
یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ ییاضق ، هاگتـسد  هچ  هاگتـسد -  مییوگیم  ام  یتقو  دنوش . راودـیما  دـننیبیم ، نایز  فلخت  نآ  زا  هک  یناسک  ات  درک ، ضامغا  یھاتوک و  دـیابن  فلختم ، اب  یهلباقم  رد 

لئاق یدح  عورشمان  کاپان و  یاھدمآرد  هب  نتخادنا  تسد  یارب  دننکیم و  یزاب  یمومع  یاھتورث  اب  هک  یناسک  اب  هریغ -  یماظتنا و  هاگتـسد  هچ  یراذگنوناق و  هاگتـسد 

یروھمج ماظن  رد  یدـیدج  یهزاتمم  یهقبط  هک  دنتـسھ  نیا  ددـص  رد  اـتقیقح  دـننکیم و  شـالت  هک  دنتـسھ  یناـسک  تسا . نیا  رطاـخ  هب  دـنک ، دروخرب  دـیاب  دنتـسین ،

هب دناهتفرگ ، دای  ار  نآ  یگنرز  اب  هک  یعورشمان  قیرط  زا  و  تورث ، زکارم  رب  ندوب  فرشم  اھیراداپ و  تسد و  اھیگنرز و  اھباصتنا و  اھباختنا و  رطاخ  هب  دنروآ . دوجو  هب  یمالسا 

روطنآ لـخم ، ضراـعم و  دردیب و  ناـھفرم  اـب  یمالـسا ، ماـظن  دـننک . تسرد  دردیب -  ناـھفرم  نازاـتمم و  یهقبط  دـیدج -  یاهقبط  کـی  دـنزادنیب و  تسد  یمومع  لاوما 

مالسا بالقنا و  ناصلخم  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا !؟ یندش  نیا  رگم  دنک ! عولط  دیدج  دردیب  هفرم  یهقبط  کی  یمالسا ، ماظن  مکـش  نورد  زا  لاح  درک ؛ یتخـس  دروخرب 

دنوشیم نارگن  هدع  کی  اروف  دوش ، هلباقم  مارح  یاھلوپ  زا  نادنمهرھب  یهقبط  اب  دیاب  هک  مییوگیم  ام  یتقو  دیآ . دوجو  هب  یگرزب  یاھفارحنا  نینچ  هک  تشاذـگ  دـنھاوخن 

. تساھیراذگهیامرس نآ  هب  کمک  نیا  دتفایمن ، رطخ  هب  یداصتقا  شالت  تینما  یراذگهیامرس و  تینما  هن ؛ داتفا ! رطخ  هب  یمالـسا  یروھمج  رد  یراذگهیامرـس  تینما  هک 

هک یسک  دسرتب ؟ ارچ  تسین ، فلختم  هک  یسک  فلختم . ریغ  اب  هن  دننکیم ، دروخرب  فلختم  اب  روشک ، نوگانوگ  یاھھاگتـسد  یراذگنوناق و  هاگتـسد  ییاضق ، هاگتـسد 

هک دنـسرتب  ناھانگیب  نآ  رد  هک  یماظن  رھ  دنک . ینماان  ساسحا  دیاب  راکھانگ  مدآ  یمالـسا ، ماظن  رد  دنک . ینماان  ساسحا  دسرتب و  راذگب  دسرتیم ، تسا و  فلختم 

ماـظن رد  دوـش . هنوـگنیا  اـم  ماـظن  میراذـگب  دـیابن  تسا . یفرحنم  ماـظن  ماـظن ، نآ  دـننک ، شمارآ  شیاـسآ و  ساـسحا  هدـمع  ناراـکھانگ  دـنریگ و  رارق  ضرعت  دروـم  اداـبم 

تلادع یهجنپرس  دیبسچ . دھاوخ  ار  وا  نابیرگ  دوز  ای  رید  تلادع ، یهجنپ  هک  دنادب  دنک و  ینارگن  ساسحا  دیاب  تسھ -  هک  رھ  یطختم -  راکھانگ و  فلختم و  یمالـسا ،

اب نیدالوپ  یهجنپرس  رادتقا و  توق و  دشاب . یوق  دیاب  تسا ، هدرک  نیعم  وا  یارب  نوناق  هک  یبوچراچ  رد  یماظتنا  یورین  دشاب . یوق  دیاب  ییاضق  هاگتـسد  دشاب . یوق  دیاب 

ینماان ساسحا  دنفلختم ، هک  ییاھمدآ  دیراذگب  تسا . مزال  اھهرخـص  ندرک  اجهباج  ماگنھ  اما  تسا ؛ رـضم  گربلگ  ندـیچ  ماگنھ  نشخ ، تسد  تسا ؛ دـب  فیعـض  مدرم 

هلباقم یارب  یماظتنا ، هاگتسد  هییاضق و  یهوق  رگا  مرتحم ! ناگدنیامن  منکیم : ضرع  یمالـسا  یاروش  سلجم  هب  نم  میرادن . نوناق  دنیوگیم  دیـسرتیم ؟ هچ  زا  دننک .

