
یوضر  / ١٣٧٠/٠١/٢٩ رھطم  مرح  نیواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھ اب  ار  ترخآ  ایند و  ینعی  هبیط ، تایح  هن ، دنـشابن ؛ تایدام  یگدنز و  رکف  هب  الـصا  دننک و  تدابع  دنناوخب ، زامن  طقف  یناسک  هک  تسین  نیا  شیانعم  هبیط  تایح  سپ ،

جوا هب  ار  یزرواشک  یناگرزاب و  تعنـص و  دنکیم ، یگدـنزاس  دـنکیم ، شالت  هک  یتلم  نآ  ینعی  هبیط ، تایح  نتـشاد . مھ  اب  ار  انعم  هدام و  ینعی  هبیط ، تایح  نتـشاد .

مھ زورهبزور  تسادخ و  اب  مھ  وا  لد  تالاح ، نیا  یهمھ  رد  اما  دروآیم ؛ تسد  هب  تھج  همھ  رد  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  دنکیم ، ادیپ  یکینکت  یملع و  تردق  دـناسریم ،

لاس تسیود  ات  هاجنپودـص  نیا  رد  دـنتفگ و  ملاع  ناحلـصم  دـندرک ، مالعا  ناربمایپ  هک  تسا  یفدـھ  نآ  نیا ، تسا . یمالـسا  ماظن  فدـھ  نیا ، دوشیم . رتانـشآ  ادـخ  اـب 

. دندرک مالعا  ار  نآ  یمالسا  یهتسجرب  یاھتیصخش  هتشذگ ،

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، یمالسا یاھروشک  رد  ملع  عشعشت  نارود  دوب ، یھایس  یکیرات و  اپورا  رد  هک  ییاطـسو  نورق  نامھ  دنمانیم . یکیرات » یھایـس و  نارود   » ار یطـسو  نورق  اھییاپورا 

، یملع تردـق  نانچ  یـسایس ، تردـق  نانچ  دـناهدرک . اھقیقحت  هتـشون و  اھباتک  تسا -  ملع  عشعـشت  نارود  هک  یرجھ -  مراھچ  نرق  هراـبرد  الـصا  تسا . ناریا  هلمج  زا 

. مالسا میلاعت  رثا  رب  دمآ ؟ دوجوهب  زیچ  هچ  رثا  رب  یرشب ، لاعف  هدنزاس و  هدنز و  یاھورین  مامت  مادختسا  نانچ  یراد و  روشک  نانچ  ییارآایند ، نانچ 

حلسم  / ٣٠/١٣٧٣/٠۶ یاھورین  ینابیتشپ  عافد و  ترازو  ششوپ  تحت  کیناکم  عیانص  تاجناخراک  هعومجم  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

تلم بـالقنا و  یمالـسا ، نھیم  تمدـخ  رد  ار  راـکتبا  یروآون و  دـنناوتیم  هچ  رھ  دـیاب  روشک  یعاـفد  شخب  رد  یرکف  یملع و  تردـق  زا  رادروـخرب  یاـھورین  نادنمـشناد و 

. دنزادرپب اھیگدنامبقع  ناربج  هب  رتشیب  هچ  رھ  یتیدج  اب  دنھد و  رارق  ناریا  راختفارپ 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یگدـنز وت  ناوریپ  زا  یتلم  اـیند  رد  زورما  خـیرات ! ناـسنا  نیرتمولظم  نیرتردـتقم و  یا  بلاـطیبانبیلع ! یا  ناـنمومریما ! یا  تسا ! مولظم  ناریا  تلم  ردـقچ  یتـسار  هب 

نیا هب  ایند ، رد  یتلم  چیھ  هک  درب  یپ  ناوتیم  نشور  یهبـساحم  کی  اب  تساھتلم . نیرتیوق  زورما  ناریا ، تلم  تسا . نیرتمولظم  نیرتردتقم و  وت ، دوخ  لثم  هک  دـنکیم 

لباقم رد  هریغ ، راکتشپ و  دننام  بوخ ، یاھتلصخ  یضعب  زا  یرادروخرب  یتعنص و  یداصتقا و  یملع و  رادتقا  دوجو  اب  ایند ، یاھتلم  هک  تسا  نیا  هبساحم  نآ  تسین . توق 

ناوج تسا . هدـنار  دوخ  زا  ار  یناسفن  یاھاوھ  اوقت ، نید و  هب  کسمت  یهیاس  رد  ناریا ، تلم  اما  دـنرادن . یباسح  تسرد و  یعدار  عناـم و  راـصح و  یناـسفن ، یاـھاوھ 

یا دـیراد !؟ غارـس  یناناوج  نینچ  ایند  یاـجک  رد  دـنادرگیمنرب . ور  اـھنآ  زا  رگید ، یاـھتلم  رد  یناوج  چـیھ  هک  دـشوپیم  مشچ  ییاھتذـل  زا  یناوج ، ناوفنع  رد  تلم ، نیا 

ینارتوھش زا  دنمورین ، ملاس  ناج  هک  دیراد  غارس  ایند  یاجک  رد  امش  دیھد : خساپ  لاوس  نیا  هب  ادخ  هب  ار  امـش  دینک ! تجاجل  دیھاوخیمن  هک  یناسک  ایند و  نیفـصنم 

عمج هکلب  رفن ، رازھ  رفن و  دـص  هن  رفن و  ود  هن  رفن ، کـی  هن  زورما  دـشوپب . مشچ  یلوـمعم  یاھتذـل  زا  دـشوپب ؛ مشچ  تسھ ، مـھ  رـسیم  نـکمم و  یو  یارب  هـک  مارح  هـب 

، رکذتم نموم ، ناوج  یهقبط  نآ  اما  دنیایند . ناناوج  یهیقب  لثم  مھ  اھنآ  هک  میراد  مھ  دب  تسرپاوھ و  نارتوھش ، ناناوج  هتبلا  دناهنوگ . نیا  ناریا  تلم  ناناوج  زا  یمیظع 

!؟ دوشیم هدید  ایند  یاجک  رد  رگید  تسا ، ناریا  یاج  همھ  رد  هک  ییاوقت  لھا  تمالس و  لھا  تدابع ، لھا  عضاخ ، عشاخ ،

املسم دنونشب . ار  شقح  فرح  دندشن  رضاح  تجاجل ، ببس  هب  دندینـشن و  ار  تلم  نیا  تیمولظم  مایپ  ناسک ، یلیخ  تسا . تیمولظم  نیع  رد  تردق ، نیا  اب  ام ، تلم 

. دوشیم عورش  یکچوک  یاھاج  زا  هدمع ، گرزب و  تشز  یاھتلصخ  هک  دینادب  امش  دروآیم و  یھارمگ  تجاجل ،

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

هعماج و هک  تسا  نآ  یلم  تردـق  زا  دوصقم  تسا . هبیط  تایح  هب  هعماـج  دارفا  ندیـسر  یارب  مزـال  یهلیـسو  اـھیبایماک و  یهمھ  دـیلک  یرـشب ، عماوج  یارب  یلم  تردـق 

یارجا تراـظن و  تیادـھ و  دـقاف  رگا  دـنمتردق ، عماوج  هک  تسا  تسرد  دـشاب . رادروخرب  یموـمع  یهدارا  مزع و  دـمآراک و  یـسایس  ماـظن  تورث ، ملع ، قـالخا ، زا  روـشک ،

هک روطنامھ  دز -  دھاوخ  مقر  طاطحنا  تمـس  هب  ار  نانآ  ریـسم  هدرک ، لیاز  ار  نانآ  یهدارا  قالخا و  دیناشک و  دھاوخ  نایغط  هب  ار  نانآ  ملع ، تورث و  نامھ  دنـشاب ، تلادع 

رب رتعیرـس  یـسب  ار  یـسایس  یقالخا و  طاطحنا  یالب  اھرادـتقا ، اھییاناوت و  نآ  نادـقف  یلو  دوشیم -  هدـید  نآ  یاھهناشن  هریغ ، اکیرما و  نوچمھ  ییاھروشک  رد  زورما 

تـسا نآ  تھج  رد  همھ  مالـسا ، یعامتجا  یـسایس و  میلاعت  هک  تسور  نآ  زا  دناتـسیم . اھتلم  زا  ار  زیچ  همھ  قالخا و  ملع و  ترخآ و  ایند و  دزادنایم و  اھروشک  ناج 

ناکما رھ  زا  هک  دنددص  رد  ناھج  یاھتلم  رایشوھ  ناربھر  یهمھ  زورما  و  دنبای . تسد  یدام  یحور و  یسایس و  یقالخا و  یملع و  تدایس  رادتقا و  هب  یمالسا  للم  هک 

. دنریگ هرھب  دنک ، دنمتردق  ار  نانآ  دناوتیم  هک  ییهریخذ  و 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد هک  ینوگانوگ  یاھروشک  دـنراد -  طابترا  اکیرما  اب  هک  ییاھروشک  دـینیبب ؛ نالا  دربیمن . یدوس  ریخ و  چـیھ  دراد ، یرابکتـسا  فادـھا  هک  یتلود  اب  طاـبترا  اـب  تلم ، کـی 

هتـشاد دوجو  لالقتـسا  یروآنف و  شناد و  تفرـشیپ  تردق  اھنآ  رد  رگا  دنتـشاد ، ییالاب  یملع  تردق  رگا  ناشدوخ ؛ تردق  هب  هتـسب  دنتـسھ -  اھاج  ریاس  اقیرفآ و  ایـسآ و 

یدوس اھنآ  هب  طقف  هن  اکیرما  یرابکتسا  تردق  نآ  دنروآ ، دوجوهب  خماش  یانب  کی  دنشاب  هتسناوتن  ناشدوخ  نورد  رد  رگا  دننک . تمواقم  دنناوتیم  هزادنا  نامھ  هب  دشاب ،

لدـب رگید -  شزرایب  تالوصحم  هچ  یماظن و  تـالوصحم  هچ  دوخ -  تـالوصحم  شورف  رازاـب  هب  ار  اـھنآ  دـنزیم ؛ مھ  هبرـض  اـھنآ  هب  دربیم ، هرھب  اـھنآ  زا  هکلب  دـناسریمن ،

. تسا رابکتسا  فدھ  نیا ، دنکیم . تلاخد  مھ  اھنآ  روما  همھ  رد  دزادرپیم و  اھنآ  عبانم  تراغ  هب  دنکیم ؛

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار نآ  دندرک ، ادیپ  یملع  تردق  کی  هک  نیا  درجم  هب  اھیبرغ  دوب . هدش  رگید  یاھتلم  رامثتسا  یارب  یاهلیسو  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اما  دوب ، برغ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ 

. دنداتفا هار  ایند  برغ  قرش و  فرط  هب  دندومن و  لیدبت  یداصتقا  یسایس و  تردق  هب 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

ار یلیمحت  گـنج  لاـس  تشھ  ناریا  تلم  رگا  دـسرب . ییاـج  هب  تـسا ، هجاوـم  نآ  اـب  هـک  یتالکـشم  عـناوم و  اـب  ندرک  مرن  هـجنپ  تـسد و  نودـب  دـناوتیمن  یتـلم  چـیھ 

یماظن و یملع ، تردـق  نیا  تشادیمن ؛ مھ  ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  اما  تشادیمن ؛ ار  اھتراسخ  زا  یلیخ  ار ، اھنادـقف  زا  یلیخ  ار ، اـھیناریو  زا  یلیخ  هتبلا  تشادیمن ،

تلم نیا  رب  طلست  زا  یدیماان  سای و  تلاح  نیا  تشادیمن ؛ تسا ، هدروآ  تسد  هب  نایناھج  مشچ  لباقم  رد  هک  مھ  ار  یتزع  نیا  تشادیمن ؛ مھ  ار  یتعنـص  تفرـشیپ 

هـشیمھ تالکـشم  نیاربانب ، دـمآیمن . دوجو  هب  درک - ! ادـیپ  طلـست  دوشیم  هک  دـننکیم  لاـیخ  ناـشیاھلقعیب  نوچ  ناـشیالقع ؛ هتبلا  وا -  گرزب  نانمـشد  لد  رد  مھ 

. دنک مرن  هجنپ  تسد و  عناوم  نیا  اب  دیاب  دنک ، یط  ار  اھنامرآ  هب  ندیسر  هار  حاجن و  حالص و  هار  دھاوخب  رگا  یاهعومجم  رھ  تلم و  رھ  تسا و  روطنیا 

میرک  / ١٣٧٩/٠٨/٠٩ نآرق  تئارق  ظفح و  تاقباسم  هیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

نآ دـننکیمن . ادـیپ  هار  دـناهدنامرد و  ناـسنا  راـک  رد  اـیند  یعاـمتجا  بتاـکم  دـینک  رواـب  دـناهدنامرد . تیرـشب  راـک  رد  اـیند ، یتـفرعم  یاـھبتکم  یفـسلف و  یاـھبتکم  زورما 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 1 
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لوـپ تسھ ، ملع  برغ  رد  هک  تسا  نیا  ناشیگدـنامرد  لـیلد  دـناهدنامرد . دـنروط ؛ نیمھ  زین  یبرغ  بتاـکم  دـش . دوباـن  دروـخ و  تسکـش  روـط  نآ  هـک  دوـب  مسیـسکرام 

یاهدروختسکـش هخـسن  تسا ؛ یماکان  هخـسن  هخـسن ، نآ  سپ  تسین . یونعم  شمارآ  تسین ؛ هنینامط  هنیکـس و  تسین ؛ تداعـس  تسھ ؛ یماظن  تردـق  تسھ ،

نینموملا بولق  یف  هنیکـسلا  لزنا  یذلا  وھ  : » دھدیم هنیکـس  مھ  دھدیم ، تزع  مھ  دھدیم ، هافر  مھ  دھدیم ، ملع  مھ  ناسنا ، هب  مالـسا ، نییآ  نآرق و  اما  تسا .

هنیکـس و یملع ، تردـق  یدام و  هاـفر  یویند ، تذـل  رب  هوـالع  یوقتلا .» هملک  مھمزلا  نینموملا و  یلع  هلوسر و  یلع  هتنیکـس  لزناـف هللا  « ؛» مھناـمیا عم  اـنامیا  اودادزیل 

؛ میتشادرب ار  شکچوک  مدـق  کـی  اـم  یمالـسا ، ناریا  رد  تسا . ندـش  هبرجت  لـباق  مھ  زورما  تسا ؛ هدـش  هبرجت  خـیرات  رد  نیا  و  دـشخبیم ؛ شمارآ  دـھدیم و  هنیناـمط 

نیمھ شمیقتسم  طارص  همدقم و  تسا ؛ نیا  یمالـسا  تما  جالع  زورما  دش . دھاوخ  رتشیب  میورب ، رتولج  هچرھ  و  میدید ؛ مھ  ار  شتاکرب  میدرک ؛ هدھاشم  مھ  ار  شراثآ 

. تسا میرک  نآرق 

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

، رجحت اـھطیحم ، یهمھ  رد  تسین ؛ ینید  راـکفا  ینید و  یاـھطیحم  یـالب  طـقف  رجحت ، یهلاـسم  یملع . یـشیدناون  زا  تـسا  تراـبع  اھھاگـشناد  مـھم  فیاـظو  زا  یکی 

یملع و طیحم  کی  یارب  هک  هچنآ  تسالب . کی  دشاب -  شلابند  هب  یتسرد  قطنم  هکنیا  نودب  هدـش -  لیمحت  ناسنا  رب  هک  ییاھییارگیمزج  هب  ندوب  دـنبیاپ  ییاتـسیا و 

لاقتنا طقف  ملع ، دیلوت  تسا . نیا  ملع  دیلوت  یعقاو  یانعم  دشاب . شیدناون  یملع ، لئاسم  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  دوشیم ، بوسحم  ینامرآ  یهفیظو  یھاگـشناد 

؛ تسین دـیتاسا  صوصخم  طقف  یـشیدنا ، ون  نیا  دوشب . گنھرف  کی  دـیاب  هک  میوگیم  تھج  نیا  زا  نم  ار  نیا  تسا . تیمھا  لوا  یهجرد  رد  یملع  یروآون  تسین ؛ ملع 

: تسا مزال  زیچ  ود  دوشیم -  ریبعت  داھتجا  هب  نآ  زا  یمالـسا  فراعم  گنھرف  رد  هک  یملع -  یروآون  یارب  هتبلا  تسا . مھ  یملع  طیحم  لـک  نایوجـشناد و  نآ ، بطاـخم 

هک تسا  یلماوع  زا  یریگارف ، یارب  ناوارف  تدھاجم  مزال و  یملع  یهریخذ  رفاو ، شوھ  تسا . یمھم  زیچ  یملع  تردـق  هتبلا  یملع . تارج  یرگید  یملع و  تردـق  یکی 

اج چیھ  اھنآ  یملع  یهتـشابنا  یهریخذ  اما  دنرادروخرب ، مھ  یملع  تردـق  زا  هک  یناسک  اسب  یا  تسین . یفاک  نیا  اما  تسا ؛ مزال  یملع ، تردـق  ندـمآ  تسد  هب  یارب 

. تسا مزال  یملع  تارج  نیاربانب  دناسریمن . التعا  هب  یملع  ظاحل  زا  ار  تلم  کی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراک  درادن ؛ دربراک 

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

یملع تردـق  هتبلا  یملع . تارج  یرگید  یملع و  تردـق  یکی  تسا : مزال  زیچ  ود  دوشیم -  ریبعت  داھتجا  هب  نآ  زا  یمالـسا  فراعم  گـنھرف  رد  هک  یملع -  یروآون  یارب 

یفاک نیا  اـما  تسا ؛ مزـال  یملع ، تردـق  ندـمآ  تسد  هب  یارب  هک  تسا  یلماوع  زا  یریگارف ، یارب  ناوارف  تدـھاجم  مزـال و  یملع  هریخذ  رفاو ، شوھ  تسا . یمھم  زیچ 

ظاحل زا  ار  تلم  کی  دربیمن و  ولج  ار  ملع  ناوراک  درادـن ؛ دربراک  اج  چـیھ  اـھنآ  یملع  هتـشابنا  هریخذ  اـما  دـنرادروخرب ، مھ  یملع  تردـق  زا  هک  یناـسک  اـسب  یا  تسین .

