
ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٧۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھ هلابق هب  هک  هدوب  اھ  نآ یاضما  دنا و  هتشون یم رضحم  دنا و  هدوب اضق  رما  یرجم  گرزب  نادھتجم  نکل  تسا ؛ هدوبن  متسیس »  » حالطصا هب یئاضق و  هاگتـسد  هتـشذگ ، رد 

- هیملع یاـھ  هزوح گرزب  نادـھتجم  یـضعب  ینعی  دـشاب . هنوگ  نیا دـیاب  مھ  زورما  تسا و  هدوب  روـط  نیمھ اھـشخب  ی  همھ رد  تسا . هداد  یم راـبتعا  اـھدادرارق  دانـسا و  و 

تھاقف و یلاع  لحارم  اش هللا  نا  یا  هدع دننک ، تیبرت  درگاش  یا  هدع دننک ، قیقحت  یا  هدع دننک ، سیردت  یا  هدع دـنھد ؛ لیکـشت  یھورگ  نادـھتجم - ی  همھ مییوگ  یمن

تاسـسوم و قوـقح و  یاـھ  هدکـشناد تـسا . هـفیظو  کـی  نـیا ، دنتــسرفب . هیئاـضق  ی  هوـق هـب  مـھ  ار  دوـخ  ناـگبخن  زا  یا  هدـع دـننک و  یط  ار  یلعا  بـتارم  هـب  ندیــسر 

کی نیا  دنک . بذج  ار  اھ  نآ دیاب  مھ  هیئاضق  ی  هوق دنتـسرفب و  هیئاضق  ی  هوق هب  ار  ناشناگبخن  دیاب  روط  نیمھ دننک ، یم تیبرت  یئاضق  قوقح  درگاش  هک  مھ  ییاھنامزاس 

. تسا هفیظو 

رد هک  ییاھ  نآ هچ  همھ - تسا . یزیتس  لـطاب حور  کاـپ و  نادـجو  تلادـع ، زا  یـشان  هک  ناـمھ ینعی  ییارگ ؛» قح  » مود ی  هلحرم رد  تسا و  مزـال  ملع »  » لوا سپ  بوخ ؛

دیاب رتشیب  یئاضق ، هاگتسد  رد  تایصوصخ ، نیا  یلو  دنشاب . هتشاد  ار  تایصوصخ  نیا  دیاب  یرتفد - یرادا و  یاھشخب  ریاس  رد  هک  ییاھ  نآ هچ  دنلوغشم و  هیئاضق  ی  هوق

اش نا  دشاب و  تایصوصخ  نینچ  اب  یھاگتـسد  دیاب  هیئاضق ، ی  هوق دنک . یم ادیپ  طبر  اضق  هاگتـسد  ی  هندب هب  دیآ ، دوجو  هب  یداسف  هدرکان  یادخ  هک  اجرھ  رد  نوچ  دشاب ؛

یاقآ بانج  و  دراد - دوجو  هیئاضق  ی  هوق رب  لوا  زارط  نالوئـسم  ناگرزب و  اسور ، فرط  زا  هک  یفارـشا  تراـظن و  نیمھ  لاـحرھ ، هب دورب . شیپ  تھج  نیا  رد  مھ  زور  هب  زور  هللا 

تایـصوصخ ملع و  نتـشادن  ببـس  هب  مھ  یناسک  رگا  دنوش و  بذج  دمآراک  رـصانع  هک  دوش  یعـس  ناکما  دح  رد  دنک و  ادیپ  همادا  دـیاب  دـندومرف - هراشا  نآ  هب  مھ  یدزی 

رثکا دح  هن  تسا ؛ بولطم  مزال و  هچنآ  لقا  دح  بولطم - دح  رد  هیئاضق  ی  هوق رگا  اریز  دنک ؛ کاپ  نانآ  دوجو  زا  ار  شدوخ  هیئاضق  ی  هوق دنـشک ، یمن ار  نیگنـس  راب  نیا  مزال ،

هتسب اعطق  فادھا ، نیا  هب  یبایتسد  دش . دھاوخ  رتمک  یتلود  یاھ  هاگتـسد ی  هندب رد  زور  هب  زور  تالاکـشا ، مئارج و  هعماج ، رد  زور  هب  زور  هک  دید  دیھاوخ  دریگ ، رارق  نآ -

. دنک ارجا  ار  اھ  نآ دوخ  دنمتردق  یاھتسد  اب  هیئاضق ، ی  هوق ات ، دروآ  مھارف  ار  ناکما  نیا  مزال ، مکحم و  ینوناق  داوم  میظنت  اب  هک  تسا  هننقم  ی  هوق کمک  هب 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیناوق و قبطرب  دـنھاوخ  یم دـنا و  هداتـسیا تباـجن  لاـمک  اـب  هک  مدرم  زا  یمظعا  یـشخب  صوـصخب  دراد ؛ زاـین  هناـصلخم  یاھـشالت  نیا  هب  هک  تسا  یا  هلحرم رد  روـشک 

طوبرم نآ  زا  یشخب  دننک . دروخرب  دیاب  همھ  دوش ؛ دروخرب  دیاب  فلختم  ی  هتسد نآ  اب  دنرادن . فلخت  یانب  دننک و  راک  تکرح و  یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  تاررقم 

، دـننیب یم نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  ی  هلباـقم رد  تسا . هیئاـضق  ی  هوق هب  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا ، یماـظتنا  یورین  هب 

یزاب یمومع  یاھتورث  اـب  هک  یناـسک  اـب  هریغ  یماـظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذـگ و  نوناـق هاگتـسد  هچ  یئاـضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد  مییوگ  یم اـم  یتقو  دـنوش . راودـیما 

اتقیقح دننک و  یم شالت  هک  دنتسھ  یناسک  تسا . نیا  رطاخ  هب  دنک ، دروخرب  دیاب  دنتـسین ، لئاق  یدح  عورـشمان  کاپان و  یاھدمآرد  هب  نتخادنا  تسد  یارب  دننک و  یم

ندوب فرـشم  اھ و  یراداپو تسد اھ و  یگنرز اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ  هب  دنروآ . دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یدیدج  ی  هزاتمم ی  هقبط هک  دنتـسھ  نیا  ددص  رد 

تـسرد درد  یب ناھفرم  نازاتمم و  ی  هقبط دیدج  یا  هقبط کی  دـنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما  هب  دـنا ، هتفرگ دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورـشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب 

رگم دنک ! عولط  دیدج  درد  یب هفرم  ی  هقبط کی  یمالسا ، ماظن  مکش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخس  دروخرب  روط  نآ لخم ، ضراعم و  درد و  یب ناھفرم  اب  یمالسا ، ماظن  دننک .

