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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 18 شیف :  دادعت  یملع -  تیعجرم 

1393/06/29 « یروانف ملع و   » یلک یاھ  تسایس غالبا 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھ  تسایس

: رب دیکأت  اب  ناھج  رد  یروانف  یملع و  تیعجرم  بسک  فدھ  اب  یملع  رمتسم  داھج  - ١

.یزادرپ هیرظن  یروآون و  هعسوت  ملع و  دیلوت  - ١-١

.مالسا ناھج  یروانف  یملع و  بطق  هب  ناریا  لیدبت  یروانف و  ملع و  رد  روشک  یناھج  هاگیاج  ءاقترا  - ١-٢

.یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

حالـصا و هزیگنا ، اب  دعتـسم و  دارفا  بذـج  مولع ، نیا  تلزنم  هاگیاج و  تیوقت  اب : یمالـسا  بالقنا  یناـبم  ینید و  فراـعم  تخانـش  قیمعت  هژیوب  یناـسنا  مولع  ءاـقترا  لوحت و  - ۴-١

.طوبرم یشھوژپ  یاھ  تیلاعف زکارم و  یفیک  یمک و  ءاقترا  یشزومآ و  یاھ  شور اھ و  همانرب نوتم ، رد  یرگنزاب 

.هژیو یزیر  همانرب  یراذگتسایس و  اب  هتفرشیپ  یاھ  یروانف مولع و  هب  یبایتسد  - ۵-١

1392/09/19 یگنھرف بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، متفگ ار  بلطم  نیا  یتقو  كی نم  .تسا  نم  فرح  میریذـپب ، یـسایس  تالّوحت  ّكرحم  روتوم  كی  ناونع  هب ار  ناوج  ام  هكنیا  .دوشب  یـسایس  یاـھتكرح  هاـگنالوج  هاگـشناد  دـیراذگن 

؛ ّهیـضق نیا  هب  مراد  داقتعا  نم  هن ، دـیتخادنا ؛ ناجیھ  هب  دـیتخادنا ، سوَھ  هب  ار  اھناوج  نیا  امـش  هك  دـندرك  تمالم  ار  نم  دـننزیم ، هاگـشناد  زا  مَد  الاح  هك  ینایاقآ  نیمھ  زا  یـضعب 

تـسا نیا  زا  ریغ  نیا  تسا ؛ یرگید  فرح  نیا  .تسا  نیا  شتعیبط  وجـشناد ؛ ناوج  صوصخب  تسا ؛ یـسایس  تالّوحت  یعامتجا و  تالّوحت  تكرح  روتوم  هعماج ، رھ  رد  ناوج  لسن 

نآ یولج  دینك و  تبقارم  ًامتح  دیاب  ار  نیا  .مینكب  دنماظن  یاھ  یریگ تھج اب  فلاخم  ای  دنماظن  لصا  اب  فلاخم  ناش  یضعب هك  یا  یسایس یاھشیارگ  نالَوَج  ّلحم  ار  هاگشناد  ام  هك 

عیفر یاھ  ّهلق هب  میناوتیم  ام  دنتفگ  .نآ  سكع  هب  دوشب  لیدـبت  میناوتیم "  " نیا دـیراذگن  هتفگ ؛ ام  ّتلم  ار  یا  " میناوتیم  " كی منكب ؛ ضرع  مھ  ار  هلمج  نیا  نم  هنیمز  نیا  رد  .دـیریگب  ار 

هك دننكیم  فارتعا  دنراد  ام  نیفلاخم  ام ، نانمشد  دنداد و  تاجن  زورما  هك  میھدب ، تاجن  یملع  تراقح  زا  ار  نامدوخ  میناوتیم  میوشب ؛ ناھج  یملع  عجرم  میناوتیم  میـسرب ؛ یملع 

دراد ام  یاـھناوج  نیا  حور  رد  هك  ار  میناوتیم "  " نیا .دـننكیم  فارتعا  دـنیوگیم و  دـنراد  ار  نیمھ  مھ  رگید  یاـھ  هنیمز رد  یا ، هتـسھ ی  هنیمز رد  طـقف  هن  هتفاـی ؛ تسد  شناد  هب  ناریا 

زا دشاب  راشرـس  هك  میزاسب  ییایند  مینك و  اپرب  ار  یمالـسا  نیون  نّدمت  میناوتیم  ام  .ار  میناوتیم  نیا  دـینك  لابند  میناوتیم و  دـییوگب  مھ  امـش  دورب ؛ نیب  زا  دـیراذگن  دـنكیم ، نالَوَج 

.مینكیم ار ] راك  نیا   ] مھ یھلا  قیفوت  هب  هك  میھدب ، ماجنا  میناوتیم  ار  اھراك  نیا  دورب ؛ هار  ّتیونعم  تیادھ  ّتیونعم و  كمك  اب  ّتیونعم و 

1392/07/17 ناوج ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ باتـش  ینعی  تسا ، بوخ  رایـسب  مھ  ام  دشر  باتـش  تسا ، بوخ  ام  دشر  ِقلطم  ددع  .تسا  بوخ  یلیخ  یناھج  سایقم  رد  هقطنم و  سایقم  رد  زورما  ام  ِیملع  دشر 

كیدزن فدھ  هب  ّیتح  ای  میدیـسر  فدـھ  هب  ام  هك  تسین  نیا  یانعم  هب  یملع  دـشر  باتـش  دوجو  .دـنامب  ظوفحم  دـیاب  باتـش  نیا  ینعی  تسین ؛ كالم  نیا  نكل  تسا ؛ الاب  یلیخ 

نیا دـیاب  ام  تسا ، رتشیب  ام  باتـش  ّهتبلا  دوریم ؛ شیپ  ًامئاد  دراد  مھ  ایند  دـنك ؛ اشامت  وا  میورب ، شیپ  اـم  هك  دـَنامیمن  رظتنم  هك  مھ  اـیند  .میدوب  بقع  یلیخ  اـم  نوچ  میا ؛ هدـش

ام و روشك  مدرك ، ضرع  اھراب  هك  روط  نامھ و  مّدقم ؛ طوطخ  هب  میـسرب  اھ ، ّهلق هب  میـسرب  ام  هك  دراد  دوجو  دیما  نیا  دـش ، ظفح  یملع  دـشر  باتـش  نیا  رگا  .مینك  ظفح  ار  باتش 

