
ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زین هئطوت  نیا  تلم ، یمومع  یرایشوھ  اب  هک  تسا  مزال  دنشیدنا ، یم یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  یراک  بارخ هب  هشیمھ  زا  شیب  نانمـشد  هک  ساسح  ی  هھرب نیا  رد 

تادـیلوت زا  معا  یلخاد ، دـیلوت  دـنور  دـیاب  دـنک . تکرح  هشیمھ  زا  رت  ناور رتھب و  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یاـھخرچ  نمـشد ، تساوخ  مغر  یلع دـیاب  زورما  ددرگ . یثنخ 

، یرنھ یگنھرف و  تاسـسوم  یتاقیقحت ، زکارم  اھھاگـشناد و  هیملع و  یاھ  هزوح یبالقنا ، یاھداھن  یتلود و  یرادا و  یاھ  هاگتـسد دریگ و  باتـش  یتعنـص  یزرواـشک و 

روـشک و روـما  ی  هرادا رد  یوـحن  هب  هک  یتـلود  ریغ  یتـلود و  یاھـشخب  رگید  یرو و  هشیپ بسک و  زکارم  یدـیلوت ، زکارم  ریاـس  هاپـس و  شترا و  رد  ییاـفکدوخ  تکرح  دـنور 

. دنشاب لوغشم  راک  هب  هتشذگ ، زا  رتشیب  یا  هزیگنا رتدنلب و  یتمھ  اب  دنراد ، شقن  هعماج  ی  هدنیآ لاح و  یاھزاین  نیمات 

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

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

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

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

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

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رـشق نیا  هک  تسا  نـیا  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یهدـمع  فیاـظو  زا  یکی  اـعطق  تسامـش . شود  یور  دـیلوت  یلـصا  راـب  دـیراد . روـشک  رد  یمھم  شقن  اـھرگراک  اـمش 

ظاـحل زا  نارگراـک  یگدـنز  عضو  دـیاب  دوش . رادروخرب  شدوخ  یمالـسا  یناـسنا و  عورـشم  قح  زا  دراد -  روشک  داـصتقا  یهرادا  دـیلوت و  رد  ار  قح  نیرتگرزب  هک  شکتمحز - 

فعـضتسم یاھرـشق  وزج  هک  نارگراک  دشاب . هتـشاد  دوجو  دنمتـسم  ام  یهعماج  رد  دیابن  لاغتـشا ، یهعـسوت  بسانم و  نیناوق  یارجا  اب  دنک . ادیپ  دوبھب  یونعم  یدام و 

. دریگیم ماجنا  رتھب  راک  دش ، هدروآرب  شیاھزاین  دوب و  نیمات  رگراک  رگا  دنریگ . رارق  یداصتقا  یهعسوت  یاھیزیرهمانرب  تیولوا  رد  دیاب  دنتسھ ، هعماج 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دنزادرپب . تیفیکاب  یاھالاک  دیلوت  هب  هجو  نیرتھب  هب  دنھد و  رارق  مدرم  یداصتقا  تکرح  قنور و  ماظن و  تمدخ  رد  ار  ناشدوخ  راک  هک  دننک  ادیپ  ار  نادیم  نیا  دیاب  اھرگراک 

ار دوخ  راک  دیاب  امش  دھد . ماجنا  یراکمکحم  اب  ار  راک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ینعی  ٣ ؛) «) هنقتاف المع  لمع  رما  هللامحر  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  (ص ) مرکا لوسر 

ار بسانم  شاداپ  دنکن و  ای  دنکب  کرد  ار  امـش  شالت  یتلود ، ریغ  یتلود و  یامرفراک  نآ  لاح  تسا ؛ ظوفحم  ادخ  شیپ  امـش  شالت  هک  دینادب  دینک . هضرع  هجو  نیرتھب  هب 

رظن رد  ار  شزرا  نیا  دـیاب  ام  تسا و  لاعتم  یادـخ  بولطم  یراکمکحم ، نیا  سفن  دـنھدب . شاداپ  نآ  اب  بساـنتم  دـننک و  کرد  ار  امـش  شـالت  دـیاب  هتبلا  دـھدن . اـی  دـھدب 

. میشاب هتشاد 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رـشق اب  نامزیزع  ماما  قیمع  یبلق و  یهطبار  تبحم و  دای  هب  ار  یـسک  رھ  امـش ، یهناھاگآ  نامیا  روشرپ و  تاساسحا  یهدھاشم  رگراک و  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  رادید 

. دزادنایم دنتسھ -  روشک  رد  دیلوت  یلصا  نوتس  هک  شکتمحز -  رگراک 

ود رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  رگراک » . » دنتـشاد ییانثتـسا  یـصاصتخا و  تیعـضو  بالقنا ، هب  تبـسن  نارگراـک  هک  تسا  نیا  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  تازیمم  زا  یکی 

و شـالت ، دـیلوت و  راـک و  یهھبج  هھبج ، ود  نیا  زا  یکی  تسا . یندـنامدایهب  یخیراـت و  اـعقاو  هک  داد  ناـشن  دوخ  زا  یروضح  ناـنچ  دوب -  اـنبم  کـی  ود  رھ  عجرم  هک  هھبج - 

ناشن یریذپانیگتسخ  یگتشذگدوخزا و  صالخا و  راک ، رگنس  هھبج و  رد  هتشذگ ، لاس  هد  لوط  رد  هک  ام  ناملـسم  یبالقنا و  رگراک  دوب . بالقنا  زا  عافد  یهھبج  یرگید 

. دادیم ناشن  یگداتسیا  دوخ  زا  بالقنا ، زا  عافد  یهھبج  رد  ای  گنج  یهھبج  رد  هک  درکیم  لمع  هزیگنا  نامھ  اب  تسرد  داد ،

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یعاتم الاک و  تعنص و  نآ  دوخ ، تحلـصم  صیخـشت و  رب  انب  دناوتب  دیاب  ام  تلم  ینعی  مینک . جراخ  اھتردق  ذوفن  ریز  زا  لماک  روط  هب ار  نامدوخ  مھ  یداصتقا  ظاحل  زا  دیاب  ام 

تسا هدیسرن  دح  نآ  هب  تلم  میراد و  یتالکشم  راک  نیا  یارب  زونھ  ام  زورما  هتبلا ، دنک . دیلوت  دوجوم  تاناکما  عبانم و  زا  هدافتـسا  اب  روشک و  لخاد  رد  دراد ، جایتحا  هک  ار 

هک ام  قیقد  تعنـص  دشاب . هتـسباو  اھتردق  نامھ  هب  هک  دوب  هدش  انب  یی  هنوگ هب  تلم  نیا  زیچ  همھ  هتـشذگ  رد  اریز  دنک ؛ هدروآرب  لخاد  رد  ار  دوخ  یاھزاین  مامت  دناوتب  هک 

ایند یملع  یاھتفرـشیپ  اب  ام  یزرواشک  هک  دندرک  یراک  اھیلبق ، یولھپ و  طحنم  میژر  مکاح و  یاھتردـق  ناگناگیب و  دـندرک و  هتـسباو  ار  ام  یزرواشک  یتح  دراد ، دوخ  یاج 

. دشاب انشآان 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

هک تسا  بجاو  ناگمھ  رب  دنا ، هدز الاب  تمھ  نیتسآ  صلخم ، یاھورین  هدش و  میظنت  سلجم  تلود و  ی  هلیـسو هب  یگدنزاس  ی  همانرب هتـسشنورف و  گنج  شتآ  هک  زورما 

راکتبا راک و  دوش ، لیدبت  دابآ  یروشک  هب  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  مالـسا  یوربآ  زورما ، دنرادرب . نآ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  دننادب و  یدج  رایـسب  ار  روشک  یگدنزاس 

هب یزرواـشک  تعنـص و  رد  روشک  ددرگ ، لداـعتم  مدرم  یاـھزاین  اـب  یلخاد  دـیلوت  دوـش ، نک  هشیر تیمورحم  رقف و  دـبای ، ناماسورـس  مدرم  یگدـنز  دوـش ، ریگ  همھ نآ  رد 

ناماس زین  ار  مدرم  یدام  یگدـنز  تیونعم ، رانک  رد  نید  هصـالخ  دـشاب و  هتـشادن  راـشف  لاـمعا  هب  یھار  مدرم ، یگدـنز  تاـجایتحا  قیرط  زا  نمـشد  دـسرب ، ییاـفکدوخ 

. دشخب

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

نانمـشد دیما  ی  هیام مھ  نیا  دـھدب . ماجنا  ار  روشک  یگدـنزاس  هتـسیاش ، روط  هب دـناوتن  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نیا  هتخود ، مشچ  نآ  هب  نمـشد  هک  یی  هطقن نیمود 

، دھدب شیازفا  ار  یلخاد  دیلوت  دھدب ، ناماسورـس  ار  مدرم  یگدنز  عضو  دربب ، شیپ  ار  یگدنزاس  روشک  لخاد  رد  دـناوتن  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  دـنلیام  اھ  نآ تسا .

نیا قیفوت  یمالـسا ، تلود  دنھاوخ  یم اھ  نآ دناسرب . یمالـسا  مزال  یگدنز  ناماسورـس  هب  ار  ریقف  فعـضتسم و  هنھرباپ و  نامدرم  دنک و  مک  ار  روشک  زا  جراخ  هب  یاکتا 

دمحب هک  یمکحتسم  دنویپ  اب  مدرم و  امش  تمھ  اب  یمالسا ، روشک  رگا  دنا . هتخود مشچ  وزرآ ، نیا  هب  دھدب . ماجنا  ار  اھراک  نیا  دناوتن  درواین و  تسد  هب  ار  گرزب  فیاظو 

اھکھورگ زا  یضعب  دنا و  هتخود اھ  نآ ناھد  هب  مشچ  هک  یحول  هداس ی  هتخاب لد نانمشد  اکیرما ، رامعتسا ، دیایب ، لیان  یناشخرد  عضو  هب  تسھ ، تلود  امـش و  نیب  هللا 

. دش دنھاوخ  حالس  علخ  یلخاد ، یاھنایرج  و 

تفن  / ١٣٧٠/٠٩/١٢ ترازو  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

دای ام  هب  دنتساوخن  دزومایب . نارگید  زا  ار  فرصم  دیلوت و  یتح  و  ار ، هبرجت  ملع و  دیاب  یناریا  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  رکف  نیا  مدرم  ناج  قمع  رد  رامعتـسا ، طلـست  نارود  رد 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 1 
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ام هب  تسا . یبوخ  زیچ  نیا  میزومایب ؛ ار  نارگید  یاھهتـسناد  دیاب  ام  میزادنیب . راک  هب  ار  اھنآ  نامدوخ  میریگب و  دای  هنادنمـشوھ  هنوگچ  ار  نارگید  یاھهتـسناد  هک  دـنھدب 

لاس دص  نیا  رد  ابیرقت  مینکب ! ار  اھنآ  ییوداپ  دیاب  ام  دنھدب و  ماجنا  دیاب  اھنآ  دـنوشب ؛ دـھعتم  لفکتم و  ار  ام  یاھراک  یهمھ  دـیاب  ندوب ، اناد  لیلد  هب  نارگید  هک  دـندنامھف 

داـسف دادبتـسا و  نآ  نکیل  دوـبن ، نیا  مھ  نآ  زا  لـبق  دوـب . هدـش  میھفت  روـطنیا  ناریا  تلم  هب  دوـب -  یرامعتـسا  یاھتـسایس  طلـست  نارود  بـالقنا ، زا  لـبق  اـت  هک  ریخا - 

جیورت یارب  دنھاوخب  ات  دندرکیمن ، کرد  الصا  ار  تلم  نیا  تمظع  هک  ریقح -  رکفیب و  تیلووسمیب و  دارفا  نآ  طلـست  هیراجاق ، نارود  رد  دوب ؛ مکاح  روشک  رب  هک  اھتموکح 

. دندرک داسف  ناشدوخ  یهبون  هب  مھ  اھنآ  نیاربانب ، دروآ . دوجو  هب  ار  رکفت  نیا  دننکب -  یراک  نآ 

؛ میزاسب ناـمدوخ  مینک ؛ شـالت  ناـمدوخ  مینک ؛ راـک  ناـمدوخ  میناوتیم  اـم  هک  دـندرک  میھفت  تلم  اـم  هب  دوب  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  بـالقنا  ملعم  بـالقنا و  بـالقنا ، زا  دـعب 

هب زگرھ  ام  میریگب . راک  هب  مھ  یگدـنزاس  نارود  نیمھ  رد  ار  نیا  دـیاب  ام  مینک . یراذـگناینب  تسام  گـنھرف  ناـمھ  هک  ار  فرـصم  دـیلوت و  یگدـنزاس و  یهدـعاق  ناـمدوخ 

رد ار  اھنآ  یهمھ  میناوتب  رگا  میشاب  ریزگان  هکیتقو  وا  ینف  یدوجوم  یژولونکت و  هچ  تاناکما ، هچ  ملع ، هچ  دراد ؛ هچرھ  یسکرھ  مینکیمن . تشپ  نارگید  یاھهتـشاد 

رارق روشک  نورد  زا  یگدنزاس  دادعتـسا  ندیـشوج  یارب  یلپ  هلیـسو و  یتسیاب  ار  اھنیا  یهمھ  ام  درک . میھاوخن  غیرد  ییهظحل  میھدـب ، رارق  نامدوخ  یاھفدـھ  تمدـخ 

، دوشیم دیلوت  روشک  لخاد  رد  هک  یزیچ  رھ  میھدب . حیجرت  یجراخ  تاعونصم  زا  یهدافتسا  رب  ار  نیا  یتسیاب  مینک ، دیلوت  روشک  لخاد  رد  میناوتیم  هک  اجرھ  میھدب .

. دوشب دراو  روشک  یاھهزاورد  زا  یاهزاورد  یرگید و  تسد  زا  هکنآ  زا  رتھب  یکدنا  یتح  تسا ؛ نآ  یجراخ  هباشم  زا  رتکرابم  ام  یارب 

راب هک  دـننکب  ساسحا  دـیاب  یحطـس -  رھ  رد  ینف  لئاسم  لھا  هچ  راکتبا ، لھا  هچ  یژولونکت ، لـھا  هچ  ملع ، لـھا  هچ  سک -  همھ  میھدـب . شرورپ  دـیاب  ار  اھدادعتـسا 

هک میتسھ  نامدوخ  ام  تخاس . دھاوخن  تسام ، زاین  دروم  هک  نانچنآ  ام  یارب  ار  روشک  یـسک  میزاسب ؛ ار  روشک  دـیاب  نامدوخ  ام  تساھنآ . شود  رب  روشک  یگدـنزاس 

نیا رد  دـناهدرک و  هاگن  ام  عبانم  هب  روشک و  هب  ام و  هب  عمط  مشچ  اب  لاـس ، اـھھد  لوط  رد  نونکاـت  هک  ییاـھنآ  میزاـسیم . ناـمدوخ  یاـھزاین  قبطرب  ار  ناـمدوخ  یهناـخ 

تعیبط اب  ناماھفدھ ، اب  هک  هنوگنآ  ار  ام  یهناخ  دنوشب ، دراو  یگدنزاس  نادیم  رد  ام  اب  مھ  رگا  اھنیا  دـناهدرک ، هاگن  ام  هب  ضغب  مشچ  اب  ابلاغ  ریخا ، لاس  هدزیـس  هدزاود ،

ام هک  تسا  نیا  لصا  سپ ، تساھنآ . تساوخ  بسانتم  هک  تخاس  دـنھاوخ  ییهنوگ  هب  هکلب  تخاس ؛ دـنھاوخن  تسا ، بسانم  نامتایقلخ  اب  نامگنھرف و  اب  نامروشک ،

. میزاسب نامدوخ 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

اھهدروآرف تیفیک  شیازفا  اب  هارمھ  رورض ، ریغ  یفرصم و  سانجا  تادراو  شھاک  هعماج و  یساسا  یاھزاین  نیمات  یزرواشک و  یهنیمز  رد  هژیو  هب  یلخاد ، دیلوت  شرتسگ 

. یتفن ریغ  تارداص  یهعسوت  روشک و  رد 

بالقنا  / ٠٩/١٣٧٣/٠۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

رگراک و زورما  اما  دندوب  هدرک  رواب  ار  غیلبت  نیا  طلغ  هب  مدرم  زا  یخرب  دنک و  دیلوت  مکحتـسم  تیفیک و  اب  سنج  تسین  رداق  یناریا  هک  دندرکیم  جیورت  هتـشذگ  رد  اھییاپورا 

یجراخ تادـیلوت  زا  رتھب  یتح  دراوم  یرایـسب  رد  ام  ینونک  تاعونـصم  دـنکیم و  دـیلوت  سنج  ساـسا  نیا  رب  دـنادیم و  تداـبع  ار  راـک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رگتعنص 

. دراد یحارط  یزیرهمانرب و  هب  زاین  نآ  هک  میربب  نیب  زا  ار  طلغ  رواب  نیا  دیاب  ام  و  تسا .

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دلب ار  فرـصم  طقف  هک  یمدرم  دـننادن ، ناشدوخ  یاـھزاین  دـیلوت  روشک و  ی  هرادا هب  فظوم  ار  دوخ  هک  یمدرم  دنـشاب ، هتـشادن  راـکتبا  هک  یمدرم  دـننکن ، راـک  هک  یمدرم 

اـھریگب و هندرگ اـھ ، عقوترپ اـھوررپ ، لـباقم  رد  دـناوت  یم یتلم  داد . دـنھاوخ  رارق  یدـب  یتیعـضو  رد  دـنراک  سار  رد  هک  ار  یناـسک  روشک و  دنـشابن ، دـلب  ار  دـیلوت  دنـشاب و 

زیچ نالف  امش  هب  دیوگب  نمشد  رگا  مینک ». یم هرادا  ار  نامدوخ  نامدوخ ، ام  اقآ ! : » دیوگب هک  دنک ، عافد  دوخ  قح  زا  تمواقم و  دتسیاب و  اکیرما - لثم  ایند - یاھ  بلط هدایز

امش دیآ ». یم هدش  یدنب  هتسب اقآ ؛  » مییوگ یم مینک . یمن دیلوت  نامدوخ  میوش و  یم لبنت  ام  دیشورفب ، ام  هب  هک  امش  دیشورفن . رتھب ! بوخ ؛ دیوگب : میـشورف ، یمن ار 

عفن هب  دینکن ، ریزارس  ام  تکلمم  فرط  هب  ار  ناتدوخ  یاھلجنب  دیدنبب و  ام  اب  ار  دتسوداد  رد  امش  رگا  دیا . هدرک تنایخ  ام  هب  دیریگن ، ام  زا  مھ  لوپ  دیھدب ، یناجم  ام  هب  هک 

دھاوخ یم هک  تسا  هدرک  مالعا  ماخ  ی  هبرجت یب لد  هداس کدرم  نیا  هک  یزور  دـینک  رواـب  درک . میھاوخ  ادـیپ  دـیلوت  شـالت و  طاـشن ، راـک ، ی  هیحور اـم  هکنیا  یارب  تساـم .

. دروخ یزاب  عقاو  رد  هراچیب  اھتسینویھص ، ی  هسلج رد  تفر  هک  مھ  دعب   ) دنک عونمم  ناریا  اب  ار  اکیرما  یداصتقا  طباور 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

قیرط زا  مدرم  دـنداد ، ربخ  اـھ  هناـسر هتفھ  نیا  رد  هک  هچنآ  دیـسر و  ناـیاپ  هب  روشک  رـساترس  رد  یناوارف  یاـھحرط  یداـصتقا  ی  هنیمز رد  لاـسما ، لـیاوا  هتـشذگ و  لاـس 

لاغتـشا و دـیلوت و  شیازفا  روشک و  ینادابآ  ثعاب  حرط  همھ  نیا  یارجا  دـتفا . یم یقافتا  هچ  روشک  حطـس  رد  هک  دـندرک  هدـھاشم  دـندید و  ناـشدوخ  مشچ  هب  نویزیولت 

زا یریگولج  زرا و  خرن  تیبثت  دـننک . یم ادـیپ  ار  هنادنمتفارـش  یگدـنز  ناکما  دـنوش و  یم لوغـشم  راک  هب  دـندوب ، راک  یب هک  یدارفا  دوش و  یم یگدـنز  یاـھ  هنیزھ شھاـک 

تفگ مدرم  یارب  ار  تبثم  یاھدرواتـسد  نیا  دیاب  تسا . هتـشاد  مدرم  یگدنز  رد  یدایز  ریثات  زین  زرا - قاچاق  هچ  اھالاک و  قاچاق  هچ  نایچقاچاق - اب  یدج  ی  هزرابم قاچاق و 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  اھ  نآ ناھذا  رد  ار  یبوخ  یاضف  هدش ، حرطم  مدرم  یارب  نونکات  هک  هچنآ  دمحب هللا  درک . حرطم  ار  فلتخم  یاھشخب  نوگانوگ  تامدخ  و 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نآ یور  مھاوخ  یم نکیل  تسا ؛ هدش  مھ  لمع  یدایز  دودح  ات  نوچ  تسامش ، هجوت  دروم  هیصوت  نیا  مناد  یم هتبلا  دینک . هیکت  یلخاد  یاھورین  هب  دیناوت  یم هک  اجنآ  ات 

رد دادعتسا  طسوتم  زا  رتالاب  ناریا  رد  دادعتسا  طسوتم  هک  ما  هتفگ ررکم  تسا . طسوتم  لومعم و  دح  زا  شیب  هتـسجرب و  ام  روشک  لخاد  رد  دادعتـسا  منک . یرتشیب  دیکات 

. دـنرادروخرب ییالاب  یاھدادعتـسا  زا  هک  میراد  یناناوج  ام  داد  ناشن  میدروآ ، تسد  هب  یمیـش و ...  کیزیف و  یـضایر و  یاھدایپملا  رد  هک  ییاھتفرـشیپ  تسا . ناھج  لک 

نیا رد  رازھ  اھدـص  اھرازھ و  دارفا  نیا  لیبق  زا  انیقی  دـنتکلمم . نیا  نادـنزرف  هکلب  دـندوبن ؛ ییانثتـسا  دارفا  دـندروآ ، تسد  هب  ـالاب  تاـماقم  تاـقباسم ، نیا  رد  هک  یناـسک 

ادیپ دشر  اھ  نیا هک  یتقو دـیزرو . مامتھا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یگنھرف  راک  هب  دـینک . تیبرت  قیقحت  ملع و  ی  هعـسوت شرورپ ، شزومآ ، هب  ار  اھ  نیا دـنراد . دوجو  تکلمم 

زا ار  روشک  دـیاب  میناوتب  هک  اجنآ  اـت  تسا . هلوقم  نیمھ  زا  زین  یلخاد  تاـناکما  ناوت و  رب  هیکت  دـننک . هرادا  ناـشدوخ  یاھتـسد  اـب  ار  اـیند  هکلب  روشک و  دـنناوت  یم دـندرک ،

دودح یدـشر  زا  هس  داتفھ و  لاس  رد  ام  یتفن  ریغ  تارداص  دـشر  مرظن  هب  مدـید ، اھرامآ  رد  نم  هک  روط  نآ  تسا . سوسحم  مھ  نیا  هتبلا  هک  مینک  ادـج  تفن  ی  هلاسم

ی هدافتـسا تارداص و  یداصتقا و  دیلوت  رد  عونت  زا  میناوتب  ام  هک  دینک  یراک  دیورب و  شیپ  تھج  نیمھ  رد  تسا . ییالاب  یلیخ  دشر  هک  تسا  هدوب  رادروخرب  دصرد  تسیب 

. مینک هدافتسا  روشک  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  اش هللا  نا  میشاب و  رادروخرب  روشک  یلخاد 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

اھیناریو و اھیھاتوک و  هب  تبـسن  یگدـنزاس  رتالاب ، نآ  زا  مھ  گـنج و  یاـھیناریو  یگدـنزاس  مھ  تسا . دوھـشم  یگدـنزاس  راـثآ  دـینک ، هاـگن  ار  روشک  یاـجرھ  زورما  اـمش 

تمھ مدرم  دیاب  اما  تسا . هتفرگ  ماجنا  یدایز  یاھراک  هدـش و  عورـش  مھ  ناتـسا  نیا  رد  یگدـنزاس  توغاط . تموکح  نارود  ینعی  بالقنا ؛ زا  لبق  نارود  یاھ  ندرک بارخ

. دوش هنومن  ناتسا  کی  دناوتب  دراد ، مھ  یدادعتسااب  راک و  ی  هدننک مدرم  هک  یناتسا  نیا  دادعتسااب ، ناتـسا  نیا  دابآ ، ناتـسا  نیا  ات  دننک  کمک  یتلود  نیلوئـسم  دننک ،

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 2 
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گرزب لضعم  کی  قاچاق ، جاور  تسا . لضعم  کی  یراکیب ، ناتـسا ، نیا  رد  هک  تسا  نیا  مدیـسر ، هجیتن  هب  هک  هچنآ  مدرک و  هاـگن  تسا ، هدـش  هداد  هک  ییاھـشرازگ  رد  نم 

هب دنناشک . یم تسکش  هب  ار  یلخاد  دیلوت  دننک . یم ملظ  ناتـسا  هب  مھ  مدرم و  هب  مھ  دنا ؛ هتفرگ شیپ  رد  تسا  یملاسان  رایـسب  هار  هک  ار  قاچاق  هار  هدع  کی  تسا .

یرثا چـیھ  مدرم ، یارب  داسف  زج  انیقی  هک  دـنزادرپ  یم نوناق  فالخ  ملاسان و  یاھراک  هب  دـننک ، دابآ  ار  ناشدوخ  ناتـسا  رھـش و  روشک و  دـنروآ و  یور  دـیلوت  هب  هکنیا  یاج 

. تسھ شیبو  مک ناتسا ، نیا  رد  مھ  یگنھرف  لضعم  تسا . گرزب  لضعم  کی  مھ  نیا  دروآ ! یم ناغمرا  هب  ار  یا  هدروآ داب  یاھلوپ  اھ  نآ دوخ  یارب  هچرگا  درادن ؛

زاوھا  / ١٢/١٨/١٣٧۵ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نیا یاھمدـق  دـنک و  یم هدافتـسا  ناریا  تلم  بالقنا  ی  هبرجت زا  یمالـسا ، یایند  زورما  دوب . یراوشد  رایـسب  ی  هبرجت هک  میا  هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  بالقنا  ی  هرود کـی  اـم 

ی هلحرم هک  میدـینارذگ  ار  نمـشد  موجھ  عفد  ی  هلحرم نآ ، زا  دـعب  دـننک . یم دـیلقت  ناریا  تلم  زا  ایند  رد  اـھ  یلیخ دـیامن . یم لاـبند  دوخ  یاـیاضق  زا  یرایـسب  رد  ار  تلم 

یا هناحول هداس رکف  دـنک . نامیـشپ  دوخ  بالقنا  زا  ار  ناریا  تلم  دروآرد و  وناز  هب  ار  بالقنا  دـناوتب  دـیاش  هک  تین  نیا  اب  دروآ ؛ موجھ  نمـشد  هک  متفگ  دوب . یتخـس  رایـسب 

زا یـضعب  هتبلا  دـنوش . یم بکترم  همھ  هب  تبـسن  ابیرقت  ار  هابتـشا  نیا  دـننک . یم دـنا ، هتـساخاپ هب هک  ییاھتلم  هب  تبـسن  ملاع  ناربکتـسم  الومعم  ار  رکف  نیا  اـما  دوب ؛

نآ رد  ام  تلم  اما  دننک ؛ یم ینیشن  بقع تسا - هارمھ  یللملا  نیب یزیر  همانرب اب  الومعم  هک  نانمشد - یماظن  موجھ  لباقم  رد  رگید  یضعب  دنروخ و  یم تسکش  اھتلم 

، موس ی  هلحرم . دوب مود  ی  هلحرم مھ  نیا  تشاذـگ . اـجب  هتـساخاپب  یاـھتلم  خـیرات  ناـھج و  خـیرات  رد  یـشزرااب  راـگدای  دـش و  قـفوم  تفر و  شیپ  دـمحب هللا  مھ  هلحرم 

نیا بـالقنا ، لوا  زا  هتبلا  تسا . هتفرگ  باتـش  گـنج  زا  دـعب  هلـصافالب  هلحرم ، نـیا  تـسا . یداـم - یزاـسون  اـھیناریو - مـیمرت  ظاـحل  زا  ناریا  یزاـسون  نتخاـس و  ی  هـلحرم

. درک ادیپ  ار  مزال  باتش  یزاسون  یزاسزاب و  گنج ، نارود  زا  دعب  دنک . ادیپ  ار  مزال  باتـش  هک  داد  یمن هزاجا  تصرف و  گنج  اما  تشاد ؛ دوجو  ییاحنا  لاکـشا و  هب  یزاسون 

یگدـنزاس و تکرح و  شالت و  راک و  دـینک ، هظحالم  اجرھ  روشک ، یاھناتـسا  ی  همھ رد  هدز و  گنج یاھناتـسا  رد  یزرم ، یاھناتـسا  رد  ناتـسزوخ ، ناتـسا  رد  امـش  زورما 

تسا هداد  رارق  تلم  نیا  رایتخا  رد  لاعتم  یادخ  هک  یتمیق  یذ میظع  ریاخذ  جارختسا  یلم و  تورث  دیلوت  ناریا و  تلم  یاھدادعتسا  ندروآرد  زورب  ضرعم  هب  راکتبا و  دیلوت و 

. دینک یم هدھاشم  ار  اھ  نیا لاثما  و 

روشک دـنناوتب  ات  دندیـشک ، تمحز  لاس  یـس  لاس ، تسیب  لاس ، هد  زادـنارب ، نامناخ  یاـھگنج  زا  دـعب  هک  ییاـھتلم  راـنک  رد  ینعی  تسا . ناریا  تلم  گرزب  رنھ  مھ  نیا 

یگدـنزاس و مییوـگب  میناوـت  یمن تسا . هتـشادرب  یدـنلب  یاھمدـق  لاـس ، تشھ  فرظ  رد  هک  مینیب  یم مینک ، یم هظحـالم  ار  ناریا  تـلم  یتـقو  دـننک ، داـبآ  ار  ناـشدوخ 

رایسب دیآ و  یم باسح  هب  بالقنا  رد  ناریا  تلم  موس  ماگ  هبرجت و  مھ  نیا  هک  تسا  هدش  هتـشادرب  یدنلب  یاھمدق  اما  تسا ؛ هدیـسر  نایاپ  ی  هطقن هب  روشک ، یزاسون 

ار یگدـنز  دـننک و  دـنلب  کاخ  زا  یھاتوک  نامز  تدـم  رد  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  اھتلم  زا  یـضعب  مود ، یناھج  گنج  زا  دـعب  هک  میتفگ  یم هشیمھ  اـم  رگا  تسا . دنمـشزرا 

. تسین رتبقع  انیقی  دشابن ، رتولج  اھتلم  نآ  زا  رگا  تھج ، نیا  رد  ناریا  تلم  هک  مینئمطم  میدروآ ، یم مسا  ار  اھتلم  زا  یضعب  دنزاسب و  دنیامن و  ییابیز  زا  راشرـس  هرابود 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملق راھچ  رگا  دینک ، ضرف  الاح  مینک . هرادا  مھ  اپورا  نودب  میناوت  یم ار  نامدوخ  روشک  ام  میرادن . یجایتحا  چیھ  اپورا  هب  ام  ادبا . میراد ؛ جایتحا  وا  هب  ام  هک  دنکن  لایخ  اپورا 

هتـشاد مزال  ام  هک  دشاب  یزیچ  مھ  رگا  دوش و  یم دـیلوت  لخاد  رد  تسام ، تلم  زاین  دروم  هک  هچنآ  دراد . یتیمھا  هچ  دـیاین ؛ دـیآ ، یم اج  نالف زا  یتالمجت  سکول و  یالاک 

!؟ دنتسھ ایند  بحاص  دننک  یم لایخ  هک  تسا  ییاپورا  روشک  تلود  دنچ  نیا  هب  یزاین  هچ  دنشورفب . ام  هب  ات  دنا  هدیشک فص  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یلیخ  میشاب ،

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

راک هتبلا  دـندرک . لابقتـسا  افاصنا  مھ  اھنآ  متـشاذگ ؛ نایم  رد  روشک  نیلووسم  اب  ار  تفن » یاھنم  داصتقا   » رب هیکت  راعـش  لـبق -  لاـس  هس  ود ، لـبق -  لاـس  دـنچ  زا  هدـنب 

نوگانوگ یاھراک  یارب  روشک ، روما  هرادا  یارب  ام  هک  دریگ ، ماجنا  جیردتب  رورم و  هب  دـیاب  دریگیمن ؛ ماجنا  لاس ، جـنپ  لاس و  ود  لاس و  کی  لوط  رد  راک  نیا  تسین . یناسآ 

دراو کشخ  ریـش  اـی  مدـنگ ، میـشورفب و  تساـم ، هریخذ  هک  ار  تفن  میـشابن  روبجم  روشک ، یراـج  هجدوب  شرورپ و  شزومآ و  یارب  روشک ، تامدـخ  تادراو و  یارب  روشک ،

. تسا طلغ  نیا  مینک !

دیاش هک  دـننکیم  دـندرک و  لابند  ار  هیـضق  نیا  ادـج  یلعف -  تلود  رد  هچ  و  لـبق ، تلود  رد  هچ  مھ -  نیلووسم  میاهتفگ ؛ نیلووسم  هب  ار  بلطم  نیا  هک  تسا  لاـس  دـنچ 

، تسا هدرک  هچ  روشک  نیا  اب  هتشذگ  میژر  دننادیمن  هک  یناناوج  نآ  تسا . هدش  هتشاذگ  یولھپ  میژر  نامز  رد  هک  تسا  یجک  تشخ  نیا  تسا . راوشد  راک  اما  دنناوتب ؛

نیا درک ! نوگرگد  داد و  رییغت  ار  نآ  دوشیمن  مھ  یناـسآ  هب  هک  دـندرک  تفن  هب  یکتم  ار  روشک  نیا  داـصتقا  تسا ! نیا  دـندرک ، هک  یزیمآ  تناـیخ  راـک  اـھھد  زا  یکی  دـننادب 

هرادا ار  روشک  نیا  تامدخ -  یزرواشک و  یتعنـص ، تادیلوت  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  نداعم  تارداص  هویم ، تارداص  نوگانوگ -  تارداص  اب  دـیاب  دـناوتب ، رگا  تلم 

. دنک

ناملعم  / ١٣٧٧/٠٢/٠٩ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دننک رود  راک  زا  ار  رگراک  یاھتـسد  هک  دندرک  یعـس  یلیخ  بالقنا  لوا  زا  دوش . بوسحم  راختفا  کی  ناونع  هب  دـیاب  یرگراک  ام ، ماظن  رد  روشک و  رد  هک  تسا  نیا  تقیقح 

زورما ات  داتسیا و  درک و  تمواقم  شروشک  ریخ  یارب  نموم ، ناملسم و  رگراک  نانمشد ، یاھهئطوت  لباقم  رد  دیدرک . تمواقم  امش  اما  دننک ؛ جنـشتم  ار  راک  طیحم  دنربب ،

. تسا یگداتسیا  نیمھ  تکرب  هب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  تاراکتبا  تاعارتخا و  اھتفرشیپ و  یتعنص و  یدیلوت و  یاھهنحص  زا  یاهنحص  رھ  رد  هک  هچنآ  هللادمحب 

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

یزرواشک یهنیمز  رد  هژیوهب  یلخاد  دیلوت  شیازفا  یهلیسوهب  یساسا ، یاھالاک  رد  ییافکدوخ  ییاذغ و  تینما  نتخاس  مھارف 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نئارق دـھاوش و  یور  زا  دـش ، یم لیکـشت  ناـناوج  یارب  هک  ییاھینارنخـس  رد  اـھراب  هاـجنپ  ی  هھد لـیاوا  لـھچ و  ی  هـھد رخاوا  یاـھلاس  ناـمھ  بـالقنا  زا  شیپ  ی  هرود رد 

رد هتبلا  متـشاد . عالطا  نم  دوبن ؛ مھ  اعقاو  تسین ! ییاپورا  یاھروشک  رد  میراد ، نامروشک  رد  اشحف  یباجح و  یب یرابودـنب و  یب ظاحل  زا  ام  هک  یتیعـضو  نیا  متفگ  یم

ناسنا هک  دوب  یزیچ  نآ  زا  رتھب  نانز  راتفر  شـشوپ و  عضو و  الثم  اجنآ  رد  مدرم  یگدـنز  فرع  اما  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یداـسف  زکرم  نـالف  دوب  نکمم  ییاـپورا  یاـھروشک 

طـسوت یناوھـش . قالخا  طقف  هن  دـندوب ؛ یقالخا  یاھبیـسآ  ماسقا  عاونا و  راچد  مدرم  یقالخا ، ظاحل  زا  دـید ! یم درک و  یم هظحـالم  اـم  یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  صوصخب 

لاح و یب ار  مدرم  دوب . دمعت  ثحب  دندوب ؛ هدرک  هرادا  دـندوب و  هدرب  شیپ  یروط  نیا دوب . هدـش  هدز  تفآ شا  همھ مدرم ، دامتعا  هیکت و  مدرم ، تادوارم  مدرم ، تاطابترا  اھ ، نآ

یتلم دشاب ، سویام  دوخ  ی  هدنیآ زا  هک  یتلم  دشاب ، دیماان  هک  یتلم  تسا . تیدج  کرحت و  دیما و  تلم ، کی  ی  هدنرب شیپ یاھقالخا  دنتـساوخ . یم دیماان  هلـصوح و  یب

دوخ درادن ! یـشزرا  هک  دوب  نیا  شیانعم  ندوب ، یلخاد  نیا  دوخ  تسا ، هدش  دیلوت  لخاد  رد  دش  یم هتفگ  هک  یـسنج  رھ  درک . دـھاوخن  تفرـشیپ  دـنک ، ریقحت  ار  دوخ  هک 

هب تبـسن  مھ  یملع  ی  هتفرـشیپ لسن  ینعی  دزاسب ! دناوت  یمن مھ  یمیدق  یلگ  یاھ  هباتفآ نآ  گنھلول  کی  یناریا  هک  دنتفگ  یم مھ  هب  نارگید ، اھ ، هدرک لیـصحت دارفا ،

. تسا یقالخا  لکشم  نآ  نیا ، دوب . دیماان  روشک  نیا  یملع  ی  هدنیآ

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

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 3 
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مک یزیچ  هنیمز  نیا  رد  ام  مینک . زاب  ار  اھتـسبنب  همھ  میناوتیم  یناـسنا ، یاھدادعتـسا  اـھراکتبا و  نتفرگ  راـک  هب  دـھعت و  ساـسحااب  دـمآراک ، زوسلد و  تیریدـم  اـب  اـم 

راک یمالـسا  ماظن  مدرم و  هب  تبـسن  دـھعت  نامیا و  تیارد و  لـقع و  اـب  دـندوب و  راکرـس  رب  زوسلد  نموم و  دـھعتم ، یاھتیریدـم  اـج  رھ  هک  ماهدرک  ضرع  ررکم  نم  میرادـن .

 - دندرکیمن ار  شرکف  یتح  روشک  نیا  نارگتعنص  زور  کی  هک  عیانـص -  نیرتهدیچیپ  زا  یـشخب  هنیمز  رد  ام  دینک ؛ هاگن  روشک  هصرع  هب  امـش  میدرک . ادیپ  قیفوت  ام  دندرک ،

؛ دننکیم رواب  هرخالاب  یلو  دننک ؛ رواب  ار  تیعقاو  نیا  دنتسین  رـضاح  یتح  نابیقر  نانمـشد و  ناگناگیب ، زا  یرایـسب  میدیـسر . بولطم  دح  هب  دمآراک ، یاھتیریدم  رطاخ  هب 

لکـشم روشک  نیا  تامھم  نیرتهداس  دـیلوت  رد  ام  گنج ، نارود  رد  میاهدیـسر ؟ اجک  هب  اجک  زا  یعاـفد  تعنـص  یاھـشخب  رد  اـم  دـننیبیم . راـنک  هشوگ  رد  ار  شراـثآ  نوچ 

نیمھ هلیـسو  هب  دنمورحم -  نآ  زا  دنراد ، تعنـص  رد  یرتشیب  هقباس  ام  هب  تبـسن  هک  ییاھروشک  زا  یلیخ  هک  هدیچیپ -  رایـسب  یاھرازبا  زا  یـشخب  زورما  اما  میتشاد ؛

لک هب  دراد ، دوجو  یتیفرظ  دادعتـسا و  ییاج  رد  رگا  تسین . راصحنا  لباق  یتعنـص ، ییاناوت  دوشیم . هتخاس  ام  یعاـفد  یاھـشخب  رد  زوسلد ، ناریدـم  دـھعتم و  ناـناوج 

زا یکی  رد  بالقنا  لیاوا  هک  مروآیم  دای  هب  هدـنب  میتخاس . روشک  نیا  رد  دـس  اھھد  ام  تسا . روطنیمھ  زین  رگید  یدـیلوت  یاھـشخب  رد  تسا . میمعت  لـباق  تعنـص  شخب 

ولج دنیایب و  ییاپورا  روشک  نالف  زا  مییوگب  دیاب  دناهتخاس ، ار  دس  نیا  هک  ییاھـسدنھم  نامھ  دنتفگ : دـندش و  عمج  دارفا  یـضعب  زور  نآ  تشاد . دوجو  بآ  تشن  اھدـس 

دـس نیرتگرزب  زورما  دـناهتخاس . دـس  اھھد  لاس ، دـنچ  نیا  رد  ام  زوسلد  ناریدـم  نیمھ  دـھعتم و  نموم و  یاھورین  ناـناوج و  نیمھ  اـما  دـنریگب . دـس  نیا  زا  ار  بآ  تشن 

زا متفر  نم  دنتخاسیم ، ار  هخرک  دس  هک  یماگنھ  نیا ، زا  لبق  لاس  جنپ  راھچ ، دناهتخاس . یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  یاھهچب  تسا -  هخرک  دس  هک  ار -  هقطنم 

. میناوتیم هلب ، میناوتیم .» ام   » هک دناهتـشون  ار  ماما  شیامرف  نیا  دشیم -  هدناوخ  یرتمولیک  دنچ  زا  هک  تشرد -  طخ  اب  دس  یورهبور  هوک  یور  مدید  مدرک ؛ دـیدزاب  نآ 

. دریگ تسد  رد  ار  راک  مامز  دـھعتم  زوسلد و  تیریدـم  دـیاب  یزرواـشک ، شخب  رد  مھ  ندـعم و  تعنـص و  شخب  رد  مھ  تامدـخ ، یاھـشخب  ریاـس  یناـگرزاب و  شخب  رد  مھ 

هعلاطم دناهداد و  رارق  هجوت  دروم  ار  اھتسایس  نیا  ایآ  تعنص  نوگانوگ  یاھشخب  نالووسم  منادیمن  نم  درادن . یماھبا  چیھ  اھشخب  نیا  رد  هدشمالعا  یلک  یاھتـسایس 

یزرواشک و شخب  رد  دوب . میھاوخ  اھھار  اھراک و  شیاشگ  دھاش  سوسحم  روط  هب  ام  دوش ، ارجا  تیریدم  اب  نیودـت و  اھتـسایس  نیا  قبط  رگا  اھهمانرب  هن ؟ ای  دـننکیم 

کی رد  هک  ینانچمھ  میـسرب ؛ ییافکدوخ  هب  روشک ، یفرـصم  یلـصا  تالوصحم  رد  ام  هک  دشاب  نیا  هب  دیاب  هجوت  ساسا  تسام -  مھم  یاھـشخب  زا  یکی  هک  یرادـماد - 

جراخ زا  هدش  دراو  ینبل  داوم  هیقب  رینپ و  دندوب  راچان  ام  مدرم  درک . زاینیب  ینبل  داوم  تادراو  زا  ار  روشک  هتشذگ ، لاس  دنچ  رد  یگدنزاس  داھج  دش و  هبرجت  راک  نیا  تقو 

دنرداق هک  دـنداد  عالطا  هدـنب  هب  یزرواشک  شخب  نالووسم  اریخا  مینکیم . مھ  رداص  زورما  ام  دـش و  ادـیپ  ییاـفکدوخ  نوچ  دـنرادن ؛ یجاـیتحا  زورما  اـما  دـننک ؛ فرـصم  ار 

دھعت تمھ و  اما  میراد ؛ ار  ییاناوت  نیا  ام  مینکن . دراو  ترذ  یتابن و  نغور  جنرب و  مدنگ و  ام  ینعی  دنناسرب ؛ ییافکدوخ  هب  روشک  یلـصا  یفرـصم  دراوم  هنیمز  رد  ار  روشک 

لـصاح تیقفوم  نآ  دـننک ، تیاعر  دوخ  رد  ار  اھزیچ  نیا  ناریدـم  رگا  دوشب . اھراک  نیا  ات  تسا  مزـال  ریدـم  رد  یھلا  هذـخاوم  زا  سرت  یمالـسا و  ماـظن  هب  داـقتعا  ناـمیا و  و 

. دش دھاوخ 

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

نوچ تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لمع  کی  یعرـش ، ظاحل  زا  نیا  تساھ . یزیر همانرب ی  همھ روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرـض  یـشورف ، قاچاق قاـچاق و  ی  هدـیدپ

، قاچاق سنج  دوش . یم هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ  ات  درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اب  هلباقم  یاج  تسا . داسفا  بجوم 

یناگرزاب دننک . کمک  مھ  هب  دنناوت  یم تعنـص  دـیلوت و  شخب  یناگرزاب و  شخب  دـنک . یم دودـحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جـیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دـیلوت 

دـنم و هقالع مودـخ ، نموم ، یاـھناسنا  فلتخم ، فانـصا  رد  یداـصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  دـمحب هللا  اـم  دریگ . رارق  یلخاد  تادـیلوت  جـیورت  تمدـخ  رد  دـناوت  یم روشک 

، دومرف ماما  دـندرک . کمک  تضھن  نیا  هب  قانتخا  نارود  رد  هک  دـندوب  یناسک  رازاب  فانـصا و  نیمھ  دوب ؟ نیبدـب  رھطم  کاپ و  یاھ  هزیگنا نیا  هب  دـیاب  ارچ  میراد ؛ دایز  زوسلد 

میژر فاصنا  یب نارومام  لواطت  ضرعم  رد  ار  شدوخ  ی  هیامرس یرازاب  بساک  رجات و  دندرک . تدھاجم  شالت و  اھ  نیا دوب ؛ مھ  روط  نیمھ دنتـضھن . دنم  تردق یوزاب  فانـصا 

نارگتعنص بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  یاھھام  رد  درک . شومارف  دیابن  ار  اھ  نیا دنک . کمک  یمالسا  تضھن  دوخ و  نید  هب  دیلقت و  عجرم  هب  هکنیا  یارب  داد ، رارق  هتشذگ  کافس 

اب ام ، نارگتعنص  زا  یرایسب  نارگراک و  گنج ، نارود  رد  درک . شومارف  دیابن  ار  اھ  نیا دندرک . دراو  یولھپ  کافـس  ی  هدیـسوپ میژر  رکیپ  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  روشک  نارگراک  و 

حلاصم هب  یدنم  هقالع دھعت ، ی  هیحور نامھ  اب  دیاب  نالوئسم  دندھعتم . نموم و  مدرم ، دنھد . تاجن  گرم  دوکر و  فقوت و  زا  روشک  رد  ار  یتعنص  تکرح  دنتسناوت  یراکادف 

. دنھد همادا  ار  میظع  تکرح  نیا  یتسد ، کاپ ینماد و  کاپ بالقنا و  ی  هیلاع حلاصم  هب  هجوت  مدرم ،

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

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

ار روشک  یلخاد  یاھیراذگهیامرـس  تارداص و  عناوم  یتعنـص و  هخرچ  لیمکت  هنیھب و  دـیلوت  عناوم  دـنک و  یریگیپ  مادـقا و  دـیاب  دوشیمن ؛ نتفگ  اب  دراد . جاـیتحا  ندرک  ادـیپ 

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

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

. میدید ایسآ  قرش  یاھروشک  زا  یخرب  رد  ار  یکنکداب  یاھییافوکش  اھدشر و  زا  یضعب  ام  نایز . هن  دربب ، دوس  نآ  زا  روشک  داصتقا 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دـیابن  دوخ ، یلـصا  ییاذـغ  داوم  هیھت  هیذـغت و  رما  رد  دنلبرـس ، زیزع و  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  رایـسب  اـم  روشک  رد  هک  هچنآ  نازرواـشک  یزرواـشک و  باـبرد 

راکتبا اب  دوخ و  تسد  هب  تلم  کی  رگا  تسا . هدوب  روظنم  نیا  نیمات  یارب  عرز ، تشک و  هلاسم  رب  هیکت  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  دشاب . هتـشاد  یجایتحا  چـیھ  اھزرم  نوریب 

. تفای دھاوخ  تسد  رادتقا  زا  یمھم  صاخ و  موھفم  هب  دھد ، شرتسگ  شیاھزرم  نوریب  رد  ار  دوخ  تادیلوت  فرصم  عاعش  دناوتب  یتح  دنک و  فرـصم  دیلوت و  دوخ ، یورین  و 

ماد کاروخ  تاینبل و  نغور و  جنرب و  مدنگ و  یارب  ام  تسا . رطاخ  نیا  هب  اتدمع  یزرواشک ، هلاسم  یور  رب  زورما  ات  زاغآ  زا  یمالسا  یروھمج  دیکات  تسام . روشک  زاین  نیا 

یـساسا و تکرح  مراودـیما  نم  دراد و  دوجو  روـشک  رد  یناـسنا  یعیبـط و  تاـناکما  هللادـمحب  میـشاب . نارگید  دـنمزاین  دـیابن  ناـمروشک  یلـصا  هدـمع و  فراـصم  هیقب  و 

. تسا هدش  عورش  نآ  تامدقم  هتبلا  هک  دریگ ، ماجنا  هراب  نیا  رد  یحیحص 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآلا میرادـن . ار  نیا  نآلا  هک  میـشاب ، هتـشاد  راک  نیا  یارب  ار  مزال  یاھ  تخاسریز ام  هک  یماگنھ  اما  تبثم ؛ تسا  یراـک  نم  رظن  زا  یناـھج  تراـجت  ناـمزاس  هب  نتـسویپ 

دیلوت نیمھ  ینعی  ندـش ؛ قرغ  ندـش و  مک  ینعی  تباقر ؛ ناکما  نودـب  رترب ، داصتقا  کی  رد  ندـش  مضھ  ینعی  یناھج ، تراجت  نامزاس  لخاد  نتفر  اـھ و  هفرعت نتـشادرب 

دیاب اما  تسا ؛ تیلاعف  یارب  یا  هدرتسگ نادـیم  یناـھج  تراـجت  ناـمزاس  هلب ؛ ندرک . دوباـن  نداد و  تسد  زا  هدـش ، مھارف  لد  نوخ  تمحز و  اـب  زورما  اـت  هک  مھ  ار  یلخاد 

ینیرمت چـیھ  نآ  یاضعا  هک  یلاحرد میتسرفب ؛ یناھج  ماج  تاقباسم  هب  ار  لابتوف  میت  کی  اـم  هک  تسا  نیا  لـثم  راـک  نیا  متفگ  نم  زور  نآ  میـشاب . هتـشاد  انـش  تردـق 

، دش رگید  لاس  جنپ  میـشاب . هتـشادن  مھ  هلجع  مینک و  مھارف  ار  یگدامآ  دیاب  ام  میدرگ ! یمرب میروخ و  یم لگ  ات  تسیب  ام  هک  تسا  نیا  راک  نیا  ی  هجیتن دنـشاب . هدرکن 

ی هیصوت نآلا  میوش . هنحص  دراو  لیم  اب  تحار و  لایخ  اب  دعب  میوش ، عمج  رطاخ  ام  دوش و  مکحتسم  یداصتقا  یاھ  تخاسریز دیاب  لوا  دوش . یمن رید  دش ، رگید  لاس  هد 

. دوب دھاوخ  یکلھم  مس  ام  لقتسم  یلم و  داصتقا  یارب  یناھج ، داصتقا  رد  ندش  مضھ 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

اجنیا نآ  ناسدنھم  میھد - یم ار  شزپ  ام  زورما  هک  ینامتخاس  دنزاسب - ار  یللملا  نیب سالجا  نامتخاس  دنتساوخ  یم یتقو  تفر . یلخاد  تادیلوت  فرـصم  فرط  هب  دیاب 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 4 
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یکینورتکلا و یتوص و  یاھراک  زا  یـشخب  رد  راک  رخآ  رد  طقف  دورن . راـک  هب  یجراـخ  حـلاصم  چـیھ  ناـمتخاس  نیا  رد  هک  دـیریگب  یعطق  میمـصت  متفگ  اـھ  نآ هب  نم  دـندمآ .

