدنز اھلد  رد  یمالسا  تیوھ  هک  تسا  تقیقح  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا . هدنز  اھراعش  نیا  رکفنشور -  هدرکلیصحت و  ناوج و  یاھرشق  نایم  رد  صوصخب  دینک -  هاگن 

. تسا هدش 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب اقآ ! دـنیوگیم  یھاگ  تشاد . رظن  رد  دـیاب  ار  قیاقح  نیا  تسا . هدوب  یمالـسا  تیوھ  فرط  بلاـغ ، فرط  رابکتـسا ، تیوھ  یمالـسا و  تیوھ  یهلباـقم  هھجاوم و  نیا  رد 

رد هک  تسا  یراکنا  لباق  ریغ  قیاـقح  نیا  داد . رارق  هجوت  دروم  اھیریگمیمـصت  رد  دـید و  اـھلیلحت  رد  دـیاب  هک  یعیاـقو  تساـھنیا . عقاو ، دیـشاب . نیبعقاو  دـینک ؛ راـک  تاـیعقاو 

. مینیبیم میراد  تسام و  مشچ  لباقم 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  ناریا  یهدـنز  تلم  یمالـسا و  یروھمج  تیوھ  نآ ، دروایب و  دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  تسایـس ، بوشآرپ  یایند  رد  ار  یدـیدج  تیوھ  کی  تسناوت  ام  راوگرزب  ماما 

تیوھ تسین . مھ  ناریا  تلم  صوصخم  تیوھ ، نیا  تسا و  یلم  تیوھ  کی  یمالـسا و  تیوھ  کـی  نیا ، دـننک . یرادـساپ  نآ  زا  دـننک و  داـجیا  ار  یروھمج  نیا  دنتـسناوت 

. دنک هدنز  ار  نآ  دنک و  داجیا  ار  تیوھ  نیا  تسناوت  ناریا  تلم  تمھ  اب  ام  راوگرزب  ماما  تسا . مالسا  یاھتما  یهمھ  هب  قلعتم  یمالسا ،

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

نیذلا نا  . » دراذـگیم رثا  اھـسوھ  اھعمط و  یھارمھ  اب  نامز  ای  دراذـگیم ؛ رثا  ضحم  ساسحا  رب  ینتبم  یھاو و  یاھداقتعا  هشیر و  یب  فیعـض و  یاھرـصنع  یور  رب  نامز 

هب اھنیا  شزغل  نیا  دنتسیاب ، دنرواین  تقاط  دنتشگرب ؛ دحا  گنج  رد  هک  ییاھنآ  دیوگیم : نآرق  اوبـسک .» ام  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتسا  امنا  ناعمجلا  یقتلا  موی  مکنم  اولوت 

ناھگان ات ، هس  ات ، ود  یکی ، دراذـگیم ؛ رثا  نآ  یور  یـسامم  رھ  تسا ؛ مولعم  میدرکن ، مکحم  ار  نامدوخ  میتخاسن ، ار  حور  یتقو  ام  دـندرک . البق  هک  تسا  یراـک  نآ  رطاـخ 

تیوھ تفرگ و  لکـش  ناـسنا  ینید  تیوھ  حیحـص ، قطنم  تسرد و  رکفت  یاـنبم  رب  راوتـسا و  مکحم و  هدـیدبآ ، دـالوف  لـثم  هکیتـقو  اـما  دـش ؛ ضوع  شلکـش  هک  دـینیبیم 

دوشیم . رتمکحتسم  رتباذج ، رتحضاو ، رتنشور ، تیوھ  نیا  درذگب ، نامز  هچرھ  تفرگ ، لکش  یبالقنا 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 11 
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نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

داتـشھ دـص و  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  ناشینھذ -  یاھبیکرت  ناشیاھرکف ، صاخـشا -  زا  یـضعب  تیوھ  دـینیبیم  امـش  هک  ینیا  دـنکن . ادـیپ  رییغت  داھج ، تیوھ  دـینک  یعس 

کی ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط  تسین . یروجنیا  زگرھ  ریخن ، رگید ؛ تسا  نیمھ  شتعیبط  دـیئوگب  هک  تسین  یعیبـط  یاـشمم  لاور و  کـی  نیا  هدـش ، ضوع  هجرد 

کی میئوـگب : اـم  هک  تسین  یعیبـط  نیا  دریمب . هار  نیا  رد  دادـن ، فاـفک  شرمع  رگا  دورب و  هار  رخآ  یهطقن  نآ  اـت  ار  نیا  تفریذـپ ، لالدتـسا  قـطنم و  هب  ار  یھار  کـی  رکف و 

! سکع هب  دوش  لیدبت  هک  دنک  ادیپ  همادا  ردـقنیا  اھهیواز  نیا  دـعب ، مینزب ! هیواز  ناھگان  هطقن ، کی  زا  دـعب  ناجیھ ، یلیخ  روش و  اب  مھ  یھاگ  میورب ؛ مینک  تکرح  ار  یھار 

یاھرـصنع یور  رب  نامز  ریخن ، میدش ! ضوع  ام  هتـشاذگ ، رثا  نامز  الاح  دوب ؛ بالقنا  لوا  بالقنا ، لوا  اقآ ، بوخ  دننکیم : هیجوت  اھیـضعب  تسین . یعیبط  هجو  چیھ  هب  نیا ،

یقتلا موی  مکنم  اولوت  نیذـلا  نا  . » دراذـگیم رثا  اھـسوھ  اھعمط و  یھارمھ  اب  نامز  اـی  دراذـگیم ؛ رثا  ضحم  ساـسحا  رب  ینتبم  یھاو و  یاـھداقتعا  هشیر و  یب  فیعض و 

تـسا یراک  نآ  رطاخ  هب  اھنیا  شزغل  نیا  دنتـسیاب ، دنرواین  تقاط  دنتـشگرب ؛ دحا  گنج  رد  هک  ییاھنآ  دیوگیم : نآرق  اوبـسک .» ام  ضعبب  ناطیـشلا  مھلزتسا  امنا  ناعمجلا 

شلکـش هک  دـینیبیم  ناھگان  ات ، هس  ات ، ود  یکی ، دراذـگیم ؛ رثا  نآ  یور  یـسامم  رھ  تسا ؛ مولعم  میدرکن ، مکحم  ار  نامدوخ  میتخاسن ، ار  حور  یتقو  ام  دـندرک . ـالبق  هک 

، تفرگ لکـش  یبالقنا  تیوھ  تفرگ و  لکـش  ناسنا  ینید  تیوھ  حیحـص ، قطنم  تسرد و  رکفت  یاـنبم  رب  راوتـسا و  مکحم و  هدـیدبآ ، دـالوف  لـثم  هکیتقو  اـما  دـش ؛ ضوع 

کی هب  دوش  لیدبت  یھاگشناد ، داھج  داھن  دیراذگن  دنروجنیا . مھ  اھداھن  دنروجنیا ، اھمدآ  دوشیم . رتمکحتـسم  رتباذج ، رتحـضاو ، رتنـشور ، تیوھ  نیا  درذگب ، نامز  هچرھ 

یارب ار  نیا  دوبن ؛ مھ  مدای  هک  متفگ ، شیپ  لاس  دنچ  ار  یبلطم  یھاگشناد  داھج  نازیزع  نیمھ  عمج  رد  راب  کی  نم  یبالقنا . ریغ  ینید ، ریغ  تیوھ  کی  هب  رگید ؛ تیوھ 

هدـنام یقاب  مھ  الاح  ات  هدوب و  مھ  روجنیمھ  هناتخبـشوخ  دـنامب . یقاب  دـینک و  ظفح  ار  ینامیا  تیوھ  نیا  ار و  حیحـص  تیوھ  نیا  دـیاب  دـمآ -  مداـی  مدـناوخ و  دـندروآ ، نم 

. تسا هدوب  یبوخ  یاھتساوخ  اھتساوخ ، اھیریگتھج ، هندب ، اب  سار  طابترا  عون  درکلمع ، عون  تیریدم ، عون  یھاگشناد و  داھج  تخاس  نوچ  تسا ؛

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، لاس تشھ  تسیب و  رد  و  هدوب -  روجنیا  الاح  ات  اما  دوشب ؛ رتمک  هدرخ  کی  دـیاش  دـنتفرگ ، اریخا  هک  یتامیمـصت  اب  ـالاح  میراد -  تاـباختنا  کـی  لاـس  رھ  اـبیرقت  زورما  اـم 

یرالاسمدرم هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا ، هتفرگ . ماجنا  گرزب  یاھرـسدرد  نودب  تمالـس ، اب  یمارآ ، اب  تاباختنا  همھ  نیا  میتشاد . تاباختنا  تشھ  تسیب و  ابیرقت 

. تسا یمھم  رایسب  یئآراک  نیا  درک . ماظن  نیا  هدرک ؟ ار  راک  نیا  یسک  هچ  تسا . هداتفا  اج  روشک  نیا  رد 

، هقطنم یاھتـسایس  رد  زورما  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  یراذـگریثات  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  ار  نیا  دـناوتیم  یـسک  هچ  یللملانیب ؛ تزع  یـسایس و  هاگیاج 

سیئر هک  دنک  اعدا  دناوتیم  روشک  مادک  دوشب ؟ رکنم  ناملـسم  یاھتلم  نیب  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  تزع  دـناوتیم  یـسک  هچ  دوشب ؟ رکنم  هقطنمارف  یاھتـسایس  هکلب 

راعـش وا  عفن  هب  دننکیم و  عامتجا  دھاوخن ، مھ  ناشتلود  ولو  رگید ، ناملـسم  روشک  نآ  مدرم  رگید ، ناملـسم  روشک  کی  رد  دنوریم  روشک  نآ  یالاب  نالوئـسم  روشک ، نآ 

!؟ تسین یئآراک  اھنیا  دنراد . یسایس  یقیقح و  یونعم و  دادتما  رگید ، یاھتلم  نایم  رد  شیاسور  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  طقف  یمالسا ؟ یروھمج  زا  ریغ  دنھدیم ؛

؟ رتالاب رتمھم و  اھنیا  زا  یئآراک  یهصرع  مادک 

تاـطابترا و و  داد . شرتسگ  درک ؛ داـجیا  ماـظن  نیا  ار  لالقتـسا  یریذپانهطلـس و  یمالـسا و  تیوھ  ناـمتفگ  نیمھ  یمالـسا . لـلملانیب  حطـس  رد  ون  ناـمتفگ  کـی  داـجیا 

. تسا دایز  فرح  هریغ ؛ هریغ و  اھهیاسمھ و 

اب دشاب ؛ هارمھ  مزع  اب  دیاب  دشاب . دیاب  هنامزاع  دشاب ؛ دیاب  هنالقاع  دـشاب ؛ دـیاب  هناملاع  نیع .»  » ات هس  مزع ؛ اب  لقع ، اب  ملع ، اب  میھدـب ، شیازفا  ار  یئآراک  نیا  دـیاب  ام 

ار یئآراک  نیا  میناوتیم  ام  دـنھدب . رارق  اھنیا  رـس  تشپ  یروتوم  لـثم  ار  یلم  مزع  دـنریگب و  راـک  هب  ار  لـقع  ملع و  تفر . شیپ  دوشیمن  یدھعتسـس  یرـصنعتسس و 

. میھدب شیازفا 

بالقنا  / ١٢/٠٧/١٣٨۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

یمالـسا یروھمج  ماظن  یولبات  اریز  دشاب ، راکـشآ  هراومھ  دـیاب  یمالـسا  ماظن  تیوھ  اما  درک ، یفخم  ای  راکـشآ  تحلـصم ، ساسا  رب  ناوتیم  ار  یمالـسا  ماظن  ریبادـت 

. تسا ناریا 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تیوھ نیمھ  زا  یهتفرگتاـشن  مھ  یناریا  تیوھ  هک  یمالـسا  تیوـھ  دـنکیم ؛ تیوـھ  ساـسحا  ناریا  تلم  داد . رییغت  هجرد  داتـشھ  دـص و  ار  تھج  یمالـسا ، یروـھمج 

ار دوخ  یاھنامرآ  وا ، ساسا  رب  دروایب و  تسد  هب  ار  نآ  هرابود  تلم  نیا  یتسیاب  هک  تسا  یاهدـشمگ  تیوھ  ناـمھ  یمالـسا  ناریا  هک  دـنکیم  ساـسحا  تسا . یمالـسا 

هک ار  یـسای  یاھهیآ  نیا  نم  دھدیم . ماجنا  دراد  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخب  ام  تلم  هک  تسا  یراک  نیا  دھد . لکـش  ار  دوخ  تدـھاجم  شالت و  دـنک و  یزیرهمانرب  نیعم و 

نیا هک  منیبیم  نایعلاب  نامناشلامیظع  تلم  گرزب و  روشک  نوگانوگ  لئاسم  زا  عالطا  اب  نم  منکیم . راـکنا  ار  اـھنآ  مرادـن و  لوبق  اـقلطم  دـننکیم ، رارکت  یپ  رد  یپ  یـضعب 

. دناهدش رتبرجم  رتهتخپ و  رتقیمع ، بالقنا  ینابم  هب  تبسن  بالقنا ، یزوریپ  زاغآ  زا  هھد  هس  ابیرقت  نامز و  تشذگ  اب  تلم  نیا  ناناوج  تلم و 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا هک  تسا  هدوب  نیا  دناهدرکیم ، لابند  دناهتساوخیم و  هشیمھ  تلم  نیا  یناینب  نانمشد  نانمـشد ، هک  هچنآ  درک . تیوھ  ساسحا  یمالـسا  بالقنا  نارود  رد  ناریا  تلم 

راکنا ار  وا  تاناکما  دـننکیم ، راکنا  ار  وا  یهتـشذگ  دوریم ؛ راب  ریز  رتتحار  درکن ، تیوھ  ساـسحا  درکن ، تیـصخش  ساـسحا  یتلم  کـی  یتقو  دـننک . تیوھ  بلـس  تلم  نیا 

، یگنھرف یهلاحتسا  نارود  رد  هک  دوب  یراک  نیا  دنریگب . تشم  رد  ار  روشک  نآ  ار ، تلم  نآ  یتحارب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننکیم ، راکنا  ار  وا  یتاذ  ینورد و  یاھتردق  دننکیم ،

. داد رییغت  هجرد  داتـشھ  دـص و  ار  تھج  یمالـسا ، یروھمج  دـش . تیوقت  اـھلاس  نآ  رد  زور  هب  زور  درک و  ادـیپ  همادا  تدـش  اـب  روشک  نیا  رد  یولھپ ، سوحنم  نارود  ینعی 

تیوھ نامھ  یمالسا  ناریا  هک  دنکیم  ساسحا  تسا . یمالسا  تیوھ  نیمھ  زا  یهتفرگتاشن  مھ  یناریا  تیوھ  هک  یمالسا  تیوھ  دنکیم ؛ تیوھ  ساسحا  ناریا  تلم 

نیا دھد . لکـش  ار  دوخ  تدھاجم  شالت و  دنک و  یزیرهمانرب  نیعم و  ار  دوخ  یاھنامرآ  وا ، ساسا  رب  دروایب و  تسد  هب  ار  نآ  هرابود  تلم  نیا  یتسیاب  هک  تسا  یاهدـشمگ 