لاس و هد  لاس و  جـنپ  فرظ  رد  راك  نیا  الاح  هك  منكیمن  ّروصت  هدـنب  ّهتبلا  .دـش  دـھاوخ  راك  نیا  هللاءاش  نا دـتفیب و  قاّفتا  دـیاب  نیا  .دـنوشب  یملع  عجرم  ایند  یارب  اـم  یملع  زكارم 

یملع ی  هزات یاھ  هتفای هب  دھاوخب  یـسك  رھ  ایند  رد  هك  دینك  ریوصت  ار  هدنیآ  نیا  رگید  لاس  لھچ  رگید ، لاس  هاجنپ  امـش  متفگ  شیپ  لاس  دنچ  نم  هن ، دریگب ؛ ماجنا  لاس  هدزناپ 

هب ات  دنریگب  دای  ار  امش  نابز  دنشاب  روبجم  دنشاب ، امش  شناد  جاتحم  نارگید  ایند  رد  هك  دینك  یراك  .دیھدب  رارق  نیا  ار  تّمھ  دریگب ؛ دای  یسراف  نابز  دوشب  روبجم  دنك ، ادیپ  تسد 

.تسا نكمم  راك  نیا  تسا ؛ نكمم  مھ  راك  نیا  دننك ؛ ادیپ  تسد  امش  شناد 

1391/09/21 یمالسا یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھ  هاگشناد دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننک  تکرش رادید  رد  تانایب 

ار تورث  دوب ؛ ملع  ناشاھرازبا  زا  یکی  دنوش ؛ طلسم  ایند  یاھروشک  رب  دنتسناوت  ملع  تکرب  هب  اکیرمآ  برغ و  متفگ  .دننک  تفرشیپ  یروانف  ملع و  ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دیاب 

: دومرف هک  تسا  یتیاور  .درک  ادـیپ  ملع  دـیاب  .دوب  رثؤم  مھ  ملع  اما  دـندروآ ، تسد  هب  تسایـس  تثابخ و  یرگبیرف و  اـب  مھ  ار  تورث  زا  یرادـقم  هتبلا  .دـندروآ  تسد  هب  ملع  اـب  مھ 

یاراد هک  یناسک  دیـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  .درک  دیھاوخ  ادیپ  یوق  ی  هجنپ دیدرک ، ادیپ  هک  ملع  .دینک  ادیپ  ملع  دیاب  هیلع .» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس  ملعلا  »

یملع ِرخآ  ِرخآ  یاھفیدر  رد  بالقنا  زا  لبق  ام  .میدرک  ار  راک  نیا  ناریا  رد  ام  تسا ؛ نکمم  راک  نیا  دینک ؛ قیوشت  ملع  هب  ار  ناتاھناوج  .دنناچیپیم  ار  امش  تسد  دنتسھ ، یوق  ی  هجنپ

ایند رد  دـنتفگ و  دـننکیم ، یبایزرا  ایند  رد  هک  یناسک  تعیرـش ، تکرب  هب  مالـسا ، تکرب  هب  بالقنا ، تکرب  هب  زورما  .دـشیمن  بلج  ام  فرط  هب  یھاـگن  چـیھ  هک  میتشاد ، رارق  اـیند 

ات دنتفگ  دـندرک و  ینیب  شیپ دـندرک ، ار  نایب  نیا  هک  یزکارم  نآ  دوخ  .تسا  نیا  زا  لبق  هام  دـنچ  لام  نیا  .تسایند  مھدزناش  ی  هبتر رد  یملع  ظاحل  زا  زورما  ناریا  هک  دـش  رـشتنم 

هک تسا  رطاخ  نیا  هب  نیا  .ایند  رد  مراھچ  دـنتفگ  اھنآ  دیـسر ؛ دـھاوخ  یمقر  کت ی  هبتر هب  ناریا  رگید -  لاس  هدزاود  لاس ، هد  ات  ًالثم  یلاس ؛ هچ  ات  دـندرک  نیعم  رگید -  لاـس  دـنچ 

ولج هب  میورب ، شیپ  باتش  نیا  اب  رگا  .میبقع  زاب  اما  تسایند ، باتش  طسوتم  ربارب  نیدنچ  ام  باتش  .میبقع  یلیخ  زونھ  ایند  زا  ام  هتبلا  .تسا  یدایز  باتش  ناریا ، رد  یملع  باتش 

یبوخ یاھدادعتـسا  دـیراد ؛ یبوخ  یاھناوج  میراد ، یبوخ  یاـھناوج  .دندادعتـسا  یاراد  یمالـسا  یاـھروشک  .دـنک  ادـیپ  همادا  دـیاب  مالـسا  یاـیند  رد  تکرح  نیا  .دیـسر  میھاوخ 

دوشب مالسا  یایند  رگید  لاس  یس  ات  هک  میـشاب  هتـشادن  راظتنا  عقوت و  ارچ  دوشن ؟ روجنیا  زورما  ارچ  هدوب ؛ اھناملـسم  ام  تسد  ایند  ملع  خیرات ، زا  یـشخب  رد  زور  کی  .دنتـسھ 

هب مالـسا و  تکرب  هب  شا  همھ اھنیا  .مینک  شالت  مینک ، تمھ  تسا ؛ ینکمم  ی  هدنیآ نیا  دـننک ؟ هعجارم  یمالـسا  یاھروشک  هب  یملع  لئاسم  یارب  همھ  هک  ایند ، یملع  عجرم 

.دشاب هتشاد  یرتشیب  باتش  تعرس و  دناوتیم  هک  درک  تابثا  ینید  ماظن  .دیآ  یم شیپ  بالقنا  تکرب 

1391/07/23 یلامش ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

نابز نرق  دنچ  یـسراف  نابز  دنھ ، ی  هراق هبـش رد  .دـندرب  نیب  زا  ار  نآ  تشاد ، دوجو  یبیقر  نابز  رگا  یـسیلگنا ؛ هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یموب  مدرم  نابز  دـندش ، دراو  اھ  سیلگنا اج  رھ 

دندمآ اھ  سیلگنا .تفرگیم  ماجنا  یسراف  نابز  اب  هتسجرب ، یاھتیصخش  هدمع ، سرادم  ناروشناد ، مدرم ، یتلود ، یتموکح ، یاھ  هاگتسد تابتاکم  تاجتـشون ، مامت  دوب ؛ یمـسر 