ی هقبط اب  دـیاب  هک  مییوگ  یم ام  یتقو  دـیآ . دوجو  هب  یگرزب  یاـھ  فارحنا نینچ  هک  تشاذـگ  دـنھاوخن  مالـسا  بـالقنا و  ناـصلخم  راـگدرورپ ، لـضف  هب  تسا !؟ یندـش  نیا 

تینما یراذگ و  هیامرـس تینما  هن ؛ داتفا ! رطخ  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  یراذگ  هیامرـس تینما  هک  دنوش  یم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنم  هرھب

دروخرب فلختم  اب  روشک ، نوگاـنوگ  یاـھ  هاگتـسد یراذـگ و  نوناـق هاگتـسد  یئاـضق ، هاگتـسد  تساھیراذـگ . هیامرـس نآ  هب  کـمک  نیا  دـتفا ، یمن رطخ  هب  یداـصتقا  شـالت 

مدآ یمالـسا ، ماظن  رد  دنک . ینماان  ساسحا  دسرتب و  راذگب  دسرت ، یم تسا و  فلختم  هک  یـسک  دسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یـسک  فلختم . ریغ  اب  هن  دننک ، یم

نآ دـننک ، شمارآ  شیاسآ و  ساسحا  هدـمع  ناراکھانگ  دـنریگ و  رارق  ضرعت  دروم  ادابم  هک  دنـسرتب  ناھانگ  یب نآ  رد  هک  یماظن  رھ  دـنک . ینمااـن  ساـسحا  دـیاب  راـکھانگ 

هک دـنادب  دـنک و  ینارگن  ساسحا  دـیاب  تسھ  هکرھ  یطختم  راکھانگ و  فلختم و  یمالـسا ، ماظن  رد  دوش . هنوگ  نیا ام  ماظن  میراذـگب  دـیابن  تسا . یفرحنم  ماظن  ماظن ،

یارب نوناق  هک  یبوچراچ  رد  یماظتنا  یورین  دشاب . یوق  دیاب  یئاضق  هاگتـسد  دشاب . یوق  دیاب  تلادع  ی  هجنپرـس دیبسچ . دھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادع ، ی  هجنپ

اج هباج ماگنھ  اما  تسا ؛ رـضم  گربلگ  ندـیچ  ماگنھ  نشخ ، تسد  تسا ؛ دـب  فیعـض  مدرم  اب  نیدالوپ  ی  هجنپرـس رادـتقا و  توق و  دـشاب . یوق  دـیاب  تسا ، هدرک  نیعم  وا 

ضرع یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  نم  میرادـن . نوناق  دـنیوگ  یم دیـسرت ؟ یم هچ  زا  دـننک . ینماان  ساسحا  دـنفلختم ، هک  ییاھ  مدآ دـیراذگب  تسا . مزال  اھ  هرخـص ندرک 

نم دینک . مھارف  نوناق  ناشیارب  تقو  عرـسا  رد  دـننوناق ، دوبمک  راچد  هدروآداب  یاھتورث  اب  هلباقم  یارب  یماظتنا ، هاگتـسد  هیئاضق و  ی  هوق رگا  مرتحم ! ناگدـنیامن  منک : یم

. میا هدید هدمآ و  شیپ  نوچ  دشاب ؛ نوناق  دوبمک  یدراوم  رد  هک  مھد  یم لامتحا 

هیئاضق  / ٢٣/١٣٧٨/٠۵ هوق  تسایر  هب  یدورھاش  یمشاھ  دومحمدیس  هللاتیآ  باصتنا 

قح یاـیحا  قاـقحا و  ینعی  نآ  یلـصا  ی  هفیظو یادا  رب  ار  یمالـسا  ماـظن  یـساسا  نکر  نیا  دـناوت  یم هک  تسا  یتیـصوصخ  نیرت  مھم هیئاـضق ، ی  هوـق رادـتقا  تبـالص و 

ظفح اب  اھنت  هیئاضق  ی  هوق تسین و  هتفریذـپ  هدیدنـسپ و  سک  چـیھ یوس  زا  هیئاضق  ی  هوق فیعـضت  دزاس . رداق  تاعامج ، دارفا و  قوقح  هب  نازواجتم  اب  هلباقم  نامولظم و 

ظفح ریدق و  میلع و  دنوادخ  ربارب  رد  دوخ  میظع  تیلوئسم  نتشاد  دای  هب  همھ ، زا  رترب  یعامتجا و  یاھیدنب  هتـسد رد  ندشن  دراو  سفن و  هب  دامتعا  تیعطاق و  لالقتـسا و 

. دبای تسد  نادب  دناوت  یم دوخ  یقالخا  ینید و  تمالس  حالص و 

ریت  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  هییاضق و  هوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

بولطم هرادا  مھم  یاھلـصفرس  وزج  یمالـسا  ماظن  رد  هک  تسا  یتشرد  رایـسب  یاھملق  اـھ  نیا تینما . نیماـت  تلادـع ، نیماـت  مرج ، زا  یریگـشیپ  هیئاـضق ؛ هوق  تراـظن 

ولج دناوت  یم ماگنھب  تسرد و  یریگ  میمـصت اب  رادتقا و  اب  تبالـصاب ، هیئاضق ، هوق  دشاب . یمالـسا  ماظن  رد  تلادـع  رھظم  دـناوت  یم هیئاضق  هوق  دـیآ . یم باسح  هب  روشک 

رز و هب  هک  یناسک  ییامن  تردق تردق  زا  دنک ؛ یریگولج  نافعـضتسم  نامولظم و  هب  ملظ  زا  دنک ؛ دس  ار  فلتخم  یاھ  هاگتـسد رد  فالخ  هعـسوت  میارج و  دشر  شیادـیپ و 

. دنک یریگولج  دنحلسم ، روز 

لکش هب  هریشع  موق و  هچ  یمیدق ، لکش  هب  هریشع  موق و  هچ  هریشع  موق و  نتشاد  اب  نابیتشپ ، نتـشاد  اب  لوپ ، نتـشاد  اب  یناسک  هک  تسا  نیا  یرـشب  عماوج  تفآ 

ار تلادع  ولج  دنروآ و  رد  دوخ  لاغـشا  هب  ارـصحنم  ار  اھتـصرف  دننک ؛ عییـضت  ار  مدرم  قح  دنریگب ؛ هدیدن  ار  یمومع  قوقح  یزاب  هورگ  یزاب و  بزح  ینعی  نآ ؛ یزورما  نردم و 

نـشور ملاع  کی  هلیـسو  هب هوق  نیا  هک  نآ  زا  دعب  دمحب هللا  هک  مرکاش  ار  ادخ  نم  دریگب . ار  اھ  نیا یولج  دناوت  یم ملاع  دنمـشوھ و  تبالـصاب ، ردتقم ، هیئاضق  هوق  دنریگب .