. میاهدید هدمآ و  شیپ  نوچ  دشاب ؛ نوناق  دوبمک  یدراوم  رد  هک  مھدیم  لامتحا  نم  دینک . مھارف  نوناق  ناشیارب  تقو  عرسا  رد  دننوناق ، دوبمک  راچد  هدروآداب  یاھتورث  اب 

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٧/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھرگلواپچ اھدزد و  تسا . رتشیب  یداصتقا  تینما  دشاب ، تلادع  رگا  تسا . سکعب  دوریم ؛ نیب  زا  یداصتقا  تینما  دینزیم ، فرح  تلادع  هب  عجار  هک  امش  دنتفگ  یـضعب 

نابیتشپ هناوتـشپ و  تلادع  دیآیم ؛ شـشوخ  تلادع  زا  دربب ، دوس  نوناق  قبط  دنک و  یراذگهیامرـس  دـھاوخیم  هک  یناسنا  دـنربیم . دوس  یتلادـعیب  زا  هک  دنتـسھ 

. دنک کمک  امش  هب  دیاب  مھ  تلود  دبایب . ار  لماوع  دینک و  لابند  ار  ایاضق  نیا  تسوا .

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا تسا . تینما  یونعم ، یدام و  یاھتفرـشیپ  یارب  مزـال  یهنیمز  یاهعماـج ، رھ  رد  تسا . هتفر  نخـس  تینما  نما و  هب  عجار  مھ  نآرق  رد  تسا . یگرزب  تمعن  تینما ،

نیا رد  بالقنا  زا  لبق  هک  هنوگنامھ  رگمتس -  ملاظ و  یاھمیژر  قانتخا  راشف  ریز  رد  دنھدیم ؛ ماجنا  یگرزب  یاھراک  مھ  نماان  یاھاضف  رد  هک  دنتـسھ  یاهتـسجرب  دارفا 

. تسا تینما »  » لوا یهجرد  رد  تلم ، کـی  یارب  یعاـمتجا  میظع  تکرح  طرـش  نکیل  دـندرکیم ؛ یگرزب  یاـھراک  مھ  ینمااـن  ناـمھ  رد  هک  دـندوب  یناـسک  دوـب -  روـشک 

. تسھ ینماان  یماظتنا  یماظن و  ظاحل  زا  ملاع ، قطانم  زا  یـضعب  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  یماظتنا  یماظن و  تینما  اھنآ  زا  یکی  دراد ؛ یعاونا  مھ  تینما 

اھلـصفرس و نم  تسا . یتـیمھا  اـب  رایـسب  تـالوقم  اـھنیا  یهمھ  هک  میراد  مھ  یتدـیقع  یرکف و  یداـصتقا و  یـسایس و  تینما  تسا . تینما  یهلوقم  زا  یـشخب  نیا ،

. دشاب دیفم  ناتیلک  یاھجاتنتسا  یارب  هللااشنا  ات  دینک  هلوقم  نیا  دراو  ار  ناتدوخ  رکف  نھذ و  زیزع ، ناناوج  امش  تسا  مزال  هک  منکیم  ضرع  ار  یتالمج 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ ام  مینکیم . دییات  ار  نآ  مھ  ام  تسھ و  مھ  یتسرد  فرح  هک  تسا ؛ حرطم  مھ  یداصتقا  تینما  ثحب  اھزور  نیا  هتبلا  تسا . تینما  زا  عون  کی  مھ  یسایس  تینما 

یداصتقا و قنور  یداصتقا ، شالت  یداـصتقا ، تکرح  یداـصتقا ، راـک  روشک ، نیا  رد  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  هک  میراد  خـسار  داـقتعا  روشک ، نیا  رد  یداـصتقا  تینما  یهراـبرد 

مھ ییاضق و  هاگتسد  مھ  هللادمحب ، دنھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تینما  اب  دنراد ، ار  راک  نیا  یهدارا  هک  یناسک  دشاب و  ریذپناکما  شعون -  رھ  زا  یداصتقا -  یگدنزاس 

: میوگب ار  هتکن  نیا  اما  دـنھد . ماجنا  تسا ، مھم  روشک  یارب  هک  ار  دوصقم  نیا  دـنناوتب  ات  درک  مھاوخ  کمک  اھنآ  هب  مھ  نم  دـندرک و  قفاوت  بلطم  نیا  رب  ییارجا  هاگتـسد 

، یداصتقا تینما  یداصتقا ! یاھولاز  یداصتقا و  یاھیچهدافتساوس  یداصتقا ، یاھروختفم  یارب  هار  نتشاذگ  زاب  ینعی  یداصتقا ، تینما  داجیا  هک  دنک  لایخ  یـسک  ادابم 

راک دـنھاوخب  یرـشق ، رھ  زا  روشک ، نیا  مدرم  داحآ  اھناسنا و  هکنیا  ینعی  یداـصتقا  تینما  دوش . هتفرگ  هدـیدن  روشک ، ملاـس  تاررقم  نیناوق و  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب 

نآ هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  اما  دـش ؛ دـھاوخن  اھنآ  محازم  یـسک  هک  دـننادب  تراجت -  هچ  یراذگهیامرـس ، هچ  یزرواـشک ، راـک  هچ  یتعنـص ، راـک  هچ  دـننکب -  یداـصتقا 

نیا دـنروآ ، دوجو  هب  عورـشمان  یاھتورث  دـننکب و  عورـشمان  یاھهدافتـسا  یداصتقا  یاھمخ  چـیپ و  زا  دنتـسناوت  یگدـنزاس ، نارود  رد  هچ  گنج و  نارود  رد  هچ  هک  یناـسک 

