
یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

عماج ی  هشقن دوشیم -  هدرب  ررکم  نآ  مان  هک  هلاس -  تسیب  زادـنا  مشچ فدـھ  هب  ندیـسر  یارب  هک  مینادـب  دـیاب  ام  میراد . جایتحا  یملع  عماج  ی  هشقن هب  روشک  رد  ام 

. مینک لماک  رپ و  دیاب  جیردتب  لزاپ ، کی  لثم  مظنم ، راد و  نامز یاھیزیر  همانرب یتایلمع و  یاھدربھار  قبط  ار  هشقن  نیا  دعب ، مینک . میسرت  دیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ ام  یملع 

شرورپ و شزومآ و  اھھاگـشناد و  ی  هزوح رد  روشک  ی  هشیدـنا ناـبحاص  ناـگبخن و  ناگدـبز و  اـب  راـک  نیا  دریگب . ماـجنا  دـیاب  و  میراد ؛ زاـین  ار  نآ  اـم  هتفرگن و  ماـجنا  راـک  نیا 

. دنک ادیپ  ققحت  یتسیاب  تسا و  یلمع  طبر  یذ یاھ  هزوح

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، دھدب ماجنا  یسودرف  هاگشناد  ار  راک  نیا  هک  منک  یمن عقوت  هتبلا  مدرک . حرطم  هتشذگ  لاس  رد  ار  نیا  نم  هک  تسا  روشک  یملع  تکرح  ی  هشقن ی  هلاسم هلاسم ، کی 

یملع یلک  ی  هشقن هب  روشک ، رد  ملع  تفرـشیپ  یارب  ام  دـینک . رکف  نیا  یور  دوشب ؛ میھـس  راک  نیا  رد  یـسودرف  راد  هشیر راد  ناوختـسا هاگـشناد  هک  منک  یم عقوت  اما 

زا اـجک  رد  دـنوش ؟ یم لـصتم  مھ  هب  هدـنکارپ ، یملع  ازجا  نیا  هنوگچ  میریگبارف ؟ میھاوخ  یم ار  یزیچ  هچ  مینک ؟ قیقحت  میھاوخ  یم یزیچ  هچ  ی  هراـبرد میراد . جاـیتحا 

ی هشقن یملع ، ی  هشقن هتبلا  تسین . ریذـپناکما  روـشک  یارب  یملع ، ی  هشقن کـی  اـب  زج  اـھنیا  درب ؟ هرھب  روـشک  تکرح  روـشک و  ی  هدـنیآ یارب  دوـش  یم اـھنیا ، لاـصتا 

؛ دشاب یرگید  زیچ  دـنک و  رییغت  یلکب  یملع  ی  هشقن رگید  لاس  هد  دـشاب ، زیچ  کی  یملع  ی  هشقن هھرب  نیا  رد  تسا  نکمم  تسا . راد  نامز راد و  تدـم تسین ؛ یمئاد 

دیتاسا و نیب  رد  راک  نیا  ات  دننک  کمک  یسودرف -  هاگشناد  هچ  یکـشزپ ، هاگـشناد  هچ  امـش -  هاگـشناد  مراد  راظتنا  هنیمز  نیا  رد  تسا . مزال  یملع  ی  هشقن نیا  نکیل 

. تسا هلاسم  کی  مھ  نیا  دوشب . یمومع  ی  هبلاطم کی  هب  لیدبت  ام ، یھاگشناد  یاملع  نادنمشناد و  نیب  رد  نیققحم و  نیب  رد 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

راک نیا  دراد  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  مھ  نالا  متفگ ، یملع  هعومجم  نیا  هب  مھ  هتـشذگ  لاس  نم  ار  نیا  مینک . میظنت  ار  روشک  یملع  عماج  ی  هشقن دیاب  ام 

. دراد اج  هشقن  نیا  یاجک  رد  هزادـنا ، هچ  هب  ملع ، مادـک  تسیچ . روشک  یملع  عماج  ی  هشقن مینادـب  دـیاب  ام  دوشب . رتشیب  هچ  رھ  تیدـج  اب  راک  نیا  دـیاب  اـما  دوشیم ،

، نیا میـشاب ! تسا ، رغال  مدآ  کی  لثم  شا  هناش هنیـس و  اپ و  هکیلاح  رد  ردقنیا ، دوشیم  شیاھوزاب  دنکیم و  راک  وزاب  یزور  طقف  هک  یراکـشزرو  کی  لثم  هک  دشابن  روجنیا 

هب عجار  زیزع  ناناوج  نیا  زا  یضعب  دشاب . بسانتم  دیاب  درادن . یا  هدیاف دشاب ، هتشادن  یتردق  چیھ  وا  یاھمادنا  ی  هیقب دنکب ، هنیس  راک  طقف  راکشزرو  کی  درادن . یا  هدیاف

هب دمآرس  ایند  رد  هتشر  نیا  رد  زورما  هک  میتسھ  یناسک  زا  رتولج  یلیخ  میتسھ . ایند  زا  رتولج  اھنرق  یناسنا ، مولع  یاھ  هتشر زا  یشخب  رد  ام  دنتفگ . یناسنا  مولع 

رگید یناسنا  مولع  زا  یـضعب  میراد . هقباس  یلیخ  ام  رنھ ، خـیرات ، هفـسلف ، تایبدا ، یناسنا ؛ مولع  نوگانوگ  یاھ  هتـشر رد  مینکن ؟ لابند  ار  اھنیا  ارچ  دـنیآ . یم باـسح 

یاپورا تسا . یمالـسا  یناریا -  حور  رکفت و  زا  تسا ، یئارگ  هبرجت تینالقع و  زا  ترابع  هک  نآ  ی  هیامریمخ مینک ، تقد  تسرد  رگا  اما  هدـمآ ، برغ  زا  هچرگا  هک  تسھ  مھ 

یئارگ هبرجت ییارگ و  ملع رکفت  تاغوس  نیا ، دـنک . میظنت  لکـش  نیا  هب  ار  یـسانش  هعماج یـسانشناور و  تیریدـم و  داـصتقا و  یـسانش و  تسیز تسناوتیمن  یتاـفارخ 

ناـمدوخ میربب و  ولج  ار  ناـمدوخ  دـیاب  میتسھ ، بقع  هک  یئاـھزیچ  نیا  رد  لاـح ، رھ  هب  دـش . یھتنم  لوحت  نیا  هب  اـجنآ و  رد  تفر  هک  دوب  یمالـسا  ناریا  اتدـمع  قرش و 

. دراد ام  یارب  یگرزب  رایسب  یاھنایز  یئارگ  همجرت مینکن . همجرت  مینک ؛ عادبا 

؛ نوگانوگ قطانم  رسپ -  رتخد ، نایوجـشناد -  سنج  وجـشناد ، عون  وجـشناد ، رادقم  مادکرھ ؛ نوگانوگ ، مولع  هاگیاج  تسا : یمزال  زیچ  یملع ، عماج  ی  هشقن نیاربانب ،

. دوشب لابند  دینکب  تیدج  دیاب  نکل  هدش ، عورش  هتبلا  اھراک  نیا  مینکب . میھاوخیم  راک  هچ مینادب  ام  دوشب ؛ نشور  دیاب  اھنیا 

، مینکب یتاقیقحت  کی  تسا  نکمم  ام  مراد . هیکت  شیور  نم  هک  تسا  یئاھزیچ  وزج  دنتفگ -  اھناوج  زا  یضعب  اقافتا  هک  تاعارتخا -  تاقیقحت و  ندرک  یدربراک  ی  هلئـسم

