
نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

؛ دنتسھ نمشد  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  دنقرغ ، طاطحنا  داسف و  رد  هک  ناھج  رـساترس  رد  روز  رز و  یاھیروتارپما  ملاع و  یـسایس  یاھردلق  یناھج و  رابکتـسا  زورما 

، دیآرب اھ  نآ ی  هدھع زا  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  مالسا و  هیلع  هک  یراک  رھ  تسا  یعیبط  تسا . نیملسم  یرادیب  مالسا و  اھ ، نآ ی  هدننکدیدھت رگاشفا و  اریز 

ار اھ  نآ شیوخ  رادـتقا  اب  هک  تسا  یتقو  نآ ، درادـھگن و  نوصم  نمـشد  بیـسآ  رطخ و  زا  لماک  روط  هب ار  دوخ  دـناوت  یم یمالـسا  یروھمج  ماظن  تروص ، کی  رد  دـننک . یم

هک تشاد  نانیمطا  ناوت  یم درک ، سویام  ار  نمشد  یگدنز ، ی  همادا تردق  تابثا  اب  دوخ و  یداصتقا  یسایس و  رادتقا  تابثا  اب  یمالـسا ، یروھمج  هک  یزور  دنک . سویام 

. تسا هدیاف  یب وا  شالت  دنک  یم ساسحا  نوچ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  هئطوت  زا  نمشد 

رادـتقا و  دـننک ، هفاضا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادـتقا  رب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یتلود  ماظن  رد  موس  مود و  لوا و  یاـھ  هبتر نالوئـسم  مدرم و  داـحآ  اھرـشق و  ی  همھ شـالت 

رد دـننک . ربارب  دـنچ  ار  دوخ  شالت  دـیاب  دـنراد ، شقن  روشک  یگدـنزاس  هرادا و  رد  هک  یناسک  مامت  یگدـنزاس . اب  رگم  دوش ، یمن لـصاح  یماـظن  یداـصتقا و  یـسایس و 

تامدخ ی  هیارا اب  مدرم و  دامتعا  بلج  لمع و  نسح  اب  دیاب  یتلود  یرادا و  یاھـشخب  دنربب . الاب  ار  روشک  دـیلوت  دـنراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دـیاب  نارگدـیلوت  دـیلوت ، ی  هنحص

. دننک هفاضا  ار  دوخ  شالت  دنتسھ ، داشرا  ماھلا و  عبنم  مدرم  یارب  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  هک  یناسک  و  دنیازفیب ، ناشراک  تیفیک  رب  اھ ، نآ هب  هناصلخم 

مزـال تاـبث  زا  میتـسھ و  یوـق  دـمحب هللا  اـم  درک . دـنھاوخ  داـیز  ار  راـشف  تـسا ، فیعـض  یمالـسا  یروـھمج  هـک  دـننک  ساـسحا  ملاـع  نیطایـش  یناـھج و  رابکتـسا  رگا 

دیاب ار  تمعن  نیا  دـشاب . هتـشاد  ار  نآ  یتلود  چـیھ  منک  یمن نامگ  ماظن - زا  اـھ  نآ یناـبیتشپ  مدرم و  داـمتعا  دراد - ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  یی  هیامرـس میرادروخرب .

ظفح ار  بالقنا  یارب  یزابرس  حور  دیاب  همھ  دنشاب . مھ  دیاب  دنتسھ و  بالقنا  نازابرس  همھ  درادن ؛ دوجو  یتلم  تلود و  ام ، روشک  رد  دننک . ظفح  مدرم  داحآ  نالوئـسم و 

. دنراد یدحاو  ی  هفیظو همھ  یمالسا ، ماظن  مالسا و  لابق  رد  تسین . تاماقم  نالوئسم و  مدرم و  داحآ  نیب  مھ  یقرف  صوصخ ، نیا  رد  دننک .

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

تاحوتف هزات  تفر و  ایند  زا  ص )  ) ادـخ ربمایپ  میروآ . یمن باسح  هب  دـیما ، ای  فیلکت  ای  هار  نتفای  نایاپ  یاـنعم  هب  هجو  چـیھ هب ار  ناـمراوگرزب  ماـما  نادـقف  هک  تسین  یکش 

تردق ماقم و  تروص  هب  شتلحر ، زا  سپ  اھنرق  هک  دزاسب  یمالسا  یا  هعماج تسناوت  یناھج ، میظع  ماظن  کی  ی  هدعاق انب و  داجیا  اب  وا ، دش . عورش  نیملسم  ی  همیظع

. داد ناشن  ار  دوخ  ایند  رد  یعامتجا ، یماظن و  یداصتقا و  یسایس و  لوا 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا ار  نامتردـق  میزاس و  یم ار  روشک  میھد و  یم همادا  ار  هار  تردـق ، توق و  اب  میتشذـگ . یکانرطخ  رایـسب  یاھھاگرذـگ  زا  نامناشلا ، میظع ربھر  ماـما و  تیادـھ  تکرب  هب 

تسام و تسد  رد  نآرق  میناملـسم ، ام  درک . میھاوخ  تفرـشیپ  هعماج  رد  زور  هب  زور  مینک و  یم هفاـضا  یگنھرف  میظع  ییاـناوت  یـسایس و  یماـظن و  یداـصتقا و  ظاـحل 

کیرات و یاھبـش  تفر . میھاوخ  میورب و  شیپ  دیاب  میـشاب . نیرتھب  دـیاب  سانلل . » تجرخا  هما  ریخ  متنک  : » تسا هدومرف  نآرق  تسا . هتـسباو  نآرق  مالـسا و  هب  ام  یاھلد 

. دنارذگ میھاوخ  رس  زا  نآرق ، دنوادخ و  هب  کسمت  اب  ینامز  رھ  رد  ار  هنتف  ربا  یاھ  هراپ مھزاب  میا ، هدنارذگ ار  یناملظ 

ناگدازآ  / ٢٩/١٣۶٩/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دناوت یم دوب ، تردق  یالعا  دح  رد  یگنھرف ، یـسایس و  یداصتقا و  یماظن و  ظاحل  زا  ام  تلم  رگا  دننک . یوق  ار  دوخ  ناشقافتا ، داحتا و  مالـسا و  ددـم  هب  دـیاب  ناریا  تلم 

عماوج یارب  دومن ، لدبم  سای  هب  درک و  عطق  ار  زواجتم  گرزب و  یاھتردق  دیما  هک  تشاد  یعـضو  رگا  دوب ، ردتقم  یوق و  رگا  دھدب . تاجن  ار  ناملـسم  یاھتلم  دوخ و  یگدنز 

، درب دنھاوخ  تسد  وا  یگدنز  رد  درک ، دنھاوخ  عمط  نانمشد  دشاب ، هتشادن  ار  یمالسا  ی  هتسیاش مزال و  رادتقا  تلم ، نیا  هدرکان  یادخ  رگا  دوب . دھاوخ  وگلا  یمالـسا ،

. درک دنھاوخ  دیدجت  اب  ذایعلا  ار  هتشذگ  نارود  نیگنن  طاسب  نامھ  درک و  دنھاوخ  ادیپ  طلست 

رد زورما ، دنتسھ . ییاھرکف  هچ  رد  گرزب  یاھتردق  هک  دینیبب  دینک ، هدھاشم  ار  یناھج  یاھدیدھت  دشاب . یوق  یگنھرف  یسایس و  یداصتقا ، یماظن ، ظاحل  زا  دیاب  تلم 

عفر رکف  هب  اھ  نیا دنتـسھ . ناشدوخ  ی  هنابلط هعـسوت یاھحرط  رکف  رد  تردـق و  ی  هعـسوت رکف  رد  اکیرما ، یناھج و  رابکتـسا  هناـیمرواخ ، سراـف و  جـیلخ  ی  هقطنم نیمھ 

داجیا دنناوت  یمن اھ  نیا تسا . رطخ  یمالـسا  یاھتلم  یارب  اھ ، نیا دوجو  دـنا . هداد ناشن  ملاع ، طاقن  زا  یرایـسب  رد  ار  ناشزواجت  دـنزواجتم و  اھ  نیا دوخ  دنتـسین . زواجت 

. دشاب رکف  هب  دیاب  ام ، ناملسم  تلم  دننکب . تینما 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تاعقوت سایقم  رد  دشاب ، رکذ  لباق  هک  یتصرف  چیھ  گنج ، نارود  رد  دربب . هار  دھد و  تکرح  روط  نیمھ ار  روشک  دـناوتب  هک  دوب  نیا  بالقنا  گرزب  رنھ  گنج ، نارود  رد  اعقاو 

دنچ تدـم  نیا  لوط  رد  دـماین . دوجو  هب  یدام ، یداصتقا و  یعقاو  دـشر  کی  یقیقح و  ی  هعـسوت کی  یاھ  تخاسریز نیمات  اھانبریز و  تخاس  یارب  روشک ، نیا  یاھزاین  و 

کی هک  تفگ  زورما  ار  نیا  ناوت  یم اتقیقح  هک  دـھد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هنیمز ، نیا  رد  تسا  هدـش  قفوم  تلود  هناتخبـشوخ  مینارذـگ ، یم گنج  زا  دـعب  ام  هک  یلاس 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا ، مکحتسم  تخاس  ریز 

زا یضعب  دندوب و  سلجم  سیئر  مرتحم ، روھمج  سیئر  یاقآ  تقو  نآ  میتسـشنیم -  روشک  نالووسم  اب  یزاسزاب ، تاسلج  رد  هک  گنج ، زا  دعب  لیاوا  هک  تسا  مدای  نم 

هنیمز رد  یـساسا  یاـھهناخراک  یدادـعت  دوش ، هتخاـس  هار  رادـقم  کـی  دوش ، هتخاـس  دـس  نیدـنچ  هک  دوـب  نیمھ  یکی  اـم ، یاـھوزرآ  وزج  دـندوب -  مھ  رگید  نـالووسم 

ققحت اھوزرآ  نآ  هللادمحب  زورما ، میدرکیم . راک  شالت و  نآ  یارب  میدروآیم و  ذغاک  یور  هک  دوب  ییاھوزرآ  وزج  اعقاو  اھنیا  میروآ . دوجو  هب  دالوف و ...  هنیمز  رد  یمیـشورتپ ،

اب صوصخب  دنمهقالع و  یوق و  یاھتیریدم  اب  سانشان و  یگتسخ  ریذپان و  یگتسخ  راک  اب  زج  اعقاو  دیآیمن و  تسد  هب  ناسآ  مھ  اھنیا  تسا . هدش  اھراک  نیا  هدرک و  ادیپ 

. دمآیمن تسد  هب  لوصحم  نیا  دندومن -  لامعا  تلود  رب  ار  یبوخ  تیریدم  دندرک و  لمع  بوخ  هنیمز  نیا  رد  ناشیا  اعقاو  هک  یمشاھ -  یاقآ  صخش  تیریدم 

سیئر یاقآ  صخـش  راختفا ، نیا  رد  هک  دوش  تیبثت  میوگب و  ار  نیا  مھ  نم  نکیل  دننادیم ، هناتخبـشوخ  هک  مھ  ام  مدرم  دـنادیم ، هک  لاعتم  یادـخ  منک ، ضرع  دـیاب  نم 

شیپ هللااشنا  شباوث  تسامـش و  هب  قلعتم  تاراـختفا ، نیا  دـیتسھ و  کیرـش  میھـس و  فلتخم ، یاھـشخب  نـالووسم  مرتحم و  یارزو  امـش  کـیاکی  صاخـشا  روھمج ،

ینانکراک یرادا و  فلتخم  یاھشخب  دناهدرک ، یراکمھ  زورما ، ات  گنج  زا  دعب  یاھلاس  نیا  لوط  رد  امش  اب  هک  یناسک  همھ  نینچمھ  تسامش . هب  قلعتم  لاعتم ، یادخ 

. دیتسھ میھس  راختفا  نیا  رد  همھ  هک  هللااشنا  مدرم ، ناسانشراک و  ناصصختم و  زا  دنتشاد ، دوجو  هک 

- هملک یعقاو  یانعم  هب  روشک - رد  یگدنزاس  تکرح  هک  یتقو دوش و  یم انب  مکحتسم  حیحـص و  یداصتقا ، یاھ  تخاسریز یگدنزاس و  ی  هعـسوت روشک ، کی  رد  هک  یتقو

ناریا و تلم  یمالسا و  یروھمج  تلود  دمحب هللا  هک  دینیب  یم زورما  امش  رگا  ینعی  دوش . یم رادروخرب  جراخ  لخاد و  رد  مھ  یـسایس  یالتعا  زا  روشک  دیآ ؛ یم دوجو  هب 