ار لاـعتم  یادـخ  اـبلق  هدـنب  هک  دوـش  یم نیا  بجوـم  هچنآ  دوـش . یم هرادا  ارگوـن  هاـگآ و  لـضاف ، نیب ، نشور  ملاـع  کـی  هلیـسو  هب مھ  زورما  دـش ، یراذـگ  هیاـپ لـضاف  نـیب 

یاھشور مادختـسا  هب  شیارگ  عیـسو ، یھقف  تامولعم  هب  هیکت  لئاسم ، هب  هناملاع  هاگن  ملع و  زا  یرادروخرب  اب  ناشیا  زورما  دمحب هللا  هک  تسا  نیا  منک ، یرازگـساپس 

لک رد  یلـصا  رـصنع  کی  نکر و  کی  لثم  ار  هیئاضق  هوق  ام  هک  تسا  یمھم  رایـسب  رما  نیا  هک  هیئاـضق  هوق  لـئاسم  هب  نـالک  هاـگن  هوـالعب  روما ، تفرـشیپ  یارب  یملع  ون و 

راثآ لاس ، کی  زا  رتمک  تشذگ  اب  هدنب  دنراد و  تسد  رد  ار  هوق  تیریدـم  تیعطاق ، تعاجـش و  اب  نینچمھ  میریگب و  رظن  رد  ماظن  نالک  تیریدـم  رد  ار  نآ  ریثات  مینیبب و  ماظن 

. منک یم هدھاشم  ار  کرابم  عقوم و  هب اجب و  باصتنا  نیا 

هتبلا تسا . دایز  ام  تاراظتنا  هن ، مینک ؛ یم هدـھاشم  هیئاضق  هوق  رد  میتسھ ، عقوتم  یمالـسا  یاـضق  رد  هک  ار  یزیچ  ناـمھ  زورما  اـم  هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  نیا  هتبلا 

تابلاطم اب  منک ، یم ساسحا  مدوخ  شود  رب  لاـعتم  یادـخ  شیپ  امـش ، تکرح  رھ  مادـقا و  رھ  مکح و  رھ  لاـبق  رد  ار  ینیگنـس  تیلوئـسم  هک  ریقح  هبلط  نیا  تاـبلاطم 

« يياضق رادتقا   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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نیا لابند  یسایس  یاھحانج  زا  یـضعب  دنتـسھ . ناشدوخ  راک  لابند  یـسایس  یاھحانج  دوش ؛ هابتـشا  یتسیابن  اھ  نیا لاثما  یـسایس و  رـصانع  اھھورگ و  اھحانج و 

یناوخمھ اھ  نآ اب  ات  دنا  هیئاضق هوق  نالوئـسم  باعرا  یپ  رد  یـضعب  دشاب . هتـشادن  مادقا  تردـق  هوق  نیا  ات  دـننک  بلـس  نآ  زا  ار  هیئاضق  هوق  تبالـص  رادـتقا و  هک  دنتـسھ 

نیا گرزب و  راک  نیا  نیگنـس ، تیلوئـسم  نیا  هتبلا  دنک . یم هدھاشم  رتمک  اھداقتنا  اھلاجنج و  نآ  رد  ار  یھاوخریخ  هناشن  ناسنا  دـننک ، یم یداقتنا  لاجنج و  رگا  دـننک .

نیا دوش . اھعقوت  زاربا  اھ و  ینیرفآ لاجنج اھتفلاخم و  روط  نیا هک  دروایب  دوجو  هب  مھ  ار  یگدامآ  نیا  اھ  نآ رد  دـیاب  تسا ، هیئاضق  هوق  نالوئـسم  شود  رب  هک  یھلا  تیرومام 

ار ییاھفرح  دننک ، یم ار  ییاھراک  یسایس  یاھـشور  اب  دنا و  یـسایس دصاقم  لابند  یدارفا  دنتداسح ؛ یـصخش و  یاھ  هدقع راچد  یدارفا  هرخالاب  تسین . راظتنا  فالخ 

زا لوئـسم  هبلط  کی  ناونع  هب هدـنب  هک  هچنآ  تسادـج . تابلاطم  نآ  نیاربانب  دـننک . یم طولخم  دراو  انایحا  یاھداقتنا  زا  یـضعب  اب  یھاگ  ار  یدراوان  یاھداقتنا  دـننز و  یم

نآ مینک : یم هدھاشم  خـیرات  رد  نیبملا  قحلا  کلملا  مالـس هللا  هیلع  نینموملا  ریما  تواضق  رد  ار  نآ  رونم  ابیز و  هرھچ  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مراد ، راظتنا  هیئاضق  هوق 

اب ینوناق ، هلماعم  نوناق و  لباقم  رد  هعماج  یلومعم  فیعض و  دارفا  نآ  رد  هک  یتلادع  نآ  هدننکراودیما ، تلادع  نآ  ریگارف ، تلادع  نآ  هظحالم ، یب تلادع  نآ  عطاق ، تلادع 

. تسا هنوگ  نیا مھ  ام  یساسا  نوناق  رد  تسا ؛ هنوگ  نیا مالسا  رد  دنناسکی . دنمتردق  ردتقم و  دارفا 

. تسین نوناق  زا  رتالاب  سک  چیھ دنرادن . یتوافت  چیھ  نیناوق  لابق  رد  مدرم  داحآ  اب  روشک ، نالوئـسم  رگید  هیئاضق و  هوق  سیئر  روھمج ، سیئر یربھر ، یـساسا ، نوناق  رد 

هظحالم اب  دـیوگ  یم مھ  یربھر  هب  نک . رداص  یئاضق  مکح  نک ؛ هئربت  ای  موکحم  دـیوگ  یم یـضاق  هب  یـساسا  نوناق  دـھد . یم یناسک  هب  ار  یتارایتخا  یـساسا  نوناق 

