
نافعضتسم  / ١٣۶٢/٠٩/٠۴ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانمهب  مایپ 

شرورپ نتخاس و  یارب  میظع  یھاگـشناد  تسا - هدـمآ  دوجوب  نآ  یاھنامرآ  فادـھا و  زا  عافد  یمالـسا و  بـالقنا  ترورـضب  هک   - یمدرم یبتکم و  میظع  شترا  نیا  جیـسب 

زا ات  دناهدش  عمج  نآ  رد  اھناسنا  نیرتراکادف  نیرتزابناج و  دراد و  شیوخ  فادھا  یهحولرـس  رد  ار  ملاع  رـسارس  نافعـضتسم  زا  عافد  هک  وجادخ  هاوخنامرآ و  تسا  یلـسن 

. دننک عافد  اھتردقربا  ینمیرھا  یورین  دنمتردق و  ناراوخناھج  زواجت  ربارب  رد  ملاع  نافعضتسم  نامورحم و 

عافد  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ترازو  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  شترا  یهناگهس  ىاھورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  عافد و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

دوجو نیا  اھنیا  هک  شتایقلخ ، شلاصخ ، شتایحور ، شنھذ ، شمسج ، ىنعی  دھدیم ، لیکشت  ار  وا  ىجراخ  دوجو  هک  ىرصانع  لماوع و  نآ  زا  ریغ   - ىناسنا رھ  تیصخش 

؛ دنراد ىئانبریز  یهبنج  تیصخش ، یهدنھدلیکشت  رصانع  نیا  هب  تبسن  اھنآ  ىھاگ  هک  دراد  ىرگید  تاموقم  کی  دنروآیم - دوجو  هب  ار  ىرھاظ  تیصخش  نیا  ار ، ىرھاظ 

دقتعم ادـخ  هب  هک  ىـسک  نآ  دـننک . تسرد  ىمدآ  روـجنیا  دـنناوتیمن  اـھینیبناھج  یهمھ  تسا . شیاھهاگدـید  تسا ، شاینیبناـھج  تسا ، شراـکفا  دنتـسیچ ؟ اـھنآ 

ناسنا دوشیم و  هدوشگ  ناسنا  ربارب  رد  گرم  یهناتـسآ  رد  هک  ىھار  هب   - گرم زا  سپ  ىگدنز  هب  تسا ، دقتعم  راگدرورپ  ربارب  رد  روضح  هب  تسا ، دـقتعم  تمایق  هب  تسا ،

ادـخ هب  لکوت  هب  تسا ، دـقتعم  تداھـش  هب  تسا ، دـقتعم  درک - دـھاوخ  ىط  ار  ىرگید  یهئـشن  دـش و  دـھاوخ  ىرگید  ملاع  کی  دراو  هدـش ، ایند  دراو  هزات  هک  ىـسک  لثم 

تیصخش لیکشت  رد  ىناسنا  رھ  ىنیبناھج  دنکیم . لمع  ىرگید  روج  درادن  ار  نیا  هک  ىسک  دنکیم ، لمع  ىروج  ایند  رد  دراد  ار  ىنیبناھج  نیا  هک  ىسک  تسا ، دقتعم 

ىناوتیم اھاجک  ىنک ، لمع  ىناوتیم  ىروجهچ  میوگب  ات  وگب  تسیچ ، تفدھ  امش  تسیچ ؟ نامفدھ  تسا ؛ وا  ىاھفدھ  تاموقم ، نیا  زا  ىکی  دراد . ىساسا  ریثات  کی  وا 

ىاھنامرآ اھفدـھ و  دـنکیم ؛ دـیلوت  ار  گرزب  ىاھتیـصخش  گرزب و  ىاھتکرح  دوخیدوخهب  گرزب  ىاھفدـھ  دـنکیم . قرف  دراد ؛ شـشک  نتفر  ولج  ىارب  تمدـق  اـجک  اـت  ىورب ،

. تسا ناسنا  کی  تیـصخش  یهدـنزاس  رـصانع  رـشب - فیاظو  یهرابرد  هعماج ، یهرابرد  هدـنیآ ، یهرابرد  ناسنا ، یهرابرد  ىگدـنز ، یهرابرد   - وا تالمات  وا و  راـکفا  ناـسنا ،

، اھهیـصوت اھفدـھ ، ىنیبناھج ، اھنامرآ ، راکفا ، اما  درب ، دوخ  اب  ار  دادـیم  لیکـشت  دروآیم و  دوجو  هب  ار  وا  ىرھاظ  دوجو  هک  ىتاموقم  رـصانع و  لـماوع و  هچرگا  ماـما  بخ ،

میھاوخ لمع  هنوگچ  اھنیا  اب  ام  تسا . ام  رایتخا  رد  تسا ، ام  تسد  رد  نالا  ماما  تیـصخش  زا  ىمیظع  شخب  میراد . ار  اھنیا  ام  تشاذـگ ؛ ام  راـیتخا  رد  ار  اـھرازبا  اـھهار ،

ىتلم نیا  تسا . ام  ىاھنامرآ  مینکیم ، لابند  ار  اھنیا  ام  تسا . اھنامرآ  نیرتالاو  نیرترب و  ماما ، یهلیـسوهب  یهدـشمالعا  ىاھنامرآ  میوگیم  نم  . تسا هیـضق  لصا  نیا  درک ؛

ار ماما  ات  دندادیم  ار  ایند  یهمھ  مادک - رھ   - دنتسناوتیم رگا  درادن و  ندنام  بات  اھنیا  یهنیـس  رد  اھلد  دنزیریم و  کشا  دننزیم و  هنیـس  رـس و  رب  دنراد  روجنیا  دینیبیم  هک 

، هار نیا  رد  شتمواقم  شتدھاجم ، شھار ، شنامرآ ، شاهدیا ، شرکف ، رطاخ  ىارب  ار  ماما  دنماما ؛ راکفا  نآ  لابند  اھنیا  دـندرکیم ؛ ار  راک  نیا  دـننادرگرب ، تایح  هب  هظحل  کی 

. تسا اھنیا  ناگدنمزر ، ىاھنامرآ  امش ، ىاھنامرآ  مدرم ، نیا  ىاھنامرآ  ام ، ىاھنامرآ  اھنامرآ ، نآ  میرادیم ؛ هگن  ار  اھنآ  ام  دنرادیم . تسود 

عافد  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ ترازو  ناریا و  ىمالسا  ىروھمج  شترا  یهناگهس  ىاھورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  عافد و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

ىـسایس رگلیلحت  لفاحم  ایند و  رد  اھیرازگربخ  دـسرتیم . دراد  اھنآ  زا  نالا  مھ  ایند  رتهدـنز . ىزیچ  رھ  زا  تسا ، هدـنز  اھنیا  تسا ؛ وا  ىاـھوزرآ  تسا ، ماـما  ىاـھنامرآ  نیا 

ماما هار  ام  هار  ریخن ، دـندید  هک  دـعب  درک ؛ دـھاوخ  نانچ  درک ، دـھاوخ  نینچ  دـیدج  ىربھر  دـنتفگیم : زیچ  کی  لوا  تعاس  دناهتـشاذگ ؛ نیبهرذ  ریز  ار  اجنیا  یهظحلهبهظحل 

، رتسدـقم رتنیریـش ، رتـالاو ، رترب ، اـم  دـنام و  دـھاوخ  اـم  ملعم  دوـب و  اـم  ملعم  هراوـمھ  وا  تسا ، ماـما  ىاھهیـصوت  اـم  سرد  تـسا ، ماـما  ىاھفدـھ  اـم  ىاھفدـھ  تـسا ،

اھنامرآ نآ  زا  دش . ضوع  اھنحل  دندید  ار  اھنیا  هک  دـعب  مینکب ، باختنا  ات  میرادـن  غارـس  ار  ىنامرآ  ىھار و  ىفدـھ و  وا  یهدـشمالعا  ىاھفدـھ  زا  ىراکادـف  ىارب  رتهتـسیاش 

. دنسرتیم اھنامرآ  نامھ  رطاخهب  مھ  صخش  زا  دنسرتیم .

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

اب یبـالقنا ، ناـمرآ  هیحور و  اـب  ماوت  یعاـمتجا و  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـم  هاـفر  نآ ، رد  هک  هنومن  یروشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع  فدـھ  بـالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد 

نکمم نوگانوگ  لحارم  زا  نآ  روبع  بـالقنا و  یاـقب  دـشاب ، تلفغ  دروم  اـی  فیعـض  یلـصا ، نکر  راـھچ  نیا  زا  کـیرھ  دوش . نیماـت  مالـسا  یقـالخا  یاھـشزرا  زا  یرادروخرب 

. دش دھاوخن 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زا تلفغ  یناھج و  یاھتردق  ییوگروز  ربارب  رد  میلست  یراکشزاس و  هب  ار  نالووسم  هعماج و  هفرم ، تحار و  یگدنز  هب  لیم  هک  تسا  ینعم  نیدب  یبالقنا ، نامرآ  هیحور و 

نیا رد  هداد و  رارق  شیوخ  یهدمع  فدھ  ار  یدابآ  هافر و  یمالسا ، یروھمج  هتساوخن  یادخ  هک  یزور  نآ  دناشکن . بالقنا  یناھج  مایپ  هب  ییانتعایب  رابکتسا و  یهئطوت 

ار یزور  نینچ  ادـخ  و  دوب ؛ دـھاوخ  اھدـیما  یهمھ  لاوز  طاطحنا و  زور  دوش ، بالقنا  یناھج  مایپ  زا  یـشومارف  یناھج و  یبالقنا و  یاھنامرآ  زا  یـشوپمشچ  هب  رـضاح  هار 

. دنک ادف  ار  دوخ  زیچ  همھ  هک  تسا  هدامآ  یلم  لالقتسا  زیزع و  مالسا  زا  عافد  یارب  ناریا  تلم  کشیب ، دروآ . دھاوخن  زگرھ  هللااشنا 

تلود  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ تئیھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  یانعم  هب  دیسر ، دھاوخن  یھافر  یدام و  تالکشم  لح  هب  ارگنامرآ  یهعماج  هکنیا  روصت  تسا . تفرـشیپ  لباق  مھ  رانک  رد  مھ و  اب  نامرآ ، هافر و  ترخآ ، ایند و 

ندوشگ تمس  هب  تکرح  انئمطم  تسا . نایدا  یهمھ  مالـسا و  حیرـص  فالخ  نیا ، دنتـسین ! مدرم  یگدنز  ایند و  رکف  هب  اھنامرآ ، تایونعم و  تاسدقم و  نایدا و  مییوگب  هک 

رب هک  تسا  یمالسا  یهفیظو  کی  دننک ، هدافتسا  تاناکما  رگید  ینازرا و  یناوارف و  زا  مدرم  هک  بوخ ، ملاس و  هفرم و  یگدنز  کی  تمـس  هب  هار  ندرک  زاب  مدرم و  یاھھرگ 

ناــمزیزع ماــما  یمالــسا و  یاــھنامرآ  وزج  اــعطق  تـسا و  یلمع  راــک ، نـیا  تـسا . دــیتسھ -  روـشک  ناریدــم  نــالووسم و  هـک  امــش  شود  رب  صوـصخب  هـمھ -  شود 

اھنامرآ هب  ندیـسر  درک . دھاوخ  لح  نیمود  نیا  عفن  هب  ار  لوصولابعـص  راگدـنام و  یاھنامرآ  اب  لوصولالھـس  رذـگدوز و  یایند  ضراعت  یبالقنا ، نموم و  یهعماج  . دـشابیم

. دروآ دھاوخ  تسدهب  ار  دوخ  یمالسا  تایونعم  اھنامرآ و  هللااشنا  امش ، تدم  دنلب  عماج و  یاھیزیرهمانرب  رد  ناریا  تلم  یلو  تسا ؛ راوشد 

ناریا  / ١٣۶٨/٠٧/١٣ ىمالسا  ىروھمج  شترا  ىنیمز  ىورین  ىماظن  مولع  هاگشناد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

ار رکف  نیا  یتقو  ماهدرک . ادیپ  روضح  ررکم  یناھج  عماجم  رد  نم ، دنیآیم . ناجیھ  هب  اھتلم  مینکیم ، مالعا  ایند  رد  ار  ریذپهطلـس  رگهطلـس و  هطلـس و  ماظن  در  یتقو  ام 

ار یتلم  دـنرادیم  تسود  اما  تسا ؛ هاتوک  ناشتمھ  مھ  یـضعب  تسا و  هتـسب  ناشنھذ  تسد و  اـھتنم  دـنیآیم ؛ ناـجیھ  هب  اـھتلود  یاـسور  یتح  مدـید  مدرک ، حرطم 

شیعافد یورین  دیاب  هک  تسام  تلم  نامرآ ، نیا  اب  تلم  نآ  دسرتیمن . مھ  سک  چیھ  زا  دتسیایم و  دنکیم و  عافد  یرکف  نینچ  زا  نادیم ، طسو  رد  هناعاجش  هک  دننیبب 

. دوشب تیوقت  یھدنامزاس و  هتسیاش ، دنلب و  نامرآ  نیا  اب  بسانتم 

نویناحور  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخ رد  دروآیم و  دورف  میظعت  رـس  تلم  نیا  تمظع  لباقم  رد  ناسنا  هک  دـنداد  ناشن  دوخ  زا  بـالقنا  مالـسا و  ىاـھنامرآ  هار  رد  ىایگتـسجرب  ناـنچنآ  اـم  تلم  اـتقیقح 

دندوب رظتنم  ایند  رد  اھمـشچ  یهمھ  دندرـشف . ىاپ  راوشد  هار  نیا  رد  ادخ  رطاخ  ىارب  هنوگچ  دندنارذگ و  ار  ىلحارم  هچ  لاس  هدزای  نیا  رد  دینیبب  دنکیم . تراقح  ساسحا 

اب دـمآ ، شیپ  زیگنامغ -  تخـس و  کـیرات و  هاـم  دـنچ  نیا  رد  ماـما -  ترـضح  تلحر  زا  دـعب  هک  ىاهبرجت  رھ  رد  تلم  نیا  درک . دـھاوخ  هچ  ماـما  زا  دـعب  ناریا  تلم  دـننیبب  هک 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 1 
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نمھب مودوتسیب  میظع  ىیامیپهار  نیمھ  دـندرک . رونم  ار  اضف  هک  دـنداد  ناشن  ىیاھهولج  نانچنآ  ناشدوخ  ىرایـشوھ  اـب  ناـشدوخ ، تعاجـش  اـب  ناـشدوخ ، صـالخا 

. دنام دھاوخ  رونم  نشور و  یهطقن  راختفا و  دنس  ناونعهب  تلم  نیا  خیرات  رد  هک  دوب  ىیاھزیچ  زا  ىکی  اتقیقح  لاسما ،

ماظن  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

منتغم هدـش ، هداد  ام  هب  هک  ییاعد  هجوت و  رکذ و  تمعن  هللامایا ، منتغم  یاھتـصرف  نیا  یهمھ  رد  ناضمر و  کرابم  هام  رد  ام  تسا ، یمالـسا  فیلکت  هکناـنچنآ  رگا  اـنیقی 

اـھلد و حاورا و  رد  مھ  بولطم ، یـساسا و  لوحت  نآ  کـش  نودـب  مینک ، طـبترم  یلاـعتیراب -  سدـقم  تاذ  ینعی  تمظع -  تزع و  تردـق و  عبنم  اـب  ار  ناـمدوخ  میرامـشب و 

یلصا توافت  کی  نیا ، دش . میھاوخ  کیدزن  مالسا  دصاقم  هب  دمآ و  دھاوخ  دیدپ  ام ، یهزرابم  شالت و  راک و  یگدنز و  طیحم  رد  نآ ، عبت  هب  مھ  ام و  یناسنا  یلـصا  تیوھ 

. دننکیم داھنشیپ  رشب  هب  ار  ییارگنامرآ  لوحت و  کی  هک  تسا  ییاھهمانرب  اھشور و  یهیقب  مالسا و  نیب 

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک یناریدم  هعومجم  نآ  نیب  تسا  قرف  یلیخ  تسا . مھم  یلیخ  دندرک و  هراشا  یمشاھ  یاقآ  بانج  هک  یزیچ  نامھ  تسا ؛ لوصا  اھنامرآ و  تکرح و  تھج  مود ، روحم 

نیب دنھدب . ماجنا  ار  راک  دنھاوخیم  هدش و  هتـشاذگ  ناشهدھع  هب  یتیرومام  هرخالاب  دنتـسین و  روطنیا  هک  یناسک  نآ  و  دندرک ، عورـش  ار  یـشالت  ینامیا ، اب  تین و  هب 

تکرح نیا  رد  ار  لوا  یاھمدـق  هک  یناسک  نآ  میدرک ، عورـش  ار  تکرح  نیا  لوا  زا  ام  یتقو  هک  تسا  نیا  هلاسم  اجنیا  رد  تسا . تواـفت  اـعقاو  رگید ، یاـھتلود  ناریا و  تلود 

، رئاج یاھتموکح  رطاخ  هب  هک  یمدرم  هب  کمک  هعماج و  رد  لدع  رارقتسا  ملظ و  عفر  یمالسا و  یاھشزرا  یایحا  نیملسم و  زا  عافد  مالـسا و  یایحا  دصق  هب  دنتـشادرب ،

. دندرک راک  نیا  هب  عورش  دندوب ، هدیدن  ناشرس  رب  ار  لدع  یهیاس 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای دنیـشنب و  ورف  ای  دوشب ، مک  یمالـسا  یروھمج  رد  یھاوخنامرآ  یهلعـش  هیلعیلاـعت ،) هللاناوضر   ) اـم راوگرزب  ماـما  تلحر  زا  دـعب  هک  دـندرکیم  روصت  یتدـم  اـت  دـیاش 

مدرم رد  یراکادف  تدھاجم و  حور  یبالقنا و  تاساسحا  ینعی  دش . دھاوخ  مامت  زیچ  همھ  اجیردت  هیلعهللاناوضر ،)  ) ماما تلحر  زا  دعب  هک  دـندرکیم  لایخ  ددرگ . شوماخ 

. دش دھاوخ  مامت  ایند ، رد  رامعتسا  رابکتسا و  ملظ و  یدایا  اب  اھنآ  ینمشد  زین  و 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

قوس نیمھ  لثم  تسا ؛ متس  تقیقح  رد  اما  تسین ، متـس  مھ  شمـسا  هک  ییاھمتـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  قح  رد  هک  ییاھمتـس  هچ 

چیھ هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا . نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، فرـصم . یهلیـسو  کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنـس و  جراخم  هدوھیب و  یاھـشیارآ  ییارگفرـصم و  لمجت و  هب  نداد 

، نیا دـیامنیم . مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  یاھزیچ  هب  دـنکیم و  فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادـھا  اھنامرآ و  زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتـالاب  یملظ 

هدـش ییاھتلفغ  زاب  اھدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مھ  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  دـشیم . هتفرگ  نآ  یولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یھاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  یراک 

. درک یزیرهمانرب  یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، نیا دنک . تکرح  تمس  نیا  رد  دیاب  قیالخ ، یهمھ  لثم  درم و  لثم  نز  تسا . یمتح  یعطق و  زیچ  کی  اھنامرآ ، اھجوا و  اھهلق و  تمس  هب  شیارگ  مالسا و  رد  ییارگنامرآ 

فرـصم و هب  شیارگ  نیا  دوشب . نکهشیر  اھنآ  یتسیاب  یمالـسا ، ماظن  رد  هتبلا  دزاسیمن . نتفر  شزرایب  یـصخش و  دـصرددص  یاھزیچ  کال  رد  ظیلغ و  یاھـشیارگ  اـب 

رد یطارفا  تفرگیم و  رارق  یطـسوتم  دح  رد  لقاال  ای  دشیم ، نکهشیر  یمالـسا  یهعماج  رد  دـیاب  دوشیم ، هداد  دـشر  یلھاج  عماوج  رد  هک  نآ ، لاثما  ییارگلمجت و 

تیونعم و زا  رود  مالـسا و  زا  رود  عماوج  باب  هک  دناهتـشذگ ، یاھیمرگرـس  نامھ  مرگرـس  زاب  مدرم ، زا  ییاھرـشق  هک  دوشیم  هظحالم  نالا  هنافـساتم  اـما  دـشیمن ؛ نآ 

. تسا طلغ  نیا ، تسا . تقیقح 

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

رد زورما  هک  یتکرح  نیا  زکرم  روحم و  نوناک و  هک  دناهدیمھف  هداد و  صیخشت  رابکتـسا -  هاگودرا  مھ  و  ملاع ، مورحم  فعـضتسم و  ناملـسم و  یاھهدوت  مھ  ایند -  یهمھ 

مرگ و نانخس  یالبال  رد  ام  تسام . هجوتم  ملاع  یاھینمشد  یهمھ  لوا ، یهجرد  رد  اذل  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  دوشیم ، هدھاشم  ایند  رد  یمالـسا  یاھنامرآ  تھج 

ردقهچ راوگرزب ، ماما  نیا  تلم و  امش  یمالسا و  یروھمج  هب  تبـسن  رابکتـسا  هک  مینادیم  ام  میـسانشیم . ار  هنیک  تموصخ و  یاھهناشن  هراومھ  هناتـسود ، رھاظهب 

رکف ماما  نانمـشد  رابکتـسا و  هاـگودرا  یرابکتـسا و  یاـھقوب  رگا  تسا . هدـشن  مک  وا  اـب  شینمـشد  زا  نزوس  رـس  کـی  دـنادیم ، هدـنز  ار  وا  نوچ  نمـشد  تسا . نمـشد 

. دننکیم زورما  هک  دندرکیمن ، ینمشد  وا  مان  اب  وا و  صخش  اب  ردقنیا  وا ، زوسناج  تلحر  زا  لاس  ود  تشذگ  زا  دعب  تسا ، هدش  مامت  هدرم و  وا  هک  دندرکیم 

ناگدازآ  / ٢٨/١٣٧٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رابکتسا تخادنا ، هار  ایند  رد  یلاجنج  ام  رازگتمدخ  تلود  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  دوشب  نآ  ندرک  زیواتـسد  اب  هک  یی  هلاسم نیرتکچوک  دینیبب ، امـش  نالا 

نیا دـننک و  تتـشتم  قرفتم و  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دزادـنا . یم هار  هب  لاجنج  دبـسچ و  یم دریگ و  یم ار  زیواتـسد  نآ  دوخ ، یتاغیلبت  یداـیا  ی  هلیـسو هب 

ی هرمزور لیاسم  مرگرـس  هدرک ، یـشومارف  راـچد  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  هب  تبـسن  یھاوخناـمرآ  زا  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  یعـس  دـنربب . نیب  زا  ار  تدـحو 

تسا لاس  هدزاود  دننک . یشالتم  ار  مواقم  ی  هدوت نیا  دنریگب و  هقطنم  ناملسم  یاھتلم  مالـسا و  زا  ار  تمظعاب  ی  هناوتـشپ نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دننک . یگدنز 

. دیشاب رایشوھ  دریگب ؛ ماقتنا  دھاوخ  یم دروخ و  یم لد  نوخ  تلم  نیا  زا  رابکتسا  اکیرما و  هک 

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اھنھذ  اھلد و  اھمـشچ و  دـننک و  تسرد  دـم  امیاد  هک  دنتـسھ  نیا  جاـتحم  تسا ، ناـشدوخ  رظن  دروم  هک  دـنروایب  دوجو  هب  یدوجوم  ناـنچنآ  نز ، زا  هکنیا  یارب  اـھنآ 

هک ینز  دسرب . دنکیمن  ادیپ  لاجم  دیسر ؟ دھاوخ  یعقاو  یاھـشزرا  هب  یک  دش ، لوغـشم  اھزیچ  نیا  هب  هک  یـسک  دننک . لوغـشم  هنارظنهتوک  یرھاظ و  یاھزیچ  نیمھ 

نکمم یزیچ  نینچ  رگم  دـشیدنیب ؟ دـنک و  رکف  یقـالخا  تراـھط  هب  هک  درک  دـھاوخ  ادـیپ  ار  نیا  تصرف  یک  دزاـسب ، نادرم  رظن  بلج  یارب  ییهلیـسو  دوخ  زا  دـشاب  رکف  رد 

رھوش دننک و  تکرح  گرزب  یاھفدھ  لابند  ناشدوخ  دنشاب ؛ هاوخنامرآ  نشور و  رکف  یاراد  موس ، یایند  عماوج  نانز  هک  دنتـسین  لیام  اھنآ  دنھاوخیم . ار  نیا  اھنآ  تسا ؟

نآ زا  دنـسانشب ؛ ار  یبرغ  رکفت  گنھرف و  کانرطخ  رایـسب  یادیپان  دـنمک  نیا  ات  دنـشاب ، بقارم  یلیخ  دـیاب  ام  یهعماج  رد  ناوج  نانز  دـنھدب . تکرح  مھ  ار  دوخ  دـنزرف  و 

یاھنامرآ ققحت  هار  تسا -  هتفرگ  شیپ  رد  ناریا  عاجـش  گرزب و  تلم  صوصخب  مالـسا ، تلم  هک  یھار  نیا  زورما  . دنرادب رذحرب  ادـج و  نآ  زا  ار  نانز  یهعماج  دـننک و  زیھرپ 

تظافح تسارح و  یرادساپ و  نآ  زا  تخانش و  تسرد  ار  هار  نیا  یتسیاب  تسایند ؛ رد  تردق  روز  رز و  یاھتب  نتـسکش  هار  ملظ ، عفد  هار  اھناسنا ، تاجن  هار  یمالـسا - 

لابند هب  هعماج ، رد  نانز  حالص  تسین . ریذپناکما  ام  نز  درم و  یمالسا  یھلا و  تیبرت  اب  زج  نیا  و  تسا ؛ جایتحا  الاب  یاھتیفرظ  مکحم و  یاھلد  هب  یوق ، یاھهدارا  هب  درک .

. تسا لوا  شقن  دیاش  هتسجرب و  یاھشقن  وزج  دروم ، نیا  رد  نانز  شقن  دروآیم . مھ  ار  نادرم  حالص  دوخ ،

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 2 
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اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. دـنکیم یفرعم  نیملـسم  هب  ار  درد  نآ  نآرق ، تسا . هداد  ار  ام  باوج  نآرق  منکیم . حرطم  لاوس  نیا  هب  خـساپ  رد  ار  نآرق  زا  هیآ  کـی  نم  تسا . داـیز  هنیمز ، نیا  رد  فرح 

یمومع فارحنا  یھارمگ و  نیا  یلـصا  لماع  لماع ، ود  ایغ ». نوقلی  فوسف  تاوھـشلا  اوعبتا  هالـصلا و  اوعاضا  فلخ  مھدـعب  نم  فلخف  : » دـیامرفیم هک  تسا  نیا  هیآ  نآ 

زا بلط  لسوت و  اعد و  رکذ و  هجوت و  ندرک و  ادج  یگدـنز  زا  ار  تیونعم  باسح  تیونعم ؛ ادـخ و  ندرک  شومارف  تسا . زامن  نآ  رھظم  هک  ادـخ  رکذ  زا  ندـش  رود  یکی  تسا :

: هلمج کی  رد  نتفر و  اھـسوھ  لابند  نتفر ؛ اھینارتوھـش  لابند  تاوھـشلا ؛» اوعبتا  و   » مود نتـشاذگ . رانک  یگدـنز  زا  ار  ییادـخ  تابـساحم  ادـخ و  هب  لکوت  لاـعتم و  یادـخ 

ام تسا . گرزب  یـساسا و  درد  نیا ، ندرک . شومارف  ار  اھنامرآ  نتـسناد و  لصا  ار  اھنیا  نداتفا . ایند  تاوھـش  هب  ذاذتلا  لام و  یروآعمج  تورث ، یروآعمج  رکف  هب  یبلطایند .

رد هکرعم  زا  ار  شھالک  هک  دشاب  نیا  رکف  هب  سک  رھ  دوش ؛ فیعض  ای  دورب  نیب  زا  یھاوخنامرآ  تلاح  نآ  یمالسا ، هعماج  رد  رگا  میوش . راچد  درد  نیا  هب  تسا  نکمم  مھ 

مولعم میھد ،» حـیجرت  هعماج  حـلاصم  رب  ار  دوخ  حـلاصم  دوخ و  هصالخ  مینک و  عمج  میورب  مھ  اـم  تسا ، هدرک  عمج  یرگید   » هکنیا دـتفین ؛ بقع  اـیند  رد  نارگید  زا  دربب و 

دیآیم و دوجو  هب  اھراعش  نتشادهگن  هدنز  نداد و  تیمھا  اب  اھنامرآ و  ندش  حرطم  اب  دنلب ، یاھتمھ  اب  اھنامیا ، اب  یمالسا ، ماظن  . دش میھاوخ  راچد  درد  نیا  هب  هک  تسا 

، ندیمھف ندرک و  حرطم  یدام  تابساحم  اب  ار  زیچ  همھ  نداد و  رارق  ییانتعایب  دروم  ار  بالقنا  مالـسا و  لوصا  ندرک ؛ گنر  مک  ار  اھراعـش  دوریم . شیپ  دوشیم و  ظفح 

. دسرب یعضو  نانچ  هب  هک  درب  دھاوخ  اجنآ  هب  ار  هعماج 

ماظن  / ١٣٧١/١١/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نخس یمالسا  ششوج  رھ  مالسا و  نید ، تیونعم ، هیلع  هک  دننکیم  شـشوک  یرامعتـسا  یاھھاگتـسد  لوپ  اب  ایند ، حطـس  رد  ملق  هرجنح و  نابز و  اھدص  هک  زورما  ایآ 

نیا رب  یاهشدـخ  دـیایب و  مالـسا  تسین  مزال  تسا و  بوخ  نیمھ  تسا ، مکاح  ایند  رب  هک  یاهناردـلق  ماظن  نیمھ  ملاع ، یدام  مظن  نیمھ  هک  دـننکیم  دومناو  دـنیوگب و 

اج رھ  رد  رشب ، داحآ  هک  تسین  بیع  تیرشب  یارب  ایآ  دنک ؟ هیکزت  ار  شدوخ  دھاوخیمن  رـشب  زورما  ایآ  تسا ؟ ینغتـسم  یتثعب  نانچ  زا  تیرـشب  دنک ، دراو  هناردلق  ماظن 

نامھ هب  همھ  دشاب و  هتشادن  دوجو  شداحآ  نایم  رد  ییارگنامرآ  هک  تسین  بیع  تیرشب  یارب  دننک ؟ لابند  ار  نارگید  جنر  دوخ و  تحار  هک  دنشاب  نیا  رکف  هب  دنتسھ  هک 

؟ دشکن نادند  هب  شدوخ  دیابرن و  وا  تسد  زا  دیاین و  یرتردلق  هک  دبسچب  ار  نآ  یتسد  ود  تسا ، یـسک  تسد  ینان  هکت  رگا  دنـشاب و  عناق  ناشدوخ  یگدنز  دوجوم  عضو 

چیھ نآ  ندرکبدا  یارب  نآ و  حالصا  یارب  نآ ، هیلع  دیابن  تسا ؟ دوعوم  تشھب  تیرـشب ، یارب  یایللملانیب  ماظن  نینچ  یمظن و  نینچ  ایآ  تسا ؟ بوخ  ایند  تیعـضو  نیا 

امرفمکح لگنج » نوناق  ، » هملک یقیقح  یانعم  هب  ایند ، زا  یمھم  یاھـشخب  رد  لقاال  ای  ایند ، رد  زورما  ایآ  دـھدماجنا ؟ یتثعب  دـنک و  یتکرح  تیرـشب  دـیابن  دوشب ؟ یراـک 

؟ تسھ یربخ  چیھ  طسق  زا  ایآ  تسین ؟

شترا  / ١٣٧١/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فدھ کی  فدـھ  نیا  رگا  تسا . هدیـشک  تمحز  یلاع  فدـھ  کی  یارب  نوچ  تسا ؛ هدـشن  فلت  شرمع  هک  دـنکیم  ساسحا  ناسنا  درذـگیم  هچرھ  یگدـنز ، عون  نیا  رد 

هک دنکیم  ساسحا  دوش ، طوبرم  روج  ملظ و  اب  هزرابم  هب  تلادع و  رارقتسا  هب  ددرگرب ، رشب  ریخ  حالص و  هب  ددرگرب ، ییادخ  یاھنامرآ  هب  ددرگرب ، تیرشب  هب  دشاب ؛ یھلا 

تذل ساسحا  درادن و  ترـسح  اذل  تسا . هدش  کیدزن  فدھ  هب  اھگنـسرف  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  دوخ  رـس  تشپ  هب  یتقو  مھ  هار  نایاپ  رد  تسا . هدش  رتکیدزن  فدـھ  هب 

نیا ایآ  منادیمن  و  تسا -  هدش  هداد  تبـسن  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما  هب  هک  یفورعم  یهلمج  الاو . یاھفدھ  اھنامرآ و  یارب  یگدنز  تسا ؛ یعقاو  یگدنز  نیا ، دـنکیم .