اما تسا ؛ بیرغ  یـسراف  نابز  اجنآ  رد  زورما  هدوب ، یـسراف  نابز  یاھنوناک  زا  یکی  هک  دنھ  ی  هراق هبـش .دندرک  جئار  ار  یـسیلگنا  نابز  دندرک ، عونمم  دـنھ  رد  روز  اب  ار  یـسراف  نابز 

ی همھ رد  .هدش  لیمحت  نیا  دننزب -  فرح  یسیلگنا  دیاب  تسا -  یسیلگنا  اب  ناشناگبخن  بلاغ  ندز  فرح  تسا ، یسیلگنا  اب  یتلود  تابتاکم  تسا ؛ یناوید  نابز  یـسیلگنا ، نابز 

هک یسراف  نابز  .میدرکن  لیمحت  اج  چیھ  رب  ار  یـسراف  نابز  ام  .تسا  هدش  لیمحت  تسا ؛ هداتفا  قافتا  نیا  دنتـشاد ، روضح  اجنآ  رد  رامعتـسا  نارود  رد  اھ  سیلگنا هک  یئاھروشک 

زا لبق  ِریخا  نامز  نیمھ  ات  یرجھ  متشھ  متفھ و  نرق  زا  .دنتفگ  رعش  یسراف  نابز  هب  ناشدوخ  یدنھ ، یاھتیصخش  دش ؛ لابقتـسا  اھ  یدنھ دوخ  ی  هلیـسو هب  دوب ، جئار  دنھ  رد 

لابقا .رگید  یارعـش  زا  یرایـسب  و  تسا -  یلھد  لھا  هک  یولھد -  لدیب  یولھد ، ورـسخریما  لثم  دنتفگیم ؛ رعـش  یـسراف  هب  هک  دندوب  دنھ  رد  یدایز  یارعـش  اھ ، سیلگنا ندـمآ 

؛ میدرکن جئار  ار  یـسراف  نابز  دندرک ، جـئار  دـنھ  رد  ار  یـسیلگنا  هک  اھ  سیلگنا لثم  ام  .تسا  یرگید  نابز  رھ  هب  رعـش  زا  رت  فورعم وا  یـسراف  رعـش  اما  تسا ، روھال  لھا  یروھال 
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یارب دـننزن ؛ فرح  یـسراف  دـیاب  هک  دـندرک  روبجم  ار  مدرم  دـندمآ  اھ  سیلگنا اما  دـش ؛ جـئار  یعیبط  روط  هب  اھنیا  ناملاع و  نافراع و  نارعاش و  دـمآو  تفر اب  مدرم ، لیم  اـب  یـسراف 

< .دندرک نیعم  تازاجم  نتشون ، یسراف  ندز و  فرح  یسراف 

1391/07/22 نیارفسا مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رظن اب  ارچ  میشاب ؟ نیبدب  نامدوخ  هب  ام  ارچ  .دھد  ناشن  ار  شدوخ  ایند  رد  یئوگلا  کی  ناونع  هب  نوگانوگ  تاھج  رد  دناوتب  هک  دنک  تفرشیپ  ردقنآ  هک  دراد  ار  دادعتـسا  نیا  ناریا  تلم 

هک دندنارواب  روجنیا  .تسا  هدرک  نیقلت  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دنک و  نیقلت  ام  تلم  هب  ار  نیا  دھاوخیم  نمـشد  مینک ؟ هاگن  نامدوخ  ی  هدـنیآ نامدوخ و  تلم  نامدوخ و  هب  ریقحت 

، میدوب ملع  رد  ورشیپ  میدوب ؛ ورشیپ  ایند  رد  ام  .تسا  هدوب  سکعب  هیضق  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  ام  خیرات  یزور  کی  هن ، درک ؛ تکرح  وا  لابند  دیاب  تسا و  ورشیپ  یبرغ  رصنع  ًامتح 

اھنآ هاگن  ام و  ناناوج  تمھ  دوشن ؟ روط  نامھ  زورما  ارچ  دنتخومآ ؛ یم دنتفرگیم ، دای  ام  زا  نارگید  میدوب ؛ گنھرف  رد  ورشیپ  میدوب ، یزاس  ندمت رد  ورشیپ  میدوب ، تعنـص  رد  ورـشیپ 

.میریگب رظن  رد  ار  هدنیآ  نآ  ام  هک  دشاب  روجنآ  دیاب  تفرشیپ  ی  هلوقم هب 

، دنک ادیپ  تسد  یملع  یاھ  هزات هب  دھاوخب  یسک  رگا  هک  میسرب  یعضو  هب  ایند  رد  هک  دشاب  نیا  امش  تمھ  دیاب  متفگ ، ار  هتکن  نیا  هبخن  وجـشناد و  یاھناوج  هب  لبق  یدنچ  نم 

ناگبخن ام ، ناگبخن  .دـننک  راک  نآ  یارب  دـننک ، شالت  نآ  یارب  دـنریگب ، رظن  رد  یعطق  یمتح و  ی  هدـنیآ کی  ناونع  هب  ار  هدـنیآ  نیا  ام  ناـناوج  .دریگب  داـی  یـسراف  ناـبز  دـشاب  روبجم 

.تسا تفرشیپ  ی  هلوقم نیا  .دنشابن  عناق  یدح  چیھ  هب  دننک و  یزیر  همانرب دننک ، تکرح  هدنیآ  هب  ِهاگن  نیا  اب  ام ، یگنھرف  یملع و  ناگبخن  ام ، یسایس 

1389/06/16 روشک رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب رایـسب  روشک  روشک ، نیا  درک و  دـنھاوخ  هبرجت  هدـنیآ  رد  هَّللاءاش  نا ار  یبوخ  یاـھزور  اـم  یاـھناوج  دز و  میھاوخ  رود  ار  اـھمیرحت  دـمآ ، میھاوخ  قئاـف  نمـشد  رب  هَّللاءاـش  نا اـم 

.درپب ماب  تشپ  هب  هتـسناوت  اضف  نیا  نحـص  لخاد  زا  دنک ، زاورپ  یدنلب  رایـسب  تاعافترا  رد  دناوتیم  هک  یزاورپزیت  باقع  کی  دینک  ضرف  هک  تسا  یزور  لثم  زورما  .تسا  یدادعتـسا 

ناناملـسم راختفا  دروم  مھ  امـش ، روشک  دش  دھاوخ  یملع  عجرم  مھ  هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  هَّللاءاش  نا .دوب  دھاوخ  اھنیا  زا  شیب  یلیخ  زاورپ ، فقـس  نیا  .تسا  هبرجت  کی  نیا 