تورث هب  دناوتن  ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یـشقن  روشک  ی  هعـسوت دشر و  تھج  رد  روشک ، عضو  رد  نیا  اما  دـسرب ؛ ام  ققحم  مھ  یبوخ  یاھاج  هب  یتاغیلبت  ی  هژورپ کی  رد 

رد زاب  هک  تسھ -  نیا  رانک  رد  یا  هتکن کی  تقو  نآ  دراد . مزال  یزیر  همانرب دراد ، مزال  شالت  نیا ، مینک .  لیدبت  یلم  تورث  هب  میناوتب  ار  نام  ملع دیاب  ام  دوش .  لیدـبت  یلم 

دیلوت طخ  کی  ات  تسا ، هدـش  عطق  هریجنز  نیا  زا  یئاھاج  کی  یھاگ  هک  مینک ، لیمکت  ار  یروانف  ملع و  ی  هریجنز دـیاب  ام  هک  دریگ -  یم رارق  یملع  عماج  ی  هشقن ناـمھ 

. دسرب شدوخ  فادھا  هب  تاھج  ی  همھ زا  دناوتب  ملع  دوشب و  تسرد  یعقاو 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نمـض رد  زورما  نانارنخـس  زا  رفن  راـھچ  هس  مدـید  هناتخبـشوخ  منکب ، رکذ  ار  نیا  هـک  مدوـب  هدرک  تشادداـی  اـجنیا  نـم  تـسا . یملع  عماـج  ی  هـشقن دروـم  رد  هـتکن  کـی 

تسھ نایرج  رد  یئاھـشالت  هکنیا  زا  دنکیم  تیاکح  هک  دنداد  یناجیرال  رتکد  یاقآ  مھ  یحیـضوت  کی  دندرک ، هراشا  یملع  عماج  ی  هشقن ی  هلئـسم نیمھ  هب  ناشتانایب 

نکیل تسا ؛ یبوخ  ی  هدژم نیا  دریگب . رارق  هدـنیآ  یملع  یاـھیزیر  هماـنرب یارب  لمعلاروتـسد  ناونع  هب  دوشب و  هئارا  دوـشب و  مھارف  یملع  عماـج  ی  هشقن نیا  هکنیا  یارب 

کی رد  ینعی  دوـشیم ؛ راـک  نـیا  دراد  یگنھرف  بـالقنا  یلاـع  یاروـش  رد  منادـیم  نـم  مرادـن . متـشادن و  یعـالطا  نـینچ  مونـشب ، ناـشیا  زا  ار  نـیا  هـکنیا  زا  لـبق  اـت  نـم 

، لاس کی  دـشکب ؛ لوط  دـتفیب و  ریخات  راک  نیا  هک  تسین  نیا  وا  دریگب ، ماجنا  هک  تسا  هتـسیاب  ام  رظن  هب  هک  هچنآ  تسھ ، عقوت  هک  هچنآ  نکیل  تسا ؛ حرطم  یئاھ  هتیمک

دننیـشنب دـیاب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  راکتبا  هب  ناگتـسجرب ، ناگبخن ، ناگنازرف ، ار  نیا  هن ، مینک ؛ مھارف  یملع  عماج  ی  هشقن کی  هرخالاب  ات  مینیـشنب  لاـس  ود 

هب مھ  ار  نیا  اج  نیمھ نم  درک . روشک  ی  هدـنیآ یارب  اھھاگـشناد و  یارب  یملع  یزیر  همانرب دوشب  نآ  ساسا  رب  ات  دـنروایب  رد  بآ  زا  یلماـک  هتخپ و  زیچ  کـی  دـننک و  ماـمت 

. دوش لابند  هلئسم  نیا  هک  منکیم  هیصوت  دنراد ، فیرشت  اجنیا  رد  هک  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  مرتحم  نالوئسم  هب  مھ  مرتحم ، یارزو 

ماجنا ار  اھراک  نیا  هک  میراچان  دوشب ، یلمع  دـیایب و  دوجو  هب  هدـش ، ینیب  شیپ روشک  یارب  هک  یملع  تیعجرم  نآ  دـنک و  ادـیپ  ققحت  زادـنا  مشچ دنـس  میھاوخب  رگا  ام 

حرطم هک  تسا  یئاھراعـش  فادـھا و  ندرک  یئارجا  یوس  هب  مھم  ی  هزاورد کـی  مھم ، ماـگ  کـی  ینعی  نیا  تسا . یملع  عماـج  ی  هشقن ی  هیھت شنیرتـمھم  هک  میھدـب ،

. تسا هدمآ  رد  نامتفگ  کی  تروص  هب  یملع  یاھطیحم  رد  هللادمحب  زورما  هدش و 

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

ام روشک  هک  دنتفگیم  رگا  دیایب -  دوجو  هب  ام  مدرم  رد  عناوم  لباقم  رد  یریلد  ساسحا  نیا  دیایب ؛ دوجو  هب  مدرم  رد  قوش  تکرح و  نیا  هکنیا  زا  لبق  بالقنا -  زا  لبق  انیقی 

هس و یهجرد  یاھناتـسرامیب  یوت  زورما  هک  یلومعم  یرامیب  کی  یارب  هک  یزور  نآ  درکیمن . رواـب  یـسک  دـسرب ، نوگاـنوگ  یاـھشناد  زا  هطقن  نیا  هب  تسناوت  دـھاوخ 

لام نیا  دنـشکب -  ار  یدایز  تنم  دـنھدب ، یدایز  یاھلوپ  دـنورب ، جراخ  یاھروشک  هب  دـندوب  راچان  دارفا  دـننکیم ، جـالع  ار  نآ  یتحار  هب  اـم  رود  یاھناتـسرھش  رد  راـھچ 

اھیلیخ رظن  هب  یزور  کی  انیقی  فلتخم ، یاھشخب  رد  نوگانوگ و  یاھشناد  رد  میراد  ام  زورما  هک  یعـضو  نیا  اب  تسا -  بالقنا  زا  شیپ  نیمھ  لام  تسین ، میدق  یلیخ 

یملع یاھشخب  رد  نوگانوگ  لئاسم  تسا ، لیبق  نیا  زا  یاهتسھ  یهلئسم  نیمھ  دنتفای . تسد  وا  هب  ام  یاھناوج  تفای ، تسد  وا  هب  ام  تلم  اما  دوب ؛ ینتفاینتسد 

. تسا ینکمم  زیچ  دـشاب ، یملع  عجرم  ایند  رد  دـناوتب  هک  دربب  شیپ  نانچنآ  ار  شناد  ناوراـک  اـم  تلم  اـم و  روشک  یزور  کـی  هک  مھ  ینیا  نیارباـنب ، تسا . لـیبق  نیا  زا 

هک مینک  ساـسحا  هک  تساـم  یھاـگآدوخ  نیمھ  تامدـقم ، نیا  زا  یکی  هدـش . مھ  عورـش  تامدـقم  نیا  دوـش و  یط  یتسیاـب  تامدـقم  نیا  هـک  دراد ، یتامدـقم  هـتبلا 

« يملع عماج  هشقن   » 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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راچد فلتخم  مولع  بلط  ملع و  لیـصحت  ظاحل  زا  روشک  هک  تسا  روشک  عماج  یملع  یهشقن  یهیھت  تامدقم ، زا  رگید  یکی  میناوتیم .»  » هک مینک  ساسحا  و  دـیاب ؛» »

عماج یهشقن  دناهتسناوت  هاگشناد ، نیا  زا  اھهاگشناد و  زا  یهتساخرب  ناگتسجرب ، نیققحم و  ناتـسود و  نیمھ  هتفرگ . ماجنا  هناتخبـشوخ  راک  نیا  دشابن . یمگردرس 

