
هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یهیاـم مالـسا  هک  درک  ساـسحا  ناملـسم  دـش و  زیزع  مالـسا ، دـش . هدـنز  ناناملـسم  رد  مالـسا ، هـب  تاـھابم  راـختفا و  زازتـعا و  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  اـب 

نیمھ نانمـشد ، تسا و  نیمھ  ام » بالقنا  کیژتارتسا  قمع   » فورعم لوق  هب  بالقنا و  نیا  داعبا  زا  یکی  الـصا  دوب . یمالـسا  بالقنا  تاکرب  زا  مھ  نیا  تسوا . یدنلبرس 

هب همیخ  نیا  دنـشاب . هدـیبوک  ار  نآ  دـنلب  یاھخیم  اب  نیمزرـس ، اھھد  رد  نامـسیر  اھھد  دـشاب و  هتـشاد  یاهمیخ  ناسنا  هک  تسا  نیا  لثم  دـنریگب . اـم  زا  دـنھاوخیم  ار 

نخس یمالـسا  بالقنا  عفن  هب  اقیرفآ ، اپورا و  ایـسآ و  رد  ناملـسم  یاھتلم  دینیبیم  هکنیا  دھد . ناکت  ار  نآ  دناوتیمن  ینافوت  چیھ  هک  دنامیم  اجرباپ  راوتـسا و  یاهنوگ 

لابقتـسا روط  نآ  اھتبـسانم  رگید  و  ناضمر -  هام  رخآ  یهعمج  سدق ؛ زور  نیطـسلف -  زور  زا  یمالـسا ، بالقنا  زا  دننکیم ؛ تیامح  روط  نآ  ماما ، یاوتف  کی  زا  دـنیوگیم ؛

. دننیبب دنناوتیمن  مھ  ار  نیا  نانمشد ، هک  تسا ، یمالسا  یروھمج  کیژتارتسا  قمع  زا  یکاح  همھ  دنھدیم ، راعش  شاهرابرد  دننکیم و 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٧۵ ربھر  اب  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتسا  نویناحور  املع و  رادید 

تلم یاھراعـش  اھنامرآ و  ذوفن  یمالـسا و  بالقنا  زا  اھتلم  یریذـپوگلا  اقیرفآ ، رد  ناریا  یمالـسا  روھمج  سیئر  زا  اھتلم  روشرپ  لابقتـسا  هب  هراشا  اب  یربھر  مظعم  ماقم 

. دندرمشرب ناریا  تلم  اب  اکیرمآ  ینمشد  لیالد  زا  رگید  یکی  ار  رما  نیا  دندرک و  فیصوت  یمالسا  یروھمج  ماظن  کیژتارتسا  قمع  ار  اھتلم  یاھهدوت  رد  ناریا  ناملسم 

(ع)  / ١١/١۴/١٣٧۶ تیبلھا یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج ماـظن  کـیژتارتسا  یـسایس و  قـمع  هک  دـنادیم  تـسا ؛ یمالـسا  یروـھمج  اـب  مدرم  یاـھلد  یمالـسا ، یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هـک  دـنادیم  رابکتـسا 

دب دننزیم ، تمھت  وا  هب  دننکیم ، یفرعم  فرحنم  ار  یعیش  رکف  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  ایسآ . قرـش  ات  اقیرفآ  لامـش  زا  تسا ؛ یمالـسا  یاھروشک  لخاد  رد  یمالـسا ،

. دوشیم عقاو  مولظم  نیب  نیا  رد  هعیش  دنھدیم و  رارق  مجاھت  دروم  ار  یمالسا  یروھمج  دنھدیم ، فالخ  یاھتبسن  دننکیم ، یفرعم 

بالقنا  / ١١/١۵/١٣٧۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

ام نیا  رب  انب  دراد ؛ ررـض  هار  نیا  موادـت  یارب  تسا و  رـضم  روشک  زا  جراخ  رد  ماـظن  کـیژتارتسا  قمع  مدرم و  هیحور  گـنھرف ، تسایـس ، یارب  اـکیرمآ  اـب  یـسایس  هرکاذـم 

. مینکیم یفن  ار  نآ  زین  نونکا  هدرک و  یفن  زاغآ  زا  ار  هرکاذم 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

یتدارا راھظا  نیا  دنتسھ و  یمالسا  ماظن  رادفرط  ام  هقطنم  رد  اقیرفآ و  ایسآ و  رد  ناملـسم  یاھتلم  دنیآ و  یم باسح  هب  یمالـسا  ماظن  کیژتارتسا  قمع  ناناملـسم ،

. تسا مالسا  زا  یشان  همھ  نیا  تسا و  هتشادن  هقباس  نیا  زا  شیپ  دننک  یم هدرک و  بالقنا  ماما و  هب  نانآ  هک 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٧/١١ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

ماـظن کـیژتارتسا  قـمع  کرد  نودـب  نمـشد  دـندوزفا : ناملـسم  یاـھتلم  ناـیم  رد  هژیوـب  ناـھج  رد  ناریا  گرزب  تلم  هزاوآ  هنمیھ و  هب  هراـشا  اـب  یاهنمـخ  هللاتیآ  ترـضح 

اب اھتیعقاو و  حیحص  لیلحت  یانبم  رب  اما  تسا  هتسب  یھاو  دیما  اھتـصرف  یخرب  هب  عاجـش ،" نموم و  یاھناسنا  یرادیاپ  مدرم و  قیمع  نامیا   " تخانـش نودب  یمالـسا و 

رد دیدرت  نودب  ناریا ، بالقنا و  مالسا و  نانمـشد  مالـسا ، زا  عافد  یارب  مدرم  یاھرـشق  یمامت  نانز و  نادرم ، نایوجـشناد ، نارگراک ، ناناوج ،  قیمع  یاھهزیگنا  هب  هجوت 

. تفای دنھاوخن  تسد  یماکان  تسکش و  زج  یزیچ  هب  یگنھرف  مجاھت  هلمج  زا  دوخ  یاھهئطوت 

بالقنا  / ١٣٧٩/٠٩/٠٣ ربھر  اب  هیروس  ریزو  تسخن  وریم  یفطصم  یاقآ  رادید 

یرگید کیژتارتسا  قمع  کی  رھ  ناریا ، هیروس و  روشک  ود  دـندوزفا  دنتـسناد و  یرورـض  هقطنم  ینونک  طیارـش  رد  ار  هیروس  ناریا و  یمالـسا  یروھمج  یگنھامھ  ناـشیا 

. درک دھاوخ  عافد  تیامح و  هیروس  زا  طیارش  همھ  رد  اعطق  ناریا  یمالسا  یروھمج  و  تسا ،

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دندقتعم هک  مھ  یناسک  اب  متـسین ؛ قفاوم  تشاذگ ، رانک  دیاب  یلکب  ار  ناھج  رب  مکاح  تالداعم  دندقتعم  هک  یناسک  اب  هدنب  مینک . هبـساحم  ار  یناھج  تالداعم  دـیاب  ام 

هدیدان مھ  ار  یرصانع  درک و  دراو  اھ  نآ هب  ار  یدیدج  رـصانع  دوش  یم دنتـسین . ریذپان  هیزجت تالداعم  نیا  متـسین . قفاوم  درک ، راک  تالداعم  نیا  بوچراھچ  رد  هرـسکی  دیاب 

مینک و یم هدافتسا  نامدوخ  یاھرازبا  زا  مینک و  یم راک  مینک ، یم شالت  میتسھ ، هدنز  دوجوم  کی  ام  دزیگنارب . دزیگنا ؛ یمرب ار  ییاھتفلاخم  هتبلا  نیا  درک . فذح  تفرگ و 

یجراخ تسایـس  یلوصا  یانبم  ی  هنیمز رد  نیا ، درک . هدافتـسا  دیاب  اھتیفرظ  ی  همھ زا  راک  نیا  یارب  مینک . یم لابند  ار  نامھ  تسا و  تسرد  هار  نیا  هک  مینک  یم تابثا 

. دیشاب هتشاد  رظن  دم  رد  یجراخ  تسایس  نارازگراک  نالوئسم و  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امش  ار  نآ  هک  ام ،

نامیا و نیمھ  امـش  ی  هناوتـشپ دنک . یم ظفح  ار  ام  مالـسا  هن ، مینک ؛ ظفح  ار  مالـسا  میھاوخ  یم ام  دـنیوگ  یم یـضعب  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  امـش  ی  هناوتـشپ

شا یوزنم هک  تسین  تلود  کی  دننک ، شلحنم  هک  تسین  نامزاس  کی  دننک ، شرورت  هک  تسین  صخـش  کی  مالـسا  یناھج  تضھن  تسا . مالـسا  یناھج  تضھن  نیمھ 

رابتعا مالسا ، یایند  رد  یمالسا  عضاوم  مالعا  سفن  میشاب . بقارم  دیاب  میشاب و  هتشاد  ار  شیاوھ  دیاب  ام  تسا . یمومع  یا و  هدوت یگنھرف و  ی  هدیدپ کی  هکلب  دننک ،

مھ تاراھظا  رد  دـییاین ؛ هاتوک  تقو  چـیھ ینابم  نیا  زا  تسام . هب  ی  هدـننک کمک اـم و  کـیژتارتسا  قمع  ی  هدـنھد ناـشن تسا و  زاـیتما  اـم  یارب  دـھد و  یم شیازفا  ار  اـم 

. دییاین هاتوک  تقو  چیھ

؛ تسین لوبق  لباق  هجو  چـیھ هب یـساسا  فادـھا  نداد  هولج  هنوراو  اما  تسا ؛ لوبق  لباق  ییاـھاج  رد  یـسایس  تاـظحالم  یکیتکاـت و  رازبا  فدـھ ، یجراـخ  تسایـس  رد 

؛ دنک یمن مالعا  دنلب  یادص  اب  یتیعقوم  رد  تقو و  کی دنک ، مالعا  دنلب  یادص  اب  ار  نآ  تسا  مزال  ناسنا  تقو  کی دننادب . صخـشم  روط  هب همھ  دیاب  ار  ام  یـساسا  فادـھا 

. دنک یلاجنج  ار  یی  هلاسم ناسنا  تسین  مزال  هک  تسھ  تقو  کی هتبلا  میتسھ . طخ  نیا  رد  تھج و  نیا  رد  ام  هک  دننادب  همھ  دیاب  دنکب ؛ دیابن  مھ  راکنا  ار  نآ  اما 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۴/١٣٨۴ یاھلکشت  ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ایند یـسایس  تردـق  زکارم  هک  تسا  یخوش  نیا  مینک . یورـشیپ  سوسحم  لکـش  هب  هدرک ، میـسرت  ام  یارب  بـالقنا  هک  ییاـھتھج  رد  میاهتـسناوت  میاهدرب و  شیپ  اـم 

لایخ امـش  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  دش ؟ دھاوخ  لیدبت  یناھج  تردق  کی  هب  مینکن ، ار  راک  نالف  راک و  نالف  رگا  هدش و  لیدبت  ییهقطنم  تردـق  کی  هب  ناریا  هک  دـننک  حیرـصت 

اب تلادـع و  تیوـنعم و  نید و  ماـن  هب  یـسایس  یهعوـمجم  کـی  هک  تـسا  یمک  زیچ  نـیا  مکارتـم ، تورث  هـمھ  نـیا  یملع و  یهتفرـشیپ  نردـم  قوـف  یاـیند  رد  دـینکیم 

نیا هک  یقیمع  یاھخیم  اھنامـسیر و  تساپرـس ، اجنیا  هک  ییهمیخ  تسا . هداتفا  قافتا  نیا  زورما  دنک ؟ ادـیپ  یتیعقوم  هاگیاج و  نینچ  دـیایب و  دوجوهب  مدرم  ینابیتشپ 