. تسا مزال  یملع  تارج  نیاربانب  دناسریمن . التعا  هب  یملع 

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٣٠ ربھر  اب  روشک  ناوج  ناگبخن  رادید 

هب روشک  رھ  رادتقا  میدقتعم  هکلب  میناد  یمن  رادتقاو  تردق  زاس  هنیمز  ار  یعمج  راتشک  حالس  نتـشاد  هک  ارچ  میرادن  زاین  یا  هتـسھ  حالـس  الوصا  ام  هک  میا  هتفگ  اھراب 

. دنک یم  لابند  ار  یفدھ  نینچ  ناریا  تلم  تسا و  هتسباو  یگداتسیا  نامیا و  ملع و  زارادروخرب  یوق و  یناسنا  هعومجم  نتشاد 

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

دوخ تسا . تردق  رازبا  ملع  دننادیم  نوچ  تسا ؛ ملع  یهلاسم  دنوشیم ، نآ  عنام  تدـشب  دـنک و  دـشر  هطلـس  ریز  یاھروشک  رد  دـنراذگیمن  هک  ییاھعوضوم  زا  یکی 

رد دـندوب . تلاھج  رد  اھنآ  مھ  یتدـم  یارب  هتـشگ و  تسد  هب  تسد  برغ  قرـش و  نیب  ملع  هتبلا  دوب . خـیرات  یاھهدـیدپ  زا  یکی  نیا  دندیـسر ؛ تردـق  هب  ملع  اب  اـھیبرغ 

کی تروصهب  ملع  زا  دندیسر ، ملع  هب  اھنآ  هک  یدرجمب  اما  تسا ؛ هدوب  ملع  ییافوکش  تقو  ایند  فرط  نیا  رد  دننکیم ، فیـصوت  ناشدوخ  هک  اطـسو ، نورق  یهرود  نامھ 

ار ملع  دندرک و  ملع  دیلوت  زاب  تورث  نآ  زا  دندرک و  هدافتسا  ناشدوخ  یارب  تورث  دیلوت  اھتلم و  تورث  بذج  یـسایس و  یهطلـس  شرتسگ  تورث و  بسک  رادتقا و  یارب  رازبا 

؛ هطلس ماظن  دنھاوخب  رگا  هک  تساذل  دراد ، ریثات  روشک ، کی  هب  تلم و  کی  هب  ندیـشخب  تردق  رد  ردقچ  ملع  هک  دننادیم  اھنآ  دنداد . دشر  ار  ناشدوخ  شناد  دندرب و  الاب 

کی نیا  دنوش ؛ ملع  یاراد  دنـشاب ، ریذپهطلـس  دنلیام  اھنآ  هک  یـشخب  نآ  دنراذگن  دیاب  دشاب ، یناھج  مظن  رب  مکاح  دـنامب و  یقاب  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  یهطبار  ینعی 

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب  اذل  تسا ؛ لاونم  نیمھ  رب  ایند  رد  مھ  ناشراتفر  نالا  درادن و  درگربورب  هک  تسا  یژتارتسا 

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

هک یشناد  یهلیسوهب  تسا . رادتقا  یهلیسو  ردقچ  شناد  دینیبب  دندیـسر . اجنیا  هب  دندرک ، بسک  هک  یـشناد  رطاخهب  دنتـشاد و  هک  یتارج  یخاتـسگ و  رطاخهب  اھنیا 

. دنتساوخ ناشدوخ  یهرطیس  تحت  ار  ایند  یهمھ  دندرک ، بسک 

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

یندز بر  لـقو  : » دـش یحو  وا  هب  و  تسا ، ناـسنا  کـی  یارب  نکمم  شناد  یهلق  جوا  هک  دـش -  اـم  ربمغیپ  هب  هک  یماـھلا  تکرب  هب  نآرق و  تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  زورما 

نوچ میشاب ؟ دیماان  هدنیآ  هب  ارچ  ام  دنکیم . تکرح  دراد  گرزب  لوحت  کی  هار  رد  ام  روشک  زورما  دنک -  بلط  ادخ  زا  شیپ  زا  شیب  ار  ملع  هک  دش  هتـساوخ  وا  زا  و  (، ١ «) املع

نیا هار  نیرتھب  درک ، ریسا  دروآ و  دوخ  یهجنپ  ریز  ار  یناسنا  دوشب  هکنیا  یارب  دنزیم . ام  عاتم  رـس  یوت  نمـشد  هک  تسا  مولعم  هلب ، دننزیم ؟ ام  سنج  رـس  یوت  نارگید 

لاس هاجنپودـص  لوط  رد  دریگب . رارق  تردـق  نیا  رتچ  ریز  دـیایب  دوش  روبجم  ات  درادـن ؛ ییهراچ  درادـن ، ییهدـیاف  یھاـنپیب ، وت  دـنیوگب  دوش ؛ یھاـنپیب  نیقلت  وا  هب  هک  تسا 

ایند رب  دنتـساوخیم  هک  ییاھیبرغ  دـندرک . ریقحت  ار  ام  زیچ  همھ  تیلم و  یلم و  ینید و  یاھـشزرا  یگنھرف و  ثاریم  هتـشذگ و  مالـسا و  دـندرک ؛ ار  راک  نیا  اـم  اـب  هتـشذگ 

. دندرک دوبان  ار  اھنآ  زا  یرایسب  ریقحت و  ار  اھندمت  یهمھ  دننک ، ادیپ  طلست 

بالقنا  / ١٣٨٣/١٢/١٣ ربھر  اب  اھهاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید 

اقترا میناوـتیم  اـت  ار  ناریا  یملع  تردـق  هاـگیاج و  هک  تسا  نـیا  روـشک ، رد  راـک  نـیرتیاهشیر  تـسا و  هدـش  لیدـبت  ناـھج  رب  برغ  هرطیـس  هدـمع  رازبا  هـب  شناد  زورما 

. دنراد ینیگنس  تیلوئسم  اھھاگشناد ، هنیمز ، نیا  رد  هک  میشخبب 

بالقنا  / ١٣٨٣/١٢/١٣ ربھر  اب  اھهاگشناد  لقتسم  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یاضعا  رادید 

اقترا میناوـتیم  اـت  ار  ناریا  یملع  تردـق  هاـگیاج و  هک  تسا  نـیا  روـشک ، رد  راـک  نـیرتیاهشیر  تـسا و  هدـش  لیدـبت  ناـھج  رب  برغ  هرطیـس  هدـمع  رازبا  هـب  شناد  زورما 

. دنراد ینیگنس  تیلوئسم  اھھاگشناد ، هنیمز ، نیا  رد  هک  میشخبب 

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

یاھناسنا رب  یونعم  یاھشزرا  یاج  هب  یدام  یاھهزیگنا  اھسوھ و  هک  ییایند  رد  درادن . ینیمضت  هنوگچیھ  مھ  وا  تزع  دشاب ، هتشادن  ار  دوخ  زا  عافد  تردق  یتلم  رگا 

یکمک و هنوگچـیھ  دـیما  تسا ، هدیـشخب  وا  هب  لاـعتم  یادـخ  هـک  دوـخ  ینورد  تردـق  زج  یرگید  زکرم  چـیھ  زا  دـناوتیمن  یتـلم  چـیھ  دـنکیم ، ینارمکح  تردـق  بحاـص 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 2 
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تردق تردق ، نیا  دنروایب . تسد  هب  دننادیم ، نآ  یهتـسیاش  ار  دوخ  هک  ار  یتزع  دنناوتب  ات  دـننک  هیکت  ناشدوخ  هب  دـیاب  اھتلم  دـشاب . هتـشاد  ار  یتیامح  تشادمشچ 

. دشاب زیزع  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ار  اھییاناوت  نیا  دیاب  تلم  کی  تسا . ینورد  یاھدادعتسا  زورب  ییاناوت  تسا ؛ دوخ  زا  عافد  تردق  تسا ؛ یملع 

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا دوخ  زا  عافد  تردق  تسا ؛ یملع  تردق  تردق ، نیا  دنروایب . تسد  هب  دننادیم ، نآ  یهتـسیاش  ار  دوخ  هک  ار  یتزع  دـنناوتب  ات  دـننک  هیکت  ناشدوخ  هب  دـیاب  اھتلم 

. دشاب زیزع  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ار  اھییاناوت  نیا  دیاب  تلم  کی  تسا . ینورد  یاھدادعتسا  زورب  ییاناوت 

(ع)  / ٠٧/٠۶/١٣٨۴ یلع ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا دوخ  زا  عافد  تردق  تسا ؛ یملع  تردق  تردق ، نیا  دنروایب . تسد  هب  دننادیم ، نآ  یهتـسیاش  ار  دوخ  هک  ار  یتزع  دـنناوتب  ات  دـننک  هیکت  ناشدوخ  هب  دـیاب  اھتلم 

. دشاب زیزع  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد  ار  اھییاناوت  نیا  دیاب  تلم  کی  تسا . ینورد  یاھدادعتسا  زورب  ییاناوت 

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

هک دنتفگ  اجنیا  نایاقآ  زا  یکی  دنراد . تیلووسم  هنیمز  نیا  رد  اھهاگـشناد  تسا . یملع  تردـق  لوا  یهجرد  رد  میروایب ، دوجوهب  دـیاب  فلتخم  یاھشخب  رد  هک  ییاھتردـق 

، تسا یبلاج  بوخ و  رایـسب  یهدـیا  نیا  مینک . حرطم  ایند  رد  تسا -  یت  . یپ . نا هک  ییهتـسھ -  یاھحالـس  یهعاشا  مدـع  نامیپ  یاج  هب  ار  حالـس  علخ  نامیپ  مییاـیب 

نامیپ کی  تروص  هب  ار  نیا  ات  دھاوخیم  ینابیتشپ  یورین  کی  دوشیمن ؛ لیکـشت  هک  رفن  دنچ  نایم  نتفگ  اب  یللملانیب  نامیپ  کی  اما  تسا ؛ ناسآ  یلیخ  مھ  شنتفگ 

. دشن دوبن ، لمع  یهدارا  نوچ  اما  دندرک ؛ قفاوت  رگیدـمھ  اب  حالـس  علخ  هب  عجار  دنتـسشن  زور -  نآ  کی  یهجرد  تردـق  ود  قباس -  یوروش  اکیرما و  دروایبرد . یللملانیب 

هب امتح  فظوم  هن  هتبلا  دنـشاب - ؟ دنبیاپ  نامیپ  نیا  هب  دنک  فظوم  ار  ایند  یاھروشک  دراذگب و  طسو  رد  دـنک ، حرطم  حالـس  علخ  نامیپ  ناونع  هب  ار  ینامیپ  دـناوتیم  یک 

. دنمتردق روشک  کی  یلم -  تیصخش  تیوھ و  بیلغت  روز  هب  یگنھرف ، طلسم  نامتفگ  روز  هب  تسایس ، روز  هب  هکلب  حالس ، روز 

، دنکیم داجیا  مھ  تورث  ملع ، نوچ  تسا ؛ یندش  راک  دروایبرد ، ایند  لوا  نانخـس  دح  رد  ار  شدوخ  نخـس  یملع  یهنیمز  رد  دناوتب  یمالـسا  ناریا  رگا  دینک . ادیپ  تردـق 

رادـتقا یانبریز  هیاپ و  هک  درک  مھاوخ  دـیکات  اھراب  مھ  زاـب  میوگیم و  مھ  زاـب  ماهتفگ ، اـھراب  نم  دـنکیم . داـجیا  مھ  سفن  هب  داـمتعا  دـنکیم ، داـجیا  مھ  یماـظن  تردـق 

. تسا یملع  تردق  رد  زیزع  تلم  امش  یهدنیآ 

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

دیاـب فلتخم  یاـھشخب  رد  هک  ییاھتردـق  دـنکیم . ادـیپ  طاـبترا  یلیخ  اـھناوج  امـش  هب  هک  تسا  یزیچ  نیا  میوش ؟ قفوم  شلاـچ  نیا  رد  میناوتیم  هنوگچ  مود ؛ لاوـس 

نامیپ یاج  هب  ار  حالس  علخ  نامیپ  مییایب  هک  دنتفگ  اجنیا  نایاقآ  زا  یکی  دنراد . تیلووسم  هنیمز  نیا  رد  اھهاگـشناد  تسا . یملع  تردق  لوا  یهجرد  رد  میروایب ، دوجوهب 

کی اـما  تسا ؛ ناـسآ  یلیخ  مھ  شنتفگ  تسا ، یبلاـج  بوخ و  رایـسب  یهدـیا  نیا  مینک . حرطم  اـیند  رد  تسا -  یت  . یپ . نا هک  ییهتـسھ -  یاھحالـس  یهعاـشا  مدـع 

یوروش اکیرما و  دروایبرد . یللملانیب  نامیپ  کی  تروص  هب  ار  نیا  ات  دـھاوخیم  ینابیتشپ  یورین  کی  دوشیمن ؛ لیکـشت  هک  رفن  دـنچ  ناـیم  نتفگ  اـب  یللملانیب  ناـمیپ 

ناونع هب  ار  ینامیپ  دـناوتیم  یک  دـشن . دوبن ، لمع  یهدارا  نوچ  اـما  دـندرک ؛ قفاوت  رگیدـمھ  اـب  حالـس  علخ  هب  عجار  دنتـسشن  زور -  نآ  کـی  یهجرد  تردـق  ود  قباـس - 

، تسایـس روز  هب  هکلب  حالـس ، روز  هب  امتح  فظوم  هن  هتبلا  دنـشاب - ؟ دنبیاپ  نامیپ  نیا  هب  دنک  فظوم  ار  ایند  یاھروشک  دراذگب و  طسو  رد  دنک ، حرطم  حالـس  علخ  نامیپ 

. دنمتردق روشک  کی  یلم -  تیصخش  تیوھ و  بیلغت  روز  هب  یگنھرف ، طلسم  نامتفگ  روز  هب 

، دنکیم داجیا  مھ  تورث  ملع ، نوچ  تسا ؛ یندش  راک  دروایبرد ، ایند  لوا  نانخـس  دح  رد  ار  شدوخ  نخـس  یملع  یهنیمز  رد  دناوتب  یمالـسا  ناریا  رگا  دینک . ادیپ  تردـق 

رادـتقا یانبریز  هیاپ و  هک  درک  مھاوخ  دـیکات  اھراب  مھ  زاـب  میوگیم و  مھ  زاـب  ماهتفگ ، اـھراب  نم  دـنکیم . داـجیا  مھ  سفن  هب  داـمتعا  دـنکیم ، داـجیا  مھ  یماـظن  تردـق 

. تسا یملع  تردق  رد  زیزع  تلم  امش  یهدنیآ 

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

دنریگیم اھتلود -  اھتلم و  اھناسنا  یللملانیب  لماعت  یایند  رد  ار  عضوم  نیرتهناحیقو  دـننکیم ، راتفر  یللملانیب  نیناوق  فالخ  دـنیوگیم ، روز  ایند  رد  یناسک  زورما 

، اھنیا یهمھ  زا  رتالاب  و  دوشیم ) یـشان  یداصتقا  زا  هک   ) یـسایس یداصتقا و  تردق  دنراد ؛ تردق  نوچ  ارچ ؟ دـنریگیم . الاب  مھ  ار  ناشرـس  دنـشکیمن ؛ مھ  تلاجخ  و 

نامفرح میراد ؛ یدایز  قح  یاھفرح  ایند  فرط  نیا  ام  تسا . یملع  تردق  مھ  ناشیـسایس  یداصتقا و  تردق  اشنم  ینعی  تساھنیا ؛ یهمھ  اشنم  هک  یملع ، تردق 

، دراد نامیا  هدـش و  تلم  نیا  لاح  لماش  یھلا  قیفوت  نوچ  هتبلا  مھ  لمع  رد  مینکیم ، تابثا  مھ  یقطنم  ییورایور  یاھهنحـص  رد  ار  نامقطنم  مینزیم ، هناعاجـش  ار 

ترابع نآ ، میراد و  مھ  یرگید  زیچ  کی  هب  جایتحا  اما  دنـسرب ؛ تلم  نیا  دروم  رد  ناشدوخ  یاھوزرآ  هب  مھ  دناهتـسناوتن  ینعی  دـنکیم ؛ تفرـشیپ  شدوخ ، ناـمیا  ردـق  هب 

نیا میـسرب . نامیاھنامرآ  فادھا و  هب  میھد و  همادا  تساک  مکیب و  هبناجهمھ و  لماک ، روط  هب  تسرد ، هغدـغدیب ، ار  هار  نیا  میناوتب  ات  یللملانیب ،» تردـق   » زا تسا 

هک تسا  یملع  رادـتقا  اب  تلم ، کـی  تسا ! یملع  تردـق  اـھنیا ، یهمھ  یهیاـم  هیاـپ و  میروآ ؟ تسد  هب  یروطچ  یگنھرف ) ذوفن  یـسایس و  یداـصتقا ، تردـق   ) ار تردـق 

هب مھ  داصتقا  دوش . زئاح  یسایس  یایند  رد  ار  الاو  تسد  رترب و  تسایس  دناوتیم  هک  تسا  یملع  رادتقا  اب  دناسرب ؛ ایند  دارفا  یهمھ  شوگ  هب  ار  دوخ  نخـس  دناوتیم 

ملع هاگیاج  نیا ، دـش . یوق  مھ  یداصتقا  ظاـحل  زا  درک و  لیدـبت  لوپ  هب  دوشیم  ار  ملع  تسا ؛ یروطنیا  زورما  تساـھییاناوت . عباـت  لوپ  دـیآیم ؛ تسد  هب  اـھنیا  لاـبند 

