
نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

یکتم ناتدوخ  هب  دیاب  درادب ، هگن  ار  ناریا  تلم  امـش  تمارک  تزع و  دوشب  روبجم  ایند  هکنیا  یارب  دینک . یوق  ار  ناتدوخ  دیاب  امـش  دنک ، باسح  امـش  یور  ایند  هکنیا  یارب 

یکتم ادـخ  هب  یتلم  رگا  دـش ، هچراپکی  یوق و  یتلم  رگا  دـینک . افوکـش  ار  یماظن  عافد  تردـق  راک و  یورین  یداصتقا ، یورین  ملع ، یورین  ناتدوخ  یتاذ  یاھورین  دـیوشب و 

هک ییاھدنرچ  ی  همھ مغر  یلع دمحب هللا ، زورما  هک  نانچمھ  دنوشب ؛ لئاق  مارتحا  وا  یارب  هک  درک  دھاوخ  راداو  ار  شنانمـشد  یتح  تلم ، نآ  دیـسرتن ، اھناطیـش  زا  دوب و 

ناریا تلم  امـش  یارب  دنـسانش ، یم ار  ام  تلم  ناریا و  هک  ییاھتلم  ی  همھ دـنیوگ ، یم یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  ی  هراب رد  رابکتـسا ، هب  هتـسباو  یاـھ  هناـسر یھاـگ 

. میا هدید کیدزن  زا  ام  ار  نیا  دنلیاق . مارتحا 

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

رد فرژ  یلوحت  ناریا ، رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  تسا . یلصا  طاقن  زا  رگید  یکی  یللملانیب ، تابسانم  رد  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  تمارک  تزع و  ظفح 

: دروآ دوجو  هب  رظن  ود  زا  یللملانیب  تاطابترا 

هدروآ تسد  هب  اھتلود  اھتلم و  مشچ  رد  رورمهب  هک  ار  یتھبا  داد و  تخس  یتسکش  ناھج ، فیعـض  یاھتلود  اب  ناشهطبار  رد  ار  ایند  زور  نآ  تردقربا  ود  یهنمیھ  هکنیا  لوا 

. درک فیعضت  تدشهب  دندوب ،

ناھج رد  جیردتب  قیمع ، تاریثات  نیا  هچرگ  درک . قیرزت  نانآ  هب  ار  هدناشنتسد  یاھتلود  اب  هلباقم  رد  یخاتسگ  تارج و  دیشخب و  تعاجـش  یمرگلد و  اھتلم  هب  هکنآ  مود 

بالقنا نیا  یزوریپ  اب  هک  دنداد  صیخشت  زاغآ  نامھ  زا  نیبزیت ، یاھمشچ  یهمھ  اما  تسا ، هدرک  نوگرگد  ار  ملاع  یسایس  یهرھچ  لاس ، هدزای  زا  سپ  زورما  دش و  رھاظ 

سفن هب  دامتعا  تارج و  یرادیب و  زا  تسا  ترابع  نآ ، یگژیو  دیمان و  ینیمخ » ماما  رـصع   » دـیاب ار  رـصع  نیا  تسا . هدـمآ  دـیدپ  ملاع  تابـسانم  رد  یدـیدج  رـصع  میظع ،

. یھلا یونعم و  یاھشزرا  ندروآرب  رس  اھناسنا و  یعقاو  تردق  لاھن  یگدنلاب  هناملاظ و  تردق  یاھتب  نتسکش  اھتردقربا و  ییوگروز  ربارب  رد  اھتلم 

ماظن  / ٢٠/١٣۶٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک مییوگب  ام  رگا  نوچ  تسا . دیع  تلم ، نآ  یارب  زور  نآ  اتقیقح  دـش ، لح  مخ  ریدـغ  رد  هک  یلکـش  هب  مھ  نآ  دوش ، لح  تموکح  تیالو و  ی  هیـضق تلم ، کی  یارب  یتقو 

نآ یارب  هلئـسم  نیرت  هدـننک نییعت نیا  تسا ، هعماج  نآ  رب  یالاو  تیمکاح  تیریدـم و  تیـالو و  تموکح و  ی  هلاـسم نیمھ  یتلم ، رھ  ی  هلاـسم نیرت  ساـسح نیرت و  مھم

. شخب نایز یتح  مامتان و  اسران و  ابلاغ  یلو  دنا ؛ هدرک لح  ار  هیضق  نیا  یوحن ، هب  مادکرھ  اھتلم  تسا . تلم 

وا ییایند  تداعس  ظفح  ادخ ، هب  وا  هجوت  وا ، تیونعم  وا ، تمارک  تلم  نآ  زیچ  همھ  نآ ، رد  هک  دنک  لح  یوحن  هب  ار  یـساسا  ی  هلاسم نیا  دشاب  هتـسناوت  یتلم  رگا  سپ ،

، ریدغ دیع  زور  داتفا . قافتا  هیـضق  نیا  مالـسا ، رد  تسا . دیع  تلم  نآ  یارب  هظحل ، نآ  زور و  نآ  اعقاو  دشاب ، هدش  تیاعر  تسا  مھم  تلم  کی  یارب  هک  ییاھزیچ  ی  هیقب و 

صقان اعقاو  نید  هلئـسم ، نیا  نییبت  نییعت و  نودب  دش . لماک  نید  هک  دوب  نینچ  نیا درک و  ادیپ  مسجت  مدرم  نایم  رد  ادـخ  تیالو  زا  یوترپ  هحـشر و  ینعی  یمالـسا  تیالو 

. تسا یی  هلاسم روط  نیا مالسا ، رد  تیالو  ی  هلاسم دش . مامت  مدرم  رب  مالسا  تمعن  هک  دوب  رطاخ  نیمھ  هب  دنام و  یم

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنھاوخ زیزع  دش و  دھاوخ  اھ  نآ بیـصن  ییاقآ  دنتـسیاب ، رگا  تسا . یـساسح  ی  هظحل هظحل نیا ، هک  دننادب  دـیاب  قارع  تلم  منک . ضرع  قارع  تلم  هب  باطخ  هملک  کی 

تحار یگدنز  یدازآ و  تمارک و  تزع و  هک  دننک  یم لایخ  رگا  دیسر . دھاوخن  هجیتن  هب  یزیچ  چیھ یراکادف ، نودب  دراد . مزال  یراکادف  تسا و  تخس  رادقم  کی  هتبلا  دیدرگ .