دھدیم . ماجنا  دراد  تسا و  هداد  ماجنا  یبوخب  ام  تلم  هک  تسا  یراک 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

اب دیاب  تسا و  هلاس  تصـش  تیعقاو  کی  لیئارـسا  مانب  یروشک  هک  تسا  نیا  هتخادنا  گنچ  ناراکردـناتسد  زا  یخرب  نھذ  رب  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  یگرزب  یهطلاغم 

زا سپ  یبرغ  بوـنج  یایـسآ  زاـقفق و  ناـکلاب و  یاـھروشک  رگم  دـنریگیمن ؟ سرد  تسا  ناـنآ  مشچ  ربارب  رد  هک  یرگید  یاـھتیعقاو  زا  ارچ  اـھنیا  منادـیمن  نم  دـمآ . راـنک  نآ 

؟ دنتفاین زاب  ار  دوخ  یلصا  تیوھ  رگید  راب  قباس ، یوروش  زا  یئاھشخب  هب  لیدبت  یتیوھیب و  لاس  داتشھ 

نیرتمواقم نیرتشوھاب و  رامـش  رد  هک  ینیطـسلف  ناناوج  ارچ  و  دبایزاب ؟ ار  دوخ  یبرع  یمالـسا و  تیوھ  رگید  راب  دناوتن  تسا  مالـسا  ناھج  نت  یهراپ  هک  نیطـسلف  ارچ 

؟ دننادرگ قئاف  هناملاظ  تیعقاو  نیا  رب  ار  دوخ  یهدارا  دنناوتن  دنبرع  ناناوج 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 12 
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ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاباختنا یاھهرود  رد  ای  ام ، نالوئسم  ای  هک  ینیا  دننک . تکرح  یمالـسا  یاھتـسایس  تمـس  هب  روشک  نیلوئـسم  دننک ؛ لمات  ام  گنھرف  لھا  ام ، رکف  لھا  ام ، یاھناوج 

نآ ام  هک  تسین  نیا  زایتما  دوشیمن . بوسحم  یزایتما  چـیھ  نیا  دـننک ، رارکت  ار  اـھیبرغ  یاـھفرح  نارگید  هجوت  بلج  یارب  اـم  یتاـباختنا  یاـھدزمان  ینونک ، عضو  لـثم 

دشر نآ  ناریا  تلم  هک  میئوگیم  ساپس  ار  ادخ  دنفلاخم . یناریا  یمالسا و  تیوھ  یمالسا ، رکف  یناریا ، رکف  اب  هک  دنایناسک  اھنیا  ددنسپیم . برغ  هک  میئوگب  ار  یزیچ 

. دیایب قئاف  عناوم  همھ  نیا  رب  تسناوت  ات  دروآ  تسد  هب  ار  مزال  یھاگآ  و 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دنفلاخم یناریا  یمالسا و  تیوھ  یمالسا ، رکف  یناریا ، رکف  اب  هک  دنا  یناسک  [ اھیبرغ ]

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

یارب زاب  نآ  یهجیتن  اما  تسا ، یناریا  ناریا و  هب  طوبرم  میقتسم  روط  هب  هک  هچرگا  نیاربانب  دوب ، مالسا  ققحت  مالـسا و  یرادیب  یلمع  یهبرجت  ناریا  رد  گرزب  تضھن  نیا 

تسا . تیمھا  شزرا و  یاراد  مالسا  تما 

لوط رد  هک  ینآ  زا  دعب  دندرک . تیصخش  ساسحا  دندرک ؛ تیوھ  ساسحا  ایند  یاج  یهمھ  رد  ناناملسم  هک  دش  بجوم  نیا  دوب ، مالسا  مچرپ  نتـشارفارب  هک  لوا  دعب  رد 

مدرم رظنم  رد  ام  راوگرزب  ماما  یهتـشارفارب  تماـق  یتقو  دـمآ ، دوجو  هب  بـالقنا  نیا  یتقو  دوش ، هل  دوش ، درخ  یمالـسا  تیوھ  هک  دوب  هدـش  شـشوک  یداـمتم  یاـھلاس 

مالـسا یایند  برغ  قرـش و  رد  هک  دـش  بجوم  نیمھ  دـناهدرک . ادـیپ  یتلاصا  کی  یتیـصخش ، کـی  یتیوھ ، کـی  هک  دـندرک  ساـسحا  همھ  دـش ، رادـیدپ  ملاـع  ناملـسم 

هک گنج  هس  رد  تسکـش  زا  دـعب  هک  یبرع  یاھروشک  ناـناوج  تفرگ ؛ ناـج  یماـکان  لاـس  اـھهد  زا  دـعب  نیطـسلف  تلم  دوشب : رادـیدپ  ناناملـسم  یرادـیب  یاـھهناشن 

ام روشک  لئاسم  هب  صوصخم  تسا ؛ مالـسا  یایند  هب  طوبرم  رگید  اھنیا  دـنتفرگ -  هیحور  هراـبود  دـندوب ، سویاـم  هدرملد و  دنتـشاد و  یتسینویھـص  میژر  اـب  ناـشیاھتلود 

یایند رد  اھیلیخ  دوب و  هداد  ناشن  دوخ  زا  ریذپانتسکـش  یهرھچ  کی  زور  نآ  ات  تسا و  یمالـسا  یاـھروشک  لد  رد  یناطرـس  یهدـغ  هک  یتسینویھـص  میژر  تسین - 

رب یپایپ  یاھهبرض  دش ، عورش  ینیطسلف  یاھهضافتنا  دروخ ؛ یلیس  ناملـسم  ناناوج  تسد  زا  تسا ، ریذپانتسکـش  یتسینویھـص  میژر  هک  دندوب  هدرک  رواب  مالـسا 

رد هچ  هزور و  هس  یـس و  گنج  رد  هچ  نانبل ، زا  لبق  لاـس  هن  ینیـشنبقع  تسکـش و  رد  هچ  یـصقا ، یهضاـفتنا  رد  هچ  لوا ، یهضاـفتنا  رد  هچ  دـش ؛ دراو  بصاـغ  میژر 

بالقنا هک  یزور  نآ  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـش . دراو  یتسینویھـص  میژر  رب  هک  دوب  یتابرـض  اھنیا  یهمھ  هزغ ؛ مولظم  مدرم  اب  یهزور  ود  تسیب و  گنج  رد  هتـشذگ  لاس 

نیا دمآیم . باسح  هب  ریذپانتسکش  میژر  کی  برع ، یاھتلم  صوصخب  ناملسم ، یاھتلم  ناملـسم و  یاھتلود  رظن  زا  یتسینویھـص  میژر  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا 

داجیا رکف  هب  ایـسآ -  قرـش  ات  اقیرفآ  زا  ناملـسم -  یاھتلم  درپسب . یـشومارف  تسد  هب  دراذگب و  رانک  ار  تارف  ات  لین  زا  راعـش  اتلاجع  یتسینویھـص  میژر  هک  دش  بجوم 

. دنداتفا ناشروشک  رب  مالسا  تیمکاح  رکف  هب  اما  ام ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  لومرف  نامھ  اب  اموزل  هن  نوگانوگ ؛ یاھلومرف  اب  دنداتفا  یمالـسا  تموکح  یمالـسا و  ماظن 

. یمالسا یاھتکرح  زا  تسھ  ناشراظتنا  رد  یشخبدیون  یهدنیآ  مھ  یضعب  دندش ؛ مھ  قفوم  اھروشک  زا  یضعب 

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

راوگرزب ماما  یهتشارفارب  تماق  یتقو  دمآ ، دوجو  هب  بالقنا  نیا  یتقو  دوش ، هل  دوش ، درخ  یمالسا  تیوھ  هک  دوب  هدش  ششوک  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  ینآ  زا  دعب 

. دناهدرک ادیپ  یتلاصا  کی  یتیصخش ، کی  یتیوھ ، کی  هک  دندرک  ساسحا  همھ  دش ، رادیدپ  ملاع  ناملسم  مدرم  رظنم  رد  ام 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنامرآ نیا  زا  یرایـسب  اما  دنکب ؛ تکرح  بوخ  دناوتیم  دـیاشگب ، رپ  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تلم  نیا  یتقو  میدـید  دـش و  هدـید  شزراب  یاھهنومن  سدـقم  عافد  یهرود  رد 

لالقتسا لماش  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  لالقتسا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  قالخا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  تلادع  تمـس  هب  مینک : تکرح  دیاب  ام  تسام ؛ رـس  یالاب  زونھ 

. میورب دیاب  نامدوخ  یناریا  یمالسا - تیوھ  یقیقح  یبایزاب  تمس  هب  میورب ، دیاب  تسا -  رتراوشد  رتقیمع و  همھ  زا  هک  یگنھرف 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٣ یهیملع  یهزوح  یناریاریغ  بالط  رادید  رد  تانایب 

مالسا میلاعت  اب  دننک ، یمالسا  تیصخش  ساسحا  دننک ، تیوھ  ساسحا  اھناملسم  ات  تسا ، یمالسا  یالاو  فراعم  دیلوتزاب  یهلئسم  یمالـسا ، یروھمج  یهلئـسم 

تناک یتلا  لالغالا  مھرـصا و  مھنع  عضی  و   » میداتـسرف ار  ربمغیپ  دـیامرفیم : لاعتم  دـنوادخ  هک  تسیچ  شیانعم  نیا  دـننادب  دـنوش ؛ انـشآ  تسا ، تیرـشب  شخبتاـجن  هک 

یاھتدم تلفغ ، رثا  رب  یمالـسا  تما  تسیچ ؟ دیاشگب ، ار  اھنیا  دھاوخیم  مالـسا  تسا و  هتـسب  اھناسنا  یاپ  هب  دولآکرـش  طیحم  رد  هک  یئاھریجنز  اھلغ و  نیا  مھیلع ؛»

یمالـسا میلاـعت  تکرب  هب  اـھنیا  دـشاب ؛ ردـتقم  دـشاب ، زیزع  دـشاب ، ملاـع  دـشاب ، هتفرـشیپ  دـشاب ، دازآ  دـناوتیم  یمالـسا  تما  دوـب . هدرب  داـی  زا  ار  قیاـقح  نیا  ینـالوط 

لفاغ ناشدوخ  تیوھ  زا  ار  اھنآ  دـنربب ؛ اھناملـسم  دای  زا  ار  میھافم  نیا  دـندرک  یعـس  لاس  تسیود  لوط  رد  یرامعتـسا  یاھهاگتـسد  رابکتـسا و  تسا . یندـمآتسدهب 

. دروآ یمالسا  تما  دای  هب  ار  اھنیا  بالقنا  دننک . لواطت  دننک و  زارد  اھنآ  یموب  گنھرف  هب  اھنآ ، یداصتقا  طیحم  هب  اھنآ ، یسایس  طیحم  هب  ار  زواجت  تسد  دنناوتب  ات  دننک 

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

. یقالخا یاھشزرا  یناریا و  یمالسا - تیوھ  گنھرف و  ظفح  - 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یزاسرھش  » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

قوقح یتـینما ، یداـصتقا ، یعاـمتجا ، یگنھرف ، تاـظحالم  تیاـعر  اـب  یمالـسا و  - یناریا تیوھ  رب  دـیکات  اـب  یدومع  یقفا و  شرتـسگ  رد  اھرھـش  یدـبلاک  داـعبا  نییعت 

. یمیلقا یطیحم و  تسیز  تامازلا  ییانبریز و  تاناکما  یگیاسمھ و 

یمالسا  / ١٣٨٩/١٢/٠١ تدحو  سنارفنک  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

زا دـیریگب ، مالـسا  یاـیند  قرـش  زا  هدز . اـھتلم  یمدرم  یمالـسا و  تیوھ  هب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  نیرتـشیب و  هشیمھ  مالـسا ، یاـیند  رد  نیرمعتـسم  نیربکتـسم و  روضح 

هدرک . فیعضت  ار  ناشیاھهدارا  هتفرگ ، ار  اھنآ  نوخ  هدرک ، فیعض  ار  اھتلم  هک  تسا  هدوب  نارمعتسم  روضح  اج  همھ  اقیرفآ ؛ هب  دیسرب  ات  دنھ ، یزلام و  یزنودنا و 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لماک یـساسا  نوناق  کی  اب  ار  یماظن  کی  تسناوت  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  قفوم  لیکـشت  اب  دعب  دوخ ، شیادیپ  اب  الوا  دش ؛ وگلا  اھناملـسم  یارب  یمالـسا  بالقنا 

هچرھ تیوقت  ماکحتـسا و  دعب  و  دننزب ، هبرـض  وا  هب  دنناوتن  هک  لاس  ود  یـس و  لوط  رد  ماظن  نیا  یراگدنام  دـعب  و  دـشخبب ، ققحت  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  نآ  دـنک و  هئارا 

دعب و  تسین -  شیپ  لاس  یـس  شیپ و  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  اـب  یهسیاـقم  لـباق  هشیر ، قمع و  ظاـحل  زا  زورما  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  ماـظن -  نیا  رتشیب 

تکرح ون ، راکفا  ندـمآ  دـیدپ  راکفا ، ندـش  هتخپ  نوگانوگ ، یعامتجا  یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یرواـنف و  تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هک  ماـظن ، نیا  رد  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 13 
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اھنیا تسا . هدروآرد  ایند  دودعم  روشک  دنچ  یهجرد  هب  ار  روشک  یدراوم  رد  تسا ، هدـش  روشک  نیا  رد  هک  یئاھنارمع  تسا . نوگانوگ  یاھتیلاعف  روشک و  رد  یملع  میظع 

تسرد ماظن  دمآ ، بالقنا  نیا  دننکیم . هدھاشم  دننیبیم ، ار  اھنیا  تسا ؛ یسوسحم  یاھزیچ  ناملـسم  یاھتلم  یارب  اھنیا  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یثداوح  همھ 

تیوھ نامتفگ  نآ ، هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ینامتفگ  کی  یزاسوگلا  نیا  وگلا . دوشیم  نیا  دش ؛ رتهتفرـشیپ  مھ  زورهبزور  دـش ، رتیوق  زورهبزور  دـنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ،

یهبلاطم یمالسا و  تزع  ساسحا  تسین ؛ لبق  لاس  یس  اب  یهسیاقم  لباق  یمالـسا ، تیوھ  ساسحا  ایند ، یاھتلم  نیب  رد  زورما  تسا . یمالـسا  تزع  یمالـسا و 

. تسا هداتفا  قافتا  نیا ، تسین . هتشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  زورما  تزع ، نیا 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب یهسیاقم  لباق  زورما  تزع ، نیا  یهبلاطم  یمالسا و  تزع  ساسحا  تسین ؛ لبق  لاس  یس  اب  یهسیاقم  لباق  یمالـسا ، تیوھ  ساسحا  ایند ، یاھتلم  نیب  رد  زورما 

. تسا هداتفا  قافتا  نیا ، تسین . هتشذگ 

هدعو لاعتم  یادخ  دندوب . راک  سار  رد  یئاھاج  کی  رد  یاهتسباو  دساف  نیدبتسم  دروخیم . تسکـش  لباقم  یهھبج  فلاخم و  یهھبج  هک  تسا  نیا  شجئاتن  اعبط  بخ ،

