
تما  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ماما  زا  لیلجت  رد  ناریا  فیرش  تلم  هب  مایپ 

نانکراک ناریدم و  ناییاتـسور ، نازرواشک و  ینف ، رـصانع  نارگراک و  زا  دنراد ؛ کچوک  ای  گرزب  یـشقن  روشک  یراج  روما  یهرادا  میظنت و  رد  هک  یناسک  یهمھ  زا  بناجنیا 

یماظن و یاوق  حلـسم و  یاـھورین  نادـنمرنھ ، ناگدـنیوگ و  ناگدنـسیون و  ناروهشیپ ، هبـسک و  نایوجـشناد ، نایھاگـشناد و  مرتحم ، نویناـحور  مـالعا و  یاـملع  یتلود ،

راک و زین  نانآ  تسا ، فعاضم  ام  هب  تبـسن  نانمـشد  مامتھا  زورما  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  منکیم  تساوخرد  هنامیمـص  نارگید ، یبالقنا و  یاھداھن  نـالووسم  یماـظتنا ،

تلود زا  اصوصخم  دـننک . سویام  یمالـسا  یروھمج  هب  ضرعت  زا  ار  نانمـشد  یرایـشوھ ، یراکمھ و  صولخ و  افـص و  زا  هدـنکآ  ییاـضف  رد  دـننک و  فعاـضم  ار  دوخ  شـالت 

ماـمتھا لومـشم  ار  هلاـسم  نیا  مھاوـخیم  دـنراد ، طاـبترا  روـشک  یزاـسزاب  یهلاـسجنپ  یهماـنرب  اـب  یوـحن  هـب  کـیرھ  هـک  یمالـسا  یاروـش  مـظعم  سلجم  مرتـحم و 

. دنیامنب دوخ  یهتسیاش 

یمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

دیاب تسام . یهمھ  شود  رب  یراب  هثداح ، نیا  درک . ناربج  یوحن  هب  ار  نیگنـس  خـلت و  ثداوح  اھتبیـصم و  اھیتخـس و  دـیاب  یھلا ، تایانع  هب  هیکت  اب  راگدرورپ و  هب  لاکتا  اـب 

. مینک رپ  ار  الخ  نیا  زا  یرادقم  میناوتب  ات  مییامن ، تیوقت  نامدوخ  رد  ار  ادخ  اب  طابترا  صالخا و  و  فعاضم ، ار  نامشالت  ردقنآ  مینک و  یوق  ار  نامتاطابترا  ردقنآ 

مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، امـش یگداتـسیا  تمواقم و  نیمھ  دراد . یدایز  تاکرب  تلم ، یهدـنیآ  لاح و  یارب  یگداتـسیا ، تسا . تمواقم  یگداتـسیا و  بالقنا ، مالـسا و  زا  عاـفد  یارب  اـم  هار  اـھنت 

ماما ترـضح  تلحر  میظع  یهعیاض  زا  دعب  یمالـسا  یروھمج  ناکرا  تیبثت  هللادمحب  امـش ، یگداتـسیا  رثا  درک . دھاوخ  فرطرب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  تالکـشم  هللااشنا 

تالکـشم لـح  لاـبند  هب  هتفرگ و  رارق  دوخ  یاـج  رد  امـش ، یھاـگآ  یگداتـسیا و  رثارب  زورما  فلتخم ، یاھھاگتـسد  هییاـضق و  یهوق  سلجم ، روھمج ، سیئر  تلود ، تسا .

. دوش فعاضم  نالووسم  تمھ  هب  شالت  نیا  دیاب  هتبلا  دنتسھ و 

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

رد فلتخم -  حوطـس  رد  تلود  نادـنمراک  کـیاکی  دـینک . هدافتـسا  دوخ ، یاـھییاناوت  اھدادعتـسا و  تاـناکما و  تقو و  زا  هک  تسا  تلود  نادـنمراک  امـش  هب  نم  لوا  یهیـصوت 

ار دوخ  راک  تقد ، اب  راکتبا و  اب  هنازوسلد و  دـنناوتیم  دراد ، هرادا  نالف  رد  یکچوک  یتامدـخ  راک  هک  یاهیاپنود  دـنمراک  نآ  حطـس  رد  یتح  نییاپ -  حوطـس  رد  الاب و  حوطس 

. دننک فعاضم  ار  راک  هدزاب  دنھد و  ماجنا 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یگدنزاس  نارود  زورما ، دننک . فعاضم  شالت  دیاب  همھ 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب ای  ماظن ، یارب  یفعـض  یهطقن  انایحا  اھراک ، زا  یـضعب  لیطعت  ای  یداصتقا  تالکـشم  زا  یخرب  زا  دنناوتب  دیاش  ات  دناهتفرگ  نیمک  بالقنا ، نانمـشد  هک  ینارود  نیا  رد 

مک ار  مدرم  تالکشم  هدنزاس ، راک  اب  دیناوتب  ات  دینک  فعاضم  ار  ناتدوخ  شالت  هک  تسامـش  صوصخب  همھ و  یهفیظو  دننک ، تسرد  رازگتمدخ  زوسلد  نیلووسم  تلود و 

. دییامن کمک  روشک  تفرشیپ  هب  و 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اج دـننک ، فعاضم  ار  شالت  نیا  رگا  دـننکیم ، شالت  هچ  رھ  دـنھد . رارق  ناشدوخ  یمئاد  یقیقح و  فدـھ  ار ، تلم  نیا  تالکـشم  عفر  دـننادب . ار  تلم  نیا  ردـق  نالووسم 

همھ و حلـسم ، یاھورین  هییاضق ، یهوق  سلجم ، تلود ، زیزع -  نالووسم  دراذـگب . هیاـم  ار  شدوخ  یتسھ  یهمھ  ناـشیارب  ناـسنا  هک  دـنراد  ار  شـشزرا  مدرم  نیا  دراد .

یھوک رھ  زا  مدرم ، نیا  هب  یاکتا  اب  ماظن  نیا  هک  دـینادب  دنفیرـش . یلیخ  شزرااب و  یلیخ  مدرم  نیا  دـینک . راک  اـھنآ  یارب  تمدـخ و  مدرم  نیا  هب  دـیناوتیم ، هچرھ  همھ - 

. تسا رتمکحم  رتراوتسا و 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هجوتم دننک و  یرازگرکش  مدرم -  هب  تمدخ  تمعن  هدش -  هداد  اھنآ  هب  هک  ار  یدنوادخ  میظع  تمعن  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  نالووسم  شود  رب  یگرزب  یهفیظو  زورما 

یادخ رگا  اما  دیسر ؛ دیھاوخ  الاو  فادھا  هب  دینک ، تکرح  رگا  سپ ! رد  یمارح  تسا و  شیپ  رد  مرح  تسا ؛ یبوخ  یهدنیآ  مھ  هدنیآ  تسا . رـس  تشپ  نمـشد  هک  دنـشاب 

تـسا یگرزب  فعاضم و  یهفیظو  هبناج ، همھ  شالت  زورما  درادن . طسو  دح  تفرگ ؛ میھاوخ  رارق  نمـشد  مجاھت  دروم  مینک ، یلمعدـب  یدـنک و  یلبنت و  یتسـس و  هدرکن 

. تسام یهمھ  شود  رب  هک 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا و  دـنھد ؛ رارق  دوخ  راک  یهمانرب  رد  ربارب  ود  مامتھا  اب  فعاـضم و  هجوت  اـب  ار  هدـش  شومارف  هدـش و  ریخاـت  یاـھراک  فیعـض ، یاـھراک  هدـشن ، یاـھراک  دـیاب  نـالووسم 

دنراذگب راک  یارب  ار  دوخ  تمھ  یهمھ  نالووسم  هکنیا  رگم  دوشیمن ،

تلود  / ٠۴/١٣٨١/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

میراد . یبوخ  یهیامرس  ام  تساھشالت . ندرک  هنیھب  ندرک و  فعاضم  تسا ، زاین  دروم  مینکیم ، هاگن  فرط  رھ  زا  ام  روشک  رد  هک  یزیچ  زورما 

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

یژرنا تمـس  هب  دیاب  ام  دنک و  لوبق  ار  نیا  دھاوخیمن  ام  تلم  ام . یهناخ  رد  دییایب  دیوش ؛ ام  جاتحم  دـش ، یلاخ  هک  ناتتـسد  دـعب  دـینک ، فرـصم  ار  تفن  دـنیوگیم  اھنآ 

نرق کی  تقو  نآ  دش و  دھاوخ  فعاضم  مھ  زاب  هتشذگ  نرق  ود  یکی  یاھیگدنامبقع  الاو  میورب ، هار  نیا  هب  دیاب  تسام ؛ روشک  زاین  نیا  میورب ؛ قرب  دیلوت  یارب  ییهتـسھ 

. تسا یلم  یهفیظو  راک  نیا  لابند  نتفر  نیاربانب  دنزادنایم . بقع  ار  تلم  نیا  رگید 

ع)  / ٠٩/٠٧/١٣٨۴  ) قداص ماما  ترضح  تداھش  زورلاس  رد  نایجیسب  زا  رفن  نارازھ  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنکیم ربارب  دـنچ  فعاضم و  ار  تایح  تکرح و  طاشن و  تیلاعف و  اجنآ  رد  دـیایب ، دوجوهب  یرـشق  رھ  رد  ییهطقن و  رھ  رد  رگا  هک  تسا  ییهیحور  کـی  یجیـسب  یهیحور 

. تسا جیسب  یانعم  نیا 

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » 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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سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٧ ناتسا  ناگتخیھرف  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

 - دراد دوجو  هک  هچنآ  دینکیم و  هدھاشم  دیدینـش و  امـش  هک  هچنآ  یهمھ  میدنام . بقع  یرـشب  یاھتفرـشیپ  یهلفاق  زا  لقادح -  لاس -  تسیود  ام  هک  تسا  نیا  تیعقاو 

