
دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھهزوح 

کی وا  تسا . یھقف  یلوصا و  دـعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دـیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  دوب . نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنـس و  هقف  لوا ، یاـنبم 

لوصا و هلدا و  رھاوظ  عاـمجا و  ترھـش و  هلاـسم ، رھ  یـسررب  رد  درکن و  یطخت  چـیھ  نییلوصا ، نیب  یھقف  جـیار  نیزاوم  زا  هک  دوـب  مظنم  قـیقد و  دـیقم و  یلوـصا  یـالم 

، یرھاوج هقف  نیاربانب ، تسبیم . راک  هب  یلوصا  هیقف  کـی  تقد  ناـمھ  اـب  ار  اـھنآ  تفرگ و  راـیتخا  رد  دوشیم ، هدرمـش  تھاـقف  راـک  یلومعم  یاـھرازبا  وزج  هک  ار  هچرھ 

. تسا هقف  رد  هلاسم  کی  یگدیسر  تیفیک  نامھ  دتم ، شور و  نیا  تھاقف . دتم  اب  جیار  یتنس  هقف  نامھ  ینعی 

ادیپ و  لوصا ، هب  هعجارم  دش ، هاتوک  تاراما  زا  شتسد  هیقف  هک  یماگنھ  و  تاراما ؛ رھاوظ و  تالکشم  جالع  رھاوظ و  زا  هدافتـسا  الوا ، تسا : بیترت  نیدب  اھقف ، جیار  شور 

رد بآ  زا  هرخالاب  و  لوصا ...  یارجا  باب  تالکشم  رگید  هضراعم و  نآ  ندرک  جالع  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوصا  نایم  ییهضراعم  رگا  و  تسا ؛ نآ  یارجم  اجنیا  هک  یلـصا  ندرک 

. یھقف یهلاسم  ندروآ 

یوگخساپ ناسنا و  تالکشم  یهدننکجالع  ینعی  تسایوپ ، تسام . یتنس  هقف  نامھ  ایوپ ، هقف  میرادن . ایوپ  یرگید  یتنس و  یکی  هقف ، ود  ام  تسا . یرھاوج  هقف  نیا ،

ناشن ار  دوخ  ییاراک  هدوب و  لومعم  اھنرق  هویـش  نیا  و  دریگیم ، ماجنا  داھتجا »  » نآ قبط  رب  هک  تسا  یدـتم  هویـش و  یاراد  ینعی  تسا ، یتنـس  و  تسا ؛ هعقاو  ثداوح 

تسا . هداد 

ناوت یمن ندش ، الم  ندیشک و  تمحز  ندناوخ و  سرد  نودب  تسا و  ریطف  هیام  یب الوصا  دنریگ . رارق  مامتھا  دروم  تھاقف  یاھ  هزوح اھـسرد و  دوش و  تیوقت  تھاقف  دیاب 

. دش عقاو  دیفم 

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

ار نآ  اھراب  ام  نیبنشور  میکح و  ماما  هک  دزاسیم  راکـشآ  یبالقنا  دھعتم و  تیناحور  یهعماج  هاگآ و  مدرم  یارب  ار  یتقیقح  نامھ  یتسردـب  نانمـشد ، یاھیریگ  عضوم 

ایناث تسین . زیاج  نآ  زا  تلفغ  هنوگچـیھ  هک  تسا  یبالقنا  یلم و  ینید و  ییهفیظو  ناـنآ ، زا  تیعبت  راوگرزب و  نویناـحور  زا  یـسانشردق  هکنیا  ـالوا  ینعی  دـناهدرک . ناـیب 

تناـکم زا  هدافتـسا  وـس  یداـم و  یاـھرویز  هب  ندروآ  یور  یبلطاـیند و  یـصخش و  عفاـنم  هب  هجوـت  هتـساوخن  یادـخ  اـی  نویناـحور و  ناـیم  رد  ییارگـسپاو  رجحت و  هـکنیا 

زا جراخ  رد  مالسا  هب  نوزفازور  هجوت  بالقنا و  نارود  تیعضو  اثلاث  و  تسا . رتشیب  نآ  زا  بتارم  هب  هکلب  تسین ؛ نمشد  تالمح  زا  رتمک  تیناحور ، یارب  شرطخ  یعامتجا ،

هدنز و داھتجا  یتنس و  تھاقف  بولسا  اب  نید و  فراعم  نایاپیب  یهریخذ  زا  هدافتـسا  اب  ون و  الماک  یـشنیب  اب  نید ، یاملع  هک  دنکیم  باجیا  یمالـسا ، روشک  یاھزرم 

یاھهمانرب تمـس  تھج و  ار  یروآون  دنھد و  قیبطت  ناھج  زورما  یاھزاین  اب  ار  دوخ  یـساسا ، یلوحت  اب  هیملع  یاھهزوح  دـنیامن و  راومھ  ار  یمالـسا  یهعماج  هار  ایوپ ،

هک ار -  یـسایس  تیلاـعف  زا  یرود  اوزنا و  اـعبار  دـندنبب . یورجک  طاـقتلا و  رب  ار  هار  تھاـقف ، یناـبم  لوـصا و  ندرک  هتـسجرب  مزـال و  تقد  لاـمعا  اـب  هتبلا  دـنھد و  رارق  دوـخ 

فوفـص شیپاشیپ  رطخ ، عقاوم  رد  اصوصخم  هراومھ  دـنھدن و  هار  هیملع  یاـھهزوح  دوخ و  یگدـنز  رد  هجوچـیھهب  تسا -  یمالـسا  یهفیظو  فـالخ  نانمـشد و  تساوخ 

: رگنـس هس  رھ  دـنزاس و  هارمھ  یلمع  یلوق و  غیلبت  اب  ار  تفرعم  داھج و  اـب  ار  هقفت  لـمع و  اـب  ار  ملع  دنـشاب و  لوغـشم  ریذپانیگتـسخ  هناـصلخم و  یـشالت  هب  مدرم ،

. دننک رپ  ار  هھبج  دجسم و  هسردم ،

هقف  / ٣١/١٣٧٠/٠۶ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

اجنیا رد  تسا -  نید  زا  یھاگآ  هک  ماع -  یانعم  هب  هقف  تسام . رظن  دروم  دوخ  صاخ  یانعم  هب  تھاـقف  دـنکب . تفرـشیپ  دـیاب  هقف  تسا . تھاـقف  ساـسا ، اـھهزوح ، رد 

هک ینید ، نوتم  یهعومجم  زا  ناـسنا  یعاـمتجا  یدرف و  فیاـظو  طابنتـسا  ینید و  عورف  نید و  ملع  زا  یھاـگآ  ینعی  صاـخ ، یاـنعم  هب  هقف  تسین ؛ اـم  ثحب  دروـم  ـالعف 

یعامتجا و لاوحا  لماش  زین  و  تسوا ، یـصخش  یگدـنز  یدرف و  لاوحا  لماش  لاوحا  نیا  و  دراد ، یلاوحا  تامم  زا  دـعب  ات  تدالو  زا  لبق  زا  ناـسنا  تسا . مھم  مھ  یلیخ 

هک تساـم ، رظن  دروـم  اـنعم  نیا  هب  هقف  دوـش . یم موـلعم  هقف  رد  اـھنیا  ی  همھ تشونرـس  فـیلکت و  تسوا . نووـش  ی  هیقب یعاـمتجا و  یداـصتقا و  یـسایس و  یگدـنز 