یملع عماج  یهشقن  هکنآ  زا  دعب  هتبلا  تسا . روشک  رد  ملع  تفرـشیپ  هار  رد  دـنلب  رایـسب  ماگ  کی  نیا  تسا و  ندـش  ییاھن  فرـش  رد  هک  دـننک ، مھارف  هیھت و  ار  یملع 

و یملع ، یهژورپ  اھدـص  هب  یملع  عماـج  یهشقن  لیدـبت  هشقن ، نیا  یـسدنھم  ماـظن  داـجیا  هلمج : زا  دریگب ؛ ماـجنا  یتسیاـب  مھ  یرگید  یاـھراک  دـش ، مھارف  هیھت و 

؛ یملع تفرشیپ  نیا  رب  تراظن  یهکبـش  داجیا  دعب ، اھهاگـشناد . یتاقیقحت  زکارم  دیتاسا و  اھهاگـشناد و  نیمھ  زا  دنترابع  هک  ینیما  ناراکنامیپ  هب  اھهژورپ  نیا  ندرپس 

حرط نیا  رد  دـیاب  اـمتح  اـھنیا  تسیچ -  اـم  فیلکت  یملع ، تفرـشیپ  یهنیمز  رد  دندیـسرپ  نایوجـشناد  ـالاح  هک  قـقحم -  وجـشناد ، داتـسا ، ندرک  ریگرد  و  ارجا . نسح 

دنک و افیا  شقن  دناوتیم  یشزومآ  هاگراک  رھ  یتاقیقحت ، زکارم  زا  یزکرم  رھ  دنک ؛ افیا  شقن  دناوتیم  وجشناد  کت  کت  رھ  دوش . هدید  یملع  عماج  یهشقن  یـسدنھم 

یجیاتن هب  هللااشنا  دوش و  لابند  یتسیاب  دـیما  اب  مامت ، یریگیپ  اب  تدـح ، اب  تدـش ، اب  هلاس  دـنچ  راک  نیا  تسا . هلاس  دـنچ  راک  کـی  نیارباـنب  دـنناوتیم . مھ  دـیتاسا 

هب کیدزن  یلیخ  تسین ؛ یسرتسد  زا  رود  زیچ  ناریا  نادنمـشناد  ناریا و  یاھهاگـشناد  نتفای  یملع  تیعجرم  دینیبب  امـش  هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  انیقی  دیـسر . دھاوخ 

. مرادن یدیدرت  نم  دید ؛ دیھاوخ  ار  نیا  انیقی  اھناوج  امش  تسامش .

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

. روشک یملع  عماج  هشقن  یارجا  لیمکت و 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رتکد یاقآ  یملع ، تنواعم  ناتسود  ناتسود ؛ یهیقب  ربخم و  رتکد  یاقآ  هناخریبد ، یگنھرف ، بالقنا  یلاع  یاروش  ناتسود  دنراد -  فیرشت  اجنیا  هک  یلوئسم  ناتسود  زا 

رد نارھاوخ  ای  ناردارب  رفن  دنچ  نیا  هک  ار  یئاھهیصوت  نیا  منکیم  شھاوخ  دنتسھ -  اجنیا  سلجم  زا  هک  یناردارب  ای  دنتسھ  اھترازو  رد  هک  یناتسود  نینچمھ  هدازظعاو و 

هک یلئاسم  میئوگب  هک  مینکیمن  ضرع  دننک . لمات  اھنآ  یور  دننک ، بیقعت  دننک ، تشاددای  ار  اھنیا  دندرک ، نایب  لئاسم ، فیدر  نیا  شھوژپ و  ای  هاگـشناد  لئاسم  یهنیمز 

دنچ دنتفگ ، اجنیا  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  هک  یملع  عماج  یهشقن  تسا . مولعم  هن ، دوشیم . حرطم  هک  تسا  یلوا  راب  اھنیا  ای  هدـشن  یگدیـسر  الاح  ات  دـش ، حرطم  زورما 

ثحب طقف  هتفرگن ؛ رارق  نیلوئـسم  رایتخا  رد  یبوصم  زیچ  زونھ  هتبلا  هدمآ . یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هب  هدش ، یـسررب  یملع  تنواعم  رد  هدـش ، حرطم  تسا  لاس 

، یداتـسا مینیبیم  اـم  یتـقو  نکیل  تسا . هدـش  هتفگ  تـسا ، هدـش  حرطم  هـک  تـسا  یلئاـسم  اـھنیا  دـش . ثـحب  هـک  دـینک ، ضرف  ـالثم  یگنھرف  عماـج  حرط  اـی  هدـش .

نادـیم دربراک و  یهلحرم  رد  زونھ  میدرک ، ام  هک  یراک  نآ  هک  تسا  نیا  یهناشن  نیا  دـنکیم ، دای  دربیم و  مان  زور  زاـین  ناونع  هب  لـئاسم  نیا  زا  ینف ، بحاـص  یدنمـشناد ،

ماجنا دوشب ، دـیاب  هک  یراک  اما  میتفگ ؛ میدز ، فرح  میتفرگ ، میمـصت  دـننک . هجوت  دـیاب  لوئـسم  ناتـسود  هتکن  نیا  هب  تسین . مامت  زونھ  ام  راک  ینعی  درادـن . روضح  لمع 

سرتسد مدع  یهناشن  هک  دنیوگیم  ار  یئاھزیچ  ای  دننکیم  لاوس  زاربا  روشک  یملع  عماج  یهشقن  هب  عجار  دنیآیم  یدیتاسا  مینیبیم  ام  یتقو  دیئامرفب  ضرف  هتفرگن .

، میدرک الاح  ات  یملع  عماـج  یهشقن  باـب  رد  هک  یـشالت  یهمھ  اـم  هک  تسادـیپ  سپ  تسا ، یملع  عماـج  یهشقن  نتـشادن  تسا ، یملع  عماـج  یهشقن  کـی  ندوب 

راـیتخا رد  یزیچ  چـیھ  زوـنھ  لاـح  نیع  رد  هدـش -  حرطم  هیـضق  نیا  هک  تسا  لاـس  هـس  هتـشذگ -  مـھ  لاـس  دـنچ  نوـچ  بوـخ ، تـسا . هراـکهمین  هـک  هدوـب  یئاھـشالت 

نیا هب  رتیدـج  مینک ، یریگلابند  مینک ، رتعیرـس  ار  راـک  دـیاب  اـم  هک  تسادـیپ  دـننادیمن . ار  روشک  یملع  عماـج  یهشقن  روشک  نادنمـشناد  تسین . طـبریذ  یاھهاگتـسد 

. میزادرپب هلئسم 

یهشقن نتـشادن  یهدـنھد  ناشن  اھهاگـشناد ، رد  یملع  یلک  یهمانرب  هب  هاگن  کی  روشک ، یملع  عماج  یهشقن  دوبن  هب  دـندرکیمن  مھ  هراشا  اجنیا  رد  نایاقآ  نیا  رگا   

یزیرهماـنرب رد  ناوت  میـسقت  دـنھدیم ، عـالطا  اـم  هب  لوئـسم  یھاگـشناد و  هربـخ و  هاـگآ و  دارفا  مروآیم و  تسد  هب  نم  اھـشرازگ  رد  هک  یروـط  نآ  تسا . یملع  عماـج 

یتکرح الـصا  یئاھاج  کی  میراد ، یریگمـشچ  یاھدـشر  ام  یئاھاج  کـی  تسین . روشک  زاـین  اـب  قبطنم  حیحـص و  هنـالداع و  میـسقت  کـی  یملع ، نوگاـنوگ  یاھهتـشر 

ام روشک  یارب  تسا و  منتغم  مینکب ، تفرشیپ  ام  یاهتـشر  رھ  رد  هک  تسا  تسرد  تسا . یملع  عماج  یهشقن  دوبن  زا  یـشان  نیا  تسا . طلغ  نیا  دوشیمن ! هدھاشم 