، دـننک زاـب  ار  ییاـھ  هرگ هک  یناـسک  یارب  تسا . ناـسکی  همھ  یارب  نوناـق  تسا . نوناـق  رم  نتم و  نیا  تسین ؛ ندرک  تـکرح  نوناـق  قوـف  اـم  نـیا  نـک . وـفع  تاـھج ، نـیا 

. تسا مالـسا  رد  یمھم  رایـسب  رما  نیا  دـنناسکی . همھ  تسا ، نایم  رد  نوناق  هک  ییاجنآ  دراد . دوجو  ییاھتیلوئـسم  دـنیامن ، لح  ار  یتالکـشم  دـنیاشگب و  ار  ییاـھھار 

زیزع ناردارب  هب  تقو  کی نم  تسا . نامنھذ  رد  ابیز  ریوصت  نیا  ام  میتسھ ؛ نآ  لابند  ام  تسا . هداد  ناشن  لـمع  رد  ار  نیا  مالـسا  اـما  دـننک ، یم ار  نیا  یاـعدا  مھ  نارگید 

هعجارم یئاضق  هاگتـسد  هب  هک  دـشاب  یدـیما  رون  وا  لد  رد  دـش ، ملظ  یـسک  هب  رگا  روشک  نیا  زا  هشوگ  رھ  رد  هک  تسا  نیا  هیئاضق  هوق  ناش  هک  مدرک  ضرع  هیئاضق  هوق 

چیھ نودـب  هک  دـننک  ساـسحا  دـیاب  همھ  تسا . هدرک  ادـیپ  قـقحت  یمالـسا  یاـضق  هک  تسا  یزور  میـسرب ، هطقن  نیا  هب  هک  یزور  نآ  دوـش . یم قـح  قاـقحا  دـنک و  یم

تلاـخد مدـع  یـسایس و  تاـنایرج  ذوفن  مدـع  یـضاق ، لالقتـسا  هیئاـضق ، هوـق  لالقتـسا  تبالـص ، مھ  لوا  طرـش  دـش . دـھاوخ  لـطاب  لاـطبا  قـح و  قاـقحا  یا ، هظحـالم

دید اب  ینید و  میھافم  هقف و  زا  یھاگآ  اب  هوق  مرتحم  سیئر  هک  مینک  یم هدـھاشم  ام  تسا و  نیمات  اـنعم  نیا  زورما  دـمحب هللا  تسا . هیئاـضق  هوق  رد  رگید  یاـھ  هاگتـسد

. دننک یم دروخرب  هیئاضق  هوق  لئاسم  اب  یعرش ، بناوج  تیاعر  اب  هارمھ  هناملاع ،

زا تلادع ، یارجا  هوحن  ای  یئاضق  هاگتسد  هرادا  یارب  مزال  نیناوق  ای  یئاضق  داوم  یارب  هک  میرادن  یجایتحا  ام  تساھ . هاگتسد نیرتدمآراک  زا  یکی  مالسا  یئاضق  هاگتـسد 

هدامآ میظنت و  یمالـسا  تاررقم  قبط  دیاب  نیناوق  تسا . هدش  ینیب  شیپ زیچ  همھ  مالـسا  رد  میریگب . ماو  یزیچ  یرگید  ندـمت  چـیھ  زا  یروشک ، چـیھ  زا  یماظن ، چـیھ 

ریغ لیلد  نیا  اب  مھ  نآ  دـمآ ؛ هاتوک  وا  لباقم  رد  دـیاب  دـشاب ، هتـسباو  یـسایس  هعومجم  کی  هب  مرجم  رگا  هک  تسا  طلغ  نیا  ددرگ . هلباقم  یلکـش  رھ  هب  مرج  اـب  دوش و 

هک یتواضق  رگا  نینعذم ؛» هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و   » دیامرف یم میرک  نآرق  دش ! دـھاوخ  لاجنج  دریگ ، رارق  هیئاضق  هوق  دـیکات  دروم  وا  تیمرجم  رگا  هک  دنـسپ  همکحم 

نیا «. ضرم مھبولق  یف  ا  : » دـیامرف یم دـعب  دـنریذپ . یم ار  نآ  تقو  نآ  دـشاب ، اھ  نآ رظن  لیم و  قبطرب  رگا  اما  دـننک ؛ یم لاجنج  دـشاب ، اھ  نآ تحلـصم  فـالخرب  دوش ، یم

. تسا نآرق  تواضق 

راک یریگیپ ، شالت ، هطقن ، نیا  هب  ندیسر  یارب  هتبلا  دوش . هشدخ  نآ  تبالـص  رادتقا و  تیحالـص و  رد  هک  نیا  هن  دریگ ، رارق  مدرم  مومع  دامتعا  دروم  دیاب  یئاضق  هاگتـسد 

. دنک یم هدھاشم  دمحب هللا  ار  نآ  یاھ  هناشن ناسنا  هک  تسا ، مزال  ادخ  هب  لکوت  تعاجش و  اب  هارمھ  موادم 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٠/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نقتم و رایـسب  فلتخم  تاھج  زا  تسا ، هدـش  ینیب  شیپ هوق  نیا  یارب  یـساسا  نوناق  رد  هک  مھ  یراکوزاس  تسا . هیئاضق  ی  هوق ام ، روشک  ماظن  زا  یـساسا  نکر  کـی 

رد هوق  نیا  رد  نوگانوگ  نالوئـسم  یارب  هک  یطیارـش  هدش ، هتـشاذگ  هوق  نیا  شود  رب  هک  یفیلاکت  عون  هدش ، نیعم  هیئاضق  ی  هوق یارب  هک  یفیاظو  تسا . شخب  نانیمطا

یـساسا ی  هفیظو دـنک . لمع  دوخ  ی  هفیظو هب  دـناوتب  اـضق  هاگتـسد  هک  تساـنعم  نیا  ی  هدـننک نیمـضت هدـش ، نیعم  یمالـسا  یناـبم  نیناوق و  رگید  یـساسا و  نوناـق 

یمرج نیناوق ، زا  فلخت  اما  تسا ؛ همھ  ی  هفیظو نیناوق ، یارجا  تسا . نیا  راک ، حور  تلادع . زا  هنادنم  تردق هناعاجـش و  عافد  زا  تسا  ترابع  تسیچ ؟ یئاضق  هاگتـسد 

تماق لدعلاب  « ؛ تلادع زا  تسا  ترابع  نآ  دوش و  یھتنم  هلق  کی  هب  دیاب  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  نیناوق  ی  هعومجم دنک . یم یگدیـسر  نآ  هب  اضق  هاگتـسد  هک  تسا 