گرزب ار  کچوک  یاھ  بیع هک  یناسک  ناریگ و  بیع نایوگدـب و  ناھاوخدـب و  نابز  لخاد ، رد  مھ  تسا و  رادروخرب  یـسایس  یوربآ  کـی  زا  ناـھج ، حطـس  رد  مھ  اـم ، روشک 

یاھ هزیگنا یلک  روط  هب  نوچ  دش ؛ دھاوخن  هتـسب  یلک  هب  نایوگدب  نابز  تقو  چـیھ هچرگا  تسا - هتـسب  یدایز  دودـح  ات  دـنریگ ، یم هدـیدن  ار  گرزب  تانـسحم  دـننک و  یم

دنیوگب دنتـسناوت  یم هک  ار  ییاھفرح  زا  یلیخ  دنرادن و  نتفگ  یارب  یفرح  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تسھ - انعم  نیا  یدایز  یدودح  ات  نکیل  دور ، یمن نیب  زا  زگرھ  یھاوخدب 

هک تـسا ، روـشک  رد  یگدـنزاس  یاـھتیلاعف  ماکحتـسا  زا  یـشان  یداـیز ، دودـح  اـت  یـسایس  ماکحتـسا  ینعی  دـنرادن . رگید  دـننک ، رکذ  هناـھب  ناوـنع  هـب  دنتـسناوت  یم و 

یداصتقا ی  هعسوت هب  طوبرم  هچنآ  یداصتقا و  ییانب  ریز  یاھراک  ی  هزادنا هب  هن  هچرگا  تسا . هدش  راک  مھ  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  تسا . هتفرگ  ماجنا  راک  نیا  هناتخبشوخ 

. تسا هتفرگ  ماجنا  یشزرااب  یاھراک  افاصنا  مھ ، هنیمز  نآ  رد  لاحرھ  هب نکیل  تسا ،

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا وا و  لباقم  رد  یمالسا  یروھمج  یگداتـسیا  تلع  هک  تسا  هدرک  روصت  روط  نیا دراد  ناریا  هب  عجار  هک  ییاھلیلحت  بلغا  لثم  یعقاو  ریغ  طلغ و  لیلحت  کی  رد  اکیرما 

ربارب رد  هن  شبرچ و  مرن و  نابز  لباقم  رد  هن  دـھد ، یم فلتخم  قرط  زا  هک  ینوگانوگ  یاھماغیپ  لـباقم  رد  هن  شتادـیدھت ، لـباقم  رد  هن  شا ، هناـیوگروز نیناوق  لـباقم  رد  هن 

هکلب هک  دـش  نیا  ناشـشالت  تساـپورا ! هب  یمرگ  تشپ رطاـخ  هب  تسا ، هداتـسیا  راوتـسا  دـیآ و  یمن هاـتوک  دوخ  عضاوم  زا  دوش و  یمن میلـست  شدـیدھت ، شحف و  ناـبز 

تفرشیپ توق و  مغر  یلع ناملآ ، تسا . ناملآ  ی  هقلح نآ ، هک  دندرک  باختنا  ار  اپورا  رد  یرثوم  ریغ  فیعض و  ی  هقلح نم ، رظن  هب  دنزادنیب و  هلصاف  اپورا  ناریا و  نیب  دنناوتب 

روضح دـنناد  یم ناملآ  ی  هراب رد  همھ  هک  یلئاسم  هریغ و  هنایمرواخ و  ی  هلاسم لثم  یناھج  مھم  لئاسم  رد  تسا و  فیعـض  یـسایس  تاھج  زا  شا ، یملع یداصتقا و 

تلود نیا  رطاخ ، نیمھ  هب  تسا . هتشاد  لاس  دنچ  نیا  رد  ینقتم  یوق  اتبسن  ی  هبناجود تاطابترا  هک  مھ  ناریا  اب  تسین . ییاپورا  لوا  ی  هجرد یاھتلود  فیدر  رد  درادن و 

ماد هب  ار  ناملآ  تلود  هیـضق  نیا  رد  اھتـسینویھص ، کمک  اب  اھییاکیرمآ  عقاو ، رد  دندش . قفوم  دنزادنیب و  ماد  هب  ار  ناملآ  هیـضق ، نیا  رد  هک  دندرک  شالت  دـندومن و  باختنا  ار 

. دنداد رارق  هیواز  رد  انگنت و  رد  دنتخادنا و 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

تاراـظتنا ضرعم  رد  ار  ناـمزاس  نیا  زورما ، ناـھج  طیارـش  درذـگ . یم لاـس  تفھ  تسیب و  دـیماجنا ، ناـمزاس  نـیا  تدـالو  هـب  هـک  یـصقالا  دجـسم  یزوـس  شتآ زا  نوـنکا 

نخـس دوخ  یاضعا  مان  هب  دشاب . نانآ  کرتشم  عفانم  لئاسم و  رد  ناملـسم  یاھروشک  یقیقح  داحتا  رھظم  دناوت  یم نامزاس  نیا  دـھد . یم رارق  هتـشذگ  زا  یرت  یدـج

ندروآ درگ  هک  اجنآ  دشاب . تالکـشم  لح  طبار  دوخ ، یاضعا  نایم  دشاب . هتـشاد  دوخ  رـس  تشپ  ار  نانآ  یـسایس  یداصتقا و  یلام و  تردق  دنک و  مادقا  هبلاطم و  دـیوگب و 

، تسا مزال  هک  اجنآ  دشاب . رـصنع  نآ  هطقن و  نآ  تسا ، هدننک  گنھامھ رـصنع  کی  ای  یقالت ، ی  هطقن کی  دنمزاین  کرتشم ، فدھ  کی  گرزب و  راک  کی  یارب  اھکمک  اھتمھ و 

ناھج ی  هنکس لک  هب  نآ  یاضعا  یبیرقت  تبسن  هک  زا ٢٠  رتمک  یسب  یمھس  یناھج  تراجت  رد  هکنیااب  مالسا  ناھج  زورما  دھد . زردنا  تسا ، دیفم  هک  اجنآ  دنک و  یرواد 

نیا هب  تبـسن  دـناوت  یم نامزاس  نیا  تسا . نییاپ  رایـسب  یدـصرد  تسا ، یمالـسا  یاھروشک  نایم  ینورد  تراـجت  صوصخم  هچنآ  مھ  رادـقم  نیمھ  زا  اـما  دراد ، تسا 

. دنک داجیا  لاعف  شقن  دوب ، دھاوخ  رثوم  زین  هعومجم  نیا  تسایس  رد  هک  یداصتقا  رثوم  ی  هلاسم

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٢/٠٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  میـسرب و  ماقم  نیرتالاب  هب  داصتقا  ظاحل  زا  اـم  رگا  تساـھ . نیا ی  همھ لـماش  زورما  تسا ، مالـسا  گرزب  نیغلبم  اـملع و  ی  هفیظو هک  قیاـقح  نییبت  نید و  غیلبت 

ینیب شوخ ملح و  ربص ، تشذـگ ، ام  نایم  رد  دـشابن ؛ یمالـسا  یاھقالخا  ام ، مدرم  یاھقالخا  یلو  مینک ، ربارب  دـنچ  میراد ، زورما  هک  ار  یتزع  رادـتقا و  نیمھ  تساـیس ،

نیا یارب  یمالـسا  تموکح  قالخالا  مراکم  ممتال  تثعب  تسا  هنـسح  قالخا  ی  همدقم اھ  نیا ی  همھ تسا . قالخا  راک ، ساسا  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  راک  ساسا  دـشابن ،

. دننک تبرق  دصق  دنوش و  رت  کیدزن ادخ  هب  دنک ، ادیپ  یلاعت  اھ  نآ قالخا  دنوش ، تیبرت  اضف  نیا  رد  اھناسنا  هک  تسا 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملسم هچنآ  تسین . راوشد  نمشد  ییاسانش  هن . مینک ؛ یفرعم  تایصوصخ  اب  اھ و  هناشن اب  صخشم  روط  هب  ار  نمـشد  مییایب  الاح  ام  هک  تسین  نیا  رـس  رب  نم  ثحب 

یرگید یاھتردق  مھ  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دـندوب ، ینارگید  هتـشذگ  رد  تساکیرما . میژر  نآ ، سار  رد  زورما  هک  دراد  دوجو  یناھج  ی  هطلـس ماظن  کی  هک  تسا  نیا  تسا ،

. دـنا هدرک فیرعت  ار  ناشدوخ  عفانم  ناشیـسایس ، یاھلیلحت  رد  دـنا ؛ هتـشون ناشتالاقم  رد  تسین  مھ  یناھنپ  هدرک  فیرعت  ایند  رد  ار  شدوخ  عفاـنم  اـکیرما  زورما  دنـشاب .

اھتلود ماـسقا  عاوـنا و  هندـب ، رد  تساـکیرما و  تلود  ماـن  هب  یتـلود  ملاـع ، یاـھروشک  ی  هعوـمجم سار  رد  ینعی  یبـطق ؛ کـی یاـیند  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  اـھ  نآ عفاـنم 

دوخ عفانم  رب  ار  اھ  نآ عفانم  اھ ، نآ اب  ی  هضراعم رد  تخاس و  یوحن  هب  اھ  نآ اب  دـیاب  دـنا ؛ یماظن ناوت  یاراد  یملع و  یاھتفرـشیپ  یملع و  تردـق  یاراد  یـضعب  دنتـسھ ؛

: دوـش یم هتـشاذگ  اـھ  نآ یارب  ییاھمـسا  دنتـسین ؛ رادروـخرب  یداـصتقا  رادـتقا  اـی  یماـظن  رادـتقا  زا  هک  دنتـسھ  مھ  ییاـھتلود  تـسا  ییاـکیرما  لـیلحت  نـیا  داد  حـیجرت 

هدافتـسا دیاب  درک ، هدافتـسا  اکیرما  رادتقا  ی  هعـسوت یارب  ناوت  یم هک  اھ  نیا یاھتـصرف  ی  همھ زا  موس . ناھج  یلبق  حالطـصا  رد  یاھروشک  هعـسوت ، لاح  رد  یاھروشک 

رھ هب  میراد ، جایتحا  اھ  نآ فرـصم  رازاب  هب  رگا  درک . زاب  یتیفیک  رھ  هب  اـھ  نآ زاـگ  تفن و  تمـس  هب  ار  هار  دـیاب  اـھ  نآ زاـگ  اـھ ، نآ تفن  میراد  جاـیتحا  اـھ  نآ یژرنا  هب  رگا  درک .

رگا دوشگ . ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، زاـین  اـھ  نآ ناـیم  رد  یداـصتقا  یـسایس و  روضح  هب  رگا  درک . زاـب  اـھ  نآ فرـصم  رازاـب  یوس  هب  ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، نکمم  هک  یتـیفیک 

ینھذ یاضف  زا  ار  اھ  هشیدـنا نآ  دـیاب  دراد ، دوجو  اھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاـھ  هشیدـنا رگا  دز . راـنک  ار  اـھتلود  نآ  دـیاب  دـنراک ، رـس  رب  اـھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاـھتلود 

یورین ناونع  هب  اھ  نآ زا  دوش  یم هک  دنتسھ  اھروشک  نآ  رد  ییاھورین  رگا  دیرخ . دیاب  دیرخ ، ار  اھ  نآ دوش  یم هک  دنتسھ  اھروشک  نآ  رد  ییاھتیـصخش  رگا  دودز . هعماج 

زور کی  دراد . ار  تسایس  نیا  اکیرما  زورما  تسا . یرابکتـسا  تسایـس  نیا  درب . راک  هب  درک و  جرخ  دیاب  درک ، هدافتـسا  دنفلاخم ، تسایـس  نیا  اب  هک  ییاھتلود  هیلع  راشف 

. رگید یاھاج  رد  اداناک و  رد  ایلارتسا ، رد  دنھ ، ی  هراق هبش  رد  ایسآ ، رد  دوب ؛ هدش  تیبثت  سیلگنا  یھاشداپ  تیمکاح  ایند  برغ  قرـش و  رد  هک  یزور  نآ  تشاد ؛ سیلگنا 

لیاسو رتنردم و  اھرازبا  زورما  هتبلا  درک . یم لامعا  ار  تسایـس  نیا  تشاد ، راشف  ذوفن و  نآ  یور  هک  یدودـحم  ی  هقطنم نامھ  هب  تبـسن  یرازت  ی  هیـسور مھ  نآ  زا  لبق 