تلذ لاعتم  یادخ  رکم ، نیمھ  رطاخ  هب  هکلب  درادن ، اھنآ  یارب  یاهدیاف  ناشرکم  ( ١ «.) نورکمی اوناک  امب  دیدش  باذع  دنع هللا و  راغص  اومرجا  نیذلا  بیـصیس  : » تسا هدرک 

. تسام مشچ  یولج  نیا  تسا ، هدش  نیا  تسا ، هداتفا  قافتا  نیا  دنکیم . لیمحت  اھنیا  رب  ار  ینیشنکاخ  و 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  ار  ینامتفگ  کی  یزاسوگلا  نیا  وگلا . دوشیم  نیا  دـش ؛ رتهتفرـشیپ  مھ  زورهبزور  دـش ، رتیوق  زورهبزور  دـنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ، تسرد  ماـظن  دـمآ ، بـالقنا  نیا 

. تسین لبق  لاس  یس  اب  یهسیاقم  لباق  یمالسا ، تیوھ  ساسحا  ایند ، یاھتلم  نیب  رد  زورما  تسا . یمالسا  تزع  یمالسا و  تیوھ  نامتفگ  نآ ، هک  دروآیم 

یگنھرف  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تسا دیاقع  شا  یقادـصم  یاھـصخاش  دراد . یقادـصم  یاھـصخاش  گنھرف ، نیا  اعبط  دـنکیم . نیعم  ار  تلم  کی  یونعم  یهلکاش  تیوھ و  هک  تسا  گنھرف  تقیقح  رد 

نیا یور  زا  تسا . یوـنعم  تیوـھ  نآ  یاھـصخاش  اـھنیا  تسا ؛ یلم  لاـصخ  تاـیقلخ و  تسا ، یدرف  یاـھراتفر  تـسا ، یعاـمتجا  یاـھراتفر  تـسا ، بادآ  تـسا ، قـالخا 

. تسا مادک  تلم  نیا  تیصخش  تسیچ ، شایونعم  یهلکاش  تسیچ ، شتیوھ  تلم  نیا  هک  تخانش  درک و  فشک  ناوتیم  اھصخاش 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک دننادیم  اھتلم  زورما  دندوبن . فقاو  ناشدوخ  یاھیئاناوت  هب  دح  نیا  ات  مھ  اھتلم  دوخ  نونکات  ناملـسم . یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یارب  تسا  یگرزب  ناحتما  زور 

هطلس و یاھیروتارپما  نارادمدرس  ملاع و  نارگهطلس  هتبلا  تسا . یگرزب  تمعن  دوخ ، زا  اھتلم  تخانش  نیا  دشاب . زاسراک  دناوتیم  ردقچ  اھنآ  یهدارا  دنراد و  یتردق  هچ 

. دنشکیم هشقن  مھ  اھنآ  دننامیمن ، راکیب  اذل  تسا ؛ ربخ  هچ  مالسا  یایند  رد  دناهدیمھف  مھ  تردق 

مالسا و هب  نامیا  زا  یشان  دراد ، دوجو  هوکـش  تمظع و  ورین و  زا  ام  نورد  رد  هچنآ  دندرگرب . ناشدوخ  یمالـسا  لیـصا و  تیوھ  هب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزور  زورما 

، نامدوخ لد  رد  رتشیب  هچرھ  یتسیاب  ار  نیا  دیآیمن ؛ قئاف  نآ  رب  یتردق  چـیھ  هک  یتردـق  نآ  تسا  نیا  تسا ؛ لاعتم  یادـخ  هب  لاکتا  یھلا و  نابیتشپ  تردـق  هب  داقتعا 

. میشخبب یلجت  نامدوخ  لمع  رد 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی امـش  رھـش  رد  هک  نیا  هوکـشاب . نارود  سدـقم و  عافد  نارود  نآ  تارطاخ  ظفح  زا  تسا  ترابع  دراد ، دایز  ریثاـت  یلم  تیوھ  زرم  نیمھ  ظـفح  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

هک نیا  دینک . ظفح  ناتدوخ  یارب  دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریسا  ار  نمشد  زابرس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب 

نارود تارطاخ  ظفح  برغنالیگ  یارب  هتبلا  دینک . ظفح  دیراد و  هگن  ناتدوخ  یارب  ار  نیا  دتسیاب ، نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  طئارـش  نیرتتخـس  رد  تسا  هتـسناوت  رھـش  نیا 

روضح یزرابم  عفادم و  نانز  نادرم و  مھ  قطانم  نآ  رد  تسا . مزال  برغ  دابآمالسا  مدرم  یارب  نیریش ، رـصق  مدرم  یارب  تارطاخ ، نیا  ظفح  انیع  تسا ؛ مزال  سدقم  عافد 

، گرزب نادنمشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالسا  تیوھ  ظفح  نیا  دنداتسیا . نمشد  لباقم  رد  دوجو  یهمھ  اب  دندرک و  شالت  دنتشاد ،

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم 

هب ار  ناریا  نامرھق  زرابم و  تلم  یمالـسا  تیوھ  هکنیا  یارب  دننک ؛ راکنا  ار  تیوھ  نیا  هکنیا  یارب  دندش ، عمج  دندش ، یکی  مھ  اب  همھ  رابکتـسا  یایند  زورما  دینیبب  امش 

رد اـپورا ، رد  اـکیرمآ ، رد  نیربکتـسم  دـنیبب  دـشاب ، هتـشاد  مـشچ  لـباقم  رد  ار  یللملانـیب  یاـھیزاب  یللملانـیب و  یاھتــسایس  یهـصرع  زورما  سک  رھ  دـنناشکب . اوزنا 

ینیـشنبقع هب  راداو  ار  ناریا  تلم  دـنناوتب  دـیاش  دـنناردیم ، هقی  دنـشکیم ، ار  ناشدوخ  دـنراد  ناریا  تلم  تمواقم  نتـسکش  مھ  رد  یارب  اھنآ ، هب  یهتـسباو  یاھروشک 

. تسا مھم  دنمشزرا و  ردقچ  بالقنا  یاھشزرا  اھنامرآ و  رس  رب  مدرم  یمومع  یگداتسیا  نیا  هک  دمھفیم  دننک ،

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

کی امـش  رھـش  رد  هک  نیا  هوکـشاب . نارود  سدـقم و  عافد  نارود  نآ  تارطاخ  ظفح  زا  تسا  ترابع  دراد ، دایز  ریثاـت  یلم  تیوھ  زرم  نیمھ  ظـفح  رد  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

نیا دینک ... ظفح  ناتدوخ  یارب  دیراد و  هگن  ار  نیا  دشکب ، نوخ  کاخ و  هب  ار  مجاھم  یورین  دنک و  ریـسا  ار  نمـشد  زابرـس  دناوتیم  عافد  ماقم  رد  عاجـش  ناملـسم و  یوناب 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم  گرزب ، نادنمـشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالـسا  تیوھ  ظفح 

هب ار  ناریا  نامرھق  زرابم و  تلم  یمالـسا  تیوھ  هکنیا  یارب  دننک ؛ راکنا  ار  تیوھ  نیا  هکنیا  یارب  دندش ، عمج  دندش ، یکی  مھ  اب  همھ  رابکتـسا  یایند  زورما  دینیبب  امش 

دنناشکب . اوزنا 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

. دننک تیلوئسم  ساسحا  دیاب  هتسجرب  یاھتیصخش  گرزب ، نادھاجم  گرزب ، نادنمشناد  گرزب ، نادرم  نآ ، یارب  هک  دراد  تیمھا  ردقنآ  ناریا  تلم  یمالسا  تیوھ  ظفح 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

، یمالـسا بالقنا  تکرب  هب  ام ، تلم  ام و  مدرم  یمالـسا  یناریا -  تیوھ  یمان . رھ  ریز  تسا ، یناسنا  یهعومجم  کی  ای  تلم  کی  یعمج  تیوھ  ظفح  تسا ، مھم  هچنآ 

یھاگآ و اب  هارمھ  یناملسم  هب  ار  ناریا  تلم  ایند  زورما  تسا . هداتفااج  تیعقاو  کی  ماظن ، یساسا  لئاسم  رد  مدرم  تکارش  تلاخد و  هنحـص و  رد  مدرم  روضح  تکرب  هب 

تلم تسا ، هدش  زاغآ  مالسا  یایند  رد  یمالسا  یاھتکرح  هک  زورما  صوصخب  تسین . یمک  زیچ  نیا  دسانـشیم ؛ فلتخم  یاھنادیم  رد  تفرـشیپ  یماگـشیپ و  تریـصب و 

. دنک افیا  شقن  دناوتیم  ناریا 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تیعقاو کی  ماظن ، یساسا  لئاسم  رد  مدرم  تکارش  تلاخد و  هنحص و  رد  مدرم  روضح  تکرب  هب  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  ام ، تلم  ام و  مدرم  یمالـسا  یناریا -  تیوھ 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 14 
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تسین . یمک  زیچ  نیا  دسانشیم ؛ فلتخم  یاھنادیم  رد  تفرشیپ  یماگشیپ و  تریصب و  یھاگآ و  اب  هارمھ  ىناملسم  هب  ار  ناریا  تلم  ایند  زورما  تسا . هداتفااج 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ات درب  دنھاوخ  راک  هب  ار  دوخ  شـشوک  یهمھ  نانآ  تسا . اھروشک  نیا  رد  یـسایس  دـیدج  ماظن  تخاس  رد  رابکتـسا  رفک و  یهھبج  یراذـگریثات  تلاخد و  رطخ ، نیرتمھم 

شالت دـیاب  دناهتـسبلد ، دوخ  روشک  تفرـشیپ  تمارک و  تزع و  هب  هک  نانآ  یهمھ  اـھروشک و  نیا  رد  نازوسلد  یهمھ  دـباین . یمدرم  یمالـسا و  تیوھ  دـیدج ، یاـھماظن 

نتخانـش تیمـسر  هب  یلم و  داحتا  تسا . هتـسجرب  نایم ، نیا  رد  اھیـساسا  نوناق  شقن  دوش . نیمات  لامک  مامت و  هب  نیون ، ماـظن  ندوب  یمدرم  تیمالـسا و  اـت  دـننک 

. تسا هدنیآ  یاھیزوریپ  طرش  یداژن ، یاهلیبق و  یبھذم ، یاھیناسرگد 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هقطنم نیا  لک  رد  زورما  درکیم ، یراـج  ناـبز  رب  ناریا  تلم  زورید  اـت  هک  یئاھراعـش  دـینیبیم  امـش  هدـش . راکـشآ  یمالـسا  یروھمج  تکرح  تیناـقح  زورما  هناتخبـشوخ 

ناریا تلم  رانک  رد  هاوخیقرت  یاھورین  وزج  ناشمدرم  تمھ  هب  زورما  دندوب ، رابکتـسا  یهھبج  ریقح  یاھماظنهدایپ  ناورهلابند و  وزج  هک  یئاھروشک  تسا . هدش  ریگهمھ 

هھد هس  لوط  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسامـش ؛ تفرـشیپ  نیا  دنھدیم ؛ ار  اھراعـش  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  اھفدـھ  نامھ  دـنراد ؛ رارق 

میئوگب هک  تسین  مھ  یقطنم  اـما  تسین ؛ یقطنم  فرح  نیا  میدروآ ؛ دوـجو  هب  اـم  ار  اـھتکرح  نیا  میئوـگیمن  اـم  دـنک . ادـیپ  یناـماگمھ  یناـھارمھ ، ینارواـی ، دوـخ  یارب 

الماک مھ  نیا  تسین ، یقطنم  مھ  نیا  هتـشادن ؛ نارگید  یرادـیب  رد  یریثات  هدرک ، داجیا  هھد  هس  نیا  لوط  رد  یرادـیب  نیا  هک  یمیظع  یوھایھ  نیا  اـب  تلم  کـی  یرادـیب 

نارگلیلحت یاھلیلحت  رد  اـھزور  نیمھ  دوب . یمالـسا  تکرح  یرادـیب و  رداـم  اـجنیا  دـنیوگیم  تسا ؛ نیمھ  شاهمھ  اھریـسفت  اـھلیلحت و  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا . ملـسم 

. دھدیم ناشن  ار  ام  تکرح  تیناقح  نیا ، دوشیم . هیکت  انعم  نیمھ  یور  دوشیم ، سکعنم  یربخ  نوگانوگ  یاھتیاس  اھهناسر و  تاعوبطم و  رد  هک  یجراخ 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  یقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، یعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  ىقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، ىعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  ىقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، ىعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

دنوشیم . تریح  ینادرگرس و  راچد  دنھدیم ؛ تسد  زا  ار  ناشدوخ  تیوھ  دنوشیم ؛ کوپ  ادخ ، زا  تیونعم و  زا  نید و  زا  عاطقنا  رثا  رب  اھتلم 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩١/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. داد تیوھ  یمالسا  تما  هب  هکلب  داد ، تیوھ  ام  مدرم  ام و  تلم  هب  بالقنا ] ]

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تسامش و هب  قلعتم  تسامـش ، یهناخ  اجنیا  یمالـسا ؛ یاھروشک  رـسارس  یهبخن  ناوناب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارھاوخ  امـش  یهمھ  هب  منکیم  ضرع  دماشوخ  الوا 

. دیامرف کرابم  مالسا  تما  یارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ  میراودیما 

یرادـیب یارب  سـالجا  کـی  تیمھا  زا  شیب  دراد  یتیمھا  مالـسا ، یاـیند  برغ  قرـش و  زا  هبخن  ناوناـب  عاـمتجا  تسا . تیمھا  زئاـح  رایـسب  نم  رظن  هب  امـش  عاـمتجا  نیا 

نیا و  تسا . هدـش  مھارف  سالجا  نیا  رد  مالـسا ، یایند  یهبخن  ناوناـب  یارب  رگیدـکی  ندرک  ادـیپ  رگیدـکی ، ییاسانـش  تصرف  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تیمھا  نیا  یمالـسا .