تادیلوت زا  شحلاصم  دصرد  دنچ  دون و  تمظع ، نآ  هب  نامتخاس  نیا  دندرک . هدافتـسا  یجراخ  تادیلوت  زا  مینک ، دیلوت  میناوت  یمن لخاد  رد  هک  یزوسن  تکوم  زا  هدافتـسا 

یلخاد دیلوت  همھ  نیا  میناوت ؛ یم ام  دش . دندرک و  لابند  دـنتفر و  هک  مدرک  غالبا  متفگ و  ار  عوضوم  نیا  عطاق  راب  دـنچ  نامتخاس  نآ  تخاس  هیـضق  رد  هدـنب  تسا . یلخاد 

! دنروآ یم جراخ  زا  اھتکرش  نیا  صوصخب  نایاقآ و  زاب  هک  میراد ، یبوخ  نیا  هب  یبوچ  یاھراک  رولب و  ینیچ ، میراد :

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

دمآرد یراذـگ ، هیامرـس خرن  لیبق  زا  اھ  نآ نالک  یمک  یاھ  صخاش هک  دریگ  رارق  هجوت  دروم  هتکن  نیا  هنایلاس ، یاھ  هجدوب هعـسوت و  یاـھ  هماـنرب بیوصت  نیودـت و  هیھت ، رد 

یعافد و یاھ  ییاناوت شھوژپ و  شزومآ و  گنھرف و  دشر  هعماج ، نییاپ  الاب و  یاھ  کھد نایم  دـمآرد  ی  هلـصاف شھاک  مروت ، لاغتـشا و  خرن  یلم ، صلاخان  دـیلوت  هنارس ،

. دوش تاعارم  لماک  تروص  هب  اھ  فدھ اھ و  تسایس نیا  ددرگ و  نییعت  میظنت و  زادنا ، مشچ تامازلا  فادھا و  هعسوت و  یاھ  تسایس اب  بسانتم  دیاب  یتینما ،

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزرواشک ناگدننکدیلوت  لئاسم  هب  دشاب و  هدش  یریگیپ  راگدنام و  تباث ، اھتسایس  یزرواشک ، تالوصحم  یزرواشک و  باب  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

ام روشک  دسوپب . اھرابنا  رد  لوصحم  نیا  درک ، دیلوت  زایپ  ام  زرواشک  هک  دعب  لاس  اما  مینک ؛ دراو  زایپ  زایپ ، دوبمک  رطاخهب  ام  لاس  کی  هک  دـشابن  روطنیا  دوش . یگدیـسر 

هللادمحب مدرکیم و  دیکات  نم  هک  دوب  یزیچ  نامھ  نیا  دیدرگ . افکدوخ  مدنگ  دیلوت  رد  ابیرقت  روشک  دـش و  یبوخ  یگدـنراب  هللادـمحب  هتـشذگ  لاس  دـیدید  تسا . دعتـسم 

ینغ افکدوخ و  الماک  روشک  دـیاب  مھ  تشوگ  نغور و  تاینبل ، لثم  مزال  داوم  هیقب  رد  تسام ؛ مزال  داوم  زا  یکی  مدـنگ  هتبلا  دـندرک . لابند  ار  مدـنگ  ییافکدوخ  نالووسم ،

مب هقطنم  نیمھ  رد  میراد . یبوخ  عیـسو و  یاھتـشد  ام  تسا . نکمم  الماک  ام  رظن  هب  نیا  و  مینک ، لابند  ار  هلاسم  نیا  دیاب  ام  دنک . رداص  ار  تالوصحم  نیا  دناوتب  دوش و 

روشک یزرواشک ، یارب  یگدامآ  ظاحل  زا  دتفیب . راک  هب  دوش و  لاصحتـسا  دیاب  هک  تسھ  یبیجع  عیـسو  یاھتـشد  ناتـسزوخ  رد  دراد . دوجو  یبوخ  رایـسب  عیـسو  تشد 

. مینک تمھ  دیاب  نیاربانب  میراد ؛ یدعتسم 

کمک هب  مھ  نالووسم  یاھتـسایس  هللااشنا  دینک . لابند  سدقم  راک  کی  راذـگرثا و  هدـنزاس ، راک  کی  ناونع  هب  ار  راک  نیا  هک  منکیم  ضرع  زیزع  نازرواشک  امـش  هب  نم 

ساسحا مدرم  میظع ، کرحت  نیا  هیاس  رد  دوش و  یراذگهیامرـس  یارب  هدـننک  قیوشت  روآدوس و  یداصتقا ، یزرواشک ، دـیلوت  دـندرک ، هراـشا  هک  روطناـمھ  دـیایب و  اـمش 

. دھد ماجنا  ار  شدوخ  راک  دناوتب  روشک  دنیامن و  تینما  ساسحا  اذغ  ظاحل  زا  دننک و  یتحار 

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

ی هنیمز رد  ام  منک : ضرع  ار  هتکن  نیا  نم  تسا . دییات  دروم  همھ  اھ  نیا هک  دندرک ، هراشا  تلود  ی  هبرف دایز و  مجح  یزاس و  یصوصخ ندرک ، کچوک  ی  هلاسم هب  ناتسود 

هک ییاھتـسایس  زا  یخرب  قبط  ام  روحم . تلادـع مھ  میروحم ، هعـسوت  مھ  ام  هک  مینک  هجوت  دـیاب  نآ ، یـشاوح  روشک و  یدـیلوت  یداصتقا و  نوگانوگ  یاـھتیلاعف  ی  همھ

نیا هن ، مینکن ؛ رکف  نآ ، رانک  رد  تلادـع  هب  مینک و  رکف  روشک  رد  تورث  دـشر  تادـیلوت و  دـشر  هب  افرـص  هک  میتسین  دراد ، مھ  یداـیز  ناراد  فرط تسا و  جـیار  اـیند  رد  زورما 

. دنتسین یفانتم  مھاب  اھ  نیا میشاب و  هتشاد  مھاب  مھ و  رانک  رد  یداصتقا  دشر  اب  هعسوت و  اب  ار  تلادع  میھاوخ  یم هک  تسا  نیمھ  ام  ماظن  یروآون  تسین . ام  قطنم 

رد مھ  تلود ، مجح  شھاک  رد  مھ  دراوم ؛ همھ  رد  دـیاب  هتکن  نیا  میرادـن . لوبق  ار ، نآ  ای  درک  باختنا  ار  نیا  دـیاب  ای  دـنزاس و  یمن مھاب  اـھ  نیا دـنک  روصت  هک  یھاگدـید  اـم 

. دوش تیاعر  یتلود  شخب  ینواعت و  شخب  یصوصخ و  شخب  نایم  عبانم  میسقت  رد  مھ  یداصتقا و  لئاسم  هب  یلک  هاگن  رد  مھ  یزاس ، یصوصخ ی  هلاسم

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ام  زد  دس  زا  یتمسق  یجراخ  یاھتکرش  هک  نآ  زا  دعب  دیشاب . هدینش  مھ  امش  دیاش  متفگ ؛ ار  هتکن  نیا  مدرک ، دیدزاب  زد  دس  زا  هک  نآ  زا  دعب  یی ، هبحاصم  رد  البق  نم 

هک ییاکیرما  تکرـش  کی  دـننک . ربارب  ود  ار  هاگورین  تیفرظ  دنتـساوخ  یم  دـعب  دـنداد . یلخاد  تکرـش  کـی  هب  ار  نآ  هاـگورین  زا  یرادرب  هرھب  یھاـتوک  تدـم  یارب  دـنتخاس ،

ار یناریا  رادرب  هرھب  ناریا  تلود  دادـن . هزاجا  نیاربانب  دـنورب ؛ نوریب  دـیاب  اـھنیا  تفگ  تسا ، یناریا  رادرب ، هرھب  دـید  یتقو  دـنک ، ربارب  ود  ار  هاـگورین  تیفرظ  دـیایب  دـش  دـھعتم 

هب نیاربانب  دننک . لیمکت  ار  هاگورین  رگید  دصرد  هاجنپ  دنیایب  دندش  رضاح  ارھاظ  اھ  ییاکیرما  تقو  نآ  داد ؛ ییایلاتیا  تکرـش  کی  هب  ار  زد  هاگورین  زا  یرادرب  هرھب  درک و  نوریب 

یاـھ هزاـس  هچ  یتعنـص ، یاـھتخاس  هچ  تخاـس -  یاـھ  هنیمز  رد  اـم  هک  تسھ  مـھ  نـیمھ  یارب  یرادرب . هرھب  هـنیمز ی  رد  یتـح  دـش ؛ یمن  هداد  هزاـجا  الـصا  یناریا 

نامھ ام  یاھورین  هک  یلاحرد  میرادـن ؛ دـشاب ، یناریا  تخاس  هک  یی  هضرع  لباق  رکذ و  لباق  زیچ  کی  اعقاو  نامز -  نآ  رد  نوگانوگ  یاـھ  یـسدنھم  نارمع و  یناـمتخاس ،

نیا اھ ، نھآ  طخ  نیا  اھ ، هارگرزب  نیا  اھ ، هاگورین  نیا  اھدس ، نیا  دنا  هتـسناوت  زورما  هک  ییاھناوج  نیمھ  تسین . توافتم  زیامتم و  زورید  لسن  زا  زورما  لسن  دنیاھورین و 

؛ دندوب مھ  ام  هتشذگ ی  لسن  رد  دننک ، دیلوت  ار  یی  هتسھ  هدیچیپ ی  یروآنف  نیا  یماظن و  یاھ  حالـس  نیا  اھامیپاوھ ، اھ و  نیـشام  یحارط  نیا  نوگانوگ ، تاجناخراک 

اھ یناریا  ام  هب  ار  رواب  نیا  هک  تسا  نیا  تمدـخ  نیرتگرزب  یملع ، یاھ  هنیمز  رد  نم  رظن  هب  تسا . روشک  هب  بالقنا  تمدـخ  نیرتگرزب  نیا  دوبن . یربخ  اـھزیچ  نیا  زا  اـما 

«. میناوت یم  ام  : » دندرک ماما  هک  یریبعت  نامھ  میناوت ؛ یم  ام  هک  دیشخب 

زا مھ  ار  لیب  هتـسد ی  یتح  ام  هن ! مھ  یبلح  هباتفآ ی  ینعی  دنتخاس ؛ یم  اھ  تقو  نآ  هک  یی  یلگ  یاھ  هباتفآ  دـیزاسب ؛ گنھلول  دـیورب  امـش  دـنتفگ  یم  ام  هب  زور  نآ 

یم شیپ  زور  هبزور  ناوارف  یاھزاین  درک و  یم  تفرـشیپ  یگدـنز  حطـس  ار . یتعنـص  نوزفازور  زاـین  دروم  فرـصم و  دروم  یاـھزیچ  هیقب ی  نینچمھ  میدرک ؛ یم  دراو  جراـخ 

میدوب و هتفر  یتسود  ندید  هب  دھشم  رد  ای ۴۵  لاس ۴۴  دندرک ! یم  مھ  راختفا  تقو  نآ  نازیر  همانرب  میدرک . یم  دراو  میتفرگ و  یم  نارگید  زا  دیاب  ام  ار  اھنیا  همھ ی  دمآ ؛

بلاطم هنوگ  نیا  ناگناگیب و  طلست  یگتسباو و  زا  دوب و  ام  یروشرپ  یناوج و  هرود ی  دوب . هدمآ  هسلج  نیا  هب  مھ  زور  نآ  یلم  یاروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یکی  افداصت 

هدـنیامن ی دـیاب  ناشیا  هک  دوب  هداد  تسیل  راـبرد  هک  یـسک  ینعی  تقو -  نآ  سلجم  هدـنیامن ی  تسا . سلجم  هدـنیامن ی  اـقآ  نیا  هک  نیا  هب  هجوت  یب  میدز ؛ ییاـھفرح 

یزیچ هچ  هب  دییوگ و  یم  هچ  امـش  تفگ  هک  نیا  هلمج  زا  دز ؛ ییاھفرح  مخت  مخا و  ربکت و  نعرفت و  اب  رادـقم  کی  نم  باوج  رد  دوبن -  تاباختنا  هک  تقو  نآ  دوش ؛ اج  نالف 

یارب دنراد  رکون  لثم  دنیام و  رگراک  اھنآ  میھد و  یم  لوپ  میراد ، لوپ  میراد ، تفن  ام  دننک . یم  راک  ام  یارب  دنراد  رکون  لثم  اھ  یبرغ  اھ و  ییاپورا  زورما  دـینک ؟ یم  ضارتعا 

دای ارچ  میزاسب ؟ ارچ  مینک ؟ دـیلوت  ارچ  ام  هک  دوب  نیا  رکف  نیا . ینعی  میوگ ، یم  هک  طاطحنا  هرود ی  تسا ! زور  نآ  سلجم  هدـنیامن ی  کـی  قطنم  نیا ، دـننک ! یم  راـک  اـم 

یفارشا یگدنز  میھد و  یم  میراد ، تفن  لوپ  مھ  ام  دنراذگ ؛ یم  ام  رایتخا  رد  ار  مزال  لیاسو  دنروآ و  یم  نامیارب  مینیـشن ، یم  اھاقآ  لثم  دوخ  یاھ  هناخ  رد  ام  میریگب ؟

طاطحنا هرود ی  لاس ، دص  نآ  اذـل  دوب ؛ نیمھ  روشک ، هدـننک ی  هرادا  یاھ  هاگتـسد  رب  زور  نآ  مکاح  گنھرف  دوب . الاب  حطـس  رد  درمتلود  کی  زور  نآ  قطنم  نیا ، مینک . یم 

. دز مھ  هب  ار  نیا  بالقنا  تسام .

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ملع رد  یروانف ، رد  دیلوت ، رد  تعنص ، رد  روشک  زورما  درک . زاب  ار  تلم  هار  تشادرب و  ار  اھدنبودیق  نیا  داد ؛ تاجن  یگتسباو  زا  ار  روشک  یمالسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

اھدص دراوم  زا  یـضعب  مینک ، یم هاگن  ار  اھ  صخاش اھرامآ و  یتقو  تسین . هسیاقم  لباق  بالقنا  زا  لبق  اب  روشک ، ی  هدـنیآ یانب  یارب  یـساسا  یاھ  تخاسریز ی  هیھت رد 

. تسا هدش  ادیپ  تفرشیپ  یساسا  یاھ  صخاش رد  دصرد  اھرازھ  دراوم  زا  یضعب  و  دصرد ، رازھ  دراوم  زا  یضعب  دصرد ،

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

، میربـب ـالاب  ار  اـھتیمک  میھد ، شیازفا  ار  دـیلوت  یاـھتیفرظ  میناوتیم  اـم  هکنیا  دـھدیم . یھاوـگ  نیا  هب  اـم  یگنھرف  ثاریم  خـیرات و  میتـسھ ؛ یدادعتـسااب  تلم  اـم 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 5 
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زورهبزور ناسنا  یگدـنز  یهعومجم  یاھشخب  یهیقب  نونف و  شناد ، یزرواـشک ، ندـعم ، تعنـص ، یاـھشخب  رد  ار  هتخانـشان  یاـیاوز  مینک و  رتھب  زورهبزور  ار  اـھتیفیک 

میراد خسار  یهدارا  مزع و  ام  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  یھلا  تمحر  مینک ، لابند  ار  دـھج  دـج و  نیمھ  رگا  تسا . یھلا  قیفوت  تمحر و  یهناشن  مینک ، ییاسانـش  رتشیب 

. میورب رخآ  ات  ار  هار  نیا  هک 

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

دعب میوشب . ملاع  یاھروشک  نیرت  هتفرشیپ زا  یکی  میناوت  یم یرشب  یعیبط و  یاھدادعتسا  یناسنا و  یورین  ظاحل  زا  ام  دراد ؛ ار  هتفرشیپ  روشک  کی  تاناکما  ام  روشک 

اب هارمھ  تفرشیپ  تقو  نآ  درادن ؛ ینعم  تلادع  نودب  تفرشیپ  هعسوت و  یمالـسا ، یروھمج  قطنم  رد  هتبلا  تسا ؛ هدش  زاغآ  تفرـشیپ ، نادیم  نیا  رد  روضح  بالقنا ، زا 

روشک رد  دـنناوتب  ات  دـنک ، یم بلط  ار  مدرم  زا  یغیرد  یب کمک  یھارمھ و  اـھ ، نآ ی  همھ زا  رتـالاب  قیقد و  یزیر  هماـنرب مکحتـسم ، ی  هدارا ریذـپان ، یگتـسخ راـک  تلادـع ،

ی همھ زا  یدنم  هرھب اب  دیاب  دوش ، ام  تلم  روشک و  بیصن  تلادع  اب  هارمھ  تفرشیپ ، نیا  میھاوخب  رگا  دنروآ . دوجو  هب  تلادع  اب  هارمھ  ار ، تلم  نیا  ی  هتسیاش تفرـشیپ 

تیقالخ و میرامگب ؛ تمھ  دیلوت  تیقالخ و  رب  تسا ، هدمآ  دیدپ  تلم  یارب  هتشذگ  نالوئـسم  یاھـشالت  رثا  رب  هک  ییاھ  هدروآرف دنا و  هدرک هتـشذگ  یاھتلود  هک  ییاھ  شالت

دیلوت ملع ، دـیلوت  راک ، دـیلوت  دـشاب . تلم  راعـش  دـیاب  عیـسو  ی  هرتسگ کی  رد  دـیلوت  تسین ؛ الاک  دـیلوت  طـقف  مدوصقم  هچ ؟ ینعی  دـیلوت  . میراد مزـال  ار  اـھ  نیا اـم  دـیلوت ،

تـسا نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دیلوت  همھ  اھ  نیا دمآراک ؛ یاھناسنا  دیلوت  الاک و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دـیلوت  تفرعم ، دـیلوت  تورث ، دـیلوت  یروانف ،

. تسا داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  رادتقا و  یلم و  تینما  ی  هدننک نیمات نیا  میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  تلود و  مھ  عیسو ، ی  هرتسگ نیا  رد  هک 

، راک دیلوت  ملع ، دیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و  هب  مھ  منک ، یم ضرع  امـش  هب  زورما  نم 

هدـننکدیلوت لیبس هللا  یف  دـھاجم  تسا . داھج  کی  اھ  نیا زا  مادـکرھ  تزع ، دـیلوت  تصرف و  دـیلوت  دـمآراک ، ناسنا  دـیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاک  الاک ، دـیلوت  راکتبا ، دـیلوت 

، ناطلـس ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدش  لقن  نینموملا  ریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب . ملاع  روشک  کی  دیاب  ام  مینک . دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛

هک یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسکرھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم 

یانعم ی  همھ اب  ار  ملع  دیاب  ام  دننک . ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هک  دنک  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دشاب ، ملاع 

دیاب ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگ . یم اھھاگـشناد  ناداتـسا و  اـھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینک ؛ لاـبند  داـھج  کـی  ناونع  هب  نآ  لـماک 

ام یارب  دشابن ، روشک  تفرشیپ  هعسوت و  ی  هیام هک  یتعنص  روشک . ی  هعـسوت هب  مینک  لصو  دیاب  ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دینک  لصو  دیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو 

ی هفیظو تسا ؛ نیگنـس  شرورپ  شزومآ و  ی  هفیظو تسا ؛ نیگنـس  اھھاگـشناد  ی  هفیظو تسین . عفان  درادن و  یا  هدیاف دوشن ، دیلوت  یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دیفم 

. تسا نیگنس  یشھوژپ  زکارم  یتاقیقحت و  زکارم 

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

یانبم کی  ناونع  هب  لاغتـشا  دوشب ؛ هزرابم  هنادجم  داسف  قاچاق و  اب  دوشب ؛ جیورت  یلخاد  دـیلوت  دوشب ؛ ینیرفآراک  دوشب ؛ تیامح  یراذگهیامرـس  زا  هک  میراد  جایتحا  ام 

ادرف مییوگب ، یزیچ  کی  زورما  هک  یایداصتقا  تاررقم  دوشب -  ماـجنا  یداـصتقا  تاررقم  اھتـسایس و  ماجـسنا  تیفافـش و  تاـبث و  دوشب ؛ لاـبند  مھم  فدـھ  کـی  یلـصا و 

مھ اب  دشاب و  مجـسنم  دیاب  مھ  دننک ، یزیرهمانرب  نآ  یور  دنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  هتـشاد  تابث  مھ  دیاب  ام  نیناوق  یداصتقا و  تاررقم  درادن -  یاهدـیاف  مینکب ، شـضوع 

 - تسام یاھیراکمک  وزج  میاهدرکن و  ام  هک  تسا  ییاھراک  وزج  هک  تسا -  روشک  یداصتقا  قنور  یارب  فیاظو  نیرتمھم  زا  یکی  یناھج ، یبایرازاب  دشاب . فافش  دناوخب و 

یهلئـسم دـنامب ؛ رود  رظن  زا  دـیابن  روشک  یـساسا  یدربھار  یاھهمانرب  هتبلا  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  ار  اھنیا  یتسیاب  ام  اھهمانرب ؛ اـھتیلاعف و  زا  لـماک  یناـسرعالطا  و 

رد یژرنا  بآ و  لاقتنا  دـیلوت و  یدربھار  یاھهمانرب  یراذگهیامرـس ؛ دـیلوت و  عبانم  نیمات  دـنک ؛ هلباقم  یزرا  یداصتقا و  یاـھکوش  اـب  دـناوتب  روشک  هک  نئمطم  یزرا  ریاـخذ 

یهلوقم نامھ  وزج  اھنیا  دوشب ؛ لابند  تیدـج  اب  یتسیاب  اھنیا  دـش ؛ دـھاوخ  سوسحم  اھنآ  هب  نامزاین  تدـشب  هدـنیآ  لاـس  دـنچ  رد  اـم  هک  تسا  یلیاـسم  وزج  روشک ،

. تسا روشک  یداصتقا  قنور 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هک دنتـسھ  ام  روشک  رد  یدایز  نادنمتورث  زورما  دنک . ادیپ  تیمومع  روشک  رد  یدیلوت  یاھـشخب  رد  یراذـگ  هیامرـس میھاوخ  یم ام  دوشب ؛ دـنمتورث  روشک  میھاوخ  یم ام 

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

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

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

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

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

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

تـسادق کی  رگراک  میـشاب . لئاق  تسادق  رگراک »  » ی هملک یارب  نامدوخ ، یعامتجا  ینید و  میھافم  فرع  رد  دـیاب  ام  دـنادب . ار  دوخ  یرگراک  ی  هعماج ردـق  دـیاب  ناریا  تلم 

همھ دیایب . رد  یعطق  رواب  کی  ناونع  هب  ام  ی  همھ یارب  دیاب  نیا  دـنک . ادـیپ  تسد  لالقتـسا  تزع  هب  شروشک  تلم و  ات  دـنک  یم راک  دراد  هک  تسا  یـسک  نآ  رگراک  دراد .

یارب روشک ، رد  دیلوت  ی  هعـسوت یارب  روشک ، تفرـشیپ  یارب  دننک  یم راک  دنراد  هک  تسا  یناسک  ی  همھ لماش  رگراک »  » ناونع نیا  دراد . تیمھا  ردـقچ  رگراک  هک  مینادـب 

. روشک رد  راک  عضو  دوبھب 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

. تسا ندرک  شخبرمث  دمآراک و  ار  فرصم  لام ، ندرکن  عیاض  ندرک ، فرـصم  اجب  ندرک ، فرـصم  تسرد  یانعم  هب  یئوج  هفرـص تسین ؛ ندرکن  فرـصم  یانعم  هب  یئوج  هفرص

ردھ تقیقح  رد  زرھ ، فرـصم  هدوھیب و  فرـصم  دـشاب . هتـشاد  یئاراک  رثا و  فرـصم  نیا  هکنیا  نودـب  دـنک ، فرـصم  ار  لام  ناسنا  هک  تسا  نیا  داصتقا  رد  لاوما و  رد  فارـسا 

نیا تسین . یبوخ  عضو  فرصم ، ظاحل  زا  ام  ی  هعماج عضو  نوچ  دشاب ؛ هتشاد  لباقم  رد  یگـشیمھ  راعـش  کی  ناونع  هب  ار  بلطم  نیا  دیاب  ام  ی  هعماج تسا . لام  نداد 

یور هدایز هب  تسا  هداد  قوس  ار  ام  میا ، هتفرگ دای  نآ  نیا و  زا  هک  یطلغ  یاھـشور  ام ، یاھتنـس  ام ، یاھتداع  هلئـسم . نیا  هب  مینک  فارتعا  دـیاب  ام  منک ؛ یم ضرع  نم  ار 

دیاب هشیمھ  هعماج  دیلوت  ینعی  دیلوت ؛ دوس  هب  یا  هتسیاش تبسن  کی  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  فرصم  دیلوت و  نایم  هعماج  رد  دیاب  یتبـسن  کی  فارـسا . وحن  هب  فرـصم  رد 

یروج نیا ام  روشک  رد  زورما  دوش . روشک  یـالتعا  فرـص  تسھ ، یداـیز  هک  هچنآ  دـنک ؛ هدافتـسا  روشک  دوجوم  دـیلوت  زا  هعماـج  دـشاب . هتـشاد  شیازفا  هعماـج  فرـصم  رب 

تالکـشم راچد  هعماـج  دـنک ؛ یم دراو  اـم  رب  یداـصتقا  مھم  یاھررـض  نیا ، دـناسر ؛ یم بقع  هب  ار  روشک  نیا ، تسا ؛ رتشیب  نامدـیلوت  زا  تبـسن ، هب  اـم  فرـصم  تسین .

یداـصتقا ی  همطل مھ  فارـسا ، تسا . نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  هدـش ؛ دـیکات  یداـصتقا  روـما  رد  فارـسا  زا  زیھرپ  هب  عـجار  اـھراب  نآرق  ی  هفیرـش تاـیآ  رد  دوـش . یم یداـصتقا 

ی هلئـسم نیارباـنب  دراذـگ . یم یفنم  یاـھریثات  وا  یور  رب  مھ  یگنھرف  ظاـحل  زا  دـش ، فارـسا  یراـمیب  راـچد  یا  هعماـج یتـقو  دـنز . یم یگنھرف  ی  هـمطل مـھ  دـنز ، یم

. دنک یم دیدھت  ار  روشک  ی  هدنیآ تسا ؛ یگنھرف  مھ  تسا ، یعامتجا  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ  تسین ؛ یداصتقا  ی  هلئسم کی  طقف  فارسا ، زا  بانتجا  یئوج و  هفرص

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 6 
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نیا یدامتم  یاھلاس  هتـشذگ ، رد  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میربب ؛ شیپ  مینک و  میظنت  قیـسنت و  یلخاد  دـیلوت  جـیورت  تمـس  هب  ار  نامدوخ  روشک  گنھرف  دـیاب  اـم 

مات لالدتـسا  کی  نیا  تسا ، یجراخ  سنج  نیا  دش  یم هتفگ  یتقو  دنورب . یجراخ  هناگیب و  یاھ  هتخاس تاعونـصم و  لابند  هب  هک  تسا  هدش  قیرزت  ام  تلم  هب  گنھرف 

ی هیور یب اـجیب و  ندرکن  غیلبت  تسا ، رثوم  نیا  رد  لـخاد  دـیلوت  تیفیک  هتبلا  دوش . ضوـع  دـیاب  گـنھرف  نیا  سنج . نیا  ندوـب  رت  بوـغرم ندوـب و  رتـھب  یارب  دوـب  یماـمت  و 

نیا رد  راک - سدـنھم  ای  برجم  رگراک  ای  هداس  رگراک  هچ  راک - ی  هدـننک رد  یراـک  نادـجو  تسا ، رثوم  نیا  رد  یلخاد  نیرفآراـک  قیوشت  تسا ، رثوم  نیا  رد  یجراـخ  تادـیلوت 

تـسد هب  تسد  دیاب  همھ  دراد . شقن  یجراخ  یالاک  ی  هدننکدراو رجات  دراد ، شقن  نیرفآراک  دراد ، شقن  رگراک  دوخ  دنراد ، شقن  نیلوئـسم  دراد ، شقن  تلود  تسا ، رثوم 

هب ام  مینادب . شزرا  ار  یلخاد  دیلوت  ندرک  فرـصم  هک  دوش  مکاح  ام  یاھنھذ  رب  ام و  ی  هعماج رب  یگنھرف  دـنک و  ادـیپ  شزرا  دـنک ؛ ادـیپ  ناحجر  لخاد  دـیلوت  ات  دـنھدب  مھ 

، روشک ناراذـگ  تسایـس روشک ، نیلوئـسم  ی  همھ مینک . یم راکیب  ار  روشک  لخاد  رگراک  کـی  مینک ، یم فرـصم  ار  وا  دـیلوت  هک  هناـگیب  رگراـک  کـی  نتـشاداو  راـک  هب  تمیق 

. دنھدب تیمھا  دیاب  هتکن  نیا  هب  هطوبرم  یاھشخب  تلود ، نارگراک ، دوخ  نانیرفآراک ، دوخ  روشک ، تاغیلبت  نالوئسم 

تاعونـصم هب  تبـسن  دـیاب  ام  ارچ  تسا . یجراخ  ینوریب و  یاھ  هباشم زا  رترب  رایـسب  یھاـگ  رترب و  روشک  لـخاد  تاعونـصم  تـالوصحم و  زا  یرایـسب  هناتخبـشوخ  زورما 

دیلوت و هب  رداق  یناریا  هک  دندرک  یم نیقلت  ناشدوخ  نیگآرھز  تانایب  اب  ناشدوخ ، تسد  هب  تردق  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  هک  یزور  نآ  تشذگ  میـشاب ؟ انتعا  یب نامدوخ 

ار اھراک  نیرت  هدـیچیپ ام  ناناوج  زورما  درک . ضوع  ار  عضو  دـمآ  بالقنا  دـندز . همطل  روشک  رد  راک  قوش  راکتبا و  حور  هب  اھ  نآ دـنتخادنا . بقع  ار  ناریا  اھ  نآ تسین . تخاس 

ماجنا دراد  یناریا  ناوج  راکتبا  نھذ و  اب  ینف  ی  هدـیچیپ یاھراک  همھ  نیا  گرزب ، یاھراک  یارب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روشک  رد  تخاسریز  همھ  نیا  دـنھد . یم ماجنا  دـنراد 

طوبرم مھ  نیا  زا  مھم  شخب  کی  هتبلا  دوش . گنھرف  کی  دیاب  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  تاعونصم و  تمس  هب  همھ  دنروایب  ور  دیاب  زورما  دنراک . نیا  لابند  نیلوئسم  دریگ . یم

امرفراک و  دشاب . هتشاد  یلغش  تینما  دشاب ؛ نئمطم  دشاب ؛ لابلا  غراف رگراک  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  نآ  هب  همھ  یتسیاب  مھ  نیا  هک  نارگراک ، یلغـش  تینما  هب  دوش  یم

. راک ی  هلئسم هب  طوبرم  نیا  دنربب . شیپ  ار  اھراک  راوردارب ، دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  رگراک  هاگراک و  ریدم  رگراک ، راذگ و  هیامرس رگراک ، و 

نارامج  / ١٣٨٨/١١/٣٠ نکشوان  تخاس  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هک دروخ  مشوگ  هب  زورما  یاھشرازگ  لالخ  رد  دیاش  الاح  دینک . لیمکت  دیاب  مزال  یاھهعطق  دیلوت  اب  ار  تیمھااب  رایسب  تخاس  نیا  منک : ضرع  شرافس  کی  مھاوخیم  نم 

غارس هب  زاین ، ماگنھ  کیدزن  ای  زاین  ماگنھ  میراذگن  تسا . مھم  یلیخ  یزاسهعطق ، یهلئسم  منکیم . دیکات  نم  تسین ، روجنیا  رگا  لاح  رھ  هب  هدش . عورـش  یزاسهعطق 

. دراد یتاکرب  دئاوف و  نیا  دوخ  دینک ؛ لابند  لقتسم  راک  کی  ناونع  هب  ار  یزاسهعطق  راک  لوا ، نیمھ  زا  هن ، میورب ؛ تسا ، زاین  دروم  هک  یئاھهعطق 

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

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

دیلوت شروشک  رد  هک  هچنآ  دنک  ساسحا  هدننک  فرـصم هک  دشاب  یروج  دیاب  میربب . الاب  ار  اھ  نیا تیفیک  میھدب ، تیمھا  اھ  نیا تیفیک  هب  دـیاب  یزرواشک ؛ ی  هنیمز رد  مھ 

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

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

تمھ اب  ار  ینالوط  یگدـنامبقع  نیا  دیاهتـسناوت  هک  تسا  نیا  اھامـش  گرزب  رنھ  میدرک . لمحت  میدومزآ و  ار  یاینالوط  یگداتفابقع  کی  وردوخ  تعنـص  صوصخ  رد  ام 

زا ام  دـینزب . مھ  هب  هدیـشک ، لوط  لاس  یـس  دودـح  روشک  هب  وردوخ  تعنـص  دورو  زا  دـعب  زا  ابیرقت  هک  ار  یگدولآباوخ  باوخ و  ترچ و  لاح  نیا  ینعی  دـینک ؛ عطق  ناـتدوخ 

. میدنام یقاب  فرـص  دیلقت  ضحم و  دیلقت  یهلحرم  رد  میدز . اجرد  روطنیمھ  ابیرقت -  لاس  یـس  دودح  رد  هدش -  روشک  دراو  یزاسوردوخ  تعنـص  هک  یهھد ۴٠  یاھلاس 

نلاس نلاـس ، نیا  مرتحم ، لوئـسم  لوق  هب  تسا ؛ سدـقم  عاـفد  یهھد  تسا ، بـالقنا  یهھد  یهھد ۶٠ ، اریز  درک ؛ هذـخاوم  یهھد ۶٠  رد  ار  روشک  نیلوئـسم  ناوـتیمن 

زا لبق  ار ، یهھد ۶٠  زا  لبق  اما  درک ؛ هذخاوم  دوشیمن  ار  یهھد ۶٠  هدوب . گنج  نادیم  یهبقع  یوحن  کی  هب  عقاو  رد  ناریا  تلم  یاھهناخ  یهمھ  تسا ؛ ناگدنمزر  حیلست 

لاس جـنپ  راھچ  دـنوشب ، زاسوردوخ  دنتـساوخ  هک  یئاھروشک  رد  یزاـسوردوخ  یارب  یدـیلقت  تکرح  نارود  درک . هذـخاوم  دـیاب  درک ، هبـساحم  دـیاب  ارچ ؛ ار ، بـالقنا  نارود 

رود ندش و  عیاض  یارب  دـندنازوسیمن ؛ لد  روشک  تزع  یارب  دـندرکیمن ؛ رکف  روشک  عفانم  هب  هک  تسا  یناسک  نآ  هانگ  نیا  دـشکب ؟ لوط  ردـق  نیا  اجنیا  رد  دـیاب  ارچ  تسا .

نیا زورما  هدوب . بوخ  مھ  تفرشیپ  بخ ، دیدرک ؛ عورش  امـش  یهھد ٧٠  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  اما  دندوبن . لئاق  یتیمھا  روشک  یدام  یاھهیامرـس  ندش  هتخیر 

یلیخ نیا  تسا ؛ روشک  یارب  تزع  دامن  کی  هتخاس ، یناریا  شالت  یناریا و  رکف  یناریا و  تشگنارـس  یناریا و  رنھ  ار  شئازجا  نیرخآ  اـت  یحارط  هدـیا و  زا  هک  یلم  روتوم 

عاونا لئاسو  یهقباسم  نادـیم  ایند  زورما  تساـھنیا . زا  رتارف  هلئـسم  مینکب ؛ دـیلوت  وردوخ  روتوم  کـی  میاهتـسناوت  اـم  هک  تسین  نیا  طـقف  هلئـسم  تسا . یئاـنعمرپ  زیچ 

رپ یاـیند  نیا  یوـت  تسا . مـالقا  نیرتهتـسجرب  زا  یکی  همھ ، یهدافتـسا  دروـم  مـشچ و  وـلج  یگدـنز و  فراـعتم  یهلیـسو  کـی  ناوـنع  هـب  وردوـخ  روـتوم  تساـھروتوم و 

لوط رد  ام  هک  دروآیم  دای  هب  یتقو  دوشیم  نوخ  ناسنا  لد  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دیھدب ؛ ناشن  اجنیا  ار  یناریا  دنمرنھ  تشگنارس  رنھ  دیتسناوت  امش  شکمـشک ،

هناگیب هرـسکی  هک  هدرکیم  راک  یئاھروتوم  هدشیم -  دـیلوت  لخاد  رد  رھاظهب  هک  یئاھنآ  هچ  هدـمآیم ، جراخ  زا  هک  یئاھنآ  هچ  نامروشک -  یاھوردوخ  رد  یدامتم  یاھلاس 

روشک میناسرب و  دوس  وا  هب  مینک ، هدافتـسا  وا  رنھ  زا  مینک ، لوغـشم  راک  هب  ار  نامدوخ  رگراک  هکنیا  یاج  هب  ام  هتخاس . ار  نیا  یرگید  رگراک  دـندوب ؛ هتخاس  نارگید  هدوب ؛

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دیدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ناکما  نیا  دیدرک ، مھارف  امش  ار  هنیمز  نیا  هللادمحب  زورما  میدرک . کمک  نارگید  هب  عقاو  رد  میربب ، شیپ  ار 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دنیبیم همدص  مھ  دیلوت  دشابن ، ملع  رگا  تسا . دیلوت  رصنع  رصنع ، کی  تسا ؛ ملع  رصنع  رصنع ، کی  تسا : رصنع  ود  رب  فقوتم  لوا ، یهجرد  رد  روشک  یدام  تفرشیپ 

نارود رد  ام  راک  بیع  دنزیم . اجرد  روشک  زاب  دنکن ، ادیپ  شیازفا  لماکت و  لوحت و  دیلوت  شناد ، داینب  رب  ملع و  نیا  ساسا  رب  اما  دـشاب ، ملع  رگا  دوریم . شیپ  ملع  اب  روشک 

، دش تعنص  نادیم  دراو  یتقو  ایند  اذل  میتشاد . هدنبایدشر  هدنورـشیپ و  ملع و  یهیاپ  رب  یکتم  دیلوت  هن  دوبن ، ملع  نوچ  و  میتشاد ، ملع  هن  هک  دوب  نیا  تیغاوط  تموکح 

میھاوخیم رگا  میدـنام . بقع  نوگانوگ ، طئارـش  تیغاوط و  نیا  تموکح  رثا  رب  ام  یلو  تفر ؛ شیپ  دوب ، هدـش  تعنـص  نادـیم  دراو  اپورا  زا  رترید  هک  ایـسآ  یهراـق  تفر ؛ شیپ 

زکارم رد  ملع ، زکارم  رد  دیاب  میھدب ؛ تیمھا  دـیلوت  ملع و  هب  دـیاب  تسا -  هتفر  مھ  شیپ  یدایز  نازیم  هب  تسا و  هدرک  مھ  تکرح  نامتلم  و  میھاوخیم ، هک  مینک -  ناربج 

هب روشک  رد  ملع  دیلوت  یملع و  تفرـشیپ  یاھخرچ  دمحلا  منکیم و  هیکت  ملع  یهلئـسم  یور  نم  هک  تسا  لاس  دـنچ  دوش . یریگیپ  نردـم  ون و  یاھلکـش  اب  قیقحت ،

. میھار لوا  زونھ  دریگب ، تعرس  مھ  زاب  دیاب  هتبلا  تسا ؛ هدمآرد  تکرح 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دعب و  تسھ -  میرحت  هک  تینما -  یاروش  یهمانعطق  لباقم  رد  هک  ار  هچنآ  دـندمآ  دـنھدب ؛ شرازگ  دـنیایب  یداـصتقا  یارزو  هک  مرتحم  روھمج  سیئر  زا  مدرک  تساوخرد  نم 

رب نیلوئسم  میمصت  هللااشنا  تسا و  یبوخ  رایسب  یاھراک  تسا ؛ یتسرد  رایسب  یاھیریگمیمـصت  هک  دنتفگ ، دندرک ، یریگمیمـصت  اپورا  اکیرمآ و  یهبناجکی  یاھمیرحت 

. دوش لیدبت  تصرف  کی  هب  هک  دشاب  روج  نیمھ  دیاب  مھ  اعقاو  تصرف . هب  دننک  لیدبت  ار  میرحت  نیا  هک  تسا  نیا 

دروـم نیا  رد  هتبلا  هک  یلخاد ، تادـیلوت  تیفیک  ندرب  ـالاب  هب  مینک  تداـع  یلخاد ؛ تادـیلوت  فرـصم  هب  مینک  تداـع  مـینک ؛ تیوـقت  میھدـب ، شیازفا  ار  یلم  دـیلوت  دـیاب  اـم 

نم منکیم . دـیکات  مھ  نـالا  مدرک ؛ شرافـس  اـھیتلود  هب  تادراو  تیریدـم  یهلئـسم  هب  تبـسن  نم  دـنراد . ینیگنـس  فئاـظو  ناراذـگنوناق  نینچمھ  یتـلود و  نیلوئـسم 

یئاھاج کی  دوشب ؛ دـیابن  اقلطم  تادراو  یئاج  کی  دوشب . تیریدـم  دـیاب  تادراو  اما  دریگب ؛ ماجنا  تادراو  هک  تسا  مزال  یئاھاج  کی  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  تادراو  میوگیمن 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 7 
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ار تادراو  یولج  دھدیمن  هزاجا  ام  هب  هدرک ، بیوصت  سلجم  هک  ینیناوق  هک  دنتفگ  نم  هب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  هتبلا  دریگب . ماجنا  تادراو  تیریدم ، اب  دریگب . ماجنا  دیاب 

دـشاب یروج  دننک ؛ حالـصا  ار  نوناق  نیا  تادراو ، زا  یریگولج  زا  دـنکیم  عونمم  ار  تلود  هک  دراد  دوجو  ینوناق  اعقاو  رگا  دـننک . لح  ار  هیـضق  نیا  منکیم  شھاوخ  نم  میریگب ؛

. دورب الاب  یلم  دیلوت  دیاب  دوشب . تیریدم  هک 

. هناعاجـش هنادنمدرخ و  میمـصت ، تسا . تیمھا  زئاح  رایـسب  اھیریگمیمـصت  رد  یئارگلقع  تسا . مھم  یلیخ  درخ  دوشب . هتفرگ  اھهنیمز  نیا  رد  دـیاب  هنادـنمدرخ  ریبدـت 

: هک تسا  مرکا  ربمغیپ  زا  یتیاور  رد  دندوب . اھناسنا  نیرتدـنمدرخ  ایبنا  تعاجـش . اب  هارمھ  یدـنمدرخ  درک . انعم  دـیابن  ینیـشنبقع  زیرگ و  سرت و  یانعم  هب  ار  یدـنمدرخ 

داھج نیرتشیب  ربمغیپ ، نیمھ  اما  دشاب . هدـش  لماک  وا  لقع  هک  یتقو  نآ  رگم  درکن ، ثوعبم  ادـخ  ار  یربمغیپ  چـیھ  لقعلا ؛» لمکتـسی  یتح  الوسر  ایبن و ال  ثعب هللا  ام  »

داحتا ظفح  اب  اھتسدرود و  هب  هاگن  اب  لزلزت ، نودب  خسار و  مزع  اب  دشاب ؛ هارمھ  دیاب  یرادملقع  اب  تعاجـش  ینعی  دنکیم ؛ ار  یریذپرطخ  نیرتشیب  ار ، هزرابم  نیرتشیب  ار ،

. یلدمھ و 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھم یلیخ  نیا  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  تیفیک  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  تیبوغرم  ی  هلئـسم دـننک ، هجوت  وا  هب  دـیاب  نانیرفآراک  دراد و  دوجو  راک  باـب  رد  هک  یا  یـساسا ی  هتکن

مزع و هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  مھ  یشخب  اما  تلود ؛ یاھ  ینابیتشپ و  کلذریغ ، تاررقم و  منادیمن  یلام و  یایاضق  نامھ  هب  دنکیم  ادیپ  طابترا  نیا ، زا  یشخب  هتبلا  تسا .

، دـھدب ماجنا  نقتم  ار  نآ  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  نآ  رب  ادـخ  تمحر  هنقتاـف ؛» ـالمع  لـمع  ارما  محر هللا  : » دومرف راـک . ی  هدـننک نیرفآراـک و  نیلوئـسم ، ی  هدارا

تسا لاس  هاجنپ  دص و  دننکیم ، راک  دنراد  اھنیا  تسا  لاس  دص  دنتـسھ  یئاھ  یناپمک ایند  رد  دینیبب  زورما  امـش  زورما . زا  ریغ  تسا ، یرگن  هدنیآ نیا  دھدب . ماجنا  تسرد 

یرتشم دندرک ، راک  بوخ  دندرک ، راک  تسرد  هکنیا  رطاخ  هب  دنک ؛ جئار  رازاب  وت  ار  سنج  هک  تسا  یفاک  اھنیا  مسا  دوریم . شورف  ایند  رد  ناشتالوصحم  دـننکیم و  راک  دـنراد 

هک هدـنب  منکیم ؛ شرافـس  مراد  تسا  لاس  دـنچ  بخ  هک  نم  دـننک . فرـصم  ار  یلخاد  تادـیلوت  هک  مدرم  هب  مینک  شرافـس  ام  هک  دـیئوگیم  امـش  اھنیا . هب  تسا  نئمطم 

، میتفگ ام  الثم  هک  یرطاخ  هب  ام ، فرح  هب  دننکب  یئانتعا  کی  دـننکب ، یدامتعا  کی  الاح  مدرم  یرادـقم  کی  هلب  بخ ، دوشیمن . تسرد  راعـش  اب  نیا  اھتنم  ما ، هتفگ اھراب 

نم هلب ، درب . الاب  دیاب  ار  اھتیفیک  درب ؛ الاب  دـیاب  ار  تیفیک  بخ  تسا . تیفیک  هب  طوبرم  مھ  رگید  شخب  کی  تسا . هیـضق  زا  یـشخب  کی  نیا  دـننک ؛ هچ  یرادـقم  کی  دـنورب 

، سلجم هب  مھ  متفگ ؛ مدرک ، مالعا  ناضمر  هام  لئاوا  اج  نیمھ  رد  نیلوئـسم ، ی  هسلج رد  مراد . هدیقع  نآ  هب  هدنب  دـنتفگ ، ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  هک  ار  تادراو  ی  هلئـسم

ماـجنا دراد  هنیمز  نیا  رد  یبوـخ  یاـھراک  هک  دـنداد  عـالطا  ناـشیا  مدرک ، لاوـس  هار  وـت  یناـگرزاب  مرتـحم  ریزو  زا  مھ  ـالاح  دـنزادرپب ؛ تادراو  ی  هلئـسم هب  هک  تلود  هب  مھ 

ام ار  یجراـخ  لوصحم  کـی  یتـقو  دـننادب . ار  نیا  دـیاب  مھ  مدرم  تسا ؛ یگرزب  رطخ  تسا ، یگرزب  ررـض  قطنم  یب هیور و  یب تادراو  ی  هلئـسم تسا . تسار  هلب  دریگیم ؛

تیفیک تیبوغرم و  ی  هلئـسم اھتنم  تسھ ، نیا  مینکیم ؛ راداو  راک  هب  میراد  ار  رگید  رگراک  کی  مینکیم ، راک  یب  ار  نامدوخ  رگراک  کـی  میراد  عقاو  رد  مینکیم ، فرـصم  میراد 

. دوشیم ادیپ  لیامت  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  یلخاد ، دیلوت  یلخاد ، سنج  هچنانچ  رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  ماکحتـسا ؛ و  تسا ؛ مھم  یلیخ 

هدوب یزور  کی  تسا . جراخ  هب  ناشمـشچ  زونھ  یگتـسباو - ی  هرود توغاط ، ی  هرود یھاشداپ - سوحنم  ی  هرود طلغ  گنھرف  رثا  رب  هک  دنتـسھ  یـضعب  هنافـساتم  هتبلا 

توغاط ی  هرود نامھ  رد  دندرک . دراو  ار  زیچ  همھ  مھ  المع  دنک ! تسرد  دناوتیمن  گنھ  هلول کی  یناریا  هک  دنتفگ  حیرص  دندمآ  ام  یتلود  نیلوئـسم  روشک  نیا  وت  هک  تسا 

مدرکیم داقتنا  متـشاد  نم  دید ، میدرکیمن - مھ  تاقالم  میتشادن ، یطابترا  تقو  چیھ  اھنیا  اب  هک  ام  یـسلجم - کی  یوت  ار  هدنب  افداصت  هک  یتلود  ناگیاپدنلب  زا  یدرف  کی 

الاـک دـننکیم ، راـک  اـم  یارب  دـنراد  رکون  لـثم  رگید  یاـھروشک  میتسـشن ، اـقآ  لـثم  اـم  دـینکیم ؟ داـقتنا  ار  یچ  یچ  تفگ : اـم و  هب  درک  ور  نیا  دوب . هک  یئاـھزیچ  ناـمھ  زا 

یداصتقا یاھداسف  دوب ؛ رگید  یاھزیچ  شنطاب  تسا ، قطنم  نیا  شرھاظ  الاح  دوب ! توغاط  ی  هرود نادرمتلود  قطنم  نیا  دینیبب ؛ امش  تسا ؟ دب  نیا  لخاد ؛ دنتسرفیم 

، ماظن نارازگراک  نیلوئسم و  ی  هسلج رد  دندوب ، اجنیا  هک  یناتـسود  هب  زور  نآ  ام  تسا . مھم  تادراو  تیریدم  تادراو و  ی  هلئـسم هلب ، ناوارف . یقالخا  یاھداسف  ناوارف و 

نیا دریگب ؛ ماجنا  دیاب  یحیحـص  تیریدم  کی  دیاین . دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـیایب ، دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـینک . فقوتم  میئوگیمن  دـینک ؛ تیریدـم  ار  تادراو  میتفگ  میدرک ، هیـصوت 

. تسھ املسم 

نیا یتعنـص ، ینف و  یاھناتـسرنھ  نیا  تساـھتراھم . ی  هعـسوت تسا ، یتلود  نیلوئـسم  ی  هدـھع رب  هک  مدرک  تشادداـی  اـجنیا  نم  ـالاح  هک  مھ  یرگید  یاـھراک  زا  یکی 

جایتحا مھ  دمآراک  ی  هجنپ هب  اما  میراد ، جایتحا  ملع  هب  ام  دنک . ادیپ  هعـسوت  دـیاب  یا ، هفرح ینف - یاھ  هدکـشزومآ اھ ، یا هفرح ینف - نیا  یدربراک ، یملع - یاھ  هاگـشناد

. مینک راک  یتسیاب  یزرواشک  تعنص و  ی  هنیمز رد  هک  تسا  نیا  نم  رظن  هب  یساسا  یاھراک  زا  یکی  میراد .