« يمالسا يروھمج  يدربھار  قمع   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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رتعیسو یاھهصرع  رد  یتقو  هللااشنا  اھامش  میراد . کیژتارتسا  قمع  نوگانوگ  یاھتلم  رد  ام  تسا . هدش  هدیبوک  رگید  یاھروشک  رد  دراد ، یمالسا  نیمزرـس  رد  همیخ 

یاھتلم لد  رد  یمالـسا  یروھمج  ایند ، یاھروشک  رد  نالا  دینکیم . ساسحا  رتشیب  ار  نیا  دـینک -  ادـیپ  روضح  اھتلم  نایم  رد  دـینک ، ترفاسم  اھروشک  هب  دـیوش -  دراو 

چیھ یارب  روھمج  یاسور  نیا  زا  یمدرم  لابقتـسا  دـنوریم . رگید  یاھروشک  هب  دـنوشیم  اپ  ناریا  روھمج  یاسور  میاهدرک . تداـع  ییاـھزیچ  هب  اـم  دراد . اـج  ناملـسم 

هناگیب یاھروشک  هب  یروھمجتسایر  نامز  هک  مھ  هدنب  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ روصتم  شدوخ  روشک  زا  ریغ  ییهطقن  چـیھ  رد  یروشک  چـیھ  زا  یروھمج  سیئر 

. دندرک هقالع  قشع و  راھظا  اھنآ  هب  تبـسن  اھتلم  دنتفر و  فلتخم  یاھروشک  هب  مھ  وا  زا  دـعب  روھمج  سیئر  و  نم ، زا  دـعب  روھمج  سیئر  دوب . روطنیمھ  مدرکیم ، رفس 

. تسام ناش  نیا  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  تیوھ  تسامـش ؛ تیوھ  رنھ  تسا ؛ ینیرفآجوم  نیا  رنھ  تسا ؛ میظع  تکرح  نیا  رنھ  تسین ؛ روھمج  سیئر  نیا  رنھ  نیا ،

هار گـنج  اـیند  رد  میـشکب . شلاـچ  هب  دـناهدروآ ، دوـجوهب  ناـشدوخ  یارب  یناطیـش  یاھهاگتـسد  مکارتـم  زکرمتم  یداـصتقا  تردـق  هـک  ار  یطلغ  یاـھهیاپ  میناوـتیم  اـم 

لبق لاس  جنپ  راھچ ، تسھ  ناتدای  دروآیم . دوجوهب  یلام  نارحب  روشک  نیدنچ  رد  ناھگان  رادهیامرـس  کی  دننکیم . داجیا  نارحب  دـنروآیم و  دوجوهب  یطحق  دـنزادنایم ،

. دینیبب ار  لوپ  تردق  دنک ؟ تسکـشرو  ار  دنلیات  نیپیلیف و  یزنودـنا و  یزلام و  تسناوت  هدـش  هتخانـش  صخـشم و  مسا  اب  اپورا  نکاس  ییاکیرما  یدوھی و  رادهیامرـس  کی 

ار اھنیا  دیاب  تساھنیا . راک  لیئارـسا -  لثم  بلقلایـسق -  نشخ و  یاھماظن  داجیا  ینیرفآگنج و  ینیرفآنارحب ، دننک . داجیا  نارحب  دنناوتیم  یداصتقا  یاھتردـق  نیاربانب 

رھ دوش . هتـسخ  ناسنا  دراذـگیمن  هک  تسا  نیا  ینید ؛ یبلق و  نامیا  هب  یکتم  وشنهتـسخ ، یهدـنز  یللملانیب  یعمج  تیوھ  کی  دـناوتیم ؟ یک  دیـشک . شلاـچ  هب 

رد هللااشنا  دربب . نیب  زا  ار  اھنآ  تیاھن  رد  دـنک و  لیدـعت  دـشکب و  شلاچ  هب  ار  اھتردـق  نآ  دـناوتیم  نیا  ینید . توارط  اـب  ناـمیا  زج  تسا ، ندـش  هتـسخ  لـباق  یرگید  زیچ 

هدارا تمھ و  رگا  میھد ؛ ماجنا  ار  شتامدقم  میناوتیم  مھ  ام  اھتنم  دریگیم ؛ ماجنا  اھراک  نیا  فیرـشلا ) هجرف  یلاعتهللالجع   ) و هیلعهللا ) مالـس   ) یودھم لدع  تموکح 

دوشب دشاب و  یتسدمد  هک  ییاھراک  اھنیا  دھاوخیم . لقع  ریبدت و  مھ  دھاوخیم ؛ تردق  تعاجش و  یگداتسیا و  مھ  اھراک ، نیا  میشاب . هتـشاد  ریبدت  یگداتـسیا و  و 

. تسا هدش  مھ  نالا  ات  تسا و  یندش  اما  تسین ؛ درک ، شمامت  یروطنیمھ 

بالقنا  / ١٢/١٨/١٣٨۴ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

یمالسا روشک  رھ  رد  زورما  مالسا ، ناھج  رد  یمالـسا  یروھمج  یهبذاجرپ  ماظن  ینیمخ و  ماما  یونعم  ذوفن  یدربھار  قمع  تلع  هب  هک  دننادیم  یبوخهب  اھییاکیرمآ 

. تسا هدرک  نکممان  اھنآ  یارب  ار  یمالسا  ماظن  لمحت  تایعقاو  نیمھ  دوب و  دھاوخ  یمالسا  یاھهورگ  عفن  هب  رصم  قارع و  نوچمھ  مدرم  یار  دوش ، رازگرب  تاباختنا 

هیوالھد  / ٠١/٠۵/١٣٨۵ رد  رون  نایھار  یاھناوراک  رادید  رد  تانایب 

، گرزب تلم  نیا  زا  یپرد  یپ یاھلسن  یمالـسا و  گرزب  نھیم  نیا  ریپ  ناوج و  موبوزرم ، نیا  روشک و  نیا  درم  نز و  تسا . هدیدبآ  دالوف  تلم  نیا  هک  دنادب  یناھج  رابکتـسا 

مین کی و  زورما  هک  نیمزرس ؛ نیا  رد  مالـسا  ی  هتـشارفارب مچرپ  مالـسا و  زا  یرادساپ  تلاسر  دنلئاق ؛ تلاسر  کی  ناشدوخ  یارب  دنا ، هدش هدیدبآ  ثداوح  یاھ  هروک رد  هک 

، تسا نیطسلف  رد  تسا ؛ هقطنم  یمالسا  یاھروشک  رد  ام  بالقنا  تلم و  یدربھار  قمع  نیا  دنا ؛ هتخود مشچ  مچرپ  نیا  هب  ایند  فلتخم  قطانم  رد  ناملـسم  درایلیم 

. تسا ناریا  تلم  یدربھار  قمع  اھ  نیا تسا ؛ هراق  هبش  رد  تسا و  هنایم  یایسآ  رد  تسا ، هنایمرواخ  رد  تساقیرفآ ، لامش  رد 

بالقنا  / ٠٣/٠٣/١٣٨۵ ربھر  اب  هر )  ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید 

ماما ندوب  هدنز  یهناشن  تسا ، هتفرگارف  ار  اھنآ  ماما  یدوجو  عاعـش  هک  یقافآ  یهمھ  مالـسا و  ناھج  رد  هیلعهللاهمحر  ینیمخ  ماما  یاھهشیدـنا  راکفا و  روضح  ناشیا 

هب یناریا  هیاپدـنلب  تاـماقم  رفـس  رد  نآ  زا  یـشخب  هـک  راوـگرزب  ماـما  یمالـسا و  بـالقنا  هـب  ناـھج  ناناملـسم  قـشع  هقـالع و  زاربا  دـندرک : دـیکات  دنتـسند و  هللاهـمحر 

. تسا هللاهمحر  ماما  یدوجو  عاعش  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یدربھار  قمع  یهدنھدناشن  دباییم ، یلجت  یمالسا  یاھروشک 

بالقنا  / ٠٣/٠٧/١٣٨۵ ربھر  اب  سلجم  ناگدنیامن  رادید 

تاـماقم یاھرفـس  رد  هراوـمھ  هک  یمالـسا  بـالقنا  زا  ار  ناملـسم  یاـھتلم  نوزفازور  لابقتـسا  مالـسا و  ناـھج  رد  یمالـسا  ماـظن  یدربـھار  قـمع  شرتـسگ  ناـشیا 

یهمان دـندرک : ناشنرطاخ  دـندناوخ و  ینونک  طیارـش  رد  ماظن  توق  طاقن  زا  رگید  یکی  ناونع  هب  تسا ، هتفای  زورب  یمالـسا  یاـھروشک  هب  یمالـسا  یروھمج  یهیاپدـنلب 

لابند هب  ار  ابقر  نارگید و  ندـش و  نادـیم  دراو  تارج و  راکتبا ، یناـھج ، لـئاسم  یهصرع  رد  اریز  دوب ، یبوخ  یلیخ  راـکتبا  زین  اـکیرمآ  روھمجسیئر  هب  مرتحم  روھمجسیئر 

. دنزیم ار  لوا  فرح  ندیشک ، دوخ 

بالقنا  / ١١/٢٩/١٣٨۵ ربھر  اب  هارمھ  تایھ  هیروس و  روھمجسیئر  رادید 

رگیدـکی کـیژتارتسا  قمع  ار  روشک  ود  هارمھ ، تاـیھ  و  هیروس - روھمجسیئر   - دـسا راـشب  یاـقآ  رادـید  رد  زورما  یمالـسا  بـالقنا  مظعم  ربھر  یاهنماـخ ، هللاتیآ  ترـضح 

دیاـب یمیمـص  طاـبترا  نیا  تسا و  هـقطنم  رد  اـھروشک  طـباور  نیرتزاـتمم  نـیرتهنیرید و  زا  هیروـس  ناریا و  یمالـسا  یروـھمج  یهلاـس  طباور ٢٨ دـندرک : دـیکات  دنتـسناد و 

. دوش تیوقت  شیپزاشیب 

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

ناریا تلم  اب  ناملـسم  یاھتلم  نیب  دننکیم  یعـس  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  بیرغ  بیجع و  تاغیلبت  ارچ  دنایمالـسا . یروھمج  ماظن  کیژتارتسا  قمع  ناملـسم  یاھتلم 

. دنوشیم بوسحم  یمالـسا  یروھمج  کیژتارتسا  قمع  یدربھار و  قمع  اھنآ  دننادیم  نوچ  هعیـش ؟ ینـس ، یهلئـسم  اب  تیموق ، یهلئـسم  اب  ارچ ؟ دـنزادنیب ؟ یئادـج 

هک دوشیم -  فلتخم  یاھروشک  رد  وا  زا  هک  یایرادفرط  تیامح و  نیا  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنھاوخیمن  تسوا . کیژتارتسا  قمع  هب  تلم  کی  هاگهیکت 

مارتحا لیلجت و  نویـسایس -  هن  مدرم -  داحآ  یرگید ، روشک  کی  یاسور  زا  یروشک  کی  رد  هک  دـینیبیمن  اـج  چـیھ  رد  امـش  دـشاب . رادروخرب  تسھ -  مھ  ریظنیب  هتبلا 

یمالـسا یروھمج  زا  یئاپ  در  هک  یئاجنآ  دیورب ، اج  رھ  ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا . یروھمج  زج  دـنروایب ؛ ناجیھ  اب  ار  ناشمان  دـننک ، دـنلب  ار  ناشـسکع  دـننک ؛

. دشاب رارقرب  طابترا  نیا  دـھاوخیمن  نمـشد  دـھاوخیمن ؛ ار  نیا  نمـشد  تسا . یروجنیا  ناشتاساسحا  زاربا  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  نآ و  هب  تبـسن  مدرم  تسھ ،