نیا زا  یــشخب  عوـمجم ، رد  هـمھ  اـھنیا  اــھیروآون -  زا  اــھراک ، زا  اــھتیلاعف ، زا  روـشک ، حطــس  رد  دــش ، ناــیب  هـسلج  نـیا  رد  هـک  تـسا  یزیچ  نآ  زا  رتـشیب  بـتارمب  هـک 

هاگیاج تسناوت  میھاوخ  تقو  نآ  دوش ، فعاضم  ام  تمھ  یروآون و  اب  اـھتیلاعف  نیا  دـنک و  ادـیپ  شیازفا  دـنک و  ادـیپ  رارمتـسا  رگا  دـنک و  ناربج  دـناوتیم  ار  اھیگدـنامبقع 

. دیـشخب نامرد  درک و  جالع  دـیاب  ریگیپ  شالت  اب  دـنلب و  تمھ  اب  ار  یرامیب  نیا  تسا . یتخـس  یرامیب  تسا ، یگرزب  درد  تلم ، کـی  یگدـنامبقع  . مینک ادـیپ  ار  ناـمدوخ 

. تسا هدش  لصاح  اھنیا  میرامگب ؛ تمھ  یرامیب  نیا  جالع  یارب  نآ  زا  سپ  و  مینک ، قیدصت  ار  یرامیب  نیا  میئایب و  دوخ  هب  ام  هک  دوب  نیا  مھم 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ مینک رتـکیدزن  مھ  هب  ار  ناـماھلد  مینک ؛ رتـشیب  زور  هب  زور  ار  ناـمداحتا  اـم  هک  تـسا  نـیا  هلباـقم  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  تسامـش ، نم و  تـسد  هـب  هلباـقم  هار  اـھنت 

. مینک فعاضم  روشک  نیا  تفرشیپ  یارب  ار  نامشالت 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ماـجنا اـم  هچنآ  هک  تسا  نیا  دروآ ، تسد  هب  دوشیم  تسا ، هتفھن  گرزب  تلم  روشک و  نیا  لد  رد  هک  یمیظع  یاـھتیفرظ  روشک و  دوجوم  تیعـضو  یهظحـالم  زا  هک  هچنآ 

ار اھشالت  دیاب  تسین . یگرزب  راک  تسا ، تلادع  هب  ندیسر  تفرـشیپ و  یارب  روشک  نیا  میظع  تیفرظ  هک  هچنآ  لباقم  رد  دناهداد ، ماجنا  مدرم  نیلوئـسم و  هچنآ  میاهداد ،

. دننادب فظوم  ار  دوخ  دنھدب و  ماجنا  همھ  میاهداد ، ماجنا  هتشذگ  رد  هک  هچنآ  زا  شیب 

زور هب  ار  ام  دیامرفیمن  لاحلا .» نسحا  یلا  انلاح  لوح  : » دـیامرفیم هک  تسا  هجوت  بلاج  هرقف  نیا  میناوخیم ، همھ  لیوحت ، ماگنھ  رد  لاس ، رھ  زاغآ  رد  هک  یئاعد  نیا  رد 

هک تسا  نیمھ  ناملـسم  ناسنا  یالاو  تمھ  ناسرب . اھتیعـضو  نیرتھب  هب  اھزور ، نیرتھب  هب  اھلاح ، نیرتھب  هب  ار  ام  دـنکیم  ضرع  راگدرورپ  هب  ناسرب ؛ یکین  لاـح  یکین ،

. دنک ادیپ  تسد  اھنیرتھب  هب  اھهصرع  یهمھ  رد 

روشک تائاضتقا  قبط  رب  میناوتب  هکنیا  یارب  میھدب ، ماجنا  تسام ، یهفیظو  تسا و  هدش  هداد  میلعت  ام  هب  فیرش  یاعد  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتب  ام  هکنیا  یارب  لاسما 

فعاضم تمھ   » لاس ناونع  هب  ار  لاسما  نم  مینک . رتشالترپ  رتمکارتم و  ار  راک  مینک ؛ ربارب  دنچ  ار  نامدوخ  تمھ  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  مینک ، تکرح  روشک  یاھتیفرظ  و 

یاھـشخب ینارمع ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھـشخب  یگنھرف ، یاھـشخب  یداصتقا ، یاھـشخب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  هکنیا  دـیما  هب  منکیم . یراذـگمان  فعاضم » راـک  و 

ار یاهتفرن  یاـھهار  رتمکارتم ، رتـشیب و  راـک  اـب  رتدـنلب ، تمھ  اـب  رتدـنلب ، یاـھماگ  اـب  دـنناوتب  ناـمزیزع  مدرم  هارمھ  هب  روشک  نیلوئـسم  اـھهصرع ، یهمھ  رد  یعاـمتجا ،

. تسا دنمزاین  فعاضم  راک  نیا  هب  روشک  میدنمزاین . فعاضم  تمھ  نیا  هب  ام  دنوش . رتکیدزن  هللااشنا  دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  دنیامیپب و 

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب ار  ام  دیامرفیمن  ( ١ «.) لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لوح  : » دیامرفیم هک  تسا  هجوت  بلاج  هرقف  نیا  میناوخیم ، همھ  لیوحت ، ماگنھ  رد  لاس ، رھ  زاغآ  رد  هک  یئاعد  نیا  رد 

تـسا نیمھ  ناملـسم  ناسنا  یالاو  تمھ  ناسرب . اھتیعـضو  نیرتھب  هب  اھزور ، نیرتھب  هب  اھلاح ، نیرتھب  هب  ار  ام  دنکیم  ضرع  راگدرورپ  هب  ناسرب ؛ یکین  لاح  یکین ، زور 

. دنک ادیپ  تسد  اھنیرتھب  هب  اھهصرع  یهمھ  رد  هک 

روشک تائاضتقا  قبط  رب  میناوتب  هکنیا  یارب  میھدب ، ماجنا  تسام ، یهفیظو  تسا و  هدش  هداد  میلعت  ام  هب  فیرش  یاعد  نیا  رد  هک  ار  هچنآ  میناوتب  ام  هکنیا  یارب  لاسما 

فعاضم تمھ   » لاس ناونع  هب  ار  لاسما  نم  مینک . رتشالترپ  رتمکارتم و  ار  راک  مینک ؛ ربارب  دنچ  ار  نامدوخ  تمھ  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  مینک ، تکرح  روشک  یاھتیفرظ  و 

یاھـشخب ینارمع ، یاھـشخب  یـسایس ، یاھـشخب  یگنھرف ، یاھـشخب  یداصتقا ، یاھـشخب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  هکنیا  دـیما  هب  منکیم . یراذـگمان  فعاضم » راک  و 

ار یاهتفرن  یاـھهار  رتمکارتم ، رتـشیب و  راـک  اـب  رتدـنلب ، تمھ  اـب  رتدـنلب ، یاـھماگ  اـب  دـنناوتب  ناـمزیزع  مدرم  هارمھ  هب  روشک  نیلوئـسم  اـھهصرع ، یهمھ  رد  یعاـمتجا ،

. تسا دنمزاین  فعاضم  راک  نیا  هب  روشک  میدنمزاین . فعاضم  تمھ  نیا  هب  ام  دنوش . رتکیدزن  هللااشنا  دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  دنیامیپب و 

ص ٣٢٨؛ یسلجم ، همالع  نانجلا ، حاتفم  داعملا -  داز  ( ١

و لاـحلا . نسحا  یلا  اـنلاح  لوح  لاوحـالا  لوحلا و  لوحم  اـی  هرم : هتارقب ٣۶٠  مھـضعب  لاق  و  اریثک ، هنـسلا  لیوحت  دـنع  یلاتلا  اعدـلا  هارق  هروھـشملا  بتکلا  ریغ  یف  اوور  و 

. لاحلا نسحا  یلا  انلاح  لوح  لاوحالا  لوحلا و  لوحم  ای  راھنلا  لیللا و  ربدم  ای  راصبالا  بولقلا و  بلقم  ای  یرخا : هیاورب 

. هد رییغت  لاح  نیرتھب  هب  ار  ام  لاح  اھلاح ، لاس و  هدنھدرییغت  یا  زور ، بش و  هدننک  ریبدت  یا  اھهدید ، اھبلق و  هدننک  نوگرگد  یا 

(. زورون دیع  لامعا   ) ص ٢٩٩ یمق ، سابع  خیش  نانجلا ، حیتافم 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ود رگا  تسا . ینامرآ  لکـش  ربارب -  دـنچ  ینعی  فعاضم -  ریبعت  نیا  رتشیب . راک  رترب و  تمھ  ینعی  فعاضم ؛» راک  فعاضم و  تمھ  لاس   » میدرک ضرع  ار  لاسما  ام  بوخ ،

مین ربارب و  کـی  مینک ، راـک  ربارب  ود  میتـسناوتن  یئاـج  کـی  رگا  هک  تسین  مھ  روـجنیا  اـما  میتـسین . عناـق  اـم  دـش ، مھ  ربارب  هد  رگا  دـش ، مھ  ربارب  هس  رگا  دـش ، مھ  ربارب 

. میدرکیم هتشذگ  رد  هچنآ  زا  مینکب  یرتشیب  راک  و  میتشاد ، هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  میـشاب  هتـشاد  یرترب  تمھ  هک  تسا  نیا  مھم  هن ، میوش ؛ سویام  مینکب ، راک  میتسناوت 

لح ار  روشک  تالکشم  یهمھ  راعش  نیا  لاس ، نیا  رد  مینک  لایخ  ام  هک  تسا  یروجنیا  مھ  هن  و  تسا ، یشیامن  رما  کی  طقف  هن  اھراعش  نیا  تسا . لاسما  راعش  نیا ،