. تساھ هزوح ساسا  نیا ، لوصا . زا  یعرف  ماکحا  طابنتسا  تسا ؛ یعرف  ماکحا  نامھ  شمسا 

طابنتسا ی  هویش نیا  تساھ . هزوح رد  یراک  ی  هویش یراک و  دتم  نآ  ام  دارم  تھاقف ، مییوگ  یم یتقو  میتفگ . هک  تسا  یزیچ  نیمھ  ام  دارم  هقف ، مییوگ  یم یتقو  هتبلا 

و لوـصا ، هب  عورف  در  شور  نیمھ  ینعی  تھاـقف ، شور  دور . یم راـک  هب  اـنعم  نیمھ  هـب  شیب  مـک و  مـھ  اـھقف  تاـملک  رد  هـک  مـینک ، یم حالطـصا  تھاـقف »  » ناوـنع هـب  ار 

هچ هب  لوا  هک  فلتخم ، ی  هلدا یدـنب  تبون بیترت و  هلدا و  ناـیم  لـباقت  طابنتـسا و  نیا  تیفیک  و  عاـمجا -  لـقع و  تنـس و  باـتک و  طابنتـسا -  یناـبم  لوـصا و  زا  طابنتـسا 

راـک هچ میتشادـن ، یرھاوـظ  رگا  مینکب ؟ راـک  هچ دنتـشاد ، ضراـعت  رھاوـظ  رگا  مینک ؛ یم هعجارم  رھاوـظ  هب  مینک ، یم هعجارم  یداـھتجا  ی  هلدا هب  لوا  اـضرف  مینک ؛ هـعجارم 

ار شمـسا  میناوخ ، یم ار  نآ  لوصا  ملع  رد  اـم  هک  یی  هویـش نیا  لـیبق . نیا  زا  و  تسا ؟ مدـقم  رگید  لـصا  مادـک  رب  لـصا  مادـک  دـسر ؟ یم یک  هیلمع  لوصا  تبوـن  مینکب ؟

. دش نایب  هک  ییانعم  نیا  هب  تسا ، تھاقف  ی  هویش و  دش ؛ هتفگ  هک  یملع  نآ  یانعم  هب  تسا ، هقف  هیملع  یاھ  هزوح رد  انبم  سپ ، میراذگ . یم تھاقف » »

زا رتقیمع  دوشب ؛ قیمع  دیاب  هقف  یگدنز . لئاسم  یریگارف  هعـس و  ظاحل  زا  مھ  و  تسا ، قمع  ظاحل  زا  مھ  تفرـشیپ ، نیا  دنکب . تفرـشیپ  اھهزوح  رد  دیاب  تھاقف  هقف و 

نوگانوگ تارظن  ارآ و  اب  ینعی  تسا ؛ رتقیمع  یراصنا  خیـش  ناـمز  هقف  زا  هیلعهللاناوضر ،)  ) یلح یهمـالع  ناـمز  هقف  دـینکیم ، هاـگن  امـش  هک  ناـنچمھ  تسھ . هک  هچنآ 

قمع همالع ، نامز  هقف  هب  تبـسن  یکرک -  یلاعلادـبعنبیلع  یناث -  ققحم  ـالثم  ناـمز  هقف  تسا . هدرک  ادـیپ  یـصاخ  یگدـیچیپ  قمع و  ناـمز ، لوط  رد  هدرک و  دروخرب 

اھهشوگ هب  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  قمع  مینک . نوزفازور  ار  قمع  نیا  دـیاب  ام  تسا . رادروخرب  یرتشیب  قمعت  زا  بساکم ، رد  خیـش  هقف  لاثمبابنم ، ای  دراد . یرتشیب 

لھا هک  یـسک  تسا . ندرک  رتـقیمع  ار  نآ  اـھنآ  یهلیـسو  هب  و  ندز ، قیقحت  یون  یاھـشور  هب  ار  نآ  ندرک ، یجـالح  ار  هلاـسم  هن ، میزادرپـب ؛ دـیاز  تاقیقدـت  یـشاوح و  و 

ام هقف  زورما  دوشب . زیھرپ  یتسیاب  هقف  رد  یرگنیحطـس  زا  میـشخبب . قمع  هقف  هب  دیاب  ام  دسانـشب . ار  قیقحت  یهویـش  نیا  دناوتیم  لمع  نادیم  رد  دـشاب ، قیقحت 

رکف یحطس  دیابن  هجوچیھهب  ام  لئاسم ، رد  دشاب . رتقیمع  دنتسھ -  ام  لبقام  یهرود  ناگرزب  هک  خیش -  نادرگاش  نادرگاش  خیـش و  نادرگاش  خیـش و  نامز  هقف  زا  دیاب 

. تسا تھاقف  تفرشیپ  داعبا  زا  دعب  کی  نیا ، میشخبب . قمع  یگدیچیپ و  هقف  هب  دیاب  مینک .

باوبا الثم  مینکن ؛ افتکا  یعامتجا -  تیمھا  هن  یدرف ، تیمھا  یاراد  باوبا  مھ  نآ  باوبا -  زا  یـضعب  هب  دـیاب  ام  ینعی  تسا ؛ یگدـنز  لـئاسم  یریگارف  هعـس و  رگید ، دـعب 

ای تاید ، دودح و  باب  رد  ای  اضق ، باب  رد  ای  داھج ، باب  رد  هک  یبتک  دادعت  تسا ؛ ردقهچ  هدش ، هتـشون  تراھط  باب  رد  هک  یبتک  دادعت  دینیبب ، دینک  هاگن  نالا  امـش  تراھط .

ییهرود بتک  زا  یـضعب  تسا . رتشیب  یلیخ  هک  اھیـضعب  زا  تسا ؛ یمود  نیا  زا  شیب  یلوا  نآ  دید  دیھاوخ  تسا . ردقهچ  هدـش ، هتـشون  مالـسا  یداصتقا  لئاسم  باب  رد 

هتبلا دـننک . ثحب  تسا ، تعیرـش  مالـسا و  لوصا  زا  یکی  هک  ار  داھج  دنتـسنادن  مزال  رگید ، یاھقف  زا  یرایـسب  و  قئادـح »  » بحاص ـالثم  درادـن . ار  داـھج  باـتک  یتح  اـم ،

« ايوپ يتنس و  هقف   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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دوقع تالماعم و  رد  دورو  زا  لبق  تادابع و  رخآ  رد  داھج  دناهدرکن . ثحب  هتـشذگ و  یلیخ  دننک ، یـسررب  دیاب  ار  داھج  هک  یلحم  زا  اما  دراد -  صقن  تسین -  هرود  قئادح » »

رد ار  یملع  یاھیگدیچیپ  نآ  هک  دینیبیم  الثم  دندرک و  ثحب  رـصتخم  یلیخ  دـندرک ، ثحب  هک  مھ  ییهدـع  دـندرکن ؛ ثحب  یقارن -  موحرم  لثم  مھ -  رگید  یاھیلیخ  تسا .