. تسا هدش  رت  هتفرشیپ

مھ رگید  یاھتلود  میھجاوم ، تسایس  نیا  اب  یمالسا  یروھمج  رد  ام  تسا . ییاج  همھ  تسایـس  نیا  هن . تسا ؟ یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  طقف  تسایـس  نیا  ایآ 

یضعب دنوش ؛ میلست  هنابلطنوزفا  یاھهتساوخ  نیا  لباقم  رد  هک  دننادیم  نیا  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  نادرمتلود ، اھتلود و  زا  یـضعب  دنتوافتم . اھتلود  اھتنم  دنھجاوم ؛

. دنسرتیم دوجو  همھ  اب  اکیرما  یسوساج  یربخ و  یاھھاگتسد  هطلس  ذوفن و  زا  اھتلود  زا  یضعب  تسین و  حرطم  اھتلم  عفانم  ناشیارب  اھتلود  زا 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب اھناوج و  امش  تمھ  هب  یمالسا  ناریا  رگا  جایتحا . اب  هن  تلذ ، اب  هن  تسا ؛ نکمم  ناریا  لالقتـسا  تزع و  رادتقا و  اب  طقف  دشاب ، نکمم  ینمـشد  عفر  هک  مینک  ضرف  رگا 

یرفاو مھـس  دناوتب  تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  یروانف  یروانف و  رترب ، تعنـص  تعنـص و  ظاحل  زا  دنک و  یط  ار  یملع  جرادم  زورما ، دشر  هب  ور  لسن  نیا  تمھ 

، دنک فرطرب  ار  اھتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  یداصتقا  یاھ  هیاپ شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دـنیوگب ؛ روز  وا  هب  دـنناوتن  هک  دـھد  صاصتخا  شدوخ  هب  ار 

. دوش مک  اھ  نآ ینمـشد  تسا  نکمم  تقو  نآ دربب ، الاب  مدرم  داحآ  رد  ار  یـسایس  تفرعم  دناوتب  دنک ، یرادرب  هرھب اج  همھ  رد  روشک  نیا  ینغ  راشرـس و  عبانم  زا  دـناوتب 

. دوب دھاوخ  نکمم  زور  نآ  دشاب ، نکمم  رگا  نیاربانب 

نیا هب  تنایخ  نیھوت و  نیرتگرزب  نیا  دـننک ، یزاس  یداع ار  اضف  دـننزب و  طابترا  هرکاذـم و  یکیدزن و  زا  مد  اکیرما ، یایـس  ناسانـشراک  لد  لیم  قبط  دـنرادرب  یـضعب  هکنیا 

مکحتسم ار  شدوخ  یاھ  هیاپ یداصتقا  ظاحل  زا  روشک  نیا  هک  دشاب  یزور  نآ  دیاب  دروآ ، نابز  رب  هدروخدنگوس  نانمشد  ینمشد  عفر  زا  نخـس  تسا  رارق  رگا  تسا . مدرم 

ی هغدغد لیـصحتلا  غراف هدرک و  لیـصحت ناوج  دشاب ؛ هدرک  نشور  ار  اھناوج  ی  هدـنیآ دـشاب ؛ هدرب  نیب  زا  ار  یراکیب  تبـسن  نیا  دـشاب ؛ هدرک  عفر  ار  اھتیمورحم  دـشاب ؛ هدرک 

؛ دننک هرادا  ار  روشک  یامنیـس  یلم ، حلاصم  عفانم و  قبطرب  هک  دنک  تیبرت  ینادنمرنھ  دناوتب  روشک  نیا  یگنھرف  لئاسم  ظاحل  زا  دشاب ؛ هتـشادن  راک  ی  هغدغد شاعم و 

هنوگرھ تروص ، نآ  ریغ  رد  الا  و  مینک ؛ رکف  ینمشد  عفر  یارب  هک  دیسر  دھاوخ  نیا  تبون  تقو  نآ دش ، روط  نیا رگا  دننک . هرادا  ار  روشک  تاعوبطم  دننک ؛ هرادا  ار  روشک  رنھ 

. تسا نمشد  یرگمتس  ینمشد و  شتآ  ندرک  زیت  نمشد ، لباقم  رد  نداد  ناشن  شمرن  هنوگرھ  نمشد ، هب  ندش  کیدزن 

ماظن  / ١٣٧٩/١٢/٢٠ یلک  یاھتسایس  غالبا  هناگهس و  یاوق  نارس  هب  همان 

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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. یسایس یتینما و  یداصتقا و  تردق  شیازفا  زا  روشک  یرادروخرب  دوجوم و  ریاخذ  اب  بسانتم  تفن  یهدشتنایص  دیلوت  تیفرظ  شیازفا 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

اب ار  ناـشدوخ  ی  هفیظو دـیاب  دـنراد و  مھـس  نآ  لیکـشت  رد  هناـگ  هس یاوـق  لاـعف  یاـھورین  ی  هعوـمجم هک  تسا  یدـنم  تردـق تسد  یلم  رادـتقا  هچ ؟ ینعی  یلم  رادـتقا 

گنھرف و تسایـس ، داصتقا ، ی  هنیمز رد  رادـتقا  دـشاب - هتـشاد  یلم  رادـتقا  رگا  تلم  کی  دـنھد . ماجنا  لماک  یراکمھ  اب  یتسیابردور و  نودـب  دـیما و  رادـتقا و  تعاجش و 

رادـتقا تزع و  ساسحا  مدرم  دـھد ، ماجنا  بوخ  ار  دوخ  راک  تینما ، شخب  رد  یلوئـسم  اـضرف  رگا  دـش . دـھاوخ  لـح  شا  یونعم یداـم و  تالکـشم  یتلود - یھدـنامزاس 

دروآ و دوجو  هب  یداصتقا  قنور  هعماج  رد  دنک ، راھم  ار  مروت  دـنک ، تیوقت  ار  یلم  لوپ  دـھد - ناشن  ار  دوخ  یدـمآراک  دـنک و  شالت  داصتقا  شخب  رد  یلوئـسم  رگا  دـننک . یم

دننک یم هظحالم  هدھاشم و  لوئسم ، نآ  رد  ار  ناشدوخ  دننک . یم ییاناوت  رادتقا و  ساسحا  مدرم  دیامن - رادروخرب  تساھ ، نآ هب  قلعتم  هک  یقوقح  زا  ار  مورحم  تاقبط 

فرح دـننک و  یم تکرـش  یناھج  عماجم  رد  انغتـسا  یدنلبرـس و  تزع و  اب  روشک ، نالوئـسم  یللملا ، نیب ی  هصرع رد  یتقو  دـنروآ . یم باسح  هب  ناشدوخ  رھظم  ار  وا  و 

تلم دننک ، یم راک  روشک  عفن  هب  هظحالم و  ار  حلاصم  دنریگ و  یم رظن  دم  ار  یلم  عفانم  اھتلود ، اب  ی  هلدابم هلماعم و  رد  دـنروآ و  یم نابز  رب  تعاجـش  اب  ار  ناشدوخ  قح 

. دنک یم رادتقا  ساسحا  دریگ ، یم رارق  اھراک  نیا  نایرج  رد  هک 

شترا  / ١٣٨٠/٠١/٢٨ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنناوت یم نالوئـسم  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  دراد . یناـمزاس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یـسایس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یداـصتقا  ی  هنیمز مھ  دراد ، یماـظن  ی  هنیمز مھ  یلم ، رادـتقا 

تلم دـنناسر ، ماـجنا  هب  بوخ  ار  ناـشدوخ  ی  هفیظو اـھزرم  زا  عاـفد  نالوئـسم  رگا  دـنک ، یم هلمح  زرم  هب  ینمـشد  هک  یتقو دـنک . رادـتقا  ساـسحا  تلم  هک  دـننک  یراـک 

یسایس هاگتسد  رگا  دننک ، لیمحت  ار  یزیچ  یتلم  روشک و  رب  دنتساوخ  یسایس  یاھیزاب  عاونا  اب  یناھج  یوگروز  نارادمتسایس  هک  یماگنھ  دنک . یم رادتقا  ساسحا 

تلم کی  دننک  یم یعس  یللملا  نیب نازودنا  هیامرس ی  همھ هک  یتقو دنک . یم رادتقا  ساسحا  تلم  دنزب ، سپ  ار  نمشد  لیمحت  هناربدم  هنارایشوھ و  تسناوت  روشک  نآ 

اب دنتـسناوت  روشک  یداصتقا  نالوئـسم  رگا  دننک ، بذج  ار  تلم  کی  عبانم  قحان ، هب هدنبیرف و  یاھمان  اب  دنروآرد و  ناشدوخ  یداصتقا  سوپاتخا  ی  هربنچ رد  ار  روشک  کی  و 

تلم دـننک ، افوکـش  ار  یلم  داصتقا  دـنوش و  روشک  داصتقا  رد  نمـشد  ی  هجنپ ذوفن  زا  عنام  دـنریگ و  شیپ  ار  مزال  ریبادـت  بسانتم ، لـمع  تعرـس  اـب  یرایـشوھ و  ریبدـت و 

یارب یا  هناھب دـیاب  نآ  ندوبن  یرگیماظن  هن  تسا و  یرگیماظن  یانعم  هب  هن  هک  تسا  بکرم  هدـیچیپ و  الماک  ی  هلوقم موھفم و  کـی  یلم  رادـتقا  دـنک . یم رادـتقا  ساـسحا 

هنادرمناوج تایقلخ  دشر  یماظن و  ییاراک  اب  یلم  رادتقا  یماظن ، ی  هعومجم کی  رد  دنکیرش . یلم  رادتقا  رد  دوخ  ی  هبون هب  مھ  نایماظن  دوش . یماظن  راک  ندرک  یوزنم 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  اھ ، نآ رد 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنناد یم یمچرپ  راعش و  ار  یلم  رادتقا  روشک ، نالوئسم  تلم و  داحآ  ینعی  دنراد ؛ لوبق  مھ  همھ  میدرک ؛ تبحص  یلم  رادتقا  زا  ام  تسا . مھم  رایسب  یداصتقا ، لئاسم 

تـسد هب  هنوگچ  رادتقا  نیا  تسا . روشک  کی  تلم و  کی  رادتقا  تسین ؛ ورمع  دیز و  رادتقا  یلم ، رادتقا  نوچ  تسا ؛ نیمھ  مھ  شتقیقح  دننک . هجوت  نآ  هب  همھ  دـیاب  هک 

؟ دیآ یم

روضح اـیند  یداـصتقا  یاـھرازاب  رد  دـنک ؛ تیوقت  ار  شدوخ  یلم  لوپ  دـناوتب  یداـصتقا  ظاـحل  زا  روشک  ینعی  تسا ؛ یداـصتقا  رادـتقا  یلم ، رادـتقا  نکر  کـی  دـییامرفب  ضرف 

روشک کی  ناونع  هب  دـناوتب  دـنک و  مک  لقا  دـح  ای  نک و  هشیر  روشک  رد  ار  رقف  دـنک ؛ هدافتـسا  شدوخ  تاناکما  زا  روشک  یداـصتقا  عضو  دوبھب  رد  دـشاب ؛ هتـشاد  راذـگریثات 

ماجنا ار  اھراک  نیا  دـنفظوم  روشک  یداصتقا  نالوئـسم  هک  یداصتقا ، رادـتقا  دوش  یم نیا  دـھد . ناـشن  ار  شدوخ  ماـظن  ییاراـک  اـیند ، مشچ  لـباقم  رد  ینغ ، دـنمتورث و 

بولطم دح  رد  یزرواشک  یتعنـص و  دیلوت  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  لاغتـشا  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یراکیب  روشک ، رد  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  نینچمھ  یداصتقا  رادتقا  دـنھد .