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  ینشور  طخ  نیا  تسین ؛ یشیامن  تسین ، یتافیرشت  نیا  هن ، درک ؛ دھاوخ 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رگـشیامن تشگنا  کی  ناونع  هب  ار  نیا  دیاب  ام  تسین . لاس ٨٩  صوصخم  رترب  تمھ  تسین . لاسما  صوصخم  رتشیب  تمھ  نیا  رتشیب . تمھ  مینکیم  ضرع  ام  لاـسما 

نآ هب  میناوتب  ات  تشاد  دنلب  ار  تمھ  دـیاب  تسام ؛ لباقم  رد  یدـنلب  فادـھا  میراد ، یگرزب  یاھراک  مینک . مک  دـیابن  ار  نامتمھ  میھدـب ؛ رارق  نامدوخ  مشچ  لباقم  رد  هار 

. میسرب فادھا  نآ  هب  میناوتب  ات  دوشب  رتمکارتم  دیاب  راک  دوشب . رتشیب  دیاب  مھ  راک  میسرب . اھفدھ 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زا یلاـس  رھ  درذـگب . تقو  میراذـگب  دـیابن  اـم  دراد . دوجو  ینوگاـنوگ  یاـھهصرع  دریگب . ماـجنا  دـیاب  ساـسا  نیا  رب  فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تمھ  رتشیب ، راـک  رترب و  تمھ 

تسا نکمم  داد . تسد  زا  ار  نیا  دیابن  دراد ؛ یشزرا  دراد ، یرادقم  نزو و  یزور ، رھ  یھام  رھ  رد  و  یھام ، رھ  یلاس  رھ  رد  و  تسا ، هدنارذگ  بالقنا  نارود  هک  یئاھلاس 

کی تکرح ، دیاب  دوشب . ناربج  دیاب  دشاب ؛ هدـنام  هراکهمین  اھراک  زا  یخرب  درک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  اھنھذ  زا  یـضعب  نازیگناهنتف  تالاغتـشا  هک  لاس ٨٨  زا  هاـم  تشھ  رد 

مولع یبرجت ، مولع  اھهنیمز ، یهمھ  رد  یتاقیقحت  زکارم  اھهاگـشناد و  لوا ، یهجرد  رد  قیقحت  ملع و  یهصرع  دراد : دوجو  ینوگانوگ  یاھهصرع  دـشاب . یعیرـس  تکرح 

دم ناشمـشچ و  لـباقم  رد  ار  یرترود  لـحارم  دـنھدب ؛ شیازفا  ملع  قیقحت و  رد  ار  ناـشتمھ  یتسیاـب  تسا ، زاـین  دروم  روشک  یارب  هک  یئاھـشخب  یهمھ  رد  یناـسنا 

. دننک رتمکارتم  دیاب  ار  راک  دنھدب ؛ رارق  ناشرظن 

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » 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 
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نیا سپ  دـنھدب . رارق  ناھج  نادنمـشناد  یارب  یملع  عجرم  کی  ار  ناشروشک  رگید ، یهھد  ود  یکی  تشذـگ  اب  هک  دـشاب  نیا  ناشتمھ  ام  ناناوج  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  نم   

. قیقحت ملع و  یهصرع  رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  دش 

رد روـشک  یگدـنزاس  یارب  دـناوتیم  هک  یئاـھزیچ  نآ  یهمھ  زا  دراد . دوـجو  هک  یتاـناکما  روـشک و  دوـجوم  عباـنم  زا  هـنیھب  یهدافتـسا  رد  فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تـمھ   

حالـصا شناکرا  زا  یکی  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  دوشب ؛ هدافتـسا  رثکادح  دـیاب  دـشخبب ، قنور  هافر و  ار  مدرم  یمومع  یگدـنز  ای  دریگب ، رارق  هدافتـسا  دروم  هدـنیآ  یاھنارود 

ار فرصم  یوگلا  حالصا  یهلئسم  هدنب  هک  هتشذگ  لاس  مینکیمن . هنیھب  یهدافتسا  روشک  رد  بآ  زا  زورما  ام  دوشب . هنیھب  یهدافتسا  روشک  رد  بآ  زا  تسا . فرصم  یوگلا 

مامت ردق  هب  دصرد  هد  نیا  دوش ، یئوجهفرص  نآ  دصرد  هد  دوشیم ، فرـصم  روشک  رد  هک  یبآ  رگا  هک  دنداد  عالطا  ام  هب  دندرک ، قیقحت  نامروشک  نارگـشھوژپ  مدرک ، حرطم 

، طلغ فرصم  دوشیم -  فرصم  یزرواشک  یاھشخب  رد  روشک  بآ  دصرد  دون  زورما  دریگیم . رارق  هدافتسا  دروم  تعنص  یارب  یگناخ و  برش  یارب  زورما  هک  تسا  یاهدافتسا 

رادقم مینک ، یئوجهفرـص  دصرد  هد  ام  یزرواشک  راک  رد  رگا  ینعی  دوریم . راک  هب  نوگانوگ  فراصم  یارب  تعنـص و  یارب  برـش و  بآ  یارب  رگید  دصرد  هد  زیمآفارـسا -  فرـصم 

مھم مھ  لیئوزاگ -  نیزنب ، یژرنا -  یاھلماح  فرـصم  قرب و  فرـصم  یهلئـسم  تسا . مھم  هلئـسم  ردقنیا  دیـسر ؛ دھاوخ  ربارب  ود  هب  اھنیا  لاثما  تعنـص و  برـش و  فرـصم 

. تسا یمھم  رایسب  یهحیال  تسا ؛ لئاسم  نیا  هب  رظان  تسا ، هدش  حرطم  هک  اھهنارای  ندرک  دنمفدھ  یهحیال  نیا  تسا .

مھ هب  دیاب  دننک ، یراکمھ  مھ  اب  دیاب  مھم  یهلئـسم  نیا  رد  هک  هننقم ، یهوق  هب  مھ  هیرجم ، یهوق  هب  مھ  منکیم ؛ هیـصوت  نامزیزع  مدرم  امـش  روضح  رد  اج  نیمھ  نم   

زا رگید ، یاھهاگتـسد  یهمھ  سپ  دنک ؛ لمع  دنک ، مادقا  یتسیاب  تلود  تسا ؛ هیرجم  یهوق  شود  رب  راب  هک  تسا -  هیرجم  یهوق  هب  هاگن  هیـضق ، فرط  کی  زا  دننک . کمک 

رب دـنادب و  ربتعم  تسا ، هدـنارذگ  ار  ینوناق  لحارم  تسا و  ینوناـق  هک  یزیچ  نآ  یتسیاـب  تلود  مھ  رگید  فرط  زا  دـننک -  کـمک  تلود  هب  دـیاب  یراذـگنوناق  هاگتـسد  هلمج 

عم دـی هللا  « ؛ دنـشاب مھ  اـب  دـننک و  کـمک  مھ  هب  دـننک ، تکرح  مھ  شوداـشود  راـک  نیا  رد  هننقم -  یهوـق  هیرجم ، یهوـق  سلجم -  تلود ، نیارباـنب  دـنک . لـمع  نآ  قـبط 

هک هچنآ  زا  رتشیب  یروهرھب  تسا ؛ مھم  یروهرھب  روشک و  دوجوم  عبانم  تاناکما و  زا  هنیھب  یهدافتـسا  نیاربانب  درک . دھاوخ  کمک  مھ  ادخ  دندوب ، مھ  اب  یتقو  هعامجلا .»

. دریگیم رارق  طلغ  یهدافتسا  فارسا و  دروم  هنافساتم  اھنآ  زا  یرایسب  هک  هچنآ  میراد و 

، تعنص یهنیمز  رد  مھ  میراد ؛ یدایز  یلخاد  تادیلوت  زورما  ام  تسا . نیا  یساسا  یاھراک  زا  یکی  یلخاد ؛ تادیلوت  هب  ندیشخب  تیفیک  رد  رتشیب  راک  فعاضم و  تمھ   

دیلوت شروشک  رد  هک  هچنآ  دـنک  ساسحا  هدننکفرـصم  هک  دـشاب  یروج  دـیاب  میربب . الاب  ار  اھنیا  تیفیک  میھدـب ، تیمھا  اھنیا  تیفیک  هب  دـیاب  یزرواـشک ؛ یهنیمز  رد  مھ 

. تسا نآ  حطسمھ  لقاال  ای  تسا  یجراخ  عون  زا  رتھب  ای  تیفیک ، ظاحل  زا  دوشیم ، دیلوت  یناریا  رگراک  تسد  هب  دوشیم ،

رد یئارجا  نوگانوگ  یاھیزیرهمانرب  رد  مھ  دریگب ، رارق  هژیو  هجوت  دروم  دـیاب  مجنپ  یهمانرب  رد  مھ  تمالـس ، یهلئـسم  تمالـس . نیمات  رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ   

یارب یناگمھ  شزرو  منکیم . هیصوت  مھ  زاب  مدرک ، هیصوت  اھراب  هدنب  هک  تسا ؛ یناگمھ  شزرو  یهلئسم  تمالس ، نیمات  یهلئسم  زا  شخب  کی  فلتخم . یاھهاگتـسد 

. دوشیم نیمات  هعماج  یارب  یناگمھ  یمومع و  شزرو  یهیاس  رد  راک ، یهلصوح  یگدامآ ، تمالس ، طاشن ، تسا . مزال  همھ 

هنوگچ ار  اھدمآرد  نیا  دننادیمن  دنراد ، ینالک  یاھدمآرد  دنراد ، لوپ  دنراد ، هیامرس  هک  یناسک  زا  یرایسب  ینیرفآراک . رد  یراذگهیامرس ، رد  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ   

، هدوھیب یجراخ  یاھرفس  دننکیم ؛ تالمجت  فرص  یدیلوت ، یراذگهیامرس  یاج  هب  ار  لوپ  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  فرصم  یوگلا  حالصا  نامھ  زاب  مھ  اجنیا  دننک . فرص  دیاب 