. دوشب لماش  ار  یگدنز  لئاسم  یهمھ  دنک و  تفرـشیپ  تھاقف  حطـس  یهعـس  ظاحل  زا  دیاب  ام  هقف  ینعی  میھدب ؛ تعـسو  هقف  هب  دـیاب  ام  دـندربن . راک  هب  بتک  زا  یـضعب 

ام یامدـق  هک  تسھ  عورف  زا  یخرب  هقف ، باوبا  زا  یـضعب  رد  هک  میوگب  ار  نیا  مھاوخ  یم یتح  تسین ؛ نشور  ام  یارب  یھقف  ظاحل  زا  هک  تسھ  لـئاسم  زا  یلیخ  زورما 

هب الثم  ای  هیلع ) هللا ناوضر  ) خیـش طوسبم »  » هب رگا  زورما  امـش  ینعی  دـندرکن . ثحب  مھ  ار  اھنآ  یتح  نیرخاتم  اما  دـندومن ؛ ناـیب  ار  نآ  ماـکحا  دـندرک و  یگدیـسر  اـھنآ  هب 

هب دنتسھ و  ام  نامز  هب  کیدزن  هک  ییاھقف  صوصخب  و  دندمآ ؛ اھنیا  زا  دعب  هک  ییاھقف  بتک  زا  یلیخ  هب  ات  تفای ، دیھاوخ  یرتشیب  عورف  دییامرفب ، هعجارم  همالع  ریرحت » »

. دنک ادیپ  شرتسگ  یتسیاب  هقف  سپ ، دنراد . هعماج  یگدنز  رد  یشقن  مادک  رھ  عورف  نیا  هک  یلاح  رد  دنھد ؛ یم یرتمک  تیمھا  عورف 

. دنک نایب  طابنتسا و  سدقم  عرش  زا  ار  اھدادرارق  ماسقا  عاونا و  ماکحا  دنک ؛ هاگن  بوخ  یناھج  لکش  هب  ار  هراجا  ماکحا  دسرب ؛ بوخ  ار  تالماعم  ماکحا  دیاب  ام  هقف  زورما 

ار یرادـکناب  ضرفلا  یلع دـناوت  یم میدرک -  یمن درخ  هرت  مھ  یلیخ  نآ  یارب  هک  ام -  ی  هبراضم کـی  دـینیبب  امـش  تسین . نشور  اـم  یارب  زورما  هک  تسھ  اـھنیا  زا  یلیخ 

حطـس ظاـحل  زا  مھ  سپ ، مییاـمن ؟ ادـیپ  یگدـنز  ی  هرادا یارب  ار  ییاـھھار  اـت  مینکن ، مزـال  صحفت  هیھقف  فلتخم  باوبا  هیھقف و  بتک  رد  اـم  ارچ  بوـخ ، یلیخ  دـنکب . هرادا 

دیاـب دراد . تفرـشیپ  یروآون و  بیذـھت ، هب  جاـیتحا  دـش ، ضرع  هک  یتھاـقف  شور  نیمھ  شور . ظاـحل  زا  مھ  و  دـیامن ، ادـیپ  یرتشیب  شرتسگ  دـنکب و  تفرـشیپ  یتسیاـب 

. داد نآ  هب  یرتشیب  ییاراک  دوشب  هک  نیا ات  دننکب ، راک  نآ  یور  ون  یاھرکف 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زکارم اھھاگـشناد و  دوشب ؛ زاـب  باـسح  یژرنا  تقو و  یاـھهرذ  هرذ  یارب  دـشاب ؛ هدیـسر  هیناـث  هب  هقیقد  تعاـس و  زا  تعرـس  دـشاب ؛ رتویپماـک  اـیند  رد  هک  دوشیمن  نیا 

ناـگرزب زور  کـی  هک  یمیدـق  یاھهویـش  ناـمھ  قـبط  اـم  اـما  دـننک ؛ مھارف  ار  قـیقحت  تاـناکما  ناـشدوخ  ناـققحمهدرخ  ناـققحم و  نایوجـشناد و  یارب  ملاـع  یـشھوژپ 

تـسا ییاھزیچ  اھنیا  تسین . زیاج  الـصا  تساور ؟ نکمم و  یزیچ  نینچ  رگم  مینکب ؛ لمع  دوب -  یلاخ  ناشتـسد  نوچ  دندرکیم -  لمع  هفیرـشلامھرارساهللاسدق ) ) ام

زا ترـصن ، کشوک  هب  اجنیا  زا  مدق  هب  مدق  دیوشب و  نآ  راوس  دینک و  ادـیپ  یغالا  دـیورب ، نارھت  هب  اجنیا  زا  دـیھاوخیم  هک  زورما  امـش  دوشیمن  دـنک . ادـیپ  روطت  دـیاب  هک 

کی دـیوشیم و  نآ  راوس  دـینکیم و  ادـیپ  نیـشام  کی  امـش  درادـن . ناکما  یزیچ  نینچ  دیـسرب ؛ نارھت  هب  زور  جـنپ  راھچ ، زا  دـعب  ات  دـیورب ، رگید  طاقن  دابآیلع و  هب  اـجنآ 

عنام و رگم  مینکیم ؛ هدافتـسا  مھ  ریـسلاعیرس  یهلیـسو  زا  اما  میناوخیم ، مھ  هقف  ام  تساـم . راـیتخا  رد  هلیـسو  نیا  دیـسریم ؛ نارھت  هب  رگید  تعاـس  ود  تعاـس ،

. مینکیم هدافتـسا  مھ  قیقحت  دیدج  یاھهویـش  زا  اما  میناوخیم ، مھ  هقف  ام  مینکیم . هدافتـسا  هقف  یارب  مھ  رتویپماک  زا  اما  میناوخیم ، مھ  هقف  ام  دراد ؟ یتافانم 

مھ هـقف  اـم  مـینکیم . هدافتــسا  مـھ  اـھنآ  زا  تـسین -  هـک  یبرجت  موـلع  زا  هـقف  دراد -  دوـجو  یبرجتریغ  موـلع  قـیقحت  یارب  یدــیدج  رایــسب  هژیو و  یاھــشور  اـیند  رد 

. مینکیم هدافتسا  مھ  یعمجتسد  راک  یاھرازبا  زا  اما  میناوخیم ،

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننکب ار  راک  نیا  دـیاب  دـنھدب ، تفرـشیپ  ملع  هب  دـنناوتیم  هک  دنتـسھ  یحوطـس  رد  هک  یناسک  نآ  تسا . هزوح  نیا  رد  شناد  هب  نداد  تفرـشیپ  اھـشزرا ، زا  رگید  یکی 

هویش کی  تھاقف ، مییوگیم . تھاقف  نآ  هب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بولسا  نآ  دراد ؛ یمکحم  نقتم و  رایسب  بولسا  ام  هقف  درب . شیپ  دیاب  ار  هقف  درب ؛ شیپ  دیاب  ار  ملع 

. دراد مان  تھاقف  یهویش  میمھفب ، ار  بلطم  یرازبا  هچ  اب  هنوگچ و  هک  تنس ، باتک و  زا  ماکحا  فراعم  مھف  یهویش  تسا . یمالسا  یھلا و  ماکحا  کرد  طابنتـسا و  یارب 

اب تسا . نآ  یهیلوا  داوم  ناگتـشذگ -  یرکف  یاھدرواتـسد  تنـس و  باتک و  ینعی  تسام -  رایتخا  رد  هک  یمیظع  عبنم  نیا  تسا و  ییاسر  رایـسب  یهویـش  هویـش ، نیا 