. دنراد تیلوئسم  نآ  هب  تبسن  نوگانوگ  یاھشخب  هک  تسا  یداصتقا  رادتقا  مھ  نیا  دوش . هدافتسا  هنیھب  وحن  هب  روشک  نداعم  عبانم و  زا  دشاب ؛

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیا رطاخ  هب  میفظوم ، دـھعتم و  ام  میوگ  یم هکنیا  میراد ؟ یفیلکت  هچ  میتسھ ، هفیظو  فیلکت و  کـی  دـھعتم  یدـصتم و  هک  یناـسک  ناونع  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

مایپ یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هب  دقتعم  هک  یناسک  تسا و  هدمآ  دوجو  هب  سدقم  الاو و  گرزب و  فدـھ  کی  نامرآ و  کی  رکف ، کی  ساسا  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا 

لیلد نیمھ  هب  میھد . یم ماجنا  ار  ییادـخ  تیلوئـسم  یھلا و  فیلکت  هفیظو و  کی  مینک  یم رکف  اـم  دنـشاب . هتـشاد  یفلخت  اـنعم  نیا  زا  منک  یمن رکف  دنتـسھ ، بـالقنا 

، دـنھد ماجنا  تساھ ، نآ ی  هدـھع رب  هک  ار  یراک  دـنروشک - ییارجا  یاھ  هاگتـسد رد  هک  ییاـھ  نآ هچ  دیـسلجم و  رد  هک  امـش  هچ  نالوئـسم - رگا  مدـقتعم  هدـنب  هک  تسا 

رد هک  یناسک  ناونع  هب  ام  تسا . هدش  هتخاس  دیحوت  هملک  یایحا  قح و  ی  هملک یالعا  یارب  انب  نیا  نوچ  تسا ؛ رتالاب  تادابع  زا  یرایسب  زا  لاعتم  یادخ  شیپ  شباوث 

زا یکی  مھ  یزاـس  یناـھج تیعقاو  هتبلا  مینک . تمواـقم  دـیاب  یناـھج  لیـس  نیا  لـباقم  رد  مینک ، یم ساـسحا  ار  تیلوئـسم  نیا  میراد و  یا  هفیظو نینچ  هعوـمجم  نیا 

مھ گنھرف  تسایـس و  ی  هنیمز رد  یزاس  یناھج هتـشونان ، هتـشون و  هتفگان ، هتفگ و  اما  تسا ؛ حرطم  داصتقا  ی  هلاسم العف  تسا . لیـس  نیمھ  زراـب  مھم و  یاھـشخب 

. تسام یلصا  ی  هفیظو نیا  درک ؛ تمواقم  دوش  یم هلب ، میدقتعم  ام  درک ؟ تمواقم  دوش  یم لیس  نیا  لباقم  رد  ایآ  دوش . یم لمع  دراد و  دوجو  امتح 

ار دوخ  دـیاب  ام  دراذـگب . رثا  نآ  رد  دـناوت  یمن دـسرب ، راوتـسا  ی  هرخـص کی  هب  یتقو  ینک  ناینب لیـس  رھ  دریگ . یم تروص  اھناینب  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  اب  اھنت  تمواقم ،

بوخ و سدقم و  دـشاب ، ندیـشخب  ماکحتـسا  تھج  رد  هک  یراک  رھ  میـشخبب . ماکحتـسا  ار  دوخ  یـسایس  یداصتقا و  یگنھرف و  یاھناینب  مینک و  مکحتـسم  راوتـسا و 

رظن هب  درادن . تالیکـشت  هورگ و  بزح و  حانج و  هب  یطبر  رگید  نیا  تسا ؛ دب  دـشاب ، اھناینب  اھ و  هیاپ نیا  ندرک  لزلزتم  تھج  رد  هک  یزیچ  رھ  تسا . یھلا  باوث  رجا و  دروم 

. تسا نیا  کالم ، رایعم و  نم 

شالت همھ  دـیاب  قافو  یارب  تسا . هملک  تدـحو  قافو و  داجیا  ام ، یعطق  یلوا  زاین  شیپ مینک ، مکحتـسم  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یاھناینب  ام  هکنیا  یارب 

مھ هب  تبـسن  هک  تسا  نیا  قاـفو  یاـنعم  درادـن . یموزل  چـیھ  هن ، دـننک ؛ لـالحنا  مـالعا  نوگاـنوگ  یاـھحانج  تالیکـشت و  اـھھورگ و  هک  تـسین  نـیا  قاـفو  یاـنعم  دـننک .

، جنشت داجیا  زا  دننک و  کمک  رگیدکی  هب  اھ  نآ هب  ندیسر  یارب  یلاع و  الاو و  یاھفدھ  میسرت  تھج  رد  دننک ؛ لمحت  ار  رگیدمھ  دنشاب ؛ مھنیب »  امحر  « ؛ دنـشاب نیب  شوخ

. تسا نیا  ام  ی  هفیظو نم  رظن  هب  زورما  دنزیھرپب . ندرک  مھتم  تناھا و  یریگرد ، یقالخادب ،

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یاـھ هیاـپ رگا  مینک . مکحتـسم  ار  اـھ  هیاـپ یگنھرف - یداـصتقا و  یـسایس ، ینعی  هناـگ - هس یاھـشخب  رد  هک  تسا  نیا  تساـم ، یلـصا  ی  هفیظو زورما  هچنآ  نم  رظن  هـب 

ام دوـشن . فیعـضت  دـنک و  ادـیپ  ماکحتـسا  زور  هب  زور  ناـشدوخ  یگنھرف  ثیراوـم  نید و  هب  مدرم  ناـمیا  هـک  تـسا  نـیا  یلـصا  طرـش  دوـش ، مکحتـسم  دـھاوخب  یگنھرف 

دنلابب دوخ  یگنھرف  تورث  ثیراوم و  هب  مدرم  میھاوخ  یم ام  درک . یگدـنز  هریزج  کی  رد  دوش  یم زورما  یایند  رد  مینک  یمن رکف  مینک و  یگدـنز  هریزج  کی  رد  میھاوخ  یمن

نیا دـنروآ ؛ دوـجو  هب  یراکھدـب  یرازگ و  هلگ تلاـح  کـی  تسا - میظع  رایـسب  هک  مدرم - یگنھرف  تورث  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  اھیـضعب  شـالت  دـننکن . تراـقح  ساـسحا  و 

ذفان الماک  ام  مدرم  رد  دمحب هللا  هک  تسا  یمالسا  میھافم  ادخ و  هب  لکوت  مالسا و  ادخ و  هب  نامیا  نآ ، ی  هدمع شخب  تسا و  میظع  رایسب  ام  یگنھرف  تورث  تساطخ .

. دشاب تھج  نیا  رد  دیاب  نیناوق  درک . ظفح  تسناد و  ردق  دیاب  ار  اھ  نیا تسام . یگنھرف  لئاسم  هب  طوبرم  مھ  نآ  زا  یشخب  تسا ؛ خسار  و 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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نم رظن  زا  یناھج  تراجت  نامزاس  هب  نتسویپ  مدرک : رارکت  مھ  رگید  راب  ود  یکی  نم  دیشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دوش ؛ تیاعر  یناھج  داصتقا  رد  ندشن  مضھ  همانرب ، رد 

تراجت نامزاس  لخاد  نتفر  اھ و  هفرعت نتـشادرب  نآلا  میرادـن . ار  نیا  نآلا  هک  میـشاب ، هتـشاد  راک  نیا  یارب  ار  مزال  یاھ  تخاسریز ام  هک  یماگنھ  اـما  تبثم ؛ تسا  یراـک 

لد نوخ  تمحز و  اب  زورما  ات  هک  مھ  ار  یلخاد  دـیلوت  نیمھ  ینعی  ندـش ؛ قرغ  ندـش و  مک  ینعی  تباقر ؛ ناـکما  نودـب  رترب ، داـصتقا  کـی  رد  ندـش  مضھ  ینعی  یناـھج ،

نیا متفگ  نم  زور  نآ  میـشاب . هتـشاد  انـش  تردق  دیاب  اما  تسا ؛ تیلاعف  یارب  یا  هدرتسگ نادـیم  یناھج  تراجت  نامزاس  هلب ؛ ندرک . دوبان  نداد و  تسد  زا  هدـش ، مھارف 

ام هک  تسا  نیا  راک  نیا  ی  هجیتن دنـشاب . هدرکن  ینیرمت  چـیھ  نآ  یاضعا  هک  یلاحرد میتسرفب ؛ یناھج  ماـج  تاـقباسم  هب  ار  لاـبتوف  میت  کـی  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم  راـک 

دیاب لوا  دوش . یمن رید  دـش ، رگید  لاس  هد  دـش ، رگید  لاس  جـنپ  میـشاب . هتـشادن  مھ  هلجع  مینک و  مھارف  ار  یگداـمآ  دـیاب  اـم  میدرگ ! یمرب میروخ و  یم لـگ  اـت  تسیب 

یارب یناھج ، داصتقا  رد  ندـش  مضھ  ی  هیـصوت نآلا  میوش . هنحـص  دراو  لیم  اب  تحار و  لایخ  اب  دـعب  میوش ، عمج  رطاـخ  اـم  دوش و  مکحتـسم  یداـصتقا  یاـھ  تخاـسریز

. دوب دھاوخ  یکلھم  مس  ام  لقتسم  یلم و  داصتقا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دـننک تمواقم  دنتـسناوت  یمن مھ  لاس  کی  نالوئـسم ، زا  مادـک  چـیھ یمالـسا و  یروھمج  ماظن  دوبن ، هنحـص  رد  امـش  روضح  یگداتـسیا و  رگا  دـینادب  ناریا ! گرزب  تلم 

هنوگ نیمھ مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدرک  لمع  روط  نیمھ زورما  ات  ناریا  تلم  هک  میناد  یم مینیب و  یم دینک . ظفح  ار  دوخ  تدـحو  روضح و  دـیراد و  هگن  مکحتـسم  ار  نات  هدارا

زا سپ  یکی  ار  تالکـشم  دنـشاب و  هتـشاد  هنازوسلد  هناملاع و  شالت  یرایـشوھ ، یدـمآراک و  اب  نالوئـسم  دـیاب  نیا ، رانک  رد  تسا . یزاـتمم  تلم  اـم  تلم  دوب ؛ دـھاوخ 

؛ دنک رت  یوق ار  دوخ  زور  هب  زور  دیاب  تلم  نیا  یداصتقا ، ظاحل  زا  مھ  یـسایس و  ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  دنناسرب . نایاپ  هب  ار  هتفر  همین هار  نیا  دننک و  لح  یرگید 

یشخب درک - دنھاوخ  لمع  مھ  نیا  زا  دعب  یھلا  ی  هوق لوح و  لضف و  هب  دنا و  هدرک لمع  مدرم  هک  تسا - مدرم  تسد  هب  راک  نیا  زا  یشخب  تسا . ناریا  تلم  جالع  هار  نیا 

یداصتقا و راشف  ناگناگیب  هتبلا  درک . دـھاوخن  رثا  رگید  اھینمـشد  تروص  نیا  رد  دـننک . لـمع  دنـسانشب و  تسرد  ار  دوخ  فیاـظو  دـیاب  هک  تسا  نالوئـسم  ی  هدـھع رب  مھ 

تلم عفن  هب  مھ  تدمدنلب ، رد  هک  دنناد  یم مھ  ناشدوخ  اما  دشاب ، ناریا  تلم  هیلع  یداصتقا  راشف  تسا  نکمم  تدم  هاتوک رد  تسا . هدیاف  یب اما  دـنروآ ، یم یـسایس 

رود هدیچیپ و  یملع  یاھھار  فشک  یملع و  یاھھار  ندومیپ  هب  ار  ام  دادعتسااب  ناناوج  نادنمـشناد و  ناریا و  تلم  اھراشف  نیمھ  تساھ . نآ ررـض  هب  مھ  تسا و  ناریا 

. درادن یریثات  مھ  یسایس  راشف  دیتسھ ، هنحص  رد  امش  ات  درادن . یریثات  یداصتقا  راشف  نیاربانب  دناشک ؛ سرتسد  زا 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ریذپ هطلـس رگ و  هطلـس ی  هطبار نیا  ظفح  یارب  یناھج  ی  هطلـس ماظن  رد  رگ  هطلـس یاھتردـق  هک  ییاھعوضوم  ی  هدـمع هک  میوگب  دـیاب  قیقحت  ملع و  ی  هلاسم ی  هراب رد 

یسک نآ  ای  ریذپ  هطلس فرط  نآ دنراذگن  هک  تسا  نیا  مھ  شا  همزال یملع . ی  هطلـس یداصتقا ، ی  هطلـس یگنھرف ، ی  هطلـس تسا : عوضوم  هس  دننک ، یم هیکت  شیور 

هب یگنھرف  داقتعا و  نامیا و  لماش  یگنھرف ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هن  دسرب ؛ تفرـشیپ  هب  یروابدوخ و  هب  لالقتـسا و  هب  هنیمز  هس  نیا  رد  هدـش ، لیمحت  وا  رب  هطلـس  هک 

. یملع ی  هنیمز رد  هن  و  یداصتقا ، ی  هنیمز رد  هن  اھیریگ ؛ تھج اھفدھ و  اھشزرا و  صاخ ؛ یانعم 