. تسا

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

یهدش دـیلوت  مھ  یناسنا  مولع  زا  یخرب  ام . دوخ  یهتـشذگ  گنھرف  رد  ینعی  دراد ؛ اجنیا  رد  یمکحم  یاھهیام  اھهیاپ و  یناسنا ، مولع  زا  یرایـسب  هک  تسین  یکش 

. رگید مولع  یـسانشناور و  لثم  دـناهدروآ ؛ دوجو  هب  مھ  ار  اھنیا  دـناهدرک ، یورـشیپ  ملع  یایند  رد  هک  اھیبرغ  اـما  هتـشادن ، دوجو  ملع ، کـی  ناونع  هب  ینعی  تسا ؛ برغ 

داوم یارب  مھ  میراد ، جایتحا  یملع  یهبرجت  رکفت و  کی  هب  میراد ، نامدوخ  هک  هچنآ  ندرک  دنمماظن  ندرک و  مظنم  ندرک ، نودم  ندرک ، عمجرس  یارب  مھ  ام ، بوخ ، یلیخ 

هب ام ، لوبق  دروم  یهدودـحم  زا  جراخ  یهعومجم  کی  زا  ملع  کی  یاھهیاپ  نتفرگ  اھتنم  میراد . جایتحا  یملع  هاگن  کی  هب  دـناهدروآ ، عمج  ملع  نیا  رد  اـھنآ  هک  ییاـھهیاپ  و 

کی هناخراک ، نآ  اب  امـش  الاح  دناهدرکیم ، تسرد  دب  زیچ  کی  هناخراک  نیا  اب  اھنآ  دینکیم ، دراو  ار  هناخراک  کی  امـش  هک  دنامیم  نیا  لثم  تسین . نآ  جـیاتن  لوبق  یانعم 

بولغم ندش ، هتخابلد  ندش ، بوذجم  یانعم  هب  رگا  یمالـسا ، یناسنا  مولع  یبرغ و  یناسنا  مولع  نیب  قیفلت  ام  درادـن . یلاکـشا  چـیھ  دـینکیم ؛ تسرد  بوخ  زیچ 

. دیوگیم هچ  امش  هب  امش ، قیمع  میظع و  ثاریم  ینامیا و  رکفت  یناسنا ، مولع  رد  دینیبب  درادن . لاکشا  میراد و  لوبق  دشابن ، مولع  نآ  لباقم  رد  ندش  هدز  وج  ندش و 

یــسانشهعماج و تسایــس و  داـصتقا و  زا  فـلتخم ؛ یاـھشخب  یهـمھ  رد  دــناهدروآ ؛ دوـجو  هـب  یناـسنا  موـلع  یهـنیمز  رد  یاهعوـنمم  یهـقطنم  کـی  اــھیبرغ  زورما 

نھد هب  دننکیم  هاگن  دـناهدش و  اھنیا  یهتخابلد  مھ  سفنلافیعـض  مدآ  هدـع  کی  نید . یهفـسلف  یتح  هفـسلف و  یتح  رنھ و  تایبدا و  خـیرات و  ات  دـیریگب  یـسانشناور 

یهطقن کی  رد  یملع ، رادـتقا  یاراد  رکف  ات  دـنچ  الثم  تسا . طلغ  دـب و  هک  تسا  نیا  لزنم ؛ یحو  دوشیم  ناشیارب  دـناهتفگ ، اھنآ  هچ  رھ  دـنیوگیم ؛ هچ  دـننیبب  هک  اھنیا 

یهفسلف هفسلف ، خیرات ، ام  دینک ؛ هاگن  ناتدوخ  ینابم  هب  امـش  تسا ! تسرد  دناهدیمھف ، اھنآ  هک  هچنآ  رھ  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  دناهدیـسر ، یاهجیتن  کی  هب  ایند 

داوم دناهداد -  نآ  هب  یملع  یانب  کی  ینعی  دـناهدروآ -  رد  ملع  کی  تروص  هب  دـناهتخاس و  ار  اھنآ  یتح  نارگید  هک  یرگید  یناسنا  مولع  زا  یرایـسب  و  تایبدا ، رنھ و  نید ،

. دراد دوجو  ام  دوخ  ینید  یگنھرف و  یملع ، ثاریم  گنھرف و  رد  نآ 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3311
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3311
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3315
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3315
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3328
http://farsi.khamenei.ir


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

، دـنیوگیم روز  ایند  رد  یناسک  زورما  نم ! نازیزع  دـینیبب  منزیم . اھوجـشناد  یهمھ  هب  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  امـش  هب  نم  باـطخ  امـش ؛ ییوجـشناد  ناونع  هب  عجار 

ناشرـس دنـشکیمن ؛ مھ  تلاجخ  دنریگیم و  اھتلود -  اھتلم و  اھناسنا  یللملانیب  لماعت  یایند  رد  ار  عضوم  نیرتهناحیقو  دننکیم ، راتفر  یللملانیب  نیناوق  فالخ 

یهمھ اشنم  هک  یملع ، تردـق  اـھنیا ، یهمھ  زا  رتـالاب  و  دوشیم ) یـشان  یداـصتقا  زا  هک   ) یـسایس یداـصتقا و  تردـق  دـنراد ؛ تردـق  نوچ  ارچ ؟ دـنریگیم . ـالاب  مھ  ار 

نامقطنم مینزیم ، هناعاجش  ار  نامفرح  میراد ؛ یدایز  قح  یاھفرح  ایند  فرط  نیا  ام  تسا . یملع  تردق  مھ  ناشیسایس  یداصتقا و  تردق  اشنم  ینعی  تساھنیا ؛

تفرـشیپ شدوخ ، نامیا  ردـق  هب  دراد ، نامیا  هدـش و  تلم  نیا  لاح  لماش  یھلا  قیفوت  نوچ  هتبلا  مھ  لمع  رد  مینکیم ، تاـبثا  مھ  یقطنم  ییوراـیور  یاھهنحـص  رد  ار 

ات یللملانیب ،» تردـق   » زا تسا  ترابع  نآ ، میراد و  مھ  یرگید  زیچ  کی  هب  جایتحا  اما  دنـسرب ؛ تلم  نیا  دروم  رد  ناشدوخ  یاھوزرآ  هب  مھ  دناهتـسناوتن  ینعی  دـنکیم ؛

، یداـصتقا تردـق   ) ار تردـق  نیا  میـسرب . ناـمیاھنامرآ  فادـھا و  هب  میھد و  همادا  تساـک  مک و  یب  هبناـجهمھ و  لـماک ، روـط  هب  تسرد ، هغدـغدیب ، ار  هار  نـیا  میناوـتب 

هب ار  دوخ  نخـس  دـناوتیم  هک  تسا  یملع  رادـتقا  اـب  تلم ، کـی  تسا ! یملع  تردـق  اـھنیا ، یهمھ  یهیاـم  هیاـپ و  میروآ ؟ تسد  هب  یروطچ  یگنھرف ) ذوفن  یـسایس و 

تـسد هب  اھنیا  لابند  هب  مھ  داصتقا  دوش . زئاح  یـسایس  یاـیند  رد  ار  ـالاو  تسد  رترب و  تسایـس  دـناوتیم  هک  تسا  یملع  رادـتقا  اـب  دـناسرب ؛ اـیند  دارفا  یهمھ  شوگ 

بقع ملع  زا  ام  تسا . ملع  هاگیاج  نیا ، دـش . یوق  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  درک و  لیدـبت  لوپ  هب  دوشیم  ار  ملع  تسا ؛ یروطنیا  زورما  تساھییاناوت . عباـت  لوپ  دـیآیم ؛

کی هلاسم ، نیا  لیلحت  دوخ  ـالاح  دـندروآ . رد  ار  تکلمم  نیا  ردـپ  یملع ، قمع  ظاـحل  زا  نارود ، نیا  رد  هتبلا  هک   ) یولھپ سوحنم  یهلاـسهاجنپ  نارود  رد  طـقف  هن  میدـنام .

شالت میراد  الاح  ام  تسا . یملع  یگدـنامبقع  نیا  رھظم  یولھپ  هیراجاق و  نارود  نآ . زا  لبق  زا  هکلب  تسا ) یمھم  یهلاـسم  کـی  تسا و  یعاـمتجا  یخیراـت -  لـیلحت 

رپ ار  یملع  یهرد  نیا  هک  تسا  نیا  روشک ، نیا  رد  هاگشناد ) قلطم  قداص ؛ ماما  هاگـشناد  طقف  هن   ) هاگـشناد یهفیظو  مینک . رپ  ار  عیـسو  یهرد  نیا  میناوتب  هک  مینکیم 

. دیزومایب ملع  دیناوتیم ، هچ  رھ  دنک .

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

، دشابن مولع  نآ  لباقم  رد  ندش  هدز  وج  ندـش و  بولغم  ندـش ، هتخابلد  ندـش ، بوذـجم  یانعم  هب  رگا  یمالـسا ، یناسنا  مولع  یبرغ و  یناسنا  مولع  نیب  قیفلت  ام 

رد یاهعونمم  یهقطنم  کـی  اـھیبرغ  زورما  دـیوگیم . هچ  امـش  هب  امـش ، قیمع  میظع و  ثاریم  یناـمیا و  رکفت  یناـسنا ، مولع  رد  دـینیبب  درادـن . لاکـشا  میراد و  لوـبق 

یتح رنھ و  تایبدا و  خیرات و  ات  دـیریگب  یـسانشناور  یـسانشهعماج و  تسایـس و  داصتقا و  زا  فلتخم ؛ یاھشخب  یهمھ  رد  دـناهدروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  یهنیمز 

، دـناهتفگ اھنآ  هچ  رھ  دـنیوگیم ؛ هچ  دـننیبب  هک  اھنیا  نھد  هب  دـننکیم  هاگن  دـناهدش و  اھنیا  یهتخابلد  مھ  سفنلافیعـض  مدآ  هدـع  کی  نید . یهفـسلف  یتح  هفـسلف و 

نیا شیانعم  نیا  دناهدیـسر ، یاهجیتن  کی  هب  ایند  یهطقن  کـی  رد  یملع ، رادـتقا  یاراد  رکف  اـت  دـنچ  ـالثم  تسا . طـلغ  دـب و  هک  تسا  نیا  لزنم ؛ یحو  دوشیم  ناـشیارب 

یناسنا مولع  زا  یرایـسب  و  تایبدا ، رنھ و  نید ، یهفـسلف  هفـسلف ، خیرات ، ام  دینک ؛ هاگن  ناتدوخ  ینابم  هب  امـش  تسا ! تسرد  دناهدیمھف ، اھنآ  هک  هچنآ  رھ  هک  تسین 

ینید یگنھرف و  یملع ، ثاریم  گنھرف و  رد  نآ  داوم  دـناهداد -  نآ  هب  یملع  یانب  کی  ینعی  دـناهدروآ -  رد  ملع  کی  تروص  هب  دـناهتخاس و  ار  اھنآ  یتح  نارگید  هک  یرگید 

قداص ماما  یوجـشناد  ناونع  هب  امـش  هب  باطخ  نخـس  نآ  هب  طوبرم  نخـس ، نیا  دوخ  زا  یرادقم  هتبلا  میزاسب . لقتـسم  ینینچنیا و  یانب  کی  دیاب  دراد . دوجو  ام  دوخ 

. دوشب لابند  دیاب  تسھ و  مھ  یبوخ  بلاطم  بوخ ، دندرک . نایب  ار  یبلاطم  داصتقا  یهنیمز  رد  ناتسود  هک  تسا ،

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

لاـجنج و هچ  رابکتـسا  هطلـس و  هاگتـسد  ناریا ، تلم  یملع  ینف و  ییاـناوت  یهراـبرد  دـینیبیم  تـسا . تـیمھا  زیاـح  اـم  یارب  هـک  تـسا  حرطم  اـیند  رد  زورما  یلیاـسم 

هطلـس هاگتـسد  دناهچاپتــسد . تـسا ؛ یگمیــسارس  یور  زا  دـناهتخادنا ، هار  ییهتــسھ  یهلاـسم  رــس  رب  هـک  ییوھاـیھ  نـیا  دـھدیم . ناـشن  دوـخ  زا  یگمیــسارس 

هک الاح  دریگب . رارق  اھتلم  رایتخا  رد  هتـسباوان ، لقتـسم و  تروص  هب  مھ  نآ  یملع ، تردـق  یرواـنف و  تردـق  ناـشدوخ ، یهدودـحم  زا  ریغ  هک  ددنـسپیمن  دـھاوخیمن ؛

یمتا حالـس  زا  بترم  نارگید ، اکیرما و  روھمج  سیئر  غوردهب ، دنتحاران . دروایب ، تسد  هب  ار  یملع  رخاف  یروانف  کی  تسا  هتـسناوت  اھنآ  هب  هیکت  نودب  تلم  کی  دننیبیم 

تلم کی  لالقتسا  یهلاسم  تسین ؛ یمتا  حالس  یهلاسم  هلاسم ، اجنیا  رد  هک  دننادیم  الاو  تسھ ؛ ناشدوخ  یهنانیگمـشخ  عضوم  هیجوت  یارب  نیا  دنروآیم ؛ مسا 

. تسا

ییاوھ  / ١١/١٨/١٣٨۴ یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

لاـجنج و هچ  رابکتـسا  هطلـس و  هاگتـسد  ناریا ، تلم  یملع  ینف و  ییاـناوت  یهراـبرد  دـینیبیم  تـسا . تـیمھا  زیاـح  اـم  یارب  هـک  تـسا  حرطم  اـیند  رد  زورما  یلیاـسم 

هطلـس هاگتـسد  دناهچاپتــسد . تـسا ؛ یگمیــسارس  یور  زا  دـناهتخادنا ، هار  ییهتــسھ  یهلاـسم  رــس  رب  هـک  ییوھاـیھ  نـیا  دـھدیم . ناـشن  دوـخ  زا  یگمیــسارس 

هک الاح  دریگب . رارق  اھتلم  رایتخا  رد  هتـسباوان ، لقتـسم و  تروص  هب  مھ  نآ  یملع ، تردـق  یرواـنف و  تردـق  ناـشدوخ ، یهدودـحم  زا  ریغ  هک  ددنـسپیمن  دـھاوخیمن ؛

. دنتحاران دروایب ، تسد  هب  ار  یملع  رخاف  یروانف  کی  تسا  هتسناوت  اھنآ  هب  هیکت  نودب  تلم  کی  دننیبیم 

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

. دننک دس  یملع  یتردق  هب  ار  ناریا  لیدبت  دنور  دننک  یم  شالت  هتکن  نیا  کرد  اب  اھییاکیرما  تسا و  یسایس  یداصتقا و  تردق  هیاپ  انبم و  یملع  تردق  زورما  ناھج  رد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھنیا  دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

هب مھ  منکیم ، ضرع  امش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  یهدننک  نیمات  نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

زاین دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و 

ار ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دیاب  تسا ؛ هدننک  دیلوت  هللالیبس  یف  دھاجم  تسا . داھج  کی  اھنیا  زا  مادک  رھ  تزع ، دیلوت  تصرف و  دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ،

؛) ١ « ) هیلع لیص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینموملاریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دیاب  ام  مینک . دیلوت 

رھ دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دشاب ، ملاع  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسک  رھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادـتقا  ملع  ینعی 

؛ مینک لابند  داھج  کی  ناونع  هب  نآ  لماک  یانعم  یهمھ  اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم 

. میوگیم اھھاگشناد  ناداتسا و  اھناوج ، هب  نم  ار  نیا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، تفرعم دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راک ، دیلوت  دشاب . تلم  راعـش  دیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت 

تلود مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھنیا  دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت 

هب مھ  منکیم ، ضرع  امش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  یهدننک  نیمات  نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  و 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 4 
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زاین دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و 

ار ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دیاب  تسا ؛ هدننک  دیلوت  هللالیبس  یف  دھاجم  تسا . داھج  کی  اھنیا  زا  مادک  رھ  تزع ، دیلوت  تصرف و  دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ،

؛» هیلع لیـص  هدـجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  نینموملاریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دـیاب  اـم  مینک . دـیلوت 

رھ دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دشاب ، ملاع  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسک  رھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادـتقا  ملع  ینعی 

؛ مینک لابند  داھج  کی  ناونع  هب  نآ  لماک  یانعم  یهمھ  اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دـیاب  دـشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم 

لـصو دـیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو  دـیاب  ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگیم . اھھاگـشناد  ناداتـسا و  اھناوج ، هب  نم  ار  نیا 

دیلوت یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دیفم  ام  یارب  دشابن ، روشک  تفرشیپ  هعسوت و  یهیام  هک  یتعنـص  روشک . یهعـسوت  هب  مینک  لصو  دیاب  ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دینک 

یـشھوژپ زکارم  یتاـقیقحت و  زکارم  یهفیظو  تسا ؛ نیگنـس  شرورپ  شزوـمآ و  یهـفیظو  تـسا ؛ نیگنـس  اھھاگـشناد  یهـفیظو  تـسین . عفاـن  درادـن و  یاهدـیاف  دوـشن ،

. تسا نیگنس 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

رد روشک  نیا  هک  درکیم  رواب  یسک  هچ  اھهناگیب ؛ تسد  هب  شاهمھ  مھ  نآ  دوب ، هدش  هتخاس  روشک  نیا  رد  دس  دنچ  طقف  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هک  یروشک  نیا 

یلومعم قرب  یورین  زا  شقطانم  رثکا  هک  یروشک  نیا  دوشب ! لوا  اھنیا  لاـثما  هبـساحم و  تردـق  یملع و  تردـق  ییاـناوت و  یرواـنف و  ظاـحل  زا  هقطنم ، لـک  رد  یزاسدـس 

دناوتب هکنیا  یارب  دـنک ، مھارف  دریگب -  ماو  نارگید  زا  هن  شدوخ ، مھ  نآ  ار -  یاهتـسھ  یروانف  یژرنا و  هک  دـتفیب  یھار  کی  رد  الاح  درکیم  رواب  یـسک  هچ  دـندوب ، مورحم 

ار هبرجت  نیا  تلم  نیا  میناوتیم . میدید  میدرک ، مادقا  تفر ؛ دوشیم  میدید  میتفر ، درکیم !؟ رکف  یـسک  هچ  دنک ! هیھت  ایند  یهتفرـشیپ  یهویـش  نیا  زا  ار  شدوخ  یژرنا 

. تسا روطنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دراد .