یهدافتـسا هویـش  نیا  زا  هک  میراد  جایتحا  یلیخ  ام  زورما  تشاذـگ . هارمگ  تیرـشب  رایتخا  رد  درک و  جارختـسا  ار  رـشب  یاھزاین  مامت  دوشیم  اھبلاق ، نیا  رد  هویـش و  نیا 

. مینک هنیھب 

یمالسا  / ١٣٧٢/١١/١۴ هقف  فراعملاھرئاد  یصصخت  یملع  یهرگنک  نیتسخن  هب  مایپ 

میحرلانمحرلاهللامسب

نیتـم و یگنھآ  اـب  دـننآ ، راـظتنا  مشچ  همھ  هک  یکراـبم  لوحت  مق  یهیملع  یهزوـح  رد  هک  تسا  نآ  روآماـیپ  هقف ، فراـعملاھرئاد  یـصصخت  یملع  ییاـمھدرگ  نیتـسخن 

ییانـشآ هک  تسا  ییاـھرازبا  اـھهیاپ و  رب  یکتم  زین  هزاـت و  یراـک  دوخ ، مالـسلامھیلع )  ) تیب لـھا  بھذـم  رب  هقف  فراـعملا  هرئاد  شراـگن  تسا . عوـقو  لاـح  رد  هفقویب ،

هنانیبشوخ یرواد  هب  ار  هدـننیب  دراذـگیم ، یتسھ  یهصرع  هب  اپ  یریگارف ، یراوتـسا و  یگتخپ و  نینچ  اب  راـک  نیا  هک  هاـگنآ  و  تسا . هزاـت  نآ ، اـب  اـم  یهیملع  یاـھهزوح 

یاـھهصرع یاراد  دوشیم و  هدـیمان  قوقح » ملع   » زورما یملع  فرع  رد  هک  تسا  یثحاـبم  زا  یلماـک  یهعوـمجم  نمـضتم  یمالـسا ، حلطـصم  هقف  ددرگیم . نوـمنھر 

نوزفا دوشیم . لماش  ار  نوگانوگ  تاھج  زا  رـشب  یگدنز  رب  مکاح  تاررقم  تاماظن و  تسا و  یرـشب  یهعماج  دارفا  نایم  طباور  میظنت  لفکتم  اعومجم  هک  تسا  یعونتم 

حلطصم هقف  بیترت ، نیدب  تسا و  هناگیب  شخب ، نیا  زا  قوقح  ملع  هک  دزاسیم  صخشم  حورشم ، نیتم و  یماکحا  بلاق  رد  زین  ار  ادخ  اب  ناسنا  نایم  طباور  هقف ، نیا  رب 

( مالـسلامھیلع  ) تیب لھا  بھذم  زا  ذختم  هک  هیماما  هقف  یمالـسا ، فلتخم  بھاذـم  هقف  نایم  رد  و  تسا . رتهدرتسگ  یـسب  یناھج ، حلطـصم  قوقح  ملع  زا  یمالـسا 

هداعلاقوف یانغ  هعیش  هقف  هب  نیا  تفای و  ناوتیمن  یمالـسا  رگید  بھاذم  هقف  رد  ار  نآ  ریظن  هک  تسا  عیرفت  قیقحت و  زا  یقیمع  یایرد  اھبنارگ و  ییهریخذ  یاراد  تسا 

رتتیفیک اب  رتهدرتسگ و  زورهبزور  ینید  شناد  نیا  زورما ، ات  یرجھ  مراھچ  نرق  رد  هعیـش  رد  یلالدتـسا  یلیـصفت و  هقف  شیادـیپ  زاـغآ  زا  تسا . هدیـشخب  یدـننامھیب  و 

، تسا نآ  لوـصا  ازجا و  میکحت  نیودـت و  رادهدـھع  هقف ، لوـصا  ملع  تـسا و  تھاـقف »  » شور ناـمھ  هـک  راوتـسا  نـقتم و  یطابنتـسا  شور  بولـسا و  زا  جـیردتب  هتـشگ و 

رکتبم کبس و  بحاص  هیقف  اھھد  رادمان و  فلوم  اھدص  نانآ  نایم  رد  هک  هعیش  یهتـسجرب  هیقف  نارازھ  زیمآتدھاجم  قفوم و  شالت  هصرع ، نیا  رد  تسا . هدش  رادروخرب 

، ریظنمک رابرپ و  یهنیجنگ  نیا  دھدیم . رارق  ام  ناگدـید  ربارب  رد  ار ، زیگناباجعا  یلوصحم  یاراد  دـشر و  هب  ور  هلاس و  رازھ  تکرح  کی  زا  یمیظع  مجح  دـنوشیم ، هدـید 

رب ار  نآ  لابق  رد  هدمع  یهفیظو  هس  یونعم  تورث  نیا  میرکت  نکیل  تسا . نیدتم  مدرم  داحآ  یدودح  ات  نانآ و  یهدافتسا  دروم  هعیش و  یهتسجرب  یاھقف  رایتخا  رد  هزورما 

هتـشذگ و هب  رظان  لوا  یهفیظو  ود  لـیمکت . یرادربهرھب و  یفرعم ، زا : تسا  تراـبع  هفیظو  هس  نیا  دـھدیم . رارق  هیماـما  هقف  ناصـصختم  نادـنمهقالع و  یهمھ  یهدـھع 

. تسا هدنیآ  هب  رظان  موس ، یهفیظو  و  تسا ، نونکا 

: دوش هتفگ  یھاتوک  نخس  هس ، نیا  زا  کی  رھ  یهرابرد  تسا  اجب 

یارآ دوشیم  نیودت  هعیشریغ  یوس  زا  هک  هقف  یلالدتسا  بتک  رد  درادن  ییاج  ابلاغ  مالسا ، هقف  زا  نیملـسمریغ  تامولعم  رد  تسا  هتخانـشان  هعیـش  هقف  یفرعم : - ١

گرزب یمتـس  نیا  و  دریگیم . رارق  روجھم  بھاذم  یھقف  یارآ  فیدر  رد  ابلاغ  نآ  یارآ  یمالـسا  یتح  یناھج و  یاھفراعملاھرئاد  رد  تسا  تلفغ  توکـس و  دروم  ابلاغ  نآ 

، دنتسین هناگهس  تایصوصخ  نیا  اب  یھقف  یاراد  ییاھنت  هب  یمالسا  بھاذم  زا  کی  چیھ  تفگ : ناوتب  دیاش  هک  تفرشیپ  قمع و  تعـسو و  نیدب  یـشناد  هب  مھ  تسا ،

زکارم یقوقح  تاعلاطم  یمالـسا و  بھاذم  رگید  یھقف  بتک  یناھج و  یاھهعومجم  هب  نآ  ندناشک  هقف و  نیا  یفرعم  دنربب . هرھب  نآ  زا  دنھاوخیم  هک  یناسک  هب  مھ  و 

. دوش ماجنا  یقطنم  تسرد و  یهویش  هب  دیاب  راک  نیا  تسا و  نادنمشناد  هب  ملع و  هب  یتمدخ  ناھج ، یملع 

« ايوپ يتنس و  هقف   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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هتفرگیمن رارق  یرادربهرھب  دروم  اھنرق ، لوط  رد  یعیش ، هقف  هلمج  زا  یمالسا و  هقف  تسا ، ناملسم  درف  هب  طوبرم  هچنآ  رد  زین  هیـصخش و  لاوحا  رد  زجب  یرادربهرھب : - ٢

