
ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نودب نداد و  لیکـشت  سالک  دجاسم  رد  ندز و  ار  اھهناخ  رد  نتفر و  هداتفارود  یاھاتـسور  اھرھـش و  هب  دـنداھج . لاح  رد  هک  دـننادب  یزومآداوس  تضھن  نارھاوخ  ناردارب و 

یهکل کی  یناسنا  عماوج  یهمھ  یارب  یداوسیب ، تسا . داھج  کـی  نداد ، مدرم  هب  تساھهیدـھ -  نیرتهدـنزرا  هک  ار -  داوس  ملع و  یرکـشت ، تنـسحا و  تشادمـشچ 

یهیام رتشیب  دننکیم ، هدافتـسا  مدرم  یھاگآان  یداوسیب و  زا  گرزب  یاھتردـق  هک  تمحزرپ  رـصع  نارود و  نیا  رد  یبالقنا ، ناملـسم  یهعماج  کی  یارب  اما  تسا ؛ گنن 

ار گنن  یهکل  نیا  هک  دننک  شالت  ناداوس ، اب  نانآ  رانک  رد  ناداوسیب و  دوخ  تسا . یگنن  یهکل  اعقاو  یداوسیب  اما  منکب ؛ تناھا  ناداوسیب  هب  مھاوخیمن  تسا . گنن 

. دنیوشب

ییاھتفرشیپ دیداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناممرتحم ، روھمج  سیئر  تلود و  یماگشیپ  اب  یزومآداوس ، تضھن  نازیزع  امش  دش و  عورش  لاسما  ناتـسبات  رد  هک  یتکرح  نیا 

. دیورب رخآ  ات  دینامن ؛ هار  طسو  دنامب . هراکهمین  دیراذگن  اما  دوب ؛ شزرااب  یلیخ  دیدرک ،

دنگوس هتـشون  ملق و  هب  درک و  عورـش  ارقا »  » اب اـم  نآرق  مالـسا و  تشادـن ، دوجو  ملعت  میلعت و  یاـھهناشن  قشم و  سرد و  داوس و  ملع و  زا  یربخ  اـیند  رد  هک  یتقو  نآ 

( ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ام مرکمیبن  مالـسا و  یاھراک  نامھ  تسا . شیپ  نرق  هدراـھچ  هب  قلعتم  نیا ، درک . دازآ  هملک  دـنچ  نداد  داـی  لـباقم  رد  ار  یگنج  ریـسا  دروخ و 

یهدـنراد دنتـشادن ، شناد  ملع و  زا  یربـخ  چـیھ  زورما  یاـپورا  هک  یناـمز  رد  نییمـالایف )» ثعب  یذـلاوھ  « ؛ داوـسیب ینعی  یما ،  ) برع یما  یهعماـج  هـک  دـش  بجوـم 

اب یهزراـبم  مالـسا ، ردـص  رد  ینعی  دوش . نارگید  نارگید و  اـھناحیروبا و  اـھایرکز و  نبدـمحم  اھانیـسنبا و  اـھیباراف و  نادنمـشناد و  نیرتـگرزب  اھھاگـشناد و  نیرتـگرزب 

، میدرک تعجر  اـم  دـعب  هتبلا  درب . رتولج  زور  نآ  ندـمتم  یاـیند  یهمھ  زا  نرق  تشھ  تفھ ، دودـح  ار  یمالـسا  یهعماـج  شناد ، ملع و  هب  ضیرحت  صیرحت و  یداوـسیب و 

ینعم یداوسیب  رگید  الاح  دمآ و  راک  رس  مالـسا  هرابود  دش ، بالقنا  هرابود  مینک . عورـش  هرابود  میناوتیم  الاح  یلو  دیـسر ؛ اجنیا  هب  ام  راک  دندرک و  یلبنت  ناناملـسم 

. درادن

ینابرھش  / ١٣۶٩/٠٧/٠۴ نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نودب نداد و  لیکـشت  سالک  دجاسم  رد  ندز و  ار  اھهناخ  رد  نتفر و  هداتفارود  یاھاتـسور  اھرھـش و  هب  دـنداھج . لاح  رد  هک  دـننادب  یزومآداوس  تضھن  نارھاوخ  ناردارب و 

. تسا داھج  کی  نداد ، مدرم  هب  تساھهیدھ -  نیرتهدنزرا  هک  ار -  داوس  ملع و  یرکشت ، تنسحا و  تشاد  مشچ 

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

یاج اـھنھذ  اـھلد و  یهمھ  رد  هک  ناـنچنآ  دوشب ؛ هتفگ  روشک  یاـج  همھ  رد  دوشب و  ریرقت  ریرحت و  یبساـنم  لکـش  هب  ددرگ و  هداـمآ  یمالـسا  لـئاسم  زا  یبلاـطم  دـیاب 

مدرم صاوخ  نیب  رد  فلتخم ، لیاسو  اب  زورما  مینادیم  هک  دـشاب  یییـضرف  یریدـقت و  یاھهھبـش  هب  خـساپ  هک  دوشب  باختنا  یمالـسا  لئاسم  زا  یبلاـطم  دـیاب  دریگب .

. دوشیم هدنکارپ 

دراو اھنیا  هک  درک  تسرد  یدـس  دوشیمن  دراد . دوجو  همجرت  باـتک و  تروص  هب  اـم ، یاھھاگـشناد  حطـس  رد  زورما  برغ ، یداـم  نارکفتم  ناگدنـسیون و  هفـسالف و  راـکفا 

لباقم رد  ار  ناناوج  روشک ، نیا  تیناحور  درک . داجیا  رھزداپ  دیاب  راکفا ، نآ  لباقم  رد  دنـشاب . هتـشاد  روضح  دنیایب و  دیاب  راکفا  تسین . تحلـصم  درادن و  ناکما  نیا  دنوشن ؛

. دز رھزداپ  نانآ  هب  درک و  هنیسکاو  مسیسکرام  یهبذاجرپ  تارکفت 

لباقم رد  دنتسناوت  هک  دندوب  نویناحور  مالـسا و  نارکفتم  نیمھ  دندرکیم ؟ ثحب  مک  دندرکیم ، رـشتنم  هوزج  مک  دندرکیم ، راک  مک  رگم  تکلمم ، نیا  رد  اھتـسیسکرام 

اب هک  دندوب  یناسک  ام  ناناوج  نیب  رد  دـننک . ظفح  ار  ام  ناناوج  دراد -  غارـس  ار  یفرح  رتمک  ناسنا  رتبیرفماوع ، نآ  زا  هک  بیرفماوع -  نیریـش و  هبذاجرپ و  فرح  همھ  نآ 

. تسین هک  اھنآ  زا  رتشیب  شاهبذاج  دشاب ، یرکف  رھ  رگید  الاح  دندرکیم . یملع  یهزرابم  اھتسیسکرام 

دیفم  / ١٣٧٢/٠١/٢٨ خیش  یهرازھ  یناھج  یهرگنک  هب  مایپ 

یلماکت هب  ور  یملع  نایرج  یهقلحرس  سـسوم و  یو  نیا ، زا  رتارف  هکلب  تسین ، هتـسجرب  دمآ و  رـس  هیقف  ملکتم و  کی  طقف  هیماما ، یاملع  یهلـسلس  رد  دیفم  خیش 

