
ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، هن میناراتب . دننکب ، یییراذگهیامرـس  دنھد و  ماجنا  یمادقا  دـنھاوخیم  هک  ار  یناسک  میـشاپب و  مھ  هب  ار  یداصتقا  عاضوا  هک  مینکب  راتفر  یتروص  هب  ام  میوگیمن  نم 

تسا نیا  هلئسم  نکیل  تسین . یکش  چیھ  نیا ، رد  دشابیم . مھ  هنوگنیمھ  تسھ ، هک  یتابیترت  رد  دمحب هللا  هک  روطنامھ  دشاب ؛ هناربدم  هنالقاع و  اھتـسایس  دیاب 

مامت یسک  هچ  دوس  هب  عومجم  رد  هماننییآ ، نیا  شور و  نیا  نوناق و  نیا  هک  دینیبب  دیاب  دیریگیم ، رظن  رد  ارجا  یارب  امش  هک  ییاھشور  اھیراذگتسایس و  مامت  رد  هک 

. تسا نیا  ام  یمالسا  شنیب  نارگید ؟ ای  دنوشیم ، عفتنم  تسا ، هدش  عییضت  ناشقوقح  هک  یناسک  نآ  ایآ  ددرگیم . عفتنم  نآ  زا  یسک  هچ  دوشیم و 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بآ و نیمھ  زا  تلم و  نیمھ  ی  هیاس رد  مھ  لوپ  نآ  هدـمآ ، تسد  هب روشک  نیمھ  زا  مھ  لوپ  نآ  نوچ  دنـشابن ؛ ناـشدوخ  رکف  هب  طـقف  دـنراد ، تاـناکما  لوپ و  هک  یناـسک 

یزیچ نینچ  رگم  متـسین ؟» تلم  تلود و  یاـھکمک  تامدـخ و  نوھرم  مدوـخ ، ندـش  راد  لوـپ رد  مراد و  لوـپ  نم   » دـیوگب دـناوت  یم یـسک  هچ  تسا . هدـمآ  تسد  هب کاـخ 

. دوش یم راد  لوپ افداصت  رفن  کی  دـننک ؛ یم راک  رفن  نارازھ  دـیآ . یم تسد  هب هرمزور  شـالت  یگدـنز و  نیمھ  رد  لوپ  دـنزیر ! یمن لوپ  ناـسنا  یارب  هک  نامـسآ  زا  دوش ؟ یم

هب طقف  یزادرپب ، یراک  هب  ینک و  یراذگ  هیامرس ییاج  رد  یھاوخ  یم رگا  امـش  دننکن . فرـصم  ناشدوخ  ی  هدافتـسا یارب  طقف  ار  لوپ  نیا  دنراد ، ناکما  لوپ و  هک  یناسک 

. دـینکب مھ  ار  ناـتروشک  ی  هظحـالم مییوـگ  یم دـینکن . ار  ناـتدوخ  صخـش  ی  هظحـالم چـیھ  مییوـگ  یمن اـم  دـناسر ؟ یم دوـس  نم  هب  ردـقچ  راـک  نیا  هـک  شاـبن  نـیا  رکف 

، دنراد تاناکما  لوپ و  هک  یناسک  دینکن . یراذـگ  هیامرـس درب  یمن شیپ  هب  ار  تکلمم  نآ ، دـیلوت  هک  یراک  رد  دـینکن . هدـیاف  یب یراذـگ  هیامرـس دـینکن . رـضم  یراذـگ  هیامرس

. دنشاب هتشاد  تیلوئسم  ساسحا  ینید و  نادجو 

تلود  / ١٣٧٨/٠١/١٩ یداھنشیپ  دراوم  هب  یگدیسر  یارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  هب  مایپ 

: اب هارمھ  هعسوت  دشر و  رما  تسا  مزال  یداصتقا  یاھتسایس  میظنت  رد  - ٣

.

.

.

عورشم یراذگهیامرس  یارب  لماک  تینما  نیمات 

.

.

.

. دریگ رارق  هجوت  دروم 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. نانآ یارب  لاغتشا  داجیا  یراذگهیامرس و  هب  کمک  هعماج و  دمآردمک  طسوتم و  یاھھورگ  دیرخ  تردق  ظفح  مروت و  راھم  یارب  شالت 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

شھاک تھج  رد  ازلاغتـشا  یاھتیلاعف  هعـسوت  ینیرفآراـک و  یراذگهیامرـس و  قیوشت  تیاـمح و  بساـنم و  یاـھهزیگنا  داـجیا  اـب  رتشیب  لاغتـشا  یاـھهنیمز  ندروآ  مھارف 

. کچوک طسوتم و  یاھھاگراک  یلیدبت و  عیانص  یزرواشک و  یاھشخب  رد  صوصخب  یراکیب ،

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. عورشم ینوناق و  یاھھار  زا  یشان  یاھیئاراد  تمرح  ظفح  و  ینیرفآراک ، یگدنزاس و  هب  نداھن  جرا  و  یراذگهیامرس ، تینما  ظفح 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ریغ یاھراک  اب  اھ  نیا دـنراد ، یکچوک  یاھ  هیامرـس یناسک  رگا  دـننک ؛ یم نماان  ار  یداصتقا  یاھطیحم  هک  یناسک  نآ  تسا . ینماان  زا  یرگید  شخب  یداـصتقا ، ینمااـن 

یتلود و تاناکما  نیا ، زا  رتالاب  هک  ییاـھ  نآ دـننک . یم هرداـصم  ناـشدوخ  دوس  هب  دـننک و  یم دوباـن  ار  مدرم  تاـناکما  کـچوک و  یاـھ  هیامرـس نیا  اـھ ، یگنرز اـب  ینوناـق ،

یـصخش یاـھ  هدافتـساوس زا  دـنناوتب ، هک  اـجرھ  دـننک و  یم هرداـصم  ناـشدوخ  عفن  هب  ینوناـق ، یاـھھاگزیرگ  تاررقم و  نیناوق و  رب  طلـست  اـب  اـھ ، یگنرز اـب  ار  یمومع 

نوناق زا  یاھھاگزیرگ  نیمھ  دوجو  تلع ، دنچ  زا  یکی  تسا ، رامیب  یداصتقا  عضو  روشک  کی  رد  رگا  دینیبب  امـش  دننک . یم نماان  ار  یداصتقا  یاھطیحم  اھ  نیا دنرذگ ؛ یمن

. دنناشکب ناشدوخ  تمس  عفن و  هب  ار  تلود  مدرم و  تاناکما  دننک و  رپ  ار  ناشدوخ  یاھبیج  دننک و  هدافتساوس  اھ  نیا زا  هدافتسا  اب  دنناوت  یم یناسک  هک  تسا 

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

یداصتقا تینما  یلک  یاھتسایس 

. عورشم ینوناق و  یاھھار  زا  ینیرفآراک  یراذگ و  هیامرس هدوزفا و  شزرا  داجیا  زا  تیامح   ١

تاررقم نیناوق و  عضو  تسا . روشک  رد  رقف  ندرب  نیب  زا  یداـصتقا و  تلادـع  یارب  یزاـس  هنیمز یداـصتقا و  قنور  یمومع و  هاـفر  داـجیا  یراذـگ ، هیامرـس تینما  زا  فدـھ   ٢

. تسا سلجم  تلود و  یمازلا  ی  هفیظو دنک ، یم کمک  فدھ  نآ  هب  هک  یروما  رگید  تایلام و  هب  طوبرم 

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

زا رثوم  تیامح  عبانم و  دادعتسا  ساسا  رب  هنیھب  یرادرب  هرھب اھکاخ و  یتایح  یانغ  ندرب  الاب  یروناج و  یھایگ  یکیتنژ  ریاخذ  کاخ و  بآ و  عبانم  تظافح  ییاسانـش و   ٢

. نآ رد  یراذگ  هیامرس

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

. شخب نیا  یاھتیلاعف  یهمھ  رد  همیب  ششوپ  شرتسگ  مدرم و  تکراشم  بلج  یجراخ و  یلخاد و  یاھهیامرس  بذج  یهنیمز  ندرک  مھارف 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

راذگهیامرس نآ ، رد  هک  تسا  دنمزاین  یئاضف  هب  همھ  نیا  و  تسا . نئمطم  یراذگهیامرس  ناناوج و  یارب  لاغتـشا  داجیا  ملاس و  یداصتقا  تیلاعف  یهنـشت  ام  روشک  زورما 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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یلام و روما  نایدصتم  تقادص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، یهمھ  راک و  یهدنیوج  یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنـص و  و 

ناھاوخهدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننک  هدافتسا  وس  نادسفم و  تسد  رگا  دننک . شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم  یداصتقا 

یاھھار زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دـنھاوخ  یدـیمون  ینمااـن و  ساـسحا  همھ  بلطلاغتـشا ، هدـننکدیلوت و  راذگهیامرـس و  دـنوشن ، درط  وجراـصحنا ، اعدـمرپ و 

. دش دنھاوخ  قیوشت  ینوناق  ریغ  عورشمان و 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

صاخشا نیا  هب  تسا . اھهیامرس  رارف  یداصتقا و  ینماان  بجوم  یلم ، یاھتورث  زا  ناگدننک  هدافتـسا  وس  نادسفم و  اب  هزرابم  هک  دننک  روصت  اطخب  یناسک  تسا  نکمم 

نیا ناگدـننکدیلوت  دنـشاب . هتـشاد  یداصتقا  ملاس  تیلاعف  دـنھاوخیم  هک  تسا  یناسک  نانیمطا  یداـصتقا و  یاـضف  تینما  بجوم  هزراـبم  نیا  سکعب ، هک  دـینک  میھفت 

. دناملاسان داصتقا  یلام و  داسف  ناینابرق  نیتسخن  دوخ  روشک ،

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

هک دـننک  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مدرم  ییوربآ . تینما  یگنھرف ، تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  دـشاب ؛ هجوت  دروم  هبناجهمھ  تینما  دـیاب 

. تسا تینما  زا  رادروخرب  ناشیداصتقا  تیلاعف  یراذگهیامرس و  هدیقع و  رکف و  سومان و  نادنزرف و  لام و  ناج و 

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا تعنص  شخب  روشک ، یداصتقا  یهعسوت  لوارقشیپ  تسھ - مھ  تسرد  دندرک و  هراشا  هک  روطنامھ  نوچ - مینک ؛ هجوت  روشک  رد  تعنـص  شخب  هاگیاج  هب  دیاب  ام 

رد ار  نیا  اـم  درب . شیپ  دـننک - یراذگهیامرـس  تعنـص  شخب  رد  دـنناوتب  هـک  مدرم - یاھهیامرـس  هـب  نداد  نادـیم  نداد و  ناـکما  تیریدـم و  ریبدـت ، اـب  دـیاب  ار  تعنـص  شخب 

هدافتـسا زایتما  زا  هک  یرـصانع  یارب  هچ  یتلود و  شخب  یارب  هچ  دـشاب ؛ هناـھاوخزایتما  هناـیوجزایتما و  تکرح  هنوگرھ  زا  رود  هب  دـیاب  مادـقا  نیا  میاهدروآ . مھ  اھتـسایس 

هتفرگ نآ  ولج  دیاب  اذل  دنکیم ؛ تیارس  روشک  یداصتقا  یهندب  هب  اھنآ ، نایم  رد  فظوم و  نالوئـسم  تالیکـشت  رد  یداصتقا  یلام و  داسف  هک  میدقتعم  ایوق  ام  دننکیم .

ناـنیمطا تینما و  ساـسحا  یارب  یاهلیـسو  نیا  دوـش . هتفرگ  یدـج  دـیاب  مـیدرک ، توـعد  نآ  هـب  ار  هناـگهس  یاوـق  نالوئـسم  ریخا ، ماـیپ  رد  اـم  هـک  یاهزراـبم  نـیا  دوـش .

؛ دنکیم یراذگهیامرـس  دوس  یارب  دنکیم ، یراذگهیامرـس  هک  سکرھ  هتبلا  دراد . هدافتـسا  دصق  درادن ؛ هدافتـساوس  دـصق  هک  یراذگهیامرـس  تسا ؛ ملاس  راذـگهیامرس 

یزوسلد و دھعت و  مدع  رطاخ  هب  اتدمع  هک  عورشمان - یاھدوس  ولج  دیاب  درک . داجیا  هلصاف  عورشمان  عورـشم و  دوس  نیب  دیاب  تسا . عورـشم  دوس  درادن ؛ مھ  یلاکـشا 

نالوئسم هب  اریخا  نم  ددرگ . هزرابم  هملک - یقیقح  یانعم  هب  قاچاق - یهدیدپ  اب  دوش و  هتفرگ  تسا - ناریدم  نالوئسم و  زا  یضعب  یوس  زا  نوگانوگ  یاھشزغل  نینچمھ 

یهـمھ روـشک و  یلم  تیوـھ  داـصتقا و  هـب  هبرـض  یـشورفقاچاق ، قاـچاق و  یهدـیدپ  هـک  مـتفگ  ادـکوم  ار  نآ  مـھ  مرتـحم  روـھمجسیئر  هـب  ماهـتفگ ، ار  هـتکن  نـیا  مرتـحم 

سنج تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اـب  هلباـقم  یاـج  تسا . داـسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لـمع  کـی  یعرـش ، ظاـحل  زا  نیا  تساـھیزیرهمانرب .

دودحم ار  ملاس  لاغتـشا  جیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دیلوت  قاچاق ، سنج  دوشیم . هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ  ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق 

. دریگ رارق  یلخاد  تادیلوت  جیورت  تمدخ  رد  دناوتیم  روشک  یناگرزاب  دننک . کمک  مھ  هب  دنناوتیم  تعنص  دیلوت و  شخب  یناگرزاب و  شخب  دنکیم .