عماوج رب  ار  یبرغ  یگدنز  بولسا  ار و  یبرغ  گنھرف  دنکیم  یعس  یساملپید ، حالـس و  روز و  لوپ و  یهناوتـشپ  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  لاس  دص  تسا . مھم  رایـسب 

: تسا هتفر  راک  هب  تردق  یراذگرثا و  لماوع  مامت  دننک . هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدش  شالت  لاس  دـص  دـنک . لیمحت  نانز  نایم  رد  یمالـسا 

تیوھ زا  ار  ناملسم  نز  هکنیا  یارب  دناهدرک  مادختـسا  ار  اھنیا  یهمھ  ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  یهدافتـسا  یدام ، نوگانوگ  یاھهدنبیرف  هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ،

یرادیب هب  یمالسا و  تما  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینادرگرب ، ناملسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دینک  شالت  یمالـسا  یهبخن  یوناب  امـش  رگا  زورما  دننک . رود  دوخ  یمالـسا 

نیا دینکن و  افتکا  ندرک  وگتفگ  زور  دنچ  رگیدکی و  رود  نتـسشن  هب  دشاب . هار  نیا  رد  یرثوم  دنلب و  ماگ  دـناوتیم  عامتجا  نیا  دـیدرک . یمالـسا  تمارک  تزع و  هب  یمالـسا و 

، ناوناب نایم  رد  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  نانز ، یرادیب  دراذگب . رثا  دناوتیم  دراذـگب و  رثا  مالـسا  یایند  رب  هک  دـیھدب  رارق  راگدـنام  گرزب و  تکرح  کی  یهمدـقم  ار  رادـید 

. تسا فعاضم  ریثات  کی  یمالسا  تزع  یمالسا و  یرادیب  یور  رب  شریثات  نز ، یهعماج  نایم  رد  تریصب  یھاگآ و 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاپ میداتـسیا  ام  نیطـسلف . تیامح  زا  دننک  فرـصنم  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دندرب  راک  هب  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  یرابکتـسا  یاھتـسایس  رابکتـسا و  یاھھاگتـسد 

قرف ینس و  هعیش و  زا  بھذم ، رھ  زا  دوخ  ناملسم  ناردارب  رانک  رد  یمالـسا  یروھمج  دننک ؛ گرزب  ار  یفئاط  یبھذم و  یهلئـسم  دندرک  یعـس  نیطـسلف . یهلئـسم 

رضاح تسا و  رضاح  اجنآ  یمالسا  یروھمج  تسا ، مولظم  زا  عافد  اج  رھ  تسا ، یمالسا  تیوھ  زا  عافد  اج  رھ  تسا ، یمالسا  تکرح  اج  رھ  داتسیا . یمالـسا  فلتخم 

رانک رد  یھلا ، قیفوت  هب  ام  تسناوت . دنھاوخن  دنیایب و  قئاف  یمالسا  یروھمج  رب  دنتسناوتن  نیربکتـسم  یـسایس  دساف  یهکبـش  مسینویھـص و  اکیرمآ و  دوب و  دھاوخ 

اکیرمآ و اب  یهھجاوم  رد  هک  یناسک  یهمھ  رانک  رد  میداتسیا ، نیرحب  مولظم  مدرم  رانک  رد  میداتسیا ، ناملسم  یهدرکبالقنا  یاھتلم  رانک  رد  میداتسیا ، نیطسلف  تلم 

. مینکیمن هظحالم  یتردق  چیھ  سک و  چیھ  زا  دروم  نیا  رد  مینکیم و  عافد  اھنآ  زا  میداتسیا و  ام  دنراد ، رارق  مسینویھص 

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاھهدنبیرف هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ، تسا : هتفر  راک  هب  تردق  یراذگرثا و  لماوع  مامت  دننک . هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدش  شالت  لاس  دـص 

رگا زورما  دـننک . رود  دوخ  یمالـسا  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  دـناهدرک  مادختـسا  ار  اھنیا  یهمھ  ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  یهدافتـسا  یداـم ، نوگاـنوگ 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 15 
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تمارک تزع و  هب  یمالـسا و  یرادـیب  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  تمدـخ  نیرتگرزب  دـینادرگرب ، ناملـسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دـینک  شـالت  یمالـسا  یهبخن  یوناـب  اـمش 

. دیدرک یمالسا 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

زا یددـعتم  یاھروشک  رد  هکلب  تلم ، کی  رد  هن  یرادـیب ، ساسحا  تیوھ ، ساـسحا  هکنیا  میتشادـن . یمالـسا  یاـھروشک  رد  ار  یتیعـضو  نینچ  ناـمخیرات ، لوط  رد  اـم 

کی نیا  تسا ؛ زورما  لام  نیا  میتشادن ؛ زگرھ  هتشذگ  رد  ام  ار  نیا  دشاب ، مالسا  هب  یکتم  تیوھ ، ساسحا  نیا  یرادیب ، ساسحا  نیا  دیایب و  دیدپ  یمالـسا  یاھروشک 

اھروشک دنتسھ و  ناملـسم  یاھتیرثکا  لماش  روشک  اھهد  دنھدیم ، لیکـشت  ار  ایند  تیعمج  زا  مین  درایلیم و  کی  اھناملـسم  نوچ  تسا . لوحت  یهناشن  تسا ، هناشن 

. تسایند دیدج  یهسدنھ  هشقن و  تخاس و  رد  لوحت  کی  یهدنھدناشن  تسین ؛ یداع  رما  کی  یرادیب  نیا  نیاربانب  دنراد ، رارق  یساسح  یاھاج  مھ 

شرورپ  / ١٣٩٢/٠٢/١٠ شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھتسایس  غالبا 

 ... روشک شرورپ  شزومآ و  ماظن  رد  لوحت  داجیا  یلک  یاھ  تسایس 

: هب هجوت  اب  یسرد  یشزومآ و  یزیر  همانرب  ماظن  رد  لوحت  داجیا  - ۴

اب یوتحم  قابطنا  روشک و  یاھزاین  اـب  بساـنتم  یمالـسا و  تیبرت  میلعت و  هفـسلف  رب  ینتبم  یلم  سرد  هماـنرب  نیودـت  تیبرت و  میلعت و  یاوتحم  نتخاـس  دـمآزور  - ١-۴

. یناریا - یمالسا تیوھ  گنھرف و  تیوقت  هب  مامتھا  یروانف و  یملع و  یاھتفرشیپ 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

یهمھ زا  هدمآ و  نادیم  هب  ناوت  یهمھ  اب  دـباتیمن ، رب  ار  ناناملـسم  تزع  یرادـیب و  هک  لباقم  یهھبج  دـنز . مقر  نانآ  تشونرـس  رد  ار  تمارک  تزع و  دـناسرب و  یزارفارس 

یاھروشک تیعـضو  هب  یھاگن  دریگیم . هرھب  نانآ  نتخاس  لوغـشم  دوخ  هب  ناناملـسم و  بوکرـس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاـھرازبا 

یخرب نادوس و  ات  سنوت  رصم و  یبیل و  زا  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  زین  و  سراف ، جیلخ  یاھروشک  نیطـسلف و  قارع و  هیروس و  ات  ناتـسناغفا  ناتـسکاپ و  زا  ایـسآ  برغ 

روھظ زیمآتواسق ؛ مسیرورت  جاور  یـسایس ؛ یاھیتابثیب  یبھذـم ؛ ینید و  روک  یاھتیبصع  یلخاد ؛ یاھگنج  دزاسیم . نشور  ار  یرایـسب  قیاـقح  رگید ، یاـھروشک 

، دنشکیم ار  نانز  ناکدوک و  هک  ینیحلسم  دنردیم ؛ نادند  اب  ار  نانآ  بلق  دنفاکشیم و  ار  اھناسنا  یهنیس  خیرات ، یشحو  ماوقا  یهویش  هب  هک  رگطارفا  یاھنایرج  اھھورگ و 

لوصحم همھ  همھ و  دنوشیم ؛ بکترم  نید  مچرپ  ریز  مان و  هب  ار  هدننکزئمشم  روآمرش و  تایانج  نیا  یدراوم  رد  یتح  و  دننکیم ، زواجت  سیماون  هب  دنربیم و  رـس  ار  نادرم 

عوقو ناکما  اھروشک  یلخاد  دعتسم  یاھهنیمز  رد  هک  تسا  هقطنم  رد  نانآ  تسدمھ  یتموکح  لماوع  ناگناگیب و  یتینما  یاھسیورس  یرابکتسا  یناطیـش و  یهشقن 

ار دوخ  یونعم  یدام و  یاھالخ  ناملـسم ، یاھروشک  هک  تشاد  راظتنا  ناوتیمن  یلاوحا  عاضوا و  نینچ  رد  انیقی  دـنکیم . خـلت  ار  نانآ  ماک  هایـس و  ار  اـھتلم  زور  دـباییم و 

ار یمالسا  یرادیب  دناوتیم  رابتنحم ، عاضوا  نیا  دنبای . تسد  تسا ، یبایتیوھ  یرادیب و  تاکرب  هک  یللملانیب  رادتقا  یملع و  تفرشیپ  هافر و  تینما و  هب  دننک و  میمرت 

یساسا لئاسم  دناشکب و  طاطحنا  اوزنا و  دوکر و  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  زارد ، یاھلاس  رگید ، راب  دزاس و  عیاض  ار  مالسا  یایند  رد  هدمآ  دیدپ  یحور  یاھیگدامآ  میقع و 

. دراپسب یشومارف  تسد  هب  ار  مسینویھص  اکیرمآ و  یزادناتسد  زا  ناملسم  یاھتلم  تاجن  نیطسلف و  تاجن  نوچمھ  نانآ  مھم  و 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناھدش  ورھبور  نآ  اـب  ناملـسم  یاـھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینوـنک ، نارود  کـشیب 

تفایرد . ناوتیم 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا هیلع  یبرع ، یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  یمالـسا  یرادـیب  میتفگ  ام  الاح  تسا ؛ اھتلم  یرادـیب  یناھج ، عاضوا  یناھج و  یاھتیعقاو  دروم  رد  یدـعب  یهتکن 

[ ار نآ   ] رھاـظ بسحهب  ـالاح  بخ ، دراد ؛ مالـسا  هب  طـبر  ـالماک  ارچ ، هک  دـش  مولعم  درادـن ؛ مالـسا  هب  یطبر  تسین ، یمالـسا  یرادـیب  نیا  هن ، هک  دـش  یریگهھبج  ریبعت 

هب دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یتقو  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یمالـسا  یهفیظو  ساسحا  یتقو  تسین . یندش  شوماخ  اما  دندرک  شوماخ 

دوجوهب مدرم  رد  هک  یحور  نآ  نکل  یرگید -  یهضراع  رھ  اب  ای  اتدوک ، اب  ای  دوشب -  رانکرب  ای  دوشب  بوکرس  یتلود  کی  مریگ  الاح  درب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دوشیمن  اھیناسآ  نیا 

ناـمھ رد  یقطاـنم و  ناـمھ  رد  زورما  تـسا . هـتفرن  مـھ  نـیب  زا  تـفر و  دـھاوخن  نـیب  زا  اـھیناسآ  نـیا  هـب  نـیا  یمالــسا ، تیوـھ  یباـیزابدوخ  یرواـبدوخ و  نآ  دــیآیم ،

زا یکی  مھ  نیا  دشاب . هتفر  نیب  زا  یرادیب  نیا  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ نایلغ  لاح  رد  یناشوج  گید  لثم  نانچمھ  دوب ، هدمآ  دوجوهب  یمالـسا  یرادیب  هک  ییاھروشک 

. هتفرگ جوا  یمالسا  تماقتسا  تسا ؛ ایند  یاھتیعقاو 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، اتدوک اب  ای  دوشب -  رانکرب  ای  دوشب  بوکرـس  یتلود  کی  مریگ  الاح  درب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دوشیمن  اھیناسآ  نیا  هب  دمآ ، دوجوھب  یتلم  کی  رد  یتقو  یمالـسا  تیوھ  ساسحا 

. تفر دھاوخن  نیب  زا  اھیناسآ  نیا  هب  نیا  یمالسا ، تیوھ  یبایزابدوخ  یروابدوخ و  نآ  دیآیم ، دوجوھب  مدرم  رد  هک  یحور  نآ  نکل  یرگید -  یھضراع  رھ  اب  ای 

١٣٩٣/٠٢/٣٠ /  « تیعمج  » یلک یاھتسایس  غالبا 

« تیعمج یلک  یاھتسایس  »

...

جراخ نایناریا  و  نانیشنزرم ؛ نایم  رد  هژیوب  ینیمزرـس  هنھپ  رد  یعامتجا  ییارگمھ  قافو و  اقترا  و  یبالقنا ) یمالـسا ، یناریا ،  ) یلم شخبتیوھ  یاھهفلوم  تیوقت  - ١٣

. روشک زا 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۶ ىاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ىرادیب اما  دندرک -  بوکرس  مھ  ىیاھاج  کی  و  دننک -  بوکرـس  ار  ىرادیب  نیا  هک  مالـسا  نانمـشد  ىوس  زا  دش  ىعـس  تسا ؛ هدمآ  دوجو  هب  ىمالـسا  ىرادیب  ام  رظن  هب 

، ملاع ىهطقن  رھ  رد  ناناملسم ، رد  زورما  ىمالسا  تیوھ  ساسحا  تسا ؛ هدش  هتشارفارب  تسا ، هدش  دنلب  مالـسا  هب  زازتعا  مچرپ  تسین . ىندش  بوکرـس  ىمالـسا 

ناریا تلم  داد . دھاوخ  ماجنا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هداد  ماجنا  هک  تسا  هتـشاد  ىگرزب  ىاھتیلوئـسم  هنیمز  نیا  رد  ناریا  تلم  دش . دھاوخ  دنمورین  تسا و  هدش  دنمورین 

ىھلا ىهدعو  هب  دـیما  ساسحا  اب  نمـشد ، زا  ندیـسرتن  نمـشد و  لباقم  رد  ىریلد  ساسحا  اب  دوخ ، نایم  رد  ىنورد  داحتا  اب  تثعب ، مایپ  هب  داقتعا  اب  نآرق ، هب  داقتعا  اب 

. دوریم شیپ  هب  دنمشزرا ، ىاھهریخذ  نیا  اب  و  مکمادقا ؛ تبثی  مکرصنی و  اورصنت هللا  نا  دومرف : تسا و  ىھلا  حیرص  ىهدعو  هک  ترصن ،

. میوریم شیپ  مینکیم و  حتف  هللااشنا  میشاب ، هتـشاد  تسا  مزال  ىتلادعىب  لھج و  ملظ و  اب  ىهزرابم  ىهمادا  ىارب  هک  ار  ىیاھرگنـس  ىرگید ، زا  سپ  ىکی  ام  هللادمحب 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 16 
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رـس تشپ  میتشاذـگ و  رـس  تشپ  ىرگید  زا  سپ  ىکی  ار  تالکـشم  میتـفر ، شیپ  مدـق  هب  مدـق  تسا ؛ هدوب  رادروـخرب  ىھلا  کـمک  ىھلا و  قـیفوت  زا  ناریا  تلم  هللادـمحب 

. ىھلا ىهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ ؛ میھاوخ 

نارعاش  / ٢١/١٣٩٣/٠۴ رادید  رد  تانایب 

ىلم و تیوھ  ندرک  نکهشیر  ىهدروخدـنگوس  هک  دراد  دوجو  ىاهھبج  کی  هکنیا  دـننکیمن . کرد  دـننیبىمن ، الـصا  ار  مجاھت  لصا  هک  تسا  نیا  ناـشراک  لاکـشا  اھىـضعب 

هدوسآ درچیم ؛ هدوسآ  هچ  هک  رگن  ار  هلگ  نیو  تفگ : دنمھفیمن ؛ دراد ، دوجو  رھاوظ  اھهناشن ، مئالع ، همھنیا  دننکیمن ؛ کرد  الـصا  ار  تسا ، ام  تلم  ىگنھرف  ىمالـسا و 

دوجو وا  رد  ساسحا  نیا  درد ، نیا  هغدـغد ، نیا  ىتقو  نیبزیت ، هاگن  نآ  رطاخهب  رنھ و  حور  رطاخهب  رعاـش  تسا . اـجنیا  ناـشراک  لاکـشا  دنتـسین ؛ تفتلم  الـصا  دـنرچیم و 