یعیبط و تنـس  نیا  لابند  هب  رگا  یعامتجا  ماظن  رھ  تسا و  لدـع  شنیرفآ ، تنـس  ینعی  دراد ؛ یـساسا  شقن  شنیرفآ ، ملاع و  ناینب  رد  تلادـع  ضرـالا ؛» تاوامـسلا و 

ریذـپان لدـبت رییغت و  هک  یھلا - یاھتنـس  شنیرفآ و  نیناوق  اـب  ار  دوخ  هک  تسا  باـیماک  یناـمز  ناـسنا  تسا . باـیماک  قفوم و  راگدـنام و  درک ، تکرح  شنیرفآ  یھلا  نوناـق 

ی هوق دـنک ؟ نیمـضت  ار  تلادـع  نیا  دـیاب  یعجرم  هچ  دراد . یعیبط  ینیوکت و  ی  هشیر کی  تلادـع  شنیرفآ ، عومجم  رد  یھلا ، هاگدـید  رب  انب  نیاربانب ، دـھد . قیبطت  تسا -

نودب ار  فلخت  نیا  دناوت  یم هک  یقیقد  یوزارت  نآ  دندرک ، فلخت  تلادع  یارجا  رد  اھ  هاگتـسد رگا  لاح  نیعرد اھ . هاگتـسد ی  همھ دننک ؟ ارجا  ار  نآ  دیاب  یزکارم  هچ  هیئاضق .

روضح هیئاضق  ی  هوق رگا  نیاربانب  هیئاضق . ی  هوق تسیک ؟ دناسرب ، شفلخت  یازـس  هب  ار  فلختم  دناوت  یم هک  یدنم  تردق ی  هجنپ تسد و  نآ  دعب  دھد و  صیخـشت  ضامغا 

تلادع هعماج  رد  اقلطم  دشاب ، یلخاد  یاھفعـض  راچد  هدرکن  یادخ  ای  دشاب ، هتـشادن  راک  ناکما  ای  دشاب ، هتـشادن  تعاجـش  ای  دشاب ، هتـشادن  تردق  ای  دشاب ، هتـشادن 

. تسا هیئاضق  ی  هوق ی  هفیظو هعماج ، رد  تلادع  زا  هنادنم  تردق هناعاجش و  عافد  سپ  دوش . یم یشان  اجنیا  زا  هیئاضق  ی  هوق تیمھا  درادن . نیمضت 

لیبق نیا  زا  حرج و  برـض و  تیانج ، کی  عوقو  نیمز ، رتم  دنچ  لوپ ، رادقم  نالف  رـس  اوعد  تسا ؛ یـصوصخ  ی  هعفارم کی  رد  یھاگ  دراد : یـضیرع  ضرع  تلادـع ، نیا  هتبلا 

؛ تسا گرزب  یلام  رما  کی  یھاگ  دـنک . یم ادـیپ  طاـبترا  مدرم  یگدـنز  ریـسم  قوقح و  تشونرـس و  هب  هک  تسا  ییاـجنآ  تسا ؛ رت  مھم ی  هلاـسم کـی  رد  یھاـگ  اـھزیچ .

یغلبم فرـص  اب  دـیاب  رھـش  رد  ای  اتـسور و  رد  هداوناخ  نارازھ  ای  ناسنا  نارازھ  دـییامرفب  ضرف  دـنیاشگ ؛ یم ارقف  مدرم و  هب  قلعتم  لاوما  یوس  هب  لواطت  تسد  یناـسک 

فرـص دیاب  هک  ار  یلوپ  نیمھ  دـیآ و  یم زواجتم  بلط و  هدایز ناسنا  کی  دـعب  دوش ؛ مھارف  ناشیارب  هریغ  هعرزم و  لغـش و  یگدـنز و  تاناکما  دـنوش ، راد  هناخراک راد و  هداج

مرج مھ  نآ  هتبلا  دنزب ؛ یلیس  یرگید  تروص  هب  الثم  رفن  کی  هکنیا  زا  تسا  رتگرزب  رایسب  مرج ، نیا  دزیر . یم دوخ  یـصخش  عماطم  ی  هسیک هب  اجکی  دوش ، راک  همھ  نیا 

، دشاب یعدم  فرط ، هچنانچ  دیتشاذگ ، یرگید  سک  تسوپ  یور  رب  یرثا  نخان ، اب  رگا  دریگ - یمن هدیدان  ار  شدخلا » شرا   » یتح مالـسا  تشذگ ؛ دیابن  مھ  نآ  زا  تسا و 

اب دیھاوخ  یم امش  یتقو  تسا . رتشیب  اھ  نیا تیمھا  اذل  دنتیانج ؛ جوا  رد  مئارج  یضعب  دراد . نامسآ  ات  نیمز  زا  یضیرع  ضرع  مئارج ، اما  درذگ - یمن مھ  نیا  زا  مالـسا 

تیثیح رادـتقا و  تعاجـش و  راک  نیا  دـینک ، هلباقم  تسا ، هتخیر  دوخ  یـصخش  عماطم  ی  هسیک هب  یمحر  یب تحاقو و  لامک  اـب  ار  یمومع  لاوما  لاـملا و  تیب هک  یـسک 

دراو هشدـخ  هن !؟ ای  دـننک  یم ار  اھاج  نیا  رکف  دـنھد ، یم رارق  مجاھت  دروم  ار  یئاضق  هاگتـسد  بترم  یئزج ، یاھ  هناھب اب  هک  یناسک  دـھاوخ . یم مدرم  ناـیم  رد  یئاـضق 

یادخ تسا  نکمم  یھاگ  دنک ؛ یمن یقرف  تسا . تیانج  کی  تفگ  دوش  یم تسا و  مدرم  یگدـنز  ماظن  رب  اھ  هبرـض نیرترـضم  زا  یکی  یئاضق ، هاگتـسد  تیثیح  هب  ندروآ 

. دراد ینیگنس  قیداصم  نانچ  تلادع ، زا  عافد  سپ  هیئاضق . ی  هوق نوریب  زا  مھ  یھاگ  دتفیب ؛ قافتا  هیئاضق  ی  هوق نورد  زا  هشدخ  نیا  هدرکن 

هداتسیا یناھج  رابکتـسا  ماظن  یھاوخ  هدایز لباقم  رد  تسا - سفن  هب  دامتعا  یاراد  لقتـسم و  هک  یمالـسا - یروھمج  ماظن  زورما  تسا . رتالاب  مھ  نیا  زا  هیـضق  یھاگ 

یـسایس یا و  هناسر یورین  ی  همھ ملاع ، کی  ی  هجرد یاھراد  لوپ اـیند و  یاھتـسینویھص  شناراـیتسد و  اـکیرما و  نیطـسلف ، تلم  قح  نتفرگ  هدـیدان  یارب  زورما  تسا .