هار رد  نتفریذپ و  ار  ینامرآ  نتسب ، لد  یفدھ  هب  ینعی  هدیقع ، داھج ». هدیقع و  هایحلا  امنا  : » دیامرفیم تسا . یتسرد  هنامیکح و  یهلمج  هن -  ای  تسا  حیحص  تبـسن 

کی ناسنا  رگا  هک  تسا  یھار  نینچ  رد  دراداو . تکرح  هب  یرـشب  یابیز  الاو و  یاھنامرآ  تمـس  هب  ار  اھنآ  دھدب و  فدھ  اھناسنا  هب  تسا  هدمآ  مالـسا  ندرک . تدھاجم  نآ 

رد لد و  رد  دنک ، لمحت  دش  شبیـصن  یایرھاظ  یماکان  دیـسر و  وا  هب  یجنر  تمحز و  رگا  یتح  دـنک ؛ یراکادـف  دـھد ؛ ماجنا  یاهناصلخم  هناصلاخ و  شالت  دورب ؛ ولج  مدـق 

، شالت نیا  تسا . هدرک  تکرح  شـالت و  یلاـع ، فادـھا  نآ  تمـس  هب  هدوب ، وا  یهفیظو  هک  هچنآ  قبط  دـنکیم  ساـسحا  نوچ  تسا ؛ دونـشخ  داـش و  یھلا ، یهبـساحم 

هزراـبم نیا  مھ  زورما  داد و  لکـش  ار  ناریا  تلم  یهزراـبم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دـنکیم . کـیدزن  مـھ  فدـھ  هـب  اـمئاد  ار  ناـسنا  هـچرگا  تـسا ؛ شزرا  یاراد  هـسفنیف 

ملظ و اـب  هزراـبم  فدـھ ، نآ  دوشیم . عتمتم  عفنتم و  نآ  زا  تیناـسنا  هک  دوب  یفدـھ  تفرگ ، رظن  رد  دوـخ  یارب  هزراـبم  نیا  بـالقنا و  نیا  هک  یفدـھ  دراد . همادا  ناـنچمھ 

. دوش حرطم  تیرشب  یارب  الاو  یاھفدھ  هک  تسا  نیا  یارب  تسا و  روشک  حطس  رد  رتکچوک ، یهدودحم  رد  یناھج و  حطس  رد  ضیعبت  داسف و 

هاپس  / ١٣٧٢/٠٧/٠٧ ییایرد  ییاوھ و  ینیمز ، یاھناگی  کرتشم  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

رھاوظ هک  تسا  تسرد  تسا . یرگن  یحطـس  زا  تسا ؛ ینیب  هتوک  زا  نیا  دـنوشیم . دـیدرت  راـچد  یھلا  یاـھنامرآ  هب  تبـسن  دـننکیم ، هاـگن  هک  اـیند  رھاوـظ  هب  یـضعب 

نیا یهندب  یور  رب  ییاھهفوکـش  دننام  تایونعم ، اما  تسین . یکـش  نیا  رد  دـنکیم . تکرح  تایدام  رد  رتشیب  هچرھ  ندـش  قرغ  تمـس  هب  یراوهناوید  باتـش  اب  یدام ،

یروھمج تماقتـسا  اھنیا ، زا  رتالاب  و  نآ ، یاھهیاپ  ماکحتـسا  یمالـسا و  یروھمج  موادت  شیادـیپ و  دروم ، نیا  رد  قیاقح  نیرتنیریـش  دـنایامنیم . ار  شدوخ  ریپ ، تخرد 

دوش و ظفح  دیاب  نیا  فرط . نآ  فرط و  نیا  هب  ندش  لیامتم  نودب  هنارایـشھ و  هناھاگآ و  تسا ؛ هدرک  باختنا  ار  نآ  لوا  زا  هک  تسا  یحیحـص  طخ  نامھ  یور  رب  یمالـسا 

. دش دھاوخ  ظفح 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماجنا تریغ  نآ  ساـسحا و  نآ  اـب  تین ، نآ  اـب  میلعت ، نآ  راـک و  نآ  میریگ . رارق  یمالـسا  یاـھنامرآ  ققحت  یهطقن  رد  اـم  دوخ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزـال  اـم  یارب  هک  یزیچ 

هدارا گرزب  تلم  امـش  یارب  ادـخ  هک  دوش  ینامھ  نوکرـشملا .» هرک  ول  هلک و  نیدـلا  یلع  هرھظیل   » هک دریگ  رارق  یعـضوم  رد  روشک  هللااشنا  کیدزن ، یهدـنیآ  رد  اـت  دریگ ،

. تسا هدومرف  ردقم  هللااشنا  تسا و  هتساوخ  تسا ، هدرک 

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار یدایز  تالوحت  هتفرگ و  دوخ  تشم  رد  ار  اھروشک  اھتلم و  هک  ییاھمسیلانویسان  اھتضھن و  اھبالقنا و  نیا  مراد . غارس  مک  میظع ، یاھنامرآ  اھیگژیو و  نیا  اب  یتلم  هدنب ،

الاو رایسب  دوشیم ، عمج  یمالسا  ماظن  ناونع  تحت  هک  ییاھنامرآ  هعومجم  نوچ  دنرتمک ؛ تسا ، یمالسا  ماظن  ناونع  تحت  هک  هچنآ  زا  همھ  دناهدروآ ، دوجو  هب  اھنآ  رد 

. دیسر دھاوخ  اھنامرآ  نآ  هب  تلم  نیا  دریگ ، ماجنا  تکرح  نیا  هللااشنا  رگا  دوشیم . لماش  رگیدمھ  اب  ار  یعامتجا  یدرف و  لئاسم  همھ  تسا و  میظع  و 

نویناحور  / ٠٩/١۶/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تموکح یمالـسا ، تموکح  دوشیم . فیعـضت  یمالـسا  تموکح  مھ  دش و  دـھاوخ  عیاض  شدوخ  مھ  دـشاب ، تالابمیب  انتعایب و  تموکح ، لابق  رد  تیناحور  رگا  زورما 

لوط رد  هللااـیلوا  یهمھ  یوزرآ  یمالـسا ، تموکح  لیکـشت  تسا . یمالـسا  یاـھنامرآ  شرتـسگ  یارب  تموکح  تسا . لدـع  ملع و  تموکح  هیقف و  هقف و  تموکح  نآرق و 

هب تبـسن  دناوتیم  نید  ملاع  رگم  دنک . تیامح  دنکیم ، هدایپ  ار  نآ  ماکحا  جـیورت و  ار  مالـسا  هک  یـسایس  هاگتـسد  نآ  زا  دراد  هفیظو  ینموم  درف  رھ  تسا . هدوب  خـیرات 

اپرب یھاگتـسد  ادـخ ، لباقم  رد  هک  یـسک  ینعی  توغاط » . » دـننامیم انتعایب  یتوغاـط  تموکح  لـباقم  رد  مالـسا ، هب  رفاـک  دارفا  دـنامب !؟ اـنتعایب  یمالـسا  تموکح 

عوضخ یناشیپ  راگدرورپ  لباقم  رد  ماش  حبص و  دننکیم و  شالت  ییادخ  فادھا  ققحت  یارب  دننادیم ، ادخ  عیطم  یهدنب  ار  دوخ  هک  یناسک  هللااکرش . هللادادنا ، دنکیم :

نانآ زا  تدابع ، کی  دننام  هک  دـنراد  هفیظو  همھ  دـنریگ ، تسد  هب  ار  تردـق  مامز  روشک ، رد  اھنیا  رگا  دنـشاب . وا  نید  رازگتمدـخ  دـھد  قیفوت  اھنآ  هب  هک  دـنیاسیم  کاخ  هب 

. دننک تیامح 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 3 
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هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

! دینادب دھد . تاجن  ار  روشک  نیا  دناوتیم  بالقنا  دراد . تسود  ار  بالقنا  تسا و  دـقتعم  بالقنا  یاھنامرآ  هب  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ ینیدـتم  نشور و  تلم  مھ  تلم  نیا 

تکرح و یاھرازبا  یبالقنا ، یاھراعـش  اھـشزرا و  دزاسب . ار  نآ  دنک و  فرطرب  ار  روشک  نیا  تالکـشم  تسناوت  دھاوخن  یتردق  چـیھ  دـش ، شومارف  یبالقنا  یاھـشزرا  رگا 

ات دوش ؛ مکحم  شیاھناوختسا  ات  دراد  جایتحا  یبالقنا  یاھراعـش  نیا  هب  اھتدم  روشک ، نیا  دنھد . تاجن  ار  روشک  دنناوتیم  اھنیا  دنتلم . نیا  داحآ  روضح  یهدننک  نیمـضت 

. دنک عمط  عطق  وا  زا  نمشد  دوش و  هتخاس  ریذپانبیسآ و 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیکـشت تموکح  رگا  تساھنامرآ . ققحت  یارب  تموکح  لیکـشت  تساج . نیا  یـساسا  یهتکن  تسین . فدھ  تموکح ، لیکـشت  اما  تسا ؛ تموکح  لیکـشت  یدـعب  مدـق 

؛ دشکب لوط  ییاھلاس  اھنامرآ  ققحت  تسا  نکمم  تسا . رایعم  نیا  تسا ؛ یلک  یهدعاق  کی  نیا  تسا . فرحنم  تموکح  تفرن ، شیپ  اھنامرآ  ققحت  تھج  رد  یلو  دش ،

اھنامرآ و اھفدھ و  نآ  تمس  هب  دیاب  امتح  تسا -  هدش  لیکشت  هک  یتردق  نیا  یریگتمس  تھج و  تموکح -  تھج  اما  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  هار  رس  رب  یتالکـشم  عناوم و 

، رایعم تسا . فرحنم  تموکح  کشالب  دوبن ، تھج  نآ  رد  رگا  دراد . دوجو  یمالـسا  ماکحا  نآرق و  نتم  رد  دوشیم و  هداد  تسا و  هدش  هداد  نآ  راعـش  هک  دـشاب  ییاھوزرآ 

. دوش رقتسم  اج  همھ  یھلا  تاررقم  دیآ و  دوجو  هب  نوناق  رب  یکتم  مظن  یعامتجا و  تلادع  هک  تسا  نیا 

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رابکتسا تخادنا ، هار  ایند  رد  یلاجنج  ام  رازگتمدخ  تلود  ناریا و  تلم  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  دوشب  نآ  ندرک  زیواتـسد  اب  هک  ییهلاسم  نیرتکچوک  دینیبب ، امـش  نالا 

نیا دـننک و  تتـشتم  قرفتم و  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دزادـنایم . هار  هب  لاجنج  دبـسچیم و  دریگیم و  ار  زیواتـسد  نآ  دوخ ، یتاغیلبت  یداـیا  یهلیـسو  هب 

یهرمزور لئاسم  مرگرـس  هدرک ، یـشومارف  راـچد  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  هب  تبـسن  یھاوخناـمرآ  زا  ار  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  اـھنآ  یعـس  دـنربب . نیب  زا  ار  تدـحو 

تسا لاس  هدزاود  دننک . یشالتم  ار  مواقم  یهدوت  نیا  دنریگب و  هقطنم  ناملسم  یاھتلم  مالـسا و  زا  ار  تمظعاب  یهناوتـشپ  نیا  هک  تسا  نیا  اھنآ  یعـس  دننک . یگدنز 

. دیشاب رایشوھ  دریگب ؛ ماقتنا  دھاوخیم  دروخیم و  لد  نوخ  تلم  نیا  زا  رابکتسا  اکیرما و  هک 

رادید  / ١٣٧٧/٠٧/١٨ نیا  رد  ناوناب  نانخس  دنمشیدنا و  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

لامعا تداع و  داجیا  توعد ، غالبا  نوچ  یمھم  یاھمرھا  اب  یمالسا ، ماظن  یمالسا  گنھرف  زا  هک  میراد  راظتنا  میتسھ و  یمالـسا  بالقنا  موس  یهھد  زاغآ  رد  ام  زورما 

هب دیراذگن  : » دندومرف هیلعاھمحر )  ) ماما ترـضح  هک  یبالقنا  تسا ؛ بالقنا  زا  تظافح  یگنھرف  نینچ  زا  تسارح  تظافح و  املـسم  مینک . تسارح  تظافح و  تردق ،

رد اھنآ  ات  دوریم  هناشن  ار  هعماج  نازاـسهمانرب  یهمھ  نـالووسم و  یهمھ  ییوس  زا  تسا . هیوس  ود  رما  کـی  ماـما ، مـالک  ماـما و  رما  دـیدرتیب  دـتفیب .» نـالھاان  تسد 

مدرم و هجوتم  مھ  رگید  ییوس  زا  ماما  ترـضح  رما  دتفین . نالھاان  تسدهب  بالقنا ، یازجا  زا  یئزج  چیھ  هک  دننک  هجوت  انعم  نیا  هب  اھریدم  باصتنا  رد  اھریبدـت و  باختنا 

ییاھهنیمز تاھج و  رد  هکلب  هبناج و  همھ  تیامح  اب  قیقد ، تراظن  اب  یعامتجا ، یـسایس -  فلتخم  یاھهصرع  رد  دوخ  روضح  اب  ام  یهعماـج  مدرم  تسا . هعماـج  داـحآ 

یعیـسو یهطـساو  یهقلح  کی  مدرم  نالووسم و  نیب  هک  میرادن  یدیدرت  چـیھ  دـننک . دوخ  یاھتیلووسم  هجوتم  ار  همھ  دـیاب  اجب ، یاھتیادـھ  اھتلاخد و  اب  تسا ، مزال  هک 

رد دـیاب  ام  تاعوبطم  دـننک . شالت  مدرم ، عقومب  حیحـص و  یاھیھاگآ  نیمات  رد  دـیاب  ام  تاعوبطم  دـیدرتیب  دراد . دوجو  صاخ  روطهب  تاعوبطم  ماـع و  روطهب  هناـسر  ماـنهب 

هجوتم ار  نالووسم  مھ  دننک و  دوخ  تیلووسم  هجوتم  ار  مدرم  مھ  زیمآتفرعم ، یاھتکرح  داجیا  اب  دنناوتیم  تاعوبطم  دنشوکب . مدرم  یاھنامرآ  اھتلاصا و  اھشزرا ، نیمات 

ود رھ  دـنناوتیم  قرفت  تتـشت و  نافوت  ماھبا و  داجیا  اب  زیگناربلاجنج و  یاھتکرح  اب  تاعوبطم  دـتفیب ، قافتا  نیا  سکع  رگا  هکناـنچ  دـنیامن ؛ دوخ  نیگنـس  یاـھتیلووسم 

. دننک فرحنم  دوخ  یلصا  فیاظو  نآ  زا  ار  نیلووسم -  مھ  مدرم و  مھ  ینعی  هورگ - 

ادھش  / ١٣٧٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هن یناویح ، قشع  هن  ینامیا -  قشع  ینعی  دوب ؛ ناـناوج  مدرم و  ناگدـنمزر و  ناـمیا  توق  زا  یـشان  تعاجـش  ناـمیا و  یورین  تسا ، رتمھم  لوا  لـماع  زا  هک  مود  لـماع 

هک یسک  یارب  ار  ادخ  هار  رد  ندش  هتشک  هک  یزیچ  نامھ  یمالـسا ؛ یھلا و  یاھنامرآ  هب  قشع  اھـشزرا ؛ هب  قشع  ریقح -  درخ و  یاھزیچ  هب  قشع  هن  یدام ، قشع 

. دنکیم نیریش  دنکیم ، ناسآ  هکنیا  هن  دنکیم ؛ نیریش  دراد ، ار  یقشع  نینچ 

ادھش  / ١٣٧٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رکف ناتدوخ  دنکیم ؟ راک  هچ  نمـشد  نیا  دشاب ، هتـشاد  نمـشد  کی  دھد ، ماجنا  ار  یگرزب  راک  هتـسناوت  نامیا  زا  یـشان  تعاجـش  اب  نامیا و  یورین  اب  هک  یتلم  نیا  رگا 

، مدرم نیا  رد  یتقو  ات  هک  دنادیم  نمشد  نیا  دریگب . تلم  نیا  زا  ار  یونعم  لماع  نیا  هک  تسا  نیا  نمشد  یهبلغ  هار  تسیچ ؟ یتلم  نینچ  رب  نمشد  یهبلغ  هار  دینک .

ات دنک  شالت  دیاب  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  تسین . یسرتسد  لباق  تلم  نیا  دشاب ، اھفدھ -  هب  یگتسبلد  نآ  ینامیا ، تعاجش  نآ  ینامیا ، صالخا  نآ  نامیا -  یهیحور  نامھ 

نردم قوف  نردم و  رازبا  اب  ریشمش و  اب  مھ  راک  نیا  دزادنیب . هلصاف  گرزب  یاھوزرآ  نآ  اھنآ و  نایم  دنک ؛ گنرمک  اھنآ  نھذ  رد  ار  یھلا  یاھنامرآ  دنک ؛ فیعض  اھنآ  رد  ار  نامیا 

. دراد همادا  زورما  ات  تسا و  هدش  عورش  نمشد  تاغیلبت  نیا  گنج ، یانثا  رد  هکلب  گنج ، زا  دعب  زا  دوشیم . تاغیلبت  اب  راک  نیا  دوشیمن ؛

نیدت تیوقت  هار  رد  ناناوج ، نامیا  تیوقت  هار  رد  تلم ، نیا  نامیا  تیوقت  هار  رد  دیاب  تسا ، دنمهقالع  روشک  نیا  تلم و  نیا  تشونرـس  هب  هک  سک  رھ  منکیم ، ضرع  نم 

نمشد یورین  وزج  ای  تسین ؛ دنمهقالع  تلم  نیا  تشونرـس  هب  دنک ، لمع  نیا  دض  هک  سک  رھ  دنک . تدھاجم  یمالـسا  یاھنامرآ  اب  ناناوج  دنویپ  تیوقت  هار  رد  ناناوج و 

مدرم نھذ  یور  رب  دناوتیم  هک  یرصانع  زا  رصنع  رھ  نالووسم و  ناگدنـسیون و  ناگدنیوگ و  نارکفنـشور و  ناھاگآ و  یهفیظو  هک  تساجنیا  تسا . هدروخ  بیرف  ای  تسا ،

. دنک کمک  وا  هب  دیابن  تسود  اما  دشاب ؛ نمشد  ینید  تریغ  اب  هک  دراد  قح  وا  تسا ؛ هدروخ  یلیس  مدرم  ینید  تریغ  زا  نامیا و  زا  نمـشد  دوشیم . نشور  دراذگب ، رثا 

. دنیازفیب نانآ  یدنبیاپ  ناناوج و  مدرم و  ینید  تریغ  رب  زورهبزور  هک  دننک  شالت  دیاب  دندنمهقالع ، یمالسا  ناریا  تزع  هب  هک  یناسک  نآ 

امیس  / ١٣٧٨/٠٣/٠۵ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  رتکد  ددجم  باصتنا 

ای عورـشمان  یاھترـشاعم  یرابودـنبیب و  هب  ای  دزاسیم  یفارحنا  طلغ و  یاھهتـساوخ  بوذـجم  ار  نانآ  هک  ییاـھهمانرب  اھلایرـس و  اـھملیف و  ندـنکارپ  لـباقم ، یهطقن  رد 

ای دروآیم ، راـب  ناـگناگیب  دـلقم  ینیزگناـمرآ ، ترـشاعم و  شـشوپ و  راـتفر و  رد  دـناشکیم و  تسا -  اـکیرما  صوصخب  یبرغ  عـماوج  تفآ  زورما  هک  نینوـخ -  یاـھتنوشخ 

قوس فارـسا  هب  ای  کلھم  ملاسان و  یاھتداع  اھیمرگرـس و  هب  ای  هناگیب  هب  یگتفیرف  و  دوخ ، زا  سای  هب  ار  ناـبطاخم  دـیامنیم و  هنوگژاو  ار  روشک  لاـح  هتـشذگ و  قیاـقح 

اھنویلیم یور  رب  گرزب ، یهناـسر  نیا  رـضم  دـیفم و  یاھـسرد  دـش . دـھاوخ  همھ  ریگناـبیرگ  نآ  لاـبو  رزو و  تسین و  ناربـج  لـباق  یناـسآ  هب  هک  تسا  ییهمطل  دـھدیم ،

. تسا هبساحم  دروم  یھلا  ناوید  رد  شجنس و  لباق  تبسن  نیمھ  اب  نآ  جیاتن  دراذگیم و  رثا  هتساوخان -  ای  هتساوخ  روشک -  رسارس  رد  بطاخم 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

اھنامرآ و اب  روشک  یھاگـشناد  یهعماج  نایم  راوتـسا  یدـنویپ  یهناشن  ینعمرپ و  یتکرح  بالقنا ، ریبک  ربھر  زا  لیلجت  رد  نایوجـشناد  نایھاگـشناد و  یهژیو  ییامھدرگ 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 4 
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هاگـشناد و هب  یزوریپ ، نارود  زاـغآ  زا  هژیوـب  یمالـسا و  تضھن  زاـغآ  زا  زین  ماـما  تسین . هیوـسکی  هطبار ، نیا  تـسا . ناـمز  یـسدق  حور  نآ  دـنمدرخ و  مـلعم  نآ  یاھـسرد 

، ماما رظن  رد  تشامگیم . نادب  دوب ، هتفرگ  اشنم  تمکح ، قشع و  نامیا و  زا  هک  یمامتھا  تسیرگنیم و  روشک  بالقنا و  یهدـنیآ  یانب  یارب  مھم  ینکر  مشچب  وجـشناد 

روش و رھظم  هک  ملع ، بلاط  یناوج  طـقف  هن  وجـشناد  دوب و  روشک  یهرادا  یاـھورین  نیرتلیـصا  شرورپ  یارب  ییهصرع  هک  شناد ، نتفرگارف  یارب  یزکرم  اـھنت  هن  هاگـشناد 

. ییارگنامرآ تیقالخ و  طاشن و 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

یهجرد رد  نانمشد ، یهنامصخ  تاغیلبت  زا  یرایسب  جامآ  زورما  دوش . هتفرگ  هدیدان  ازتفآ ، یهتشذگ  نآ  هب  هاگشناد  تعجر  رب  نمشد  عمط  دیما و  رگا  تسا  یراگناهداس 

یدــمحم باـن  مالــسا  بـالقنا و  ماـما و  بوذــجم  یمالــسا ، یاـھروشک  زا  یرایــسب  رد  رکفنــشور  ناوـج  لـسن  هکیلاـح  رد  زورما  دننایھاگــشناد . نایوجــشناد و  لوا ،

یهشیر زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھنامرآ  اب  ار  بالقنا  روشک  یهتساخون  ناوج و  لسن  هک  دننآ  ددص  رد  یناھج ، یهطلـس  ماظن  یتاغیلبت  ناحارط  تسا ، هلاوهیلعهللایلـص ) )

رد هک  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  دناهتفرگ . فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یـشالت  رد  رامـشیب  یاھرالد  راکم و  یاھزغم  رارط و  یاھتـسد  دننکادج . دوخ 

داھج یرگنشور و  نیگنس  تیلووسم  دیاب  یناحور ، یھاگشناد و  دھعتم ، دیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روشناد ، ناناوج  لاحنیا  اب  دنالفاغ . هدش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا  وترپ 

، تسا یورخا  یوـیند و  تشھب  نآ  شاداـپ  هک  یھلا  ییهقباـسم  هـب  ییارگناـمرآ  نـید و  مـلع و  نادـیم  رد  دـننک و  ساـسحا  دوـخ  شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یرکف و 

. دنزادرپب

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رارق یگدـنز  یلومعم  راک  شالت و  طـیحم  رد  هک  یتقو  ناـسنا  ندـش . اـھنامرآ  بوذـجم  اـھنامرآ و  هب  قشع  تسا ؛ ییارگ  تحلـصم  لـباقم  رد  ییارگناـمرآ  لوا ، تیـصوصخ 

شومارف اھنامرآ  یھاگ  تسا . یگرزب  رطخ  نیا  دـھدیم و  ناشن  ناـسنا  هب  یباـیتسد  لـباقریغ  تسد و  رود  ار  اـھنامرآ  دریگیم ؛ ار  وا  مشچ  ولج  عناوم  یھاـگ  دریگیم ،

یکراـبم شـالت  شـالت ، نیا  دوخ  دوشیم . شـالت  اـھنآ  یارب  اذـل  تسا ؛ یباـیتسد  یـسرتسد و  لـباق  هدـنز و  سوملم ، سوسحم ، اـھنامرآ  ناوج ، طـیحم  رد  دـنوشیم .

. دوشیم

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یگدیسوپ و یگنھک و  عاجترا و  شنطاب  دشاب ، ون  مھ  شلکش  رگا  الاح  دش ؛ دھاوخ  رگید  زیچ  کی  دوب ؛ دھاوخن  نآ  رگید  دوش ، لیدبت  اھنامرآ  زا  یرازیب  هب  ییارگنامرآ ، رگا 

لابند یعامتجا ، تزع  لابند  یعامتجا ، یدازآ  لابند  یونعم ، یدازآ  لابند  تاواسم ، لابند  تلادع ، لابند  ینعی  دشاب ؛ اھنامرآ  لابند  دـیاب  شبنج  نیا  تسا . یتسرپهنھک 

نیا هتـشذگ ، اھنآ  زا  ینـس  هک  ییاھمدآ  هک  دش -  لیدبت  یـسایس  لوادتم  یاھیزاب  هب  یرگهلماعم و  تلاح  هب  صولخ ، افـص و  تلاح  نآ  رگا  ناھج . رد  یلم  ندش  دـمآرس 

یهدشیلامتسد یاھراک  هن ، دمھفیمن ؛ مھ  یسک  تسا و  یدیدج  یاھراک  اھنیا  هک  دنکیم  لایخ  دوشیم ، نادیم  دراو  هزات  هک  یناوج  نآ  اما  دنـسانشیم ؛ ار  اھیزاب 

. دوب دھاوخن  نآ  رگید  تسا -  یروطنیا  یهدیسوپ  بلطتردق  بازحا  یاھراک  تسا ؛ هنھک 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

مکح و کی  مادک  رھ  اھنیا  مرادن . اھھاگشناد  نوگانوگ  یاھلکشت  نیا  هب  یراک  نم  دشاب . هتشاد  دوجو  ییوجشناد  شبنج  نیا  رد  دیاب  ییوجشناد ، تکرح  کی  تایصوصخ 

نیا هب  قلعتم  هک  مدرک  فیرعت  لوا  هک  یـساسحا  نآ  دنراد ؛ یـساسحا  هک  تسا  یناسک  یهمھ  هب  قلعتم  تساھلکـشت ؛ یهلاسم  زا  رتارف  نم  فرح  نیا  دنراد . یتلاح 

شبنج هـتبلا  دـننک . ظـفح  ار  تایـصوصخ  نـیا  دـیاب  ییارگناـمرآ . یژرنا ، تقادـص ، یکاـپ ، یناوـج ، لـثم  تـسا ؛ یدنمـشزرا  رایـسب  رـصانع  زا  یهتـساخرب  تـسا و  طـیحم 

. دیسرتب دینک و  زیھرپ  تافآ  نیا  زا  اتقیقح  دیاب  دراد ؛ مھ  یتافآ  ییوجشناد 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تقادـص افــص و  زا  یــشان  شاهدـمع  شخب  وجــشناد ، هـب  نـم  یهقـالع  قـشع و  هـک  ماهـتفگ  دــنیآیم ، مـشیپ  هـک  ییوجــشناد  یاـھهعومجم  زا  یلیخ  هـب  اـبلاغ  نـم 

تقادـص و افـص و  نیا  نایوجـشناد  کیاکی  رد  هک  تسین  یلمع  مھ  نیا  مینک  ضرف  رگا  اما  دوش ؛ ظفح  نایوجـشناد  کیاکی  رد  یتسیاب  افـص  تقادـص و  نیا  تسوجـشناد .

یرادـیب ییوجـشناد و  تکرح  نیا  دـنامب . ظوـفحم  دـیاب  نیا  ییوجـشناد  شبنج  یهعوـمجم  رد  لـقاال  دـنامب ، ظوـفحم  یبـلق  یحور و  یکاـپ  صوـلخ و  تلاـح  تیمیمص و 

تکرح یهلـصوح  اھیـضعب  دنتـسین ؛ روطکـی  همھ  هاگـشناد ، طـیحم  رد  هرخـالاب  تسا . هدوـبن  نایوجـشناد  یهمھ  ریگارف  زگرھ  زورما ، رد  هن  هتـشذگ و  رد  هـن  ییوجـشناد ،

اھنیا تسا  نکمم  تسین . نم  فرح  لومـشم  نیا  میورب ! یراک  لابند  الثم  میریگب و  ار  هراپقرو  نیا  رتدوز  میناوخب ؛ ار  نامـسرد  مینکب ، ار  نامراک  راذـگب  دـنیوگیم  دـنرادن ؛

نیا شبنج ، نیا  شزیخ ، نیا  یرادیب ، نیا  منزیم -  هک  یفرح  نیا  لومـشم  اھنیا  میوگب  مھاوخیم  یلو  منک -  در  مھاوخیمن  الـصا  دنـشاب -  یبوخ  ناناوج  رایـسب  مھ 

، جیار راک  کی  ناونع  هب  دننکیم و  یناوج  دننک ، ییوجشناد  هکنآ  زا  شیب  هک  دنتسھ  ییوجـشناد  طیحم  رد  مھ  اھیـضعب  دنتـسین . دراد -  ییوجـشناد  ناونع  هک  یتکرح 

. تسا هجوت  نودب  یفداصت و  هک  دنزیمرس  ناسنا  زا  یراک  یھاگ  روطنیمھ  ینعی  تسھ ، نآرق  رد  هک  ممل » «. » ممللا الا   » ناونعهب هن  مھ  نآ  دنایناوج ؛ یاھراک  لابند 

ساسارب تسا  نکمم  مھ  تقو  کی  دریگیم ؛ ماجنا  افداصت  یراک  تقو  کی  نیاربانب ، الاو . یلیخ  یاھناسنا  رد  رگم  دـشاب ؟ هتـشادن  ییاـطخ  هاـنگ و  هک  یـسک  نآ  تسیک 

؛ دوشیم ناشراک  لغـش و  بسانمان ، اطخ و  تکرح  نیا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  اما  دراد ؛ یرگید  مکح  نآ  دـشاب . بسانمان  هک  دـنک  یتکرح  ناسنا  تلاھج ، تلفغ و  اطخ و 

نآ هب  لیبق ، نیا  زا  بالقنا ، زا  دعب  اما  دندوب ؛ دایز  دارفا  لیبق  نیا  زا  بالقنا ، زا  شیپ  هتـشذگ و  رد  هتبلا  دنجراخ . ام  فرح  یهلوقم  زا  مھ  اھنیا  تسا ! نیا  ناشهغدـغد  هناک 

رد رگا  مھ  تقو  کی  اھنآ  الاو  تساھنآ ، هب  قلعتم  مھ  ییوجشناد  شبنج  یهلوقم  هک  منکیم  ثحب  ار  ساسحا  نامرآ و  فدھ و  یاراد  یهعومجم  نآ  نم  دنتـسین . یدایز 

اھزیچ نیمھ  زج  یاهغدغد  چیھ  هک  ییاھمدآ  لیبق  نآ  زا  هک  هدش  هدید  یھاگ  تسا ! یعقاوریغ  یغورد و  یعونـصم و  روضح  کی  ناشروضح  دننک ، ادیپ  روضح  یتارھاظت 

الـصا یروطنیا  یاھمدآ  هک  تسین  یاهلوقم  هنایارگنامرآ ، راک  یدج و  راک  یهلوقم  هک  تسا  مولعم  میتسھ ! مھ  ام  هلب ، ینعی  دـناهدش ؛ رـضاح  مھ  یعامتجا  رد  دـنرادن ،

. دنشاب هتشاد  شقن  یلیخ  نآ  رد  دنناوتب 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هدزناش زور  رد  زیمآتیانج  یهعقاو  کی  بالقنا ، زا  لبق  اھلاس  دینیبب ؛ نم ! نازیزع  تساھنامرآ . زا  ندـش  رود  متفگ -  هک  روطنامھ  ییوجـشناد -  شبنج  تافآ  زا  رگید  یکی 

لئاسم هب  نادنمهقالع  روشک و  نالووسم  هن ، اما  میتشاد ! ثداوح  ام  ردقنآ  نوچ  دوش ؛ شومارف  الـصا  رذآ  هدزناش  هک  دننک  یراک  دـشیم  بالقنا ، لوا  زا  داتفا . قافتا  رذآ 

هک یفدـھ  نامھ  رطاخهب  نامیخژد  یهھبج  اھدـعب  هک  داتفا  هاگـشناد  رد  یقاـفتا  یقح ، نخـس  رطاـخهب  زور  نآ  نوچ  ارچ ؟ دـنامب . هدـنز  زور  نیا  یهرطاـخ  دـنلیام  روشک ،

هک نامز  نآ  ینامز ؟ هچ  اکیرما . اب  تیدض  دوب ؟ هچ  زور  نآ  یهلاسم  دیماجنا . رفن  هس  ندـش  هتـشک  هب  دـندرک و  هلباقم  اھنآ  اب  دوب -  مھ  ییالاو  فدـھ  و  دنتـشاد -  ناناوج 

همھ ناھنپ ، هچ  راکـشآ و  هچ  روشک ، نیا  رد  دـندوب . مکاح  روشک  نیا  نووش  مامت  رد  اکیرما ، یماظن  یتاعالطا و  رـصانع  اـکیرما و  میژر  اـکیرما و  تلود  اـکیرما و  تساـیس 

ییاج اجنیا  نوچ  تسا ؛ زور  نآ  دای  هب  دـنوجیم ، ریجنز  دوریمن ، ناشفرط  هب  یمالـسا  ناریا  هکنیا  زا  اھییاکیرما  دـینیبیم  امـش  هک  زورما  دوب . اھییاکیرما  تسد  رد  زیچ 

ناشدوخ لام  ار  اجنیا  نوچ  دندرکیم ؛ ذوفن  لامعا  دنتخورفیم و  ییاقآ  رخف و  هیکرت و - ...  یبرع و  یاھروشک  هقطنم -  یهمھ  هب  اجنیا  زا  دنداتـسیایم و  اھنیا  هک  دوب 

! دنتسنادیم

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 5 
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فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

وجـشناد دوشیم ، حرطم  روشک  رد  یعامتجا  تلادـع  یهلاسم  هک  یتقو  الثم  ای  دـننک . تشپ  ییارگنامرآ  اھنامرآ و  هب  هک  تسا  نیمھ  ییوجـشناد  شبنج  تاـفآ  زا  یکی 

یاھهزیگنا اب  یـسایس و  لیالد  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  راعـش  دنتـشاد  رارـصا  هک  یناسک  یتح  هک  تسا  یزیچ  نآ  یعامتجا ، تلادـع  دـنک . تیاـمح  هلاـسم  نیا  زا  دـیاب 

تسین یناسنا  چیھ  ملاع ، نارگلواپچ  نایوگروز و  ناربکتـسم و  زا  ریغ  ایند ، رد  دننک . حرطم  ار  یعامتجا  تلادع  دندش  روبجم  دنتـسناوتن ؛ هرخالاب  دننک ، گنرمک  نوگانوگ 

نآ یهرابرد  همھ  زا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  راعش  نیا  زا  دیاب  یسک  هچ  دوشیم ؛ حرطم  روشک  رد  راعش  نیا  دنک . تشپ  نآ  راعـش  یعامتجا و  تلادع  هب  هک 

تکرح نیا  هـک  تـشاد  هجوـت  دـیاب  نایوجـشنادریغ ؟ دراذـگب ، درگزیم  دـنک و  ثـحب  قـیقحت و  نآ ، نیماـت  یاـھھار  یهراـبرد  دـنک و  راـک  نآ  یارب  دـیاب  یـسک  هـچ  دـشیدنیب ؟