.دش دیھاوخ  ایند  مدرم  تاعجارم  عجرم  تادیلوت ، ظاحل  زا  یلمع و  ظاحل  زا  هَّللاءاش  نا مھ  درک و  هرادا  روجنیا  ار  روشک  کی  مالسا  دنیوگب  هک  دش  دھاوخ 

1389/05/31 ناضمر هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

.دوش تشاددای  بلاطم  نیا  دننک و  هجوت  نیلوئسم  منکیم  شھاوخ  نم  .دوب  یتسرد  تاکن  هک  دش  هتفگ  نآ  تامازلا  یملع و  تیعجرم  دروم  رد  مھ  هتکن  دنچ 

1388/02/17 ( هر  ) ینیلک مالسالا  ةقث تشادگرزب  یللملا  نیب  هرگنک  هب  مایپ 

هب تسد  هعیش ،  عماوج  نیب  دراد و  یملع  ّتیعجرم  هک  تسا  لاس  رازھ  زا  شیب  ام ،  راگزور  ات  یرجھ  رد 329  ینیلک  موحرم  تافو  زا  هلاس ،  دص  رازھ و  یا  هرود  رد  یفاک ،  باتک 

، نونکات هتفرگ ،  ماجنا  باتک ،  نیا  زا  هک  یدّدـعتم  یاھ  پاچ  دوجو  اب  نیا و  دوجو  اب  تسا .  هدوبن  ینغتـسم  نآ ،  زا  هعیـش ،  رـّسفم  ای  ّملکتم  هیقف ،  چـیھ  زگرھ  ددرگ و  یم  تسد 

هدرتسگ رکذ  یلـصا ،  یاھ  هخـسن  هب  قیقد  هعجارم  بوخ ،  رایـسب  ّینف  حیحـصت  رطاخ  هب  هرگنک ،  نیا  تبـسانم  هب  هدش  هضرع  پاچ  بناج ،  نیا  رظن  هب  دوب و  هدـشن  ادا  نآ  ّقح 

 . دوب دھاوخ  راگدنام  یراگدای  ءاش هللا  ِنا  نآ ،  رد  هتفر  راک  هب  هقیلس  اب  هک  تسا  یدنمشزرا  هتسجرب و  رثا  رگید ،  یایازم  تایاور و  نتم  زا  دیناسَا  ندرک  ادج  اھ ،  لدب  هخسن 

1387/09/24 تعنص ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دیراچان زورما  امـش  هک  روط  نیمھ  ینعی  .میا  هدرک ضرع  اھراب  هک  روط  نیمھ  اـیند ؛ رد  دـشاب  یملع  تیعجرم  دـیاب  مھ  فدـھ  .دـسرب  یملع  تزع  هب  دـیاب  روشک  هک  میدرک  ضرع 

، ملع بلاط  شناد ، ی  هدنیوج هک  میـسرب  اجنآ  هب  دیاب  دـنرگید ، یاھروشک  هب  طوبرم  هک  دـینک  هعجارم  ییاھ  باتک هب  ینادنمـشناد ، هب  یملع  تالوصحم  هب  یبایتسد  ملع و  یارب 

.تسین مھ  ماخ  یوزرآ  کی  نیا  .دشاب  نیا  دیاب  فدھ  .دنک  هدافتسا  امش  شناد  زا  دناوتب  ات  دریگب  دای  ار  امش  نابز  دشاب  روبجم  امش ؛ باتک  غارـس  امـش ، غارـس  دیایب  دشاب  روبجم 

.دمآ یم باسح  هب  ماخ  یاھوزرآ  وزج  یزور  کی  مھ  نیا  میراد ، رارق  یروانف  یملع و  ظاحل  زا  زورما  ام  هک  مھ  ییاجنیا  .تسا  یلمع  هک  تسا  یزیچ  نیا 

دھاوخ ام  روشک  هک  دـنتفگ  یم رگا  دـیایب -  دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لبق  بالقنا -  زا  لـبق  ًاـنیقی 

رد راـھچ  هس و  ی  هجرد یاـھ  ناتـسرامیب یوـت  زورما  هک  یلوـمعم  یراـمیب  کـی  یارب  هـک  یزور  نآ  .درک  یمن رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھ  شناد زا  هـطقن  نـیا  هـب  تسناوـت 

، تسین میدق  یلیخ  لام  نیا  دنـشکب -  ار  یدایز  تنم  دنھدب ، یدایز  یاھ  لوپ دـنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دـندوب  راچان  دارفا  دـننک ، یم جالع  ار  نآ  یتحار  هب  ام  رود  یاھ  ناتـسرھش

ام تلم  اما  دوب ؛ ینتفاین  تسد اھ  یلیخ رظن  هب  یزور  کی  ًانیقی  فلتخم ، یاھ  شخب رد  نوگانوگ و  یاھ  شناد رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا -  بالقنا  زا  شیپ  نیمھ  لاـم 

هک مھ  ینیا  نیاربانب ، .تسا  لیبق  نیا  زا  یملع  یاھ  شخب رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یا  هتسھ ی  هلئـسم نیمھ  .دنتفای  تسد  وا  هب  ام  یاھ  ناوج تفای ، تسد  وا  هب 

یط یتسیاب  تامدـقم  نیا  هک  دراد ، یتامدـقم  هتبلا  .تسا  ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچ  نآ ار  شناد  ناوراک  اـم  تلم  اـم و  روشک  یزور  کـی 

، تامدـقم زا  رگید  یکی  میناوت .» یم  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛»  » هک مینک  ساسحا  هک  تسام  یھاگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  .هدـش  مھ  عورـش  تامدـقم  نیا  دوش و 

ناتـسود و نیمھ  .هتفرگ  ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  .دـشابن  یمگردرـس  راـچد  فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاـحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماـج  یملع  ی  هشقن ی  هیھت

ماگ کی  نیا  تسا و  ندـش  ییاھن  فرـش  رد  هک  دـننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع  عماج  ی  هشقن دـنا  هتـسناوت هاگـشناد ، نیا  زا  اھ و  هاگـشناد زا  ی  هتـساخرب ناگتـسجرب ، نیققحم و 

ماظن داجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و  یملع  عماـج  ی  هشقن هکنآ  زا  دـعب  هتبلا  .تسا  روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار  رد  دـنلب  رایـسب 