هب اـھتلم  شیارگ  ییاـجهمھ  جوم  اـب  یناوخمھ  رد  نآ ، عـبت  هب  تسا و  یناریا  یهعماـج  لـمع  ضرعم  رد  هرـسکی  هعیـش  هقف  یمالـسا ، یروـھمج  لیکـشت  زا  سپ  تسا ،

. تسا هدش  کیدزن  یراذگنوناق  هاگیاج  هب  اھروشک  یخرب  رد  زین  بھاذم  ریاس  هقف  مالسا ،

هدـشن هتخانـش  اضعب ، هدـشن و  هتفرگ  راک  هب  هعماج ، درف و  یمالـسا  تابـسانم  رد  روک  طاـقن  لـح  یگدـنز و  تالـضعم  ییاـشگهرگ  رد  هقف ، میظع  ناوت  زونھ  همھ  نیا  اـب 

هک زورما  هقف  هوالع ، هب  دسرب . لالدتسا  لباق  یمکح  هدننکعناق و  یخساپ  هب  دیاب  اعبط  یمالسا ، هقف  زا  اتفتـسا  ماھفتـسا و  ماقم  رد  یگدنز  زورهبزور  یاھهدیدپ  تسا .

رد ار  ییهزات  یاھھار  دریگ و  رارق  یرادربهرھب  دروم  قوقح ، شناد  تفرـشیپ  لیمکت و  رد  دـناوتیم  تسا ، رادروخرب  ماکحتـسا  اـب  هارمھ  تفارظ  لالدتـسا و  رد  یگدـیچیپ  زا 

. دیاشگب ناھج  یقوقح  زکارم  ناققحم  ربارب 

دنچ هتشذگ  راگزور  هب  تبسن  ار  نیون  یاھهدیدپ  ثداوح و  تعرس  هدراذگ و  رثا  یو  یگدنز  نووش  یهمھ  یور  رب  هک  رشب  یملع  یتعنص و  ینف و  تفرـشیپ  اب  لیمکت : - ٣

. دباییم شیازفا  تبسن  نیمھ  هب  زین  دنک  نایب  ار  اھنآ  یعرش  مکح  دیاب  هقف  دنریگیم و  رارق  هقف  ییوگخـساپ  ضرعم  رد  هک  یتاعوضوم  دادعت  تسا ، هدرک  ربارب  نیدنچ  و 

قیبـطت یارب  مزـال  قیقدـت  قیقحت و  اـھنآ و  یعوـضوم  تخانـش  یلو  تسا ، یفاـک  تاـعوضوم  نیا  مکح  مھف  یارب  تھاـقف  یهویـش  زین  هقف و  یاھهمـشچرس  کـشیب 

هک یتاعوضوم  اسب  یا  نینچمھ  تسا . زارد  یھار  مھم و  یراک  نآ ، یعرـش  مکح  کرد  یارب  شور  نیرتھب  هصالخ  بسانم و  لالدتـسا  هقف و  رد  یلک  نیوانع  اـب  عوضوم 

تـسا هدـش  هتفگ  هتـشذگ  رد  هچنآ  زا  ار  نآ  مکح  ناوتیمن  یناـسآ  هب  هک  هتفاـی  یروطت  لوحت و  ناـنچ  عوضوم  هزورما ، یلو  تسا ؛ حـضاو  نآ  مکح  هتـشگ و  حرطم  هقف  رد 

یوس زا  یملع  تعاجـش  یـشیدنادازآ و  و  وسکی ، زا  تھاقف  شور  هب  یدـنبیاپ  یملع و  یهطاحا  ینیبنشور و  اب  دـیاب  رـصع  یاھقف  هک  تسا  یدراوم  نینچ  رد  تسناد .

یاھکبـس زا  هدافتـسا  اھنیا ، رب  هوالع  تسا . هقف  لیمکت  نیا  و  دننک . هضرع  تنـس ، باتک و  هب  دانتـسا  اب  ار  ییهزات  ماکحا  هدرک و  فشک  هقف ، رد  ار  یدیدج  میھافم  رگید ،

یهتفرشیپ یاھشور  زا  هدافتسا  یتح  دیدج و  یملع  ینف و  قیقحت  یاھشور  زا  هدافتسا  زین  و  یـصصخت ، یمومع و  یھقف ، یاھهلاسر  بتک و  شراگن  نیودت و  رد  نیون 

. دنکیم کمک  هقف  لیمکت  یهفیظو  هب  اھنیا  یهمھ  تسا ، یرثوم  مھس  یاراد  یملع  راک  لیھست  رد  زورما  هک  ییاھرازبا  ندرب  راک  هب  یملع و  ثحب 

عیسو حرط  نیا  تسا . رثوم  یسب  گرزب و  یمادقا  روکذم ، یهفیظو  هس  رھ  دروم  رد  هیماما  بھذم  رب  هقف  فراعملاھرئاد  نیودت  هک  تسا  نآ  مینک  مالعا  اتحارص  دیاب  هچنآ 

. دنکب گرزب  یتمدخ  نآ ، یهعسوت  لیمکت و  هب  هرخالاب  مھ  نآ و  زا  یلمع  یملع و  یرادربهرھب  هب  مھ  هعیش و  هقف  یفرعم  هب  مھ  دناوتیم  دحاو  نآ  رد  دنمشزرا  و 

تامدـقم راـب  نیلوا  هللادـمحب  مق  یهیملع  یهزوح  تسا و  هتـشگ  ینازرا  یھقف  یملع و  یهعماـج  هب  قـیفوت  نیا  هک  میوـگیم  رکـش  ار  میلع  میکح و  دـنوادخ  بناـجنیا 

. تسا هدروآ  مھارف  ار  تمظع  نیا  هب  یراک  هب  عورش 

یرازگـساپس ریدقت و  دـناهدز ، رمک  هب  راک  نیا  ماجنا  یارب  تمھ  نماد  دنامیھـس و  گرزب  حرط  نیا  رد  هک  یردـقیلاع  یالـضف  املع و  یهیلک  زا  هک  منادیم  دوخ  یهفیظو  و 

تمھ ورشیپ و  یهشیدنا  عیسو و  شناد  هک  هتاکربتماد )  ) یمشاھ دومحم  دیس  جاح  یاقآ  نیملسملاو  مالـسالاھجح  بانج  راوگرزب  ملاع  ققحم و  هیقف  زا  هژیو  هب  منک .