. تسا یلصا  یاھصخاش  نآ  وزج  نیا  دنادب . شدوخ  فئاظو  زا  یکی  ار  نیا  دیاب  یمالسا  یروھمج 

بالقنا  / ١٣٨٧/١٢/٢٢ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

هک یا  هنوگ  هب  تسا  هدرک  زارفارـس  زیزع و  ناناملـسم  لد  مشچ و  رد  ار  ناریا  تلم  نآ ، یناروـن  ماـکحا  یارجا  یارب  شـالت  زیزع و  مالـسا  زا  تیعبت  میرک ، نآرق  هب  یراداـفو 

هب دیابن  هدننک ، نییعت  تیعقاو  ابیز و  تقیقح  نیا  دـنا و  هدـش  لیدـبت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  مکحتـسم  هبقع  کیژتارتسا و  قمع  هب  ناھج  رـسارس  رد  یمالـسا  عماوج 

. دوش راد  هشدخ  یتلع ، چیھ 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تاساسحا ناجیھ  اب  مدرم ، لابقتـسا  اب  دـننک ، ترفاـسم  اـم  دـشرا  نیلوئـسم  زورما  هک  یروشک  رھ  تسا . ریظنیب  اـھروشک  نیب  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهبقع 

اج رھ  روـشک ، نیلوئـسم  تسا . هدوـب  روـج  نیمھ  بـالقنا  لـئاوا  زا  تسین ؛ مھ  زورما  صوـصخم  نیا  تسین . یرگید  روـشک  چـیھ  هب  تبـسن  نیا  دـنوشیم ؛ هجاوـم  مدرم 

ورهبور دنتـشادن ، ام  اب  یئایفارغج  یهقطنم  داژن و  نابز و  ظاـحل  زا  اـضعب  مھ  کرتشم  هجو  چـیھ  هک  یئاـھروشک  رد  مدرم  لابقتـسا  اـب  روھمج  یاـسور  دـندرک ، ترفاـسم 

« يمالسا يروھمج  يدربھار  قمع   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3333
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1383
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1385
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1474
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=4992
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=6001
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9893
http://farsi.khamenei.ir


. تسین رتمک  دشابن ، رتشیب  رگا  لبق  زا  زورما  یمالسا ، یروھمج  ماظن  یمدرم  یهبقع  دننکیم . تدارا  راھظا  دنوشیم ، عمج  مدرم  ینعی  دندش ؛

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ار یعاـمتجا  یملع و  نوگاـنوگ  طاـشن  روش و  یاـھهنیمز  نیمھ  دوش و  عقاو  یئوجـشناد  یاـھطیحم  رد  ثحب  دروـم  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  یتاـعوضوم  زورما  نم  رظن  هب 

)...( ؛ دروآ دوجوهب 

کی هجوتم  ناسنا  هقطنم ، لئاسم  هب  هاگن  رد  تسا . هقطنم  لئاسم  هب  هاگن  رد  ماظن  یدربھار  قمع  دریگب ، رارق  هعلاطم  ثحب و  دروم  دـناوتیم  زاب  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی 

ای ماکحتـسا  یهیاـم  هشیر و  لـثم  دـناوتیم  هک  تـسا  یثداوـح  کـی  یئاـھاج  کـی  تـسا . قطاـنم  نـیا  رد  یمالـسا  یروـھمج  یدربـھار  قـمع  نآ ، دوـشیم و  یعوـضوم 

روشک و زا  جراخ  یاھبالقنا  یهنیمز  رد  ماما  دیدرک  هظحالم  امـش  هکنیا  تسا . یدربھار  قمع  اھنیا  دـیایب ؛ باسح  هب  روشک  لخاد  یارب  همیخ ، یهدـنرادھگن  یاھنامـسیر 

دراد یگچاپتسد  اب  رابکتسا  هاگتسد  زورما  دش . مھ  لیکشت  هک  دوب ؛ یقمع  نینچ  کی  لیکشت  یارب  دندرکیم ، نایب  اھزور  نآ  رد  ار  یحیرص  تانایب  یبالقنا ، یاھهتـسھ 

. دیسر دھاوخن  هدیسرن و  مھ  یئاج  هب  هتبلا  دنکیم ؛ هزرابم  کیژتارتسا  قمع  نیا  اب 

. مالـسا یایند  فلتخم  طاقن  رد  هعیـش  یاھهعومجم  ندـیبوک  دـنکیم ؛ ینـس  هعیـش و  فالتخا  یهنیمز  رد  دراد  نمـشد  هک  تسا  یراـک  هیـضق ، نیمھ  رد  مھم  ثحب  کـی 

. دنکیم هابتشا  هتبلا  دبوکب ؛ ار  اھهاگیاپ  نیا  دھاوخیم  دنوشیم ، بوسحم  یمالسا  یروھمج  یارب  یعیبط  یاھهاگیاپ  عقاو  رد  هعیش  رـصانع  نوچ  هک  روصت  نیا  اب  نمـشد 

زا یلیخ  هک  دننکیم  یمالسا  یروھمج  زا  یاهناناج  عافد  نانچنآ  اھروشک  زا  یلیخ  رد  ینس  ناردارب  زا  یلیخ  تسین . اھهعیش  هب  رصحنم  یمالسا  یروھمج  یاھهاگیاپ 

رگا دننزیم ، فرح  بترم  یمالسا  یروھمج  هیلع  و  بآ -  رو  نآ  اھامـش ، لوق  هب  دناهتـسشن -  روشک  زا  جراخ  رد  هک  یبالقنادض  نیفلاخم  نیا  زا  یـضعب  دننکیمن . اھهعیش 

ماظن زا  عافد  رد  دناینـس -  ای  دـنایدیز ، یهعیـش  ای  الاح  دنتـسین -  مھ  یماـما  یهعیـش  هک  یئاھناملـسم  زا  یلیخ  هعیـش . دـیوگیم  تسیچ ، تبھذـم  دـنیوگب  اـھنآ  هب 

. تسا یھابتشا  راک  دننکیم ، دنراد  هک  یراک  دنرادن و  یتسرد  مھف  ام  نانمشد  یدربھار ، قمع  دروم  رد  نیاربانب  دنتسین . رتمک  هعیش  ناردارب  زا  یمالسا ،

ىربھر  / ١٣/١٣٩٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  اب  رادید  رد  تانایب 

لاح رد  ىدـیدج  عضو  دـنریگب . تسد  هب  ار  ناھج  تیریدـم  اھىبرغ  هک  تسین  رارمتـسا  لباق  رگید  ىناھج  ىلبق  مظن  هکنیا  رب  لیلد  تسا و  ناھج  عضو  هقطنم و  عضو  نیا 

. تسا هتفرگن  لکش  مھ  زونھ  هتبلا  هک  تسا  ىریگلکش 

لیلحت طـلغ  دوشن ، لـیلحت  هنوـگژاو  مینکیم ، هدـھاشم  زورما  هک  ىیاـھتیعقاو  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  بلطم  تسا : مھم  بلطم ، ود  اـم  رظنهب  مینک ؟ راـکهچ  دـیاب  اـجنیا  اـم 

، ىیاھتیصخش ىیاھتلود ، ىیاھروشک ، ىناسک ، زونھ  ایسآ ، ىهقطنم  رد  هکلب ]  ] ام روشک  رد  طقف  هن  دوشب ؛ هدیمھف  تسھ  هک  نانچمھ  دوشن ، هدیمھف  طلغ  دوشن ،

برغ میلـست  دیاب  میرادن ، رتشیب  هار  کی  برغ  لباقم  رد  ام  هک  دندقتعم  اھنیا  دـش ؛ نایب  هک  ار  ىتیعقاو  نیا  دـننکیمن  کرد  هک  دـنراد  دوجو  ىیاھنایرج  ىاىـسایس ، لاجر 

ناھج ىهرادا  ىارب  هک  ىتاعقوت  دننکیم و  زاربا  اھنآ  هک  ىمظن  لباقم  رد  ندش  میلـست  ىبرغ و  ىاھـشزرا  شریذـپ  ىنعی  تسا -  تبغر  عوط و  اب  ای  میلـست  نیا  الاح  دـش ؛

ناشن تعاطا  عوط و  اھنآ  ىـساسا  ىاھهتـساوخ  هب  تبـسن  درکن ، ىراکمھ  اھنآ  اب  تفرن ، اھنآ  فرط  دـشن ، میلـست  تبغر  عوط و  هب  ىروشک  کی  هچناـنچ  رگا  اـی  دـنراد - 

اب میلـست  ای  مارآ ، میلـست  ای  دش ، میلـست  ىتسیاب  راچان  ىماظن ؛ راشف  ىـسایس ، راشف  میرحت ، راشف  ىداصتقا ، راشف  الاح  راشف ؛ اب  دـش  دـھاوخ  هجاوم  اعبط  دادـن ،

؛ تسین روجنیا  هن ، دراد . دوجو  اھلیلحت  نیا  رانکوهشوگ  مھ  ام  روشک  رد  تسا ؛ ىکانرطخ  لیلحت  لیلحت  نیا  تسا ؛ طلغ  نیا  دراد . دوجو  لیلحت  نیا  لکـشم ! ادصورس و 

هدش لزلزتم  اھنیا  ىود  رھ  ىلمع -  ىتینما و  ىسایس و  ىماظن و  ىهیاپ  و  ىشزرا ، ىونعم و  ىقالخا و  ىاھهیاپ  دوب -  هیاپ  ود  نیا  رب  ىبرغ  تردق  میتفگ ، هک  روطنیمھ 

. مینک کرد  دیاب  ار  تیعقاو  نیا  ام  تسا .

مھ نیا  و  دـنک . ىنیرفآشقن  هکنیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  روشک  دـیدج ؛ مظن  ندروآ  دـیدپ  رد  شقن  ىافیا  ىارب  مینک  هدامآ  ار  نامدوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  ىمود  راـک 

روشک لخاد  رد  ام  هک  ىیاھىیاناوت  اھتیفرظ و  ىهمھ  زا  ىهدافتسا  رب  تسا  فقوتم  روشک  تیوقت  مینک . ىوق  دیاب  ار  روشک  روشک ؛ ندرک  ىوق  اب  رگم  دش  دھاوخن  نکمم 

؛ میراد ىمھم  ىاھتیفرظ  مھ  روشک  نوریب  رد  ام  میراد ؛ لخاد  رد  ام  هک  تسین  ىیاھزیچ  نآ  طقف  ام ، ىاھىیاناوت  ام و  ىاھتیفرظ  هک  مینکب  هجوت  میراد . روشک  نوریب  رد  و 

روشک ىدربھار  قمع  اھنیا  هعیش ؛ بھذم  رطاخهب  ىضعب  نابز ، رطاخهب  ىضعب  مالـسا ، رطاخهب  ىـضعب  روشک ؛ رد  هقطنم ، رد  میراد ؛ ىدربھار  قمع  میراد ، ىنارادفرط 

رد میراد ، ىدربھار  قمع  نیتال  ىاکیرمآ  رد  ام  تسین ، هقطنم  رد  مھ  طقف  مینک . هدافتـسا  دـیاب  اـھىیاناوت  نیا  ىهمھ  زا  دنتـسھ ؛ اـم  ىاـھىیاناوت  وزج  اـھنیا  دنتـسھ ؛

. درک دھاوخ  ىوق  ار  روشک  اھنیا  مینک ، هدافتسا  ىتسیاب  اھنیا  زا  میراد ؛ هدافتسا  تاناکما  میراد ، ىدربھار  قمع  ایسآ  زا  ىمھم  ىاھتمسق 