داصتقا یهلاسم  رد  ندوب  کلسم  یرھرھ  یداصتقا ، تینما  یانعم  دنھد . ماجنا  یداصتقا  تینما  ناونع  هب  ار  یعورشمان  تکرح  نینچ  دنناوتب  هک  دنشاب  هتشاد  ار  ناکما 

هرھب عورـشم -  هار  هن  عورـشمان -  هار  زا  دوـخ  یهسیک  ندرک  رپ  یارب  یتـصرف  رھ  زا  دـنرظتنم  هک  یناـسک  اھیچهدافتـساوس و  اـھگنرز و  هب  نداد  نادـیم  شیاـنعم  تسین ؛

ینماان لاحهب  ات  هک  دوشن  مھ  روصت  دـشاب . هتـشاد  تینما  یتسیاـب  دـھد ، هزاـجا  ار  نآ  نوناـق  هک  یایراذگهیامرـس  عون  رھ  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ دـنربب ،

هک اج  رھ  تسا . هدوب  یچهدافتـساوس  یاھمدآ  لبق  زا  رتشیب  مھ  یداصتقا  ینماان  ریخن ، تسا ؛ هدوب  روشک  ینوناق  یاھـشخب  ای  روشک  نالووسم  یهیحاـن  زا  یداـصتقا 

نآ هب  مھ  ام  تسا و  یمھم  یهلاسم  مھ  یداصتقا  تینما  نیاربانب ، دراد . دوجو  مھ  ینماان  روط  کـی  تسھ و  اـھراک  رد  لـالتخا  عون  کـی  تسھ ، یچهدافتـساوس  کـی 

. میراد داقتعا 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب رگا  دـنکیم . دـیدھت  ار  تلم  کـی  هک  تسا  یرطخ  نیرتگرزب  ینمااـن ، تسین . مھ  ینیرفآراـختفا  یارب  یگدـنزاس و  یارب  شـالت  تسین ؛ مھ  داـصتقا  دـشابن ، تینما  رگا 

یاھتصرف هچ  میتشاد ، هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  ام  هک  یتینما  هدمآ و  دوجو  هب  ناشیارب  یتالکـشم  هچ  ینماان ، راوآریز  رد  هک  دینیبب  دینک و  هاگن  رگید  یاھتلم  زا  یـضعب 

. دش دھاوخ  راکشآ  ام  مدرم  روشک و  یارب  یلم  تینما  تیمھا  تقو  نآ  تسا ، هداد  رارق  ناریا  تلم  رایتخا  رد  ار  یبوخ 

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

یاـھراک اـب  اـھنیا  دـنراد ، یکچوـک  یاھهیامرـس  یناـسک  رگا  دـننکیم ؛ نمااـن  ار  یداـصتقا  یاـھطیحم  هک  یناـسک  نآ  تسا . ینمااـن  زا  یرگید  شخب  یداـصتقا ، ینمااـن 

یتلود و تاناکما  نیا ، زا  رتالاب  هک  ییاھنآ  دـننکیم . هرداصم  ناـشدوخ  دوس  هب  دـننکیم و  دوباـن  ار  مدرم  تاـناکما  کـچوک و  یاھهیامرـس  نیا  اـھیگنرز ، اـب  ینوناـقریغ ،

یـصخش یاھهدافتـساوس  زا  دـنناوتب ، هک  اـج  رھ  دـننکیم و  هرداـصم  ناـشدوخ  عـفن  هب  ینوناـق ، یاـھھاگزیرگ  تاررقم و  نیناوـق و  رب  طلـست  اـب  اـھیگنرز ، اـب  ار  یموـمع 

نوناق زا  یاھھاگزیرگ  نیمھ  دوجو  تلع ، دنچ  زا  یکی  تسا ، رامیب  یداصتقا  عضو  روشک  کی  رد  رگا  دینیبب  امـش  دـننکیم . نماان  ار  یداصتقا  یاھطیحم  اھنیا  دـنرذگیمن ؛

. دنناشکب ناشدوخ  تمس  عفن و  هب  ار  تلود  مدرم و  تاناکما  دننک و  رپ  ار  ناشدوخ  یاھبیج  دننک و  هدافتساوس  اھنیا  زا  هدافتسا  اب  دنناوتیم  یناسک  هک  تسا 

« يداصتقا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دھاوخن مھ  یملع  تفرـشیپ  شناد و  دشابن ، تینما  رگا  دوب . دھاوخن  مھ  یعامتجا  تلادع  دشابن ، تینما  رگا  دوب . دھاوخن  رگید  مھ  یداصتقا  تیلاعف  دشابن ، تینما  رگا 

. تسا ساسا  هیاپ و  تینما ، اذل  دش . دھاوخ  هتسسگ  مھ  زا  جیردتب  تکلمم  کی  یاھهتشر  یهمھ  دشابن ، تینما  رگا  دوب .