قنور هطلـس  تحت  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  دـینیب  یم هک  دـنا ، هتـشاد یرھاظ  قنور  کی  یھاگ  دـنا . هتـشادن یباسح  تسرد و  داصتقا  کی  زگرھ  هطلـس  تحت  یاھروشک 

تخیر دھاوخورف  زیچ  همھ  دننک ، یداصتقا  فرصت  ای  دننک ، دودسم  ار  باسح  کی  دندنبب ؛ ناشیور  ار  ریـش  کی  رگا  ینعی  تسا ؛ بارخ  یداصتقا  تخاس  اما  دنراد ؛ یرھاظ 

یروشک هس  ود  مھ  نآ  دناسرب ؛ یگتسکشرو  هب  هام  هس  ود  تدم  رد  ار  یقرش  بونج  یایسآ  روشک  دنچ  تسناوت  راد  هیامرـس کی  هک  دیدید  امـش  دش . دنھاوخ  دوبان  و 

نیمھ تفگ  درک و  تاقالم  هدنب  اب  دوب و  هدـمآ  نارھت  هب  یتبـسانم  هب اھزور  نامھ  رد  اھروشک  نیمھ  زا  یکی  سیئر  دنتـشاد . یداصتقا  قنور  بوخ و  اتبـسن  ی  هعـسوت هک 

مھ یور  یکـسورع ، یانب  انب ؛ کی  دنـشک و  یم هراـبکی  هب هک  یخن  لـثم  یدوھی  ییاـکیرما ، راد  هیامرـس کـی  میدـش ! ریقف  یلکب  بش  کـی  رد  اـم  هک  میوگب  امـش  هب  ردـق 

یس یکی ، هب  درایلیم  هاجنپ  دندرک - قیرزت  درایلیم  تصش  هاجنپ ، دنتشاد ، مزال  هک  ییاجنآ  اھییاکیرمآ  تخیر . مھ  هب  ار  زیچ  همھ  دیـشک و  ار  خن  کی  درک و  لمع  دزیر ، یم

تخاس نامھ  هرابود  هکنیا  ینعی  ندرک  قیرزت  هتبلا  دنناشن . یم هایس  کاخ  هب  ار  روشک  نآ  دننک و  یمن قیرزت  دنشاب ، هتـشادن  مزال  هک  ییاجنآ  اما  رگید - یکی  هب  درایلیم 

. دنک ادیپ  ماکحتسا  اھروشک  نیا  داصتقا  دنراذگ  یمن لاحرھ ، هب دننک . اپرب  یرگید  لکش  هب  ار  یکسورع 

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مالسا یایند  دنرب . یم دوس  دننک و  یم شالت  راک و  ایند  رانک  هشوگ و  رد  یردتقم  یداصتقا  یاھکولب  هک  دینیب  یم امـش  زورما  تسا . مھم  رایـسب  کرتشم  رازاب  ی  هلاسم

. دروایب دوجو  هب  یداصتقا  ردتقم  کولب  کی  یراکمھ ، اب  دناوت  یم مھ 

یمالسا  / ٠١/١٧/١٣٨۴ هعسوت  کناب  سیئر  رادید  رد  تانایب 

داقعنا و رد  هدـننک  نییعت ی  هعومجم کی  دـناوت  یم یمالـسا  تما  مییوگب  ای  دنتـسھ ؛ هدـننک  نییعت یی  هعومجم ملاع ، رد  نیملـسم  هک  تسا  گرزب  تیعقاو  کـی  نیا  زورما 

زا یرـشب ، یگدنز  ایند و  یـساسا  کرحت  ی  هریاد زا  اھناملـسم  هک  تسا  هدش  شالت  ینالوط  ینارود  دشاب . تیرـشب  یمومع  تکرح  یناھج و  یاھتـسایس  یھد  لکش

لقا دح  دنیایب . رد  رثا  یب تیـصاخ و  مک  ی  هعومجم کی  تروص  هب  دننامب و  رانک  یداصتقا  یـسایس و  یراذگریثات  تردق  یللملا و  نیب تردق  زا  یداصتقا ، تفرـشیپ  زا  ملع ،

. تسا هدوب  یمالسا  تما  ملاع و  نیملسم  هب  یگرزب  ملظ  نیا ، دراد . همادا  شالت  نیا  مھ  زونھ  هدش و  شالت  یراذگ و  هیامرس راک  نیا  یارب  نرق  ود 

شترا  / ٠٩/٣٠/١٣٨۴ یرسفا  یاھهاگشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

لصا هجوتم  تسایند ؛ ی  همھ هجوتم  تسین ؛ یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هجوتم  طقف  دیدھت ، نیا  دنک . یم دیدھت  ار  اھتلم  هطلس ، زیگنا  ترفن بیھم و  وید  زورما 

تیثیح تمرح و  کتھ  دنک : یم هچ  اھ  ناسنا اب  یناسنا و  یاھـشزرا  اب  اکیرما - ی  هدحتم تالایا  ماظن  ینعی  رابکتـسا - زکرم  زورما  دـینیبب  امـش  تسا . تیناسنا  ساسا  و 

لباقم رد  اھتلم  دننک . یمن ساسحا  ار  نآ  یتشز  هک  یروط  هدـش ، یلومعم  یداع و  یراک  اھ  نآ یارب  اھ  ناسنا یلم  تیوھ  ندرک  دوبان  اھ ، ناسنا ناج  نتفرگ  اھ ، ناسنا

چیھ هک  دنرپسب  ینامجاھم  تسد  هب  ار  ناشدوخ  ی  هدنیآ تیوھ و  تشونرـس و  دنوش و  میلـست  دـیاب  اھتلم  ایآ  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  ترارـش  تثابخ و  ی  همـسجم نینچ  کی 

نارودزم ناتـسناغفا ، قارع و  رد  دیدید  دننک . یم هچ  نیطـسلف  رد  رابکتـسا  یاھزومآ  تسد هک  دینیب  یم دریگ ؟ یمن ار  اھ  نآ یولج  فرـش  نید و  قالخا و  زا  یعنام  عدار و 

لیمحت ار  ناشدوخ  ترارـش  دوخ و  دوجو  نیگنـس  راب  دـنا ، هتـسناوت هک  اـجرھ  اـیند ، فلتخم  طاـقن  رد  مھ  نیا  زا  لـبق  دـننک . یم هچ  دـندرک و  هچ  سیلگنا  اـکیرما و  حلـسم 

. دننک یوق  ار  ناشدوخ  دیاب  اھتلم  دنرادن ؛ دوخ  یتاذ  یورین  هب  لکوت  ادـخ و  هب  لکوت  سفن ، هب  دامتعا  ندـش ، یوق  زجب  یھار  چـیھ  اھتلم  دـننکب ؟ دـیاب  هچ  اھتلم  دـنا . هدرک

تیوھ و زا  عافد  یورین  تیوقت  اما  دـننک ؛ یوق  یپرد  یپ ار  دوخ  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  شناد و  داـصتقا ، هدارا ، دـیاب  اـھتلم  تسین ؛ یماـظن  ی  هبنج زا  طـقف  ندـش  یوق  نیا 

. دنا هتفرگ هدھع  هب  ار  هفیظو  نیا  ام  حلسم  یاھورین  زورما  هک  تساھ ، نیرت مھم زا  یکی  تلم ، کی  یاھزرم 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنریگ و یم اھ - تلود اھ و  تلم اھ  ناسنا یللملا  نیب لماعت  یایند  رد  ار  عضوم  نیرت  هناحیقو دننک ، یم راتفر  یللملا  نیب نیناوق  فالخ  دنیوگ ، یم روز  ایند  رد  یناسک  زورما 

، اھ نیا ی  همھ زا  رتالاب  و  دوش - یم یـشان  یداصتقا  زا  هک   - یـسایس یداصتقا و  تردق  دنراد ؛ تردق  نوچ  ارچ ؟ دـنریگ . یم الاب  مھ  ار  ناشرـس  دنـشک ؛ یمن مھ  تلاجخ 

؛ میراد یداـیز  قـح  یاـھ  فرح اـیند  فرط  نیا  اـم  تسا . یملع  تردـق  مھ  ناـش  یـسایس یداـصتقا و  تردـق  اـشنم  ینعی  تساـھ ؛ نیا ی  همھ اـشنم  هک  یملع ، تردـق 

هدـش و تلم  نیا  لاح  لماش  یھلا  قیفوت  نوچ  هتبلا  مھ  لـمع  رد  مینک ، یم تاـبثا  مھ  یقطنم  ییوراـیور  یاـھ  هنحـص رد  ار  ناـمقطنم  مینز ، یم هناعاجـش  ار  ناـمفرح 

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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میراد و مھ  یرگید  زیچ  کی  هب  جایتحا  اما  دنـسرب ؛ تلم  نیا  دروم  رد  ناشدوخ  یاھوزرآ  هب  مھ  دنا  هتـسناوتن ینعی  دـنک ؛ یم تفرـشیپ  شدوخ ، نامیا  ردـق  هب  دراد ، نامیا 

فادـھا و هب  میھد و  همادا  تساـک  تساـکو و  مک یب هبناـج و  همھ لـماک ، روـط  هب  تـسرد ، هغدـغد ، یب ار  هار  نـیا  میناوـتب  اـت  یللملا ،» نـیب تردـق   » زا تـسا  تراـبع  نآ ،

اب تلم ، کی  تسا ! یملع  تردق  اھ ، نیا ی  همھ ی  هیام هیاپ و  میروآ ؟ تسد  هب  یروطچ  یگنھرف - ذوفن  یـسایس و  یداصتقا ، تردق   - ار تردـق  نیا  میـسرب . نامیاھ  نامرآ

یـسایس یایند  رد  ار  الاو  تسد  رترب و  تسایـس  دناوت  یم هک  تسا  یملع  رادتقا  اب  دـناسرب ؛ ایند  دارفا  ی  همھ شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  دـناوت  یم هک  تسا  یملع  رادـتقا 

یوق مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  درک و  لیدبت  لوپ  هب  دوش  یم ار  ملع  تسا ؛ یروط  نیا زورما  تساھ . ییاناوت عبات  لوپ  دـیآ ؛ یم تسد  هب  اھ  نیا لابند  هب  مھ  داصتقا  دوش . زئاح 

ار تکلمم  نیا  ردـپ  یملع ، قمع  ظاحل  زا  نارود ، نیا  رد  هتبلا  هک   - یولھپ سوحنم  ی  هلاس هاجنپ نارود  رد  طقف  هن  میدـنام . بقع  ملع  زا  ام  تسا . ملع  هاگیاج  نیا ، دـش .

نیا رھظم  یوـلھپ  هیراـجاق و  نارود  نآ . زا  لـبق  زا  هکلب  تسا - یمھم  ی  هلاـسم کـی  تسا و  یعاـمتجا  یخیراـت - لـیلحت  کـی  هلئـسم ، نـیا  لـیلحت  دوـخ  ـالاح  دـندروآ . رد 

رد هاگشناد - قلطم  قداص ؛ ماما  هاگشناد  طقف  هن   - هاگـشناد ی  هفیظو مینک . رپ  ار  عیـسو  ی  هرد نیا  میناوتب  هک  مینک  یم شالت  میراد  الاح  ام  تسا . یملع  یگدنام  بقع

. دیزومایب ملع  دیناوت ، یم هچرھ  دنک . رپ  ار  یملع  ی  هرد نیا  هک  تسا  نیا  روشک ، نیا 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

هچ رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپرس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلصم  اکیرما  دننیب ؟ یم هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلصم  تساھ ، نآ اب  ماظن  ی  هدمع شلاچ  هک  یناسک 

یملع تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دینک و  یم هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یا  یگچراپکی نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیب ؟ یم یتیعـضو 

. تسا یا  هیحور یماظن و  یسایس ، یداصتقا ، رادتقا  رد  یروشک  رھ  تفرشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ  دنیب ؛ یم روشک ،

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یتسینویھص  میژر  اب  ی  هلباقم وا  راعش  هک  یزرابم  نامزاس  کی  هک  دنک  رواب  تسناوت  یم یـسک  هچ  دندروخ . تسکـش  یرابکتـسا  یاھتردق  مھ  نیطـسلف  رد 

یزیمآ تحاضف روط  هب  هتشذگ ، ناج  زا  نموم  زرابم  هورگ  کی  ی  هلیـسو هب  نانبل  هب  یماظن  مجاھت  هک  دنک  رواب  تسناوت  یم یـسک  هچ  دریگب !؟ تردق  اھ  ینیطـسلف نایم 