یناگرزاب  / ١٠/١٣٨٠/٠۴ عیانص و  یاھهناخترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اھراکھار  ندرک و  یملع  یسررب  نتسشن و  هب  اھنیا  دھد . یقیقح  تیمھا  روشک ، ملاس  داصتقا  هب  سلجم ، یراکمھ  اب  دمآ ، دھاوخ  راک  رـس  رب  هک  یتلود  میراودیما 

ار روشک  یلخاد  یاھیراذگهیامرـس  تارداص و  عناوم  یتعنـص و  یهخرچ  لیمکت  هنیھب و  دیلوت  عناوم  دنک و  یریگیپ  مادقا و  دـیاب  دوشیمن ؛ نتفگ  اب  دراد . جایتحا  ندرک  ادـیپ 

دریگب و رظن  رد  ار  یلم  تیوھ  تلم و  عفانم  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دوشیم ، مھارف  روشک  رد  یجراخ  یاھهیامرـس  بذـج  ناـکما  رگا  دـنک . فرطرب  ار  اـھنآ  دسانـشب و 

هک دشاب  یلکـش  هب  دیاب  یجراخ  یاھهیامرـس  بذج  مینک . شومارف  ار  رگید  تاھج  میھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  تھج  کی  هک  دشابن  روطنیا  دنکن . ینابرق  ار  روشک  حلاصم 

نم هب  نارھت  رد  یزلام  ریزوتسخن  میدـید . ایـسآ  قرـش  یاھروشک  زا  یخرب  رد  ار  یکنکداب  یاھییافوکـش  اھدـشر و  زا  یـضعب  ام  نایز . هن  دربب ، دوس  نآ  زا  روشک  داصتقا 

دـشاب یگنرف  رجات  کی  تسد  رد  روشک  داصتقا  تشونرـس  ینعی  تسا !؟ بوخ  نیا  میدش ! لیدبت  ریقف  روشک  کی  هب  دنمتورث  روشک  کی  زا  زور ، دـنچ  تدـم  رد  ام  هک  تفگ 

، تفگیم نم  هب  ار  بلطم  نیا  یتقو  وا  دـنک ! جـلف  دـناشنب و  هایـس  کاخ  هب  زور  دـنچ  فرظ  رد  یاهیامرـس ، شدرگ  رـالد  اـھدرایلیم  اـب  ار  یروشک  دـناوتب  درک ، هدارا  رگا  هک 

تسا و یکتم  یتاذ  تیوھ  یعیبط و  یناسنا و  یاھهیامرـس  هب  روشک  مینادیمن . یداصتقا  تفرـشیپ  ار  یکنکداب  یاھدشر  نیا  ام  دوب . یگدرـسفا  مغ و  زا  رپ  شاهرھچ 

، هخـسن نامھ  قبط  مھ  ام  دنـسیونب و  هخـسن  ام  یارب  لوپ  یللملانیب  قودنـص  یناھج و  کناب  هک  هنوگنآ  هن  اما  تسا ؛ یداصتقا  یعقاو  ییافوکـش  دـشر و  بجوتـسم 

، اـھهمانرب نیا  لـباقم  رد  میلـست  اـب  زج  اـم  دـیوگب  یـسک  رگا  میناوـتیم . اـم  متفگ - هک  روطناـمھ  میراد و - تسایـس  هماـنرب و  اـم  هـن . مـینک ؛ نیودـت  ار  ناـمدوخ  داـصتقا 

هنانیبدب یاھتواضق  هتبلا  تسا ؛ هتخانـشن  ار  یلخاد  یاھهیامرـس  تلم و  روشک و  مییوگب  هک  تسا  نیا  وا  دروم  رد  هنانیبشوخ  تواضق  مینک ، یداصتقا  تکرح  میناوتیمن 

یلمع یرکف و  ینابم  هب  دامتعا  اب  راگدرورپ ، هب  لکوت  دیما و  اب  دیتسھ ، لوغشم  فلتخم  یاھشخب  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش  روشک و  نالوئسم  درک . دوشیم  مھ 

رب طورـشم  دوب ؛ دھاوخ  اھهصرع  یهمھ  رد  ییافوکـش  دشر و  دـھاش  روشک  نیا  یھلا  لضف  هب  اش هللا  نا  دـینک و  عورـش  ار  دوخ  شالت  یلاع ، الاو و  تمھ  اب  یمالـسا و 

. دنھد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  نالوئسم  هکنیا 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

جاور هدروآداب  یاھتورث  ندروآ  تسد  هب  یارب  تردـق  زا  یهدافتـساوس  یتقو  دـشاب ، هتـشاد  جاور  یراوختنار  یتقو  دـشاب ، مکاح  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابـسانم  یتقو 

هک یرادهیامرـس  دـنکیم ، دـیلوت  هـک  یراکتعنـص  دـشکیم ، تـمحز  هـک  یزرواـشک  دوـشیم . دـیماان  تـسا ، یعقاو  شکتمحز  هدـننکدیلوت و  هـک  یـسک  دـشاب ، هتــشاد 

دوخ باصعا  تقو و  هک  یییـضاق  دنکیم ، سیردت  هاگـشناد  رد  هک  یداتـسا  دیوگیم ، سرد  هسردم  رد  هک  یملعم  دزیریم ، قرع  هک  یراکندعم  دنکیم ، یراذگهیامرس 

دیکات میتفگ و  ام  هک  نیا  دنوشیم . سویام  دوشیمن ، دروخرب  نآ  اب  تسا و  زاب  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابسانم  یارب  هار  دننیبب  یتقو  دنکیم ، فرـص  حیحـص  راک  هب  ار 

. دننکیم یدج  یاھبیسآ  راچد  ار  روشک  تفرشیپ  ساسا  اھهدیدپ  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دوش ، هزرابم  قاچاق  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  هک  میدرک 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ای دننکیم ، راک  ای  دـننکیم ، یراذگهیامرـس  ای  هک  دـننک  گنت  یناسک  رب  ار  هصرع  دـیابن  یداصتقا  نادـسفم  ناراوخهدایز و  ناھاوخهدایز ، عورـشمان ، یاھتورث  ناگدـنروآدرگ 

یداصتقا داسف  نایرج  اب  یداصتقا و  دـسافم  اب  دـیاب  ماظن  دـنراد . اھنآ  زا  رتمک  رایـسب  یدـمآرد  دـنھدیم و  شرتسگ  ار  ملع  اـی  دـنناوخیم ، سرد  اـی  دنـشکیم ، تمحز 

. تسا هیئاضق  یهوق  تلود و  سلجم و  یهفیظو  نیا  دنک ؛ هزرابم 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا یداصتقا و  تدمدنلب  راک  هب  ار  دامتعا  نانیمطا و  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دوشن . باھتلا  راچد  روشک  یلک  یاھتسایس  رد  روشک و  رد  یـسایس  تابث  مینک  یعس 

تیمھا مینک و  هجوت  نامیاھراک  ساکعنا  رد  مھ  نامدرکلمع و  رد  مھ  نامتاراھظا ، رد  مھ  عوضوم  نیا  هب  یتسیاـب  اـم  تساھتـسایس ؛ تاـبث  دـنکیم ، نیمـضت  روشک  رد 

. میھد

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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اب مالـسا و  بوچراھچ  رد  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  هملک  یقیقح  یانعم  هب  رالاسمدرم  ماظن  اتقیقح  دـنک . هیکت  مدرم  هب  هک  هدوب  نیا  یمالـسا  ماظن  تسایس 

ام روشک  رد  نامورحم - قوقح  زا  عافد  اـھناوج ، هب  هیکت  مدرم ، هب  هیکت  مینکیم . تکرح  مدرم  یارب  مدرم و  اـب  مینکیم و  هیکت  مدرم  هب  یمالـسا ، هاـگن  مالـسا و  تیادـھ 

نابحاص یاـھراکتبا  اھهیامرـس و  یریگراـکهب  دنـشاب - رتمک  دوش و  رتکـچوک  زور  هب  زور  ناـمورحم  یهریاد  میراودـیما  هک  هچرگا  تسا ؛ یمومع  ناـمورحم  زا  عاـفد  یهزیگنا 

یرکف و یاھهیامرس  یلام و  یاھهیامرس  ام  تسا . یمالـسا  ماظن  تسایـس  الک  تساھنآ - یاھهیامرـس  یریگراکهب  نیمھ  مدرم ، هب  هیکت  یاھـشخب  زا  یکی  هیامرس -

. مینکیم رتینالوط  هچرھ  تلود  نیا  یارب  ار  اھتیقفوم  نوتس  اش هللا  نا  میریگیم و  راک  هب  روشک  تفرشیپ  یارب  ار  مدرم  ینھذ 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

داسف اب  ی  هزرابم زکرم  دیاب  هک  یمالسا - یاروش  سلجم  لخاد  زا  اما  متشون ؛ ار  یی  هدام تشھ ی  همان نآ  مدرک و  حرطم  ار  داسف  اب  هزرابم  ی  هلاسم هدنب  لبق  لاس  دنچ 

تقو نامھ  هدنب  تسا . سکعب  هیـضق  هک  یلاحرد دھد ! یم یرارف  روشک  زا  ار  اھ  هیامرـس داسف ، اب  ی  هزرابم هک  هناھب  نیا  اب  دش ؛ دنلب  راعـش  نیا  هب  ضارتعا  دایرف  دـشاب -

ربتعم نامزاس  کی  زا  یـشرازگ  اریخا  دـنک . یم قیوشت  راک  هب  درادـن ، هدافتـساوس  یزیگناداسف و  دـصق  هک  ار  ملاس  راذـگ  هیامرـس داسف ، اب  ی  هزرابم اـقافتا  هک  متفگ  مھ 

داسف زا  تسا  ترابع  اھروشک  زا  یضعب  رد  یراذگ  هیامرس یلـصا  عناوم  زا  یکی  هک  هدرک  مالعا  نامزاس  نیا  دنک . یم راک  لئاسم  نیمھ  ی  هراب رد  هک  مدناوخ  یللملا  نیب

رـصانع هکنیا  یاج  هب  دوش ؛ یم حرطم  داسف  اـب  ی  هزراـبم تسا ! هلـصاف  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؛ یراذـگ  هیامرـس عناوم  وزج  داـسف  اـب  ی  هزراـبم دـنتفگ  یم اـھ  نیا یداـصتقا .

لابند اھ  نیا هک  تسا  هناـگود  تیمکاـح  کـچوک  یاـھ  هشوگ زا  یکی  نیا ، دـننک . یم لـمع  سکعب  دـننک ، شقن  یاـفیا  دوخ  فیاـظو  دـح  رد  دـننک و  لابقتـسا  راکردـنا  تسد

. دندرک یم

یساسا  / ٠٣/٠١/١٣٨۴ نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس  غالبا 

ناریا یمالسا  یروھمج  یساسا  نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس 

: روظنم هب  لصا ۴٣ و  دافم  یساسا و  نوناق  لصا ۴۴  لیذ  هب  هجوت  اب 

. یلم داصتقا  دشر  هب  ندیشخب  باتش  - 

. یعامتجا تلادع  نیمات  روظنم  هب  مدرم  مومع  حطس  رد  تیکلام  شرتسگ  - 

. یروانف یناسنا و  یدام و  عبانم  یرو  هرھب و  یداصتقا ، یاھ  هاگنب ییآراک  اقترا  - 

. یلم داصتقا  رد  یریذپ  تباقر شیازفا  - 

. یلم داصتقا  رد  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  مھس  شیازفا  - 

. یداصتقا یاھتیلاعف  یدصت  رد  تلود  یتیریدم  یلام و  راب  زا  نتساک  - 

. لاغتشا یمومع  حطس  شیازفا  - 

. اھراوناخ دمآرد  دوبھب  یراذگ و  هیامرس زادنا و  سپ هب  مدرم  راشقا  قیوشت  - 

: ددرگ یم ررقم 

: یتلود شخب  ندش  گرزب  زا  یریگولج  یتلود و  ریغ  یاھشخب  هعسوت  یلک  یاھتسایس  فلا -

٨ ص : ، ١٣٨۴ لاس تابوتکم ،

هک ار  نآ ) زا  یرادرب  هرھب یلبق و  یاـھتیلاعف  موادـت  لـماش   ) تیلاـعف هنوـگرھ  تـسا  فـظوم  درادـن و  ار  لصا ۴۴  ردـص  دراوم  زا  جراـخ  دـیدج  یداـصتقا  تیلاـعف  قح  تلود  - ١

ریغ یمومع  یـصوصخ و  ینواعت و  یاھـشخب  هب  تیلاعف ) شھاک  لقا ٢٠  دح  هنایلاس   ) مراھچ هلاس  جـنپ همانرب  نایاپ  ات  رثکا  دـح  دـشابن ، لصا ۴۴  ردص  نیوانع  لومـشم 

. دنک راذگاو  یتلود 

بیوصت ناریزو و  تئیھ  داھنـشیپ  هب  انب  تلود ، طـسوت  لصا ۴۴  ردـص  نیوانع  زا  جراخ  یرورـض  تیلاعف  عورـش  موادـت و  روشک ، هرادا  نسح  رد  ماظن  تیلوئـسم  هب  هجوت  اـب 

. تسا زاجم  نیعم  تدم  یارب  یمالسا  یاروش  سلجم 

. تسین مکح  نیا  لومشم  دراد ، هنامرحم  هبنج  هک  یتینما  حلسم و  یاھورین  یتاعالطا  یماظتنا و  یماظن ، تالوصحم  دیلوت  هرادا و 

یاھـشخب یتلود و  ریغ  یمومع  یاھداھن  اھ و  هاگنب طسوت  لـیذ  حرـش  هب  یـساسا  نوناـق  لصا ۴۴  ردص  رد  روکذـم  یاھ  هنیمز رد  تیریدـم  تیکلام و  یراذـگ ، هیامرـس - ٢

: تسا زاجم  یصوصخ  ینواعت و 

(. زاگ تفن و  یانثتسا  هب   ) گرزب نداعم  و  زاگ ) تفن و  یتسد  نییاپ گرزب  عیانص  هلمج  زا   ) ردام عیانص  گرزب ، عیانص  - ٢ - ١

. روشک یزرا  یراجت و  یاھتسایس  بوچراچ  رد  یجراخ  یناگرزاب  تیلاعف  - ٢ - ٢

زا کیرھ  ماھس  فقـس  نییعت  هب  طورـشم  ماع  یماھـس  یاھتکرـش  ماع و  یماھـس  ینواعت  یاھتکرـش  یتلود و  ریغ  یمومع  یاھداھن  اھ و  هاگنب طسوت  یرادکناب  - ٢ - ٣

. نوناق بیوصت  اب  ناراد  ماھس

. همیب - ٢ - ۴

. تارداص یلخاد و  فراصم  یارب  قرب  تادراو  دیلوت و  لماش  ورین  نیمات  - ٢ - ۵

هیاپ تامدـخ  عیزوت  تیریدـم  تالدابم و  هیزجت و  یلـصا  یاھ  هکبـش سناکرف و  یراذـگاو  روما  یتارباخم ، رداـم  یاـھ  هکبـش یانثتـسا  هب  تارباـخم  تسپ و  روما  هیلک  - ٢ - ۶

. یتسپ

. نھآ هار هار و  - ٢ - ٧

(. ییایرد لقن  لمح و   ) یناریتشک و  ییاوھ ) لقن  لمح و   ) ییامیپاوھ - ٢ - ٨

، یداصتقا هعسوت  دشر و  یعامتجا و  تلادع  روشک و  لالقتسا  تلود و  تیمکاح  ظفح  هب  هجوت  اب  لصا ۴۴ ، ردص  یاھتیلاعف  رد  یتلود  ریغ  یتلود و  یاھشخب  هنیھب  مھس 

. دوش یم نییعت  نوناق  قبط 

: ینواعت شخب  یلک  یاھتسایس  ب -

. مجنپ هلاس  جنپ همانرب  رخآ  ات  هب ٢۵  روشک  داصتقا  رد  ینواعت  شخب  مھس  شیازفا  - ١

. دلوم لاغتشا  تھج  رد  ناراکیب  یارب  اھینواعت  داجیا  رد  تلود  رثوم  مادقا  - ٢