اما تفر . دھاوخ  نیب  زا  تسا و  یتقوم  تدم و  هاتوک یتخـس ، اھتنم  دننک ؛ لمحت  ار  یتخـس  دیاب  تسا . هابتـشا  نیا  تشاذگ ، یـسک  ناھد  رد  دوش  یم همقل  کی لثم  ار 

اھ نیا هک  وا  ی  هتـشذگ یاھتواسق  هک  داد  دـھاوخ  جرخب  یتواسق  نانچ  نآ دروآدـھاوخرد و  اھ  نآ زا  یردـپ  نانچ  نآ قارع  میژر  نیمھ  دـنیایب ، هاتوک  لباقم  رد  قارع  تلم  رگا 

دیاب قارع  تلم  تفرگ ؛ دھاوخ  یتخس  ماقتنا  شمدرم  زا  اب  ذایعلا  دوشب  طلـسم  شمدرم  رب  میژر  نیا  رگا  دشاب . کچوک  نآ  لباقم  رد  تسا  ریظن  یب دوخ  ی  هبون هب  مھ 

ادخ اب  دنھاوخب ، کمک  ادخ  زا  دننک ، هیکت  ادخ  هب  دیاب  دـنناسرب . نایاپ  هب  ار  راک  یتسیاب  دـنا ، هدرک عورـش  دـنا و  هتـشاذگ هار  نیا  رد  مدـق  هک  الاح  قارع  تلم  دـننادب . ار  نیا 

. درک دھاوخ  لزان  ار  شترصن  لاعتم  یادخ  تقو  نآ دریگب ؛ رارق  ناشراک  ی  همانرب رد  مھ  یراکادف  دننک و  رارقرب  هطبار 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنتشک و اھتلم  رد  ار  یروشحلس  عافد و  حور  هک  دوب  نیا  دندرک  تموکح  یمالسا  یاھروشک  رب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  نآ  نئاخ  یدایا  رامعتـسا و  تیانج  نیرتگرزب 

ریزارس اھ  نآ یاھروشک  هب  یمالسا  یاھتلم  نانمشد  شیپ ، نرق  ود  زا  ابیرقت  هک  دینیب  یم اذل  دندرک ؛ مرگرـس  یطارفا  یاھتیلم  تیموق و  لثم  چوپ ، یاھراعـش  هب  ار  نانآ 

یاھتلم دـینیب  یم زورما  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  دـندرک . لمحت  اشامت و  ار  اھ  نآ روط  نیمھ اھتلم  دـنتفر و  دـندرک و  تراغ  لیلذ و  ریقحت و  ار  اـھ  نآ یوحن  هب  تقو  رھ  دـندش و 

ناناملـسم ارچ  تسین ؛ ریذپ  تلذ هک  مالـسا  تسا . تمارک  تزع و  تردـق و  یاراد  دوخ ، نطب  رد  مالـسا  هک  یلاح  رد  دنتـسھ ؛ ناھج  یاھتلم  نیرت  فیعـض وزج  ناملـسم ،

یی هدع مھ  تقو  رھ  دندرک ؛ ریذـپ  تلذ لیلذ و  بوکرـس و  ار  اھ  نآ دـنداد ؛ ماجنا  ناملـسم  یاھتلم  اب  هدـناشن  تسد یاھتموکح  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  دـندش !؟ روط  نیا

. دندرک هرصاحم  ار  اھ  نآ فرط  همھ  زا  دننکب ، یراک  مالسا  حور  زا  یریگ  ماھلا اب  دنتساوخ 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنـسانشب و ار  نمـشد  تسد  دنـسانشب ؛ ار  نمـشد  دیک  دنـسانشب ؛ ار  نمـشد  دـننیبب ؛ ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  اھ  هیاسمھ سراف و  جـیلخ  یاھتلود  هب  نام  هیـصوت ام 

ی هجیتن دـیدید  دـیدید ؟ ار  هقطنم  شیپ  لاس  هس  ود ، ثداوح  تساھ . نآ دوخ  ررـض  هب  رتشیب  فالتخا ، نیا  دزادـنیب ؟ فـالتخا  هقطنم  نیا  رد  دـھاوخ  یم هک  تسیک  دـننادب 

دـندش و ریقحت  سراف  جـیلخ  بونج  یاھتلود  هقطنم و  ردـقچ  دـیدید ؟ هقطنم  نیا  رد  ار  نارگید  سیلگنا و  اکیرما و  ی  هنادـنم تردـق روضح  ی  هجیتن دـش ؟ هچ  قارع  هب  کمک 

ام دسرت . یمن یزیچ  زا  مھ  ناریا  تلم  دسرت . یمن یزیچ  زا  هک  ناریا  تلود  الا  و  تسا . هملک  داحتا  اھ ، نیا ی  همھ جالع  دـندش ! ریقحت  ردـقچ  اھتلم  دـنوش ! یم مھ  زونھ 

یـسک اب  تسین  نکمم  تسا ، هدرک  ینمـشد  ام  اب  زورما  ات  ایند  هک  هچنآ  زا  رتشیب  میدرک . دـشر  اھینمـشد  لباقم  رد  میتفر و  شیپ  بـالقنا  اـب  میدـش ، دـلوتم  بـالقنا  رد 

لـضف هب  هشیمھ  تسا و  هدـنام  یمالـسا  یروھمج  تسا ؛ هدـنام  بالقنا  تسا ؛ هدـنام  ناریا  تلم  دوجو ، نیا  اب  دـنا ؟ هدرک ینمـشد  ردـق  نیا تلم  مادـک  اب  درک . ینمـشد 

. تسام یوزرآ  نآ  نیا ، تسا . شمارآ  ی  هیام تمارک و  ی  هیام تزع ، ی  هیام همھ ، یارب  هک  تسا  یمالسا  تدحو  مایپ  نآ  نیا ، دنام . دھاوخ  یھلا 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دشاب وا  لد  دماشوخ  هک  مییوگب  یزیچ  ییاپورا  ریغ  ای  ییاپورا  تلود  نالف  هب  هک  میراد  جایتحا  هچ  ام 

تلم نیا  هب  اھ  نآ دنراد ؛ جایتحا  تفن  هب  اھ  نآ دنراد . جایتحا  ام  کمک  هب  اھ  نآ میرادن ؛ جایتحا  اھ  نآ کمک  هب  ام  دـنک ؟ یکمک  ام  هب  ات  میھد  ناشن  ار  وا  دـماشوخ  تسژ  ای 

یزیچ دـنریگب ، یزیچ  تسا : لدابت  اب  شزیچ  همھ اـیند ، هتبلا  دـنراد . جاـیتحا  ساـسح  ی  هقطنم نیا  رد  یوق  تلود  کـی  یتسود  هب  اـھ  نآ دـنراد ؛ جاـیتحا  ینویلیم  تصش 

نامھ نیا ، دـننک . یم فیعـضت  ار  اھ  هیحور لئاسم ، نیا  هب  هجوت  نودـب  دارفا ، یـضعب  دریگ . تروص  تلم  نیا  تفارـش  تمارک و  تزع و  ظفح  اـب  دـیاب  اـھراک  نیا  اـما  دـنھدب .