یاھتفرـشیپ ملع و  تارمث  زا  یزیچ  رھ  هب  نامتـسد  یئاج  رھ  تسا ، هدـنام  بقع  رـشب  یملع  ناوراک  زا  تیغاوط ، تیمکاح  نارود  رد  لاس  اـھهد  یداـمتم ، یاـھلاس  هک 

ام دوـشب ، هنیداـھن  روـشک  رد  ملع  دـنک و  ادـیپ  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یملع  یهبتر  روـشک  میھاوـخیم  رگا  اـما  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  تـسا ؛ مـنتغم  دـش ، دـنب  یملع 

. تسام یاھزاین  وزج  نیا  مینکب ؛ داجیا  یاهنالداع  یعقاو و  حیحص و  لداعت  نزاوت و  شھوژپ -  رد  هچ  شزومآ ، رد  هچ  یملع -  نوگانوگ  یاھهتشر  رد  یتسیاب 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ام یمدرم  طاـبترا  رتفد  دـنناسرب . اـم  تسد  هب  ار  نیا  اـمتح  منکیم ؛ لابقتـسا  نم  دراد ، تواـفت  دوجوم  یهشقن  اـب  هک  هدـش  هیھت  یایملع  عماـج  یهشقن  دـنتفگ  هکنیا 

. دریگب ناشیا  زا  دنک و  تشاددای  ار  اقآ  نیا  مان  هللااشنا 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یکی منکیم . ضرع  ار  شاهتکن  ات  ود  طقف  تسین ، تقو  نوچ  اھتنم  تسا -  هچرتفد  کی  عقاو  رد  هک  مدرک -  تشاددای  اجنیا  یددـعتم  تاکن  متـشاد ؛ یدایز  یاھهیـصوت  نم 

بیوصت هب  کیدزن  هتفرگ و  ماجنا  شایئاھن  یاھراک  هناتخبـشوخ  دنداد -  شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  روشک -  یملع  عماج  یهشقن  تسا . یملع  یهشقن  یهلئـسم  نیمھ 

. دنشاب دنبیاپ  مزتلم و  دیاب  همھ  درک . راک  دیاب  نیا  یور  تقو  نآ  دریگب ، رارق  اھهاگشناد  رد  ام  یهمھ  رایتخا  رد  یملع  عماج  یهشقن  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . غالبا  یئاھن و 

یملع عماج  یهشقن  نیا  ات  دننک  یحارط  ار  یاهمانرب  دننیشنب  یتلود  یاھهاگتسد  نیلوئـسم  یتسیاب  یئارجا . یهمانرب  کی  هب  دراد  جایتحا  یملع  عماج  یهشقن  الوا 

هدافتـسا نآ  زا  رانک ، میراذگب  مینکن ، شرـشتنم  دـعب  مینک ، دـیلوت  ار  ملع  ام  هک  دـشابن  نیا  طقف  نایاقآ ، زا  یکی  لوق  هب  دـنک . ادـیپ  ققحت  دوش و  هدایپ  یتایلمع و  دـناوتب 

لام نیا  مینک ؛ تسرد  یدامتم  نایلاس  یارب  یزیچ  کی  میھاوخیمن  ام  دشاب . زورهب  ایوپ و  هدنز و  یتسیاب  یملع  عماج  یهشقن  ایناث  مینک . هدافتـسا  نیا  زا  دیاب  مینکن ؛

هدنز و دیاب  هشقن  مینکب . دیاب  مینک ؛ اجهباج  ار  هشقن  نیا  زا  یـشخب  میوش  روبجم  هک  دوشب  یاهنوگ  هب  تیعـضو  رگید  لاس  جـنپ  رگید ، لاس  هس  ات  اسب  یا  تسا . زورما 

رب اقیقد  دیاب  تسا ، یلاع  شزومآ  شناد و  هب  طوبرم  هک  هچنآ  یهنیمز  رد  هعسوت  یهلاس  جنپ  یاھهمانرب  اثلاث  دنشاب . انعم  نیا  بقارم  دیاب  یاهدع  کی  دشاب ؛ زورهب  ایوپ و 

یوق راکوزاس  نینچمھ  دـنک . تیعبت  صاخ  شخب  نیا  رد  یملع  عماج  یهشقن  زا  یتسیاب  هعـسوت  یاھهمانرب  دوش . یزیرهماـنرب  یحارط و  یملع  عماـج  یهشقن  قبط 

. دنتفگ ناتسود  مھ  ار  نیا  هک  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  تراظن  یارب  مھ 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز هک  تسا  نیا  ناگبخن  یارب  تیامح  نیرتمھم  نم  رظن  هب  منکیم . هدھاشم  دندرک ، مھ  ناتـسود  هک  یتانایب  نیمھ  رد  نم  ار  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ناگبخن  زا  تیامح 

تاـناکما تسا . وـن  یاـھهار  نتفر  دـیدج و  یاـھباب  ندوـشگ  قـلخ ، دـیلوت ، یرگنفرژ ، راـک ، لاـبند  هب  هبخن  زغم  هـبخن و  نـھذ  دوـش . مـھارف  اـھنآ  یارب  راـک  تامدـقم  راـک و 

شالت نیا  هتبلا  دنک . شالت  راک و  دناوتب  هبخن  ات  دوش  مھارف  دیاب  یرازفامرن  تاناکما  مھ  یرازفاتخس ، تاناکما  مھ  یدراوم ، رد  دوش . مھارف  اھنیا  یارب  دیاب  یرازفاتخس 

هدید عماج  یهشقن  نیا  رد  هدرک و  تیاعر  الماک  ار  اھزاین  نیا  زا  یمھم  شخب  یملع ، عماج  یهشقن  دندرک ، شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  دشاب . روشک  یاھزاین  تھج  رد  دیاب 

زا یضعب  زا  منک  رکشت  اج  نیمھ  نم  تسھ . مھ  ینوگانوگ  تارظن  دنتسھ . راک  لابند  تیدج  اب  ناتسود  مرادن ؛ عماج  یهشقن  زا  یایئاھن  شرازگ  زونھ  نم  هتبلا  هدش .

. دـندروآ دـیروایب ؛ متفگ  نم  میدرک . مھارف  لوئـسم  یهعومجم  زا  لقتـسم  نامدوخ  ار  یملع  عماج  یهشقن  ام  هک  دـنتفگ  ام  هب  ناضمر  هاـم  رادـید  یوت  هک  زیزع  یاـھناوج 

« يملع عماج  هشقن   » 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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بالقنا یلاـع  یاروش  یهناـخریبد  یارب  ار  هعومجم  اـم  هتبلا  دـندروآ . دـندرک و  هیھت  مھ  ار  هصـالخ  نآ  منیبب . ار  هصـالخ  نآ  مناوتب  نم  هک  دوشب  هیھت  یاهصـالخ  کـی  متفگ 

ار یزاورپدنلب  نیا  ار ، مامتھا  نیا  منک . هاگن  ماهدرکن  ادیپ  قیفوت  تصرف و  زونھ  هک  منیبب ؛ دیاب  مھ  نم  دوخ  ار  هصالخ  نآ  اما  دـننک ، یگدیـسر  اجنآ  هک  میداتـسرف  یگنھرف 

میھدیمن لوق  هتبلا  مینک . مھارف  میھاوخیم  نامدوخ  هاگن  اب  ار  روشک  یملع  عماج  یهشقن  ام  اقآ  دنیوگیم  دننیشنیم ، مھ  رود  ناوج  ات  دنچ  مدنسپیم . نم  اھناوج  رد 