روشک و یلام  تاسسوم  هیلک  هلیسو  هب  یتیامح  یرابتعا  تالیھست  هئارا  یتایلام ، فیفخت  هلمج  زا  ییاھشور  قیرط  زا  اھینواعت  هعـسوت  لیکـشت و  زا  تلود  تیامح  - ٣

. یصوصخ شخب  هب  تبسن  اھینواعت  زا  تلود  یفاضا  تفایرد  هنوگرھ  زا  زیھرپ 

. همیب یرادکناب و  هلمج  زا  یداصتقا  یاھ  هصرع یمامت  رد  اھینواعت  روضح  زا  تیدودحم  عفر  - ۴

. روشک داصتقا  رد  ینواعت  شخب  مھس  اقترا  فدھ  اب  تلود  هیامرس  اب  نواعت  هعسوت  کناب  لیکشت  - ۵

. شخب نیا  هب  هنالداع  عماج و  یناسر  عالطا ییاھن و  رازاب  هب  اھینواعت  یبایتسد  زا  تلود  تیامح  - ۶

. اھینواعت یتیریدم  ییارجا و  روما  رد  هلخادم  زا  زیھرپ  هعوضوم و  نیناوق  یارجا  رب  تراظن  یراذگ و  تسایس روما  بلاق  رد  تلود  یتیمکاح  شقن  لامعا  - ٧

. اھینواعت یزاسدنمناوت  یدمآراک و  شیازفا  روظنم  هب  مزال  یاھتیامح  ریاس  یا و  هفرح ینف و  یاھ  شزومآ هعسوت  - ٨

یاھینواعت سیـسات  ناکما  فراعتم  یاھینواعت  رب  هوالع  هک  یوحن  هب  مزال  ریبادت  ذاختا  ینواعت و  شخب  رد  ماھـس  عیزوت  هیامرـس و  شیازفا  یاھ  هویـش رد  عونت  فاطعنا و  - ٩

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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. دوش مھارف  دنک ، یم نییعت  نوناق  ار  نآ  دودح  هک  ینیعم  فقس  هب  ناراد  ماھس زا  کیرھ  تیکلام  تیدودحم  اب  ماع  یماھس  تکرش  بلاق  رد  دیدج 

. اضعا دادعت  اب  بسانتم  اھینواعت  زا  تلود  تیامح  - ١٠

. ییادزرقف روظنم  هب هعماج  لوا  کھد  هس  نداد  رارق  ششوپ  تحت  یارب  یلم  ریگارف  یاھینواعت  سیسات  - ١١

: یتلود یاھ  هاگنب اھتیلاعف و  یراذگاو  قیرط  زا  یتلود  ریغ  یاھشخب  هعسوت  یلک  یاھتسایس  ج -

.( دش دھاوخ  غالبا  نییعت و  ابقاعتم  دنب  نیا  یلک  یاھتسایس  )

: یراذگاو یلک  یاھتسایس  د -

: یراذگاو تامازلا  - ١

. گرزب یداصتقا  یاھ  هاگنب هرادا  هدرتسگ و  یاھتیلاعف  یافیا  رب  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  یزاسدنمناوت  - ١ - ١

. یراذگاو فادھا  ققحت  یارب  یراذگاو  زا  دعب  طبر  یذ عجارم  ینابیتشپ  تراظن و  - ١ - ٢

، همھ یارب  ربارب  یاھتصرف  داجیا  یناسر ، عالطا فافـش  نایرج  یرارقرب  یراذگاو ، تالیکـشت  تیوقت  سروب ، رب  دیکات  اب  یراذگاو  ملاس  ربتعم و  یاھـشور  زا  هدافتـسا  - ١ - ٣

. ماھس هیاپ  تمیق  هب  یبایتسد  روظنم  هب  سروب  رد  گرزب  یاھتکرش  ماھس  یجیردت  هضرع  زا  یریگ  هرھب

. اھیراذگاو رد  یتلود  ناگدنریگ  میمصت یراذگاو و  ناراکردنا  تسد ندوبن  عفن  یذ - ١ - ۴

. اھیراذگاو رد  ینواعت  شخب  یلک  یاھتسایس  تیاعر  - ١ - ۵

: یراذگاو زا  لصاح  یاھدمآرد  فراصم  - ٢

: دوش یم فرصم  ریز  بیترت  هب  بوصم  یاھ  هجدوب اھ و  همانرب بلاق  رد  زیراو و  روشک  لک  یراد  هنازخ دزن  یصاخ  باسح  هب  یتلود  یاھ  هاگنب ماھس  یراذگاو  زا  لصاح  هوجو 

. یعامتجا نیمات  تیوقت  مورحم و  فعضتسم و  یاھ  هداوناخ یارب  ییاکتا  دوخ  داجیا  - ٢ - ١

٩ ص : ، ١٣٨۴ لاس تابوتکم ،

. ییادزرقف روظنم  هب  یلم  ریگارف  یاھینواعت  هب  یراذگاو  زا  لصاح  یاھدمآرد  زا  صاصتخا ٣٠  - ٢ - ٢

. هتفای هعسوت  رتمک  قطانم  تیولوا  اب  یداصتقا  یاھانبریز  داجیا  - ٢ - ٣

یارب زین  هدـشراذگاو و  یاـھ  هاـگنب تیولوا  اـب  یتـلود  ریغ  یداـصتقا  یاـھ  هاـگنب یزاـسھب  یزاـسون و  اـھینواعت و  تیوقت  یارب  هدـش ) هرادا  هوـجو   ) تالیھـست یاـطعا  - ٢ - ۴

. هتفای هعسوت رتمک  قطانم  هعسوت  رد  یتلود  ریغ  یاھشخب  یراذگ  هیامرس

. هتفای هعسوت  رتمک  قطانم  یداصتقا  هعسوت  روظنم  هب  فقس ۴٩  ات  یتلود  ریغ  یاھشخب  اب  یتلود  یاھتکرش  تکراشم  - ٢ - ۵

. اھتسایس نیا  فلا  دنب  تیاعر  اب  یتلود  یاھتکرش  مامت  همین یاھحرط  لیمکت  - ٢ - ۶

: راصحنا زا  زیھرپ  تیمکاح و  لامعا  یلک  یاھتسایس  ه -

نیزاوم لاـمعا  دروم  رد  هژیو  هب  تراـظن  تاررقم و  نیناوق و  یارجا  یراذـگ و  تسایـس قیرط  زا  یتلود  ریغ  یاھـشخب  دورو  زا  سپ  تلود  یمومع  تیمکاـح  لاـمعا  موادـت  - ١

. یتلود ریغ  یاھ  کناب رد  ینوناق  یعرش و 

. یلم داصتقا  رب  ناگناگیب  هرطیس  ذوفن و  زا  یریگولج  - ٢

. تاررقم نیناوق و  بیوصت  میظنت و  قیرط  زا  یتلود  ریغ  یداصتقا  یاھ  هاگنب طسوت  راصحنا ، داجیا  زا  یریگولج  - ٣

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

زا ناوتب  اـت  دوش ، نیماـت  لـماک  روط  هب  یراذـگ  هیامرـس تینما  دـیاب  دوش . یراذـگ  هیامرـس روـشک  لـخاد  رد  اـت  میراد ، جاـیتحا  مھ  یراذـگ  هیامرـس تینما  ی  هلئـسم هب  اـم 

. درک هدافتسا  روشک  یداصتقا  نایرج  یزادنا  هار ینیرفآراک و  تفرشیپ ، یارب  تسھ ، مدرم  داحآ  رایتخا  رد  هک  ییاھتورث 

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

هب یگدیـسر  تسا و  مدرم  یگدـنز  هب  یگدیـسر  تسا ؛ یداـصتقا  ییافوکـش  تسین - نیرخآ  منک ، یم ضرع  نم  هک  یھاـتوک  تسرھف  نیا  رد  هتبلا  هک  مھ - لـصا  نیرخآ 

هب لاغتـشا  دوشب ؛ هزرابم  هنادـجم  داسف  قاچاق و  اب  دوشب ؛ جـیورت  یلخاد  دـیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  یراذـگ  هیامرـس زا  هک  میراد  جایتحا  اـم  روشک . داـصتقا 

یزیچ کی  زورما  هک  یا  یداصتقا تاررقم  دوشب - ماجنا  یداصتقا  تاررقم  اھتسایس و  ماجـسنا  تیفافـش و  تابث و  دوشب ؛ لابند  مھم  فدھ  کی  یلـصا و  یانبم  کی  ناونع 

مجـسنم دیاب  مھ  دـننک ، یزیر  همانرب نآ  یور  دـنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مھ  دـیاب  ام  نیناوق  یداصتقا و  تاررقم  درادـن - یا  هدـیاف مینکب ، شـضوع  ادرف  مییوگب ،

وزج میا و  هدرکن اـم  هک  تسا  ییاـھراک  وزج  هک  تسا - روـشک  یداـصتقا  قـنور  یارب  فیاـظو  نیرت  مـھم زا  یکی  یناـھج ، یباـیرازاب  دـشاب . فافـش  دـناوخب و  مھاـب  دـشاب و 

رود رظن  زا  دیابن  روشک  یساسا  یدربھار  یاھ  همانرب هتبلا  میشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اھ  نیا یتسیاب  ام  اھ ؛ همانرب اھتیلاعف و  زا  لماک  یناسر  عالطا و  تسام - یاھیراک  مک

لاقتنا دیلوت و  یدربھار  یاھ  همانرب یراذگ ؛ هیامرـس دیلوت و  عبانم  نیمات  دنک ؛ هلباقم  یزرا  یداصتقا و  یاھکوش  اب  دناوتب  روشک  هک  نئمطم  یزرا  ریاخذ  ی  هلئـسم دـنامب ؛

وزج اھ  نیا دوشب ؛ لابند  تیدج  اب  یتسیاب  اھ  نیا دش ؛ دھاوخ  سوسحم  اھ  نآ هب  نامزاین  تدش  هب هدـنیآ  لاس  دـنچ  رد  ام  هک  تسا  یلیاسم  وزج  روشک ، رد  یژرنا  بآ و 

. تسا روشک  یداصتقا  قنور  ی  هلوقم نامھ 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

یناسک هچ  یهدارا  رفن ، کی  یوت  رفن ، کی  نم  یهدارا  یـسک ؟ هچ  یهدارا  تسیچ ؟ ناـسنا  مزع  زا  روظنم  دـنیوگب  تسا  نکمم  یـضعب  تسا . هدـننکنییعت  ناـسنا ، مزع 

لئاـسم رد  طـقف  هن  دراد ؛ ریثاـت  شدوـخ  دـح  رد  اـھناسنا  کـیاکی  مزع  هک  منکب  ضرع  هلمجلایف  مھاوـخیم  نم  نکل  تسا ، رادهنماد  یاـھثحب  وزج  هتبلا  نیا  تسا ؟ رثوـم 

لقع ام ، راتفر  رد  دـنوش و  مکاح  ناماھتیلاعف  رد  نامیناسفن  یاھاوھ  ناماھـسوھ ، ناماھوزرآ ، هچنانچ  رگا  ام  یعاـمتجا . لـئاسم  رد  هکلب  دراد - ماـت  ریثاـت  هک  یـصخش -

امـش منکب : ضرع  ار  شکچوک  لاثم  کی  الاح  دراذـگیم . ریثات  هعماج  رد  یفنم  تـالوحت  هلـسلس  کـی  داـجیا  رد  راـک  نیا  دوش ، هدز  راـنک  تسرد  یهبـساحم  دـیایب و  راـنک 

یرادقم کی  تسھ ؛ مھ  شایجراخ  عون  تسھ ، شایلخاد  عون  فرظ - کی  هناخ ؛ یهلیسو  کی  دییامرفب  ضرف  ای  سابل ، کی  دینک - هیھت  رازاب  زا  ار  یسنج  کی  دیوریم 

درادن و یاهدیاف  یلخاد  سنج  هک  یلبق  یگنھرف  تابوسر  رطاخ  هب  رادقم  کی  تسا ، یجراخ  سنج  نیا  هکنیا  هب  نداد  زپ  رطاخ  هب  رادـقم  کی  یجراخ ، تاغیلبت  رطاخ  هب 

ار نآ  امـش  تسین - هدننکنییعت  لاح  رھ  هب  نکیل  دشاب ، لماوع  زا  یکی  تسا  نکمم  مھ  ندوب  رتبوغرم  نیا  یجراخ - سنج  ندوب  رتبوغرم  رطاخ  هب  دیاش  مھ  رادـقم  کی 

یهدـمع لکـشم  زورما ، یراکیب  رگم  بوخ ، دـینکیم . راداو  راک  هب  ار  یناریا  ریغ  رگراک  کی  دـینکیم و  راکیب  ار  یناریا  رگراک  کی  دـینکیم : راک  هچ  ینعی  دـینکیم . باـختنا 

، هجیتن دوشیم ؟ هچ  هجیتن  میدرک ، یوریپ  شور  نیا  زا  یکییکی  و  رگید ، رھاوخ  نآ  رگید ، ردارب  نآ  مدرک ، روطنیا  هدـنب  دـیدرک ، روطنیا  امـش  یتـقو  تسین . اـم  یهعماـج 

داـسف و داـیتعا ، شدوـخ  لاـبند  هب  هک  مھ  یراـکیب  دوـشیم . یلخاد  راذگهیامرـس  یدـیماان  ثعاـب  تیاـھن  رد  یلخاد و  رگراـک  یراـکیب  یلخاد ، یهناـخراک  یگتـسکشرو 

یـصخش یهدارا  کی  زا  دوشیم ؛ عورـش  یکچوک  زیچ  کی  زا  نیاربانب ، دیآیم . دوجو  هب  ناوارف  یعامتجا  یـسایس و  ثداوح  نآ ، لابند  هب  دروآیم و  یگداوناخ  تافالتخا 

. تسا ناوارف  لئاسم ، تسد  نیا  زا  و  دشاب . راذگرثا  دناوتیم  یعامتجا ، تالوحت  رد  یتح  مھ  دارفا  یصخش  یهدارا  سپ  امش . نم و 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دییات یللملانیب  زکارم  هک  تسا  یدراوم  ناـمھ  زا  نیا ، تسا . ضراوع  نیرتدـب  وزج  یلاـم ، یرادا و  داـسف  تسا ؛ داـسف » اـب  یهزراـبم   » یهلئـسم اھـصخاش ، یهلمج  زا 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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عناـق نیا  هب  اـم  هتبلا  تسا . هتـشاد  دوـجو  ییاھتفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  تسا و  هدـمآ  ـالاب  داـسف  اـب  یهزراـبم  رد  روـشک  یهبتر  ریخا ، مین  لاـس و  کـی  نـیا  رد  هـک  دـناهدرک 

- روشک نارادهیامرـس  هب  ام  درادـن ؛ یطبر  ملاس  یاھیراذگهیامرـس  هب  نیا  دوش . نکهشیر  روشک  رد  یلم  یاھتناما  رد  تناـیخ  یلاـم و  یرادا و  داـسف  یتسیاـب  میتسین .