زکارم دـیتاسا و  اـھ و  هاگـشناد نیمھ  زا  دـنترابع  هک  ینیما  ناراـکنامیپ  هب  اـھ  هژورپ نیا  ندرپس  و  یملع ، ی  هژورپ اھدـص  هب  یملع  عماـج  ی  هشقن لیدـبت  هشقن ، نیا  یـسدنھم 

ی هنیمز رد  دندیـسرپ  نایوجـشناد  الاح  هک  ققحم -  وجـشناد ، داتـسا ، ندرک  ریگرد  .ءارجا و  نسح  یملع ؛ تفرـشیپ  نیا  رب  تراظن  ی  هکبـش داجیا  دـعب ، .اـھ  هاگـشناد یتاـقیقحت 

زکارم زا  یزکرم  رھ  دنک ؛ ءافیا  شقن  دناوت  یم وجشناد  کت  کت  رھ  .دوش  هدید  یملع  عماج  ی  هشقن یسدنھم  حرط  نیا  رد  دیاب  ًامتح  اھ  نیا تسیچ -  ام  فیلکت  یملع ، تفرـشیپ 

دیما اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدح ، اب  تدش ، اب  هلاس  دنچ  راک  نیا  .تسا  هلاس  دنچ  راک  کی  نیاربانب  .دنناوت  یم مھ  دـیتاسا  دـنک و  افیا  شقن  دـناوت  یم یـشزومآ  هاگراک  رھ  یتاقیقحت ،

زا رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھ  هاگـشناد نتفای  یملع  تیعجرم  دـینیبب  امـش  هک  دیـسر  دـھاوخ  یزور  ًانیقی  .دیـسر  دـھاوخ  یجیاتن  هب  هَّللاءاش  نا دوش و  لابند  یتسیاب 

.مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  ًانیقی  اھ  ناوج امش  .تسامش  هب  کیدزن  یلیخ  تسین ؛ یسرتسد 

1387/02/17 سراف ناتسا  ناگتخیھرف  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

ناناوج دنک و  ادیپ  ققحت  لسن ، کی  زا  رتمک  رد  اھ  هدژم نیا  هَّللاءاش  نا هک  میراودیما  .اھـشخب و  ی  همھ رد  دنھدیم ؛ تفرـشیپ  ی  هدژم دنھدیم ؛ ام  هب  دیما  ی  هدژم اھ  هناشن ی  همھ

هب ناریا ، نابز  هب  ناریا ، هب  دننک  ساسحا  ملاع  نادنمشیدنا  نادنمشناد و  ایند ، یاھتلم  هک  یزور  نآ  .دننیبب  دراد ، رارق  دوخ  ی  هتـسیاش هاگیاج  رد  یمالـسا  ناریا  هک  ار  یزور  نآ  ام 

دروم نونف  زا  یرایـسب  نتفرگ  ارف  یارب  زورما  هک  ینانچمھ  .تسا  ریذپ  ناکما تسا ؛ یندش  زور  نیا  دـنرادرب ، یملع  لئاسم  رد  ار  یئون  یاھماگ  هکنیا  یارب  دـنراد  زاین  ناریا  گنھرف 

زور نآ  .دـنزومایب  ار  امـش  گنھرف  دـنزومایب ؛ ار  امـش  نابز  دـنراد  زاین  هک  دـننک  ساسحا  ایند  مدرم  زور  نآ  دریگب ؛ ارف  ار  تلم  نالف  روشک و  نالف  نابز  دراد  جایتحا  ناسنا  یرـشب ، زاین 

ام مدرم  ام ، نادنمـشیدنا  ام ، ناناوج  یاھلد  هَّللادـمحب  زورما  هک  یا  هزیگنا نیمھ  و  دوشیم ، هدـھاشم  زورما  هک  یـشالت  نیمھ  مینک و  تمھ  ام  رگا  .تسا  یندـش  دـمآ و  دـھاوخ 

.دوب دھاوخن  رود  یلیخ  زور  نآ  درک -  دھاوخ  مھ  ادیپ  هک  دنک -  ادیپ  همادا  هَّللاءاش  نا تسھ ، نآ  زا  لامالام 

1386/07/09 اھ هاگشناد یاسؤر  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنـس تقو  کی  بوخ ، .مینک  ناربج  میھاوخیم  الاح  نادرگ ؛ هنحـص رادـنادیم و  دنتـسھ  یناگبخن  ناگبخن ، رادـیب ؛ تسا  یتلم  تلم ، تیافک ؛ اب  قیـال ، تسا  یتموکح  تموکح ، ـالاح 

هب لمعلاروتسد  کی  ناونع  هب  ار  زادنا  مشچ دنس  هن ، تسھ  تقو  کی  میریگیم ، تسد  رس و  هب  یھاگ  میراذگیم و  بیج  رد  راختفا  ی  همانـسانش دنـس  کی  ناونع  هب  ار  زادنا  مشچ

ام زادنا  مشچ دنـس  رد  ار  شراک  هار .دراد  راک  هار نیا  میـشاب ، یملع  عجرم  هقطنم  رد  میـشاب ، شخب  ماھلا میھاوخب  ام  رگا  .مینکیم  ادیپ  راک  هار نآ ، ءزج  ءزج  یارب  میروآ و  یم باسح 

تروص هب  تسرد ، تروص  هب  شھوژپ  ملع و  لئاسم  ی  هنیمز رد  راک  نیا  میھاوخیم  ام  .تسا  نیا  ام  رارصا  دننک ؛ صخشم  ار  اھنیا  دیاب  ارجا  ی  هقطنم رد  نالوئـسم  مینک ، نیعم  دیابن 

.تسا نیا  شزیگنا  نیا  مامتھا و  نیا  تلع  .دریگب  ماجنا  لماک  بوخ و 

converted by Web2PDFConvert.com



1386/07/09 اھ هاگشناد یاسؤر  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هک میھدب ، ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  میراچان  دوشب ، یلمع  دیایب و  دوجو  هب  هدش ، ینیب  شیپ روشک  یارب  هک  یملع  تیعجرم  نآ  دنک و  ادـیپ  ققحت  زادـنا  مشچ دنـس  میھاوخب  رگا  ام 

هَّللادمحب زورما  هدش و  حرطم  هک  تسا  یئاھراعـش  فادـھا و  ندرک  یئارجا  یوس  هب  مھم  ی  هزاورد کی  مھم ، ماگ  کی  ینعی  نیا  .تسا  یملع  عماج  ی  هشقن ی  هیھت شنیرتمھم 