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

رد روشک  نیا  هک  درکیم  رواب  یسک  هچ  اھهناگیب ؛ تسد  هب  شاهمھ  مھ  نآ  دوب ، هدش  هتخاس  روشک  نیا  رد  دس  دنچ  طقف  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هک  یروشک  نیا 

یلومعم قرب  یورین  زا  شقطانم  رثکا  هک  یروشک  نیا  دوشب ! لوا  اھنیا  لاـثما  هبـساحم و  تردـق  یملع و  تردـق  ییاـناوت و  یرواـنف و  ظاـحل  زا  هقطنم ، لـک  رد  یزاسدـس 

دناوتب هکنیا  یارب  دـنک ، مھارف  دریگب -  ماو  نارگید  زا  هن  شدوخ ، مھ  نآ  ار -  یاهتـسھ  یروانف  یژرنا و  هک  دـتفیب  یھار  کی  رد  الاح  درکیم  رواب  یـسک  هچ  دـندوب ، مورحم 

ار هبرجت  نیا  تلم  نیا  میناوتیم . میدید  میدرک ، مادقا  تفر ؛ دوشیم  میدید  میتفر ، درکیم !؟ رکف  یـسک  هچ  دنک ! هیھت  ایند  یهتفرـشیپ  یهویـش  نیا  زا  ار  شدوخ  یژرنا 

. تسا روطنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دراد .

بالقنا  / ٠٢/١١/١٣٨۵ ربھر  اب  رطق  ریما  یناث  لآ  هفیلخ  نب  دمح  خیش  یاقآ  رادید 

. دنیامن هدافتسا  دوخ  یملع  تردق  شیازفا  تھج  رد  یناسنا  یعیبط و  ریاخذ  تاناکما و  نیا  زا  دیاب  یمالسا  یاھروشک 

بالقنا  / ٠٢/١١/١٣٨۵ ربھر  اب  رطق  ریما  یناث  لآ  هفیلخ  نب  دمح  خیش  یاقآ  رادید 

. دناهداد رارق  یمالسا  یاھتلود  رب  راشف  هطلس و  یارب  یاهلیسو  ار  یملع  تردق  نیا  نونکا  ودندیسر  یملع  تفرشیپ  هب  ناناملسم  یعیبط  عبانم  زا  هدافتسا  اب  اھیبرغ 

یاهتسھ  / ٠٣/٢۵/١٣٨۵ ناسانشراک  یمتا و  یژرنا  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مل نم  لاص و  هدجو  نم  ناطلـس ؛ ملعلا  : » مدناوخ نینموملاریما  زا  ار  یھاتوک  ثیدح  کی  دھـشم ، ینارنخـس  رد  مظعا ، ربمایپ  لاس  نیمھ  تبـسانم  هب  لاسما  لوا  نم 

هب ار  شناد  سک  رھ  دـنک ؛ ییامنتردـق  یدـنمتردق و  دـناوتیم  دروآ ، تسد  هب  ار  شناد  سک  رھ  تسین -  جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تسا -  تردـق  ملع ، ( ١ (؛» هیلع لیص  هدجی 

. دریگیم ماجنا  وا  هیلع  یدنمتردق  ییامنتردق و  درواین ، تسد 

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

. یملع رادـتقا  تفرـشیپ و  اب  هلباقم  موس ، و  یداصتقا ؛ گنج  مود ، یناور ؛ گنج  لوا ، منکیم : هصالخ  هلمج  هس  رد  ار  ناریا  تلم  هیلع  یناھج  رابکتـسا  یاھهمانرب  نم 

. دوشیم هصالخ  هدمع  ملق  هس  نیا  رد  ام  تلم  اب  رابکتسا  یاھینمشد 

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ساسحا دـیاب  هاگـشناد  زورما  تسا . یکتم  یھاگـشناد  یهعومجم  امـش  هب  یدایز  نازیم  هب  مھ  ملع  و  تسا ؛ یتاـیح  عوضوم  کـی  اـم  روشک  یارب  ملع  عوضوم  زورما ،

روط کی  رگا  دمآ ؛ دھاوخ  دوجوب  فطع  یهطقن  نیا  زا  ضراعتم  نیابتم و  ریـسم  ود  هاگـشناد ، تکرح  هنوگ  ود  اب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یفطع  یهطقن  کی  رد  روشک  هک  دـنکب 

رارق یـساسح  یهظحل  نینچ  کی  رد  سپ  تفر ؛ میھاوخ  نآ  لباقم  یهطقن  رگید و  تمـس  هب  مینک ، لمع  یرگید  یهنوگ  هب  رگا  تفر ، میھاوخ  تمـس  کـی  هب  مینک  لـمع 

فرح لالدتـسایب  قطنمیب و  دنیوگیم و  روز  ناشدوخ ، یدنمتردق  دانتـسا  اکتا و  هب  اھتردـق  رگید ، دـینیبیم  دـخرچیم . تردـق  یور  یللملانیب  تابـسانم  زورما  میراد .

هدـش یجئار  رما  تردـق ، ساسا  رب  یئوگروز  اذـل  دـننکیم ؛ لوبق  یتحار  هب  ار  اـھنآ  یئوگروز  هک  تسا  نیا  مھ  نیئاـپ  تسد  طـسوتم و  یاـھتلود  زا  یلیخ  مرج  دـننزیم .

: دنیوگیم دوشیم ، تبحص  اھتلود  اب  یتقو  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  یسایس و  نوگانوگ  یایاضق  رد  هنایمرواخ ، یهلاسم  رد  یاهتسھ ، یهیضق  نیمھ  رد  تسا .

تاکرحت یهمھ  روحم  زورما  هک  تردـق -  نیا  تسین . یاهراچ  رگید  تسا ، روز  تردـق و  یاراد  اکیرما  نوچ  هک  تسا  عطاق  تجح  کی  نیا  ینعی  دـیوگیم ! اکیرما  مینک ، راکچ 

یللملانـیب تیعقوـم  تـسا ، مـلع  زا  یـشان  مـھ  شایتاـغیلبت  یاـھیئاناوت  تـسا ، مـلع  زا  یـشان  مـھ  اـکیرما  تورث  اذـل  و  مـلع ؛ هـب  تـسا  فـقوتم  هدـش -  یللملانـیب 

. تسا مھم  اھروشک  یارب  ردقنیا  ملع ، دناسریم ؛ یرادتقا  کی  هب  ار  روشک  کی  هک  تسا  ملع  تسا . ملع  زا  یشان  مھ  شایسایس 

هدزناـپ لاـس ، هد  فرظ  رد  اـم  هک  تسین  نیا  اعدـم  مینک . یط  میھاوـخیمن  لاـس  تسیب  فرظ  رد  ار  نارگید  یهلاـس  تسیود  یهدـش  یط  هار  کـی  اـم  هک  تسا  نـشور 

هدرک هدافتـسا  مھ  اھروشک  یهیقب  نآ  زا  لبق  لاس  تسیود  لوصحم  زا  دـنکیم و  یملع  شالت  دراد  تسا  لاس  تسیود  هک  یروشک  یملع  حطـس  هب  ار  نامدوخ  لاس ،

لالقتـسا و هار  نیمھ  دیاب  تلم  نیا  رگا  دشاب و  هتـشاد  یاهدنیآ  دـیاب  ناریا  رگا  مینکب . فلت  ار  تقو  دـیابن  هک  تسا  نیا  اعدـم  هکلب  تسین ؛ رظن  دروم  نیا  میناسرب . تسا ،

ملع دـنک . ادـیپ  یقرت  روشک  نیا  رد  ملع  دـنوشب و  ملاع  دـیاب  تلم . نیا  ندـش  ملاع  اب  رگم  درادـن  ناـکما  نیا  دـھدب ، همادا  هدـش  دراو  نآ  رد  هک  ار  یگتـسباو  مدـع  تزع و 

هب مدرک ، حرطم  ار  ملع  یاھزرم  نتـسکش  ملع و  دیلوت  یهلاسم  نم  هکنیا  دـشخبیم . رادـتقا  هک  تسا  ازنورد  ملع  تسین ؛ هملک -  یقیقح  یانعم  هب  ملع -  یتادراو ،

دیاب هاگشناد  ناریدم  دیتاسا و  زورما  یرگید . شخب  رد  دنراد  یاهدمع  مھس  مھ  اھهاگشناد  یشخب ، رد  دنراد  یمھس  اھهزوح  دیریگب . یدج  ار  نآ  دیاب  تسا و  نیا  رطاخ 

. دننک هاگن  هاگشناد  هب  هنوگنیا 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، تزع عقوت  دـناوتیمن  تسا ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یروشک  اتقیقح  هک  میوگب  ار  نیا  نم  اددـجم  تسا  بوخ  اـما  دـینادیم ، اھامـش  تسا ، زاـین  ملع  هک  هنیمز  نیا  رد 

رد یاهلمج  دـشخبیم . تزع  ملع ، تسا . نیا  یگدـنز  روما  ناـیرج  رـشب و  یگدـنز  تعیبـط  دـشاب . هتـشاد  هاـفر  عقوت  تینما و  عقوت  تیـصخش ، تیوھ و  لالقتـسا و  عـقوت 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 5 
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هدجو نم  ناطلـس  ملعلا  . » تردق رادتقا ، ینعی  ناطلـس » . » تسا رادتقا  ملع  ناطلـس ؛» ملعلا  : » دـیامرفیم تسا . یزغمرپ  یهلمج  یلیخ  هک  تسھ  هغالبلاجـھن  [ حرـش ]

هب ار  رادتقا  نیا  هک  یـسک  رھ  دنک ؛ ادـیپ  هبلغ  دـناوتیم  دـنک ؛ مکحت  دـناوتیم  دروآ ، گنچ  هب  ار  تردـق  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  ملع  ( ١ « ) هیلع لیـص  هدـجی  مل  نم  لاص و 

. دننکیم مکحت  وا  هب  دننکیم ؛ ادیپ  هبلغ  رھق و  وا  رب  نارگید  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  وا  رب  هیلع ؛» لیص  ، » درواین تسد 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک تسا -  تلم  کی  تینما  تردـق و  تزع و  لماع  ملع ، نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ زاین  تسا . دـکوم  فعاضم و  زاین  کی  تسا ؛ فعاضم  ترورـض  کی  اـم  روشک  یارب  یملع  تکرح 

یملع و تضھن  هک  راجاق  طساوا  نارود  زا  هدشن ؛ لمع  اھنامز  نیرتھب  زا  لاس  دص  لوط  رد  هفیظو ، نیا  هب  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛ دکوم  فعاضم و  داد -  مھاوخ  حیضوت  ارـصتخم 

رازبا هب  یبایتسد  اب  برغ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  رامعتـسا  لکـش  رد  ملع  و  مھدزون -  نرق  مود  یهمین  طساوا  زا  دوب -  هدـش  افوکـش  هتفرگ و  جوا  اـیند  یتعنـص  تضھن 

یملع نداددـشر  یهفیظو  گرزب ، یهفیظو  نیا  دوب ، اـم  یرایـشوھ  یرادـیب و  تقو  هک  رتـشیب -  اـی  لاـس  دـص  اـبیرقت  زور -  نآ  زا  دوب . هدـش  اـیند  رامعتـسا  لوغـشم  ملع ،

. نوبز فیعـض و  هدناشن ، تسد  نیطالـس  تیمکاح  اھتوغاط ، تیمکاح  دادبتـسا ، تیمکاح  زا : دوب  ترابع  مھ  لیلد  هدمع  دش . فقوتم  لیطعت و  نوگانوگ  لئالد  هب  روشک ،

. تسا فعاضم  دکوم و  زاین  نیا  تسا و  زاین  کی  سپ ، دشاب . فعاضم  دیاب  ام  شالت  اذل  میتسھ . یگدنامبقع  نیا  ثراو  ام 

، تزع عقوت  دـناوتیمن  تسا ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یروشک  اتقیقح  هک  میوگب  ار  نیا  نم  اددـجم  تسا  بوخ  اـما  دـینادیم ، اھامـش  تسا ، زاـین  ملع  هک  هنیمز  نیا  رد 

رد یاهلمج  دـشخبیم . تزع  ملع ، تسا . نیا  یگدـنز  روما  ناـیرج  رـشب و  یگدـنز  تعیبـط  دـشاب . هتـشاد  هاـفر  عقوت  تینما و  عقوت  تیـصخش ، تیوھ و  لالقتـسا و  عـقوت 

لاص و هدجو  نم  ناطلـس  ملعلا  . » تردق رادتقا ، ینعی  ناطلـس » . » تسا رادـتقا  ملع  ناطلـس ؛» ملعلا  : » دـیامرفیم تسا . یزغمرپ  یهلمج  یلیخ  هک  تسھ  هغالبلاجـھن 

، درواین تسد  هب  ار  رادتقا  نیا  هک  یـسک  رھ  دنک ؛ ادیپ  هبلغ  دناوتیم  دنک ؛ مکحت  دناوتیم  دروآ ، گنچ  هب  ار  تردق  نیا  سک  رھ  تسا . رادتقا  ملع  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم 

. دننکیم مکحت  وا  هب  دننکیم ؛ ادیپ  هبلغ  رھق و  وا  رب  نارگید  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  هبلغ  وا  رب  هیلع ؛» لیص  »

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد دـنکیم . سویاـم  دوخ  رب  یهبلغ  دوخ و  رد  ذوفن  زا  ار  نمـشد  دراذـگیم ، شیاـمن  هب  اھنادـیم  یهمھ  رد  ار  دوخ  خـسار  مزع  ار ، دوخ  روضح  ار ، دوـخ  یگداـمآ  هک  یتـلم  نآ 

دینیبیم امـش  یاهتـسھ  یهلئـسم  باب  رد  هک  ینیا  دـنکن . ینیـشنبقع  فعـض و  راھظا  دـیاب  یاهلئـسم ، چـیھ  رد  ناریا  تلم  یناھج ، یاھھاگن  یناھج و  راکفا  لـباقم 

زاین کی  نیا  مدرک -  حیرـشت  ار  نیا  نایوجـشناد  اھناوج و  عمج  رد  دزی  رد  زوریرپ  نم  تسا -  ترورـض  کی  نیا  ـالوا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  دـنزرویم ، رارـصا  یتلود  نیلوئـسم 

، میراد زاـین  هک  یناـمز  نآ  رد  مینک ، عورـش  زورما  رگا  دروخ . دـنھاوخ  روـشک  تلم و  ار  شاهبرـض  دـعب ، لاـس  هدزناـپ  دـعب ، لاـس  هد  میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  هک  تسا  یلم 

لاعفنا هنوگرھ  یزاین ، نینچ  کی  رد  هک  تسا  نیا  مود  یهلئسم  تسا و  هلئـسم  نیا  الوا  میبقع ؛ میدرکن ، عورـش  زورما  رگا  تفرگ . میھاوخ  ار  دوخ  یلم  جنرتسد  لوصحم 

تسا و تسرد  یگداتسیا  دناهداتـسیا و  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دیایب . ولج  مدق  کی  دنک ، حرطم  ار  یرتشیب  عقوت  هکنیا  هب  دنکیم  عیجـشت  ار  نمـشد  نمـشد ، لباقم  رد 

هک تسا  ناریا  تلم  ملسم  قح  اتقیقح  دندرک ، بواجت  دندرک و  رارکت  روشک  طاقن  یهمھ  رد  مدرم  داحآ  دناهتفگ و  اھراب  یتلود  نیلوئـسم  روشک ، نیلوئـسم  هک  روطنامھ 

. دنک ادیپ  تسد  یژرنا  تردق  یملع و  تردق  نیا  رب  دناوتب 

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

رگا تسین ؛ ندرک  ینیشنبقع  ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمشد ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دننادیم  دنراد و  رظن  رد  الماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ 

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

یارب لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور ـ  یونعم و  رادتقا  اھنیا  یهمھ  زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادتقا  یملع ، رادـتقا  دـیاب  تسین ؛

. مینک بسک  مھ  دوش ـ  یم  لصاح  تلم  کی 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

زا دوخ ، روشک  زا  دوخ ، تلم  زا  دناوتب  ات  دنک  ادـیپ  تسد  رادـتقا  تردـق و  نیا  هب  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  امـش و  روشک  رگا  تسا . تورث  تردـق و  یهیام  ملع  دـینیبب ،

یئوگروز زا  یریگولج  یارب  تسین ، نارگید  هب  یئوگروز  یارب  رادـتقا  تسا ؛ نیا  شاهدـیاف  تردـق  هک  دـشخبب -  تینوصم  دـنک و  یناـبیتشپ  دوخ  ماـظن  زا  دوـخ و  یاھـشزرا 

هب ار  ملع  دیاب  دنک ، فرطرب  تسا  روشک  نیا  رد  یدادبتسا  تموکح  اھلاس  ثاریم  هک  ار  ینوگانوگ  تالکشم  دناوتب  ات  دراد  جایتحا  تورث  هب  نیا  رانک  رد  رگا  و  تسا -  نارگید 

. یلم تورث  یلم و  رادتقا  هب  ندیسر  یارب  تسا  یاهلیسو  ملع  تلم ، کی  یارب  دروایب . تسد 

یھاگشناد  / ٠۵/١٣٨٧/٠۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

؛ دـننکیم روشک  هب  تمدـخ  مھ  اھرادمتـسایس  بخ ، تسا . ملع  هار  زا  روشک  هب  تمدـخ  شیاـھھار  نیرتھب  زا  یکی  تسا ؛ نکمم  یفلتخم  یاـھھار  زا  روشک  هب  تمدـخ 