. دننکیم هابتشا  مھاب  ار  اتود  نیا  یضعب  دننک . راک  نوناق  قبط  دنوشب و  یراذگهیامرس  نادیم  دراو  هک  مینکیم  هیصوت  دننک - یراذگهیامرس  دنناوتیم  هک  یناسک 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داحآ یهمھ  باختنا  ضرعم  رد  تورث  دـیلوت  یداصتقا و  تیلاعف  یراذگهیامرـس و  دـیاب  میناسرب ، یزاینیب  انغتـسا و  دـح  هب  یلم  تورث  ظاحل  زا  ار  روشک  میناوتب  هکنیا  یارب 

ناوج و یاھورین  میظع  لیخ  دـنک . تیاـمح  نآ  زا  دـیاب  نوناـق  دـنک ؛ تیاـمح  نآ  زا  دـیاب  تلود  دـننک . تیلاـعف  هنیمز  نیا  رد  دـنناوتب  دـیاب  همھ  ینعی  دریگب ؛ رارق  روشک  لاـعف 

یاھتیلاعف گرزب و  یاھهژورپ  دـنناوتب  دـیاب  دـندایز - قیـال  ناریدـم  مھ  هدرکلیـصحت و  ناـناوج  مھ  ود ، رھ  اـم  روشک  رد  دـمحب هللا  هک  قیـال - برجم و  ناریدـم  هدرکلیـصحت و 

. تسا یوق  یناسنا  عبانم  ظاحل  زا  یدام و  عبانم  ظاحل  زا  روشک  دنناوتب . دیاب  دنربب ؛ شیپ  دننک و  ارجا  دنریگب ؛ تسد  هب  ار  روشک  نیرفآتورث  نیرفآراک و 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا یـضعب  ه .»  » دنب د ،»  » دنب ج ،»  » دنب ب ،»  » دنب فلا ،»  » دـنب تسا : نیا  شاهصالخ  میاهداد - رارق  اھتـسایس  نیا  رد  ام  هک  یدـنب  جـنپ  نیا  لصا ۴۴ - یغالبا  یاھتسایس 

ندش زاب  رورض ، ریغ  یداصتقا  یاھتیلاعف  زا  تلود  ندش  دازآ  زا  تسا  ترابع  اھتسایس  نیا  یهصالخ  دوشیم . میـسقت  شخب  ود  هب  د »  » دنب ای  فلا »  » دنب لثم  اھدنب  نیا 

نتخادرپ مدرم ، فیعض  راشقا  یور  رب  ینواعت  یاھتکرش  هدرتسگ  رتچ  و  ینواعت - یاھتکرش  نواعت - رب  هیکت  روشک ، داصتقا  یهصرع  رد  راذگهیامرس  یقیقح  روضح  یارب  هار 

ییاھـشخب رد  یراذگاو  نیا  زا  یـشان  یاھدمآرد  فرـصم  یگنوگچ  فرـص  یتیمکاح و  شقن  یافیا  یئارجا و  یاھیراذگتسایـس  یتیمکاح ، شقن  دعاوق  بادآ و  هب  تلود 

. تسا لصا ۴۴  یغالبا  یاھتسایس  یهصالخ  نیا ، یراذگاو . رما  رد  تلود  تامازلا  دعب ، و  هدش ، رکذ  هک 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھرادهیامرس ندش  دراو  دارفا و  ندش  دنمتورث  بجوم  دیدرک ، غالبا  امش  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  نیا  دنیوگیم  هک  تفگ  نم  هب  ام  بوخ  رایسب  کیدزن و  ناتـسود  زا  یکی 

تیلاعف دـننک ، یراذگهیامرـس  دـنوشب ، نادـیم  دراو  دـنیایب  هکنیا  یارب  دوشب ؛ راک  نیمھ  هکنیا  یارب  میدرک  غـالبا  ار  اھتـسایس  نیا  اـم  الـصا  متفگ  نم  دوشیم . نادـیم  هب 

. دوشب راک  نیا  هک  میدرک  غالبا  نیمھ  یارب  الصا  ام  دوشیم !؟ یروجنیا  دنیوگیم  دننک . یداصتقا 

یساسا  / ١١/٣٠/١٣٨۵ نوناق  لصا ۴۴  یارجا  ناراکردناتسد  یداصتقا و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اجک دننک ، یداصتقا  تیلاعف  دنناوتیم  اجک  رد  هک  دننادب  دنریگب و  رارق  راک  تایئزج  نایرج  رد  دیاب  مدرم  تسا . مدرم  هب  یناسرعالطا  دریگب ، ماجنا  تسا  مزال  هک  یرگید  راک 

هتفگ دش و  مالعا  نویزیولت  زا  اھتـسایس  نیا  یتقو  هتـشذگ  لاس  دـنعالطایب . مدرم  بلاغ  دـنوش . دراو  ینواعت  کی  رد  دـنناوتیم  روطچ  دـننک ، یراذگهیامرـس  دـنناوتیم 

حیرـشت مدرم  یارب  دیاب  تسیچ ! عوضوم  هک  دنتـشادن  هجوت  الـصا  میدیدیم ، ام  هک  مدرم  بلغا  دـندش . لاحـشوخ  دـندش ؛ تخبـشوخ  دندینـش ، صاوخ  زا  یـضعب  دـش ،

وا هب  دناوتیم  ییاھکمک  هچ  تلود  دنک ، هدافتسا  دناوتیم  یتازایتما  هچ  زا  یـصوصخ  شخب  دننک ، هدافتـسا  تلود  کمک  زا  دنناوتیم  هنوگچ  دننادب  دوشب ؛ نییبت  دوشب ؛

. دننک یراذگهیامرس  دنوشب و  دراو  دنناوتیم  اھاجک  رد  دنکیم ، ییاھتیامح  هچ  دنک ؛

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناریا تلم  یداصتقا  کرحت  یارب  نادـیم  منک  یم ضرع  نم  دـنھد . رارق  انگنت  رد  یداصتقا  لئاسم  ظاحل  زا  ار  ناریا  تلم  دـنھاوخ  یم تسا . رگید  یکی  مھ  یداـصتقا  گـنج 

هن تسا ؛ زاب  یداصتقا  راک  نادیم  دنک ، لابند  مھ  دیاب  دـشخبب و  ققحت  ار  اھ  نیا هک  تسا  نیا  لابند  هنادـجم  مھ  تلود  دـش و  غالبا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس  اب  تسا . زاب 

ام دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  روـشک  نـالاعف  درکیور  تـلود و  درکیور  دـعب  لاـس  ود  یکی  اـت  دــیاش  لاـس ٨۶ و  مدرم . داـحآ  یارب  یتـح  دـندنمتورث ، هـک  یدارفا  یارب  طـقف 

هب میرحت  لاح  رد  ام  دنا ؟ هدرکن میرحت  الاح  ات  رگم  دـنزب . یا  هبرـض ام  هب  دـناوت  یمن میرحت  مینک . یم میرحت  هک  دـننک  یم دـیدھت  مینک . افوکـش  ار  نامدوخ  داصتقا  میناوت  یم

یطئارش رد  میرحت  میا . هدیسر روشک  رد  عیسو  یاھ  یگدنزاس نیا  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یملع  یاھتفرشیپ  هب  میرحت  لاح  رد  ام  میا ؛ هدیسر یا  هتسھ یژرنا 

ود یکی  یتح  و  تسا ، نآ  لوا  زورما  هک  یلاس  رد  روشک  درکیور  دـنک . رتشیب  تیلاعف  شالت و  یارب  ار  اـم  تمھ  هک  تھج  نیا  زا  دوش ؛ ماـمت  اـم  عفن  هب  تسا  نکمم  یتح 

دنناوـت یم هـک  یدارفا  یتـح  دـنراد ، یراذـگ  هیامرـس ییاـناوت  هـک  یناـسک  دـننک . هدافتـسا  دـیاب  هـمھ  لـصا ۴۴  یاھتــسایس  زا  دـشاب . یداـصتقا  درکیور  دـیاب  دــعب ، لاـس 

کیرش رگیدکی  اب  هار  نیا  رد  دنناوت  یم دننک ؛ یراذگ  هیامرس دنناوت  یم مدرم  فلتخم  فونص  مدرم و  داحآ  دراد . هار  اھ  نیا دنھد ، ماجنا  تکرش  عامتجا و  اب  ار  یراذگ  هیامرس

زا دـنناوت  یم مھ  مدرم  داحآ  ی  هیقب تسا - هعماج  نیئاپ  کھد  ود  لام  هک  دوش - یم لماش  ار  رفن  نویلیم  هد  ابیرقت  هک  یتلادـع  ماھـس  رب  هوالع  دنـشاب . میھـس  دـنوش و 

تورث دـیلوت  یانعم  هب  اھتـسایس  نیا  دـنیوگب . اھ  نآ هب  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ار  مدرم  تکراشم  یاھ  هار دـیاب  یتلود  نیلوئـسم  دراد . هار  دـننک ؛ هدافتـسا  اھتـسایس  نیا 

یزارد تسد یموـمع  لاوـما  هب  یـسک  تقو  کـی دراد . قرف  نارگید  تورث  تراـغ  اـب  تورث  دـیلوت  تسا . عناـم  یب یمالـسا  رظن  زا  تورث  دـیلوت  تـسا . هعماـج  یارب  یموـمع 

سدقم و عراش  رظن  زا  تورث  دیلوت  ینوناق ، قیرط  زا  اما  تسا ؛ عونمم  اھ  نیا دسر ؛ یم یدام  یاھدرواتـسد  هب  نوناق  زا  یوریپ  نودب  نوناق و  یب یـسک  تقو  کی دنک ، یم

ییارگ فرصم دینکن . فارسا  اما  دینک ، دیلوت  تورث  دیوگ  یم ام  هب  مالسا  دشابن . فارسا  شرانک  رد  اھتنم  دننک ، دیلوت  ار  تورث  تسا . نسحتـسم  بولطم و  مالـسا ، رظن  زا 

رد ازاـن  دـکار و  تروص  هب  هن  ار  لاـم  دـینکب . رگید  تورث  دـیلوت  یارب  یا  هلیـسو ار  ناـمھ  زاـب  دـیروآ ، یم تسد  هب  تورث  دـیلوت  زا  هک  هچنآ  تسین . مالـسا  لوبق  دروـم  یطارفا 

، اھ نیا هب  هجوت  اب  اما  دـینک ؛ یگدـنز  مزال  ریغ  یاھزیچ  رد  فرـص  ار  نآ  لام ، فرـصم  رد  یراگنلو  یجرخلو و  تروص  هب  هن  تسا - ندرک  زنک  شمـسا  مالـسا  رد  هک  دـیروایب -

هک دوشب  یروط  تسا . نیا  لصا ۴۴  یاھتسایس  لصا ۴۴ و  حور  دـنرب . یم دوس  نآ  زا  همھ  تسا ؛ روشک  مومع  تورث  مدرم ، داحآ  تورث  دـینک . دـیلوت  ناتدوخ  یارب  ار  تورث 

. تسا یمومع  هافر  هار  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا  دننک ؛ ادیپ  یشیاشگ  دنناوتب  مدرم  دوش ؛ عونتم  فیعض ، تاقبط  صوصخب  مدرم ، داحآ  یدمآرد  عبانم 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

سلجم هب  هک  یا  هحیال تسا . مھم  یلیخ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  منک ؛ یم ضرع  ار  نیا  نم  یدروم  روط  هب الاح  هک  تسا  لصا ۴۴  یاھتسایس  ی  هلئسم مھ  هلئسم  کی 

رد ی  هدشرکذ فادھا  اب  هحیال  نیا  هک  دوش  راتفر  یا  هنوگ هب  منک  هیـصوت  مھاوخ  یم نم  دندرک ؛ فرطرب  ار  نآ  صقاون  زا  یـضعب  مھ  سلجم  رد  تشاد ؛ یـصقاون  دـش ، هداد 

طخ نیا  هدرک ، ادیپ  همادا  مھ  روط  نیمھ هدش و  هدیشک  داصتقا  رما  رد  قحان  هب  بالقنا  لئاوا  زا  ییاھلاس  رد  هک  یطلغ  طخ  نیا  اتقیقح  ینعی  دنک ؛ قیبطت  اھتسایس  نیا 

ی هلئـسم ینعی  درادـن ؛ مھ  یتافانم  چـیھ  میدرک ، رکذ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  رد  اـم  هک  یزیچ  نآ  یھاوخ و  تلادـع ی  هلئـسم اـب  نیا  دـیورب ! تسرد  طـخ  هب  دـینک و  روک  ار 

یلمع نتفگ  فرح و  اب  مھ  نیا  دننک ؛ راک  دنیایب و  داصتقا  نادیم  هب  دیاب  یمدرم  یاھورین  دوشب ؛ افوکـش  دیاب  روشک  داصتقا  اھتنم  دـیریگب ؛ رظن  رد  امتح  ار  یھاوخ  تلادـع

. دوشب سح  دیاب  دراد و  مزال  مادقا  لمع و  دوش ، یمن

زا یکی  دـش ؛ رازگرب  یداصتقا  فلتخم  یاھـشخب  نیلوئـسم  زا  یلـصفم  ی  هسلج کی  نیا - زا  لبق  لاس  دـنچ  اجنیا - یتقو  کی دوش ؛ یم حرطم  یراذـگ  هیامرـس ثحب  ـالاح 

روشک لخاد  رد  ام  یلخاد  یاھراذگ  هیامرـس دننیبب  دننک  یم هاگن  اھیجراخ  بخ  دننک ! یراذـگ  هیامرـس اجنیا  دـنیایب  مییوگ  یم اھیجراخ  هب  ام  تفگ : دز ؛ یبوخ  فرح  نایاقآ 

نآ دننک ، یم یراذگ  هیامرس تحار  لایخ  اب  روشک  لخاد  رد  دنراد ، یراذگ  هیامرـس تردق  هک  لخاد  رد  یناسک  دندید  رگا  تسام ؛ نیرتیو  نیا  هن !؟ ای  دننک  یم یراذگ  هیامرس

ناسنا ار  یجراخ  راذگ  هیامرـس هک  تسا  لکـشم  یلیخ  دننک ، یمن یراذگ  هیامرـس اجنیا  ناشدوخ  اھ  نیا دـننیبب  یتقو  اما  دـنیآ ؛ یم دـنوش و  یم قیوشت  مھ  اھ  نآ تقو 

. تسا هتفرگ  رارق  هجوت  دروم  لصا ۴۴  یاھتسایس  رد  شا  همھ اھ  نیا مینک ! هدافتسا  وت  یراذگ  هیامرس نآ  زا  ام  ات  نک  یراذگ  هیامرس اجنیا  ایب  هک  دنک  عناق 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ی هلصاف دیاب  راچان  دینک ، ادیپ  تسد  یداصتقا  تفرشیپ  هب  دیھاوخب  رگا  دوش ؛ یمن اقآ  دنیوگب : یداصتقا  یاھ  نیـسیروئت حالطـصا  هب  نارظنبحاص و  زا  یـضعب  تسا  نکمم 