یلـصا و یاھیگژیو  یبتکم ، ییایفارغج و  یخیرات  تارثات  زا  ندنامن  رانکرب  دوجو  اب  هتفای و  دادتما  هعیـش  یملع  یاھهزوح  رد  زورما  ات  هقف ، مالک و  یهتـشر  ود  رد  هک  تسا 

. تسا هدنام  تساجرباپ  نانچمھ  نآ  یساسا  طوطخ 

لوحت و نانچ  هب  وا ، تشذگرد  زا  سپ  نرق  مین  هب  کیدزن  ات  دیفم  خیـش  یگدنز  هب  لصتم  نارود  رد  یملع ، نایرج  نیا  هک  دـباییم  تیمھا  اجنآ  زا  هتکن  نیا  تابثا  نییبت و 

. تسا هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  دیفم  خیش  یسیسات  شقن  نآ ، ربارب  رد  هک  هتشگ  لئان  یفرگش  عیرس و  لماکت 

یهلق جوا  و  رد ۴٣۶ ه ) یفوتم   ) یدھلا ملع  یضترم  دیس  ینعی  دیفم  خیش  یهتسجرب  درگاش  ناشخرد  زاتمم و  یملع  شالت  هک  تسا  نیا  رب  یلـصا  دیکات  هتکن ، نیا  رد 

نآ ســـسوم  همـــشچرس و  هــک  تـــسا  یناـــیرج  یهـــمادا  عـــقاو  رد  رد ۴۶٠ ه ) یفوــتم  یــسوطلانسحلانبدمحم  هفئاطلاخیـــش  دــھع  رد  هلـــسلس  نــیمھ  عــیفر 

: دیفم یهدننک  نییعت  رثوم و  شقن  تسا  مزال  هتکن  نیا  نییبت  یارب  تسا . هدوب  دیفملا  نامعنلانبدمحمنبدمحم 

( مالسلامھیلع  ) تیب لھا  بتکم  لقتسم  تیوھ  تیبثت  رد   ١

هعیش هقف  یارب  حیحص  یملع  بلاق  لکش و  یراذگناینب  رد   ٢

 ... مالک هقف و  رد  لقن  لقع و  نایم  یقطنم  عمج  یهویش  شنیرفآ  رد   ٣

. دوش فیرعت 

هک تسا  ییهدـعاق  یور  رب  همھ  دـناهدروآ  دـیدپ  دوخ  یملع  راثآ  زا  هک  یریظنیب  یهنیجنگ  هتـشارفارب و  هتـشذگ  نرق  هد  لوط  رد  هعیـش  نیملکتم  اھقف و  هک  یعیفر  یاـنب 

. تسا هدنکفا  یپ  دوخ  یملع  داھج  دعب  هس  نیا  اب  دیفم  خیش 

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دـنظوفحم و دوخ  یاج  رد  همھ  هک  یگدـنزاس  رگنـس  رد  داھج  یداصتقا و  یلام و  یملع و  داھج  هن  مییوگیم ؛ ار  هناحلـسم  داھج  ناـمھ  داـھج -  هک  دـنکن  لاـیخ  یـسک 

تـصرف مھ  نیا  دوخ  هک  تسا  یزاب  نادیم  داھج ، نیا  نادـیم  تسین . هسیاقم  لباق  رگید  یاھتلیـضف  اب  هناحلـسم  داھج  تلیـضف  هتبلا  تسا . هدـش  مامت  دـنراد -  تلیـضف 

لامک نآ  هب  دنناوتیم  شدارفا  هک  تسا  هدروآ  دوجوهب  یاهعومجم  امش  زا  اھتصرف ، نیا  دینک . هدافتـسا  اھتـصرف  نیا  زا  دیاب  امـش  دنتـسھ و  یھلا  معن  اھنیا  تسا . یرگید 

شفک سابل و  نیا  ناکما و  نیا  امـش  تسا ». هتـسب  ام  راب  دمحلا   » هک دـنک  لایخ  یـسک  ادابم  دنـسرن . دـنناوتیم  مھ  دنـسرب و  دـنناوتیم  مھ  هتبلا  دنـسرب . یرـشب 

جوا فرط  هب  هکنیا  یاج  هب  تاناکما ، نیمھ  اب  یـضعب  دیورن . دیناوتیم  دـیورب و  دـیناوتیم  نادـیم ! نیا  یوگ و  نیا  الاح  دـیراد . ار  یوق  یهلـضع  نیا  یدرونھوک و  صوصخم 

. تسامش تاناکما  اھنیا  سپ ، دراد . هگن  میوش  یعضو  نینچ  راچد  هکنیا  زا  ار  ام  دنوادخ  تسا . یمیظع  تواقش  هک  لزنت  فرط  هب  دندرگیم  رب  دنورب ،

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی زا  تاقیقحت  تفرشیپ  شناد و  یلغش ، تینما  یعامتجا ، تینما  یسایس ، تزع  هبناجهمھ ، تفرـشیپ  یداصتقا ، قنور  هافر و  دوش ، دابآ  ناریا  روشک  دیھاوخیم  رگا 

. تسا هاـگآ  یاھرـشق  اـصوصخم  اھرـشق ، یهمھ  یهفیظو  زیچ ، ود  نیا  دـیریگب . رظن  رد  دـیاب  ار  زیچ  ود  دـنک ، ینارون  نشور و  ار  روـشک  نیا  فرط  کـی  زا  تیوـنعم  و  فرط ،

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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. دنریگب رظن  رد  مھ  اب  دیاب  ار  زیچ  ود  نیا  مرتحم ، نویناحور  یگنھرف و  ممعم ، داتسا ، لصحم ، رگراک ، رگتعنص ، زرواشک ، بساک ،

مکلعل نوـنموملا  اـھیا  اـعیمج  هللایلا  اوـبوت  و  . » دـننک شـشوک  دوـخ  سفن  یگدـنزاس  رد  هکنیا  مود  دـننک . تکرـش  مھ  اـب  دـیاب  هـمھ  روـشک ، یگدـنزاس  رد  هـکنیا  یکی 

ییاھنت هب  مادـک  چـیھ  میـشاب . هتـشاد  نشور  هار  کی  ناونع  هب  ار  راگدرورپ  هب  لسوت  عرـضت و  ادـخ ، هب  هجوت  هار  اـم  یهمھ  هک  تسا  نیا  هب  یراگتـسر  حـالف و  نوحلفت ؛»

. تسین یفاک 

تدھاجم مھ  درک ؛ تدھاجم  دیاب  درک ، شالت  دیاب  ادـبا . دـش ؛ دـھاوخ  دابآ  نتفگ -  ادـخ  رکذ  اب  طقف  یگدـنزاس -  شالت  تیلاعف و  نودـب  تکلمم  هک  دـنک  لایخ  یـسک  ادابم 

. یلمع تدھاجم  مھ  یملع ،

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تدھاجم مھ  درک ؛ تدھاجم  دیاب  درک ، شالت  دیاب  ادـبا . دـش ؛ دـھاوخ  دابآ  نتفگ -  ادـخ  رکذ  اب  طقف  یگدـنزاس -  شالت  تیلاعف و  نودـب  تکلمم  هک  دـنک  لایخ  یـسک  ادابم 

. یلمع تدھاجم  مھ  یملع ،

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هار رد  هک  سکرھ  دـنادرگ ؛ نامھابتـشا  اـطخ و  راـچد  دزاـس و  فرحنم  ار  اـم  رکف  دـنک ، لـفاغ  ار  اـم  تسا  نکمم  نمـشد  نوـچ  تسا . یرکف » داـھج   » مـھ اـھداھج  زا  یکی 