دناوتن ورین ، همھ  نآ  لیـسگ  اب  درک و  قارع  رد  هک  یـشالت  ی  همھ اب  اکیرما  هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دـش !؟ هدـید  ناـنبل  ی  هزور هسو یـس گـنج  رد  هک  دروخب ، تسکش 

!؟ هقطنم نیا  یاھتلود  اھتلم و  اب  ندرک  یزاب  هنایمرواخ و  یبرع  ی  هقطنم لـک  رب  ی  هرطیـس یارب  دـھدب  رارق  یلخدـم  ار  قارع  دـنک و  لـیمحت  قارع  تلم  رب  ار  دوخ  دـصاقم 

یداصتقا و تردق  لوپ و  یرھاظ و  رادتقا  یماظن و  رادتقا  زا  رھاظ ، بسح  هب  هک  دوب  یفرط  نامھ  دروخ ، تسکش  هک  یفرط  دراوم ، نیا  ی  همھ رد  داتفا . قافتا  اھ  نیا یلو 

. تسا یتقیقح  کی  مھ  نیا  دوب . رادروخرب  یسایس 

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

ماظن یداصتقا . یاھ  هینب ماکحتـسا  ظاحل  زا  مھ  یماظن و  ظاحل  زا  مھ  یـسایس ، ظاحل  زا  مھ  یملع ، ظاحل  زا  مھ  تسولج ؛ تمـس  هب  یدـج  کرحت  کی  لاح  رد  روشک 

تخب نوگن نارادمتـسایس  هراچیب و  یاھروشک  زا  یـضعب  هک  یرادتقا  هن  تساز ؛ نورد رادتقا  یاراد  راذگرثا و  راد ، هشیر ماظن  کی  هک  دھد  یم ناشن  دراد  لمع  رد  یمالـسا 

زا هک  یرادقم  نآ  زا  شیب  هک  هوک  کی  لثم  تساز ؛ نورد رادتقا  یمالسا ، یروھمج  یسایس  ماظن  رادتقا  هن ، تسا ؛ تردق  نامھب  تردق و  نالف  تیامح  زا  یشان  هک  دنراد ،

ام تسا . هتفر  ولج  تھج  نیا  رد  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هنوـگ  نیا هک  دـھد  یم ناـشن  دراد  یمالـسا  ماـظن  تسا ؛ هوـک  نآ  یاـھ  هشیر نیمز ، ریز  رد  دوـش و  یم هدـید  هوـک 

. تسا یعیرس  تکرح  تسین ؛ یمارآ  تکرح  مھ  تکرح  مینک و  یم تکرح  ولج  تمس  هب  میراد 

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

رگا تسین ؛ ندرک  ینیشن  بقع ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمشد ، یھاوخ  هدایز لباقم  رد  هک  دنناد  یم دنراد و  رظن  رد  الماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ 

یماظن رادـتقا  یانعم  هب  طقف  رادـتقا  نیا  تسا ؛ رادـتقا  بسک  رد  ناریا  تلم  جالع  درک . تفرـشیپ  داتـسیا و  نمـشد  لـباقم  رد  دـیاب  دـنک ، یم یریگروز  ییوگروز و  نمـشد 

یارب لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور - یونعم و  رادتقا  اھ  نیا ی  همھ زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادتقا  یملع ، رادتقا  دـیاب  تسین ؛

رگیدکی هب  دیاب  تلود  تلم و  مینک ، ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدھ  هب  میورب و  شیپ  ناریا  تلم  یبای  تردق ی  هنحـص رد  میھاوخب  رگا  مینک . بسک  مھ  دوش - یم لصاح  تلم  کی 

تلم دنک و  ادیپ  همادا  رتشیب - هچرھ  ینابیتشپ - نیا  دیاب  تسا ، هدوب  نالوئـسم  نابیتشپ  هراومھ  تلم  دمحب هللا  هک  ینانچمھ  دنھدب ؛ لماک  یراکمھ  یتسود و  تسد 

ناراذگ و هیامرس رشق  نازرواشک ، نارگراک و  رشق  نایوجشناد ، رشق  ناققحم ، ناگنازرف و  ناملاع و  رـشق  ناریا ، تلم  نوگانوگ  یاھرـشق  دننک . یراکمھ  رگیدکی  اب  تلود  و 

راب هک  دننکب  ساسحا  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسـسوم  نوگانوگ  یاھـشخب  ناریدـم  دـنربب ، شیپ  هب  ار  تلم  دوخ  یراذـگ  هیامرـس اب  دـنرداق  هک  یناسک 

یناسک نآ  دوخ  همھ ، زا  شیب  و  همھ - دـش و  دـھاوخ  همھ  دـیاع  فیلکت  نیا  ماجنا  جـئاتن  یمدرم و  یھلا و  تسا  یفیلکت  تساھ و  نآ شود  رب  روشک  تفرـشیپ  نیگنس 

. درب دنھاوخ  دوس  نآ  زا  دنا - هداد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  فیلکت  نیا  هک 

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

یاھ یراتفرگ دراد ، دوجو  هک  یبیجع  یاھ  یتاقبط فالتخا  دراد ، دوجو  هک  یئاھ  ضیعبت ینورد ، تالکـشم  هکنیا  یارب  هک  تسا  نیمھ  اکیرمآ  ناربھر  یاھتـسایس  زا  یکی 

ی هلئسم اما  میراد ؛ عالطا  میا و  هدیمھف ار  نیا  دنراد . مزال  نوریب  رد  ینمشد  کی  هشیمھ  دننک ، فرصنم  لئاسم  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنراد ، اکیرمآ  مدرم  هک  یناوارف 

هب یزادنا  تسد هطلس و  هب  یبلطزواجت و  هب  اھ  نآ ماوق  تسا . روط  نیمھ اتقیقح  اکیرمآ ؛ رد  هطلس  نارادمتسایس  رکفت  رد  تسا  یناینب  ی  هلئسم کی  ناریا  ندرک  گرزب 

یروھمج تساجک ؟ توافت  نودب  تلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھ  نآ لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  دـندرک . تکاس  مھ  ار  اھتلم  دـندرک ، عناق  ار  اھتلود  تسایند . یاجنآ  اجنیا و 

، دننک یم یفن  ار  ضیعبت  دـننک ، یم یفن  ار  ملظ  هیقت  نودـب  اھ ، نآ هارمھ  روشک ، نیلوئـسم  و  اھ ؛ نآ هارمھ  روھمج ، سیئر و  اھ ؛ نآ هارمھ  تلود ، مدرم و  داحآ  یمالـسا .

نیا مایق  تلم ، نیا  دایرف  نوچ  دـنک . یمن دودـحم  ار  شدوخ  شدوخ ، یلم  یاـھراصح  نورد  هب  هک  یتردـق  نآ  یارب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دـننک ؛ یم یفن  ار  یزادـنا  تسد

. دننک یم رطخ  ساسحا  اھ  نیا بوخ ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  یرادـیب  نیا  هکنیاامک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیاامک  تسا ، هدـنھدرادشھ  تسا ، هدـننکرادیب  رگید  یاھتلم  یارب  تلم 

اھ نیا ی  همھ رب  دیتسیاب و  اھ  نیا ی  همھ لباقم  رد  دیناوت  یم نایوجـشناد  امـش  ناناوج ، امـش  ناریا ، تلم  اھ  نیا ی  همھ اب  یلو  دـنا ، هتـشاذگ مھ  ار  ناشـشالت  ی  همھ

یاھ یئاناوت تسا ، رت  یوق نامیاھتیریدـم  تسا ، رتشیب  نام  هبرجت میرتولج ، یلیخ  لبق  لاس  یـس  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  زورما  ام  دراد . یطئارـش  اما  دـینک ؛ ادـیپ  هبلغ 

. تسا رتھب  یلیخ  اھزور  نآ  هب  تبسن  تفرشیپ  زا  ام  تاروصت  تسا ، رتشیب  زور  نآ  زا  بتارمب  نامیداصتقا  کرحت  تردق  تسا ، رتولج  بتارمب  ام  یملع 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

، تسا یمالـسا  یروـھمج  نـشور ، لـئالد  هـب  ینمـشد ، یارب  شلوا  جاـمآ  هـک  ملاـع  یتسینویھـص  ی  هکبـش یاھتـسایس  اـکیرمآ ، یاھتـسایس  رابکتـسا ، یاھتـسایس 

هتبلا میربب . شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوت  یم ام  دننک . دنک  دنناوت  یمن دنروایب ، رد  اپ  زا  دـنناوت  یمن طقف  هن  دـنروایب . رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوت  یمن

، اھوجشناد امش  راک  نیا ، هک  روشک  ی  هبناج همھ رادتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دھاوخ  ادیپ  همادا  اھ  هئطوت نیا  میتسھ . نمـشد  ی  هئطوت رظتنم 

مھارف روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دـیتسناوت  هک  یتقو نآ  دـیناسرب و  یداـصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتـقو نآ  تسا . ناوج  لـسن  امـش  راـک 

. دوب دیاب  اھ  هئطوت نیا  اب  ی  هلباقم ی  هدامآ دوب و  دیاب  اھ  هئطوت رظتنم  میا ، هدیـسرن هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  دش . دنھاوخ  سویام  دش ؛ دھاوخ  مک  اھ  هئطوت هتبلا  زور  نآ  دینک ،

یرود زور  اـش هللا  نا  دوشب ، تلم  بیـصن  یئاـھن  یزوریپ  هک  یزور  نآ  دـش و  دـھاوخ  رت  فیعـض امـش  نمـشد  دوب ، دـیھاوخ  رت  یوق امـش  درذـگب ، هک  یزوررھ  اـش هللا  نا  و 

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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. دوب دھاوخن 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، یتاعالطا رادتقا  هچ  یداصتقا ، رادتقا  هچ  یسایس ، رادتقا  هچ  یملع ، رادتقا  هچ  ردتقم - ماظن  کی  تسامـش . هب  قلعتم  ادرف  تسامـش ، لام  روشک  نیا  زیزع ! یاھناوج 

شالت یماظن  نینچ  میمتت  لیمکت و  یارب  دیاب  امـش  تسامـش و  راختفا  ی  هیام تسامـش ، تزع  ی  هیام یللملا - نیب رادـتقا  ناھج و  نوگانوگ  قطانم  رد  کرحت  رادـتقا  هچ 

. دنراد هفیظو  اھناوج  دینک . هفیظو  ساسحا  دینک و 

لاس ١٣٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ماکحتسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یلخاد  داصتقا  دش ؛ دھاوخ  لح  لاغتشا  یهلئسم  دش ؛ دھاوخ  لح  مروت  یهلئسم  میـشخبب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا 

نمشد دیک  نمشد ، یهئطوت  نمشد ، شالت  دش ، سویام  نمشد  یتقو  دش . دھاوخ  دیماان  سویام و  تیعضو ، نیا  یهدھاشم  اب  نمشد  هک  تساجنیا  درک . دھاوخ  ادیپ 

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

کی یداصتقا  رادـتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروانف  ملع و  تسا . یروانف  ملع و  یهصرع  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلم  نیا  تمھ  اـب  لاس ٩٠  رد  هک  رگید  یداصتقا  مھم  یهصرع  کـی 

یوق شتـسد  مھ  دوشیم ، دنموربآ  مھ  دسریم ، یـسایس  یانغتـسا  هب  مھ  دـسریم ، تورث  هب  مھ  هتفرـشیپ ، یروانف  هتفرـشیپ ، شناد  نتـشاد  اب  تلم  کی  تسا . تلم 

ار یتوافتم  یاھـشرازگ  فلتخم ، یاھلاناک  فلتخم ، یاھهار  زا  مساسح . هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  نم  یروانف ، ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  ندوب  یدـیلک  رطاخ  هب  دوشیم .