، تمھ نیا  یزاورپدـنلب ، نیا  یخاتـسگ ، نیا  اما  دـشاب -  دودـحم  ناشتاعالطا  تسا  نکمم  دـشاب -  عماج  یهشقن  کی  هب  ام  زاین  یوگخـساپ  عماج  یهشقن  نآ  امتح  هک 

. تسا باذج  بولطم و  یلیخ  ام  یارب  سفن  هب  دامتعا  نیا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

؛ تسا روشک  یملع  عماج  یهشقن  تھج  رد  تکرح  ملع و  تفرـشیپ  یهلئـسم  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  یتسیاـب  اـم  زورما  مزـال  یاـھراک  تسرھف  یارب  هک  یدـعب  یهتکن 

، تکرح نیا  هللااشنا  درک . شالت  رتشیب  یتسیاب  تسا . هتفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھتفرـشیپ  تسا ، هدرک  ادیپ  یرتھب  تکرح  هللادمحب  تسا  لاس  شـش  جنپ  هک  یراک  نیمھ 

یهزوح وضع  نارھاوخ  ناردارب و  ناتـسود و  اب  هللااـشنا  هراـب  نیا  رد  هک  دریگب ؛ ماـجنا  هیملع  یاـھهزوح  لـخاد  رد  یرگید  یهدنباتـش  تکرح  تسا  مزـال  دوش . رتهدـنباتش 

. درک میھاوخ  تبحص  هیملع 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھراک مھ  یـضعب  تسا ، یـساسا  کی و  یهجرد  مھم و  یاھراک  یـضعب  تسین ؛ دـح  کی  رد  هتبلا  تسا -  یبوخ  یاھراک  دـنتفگ ، مرتحم  ریزو  هک  یبلاـطم  نیا  یهمھ 

نیا ساسا  رب  دـشاب . نامتـسد  رد  لوحت ، یارب  عماـج  یهشقن  مینکب . میھاوخیم  راـک  هچ  دـینادب  دـینک ، صخـشم  ار  تھج  اـھتنم  دریگب ؛ ماـجنا  دـیاب  اـھنیا  تسا -  یعرف 

گرزب و نیمز  کی  رد  ار  مکحتـسم  یابیز  عماج  لماک  نامتخاس  کی  حرط  ناتنھذ  رد  امـش  میروآیم . دوجو  هب  رترید ، یکی  رتدوز ، یکی  ار ، نوگانوگ  یازجا  عماج ، یهشقن 

نآ ار  رگید  زج  کی  یھاگ  فرط ، نیا  ار  نامتخاس  زا  یئزج  کی  یھاگ  دـینکیم . عورـش  یاهشوگ  کی  زا  الاح  دـینکب . دـیھاوخیم  راک  هچ  دـینادیم  دـیزیریم ؛ بسانم  یاج  رد 

، یئزج رھ  دینکیم . دیراد  راک  هچ  دینادیم  تسھ ، ناتنھذ  رد  هشقن  هک  امـش  اما  دـمآ ؛ دـھاوخ  رد  یزیچ  هچ  دـمھفن  تسا  نکمم  دـنکیم ، هاگن  هک  یمدآ  دـیزاسیم . فرط 

نالک هاـگن  لوحت ، نیا  رد  رگا  تشادـن ، دوجو  عماـج  یهشقن  رگا  دیـشاب . هتـشاد  عماـج  یهشقن  هک  تسا  یتقو  نیا  تسا . عماـج  یهشقن  نآ  زا  یـشخب  یهدـننکنیمات 

لوا طرش  عماج ، یهشقن  نالک و  هاگن  سپ  دیایب . دوجو  هب  یگرزب  یاھدوبمک  دشاب ، دئاز  دشاب ، یرارکت  دیایب ؛ رد  بآ  زا  ضقانتم  تسا  نکمم  اھراک  دشاب ، هتـشادن  دوجو 

. تسا

یخرب نایرج  رد  هتفرگ -  ماجنا  یبوخ  یاھراک  یسرد  یاھباتک  دروم  رد  هتبلا  تسا . ملعم  یهلئـسم  دوش ، تیاعر  دیاب  امتح  عماج  یهشقن  نیا  رد  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

. داد دھاوخ  سرد  ملعم  ار  باتک  نکیل  دریگیم -  ماجنا  هللااشنا  هک  دریگب ، ماجنا  دیاب  مھ  یئاھراک  هتبلا  میراد ؛ رارق  هتفرگ ، ماجنا  یسرد  یاھباتک  رد  هک  یبوخ  یاھراک  زا 

دوب و هلـصوحیب  هزیگنایب و  دـیماان ، ناوتان ، ملعم ، رگا  دـنکیم . لیمکت  ار  بلطم  وا  دـشاب ، مھ  صقان  باتک  نآ  هچنانچ  دوب ، راکتبا  لھا  رکف و  لھا  زوسلد ، اناد ، ملعم ، رگا 

. تسا ملعم  روحم ، تسا . مھم  ملعم  سپ  دیایب . زومآشناد  ریگ  یتسرد  زیچ  تسین  مولعم  دشاب ، مھ  بوخ  باتک  رگا  تقو  نآ  درک ، سیردت  ندرک  او  رس  زا  یارب 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یهشقن هدـش  بجوم  الخ  نیمھ  و  دراد -  دوجو  ییالخ  کـی  اـجنیا  نـالا  تسا . یروآون  یلم  ماـظن  هب  هیـصوت  هتـشذگ -  یلیخ  مھ  تقو  ارھاـظ  رگید  نوچ  رخآ -  یهیـصوت 

یاھلماعت اھتیلاعف ، زا  یاهکبـش  کی  زا  تسا  ترابع  هک  یروآون ، یلم  ماظن  الخ  نیمھ  زا  تسا  ترابع  نآ  و  دوشن -  یتایلمع  دـیاش  دـیاب و  هک  ناـنچنآ  مھ  یملع  عماـج 

دوجو هب  دـیاب  ینینچنیا  لماعت  کی  یملع . طیحم  نوریب  هچ  یملع ، طیحم  نورد  رد  هچ  روشک ؛ یملع  یاھهاگتـسد  نیب  درخ ، ینایم و  نـالک و  یاھحطـس  رد  یاهریجنز ،

. دنک تیادھ  دنک ، یبایزرا  دنک ، دصر  دنک ، تیریدـم  ار  یروآون  شناد و  نایرج  هک  نیا  زا  تسا  ترابع  مھ  شراک  دوش ؛ هتخانـش  یروآون  یلم  ماظن  ناونع  هب  نیا  هک  دـیایب ،

. دننک رکف  هلئسم  نیا  هب  دیاب  ناریدم  نالوئسم و  نم  رظن  هب  تسا و  یمزال  زیچ  کی  زورما  نیا 

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نم دوشب ؛ هیھت  شناد  یهشقن  هک  دندرک  هراشا  ناتـسود  زا  یکی  الثم  الاح  دـشن . نشور  هتکن  نم  یارب  ینعی  دراد ، مزال  حیـضوت  هک  دـنتفگ  ناتـسود  مھ  تاکن  زا  یخرب 

دیاب بخ  تسا ، نیا  رگا  هک  تسا ؟ رظن  دروم  یرگید  زیچ  هدش -  غالبا  هدش و  هیھت  نآ  دنـس  هدش و  راک  نآ  یور  اھتدـم  هک  یملع -  عماج  یهشقن  زا  ریغ  ایآ  هک  مدـیمھفن 

. دنھدب حیضوت 

یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یارجا تنامـض  یارب  مھ  یـصاخ  راـکوزاس  کـی  هک  مینک  ضرف  رگا  همعنواـھبف ؛ دـینکیم ، نیودـت  ارجا  تنامـض  یارب  یراـکوزاس  ـالاح  دوـشب ؛ ارجا  یتسیاـب  اـجنیا  تاـبوصم 