روشک هب  تمدـخ  مھ  نارگتعنـص  دـننکیم ، روشک  هب  تمدـخ  مھ  هیقب  ناـناگرزاب و  راـجت و  دـننکیم ، روـشک  هب  تمدـخ  مھ  گـنج  یاھنادـیم  ناروآمزر  ادـخ و  هار  نادـھاجم 

، روشک تردـق  یهیام  یلم ، رادـتقا  یهیاـم  ملع  هک  دـش  ضرع  ـالبق  هک  یلئـالد  نیمھ  هب  تسا ؛ ملع  هار  زا  روشک ، هب  تمدـخ  یهتـسجرب  یاـھھار  زا  یکی  اـما  دـننکیم ؛

. تدابع دوشیم  ناتراک  دینکب ، ار  تین  نیا  رگا  یملع ، یالاب  یاھهبتر  ندش  زئاح  رد  ندناوخ و  سرد  رد  امش  تسا . یروشک  رھ  یدنلبرس  یهیام  روشک و  تورث  یهیام 

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

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

رظتنم هتبلا  میربب . شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوتیم  ام  دننک . دنک  دنناوتیمن  دنروایب ، رد  اپ  زا  دنناوتیمن  طقف  هن  دنروایب . رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوتیمن 

راک اھوجـشناد ، امـش  راک  نیا ، هک  روشک  یهبناجهمھ  رادـتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  همادا  اھهئطوت  نیا  میتسھ . نمـشد  یهئطوت 

، دینک مھارف  روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دیتسناوت  هک  یتقو  نآ  دیناسرب و  یداصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتقو  نآ  تسا . ناوج  لسن  امش 

. دوب دیاب  اھهئطوت  نیا  اب  یهلباقم  یهدامآ  دوب و  دیاب  اھهئطوت  رظتنم  میاهدیسرن ، هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  دش . دنھاوخ  سویام  دش ؛ دھاوخ  مک  اھهئطوت  هتبلا  زور  نآ 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

نیا اب  تین ، نیا  اب  یـسارھناریا -  یهژورپ  دربشیپ  تین  اب  نمـشد  هتبلا  دـننکیم . رارقا  مھ  اھنآ  دـننک ؛ راـکنا  دـنناوتیمن  مھ  نانمـشد  یتح  ار  یمالـسا  ناریا  رادـتقا  زورما 

ناشن هک  شخب  نآ  تسا . غورد  طلغ و  یرگید ، شخب  تسرد و  وا  راک  نیا  زا  یـشخب  دشکیم . دایرف  ار  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یلم  تردق  امـش و  تردق  هنامـصخ -  عضوم 

یاھاج هب  میدرک و  عورـش  رفـص  زا  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یـس  نارود  رد  اـم  تسا . تسرد  تسا ؛ تسار  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تردـق  یاـیوگ  هدـنھد و 

رد لوا  زور  زا  نم  میتـشاد . رارق  نآ  رد  هک  یاهطقن  نآ  اـب  تسین  هسیاـقم  لـباق  میدیـسر ، هچنآ  اـما  میدیـسر . هچنآ  هـب  میتـسین  عناـق  یلو  میدیـسر ، یاهتفرـشیپ  رایـسب 

. ماهدرک سمل  کیدزن  زا  ناشتیفرظ ، یهمھ  اب  ناشاوتحم ، یهمھ  اب  ار  یماظتنا  یاھورین  ار ، هاپس  ار ، تاناکما  ار ، عافد  ترازو  ار ، شترا  متشاد ؛ روضح  حلـسم  یاھورین 

، یتاحیلـست رادتقا  یملع ، رادتقا  درکیمن . رواب  سک  چیھ  داد و  ناشن  ار  نآ  دشیمن  مھ  تشگنا  یهراشا  اب  یتح  زور  نآ  هک  دـیراد  رارق  یاهلق  رد  زیزع  ناناوج  امـش  زورما 

. فلتخم یاھشخب  رد  تفرشیپ ، ماجسنا ، سفن ، هب  دامتعا  یروابدوخ ،

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 6 
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رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

نیا اب  تین ، نیا  اب  یـسارھناریا -  یهژورپ  دربشیپ  تین  اب  نمـشد  هتبلا  دـننکیم . رارقا  مھ  اھنآ  دـننک ؛ راـکنا  دـنناوتیمن  مھ  نانمـشد  یتح  ار  یمالـسا  ناریا  رادـتقا  زورما 

ناشن هک  شخب  نآ  تسا . غورد  طلغ و  یرگید ، شخب  تسرد و  وا  راک  نیا  زا  یـشخب  دشکیم . دایرف  ار  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یلم  تردق  امـش و  تردق  هنامـصخ -  عضوم 

یاھاج هب  میدرک و  عورـش  رفـص  زا  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  یـس  نارود  رد  اـم  تسا . تسرد  تسا ؛ تسار  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تردـق  یاـیوگ  هدـنھد و 

رد لوا  زور  زا  نم  میتـشاد . رارق  نآ  رد  هک  یاهطقن  نآ  اـب  تسین  هسیاـقم  لـباق  میدیـسر ، هچنآ  اـما  میدیـسر . هچنآ  هـب  میتـسین  عناـق  یلو  میدیـسر ، یاهتفرـشیپ  رایـسب 

. ماهدرک سمل  کیدزن  زا  ناشتیفرظ ، یهمھ  اب  ناشاوتحم ، یهمھ  اب  ار  یماظتنا  یاھورین  ار ، هاپس  ار ، تاناکما  ار ، عافد  ترازو  ار ، شترا  متشاد ؛ روضح  حلـسم  یاھورین 

، یتاحیلـست رادتقا  یملع ، رادتقا  درکیمن . رواب  سک  چیھ  داد و  ناشن  ار  نآ  دشیمن  مھ  تشگنا  یهراشا  اب  یتح  زور  نآ  هک  دـیراد  رارق  یاهلق  رد  زیزع  ناناوج  امـش  زورما 

. تسا تسار  نمشد  فرح  زا  تمسق  نیا  فلتخم . یاھشخب  رد  تفرشیپ ، ماجسنا ، سفن ، هب  دامتعا  یروابدوخ ،

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یروھمج هیلع  هک  یزورما  یاھهئطوت  زا  یرایـسب  جامآ  تسا . ملع  رادـتقا ، اـب  هارمھ  تفرـشیپ  روشک ، کـی  رادـتقا  یارب  یلـصا  روحم  نآ  ینعی  روشک ، کـی  تفرـشیپ  زمر 

اھنآ هک  یفدھ  هب  نمشد ، یریگفدھ  نآ  قبط  ریت  نیا  دیراذگن  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ یملع  طیحم  ملع و  نایوجـشناد  ملع و  لھا  ملع و  تسھ ، یمالـسا 

شتورث برغ  یایند  تسا . شھوژپ  قیقحت و  ملع و  یهلئـسم  رتمھم ، دش ، هتفگ  هک  یئاھفرح  نیا  یهمھ  زا  دوشب . فقوتم  دیراذگن  ار  یملع  راک  دـنک . تباصا  دـناهتفرگ ،

رادـتقا هک  ینآ  دروآیمن . رادـتقا  هسفن  یف  لوـپ  دراد . هک  تسا  یملع  رطاـخ  هب  دـنکیم ، زورما  هک  یایئوـگروز  تسا ، مـلع  یهیحاـن  زا  شرادـتقا  تـسا ، مـلع  یهیحاـن  زا 

تورث دنکب . تلاخد  ملاع  لئاسم  یهمھ  رد  دنکب و  یئوگروز  روجنیا  ایند  رد  تسناوتیمن  تشادـیمن ، ار  شدوخ  یملع  یگتفرـشیپ  اکیرمآ  رگا  زورما  تسا . شناد  دروآیم ،

، یروآون تفرـشیپ ، شھوژپ ، قیقحت ، ملع ، یهلئـسم  یور  تساھلاس  نم  هک  ینیا  دیھدب . تیمھا  ار  ملع  دـیآیم . تسد  هب  ملع  یهیحان  زا  دـیآیم ، تسد  هب  رگا  مھ 

. دروآیم رادتقا  شناد  تسین . ریذپناکما  روشک  رادتقا  شناد ، عاونا  نودب  تسا . نیا  رطاخ  هب  منکیم ، هیکت  دوجوم  یملع  یاھزرم  نتسکش 

شخپ دینادیم ؛ مھ  دـیاش  دـننادیم ، همھ  هتبلا  مروایب . مسا  الاح  مھاوخیمن  الاح  ایند -  یاسور  نیلوئـسم  زا  یکی  دـینک . نارابمب  ار  ناریا  یاهتـسھ  زکارم  دـیئایب  دـنتفگ 

نیا دـنیوگیم ، هک  یئاھفالخ  یهمھ  اب  تسوا . اب  قح  دـیوگیم ؛ تسار  درک . نارابمب  دوشیمن  هک  ار  ملع  تفگ  مروایب -  ار  اھیـضعب  مسا  مرادـن  تسود  هدـنب  ایند . رد  دـش 

رادـتقا دروآیم ، تینوـصم  ملع  دـینیبب ، دـننکیم ؟ ناراـبمب  یروـج  هچ  ار  ملع  دـندرک ، ناراـبمب  ار  ناھفـصا  یهناـخراک  دـندرک ، ناراـبمب  ار  زنطن  مریگ  دوـب . تسرد  ناـشفرح 

داجیا لالتخا  دراد  یتسد  دـیدید  رگا  دـننکن . داجیا  لالتخا  امـش ، یـشھوژپ  راک  وت  امـش ، تاـقیقحت  زکرم  وت  امـش ، سـالک  وت  امـش ، هاگـشناد  وت  دیـشاب  بقارم  دروآیم .

. دناهتفرگ فدھ  ار  امش  یهدنیآ  ار ، امش  رادتقا  دیوشب . نیبدب  تسد  نآ  هب  دنکیم ،

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هب ار  رادـتقا  یاھهیام  عباـنم و  یهیقب  هک  تسا  ملع  تسا . ملع  ورگ  رد  تلم  کـی  یقیقح  رادـتقا  منکیم : رارکت  مھ  زاـب  ماهتفگ ، نم  اـھراب  دـنزادرپب . ملع  هب  دـیاب  اـھناوج 

رد تسا  یمھم  یهلئسم  قیقحت ، یهلئسم  ملع ، یهلئسم  دیتسھ . هک  یاهبتر  رھ  رد  ناتوجشناد ؛ هچ  ناتزومآشناد ، هچ  دینکن ؛ تلفغ  ملع  زا  درادیم . ینازرا  روشک 

یگزات توارط و  طاشن و  روش و  امـش  هب  نید  دـنکیم . دابآ  مھ  ار  امـش  یایند  نید  تسین ، ترخآ  ندرک  دابآ  یارب  طقف  نید  تسا . شزرااب  یلیخ  نید  ینید . یهزیگنا  رانک 

. دـنکن رثا  اھنآ  راک  دـنکن ، رثا  اھنآ  دـیدھت  دـنوشب ، ریقح  دـنوشب ، کچوک  یدام  یاھتردـق  نیا  یهمھ  ناتمـشچ  لباقم  رد  هک  دـھدیم  ار  هیحور  نیا  امـش  هب  نید  دـشخبیم .

یرابکتـسا و تردق  زکارم  و  دنراد -  دوخ  یاج  هک  ناشیلخاد  یاھهلابند  الاح  هدـننک -  دـیدھت  یاھتردـقربا  نیمھ  تسامـش . اب  یھلا  ترـصن  تسامـش ، اب  یزوریپ  دـینادب 

دیکات اب  ادخ  هک  ینیا  دیشاب . هتـشاد  نظ  نسح  دیـشاب ، هتـشاد  دامتعا  لاعتم  یادخ  هب  دنرادن . نامیااب  ردتقم و  تلم  کی  لباقم  رد  ینیـشنبقع  زج  یاهراچ  اھدیدھت ،

نیا درک ، دھاوخ  یرای  دننک ، یرای  ار  وا  فادھا  ار و  وا  نید  هک  ار  یناسک  نآ  لاعتم  یادخ  دیدرت  نودـب  کشیب ، زیزع ؛» یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » دـیامرفیم

یزاسدوخ مھ  یملع و  یزاسدوخ  مھ  یزاسدوخ -  اب  سفن ، بیذھت  اب  یفاک ، مزع  اب  رادـتقا ، اب  دـینک . دامتعا  نیا  هب  تسا . یقداص  یهدـعو  نیا  تسا ، یتسار  نخس 

. دشاب رادتقا  یهلق  رد  راختفا و  جوا  رد  امش  یاھتدھاجم  تکرب  هب  ناتروشک  هک  دید  دھاوخ  ار  یزور  هللااشنا  دیورب . شیپ  یقالخا - 

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

دھاوخن مھ  تقو  کی  دش ، دھاوخ  یروانف  کی  هب  یھتنم  تقو  کی  ملع  نیا  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  خیرات ؛ لوط  رد  مھ  زورما و  مھ  تسا ؛ تردق  یهیام  ملع 

« - ناطلـس ملعلا  : » دـیامرفیم هک  تسھ  یتیاور  کی  تسا . نیرفآیـسایس  تردـق  تسا ؛ نیرفآیماـظن  تردـق  تسا ؛ نیرفآتورث  تسا ؛ رادـتقا  یهیاـم  شناد  دوخ  دـش .

ار رترب  تسد  دـیئوگب ، ار  رترب  نخـس  دـیناوتیم  دـیتشاد ، ملع  رگا  دراد : فرط  ود  هلئـسم ، ینعی  ( ١ «.) هیلع لیـص  هدـجی  مل  نم  هب و  لاص  هدـجو  نم   - » تسا تردـق  ملع ،

تاردقم رد  تشاد ؛ دھاوخ  امـش  یور  رب  ار  رترب  تسد  وا  دراد ، ملع  هک  یـسک  سپ  هیلع .» لیـص  « ؛ درادن هنایم  تلاح  دیتشادن ، رگا  نیا -  ینعی  لاص »  - » دیـشاب هتـشاد 

. اھفرح نیا  زا  تسا  رپ  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ  دنکیم . تلاخد  امش  تشونرس  رد  دنکیم ؛ تلاخد  امش 

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

لوـط رد  مھ  زورما و  مھ  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  ملع  ناـمیا . یکی  تسا ، ملع  یکی  تسا : زیچ  ود  نم  رظن  هب  تـسا ، مـھم  یلم  تردـق  داـجیا  رد  لوا  یهـجرد  رد  هـک  هـچنآ 

نیرفآتورث تسا ؛ رادتقا  یهیام  شناد  دوخ  دش . دھاوخن  مھ  تقو  کی  دش ، دھاوخ  یروانف  کی  هب  یھتنم  تقو  کی  ملع  نیا  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  خـیرات ؛

مل نم  هب و  لاص  هدـجو  نم   - » تسا تردـق  ملع ، ناطلـس - » ملعلا  : » دـیامرفیم هک  تسھ  یتیاور  کـی  تسا . نیرفآیـسایس  تردـق  تسا ؛ نیرفآیماـظن  تردـق  تسا ؛

تلاح دیتشادن ، رگا  نیا -  ینعی  لاص »  - » دیشاب هتشاد  ار  رترب  تسد  دیئوگب ، ار  رترب  نخـس  دیناوتیم  دیتشاد ، ملع  رگا  دراد : فرط  ود  هلئـسم ، ینعی  هیلع .» لیـص  هدجی 

. دنکیم تلاخد  امـش  تشونرـس  رد  دنکیم ؛ تلاخد  امـش  تاردقم  رد  تشاد ؛ دھاوخ  امـش  یور  رب  ار  رترب  تسد  وا  دراد ، ملع  هک  یـسک  سپ  هیلع .» لیـص  « ؛ درادن هنایم 

. تسا یلصفم  ثحب  تسا ؛ یرگید  ثحب  نامیا ، ثحب  الاح  هک  تسا ؛ نامیا  مھ  یکی  اھفرح . نیا  زا  تسا  رپ  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  تسا ، نمشد  کی  لباقم  رد  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  یمالـسا ، موھفم  رد  تسین . شالت  طقف  داھج  یانعم  دراد . یـصاخ  یانعم  کی  داھج  دینیبب ،

کی اب  یهھجاوم  تسا ؛ نمـشد  کی  اب  یهھجاوم  یماظن ، نادیم  رد  داھج  ناطیـش ، لباقم  رد  تدـھاجم  سفن ، اب  تدـھاجم  تسین . داھج  یـشالت  رھ  تسا . مصخ  کی 

یئاھهضراعم دراد  میرادرب ؛ ار  عناوم  نیا  دـیاب  دراد ، دوجو  یعناوم  مینک  ساسحا  مینکب ؛ روشک  رد  یـشالت  روجنیا  هک  میراد  زاین  ملع  یهنیمز  رد  اـم  زورما  تسا . ضراـعم 

یهتفرشیپ یاھروشک  هک  دنتـسھ -  نآ  نابحاص  هک  یناسک  یوس  زا  یئاھتـسخ  یملع ، تاناکما  یهضرع  یهنیمز  رد  مینکـشب ؛ مھ  رد  ار  اھهضراعم  نیا  دیاب  دوشیم ،

رد یملع ، تواخـس  هب  رھاظت  مغریلع  ایند  زورما  میھدـب . ناشن  نورد  زا  ناروف  یگدنـشوج و  تزع و  نامدوخ  زا  اھتـسخ  نیا  لـباقم  رد  دـیاب  دراد ، دوجو  تسا -  یملع 

راوس ار  تفرـشیپ  روتوم  دـنوشب و  کلام  بحاص و  ار  یملع  تفرـشیپ  یاهھرب  کی  رد  دنتـسناوت  ینوگانوگ  لماوع  بسح  رب  هک  یناـسک  نآ  تسا . یملع  تسخ  تیاـھن 