نیا هن ، تسا ؛ یرـشب  درواتـسد  دح  نیرخآ  برغ ، یداصتقا  یاھ  هخـسن هک  مینک  لایخ  دیابن  یروآون .»  » مینک یم ضرع  ام  هک  تساجنیا  دیریذپب ! دـینک و  لوبق  ار  یتاقبط 

ام دشاب . نیا  دیاب  صخاش  دینک ؛ ادیپ  ار  ون  رکف  نآ  دـیدرگب  دوش ؛ یم دراو  نادـیم  هب  ییون  رکف  هزات و  رکف  دوش و  یم یط  هرود  نآ  دراد ؛ یا  هرود  تسا ، یا  هخـسن کی  مھ 

هک دنتـسھ  ام  روشک  رد  یدایز  نادـنمتورث  زورما  دـنک . ادـیپ  تیمومع  روشک  رد  یدـیلوت  یاھـشخب  رد  یراذـگ  هیامرـس میھاوخ  یم اـم  دوشب ؛ دـنمتورث  روشک  میھاوخ  یم

ی هیام مھ  دراد و  دوس  مدرم  یارب  مھ  دراد ، دوس  ناشدوخ  یارب  مھ  دننزب ؛ راک  هب  نیرفآراختفا  دنمدوس و  یاھیراذگ  هیامرـس رد  دنناوت  یم ار  تورث  نیا  دنتورث ؛ زا  رادروخرب 

تدابع و کی  دوش ، یم یھتنم  الاب - یھد  هرھب اب  روشک - نورد  رد  لوصحم  شیازفا  هب  روشک و  دـیلوت  هب  هک  ییاھراک  رد  نادـنمتورث  یراذـگ  هیامرـس دوش ؛ یم ادـخ  یاـضر 

فیعـض تاقبط  دنوشب و  رادروخرب  تاقبط  ی  همھ هک  دنک  تبقارم  مھ  روشک  تیریدم  دننک ؛ تورث  دیلوت  دننک ، یراذگ  هیامرـس دنناوت  یم تسا ؛ زاب  هار  نیا  تسا . باوث  کی 

ات تسا ؛ هدش  بولغم  ام  نمشد  اجنیا  ات  میتفر . ولج  یلیخ  لاس  یس  نیا  رد  ام  دننکب . ادیپ  ییاناوت  همھ  دنوشب ؛ جراخ  فعض  زا  ات  دننک  هدافتسا  اھتصرف  زا  دنناوتب  مھ 

. دنا هدروخ تسکش  ناریا  تلم  زا  اکیرما - ربکتسم  میژر  مسینویھص و  یناطیش  ی  هکبش ینعی  ناریا - تلم  نانمشد  زور  نیا  تعاس و  نیا 

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

مھ تلادع  دش . دھاوخ  یھتنم  ررـض  هب  یداصتقا  شالت  رھ  تلادع  نودب  دشاب . تلادـع  لوقاش  صخاش و  اب  دـیاب  امتح  یداصتقا  شالت  یداصتقا و  راک  یداصتقا و  تیلاعف 

راد فرط ار  ناشدوخ  زور  نآ  هک  تسا  یدارفا  نآ  طلغ  تاروصت  نیا  میھدـن . یراذـگ  هیامرـس ی  هزاـجا راذـگ  هیامرـس هب  اـی  مینکن  یراذـگ  هیامرـس اـم  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 

هعومجم نیا  ندرک  تیریدـم  حیحـص  هلئـسم ، دریگب . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  گرزب  راک  کی  تسا ، تدابع  کی  تسا ، ریخ  کـی  مھ  ینیرفآراـک  هن ، دـندرک . یم یفرعم  تلادـع 

زا زواجت  دریگن ؛ ماجنا  قح  زا  زواجت  ات  دـننک  تیریدـم  یتسیاب  اـضق ، شخب  رد  هچ  ارجا ، شخب  رد  هچ  نینقت ، شخب  رد  هچ  یتلود  یاھتیریدـم  یروشک ، یاھتیریدـم  تسا .

. دورب شیپ  هب  اش هللا  نا  شدوخ  یازجا  ی  همھ اب  ناوراک  نیا  دریگن ؛ ماجنا  رگیدکی  هب  ضرعت  دریگن ؛ ماجنا  قوقح 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد صوصخب  تسا ؛ دنمـشزرا  رایـسب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنھد  یم ماـجنا  مدرم  هک  یئاـھ  یراذـگ هیامرـس دـنک . زاـین  یب ار  روـشک  دـناوت  یم هک  تسا  مدرم  تمھ  نیا 

یدیلوت یاھراک  رد  هک  مناد  یم هقدص  هنسح و  نیرتھب  لمع ، نیرتھب  ار  نیا  دندنم ، هقالع مدرم  هب  یناسر  تمدخ یاھراک  هب  هک  یمدرم  نآ  یارب  نم  و  یدیلوت . یاھشخب 

تـسایس نآ  نیا  دـنک . فرطرب  روشک  زا  یمھم  یاھـشخب  زا  ار  تیمورحم  رقف و  مھ  دـنک ، کمک  روشک  تفرـشیپ  هب  مھ  دوش ، داـجیا  لاغتـشا  مھ  دـننک ؛ یراذـگ  هیاـمرس

قلعتم هدنیآ  تساھ و  نآ لام  روشک  هک  نامزیزع  مدرم  دمآراک  اناوت و  یوزاب  یرکف ، ی  هیامرـس یلام ، ی  هیامرـس زا  نتفرگ  کمک  تسا : یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمومع 

. تساھ نآ هب 

متشھ  / ١٣٨٧/٠٣/٢١ سلجم  ناگدنیامن  اب  رادید  نیلوا  رد  تانایب 

، دنتسھ مدرم  هک  ار  شدوخ  بطاخم  یعمجرطاخ  یهظحالم  راذگنوناق  ینعی  دنکن ؛ ادیپ  رییغت  نوگانوگ  ضراوع  اب  زور  رھ  نوناق  هک  تسا  نیمھ  نوناق  یاھتیمھا  زا  یکی 

ار یراک  یهتـشر  کی  دھاوخیم  یـسک  دھدب ، ماجنا  یتکرح  کی  دھاوخیم  یـسک  دنکب ، یایراذگهیامرـس  دھاوخیم  یـسک  دنکب ، یمادقا  دھاوخیم  یـسک  دـنکب .

. دوشیم ضوع  یرگید  یهزیگنا  کی  اب  ادرف  دیآیم ، زورما  هک  تسین  ینوناق  نوناق ، نیا  هک  دنشاب  عمج  رطاخ  دنک ، باختنا  شدوخ  یارب 

روشک  / ٠۵/١٣٨٧/٠۴ یئاضق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  لاس  تفھ  تشذگ ، هک  تشھبیدرا  نیمھ  لاس ١٣٨٠ - رد  هک  یاهمان  نآ  رد  هدنب  دنکیم . قوعم  ار  ملاس  تسرد و  یاھیراذگهیامرـس  هعماج  رد  یداصتقا  دسافم 

ینموم رـصانع  یهدننکدیمون  تسا ، ملاس  یداصتقا  تیلاعف  عنام  یداصتقا  دسافم  مداد ؛ حرـش  ار  دراوم  نیا  متـشون ، هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  باطخ  درذـگیم - همان 

هک تسا  یریگاو  یاھیرامیب  لثم  دیآیم ، هعماج  رد  هک  یئابو  لثم  تسا ؛ میظع  یرامیب  کی  تسالب ، کی  دنـشاب ، هتـشاد  بوخ  یداصتقا  تیلاعف  دنھاوخیم  هک  تسا 

. دنریگب ار  شیولج  هک  دنتفایم  تکرح  هب  هیئاضق - یهوق  هننقم ، یهوق  هیرجم ، یهوق  اھهاگتسد - یهمھ  دیآیم ، ات 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

رد اب  روشک  جراخ  لخاد و  رد  یراذگهیامرس  هعسوت  دیلوت و  فدھ  اب  یتلود  ریغ  یمومع  ینواعت و  یصوصخ ، یاھشخب  هب  یلم  هعسوت  قودنص  عبانم  زا  تالیھـست  هئارا 

. یداصتقا بسانم  یھدزاب  یتباقر و  طیارش  نتفرگ  رظن 

زقس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، اھندـید اب  اھندینـش ، اب  اھرادـید ، رد  مھ  مدوب - هدروآ  تسد  هب  ناتـسا  نیا  لئاسم  ی  هنیمز رد  یدایز  تاعالطا  دایز و  یاھـشرازگ  نآ  زا  لبق  هتبلا  هک  زور - دـنچ  نیا  رد  نم 

. میدـید ار  اھزیچ  یـضعب  مشچ  هب  ای  میدـناوخ  بوتکم  یاھـشرازگ  رد  ای  میدینـش  ناتـسدرک  لئاسم  دروم  رد  نادـنم  هقالع زوسلد و  یاھناسنا  نابز  زا  ار  یددـعتم  بلاطم 

یاھ یراذگ هیامرـس اب  هک  لاغتـشا  زا  تسا  ترابع  ناتـسا  نیا  زاین  نیرت  مھم هک  مسر  یم هجیتن  نیمھ  هب  مھ  زورما  متفگ ، نم  مھ  لوا  زور  رد  تسا . دایز  اجنیا  رد  اھزاین 

نیا اب  ینغ ، دنمتورث و  نیمزرس  نیا  اجنیا ، هک  تسا  نیا  مینک ، یم ضرع  رگید  یاھناتسا  مدرم  هب  ام  هک  هچنآ  دوشب . نیمات  یتسیاب  ناتـسا  نیا  رد  یزرواشک  یتعنص و 

مامت رگید  زور  نآ  تسین ، تینما  اجنیا  رد  دـندرک  یم رکف  یزور  کـی  رگا  یراذـگ . هیامرـس یارب  تسا  یبوخ  رایـسب  ی  هنیمز بوخ ، ناوج  همھ  نیا  اـب  یدـج ، نموم و  مدرم 

قیوشت دنک ، یم تالیھـست  مھ  تلود  دننک . یراذگ  هیامرـس دنیایب  دنناوت  یم دراد ؛ دوجو  اجنیا  یبوخ  تینما  تسا ؛ رقتـسم  تینما  اجنیا  رد  دمحب هللا  زورما  تسا . هدش 

. دنک یم

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

رد یتاکن  روھمج  سیئر  یاقآ  شرازگ  رد  هتبلا  تسا . یداصتقا  نالک  یاھصخاش  هب  هجوت  ی  هلئـسم مینکیم ، هیکت  شیور  امتح  یداصتقا  ی  هنیمز رد  ام  هک  یرگید  زیچ  کی 

هک هچنآ  اب  هدش ، هدید  زادنا  مشچ رد  ای  همانرب  رد  دـشر  خرن  ناونع  هب  هک  یزیچ  نآ  دوشب . راک  اعقاو  دـشر  خرن  ی  هلئـسم یور  مینکیم . دـیکات  مھ  ام  نکیل  دوب ، هنیمز  نیا 

دیاب هرخالاب  نکیل  دراد - ریثات  املسم  اھنیا  میتسین - لفاغ  یناھج  یداصتقا  تالکشم  یناھج و  یداصتقا  دوکر  لماوع  زا  هتبلا  دراد . هلصاف  یلیخ  هداتفا ، قافتا  تیعقاو  رد 

هک یئاھرامآ  روط . نیمھ  مھ  یجراخ  یلخاد و  یاھ  یراذـگ هیامرـس ی  هلئـسم میوش . کیدزن  هدـش ، رکذ  هدـش و  نیعم  صخاش  ناونع  هب  هک  یزیچ  نآ  هب  ات  درک  شـالت 

؛ تسا فلتخم  یاھشخب  رد  یراذگ  هیامرس هب  هتـسباو  هدنیآ ، دراد . تیمھا  یلیخ  یراذگ  هیامرـس ی  هلئـسم لاح  رھ  هب  تسا . یا  هدننکراودیما بوخ و  یاھرامآ  دنھدیم ،

. تسا مزال  یراذگ  هیامرس نوگانوگ ، یاھشخب  رد  رگید . یاھشخب  رد  هچ  یژرنا ، شخب  رد  هچ 

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یلیخ تـسا . لـصا ۴۴  یاھتـسایس  ی  هلئـسم مینکیم ، حرطم  یمزج  ی  هیـصوت ناوـنع  هب  مینکیم و  هیکت  شیور  یداـصتقا  لـئاسم  باـب  رد  اـم  هک  یئاـھزیچ  ی  هـلمج زا 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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رامآ رامآ ، نیا  دوشیم ؛ رکذ  یرامآ  لاس ، دـنچ  نیا  اب  هتـشذگ  ینالوط  یاھلاس  رد  یزاس  یـصوصخ ی  هسیاقم رد  الاح  بوخ ، دـیزرو . ماـمتھا  اھتـسایس  نیا  هب  یتسیاـب 

نآ هک  دعب  درک ؛ هظحالم  دیابن  ار  تقو  نآ  دوبن ، لصا ۴۴  یاھتسایس  ثحب  الـصا  هک  ینامز  نآ  ینعی  دوب . هدشن  غالبا  لصا ۴۴  یاھتسایس  نامز  نآ  اھتنم  تسا ؛ یتسرد 

ی هسیاـقم نارود ، نآ  زا  لـبق  اـب  ی  هسیاـقم اذـل  دـش . زاـغآ  روـشک  داـصتقا  رد  یدـیدج  تکرح  عـقاو  رد  دـش ؛ ضوـع  داـصتقا  ی  هلئـسم عـضو  الـصا  دـش ، غـالبا  اھتـسایس 

الوا میناوـتب  اـم  هک  دوـب  نیا  مـھ  لـصا ۴۴  حور  دـینیبب ، تسا . مھم  نـیا  مـیدرک ؛ راـک  هـچ  لـصا ۴۴  باـب  رد  مینیبـب  یتسیاـب  اـم  نارود ، نیمھ  رد  تسین . یا  هدـننک نـییعت

رگا ـالاو  دوشب ؛ داـصتقا  ی  هصرع دراو  یـصوصخ - شخب  مدرم - تیریدـم  مدرم و  یاـھ  هیامرـس دـیاب  مینک . داـصتقا  ی  هصرع دراو  ار  مدرم  تیریدـم  دـعب  مدرم و  یاـھ  هیاـمرس

ینیب شیپ نوناق  رد  هک  یئاھتیاعر  نامھ  اب  دـنھدیم و  هزاجا  اھتـسایس  نیا  هک  یا  هدودـحم نامھ  رد  هتبلا  دـش . دـھاوخن  لصاح  دوصقم  نآ  دـنام ، یقاـب  یتلود  اھتیریدـم 

اعقاو ینعی  تسا ؛ ناوتان  یـصوصخ  شخب  اـھ  یراذـگ هیامرـس زا  یخرب  رد  هتبلا  . دـینک تیاـعر  دـیاب  ار  نیا  تسا - یبوخ  نوناـق  تسا ، یقیقد  نوناـق  مھ  نوناـق  هک  هدـش -