ار دـمآرد  ار ، لوـپ  دوـشیم  تورث . هب  تبـسن  تسا  هنافرـسم  تـکرح  کـی  اـھزیچ  نـیا  یگدـنز ؛ لـئاسو  هناـخ ، لـئاسو  رییغت  یارب  هناـھب  روآداـسف ، اـنایحا  جرخرپ و  رمثیب ،

رد دـنراد ، هک  ار  هچنآ  دـنناوتیم  همھ  درک . یراذگهیامرـس  ناوتیم  تسھ ، روشک  رد  هک  یئاھـسروب  ندـش  لاعف  اب  تسا . مھارف  راـک  نیا  لـئاسو  زورما  درک . یراذـگهیامرس 

. دنھدب تلاخد  اھیراذگهیامرس 

نیا نوگاـنوگ . یاـھهنیمز  رد  یموـمع  تاـمولعم  شیازفا  یناوخباـتک ، تـسا ؛ رکف  دــیلوت  یهلئــسم  دــبلطیم ، فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تـمھ  هـک  مـھم  لـئاسم  زا  یکی   

هب هعماج  رد  ار  یشزرااب  رایسب  یرکف  لایس  نایرج  کی  دناوتیم  دتفیب ، هار  هب  اھهزوح  رد  اھهاگشناد و  رد  میدرک  داھنـشیپ  میدرک ، ضرع  ام  هک  یـشیدنادازآ  یاھیـسرک 

. دزادنیب هار 

نامدوخ یور  شیپ  رد  ام  هک  تسا  یئاھزیچ  اھنیا  یتلادـعیب . اب  یهزرابم  رد  داسف ، اب  یهزرابم  رد  رقف ، اب  یهزرابم  رد  فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تمھ  رتمھم ، همھ  زا   و 

. دننک شالت  دیاب  نالوئسم  تلود و  تلم ، میراد .

یدوجو شزرا  هک  دـنرادن  نمـشد  یئاھتلم  نآ  دـشاب . هتـشادن  ینمـشد  ام  اب  سک  چـیھ  ایند  رد  هک  میتسین  یتلم  اـم  میراد . مھ  یعناوم  میراد ، مھ  یئاھـشلاچ  هتبلا   

. نمشد ات  میراد  نمشد  هتبلا  دنکیم . ادیپ  مھ  ینانمشد  دنکیم ، یشالت  دراد ، یراک  دراد ، یفدھ  دراد ، یھار  هک  یتلم  دنرادن .

جح  / ١٣٨٩/٠٨/٢۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیطسلف تلم  هب  کمک  زورما  تسین . ناربکتسم  هب  تمدخ  یگتـسباو و  زا  رتتشز  یرکنم  چیھ  رابکتـسا و  ینمیرھا  تردق  لاگنچ  زا  اھتلم  تاجن  زا  رترب  یفورعم  چیھ 

، یتسینویھـص میژر  اکیرمآ و  یدعت  ربارب  رد  تمواقم  تدھاجم و  ریمـشک ، قارع و  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا و  یاھتلم  اب  یھارمھ  یدردمھ و  هزغ ، ناگدـنوش  هرـصاحم  و 

نایم رد  تیلوئـسم  دھعت و  ساسحا  یرادیب و  ندرتسگ  دـننزیم و  هبرـض  داحتا  نیا  هب  هک  یرودزم  یاھنابز  هدولآ و  یاھتسد  اب  هزرابم  ناناملـسم و  داحتا  زا  یرادـساپ 

. تسا تما  صاوخ  هجوتم  هک  تسا  یگرزب  فیاظو  یمالسا ، راطقا  یهمھ  رد  ناملسم  ناناوج 

. دناوخیم ارف  فعاضم  تمھ  فعاضم و  شالت  هب  ار  ام  دھدیم و  ناشن  ام  هب  ار  فیاظو  نیا  نداد  ماجنا  یارب  دعاسم  یاھهنیمز  جح ، دنمھوکش  یهرظنم 

نالیگ  / ١٣٨٩/١٠/٠٨ ناتسا  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد فعاضم  تمھ  یاھهناشن  روشک  رساترس  رد  هناتخبـشوخ  فعاضم ؛ تمھ  میتفگ  لاسما  ام  دنک . ظفح  ار  تمھ  نیا  دیاب  تلم  منک ؛ دیکات  منک ، هیـصوت  مھاوخیم  نم 

یمزال راک  فعاضم  تمھ  نیا  بوخ ، یلیخ  دـننکیم . یبوخ  یاھراک  فلتخم  یاھـشخب  رد  هبتریلاع  ناریدـم  ناگرزب ، روشک ، نالوئـسم  دوشیم . هدـید  نوگانوگ  یاـھراک 

ار یئاھهلق  نانچنآ  دـنک و  تکرح  نانچنآ  دـیاب  ام  زیزع  تلم  دـشاب . هتـشاد  دوجو  رمتـسم  روط  هب  دـیاب  فعاضم  تمھ  تسین ؛ لاسما  لام  طقف  فعاضم  تمھ  اما  تسا ؛

صالخ وا  رـش  زا  تلم  کی  دش ، سویام  نمـشد  یتقو  دینک . سویام  ار  نمـشد  دیاب  دـنوش . سویام  یلکب  تلم  نیا  تشونرـس  رب  نتفای  تسد  زا  نانمـشد  هک  دـنک  حـتف 

. دش دھاوخ 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

جایتحا نیا  و  تفاـی ؛ دـھاوخ  شیازفا  زورهبزور  اـھتیقفوم  مینک ، کـیدزن  رتشیب  هچرھ  یمالـسا -  یروھمج  زغمرپ -  یهملک  نیا  یاـفرژ  قمع و  هب  ار  ناـمدوخ  میتسناوت  رگا 

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » 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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رگا دنکیم . هدھاشم  روشک  فلتخم  یاھهاگتسد  رد  ناسنا  ار  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  رثا  لاسما  هناتخبشوخ  هک  فعاضم ، راک  فعاضم و  تمھ  دنلب ، تمھ  هب  دراد 

مھم دنیوگن -  ای  دنیوگب  تسین ؛ مھم  نتفگ  تسام -  یوگلا  ناریا  دنیوگب  اھتلم  درادن  یموزل  وگلا . دش  دھاوخ  یمالـسا  یروھمج  وگلا ؛ دش  دـھاوخ  ناریا  تلم  دـش ، نیا 

. تسا هدش  راک  نیا  و  دروایب ؛ رد  تکرح  هب  دنک و  هجوتم  ار  اھنآ  دزوب ، رگید  یاھطیحم  رد  شخبناج  میسن  نیا  هک  تسا  نیا 

١٣٩٠/٠١/٠١ /  « یداصتقا داھج  لاس   / » لاس ١٣٩٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

« فعاضم راک  فعاـضم و  تمھ  لاـس   » ماـن هب  ار  لاـس ٨٩  اـم  میھد . ماـجنا  ار  یگرزب  یاـھراک  میتسناوت  لاـس ٨٩  رد  راـگدرورپ  لـضف  هب  یھلا و  قـیفوت  هب  ناریا  تلم  اـم 

زا ار  هرھب  نیرتشیب  اھلاس  نیا  لوط  رد  هک  یئاھراعـش  زا  یکی  هک  منک  اعدا  مناوتیم  درک . ادیپ  یلمع  ققحت  راعـش  نیا  لاس ، رـساترس  رد  هناتخبـشوخ  میدرک . یراذگمان 

هناتخبـشوخ تلود  تلم و  اعقاو  هک  دوب ، فعاضم » راک  فعاضم و  تمھ   » راعـش نیمھ  درب ، دوب و  اراد  دوخ  اب  روشک  تیعـضو  قابطنا  اھنآ و  لمع  نالوئـسم و  مدرم و  هجوت 

هوکشرپ میظع و  روضح  یهنیمز  رد  یـسایس ، یاھهنیمز  رد  یداصتقا ، یاھهنیمز  رد  ام  دنداد . ناشن  ار  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  هنایلاس ، تکرح  نیا  رد  راک ، نیا  رد 

دھاش ار  یگرزب  یاھراک  هناتخبشوخ  فلتخم ، یاھشخب  رد  یجراخ ، تسایس  یهصرع  رد  یروانف و  ملع و  یهصرع  رد  یبالقنا ، یسایس و  فلتخم  یاھهصرع  رد  مدرم 

زا هک  دنداد  ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  هلاسکی  نارود  نیا  رد  هیرجم  یهوق  صوصخب  دنداد ؛ ماجنا  هیئاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  هیرجم ، یهوق  روشک ، نیلوئـسم  مھ  هک  میدوب 

. دسرب ماجنا  هب  راک  نیا  لماک  تیقفوم  اب  هللااشنا  میراودیما  دندرک و  عورش  ار  گرزب  راک  نیا  هک  تساھهنارای ، یدنمفدھ  گرزب  ساسح و  یهلئسم  نیمھ  اھنآ  یهلمج 

مھ زورهبزور  هک  تکرح  نیا  هتبلا  تسا . هدرک  زاغآ  ار  یبوخ  تکرح  یلاعت  تفرشیپ و  یهداج  رد  هللادمحب  ام  روشک  هک  تسا  نیا  منکیم ، ساسحا  عومجم  زا  نم  هک  هچنآ 

باتش تسا ، هتشذگ  هچرھ  تکرح  نیا  هناتخبـشوخ  اما  تسا ؛ یدامتم  نایلاس  لوط  رد  تلم  نالوئـسم و  یاھـشالت  تامحز و  زا  یـشان  تسا ، هتفرگ  یرتشیب  باتش 

تفرـشیپ رد  ام  روشک  تکراشم  دـننکیم ، مالعا  یللملانیب  زکارم  یناـھج و  صـصختم  زکارم  هک  یئاـھرامآ  قبط  ملع ، دـیلوت  یهصرع  رد  ـالثم  تسا . هدرک  ادـیپ  یرتشیب 