یماظتنا  / ١٣٧٩/٠٧/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

طیحم رد  راک ، طیحم  رد  هک  دـیآیم  دوجو  هب  یتقو  روشک  کی  یارب  لکـشم  نیرتمھم  تسا . روشک  کـی  تلم و  کـی  یاـھزاین  نیرتیلـصا  نیرتیـساسا و  زا  یکی  تینما ،

دنھاوخن کیچیھ  رھام ، ناتشگنارس  اناوت و  یاھتسد  لاعف ، یاھزغم  هک  تساجنیا  دننکن . تینما  ساسحا  مدرم  هعماج ، یمومع  یاضف  رد  لیـصحت و  طیحم  رد  یگدنز ،

مھ طاشن و  هیحور و  مھ  یداصتقا ، شالت  مھ  یملع ، شالت  مھ  هک  تسا  تینما  یاضف  رد  دنناسرب . ماجنا  هب  دنراد ، شود  رب  مادـک  رھ  هک  ار  یمھم  تیلووسم  تسناوت 

. دسرب دوخ  جیاتن  هب  ددرگ و  لابند  تقد  اب  دوش و  یزیرهمانرب  یتسردهب  دناوتیم  روشک  کی  یاھتیلاعف  یهمھ 

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

نیلوا یساسا  نوناق  لصا ١١٠  مکی  دـنب  قباطم  ماظن  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  یاھتروشم  تفایرد  یپ  رد  ماظن و  یلک  یاھتـسایس  نییعت  زا  دـیدج  یهلحرم  رد  کنیا 

 - یژرنا یداـصتقا -  تینما   ) تسا هدوب  رادروخرب  یرتـشیب  تیوـلوا  زا  عـمجم  نآ  رظن  رد  هک  یتاـعوضوم  رد  یمالـسا  یروـھمج  تدـمدنلب  یلک و  یاھتـسایس  زا  هعوـمجم 

. ددرگیم غالبا  روشک  یهناگهس  یاوق  هب  نییعت و  لقن ) لمح و  شخب  یعیبط -  عبانم  ندعم -  شخب  بآ -  عبانم 

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

یداصتقا تینما  یلک  یاھتسایس 

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

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

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

. دنشاب یگنھامھ  تیفافش و  تابث و  یراگزاس و  یاراد  دیاب  تاررقم  ییارجا و  یاھتسایس  نیناوق و   ٣

. دشاب یصصخت  نشور و  قیقد و  دیاب  یداصتقا  لئاسم  مئارج و  دروم  رد  تواضق  یگدیسر و  تراظن و   ۴

ینواعت یتلود ، یاھشخب  یارب  ینوناق ) تازایتما  زا  یرادروخرب  یداصتقا و  یاھتیلاعف  رد  صاخشا  ی  هنادازآ تکراشم  تاعالطا ، هب  یسرتسد   ) یداصتقا تیلاعف  طیارش   ۵

. دشاب هنالداع  ناسکی و  دیاب  یداع  طیارش  رد  یصوصخ ، و 

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

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

یلام و روما  نایدصتم  تقادص  تناما و  یتموکح و  تاطابترا  تمالـس  تحـص و  زا  اھرـشق ، یهمھ  راک و  یهدنیوج  یملع و  رکتبم  یزرواشک و  رد  لاعف  رـصنع  رگتعنـص و  و 

ناھاوخهدایز نابلطزایتما و  رگا  و  دوشن ، عطق  یتموکح ، تاناکما  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادسفم و  تسد  رگا  دـننک . شمارآ  تینما و  ساسحا  هدوب و  نئمطم  یداصتقا 

یاھھار زا  هدافتـسا  هب  نانآ  زا  یناسک  درک و  دـنھاوخ  یدـیمون  ینماان و  ساسحا  همھ  بلطلاغتـشا ، هدـننک و  دـیلوت  راذگهیامرـس و  دـنوشن ، درط  وجراـصحنا ، اعدـمرپ و 

. دش دنھاوخ  قیوشت  ینوناقریغ  عورشمان و 

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

صاخـشا نیا  هب  تسا . اھهیامرـس  رارف  یداصتقا و  ینماان  بجوم  یلم ، یاھتورث  زا  ناگدننکهدافتـساوس  نادسفم و  اب  هزرابم  هک  دننک  روصت  اطخب  یناسک  تسا  نکمم 

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

. دناملاسان داصتقا  یلام و  داسف  ناینابرق  نیتسخن  دوخ  روشک ،

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

 - ادرف یاھزاین  یهنیمز  یتح  زورما ، یاھزاین  روشک -  نیا  یاھزاین  یهمھ  دوش . هدافتسا  دیاب  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ییاھدادعتسا  اھتیلباق و  اھتیفرظ و  یهمھ  زا 

، یگنھرف تینما  یداصتقا ، تینما  یعاـمتجا ، تینما  دـشاب ؛ هجوت  دروم  هبناـجهمھ  تینما  دـیاب  دـشاب . ساـسا  روحم و  تلادـع ، دـیاب  دوش . هدـید  اھیریگمیمـصت  رد  دـیاب 

رادروخرب ناشیداصتقا  تیلاعف  یراذگهیامرـس و  هدیقع و  رکف و  سومان و  نادنزرف و  لام و  ناج و  هک  دننک  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مدرم  ییوربآ . تینما 

اھنیا دراد . دوـجو  یـساسا  نوناـق  رد  نآ ، زا  ییادزداـسف  یرادا و  هاگتـسد  یدـمآراک  روـشک ، یملع  یاـقترا  مدرم ، یلم  تیوـھ  تزع و  مدرم ، تشادـھب  تسا . تـینما  زا 

ققحم تدم  دنلب  رد  اھنیا  زا  یرایـسب  تسین ؛ لمع  لباق  یروھمج  تسایر  لاس  راھچ  رد  فیاظو  نیا  یهمھ  هتبلا  دریگ . رارق  تمھ  یهھجو  دـیاب  هک  تسا  یمھم  فیاظو 