. تسا مھم  ىاھراک  ىهلمج  زا  نیا  هک  دیآىم  رب  مجاھت  نیا  اب  ىهلباقم  ددصرد  دنکیم و  ساسحا  اعبط  ار  مجاھت  نیا  دراد ،

رھشون  / ٠٧/٠٨/١٣٩۴ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

شناد تسا ، مزال  یراکادف  تسا ، مزال  تعاجـش  نآ  رد  هک  تسا  یاهصرع  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  یهصرع  تمظع ، یهصرع  فرـش ، یهصرع  هک  دینادب  زیزع ! یاھناوج 

نارگید زا  شیب  یتھج  زا  حلـسم  یاھورین  رد  ام  زیزع  یاھناوج  امـش  اما  دنفرح ، نیا  بطاخم  اھناوج  یهمھ  دـینک ؛ هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا ؛ مزال  قیمع  نامیا  تسا ، مزال 

. دینک هدامآ  ار  ناتدوخ  دیاب  دیتسھ ؛ باطخ  دروم 

رھشون  / ٠٧/٠٨/١٣٩۴ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

مزال قیمع  نامیا  تسا ، مزال  شناد  تسا ، مزال  یراکادـف  تسا ، مزال  تعاجـش  نآ  رد  هک  تسا  یاهصرع  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  یهصرع  هک ... دـینادب  زیزع ! یاـھناوج 

دیاب دـیتسھ ؛ باطخ  دروم  نارگید  زا  شیب  یتھج  زا  حلـسم  یاھورین  رد  ام  زیزع  یاھناوج  امـش  اما  دـنفرح ، نیا  بطاـخم  اـھناوج  یهمھ  دـینک ؛ هداـمآ  ار  ناـتدوخ  تسا ؛

. دینک هدامآ  ار  ناتدوخ 

نازومآشناد  / ٠٢/٠١/١٣٩۵ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تیوھ نآ  یتسیاب  هاگشناد  رد  روضح  هاگشناد ، دیوریم  امش  ادرف  دینامب . مدقتباث  مھ  دیزاسب ، هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  ناتدوخ  مھ  تسا . امش  لام  ادرف  اھناوج ؛ امش 

رگید روج  کی  هاگشناد  دنتفر  یتقو  دنتـسھ ، روج  کی  هاگـشناد  هب  نتفر  زا  لبق  ات  دنایروجنیا ؛ اھیـضعب  دنک . فیعـضت  هکنیا  هن  دنک ، تیوقت  امـش  رد  ار  یبالقنا  ینید و 

قلعتم تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هاگشناد  تسا ؛ مالسا  هب  قلعتم  مھ  هاگشناد  تسا ؛ یمالـسا  هاگـشناد  مھ ، هاگـشناد  دنک . ادیپ  تیوقت  تیوھ  نیا  دیاب  هن ، دنوشیم !

. تسا مھم  یلیخ  مدق  تابث  نیا  دینک . ادیپ  مدق  تابث  دنک ؛ ادیپ  موادت  تیوھ ] نیا  . ] تسا یبالقنا  تلم  نیمھ  هب 

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

. تسا یکاش  تدشب  نآ  زا  نمشد  هک  تسا  یزیچنآ  نیا  ناریا ؛ تلم  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  یمالسا  یبالقنا و  تیوھ  ظفح 

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

. دنکیم ظفح  ار  ام  نطاب  ار ، ام  تیوھ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسا ، سفن  اب  داھج  تسا ، رتتخس  همھ  زا  هک  ربکا  داھج 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دنکب راختفا  نآ  هب  دنکب و  یمالسا  یناریا  تیوھ  ساسحا  دیاب  ام  یوجشناد 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی ادخ . هب  نامیا  توغاط و  هب  رفک  تسا ؛ لصا  کی  نیا  تسا ، یتفرعم  کی  نیا  اھل ؛ ماصفناال  ٰیقثولا  هورعلاب  کسمتسا  دقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  دومرف :

وا هب  دیاب  تسا ، ذوفن هللا  یهقطنم  تمسق  کی  دیزرو ؛ رفک  نآ  هب  دیاب  تسا ، توغاط  ذوفن  یهقطنم  تمسق  کی  تمسق : ود  هب  مینکیم  میسقت  ار  دوجو  ملاع  یهمھ  ام 

نیا میگنجب ؛ تسا  رفک  تیوھ  رد  هک  یـسک  رھ  اـب  یتسیاـب  مئاد  اـم  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  رفک . تیوھ  لـباقم  رد  یناـمیا  تیوھ  درک ؛ رواـب  ار  وا  دـیاب  دروآ ، ناـمیا 

تیوھ یدنبزرم  ینامیا و  تیوھ  لالقتـسا  شیانعم  نیا  تسین ؛ مھ  تامولعم  لدابت  مدع ]  ] شیانعم نیا  تسین ؛ مھ  طابترا  مدـع  شیانعم  نیا  تسین ؛ هلتاقم  شیانعم 

. دنک تکرح  تفرشیپ  هب  ور  دنک ، لیمکت  دراد ، هگن  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  رفک ، تیوھ  توغاط و  تیوھ  لباقم  رد  دناوتب  ناسنا ]  ] ات تسا  ینامیا 

اھیراتفرگ تسا ؛ وا  رب  یبرغ  تسایـس  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  داـصتقا  طلـست  رد  تسا ، وا  رب  یبرغ  گـنھرف  طلـست  رد  تسیچ ؟ رد  یمالـسا  تما  یراـتفرگ  زورما 

دیاش دـنریگیم ، مھ  هزور  دـنناوخیم ، مھ  زامن  دنناملـسم ، مدرم  هلب ، درادـن ؛ دوجو  یمالـسا  تیوھ  مان  هب  یزیچ  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسا . اـھنیا 

. درادن دوجو  توغاط  تقیقح  رفک و  تقیقح  لباقم  رد  یهتفرگ  رارق  یتقیقح  کی  یتیـصخش ، کی  ینعی  درادن ؛ یمالـسا  تیوھ  هعماج ، یهعومجم  اما  دنھدیم  مھ  تاکز 

تلاخد ناشیعامتجا  طباور  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشداصتقا  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشیاھرواب  رد  دننکیم ، تلاخد  اھنیا  گنھرف  رد  دننکیم ؛ تلاخد  اھنآ  دینیبیم  امـش  اذـل 

دوجو هب  اوعد  درادـن ، دوجو  یدـحاو  تیوھ  یمالـسا  تما  یمالـسا و  عمتجم  نورد  نوـچ  هک  دوـشیم  نیا  هجیتـن  تقونآ  دـنریگیم . تشم  رد  ار  ناشیاھتـسایس  دـننکیم ،

تیوھ نیا  ندرک  دوبان  ندرک و  لحمـضم  ددصرد  رفک  یایند  زورما  دوشیم . یروج ] ] نیا دیآیم ؛ دوجو  هب  مھافت  مدع  دیآیم ، دوجو  هب  رفانت  دیآیم ، دوجو  هب  گنج  دـیآیم ،

دقف اـب  نموـی  توغاـطلاب و  رفکی  نمف  تسا ؛ یمالـسا  لـصا  کـی  نیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  هدـنام ، یقاـب  اـیند  زا  یاهطقن  رھ  رد  تیوـھ  نیا  زا  هـچرھ  تـسا ؛

کی تروصهب  ار  نآ  مینک ، لابند  ار  نآ  میمھفب ، تسرد  ام  هچنانچرگا  ار  تقیقح  نیا  تسا . تقیقح  کی  نیا  میلع ؛ عیمـس  اھل و هللا  ماصفناال  ٰیقثولا  هورعلاـب  کسمتـسا 

رد لیبقنیازا  قیاقح  اھدص  هک  تقیقح ، کی  نیمھ  دینیبب  امش  دتفایم ! قافتا  یلوحت  هچ  دینیبب  امـش  میروایبرد ، یمالـسا  تما  یمالـسا و  یهعماج  رد  یمومع  مھف 

هچ دـینیبب  میھدـب ، شرتـسگ  مینک و  رواـب  میمھفب و  تسرد  ار  تفرعم  کـی  نیمھ  ار ، رما  کـی  نیمھ  رگا  دروآیم ! دوجو  هب  مالـسا  یاـیند  رد  یلوحت  هچ  دراد ، دوجو  نآرق 

! دتفایم یقافتا 

قیرزت ار  یرگیلاباال  دـنکیم ، قیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمـشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نیا  زا  نآرق . زا  میرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق 

لباقم رد  مسینویھص ، لباقم  رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دینک  هاگن  دنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دنکیم ،

للخ و نیا  یهمھ  دـش ؛ دـھاوخ  رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  ام  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراغ  لباقم  رد  نمـشد ،

دھاوخ تسرد  یگدـنز  مینک ، لمع  نآرق  هب  رگا ]  ] مییوگیم ام  هکنیا  یاـنعم  داد . دـھاوخ  ناـشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لـباقم  رد  یمالـسا  تیوھ  دـش ؛ دـھاوخ  هتـسب  جرف 

شاهراـبرد ردـقنآ  دوشب ، راـک  ردـقنآ  دوشب ، رارکت  ردـقنآ  مدرم ؛ نیب  رد  یمومع  یاـھنامتفگ  هب  دوشب  لیدـبت  دـیاب  فراـعم  نیا  دراد ، دوجو  ینآرق  فراـعم  تسا . نیا  دـش ،

یندشن نیا  هتبلا  یمالـسا ؛ یهعماج  تانیب  تاحـضاو و  وزج  دوشب  اھنیا  هک  دننکب  یرنھ  راک  نآ  یهرابرد  نادنمرنھ  ابدا و  ارعـش و  ردقنآ  دنـسیونب ، ردقنآ  دوشب ، قیقحت 

اھراک نیا  دـننکب ، تمھ  نید  لھا  لد و  لھا  رگا  هن ، دـشکیم ؛ لوط  لاس  دـص  مینکب ، میھاوخب  رگا  ار  اھراک  نیا  الاح  هک  دـننکن  لایخ  تسین ، مھ  سرتسد  زا  رود  تسین ،

. تفر نآرق  لابند  روجنیا  دیاب  دنکیم ؛ ادیپ  ققحت  دوز  یلیخ 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 17 
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نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مھ تاـکز  دـیاش  دـنریگیم ، مھ  هزور  دـنناوخیم ، مھ  زاـمن  دنناملـسم ، مدرم  هلب ، درادـن ؛ دوجو  یمالـسا  تیوـھ  ماـن  هب  یزیچ  یمالـسا  یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما 

امـش اذل  درادن . دوجو  توغاط  تقیقح  رفک و  تقیقح  لباقم  رد  یهتفرگ  رارق  یتقیقح  کی  یتیـصخش ، کی  ینعی  درادن ؛ یمالـسا  تیوھ  هعماج ، یهعومجم  اما  دـنھدیم 

، دننکیم تلاخد  ناشیعامتجا  طباور  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشداصتقا  رد  دننکیم ، تلاخد  ناشیاھرواب  رد  دـننکیم ، تلاخد  اھنیا  گنھرف  رد  دـننکیم ؛ تلاخد  اھنآ  دـینیبیم 

گنج دیآیم ، دوجو  هب  اوعد  درادن ، دوجو  یدحاو  تیوھ  یمالسا  تما  یمالسا و  عمتجم  نورد  نوچ  هک  دوشیم  نیا  هجیتن  تقونآ  دنریگیم . تشم  رد  ار  ناشیاھتـسایس 

هچرھ تسا ؛ تیوھ  نیا  ندرک  دوبان  ندرک و  لحمـضم  ددصرد  رفک  یایند  زورما  دوشیم . یروج ] ] نیا دیآیم ؛ دوجو  هب  مھافت  مدع  دـیآیم ، دوجو  هب  رفانت  دـیآیم ، دوجو  هب 

هورعلاب کسمتـسا  دقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  تسا ؛ یمالـسا  لصا  کی  نیا  دـنربب . نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  هدـنام ، یقاب  ایند  زا  یاهطقن  رھ  رد  تیوھ  نیا  زا 

تروصهب ار  نآ  مینک ، لابند  ار  نآ  میـشاب ، دـنبیاپ  نآ  هب  میمھفب ، تسرد  ام  هچنانچ  رگا  ار  تقیقح  نیا  تسا . تقیقح  کـی  نیا  میلع ؛ عیمـس  اـھل و هللا  ماـصفناال  ٰیقثولا 

لیبقنیازا قیاقح  اھدص  هک  تقیقح ، کی  نیمھ  دینیبب  امش  دتفایم ! قافتا  یلوحت  هچ  دینیبب  امش  میروایبرد ، یمالسا  تما  یمالـسا و  یهعماج  رد  یمومع  مھف  کی 

هچ دـینیبب  میھدـب ، شرتسگ  مینک و  رواب  میمھفب و  تسرد  ار  تفرعم  کی  نیمھ  ار ، رما  کی  نیمھ  رگا  دروآیم ! دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  یلوحت  هچ  دراد ، دوجو  نآرق  رد 

، دـنکیم قـیرزت  ار  یناـمیایب  اـم  رد  زورهـبزور  نمـشد  دـنکیم . هدافتـسا  دراد  نمــشد  نآرق ، زا  اـم  یرود  نـیا  زا  نآرق . زا  مـیرود  اـم  دـیمھف ؛ دـیاب  ار  نآرق  دـتفایم ! یقاـفتا 

لباقم رد  اکیرمآ ، لباقم  رد  دینیبب  یمالـسا ، یاھروشک  هب  دینک  هاگن  یمالـسا ، یاھتلود  هب  دـینک  هاگن  دـنکیم . قیرزت  ار  دوخ  هب  یگتـسباو  دـنکیم ، قیرزت  ار  یرگیلاباال 

دھاوخ رپ  اھهرفح  نیا  یهمھ  میوشب ، کیدزن  نآرق  هب  رگا  اـم  تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  نیا  دـنراد ! یعـضو  هچ  نارگتراـغ  لـباقم  رد  نمـشد ، لـباقم  رد  مسینویھص ،

داد . دھاوخ  ناشن  ار  شدوخ  رفک  تیوھ  لباقم  رد  یمالسا  تیوھ  دش ؛ دھاوخ  هتسب  جرف  للخ و  نیا  یهمھ  دش ؛

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی ادخ . هب  نامیا  توغاط و  هب  رفک  تسا ؛ لصا  کی  نیا  تسا ، یتفرعم  کی  نیا  اھل ؛ ماصفناال  ٰیقثولا  هورعلاب  کسمتسا  دقف  اب  نموی  توغاطلاب و  رفکی  نمف  دومرف :

وا هب  دیاب  تسا ، ذوفن هللا  یهقطنم  تمسق  کی  دیزرو ؛ رفک  نآ  هب  دیاب  تسا ، توغاط  ذوفن  یهقطنم  تمسق  کی  تمسق : ود  هب  مینکیم  میسقت  ار  دوجو  ملاع  یهمھ  ام 

نیا میگنجب ؛ تسا  رفک  تیوھ  رد  هک  یـسک  رھ  اـب  یتسیاـب  مئاد  اـم  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  نیا  رفک . تیوھ  لـباقم  رد  یناـمیا  تیوھ  درک ؛ رواـب  ار  وا  دـیاب  دروآ ، ناـمیا 

تیوھ یدنبزرم  ینامیا و  تیوھ  لالقتـسا  شیانعم  نیا  تسین ؛ مھ  تامولعم  لدابت  مدع ]  ] شیانعم نیا  تسین ؛ مھ  طابترا  مدـع  شیانعم  نیا  تسین ؛ هلتاقم  شیانعم 

. دنک تکرح  تفرشیپ  هب  ور  دنک ، لیمکت  دراد ، هگن  دنک ، ظفح  ار  شدوخ  رفک ، تیوھ  توغاط و  تیوھ  لباقم  رد  دناوتب  ناسنا ]  ] ات تسا  ینامیا 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

. دوب ام  یهعماج  رد  ام و  ناوج  لسن  رد  تکرح ، بالقنا و  یهیحور  تیوقت  ظفح و  هلاستشھ ، عافد  هلاس و  تشھ  گنج  نیا  دئاوف  نیرتگرزب  زا  یکی 

...