مرتـحم و یارزو  و  تسا -  یراذـگنوناق  هب  جاـیتحا  هـک  ییاـھاجنآ  یراذـگنوناق -  یارب  هـننقم  یهوـق  سیئر  روـھمج و  سیئر  روـضح  دوـخ  دوـشیمن ، نیودـت  اـجنیا  تاـبوصم 

نیودت اروش  گرزب  یاھراک  زا  یکی  اعقاو  هک  یملع -  عماج  یهشقن  دـییامرفب  ضرف  هک  یتقو  ینعی  دـشاب ؛ ارجا  تنامـض  یانعم  هب  دـیاب  طبریذ ، یاھهاگتـسد  نالوئـسم 

، دوشیم نیودـت  تسا -  اـھراک  وزج  نیا  هک  دـش  نیودـت  نآ  یارب  مھ  یبوـخ  ییارجا  راـکوزاس  دـش و  یبوـخ  رایـسب  راـک  هک  دوـب  روـشک  یملع  عماـج  یهشقن  دنـس  نیا 

راک مدینش  هک  یگنھرف -  یسدنھم  دنس  دینک  ضرف  الثم  ای  دریگب ؛ ماجنا  نیا  هکنیا  هب  دنشاب  هتشاد  مامتھا  یتسیاب  ناشدوخ  مھس  هب  مادک  رھ  ییارجا  یاھهاگتسد 

لوحت دنـس  ای  یمالـسا ؛ هاگـشناد  دنـس  ای  دـنکادیپ ؛ ققحت  هک  دوشب  هیھت  امتح  ییارجا  راکوزاس  مھ  نآ  یارب  دـیاب  هک ]  - ] هدرکادـیپ مامتا  ای  تسا ]  ] مامتا هب  کیدزن  نآ 

هـسلج نآ  رد  هک  روشک -  ناگبخن  یدربھار  دنـس  ای  دننک ؛ ییارجا  دننک و  یلمع  ار  نیا  هک  دننادب  دھعتم  ار  دوخ  شرورپ  شزومآ و  مرتحم  ریزو  هک  شرورپ  شزومآ و  یداینب 

اـضعا و دوخ  دـیاب  هصـالخ  و  دـننک ؛ بیقعت  یتسیاـب  روھمج  سیئر  مرتـحم  تنواـعم  بخ  ار  هلئـسم  نیا  هک  تسا -  یمھم  رایـسب  دنـس  هک  مدرک  تکرـش  مھ  هدـنب  دوـخ 

[. میداد رارق   ] یزکرم هاگرارق  کی  ناونعهب  ار  هاگیاج  نیا  ام  هک  دنشاب  هتشاد  رواب  دننک و  لوبق  یگنھرف  یاھهاگتسد 

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

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

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

...

شیازفا روشک و  یناـھج  هاـگیاج  اـقترا  روظنم  هب  یروآون  یلم  ماـظن  یھدـناماس  روشک و  یملع  عماـج  هشقن  یارجا  یزاـسهدایپ و  ناـینب ، شناد  داـصتقا  یزاتـشیپ   - ٢

. هقطنم رد  ناینبشناد  داصتقا  لوا  هبتر  هب  یبایتسد  ناینبشناد و  تامدخ  تالوصحم و  تارداص  دیلوت و  مھس 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ىملع عماج  ىهشقن  ساسا  رب  ىملع  دنس  نیدنچ  تسا . هتفرگ  رارق  مھ  لابقتـسا  دروم  دندرک ، شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  دش ؛ بیوصت  هللادمحب  ىملع  عماج  ىهشقن 

هک ىاهعومجم  زا  ىملع  ىاھـشخب  نیلوئـسم  زا  ىـضعب  هک  دش  هتفگ  ام  هب  و  تسا ؛ نیودت  لاح  رد  رگید  ىملع  دنـس  نیدـنچ  و  هدـش ، غالبا  هدـش ، میظنت  هدـش ، هیھت 

مھم و قافتا  کی  نیا  تسا ؛ هداتفا  قاـفتا  نیا  بخ ، ناـشدوخ . ىاھـشخب  ىارب  دـننکیم  ىملع  دنـس  نیودـت  تساوخرد  دـنراد ، هدـھعهب  ار  ىملع  عماـج  ىهشقن  ىارجا 

« يملع عماج  هشقن   » 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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هب تبـسن  مھـس  تیلوئـسم و  اھتیزم ، ساسا  رب  روشک  نوگانوگ  ىاھهاگـشناد  ىارب  هک  تسا  نیا  دوشب ، دـناوتیم  راـک  نیا  لـمکم  هچنآ  تسا . هدوب  روشک  رد  ىزاـسراک 

زادنامشچ گرزب  دنس  نیا  ىهعومجم  رد  ار  ناشدوخ  مھـس  روشک ، فلتخم  ىاھهاگـشناد  روشک ، ربتعم  ىاھهاگـشناد  دوشب ؛ نییعت  ىملع  عماج  ىهشقن  ىهعومجم 

ندرک رپ  رد  ار  شدوخ  مھـس  ىھاگـشناد  رھ  هک  دیایب  دوجوهب  ىلودج  کی  عومجم  رد  ىنعی  دـننک ؛ راک  ناشدوخ  هب  طوبرم  ىهژیو  ىاھـشخب  نآ  رد  دـننادب و  روشک  ىملع 

. تشاذگ هاگشناد  نآ  ىهدھعهب  ار  ىھاگشناد  رھ  مھس  درک و  میسقت  ار  اھهاگشناد  اھدادعتسا ، اھتیزم و  ساسارب  ناوتیم  دھدب . صیخشت  دنادب و  لودج  نیا 

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

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

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

...

: رب دیکات  اب  یملع  ییافوکش  زادنامشچ و  دنس  فادھا  هب  یبایتسد  روظنم  هب  روشک  یتاقیقحت  یشزومآ و  ماظن  راتخاس  درکلمع و  یزاس  هنیھب  - ٢

یزاسدـمآزور اھصخاش و  رمتـسم  اقترا  یروانف و  ملع و  هزوح  رد  یدربھار  تراظن  یزیر و  هماـنرب  یراذگتـسایس ، رد  یـشخب  ماجـسنا  شھوژپ و  شناد و  تیریدـم  - ٢-١

. ناھج هقطنم و  رد  ینف  یملع و  تالوحت  هب  هجوت  اب  روشک  یملع  عماج  هشقن 

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

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

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

...

: رب دیکات  اب  اھشخب  ریاس  اب  یروانف  تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن  نایم  طابترا  رد  لوحت  داجیا  - ۵

...