هتـشاد ار  بیـصن  نیرتشیب  هقطنم  نیا  رد  ام  زا  دـعب  هک  یروشک  میتسھ و  ایند  مدرم  دـصرد  کی  ام  هک  یلاح  رد  تسا ؛ دـصرد  هدزای  زا  شیب  اـیند  رد  ملع  دـیلوت  یملع و 

اب هارمھ  دولآباتـش و  تکرح  نیا  تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  هللادمحب  فلتخم  یاھهصرع  رد  روشک  تفرـشیپ  نیاربانب  تسا . هتـشاد  تفرـشیپ  دصرد  شـش  زا  رتمک  تسا ،

. دنک ادیپ  همادا  یتسیاب  هللااشنا  تمھ ، تیدج و 

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

تمھ کی  ناشدوخ  زا  اتقیقح  دنتـسناوت  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  ام  تلم  تفرگ و  رارق  هجوت  دروم  لاس  لوط  رد  فعاضم - » راـک  فعاـضم و  تمھ   » ینعی لاس ٨٩ -  راعش 

هاگن ناسنا  هک  مھ  یئادتبا  هاگن  نیمھ  رد  اما  دش ؛ دھاوخ  هتخانش  تدمدنلب  رد  فعاضم  راک  دنلب و  تمھ  جئاتن  هتبلا  دریگب . ماجنا  فعاضم  راک  دنھد و  ناشن  دنلب  الاو و 

، دـندروآ هصرع  هب  دـنداد و  ناشن  ار  نآ  ناـشدوخ  نالوئـسم و  اـب  یھارمھ  رد  اـم  زیزع  تلم  هک  هچنآ  دـنداد و  ماـجنا  روشک  نالوئـسم  هک  هچنآ  لاس ٨٩ و  عاضوا  هب  دـنکیم 

. تسا دوھشم  انعم  نیا  اھهصرع  زا  یرایسب  رد  دنیبیم . ار  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  یاھهناشن 

اددجم مھ  دنفسا  رخآ  یاھزور  رد  منک ؛ دیدزاب  روشک  ساسح  یتعنص  شخب  کی  زا  مدرک  ادیپ  قیفوت  هدنب  دیع -  مایا  رد  لاس ٨٩ -  زاغآ  رد  مینکیم . زاغآ  یروانف  ملع و  زا 

هب تسا ، تدـمینالوط  یاھراک  لوصحم  دوخ ، هک  ار  هلاسکی  تکرح  نیا  جـئاتن  منک و  دـیدزاب  یروانف  یملع و  یهتـسجرب  یاھراک  هاگـشیامن  کـی  زا  هک  مدرک  ادـیپ  قیفوت 

یناسرعالطا مدرم  هب  هک  تسا  یرادقم  نآ  زا  شیب  رایسب  تسا ، عوقو  لاح  رد  دراد و  دوجو  روشک  رد  زورما  الاب  یروانف  هتفرشیپ و  شناد  شخب  رد  هک  هچنآ  منیبب . مشچ 

رب زورهبزور  هناتخبشوخ  هک  تسا ، هدش  زاغآ  فلتخم  یاھشخب  رد  یاهتسجرب  یملع  تکرح  کی  شیپ ، لاس  دنچ  زا  منک . ضرع  امش  هب  مناوتیم  نم  ار  نیا  تسا ؛ هدش 

. تسا هدش  هدوزفا  تکرح  نیا  باتش 

رادتقا یهیام  درف  کی  یارب  تلم و  کی  یارب  شناد  ملع و  ینعی  ناطلـس ؛» ملعلا  : » دومرف هک  مدرک ، ضرع  تسا ، مالـسلاهیلع )  ) موصعم زا  هک  ار  تیاور  نیا  یتقو  کی  نم 

تسدریز دروایب ، تسد  هب  ار  یملع  تردق  دناوتن  هک  یسک  نآ  دراد و  ار  رترب  تسد  دنک ، ادیپ  ار  تردق  نیا  هک  یـسک  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  . » تسا

رد یرواـنف  شناد و  ندروآ  تسد  هب  تھج  رد  روـشک  تکرح  زورما  دراد . یتیـصوصخ  نینچ  کـی  یرواـنف  ملع و  تشاد . دـنھاوخ  ار  رترب  تـسد  وا  رب  نارگید  دـنامیم و  یقاـب 

شخب رد  اـضفاوھ ، شخب  رد  یرواـنفتسیز ، شخب  رد  نوگاـنوگ ؛ یاھـشخب  رد  تـسا . دوھـشم  روـشک  رترب  وـن و  رایـسب  یاھهتــشر  رد  صوـصخب  اھهتــشر ، زا  یرایــسب 

ار روشک  یژرنا  یگتسباو  هک  یداب  یاھنیبروت  روتوم  دیلوت  رد  ناطرس ، دض  یاھوراد  دیلوت  رد  مھم ، رایسب  یاھورادویدار  دیلوت  رد  یداینب ، یاھلولس  شخب  رد  یروانفونان ،

ایند یالاب  حطـس  یاھـشناد  زا  اھنیا  یهمھ  هک  ون -  یاـھیژرنا  یرواـنف  رد  تسا ، مھم  رایـسب  روشک  یارب  هک  اـھهنایارربا  دـیلوت  رد  دربیم ، نیب  زا  یداـیز  دودـح  اـت  تفن  زا 

مھ یزورون  مایپ  رد  نم  هک  یروط  هب  دنتسھ ؛ یورشیپ  لوغشم  هدنباتش  هدنیازف و  وحن  هب  ام  ناناوج  ام و  نادنمشناد  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هناتخبشوخ  دنتسھ - 

دنکیم تکرح  دراد  رتشیپ  ملاع  یاھروشک  زا  یرایسب  زا  امش  روشک  تمسق ، نیا  رد  هک  دھدیم  ناشن  یللملانیب  ربتعم  زکارم  یاھشرازگ  اھسردآ و  مدرک ، ضرع  بشید 

. تسا یناھج  باتش  طسوتم  ربارب  نیدنچ  روشک  باتش  و 

اھراک نیا  هک  ینادنمشناد  نیا  رتشیب  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن  منک . ضرع  منادیم  بسانم  نم  هک  دراد  دوجو  یروانف  ملع و  تفرشیپ  یهیضق  نیا  رد  مھم  یهتکن  هس  ود 

امتح هک  ناوج -  ابلاغ  ینعی  تسا -  لاس  جنپ  یس و  دنتسھ ، تیلاعف  لوغشم  اھراک  نیا  رد  هک  ینادنمشناد  طسوتم  رمع  دنناوج . نادنمـشناد  دنھدیم ، ماجنا  دنراد  ار 

. تسا منتغم  رایسب  هک  دنتسھ ، لوغشم  زین  راک  نیا  رد  مھ  نموم  هتشکراک و  دیتاسا  هتبلا  دوشب . دامتعا  اھناوج  نیا  هب  یتسیاب 

هک تسا ؛ یرواـبدوخ  یاراد  ـالاب ، سفن  هب  داـمتعا  یاراد  یوق ، یهیحور  یاراد  دـھدیم ، ماـجنا  ار  هدرتـسگ  میظع و  یاـھراک  نیا  هک  یاهعومجم  هک  تسا  نیا  دـعب  یهتکن 

دننادیم و نیا  رد  یورشیپ  لاح  رد  یوق  یهیحور  اب  ام  یاھناوج  تسا . نیا  دراد ، ام  روشک  هک  هچنآ  تسا . یناسنا  یورین  یلصا ، یهیامرـس  تسا . نیا  یلـصا  یهیامرس 

. تسا هتخاس  اھنآ  تسد  زا  دشاب ، هدامآ  روشک  رد  نآ  یاھتخاسریز  هک  یئاھراک  یهمھ  هک  دنراد  رواب 

لاـح رد  تـسا -  یمھم  رایـسب  یهریجنز  نـیا  هـک  یزاـسیراجت -  لوـصحم و  دـیلوت  یرواـنف ، مـلع ، یهریجنز  هـک  تـسا  نـیا  مـلع  تفرـشیپ  یهلئـسم  رد  یدـعب  یهـتکن 

دیلوت روشک  یارب  دنروآیم و  یناھج  تراجت  رازاب  هب  ار  لوصحم  دننکیم ، دیلوت  ار  لوصحم  دننکیم ، یروانف  هب  لیدبت  ار  نآ  دننکیم ، دـیلوت  ار  شناد  ینعی  تسا ؛ یریگلکش 

مدرم یهمھ  هب  شدوس  دنکیم ، دـنمتورث  ار  روشک  شناد  نیا  هن ، میدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  الاح  مینادـب  ام  هک  تسین ، کنکـشوخلد  طقف  شناد  نیا  دـننکیم . تورث 

فعاضم راک  فعاضم و  تمھ  افاصنا  اقح و  هک  ملع ، یهنیمز  رد  نیا  تلم . یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  تسا و  روشک  یلم  تورث  هب  ملع  دیلوت  ریـسم  ندناشک  نیا ، دسریم .

. تسا دوھشم  نآ  رد 

یهنومن کی  هک  تسا  یداصتقا  یاھهصرع  یهلئـسم  دیآیم ، دوجو  هب  راک  زا  یئایرد  دوخ ، لابند  هب  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  ار  فعاضم  تمھ  نآ ، رد  هک  یرگید  یهنیمز 

تلود اب  یداصتقا  یاھهاگدـید  ظاحل  زا  هک  یناسک  نآ  هچ  یداصتقا -  نارظنبحاص  یهمھ  هک  دـننادب  ام  زیزع  تلم  تسا  بوخ  تساـھهنارای . ندرک  دـنمفدھ  دـنلب  ماـگ  نآ ،

رایـسب مزال ، رایـسب  راک  کی  اھهنارای  ندرک  دـنمفدھ  هک  دـنقفتم  تسا -  یلعف  تلود  تارظن  اـب  فلاـخم  اـھنآ  یداـصتقا  یاھهاگدـید  هک  یناـسک  نآ  هچ  و  دـنقفاوم ، یلعف 

هدامآ مھ  اھهنیمز  تسا ؛ یتخس  راوشد و  راک  نادیم ، نیا  رد  دورو  دشیم . هبلاطم  اھتلود  زا  هتشذگ  یاھلاس  هک  دوب  یئاھوزرآ  وزج  نیا ، تسا . دیفم  رایـسب  یـساسا و 

تکرح اـھهنارای ، ندرک  دـنمفدھ  تھج  رد  مدرم  تکرح  دوـب . یلاـع  اـفاصنا  مھ  هنیمز  نیا  رد  تلود  تـلم و  یراـکمھ  تـسا . هدـش  عورـش  راـک  نـیا  نوـنکا  هللادـمحب  دوـبن .