کمک لاعتم  یادخ  هک  میاهدرک  لقن  میاهدینش و  میاهتفگ و  اھراب  هک  ار -  یبالقنا  ینید و  تیوھ  یلم و  تیوھ  زا  عافد  یهشیدنا  رکف و  نیا  ام  هک  دوب  نیا  رگید  یهدیاف  کی 

رد هک  یاهعماج  کی  تسا . مھم  یلیخ  نیا  میدرک ؛ هبرجت  نامدوخ  رگید  راـب  کـی  دـنکیم ــ  زوریپ  دراد ، دوجو  قح  هار  رد  هک  یعناوم  قئاوع و  ربارب ]  ] رد ار  اـھناسنا  دـنکیم و 

یاھنامرآ اھنامرآ ، نآ  رگا  و  زورما ؛ یداـم  یاـیند  رد  صوصخب  یرایـسب ؛ عناوم  اـب  دوشیم  هجاوم  یعیبط  روطهب  دـنکیم ، تکرح  دراد  ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  تفرـشیپ  تھج 

زوریپ عناوم  رب  دـناوتیم  هک  دـنکب  ساسحا  یتلم  کی  هکنیا  دـیآیم . دوجو  هب  یعناوم  هک  تسا  یھیدـب  دـشاب ، اـھنیا  دـننام  یبلطاـیند و  دـض  یبلطتردـق و  دـض  یونعم و 

، میراد مھ  هدـیقع  مییوگیم و  میناوخیم و  ار  اھنیا  دـننام  و  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  و   » ادـخ و هب  لـکوت  تاـیآ ، تاـیاور و  رد  هلب ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دوشب ،

هدنز مھاوخیم  هک  دنکیم  ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  میھاربا  ترـضح  دـنکیم . قرف  یلیخ  دـنیبب ، مدآ  ار  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  «و  لمع رد  هکنیا  نکل 

زا شریذپ  نیا  لد ، شمارآ  نیا  یبلق . نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  دھدیم : باوج  یرادن ؟ لوبق  رگم  نموت ؛ ملو  ا  دـیامرفیم : دـنوادخ  منیبب . ار  اھهدرم  ندـش 

اعدا ناوت  یهمھ  اب  میناوتیم  نالا  ام  داد . ناشن  ام  هب  هلاستشھ -  عافد  گـنج -  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  زیچ  یلیخ  تقیقح ، کـی  هب  تبـسن  ناـسنا  ناـج  رواـب و  قاـمعا 

هبرجت ار  نیا  نوچ  دوشب ؛ بلاغ  دـناوتیم  اـھنآ  یهمھ  رب  دزادـنیب و  هجنپ  دـناوتیم  دـنروآیم ، دوجو  هب  وا  لـباقم  رد  هک  ییاھـشلاچ  یهمھ  اـب  یمالـسا  یروھمج  هک  مینکب 

ناسنا کی  هعومجم ، کی  هعماج ، کی  لباقم  رد  اھهوک  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  لـمع  رد  لد و  رد  ناـمیا  رگا  نینموم ؛ متنک  نا  نولعـالا  متنا  اونزحت و  ـال  اونھت و  ـال  و  میاهدرک .

. تسا یقیاقح  اھنیا  بخ ، دوب . نیا  ام  یارب  گنج  دیاوف  زا  یکی  تشاد . دھاوخن  تمواقم  تردق  دش و  دھاوخ  راومھ  یوق ،

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

یلیخ نیا  میدرک ؛ هبرجت  نامدوخ  رگید  راب  کی  ار ... یبالقنا  ینید و  تیوھ  یلم و  تیوھ  زا  عافد  یهشیدـنا  رکف و  نیا  ام  هک  دوب  نیا  هلاس ] تشھ  گنج  ... ] یهدـیاف کی   

یدام یاـیند  رد  صوصخب  یرایـسب ؛ عناوم  اـب  دوشیم  هجاوم  یعیبط  روطهب  دـنکیم ، تکرح  دراد  ـالاو  فادـھا  تمـس  هب  تفرـشیپ  تھج  رد  هک  یاهعماـج  کـی  تسا . مھم 

ساسحا یتلم  کی  هکنیا  دـیآیم . دوجو  هب  یعناوم  هک  تسا  یھیدـب  دـشاب ، اھنیا  دـننام  یبلطایند و  دـض  یبلطتردـق و  دـض  یونعم و  یاھنامرآ  اـھنامرآ ، نآ  رگا  و  زورما ؛

میناوخیم ار  اھنیا  دننام  و  ( ۵ «) هبـسح وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  و   » ادخ و هب  لکوت  تایآ ، تایاور و  رد  هلب ، تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  دوشب ، زوریپ  عناوم  رب  دناوتیم  هک  دـنکب 

لاعتم یادـخ  هب  تمظع ، نآ  اب  میھاربا  ترـضح  دـنکیم . قرف  یلیخ  دـنیبب ، مدآ  ار  هبـسح » وھف  ىلع هللا  لکوتی  نم  «و  لمع رد  هکنیا  نکل  میراد ، مھ  هدـیقع  مییوگیم و  و 

. یبلق نئمطیل  نکٰل  و  مراد ؛ لوبق  ارچ ، ٰىلب ؛ لاق  دھدیم : باوج  یرادن ؟ لوبق  رگم  نموت ؛ ملو  ا  دیامرفیم : دنوادخ  منیبب . ار  اھهدرم  ندش  هدنز  مھاوخیم  هک  دنکیم  ضرع 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

مزال و روشک  کی  یارب  هک  یراک  کی  ینف ، راک  کی  یملع ، راک  کی  دـناهدرک . تسرد  لاجنج  ایند  رد  هک  دـینیبیم  ناھگان  دـینکیم ، باترپ  اـضف  هب  ربهراوھاـم  کـشوم  اـمش 

. دیشاب بقارم  رتشیب  یتسیاب  هک  تسا  نیا  یاھهناشن  اھنیا  دنزادنایم ؛ هار  لاجنج  دینیبیم  دیھدیم ، ماجنا  امش  یتقو  تسا ، یلومعم  یداع و  رایسب 

یماظن و یهنیمز  رد  طقف  ندـش ، رتیوق  زا  نم  دارم  تسا . ندـش  رتیوق  اھینمـشد  نیا  هب  خـساپ  تسا ؛ هدـشباسح  یداـھج و  یوق و  راـک  مھ  اـھدروخرب  نیا  خـساپ 

یمالـسا و تیوھ  ظفح  یهنیمز  رد  دـیوشب ، یوق  دـیاب  یگنھرف  یهنیمز  رد  دـیوشب ، یوق  دـیاب  یداصتقا  یهنیمز  رد  اما  دـش ، یوق  دـیاب  اـھاجنآ  رد  هتبلا  تسین ، یتینما 

. تسا نمشد  یاھینمشد  خساپ  نیا  دیوشب ؛ رتقیمع  رتیوق و  زورهبزور  دیاب  یبالقنا 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

هیـضق نیا  رد  دوب ، اکیرمآ  دض  هک  مھ  یوروش  اکیرمآ ؛ ناملآ ، سیلگنا ، هسنارف ، دادیم ؟ وا  هب  یـسک  هچ  دشیم ؛ ربارب  دـنچ  یثعب  میژر  تاناکما  تفریم ، شیپ  گنج  هچرھ 

ناریا رد  یمالـسا  بالقنا  یمالـسا ، تکرح  دراد ؛ ناملـسم  یاھیروھمج  یدایز  اتبـسن  دادعت  یوروش  نوچ ] : ] دوخ صاخ  لیلد  هب  مھ  نآ  دش ، نادیم  دراو  اکیرمآ  هارمھ 

یهیـضق رد  ام ، هیلع  گنج  یهیـضق  رد   - هیـضق نیا  رد  مھ  وا  اذـل  دوبن ، رـضاح  یوروش  تلود  دـنتفیب ؛ ناشدوخ  یمالـسا  تیوھ  رکف  هب  اـھیروھمج  نآ  هک  دـشیم  بجوم 

. داتسیا شدوخ  نیرید  نمشد  اکیرمآ ، رانک  ام - هیلع  یهزرابم 

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

هک تسا  یـسک  نآ  دنکیم ، یگداتـسیا  هک  نآ  درک . دھاوخ  بولغم  ار  وا  تحار  زیمآمکحت ، دنلب  یاھادـص  درکن ، تیوھ  ساسحا  یاهعماج  رگا  دـیروایب . راب  تیوھاب  ار  ناوج 
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راب دـیاب  تیوھ  اـب  هچرھ ؛ تسا ؛ فرـش  تسا ، یناـسنا  تیوھ  یھاـگ  تسا ، ینید  تیوھ  یھاـگ  تسا ، یلم  تیوھ  یھاـگ  تیوھ ، نیا  ـالاح  دـنکیم ؛ تیوھ  ساـسحا 

ناـمناوج هب  ار  نیا  هداد ؛ مھ  ناـشن  ار  نیا  هک  دراد  یتماقتـسا  لـباق  یوق و  یخیراـت و  رادهشیر و  تیوـھ  کـی  اـم  یناریا  یمالـسا ـ  یهعماـج  زورما  هناتخبـشوخ  دـنیایب .

. دننک راک  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دننک و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  یگنھرف  یاھشخب  تسا ؛ یمھم  یهلئسم  یگنھرف  یهلئسم  سپ  هرخالاب  مینکب . لقتنم  یتسیاب 

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

هک تسا  یـسک  نآ  دنکیم ، یگداتـسیا  هک  نآ  درک . دھاوخ  بولغم  ار  وا  تحار  زیمآمکحت ، دنلب  یاھادـص  درکن ، تیوھ  ساسحا  یاهعماج  رگا  دـیروایب . راب  تیوھاب  ار  ناوج 

راب دـیاب  تیوھ  اـب  هچرھ ؛ تسا ؛ فرـش  تسا ، یناـسنا  تیوھ  یھاـگ  تسا ، ینید  تیوھ  یھاـگ  تسا ، یلم  تیوھ  یھاـگ  تیوھ ، نیا  ـالاح  دـنکیم ؛ تیوھ  ساـسحا 

ناـمناوج هب  ار  نیا  هداد ؛ مھ  ناـشن  ار  نیا  هک  دراد  یتماقتـسا  لـباق  یوق و  یخیراـت و  رادهشیر و  تیوـھ  کـی  اـم  یناریا  یمالـسا ـ  یهعماـج  زورما  هناتخبـشوخ  دـنیایب .

مینکب . لقتنم  یتسیاب 

یمالسا  / ٢٨/١٣٩٧/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یمق  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

روشک بالقنا و  نید و  نانمشد  یاهناسر  یغیلبت و  یگنھرف و  یرکف و  تامجاھت  اب  هنادنمـشوھ  یهلباقم  دصر و  یمالـسا [ تاغیلبت  نامزاس   [ نامزاس نیا  رگید  تلاسر 

اب هداد و  رارق  فدـھ  ار  ناناوج  اصوصخ  مدرم  یناریا  - یمالـسا یگدـنز  کبـس  راتفر و  رواب و  تیـصخش و  تیوھ و  شیپ ، یهھد  دـنچ  زا  هکلب  زورما  هن  هک  ینانمـشد  تسا .

یناـمیا و ینید و  یهبقع  زا  بـالقنا  ندرک  یھت  ددـصرد  هریغ ، یزاـجم و  یاـضف  امنیـس و  رنھ و  زا  معا  یاهناـسر  یطاـبترا و  یاـھیروانف  هب  یکتم  یاـھرازبا  اـھهویش و 

. دنشابیم نآ  یمدرم 

یزنودنا  / ١٣٩٧/٠٧/٠٢ ییایسآ  یاھیزاب  رد  ناریا  یشزرو  ناوراک  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یناریا ، یمالـسا و  تیـصخش  دـیداد ؛ ناـشن  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  ار  ناـتدوخ  یمالـسا  یناریا و  تیوـھ  یـشزرو  ... تازراـبم  نادـیم  رد  ناراکـشزرو ]  ] اـھامش

نوچ دـھدب  تسد  وا  هب  تساوخیم  هک  یروھمج  سیئر  اب  ام  یناریا  رتخد  دـیدرک ، اعد  دـیدرک ، هدجـس  دـش . هداد  ناشن  اھمناخ  نیا  یاھراک  رد  مھ  اھدرم ، امـش  یاھراک 

ار نیا  نویزیولت  دندرک ؛ هدجـس  هک  داد  ناشن  ار  اھمناخ  نیا  یدبک  میت  نیمھ  عامتجا  نویزیولت ] . ] تسا مھم  یلیخ  اھنیا  دراد ، شزرا  یلیخ  اھنیا  دادن ؛ تسد  دوب  مرحمان 

رـضاح شزرو  نادـیم  رد  هک  ام  یاھمناخ  تسا . یدام  تابـساحم  زا  رترب  یلیخ  تسین ، هبـساحم  لباق  یراذـگشزرا  ظاحل  زا  اھنیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  اھنیا  داد ؛ ناـشن 

، ایند یهمھ  رد  تسا  یناریا  نز  دامن  رداچ ، الـصا  هک  رداچ  یناریا  یمالـسا  صوصخب  باجح  اب  یـضعب  یمالـسا و  باجح  اب  همھ  دندش ؛ رـضاح  تناتم  اب  راقو ، اب  دندش ،

هیدھ مرح  عفادم  دیھش  هب  ار  شلادم  اھروآلادم ، اھنامرھق ، زا  یکی  مرح ؛ عفادم  هب  ای  دیھش ، هب  ار  ناتیاھلادم  دیدرک  ادھا  هکنیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  اھنیا  دندش ؛ رھاظ 

الاب ار  تلم  کی  هک  تسا  اھنیا  تسا ؛ امش  یناریا  یمالسا و  یبالقنا و  تیوھ  یهدنھدناشن  اھنیا  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  اھنیا  درک ؛ هیدھ  شدیھش  یومع  هب  یکی  درک ؛

، دنراد نامرھق  اھروشک  زا  یضعب  تسا . لیصا  نامرھق  نیا  تسا ؛ اھنیا  راختفا  تسین ، راختفا  رابکتـسا  یلیمحت  یاھراجنھ  لباقم  رد  ندش  عشاخ  ندش ، عضاخ  دربیم .