ناتسرامیب  / ٢۴/١٣٩٣/٠۶ زا  ندش  صخرم  ماگنھ  هبحاصم 

تبسن ىردقهب  مدرگیمرب ... لزنم  هب  مراد  لماک  تمالس  اب  رھاظلاىلع  نالا  نم  تفرگ ؛ ماجنا  ىھجو  نیرتھب  هب  نآ  ىاھهلابند  تامدقم و  ىحارج و  لمع  ىهرود  هللادمحب 

زا نامروشک ، مدرم  رب  ىهوالع  تفرگ . ماجنا  تدـم  نیا  رد  نم  هب  هک  ىفطل  همھنیا  لـباقم  رد  مباـیىم  هدنمرـش  ار  مدوخ  اـعقاو  نم  هک  هتفرگ  ماـجنا  تبحم  راـھظا  نم  هب 

میرادن غارس  ام  ار  ىماظن  چیھ  ار و  ىروشک  چیھ  تسا و  وا  ىـصاصتخا  هک  دراد  ىاىدربھار  قمع  کی  ناریا  تلم  هک  ماهدرک  دیکات  هشیمھ  نم  هک  رگید -  ىاھتلم  ىوس 

رد مھ  میراد -  ار  نیا  ام  ىلو ] دـنکب [ ، لصو  مھهب  ار  اھنآ  ىنامیا ، ىداقتعا و  دـنویپ  ىفطاع و  دـنویپ  تبحم و  فطل و  ىاھهشیر  همھنیا  شدوخ  ىاھزرم  زا  جراـخ  رد  هک 

. میاهدرک هدھاشم  ار  نیا  زور  دنچ  نیا 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ هدش انب  ریذپهطلس  رگهطلـس و  یهطبار  یهیاپ  رب  هک  یماظن  ینعی  هطلـس ، ماظن  تسا . رابکتـسا  هطلـس و  ماظن  اب  هزرابم  ماهدرک ، تشاددای  نم  هک  ییاھنامرآ  زا  یکی 

، دنرگهطلس یاهدع  کی  تسا ؛] نیا   ] هداتفا ایند  رد  زورما  هک  یقافتا  نآ  ریذپهطلس ؛ رگهطلـس و  هب  دنوشیم  میـسقت  ایند ، یرـشب  یاھهعومجم  ای  ایند  یاھروشک  ینعی 

؛ هتفریذـپن ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  ماظن  نیا ، هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  اب  یاوعد  دـینادب . ار  نیا  تسا ؛ نیمھ  رـس  مھ  ناریا  اـب  یاوعد  دنریذپهطلـس . هدـع  کـی 

، یتعنص تفرشیپ  یملع ، تفرشیپ   - درک ادیپ  تفرـشیپ  دش و  قفوم  ناریا  رگا  هداتـسیا . فرح  نیا  یاپ  هدروآ و  نوریب  مھ  یریذپهطلـس  زا  ار  شدوخ  تسین ، هک  رگهطلس 

تفرشیپ داتسیا و  دوخ  یاپ  یور  دوبن و  ریذپهطلس  ناوتیم  هک  اھتلم  هب  دوشیم  هداد  ناشن  یناھج - یاهقطنم و  ذوفن  شرتسگ  یعامتجا ، تفرشیپ  یداصتقا ، تفرـشیپ 

. تسا هناھب  اھفرح  یهیقب  تسا ، نیا  رس  اھاوعد  یهمھ  دتفیب ؛ قافتا  نیا  دنھاوخیمن  درک .

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اھزیچ زا  یکی  یونعم . روضح  هکلب  یکیزیف ، روضح  ینامـسج و  یداـم و  روضح  هن  تسا ؛ هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  روآتفگـش  روضح  روشک ، یاـھتیعقاو  زا  یکی 

نیمھ زا  یـضعب  اب  هقطنم و  نیا  یاھیتلود  رـصانع  اب  هک  ییاھتسـشن  رد  ناـشهدرپ - تشپ  تارکاذـم  ناـشناھنپ ، تارکاذـم  رد   - ناشتارکاذـم رد  اـھییاکیرمآ  هک  نیا ] ]

راشف لامعا  هک  دـنراد  عقوت  اکیرمآ  زا  دـننکیم و  تیاکـش  ناریا  زا  اھنآ  ( ١٩ ،) دننکیم لددرد  مھ  اب  عقاو  رد  دـننزیم و  پگ  دـننزیم ، فرح  دننیـشنیم  هک  دـنراد  برع  نیعجترم 

هدرتسگ ناریا  ذوفن  هک  تسا  نیا  زا  اھهوکـش  اھیتحاران و  اھهلگ و  نیا  یهمھ  تسا ! نیا  ناشونـشبوگب  یهصالخ  ( ٢٠ !) مناوتیمن منک ، راک  هچ  بخ  دیوگیم  مھ  وا  دـنک ،

، ار دجـسم  ار ، ناتـسرامیب  دنرادن ؛ اھنآ  هب  یـسرتسد  یلیخ  هک  ار  نمی  یماظن  زکارم  هن  دننکیم ؛ نارابمب  ار  نمی  دنراد  اھیدوعـس  هک  تسا  زور  دـص  زا  شیب  نالا  هدـش .

. دیشک لوط  زور   ٣٣ نانبل ، رد  هزور  گنج ٣٣  تسین ! یخوش  زور  دـص  زور ؛ دـص  دنـشکیم ؛ ار  گرزب  کچوک و  درم و  نز و  هورگ  هورگ  و  ار ، یمومع  نادـیم  ار ، رازاب  ار ، هناـخ 

. دنبوکیم دنراد  تسا  زور  دص  اھنیا  دیشک . لوط  زور  دنچوهاجنپ  هک  دوب  هزغ  اب  لاسراپ  گنج  هتخادنا ، هار  یتسینویھص  میژر  هک  لاس  دنچ  نیا  رد  هقطنم  گنج  نیرتدنلب 

نیرتزیمآگـنن وزج  هک  درک  رـشتنم  تینما  یاروش  لـلم ، ناـمزاس  هماـنعطق  کـی  هدرکناو ! بل  زا  بل  ارگیدازآ ، هاوخیدازآ و  ینعی  لاربیل ، برغ  میوگب : زتـنارپ  رد  اـجنیا  ـالاح 

« يمالسا يروھمج  يدربھار  قمع   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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! نیا ینعی  مسیلاربیل  دنالاربیل ؛ اھنیا  درک ! موکحم  ار  هدـنوشنارابمب  دـنک ، موکحم  ار  هدـننکنارابمب  هکنیا  یاجهب  دوشیمن . شومارف  هک  تسا  للم  نامزاس  یاھهمانعطق 

یتموکح و یهویـش  نیا  زا  تیامح  رد  دـننکیم  پاچ  ار  ناشیاھسکع  دنـسیونیم و  هلاقم  دـننکیم و  کاچ  هنیـس  ناـمدوخ ، یلخاد  حولهداـس  یاـھمدآ  یاهدـع  کـی  ـالاح 

. ملظ رد  تکرش  هکلب  ملظ و  لباقم  رد  یتوافتیب  تنایخ و  بیرف و  غورد و  رب  ینبم  اھنیا ، دننام  یرادهعماج و  یرادمامز و  یهویش 

مرتـحم روھمج  سیئر  هب  مھ  ناـممرتحم ، روـھمج  یاـسور  نیا  هب  نم  یمالـسا . یروـھمج  یهدرتـسگ  ذوـفن  تسا : نیا  اـھتیعقاو  زا  یکی  تسا ؛ یتـیعقاو  کـی  نیا  بخ ،

دیایب دـننک و  باختنا  مدرم  هک  یروھمج  سیئر  رھ  زا  اھنآ و  یهمھ  زا  و  منکیم ، کمک  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  مراذـگیم ، مارتحا  مھ  اـھنآ  یهمھ  هب  هک   - اـھیلبق هب  مھ  یلعف ،

دیھاوخب اھامـش  دوشب و  هداد  هزاجا  دنـشاب و  دازآ  رگا  هقطنم  نآ  مدرم  دـیورب ، یمالـسا  روشک  رھ  هب  زورما  امـش  ماهتفگ : ماهتفگ ؛ هشیمھ  منکیم - ینابیتشپ  راـک ، رس 

. نیا ینعی  ذوفن  رگید ؛ نیا  ینعی  ذوفن  دننکیمن . یلابقتسا  نینچ  ناشدوخ  روشک  نارس  زا  هک  درک  دنھاوخ  یلابقتسا  امش  زا  ناشنیب ، دیورب 

هب میدرک  یـشکرکشل  نمی ؟ میدرب  هحلـسا  میدرک ؟ راک  هچ  نمی  رد  ام  بخ  دیراد . ذوفن  نمی  رد  امـش  دنیوگیم  نوچ  دنبوکیم ؛ ار  نمی  دنراد  تسا  زور  دص  ذوفن ، نیا  جـل  زا 

(٢١ !) هللاراصنا کچ  مد  دنھدیم  دنروآیم  دنناشوپیم ، ناشھب  ار  یدوعس  یشترا  سابل  دنھدیم ، ناشھب  یتفن  رالد  دننکیم ، باختنا  رودزم  رگید  یاھروشک  زا  اھنآ  نمی ؟

[. میراد نمی   ] رد یتلاخد  هچ  ام  دننکیم ، تلاخد  دنراد  اھنآ 

دندربیم نھدهبنھد  روطنیمھ  ار  شفرح  دزیم ، فرح  تسـشنیم  اجنیا  اـم  راوگرزب  ماـما  دـینک  ضرف  درک ؟] یراـک  ار  نیا   ] دوشیم رگم  تسا . یدادادـخ  ذوفن  ذوفن ، بخ ،

ینعی ذوفن  هللاحور . تشاذـگیم  ار  شاهچب  مسا  ییایـسآ ، ای  ییاقیرفآ  تسدرود  روشک  نالف  نکاس  مدآ  هک  درکیم  ذوفن  نانچنآ  ایـسآ ؛ یاصقا  رد  ای  اـقیرفآ  یاـصقا  رد  ـالثم 

، تسشن اھلد  رب  دمآرب  لد  زا  دوب ، یتسرد  فرح  فرح  یتقو  درک ، ادیپ  ذوفن  فرح  یتقو  بخ ، دشاب . هدش  هتـشاذگ  هیام  انعم  نیا  یارب  ذغاک  هحفـص  کی  هکنیا  نودب  نیا ؛

، بخ ریمب ! تینابصع  زا  تفگ - هک  دندرک  لقن  ناشیا  لوق  زا  هک   - یتشھب دیھش  موحرم  لوق  هب  یناوتیمن ، وت  بخ ، ( ٢٢ (؛ مکظیغب اوتوم  لق  درک ؛ دوشیمن  یراک  نآ  اب  بخ 

. دینکن هاگن  یفنم  هاگن  اب  شاهمھ  ینعی  دیشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  یاھتیعقاو  زا  یکی  نیا  تسا . اھتیعقاو  زا  یکی  نیا  مینک ؛ راک  هچ 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  اھنیا  عقاو  رد  هک  دـننکیم ؛ رارکت  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدـع  دـنیوگیم ، ام  نانمـشد  ام ، نیفلاـخم  ار  هرازگ  ود  دونـشیم ، داـیز  ناـسنا  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی  ـالاح 

نیا دیتسھ . یراذگرثا  ذوفناب و  روشک  امش  دیتسھ ؛ یدنمتردق  روشک  امش  هک  دننکیم  رارکت  ررکم  تسا و  نیا  هرازگ  کی  دوشیمن . هجوت  اھنآ  ضقانت  هب  اھتنم  دنـضقانتم ،