مدرم عـالطا  هب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  رایـسب  روشک  یاھتفرـشیپ  حطـس  هک  منک  ضرع  هناـعطاق  امـش  هب  مناوتیم  منکیم و  تفاـیرد  رمتـسم  روط  هب  اـبیرقت 

. تسا هدیسر 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

دـننادیم و هتبلا  تسا . یاهتـسھ  یهلئـسم  اھینمـشد  یهناـھب  تسا ، هدـش  حرطم  یاهتـسھ  یهلئـسم  یتقو  زا  تسا . تواـفتم  فلتخم  تاـقوا  رد  ینمـشد  یهناـھب 

دیلوت هن  میتسین ؛ یاهتـسھ  حالـس  لابند  هجوچـیھهب  نامدوخ ، لئالد  هب  اـم  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  تسین . یاهتـسھ  حالـس  لاـبند  ناریا  هک  دـننکیم  مھ  فارتعا 

یلخاد یهلئـسم  نالف  زور  کی  تسا ، هناھب  رـشب  قوقح  زور  کی  تسا ، هناھب  هلئـسم  نیا  زور  کی  تسا . هناھب  کـی  اـما  دـننادیم ، ار  نیا  درک ؛ میھاوخ  دـیلوت  هن  میدرک و 

روشک نیا  رد  زاگ  تفن و  میظع  تورث  زا  یمالـسا  ماـظن  یهناردـتقم  تسارح  یلـصا ، یهلئـسم  تسیچ ؟ یلـصا  یهلئـسم  تسا . هناـھب  اـھنیا  یهمھ  اـما  تسا ؛ هناـھب 

تفن و جاتحم  ایند  رگید ، لاس  اھهد  ات  تفن . هب  یژرنا ، هب  تسا  فقوتم  یماظن ، یملع و  رادتقا  نآ ، عبت  هب  یسایس و  یداصتقا و  رادتقا  زورید -  لثم  ادرف -  زورما و  تسا .

هب ار  نازرا  تفن  نیا  دـنناوتن  هک  زور  نآ  تسا . هتـسباو  زاگ  تفن و  هب  ناشتایح  گر  هک  دـننادیم  یرابکتـسا  یاھتردـق  رابکتـسا و  تسا . ملـسم  بلطم  کی  نیا  تسا ؛ زاـگ 

. تسا رابتبیصم  اھنآ  یارب  زور  نآ  دنرادرب ، تسد  یئوگروز  زا  دنھدب و  زایتما  زاگ  تفن و  یهیھت  یارب  دنشاب  روبجم  هک  زور  نآ  دنروایب ، تسد 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

رگا و  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  روشک  نیا  یداصتقا  لالقتسا  تفرگن ، لکش  یلم  دیلوت  رگا  و  دریگیمن ؛ لکش  یلم  دیلوت  میراذگن ، مارتحا  یناریا  یهیامرس  یناریا و  راک  هب  ات  ام 

روشک نیا  یسایس  لالقتسا  دتـسیاب -  دوخ  یاپ  یور  دریگب و  میمـصت  شدوخ  تسناوتن  داصتقا  یهلئـسم  رد  ینعی  درکن -  ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یداصتقا  لالقتـسا 

رادیاپ دنکن ، یوق  ار  دوخ  داصتقا  روشک  کی  ات  تسین . یرگید  زیچ  فرح ، زج  اھفرح ، یهیقب  درکن ، ادیپ  ققحت  یاهعماج  کی  یـسایس  لالقتـسا  رگا  و  دنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت 

. دشاب راذگریثات  هریغ  یگنھرف و  یسایس و  ظاحل  زا  دناوتیمن  دنکن ، لقتسم  دنکن ، دوخ  هب  یکتم  دنکن ،

هب ناـمناناوج ، هب  ناـمنازیزع ، هب  ناـمتلم ، هب  گرزب ، یمومع و  یاھینارنخـس  رد  لـبق ، لاـس  راـھچ  اـی  لاـس  هس  زا  نم  دراد . جاـیتحا  رادـیاپ  یوق و  داـصتقا  هب  اـم  روشک 

شیارب هک  یگرزب  یهئطوت  نیا  یاھهناشن  هک  دینیبیم  دـینکیم ؟ هظحالم  الاح  تسام . داصتقا  هب  هجوتم  زورما  نمـشد ، یهئطوت  دـینادب  متفگ  مداد و  رکذـت  نامنالوئـسم 

. دوشیم رھاظ  دراد  یرگید  زا  سپ  یکی  دندرک ، یزیرهمانرب 

، دـنکب رگراـک  ار  تمھ  نیا  دـیرادیمرب . هار  رـس  زا  مـھ  ار  عناـم  نـیا  هللااـشنا  دـیتشادرب ، هار  رـس  زا  ار  رگید  یاـھعنام  هـک  یخـسار  مزع  ناـمھ  اـب  ناریا ، تـلم  امـش  هـتبلا 

. دنھدب ناشن  ار  ناشدوخ  خسار  مزع  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دیلوت  فرصم  رد  مھ  مدرم  داحآ  دننکب ؛ یصوصخ  شخب  ناریدم  دننکب ، یتلود  ناریدم  دنکب ، راذگهیامرس 

شخپوراد  / ١٣٩١/٠٢/١٠ یدیلوت  تاجهناخراک  نارگراک  عامتجا  رد  تانایب 

، ناشاھتــسشن لاـس ، لوا  زا  دــنداد ، عــالطا  مرتـحم  تـلود  رد  لوئــسم  ناتــسود  هـک  روـط  نـیمھ  دــناهدش . لوغــشم  هناتخبــشوخ  دوـشب . دــیاب  یــساسا  یاــھراک 

یلخاد داصتقا  دریگب و  لکـش  یلم  دیلوت  هکنیا  یارب  دـنرادرب . دـیاب  ار  عناوم  منکیم . دـیکات  مھ  نم  تسا ؛ هدـش  هلئـسم  نیا  هجوتم  ناشاھرظنلدابت  ناشاھیزیرهمانرب ،

یهوق رد  هچ  هننقم و  یهوق  رد  هچ  هیرجم ، یهوق  رد  هچ  دننک ؛ شالت  دیاب  لوا  یهجرد  رد  مھ  نیلوئـسم  دننک ؛ شالت  دیاب  همھ  دـنک ، ادـیپ  ار  شدوخ  یرادـیاپ  ماکحتـسا و 

دراد جایتحا  روشک ، یراذگهیامرـس  دـیلوت و  راک و  رد  روشک و  داصتقا  رد  تقد  هجوت و  دروم  ملاس و  نایرج  دوش . یھتنم  هیئاضق  یهوق  هب  تسا  نکمم  راک  یھاـگ  هیئاـضق .

. رگیدکی اب  اوق  یهمھ  تبقارم  هب 

، راک یورین  یزاسدنمناوت  یهلئسم  یتیریدم ، تسرد  یاھشرگن  یهلئسم  راک ، طیحم  رد  اھتراھم  تیوقت  یهلئـسم  دریگب : ماجنا  دیاب  ینوگانوگ  یاھراک  فلتخم ، داعبا  زا 

دـنک و تینما  ساـسحا  رگراـک  مھ  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  تاررقم  نیناوـق و  اـھهمانرب ، ینعی  راذگهیامرـس -  یارب  مھ  رگراـک ، یارب  مھ  تینما ؛ ساـسحا  داـجیا  یهلئـسم 

زا یکی  تسا . قاچاق  یهلئـسم  یداصتقا ، یاھلالخا  زا  یکی  یداصتقا . لالخا  اب  تسرد  یهھجاوم  یهلئـسم  دـنک -  تینما  ساسحا  راذگهیامرـس  مھ  دـشاب ، عمجرطاخ 

تالیھـست زا  یماـن  کـی  اـب  یناـسک  تسا . روـشک  یاـھکناب  رد  مدرم  هب  قـلعتم  رئاـخذ  زا  تـسا ؛ یلم  یاھهیامرـس  زا  نوگاـنوگ  یاھهدافتـساوس  یداـصتقا ، یاـھلالخا 

تلم کی  یهسیک  زا  یدزد  یھاگ  تسا ، رفن  کـی  یهسیک  زا  یدزد  یھاـگ  تسا . یدزد  نیا  تسا ، تناـیخ  نیا  دـننکیم ؛ فرـصم  یرگید  یاـج  رد  اـما  دـننکیم ، هدافتـسا 

. دوشب هھجاوم  دیاب  اھلالخا  نیا  اب  تسا . رتنیگنس  نیا  تسا ؛

ناینبشناد  / ٠٨/١٣٩١/٠۵ یاھتکرش  نالوئسم  نارگشھوژپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مینک رارقا  دـیاب  میداتفا . ماد  نیا  رد  اـم  تسا . ندزلوگدوخ  نیا  تسین ؛ تفرـشیپ  تسین ، قنور  تفن ، لاـثما  تفن و  لـثم  یندـشمامت  عباـنم  شورف  هار  زا  تورث  لیـصحت 

هدش هداد  تداع  نآ  هب  مھ  روشک  دش ، هتشاذگ  ثرا  هب  ام  یارب  یتیعقاو  کی  میدش . یشورفماخ  راچد  ام  ام . تلم  یارب  تسا  ماد  کی  تسا ، هلت  کی  نیا  هک  مینک  لوبق 

مینک ادیپ  داقتعا  لوا  دیاب  ام  هدماین . شیپ  لماک  روط  هب  نکیل  دوش ، هتـشاذگ  رانک  روشک ، یارب  رـضم  دایتعا  نیا  یرادـقم  کی  هک  هدـش  یعـس  اھلاس  نیا  رد  هتبلا  تسا .

. تسا تفن  یهلئـسم  الاح  نیا  میـسرب . رواب  نیا  هب  دـیاب  ام  ددـنبب ؛ ار  شدوخ  تفن  یاھهاچ  رـس  درک ، هدارا  هاگرھ  راـیتخا ، اـب  دـناوتب  هک  دـسرب  یئاـج  هب  روشک  دـیاب  هک 

نیا زا  میھاوخب  رگا  ام  تسام . روشک  تالکـشم  زا  یکی  تسام ، یاھفعـض  زا  یکی  نیا  و  دراد ؛ دوجو  ناـنچمھ  یندـعم  ماـخ و  داوم  فلتخم  یاھـشخب  رد  اھیـشورفماخ 

یلمع ناـینبشناد ، یاھتکرـش  نیمھ  تیوقت  هار  زا  مھ  نیا  تسا ؛ ملع  هب  یهیکت  شھار  میوش ، لـئان  یقیقح  یداـصتقا  دـشر  هب  میھاوخب  مینک ، ادـیپ  تاـجن  تیعـضو 

. میورب تمس  نیا  هب  دیاب  ام  تسا .

« يداصتقا 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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البق هتفرگ ، ماجنا  هک  هچنآ  زا  یلماک  اتبسن  عالطا  نم  هتبلا  هک  دنداد -  روھمج  سیئر  مرتحم  نواعم  هک  یشرازگ  تسا . یشزرااب  یاھراک  هتفرگ ، ماجنا  هک  یئاھراک  هتبلا 

؛ تسا بوخ  هنیمز  نیا  رد  ناشـشالت  هللادمحب  ام  یاھهاگتـسد  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  تسا ؛ هدـننکمرگلد  رایـسب  مدروآ -  تسد  هب  بوتکم  یاھـشرازگ  نمـض  رد 

رب یداصتقا  یاھراک  یراذـگناینب  میناوتب  هللااشنا  اـم  رگا  مینک . فرطرب  ار  اھفعـض  نیا  مینک  یعـس  مینک و  یئاسانـش  فلتخم  یاھـشخب  رد  ار  اھفعـض  مینک ، هاـگن  اـھتنم 

تردـق داد ، دـھاوخ  مھ  یـسایس  تردـق  هکلب  داد ، دـھاوخ  یداصتقا  تردـق  روشک  هب  اھنت  هن  نیا  مینک ، لیدـبت  روشک  داصتقا  بلاـغ  هجو  هب  میربب و  شیپ  ار  شناد  یهیاـپ 

، دناسرب تمدخ  اھتلم  رگید  هب  دنک و  هرادا  ار  دوخ  تلم  ار و  دوخ  یگدنز  دناوتیم  دوخ  شناد  اب  دوخ ، ملع  اب  هک  درک  ساسحا  یروشک  کی  یتقو  داد . دـھاوخ  مھ  یگنھرف 

. دنراد جایتحا  نآ  هب  زورما  ناملسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  نیا  دنکیم ؛ تیصخش  ساسحا  دنکیم ، تیوھ  ساسحا 

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 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  مینک ، یوق  یـسایس  ظاحل  زا  مینک ، یوق  یرکف  ظاحل  زا  مینک ؛ یوق  مینک ، تیوقت  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  هک  دـھدیم  ناـشن  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یهبرجت ٣٧

اھنیا هب  اـیند  رد  تلم  کـی  تزع  زورما  درک ؛ میھاوخ  ادـیپ  تزع  اـعبط  میدـش ، یوق  یتـقو  مینک . یوق  یملع  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یگنھرف  ظاـحل  زا  مینک ، یوـق  یداـصتقا 