تامحز مراودیما  دیامن . هدنز  ار  یرگید  یاھدـیما  راک ، نیا  ناشخرد  عورـش  دراذـگب و  مدـق  ققحت  ملاع  رد  بناجنیا  یبلق  یوزرآ  هک  دـش  بجوم  ناشیا  یراک  ناوت  دـنلب و 

. دشاب هادفانحاورا )  ) مظعالا اھیقب  ترضح  دنسپ  دییات و  دروم  روجام و  لاعتم  راگدرورپ  هاگشیپ  رد  ناشناراکمھ  ناشیا و  یاسرفتقاط 

داھتجا  / ١٢/٢۴/١٣٧۴ رد  ناکم  نامز و  یهرگنک  هب  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

میظع و تیـصخش  راگدـنام  تانـسح  تاکرب و  زا  رگید  یکی  دـش  دـھاوخ  لصاح  نآ  زا  هللااش  نا هک  یجیاتن  راثآ و  ی  همھ اب  یملع  یقیقحت و  ییامھدرگ  نیا  ندـمآ  مھارف 

راگدای زین  یمالسا -  یروھمج  ماظن  لیکـشت  ینعی  نیملـسم -  مالـسا و  هب  طوبرم  لئاسم  ی  هصرع رد  خیرات  ی  هدیدپ نیرتزیگنا  تفگـش نیرت و  میظع هک  تسا  یلیدب  یب

. تسوا ریظن  یب

، تسا هتشابنا  یدام  یاھراعش  اھفدھ و  اھ و  هشیدنا یاغوغ  زا  هک  یناھج  رد  یمالسا ، لدع  مچرپ  اب  یمالـسا و  یھلا و  ی  هشیدنا ی  هیاپ رب  یتموکح  ندروآرب  رـس  رگا 

نادرم شور  شنم و  رد  ییاـسراپ  زیھرپ و  دـھز و  ی  هراـبود اـیحا  یقـالخا و  یاھـشزرا  شرتسگ  رگا  و  دـھد ؛ یم ربـخ  درم ، هناـگی  نآ  تمکح  لـکوت و  هدارا و  ریبدـت و  توق  زا 

هناـملاع و فرژ  هاـگن  دراذـگ ؛ یم ادرف  زورما و  یاھلـسن  ربارب  رد  ار  ناـمز  ی  هدـیزگرب نآ  یحور  جورع  عوشخ و  افـص و  صولخ و  فافـش  ی  هنیئآ تموـکح ، نیا  ماـقم  بحاـص 

یانغ تیقالخ و  یـسانش و  هدـنیآ  ینیب و  زیت  تریـصب و  یملع و  ی  هطاحا زین  یھقف » طابنتـسا  رد  ناکم  نامز و  شقن   » راعـش رب  هیکت  تعیرـش و  هقف و  هب  وا  ی  هنامیکح

تیصخش داعبا  ی  همھ کش  یب تسا ، یمالسا  تایصخش  ناشخرد  ی  هلسلس رد  یریظن  یب عیدب و  بیکرت  دوخ  هک  مھ  اب  همھ  نیا  هزات  و  دزاس . یم راکـشآ  ار  وا  یرکف 

. تسین ام  ریبک  لحار  ماما 

هتفرگ راک  هب  هتخانش و  یتسرد  هب  رگا  کرابم  ی  همشچرس نیا  هک  تسا  نآ  نخس  هتوک  یمالـسا  ماکحا  طابنتـسا  رد  نآ  ریثات  شقن و  ناکم و  نامز و  ی  هلاسم ی  هرابرد

تاعامتجا دنا  هتساوخ هک  یناسک  زیواتسد  هناھب و  نیرت  جئار نونکات  دروآ . دھاوخ  دیدپ  یمالسا  تعیرش  رثوک  زا  یرشب  عماوج  یدنم  هرھب  یارب  میظع  یی  هناوتشپ دوش ،

ناشوج هتسویپ و  نایرج  هتشادنپ و  فاطعنا  یب دماج و  یتقیقح  ار  ینید  ماکحا  هک  تسا  هدوب  نیا  دنزاس  مورحم  تعیرش ، یشخب  تداعس  تیادھ و  ضیف  زا  ار  یرـشب 

زا زین  یدراوم  رد  نکیل  هدـش ، یـشان  نید  لصا  هب  یداـقتعا  یب یزرو و  ضرغ  زا  یدراوم  رد  هچرگا  نخـس  نیا  دـنا . هدرک دادـملق  راـگزاس  اـن  نآ  اـب  ار  یگدـنز  ریذـپ  لیدـبت  و 

اھ ییوگ هتفـشآ یرادنپ و  هتفـشآ هب  زین  نارواب  نید  زا  یخرب  ی  هنامیکح ریغ  ای  هناملاع  ریغ  لمعلا  سکع هک  اسب  یا  و  تسا ، هتفرگ  تاشن  شناگدنیوگ  تلاھج  یھاگآان و 

. تسا هدز  نماد 

نوگانوگ یاھ  هصرع یوس  هب  یحو ، ی  همشچرس زا  یدبا ، یمئاد و  ینایرج  رد  هقف ، تعیرش و  رثوک  هک  تسا  نآ  دنک  یم حرطم  هیلع ) هللا ناوضر  ) لحار ماما  هک  یتقیقح 

بلاق یگدـنز  نوگانوگ  طئارـش  رد  هک  تسوا  ی  هنانیب هتوک یاھ  یـشیدنا تحلـصم هن  رـشب و  دودـحم  ی  هشیدـنا درخ و  هن  یھلا ، مکح  ی  هدام اشنم و  تسا . یراج  تاـیح 

اھنیمزرـس و ی  هـمھ رب  دریگ و  یم دوـخ  یاـمھ  لاـب  ریز  رد  ار  اـھناکم  اـھنامز و  ی  هـمھ هـک  تـسا  یھلا  یاـھانتیال  طـیحم و  تـمکح  مـلع و  تـسا ؛ هدـش  دـمجنم  یریگ و 

نامز سانـش و  نید  هیقف  هب  ناھج ، یاھ  هزات رـشب و  یگدنز  نوگانوگ  لاوحا  عاضوا و  ناکم و  نامز و  دنک . یم باریـس  ار  نامز  رھ  اج و  همھ  دراب و  یم تایح  یاھرازتشک 

اج همھ  هراومھ و  هک  رـشب  یارب  ار  نآ  زا  تیمورحم  دزاس و  باریـس  هدـنیازف ، لازیال و  ی  همـشچرس ینعی  رثوک  نآ  زا  ار  دوخ  ناـمز  لـھا  دوخ و  هک  دـنک  یم کـمک  ساـنش 

. دباتن رب  تسا ، یھلا  تعیرش  نید و  دنمزاین 

یاھنایز ریطخ ، ساسح و  راک  نیا  رد  طـیرفت  طارفا و  هنوگ  رھ  دوش . هتفرگ  راـک  هب  دـیاب  ماـمت  یرکف  طابـضنا  لاـح ، نیع  رد  ینیب و  نشور  یلک ، لـصا  نیا  قیبطت  مھف و  رد 

. ینیب هتوک  یرکف و  دومج  هک  تسا  نیگنس  هزادنا  نامھ  هب  یملع ، یراب  دنب و  یب ی  همطل راک ، نیا  رد  دروآ . دھاوخ  راب  هب  ریذپان  ناربج 

« ايوپ يتنس و  هقف   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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لحار ماما  نخس  یانعم  تسا  نیا  و  دشاب . هارمھ  تسا ، یصصخت  یملع و  یشور »  » هک تھاقف  لوصا  هب  یدنبیاپ  اب  دیاب  هراومھ  ناکم ، رھ  نامز و  رھ  شقن  نتخانش 

. دنا هدرشف یاپ  نیا  رب  هتسناد و  یتنس  هقف  نامھ  ار  اج  همھ  هشیمھ و  یاھزاین  رب  قبطنم  هدنیوپ و  هقف  هک  هیلع  اھمحر 