ماظن ناج  هب  نورد  زا  هک  یا  هنایروم هروخ و  نآ  اب  امـش  دـینک . هزرابم  دـیاب  مھ  نیا  اـب  نارادـساپ  امـش  دـنک . یم هزراـبم  مھ  نیا  اـب  مالـسا ، تسا . ینورد  ندرک  برطـضم 

« اھتلم تمارک   » 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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. دینک هلباقم  هزرابم و  دیاب  دنک ، یم فیعضت  ار  ناناوج  ی  هیحور دتفا و  یم یمالسا 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب عجار  هچنآ  هک  دـنناد  یم مھ  ناشدوخ  دوش . یم ضقن  ملاع  یاج  همھ  زا  شیب  اـھ ، نآ دوخ  هب  طوبرم  قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  رـشب  قوقح  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ 

ات دبیز  یم رتشیب  اھ  نآ دوخ  هب  مسیرورت ، هب  کمک  تمھت  هک  دـنناد  یم مھ  ناشدوخ  تسا . تمھت  غورد و  دـنیوگ ، یم رـشب  قوقح  ضقن  ی  هنیمز رد  یمالـسا  یروھمج 

هدرک تباـث  لـمع  رد  ار  دوخ  تمارک  تمظع و  هک  تسا  یتلم  تسا . میرکت  مارتـحا و  ی  هتـسیاش ناریا ، زارفارـس  تلم  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ  یمالـسا . یروھمج  هب 

تیمیمـص میـسانش . یم ملاع  راطقا  رد  زورما  هک  تسا  یماظن  نیرت  یمدرم یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ  نآ . نیا و  زا  عقوت  اـعدا و  رد  هن  تسا ،

یارب هک  ایند  فراخز  هب  ماظن  نیلوئـسم  ییاـنتعا  یب دـنا و  هتـساخرب اـھ  نآ دوخ  نورد  زا  هکنیا  رطاـخ  هب مدرم  تاـساسحا  اـب  ماـظن  نیلوئـسم  یکیدزن  ماـظن ، مدرم و  نیب 

اھیرادروخرب و تاوھـش و  ذاذـتلا و  ایند ، زا  هشوگ  مادـک  رد  لوئـسم ، مادـک  یارب  تسام . ماظن  ی  هتـسجرب تاکن  زا  تسا  یداع  رما  کی  اـیند  یاـھروشک  نالوئـسم  ی  همھ

یارب دشاب  روط  نیمھ هشیمھ  دیاب  تسا و  زونھ  هک  زونھ  راگدرورپ  لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  رد  دوش ؟ یمن رادروخرب  اھ  نآ زا  وا  دـیآ و  یم باسح  هب  بیع  یبلطایند ،

راک هک  دـمھف  یم دـنک ، یم هک  یـسک  نآ  اما  دـنک ؛ یمن لمع  نیا ، مغر  یلع یـسک  مییوگ  یمن تسا . بیع  کـی  ییاـیند  یـصخش و  روما  هب  نتخادرپ  ماـظن ، نیلوئـسم 

. دنتسھ اربم  لئاسم  نیا  زا  مھ ، ماظن  یلصا  نیلوئسم  دمحب هللا  و  تسا ؛ یمھم  یلیخ  ی  هلاسم نیا ، دھد . یم ماجنا  فالخ 

یسمش  / ١٣٧٣/٠١/٠١ لاس ١٣٧٣  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

یناسک هژیو  هب مھ ، ام  مدرم  زا  یرایسب  هتبلا ، منک . یم ضرع  امش  هب  روشک ، لئاسم  زا  یھاگآ  عالطا و  اب  ار  نیا  نم  تسا . تفرشیپ  لاح  رد  اھراک  هناتخبشوخ  زورما ،

دایز دنتسھ - ام  لالقتـسا  تلم و  نمـشد  هک  ردلق - یاھتردق  فرط  زا  ام  تمـس  هب  اھراشف  دننک . یم ساسحا  ار  تفرـشیپ  نیا  دنراد ، روضح  رارق و  یراج ، لئاسم  رد  هک 

دننک یم عفد  ناشدوخ  رس  زا  تردق ، لامک  اب  زوسلد ، یمیمـص و  صلخم و  نادرمتلود  نیا  گرزب و  تلم  نیا  تمظعاب ، روشک  نیا  ار  اھراشف  نیا  هناتخبـشوخ ، اما  تسا .

هب ناوت  یم ار  اھ  نیا ی  همھ دروآ . دوجو  هب  تدم ، هاتوک  رد  ار ، تالکـشم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هچرگا  دراذگ ؛ یمن اھ  نآ یعقاو  یگدنز  رب  یریثات  هنوگ  چـیھ تدـمزارد  رد  و 

یگدـنز هک  تسین  نیا  ام  ی  هلاسم میوگب : امـش  هب  مھاوخ  یم ار  نیا  نم  میتسھ . ندـمت  کی  یانب  لاـح  رد  یگدـنزاس و  تفرـشیپ و  لاـح  رد  اـم  دـنارذگ . رـس  زا  یبوخ 

یلصا ی  هیاپ تسا . ندمت  کی  ندروآ  دیدپ  لاح  رد  تسوا - ناش  هک  نانچمھ  ناریا - تلم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـشکب . بآ  زا  ار  نامدوخ  میلگ  میھد و  تاجن  ار  نامدوخ 

مھ ار  ملع  دنک و  یم مھارف  تلم  کی  یارب  ار  زیچ  همھ  هک  تسا  نیا  تسا . یناسنا  یرکف  لامک  تفرعم و  شنیب و  گنھرف و  رب  هک  ملع ، یروانف و  تعنـص و  رب  هن  ندـمت ،

ندروآ دوجو  هب  لاح  رد  ناریا  تلم  یخیرات  تکرح  هکلب  مینکب ؛ ار  راک  نیا  میریگب  میمـصت  ام  هکنیا  هن  میتسھ . تھج  نیا  رد  طارـص و  نیا  رد  اـم  دروآ . یم ناـغمرا  هب  وا  یارب 

. تسا نآ 

تلود  / ٠٧/٠۶/١٣٧۵ نانکراک  نادنمراک و  رادید  رد  تانایب 

شنالوئـسم هـک  یروـشک  نآ  نـیب  تـسا  قرف  تـسا . هتـسجرب  یاـھراک  اـب  گرزب و  یاھفدـھ  اـب  یتـلود  تـسین ؛ یلوـمعم  تـلود  کـی  یمالــسا ، یروـھمج  تـلود  زورما 

مدرم یگدنز  دنروآ و  دوجو  هب  روشک  رد  یـساسا  لوحت  کی  دنھاوخ  یم شنالوئـسم  هک  یروشک  اب  دننک ، هرادا  تھج » رھ  هب  یراب  ، » ار روشک  نآ  یراج  روما  دنھاوخ  یم

. دنھد تاجن  دـندوب ، هدروآ  دوجو  هب  راجاق ، رخاوا  یولھپ و  دـساف  هتـسباو و  نیطالـس  صوصخب  نامز ، لوط  رد  یھاشداپ  یدادبتـسا و  یاھ  هطلـس هک  یراب  تقر عضو  زا  ار 