. دشاب اھنیا  دیاب  یریگ  تھج  اھتنم  دسرب ؛ یجیاتن  هب  ات  دنریگب  یپ  ار  اھراک  نیا  دیاب  یدارفا  ددعتم ، یاھهرود  رد  دوشیم و 

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

نابیتشپ دنھاوخیم  هک  روشک -  رد  مدرم  داحآ  هک  تسا  نیا  رب  فقوتم  دشاب . رادروخرب  یلام  ییاناوت  زا  اھنیا  یهدننکهرادا  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  اھنیا  یهمھ 

راذگریثات یناھج  روضح  رد  روشک و  رد  یسایس  فرح  یگتسجرب  تزع و  گنھرف و  تینما و  رد  یداصتقا  یهلاسم  سپ  دننک . یداصتقا  شیاشگ  ساسحا  دنـشاب -  تلود 

رقفلا داک  : » دومرف تیاور -  قبط  مرکا -  ربمغیپ  تساھتموکح . تابجاو  بجوا  وزج  مدرم  یداصتقا  روما  هب  نتخادرپ  مالسا  رد  تسا . مھم  رایـسب  یداصتقا  یهلاسم  تسا .

دھاوخ هتفرگ  اھنآ  زا  ناشنامیا  یناسرب ، ناشتسد  هب  یتحارهب  ار  ناشنان  یناوتن  رگا  میھدب ؛ نامیا  مدرم  هب  میاهدمآ  ام  هک  تسا  نآ  فرح ، نیا  نومضم  ارفک .» نوکی  نا 

هللااشنا سک  رھ  هک  تسا  یاهلاسم  تسا ؛ مھم  رایـسب  لئاسم  هلمج  زا  روشک ، رد  یداصتقا  راـک  ندرک  ناور  ییادزرقف و  یهلاـسم  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  دـش .

. دھد رارق  دوخ  یاھهمانرب  یهحولرس  ار  مدرم  تالکشم  ندرک  فرط  رب  روشک و  یداصتقا  روما  تفرشیپ  شیاشگ و  دیاب  دش ، روھمج  سیئر 

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

نیا دوش . هتفرگ  نآ  ولج  دیاب  اذل  دنکیم ؛ تیارـس  روشک  یداصتقا  یهندـب  هب  اھنآ ، نایم  رد  فظوم و  نالووسم  تالیکـشت  رد  یداصتقا  یلام و  داسف  هک  میدـقتعم  ایوق  ام 

ملاس راذگهیامرـس  نانیمطا  تینما و  ساسحا  یارب  یاهلیـسو  نیا  دوش . هتفرگ  یدج  دـیاب  میدرک ، توعد  نآ  هب  ار  هناگهس  یاوق  نالووسم  ریخا ، مایپ  رد  ام  هک  یاهزرابم 

؛ درادن مھ  یلاکشا  دنکیم ؛ یراذگهیامرس  دوس  یارب  دنکیم ، یراذگهیامرس  هک  سک  رھ  هتبلا  دراد . هدافتـسا  دصق  درادن ؛ هدافتـسا  وس  دصق  هک  یراذگهیامرـس  تسا ؛

یاھشزغل نینچمھ  یزوسلد و  دھعت و  مدع  رطاخ  هب  اتدمع  هک  عورشمان -  یاھدوس  ولج  دیاب  درک . داجیا  هلصاف  عورشمان  عورـشم و  دوس  نیب  دیاب  تسا . عورـشم  دوس 

هتکن نیا  مرتحم  نالووسم  هب  اریخا  نم  ددرگ . هزرابم  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  قاچاق -  یهدیدپ  اب  دوش و  هتفرگ  تسا -  ناریدـم  نالووسم و  زا  یـضعب  یوس  زا  نوگانوگ 

« يداصتقا تینما   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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زا نیا  تساھیزیرهمانرب . یهمھ  روشک و  یلم  تیوھ  داصتقا و  هب  هبرـض  یـشورفقاچاق ، قاـچاق و  یهدـیدپ  هک  متفگ  ادـکوم  ار  نآ  مھ  مرتحم  روھمج  سیئر  هب  ماهتفگ ، ار 

ات درک ، لابند  دـیاب  ار  قاچاق  سنج  تسین . اھزرم  طقف  قاچاق ، داسف  اب  هلباقم  یاـج  تسا . داـسفا  بجوم  نوچ  تسا ؛ یعطق  مارح  عونمم و  لـمع  کـی  یعرـش ، ظاـحل 

یناگرزاب و شخب  دنکیم . دودحم  ار  ملاس  لاغتـشا  جیورت و  ار  ملاسان  لاغتـشا  فیعـضت ، ار  یلخاد  دیلوت  قاچاق ، سنج  دوشیم . هداد  رارق  شورف  ضرعم  رد  هک  ییاجنآ 

رد یداصتقا و  فلتخم  یاھـشخب  رد  هللادمحب  ام  دریگ . رارق  یلخاد  تادیلوت  جیورت  تمدخ  رد  دناوتیم  روشک  یناگرزاب  دننک . کمک  مھ  هب  دنناوتیم  تعنـص  دیلوت و  شخب 

رد هک  دندوب  یناسک  رازاب  فانـصا و  نیمھ  دوب ؟ نیبدب  رھطم  کاپ و  یاھهزیگنا  نیا  هب  دـیاب  ارچ  میراد ؛ دایز  زوسلد  دـنمهقالع و  مودـخ ، نموم ، یاھناسنا  فلتخم ، فانـصا 