ندرب داـی  زا  اـھنامرآ و  ندرک  شوـمارف  اـھنامرآ ، هب  ندرک  تشپ  شبنج ، نیا  تاـفآ  زا  یکی  سپ ، دورن . اـھتھج  سکع  تمـس  هب  اـقلطم  ییوجـشناد ، یرادـیب  ییوجـشناد و 

. تساھنامرآ

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنـضیعبت لھا  هک  یناسک  یهمھ  دـنملظ ، لھا  هک  یناسک  یهمھ  تسا . فلاخم  ضیعبت  لیمحت و  ییوگروز و  ملظ و  اـب  تسارگناـمرآ و  تلم  کـی  ناریا ، تلم  مھ  زورما 

ام هک  دننکیم  جیورت  دنیوگیم و  اھیـضعب  هتبلا  دنرادن . یبوخ  یهنایم  تلم  نیا  اب  اعبط  دنیرگلواپچ ، لھا  هک  یناسک  یهمھ  دنتـسھ و  ییوگروز  لھا  هک  یناسک  یهمھ 

هللااشنا دـنیوگب  دـنراذگب و  مھ  یور  ار  ناشدوخ  مشچ  دـھاوخیم  ناشلد  هک  یناسک  بوخ ؛ یلیخ  دراد ! دوجو  ینمـشد  تسھ و  هئطوت  ناـمھیلع  هک  مینکیم  مھوت 

هک تسا  تصرف  رظتنم  هتفرگ و  نیمک  نمـشد ، رگا  دوریمن . نیب  زا  هک  امـش  نم و  نتفر  باوخ  هب  اب  نمـشد ، دوجو  دوشیمن . ضوع  هک  تیعقاو  اما  دنراذگب ؛ تسا ، هبرگ 

، ام نتسنادن  اب  تسا . نمشد  نوچ  دنکیم ، ار  شدوخ  ینمشد  هرخالاب  مینزب ، مھ  نتـسنادن  هب  ار  دوخ  ضرف  هب  رگا  مینادن ؛ هچ  مینادب ، امـش  نم و  هچ  دنک ، دراو  هبرض 

درادیمنرب تسد  دوخ  ینمشد  زا  نمشد  ندز ، نتسنادن  هب  ار  دوخ  ای 

یراتس  / ١٣٧٨/١١/١٩ دیھش  ییاوھ  هاگشناد  رد  ییاوھ  یورین  لنسرپ  رادید  رد  تانایب 

مرادن غارـس  ناریا  تلم  دننام  ار  یتلم  چیھ  هدنب  دنتـشاذگ -  بالقنا  ار  شمـسا  هک  دوب  ییاتدوک  دش -  هدـیمان  بالقنا  ای  دوب و  یعقاو  بالقنا  ای  هک  یاهثداح  اھھد  نیب  رد 

هلماجم هغلابم و  نیا  تسامـش . صوصخم  نیا  دشاب . هدرک  عافد  دوخ  یاھنامرآ  دوخ و  راک  دوخ و  هار  زا  زورهب ، رادـیب و  نینچ  هناعاجـش و  هنایارگنامرآ ، هناھاگآ ، روطنیا  هک 

. تسا تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یمالـسا یاـھروشک  رد  ار  مالـسا  تیمکاـح  یهبلاـطم  یھاوخناـمرآ و  شـشوج  هـک  دروآرد ، دوـخ  طلـست  یهربـنچ  رد  ار  ناریا  هراـبود  هـک  دـشاب  راودـیما  دـناوتیمن  اـکیرمآ 

تسا شرتسگ  هب  ور  مالسا  یایند  رد  زورهبزور  هک  ار  دوخ  زا  ترفن  جوم  هک  دنکفیب ، کافس  تسرپداژن و  یاھتسینویھص  شوغآ  رد  هغدغدیب  ار  نیطـسلف  هک  دناشنبورف ،

. دناباوخب

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

رتـھب ار  تلم  یوربآ  یلم ، تدـحو  اـب  دـنکیم . تفرـشیپ  دوش ، دراو  دـیآ و  شیپ  شیارب  یگنج  دـنکیم . تفرـشیپ  دوـش ، دراو  داـصتقا  نادـیم  رد  هملک  داـحتا  اـب  یتـلم  رگا 

رارق ورردور  رگیدـکی ، زا  اھلد  ییادـج  هملک ، قرفت  فالتخا ، دروآ . تسد  هب  دـناوتیم  یلم  تدـحو  یهیاس  رد  ار  شدوخ  گرزب  یاھنامرآ  مامت  تلم ، کی  درک . ظفح  دوشیم 

تساوخ و نیا  دننک . تیاعر  همھ  میراودـیما  هک  تسا  لصا  کی  نیا  نیاربانب ، دـنکب . یتمدـخ  چـیھ  دـناوتیمن  رگیدـکی ، اب  اھتیـصخش  صاخـشا و  اھھورگ و  اھحانج و  نداد 

. دنراد راکورس  مدرم  یمومع  راکفا  اب  هک  تسا  ینالووسم  زا  ام  یهبلاطم 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یلم یلـصا  نامتفگ  ناونع  هب  ود -  یهجرد  اما  یقیقح ، ای  یقیقحریغ -  یاھهتـساوخ  دوش ؛ دومناو  یلـصا  لـئاسم  یلـصاریغ ، لـئاسم  هک  دوشیم  ییاھـشالت  هتبلا 

ندوشگ اھـشور ، اھراک و  حالـصا  ماظن ، تیوقت  یارب  ار  ییاھھار  همھ ، هک  تسا  نیا  تلم  نیا  یلـصا  نامتفگ  تسین ؛ اـھنیا  تلم  نیا  یلـصا  ناـمتفگ  نکیل  دوش ؛ دومناو 

نیا یلاع  یاھنامرآ  تمـس  هب  هار  نموم و  مدرم  نیا  نامیا  هزیگنا و  تساوخ و  تکرح و  راکتبا و  میظع  یورین  زا  هدافتـسا  مدرم ، داحآ  یارب  اھفدـھ  اھنامرآ و  نییبت  اـھهرگ ،

. تسا نیا  دوش ، زکرمتم  نآ  یور  رب  اھرکف  اھلد و  اھنھذ و  دیاب  هک  یزیچ  نآ  دننک . ادیپ  دناسر -  دھاوخ  تداعس  هب  ار  همھ  هک  ماظن - 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هن مدرم و  هب  یکتم  هن  دشابن ؛ مھ  یمالسا » « ؛ دشابن یروھمج » « ؛ دشابن یمالسا » یروھمج   » رگید یمالسا ، یروھمج  هکنیا  طرش  هب  اما  دنیایب ، رانک  دنرـضاح  اھنآ 

دوش رـضاح  مھ  نم  لـثم  یناـسنا  زور  کـی  رگا  دـشاب ! هک  رھ  مھ  تموکح  سار  رد  دـنیایب ؛ ولج  دنرـضاح  لـیم  لاـمک  اـب  تقونآ  دـش ، روطنیا  رگا  دـشاب . مالـسا  روحم  رب 

وا اب  اھنآ  دشابن -  مھ  ندوب  یمدرم  تیمالـسا و  ولو  دـنامب -  راک  رـس  هک  دـنک  لوبق  درذـگب و  شیاھنامرآ  یهمھ  زا  دـنک و  باترپ  تلذ  ضیـضح  هب  تداعـس  جوا  زا  ار  شدوخ 

ناملسم مدرم  مھ  نآ  تسا -  یمدرم »  » تسا و یروھمج »  » یتقو ات  دنفرط . اھطخ  اھنامرآ و  اب  اھتھج ، اب  دنتسین ؛ فرط  صاخشا  ناونع  هب  صاخشا  اب  اھنآ  دنزاسیم !

. دننک فقوتم  ار  ینمشد  دنناوتب  هک  منیبیمن  نم  تسا ، مالسا  روحم  رب  یتقو  ات  و  گرزب -  ناریا  میظع و  یهطخ  نیا  روشرپ 

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

یتالکشم دریگیم و  رارق  وا  هار  رس  رد  هک  یعناوم  اب  تلم ، رھ  یاھفدھ  نایم  دراد . ار  دوخ  هب  صوصخم  عناوم  ینامز  رھ  رد  یاهعماج ، رھ  یروشک و  رھ  یاهعومجم ، رھ 

ییارگنامرآ هچرھ  دوب . دـھاوخ  رتعیـسو  تبـسن  نامھ  هب  مھ  تالکـشم  دـشاب ، رتالاو  اھفدـھ  هچرھ  دراد . دوجو  طابترا  دـنک ، مرن  هجنپ  تسد و  اـھنآ  اـب  تسا  روبجم  وا  هک 

. دراد دوجو  یمیقتسم  طابترا  اذل  درک . دھاوخ  ییارآفص  اھنامرآ  نآ  لباقم  رد  ییاھزیچ  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتشاد  دوجو 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد ییانثتـسا  تصرف  کی  دـنیآیم -  باسح  هب  یمالـسا  یروھمج  یـساسا  یدـیلک و  یاھـشخب  نـالووسم  اـبیرقت  رـضاح  عمج  نیا  هک  میـشاب -  اـم  هک  یاهعومجم  نیا 

. مینک هدایپ  ار  اھنآ  میـشخب و  ققحت  تسا -  ناریا  زیزع  گرزب و  روشک  هک  ناھج -  زا  مھم  شخب  کی  رد  ار  یمالـسا  یھلا و  فادـھا  میناوتب  ات  تسا  هتفرگ  رارق  ناـمرایتخا 

رد ملاع . یـسایس  یاھفرع  رد  تردق  هب  نتفای  تسد  اب  دنکیم  قرف  تسا ، هدش  ادـیپ  فلتخم  یاھـشخب  رد  رـضاح  عمج  امـش  یارب  زورما  هک  تردـق  هب  نتفای  تسد  نیا 

زکارم دنھد . یتخبشوخ  تداعس و  رشب  هب  دنشخب و  ققحت  ار  اھنیا  لاثما  تیرشب و  تفرشیپ  ناسنا و  حالـص  حالف و  هک  دنتـسھ  نیا  ددص  رد  هک  دنرادن  مھ  اعدا  اھاجنآ 

یهشیدنا کی  رکفت و  کی  انبم ، هک  یتقو  تسا  یھیدب  دنفلاخم . یاهیاپ  رکفت  بتکم و  یژولوئدیا و  رب  ینتبم  عماوج  اب  هک  دناهدرک  مالعا  امسر  ملاع  یسایس  یگنھرف و 

هب نم  هک  دـنک  اعدا  یـسک  دوشیمن  نیاربانب  دوب . دـھاوخ  اھھورگ  مدرم و  لایما  ملاع و  یاھتفرـشیپ  ثداوح و  عبات  تبـسن  نامھ  هب  مھ  اھفدـھ  دـشابن ، نودـم  مظنم و 

دنناوتب هک  دناهدش  نادیم  نیا  دراو  مھ  دیما  نیا  اب  ماظن  نیا  نالووسم  مینکیم . اعدا  ار  نیا  ام  ارچ ؛ ام  دننکیمن . مھ  اعدا  متسھ ؛ رشب  زاین  دروم  یالاو  یاھنامرآ  لابند 

تیعقوم تسا . هدماین  شیپ  یتصرف  نینچ  مھ ، زورما  ات  مالـسا  ردص  زا  دعب  زا  دننک . هدایپ  یگدنز  رد  دنـشخب و  ققحت  ار  یزیچ  تساھنآ ، داقتعا  دروم  هک  یھلا  فادھا  زا 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یعـس روشک -  نیا  یتیریدـم  یاھـشخب  یهمھ  رد  هناگهس و  یاوق  رد  میتسھ -  اجک  رھ  میرامـشب و  منتغم  ار  تیعقوم  نیا  دـیاب  تسا . یـصوصخب  ییانثتـسا و  رایـسب 

رب یفیاظو  ساسا ، نیا  رب  میربب . شیپ  تسھ -  مھ  ییالاب  ناوت  هک  روشک -  روما  لووسم  هدـننک و  هرادا  عمج  ناوت  دـح  رد  ار  یمالـسا  یاھنامرآ  فادـھا و  اـتقیقح  مینک 

. تسا همھ  یهدھع 

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

تحت متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ -  یریذپلیمحت  نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دـنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیـسیروئت و  زورما 

نارود یوجشناد  دناوتیمن  رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگیم  نامتفگ . رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنـشور ؛ هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرس یرادهیامرس  اب  یهزرابم  یھاوختلادع و  نارود  تسا ؛ هتـشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگیم  دشاب . یرامعتـسادض 

، ینیبعقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخنامرآ و  نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغریلع  هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھهلق  رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغریلع  هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغریلع  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنکتسوپ  تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرما  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ -  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخیم  اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

یارب مدرم  دوب . مدرم  دوخ  بالقنا  بالقنا ، دنک . ییوگخـساپ  ناریا  مدرم  یارب  هک  دوب  هدـماین  بالقنا  تشاد . ییاھنامرآ  اعدا ، زا  شیب  بالقنا  نیا  تسا . یمھم  لاوس  نیا 

یگتـسباو و زا  تاـجن  یعاـمتجا ، تلادـع  زا  رادروـخرب  هاـگآ و  مدرم  نتــشاد  دازآ ، داـبآ و  ناریا  کـی  نتخاـس  زا  دوـب  تراـبع  اـھنامرآ  نـیا  دـندرک . بـالقنا  ییاـھنامرآ  قـقحت 

، فادھا نیا  ققحت  هک  منکیم  ضرع  نم  میاهدیسر ؛ فادھا  نیا  هب  ردقچ  ام  دیـسرپیم  دوب . امرفمکح  تکلمم  نیا  رب  زور  نآ  هک  یرھق  دادبتـسا و  یملع و  یگدنامبقع 

 - هتخاسشیپ یاھهناخ  لثم  هتخاسشیپ -  ماظن  کی  یمالـسا ، ماظن  تفر . شیپ  مدق  هب  مدق  درک و  تدھاجم  شالت و  نآ  یارب  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  تسا ؛ یجیردـت 

ناجیھ روش و  نیا  یگزیگنارپ و  یهیحور  نیا  دیراذگن  هک  منکیم  هیصوت  تدشهب  نم  درب . الاب  ار  نآ  دیچ و  مھ  یور  گنس  گنس  رجآ و  رجآ  دیاب  هک  تسا  یماظن  تسین ؛

. دنک ادیپ  شھاک  یکدنا  امش  رد  اھنامرآ  هب  لیم  و 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

زا اھنآ -  ندیـشک  ریجنز  هب  اھتلم و  یدوبان  یارب  هک  یـشالت  تساھنامرآ . هب  وا  ندیـسر  یهلیـسو  وا و  تزع  یهیام  وا ، تیوھ  یهدـننک  ظفح  روشک ، کی  یارب  یلم  رادـتقا 

مدـق لاـمک  یلاـعت و  هار  رد  هک  ییاـھتلم  سکعب ، و  تسا ؛ هدوـب  اـھنآ  یلم  رادـتقا  ندرک  فیعـض  اـی  ندرک  دوباـن  تھج  رد  هـشیمھ  دوـشیم ، زورما -  اـت  هتـشذگ  یاـھنارود 

. دنشوکب ناشدوخ  یلم  رادتقا  رد  دیاب  دنرادیمرب ،

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رنھ دینزن . تمھت  ناتدوخ  هب  دوخیب  درک . هابتشا  نادان -  لھاج و  یهعومجم  نالف  یاھشور  زا  یوریپ  نامتسود ، ریبعت  هب  و  ارگرجحت -  یرـشق و  رنھ  اب  دیابن  ار  ینید  رنھ 

ناـمھ اـھنامرآ  نیا  دـشاب . تسا -  یھلا  ناـیدا  یاـھنامرآ  نیرترب  هتبلا  هک  مالـسا -  نید  یاـھنامرآ  یهدـننک  هئارا  هدـننک و  مسجم  دـناوتب  هک  یرنھ  زا  تـسا  تراـبع  ینید 

. دنکیم نیمات  ار  یناسنا  یهعماج  تلادع  ناسنا و  یراگزیھرپ  اوقت و  ناسنا ، یالتعا  ناسنا ، یونعم  قوقح  ناسنا ، تداعس  هک  تسا  ییاھزیچ 

تدحو  / ٠٣/١٣٨٠/٠۶ میکحت  یودرا  هب  مایپ 

اب تـسا و  یھوژپشناد  یاـھیگژیو  هـک  هناـملاع  هاـگن  یزروهشیدـنا و  یگنازرف و  اـب  تـسا ، یناوـج  تایـصوصخ  هـک  هناراودـیما  شـالت  یھاوخناـمرآ و  طاـشن و  افـص و  رگا 

یاـھهعومجم نیرتکراـبم  یهلمج  زا  اـھهعومجم  نیا  دـنیآ ، مھارف  ییوجـشناد  یاھلکـشت  رد  تـسا  ندوـب  یمالـسا  یهمزـال  هـک  ینید  دـبعت  ینمادـکاپ و  یراـگزیھرپ و 

. دمآ دھاوخ  رامش  هب  یناسنا 

ناگربخ  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، یمالسا ماظن  بالقنا و  دمآ و  دوجوهب  ناملسم -  یاھتلم  اھروشک و  یهعومجم  یمالسا -  طیحم  یگدنز  رد  یدیدج  قفا  یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالسا و  بالقنا  اب 

یداصتقا یهرطیس  طلست و  رب  یرابکتسا ، ماظن  یانب  نوچ  دنکیم ؛ همیسارس  ار  یرابکتـسا  ماظن  هک  تسا  یاهنوگ  هب  اھنامرآ  نیا  تعیبط  داد . اھنآ  هب  یدیدج  یاھنامرآ 

هب مھ  عبانم و  هب  مھ  نوچ  تسا ؛ هتـسباو  قطانم  نیا  هب  یرابکتـسا  ماظن  تاـیح  دنرقتـسم . نآ  رد  یمالـسا  یاـھروشک  هک  تسا  یقطاـنم  رب  یـسایس  یگنھرف و  و 

یهطلـس اب  یمالـسا  نامرآ  نوچ  درک ؛ رطخ  ساسحا  یرابکتـسا  ماظن  دـش ، ایحا  یمالـسا  نامرآ  مالـسا و  رکفت  اھروشک  نیا  رد  یتقو  دراد . جایتحا  نآ  شورف  یاھرازاب 

یهماع نارکفنشور و  ناناوج و  هک  مینیبیم  مینکیم و  هدھاشم  ار  یمالسا  ماظن  ساکعنا  باتزاب و  المع  ام  یمالسا ، یاھروشک  رد  تسا . فلاخم  تدشهب  ماظن ، نیا 

یگمیسارس ینارگن و  تلع  دنک ، بیقعت  لاس  تسیب  نیا  رد  ار  مالسا  یایند  ثداوح  ناسنا  رگا  دناهتفرگ . رارق  یمالسا  ماظن  لیکشت  یعیبط  مایپ  ریثات  تحت  ناشمدرم 

دمھفیم . یبوخهب  ار  یرابکتسا  یاھھاگتسد  یهیقب  اکیرما و 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هکنیا یارب  دھد ؛ ذوفن  روشک  یالاب  نالووسم  فوفـص  رد  ار  یمالـسا  نامرآ  هب  دـقتعمان  یاھمدآ  دـناوتب  هک  تسا  هدوب  نیا  ریخا  لاس  دـنچ  رد  نمـشد  یاھهئطوت  زا  یکی 

یارب اھنآ  دـیاقع  دـنراد و  یدـیاقع  ارآ و  یاهلاسم  رھ  رد  مدرم  یهیقب  لـثم  مھ  روشک  ناریدـم  هتبلا  تسا . یگرزب  رطخ  نیا  دروخب . مھ  هب  روشک  دـشرا  ناریدـم  ماجـسنا 

یروھمج ماظن  یاـھنامرآ  یلو  تسا ، راـک  لوغـشم  یتیلووسم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  رد  یـسک  رگا  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  هتکن  ود  یلو  تسا ؛ مرتحم  ناـشدوخ 

. تسا یعرـش  مارح  وا  یارب  تسپ  نآ  لاغـشا  درادـن ، لوـبق  شلد  رد  هدرک ، ادـیپ  مسجت  یـساسا  نوناـق  رد  تـسا و  هدرک  میـسرت  راوـگرزب  ماـما  هـک  هنوـگنآ  ار  یمالـسا 

، تسا رظن  دروم  یـساسا  نوناق  لوصا  هک  ییاجنآ  تسا ، حرطم  تسایـس  نید و  تدـحو  هک  ییاـجنآ  تسا ، یمالـسا  ماـظن  یـساسا  لـئاسم  زا  تبحـص  هک  ییاـجنآ 

اما درادـن -  یعنام  دـشاب -  یمالـسا  یروھمج  دنورھـش  دـناوتیم  دراد ، نیا  زا  ریغ  یاهدـیقع  لووسم  کی  رگا  تسا ، حرطم  تعیرـش  نید و  زا  تیعبت  هب  مازلا  هک  ییاجنآ 

رد یمھم  تیلووسم  هک  لاحنیعرد  ییاضق ، یهوق  ماقمیلاع  نالووسم  سلجم و  ناگدـنیامن  دـشرا ، ناریدـم  الاب . یاھتیلووسم  رد  صوصخب  دـشاب ؛ لووسم  دـناوتیمن 

وا راتفگ  لمع و  رد  ناسنا  داقتعا  نوچ  دنشاب ؛ هتشادن  یداقتعا  یساسا  نوناق  لوصا  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یاھنامرآ  هب  دنناوتیمن  دنراد ، یمالسا  یروھمج  ماظن 

. دراذگیم رثا 

(ع)  / ١٣٨٠/٠٩/٠٣ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هـشیمھ تسا و  هدوـب  اـھنآ  یهنـشت  قاتـشم و  رـشب  هشیمھ  هـک  ییاـھنامرآ  بـلط  یوـن  هار  درک ؛ زاـب  تیرـشب  یور  هـب  اـیند  رد  ار  ییوـن  هار  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن 

حوطـس زا  ییوگروز  طاسب  ندش  هدیچرب  اھناسنا و  نیب  یربارب  فاصنا و  تلادع ، نامرآ  تیرـشب  زورما ، ات  زابرید  زا  دسرب . اھنآ  هب  رـشب  تسد  هک  دناهدش  عنام  نادـنمتردق 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رد اھنامرآ  دـنایناسنا و  یاھنامرآ  یهنـشت  هشیمھ  اھناسنا  تسا . هدـش  ققحم  نامز  زا  یاهھرب  رتمک  رد  ناـمرآ  نیا  اـما  تسا ؛ هدـنارورپ  لد  رد  ار  مدرم  یگدـنز  فلتخم 

عاضوا و نامز و  لوط  رد  رـشب  گرزب  یاھوزرآ  اما  دوشیم ؛ لوحت  ینوگرگد و  راچد  یعامتجا  طباور  یگدنز و  تیعـضو  دنکیم و  تفرـشیپ  شناد  تسا . ناسکی  نامز  لوط 

ملظ و یشوپقح و  ییوگروز و  غورد و  ریوزت و  زا  تسا و  یردارب  تقیقح و  تیونعم و  فاصنا و  لدع و  یگنرکی و  افص و  یهنشت  هشیمھ  رشب  تسا . یکی  نوگانوگ ، لاوحا 

هتبلا دندرک . داجیا  ناشھار  رد  یعناوم  ای  بوکرـس و  ار  اھنآ  ای  هک  دندش  ادیپ  ینایوگروز  درک ، ادیپ  ینایدانم  ملاع  زا  یـشخب  رد  هاگرھ  اھنامرآ  نیا  تسا . رازیب  یتلادـعیب 

اھنآ هب  لـمع  شریذـپ و  یارب  رـشب  تیفرظ  یھاـگآ و  زورهبزور  هکلب  تفر ؛ دـھاوخن  هتفرن و  نیب  زا  زورما  اـت  تسین و  ینتفر  نیب  زا  تـسا ، ناـسنا  یرطف  نوـچ  اـھنامرآ  نـیا 

. تسا هدش  رتشیب 

. تسا هدش  هتـشارفارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  زورما  مچرپ  نیا  تسا . ندـشهدروآرب  لباق  مچرپ ، نیا  یاپ  رد  یناسنا  یاھنامرآ  مامت  هک  تشارفارب  ار  یمچرپ  مالـسا 

. دنتفرگیم شیپ  یـشیدناجک  یباتجک و  یهویـش  ناحلـصم ، نخـس  اب  دـندرکیم و  تفلاخم  ناربمایپ  توعد  اب  خـیرات  لوط  رد  هک  دـننکیم  تفلاخم  ماظن  نیا  اب  یناسک 

تکوش تزع و  ساـبل  اـب  یناوج ، زا  یرادروخرب  اـب  زورما  اـم  یماـظن  ناوـج  تسا . روـطنیمھ  زین  شایماـظن  یورین  تساـھنامرآ . ناـمھ  هجوـتم  ماـظن  نیا  ناـکرا  یهمھ 

یهویـش دـنراذگیم ؛ مارتحا  اھتدـھاجم  نآ  هب  مدرم  دـنراد و  ام  مدرم  نایم  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  دوخ  یاھـشالت  رطاخ  هب  نایماظن  زورما  هک  یتیبوبحم  اـب  یماـظن و 

. تسا یشزرااب  مھم و  رایسب  یگژیو  نیا  درمشیم . دوخ  فیاظو  وزج  ار  نید  اوقت و  تیاعر  ینمادکاپ و  ییاسراپ و 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

درک و لـیمکت  ار  تلم  تدـحو  دـشیم -  بوسحم  مھ  حلـسم  یاـھورین  داـمن  عقاو  رد  هک  ناریا -  یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  روضح  نمھب ۵٧ }  ١٨} زور نآ  رد 

فلتخم یاھـشخب  یماـظن و  ریغ  یماـظن و  زا  تلم ، یاھرـشق  یهمھ  یگناـگی  یلدـمھ و  تدـحو و  مھ  زورما  تسا . روـطنیمھ  زین  زورما  دـش . زاـسراک  تدـحو ، نـیمھ 

. تسا یکی  هلاسم ، حور  اما  دنکیم ؛ ادـیپ  رییغت  نامز  لوط  رد  فیاظو ، اھدـیدھت و  عاونا  اھلکـش و  تسین . دـیدھت  نآ  دـیدھت ، زورما  دوب . دـھاوخ  زاسراک  حلـسم ، یاھورین 

. دنک ادیپ  تسد  دناوتیم  تدحو  اب  دوخ ، گرزب  یاھنامرآ  هب  ام  تلم  تسا و  زاسراک  تدحو  مھ  زورما 

لقتسم  / ٢٢/١٣٨١/٠۵ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هنایلاس  تسشن  هب  مایپ 

یدامتم یاھلاس  لوط  رد  و  دیسر ، رمث  هب  دیناود و  هشیر  بالقنا  تاظحل  نیرتساسح  رد  راوگرزب  ماما  یرگنرود  تیارد و  اب  روشک  یاھھاگـشناد  رد  یمالـسا  نمجنا  لاھن 

زورما تساجرباپ . نانچمھ  یمدرم ، یمالـسا و  یبالقنا و  لاھن  نیا  شزرا  نارود ، نآ  زا  هھد  ود  زا  شیب  تشذگ  اب  زورما  دـش . یرایبآ  راوگرزب  نآ  یهنامیکح  یاھهیـصوت  اب 

تسا و ییوجـشناد  یارگنامرآ  شـشوج  کرحت و  یـسایس و  یھاگآدوخ  اوقت و  نامیا و  ناراد  لعـشم  دـنمزاین  هاگـشناد  طیحم  اھنمجنا  نیا  شیادـیپ  نارود  دـننام  مھ 

یروھمج سدقم  ماظن  یهلیـسوب  زورما  هک  یمالـسا  یدازآ  تلادع و  مچرپ  دنـشاب . گرزب  تیلووسم  نیا  قفوم  یاھهعومجم  رامـش  رد  دـنناوتیم  یمالـسا  یاھنمجنا 

یاھتلم لد  مشچ و  ندنادرگرب  یارب  یللملانیب ، نارالاسروز  رز و  تسا و  وربور  یدناعم  زروهنیک و  نانمـشد  اب  تسا  هدـش  هتـشارفارب  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  یمالـسا 

. دنامن لفاغ  یرگهزیتس  ییورایور و  یهصرع  نیا  زا  یاهظحل  دیاب  ام  یوجشناد  ناوج و  لسن  دنمرگرس . هئطوت  هویش و  اھدص  هب  یگدازآ  تزع و  یهناشن  نیا  زا  ناملسم 

یرادـیب و هب  ار  زیزع  نایوجـشناد  دوـخ  صوـصخب  نازوـسلد  یهمھ  نیا ، درمـشیم و  هئطوـت  یاـھجامآ  نـیلوا  یهـلمج  زا  ار  اھھاگـشناد  نمـشد ، راکـشآ  ناـھنپ و  تـسد 

هفخ هفطن  رد  ار  اھهنتف  نیا  دـنناوتیم  هاگآ  نامیا و  اب  ناناوج  تسا . ناگمھ  مشچ  ربارب  رد  یـسایس  یگنھرف و  یاھهنتف  یهناشن  دـناوخیم . ارف  نوزفازور  تیـساسح 

نانچمھ زین  زورما  هنامیکح  یهیصوت  نیا  دنتشادیم . رذحرب  نانمـشد  ذوفن  زا  اھراب  ار  یمالـسا  یاھنمجنا  راوگرزب  ماما  دنناشنب . ورف  ارنآ  دوش  اپرب  هنتف  رابغ  رگا  دننک و 

صولخ تروص  نیا  رد  دنزاسب . ناطیش  ذوفن  ربارب  رد  یمکحتسم  دس  دننک و  هارمھ  یونعم  ینورد و  یزاسدوخ  اب  دیاب  ار  یـسایس  شالت  اھنمجنا ، یاضعا  . تسا یقاب 

دش دھاوخ  نارود  نیا  گرزب  یاھتیلووسم  یهمھ  رادهدھع  دوخ  ییوجشناد  یارگنامرآ  کاپلد و  یناوج و  یافص  و 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رادفدھ یهیام  وا  یارب  ناسنا ، کی  دوجو  رد  تیونعم  دـش . دـھاوخ  یگرزب  یاھیھارمگ  اھـشزغل و  راچد  ناسنا  دور ، رتنییاپ  مزال  دـح  زا  ناسنا  دوجو  رد  یونعم  یهریخذ  رگا 

هب دنکیم ؛ رادتھج  ار  تلم  کی  روشک و  کی  هعماج و  کی  یگدنز  یقالخا ، یونعم و  یاھنامرآ  هک  نانچمھ  دھدیم . تھج  نآ  هب  دنکیم و  انعم  ار  وا  یگدنز  تسا ؛ ندش 

تسد زا  ار  دوخ  یقیقح  تیوھ  دش ، یھت  یونعم  یقالخا و  یاھنامرآ  زا  روشک  کی  تلم و  کی  یتقو  دزاسیم . تیوھ  ناسنا  یارب  دھدیم و  انعم  اھنآ  یهزرابم  شالت و 

دتفایم . نآ  تسد  مھ  یھاگ  نیا ، تسد  یھاگ  دوریم ، فرط  نآ  هب  یھاگ  فرط ، نیا  هب  یھاگ  دوشیم ؛ یھاک  رپ  لثم  دھدیم و 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زیچان دوخ  لباقم  رد  ار  اـھھوک  تفر و  دـھاوخ  شیپ  دومن ، میظنت  نازیم  نیا  اـب  ار  دوخ  تکرح  درک و  دراو  اـضف  نیا  رد  ار  دوخ  لد  دـش و  انـشآ  میھاـفم  نیا  اـب  رگا  تلم  کـی 

لباق ریخ ، دوب ؛ ینیبشیپ  لباق  یتح  بـالقنا  نیا  دـینکن  لاـیخ  امـش  دـمآ . دوجوهب  بـالقنا  نیا  درک و  ادـیپ  یتلاـح  نینچ  یخیراـت ، یهظحل  کـی  رد  اـم  تلم  دـید . دـھاوخ 

اب هک  ار  ایند  ملاظ  یاھتردق  یهمھ  دـصرددص  تیامح  دروم  اما  دـساف ، یهدیـسوپ  ماظن  کی  دـناوتب  یلاخ  تسد  اب  یتلم  هکنیا  دوب . میظع  ردـق  نیا  دوبن ؛ مھ  ینیبشیپ 

الـصا دراذـگب ، نآ  یاج  ار  مالـسا -  ینعی  دوخ -  ناـمرآ  هدـیقع و  دربب و  نیب  زا  تشادـن ، ندیـشک  سفن  تارج  یـسک  درکیم و  تموکح  یدادبتـسا  یاھـشور  نیرتتخس 

، گرزب یاـھوزرآ  یقـالخا و  یونعم و  یاـھنامرآ  درک . ار  راـک  نیا  اـم  تلم  اـما  دـشاب ؛ نکمم  یزیچ  نینچ  هک  دیـسریمن  مھ  نیبشوخ  یاـھمدآ  نھذ  هب  یتح  دوبن . روصتم 

. تفر رخآ  ات  اذل  دنک . فقوتم  دراد و  هگن  هار  طسو  ار  وا  تسناوتن  یخلت  یهثداح  دیدھت و  لیمحت و  راشف و  چیھ  هک  داد  تلم  نیا  هب  ییورین  نانچنآ 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هعومجم  نیا  میھاوخب  رگا  دشاب . هافر  تورث و  تردق و  تزع و  تلادع و  تیونعم و  نآ ، رد  هک  دریگ  رارق  شوھاب  رادـیب و  هدـنز ، تلم  کی  ینامرآ  ریوصت  دـناوتیم  یاهعماج 

. دنکیم زیزع  ار  رادساپ  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسین . نکمم  هللالیبسیف  تدھاجم  نودب  ادخ و  نتفرگ  رظنرد  قالخا و  یونعم و  نامرآ  تیونعم و  نودب  دشاب ، مھ 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یقیقح یاھنامرآ  هب  ار  تلم  نیا  دناوتیم  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  داد . همادا  ار  هار  نیا  دیاب  تسا ؛ هداتفا  قافتا  مالـسا  نانمـشد  ییاوسر  مالـسا و  یایند  یرادیب  زورما 