ار روشک  روما  ی  هرادا دنا و  هدز رمک  هب  تمھ  نماد  ینادرم  یا ، هنیمز نینچ  رد  دـندوب . هدرک  طاطحنا  راچد  ار  روشک  نیا  زیچ  همھ  هدرب و  ایند  رد  ار  یناریا  ناریا و  یوربآ  اعقاو 

رد تمارک  تزع و  زا  رادروخرب  دنموربآ  ی  هتفرشیپ روشک  کی  عضو  هب  تیعـضو ، نآ  زا  ار  مدرم  یگدنز  دنھاوخ  یم دنا و  هداھن شود  رب  ار  نیگنـس  یاھراب  دنا و  هتفرگ هدھع  رب 

مھ دیتسھ . ناملسم  مھ  یناریا و  مھ  امـش ، نوچ  دنناسرب ؛ تسوا ، ی  هتـسیاش هک  یھاگیاج  نآ  هب  ار  گرزب  تلم  نیا  روشک و  نیا  دننک و  لیدبت  یللملا ، نیب حوطس 

. تسا یناشخرد  تاناکما  اھدادعتسا و  زا  یکاح  ندوب  یناریا  مھ  تسا و  یا  هتسجرب رایسب  تازایتما  دوجو  یانعم  هب  ندوب  ناملسم 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ود رھ  تیمک  تیفیک و  اب  ار  راک  نوچ  دوب ؛ هتفرگن  ماجنا  تفرگ ، ماجنا  روشک  نیا  یزاسزاب  رد  لاس  دـنچ  نیا  رد  هچنآ  زا  یـشخب  یتح  هتـشذگ ، میژر  نارود  لوط  رد  دـیاش 

، تیفیک ظاحل  زا  تسا  مک  اتقیقح  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هاـتوک  ی  هرود نیا  رد  هچنآ  هب  تبـسن  مھ  تیمک  ظاـحل  زا  هک  دـندرک  یم روشک  یارب  مھ  یراـک  رگا  اـھ  نآ دـید . دـیاب 

ناخ اضر  نامز  رد  زور  کی  عاجش  اتبسن  درمتلود  رفن  دنچ  دوب . یگتـسباو  رب  میژر ، نآ  تسایـس  ساسا  دوب . هدشن  هظحالم  تلم  نیا  لالقتـسا  نآ ، رد  اریز  دوب ؛ شودخم 

تئیھ قاتا  دراو  شیاھ  همکچ اب  ناخ  اضر  اھ ، یـسیلگنا رطاخ  هب دوب . هدـش  هظحالم  نآ  رد  یدودـح  ات  ناریا ، تلم  عفاـنم  هک  دنتـشون  ار  یتفن  داد  رارق  کـی  دـندش و  ادـیپ 

هداز و یقت لاثما  دنا . هتـشون اھ  نآ دوخ  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنازوس ! اھ  نآ مشچ  ولج  تخادـنا و  یراخب  شتآ  رد  تفرگ ، ار  تفن  ی  هدـنورپ اھ  نآ یاھ  هتـشون دـش و  تلود 

. دنا هتشون ار  ارجام  نیا  نارگید 

یتسیاب زور  نآ  هک  دوب  نیقفتم  ی  هھبج ود  لاصتا  عفن  هب  دـشاب ، ناریا  تراجت  ناریا و  یارب  هکنآ  زا  شیب  دندیـشک ، یم هک  مھ  نھآ  هار دوب . هتـسباو  تسایـس  تساـیس ،

رارقتـسا لـحم  هک  سراـف  جـیلخ  رد  بوـنج ، هب  ار  زور  نآ  یوروـش  هک  دوـب  نـیا  یارب  بوـنج  لامـش و  نـھآ  هار ! ) تـسا نـیا  یرـسارس  نـھآ  هار دـندیگنج . یم ناـملآ  هـیلع 

یارب مھ  نھآ  هار دشاب . عافد  هب  رداق  هراومھ  شناراکمھ  ناملآ و  نیدحتم  هیلع  نیقفتم  گنج  یاھ  هھبج و  دنیامن ، لقتنم  حالـس  دـنناوتب  ات  دـننک  لصو  دوب  اھ  یـسیلگنا

؛ دننک یم ار  بونج  لامـش و  نھآ  هار تبحـص  تسا ، زونھ  هک  زونھ  لاس ، هاجنپ  تشذگ  زا  دعب  هتـشذگ ، میژر  یاھ  هلافت سوحنم و  میژر  ناراد  فرط دش . یم هدیـشک  نیا 

. دشن تیاعر  تلم  نیا  ناش  وربآ و  نآ ، رد  دمآ و  دوجو  هب  تلم  نیا  لالقتسا  هب  یھجوت  یب هنانئاخ و  یحرط  ساسارب  هک  ینھآ  هار

ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دناسرب ریخ  اھ  نآ هب  دباتب و  تیرـشب  رب  یدیـشروخ  لثم  دنک ؛ نشور  ار  تیرـشب  هار  یلعـشم  لثم  هک  دـشاب  نانچ  نآ مالـسا  تکرب  هب  ایند  رد  زورما  دـیاب  یمالـسا  تما 

نآ دشاب ؛ سانلا » یلع  ادھـش  اونوکتل   » دـیاب هک  یمالـسا  ی  هعماج نآ  دـھدب . تایح  اھ  نآ هب  دـشخبب ، تکرح  اھ  نآ هب  دـشخبب ، تینارون  ار  اھ  نآ دـشخبب ، امرگ  ار  اھ  نآ

هک یمالـسا  ی  هعماج نآ  تسا . هنوگ  نیا دشاب ، تاریخ  ی  همھ رد  تیرـشب  ورـشیپ  دیاب  هک  یمالـسا  ی  هعماج نآ  دشاب ؛ ریخلا » یلا  نوعدی   » دیاب هک  یمالـسا  ی  هعماج

. دراد هلصاف  یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  یلعف  عضو  اب  دشاب ، هتشاد  ار  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » زا یوترپ  دیاب 

، یمالسا یایند  قافآ  رسارس  رد  دنا و  هدرک عورش  ار  یبوخ  یاھتکرح  یمالـسا  یاھتلم  تسا و  هدش  ادیپ  نیملـسم  یاھلد  رد  یلاع  یاھفدھ  نیا  قوش  دمحب هللا  هتبلا 

یتقو دمحب هللا  زورما  دنیادزب ، رشب  یگدنز  زا  ار  اھشزرا  نیا  هک  دنتساوخ  یم مالسا  نانمشد  هک  هچنآ  فالخرب  تسا . ندش  ون  هب  ور  یمالسا  یاھـشزرا  دمحب هللا  زورما 