مھ نآ  دوش . یم هدیمان  داھج »  » ششالت تسا ، نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  اجنآ  زا  دوش ، یمھفوس  عنام  دیامن و  یریگولج  یفارحنا  زا  دنکب ، یشالت  مدرم ، رکف  یرگنشور 

. دنبوخ روشک  نیلوئـسم  دمحلا   میرادن . مھ  یا  ینارگن چـیھ  تھج  نیا  زا  تسا و  داھج  نوناک  زورما  ام  روشک  سپ ، دوش . یم بوسحم  مھم  زورما ، دـیاش  هک  یداھج 

تیـصخش کی  هک  یناجنـسفر - یمـشاھ  یاقآ  ام - روھمج  سیئر لثم  یتیـصخش  زورما  دـنراد . رارق  یمیمـص  هاـگآ و  دـھاجم ، نموم ، یاھتیـصخش  روشک ، سار  رد  زورما 

داحآ حلسم ، یاھورین  هیئاضق ، ی  هوق سلجم ، فلتخم - یاھـشخب  رد  رگید ، نیلوئـسم  دنک . یم داھج  زور  بش و  هدنارذگ ، داھج  رد  مھ  ار  شرمع  تسا و  زرابم  دھاجم و 

ی هلعـش اجک  منیبب  منک  هاگن  هک  تسا  نیا  مراـب  ینیگنـس  رتشیب  هک  هدـنب  تھج ، نیا  زا  تسا . لـیبس هللا  یف  داـھج  تکلمم  تکلمم ، دـنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم -

داھج دوجو  زا  تساھ - نیمھ ریقح ، یلصا  تیلوئسم  مریگب - ار  شولج  دوش ، یم یراک  هابتـشا  اجک  منیبب  مراذگن ؛ راگدرورپ  کمک  هب  تسا و  ندرک  شکورف  لاح  رد  داھج 

ی هتـشذگ زا  دـینک و  هاگن  دـیوگ : یم ام  هب  نآرق  دزادـنا . یم رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یا  هتکن اـھتنم ، دـینادب ! امـش  ار  نیا  متـسین . نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد 

دننز و یم اھفرح  نیا  زا  هک  ما  هدینش دشاب ». قشمرس  دناوت  یمن زورما  یارب  هتـشذگ ،  » هک دننک  یفاب  هفـسلف دننیـشنب و  یـضعب  تسا  نکمم  لاح  دیریگب . سرد  خیرات ،

ار ام  تسا ، قدصم  قداص  هک  نآرق  میرادن . اھ  نآ راک  هب  یراک  دننک . حرطم  ار  یلئاسم  یفسلف ، یاھ  هویش اب  دنھاوخ  یم ناشدوخ ، لایخ  هب  دننک ! یم رابنا  فرب ، هتبلا ،

تربـع نآ  زا  میھاوخب  رگا  هک  تسھ  یزیچ  خـیرات  رد  نوچ  مدرک . ضرع  نـآلا  هک  یا  ینارگن نیمھ  ینعی  خـیرات ، زا  نتفرگ  تربـع  دـنک . یم توـعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربـع  هب 

. میشاب هتشاد  هغدغد  دیاب  میریگب ،

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

رد هک  میژر  نآ  نارازگراک  یتقایلیب  زا  یگرزب  مھس  نوچمھ  دساف  میژر  تموکح  لاس  هاجنپ  زا  شیب  نارود  رد  روشک  یملع  یگدنامبقع  هانگ  زا  یمھم  شخب  کشیب 

. دندرکیم یزیر  همانرب  نآ  یارب  دنتساوخیم و  هنوگنآ  ار  روشک  هاگشناد  هک  تسا  یناسک  شود  رب  دندوب ، هتفای  شرورپ  یرکفت  نینچ  یهیاس 

تراسا و زا  یدازآ  و  یملع ، داھج  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  و  لالقتـسا ، و  راکتبا ، و  یروابدوخ ، درک و  نوگرگد  هرـسکی  ار  هاگـشناد  یریگتھج  یمالـسا ، بـالقنا 

. داد رارق  نآ  یلصا  تھج  ار  تیعبت ،

هداد ناشن  یمالـسا  ماظن  تسا . روشک  یهدنلاب  ناوج  لسن  یرکف  یملع و  دادعتـسا  ندـش  افوکـش  یارب  شالت  یریگتھج و  نیا  ظفح  نایھاگـشناد ، لوا  تلاسر  زورما 

. تسا تیعبت  یگتـسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بـالقنا ، دـنلب  ماـگ  تسا . یگدـنز  یاـھهصرع  یهمھ  رد  تفرـشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ  یاراد  ناریا ، تلم  هک  تسا 

یناھج یهطلـس  ماـظن  دـشاب . رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوخ و  هب  یکتم  دربیم ، ناـھج  یهتفرـشیپ  شناد  زا  ار  نکمم  یهرھب  نیرتـالاب  هکنآ  نیع  رد  دـیاب  یملع  طـیحم 

دـنک و تیوقت  دـناهدنام ، بقع  یروانف  ملع و  یهلفاق  زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساـسحا  دوخ ، یغیلبت  لـماوع  یهلیـسوب  هک  تسا  هدیـشوک  هشیمھ 

. درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ 

تاعبت زا  روشک  تاجن  هب  دبای و  تاجن  زاین  یناوتان و  ساسحا  نیا  زا  روشک  یهدرکلیصحت  ناوج  لسن  هک  دوب  نیا  یارب  هاگشناد ، ندش  یمالـسا  رب  لحار  ماما  ررکم  دیکات 

. درامگ تمھ  هتشذگ  نارود  یگتسباو 

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

رد هک  میژر  نآ  نارازگراک  یتقایلیب  زا  یگرزب  مھس  نوچمھ  دساف  میژر  تموکح  لاس  هاجنپ  زا  شیب  نارود  رد  روشک  یملع  یگدنامبقع  هانگ  زا  یمھم  شخب  کشیب 

. دندرکیم یزیر  همانرب  نآ  یارب  دنتساوخیم و  هنوگنآ  ار  روشک  هاگشناد  هک  تسا  یناسک  شود  رب  دندوب ، هتفای  شرورپ  یرکفت  نینچ  یهیاس 

تراسا و زا  یدازآ  و  یملع ، داھج  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  و  لالقتـسا ، و  راکتبا ، و  یروابدوخ ، درک و  نوگرگد  هرـسکی  ار  هاگـشناد  یریگتھج  یمالـسا ، بـالقنا 

. داد رارق  نآ  یلصا  تھج  ار  تیعبت ،

هداد ناشن  یمالـسا  ماظن  تسا . روشک  یهدنلاب  ناوج  لسن  یرکف  یملع و  دادعتـسا  ندـش  افوکـش  یارب  شالت  یریگتھج و  نیا  ظفح  نایھاگـشناد ، لوا  تلاسر  زورما 

. تسا تیعبت  یگتـسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بـالقنا ، دـنلب  ماـگ  تسا . یگدـنز  یاـھهصرع  یهمھ  رد  تفرـشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ  یاراد  ناریا ، تلم  هک  تسا 