هار تسا . بوـبحم  بوـلطم و  تلم ، کـی  یارب  هـک  ییاـھزیچ  ناـمھ  یملع ؛ تـمظع  هاـفر و  تردـق ، تیوـنعم ، تزع ، یناـمرآ  یهعوـمجم  ناـمھ  هـب  ینعی  دـناسرب ؛ دوـخ 

بیرف ندرکن ؛ مگ  ار  هار  ینعی  تماقتـسا ، تسا . تماقتـسا  شطرـش  اھتنم  دـناسر ؛ دـھاوخ  اجنآ  هب  ار  ام  دـناهدومیپ ، ماـما  نادـنزرف  بـالقنا و  نیا  نادـنزرف  هک  یحیحص 

. ندرواین ور  یبلطترـشع  یبلطتذـل و  هب  ندرکن و  اھر  ار  مالـسا  بدا  یونعم و  یقالخا و  ضیارف  اھروتـسد و  ندـشن ؛ سوھ  یوھ و  ریـسا  ندروخن ؛ ار  یدام  یاـھهولج 

هک ینموم  رصانع  مھ  دعب  دنشاب ؛ اھزیچ  نیا  بقارم  ناھدنامرف ، دشرا و  ناریدم  روشک و  مود  زارط  لوا و  زارط  نالووسم  دیاب  لوا  یهجرد  رد  هتبلا  تسا . راک  ساسا  اھنیا 

. دننک ظفح  دوخ  یارب  خیرات  قلخ و  ادخ و  دزن  رد  ار  یمالسا  نامرآ  یمالسا و  ماظن  تفرشیپ  راختفا  دنھاوخیم 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ینونک یهناملاظ  مظن  لباقم  رد  یتکرح  چیھ  هک  دننکیم  غیلبت  روطنیا  ملاع  حطس  رد  اھنآ ، هب  هتسباو  نارکفنشور  ایند و  یرابکتسا  زکارم  یتاغیلبت  یاھھاگتسد  زورما 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 8 
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چیھ نآ  لباقم  رد  دنزاسب و  ایند  یهناملاظ  ینونک  تیعـضو  نیمھ  هب  هک  دننک  دـعاقتم  ار  اھتلم  دـنھاوخیم  دـننکیم و  هزرابم  ییارگنامرآ  بالقنا و  رکف  اب  تسین . نکمم 

دنھدن . ناشن  یلمعلاسکع 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

چیھ نآ  رد  تسالاو و  نامرآ  کی  هادفانحاورا  یدھم  ترـضح  هب  داقتعا  دـنچ  رھ  هک  تسا  نیا  امـش  نم و  یارب  نابعـش  یهمین  یاھنـشج  تیودـھم و  هب  داقتعا  رگید  سرد 

تـسا ینامرآ  نیا  هن ، نشج -  تروص  هب  ای  نابز ، رد  رثکادـح  ای  لد ، رد  وزرآ  کی  ناونع  هب  ینعی  درک -  متخ  نآ  ینامرآ  یهبنج  هب  طقف  ار  هلاسم  دـیابن  اـما  تسین ؛ یکش 

ماما یزابرس  یارب  ار  دوخ  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  راظتنا  تسین ؛ نتخیر  کشا  نتسشن و  طقف  دناهتفگ ، نخس  نآ  زا  هک  یراظتنا  دیایب . لمع  نآ  لابند  هب  دیاب  هک 

هب جاـیتحا  دـنک ، هزراـبم  یللملانیب  داـسف  تردـق و  زکارم  ماـمت  اـب  دـھاوخیم  هک  یگرزب  یجنم  یزابرـس  تسین . یناـسآ  راـک  ناـمز ، ماـما  یزابرـس  مینک . هداـمآ  ناـمز 

نامز ماما  نوچ  هک  مینک  رکف  دیابن  ام  تسا . طلغ  نیا  دنھدیم ؛ رارق  نارگید  ای  دوخ  ریدـخت  یارب  یاهلیـسو  ار  داقتعا  نیا  یاهدـع  دراد . ینیبنشور  یھاگآ و  یزاسدوخ و 

. میوش هدامآ  راوگرزب  نآ  روھظ  یارب  ات  مینک  تکرح  تھج  نآ  رد  میراد  هفیظو  زورما  ام  سکعب ، هن ، میرادن ؛ یاهفیظو  زورما  درک ، دھاوخ  داد  لدع و  زا  رپ  ار  ایند  دمآ و  دـھاوخ 

یرکف و یملع و  ظاحل  زا  ناسنا  هک  تسانعم  نیدب  تسا و  نیدامن  لمع  کی  نیا  دنتشاد . هارمھ  هشیمھ  ار  دوخ  حالس  دندوب ، رظتنم  هک  یناسک  هتشذگ  رد  دیاهدینش ،

. دشاب راک  هب  هدامآ  هزرابم ، تیلاعف و  یاھنادیم  رد  دزاسب و  ار  دوخ  دیاب  یلمع 

ییوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/٠۶ شبنج  یرسارس  شیامھ  نیمود  هب  مایپ 

یهمزـال هک  یطاـشن  یھاـگآ و  یهزیگنا  اـب  وا  تسا . هدوب  روـشک  یراـج  لـئاسم  نیرتـمھم  یوجتـسج  رد  هراوـمھ  نوـنک  اـت  بـالقنا  زا  شیپ  زا  هاـگآ  دـھعتم و  یوجـشناد 

یعیبط تیصوصخ  زین  نیا  دھن . ماگ  نآ  هار  رد  دنک و  وجتسج  لئاسم  هنوگ  نیا  یریگیپ  رد  ار  دوخ  روآدھعت  الاو و  یاھنامرآ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  تسیئوجـشناد ، یاھطیحم 

 . تسیئوجشناد یاھ  طیحم  یارب  یرگید 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ارجا و هب  لیم  یبلطتلادع و  شتعیبط  ناوج ، تسا . هداتـسیا  ملاع  ناربکتـسم  نیرتربکتـسم  یبلطهطلـس  یھاوخنوزف و  یبلطهدایز و  لباقم  رد  یمالـسا  ماظن  زورما 

هکنیاامک رگید -  یاھروشک  ناناوج  هچ  نامدوخ ، روشک  لخاد  ناناوج  هچ  تسا -  یمالسا  ماظن  عضوم  رانک  رد  شعـضوم  یعیبط  روط  هب  یناوج  رھ  تساھنامرآ . ققحت 

یدازآ و اب  تیدـض  دادبتـسا و  هب  تسا -  هدرک  ماـیق  اـیند  رد  ضیعبت  یرگدادـیب و  ملظ و  داـسف و  هیلع  هک  ار -  یمالـسا  ماـظن  هک  یـسک  تسھ . مھ  روطنیمھ  مینیبیم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  ناناوج -  صوصخب  همھ -  دیاب  ار  نیا  تسا . هدروخ  ار  نمشد  بیرف  ای  تسا ، نمشد  دوخ  ای  دنک ، مھتم  رشب  قوقح  اب  تیدض 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٩/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیمھ تایـصوصخ ، نیا  دـنکیم . لابقتـسا  تسا ، ناـیرج  نیا  هـب  قـلعتم  هـک  یتایـصوصخ  یهـمھ  ییوجـشناد و  ناـیرج  دـشر  زا  یمالـسا  ماـظن  هـک  دوـش  هداد  ناـشن 

ناناوجریغ یارب  هک  ییاھنامرآ  هب  یگتسبلد  هنایارگنامرآ ، یاھتساوخ  هناناوج ، یاھهزیگنا  دادعتـسا ، قوش و  شـشوج  دینادیم : دیتفگ و  امـش  دوخ  هک  تسا  ییاھزیچ 

تلاح زا  ار  اھروشک  اھتلم و  هک  تسا  شالت  نیمھ  دنکیم و  شالت  نآ  هار  رد  دشیدنایمن و  روطنیا  هجو  چیھ  هب  ناوج  اما  دـسریم ، رظن  هب  ینتفاینتسد  یھاگ  یتح 

. تسا هسلج  یلصا  فدھ  نیا ، دنکیم . صالخ  دوکر 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  لوا  یهجرد  رد  شدصقم  دنکیمن و  مھ  ار  یناھج  یهطلـس  ای  تردق  یهظحالم  دنک ؛ ققحم  دھاوخیم  هک  دراد  ییاھوزرآ  اھهدیا و  فادـھا ، اھنامرآ ، تلم  نیا 

نآ ریاظن  تینما و  هافر و  یدازآ و  نید و  تاملک  رد  یرگید  رابتعا  هب  نید و  یهملک  رد  یرابتعا  هب  فادـھا  نیا  دـشخب . ققحت  ار  تلم  روشک و  تدـم  دـنلب  گرزب و  فادـھا  هک 

. دوشیم هصالخ 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نھذ هب  تسام ، یاھوزرآ  اھنامرآ و  رب  ینتبم  هک  ار  یعقاو  قیاقح  تاکن و  زا  تسرد و  یاـھمایپ  زا  یتسرھف  هعومجم و  هک  تسا  نیا  گـنج  نیا  رد  یزوریپ  هار  اـم ، رظن  هب 

. مینک لقتنم  مدرم 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  یپردیپ  یاھلـسن  دراد . دوجو  همھ  شود  رب  یبالقنا  یهفیظو  هدـشن و  مامت  تسا ، ترورـض  کی  بالقنا  تسیچ ؛ بـالقنا  هک  دـینک  لـقتنم  دـیاب  ار  ماـیپ  نیا  اـمش 

لـسن اب  موس  لسن  دـنکیم . رداص  یماکحا  شیارب  ریوصت و  ار  یلـسن  شدوخ  یارب  سکرھ  و  مراھچ ، لسن  موس و  لسن  مود و  لسن  هک  هدـش  عیاـش  ـالاح  دـنریذپیم .

هچ یهدـشتیبرت  داد ، ماجنا  ار  میظع  تکرح  نآ  هک  بـالقنا  لوا  لـسن  نآ  دـنایریذپقح . یهداـمآ  ورین و  طاـشن و  یاراد  هاوخناـمرآ ، ناوج ، اـھنیا  درادـن . یتواـفت  چـیھ  مود 

 - ناوج رد  تایـصوصخ  نیمھ  اما  دـندوب . تارکنم  یهمھ  جـیورت  اشحف و  یرابودـنبیب و  طیحم  یهدـشتیبرت  اھنآ  هک  دـننادیم  تسا ، ناـشدای  هک  یناـسک  دوب ؟ یطیحم 

گرزب راک  نیا  درک و  تکرح  هب  راداو  ار  وا  یقطنم -  حیحص و  نخـس  تسرد و  فرح  ندینـش  یگدنز و  تاقلعت  هب  وا  یگتـسباوان  یدیقتیب و  ییارگنامرآ ، یبلطقح ، ینعی 

؟ دھد ماجنا  تمھ  تین و  نامھ  اب  ار  هار  نآ  یهمادا  دناوتن  زورما  ناوج  ارچ  داد . ماجنا  ار 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ام دننکیم . هدافتـسا  ملع  زا  تیرـشب  نانمـشد  یتح  زورما  درب . شیپ  ار  روشک  دوشیمن  ملع  تفرـشیپ  نودب  دشاب . ملع  تفرـشیپ  یملع و  راک  قیقحت ، لابند  ناوج ،

یاھراک دوش . ظفح  دـیاب  طابترا  تدـحو و  مینک . هدافتـسا  ملع  یتاذ  تفارـش  ملع و  زا  میریزگان  اھنآ  شرتسگ  یناسنا و  لـیاضف  یقیقح ، یاھـشزرا  ـالاو ، یاـھنامرآ  یارب 

. دورب شیپ  دیاب  میاهدرک ، عورش  هک  یایساسا 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اجنیا رد  لاعتم  یادـخ  دـیزادرپیم ، شالت  هب  فدـھ  نآ  هار  رد  دـینکیم و  باـختنا  ار  یتسرد  فدـھ  امـش  یتقو  تسادـخ . هب  نظ  نسح  داـمتعا و  زا  یـشان  هنیکـس » »

اما دیاهدرک ؛ باختنا  تسرد  ار  نامرآ  فدھ و  تسھ  تقو  کی  دیاهدرک ؛ باختنا  طلغ  ار  نامرآ  فدھ و  امـش  تسھ  تقو  کی  درادن . مھ  درگربورب  تسا ؛ هداد  ترـصن  یهدعو 

اھنرق اـما  دوب ؛ یبوخ  یاـھنامرآ  فادـھا و  ناـشیاھنامرآ  فادـھا و  ناناملـسم  تسا . درومیب  یھلا  کـمک  راـظتنا  اـجنیا  دـینکیمن . یتدـھاجم  شـالت و  دـیرادن و  یکرحت 

کرحت و مدع  نیمھ  رطاخهب  دنوشیم ، لیلذت  ریقحت و  راچد  ناناملـسم  دـینیبیم  هک  ییاجرھ  مھ  نالا  دـندروخ . یرـسوت  تشادـن ، دوجو  اھنآ  رد  یکرحت  هکنیا  رطاخهب 

یاھشیامزآ هک  تسین  نیا  یانعم  هب  یھلا  ترصن  هتبلا  تسھ . اعطق  مھ  یھلا  ترـصن  دشاب ، مھ  تدھاجم  دشاب ، تسرد  فدھ  هک  ییاج  نآ  الاو  تسا ، تدھاجم  مدع 

؛ دراد دوجو  هزرابم  هار  رس  رد  اھنیا  یهمھ  تسھ و  اھنیا  تارمثلا ؛» سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یـشب  مکنولبنل  و  : » ارچ تسین ؛ تخـس  راوشد و 

. دش دھاوخ  بیصن  یزوریپ  ینعی  تسا ؛ یھلا  تراشب  دروم  نیا  هار ؛ موادت  یگداتسیا ؛ ینعی  ربص  نیرباصلا .» رشب  و   » اما

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 9 
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هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رایـسب یدام  قطنم  رد  تردق  فیرعت  اب  تیونعم ، نید و  قطنم  رظن  زا  تردق  فیرعت  هتبلا  دـنک . یوق  ار  دوخ  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  یتلم  رھ  یلاعتم ، یاھنامرآ  زا  عافد  یارب 

اھنیا یدام . یهتفرشیپ  نوگانوگ  لیاسو  رد  یبرکیم ، حالس  رد  ییایمیش ، حالس  رد  متا ، رد  دنکیم ؛ هدھاشم  لیاسو  اھرازبا و  رد  ار  تردق  یدام ، قطنم  تسا . توافتم 

اھنامرآ و قح و  یارب  دراد و  تیناقح  یاهعومجم  یتقو  دنزادنیب . راکهب  ار  تردق  نیا  دنھاوخیم  هک  تسا  ییاھناسنا  دوجو  رد  تردق  یهدمع  شخب  تسین . تردق  یهمھ 

. تساجنآ یعقاو  تردق  دریگ ، راکهب  ار  دوخ  ناوت  یهمھ  تاناکما و  دوجو و  تدھاجم ، نیا  یارب  تسا  هدامآ  دنکیم و  تدھاجم  شالت و  الاو  یاھشزرا 

هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رد دنکیم و  عافد  تسا ، یدنلبرـس  یهتـسیاش  هک  یتلم  یدنلبرـس  زا  دوخ و  تلم  یمالـسا  یلم و  تیوھ  زا  ناسنا ، قوقح  زا  قح ، نامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

ملاع ناربکتـسم  یهناربکتم  تاعقوت  راشف و  لیمحت ، یرگمتـس ، ییوگروز ، لباقم  رد  هک  درک  تباث  تفگ و  زاغآ  زا  یمالـسا  یروھمج  دنکیمن . ینیـشنبقع  ملظ  لباقم 

لوـط رد  ناریا  تلم  تسا . یوـنعم  تردـق  هـب  یکتم  یناـقح و  یناـسنا ، حیحـص ، قـطنم  کـی  نـیا  درادیمنرب . تـسد  دوـخ  یـالاو  یاـھنامرآ  زا  دـنکیمن و  ینیـشنبقع 

نیا هک  یساسح  رایـسب  شقن  اب  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  ییاوھ  یورین  رد  ام  زیزع  ناناوج  تسا . هداد  ناشن  ار  یونعم  تردق  نیا  هتـشذگ  لاس  راھچوتسیب 

هدـید ورین  نیا  نطاب  رھاظ و  رد  یگدامآ  یاھهناشن  هللادـمحب  زورما  دـننک . رتشیب  هچرھ  ار  دوخ  یاھیگدامآ  دـیاب  تسا ، هدرک  ادـیپ  اـیند  یاـھییورایور  دـیدج  تیعـضو  رد  ورین 

، هزیگنا نامرآ و  تیوقت  یونعم و  تھج  رد  مھ  تسا ؛ زاب  هراومھ  تیلاعف  موادـت  شـالت و  یارب  هار  اـما  منادیم ؛ دوخ  یاھـشرازگ  تاـعالطا و  لـالخ  زا  نم  ار  نیا  دوشیم و 

هک ار  دوخ  یخیرات  شقن  دـیناوتب  ات  دـیریگ  راکهب  دـیاب  ار  دوخ  تیونعم  افـص و  نامیا و  صـصخت و  شناد و  تیقالخ و  راکتبا و  شالت و  یهمھ  یدام . یاـھیگدامآ  تھج  رد  مھ 

. دینک افیا  تسا ، هدننک  نییعت  یمالسا -  ناریا  یارب  طقف  هن  ایند -  یارب 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زج دنرادن  یجالع  اھنیا  هک  دـنکیم -  دوخ  هب  یهتـسباو  ار  دارفا  یـضعب  دـھدیم ؛ روشک  عضو  زا  طلغ  لیلحت  دارفا  یـضعب  هب  دـنکیم ؛ بوعرم  ار  ناسک  یـضعب  نمـشد ،

هک ییاھاج  رد  صوصخب  دنورب ؛ ندرک  فیک  تاوھـش و  یپ  دننزب و  یلایخیب  لبط  هب  هک  دنکیم  قیوشت  ار  ناسک  یـضعب  دننزب -  ار  وا  فرح  دـننکب و  ار  نمـشد  راک  هکنیا 

. تسا نمشد  یاھراک  زا  ندرک ، یمظنیب  ندرب و  نیب  زا  لد  رد  ار  حالصا  یهدارا  نتفرن ، اھنامرآ  لابند  تساھنآ . هب  یرتشیب  دیما 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  یکی  دنـشاب . ییوجـشناد  یاھنامرآ  هب  تبـسن  تیلووسم  ساسحا  یاراد  دھعتم و  یاهعومجم  روشک ، ییوجـشناد  یهندب  بلاغ  زا  شیب  ای  بلاغ  مھاوخیم  نم 

. تسا یھاوخیدازآ  یشیدنادازآ و  موس ، نامرآ  تسا و  یھاوختلادع  یمود  تسا ؛ ملع  یهلاسم  اھنامرآ 

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لدـتعم و دـنیآرب  اھتحلـصم ، اب  نالووسم  شلاچ  امـش و  ییارگنامرآ  دـنیآرب  دـمآ . دـھاوخ  دوجوهب  یطلغ  دـنیآرب  دـیراذگب ، رانک  ار  ینامرآ  یاھهلق  هب  هاگن  ناـناوج  امـش  رگا 

یحور یرکف و  طیحم  دراو  ندـمآ -  راـنک  اـھتیعقاو  اـب  دـصرددص  ینعی  هناشیدناتحلـصم -  شیارگ  دـیتفر و  ییارگتحلـصم  لاـبند  مھ  امـش  رگا  اـما  دـش ؛ دـھاوخ  یبولطم 

امـش زا  نم  عقوت  دـننک . اھر  ار  ییارگنامرآ  دـیابن  نایوجـشناد  دـش . دـھاوخ  مگ  عطق و  هشیر  زا  اھنامرآ  یـضعب  دزیریم و  مھهب  زیچ  همھ  تقونآ  دـش ، ناوج  وجـشناد و 

. دینک مکحتسم  قیمع و  اھهنیمز  یهمھ  رد  ار  ناتدوخ  یتفرعم  یاھهیاپ  هک  تسا  نیا  نازیزع 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا و تما  مالـسا و  یایند  هک  دـمآ  دـھاوخ  شرـس  رب  ناـمھ  دـنک ، تلفغ  یاهظحل  دـنادیم ، تسرد  هچنآ  زا  دـشکب و  تسد  دوخ  ناـمرآ  هار  رد  هزراـبم  زا  یتلم  رگا 

ام ار  ناھج  کیژتارتسا  یدربھار و  قطانم  نیرتمھم  میتشاد ؛ اجنیا  ام  ار  یعیبط  تورث  نیرتشیب  عباـنم و  نیرتشیب  دـمآ . ناشرـس  رب  اـھنرق  لوط  رد  هقطنم  نیا  یاـھتلم 

ار شیاھیگداتفابقع  یملع و  یـسایس ، عضو  زورما  اما  تشاد ؛ رایتخا  رد  ار  تفن  ینعی  یتعنـص  یقرتم و  نردـم و  یایند  تاـیح  یهیاـم  یمالـسا  تما  میتشاد ؛ اـجنیا 

مھ دیـسر ، یناسنا  زیزع  فیرـش و  هاگیاج  هب  دوخ  مھ  ناوتب  ات  درک  لمحت  دیاب  ار  هزرابم  یاھیتخـس  تسا . هزرابم  زا  ندش  لفاغ  نتفر و  باوخ  هب  رطاخهب  نیا  دینک ! هاگن 

. مینک هیکت  ادخ  هب  دیاب  هزرابم  نیا  رد  دناسر . ار  دوخ  زا  دعب  یپایپ  یاھلسن 

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

. دنادیمن رگید  یاھناسنا  عبانم  رب  طلست  یرگهطلس و  ییوگروز و  یارب  یاهلیسو  ای  هقبط ، کی  ای  صخش  کی  زا  عافد  یارب  ار  حلـسم  یاھورین  یمالـسا ، یروھمج  ماظن 

فدـھ اب  عاجـش ، نموم و  درم  یتقو  تسا . هللالیبسیف  تدـھاجم  تسا ؛ یھلا  یاھنامرآ  یناسنا و  یاھـشزرا  تیناسنا و  ایحا  یمالـسا  ماظن  رد  حلـسم  یورین  فدـھ 

تسا . هیاپ  نیا  رب  مالسا  رد  تداھش  یالاو  شزرا  دنادیم . راختفا  ار  نادیم  نیا  رد  نداد  ناج  دش ، نادیم  دراو  هللالیبسیف  داھج 

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ار یرگیماظن  یهفرح  الاو  یاھنامرآ  هار  رد  امـش  دـینادب . ار  ناتدوخ  ردـق  تسا ؛ یناـینب  یاـھتوافت  شوب  شترا  مادـص و  شترا  لـثم  ییاھـشترا  امـش و  ناـیم  نم ! نازیزع 

بلطهطلـس و وگروز و  نارالاسروز  یناھج و  نارالاسرز  تمدخ  رد  اھنآ  تسابیز . زیگناناجیھ و  نادجواب ، یاھناسنا  یارب  یـشالت  تکرح و  رھ  هار  نیا  رد  دـیاهدرک . باختنا 

، شمدرم نھیم و  زا  اھنت  هن  دش و  بآ  فرب  لثم  تازیھجت ، نآ  یهمھ  اب  مادص  شترا  دیدید  دـننکیمن . هزرابم  ینامرآ  چـیھ  هار  رد  دنتـسھ و  رگریوزت  یاھهناسر  اب  وسمھ 

مھ اھنآ  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  شوب  شترا  دـنچیھ . عقاورد  مھ  حالـس  تازیھجت و  نتـشاد  دوجو  اـب  ناـمرآیب ، یاـھناسنا  دـنک . عاـفد  تسناوتن  مھ  شدوخ  زا  یتح  هکلب 

. دوب دنھاوخ  روطنیمھ  دنریگ ، رارق  نموم  مدرم  یهدارا  مزع و  تبالص و  نامیا و  هوک  لباقم  رد  یتقو 

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

نوچ تسا ؛ یگرزب  یاطخ  نیا  تسا . ییارگنامرآ  لباقم  یهطقن  ینیبعقاو  اھنیا  رظن  رد  دننکیم . حرطم  ار  ینیبعقاو  ییارگنامرآ ، لباقم  رد  هک  دننکیم  هابتـشا  اھیـضعب 

ایند دروآ . دوجوهب  دھد و  لکـش  دوخ  نامرآ  قبط  ار  اھتیعقاو  دناوتیم  دنلب  یاھفدـھ  یاراد  نامرآ و  اب  یهعومجم  کی  دزاسیم . هعماج  رد  ار  اھتیعقاو  شدوخ  ییارگنامرآ ،

یتقو تسا . بولطم  نیریـش و  یاھتیعقاو  یهدنروآ  دوجوهب  ییارگنامرآ  تسا . تلفغ  لامک  نیا  ینیبعقاو !؟ یهناھب  هب  میراذـگب ، رانک  ار  اھنامرآ  تسا . هتفر  شیپ  روطنیا 

؟ دـتفایم یقافتا  هچ  دـندرک ، راک  شیارب  دـنیایب و  هاتوک  دـندشن  رـضاح  دنداتـسیا و  اھنامرآ  یاپ  شناراکردـناتسد  نـالووسم و  اـب  تلم  کـی  هعومجم و  کـی  ناـسنا ، کـی 

؟ دننکیم شومارف  ار  نیا  یضعب  ارچ  تسا ؛ یگدنز  نوناق  تیعقاو و  نیرتگرزب  شدوخ  نیا  دنکیم . رییغت  اھنامرآ  تمس  هب  اھتیعقاو 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هنحـص رد  روضح  دوخ و  لوصا  اھنامرآ و  هب  کسمت  یگداتـسیا و  نآ ، هدرک و  لابند  زورما  ات  هک  تسا  یجالع  هار  ناـمھ  دراد و  جـالع  هار  کـی  ناریا  تلم  تسیچ ؟ جـالع  هار 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 10 
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یمالسا و یروھمج  ماظن  دوبن ، هنحص  رد  امش  روضح  یگداتـسیا و  رگا  دینادب  ناریا ! گرزب  تلم  منکیم : ضرع  مھ  نالا  مدرک ، ضرع  نامزیزع  تلم  هب  زور  نآ  نم  تسا .

تلم هک  مینادیم  مینیبیم و  دینک . ظفح  ار  دوخ  تدـحو  روضح و  دـیرادهگن و  مکحتـسم  ار  ناتهدارا  دـننک . تمواقم  دنتـسناوتیمن  مھ  لاس  کی  نالووسم ، زا  مادـکچیھ 

تسا . یزاتمم  تلم  ام  تلم  دوب ؛ دھاوخ  هنوگنیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدرک  لمع  روطنیمھ  زورما  ات  ناریا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیاقع و اھنامرآ و  هب  تبسن  ار  تلم  دنناوتب  هک  تسا  نیا  دنتسھ ، هھبج  کی  رد  مھ  اب  تساھنآ و  تسد  رد  ناشتسد  هک  ییاھتسینویھص  اکیرما و  یرابکتـسا  ماظن  دصق 

. دنیامن مھارف  ناریا  رب  اکیرما  یهرطیس  تشگزاب  یارب  ار  هنیمز  دوخ  نارودزم  لماوع و  یهلیسوهب  دنناوتب  دعب  دننک و  انتعایب  توافتیب و  شیاھفدھ 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

. دنام رود  اھنامرآ  نآ  زا  دش و  عناق  مک  هب  دیاب  هن  دنتسین ، ییارجا  یلمع و  هک  دوب  ییاھلآهدیا  لابند  دیاب  هن  دیدرگب . نآ  یلمع  سابل  بلاق و  رد  یقیقح  یاھنامرآ  لابند 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

میمصت مدرم  دیاب  هکنیا  یکی  تسا : ربتعم  زیچ  ود  میدیمھف  ام  تشاذگ . ام  لباقم  رد  بالقنا  ار ، یمالسا  یروھمج  درک . یفاصنایب  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  دیابن 

هب تسناوتیم  دـنک . میـسرت  ام  یارب  دـیاب  مالـسا  ار  تکرح  نیا  باختنا و  نیا  یاھنامرآ  اھفدـھ و  هکنیا  یکی  تسا . یروھمج  نیا  دـننک ؛ تکرح  دـننک و  باـختنا  دـنریگب و 

ار فادـھا  نیا  یناسک  هچ  تسیچ ؟ ایند  یـسارکمد  لاربیل  یاھیروھمج  یاھنامرآ  فادـھا و  دـینکیم  لایخ  امـش  تسیچ ؟ ایند  رد  رگم  دـشاب . یرگید  زیچ  مالـسا  یاج 

؛ دـنایناھج یاھتردـق  اھتموکح و  رب  نیطلـسم  هن ، ای  دـننکیم ؟ میـسرت  ار  اھنیا  دننیـشنیم  هک  دنتیرـشب  ناگتخوسلد  ناتـسودناسنا و  نارکفتم و  ایآ  دـننکیم ؟ فیرعت 

یاـھنامرآ اـھنیا  هک  مینیبیم  میراد  ناممـشچ  یوـلج  زورما  تسا و  نکمم  روـصتم و  ـالماک  هتبلا  اھتسینویھـص ؟ همھ  زا  شیب  زورما  اھرادهیامرـس و  اھتـسارت ، اـھلتراک ،

دننکیمن . نییبت  مدرم  یارب  ار  یعقاو 

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

دایز نامگ  هب  هک  تسد -  هب  ملق  هدـع  کـی  نـالا  هکنیااـمک  میوش ؛ هتـسخ  مینک و  اـھر  ار  دوخ  هک  تسا  نیا  هار  کـی  میراد : دوخ  لـباقم  رد  هار  هنوگ  ود  ناریا ، رد  زورما  اـم 

نیا شیانعم  هک  دـننکیم  ینارنخـس  یروط  دـننزیم و  فرح  یروط  دنـسیونیم ، یروط  دنـسیونب -  ار  بلاطم  نیا  ات  دـنریگیم  لوپ  ینعی  دـندزم ؛ هب  ملق  اـھنآ  زا  یـضعب 

. دیناوتیمن هک  امـش  دیھدیم ؛ ناشن  یرادیاپ  تماقتـسا و  دوخ  زا  دینکیم و  هلباقم  ایند  یرابکتـسا  یاھتردق  اب  دیراد  هک  دـیلطعم  لو  ناوج ! لسن  ناریا ! تلم  هک  تسا 

رگا دریگب ، رارق  امـش  رایتخا  رد  یملع  تاناکما  دیھاوخیم  رگا  دیھد ، همادا  ار  یزاسینغ  یهخرچ  دیھاوخیم  رگا  دینک ، ادیپ  تسد  ییهتـسھ  یژرنا  هب  دـیھاوخیم  رگا 

یناھج یرابکتسا  مظن  لباقم  رد  رتتسرد -  ریبعت  هب  ای -  اکیرما  لباقم  رد  دیورب  دننکن ، هئطوت  امش  هیلع  ایند  یسوساج  یاھسیورس  اھویدار و  اھهمانزور و  دیھاوخیم 

رسدرد و ندرک  مک  هار  یناریا ، یارب  هک  دننک  میھفت  دنددصرد  اھنیا  دنتسھ . هنافساتم  اما  دنتسھ ؛ یمک  رایسب  یهدع  اھنیا  هتبلا  دیـسوبب . ار  هبتع  دیورب  ؛ دیوش میلـست 

تورث نیا  نھک و  یهقباس  نیا  یگنھرف ، تاناکما  نیا  یمیلقا ، تازایتما  نیا  ییایفارغج ، تیعقوم  نیا  امش  ینعی  هچ ؟ ینعی  ندش  میلست  تسا . ندش  میلست  هغدغد ،

هار کی  دنتـسین . عناق  یدح  چیھ  هب  ییاشگروشک  یبلطنوزف و  یراوخناھج و  رد  هک  یناسک  هب  دینک  میدقت  یتسدود  دییایب  تسھ ، روشک  نیا  رد  هک  ار  یناسنا  میظع 

دـنک و میـسرت  شدوخ  ار  شیاھنامرآ  دـنک ؛ یگدـنز  دوخ  تیوھ  باختنا و  هدارا و  رکف و  اـب  تسا  هتـساوخ  هکنیا  زج  هدرکن  یھاـنگ  ناریا  تلم  ریخن ، هک  تسا  نیا  مھ  رگید 

. دنک تکرح  دوخ  یورین  اب  دوخ و  یاپ  اب  اھنامرآ ، نآ  هب  ندیسر  یارب 

(ع)  / ١٣٨٣/١٠/٠٢ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

رادـتقا روشک و  تفرـشیپ  هار  رد  ناشهعماج و  روشک و  یالاو  یاھنامرآ  هار  رد  هک  دنتـسھ  یناسک  حلـسم -  یاھورین  ریاـس  هچ  یھاپـس و  هچ  یـشترا و  هچ  ناـیماظن - 

زا نانمـشد  نیا  کش  نودب  تشاد و  دـھاوخ  ینانمـشد  دـشاب ، دـنلب  یاھنامرآ  یپ  رد  هک  یتقو  صوصخب  تلم ، کی  دـنایراکادف . یروالد و  نداد  ناشن  یهدامآ  ناشتلم ،

. دریگیم ماجنا  حلسم  یاھورین  یهلیـسوهب  نآ  یماظن  لکـش  رد  تردق  نیا  دشاب . دنمتردق  دیاب  دنامب ، زارفارـس  دھاوخب  رگا  تلم  کی  درک . دنھاوخن  بانتجا  تردق  لامعا 

. تسا یھلا  یناسنا و  یالاو  یاھنامرآ  دش -  هراشا  نآ  هب  زیزع  نایوجشناد  یهباطخ  رد  هک  یمالـسا -  یروھمج  یاھنامرآ  دنتلم . کی  مکحتـسم  راصح  حلـسم  یاھورین 

رـسارس رد  لدـع  زا  تیامح  یناسنا ، تفرعم  یاھنادـیم  یهمھ  رد  تفرـشیپ  هعماج ، رادـتقا  ناسنا ، هافر  ناسنا ، تفرـشیپ  ناسنا ، یلاعت  یمالـسا ، یروھمج  یاھنامرآ 

رد دـنوادخ و  هاگـشیپ  رد  مھ  دـنادب ، مزتلم  دـقتعم و  اھنآ  هب  ار  دوخ  تلم  کی  یتقو  هک  تسا  ییاھنامرآ  اھنیا  تسا . نابلطهدایز  نارگزواجت و  نایوگروز و  اب  هلباقم  ناـھج و 

یاھنامرآ حرط  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  لـیلد  نیمھ  هب  تفاـی . دـھاوخ  ردـق  جرا و  ناـھج  رـسارس  رد  تیناـسنا  داـحآ  یهمھ  هاگـشیپ  رد  مھ  و  یلعا ، توکلم 

رد زورما  درک . ادـیپ  ییالاو  رایـسب  تیعقوم  اھتلم  مشچ  رد  دیـسر -  همھ  شوگ  هب  دـش و  یراج  ناھج  یاج  همھ  رد  یراھب  میـسن  لثم  هک  یناھج -  طیحم  رد  دوخ  یـالاو 

یارب دننکیم و  هاگن  یگرزب  تمظع و  مشچ  هب  ار  ناریا  تلم  ناھج ، یاھتلم  دـشاب ، هدرکن  دودـسم  ار  هار  نانمـشد  مجحرپ  تاغیلبت  برخم  رثا  هک  اج  رھ  ناھج  رـساترس 

زا یرایـسب  دنداد ، ناشن  دوخ  زا  ار  یندـشن  شومارف  هناناج و  عافد  نآ  ناریا  تلم  حلـسم و  یاھورین  هک  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  نارود  رد  دنـسانشیم . ردـق  امش 

یغیلبت چیھ  نودب  یرگزواجت ، ییوگروز و  لباقم  رد  یگداتـسیا  هناناج و  عافد  نامھ  تکرب  هب  ار  امـش  دیاقع  امـش و  راکفا  امـش ، بھذـم  امـش ، نییآ  ناملـسم ، یاھتلم 

زا ییاـھر  یدازآ و  لالقتـسا و  اـھتلم  یهمھ  دراد . دوـجو  اـھتلم  یهمھ  ناـج  قـمع  رد  هک  تسا  ییاـھنامرآ  یمالـسا  یروـھمج  یاـھنامرآ  تسا . تیعقاو  اـھنیا  دـنتفریذپ ؛

یونعم و یاضف  کمک  اب  زج  هک  دناشمارآ ، تینما و  زا  رادروخرب  هنادنمتداعـس و  یگدنز  ملع و  هافر و  بلاط  اھتلم  یهمھ  دنبلاط . ار  یناھج  بلطتردـق  نایوگروز  یهربمچ 

یارب هن  ار  رادـتقا  دوخ  تلم  یارب  ام  تسا . یمالـسا  یروھمج  یالاو  یاھنامرآ  رامـش  رد  همھ  اھنیا  تسین ؛ یـسرتسد  لـباق  ناـسنا  یارب  هجوچـیھ  هب  ینید  فیطل  حور 

یناور تینما  اب  هارمھ  ار  یملع  تفرشیپ  تلادع ، اب  ار  هافر  هکلب  یونعم ؛ یاھنامرآ  زا  تلفغ  اب  هن  ار  یملع  تفرشیپ  یعامتجا ، فاکـش  اب  هارمھ  هن  ار  هافر  یبلطزواجت ،

ماما کرابم  مان  هب  هک  هاگـشناد -  نیا  رد  امـش  تسا . یمالـسا  یروھمج  یاھنامرآ  اھنیا  میبلاـط ؛ ناـھج  یاـھتلم  یهمھ  هب  هناردارب  هاـگن  اـب  هارمھ  ار  رادـتقا  و  یحور ، و 

هنادرم و عافد  یارب  ار  دوخ  شیوخ ، زورما  یهناـناوج  شـشوک  اـب  دـینکیم و  تکرح  اـھنامرآ  نیا  هار  رد  رگید ، یماـظن  هاگـشناد  رھ  رد  و  تسا -  نیزم  مالـسلاهیلع )  ) یلع

. دینادب ردق  ار  نیا  تسا ؛ یمنتغم  زیزع و  رایسب  تصرف  نیا  تسا ؛ یگرزب  رایسب  تیعقوم  نیا  دینکیم . هدامآ  هناروالد 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

فلخت تسا ، هدش  فیرعت  مدرم  نیا  بالقنا و  نیا  یارب  الاو  فادـھا  ناونع  هب  هچنآ  یمالـسا و  یاھنامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نالووسم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

فادھا نیا  هب  یلووسم  رھ  هک  تسا  نیمھ  مدرم  نیا  یارب  یـساسا  یاھتیلووسم  زارحا  طرـش  مدرم و  نیا  هب  تمدخ  طرـش  دناهتفریذپ و  همھ  ار  فادھا  نیا  دـناهدرکن .