، دنلئاسم هب  رظان  جراخ  زا  هک  ییاھنآ  اما  دننک  لوبق  دنتسین  رضاح  مھ  ار  نیمھ  لخاد - رد  نیبهتوک  فیعض و  یاھمدآ   - یاهدع کی  الاح  میونـشیم . ام  ایند  رد  زورما  دایز  ار 

یاراد تسا ؛ هقطنم  ثداوح  یور  رب  راذگرثا  هقطنم و  رد  دنمتردق  روشک  کی  زورما  یمالسا ، یروھمج  هک  دننکیم  فارتعا  ام - نانمشد  هچ  ام ، ناتسود  هچ   - ررکم رد  ررکم 

مھ اب  اھنیا  بخ ، دینکن . لابند  ردقنیا  ار  یبالقنا  یهیحور  بالقنا و  یهلئسم  بالقنا و  یهملک  نیا  امش  اقآ  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  مود  یهرازگ  هرازگ . کی  نیا  تسا . ذوفن 

هکنیا تشادـن . دوجو  ذوفن  نیا  دوبن ، یبالقنا  درکلمع  رگا  دوبن ، یبالقنا  یهیحور  رگا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا ؛ بـالقنا  رطاـخهب  ذوفن ، نیا  رادـتقا ، نیا  الـصا  تسا . ضقاـنتم 

میناوتب ام  ات  دیتفیب  تردق  نیا  زا  ات  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  مینکب ، یگدنز  مھ  اب  میناوتب  هک  رانک  دیراذگب  ار  بالقنا  دیدنمتردق ، امش  دیذوفناب ، امش 

یک اـت  دیـشاب ، یبـالقنا  دـیھاوخیم  یک  اـت  فرح . نیا  یعقاو  موھفم  اـنعم و  هب  دوشیمن  هجوت  دـنیوگیم و  یمالـسا  یروھمج  زا  یدارفا  هب  احیرـص  ار  نیا  میعلبب . ار  اـمش 

هک یایراذگریثات  نیا  دیراد ، هک  یتردق  نیا  دیراد ، نالا  هک  یذوفن  نیا  هک  تسا  نیا  فرح ]  ] نیا یانعم  یناھج ؛ یهعماج  وزج  دییایب  دـینزب ، بالقنا  زا  مد  بترم  دـیھاوخیم 

وزج دنیوگیم  میعلبب . ار  امـش  میناوتب  ام  ات  دیوشب ، فیعـض  ینعی  دیھدب ؛ تسد  زا  دیراذگب و  رانک  دیراد  اھتلم  نایم  رد  امـش  هک  ار  یایدربھار  قمع  نیا  دیراد ، هقطنم  رد 

نیا فرح  نیا  یانعم  دـیوشب ؛ لح  ام  یاھهشقن  رد  دـییایب  ینعی  دـنملاظ ؛ یوگروز  ربکتـسم  تردـق  دـنچ  یناھج ، یهعماج  زا  ناشدارم  بخ ، دـیوشب ؛ یناـھج  یهعماـج 

. منک فقوتم  ار  فرح  هنیمز  نیا  رد  الاح  هک  تسھ  فرح  یلیخ  بالقنا ، نیا  زا  یرادساپ  یهراب ] ] رد تسا ؛ یداعبا  نینچ  کی  یاراد  بالقنا  نیاربانب  تسا .

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نیا یولج  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـندرک  جرخ  یتفن  رالد  ردـقنیا  دـندرک ، جرخ  لوپ  همھنیا  هکنیا  اب  تسا ؛ هدـش  زاب  یمالـسا ، عماوج  رد  بـالقنا  نیا  فلتخم  داـعبا  هللادـمحب 

شیپ مکحتـسم  یوق و  رکفت  نیا  میراد - دایز  یھاتوک  نییبت ، غیلبت و  رد  ام   - میـشاب هدرک  یباسحوتسرد  راک  کی  مھ  ام  الاح  هکنیا  نودب  هناتخبـشوخ  دنریگب ، ار  تکرح 

، دـنراد تسود  ار  یمالـسا  یروھمج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ناملـسم ، یاھتلم  اھتلم ، دراد : یناوارف  دـھاوش  تسھ و  نیا  هللادـمحب  مالـسا  یاـیند  راـطقا  رد  زورما  هتفر .

اھنآ دوشب ، هتـشاذگ  زاب  مدرم  یولج  هک  تسا  هدـش  انب  دـندرک و  یترفاسم  اجرھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  ام  روھمج  یاـسور  دـنراد ، تسود  ار  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم 

، دـنریگب ار  مدرم  یولج  هک  ییاجنآ  هتبلا  رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  رد  و  دوب ، روجنیا  نادوس  رد  دوب ، روجنیا  ناـنبل  رد  دوب ، روجنیا  ناتـسکاپ  رد  دـنتخادنا ؛ هار  هب  تماـیق 

، تسا مالـسا  تکرب  هب  نیا  دننکیم ] ، ] دننکب تاساسحا  زاربا  هدیقع و  زاربا  دـنناوتیم  هک  دـننادب  ناملـسم  یاھروشک  نآ  مدرم  هک  ییاجنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم  بخ ،

، دـننزب طـخ  نآ  زا  ار  داـھج  هک  یمالـسا  ( ١١ «،) ضعبب رفکی  ضعبب و  نموـی   » مالـسا رالوکـس ، مالـسا  یـصخش ، لـمع  طـقف  مالـسا  تسا . نآرق  هب  کـسمت  تکرب  هب  نـیا 

تایآ رد   - میرک نآرق  رد  ناسنا  هک  تسا  ینامھ  بالقنا ، مالـسا  تسین . بالقنا  مالـسا  دـنرادرب ، نآ  زا  ار  هللالـیبسیف  تداھـش  دـنرادرب ، دـننزب و  طـخ  نآ  زا  ار  رکنمزایھن 

ام مالسا  نیا  تسا . ماما  بوتکم  قوطنم و  یاھراگدای  نیا  تسا ، ماما  یهمانتیـصو  نیا  دوشیم ؛] هدھاشم   ] مھ ام  دوخ  نابز  هب  دنکیم ؛ هدھاشم  ینآرق - یھلا  ددعتم 

ایند رد  تسناوـت  نیا  هک  یمالـسا  یاـنعم  اـب  هکلب ] ، ] ریخن ضحم ؛ یـسامح  تکرح  کـی  طـقف  هن  یمالـسا . یهیاـمنورد  هیاـمنورد ؛ نیا  اـب  یبـالقنا  زا  یرادـساپ  تـسا ؛

[. دراذگب ریثات   ] هناتخبشوخ

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

یروـھمج یاـھهبقع  وزج  هک  ار  ییاـھهعومجم  هک  دوـب ؛ رگید  یاـھروشک  زا  یخرب  رد  یمالـسا  یروـھمج  یاـھهبقع  ندز  دـنداد ، ماـجنا  هک  یمرن  گـنج  دراوـم ]  ] زا یکی 

هبرض اھنآ  هب  هرخالاب  ای  دندرک  رامورات  ای  دندز ؛ اھروشک  زا  یلیخ  رد  دندرک و  رامورات  دندشیم ، بوسحم  یمالـسا  یروھمج  یدربھار  قمع  دندشیم و  بوسحم  یمالـسا 

. دربن ییاج  هب  هار  مادکچیھ  اھنیا  تسناوتن ؛ درکن و  یرثا  مھ  نیا  دندز ؛

بالقنا  / ١٢/١٩/١٣٩۵ ربھر  اب  یربھر  ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید 

دنتـسناد و ریخا  یهھد  راھچ  یاھتفرـشیپ  نیرتمھم  زا  ار  ایـسآ  برغ  رد  صوصخهب  ایند و  رد  یمالـسا  یروھمج  عیـسو  قیمع و  یدربھار  قمع  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

ار اھنآ  نارگلیلحت  هدرک و  ینابصع  ار  اھییاکیرمآ  تیعقاو ، نیا  تسام و  مکحتسم  یهبقع  یمالسا ، ماظن  زا  اھتلم  یرادفرط  ناریا و  نوزفازور  ذوفن  دندرک : ناشنرطاخ 

. تسا هتخادنا  ناریا  نوزفازور  ذوفن  اب  هلباقم  یارب  یاهراچ  رکف  هب 

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

، دراد قرف  تمواقم  نامزاس  نالف  اب  تمواقم  تلود  تسا . مھم  یلیخ  تمواقم  تلود  میا . « تمواقم تلود   » زورما ام  نم ! زیزع  ناناوج  نم ، زیزع  نادنزرف  نم ، زیزع  ناردارب 

لھا تسا ، یبلطهدایز  لھا  هک  یناھج  رابکتـسا  دننمـشد ؛ مھ  اھنآ  اب  هتبلا ] . ] دراد قرف  تمواقم  تیـصخش  نالف  اـب  دراد ، قرف  روشک  نـالف  رد  تمواـقم  ناـیرج  نـالف  اـب 

فلاخم مھ  تمواقم  یاھنامزاس  اب  اذـل ] ، ] تسا فلاخم  تمواقم  رـصنع  رھ  اب  تسا ، ملاع  یاـھتلم  یونعم  یداـم و  یاـھتورث  یهمھ  هب  یزادـناتسد  لـھا  تسا ، زواـجت 

تلود تسا ؛ تمواقم  تلود  یمالـسا  یروھمج  اجک ! دوشب ، لیکـشت  تمواقم  ساسا  رب  هک  تمواقم  تلود  اجک و  اھنیا  اما  تسا ، فلاخم  مھ  مواقم  یاھناسنا  اب  تسا ،

و تسا ، مھم  رایسب  نیا  دراد ؛ روشک  نوریب  روشک و  نورد  رد  عیسو  ذوفن  یهقطنم  دراد ، یللملانیب  تاکرح  دراد ، حلسم  یورین  دراد ، داصتقا  دراد ، تسایس  هک  تمواقم 

- نابلطتردـق نارکون  یوس  زا  هچ  نابلطتردـق ، یوس  زا  هچ   - ایند یاجهمھ  زا  اھینمـشد  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسین . هسیاقم  لـباق  یرگید  تمواـقم  رـصنع  چـیھ  اـب 

« يمالسا يروھمج  يدربھار  قمع   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا یمالسا  یروھمج  هجوتم 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هچنآ تسا . یمالسا  یروھمج  رادتقا  نیا  هتفرگ . ارف  ار  هقطنم  امش  تردق  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  اب  رابکتـسا  یاوعد  زورما  ام ! دادعتـسااب  دنمـشوھ و  یاھناوج  نم ، نازیزع 

هقطنم و رد  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  یهعـسوت  اب  دـننکیم . هزرابم  نآ  اب  تسا و  محازم  لماع  کی  ام  نانمـشد  رظن  زا  تسا ، یلم  رادـتقا  رـصنع  ام  رظن  زا 

هچنآرھ اب  دننکیم ؛ تفلاخم  روشک  یماظن  تردق  روشک و  یعافد  تردـق  اب  تسا ؛ روشک  یدربھار  قمع  نوچ  تسا ، رادـتقا  لماع  نوچ  دـننکیم ، تفلاخم  هقطنم  زا  رتارف 

. دننکیم تفلاخم  ام  نانمشد  دشاب ، یلم  رادتقا  رصنع  تردق و  یهلیسو 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، دوب شنابیتشپ  اپورا  دوب ، شنابیتشپ  اکیرمآ  هکیلاحرد  دزادنیب ؛ رود  دـنک و  علق  روشک ، نیا  رد  دوب  ییاپرید  یهثیبخ  یهرجـش  هک  ار  یھاشداپ  ماظن  تسناوت  ناریا  تلم 

دوجو هب  اھـشزرا  ساسا  رب  ار  یتموکح  کی  تسناوت  دنزیم ، جوم  نآ  رد  یتالابمیب  یداقتعایب و  داحلا و  رفک و  هک  ییایند  رد  دندوب . شنابیتشپ  هقطنم  نیعجترم  نیمھ 