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تادیلوت  ی  همھ رد  ندرک  یروآون  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  هک  یئاھزیچ  ی  هلمج زا  روشک . تادیلوت  رد  تسا  یئابیز  راکتبا و  یروآون و  ی  هلئـسم مھ  رگید  ی  هتکن کی 

. میھدب تیمھا  نآ  هب  یتسیاب  هک  تسھ  هجوت  لباق  لئاسم  زا  یکی  نیا  تسا . هدننک  فرصم رد  یسانش  یئابیز سح  عابشا  ینعی  سح ، ظاحل  یپرد و  یپ تروص 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « لماعریغ دنفادپ   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

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

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « لماعریغ دنفادپ   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یلخاد دیلوت  یحارط و  رب  دیکات  اب  لماعریغ  دنفادپ  رد  روشک  زاین  دروم  طبترم  عیانص  یروانف و  هعسوت  زا  مزال  تیامح 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

زورما تسا . داصتقا  یهصرع  رد  هدـمع  روط  هب  شداھج  نامز ، زا  یهھرب  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  ماهدرک . مالعا  یداصتقا » داھج  لاس   » ار لاسما  نم 

هک یـشخب  نیرتمھم  روشک ، کـی  داـصتقا  یارب  و  دـیلوت ؛ هب  تسا  یکتم  هک  تسا  یداـصتقا  یهقطنم  کـی  هقطنم ، نیا  میدرک . دـیدزاب  کـیدزن  زا  ار  هقطنم  نیا  میدـمآ  اـم 

؛ تسا روجنیا  اجنیا  ملع ؛ هب  تسا  یکتم  شناد ، هب  تسا  یکتم  هک  یایدیلوت  داصتقا  شخب  نآ  صوصخب  تسا ؛ دـیلوت  دروایب ، دوجو  هب  ار  رادـیاپ  یئافوکـش  کی  دـناوتیم 

فلتخم یاھشخب  مدرم  هقطنم و  نیا  مدرم  زور  کی  رگا  تسا . ناریا  تلم  یهتـسیاش  نیا ، تسا . ناینبشناد  تسا ؛ یملع  مھ  تسا ، یدیلوت  مھ  تسا ، یداصتقا  مھ 

، تسا رتهدـیچیپ  یگداتـسیا  لکـش  اھتردـق  نآ  لـباقم  رد  زورما  دنداتـسیایم ، دـیاب  روجنآ  زواـجتم ، رگتراـغ و  یاـھتلود  یبلطهداـیز  یئوررپ و  یئوگروز و  لـباقم  رد  روـشک 

. قیمع هدیچیپ و  تدھاجم  کی  هب  دراد  جایتحا  تسا ؛ رتعونتم  تسا ، رتساسح 

نارگراک  / ١٣٩٠/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنامب . یقاب  یناریا  ریغ  یناریا و  یهدـننک  فرـصم  نھذ  رد  ماوداب  هقیلـس و  اب  هارمھ  ابیز ، بولطم ، مکحم ، یالاک  کی  ناونع  هب  یناریا  یالاک  هک  مینک  یراـک  دـیاب  اـم 

تراھم داجیا  یاھهرود  مزال ، یاـھتراھم  شزومآ  تسا  نکمم  دراد . یئاـھزاینشیپ  راـک ، نیا  هتبلا  دـشاب . رما  نیا  نایدـصتم  یرگراـک و  ینیرفآراـک و  یهعومجم  تمھ  دـیاب 

هب ار  دوخ  یهقیلـس  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  قوذ  هک  یئاجنآ  یناریا  رگراک  دشاب . نیا  فدھ  دـیاب  نکیل  تسا -  یتلود  لاثما  یتلود و  یاھهاگتـسد  راک  اھنیا  هک  دـشاب -  مزال 

. دیآیم رد  بآ  زا  یئاشامت  بلاج و  راک  دربیم ، راک  هب  ار  دوخ  رھام  یهجنپرس  دربیم و  راک 

هب یناریا  رنھ  قوذ و  هک  یئاجنآ  تسا . دوھـشم  سوسحم و  انعم  نیا  دراد ؛ دوجو  مھ  زورما  دنتـشاد ، هتـشذگ  رد  اھیناریا  هک  راک  رنھ و  زا  یاهتخیمآ  یرنھ  یاـھراک  نیا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 8 
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روـشک تادـیلوت  رد  هناتخبـشوخ  نـالا  راگدـنام . بلاـج و  دوـشیم  راـک  شایراـکمکحم -  شرنھ ، شقوذ ، شراـکتبا ، دـنکیم ، راـک  دراد  هک  یرگراـک  نـیمھ  دـیآیم -  نادـیم 

تیمومع دـیاب  اـم  ار  نیا  رتبلاـج ؛ مھ  رتـمکحم ، مھ  رتاـبیز ، مھ  تسا ؛ رتـھب  بتارمب  یـضعب  تسا ، رتـھب  یـضعب  شایجراـخ  تاـھباشم  زا  هک  تسھ  یداـیز  تـالوصحم 

دیلوت هک  یئاھزیچ  یهمھ  رد  ینیئزت . لئاسم  هچ  یگدـنز ، لئاسم  هچ  کاشوپ ، هب  طوبرم  لئاسم  هچ  یکاروخ ، یفرـصم  داوم  هچ  نامیدـیلوت ؛ داوم  یهمھ  رد  میھدـب ،

ماجنا ار  راک  نیا  دـنناوتیم  ینیـشام  نارگراک  یتسد ، نارگراک  ناراذگهیامرـس ، ناسدـنھم ، ناحارط ، یرگراک ، یهعومجم  میناوتیم . و  میریگب ؛ رظن  رد  ار  نیا  دـیاب  دوشیم ،

. تسا نالک  راک  کی  نیا ، رخاف . ابیز و  ماوداب ، لوصحم  داجیا  میھدب ؛ رارق  نیا  رب  ار  نامتمھ  دیاب  ام  دنھد .

نارود توغاـط و  نارود  ثاریم  نآ ، یهشیر  هک  اـم  یعاـمتجا  دوـجوم  تاـفآ  زا  یکی  تسا . یلخاد  یـالاک  فرـصم  تسا ، روـشک  مدرم  یهـمھ  هـب  باـطخ  هـک  رگید  یهـتکن 

یفرـصم لباق  ریغ  دیلوت  یلخاد ، دیلوت  تقو  کی  میتشادن ؛ یلخاد  دـیلوت  تقو  کی  دنـشاب . هناگیب  تادـیلوت  هب  یهتـسبلد  دارفا ، هک  تسا  نیمھ  تسا ، هتـشذگ  یناملظ 

یور یجراخ  ناشن  نالف  دـنیوگب  هک  دـیآیم  ناشـشوخ  یاهدـع  کـی  لاـح  نیع  رد  تسا . بولطم  بوغرم و  تادـیلوت  یلخاد ، تادـیلوت  زورما  تسین ؛ یروجنیا  زورما  دوب ؛

تکلمم نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هب  ندرکن  هجوت  راک ، نیا  درک . جالع  دـیاب  ار  یرامیب  نیا  تسا ؛ یرامیب  کی  نیا  تسھ ؛ ناشیکاروخ  یهلیـسو  یور  ای  تسھ  ناشـسابل 

رگراـک کـی  بیج  یوت  میزیریم  میروآیم ، تسد  هب  روـشک  نیا  رد  هک  ار  یلوـپ  تقو  نآ  میوـشیم . رادروـخرب  میراد  روـشک  نیا  رب  یھلا  یاـھتمعن  زا  مینکیم و  یگدـنز  میراد 

، مینکیم یئانتعایب  دـنکیم ، دـیلوت  سنج  دـشکیم و  تمحز  دراد  هک  لخاد  رگراک  هب  لـخاد ، زاـین  هب  اـم  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  یلخاد . رگراـک  کـی  ناـیز  هب  یجراـخ ،

. تسا یدب  تداع  یلیخ  نیا  یجراخ . رگراک  غارس  میوریم 

لاغتشا  / ٢٨/١٣٩٠/٠۴ یلک  یاھتسایس  غالبا 

لاغتشا یلک  یاھتسایس 

. روشک یغیلبت  یشزومآ و  ماظن  زا  یریگهرھب  اب  یلم  یمالسا و  شزرا  ناونع  هب  یلخاد  تادیلوت  زا  هدافتسا  ینیرفآراک و  دیلوت ، راک ، گنھرف  تیوقت  جیورت و  . ١

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

؛ تسین فلاخم  تادراو  اب  سک  چـیھ  هتبلا  مدرک . تبحـص  تادراو  یهنیمز  رد  نیلوئـسم  اب  اـھراب  مھ  نم  دـش ، هراـشا  مھ  اـجنیا  ـالاح  هک  تسا ؛ تادراو  رگید ، یهلئـسم 

یلماک هیجوت  یلیخ  دـنامب ، یلاخ  الاک  نالف  زا  دـیع -  بش  لصف  الثم  یلـصف -  کی  رد  رازاب  میراذـگن  ام  هکنیا  فرـص  تسا . مزـال  تادراو  لرتنک  تسا ، مزـال  تادراو  میظنت 

کمک یلخاد  دـیلوت  یریذـپتباقر  هب  تادراو  هـک  دوـشیم  هـتفگ  هـتبلا  دوـشب . یلخاد  دـیلوت  یهظحـالم  تادراو  یهلئـسم  رد  یتسیاـب  اـمتح  تـسین . تادراو  شیازفا  یارب 

قطنم یلیخ  نیا  نم  رظن  هب  دـنکیم . راداو  راـک  نیا  هب  ار  وا  تادراو ، دـھدیمن ؛ تیمھا  هدـشمامت  تمیق  هب  اـی  تیفیک  هب  یلخاد  یهدـننکدیلوت  دـشابن ، تادراو  رگا  دـنکیم ؛

. میتشاد مھ  یئاھثحب  نیلوئسم  زا  یضعب  اب  صوصخ ، نیا  رد  تسین . یایوق 

ناـسنا زورما  هک  هچنآ  زا  دـھاوخیم  یرتیوق  هیجوت  یلیخ  یزرواـشک  تـالوصحم  تادراو  نم  داـقتعا  هب  یزرواـشک . شخب  هب  منک  هراـشا  صوصخلاـب  تادراو ، یهلئـسم  رد 

وزج تیفیک ، ظاحل  زا  هنیمز ، نیا  رد  ام  روشک  دنداد . شرازگ  یغاب  تادیلوت  یهرابرد  اجنیا  نایاقآ ، زا  یکی  میراد . یزاتمم  تادیلوت  یزرواشک  شخب  رد  ام  دنکیم . هدھاشم 

هکنیا هن  تسا ؛ ربخ  هچ  ناریا  رد  دـننیبب  ایند  ات  مینک  رداص  ار  یعارز  تالوصحم  یغاب و  تالوصحم  نیا  میھدـب . شیازفا  ار  نامتادـیلوت  میناوتب  دـیاب  اـم  تساـیند . نازاـتمم 

. مراد ار  دیکات  نیا  نم  تادراو ، یهلئسم  نیا  رد  ضرغ ، مینک . دراو  دنرتنیئاپ ، یلیخ  مھ  تیفیک  ظاحل  زا  هک  ار  اھنآ  هباشم  اجنآ  اجنیا و  زا  نیتال و  یاکیرمآ  زا  الثم 

یملع  / ١٣٩٠/٠٧/١٣ ناگدیزگرب  ناگبخن و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هناتخبشوخ  منک . ضرع  ار  یاهتکن  میوگب -  هک  مدوب  هدرک  تشاددای  مھ  نم  دندرک ، هراشا  اجنیا  ناتسود  زا  یکی  هک  روشک -  یدیلوت  تالوصحم  هب  عجار  نم  اج  نیمھ 

یتلود یاھهاگتـسد  دنتـسھ . ام  یتلود  یاھهاگتـسد  شاهدننک  فرـصم  روشک ، تادیلوت  زا  یاهدمع  تمـسق  میراد . یفیک  تالوصحم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک و  رد 

یتالوصحم رد  اعقاو  ینعی  دننکن . فرـصم  رگید  زیچ  چیھ  دراد -  دوجو  یلخاد  دـیلوت  هک  یدراوم  نآ  رد  یلخاد -  تادـیلوت  زج  هک  نیا  رب  دنـشاب  هتـشاد  مزع  مزج و  یتسیاب 

روتـسد یتلود  یاھهاگتـسد  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  دـینک ، حرطم  تلود  رد  دـیھاوخب ، ار  نیا  دـننکن . دراو  یزیچ  جراخ  زا  هک  دـنوشب  عونمم  اقلطم  دراد ، یلخاد  هباشم  هک 

ریغ لوصحم  چیھ  دـیاب  دریگیم ، ماجنا  دراد  هک  یراک  نیا  هک  دـش  هتفگ  یھاگتـسد  کی  هب  عطاق  تروص  هب  یدراوم  رد  میاهدرک . هبرجت  ار  نیا  ام  تسا . نکمم  نیا  و  دـھدب ؛

مھ دـنریگب ، راک  هب  ار  یناریا  دـیلوت  ار ، یناریا  لوصحم  هکنیا  یارب  دـننک  مزج  ار  مزع  ام  ناریدـم  رگا  دـش . ماـجنا  مھ  یھجو  نیرتھب  هب  و  دـش ، و  دورن ؛ راـک  هب  نآ  رد  یناریا 

. دنھدب ماجنا  یتسیاب  امتح  ار  راک  نیا  دورب . الاب  تیفیک  یلخاد  تادیلوت  رد  هک  دوشیم  بجوم  راک  نیا  دوخ  مھ  تسھ ، تیفیکاب  تادیلوت 

یگتسکشرو هب  تیامح ، مدع  رطاخ  هب  اھهدننکدیلوت  نآ  یئاھاج  کی  تسا ؛ فیعض  مھ  یلخاد  تادیلوت  زا  ناشتیامح  اھنیا  اھکناب و  اھهاگتـسد و  هک  مدینـش  نم  هتبلا 

ار نیمھ  مھ  نم  اقافتا  هک  دش ، هتفگ  مھ  یاهتکن  کی  هلب ، دوشب . هداد  روتـسد  ینعی  دوشب ؛ هلباقم  تلود  دوخ  رد  امتح  یتسیاب  مھ  هلئـسم  نیا  اب  دـنوشیم . هدیـشک 

کی اب  ار  هلماعم  نیا  یتقو  هک  یلاح  رد  تسھ ؛ یباسحدـب  دـننکیم ، یلخاد  یهدـننکدیلوت  اب  یتلود  هاگتـسد  هک  یتالماعم  رد  تاـقوا  یھاـگ  هک  مدرک ؛ تشادداـی  اـجنیا 

. دوش هتفرگ  اھنیا  یولج  دیاب  دنزادرپیمن . مھ  ار  وا  بلط  لاس -  ود  لاس ، کی  دنھدیم -  شک  روط  نیمھ  ار  نیا  اما  دنھدیم ؛ دقن  ار  لوپ  دننکیم ، یجراخ  رگتعنص 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یاھراک اھاج  یضعب  رد  دراد . یرتشیب  تیمھا  لاغتشا  رگید ، یاھناتسا  زا  یضعب  ناتسا و  نیا  رد  هتبلا  میدرک . ضرع  هک  تسا ، یمھم  یهلئسم  مھ  لاغتشا  یهلئـسم 

ماجنا دـیاب  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  تعنـص ، یهلئـسم  یزرواـشک ، یهلئـسم  یلخاد ، دـیلوت  تیوقت  یهلئـسم  دوش . یریگلاـبند  دـیاب  هللااـشنا  هک  تسا ، هدـش  یرتھب 

. دریگب

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

یهلئـسم میناوتب  ام  نالوئـسم ، شالت  اب  تلم و  خـسار  مزع  هدارا و  اـب  یھلا و  قیفوت  هب  رگا  یلخاد . دـیلوت  یهلئـسم  هب  ددرگیمرب  یداـصتقا  لـئاسم  زا  مھم  شخب  کـی 

زا یمھم  شخب  سپ  دنام . دھاوخ  ماکان  نمشد  یاھشالت  زا  یاهدمع  شخب  دیدرت  نودب  میربب ، شیپ  میشخبب و  قنور  تسا ، نآ  یهتـسیاش  هک  نانچنآ  ار ، یلخاد  دیلوت 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 9 
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یزیرهمانرب اب  نالوئـسم ، کمک  یھارمھ و  اـب  دوخ ، یدنمـشوھ  یھاـگآ و  اـب  دوخ ، مزع  اـب  دوخ ، تمھ  اـب  ناریا  تلم  رگا  تسا . یلم  دـیلوت  یهلئـسم  یداـصتقا ، داـھج 

ادـیپ یدـج  لماک و  یهبلغ  تسا ، هدرک  مھارف  ار  نآ  نمـشد  هک  یئاھـشلاچ  رب  دـیدرت  نودـب  دورب ، شیپ  نادـیم  نیا  رد  دـنک و  لـح  ار  یلخاد  دـیلوت  لکـشم  دـناوتب  تسرد 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلم ، دیلوت  یهلئسم  نیاربانب  درک . دھاوخ 

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

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

. دش دھاوخ  مامت  مھ 

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

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

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

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

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

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

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

. دیایب

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

رد گرزب  یدج و  ماگ  کی  نتـشادرب  روشک و  ولج  هب  ور  تکرح  رتباتـشرپ  یهمادا  یارب  دیدج  یاهزیگنا  دیما و  طاشن ، رکف ، تمھ ، زاسهنیمز  دـیاب  دـیدج ، لاس  زاغآ  دـیع و 

. دشاب یلخاد  یلم و  دیلوت  عوضوم 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

هک دـھدیم  ناشن  یداصتقا ، لئاسم  رب  یمالـسا  ماظن  ناھاوخدـب  زکرمت  نینچمھ  دوجوم و  طیارـش  تاناکما و  الاو و  فادـھا  تمـس  هب  روشک  بوخ  تکرح  زا  یدـنبعمج 

. تسا ینونک  طیارش  رد  یرورض  زاین  کی  یلم  دیلوت  زا  تیامح 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

. دنرادرب یلمع  یاھماگ  یلم ، دیلوت  زا  تیامح  یارب  هنامیمص  یراکمھ  اب  دیاب  تلود  سلجم و 

بالقنا  / ١٣٩١/٠١/١۵ ربھر  اب  هوق  هس  نالوئسم  زا  یعمج  رادید 

هک تسا  عوضوم  نیا  یعامتجا  یتخانـشناور  داعبا  نتفرگ  رظن  رد  یزیرهمانرب و  قیمع ، هاگن  هعلاطم ، رکفت ، دـنمزاین  لخاد ، تخاس  یاـھالاک  فرـصم  یارب  یزاـسگنھرف 

. دنشاب هتشاد  یدج  مامتھا  صوصخ  نیا  رد  دیاب  یتاغیلبت  یاھهاگتسد  رگید  امیس و  ادص و 

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

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

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

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب 

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

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

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

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

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

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

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

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 10 
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. دوشیم رھاظ  دراد  یرگید  زا  سپ  یکی  دندرک ، یزیرهمانرب 

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

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

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

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

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

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

. رگیدکی اب  اوق  یهمھ  تبقارم  هب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نآ انئمطم  هدمآ . دوجو  هب  یدایز  یاھتفرـشیپ  یلخاد  دـیلوت  یهنیمز  رد  هناتخبـشوخ  زورما  هتبلا  یلخاد . دـیلوت  میئوگیم  ام  مینک . هجوت  یتباقر  یاھتیزم  داجیا  هب  دـیاب  ام 

ام هتفرگ و  ماجنا  تکرـش  نیا  رد  هناتخبـشوخ  هک  یاهتـسجرب  ون و  راک  نیا  هتفرگ . ماـجنا  راـک  هک  یرادـقم  نآ  زا  تسا  رتمک  تسھ ، مدرم  یمومع  یهرکاذ  رد  هک  یرادـقم 

شلئاسو یلخاد ، شتخاس  یلخاد ، شایحارط  یھاتوک ؛ تدـم  رد  یلخاد و  یورین  یهلیـسو  هب  شایزادـناهار ، داـجیا و  سیـسات ، تسا ؛ شزرااـب  یلیخ  میدـید ، زورما 

. دـننک هجوـت  هلئـسم  نیا  هب  دـیاب  زیزع  یاـھرگراک  یدـیلوت و  یاھتیریدـم  هک  تسا ؛ مھم  یلیخ  تیفیک  یهلئـسم  یلم ، دـیلوت  ندرک  هتـسجرب  صوـصخ  رد  نکیل  یلخاد .

. دریگب ماجنا  دیاب  هک  تسا  یناوارف  یاھراک  اھنیا  دھاوخیم . ار  تلود  کمک  هتبلا  نیا  هک  دننک ؛ هجوت  نآ  هب  دـیاب  تسا و  مھم  هدـشمامت  تمیق  ندوب  تباقر  لباق  یهلئـسم 

نآ هعماج -  نازاسگنھرف  مدرم ، داحآ  یصوصخ ، شخب  یتیریدم ، نوگانوگ  یاھهاگتـسد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تلود ، تسین ؛ مھ  تلود  یهدھع  رب  طقف  اھراک  نیا 

ار راک  نیا  میدش  قفوم  ام  رگا  دریگب . رارق  یلم  دـیلوت  تمدـخ  رد  دـیاب  اھنیا  یهمھ  امیـس ، ادـص و  تاغیلبت  دـنزاسیم -  گنھرف  مدرم  یارب  ناشدوخ  تانایب  اب  هک  یناسک 

. دمآ دھاوخ  دراو  نامراوخنوخ  نانمشد  رب  یتخس  یهبرض  دینادب  میھدب ، ماجنا 

؛ تخاس رد  تیریدم ، رد  تالوصحم ، رد  اھنیشام ، رد  راکتبا  یزاسون و  یلخاد ، تادیلوت  تیفیک  اقترا  یلخاد ، دیلوت  فرصم  یارب  یزاسگنھرف  روحمدیلوت ، یراذگتـسایس 

. دریگب ماجنا  هللااشنا  میراودیما  دریگب و  ماجنا  دیاب  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا 

نارھت  / ١٣٩١/٠٢/١٧ باتک  هاگشیامن  زا  بالقنا  ربھر  دیدزاب 

. دوشیم زاب  باتک  تمیق  ندش  نازرا  رتشیب و  یناوخباتک  یارب  هار  اعطق  ذغاک ، یاھهناخراک  تالکشم  ندش  فرطرب  اب  تسا و  راددادتما  دیلوت  یلم ، دیلوت  نیرتمھم 

تلود  / ٠٢/١٣٩١/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا مھ  فرط  نآ  زا  نکیل  تسا ؛ یبوخ  یاھرامآ  دـنھدیم ، نایاقآ  هک  یئاھرامآ  بخ ، یزرواـشک . تعنـص و  تسا ؛ یلم  دـیلوت  زا  تیاـمح  یتمواـقم ، داـصتقا  رگید  نکر  کـی 

ام هب  ینوگانوگ  یاھشرازگ  دراد -  دوجو  عیانـص  یلیطعت  اھاج  یـضعب  رد  دنراد ، لالتخا  دنلکـشم ، راچد  اھهناخراک  یـضعب  هک  دنیوگیم  ام  هب  نیلوئـسم  دوخ  تلود ، لخاد 

تسد هب  هک  تسھ  مھ  امش  دوخ  یاھـشرازگ  تسین ؛ نارگید  یاھـشرازگ  هب  نم  اکتا  اما  مراد ، مھ  رگید  یاھـشرازگ  نم  ینعی  دیھدیم ؛ شرازگ  مھ  امـش  دوخ  دسریم ،

ظاحل زا  زورما  امش  دوبیمن ، ناویل -  یلاخ  یهمین  نآ  ینعی  هیضق -  مود  شخب  نیمھ  هچنانچ  رگا  دنکیم . لاکـشا  داجیا  اعبط  اھنیا  درک . جالع  ار  نیا  دیاب  بخ ، دسریم -  ام 

نیا هب  تساـم و  داـصتقا  یازنورد  شخب  نآ  یلم ، دـیلوت  زا  تیاـمح  هرخـالاب  دـشیم . مدرم  هب  یرتشیب  یاـھکمک  دـیدرکیم و  هئارا  روشک  رد  ار  یرتھب  عضو  یداـصتقا ، قنور 

. درک هیکت  یتسیاب 

ناشلاغتـشا تسا ، بوخ  مھ  ناشراک  تسا ، بوخ  مھ  ناشیھددوس  دنبوخ و  دنلاعف ، ام  گرزب  یاھدحاو  هناتخبـشوخ  هتبلا  دینک . لاعف  ار  طسوتم  کچوک و  یاھدحاو 

نامیروجنیا یهدمع  تالوصحم  نامدالوف ، لوصحم  نامنامیس ، لوصحم  دیتفگ ، هک  روط  نامھ  اذل  تسا -  روجنیا  ناشعـضو  ام  گرزب  یاھدحاو  یهدمع  تسا ؛ بوخ  مھ 

. دراد میقتسم  تاریثات  مدرم  یگدنز  رد  اھنیا  تسا ، مھم  یلیخ  اھنیا  دیشاب ؛ کچوک  طسوتم و  یاھدحاو  رکف  هب  دیاب  نکیل  تسا -  بوخ 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دننک هجوت 

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

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

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

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

. دشاب ناتسا  نیا  نیلوئسم  مامتھا  دروم  دیاب 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 11 
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جایتحا یلخاد  دیلوت  بخ ، هتفرگ . ماجنا  لاس  لوا  زا  هام  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  یئاھتبحص  رد  مھ  لاس ، راعش  رد  لاسما و  لوا  رد  مھ  میدرک ؛ هیکت  یلخاد  دیلوت  یور  رب  ام 

یجراخ و یاھدنرب  اھکرام و  لابند  شاهمھ  یناسک  هکنیا  مینک . باختنا  نامدوخ  تادیلوت  زا  دیاب  ار  نامدوخ  فرـصم  تسا . مدرم  یهدـھع  هب  نیا  یلخاد ؛ فرـصم  هب  دراد 

شیازفا ار  یلخاد  دیلوت  یلخاد ، فرـصم  تسا . یلـصا  یمومع و  راک  کی  هب  ندزهبرـض  اما  تسا ، یـصخش  سوھ  کی  ندناشنورف  تساطخ ؛ دنـشاب ، یجراخ  یاھمـسا 

ینعی دریگب ، قنور  هک  دیلوت  دوشیم . فرطرب  یراکیب  دوشیم ؛ فرطرب  دنتفگ ، مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک  یتالکـشم  نیمھ  درک ، ادیپ  شیازفا  هک  یلخاد  دیلوت  دـھدیم ؛

هنوگچ ار  ناـمدوخ  فرـصم  هک  تسا ، مدرم  اـم  تسد  هیـضق  نیا  رـس  کـی  تسا . لـصتم  مھ  هب  همھ  اـھنیا  دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  لاغتـشا  دوشب ، مک  ینارگ  دوشب ، مک  مروت 

. مینک باختنا 

. تسا دایز  رایسب  مھ  یھلا  تاقیفوت  اما  تسا ، دایز  فئاظو  لاح  رھ  هب 

یناریا  / ١٣٩١/١١/٢۴ هیامرس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  یلک  یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

یناریا هیامرس  راک و  زا  تیامح  یلم ، دیلوت  یلک  یاھ  تسایس 

: اب دیلوت  لماوع  یرو  هرھب  شیازفا  تباقر و  تردق  ندرب  الاب  - ١

یلم دیلوت  راتخاس  یزاسزاب  حالصا و  - 

دیلوت تیفیک  دوبھب  اھ و  هنیزھ  شھاک  - 

یھیبنت یقیوشت و  ریبادت  عاونا  ذاختا  - 

دیلوت لماوع  لماعت  یزاس  هنیھب  - 

: فدھ اب  اھنآ ، زا  یریگ  هرھب  اھنآ و  یاھانبریز  اھ و  یروآون  هعسوت و  قیقحت و  تیوقت  تیادھ و  - ٢

یلم دیلوت  یمک  شیازفا  یفیک و  اقترا  - 

ییاھن لوصحم  ات  لخاد  تخاس  هجرد  ندرب  الاب  - 

یروآون یلم  ماظن  داجیا  زور و  یاھ  یروانف  ینف و  شناد  لاقتنا  بذج و  زا  یریگ  هرھب  لوصحم و  یروانف  یزاس  یراجت  زا  تیامح  - 

هب شھوژپ  یاھدرواتـسد  لیدـبت  لیھـست  یاھ  هنیمز  یطابترا ، یاھ  تخاس  ریز  هلمج : زا  نآ ، یلـصا  یاھ  هفلوم  هعـسوت  رب  دـیکات  اب  ناـینب  شناد  داـصتقا  شرتسگ  - ٣

. روشک یدیلوت  یاھشخب  اب  یشھوژپ  یملع و  یاھشخب  ندرک  طبترم  یقوقح و  یقیقح و  صاخشا  قوقح  زا  ینوناق  تیامح  نآ ، دربراک  شرتسگ  یروانف و 

. روشک دیلوت  شخب  ای  یمومع  فراصم  زاین  دروم  یدربھار  تیھام  اب  تالوصحم  دیلوت  زا  تیامح  - ۴

. نیعم ینامز  هزاب  رد  یشورف  ماخ  زا  نتفرگ  هلصاف  یریذپ و  تباقر  لصا  تیاعر  اب  ییاھن  تالوصحم  ات  ماخ  داوم  زا  دیلوت  هریجنز  لیمکت  - ۵

. دشاب هارمھ  یفنم  یربزرا  صلاخ  ای  تبثم  یروآ  زرا  صلاخ  اب  اھنآ  یتباقر  هضرع  هک  یتالوصحم  دیلوت  زا  تیامح  - ۶

. یلم لوپ  شزرا  تابث  و  ینیرفآراک ، یلم و  دیلوت  یاھزاین  نیمات  رب  دیکات  اب  یزرا  عبانم  تیریدم  - ٧

. یرادا ییارجا و  ینوناق ، یگنھرف ، یاھ  هنیمز  حالصا  یلم و  دیلوت  شیازفا  فدھ  اب  راک  بسک و  یاضف  دوبھب  - ٨

: قیرط زا  یلم  دیلوت  رد  یصوصخ  ینواعت و  یاھشخب  مھس  شیازفا  - ٩

تلود یا  هجدوب  یلام و  طابضنا  تیاعر  لصا ۴۴ ، یلک  یاھ  تسایس  لماک  یارجا  رد  عیرست  دیکات و  یلم و  مزع  هزیگنا و  تیوقت  - 

ینواعت یصوصخ و  یاھ  شخب  یتلود و  شخب  نیب  ضیعبت  عفر  - 

اھنآ یزاسدمآراک  تھج  رد  طسوتم  کچوک و  یاھھاگنب  زا  تیامح  یھدناماس و  - 

. یلم دیلوت  تھج  رد  یداصتقا  یتلود  ریغ  یمومع  یاھداھن  شقن  میظنت  - ١٠

هتشر رد  یراذگ  هیامرس  ناراذگ و  هیامرس  یاھ  تصرف  داعبا و  دروم  رد  یناسر  عالطا  نآ و  هب  یسرتسد  لیھست  تاعالطا و  رامآ و  یزاس  ماگنھ  هب  یزاس و  فافش  - ١١

. هژیو یتاعالطا  یسرتسد  هنوگ  رھ  زا  هدافتسا  اب  یدج  هلباقم  فلتخم و  یاھ 

. راک رازاب  یاھزاین  اب  یشھوژپ  یشزومآ و  زکارم  نیب  بسانت  داجیا  تیقالخ و  تراھم و  هزیگنا ، شیازفا  اب  راک  یورین  یرو  هرھب  اقترا  یزاس و  دنمناوت  - ١٢

. یناھج یا و  هقطنم  یلم ، حطس  رد  یناریا  راک  یورین  تکرح  لاغتشا و  یھدناماس  یزاسرتسب و  - ١٣

. یلم دیلوت  دشر  یارب  یمدرم  یاھداھن  هعسوت  رب  دیکات  اب  یکیزیف  یعامتجا و  یعیبط ، یناسنا ، یاھ  هیامرس  اقترا  - ١۴

. یداصتقا تامیمصت  رد  نارظن  بحاص  ناصصختم و  تارظن  زا  هدافتسا  یناریا و  تامدخ  اھالاک و  راک ، هیامرس ، زا  تیامح  گنھرف  هعسوت  - ١۵

نیا یداصتقا  هدزاب  اقترا  یھاگنب و  ارف  یا  هرواشم  ینف و  تامدخ  هعسوت  داجیا و  رب  دیکات  اب  یناریا  یناسنا  یکیزیف و  یاھ  هیامرـس  ندنام  دکار  فالتا و  زا  یریگولج  - ١۶

. یداصتقا فلتخم  یاھ  شخب  رد  اھ  هیامرس 

ناراذـگ هیامرـس  مدرم و  مومع  روضح  یارب  یقیوشت  یاھ  تسایـس  لاـمعا  نآ و  یاـھراتخاس  لـیمکت  هیامرـس و  رازاـب  رد  یراذـگ  هیامرـس  یاـھرازبا  عونت  شرتسگ  - ١٧

. هیامرس رازاب  رد  یا  هقطنم  هژیوب  یللملا  نیب  یلخاد و 

یاھ قودنص  سیسات  اب  هعسوت  قیقحت و  نمضتم  ریذپرطخ  یراذگ  هیامرس  یاھ  هزوح  هب  یناریا  یاھ  هیامرس  دورو  قیوشت  ناراذگ و  هیامرـس  ناققحم و  زا  تیامح  - ١٨

. هزوح نیا  رد  یراذگ  هیامرس  یارب  تنامض  ای  تکارش 

. یناریا هیامرس  راک و  یفیک  اقترا  یدیلوت و  یاھتیفرظ  ییازفا  مھ  یزاس و  هنیھب  تھج  رد  یلم  هعسوت  قودنص  رد  دوجوم  عبانم  تیریدم  یزاس  دمآراک  - ١٩

عناوم عفر  یدـیلوت و  یاھ  شخب  رد  تیلاعف  لیھـست  یارب  اھ ) تاـیلام  یعاـمتجا و  نیماـت  یکناـب ، یلوپ و  نوناـق  حالـصا  هلمج  زا   ) تاررقم نیناوق و  حالـصا  حـیقنت و  - ٢٠

. نیناوق رد  یبسن  تابث  درکیور  اب  یلم  حطس  رد  یراذگ  هیامرس 

. دمآراکان رورض و  ریغ  یاھ  هطساو  شھاک  یناسر و  عالطا  یزاس و  فافش  راک  زاس و  زا  هدافتسا  اب  تامدخ  اھالاک و  عیزوت  ماظن  ندرک  دمآراک  - ٢١

شرتسگ و یھدناماس ، اب  هژیوب  زاین  دروم  یلام  نیمات  یاھ  هنیزھ  شھاک  یلم و  دیلوت  تیفرظ  شیازفا  تھج  رد  نآ  تیریدم  یزاس  دـمآراک  یلام و  عبانم  شرتسگ  - ٢٢

. یا همیب  یا و  هعسوت  یلام  یاھداھن  زا  تیامح 

. فرصم ات  تراجت  دیلوت و  هخرچ  رد  راصحنا  داجیا  زا  یریگولج  - ٢٣

لاس ١٣٩٢  / ١٣٩١/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

رد هک  نانچمھ  دوش ؛ هجوت  دیاب  یلم  دیلوت  هب  داصتقا ، یهصرع  رد  تسا . تسایـس  داصتقا و  مھم  یهصرع  ود  رد  اتدـمع  زاب  میراد ، ور  شیپ  رد  لاس ٩٢  رد  ام  هک  ار  هچنآ 

هب لاس  کی  رد  تسا ؛ تدـمدنلب  یهلئـسم  کی  یناریا ، یهیامرـس  راک و  زا  تیامح  یلم و  دـیلوت  جـیورت  اھتنم  تفرگ ؛ ماجنا  مھ  یئاھراک  هتبلا  دوب . هتـشذگ  لاـس  راـعش 

، نآ ساسا  رب  هک  دـش ــ  یراذـگلیر  راک  نیا  عقاو  رد  ینعی  دـش ــ  غالبا  دـش و  بیوصت  یلم  دـیلوت  یاھتـسایس  لاس ٩١  مود  یهمین  رد  هناتخبـشوخ  دـسریمن . ماجنارس 

. دنورب شیپ  راکتشپ  اب  دنلب و  تمھ  اب  هللااشنا  دننک و  زاغآ  ار  یبوخ  تکرح  دننک و  یزیرهمانرب  دنناوتیم  تلود  سلجم و 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

مطالت هچ  دراد ، دوجو  هک  یمطالت  نیا  ینعی  تسا ، یداصتقا  یهصرع  مطالت  ندرک  شوماخ  شمارآ و  تابث و  یکی  تسا ، مزال  داـصتقا  یهنیمز  رد  لوا  یهجرد  رد  هک  هچنآ 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 12 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22012
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=22212
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23715
http://farsi.khamenei.ir


امـش عیرـس  تامادـقا  زا  یخرب  امـش و  یاھرظنراھظا  امـش و  یاھتـسایس  هب  رتشیب  نیا  هتبلا  هک  ریبدـت -  اـب  یتسیاـب  ار  نیا  دراد ، دوجو  رازاـب  رد  هچنآ  هچ  مدرم ، ینھذ 

رد یتسیاب  هک  تسا  یرادتیولوا  یاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ مدرم  یساسا  یاھزاین  نیمات  مھ  یکی  تسا ، مروت  راھم  یهلئسم  مھ  هلئسم  کی  درک .] لح   - ] تسا هتـسباو 

زا یخرب  تسھ ، تالکشم  هتبلا  دینکب . هجوت  اھنیا  هب  دیاب  تسا ؛ ام  داصتقا  یـساسا  لئاسم  اھنیا  یلم . دیلوت  هب  ندیـشخب  کرحت  و  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  لوا  یهجرد 

هنوگچ هک  دینیبب  دیاب  تسھ ، اھنیا  هک  مینادیم  تالکشم ؛ نیا  اب  میتسھ  انشآ  شیبومک  مھ  ام  دندرک ؛ نایب  یناحور  رتکد  یاقآ  ار -  اھنآ  زا  یرایسب  ای  ار -  تالکـشم  نیا 

، دیـشخبب کرحت  ار  دیلوت  یهلئـسم  دینکب و  راھم  ار  مروت  دیروایب و  دوجوهب  داصتقا  یهصرع  رد  ار  شمارآ  نیا  هللااشنا  دیتسناوت  رگا  دش و  صالخ  تالکـشم  نیا  زا  ناوتیم 

. نیلوئسم یهعومجم  تلم و  یهعومجم  زا  میدرک  تساوخرد  میدرک و  حرطم  ار  نآ  لاس  لوا  ام  هک  تسا  یایداصتقا  یهسامح  نیمھ  عورش  نیا 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دیاب ماظن » ینورد  تخاس   » میاهتفگ ام  دیسر . دھاوخ  بولطم  جیاتن  هب  اعطق  دربیم ، شیپ  ار  راک  راک ، حیحـص  یهطقن  ندرکادیپ  اب  تسرد ، یهبـساحم  اب  یتلم  کی  یتقو 

یموب دادعتسا  هب  هنانیبشوخ  هاگن   » میاهتفگ ام  دشاب ؛ راک  ساسا  یتسیاب  یلخاد » دیلوت   » میاهتفگ ام  دنک ؛ ادیپ  دشر  یتسیاب  ملع »  » میاهتفگ ام  دنک ؛ ادیپ  ماکحتسا 

یورین راکتبا  هب  یهیکت  اب  ینورد ، یاھدادعتـسا  هب  یهیکت  اب  یروشک  یتقو  تسا . راک  یلـصا  یاھهیاپ  اھنیا  دنک ؛ ادیپ  شرورپ  اھدادعتـسا  دشاب ، یدج  یتسیاب  روشک »

. دیسر دھاوخ  بولطم  جیاتن  هب  اعطق  دنکیم ، تکرح  داحتا  اب  دوخ و  نامیا  هب  یهیکت  اب  دوخ ، شناد  ملع و  هب  یهیکت  اب  دوخ ، یناسنا 

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

: قیرط زا  تبثم  یروآزرا  صلاخ  اب  هدوزفا و  شزرا  بسانت  هب  تامدخ  اھالاک و  تارداص  زا  دنمفدھ  هبناج  همھ  تیامح  - ١٠

. مزال یاھقوشم  شرتسگ  تاررقم و  لیھست  - 

. زاین دروم  یاھتخاسریز  تیزنارت و  یجراخ و  تراجت  تامدخ  شرتسگ  - 

. تارداص یارب  یجراخ  یراذگ  هیامرس  قیوشت  - 

. هقطنم یاھروشک  اب  هژیو  هب  اھروشک  اب  یداصتقا  یاھدنویپ  یشخب  عونت  و  دیدج ، یاھرازاب  یھدلکش  یتارداص ، یاھزاین  اب  بسانتم  یلم  دیلوت  یزیر  همانرب  - 

. زاین تروص  رد  تالدابم  لیھست  یارب  یرتاھت  تالدابم  راک  زاس و  زا  هدافتسا  - 

. فدھ یاھرازاب  رد  ناریا  مھس  رادیاپ  شرتسگ  فدھ  اب  تارداص  دروم  رد  تاررقم  هیور و  تابث  داجیا  - 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

، یراذگهیامرس تینما  تسایس  لصا ۴۴ ، تسایـس  یلم ، دیلوت  تسایـس  یژرنا ، تسایـس  لثم  تسا ؛ هدش  غالبا  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  ینوگانوگ  یاھتـسایس  البق 

یهلئسم ای  یلم  دیلوت  یهنیمز  رد  الثم  میتساوخ  ینعی  هدوب ؛ هاریهشقن  یهئارا  تسا ، هدوب  یشخب  رھ  رد  هجوت  نوناک  هچنآ  اھتسایس  نآ  رد  هریغ ؛ بآ و  یاھتـسایس 

هاریهشقن یهلئسم  اھنت  اھتسایس  نیا  رد  اما ] . ] دنربب شیپ  ار  ناشدوخ  راک  نالوئسم ، نآ ، ساسارب  هک  دوشب  هئارا  یھاریهشقن  اھنیا  لاثما  یژرنا و  یهلئسم  ای  بآ 

نییعت یفیاـظو  اھتـسایس  نیا  فلتخم  یاھدـنب  رد  یگدـننار . ییاـمنھار و  مئـالع  لـثم  تسرد  هدـش ؛ حرطم  مھ  هار  ندومیپ  تسرد  یاھـصخاش  اـجنیا  رد  هکلب  تسین ،

یــشخب رھ  رد  تـسا ، یلک  یموــمع و  ریگارف و  هـک  اھتــسایس  نـیا  ینعی  تـسا ؛ هار  نـیا  رد  تـکرح  یتــسرد  یهدننکنیمــضت  فیاــظو  نـیا  عــقاو  رد  هــک  تساهدــش 

. تسا صخشم  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  ییاھراک  اھتسایس ، یاھدنب  یهعلاطم  رد  هک  تسا  هدرک  صخشم  ار  ییاھهصخاش 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

اھهفلوم نیا  تسرھف  یکی  ماهدرک : میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  منکیم . حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھیگژیو  اـھهفلوم و  زا  یلاـمجا  تسرھف  کـی  نم 

. میشاب دنباپ  اھنآ  هب  یتسیاب  هک  یتامازلا  مھ  موس  شخب  رد  و  مینکیم ؛ لابند  مینادیم و  ترورض  کی  زورما  ار  یتمواقم  داصتقا  ارچ  ام  هکنیا  یارب  هتکن  دنچ  دعب  تسا ؛

عقاو رد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نیا  یاـھیگژیو  اـھنیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  هک  ماهدرک  تشادداـی  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

زا یلم ، دـیلوت  لیبق  زا  یداصتقا ، دـشر  لیبق  زا  تسا ؛ نالک  یاھـصخاش  دوبھب  روشک و  داصتقا  رد  ییایوپ  کرحت و  داجیا  یهلئـسم  یکی  تسا . هعومجم  نیا  یاـھهفلوم 

زا و  هدـش ؛ هتفرگ  رظن  رد  اھـصخاش  نیا  رد  یدوبھب  روشک و  داـصتقا  رد  یکرحت  اھتـسایس ، نیا  نیماـت  رد  یمومع . هاـفر  یروهرھب ، شیازفا  مروـت ، شھاـک  لاغتـشا ، لـیبق 

میرادن و لوبق  هجوچیھهب  یعامتجا  تلادع  نیمات  نودب  ار  روشک  یداصتقا  قنور  ام  ینعی  تسا . یعامتجا  تلادـع  مھم  یدـیلک و  صخاش  رتمھم ، اھـصخاش  نیا  یهمھ 

، یتاقبط فالتخا  ضیعبت ، نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  ناشیداصتقا  دشر  تسا ، بولطم  تسا ، بوخ  یلیخ  ناشیاھـصخاش  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  میتسین . نآ  هب  دـقتعم 

نیرتمـھم زا  یکی  نیارباـنب  مینادـیمن . یمالـسا  یروـھمج  فادـھا  مالــسا و  تساوـخ  اـب  قـبطنم  هجوچـیھهب  ار  نـیا  اـم  تـسا ؛ سوـسحم  اـھروشک  نآ  رد  تلادـع  دوـبن 

. لوا یهفلوم  نیا  دنوشب . دنمهرھب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  یداصتقا  تفرشیپ  زا  مورحم  تاقبط  دیاب  تسا . یعامتجا  تلادع  صخاش  ام ، یاھصخاش 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

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

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

. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 13 
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ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

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

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

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

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

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

. تسا اھراک 

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

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

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

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

رگا دیھاوخن ؛ هچ  دیھاوخب ، هچ  دـینکیم ، سفنت  ار  اوھ  راچان  امـش  مینکیم ؛ سفنت  ام  هک  تسا  ییاوھ  یانعم  هب  گنھرف ، نوچ  ارچ ؟ تسا . رتمھم  مھ  داصتقا  زا  گنھرف 

یهرابرد نالا  دراد . یراثآ  دـشاب ، تسرد  رگا  تسا ؛ اوھ  لثم  روشک  کی  گنھرف  دراد . یرگید  راثآ  دـشاب ، فیثک  اوھ  نیا  رگا  امـش ؛ ندـب  رد  دراد  یراثآ  دـشاب ، زیمت  اوھ  نیا 

رگا دتفیب ؛ اج  مدرم  نھذ  رد  یلخاد  دیلوت  فرصم ]  ] گنھرف دیاب  دنک ، ادیپ  ققحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یلخاد  تادیلوت  فرـصم  میھاوخب  رگا  میدزیم ؛ فرح  یلخاد  دیلوت 

رد مدرم  هک  ییاـھزیچ  نآ  مدرم ، تاداـع  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، یاـھرواب  ینعی  گـنھرف  گـنھرف . ینعی  نیا  دوشب ؛ مدرم  رواـب  نیا  یتسیاـب  دـننکن ، فارـسا  مدرم  میھاوخب 

، یعامتجا یهزوح  رد  الثم  دراد . تیمھا  یلیخ  سپ  نیا  تسا ؛ نیا  گنھرف  تسا ؛ اھنآ  لامعا  تاکرح و  رد  مدرم  شخبماھلا  دنراد و  یمئاد  راک  رس و  نآ  اب  هرمزور  یگدنز 

کی نادنزرف  دادـعت  تسا ؛ گنھرف  کی  جاودزا  هداوناخ و  لیکـشت  تسا ؛ گنھرف  کی  یعامتجا  نواعت  تسا ؛ گنھرف  کی  دـنراذگب ــ  مارتحا  نوناق  هب  مدرم  هک  ییارگنوناق ــ 

طلغ یریگتھج  هدرکانیادـخ  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  یروـج  هعماـج  رد  یگدـنز  دـشاب ، یتـسرد  یریگتھج  مدرم  یریگتھج  مدرم و  شنیب  اـھزیچ  نیا  رد  رگا  تـسا ؛ گـنھرف 

ار تاوھـش  دندرک و  ناریو  ار  هداوناخ  ناینب  ار و  هداوناخ  هک  ییاھروشک  زورما  هک  دش  میھاوخ  التبم  ییالب  نامھ  هب  هدرکانیادخ  دش ؛ دھاوخ  یرگید  یروج  یگدنز  دشاب ،

دندش راچد  تشونرس  نآ  هب  ایغ ــ  نوقلی  فوسف  تاوھشلا  اوعبتاو  دنتخادنا ــ  هار  هب 

انپم  / ١٣٩٣/٠٢/١٠ ىتعنص  هورگ  رد  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

یارب هک  دـننک  فظوم  ار  ناـشدوخ  یتـلود  یاھهاگتـسد  هک  تسا  نیا  اـھینابیتشپ  زا  یکی  دوشب . یناـبیتشپ  هباـشم  یاـھهعومجم  هعومجم و  نیا  یاـھتیلاعف  زا  دـیاب 

دیلوت تسا . یلخاد  دیلوت  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتس  تسا . نیا  میتفگ ، ام  هک  یتمواقم  داصتقا  یاھـشخب  زا  یکی  دنـشارتن ؛ یجراخ  بیقر  اھهعومجم  نیا  لوصحم 

دوجوهب رازاب  تالوصحم ، یارب  مھ  دوشب ، یریگولج  تسا  نآ  دشر  عنام  هک  ییاھزیچ  زا  مھ  دوشب ، قیرزت  کمک  نآ  هب  مھ  دیاب ، انیقی  دنکب  ادیپ  قنور  دھاوخب  رگا  یلخاد 

یاـھدادرارق رد  مھ  دریگب ، رارق  قیقد  تبقارم  دروم  هبـساحم  اـب  و  مربـیمن -  راـک  هب  ار  عونمم  یهملک  دوشب -  لرتـنک  یوـحن  کـی  هب  هباـشم  تـالوصحم  تادراو  مھ  دـیایب ،

ادیپ شیازفا  میـشوجب و  مینک و  دشر  دیاب  نورد  زا  ام  تسا ؛ ارگنورب  ازنورد و  ام  داصتقا  میتفگ  دنکب . کمک  تلود  دنراد ، هعومجم  نیا  لاثما  هعومجم و  نیا  هک  یایجراخ 

نیا مینک و  ادـیپ  روضح  اھرازاب  نیا  رد  دوخ ، راکتبا  اب  دوخ و  تمھ  اب  میناوتب  دـیاب  تسا ، ام  هب  قلعتم  یناھج  یاھرازاب  میـشاب ؛ هتـشاد  نوریب  هب  هاگن  یتسیاب  اما  مینک ،

. دنشاب هتشاد  مھس  دنناوتیم  هنیمز  نیا  رد  یتلود  فلتخم  یاھشخب  هتبلا  هک  تسین ؛ ریذپناکما  تلود  تیامح  نودب  روضح 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیاب اھتنم  دناهتفگ ، دناهدرک ، راھظا  شیبومک  مھ  رگید  نیلوئـسم  دنتفگ ، مرتحم  روھمج  سیئر  بخ ، دیریگب . یدج  ار  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  تلود  نیلوئـسم  هب 

ماکحتـسا رب  تسا ، یلخاد  دیلوت  رب  هیکت  یتمواقم  داصتقا  رد  مینکب . تکرح  دـنک  لمع  رد  مییوگب ، نابز  هب  هک  دـشابن  روجنیا  لکتی ؛ لمع  ریغ  یلع  نمم  و ال  درک : لمع 

. رگید زیچ  اب  هن  دوشیم ، لصاح  روشک  ینورد  یاھتیفرظ  ندرک  لاعف  اب  دوشیم ، لصاح  دیلوت  اب  یداصتقا  قنور  تسا ؛ نیا  مھ  یداصتقا  قنور  تسا . داصتقا  ینورد  یهینب 

١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

مالـسا ناھج  هژیوب  یناھج  یاهقطنم و  ربتعم  ینف  یملع و  زکارم  اھروشک و  ریاس  اب  یروانف  ملع و  هزوح  رد  شخب  ماھلا  هدنزاس و  لاعف ، لماعت  یراکمھ و  شرتسگ  – ۶

: رب دیکات  اب  روشک ، لالقتسا  میکحت  اب  هارمھ 

یاھ هزوح  رد  هژیوب  یموب  یاھیروانف  رب  یکتم  ناینب و  شناد  تالوصحم  تارداص  دیلوت و  زا  تیامح  دیدج و  یاھیروانف  مولع و  رب  ینتبم  تامدخ  عیانـص و  هعـسوت  - ١-۶

. روشک تارداص  تادراو و  رما  حالصا  اب  تیفرظ ، تیزم و  یاراد 

. یتادراو یاھالاک  فرصم  رد  یلم  رازاب  تیفرظ  زا  هدافتسا  اب  روشک  لخاد  رد  تالوصحم  دیلوت  یارب  تخاس  یحارط و  شناد  بسک  یروانف و  لاقتنا  رب  مامتھا  - ٢-۶

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوجو الصا  هک  هملک  ىعقاو  ىانعم  هب  ىملع  تکرح  درکیمن ، تفرـشیپ  هک  ىملع  راک  الاح  ىبرغ ؛ ىیامنگرزب  ىلم و  ىنیبمکدوخ  جیورت  ىملع ، تفرـشیپ  هب  ىئانتعاىب 

ىناسآهب دیآىم ، دوجوهب  مدرم  ىارب  هک  ىتدمىنالوط  تاداع  تسا . ىقاب  زورما  ات  هنافساتم  تداع  نیا  هک  دنداد  تداع  تادراو  هب  ار  مدرم  ىهقئاذ  اھهناسر  رد  تشادن ،

ار مدرم  ىهقئاذ  تادراو ؛ هب  دـنداد  تداع  تفن  لوپ  اب  ار  مدرم  تلم ، کی  ىقیقح  عبانم  ىلخاد و  تادـیلوت  ىایحا  تمـس  هب  روشک  ندـناشک  ىاـج  هب  اـھنیا  دوریمن . نیب  زا 

ریقحت ار  تلم  تلم . نیا  نانمـشد  هب  جراخ و  هب  دندرک  هتـسباو  ار  روشک  الماک  دندرب ، نیب  زا  ار  روشک  ىلم  ىعقاو و  عیانـص  دندرک ، دوبان  ار  روشک  ىزرواشک  دندرک ؛ ضوع 

دندرک ىیامنگرزب  ار  ىبرغ  گنھرف  دندروآ ، نابز  هب  دنتفرگ ، مکتسد  ار  تلم  ىاھىیاناوت  دندرک ،

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلخاد  دیلوت  یور  تسا ؛ مدرم  یور  زاب  مھ  یتمواقم  داصتقا  یهدمع  یهیکت 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

: منکب ضرع  تایلام  هب  عجار  مھاوخیم  هملک  ود  دنھدیم . تایلام  دننکیم و  دیلوت  مدرم  هک  یدمآرد  هب  ینعی  دشاب ، یلخاد  دیلوت  هب  هجدوب  یهیکت  دیاب 

نالف زا  اما  میریگیم -  تایلام  زج  بساک  زا  میریگیم ، تایلام  رگراک  زا  میریگیم ، تایلام  دنمراک  زا  میریگیم -  تایلام  افعض  زا  زورما  ام  تسا . هضیرف  کی  تایلام  نم ! نازیزع 

تلود هـب  تاـیلام  نداد  زا  هـک  نآ  تـسا . مرج  یتاـیلام  رارف  تـسا ؛ مرج  اـھنیا  دـنراد ؛ یتاـیلام  رارف  مـیریگیمن ؛ تاـیلام  باـتکوباسحیب  راددـمآرد  نـالف  رادهیامرـسنالک ،