تـسد مھ  زور  کی  هداتفا ؛ اھنیا  تسد  فرط  نیا  هب  سناسنر  یهرود  زا  ابیرقت  هک  دنتـسھ ، یبرغ  یهتفرـشیپ  یاھروشک  نیمھ  هک  دننزب -  ولج  رـشب  یهمھ  زا  دنوشب و 

نیا هکنآ  زا  دـعب  صوصخب  دـنفلاخم ؛ اھتلم  یئاناد  اب  دـنک ؛ ادـیپ  هعـسوت  رادـتقا  نیا  یهرئاد  شناد ، نیا  یهرئاد  دـنھاوخیمن  اھنیا  دـنبلطراصحنا ؛ دـنرگراصحنا ، اھنیا  دوب -  ام 

دوجو هب  رامعتـسا  ایند ، فارطا  دنداتفا  هار  اذل  دنک ؛ ردتقم  دنک ، یوق  ار  اھنآ  تسناوت  ملع  دمآ . دیدپ  ملع  زا  رامعتـسا  تسایـس . یارب  دش  یاهلیـسو  اھنآ  تسد  رد  شناد 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 7 
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ملع زا  رامعتـسا  هک  یتقو  بوخ ، دندش . بحاص  ار  قطانم  نآ  دنتفر  ملع  رازبا  اب  اھنیا  اجک ؟ یزنودـنا  اجک ، ایناتیرب  دـندرکیم . ار  ناشدوخ  یگدـنز  دنتـشاد  اھتلم  الاو  دـمآ ؛

روج نیمھ  زورما  ات  و  دوشیم . دیدھت  تردق  نیا  الاو  دـنراذگب ؛ دـیابن  نارگید  رایتخا  رد  ار  ملع  نیا  دـش ، ملع  هب  یکتم  یـسایس  تردـق  یللملانیب و  تردـق  دـش و  هدـیئاز 

. دندرک لمع 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

قـیمع و صیخــشت  کـی  زا  هـکلب  تـسین ؛ یمــسوم  یتافیرــشت  بذاـک  ساـسحا  کـی  یور  زا  تـسین ؛ فراـعت  تـسا ؛ یدـج  دـیکات ، نـیا  مـلع . یور  مـینکیم  دــیکات  اـم 

نودـب تساھنآ . شناد  زا  یهتـساخرب  تاـناکما ، نآ  تورث و  نآ  تردـق و  نآ  دنتـسھ . ناشتردـق  هب  یکتم  ناـیوگروز  تسا . داـیز  اـیند  رد  یئوگروز  دزیخیمرب . هدشهبـساحم 

رادـتقا کی  شدوخ  ملع ، رادـتقا . زا  تسا  تراـبع  ملع  ( ١ (؛» ناطلـس ملعلا  : » ماهدـناوخ ار  ثیدـح  نیا  یتـقو  کـی  نم  درک . هھجاوم  دوشیمن  درک ، هلباـقم  دوشیمن  شناد 

کی نیا  نیاربانب ، دـنک . یوریپ  نارگید  رادـتقا  زا  تسا  روبجم  تشادـن ، هک  یاهعماـج  رھ  یتلم ، رھ  یـسک ، رھ  دـنک ؛ تکرح  دـناوتیم  تشاد ، ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا .

. تسا قیقد  یهبساحم 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هک دشاب  نیا  یارب  دیاب  یلم  رادتقا  یلم و  تورث  میریگب . ارف  دیاب  ناسنا  قوقح  زا  یقیقح  عافد  یارب  یناسنا ، لئاضف  تفرـشیپ  یارب  تیونعم ، یارب  تمدخ ، یارب  ار  ملع 

ار ملاظ  یولج  میوش ؛ هجاوم  لباقم و  ملاظ  اب  مینک ؛ کمک  مولظم  هب  میئوگن ؛ روز  یـسک  هب  دریگب . تسد  رد  ار  تلادع  مچرپ  ناھج ، جئار  تنـس  فالخرب  دناوتب  تلم  نیا 

. میریگب

شناد یهداج  رد  مدق  هک  یسک  رھ  و  اھتلم ، رامثتسا  رامعتسا و  رابکتسا و  یئوگروز و  ملظ و  زا  تسا  ترابع  جئار  یهکس  هک  یئایند  نیا  یوت  رگا  دینکب ؛ ار  شرکف  امش 

هب ار  هطلـس  ماظن  اعومجم  هک  ریذپهطلـس ، رگهطلـس و  دنریذپیم ؛ ار  روز  مھ  هدع  کی  دـنیوگیم ، روز  یاهدـع  کی  دـنکیم -  لابند  ار  هار  نیمھ  دراذـگیم ، تفرـشیپ  ملع و  و 

هتفرشیپ یروانف  یاراد  دناسرب ، ایند  هب  ار  شدوخ  یادص  دناوتب  دشاب و  هتشاد  ندز  یارب  فرح  دشاب ، هتشاد  تردق  دشاب ، ملاع  دنک ، ملع  دق  یتلم  کی  دنروآیم -  دوجو 

هک یئاجنآ  دنک ؛ هلباقم  هھجاوم و  هطلـس  ماظن  نیا  اب  دـشاب و  الاب  سفن  هب  دامتعا  اب  یاھناسنا  یاراد  دـشاب ، تاغیلبت  تردـق  یاراد  دـشاب ، یطابترا  نوگانوگ  یاھرازبا  و 

؛ داد دـھاوخ  خر  یبیجع  قافتا  هچ  ایند  رد  دـینیبب  دـنک ، رپس  هنیـس  تلم  نآ  زا  عافد  هب  وا  دـننک ، هل  اپ  ریز  دـننک ، مولظم  ار  تلم  کی  ات  دـنھدیم  مھ  تسد  هب  تسد  همھ 

. دش دھاوخ  نوگرگد  ایند  عضو 

لاس تسیود  نیا  رد  ایند  رد  ملع  نابحاص  نازومآملع و  هک  یـشور  رگا  ـالاو  تسا -  مزـال  نیا  دیـشاب -  نیا  لاـبند  دـیریگب ، ارف  نیا  یارب  ار  ملع  دـینک ، راـک  فدـھ  نیا  یارب 

ناج زا  ناسنا  هک  تسین  یفدھ  هک  نیا  تسین ؛ یرنھ  هک  نیا  میورب ، ار  هار  نامھ  مھ  ام  دنتفر ، اھنآ  هک  یھار  میتسیاب ، اھنآ  فص  هت  مھ  ام  دـندرک ، لابند  لاس  دـصیس 

لابند هب  ار  رگید  زیچ  همھ  هک  یملع -  رادتقا  ملع و  رازبا  ندوب  اراد  اب  یتلم  کی  هک  تسا  نیا  دیدج  هار  مینک . زاب  ار  یدـیدج  هار  یتسیاب  ام  دراذـگب . هیام  نآ  یارب  شدوخ 

. میراد امش  زا  ام  هک  تسا  یعقوت  نآ  نیا ، دزارفارب . ار  شمچرپ  دنک و  ملع  ایند  رد  ار  یھلا  قالخا  یھلا و  یاھشزرا  یھلا و  یاھهزیگنا  دروآیم -  شدوخ 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

قیمع و صیخـشت  کی  زا  هکلب  تسین ؛ یمـسوم  یتافیرـشت  بذاک  ساسحا  کی  یور  زا  تسین ؛ فراعت  تسا ؛ یدـج  دـیکات ، نیا  ملع . یور  مینکیم  دـیکات  اـم  دـینیبب ، . 

نودـب تساھنآ . شناد  زا  یهتـساخرب  تاـناکما ، نآ  تورث و  نآ  تردـق و  نآ  دنتـسھ . ناشتردـق  هب  یکتم  ناـیوگروز  تسا . داـیز  اـیند  رد  یئوگروز  دزیخیمرب . هدشهبـساحم 

. تسا رادتقا  کی  شدوخ  ملع ، رادـتقا . زا  تسا  ترابع  ملع  ناطلـس ؛» ملعلا  : » ماهدـناوخ ار  ثیدـح  نیا  یتقو  کی  نم  درک . هھجاوم  دوشیمن  درک ، هلباقم  دوشیمن  شناد 

یهبساحم کی  نیا  نیاربانب ، دنک . یوریپ  نارگید  رادتقا  زا  تسا  روبجم  تشادن ، هک  یاهعماج  رھ  یتلم ، رھ  یسک ، رھ  دنک ؛ تکرح  دناوتیم  تشاد ، ار  رادتقا  نیا  سک  رھ 

. تسا قیقد 

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

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 

، درواـیب تسد  هب  ار  یملع  تردـق  دـناوتن  هک  یـسک  نآ  دراد و  ار  رترب  تسد  دـنک ، ادـیپ  ار  تردـق  نیا  هـک  یـسک  ١ ؛) «) هیلع لیـص  هدـجی  مل  نم  لاـص و  هدـجو  نم  . » تسا

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

رد اـضفاوھ ، شخب  رد  یرواـنفتسیز ، شخب  رد  نوگاـنوگ ؛ یاھـشخب  رد  تسا . دوھـشم  روشک  رترب  ون و  رایـسب  یاھهتـشر  رد  صوصخب  اھهتـشر ، زا  یرایـسب  رد  یرواـنف 

یژرنا یگتـسباو  هک  یداب  یاھنیبروت  روتوم  دیلوت  رد  ناطرـس ، دض  یاھوراد  دیلوت  رد  مھم ، رایـسب  یاھورادویدار  دیلوت  رد  یداینب ، یاھلولـس  شخب  رد  یروانفونان ، شخب 

یالاب حطس  یاھـشناد  زا  اھنیا  یهمھ  هک  ون -  یاھیژرنا  یروانف  رد  تسا ، مھم  رایـسب  روشک  یارب  هک  اھهنایارربا  دیلوت  رد  دربیم ، نیب  زا  یدایز  دودح  ات  تفن  زا  ار  روشک 

. دنتسھ یورشیپ  لوغشم  هدنباتش  هدنیازف و  وحن  هب  ام  ناناوج  ام و  نادنمشناد  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  هناتخبشوخ  دنتسھ -  ایند 

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

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 

نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  میراد  تسا  لاس  هدزاود  هد  ام  هک  تسا  یـساسا  یلـصا و  یهطقن  نآ  هب  هجوتم  تسرد  هقلح  نیا  هک  هریجنز ، نآ  زا  تسا  یاهقلح  کی  روشک ، رد  ملع  یهلئـسم 

ناـھج طـیحم  رب  دـناوتیم  لاـص ؛» ، » تیاور نیا  قـبط  دـش ، رادـتقا  نیا  یاراد  ملع و  یاراد  هـک  یـسک  رھ  تـسا ؛ رادـتقا  مـلع ، ناطلـس ؛» مـلعلا   » میتـفگ مـینکیم . لاـبند 

تکرح نیا  رد  تسام  قطنم  نیا  دش . دھاوخ  یئامرفمکح  وا  رب  ینعی  ( ١ (؛» هیلع لیص  ، » دشن نآ  کلام  یسک  رھ  دنک ؛ لابند  ار  شدوخ  فادھا  ینعی  دنک ، یئامرفمکح 

دیاـب نیا  لـباقم  رد  بخ ، دـننک ؛ فـقوتم  ار  نیا  دـنھاوخیم  هدیـسر . رمث  هب  روـشک  رد  یملع  تکرح  نـیا  مـھ  یداـیز  دودـح  اـت  هناتخبـشوخ  نـالا  هلاـس . هدزناـپ  هد  یملع 

. دیھدب ناشن  تیساسح 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 8 
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نایوجشناد  / ١٩/١٣٩٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  میراد  تسا  لاس  هدزاود  هد  ام  هک  تسا  یـساسا  یلـصا و  یهطقن  نآ  هب  هجوتم  تسرد  هقلح  نیا  هک  هریجنز ، نآ  زا  تسا  یاهقلح  کی  روشک ، رد  ملع  یهلئـسم 

ناـھج طـیحم  رب  دـناوتیم  لاـص ؛» ، » تیاور نیا  قـبط  دـش ، رادـتقا  نیا  یاراد  ملع و  یاراد  هـک  یـسک  رھ  تـسا ؛ رادـتقا  مـلع ، ناطلـس ؛» مـلعلا   » میتـفگ مـینکیم . لاـبند 

تکرح نیا  رد  تسام  قطنم  نیا  دش . دھاوخ  یئامرفمکح  وا  رب  ینعی  هیلع ؛» لیـص  ، » دـشن نآ  کلام  یـسک  رھ  دـنک ؛ لابند  ار  شدوخ  فادـھا  ینعی  دـنک ، یئامرفمکح 

دیاـب نیا  لـباقم  رد  بخ ، دـننک ؛ فـقوتم  ار  نیا  دـنھاوخیم  هدیـسر . رمث  هب  روـشک  رد  یملع  تکرح  نـیا  مـھ  یداـیز  دودـح  اـت  هناتخبـشوخ  نـالا  هلاـس . هدزناـپ  هد  یملع 

. دیھدب ناشن  تیساسح 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. منک ضرع  ار  فعض  طاقن  زا  مھ  ات  دنچ  منک ، ضرع  میاهتشاد ، تدم  نیا  رد  هک  ار  یتوق  طاقن  زا  ات  دنچ  نم 

)...(

یهبناجهمھ تفرـشیپ  یهیاـپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرـشیپ  نیا  دـیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . یملع  تفرـشیپ  رگید ، توق  یهطقن 

دوخ دـصاقم  یهمھ  هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  ملع ، ( ١ (؛» ناطلـس ملعلا  : » مدـناوخ یتقو  کی  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . روشک  کـی 

یارب ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتسم  نیا  دنک . ادیپ  تسد 

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع  هب  ام 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یتقو کی  نم  ار  ثیدح  نیا  تسا . روشک  کی  یهبناجهمھ  تفرشیپ  یهیاپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرشیپ  نیا  دیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع 

تکرب هب  یناھج  ناربکتـسم  نیا  دـنک . ادـیپ  تسد  دوخ  دـصاقم  یهمھ  هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  ملع ، ناطلـس ؛» ملعلا  : » مدـناوخ

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع  هب  ام  یارب  ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع 

رد مھ  دـنراد -  هجوت  همھ  تسا و  هدـش  فورعم  افداصت  یاهتـسھ  یروانف  ـالاح  تسا . یروآتریح  یاھتفرـشیپ  لاـس ، دـنچ  یـس و  تدـم  نیا  رد  اـم  یملع  یاھتفرـشیپ 

یاھهتـشر زئاـح  اـم  روشک  زورما  هناتخبـشوخ  تسھ -  یکـشزپ  مولع  تسھ ، اـضفاوھ  مولع  تسھ ، یاهتـسھ  یرواـنف  تسین ؛ نیا  طـقف  نکیل  اـیند -  رد  مھ  روـشک ،

یون یاھشناد  دیدج و  مولع  زا  هک  یروانفونان  تسھ ، یروانفتسیز  دریگیم -  ماجنا  روشک  نیا  رد  یکـشزپ  گرزب  یاھراک  تسا و  یکـشزپ  ینتفاینتسد  مھم و  رایـسب 

یاھورادویدار ون ، یاھیژرنا  یروانف  اھهنایارربا ، تخاس  یزاسهیبش ، تسھ ؛ تسا ، ملع  یهصرع  رد  اـھراک  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  یداـینب  یاھلولـس  تسھ ؛ تساـیند ،

. دراد همادا  تسرھف  نیا  و  تسھ ؛ ناطرس  دض  یاھوراد  مھم و 

ناریا رد  اھلاس ، نیا  رد  ایند  یهمھ  رد  یملع  دشر  نیرتعیرـس  دـنیوگیم  اھنآ  تسایند . ربتعم  یملع  زکارم  یھاوگ  نیا  تسین ؛ یناوخزجر  منکیم ، ضرع  نم  هک  یئاھنیا 

ربتعم یملع  زکارم  هک  یـشرازگ  قبط  تسا . هداتفا  قافتا  ناریا  رد  ایند  یهمھ  رد  یملع  دشر  نیرتعیرـس  دـیوگیم  هک  تسا  لاس ٢٠١١  شرازگ  نیا  تسا . هداتفا  قاـفتا 

یدالیم لاس  نیمھ  تسا . یقاب  لاـس  هدراـھچ  زونھ  میتفرگ ؛ رظن  رد  لاس ١۴٠۴  یارب  ار  یملع  لوا  یهبتر  نیا  اـم  تسا . ناریا  هقطنم ، لوا  یملع  یهبتر  دـناهداد ، اـیند 

سپ تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  تسا ؛ مھدـفھ  ام  روشک  یملع  یهبتر  ایند  حطـس  رد  مھدـفھ . ایند  رد  تسا ، لوا  هقطنم  رد  یملع  یهبتر  ظاـحل  زا  ناریا  دـنتفگ  هتـشذگ 

. تسا یملع  تفرشیپ  ام ، توق  طاقن  زا  یکی 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یهبناجهمھ تفرـشیپ  یهیاـپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرـشیپ  نیا  دـیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . یملع  تفرـشیپ  رگید ، توق  یهطقن 

تـسد دوخ  دصاقم  یهمھ  هب  دناوتیم  دشاب ، هتـشاد  ار  رادتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادتقا  ملع ، ناطلـس ؛» ملعلا  : » مدـناوخ یتقو  کی  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . روشک  کی 

هب ام  یارب  ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتـسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتـسم  نیا  دنک . ادیپ 

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع 

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

داھج لاس   » یاھدرواتـسد زا  یـشخب  اھنیا  تسا . لاس ٩٠  هب  طوبرم  همھ  اھنیا  ناـینبشناد ؛ تامدـخ  ـالاک و  تارداـص  شیازفا  بیکرتون ، یاـھوراد  یربارب  شـش  شیازفا 

. تسا روشک  یارب  یداصتقا  میقتسم  ریثات  یاراد  اما  تسا ، روشک  یملع  رادتقا  یهدنھد  ناشن  تسا ، یروانف  تفرشیپ  تسا ، یملع  تفرـشیپ  اھنیا  تسا . یداصتقا »