عیزوت لوا ، یهجرد  رد  راک ، نیا  مھم  فادـھا  تسا . هدـش  راکـشآ  نآ  تبثم  راثآ  زا  یـضعب  مھ  زورما  اـت  هچرگا  دوشیم ؛ راکـشآ  جـیردتب  هدـنیآ  رد  راـک  نیا  راـثآ  دوب . یایلاـع 

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » 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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فرصم رتشیب  دنتشاد ، لوپ  رتشیب  هک  یناسک  هب  اھهنارای  نیا  یلبق ، لکش  اب  دنکیم . میـسقت  مدرم  نیب  ار  یئاھهنارای  روشک  تیریدم  هاگتـسد  تساھهنارای . یهنالداع 

ماجنا هنـالداع  عیزوت  اـھهنارای ، ندرک  دـنمفدھ  اـب  دیـسریم . رتمک  اـھهنارای  نیا  دـندرکیم ، فرـصم  رتمک  دنتـشاد ، لوپ  رتمک  هک  یناـسک  هب  اـما  دیـسریم ؛ رتشیب  دـندرکیم ،

. تسا یعامتجا  تلادع  داجیا  تھج  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا ، دسریم . یدحاو  تبسن  هب  همھ ، هب  ینعی  دریگیم ؛

؛ میداد رارق  فرـصم » یوگلا  حالـصا   » ار لاس  راعـش  ام  نیا ، زا  لبق  لاس  ود  رد  یژرنا . هلمج  زا  بآ ، هلمج  زا  تسا ؛ روشک  یمومع  عبانم  فرـصم  تیریدـم  رگید ، فدـھ  کی 

هدـش هدـید  نآ  زا  یراثآ  مھ  نونکات  هکنیاامک  دـنک ؛ حالـصا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  فرـصم  یوگلا  دـناوتیم  هک  تسا  یئاھهار  زا  یکی  نیا ، فارـسا . زا  یرود  یئوجهفرص ،

نان و نتخیر  رود  نان و  رد  فارـسا  تسا . روشک  عفن  هب  نیا  هک  تسا ؛ هدـمآ  نیئاـپ  یژرنا  فرـصم  دوشیم ، ارجا  دراد  اـھهنارای  یدـنمفدھ  هک  یھاـم  دـنچ  نیمھ  رد  تسا .

نونکات هک  تسا  یدئاوف  یهلمج  زا  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  لداعت  اھفرـصم  تسا ، هدش  مک  دیآیم -  تسد  هب  یتمحز  هچ  اب  تسادخ و  گرزب  تمعن  هک  مدنگ -  ندش  عیاض 

. تسا لیبق  نیا  زا  مھ  داصتقا  راتخاس  حالصا  تشاد . دھاوخ  هدنیآ  رد  هللااشنا  یرایسب  دئاوف  هتبلا  هدش و  لصاح 

نیا هب  شیپ  لاس  اھهد  زا  هنافـساتم  ام  روشک  یهجدوب  تسا . یتفنریغ  تارداص  شیازفا  دادـیم ، ناشن  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  فعاضم  تمھ  زاـب  هک  یئاـھراک  یهلمج  زا 

لوپ زا  دنشورفب ، دننک ، جارختسا  ار  تفن  تسا . هدش  تداع  ام  روشک  رد  شور  نیا  دننکیم ؛ در  زوسلد  یاھنادداصتقا  یهمھ  ار  شور  نیا  تسا . تفن  هب  یهتـسباو  فرط ،

مینک هرادا  یروج  ار  روشک  میناوتب  ام  یزور  کـی  هک  تسا  نیا  نم  یاـھوزرآ  زا  یکی  هک  متفگ  ار  نیا  شیپ  اـھلاس  نم  تسا . یطلغ  یهویـش  نیا  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  نآ 

رایـسب راـک  تسین ، مھ  یناـسآ  راـک  هتبلا  تسا . هدـماین  شیپ  زورما  اـت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دوش . هرادا  روشک  مینکن و  رداـص  مھ  تفن  هرطق  کـی  دوب ، مزـال  رگا  یتح  هک 

. دش هتشادرب  هار  نیا  رد  یدنلب  ماگ  لاس ٨٩  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  نیا  و  میوش ؛ کیدزن  فدھ  نیا  هب  ام  هک  دوشیم  بجوم  یتفنریغ  تارداص  شیازفا  تسا . یلکشم 

اکیرمآ و یرادمدرـس  هب  برغ  هک  تسا  یئاھمیرحت  اب  هناردـتقم  هنادنمـشوھ و  یهھجاوم  دـھدیم ، ناشن  یداصتقا  یهنیمز  رد  ار  فعاـضم  تمھ  هک  یئاـھزیچ  یهلمج  زا 

. دـناهدرک دـیدشت  ار  ناریا  میرحت  تکرح  ناشدوخ  لایخ  هب  اھنیا  لاس ٨٩  لوا  زا  درک . لامعا  ناریا  هیلع  اکیرمآ  زا  یئاـپورا  یاـھتلود  زا  یـضعب  یهناروکروک  یوریپ  هنافـساتم 

وناز هب  ار  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هھام  شـش  جـنپ  اـھمیرحت  نیا  هک  دـنتفگیم  دـندرکیم ، تبحـص  دیـسریم -  اـم  هب  شیاـھربخ  هک  ناشتابـساحم -  رد  ناـشدوخ 

ناریا تلم  هک  دننک  گنت  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  هرئاد  دـننک و  راوشد  ناریا  تلم  رب  نانچنآ  ار  راک  اھمیرحت  یهلیـسو  هب  هک  دـندوب  رکف  هب  اھنآ  دوب . نیا  ناشروصت  دروآیمرد ؛

. دش دنک  نمشد  غیت  تفرگ و  ماجنا  اھمیرحت  نیا  اب  یاهنادنمتردق  هنادنمشوھ و  دروخرب  کی  دوب . نیا  ناشفدھ  دنوش ؛ ضرتعم  یمالـسا  یروھمج  هب  ناشدوخ ، ماظن  هب 

نیا زا  دنتسناوت  فلتخم  یاھشخب  رد  نالوئسم  یزورهنابش ، مکارتم  راک  اب  دایز ، شالت  اب  هناتخبشوخ  دنک . ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدھ  هب  اھمیرحت  نیا  اب  تسناوتن  نمشد 

. درادن یاهدیاف  رگید  ناریا  میرحت  دنیوگیم  دننکیم ، فارتعا  اھیبرغ  دوخ  زورما  دننک . روبع  هبقع 

زا تسا ، نیزنب  هک  ار  تفن  یهدروآرف  یدایز  غلابم  تفن ، یهدننکدیلوت  روشک  ام  تسا ؛ هدوب  نیمھ  نامز  لوط  رد  ام  راک  تالکـشم  زا  یکی  مینکیم . میرحت  ار  نیزنب  دـنتفگ 

، دـنوش راـک  هب  تسد  اـھنآ  هکنآ  زا  لـبق  اـم ، روشک  نیلوئـسم  دوش . دراو  نیزنب  میراذـگیمن  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  فعـض  هطقن  نیا  دـنتفگ  اـھنیا  میدرکیم . دراو  جراـخ 

قالخ ماوقاب ال  نیدلا  اذھ  دیوی  نا هللا  . » دوب اھنآ  میرحت  تکرب  هب  نیا  دش ؛ افکدوخ  ام  زیزع  روشک  نیزنب ، دیلوت  رد  هک  دیسر  یئاج  هب  راک  دندش . تامدقم  یهیھت  لوغشم 

دنفـسا رخآ  هک  مھ  یھاگـشیامن  نیمھ  رد  ار  نیا  نم  میدش . زاینیب  نیزنب  ندرک  دراو  زا  ام  دـندرک ، شالت  دـنداتفا ؛ رکف  هب  ام  نیلوئـسم  اھنآ ، میرحت  یهلیـسو  هب  مھل .»