هدیسر ناشتـسد  هک  مھ  اجرھ  دننک . فذح  یناسنا  یناھج و  تالداعم  ی  هنحـص زا  هفخ و  یلک  هب ار  ینیطـسلف  ناسنا  نویلیم  دنچ  هکنیا  یارب  دننک ، یم فرـص  ار  دوخ 

. درادن یا  هدیاف چیھ  دننیب  یم دنک و  یم دروخرب  هرخـص  اب  ناشریـشمش  دنـسر ، یم ناریا  هب  یتقو  اما  دنا ؛ هدرک هارمھ  ناشدوخ  اب  ار  اھتلود  دنا و  هدرک ذوفن  لامعا  تسا ،

لوپ هب  هیکت  اب  زیمآ و  تثابخ موش و  ی  هزیگنا اب  یرابکتسا ، هاگتسد  رگا  دنرادرب . هار  رس  زا  ار  عنام  نیا  دنھاوخ  یم دننک و  یم تفلاخم  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  نیاربانب 

هب ناشروشک  حـلاصم  هیلع  ار  ینوبز  هدروخ و  بیرف یاـھناسنا  دـنک و  تسرد  یھاـگیاپ  روشک  لـخاد  رد  تسناوت  دوخ  یا  هناـسر شـشوپ  تردـق  یـسایس و  تاـطابترا  و 

نیا لـباقم  رد  دـھاوخ  یم یـسک  هچ  تسا . رتـالاب  بـتارم  هـب  یلاـم  تیاـنج  نآ  زا  تیاـنج  نـیا  دـنھد ، ماـجنا  یلمع  نمـشد ، تساوـخ  تـھج  رد  اـھ  نـیا دریگ و  تمدـخ 

یمدق هیئاضق ، ی  هوق یالتعا  هار  رد  یشالت  رھ  دیا . هتفرگ هدھع  رب  یگرزب  راک  نازیزع ! دراد . مزال  هزیگنا  رادتقا و  تعاجش و  راک ، نیا  دتـسیاب ؟ ناریا  تلم  هیلع  یتلادع  یب

« يياضق رادتقا   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا لیبس هللا  یف  داھج  کی  مالسا و  ی  هملک یالعا  هار  رد 

ییاضق  / ٠۵/١٣٨١/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب نیا  دنمھفب . دـنناوتب  هنحـص  نارظان  نینچمھ  دـمھفب و  ار  دوخ  فعـض  توق و  طاقن  دـناوتب  هدـنوش  داقتنا  دوش  یم بجوم  داقتنا  اریز  تسا ؛ یبوخ  زیچ  هعماج  رد  داقتنا 

هاگیاج رد  دناوتب  هکنیا  یارب  یـضاق  درک . فیعـضت  ار  هیئاضق  ی  هوق دـیابن  تسا . هنامـصخ  ییوج  بیع مھ  نآ  ییوج ، بیع زا  ریغ  داقتنا ، نکیل  دـنک . یم کمک  راک  تفرـشیپ 

یاراد مدرم  مشچ  رد  دوش و  یم تیوقت  تیامح و  هک  دـنک  ساسحا  دـیاب  دـشاب ؛ ماظن  تیامح  دروم  هک  دراد  جاـیتحا  دـنک ، لـمع  دنیـشنب و  رارقتـسا  اـب  تسرد و  ربمغیپ ،

یاھ هزیگنا اب  اـنایحا  هناـیوج و  بیع هنامـصخ و  یقطنم و  ریغ  یاـھداقتنا  باـب  رگا  دراد . مزـال  ار  نالوئـسم  یوس  زا  تیاـمح  مومع و  رظن  رد  تلزنم  یـضاق ، تسا . تلزنم 

تـسد زا  مھ  ار  نالوئـسم  تیامح  دـتفا و  یم مدرم  مشچ  زا  اضق  هاگتـسد  یـضاق و  دروخ : دـھاوخ  هبرـض  زاـین  ود  رھ  نیا  هب  دـش  زاـب  هیئاـضق  ی  هوق تمـس  هب  یـسایس 

زیم یاپ  هب  دراد - رز  مھ  روز و  مھ  هک  ار - نوناق  زا  فلختم  ملاظ و  کی  دتـسیاب و  تعاجـش  اب  دـیایب  یـضاق  هک  میـشاب  هتـشاد  عقوت  اضف  نیا  رد  روطچ  ام  تقو  نآ دـھد . یم

یاھراب نینچ  هک  دشاب  هتـشاد  ار  رادـتقا  تبالـص و  تعاجـش و  نیا  یـضاق  میھاوخب  ام  رگا  تسین . ناسآ  راک ، نیا  دریگن ؟ رارق  وا  ریثات  تحت  هنوگ  چـیھ دـناشکب و  همکاحم 

. مینک ظفح  مدرم  مشچ  رد  ار  شتلزنم  ایناث  میھد ؛ رارق  تیامح  دروم  الوا  تسوا ، یماح  هک  ار  یھاگتسد  وا و  دیاب  درادرب ، میراد ، عقوت  وا  زا  هک  ار  ینیگنس 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا یانعم  هب  ندوب  دامتعا  دروم  تسا . مزال  مھ  رانک  رد  نکر  ود  نیا  دـشاب ؛ دامتعا  دروم  مھ  ردـتقم و  مھ  هک  دراد  زاین  یا  هیئاضق ی  هوق هب  یماـظن  رھ  یمالـسا و  ماـظن 

رد دـمحب هللا  زورما  تسا . نوناق  ظفح  یارب  هیئاـضق  ی  هوق ساـسا  دـھاکب . تسا ، نیناوق  یارجا  نماـض  هک  یتسد  نآ  تردـق  زا  یمدرم ، تھاـجو  یارب  ناـسنا  هک  تسین 

کی دوش ؟ یم نیمـضت  هنوگچ  نوناق  تیاعر  ظفح و  نوناق . تیاعر  نوناق ، ظفح  تسا ؛ یتبثم  رایـسب  رما  نیا  دـننز . یم نوناق  زا  تیعبت  زا  مد  نالوئـسم  ی  همھ اـم  روشک 