. نیا ینعی  یداصتقا  داھج 

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

زا یـشخب  اھنیا  دـننک . دراو  هبرـض  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  هب  لاس  نیا  رد  اـت  دـندرک  یراذگهیامرـس  نانمـشد  ردـقنیا  هک  یلاـس  دوب ؛ لاـس ٩٠  یاھدادـیور  نیا  بخ ،

یهلئـسم یتـقو  زا  تسا . تواـفتم  فـلتخم  تاـقوا  رد  ینمـشد  یهناـھب  منکب ؛ ضرع  ار  هـتکن  نـیا  نـم  دـننکیم ؟ ار  اھینمـشد  نـیا  ارچ  تـسا . لاس ٩٠  یاھدرواتـسد 

مھ هیضق  عقاو  تسین . یاهتسھ  حالس  لابند  ناریا  هک  دننکیم  مھ  فارتعا  دننادیم و  هتبلا  تسا . یاهتسھ  یهلئسم  اھینمـشد  یهناھب  تسا ، هدش  حرطم  یاهتـسھ 

نیا زور  کی  تسا . هناھب  کی  اما  دننادیم ، ار  نیا  درک ؛ میھاوخ  دیلوت  هن  میدرک و  دیلوت  هن  میتسین ؛ یاهتـسھ  حالـس  لابند  هجوچیھهب  نامدوخ ، لئالد  هب  ام  تسا . نیمھ 

یهلئـسم تسیچ ؟ یلـصا  یهلئـسم  تسا . هناھب  اھنیا  یهمھ  اما  تسا ؛ هناھب  یلخاد  یهلئـسم  نالف  زور  کی  تسا ، هناھب  رـشب  قوقح  زور  کی  تسا ، هناھب  هلئـسم 

رادـتقا نآ ، عبت  هب  یـسایس و  یداـصتقا و  رادـتقا  زورید -  لـثم  ادرف -  زورما و  تسا . روـشک  نیا  رد  زاـگ  تفن و  میظع  تورث  زا  یمالـسا  ماـظن  یهناردـتقم  تسارح  یلـصا ،

یرابکتـسا یاھتردـق  رابکتـسا و  تسا . ملـسم  بلطم  کـی  نیا  تسا ؛ زاـگ  تفن و  جاـتحم  اـیند  رگید ، لاـس  اـھهد  اـت  تفن . هب  یژرنا ، هب  تسا  فـقوتم  یماـظن ، یملع و 

دنھدب زایتما  زاگ  تفن و  یهیھت  یارب  دنشاب  روبجم  هک  زور  نآ  دنروایب ، تسد  هب  ار  نازرا  تفن  نیا  دنناوتن  هک  زور  نآ  تسا . هتسباو  زاگ  تفن و  هب  ناشتایح  گر  هک  دننادیم 

. تسا رابتبیصم  اھنآ  یارب  زور  نآ  دنرادرب ، تسد  یئوگروز  زا  و 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ملع ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلـسم  ایند  یاھروشک  رب  دنتـسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  دننک . تفرـشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالـسا  یاھروشک  دیاب 

یتیاور درک . ادیپ  ملع  دیاب  دوب . رثوم  مھ  ملع  اما  دندروآ ، تسد  هب  تسایس  تثابخ و  یرگبیرف و  اب  مھ  ار  تورث  زا  یرادقم  هتبلا  دندروآ . تسد  هب  ملع  اب  مھ  ار  تورث  دوب ؛

هتـشادن ملع  رگا  درک . دیھاوخ  ادیپ  یوق  یهجنپ  دیدرک ، ادیپ  هک  ملع  دینک . ادیپ  ملع  دیاب  ( ١ «.) هیلع لیص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  ناطلـس  ملعلا  : » دومرف هک  تسا 

لبق ام  میدرک . ار  راک  نیا  ناریا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  دنناچیپیم . ار  امش  تسد  دنتسھ ، یوق  یهجنپ  یاراد  هک  یناسک  دیشاب ،

یناسک تعیرـش ، تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  دـشیمن . بلج  ام  فرط  هب  یھاگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  ایند  یملع  رخآ  رخآ  یاھفیدر  رد  بالقنا  زا 

. تسایند مھدزناش  یهبتر  رد  یملع  ظاحل  زا  زورما  ناریا  هک  دش  رشتنم  ایند  رد  دنتفگ و  دننکیم ، یبایزرا  ایند  رد  هک 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 9 
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اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

هجوچـیھهب دراد ، دوجو  هک  یباتـش  نیا  دراد ، دوجو  هک  یتکرح  نیا  دـیاب  نیاربانب  دراد . مھ  ار  نیرفآرادـتقا  مھم  رایـسب  یاھـشزرا  نیا  یتاذ ، شزرا  یتاذ و  تمارک  رب  هوالع 

. دوشن دنک  فقوتم و 

تسا و یھجوت  لباق  تاکن  دندرک ؛ نایب  ار  یبوخ  تاکن  ایند  رد  یـسایس  یاھیدنبهھبج  یهنیمز  رد  ناتـسود  مینک . رواب  دـیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  نیا  رانک  رد  مھ  هتکن  کی 

ایند یاھتردق  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  یدونع  نمـشد  یهھبج  کی  هک  تسا  نیا  دشاب ، رظن  رد  دیاب  هک  یزیچ  اما  میراد ؛ داقتعا  مھ  ام  تسا ، تسرد 

؟ تسا یبرغ  یاھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  ایآ  ادـبا ؛ تسا ؟ ایند  یاـھروشک  رثکا  رب  لمتـشم  یمالـسا ، یروھمج  اـب  ینمـشد  رد  جوجل  دونع و  یهھبج  نیا  اـیآ  دراد . دوجو 

؛ دننکیم ینکشراک  دنفلاخم و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادتقا  اب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  اب  یـصاخ  لئالد  رطاخ  هب  هک  تسا  یدنمتردق  روشک  دنچ  هب  طوبرم  نیا  ادبا ؛

نیا هب  داقتعا  مھ  هدنب  یھاگشناد ؛» یساملپید  «، » یملع یساملپید   » دنتفگ ناتـسود  زا  یـضعب  تسا . یملع  یهنیمز  رد  ینکـشراک  نیمھ  اھینکـشراک ، زا  یکی 

یهطقن نـیمھ  یور  رب  دـننکیم . یزیرهماـنرب  هـتکن  نـیا  یور  دراد ، هجوـت  صوـصخب  هـتکن  نـیا  یور  لـباقم  فرط  هـک  دیـشاب  هتـشاد  هجوـت  اـما  ماهدرک ؛ مـھ  قـیوشت  مراد ،

تفرـشیپ زا  میتسھ . قفاوم  الماک  ام  دریگب ، ماجنا  راک  تریـصب ، اب  یھاگآ ، اب  هجوت ، اب  رگا  دننکیم . لابند  ار  ناشدوخ  فادھا  دـننکیم و  یزیرهمانرب  یملع » یـساملپید  »

یناریا یهعماج  دنھاوخیمن  هک  تسا  نیمھ  هب  طوبرم  دینکیم ، هدھاشم  اھنیا  لاثما  میرحت و  یهنیمز  رد  زورما  هک  یئاھراک  نیا  زا  یشخب  دنتسین . یضار  مھ  ام  یملع 

. دنک ادیپ  همادا  دیاب  تفرشیپ  نیا  نیاربانب ، تسا . ازنورد  رادتقا  کی  یملع ، رادتقا  هک  دنک ؛ ادیپ  تسد  ازنورد  رادتقا  نیا  هب 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدـش رتیوق  مھ  زورهبزور  تسا ، یوق  ردـتقم و  یھلا ، یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  یمالـسا  یروـھمج  تسا : ] نیا   ] منکب ضرع  مھاوـخیم  ناریا  تلم  هب  نم  هچنآ 

رد دناهتسشن  اھنیا  دنوشیم - بوسحم  ایند  ردتقم  ىاھروشک  وزج  هریغ ، ىداصتقا و  تورث  ظاحل  زا  هک   - ىناھج گرزب  تلود  شـش  هک  تسا  لاس  هدزاود  لاس ، هد  تسا .

ىاهتسھ تعنص  ىاھهرھموچیپ  هک  تسا  نیا  اھنآ  ىعقاو  فدھ  دناهتفگ . احیرص  ار  نیا  دنرادب ؛ زاب  شدوخ  ىاهتـسھ  تعنـص  ىریگیپ  زا  ار  ناریا  هکنیا  فدھ  اب  ناریا ، لباقم 

، ىمالـسا ىروھمج  اب  شکمـشک  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دنتـسھ . وزرآ  نیمھ  رد  مھ  نالا  دـندرک ، نایب  احیرـص  ام  نیلوئـسم  هب  مھ  شیپ  اھلاس  ار  نیا  دوشب ؛ زاـب  ىلکب 

لمحت روشک  رد  ار  تعنص  نیا  ىهمادا  دندش  راچان  دننک ؛ لمحت  روشک  رد  ار  ژویفیرتناس  رازھ  دنچ  شدرگ  هک  دندش  راچان  زورما  تردق ، شش  نیا  هک  دش  نیا  شا ] ] هجیتن

همادا ىاهتـسھ  تعنـص  شدرگ  تفای ؛ دـھاوخ  همادا  ىاهتـسھ  تعنـص  ىهعـسوت  قیقحت و  دـننک . لمحت  ار  تعنـص  نیا  ىهعـسوت  تاقیقحت و  ىهمادا  دـندش  راچان  دـننک ؛

تلم رادـتقا  زج  تسیچ  شیانعم  نیا  دـنرادن . ىفرح  هک  دـننکیم  دـنراد  اضما  دـندروآ و  ذـغاک  ىور  زورما  ىلو ] ، ] دـندرک شالت  اھلاس  اھنآ  هک  تسا  ىزیچ  نیا  تفای ؛ دـھاوخ 

اھنشور و ىدـمحا  اھداژنىئاضر و  اھىرایرھـش و  رب  ادـخ  تمحر  تسا . ام  زیزع  نادنمـشناد  راـکتبا  تماھـش و  رثا  رب  و  تلم ، تمواـقم  تلم ، ىگداتـسیا  رثا  رب  نیا  ناریا ؟

. دتسیاىم دوخ  قح  قاقحا  دوخ و  قح  فرح  ىاپ  هک  ىتلم  رب  ادخ  تمحر  اھنیا ، ىاھهداوناخ  رب  ادخ  تمحر  ىاهتسھ ، ىادھش  رب  ادخ  تمحر  اھىدمحمیلع ؛

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تردق یاھهفلوم  نیرتمھم  زا  یکی  تسا ؛ تردق  یهلیـسو  ملع  دننکب . لابند  بوخ  ار  تالیـصحت  زومآشناد  وجـشناد و  یاھناوج  الوا  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  ماهیـصوت  نم 

هب تبـسن  ینونک ، عاضوا  هب  تبـسن  ار  ناشدوخ  تریـصب  دنرادب ؛ مدقم  یـصخش  یاھهتـساوخ  رب  ار  یمومع  فادـھا  دـننکب ؛ لابند  ار  ملع  شناد ؛ زا  تسا  ترابع  یلم ،

. دننکب هدھاشم  ار  ایند  زورما  یهنحص  دنناوتب  دنھدب و  شیازفا  زورهبزور  کیدزن ، یخیرات  یهتشذگ 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

یروھمج دـنیوگیم  روجکی - ام  ناتـسود  روجکی ، ام  نانمـشد   - اـیند یهمھ  تسا . یعـضو  هچ  رد  نـالا  روشک  دـنمھفب  روشک ؛ تیعقوم  زا  تسرد  مھف  اـب  یدارفا ] تیبرت  ]

! میتسھ یوزنم  ام  میتسین ، یزیچ  ام  میتسین ، یـسک  ام  اقآ ، دـیوگیم  دـنکیم ، ینارنخـس  اجنالف  دوریم  لخاد  رد  اقآ  نیا  اـما ]  ] تسا یدـنمتردق  روشک  ناریا  یمالـسا 

؛ تسا یکاـنرطخ  زیچ  یلیخ  ینیبمکدوخ  نیا  دـنیبیم ؟ مک  ارچ  ار  روـشک  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  دـنیبیم ؟ مک  ارچ  ار  تلم  دـنیبب ؛ مک  ار  شدوـخ  ـالاح  نیبرتـمکدوخ ؛

رد اجنیا  اقآ  نیا  هتفرگ ، ار  اجهمھ  هدرک ، ادیپ  ذوفن  ناریا ]  ] هک دـنتحاران  دـنراد ، هلگ  تسا ، یردـتقم  روشک  تسا ، یزیزع  روشک  دـنیوگیم  ایند  یهمھ  هک  تراقح ؛ ساسحا 

! میتسین یسک  ام  میتسین ، یزیچ  ام  هن ، دیوگیم  اھوجشناد  هب  هاگشناد  نالف  رد  ای  ینارنخس  رد  ای  همانزور  رد  لخاد ،

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

: هملک یعقاو  یانعمهب  دش ؛ دھاوخ  اقآ  دربب ، شیپ  ار  ملع  دزادرپب و  ملع  هب  رگا  روشک  دوشب . فقوتم  میراذـگب  دـیابن  ار  یملع  شھج  ام  تسا . یملع  شھج  مود  تیولوا 

ام تاـعجارم  عجرم  اـھنآ  هکنیا  هن  میـشاب ، اـھتلود  اـھروشک و  تاـعجارم  عجرم  اـم  هک  میھاوخیم  ار  نیا  رگا  میھاوخیم ، تزع  رگا  میھاوـخیم ، تردـق  رگا  (. ٧) ناطلس ملعلا 

ار و ملع  دوجوم  یاھزرم  زا  روبع  ار و  ملع  یهلئسم  نیا ، زا  لبق  لاس  هدزناپ  هدراھچ  دودح  هدنب  تسا . یلمع  نیا  تسا و  نکمم  نیا  و  مینک ؛ تیوقت  ار  ملع  دیاب  دنشاب ،

. هدش هک  دننکیم  فارتعا  همھ  هدش ؛ هک  دـینکیم  هظحالم  زورما  دوشیمن . دـنتفگ  نویزیولت  رد  دـندمآ  اھیـضعب  دوشیمن ؛ دـنتفگ  یاهدـع  کی  مدرک ؛ حرطم  ار  یملع  راکتبا 

ات دنک  ادیپ  همادا  اھلاس  دیاب  تفرشیپ  تعرس  نیا  میبقع ، یلیخ  نوچ  ام  هتبلا  دوب ؛ رتشیب  ربارب  نیدنچ  ایند  یملع  تفرشیپ  تعرس  طسوتم  زا  روشک  تفرشیپ  تعرس 

اھربخ رد  زورید  ای  زورما  دندرک . ضارتعا  یاهدع  کی  اما ]  ] مداد رادشھ  نم  مھ  ار  ندش  مک  نیا  هدش ؛ مک  نالا  دوب و  رتشیب  تعرـس ] نیا   ] نکل مدـقم . طخ  نآ  هب  میـسرب 

مھ اھیـضعب  میتـفگ ، نامتبحـص  رد  نیا  زا  لـبق  هاـم  تفھ  شـش  دودـح  دـیاش  اـم  ار  نیا  دـینیبب ! هدـش ؛ مک  یملع  تفرـشیپ  تعرـس  هک  هـتفگ  موـلع  ریزو  هـک  مدـناوخ 

تیدج اب  یملع  تفرـشیپ  یتسیاب  دوشب ؛ مک  میراذگب  دیابن  هدش . مک  ملع ]  ] تفرـشیپ تعرـس  هک  دیوگیم  دراد  مولع  ریزو  نالا  نکل  دـندرک  ضارتعا  دـماین و  ناشـشوخ 

رد تسا - دایز  رایـسب  شلوصحم  هدروآرف و  اما ]  ] تسا کدـنا  شایراذگهیامرـس  هک   - هیاپشناد داصتقا  تقونآ  میدرک ، لابند  ام  ار  یملع  تفرـشیپ  رگا  دوشب . لاـبند  ماـمت 

. تفرگ دھاوخ  رارق  ام  رایتخا 

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

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

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

. تسا

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

شرامـش لباق  الـصا  دـیاش  ینعی  تسا ؛ یعیـسو  نادـیم  روشک  یاھزاین  نادـیم  تسا ؛ یلیخ  زاـین  هتبلا  میراد . ییاـھتیولوا  اـم  دریگب ؛ رظن  رد  ار  روشک  یاـھتیولوا  تلود 

یاهشیر ظاحل  زا  تیولوا ، ظاحل  زا  هلئـسم  هس  مرظن  هب  نم  تفرگ . رظن  رد  ار  رتیاهشیر  لئاسم  ای  ار ، اھتیروف  ار ، اـھتیولوا  یتسیاـب  ییـالقع  یهدـعاق  قبط  نکل  دـشابن 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 10 
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تالکـشم درک ، دـھاوخن  دـشر  یتمواـقم  داـصتقا  نودـب  روـشک  یتمواـقم . داـصتقا  یهلئــسم  زا  تـسا  تراـبع  یکی  تـسا ؛ رتمـھم  هـمھ  زا  رگید  تالکــشم  لـح  ندوـب و 

شھج ام  تسا . یملع  شھج  مود  تیولوا  مینکن ...  لمع  ار  یتمواقم  داصتقا  ام  رگا  دش ، دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  شیاھیراتفرگ  هکلب  دش ، دھاوخن  فرطرب  شایداصتقا 

رگا میھاوخیم ، تردق  رگا  (. ١) ناطلـس ملعلا  هملک : یعقاو  یانعمهب  دش ؛ دھاوخ  اقآ  دربب ، شیپ  ار  ملع  دزادرپب و  ملع  هب  رگا  روشک  دوشب . فقوتم  میراذگب  دیابن  ار  یملع 