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 14 
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یراک تسا و  هدروآ  دوجوهب  تلود  هک  تسا  ییاـضف  تکرب  هب  تسا ، وا  راـیتخا  رد  هدـش و  لـصاح  هک  یدـمآرد  نآ  هک  دـھدب -  تلود  هب  دـیاب  هک  یتاـیلام  دـنکیم و  یراددوخ 

نیمھ دش ، هتـسباو  تفن  لوپ  هب  روشک  یتقو  و  تفن ، تفم  لوپ  هب  دنکیم  هتـسباو  ار  روشک  تقیقح  رد  دھدیمن ، دھدب -  ار  تایلام  دیاب  سپ  دنکیم ، دراد  تلود  هک  تسا 

یلیخ تایلام  یهلئـسم  دوشیم . راچد  عضو  نیا  هب  روشک  دنـشکیم ؛ هناشوخاش  زور  کـی  دوشیم ؛ نازرا  تفن  زور  کـی  دوشیم ؛ میرحت  زور  کـی  دـیآیم : شیپ  تالکـشم 

ققحت دیاب  دریگب ؛ ماجنا  عیرـس  دیاب  اھراک  نیا  دنھدیم ؛ ماجنا  دـنراد  یبوخ  یاھراک  دـننکیم ، یحارط  دـنراد  روشک  یتایلام  نیلوئـسم  هک  مدینـش  نم  هتبلا  تسا . مھم 

یهرادا روشک ، یهجدوب  هک  تسا  نیا  دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  یمھم  یاھراک  زا  لوا  ملق  لوا . ملق  نیا  دننک ؛ کمک  دیاب  مدرم  دوشب و  هتـساوخ  کمک  دیاب  مدرم  زا  دنک ؛ ادـیپ 

. راک بسک و  دیلوت و  هب  دوشیم  طوبرم  مھ  تایلام  هک  تایلام ، نیمھ  زا  ینعی  دشاب ، مدرم  نورد  زا  یاھدمآرد  یهلیسوهب  تلود ،

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یعس ام  رادهاگنب  ام ، یهدننکدیلوت  یـسراف . نابز  رد  هملک  ود  هب  منکیم  هصالخ  ار  نیا  هدنب  دننکیم ؛ هک  تسا  یجیار  تاریبعت  زا  هک  تسا  یروهرھب  اقترا  رگید ، یهتکن  ک 

رد هک  تسا  ییاھزیچ  هب  طوبرم  دیلوت  یهنیزھ  زا  یشخب  هتبلا ] . ] یروهرھب دوبھب  دوشیم  نیا  دربب ؛ الاب  ار  تیفیک  دنک ، مک  ار  دیلوت  یهنیزھ  شاپوتخیر ، ندرک  مک  اب  دنک 

؛ تسا فارـسا  تسا ؛ شاپوتخیر  مھ  رادقم  کی  نکل  تسا  اھنیا  رادقم  کی  دوریم ؛ الاب  هیلوا  داوم  تمیق  ای  رگراک  دزم  تسا ، الاب  مروت  دـینک  ضرف  تسین ؛ رادهاگنب  رایتخا 

. دنریگب ار  اھنیا  یولج  دیاب  تسا ؛ اجیب  یاھندرکجرخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تکرح یتلود  نالوئـسم  یراذگفدھ  نودـب  یراک  رھ  رد  رگا  دوشب . یراذـگفدھ  دـیاب  درک ، تکرح  دوشیمن  یراذـگفدھ  نودـب  یرگید ، یهمانرب  چـیھ  رد  هن  داصتقا و  رد  هن 

اھهاگتسد یهمھ  فدھ ، نآ  تمسهب  هک  دشاب  هتـشاد  دوجو  دیاب  یتباث  صخـشم و  یراذگفدھ  دسریمن . هجیتن  هب  دیـسر ؛ دھاوخ  یگهرمزور  هب  راک  دنورب ، شیپ  دننک و 

رب یراذگهیامرس  زا  تسا  ترابع  دشاب ، هجوت  دروم  داصتقا  فدھ  ناونعهب  دیاب  نیا  زا  دعب  یاھلاس  لاسما و  هک  یزیچ  نآ  هدنب  رظن  هب  دننک . جیـسب  ار  تاناکما  یهمھ  ار و 

یهمھ زا  دنراد و  تیلاعف  یداصتقا  یاھهنیمز  رد  هک  ینالوئسم  یهمھ  زا  دوشب . جیـسب  یلخاد  دیلوت  تیوقت  یارب  دیاب  همھ  یوس  زا  اھـشالت  یهمھ  یلخاد . دیلوت  یور 

. دننک کمک  یلخاد  دیلوت  تیوقت  یهلئسم  هب  هک  دوشب  هبلاطم  دیاب  مدرم  داحآ 

زا یکی  دوشب ؛ تیامح  کچوک  طسوتم و  یدـیلوت  یاھهاگنب  زا  هک  تسا  نیا  اھراک  نیرتمزال  زا  یکی  منکیم . ضرع  ار  یـضعب  نم  هک  کـمک  یارب  دراد  دوجو  ییاـھهار  هتبلا 

یملع باـصن  میھاوخیم  هک  تسین  نیا  رطاـخ  هب  طـقف  مینکیم ، هیکت  یرواـنف  ملع و  یور  اـم  هکنیا  دوشب . تیوقت  ناـینبشناد  یاـھهاگنب  یاـھتیلاعف  هک  تسا  نیا  اـھراک 

یاھراک زا  یکی  دننک . کمک  یلم  داصتقا  هب  دنناوتیم  دنتسھ  ناینبشناد  هک  ییاھهاگنب  دنکیم ؛ کمک  داصتقا  تفرـشیپ  هب  یروانف  ملع و  تفرـشیپ  میربب ؛ الاب  ار  نامدوخ 

دیاب ام  تسا . نیا  هب  رظان  متفگ ، ینارنخس  رد  مدرک و  ضارتعا  تفن  هب  نامداصتقا  ندوب  هتسباو  هب  عجار  شیپ  یدنچ  نم  هکنیا  تسا . یـشورفماخ  شھاک  تضھن  مزال ،

هدننک و کمک  شقن  مھ  دننک ؛ افیا  شقن  دنناوتیم  اھکناب  درک . داجیا  هدوزفا  شزرا  دیاب  دورب ؛ نیب  زا  یلکب  هکنیا  ات  دـنک ، ادـیپ  شھاک  جـیردتب  یـشورفماخ  هک  مینک  یراک 

یاھهاگنب زا  یخرب  صاخ  یاھهویـش  اـب  روشک  رـساترس  رد  اـھکناب  زا  یـضعب  دریگب . رارق  دـیاب  روشک  یکناـب  دـشرا  نالوئـسم  هجوت  دروم  نیا  هدـننک ؛ بیرخت  شقن  مھ 

لیھــست یــساسا ، یاـھراک  زا  یکی  دـننک . بـیرخت  دـنناوتیم  اـی  دـننکب و  کـمک  دـنناوتیم  اـھکناب  دــندرک ؛ دوباـن  دــندناشک ، یلیطعت  هـب  ار  طـسوتم  کـچوک و  یداـصتقا 

ار ینوگاـنوگ  یاـھراک  تسا . قاـچاق  اـب  یهزراـبم  یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  تـسا ؛ یفرـصم  یاـھالاک  تادراو  شھاـک  یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  تـسا ؛ یراذـگهیامرس 

اھفرح نیا  نتفگ  تسا ؛ یراوشد  یاھراک  همھ  اـھراک  نیا  هتبلا  مدرک . ضرع  اـجنیا  نم  هک  دوب  ییاـھزیچ  نیا  اـھنآ  زا  یـشخب  دـنھدب ؛ ماـجنا  دـنناوتیم  یتلود  نیلوئـسم 

دنناوتیم مھ  مدرم  . تسا یمھم  یهلئـسم  هلئـسم  نوچ  دـنھدب  ماجنا  یتسیاب  امتح  نیلوئـسم  ار  لکـشم  راک  نیمھ  اما  تسا . لکـشم  اھنآ  ندرک  لمع  تسا ، ناـسآ 

هدننکفرـصم هک  یناسک  دـننکب . یراذگهیامرـس  دـیلوت  رد  دـننک و  دـیلوت  هجوتم  ار  ناشیراذگهیامرـس  دنتـسھ ، یراذگهیامرـس  رب  رداـق  هک  یناـسک  نآ  دـننک . اـفیا  شقن 

هیکت منکیم و  ضرع  مھ  زورما  مدرک و  هیکت  اـھراب  اـھراب و  نیا  یور  نم  هک  دـننک  فرـصم  ار  یلخاد  تـالوصحم  دناهدننکفرـصم –  عـقاو  رد  اـم  تـلم  یهـمھ  هـک  دنتـسھ – 

زا زیھرپ  دنھدب . قنور  نآ  لوصحم ]  ] ندرک فرصم  اب  ار  یلخاد  یدیلوت  هاگراک  دننکب ، تیامح  ار  یناریا  رگراک  دننکب ، فرصم  ار  یلخاد  تالوصحم  دننکب  یعـس  همھ  منکیم .

؛ دـنکیم نییعت  ار  یلم  داصتقا  تشونرـس  تسا ، هدـش  تمذـم  همھنیا  مالـسا  رد  هک  شاپوتخیر  یورهدایز و  فارـسا و  نیا  دـننادب ، دنفارـسا  لـھا  هک  یناـسک  فارـسا ؛

مسارم و یهیقب  رد  اھیسورع ، رد  اھدقع ، رد  اھینامھم ، رد  یدایز  یتافیرشت  لیاسو  نان ، هچ  بآ ، هچ  یصخش ، لاوما  شاپوتخیر  یورهدایز و  فارسا و  زا  هچنانچرگا 

؛ دـننک افیا  شقن  دـنناوتیم  دنتـسھ ، یجراخ  دتـسوداد  یجراخ و  تراجت  یاھراک  رد  هک  یناسک  نآ  دـنکیم . کمک  یلم  داصتقا  هب  دوشب ، زیھرپ  رگید  یاھزیچ  یهیقب  هچ 

[. دننک ظفح   ] ار ناریا  تلم  یوربآ  دنناوتب  ات  لمع ، تحص  زا  تسا  ترابع  مھ  اھنآ  شقن 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ رگراـک ، مـھ  راذگهیامرـس ، مـھ  دراد ؛ یمزاوـل  هـتبلا  نـیا  دـننک . فرـص  دـیلوت  یهلئــسم  یارب  نوگاـنوگ  فـلتخم و  یاھــشخب  رد  ار  ناـشتمھ  یهـمھ  یتسیاـب  هـمھ 

ینابزمھ یلدمھ و  مییوگیم  هکنیا  دننک .] یراکمھ  مھ [ اب  تسیاب  همھ  تسین ؛ یدعبکی  راک ، نیا  دنراد ؛ یفیاظو  همھ  یتلود ، یلوتم  یاھهاگتسد  مھ  هدننکفرـصم ،

. دنرادرب روشک  تکرح  هار  رس  زا  ار  گرزب  یهرخص  نیا  دنرادرب ، ار  گرزب  گنس  نیا  ات  دننک  یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  تلود ، اب  مدرم 

ریغ هک  یدـمآردرپ  یاھـشخب  رد  دـنربب  ار  ناشلوپ  دنتـسناوتیم  هک  ار  یدارفا  متخانـشیم  هدـنب  دـننک . یراذگهیامرـس  یتسیاب  دـنراد ، ناـکما  هک  یناـسک  راذـگهیامرس و 

هکنیا رطاخ  یارب  رتمک ؛ دمآرد  رتمک ، دوس  اب  دندرک ، یراذگهیامرـس  دیلوت  رد  دندمآ  مینک ؛ تمدخ  روشک  هب  میھاوخیم  مینکیمن ؛ دنتفگ  دندرکن ؛ دننک ، فرـص  تسا  یدیلوت 

فرص روشک  یارب  رـضم  دمآردرپ و  یاھراک  یلالد و  هار  رد  دربیمن  ار  لوپ  دنکیم و  ار  روشک  زاین  رکف  هک  یراذگهیامرـس  تسا . تدابع  نیا  بخ ، دراد ؛ جایتحا  روشک  دندیمھف 

. دراد شقن  راذگهیامرس  نیاربانب  تسا ، هنسح  شراک  نیا  یراذگهیامرس ، رد  دنکیم  فرص  دیآیم  دنک و 

رمع هک  یرگراک  تسا -  یگدنز  رد  تخـس  روما  زا  یکی  ینامـسج  راک  رگید ؛ تسا  تخـس  راک  دـنکیم -  لمحت  ار  راک  یاھیتخـس  هک  یرگراک  دراد . شقن  راکتـسرد  رگراک 

تیاور نیا  نازیزع ، امش  اب  یاھرادید  نیا  رد  ررکم  نم  تسا . هنسح  نیا  دنکیم ؛ تدابع  دراد  دروایبرد ، بآ  زا  زیمت  ار  راک  ات  دنکیم  فرص  ار  دوخ  یورین  ار ، دوخ  تقو  ار ، دوخ 

، یتعنـص راک  رد  هچ  دنکیم ؛ یراکمکحم  دھدیم ، ماجنا  هک  ار  یراک  هک  یمدآ  نآ  رب  ادخ  تمحر  ( ١ (؛ هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  هک : ماهدرک  لـقن  مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  ار 

نیا رگراک . شقن  مھ  نیا  دیآیمرد . بآ  زا  مکحم  دیآیمرد ، بآ  زا  زیمت  لوصحم  دش ، یراکمکحم  نقتم و  راک  یتقو  یرگراک ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  هچ  یزرواشک ، راک  رد  هچ 

. تدابع دوشیم  مھ 

بترم الاح  هک  یفرح  نیا  دنورن -  دنرب  لابند  دنورن ، مسر  مسا و  لابند  دنک ؛ کمک  روشک  دیلوت  هب  روجنیمھ  دناوتیم  مھ  نادجواب  یهدننکفرصم  فاصنااب ، یهدننکفرـصم 

. تسا یناریا  رگراک  هب  کمک  تسا ، یلخاد  دیلوت  فرصم  روشک ، تحلصم  دنورب . تحلصم  لابند  دنورن ؛ کرام  لابند  دنرب -  دنرب ، دننکیم : رارکت 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیاب روشک  نورد  رد  ار  روشک  یداصتقا  یهعومجم  تالکشم  لح ]  ] ایناث تسا . مزال  لمع  راکتبا و  مادقا و  دوشیمن ؛ لح  ندز  فرح  نتفگ و  اب  الوا  دراد  دوجو  هک  یتالکـشم 

درک و ادیپ  ققحت  راک  نیا  رگا  یلخاد ؛ دیلوت  تیوقت  زا  تسا  ترابع  میدرک ، ضرع  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  تارقف  نوتس  دیلوت ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  تارقف  نوتـس  درک ؛ ادیپ 

یلـضعم کی  هک  یراکیب  دوشیم ، یمومع  لاغتـشا  دنکیم ، ادیپ  شزرا  رگراک  دنکیم ، ادـیپ  شزرا  راک  دوشیم ، لح  جـیردتب  راک  لئاسم  دـش ، هلئـسم  نیا  هب  هجوتم  اھتمھ 

. تسا دیلوت  یهلئسم  راک ، ساسا  دوریم . نیب  زا  دوشیم و  مک  جیردتب  هعماج  رد  تسا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 15 
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رد مھ  یموـمع ، تاراـھظا  رد  مھ  دـیلوت ، یهلئـسم  یور  مینکیم  هیکت  اـبترم  هشیمھ  اـم  و  دـینکیم -  رارکت  امـش  هک  دـیلوت  یهلئـسم  نـیا  دـنیوگب  یـضعب  تـسا  نـکمم 

راکنا هدـنب  درک . دـھاوخن  ادـیپ  ققحت  دـیلوت  تیوقت  دـیلوت و  قنور  تسھ ، یللملانیب  یاھراشف  تسھ و  میرحت  هک  ینونک  عضو  اب  دراد ؛ یمزاول  نالوئـسم -  اب  تاـسلج 

راکنا نم  ار  نیا  اھتنم  تسین ، ریثاتیب  کشالب  دراد ؛ ریثات  دـناهدرک  لیمحت  ناریا  تلم  رب  بالقنا  نانمـشد  ناریا و  تلم  نانمـشد  هک  یاهناملاظ  یاھمیرحت  نیا  هک  منکیمن 

حطـس هب  منکیم  هاگن  هدـنب  مرادـن . لوبق  نم  ار  نیا  دریگب ؛ ار  دـیلوت  قنور  یارب  هدـشیزیرهمانرب  یهتفاینامزاس  یمومع  شالت  کی  یولج  دـناوتب  اـھمیرحت  نیا  هک  منکیم 

نالوئـسم و تمھ  رطاـخهب  تسا ، هدوب  مھ  رتدـیدش  کـلذ  لاـثما  میرحت و  نانمـشد و  راـشف  اھـشخب  نیا  زا  یـضعب  رد  اـقافتا  هک  یفلتخم  یاھـشخب  رد  منیبـیم  روشک ،

؛ یماـظن عیانـص  یهنیمز  رد  دـییامرفب  ضرف  تسا . همھ  مشچ  یولج  منیبیم ؛ منکیم و  هدـھاشم  مراد  نم  ار  نیا  تسا . هتفر  شیپ  دـیلوت  دـنمهقالع ، ناـناوج  نارگراـک و 

یبیرغ بیجع و  یاھتفرـشیپ  میتشاد ؛ یفرگـش  یاھتفرـشیپ  ام  دـینیبیم  لبق ، لاس  هد  یتح  ای  لبق  لاس  تسیب  ای  لبق  لاـس  هدزناـپ  اـب  دـینک  هسیاـقم  ار  زورما  اـمش 

یلیخ زا  تسین ؛ مھ  لاسراپ  لاسما و  لام  تسا ؛ رتدـیدش  یماظن  لئاسم  صوصخ  رد  نانمـشد  یاھمیرحت  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  یماـظن . دـیلوت  یهنیمز  رد  میتشاد 

؛ میدرک یداـیز  یاھتفرـشیپ  اـم  یرواـنف ، تسیز  یتـسیز ، موـلع  یهنیمز  رد  اـی  میدرک . تفرـشیپ  اـم  اـما  تسا  هتـشاد  دوـجو  داـیز -  راـشف  اـب  ییاـھمیرحت -  نینچ  اـھلبق 

اھهتـشر نیا  رد  هک  دندادیمن  هزاجا  یناریا  یوجـشناد  هب  ایند  فورعم  یاھهاگـشناد  زا  یـضعب  رد  یتح  تسا . هتـشاد  دوجو  اھمیرحت  نامھ  اھتیدودحم ، نامھ  هکیلاحرد 

یناسک دننکیم . هدھاشم  همھ  ار  نیا  هک  تسا  هدرک  ینایامن  هتسجرب و  رایـسب  یاھتفرـشیپ  مولع  نیا  رد  روشک  لاحنیعرد  دنک ، تفرـشیپ  دنک ، قیقحت  دناوخب ، سرد 

وزج اھنیا  هک  ونان -  یروانف  لثم  ون  مولع  زا  یـضعب  رد  ای  دننک . ادیپ  عالطا  دنناوتیم  ار  اھنیا  تسین ؛ یاهنامرحم  یاھزیچ  دنـشاب ، هتـشاد  عالطا  دـنلیام  دـنعالطا و  لھا  هک 

، ام رـصانع  میتسھ ؛ ولج  ام  درک  دنھاوخن  کمک  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدرکن  کمک  دنکیمن و  کمک  اھهنیمز  نیا  رد  ام  هب  ایند  رد  سکچـیھ  تسا -  ایند  دـیدج  یاھیروانف 

؛ ناینبشناد عیانـص  رد  دییامرفب  ضرف  دناهدرک . ادیپ  یریگمـشچ  یاھتفرـشیپ  دننکیم ، شالت  دننکیم ، راک  دنراد  اھهنیمز  نیا  رد  ام  نادنمـشناد  ام ، نیققحم  ام ، یاھناوج 

شرازگ هتبلا  مدش -  انشآ  کیدزن  زا  ناینبشناد  یاھتکرش  فلتخم  یاھشخب  راک و  نیا  هب  دنمهقالع  ناناوج  اب  هدنب  و  ( ٣) دندرک رازگرب  یھاگشیامن  هینیسح  نیمھ  رد  هک 

ناینبشناد یاھتکرـش  یهنیمز  رد  ام  زورما  دنوریم . شیپ  دنراد  دننکیم ، شالت  دنراد  دننکیم ، راک  دنراد  میدـش -  انـشآ  اھنیا  اب  مھ  کیدزن  زا  اھتنم  متـشاد  عالطا  متـشاد ،

، تشادن دوجو  نانمـشد  یهناملاظ  میرحت  رگا  هلب ، تسا . هداتفا  قافتا  میرحت  لاح  رد  همھ  اھنیا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  یلیخ  شیپ  لاسهدزناپ  شیپ و  لاسهد  هب  تبـسن ] ]

تفن و لوپ  زا  روشک و  یاـھزاین  هب  مینکن  هاـگن  مینک ، یھجوتیب  هک  دوـب  مھ  نکمم  هتبلا  مینکیمن -  راـکنا  ار  نیا  میورب -  شیپ  رتـشیب  اـھهنیمز  نیمھ  رد  اـم  دوـب  نکمم 

زا رادقم  کی  هک  مینک  هجوت  نیا  هب  دیاب  اعقاو  رادقمکی  دوب . نکمم  مھ  نیا  درواین ؛ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  دیلوت  تفرـشیپ  هک  میزادرپب  یروما  هب  اھزیچ  نیا  لاثما  تادراو و 

دیتساوخ هچرھ  دوشب و  زاب  هیوریب  تادراو  هار  یتقو  مینک . مادقا  نامدوخ  میدش  روبجم  دـندادن ، مینادـب ؛ ردـق  دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ هدوب  نوریب  زا  عنم  رثا  رب  ام  یاھتفرـشیپ 

، منکیم دـیلوت  یهلئـسم  یور  هک  یاهیکت  هدـنب  نیاربانب  تسا . هیـضق  فرط  کی  مھ  نیا  یگراـکیب . یلبنت ، تمـس  هب  دـناشکیم  ار  ناـسنا  ناـسنا ، ییارگلھـس  دـیروایب ،

، دینک تمھ  دـیھدب ، ماجنا  دـیریگب  میمـصت  امـش  هک  یراکرھ  تسا . نکمم  هن ، تسین ؛ نکمم  تخـس  تفـس و  میرحت  طیارـش  رد  دـیلوت  هک  دوشب  هداد  خـساپ  یتسیابن 

. میدرک ناحتما  ام  ار  نیا  تسا ؛ یندش  دیھاوخب ، تیادھ  دیھاوخب ، کمک  مھ  لاعتم  یادخ  زا  هنحص ، رد  دیروایب  ار  ناتیاھورین 
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هک تسا - ] نارگراک [  ندـش  راکیب  یهلئـسم  تسا ، تشیعم  یهلئـسم  تسا ، یرگراـک  لـئاسم  اـھنآ  نیرتمھم  یهلمج  زا  هک  روشک  یداـصتقا  تالکـشم  مدـقتعم  هدـنب 

ساسحا دنکیم ، داجیا  تزع  ساسحا  دنکیم ، داجیا  لاغتشا  دش . دھاوخ  لح  دوشب ، هجوت  دیلوت  یهلئسم  هب  رگا  ار -  اھشرازگ  نیا  دنیبیم  ناسنا  دسریم و  ییاھـشرازگ 

لح دھاوخب  ایند  اب  مھ  ار  هلئسم  هد  ناسنا  تسا  نکمم  درک . دھاوخ  انغتـسا  ساسحا  دش ، شدوخ  یلخاد  یورین  هب  یکتم  یروشک  کی  یتقو  دنکیم . داجیا  یزاینیب 

روجکی دنکیم ، تردق  ساسحا  یتقو  مدآ  دینکیم . فعض  ساسحا  ای  دینکیم  تردق  ساسحا  امش  یتقو  هرکاذم ، زیم  تشپ  نتفر  هلئسم ، ندرک  لح  دنکیم  قرف  اما  دنک ،

یهنیمز رد  صوصخب  هلمج و  زا  اھهنیمز  یهمھ  رد  روشک  رد  تردـق  یلخاد  تخاس  رگا  دـنکیم . هرکاذـم  روجکی  دـنکیم ، جاـیتحا  فعـض و  ساـسحا  یتقو  دـنکیم ، هرکاذـم 

زا هن  زاین ، عضوم  زا  هن  دـنکیم ، هرکاذـم  تردـق  عضوم  زا  اھتنم  ناسنا  درک ؛ هرکاذـم  دوشیم  نوگانوگ  یاھفرط  اب  ار  لئاسم  یهمھ  دـشاب ، یمکحتـسم  تخاـس  یداـصتقا ،

ار نیا  مھ  لاس  لوا  زور  میوگیم -  نم  منیبیم . نیا  رد  ار  جالع  هدنب  دنزب ؛ تفم  طبریب و  فرح  مئاد  دراذگب ، طورش  طرش و  مئاد  دنک ، زارد  ار  نمشد  نابز  هک  جایتحا  عضوم 

. دننک فرص  دیلوت  یهلئسم  یارب  نوگانوگ  فلتخم و  یاھشخب  رد  ار  ناشتمھ  یهمھ  یتسیاب  همھ  متفگ - 

اب تسیاب  همھ  تسین ؛ یدعبکی  راک ، نیا  دنراد ؛ یفیاظو  همھ  یتلود ، یلوتم  یاھهاگتسد  مھ  هدننکفرـصم ، مھ  رگراک ، مھ  راذگهیامرـس ، مھ  دراد ؛ یمزاول  هتبلا  نیا 

یهرخص نیا  دنرادرب ، ار  گرزب  گنـس  نیا  ات  دننک  یراکمھ  مھ  اب  همھ  ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  تلود ، اب  مدرم  ینابزمھ  یلدمھ و  مییوگیم  هکنیا  دننک .] یراکمھ  مھ [

. دنرادرب روشک  تکرح  هار  رس  زا  ار  گرزب 
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ریغ هک  یدـمآردرپ  یاھـشخب  رد  دـنربب  ار  ناشلوپ  دنتـسناوتیم  هک  ار  یدارفا  متخانـشیم  هدـنب  دـننک . یراذگهیامرـس  یتسیاب  دـنراد ، ناـکما  هک  یناـسک  راذـگهیامرس و 

هکنیا رطاخ  یارب  رتمک ؛ دمآرد  رتمک ، دوس  اب  دندرک ، یراذگهیامرـس  دیلوت  رد  دندمآ  مینک ؛ تمدخ  روشک  هب  میھاوخیم  مینکیمن ؛ دنتفگ  دندرکن ؛ دننک ، فرـص  تسا  یدیلوت 

فرص روشک  یارب  رـضم  دمآردرپ و  یاھراک  یلالد و  هار  رد  دربیمن  ار  لوپ  دنکیم و  ار  روشک  زاین  رکف  هک  یراذگهیامرـس  تسا . تدابع  نیا  بخ ، دراد ؛ جایتحا  روشک  دندیمھف 

. دراد شقن  راذگهیامرس  نیاربانب  تسا ، هنسح  شراک  نیا  یراذگهیامرس ، رد  دنکیم  فرص  دیآیم  دنک و 
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بترم الاح  هک  یفرح  نیا  دنورن -  دنرب  لابند  دنورن ، مسر  مسا و  لابند  دنک ؛ کمک  روشک  دیلوت  هب  روجنیمھ  دناوتیم  مھ  نادجواب  یهدننکفرصم  فاصنااب ، یهدننکفرـصم 

یتح دنتـسھ  اھیـضعب  تسا . یناریا  رگراک  هب  کمک  تسا ، یلخاد  دیلوت  فرـصم  روشک ، تحلـصم  دنورب . تحلـصم  لابند  دنورن ؛ کرام  لابند  دنرب -  دـنرب ، دـننکیم : رارکت 

هک تسا  نیا  یناریا  رگراک  هب  ندز  دـگل  دـننزب . دـگل  یناریا  رگراک  هب  لمع  رد  اـما  دـنھدب ، راعـش  دـننک و  تشرد  مھ  ار  ندرگ  گر  دـنھدب ، راعـش  مھ  رگراـک  عفن  هب  دنرـضاح 

وزج نامروشک  رد  عیانـص  زا  یخرب  رد  ام  رتنارگ ! یاھتمیق  هب  مھ  یھاگ  دریگب ؛ جراخ  زا  ار  نیا  هباشم  دورب  دـھدن و  رارق  هدافتـسا  دروم  ار  رگراک  نیا  عونـصم  سنج  ناسنا 

راک مرتحم  ریزو  تلود . یهفیظو  هلمج  زا  تسا ؛ همھ  یهفیظو  نیا  و  دنروآیم . لخاد  هب  دنرادیمرب و  ار  ییاھزیچ  نوریب  زا  دنوریم  اھزیچ ، نامھ  رد  اما ] ، ] مییایند ناورشیپ 

ملق کی  نیا  دـیاین . جراخ  زا  اقلطم  تسا ، یتلود  فراصم  وزج  هک  یئایـشا  هک  دـینک  یراشفاپ  دـینک ، رارـصا  دـینک ، حرطم  تلود  رد  منکیم  شھاوخ  نم  دـنراد ؛ روضح  اجنیا 

دیلوت میراد ، مزال  نالا  میھاوخیم ، ار  زیچ  نالف  ام  هک  دنیوگن  تسا . کی  هجرد  یهدننکفرـصم  دراد ، هک  یعیـسو  یهنماد  اب  تلود  نوچ  تسا ؛ گرزب  ملق  کی  تسا ، هدمع 

ات دییوگب  شیپ  لاس  ود  دیتساوخیم  دـییوگیم ؟ زورما  ارچ  دـیراد ، جایتحا  زورما  هک  امـش  دـیرادن ؟ یزیرهمانرب  رگم  امـش  بخ ، میروایب . نوریب  زا  میراچان  تسین ، شایلخاد 

لئاسم اھنیا  تسا ؛ یمھم  لـئاسم  اـھنیا  دـسرب . امـش  تسد  زورما  اـت  دـنک  هبرجت  دـنک ، ناـحتما  دزاـسب ، دـنک ، یزیرهماـنرب  دـشاب  هتـشاد  تصرف  یلخاد  یهدـننکدیلوت 

لباق لخاد  رد  هچنآرھ  اھزیچ ، یهیقب  ات  یزاسنامتخاس  ات  هتفرگ  زیم  یور  ذغاک  ملق و  زا  دنکیم ، فرصم  هک  ییاھزیچ  زا  کیچیھ  رد  دریگب  میمـصت  تلود  تسین . یکچوک 

؛ هدافتـساوس هدرکن  یادـخ  و  تسا -  هیـضق  بوخ  یور  نآ  ییارگلھـس  ییارگلھـس -  ییارگناـسآ و  دـنک . مارح  شدوخ  رب  دـنک ، عونمم  جراـخ  زا  ار  شدوخ  تسا ، دـیلوت 

اھلاس لام  تفرگیم -  ماجنا  یراک  کی  یتقو  کی  میدـید . ییاھاج  کـی  میدرک و  ناـحتما  میدرک ، هبرجت  مھ  ار  نیا  اـم  و  دـنریگب . یتلود  نیلوئـسم  یتسیاـب  ار  اـھنیا  یولج 

راکهب یجراخ  ملق  چـیھ  دـینک  یعـس  دـینکیم ، دـیراد  هک  یراک  نیا  رد  هک  متفگ  اھنآ  هب  متـساوخ و  ار  اجنآ  نیلوئـسم  هدـنب  دـنتخاسیم ، دنتـشاد  یزیچ  کی  تسا -  شیپ 

هیھت لخاد  زا  دناهتـسناوت  ار  اجنیا  حلاصم  زا  دصرد  دودح ٩٨  دش  مولعم  میدرک ، قیقحت  میتفرگ و  شرازگ  ام  هک  رخآ  رد  دندرک . لمع  مھ  هنادرم  دـنداد ، لوق  مھ  اھنآ  دـیربن ؛

تیوقت و ناکرا  زا  یکی  مھ  هدننکفرـصم  سپ  درک . ار  اھراک  نیا  دوشیم  بخ ، دـناهدروآ . جراـخ  زا  تسا و  هتـشادن  دوجو  لـخاد  رد  هک  هدوب  ییاـھزیچ  دـصرد  ود  یکی  دـننک ؛

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا یلخاد  دیلوت  جیورت 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

شیپ اھلاس  زا  فلتخم  یاھتلود  میدرک ؛ دـیکات  ام  همھنیا  ار  قاچاق  اب  یهزرابم  یهلئـسم  تسا . قاچاق  اب  یهزرابم  هاگتـسد  یلخاد ،) دـیلوت  تیوقت   ) ناـکرا زا  رگید  یکی 

روطهب ار  قاچاق  یولج  دوشیم ؛ الماک  دوشیمن ، دنیوگن  تسا ؛ نکمم  مھ  نیا  دنک و  ادیپ  ققحت  دـیاب  هک  تسا  یراک  کی  راک  نیا  بخ ، دـناهتفر ؛ دـناهدمآ  بترم  روطنیمھ 

مناوتیمن دنیوگیم ، فلتخم  ار  شقیقد  مقر  نوچ  نم  الاح  هک  روشک -  لخاد  رد  زورما  رالد  اھدرایلیم  دـیورن ؛ قاچاق  لابند  زرم  رـس  طقف  متفگ  یتقو  کی  هدـنب  دـنریگب . عطاق 

ملق کی  نیا ، دـینک . لابند  هزاغم  لخاد  ات  زرم  زا  شیپ  زا  زرم و  بل  زا  ار  قاچاق  دوشیم . قاچاق  سنج  فرـص  دراد  دوشیم -  هتفگ  یفازگ  یاھمقر  اما  ردـقچ ؛ هک  منکب  نیعم 

. تسا هنسح  مھ  نیا  دننکیم ؛ تدابع  دنراد  مھ  اھنآ  دننکیم ، تدھاجم  دنراد  مھ  اھنآ  دننکب ، ار  راک  نیا  هک  یناسک  نآ  و  تسا . مھم  رایسب  راک  کی  تسا ؛ مھم  رایسب 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دنکیم تیلاعف  یصوصخ  شخب  تسین ؛ تلود  رایتخا  رد  هک  تسھ  اھزیچ  زا  یضعب  دننک . هاگن  یتسیاب  مھ  اھهاگتسد  نیا  دنتادراو . یلوتم  یاھهاگتـسد  رگید ، نکر  کی 

. دنزن همطل  یلخاد  دیلوت  هب  تادراو  یهلئسم  هک  دننکب  یراک  دننک ؛ تیادھ  تراظن  اب  دنناوتیم  یتلود  یاھهاگتسد  نکل  تسین ، مھ  یاهراچ  و 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دیلوت یلخاد و  فرـصم  یهلئـسم  یور  یتسیاب  نارگید ، امیـسوادص ، روجنیمھ ؛ مھ  اھهناسر  تسا . اھهناسر  یغیلبت و  یاھهاگتـسد  تیلوئـسم  یهلئـسم  مھ  یکی 

. دراذگیم ریثات  اھنیا  دننک ؛ راک  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یلخاد 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« دزد دزد   » اب درادـن ؛ یاهدـیاف  هک  داسف  هب  عجار  ندز  فرح  دوشیم . هدروآ  دایز  داسف  مسا  الاح  دـنراد . شقن  دـیلوت ) تیوقت   ) هنیمز نیا  رد  مھ  داسف  اـب  یهزراـبم  ناـیلوتم 

تسا نکمم  داسف  هب  عجار  همانزور  هلب ، دننزیم . فرح  داسف  هب  عجار  هک  دنتسین  هک  همانزور  روشک ، نالوئسم  دش . دراو  تفر ، دیاب  درادیمنرب ؛ تسد  یدزد  زا  دزد  نتفگ ،

. میریگب هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  داسف  یولج  مینک ، مادقا  میدلب  رگا ] دیوشب [ ؛ دراو  تسیچ ؟ رگید  فرح  مینک ؛ مادقا  دیاب  میتسھ  لوئسم  هک  امش  نم و  دنزب ، فرح 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، میدرک ضرع  هک  یلکـش  نیمھ  هب  همھ  دـش . زکرمتم  دـیلوت  یور  دـیاب  دوـشب ، لـح  دـھاوخب  رگا  روـشک  یداـصتقا  لکـشم  هک  تسا  روـشک  یداـصتقا  لکـشم  جـالع  نـیا 

کرویوین ونژ و  نازول و  رد  یداصتقا  تالکشم  لح  دیلک  دنلوئسم . یروجنیا  همھ  اما  تسا  رتکبس  یـضعب  تسا ، رتنیگنـس  اھتیلوئـسم  یـضعب  هتبلا  دنراد ؛ تیلوئـسم 

اھلاس نیا  لوط  رد  ار  یرتگرزب  یاھراک  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  دـش . دـھاوخ  لح  هللااـشنا  دـننک ، تمھ  همھ  دـننک ، شـالت  همھ  تسا . روشک  لـخاد  رد  تسین ؛

روضح تلود  لخاد  رد  علطم  دارفا  و  تسا ] دنمهقالع [  راک و  لوغـشم  هللادمحب  مھ  ینونک  تلود  دننک . لح  دنناوتیم  مھ  ار  دـیلوت  یهلئـسم  تسا ؛ هدـش  دـناهداد و  ماجنا 

. دننک لح  ار  تالکشم  هللااشنا  دننک ، لابند  دننک ، راک  دننک ، شالت  دنراد ؛

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هنیمز نیا  رد  سلجم -  - هننقم یهوق  مھ  دـننک ، یراکمھ  دنرـضاح  رگید  یهوق  ود  دراد ؛ دوجو  یتمواقم  داصتقا  یهعومجم  رد  مھ  یئاضق  یقوقح و  ینوناق و  تاـمازلا  کـی 

اھزیچ نیا  هب  جایتحا  دـینک ؛ هفاضا  نیناوق  نیا  رب  ار  یدـیدج  نوناق  ای  دـینک  حالـصا  ای  دـینک  ضوع  دـیاب  ار  نوناق  امـش  هک  تسھ  ینوناق  الثم ] [ ؛ یراکمھ یارب  تسا  هدامآ 

؛ هدروخ ناکت  دوکر  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  هداتفا ، قافتا  هک  یدـصرد  هس  دـشر  نیا  بخ ، دوکر ؛ یهلئـسم  هب  دـش  هراشاضق  تکرح  کی  ییاج  کی  ای  دـینکیم ؛ ادـیپ 

رگا دصرد . هس  هدش  اھیفنم  تبثم و  نیا  دنیآرب  عومجم  تسا ؛ یفنم  اھشخب  مادک  رد  تسھ ، اھـشخب  مادک  رد  دشر  نیا  دید  دیاب  الاح  هتفرگ ؛ ماجنا  یتکرح  کی  ینعی 

نم الاح  دمآ . دھاوخ  شیپ  مھ  لاغتـشا  لکـشم  تفر ، دھاوخ  الاب  مھ  مروت  داتفا ، دھاوخ  رطخ  هب  مھ  دصرد  هس  دشر  نیمھ  دوشن ، هزرابم  دوکر  اب  یدج  روطهب  هچنانچ 

راک نالا  تسا و  هدامآ  شزیچ  همھ  هک  تسا  یاهناخراک  ینعی   - دـننکیمن راک  نالا  هک  ار  ییاھهناخراک  دادـعت  دـننکب ، لاـبند  دـنھاوخیم  رگا  هدازتمعن  یاـقآ  هک  میوگب  اـجنیا 

ریز هک  ار  ییاھهناخراک  دادعت  دندرک ؛ صخـشم  دننکیم  راک  دنراد  دصرد  هاجنپ  ریز  هک  ار  ییاھهناخراک  دادـعت  ار ؛ قیقد  یمقر  ددـع و  دـنداد ؛ شرازگ  دـندمآ  ام  یارب  دـنکیمن -

ناششدرگردهیامرس ینعی  دنراد ؛ یگنیدقن  لکشم  اھنیا  زا  یضعب  دصرد ! هاجنپ  ریز  اما  یزیچ  کی  دصرد  داتفھ  الاح  بخ ، دندرک . صخشم  دننکیم  راک  دنراد  دصرد  داتفھ 

هار یھدـنامرف  داتـس  یـساسا و  هاگراک  نامھ  یتمواـقم ، داـصتقا  رد  رگا  هک  هنیمز ؛ نیا  رد  دـنھدب  باوج  اـھکناب  تسیاـب  تسا ، اـھکناب  راـک  راـک  نیا  هک   - دراد لکـشم 

، تسا هدامآ  رـضاح و  نالا  هناخراک  هتفرگ ، فرط  مھ  ار  تالیھـست  تسین ، یگنیدقن  دوبن  یهلئـسم  اھنیا  زا  یـضعب  یهلئـسم  اما  دسرب - دـناوتیم  اھنیا  یهمھ  هب  دـتفیب ،

هکنیا یارب  ارچ ؟ دنکیمن . راک  نکل  تسا ، ون  یاھنیشام  مھ  اھنیـشام  هک  تسا  یروجنیا  اھنیا  زا  یـضعب  دناهتفگ  الاح  هک  روطنآ  مھ  شیاھنیـشام  درادن ، یلکـشم  چیھ 

رطاخ یارب  یھدنامرف ،» داتـس   » مییوگیم هکنیا  دیھاوخب . دیاب  ار  اھنیا  دـینکب ، لابند  دـیاب  ار  اھنیا  دراد ، یئاضق  بیقعت  نیا  بخ  هدرک ؛ جرخ  یرگید  یاج  هتفر  ار  تالیھـست 

. تشاذگ دـھاوخ  رثا  یداصتقا  یاھـصخاش  اھهناشن و  یهمھ  یور  دوشن ، یگدیـسر  دوکر  یهلئـسم  هب  رگا  دـش . دـھاوخ  لابند  تاکن  روطنیا  اھزیچ ، روطنیا  تسا . نیا 

، شدرگردهیامرـس نیمات  یگنیدـقن ، نیمات  یدـیلوت ، یاھهاگنب  زا  تیامح  تسین . یفاک  نوناق  اھتنم  تسا ، یبوخ  نوناق  دـندرک - هراشا  هک  ینوناق   - ریخا نوناق  نیا  هتبلا 

ناتـسود اب  هک  یاهسلج  کی   - مھ لبق  یهسلج  رد  نم  و  تسا . یمزال  یاھراک  اھنیا  یهمھ  دناهتـشاذگ ، دـکار  ار  هدامآ  یدـیلوت  یاھدـحاو  هک  یناـسک  اـب  یدـج  دروخرب 

ود ار  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مزال  یئا  . دوشب نادیم  دراو  لماک  روطهب  دیاب  یکناب  متسیس  ینعی  دنک ؛ افیا  شقن  دیاب  یکناب  متـسیس  منکیم : دیکات  مھ  زاب  متفگ ، میتشاد -

. دریگب ماجنا  یتمواقم  داصتقا  نیا  هکنیا  یارب  دننک  یراکمھ  دنرضاح  هوق 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یکی  هک  تسا  روـشک  یـساسا  لـئاسم  دـنامیم ، یقاـب  هچنآ  دوـشیم ، ماـمت  عـطقم  نیا  تسا ، صاـخ  عـطقم  کـی  لاـم  تسا ، یعطقم  یهلئـسم  کـی  تاـباختنا 

دـنک و دراو  راشف  روشک  رب  داصتقا  قیرط  زا  دـناوتن  نمـشد  هک  یداصتقا  راک  یهعومجم  رد  داصتقا ، ورملق  رد  روشک  یزاسمواقم  تسا ؛ روشک  داصتقا  یهلئـسم  لـئاسم ،

هب دیآیم  رالد  دص  زا  تفن  هک  یزور  نآ  مینکب ، تیوقت  ار  نامیلخاد  دـیلوت  رگا  ام  میـشابن ، تفن  هب  یهتـسباو  رگا  ام  دـنک . لیمحت  ار  شدوخ  یهدارا  شدوخ و  یهتـساوخ 

عونمم دنکیم ، دودـحم  ار  الاک  نالف  تادراو  نمـشد  هک  یتقونآ  میربب ، نیب  زا  ار  دوکر  میھدـب ، قنور  ار  یلخاد  دـیلوت  میناوتب  رگا  ام  دزرلیمن . نامنت  رگید  رالد ، دـنچوتسیب 

ناوارف و تاناکما  اب  میراد  یروشک  میراد ، لصفراھچ  گرزب و  روشک  کی  ام  تسا ؛ یگرزب  روشک  روشک ، درک . تیوقت  دیاب  ار  ینورد  داصتقا  میروآیمن . وربا  هب  مخ  ام  دنکیم ،

ام ایند  یاھروشک  رد  ار  اھهدرکلیـصحت  مقر  نیرتشیب  زا  یکی  هزیگنارپ . ناوج ، دـمآراک ، دادعتـسااب ، یناـسنا  یورین  تسا ؛ اـم  یناـسنا  یورین  مھ  اـم  تاـناکما  نیرتمھم 

یمک زیچ  یناسنا  یورین  نیا  میتسھ . ایند  لوا  روشک  شـش  جنپ  راھچ  وزج  یملع  یاھهتـشر  زا  یرایـسب  رد  میراد ؛ ام  ار  ایند  نیـسدنھم  مقر  نیرتشیب  زا  یکی  میراد ؛

عباـنم نیا  روشک ، فلتخم  یاـھاج  رد  فلتخم  یاـھمیلقا  فلتخم ، لوصف  نیا  عیـسو ، نیمزرـس  نیا  تقونآ  تسا ؛ روشک  کـی  یارب  تفرـشیپ  عـبنم  نیرتـالاب  نیا  تسین ؛

ار ناتدوخ  داصتقا  امـش  یتقو  مینک . مواقم  داصتقا  ار  نامدوخ  داصتقا  هک  دشخبیم  ار  تردق  نیا  ام  هب  هک  تسا  یتاناکما  همھ  اھنیا  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  یمیظع 

وربا هب  مخ  یداصتقا  میرحت  زا  یداصتقا ، راشف  زا  امـش  دـندید  یتقو  دنـشکیم ؛ ار  امـش  تنم  دـنیآیم  دـننک ، میرحت  ار  امـش  هکنیا  یاج  هب  نارگید  دـیدرک ، مواقم  نورد  رد 

. تسا یاهدیافیب  راک  هک  دنمھفیم  دننک ؛ میرحت  دننکیم  طلغ  رگید  تقونآ  دیوشیمن ، تسکش  لوبق  هب  روبجم  دینکیمن ، ینیشنبقع  دیروآیمن ،

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 17 
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شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار عبانم  دیشاب . داصتقا  رکف  هب  دنکن ؛ لوغشم  دنکن ، مرگ  ار  اھنیا  رس  تاباختنا ، هب  طوبرم  یاهمانزور  یاھلاجنج  نیا  هک  تسا  نیا  روشک  مرتحم  نیلوئسم  هب  نم  یهیصوت 

همھنیا اب  یگرزب ، نیا  اب  تمظع ، نیا  اب  روشک  یتعنـص . دـیلوت  هچ  یزرواشک ، دـیلوت  هچ  دـیلوت ؛ تمـس  هب  ینعی  درک ؛ تیادـھ  دـیاب  هک  دـینک  تیادـھ  ییاـجنآ  تمـس  هب 

، ام لاقترپ  نابایخ ! رد  ار  یجراخ  یهویم  ماسقا  عاونا و  دینیبیم - نابایخ  رد  اھامـش  منیبیم ، همانزور  رد  هدنب  الاح   - دنیبیم یتقو  دشکیم  تلاجخ  مدآ  عونتم ، تالوصحم 

تمـس هب  هن  دـیلوت ، تمـس  هب  ار  روشک  عبانم  دـنربب  درک . راک  دـیاب  ار  اھنیا  درک ، رکف  دـیاب  ار  اھنیا  مینک ؟ دراو  یجراـخ  یهویم  میورب  تقونآ  دـنامیم ، تخرد  یور  اـم  بیس 

نیا هن ، بخ  دنزادرپب ؛ نآ ] هب   ] همھ دنک ، ترپ  ار  اھساوح  یهمھ  دیآیم ، شیپ  یتقو  تاباختنا  یهلئسم  لثم  یاهلئسم  تقونآ  تادراو . تمـس  هب  هن  رتشیب ، یگتـسباو 

اھزیچ نیا  هب  ار  ناشنھذ  روشک  نیلوئـسم  دننکیم ؛ لمع  دنراد  دننک  لمع  دیاب  هک  یناسک  دننکیم ، رکف  دنراد  دننک  رکف  دیاب  هک  یناسک  تسا ؛ ارذـگ  یهلئـسم  هلئـسم 

اب دیاب  ام  یاھراتفر  یهمھ  ام ، یاھتسایس  یهمھ  منکیم : ضرع  مرتحم  نیلوئسم  هب  مھ  منکیم ، ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  مھ  نم ، هک  تسا  یزیچ  نیا  دننکن . لوغشم 

. دشاب نیا  هب  ام  هجوت  یهمھ  دیاب  دشاب ؛ عیسو  نمشد  یهھبج  کی  دوجو  هب  هجوت 

لاس ١٣٩۵  / ٠١/٠١/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

قنور کرحت و  یهلئـسم  تسا ؛ یراـکیب  عـفر  لاغتـشا و  داـجیا  یهلئـسم  تسا ؛ یلخاد  دـیلوت  یهلئـسم  تسا ، لـصا  تسا و  مـھم  هـک  یزیچ  نآ  داـصتقا ، یهلئـسم  رد 

دوخ تاراھظا  اھرامآ و  و  دـننکیم ؛ هبلاطم  دـننکیم و  سح  ار  اھنآ  مدرم  هک  تسا  یئاھزیچ  اـھنیا  تسا ؛ مدرم  هبـالتبم  لـئاسم  اـھنیا  تسا ؛ دوکر  اـب  یهلباـقم  یداـصتقا و 

. تسا درومهب  اجب و  مدرم  یاھهتساوخ  نیا  مدرم و  تابلاطم  نیا  هک  دھدیم  ناشن  مھ  نیلوئسم 

اھنیا یهمھ  جالع  مینک ، راھم  ار  ینارگ  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یراکیب  یهلئـسم  میھاوخب  مینک ، لح  ار  یلخاد  دیلوت  لکـشم  مینک ، لح  ار  دوکر  لکـشم  میھاوخب  ام  رگا 

؛ تفر یراکیب  گنج  هب  یتمواقم  داصتقا  اب  دوشیم  تسا . اھنیا  یهمھ  لماش  یتمواقم  داصتقا  تسا . هدش  هدناجنگ  یتمواقم  داصتقا  یداصتقا و  تمواقم  یهعومجم  رد 

زا درک و  داجیا  روشک  یارب  ار  یرایسب  یاھتـصرف  دوشیم  درک ؛ یگداتـسیا  نانمـشد  یاھدیدھت  لباقم  رد  دوشیم  درک ؛ راھم  ار  ینارگ  دوشیم  تفر ؛ دوکر  گنج  هب  دوشیم 

. دریگب ماجنا  شالت  راک و  یتمواقم  داصتقا  یارب  هک  تسا  نیا  شطرش  درک ؛ هدافتسا  اھتصرف 

یهنیمز رد  تسا  یئاـھراک  تسا ؛ یتامدـقم  یاـھراک  اـھراک  نیا  اـھتنم  دـناهدرک ؛ یعیـسو  یاـھراک  هک  دـھدیم  ناـشن  دـنداد ، نم  هب  تـلود  رد  اـم  ناردارب  هـک  یـشرازگ 

یور ندرک و  لمع  ندرک و  مادقا  زا  تسا  ترابع  دنک ، ادیپ  همادا  تسا  مزال  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ یتامدقم  یاھراک  اھنیا  فلتخم ؛ یاھھاگتسد  هب  اھروتـسد  اھهمانـشخب و 

تسا ام  یهفیظو  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  نداد ؛ ناشن  مدرم  هب  ار  راک  لوصحم  نیمز ،

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تیولوا روشک  رد  یداصتقا  یاھتیلاعف  زا  یضعب  دنوشب ؛ زکرمتم  اھنآ  رب  دننک و  ییاسانش  ار  روشک  رادتیزم  یداصتقا  یاھهریجنز  اھتیلاعف و  دیاب  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم 

هار یهشقن  دننک و  ییاسانـش  دیاب  ار  اھنآ  دننک ؛ زکرمت  تسیاب  اھنآ  یور  دوشیم ؛ هدوشگ  یدیلوت  یداصتقا و  ددعتم  یاھباب  نآ ، زا  دـنامیم و  ردام  لثم  دراد ، تیمھا  دراد ،

. دننکب مولعم  ار  همھ  فیلکت  دننک و  صخشم  ار 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

تصش دودح  زورما  دناهدرک ، شرازگ  نم  هب  هک  یروطنآ  تسا . یلخاد  دیلوت  ندرک  هدنز  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دیاب  میتفگ  ام  هک  یا  لمع » مادقا و   » نیا رد  هلئسم  نیمود 