نیا دـنھد . اوتف  نآ  قبط  رب  دنـسانشب و  تعیرـش  ماکحا  رد  ار  ناکم  نامز و  ریثات  هک  دـنراد  ار  نآ  تیحالـص  نف ، لھا  هدومزآراک و  یاھقف  اھنت  هک  تسناد  ناوت  یم اج  نیا زا 

. تسا رود  یسب  تھاقف ، سونایقا  نارحبتم  ریغ  ناگربخان و  سرتسد  زا  ریطخ  رما 

« داھتجا رد  ناکم  ناـمز و  شقن   » زا حیحـص  دارم  دـیاب  تسخن  تسا . یـساسا  یـشقن  یاراد  تھاـقف  ناـگربخ  سانـش و  نید  نادنمـشناد  ناـگنازرف و  امـش  عمج  نونکا 

عماج و فیرعت  و  مھم ، لصا  نیا  یدـنبزرم  سپـس  و  دوش . عفد  قیقد ، هناملاع و  یی  هویـش هب  تعیرـش » تیدـبا  یرادـیاپ و   » لصا اب  لصا  نیا  یراگزاسان  مھوت  هتخاـنش و 

. تسا مزال  رگیدکی  رانک  رد  عوطقم ، ملسم و  لوصا  زا  تبقارم  تقد و  اب  هارمھ  یملع  لمحت  ردص و  حرش  گرزب ، راک  نیا  رد  ددرگ . نییبت  نآ  زا  هدافتسا  یاھ  هویـش و  عنام ،

دنمــشزرا و ردـق و  یلاـع قـقحم و  ریدـم  یملع  تیــصخش  زین  ییاـمھدرگ و  نـیا  رد  مـق  ی  هـیملع ی  هزوـح رادــمان  هتــسجرب و  دــیتاسا  اـھقف و  اـملع و  روـضح  کـش  یب

. دزیگنا یم رب  لد  رد  یملع  عمجم  نیا  تارمث  هب  یناوارف  یاھدیما  نآ ، زوسلد  سانش و  نف لضاف و  ناراکردنا  تسد

ینیمخ دـــمحا  دیـــس  جاـــح  یاـــقآ  مالـــسالاھجح  موـــحرم  لـــحار  ماـــما  راوـــگرزب  هتــــسیاش و  فـــلخ و  دـــنزرف  زا  هـــک  مـــناد  یم دوـــخ  ریذـــپان  فـــلخت  ی  هـــفیظو

ینادردق و اب  دروآ ، دیدپ  ار  عمجم  نیا  لیکشت  رکف  دوشگ و  ار  کرابم  ی  هتـشر رـس  نیا  دوخ  یزوسلد  یدنمـشوھ و  درخ و  شناد و  اب  هک  هسفن ) هللا سدقو هسمر هللا بیط )

ار گرزب  راک  نیا  یویند  کین  دای  یورخا و  باوث  رجا و  زا  یمیظع  شخب  نانیمطا ، اب  میامن و  تمحر  لضف و  بلط  راگدرورپ  زا  وا  رھطم  حور  یارب  منک و  داـی  هتـسیاش  لـیلجت 

. هتاکرب اھمحر و  اعیمج و  مکیلع  نیدشارلااھقفلا و  نیلماعلا و  املعلا  عیمج  یلع  میظعلا و  هدلاو  یلع  هیلع و  مالسلاو  منادب . یو  هب  قلعتم 

لاوش  مراھچو  تسیب یا -  هنماخ یلع  دیس 

٢۴/١٢/١٣٧۴

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

دیاـب دـنک و  هرادا  ار  اـھتلم  یگدـنز  ماـظن  دـھاوخیم  هک  یھقف  یتـموکح و  هقف  یعاـمتجا و  هقف  تمـس  هب  دوب ، دـیعبت  رد  دوخ  هک  ینارود  زا  ار  هعیـش  هقف  راوـگرزب ، ماـما 

، راوگرزب ماما  تکرباب  رمع  یاھلاس  رخاوا  رد  یتح  تسا . رجحت  میتفگ  هک  یتفآ  نآ  لـباقم  یهقطن  ینعی  نیا ، دـناشک . دـشاب ، اـھتلم  گرزب  کـچوک و  لـئاسم  یوگخـساپ 

مھ زاب  ناشیا  دـمآ و  شیپ  دوب -  مھم  رایـسب  دادیم ، ناشن  هعیـش  یاھقف  هب  ار  یریگتمـس  کی  طخ و  کی  هکنیا  هب  هجوت  اب  اما  دومنیم -  یئزج  رھاظ  هب  هک  یلئاسم 

دناوتب یتسیاب  دـنک ، هرادا  ار  اـھتلم  اـھناسنا و  زا  یمیظع  یهعومجم  اـی  تلم  کـی  دـھاوخیم  هک  یھقف  نآ  دـنک ؛ هرادا  ار  ماـظن  دـھاوخیم  هک  یـسک  نآ  هک  داد  ناـشن 

، مدرم یگدـنز  لئاسم  یهمھ  یگنھرف و  یداصتقا ، یـسایس ، یاھهنیمز  رد  دـناوتیمن  دـھدب و  نآ  هب  زاین ، نآ  ماگنھ  رد  ار  یزاین  رھ  خـساپ  دسانـشب و  ار  نامز  طیارش 

. دراذگب خساپیب  ار  یاهطقن 

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

ار یـشناد  رھ  تسا . رجحت  نیا  ندرک . راکنا  ار  یگدنز  یاھھار  هشیدنا و  رکف و  یقرت  یلاعت و  نتفرگ ، هدیدن  ار  اھناسنا  رکف  لوحت  خیرات و  نارذگ  ندرکن ، لئاسم  هب  ون  هاگن 

یبوخ زیچ  مینیبـب ، ار  نآ  میاهدرک  تداـع  هک  هچنآ  رھ  رب  ندراـشفاپ  ییاتـسیا ، دوب  رارق  رگا  تسا . رجحت  هیلع  یداـیرف  شناد ، نآ  تفرـشیپ  یلاـعت و  دـینک ، هاـگن  امـش  هک 

. تسا روطنیا  یگدـنز  روما  یهمھ  رد  درکیمن . ادـیپ  ار  اھتفرـشیپ  تالوحت و  همھ  نیا  لاحهب  ات  شیپ  لاـس  رازھ  زا  مھ  اـم  هقف  درکیمن ؛ تفرـشیپ  مھ  اـم  لوصا  دـشاب ،

. تسا تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  رجحت ،

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هقف تاـیاور -  دـھع  رد  دوـشب -  نیودـت  مراـھچ  موـس و  نرق  رد  یلالدتـسا  هقف  هـکنآ  زا  لـبق  یتـح  ینعی  تـسا . هـقف  نیودـت  لوا  زا  شاهقباـس  هعیـش ، رد  یـسایس  هـقف 

مسق راھچ  ار  تالماعم  عاونا  هک  لوقعلافحت »  » تیاور نیمھ  دینیبیم . تایاور  رد  امش  ار  شاهنومن  هک  دراد ؛ یحضاو  نشور و  روضح  هعیش  هقف  یهعومجم  رد  یـسایس 

تیاور نیا  دوشیم . رکذ  اھـصخاش  رگید ، ناوارف  تایاور  تیاور و  نیا  رد  دـنکیم . نایب  ار  یبلاطم  اجنآ  رد  بخ ، هک  تاسایـسلااما -  تسا -  تاسایـس  شمـسق  کی  دـنکیم ،