یناھج یهطلـس  ماـظن  دـشاب . رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوخ و  هب  یکتم  دربیم ، ناـھج  یهتفرـشیپ  شناد  زا  ار  نکمم  یهرھب  نیرتـالاب  هکنآ  نیع  رد  دـیاب  یملع  طـیحم 

دـنک و تیوقت  دـناهدنام ، بقع  یروانف  ملع و  یهلفاق  زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساـسحا  دوخ ، یغیلبت  لـماوع  یهلیـسوب  هک  تسا  هدیـشوک  هشیمھ 

. درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ 

تاعبت زا  روشک  تاجن  هب  دبای و  تاجن  زاین  یناوتان و  ساسحا  نیا  زا  روشک  یهدرکلیصحت  ناوج  لسن  هک  دوب  نیا  یارب  هاگشناد ، ندش  یمالـسا  رب  لحار  ماما  ررکم  دیکات 

. درامگ تمھ  هتشذگ  نارود  یگتسباو 

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

رد نانمـشد ، یهنامـصخ  تاـغیلبت  زا  یرایـسب  جاـمآ  زورما  دوـش . هتفرگ  هدـیدان  از ، تفآ  یهتـشذگ  نآ  هب  هاگـشناد  تعجر  رب  نمـشد  عـمط  دـیما و  رگا  تسا  یراـگناهداس 

یدـمحم بان  مالـسا  بالقنا و  ماما و  بوذـجم  یمالـسا ، یاـھروشک  زا  یرایـسب  رد  رکفنـشور  ناوج  لـسن  هکیلاـح  رد  زورما  دننایھاگـشناد . نایوجـشناد و  لوا ، یهجرد 

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

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

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

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

. دنزادرپب

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

نودب و  تسا ، هتخود  تفرعم  ملع و  یهصرع  رد  ناناوج  شالت  هب  مشچ  دش ، میـسرت  وا  ربارب  رد  یمالـسا  بالقنا  تکربهب  هک  یگرزب  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  زیزع  ناریا 

. دیئارگ دھاوخ  فعض  هب  تسا ، هدوب  راوشد  یاھھاگرذگ  رد  ام  تلود  تلم و  یاشگھار  هراومھ  بالقنا  زا  هھد  ود  لوط  رد  هک  یلم  لالقتسا  یروابدوخ و  غورف  نآ ،

تـسد رد  ناـھج  یهمھ  رد  ار  یملع  تفرـشیپ  تفرعم و  شناد و  مچرپ  ناناملـسم  یپردیپ ، یاـھنرق  یط  رد  هک  دوب  نینچ  تسا و  ملع  قوـشم  نیرتـگرزب  زیزع  مالـسا 

زا یکی  یملع  داـھج  دـیامزآیم ، ار  یناـھج  رابکتـسا  ذوفن  زا  یدازآ  ناریا  تلم  رگید  راـب  ناـمروشک ، رب  هناـگیب  یاھتـسایس  طلـست  خـلت  نارود  زا  سپ  هک  زورما  و  دنتـشاد ،

. تسا ام  ضئارف  نیرتگرزب 

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

زا روبع  یارب  ار  دوخ  دـھج  دـج و  یھلا ، قیفوت  اب  قیقحت ، شناد و  نادرونھار  دوشیم و  هدوشگ  ام  نایوجـشناد  میظع  لیخ  یورب  یئهزات  یلیـصحت  لاـس  یهزاورد  کـنیا 

. تسا ینونک  لسن  دادعتسا  اب  ناوج  تیلوئسم  نیرتمھم  نیا  دنسرب . لامک  یاھهلق  هب  ات  دننکیم  زاغآ  تفرعم  ملع و  یاھهندرگ 

نودب و  تسا ، هتخود  تفرعم  ملع و  یهصرع  رد  ناناوج  شالت  هب  مشچ  دش ، میـسرت  وا  ربارب  رد  یمالـسا  بالقنا  تکربهب  هک  یگرزب  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  زیزع  ناریا 

. دیئارگ دھاوخ  فعض  هب  تسا ، هدوب  راوشد  یاھھاگرذگ  رد  ام  تلود  تلم و  یاشگھار  هراومھ  بالقنا  زا  هھد  ود  لوط  رد  هک  یلم  لالقتسا  یروابدوخ و  غورف  نآ ،

تـسد رد  ناـھج  یهمھ  رد  ار  یملع  تفرـشیپ  تفرعم و  شناد و  مچرپ  ناناملـسم  یپردیپ ، یاـھنرق  یط  رد  هک  دوب  نینچ  تسا و  ملع  قوـشم  نیرتـگرزب  زیزع  مالـسا 

زا یکی  یملع  داـھج  دـیامزآیم ، ار  یناـھج  رابکتـسا  ذوفن  زا  یدازآ  ناریا  تلم  رگید  راـب  ناـمروشک ، رب  هناـگیب  یاھتـسایس  طلـست  خـلت  نارود  زا  سپ  هک  زورما  و  دنتـشاد ،

. تسا ام  ضئارف  نیرتگرزب 

. تسا هدش  یراذگمان  وا  یمارگ  مانب  لاسما  هک  تسا  یناشلامیظع  درم  یاھهیصوت  نیرتفورعم  زا  یکی  نیا 

ردص  / ١٣٧٩/١٠/٢٩ رقابدمحم  دیس  هللاتیآ  دیھش  تشادگرزب  هرگنک  هب  مایپ 

، دشیمن هدوبر  هیملع  هزوح  زا  ناراکتیانج  دیلپ  تسد  اب  ردص ،] رقابدمحم  دیـس  هللاتیآ   ] یناسنا یندـشنمامت  یهریخذ  نیا  قیقحت و  ملع و  یهرھوج  نیا  رگا  کشیب 

. دشاب ینید  یملع و  تسایر  تیعجرم و  ورملق  رد  یرگید  جوا  دھاش  یکیدزن  یهدنیآ  رد  تسناوتیم  یمالسا  یعیش و  یهعماج 

جاوما اب  هھجاوم  شیامزآ  یهتوب  رد  فجن  نھک  یهزوح  هک  یماگنھ  رد  دز . مقر  هللالیبسیف  داھج  یالاو  یهبتر  اـب  ار  گرزب  یاھتلیـضف  نیا  یگتخیمآ  یھلا ، ددـم  قیفوت و 

شنیب تخاس ، فعاضم  ار  دوخ  یونعم  شـشخرد  داھن و  یـسایس  یملع و  یتدـھاجم  هار  رد  مدـق  هاگآ  رادـیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبـالقنا  یمالـسا و  یرادـیب 

، میظع یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتـسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ  دوخ  نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاط  دادجا  هک  یھار  رد  درک و  سح  ار  نامز  زاین  وا  قیمع 

. درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد  تداھش  سپس  تنحم و  ینعی 

جح  / ١٣٨١/١١/١٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. دـنراد ور  شیپ  رد  تبقاعشوخ  کراـبم و  یلو  راوشد  زارد و  یھار  ناملـسم ، یاـھتلم  دـنوشیمن و  قح  میلـست  یناـسآ  هب  ناـھج  روز  رز و  یاـھنوناک  هک  تسا  یھیدـب 

یاراوگ معط  تخاس و  دنھاوخ  اھر  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  تراسا  یگدنامبقع و  تلذ  زا  ار  دوخ  زا  سپ  یاھلـسن  دوخ و  دنزروب  تماقتـسا  رگا  هار  نیا  ناگدـنور 

. دیشچ دنھاوخ  ار  مالسا  یهیاس  رد  یگدنز 

یهدـش لاـمیاپ  قوـقح  تزع و  فرـش و  عفادـم  ناناملـسم  نادـیم ، نیا  رد  تسا . نشور  قـح  زا  هنادـنمتردق  عاـفد  یـسایس و  تدـھاجم  یملع ، تدـھاجم  هار  هار ، نـیا 

نذا دھدیم : دیون  ار  نانآ  یمتح  یزوریپ  یھلا ، تنس  دنکیم و  دییات  ار  هنامولظم  تدھاجم  نیا  هک  تسا  یتشذگیب  هاگآ و  یـضاق  یرـشب ، نادجو  فاصنا و  دنـشیوخ .

.. ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  اوملظ و  مھناب  نولتاقی  نیذلل 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا یخیرات  تشونرـس  یهدننکنییعت  نارود  امـش ، زا  لبق  لسن  یناوج  نارود  لثم  امـش  یناوج  نارود  دیزاسب . لمع  ملع و  اب  ار  ناتدوخ  دـیناوتیم ، هچرھ  نم ! نازیزع 

تلذ یگتـسباو و  داـسف  رد  قرغ  اـم  تلم  تخاـسیم ، دوـخ  یهشیپ  ار  یرگیلاـباال  رگا  تسـشنیم و  هناـخ  رد  رگا  درکیم ، یلبنت  رگا  امـش  زا  لـبق  لـسن  تـسا . تـلم 

مھ زورما  دومن . یاهناناج  عافد  یلم  تیـصخش  یلم و  تیوھ  زا  درک و  زوریپ  ار  گنج  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  داتـسیا ، لسن  نآ  دـنامیم . یقاـب  اـکیرما  هب  تبـسن  یتسدورف 

چیھ یحالـس ، چـیھ  دتـسیاب ، هنحـص  رد  نامیا  نیمھ  اب  ام  نامیا  اب  یهدرتسگ  ناوج  لسن  رگا  هک  دـنادیم  دـسرتیم و  ام  ناـناوج  زا  نمـشد  تسا . دـیدج  لـسن  تبون 

تمس هب  هک  تسا  یاهلولگ  لثم  دیرادرب ، ناتدوخ  یقالخا  یلمع و  یملع و  یاقترا  یارب  امش  هک  یماگ  رھ  دروآرد . وناز  هب  ار  تلم  نیا  دناوتیمن  یکشوم  چیھ  یبمب و 

، ام رل  ام ، درک  ام ، کرت  ام ، سراف  ام ، برع  ام -  فلتخم  یاھتیموق  اـم ، ناـنز  اـم ، نادرم  مھ  زور  نآ  تسا . یگرزب  داـھج  مزر ، نیا  گـنج و  نیا  دـینکیم . کیلـش  نمـشد 

. دـندروآ تسدهب  قیفوت  هار  نیا  رد  دـندش و  زکرمتم  لخاد  رد  وا  یدایا  رابکتـسا و  اب  هلباقم  روشک و  لالقتـسا  تیوھ و  فرـش و  زا  عافد  یور  روشک  رـساترس  رد  اـم -  چولب 

لـسن دنھد . همادا  ار  کرابم  هار  نیمھ  هملک ، تدحو  اب  مالـسا و  لبح  هب  کسمتم  یناریا ، یاھتیموق  یهمھ  رل و  درک ، چولب ، کرت ، سراف ، برع ، تسا . نیمھ  مھ  زورما 

حالس یارب  یمالسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  مھ  ییاھلاجنج  تسا . هدرک  تفرشیپ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنک ؛ تفرشیپ  دیاب  یملع  ظاحل  زا  ام  ناوج 

لـسن یبایتسد  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسین ؛ نیا  هلاسم  تسا . زیگنابیرف  یاھـششوپ  نامھ  زا  مھ  نیا  تساھهناھب ؛ نامھ  زا  دـننکیم ، دـنلب  هریغ  یعمج و  راتـشک 

تمـس هب  ناشتـسد  اھتلم  دننامب ، نییاپ  اھتلم  دننامب ، هتـسباو  اھتلم  دنھاوخیم  اھنآ  دھدیم . جنر  درازآیم و  ار  اھنآ  الاب ، حطـس  یاھیروآنف  هب  روشک  نیا  دمآراک  ناوج 

یملع و ظاحل  زا  ار  دوخ  اھتلم  هک  تسا  نیا  اھنآ  لباقم  راک  دنروآرد . اھتلم  رس  دنھاوخیم ، یراک  رھ  دنناوتب  اھنآ  ات  دنـشاب  لیلذ  فیعـض و  هشیمھ  اھتلم  دشاب ، زارد  اھنآ 

. دننک یوق  ینامیا 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - هاگـشناد اب  شناد و  ملع و  اـب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کـی  هک  داـھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

اب تسا ؛ یداھج  ملع  امـش  ملع  دیلوغـشم . اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداـھج و  ملع  ناوتیم  هک  دـھدیم  ناـشن  تسا ؛ ماـیپ  یاراد 

ملع نیا  دـیروایب ؛ تسدهب  ار  نآ  ات  دـیوریم  ملع  لابند  تسین ؛ وسنآ  وسنیا و  زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگهزویرد و  تسا ؛ هارمھ  داھتجا  اب  داـھج و 

؛ دراد ییاھنادیم  سدقم . الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  دیتسھ . داھج  لوغشم  امش  یفرط  زا  تسا . شالت  داھتجا و  تدھاجم و  زا  یهتـساخرب  ملع  یداھج و 

نیا داھج  قدص  رد  کالم  دراد . مھ  قالخا  نادیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادیم  دراد ؛ مھ  تسایس  نادیم  تسا . یناھج  جیار  یهناحلسم  یاھدربن  رد  روضح  شیاھنادیم  زا  یکی 

نینچ کی  ینعی  داھج  هزرابم . دوشیم  نیا  دوشیم ؛ هتـشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادـتھج و  دریگیم ، ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا 

نانمـشد حضاو  روطهب  امـش  راک  نیا  اریز  دینکیم ؛ یملع  یهزرابم  امـش  دـنکیم . ادـیپ  مھ  سدـقت  یهبنج  تقونآ  دوب ، یھلا  فدـھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  ییهزرابم ،

کی تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذل  دریگب . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نیا  دنھاوخیمن  هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب 

لالقتـسا تزع و  یدنلبرـس و  تمـس  هب  ار  روـشک  مینک ، راوتـسا  رادـیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتـسگ  هعماـج  رد  ار  گـنھرف  نیا  اـم  میناوـتب  هچرھ  تسا . تکرح  یریگتمس و 

. میاهدرب شیپ  رتشیب  یقیقح 

زورما میدرک . تسرد  یزاسهنومن  یارب  هک  تسا  ییهناخلگ  تکرح  کی  داھج  هک  دـشیم  رکف  دـیاش  زور  کی  داد . خـساپ  تفریم ، نآ  زا  هک  یراظتنا  هب  داھج  هناتخبـشوخ 

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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 - دنداد هک  ییاھرامآ  نیمھ  دنکیم . زیررـس  دراد  ار  شدوخ  تاکرب  هکلب  هدرکن ، افتکا  یزاسهنومن  هب  اھنت  هن  دنکیم . لیدـبت  ناتـسلگ  هب  ار  هعماج  یاضف  دراد  هناخلگ  نیا 