. دنک تدھاجم  شالت و  نآ  هار  رد  دشاب و  دقتعم  ناج  قمع  زا  نادند و  نب  زا  یمالسا  یھلا و  یاھنامرآ  الاو و 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هن درک و  یگدنز  تسرد  دوشیم  هن  نامرآ ، نودب  نوچ  دـھدب ؛ تھج  ناوج  یاھشالت  اھتیلاعف و  هب  دـناوتب  هک  تسا  یـسایس  نامرآ  کی  هب  نداد  لکـش  لوا ، یهلاسم 

؟ تسیچ نامرآ  نیا  دھدب . تھج  ناسنا  هب  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  لباقم  رد  یحضاو  قفا  نشور و  طخ  نامرآ و  دیاب  دوب . دھاوخ  طبضنم  ناسنا ، شالت 

زا تخانش  هبرجت و  هب  هک  یزیچ  نآ  اما  منکب ؛ یرظنراھظا  یملع  ظاحل  زا  مناوتیمن  نم  دشاب ؛ روطنیمھ  مھ  رگید  یاھاج  رد  دیاش  ام -  ینونک  یمالسا  ناریا  رد  ناوج 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 11 
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. تسین ناوج  کی  یاھوزرآ  یهمھ  نیا ، لغش ؛ رسمھ و  هناخ و  ندرک  ادیپ  رد  دوشیمن  هصالخ  شیاھوزرآ  تسام -  ینونک  یناریا  ناوج  دروم  رد  ماهدیسر ، نآ  هب  کیدزن 

تعیبط هب  طوبرم  یـشخب  دراد ؛ دوجو  ام  ناوج  رد  یعیبط  روطهب  مھ  یرتگرزب  یاھوزرآ  نیا ، زا  رتارف  اما  دوش ؛ نیماـت  دراد  تسود  تسا و  ناوج  کـی  یاـھزاین  اـھنیا  هتبلا 

رثا رب  دیاش  یخرب  هدرک ؛ میسرت  ام  یهدنیآ  تلم و  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  ییاھوزرآ  هب  طوبرم  یـشخب  دراد -  دوجو  نآ  رد  ییارگنامرآ  هک  تسا -  یناوج 

تلادع یوزرآ  دنیبیم ، هعماج  رد  ار  ضیعبت  یتقو  ام  ناوج  دراد . دوجو  هک  تسا  ییاھیماکان  رثا  رب  مھ  یخرب  هدـمآ ؛ تسد  هب  هبرجت  اب  نونکات  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ 

ناـمرآ داـسف و  اـب  یهزراـبم  هب  لـیم  دـنکیم ، هدـھاشم  ماـظن  یهعوـمجم  یاھهاگتـسد  زا  یـشخب  رد  ار  داـسف  یتـقو  اـم  ناوـج  دـشکیم . هلعـش  وا  لد  رد  یعاـمتجا 

. دراد دوجو  ام  یمالسا  ناریا  ناناوج  رد  یھاوخنامرآ  ییوجلامک و  لیالد ، نیا  هب  دنکیم . راداو  تکرح  هب  ار  وا  دریگیم و  لکش  وا  نورد  رد  داسف  ینکهشیر 

افـص و دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  راختفا  تزع و  تینما و  دـشابن ؛ یتخبدـب  یگداـتفابقع و  رقف و  تسوا ، یهناـخ  هک  یروشک  رد  تسا  لـیام  اـم  ناوج  دـھاوخیم ؟ هچ  ناوج 

لد رد  هک  ییالاو  یونعم و  یحور و  فدھ  دنکن ؛ یچوپ  ساسحا  دشاب ؛ زاب  وا  ربارب  رد  تفرـشیپ  شالت و  راک و  نادـیم  دـشاب ؛ مکاح  یگدـنز  یاضف  رب  ینیبنشور  تبحم و 

. دراد یناریا  ناوج  کی  اتدعاق  هک  تسا  ییاھنامرآ  زا  یلک  میسرت  کی  نیا  دنک . عابشا  ار  نآ  دناوتب  تسھ ، یناسنا  رھ 

نودب دـنزیم و  جوم  ام  یاھناوج  رد  ییارگنامرآ  هک  یدوجو  اب  مینیبیم  مینکیم ، هدـھاشم  هک  ار  اھشرازگ  مینکیم ، دروخرب  هک  اھناوج  اب  مینکیم ، هاگن  هک  تیعقاو  هب 

رکف روطکـی  دنتـسین و  روطکـی  ییارگناـمرآ  ساـسحا  ربارب  رد  همھ  تسھ -  مھ  یگرزب  یهعومجم  هک  اـم -  روشک  ناوج  یهعومجم  لاـحنیعرد  اـما  دراد ، دوـجو  دـیدرت 

؛ دیاهدید امـش  اھناوج  لیبق  نیا  زا  دراد -  دوجو  مھ  ینامرآ  هک  دیآیمن  ناشدای  تسا و  هرمزور  لئاسم  مرگ  ناشرـس  دنایگرمزور ، راچد  دنتلفغ ، راچد  یـضعب  دننکیمن :

مھ هتـسد  کی  ماهدرک -  هدـھاشم  مھ  تیعقاو  رد  هکلب  نویزیولت ، یهحفـص  زا  طـقف  هن  ماهدـید ؛ مسانـشیم و  مراد و  غارـس  ار  اـھناوج  هنوگنیا  مریپ ، هکنیا  اـب  مھ  هدـنب 

اھنیا دنرذگیم ؛ هبیط  تایح  ریخ  زا  اذل  درک ؛ یراک  دوشیمن  دنیوگیم  تسا ؛ هنانیبدب  ناشھاگن  دناهدرـسفا ؛ نیگمغ و  سویام و  اما  دنراد ، هغدغد  هک  دنتـسھ  یناسک 

اـھناوج و تاـسلج  رد  ماهدـید . مھ  هدـنب  دـیاهدید ، امـش  مھ  لـیبق  نیا  زا  دـنتفایم . یگرمزور  تلفغ و  ماد  هـب  تیاـھن  رد  دنتـسین ، لـفاغ  دـنراد و  هغدـغد  هـکنیا  اـب  مـھ 

؟ دراد ییهدیاف  هچ  اقآ ! دنیبیم : ار  یفنم  هاگن  ینیبدب و  سای و  یاھهناشن  یھاگ  ناسنا  تسین -  مھ  مک  مراد و  تاسلج  نیا  زا  هدـنب  دـینادیم  امـش  هک  اھوجـشناد - 

. تسا لکشم  نآ  نداد  رییغت  تسا و  قیمع  ساسحا  نیا  مھ  اھیضعب  رد  تسا ، یحطس  ساسحا  نیا  اھیضعب  رد  هتبلا  درادن . ییهدیاف  دوشیمن ،

برغ یاھوگلا  زا  قلطم  دیلقت  رد  ار  نآ  هار  اما  دنھاوخیم ، ار  اھنیا  لاثما  یشیدنادازآ و  تباقر و  نادیم  ملع و  تفرشیپ  دشر و  هعسوت و  هک  دنتـسھ  یناسک  هتـسد  کی 

اپورا لماش  یبرغ ؛ یاھروشک  زا  دنترابع  هک  زورما ، یایند  رد  یتیلقا  العف  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  ناورھر  دنتفر .» ناورھر  هک  ور  نانچ  هر   » دننکیم رکف  دننکیم ؛ وجتسج 

. مزادرپیم رتشیب  شخب  نیا  هب  مدرگیمرب و  دعب  نم  رگید . یهتفرشیپ  یاھروشک  زا  یضعب  اکیرما و  یهدحتم  تالایا  روشک  و 

. دنیوجیم شیوخ  رد  ار  شیوخ  هک  دنتسھ  یناسک  مھ  هدع  کی 

هب وگلا  نآ  هب  ندیسر  یارب  تیافک  ردقهب  یناریا  رادیب  هاگآ و  ناوج  کی  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  دوجوم  لمعلاروتسد  تفرعم و  هشیدنا و  یهعومجم  رد  هک  دننکیم  رکف  اھنیا 

یھاوخنامرآ یهلوقم  هب  اھهاگن  ماسقا  عاونا و  ماهدـش . انـشآ  ماهتـشاد و  دروخرب  رایـسب  مھ  اھهعومجم  نیا  اب  هدـنب  دنتـسین . مک  مھ  اھنیا  دراد . دوجو  هار  لماک  لـکش 

. مدرک ضرع  هک  دراد  دوجو 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدنز رادیب و  دنمـشناد و  نآ  مدرم  دـشاب و  هتفرـشیپ  هک  میھاوخ  یم یروشک  ماظن و  ام  تایـصوصخ . نیا  اب  یی  هدـنیآ میـسرت  زا  تسا  ترابع  ام  یناریا  ناوج  ییارگ  نامرآ

هچ یتنس ، فارشا  هچ  دشاب -  هتشادن  تیمکاح  نآ  رب  فارشا  ی  هقبط دشاب ؛ داسف  زا  یاربم  دشاب ؛ تلادع  زا  رادروخرب  روشک  دنـشابن ؛ هدولآ  باوخ هدز و  تلفغ دنـشاب ؛

تردق و زا  رادروخرب  دننک -  هدافتسا  یداصتقا  نوگانوگ  یاھ  تنار زا  نایاقآ  لوق  هب  دنشاب و  فارشا  عقاو  رد  اما  دشابن ، فارـشا  ناشمـسا  تسا  نکمم  هک  یدیدج  ی  هقبط

. دھد میلعت  ام  هب  ار  اھنیا  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  مالسا  دشاب . زیزع  مالسا  نید و  فراعم  زا  ی  هتفرگ ماھلا  اھنیا  ی  همھ و  دشاب ؛ یسایس  ماکحتسا 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

یروھمج هب  یار  زیچ ، رھ  زا  شیپ  دش ، هتخیر  یار  قودنص  رد  عونتم ، یاھشیارگ  اھهرھچ و  اب  یئاھدزمان  هب  نوگانوگ و  قیالـس  روضح  اب  دازآ و  یطیحم  رد  هک  امـش  یار 

، یمومع تیونعم  هافر و  ،و  مدرم یایند  نید و  نآ ، رد  هک  تسا  یمالسا  یاھنامرآ  تلادع و  تفرشیپ و  هب  یار  یساسا ، نوناق  هب  یار  یلم ، لالقتـسا  هب  یار  یمالـسا ،

. دش دھاوخ  نیمات  یلم  راختفا  تزع و  و 

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دوب نیا  ناشدیما  دندرک و  تاغیلبت  ایند  رد  تاباختنا  نیا  هیلع  لبق  هام  دـنچ  زا  همھ  نیا  دوب . ینیریـش  ی  هثداح دوب ؛ یگرزب  ی  هثداح یلیخ  داتفا ، قافتا  هک  یتاباختنا  نیا 

ناراذـگ تسایـس هب  باطخ  ینلع ، یمومع و  یاھتبحـص  رد  اھراب  ام  دـندرک . یمن روصت  ار  تمھ  نیا  اـما  دـنتفگ ؛ احیرـص  ار  نیا  دـننک ؛ یم تکرـش  مدرم  دـصرد  تسیب  هک 

، ناریا تلم  اریز  دیھدن ؛ شوگ  دننک ، یم هارمگ  ناریا  تلم  عضو  ی  هراب رد  ار  اھامش  هک  شیدنا  جک شیدناطلغ و  نارگ  لیلحت نیا  فرح  هب  میتفگ  یم یناھج  تردق  یاھکولب 

لاـبند هب  لالقتـسا و  لاـبند  هب  ناریا  تلم  تسا ، بـالقنا  یناـبم  هب  دـنبیاپ  ناریا  تلم  تسا ، نموـم  ناریا  تلم  تسا ، هدـنز  ناریا  تلم  دـنیوگ . یم اـھ  نیا هک  تسین  نـیا 

دـندز و فرح  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  ناشدوخ  طلغ  یاھ  لیلحت اب  دـندرک و  یمن رواب  اھ  نیا اما  تسھ ؛ دوخ  یمالـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یمالـسا و  بالقنا  یاھ  ناـمرآ

، نویلیم تشھ  تسیب و  دـعب ، ی  هعمج رد  و  نویلیم ؛ یـس  بیرق  مدرم ، یالاب  تکرـش  داد . ناشن  ار  شدوخ  تاباختنا  نیا  رد  ناریا  تلم  دـنتفرگ . میمـصت  دـندرک و  لیلحت 

هک تسا ، بـالقنا  تمظع  تسا ؛ ناریا  تلم  تمظع  نیا  تسا ؛ ناریا  تلم  تزع  نیا  تسا . یریظن  یب ی  هثداـح داـتفا ؛ قاـفتا  روـشک  نیا  رد  هـک  تـسا  یمیظع  ی  هثداـح

رگید راب  هدنب  دنریگب . عضوم  مدرم  نیا  لباقم  رد  دننزب و  فرح  مدرم  نیا  اب  تابـساحم ، نیا  اب  دنـسانشب و  ار  ناریا  تلم  قطنم  دـنمھفب و  ایند  رد  ار  تمظع  نیا  دـیاب  همھ 

. دوب یراختفارپ  رایسب  راک  دوب ؛ یمیظع  رایسب  تکرح  دوب ؛ یبوخ  رایسب  تاباختنا  منک . یم ضرع  کیربت  تلم  نیا  هب  ار  تمظع  نیا 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

تـسایر هب  ار ، نوگانوگ  یاھهنحـص  رد  هناـقداص  تدـھاجم  قباوس  یاراد  هدومزآراـک و  هتـسیاش و  یریدـم  دنمـشناد و  یبـالقنا و  یتیـصخش  عطاـق ، یتیرثکا  اـب  اـم  تلم 

هب یدـنبیاپ  رد  ناشیا  زیمآراختفا  نحل  و  داسف ، اب  هزرابم  تیمورحم و  عفر  یرازگتمدـخ و  هب  دـھعت  رد  ناـشیا  یهناـقداص  عطاـق و  حیرـص و  نخـس  تسا . هدـیزگرب  یروھمج 

ناشیا شود  رب  ار  یروھمج  تسایر  مھم  تیلووسم  درک و  ناشیا  هجوتم  ار  مدرم  ارآ  اھلد و  دوب ، هارمھ  یتسیزهداس  یمدرم و  شنم  اب  هک  بـالقنا ، یاـھنامرآ  مالـسا و 

. داھن

یھیدب منکیم . بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هب  ار  داژنیدـمحا  دومحم  رتکد  یاقآ  بانج  ذـیفنت و  ار  نانآ  یار  هدازآ ، فیرـش و  تلم  هب  کیربت  نمـض  بناجنیا 

ماظن یاھنامرآ  مالـسا و  هار  ینعی  دناهدرک  تکرح  نآ  رد  نونکات  هک  یمیقتـسم  طارـص  دوخ و  دھعت  هب  ناشیا  هک  تسا  یماگنھ  ات  بناجنیا  ذـیفنت  تلم و  یار  هک  تسا 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. هللااشنا دوب  دھاوخ  نینچ  هراومھ  یھلا  قیفوت  هب  هک  دنشاب  دنبیاپ  نایوگروز  ناربکتسم و  ربارب  رد  یگداتسیا  تلم و  قوقح  زا  عافد  یمالسا و 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ار یقح  هکنیا  رگم  اقح - » میقا  نا  الا   - » تسا رتمک  هدروخهلـصو  شفک  نیا  زا  نم  یارب  تموکح  یتاذ  شزرا  دومرف : ساـبعنبا  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) نینموملاریما

نیا تسا ؛ دنمـشزرا  تسا ، تقیقح  تلادع و  یارب  هک  یتردق  دزیخیمرب . گنج  هب  تردق  نیمھ  ناضراعم  اب  نینموملاریما  دنکیم . ادیپ  شزرا  تردـق  تقو  نآ  منک ؛ هماقا 

هب مینک . هیجوت  ار  دوخ  میراذـگب و  اھنامرآ  یاج  هابتـشا  هب  ار  نامدوخ  یاھسوھ  اوھا و  دـیابن  دـنکن . یناسفن  لـیوست  راـچد  ار  اـم  دـیاب  ناطیـش  اـھتنم  تسادـخ ؛ تمعن 

هک ام  میشاب -  هتشاد  ریصقت  رذع  میناوتب  مینکیم ، تاقالم  لاعتم  یادخ  اب  هکیتقو  ات  مینک  حالصا  ار  دوخ  میھد و  ارف  شوگ  دنرامـشیم ، ام  یارب  هک  یبویع  اھداقتنا و 

نکمم نیا  دوش ، صلاخ  تین  رگا  دش . نیا  هجیتن  میداد ؛ ماجنا  دمآرب ، ام  تسد  زا  هچنآ  میدرک و  تدـھاجم  شالت و  ام  اراگدرورپ ! مییوگب  میتسین -  یلاخ  روصق  ریـصقت و  زا 

رگید هدـنب و  دوخ  روشک -  یـالاب  نـالووسم  دـتفایم و  قاـفتا  هعماـج  کـی  رد  هک  ار  یناوارف  ملاـظم  باوـج  ناـسنا  هک  تسا  راوـشد  دوـشن ، صلاـخ  تین  رگا  دـش . دـھاوخ 

. دنک هئربت  اھنآ  زا  ار  دوخ  لاعتم  دنوادخ  شیپ  دناوتیمن  ناسنا  دھدب . دناوتب  دنراد ، تلاخد  تکرش و  اھنآ  تیلووسم  رد  هاوخان  هاوخ و  نالووسم - 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

ییارگ و نامرآ اب  هارمھ  ییارگ  لمع یرکف ؛ یانبم  اب  ی  هتخیمآ لـمع  تکرح و  تینـالقع ؛ اـب  ی  هتخیمآ ساـسحا  یھاـگآ ؛ اـب  هارمھ  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  ینعی  جیـسب 

مـشچ راخ  جیـسب  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  تھج  نیمھ  هب  دـھد . یم لیکـشت  ار  جیـسب  تیوھ  تینھذ و  هک  تسا  یی  هعومجم اـھنیا  تسدرود ؛ یاـھ  قفا ندـید 

هیلع ینکارپ  نجل یشاپمس و  تسا . هتشاد  رارق  نانمـشد  یلمع  یظفل و  مجاھت  دروم  جیـسب  هشیمھ  یجراخ . نانمـشد  هچ  یلخاد و  نانمـشد  هچ  هدوب ؛ نانمـشد 

زا دعب  دوب ؛ دھاوخ  تسا ؛ هدوب  مھ  زورما  ات  هدوب ، لوا  زا  تسین ؛ بالقنا  زا  سپ  یاھ  هرود زا  هرود  کی  صوصخم  دنرقتسم ، جیـسب  فوفـص  رد  هک  روشک  نیا  ناناوج  نیرتھب 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا 

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

اھییارگنامرآ و نایرج  مود ، قیقحت ؛ ملع و  نایرج  لوا ، دـشاب : روشک  رد  یتایح  نایرج  ود  جوا  شـشوج و  لحم  هک  تسھ  راظتنا  نیا  اج  همھ  رد  هشیمھ و  هاگـشناد  زا 

رد نایرج  ود  نیا  هاگـشناد  لثم  هک  درک  ادیپ  ناوتیم  درک -  ادیپ  دوشن  ار  یرگید  طیحم  دیاش  ار -  یطیحم  رتمک  یعامتجا . یـسایس و  یاھیراذـگفدھ  اھیھاوخنامرآ و 

، یداصتقا تزع  دوخ  لابند  هب  یملع  تزع  تسا و  هعماج  تزع  هعماـج و  تاـیح  یهیاـم  هک  قیقحت  ملع و  ناـیرج  مھ  دـشاب ؛ هتـشاد  شـشوج  هراومھ  یزاوم  روط  هب  نآ 

یاج همھ  رد  اما  درادـن ، مھ  یطابترا  ملع  یهلئـسم  هب  رھاظهب  هک  ییارگناـمرآ  یهلئـسم  نآ  مھ  و  تساھهاگـشناد ، رد  دروآیم ، ار  یللملانیب  تزع  یـسایس ، تزع 

لاعف هاگشناد  اھنامرآ ، نیا  هب  ندیـسر  اھنامرآ و  نیا  لیـصحت  هب  شیارگ  اھنامرآ و  میـسرت  یهنیمز  رد  هک  تسا  نیا  وجـشناد  روضح  رطاخ  هب  اھهاگـشناد  زا  راظتنا  ایند 

راظتنا نیا ، دھدیم . هاگشناد  هب  ار  اضتقا  نیا  هک  وجشناد ، یحور  یاھیگدامآ  وجـشناد ، نس  وجـشناد ، یناوج  وجـشناد ؛ هب  صوصخب  دوشیم  طوبرم  رگید  نیا  دشاب .

. دوشیمن هدروآرب  مھ  اھاج  یضعب  رد  دوشیم ، هدروآرب  راظتنا  نیا  اھاج  زا  یضعب  رد  هتبلا  تسا . هاگشناد  زا 

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

. دراد یبلاج  رایـسب  خـیرات  ام  روشک  رد  ییوجـشناد -  شبنج  دوشیم  هتفگ  وا  هب  فراعتم  نابز  رد  هک  اھهاگـشناد -  رد  تسا  یھاوخنامرآ  یهلئـسم  نآ  هک  مود  ناـیرج 

ماظن تسا و  یطئارـش  رد  روشک  نوچ  دوشب ؛ فقوتم  دناوتب  هک  تسین  یزیچ  نیا  دنک و  ادـیپ  همادا  دـیاب  تکرح  نیا  هک  منکیم  هیکت  شیور  میوگیم و  تھج  نیا  زا  ار  نیا 

رد ام  روشک  رد  یئوجشناد  شبنج  نیا  دشاب . هتـشاد  روضح  یتسیاب  شرانک  رد  یئوجـشناد  شبنج  امتح  هک  دراد  یتاصتخم  اھیگژیو و  تخاس و  یمالـسا ، یروھمج 

یئوجشناد شبنج  تازیمم  نیا  تسا . هدوب  هاوختلادع  تدشب  قانتخا و  دض  دادبتسا ، دض  هطلس ، دض  رابکتـسا ، دض  هشیمھ  دوخ ، یهدش  هتخانـش  هدش و  تبث  خیرات 

تسد رد  دناوتیمن  یئوجشناد  شبنج  تسد  تسین . قداص  دشاب ، هتشادن  ار  تازیمم  نیا  اما  دشاب ، یئوجشناد  شبنج  یعدم  یـسک  رگا  زورما . ات  تسا  لوا  زور  زا  ام 

شبنج تـسین . یئوجــشناد  شبنج  نـیا  دـننارذگیم ؛ غـیت  مد  زا  ار  مدرم  ناتــسناغفا  رد  دـننکیم ، تیاـنج  قارع  رد  دـننکیم ، ماـع  لـتق  نیطــسلف  رد  هـک  دـشاب  یناـسک 

رادفرط یروتاتکید و  دض  هطلس ، دض  یرابکتسا ، دض  هک  دشاب -  مھ  رگید  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  دیاش  تسا -  روجنیا  لقاال  ام  روشک  رد  شتیصاخ  تلصخ و  یئوجشناد 

. تسا رذآ  نیمھ ١۶  تکرح ، نیا  یهدش  هتخانش  عطقم  ای  تکرح  نیا  عورش  تسا . تلادع 

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

انئمطم مینکیم ؛ راکنا  هن  مینکیم ، بجعت  هن  دنشاب . یرگید  روج  یئوجشناد  یهعومجم  زا  یئاھـشخب  یدارفا ، تسا  نکمم  تسوجـشناد . یهندب  یور  متواضق  نم  هتبلا 

دـض تسا ، رابکتـسا  دـض  تسا ، ملظ  دـض  وجـشناد  مدرک . ضرع  هک  تسا  ینیا  یئوجـشناد ، یهیحور  یئوجـشناد و  راـک  تعیبـط  یئوجـشناد ، یهندـب  اـما  تـسا ؛ نـیا 

هعماج کی  تکرح  روتوم  وجـشناد ، صوصخب  ناوج ، رـشق  روضح  عقاو  رد  تساھنامرآ . نیا  هب  ندیـسر  هب  راودـیما  تسا ، گرزب  یاھنامرآ  قشاـع  تسا ، یجراـخ  یهطلس 

. دننک باسح  روشک  یهدنیآ  یارب  وا  یور  دنشاب و  هتشاد  هجوت  نیا  هب  هشیمھ  اھوجشناد  دیاب  تسا .

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

زا دـلابب و  اھنآ  هب  دـناوتیم  هعماج  کـی  هک  تسا  یتافـص  نیرترب  زا  یرھظم  لاـس ، تشھ  نیا  هک  تسا  نیا  دـیوگب ، دـناوتیم  ناـسنا  سدـقم ، عاـفد  یدـنبعمج  رد  هک  هچنآ 

یگتشذگدوخ زا  راثیا و  رھظم  تسا ، یھاوخنامرآ  رھظم  تسا ، یرادنید  تیونعم و  رھظم  تسا ، هسامح  رھظم  سدقم  عافد  ینعی  دشاب . هتـشاد  راظتنا  شدوخ  ناناوج 

. تسا تمکح  ریبدت و  رھظم  تسا ، تمواقم  یرادیاپ و  یگداتسیا و  رھظم  تسا ،

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

دـندمآ و نادـیم  هب  مدرم  درک . هدـنز  مدرم  رد  درادـن ، دوجو  یـسرت  فوخ و  چـیھ  نآ  رد  هک  یتدـھاجم  اب  هارمھ  یھاوخنامرآ  لالقتـسا و  ساسحا  درک ؛ رادـیب  ار  مدرم  ماما 

ینعی تسا . تربع  کی  نیا  لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  دومرف : ماما  اذل  دـندنار . ناریا  زا  ار  اکیرمآ  نابآ ، رد ١٣  دندنار ؛ ناریا  زا  ار  هاش  بالقنا ، رد  مدرم  دش . زوریپ  بالقنا 

. درادن تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکیم ، تماقتسا  یگداتسیا و  تریصب ، اب  حیحص و  تیادھ  اب  تسرد ، هار  رد  یتقو  تلم  کی 

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، هلاس هس  یـس و  تکرح  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تشاذـگ ، یقاب  راوگرزب  ماما  داد و  بالقنا  هک  یـسرد  دـنکیم ، هدـھاشم  ناسنا  هلاس  هسویـس  تکرح  نیا  رد  هک  یزیچ 

رارق هجوت  دروم  مھ  ناھج  هعماـج و  دوجوم  یاـھتیعقاو  لاـح  نیع  رد  دـنامن ؛ رود  رظن  زا  دـھدیم ، میلعت  دـنکیم و  اـقلا  اـم  هب  ار  اـھنآ  مالـسا  هک  یمیظع  یاـھوزرآ  اـھنامرآ و 

شاهرابرد دـنتخادنا ، اھنابز  رـس  ار  یفرح  کی  ینیبعقاو . اـب  یئارگناـمرآ  یھاوخناـمرآ و  بیکرت  ینعی  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـناوتب  تکرح  نیا  هک  نیا  هب  درک  کـمک  نیا  تفرگ ؛

. یئارگایور اب  دندرک  هابتشا  ار  یئارگنامرآ  دزاسیمن . یئارگنامرآ  اب  ناھج ، هعماج و  یاھتیعقاو  یهظحالم  هک  دونشیم  رانک  هشوگ و  رد  ناسنا  مھ  نالا  دنتفگ ؛ دنتـشون و 

گرزب یاھوزرآ  اھنامرآ و  بیقعت  یئارگناـمرآ و  اـب  ناـھج ، هعماـج و  تاـیعقاو  یهدـھاشم  ینیبعقاو ، هک  تسا  نیا  میراد ، نآ  رب  رارـصا  مینک و  لاـبند  میھاوخیم  اـم  هک  هچنآ 

اب ار  ریبدـت  ام  هکنیا  دوشیم  شایتایلمع  یهمجرت  مینک ، هارمھ  یئارگعقاو  ینیبعقاو و  اب  ار  یئارگناـمرآ  میتسناوت  اـم  رگا  درادـن . یـضراعت  یفاـنت و  هنوگچیھ  ناریا  تلم 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، یموـمع یھاـگآ  نیا ، هک  دریگب ؛ رارق  یاهدـشریبدت  بوچراـھچ  کـی  رد  هنادـھاجم  تکرح  نیا  مھ  مینک ، تکرح  هنادـھاجم  مینک و  تدـھاجم  مھ  مینک ؛ بیکرت  تدـھاجم 

. دبلطیم ار  اھهصرع  یهمھ  رد  اھنابز  اھلد و  یھارمھ  ناراکردناتسد ، یھاگآ 

. تسا هعماج  یاھتیعقاو  وزج  اھنآ  یهبلاطم  ام و  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یرایسب  مینکیم . در  تدشب  ام  ار  نیا  دزاسیمن ؛ ینیبعقاو  اب  یئارگنامرآ  هک  دننکیم  دومناو  یـضعب 

 - دنـشاب میھـس  روشک  تیریدم  روشک و  یهرادا  روما  رد  دنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  رادمنید  رادمنامیا و  یگدـنز  دـنلیام  مدرم  دنـشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دـنلیام  مدرم 

، اھهتـساوخ نیا  تسا . مدرم  یمومع  یاھهتـساوخ  اھنیا  دنـشاب ؛ هتـشاد  یداصتقا  یـسایس و  لالقتـسا  دنـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دنلیام  مدرم  یرالاسمدرم -  ینعی 

تاـینھذ هک  اـھنیا  تسین ، تاـموھوم  هک  اـھنیا  تسین ، ینھذ  یلیلحت و  لـئاسم  هک  اـھنیا  تسا ؛ یھاوخناـمرآ  تھج  رد  اـقیقد  اـھتیعقاو  نیا  تـسا ؛ هعماـج  یاـھتیعقاو 

هتـشاد لالقتـسا  دھاوخیم  دشاب ، هتـشاد  یلم  تزع  دھاوخیم  تساھزیچ ؛ نیا  لابند  نموم  هدـنز و  یهعماج  کی  دراد . دوجو  هعماج  رد  هک  تسا  یتایعقاو  اھنیا  تسین ؛