دیاب نکیل  دنا ؛ هدرک ادیپ  یرتشیب  شیارگ  یمالسا ، یاھشزرا  نآرق و  ینارون  ماکحا  تمس  هب  مدرم  داحآ  هک  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  یمالسا  یایند  برغ  قرـش و  رد  ام 

. دوش شالت 

کیدزن مھ  هب  شمدرم  یاـھلد  مالـسا  تکرب  هب  تسا ؛ هدـش  جراـخ  ناـگناگیب  ی  هطلـس ریز  زا  مالـسا  تکرب  هـب  تـسا ؛ هدرک  ادـیپ  تزع  مالـسا ، تـکرب  هـب  یمالـسا  ناریا 

ناردارب یارب  ام  هک  هچنآ  تما ، نیا  نایم  زا  یمالـسا و  ناریا  زا  تسا . هدیـسر  هتـساوخ ، ناناملـسم  یارب  مالـسا  هک  یتاریخ  نآ  زا  یلیخ  هب  مالـسا  تکرب  هب  دـنا و  هدـش

. دننادب ناشدوخ  تمارک  راختفا و  تزع و  ی  هیام ار  نآ  دننک و  هاگن  شخب  تاجن مشچ  هب  مالسا  هب  اھتلم  اھتلود و  هک  تسا  نیا  میھاوخ ، یم ملاع  رسارس  رد  نامناملسم 

یناطیش نیقلت  کی  تساھ ، نآ یگدنکفارس  یگداتفا و  بقع ی  هیام مالسا  هک  دنناروابب  مالسا  یایند  رد  دارفا  زا  یرایسب  هب  دنا  هتـساوخ مالـسا  نانمـشد  هک  یزیچ  نیا 

. دننارب نامرف  وا  رب  یتحار  هب  دنناوتب  ات  دننک ، ادج  شدوخ  لصا  زا  ار  یمالسا  تما  دنا  هتساوخ هک  تسا  یناسک  نیقلت  نیا ، تسا .

« اھتلم تمارک   » 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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رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اضتقا یمالسا  یاھتلم  تیـصخش  ناش و  هک  هچنآ  فسالا  عم تسا  رابکتـسا  طلـست  هک  نیملـسم  یمومع  یراتفرگ  رب  هوالع  دنیراتفرگ . راچد  ملاع  فانکا  رد  ناناملـسم 

مچرپ هک  ناریا  تلم  زج  هب ناملـسم ؟ یاھتلم  نایم  رد  ناھج و  حطـس  رد  تزع  نآ  تساجک  دوش . یمن هدھاشم  دـھد ، یم ناناملـسم  هب  مالـسا  هک  یتزع  نآ  دـنک و  یم

بـسانم تزع  هنافـساتم  اما  دـنتزع ؛ ی  هنـشت ناملـسم  یاھتلم  ی  هیقب نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » هک تسا  هتفرگ  تسد  هب  یھلا  لضف  هب  مھ  ار  مالـسا  تزع 

. دوش یمن ینازرا  نانآ  هب  ناشناش 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

اھرکف دنھاوخب  دنریگب ، یھاگشناد  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  تسا ؛ مھم  یساسا و  زکرم  ود  نیمھ  نارابمب  دنک ، دیدھت  ار  هاگـشناد  یرطخ  نانمـشد  ناگناگیب و  فرط  زا  رگا 

یـساسا رطخ  نآ  نیا ، دـننک . ادـج  مدرم  یاھیگتـسب  لد نامیا و  زا  ار  اھ  نآ دـنھد و  خوسر  داتـسا  وجـشناد و  زغم  هب  دـننک و  هاگـشناد  طیحم  دراو  ار  یا  همجرت یاـھیروئت  و 

بالقنا اب  طابترا  نم ! نازیزع  بالقنا . یلوصا  یاھ  هشیر هب  ندش  کسمتم  ندـیبسچ و  تدـش  هب  مدرم و  یاھ  هدوت اب  یرکف  لاصتا  ظفح  زا  تسا  ترابع  مھ  جالع  تسا .

هب ار  ناش  هاگیاج و  تیوھ و  نیا  بالقنا  میدوب . هدرک  مگ  ار  ناـمدوخ  تیوھ  هاـگیاج و  ناـش و  یللملا ، نیب طـیحم  رد  ناریا ، تلم  اـم  درک . مکحتـسم  دـیاب  رتشیب  هچرھ  ار 

. دنادرگرب ناریا  تلم 

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

، اـھلاس لوـط  رد  زورما و  زور و  نآ  دـنھد ، یمن تیمھا  تـسا ، لـئاق  شزرا  نآ  یارب  تـلم  نـیا  هـک  یتـمارک  فرـش و  روـشک و  لالقتـسا  ناریا و  مدرم  تزع  هـب  هـک  یناـسک 

لد رد  میناوت ! یمن ام  هک  تسا  نیا  هب  ناش  هیکت مھ  هشیمھ  دـننک ؛ فیعـض  لیلذ و  ار  ناریا  تلم  دـنا  هدرک یعـس  دوخ  ی  هنـالدزب هنادرمناوجاـن و  یاـھ  هیـصوت اـب  هشیمھ 

مدرم هب  یافج  نیا  دنھد . یم تبسن  نموم  مدرم  هب  ار  نیا  تسین ؛ نامیا  غورف  ناشدوخ  لد  رد  دنھد . یم تبسن  ناریا  تلم  هب  ار  نیا  اما  دنز ؛ یم جوم  فعـض  ناشدوخ 

هدافتـسا و دوخ  ناوت  ی  همھ زا  تسا ، نایم  رد  یمالـسا  یالاو  یاھـشزرا  روشک و  یاھـشزرا  زا  عافد  تمارک و  فرـش ، یاـپ  هک  ییاـجنآ  هدرک  تباـث  اـم  تلم  تسا . نموم 

. دنک یم بولغم  ار  نمشد 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

درادن قح  ایند  رد  یمیژر  چـیھ  دـنک . یمن لمحت  لوبق و  یـسک  زا  ار  تناھا  ریقحت و  دـھد و  یم تیمھا  دوخ  تمارک  تزع و  لالقتـسا و  هب  تسا ؛ تزعاب  تلم  کی  ام  تلم 

. دھد رارق  ریقحت  تناھا و  دروم  شلقتسم  عضاوم  رطاخ  هب  ار  ناریا  تلم 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناـبم هب  ناریا  تلم  قـیمع  ناـمیا  هناتخبـشوخ  دـنک . باـختنا  مادـقا و  دریگب و  میمـصت  دـشیدنیب ، دوـش ، انـشآ  شدوـخ  تمارک  اـب  تسناوـت  بـالقنا  تکرب  هب  ناریا  تلم 

ینید یمالـسا و  یاھـشزرا  بوچراچ  رد  تسا . نیمھ  مھ  یرالاس  مدرم لکـش  نیرتھب  هک  درک ، راوتـسا  ینید  تارکفت  ی  هیاپ رب  ار  یرالاس  مدرم یعیبط  روط  هب یمالـسا 