. لاغتشا دیلوت و  یاھزاین  روشک و  یملع  عماج  هشقن  اب  یلیصحت  یاھهتشر  حوطس و  یزاس  بسانتم  لاغتشا و  اب  لیصحت  لباقتم  هطبار  میظنت  - ۴-۵

یگنھرف  / ١٣٩٣/٠٧/٢۶ بالقنا  یلاع  یاروش  دیدج  یهرود  زاغآ  مکح 

. دراد یدج  شقن  نآ  رد  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  هک  تسا  روشک  یاھتیولوا  نیرتیساسا  زا  یکی  روشک  یروانف  یملع و  تکرح  باتش  تفرشیپ و  یدج  یریگیپ 

نآ رد  تکرح  و  هدـش ؛ لیکـشت  یملع  عماج  هشقن  یربھار  داتـس  هتفای ، ار  دوخ  هار  هشقن  یروانف  ملع و  هزوح  روشک ، یملع  عماـج  هشقن  غـالبا  بیوصت و  اـب  هللادـمحب 

یاوق رد  نالوئـسم  یوس  زا  هژیوب  یرتشیب  مامتھا  تیدـج و  اب  ریـسم  نیا  تسا  مزال  تسا ، هتـشاد  یپ  رد  مھ  یبوخ  یاھدرواتـسد  راثآ و  نونکاـت  دـیدرگ و  زاـغآ  ریـسم 

اروش دوش و  هدوزفا  نآ  رب  زور  هب  زور  دیاب  هکلب  دبای ، شھاک  یکدنا  یتح  یاهناھب  چـیھ  هب  دـیابن  روشک  یملع  دـشر  باتـش  دوش . لابند  مرتحم  تلود  اصوصخ  هناگهس و 

. دیامن افیا  لاعف  یدج و  روطب  نآ  یربھار  شیاپ و  تراظن و  رد  ار  دوخ  شقن  زین 

ناوج  / ١٣٩٣/٠٧/٣٠ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتشھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

روشک ىاھهاگـشناد  ىهعومجم  رد  ىتسیاب  ام  دنک . نیعم  ار  فلتخم  ىاھهاگتـسد  فیلکت  دناوتیم  دش -  رـشتنم  دش و  نیودت  هللادـمحب  هک  ىملع -  عماج  ىهشقن  نیا 

لمکم ازفامھ و  همھ  و  زاین ، دروم  ىاھـشخب  ىهمھ  رد  داعبا و  ىهمھ  رد  ملع  دیلوت  میظع  ىهکبـش  کی  ىعقاو ، ىانعم  هب  میـشاب ؛ دـھاش  ار  ىملع  لماک  ىهریجنز  کی 

. رگیدکی

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هیھت بوخ  لماک  دنس  کی  دیسر و  ییاج  هب  دش و  لیمکت  ناتـسود  شالت  تمحز و  اب  یملع  عماج  یهشقن  بخ ، تسا ؛ یملع  عماج  یهشقن  یهلئـسم  یدعب  یهتکن 

دنداد و شرازگ  هدنب  هب  هک  روطنآ   - دش هیھت  روشک  یملع  عماج  یهشقن  هکنیا  زا  دعب  دنتـسھ ، رظنبحاص  هک  مھ  یناسک  نآ  تسا . منتغم  یلیخ  هک  روشک  یارب  دـش 

نینچ هن ؛ دـشاب ، دراو  هدـش ، هیھت  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  رد  هک  یزیچ  نیا  رب  یگرزب  لاکـشا  کی  یاهدـمع ، لاکـشا  کـی  هکنیا  ینعی  دـندرک ؛ دـییات  دـش - لـقتنم 

نم مونـشیم  تسا . یزاسنامتفگ  مھ  شلوا  مدق  هک  دوشب  یتایلمع  دـیاب  یملع  عماج  یهشقن  نیا  اھتنم  تسا ؛ هتفرگ  رارق  دـییات  دروم  ینعی  هتـشادن ؛ دوجو  یزیچ 

، ناریدم یتح  و  نایوجشناد - هب  دسرب  هچ   - دیتاسا زا  یرایسب  دنیوگیم  دننکیم ، ادیپ  روضح  روشک  یاھهاگشناد  رد  دننکیم ، ترفاسم  اھناتسرھش  هب  هک  یناتـسود  هک 

نیا هلب ، دـنرادن ؛ عالطا  دـییوگیم ، امـش  هک  یتمواقم  داصتقا  زا  اھیلیخ  هک  دـنتفگ  اجنیا  ناتـسود  زا  یکی  الاح  دـنرادن . روشک  یملع  عماـج  یهشقن  زا  یعـالطا  تسرد 

؛ میروایبرد هدـشهتفریذپ  نامتفگ  کی  تروصهب  ار  هتـساوخ  نیا  هک  تسا  نیا  لوا  مدـق  دـنک ، ادـیپ  ققحت  یاهتـساوخ  کی  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . ام  راک  یاھفعـض  زا  یکی 

روجنیمھ مھ  هلئسم ]  ] نیا دمآرد ؛ نایرج  کی  تروصهب  دش و  یتایلمع  دش ، یلمع  نایرج  دراو  یعیبط  روطهب  دش و  نامتفگ  کی  هک  دوب  لیبق  نیمھ  زا  ملع  یهلئسم 

دوشب ارجا  یدج  تروصهب  نامتفگ و  کی  هب  دوشب  لیدبت  دیاب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  هب  طوبرم  لئاسم  تسا .

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھزیچ  یهمھ  رگا   » هک دندرک  هراشا  ناتسود  زا  یکی  هکنیا  یلاع . شزومآ  شیامآ  دنـس  زا  تسا  ترابع  نآ  تسا و  رگید  مھم  یهتکن  کی  مھ  نیا  یبنج  لئاسم  زا 

یتعنـص یهتـشر  دنچ  رد  ام   » دنتفگ هکنیا  تسا . نیتم  فرح  تسرد و  فرح  نیا  میرادن ،» یتیولوا  الـصا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنـشاب ، ام  یاھتیولوا  تسا  نامرظن  دروم 

یتسرد فرح  الماک  نیا  مینکب ،» نوگانوگ  یاھییاناوت  تمھ و  یلام و  یناسنا و  یراذگهیامرس  اھنآ  یور  مینکب و  تفرشیپ  میھاوخیم  اھهتشر  نیا  رد  مییوگب  اصخـشم 

رد اھنیا ؛ غارس  میورب  بخ ، یلیخ  مود ؛ ای  میشاب  لوا  ای  ایند  رد  میناوتیم  یشزرو  یهتـشر  هس  ود  رد  ام  متفگ  متفگ ؛ ار  بلطم  نیا  شزرو  دروم  رد  یتقو  کی  هدنب  تسا .

کی ینعی  دندرک ؛ مھ  ار  راک  نیمھ  اقافتا  تسا . یناھج  تاقباسم  رد  ینامرھق و  یاھشزرو  رد  مروظنم  میرادن ؛ ندش  مود  لوا و  دیما  ام  هن ، یشزرو  یاھهتشر  زا  یضعب 

مادک رد  هاگشناد و  مادک  رد  یملع ، یهتـشر  مادک  مینیبب  مینک  هاگن  تسا . روجنیمھ  مھ  هنیمز  نیا  رد  هدوب ؛ مھ  رثوم  دیفم و  دنتـشادرب و  مدق  اھهنیمز  نیا  رد  یرادقم 

نآ یور  مینکب و  لاـبند  ار  ییاھهتـشر  هچ  یتسیاـب  اھهاگـشناد  مادـک  رد  اـم  تسا . اـنعم  نیا  هب  روشک  ینیمزرـس  یملع  شیاـمآ  تسا ؛ تیولوا  یاراد  روـشک  یهقطنم 

. دوشب راک  دوشب و  یتایلمع  دوشب و  لیمکت  دنس  نیا  یتسیاب  هک  تسا  هلئسم  کی  مھ  نیا  مینک . هبلاطم  میھاوخب و  خساپ  اھنآ  زا  مینک و  یراذگهیامرس 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

اھتنم دش ؛ لمع  دـش و  غالبا  دـش و  بیوصت  دایز ، یاھبیـشنوزارف  زا  دـعب  هرخالاب  یملع  عماج  یهشقن  بخ ، تسا . یملع  عماج  یهشقن  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم 

دیناوـتیمن دـینکن ، ینادـیم  یهظحـالم  دـیورن و  نادـیم  رد  اـت  امـش  هک  تسا  ییاـھزیچ  ناـمھ  وزج  نیا  مینک . یئارجا  مھم ، یازجا  رد  دـیاب  ار  یملع  عماـج  یهـشقن  نـیا 