زورهبزور دنک و  ظفح  دنک و  یرادـھگن  دـنک و  ینابھگن  روشک  نیا  رد  شداعبا  یهمھ  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نیا  تسناوت  دـنک ؛ ظفح  ار  تموکح  نیا  تسناوت  دروایب ؛

یماظن یاھییاناوت  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  تسا ، ملع  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  دروایب . دوجو  هب  ماـظن  نیا  یارب  ار  رادـتقا  تردـق و  رـصانع  لـماوع و  تسناوت  دـھدب ؛ هعـسوت 

؟ دناوتیمن دییوگیم  امش  روطچ  شدوخ ، یارب  دروایب  دوجو  هب  تسناوت  ار  اھنیا  تسا ؛ رگید  یاھتلم  یاھهشیدنا  راکفا و  رد  ذوفن  ییاناوت  رادتقا  رصانع  زا  یکی  تسا ،

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یورین تردـق ، یاھهفلوم  زا  یکی  رود . زا  عافد  تسا ؛ یعافد  یورین  تردـق ، یاـھهفلوم  زا  یکی  هک  دیـشک  دـھاوخن  تسد  اـعطق  تردـق  یاـھهفلوم  زا  یمالـسا  یروھمج 

یدربـھار قمع  یمالـسا ، یروـھمج  زا  هقطنم  یاـھتلم  یرادفرط  هقطنم و  یاـھروشک  رد  روـضح  تسا . اـم  یدربـھار  قـمع  تردـق ، یاـھهفلوم  زا  یکی  تسا ؛ یعاـفد 

عامتجا مدرم و  داحتا  نیا  مدرم ؛ یعامتجا  یهیامرس  ای  دنکیمن . رظنفرص  یلقاع  تلود  چیھ  دنک ؛ رظنفرص  دناوتیمن  نیا  زا  یمالسا  یروھمج  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج 

ماوق یهیام  یدنبناوختسا و  ساسا و  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  ندوب ؛ ناملسم  ندوب و  یمالسا  هب  راختفا  راعش و  اب  یمالـسا  یروھمج  تکرح  مالـسا ؛ مچرپ  ریز  مدرم 

. تشاد دھاوخنرب  تسد  یسک  اھنیا  زا  هک  دننادب  همھ  تسا ؛ یمالسا  یروھمج 

١٣٩٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ماکحتـسا رد  وا ، یزوریپ  دـش . زوریپ  مھ  راوگرزب  ماـما  نینموملاریما ، لـثم  یزوریپ . نآ  تیمولظم ، نآ  رادـتقا ، نآ  تسا ؛ یدـعب  یهطقن  نآ  مھ  راوگرزب  ماـما  ییاـھن  یزوریپ 

ادیپ ققحت  ماما  تلحر  زا  دعب  ماما ، یاھوزرآ  زا  یرایسب  دھدیم ؛ ناشن  ار  شدوخ  یمالسا  ماظن  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  رد  یمالسا و  ماظن  یاقب  رد  یمالـسا ، ماظن 

رد یمالـسا  یروـھمج  روـشک و  ذوـفن  یهحفـص  یهعـسوت  روـشک ، یـسایس  تفرـشیپ  روـشک ، یرواـنف  یملع و  تفرـشیپ  روـشک ، یئاـفکدوخ  روـشک ، یرواـبدوخ  درک ؛

ادیپ ققحت  اھوزرآ  نیا  زا  یرایـسب  دوب . ماما  شور  ماما و  هار  ماما و  نامتفگ  یزوریپ  نیا  داتفا و  قافتا  هک  دوب  ییاھزیچ  اھنیا  اقیرفآ ؛ لامـش  ایـسآ و  برغ  عیـسو  یهقطنم 

نیمھ تفای و  دھاوخ  یرتشیب  تمظع  التعا و  زورهبزور  ام  راوگرزب  ماما  یمالـسا  یروھمج  درک و  دھاوخ  ادـیپ  ققحت  هللانذاب  ماما  یاھوزرآ  زا  رگید  یرایـسب  تسا و  هدرک 

. تسا هدرک  یبصع  هچاپتسد و  ار  نانمشد  هک  تسا 

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

یاھهدوت نیب  رد  میراد  ار  رادفرط  نیرتشیب  و  شزرایب ، نادـنمتردق  نیب  رد  ربکتـسم و  یاـھتلود  نیب  رد  میراد  ار  نمـشد  نیرتشیب  هک  میتسھ  یروشک  اـیند  رد  نـالا  اـم 

رد  - تسا دـنموربآ  اھروشک  نیا  زا  یلیخ  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یرادـقم  نآ  اھروشک ؛ زا  یرایـسب  رد  اما  اھروشک  یهمھ  رد  میوگیمن  اھروشک ، زا  یرایـسب  رد  مدرم 

دینک ضرف  هب  تبـسن  تیبوذجم  شیارگ و  هک  تسا  نکمم  تسین . دـنموربآ  رادـقم  نیا  هناگیب ، یاھروشک  زا  یرگید  روشک  چـیھ  هیاسمھ - زا  رتارف  هیاسمھ و  یاھروشک 

نانمشد هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  دراد ؛ ار  هاگیاپ  نیا  دراد ، ار  هاگیاج  نیا  یمالسا  یروھمج  ادبا . تدارا  هقالع و  اما  دشاب ، هتشاد  دوجو  یملع  یهتفرشیپ  روشک  نالف 

. دنربیمن شیپ  زا  یراک  دروخ و  دنھاوخ  تسکش  یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  لباقم  رد  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نانمشد  نیا  یهمھ  دراد و  یممصم  ثیبخ و 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

یمالـسا ماظن  رادـتقا  رـصانع  اـب  اـھنآ  قیمع  تموصخ  زا  یـشان  ار  هقطنم » رد  ناریا  روضح  زین  ـالاب و  یزاـسینغ  تردـق  یاهتـسھ و  ناوت   » اـب اـکیرمآ  تفلاـخم  ناـشیا 

. دنفلاخم نآ  اب  نانمشد  تلع  نیمھ  هب  دوشیم ، بوسحم  روشک  یدربھار  یهبقع  تسا و  ناریا  تینما  تردق و  رصانع  وزج  یاهقطنم  روضح  دندوزفا : دندرمشرب و 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

الا مھراد  رقع  یف  طق  موق  یزغ  ام  نامدوخ : یهقطنم  هب  مینکن  تعانق  دیھدن . تسد  زا  ار  یزرمارف  هاگن  نیا  دـیھدن ؛ تسد  زا  ار  تمواقم  یایفارغج  عیـسو  هاگن  نیا  اثلاث 

یراویدراھچ کی  هک  دشابن  یروج  نیا  دندش . تلذ  راچد  دوشب  هلمح  اھنآ  هب  ات  دنتسشن  هناخ  رد  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم زا  ثیدح  نیا  ( ١ (؛ اولذ

یھاگ یدربھار  قمع  دادـتما  نیا  یزرمارف ، عیـسو  هاگن  نیا  دراد . دوجو  یدـیدھت  هچ  تسا ، یـسک  هچ  راوید  نیا  تشپ  هک  دـشابن  نیا  هب  ناـمراک  رگید  مینک و  باـختنا  ار 

هجوت مھ  اھیـضعب  الاح  دنرادن . نیا  هب  هجوت  اھیلیخ  دنتـسین ، نیا  هب  هجوتم  اھیلیخ  هک  دریگب  رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  رتمزال  مھ  روشک  تابجاو  نیرتبجاو  زا  تاقوا 

ییایفارغج عیـسو  یهقطنم  نیا  هب  هاگن  نیا  تسا . نیا  تیعقاو  دنرادن ؛ هجوت  مھ  اھیلیخ  اما  نانبل -» هن  هزغ ، هن  [ » دنیوگیم الثم   -] دـننزیم فرح  نمـشد  عفن  هب  دـنراد و 

. دوشب فیعضت  هاپس  لخاد  رد  دیراذگن  تسا ، هاپس  یاھتیلوئسم  وزج  فیاظو و  وزج  هک 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

؛ اولذ الا  مھراد  رقع  یف  طق  موق  یزغ  ام  نامدوخ : یهقطنم  هب  مینکن  تعانق  دیھدن . تسد  زا  ار  یزرمارف  هاگن  نیا  دیھدن ؛ تسد  زا  ار  تمواقم  یایفارغج  عیـسو  هاگن  نیا 

ار یراویدراھچ  کی  هک  دـشابن  یروج  نیا  دـندش . تلذ  راچد  دوشب  هلمح  اھنآ  هب  ات  دنتـسشن  هناخ  رد  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) موصعم زا  ثیدـح  نیا  ( ۶)

تاقوا یھاگ  یدربھار  قمع  دادتما  نیا  یزرمارف ، عیسو  هاگن  نیا  دراد . دوجو  یدیدھت  هچ  تسا ، یسک  هچ  راوید  نیا  تشپ  هک  دشابن  نیا  هب  نامراک  رگید  مینک و  باختنا 

دنراد و هجوت  مھ  اھیضعب  الاح  دنرادن . نیا  هب  هجوت  اھیلیخ  دنتسین ، نیا  هب  هجوتم  اھیلیخ  هک  دریگب  رارق  هجوت  دروم  هک  تسا  رتمزال  مھ  روشک  تابجاو  نیرتبجاو  زا 

وزج هک  ییایفارغج  عیـسو  یهقطنم  نیا  هب  هاگن  نیا  تسا . نیا  تیعقاو  دنرادن ؛ هجوت  مھ  اھیلیخ  اما  نانبل -» هن  هزغ ، هن  [ » دنیوگیم الثم   -] دـننزیم فرح  نمـشد  عفن  هب 

. دوشب فیعضت  هاپس  لخاد  رد  دیراذگن  تسا ، هاپس  یاھتیلوئسم  وزج  فیاظو و 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، داد ناشن  ار  ناریا  تلم  تمظع  نیا  دننک ؛ عییشت  ینامیلس ) مساق  جاح   ) یدیھش کی  زا  فلتخم  یاھرھـش  رد  ناسنا  نویلیم  اھهد  هک  دتفایم ؛ رتمک  یقافتا  روج  نیا 

اھتلم داد ؛ رارق  ناریا  رانک  رد  یدردمھ  ظاحل  زا  ار  اھتلم  زا  یرایسب  دوب . یھلا  تاکرب  زا  یکی  هک  فرط  نیا  مھ  نیا  داد ؛ ناشن  ار  ناریا  تلم  تریـصب  ار ، ناریا  تلم  ینادردق 

« يمالسا يروھمج  يدربھار  قمع   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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رامآ رامآ ، نیا  هک  دندرکیم  قیدصت  همھ  مدروآیم  ار  روشک  نآ  مسا  رگا  نوچ ] ، ] مروایب مسا  مھاوخیمن  یلیلد  هب  هک   - هناگیب یاھروشک  زا  یکی  رد  دندرک . یدردـمھ  ام  اب 

یاـھروشک رد  یتـح  ییاـپورا ، یاـھروشک  یـضعب  رد  دـندرک ؛]  ] یدردـمھ روج  نیا  اـھروشک  سلجم ! رازھ  هدـش ؛ هتفرگ  ینامیلـس  داـی  هب  سلجم  رازھ  تسا - یتـسرد 

[ هک دھدیم  ناشن   ] دیآیم اجنآ  اجنیا و  زا  هک  ییاھربخ  میونشیم ؛ میراد  مھ  زونھ  میاهتفنـش ، ار  اھنیا  جیردتب  روط  نیمھ  الاح  ات  ام  ییاقیرفآ . یاھروشک  رد  تسدرود ،