. تسین یحطس  ناشنامیا  دننموم و  ام  مدرم  نوچ  دمآ ؛ شیپ  ام  روشک  رد  یعیبط  روط  هب نیا  و  درک ، تیامح  یرالاس  مدرم زا  قلطم  روط  هب ناوت  یم هک  تسا 

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

نامز نم  منک . یم ترفاسم  مراد  تکلمم  نیا  رد  هک  تساھلاس  نم  دوش . یم رارکت  دراد  رظانم  نیا  اج  همھ  دـینادب . ار  مدرم  نیا  ردـق  یتلود : نالوئـسم  هب  موس  ی  هتکن

یاھرـشق زا  یداحآ  اب  مھ  نادمھ  رد  تسا . روط  نیمھ مھ  نآلا  مدـش ؛ یم هجاوم  مدرم  اب  مدرک و  یم ترفاسم  اھناتـسا  هب  یروھمج  تسایر  زا  لبق  یروھمج و  تسایر 

مدرم رایـسب  مدرم ، نیا  دراد . دوجو  رفاو  روط  هب هک  یمیقتـسم  ریغ  یاـھطابترا  زا  ریغ  مدرک ؛ رارقرب  طاـبترا  میقتـسم  مدرک و  تبحـص  متـسشن  یناوـنع  چـیھ  نودـب  مدرم 

ی هدامآ تعاجـش و  یاراد  مزاع ، نامیااب ، تشذـگاب ، عبطلا ، عینم  دـنا ؛ جوا ی  هطقن رد  یـشزرا  یتمارک و  یتیـصخش ، یاھـصخاش  ظاحل  زا  ناریا  تلم  اـتقیقح  دـنا . یبوخ

تخانـش و ام  مدرم  رد  ار  تایـصوصخ  نیا  هتـسجرب ، یاھتیـصخش  زا  هک  یـسک  نیتسخن  دـیمھف . یمن ماما  یبوخ  هب  ار  اھ  نیا سک  چـیھ بـالقنا ، زا  لـبق  یراکادـف . یارب 

: دـنتخادنا یم مدرم  ندرگ  ار  ریـصقت  اھ  نآ اما  متفگ ؛ یم یزیچ  متفرگ و  یم سامت  ناگرزب  زا  یـضعب  اب  نم  تقو  نامھ  دوب . ام  راوگرزب  ماـما  درک ، هیکت  اـھ  نآ یور  تسج و 

؛ دز فرح  هناـقداص  مدرم  نیا  اـب  درک ؛ داـمتعا  مدرم  نیا  هب  تخانـش ؛ ار  مدرم  نیا  اـھ ، نآ لـباقم  ی  هطقن رد  ماـما  دـینک . لو  ار  مدرم  نـیا  دـننک ، یمن مدرم  دـنیآ ، یمن مدرم 

. نیا ینعی  ربھر  داتفا ؛ هار  شدوخ  لوا  دنتفیب ؛ هار  مدرم  دشن  رظتنم 

هزغ  / ١٢/١٢/١٣٨۶ راون  هب  یتسینویھص  میژر  هنایشحو  تالمح  یپ  رد  مالسا  گرزب  تما  هب  مایپ 

هتشغآ نیطسلف  مولظم  تلم  نوخ  هب  زین  اکیرما  تلود  تسد  دنبوکب . بصاغ  میژر  خر  هب  ار  دوخ  یاھتلم  مشخ  دیاب  یمالسا  نارـس  دیآ و  شورخ  هب  دیاب  یمالـسا  تما 

یادن یمالـسا  یاھتلود  اھتلم و  دـنوش ، یم یندوشخبان  یاھتیانج  نیا  بکترم  یخاتـسگ  اب  اھتـسینویھص  هک  تسا  رگ  نایغط ربکتـسم و  تلود  نآ  ینابیتشپ  هب  تسا .

ار یرـشب  یاھتمرح  ی  همھ هنوگ  نیا شنارادمامز  هک  دناد  یم اکیرما  تلم  ایآ  دننک  رادیب  ار  هتفخ  یاھنادجو  دنناسرب و  ناھج  رـسارس  هب  ار  مولظم  ناینیطـسلف  تیمولظم 

هدناشک اجک  هب  ار  ناشنارادمتسایس  راک  نانآ  یاھروشک  رب  تسینویھص  ناراد  هیامرس طلست  هک  دنربخاب  ییاپورا  یاھتلم  ایآ  دنا ؟ هدرک ینابرق  اھتسینویھص  یاپ  شیپ  رد 

؟ تسا

ضرعت شوختـسد  یمالـسا  تاسدـقم  نیرترب  رابکتـسا ، ی  هرطیـس ریز  یایفارغج  زا  رگید  هشوگ  رد  یماظن ، یاھتیانج  نیا  اـب  ناـمز  مھ هک  تسین  قاـفتا  فداـصت و  نیا  و 

، تسوا سدقم  تاذ  وا و  یھلا  مایپ  رادماو  تیرشب  ی  همھ هک  ار  نیملاعلل  همحر  ترـضح  سدقم  تحاس  اھ ، نآ یماح  یناطیـش  یاھتـسایس  دیلپ و  یاھملق  دوش و  یم

، اـھتلم اـھناسنا و  رد  تزع  تـمارک و  حور  نـتخیگنارب  اـب  دوـخ و  زیتـس  مـلظ شخب و  یئاـھر ماـیپ  اـب  هـک  تـسا  زیزع  مالـسا  نـیا  یرآ  دـنھد ، یم رارق  تناـھا  کـتھ و  دروـم 

. تسا هدرک  راو  هناوید ار  نانآ  تاکرح  تسا و  هتخاس  لعتشم  نانآ  لد  رد  ار  ناملسم  یاھتلم  ی  هنیک شتآ  هتخادنا و  تشحو  هب  ار  ناربکتسم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ینید نامیا  مدرم و  ینعی  بالقنا  یروحم  لماع  هب  هاگن  و  ماظن ، لیکـشت  بالقنا و  یتسدالاب  لماوع  اھ و  هنیمز اـھ و  هزیگنا هب  هاـگن  ینعی  بـالقنا - هب  نـالک  هاـگن  روج  نیا

بالقنا تمظع  هب  میھدـن ؛ تیمھا  یلیخ  کچوک  یئزج و  لئاسم  هب  میتسھ ، هک  اجرھ  رد  میتسھ و  هک  یناش  رھ  رد  ام  هک  دوش  یم بجوم  اھ - هنیزھ هب  هاگن  و  اھ ، نآ

اھ و هئطوت هکنیااب  هتـشذگ - زا  رتھب  زور  رھ  ناریا  تلم  تسا و  هتـشاد  همادا  توق  تردـق و  اـب  لاـس ، یـس  نیا  لوط  رد  دـمحب هللا  هک  مینک  هاـگن  بـالقنا  یمومع  تکرح  و 