. مینک ایحا  ار  دیلوت  مینک ، هدنز  ار  دیلوت  ام  یتسیاب  دنکیمن ؛ راک  اھیـضعب  دنکیم ، راک  تیفرظ  زا  رتمک  هب  اھیـضعب  تسا ؛ لیطعت  تسا ، لطعم  ام  دیلوت  تاناکما  زا  دصرد 

ناشیاھفرح دیھاوخب ، دنتـسھ  هک  ار  ینیدقتنم  نیا  ماهتفگ  ررکم  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  هب  نم  دندلب . دھعتم  یاھنادداصتقا  زا  یلیخ  ار  هار  نیا  دراد ؛ هار  نیا ،] هتبلا  ]

. دروآرد تکرح  هب  روشک  رد  درک و  ایحا  ار  دیلوت  ناوتیم  دنراد ؛ یبوخ  یاھداھنشیپ  یھاگ  دیونشب ؛ ار 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هک مینک  هجوت  نکل  درادـن ، مھ  یلاکـشا  میرخب ، ار  اھنیا  میروبجم  مینک ، دراو  جراخ  زا  هک  میراد  جایتحا  ییاھزیچ  کی  هب  میراد ، تادراو  میراد ، یجراخ  تراـجت  هرخـالاب  اـم 

نیلوئـسم دوخ   - دوشیم هتفگ  ام  هب  مینکب ؛ یرادیرخ  ای  مینکب  دراو  امیپاوھ  الثم  میھاوخیم  ام  دییامرفب  ضرف  دنکن . فیعـضت  ار  ام  یلخاد  دـیلوت  تردـق  ام ، یاھدـیرخ  نیا 

دیلوت درک و  میھاوخ  هدافتسا  میرخب  جراخ  زا  هکنآ  زا  رتشیب  مینک ، یراذگهیامرس  امیپاوھ  یلخاد  عیانـص  رد  ام  ار  تمیق  نیا  زا  دصرد  نالف  هچنانچ  رگا  هک  دنیوگیم - یتلود 

سپ تسا ؛ اطخ  دروآیم  یلخاد  دیلوت  رـس  ییالب  هچ  ام  تادراو  نیا  ام ، دیرخ  نیا  هک  مینکن  هاگن  مینک و  دراو  جراخ  زا  ار  زیچهمھ  ام  هکنیا  دـنکیم . ادـیپ  دـشر  مھ  یلخاد 

. دوشن فیعضت  یلخاد  دیلوت  هک  مینک  یراک  اھدیرخ  رد  نیاربانب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، هتـشگنرب شرثکا  هتبلا   - ددرگرب اھلوپ  نیا  هک  دـش  نیا  رب  اـنب  ماـجرب  یهیـضق  رد  دـناهدادن . اـم  هب  ار  شلوپ  میاهتخورف ، تفن  ـالثم ] [ ؛ روشک زا  جراـخ  رد  میراد  ییاـھلوپ  اـم 

یضعب یسنجدب  نکل  دراد ، دوجو  مھ  یرگید  یاھهزیگنا  هتبلا  هیضق ؛]  ] نیا تشپ  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  ار  اھییاکیرمآ  تسد  تسا ؛ لکشم  راچد  هتـشگنرب و  شبلغا 

یدرایلیم هد  دـنچ  رھ  الاح  هک  جراخ  رد  ام  دوجوم  یاھلوپ  نیا  هکیتقو  تشگ - دـھاوخرب  هرخالاب  نکل  ددرگنرب ؛ اھلوپ  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  ییاکیرمآ  یاھهاگتـسد  زا 

بظاوم تسا ؛ دـیلوت  الثم  لوا  یهجرد  رد  دراد و  زاین  روشک  دوشیم ، روشک  دراو  هک  تسا  یلوپ  نیا  دوشب . ردـھ  لوپ  نیا  هک  دورن  راـک  هب  یفراـصم  رد  تشگرب ، تسھ  هک 

زا هک  یایلام  عباـنم  تیریدـم  ینعی  دوشن ؛ اھفارـسا  فرـص  اـجیب ، یاـھراک  فرـص  درومیب ، یاھدـیرخ  فرـص  دورن ، نیب  زا  دورن ، ردـھ  دوشیم ، دراو  هک  یلوپ  نیا  دنـشاب 

. دوشیم دراو  روشک  هب  یجراخ  زکارم  اھکناب و 

روشک  / ٠١/٢۴/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  هنادیع  رادید  رد  تانایب 

شزومآ یهصرع  ات  تادراو ، تارداص و  یناگرزاب و  یهصرع  ات  تامدـخ ، یهصرع  ات  ینف ، یاھتیلاعف  یهصرع  ات  یملع  یهصرع  زا  هک  تسا  ریگارف  لک  کی  یتمواقم  داـصتقا 

ار رازبا  نالف  ای  ار  هاگتسد  نالف  منادیمن ، نم  الاح  دیآیم ، شرازگ  دییامرفب  ضرف  الثم  نالا  میریگب ، یدج  ام  رگا  دوشیم . لماش  ار  همھ  اھناتسریبد ، اھهاگـشناد و  رد 

اجنیا یدابآیلع  یاقآ  انپم ، دزاـسیم ، مھ  شبوخ  دزاـسیم ، دراد  اـم  ینف  هاگتـسد  نـالف  دـینک  ضرف  دراد ، یداـیز  دربراـک  تسا و  مھم  مھ  یلیخ  هک  ار  هعطق  نـالف  اـی 

. دـنکیم یفن  ار  اھزیچ  نیا  یتمواقم  داصتقا  تسا . یتمواـقم  داـصتقا  یریگتھج  نآ  دـض  نیا  تسا . دـب  نیا  بخ  مینک . دراو  اـم  ار  نیمھ  دـعب  لاـثم ؛ باـبنم  هتـسشن ،

. تسا دیلوت  هدمع  میروایب . ور  یلخاد  دیلوت  تمس  هب  هک  میریگب  دای  ام  هک  تسا  نیمھ  شتابثا  یایفن . دراد و  یتابثا  یتمواقم  داصتقا 

نارگراک  / ٠٢/٠٨/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

یلخاد دیلوت  زا  تیامح  دوشب . هدرمش  سدقم  زیچ  کی  ناونعهب  یتسیاب  یلخاد  دیلوت  ملئاق . ار  یدایز  قح  یلخاد  دیلوت  یارب  هدنب  یلخاد . دیلوت  رس  مییایب  الاح  بخ ،

زا اقلطم  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  یـسنج  هک  تسا  نیا  اھهار  زا  یکی  دـننکب . تیامح  یلخاد  دـیلوت  زا  دـننادب  فظوم  ار  ناشدوخ  همھ  دوشب ؛ هتخانـش  هفیظو  کی  دـیاب 

یمسر لکش  هب  تسا - یمھم  یهلئسم  کی  شدوخ  مھ  قاچاق  یهلئـسم  درک ؛ مھاوخ  ضرع  دعب  ار  قاچاق  یهلئـسم  الاح   - ماهتفگ اھراب  نم  ار  نیا  دوشن ؛ دراو  جراخ 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 18 
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ار اھهناھب  نآ  نم   - دوشیم هدروآ  ییاھهناھب  هتبلا ] . ] دراد دوجو  یلخاد  هباشم  هک  ییاجنآ  رد  تادراو  زا  یریگولج  ای  اـھهفرعت  ندرب  ـالاب  دراد ؛ مھ ]  ] ییاھـشور دوشن . دراو 

رد دیاش  الاح   - نارھت رد  هک  مدرک  ادیپ  عالطا  نم  دوشب . جیورت  یلخاد  دیلوت  هک  دشاب  نیا  دـیاب  لصا  اما ] - ] درک مھاوخ  مھ  هراشا  الاح  ماهدینـش ؛ مھ  ار  اھنآ  منادـیم ، مھ 

ولبات مدید . نم  دندروآ و  نم  یارب  دنتفرگ  ار  شسکع  دناهدز ؛ مھ  ولبات  دنـشورفن ؛ ار  یلخاد  دیلوت  زج  هک  دناهدش  دیقم  اھهاگـشورف  زا  یـضعب  تسھ - مھ  اھناتـسرھش 

، تسھ هاگـشورف  نیا  رد  هچرھ  حلـصم ! ناسنا  نیا  رب  تریغاب ، ناسنا  نیا  رب  نیرفآ  هللاکراب ! دوریم . شورف  یلخاد  دـیلوت  طقف  هاگـشورف  نیا  رد  هک  گرزب ، یولبات  دـناهدز ،

نیا زا  یـضعب  هنافـساتم  تسا . یجراخ  دـیلوت  دـنادرگیم ، مشچ  هچرھ  دوشیم ، دراو  ناـسنا  یتقو  هک  دنتـسھ  ییاھهاگـشورف  شلباـقم ، یهطقن  تسا . یلخاد  دـیلوت 

یھاوخیم امـش  دوشب . هدرمـش  تشز  دیاب  راک  نیا  دننکیم ؟ ار  راک  نیا  ارچ  دـنایتموکح ! یاھهاگتـسد  دوخ  هب  طوبرم  دنتـسھ ، مھ  گرزب  یاھهاگـشورف  هک  اھهاگـشورف 

یاھرادـلوپ  - مھ رادـلوپ  هدـع  کـی  دـنروآیم ،]  ] ار یجراـخ  ناـشن  یاراد  یاھـسنج  نداد ! زپ  یارب  ینک  رادروـخرب  دـنمهرھب و  ار  هناـگیب  رگراـک  ینک ، راـکیب  ار  یلخاد  رگراـک 

یلیخ مھ  دنرب »  » یهملک نیا  زا  هدنب  یجراخ . یاھدنرب  ناشدوخ  لوق  هب  دنایجراخ ؛ یاھناشن  لابند  میرادن - مک  روشک  رد  هنافساتم  هک  هدیـسرنارودهبهزات  یهسیکون 

هک ییاجنآ  تسین . شایلخاد  هباشم  هک  ییاجنآ  رگم  دوشب ، هتخانش  شزرا  دض  کی  ناونعهب  هعماج  رد  دیاب  یجراخ  یالاک  فرـصم  یجراخ و  یالاک  شورف  دیآیم . مدب 

کی تسا  نکمم  میشورفیم ؛ میرخیم ، میراد ، لماعت  میراد ، طابترا  ایند  اب  ام  میاهدیشکن ؛ راصح  نامدوخ  رود  هک  ام  درادن ؛ یلاکـشا  هلب ، بخ  تسین ، شایلخاد  هباشم 

میھاوخیم میراد و  یلخاد  دـیلوت  ام  هک  ییاجنآ  درادـن . یلاکـشا  تادراو ] - ] ار یدراوم  میراد  مھ  لیبق  نیا  زا   - دـشابن هفرـصهب  الـصا  یلخاد  دـیلوت  هک  دـشاب  مھ  ییاـھاج 

یھاگ تمیق  اب  میروایب  جراخ  زا  ار  نیا  هیبش  میراذگب ، رانک  ار  یلخاد  دیلوت  نیا  میورب  ام  اجنآ  دنکیم ، داجیا  هدوزفا  شزرا  تسا و  راک  نآ  لوغشم  ام  رگراک  میشاب و  هتـشاد 

. دوشب هدرمش  شزرا  دض  دیاب  نیا  مینکب ، فرصم  ار  نیا  دراد ، ار  ییاپورا  روشک  نالف  فورعم  یهناخراک  نالف  ناشن  دراد ، یجراخ  ناشن  نیا  هکنیا  رطاخهب  رباربدنچ و 

. متـسھ ایاضق  نیا  رد  ریبدـت  تمکح و  رادفرط  متـسین ؛ اـیاضق  نیا  رد  طارفا  رادفرط  نم  دوشب . یریگولج  لوقعم  روطهب  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  یتادراو ، یاـھالاک  زا 

تادراو یهیـضق  نیا  منادیمن  نم  دینکن . دراو  دوشب ، دراو  دیابن  یزیچ  هچ  دینک و  دراو  دوشب ، دراو  دـیاب  یزیچ  هچ  دـینیبب  دـینک ؛ تبقارم  هن ، دـیدنبب ؛]  ] ار اھهزاورد  میوگیمن 

اھییاکیرمآ تاعوبطم  رد  نیا  دـندرکیمن ؛ فرـصم  اھییاکیرمآ  دوخ  ار  ییاکیرمآ  یاھوردوخ  دـنیوگیم . اھیـضعب  هداتفا و  اھنابز  رـس  الاح  هک  تسیچ  ییاکیرمآ  یاـھوردوخ 

هدافتسا اکیرمآ  یگتسکشرو  هب  ور  یزاسوردوخ  یهناخراک  نالف  لوصحم ]  ] زا ام ، دینک  ضرف  الثم  تسا . نیگنس  تسا ، دایز  شفرصم  دنتفگیم  میدید ؛ ام  دش و  سکعنم 

راشف تشپ  زا  دنتـسھ ، یدارفا  هک  منادیم  نم  مرتحم . یارزو  دوخ  نیلوئـسم ، دوخ  دتـسیاب ؟ یـسک  هچ  داتـسیا . یدج  روطهب  یتسیاب  اھنیا  یولج  ! اکیرمآ مھنآ  مینک ؛

دنچ روشک  رد  یـشیارآ  مزاول  تادراو  دنیوگیم  هکنیا  منادیمن  نم  دننکن . لوبق  دنتـسیاب ، اھراشف  نیا  یولج  دنروآیم - راشف  اذـل ] ، ] دـنراد دوس  دـنراد ، تعفنم   - دـنروآیم

، یـشیارآ مزاول  تادراو ] . ] تسا دـب  دـشاب  تسار  رگا  دیـشاب ؛ هدرک  قیقحت  یلیخ  منکیمن  نامگ  مھ  امـش  ماهدرکن ، قیقحت  نم  هن ؟ ای  تسا  تسار  تسا ، رالد  دراـیلیم 

یهسیکوـن رادلوـپ  یهداوناـخ  نـالف  دــینک  ضرف  هـکنیا  یارب  دــننکیم ؛ تـسرد  شیارب  تالاکــشا  عـناوم و  هـمھنیا  ـالاح  هـک  اــم  روـشک  رد  مـھنآ  رــالد !]  ] دراــیلیم دــنچ 

. دنراذگن دننک و  تمواقم  دنتسیاب ، اھنیا  لباقم ] رد  . ] تسا ملاسان  مھ  شیاھیضعب  ماهدینش  دنشاب . هتشاد  ار  نیا  دھاوخیم  ناشلد  هدیسرایندهبهزات 

اھهفرعت ام  رگا  دنیوگیم  مینکیم ، تبحص  هک  تادراو  یهلئسم  نیمھ  هب  عجار  فلتخم  یاھتلود  رد  یتلود  نیلوئسم  اب  ررکم  هدنب  تسا . قاچاق  یهلئسم  مھ  هلئسم  کی 

ام تفرگ . دیاب  یدج  ار  قاچاق  یولج  بخ ، تسا ؟ یتسرد  لیلد  نیا  امـش  رظن  هب  دیآیم . قاچاق  تروصهب ]  ] سنج نیمھ  میریگب ، ار  تادراو  یولج  ای  میربب  الاب  یلیخ  ار 

دوریم هک  تسین  یناتـسچولب  فیعـض  ربهلوک  نالف  قاچاق ، زا  نم  دارم  دینک . لمع  یدـج  قاچاق  اب  یهزرابم  رد  میاهدرکن ؛ لمع  یدـج  یلیخ  قاچاق  اب  یهزرابم  رد  الاح  ات 

یاھقاچاق نم  درادـن . یلاکـشا  دوشن  مھ  هزرابم  اھنآ  اب  درادـن ؛ یتیمھا  اھنیا  تسین ، یزیچ  هک  اـھنیا  فرطنیا ؛ دروآیم  شدوخ  لوک  یور  درادـیمرب  ار  یزیچ  کـی  فرطنآ 

تردـق ام  میتلود ، ام  اھنیا ؛ اب  مینک  دروخرب  میورب  دـیاب  بخ ، دوشب ؟ روشک  دراو  قاچاق  نوگانوگ  سانجا  رنیتناـک  اھدـص  اـی  رنیتناـک  اـھهد  میوگیم ؛ ار  گرزب  یهتفاـینامزاس 

یالب قاچاق  تفای . دھاوخ  شھاک  رایسب  لقاال  ای  دش  دھاوخ  هتفرگ  شیولج  ای  دوشب ، یدج  دروخرب  هک  هبترم  دنچ  مینک . دروخرب  اھنیا  اب  یدج  روطهب  میناوتیم ؛ ام  میراد ،

نامھ اثلاث  دوشیمن ؛ تلود  دـیاع  نآ  زا  یدـمآرد  ایناث  تسین ؛ مولعم  سنج  تمالـس  الوا  تسا : رتدـب  رایـسب  یکرمگ  یتلود و  تادراو  زا  قاچاق  روشک ؛ یارب  تسا  یگرزب 

ار قاچاق  اب  یهلباقم  هاگتـسد  درک . هلباقم  یدـج  روطهب  قاچاق  اب  دـیاب  تسین ؛ یکچوک  یاھبیـسآ  اھنیا  تسا . یلخاد  دـیلوت  رازاب  ندرک  داسک  هک  دراد  ار  تادراو  لاکـشا 

مھ یلکب  رگا  ای  دش  دھاوخ  هتفرگ  شیولج  ای  دوشیم ؛ هک  تسا  نیا  هدنب  یهدیقع  دوشیم ؛ و  راک ؛ نیا  یارب  میراذگب  دیاب  ار  نامیاھمدآ  نیرتیوق  تفرگ ؛ یدج  یلیخ  دـیاب 

. تسا یساسا  رایسب  یهلئسم  کی  نیا  تفای . دھاوخ  شھاک  شایمھم  شخب  دوشن ، یریگولج 

رگید نیلوئـسم  زا  یـضعب  هچ  یتعنـص و  یارزو  هچ  یزرواـشک ، یارزو  هچ   - طـبریذ یارزو  زا  یدادـعت  اـب  زاـب  مھ  ار  نیا  نم  تسا و  مھم  یلیخ  هـک  یرگید  یهلئـسم  کـی 

یاھدوس سنج  نآ  تادراو  زا  هک  اھیـضعب  اما ] ، ] دوشب دـیلوت  دـناوتیم  لخاد  رد  یـسنج  کی  تاقوا  یھاگ  هک ] تسا  نیا  ، ] ماهتـشاذگ ناـیمرد  هتـشذگ  رد  ررکم  یتلود -

اب دـیدھت ، اب  تفرن ، راب  ریز  رگا  ریگب - ار  لوپ  نیا  زاسن و  ای  نک  لیطعت  ار  هناـخراک  نیا  اـقآ ،  - هوشر اـب  دـش  رگا  دـنریگیم ؛ ار  یلخاد  دـیلوت  نیا  یولج  دـنیآیم  دـنربیم  ینـالک 

تادراو زا  یاهدـع  کی  هکنیا  رطاخهب  دوشیم  دراو  اما  تسھ  اھنآ  رد  دـیلوت  یلخاد  ناوت  هک  میـسانشیم  ار  ییاھالاک  مروایب ؛ ار  اھالاک  مسا  ـالاح  مھاوخیمن  نم  تیاـنج .

؛ دنک دیلوت  دھاوخیم  تسا  دایز  روشک  رد  شفرصم  رایسب  هک  ار  یسنج  نالف  دراد ، مھ  یاهیامرس  دیآیم ، رکتبم  مدآ  رفن  کی  دوشب . دیلوت  لخاد  رد  دنراذگیمن  دنعفتنم و 

راشف وا  هب  تفرن ، راب  ریز  رگا  ای  دنکیم ، تحار  ار  شدوخ  دوریم و  راب  ریز  فرطنآ  ای  نکن ؛ دیلوت  ریگب  درایلیم  یـس  ای  درایلیم  هد  نکن ! دیلوت  امـش  ار  نیا  اقآ ! دنیوگیم  دنوریم 

ار فرط  دننزیم و  هبرـض  وا  هب  دننکیم ، تیانج  تیاھن  رد  هرخالاب  ای  دننکیم ، زبس  شھار  رـس  ینوناق  عناوم  دـننکیم ، تسرد  شیارب  ار  تالکـشم  ماسقا  عاونا و  دـنروآیم و 

یروجنیا قاچاق  درک . دروخرب  هداس  دوشیمن  اھزیچ  نیا  اب  تسین ، یاهداس  یاھزیچ  اھنیا  تسا ، یتینما  یاھزیچ  اھنیا  تسا ، یمھم  یاھزیچ  اھنیا  دـننکیم . نامیـشپ 

. تسا قاچاق  یلخاد ، دیلوت  مس  تسا ؛

دنیوگیم تسھ ، یلخاد  دـیلوت  هکیلاحرد  دـینکیم  دراو  ار  الاک  نالف  ار و  سنج  نـالف  ارچ  هک  مییوگیم  اـم  یھاـگ  تسا . هتفرـشیپ  یرواـنف  یهلئـسم  رگید  یهلئـسم  کـی 

مراد باوج  نم  مینک . دراو  جراخ  زا  میراچان  هک  هدمآ  یدیدج  یاھیروانف  هدمآ ، یدیدج  یاھراک  تسا ، هدرک  ادـیپ  لوحت  ایند  زورما  تسا ، یمیدـق  ام  یلخاد  دـیلوت  یروانف 

، مدوب روھمجسیئر  روشک  نیا  رد  نم  دوخ  متسین ؛ فلاخم  چیھ  یروانف ، ندرک  دراو  اب  صوصخب  ندرک ، دراو  اب  هدنب  متسین ؛ فلاخم  ندرک  دراو  اب  هتبلا  نم  فرح . نیا  یارب 

هداتفابقع یلخاد  دیلوت  یروانف  دنیوگیم  دنروآیم  مک  اجرھ  نازیمب . هزادناهب و  اما  تسا ، مزال  ییاھتقوکی  درادن ، یلاکشا  منادیم ؛ مدوب و  طابترا  رد  یئارجا  لئاسم  اب 

هب اطخ  رتم  هد  زا  رتمک  اب  دـنکیم و  یط  رتمولیک  رازھ  ود  کشوم  نیا  هک  دـنک  تسرد  کشوم  کـی  دـناوتیم  هک  ینھذ  میراد ، روشک  رد  لاـعف  نھذ  همھنیا  اـم  بخ  تسا ؛

نینچ کی  دناوتیم  هک  یزغم  نآ  میوگیم  نم  دندمآ ). ناجیھ  هب  اھناوج  دمآ و  کشوم  مسا  الاح  منزب ؛ لاثم  متـساوخ  طقف ]  ] هدنب ( ؟ تسا یکچوک  زیچ  نیا  دسریم ؛ فدـھ 

، تسا رتمولیک  دص  رد  رتیل  هدزیس  شفرصم  دییامرفب  ضرف  هک  ار  ییوردوخ  دناوتیمن  زغم  نیا  ایآ  راک ، نیا  تیمھا  هب  دننکیم  فارتعا  ام  نانمشد  هک  دنکب  دیلوت  ار  یکشوم 

زا ارچ  دینکیمن ؟ هعجارم  قالخ  یاھنھذ  نیا  هب  ارچ  دینکیمن ؟ هعجارم  اھناوج  هب  ارچ  راک ؟ نیا  زا  تسا  زجاع  زغم  نیا  دنکب ؟ دـناوتیمن  رتمولیک ؟ دـص  رد  رتیل  جـنپ  هب  دـناسرب 

؟ دیریگیمن کمک  اھنیا 

یمالسا  / ٠٣/١۶/١٣٩۵ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

دیناوتیم هنیمز  نیا  رد  امـش  اما  دـنک ، راک  نادـیم  طسو  نادـیم و  رد  دـیاب  هک  تسا  تلود  تسا ؛ تلود  یهدـھع  هب  ارجا  هتبلا  مینک . لح  ار  روشک  داصتقا  یهلئـسم  ام  دـیاب 

. تسا مھم  یلیخ  یلخاد  دیلوت  دشاب ؛ یلخاد  دیلوت  یهلئسم  یور ] ، ] دشاب دوکر  یهلئسم  یور  دیاب  مھم  یهیکت  دینک . کمک  یلیخ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دیورب میوگیم ، نامروشک  زیزع  مدرم  هب  میوگیم ، امـش  هب  مراد  مھ  نـالا  یلخاد . تادـیلوت  فرـصم  یور  رب  ماهدرک  هیکت  همھنیا  هدـنب  یلخاد . دـیلوت  یور  مینکیم  هیکت  اـم 

لئاسو رد  دینک  ضرف   - فلتخم یاھـشخب  رد  تسین . روجنیا  هیـضق  تیعقاو  هنافـساتم  دینک . جیورت  ار  یناریا  راک  دینک ، جـیورت  ار  یناریا  رگراک  یلخاد ، دـیلوت  فرـصم  غارس 

امـش هک  رازاب  اما  دـننکیم  دـیلوت  یجراخ ، سنج  زا  رتھب  مھ  یھاگ  یجراخ ، سنج  اـب  ربارب  بوخ و  بوغرم و  سنج  دـنراک ، لوغـشم  یلخاد  یاـھهناخراک  لزنم - یگدـنز 

نیا رطاخهب  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  یتالوصحم  تادراو  زا  یریگولج  هکنیا  یور  رب  هدنب  دیکات  دیآیم ؟ اجک  زا  اھنیا  ارچ ؟ تسا ؛ یجراخ  سنج  شاهمھ  دـینیبیم  دـیوریم ،

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 19 
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. تسا نیا  هار  تسا ؛

دراو تسا ، نآ  نزو  نت  رازھ  دنچ  هک  ار  قاچاق  نالک  سنج  نآ  دینکیم و  ادـیپ  ار  یچقاچاق  دـناب  نآ  امـش  یتقو  ناجاقآ ! هک  ماهتفگ  نیلوئـسم  هب  هدـنب  قاچاق ، عوضوم ] رد  ]

دراو یجراـخ  سنج  هکیتقو  تسا  مولعم  بخ  یلخاد . هباـشم  یاراد  سنج  هب  یچقاـچاق ، هب  دـینزب  هبرـض  دـینزب ؛ شتآ  همھ  مشچ  یولج  ار  سنج  نیا  دـینکیم ، روشک 

، دیباوخ یلخاد  دیلوت  یتقو  دباوخیم . یلخاد  دیلوت  تسا - دایز  مھ  یلیخ  هنافساتم  هک  قاچاق  یدابم  زا  هچ  اھنیا ، لاثما  کرمگ و  لثم  ینوناق  یدورو  یدابم  زا  هچ   - دش

. دوشیم راوشد  مدرم  تشیعم  یگدنز و  عضو  دوشیم ، مکاح  روشک  رب  دوکر  دوشیم ، مک  ام  لاغتشا  دوشیم ، راکیب  ام  ناوج  تسھ : زورما  هک  دیآیم  شیپ  یعضو  نیمھ 

. تسا نیا  هار  تسا ؛ ام  دوخ  یهدھع  هب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  مینکب . لح  دیاب  نامدوخ  ار  اھنیا  درک ، لح  دوشیمن  اپورا  اب  اکیرمآ و  اب  طابترا  قیرط  زا  رگید  هک  ار  اھنیا 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دیلوت لخاد  رد  شھباشم  هک  یتادراو  تادراو و  یهلئـسم  هب  عجار  تسا . اھنیا  تالوصحم  جـیورت  دـنکب ، جـیورت  دـناوتیم  ار  ناینبشناد  یاھتکرـش  نیا  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

جیورت دیاب  تسا ، ام  ناینبشناد  یاھتکرـش  لوصحم  هک  یتادیلوت  هک  منکب  هیکت  مھاوخیم  اما  دننکیم ، دنراد  ییاھراک  میاهدز و  یدایز  یاھفرح  بخ  اھنیا ، دننام  دوشیم و 

اھتکرـش نیا  زا  ینعی  دوشن . دـیرخ  دوشن و  فرـص  دورن و  راـک  هب  اھتکرـش  نیا  لوصحم  زج  یتـلود  یاھهاگتـسد  رد  هک  تسا  نیا  جـیورت  یهدـمع  یاـھملق  زا  یکی  دوشب و 

. تسا تلود  هدننکفرصم ، نیرتمھم  ینعی  تسا ؛ روشک  یهدننکفرصم  نیرتگرزب  تلود  دوخ  نوچ  دوش ؛]  ] هدافتسا

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اما تسھ  مھ  یماظن  یهوق  هتبلا  تسین ؛ یماظن  یهوق  طقف  هوق »  » زا روظنم  دایز  لامتحا  هب  هوق » نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودـعا  و   » یهفیرـش یهیآ  رد  منکیم  ضرع  نم 

ررکم هدـنب  هک  روشک  یلخاد  تخاس  ماکحتـسا  نیا  یاـنعم  دـینک . یوق  ار  ناـتدوخ  نورد  دـیناوتیم ، هچرھ  هوق ؛ نم  متعطتـسا  اـم  مھل  اودـعا  تسین . یماـظن  یهوق  طـقف 

یوق یجراخ  یاھرازاب  رد  ذوفن  ظاحلزا  دـینک ، یوق  یلخاد  دـیلوت  ظاحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناتدوخ  یروانف  ظاـحلزا  دـینک ، یوق  ار  ناـتدوخ  یملع  ظاـحلزا  تسا . نیا  میوگیم ،

مالعا اھتـسایس  رد  هک  اـم  دـیریگب . راـک  هب  ار  اـھتیفرظ  نیا  دـینک و  یوق  تسا ، هدـشن  هدافتـسا  زونھ  تسھ و  روشک  نیا  رد  هک  یناوارف  یاـھتیفرظ  فشک  ظاـحلزا  دـینک ،

زا شیب  دشر  مینک ، هظحالم  ار  اھتیفرظ  ام  رگا  دنتفگ  دندمآ  اھسانـشراک  نیـصصختم و  دعب  دوشیمن ! دنتفگ  یـضعب  دسرب ، دـصرد  تشھ  دـشر  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک 

رظن دروم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا  نکل  تسا  دیفم  نیا  هتبلا   - میـشورفب رتشیب  تفن  ام  هکنیا  یانعم  هب  دـشر  هن  دـتفیب ! قافتا  روشک  رد  تسا  نکمم  مھ  دـصرد  تشھ 

یاهدع کی  تقونآ  میاهدرک . رارکت  میاهدرک و  دیکات  اھراب  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  نامھ  ینعی  روشک ؛ لخاد  یداصتقا  ماکحتسا  روشک ، یلخاد  دیلوت  دشر  ینعی  تسا - ام 

هک دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  اـقافتا  دـنیوگیمن ! مھ  ار  اـھلحهار  دـنیوگیمن ، ار  اھتفرـشیپ  دـننکیم ، قارغا  دـننکیم ، هغلاـبم  دـنراذگیم ، تشگنا  اـھدوبمک  یور  دـنیآیم 

هیکت فعـض  طاقن  یور  رتشیب - جراـخ  رد  رتمک ، لـخاد  رد   - همھ زا  شیب  اـھنیمھ  دوخ  دـنداد . اـھنیا  ار  میرحت  یارگ  دـننک ؛ میرحت  ار  ناریا  هک  دـنداد  ارگ  نمـشد  هب  ناـشدوخ 

. دننکیم

لاس ١٣٩۶  / ١٢/٣٠/١٣٩۵ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

نیا رد  ار  جالع  نم  دشابن ؛ رثا  اشنم  نادنچ  تسا   نکمم  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتمواقم  داصتقا  مان  ریز  رد  طقف  رگا  هعومجم  نیا  تسا ؛ هعومجم  کی  یتمواقم  داصتقا 

داحآ زا  صخاش و  دارفا  نیلوئـسم و  زا  و  میھدـب ، رارق  ار  ناـمز  زا  یلـصف  کـی  یمھم  یدـیلک و  یهطقن  رھ  یارب  مینک و  میـسقت  مھم  طاـقن  هب  ار  هعومجم  نیا  هک  منیبیم 

. مینک ییاسانـش  تسرد  لاسما  ار  یدـیلک  یهطقن  نیا  هک  تسا  نیا  رد  جالع  نم  رظن  هب  دـننک ؛ زکرمتم  یدـیلک  طاقن  نآ  یور  رب  ار  دوخ  تمھ  یهمھ  هک  میھاوخب  مدرم 

نیا یور  میتسناوت  ام  رگا  تسا . یلصا  یدیلک  طاقن  نآ  اھنیا  ناناوج ؛ لاغتـشا  اتدمع  لاغتـشا و  و  یلخاد ؛ دیلوت  دیلوت ، زا  تسا  ترابع  یدیلک  یهطقن  نیا  نم  داقتعا  هب 

ریگمـشچ و یاـھتیقفوم  تفر و  دـھاوخ  ولج  یداـیز  نازیمهب  راـک  هک  تسا  نیا  روصت  مینکب ، یدنبهتـسد  یزیرهماـنرب و  ساـسا  نیا  رب  ار  اـھراک  میوشب و  زکرمتم  هطقن  ود 

لاسما راعش  نم  اذل  داد ؛ مھاوخ  حیضوت  تسا  بترتم  یساسا  یدیلک و  یهطقن  ود  نیا  رب  هک  ار  یتایصوصخ  هللااشنا  ینارنخس  رد  نم  دمآ . دھاوخ  شیپ  یـسوسحم 

رب همھ  یتسیاب  هک  تسا  یطاقن   عومجم  نیا  لاغتـشا ؛ دـیلوت و  دـعب  تسا ، یلک  ناونع  یتمواقم  داصتقا  ینعی  مھدـیم ؛ رارق  لاغتـشا » دـیلوت -  یتمواقم : داـصتقا   » ار

ماـجنا یزیرهماـنرب  اـب  ار  اـھراک  دـنوشب و  زکرمتم  هطقن  ود  نیا  یور  رب  هک  تسا  نیا  مرتـحم  زیزع و  نیلوئـسم  زا  مدرم  یهبلاـطم  نم و  یهبلاـطم  دـنوشب . زکرمتم  نآ  یور 

. دننک شرازگ  مدرم  هب  دنناوتب  ار  نآ  جیاتن  لاس  نایاپ  رد  هللااشنا  دنھدب و 

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

، هدـنب یهتـساوخ  هدـنب ، یهیـصوت  یلخاد . دـیلوت  یلم ، دـیلوت  دـیلوت ؛ زا  تسا  تراـبع  منکیم ، هاـگن  نآ  هب  یدـیلک  رادتیولوا و  یهطقن  ناونعهب  هدـنیآ  دروم  رد  هدـنب  هچنآ 

هتفگ دراد  اـھفرح  نیا  ناریا  تلم  رـضحم  رد  نوـچ  ـالوا  اـت  مینکیم  ضرع  ار  اـھنیا  تسا . هژاودـیلک  کـی  یلخاد  دـیلوت  تـسا . یلخاد  دـیلوت  یور  رب  یهـیکت  هدـنب ، یهبلاـطم 

نیا هب  دوشب  تیادـھ  مدرم  تابلاطم  دـشاب ؛ رگهبلاطم  تھج  نیمھ  رد  مھ  مدرم  یمومع  راکفا  ایناث  دـننک ، هیکت  نآ  یور  دـننک و  هجوت  نیا  هب  مرتحم  نیلوئـسم  دوشیم ،

دیلوت یلم و  دـیلوت  یهلئـسم  روشک ، داصتقا  زا  یهھرب  نیا  یارب  ـالعف  راـک  ساـسا  هک  منکیم  ساـسحا  روجنیا  نم  تسا . اـم  زورما  ضرعت  دروم  هجوت و  دروم  هک  یتمس 

دیآیم و دوجو  هب  لاغتـشا  میھدب ، قنور  ار  یلخاد  دیلوت  میتسناوت  ام  رگا  دوشیم . یـشان  هلئـسم  نیا  زا  یددعتم  یاھلصفرـس  تسا ، هژاودـیلک  کی  نیا  تسا . یلخاد 

. درک دھاوخ  ادیپ  شھاک  ای  دش  دھاوخ  فرطرب  تسا - الاب  یراکیب ، خرن  تسا و  ناناوج  یراکیب  ام  روشک  زورما  یاھتبیصم  زا  یکی  هک   - یراکیب لکشم 

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

هدنب میرادن ؛ مینک  راداو  دیلوت  هب  میناوتب  ار  هدـننکدیلوت  هکنیا  یارب  مزال  یهیامرـس  ام  هک  دوشیم  هتفگ  ابلاغ  تسا . هیامرـس  تسا ، مزال  دـیلوت  یارب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

یحیضوت کی  نم  دروایب . دوجو  هب  ار  یلم  یهعسوت  قودنص  تسا  هتـسناوت  تلود  دنراد - یتاناکما  ناشدوخ  صاخـشا  هک   - یـصخش تاناکما  رب  هوالع  مرادن . لوبق  ار  نیا 

هک دندرک  ادیپ  رابجا  اھتلود  دـش و  هدـناجنگ  یلک  یاھتـسایس  نمـض  رد  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  زا  هک  دوب  ییاھتـسایس  وزج  نیا  مھدـب : یلم  یهعـسوت  قودنـص  یهرابرد 

هک یتفن   - روشک تفن  دـمآرد  زا  هک  تسا  نیا  یلم  یهعـسوت  قودنـص  یانعم  تسیچ ؟ یلم  یهعـسوت  قودنـص  دـنناجنگب . ناشیاھهمانرب  رد  ار  یلم  یهعـسوت  قودـنص 

میتفگ دوشب . مک  تفن  هب  روشک  داصتقا  یگتـسباو  هک  دوشب  هتـشاذگ  رانک  یدصرد  کی  لاسرھ  میـشورفیم - میروآیمرد و  هاچ  زا  دنک ، دیلوت  یاهدوزفا  شزرا  هکنیا  نودـب 

یتسیاب ٣۶ لاسما  مینکب ، هفاضا  دوب  انب  نونکات  ار  اھدصرد  هس  نیا  رگا  دوشیم ؛ هفاضا  دصرد  هس  ینعی ]  ] یکدنا لاس  رھ  دصرد ، تسیب  نیا  رب  دـعب  دـصرد ، تسیب  لوا 

ادیپ تاجن  هزادـنا  نیا  هب  تفن  هب  یگتـسباو  زا  روشک  هک  یلم  یهعـسوت  قودنـص  رد  دـشیم  یرادهگن  ینعی  دـشیم  یلم  یهعـسوت  قودنـص  فرـص  تفن ، دـمآرد  زا  دـصرد 

زا یکی  تسا . میظع  زوف  کی  گرزب و  تصرف  کی  روشک  یارب  نیا  هک  دش  دھاوخ  ادج  روشک  داصتقا  زا  یلکب  تفن  رگید ، لاس  دـنچ  فرظ  رد  دورب ، شیپ  یتقو  نیا  و  درکیم .

، تسین تفن  یهدـننکدیلوت  یاھروشک  تسد  مھ  تفن  رایتخا  تسا ؛ تفن  هب  یهتـسباو  ناشداصتقا  هک  تسا  نیا  رگید ، یاھروشک  زا  یـضعب  اـم و  روشک  یاھیتخبدـب 

رد دروم ، نیا  رد  تفن  یهدننکدیلوت  عقاو  رد  دـنروآیم ؛ نییاپ  دـنربیم ، الاب  دـنراذگیم ، تمیق  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسا ؛ یناھج  یاھتردـق  تسد  تسا ، اھهدننکفرـصم  تسد 

قودنـص نیا  درک . دھاوخ  رباربدنچ  تفرـشیپ  اعطق  روشک  نیا  دشاب ، مھ  تفن  یاراد  دنکب و  ادـج  تفن  زا  ار  شدوخ  داصتقا  دـناوتب  یروشک  رگا  تسا . لعفنم  اھتردـق  لباقم 

هدوب لزاـن  تمیق  مھ  هدوب ، مک  شورف  مھ   - تسا هدـش  مک  یتـفن  یاھدـمآرد  دـنتفگ  یتـلود  نیلوئـسم  لاـس ٩۴ ، رد  هتبلا  دـمآ . دوـجو  هب  روـظنم  نیا  هب  یلم  یهعـسوت 

میدرک و لوبق  مھ  ام  دنریگب ، ار  دصرد  تسیب  طقف  دوشن ، هفاضا  دصرد  تسیب  نآ  هک  دننک  هدافتـسا  یربھر  تارایتخا  زا  هک  دندرک  ترورـض  راھظا  دندرک ، تساوخرد  تسا -

- یلخاد یهدننکدیلوت  هب  ینعی   - یـصوصخ شخب  هب  هک  تسا  نیا  یارب  قودنـص  نیا  دننک . هریخذ  قودنـص  رد  ار  دصرد  تسیب  طقف  دـنناوتب  هک  میداد  تلود  هب  ار  هزاجا  نیا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 20 
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یلیخ زیچ  کی  یلم ، یهعسوت  قودنص  قیرط  زا  یصوصخ  شخب  ندرک  دنمناوت  ینعی  هیامرـس . دش  نیا  دزادنیب ؛ هار  ار  دیلوت  راک  دناوتب  ات  دھدب  ییاناوت  وا  هب  دھدب و  لوپ 

رارق دیلوت  تمدخ  رد  دیاب  دریگب و  رارق  دیلوت  تمدـخ  رد  دـناوتیم  تصرف  نیا  دروآ ؛ باسح  هب  دـیاب  روشک  یارب  تصرف  کی  ناونعهب  ار  یلم  یهعـسوت  قودنـص  تسا . یمزال 

. دنک هدافتسا  اھتلود  تسرد  یزیرهمانرب  اھتسایس و  اب  قودنص  نیا  زا  دناوتیم  یلخاد  یهدننکدیلوت  ینعی  دریگب ؛

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

ضرع ار  مدرم  تابلاطم  مدرم و  یاھهتساوخ  نم  ممدرم ، فرط  هدنب  الاح  تسا . مدرم  داحآ  تیلوئسم  ساسحا  یلخاد ، دیلوت  یهلئسم  رد  مھم  رایـسب  لئاسم  زا  یکی 

هیکت یلخاد  دـیلوت  یور  ام  هکنیا  تسھ . مھ  مدرم  دوخ  یهدـھع  هب  راک  هکلب ] ، [ تسین نیلوئـسم  یهدـھع  هب  طـقف  راـک ، هک  دـننادب  اـم  زیزع  مدرم  مھ  ار  نیا  اـما  منکیم 

ماجنا دراد  ییاھراک  کی  رخاوا  نیا  رد  هناتخبشوخ  هتبلا  دننکیم ؟ یھجوتمک  یلخاد  تادیلوت  فرصم  هب  مدرم  ارچ  تسا . عقوت  دروم  مھ  یلخاد  فرصم  امتح  بخ  مینکیم ،

مسا لابند  دشاب و  لئاق  تیحجرا  دوشیم ، دیلوت  لخاد  رد  هک  ییاھزیچ  نآ  یارب  یناریا  یهدننکفرصم  دننکیم . هضرع  ار  یلخاد  دیلوت  طقف  اھهاگشورف  زا  یـضعب  دریگیم ؛

. تسا نیا  تاعقوت  زا  یکی  دنودن ؛ یجراخ  مان  یجراخ و  کرام  یجراخ و 

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

دراو جراخ  زا  دوشیم ، دـیلوت  لـخاد  رد  هچنآ  دوشب ؛ هتخانـش  ینوناـق  یعرـش و  مارح  کـی  تروصهب  یتسیاـب  دوشیم ، دـیلوت  یفاـک  ردـقهب  لـخاد  رد  هک  ییاـھالاک  تادراو 

ملق و رتفد و  هسردـم و  لیاسو  ات  ناوناب ، زا  یـضعب  شفک  فیک و  ات  لزنم ، لیاسو  ات  کاشوپ ، ات  هتفرگ  کاروخ  زا  ام ، یفرـصم  یاھالاک  مینیبب  مینک  هاـگن  اـم  هکنیا  دوشن .

نآ لباقم  رد  مھ  دـنکیم ، مرـش  ساسحا  یلخاد  یهدـننکدیلوت  لباقم  رد  مھ  دـنکیم ؛ مرـش  ساسحا  ناسنا  تسا ! یگدنمرـش  یهیاـم  نیا  دـیایب ، جراـخ  زا  اـھنیا  لاـثما 

یانعمهب تادراو  یولج  اعقاو  دـنکب ، ادـیپ  همادا  لکـش  نیا  هب  هار  نیا  میراذـگن  تسھ ، روشک  رد  هک  یتاناکما  نیا  اـب  دتـسرفیم . اـم  یارب  نوریب  زا  ار  سنج  نیا  هک  یـسک 

ولو درک ؛ شدـیلوت  اجنیا  رد  دوشیم  هکیلاحرد  دوشیم ، دراو  لاحنیعرد  اما  دراد  دـیلوت  تیلباق  لخاد  رد  هک  تسھ  یـساسا  ساـنجا  زا  یـضعب  دوشب . هتفرگ  هملک  یعقاو 

اب تسین ، یندرکدراو  هک  هفولع  بخ  میتفگ  دننکیم . دراو  ار  هفولع  هک  مدینـش  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  هدنب  تسا . ندرک  دـیلوت  لباق  اما  دوشیمن  دـیلوت  زورما  میرادـن و  زورما 

یزرواشک سنج  کی  دینک ! دیلوت  بخ  میتفگ  دوشیمن . دیلوت  روشک  لخاد  رد  سنج  نیا  هک  دراد  سنج  نالف  هب  جایتحا  هفولع  دنتفگ  اھنیا ؛ دـننام  عرازم و  عتارم و  همھنیا 

هک دـینک  دـیلوت  بخ  تسا ، دـیلوت  لباق  لخاد  رد  درک و  دـیلوت  ناوتیم  مروایب - مسا  صوصخب  الاح  مھاوخیمن  تسا ، صخـشم  مھ  شمـسا  مراد و  تشاددای  هدـنب  ـالاح   - ار

. تسا مھم  یلیخ  هک  تسا  تادراو  یهلئسم  یکی  سپ ] . ] دینکب دراو  جراخ  زا  ار  ناتدوخ  نادنفسوگ  یهفولع  دیشابن  روبجم 

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

فدھ نیا  دیوش و  زکرمتم  لاغتـشا  دیلوت و  یور  رب  دیاب  دنتفگ : لاغتـشا » دیلوت - یتمواقم : داصتقا   » هب دیدج  لاس  یراذگمان  هب  هراشا  اب  نینچمھ  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دراد زاین  یدج  یریگیپ  تراظن و  هب  هکلب  دوشیمن  ققحم  دشرا  نالوئسم  نداد  روتسد  اب  افرص 

تادراو تادراو ، عنم  زا  روظنم  دـندوزفا : تادراو ، زا  یریگولج  صوصخ  رد  ناشیا  لاس  یادـتبا  نانخـس  زا  تسردان  یاھتـشادرب  یخرب  زا  داقتنا  اب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

یلخاد هناخراک  هک  دوش  فقوتم  دیاب  یتادراو  نآ  هکلب  دریگ ، رارق  وگلا  لخاد  دیلوت  یارب  دناوتیم  اھنآ  تادراو  ای  دنوشیمن  دیلوت  یفاک  ردقهب  لخاد  رد  هک  تسین  ییاھالاک 

. دنکیم لیطعت  ار  دیلوت  و 

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

تادراو تادراو ، عنم  زا  روظنم  دـندوزفا : تادراو ، زا  یریگولج  صوصخرد  ناشیا  لاس  یادـتبا  نانخـس  زا  تسردان  یاھتشادرب  یخرب  زا  داقتنا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یهناخراک هک  دوش  فقوتم  دـیاب  یتادراو  نآ  هکلب  دریگ ، رارق  وگلا  لخاد  دـیلوت  یارب  دـناوتیم  اھنآ  تادراو  ای  دـنوشیمن  دـیلوت  یفاک  ردـقهب  لخاد  رد  هک  تسین  ییاـھالاک 

. دنکیم لیطعت  ار  دیلوت  یلخاد و 

داجیا لاغتـشا  دـتفین ، هار  یلخاد  دـیلوت  هناخراک و  رگا  دـننادب  همھ  دـندرک : ناـشنرطاخ  دـندناوخ و  لـخاد  دـیلوت  هب  تبثم  هاـگن  زا  یـشان  ار  تادراو  هب  یفنم  هاـگن  ناـشیا 

. تسا تلود  ماظن و  زا  یتیاضران  یگداوناخ و  تالکشم  داسف ، دایتعا ، نوچمھ  یعامتجا  یاھبیسآ  یراکیب ، یهجیتن  دوشیمن و 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

قنور دشاب ، هتـشاد  یلقتـسم  داصتقا  دشاب ، هتـشاد  یاهتفرـشیپ  داصتقا  هک  تسا  لیام  روشک  کی  رگا  دناهتفگ . فلتخم  یاھنابز  هب  همھ  اھراب ، اھراب و  ار  رگراک  تیمھا 

. تسا روجنیا  کشالب  تسا ؛ روشک  رد  یراک  یدـیلوت و  داصتقا  تارقف  نوتـس  رگراک ، نوچ  دـھدب ؛ تیمھا  رگراک  رـشق  هب  دـیاب  دـشاب ، هتـشاد  یعقاو  یاـنعمهب  یداـصتقا 

میھاوخیم رگا  ام  نارگراک . هب  تسا  طوبرم  شاهدمع  شخب  کی  یلم ، دیلوت  رب  مینکیم  دـیکات  مادـم  میاهتفرگ و  تسد  هب  ریخا  یهھرب  نیا  رد  ار  یلم  دـیلوت  مچرپ  ام  هکنیا 

نآ دش و  راک  هب  مرگلد  هعماج  رد  رگراک  رگا  مینکب . هیکت  یلم  دیلوت  یهلئسم  یور  دیاب  دشاب ، رادروخرب  تسا  وا  یهتـسیاش  هک  یقوقح  تازایتما و  زا  ام  یرگراک  یهعماج 

. دیـسر دـھاوخ  ناماس  هب  روشک  داصتقا  عضو  دوشب ، تیاعر  درک - مھاوخ  ضرع  یرـصتخم  کی  مھ  الاح  ماهدرک ، هراشا  مھ  البق  هدـنب  هک   - دراد دوجو  هک  یتاـمازلا  مزاول و 

مھ دعب  مینک ، ادیپ  تسرد  ار  هار  دـیاب  دـشاب . یندـشنزاب  هک  تسین  یاهرگ  دـشاب ؛ هتـشادن  لحهار  هک  تسین  یلکـشم  تسین ؛ یلحنیال  لکـشم  ام ، یداصتقا  لکـشم 

. دننک شالت  نالوئسم  مینک ؛ شالت  مینک ، تمھ 

نارگراک  / ٠٢/١٠/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

دیلوت یتعنـص ، دـیلوت  هملک ؛ ماـع  یاـنعمهب  دـیلوت   - یلم دـیلوت  هب  دـیاب  دـیایب ، دوجو  هب  روشک  رد  لاغتـشا  میھاوخب  اـم  رگا  دراد . دوـجو  طاـبترا  یلم  دـیلوت  لاغتـشا و  نیب 

ار اھنیا  ام  دـشاب  زیاج  هک  تسین  ییاھزیچ  اھنیا  دوشب . یزیرهمانرب  اھنیا  یارب  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  اھنیا  یهمھ  میھدـب ؛ تیمھا  تامدـخ - دـیلوت  یزرواشک ،

رادتیولوا لئاسم  وزج  لئاسم ، نیا  نیاربانب ، دزادرپب . هلئسم  نیا  هب  دوب - دھاوخ  لوئسم  تسا و  لوئسم  هکرھ   - طبریذ نیلوئسم  اھتصرف  نیلوا  رد  دیاب  میزادنیب ، ریخات 

. تسا ماظن  لوا  یهجرد  و 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

؛ تسا رادروخرب  روشک  رد  یاهدرتسگ  رایسب  تاناکما  زا  روھمجسیئر  یساسا ، نوناق  قبط  رب  دنھدب . هژیو  تیمھا  لاغتـشا  دیلوت و  هب  مرتحم ، تلود  یلخاد ، لئاسم  رد 

هب هک  ییاھهدعو  هب  لمع  رد  یگنرد  چیھ  دننک ، لعفلاب  ار  یلخاد  یاھتیفرظ  دننک ، هدافتـسا  دنراد  رایتخا  رد  هک  یتاناکما  نیا  زا  دنھدب ؛ ماجنا  دنناوتیم  ار  اھراک  زا  یلیخ 

؛ دنشاب اناوت  راکیاپ و  لاعف و  نکراک و  هک  دننکب  باختنا  یروج  مھدزاود - تلود  رد  الاح   - ار فلتخم  یاھشخب  نالوئسم  ار ، نیلوئسم  دریگن . تروص  تسا  هدش  هداد  مدرم 

ناشن یدـمآراکان  دوخ  زا  یـشخب  کی  یداصتقاریغ - هچ  یداصتقا و  هچ   - فلتخم یاھـشخب  رد  هدرکن  یادـخ  رگا  دربب . شیپ  هللااـشنا  ار  اـھراک  دـناوتب  اـھنآ  ییاـناوت  ینعی 

شیپ ماظن  یاپهباپ  ار  ناشدوخ  دنناوتب  دیاب  فلتخم  یاھـشخب  تسا ؛ دمآراک  ماظن  تسا ؛ یفاصنایب  نیا  دش و  دھاوخ  هتـشاذگ  ماظن  یدـمآراکان  باسح  هب  نیا  دـھدب ،