لاطبا و جرمو و  جرھ ینوناق و  یب هب  هک  دننادب  دنھد ، یم رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  هیئاضق  ی  هوق رادتقا  هک  یناسک  تسا . هیئاضق  ی  هوق تردـق  نآ ، دراد و  دوجو  نیمـضت  هار 

دوخ یاج  رـس  ار  وا  دریگب و  ار  نوناق  زا  فلختم  زواجتم و  نابیرگ  هکنیا  یارب  تسا ، ماظن  دـنمتردق  ی  هجنپ وزاب و  هیئاـضق  ی  هوق نوچ  دـننک ؛ یم کـمک  افعـض  قوقح  عییـضت 

دوش و بلج  مدرم  دامتعا  هک  دشاب  یوحن  هب  دیاب  رادتقا  نیا  لاح  نیعرد اما  تسا ، لصا  کی  هیئاضق  ی  هوق رادتقا  سپ ، دننک . یگدنز  نوناق  هانپ  رد  دنناوتب  مدرم  ات  دناشنب 

، اھ نیا رب  هوالع  تسا . مھم  رایـسب  دندرک ، هراشا  هک  ییاھراک  دوش . لابند  مامت  تردق  اب  دـیاب  تسا و  هدـش  یحارط  هیئاضق  ی  هوق رد  هک  تسا  یتاحالـصا  نیمھ  اب  نیا 

ول و  تسا - مدرم  زا  یعمج  عجرم  هک  یا  هطقن رھ  رد  یھاگداد  رھ  تسا . روشک  یاج  همھ  رد  نییاپ  یاھ  هدر ات  هیئاضق  ی  هوق یاـھ  هاگتـسد رـساترس  رد  تلادـع  طاـسبنا 

، تسا رقتـسم  اجنیا  رد  هک  یئاضق  ی  هتـسھ نیا  هک  دنوش  نئمطم  همھ  ینعی  دنک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  دامتعا  یمرگلد و  هک  دـنک  لمع  یوحن  هب  دـیاب  یکچوک - عمج 

هب نایدعتم  اھرسدوخ و  نازواجتم و  هک  مھ  یتیلقا  دش ؛ دنھاوخ  مرگلد  دونـشخ و  دنبوخ - مدرم  رثکا  هک  مدرم - رثکا  تسا  یعیبط  درک . دھاوخ  مکح  لدع  نوناق و  قبطرب 

هب مدرم  دامتعا  طرش  تسا . دمآراک  مھ  روشک  زا  هطقن  نآ  رد  یوق ، ی  هجنپ نیا  هک  دننادب  تسا . یگرزب  تمعن  ینارگن ، نیا  دیدرگ . دنھاوخ  نارگن  دنتسھ ، نارگید  قوقح 

؛ درک رظن  فرـص ضاـمغا و  دـیابن  مھ  روشک  زا  یا  هشوگ رد  یتـح  یئاـضق  فلخت  زا  هک  منک  یم ضرع  ار  هتکن  نیا  ناردارب  ناتـسود و  هب  ررکم  نم  تسا . نیا  هیئاـضق  ی  هوـق

هب دنک  یم ادیپ  میمعت  اھ ، نآ ی  هراب رد  تواضق  دنکیدزن . دنراد و  سامت  اھ  نیا اب  مدرم  دنتسھ ؛ روشک  رساترس  رد  رـشتنم  یاھـشخب  نیمھ  مدرم ، هب  لصتم  ی  هندب نوچ 

تبسن ار  مدرم  زا  یعمج  رظن  هک  دنک  یم لمع  یوحن  هب  هدرکن  یادخ  روشک  زا  یا  هطقن رد  یئاضق  دنمراک  کی  ای  یضاق  کی  دینیب  یم یھاگ  هیئاضق . ی  هوق لک  رد  تواضق 

کی هیئاضق  ی  هوق رادتقا  مھ  نیاربانب ، درب . یم نیب  زا  یلک  هب دراد ، تمیق  مھ  ردق  نیا هک  ار  ییاھ  شالت تامدخ و  تامحز و  نیا  ی  همھ دـنادرگ و  یمرب هیئاضق  ی  هوق لک  هب 

. دشاب مرگ  مدرم  لد  هک  درک  لمع  یا  هنوگ هب دیاب  نآ . ندوب  دمتعم  مھ  تسا ، لصا 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  لدـع  یهدـننک  مکاح  تافالتخا و  یهدـننک  لصف  لح و  هیئاضق  یهوق  یعامتجا ، رھ  رد  یماظن ، رھ  رد  دـشاب . قفوم  دـناوتب  ات  دراد  زاین  لماع  ود  هب  هیئاضق  یهوق 

، مود دـشاب -  یوق  دـیاب  هک  رادـتقا -  تردـق و  یکی  دراد : جاـیتحا  زیچ  ود  هب  دوشب ، قـفوم  ـالاو  فدـھ  نیا  رد  هیئاـضق  یهوـق  هکنیا  یارب  تساـھنیا . داـسف و  زواـجت و  ملظ و 

رد هک  ینف -  یناسنا و  یاھتخاسریز  نیمھ  اب  ناوتیم  ار  هیئاضق  یهوق  رادتقا  دراد . زاین  ار  زیچ  ود  نیا  هیئاضق  یهوق  دنـشاب . هتـشاد  دامتعا  وا  هب  دیاب  مدرم  ینعی  دامتعا ؛

اب هیئاضق  یهوق  درک . نیمات  متـسھ -  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یئاھراک  نایرج  رد  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  هدـنب  دـنداد ؛ هوق  مرتحم  سیئر  ار  اھتفرـشیپ  زا  یحرـش  هنیمز ، نیا 

اب بسانتم ، یاھتراظن  اب  تسرد ، نیناوق  عضو  اب  دـنکیم . ادـیپ  رادـتقا  توق و  راکتـسرد ، نیما و  لضاف ، هتـسیاش ، یاـھناسنا  نتفرگ  راـک  هب  تیبرت و  اـب  ینورد ، ماکحتـسا 

 - میاهدرک ضرع  ررکم  میریگب -  دای  نارگید  زا  هک  نیا  زا  اـم  دـیآیم . دوجو  هب  رادـتقا  نیا  اـیند ، یهمھ  زا  یهدافتـسا  یناـمزاس و  ینف و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  زا  یریگهرھب 

دای وا  زا  درک ، میھاوخ  هدافتسا  دشاب ، هتشاد  دوخ  راک  رد  نشور  بوخ و  یهتکن  کی  هک  ایند  رد  یایئاضق  ماظن  رھ  زا  یروشک ، رھ  زا  یتلم ، رھ  زا  ام  میـشکیمن . تلاجخ 

طلغ نیا  هن ، مینک ؛ راتفر  روجنیا  دیاب  مھ  ام  سپ  دننکیم ، راتفر  روجنیا  ایند  رد  نوچ  تسا . طلغ  نیا  میورگیمن ؛ نآ  نیا و  یاھفرح  اھـشور و  هب  هتـسبمشچ  هتبلا  میریگیم .