دنتفگ ام  هب  مینک ، هیھت  جراخ  زا  ار  شرازبا  میتفر  مینک ، دیلوت  ار  هاگتـسد  نیا  میتساوخیم  ام  هک  دنتفگ  نم  هب  مدینـش . ناوج  نادنمـشناد  نیا  زا  رفن  دـنچ  نابز  زا  میتفر ،

. میتخاس ار  نیا  هناگیب  هب  جایتحا  نودب  میدرک ، شالت  میدیـشک ، تمحز  میدرک ، رکف  لخاد  میدمآ  مینک . تسرد  دیاب  نامدوخ  میدیمھف  میھدیمن ؛ امـش  هب  دیمیرحت ، امش 

رایتخا رد  هک  یئاھرازبا  نیرتهدنرب  زا  ار  نمشد  ینعی  دندرک ؛ دروخرب  روجنیا  نمـشد  یاھمیرحت  اب  مدرم ، داحآ  مھ  روشک ، نیلوئـسم  مھ  تسا . هنادنمـشوھ  دروخرب  نیا ،

. فعاضم یاھتمھ  زا  رگید  یکی  مھ  نیا  دیتفرگ . و  دیریگب ؛ نمشد  تسد  زا  ار  هحلسا  امش  یگنج ، کی  رد  هک  تسا  نیا  لثم  دندرک . مورحم  تشاد ،

شرازگ نیا  رگا  هک  تسا ؛ هدـش  داجیا  لغـش  رازھ  دصـشش  نویلیم و  کی  لاس ٨٩  رد  هک  دـیوگیم  تلود  شرازگ  تسا . هتفرگ  ماـجنا  یبوخ  یاـھراک  لاغتـشا ، یهنیمز  رد 

اھهارگرزب و داجیا  رد  یرھش ، نکسم  داجیا  رد  یئاتـسور ، نکـسم  داجیا  رد  تسا . هدش  مھارف  ینیبشیپ  زا  شیب  لغـش  رازھ  دصناپ  هک  تسا  نیا  شیانعم  دشاب ، قیقد 

، نیا تسا . هتفرگ  تروص  یبوخ  یاـھراک  تسا -  یئاـنبریز  یتخاـسریز و  یاـھراک  روشک  یارب  اـھنیا  یهمھ  هک  کـینورتکلا و و و -  تاـطابترا  داـجیا  رد  یتالـصاوم ، طوطخ 

. داصتقا یهصرع 

تسا نیا  تسا ، هدرک  صخـشم  ام  یارب  لاس ٨٩  هک  هچنآ  لاح  رھ  هب  میرذـگیم . تسا ، دودـحم  تقو  نوچ  هک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یدایز  یاھراک  مھ  رگید  یاـھهصرع  رد 

دعب لاس  هد  مھ ، دعب  لاس  مھ ، لاسما  درادن ؛ یاهژیو  تیـصوصخ  لاس ٨٩  هتبلا  دوب . فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ  لاس  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  لاـس  نیا  هللادـمحب  هک 

ام ات  دـننکب  فعاضم  راک  دنـشاب و  هتـشاد  فعاضم  تمھ  دـنلب و  تمھ  یتسیاـب  یاهرود  رھ  رد  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  تسا . فعاـضم  راـک  فعاـضم و  تمھ  لاـس  مھ ،

. میسرب هللااشنا  تسا ، ناریا  تلم  یهتسیاش  هک  یئاجنآ  هب  میناوتب 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

ینـالوط یاـھیگداتفابقع  ناربـج  دیلوغـشم : نآ  نداد  ماـجنا  هب  هاپـس  شترا و  یئاـیرد  یاـھورین  رد  امـش  هک  تسا  یراـک  اـھراک ، نیرترثوـم  زا  یکی  زورما  دـینادب  نیقی 

نآ دـیاب  زورما  امـش  فعاضم  شالت  دـندرکن . مھارف  زیزع  ناریا  یارب  ار  یئایرد  روضح  یدرونایرد و  تفرـشیپ  یهنیمز  دنتـشاذگن و  یتوغاط  یاـھتموکح  هک  یزارد  یاـھلاس 

. دنک ناربج  ار  تدمینالوط  یاھیگداتفابقع 

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

همھ هللااشنا  دریگب . رارق  هجوت  دروم  یداصتقا » داھج   » یهلئـسم راـنک  رد  دـیاب  مھ  لاـسما  میدرک ، ضرع  هتـشذگ  لاـس  هک  فعاـضم » راـک  فعاـضم و  تمھ   » راعـش نیا 

، بوخ یاھنامیا  بوخ ، یاھلد  دـمحلا  تسا . یریظنیب  هداعلاقوف و  یاھتیفرظ  روشک ، یاـھتیفرظ  تسا . یبوخ  یهدـنیآ  روشک ، یهدـنیآ  دـننک . راـک  همھ  دـننک ، شـالت 

مود یهجرد  روشک  کی  ناونع  هب  هک  تسا  نیا  زا  رتالاب  یلیخ  شناش  روشک  نیا  تسا . ناوارف  روشک  رد  بوخ  یانیب  یاھمـشچ  بوخ ، یاناوت  یاھتـسد  بوخ ، یاھتمھ 

یاھتیفرظ ام ، یمدرم  یاھیئاناوت  ام ، یگنھرف  ثاریم  ام ، یخیرات  یهقباس  دشاب . هتشاد  رارق  اھتلم  اھروشک و  یالاب  حطس  رد  دیاب  روشک  نیا  دوش . بوسحم  ایند  رد 

. دیسر میھاوخ  ادخ  دیما  هب  میسرب و  اھاجنیا  هب  هللااشنا  مینک و  تکرح  یروجنیا  یتسیاب  ام  دننکیم . هتکید  الما و  ار  نیا  ام  هب  همھ  ام ، یعیبط 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دمآراک و عیرـس و  یاھتکرح  دناوتیم  اھتکرح  نیا  دراد . ئطب  تعرـس و  اھتنم  دروآیم ؛ ار  یتاکرحت  راکدوخ  روط  هب  شدوخ ، لابند  هب  یرادیب  نیا  دـندش ، رادـیب  اھتلم  یتقو 

راـک میراد  اـم  دنتـسین . راـکیب  هک  مھ  نارگید  نوچ  میـسرن ؛ نارگید  هب  زاـب  هک  دـشاب  یئیطب  یاـھتکرح  دـناوتیم  دریگب ، یـشیپ  اـیند  تعرـس  طـسوتم  زا  هک  دـشاب  یبوخ 

ام دـننکیم . شالت  دـنزاسیم ، دـننکیم ، تمھ  دـنراد  ام  لباقم  یهھبج  رد  مھ  نارگید  دـننکیمن ؟ ار  راک  نیا  نارگید  رگم  میزاسیم . مینکیم ، تمھ  مینکیم ، شـالت  مینکیم ،

. میشاب راودیما  هدنیآ  هب  میناوتیم  تقو  نآ  دشاب ؛ رتشیب  ناملباقم  یهھبج  باتش  زا  هک  دھدب  ام  هب  یباتش  ام  یاھشالت  عمجرس  هک  مینک  یراک  دیاب 

رد مھ  حلـسم . یاـھورین  یهمھ  هـب  شترا و  یهـمھ  هـب  یئاوـھ و  یورین  نازیزع  امـش  هـب  زورما  و  روـشک ، نـیا  ناـناوج  یهـمھ  هـب  تـسا  نـم  یگـشیمھ  یهیـصوت  نـیا 

دیاب همھ  دـینک . فعاضم  ار  شالت  دـیاب  یونعم  یلـصا  لماع  نآ  تیوقت  یقالخا و  تیبرت  رد  مھ  شزومآ ، رد  مھ  تاـعطق ، تازیھجت و  رازبا و  تخاـس  رد  مھ  یھدـنامزاس ،

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا دنھدیم . لیکـشت  ار  روشک  رثوم  یاھمادنا  زا  یمیظع  یهندب  کی  هک  حلـسم  یاھورین  هلمج  زا  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  نیلوئـسم ، تلود ، دـننک ؛ فعاضم  ار  شالت 

. دشاب یاهیامرپ  زغمرپ و  رادفدھ و  یاھشالت  یتسیاب  اھشالت 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شزومآ و نامزاس  تصرف  نیمھ  دراد ، رارق  بـالقنا  راـیتخا  رد  روشک و  راـیتخا  رد  هک  یئاھتـصرف  زا  یکی  تسا . یروشک  یرـسارس  ریگارف  ناـمزاس  کـی  شرورپ ، شزومآ و 

هدرتسگ مسج  نیا  رـسارس  رد  باصعا ، یهتـشر  کی  لثم  هک  دـیراد  رایتخا  رد  ینویلیم  نیدـنچ  نامزاس  کی  شرورپ ، شزومآ و  ناـگرزب  نالوئـسم و  امـش  تسا . شرورپ 

زا دـعب  صوصخب  هناتخبـشوخ  تسا . هدرتسگ  اھاتـسور  اھرھـش و  قامعا  ات  نامزاس  نیا  دراد . ناـیرج  ناـسنا  ندـب  یاـھگر  رد  هک  نوخ  یـشکلاناک  لـثم  تسا ؛ هدـنکارپ 

گرزب نامزاس  نینچ  کـی  اـم  رگید  تسا ؛ یمیظع  ناـمزاس  شرورپ  شزومآ و  دـشاب . هتـشادن  روضح  اـجنآ  رد  شرورپ  شزومآ  هک  دـشابن  روشک  رد  یاهطقن  دـیاش  بـالقنا 

. دنراذگیم نامزاس  نیا  رایتخا  رد  انمت ، اب  تساوخرد ، اب  تبغر ، اب  لیم ، اب  ار  دوخ  نادنزرف  دنیآیم  مدرم  میرادن . یسکهمھ  یئاجهمھ  ریگارف 

« تیلوئسم ندوب  فعاضم   » یهتکن نیا  یور  مھاوخیم  نم  دنکیم . فعاضم  ار  وا  تیلوئسم  دراد ، رایتخا  رد  هک  یتصرف  نیا  هک  تسا ؛ یگرزب  یاھراک  دھعتم  نامزاس ، نیا 

تاسلج دننکیم ، راک  دـنراذگیم ، تقو  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  ترازو  حطـس  رد  یبوخ  یاھـشالت  معلطم ، مھ  هدـنب  دـندرک و  هراشا  اریخا  مرتحم  ریزو  هک  روط  نامھ  منک . هیکت 

رد راک  تمظع  هک  دـینک  هجوت  اھتنم  دریگیم ؛ ماجنا  هک  یـشالت  زا  مینکیم  ریدـقت  ام  تسا ، شزرااب  رایـسب  اـھنیا  دـننکیم ؛ رظن  لداـبت  دـننکیم ، یرکفمھ  دـنراذگیم ، ناوارف 

. دش مامت  ام  راک  بخ ، میئوگب  مینک و  عناق  ار  نامدوخ  دیابن  مینک ، شالت  رتشیب  هچرھ  هک  تسا  یدح 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رب یداصتقا  راشف  نمـشد ، فدھ  هک  دننزب  سدـح  دنتـسناوتیم  دـندوب ، نوگانوگ  لئاسم  رظان  هک  یناسک  یهمھ  میدرک . حرطم  ار  یتمواقم » داصتقا   » شیپ لاس  دـنچ  ام 