ام سپ  تسا . یمالسا  ماظن  یمالسا و  بالقنا  یدربھار  قمع  نیا  تسا ؛ یگرزب  یلیخ  تمعن  نیا  درک ؛ کیدزن  ام  هب  ار  اھنآ  یاھلد  درک ، ام  اب  یدردمھ  هب  راداو  ار  اھتلم 

هداد رارق  ادخ  ینطاب  نینچ  کی  تسا - خلت  یلیخ  نیا  دنتفرگ ؛ ام  زا  ار  ام  زیزع  دیھش  بخ  هک   - تسا خلت  شرھاظ  ردق  نیا  هک  یاهیضق  کی  رد  میدش ؛ هدنرب  هیـضق  نیا  رد 

. تسا یزوریپ  نآ  یهمھ  هک  تسا 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

تاناکما اھکـشوم و  نیمھ  ینعی  دـیھدب ، لیلقت  مھدکی  هب  ار  ناتیعافد  تاناکما  دـیراذگب ؛ رانک  یلکب  ار  یاهتـسھ  تعنـص  امـش  هک  تسا  نیا  اـم  اـب  اـکیرمآ  فرح  زورما 

رد یدربھار  قمع  کی  ام  دـینکب ؛ اھر  ار  ناتدوخ  یاهقطنم  رادـتقا  دـینک ؛ عافدیب  ار  ناتدوخ  دـیراذگب و  رانک  تسا  نمـشد  یهدـنرادزاب  نیا  دوخ  میراد و  ام  هک  ار  یایعافد 

رانک دـیوگیم  ار  نیا  دـننک ، شـالت  اـم  یاھفدـھ  تمدـخ  رد  دنرـضاح  دنتـسھ و  اـم  هب  دـنمهقالع  دنتـسھ ، اـم  رادفرط  هقطنم  یاـھتلود  اـھتلم و  زا  یلیخ  هک  میراد  هقطنم 

رضاح دینک ، مک  ار  ناتیعافد  ناکما  دیدش  رضاح  امش  هک  یتقو  دنک . ینیـشنبقع  وا  هک  دوشیمن  بجوم  ندرک  رظنفرـص  اھنیا  زا  دھاوخیم . ام  زا  ار  اھنیا  اکیرمآ  دیراذگب ؛

زیچ کی  وا  دوشیمن ، عناق  هک  وا  دـیراذگب ، رانک  یلکب  اـم ، روشک  یارب  تسا  یتاـیح  هک  ار  یاهتـسھ  تعنـص  دـیدش  رـضاح  دـینک ، دوباـن  ار  ناـتیاهقطنم  رادـتقا  هک  دـیدش 

هدروآرب ار  وا  یهتـساوخ  فقوت ، هب  مینک  راداو  ار  زواجتم  هکنیا  یارب  ام  هک  دنکیمن  مکح  یلقع  چیھ  و  دنکیم . هبلاطم  ار  دـیدج  تساوخرد  کی  درک ، دـھاوخ  هبلاطم  یدـیدج 

. مینک

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

شناراداوھ شناتسود و  هک  دنک  راتفر  یروط  تسا  فظوم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دنکیم ، ادیپ  روضح  هقطنم  رد  ناریا  ارچ  دنیوگیم  مادم  هک  ام  یاهقطنم  روضح  دروم  رد 

هب ناراداـفو  ناتـسود و  هک  مینک  یراـک  دـیابن  اـم  تسا . ناـمناراداوھ  تیوقت  نامناتـسود و  تیوقت  یاـنعم  هب  اـم  روضح  تسا . اـم  یهفیظو  نیا  دـنوشب ؛ تیوقت  هقطنم  رد 

بجوم یمالـسا  یروھمج  روضح  هک  هدـش  تباث  تسا ؛ نیرفآتاـبث  اـم  روضح  و  تسا . یروضح  نینچ  کـی  اـم  روضح  نیا  دـنوشب ؛ فیعـضت  هقطنم  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ مینک ضرع  میھاوخیمن  ام  ار  تایئزج  نیا  الاح  هک  اھنیا  لاثما  هیروس و  رد  نوگانوگ  لئاسم  قارع ، رد  شعاد  یهلئسم  دننام ] [ ؛ تسا یتابثیب  تابجوم  ندش  هتـشادرب 

. تشاد دھاوخ  دوجو  دشاب و  هتشاد  دوجو  یتسیاب  تسا ، یعطق  یاهقطنم  روضح  نیا  نیاربانب  دننادیم ؛ ار  اھنیا  دنراکردناتسد  هک  یناسک 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تکرح نایرج و  کی  رد  یـصاخ ، یهطقن  کی  رد  ار  یلم  تردـق  تسا . هتـسویپمھهب  یهعومجم  کـی  تسا ؛ هعومجم  کـی  تسا ، بکرم  رما  کـی  مییوگیم  هک  یلم  تردـق 

رکذ ار  اھنیا  زا  دروم  دنچ  نم  الاح  هک  دیآیم  دوجو  هب  یلم  تردـق  دـش ، عمج  اھنیا  رگا  هک  دراد  دوجو  رـصانع  زا  یاهعومجم  هک  تسا  یرما  کی  هکلب ] ، ] دـید دـیابن  یـصاخ 

یروھمج رد  یباذـج  قطنم  کـی  امـش  هکنیا  دـنک . تسرد  روشک  یارب  یدربـھار  قمع  دراذـگب و  رثا  رگید  یاـھتلم  یور  هک  تسا  یباذـج  قـطنم  رگید ، نکر  کـی  منکیم ...

قمع دوشیم  نیا  دـننکیم ، لوبق  دراد و  شـشک  تسا و  باذـج  اھنآ  یارب  دـینک ، حرطم  رگید  یاھتلم  اـب  هطـساو  بجاـح و  نودـب  یتقو  ار  نیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  یمالـسا 

ام ثحب  دروم  هک  اـھنآ  زا  یـضعب  هب  نم  ـالاح  هک  تسھ  مھ  یرگید  رـصانع  هتبلا  تسا . یلم  تردـق  یهتـسویپمھهب  یهعومجم  وزج  اـھزیچ  نیا  یهمھ  امـش . یدربـھار 

. منکیم هراشا  مدرگیمرب و  زاب  ادعب  تسا ،

الثم هکنیا  لایخ  هب  ار  تردق  رـصانع  نیا  زا  مادک  چیھ  میرادن  قح  ام  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دوشب ؛ عطق  رگید  یاھوزاب  عفن  هب  دیابن  تردق  یاھوزاب  نیا  زا  مادک  چیھ 

هک دنک  داھنشیپ  یـسک  رگا  تسا  هنایـشان  اعقاو  تسا . نکمم  مھ  نیا  هک  دورب  شیپ  هب  رگیدمھ  اب  دیاب  اھنیا  یهمھ  ریخن ، مینک ؛ عطق  تسا ، یفانم  رگید  رـصنع  نالف  اب 

هک دنزب  یفرح  نینچ  کی  مدآ  هک  تسین  یزیچ  رتهناحولهداس  رتهنایشان و  نیا  زا  رگید  هدنب  رظن  هب  دنوشن ! ساسح  ام  یور  اھنمـشد  هک  مینک  مک  ار  نامیعافد  تردق  ام 

لئاسم رد  روضح  هک  دـییامرفب  ضرف  ای  میھدـب . شھاک  اـی  مینک  مک  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  تینما  ناوت  ناـمدوخ و  یعاـفد  تردـق  اـم  دـنوشن ، ساـسح  اـم  یور  هکنیا  یارب 

، نیا دوخ  تسا ؛ اـم  یدربھار  قمع  هقطنم ، لـئاسم  رد  روضح  نیا  هن ، دـنکن ؛ یریگهناـھب  اـم  هیلع  اـی  دـیاین  شدـب  گرزب  تردـق  نـالف  هکنیا  یارب  میـشاب  هتـشادن  هقطنم 

؟ میشاب هتشاد  دیاب  میشاب و  هتشاد  میناوتیم  ار  یزیچ  نینچ  کی  یتقو  میھدب  تسد  زا  ام  ار  نیا  روطچ  تسا ؛ ماظن  تردق  یهلیسو  تسا ، ماظن  ماکحتسا  یهلیسو 

ماظن  / ١۴٠١/٠١/٢٣ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لیدـبت باذـج  یهنومن  کی  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  اھنیا ، لاـثما  اـھروشک و  رد  یونعم  ذوفن  یدربھار و  قمع  لـثم  دراد ، دوجو  هک  یرگید  ددـعتم  دراوم  اھدرواتـسد و  نیا 

تاغیلبت یلیخ  ام  هیلع  مھ  نارگید  تسا ، یدودـحم  تاغیلبت  اـم  تاـغیلبت  هتبلا  تسا . باذـج  یهنومن  کـی  اـھتلم  زا  یرایـسب  یارب  یمالـسا  یروھمج  زورما  اـعطق  هدرک .

یروھمج هللادمحب  دنرادن . عالطا  اھروشک  زا  اھتلم و  زا  یلیخ  نیاربانب  تسا ؛ ام  دوخ  تاغیلبت  ربارب  دنچ  دوشیم ، یمالسا  یروھمج  هیلع  هک  یتاغیلبت  نآ  ینعی  دننکیم ،

. تسا یباذج  یهنومن  کی  دننادیم ، دنعلطم ، دنطبترم ، هک  ییاھنآ  یارب ]  ] یمالسا

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دیاب ار  بالقنا  تموکح  دـننکب ؟ راک  هچ  دـیاب  دـنھدیم ، دـنراد  ای  دـناهداد  تسد  زا  ابیرقت  ار  زیچ  همھ  الاح  دـندوب و  طلـسم  هقطنم  نیا  رب  ناریا و  رب  زورید  اـت  هک  ییاـھیبرغ 

، تسا شیپ  لاس  لھچ  لام  میوگیم  نم  هک  مھ  یزیچ ]  ] نیا دنناوتیمن . دننیبیم  دننکیم  هاگن  دـنرادن . یرگید  هار  چـیھ  تسا ، نیا  شھار  دـننک ؛ دوبان  دـیاب  دـننک ، طقاس 

نیا دـنناوتیمن  دنتـسنادیم  دندیـسرتیم ، لاھن  نامھ  زا  اھنیا  اما  دوب ، هدـماینرد  لکـش  نیا  هب  روانت  تخرد  نیا  زونھ  دوب ، لاھن  کی  بـالقنا  زونھ  زور  نآ  تسین ؛ زورما  ثحب 

یراکمھ مادص  اب  ایند  یهمھ  دیـشک ، لوط  لاس  تشھ  دش ، یلیمحت  گنج  هک  دـعب  دـنناوتیمن . دنتـسنادیم  تسا ، هنحـص  رد  یبالقنا  یورین  ناریا و  تلم  دـننکب ؛ ار  راک 

دندیدیم ار ، یمالـسا  بالقنا  دادتما  دـندیدیم  دـش ؛ ورهبور  تسا  تخـس  دـش ؛ ورهبور  دوشیمن  ناریا  اب  هک  دـندیمھف  رتشیب  دروخ ، تسکـش  مادـص  لاح  نیع  رد  دـندرک و 

یاهلمح روج  رھ  ای  یماظن  یهلمح  ای  درک ــ  هلمح  دوشب  ناریا  هب  هکنآ  زا  لبق  هک  دنداتفا  نیا  رکف  هب  اذل  دندیدیم ، ار  اھنیا  هقطنم ؛ یاھروشک  رد  ار  بالقنا  یدربھار  قمع 

اب یوحن  کـی  هب  مادـک  رھ  تسا و  ناریا  یدربـھار  قـمع  هک  ییاـھاجنآ  ار ، رب  رود و  یاـھروشک  تفر  دـیاب  ار ــ  یمالـسا  یروـھمج  ار ، یمالـسا  تموـکح  دزادـنیب  اـپ  زا  هک 