.تسا هدمآ  رد  نامتفگ  کی  تروص  هب  یملع  یاھطیحم  رد 

1386/06/12 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

میدیرخیم اھنآ  زا  هشیمھ  ام  دنا و  هتخاس نارگید  هک  ار  یروانف  نالف  ام  هک  دشاب  نیا  دیابن  تمھ  .ما  هتفگ ار  نیا  اھ  هبخن اھناوج و  عمج  رد  الاح  ات  رابدنچ  نم  .دیریگب  دـنلب  ار  ناتتمھ 

امـش .میتسھ  شلابند  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  اما  تسین ؛ تیمھا  مک  تسھ ، یزیچ  هتبلا  .تسین  یزیچ  هکنیا  .میزاسب  اجنیا  نامدوخ  میناوتیم  دـینک  ضرف  ـالاح  میدرکیم ، دراو  و 

دینک یراک  امـش  متفگ : هبخن  یاھناوج  عمج  رد  نم  یتقو  کی  .دشاب  ایند  ی  همھ رد  یروانف  یملع و  عجرم  دناوتب  یا ، هرود کی  رد  امـش  روشک  تلم و  هک  دیھدب  رارق  نیا  ار  فدـھ 

دـشاب راچان  دنک ، ادیپ  تسد  یملع  یاھ  هدروارف نیرخآ  هب  دھاوخب  رگا  یدنمـشناد  رھ  دشاب -  رگید  لاس  لھچ  ای  رگید  لاس  هاجنپ تسا  نکمم  هرود  نیا  الاح  یا -  هرود کی  رد  هک 

باتک دیناوتب  ات  دیریگب  دای  ار  نابز  نالف  دـیروبجم  ملع ، نالف  هب  یبایتسد  یارب  امـش  زورما  هک  ینانچمھ دریگب ؛ دای  دـیا ، هتـشون یـسراف  نابز  هب  ار  ناترثا  امـش  هک  ار  یـسراف  نابز 

هب ار  یناریا  نادنمـشناد  یاھباتک  تسا ؛ هدوب  روجنیا  زور  کی  .دیناوتیم  و  دـنک ؛ ادـیپ  یعـضو  نینچ  کی  امـش  روشک  هدـنیآ ، رد  هک  دـینک  یراک  امـش  .دـیناوخب  دـینک و  ادـیپ  ار  عجرم 

نیمھ تسا ، یکـشزپ  رد  هک  انیـس  نبا نوناق »  » باتک هک  دینادب  امـش  تسین  دب  مھ  نیا  .دنمھفب  دنناوتب  هکنیا  یارب  دنتفرگیم  ارف  ار  نابز  نآ  ای  دندرکیم ، همجرت  ناشدوخ  یاھنابز 

قوذ شوخ  رایـسب  ِملق  شوخ مجرتم  کی  مدینـش  مھ  دـعب  مدرک ، رومأم  ار  یدارفا  مدرک ؛ لابند  هدـنب  دـش ! همجرت  یـسراف  هب  نم -  یروھمج  تسایر نامز  شیپ -  لاس  هدزناپ  هد 

هب و  تسا -  هتشون  یبرع  نابز  هب  ار  باتک  انیس  نبا دوب -  هدش  هتشون  یبرع  نابز  هب  نوناق  تقو ، نآ  ات  .تسھ  شا  یسراف ی  همجرت زورما  هک  هدرک  همجرت  یسراف  هب  ار  نیا  درُک ،

تیعجرم دینیبب ، .دندوب  هدرک  همجرت  دندوب و  هدرب دنتـشاد ، مزال  ار  باتک  نیا  هک  اھنآ  ینعی  هدش ! همجرت  هسنارف  نابز  هب  لبق  لاس  دص  دنچ  هکیلاح  رد  دوب ؛ هدشن  همجرت  یـسراف 

شناد و ی  هنیمز رد  تفرـشیپ  ار  ناتتمھ  .دیھدب  رارق  نیا  ار  ناتتمھ  .دیھدب  رارق  نیا  ار  ناتفدـھ  .دـنریگب  دای  ار  امـش  نابز  ای  دـننک  همجرت  ار  امـش  باتک  دـنروبجم  تسا ؛ نیا  یملع 

.دیھدب رارق  ملع  یاھزرم  نتسکش 

1385/08/18 نانمس نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

هک میھدب  رارق  نیا  ار  فدھ  .تسا  ملع  هنیمز ی  رد  مروظنم  .تسا  نیا  ام  عقوت  دینک ؛ یزیر  همانرب  هدنیآ  لاس  هاجنپ  یارب  امش  متفگ  اھوجشناد  هب  اھتاقالم  نیمھ  زا  یکی  رد  هدنب 

امش یلم  نابز  دوشب  روبجم  دوش ، انشآ  شناد  یاھ  هزات  اب  تساوخ  یسک  رگا  هک  یروط  هب  دشاب ؛ ایند  یملع  لوا  هجرد ی  هدمع و  عجارم  زا  یکی  امـش  روشک  دعب ، لاس  هاجنپ 

نابز ملع و  نابز  ار  ناشدوخ  نابز  یگنرز  اب  اھیـسیلگنا  .دـیوگ  یم  مھ  تسار  میریگب ؛ دای  ار  یللملا  نیب  نابز  میروبجم  ام  هک  دـنتفگ  نامزیزع  رتخد  نیا  هک  یناـنچمھ  دریگب ؛ داـی  ار 

هب زاین  نیمھ  هدنیآ ، لاس  هاجنپ  رد  هک  دینک  یراک  امش  .دیریگب  دای  ار  اھنآ  نابز  دیروبجم  دیناوخب ، دیھاوخ  یم  هچ  رھ  دیریگب و  دای  دیھاوخ  یم  امش  هچ  رھ  دنا و  هدرک  یللملا  نیب 

هب همھ  لد  رد  نآ ، هب  ندیسر  قوش  تسا ؛ زیگنا  ناجیھ  نآ ، هب  ندرک  هاگن  هک  لاچوت ، هلق ی  لثم  دنوامد ، هلق ی  لثم  تسا ؛ هلق  کی  تسوزرآ ؛ کی  نیا ، .دشاب  امش  یسراف  نابز 

.دیتفیب  هار  دینک و  هدامآ  ار  شتمھ  دیاب  نآ ، زا  رتشیب  دینک ؛ هدامآ  ار  شھالک  شفک و  دیاب  دنسر ؟ یم  یناسک  هچ  اما  دیآ ؛ یم  دوجو 