هک تمس  نیا  هب  دورب  اھتسایس  دیاب  دش ؛ دھاوخن  زاب  یھرگ  چیھ  دنامب ، ناوتان  روط  نیمھ  یـصوصخ  شخب  رگا  تسیچ ؟ شجالع  بوخ ، درادن . یراذگ  هیامرـس یئاناوت 

ی هناـش هک  یتـقو  تلود  هتبلا  اھتـسایس . زا  یکی  دوـشیم  مھ  نیا  دورب . گرزب  یاـھ  یراذـگ هیامرـس زا  یخرب  راـب  ریز  دـناوتب  هکنیا  رب  دـینک  رداـق  ار  یـصوصخ  شخب  اـمش 

؛ تسا تلود  تسد  تسا ، تلود  رایتخا  رد  مھ  زاب  اھ  یراذگتـسایس هن ، دریگیم ؛ هرانک  داصتقا  زا  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـنکیم ، یلاخ  یداصتقا  یاـھتیلاعف  زا  ار  شدوخ 

. دنکب تلود  ار  تراظن  یتسیاب  دراذگب ، تلود  ار  تسایس  یتسیاب  ینعی 

هک تسا  یروتوم  کـی  دـینک  ضرف  متفگیم  مدزیم و  لاـثم  نم  دـنتفریم ، یتلود  داـصتقا  ندرک  رتـظیلغ  زور  هبزور تمـس  هب  روط  نیمھ  ناـیاقآ  هک  ی ۶٠  هھد یاـھلاس  نآ  رد 

دـیتشاذگ و رانک  ار  روتوم  نیا  امـش  دـینکیم . شتیادـھ  دینیـشن و  یم نامرف  تشپ  ناتدوخ  ای  دـیوریم ، هار  روتوم  راـنک  رد  مھ  امـش  دـناسرب و  ار  نیگنـس  راـب  نیا  دـناوتیم 

، دوشیمن لمح  راب  ی  همھ مھ  دـیوشیم ، هتـسخ  مھ  دیـسریمن ، مھ  دـیوریم ؛ ولج  دـیراد  نھ  نھ و  دـیتفرگ ، شود  یور  ناتدوخ  تسا ، تناو  نیا  یوت  هک  ار  یراب  ی  همھ

اھنیا دـیھدب ، مدرم  هب  دـنتفگیم  هچرھ  مھ  ماما  درکیمن . مھ  رثا  میتفگیم ، اھنآ  هب  نامز  نآ  ار  نیا  تسا . یـصوصخ  شخب  روتوم ، نیا  دـنامیم . راـکیب  اـجنیا  روتوم  نیا  مھ 

داصتقا تلود  درک ؟ کمک  دوشیم  یروج  هچ  مدرم  ی  هدوت هب  مدرم . ی  هدوت ینعی  مدرم  دندرکیم -! هیجوت  ار  ماما  رظن  دارم  تسین - یـصوصخ  شخب  مدرم ، زا  دارم  دـنتفگیم 

. دوب طلغ  هیجوت ، نیا  بوخ ، دندرکیم ! انعم  یروجنیا  ار  ماما  شیامرف  دنک . کمک  مدرم  ی  هدوت هب  دریگب ، تسد  رد  ار 

طـسو طخ  دنرادن ، رارق  لداعت  دـح  رد  مھ  زاب  ینعی  دـنا ؛ هتـشگرب هجرد  داتـشھ  دـص و  الاح  دـندزیم ، فرح  روجنآ  نامز  نآ  هک  یناسک  نامھ  تسا . یرگید  یاضف  اضف ، نالا 

داصتقا مدرم  تیریدم  مدرم و  ی  هیامرس تسا : نیمھ  لداعتم  طخ  دراد . دوجو  یلداعتم  طخ  کی  هرخالاب  دننکیم . طیرفت  دنراد  اھنامھ  مھ  فرط  نیا  دوب ، طارفا  نآ  دنتـسین .

یاھراک وزج  نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  مھ  تدم  هاتوک رد  هتبلا  هک  دریگب - ماجنا  یبوخب  راک  نیا  هللااش  نا هچنانچ  رگا  دشاب . تلود  ی  هدھع هب  تیادـھ  لرتنک و  دریگب و  شود  رب  ار 

. دش دھاوخ  روشک  داصتقا  یارب  یجرف  کی  اعقاو  دراد - مھ  تمحز  تسا و  تدمدنلب  تدم و  نایم

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « یراذگ هیامرس  قیوشت   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یونعم تیکلام  هلمج  زا  نآ  زا  یشان  قوقح  هیلک  تیکلام و  زا  تیامح  - ١

. یساسا نوناق  لصا ۴۴  یغالبا  یاھتسایس  اب  ربارب  روشک  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  ینواعت  یصوصخ و  شخب  یراذگهیامرس  هعسوت  زا  تیامح  تیوقت و  - ٢

. یلم دیلوت  تیوقت  تاناسون و  راھم  یداصتقا و  تابث  هب  یبایتسد  فدھ  اب  یزرا  یلام و  یلوپ ، یاھتسایس  میظنت  - ٣

. عناوم عفر  هلدابم و  یاھهنیزھ  شھاک  یتیریدم و  یراتخاس و  تاحالصا  هژیوب  مزال  تامادقا  تاحالصا و  اب  روشک  داصتقا  یروهرھب  شیازفا  - ۴

ینیرفآراک زا  تیامح  مزال و  یاھتخاسریز  یتباقر و  راتخاس  تیوقت  رورضریغ و  تاراصحنا  وغل  قیرط  زا  یللملانیب  یاھهنحص  لخاد و  رد  یداصتقا  تباقر  ناوت  شیازفا  - ۵

. یروآون تیقالخ و  اقترا  و 

. اھتیفاعم ندرک  یقطنم  تاررقم و  رد  تحارص  اھدمآرد ، تیفافش  اھتایلام ، تابث  قیرط  زا  یراذگهیامرس  تیوقت  تھج  رد  یتایلام  ماظن  حالصا  - ۶

. یراذگهیامرس زا  تیامح  تھج  رد  هیامرس  لوپ و  یاھرازاب  تیادھ  یلوپ و  ماظن  تیوقت  یلم ، زادناسپ  زیھجت  - ٧

اب یجراخ ، یراذگهیامرـس  بذـج  رد  یروهرھب ، تیریدـم و  اقترا  لاغتـشا و  هعـسوت  یداصتقا ، دـشر  یللملا ، نیب  یاـھرازاب  هب  یـسرتسد  ینف ، شناد  بسک  هب  هجوت  - ٨

. تدم دنلب  میقتسم و  یراذگ  هیامرس  تیولوا 

. دوش ظفح  یزرا  یلام و  یاھرازاب  لداعت  تابث و  هک  یوحن  هب  راداھب  قاروا  سروب  رد  یجراخ  یراذگهیامرس  زاجم  تیلاعف  میظنت  - ٩

. دیلوت یراذگهیامرس و  زا  تیامح  تھج  رد  روما  ندرک  یصصخت  یسرباسح و  تراظن ، یسرزاب ، ییاضق ، یرادا ، ینینقت ، راتفر  یھدنامزاس  - ١٠

. گرزب یداصتقا  یاھهاگنب  هرادا  هدرتسگ و  یاھتیلاعف  یافیا  رب  ینواعت  یصوصخ و  یاھشخب  یزاسدنمناوت  - ١١

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

مھم و لئاسم  یهلمج  زا  دنک ، یراذگهیامرس  روشک  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  دناوتب  هک  یصوصخ  شخب  هب  کمک  یصوصخ و  شخب  یراذگهیامرس  شیازفا  یهلئسم 

مھم لـئاسم  رد  دـنناوتب  دوـشب و  لیکـشت  گرزب  یاھهیامرـس  اـھینواعت  یهلیـسو  هب  هک  تساـھینواعت ، داـجیا  باـب ، نیا  رد  مھم  یاـھراک  زا  یکی  هک  تسا ؛ یـساسا 

ینعی نیا ، دوش . هدامآ  شاینوناق  یقوقح و  یاھتخاسریز  یتسیاب  دھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتب  تلود  دننک و  زاب  ار  مھم  یاھهرگ  دـننک و  یراذگهیامرـس  روشک  یداصتقا 

. راک یئافوکش  زا  تیامح 

لاغتشا  / ٢٨/١٣٩٠/٠۴ یلک  یاھتسایس  غالبا 

. ینواعت یصوصخ و  یاھشخب  رد  دلوم  لاغتشا  دیلوت و  یراذگهیامرس ، زا  تیامح  هب  اھهنارای  تخادرپ  رد  رتشیب  هجوت 

لاغتشا  / ٢٨/١٣٩٠/٠۴ یلک  یاھتسایس  غالبا 

. روآون کچوک و  اپون ، یاھتکرش  زا  ینابیتشپ  اھهدیا و  یزاس  یراجت  یارب  هیامرس  رد  تکارش  یاھقودنص  هعسوت  سیسات و  زا  تیامح 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  یتسیاب  ام  لصا ، نآ  دوخ  قوطنم  قبط  دوش . لابند  هللااـشنا  دـیاب  هک  میراد  میتشاد و  رظن  رد  ار  یگرزب  فدـھ  کـی  لصا ۴۴  یاھتـسایس  غالبا  مالعا و  رد  ام 

یـصوصخ و شخب  روضح  اب  یتباقر  داصتقا  کی  داجیا  فدھ  اب  یفدـھ ؟ هچ  اب  تفرگ . ماجنا  رظن  دـیدجت  نیا  و  میدرکیم ، رظن  دـیدجت  تلود  یداصتقا  تیلاعف  تلود و  تیکلام 

نیا تسا . رالد  درایلیم  دودح ١۶٠  یلاس  لاس ، جنپ  نیا  رد  یراذگهیامرس  یارب  زاین  دروم  غلبم  هک  دندرک  هبساحم  روشک . داصتقا  یهصرع  رد  یـصوصخ  شخب  یهیامرس 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  نیا  دنک ؛ یراکمھ  دوش و  دراو  یصوصخ  شخب  یتسیاب  امتح  دیآیمنرب ؛ تلود  یهدھع  زا 

یاھهاگنب ام  هک  تسین  نیا  طقف  هلئـسم  دریگب . ماجنا  یرتھب  کرحت  یتسیاب  تسین ؛ یفاک  نکیل  هتفرگ ، ماـجنا  یبوخ  یاـھراک  لصا ۴۴  یاھتـسایس  یارجا  یهنیمز  رد 

دیاب دوشب ، دنمناوت  یـصوصخ  شخب  یتسیاب  تسا : مزال  یرگید  یاھراک  یراذـگاو ، نیا  رانک  رد  میدرک ؛ صالخ  ار  نامدوخ  دـش ، راذـگاو  میئوگب  مینک و  راذـگاو  ار  یداصتقا 

. دریگب ماجنا  دیاب  هدافتساوس  زا  یریگولج  یارب  تراظن  دنک ، ادیپ  بوخ  تیریدم  ناکما 

حرطم ار  هلئسم  نیا  نم  هک  یتقو  نآ  منکیم . دیکات  یداصتقا  دسافم  یور  هک  تسا  لاس  دنچ  هدنب  دراد . دوجو  مھ  ملاسان  یاھتیلاعف  ملاس ، یاھتیلاعف  رانک  رد  هشیمھ 

تیلاعف یهصرع  رد  دورو  زا  ار  ام  یداصتقا  نالاعف  تسا  نکمم  دینکیم ، هیکت  ردقنیا  یداصتقا  دسافم  یهلئسم  یور  امـش  اقآ  هک  دندرکیم  هعجارم  ام  هب  یاهدع  کی  مدرک ،

هک دنادب  دھدب ، ماجنا  عرـش  نادجو و  قباطم  لالح و  راک  دروایبرد و  لالح  نان  دھاوخیم  هک  یداصتقا  لاعف  رگا  دنکیم . قیوشت  ار  اھنآ  سکعب ، متفگ  نم  دـناسرتب . یداصتقا 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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لاعف میفلاخم . هدـننک  هدافتـساوس  اب  میفلاخم ، هدـسفم  یهدـننک  داجیا  اب  میفلاخم ، دـسفم  اب  اـم  دوشیم . قیوشت  رتشیب  وا  دـنکیم ، دروخرب  فلختم  دارفا  اـب  هاگتـسد 

. دریگیم و  دریگب ، رارق  ریدـقت  قیوشت و  دروم  دـیاب  دـنکیم ، کمک  روشک  هب  دراد  شاینیرفآراک  اب  شایراذگهیامرـس ، اب  شلوپ ، اب  شرکف ، اـب  شدوخ ، دوجو  اـب  هک  یداـصتقا 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  راک  یساسا  نکر  کی  امتح  یداصتقا  دسافم  اب  یهزرابم  نیاربانب 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

زا تیامح  امتح  هدرک ، عورـش  هنیمز  نیا  رد  تلود  هک  یمیظع  تیلاعف  اھهنارای و  یدـنمفدھ  یهلئـسم  رد  تسا . روشک  رد  داصتقا  یهمئاـق  تسا ؛ داـصتقا  ساـسا  دـیلوت ،

نیا هک  دندقتعم  دندرک ، تبحص  نم  اب  هک  یتلود  نیلوئسم  زا  یضعب  هتبلا  هدش . نیعم  هک  یدصرد  نآ ٣٠  تسھ : مھ  نوناق  رد  هک  نانچمھ  دوشب ؛ هظحالم  دیلوت  شخب 

نکمم مینکیم . هرادا  ار  نامدوخ  نامدوخ  دـینک ، راذـگاو  نامدوخ  هب  ار  ام  میرادـن ؛ جایتحا  ام  هک  دـنتفگ  مھ  یدـیلوت  یداصتقا  نالاعف  زا  یـضعب  تسین . زاین  دروم  دـصرد   ٣٠

زا یـضعب  صوـصخب  دوـشب ؛ هداد  دـیاب  دـیلوت  شخب  مھـس  هاگتـسد . تیاـمح  کـمک و  هب  دراد  جاـیتحا  دـیلوت  لاـح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، روـجنیا  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  تـسا 

. دوشب هدافتسا  انعم  نیا  زا  دیاب  هک  دنزیم ، همدص  اھنآ  هب  میقتسم  ریغ  ای  میقتسم  روط  هب  اھمیرحت  نیا  هک  میراد  یئاھهاگنب  دنروخیم . همدص  میرحت  زا  هک  یئاھهاگنب 

نم شیپ  یتلود  نیلوئسم  زا  یضعب  تالآنیشام . یزاسون  یروهرھب ، حطس  شیازفا  یژرنا ، فرصم  رد  یئوجهفرص  دراد : یفئاظو  هنیمز  نیا  رد  مھ  یصوصخ  شخب  هتبلا 

رگا دنھدیمن ؛ ناشن  یتبغر  دراد ، یدایز  یژرنا  فرصم  مک و  یهدزاب  هک  ناشدوخ  یمیدق  هدوسرف و  تالآنیشام  یزاسون  هب  عیانص  زا  یـضعب  نابحاص  دنتفگ  دندرک و  هلگ 