. تسا

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

، میروایب تسد  هب  یداصتقا  رادـتقا  میتسناوت  لخاد  رد  ام  رگا  دوشیم ؛ یدـئاز  راک  کی  میرحت  درادـن و  ینعم  میرحت  رگید  میدـش ، دـنمتردق  میدـش و  یوق  ام  رگا  داـصتقا ، رد 

راک تعیبط  دینکن ؛ میرحت  دـنیوگیم  دـنیآیم  اھنآ  مینک ، میرحت  ام  رگا  هکلب  دـننکیمن ، میرحت  طقف ]  ] هن یداصتقا ؛ طابترا  لابند  دـنیآیم  یگزویرد ، هب  دـنیآیم  ناشدوخ  اھنآ 

. تسا نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تمالس میھاوخیم ، یلم  تزع  میھاوخیم ، یلم  تینما  ناریا  تلم  یارب  ام  دسرب ؟ اجک  هب  روشک  تلم و  میھاوخیم  ام  میھاوخیم ؟ هچ  نامتلم  یارب  نامروشک و  یارب  ام 

اھر میھاوخیم ، اھدادعتسا  ییافوکش  میھاوخیم ، یناھج  رگهطلس  یاھتردق  زا  لالقتسا  میھاوخیم ، هبناجهمھ  تفرشیپ  میھاوخیم ؛ یمومع  هافر  میھاوخیم ، یمومع 

یهنیمز رد  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  میھاوخیم ؛ روشک  یارب  ار  اھنیا  میھاوخیم ؛ اھنیا - لاـثما  داـسف و  داـیتعا و  لـثم   - یعاـمتجا یاھبیـسآ  زا  نتفاـی  تاـجن  ندـش و 

دوشیم هنوگچ  بخ  دوشب . نیمات  روشک  لخاد  رد  وا  یارب  داوم  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  شیاسآ  هب  تلم  یتقو  نآ  میھاوخیم . مینکیم و  لابند  نامروشک  یارب  یدام  لئاسم 

هتـشاد یوق  داصتقا  کی  روشک  هکنیا  نودب  منکیم  ضرع  نم  دیآیم ؟ تسد  هب  روجهچ  هبناجهمھ  تفرـشیپ  یلم ، رادتقا  یلم ، تینما  یلم ، تزع  دروآ ؟ تسد  هب  ار  اھنیا 

نامتسد هک  دوخ  هب  یکتم  نئمطم و  یوق و  داصتقا  کی  تسا : نیا  نامزاین  تسا ؛ یوق  تیریدم  اب  هارمھ  یوق ، دیلوت  یوق ، داصتقا  ام  زاین  دیآیمن . تسد  هب  اھنیا  دشاب ،

تردق مینک ، دنمـشزرا  ار  یلم  لوپ  میراذـگب ، رثا  تفن  تمیق  یور  میناوتب  مینک ، مادـقا  میناوتب  مینک ، تکرح  میناوتب  مینک ، باختنا  میناوتب  دـشابن ، زارد  نارگید  تمـس  هب 

نیمات دیاب  ار  اھزیچ  نیا  دیسر ؛ میھاوخ  یرمتسم  تینما  کی  هب  هن  دیسر ، میھاوخ  یرمتـسم  تزع  کی  هب  هن  یروجنیا ، یوق  داصتقا  کی  نودب  میربب ؛ الاب  ار  مدرم  دیرخ 

گنھرف نودب  دیآیمن ؛ تسد  هب  اھهتـساوخ  نیا  مھ  ماظن  اب  تلم  یمومع  دنویپ  نودب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یلم  داحتا  نودـب  هتبلا  و  تسا . نیا  داصتقا  تیمھا  مینک .

میناوتیم مینک و  نیمات  دیاب  میراد و  مزال  ار  اھنیا  یهمھ  دش . دـھاوخن  نیمات  اھهتـساوخ  نیا  مھ  راکرپ  لاعف و  عاجـش و  نالوئـسم  نودـب  دـیآیمن ؛ تسد  هب  مھ  یبالقنا 

. تسا داصتقا  یهلئسم  ام  ینونک  یهدمع  تالکشم  زا  یکی  سپ ] . ] مینک نیمات 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

یا هک  دندنبیم  راک  هب  ینوگانوگ  ریبادت  دننزب ؛ هبرـض  ار  داصتقا  هکنیا  یارب  دننکیم ، میرحت  دـنفلاخم . نآ  اب  اذـل  تسا  ام  رادـتقا  یهیام  مھ  ام  روشک  لقتـسم  یوق و  داصتقا 

لقتسم مکحم و  داصتقا  لخاد ، رد  میناوتن  ام  ات  دنربیم  راک  هب  اھزرم  یوس  نآ  رد  ام  نانمشد  هک  ار  یریبادت  دننک  حیرشت  مدرم  یارب  دنیایب  ام  نموم  یاھنادداصتقا  شاک 

. دراد رادتقا  یهلیسو  کی  روشک  نیا  دراد ، یمکحم  داصتقا  هک  یروشک  کی  تسا و  رادتقا  یهیام  داصتقا  نوچ  ارچ ؟ میشاب ؛ هتشاد  یوق  و 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هاگن زا  تسا  ترابع  نآ  و  دـھدیم ، تسا و  هداد  ماجنا  نونکات  هک  ییاھراک  نیا  رانک  رد  رگید  مھم  راـک  کـی  یارب  تسب  دـیما  ناـگربخ [  [ سلجم نیا  هب  ناوتیم  هدـنب  رظن  هب 

. بالقنا ریسم  بالقنا و  هب  یدربھار  نالک و 

...

زا تسا  ترابع  هدمع  یهدنھدلیکـشت  رـصانع  زا  یکی  یداصتقا ، رادتقا  رد  تسا و  یداصتقا  رادـتقا  روشک ، رادـتقا  ناکرا  زا  یکی  بخ  یداصتقا . یهنیمز  رد  دـییامرفب  ضرف 

یاھتـسایس ساسا  رب  ام  هچنانچ  رگا  دنکب . داجیا  تورث  لوپ ، نآ  ناگدنراد  یارب  نادنورھـش ، یارب  دشاب و  هتـشاد  دـیرخ  تردـق  یتسیاب  یلم  لوپ  ینعی  یلم ؛ لوپ  تردـق 

، تسا تفربقع  نیا  تفر ، نییاپ  درک و  لزنت  زورهبزور  روطنیمھ  یلم  لوپ  هک  میدیـسر  یعـضو  هب  نوگانوگ ، یاـھیتالابمیب  تسرداـن ، یاھیریگمیمـصت  طـلغ ، یئارجا 

سلجم زا  دـناوتیم  دـشاب ، تلود  زا  الثم  دـناوتیم  هبلاطم  نیا  مینک . فیرعت  هبلاطم  مینک ، میظنت  هبلاـطم  نیا ، ساـسا  رب  مینک و  صخـشم  ار  نیا  دـیاب  تسا . تفرسپ  نیا 

. ارج ملھ  و  دشاب ؛

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد مغریلع  دیاب  ام  تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رد  تردـق  یهیام  رـصنع و  هچرھ  تسا ؛ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  نمـشد ،

تردق یهیام  تسا ، هزرابم  نادیم  اعقاو  دیتسھ ؛ شنایرج  رد  امـش  هک  تسا  ملع  نامھ  یکی  میھدب . شیازفا  یمالـسا  یروھمج  لخاد  رد  ار  تردـق  رـصانع  مینک  یعس 

؛ دنکیم هتبلا  و  دنک ، ادیپ  شیازفا  یعافد  تردق  نیا  زورهبزور  دیاب  دننکیم . ادصورس  هک  ییاھفرح  نیا  اھکشوم و  یهلئـسم  نیمھ  تسا ؛ یعافد  تردق  یکی  تسا . روشک 

نآ نیا و  هب  یگتـسباو  اب  مھ  یداصتقا  تردق  دینکب . مامتھا  یداصتقا  تردق  هب  تسا ؛ یداصتقا  تردق  موس  درک . دھاوخ  ادـیپ  شیازفا  مھ  زورهبزور  ناشمـشچ ، یروک  هب 

ییاپورا ای  یبرغ  مرادـن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نم  مقفاوم ، روشک  رد  اھیجراخ  یاھیراذگهیامرـس  اب  نم  ماهتفگ ، اھراب  ـالاح ، هن  میدـق ، زا  قباـس ، زا  هدـنب  دوشیمن . لـصاح 

رد دامتعا  دروم  نوتـس  نآ  دشاب . دیابن  روط ] ] نیا دزرلب ؛ یپمارت  کی  الثم  یهرعن  اب  تسا  نکمم  هک  دشاب  ینوتـس  هب  دیابن  روشک  داصتقا  یهیکت  اھتنم  تسین ؛ یلکـشم 

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 
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. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هتبلا  هک   - مدرکیم یریگتخـس  هدنب  هزات  تسا . نیا  حضاو  یهنومن  ماجرب  مینک ؟ هرکاذم  ارچ  درک ؟ هرکاذم  تسـشن  دـیاب  بلقتم ، یوگروز  میژر  نیا  اب  تلود ، نیا  اب 

تلود نیا  اب  درک ؛ هرکاذـم  دوشیمن  لباقم  فرط  نیا  اـب  بخ  درک . لـمع  یروجنیا  درک ، راـتفر  یروجنیا  لـباقم  فرط  دـشن - تیاـعر  میدوب  هدرک  نیعم  اـم  هک  یزمرق  طوطخ 

هب هتبلا ] . ] سیلگنا لثم  دنشاب ، تھج  مھ  هکنیا  رگم  دنکیم ؛ تسرد  لکشم  وا ] ، ] دنک هرکاذم  تلود  نیا  اب  هک  یتلود  رھ  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  درک . هرکاذم  دوشیمن 

رگیدـمھ اب  دـنراد ، یتاکارتشا  یتاھج  کـی  هب  ـالاح  اـھنآ  اـما  دـنیوگیم ، روز  مھ  اـھییاپورا  هب  دـنیوگیم ، روز  مھ  سیلگنا  هب  یتح  اـھییاکیرمآ  دـنیوگیم ؛ روز  مھ  سیلگنا 

، وا راشف  هک  میوشب  کانرطخ  یزاب  نیا  دراو  یتقو  مینک ، هرکاذـم  یتقو  دـیاب  اـم  تسا . یروجنیا  شعـضو  دـنکیم ، هرکاذـم  هک  یـسکرھ  اـب  دـننکیم . راـک  دـننکیم ، لـماعت 

رد ام  هک  یرادـتقا  نآ  هب  یگنھرف ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقونآ  هلب ، میراد . هک  یرادـتقا  کی  رطاخهب  دراذـگب  ریثات  ام  رد  دـناوتن  وا ، یرگیچوھ 

دھاوخ مامت  ام  ررـض  هب  هرکاذـم  نیا  اعطق  مینک ، هرکاذـم  میورب  هچنانچ  رگا  ام  درادـن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  زورما  تسین . یفرح  دـنک ؛ هرکاذـم  دورب  اجنآ  دـسرب ، میاهتفرگ  رظن 

. دش دھاوخ  مامت  ام  ررض  هب  یروجنیا ، یوگروز  فرط  کی  اب  هرکاذم  دش ؛

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

تثعب یهخـسن  یلـصا  طوطخ  زا  مھ  نیا  تسا . اـم  یاھفدـھ  وزج  روشک  ندـش  یوق  ( ٢٠ (؛ دوشب یوق  یتسیاـب  روـشک  هک  ماهدرک  رارکت  راـب  دـنچ  ریخا  یاھتبحـص  رد  نم 

نیا الاح  دینک . دایز  ار  توق  دیناوتیم  هچ  رھ  ( ٢١ (؛» هوق نم  متعطتـساام  مھل  اودعا  و   » هک دیامرفیم  نآرق  هدش . هتفرگ  نآرق  زا  مھ  نیا  هدش ؛ هتفرگ  تثعب  زا  مھ  نیا  تسا ؛

؛ تسا یعیـسو  داعبا  توق  داـعبا  تسا . یماـظن  توق  یهنماد  زا  رتعیـسو  یلیخ  ارھاـظ  نکل  دـسرب ، رظن  هب  یماـظن  توق  تسا  نکمم  لوا ، هاـگن  رد  لوا ، یهلھو  رد  توق 

. یغیلبت توق  و  تسا - یسایس  لالقتسا  یسایس ، توق  زاسهنیمز  هک   - یسایس توق  یگنھرف ، توق  یملع ، توق  یداصتقا ، توق  دراد ، یداصتقا  داعبا 
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