رھ تحاقو  لامک  اب  اھییاکیرمآ  دینیبیم  دننک . یزاسمواقم  ار  روشک  دـننک ؛ هدامآ  ار  روشک  دـیاب  اکیرمآ ، یاھمیرحت  لابق  رد  روشک  یزاسمواقم  یارب  نیلوئـسم ] . ] دـنربب

نیا دشاب . هتـشاد  یگداتـسیا  ییاناوت  دشاب و  مواقم  روشک  دنھدیم ، ماجنا  اھنآ  هچنآ  لباقم  رد  دـیاب  دـننکیم ؛ کوک  یدـیدج  زاس  کی  دـننزیم ،]  ] یدـیدج فرح  کی  یزور 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 21 
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. دنریگب رظن  رد  نیلوئسم  ار  هبناجهمھ  یسایس و  یگنھرف و  یداصتقا و  تمواقم 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. لاغتـشا یلم و  دـیلوت  لاس ]  ] میدرک مـالعا  ار  لاـسما  اـم  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا .]  ] نداد تیولوا  یلخاد  یاـھتیفرظ  هب  تسا : اـھهبرجت  وزج  هک  یمود  یهتکن 

رکف دیلوت  ملع و  دیلوت  یرازفامرن و  دیلوت  هتبلا  تسا ؛ رظن  دروم  یزرواشک  یتعنـص و  دیلوت  اجنیا  رد  تسا ؛ یلم  دـیلوت  اھتیفرظ ، هب  طوبرم  یاھـشخب  زا  یکی  یلم ؛ دـیلوت 

دیلوت یلم ، دـیلوت  تسا . اـھنیا  دـننام  یزرواـشک و  یتعنـص و  دـیلوت  اـم  دارم  دوـب ، ناـیم  رد  داـصتقا  لـئاسم  نوـچ  نکل  تسا ، مھم  تسا و  یلخاد  دـیلوت  وزج  اـمتح  مھ 

یاھناوج زا  هدع  کی  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  تسا . یبوخ  تیفرظ  رایسب  ام  ناوج  یناسنا  یورین  تیفرظ  نم ، رظن  هب  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلخاد  یاھتیفرظ  یلخاد ؛

یقلت تشادرب و  کرد و  مھف و  حطـس  اعقاو  هک  متفگ  مرتحم  نیلوئـسم  زا  یـضعب  هب  دندرک . تبحـص  اجنیا  دندمآ  ناشیدادعت  دـندش ، عمج  هینیـسح  نیمھ  رد  وجـشناد 

روشک و تفرشیپ  یارب  هک  یدارفا  تسا ،]  ] ام یهتفرشیپ  یناسنا  یورین  نیا  دوشب ؛ هدافتسا  دیاب  اھنیا  زا  تسا ؛ یاهتفرشیپ  الاب و  رایسب  حطس  روشک ، لئاسم  زا  اھنیا 

، یاهتـسھ یژرنا  یهلئـسم  نیمھ  رد  میاهدرک ؛ هدافتـسا  یلیخ  یلخاد  تیفرظ  نیا  زا  یملع  لئاسم  یهنیمز  رد  ام  دننک . افیا  شقن  دـنناوتیم  ولج  تمـس  هب  نآ  شھج 

نیا یهمھ  رد  مدرکیم ، دیدزاب  هدنب  هک  دوب  ینوگانوگ  یاھهفرغ  دنھدب ؛ ام  هب  یھاگشیامن  شرازگ  کی  ات  هینیـسح - نیمھ  رد   - اجنیا دندمآ  زور  کی  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ 

دندوب و هدرب  شیپ  ار  یاهتسھ  یژرنا  فلتخم  یاھشخب  هک  دندوب  یناسک  اھنیا  دندرکیم . یفرعم  مرتحم  نیلوئـسم  هک  دندوب ] - ] نس مک  یاھناوج   - اھناوج ابیرقت  اھهفرغ 

. دنراد ییاھییاناوت  نینچکی  ام  یاھناوج  تسا ؛ تیمھا  زئاح  یلیخ  نیا ] . ] دنربب شیپ  ار  تعنص  نیا  دنھدب و  ماجنا  ار  گرزب  یاھراک  نآ  دندوب  هتسناوت 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار اتسور  عوضوم  مینکب و  یگدیسر  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ماهدرک - تشاددای  مھ  ار  اھاتسور  یهلئـسم  نم  اجنیا  الاح  هک   - اھاتـسور یهلئـسم  هب  میتسناوت  هچنانچرگا 

یگدنز عضو  اب  بسانتم  هک  دنراد  یعیانص  هب  جایتحا  اھاتسور  دوشیم .] مک  تالکشم   ] تسا ییاتسور  عیانص  داجیا  اتسور  لئاسم  لح  یهدمع  شخب  کی  هک  مینک  لح 

دندرک هراشا  الاح  دوش .] مھارف   ] تسا مزال  اھاتسور  یارب  هک  یتاناکما  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  ییاتسور  عیانص  دیاب  میاهدرک . یھاتوک  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا ؛ ییاتسور 

. تسا تالوصحم  تحار  لاقتنا  تاناکما  تسا ، دـمآوتفر  تاناکما  تسا ، هار  دـییامرفب  ضرف  الثم  رتبجاو  تنرتنیا  زا  اـما ] ، ] تسا یزیچ  کـی  مھ  تنرتنیا  هلب ، تنرتنیا ؛ هب 

، تمیق نیا  مھدکی  زا  رتشیب  الثم  دـناوتن  ییاتـسور  اجنآ  رد  دراد ، تمیق  ناموت  اھرازھ  الثم  گرزب ، رھـش  نالف  زکرم  رد  شیولیک  کی  هک  یلوصحم  کـی  هک  دـشابن  روجنیا 

ناسآ هکیتقو  ییاتسور  دتـسوداد  دمآوتفر و  مینک ، نیمات  مینک و  میظنت  میتسناوت  ار  تاطابترا  ام  هکیتقو  دشابن . روجنیا  دربب ؛ نآ  زا  دوس  دروایب و  تسد  هب  نآ  زا  لوپ 

هب  ] هک تسا  اھاتسور  ناماسبان  عضو  رطاخهب  اھینیشنهیشاح  نیا  دش . دھاوخ  مک  تالکشم  زا  یلیخ  دننامیم و  یقاب  هدننکدیلوت  اھاتسور  اعبط  دش ، نیمـضت  دش و 

. ناوارف یعامتجا  یاھبیسآ  و  دیآیم ؛ دوجو  هب  اھرھش  ینیشنهیشاح  رد  هک  یدسافم  ینیشنهیشاح و  هدش  روشک  تالکشم  زا  یکی  نالا  دنیآیم و  اھرھش ]

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یولج دنکیمن . لح  ار  یلکشم  هفرعت  تادراو  مالقا  زا  یضعب  رد  دنکیم ، لح  ار  لکشم  هفرعت  تادراو ، مالقا  زا  یضعب  رد  هتبلا  هک  تسا  تادراو  مھم  یهلئسم  هلئسم ، کی 

اـھزاین و هب  دراد  یگتـسب  درادـن . یلاکـشا  نیا  دـینک ؛ قـیوشت  امـش  ار  تادراو  تسا  نکمم  مھ  ییاھـشخب  کـی  رد  هتبلا  ییاھـشخب . کـی  رد  دوـشب  هـتفرگ  دـیاب  تادراو 

ناسنا دوشب . هتفرگ  تادراو  یولج  دـیاب  مامت  تدـش  اـب  اـجنآ  دـنزیم ، هبرـض  دـیلوت  نیا  هب  تادراو  تسھ و  یایلخاد  دـیلوت  هک  ییاـجنآ  دراد . دوجو  روشک  رد  هک  یتاـناکما 

زا تسا  دنمهلگ  یلخاد  یهدننکدیلوت  هک  دونشیم - ناسنا  یمومع  یاھـشرازگ  زا  یـضعب  رد  یھاگ  دنـسیونیم ، ام  هب  یھاگ   - دونـشیم ار  یتایاکـش  زا  یـضعب  یھاگ 

ای یتـلود  اـضرف  هاگتـسد  نـالف  هک  مھ ]  ] یلخاد یهدننکفرـصم  دوـشیم . دراو  دراد  غـیردیب  مھ  فرطنآ  زا  مینکیم ، دـیلوت  ار  سنج ]  ] نیا تمحز  نـیا  اـب  مـیراد  اـم  هـکنیا 

، نک هدافتـسا  نک ، فرـصم  امـش  تسا ، رتنازرا  هک  شتمیق  بخ  درخیمن .] ار  نآ   ] تسین یجراـخ  سنج  نآ  یبوـخ  هب  سنج ]  ] نیا هکنیا  یهناـھب  هب  تـسا ، یتـلودهبش 

نیا دوشیمن و  نیا  مینکب ، هیھت  سکول  سنج  میھاوخب  روطنیمھ  ام  رگا  الاو  تسا ؛ ینـشور  یعیبط و  زیچ  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  رتھب  وا  یدـعب  یهبرجت  نکب ، دـیلوت  هب  کـمک 

. دسریمن ییاجهب  تقوچیھ  یلخاد  دیلوت 

[. دوشب دروخرب   ] قاچاق یهلئسم  رد  تسیاب  یدج  روطهب  تسا . قاچاق  یهلئسم  مھم  لئاسم  زا  یکی  قاچاق . یهلئسم   

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دناهدرک یھاتوک  اعقاو 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

میھاوـخب رگا  تسا . اـھناوج  یراـکیب  زا  یـشان  دـسافم  نیا  زا  یلیخ  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  دـشاب ، لاغتـشا  هکیتروـصرد  یعاـمتجا ، یاھبیـسآ  دـسافم و  نیا  زا  یلیخ 

باتکوباسحیب ندیشاپ  لوپ  میربب . شیپ  قیقد ، یاھتسایس  اب  تسرد ، یاھهویش  اب  ار  یلخاد  دیلوت  میھدب و  تیمھا  دیلوت  یهلئسم  هب  دیاب  دیایب ، دوجو  هب  لاغتـشا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 22 
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دننکیم لاـبند  دـنراد  دنتـسھ ، لـئاسم  نیا  لاـبند  هیرجم  یهوـق  رد  نیلوئـسم  یهعوـمجم  دـمحلا  مینک . لـمع  قـیقد  مینک ، باـسح  دـیاب  دـناسریمن ؛ ییاـج  هـب  ار  اـم 

. دنسرب یجیاتن  هب  هللااشنا  میناوتب ؛ هچرھ  مینکیم  ناشکمک  مھ  ام  هللااشنا ،

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

؛ یگدنز یاھنارود  یهمھ  لثم  اھیخلت ، اھینیریش و  اھبیشنوزارف و  زا  دوب  یاهعومجم  اھلاس  یهمھ  لثم  لاس ٩۶ 

...

. تفرگ ماجنا  یتمواقم - داصتقا  ناونع  لیذ  رد  لاغتـشا  یلم و  دـیلوت  ینعی   - لاس راعـش  نتـسب  راـک  هب  ندرک و  هدـنز  تھج  رد  هک  دوب  ییاھـشالت  رگید  تبثم  یهطقن  کـی 

نکل روشک ، رد  دش  یلمع  یدودح  ات  راعش  نیا  و  دوشب . دیاب  هک  تسا  هدنام  یقاب  یرگید  دایز  یاھراک  هتبلا  دش ، یلم  دیلوت  لاغتـشا و  یهلئـسم  یارب  یبوخ  یاھراک 

. دوشب یلمع  راعش  نیا  هللااشنا  ات  دنک  ادیپ  همادا  راک  یتسیاب  لماک  روطهب 

لاس ١٣٩٧  / ١٢/٢٩/١٣٩۶ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ار بطاـخم  ـالومعم  اـھلاس  یاھراعـش  رد  هدـنب  دـننک . راـک  تخـس  دـیاب  همھ  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  دوـشیم - زاـغآ  هـظحل  نـیا  زا  هـک  یلاـس   - لاس ٩٧ یهراـبرد 

همھ نوگانوگ  لئاسم  گنھرف و  داصتقا و  یهلئـسم  منک ، ضرع  اتمدـقم  دوب . دـنھاوخ  نیلوئـسم  هلمج  زا  تلم و  داحآ  یهمھ  بطاخم ، لاـسما  مدادـیم ؛ رارق  نیلوئـسم 

دیلوت زا  تسا  ترابع  مھ  روحم  دننک و  راک  دیاب  همھ  دننک ، شالت  دیاب  همھ  تسا . یمدرم  تشیعم  داصتقا و  یهلئسم  مھ  لاسما  ام  یلصا  یهلئسم  نکل  تسا  حرطم 

، یداصتقا تالکـشم  زا  یرایـسب  دننک ، یریگلابند  دـننک و  بیقعت  همھ  درک - مھاوخ  ضرع  ینارنخـس  رد  هللااشنا  هک  یحرـش  اب   - ار یلم  دـیلوت  هچنانچ  رگا  ینعی  یلم ؛

ادیپ شھاک  یدایز  نازیم  هب  یعامتجا  یاھبیـسآ  دـش . دـھاوخ  لح  اھزیچ - یهیقب  یراذگهیامرـس و  یهلئـسم  مھ  لاغتـشا ، یهلئـسم  مھ   - مدرم یتشیعم  تالکـشم 

؛ لاسما راعش  یارب  مداد  رارق  روحم  ار  نیا  نم  دش . دھاوخ  لح  تالکـشم  زا  یرایـسب  دریگب ، باتـش  یلم  دیلوت  رگا  نیاربانب  تسا . یلم  دیلوت  روحم ، ینعی  درک ؛ دھاوخ 

«. یناریا یالاک  زا  تیامح   » لاس تسا ؛ یناریا » یالاک  زا  تیامح   » لاسما راعش 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

فرصم هب  تبسن  میشاب  هتشاد  بصعت  یتسیاب  ام  تسا ؛ ام  مھم  بویع  زا  یکی  یجراخ  سنج  فرصم  میـشاب ؛ هتـشاد  بصعت  دیاب  نامدوخ  یلم  داصتقا  هب  تبـسن  ام 

اب مھ ] نآ  ، ] تسا یبآ  میت  رادفرط  یکی  تسا ، زمرق  میت  رادفرط  یکی  لابتوف ؛ میت  نالف  هب  تبـسن  دنراد  بصعت  ام  یاھناوج  نامیلم . داصتقا  یلخاد و  سنج  یلخاد و 

نیمھ رادقم و  نیمھ  رگا  دنراد ؛ اھمیت  نیا  هب  تبـسن  بصعت  اھنیا  رگید ؛]  ] میت رادفرط  یکی  تسا ، لائر  میت  رادفرط  یکی  یجراخ ؛ یاھمیت  هب ] بصعت   ] یتح و  بصعت ؛

؛ دش دھاوخ  حالصا  ام  یاھراک  زا  یرایسب  میشاب ، هتشاد  یلخاد  دیلوت  یلم و  داصتقا  هب  تبسن  ار  بصعت  هزادنا 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

راـک و ییاـھن  لوصحم  ینعی  یناریا  یـالاک  تسا . یناریا  یـالاک  زا ] تیاـمح   ] لاـسما راعـش  تسا . مدرم  هب  باـطخ  مھ  تسا ، نیلوئـسم  هب  باـطخ  مھ  لاـسما ، راـعش 

دـننکیم و شالت  همھ  اھنیا  دوخ ، شناد  اب  دوخ و  نھذ  اب  حارط  دوخ ، راک  اب  رگراک  دوخ ، یهیامرـس  اب  راذگهیامرـس  زیچهمھ . راکتبا و  نھذ و  یداـصتقا و  تیلاـعف  هیاـمرس و 

هک  - یناریا یـالاک  نیا  زا  تیاـمح  رد  درک . تیاـمح  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ یمھم  رایـسب  زیچ  تسا ، یتمظعاـب  زیچ  نیارباـنب  یناریا . یـالاک  دوـشیم  اـھنآ ] راـک   ] لوـصحم

، یناریا یالاک  یهدننکدیلوت  ناونعهب  دنراد  شقن  مدرم  مھ  تسا - اھنیا  دـننام  ناحارط و  نازیرهمانرب و  ناراذگهیامرـس و  یرگراک و  نالاعف  یداصتقا و  نالاعف  شالت  لوصحم 

ار ییاھراک  منکیم  ضرع  الاح  هک   - دننک شالت  دیلوت  رد  دیاب  مھ  دننک ؛ فرـصم  دیاب  مھ  دننک ، دیلوت  دیاب  مھ  یناریا ؛ یالاک  یهدننکفرـصم  ناونعهب  دـنراد  شقن  مدرم  مھ 

؛ دھدیم رارق  تلود  نیلوئسم  یهدھع  رب  مدرم و  یهدھع  رب  ار  یفیاظو  کی  مھ  نیا  و  دننک ؛ فرصم  یناریا  یالاک  هک  دننکب  تبقارم  فرصم  رد  دیاب  مھ  دریگب - ماجنا  دیاب  هک 

. دننالوئسم مھ  دنمدرم ، مھ  راعش ، نیا  بطاخم 

مدرم دوخ  یهدھعهب  نینچمھ  و  دننک - یزیرهمانرب   - تسا یتلود  نیلوئـسم  یهدـھعهب  هک  تسا ]  ] دـیلوت شیازفا  تروصهب  الوا  تیامح  نیا  مینکب ؟ تیامح  یروجهچ  بخ 

. دنک ادیپ  شیازفا  یلخاد  دیلوت  ات 

الاب راک  تیفیک  دنھدب ، ماجنا  بوخ  ابیز و  مکحم و  ار  راک  هنقتاف ؛ المع  لمع  رما  محر هللا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  دـنک . ادـیپ  تیفیک  دوبھب  یلخاد  دـیلوت 

. دورب

هب یناریا  یالاک  دـیلوت  دـنھاوخیم . هچ  مدرم  هک  دـینکن  هاگن  هک  دـشابن  روجنیا  تسا ؛ تیامح  مھ  نیا  تسا ؛ زور  یاھتیزم  اھهقیلـس و  اھزاین و  اب  قابطنا  یکی  تیاـمح ،

. مزال یاھتفارظ  اب  هارمھ  دشاب ،]  ] مدرم لیم  مدرم و  یهقیلس  اب  قباطم  هک  دوشب  دیلوت  یزیچ  دیاب  هک  تسا  انعم  نیا 

هک تسدرود  رگید  یاھروشک  زا  ریغ   - میاهیاسمھ روشک  هدزناپ  اـب  هک  اـم  یتسیاـب  تسا . یناریا  یـالاک  زا  تیاـمح  عاونا  زا  یکی  مھ  تارداـص  روشک و  زا  نوریب  یباـیرازاب 

ترازو یهدـھعهب  مھ  نیا ، مینک ؛ رداص  ار  یناریا  یالاک  مینک ، هدافتـسا  یگیاسمھ  نیا  زا  میتسھ - هیاـسمھ  روشک  هدزناـپ  اـب  دـننکب ، فرـصم  ار  یناریا  یـالاک  دـنناوتیم 

، ماهدرکن تشاددای  نوچ   - دـنداد نم  هب  ار  یرامآ  کی  دـننک . یبایرازاب  تسا ؛ یمدرم  یداصتقا  نالاعف  یهدـھعهب  مھ  تسا ، یناگرزاب  ترازو  یهدـھعهب  مھ  تسا ، هجراخ 

- هیاسمھ طقف   - ار نامدوخ  یهیاسمھ  یاـھروشک  زاـین ] دروم   ] تادـیلوت زا  دـصرد  تسیب  میناوتب  اـم  رگا  هک  دوب - یمھم  رایـسب  راـمآ  نکل  تسین ، مداـی  تسرد  راـمآ  نیا 

ضرع مناوتیمن  تسین ، مدای  تسرد  نالا  نم  هک  الاب  یلیخ  ددـع  کی  [ - دوشیم داجیا   ] لغـش دادـعت  نالف  میوشب ، دـھعتم  ار  اھنآ  فرـصم  عومجم  زا  دـصرد  تسیب  ینعی ] ]

. تسا نیا  مھ  یکی  ؛ دوب دھاوخ  دایز  رایسب  یلم  تورث  داجیا  روشک و  رد  لاغتشا  داجیا  رد  شریثات  هک  منکب -

رد میروایب ؛ دوجو  هب  یجراخ  سنج  اب  ریذپتباقر  ار  یلخاد  دیلوت  میناوتب  هک  تسا  نیا  روشک  رد  مھم  رایـسب  یاھراک  زا  یکی  ندرک . ریذپتباقر  ندرک و  مامت  نازرا  مھ  دعب 

. تسا ام  دوخ  یهدھعهب  مھ  یضعب  تسا ، تلود  یهدھعهب  تامدقم  زا  یضعب  دراد ؛ یتامدقم  نیا  دوخ  هتبلا  هک  مینک  دیلوت  میناوتب  یجراخ  سنج  زا  رتنازرا  ناکما  دح 

دیاب اھیتلود  تسا . تلود  یوس  زا  تادراو  یدـج  تیریدـم  تامازلا ، زا  یکی  دریگیمن . ماجنا  تیامح  نیا  دوشن ، تیاعر  رگا  تاـمازلا  نیا  هک  دراد  تیاـمح  نیا  مھ  یتاـمازلا 

دراوم دننکیم ، هعجارم  هدنب  هب  دوشن . دراو ]  ] جراخ زا ]  ] امتح دـیاب  تسا ، ندـش  دـیلوت  لباق  ای  دوشیم  دـیلوت  لخاد  رد  هک  یـسانجا  دـننک . تیریدـم  ار  تادراو  یدـجروطهب 

کرمگ رد  میدید  تقوکی  رازاب ، دیایب  تساوخ  لوصحم  نیا  هکنیا  درجمهب  میاهدرک ، دـیلوت  ار  لوصحم  نیا  میاهدرک ، داجیا  ار  هناخراک  نیا  ام  دـنیوگیم  دـننکیم  تیاکـش  یدایز 

هب ناشیارب  تالکشم  دنوشب و  هتسکشرو  یـضعب  دننامب ؛ ماکان  تھجنیا  زا  ام  تاجناخراک  زا  یرایـسب  هک  دوشیم  بجوم  دش ! دراو  سنج  نیا  هباشم  جراخ ، زا  دش ، زاب 

. تلود یوس  زا  دوشب  تیریدم  دریگب و  رارق  هجوت  دروم  تادراو  نیا  امتح  یتسیاب  دیایب . دوجو 

دراو یصوصخ  شخب  میاهدرکن ، دراو  ام  هک  ار  نیا  دنیوگیم  ام  باوج  رد  تسا ؟ هدش  دراو  ارچ  هک  نیلوئسم  هب  میھدیم  رکذت  ام  دننکیم ، دراو  ار  ییاھزیچ  کی  تاقوا  یضعب 

هزادنا هچ  دوشب و  دراو  یزیچ  هچ  هکنیا  رب  دشاب  طلـسم  دنک ، تیریدم  دیاب  تلود  دوشب ؛ تیریدـم  یتسیاب  یـصوصخ  شخب  تسین ؛ یفاک  باوج  باوج ، نیا  تسا ؛ هدرک 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  نیمھ  مھم  یاھراک  زا  یکی  امتح  دننک ؛] هجوت   ] یتسیاب ار  اھنیا  دوشن ؛ دراو  یزیچ  هچ  دوشب و  دراو 

اریخا هتبلا  دریگب . ماجنا  دـیاب  تسا و  هتفرگن  ماجنا  یتسردـب  یدـج  یهزرابم  نیا  نوگانوگ ، یاـھلاس  رد  هنافـساتم  هک  تسا  قاـچاق  اـب  یدـج  یهزراـبم  تاـمازلا ، زا  یکی 

ار قاچاق  یولج  هکنیا  یارب  تسا  دـیفم  رایـسب  تسا ، رثوم  رایـسب  هناماس  نیا  هک  دـناهدرک  لقن  دـناهتخادنا ؛ هار  هب  ار  یاهناماس  کی  کرمگ  رد  داـصتقا  ترازو  هک  مدـینش 

نیا دـنمھفیم  هک  ار  یـسنج  ار ، قاچاق  سنج  مھ  مدرم  و  دوشب . هتفرگ  دـیاب  قاچاق  یولج  دـنکب . ادـیپ  ققحت  امتح  راک  نیا  دـننک و  لابند  ار  راک  نیا  بوخ ، رایـسب  دریگب ؛

ناوج ناسانشراک  یاھرامآ  دھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  هک  دشاب  هتشادن  هفرـص  شیارب  یچقاچاق  ات  دننکن  فرـصم  ار  سنج  نیا  هنابـصعتم  دنـشاب  دیقم  تسا ، قاچاق  سنج 

کی اھنیا  دنمھفیم ؛ بوخ  رایسب  دننکیم و  راک  اھهنیمز  نیا  رد  هک  دنتسھ  یناوج  یاھسانشراک  تسا . یمھم  رایسب  یاھرامآ  روشک ، دیلوت  رب  تادراو  برخم  ریثات  زا  ام 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 23 
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روطنیمھ مھ  تادراو  میلانیم ؛ اھناوج  یراکیب  زا  ام  تقونآ  دربیم ! نیب  زا  روشک  رد  ار  لغـش  ردـقچ  تادراو ، رادـقم  نالف  هک  دـنداد  ناشن  دـنداد و  هدـنب  هب  دـندروآ  ار  یرامآ 

. دوشب هزرابم  هیوریب  تادراو  اب  قاچاق و  اب  لخاد  رد  هک  تسا  نیا  مھ  تیامح  عاونا  زا  یکی  نیاربانب  سپ  دوشیم . روشک  دراو  لیس  لثم  یدوخیب 

دنھاوخیم رگا  دنخرچب ؛ رتشیب  هنارگادوس  یاھراک  لابند  یداصتقا  نالاعف  هک  دـشابن  روجنیا  تسا . دـیلوت  رما  رد  یداصتقا  نالاعف  یراذگهیامرـس  مھ  تیامح  عاونا  زا  یکی 

دوشیم یراذگهیامرـس  نیا  دـنھدب ، ماجنا  روشک  یارب  دـننک ، ییادـخ  دـننک ، صلاخ  ار  ناـشتین  هچناـنچ  رگا  دـننکب .]  ] دـیلوت رما  رد  یراذگهیامرـس  دـننکب ، یراذـگهیامرس 

. تدابع کی  دوشیم  نیا  تسا ، مدرم  هب  کمک  یارب  تسا ، روشک  تفرشیپ  یارب  نوچ  اما  دراد  دوس  یراذگهیامرس  تدابع ؛

؛ دـیدرگب یناریا  یـالاک  لاـبند  بصعت  اـب  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  تسا : نیا  ماهیـصوت  نـم  دوـب . یناریا  یـالاک  زا  تیاـمح  یهلئـسم  نـیا  هـب  طوـبرم  لـئاسم  نـیا  بـخ ،

؛ دننک یریگولج  قاچاق  تادراو و  زا  دننکب و  تیامح  دننک و  کمک  ار  یناریا  دیلوت  نیلوئسم  درخب ؛ یناریا  یالاک  رادیرخ ، دشورفب ؛ یناریا  یالاک  هدنشورف ،

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

راـک و ییاـھن  لوصحم  ینعی  یناریا  یـالاک  تسا . یناریا  یـالاک  زا ] تیاـمح   ] لاـسما راعـش  تسا . مدرم  هب  باـطخ  مھ  تسا ، نیلوئـسم  هب  باـطخ  مھ  لاـسما ، راـعش 

... زیچهمھ راکتبا و  نھذ و  یداصتقا و  تیلاعف  هیامرس و 

مدرم دوخ  یهدھعهب  نینچمھ  و  دننک - یزیرهمانرب   - تسا یتلود  نیلوئـسم  یهدـھعهب  هک  تسا ]  ] دـیلوت شیازفا  تروصهب  الوا  تیامح  نیا  مینکب ؟ تیامح  یروجهچ  بخ 

. دنک ادیپ  شیازفا  یلخاد  دیلوت  ات 

راک تیفیک  دـنھدب ، ماجنا  بوخ  ابیز و  مکحم و  ار  راک  (١ ؛) هنقتاف المع  لمع  رما  محر هللا  دومرف : هک  تسا  هدش  لقن  مرکا  ربمغیپ  زا  دنک . ادـیپ  تیفیک  دوبھب  یلخاد  دـیلوت 

. دورب الاب 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

. مدید ار  اھامش  یاھراک  مدوب ، هاگشیامن  نیا  ندید  لوغشم  تعاس  دنچ  متفر و  نم  منیبب . هدنب  هک  دندرک  تسرد  یلخاد  تادیلوت  زا  یکچوک  هاگـشیامن  کی  اجنیا  زورید 

نیا اب  میراد ، ام  هک  یایراتفرگ  همھنیا  اب  تیفیک ، ظاـحلزا  شزرااـب  یلخاد  دـیلوت  نیا  دیـسوب ! ار  اھامـش  تسد  دـیاب  دیـسوب ، ار  یناریا  رگراـک  دـنمرنھ  تسد  دـیاب  اـعقاو 

هب ناسنا  یتقو  لاحنیعرد  دنراذگیم ؛ ام  یاپ  ولج  ملاع  نیربکتسم  ار  تالکشم  ماسقا  عاونا و  دنریگیم ، ار  هتفرشیپ  نیشام  ولج  دنریگیم ، ار  هیلوا  داوم  ولج  هک  اھمیرحت 

- تسا امـش  تسد  یاھراک  نیمھ  هک   - ار ناشدوخ  تالوصحم  تکرـش ، اـھهد  اـجنیا  زورید  دوب !] مھ   ] زیچ همھ  دراد ! یایگتـسجرب  بجع  دـنیبیم  دـنکیم ، هاـگن  لوصحم 

همھ ریرحتمزاول و  رازبا و  لاچخی و  هناخ و  لیاسو  شیارآ و  مزاول  وراد و  ات  دیریگب  رولب  ینیچ و  یگدـنز و  لیاسو  هتخود و  سابل  شفک و  شامق و  زا  میدـید ؛ ام  اجنیا  دـندروآ 

ورف میظعت  رـس  یلخاد  راک  یورین  لباقم  رد  اعقاو  ناسنا  دوب . زاتمم  همھ  دوب ، هتـسجرب  همھ  دیـشک - لوط  مھ  تعاس  دـنچ  هک   - دـنداد ناشن  ام  هب  زورید  اـجنیا  هک  زیچ ،

زا تیامح  ینعی  یناریا  یالاک  زا  تیامح  بخ  دننکیمن ! لمع  ای  دننکیمن  قیدـصت  ای  دـننکیمن  رواب  ای  یاهدـع  کی  یناریا ، یالاک  زا  تیامح  میوگیم  هک  هدـنب  تقونآ  دروآیم !

تیامح دیاب  همھ  دنک ؛ تیامح  دیاب  تلود  مھ  دننک ، تیامح  دیاب  مدرم  مھ  تسا ؛ هبناجهمھ  تیامح ، نیا  دـیلوت ! زا  تیامح  ینعی  راک ، یورین  زا  تیامح  ینعی  رگراک ، نیا 

. دننک

عناوم لکشم  یگنیدقن ، لکـشم  تاناکما ، دوبمک  لکـشم  همیب ، لکـشم  تسا ؛ رگراک  لام  مھ  تسا ، نیرفآراک  لام  مھ  تالکـشم ، نیا  هک  دندرکیم  حرطم  ار  یتالکـشم 

دوشب مادقا  لماک  مزاج و  روطهب  دیاب  دوشب ، فرطرب  دیاب  تالکشم  نیا  فلتخم ؛ یاھاج  زا  لکـشم  داصتقا ، ترازو  یهیحان  زا  لکـشم  کناب ، یهیحان  زا  لکـشم  یتایلام ،

نیا دھاش  ام  رگید  تقونآ  دش ، هتـسناد  یناریا  رگراک  راک  ردـق  یتقو  تفرگ ، رارق  تیامح  دروم  یناریا  یالاک  یتقو  دـش ، فرطرب  تالکـشم  یتقو  تالکـشم . نیا  عفر  یارب 

راک میراد  روجنیا  میراد و  تاناکما  ردـقنیا  ام  دـنتفگیم  ار  نیمھ  ام  هب  اھیـضعب  زورید  منکیم .» راک  مراد  تیفرظ  موسکی  اب  نم   » دـیوگب یاهناـخراک  کـی  هک  دوب  میھاوخن 

مییوگیم ام  هکنیا  روشک . لخاد  رد  مکارتم  یراـکیب  نآ  دوشیم  نیا  دنتـسھ ؟ اـجک  شیاـھرگراک  رگید  موسود  نآ  ارچ ؟ بخ  تیفرظ . فصن  اـب  تیفرظ ، موسکـی  اـب  مینکیم :

ینیـشنزیمتشپ رکف  هب  طقف  ام  یهدرکلیـصحت  ناوج  ینعی  میـشاب ؛ هتـشادن  راکیب  رگراک  ینعی  دـیایب ؛ دوجو  هب  راک  دوشب ، هدـیرفآ  راک  ینعی  یناریا ،» یالاک  زا  تیاـمح  »

ار ناشلوپ  دنراد  رارـصا  یاهدع  کی  ارچ  دیآیم . شیپ  نیا  دش ، یناریا  یالاک  زا  تیامح  رگا  دنکب . راک  دـناوتیم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  شدوخ ، ناش  قباطم  دـنادب  دـشابن ؛

زا یـضعب  تسین ؛ یثحب  هلب ، بخ  میرادن ، هباشم  یناریا  سنج  تقوکی  دوشب ؟ فرـصم  دـیاب  یجراخ  سنج  هک  تسا  یـضرم  هچ  نیا  یجراخ ؟ یناپمک  بیج  رد  دـنزیرب 

لخاد رد  یـسنج  هباشم  یتقو ] اما  . ] میرادـن ار  نآ  هباـشم  سنج  لـخاد ، رد  بخ ! یلیخ  درادـن ؛ هفرـص  تسین ، هفرـص  اـب  قبطنم  لـخاد  رد  شدـیلوت  هک  تسھ  ساـنجا 

هتشاد رارـصا  یاهدع  کی  یتسیاب  ارچ  تسا ، یجراخ  هباشم  تیفیک  زا  رتالاب  یـضعب  تسا ، یجراخ  هباشم  تیفیک  لثم  یـضعب  مھ  تیفیک  رد  دوشیم و  دیلوت  تسھ ،

؟ دنراد یـضعب  هک  تسا  یایمھفجک  یمھفدب و  هچ  نیا  تسا ؟ یـضرم  هچ  نیا  دننک ؟ فرـصم  ار  اھنیا  دننام  یجراخ و  کرام  نالف  یجراخ و  سنج  دنورب  امتح  هک  دنـشاب 

، میرادن نارگید  هیلع  بصعت  ام  دننک .] تیامح  یناریا   ] یالاک زا  هک  دنریگب  میمصت  همھ  نارگید ، تلود ، دوخ  گرزب ، تاسسوم  میریگب ؛ میمصت  مینک . فرـصم  یناریا  یالاک 

زا ار  وا  میھاوخیم  مینک ، لاغتـشا  مرگرـس  ار  وا  میھاوخیم  راک ؛ هب  مینک  راداو  ار  نامدوخ  رگراک  نامدوخ و  ناوج  نامدوخ ، دـنزرف  میھاوخیم  ام  مینک ؛ ینمـشد  میھاوخیمن 

ار نیا  دراد . تارـضم  ماـسقا  عاوـنا و  دراد ، یقـالخا  تارـضم  دراد ، یتـینما  تارـضم  دراد ، یعاـمتجا  تارـضم  دراد ؛ تارـضم  یلیخ  یراـکیب  میھدـب . تاـجن  یراـکیب  تارـضم 

. دوشب تیامح  دوشب و  یرادفرط  یتسیاب  یناریا ، دیلوت  زا  یناریا ، یالاک  زا  تسا . یناریا  یالاک  زا  تیامح  نیمھ  شھار  میھاوخیم ؛

ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یعطق یرورـض و  راک  تسا ، بجاو  راک  کی  نیا  میھدـب ؛ تیمھا  یناریا  یالاک  زا  تیامح  یهلئـسم  هب  یتسیاب  اـتقیقح  مینک . تیوقت  دـیاب  ار  یناریا  یـالاک  لـخاد و  دـیلوت 

- تسا اھنآ  یهدـھع  هب  اھزیچ  روطنیا  مھم  یاھهنیزھ  تسا ، اھنآ  یارب  هدـمع  یاھدـیرخ  هک   - حلـسم یاھورین  فلتخم ، یاھـشخب  نیلوئـسم  یتلود ، نیلوئـسم  تسا .

. دننکن هدافتسا  دراد  دوجو  یناریا  لوصحم ]  ] هک ییاجنآ  یناریا  ریغ  تالوصحم  زا  اقلطم  هک  دننک  یعس 

رطف  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

هدرک فذـح  تسا  راک  بسک و  یاضف  قنور  عنام  هک  ار  ییاھراک  تسا ، هتفرگ  ار  ییاھمیمـصت  راک  بسک و  یاـضف  قنور  یارب  داـصتقا ، ترازو  هک  دـش  هدینـش  دـش و  لـقن 

یناناوج فارسا . اب  یهزرابم  روطنیمھ  دوشب ؛ لابند  یتسیاب  یدج  تروصهب  داسف  اب  یهزرابم  یهلئسم  دننکب . لابند  یتسیاب  ار  راک  نیا  تسا ، یتبثم  راک  نیا  تسا ؛

شالت دننکیم ، راک  دنراد  دنلاعف ، یدیلوت  یاھراک  رد  یناناوج  هک  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  رایسب  روشک  رد  نیا  هللادمحب  هک   - دنلاعف یگدنزاس  یدیلوت و  یاھـشخب  رد  هک 

. دنوشب قیوشت  یتسیاب  اھنیا  دنراد - یدیفم  یاھهدروارف  دننکیم ،

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

زا یـشان  مھ  نیا  هک  هدـمآ  دوـجو  هب  روـشک  رد  یمیظع  یگنیدـقن  متفگ ؛ نیلوئـسم  هب  باـطخ  ار  نیا  زاـمن ، رد  رطف ، دـیع  زور  رد  یموـمع  ضرعم  کـی  رد  راـب  نیرخآ  نـم 

دوجو هب  ار  یناوارف  تالکـشم  هک  دنک  ادیپ  شیازفا  روشک  رد  یگنیدقن  هک  تسا  هدـش  نیا  شاهجیتن  هک  تسا  هابتـشا  یاھتسایـس  زا  یکی  نیا  دوخ  تسا ؛ تاھابتـشا 

هچ یزرواشک ، رد  هچ  تعنص ، رد  هچ  یدیلوت ، داصتقا  تمسهب  دننک  تیادھ  ار  یگنیدقن  نیا  دننک و  ادیپ  ییاھهار  دننیـشنب  دنناوتب  روشک  نیلوئـسم  رگا  متفگ  نم  هدروآ ؛

نالا تسا . روج ] ] نیا دننک ، تیادھ  دنناوتب  رگا  مھ  ار  یگنیدقن  نیا  فصن  تصرف ؛ هب  دش  دھاوخ  لیدبت  تسا ، دـیدھت  زورما  هک  یگنیدـقن  نیمھ  اھنیا ، لاثما  نکـسم و  رد 

منکیم شرافـس  ادکوم  و  منکیم - تیامح  اھتلود  یهمھ  زا  هدنب  منکیم ؛ تیامح  تلود  زا  نم  دینادیم  امـش  هک   - یتلود مرتحم  نیلوئـسم  هب  باطخ  منکیم  ضرع  نم  مھ 

یندش راک  نیا  دوشیم ، دیلوت ؛ تمـسهب  میظع  یگنیدقن  نیا  تیادھ  یارب  دـننک  ادـیپ  ییاھهار  دـنریگب و  کمک  شوھاب  علطم و  دراو و  یاھمدآ  زا  دـننک ، رکف  دننیـشنب  هک 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 24 
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. دنھدب ماجنا  ار  راک  نیا  دیاب  تسا و  یداصتقا  یتلود و  مرتحم  نیلوئسم  یهفیظو  تسا ؛ یلمع  راک  نیا  تسا ،

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ساسا یلخاد ؛ دـیلوت  رب  هیکت  زا  تسا  ترابع  شبل  نآ  یتمواقم ، داصتقا ]  ] یاھتـسایس ساسا  دـش ، هتفگ  هک  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  یتمواـقم و  داـصتقا  ثحب 

ارجا قیقد  لـماک و  روـط  هب  رگا  اھتـسایس  نیا  اـعقاو  ینعی   - تسا نمـشد  لـباقم  رد  یعاـفد  یزاسرگنـس  یاـنعمهب  مھ  یتمواـقم ، داـصتقا  یاھتـسایس  تسا . نیا  نآ ،

، دراد یدـنفادپ  یهبنج  مھ  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  ینعی  تسا ؛ ولج  هب  تکرح  یارب  یزاسدـنمناوت  مھ  تسا - یعافد  یزاسرگنـس  دـنکیم ؛ یزاسرگنـس  دوشب ،

هیکت اھنآ  یور  هک  یتاـھج  زا  یکی  هک  مراد  راـظتنا  مھ  هوق  هس  یاـسور  یگنھاـمھ  یهسلج  نیمھ  زا  یتح  نم  اذـل  تسا . دـیلوت  مھ  شروحم  دراد ، یدـنفآ  یهبنج  مھ 

مینیبب دـننک . هیکت  دـیلوت  یهلئـسم  یور  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، ادـیپ  طاـبترا  هسلج  نآ  اـب  هک  ییاھسانـشراک  دوشیم و  هدروآ  اـجنآ  رد  هک  یلئاـسم  اـھثحب و  رد  دـننکیم 

؛ مناوخیم ار  اھنادداصتقا  یاھفرح  اما  متـسین  نادداصتقا  هدـنب  میـشاب . تالکـشم  نیا  لحهار  لابند  فلتخم  احنا  هب  تسا ، ییاھزیچ  هچ  روشک  یلخاد  دـیلوت  تالکـشم 

میناوتب هکنیا  یارب  دراد  دوجو  ییاھهار  دـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  هار  هک  تسین  روجنیا  دـننکیم . هئارا  هار  دـیراد ، لوبق  ار  ناشیاھیلیخ  مھ  امـش  هک  روشک  یاـھنادداصتقا 

. میھدب تاجن  ار  روشک  دیلوت 

میمرت ار  مدرم  تشیعم  میھاوخب  ام  هکنیا  یارب  اھهار  نیرتھب  زا  یکی  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  طابترا  دـیلوت  نیمھ  هب  زاـب  هک  تسا  مدرم  تشیعم  یهلئـسم  مھ  هلئـسم  کـی 

. یلخاد دیلوت  یهلئـسم  یور  مینک  هیکت  دیاب  اعقاو  دنتالکـشم - راچد  مدرم  زا  یمھم  شخب  تشیعم ، رما  رد  دنتـسھ  تالکـشم  راچد  مدرم  نالا  هک   - مینک حالـصا  مینک و 

. اھهناخراک ندرک  راک  تیفرظ  ریز  ای  اھهناخراک  یلیطعت  زا  یریگولج  یارب  دوشب  دیاب  یاهبناجهمھ  شالت  کی  بخ ،

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد دنرادیب و  تلم  یهمھ  زورما  هللادمحب  هک  نانچمھ  میشاب ؛ رادیب  همھ  دیاب  تخیر ؛ دھاوخ  ار  شدوخ  رھز  فیعض  نمشد  نامھ  میورب ، باوخ  هب  ام  میوشب ، لفاغ  ام  رگا 

یارب دننک ؛ راک  روشک  یارب  دنتسھ ، هک  ییاج  رھ  رد  همھ ، تسا ؛ نیا  نامیاھناوج  هب  نم  یهیـصوت  مینک ؛ ظفح  دیاب  ار  یرادیب  نیا  دندوب ؛ رادیب  تلم  مھ  اھلاس  نیا  لوط 

شالت تسھ  هک  ییاج  رھ  رد  یسک  رھ  میدرک - مالعا  راعش  تروص  هب  یلخاد  دیلوت  یارب  ام  ار  لاسما  هک   - یلخاد دیلوت  یارب  روشک ، داصتقا  تیوقت  یارب  روشک ، تیوقت 

هیئاضق یهوق  روج ، کی  سلجم  روج ، کی  تلود  روج ، کی  یرجم  روج ، کی  راذگنوناق  روج ، کی  هدنریگمیمصت  روج ، کی  هدننکفرصم  روج ، کی  هدننکدیلوت  دنکب ؛ ار  شدوخ 

. تسا مدرم  هب  ام  یهیصوت  نیا  دنھدب ؛ ماجنا  ار  ناشفیاظو  لماک  یرایشھ  یرادیب و  اب  مادک  رھ  روطنیمھ ؛

…

مھ نیلوئسم  هب  تسا ، یلخاد  دیلوت  تیوقت  تالکشم ، عفر  یارب  دریگب  ماجنا  دیاب  هک  منکیم  ساسحا  مدرم  یداصتقا  تالکشم  یداصتقا و  لئاسم  هب  تبسن  هدنب  هچنآ 

یدج و تکرح  تھج  نیا  رد  تمس و  نیا  هب  هچنانچ  رگا  دش ، دھاوخ  مک  هللااشنا  مدرم  یداصتقا  تالکشم  دوشب ؛ هدیزرو  مامتھا  یلخاد  دیلوت  هب  دیاب  ماهدرک ؛ شرافس 

. دریگب ماجنا  یبوخ 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنعلبیم ؛ هناـملاظ  ار  عباـنم  نـیا  هـک  دنتـسھ  یتاـنایرج  دنتــسھ ، یدارفا  روـشک  نورد  رد  هـک  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  اـما  دـشاب  مـک  یلخاد  عباـنم  تـسا  نـکمم 

، یلخاد دـیلوت  هب  مینکیم  دـیکات  مئاد  ام  تسا . روشک  تفرـشیپ  عنام  دراد ، دوجو  هریغ  تراـجت و  رد  یداـم ، لـئاسم  یهنیمز  رد  هک  ییاـھیبلطراصحنا  نیا  اـھیزابلالد ،

طقف مدرم  تشیعم  هب  یگدیـسر  دـسریمن . هجیتن  هب  راک ]  ] دـنیبیم ناسنا  دـنکیم و  ینکـشراک  فلتخم  قرط  زا  دوریم  تسا ، شعفانم  فالخرب  نوچ  یچتادراو  لالد  نالف 

، تایصوصخ اب  روشک  نیلوئسم  هب  ار  نیا  ام  تسا . مھم  لئاسم  وزج  اھنآ ، زا  یریگولج  کانرطخ و  رضم و  یاھـشخب  نیا  هب  ندرک  هاگن  مینک ؛ شخپ  لوپ  ام  هک  تسین  نیا 

. میراد نیلوئسم  اب  ام  هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  مینکیم ؛ دیکات  مھ  زاب  میاهدرک ، دیکات  میاهداد ، رکذت  یراک  سلاجم  رد  تایئزج  اب  یھاگ 

شخب کی  دوشیم ، یلخاد  لوصحم  یلخاد و  دـیلوت  تیوقت  ثحب  هچنانچ  رگا  دـننک . کمک  دـیاب  همھ  دـننک ، کمک  دـیاب  نالوئـسم  هب  زیزع  مدرم  الوا  مدرم . اب  باطخ ] اـما  ]

همھ اـھنیا  دـشورفیم ، ار  یلخاد  لوـصحم  هـک  یرادناـکد  هدنــشورف و  یلخاد ، لوـصحم  یهدننکفرــصم  یلخاد ، لوـصحم  یهدـننکدیلوت  تـسا . مدرم  هـب  طوـبرم  شمھم 

مالعا یناریا  یالاک  یور  رب  دـیکات  و  یناریا » یالاک  دـیلوت   » لاـس ار  لاـسما  اـم  بخ  تسا . یمھم  یاـھزیچ  اـھنیا  عیزوت ، یهوحن  دـیلوت ، تیفیک  دنـشاب . راذـگرثا  دـنناوتیم 

هراب نیا  رد  دـنناوتیم  مدرم  اھهنیمز . نیا  رد  میورب  شیپ  دـیاب  میتفر ؟ شیپ  ردـقچ  اما  هدـش  ییاھراک  هتبلا  دـش ؟] راک   ] هنیمز نیا  رد  ردـقچ  تسا ؛ لاـس  رخآ  ـالاح  میدرک ،

. دننک یراکمھ  دنناوتیم  ریخ  یاھراک  رد  دننک ، کمک 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

برغ و قرـش و  نایم  ییایفارغج  یئانثتـسا  تیعقوم  ینیمزریز ، میظع  عباـنم  تسا : ناـھج  یندـعم  ریاـخذ  دـصرد  یاراد ٧  ناـھج ، تیعمج  دـصرد  کـی  ندوب  اراد  اـب  ناریا 

عونتم تالوصحم  اب  نیمز  یزیخلـصاح  ینالوط ، ییایرد  لحاوس  تیعمج ، نویلیم  اب ۶٠٠  هیاسمھ  نتـشاد ١۵  اب  یاهقطنم  گرزب  رازاب  یلم ، گرزب  رازاب  بونج ، لامش و 

رظن زا  ناریا  هک  تسا  هدـش  هتفگ  تسا . هدـنام  هدروـخنتسد  اـھتیفرظ  زا  یرایـسب  تـسا ؛ روـشک  یاـھتیفرظ  زا  ییاھـشخب  عوـنتم ، گرزب و  داـصتقا  یغاـب ، یزرواـشک و 

. دـینک فرطرب  ار  گرزب  بیع  نیا  تسناوت  دـیھاوخ  شـالترپ  نموم و  ناـناوج  امـش  کـشیب  تسا . ناـھج  لوا  یهبتر  رد  یناـسنا  یعیبـط و  یهدشنهدافتـسا  یاـھتیفرظ 

داصتقا دیلوت و  شخب  رد  هلمج  زا  روشک  تفرشیپ  دشاب و  هدشنهدافتسا  یاھتیفرظ  زین  هتـشذگ و  یاھدرواتـسد  زا  یرادربهرھب  رب  زکرمت  نامز  دیاب  زادنامشچ ، مود  یهھد 

. دبای اقترا  یلم 

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

ماجنا یبوخ  تکرح  میدرک ، حرطم  ار  یناریا  یالاک  زا  تیامح  هک  هتـشذگ  لاس  دشاب . دیلوت  قنور  لاس  دیاب  لاسما ، دیلوت .» قنور   » میتفگ ام  دوشب . کمک  دـیاب  دـیلوت  هب 

سنج یهبلاطم  مدرم - زا  یرایـسب   - اھهاگـشورف هب  ناشتاعجارم  رد  مدرم  دوخ  هک  میراد  عالطا  ام  دندرک . تباجا  اعقاو  ناگدننکدیلوت  زا  یـضعب  دندرک ، تباجا  مدرم  تفرگ ؛

نم ار  نیا  هن ، دش ، لمع  نآ  هب  لماک  روط  هب  مییوگب  میھاوخب  رگا  اما  درک . تفرـشیپ  راک  ینعی  دـندرکن ؛ لوبق  دـندروآ ، ار  شایجراخ  هباشم  دـندرک ؛ یناریا  یالاک  یناریا و 

قنور یساسا ، یلصا و  یهلئسم  نیا  اما  تسا ؛ یقاب  شدوخ  توق  هب  نانچمھ  یناریا  یالاک  زا  تیامح  راعش  نآ  نیاربانب  تسا . نیا  فالخ  رب  اھشرازگ  میوگب ، مناوتیمن 

. تسا دیلوت 

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

دننزیم و مد  یتمواقم  داصتقا  زا  ابترم  نیلوئسم - ریغ  نیلوئـسم و  ناتـسود ؛  - نارگید مئاد  میدرک و  حرطم  ام  هک  یتمواقم  داصتقا  مھم  یاھدنب  مھم و  یاھـشخب  زا  یکی 

ام هک  دوشیم  هداد  شرازگ  نم  هب  الاح  تسا . هیوریب  تادراو  لرتنک  یلخاد ، دیلوت  قنور  طرش  و  تسا ؛ یلخاد  دیلوت  یهلئـسم  نیمھ  دنھدیم ، حیـضوت  دنھدیم و  راعش 

راک ینعی  تسا ، عقاو  اب  قباطم  اھشرازگ  نیا  انئمطم  بوخ ، رایسب  میھدیم ؛ ماجنا  میراد  میاهدیچ و  ار  اھهمانرب  نیا  مینکیم ،]  ] ار اھراک  نیا  یتمواقم  داصتقا  یارب  میراد 

هک یزیچ  دنناشکیم . تسکـش  هب  ار  یلخاد  دیلوت  تسا ؛ تادراو  زا  رپ  رازاب  دنیبیم  ناسنا  دیآیم ، تادراو  هک  تسا  نیا  شلیلد  هدرکن ، ادیپ  یلمع  ققحت  اما  دنا ؛ هدرک  ار 