ینعی تسا ؛ مھم  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  مھ  تلود  تراظن  هتبلا  درک . هجوت  هلئـسم  نیا  هب  دیاب  بخ ، دنربیمن . راک  هب  نیا  یارب  دوشیم ، هداد  مھ  تالیھـست  اھنآ  هب  هچنانچ 

 - مدرک هراشا  هک  یدارفا  نامھ  هک  دوشب  تبقارم  نکیل  تسا ؛ دیلوت  مھس  هک  یرادقم  نآ  دوشب ، هداد  تالیھست  دنکب . مھ  تراظن  دیاب  دنکیم ، تلود  هک  یتیامح  لابق  رد 

دیاب هدش . شرازگ  شنوگانوگ  دراوم  میراد ، عالطا  هداتفا و  قافتا  نیا  هک  دننکن ؛ هدافتسا  رگید  راک  کی  یارب  تالیھـست  نیا  زا  نابلطتصرف -  ناگدننک و  هدافتـساوس  ینعی 

. دھدب ماجنا  ار  شدوخ  راک  دناوتب  دیلوت  قاتشم  راک و  هب  دنمهقالع  قداص ، ملاس ، یهدننک  دیلوت  ات  دریگب  ماجنا  عطاق  دروخرب  دراوم  نیا  اب 

روشک  / ٢۶/١٣٩٠/٠۵ یداصتقا  یاھشخب  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

، تساھاجک یراذگهیامرس  یاھتصرف  دننادب  یصوصخ  شخب  نالاعف  یتسیاب  ینعی  میریگب . یدج  یتسیاب  ار  یصوصخ  شخب  هب  روشک  یراذگهیامرس  یاھتـصرف  یفرعم 

یاھیراوخهژیو بجوم  یضعب ، نود  دارفا ، زا  یضعب  هب  تاعالطا  ندوب  دودحم  تاعالطا ، ندوب  روصحم  دوشن . هناراوخهژیو  یاھهدافتـسا  دنـشاب ، علطم  همھ  تساھمادک ؛

الاک نالف  تسانب  هک  دـنراد  عالطا  هکنیا  رطاـخ  هب  دـنکیم ؛ مھارف  دنتـسھ ، یچهدافتـسا  وس  هک  یدارفا  یارب  ار  هبـشکی  یهدروآداـب  یاـھتورث  یھاـگ  هک  دوشیم ؛ یبیجع 

هدافتـساوس دـنعلطم ، هک  یئاھنیا  دوشب . بیوصت  نوناق  نالف  ای  دـیایب ، نیئاپ  ای  دورب  الاب  الاک  نالف  تمیق  دوشب ، هتفرگ  شیولج  الاک  نـالف  دوشب ، دـیلوت  ـالاک  نـالف  دـیایب ،

؛ هتفرگ ماجنا  یئاھتیلاعف  مھ  مھد  مھن و  تلود  رد  دوب ، حرطم  لبق  یاھتلود  رد  نیا  هتبلا  دریگب . تروص  تاعالطا  یزاسفافـش  دیاب  دوشب . یمومع  دیاب  تاعالطا  دننکیم .

. دریگب ماجنا  یرتشیب  راک  هنیمز  نیا  رد  یتسیاب  تسین . یفاک  نکیل 

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

هدارا و اب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداصتقا  لئاسم  زا  مھم  شخب  کی  ار . یداصتقا  داھج  هب  طوبرم  لئاسم  منکیم  میـسقت  لاسما  نم 

یاهدمع شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خسار  مزع 

یھاـگآ و اـب  دوـخ ، مزع  اـب  دوـخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تـسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج  زا  یمھم  شخب  سپ  دـنام . دـھاوخ  ماـکان  نمـشد  یاھـشالت  زا 

هک یئاھشلاچ  رب  دیدرت  نودب  دورب ، شیپ  نادیم  نیا  رد  دنک و  لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  دناوتب  تسرد  یزیرهمانرب  اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اب  دوخ ، یدنمـشوھ 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ  ادیپ  یدج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمشد 

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 

رارق یلخاد  دـیلوت  قنور  لاس  ار  لاسما  هک  نیا  هب  منکیم  توعد  ار  نامزیزع  مدرم  یهمھ  یداصتقا و  یهصرع  ناراکردـناتسد  یهمھ  روشک ، نیلوئـسم  یهمھ  نیارباـنب 

یناریا رادهیامرس  یهیامرـس  زا  مینک ؛ تیامح  یناریا  رگراک  راک  زا  میناوتب  دیاب  ام  تسا . یناریا » یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  ، » لاسما راعـش  نیاربانب  دنھدب .

مھـس تسا . یزرواـشک  یتعنـص و  یلخاد  تادـیلوت  زا  یناـبیتشپ  راـک ، نـیا  رد  تـلود  مھـس  دـش . دـھاوخ  ریذـپناکما  یلم  دـیلوت  تیوـقت  اـب  طـقف  نـیا  و  مـینک ؛ تیاـمح 

ام تسا . یلخاد  تادیلوت  فرـصم  تسا -  رتمھم  اھنیا  یهمھ  زا  نم  رظن  هب  هک  مدرم -  مھـس  و  تسا . دیلوت  راک  رد  ناقتا  دیلوت و  یهخرچ  تیوقت  نارگراک ، نارادهیامرس و 

الاک نآ  تسا ، نآ  هب  هجوتم  یلخاد  دیلوت  دراد و  دوجو  نآ  یلخاد  هباشم  هک  یئالاک  رھ  هک  مینادب  هضیرف  کی  نامدوخ  یارب  مینک ، گنھرف  نامدوخ  یارب  مینک ، تداع  دـیاب 

ام نیاربانب  رتمھم . رتهدمع و  یاھهنیمز  هرمزور و  فراصم  یاھهنیمز  اھهنیمز : یهمھ  رد  مینک ؛ زیھرپ  دـجب  یجراخ  تادـیلوت  فرـصم  زا  مینک و  فرـصم  یلخاد  دـیلوت  زا  ار 

قئاف یداصتقا  یهنیمز  رد  ناھاوخدب  رکم  دیک و  رب  نانمـشد ، یهئطوت  رب  دناوتب  مھ  لاس ٩١  رد  ناریا  تلم  درکیور ، یریگتھج و  نیا  اب  شیارگ ، نیا  اب  هک  میتسھ  راودـیما 

. دیایب

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

رگراک هب  دینکیم ، فرصم  ار  یلخاد  یالاک  یتقو  امش  ینعی  یناریا .» یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  : » هدش هداد  حیـضوت  شاهلابند  یلم ؛» دیلوت   » میداد رارق  ار  لاسما  راعش 

رد هنافـساتم  هک  تسا -  یطلغ  گنھرف  نیا  دینکیم . داجیا  ومن  دشر و  دینکیم ، کمک  دیراد  مھ  یناریا  یهیامرـس  هب  دینکیم ، داجیا  لاغتـشا  دینکیم ، کمک  دـیراد  یناریا 

تیلوئـسم همھ  تسام . یهدـنیآ  ررـض  هب  تسام ، تفرـشیپ  ررـض  هب  تسام ، یایند  ررـض  هب  نیا  مینک ؛ فرـصم  ار  یجراخ  تاعونـصم  هک  تسا -  مکاح  اـم  زا  یئاھـشخب 

. دنک تیوقت  ار  یلم  دیلوت  دنک ، تیامح  یلم  دیلوت  زا  دیاب  دراد ، تیلوئسم  مھ  تلود  دنراد ؛

نالوئـسم راـیتخا  رد  یـشزرااب  یهریخذ  کـی  زورما  درک . نوناـق  ار  نآ  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـش ؛ بیوـصت  اھتـسایس  رد  یداـصتقا » یهعـسوت  قودنـص   » هناتخبـشوخ

یلم دیلوت  هب  دنناوتب  دـنک ؛ تمھ  یتسیاب  مھ  تلود  دـنک ، یراکمھ  دـیاب  مھ  سلجم  دـننک ؛ لیھـست  ار  راک  دـیاب  دـنراذگب . یلم  دـیلوت  رایتخا  رد  ار  نیا  دـنناوتیم  تسھ ؛

، بوغرم دـیاب  ار  یلخاد  لوصحم  دـننک . یراکمھ  ناقتا ، داجیا  اـب  یتسیاـب  تسا -  راـک  تردـق  یاراد  هک  نآ  هچ  تسا ، هیامرـس  یاراد  هک  نآ  هچ  مھ -  مدرم  دـنھدب . قنور 

نیا رد  دیاب  یتلود  نوگانوگ  یاھـشخب  دبلطیم . ار  همھ  یراکمھ  راک ، نیا  مینک . مامت  نازرا  ار  هدـشمامت  تمیق  دـیاب  میناوتب ، هک  یئاجنآ  ات  مینک . دـیلوت  ماوداب  تیفیکاب و 

. دنشخبب ققحت  ام  روشک  رد  ار  هیضق  نیا  دنناوتب  ات  دنک ، یراکمھ  دیاب  مھ  سلجم  یداصتقا -  رگید  یاھشخب  هچ  یلام ، یلوپ و  یاھشخب  هچ  دننک -  یراکمھ  هنیمز 

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

رد ناـملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تـسا  یطلغ  رخاـفت  نـیا  تـسین ؛ راـختفا  نـیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  امـش  دـنمدرم . هدـمع ،

مدینـش نم  تسا . رتـھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دـیلوت  هک  یلاـح  رد  یلخاد ؛ یاـھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناـماھیکاروخ  رد  ناـمهرمزور ، روـما  رد  ناـمناملبم ،

تبغر یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراخ  کرام  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یلخاد  کاـشوپ 

. تسا مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  ناـمھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف  کراـم  نوچ  اـما  دـنکن ؛

حالصا زا  یشخب  نیا  هک  تسا ؛ مدرم  تسد  راک  یهدمع  فرصم ، یهنیمز  رد  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  هچ  یناریا  رادهیامرـس  تسا ، هدرک  دیلوت  هچ  یناریا  رگراک  دینیبب 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 

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

اتود اھنیا  دنکیمن ؛ ادیپ  ققحت  راک  دشابن ، هیامرس  رگا  تسا . راک  لدع  مھ  هیامرس  یناریا . یهیامرس  یناریا ، راک  یناریا ؛» یهیامرس  راک و  زا  تیامح  : » میتفگ ام  لاسما 

نیا یلم . دیلوت  زا  تسا  ترابع  راک  هیامرـس و  یهجیتن  دراد . مارتحا  مھ  یناریا  راک  دراد ، مارتحا  مھ  یناریا  یهیامرـس  دنکیم . تکرح  لاب  ود  نیا  اب  یلم  دـیلوت  هک  دـنلاب ،

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب 

؛ اھرگراک تمدخ  مدمآ  نم  لاسما  میدزیم ؛ فرح  هملک  ود  میتشاد ، یرادـید  کی  اجنآ  دـندمآیم ؛ ام  شیپ  هینیـسح  رد  زیزع  نارگراک  رگراک ، یهتفھ  تبـسانم  هب  لاس  رھ 

هجوت دـیدروآ ، فیرـشت  رگید  یاھهناخراک  زا  هک  ینارگراک  هناخراک و  نیا  نارگراک  امـش  میدرک . باـختنا  نیداـمن  زکرم  کـی  ناونع  هب  ار -  شخپوراد  تکرـش  ار -  هناـخراک  نیا 

. مدروآرد لکش  نیا  هب  ار  همانرب  نیا  لاسما  یناریا ، رگراک  راک و  زا  رکشت  یادا  یارب  مارتحا ، یادا  یارب  نم  هک  دینکب 

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 ،

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

، 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 ؛

نیا زا  راذگهیامرـس  تسا  نکمم  دـنتفگ  دندیـسرت ، اھیـضعب  مدرک ، دـیکات  متـشون و  هماـن  هوـق  هس  نارـس  هب  یداـصتقا  داـسف  هب  عـجار  نم  هـک  نـیا ، زا  لـبق  لاـس  دـنچ 

اب ام  دنیبب  هکنیا  زا  دنک -  یداصتقا  تیلاعف  روشک  رد  یملاس  قیرط  زا  دـھاوخیم  هک  یـسک  نآ  راذگهیامرـس -  تسا ؛ سکعب  هیـضق  متفگ  نم  دـشکب . بقع  اپ  اھرادـشھ 

. میھدب ماجنا  ینوناق  حطس  رد  ار  تسرد  یهزرابم  نیا  میناوتب  دیاب  ام  دوشیم . لاحشوخ  مینکیم ، هزرابم  یداصتقا  دسفم  اب  یداصتقا و  داسف 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تالکـشم نیا  رد  میراد  ام  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  دـنامب . اھھار  نیا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتاناوت  رتعاجـش و  رتکباچ و  ام  تلم  درک . میھاوخ  روبع  اھهندرگ  نیا  زا  ام 

تلم ترفن  بلج  اب  امـش  دـینکیم . ریگ  امـش  مینکیمن ، ریگ  هک  ام  هدـش . رتاـھبنارگ  اـم  یهبرجت  رتشیب ، اـم  یگداـمآ  رتیوق ، اـم  تالـضع  مھ  زورهبزور  مینکیم ؛ قیرط  یط 

، مدرم نوگاـنوگ  داـحآ  تـلم ، تـسا : نـیمھ  شطرـش  هـتبلا  درک . دـھاوخ  روـبع  اـھنیا  زا  ناریا  تـلم  دـننکیم . هابتـشا  اـھنیا  دـینکیم . تـسرد  لکـشم  ناـتدوخ  یارب  ناریا ،

هب مھ  نیلوئسم  دشاب ؛ زورما  ات  بالقنا  زا  دعب  یاھنارود  یهمھ  لثم  دوخ ، یاج  هب  ناشیسانشعقوم ، ناشیرایـشھ ، ناشتابث ، ناشندوب ، راک  یاپ  ناشیگداتـسیا ،

. دش دھاوخ  فرطرب  مھ  یداصتقا  تالکشم  نیا  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  ایاضق  تسا ، مدرم  یوزرآ  هک  نانچنآ  انئمطم  دننک ؛ لمع  ناشفئاظو 

راک و یلم ، دیلوت  میدرک : ضرع  لاس  راعـش  رد  ام  هک  ینامھ  یلم ؛ دـیلوت  زا  تسا  ترابع  یناینب ، یلـصا و  جالع  یلم . دـیلوت  زا  تسا  ترابع  زورما  هیـضق ، ساسا  هتبلا 

راـک هب  ار  یلم  یاھهیامرـس  دربـیم ، نیب  زا  نیا  ار  یراـکیب  دروآیم ، دوجو  هب  نیا  ار  لاغتـشا  دـھدیم ، شیازفا  نیا  ار  دـیلوت  دربـیم ، نیب  زا  نیا  ار  ینارگ  یناریا . یهیاـمرس 