تیعقاو اھنیا  مینزب ؛ ار  اھفرح  نیا  مییایب  هک  هدرکن  عقوت  ام  زا  سک  چیھ  تسین ؛ مھ  راعـش  میوگب ، هفازگ  مھاوخ  یمن  نم  .منیب  یم  ار  دادعتـسا  نیا  نامروشک ، ناوج  لسن  رد  نم 

هانگ .تسوا  هانگ  دسانشن ، ار  تیفرظ  نیا  وا  ِدوخ  رگا  تسام ؛ هانگ  میسانشن ، نالوئسم  ام  رگا  .تساراد  ار  الاب  حطـس  تیفرظ  کی  نوگانوگ ، یاھدادعتـسا  رد  یناریا  ناوج  .تسا 

.دیسر  میھاوخ  دیدرت  نودب  مینکن ، مگ  ار  فدھ  میرامگب و  تمھ  مینک ، ادیپ  ار  هار  مینک ، زاب  ار  مشچ  رگا  اما  .تسا  ندیسرن  دوصقم  هب  ندنام و  هار  زا  دراد ؛ ار  شدوخ  هجیتن ی  مھ 

یارب شیپ  لاس  دص  تسا ، رتولج  ایند  یاھروشک  یملع و  زکارم  همھ ی  زا  یملع  ظاحل  زا  زورما  هک  اکیرما  نیمھ  .دنا  هدوبن  روط  نیا  هشیمھ  دنشناد ، هلق ی  رد  زورما  هک  ییاھنآ 

! دیناوخب ار  خیرات  .دوب  ایلاتیا  هسنارف و  سیلگنا و  جاتحم  شدوخ ، ِیگنج  یداع  یاھرازبا 

1384/10/29 ( مالّسلا هیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

رگا دینک  ضرف  دیایب ، نوریب  الاح  هک  دشاب  نیا  دیابن  طقف  شلآ  هدیا قداص ، ماما  هاگشناد  یجورخ  منکب ؛ ضرع  ار  نیا  مھاوخ  یم طقف  نم  امـش ، ی  هدنیآ یاھ  تیلوؤسم هب  عجار  اما 

یاھ ناوج هک  مقفاوم  نم  هن ، مشاب ؛ فلاخم  نم  هک  نیا هن  دوشب ؛ یتلود  ِیترازو  هاگتسد  نالف  دنمراک  دورب  ای  دوشب و  رادرـضحم  ای  دوشب  لیکو  دورب  هدناوخ  سرد  هتـشر ، نالف  رد 

ی هطقن نآ  لآ و  هدـیا تسین ؛ لآ  هدـیا قداص  ماما  هاگـشناد  یجورخ  یارب  نیا  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  هیرجم -  ی  هوق هچ  ییاضق و  هچ  روشک -  ییارجا  تالیکـشت  ناکرا  رد  بوخ 

ملع و تفرـشیپ  یزومآ و  شناد یایند  رد  دـیاب  دـیروآ ؛ دوجو  هب  یتکرح  کی  ملع ، رد  دـیاب  امـش  .تسج  مدرک ، ضرع  هتعاس  مین  نیا  رد  نالا  ات  هک  یبلاطم  نامھ  زا  دـیاب  ار  ینامرآ 

، یناسنا مولع  فلتخم  یاـھ  هتـشر رد  اـم ، نمؤم  ناملـسم و  نادنمـشناد  هک  دـینک  یراـک  .امـش  یلـصا  تلاـسر  نآ  تسا  نیا  دـیروآ ؛ دوجو  هب  یکّرحت  کـی  روشک ، یملع  یاـنب 

، تسھ ناتسرھش  ای  نارھت  رد  هک  یرگید  هاگشناد  نالف  اب  ی  هسیاقم رد  طقف  هن  قداص ، ماما  هاگـشناد  هک  دینک  یراک  دنک ؛ هدافتـسا  اھنیا  تارظن  زا  ایند  هک  دنوش  ینارظن  بحاص

یرایـسب دارفا  یبرغ ، هارمگ  یایند  نیمھ  رد  یتح  ایند و  رد  زورما  .دوشب  ایند  یاھ  هاگـشناد یملع و  زکارم  تاقیقحت  عجرم  هاگـشناد  نیا  هکلب  دروآ ؛ تسد  هب  یرتولج  ی  هبتر کی 

نینچ کی  دـنا ؛ قح باسح و  فرح  لابند  هک  دنتـسین  مھ  مک  و  دـنا ، ناوارف دنتـسھ و  اـھنیا  نیب  رد  مھ  یھوژپ  شناد دنمـشناد و  یاـھ  ناـسنا دـنا ؛ تقیقح لاـبند  هب  هک  دنتـسھ 

یا هنایار هاگیاپ  نیا  رد  ار  امـش  یملع  رثا  دناوتب  دیاب  ددرگ ، یم یبلطم  کی  لابند  دراد  یتقو  رگید -  یاھاج  اکیرما و  ییایـسآ ، ییاپورا ، یاھروشک  رد  ایند -  ی  هطقن رھ  رد  یناسنا 

دناوتب رکف ، ّتین و  نیا  اب  دـیاب  قداص  ماما  هاگـشناد  یجورخ  .میھاوخ  یم قداص  ماما  هاگـشناد  زا  ام  ار  نیا  .دـیھد  یم ناشن  دـیراد  امـش  هک  ار  یا  هزات هار  رکف و  فرح و  دـنک ؛ ادـیپ 

.دینک یوق  ار  هاگشناد  نیاربانب  .دوشب  هاگشناد  نیا  جرختم 

هتبلا .دـینک  قیقحت  دـیزومایب و  رتشیب  دـیناوت  یم هچ  رھ  هک  تسا  نیمھ  یناسنا ، مولع  ی  هتـشر رد  امـش و  هاگـشناد  رد  ما ، هتفگ هدـنب  هک  ملع  دـیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  نیمھ 

یتحار هب  اھ  تب لباقم  رد  اما  دینکن ؛ هدجـس  دنیوگ  یم ادخ  لباقم  رد  .تساھنآ  تب  یناسنا ، مولع  رد  یبرغ  یاھ  هشیدـنا یاھ  هدروآرف هک  دنتـسھ  یدـیتاسا  متفگ ، هک  روط  نامھ