. دندرک کمک  تضھن  نیا  هب  قانتخا  نارود 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زورما دینکیم  هظحالم  دمآ . دھاوخ  دوجو  هب  مھ  یگنھرف  تینما  یقالخا و  تینما  یداصتقا ، تینما  یعامتجا ، تینما  یـسایس ، تینما  دمآ ، دوجو  هب  ییاضق  تینما  رگا 

ساسا اب  هکینانمشد  دننکیم . هدھاشم  دننیبیم و  همھ  مشچ ، ولج  حضاو و  روطهب  هک  تسا  یزیچ  نیا  دناهداد ؛ رارق  فدھ  ار  ام  یندم  یعامتجا و  تینما  نانمشد ،

هک یگنھرف  یقالخا و  تینما  رب  هوـالع  دـنزادنیب . رطخ  هب  ار  روشک  تینما  هک  دـناهدرک  ادـیپ  نیا  رد  ار  دوخ  تفلاـخم  لاـمعا  هار  نیرتھب  زورما  دـنفلاخم ، یمالـسا  یروھمج 

یسایس تینما  رب  هوالع  و  میاهدش -  روآدای  ار  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  نالووسم ، هب  رادشھ  ناونع  هب  ررکم  هک  دنکیم -  راک  تدش  اب  نآ  یور  نمـشد  تسا  لاس  دنچ 

. دربب نیب  زا  ار  مدرم  یندم  یعامتجا و  تینما  تسا  ددصرد  زورما  دیامن ، داجیا  یتالالتخا  دھاوخیم  ماظن  نالک  یسایس  تکرح  رد  نمشد  هک 

نامرک  / ٠٢/١۵/١٣٨۴ ناتسا  یماظن  یاھناگی  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یاھهصرع رد  دنروشک . نیا  یلم  تینما  ناعفادـم  اھنآ  هک  تسا  ساسحا  نیا  تسا ، مھم  یماظتنا -  یاھورین  هچ  شترا و  هچ  هاپـس و  هچ  حلـسم -  یاھورین  یارب  هچنآ 

یهمھ رد  روشک  کـی  تینما ، نودـب  تسا و  یمھم  یهلوقم  رایـسب  تینما ، تسا . هدـش  میـسقت  نوگاـنوگ  یاـھنامزاس  ناـیم  فلتخم ، فیاـظو  اـب  تینما  نیا  نوگاـنوگ ،

رد یدنورھـش ، یتـشیعم و  لـئاسم  یهلوقم  رد  یداـصتقا ، یاھتفرـشیپ  یهلوـقم  رد  ملع ، یهلوـقم  رد  تسا ؛ لکـشم  راـچد  شـالت ، تیلاـعف و  یاھهنحـص  اـھهصرع و 

. تینما زا  تسا  ترابع  یساسا  یلصا و  زاینشیپ  دروایب ، ناغمرا  هب  روشک  کی  یارب  ار  یلم  گرزب  تاراختفا  دناوتیم  هک  یتالوقم  یهمھ  رد  روشک ، یگدنزاس  یهلوقم 

. دننکیم نیمات  حلسم  یاھورین  ار  تینما  نیا 

هیئاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۶ هوق  نالوئسم  ریت و  متفھ  یادھش  یهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

تـسرد یتـیثیح . تینما  هچ  یقـالخا ، تینما  هچ  یداـصتقا ، تینما  هچ  یعاـمتجا ، تینما  هچ  تسا . هیئاـضق  یهوق  شود  یور  شمھم  یهیاـپ  کـی  مدرم  هب  تینما  نداد 

هیئاضق یهوق  اب  یماظتنا  یاھھاگتـسد  یعاـمتجا ، تینما  رد  ـالثم  دنکیرـش -  هیئاـضق  یهوق  اـب  اـھراک  نیا  رد  یوحن  هب  مادـکرھ  یئارجا  نوگاـنوگ  یاھھاگتـسد  هک  تسا 

دروخرب وا  اب  نانچنآ  هیئاضق  یهوق  یوس  زا  تسا ، زواجتم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اـجنیا  رد  هیئاـضق  یهوق  شقن  اـما  دـننک -  تینما  رارقتـسا  دـیاب  دـنکیرش و 

یلوپ و یاھھاگتـسد  یداصتقا و  یاھهناخترازو  دـنایئارجا -  یاھھاگتـسد  رد  ابلاغ  یداصتقا  تینما  رارقتـسا  نالوئـسم  هک  تسا  تسرد  ای  دوش . تربع  یهیام  هک  دوش 

یهوق دمآ ، دوجو  هب  یداصتقا  دـسفم  مدرم ، اب  اھھاگتـسد  نیا  لماعت  اھدرکلمع و  نیا  یهعومجم  رد  رگا  هک  تسا  نیا  هیئاضق  یهوق  شقن  اما  دنلوئـسم ؛ اھنیا  و  یکناب - 

تینما داجیا  رد  مھم  لماع  کی  دوخ  نیا ، دـنناشکیم . داسف  هب  ار  یداصتقا  هاگتـسد  هک  دـشاب  یناسک  یارب  تربع  بجوم  شدروخرب  هک  دـنک  دروخرب  وا  اب  نانچنآ  هیئاـضق 