. تسا هدرک  تکرح  شیپ  هب  هدش - رتشیب  مھ  نمشد  شالت 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ناتسا  حلسم  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

هب دوخ و  یورین  هب  یکتم  دوخ ، هب  یکتم  لقتـسم و  هک  دنک  عافد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دوخ  تیدوجوم  زا  دوخ ، تزع  زا  دوخ ، تمارک  زا  دـناوت  یم یتقو  تلم  کی  دـینادب 

نانمـشد انیقی  درک و  دـھاوخ  رتشیب  ار  یگدامآ  نیا  یھلا  قیفوت  هب  ناریا  تلم  زور  هب  زور  دـنک . ظفح  هشیمھ  ار  یگداـمآ  لاـعتم  دـنوادخ  هب  لـکوت  اـب  دـشاب و  دوخ  ی  هدارا

« اھتلم تمارک   » 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 3 
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. تسب دنھاوخن  یفرط  چیھ  دوخ ، یھاوخدب  یلددب و  زا  دوخ ، ی  هئطوت زا  دوخ ، دیدھت  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن 

(ع)  / ٠۵/١٣٨٩/٠۴ یلع ماما  دالیم  زور  رد  رھشوب  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ زورما  مدید . مدوب و  دھاش  مدرم  رد  ار  قیمع  ینامیا  ی  هیحور نآ  روھظ  زورب و  کیدزن ، زا  نم  متـشاد . رھـشوب  هب  لبق  لاس  دنچ  هک  ار  یرفـس  منک  یمن شومارف  هدـنب 

نیا یاھتلم  هنادازآ  دنتـسناوت  یم اھتردـق  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  ضوع  راگزور  دـینادب ؛ زیزع  ناناوج  امـش  و  دـننادب ، همھ  و  دـیھد . یم ناـشن  ار  هیحور  نیا  دـیراد  اـمش 

تلم کـی  ناونع  هب  ناریا  تلم  زورما  تسا . هدـش  یرپس  دـنروایب ، راـشف  دـننک و  هداـیپ  ورین  دـنیایب  تفرگ ، قلعت  ناـش  هدارا تقو  رھ  دـننک و  ریقحت  دـننک ، دـیدھت  ار  هقطنم 

، هلئسم دنراد ؛ ار  اھزیچ  نیا  ام  ربارب  رازھ  ام  نانمشد  هک  تسین  تاغیلبت  یاھرازبا  تسین ، حالس  تسین ، لوپ  ی  هلئـسم هلئـسم ، تسا . هدش  هتخانـش  ایند  رد  ردتقم 

هدـش ور  ربکتـسم  یاھتردـق  تسد  زورما  تسا . دوخ  قح  هب  دوخ و  هاگیاج  هب  دوخ ، ناش  هب  تلم  کی  یھاگآ  تسا ، تریـصب  تسا ، خـسار  مزع  تسا ، ناـمیا  ی  هلئـسم

زور دـنراد ، تشم  رد  دوخ  لایخ  هب  ار  ایند  یمومع  راکفا  یاضف  تساھ و  نآ رایتخا  رد  هک  یتاغیلبت  نردـم  یاھرازبا  همھ  نیا  اب  دـننک ، یم هک  یتاغیلبت  همھ  نیا  اـب  تسا .

رتشیب یلم ، یاھتردق  ندـمآرب  اھتلم و  یگداتـسیا  ردـق  دـنوش و  یم اوسر  رتشیب  دزیر ، یم نیمز  رب  رتشیب  اھتلم  دزن  رد  اکیرمآ - اھ  نآ سار  رد  و  اھتردـق - نیا  یوربآ  زور  هب 

زا ار  تلم  نیا  دناوت  یمن مھ  سک  چیھ تسا ؛ ناریا  تلم  هب  قلعتم  تسا و  ناریا  تلم  قح  یقیقح ، رادتقا  تسامـش . هب  قلعتم  تسامـش ، لام  هدنیآ  دوش . یم نشور 

. دنک فرصنم  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  هک  یھار  نیا 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماکحا مینکیمن ؛ رظن  فرص  مالـسا  زا  ام  تسا : نیا  نامهیعاد  ام  دننادب  تسیچ ، وا  یهیعاد  دیوگیم و  هچ  یمالـسا  یروھمج  دننادب  دنھاوخیم  رگا  مھ  ناملـسم  یاھتلم 

بوچراھچ و میـسرب . نیا  هب  هک  تسا  نیا  مھ  نامیعـس  شالت و  مینادیم ؛ عابتالابجاو  نامیگدنز  روما  یهمھ  رد  تسا ، یمالـسا  تعیرـش  هک  ار  یھلا  تعیرـش  یھلا و 

نیعم مدرم  یتسیاب  تشاذگ ، دھاوخ  نوناق  ساسا  نیا  رب  هک  ار  راذگنوناق  دننک . باختنا  دنیایب  دیاب  مدرم  تسا . ینید  یرالاسمدرم  مھ  نادیم  نیا  رد  دورو  یارب  ام  بلاق 

. تسا مدرم  تمارک  مدرم و  تزع  اب  مدرم ، روضح  اب  مدرم ، باختنا  اب  زیچ  همھ  دننک . نیعم  مدرم  دیاب  ار  یرجم  دننک .

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رھظم تسا ، یعامتجا  بجاو  کـی  تسا ، یـسایس  بجاو  کـی  هچرگا  جـح  هک  تسا  نیا  مینک ، ضرع  تسا  مزـال  مھ  زاـب  هدـش و  دـیکات  نآ  رب  اـھراب  هک  رگید  یهتکن  کـی 

شومارف دـیابن  نیا  تسا ؛ یونعم  ساسحا  زا  بلابل  یهعومجم  کی  اـما  تسین -  یکـش  اـھنیا  رد  تسا -  تئارب  ناـیب  یارب  تسا ، نیملـسم  عمجت  رھظم  تسا ، تدـحو 

هب دیاب  ار  نیا  دنزیم ؛ جوم  ادخ  رکذ  دراد ، دوجو  جح  رد  هک  یـضئارف  فئاظو و  نیرخآ  ات  دیدنبیم ، تاقیم  رد  هرمع  یارب  امـش  هک  یمارحا  نامھ  زا  جـح ، مسارم  لوا  زا  دوش .