فدـھ تسا . یمھم  یهطقن  اـھنآ  یارب  اـم  روشک  داـصتقا  دـنوش . زکرمتم  روشک  داـصتقا  یور  رب  دـنھاوخیم  اـھنیا  هک  دادـیم  ناـشن  اـھیحارط  دوب و  مولعم  تسا . روـشک 

، دنوش لکـشم  راچد  مدرم  دوش ، رطخ  لالتخا و  راچد  یلم  هافر  اعبط  دنزب ، همطل  لاغتـشا  هب  دنزب ، همطل  یلم  دـشر  هب  دوش ، زکرمتم  داصتقا  یور  رب  هک  دوب  نیا  نمـشد 

. دنک هدھاشم  تسناوتیم  ناسنا  ار  نیا  دوب ؛ سوسحم  نیا  و  تسا ، نیا  نمشد  یداصتقا  راشف  فدھ  دنوش ؛ ادج  یمالسا  ماظن  زا  دنوشب ، هدزلد 

مدآ مھ  دعب  دننکیم ؛ یریگیپ  ار  داصتقا  یهلئسم  دنراد  اھنیا  هک  متفگ  لاس  لوا  ینارنخس  رد  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع رھطم  نحـص  رد  لاس ٨۶  نم 

زا یریگولج  یهلئسم  فرصم ، یوگلا  حالصا  ینعی  داصتقا ؛ لئاسم  یهنیمز  رد  لماک  یهموظنم  کی  داجیا  یارب  دوب  یئاھهقلح  لاس  یاھراعـش  نیا  هک  دنک  ضرف  دناوتیم 

یاھراعـش ناونع  هب  ار  اھنیا  ام  یناریا . یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  لاسما  و  یداصتقا ، داھج  یهلئـسم  فعاضم ، راـک  فعاـضم و  تمھ  یهلئـسم  فارـسا ،

هار نیا  لابند  دـیاب  ام  دربب . شیپ  ار  اـم  دـناوتیم  دـنک ؛ یھدـناماس  داـصتقا  یهنیمز  رد  ار  روشک  یمومع  تکرح  دـناوتیم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  میدرکن ؛ حرطم  رذـگدوز 

. میشاب

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  وزج  داـصتقا ، ندرک  یمدرم  دراد . یتاـمازلا  یتمواـقم  داـصتقا  هتبلا  تـسا . مـھم  یتمواـقم  داـصتقا  تـسا ؛ مـھم  داـصتقا  یهلئـسم 

شخب دوشب . دـیاب  یرتشیب  یاھـشالت  هتفرگ و  ماجنا  یئاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  راک  نیا  و  دروایب ؛ دوجو  هب  لوحت  کی  دـناوتیم  دـش ، مـالعا  هک  لصا ۴۴  یاھتسایس 

دننک کمک  دنناوتیم  هک  یئاھهاگتسد  روشک و  یتلود  یاھهاگتسد  روشک ، یکناب  متـسیس  مھ  دنوشب ، قیوشت  یداصتقا  تیلاعف  هب  مھ  درک ؛ دنمناوت  دیاب  ار  یـصوصخ 

نیا تسا . یتمواـقم  داـصتقا  تاـمازلا  زا  رگید  یکی  تفن  هب  یگتـسباو  شھاـک  دـنوش . داـصتقا  نادـیم  دراو  مدرم  هـک  دـننک  کـمک  هیئاـضق -  یهوـق  هـننقم و  یهوـق  لـثم  - 

یازدـمآرد یداصتقا  یاھتیلاعف  اب  ار  تفن  مینک  شالت  مینک و  هدافتـسا  دراد ، دوجو  زورما  هک  تصرف  نیمھ  زا  میناوتب  رگا  ام  تساـم . یهلاـس  دـص  موش  ثاریم  یگتـسباو ،

یدایز نازیم  ات  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یئاھراک  یهلمج  زا  ناینبشناد  عیانص  زورما  میاهداد . ماجنا  داصتقا  یهنیمز  رد  ار  مھم  تکرح  نیرتگرزب  مینک ، نیزگیاج  یرگید 

نامدوخ یگتـسباو  تسا ، نکمم  هچرھ  هک  نیا  تمـس  هب  میورب  میرامگب ؛ نیا  رب  ار  تمھ  دنک . رپ  ار  الخ  نیا  دناوتیم  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  ینوگانوگ  یاھتیفرظ  دنک . رپ 

. مینک مک  ار 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

تفرشیپ ظاحل  زا  ماهتفای -  ار  نیمھ  اھـشرازگ  رد  مھ  هدنب  دنتفگ -  ناتـسود  هک  روط  نامھ  ناتـسا ، نیا  تسا . یناسرتمدخ  رد  دنلب  تمھ  یهلئـسم  رگید ، یهتکن  کی 

نیلوئـسم دیاب  تسا . هتـشاد  دوجو  مھ  یرگید  لماوع  دیاش  تسا ؛ هدالولادیدج  ناتـسا ، هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  رادقم  کی  تسا . نیئاپ  یاھفیدر  یاھناتـسا  وزج  یدام ،

ناتسا هد  هب  الثم  دنربب ؛ الاب  ینیعم  تدم  لوط  رد  یتایح ، مھم  یاھصخاش  هب  نتفای  تسد  تفرـشیپ و  ظاحل  زا  ار  ناتـسا  یهبتر  هک  دنرامگب  نیا  رب  ار  تمھ  ناتـسا  نیا 

هب هکلب  تسین ؛ راک  مجح  یاـنعم  هب  طـقف  فعاـضم  راـک  دـبلطیم . مھ  فعاـضم  راـک  اـعبط  تسا -  فعاـضم  تمھ  نیا ، هک  دوب -  نیا  اـم  تمھ  یتقو  دـنناسرب . روشک  لوا 

راک ریگیپ ، رمتـسم و  راک  تروشم ، اب  هارمھ  راـک  هدـش ، یـسانشراک  راـک  قیقد ، راـک  ینعی  دـشاب ؛ مجح  تیمک و  هب  طوبرم  هک  هچنآ  زا  رتشیب  تسا ، راـک  تیفیک  یاـنعم 

نیا میاهدرک ؛ نیودت  ار  ناتـسا  یهعـسوت  دنـس  دـنتفگ  هک  دوب  یبوخ  ربخ  نیا  دوشن . فقوتم  راک  دـندش ، مھ  اجهباج  نیلوئـسم  رگا  هک  هدـش ؛ یزیرهمانرب  هدـش و  نیودـت 

هار یهشقن  هک  تسا  نیا  مھم  دنکیم . ادـیپ  همادا  راک  تشاذـگ ؛ دـھاوخن  یدایز  ریثات  ناریدـم ، نالوئـسم و  یئاجهباج  رگید  دـش ، نیودـت  دنـس  یتقو  تسا . بوخ  رایـسب 

. دشاب مولعم 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

تامدقم همھ  تسا ، هداد  یور  لاس  نیا ٣۴  رد  هک  یفلتخم  ثداوح  اکیرمآ و  یهنمیھ  ندشهتسکش  دش و  زاغآ  لاس ١٣۵٧  رد  نآ  یزوریپ  اب  هک  یمالـسا  بالقنا  تکرح 

تعرـس اب  سای ، ینیبهایـس و  زا  زیھرپ  وا ، یاھهئطوت  نمـشد و  زا  ندیـسارھن  فعاضم و  شالت  تمھ و  اب  دیاب  نیاربانب  تسا . یمالـسا  ماظن  یلـصا  فادھا  هب  ندیـسر 

. درک تکرح  هلق  تمس  هب  رتشیب 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رارق الاب  یاھمقر  رد  ام  زورما  اـیند ، یهتفرـشیپ  نونف  یهیقب  رد  یتسیز و  یرواـنف  رد  یکـشوم ، رد  یاهتـسھ ، رد  وناـن ، رد  اـیند ، زورما  یهتفرـشیپ  عیانـص  یاـھثحب  رد  اـم 

نادیم رد  اھناوج  دنتسھ . میتسھ ، انشآ  اھنیا  زا  یلیخ  اب  کیدزن  زا  ام  هک  نیدتم  یاھناوج  دننکیم ، ار  اھراک  نیا  هک  یناسک  یهدمع  میراد ؛ رارق  مدقم  فوفـص  رد  میراد ،

نکفافالتخا لئاسم  هب  دنزادرپن ؛ اھهیشاح  یعرف و  لئاسم  هب  اھناوج  دننک ؛ فعاضم  ار  دوخ  شالت  دیاب  راک  نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  تفرعم ، رکف و  نادیم  رد  ملع ،

اب اما  دننک ؛ گنررپ  ار  نمـشد  اب  یاھزرم  دش ، هتفگ  هک  ییاھـشخب  نیمھ  رد  دننک ؛ لابند  اھناوج  ار ، هنادھاجم  هنانموم و  یاھتکرح  ار ، زکرمتم  تکرح  ار ، تدحو  دنزادرپن ؛

. دننکن داجیا  زرم  یاهقیلس  فالتخا  کدنا  هب  یلخاد ، یاھورین  اب  یدوخ ،

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« : فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یناھرز  /   ١٣٨٩/٠٢/١۵ نیسحدیس  هدنسیون :  ؟ /  تسین یزیچ  هچ  فعاضم  راک  فعاضم و  تمھ 

هدازیدزی  /   ١٣٨٩/٠٢/١۵ دمحم  هدنسیون :  لاس 1389 /  یراذگ  مان  زا  ییاھهزومآ 

يناولھس  /   ١٣٨٩/٠٧/٠٧ يمظاك  نسح  هدنسیون :  یولع /  تریس  یوبن و  تنس  رد  فعاضم  تمھ  راک و  گنھرف 

« فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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