رد ام  باطخ  هتبلا  دننک . هجوت  یلم  دیلوت  یهلئسم  هب  دنناوتیم ، هچرھ  دیاب  فلتخم  حوطس  رد  روشک  نیلوئسم  دنکیم . تیوقت  ار  ناریا  تلم  انغتـسا  یهیحور  دزادنایم ،

دیاب همھ  یناتـسا ، حوطـس  ینیئاپ ، حوطـس  یدعب ، حوطـس  نکیل  تلود ؛ رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  یروشک ؛ یالاب  حوطـس  رد  تسا  کی  یهجرد  نیلوئـسم  هب  لوا  یهجرد 

. دننک هجوت 

نیمھ لوا ، یهجرد  رد  هک  دـشاب ؛ مدرم  تالکـشم  عـفر  هب  دـیاب  تلود -  ناگدـنیامن  هچ  سلجم ، ناگدـنیامن  هچ  نیلوئـسم -  هجوـت  رگید ، یاھناتـسا  لـثم  ناتـسا ، نیا  رد 

یرادماد دوجو  اب  یزرواشک ، دعتـسم  تعیبط  دوجو  اب  زیخلـصاح ، نیمز  دوجو  اب  بآ ، دوجو  اب  ناتـسا ، نیا  رد  انئمطم  تسا . یموب  تاناکما  یریگراکهب  دـیلوت و  یهلئـسم 

نیا رد  یگرزب  عیانص  دشاب -  هتشاد  یدایز  یاھیتسدنیئاپ  دناوتیم  هک  یعیانص  دوجو  اب  دنک ، هدروآرب  مھ  ناتسا  نیا  زا  جراخ  رد  ار  یرایـسب  یاھزاین  هتـسناوت  هک  ینغ 

هک تسا  یئاھزیچ  اھنیا  درک . دھاوخ  ادیپ  شیازفا  یمدرم  طاشن  روش و  دیلوت و  لاغتشا و  دریگب -  رارق  هجوت  دروم  دناوتیم  عیانص  نیا  یاھیتسدنیئاپ  هک  تسھ  ناتـسا 

. دشاب ناتسا  نیا  نیلوئسم  مامتھا  دروم  دیاب 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

ماجنا اھراک  نیا  هک  دنھدیم  یئاھشرازگ  نالوئسم  ناتـسود و  الاح  دوشیمن . مامت  لاس  کی  رد  هک  هیـضق  نیا  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  میتفگ  هتـشذگ  لاس  ام 

یهمھ یهدھع  هب  نیا  دوش ؛ لابند  یروحم  یدج و  تروص  هب  راک  دیاب  یلو  دھدب ؛ تکرب  دریگیم ، ماجنا  حیحـص  تین  اب  هک  یراک  رھ  هب  دـنوادخ  بوخ ، یلیخ  تسا ؛ هتفرگ 

. تسا اجنیا  شمھم  شخب  کی  میدرک ، ضرع  هک  یزاسگنھرف  نیا  تسا . مدرم 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین یتیمھامک  راک  نیا  تسین ، یکچوک  راک  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  فرـصم  تمـس  هب  دیورب  منکیم ، تساوخرد  ناریا  تلم  یهمھ  زا  منکیم ، رارـصا  منکیم ، دـیکات  نم 

هرادا نالف  نامزاس ، نالف  هناخترازو ، نالف  دـنراد . فعاضم  یهفیظو  تھج  نیا  رد  ماع -  یانعم  هب  یتلود  یتلود -  یتموکح و  یاھهاگتـسد  هتبلا  تسا . گرزب  راک  کی  نیا 

یهدننک دیلوت  زا  مھ  فرط  نیا  زا  هتبلا  یلخاد . تادیلوت  غارـس  دنورب  دـنکن ؛ هدافتـسا  یجراخ  سنج  زا  دـیاب  اقلطم  دـنک ، نیمات  ار  شدوخ  یلخاد  سنج  دـھاوخیم  یتقو 

مالـسا و یهراشا  اھنیا  یود  رھ  دـنھد . هئارا  لماک  تسرد و  زیمت ، ار  راک  هک  دوشیم  رارـصا  دوشیم و  هتـساوخ  راذگهیامرـس -  نآ  هچ  رگراک ، نآ  هچ  ریدـم ، نآ  هچ  یلخاد - 

ام زا  ادخ  ار  رگراک  یلغـش  یگدـنز و  تینما  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  مھ  ار  رگراک  هب  مارتحا  تسا ، هتـساوخ  ام  زا  ادـخ  ار  راک  ماکحتـسا  تسا . ام  سدـقم  نید  روتـسد 

. تسا هتساوخ  ام  زا  ادخ  مھ  ار  هیامرس  تینما  تسا ، هتساوخ 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دنک ، ادیپ  ققحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاوس  مھدب . باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاوس 

دیلوت زا  دـیاب  نالوئـسم  تسا . داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  یهقلح  ساسا و  یلم ، دـیلوت  دـننک . تیامح  یلم  دـیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  الوا  مینکیم : ضرع  هصالخ  دریگب ؟

مزال ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اج  کی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروجهچ ؟ دـننک . تیاـمح  یلم 

« يناريا هيامرس  زا  تيامح   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

. دـنھدب شیازفا  ار  یروهرھب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـنعم ؟ هچ  هب  دـنھدب ؛ تـیمھا  یلم  دـیلوت  هـب  یتسیاـب  مـھ  اـھنآ  دنتـسھ ، رگدـیلوت  هـک  راـک  یورین  هیامرـس و  ناـبحاص  مود ،

یانعم نیا  هنقتاف ، المع  لمع  رما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دـنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما  زا  ینعی  یروهرھب ،

هک یـسک  نآ  دـھدب . ماـجنا  نقتم  دـھدب ، ماـجنا  مکحم  دـھدیم ، ماـجنا  هک  ار  یراـک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لـقن  ربمغیپ  لوق  زا  تسا ؛ یروهرھب 

بجوم اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ، زا  یضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرس  نآ  زا  هدافتسا  رثکادح  دنک  یعـس  دنکیم ، یراذگهیامرس 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم 

رد ار  نیا  دنتسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتشاد ــ  یاهیامرس  هک  ار  یناسک  میدید  ام  رگید . یاھتیلاعف  رب  دنھدب  حیجرت  ار  یدیلوت  تیلاعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  موس ،

هقدص نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دـیلوت  میھاوخیم  دـنتفگ  دـیلوت ؛ غارـس  دـنتفر  دـندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھهار  کی 

. دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھهیامرس  هچ  مک ، یاھهیامرس  هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  تسا ،

کی متفگ ، ناوارف  رارـصا  اـب  اـج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـننک . جـیورت  ار  یلم  دـیلوت  حوطـس ، یهمھ  رد  مدرم  یدـعب ،

ار یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دننک و  لمع  دیاب  همھ  اما  دندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم  زا  مھ  یاهدـع 

؛ نادـیم دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دـیاهدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دـیاهدرک ، داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دـیلوت  سنج  یاجهب  دـینکیم  دـیرخ 

ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

رگا یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیـسرپیم ] ، ] دـنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ تنـس  کی  ناونعهب  یجراخ  فرـصم  حـیجرت  توغاـط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  دـیاهداد . شیازفا 

کی یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اـما  تسا ، مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  دوـشب . سکعهب  ددرگرب و  دـیاب  نیا  دنتـشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتـشیب  دوـب ، یجراـخ 

یلیخ لثم  مھ  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . مدرم  یهمھ  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دراذـگیم . ریثات  روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاسمواقم  یارب  ترورض 

نآ راـتفر  هب  ندرک  هاـگن  رطاـخهب  مدرم ، راـتفر  رد  اـھشاپوتخیر  اـھیورهدایز و  زا  یرایـسب  تسا ؛ رتـشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  تیلوئـسم  رگید ، یاـھاج 

زا یکی  یلخاد  دـیلوت  حـیجرت  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  مک  فارـسا  مھ  مدرم  نیب  رد  دـشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دـننادیم ؛ اھرتگرزب "  " ار اھنآ  هک  تسا  یناـسک 

. تسا اھراک 

دنناوتیم همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھهیاپ  نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  منک . یدـنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

مھ دناهیامرـس ، یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  دـنراک ، تراـھم  یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  مدرم ، داـحآ  مـھ  هناـگهس ، یاوـق  نیلوئـسم  نیلوئــسم و  مـھ  دـننک ، اـفیا  شقن  نآ  رد 

. دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظنبحاص  یهدھعهب  تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یاهصالخ  میدرک ، ضرع  ام  هک  هچنآ  هتبلا  نارظنبحاص .

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

مھ نالا  تسا . لاغتـشا  لاس  لاسما  تسا . شیاھیلوا  نآ  اھنیا  قاچاق ؛ زا  یریگولج  تادراو ، عنم  یلخاد ، دیلوت  دنریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  یداصتقا ، نالوئـسم 

ادیپ شیازفا  دیاب  اھتیلاعف  یلم ، دیلوت  یلخاد و  دـیلوت  یهنیمز  رد  لاغتـشا و  یهنیمز  رد  هتـشذگ . لاس  زا  یمین  زا  شیب  ینعی  میتسھ ؛ هامرھم  مود  یهمین  رد  عقاورد  ام 

ات دـننک  ناربج  دـیاب  تشذـگ ؛ تقو  میدوب ، اھفرح  نیا  یتاباختنا و  یاھفرح  تاباختنا و  راـتفرگ  یتدـم  کـی  دوشب . ناربج  دـیاب  اھیگدـنامبقع  دوشب ، فعاـضم  دـیاب  دـنک ؛

وا هب  یرابتعا  نوچ  یجراخ ؛ راذگهیامرـس  راک  هب  میدـنبیمن  لد  اما  مییوگیم  دـماشوخ  ام  یجراخ  راذگهیامرـس  هب  متفگ ، نم  هنیمز . نیا  رد  میـسرب  ییاج  کی  هب  میناوتب 

اھتنم دننکب  مھ  یراذگهیامرس  دنیایب ، یجراخ  یاھراذگهیامرـس  ام . یارب  دنکیم  تسرد  لکـشم  یاهثداح ، کی  رطاخهب  ادرف  دیآیم ، زورما  یجراخ  راذگهیامرـس  تسین .

تسا و یبوخ  نشور و  یاھراک  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک  مھ  یلوا  یاھراک  تسا و  دایز  تسین ، مک  یلخاد  یاھتیفرظ  دـشاب . یلخاد  لئاسم  هب  دـیاب  روشک  داـصتقا  یهیکت 

ار هیامرـس  روطنیمھ  ینعی   - تسا روحمعبنم  داصتقا  تسا ، یتفن  داصتقا  نامداصتقا  ام  هک  تسا  یتسرد  قطنم  مھ  قطنم  نیا  دـندرک . هراـشا  مھ  یراتـس  رتکد  یاـقآ 

ینامتخاس یاھگنـس   - میراد هک  مھ  ار  یایتمیق  یاھگنـس  یتح  ام  هدوزفا . شزرا  رب  دوشب  ینتبم  دیاب  دنکب ؛ ادـیپ  رییغت  دـیاب  نیا  رگید - تسا  هیامرـس  روخب ؛ شورفب و 

اھهنیمز نیا  رد  ام  یارزو  نیا  زا  یـضعب  تسا و  یبیجع  یلیخ  زیچ  نیا  هک  دوشیم  رداص  جراخ  هب  هدشنهدامآ  روطنیمھ  شیاھیلیخ  دراد - دوجو  روشک  رد  هک  یایتمیق 

. دناهدرک یھاتوک  اعقاو 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یهمھ رد  هدوب ؛ روج  نیا  مھ  الاح  ات  دـیآیم ، دوجو  هب  نآ  رد  شیاشگ  اعطق  دـندش  دراو  مدرم  هک  یراک  رھ  مدرم . یلدـمھ  دراد ؛ مدرم  یھارمھ  هب  جایتحا  تالکـشم  عفر 

مدرم دوخ  دیلوت ، یارب  یراذگهیامرس  یراذگهیامرـس و  یهلئـسم  رد  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  هدمآ . دوجو  هب  شیاشگ  راک  نآ  رد  دنوشب ، دراو  دنتـسناوت  مدرم  هک  یروما 

رد ار  اھنیا  دنناوتیم  دننکیم  فرـصم  دروم  یب یاھیرگادوس  اھدتـس و  داد و  زا  یـضعب  الثم  هار  رد  ار  هیامرـس  نیا  دنراد و  هیامرـس  هک  ییاھنآ  هچ  دننک ؛ افیا  شقن  دنناوتیم 

رد دـندش ، دراو  مدرم  یهمھ  هک  تفرگ  ماجنا  انورک  یهیـضق  یارب  هک  یاهنانموم  کمک  نیا  لثم  نارگید ؛ هب  دـننک  کمک  دـنھاوخیم  هک  یناسک  هچ  دـننک ، فرـصم  دـیلوت  هار 

. اھنآ لاغتشا  هب  دننک  کمک  دننک و  داجیا  لاغتشا  رفن  هد  رفن ، ود  رفن ، کی  یارب  دنراد ، ییاناوت  هک  یناسک  دنناوتیم  مھ ]  ] دیلوت یهیضق 

، یبالقنا یاھداھن  یمدرم ، یاھهیریخ  دـننک . کمک  دـیاب  روج  هچ  دـننادیمن  دـننک ، کمک  دـنھاوخیم  دنتـسھ  اھیلیخ  دراد ؛ مزال  یمدرم  یھدناـمزاس  راـک ،]  ] نیا هتبلا 

دیلوت هب  دوشیم  روطچ  مک  یهیامرـس  کی  اب  هک  دنادب  یـسک  رھ  ات  دننک  یزیرهمانرب  ار  اھنیا  یتسیاب  رگید ، یاھاج  یـضعب  لثم  دنلاعف  هنیمز  نیا  رد  هک  یدجاسم  یانما 

هب ناوتیم  یھاگ  مھ  مک  یاھهیامرـس  اب  هن ، دـنوشب ؛ دراو  دـیلوت  رد  دـنناوتب  ات  دنـشاب  هتـشاد  هیامرـس  یدرایلیم  یتسیاب  هک  دـننکن  لایخ  همھ  ینعی  درک ؛ کمک  روشک 

ضرف الثم  ار  یرھـش  یهداوناخ  کی  درک ؛ افکدوخ  درک ، ایحا  درک ، هدنز  دوشیم  ماد  سار  دنچ  اب  دـینک  ضرف  الثم  ار  ییاتـسور  یهداوناخ  کی  یھاگ  درک . کمک  روشک  دـیلوت 

مھ تسا و  رقف  اب  یهزرابم  مدرم و  هب  کمک  مھ  هک  درک  ناوتیم  ناوارف  اھراک  نیا  زا  درک ؛ افکدوخ  الـصا  ناوتیم  اھنیا  لاـثما  اـی  یطاـیخ  اـی  یگدـنفاب  هاگتـسد  کـی  اـب  دـینک 

. تسا دیلوت  هب  کمک 
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