یارب ار  نآ  دـینکیم و  تکرح  دـیراد  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  ملع  مدـقم  فوفـص  رد  امـش  هکنیا  تسانعمرپ . رایـسب  مدوب -  هدرک  رورم  دـندوب و  هداتـسرف  میارب  مھ  البق  هتبلا 

یرطعم زاب و  یاضف  هکلب  تسین ، هناخلگ  رگید  هناخلگ  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیھدیم ، دشر  ار  قیقحت  دیریگیم و  راکهب  روشک  یروانف  یتعنص و  یملع و  تفرـشیپ 

ریثکت و دیلوت و  دندرک ، رکذ  ناشیا  هک  یـشرازگ  نیلوا  رد  دوش . رتشیب  زورهبزور  شرتسگ  نیا  دـیاب  متـسھ ؛ شرتسگ  نیا  رادـفرط  نم  و  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هک  تسا 

منھذ رد  هک  روطنآ  ایند -  رد  راب  نیلوا  ایوگ  اھنیا  هک  مدرک  تفایرد  هتسجرب  یقیقحت  راک  نیا  زا  ار  ییهدننکدنسرخ  رایسب  یاھشرازگ  نم  هک  دوب  یداینب  یاھلولس  دامجنا 

دناهدروآرد و لمع  شیامزآ و  یهلحرم  هب  بلق  میمرت  یارب  ار  بلق  یداینب  یاھلولـس  هک  مدـناوخ  همانزور  رد  اریخا  نم  دـندرک و  دـیلوت  ار  زاس  نیلوسنا  یاھلولـس  تسھ - 

. تسا هعماج  حطس  هب  تاکرب  نیا  ندش  زیر  رس  نامھ  شیانعم  اھنیا  دناهدز . دنویپ 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - هاگـشناد اب  شناد و  ملع و  اـب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کـی  هک  داـھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

اب تسا ؛ یداھج  ملع  امـش  ملع  دیلوغـشم . اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداـھج و  ملع  ناوتیم  هک  دـھدیم  ناـشن  تسا ؛ ماـیپ  یاراد 

ملع نیا  دـیروایب ؛ تسدهب  ار  نآ  ات  دـیوریم  ملع  لابند  تسین ؛ وسنآ  وسنیا و  زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگهزویرد و  تسا ؛ هارمھ  داھتجا  اب  داـھج و 

؛ دراد ییاھنادیم  سدقم . الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  دیتسھ . داھج  لوغشم  امش  یفرط  زا  تسا . شالت  داھتجا و  تدھاجم و  زا  یهتـساخرب  ملع  یداھج و 

نیا داھج  قدص  رد  کالم  دراد . مھ  قالخا  نادیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادیم  دراد ؛ مھ  تسایس  نادیم  تسا . یناھج  جیار  یهناحلسم  یاھدربن  رد  روضح  شیاھنادیم  زا  یکی 

نینچ کی  ینعی  داھج  هزرابم . دوشیم  نیا  دوشیم ؛ هتـشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادـتھج و  دریگیم ، ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا 

نانمـشد حضاو  روطهب  امـش  راک  نیا  اریز  دینکیم ؛ یملع  یهزرابم  امـش  دـنکیم . ادـیپ  مھ  سدـقت  یهبنج  تقونآ  دوب ، یھلا  فدـھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  ییهزرابم ،

کی تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذل  دریگب . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نیا  دنھاوخیمن  هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب 

لالقتـسا تزع و  یدنلبرـس و  تمـس  هب  ار  روـشک  مینک ، راوتـسا  رادـیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتـسگ  هعماـج  رد  ار  گـنھرف  نیا  اـم  میناوـتب  هچرھ  تسا . تکرح  یریگتمس و 

. میاهدرب شیپ  رتشیب  یقیقح 

زورما میدرک . تسرد  یزاسهنومن  یارب  هک  تسا  ییهناخلگ  تکرح  کی  داھج  هک  دـشیم  رکف  دـیاش  زور  کی  داد . خـساپ  تفریم ، نآ  زا  هک  یراظتنا  هب  داھج  هناتخبـشوخ 

 - دنداد هک  ییاھرامآ  نیمھ  دنکیم . زیررـس  دراد  ار  شدوخ  تاکرب  هکلب  هدرکن ، افتکا  یزاسهنومن  هب  اھنت  هن  دنکیم . لیدـبت  ناتـسلگ  هب  ار  هعماج  یاضف  دراد  هناخلگ  نیا 

یارب ار  نآ  دـینکیم و  تکرح  دـیراد  اھـشخب  زا  یـضعب  رد  ملع  مدـقم  فوفـص  رد  امـش  هکنیا  تسانعمرپ . رایـسب  مدوب -  هدرک  رورم  دـندوب و  هداتـسرف  میارب  مھ  البق  هتبلا 

یرطعم زاب و  یاضف  هکلب  تسین ، هناخلگ  رگید  هناخلگ  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیھدیم ، دشر  ار  قیقحت  دیریگیم و  راکهب  روشک  یروانف  یتعنص و  یملع و  تفرـشیپ 

ریثکت و دیلوت و  دندرک ، رکذ  ناشیا  هک  یـشرازگ  نیلوا  رد  دوش . رتشیب  زورهبزور  شرتسگ  نیا  دـیاب  متـسھ ؛ شرتسگ  نیا  رادـفرط  نم  و  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هک  تسا 

منھذ رد  هک  روطنآ  ایند -  رد  راب  نیلوا  ایوگ  اھنیا  هک  مدرک  تفایرد  هتسجرب  یقیقحت  راک  نیا  زا  ار  ییهدننکدنسرخ  رایسب  یاھشرازگ  نم  هک  دوب  یداینب  یاھلولس  دامجنا 

دناهدروآرد و لمع  شیامزآ و  یهلحرم  هب  بلق  میمرت  یارب  ار  بلق  یداینب  یاھلولـس  هک  مدـناوخ  همانزور  رد  اریخا  نم  دـندرک و  دـیلوت  ار  زاس  نیلوسنا  یاھلولـس  تسھ - 

یھاگشناد داھج  تاکرب  یارب  یزراب  لاثم  مادک  رھ  دندرک ، رکذ  هک  مھ  یدراوم  یهیقب  تسا . هعماج  حطس  هب  تاکرب  نیا  ندش  زیر  رس  نامھ  شیانعم  اھنیا  دناهدز . دنویپ 

. تسا

دندرک ثحب  دندرک و  لالدتسا  دندرک ؛ تسرد  هفسلف  شیارب  دش و  یعـس  یلیخ  درادن ، یراک  اھـشزرا  اب  شناد  دراد و  رالوکـس  تاذ  ملع  هک  دننک  تباث  هکنیا  یارب  ایند  رد 

کی داھج  یھاگـشناد ؛ داھج  دییوگیم  امـش  دیاهدرک . امـش  نالا  هک  یراک  لباقم  یهطقن  تسرد  دننک ؛ یفرعم  اھـشزرا  زا  درجم  موھفم  کی  ار  شناد  موھفم  هکنیا  یارب 

رارق تیعبـس  تیناویح و  تمدخ  رد  دناوتیم  دریگب ، رارق  اھـشزرا  تمدـخ  رد  دـناوتیم  تسا ؛ ییهبنج  ود  رازبا  لقع  ملع و  هک  تسا  نیا  مھ  بلطم  تقیقح  تسا . شزرا 

. تسا یسک  هچ  اب  ملع  تیریدم  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  دریگب .