تلم لد  زا  هک  یلیـصا  نامرھق  دـشاب . تلم  نآ  تیوھ  رگـشیامن  دـناوتیمن  یاهراجا  نامرھق  نآ  ار ؛ نامرھق  دـننکیم  هراجا  روشک  نآ  زا  روشک ، نیا  زا  یاهراجا ؛ نامرھق  اما ] ]

. دوب شزرااب  یلیخ  نیا  و  دیدرک ، اھامش  ار  راک  نیا  ار ؛ شدوخ  تلم  تیوھ  دھدب  شیامن  و  دنک ، یگدنیامن  ار  شدوخ  تلم  دناوتیم  هتساخرب ،

نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

مھ اـبلاغ  منکیم ؛ ضرع  عـالطا  یور  زا  هدـنب  دـنراک ؛ سیردـت و  میلعت و  لوغـشم  رگید - یملع  زکارم  رد  هـچ  اھهاگـشناد ، رد  هـچ   - رکفتم قـقحم و  دنمـشناد  نارازھ  زورما 

؛ دننکیم راک  دنراد  الاب  یهزیگنا  اب  نوگانوگ  یاھهزوح  رد  دنلبرـس ، یناریا  تیوھ  اب  یمالـسا ، ینید و  تیوھ  اب  دبعتم ؛ رایـسب  مھ ]  ] ناشیلیخ نیدـتم ، مھ  ابلاغ  ناوج ،

نوـچ هتبلا  دـنروآیم . دوـجو  هب  یرواـنف  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  مـلع ، نآ  ساـسا  رب  مـھ  دـننکیم ، مـلع  دـیلوت  مـھ  دـننکیم ؛ قـیقحت  دـنھدیم ، شزوـمآ  دـننکیم ، یروآوـن 

هکنیا ات  دنک  ادیپ  همادا  دیاب  اھتنم  تسا  یشالترپ  بوخ و  یلیخ  تکرح  دنک ؛ ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  دراد ، دوجو  روشک  رد  زورما  هک  یتکرح  نیا  هدوب ، دایز  ام  یگداتفابقع 

؛ دوشب هدید  الماک  شجیاتن  هللااشنا 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دننام دـیدھت و  میرحت و  راشف و  اب  ار  ناریا  هک  دوشیم  رارکت  دایز  اھزور  نیا  اھنیا  دـننام  اـھتاملپید و  اھرادمتـسایس و  ناـبز  زا  یجراـخ  یاـھیرازگربخ  رد  دـینیبیم  هکنیا 

کال زا  ناریا  تلم  تسا . ناریا  تلم  تکرح  لاس  لھچ  زا  یشان  هکلب ] ، ] تسین هک  ریخا  هام  شش  هام و  ود  هام و  کی  یایاضق  زا  یشان  نیا  دروآرد ، وناز  هب  دوشیمن  اھنیا 

، هدرک زورب  وا  رد  یمالسا  تایصوصخ  اب  یناریا  تیوھ  نوریب . دمآ  تسکـش ، ار  کال  نیا  درک ؛ صالخ  بالقنا  اب  ار  شدوخ  دوب ، هدش  لیمحت  وا  هب  هک  یتلذ  یروخیرـسوت و 

. دراذگیمن وا  رد  یریثات  دنروآیم  راشف  ملاظ  نانمشد  هچ  رھ  هک  تساذل  تسا ، تفرشیپ  بلاط  تسا ، لالقتسا  بلاط  تسا ، تزع  بلاط 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نارود یخیراـت  ثداوح  تمـس  هب  دربیم  ار  نھذ  هچ  رھ  ناـسنا  تسا . یقاـب  تبحـص  یاـج  مھ  زاـب  میاهدرک و  تبحـص  یلیخ  اـم  یناـجیابرذآ ، یزیربت و  زیربـت و  تبقنم  رد 

یلامجا تواضق  کی  مدرم  نیا  یهرابرد  هلمج  کی  رد  میھاوخب  رگا  دـنکیم . ساسحا  رتشیب  ار  ناـشریثات  ناـجیابرذآ و  مدرم  زیربت و  مدرم  تیمھا  بـالقنا ، زا  لـبق  بـالقنا و 

عافد روشک  زا  دناهدرک ، عافد  نید  زا  مدرم ؛ تیوھ  تیصخش و  رد  مدرم و  راتفر  رد  تسا  رولبتم  یبالقنا  تریغ  یلم ، تریغ  ینید ، تریغ  ناجیابرذآ ، رد  مییوگب  دیاب  مینکب ،

جیورت ار  ینیددض  یفارحنا  راکفا  یاهنامـصخ ، یاھهزیگنا  ناجیابرذآ  رد  هک  یزور  نآ  دناهدرک . عافد  ینید  تیوھ  زا  دناهدرک ، عافد  تیلم  زا  دـناهدرک ، عافد  بالقنا  زا  دـناهدرک ،

نیا اما  دنریگب ، مکح  دـنریگب ، روتـسد  دـیلقت  عجرم  زا  ناخرقاب  ناخراتـس و  هک  درکیمن  رواب  سک  چـیھ  دوب . اھقف  یاوتف  هب  زور ، نآ  یهطورـشم  بالقنا  نایجنم  اکتا  درکیم ،

. دنتشاد هگن  هراومھ  دندرک و  ظفح  اھنیا  ار  ینید  تیوھ  دوب ؛ یروج 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

نیا هک  دش ، روشک  دراو  ددجت  مان  هب  یزیچ  یولھپ ، تموکح  نارود  رد  شتدش  دعب ، یولھپ و  تموکح  زا  لبق  یکدنا  تفرگ . هابتشا  یرکف  یهلاحتسا  اب  یتسیابن  ار  لوحت 

رد ینعی  دوب . ندرک  بلـس  وا  زا  ار  ناریا  تلم  تیوھ  دوب ، ناریا  تلم  یهلاحتـسا  نیا  دوبن ، لوحت  نیا  دـندروآیم ؛ باسح  هب  ناریا  تلم  یگدـنز  رد  یلوحت  کی  ناونع  هب  ار 

یرادـقم کی  مھ  یولھپ ، نارود  رد  نآ ]، یط   ] هک یددـجت  داد . تسد  زا  ددـجت  نیا  رد  ار  دوخ  قیمع  یخیراـت  تیوھ  دوخ ، یلم  تیوھ  دوخ ، ینید  تیوھ  ناریا ، تلم  عقاو 

کمک دندرکیم ، تیادھ  دندرکیم ، راداو  ار  وا  هک   - ناخاضر نامز  یهدشمسلط  هدزبرغ و  یاھرکفنشور  حالطصاهب  اھهناوتـشپ و  یهلیـسو ] هب   ] مھ ناخاضر ، یهلیـسو  هب 

. تسین لوحت  نیا  تسا ، هلاحتـسا  نیا  دش ؛ جراخ  یعقاو  تیوھ  نآ  زا  ناریا ] تلم   ] ینعی دش ، بلـس  ناریا  تلم  تیوھ  عقاو  رد  ار - وا  یاھراک  دندرکیم  هیجوت  دـندرکیم و 

. دوب نتفر  بقع  هب  ور  نیا  دشاب ، ولج  هب  ور  دیاب  لوحت 

(ع)  / ١٣٩٩/٠٨/١٣ قداص ماما  و  (ص ) مظعا ربمایپ  تدالو  زورلاس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ناـبز هب  ربماـیپ  هب  یمانـشد  کـی  هدرک ، یطلغ  کـی  تسیروتاـکیراک ، رفن  کـی  تسا . تقد  لـباق  هجوت و  لـباق  یلیخ  ، دـش هداد  ناـشن  سیراـپ  رد  هک  یتشز  شیاـمن  نیا 

دوجو ییاھتسد  هثداح  نیا  رـس  تشپ  تسین ؛ نیا  طقف  هداد ؛ ماجنا  یطلغ  کی  هدش و  داسف  فارحنا و  راچد  یدنمرنھ  کی  الاح  هک  تسین  نیا  افرـص  نیا  هداد ؛ روتاکیراک 

« يمالسا تيوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یـضعب دتـسیایم ، تلود  کی  دـینک  ضرف  الثم  ای  روھمجسیئر  کی  یرنھ ، یلومعم  راک  نیا  زا  عاـفد  رد  مینیبیم  ناـھگان  هک  تسا  نیمھ  شلیلد  تسیچ ؟ شلیلد  دراد .

؛ تسا هیضق  نیا  رس  تشپ  یتالیکشت  هک  تسا  ادیپ  دننکیم ؛ تیامح  وا  زا  مھ  رگید  یاھتلود 

...

یایند برغ  قرـش و  رد  تسا . یدنـسرخ  یاج  نیا  تسا ؛ یمالـسا  عماوج  ندوب  هدنز  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ ضارتعا  مشخ و  زا  راشرـس  زورما  یمالـسا  تما  هتبلا 

زا یمالسا و  تیوھ  زا  اجنیا  رد  بلغا  اما  دنداد -، ناشن  ار  ناشدوخ  تراقح  مھ  اجنیا  رد  یضعب  هتبلا   - یمالسا نارادمتسایس  زا  یرایـسب  نیلوئـسم و  مدرم و  مالـسا ،

ارجام نیا  رد  یتربع  کی  اھتنم  تسا . اھتلم  ندوب  هدنز  یهدنھدناشن  نیا  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  ضارتعا  مشخ و  دندرک و  عافد  مالـسا  مرکم  ربمایپ  مظعم  تیـصخش 

. دـننکیم راک  دـنراد و  طابترا  ایند  یـسایس  لئاسم  هب  هک  دـشاب  یناسک  هجوت  دروم  یتسیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  مھ  نیا  تسا ؛ هجوت  لـباق  نیا  هک  دراد  دوجو 

. تسا اجنیا  ارجام  تربع  اھفرح ؛ نیا  یدازآ و  رشب و  قوقح  هب  ار  هیضق  نیا  دھدیم  طبر  دیآیم  هسنارف  تلود  اجنیا 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

یمالـسا ماظن  رد  هک  تسا  نیمھ  یـسایس  مالـسا  دوشیم ؛ هدروآ  مان  یـسایس » مالـسا   » مان هب  یزیچ  زا  نانمـشد ، تاغیلبت  رد  هک  دینکیم  هدھاشم  مھ  زورما  امش 

هتسناوت هک  یمالسا  نیمھ  ینعی  یسایس  مالسا  تسا . یسایس  مالسا  اھنآ ، تالمح  جامآ  و  دنداد - ماجنا  ام  راوگرزب  ماما  هک  یمیظع  تکرح  هدرک -  ادیپ  ققحت  ناریا 

تلم کی  یارب  ار  یمالـسا  ینید و  تیوھ  کی  دروایب و  دوجو  هب  هریغ  یماظن و  یـسایس ، یعامتجا ، یداـصتقا ، یاـھماظن  نوگاـنوگ ، یاھهاگتـسد  تموکح ، لیکـشت  اـب 

هب کچوک ، یاھراک  هب  تساک  ورف  دوشیمن  ار  نیا  تسا ؛ یزیچ  نینچ  کی  نید  زا  نآرق  فیرعت  نیارباـنب  تفگ .] دوشیم   ] نید دروم  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنکب ؛ داـجیا 

یارب دنکیم  هدامآ  ار  اھنآ  دراذگیم و  اھناسنا  رایتخا  رد  ار  رـشب  شخبتاجن  عماج و  یهمانرب  هک  تسا  یمیظع  تکرح  کی  تثعب  نیاربانب  ضحم . فرـص و  یدابع  لامعا  کی 

. گرزب تکرح  کی 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

روط نامھ  تلم . یارب  روشک و  یارب  دنتسھ  یمکحتسم  یهعلق  دنتسھ ، یمکحتسم  راصح  ام  زیزع  روشک  رد  حلسم  یاھورین  هک  تسا  نیا  ام  حلسم  یاھورین  راختفا 

، شترا  - حلـسم یاـھورین  یاـھنامزاس  زورما  هدرک و  ادـیپ  ققحت  اـم  روشک  رد  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  نیا  ( ٢ «،) هیعرلا نوصح  نذاـب هللا  دونجلاـف   » دومرف نینموملاریما  هک 

. دنتسھ ینورد  ینوریب و  نانمشد  تخس  یاھدیدھت  ربارب  رد  یعافد  رپس  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  جیسب - یماظتنا ، یورین  هاپس ،

 

دوخ هکنیا  هب  دیرختفم  عقاو  رد  دیاهدرک ، نت  هب  ار  اھورین - اھنامزاس و  زا  مادک  رھ  هب  هتسباو   - حلسم یاھورین  سابل  هک  امش  تسا . راختفا  یتلم  نینچ  کی  یارب  یزابرس 

. روشک نیا  تینما  زا  عافد  روشک و  نیا  یبالقنا  یلم و  یمالسا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  ناریا ، تلم  زا  عافد  یارب  دیاهدرک  هدامآ  ار 

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یلم و یمالـسا و  تیوھ  زا  عافد  یارب  ناریا ، تلم  زا  عاـفد  یارب  دـیاهدرک  هداـمآ  ار  دوخ  هکنیا  هب  دـیرختفم  عقاو  رد  دـیاهدرک ، نت  هب  ار  حلـسم ...  یاـھورین  ساـبل  هک  اـمش 

. روشک نیا  تینما  زا  عافد  روشک و  نیا  یبالقنا 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یادخ دنکب و  ادیپ  تمظع  روج  نیا  هثداح  نیا  هک  دندرکیمن  رکف  مھ  ناتسود  درکیمن ، رکف  سک  چیھ  دش ؛ بیجع  یخیرات و  یهثداح  کی  ینامیلـس  دیھـش  تداھـش  اعقاو 

یانعم هب  ینامیلـس  دیھـش  توبات  ریز  ناریا ،  تلم  دننیبب . همھ  دھدب و  رارق  همھ  مشچ  یولج  ار  مدرم  یبالقنا  ینید و  تیوھ  دناوتب  ات  دھدب  تکرب  هثداح  نیا  هب  لاعتم 

. داد ناشن  ار  شدوخ  تدحو  داد ، ناشن  ار  شدوخ  تیوھ  هملک  یعقاو 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

هک مینک  یراـک  یتسیاـب  اـم  اـنعم . نیا  هدـش  رارکت  مھ  اھهتـشون  اھتبحـص و  رد  منکیم ، دـیکات  نآ  یور  هدـنب  هک  دراد  دوجو  یایلک  یهتکن  کـی  شرورپ ، شزومآ و  دروم  رد 

دای سرد  دھاوخب  هک  دشابن  نیا  افرـص  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  هب  هسردـم ، هب  زومآشناد  نیا  ندـمآ  زا  زومآشناد ، تیبرت  زا  فدـھ  دوشب ؛ یلم  تیوھ  یاراد  ام  زومآشناد 

ناسنا کی  دـنکب ، تیوھ  ساسحا  وا  هک  تسا  نیا  یزومآملع  دـح  رد  لقاال  ای  یزومآملع  زا  رتمھم  اما  دزوماـیب ، دـیاب  مھ  ملع  دریگب ، داـی  دـیاب  مھ  سرد  هلب ، بخ  دریگب .