فراخز هب  ندز  گنچ  ایند و  هب  قشع  دیادزیم ، ام  زا  ار  اھتلفغ  دنکیم ، کاپ  ام  لد  زا  ار  اھگنز  دنکیم ، ریھطت  ار  ام  دنکیم ، هزیکاپ  ار  ام  لاعتم  یادخ  رکذ  میـشاب . هتـشاد  دای 

یط تسرد  ار  هار  دناوتب  هکنیا  یارب  ناسنا  میراد . جایتحا  نیا  هب  هشیمھ  زورما و  ام  دنکیم . فیعضت  ام  رد  ار  اھنیا  یسنجریغ و  یسنج و  تاوھـش  ماقم و  لوپ و  یدام و 

یتاـھج زا  تساھتـصرف ؛ نیرتـھب  زا  یکی  جـح  تھج ، نیا  رد  و  دـنارورپب ؛ لد  رد  ار  ادـخ  داـی  هشیمھ  هک  نیا  هب  دراد  جاـیتحا  دوـشن ، فرحنم  قـح  میقتـسم  طارـص  زا  دـنک ،

دیراد راـک  هچ  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیئوگیم ، راـک  لوا  هک  یکیبـل  رد  دـیھدیم ، ماـجنا  هک  یکـسانم  ضئارف و  لاـمعا و  زا  مادـک  رھ  رد  منکیم  شھاوـخ  نم  تسا . ریظنیب 

یسک هچ  اب  مینزیم ، فرح  یسک  هچ  اب  میراد  هک  مینادب  جح ، لامعا  زا  یلمع  رھ  رد  فوقو ، زکارم  رد  تاقیم ، رد  یعس ، رد  فاوط ، رد  دینزیم . فرح  دیراد  یک  اب  دینکیم ؛

مھم یاـھراک  زا  یکی  نیا  مینکن ؛ ادـج  ناـمدوخ  زا  یاهظحل  ار  عرـضت  نیا  ار ، عوـشخ  نیا  ار ، رکذ  نیا  ار ، داـی  نیا  مینکیم . شـالت  میراد  یـسک  هچ  یارب  مـینکیم ، هلماـعم 

. دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  دارفا ، اب  نیطبترم  اھناوراک ، نالوئسم  صوصخب ، مرتحم  نویناحور  تسا .

، اـھتلود تاـطابترا  تسین . اـھتلود  تاـطابترا  تاـطابترا ، دوـش . اـیحا  مھم  زکرم  نیا  رد  دـیاب  مالـسا  یاـیند  رد  ناملـسم  ناردارب  اـب  تاـطابترا  هک  تسا  نیا  مھ  رخآ  یهتکن 

لصاح رگیدکی  اب  اھتلم  داحآ  طابترا  اب  نیا  تسا ؛ یبلق  طابترا  یمالسا ، تما  داحآ  نیب  طابترا  تسا . یرگید  لئاسم  یارب  تسا ، ینابز  تاطابترا  تسا ، یمسر  تاطابترا 

یور رب  دننک ، فراعت  راھظا  دننک ، تبحم  راھظا  نابز  اب  دننزب ، فرح  دنناوتیم  دننابز ، لھا  هک  یئاھنآ  دناهدمآ ، رگید  یاھروشک  زا  هک  یناملـسم  ناردارب  اب  رادید  رد  دوشیم .

یکی دـینک ؛ لمحت  ار  اھتنوشخ  اھیتخـس و  زا  یـضعب  دـینک ، تبحم  دـینک ، ینابرھم  دـیھدب ، اج  لمع : اب  دنتـسین ، ندز  فرح  لھا  هک  یئاھنآ  دـننک ؛ هیکت  کرتشم  طاقن 

هک دینک -  ظفح  ار  ناریا  تلم  ناریا و  تزع  وربآ و  هکنیا  یارب  طقف  هن  دیایب ؛ دوجو  هب  طابترا  نیا  دینک  یعـس  لمع  رد  دینزب . دنخبل  شلباقم  رد  امـش  دـنزب ، هنت  تسا  نکمم 

ناشن ار  یمالـسا  یناسنا و  قالخا  بادآ و  هب  دوخ  یدنبیاپ  دوخ ، شزرا  دوخ ، تمارک  دناوتب  تلم  کی  هک  تسا  بوخ  ردقچ  تسا ؛ مھم  یلیخ  شدوخ  یاج  رد  نیا  هتبلا 

قـشع هب  امـش  لثم  مھ  وا  تسا ؛ ناملـسم  تسا ، یبھذم  رھ  لھا  تسا ، ینابز  رھ  لھا  تسا ، یداژن  رھ  لھا  دوش . رارقرب  یبلق  طابترا  نیا  هکنیا  یارب  هکلب  دـھدب - 

؛ دیـشکب رگیدکی  خر  هب  ار  کرتشم  هجو  نیا  دیناوتیم ، هچرھ  دـنزیم . فرح  دراد  لاعتم  یادـخ  اب  مھ  وا  دوریم ، ار  هار  نیمھ  دراد  مھ  وا  هدـمآ ؛ ربمغیپ  قشع  هب  هدـمآ ، هبعک 

ادـیپ یحور  توق  دراد ، یناردارب  رگید  یاـھتلم  رد  رگید ، یاـھروشک  رد  هک  درک  ساـسحا  ملاـع  طاـقن  یـصقا  رد  ناملـسم  یتقو  دراد . دوجو  کرتـشم  هجو  نیا  هک  دـنمھفب 

. دوش تیوقت  دیاب  تلاح  نیا  دھدیم . تاجن  ار  شدوخ  دناهدرک ، لیمحت  اھناملسم  رب  ربکتسم  ثیبخ  یاھتسد  هک  یفعض  زا  دنکیم ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ،

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

تسا لئاق  یتاذ  شزرا  ملع  یارب  مالـسا  تسا ؛ یمھم  یهطقن  کی  شدوخ  نیا  هتبلا  هک  تسین -  ملع  هب  ینامرآ  مارتحا  تھج  هب  طقف  مینکیم ، هیکت  ملع  یور  ام  هکنیا 

لماع تردـق . هب  دراد  جایتحا  دـنک ، یگدـنز  تمارک  اـب  دـنک ، یگدـنز  زیزع  دـنک ، یگدـنز  تحار  هکنیا  یارب  تلم  کـی  تسا . تردـق  ملع  یتاذ ، شزرا  نیا  رب  یهوـالع  نکیل  - 

یلم تمارک  وربآ و  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یـسایس  رادتقا  دناوتیم  مھ  دنک ، داجیا  یداصتقا  رادتقا  دناوتیم  مھ  ملع ، تسا . ملع  دشخبیم ، رادتقا  تلم  کی  هب  هک  یلـصا 

ملع سپ  تسا . تمارک  اب  اعبط  اھناسنا  یللملانیب و  یهعماج  مشچ  رد  ملع ، یهدـننک  دـیلوت  اناد ، ملاـع ، تلم  کـی  درواـیب . دوجو  هب  ناـیناھج  مشچ  رد  تلم  کـی  یارب 

. دراد مھ  ار  نیرفآرادتقا  مھم  رایسب  یاھشزرا  نیا  یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارک  رب  هوالع 

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 

. دریگیم هرھب  نانآ  نتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ناناملسم و  بوکرس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاھرازبا 

« اھتلم تمارک   » 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 4 
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