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. درک راک  دیاب  درک ؛ داھج  قیقحت  ملع و  بسک  یارب  دیاب 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - هاگـشناد اب  شناد و  ملع و  اـب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کـی  هک  داـھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

داھج اب  تسا ؛ یداھج  ملع  امش  ملع  دیلوغشم . اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداھج و  ملع  ناوتیم  هک  دھدیم  ناشن  تسا ؛ مایپ  یاراد 

یداھج و ملع  نیا  دیروایب ؛ تسدهب  ار  نآ  ات  دیوریم  ملع  لابند  تسین ؛ وسنآ  وسنیا و  زا  ملع  ندش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگهزویرد و  تسا ؛ هارمھ  داھتجا  اب  و 

تھج و یاراد  یتقو  سدـقم ... الاو و  فدـھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  دـیتسھ . داھج  لوغـشم  امـش  یفرط  زا  تسا . شـالت  داـھتجا و  تدـھاجم و  زا  یهتـساخرب  ملع 

دنھاوخیمن هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب  نانمـشد  حضاو  روطهب  امـش  راک  نیا  اریز  دینکیم ؛ یملع  یهزرابم  امـش  دنکیم . ادیپ  مھ  سدقت  یهبنج  تقونآ  دوب ، یھلا  فدھ 

میناوتب هچرھ  تسا . تکرح  یریگتمس و  کی  تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذل  دریگب . ماجنا  یقیقحت  یملع و  تکرح  نیا 

. میاهدرب شیپ  رتشیب  یقیقح  لالقتسا  تزع و  یدنلبرس و  تمس  هب  ار  روشک  مینک ، راوتسا  رادیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتسگ  هعماج  رد  ار  گنھرف  نیا  ام 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد مھ  تسایـس  نادـیم  تسا . یناھج  جـیار  یهناحلـسم  یاھدربن  رد  روضح  شیاھنادـیم  زا  یکی  دراد ؛ ییاھنادـیم  سدـقم . الاو و  فدـھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داـھج 

نیا ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادتھج و  دریگیم ، ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا  نیا  داھج  قدـص  رد  کالم  دراد . مھ  قالخا  نادـیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادـیم 

... دـنکیم ادـیپ  مھ  سدـقت  یهبنج  تقونآ  دوـب ، یھلا  فدـھ  تھج و  یاراد  یتـقو  هک  ییهزراـبم ، نینچ  کـی  ینعی  داـھج  هزراـبم . دوـشیم  نـیا  دوـشیم ؛ هتـشامگ  عـناوم 

نیا زورما  میدرک . تسرد  یزاسهنومن  یارب  هک  تسا  ییهناخلگ  تکرح  کی  داھج  هک  دشیم  رکف  دیاش  زور  کی  داد . خـساپ  تفریم ، نآ  زا  هک  یراظتنا  هب  داھج  هناتخبـشوخ 

ملع مدقم  فوفص  رد  امش  هک  نیا  دنکیم ... زیررس  دراد  ار  شدوخ  تاکرب  هکلب  هدرکن ، افتکا  یزاسهنومن  هب  اھنت  هن  دنکیم . لیدبت  ناتسلگ  هب  ار  هعماج  یاضف  دراد  هناخلگ 

نیا هک  تسا  نیا  شیانعم  دیھدیم ، دشر  ار  قیقحت  دیریگیم و  راکهب  روشک  یروانف  یتعنـص و  یملع و  تفرـشیپ  یارب  ار  نآ  دـینکیم و  تکرح  دـیراد  اھـشخب  زا  یـضعب  رد 

دوش . رتشیب  زورهبزور  شرتسگ  نیا  دیاب  متسھ ؛ شرتسگ  نیا  رادفرط  نم  و  تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هک  تسا  یرطعم  زاب و  یاضف  هکلب  تسین ، هناخلگ  رگید  هناخلگ 

تلود  / ١٣٨٣/٠٨/٢٠ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا یهزرابم  منکیم ، یملع  یهزرابم  منکیم : هزرابم  مراد  نم  ییوگیم  دـھدیمن . ار  هزرابم  یانعم  یرگهزیتس  گنج و  یـسراف ، ناـبز  رد  هزراـبم . ینعی  داـھج 

. نمـشد کی  ای  عنام  کی  لباقم  رد  ورین  رپ  شالت  ینعی  هزرابم  دراد . انعم  تسا و  هزرابم  اھنیا  یهمھ  منکیم ؛ هناحلـسم  یهزرابم  منکیم ، یـسایس  یهزرابم  منکیم ،

هزراـبم ار  نیا  دـنک ؛ رفـس  نیزنب  زا  رپ  کاـب  اـب  دراذـگب و  زاـگ  یور  ار  شیاـپ  ناـسنا  هتلافـسآ ، یهداـج  رد  درادـن . دوـجو  هزراـبم  دـشابن ، ناـسنا  لـباقم  رد  یعناـم  چـیھ  رگا 

عناوم دوشیم  یعیبط ، یاھهھبج  رد  و  نمـشد ؛ دوشیم  یناسنا ، یاـھهھبج  رد  عناـم  نیا  هک  دـنک ، دروخرب  یعناـم  اـب  ناـسنا  هک  تسا  ییاـجنآ  هزراـبم  دـنیوگیمن .

داھج هزرابم . ینعی  تسانعم ؛ نیمھ  هب  انیع  یبرع  نابز  رد  داھج  هزرابم . دوشیم  نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  اھنآ  دـنک  یعـس  دوش و  ریگرد  عناوم  نیا  اب  ناـسنا  رگا  یعیبط .

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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هناحلـسمریغ گنج  اب  مھ  اجکی  دـنکیم ، قیبطت  هناحلـسم  گنج  اب  اجکی  هتبلا  تسین . هناحلـسم  گنج  یانعم  هب  اجهمھ  تسانعم ؛ نیمھ  هب  مھ  ثیدـح  نآرق و  رد 

. دنکیم قیبطت 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

شزرا کی  ناونع  هب  نالووسم  نایم  رد  داھج  نامیا و  هک  تشاد  دھاوخرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  نوگانوگ  تالکـشم  درک و  دھاوخ  ادـیپ  تسد  دوخ  یاھفدـھ  هب  تلم  نیا  یتقو 

ار اھراعـش  نیا  یتقو  مدرم  اھنآ  رـس  تشپ  و  نالووسم ، روشک ، ناریدم  تسا . یداصتقا  یتیریدـم و  داھج  یھاوختلادـع و  داھج  یملع ، داھج  داھج ، نیا  دوش . هتخانش 

. دش دھاوخ  قفوم  باتشرپ و  دوخ  یاھنامرآ  اھفدھ و  تمس  هب  روشک  تکرح  دنھد ، رارق  رظن  دم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

شزرا کی  ناونع  هب  نالووسم  نایم  رد  داھج  نامیا و  هک  تشاد  دھاوخرب  دوخ  هار  رـس  زا  ار  نوگانوگ  تالکـشم  درک و  دھاوخ  ادـیپ  تسد  دوخ  یاھفدـھ  هب  تلم  نیا  یتقو 