یروجنیا اھیبرغ  مینکیمن . تیعبت  تعاطا و  نآ  نیا و  شور  زا  نوصرخی .» ـالا  مھ  نا  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  لـیبس هللا  نع  کولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  . » تسا

ینعی مینکیم . تیعبت  نامدوخ  صیخشت  زا  ام  تسا . طلغ  نیا  هن ، مینکب ؛ مھ  ام  سپ  دنکیم ، لمع  یروجنیا  روشک  نالف  دننکیم ، لمع  یروجنیا  اھیقرش  دننکیم ، لمع 

لقع تسا ، هتـشاد  ار  دـئاوف  نیا  تسا و  هدرک  لھـس  اضق  رما  رد  ار  اھنآ  راک  هک  دراد  دوجو  هتکن  نیا  کچوک -  ای  گرزب  هداتفارود -  روشک  نالف  یئاضق  ماظن  رد  میدـید  یتقو 

. دروآیم رادـتقا  هیئاضق  یهوق  یارب  اھنیا  تسا . بوخ  نیا  تسا ؛ لقع  زا  تیعبت  نیا  تسین ، وا  زا  تیعبت  نیا  مینکیم . لـمع  ار  نیا  تقو  نآ  داد ، صیخـشت  ار  نیا  یتقو  اـم 

ادیپ ار  اھفعض  دننک ، هاگن  دیاب  هوق  نیلوئسم  دورب ؛ شیپ  شدوخ  یداع  نایرج  رد  روما  ات  تسـشن  روط  نیمھ  ناوتیمن  دروآیم . رادتقا  یروآون  زورهبزور و  راکتبا  دایز ، شالت 

مھ هوق  نورد  رد  هللادـمحب  دـننک ؛ کمک  دـنناوتیم  زاتمم  یاھنھذ  رترب و  یاھنھذ  دـننک ؛ فرطرب  راکتبا  اب  ار  اھنیا  دـننک ، ادـیپ  ار  روک  یاھهرگ  دـننک ، ادـیپ  ار  تالکـشم  دـننک ،

یوق و یهوق  کی  هیئاضق ؛ یهوق  رادـتقا  دوشیم  نیا  دوشب ؛ نیماـت  یناـسنا  یاـھتخاسریز  دوشب ، نیماـت  ینف  یاـھتخاسریز  دوشب . هدافتـسا  مھ  هوق  نوریب  زا  دنتـسھ ،

. دراد ار  شدوخ  فادھا  تمس  هب  تکرح  یئاناوت  هک  ردتقم 

زاوھا  / ٣١/١٣٩٧/٠۶ رد  یتسیرورت  هثداح  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. تخاس راکـشآ  ار  ناریا  تلم  نانمـشد  تثابخ  تواسق و  رگید  راب  کی  رودزم ، یاھتـسیرورت  تسد  هب  زاوھا  رد  نامزیزع  مدرم  زا  یعمج  تداھـش  رابفسات  خـلت و  یهثداح 

. دـننزیم رـشب  قوقح  زا  مد  هتـسویپ  هک  دـنراکایر  وگغورد و  نایعدـم  نامھ  هب  هتـسباو  دـنیاشگیم  شتآ  هاـنگیب  مدرم  کدوک و  نز و  یور  هب  هک  بلقلایـسق  نارودزم  نیا 

تسا هقطنم  رد  اکیرمآ  یهدناشنتسد  یاھتلود  یهئطوت  یهمادا  اھنیا  تیانج  دنک . لمحت  ار  حلسم  یاھورین  شیامن  رد  یلم  رادتقا  یلجت  دناوتیمن  نانآ  یهنیکرپ  یاھلد 

رب هتـشذگ  دـننام  داد و  دـھاوخ  همادا  ار  دوخ  زیمآراختفا  هنادنمتفارـش و  هار  ناریا  تلم  نانآ  مشچ  یروک  هب  دـناهداد . رارق  ام  زیزع  روشک  رد  ینمااـن  داـجیا  ار  دوخ  فدـھ  هک 

. دمآ دھاوخ  قئاف  اھینمشد  یهمھ 

. میامنیم تلاسم  نادیھـش  یارب  تاجرد  ولع  نانآ و  یارب  ار  یھلا  یهنیکـس  ربص و  منکیم و  ضرع  زیزع  نادیھـش  نیا  یاـھهداوناخ  هب  ار  دوخ  یدردـمھ  الـست و  بناـجنیا 

. دنراپسب روشک  یئاضق  ردتقم  یهجنپرس  هب  ار  نانآ  دننک و  بیقعت  ار  ناراکتیانج  نیا  یاھهلابند  تقد ، تعرس و  اب  دنفظوم  یتاعالطا  لوئسم  یاھهاگتسد 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهوق اب  رادید  یهسلج  نیمھ  رد  اھراب  هدنب  هک  اھهدنورپ  ندنام  نیا  دنکیم . لمع  اعطاق  نآ  هب  دـھدیم ، صیخـشت  ار  هچنآ  تسا ، رادـتقا  یاراد  هیئاضق  یهوق  دـنمھفب  دـیاب 

هلئسم نیا  رد  یئاضق  هاگتسد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنامیم ، لاس  هد  لاس ، جنپ  لاس ، ود  لاس ، کی  هدنورپ  یتقو  تسا . تلاح  نیا  هب  دگل  ماهدرک ، رارکت  ار  نیا  هیئاضق 

« يياضق رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دننکب لمع  ار  هجیتن  نآ  عطاق  دندیسر ، هک  یاهجیتن  رھ  هب  دوشیمن ؛ نیا  دنکب ؛ دیاب  راک  هچ  دنادیمن  تسا ، منک » هچ  منک -  هچ   » راچد

« يياضق رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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