هک تسا  یزیچ  نیا  دوشب ؛ انشآ  روشک  تاراختفا  اب  ناج ، قمع  زا  ام  کدوک  دنکب و  ادیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ساسحا  یلم و  تیوھ  هک  اجنیا  رد  دوشب  هتخاس  تیوھاب 

دنچ دـینیبب  دـینک  یھاوخرظن  ناتـسرادم  یاھهچب  نیب  امـش  دـندروآ ؛ ار  ینایتشآیمظاک  یاقآ  موحرم  مسا  ناـشیا  ـالاح  تسھ ؛ تاراـختفا  زا  یلیخ  درادـن . دوجو  زورما 

دنچ ار  ودـلانور  دـینک  ضرف  الثم  دنـسانشیم و  دوب ــ  مھ  ناوج  تشاد ــ  ناوج  نیا  درم و  نیا  هک  یایدوجو  شزرا  نآ  اـب  تامدـخ ، همھ  نآ  اـب  ار  یناـیتشآیمظاک  دـصرد 

، دنسانشیم ار  اھنیا  گنشق  ار ! اھمسا  نآ  مریگب  دای  مناوتیمن  یتح  نم  هک  دنروآیم  مھ  ار  ییاھمـسا  ام  یهداوناخ  کچوک  یاھهچب  تاقوا  یھاگ  دنـسانشیم ! دصرد 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  میسانشیمن ؟ ار  نامدوخ  یلم  تاراختفا  ارچ  ام  تسا . هراکهچ  نیا  دننادیم ] ]

ار یللملانـیب  یهتـشذگ  ار ، یـسایس  یهتـشذگ  ار ، یملع  یهتــشذگ  ار ، یلم  تاراـختفا  هـک  تـسا  نـیمھ  یلم » تیوـھ   » مییوـگیم هـک  ییاـھزیچ  نـیا  زا  شخب  کـی 

ماما زا  دـننادیم ؟ تسرد  مراھچ ، موس و  لـسن  زورما ، یاـھهچب  نیا  زا  یدادـعت  هچ  ار  بـالقنا  یاـیاضق  دنـسانشب . هدـش  هک  یتدـھاجم  هدـش و  هک  یـشالت  دنـسانشب ،

یاھنامرآ اب  تسا . یلم  تاراختفا  اـھنیا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  روشک  نادنمـشناد  زا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  زیمآشیاتـس ، تاریبعت  نیمھ  زا  یـضعب  زجب  مسا و  زجب  راوگرزب ،

یبالقنا تکرح  کی  هکنیا ] [ ؛ تسین یخوش  دروایبرد ، تکرح  هب  ار  سونایقا  نیا  دنک ، اپرب  ار  میظع  نافوط  نیا  تسناوت  هک  یبالقنا  نیا  بخ  دنتسھ ؟ انشآ  ردقچ  بالقنا 

رھـش نالف  ای  نارھت  هب  طوبرم  طقف  دشیم ، هک  یتارھاظت  دشیم ، هک  ییاھییامیپهار  بالقنا ، نارود  رد  ینعی  دروایبرد ــ  تکرح  هب  شئازجا  مامت  رد  ار  یروشک  کی  دـناوتب 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 20 
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. سونایقا کی  مطالت  ینعی  نیا  تفرگیم ــ  ماجنا  تارھاظت  نیمھ  مھ  اتسور  نالف  رد  دوبن ، گرزب 

ماما و تاشیامرف  ماما و  تاراھظا  دـلج  دـنچ  تسیب و  دوب ؟ هچ  ماما  فرح  تفگیم ؟ هچ  ماما  درک ؟ راک  هچ  ماما  دـھدب ؟ تکرح  روج  نیا  ار  اـھنیا  تسناوت  هک  دوب  یزیچ  هچ 

؛ دنوشب هتخیمآ  اھنیا  اب  تسین ؛ نتسناد  مھ  طقف  دننادب . ار  بالقنا  یاھنامرآ  اھنیا ؟ هب  هدش  هجوت  ردقچ  هدش ؟ هدناوخ  ردقچ  تسا ؛ سرتسد  رد  زورما  ماما  یاھهتـشون 

نابز یضایر و  یمیش و  لومرف  هب  جایتحا  ام  هلب ، بخ  دوشب . انشآ  اھنیا  اب  وا ، لد  وا ، ناج  دوشب و  اھنامرآ  نیا  اب  یهتخیمآ  ناتسریبد ، ناتسبد و  رد  ناوجون ، ناوج و  نیا 

رتشیب زور  رھ  دـیاب  ار  ملع  مچرپ  میدـقتعم  هک  ام  تسا ، مزال  هک  سرد  هن  میراذـگب ؛ رانک  ار  سرد  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ام  فرح  نیا  میراد ؛ مھ  اھنیا  لاثما  یجراـخ و 

. دوشب دنلب  دیاب  مھ  یمالسا  تیوھ  یبالقنا ، تیوھ  زیمآراختفا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  مچرپ  شرانک  رد  اھتنم  روشک ، رد  درک  دنلب 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

نامز اب  بسانتم  شیاھدادعتـسا  هک  یایمالـسا  ندـمت  یمالـسا ؛» ییافوکـش  ندـمت   » مینک ریبعت  یروج  نیا  اـی  میاهدرک ، ار  یمالـسا » نیون  ندـمت   » تبحـص اررکم  اـم 

دنک و لمتحم  ار  ندمت  کی  دـناوتیم  هک  نآ  ینعی  رگید ؛ تسا  یناسنا  عبانم  یندـمت ، رھ  یلـصا  تخاسریز  میاهتفگ . ار  نیا  ررکم  دـھدب ؛ ناشن  ار  شدوخ  دوشب و  افوکش 

ار یگرزب  راک  نینچ  کی  هدنیآ  رد  دناوتیم  یـسک  هچ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  ام  روشک  رد  یناسنا  یورین  نیا  یناسنا ؛ یورین  زا  تسا  ترابع  دشخبب ، ققحت  دنک و  نکمم 

ـ  یناریا تیوھ  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا ، هتخاسدوخ  هک  یلسن  دیزاسب . زورما  دیھاوخیم  امش  ار  لسن  نیا  دشاب ؛ هارمھ  یتازایتما  کی  اب  هک  یلسن  کی  دھدب ؟ ماجنا 

، رھام دمآراک ، دنمـشناد ، اناد ، تسا  یلـسن  تسین ؛ برغ  قرـش و  یهدشخوسنم  ندـمت  یاھهدـنامزاب  نآ و  نیا و  یهتفیرف  هتخابلد و  دراد ، یقیمع  مکحم و  یمالـسا 

؛ دیایب دوجو  هب  لسن  نیا  میدوب  ددص  رد  بالقنا  لوا  زا  ام  دزاسب . ار  ندمت  نآ  دناوتب  ات  تسا  مزال  یلسن  نینچ  کی  یناریا ؛ یاھتنس  یمالـسا و  یگدنز  کبـس  اب  انـشآ 

نیملعم نیمھ  تکرب  هب  یروج  نیا  یهدشتیبرت  رصانع  فلتخم ، یاھهصرع  رد  میاهتـشاد ؛ مھ  ییاھتیقفوم  دمحلا  هن ، میدوب ؛ مھ  قفومان  یلکب  تفگ  دوشیمن  هتبلا 

؛ هریغ رد  تسایس ، رد  یماظن ، لئاسم  رد  داصتقا ، رد  دینادیم ــ  الاح  ناتدوخ  رگید  فلتخم ــ  یاھـشخب  رد  دنداد ؛ ناشن  ار  ناشدوخ  دندرک ، ادیپ  زورب  دـندرک ، ادـیپ  ققحت 

سپ دوشب . ریگارف  دـنکب ، ادـیپ  شرتسگ  تیبرت  نیا  میھدـب ، هعـسوت  ار  لسن  نیا  یتسیاب  ام  دـیایب ، دوجو  هب  یریگارف  نآ  اب  ندـمت  نآ  میھاوخب  رگا  تسین . یفاک  نیا  اـما 

یارب تسا  تصرف  نیرتگرزب  لاـس  هدزاود  نیا  تسین . لاـس  هدزاود  نیا  زا  رتـھب  رتـالاب و  یتـصرف  چـیھ  یمالـسا  یروـھمج  یارب  مینکب ، ار  راـک  نـیا  میھاوـخب  رگا  نیارباـنب 

نیرتھب لاس  هدزاود  نیا  دنک ؛ هنیداھن  وا  رد  ار  یناریا  یمالـسا و  تیوھ  دنک و  لقتنم  لسن  نیا  هب  یتسردـب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  ار ، اھـشزرا  دـناوتب  هک  یمالـسا  یروھمج 

. تسا تصرف 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

یهدـشخوسنم ندـمت  یاھهدـنامزاب  نآ و  نیا و  یهتفیرف  هتخاـبلد و  دراد ، یقیمع  مکحم و  یمالـسا  یناریا ـ  تیوھ  تسا ؛ تیوھ  یاراد  تسا ، هتخاـسدوخ  هک  یلـسن 

ندمت نآ  دناوتب  ات  تسا  مزال  یلسن  نینچ  کی  یناریا ؛ یاھتنس  یمالسا و  یگدنز  کبس  اب  انـشآ  رھام ، دمآراک ، دنمـشناد ، اناد ، تسا  یلـسن  تسین ؛ برغ  قرش و 

. دزاسب ار  یمالسا ] نیون  ]

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

نیا افرـص  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  هب  هسردـم ، هب  زومآشناد  نیا  ندـمآ  زا  زومآشناد ، تیبرت  زا  فدـھ  دوشب ؛ یلم  تیوھ  یاراد  ام  زومآشناد  هک  مینک  یراک  یتسیاـب  اـم 

ساسحا وا  هک  تسا  نیا  یزومآملع  دح  رد  لقاال  ای  یزومآملع  زا  رتمھم  اما  دزومایب ، دیاب  مھ  ملع  دریگب ، دای  دیاب  مھ  سرد  هلب ، بخ  دریگب . دای  سرد  دھاوخب  هک  دشابن 

انـشآ روشک  تاراختفا  اب  ناج ، قمع  زا  ام  کدوک  دـنکب و  ادـیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ساسحا  یلم و  تیوھ  هک  اجنیا  رد  دوشب  هتخاس  تیوھاب  ناسنا  کـی  دـنکب ، تیوھ 

نآ اب  ار  ینایتشآیمظاک  دصرد  دنچ  دینیبب  دینک  یھاوخرظن  ناتـسرادم  یاھهچب  نیب  امـش  تسھ ...؛ تاراختفا  زا  یلیخ  درادـن . دوجو  زورما  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوشب ؛

تاقوا یھاگ  دنـسانشیم ! دصرد  دنچ  ار  ودلانور  دـینک  ضرف  الثم  دنـسانشیم و  دوب ــ  مھ  ناوج  تشاد ــ  ناوج  نیا  درم و  نیا  هک  یایدوجو  شزرا  نآ  اب  تامدـخ ، همھ 

ام تسا . هراکهچ  نیا  دننادیم ] ، ] دنـسانشیم ار  اھنیا  گنـشق  ار ! اھمـسا  نآ  مریگب  دای  مناوتیمن  یتح  نم  هک  دـنروآیم  مھ  ار  ییاھمـسا  ام  یهداوناخ  کچوک  یاھهچب 

، ار یلم  تاراـختفا  هک  تـسا  نـیمھ  یلم » تیوـھ   » مییوـگیم هـک  ییاـھزیچ  نـیا  زا  شخب  کـی  تـسا . مـھم  یلیخ  نـیا  میـسانشیمن ؟ ار  ناـمدوخ  یلم  تاراـختفا  ارچ 

تسین انعم  نیا  هب  ام  فرح  نیا  دنسانشب ... هدش  هک  یتدھاجم  هدش و  هک  یشالت  دنسانشب ، ار  یللملانیب  یهتـشذگ  ار ، یـسایس  یهتـشذگ  ار ، یملع  یهتـشذگ 

تیوھ یلم ، تیوھ  مچرپ  شرانک  رد  اھتنم  روشک ، رد  درک  دـنلب  رتشیب  زور  رھ  دـیاب  ار  ملع  مچرپ  میدـقتعم  هک  اـم  تسا ، مزـال  هک  سرد  هن  میراذـگب ؛ راـنک  ار  سرد  اـم  هک 

. دوشب دنلب  دیاب  مھ  یمالسا  تیوھ  یبالقنا ، تیوھ  زیمآراختفا ،

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دش زاغآ  روشک  رسارس  رد  یگرزب  داھج  کی  اجنیا  زا  تسا . گرزب  داھج  کی  زاغآرـس  عورـش و  نوچ  تسا ؟ یخیرات  نیرفآلوحت  یهثداح  کی  مق  ید  مھدزون  مییوگیم   ارچ 

یماظن یـسایس و  طلـست  ریز  یبرغ و  طلغ  جوعم و  گنھرف  یاپ  تسد و  ریز  هک  ار  ناریا  دشکب ؛ نوریب  برغ  یهمـضاھ  زا  ار  زیزع  ناریا  هک  دوب  نیا  مھ  داھج  نیا  فدھ  هک 

مادک امـش  زورما ، ات  مالـسا  زورب  لوا  زا  تسا ؛ یمالـسا  ناریا  ناریا ، یخیرات  تیوھ  دنک . ایحا  ار  ناریا  یخیرات  تیوھ  دنک ، شلقتـسم  دشکب ، نوریب  دوب ، هدـش  هل  یبرغ 

؟ دنشاب هدرک  تمدخ  مالسا  هب  اھیناریا  ردق  هب  نوگانوگ ، مولع  یهنیمز  رد  هقف ، یهنیمز  رد  هفـسلف ، یهنیمز  رد  فلتخم ، مولع  یهنیمز  رد  هک  دیراد  غارـس  ار  رگید  تلم 

هار نارھت  یاھنابایخ  رد  دمآیم  یسک  رگا  دوب ؛ هدش  مگ  ناریا  یمالسا  تیوھ  نیا  یرھطم . دیھش  موحرم  ناریا  مالسا و  تامدخ  منتغم  زیزع و  باتک  نیا  هب  دینک  هعجارم 

مدرم کی  اجنیا  تسا ، یمالـسا  روشک  کی  اـجنیا  درکیمن  ساـسحا  اـم ــ  دھـشم  زا  ییاـھاج  کـی  رد  یتح  رگید ؛ یاھرھـش  زا  یلیخ  هن ، مھ  نارھت  طـقف  ـالاح  تفریم  ــ 

. دندوب هدرک  یروجنیا  دننکیم ؛ یگدنز  یناملسم 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 21 
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« : یمالسا تیوھ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یوضترم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفطصم  هدنسیون :   / ( ناریا رصاعم  خیرات  جوم  هد  یسررب  ) یمالسا یرادیب  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  یخیرات  یاھتیفرظ 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

یقاتشم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ مرک  هللا  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  هاگن  زا  نآ  یاھ  هشیر  یمالسا و  یرادیب  موھفم 

« يمالسا تيوھ   » 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 22هاگياپ  هحفص 22 
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