نکمم نیا  و  مینک ؛ تیوقت  ار  ملع  دـیاب  دنـشاب ، ام  تاعجارم  عجرم  اھنآ  هکنیا  هن  میـشاب ، اھتلود  اھروشک و  تاـعجارم  عجرم  اـم  هک  میھاوخیم  ار  نیا  رگا  میھاوخیم ، تزع 

. تسا یلمع  نیا  تسا و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

الاـب یروـجهچ  روـشک  تردـق  مـینک . یزاـسمواقم  ار  نآ  میربـب و  ـالاب  ار  روـشک  تردـق  مـینک ؛ مواـقم  مـھ  مـینک ، دــنمورین  مـھ  ار ، روـشک  اـم  هـک  تـسا  نـیا  اـم  یهـفیظو 

نامیا تسا . ینید  نامیا  تسا ، یمالـسا  نامیا  یکی  مرمـشیم : ار  شدروم  دنچ  نم  تسا ؟ ییاھزیچ  هچ  روشک  یارب  رادـتقا  رـصانع  مینک ؟ دـنمورین  یروجهچ  ...؟ دوریم

نم ار  ( ١ «) ناطلـس ملعلا   » ثیدـح یملع . تردـق  تسا ؛ یملع  عیرـس  تکرح  تردـق ، لماوع  زا  یکی  ... ؛ تسا روشک  نیا  کرحت  تمواـقم و  رـصانع  نیرتمھم  وزج  ینید 

. دنفلاخم مھ  ام  یملع  تردق  اب  ماهدناوخ . ررکم 

رد یھاگ  رـصانع  نامھ  مینکب ، ناـشزھجم  میریگب و  راـک  هب  ار  اـھنیا  اـھروشک  لـخاد  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکات  درک و  هیـصوت  ثیبخ  یـسیلگنا  نآ  هک  یایموب  رـصانع  ناـمھ 

ورب اقآ ! [ » دـنیوگیم [ ؛ جراخ فرط  هب  دـنھدب  چوک  ار  وا  تسا ، دادعتـسااب  رگا  دـھدن ؛ ماجنا  یملع  تکرح  هکنیا  یارب  دـننک ، سویام  ار  اـم  ناوج  دـننکیم  یعـس  اھهاگـشناد 

. مھدب تداھـش  مناوتیم  نم  ار  نیا  دناهداتـسیا ؛ ام  نموم  یاھناوج  هتبلا  دنھدب . مھ  شاداپ  دـنھدب ، مھ  لوپ  و  ینکیم ؛» عیاض  ار  تدوخ  هچ ؛ هک  یاهدـنام  اجنیا  اجنالف ،

، ام یاھناوج  دنشاپب ، ار  یدیمون  رذب  هکنیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  اھهاگشناد  نوریب  اھهاگشناد و  حطس  رد  نمشد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هک  ییاھتثابخ  مغریلع 

توھبم اعقاو  ناسنا  هک  دندزیم  فرح  یروج  دـندوب ، هدـمآ  روشک  یهتـسجرب  هاگـشناد  کی  ناگتـسجرب  ناریگلادـم و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  دناهداتـسیا . ام  نموم  یاھناوج 

مواقم یاھهار  زا  یکی  تخانـش . دـیاب  ار  ناشیاھهئطوت  اما  دناهتخانـشن  ار  ام  مدرم  اھنیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  اـھنیا . ندز  فرح  ناـقتا  تحـص و  ییاـبیز و  زا  دـنامیم 

. دنکب ادیپ  شھاک  نآ  باتش  دیاب  هن  دوشب ، فقوتم  دیاب  هن  هک  یملع ، تکرح  زا  تسا  ترابع  روشک  ندرک 

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

ار نآ  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ رادتقا  ملع ، رادتقا ؛ ینعی  ناطلـس » « ؛ ناطلـس ملعلا  دـندناوخ : ار  یثیدـح  زورما  نامزیزع  یرجم  دـنکیم . دـنمتردق  ار  روشک  یملع ، تفرـشیپ 

ریز ینعی  دمآ  دھاوخ  وا  رـس  رب  یدنمتردق  تسد  ینعی  [ ١ «،] هیلع لیـص   » دشاب هتـشادن  ار  نآ  هک  سکرھ  تشاد ؛ دھاوخ  ار  دنمتردق  تسد  ینعی  لاص ،»  » دشاب هتـشاد 

فرصت ار  ایند  یهمھ  دناهتسناوت  دناهدرک ، لیصحت  هک  یملع  رطاخهب  اھییاپورا  اھییاکیرمآ و  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  نیا  امـش  زورما  تسا .]  ] ملع نیا  دش ؛ دھاوخ  تسد 

ییاھروشک دنتسناوت  اھنرق ، ناشیضعب  یدامتم ، یاھلاس  کچوک ــ  یاھروشک  یتح  ییاپورا ــ  یاھروشک  زا  یرایـسب  هسنارف و  سیلگنا ، اکیرمآ ، دینادیم  امـش  دننک .

زا میدرک ، تلفغ  ام  دـندوب . ملع  لابند  ملع ؛ رطاخهب  دـندش ، طلـسم  دـندرک و  ادـیپ  رادـتقا  اھتلم  رب  دـننک ؛ ناشدوبان  دـنھدب و  داب  هب  ار  اـھنآ  یاـھیتسھ  دـننک ، فرـصت  ار 

. مینک ناربج  ار  نیا  دیاب  ام  دنداتفا ؛ ولج  نارگید  اما ] ! ] ناشخرد دادعتسا  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نآ  اب  میدنام ، بقع  ملع  یهلفاق 

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

ار نآ  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ رادتقا  ملع ، رادتقا ؛ ینعی  ناطلـس » « ؛ ناطلـس ملعلا  دـندناوخ : ار  یثیدـح  زورما  نامزیزع  یرجم  دـنکیم . دـنمتردق  ار  روشک  یملع ، تفرـشیپ 

ریز ینعی  دمآ  دـھاوخ  وا  رـس  رب  یدـنمتردق  تسد  ینعی  هیلع ،» لیـص   » دـشاب هتـشادن  ار  نآ  هک  سکرھ  تشاد ؛ دـھاوخ  ار  دـنمتردق  تسد  ینعی  لاص ،»  » دـشاب هتـشاد 

فرصت ار  ایند  یهمھ  دناهتسناوت  دناهدرک ، لیصحت  هک  یملع  رطاخهب  اھییاپورا  اھییاکیرمآ و  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  نیا  امـش  زورما  تسا .]  ] ملع نیا  دش ؛ دھاوخ  تسد 

ار ییاھروشک  دنتسناوت  اھنرق ، ناشیضعب  یدامتم ، یاھلاس  کچوک - یاھروشک  یتح   - ییاپورا یاھروشک  زا  یرایسب  هسنارف و  سیلگنا ، اکیرمآ ، دینادیم  امـش  دننک .

یهلفاق زا  میدرک ، تلفغ  ام  دندوب . ملع  لابند  ملع ؛ رطاخهب  دندش ، طلـسم  دندرک و  ادیپ  رادتقا  اھتلم  رب  دننک ؛ ناشدوبان  دنھدب و  داب  هب  ار  اھنآ  یاھیتسھ  دننک ، فرـصت 

. مینک ناربج  ار  نیا  دیاب  ام  دنداتفا ؛ ولج  نارگید  اما ] ! ] ناشخرد دادعتسا  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نآ  اب  میدنام ، بقع  ملع 

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

دروم رد  هدش ، هتفگ  ملع  دروم  رد  هک  هیلع » لیص  . » دروآیم یروخیرسوت  یـسایس ، یگتـسباو  تسا . یکانرطخ  زیچ  دش ، ضرع  هک  روطنیمھ  یـسایس ، یگتـسباو 

تـسا روـبجم  تسا ، هتـسباو  یـسایس  ظاـحل  زا  هـک  یتـلم  کـی  دوـشیم . روخیرـسوت  ناـسنا ، ینعی  هـیلع » لیـص   » اـعقاو تـسا ؛ نآ  زا  رتتخـس  یـسایس  یگتـسباو 

ام نمشد  هک  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  الاح  تسا ؛ یگتسباو  نیا  دض  یملع  تفرـشیپ  هک  میتفگ  بخ ، دش . دھاوخ  روخیرـسوت  دریذپب ؛ شدوخ  یارب  ار  یروخیرـسوت 

هک روجرھ  نمشد  تسا . ینابصع  نمشد  تسا ؛ ینابصع  تدشب  دیراد ، روشک  تفرشیپ  یملع و  تفرـشیپ  یارب  امـش  هک  یاهزیگنا  نیمھ  زا  ام ، تکرح  زا  ام ، رادتقا  زا 

هک یللملانیب  نارظان  یهمھ  یارب  تسا  نشور  یلیخ  تسا . نارگن  تدشب  روشک  رادتقا  شیازفا  زا  هداد و  رارق  تبقارم  دروم  اقیقد  ار  روشک  عضو  کیدزن ، رود و  زا  دـناوتب ،

کی زورما  اما ] [ ؛ میدوب نآ  نیا و  رماوا  موکحم  هداتفابقع و  دـنچ و  یهجرد  تلم  روشک و  کی  ام  تسا . هدرک  قرف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  لـبق ، لاـس  لـھچ  ناریا  اـب  زورما  ناریا 

نیا زا  نمـشد  تسا . سوسحم  الماک  نیا  مینکیم ؛ تکرح  میراد  و  یـسایس - رادتقا  یملع ، رادتقا  [ - میتسھ  ] رادتقا یهداج  رد  تکرح  لوغـشم  ذفنتم و  راذـگرثا ، روشک 

اکیرمآ مدرم  ثحب  تسا ؛ اکیرمآ  میژر  دنکیم ، رپس  هنیس  یناریا  ناریا و  لباقم  رد  همھ  زا  شیب  هنحص  رد  هک  نآ  ینعی  مھ ، یلصا  نمشد  هتبلا  تسا . ینابـصع  تحاران و 

یمالـسا بالقنا  اما ] ، ] هدوب اھنیا  تسد  ریز  روشک  نیا  زیچ  همھ  دندوب و  روشک  نیا  بحاص  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  دـش ؛ هراشا  هک  تسا  نامھ  مھ  تلع  تسین . حرطم 

[ مھ  ] زورما لاـم  دـندرک ؛ ییوگتشرد  دـندرک و  هئطوـت  دـندرک و  میرحت  دـندوب و  تحاراـن  دـندوب و  ینابـصع  لوا  زور  زا  اذـل  هتفرگ ؛ اـھنیا  زا  ار  نیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  و 

هب  - ایسآ برغ  یهقطنم  رد  ذوفن  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  کشوم  یهلئسم  هن  دوب ، حرطم  یاهتسھ  یژرنا  یهلئسم  هن  زور ، نآ  دش . عورش  اھراک  نیا  لوا  زور  زا  تسین ،

میاهتـسناوت اـم  بخ ، تسا . نشور  ناشهطلـس ؛] نداد  تسد  زا   ] نیمھ رطاـخهب  ندرک ؛ اوـعد  دـندرک  عورـش  اـما  دوـبن  مھ  اـھزیچ  نیا  دوـب ؛ حرطم  هناـیمرواخ - اـھنآ  لوـق 

ار اکیرمآ  تسد  یداصتقا ؛ یهطلس  یتینما ، یهطلس  یـسایس ، یهطلـس  مینک ؛ عطق  یلکب  ار  اکیرمآ  یهطلـس  روشک ، نیا  رـس  زا  ینعی  مینزب ، سپ  ار  اکیرمآ  یهطلس 

. میدرک عطق 

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

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

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

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

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

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

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

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 11 
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. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

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 ،

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف و نانمشد  ام و  یندمت  نانمشد  دیدھت  مینکن ، تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  رگا  تسا . ام  یعطق  زاین  نیا  مینک ؛ تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  ام 

هلئـسم نیا  یور  اھراب  هدـنب  مینک . تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  دوشیم  مک  شرطخ  ای  دوشیم  فقوتم  دـیدھت  نیا  یتقو  نآ  دوب ؛ دـھاوخ  یمئاد  دـیدھت  اـم ، یـسایس 

مھ رظن  نیا  زا  تسا . تردـق  ملع ، ( ١ (؛» ناطلـس ملعلا   » هک ماهدناوخ  ار  فیرـش  ثیدـح  نیا  مھ  اھراب  منکیم و  هیکت  نیا  یور  تسا  لاس  تسیب  بیرق  نالا  ماهدرک . هیکت 

. دنک ادیپ  شھاک  شیاھیریذپبیسآ  هک  دنناسرب  یتزع  رادتقا و  عضوم  هب  ار  روشک  دنھدب و  تفرشیپ  ار  روشک  ملع  دنناوتیم  ناگبخن  دنکیم . ادیپ  تیمھا  ناگبخن  هب  هاگن 

یملع  / ١٣٩٧/٠٧/٢۵ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف و نانمشد  ام و  یندمت  نانمشد  دیدھت  مینکن ، تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  رگا  تسا . ام  یعطق  زاین  نیا  مینک ؛ تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  ام 

هلئـسم نیا  یور  اھراب  هدـنب  مینک . تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  ام  هک  دوشیم  مک  شرطخ  ای  دوشیم  فقوتم  دـیدھت  نیا  یتقو  نآ  دوب ؛ دـھاوخ  یمئاد  دـیدھت  اـم ، یـسایس 

هاگن مھ  رظن  نیا  زا  تسا . تردق  ملع ، ناطلس ؛» ملعلا   » هک ماهدناوخ  ار  فیرـش  ثیدح  نیا  مھ  اھراب  منکیم و  هیکت  نیا  یور  تسا  لاس  تسیب  بیرق  نالا  ماهدرک . هیکت 

. دنک ادیپ  شھاک  شیاھیریذپبیسآ  هک  دنناسرب  یتزع  رادتقا و  عضوم  هب  ار  روشک  دنھدب و  تفرشیپ  ار  روشک  ملع  دنناوتیم  ناگبخن  دنکیم . ادیپ  تیمھا  ناگبخن  هب 

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

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

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

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

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

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ملع تسا ، رادـتقا  ملع  ( ١ ،) ناطلـس ملعلا  منکیم : ضرع  مھ  زاـب  تسا . هیکت  دروم  ناـنچمھ  منکیم ، هیکت  نآ  یور  تسا  اـھلاس  هدـنب  هک  ار  یملع  تفرـشیپ  یهلئـسم 

نم هکنیا  دینکب ، هجوت  انمض  دننک . هجوت  ملع  یهلئسم  هب  یتسیاب  امتح  یشھوژپ  یتاقیقحت و  یاھطیحم  یھاگـشناد ، یاھطیحم  دوب . ملع  لابند  دیاب  تسا و  تردق 

نم هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  یارب  ملع  تسا ، هدـنیآ  قـفا  شیاـشگ  یارب  ملع  تسا ، روـشک  تفرـشیپ  یارب  ملع  هک ] تسا  نیا  یارب  ، ] ملع یهلئـسم  یور  مـنکیم  دـیکات 

نیا اب  ملع  دریگب ؛ دای  یسراف  نابز  دشاب  روبجم  دربب ، هرھب  ایند  یملع  یاھهزات  زا  تساوخ  یسک  رھ  هک  میسرب  ییاج  هب  ام  دیاب  دعب  لاس  هاجنپ  هک  متفگ  شیپ  اھلاس 

دوس یارب  میـشاب  یملع  راک  لابند  هکنیا ]  ] الاو دـندش ، دراو  اھفدـھ  روج  نیا  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  دـندرب ، شیپ  ار  ملع  ایند  رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  فدـھ . نیا  اـب  تین ،

. تسا یروج  نیا  یاشگقفا  هاگن  نآ  اب  ملع  هب  ندرک  هاگن  هدمع  درادن ؛ یدایز  شزرا  نیا  هن ، نامدوخ ، تدمهاتوک  دقن  یصخش 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ایند یهمھ  زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  ام  تسا . ملع  تفرـشیپ  ملق ، کی  میتشاد ؛ یددعتم  یاھهنومن  میتشاد ، یدایز  یاھتفرـشیپ  ام 

یـضعب الاح  هک  تسا  ناھج  طسوتم  ربارب  نیدـنچ  ام  یملع  تفرـشیپ  باتـش  ام و  تعرـس  ینعی  تسا ؛ یللملانیب  زکارم  تواضق  تسین ، نم  تواضق  نیا  میدوب . رتولج 

رھ دوب  اناوت   » فورعم رعش  نیا  تسا . تردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  ( ١ ( ؛ ناطلس ملعلا  تسا : مھم  یلیخ  ملع  بخ  ربارب .  هدزیس  دناهتفگ  یـضعب  ربارب ، هد  دناهتفگ 

ییاھتفرـشیپ یملع  فلتخم  یاھـشخب  رد  اـم  دروآیم . رادـتقا  دروآیم ، ییاـناوت  روشک  کـی  یارب  شناد  دوب ؛» اـناد  هک  رھ  دوب  اـناوت  . » تسا یتـسرد  فرح  دوـب » اـناد  هک 

رد یاهتسھ ، یژرنا  یهیـضق  رد  ام  هک  دمآیمن  نامرواب  الـصا  میتشاد ؛ روضح  بالقنا  مدقم  یاھنادیم  رد  نامدوخ  اھام  میدرکیمن . مھ  ار  شروصت  بالقنا  لوا  رد  هک  میدرک 

یاھلولس یهیضق  رد  یرورابان ، یهیضق  رد  راوشد ، رایـسب  یحارج  یاھلمع  هدیچیپ ، یاھیکـشزپ  نوگانوگ  یایاضق  رد  یژولونکتویب ، یهیـضق  رد  یژولونکتونان ، یهیـضق 

. دندرک تفرشیپ  دندرک ، تکرح  دندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  میدرک ؛ تفرشیپ  هللادمحب  هک  مینکب  تفرشیپ  روج  نیا  میناوتب  نوگانوگ ، یملع  مھم  یاھشخب  یداینب و 

« يملع رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 12هاگياپ  هحفص 12 
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