نیا و  تساـھنامرآ ؛ تھج  رد  اـھنیا  دـنراد ؛ مدرم  هـک  تـسا  یئاھهتـساوخ  اـھنیا  دـشاب ؛ هتـشاد  یللملانـیب  یوربآ  دـھاوخیم  دـشاب ، هتـشاد  تفرـشیپ  دـھاوخیم  دـشاب ،

یهظحالم نودب  اھتیعقاو و  هب  هجوت  نودب  اھنامرآ  رکذ  هلب ، دشاب . اھنامرآ  هب  فوطعم  تمدخ و  رد  دـناوتیم  تایعقاو  نیاربانب  تسا . هعماج  یعطق  یاھتیعقاو  وزج  نتـساوخ ،

تروص هب  ار  اھنامرآ  روشک  نالوئـسم  هک  یتقو  نکیل  دـنام ؛ دـھاوخ  یقاب  راعـش  دـح  رد  اـھنامرآ  تسا ؛ یزادرپلاـیخ  اـھنامرآ ، هب  ندیـسر  یقطنم  لوقعم و  یاـھراکوزاس 

یهیاپ کی  یـساسا و  رما  کی  نیا  بخ ، دوشیم . گـنھامھ  اـھنامرآ  اـب  هعماـج  یاـھتیعقاو  هک  تسا  یئاـجنآ  اـجنیا  دـندرک ، یھارمھ  مدرم  دـندرک ، لاـبند  نیتم  یقطنم و 

. تسا روشک  تکرح  یارب  یساسا 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هاگـشناد رد  تلاح  نیا  هک  متـشاد  رارـصا  مھ  هدـنب  دراد و  دوجو  ناوج  طیحم  رد  هاگـشناد و  رد  یعیبط  روط  هب  نیا  میتشاد و  عقوت  اھوجـشناد  زا  ام  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

یرادـقم اجنیا  یئارگعقاو ، اب  شتبـسن  یئارگنامرآ و  یهرابرد  هام ، لئاوا  رد  ماـظن  نارازگراـک  یهعومجم  اـب  رادـید  رد  اـم  هتبلا  تسا . یئارگناـمرآ  یهلئـسم  دـنامب ، هدـنز 

نکیل درک ؛ مھاوخ  یاهراشا  کی  دـعب  مھ  نم  تسا ، ظوفحم  شدوخ  یاج  رد  یئارگعقاو  یهلئـسم  دیـشاب . هدینـش  یـضعب  دـیاش  ـالاح  هک  میدرک ؛ ثحب  میدرک و  تبحص 

یملع لئاسم  یهنیمز  رد  ینعی  ملع ، رد  یئارگنامرآ  دشاب . هجوت  دروم  دیاب  ملع -  رد  یئارگنامرآ  لثم  رگید -  یاھهنحص  یهمھ  رد  مھ  تسایس ، رد  مھ  یئارگنامرآ ،

شھوژپ و یزومآملع ، ندناوخ ، سرد  زورما  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  دھدب . هجیتن  دیاب  ندناوخ  سرد  بوخ  ندناوخ و  سرد  هب  ار  امـش  هجوت  نیا ، هک  دوب ؛ هلق  لابند  دیاب 

. دوشیم مولعم  تبحص  یهمادا  رد  دش ، لاجم  هللااشنا  رگا  الاح  هک  تسا ؛ داھج  کی  یئوجشناد ، یلصا  راک  رد  تیدج 

ینعی هاگـشناد  دننکیم  لایخ  یـضعب  دـشاب . یاهزیکاپ  طیحم  دـیاب  تسا ، ناوج  طیحم  هکنیا  لیلد  هب  هاگـشناد  طیحم  دوب . ارگنامرآ  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یهنیمز  رد 

زاغآ رد  توغاط ، نارود  رد  هک  تسا  یطلغ  یانب  زا  یـشان  نیا  تسین . بولطم  درادـن و  یموزل  یلیخ  اھنیا  قالخا و  نید و  هب  یدـنبیاپ  نید و  هب  دـیقت  نآ ، رد  هک  یطیحم 

تایقالخا یهتفیرف  برغ و  یهتفیـش  دنتـشادن ؛ داقتعا  قالخا  تیونعم و  نید و  لصا  هب  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  هاگـشناد  یناسک  زور  نآ  دـش . یزیرهیاپ  هاگـشناد ، شیادـیپ 

یزیرهمانرب یحارط و  روشک  لخاد  رد  اھنیا  دوب  انب  دـندوب . برغ  رومام  رودزم و  مھ  ناشیاهدـع  کـی  دوب ؛ شایمومع  لکـش  یگتفیرف ، یگتفیـش و  نآ  هتبلا  دـندوب . برغ 

لـسن کی  تیبرت  دنـشاب ؛ هتـشاد  یرتمارآ  رگید و  لکـش  هب  ار  شرتشیب  ار و  طلـست  نامھ  یولھپ  نارود  رد  دنتـشاد ، راـجاق  نارود  رد  یلکـش  هب  هک  ار  یطلـست  هک  دـننک 

یئاکیرمآ درف  کی  یاـھوزرآ  شیاـھوزرآ  دـنکیم ؛ رکف  یئاـکیرمآ  یـسیلگنا و  یوسنارف و  اـما  تسا ، یناریا  دـشیدنیب ؛ یبرغ  هک  یاهدرکلیـصحت  هدـناوخسرد و  رکفنـشور و 

ار یلـسن  نینچ  کی  تیبرت  اھنآ  تسھ . مھ  ناریا  نکاس  تسا و  یناریا  شتیلم  هچرگا  تسا ؛ یـسیلگنا  ای  یئاکیرمآ  درف  کـی  لـمع  مادـقا و  مھ  شلمع  مادـقا و  تسا ؛

. دندرکیم لابند 

ار اھنآ  ام  هک  دـندوب  یناسک  بخ ، مربیمن ؛ لاوس  ریز  هجوچـیھهب  ار  توغاط  یهرود  رد  هزیکاـپ  نموم و  دـیتاسا  دوجو  مربیمن ؛ لاوس  ریز  هجوچـیھهب  ار  هاگـشناد  تیلک  نم 

نآ اذل  دوب ؛ انب  نیا  هاگشناد  یانب  نکیل  رتمک -  هتبلا  دندوب -  اھوجشناد  نیب  رد  مھ  دندوب ، دیتاسا  نیب  رد  مھ  هزیکاپ ؛ نامدرم  رایسب  بوخ ، نامدرم  رایسب  میتخانـشیم ؛

لایخ تسا ؛ طئارـش  نآ  هب  ناـشھاگن  یناـسک  دوب . یطلغ  تکرح  کـی  هاگـشناد ، تکرح  دـننک ؛ یراذـگرثا  دنتـسناوتیمن  یدودـحم  یهرئاد  کـی  رد  زج  مھ  نموم  دـیتاسا 

هاگن نیا  درادن ، تیعقاو  نیا  تسا . یقالخا  ینید و  یگزیکاپ  تراھط و  باجح و  قالخا و  نید و  دروم  رد  تالابم  مدـع  ندـش و  دـیقیب  اب  مزالم  هاگـشناد ، هب  نتفر  دـننکیم 

طیحم تسا . یحور  شزرا  کـی  تسا ، یوـنعم  شزرا  کـی  دـشاب -  یملع  رھ  ملع -  تسا . یوـنعم  رما  کـی  ملع  نوـچ  تسا ؛ تیوـنعم  زکرم  هاگـشناد  تسین . یتـسرد 

؛ دنتـسھ دـندوب و  ناماھناوج  نایم  رد  ناماھنیرتراکادـف  دنتـسھ ؛ ناماھناوج  ناـیم  رد  ناماھنیرتنیدـتم  روشک ، رد  تسا . ینموم  طـیحم  تسا ؛ یناوج  طـیحم  هاگـشناد ،

هاگـشناد دراو  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  معقوت  نم  تسا . ینید  طـیحم  ریخن ، دـشاب ؟ ینیدریغ  طـیحم  کـی  هاگـشناد ، ملع  لـھا  ناوج  طـیحم  هک  دراد  یلیلد  هچ  نیارباـنب 

تیونعم و رد  یئارگناـمرآ  نیارباـنب  دوش . تیوقت  شاینید  تادـیقت  هاگـشناد ، هب  دورو  اـب  هدوب ، فیعـض  شاینید  تادـیقت  دوشب ، هاگـشناد  دراو  هکنآ  زا  لـبق  رگا  دوـشیم ،

. یگدنز روما  یهمھ  رد  ملع و  رد  یئارگنامرآ  لثم  تسایس ، رد  یئارگنامرآ  لثم  تسا ؛ یربتعم  رما  کی  مھ  قالخا 

رترگـشاخرپ و تسا ، رتارگنامرآ  سک  رھ  هک  مینکن  روصت  مینکن ؛ هابتـشا  یرگـشاخرپ  اب  ار  یئارگنامرآ  مینکب . ضرع  ار  هاتوک  یهتکن  ات  ود  یکی  یئارگناـمرآ  دروم  رد  بخ ،

«. رافکلا یلع  ادشا  : » دیامرفیم هفیرـش  یهیآ  رد  دوبن . مھ  رگـشاخرپ  لاحنیعرد  دوب ، اھـشزرا  هب  لوصا و  هب  دنباپ  اھنامرآ و  هب  دـنباپ  تدـشب  ناوتیم  هن . تسا ؛ رتنکاوعد 

مـسج نآ  رد  درک ، ادیپ  کاکطـصا  یرگید  مسج  اب  یتقو  دشاب ، رتتخـس  هک  یمـسج  رھ  ریذپانذوفن . ینعی  تخـس  تخـس ، ینعی  دیدش  تسا . دیدش »  » عمج ادـشا » »

ندوب رگـشاخرپ  ندوب و  رگاوعد  یانعم  هب  اموزل  ندوب ، راذگرثا  ندوب ، دیدش  اما  میـشاب . ادـشا  میـشاب ؛ یروجنیا  نامهمھ  دریذـپیمن . رثا  مسج  نآ  زا  اما  دراذـگیم ، رثا  رگید 

تـصش هاجنپ  مھ  ام  تسا ؛ یناوج  یهرود  امـش ، تاساسحا  یهرود  نیا  دـھدب . ماجنا  ار  یراک  کی  دـھاوخیم  دـنکیم و  هبلغ  شتاساسحا  ناسنا  تاقوا  یھاـگ  تسین .

یئاـھاج کـی  دـینیبب ، تسا . یروـج  هچ  هرود  نیا  مینادـیم  میدوـب ؛ مھ  یتاـساسحارپ  ناوـج  میدوـب ، ناوـج  یتدـم  کـی  میدـنارذگ . ار  اـھهرود  نـیمھ  نـیا ، زا  لـبق  لاـس 

. دوش لرتنک  دیاب  تاساسحا  نیا  هک  دراد  دوجو  یتاساسحا 

یعامتجا لـئاسم  رد  ارچ  متفگ  مدرک ، باـطخ  اھوجـشناد  هب  هسلج  نیمھ  رد  هک  دوب  لاـسراریپ  اـی  لاـسراپ  نم  منکب . یئوجـشناد  یاھلکـشت  زا  ار  رکـشت  نیا  نم  هتبلا 

، وجـشناد یاھناوج  یئوجـشناد و  یاھطیحم  رد  نوگانوگ ، لئاسم  رد  یریگعـضوم  ریخا  لاس  هس  ود  نیا  رد  منیبیم  هناتخبـشوخ  نم  دـیوشیمن ؟ دراو  دـیریگیمن و  عضوم 

وجـشناد ناوج  تشم  کی  دیآیم ، شیپ  هزغ  یهیـضق  دـینک  ضرف  الثم  تقو  کی  اھتنم  منکیم ؛ رکـشت  منکیم و  ریدـقت  نم  ار  نیا  تسا ؛ بوخ  نیا  بخ ، تسا ؛ زراب  یلیخ 

دنوریم دـنتفایم ، هار  میروایبرد ؛ ار  ناشردـپ  میورب  دـننکیم ؛ نـالف  دـنزیریم ، بمب  دـنراد  هزغ  یاـھهچب  رـس  ثیبخ  یاھتـسینویھص  نیا  اھهدـش ، نـالف  نـالف  نیا  دـنیوگیم 

نینچ کی  یادـف  ار  شناـج  دـھاوخیم  مدآ  مینکیم ، هاـگن  میراد  میتسـشن و  راـنک  کـی  هک  نم  لاـثما  تسا . یکاـپ  سدـقم و  تاـساسحا  تاـساسحا ، نیا  بخ ، هاـگدورف !

اجنیا یناوج  کی  هک  دنیبیم  یتقو  مدآ  تساج . نیمھ  شیاج  مسوبیم ، ار  اھیجیـسب  یوزاب  تسد و  نم  دـندومرف  ماما  هکنیا  دراد . شزرا  اعقاو  نیا  دـنکب ؛ یتاساسحا 

هزغ یهلئسم  وھکی  دعب  دراد ، تیقفوم  دھاوخیم ، سرد  دوریم ، هاگشناد  دراد ، یئامرگ  یهلیسو  ناتـسمز  یامرـس  رد  دراد ، لاچخی  رلوک و  ناتـسبات  یامرگ  رد  هناخ ، یوت 

اما تسا ؛ بوخ  ساسحا ، تسا . طلغ  نتفر ، اما  تسا ؛ یـشزرااب  ساسحا  ساسحا ، نیا  بخ ، اجنآ ؛ مورب  مھاوخیم  دـیوگیم  دـناسرب ، راـجفنا  تلاـح  هب  ار  وا  دـھاوخیم 

. دوبن زیاج  دوب ، مھ  نکمم  رگا  دوب ؛ زیاج  هن  دوب ، نکمم  هن  تقو  نآ  هزغ ، هب  نتفر  هزغ . میورب  میتفیب  هار  الاح  ام  هک  دوش  بجوم  دیابن  ساسحا  نیا 

چیھ هن ، دیآیم . دوجو  هب  ناوج  نیا  نھذرد  یضراعت  کی  هزغ ، دیورب  دیابن  هک  دندرک ، لقن  یربھر  لوق  زا  الاح  هک  یروتـسد  تیعقاو و  نآ  نیب  یئارگنامرآ و  نیب  اجنیا  بخ ،

تـشپ هناملاع  هنافاکـشوم و  قیقد ، یهعلاطم  کی  دوشب ، هتفرگ  ساسحا  کی  ساسا  رب  هک  یمیمـصت  اـما  تسا ؛ یبوخ  ساـسحا  ساـسحا ، نآ  درادـن . دوجو  یـضراعت 

. تسا یطلغ  میمصت  میمصت ، تاقوا  یھاگ  تسین . یتسرد  میمصت  اموزل  میمصت ، نآ  دشابن ، شرس 

هدش مھ  تحلـصم  تسین . نتفرگ ، هدـیدن  ار  مزال  یاھتحلـصم  مزال و  تایعقاو  زا  یخرب  ندرک ، یرگـشاخرپ  اھهنیمز  یهمھ  رد  یانعم  هب  هجوچـیھهب  یئارگنامرآ  نیاربانب 

دوخ هن ، دراد ؛ تافانم  هشیمھ  تحلـصم  اب  تقیقح  اقآ  هک  تفگ  دیابن  تقو  چیھ  دوشب . تحلـصم  یهظحالم  دیاب  الـصا  بخ ، دننکیم ! یئارگتحلـصم  اقآ  روفنم ؛ مسا  کی 

ار تحلـصم  تیاعر  دیابن  ارچ  درک ؛ ار  تحلـصم  تیاعر  دیاب  دشاب ، تسرد  یـشیدناتحلصم  رگا  تسا . قیاقح  زا  یکی  مھ  تحلـصم  دوخ  تساھتحلـصم ، زا  یکی  تقیقح 

. دید ار  حلاصم  دیاب  درک ؟

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 14 
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یھارمھ میفلاخم ، ام  هک  تسا  مولعم  یروتاتکید ، یدادبتـسا  یاھهعومجم  توغاط و  الثم  کولب  یـسایس  تکرح  نالف  هب  تبـسن  ماظن ، عضوم  ظاحل  زا  دیئامرفب  ضرف 

اننیب و ادب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق   - » مینکیمن مھ  کمک  مینکیمن ، مھ 

دوجو هقطنم  رد  ای  دنراد  دوجو  ایند  رد  زورما  هک  یایـسایس  تاھج  زا  یخرب  هب  تبـسن  ام  عضوم  هک  تسا  مولعم  هدـحو - » اب  اونموت  یتح  ادـبا  اضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب 

یاج هب  یـساملپید  راک  ینعی  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ فراعتم  یتنـس  یـساملپید  راک  یفن  یانعم  هب  هجو  چـیھ  هب  نیا  اما  تسا ؛ ینـشور  عضوم  دـنراد ،

، دننکیم ار  ناشینمشد  لمع  رد  مھ  ام  نانمـشد  دننکیم . لمع  روج  نیمھ  مھ  ام  نانمـشد  هکنیاامک  تسا . یریگتھج  نیا  یریگتھج ، اھتنم  دریگب ، ماجنا  دیاب  شدوخ 

یئارگنامرآ قمع  انعم و  هب  دیاب  نیاربانب  تسیچ . شتشپ  میمھفیم  میروخیمن ؛ لوگ  یساملپید  فراعت  نآ  هب  مھ  ام  هتبلا  دنھدیم . ماجنا  مھ  ار  یساملپید  تافراعت  اما 

. فلاخم یهھبج  فلاخم و  تھج  زا  یریذپانریثات  یراذگریثات و  اھنامرآ و  لوصا و  اھشزرا و  هب  یدنبیاپ  ینعی  یئارگنامرآ  هصالخ ، روط  هب  سپ  دوش . هجوت 

یاـھهناسر نیمھ  اـب  تسا ؛ مزـال  یرکف  روضح  مھ  تسا . مزـال  اـمتح  یئوجـشناد  یهعومجم  یوس  زا  روشک  یمومع  لـئاسم  رد  یرکف  یکیزیف و  روـضح  رگید : یهتکن 

لھا رگا  طوبرم -  یاھترازو  طبریذ و  یاھهاگتـسد  هب  ناتتارظن  یهئارا  اب  دـینکب ، تسا  نکمم  اجنیا  لاثما  اجنیا و  هک  یتاراھظا  اب  یئوجـشناد ، تاعامتجا  اـب  یئوجـشناد ،

مھ دینک -  عضوم  مالعا  دیھدب ، رظن  دیھدب ، داھنشیپ  دیسیونب ، همان  یگنھرف  یاھهاگتـسد  هب  دیتسھ ، یگنھرف  لئاسم  لھا  رگا  یداصتقا ؛ یاھهاگتـسد  هب  دیداصتقا ،

ار یئوجـشناد  تاعامتجا  زا  یخرب  منکیم  دییات  هکلب  منکیمن ، در  منکیمن و  یفن  هجو  چیھ  هب  نم  دینک . تکرـش  یعامتجا  کی  رد  دـیاب  یھاگ  تسا ؛ مزال  یکیزیف  روضح 

نیا رد  یهدیجنـسن  لمع  اب  مفلاخم ؛ تاعامتجا  نیا  رد  یوردـنت  اب  هتبلا  دـیآیم . دوجو  هب  رگید -  یاھزیچ  ای  نیرحب  یهلئـسم  مینک  ضرف  نوگانوگ -  لـئاسم  یهراـبرد  هک 

عقاو مھ  عمج  تیامح  دروم  ناھگان  تاساسحا ، یهحوبحب  نآ  رد  دـعب  دریگب ، ماجنا  رفن  دـنچ  کی  فرط  زا  تسا  نکمم  هک  طلغ  یاھیریگمیمـصت  اب  مفلاـخم ؛ تاـعامتجا 

. متسین قفاوم  هدنب  دوش ،

لئاسم رد  هکنیا  یارب  دنشاب  هتـشاد  مادقا  میمـصت و  یاھنوناک  ای  نوناک  یئوجـشناد ، یاھهعومجم  رگا  منکیم  نامگ  نم  درک ؟ لمع  دوشیم  هنوگچ  تسیچ ؟ شھار  الاح 

بوخ دننک ، راک  هچ  اھوجشناد  مدز ، نالا  ار  شلاثم  ات  دنچ  هک  یاهیضق  نالف  رد  دینک  ضرف  الثم  دوب . دھاوخ  رتهدیجنس  اھنآ  یاھمادقا  دنریگب ، میمـصت  دننک و  رکف  نوگانوگ 

یـسک رگا  هک  دوشب  صخـشم  حضاو و  یئوجـشناد  یهعومجم  نیب  رد  لآملادحتم  تروص  هب  دعب  دننک ، رکف  یلوئـسم  یاهدبز ، یاهبخن ، هورگ  کی  دننیـشنب  ار  نیا  تسا ؟

. تسین یئوجشناد  نایرج  اھوجشناد و  میمصت  هب  طوبرم  هدش ، رارق  هک  هچنآ  زا  درک  یورهدایز  یطخت و 

حلاـصم یهظحـالم  نیب  و  دـنکیم ، هتکید  ناـسنا  هب  یئارگناـمرآ  یناوج و  هک  یفئاـظو  نداد  ماـجنا  نیب  درادـن  دوـجو  یتاـفانم  چـیھ  هک  مدرک  تشادداـی  اـجنیا  هدـنب  بخ ،

یاضتقا قبط  رب  داد و  خـساپ  مھ  یناوج  تاـساسحا  هب  دوب ، ارگناـمرآ  ناوتیم  ینعی  روشک . رد  یتیریدـم  تیارد  ریبدـت و  یهظحـالم  نوناـق ، یهظحـالم  روشک ، یتیریدـم 

نم رظن  هب  نیاربانب  دـشاب . هتـشادن  یکاکطـصا  ضراعت و  روشک  یتیریدـم  حـلاصم  اب  روشک و  تحلـصم  اب  هک  دوب  مھ  یروج  لاح  نیع  رد  درک ؛ لمع  یئارگناـمرآ  یناوج و 

. تشاد اھوجشناد  زا  ار  یعقوت  نینچ  ناوتیم  تسین ؛ یدایز  تاعقوت  وزج  یئوجشناد ، یهعومجم  زا  عقوت 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

لوصا هب  دنباپ  اھنامرآ و  هب  دنباپ  تدشب  ناوتیم  هن . تسا ؛ رتنکاوعد  رترگشاخرپ و  تسا ، رتارگنامرآ  سک  رھ  هک  مینکن  روصت  مینکن ؛ هابتشا  یرگـشاخرپ  اب  ار  یئارگنامرآ 

ینعی تخس  تخـس ، ینعی  دیدش  تسا . دیدش »  » عمج ادشا » ( » ١ «.) رافکلا یلع  ادشا  : » دیامرفیم هفیرش  یهیآ  رد  دوبن . مھ  رگـشاخرپ  لاحنیعرد  دوب ، اھـشزرا  هب  و 

یروجنیا نامهمھ  دریذـپیمن . رثا  مسج  نآ  زا  اما  دراذـگیم ، رثا  رگید  مسج  نآ  رد  درک ، ادـیپ  کاکطـصا  یرگید  مسج  اب  یتقو  دـشاب ، رتتخـس  هک  یمـسج  رھ  ریذـپانذوفن .

دھاوخیم دنکیم و  هبلغ  شتاساسحا  ناسنا  تاقوا  یھاگ  تسین . ندوب  رگـشاخرپ  ندوب و  رگاوعد  یانعم  هب  اموزل  ندوب ، راذگرثا  ندوب ، دیدش  اما  میـشاب . ادـشا  میـشاب ؛

، میدوب ناوج  یتدم  کی  میدنارذگ . ار  اھهرود  نیمھ  نیا ، زا  لبق  لاس  تصـش  هاجنپ  مھ  ام  تسا ؛ یناوج  یهرود  امـش ، تاساسحا  یهرود  نیا  دھدب . ماجنا  ار  یراک  کی 

. دوش لرتنک  دیاب  تاساسحا  نیا  هک  دراد  دوجو  یتاساسحا  یئاھاج  کی  دینیبب ، تسا . یروج  هچ  هرود  نیا  مینادیم  میدوب ؛ مھ  یتاساسحارپ  ناوج 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

مسا کی  هدش  مھ  تحلـصم  تسین . نتفرگ ، هدیدن  ار  مزال  یاھتحلـصم  مزال و  تایعقاو  زا  یخرب  ندرک ، یرگـشاخرپ  اھهنیمز  یهمھ  رد  یانعم  هب  هجوچیھهب  یئارگنامرآ 

تقیقح دوخ  هن ، دراد ؛ تافانم  هشیمھ  تحلـصم  اب  تقیقح  اقآ  هک  تفگ  دیابن  تقو  چیھ  دوشب . تحلـصم  یهظحالم  دـیاب  الـصا  بخ ، دـننکیم ! یئارگتحلـصم  اقآ  روفنم ؛

دیاب درک ؟ ار  تحلصم  تیاعر  دیابن  ارچ  درک ؛ ار  تحلصم  تیاعر  دیاب  دشاب ، تسرد  یـشیدناتحلصم  رگا  تسا . قیاقح  زا  یکی  مھ  تحلـصم  دوخ  تساھتحلـصم ، زا  یکی 

. دید ار  حلاصم 

یھارمھ میفلاخم ، ام  هک  تسا  مولعم  یروتاتکید ، یدادبتـسا  یاھهعومجم  توغاط و  الثم  کولب  یـسایس  تکرح  نالف  هب  تبـسن  ماظن ، عضوم  ظاحل  زا  دیئامرفب  ضرف 

اننیب و ادب  مکب و  انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنـسح  هوسا  مکل  تناک  دـق   - » مینکیمن مھ  کمک  مینکیمن ، مھ 

هقطنم رد  اـی  دـنراد  دوجو  اـیند  رد  زورما  هک  یایـسایس  تاـھج  زا  یخرب  هب  تبـسن  اـم  عضوم  هک  تسا  مولعم  ( - ١ «) هدحو اب  اونموت  یتح  ادـبا  اضغبلا  هوادـعلا و  مکنیب 

هب یـساملپید  راک  ینعی  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسین ؛ فراعتم  یتنـس  یـساملپید  راک  یفن  یانعم  هب  هجو  چـیھ  هب  نیا  اما  تسا ؛ ینـشور  عضوم  دـنراد ، دوجو 

ار ناشینمـشد  لمع  رد  مھ  ام  نانمـشد  دـننکیم . لمع  روج  نیمھ  مھ  ام  نانمـشد  هکنیاامک  تسا . یریگتھج  نیا  یریگتھج ، اـھتنم  دریگب ، ماـجنا  دـیاب  شدوخ  یاـج 

قمع انعم و  هب  دـیاب  نیاربانب  تسیچ . شتـشپ  میمھفیم  میروخیمن ؛ لوگ  یـساملپید  فراعت  نآ  هب  مھ  ام  هتبلا  دـنھدیم . ماجنا  مھ  ار  یـساملپید  تافراعت  اما  دـننکیم ،

. دوش هجوت  یئارگنامرآ 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

لماوع هک  داد  هزاجا  تشاذگ و  دیابن  درک ؛ ظفح  دیاب  ار  طاشن  روش و  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  یهتکن  مینک . ضرع  دیاب  اھناوج  یمومع  طاشن  یهلئـسم  نوماریپ  هتکن  هس  ود 

تلم هب  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  رظن  دروم  یهطقن  کی  انئمطم  دربب . نیب  زا  ای  دـنک  فیعـض  ار  یناگمھ  طاشن  روش و  نیا  نوگانوگ ، تارثوم  نوگانوگ و 

هکنیا دش . نانمشد  یهنامصخ  هناضرغم و  تساوخ  نیا  میلـست  دیابن  دنناشنبورف . ار  هلعـش  نیا  دننک ، شوماخ  ار  طاشن  روش و  نیمھ  ینعی  دنھدب ؛ یگدومخ  تلاح  ام 

سای و مایپ  ات  دننکیم  شالت  دنراد  ایند  فلتخم  طاقن  رد  یزاجم  طیحم  یربیاس و  نوگانوگ  زکارم  اھدص  یهوالعب  ینویزیولت ، یئویدار و  زکرم  اھدص  دـینکیم  هدـھاشم  امش 

شوماخ کرحت  روش و  دوریم و  نیب  زا  طاشن  تشاد ، دوجو  ساـی  یتقو  دـمآ ، دوجو  هب  یدـیماان  یتقو  تسا . نیمھ  رطاـخ  هب  دـننک ، نیقلت  اـم  تلم  ناـھذا  هب  ار  یدـیماان 

 - تساھنآ یھاوخنامرآ  روش و  زا  یـشان  هک  تکرح -  شالت و  زا  ار  ام  ناناوج  هک  تسا  نیمھ  ایند  یربخ  یروتارپما  نوگانوگ  تاغیلبت  لـماوع  نیرتیلـصا  زا  یکی  دوشیم .

نآ ناگدنمزر و  نادیھـش و  نارادرـس و  مان  نتـشادھگن  هدنز  تشادگرزب و  هک  تسا  نیا  هدـنب  یهدـیقع  میراد . هگن  ار  نیا  مینک  یعـس  دـیاب  لباقم  یهطقن  رد  ام  درادـب . زاب 

طاشن روش و  رب  دـناوتیم  دـندرک ، ادـیپ  روضح  طاشن  روش و  اب  اھهصرع  نیرتراوشد  رد  دـندش و  نادـیم  دراو  دیـشاب -  اـھناوج  امـش  هک  ینونک -  لـسن  زا  لـبق  هک  یناـناوج 

. دیازفیب ام  ناناوج 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هن تشادرب ؛ تسد  یھاوخنامرآ  زا  دیابن  ینعی  دنک . تسبنب  لاعفنا و  ساسحا  یطئارش  چیھ  رد  دیابن  زگرھ  دسانـشیم ، مھ  ار  اھتیعقاو  هک  هاوخنامرآ  یئوجـشناد  لاعف 

ناوضر هللا  ) ماما میتشاد . مھ  یخلت  یاھتمیزھ  میتشاد ، یگرزب  یاھیزوریپ  سدـقم  عافد  یهصرع  رد  ام  خـلت . یاھتمیزھ  ماگنھ  رد  هن  نیریـش ، یاھیزوریپ  ماـگنھ  رد 

یتیمھا هچ  دوشیمن ؛ ناسنا  بیصن  یزوریپ  مھ  اج  کی  دوشیم ، ناسنا  بیصن  یزوریپ  اج  کی  حتفلامدع . دیئوگب  تسکش ، دیئوگن  دنتفگیم : دندرکیم و  شرافـس  هیلع )

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 15 
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اطخ نیا  دنشکیم ؛ تسد  اھنامرآ  ندرک  لابند  زا  دندیسر ، ناشدوخ  رظن  دروم  یهطقن  هب  دمآ و  شیپ  ناشدارم  قفو  رب  راک  نایرج  هچنانچ  رگا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  دراد ؟

یـضعب راک . یهمادا  یارب  تسیاب  نک ، هدامآ  ار  تدوخ  هزات  یدرک ، ماـمت  ار  شـالت  نیا  یدرک ، ماـمت  ار  راـک  نیا  یتقو  دـیوگیم : اـم  هب  نآرق  ( ١ (؛» بصناف تغرف  اذاـف  . » تسا

؛ دنوشیم تسکش  لاعفنا و  سای و  راچد  دوبن ، اھنآ  دارم  قفو  رب  دوبن ، اھنآ  تساوخ  قبط  رب  دیآیم ، شیپ  هک  هچنآ  رگا  سکعب ؛ مھ  یـضعب  تسا -  هابتـشا  نیا  دنروجنآ - 

ریغ شرظن  هب  زیچ  چـیھ  دـنک ، هظحالم  ار  اھتیعقاو  ناسنا  یتقو  هنانیبعقاو . حیحـص و  یھاوخنامرآ  رد  درادـن  دوجو  یتسبنب  الـصا  تسا . طلغ  ود  رھ  تسا ؛ طـلغ  مھ  نیا 

. دیآیمن ینیبشیپ  لباق 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ار اھیـضعب  مھ  هدـنب  تسا ، صخـشم  شیاھبوچراھچ  هک  بالقنا -  یاھنامرآ  هک  مدـقتعم  هدـنب  تسیچ ؟ بالقنا  یاھنامرآ  اب  شتبـسن  یبـالقنا  رـصنع  وجـشناد و  ناوج ،

. تسا یتبـسن  نینچنیا  اھنامرآ ، اب  امـش  تبـسن  تسین . یـسرتسد  لباق  بیقعت و  لباق  یناوج ، تراسج  طاشن و  ورین و  نودب  دروآ -  مھاوخ  مسا  درک و  مھاوخ  حیرـصت 

رد هک  اھینکـشطخ ، ینعی  تراسج ، نینچمھ  و  کرحت ، تلاح  هیحور و  طاشن و  رگا  و  یندب ، یرکف و  تردق  ینعی  یناوج ، یورین  هچنانچ  رگا  هک  تسا  نیا  نم  یهدـیقع 

یاھنامرآ بالقنا و  یاھنامرآ  ققحت  اھنامرآ و  هب  یـسرتسد  یهنیمز  رد  اھناوج  اذـل  درک . میھاوخن  ادـیپ  تسد  اھنامرآ  هب  اـم  دـشابن ، دراد ، دوجو  هصیـصخ  ناونع  هب  اھناوج 

دینادب و  دریگب ؛ یدج  ار  اھناوج  شقن  دیاب  تسا ، اھنامرآ  ققحت  یپ  رد  هک  یسک  رھ  دنراد . مھ  یئالاب  رایـسب  یدمآراک  دنتـسھ و  یگرزب  یاھتیلوئـسم  یاراد  یمالـسا ،

فراعت مدروآ ، نابز  رب  اھراب  نایوجـشناد ، ریغ  هچ  و  وجـشناد -  ناوج  صوصخب  هتبلا  وجـشناد -  ناوج  هچ  اھناوج ، دروم  رد  نم  هک  هچنآ  مریگیم . یدج  ار  اھناوج  شقن  هدنب 

فیرعت تسرد  ار  نآ  دنـسانشب ، ار  کرحت  نادیم  ار ، راک  نادیم  هک  تسا  نیا  مھم  هتبلا  دننک . یئاشگهرگ  دنناوتیم  اھناوج  هک  مدقتعم  تسا و  نیا  مداقتعا  تسین ؛ ینابز 

. بلطم کی  نیا  دننک . فیرعت  تسرد  دنھد ، ماجنا  دنھاوخیم  هک  مھ  ار  یراک  دننک ؛

؛ دراد مھ  یفلتخم  بتارم  تسا ، یاهعومجم  کی  تسا ، یاهموظنم  کی  تسا -  یمالـسا  یاھنامرآ  تقیقح  رد  هک  یمالـسا -  ماظن  یاـھنامرآ  هک  تسا  نیا  رگید  بلطم 

لداع هنالداع و  یهعماج  دیئامرفب  ضرف  الثم  درک . لابند  دیاب  ار  اھنیا  یهمھ  دنیاھنامرآ ؛ وزج  اما  دنتدمهاتوک ، فادھا  اھیضعب  دنرتیئاھن ، رتیئاغ و  فادھا  اھنیا  زا  یـضعب 

یاهعماج کی  الوا  هک  تسا  نآ  یپ  رد  مالـسا  تسا . اھنامرآ  نیرترب  وزج  کـی و  یهجرد  یاـھنامرآ  وزج  تسا ؛ ناـمرآ  کـی  بخ ، تایـصوصخ -  نیا  اـب  یونعم -  هتفرـشیپ و  و 

؛ تسین ناریدم  صوصخم  تلادـع  دـشاب -  یلداع  یهعماج  هعماج ، دوخ  ایناث  دـننک ؛ راتفر  تلادـع  هب  هعماج  ناریدـم  نالوئـسم و  ینعی  دوش ؛ هرادا  هنالداع  هک  دـنک  داجیا 

لئاسم رد  یهداتفابقع  یهعماج  دباتیمنرب  هجوچیھهب  مالسا  دشاب . یاهتفرشیپ  یهعماج  هعماج ، هاگنآ  و  دنشاب -  هتشاد  تلادع  رگیدکی  هب  تبـسن  دیاب  مھ  مدرم  داحآ 

دایرف ار  نیا  مالسا  ماکحا  زا  یمھم  شخب  تسا ؛ هتفرشیپ  یهعماج  کی  داجیا  لابند  مالسا  ار ؛ یرگید  یهصرع  رھ  رد  یندمت و  لئاسم  رد  یسایس ، لئاسم  رد  یملع ،

هنالداع مھ  هعماج ، یمالـسا ، ماظن  رد  تسا . یونعم  یهعماج  داـجیا  یپ  رد  نینچمھ  مالـسا  تسا . یمالـسا  یهعماـج  نـالک  یهعومجم  نآ  وزج  نیا  نیارباـنب ، دـنزیم .