، تسین لیلحت  منکیم  ضرع  هکنیا  دـندرک ؛ اشفا  اھییاکیرمآ  دوخ  ار  هشقن  نیا  تفرگ . لوا  یتسیاب  ار  اھنیا  درک ، جـلف  لوا  یتسیاب  ار  اـھنیا  دـنطبترم ، یمالـسا  یروھمج 

ییاکیرمآ یهتسجرب  یسایس  یاھتیـصخش  ییاکیرمآ ، یهتـسجرب  یاھتیـصخش  اھییاکیرمآ ، دوخ  مھ  ار  هئطوت  نیا  ار ، هشقن  نیا  تسا ؛ اھییاکیرمآ  یهشقن  نیا 

. دندرک اشفا  نآ  زا  دعب  لاس ٢٠٠۶ و  رد  یدالیم ، نرق  نیا  لوا  یاھلاس  رد 

ناریا دندش ، طقاس  هک  روشک  شش  نیا  مینک ؛ ادیپ  اھنیا  رب  طلـست  مینک ، طقاس  ام  ار  روشک  شـش  نیا  یاھتموکح  یتسیاب  ناریا  زا  لبق  هک  تسھ  روشک  شـش  دنتفگ 

نآ گنج  زا  دعب  مادص  هکنیا  لیلد  هب  دوب ؛ قارع  شایکی  یلیلد . کی  هب  مھ  مادـک  رھ  دـنیاجک ؟ روشک  شـش  نیا  درک . هلمح  مھ  ناریا  هب  دوشیم  تقو  نآ  دوشیم ؛ فیعض 

. داتـسرف مدآ  درک ، یراگنهمان  تقو ، روھمجسیئر  هب  هدـنب ، هب  تشون  همان  درک ، دازآ  ار  ام  یارـسا  تخاـب ؛ یتسود  درن  ناریا  اـب  دـنک ، هلمح  تیوک  هب  تساوخیم  هک  یتقو 

، دسا ظفاح  نامز  زا  هیروس  هکنیا  رطاخ  هب  هیروس ؛ مود ، قارع . نیا  دش ؛ ناشیارب  بولطمان  رـصنع  کی  دندرکیم ، شتیامح  زور  نآ  ات  هک  یمادص  دوب ؛ کانرطخ  مادص  سپ 

رفـس نیلوا  دـندرکیم . دوب  نکمم  هک  یکمک  روج  رھ  مھ  نآ  زا  دـعب  تسب ، ام  هب  کمک  یارب  هیروس  ار  هنارتیدـم  یایرد  هب  قارع  تفن  ریـسم  دوب . ام  راـنک  رد  گـنج ، لوا  زا 

. نانبل موس ، دوشب . طقاس  دـیاب  مھ  هیروس  تلود  سپ  دوب . کیدزن  یروج  نیا  هیروس  اب  نامتاطابترا  ینعی  دوب ؛ هیروس  هب  رفـس  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  هدـنب  یجراـخ 
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هکنیا یارب  اقیرفآ . لامـش  رد  یبیل  مراھچ ، دـنناریا . رادفرط  دنتـسھ ، لـما ــ  بزح  هللابزح و  ینعی  یبـالقنا ــ  مکحتـسم  یاـھهاگیاپ  اـجنآ  رد  هکنیا  رطاـخ  هب  ارچ ؟ ناـنبل 

مھ نادوس  نادوس . مجنپ ، درکیم . تیامح  ام  فرط  زا  مھ  نابز  رد  دوب ؛ هدرک  ام  زا  یماظن  یاھینابیتشپ  هدرک ، ام  زا  ییاھینابیتشپ  یدراوم  کـی  رد  یبیل  دنتـسنادیم 

هدروآ تسد  هب  یزوریپ  دوب و  هدش  بالقنا  اجنآ  هکنیا  زا  دعب  فلتخم  یاھهرود  رد  دنتفریم ، دندمآیم ، دنتشاد ؛ دمآ  تفر و  ام  اب  شنارس  دوب . نشور  تشاد ، یصاخ  لیالد 

. یرگید لیلد  کی  هب  مھ  نآ  یلاموس ، مھ  دعب  دنتشاد . طابترا  ام  اب  دندوب ،

اھنیا دوب ؛ روشک  شـش  نیا  اـھنآ  رظن  هب  ناریا  یدربـھار  قـمع  عـقاو ، رد  دـندشیم . طـقاس  شیاـھتموکح  دـنتفریم ، نیب  زا  دـندشیم ، فیعـضت  یتسیاـب  روـشک  شـش  نیا 

لامـش رد  یمالـسا  یروھمج  درک ؟ راک  هچ  یمالـسا  یروھمج  درک ؟ راک  هچ  ناریا  بخ  ناریا . غارـس  دـندمآیم  دـعب  دـنتفرگیم ، رارق  رامعتـسا  اکیرمآ و  رایتخا  رد  یتسیاـب 

دراو میتساوخن  تشاد ؛ دوجو  یلیالد  تسین . شنتفگ  یاج  اجنیا  ـالاح  هک  ینـشور  لـیالد  هب  یلاـموس ، رد  هن  نادوس ، رد  هن  یبیل ، رد  هن  درکن ؛ ادـیپ  دورو  اـقلطم  اـقیرفآ 

روضح تروص  نآ  هب  اـم  درک . ادـیپ  درکراـک  اـھاجنآ  رد  ناریا  تسایـس  ناـنبل ، روشک  هیروـس و  روـشک  قارع و  روـشک  ینعی  روـشک ، هس  نیا  رد  اـما  میدـشن . دراو  میوـشب و 

تسد هب  ار  قارع  رایتخا  دنتساوخیم  اھنیا  روشک . هس  نیا  رد  اکیرمآ  تسکش  دش ؟ هچ  راک  نیا  یهجیتن  مھم . راک  گرزب ، راک  تفرگ ؛ ماجنا  راک  اجنآ  اما  میتشادن ، یماظن 

. دنتسناوتن دشن ، دنربب ، نیب  زا  نانبل  رد  ار  لما  هللابزح و  دنتساوخیم  اھنیا  دشن ؛ دننک ، طقاس  ار  هیروس  تموکح  دنتساوخیم  اھنیا  دشن ؛ دنریگب ،

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کی نم  الاح  دـنراد ؛ مھ  یفلتخم  یاھهویـش  دـیآیم . شیپ  دایز  اھیریگلفاغ  نیا  زا  تسایـس  ملاع  رد  دـش ؛ دـیابن  ریگلفاغ  دـینک ، ظفح  مھ  ار  ناـتدوخ  یلمع  یگداـمآ 

؛ دوشب بلج  هطقن  نآ  هب  اھهجوت  یهمھ  هکنیا  یارب  دـنکیم ، عورـش  ادـص  رـس و  اب  یاهطقن  کی  رد  ار  یراک  کی  تسا : نیا  نمـشد  یاـھراک  زا  یکی  میوگیم . ار  شاهویش 

، دشاب عمج  نامـساوح  دیاب  همھ  تسین ؛ فرط  نیا  هب  تسا ، فرط  نآ  هب  همھ  اھـساوح  دھدیم . ماجنا  رگید ] یاج  رد  ، ] دـھدب ماجنا  دـھاوخیم  هک  ار  یلـصا  راک  کی  دـعب 

. تسا مھم  مھ  روشک  فارطا  ام  یارب  دننک ؛ هجوت  دیاب  فارطا  یهمھ  هب  روشک ، نوریب  هب  روشک ، لخاد  هب  روشک ، فارطا  هب  روشک  نیلوئسم  روشک . نیلوئسم  صوصخب 

اھنیا یهمھ  هب  ام  ساوح  تسا . مھم  اھنیا  یهمھ  تسا ، مھم  ام  یقرـش  قطاـنم  مھ  تسا ، مھم  زاـقفق  یهقطنم  مھ  تسا ، مھم  ایـسآ  برغ  یهقطنم  مھ  اـم ، یارب 

[ لابتوف  ] یناھج ماج  هک  یتقو  رد  صوصخب  تسا ، یاهتکن  کی  مھ  نیا  الاح  و  دننک . شالت  یتسیاب  اھهنیمز  نیا  رد  همھ  دنکب ؛ دـھاوخیم  راک  هچ  نمـشد  هک  دـشاب  دـیاب 

یناھج ماـج  نارود  رد  نوچ  دـندرک ؛] هدافتـسا   ] یریگلفاـغ زا  هک  هتفرگ  ماـجنا  فلتخم  یاـھهرود  یاـھیناھج  ماـج  رد  هک  ار  ییاـھراک  دـندرک  تسرھف  هدـنب  یارب  تسھ ؛

. دنھدیم ماجنا  ار  ییاھراک  کی  دننکیم ، هدافتسا  اھیلیخ  یناھج  تلفغ  نیا  زا  دشکیم . لوط  مھ  هتفھ  دنچ  هک  تسا  یناھج  ماج  هب  ایند  رد  اھمشچ  یهمھ 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دیکات و نیا  میوشب ؛ یوق  مینک  یعـس  دیاب  دینک . ادیپ  یرطاخ  شیاسآ  یگدوسآ و  کی  دیناوتیم  زور  نآ  دوشب ، سویام  نمـشد  هک  دیوشب  یوق  ردـق  نآ  امـش  هک  یزور  نآ 

رد یھلا ، تیادھ  اب  یھلا ، کمک  اب  تیونعم ، اب  تلم  هللادمحب  درک . سویام  ار  نمـشد  دـیاب  تسا . نیا  رطاخ  هب  دوشب  یوق  دـیاب  روشک  هکنیا  یارب  ریقح  نیا  رارـصا  رارکت و 

زا جراخ  رد  بالقنا  تاحشر  زورهبزور  میراد ، یدیفم  رایـسب  رثوم و  یاھداھن  میراد ، یبوخ  لماوع  دننکیم . کمک  دنماظن ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، تمدخ 

. دنکیم زورب  رتشیب  روشک  یاھزرم 

یبوخ یاھدورـس  تسا . یبوخ  یلیخ  راک  هدـش و  باب  راک  نیا  اریخا  هک  تسا  دورـس  اب  یحادـم  نتخیمآ  یهلئـسم  دـمآ ، مدای  الاح  میوگب و  متـساوخیم  هک  یاهتکن  کـی 

هتبلا هک  اـھروشک ــ  زا  یـضعب  رد  دـندرک ؛ یناوخزاـب  دـندرک ، همجرت  ار  دورـس  نیا  رگید  یاـھاج  دـیدید  دوب . یبوخ  دورـس  هدـنامرف » مالـس ]  »] دورـس نیمھ  دوشیم . هتفگ 

هک یلاح  رد  دندرکیم ، رارکت  ناشروشک  رد  یـسراف  نابز  نامھ  اب  دندوب ، هدـناوخ  اجنیا  اھهچب  هک  ار ] یزیچ   ] نامھ میدرک ــ  ادـیپ  عالطا  ام  اما  دـشن ، سکعنم  شیاھربخ 

. دنک کمک  روشک  نیا  رادتقا  هب  دناوتیم  هک  تسا  یلماوع  اھنیا  دندرکیم . رارکت  ار  نامھ  اما  دندوبن  دلب  مھ  ار  یسراف  نابز 

« : یمالسا یروھمج  یدربھار  قمع   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدمحم  /   ١٧/١٣٨٧/٠۶ اضرمالغ  هدنسیون :  هلاس /  زادنامشچ 20  هب  هاگن  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  کیژتارتسا  قمع 

یظعاو  /   ١٣٨٧/١٠/٠٧ اضر  هدنسیون :  روحم /  تلم  کیژتارتسا » قمع  »
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