. تسا یداصتقا 

تـسرد نیا  تسا ؛ هیـضق  سکع  نیا  تسا . یداصتقا  تینما  لخم  یداصتقا ، دـسافم  اب  دروخرب  هک  دـناهدرک -  لایخ  هک  دـننکیم  دومناو  روجنیا  اـی  دـننکیم -  لاـیخ  یـضعب 

تسا . تقیقح  لباقم  یهطقن 

. اھیچهدافتساوس دنتـسھ ؛ یدودعم  دادعت  یداصتقا  دسفم  مدرم . تیرثکا  تسیک ؟ دسفمریغ  دسفمریغ . یارب  تسا  یداصتقا  تینما  بجوم  یداصتقا  دسفم  اب  دروخرب 

اھنآ هک  تسا  یھار  نآ  حیحص  هار  دنتینما و  یاراد  دننک  ساسحا  دننکیم ، راک  یداصتقا  رما  رد  هک  عامتجا  یهنحص  نالاعف  رثکا  مدرم ، رثکا  ات  دوشب  تخـس  دروخرب  اھنیا  اب 

. دناهتفرگ شیپ 

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

، یمومع تینما  رد  لالخا  عون  رھ  اب  هلباقم  یتاعالطا و  فارشا  نیمات  یارب  اھنآ  نیب  یگنھامھ  ییاضق و  یماظتنا و  یتاعالطا ، یاھهاگتسد  رثوم  لماعت  تیوقت و  ۴۴ ـ ٢ ـ

. مرن یاھدیدھت  اب  هلباقم  یعامتجا و  یداصتقا و 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تینما اب  درک  دنھاوخ  یعس  اذل  دریگب ، ماجنا  هقطنم  نیا  رد  تورث  داجیا  یراذگهیامرس و  دنھاوخیمن  تسا و  تینما  تورث ، داجیا  یراذگهیامرس و  طرش  هک  دنادیم  نمـشد 

مدرم نیمھ  کمک  هب  یمالسا  یروھمج  رادافو  نموم و  یاھورین  هک  میوگب  امش  هب  لماک  نانیمطا  اب  مھ  ار  نیا  هتبلا  دننزب . مھ  هب  ار  تینما  دننکیم  یعـس  دننک . هلباقم 

. تفرگ دنھاوخ  اھنآ  زا  یھلا  فطل  هب  ار  ینماان  لاجم  هنوگرھ  درک و  دنھاوخ  دروخرب  تدشب  ینماان  لماوع  اب  اھناوج  نیمھ  و 

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

؛ دشاب هتشاد  تینما  یداصتقا  یهنحص  دیاب  دنشاب ، داصتقا  یهنحص  رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مھن یهتکن 

یدـج دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  یهزرابم  دوشب ؛ هتـسب  نوناق  یهدننکـش  نوناق و  یهدـننزرود  یچهدافتـساوس و  دـسفم و  تسد  یتسیاـب  میھاوخیم ، ار  تینما  رگا 

نیلوئسم هچ  یئاضق و  نیلوئسم  هچ  یئارجا ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم -  یهمھ  تسین . یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  زورما  دوشب ؛ هتفرگ 

لمع تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یاهزاوردورد  یب  یهناخ  کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  دنلوئسم . تھج  نیا  رد  هننقم -  یهوق 

یلصا طرش  یزاسفافش ، دیآیمن . ولج  اعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  یهتسیاش  بیجن  ناسنا  تسا ، مولعم  بخ  دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ،

دـمآ و دـھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  لاعف  دـیایب ؛ دوجوهب  تاـبث  اـب  یاـضف  دـیاب  دـیایب ، دوجوهب  یتباـقر  یاـضف  دـیاب  دوشب ، یزاسفافـش  دـیاب  تسا ؛ یزیتسداـسف  نیا 

وا زا  یمالـسا  ماظن  دروآیم ، تسدهب  یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  یهیامرـس  ای  دوخ  راکتبا  اب  هک  یـسک  نآ  ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  درک . دـھاوخ  تینما  ساـسحا 

. تسا ماظن  تیامح  دروم  دییات و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقونآ ] ، ] دش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  دنکیم . دییات  دنکیم و  تیامح 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، دـنراد یفیاظو  کی  هننقم  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یئاضق ، نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  تلم ، داحآ  مھ  میریگب . هدـھع  هب  دـیاب  ام  یهمھ  هک  تسا  یفیاظو  کی 

؛ منکیم ضرع  ار  تامازلا  نیا  زا  یرادقم  الاح  نم  دریگیم .] قنور   ] دیلوت دنھدب ، ماجنا  رگا  ار  تامازلا  نیا  دنراد ؛ یتامازلا 

...

زا یکی  دشاب . ظوفحم  یراذگهیامرس  تینما  هک  دننک  یراک  دیاب  تسا ؛ یتینما  یاھورین  راک  هیئاضق و  یهوق  نیطباض  راک  نیا  هک  تسا ؛ یراذگهیامرـس  تینما  رگید ، یکی 

، دنرادرب ار  ریگاپوتسد  دئاوز  تاررقم و  الوا  تسا . یمالـسا  یاروش  سلجم  راک  راک ، نیا  هک  دـشابن ؛ رییغت  رد  امئاد  نیناوق  نیناوق ، تسا ؛ اھتـسایس  تابث  مھم ، یاھراک 
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.] دوش یراذگهیامرس   ] دناوتن هک  دنرواین  یدیدج  نوناق  کی  زور  رھ  دننک و  داجیا  نیناوق  رد  تابث  ایناث 