. تسا یمھم  لئاسم  اھنیا ]  ] دنریگب و دیاب  ار  اھنیا  یولج  نیلوئـسم  دروخب . تسکـش  یلخاد  دیلوت  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دننکیم ؛ دراو  جراخ  زا  دوشیم ، دیلوت  لخاد  رد 

. تفرگ دھاوخ  ماجنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  تقو  نآ 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 25 
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یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

لاس لوا  زور  ینارنخـس  رد  هللااشنا  ار  دـیلوت  زا  دوخ  دوصقم  مھدـب . رارق  تیلاـعف  روحم  ناونع  هب  ار  دـیلوت  یهلئـسم  مھاوخیم  تسا . حرطم  دـیلوت »  » یهلئـسم لاـسما 

ناگناگیب و زا  روشک  انغتـسا  دـناوتیم  مھ  دـنک ، لح  ار  یتشیعم  تالکـشم  دـناوتیم  مھ  دـتفیب ، هار  هب  هچناـنچ  رگا  دـیلوت  تسیچ . دـیلوت  زا  روظنم  هک  داد  مھاوخ  حیـضوت 

دیلوت یهلئسم  هک  تساذل  دنک . فرطرب  یدایز  دودح  ات  ار  یلم  لوپ  شزرا  لکشم  دناوتیم  یتح  مھ  دنک ، فرطرب  ار  لاغتشا  لکـشم  دناوتیم  مھ  دنک ، نیمات  ار  نانمـشد 

ات لاس  لوا  زا  دنک . ادیپ  قنور  روشک  رد  دیلوت  دـننک  شالت  همھ  دـیاب  دـیلوت .» قنور  : » مداد رارق  نیا  لاسما  ار  راعـش  نم  اذـل  تسا ؛ لاسما  یروحم  یهلئـسم  نم  رظن  هب 

. دتفیب هار  یداصتقا  لکشم  لح  هللااشنا  هک  میراودیما  دش ، روط ]  ] نیا رگا  دشاب . سوسحم  روشک  رد  یریگمشچ  تروص  هب  انعم  نیا  هللااشنا  لاس  رخآ 

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

هب تسا  طوـبرم  اـھنیا  زا  یـشخب  دـش . داـیز  مدرم  یتـشیعم  تالکـشم  ریخا ، یاـھهام  نـیا  رد  صوـصخب  تـسا ؛ یداـصتقا  لکـشم  ناـنچمھ  روـشک ، یـساسا  لکـشم 

لوط رد  ریبادـت  نیا  هللااشنا  هک  هدـش  هدیـشیدنا  یریبادـت  دراد ، دوجو  ییاھهمانرب  دوشب . ناربج  یتسیاب  امتح  اھنیا  هک  یداصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  اـسران  یاھتیریدـم 

هک تسا  نیا  منکیم ، ضرع  نم  هچنآ  دـننکب . ساسحا  ار  نآ  راـثآ  مدرم  دنیـشنب و  رمث  هب  یتسیاـب  لاس ٩٨ -  - دوشیم عورـش  هظحل  نیا  زا  زورما  هک  یلاس  یراـج ، لاـس 

شزرا شھاک  ثحب  تسا : دایز  میراد  هک  یلئاسم  داصتقا  یهلئسم  رد  تسا . داصتقا »  » یهلئـسم العف  روشک  تیولوا  روشک و  یدج  یهلئـسم  روشک و  یروف  یهلئـسم 

. تسا لیبق  نیا  زا  تاجهناخراک  زا  یـضعب  لیطعت  انایحا  یراکمک و  تاجهناخراک و  لکـشم  ثحب  روج ، نیمھ  مدرم  دیرخ  تردق  ثحب  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یلم  لوپ 

«. یلم دیلوت  یهعسوت   » زا تسا  ترابع  همھ ، نیا  دیلک  مدرک ، هدافتسا  اھسانشراک  رظن  زا  مدرک و  هعلاطم  نم  هچنآ  تسا . تالکشم  اھنیا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یھاگ دنـشاب . ساسح  دیاب  یلیخ  یدیلوت ، یاھاج  یدیلوت و  یاھهناخراک  ندش  لیطعت  ندـیباوخ و  یور  مرتحم  نیلوئـسم  تفرگ . یدـج  دـیاب  ار  دـیلوت  قنور  یهلئـسم 

مدوب هدرک  تشاددای  نم  هتبلا  دوشیم . لیطعت  یلکـشم  کی  رطاخ  هب  دایز ، تالوصحم  اب  فورعم  یهناخراک  نالف  الثم ] [ ؛ تسا یخلت  یاھربخ  اعقاو  هک  دـسریم  ییاھربخ 

یهنیمز رد  هچ  تاعطق ، تالآنیـشام و  یهنیمز  رد  هچ   - زاین دروم  یاھـشخب  نآ  دـننیبب  دـننک  هاگن  عیانـص  ترازو  نیلوئـسم ]  ] اعقاو میوگیم ؛]  ] اـج نیمھ  ـالاح  میوگب  ادـعب 

هک الاح  دنھاوخب ؛]  ] روشک نوگانوگ  نیلوئـسم  زا  دنھدب و  ناوخارف  دننک ، هیھت  یتسرھف  کی  دنراد ؛ دوبمک  اھاجک  دـیلوت - یارب  مزال  حالطـصاهب  داوم  یاهطـساو و  یاھالاک 

اما درادن  اھنیا  دـننام  یاهتـسھ و  لئاسم  هب  مھ  یطبر  چـیھ  هک  تسھ  ییاھزیچ  کی  دـننک . دـیلوت  ار  داوم  نیا  زا  یلیخ  دـنناوتیم  دراد ، یتالکـشم  جراخ  زا  شندرک  دراو 

زا دنراکتبا ؛ یاراد  دنراد ، یگدامآ  ام  یاھناوج  مینک . دـیلوت  لخاد  رد  بخ ، یلیخ  دـنراذگیمن ؛ دـناهدرک و  عونمم  ار  اھنیا  ندرک  دراو  ار ، اھنیا  دـیرخ  یـسنجدب ، تثابخ و  یور 

. دوشب فیرعت  اجنآ  تادیلوت  دوشب ، فیرعت  اجنآ  اھزاین  دنھدب ، لیکشت  یمئاد  یاھهاگشیامن  کی  دنھاوخب ، اھنیا 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تـسا دایز  مھ  یلیخ  هک  ار  دیلوت  عناوم  میناوتب  رگا  میھدب ، قنور  ار  دیلوت  میناوتب  ام  اعقاو  رگا  تسا . یروج  نیا  دیلوت  تسا ؛ ام  یداصتقا  تالکـشم  زا  یرایـسب  لح  دیلک 

یهلئـسم دـننام ]  ] تالکـشم زا  یرایـسب  تسا - نکمم  صـصختم  یاھناوج  یریگراکهب  اـب  تسا ، نکمم  یداـھج  مزع  اـب  راـک  نیا  هک   - میرادرب دـیلوت  هار  رـس  زا  روشک ، رد 

ردام دـیلوت ، دریگیم . قنور  تارداص  دوشیم ، لح  مدرم  یاھدـمآرد  یهلئـسم ] ، ] دوشیم لح  یمدرم  هافر  یهلئـسم  دوشیم ، لـح  مروت  یهلئـسم  دوشیم ، لـح  لاغتـشا 

مھ ار  تاناکما  لقادـح  میداد ، تاناکما  اھنآ  هب  میدرک ، دامتعا  میدرک ، اکتا  نامیاھناوج  هب  ام  هک  ییاج  رھ  دوشیم . ام  رظن  هب  و  تسا ؛ روشک  یداصتقا  لـئاسم  نیرتهدـمع 

. میتفر شیپ  دننکیم -] راک   ] تاناکما لقادح  اب ] هک   ] دنتسھ یروج  نیا  اھناوج  ابلاغ  [ - میداد ]

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

[ دیاب [ ؛ درک دراو  اھنیا  دننام  یگدنز و  لیاسو  یگدنز و  تاناکما  هب  یدایز  تاراسخ  لیـس  بخ  تسا . لیـس  تاراسخ  ناربج  نیمھ  دراد ، دوجو  هک  ییاھتـصرف  زا  یکی  نالا 

یروـج مینک ، میظنت  یروـج  میریگیم ، رظن  رد  هدزلیـس  قطاـنم  یارب  هک  یتاراـبتعا  نیا  اـم  هک  تسا  نـیمھ  یـساسا  یاـھراک  زا  یکی  دـنتفیب . راـک  هـب  اـم  یاـھهناخراک 

نالف هک  دـینک  ضرف  ـالثم  هیوریب ؛ تادراو  غارـس  زاـب  میورن  تسا .]  ] نیا دـیلوت  دـماجنیب ؛ روشک  تاـجهناخراک  قنور  هب  هک  مینک  تیادـھ  ار  اـھنیا  یروج  مینک ، یزیرهماـنرب 

؛ یلخاد یهدـننکدیلوت  یورین  غارـس  میورب  دـیلوت ، غارـس  میورب  هن ، تادراو ؛ غارـس  میورب  تسین ، اـی  تسا  مک  روشک  رد  میھدـب ، هدزهلزلز  قطاـنم  هب  میھاوخیم  ار  سنج 

. مینک میظنت  تروص  نیا  هب  ار  اھکمک  ار و  تالیھست 

دوب نیا  دش ، لاس  دنچ  نیا  رد  هک  ییاھتلفغ  زا  یکی  تسا . روشک  رد  نیرفآراک  یاھهتشر  هلمج  زا  نکسم  یهتشر  الصا  تسا ؛ یزاسنکسم  یهلئسم  مھ  بلطم  کی 

ینعی دزادـنایم ؛ راـک  هب  دریگیم و  تمدـخ  هب  ار  یداـیز  عیانـص  نکـسم  دـیلوت  دوخ  دزادـنایم ؛ راـک  هب  ار  یداـیز  عیانـص  نکـسم  دـیلوت  دوخ  دـشن ؛ هتخادرپ  نکـسم  هب  هک 

هچ دـنوشب ، میمرت  دـیاب  هک  ییاھنکـسم  هچ   - هدز لیـس  قطانم  رد  نکـسم  هب  میراد  زاـین  اـم  نـالا  دـھدیم .] قنور  ار   ] دـیلوت شدوخ  تسا و  نیرفآدـیلوت  تسا ، نیرفآراـک 

، دنتـسین مک  دـننک  کمک  تلود  هب  یاھهنیمز  نیا  رد  دـنناوتیم  هک  ییاھهاگتـسد  درک . هدافتـسا  دـیاب  نیا  زا  تسا ، تصرف  کی  نیا  دـنوشب - هتخاـس  دـیاب  هک  ییاھنکـسم 

میظع تکرح  کی  دننک ، کمک  دنیایب  دـیھاوخب  اھنیا  زا  دـیھدب ، ناوخارف  دـیناوتیم  مدرک  هراشا  هک  ییاھناوج  نیمھ  هب  دـنک ، ادـیپ  روضح  دـناوتیم  اجنیا  رد  یـصوصخ  شخب 

. دیآیم دوجو  هب  روشک  رد  ینیرفآلاغتشا 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تالکشم اھنیا  یهمھ  یزیرهجدوب ، ماظن  تالکـشم  یتایلام ، ماظن  تالکـشم  داصتقا ، ندوب  یتلود  داصتقا ، ندوب  یتفن  تفن و  هب  ام  داصتقا  یگتـسباو  یهلئـسم  نیمھ 

میرحت هک  میتسین  ایند  رد  یروشک  نیلوا  ام  میرحت . نتسکش  یاھحرط  الثم ] . ] تسا یمزال  رما  کی  هاگشناد  یتلود و  یاھهاگتـسد  نیب  طابترا  اھنیا  یهمھ  رد  و  تسا ؛

وجتـسج تسج ؛ ار  لح  هار  نیا  دیاب  دراد ؛ دوجو  یملع  لح  هار  میرحت  اب  یهھجاوم  رد  دراد ؛ دوجو  ییاھحرط  دراد ؛ لح  هار  میرحت  دـناهدوب ؛]  ] یدایز یاھروشک  میوشیم ؛

هب دنکیم  راداو  ار  ام  هک  دراد  مھ  یدیاوف  عفانم و  کی  اما  دراد  یتالکـشم  یجنر ، کی  میرحت  نوچ  میرحت ؛ زا  بولطم  یهدافتـسا  ای  درک . هئارا  نیلوئـسم  هب  درک و  ادیپ  درک ،

لاس راعـش  ناونع  هب  لاسما  ام  هک  دـیلوت » قنور   » نیمھ ای  داد . ماجنا  دوشیم  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  نیاربانب  سپ  مینک . هعجارم  نامدوخ  ینورد  یاھییاناوت  هب  هکنیا 

. تسا مزال  مکحم  یهدارا  راک  نیا  یارب  دوشب . یسررب  هاگشناد  رد  یتسیاب  اھنیا  دراد ؛ یملع  راکھار  بخ  میدرک ، حرطم 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

شزرا یهلئـسم  یکی  تسا ، دیلوت  قنور  یهلئـسم  یکی  میوگیم : ار  شدروم  دـنچ  نم  هک  دراد  دوجو  یمھم  نیوانع  دراد ، دوجو  یایلـصا  لئاسم  داصتقا ، یهلئـسم  رد 

زا ار  روشک  داصتقا  هجدوب و  فان  دنب   - تسا ماخ  تفن  شورف  زا  روشک  داصتقا  ندرک  ادج  یهلئـسم  یکی  تسا ، راک  بسک و  یاضف  دوبھب  یهلئـسم  یکی  تسا ، یلم  لوپ 

مھ تلود  تراظن  تلود و  تیادـھ  هب  داصتقا  رد  تلود  تلاخد  لیدـبت  تسا - ام  یلـصا  لئاسم  زا  یکی  نیا  میربب ؛ یتسیاب  ماخ  تفن  تراجت  ماخ و  تفن  شورف  ماخ و  تفن 

[. دیرب دیاب   ] داصتقا زا  ار  اھنیا  تسد  هک  محریب  یچقاچاق  یداصتقا ، تسیرورت  رگسالتخا ، ینعی  یداصتقا  نادسفم  تسد  ندیرب  تسا ، یلصا  لئاسم  وزج 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 26 
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هدـنمزر کـی  هب  هاـگن  دـیاب  هدـننکدیلوت ، درف  نآ  هب  روشک  نیلوئـسم  تلود و  یهعومجم  هاـگن  منکیم  ضرع  نم  تسین . یتسرد  بساـنم و  هاـگن  هدـننکدیلوت ، هب  ناـمهاگن 

تیوقت دیلوت  اب  اتدمع  مھ  یلخاد  داصتقا  دنکیم ؛ تیوقت  ار  یلخاد  داصتقا  هک  یـسک  نآ  تسیک ؟ یداصتقا  گنج  نیا  یهدـنمزر  یداصتقا ،» گنج   » دـییوگیمن رگم  دـشاب ؛

هچ تلود ، یهسلج  هچ   - میاهتـشاد امـش  ناتـسود  اـب  هک  یاهسلج  نیمھ  رد  اـھراب  نـم  دـینک ... . هاـگن  هدـنمزر  کـی  مـشچ  هـب  امـش  ار  هدـننکدیلوت  نـیا  سپ  دوـشیم ؛

روبع دـیاب  ناوخ  تفھ  زا  دـنک ، عورـش  دـھدب و  ماجنا  ار  یراک  کی  هکنیا  یارب  هدـننکدیلوت  کی  ماهتفگ ؛ ار  نیا  اھراب  دـیتشاد - روضح  نایاقآ  زا  یلیخ  هک  یداـصتقا  یهسلج 

کی دـیآیم  هاگتـسد  نآ  دـیوگیم ، یزیچ  کی  دـیآیم  هاگتـسد  نیا  تاررقم ، نیناوق ، دـنکب ؛ روبع  دـیاب  ناوخ  داتفھ  زا  یھاـگ  عقاو  رد  ناوخ ، تفھ  میوگیم  نم  ـالاح  دـنکب ؛

. دش دراو  دیاب  یدج  ار  اھنیا  دراد ؟ یموزل  هچ  دھاوخیم ؛]  ] یزوجم کی  دیآیم  هاگتسد  نآ  دھاوخیم ، یزیچ 

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

ضرف دـندرک ، هراشا  ناتـسود  الاح  اھـشخب . یهمھ  رد  هن ، تسین ؛ رظن  دروم  اھنیا  دـننام  یماـظن و  یتینما و  لـئاسم  طـقف  دوشب ؛ ظـفح  دـیاب  هاپـس [  [ یراـکهبهدامآ نیا 

روشک زورهبزور  لئاسم  رگید ، تسا  روشک  مھم  لئاسم  اھنیا   - نیفعـضتسم هب  کمک  نیمورحم ، هب  کمک  دیلوت ، قنور  یهنیمز  رد  یتمواقم ، داصتقا  یهنیمز  رد  دـییامرفب 

یهنیمز رد  مھ  اھینمـشد ، اـب  یهلباـقم  یهنیمز  رد  مھ  ییادزتیمورحم ، یناسرتمدـخ و  یهنیمز  رد  مھ  دـنک . ظـفح  یتسیاـب  ار  شدوخ  یراـکهبهدامآ  هاپـس  تسا -

. دینک ظفح  ار  ناتدوخ  یراکهبهدامآ  یگدامآ و  نیا  دیناوتب  دیاب  اھهنیمز  نیا  یهمھ  رد  یسایس ، یاھیھاگآ  یلمع و  یملع و  یاھیگدامآ  ینامزاس و  ماکحتسا 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دنتسھ یناسک  دیراذگن . مرتحم ؛ نیلوئـسم  زا  مراد  یدج  لاوس  نم  دننکیمن ؟ یریگولج  ارچ  تسا . لخاد  دیلوت  یاھالاک  تادراو  زا  یریگولج  دیلوت  قنور  یاھهار  زا  یکی 

اھنیا دوـشب ؛ هتفرگ  هیوریب  دـئاز و  تادراو  یوـلج  دـنراذگیمن  اذـل ] [ ؛ تادراو هـب  دراد  یگتـسب  ناـشتاناکما  ناـشهدروآداب ، تورث  ناـشتایح ، دـننکیم ، سفنت  تادراو  اـب  هـک 

ام هک  تسا  نیمھ  یعطق  جالع  دـنامیم . راکیب  دـناشکیم ، تسکـش  هب  ار  یلخاد  دـیلوت  هک  هیوریب  تادراو  اب  روشک  راکیب  ناوج  تسا ؟ مدـقم  راکیب  ناوج  نآ  ای  دـنمدقم 

مینک و یتاـیلمع  مینک و  یزیرهماـنرب  سلجم - هب  هچ  تلود ، هب  هچ   - مرتـحم نیلوئـسم  هب  تسا ، هدـش  غـالبا  هک  ار  ییاھتـسایس  نیا  تسرد و  یاـھهمانرب  نیا  میناوـتب 

. تسا تالکشم  زا  روشک  تفرنورب  هار  نیا  میشخبب ؛ ققحت 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  یلم  تورث  دوریم ، نیب  زا  لاغتشا  اب  تسا  یگرزب  لکشم  هک  اھناوج  یراکیب  دروآیم ، دوجو  هب  ار  لاغتشا  تسا ؛ روشک  یداصتقا  تالکشم  لح  دیلک  دیلوت ، قنور 

، یزرواشک یاھهاگتسد  یتعنص ، یاھهاگتسد  تاجناخراک ، دنکب ، ادیپ  قنور  دیلوت  یتقو  دیآیم ؛ دوجو  هب  یملع  تفرـشیپ  یتح  دیآیم ؛ دوجو  هب  یمومع  هافر  دیآیم ،

، روشک یداصتقا  تالکشم  لح  دیلک  ینعی  دیآیم ؛ دوجو  هب  مھ  یملع  قنور  دنوشیم ، نادیم  دراو  اھهاگشناد  یملع ، یاھـشور  اھهویـش و  هب  دننکیم  جایتحا  ساسحا 

نیا ینارگ ، نیا  رگید ؛ میراد  تالکـشم  روشک  داـصتقا  یهنیمز  رد  اـم  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  بخ  میدرک . مـالعا  لاـسما  اـم  هک  دـیلوت  قـنور  یهلئـسم  زا  تسا  تراـبع 

. یلم دیلوت  یهلئسم  هب  میزادرپب  هک  تسا  نیمھ  هار  اھنت  دوشب ، فرطرب  اھنیا  میھاوخب  رگا  دروآیم ؛ راشف  مدرم  هب  اھنیا  بخ  یلم ، لوپ  ندش  شزرامک  نیا  مروت ،

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یدادعت  نیا  بشما  هناتخبـشوخ  بخ  فلتخم . یاھـشخب  رد  یلخاد  دیلوت  جیورت  زا  تسا  ترابع  روشک  تالـضعم  لح  دـیلک  روشک ، تالکـشم  جالع  هک  مدـقتعم  هدـنب 

رایـسب مھم و  رایـسب  یاھفرح  دندز ، نایاقآ  هک  ییاھفرح  میراد - نتفگ  یارب  فرح  روشک  یدیلوت  مھم  شخب  هد  رد  ام  ینعی  دندرک ، تبحـص  بشما  رفن  هد   - دـندرک تبحص 

یاھفرح دوب ، هدیجنس  اھفرح  ار ؛ اھفرح  مونشیم  منیشنیم و  اجنیا  هدنب  دننزیم ، فرح  دنیآیم و  دایز  اجنیا  متسھ ؛ یاهربخ  مدآ  ندینـش ، رد  مھ  هدنب  تسا . یتسرد 

نیلوئسم زا  یرتشیب  دادعت  هسلج  نیا  رد  شاکیا  تسین ؛ یفاک  نیا  نکل  دنراد ، روضح  مرتحم  نیلوئـسم  زا  یدادعت  کی  هسلج  نیا  رد  دوب . یمھم  یاھفرح  دوب ، یبوخ 

قنور ای  دیلوت  دروم  رد  هک  یناسک  نآ  ای  دنتفنشیم ؛ ار  اھفرح  نیا  دندوب و  یمالسا  یاروش  سلجم  ناگدنیامن ]  ] زا یدادعت  نینچمھ  و  تلود - فلتخم  یاھشخب   - یتلود

لخاد هب  ورین  ییانـشور و  تایح و  یهدننکلقتنم  یهچیرد  تسا ، نیا  هار  دـندیدیم  دـندمآیم  اھنیا  دـنزودیم ، مشچ  یرگید  یاج  دـننکیم ، رکف  یرگید  روج  روشک  داصتقا 

. تسین نیا  زا  ریغ  هار  تسا ؛ دیلوت  لفکتم  یدصتم و  رصانع  یهلیسو  هب  یهدشزاب  یهچیرد  نیمھ  روشک 

یداصتقا  / ١٣٩٨/٠٨/٢٨ نالاعف  نانیرفآراک و  ناگدننکدیلوت ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاضف دوبھب  یهلئـسم  دنـشاب ، شلابند  دـجب  یتموکح  یاھهاگتـسد  هک  مراد  رارـصا  نم  هک  یبلطم  نیلوا  تسا : اھنیا  ام  یاھهیـصوت  یهدـمع  یتموکح ، یاھهاگتـسد 

زا هن  طلغ ، انایحا  درکلمع  محازم ، تاررقم  محازم ، نیناوق  تسا ؛ راک  بسک و  یاضف  دوبھب  مدع  زا  یـشان  دـنتفگ  نایاقآ  نیا  هک  ییاھزیچ  نیا  یهمھ  تسا ؛ راک  بسک و 

تکرح عفن  هب  یدعاسم  طیحم  ینعی  دنروایب ؛ دوجو  هب  روشک  رد  ار  دیلوت  دعاسم  طیحم  دیاب  دـشاب . یزروضرغ  یور  زا  تسا  نکمم  مھ  ییاھاج  کی  هک  یزروضرغ  یور 

، داصتقا ساسا  اجنآ  میراد ؛ توغاط  میژر  زا  یموش  خـلت و  رایـسب  ثاریم  کی  هنافـساتم  ام  جراـخ . هب  یهیکت  تادراو و  یریگتھج  لـباقم  رد  دـیلوت ، یریگتھج  یدـیلوت و 

هتـسناوتن ار  نیا  اما ] ، ] درک ضوع  ار  طلغ  یاھناینب  زا  یلیخ  بالقنا  هدـشن ، یفتنم  نیا  تادراو ؛ هب  یهیکت  رب  دوب  ینتبم  اھنیا  دـننام  یراجت و  یداصتقا و  تاکرحت  ساسا 

، ار هجدوب  ار ، کرمگ  ار ، کناب  ار ، روشک  یلوپ  یلام و  یاضف  ار ، روشک  یداصتقا  یاضف  ار ، روشک  یاضف  هیـضق . نیا  رد  دوشب  تیدج  دیاب  دنک ؛ ضوع  یتسردـب  هنافـساتم 

نیرتمھم نیا  دریگب ؛ رارق  اوزنا  رد  اھنیا  دـننام  یزابهتفـس و  یرگهطـساو و  تادراو و  دـشاب ؛ دـیلوت  عفن  هب  هک  دـنھدب  قوس  یتھج  رد  ار  اھنیا  تاررقم  ار ، یعاـمتجا  نیماـت 

. تسا هلئسم 

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

دیلوت قنور  میتفگ . هتـشذگ  لاس  هک  دیلوت  قنور  طقف  هن  دنکب ؛ ادیپ  شھج  دیاب ]  ] دیلوت تسا . تردق  یاھرازبا  زا  عقاو  رد  مدرک ، حرطم  لاسما  هدنب  هک  مھ  دیلوت » شھج  »

دیلوـت شھج  هتبلا  دـیلوت . شھج  میراد ؛ نیا  زا  شیب  یلیخ  هب  جاـیتحا  اـم  تسین . یفاـک  نیا  اـما  تسا  هتفرگ  ماـجنا  نیا  هک  دـیایب  دوـجو  هب  یتـکرح  کـی  دـیلوت  رد  ینعی 

راـک طـبریذ  یاھهاگتـسد  ماـمت  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  نیا  رتشیب ؛ دـیلوت  یارب  دـنکب  تمھ  هاـگراک  بحاـص  اـی  هیامرـس  بحاـص  هک  تسین  نیا  هلئـسم  طـقف  دراد ؛ یمزاول 

یتلود یلام  یاھکمک  زا  هک  یناسک  اب  دوشب ، هداد  ییاھقوشم  هدننکدیلوت  هب  دوشب ، هتفرگ  هیوریب  تادراو  یولج  دوشب ، هتفرگ  قاچاق  یولج  دنھدب ؛ ماجنا  ار  ناشدوخ 

- دریگب ماجنا  اھراک  نیا  دـیاب  لاسما  هللااـشنا  هک   - دریگب ماـجنا  اـھراک  نیا  رگا  هک  تسا  یداـیز  یاـھراک  اـھنیا  لاـثما  دوشب . یئاـضق  یدـج  دروخرب  دـننکیم  هدافتـسا  وس 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  دیلوت  شھج 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رضم مھ  ییاھاج  کی  اما ]  ] دشاب مزال  مھ  یلام  عبانم  قیرزت  تسا  نکمم  ییاھاج  کی  هلب ، بخ  درک . یگنیدقن  قیرزت  دیاب  دننکیم  لایخ  تیامح ،»  » مییوگیم ات  یضعب 

هب ار  رگراک  ار ، رکفبحاص  ار ، سدنھم  ار ، راذگهیامرـس  ار ، یمدرم  راک  یورین  رگا  تسا . ندرک  زاب  ار  نادـیم  هکلب  تسین  افرـص  یلام  عبانم  قیرزت  تیامح ، زا  روظنم  تسا .

، دیرادرب ار  عناوم  دینک ، زاب  ار  نادیم  امـش  دراد . تکرح  لیم  قوش و  شدوخ  وا  دنک ، راک  هچ  دـیھدب  دای  وا  هب  تسین  مزال  امـش  مینک ، ضرف  یباتـشرپ  یهدـنود  کی  ناونع 

زا یـضعب  هب  نم  الاح  تسا و  یمھم  راک  رایـسب  هک   - دریگب ماجنا  تلود  یوس  زا  راک  نیا  هچنانچ  رگا  دـھدب . ماجنا  ار  شدوخ  تکرح  وا  دـیھدب  هزاـجا  دـینک ، فاـص  ار  نیمز 

عناوم نتـشادرب  عناوم . نتـشادرب  ینعی  مییوگیم ، هک  تیامح  نیاربانب  تفرگ . دـھاوخ  ماجنا  یحیحـص  تروص  هب  تکرح  نیا  تقو  نآ  درک - مھاوخ  هراـشا  مھ  شیاـھهنومن 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هاگتـسد هک  تسا  نـیا  زا  عناـم  تاررقم  نـیا  دوـجو  دراد ؛ مـھ  ررـض  درادـن و  یاهدـیاف  چـیھ  هـک  تـسھ  تاررقم  زا  یـضعب  ریگاـپوتسد . تاررقم  نتـشادرب  لـثم  هـچ ؟ لـثم 

. دھدب ماجنا  ار  شدوخ  راک  دناوتب  دیفم  لاعف و  یداصتقا  هاگتسد  هدننکدیلوت و 

. درک هزرابم  تفآ  نیا  اب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دیاب  هک  روشک  یارب  تسا  یتفآ  کی  قاچاق  اعقاو  ینعی  تسا ؛ قاچاق  اب  هزرابم  تسا ، مھم  رایسب  هک  اھتیامح  زا  یکی 

ییاھاج کی  فلتخم  یاھهناھب  هب  دـنیبیم  ناسنا  مھ  زاـب  تادراو ؛ یهلئـسم  یور  رب  مدرک  دـیکات  هدـنب  همھ  نیا  تسا . هیوریب  تادراو  یدـج  عنم   ، مزـال یاـھراک  زا  یکی 

کی هب  تمیق ، فصن  هب  میدرک  تسرد  یدایز  تمحز  اب  ار  هلیسو  نیا  الثم  ام  هک  دیوگیم  یھاگتسد  کی  دننکیم ؛ تیاکش  دنسیونیم و  همان  ام  هب  دریگیم .] تروص   ] تادراو

هچنانچ رگا  دوشب . دیابن  راک  نیا  بخ  دنکیم ؛ دراو  ددنبیم ، دادرارق  یجراخ  یهدـننکدیلوت  اب  دوریم  دراد ، جایتحا  هلیـسو  نیا  هب  هک  یتلود  هاگتـسد  نالف  اما ] ، ] تمیق موس 

مھ یھاگ  اما  دریگیم ، ماجنا  یھاگ  تلفغ  یور  زا  و  تسین ، روج  نیا  هشیمھ  هتبلا  تنایخ . تیانج ، تشاذـگ  ار  شمـسا  دـیاب  دریگب ، ماجنا  یمھم  دراوم  کی  رد  راک  نیا 

. تسا تنایخ  تیانج و  اعقاو 

راک تمالـس ، اب  دنراد  روشک  رد  اھنیا - لیبق  زا  هاگتـسد  اھدـص  و   - دـنداد شرازگ  زورما  هک  ییاھهاگتـسد  نیا  دـینیبب  تسا . یلام  داسف  اب  یدـج  یهزرابم  اھتیامح  زا  یکی 

زا داسف ، هار  زا  هک  یسک  نآ  اب  یتسیاب  دنـسرب ، دوصقم  هب  دنناوتب  دنھدیم ، ماجنا  یداصتقا  ملاس  راک  دنراد  هک  یناسک  نیا  دیھاوخب  امـش  رگا  دنھدیم . ماجنا  یداصتقا 

اب طبترم  یتلود و  هاگتـسد  رد  هک  یـسک  داسف  ینعی  یرادا ، داسف  مھ  درک ؛ هزرابم  دـیاب  داـسف  اـب  دـینکب . یدـج  یهزراـبم  دربیم ، شیپ  ار  راـک  سـالتخا  هار  زا  هوشر ، هار 

. تسا یداصتقا  تیلاعف  راک  رد  دیلوت و  راک  رد  هک  یسک  نآ  داسف  مھ  تسا و  یداصتقا  لئاسم 

، هاگتـسد لوئـسم  هک  میاهدرک  هدـھاشم  ار  نیا  ررکم  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  رد  مراد ؛ غارـس  هدـنب  تسا . یرادا  یاھینکـشراک  اب  یدـج  یهلباقم  لـئاسم ، زا  یکی 

مھ هسلج  دوشیم ، هداد  مھ  روتـسد  دریگیمن ؛ ماجنا  راک  نآ  اما  دھدب  ماجنا  دھاوخیم  ار  یراک  کی  تسا ، یزیچ  کی  لابند  صالخا  هقالع و  لامک  اب  هاگتـسد ، یلاع  ریدم 

«، هیاھنلا هیاھنلا  مث   » دومرف نینموملاریما  هک  نیمھ  دریگیم . تروص  ینکـشراک  طـسو  نآ  هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؛ رفـص  یجورخ  اـما  دـننکیم  مھ  مادـقا  دـننکیم ، رازگرب 

امتح هار  یهناـیم  یاھینکـشراک  نیا  زا  اـت  دـینک  لاـبند  ار  راـک  دـیاب  تسین ؛ یفاـک  دـیدنمهقالع  دـیتسھ و  هاگتـسد  ریدـم  امـش  هکنیا  فرـص  ینعی  تسا ؛ نـیا  شیاـنعم 

. دوشب یریگولج 

شخبنایز یاھیرگادوس  یزابهتفـس و  هب  کمک  زا  زیھرپ  مھم  یهلئـسم  کی  تسا . هیئاـضق  یهوق  فیاـظو  زا  نیا  هک  تسا  تیکلاـم  قوقح  تیاـعر  مھم ، یهلئـسم  کـی 

کمک اـھیرگادوس  هنوگ  نیا  هب  هک  دـننکب  تبقارم  دـننکیم ، عـضو  هک  ینیناوـق  رد  یتسیاـب  تسا ؛ یمالـسا  یاروـش  سلجم  هب  طوـبرم  دراد و  مزـال  نوناـق  نیا ، هک  تسا 

عـضو یدراوم  کی  رد  لباقم ، یهطقن  رد  هک  نانچمھ  تسا ، مزال  یتاـیلام  یاـھتیفاعم  یدراوم  کـی  رد  دوشب . کـمک  حیحـص  یاـھتیلاعف  هب  لـباقم  یهطقن  رد  هکلب  دوشن ،

هب ار  یاهدروآداب  یاھتورث  اـھنیا  هک  دراد  دوجو  یلغاـشم  دراد و  دوجو  یداـیز  دراوم  مرمـشب ؛ اـجنیا  مھاوخیمن  هتبلا  نم  ـالاح  هدروآداـب . یاـھتورث  لـثم  تسا ؛ مزـال  تاـیلام 

لیبق نیا  زا  دیاب  یدیلوت  دراوم  زا  یلیخ  رد  درک . مک  ای  درک  فذح  ار  تایلام  دیاب  یدراوم  رد  الباقتم  درک . نیعم  تایلام  اھنیا  رب  دیاب  دـنھدیمن ؛ مھ  تایلام  دـنروآیم ، تسد 

. تسا اھنیا  لاثما  اھزیچ و  نیا  دنکب ، تیامح  دیاب  تلود  میتفگ  هک  دیلوت ، زا  یعقاو  تیامح  نیاربانب  درک . کمک  اھنیا  هب 

نیا زا  الثم  دـھاوخیم  سک  رھ   » هک تفگیم  تلود  رگا  دـندرک . زاب  ار  نادـیم  ینعی  مدرم ، زا  درک  تیامح  تلود  هناتخبـشوخ  اـنورک  یهیـضق  نیمھ  رد  دـیدرک  هدـھاشم  بخ  و 

زاب ار  نادـیم  اما ] [ ؛ دوشن دـیلوت  روشک  رد  کسام  هکنیا  یارب  دوب  یفاک  دـندادیم ، ماجنا  رگا  ار  کچوک  راک  کـی  نیمھ  دریگب ،» هزاـجا  اـم  زا  دـیایب  دـیاب  دـنک ، دـیلوت  کـسام 

، درک دیلوت  نافعضتسم  داینب  درک ، دیلوت  یئارجا  داتس  دندرک ، دیلوت  اھهناخراک  دندرک ، دیلوت  اھهاگتسد  اذل ] . ] دنک دیلوت  دنک ، دیلوت  کسام  دناوتیم  سک  رھ  دنتفگ  دندرک ،

نآ رطاخ  هب  نیا  میھدب ؛ نارگید  هب  میناوتیم  میراد و  روشک  رد  زاین  یهزادنا  زا  رتدایز  کسام  نالا  ام  هک  هدش  یروج  دندرک ؛ دیلوت  دجاسم  رد  دندرک ، دیلوت  مدرم  اھهناخ  رد 

. درک دھاوخ  کمک  کشالب  دریگب ، ماجنا  فلتخم  یاھشخب  رد  اھراک  لیبق  نیا  زا  رگا  درک . فرطرب  ار  عنام  تلود  هک  دوب 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٩٩/٠۴ هوق  یرسارس  شیامھ  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دحاو رازھ   » دـنتفگ ناشـشرازگ  رد  یـسیئر  یاـقآ  باـنج  ـالاح  هـکنیا  تـسا . اھدـحاو  نـیا  یلیطعت  زا  یریگوـلج  دـیلوت و  زا  تیاـمح  هیئاـضق  یهوـق  بوـخ  یاـھراک  زا  یکی 

هعماج یداصتقا  تکرح  هب  یکمک  دـناوتیم  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  یـشخب  رھ  اعقاو  تسا . یمھم  راک  یلیخ  نیا  تسا ، یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  یدـیلوت ،»

، دـنک کـمک  داـصتقا  یهلئـسم  هب  دـناوتیم  یـسک  رھ  تسا ؛ تخـس  مدرم  تشیعم  ینعی  دنایتخـس ، راـچد  تـشیعم  ظاـحل  زا  مدرم  دـھدب . ماـجنا  ار  شاهـفیظو  دـنکب ،

هک دـندرک  غـالبا  یـسیئر  یاـقآ  باـنج  اریخا  یدـیلوت . یاھدـحاو  یلیطعت  زا  دـنک  یریگوـلج  هک  تـسا  نـیمھ  مـھ  هیئاـضق  یهوـق  یاـھکمک  زا  یکی  دـنک و  کـمک  یتسیاـب 

؛ فرح نیا  تسا  تسرد  رایـسب  دننک ؛ لیطعت  ار  اھنیا  دنرادن  قح  دناهتـشاد ، هگن  ورگ  ناونع  هب  ای  دناهدرک  هرداصم  ار  یدـیلوت  یاھهاگنب  زا  یـضعب  الثم  الاح  هک  ییاھکناب 

ار یاهناخراک  تلود  زا  یـصوصخ  شخب  هک  دـینک  ضرف  الثم  دـیھدب . میمعت  ار  نیا  مھ  رگید  دراوم  هب  دـیناوتیم  ینعی  تسا ؛ میمعت  لباق  نیا  و  تسا ؛ تسرد  الماک  راـک  نیا 

هقبط ای ٢۵  هقبط  نامتخاس ٢٠  کی  الثم  مھ  ار  شنیمز  دنکیم ، جارح  ار  شتالآنیـشام  دنکیم ، نوریب  ار  شرگراک  دنکیم ، قوعم  دنکیم ، لطعم  ار  هناخراک  نآ  دـعب  درخیم ،

. دراد مدرم  تشیعم  اب  طابترا  هک  دینک  لابند  یعقاو  یانعم  هب  دیناوتیم  ار  اھنیا  تسا ؛ روشک  داصتقا  هب  یهبرض  اھنیا  بخ  دزاسیم !

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لئاسم اب  دوشن  دروخرب  یروج  نکل  دسرب ، تسا  مزال  ناسنا  یھاگ  ود  یهجرد  یعرف و  لئاسم  هب  دـیھدب . یدـیلک  لئاسم  هب  ار  تیولوا  دـینک ، هجوت  یدـیلک  لئاسم  هب 

دیلوت یهلئـسم  مینک ، حرطم  ار  یدیلک  لئاسم  میھاوخب  رگا  داصتقا  یهلوقم  رد  الاح  الثم  دوشب . یدـیلک  لئاسم  تمـس  هب  زکرمتم  یدـج و  تکرح  زا  عنام  هک  ود  یهجرد 

ماجنا شھج  نیا  هک  لاس  رد  دوشب  هداد  ناشن  یتسیاب  میتسھ ، لاس  مراھچ  هام  نالا  دیلوت ؛» شھج  [ » لاس  ] میتفگ ار  لاسما  ام  هک  تسا  یدیلک  ادج  یهلئسم  کی 

ینارگ مروت و  یهریجنز  للع  هک  تسا  یدیلک  ادج  یهلئسم  مروت  راھم  یهلئسم  دنکیم . ادیپ  طابترا  دیلوت  اب  هتبلا  هک  تسا  یدیلک  لئاسم  وزج  لاغتشا  یهلئسم  هتفرگ .

اھنیا تسا ؛ یدیلک  لئاسم  وزج  تفن  هب  روشک  داصتقا  یگتسباو  مدع  تسا ؛ یدیلک  لئاسم  وزج  یلام  یلوپ و  ماظن  تیریدم  للع . نیا  غارس  دیورب  دینک و  ییاسانش  ار 

. یداصتقا یاھهنیمز  رد  اھنیا  تسا . مھم  لئاسم 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یلم لوپ  شزرا  داجیا  مروت و  شھاک  لاغتشا ، یلصا  دیلک  دیلوت ؛ ( ١

یارب مروت ، شھاک  یارب  تشیعم ، یارب  لاغتشا ، یارب  تسا  یلصا  دیلک  دیدرک ، هراشا  مھ  ناتسود  میدرک ، هراشا  مھ  ام  هک  روط  نامھ  دیلوت ، بخ  دیلوت . یهلئسم  الوا 

مھ لاس  راعش  میاهدرک و  هراشا  ررکم  لاس  دنچ  نیا  رد  ام  مینک . راک  یتسیاب  دیلوت  دروم  رد  میناوتیم  هچ  رھ  تسا ؛ اھنیا  یهمھ  ردام  اعقاو  دیلوت  یلم ؛ لوپ  شزرا  داجیا 

شیازفا تمـس  هب  تحار  دناوتب  ناسنا  هک  تسین  روج  نیا  دراد ؛ یعناوم  کی  دیلوت  هک  تسا  نیا  منک ، هیکت  نآ  یور  مھاوخیم  نم  هچنآ  تسا . دـیلوت » شھج   » لاسما هک 

رد عناوم  بخ  هک  درذـگب  ناـشنھذ  هب  ناـیاقآ  تسا  نکمم  دـینک . فرطرب  ار  عناوم  نیا  عناوم ، نیا  غارـس  دـیورب  تسھ ؛ یعناوم  دورب ؛ میتفگ  اـم  هک  دـیلوت  شھج  اـی  دـیلوت 

یریگولج ام ، تاناکما  سبح  ام ، تفن  یاھلوپ  سبح  ثحب  تسین ؛ ام  رایتخا  تحت  تسا و  یروج  نیا  عناوم  زا  یـضعب  هلب ، تسا ؛ یجراخ  میرحت  الثم  تسین ، ام  راـیتخا 

مھ عناوم  زا  یرایـسب  نکل  تسین ، ام  رایتخا  رد  میراد - مزال  تاعطق  میراد ، مزال  نیـشام   - مینک دراو  ار  ییاھزیچ  هکنیا  زا  ندش  عنام  یمھم و  شخب  رد  ام  تفن  شورف  زا 

زا دروم  دـنچ  نم  درک . فرطرب  دوشیم  ار  اھنیا  تسا ؛ دـیلوت  شھج  زا  یریگولج  بجوم  دـیلوت و  زا  ندـش  عناـم  بجوم  دـجب  اـھنیا  تسا و  روشک  نورد  رد  هک  تسا  یعناوم 

. منکیم رکذ  ار  اھنیا 

هیوریب تادراو  ( ١-١ دیلوت : شھج  عناوم 

رد اھنیا  زا  یـضعب  اـب  دـننکیم ، هعجارم  دـننکیم ، تیاکـش  دنـسیونیم ، هماـن  ررکم  ناگدـننکدیلوت  میاهدرک . هیکت  نیا  یور  ررکم  اـم  هک  تسا  هیوریب  تادراو  یهلئـسم  یکی 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یلخاد یرتشم  تسد  هب  شمـشچ  دـنکیم ، دـیلوت  دراد  تسھ  مھ  روشک  زاین  دروم  هک  ار  ییالاک  کی  تسا ، یاهناخراک  الثم ] [ ؛ دـننکیم رکذ  دوشیم و  هبحاصم  نویزیولت 

تاـناکما اـب  تسا  نکمم  ـالاح  دوشیم ! دراو  جراـخ  زا  یقیرط  کـی  زا  ـالاک  نیمھ  هک  دـننیبیم  ماـگنھ  نیا  رد  تسا - تلود  دوـخ  یرتـشم  نیا  مھ  عـقاوم  زا  یلیخ   - تسا

تادراو تادراو ، نیا  تاقوا  یھاگ  تسا . یمھم  کاـنرطخ و  یلیخ  زیچ  هیوریب  تادراو  نیا  دوشیم . دـیلوت  نیا  یگتـسکشرو  بجوم  اـما  یرتنازرا ، تمیق  اـب  ـالثم  یرتھب ،

. تسین نآ  هب  یزاین  چیھ  ینعی  تسا ؛ سکول 

ار راک  نیا  یصوصخ  شخب  هتبلا  هدش ! فرـصم  ام - هب  دش  شرازگ  روج  نیا   - رالد درایلیم  مین  دودح  لاس ٩٨  رد  ییاکیرمآ  سکول  یـشوگ  عون  کی  تادراو  یارب  هک  مدینش 

. اھعنام زا  یکی  نیا  دریگب . ار  نیا  یولج  تلود  یتسیاب  اھتنم  دنکیم ،

قاچاق یهلئسم  ( ١-٢

یهمھ یتسیاـب  دـشاب . هتـشاد  عـقوت  یرگید  زا  ناـسنا  دوـشیمن  رگید  ار  نـیا  تـسا ؛ اـم  دوـخ  یهدـھع  هـب  قاـچاق  زا  یریگوـلج  تـسا . قاـچاق  یهلئـسم  عـناوم  زا  یکی 

دج روط  هب  مھ ، یراکمھ  اب  حلـسم - یاھورین  یاھهاگتـسد  هیئاـضق و  یهوق  هب  طوبرم  یاھهاگتـسد  اتدـمع و  هیرجم  یهوق  هب  طوبرم  یاھهاگتـسد   - روشک یاھهاگتـسد 

مجح هک  دیوگیم  دش ، هدناوخ  سلجم  ینلع  نحـص  رد  تشھبیدرا  رد  هک  یـصحفت  قیقحت و  شرازگ  نیا  تسا . یاهدـنھدناکت  مقر  کی  اعقاو  هک  دـنریگب ، ار  قاچاق  یولج 

. تسا سلجم  صحفت  قیقحت و  شرازگ  هب  طوبرم  نیا  تسا ؛ ییالاب  مقر  یلیخ  نیا  تسا ! رالد  درایلیم  قاچاق ٢۵/۵ 

یزاسهعطق تالکشم  ( ١-٣

تـضھن روشک  رد  ام  بخ  دـنھدیمن . درادـن ، ار  هعطق  نـالف  نیـشام  نـالف  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دوشیم  هتفگ  اـم  هب  ررکم  هک  تسا  تاـعطق  تالکـشم  نیمھ  عناوم ، زا  یکی 

زا یـضعب  عاـفد و  ترازو  حلـسم ، یاـھورین  یاھـشخب  فرط  زا  هداـتفا  هار  یزاـسهعطق  تضھن  هـک  تـسا  لاـس  دـنچ  نـالا  هداـتفا ؛ هار  هناتخبـشوخ  هـک  مـیراد  یزاـسهعطق 

اھنآ اـت  دـینک  عاـجرا  دـننکیم ، هنیمز  نیا  رد  شھوژپ  قیقحت و  هک  یزکارم  هب  دـننکیم ، یزاـسهعطق  هک  یزکارم  هب  ار  زاـین  دروم  تاـعطق  امـش  بخ ؛ یلیخ  رگید . یاھـشخب 

هک یتاعطق  زا  یـضعب  حلـسم ، یاھورین  رد  میزاسب ؛ میاهتـسناوت  هناتخبـشوخ  ار  هدیچیپ  فیرظ و  رایـسب  تاعطق  ام  منکب  ضرع  نم  دنناوتیم . و  دـنزاسب ؛ ار  هعطق  ناتیارب 

. دوشب هدافتسا  یزاسهعطق  تضھن  نیا  زا  دش . هتخاس  هناتخبشوخ  دشاب ، تخاس  لباق  هک  دشیمن  روصت 

یتسدنییاپ یاھشخب  رد  یگنھامھان  ( ۴-١

مھ اـب  ار  ییاـھراک  دـنراد و  ییاـھیگنھامھ  ردـص ، رد  ارزو  ناـیاقآ  ـالاح  تسا . یتسدنییاـپ  یاھـشخب  رد  اـھیگنھامھان  زا  یـضعب  ییاـھاج  کـی  رد  مھ  عـناوم  زا  یکی 

الاح هک  دـییامرفب  ضرف  تسھ . یبیرغ  بیجع و  یاھیگنھامھان  یھاگ  یتسدنییاپ  یاھـشخب  رد  نکل  دـش ؛ هداد  زورما  شایـضعب  شرازگ  هک  دـنھدیم  ماجنا  قاـفتاهب 

، دوشیم دـیلوت  لخاد  رد  مھ  دالوف  قرو  تسا ، شزاین  دروم  دـنھدیمن ؛ نم  هب  ار  دـالوف  قرو  هک  دـنکیم  تیاکـش  دـالوف  یهدننکفرـصم  کـی  ینویزیولت ، شرازگ  نیا  رد  ـالثم 

؛ یمیـشورتپ داوم  یهدننکفرـصم  ای  دراد . دالوف  هب  جایتحا  دنکیم ، دیلوت  یگناخ  مزاول  الثم  تسا ، دالوف  یتسدنییاپ  شخب  یهدـننکدیلوت  نیا  دوشیم . دـیلوت  مھ  شبوخ 

هب الثم  ای  دوشیمن  هتخورف  فلتخم  لیالد  هب  اجنیا  هب  هک  دـننکیم  هعجارم  اـھنیا  دـنراد ، جاـیتحا  یمیـشورتپ  داوم  هب  هک  دنتـسھ  یداـیز  رایـسب  یتسدنییاـپ  تاـجهناخراک 

الومعم ار  ربخ  یاھـشخب  رگید ؛ میونـشیم  ام   - دـنکیم شخپ  ار  نیا  نویزیولت  اھربخ  رد  هک  بش  دـینک  ضرف  الثم  الاح  دوشیم .] هتخورف   ] یتالکـشم اب  اـی  نارگ  یاـھتمیق 

رارق ادرف  یارب  دـنزب ، نفلت  دریگب ، ساـمت  دراد  تیاکـش  هیـضق  نیا  زا  هک  یـشخب  نآ  اـب  هنابـش  ناـمھ  ار ، ربـخ  نیا  دونـشیم  هک  یریزو  نآ  نم  رظن  هـب  میونـشیم - هـمھ 

ات حبـص  ثحب  تسا ، رتهدـیچیپ  تالکـشم  زا  یـضعب  هتبلا  درک . فرطرب  ار  دـیلوت  عناوم  دوشیم  روج  نیا  اعقاو  ینعی  دـننک ؛ فرطرب  ار  لکـشم  یرـصع  ات  دـنورب  ادرف  دـنراذگب ،

لکشم اھنیا  دننام  هتعاس و  ود  هتعاس ، کی  تسشن  کی  اب  هک  تسا  روج  نیمھ  اعقاو  اھنآ  زا  یرایسب  نکل  ارجا - تالکـشم  زا  معلطم  یرادقم  کی  هدنب   - تسین یرـصع 

. بلطم کی  مھ  نیا  درک . فرطرب  یتسیاب  ار  دیلوت  عناوم  نیاربانب ، دوشیم . فرطرب 

اھزوجم یاطعا  رد  یرادا  یاھمخوچیپ  ( ۵-١

دنیوگیم ـالاح  هک  تسا  اـھزوجم  یهلئـسم  هدـش ، مھ  نیا  هب  یهراـشا  دـیداد  ناـیاقآ  هک  ییاھـشرازگ  رد  ـالاح  هناتخبـشوخ  تسا و  دـیلوت  عناوم  وزج  هک  رگید  بلطم  کـی 

اھزوجم زور  زا ٧٢  شیب  یلیخ  یدراوم  رد ] اـما  ، ] زور دنتفگ ٧٢  الاح  دراد ؛ یبیرغ  بیجع و  یرادا  یاھمخوچـیپ  اعقاو  اھزوجم  تسا . مھم  یلیخ  نیا ] [ ؛ هدـش مک  شنامز 

. عناوم تشادرب  درک ؛ هجوت  نیا  هب  یتسیاب  نم  رظن  هب  هک  لیبق  نیا  زا  یکناب و  تالیھست  یهلئسم  درک ؛ راک  هنیمز  نیا  یور  یتسیاب  بخ  هدرکیم . ادیپ  لکشم 