هک ییاھهتشر  یارب  دنمزال و  تیولوا  دروم  یاھهتشر  یارب  وجشناد  دادعت  هچ  دنراد ؟ تیولوا  ییاھهتشر  هچ  دش . لمع  یملع  عماج  یهشقن  ردقچ  هک  دیھدب  صیخشت 

دنریگب رارق  هجوت  دروم  یتسیاب  ییاھهتـشر  هچ  روشک ، زا  قطانم  مادـک  رد  دـنک . نیعم  ام  یارب  یملع  عماج ]  ] یهشقن دـیاب  ار  اـھنیا  یهمھ  تسا ؟ مزـال  دـنرادن  تیولوا 

، اجک رد  هک  دـنادب  ات  شدوخ  یارب  دـشاب  هتـشاد  ار  یاینیمزرـس  شیامآ  دـیاب  مولع  ترازو  دراد ؛ مزال  ار  مولع  ترازو  ینیمزرـس  شیامآ  اعبط  نیا  بخ ، اـھزاین ؟ ساـسارب 
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ار نیا  تسا ؛ یبوخ  رکف  رایسب  نیا  دندرک ؛ ثحب  اھهاگشناد  ندرک  روحمتیرومام  هب  عجار  دنداد ، شرازگ  هک  مرتحم  ناریزو  نایاقآ  ناتسود ، دراد . مزال  یزیچ  هچ  هاگـشناد 

ای کیدزن ، ای  رود  ناتـسرھش  نالف  رد  ار  هاگـشناد  کی  درک  روحمتیرومام  دوشیم  یروجهچ  دراد . تامدـقم  راک  نیا  اھتنم  دریگب ؛ ماجنا  راـک  نیا  اـمتح  هک  منکیم  دـیکات  نم 

. دنکب نایب  یتسیاب  ام  هب  یملع  یهشقن  ار  شتایئزج  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  ناتسا ؟ زکرم  نالف 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ اھهاگشناد ، یهمھ  یارب  دوشب  نییبت  دیاب  مھ  اھتنم  دوب ، یبوخ  زیچ  عماج  یهشقن  نیا  یهیھت  هتبلا  تسا . یدعب  یهلئـسم  مھ  یملع  عماج  یهشقن  یهلئـسم 

. همانرب هب  دوشب  لیدبت  دیاب 

بالقنا  / ٠۴/٠۶/١٣٩۶ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید 

ناگدنب ناونعهب  مدرم  هب  تمدخ  یارب  یھلا  تین  نتـشاد   » هک دـندرک  نایب  مھدزاود  تلود  یاضعا  روھمجسیئر و  هب  باطخ  ییاھهیـصوت  همادا ، رد  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب ناشیا  یهیصوت  نیلوا  اعد » نآرق و  اب  سنا   » و اھنآ ،» تالکشم  لح  ادخ و 

...

دوب و یمالـسا  بالقنا  ربھر  یهیـصوت  نیمتـشھ  هعومجمریز » ناریدم  ناراکمھ و  باختنا  رد  ندرک  لمع  یداھج  یراکرپ و  ندوب ، یبالقنا  نیدت ، یدمآراک ، نتفرگ  رظن  رد  »

شزومآ و لوحت  حرط  هک  هنوگنامھ  دیسر  دھاوخن  ماجنارس  هب  دصاقم  فادھا و  دنشابن ، تایـصوصخ  نیا  اب  یدارفا  امـش  ناریدم  ناراکمھ و  رگا  دنتفگ : صوصخ  نیمھ  رد 

. تسا هدیسرن  هجیتن  هب  دیاب ، هک  هنوگنآ  دش ، هدیشک  نآ  یارب  هک  یتامحز  مغرهب  روشک  یملع  عماج  یهشقن  شرورپ و 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهمھ اما  هدرک ، ادیپ  ققحت  یملع  عماج  یهشقن  زا  یشخب  بخ ، تسا . روشک  یملع  عماج  یهشقن  ققحت  دریگیم ، رارق  هجوت  دروم  هاگشناد  رد  هک  یدعب  یهلئـسم 

یملع عماج  یهشقن  ام  یھاگـشناد  یهندب  زا  یلیخ  هک  تسا  نیا  مدرک ، حرطم  هسلج  نیمھ  رد  مھ  هتـشذگ  رد  اقافتا  نم  هک  تالکـشم  زا  یکی  هدرکن . ادیپ  ققحت  نآ 

نآ یور  یھاگـشناد  یملع و  سانـشراک  صـصختم ، دنمـشناد ، همھنیا  هدش ، راک  روشک  یملع  عماج  یهشقن  یور  همھنیا  دنرادن . عالطا  الـصا  دناهدناوخن و  ار  روشک 

یهندب نیمھ  دھدب ؟ ققحت  ار  نآ  دیاب  یسک  هچ  دنک . ادیپ  ققحت  هاگـشناد  رد  دیاب  عماج  یهشقن  نیا  بخ  هدش ؛ دیلوت  هدمآ ، دیدپ  یبوخ  عماج و  زیچ  کی  دناهدرک و  راک 

یملع و عماج  یهشقن  نیا  رد  هدش  هتـساوخ  هچ  تسیچ ، هک  دننادب  دننیبب ، دنناوخب ، ار  عماج  یهشقن  نیا  یتسیاب  اھنیا  دـندیتاسا ؛ دوخ  رگید ؛ دـنروشک  یھاگـشناد 

شھوژپ روشک و  شزومآ  رد  شزومآ ، یاھطیحم  رد  نآ  یاپ  در  دوشب و  رازگرب  یتسیاب  یلیمکت  عطاـقم  نایوجـشناد  ناداتـسا و  نیب  ندرک  یتاـیلمع  یارب  ثحب  تاـسلج 

. دوشب هدید  روشک 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

لئاسم یهنیمز  رد  دـینک  ضرف  ـالثم  زورما  دـنوشب . دراو  دـیاب  اـم  یاـھناوج  تسا ؛ یملع  قیقحت  یاـھدوبمک  زا  یـشان  یداـصتقا  یاـھهنیمز  رد  روشک  لـئاسم  زا  یخرب 

یاھبیـسآ جاودزا ، یهلئـسم  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  نکـسم ، یهلئـسم  لاغتـشا ، یهلئـسم  یلم ، لوـپ  تردـق  شھاـک  یهلئـسم  مروـت ، یهلئـسم  داـصتقا ،

رگا دـنک . ادـیپ  یبوخ  رایـسب  لح  یاھهار  دـناوتیم  ام  یاھناوج  یناگبخن  تکرح  اب  یناگبخن ، شناد  اب  هک  تسا  یلئاسم  لئاسم ، نیا  یهمھ  هریغ ، داـیتعا و  یعاـمتجا ،

شخب کی  رد  هک  دوشیمن  روج  نیا  ملع  راک  ینعی  دـنکیم ؛ ادـیپ  یمادـنا  بسانت  کی  دوب ، دـھاوخ  یبسانم  شرورپ  کـی  روشک  یملع  مادـنا  شرورپ  تقو  نآ  دـش  راـک  نیا 

نم هدش . تیاعر  انعم  نیا  روشک  یملع  یهشقن  رد  هکنیا  امک  دنکیم  ادیپ  مادنا  بسانت  کی  هن ، دشاب ؛ ناوتان  رغال و  فیعض و  شخب  کی  رد  دنکب ، یاهداعلاقوف  تفرشیپ 

. دنورب دیاب  نآ  لابند  هتفرگ و  ماجنا  هک  تسا  یشزرااب  رایسب  دنس  مھم و  رایسب  راک  هک  روشک  یملع  یهشقن  یهلئسم  یور  منکیم  دیکات  مھ  زاب 
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