زا یاهطقن  کی  رد  دـییامرفب  ضرف  میاهدرک . یھاتوک  اھهنیمز  نیا  رد  ام  یھاگ  تسا . مھم  یلیخ  مدرک ، ضرع  هک  یراذگهیامرـس  تینما  یداـصتقا و  تینما  یهلئـسم  نیا 

جرخ ار  ناشزیچهمھ  لوپ و  هناخ و  الط و  دنیآیم  مھ ]  ] مدرم دننکیم ، تاغیلبت  دوشیم و  دراو  مھ  امیسوادص  دوشیم ، اپ  هب  ییادصورس  کی  یراذگهیامرـس و  کی  روشک ،

نیاربانب درک . ظفح  ار  دـیلوت  تینما  یتسیاب  تسا . یداصتقا  تینما  فـالخ  نیا  بخ  تسا ! هدوب  بلقت  نآ  رد  دوشیم  مولعم  دـعب  دـننکیم ، یراذگهیامرـس  فرـص  دـننکیم و 

. تسا دیلوت  یارب  یمتح  تامازلا  وزج  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لثم رگید  یاھهاگتـسد  هب  مھ  یـضعب  هیرجم ، یهوـق  هاگتـسد  هب  دوـشیم  طوـبرم  یراذگهیامرـس  تینما  زا  یـشخب  تسا ؛ مھم  یلیخ  یراذگهیامرـس  تینما  یهلئـسم 

. رگید نوگانوگ  یاھهاگتسد  هیئاضق و  یهوق 

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

داصتقا هک  منک  هراشا  تسا ، مدرم  تشیعم  داصتقا و  یهلئـسم  روشک ، یـساسا  لئاسم  زا  یکی  زورما  هکنیا  تبـسانمهب  نم  تسا . مھم  تینما  فلتخم ، یاھهنیمز  رد 

یاـھنارود زا  اـم  یهدـنامزاب  لکـشم  اـم ، یخیراـت  لکـشم  اـم ، لکـشم  دوشب . هداـھن  ینما  داـینب  کـی  رب  یتسیاـب  مھ  روشک  یداـصتقا  یاـنب  تسا ؛ تینما  دـنمزاین  مھ 

؛ میـشاب هتـشاد  دایز  اھنارود ، یهمھ  رد  ار  تینما  یهغدـغد  یداصتقا ، لئاسم  یهنیمز  رد  ام  هک  تسا  هدـش  بجوم  نیا  تسا ؛ تفن  هب  ام  داـصتقا  یگتـسباو  یتوغاـط ،

داـصتقا رد  تفن  روـحم  رب  زیچ  همھ  یتـقو  دادـن . ار  اـم  لوـپ  تفن  یرتـشم  نـالف  دـش ، لکـشم  تفن  دـمآوتفر  دـش ، عوـنمم  تفن  شورف  دـش ، داـیز  دـش ، مک  تفن  تمیق 

تینما تیمھا  اما  تسین ، یداصتقا  طیحم  یماظن ، طیحم  ولو  هکنیا  رطاخهب  متفگ  اجنیا  رد  ار  هلمج  نیا  دوشب . نما  یتسیاب  مھ  داصتقا  تسا ؛ نمااـن  داـصتقا  دـخرچیم ،

. درادن یطابترا  یھاپس  یشترا و  سابل  یزابرس و  توسک  هب  رھاظلایلع  هک  داصتقا  یهلئسم  یارب  یتح  دوشب ؛ مولعم  اھشخب  یهمھ  یارب 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

بطاخم تسا . روشک  رد  یساسا  یهلئسم  کی  داصتقا ، یهلئسم  بخ  زورما  تسا . یمھم  زیچ  نم  رظن  هب  هک  تسا  دسافم  اب  یهزرابم  یهلئسم  رگید ، یهلئسم  کی 

یاھاج رد  دـنک  افیا  شقن  دـناوتیم  مھ  هیئاضق  یهوق  یلو  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  هننقم ؛ یهوق  یـشخب  رد  تسا و  هیرجم  یهوق  هتبلا  روشک  داـصتقا  تیریدـم  رد  یلـصا 

یهوق راک  نیا  تسا ؛ یداصتقا  یاضف  تینما  داجیا  دـنک ، افیا  شقن  روشک  داصتقا  حالـصا  یارب  دـناوتیم  هیئاـضق  یهوق  هک  ییاـھاج  زا  یکی  داـصتقا . یهلئـسم  رد  یفلتخم 

؛ دشاب ینما  یاضف  کی  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  یاضف  مدرم ، راکوبسک  یاضف  هک  تینما ، یهدـننکلتخم  اب  دـنک  دروخرب  یعون  دـناوتب  دـیاب  هیئاضق  یهوق  تسا . هیئاضق 

نیمھ دھدب ، ماجنا  دـھاوخیم  داصتقا  لئاسم  یهنیمز  رد  هیئاضق  یهوق  هک  ییاھراک  زا  رگید  ملق  کی  تسا .]  ] روشک داصتقا  یارب  هیئاضق  یهوق  راک  یاھهنیمز  زا  یکی  نیا 

. دوشب دراو  یلاجنج  تروص  هب  یتح  یھاگ  حضاو و  تروص  هب  هنیمز  نیا  رد  هیئاضق  یهوق  یداصتقا . نیدسفم  یداصتقا و  دسافم  اب  یهزرابم  تسا ؛
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