یاهلف تارداص  ای  ماخ  داوم  تارداص  ( ۶-١

یاهلف تارداص  ای  ماخ  داوم  تارداص  یهلئـسم  نآ  تسین و  دیلوت  یهلئـسم  هب  طابترایب  مھ  نآ  هک  منکب  ضرع  ار  یرگید  یهتکن  کی  نم  دـیلوت ، یهلئـسم  یهیـشاح  رد 

روشک یارب  ار  شاهدوزفا  شزرا  هکنیا  نودـب  یروارف و  نودـب  ار  ماـخ  داوـم  اـم  هک  تسا  نیمھ  اـم  تالکـشم  زا  یکی  میتـفگ . تفن  دروـم  رد  ـالبق  ار  شاهنوـمن  کـی  هک  تسا 

؛ دوشیم هتخورف  دوشیم و  یروارف  اجنآ  جراخ ، دوریم  ام  یتمیق  یندـعم  گنـس  جراخ . میتسرفیم  مینکب ، مھارف  نامدوخ  رگراک  یارب  ناـمدوخ ، رادهیامرـس  یارب  ناـمدوخ ،

یاھگنـس نیمھ  هب  عجار  ندـعم ، یهلئـسم  هب  عجار  ررکم  نم  دوشیم ! هدروآ  لخاد  هب  تمیق  ربارب  دـنچ  اب  هرابود  هتفر ، میداد  ار  شماخ  ام  هک  یگنـس  نامھ  مھ  یھاـگ 

 - زمرھ یهریزج  کاخ  دییامرفب  ضرف  ای  ماهدرک .] دیکات  ، ] تسا ریظنمک  ای  ریظنیب  ایند  رد  اھنیا  زا  یضعب  متفنـش  هک  یروط  نآ  یھاگ  تسھ و  ام  روشک  رد  هک  یتمیقیذ 

زا لبق  لاس  دـنچ  یتقو  کی  تسا .] ریظنیب  اعقاو   ] ناریا یاـمرخ  بخ  یریـسمرگ . قطاـنم  یاـمرخ  ناـسارخ ، بونج  نارفعز  دراد - زمرھ  یهریزج  هک  یـشزرااب  کاـخ  نیا 

، مداد ناشن  تقو  نآ  تلود  تئیھ  رد  مدروآ و  هدـنب  دنتـسرفیم ؛ هک  ییاھهیدـھ  ناونع  هب  ام ، یارب  دوب  هداتـسرف  هیدـھ  امرخ  یهتـسب  کی  یبرع  یاـھروشک  زا  یکی  نیا ،

هیدـھ  ] ار امرخ  هک  دـینک  ضرف  ام  یارب  وا  تقو  نآ  تسا ، اجنیا  ایند  یامرخ  نیرتھب  اـیند و  یاـمرخ  زکرم  تسا ! ندرب » ناـمرک  هب  هریز   » لـماک قادـصم  حالطـصاهب  نیا  متفگ 

اما هدـش ، رتھب  اھیدنبهتـسب  یرادـقم  کی  اریخا  الاح  رگید .]  ] یاھهتـسب رد  ریـصح و  لخاد  تاقوا  یھاگ  ام  لیکـش ، اـبیز و  رایـسب  یدنبهتـسب  رد  وا  اـھتنم  دتـسرفیم ؛]

یدایز رایسب  یاھتمیق  اب  جراخ و  دنربیم  یاهلف  تروص  هب  ار  زینـشگ  هک  تفگیم  زینـشگ  هب  عجار  نویزیولت  شیپ  بش  دنچ  تسا . مھم  مھ  نیا  دوشب ؛ لابند  نیا  یتسیاب 

. تسا اھنیا  هک  تسا  دیلوت  عناوم  نتشادرب  یهلئسم  مینکب ، ضرع  میتساوخ  دیلوت  لئاسم  باب  رد  ام  هک  یاهتکن  کی  سپ  دوریم . شورف  ایند  رد  یروارف  زا  دعب 

دیلوت عناوم  ییاسانش  هورگراک  لیکشت  موزل 

هـس هب  طوبرم  نوچ   - هوق هس  یاسور  فرط  زا  دوشب  لیکـشت  یھورگراک  کی  دـیلوت ، عناوم  ندرک  فرطرب  دـیلوت و  عناوم  ییاسانـش  یارب  هک  مدرک  داھنـشیپ  البق  هتبلا  نم 

یلیخ هدشن ، رگا  هدشن ؛ لیکـشت  ای  هدش  لیکـشت  الاح  ات  منادـیمن  نم  تسا .» یبوخ  راک  نیا  هلب ،  » هک دـنتفگ  دـندرک و  شریذـپ  مالعا  مھ  مرتحم  یاسور  و  تسا - هوق 

زیچ همھ  زا  داصتقا  شخب  رد  دـیلوت  نوچ  دـننک ، فرطرب  ار  دـیلوت  عناوم  دـنناوتب  هللااشنا  دـننکب و  راـک  یزورهنابـش  تروص  هب  دوشب و  لیکـشت  هورگراـک  نیا  هک  تسا  بوخ 

. تسا رتمھم 

یراذگهیامرس هب  مامتھا  ( ٢

کی یراذگهیامرـس  تسا . یراذگهیامرـس  یهلئـسم  ددرگیمرب ــ  دـیلوت  هب  یوحن  هب  زاـب  مھ  نیا  هک  منک ــ  ضرع  مھاوـخیم  داـصتقا  لـئاسم  یهنیمز  رد  هک  یمود  عوـضوم 

اھلاس ام  روشک  رد  یراذگهیامرـس  تسا . یراذگهیامرـس  راـک ، ساـسا  دـیلوت . شھج  یارب  دـیلوت ، شیازفا  یارب  یداـصتقا ، قنور  داـجیا  یارب  تسا  یمھم  یلیخ  عوضوم 

نھذ رد  هک  روط  نآ  الاح  تسا . یراذگهیامرـس  هب  مامتھا  دریگب  ماجنا  دیاب  هنیمز  نیا  رد  هچنآ  دریگیمن . ماجنا  مزال  یراذگهیامرـس  اعقاو  ینعی  هدرک ؛ ادـیپ  لالتخا  هک  تسا 

دیاب مزال  راک  دـنچ  میفیعـض . میبقع و  یراذگهیامرـس  ظاحل  زا  ام  هک  تسا  یلاـس  هد  دودـح  مرظن  هب  دـیاش  دـناهدرک - شرازگ  مھ  اـم  هب  تسھ ، اھـشرازگ  رد   - تسھ نم 

: دریگب ماجنا 

هراکهمین یاھیراذگهیامرس  لیمکت  ( ٢-١

اب ای  هدـش ، اھر  هراکهمین  ای  هدـشن ، مامت  هک  میاهدرک  ینالک  یاھیراذگهیامرـس  ییاھـشخب  کی  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  هک  یئادـتبا  یلوا و  راـک  کـی  ـالوا 

یتـقو یراذگهیامرـس  نوـچ  میناـسرب ؛ لاـمک  هب  ار  یراذگهیامرـس  نیا  ینعی  مینک ، اـیحا  مینک ، هدـنز  ار  اھهیامرـس  نیا  اـم  هـک  تـسا  نـیا  راـک  نـیلوا  دوریم ؛ شیپ  یدـنک 

زا مدرم  هک  میناسرب  هدزاب  هب  ار  نیا  دیاب  درادن ؛ هدزاب  نکل  هدش و  فرـص  ییاج  کی  یلوپ ، کی  تلود  تلم و  روشک و  یهسیک  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنامیم ، هراکهفـصن 

تسا و هجدوب  همانرب و  نامزاس ]  ] فیاـظو زا  لوا  یهجرد  رد  نیا  هک  دـنامن  فیلکتـالب  روشک  رد  یراذگهیامرـس  گرزب  حرط  چـیھ  دـیاب  و  دـننک . هدافتـسا  یراذگهیامرـس  نیا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 29 
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. فلتخم یاھهاگتسد  دعب ] ]

یراذگهیامرس قیوشت  ( ٢-٢

شخب هک  ییاھاجنآ  رد  افرـص  تلود  دریگب . ماجنا  یـصوصخ  شخب  یهلیـسو  هب  دیاب  اتدمع  یراذگهیامرـس  نوچ  دینک ؛ قیوشت  ار  یراذگهیامرـس  هک  تسا  نیا  مود  بلطم 

شخب دـھدب . ماجنا  دـیاب  یـصوصخ  شخب  ار  یراذگهیامرـس  دـنک ؛ یراذگهیامرـس  دـناوتیم  درادـن  یـصوصخ  شخب  یارب  یھدزاب  ای  درادـن  یتبغر  ای  دـناوتیمن  ای  یـصوصخ 

لوپ نیاربانب  تسا ؛ اھنابز  رـس  یگنیدـقن  ندـش  ربارب  دـنچ  یگنیدـقن و  ثحب  هک  رگید  دـینیبیم  تسین ؛ مک  روشک  رد  لوپ  زورما  ینعی  دراد ؛ تاـناکما  زورما  مھ  یـصوصخ 

یتاـیلام تالکـشم  تسین : ناـھنپ  یـسک  یارب  هک  تسھ  ییاـھهار  دراد ، یفلتخم  یاـھهار  مھ  قیوشت  یراذگهیامرـس . هب  دوـشب  قـیوشت  راذگهیامرـس  دـیاب  تسھ ؛

، دـینک مامتھا  دینیـشنب ، دـیاب  اھتنم ]  ] دـندلب همھ  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دوشب ؛ فرطرب  یکناب  تالیھـست  تالکـشم  دوشب ، فرطرب  اھزوجم  تالکـشم  دوشب ، فرطرب 

. تسا هلئسم  کی  مھ  نیا  دریگب . ماجنا  اھقیوشت  نیا  هللااشنا 

دیلوت تمس  هب  یگنیدقن  تیادھ  ( ٢-٣

تمس هب  ار  دوجوم  یگنیدقن  نیا  ام  هک  هدش  هتفگ  ررکم  نیلوئسم  هب  مھ  یـصوصخ  ( ٣ ،) متفگ یمومع  زکرم  رد  مھ  رگید  راب  کی  نم  ار  یگنیدقن  تیادھ  یهلئـسم  نیا 

یاھشور دننیشنب  هک  دینکب  نیعم  صـصختم  یزورهنابـش  تئیھ  کی  هک  متفگ  تلود  یهتفھ  تلود و  تئیھ  یهسلج  نیمھ  رد  لاس ٩٧  رد  نم  هتبلا  مینک . تیادھ  دـیلوت 

، تسا یلکـشم  راک  تسین ، یناـسآ  راـک  نیا  هک  دـیلوت  تمـس  هب  دوشب  تیادـھ  دوشب و  تیریدـم  دـیاب  دوجوم  یگنیدـقن  نیا  ( ۴ (؛] دننک  ] وجتـسج ار  یگنیدقن  تیریدـم 

نامز مھ  زاب  هدشن ، رگا  لاح  رھ  هب  هدشن ؛ ای  هدش  لیکشت  تئیھ  نیا  منادیمن  نم  دنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  دننیشنب و  یتئیھ  کی  متفگ  نم  دراد ؛ مزال  یاهژیو  یاھشور 

. دسرب دیلوت  هب  داصتقا و  یعقاو  تمسق  تمس  هب  دوشب  ریزارس  دوجوم  یگنیدقن  هکنیا  ات  دریگب  ماجنا  راک  نیا  هللااشنا  تسا و  یقاب 

بالقنا  / ١٣٩٩/٠٩/٠۴ ربھر  روضح  رد  یداصتقا  یگنھامھ  یلاعیاروش  هسلج 

یخرب یتلودریغ  یتلود و  یاھشخب  ناسانـشراک  دـندوزفا : هتفاین ، ققحت  راظتنا  دـح  رد  لاس  راعـش  اھراک ، یخرب  دوجو  اب  هکنیا  هب  هراـشا  اـب  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

تعنـص تادیلوت  شیازفا  «، » یلخاد نازاسهعطق  تیفرظ  هب  اکتا  اب  وردوخ  دیلوت  شیازفا  : » هلمج زا  دناهدرک  داھنـشیپ  دـیلوت  شھج  یارب  ار  صخـشم  یتایلمع  یاھراکھار 

«. ینغور یاھهناد  ماد و  کاروخ  دیلوت  شیازفا   » و یتفن » عیانص  ندرک  ناینبشناد  رب  هیکت  اب  تفن 

لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هللااشنا هک   - دـتفیب قافتا  روشک  رد  یتسردـب  رگا  دـیلوت  شھج  تسا . یمھم  راعـش  تسا ، یبالقنا  انعم  مامت  هب  راعـش  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیلوت  شھج  راعش 

بجوم اھنآ  رب  یهوالع  مھ  و  دراذـگیم - ریثات  یداصتقا  یهدـمع  لئاسم  یهیقب  لوپ و  شزرا  دروم  رد   - دراذـگیم روشک  رد  یداصتقا  قیمع  تاریثات  مھ  داـتفا - دـھاوخ  قاـفتا 

قافتا هللااشنا  روشک  رد  هتفاـیشھج  دـیلوت  رگا  ینعی  دوشیم ؛ یلم  تینما  یهدننکنیمـضت  دوشیم ، مدرم  یمومع  یدـنمتیاضر  بجوم  دوشیم ، یلم  سفن  هب  داـمتعا 

. دوشیم ققحتم  نآ  رب  گرزب  عفانم  نیا  مھم و  ضراوع  نیا  دتفیب ، قافتا  میراودیما  هک  دتفیب 

مھ دـیلوت ، ینعی  رگید . فرط  زا  اھـشخب  یهمھ  رد  دـیلوت  ندـشن  تیاـمح  و  یفرط ، زا  عناوم  دوجو  رطاـخ  هب  داـتفین ؟ قاـفتا  نیا  لـماک  روـط  هب  لاـس ٩٩  رد  ارچ  ـالاح  بخ 

هاگراک کی  هک  یتقو  دینک  ضرف  لاثم  باب  زا  الثم  الاح  دوشب . هتـشادرب  دـیلوت  هار  رـس  عناوم  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  مھ  یتموکح و  ینوناق و  مزال  یاھتیامح  هب  دراد  جایتحا 

اب دـتفایم ، هار  هب  هاگراک  نیا  ناوج  دـنچ  تمھ  اب  تسا ، هداتفا  راـک  زا  یلکب  اـی  دـنکیم  راـک  تیفرظ  دـصرد  لـھچ  دـصرد ، یـس  اـب  ـالثم  هک  یھاـگراک  ینعی  یاهراـکهمین ،

دراو جراخ  زا  یوحن  هب  لوصحم  نیا  بیقر  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  ناھگان  دیـسر ، دـیلوت  هب  هکنآ  زا  دـعب  دوشیم و  تکرح  لوغـشم  هاـگراک  نیا  اـھنیا  دـننام  اـھقیوشت و 

عنام نیا  دوشیمن ؛ قیوشت  اعبط  دیلوت  نیا  ینوناق . یاھتیاعر  فعض  رطاخ  هب  ینوناق و  قرط  زا  هنافساتم  ای  یچقاچاق  راکتنایخ  یاھتسد  یهلیـسو  هب  ای  دوشیم ؛ روشک 

رد یراذگهیامرس  یراذگهیامرس . قوشم  دوبن  لثم  اھقوشم ، دوبن  رطاخ ] هب   ] نینچمھ ای  دروخیم . تسکـش  عقاو  رد  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  نآ  ینعی  تسا ، دیلوت  رـس  رب 

یارب هک  دشاب  یوحن  هب  روشک  رد  راک  بسک و  عاضوا  و  راک ، نیا  هب  دنوشب  قیوشت  دـننک  یراذگهیامرـس  دـنناوتیم  هک  یناسک  یتسیاب  قوشم . هب  دراد  جایتحا  دـیلوت  رما 

هن هتفرگن ؛ ماجنا  مزال  تاظحالم  ینعی  هداتفین ؛ قافتا  اھنیا  هنافـساتم  هک  دنکن  ادیپ  شیازفا  ناشیارب  دیلوت  یهنیزھ  ای  دنوشب ، راک  نیا  دراو  هک  دوشب  هدـننکقیوشت  اھنیا 

یهنیزھ زا  هدننکدیلوت  یهنیزھ  لاس ٩٨ - دیاش  دوبن ، لاس ٩٩  دـیاش  الاح   - اھلاس زا  یکی  رد  هدـش . یرکف  دـیلوت  یاھهنیزھ  دروم  رد  هن  هتـشاد و  دوجو  یقوشم  نانچنآ 

. تسا دیلوت  تفرشیپ  عنام  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  اھنیا  بخ  هدوب . رتالاب  هدننکفرصم 

لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب دوشب و  لابند  تیدج  اب  تکرح  نیا  دیاب  درک . ار  هدافتـسا  رثکادـح  یتسیاب  نیا  زا  هک  دراد  دوجو  دـیلوت  شھج  ییافوکـش  یارب  یبوخ  یهنیمز  کی  لاس ١۴٠٠ -  - لاسما

لوا زا  هدـنیآ  تلود  هچ  تسا ، راک  رـس  رب  هک  یتقو  ات  تلود  نیا  هچ  دریگب . ماـجنا  دـیلوت  شھج  هب  تبـسن  وسهمھ  زا  یتموکح  یتلود و  ینوناـق و  یاـھتیامح  هدـمع  روط 

لاسما رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیلوت  شھج  هللااشنا  دـھدب و  ماجنا  ار  مزال  یاھتیامح  دـنک و  فرطرب  ار  عناوم  هک  دـھدب  رارق  نیا  رب  ار  شدوخ  تمھ  یتسیاـب  رارقتـسا 

ام اـھییادزعنام . اـھینابیتشپ ، دـیلوت ؛ تسا : نیا  راعـش  ینعی  اـھییادزعنام ؛» اـھینابیتشپ ، دـیلوت ؛ : » مدرک میظنت  روـج  نیا  ار  لاـسما  راعـش  نـم  اذـل  دریگب . ماـجنا 

ار مزال  ققحت  راعـش  نیا  یھلا  فطل  هب  هللااشنا  میراودیما  میرادرب . دیلوت  هار  رـس  زا  ار  اھعنام  میھدب و  ماجنا  ار  مزال  یاھتیامح  میھدب و  رارق  راک  روحم  ار  دـیلوت  یتسیاب 

. دنک ادیپ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. تسا دیلوت  هب  کمک 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

؛ تسا نارگراک  زا  تیامح  نارگراک و  زا  ینابیتشپ  دیلوت ، زا  ینابیتشپ  عاونا  نیرتمھم  زا  یکی  بخ ، ( ٩ (؛» اھییادز عنام  اھینابیتشپ و  دیلوت ، : » دوب نیا  ام  لاسما  راعش 

هجوت مھ  ار  نیا  هتبلا  تسا . یناـبیتشپ  زا  مھم  ملق  کـی  نیا  مینکب ؛ تیاـمح  نارگراـک  زا  دـیاب  مینک ، تیاـمح  روـشک  یلم  دـیلوت  روـشک ، یلخاد  دـیلوت  زا  میھاوـخیم  رگا 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 30 
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یلم تورث  هب  روشک  نیا  دنک ، راک  بوخ  دـشاب ، طاشناب  دـشاب ، لاعف  روشک  کی  رگراک  رگا  ینعی  تسا ؛ یلم  تورث  زا  تیامح  عقاو  رد  رگراک ، زا  تیامح  هک  میـشاب  هتـشاد 

مھ تردـق  دـنروآیم ، روشک  یارب  مھ  لالقتـسا  نارگراـک ، نیارباـنب  دروآیم ؛ دوجو  هب  رادـتقا  وا  یارب  یلم  تورث  نیا  دـنکیم ، تسرد  وربآ  وا  یارب  یلم  تورث  نیا  دـسریم و 

. تسا نآ  تاکرب  راثآ و  اھنیا  دیدرک ، تیامح  رگراک  زا  امش  رگا  دنروآیم ؛ مھ  وربآ  دنروآیم ،

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

میتسناوت اـم  رگا  تسا . یلم  دـیلوت  تیوقت  یارب  یعقاو - شـالت  یراعـش ؛ شـالت  هن   - یعقاو شـالت  نیمھ  اـھمیرحت  ندرک  یثنخ  یارب  راـک  نیرتقفوم  نیرتھب و  اـم  رظن  هب 

لوا اھمیرحت  هک  دیـشاب  نئمطم  میدرک ، لابند  ار  نیا  یریگیپ  اـب  یزیرهماـنرب ، اـب  میدرک ، لاـبند  میدرک و  تیوقت  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  مینک ، تیوقت  تسرد  ار  یلم  دـیلوت 

دوشیم ریزگان  شدوخ  دش ، رتشیب  وا  ینورد  شالت  دش و  هدنز  دروخن و  هبرض  میرحت  زا  روشک  هک  دید  یتقو  لباقم  فرط  ینعی  دنوشیم ؛ فرطرب  مھ  دعب  دنوشیم ، یثنخ 

. درادرب ار  میرحت  هک 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هکنیا یاج  هب  دعب  دنھدیم ، ماجنا  ار  یدیلوت  کی  دننکیم ، عورـش  ار  یمھم  راک  کی  دنوشیم ، دراو  هزیگنا  اب  یعمج  کی  ای  یـصخش  کی  هک  مراد  یددعتم  یاھـشرازگ  هدنب 

هراچیب ار  زرواشک  اھنیا  دننکیم . هراچیب  ار  اھنیا  دش ! دراو  دیلوت  نیا  هباشم  دـش و  زاب  تادراو  رد  هک  مینیبیم  ناھگان  دوشب ، یرادـیرخ  لوصحم  دوشب و  قیوشت  دـیلوت  نیا 

اھتسایس صاخشا و  زا  یضعب  دشکیم ، تمحز  ینیمزبیس  یهدننکدیلوت  ای  زایپ  یهدننکدیلوت  زرواشک  الثم ] [ ؛ مداد رکذت  مرتحم  نیلوئسم  هب  اھزور  نیمھ  نم  دننکیم .

هب روشک  دننک . هلباقم  اھنیا  اب  دنیایب  دیاب  یناسک  تسا ؛ اھنیا  مدرم  یلـصا  لئاسم  دسریمن . یزیچ  وا  هب  دربیم ، لالد  ار  وا  تمحز  دوس  دنناشنیم ؛ هایـس  کاخ  هب  ار  وا 

یـسایس یگنھرف و  لئاسم  هتبلا  دنک . لصف  لح و  ار  لئاسم  نیا  دناوتب  هک  دشاب  یـسک  هیرجم  یهوق  رادـمامز  هچنانچ  رگا  دـش  دـھاوخ  دنمتداعـس  هملک  یعقاو  یانعم 

دنوشب و لابند  تیدج  اب  یتسیاب  هک  تسا  یداصتقا  لئاسم  روشک  یلصا  یروف و  یهلئسم  العف  اما ] ، ] دنسرب مھ  اھنآ  هب  دیاب  هک  تسا  تیمھا  یاراد  دوخ  یاج  رد  مھ 

. داتفا دھاوخ  یقافتا  هچ  هک  دننادب  مدرم  دننک ، عناق  ار  مدرم  دننزب ، فرح  مدرم  اب  دنزادرپب ، هنیمز  نیا  هب  مرتحم  یاھدزمان 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ار ناشدوخ  دنـسرب ، دوصقم  هب  دنتـسناوت  دـندش و  زوریپ  هچنانچ  رگا  هک  دـنریگب  میمـصت  مرتحم  یاـھدزمان  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  نآ  هک  تسھ  اـھدزمان  زا  یرگید  عقوت  کـی 

اب یهزرابم  ایناث  دـننادب . ناشدوخ  یاھراک  نیرتیـساسا  وزج  ار  راک  نیا  ینعی  دـننادب ؛ دـھعتم  ینغ  ریقف و  یهلـصاف  شھاک  هب  یعامتجا ، تلادـع  هب  ـالوا  دـننادب  دـھعتم 

. دننک تیوقت  ار  یلخاد  دیلوت  هکنیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  دـننک ؛ هزرابم  داسف  اب  هک  نیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  هظحالم ، نودـب  یتسیابردور ، نودـب  داسف ؛

؛ تسا یلخاد  دـیلوت  تیوقت  روشک ، داصتقا  تاجن  روحم  هک  نیا  یور  ماهدرک  هیکت  ررکم  مھ  هدـنب  تسھ ؛ مھ  یداصتقا  نیـصصختم  فرح  فرح ، نیا  میاهدرک ؛ ضرع  اـھراب 

اب هک  دـنراذگب  دـنھاوخیمن  دـننکیم و  رپ  تادراو  قیرط  زا  ار  ناشدوخ  بیج  هک  یناسک  اب  یهزرابم  هیوریب ، تادراو  اب  یهزرابم  قاـچاق ، اـب  یهزراـبم  یلخاد ؛ دـیلوت  تیوقت 

دزمان یاقآ  نیا  دنوشب . دھعتم  ار  نیا  دننادب و  ناشدوخ  یلـصا  لئاسم  وزج  ار  هزرابم  نیا  دننکـشیم ، تادراو  اب  ار  یلخاد  دیلوت  رمک  دوشب و  فقوتم  تادراو  یلخاد ، دیلوت 

ناشیا زا  دنناوتب  یتراظن  یاھهاگتـسد  درکن ، لمع  دھعت  نیا  هب  دش و  باختنا  هچنانچ  رگا  ات  تسا ، نیا  هب  دـھعتم  هک  دـنک  حیرـصت  و  نیا ، هب  دـنک  دـھعتم  ار  شدوخ  زورما ،

. یدرکن لمع  ارچ  اقآ  دنیوگب  دنتسیاب  ناشیا  یولج  دنسرپب و  دننک و  لاوس 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

...

یهشیر بخ  مینک ، لیمحت  نامدوخ  هب  ار  تامحز  نیا  لماک  روط  هب  یاهھرب  کی  و  اعومجم - مدرم   - مینک لمحت  یعاـمتجا ) یراذگهلـصاف   ) ار یتخـس  نیا  هچناـنچ  رگا  اـم 

اھلیطعت و یلام ، تاراسخ  مھ  یناج ، تافلت  مھ  روط  نیمھ  هکنیا  اـی  تسا  رتھب  نیا  بخ  دـش ؛ دـھاوخ  فقوتم  شعویـش  لـقاال  اـی  دوشیم  هدـنک  اـنورک )  ) یراـمیب نیا 

نیا هللااشنا  تقد  اب  یتسیاب  هک  مدرم  مھ  دنـشاب ، لوغـشم  دیاب  تیدـج  اب  هک  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ؛ نیا  اب  درک  دروخرب  هرخالاب  یتسیاب  دـنک ؟ ادـیپ  همادا  اھنیا  لاثما 

لثم تسا  زکارم  یهیقب  هب  طوـبرم  هچنآ  اـی  ار  تکرب  نسکاو ]  ] نـیمھ ـالاح  ینعی  دـننک ، تیاـمح  یلخاد  دـیلوت  زا  دـجب  مـھ  یتـلود  یاھهاگتـسد  دـننکب و  لاـبند  ار  هیـضق 

. دنھدب ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  راک  دنناوتب  هک  دوشب  لابند  درک و  ینابیتشپ  امتح  یتسیاب  ار  اھنیا  اھنیا ، لاثما  یزار و  زکرم  روتساپ و  وتیتسنا 

انورک  / ٠١/١۴٠٠/٠۵ یناریا  نسکاو  مود  تبون  تفایرد  زا  سپ  تانایب 

ام هب  ار  نسکاو  دـندوب  هداد  لوق  هک  دوـب  یناـسک  یلوقدـب  زا  یـشان  اتدـمع  هتبلا  هک  دـمآ  دوـجو  هب  مدرم  نیب  نسکاو  میـسقت  یهلئـسم  رد  دراوـم  زا  یخرب  رد  یلـالتخا 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  میناوتب  لئاسم  یهمھ  رد  یتسیاب  ام  هک  دنکیم  یروآدای  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  هب  رگید  راب  کی  نیا  بخ  دندرک . یلوقدب  دنـشورفب و 

میاهدوـب و راـچان  یلخاد  دـیلوت  راـنک  رد  میتشادـن و  یاهراـچ  هتبلا  دروآ . دوـجو  هب  یتالکـشم  مھ  هیـضق  نیا  رد  هکنیا  اـمک  دروآیم ، دوـجو  هب  یتالکـشم  نارگید  هب  یهیکت 

لخاد و دـیلوت  یور  تشاذـگ  دـیاب  ار  شالت  نکل  درک ؛ میھاوخ  هدافتـسا  مینک و  هدافتـسا  تسا  نانیمطا  لباق  هک  یدـح  نآ  ات  مھ  رگید  یاھروشک  تادـیلوت  زا  هک  میتسھ 

. دننامب لطعم  رظتنم و  یتسیابن  مدرم 

...

یهشیر بخ  مینک ، لیمحت  نامدوخ  هب  ار  تامحز  نیا  لماک  روط  هب  یاهھرب  کی  و  اعومجم - مدرم   - مینک لمحت  یعاـمتجا ) یراذگهلـصاف   ) ار یتخـس  نیا  هچناـنچ  رگا  اـم 

اھلیطعت و یلام ، تاراسخ  مھ  یناج ، تافلت  مھ  روط  نیمھ  هکنیا  اـی  تسا  رتھب  نیا  بخ  دـش ؛ دـھاوخ  فقوتم  شعویـش  لـقاال  اـی  دوشیم  هدـنک  اـنورک )  ) یراـمیب نیا 

نیا هللااشنا  تقد  اب  یتسیاب  هک  مدرم  مھ  دنـشاب ، لوغـشم  دیاب  تیدـج  اب  هک  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ؛ نیا  اب  درک  دروخرب  هرخالاب  یتسیاب  دـنک ؟ ادـیپ  همادا  اھنیا  لاثما 

لثم تسا  زکارم  یهیقب  هب  طوـبرم  هچنآ  اـی  ار  تکرب  نسکاو ]  ] نـیمھ ـالاح  ینعی  دـننک ، تیاـمح  یلخاد  دـیلوت  زا  دـجب  مـھ  یتـلود  یاھهاگتـسد  دـننکب و  لاـبند  ار  هیـضق 

. دنھدب ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  راک  دنناوتب  هک  دوشب  لابند  درک و  ینابیتشپ  امتح  یتسیاب  ار  اھنیا  اھنیا ، لاثما  یزار و  زکرم  روتساپ و  وتیتسنا 

ویکوت  / ٢٧/١۴٠٠/٠۶ یاھیزاب ٢٠٢٠  رد  ناریا  کیپملاراپ  کیپملا و  نانامرھق  رادید  رد  تانایب 

هدافتسا روشک  نیدنچ  دوب ، نامروشک  یدیلوت  لوصحم  هک  یایـشزرو  سابل  زا  لاسما  هک  مدینـش  نم  دینک . تیامح  روشک  لخاد  رد  یـشزرو  تازیھجت  ناگدننکدیلوت  زا 

؛ تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دننکـشب ؛ ار  یللملانیب  یاھناشن  زا  یـضعب  یاهشیلک  راصحنا  راک ، نیا  اب  دنتـسناوت  عقاو  رد  بخ  دیـشخرد ؛ ایند  رد  یناریا  ناـشن  نیا  دـندرک ؛

ار یرترب  نیا  دیتسناوت  سابل  دروم  رد  اجنیا  هک  روط  نامھ  دوشب و  دیلوت  لخاد  رد  یـشزرو  یاھرازبا  یهیقب  مھ  دوشب ، تیامح  یدـیلوت  نیا  زا  مھ  دـینکب ؛ تیامح  ار  نیا 

. دوب دیھاوخ  قفوم ]  ] الامتحا مھ  یشزرو  یاھرازبا  یهیقب  دروم  رد  دیروایب ، تسد  هب 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 31 
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یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

رد الاح  نم  هچنآ  تفگ . مھاوخ  الامجا  مھ  نم  دینادیم ، بوخ  اھامـش  الاح  هک  دراد  ریثات  یلیخ  دیلوت  مدقتعم  میاهدرک و  هیکت  یلیخ  دیلوت  یور  ریخا  لاس  دـنچ  نیا  رد  ام 

هـشیمھ مینکیم و  باطخ  مالـسلا ) مھیلع   ) ٰیدھ یهمئا  هب  ار  نیا  ( ١ (؛ هداھج یف هللا ح  تدـھاج  کنا  دھـشا  تسا : داھج  کـی  دـیلوت  هک  تسا  نیا  میوگیم  لوا  یهبترم 

کرحت نمـشد و  یهلمح  هب  رظان  هک  یـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  هک  میاهتفگ  ررکم  داھج  یانعم  رد  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسا ؛ داھج  دـیلوت  زورما  داـھج ! مییوگیم ؛

. تسا داھج  نیا  تسا ، نمشد  یهلمح  هب  هجوتم  هک  یشالت  تسین ؛ داھج  یشالت  رھ  دشاب . نمشد  لباقم  رد  دشاب ؛ نمشد 

بخ هک  دوب  زاگ  تفن و  تھج  زا  یکی  دروایب : رد  وناز  هب  ار  روشک  دیلوت  هک  دش  دراو  فرط  ود  زا  نمشد  رتحضاو ؟ نیا  زا  روشک  داصتقا  دروم  رد  نانمشد  ینمشد  زورما  بخ ،

، تسا یزرا  مھم  عبنم  مھم و  اشنم  هک  زاگ  تفن و  یهیحان  زا  روشک  دـیاع  یزیچ  ینعی  دوب ؛ تالدابم  یهیحاـن  زا  مھ  یکی  دـشیم ؛ بوسحم  روشک  یزرا  عبنم  نیرتمھم 

شیانعم دورب ؛ نیب  زا  یلکب  دـیایبرد ، وناز  هب  دروخب ، نیمز  هب  دـیلوت  عقاو  رد  ینعی  دوشب . میرحت  راچد  دوشب ، تسرد  لکـشم  دوشب ، دودـحم  مھ  ایند  اب  تـالدابم  دوشن ؛

ینمـشد نیا  لباقم  رد  فدـھ ، نیا  لباقم  رد  بخ  دوب . نیا  ناشفدـھ  درادـن ؛ انعم  دـیلوت  رگید  دـیتشادن ، مھ  یجراخ  یرتشم  دـیتشادن ، زرا  امـش  یتقو  رگید . تسا  نیا 

یروج نیا  راک  کی  هک  دینک  هجوت  هتکن  نیا  هب  نیاربانب  تسا . داھج  نیا  دینکیم ؛ لمع  دیراد  هنیمز  نیا  رد  اھرگدیلوت  امـش  هدرک ؛ داھج  دـنکب ، مادـقا  هک  یـسک  رھ  حـیرص ،

. دیھدیم ماجنا  دیراد  هک  تسا  اھتدابع  نیرتگرزب  نیا  دشاب ، ادخ  رطاخ  یارب  مدرم  هب  تمدخ  روشک ، هب  تمدخ  اھامش  تین  رگا  تسا .

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

هچ و  اـھنیا ، لاـثما  یکناـب و  تالیھـست  یاهـفرعت و  یاـھتیامح  نـیا  لـثم ]  ] یلمع تیاـمح  هـچ  ـالاح   - دوـشیم تیاـمح  یلخاد  تادـیلوت  زا  هـک  دـینکیم  هظحـالم  امـش  رگا 

تیفیک یاقترا  هب  دیاب  نیا  هتشاد - دراد و  مھ  رثا  هک  یلخاد  دیلوت  زا  تیامح  یهلئسم  یور  دندرک  نیلوئسم  یضعب  مدرک و  هدنب  هک  یدیکات  دننام ] ، ] یتاغیلبت یاھتیامح 

تیفیک یاقترا  هب  دـیاب  هک  تسا  تیفیک  یهلئـسم  یور  ماهیکت  نم  العف  ـالاح  نکل  تسا ، مھم  رایـسب  مھ  یرواـنف  یهلئـسم  دوشب . یھتنم  یرواـنف  یاـقترا  نینچمھ  و 

. دوشب رجنم  تالوصحم 

تعنـص زا  اھلاس  نیا  لوط  نیا  رد  تیامح  همھ  نیا  تسا . دـب  یلیخ  نیا  دوشیمن ؛ هجوت  تیفیک  هب  هک  میتسھ  نیا  دـھاش  هنافـساتم  یلخاد  تالوصحم  زا  یخرب  رد  اـم 

تعنـص نیا  تسا . اـجهب  مدرم  ضارتـعا  ینعی  تسا ؛ مدرم  اـب  قح  دـنیوگیم ، مھ  تسرد  دنایـضاران ، مدرم  تسین ، بوـخ  وردوـخ  تیفیک  اـما ] ، ] هدـش روـشک  رد  وردوـخ 

مھ یتیامح ، یاضف  نیا  زا  رگا  الاح  تسا . لوا  یهجرد  رد  تیفیک  یهلئسم  اذل  دینک . بلج  ار  یرتشم  تیاضر  دیناوتب  امـش  دیاب  دنک ؛ بلج  ار  یرتشم  تیاضر  هتـسناوتن 

ادـیپ اقترا  دورن و  الاب  تیفیک  دـنربب ، الاب  ار  تمیق  تسا ؛ رگید  لکـشم  کـی  مھ  نیا  تمیق ، ندرب  ـالاب  یارب  دوشب  هدافتـساوس  مھ  دوشن و  هدافتـسا  تیفیک  یاـقترا  یارب 

هیالگ نم  الاح  تسا . یدب  زیچ  یلیخ  نیا  دورب ؛ الاب  تمیق  هک  دوشب  بجوم  یجراخ  یاھتباقر  الثم  زا  یریگولج  هریغ و  یکناب و  یتاغیلبت و  یتلود و  تیامح  نیا  اما  دـنکن 

ادیپ تمیق  یاقترا  ربارب  ود  مالقا  زا  یـضعب  مدینـش  میدروآ ؛ مسا  میدرک و  تیامح  اھنیا  زا  ام  دنتـسھ ؛ یگناخ  مزاول  یگناخ و  یاھالاک  نالوئـسم  هک  یناتـسود  زا  منکیم 

یلیخ تیفیک  مینک ؟ حـتف  ار  یجراخ  یاھرازاب  هک  میراد  راظتنا  روطچ  میربن ، الاب  ار  تیفیک  ام  روج  نیا  رگا  بخ  دوشب . دروخرب  اـھتیامح  اـب  یتسیاـبن  روج  نیا  ارچ ؟ هدرک ؛

. هتکن کی  نیا  تسا ؛ رثوم 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

کی الاح  هک   - زوجم ذـخا  یارب  دـحاو  یهرجنپ  داجیا  لاغتـشا - یاھزوجم   - زوجم تفایرد  یزاسناسآ  محازم ، رورـض و  ریغ  تاررقم  فذـح  راـک ، بسک و  یاـضف  دوبھب  باـب  رد 

دناوتب یداصتقا  لاعف  هک  دوشب  یروج   - داصتقا ندرک  ینیبشیپ  لباق  نیناوق ، تابث  ای  هدشن - ماجنا  دیاش  دیاب و  هک  روج  نآ  نکل  هتفرگ  ماجنا  اھنیا  یدودح  کی  ات  یرادـقم ،

رد دیلوت  یهریجنز  ندرک  ناینبشناد  رب  ررکم  دیکات  دـلوم ، یاھتیلاعف  یارب  یقیوشت  یاھتـسایس  رب  دـیکات  یراذگهیامرـس ، تینما  دـنک - ینیبشیپ  دـناوتب  دـنک ، هبـساحم 

نیا دـیریگب  یدـج  منکیم ، دـیکات  نیلوئـسم  هب  نم  هک  تسا  مزال  یاھراک  نآ  زا  یکی  نیا  هک  قاچاق  زا  عطاق  یریگولج  یلخاد ، عیانـص  زا  تیامح  داسف ، اب  هزرابم  روشک ،

سنج متفگ  نم  هن ، مینک ؛ هدافتسا  میروایب  تسا ، نالف  سنج  نیا  الاح  هک  دینک  هظحالم  دشاب . هنامحریب  عطاق و  الماک  دیاب  قاچاق  اب  یهزرابم  دیریگب ؛ یدج  ار ؛ هیـضق 

؛ دوشیم نامھ  دیدرک ، رازاب  دراو  یرگید  تروص  هب  ار  نآ  هچنانچ  رگا  الاو  دینک ! شدرخ  هدننکدرخ ، هاگتسد  ریز  دیزادنیب  هدرک ، دراو  قاچاق  تروص ] هب   ] هک ار  هدشدراو  سکول 

هک ییاـھفرح  نیا  تلود ؛ یلاـم  طابـضنا  هجدوـب ، رـسک  ثحب  و  ناـمدوخ ، تادـیلوت  یارب  دـیدج  یللملانیب  یاـھرازاب  داـجیا  لـیبق . نیا  زا  و  دروـخیم ؛ هـمطل  یلخاد  تـعنص 

دننام تاررقم و  شھاک ]  ] ثحب هتفرگن . رارق  هجوت  دروم  هن ، مھ  یـضعب  هتـشاد ، مھ  یجیاـتن  هتفرگ و  رارق  لـمع  دروم  اھهیـصوت  نیا  زا  یخرب  بخ  میاهدرک . رارکت  هشیمھ 

. هتفرگن رارق  هجوت  دروم  اعقاو  اھنیا 

لاس ١۴٠١  / ١۴٠٠/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

یداصتقا تالکـشم  لح  دیلک  دیلوت  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  یتیـصوصخ . کی  اب  یدیق ، کی  اب  مداد  رارق  روحم  اتدـمع  ار  دـیلوت »  » لاس راعـش  یارب  هدـنب  هلاس  دـنچ  نیا  رد 

، دـیلوت یهلئـسم  ار  روشک  یداصتقا  لئاسم  نیرتمھم  ینعی  تسا . روشک  یارب  یداـصتقا  یاـھیراوشد  اھیتخـس و  زا  روبع  یلـصا  هار  عقاو  رد  یلم  دـیلوت  تسا . روشک 

داجیا لاغتـشا  دھدیم ، شیازفا  ار  یداصتقا  دشر  ینعی  میدرک ؛ هیکت  دیلوت  یور  ام  هک  تسا  نیا  تسا . نیا  دیلوت  تعیبط  دنکیم . لح  یلم ، دیلوت  قنور  یلم و  دـیلوت  جاور 

، دربیم الاب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  تسا ؛ یناور  تاریثات  یاراد  نیا  رب  هوالع  دنکیم . داجیا  یمومع  هافر  دھدیم ، شیازفا  ار  هنارـس  دمآرد  دـھدیم ، شھاک  ار  مروت  دـنکیم ،

شیپ یھجو  نیرتھب  هب  هللااشنا  رگا  یلم ، دـیلوت  تسا  یمھم  یهثداح  نینچ  کـی  تسا . یریـسکا  نینچ  کـی  دـیلوت ، دروآیم . دوجو  هب  تلم  رد  ار  یدـنمتزع  ساـسحا 

. منک حرطم  مھاوخیم  ار  دـیلوت  نم  مھ  لاسما  تشاد . مھ  یبوخ  تاریثات  هللادـمحب  دوبن ، مھ  ریثاتیب  میدرک . هیکت  دـیلوت  یهلئـسم  یور  لاس  دـنچ  نیا  رد  اـم  اذـل  دورب .

، دشاب نیرفآلاغتـشا  هکنیا  یکی  دشاب : تیـصوصخ  ود  یاراد  هک  یدـیلوت  زا  تسا  ترابع  نآ  منک و  حرطم  مھاوخیم  ار  دـیلوت  زا  دـیدج  یهرھچ  کی  دـیدج ، یهیال  کی  اھتنم 

اھدـیلوت یهـمھ  هـتبلا  دـشاب . نیرفآلاغتــشا  هـک  یدــیلوت  و  یملع ، یاھتفرــشیپ  دــیدج و  شناد  شناد ، هـب  یکتم  ناـینبشناد ، دــیلوت  دــشاب . ناـینبشناد  هـکنیا  یکی 

نم الاح  هک  تسا  نیرفآلاغتشا  هن ، یضعب  نکل  تسین ، نانچنآ  شاینیرفآلاغتـشا  تسا ، هوبنا  شایراذگهیامرـس  هکنیا  اب  اھدیلوت  زا  یـضعب  اھتنم  تسا  نیرفآلاغتـشا 

ناینبشناد هک  میورب  یدـیلوت  لابند  هب  میھدـب و  رارق  رایعم  ار  ناینبشناد  دـیلوت  ام  هچنانچ  رگا  درک . مھاوخ  ضرع  یدودـح  ات  ادرف  ینارنخـس  رد  ار  اھنیا  حیـضوت  هللااـشنا 

تکرح کی  بوخ ، ناکت  کی  نامیداصتقا  یاھفدھ  نیا  یهمھ  رد  ام  هک  دسریم  مرظن  هب  لاس ، لوا  زور  ینارنخـس  رد  هللااشنا  درک  مھاوخ  ضرع  هک  یتایـصوصخ  اب  دشاب 

، ناینبشناد دـیلوت ؛ : » نیا زا  دـش  ترابع  نامراعـش  ام  لاـسما  نیارباـنب  روج . نیمھ  مھ  ینیرفآلاغتـشا  یهلئـسم  تشاد . میھاوخ  هللااـشنا  یـسوسحم  یولج  هب  ور 

«. نیرفآلاغتشا

ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هتبلا مدرک و  رارکت  ار  دیلوت  یهلئـسم  لاس  راعـش  رد  ریخا  لاس  راھچ  هس  نیا  رد  نم  میدرک و  ضرع  الامجا  هک  یلم  دیلوت  زا  تسا  ترابع  هدمع  یهلئـسم  مھ  داصتقا  رد 

، دناهداد ماجنا  ییاھراک  دنتسناوت  هک  یرادقم  نآ  دنداد ؛ ماجنا  ییاھراک  یللملانیب  طیارش  هب  هجوت  اب  ناشدوخ ، تمھ  ردق  هب  ناشدوخ ، ناوت  ردق  هب  نیلوئسم  اھتلود و 

روشک یهرادا  رد  لئاسم ، نیا  رد  یوحن  هب  هک  یناـسک  روشک و  یئارجا  نیلوئـسم  یلـصا  یهلئـسم  اـم ، یلـصا  یهلئـسم  زورما  نم  رظن  هب  نکیلو  دـناهدرک  ییاھـشالت 

یمدرم و یاھدرکیور  نیا  هللااشنا  رگا  ینعی  دـنکیم ؛ مرگلد  ار  ناسنا  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ناسنا  مھ  یدـیدج  یاھدرکیور  بخ ، داصتقا . زا  تسا  تراـبع  دـنراد ، تلاـخد 

. دروآیم دوجو  هب  ناسنا  رد  یرتشیب  دیما  یارب  ییاھهناشن  تسا و  هدننکمرگلد  نیا  دنکب ، ادیپ  همادا  یبسانم  وحن  هب  یمدرم  روضح 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 33هاگياپ  هحفص 32 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49494
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49494
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49494
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=49858
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=49886
http://farsi.khamenei.ir


ناریا  / ١۴٠١/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

ریسم زا  طقف  مینک ــ  لح  میھاوخب  روشک  رد  ار  یلام  فاعضتسا  رقف و  لکشم  ام  هک  روشک ــ  رد  رقف  لکشم  لح  داصتقا و  رد  هنالداع  تفرشیپ  هب  نتفای  تسد  ندیـسر و 

. دش دھاوخ  لصاح  هللااشنا  گرزب  دوصقم  نیا  تسا ، ندوب  ناینبشناد  نیمھ  هب  مھ  نآ  تیوقت  هک  میدرک  تیوقت  ار  دیلوت  ام  رگا  درذگیم ؛ دیلوت »  » تیوقت

نارگراک  / ١۴٠١/٠٢/١٩ رادید  رد  تانایب 

هک ییاھدادرارق  تسا ؛ اھفرح  نیا  دننام  تقوم و  یاھدادرارق  نیمھ  یلغش ، ینماان  ناونع  هب  دوشیم  حرطم  ابلاغ  هک  یبلطم  نیرتشیب  دوشیم ، هک  یلغش  تینما  ثحب 

یلئاسم زا  یکی  تسھ . مھ  تسرد  دوشیم و  هتفگ  بلطم ]  ] نیا دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  یلغـش  رادـیاپ  تینما  هک  تسا  نیا  یهیام  دوشیم و  هتـسب  امرفراک  رگراک و  نیب 

امرفراک و مھ  دشاب ، هدوسآ  شلایخ  رگراک  مھ  هکنیا  ینعی  هنالداع  نوناق  تسا .] نیمھ   ] دیایب دوجو  هب  اجنیا  یاهنالداع  نوناق  کی  دوشب و  تسرد  دوشب و  حالصا  دیاب  هک 

هرھب دنناوتب  فرط  ود  رھ  دیاب  هن ، دوشب ؛ مکاح  یطابضنایب  یلکب  هک  دوشب  راتفر  یروج  هک  دشابن  مھ  روج  نیا  ینعی  دنک ؛ نیمات  راک  طیحم  رد  ار  طابضنا  دناوتب  نیرفآراک 

نم ـالاح  هک  دراد  دوـجو  مھ  یرگید  لـماوع  تسین ؛ تقوـم  یاـھدادرارق  یهلئـسم  نیا  زا  یـشان  طـقف  یلغـش  ینمااـن  هک  منکب  ضرع  ار  نیا  مھاوـخیم  نـم  نـکل  دـنربب .

دھاوخ هبرض  مھ  رگراک  لاغتشا  راک و  دروخب ، هبرض  هک  یتقو  یلم » دیلوت   » هک تسا  نیا  نآ  منک و  هیکت  مھاوخیم  صوصخب  لماع  کی  یور  طقف ]  ] نم مرمشب ؛ مھاوخیمن 

. تسا نیا  یارب  مینکیم ، هیکت  یلخاد  لوصحم  یلخاد ، دیلوت  یلم ، دیلوت  یور  همھ  نیا  ام  هکنیا  یلم ؛ دیلوت  تسا . یمتح  نیا  دروخ ؛

، تاجناخراک لیاسو ، ای  تسا  هیلوا  داوم  ای  ینعی  تسا ، مزال  مھ  تادراو  نیا  زا  یلیخ  میراد ؛ تادراو  درایلیم  اھهد  نالا  ام  دینیبب  هیوریب ؛ تادراو  تادراو و  یهرابرد ] الثم  ]

کی قاچاق  الاح  قاچاق ؛ اب  زین  و  میفلاخم ، هیوریب  تادراو  اب  ام  تسین ؛ فلاخم  یسک  تادراو  قلطم  اب  تسین ، اھنیا  هب  یداریا  چیھ  تسا ؛ اھنیا  لاثما  یکدی و  یاھرازبا 

؛ مینک دراو  ام  ار  سنج  نیا  هباشم  تسا ، بوخ  مھ  شتیفیک  دوشیم ، دـیلوت  لخاد  رد  هک  یـسنج  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  هیوریب  تادراو  تسا . یلقتـسم  رگید و  ثحب 

دیرخ و دیوریم  یتقو  امـش  تسا … نیا  رطاخ ] هب  ، ] هیوریب تادراو  زا  یریگولج  یارب  منکیم  رارـصا  هدنب  هکنیا  تسا . نیا  ام  فرح  روشک ؛ دیلوت  بلق  هب  تسا  یرجنخ  نیا 

منکیم رارصا  نم  هک  تساذل  دینزیم . یلخاد  رگراک  کی  هب  هبرض  یجراخ  رگراک  کی  عفن  هب  دیراد  هک  تسا  نیا  شیانعم  یلخاد ، سنج  رب  دیھدیم  حیجرت  ار  یجراخ  سنج 

لابند دـنورب  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  هب  طوبرم  مھ  هچنآ  تسا و  نیلوئـسم  هب  طوبرم  نیا  مینک ؛ یریگولج  اـعطق  هیوریب  تادراو  زا  یتسیاـب  اـم  هکنیا  رب  منکیم  دـیکات  و 

. دنشاب دیقم  ینعی  لخاد ؛ لوصحم  لخاد ، دیلوت  سنج 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

داصتقا تفرـشیپ  یارب  ام  یداصتقا  لصفرـس  نیرتهدـمع  منکیم . هراشا  تسا  اھلاس  مھ  هدـنب  دـیدرک ، هراـشا  مھ  ناـیاقآ  هک  تسا  دـیلوت  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم  کـی 

تسا یلخاد  دیلوت  هب  یهتسباو  یداصتقا ، رگید  نوگانوگ  لئاسم  دیرخ ، تردق  یهلئسم  لاغتشا ، یهلئسم  مدرم ، تشیعم  دوبھب  اتقیقح  ینعی  تسا . دیلوت  یهلئـسم 

، دھدیم تسکـش  دروآیمرد و  وناز  هب  ار  یلخاد  دیلوت  هک  یزیچ  رھ  اب  دـینک . هلباقم  دـیاب  دـنکیم  فیعـضت  ار  دـیلوت  هک  یزیچ  رھ  اب  اعقاو  داد . تیمھا  یلیخ  نآ  هب  دـیاب  هک 

. یزرواشک رد  هچ  تعنص ، رد  هچ  دینک ؛ هزرابم  یتسیاب  هناعطاق  درک ؛ هلباقم  تیدج  اب  دیاب 

« يلم دیلوت  زا  تيامح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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