؛ تسا رادروخرب  تسا ، باریـس  تیونعم  زا  ینعی  تسا ؛ یوـنعم  یهعماـج  مھ  تسا ، هتفرـشیپ  یهعماـج  مھ  تسا ، یلداـع  یهعماـج  دوـخ  نورد  رد  مھ  دوـشیم ، هرادا 

؛ دشاب حرطم  وا  یارب  یرتالاب  یاھفدھ  یرتالاو ، یاھفدھ  درامـشن ؛ دوخ  دنلب  فادھا  ار  یگدنز  یهرمزور  تاوھـش  یدام و  ریقح  فادھا  ناسنا  دوشیم  بجوم  هک  یتیونعم 

دھاوخ مھ  وگلا  تقونآ  یاهعماج  نینچ  کی  هتبلا  نامرآ . کی  دش  نیا  بخ ، تسا . مالـسا  رظن  دروم  یهعماج  نیا  دشاب ؛ ظوفحم  ادـخ ، اب  اھلد  طابترا  ناسنا ، داحآ  طابترا 

مھ یدایز  شخب  تسا و  یلمع  ققحت و  لباق  الماک  نکمم و  الماک  نم  رظن  هب  هتبلا  هک  میروایب -  دوجوهب  ار  یاهعماج  نینچ  کی  یعمج ، شـشوک  اب  میناوتب  اـم  رگا  دـش .

داجیا بخ ، ناملسم . ریغ  یاھروشک  یارب  یتح  هکلب  ناملسم ، یاھروشک  ناملسم و  عماوج  یارب  طقف  هن  دش ؛ دھاوخ  وگلا  هعماج  نیا  میتفر  - شیپ  هنیمز  نیا  رد  ام 

. تساھنامرآ زا  یکی  تایصوصخ ، نیا  اب  یاهعماج  کی 

لیذ رد  عقاو  رد  اما  تسا ، یمھم  زیچ  یتمواقم  داصتقا  دوخ  هکنیا  اب  تسا . درخ  نامرآ  کی  میتفگ ، هک  یلبق  نامرآ  هب  تبسن  هک  تسا ؛ یتمواقم  داصتقا  رگید ، نامرآ  کی 

، ناھج رد  یگنھرف  ذوفن  تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اھنیا  ورشیپ ، ملع  قنور ، رپ  تراجت  رترب ، یزرواشک  رترب ، تعنـص  هعماج ، رد  تمالـس  دوشیم . فیرعت  یلبق  نامرآ  نآ 

یتقو نیاربانب  تسا . اھنامرآ  وزج  یعامتجا ، تلادـع  هب  ندیـسر  تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اـھنیا  ملاـع ، رد  هطلـس  یـسایس  یهموظنم  رد  ناـھج و  رد  یـسایس  ذوفن 

. فلتخم تاجرد  رد  هتبلا  دنیاھنامرآ ؛ همھ  اھنیا  اھنیا ، ینعی  نامرآ  دورن ؛ یسرتسد  زا  رود  فیرعت  لباق  ریغ  رما  کی  هب  ام  نھذ  نامرآ ، میئوگیم 

یاهعومجم نآ  دیاهدرک . اھنامرآ  یارب  شالت  دینک ، شالت  هک  اھنیا  زا  مادک  رھ  یارب  امش  دھدیم . لیکشت  ار  مالسا  ینامرآ  یهموظنم  اھفدھ ، اھهتساوخ و  نیا  یهعومجم 

دنراد همھ  اھنیا  دنکیم ، شالت  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یبالقنا و  گنھرف  شرتسگ  یهنیمز  رد  هک  یاهعومجم  نآ  ای  دـنکیم ، راک  یتمواقم  داصتقا  هار  رد  مینک  ضرف  هک 

تمالس یهنیمز  رد  اضرف  هک  یـسک  نآ  تسا . ینامرآ  شراک  دھدیم ، ماجنا  دراد  یـساملپید  یـسایس و  یهنیمز  رد  ار  شالت  نیمھ  هک  یـسک  نآ  دـننکیم . ینامرآ  راک 

. مزال همھ  و  اھنامرآ ، یارب  فلتخم  یاھهبتر  یهعومجم  دنیاھنیا ؛ اھنامرآ  دھدیم . ماجنا  اھنامرآ  یارب  یراک  دراد  دنکیم ، شالت 

نیا تسا -  حرطم  هک  تسا  یلاوس  ینعی  هدش ؛ لقتنم  نم  هب  البق  لاوس  نیا  دھدیم  ناشن  نیا  هک  مدرک -  تشاددای  لبق  زا  اجنیا  مھ  نم  دش و  حرطم  هک  یرگید  لاوس 

روشک یداصتقا  تفرـشیپ  ام  یاھنامرآ  زا  یکی  بخ ، تسا . یتیعقاو  کی  میرحت  میرحت . دـیئامرفب  ضرف  الثم  تسیچ ؟ دراد ، دوجو  هک  یئاھتیعقاو  اب  اھنامرآ  تبـسن  تسا :

ام هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مناوتیم  نم  هک  هچنآ  هریغ . هریغ ، رد  تاباختنا ، رد  یـسایس ؛ نوگانوگ  لئاسم  رد  ای  میرحت . مان  هب  دراد  دوجو  یتیعقاو  مھ  فرط  نآ  زا  تسا ،

یتقو دیماجنا . دھاوخ  مھوت  یزادرپلایخ و  هب  اھتیعقاو ، یهظحالم  نودب  یئارگنامرآ  مینکیم . دـییات  دـصرددص  مھ  ار  اھتیعقاو  ندـید  مینکیم ، دـییات  دـصرددص  ار  یئارگنامرآ 

، هعماج یاھتیعقاو  ندید  نودـب  دـینک . یزیرهمانرب  اھتیعقاو  نآ  قبط  رب  دیجنـسب و  دـیاب  ار  ناتدوخ  فارطا  یاھتیعقاو  دـینکیم ، تکرح  ینامرآ  کی  یدوصقم ، کی  لابند  امش 

. اھنامرآ هب  یبایتسد  هب  دسرب  هچ  دوب ، دھاوخن  یحیحص  تسرد و  روصت  یلیخ  اھنامرآ  روصت 

هب ندیسر  دننکیم . روصت  تسرد  ار  هلق  دنتسھ ، اھهلق  تمس  هب  نتفر  ناتسھوک و  رد  شدرگ  لھا  هک  یناسک  دناهلق . لثم  اھنامرآ  میئوگب  دیاب  مینزب ، لاثم  میھاوخب  رگا 

نآ هب  دیـسرب  دـیورب و  دـیرادیم  تسود  دـیتسھ ، نیئاـپ  نیا  امـش  یتقو  دـسرب . هلق  نآ  هب  درادـیم  تسود  ناـسنا  دـینک . هیبشت  نیا  هب  ار  اـھنامرآ  تسا ؛ ناـمرآ  کـی  هلق ،

نیا تیعقاو  نآ  دیھدیم ؛ ردھ  ار  ناتدوخ  یورین  دینکب ، ار  راک  نیا  دیھاوخب  تیعقاو  نیا  هب  هجوتیب  رگا  دراد ؛ دوجو  یتیعقاو  اھتنم  عافترا ؛ یدـنلب و  نیا  غیتس  جوا و  یهطقن 

، تسین یروجنیا  الاب ؛ ورب  ریگب و  تسا ، هنماد  مھ  نیا  تسا ، هلق  اجنیا  الاح  هک  ینکیم  هدھاشم  تمشچ  یولج  امـش  هک  تسین  نیا  هلق ، نیا  هب  ندیـسر  هار  هک  تسا 

نتفر شیپ  هار  هن  هک  دیـسر  دـیھاوخ  یطاقن  هب  اعطق  الاب ، دـیتفر  دـیتفرگ  ار  هنماد  تسا ، امـش  مشچ  یولج  هک  ینیمھ  دـیدرک ، یطایتحایب  امـش  هچنانچ  رگا  دراد . هار 

ناسنا یتقو  هدـمآ . شیپ  مھ  هدـنب  یارب  دـیآیم ؛ شیپ  ناشیارب  یزیچ  نینچ  دنتـسھ ، ناتـسھوک  رد  شدرگ  هوک و  هب  نتفر  لھا  هک  یئاـھنیا  ندـمآ . بقع  هار  هن  دـیراد ،

تیعقاو دـنک . صالخ  لکـشم  زا  ار  شدوخ  دـیاب  ناسنا  دایز  تمحز  اب  درادـن ؛ ندـنام  بقع  نتفر و  ولج  هار  هک  دـسریم  یئاھهطقن  هب  دـنکیم ، تکرح  هار  اـب  یئانـشآ  نودـب 

. درک ادیپ  دیاب  ار  هار  هار ؛ نیمھ  زا  تسا  ترابع 
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یهفلوـم هس  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  تلود  یهفیظو  تسا ، روـشک  نالوئـسم  یهعوـمجم  یهفیظو  تسا ، اـم  یهفیظو  هک  مینکیم  روـصت  اـم  هچنآ 

: دشاب هتشاد  رظن  رد  اھمادقا  یهمھ  اھیریگمیمصت و  یهمھ  یارب  ار  گرزب 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  نامرآ  هک  دوشب ؛ رود  رظن  زا  یتسیابن  اقلطم  اھنامرآ  فادھا و  نیا  هک  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  فادـھا  اھنامرآ و  زا  تسا  ترابع  لوا  یهفلوم 

دنک و دشر  دناوتیم  یدام  ظاحل  زا  یونعم و  ظاحل  زا  اضف  نآ  رد  ناسنا  هک  ییاضف  نآ  ینعی  یمالـسا  ندمت  درک . هصالخ  یمالـسا " ندـمت  داجیا   " هاتوک یهلمج  رد  دوشیم 

یاراد ناسنا  زیزع ، ناسنا  دشاب ، هتشاد  یدنمتزع  یگدنز  دشاب ، هتشاد  یبوخ  یگدنز  دسرب ؛ تسا  هدرک  قلخ  تایاغ  نآ  یارب  ار  وا  لاعتم  یادخ  هک  یبولطم  تایاغ  هب 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نامرآ  یمالسا و  یروھمج  ماظن  فدھ  نیا ؛ ینعی  یمالسا  ندمت  تعیبط ؛ ناھج  یگدنزاس  یاراد  راکتبا ، یاراد  هدارا ، یاراد  تردق ،

یهظحالم تیمالسا ، رب  یهیکت  تخانش ، یتسیاب  ار  اھدربھار  نیا  یلک ؛ یمومع و  یاھدربھار  دناسریم ؛ فادھا  نیا  هب  ار  ام  هک  ییاھهار  زا  تسا  ترابع  مود  یهفلوم 

هب یهیکت  دربھار  تسا . یلک  دربھار  کی  نیا  تسا ، هفیظو  کی  نیا  انوع ، مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  دومرف : هکنیا  نوگانوگ ؛ تالماعت  رد  ندشن  مولظم  ندوبن و  ملاظ 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تـسا یمالـسا  یروھمج  ماظن  یلـصا  یاھدربھار  یـساسا و  نالک و  یاھتـسایس  اھنیا  لیبق ؛ نیا  زا  ییاھدربھار  دھدیم و  لیکـشت  ار  یرالاسمدرم  هک  هچنآ  مدرم و  ارآ 

. دراد دوجو  هک  ییاھزیچ  لیبق  نیا  زا  و  یلم ، تدحو  یمومع ، راکتبا  یمومع ، شالت  یمومع ، راک  اھنامرآ ؛ نآ  هب  ندیسر  یارب 

هاگن اب  ییارگنامرآ  میراد ، مزال  ام  هچنآ  هک  مدرک  ضرع  ناضمر ، کرابم  هام  رد  ماظن  نارازگراک  ماظن و  نالوئـسم  روضح  نم  هک  دید ؛ دیاب  مھ  ار  تایعقاو  تایعقاو ، موس ] [و 

مھ ار  اھنآ  تسا ، صقن  دوبمک و  هک  اھتیعقاو  زا  هچنآ  تخانـش ؛ دیاب  ار  اھنآ  تسا ، رادتقا  بجوم  اھتیعقاو  زا  هک  هچنآ  دیمھف ، تسرد  دـیاب  مھ  ار  اھتیعقاو  تسا . اھتیعقاو  هب 

نیریـش یاھتیعقاو  اھنیا  هک  اجنآ  رد  مدرب  مسا  ار  اھتیعقاو  زا  یدادعت  نم  دیمھف . تسرد  دیاب  ار  اھتیعقاو  تخانـش ؛ دیاب  ار  اھنیا  تسا ، تکرح  عنام  هک  هچنآ  تخانـش ؛ دیاب 

زا یعیسو  شخب  نیب  رد  تیونعم  ینید و  تفرعم  جاور  رکتبم ، لاعف و  رصانع  دوجو  هتسجرب ، یاھرکف  دوجو  دید . ار  اھفعض  ای  دید  ار  اھصقن  دیابن  شاهمھ  تسا ، ام  دوجوم 

دیاب مھ  ار  اھتیعقاو  نیا  دراد ؛ دوجو  هک  تسا  ییاھتیعقاو  اھنیا  ملاع ؛ رد  هقطنم و  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  نوزفازور  ذوفن  یمالسا ، ینید و  یاھراعش  اقب  ناوج ، لسن 

تیوقت نیریش و  یاھتیعقاو  نآ  هب  یهیکت  اب  دراد ؛ دوجو  تسا ، یخلت  ینیریـش و  زا  یطولخم  هک  ناسنا  یگدنز  یهمھ  لثم  نیا ، رانک  رد  مھ  یخلت  یاھتیعقاو  هتبلا  دید .

. دنوشب مک  ای  دنوشب  هدودز  بولطمان  خلت و  یاھتیعقاو  هکنیا  یارب  درک  ششوک  یتسیاب  اھنآ ،

. دید دیاب  مھ  ار  اھتیعقاو  هتبلا  تشاد ، رود  رظن  زا  یتسیابن  ار  اھدربھار  تشادن ، رود  رظن  زا  ار  اھنامرآ  ینعی  تشاد ؛ رظن  رد  دیاب  ار  رصنع  هس  نیا 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

رایـسب ار  هدنیآ  هدـنب  دـندرکن ، حرطم  مھ  ار  یرایـسب  دـندرک و  حرطم  ناتـسود  هک  یتالکـشم  یـضعب  الاح  دوجو  اب  روشک ، یهدـنیآ  روشک و  عضو  هب  منکیم  هاگن  یتقو  نم 

نشور و هار  مھ  اـھنامرآ  نیا  یوـس  هب  هار  مینکب ؛ میھاوـخیم  راـکهچ  مینادـیم  تسا ، یـصخشم  یاـھنامرآ  اـم  یاـھنامرآ  منیبیم ، ینـشور  هار  ار  هار  و  مـنیبیم ، بوـخ 

. دریگب ماجنا  دیاب  راک  هچ  هک  تسا  مولعم  تسین و  ماھبا  راچد  مھ  نامیاھدربھار  تسا ؛ یصخشم 

راـک کـی  یـسایس ، یاـھهصرع  یهمھ  رد  هناـنامرھق  هنادـنمرنھ و  روناـم  فاـطعنا و  شمرن و  هتبلا  هدـش . راکـشآ  مھ  یناـھج  یاهقطنم و  یاھیدـنبهھبج  اـھلاس  نیا  رد 

؛ دـشاب اھنامرآ  هب  هجوت  مدـع  ای  یـساسا ، یاھدربھار  زا  نتـشگرب  ای  زمرق ، طوطخ  زا  روبع  یانعم  هب  یتسیاـبن  هنادـنمرنھ  روناـم  نیا  نکل  تسا ، یلوبق  دروم  بولطم و 

. درک تیاعر  دیاب  ار  اھنیا 

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

یھاوخنامرآ اـقآ ، هن  تسا ؛ ییارگعقاو  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  هک  دـننکیم  دومناو  دـننکیم و  غیلبت  یاهدـعکی  یھاوخناـمرآ . زا  تسا  تراـبع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا 

ناـشن ناـتدوخ  زا  یتکرح  چـیھ  دیـشاب و  دـب -  هچرھ  خـلت ، هچرھ  یتیعقاو -  رھ  میلـست  امـش  ینعی  یراـکهظفاحم  ییارگعقاو . فلاـخم  هن  تسا ، یراـکهظفاحم  فلاـخم 

یاھتیعقاو اب  دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  اھنآ  اھتیعقاو و  هب  دـینک  هاـگن  هک  تسا  نیا  ییارگناـمرآ  یاـنعم  تسا . یراـکهظفاحم  نیا  دـیھدن ؛

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب . اھنامرآ  هب  ناتمشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دینک . هزرابم  دینک و  هلباقم  یفنم  یبلس و 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالـسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتـسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودـحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یـصخش  لئاسم  یـصخش ؛

قافتا دیاب  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دـنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دـناهدمآ  یھلا  نایدا  دـنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف  ( ١)

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی  دتفیب .

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

؛ منکب رارکت  مھاوخیمن  رگید  متفگ و  ررکم  اھوجشناد  اب  اھلاس  ناضمر  هام  تاسلج  نیا  رد  نم  هک  یلیالد  هب  تسا ؛ هژیو  رشق  کی  تسا ، زاتمم  رـشق  کی  وجـشناد  رـشق 

، اقآ هن  تسا ؛ ییارگعقاو  فلاخم  یھاوخنامرآ  هک  دننکیم  دومناو  دننکیم و  غیلبت  یاهدعکی  یھاوخنامرآ . زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا  دراد . یـضئارف  کی 

ناتدوخ زا  یتکرح  چیھ  دیشاب و  دب - هچرھ  خلت ، هچرھ   - یتیعقاو رھ  میلـست  امـش  ینعی  یراکهظفاحم  ییارگعقاو . فلاخم  هن  تسا ، یراکهظفاحم  فلاخم  یھاوخنامرآ 

اب دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاـھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  اـھنآ  اـھتیعقاو و  هب  دـینک  هاـگن  هک  تسا  نیا  ییارگناـمرآ  یاـنعم  تـسا . یراـکهظفاحم  نـیا  دـیھدن ؛ ناـشن 

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب . اھنامرآ  هب  ناتمشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دینک . هزرابم  دینک و  هلباقم  یفنم  یبلس و  یاھتیعقاو 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

(۵ (؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یصخش  لئاسم  یصخش ؛

. دتفیب قافتا  دیاب  نیا  دننک ؛ ادیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دناهدمآ  یھلا  نایدا  دنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف 

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی 

هب دامتعا  رکفت  لابند  یتسیاب  تسا . نامرآ  کی  نیا  دوب ؛ مھ  اھامـش  یاھفرح  رد  هک  میناوتیم » ام   » نیمھ ینعی  سفن ؛ هب  دامتعا  نامرآ  زا  تسا  ترابع  رگید  نامرآ  کـی 

. دوشب لمع  مزاول  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  یمزاول  کی  اھنامرآ  بیقعت  هتبلا  دوشب . بیقعت  دیاب  امتح  نامرآ  کی  ناونعهب  و  دوب ]  ] یلم ییاناوت  تردق و  هب  داقتعا  یلم و  سفن 

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

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

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

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

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

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

مسا هب  دراد ؛ ینوگانوگ  بعش  تسا ، مھم  یلیخ  یھاوختلادع  یهلئسم  دنتفگ . اجنیا  اھردارب  زا  یضعب  هک  ییاھفرح  نیمھ  تسا ؛ یھاوختلادع  اھنامرآ ، یهلمج  زا 

یهدـننکفرحنم طلغ و  یانعمهب  هن  یدازآ  تسا ؛ یھاوخیدازآ  هلمج ، زا  تسا . یمالـسا  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  هلمج ، زا  دوب . لابند  اعقاو  دـیاب  درک ، دـیابن  اـفتکا  مھ 

اب جاودزا ، تنـس  یمالـسا و  یاھتنـس  فالخرب  هک  یناـسک  نآ  رب  تنعل  دـنک . یگدـنز  یروجنیا  رـسپ  دـنک ، یگدـنز  یروجنیا  رتخد  هک  تسا  نیا  یدازآ  یاـنعم  هک  یبرغ 

یهلئـسم درک . هلباـقم  اـھنیا  اـب  دـیاب  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نـیا  هنافــساتم  اـم  یگنھرف  یاھهاگتــسد  اـم و  تاروـشنم  زا  یــضعب  دـننکیم و  تفلاـخم  احیرــص  جاودزا  تـنس 

. تسا لالقتسا  نامھ  هعماج  رد  یھاوخیدازآ  یانعم  هک  هعماج  رد  یعامتجا و  لمع  رد  یسایس ، لمع  رد  یدرف ، لمع  رد  هشیدنا ، رد  یھاوخیدازآ 

یمالـسا هاگـشناد  داجیا  اھنامرآ ، یهلمج  زا  تسا . نداد  ماجنا  راـک  هراـکهمین  یلبنت و  زا  زیھرپ  شـالت و  راـک و  اـھنامرآ  یهلمج  زا  تسا ؛ یملع  دـشر  اـھنامرآ  یهلمج  زا 

. تسا اھنامرآ  اھنیا  تسا ؛

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

اجنیا مھ  ام  دننکیم ، ار  ناشدوخ  راک  دنراد  دنتـسھ ، یناریدم  هدع  کی  میرادن ؛ یرثا  روشک  رد  هک  ام  مینکب ؟ لابند  یروجهچ  ار  اھنامرآ  نیا  ام  دـیوگب  یـسک  تسا  نکمم 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 17 
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کی هک  یتقو  امـش  تسا . زاسنامتفگ  وجـشناد  تسا ؛ زاسمیمـصت  وجـشناد  تسین . یروجنیا  زگرھ  تسا ؛ هلئـسم  مھف  رد  هابتـشا  نیا  مینزیم . فرح  میھدیم ، راعش 

رد ریگمیمـصت  دیز  دوشیم ؛ یزاسمیمـصت  بجوم  نیا  دنکیم ، داجیا  هعماج  رد  نامتفگ  کی  نیا  دیتسیایم ، نآ  یاپ  دجب  دینکیم و  رارکت  دییوگیم ، دینکیم ، لابند  ار  ینامرآ 

تـضھن نامتفگ  نیمھ  شاهدـنز  یهنومن  کـی  دـنکب . لاـبند  دوشیم  روبجم  دـمآرد ، ناـمتفگ  کـی  ناونعهب  یزیچ  کـی  هک  یتقو  یروشک ، تیریدـم  یریگمیمـصت  زکرم  نـالف 

هد دمآ ؛ دوجوهب  نآ  ساسارب  هعماج  تکرح  دمآرد ؛ نامتفگ  کی  ناونعهب  دش و  لابقتـسا  هناتخبـشوخ  دـش ، رارکت  دـش ، حرطم  هک  تسا  یملع  تکرح  یایحا  یرازفامرن و 

زا یـسک  دـشاب . رثوم  دـناوتیم  وجـشناد  تسا ، روجنیمھ  اـھهنیمز  یهمھ  رد  میوریم . ولج  مینکیم و  تکرح  روـطنیمھ  میراد  یملع  ظاـحل  زا  اـم  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ 

ریبعت بخ ، دـننامیم ؛» باوخ  مھ  مدرم  دـنامب ، باوخ  هک  یتقو  تسا ؛ هعماج  نذوم  وجـشناد   » هک دـندومرف  ناشیا  هک  دـندرک  لقن  یتشھب ، دیھـش  موحرم  لوق  زا  نازیزع 

. تسا یرثایب  یاھراک  امش ، ییوجشناد  یاھراک  نیا  هک  دینکن  روصت  هجوچیھهب  دیشاب ، زاسنامتفگ  دیناوتیم  دیشاب ، هدننکرادیب  دیناوتیم  امش  تسا ؛ یبوخ 

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

روشک یهدـنیآ  رد  راذـگریثات  نیا  ییوجـشناد ، عونتم  یاھتیلاعف  رد  درک  لابند  ار  نآ  درک و  ادـیپ  یبلطم  کی  هب  یخـسار  داقتعا  ییوجـشناد ، طیحم  رگا  هک  مدرک  ضرع  سپ 

روشک یاھتیعقاو  رد  یریثات  هچ  میھدـب ؟ ماجنا  ار  شالت  نیا  اـی  مینکب  ار  تیلاـعف  نیا  وجـشناد  ناونعهب  اـم  دراد  یاهدـیاف  هچ  مینک  رکف  هک  تسین  تسرد  روصت  نیا  تسا .

دعب ییوجـشناد ، طیحم  رد  لوا  نامتفگ ، هب  دوشیم  لیدـبت  نیا  مدرک ؛ ضرع  هک  تسا  نیمھ  مھ  شایراذـگریثات  راکوزاس  دراد . مھ  یدایز  ریثاـت  دراد ؛ ریثاـت  هن ، دراذـگیم ؟

. دیشاب زاسمیمصت  دیناوتیم  اما  دیـشابن  ریگمیمـصت  تالیکـشت ، نالف  رد  تسا  نکمم  امـش  هلب ، زاسمیمـصت . رـصنع  کی  هب  دوشیم  لیدبت  نیا  روشک و  طیحم  رد  جیردتب 

بالقنا فراعم  یهعومجم  رد  ماما ، تانایب  یهعومجم  رد  دـیدرگب  تسین ؛ اھنیا  طقف  نکل  مدرک  ضرع  ار  اـھنامرآ  قیداـصم  زا  قادـصم  دـنچ  نم  مینک . لاـبند  ار  اـھنامرآ  سپ 

ینعی دینک . یگداتـسیا  اھنامرآ  رب  دینک و  راک  اھنیا  یور  دینک ، یدنبهتـسد  دـینک ، یدـنبهقبط  دـینک ، تسرھف  ار  اھنامرآ  هغالبلاجـھن ، نآرق و  قیقد  یهعلاطم  رد  یمالـسا ،

زا مینک ، هضراعم  مینک ، هلباقم  نآ  اب  دش ، ادیپ  مھ  یمحازم  تیعقاو  کی  رگا  دنک . کیدزن  اھنامرآ  هب  ار  ام  یناکلپ  لثم  دیاب  اھتیعقاو  دـنک ؛ رود  اھنامرآ  زا  ار  ام  دـیابن  اھتیعقاو 

، مینک لوبق  مھ  ار  شدـب  میزاسب ، اـھتیعقاو  اـب  ینعی  تسا ؛ یراـکهظفاحم  مدرک - ضرع  هک  روطناـمھ   - شلباـقم یهطقن  هتبلا  نیا . ینعی  یھاوخناـمرآ  میرادرب ؛ هار  رس 

. دیسر دھاوخ  اجک  هب  یتلم  نینچ  کی  تشونرس  هک  تسا  یھیدب  بخ ، هک  مینارذگب  میرادن » یاهراچ  درک ، دوشیم  راکهچ   » هکنیا ناونعهب  مینک ، لوبق  مھ  ار  شبوخ 

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

ناشیـضعب رانک . دنراذگب  دنیوشب  لکب  ار  بالقنا  یاھنامرآ  هک  دش  نیا  رب  یممـصم  یهعومجم  کی  یعـس  ماما ، تلحر  زا  دـعب  زا  روشک  نیا  رد  هک  تسا  نیا  تیعقاو  کی 

تـشم دـندرک و  یکیتکات  یاطخ  اـی  دـندرک  یدربھار  یاـطخ  کـی  اـجنیا  دـندز . فرح  دنتـشون ، هلاـقم  هماـنزور  رد  دـندرک . مھ  نـالعا  ار  نیمھ  لوا ، ناـمھ  دـندرک و  هابتـشا 

حیرـص اما  دـنراذگب  رانک  ار  اھنامرآ  اھیـضعب  دـنھاوخیم  دـنیوگیمن ، الاح  دـناهدش ، رتهتخپ  ـالاح  هتبلا  دـنراذگب . راـنک  لـکب ، ار  اـھنامرآ  دـنھاوخیم  هک  دـندرک  زاـب  ار  ناـشدوخ 

یزیچ نینچ  هک  دندزیمن  سدح  هک  مھ  ار  یناسک  بخ  نتفگ . دـندرک  انب  دـننکب  لمع  هکنیا  زا  لبق  ( ١٨) اھلقعیب تقونآ ، دننکیم . لمع  دنیوگب  هکنیا  یاج  هب  دـنیوگیمن ،

زا مھ  دندرک ، راک  جراخ  رد  مھ  دندرک ، راک  لخاد  رد  مھ  دـندرکن ؛ راک  لخاد  رد  مھ  طقف  دـندرک . راک  مھ  هفقویب  هدـش . عورـش  زور  نآ  زا  دـندرک . رادـیب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو 

رد ار  اھنامرآ  هکنیا  یارب  دندرک ، هدافتسا  یسایس  رصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یرنھ  رـصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یملع  رـصنع  زا  مھ  دندرک ، هدافتـسا  یرکف  رـصنع 

لبق تسا . دح  هچ  رد  اھنآ  مغریلع  روشک  رد  اھنامرآ  تایح  طاشن و  هک  دینیبب  دینک ، هاگن  امـش  الاح  دنک . شومارف  لکب  ار  اھنامرآ  دیدج  لسن  ینعی  دـنربب ، نیب  زا  روشک 

لیکـشت اھناوج  زا  ینید  یونعم و  یبھذـم و  تاـسلج  نیرتشیب  هدـمآ ؛ دوجو  هب  یـشزرا  ناـناوج  یهلیـسوهب  اـم  یهتـسجرب  یملع  یاھتفرـشیپ  رتشیب  متفگ ، بورغ  زا 

ار بالقنا  هن  دندید ، ار  ماما  هن  دندید ، ار  گنج  هن  هک  ییاھناوج  نیا  دنیاھناوج ؛ بالقنا ، یمالسا و  یروھمج  هب  طوبرم  رھاظم  رد  یهدننکتکرش  رصانع  نیرتشیب  دوشیم ؛

یهبترم رد  یضعب  نم ، دنزرف  یهبترم  رد  دیتسھ و  نم  دنزرف  یاج  امش  زا  یضعب  بخ   - نم نازیزع  امش  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  هدش . حیرـشت  ناشیارب  تسرد  هن  دندید ،

، بـالقنا تاـیئزج  بـالقنا ، لـئاسم  بـالقنا ، لوا  لـئاسم  ینعی  دوشیم . هتفگ  ـالاح  هک  ییاـھفرح  نیا  یهمھ  اـب  دـیرادن ، مھ  ربخ  ثداوح ، زا  یلیخ  زا  اھامـش  نم - یهون 

نیا مناوـخیم  نم  رازھ ؛ هد  رازھ ، جـنپ  رازھ ، هس  رازھ ، ود  ژاریت  اـب  نکل ] [ ؛ دوـشیم هتـشون  باـتک  هتبلا   - هدـشن مھ  حیرـشت  تـسرد  یتـح  سدـقم ، عاـفد  نارود  تاـیئزج 

ار اھنیا  اھتیعقاو ؛ زا  تسا  یکچوک  شخب  یلیخ  اھنیا ] - ] مناوخیم منکیم و  یھاگن  کی  مدوخ ، یارب  مراذگیم  تصرف  ار ؛ سدـقم  عافد  هب  طوبرم  لئاسم  هب  طوبرم  یاھباتک 

ینعی دراد . اھنامرآ  هب  شیارگ  روجنیا  درادـن ، مھ  یتسرد  عالطا  زیگناناـجیھ  شـشکرپ و  باذـج و  ناـشخرد و  رایـسب  تاـیعقاو  نیا  زا  هک  یناوج  تقونآ  دـینادیمن . اـمش 

یاھتیعقاو زا  یکی  نیا  هتفرگ . جوا  زورما  ات  ماما  تلحر  زا  دـعب  زا  اـھنامرآ  دورب ، نیب  زا  دوشب و  دوباـن  روشک  رد  اـھنامرآ  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  مشچ  یروک  هب  مغریلع و 

. تسا روشک 

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

هرمزور تالوحت  تسا ، ریذـپرییغت  لیاسو  دـنریذپانرییغت ؛ یلاع ، یاھنامرآ  هتبلا  دـنکیم . میـسرت  ار  اھنامرآ  تسا ؛ اھنامرآ  میـسرت  دـھدیم ، ماـجنا  زاـغآ  رد  بـالقنا  هک  یراـک 