نیودت رـصع  هب  تبون  هک  دعب  تسا . لیبق  نیا  زا  تسا ، ناوارف  هک  یتایاور  رگید  و  لجرلا » اذـھ  نم  لامجلا  کئارکا  الا  لیمج  نسح  کنم  یـش  لک  : » لامج ناوفـص  فورعم 

طوبرم هک  یئاھزیچ  نآ  فلتخم ، باوبا  رد  دراد ؛ دوجو  اجنآ  رد  یـسایس  هقف  هک  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  زاب  ناشیا -  زا  دعب  دیفم و  خیـش  نارود  دسریم -  یلالدتـسا  هقف 

. تسھ اھنیا  رد  تسا ، هعماج  یهرادا  تسایس و  ماکحا  هب 

ام راوگرزب  ماما  ار  نیا  هک  تسا ؛ هقف  نیا  ساسا  رب  یزاـسماظن  نآ ، تسا و  دـیدج  زیچ  کـی  نکیل  تسا ؛ یقیرع  یهقباـس  هعیـش ، رد  یـسایس  هقف  یهقباـس  نیارباـنب 

کی اماوت -  لمع -  ماقم  رد  رظن و  ماقم  رد  هک  یـسک  لوا  دوب . هدرواین  دوجو  هب  ماظن  کی  فلتخم ، باوبا  رد  یھقف  تاطقتلم  نیا  زا  یرگید  سک  ناـشیا  زا  لـبق  داد . ماـجنا 

، نیا دـش . اپ  رـس  رب  یمالـسا  ماظن  انبم ، نیا  ساسا  رب  درک . حرطم  ار  هیقف  تیالو  یهلئـسم  درک ، حرطم  ار  ینید  یرالاسمدرم  هک  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماـما  درک ، داـجیا  ماـظن 

اھ « یکرک ققحم   » لثم یناسک  هیوفـص  نارود  رد  هچرگا  رگید . یاھهرود  رد  هن  میراد ، هیوفـص  نارود  رد  هن  میرادن ؛ خـیرات  رد  ام  ار  یاهبرجت  نینچ  تسھ . مھ  هبرجت  نیلوا 

نآ اب  یکرک  ققحم  دح  رد  مھ  نآ  یئالم ، کی  یهدھع  هب  تواضق  هک  تسا  نیا  رثکادح  تسین ؛ یربخ  اجنآ  رد  یھقف  ماظن  یمالـسا و  ماظن  نیا  زا  اما  دـندوب ، نادـیم  دراو 

داجیا تسین . هقف  یانبم  رب  هعماج  یـسایس  ماظن  تموکح و  ماظن  تسین ؛ اھنیا  زا  شیب  دـنک ؛ نیعم  ار  تاضق  الثم  ات  تاضق ، سیئر  دوشیم  ناـشیا  تسا ؛ هدوب  تمظع 

تیالو یهلئـسم  ماما  مدرک -  ادـیپ  عالطا  الامجا  نم  هک  دـندرک -  هراشا  ناشقطن  رد  یودـھم  یاقآ  بانج  هک  یروط  نامھ  داد . ماجنا  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یراک  ماظن ،

ام هک  دراد  دوجو  بلطم  ات  ود  اجنیا  بخ ، یمالـسا . ماظن  کی  دش  دندروآ ، دـندرک و  هدایپ  ار  نیا  لمع ، ماقم  رد  مھ  دـعب  دـندرک ؛ ثحب  دـندرک و  یلالدتـسا  فجن  رد  ار  هیقف 

. مینک هجوت  بلطم  ود  نیا  هب  دیاب 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یدـنمهرھب ندـمت ، نیا  یمومع  یلـصا و  یهصخاش  دـبای . تسد  نآرق  بولطم  یندـمت  هاگیاج  هب  دـیاب  اھروشک ، اـھتلم و  بلاـق  رد  دوخ  ضاـعبا  یهمھ  اـب  یمالـسا  تما 

شیارآ تسا . هدرک  هیبـعت  ناـنآ  دوخ  دوجو  رد  تعیبـط و  ملاـع  رد  ناـنآ ، یلاـعت  تداعـس و  نیماـت  یارب  دـنوادخ  هک  تسا  یایوـنعم  یداـم و  یاـھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھناسنا 

، طاقتلا تعدب و  زین  عاجترا و  رجحت و  زا  زیھرپ  رد  رشب ، یونهبون  یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  داھتجا و  رد  نآرق ، زا  هتفرگرب  نیناوق  رد  یمدرم ، تموکح  رد  ار  ندمت  نیا  یرھاظ 

، ملاع نامولظم  زا  عافد  رد  یناسنا ، قالخا  شرتسگ  رد  رثاکت ، ابر و  یراوخهژیو و  رب  ینتبم  داصتقا  زا  ندش  صالخ  رد  تلادع ، رارقتـسا  رد  یمومع ، تورث  هافر و  داجیا  رد 

داصتقا و زا  و  یمـسر ، تیبرت  میلعت و  ماظن  ات  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ ، یاھهصرع  هب  هناملاع  یداھتجا و  هاگن  درک . هدـھاشم  دـیاب  ناوتیم و  راـکتبا ، راـک و  شـالت و  رد  و 

. تسا یزاسندمت  نیا  مزاول  زا  همھ  هریغ ، هریغ و  للملانیب و  طباور  ات  و  امنیس ، رنھ و  ات  نردم  یاھهناسر  زا  و  یروانف ، ینف و  دیلوت  ات  یرادکناب 

« ايوپ يتنس و  هقف   » 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 5هاگياپ  هحفص 4 
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١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

 - دندرک هراشا  نایاقآ  هچنآ  مینک . حرطم  یھقف  لئاسم  هب  ار  ییون  هاگن  هکنیا  هب  میراد  زاین  هقف  یهنیمز  رد  ام  مینک . ادیپ  تفرـشیپ  دیاب  مھ  یمالـسا  مولع  یهنیمز  رد  ام 

ییون فرح  دناوتیم  مالسا  هقف  دشاب ، هتشاد  هزات  فرح  دناوتیم  هقف  یرشب ، عماوج  یهرادا  روشک و  یهرادا  فلتخم  یاھشخب  رد  تسا . تھج  نیا  رد  یصصخت - یاھهقف 

. تسا هقف  راک  نیا  مینک ؛ راک  اھهنیمز  نیا  رد  دیاب  دنک ؛ حرطم  دنک و  هئارا  ار 

« : ایوپ یتنس و  هقف   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یلیعامسا  /   ٠١/٠١/١٣٨۵ لیعامسا  هدنسیون :  هقف /  یگدنلاب  ییایوپ و 

ضیف  /   ٠١/١٣٧١/٠۴ اضریلع  هدنسیون :  داھتجا /  و  هقف ، رد  ناکم  نامز و  شقن 

يدـھم دـمحم  هدنـسیون :  یربـھر /  ماـما و  یاھهشیدــنا  شخبماـھلا  شقن  رب  دــیکأت  اــب  یمالــسا  یرادــیب  رد  نآ  تاریثأــت  رــصاعم و  یعیــش  عـماوج  رد  ینید  یاــھشبنج 

يلیعامسا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴

« ايوپ يتنس و  هقف   » 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 5هاگياپ  هحفص 5 
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