.تسین تسرد  درادن و  یـشزرا  نیا  دزاس ؛ یم تسا ، وا  دوخ  تب  نآ  اب  بسانتم  هک  یروط  نامھ ار  وا  یرکف  تخاس  تفاب و  یھدب ، وا  تسد  ار  ناوج  یوجـشناد  دننک ؛ یم هدجس 

نمؤـم و ِناوـج  نادنمـشناد  اـم  هناتخبـشوخ  زورما  .تسا  ّرـضم  تسین ، عفاـن  شدوـجو  دـشاب ، دنمـشناد  مھ  هچ  رھ  داتـسا  نـیا  .مرادـن  یداـقتعا  چـیھ  دارفا ، روـط  نـیا هـب  هدـنب 

بظاوم .دوشب  هدافتـسا  دـیاب  اھنیا  زا  دـنروآ ؛ دوجو  هب  یناسنا  مولع  ی  هصرع رد  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ریگارف و  ِیملع  تکرح  کی  دـنناوت  یم هک  میراد  نامیااب  یاھ  هدرک لیـصحت

الاح دناد ؛ یم تجح  ار  نآ  هدـمآرد ، یبرغ  رکفتم  کی  نھد  زا  هک  یفرح  نامھ  تسایـس ، تاطابترا و  مولع  داصتقا ، هفـسلف ، رد  هک  یـسک  نآ  دـیوشن ؛ یتسرپ  تب نآ  راچد  دیـشاب 

هتفگ و برغ  رد  یـسایس  ای  یعامتجا  فوسلیف  کی  شیپ ، لاس  هاجنپ  لھچ ، ار  یبلطم  کی  .میراد  مھ  دایز  ام  اھ  هنومن نیا  زا  هدش ! خسن  برغ  دوخ  رد  مھ  فرح  نآ  تاقوا  یھاگ 

وجـشناد و ِدروخ  هب  ار  نآ  هَچ  هَچ َهب و  َهب اب  دروآ و  یم روشک  لخاد  هب  ون ، فرح  ناونع  هب  هتفای و  تسد  لبق  لاس  هاجنپ  نآ  فرح  هب  هزات  اقآ  نیا  دنا ؛ هتـشون نآ  رب  دقن  ات  هد  دندمآ  دعب 

اھ همانرب اھ  تلود اھ و  تلم هب  یناھج  یلام  یلوپ و  عماجم  یناھج و  کناب  یبرغ ، یداصتقا  تارظن  نیمھ  ساسارب  ردقچ  .میراد  مھ  لیبق  نیا  زا  دھد ؛ یم شدوخ  طیحم  درگاش و 

ار اھ  هخـسن نامھ  ًانیع  دـننک و  یم رارکت  ًانیع  دـنیآ  یم ار  اھ  هیـصوت نامھ  هک  میراد  ار  یناسک  مھ  زاـب  هدـش ! هتـشون  ضقن  دراوم  اـھنآ  هیلع  اـھ  یبرغ دوخ  فرط  زا  ردـقچ  دـنداد و 

.تسامش راک  راک ، نیا  .تسا  دیلقت  دض  قیقحت ، تسین ؛ دیلقت  یریگارف و  طقف  یانعم  هب  یملع  قیقحت  .تسا  طلغ  نیا  .دنسیون  یم

1384/02/14 نامرک ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دشاب راچان  دنک ، ادیپ  تسد  یفسلف  ی  هیرظن ای  یملع  ی  هیرظن نالف  هب  دھاوخب  دنمشناد ، کی  رگشھوژپ ، کی  ملاع  فانکا  رد  رگا  هک  میـسرب  اج  نآ هب  دیاب  ام  میوگ  یم نم  یتقو 

ات میناوت  یم مینک ، تمھ  رگا  ام  .تسا  یندـش  یزیچ  نینچ  هک  مدوخ  لباقم  رد  منیب  یم مدـقتعم و  نم  .دـننک  یم هاگن  نیا  هب  زیمآراکنا  هاگن  اب  یـضعب  دریگب ، دای  ار  یـسراف  ناـبز 

ار راک  نیا  میناوت  یم دریگب ؛ رارق  ردـص  رد  ام  روشک  نایناریا و  دـنروآ ، یم مان  ایند  رد  ار  یروانف  ملع و  ی  هصرع ناروآ  مان یتقو  هک  مینک  یراک  رگید ، لاس  یـس  ات  رگید ، لاـس  تسیب 
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.میا هدرک ادیپ  سفن  هبدامتعا زورما  ام  دوب ؛ سفن  هبدامتعا داد -  ام  هب  بالقنا  هک  میتشاد -  مک  ام  هچنآ  .دھد  یم یھاوگ  ار  نیا  زیچ  همھ  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نامدادعتـسا  ام  مینکب ؛

.دنراد سفن  هبدامتعا زورما  ام  یاھناوج  نیا  تسا ؛ یبوخ  نایرج  هناتخبشوخ  روشک ، یملع  نایرج 

ایند رد  یدایز  ِنارگید  زورما  اما  مینک ؛ هدافتـسا  نارگید  تشگنارـس  رکف و  ی  هدروآرف زا  هک  میدوب  جاتحم  نامدوخ  یاھ  یدـنمزاین زا  یرایـسب  رد  بالقنا  لوا  رد  هک  میدوب  یناسک  اـم 

ار یلم  سفن  هبدامتعا نیا  دیاب  تسا ؛ سفن  هبدامتعا رطاخ  هب نیا ، .میا  هتفر شیپ ام  تسا ؛ تیعقاو  نیا  دننک ؛ یم هدافتسا  دنراد  یناریا  تشگنارـس  رکف و  ی  هدروآرف زا  هک  دنتـسھ 

.میور یم شیپ  هَّللاءاش  نا ام  و  دزومآ ؛ یم ام  هب  ار  نیا  مالسا  درک و  تیوقت  ملع  ی  هنیمز رد 

1379/10/29 ردص رقابدمحم  دیس  ّهللا  تیآ دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

رد تسناوت  یم یمالـسا  یعیـش و  هعماج  دش ، یمن هدوبر  هیملع  هزوح  زا  ناراکتیانج  دـیلپ  تسد  اب  یناسنا ، یندـشن  مامت  هریخذ  نیا  قیقحت و  ملع و  هرھوج  نیا  رگا  کش  یب

.دشاب ینید  یملع و  تسایر  تیعجرم و  ورملق  رد  یرگید  جوا  دھاش  یکیدزن  هدنیآ 
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