هک تسین  تقوچـیھ  تسا ؛ نامرآ  کـی  تلادـع  زورما ، اـت  رـشب  تقلخ  لوا  زا  ینعی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  تسا ، یـساسا  یاـھنامرآ  ناـمھ  هک  لوصا  نآ  اـما  تسا  ریذـپرییغت 

نیا تمـس  هب  تقونآ  دـعب  دـنکیم ، میـسرت  دـنکیم ، ریوصت  بالقنا  ار  اھنامرآ  اھزیچ - روجنیا  ینعی  اھنامرآ   - تسا ناـمرآ  کـی  ناـسنا  یدازآ  دـتفیب ؛ ندوب  ناـمرآ  زا  تلادـع 

اوبیجتسا ( ١ (؛ هبیط هویح  هنییحنلف  هک : تسا  هبیط » تایح  ، » میروایب شیارب  ینآرق  ریبعت  کی  مییوگب و  هملک  کی  رد  میھاوخب  رگا  ام  ار  نامرآ  الاح  دـنکیم . تکرح  اـھنامرآ 

. هبیط تایح  اعبط  یتایح ؟ روج  هچ  تسا ؛ تایح  هب  ناربمغیپ  یهمھ  ربمغیپ و  توعد  دنک . هدنز  ار  امش  ( ٢ (؛ مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل   و 

؛ تسا هبیط  تایح  وزج  یلم  تزع  الثم  دراد . جایتحا  اھنآ  هب  دوخ  تداعـس  یارب  دوخ ، یتسیزهب  یارب  رـشب  هک  ییاھزیچ  نیا  یهمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  هبیط  تاـیح  بخ ،

هک اعد  یاھباتک  رد  تادابع و  رد  طقف  ار  هبیط  تایح  تسا . هبیط  تایح  وزج  نارگید  هب  ناگناگیب و  هب  ندوبن  هتسباو  لالقتسا ، درادن . هبیط  تایح  روخیرسوت ، لیلذ ، تلم 

. تسا اھنیا  یگدنز  تایعقاو  درک ؛ وجتسج  دیابن 

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

ریذپرییغت لیاسو  دنریذپانرییغت ؛ یلاع ، یاھنامرآ  هتبلا  دنکیم . میسرت  ار  اھنامرآ  تسا ؛ اھنامرآ  میـسرت  دھدیم ، ماجنا  زاغآ  رد  بالقنا  هک  یراک  دنکیم ؟ راکهچ  بالقنا  بخ ،

؛ تسا نامرآ  کی  تلادـع  زورما ، ات  رـشب  تقلخ  لوا  زا  ینعی  تسا ؛ ریذـپانرییغت  تسا ، یـساسا  یاھنامرآ  نامھ  هک  لوصا  نآ  اـما  تسا  ریذـپرییغت  هرمزور  تـالوحت  تسا ،

تقونآ دعب  دنکیم ، میـسرت  دنکیم ، ریوصت  بالقنا  ار  اھنامرآ  اھزیچ - روجنیا  ینعی  اھنامرآ   - تسا نامرآ  کی  ناسنا  یدازآ  دتفیب ؛ ندوب  نامرآ  زا  تلادع  هک  تسین  تقوچیھ 

؛ هبیط هویح  هنییحنلف  هک : تسا  هبیط » تایح  ، » میروایب شیارب  ینآرق  ریبعت  کی  مییوگب و  هملک  کی  رد  میھاوخب  رگا  ام  ار  نامرآ  الاح  دنکیم . تکرح  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب 

. هبیط تایح  اعبط  یتایح ؟ روج  هچ  تسا ؛ تایح  هب  ناربمغیپ  یهمھ  ربمغیپ و  توعد  دنک . هدنز  ار  امش  ( ٧ (؛ مکییحی امل  مکاعد  اذا  لوسرلل  اوبیجتسا  و  ( ۶)

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. دش دھاوخ  چوپ  یھت و  نورد  زا  یبرغ  عماوج  زورما  تیعضو  دننامھ  دوش ، نامرآ  نودب  یتلم  رگا  اریز  تسا  تینالقع  نیع  ییارگنامرآ 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

. دوب دھاوخ  رتحیحص  تکرح  دنشاب ، رتینارون  رتبرجم و  رتالاو ، اھنامرآ  نیا  هچرھ  دنتسھ و  اھنامرآ  دوشیم ، اھتلم  رد  تکرح  تفرشیپ و  هب  قوش  بجوم  هک  هچنآ 

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 18 
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بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

رد دـیاب  عوضوم  نیا  دـندرک : دـیکات  دنتـسناد و  روشک  یعقاو  تفرـشیپ  یهمزال  ار  یبالقنا » دـھعت  یھلا و  ینید و  یاھنامرآ  هب  یدـج  مامتھا  ، » یاهنماـخ هللاتیآ  ترـضح 

. دریگ رارق  هژیو  هجوت  دروم  ناریدم  شنیزگ  روشک و  یهرادا  یملع ، راک  تسایس ، داصتقا ، زا  معا  روشک  یاھهصرع  یهمھ 

بالقنا  / ١٠/١٣/١٣٩۵ ربھر  اب  فیرش  هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید 

شبنج دندرک : دیکات  ییوجشناد  شبنج  هب  هراشا  اب  دندرمـشرب و  بالقنا  لوا  لسن  زا  رتدنمـشوھ  رتهاگآ و  رتاناوت ، رایـسب  ار  ینونک  ناوج  لسن  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. نتفگ نخس  اھنامرآ  دض  رب  هن  تسا و  بالقنا  یاھنامرآ  تمدخ  رد  ریسم و  رد  یداھج  تکرح  یانعم  هب  ییوجشناد 

اپورا  / ١١/٠١/١٣٩۵ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمکیوهاجنپ  هب  مایپ 

رد روـضح  تیزم  زا  ود ، نیا  زجب  امـش  دـنک . یراـی  ـالاو  یاـھنامرآ  هـب  ندیـسر  رد  ار  ناـسنا  یتردـقرپ  نارـشیپ  نوـچمھ  دـناوتیم  یئاـھنت  هـب  کـی  رھ  یئوجـشناد  یناوـج و 

. تسا مامت  امش  رب  تجح  دیرادروخرب . زین  یمالسا  یاھنمجنا  راذگرثا  یهموظنم 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ام نامرآ  اـم ، فدـھ  اـم ، تمھ  اـما  مینکیمن ، راـکنا  ار  نیا  میراد ؛ یگدـنامبقع  یمالـسا  لوصا  یناـبم و  زا  یخرب  ققحت  دروم  رد  میبقع ، یعاـمتجا  تلادـع  دروم  رد  اـم 

ناوج لسن  یارب  هکلب  ام ، روشک  ناوج  لسن  طقفهن  تسا ؛ باذـج  ام  ناوج  لسن  یارب  نیا  مینکیم ؛ تکرح  اھنامرآ  نیا  لابند  ام  درک و  نیعم  راوگرزب  ماما  هک  تسا  نیمھ 

نالوئـسم میوگب  مھاوـخیم  نم  میوـگب . مھاوـخیم  ار  نیا  نم  تسا ؛ بـالقنا  یگدننکجیـسب  تردـق  نیا  تسا ؛ باذـج  یمالـسا ، یاـھروشک  صوـصخب  رگید ، یاـھروشک 

رایتخا رد  ام و  روشک  رایتخا  رد  هک  تسا  یتمعن  نیا  تسا ، یگرزب  رایـسب  تمعن  نیا  دننکن ؛ تلفغ  بالقنا  یگدننکجیـسب  تردـق  نیا  زا  روشک ، یـسایس  نالاعف  روشک ،

دھدب و تکرح  دنک و  تیادھ  دنلب  الاو و  فادھا  یوسهب  ار ، ملاس  یاھناسنا  ار ، هدارااب  مزعاب و  یاھناسنا  ار ، اھناوج  دناوتیم  دراد ؛ جیـسب  تردـق  بالقنا  دراد . رارق  ام  تلم 

. تشاد میھاوخ  جایتحا  یدامتم  یاھلاس  ات  میراد و  جایتحا  نیا  هب  زورما  ام  درادن ؛ دوجو  بالقنا  یاھراعش  بالقنا و  تردق  تمظع و  هب  ینارشیپ  چیھ  دربب ؛ شیپ 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بولغم و ام  هک  میدـیمھف  میتسھ ، یـسکهچ  میدـیمھف  ام  میدرک  ادـیپ  تیوھ  مھ  ام ، تسا . مھم  نیا  دـھدب ؛ ناـمرآ  مھ  دـھدب ، تیوھ  مھ  اـم ، هب  تسناوت  بـالقنا  نیا 

. ناوارف یاھنامرآ  داد ، نامرآ  ام  هب  نامرآ ؛ تیوھ و  مینامدوخ ؛ ام  میتسھ ، ام  میتسین ؛ هطلس  ماظن  یناھج و  تسایس  یهمضاھ  رد  یهدشمضھ 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ منادن ؛ دراو  ار  اھدقن  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا ] . ] منکیم دییات  دصرددص  دنتـشاد  نایوجـشناد  اجنیا ]  ] هک ار  یاهناداقن  هاگن  نیا  هدـنب  روشک . لئاسم  هب  وجـشناد  هاگن 

یـضعب دـشاب ، دراو  یـضعب  تسا  نکمم  تسا . یربھر  رتفد  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیئاضق  یهوق  هب  طوبرم  هچنآ  هچ  تسا ، هیرجم  یهوق  یاھهاگتـسد  هب  طوبرم  هچنآ 

مھ دوشب . هتفرگ  دیابن  هاگـشناد  طیحم  وجـشناد و  زا  دنم ، هغدـغد هناداقن و  هاگن  نیا  میوگیم  نم  منکیم . دـییات  دـصرددص  نم  ار  هناداقن  هاگن  نیا  سفن  نکل  دـشابن ، دراو 

دنیبب ار  بویع  دنیبب ، ار  اھیجک  دنیبب ، ار  اھیتساک  دیاب  وجـشناد  دنراذگب ؛ لاوس  تمالع  اھیژک  اھیتساک و  یور  دنـشاب . اھنامرآ  لابند  دیاب  هنایارگنامرآ ؛ مھ  هناداقن ،

. دینک لاوس  امش  دینکن ؛ لاوس  امش  هک  دوشیمن  بجوم  نیا  نکل  دشاب ، هتشاد  یھجوم  رذع  کی  لاوس  نیا  هب  ندادن  باوج  یارب  فرط ، تسا  نکمم  الاح  دنک . لاوس  و 

. تسا لوبق  لباق  یهیحور  وجشناد ، رد  اھشزرا  اھنامرآ و  یدج  یهبلاطم  رکنمزا ، یھن فورعم ، هبرما ندرک ، لاوس  یهیحور 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

! نم نازیزع  دـینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارـس  ساسحا  ینعی  دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اعقاو  ناشیـضعب  هک  ییاھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عومجم 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

نمشد یاھدرگش  زا  یکی  دیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

هجوچیھهب ار  درگش  نیا  تسا . نمشد  یاھدرگش  زا  یکی  نیا  دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا 

نامھ هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ، نایب  اجنیا  رد  دنلب  یادص  اب  ار  نمشد  یهتساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دیریذپن .

مھ یزاجم  یاضف  هک  الاح   - یزاجم یاضف  رد  همانزور و  ریغ  رد  همانزور ، رد  دـنلب  یادـص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دـیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار  یزیچ 

دصرددص ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکـشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط  نآ  یھدرادشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدغد  نآ  نم  نیاربانب ، هک  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . نایب  تسھ -

. منکیم دییات 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

، نموم یهعماـج  هتفرـشیپ ، یهعماـج  دازآ ، یهعماـج  لداـع ، یهعماـج  هب  ندیـسر  تسیچ ؟ اـھنامرآ  دـینکن . شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  دـینکن  شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  ـالوا 

، اھنامرآ نیا  هار  رد  ار  شناج  ناسنا  هک  دراد  شزرا  تسا . نامرآ  اھنیا  لقتـسم ؛ یهعماج  مکحتـسم ، یوق و  یهعماج  دـحتم ، یهعماج  هفرم ، یهعماـج  دـبعتم ، یهعماـج 

تـسا نیا  نادلولا )*(؛ آسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  لیبس هللا و  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  و  هک : اسن  یهروس  یهفیرـش  یهیآ  نیمھ  یارب  دھدب ؛]  ] ادـخ رطاخ  یارب 

، هیآ نیا  هک  نامردارب  نآ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ لاتق  یهیآ  هیآ ، نآ  هتبلا  الاح  هدش .] رداص   ] لاتق روتـسد  نافعـضتسم ، تاجن  روشک ، تاجن  هار  رد  ینعی  رگید ؛

نیا تسا ، مالـسا  یاـنبم  نیا  نیارباـنب ، تسا . قـلطم  صوـصخ  موـمع و  ناـشنیب  تسا ؛ یرگید  زیچ  لاـتق ، تسا ؛ یزیچ  داـھج ، تسین ؛ داـھج  یهیآ  تسا ، لاـتق  یهیآ 

. دینکن شومارف  ار  ییارگنامرآ  تسا . امش  فدھ  یاهعماج - نینچ  کی   - متفگ هک  ییاھنامرآ  نیا  درک .] تکرح   ] اھنامرآ نیا  هار  رد  دیاب  تسا . مالسا  یریگتھج 

...

هک تسین  یروجنیا  هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دینکب ، تکرح  نامرآ  نیا  تمـس  هب  دیھاوخیم  دـیتسھ و  ارگنامرآ  یتقو  امـش  هک  تسا  نیا  تایعقاو  زا  رگید  شخب  کی 

الاح امـش  نیا . ینعی  نیبعقاو  درک ؛ ادیپ  ار  هار  دیاب  عناوم  نیا  یالهبال  دراد ؛ دوجو  یعناوم  دراد ، دوجو  یتالکـشم  هن ، دناسرب ؛ دـناوتب  نامرآ  هب  ار  شدوخ  هزجعم  اب  ناسنا 

ضرع نم  دینک . ادیپ  ار  هار  نآ  دیدرگب  هن ؟ ای  دیورب  شیپ  امش  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یھار  عناوم  نیا  یالهبال  ایآ  دیدرمش ؛ بترم  ار  عناوم  دیدز ، یبوخ  یلیخ  یاھفرح  بخ 

یاھثحب اھبآمیگنرف  لوق  هب  ینعی   - هنازروهشیدـنا یاھثحب  اـھنیا  یهمھ  هتبلا  بخ  نیا . ینعی  ینیبعقاو  دـینک . ادـیپ  ار  هار  نآ  دـیدرگب  دراد ؛ دوجو  هار  اـنیقی  اـعطق و  منکب 

. درک شاهرابرد  زروهشیدنا  راک  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  منکیم  ضرع  هک  ییاھنیا  دراد . زاین  کیروئت -

« يھاوخنامرآ  » 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 21هاگياپ  هحفص 19 
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»... ؟ دیگنجیمن فعضتسم  ناکدوک  نانز و  نادرم و  تاجن ] هار  رد  و   ] ادخ هار  رد  امش  ارچ  ... « ؛ یهیآ ٧۵ زا  یشخب  اسن ، یهروس  * 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راـبکی ناشیـضعب  . فرـصمرابکی یاھلکـشت  متفگ  مھ  لاـسراپ  دراد ؛ دوـجو  هاگـشناد  رد  ینوگاـنوگ  یاھلکـشت  منادـیم  منکیم ، ضرع  هک  نم  هتبلا  اھلکـشت . هـب  عـجار  اـما 

یبالقنا و یهعومجم  اب  یهضراعم  یارب  اما  تسین  فرـصمرابکی  هک  دراد  دوجو  مھ  اھلکـشت  زا  یرگید  عون  الاح  دوشیم . تسرد  لکـشت  تاباختنا  زا  لـبق  ـالثم ] [ ؛ دنفرـصم

ماظن هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یمان ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم  مرادـن ؛ یراک  اـھنآ  اـب  دـیآیم ؛ دوجو  هب  الـصا  نیدـتم  یاـھهعومجم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ  هک  یمان  رھ  تحت  دنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دقتعم  دنایمالسا ،

، نموم یهعماـج  هتفرـشیپ ، یهعماـج  دازآ ، یهعماـج  لداـع ، یهعماـج  هب  ندیـسر  تسیچ ؟ اـھنامرآ  دـینکن . شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  دـینکن  شوـمارف  ار  ییارگناـمرآ  ـالوا 

، اھنامرآ نیا  هار  رد  ار  شناج  ناسنا  هک  دراد  شزرا  تسا . نامرآ  اھنیا  لقتـسم ؛ یهعماج  مکحتـسم ، یوق و  یهعماج  دـحتم ، یهعماج  هفرم ، یهعماـج  دـبعتم ، یهعماـج 

تسا نیا  ( ١ (؛ نادلولا آسنلا و  لاجرلا و  نم  نیفعـضتسملا  لیبس هللا و  یف  نولتاقت  مکل ال  ام  و  هک : اسن  یهروس  یهفیرـش  یهیآ  نیمھ  یارب  دـھدب ؛]  ] ادـخ رطاخ  یارب 

، هیآ نیا  هک  نامردارب  نآ  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  تسا ؛ لاتق  یهیآ  هیآ ، نآ  هتبلا  الاح  هدش .] رداص   ] لاتق روتـسد  نافعـضتسم ، تاجن  روشک ، تاجن  هار  رد  ینعی  رگید ؛

نیا تسا ، مالـسا  یاـنبم  نیا  نیارباـنب ، تسا . قـلطم  صوـصخ  موـمع و  ناـشنیب  تسا ؛ یرگید  زیچ  لاـتق ، تسا ؛ یزیچ  داـھج ، تسین ؛ داـھج  یهیآ  تسا ، لاـتق  یهیآ 

. دینکن شومارف  ار  ییارگنامرآ  تسا . امش  فدھ  یاهعماج - نینچ  کی   - متفگ هک  ییاھنامرآ  نیا  درک .] تکرح   ] اھنامرآ نیا  هار  رد  دیاب  تسا . مالسا  یریگتھج 

اوق  / ٠٩/١٢/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  رتشا  کلام  هراونشج  ناگدیزگرب  رادید 

. دوب دھاوخ  رتحیحص  تکرح  دنشاب ، رتینارون  رتبرجم و  رتالاو ، اھنامرآ  نیا  هچرھ  دنتسھ و  اھنامرآ  دوشیم ، اھتلم  رد  تکرح  تفرشیپ و  هب  قوش  بجوم  هک  هچنآ 

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

یهعومجم رد  دـیاب  یلم  تیوھ  اھهبخن . یهعومجم  رد  یھاوخنامرآ  تیوقت  یلم و  تیوھ  تیوقت  زا  تسا  ترابع  روشک ، یگبخن  نمـشد  یاوغا  بیرف و  زا  یریگولج  هار 

هک دننک  راختفا  دیاب  دوشب ؛ تیوقت  اھنآ  رد  دیاب  نیا  دنناملـسم ؛ یناریا  هکنیا  هب  دننک  راختفا  دیاب  دنناملـسم ، یناریا  هک  دـننک  ساسحا  دـیاب  دوشب ، تیوقت  روشک  یهبخن 

، ام نادنمشناد  هدوب ، ایند  رد  هفسلف  نیرترب  زور  کی  ام  یهفسلف  هتشاد ، فرـصت  رد  ار  ایند  زور  کی  ام  شناد  دنـشزرااب ؛ هنادنمتفارـش و  رایـسب  خیرات  کی  یهلابند  همتت و 

نآ بالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  نکل  دـش - لصاح  عاطقنا  لاس  تسیود  القا  هک  متفگ   - هدـش ادـیپ  عاطقنا  هتبلا  میتسھ . خـیرات  نآ  یهلاـبند  اـم  روجنیمھ ؛ اـم  هقف  اـم ، قوقح 

. اھنامرآ یلم و  تیوھ  مینکب ؛ دیاب  راختفا  میاهدرک . تفرشیپ  اھینکشراک  یهمھ  اب  تالکشم و  یهمھ  اب  هدرک و  ادیپ  همادا  یخیرات  میظع  تکرح 

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

یرگهبلاطم دیدرک ، نایب ]  ] اجنیا رد  ناتسود  امـش  مین  تعاس و  کی  تدم  نیا  رد  هک  یتبحـص  اھثحب و  نیا  یهمھ  دیراذگن ؛ نیمز  ار  یرگهبلاطم  یھاوخنامرآ و  مچرپ  نیا 

نیا تسا ؛ یـشزرااب  زیچ  رایـسب  نیا  دـندوب ؛ رگید  یاـھهعومجم  یھاـگ  دوب ، اـم  رتـفد  هاگتـسد  یھاـگ  مدوب ، ریقح  نیا  دوخ  یھاـگ  مھ  یرگهبلاـطم  بطاـخم  رگید ؛ دوب 

یلمع دینکیم  هبلاطم  امـش  هک  ییاھزیچ  نیا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  تسا ؛ یھاوخنامرآ  اھنیا  دـیھدن .]  ] تسد زا  ار  یھاوخنامرآ  نیا  دـیھدن ، تسد  زا  ار  یرگهبلاطم 

ییاھزیچ نآ  یهمھ  هک  دوشیم  مولعم  دوشیم ، راکـشآ  رتشیب  وا  یارب  ینادیم  راک  تالکـشم  دش  لمع  دراو  ناسنا  یتقو  ینعی  تسا ؛ نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  هک  دشابن 

دوجو یھاوخنامرآ  رگا  هکنیا  یارب  تسا ؛ شزرااب  یھاوخنامرآ  نیا  دوخ  نکل  دوشب ؛ یلمع  یدوز  نیا  هب  هتـسناوتیمن  اـی  دوشب  یلمع  هتـسناوتیمن  اـی  میتساوخیم ، هک 

ار یھاوخنامرآ  نیا  مینکن . تکرح  تسار  پچ و  هب  تسار و  جک و  هار ، طسو  مینکن و  مگ  ار  هار  ام  هک  دوشیم  بجوم  یھاوخنامرآ  نیا  مینکیم ؛ مگ  ار  هار  دـشاب  هتـشادن 

زا ار  اھنیا  تسا ؛ یمالـسا  ندمت  داجیا  ییاھن ، یعقاو و  یلـصا و  نامرآ  یمالـسا . ندمت  تیاھن  رد  داسف ، عفر  لالقتـسا ، تلادـع ، ار : مھم  یاھنامرآ  نیا  دیـشاب ؛ هتـشاد 

دشاب یقطنم  یاھلکش  اب  یتسیاب  یرگهبلاطم  هتبلا  ؛ دینک رکف  نآ  یور  دیھاوخب  دینک و  هبلاطم  ار  اھنیا  دیھدن و  تسد 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لوا زا  رتساسح  یتاقبط  یهلـصاف  هب  تبـسن  دنـساسح ، داسف  هب  تبـسن  مدرم  زورما  دـنرتساسح . اـھیناماسبان  نیا  هب  تبـسن  بـالقنا  لـیاوا  زا  زورما  مھ  اـم  مدرم 

ضارتـعا اذـل  دـنیاھنامرآ ، نآ  لاـبند  دنیانـشآ و  بـالقنا  یاـھنامرآ  اـب  مدرم  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  زیچ  نیا  تسین ، یدـب  زیچ  نیا  دـنبالقنا ؛

؛ دنھدیم ناشن  یمرگلد  دنھدیم و  ناشن  یرادفرط  دنھدیم و  ناشن  هقالع  اھاجنآ  رد  مدرم  دـشاب ، داسف  اب  یهزرابم  هک  ییاج  رھ  دـننکیم و  ضارتعا  داسف  هب  دـننکیم ؛

تسا و مھم  یلیخ  نیا  دـنھدیم ؛ ناشن  تیامح  یرادفرط و  مدرم  دـشاب ، تلادـع  رارقتـسا  تلادـع و  داجیا  دـشاب ، فیعـض  مدرم  هب  کـمک  تمـس  هب  تکرح  هک  ییاـجنآ 

. درک تیوقت  دیاب  ار  نیمھ  تسا ؛ مدرم  شیارگ  یهدنھدناشن 

مالسلامھیلع  / ١۴٠٠/١١/٠٣ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نیا  - تقیقح غورد و  تیاور  نیب  لطاب ، قح و  نیب  رفک ، مالـسا و  نیب  دراد  دوجو  هک  ینامایب  گنج  نیا  رد  دراد ، دوجو  هک  یداھج  نیا  رد  ام  هک  مینک  لاوس  نامدوخ  زا  اـم 

هتبلا میاهداتـسیا ؟ اجک  مینک . عمج  ار  نامدوخ  رطاخ  نامدوخ و  یارب  مینک  صخـشم  دـیاب  ار  نیا  میراد ؟ روضح  میراد و  رارق  هھبج  نیا  یاجک  رد  ام  اھنیا - نیب  تسا  یگنج 

یعامتجا یسایس و  درخ  لئاسم  اھتنم  تسا ، رظن  دروم  همھ  زا  رتشیب  اھنیا  بالقنا ؛ تانیب  یلصا ، ینابم  لوصا ، اھنامرآ ، تسا ؛ رظن  دروم  اھنامرآ  شرتسگ  نییبت و  رد 

. درک لابند  یتسیاب  تسا و  هھبج  نیا  رد  لخاد  مھ 

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یورین ینونک  لسن  زا  دیاش  ییاوھ . یورین  یوس  زا  فطع  یهطقن  یخیرات و  تکرح  کی  زور  ییاوھ ؛ یورین  زاسیتفگـش  تعیب  زور  ینعی  تسا ؛ نمھب  مھدزون  زور  زورما 

اب ییاوھ  یورین  رد  زورما  هک  یناسک  نآ  یهمھ  هک  مدقتعم  نکیلو  دندوب  هدماین  مھ  ایند  هب  دیاش  زور  نآ  هک  اھناوج  زا  یرایـسب  هدوبن ؛ رـضاح  زور  نآ  رد  سک  چیھ  ییاوھ 

نیا مھ  ناتیراک  یهقباس  بلغا  ینعی   - دیدوبن ورین  رد  دیاش  ای  دیدوبن ، مھ  زور  نآ  هک  اھامش  نیمھ  دنکیرش ؛ یگتـسویپ  مالعا  نآ  رد  دننکیم ، راک  تیلوئـسم  ساسحا 

رـسفا و  - دـندمآ هک  ییاھناوج  نآ  زور  نآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دیکیرـش ؛ زور  نآ  تلیـضف  رد  زور و  نآ  راـختفا  رد  تفرگ ، ماـجنا  زور  نآ  هک  یتکرح  نآ  رد  نکل  تسین - رادـقم 

اب تعیب  دوب ، اھفدھ  اب  تعیب  تعیب ، نیا  دوبن ؛ صخـش  اب  تعیب  تعیب ، نیا  دندرک ، تعیب  دـندرک و  تکرـش  بیجع  رادـید  نآ  رد  هسلج و  نآ  رد  و  نارفامھ - اتدـمع  رادهجرد و 

تمظعاـب و ردـتقم و  یھدـنامرف  نیا  رتـچ  ریز  دـندروآ  ار  ییاوھ  یورین  دـندمآ  اـھنیا  دوـب . داـھج  نآ  ردـتقم  هدـنامرف  ماـما  هک  دوـب  یـسدقم  داـھج  نآ  اـب  تعیب  دوـب ؛ اـھنامرآ 

رھ تسا . نایرج  رد  راک  نیا  هن ، دـش ؛ مامت  داتفا و  قافتا  زور  نآ  الاح  هک  دوبن  یاهیـضق  کی  راک  نیا  دراد ؛ ناـیرج  راـک  نیا  اذـل  دوب ، یونعم  راـک  کـی  راـک  نیا  نیرفآیتفگش .

. تسا کیرش  میھس و  تکرح  نیا  رد  عقاو  رد  دنک ، تکرح  اھنامرآ  نآ  ریسم  رد  یاهرود  رھ  رد  سک 

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

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

گنج عضو  زا  یداـیز  تاـعالطا  دـیاش  مدرم  زا  یلیخ  ـالاح  درک . ادـیپ  تاـجن  ناریا  تلم  هک  دوب  نیریـش  یهلداـعم  کـی  هب  خـلت  یهلداـعم  کـی  رییغت  داـمن  عقاو  رد  رھـشمرخ 

. دندرک ادیپ  تاجن  تکرح  نیا  اب  مدرم  دندرکیم ؛ یگدنز  ترسع  یخلت و  ینارگن و  رد  مئاد  دنتشاد ، عالطا  هک  ییاھنآ  اما  دنتشادن 

 

: دوب زیچ  دنچ  لماع ، منک . هیکت  مھاوخیم  نیا  یور  نم  تسا و  مھم  نیا  دوب ؟ یلماع  هچ  دولوم  لبق ، ثداوح  نآ  رھشمرخ و  حتف  دوب ؟ هچ  زا  یشان  یلم  تاجن  نیا  بخ ،

سدقملاتیب تایلمع  هب  طوبرم  هک  یتاجتـشون  نیا  زیزع  ناردارب  امـش  منادیمن  نتـشگ . یراکتبا  یاھهار  لابند  ینعی ]  ] لمع راکتبا  خـسار ، مزع  یگتـشذگدوخزا ، داھج ،

بلغا اما  دنتـشاد ، روضح  تقو  نآ  ناشدوخ  دیاش  یدودعم ــ  یهدـع ] کی  [ ــ  اھیـضعب اھامـش  نیب  زا  الاح  دـیاهدناوخ ؟ تسا ، بوخ  مھ  یلیخ  افاصنا  هک  هدـش  هتـشون 

؛ داتفایم یقافتا  هچ  داتفا ، یقافتا  هچ  هک  دینیبب  دیناوخب و  ار  اھباتک  نیا  دیدوبن ؛ ایند  رد  الصا  دیاش  مھ  یـضعب  تسین ، مھ  ناتدای  دیاش  ایاضق  نآ  الـصا  دیناوج ، اھامش 

زا دندرک ؛ افیا  ییاھشقن  هچ  فورعمریغ ــ  یادھـش  فورعم ، یادھـش  دوشیم ؛ هدروآ  یھاگ  ناشیاھمـسا  الاح  هک  دندیـسر ــ  تداھـش  هب  ثداوح  نیا  رد  هک  ییادھـش  نیا 

؛ اھنامرآ هب  تدمدنلب  هاگن  ای  خسار . مزع  دوب .؛ هچ  ناشـشقن ] [ ؛ اھنیا دندرک  راک  هچ  هورگ ؛ کی  یھدنامرف  ات  نادرگ  یھدـنامرف  ات  رکـشل  یھدـنامرف  ات  هاگرارق  یھدـنامرف 

هک دوب  اذـل  دـندوب ، هدرک  نایب  میظع  یهثداح  نیا  هب  تبـسن  گنج و  نیا  هب  تبـسن  ار  ینـشور  اسر و  تانایب  ماـما  نوچ  دـندرکیم ؛ هاـگن  ندرکن . رکف  هرمزور  هنازور و  ینعی 

. دندوب هدرک  ماما  هک  دندوب  یاهراشا  نآ  لابند  دندوب ، دنلب  فادھا  نآ  لابند  درکیمن ؛ لوغشم  ار  داھج  نیا  ار ، میظع  تکرح  نیا  رد  رثوم  رصانع  نھذ  هرمزور  یئزج و  ثداوح 

 

هب ندرک و  راک  ادـخ  یارب  دوب ؛ هللایلع  لکوت  صالخا  و  صالخا ، مھ  اـھنیا  یهمھ  حور  اـھنیا ؛ دـننام  و  خـسار ، مزع  میتفگ  یگتـشذگدوخ ، زا  میتفگ  داـھج ، میتفگ  بخ ،

. میدرک ضرع  هک  ییاھزیچ  نیا  و  دوب ، مزال  یگتـشذگدوخزا  دوب ، مزال  تدھاجم  دوب ، مزال  مزع  دوب ، مزال  راکتبا  لکوت ، صالخا و  اب  هارمھ  تقو  نآ  ندرک . لکوت  لاعتم  یادخ 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٣/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا و یاھراعـش  بـالقنا و  سکعب ، هن  تسا ، رـسدرد  روشک  یارب  بـالقنا  هک  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  هک  یناـسک  فـالخ  رب  تسا ؛ روشک  عفن  هب  بـالقنا  یاـھراعش 

عفر تسین ، رـسدرد  تسا ؛ روشک  یاـھدرد  ناـمرد  اـھنامرآ  ــ نیا  تمـس  هب  نتفر  اـھنامرآ و  نیا  هب  هجوت  اـما  میاهدیـسرن ؛ اـھنامرآ  هب  زونھ  هتبلا  هک  یبـالقنا ــ  یاـھنامرآ 

. تسا یروج  نیا  بالقنا  تسا ؛ رسدرد 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، ییارگلمع رانک  رد  اما  دـنکیم ؛ لمع  دـنزیمن ، فرح  طقف  تسا . مادـقا  لھا  تسا ، لمع  لـھا  یجیـسب  هکنیا  یارب  تسھ  مھ  ارگناـمرآ  ییارگلـمع ، راـنک  رد  [ یجیـسب ]

تارمث زا  یکی  مھ  نیا  تسا . یگرزب  رطخ  اـھنامرآ  ندرک  شومارف  دـنکیم ؛] تکرح   ] اـھنامرآ تمـس  هب  دـنکیمن ، شومارف  ار  ییارگناـمرآ  دوشیمن ، ییارگلـمع  رد  روـصحم 

. تسا اھنیا  زا  شیب  ار ، هبیط  یهرجش  نیا  تارمث  مرمشب  مھاوخب  نم  تسا .

« : یھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یغلبم  /   ١٣٨٠/١٠/٠١ دمحا  هدنسیون :  ییارگعقاو /  ای  ییارگنامرآ  یلع  ماما  یسایس  هقف 

ولنابعش  /   ١٣٧٩/١٠/٠١ نسح  هدنسیون :  (ع) /  یلع ماما  هریس  هشیدنا و  رد  ینیب   عقاو ییارگنامرآ و  یوگلا 

فابیلاق  /   ٠١/١٣٨٧/٠۵ رقابدمحم  هدنسیون :  یربھر /  مظعم  ماقم  یاھهشیدنا  رد  هنانیبعقاو  ییارگنامرآ 

یکراین  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ یفوص  یقت  هدنسیون :  یمالسا /  یاھتکرح  رد  ارگنامرآ  ِلادتعا  ِطخ  یمالسا ، یرادیب  یهیرظن 

« يھاوخنامرآ  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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