ار اھراعـش  نیا  یتقو  مدرم  اھنآ  رـس  تشپ  و  نالووسم ، روشک ، ناریدم  تسا . یداصتقا  یتیریدـم و  داھج  یھاوختلادـع و  داھج  یملع ، داھج  داھج ، نیا  دوش . هتخانش 

. دش دھاوخ  قفوم  باتشرپ و  دوخ  یاھنامرآ  اھفدھ و  تمس  هب  روشک  تکرح  دنھد ، رارق  رظن  دم 

ینایتشآ  / ١٠/١۵/١٣٨۴ یمظاک  دیعس  رتکد  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

نوناک هک  دنمـشزرا  تیـصخش  نآ  نادـقف  رب  مدرک و  تفایرد  ار  ینایتشآ » یمظاک  دیعـس   » رتکد موحرم  رگداھج ، نموم و  دنمـشناد  تشذـگرد  ربخ  یماکخلت  فساـت و  اـب 

. مدروخ سوسفا  دوب ، یروآون  راکتبا و  دیما و 

. دنھدیم دیون  ار  روشک  رد  یملع  ناشخرد  یهدنیآ  هک  دوب  یکرابم  یاھشیور  زا  بالقنا و  حلاص  نادنزرف  زا  یکی  یو 

نیا راکتـشپ  ناـمیا و  تمھ و  نویدـم  دوخ ، یـالتعا  دـشر و  شیادـیپ و  رد  تسا ، یتسیز  مولع  یهصرع  نارگداـھج  ناروآون و  زا  یدنمـشزرا  عمجم  هک  ناـیور  یهسـسوم 

. تسا تمھ  دنلب  ناوج و  دنمشناد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

الاک و دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت  تفرعم ، دیلوت  تورث ، دـیلوت  یروانف ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  راک ، دـیلوت  دـشاب . تلم  راعـش  دـیاب  عیـسو  یهرتسگ  کی  رد  دـیلوت 

نیا میرامگب . تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  تلود و  مھ  عیـسو ، یهرتسگ  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعـس  زمر  تسا . دـیلوت  همھ  اھنیا  دـمآراک ؛ یاھناسنا  دـیلوت 

داحآ هب  مھ  یتلود و  نارومام  نیلوئـسم و  هب  مھ  منکیم ، ضرع  امـش  هب  زورما  نم  تسا . داھج  کی  نیا  تسا ؛ روشک  تفرـشیپ  رادـتقا و  یلم و  تینما  یهدـننک  نیمات 

تصرف و دیلوت  دمآراک ، ناسنا  دیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاک  الاک ، دیلوت  راکتبا ، دیلوت  راک ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  تسا . داھج  کی  نیا  اھناوج ؛ امـش  هب  صوصخ  هب  مدرم ،

ملاع روشک  کی  دـیاب  ام  مینک . دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛ هدـننک  دـیلوت  هللالیبس  یف  دـھاجم  تسا . داـھج  کـی  اـھنیا  زا  مادـک  رھ  تزع ، دـیلوت 

یواسم ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدـجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  نینموملاریما  زا  یتیاور  کی  رد  میوشب .

، دشاب یھت  ملع  زا  شتـسد  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دشاب ، ملاع  هک  یتلم  رھ  دنک ؛ ییاورنامرف  دناوتیم  دنک ، ادیپ  ار  ملع  هک  یـسک  رھ  تردق ؛ اب  تسا 

ناداتـسا و اھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینک ؛ لاـبند  داـھج  کـی  ناونع  هب  نآ  لـماک  یاـنعم  یهمھ  اـب  ار  ملع  دـیاب  اـم  دـننک . ییاورناـمرف  وا  رب  نارگید  هک  دـنک  هداـمآ  ار  دوخ  دـیاب 

دیاب ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دـینک  لصو  دـیاب  ار  یروانف  یروانف ، هب  مینک  لصو  دـیاب  ار  ملع  تسین ؛ یفاک  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  میوگیم . اھھاگـشناد 

عفان درادـن و  یاهدـیاف  دوشن ، دـیلوت  یروانف  هب  هک  یملع  تسین ؛ دـیفم  ام  یارب  دـشابن ، روشک  تفرـشیپ  هعـسوت و  یهیاـم  هک  یتعنـص  روشک . یهعـسوت  هب  مینک  لـصو 

. تسا نیگنس  یشھوژپ  زکارم  یتاقیقحت و  زکارم  یهفیظو  تسا ؛ نیگنس  شرورپ  شزومآ و  یهفیظو  تسا ؛ نیگنس  اھھاگشناد  یهفیظو  تسین .

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

یصاخ موھفم  ندرک ، لمع  یداھج  دشاب . هاگـشناد  اب  بسانتم  دیاب  مھ  دشاب ، داھج  نآ  رد  دیاب  مھ  هاگـشناد ؛ داھج و  رگید : تسا  هملک  ود  زا  بکرم  یھاگـشناد  داھج 

. تسین یداھج  یراک ، روجرھ  دراد .

حالطـصا نیمھ  رد  یهزرابم  هزرابم ؛ ینعی  داھج  تسین ؛ نیا  طقف  داھج  اما  دراد ؛ دوجو  شـشوک  دھج و  یانعم  نآ  رد  ینعی  دنا ؛ یکی  هشیر  ظاحل  زا  شالت  دھج و  اب  داھج 

یهزرابم میراد ، یداصتقا  یهزرابم  میراد ، یسایس  یهزرابم  میراد ، یتاعوبطم  یهزرابم  میراد ، یملع  یهزرابم  دراد : یماسقا  عاونا و  هزرابم  ام . زورما  ىـسراف  فراعتم 

عنام کی  لباقم  رد  تسا ؛ مصخ  کی  لباقم  رد  هکنیا  نآ  دراد و  دوجو  اھنیا  یهمھ  رد  کرتشم  یهطقن  کی  اما  میراد ؛ ناھنپ  یهزرابم  میراد ، راکشآ  یهزرابم  میراد ، یماظن 

. تسا نمشد  کی  لباقم  رد  هزرابم  درادن ؛ ینعم  تسود  اب  هزرابم  تسا .

دیاب دـشاب ، داھج  تساوخیم  رگا  دوبن . داھج  دوب ، دـھج  دوبن ؛ هزرابم  اموزل  اما  دوب ؛ راک  یلیخ  دـناوخیم ؛ باتک  ات  جـنپ  الثم  هتفھ  رھ  یـسک  قاـنتخا ، نارود  رد  دـینک  ضرف 

. تسا نیا  داھج  تیصاخ  داھج . دشیم  تقونآ  تشاد ؛ ریثات  قانتخا ، میژر  توغاط و  میژر  اب  یهھجاوم  رد  وا  تکرح  رد  هک  دناوخیم  ار  یباتک 

ملق و رکف و  ناسنا و  نورد  ىدنمـشیدنا  تاناکما  زغم و  زا  دینک ؛ هدافتـسا  دـیھاوخیمن  هزین و ژ٣  ریـشمش و  زا  اجنیا  امـش  ینعی  تسا ؛ یروانف  ملع و  امـش  داھج  یهریاد 

. دینک هدافتسا  دیھاوخیم  اھنیا  مشچ و 

نیا هک  یفادھا  یارب  امش ، بالقنا  یارب  امش ، روشک  یارب  دینیبب  دینک  هاگن  تسا . مھم  نیا  دشاب ؟ داھج  ات  دشاب  یتھج  هچ  رد  اما  تسا ؛ یملع  یهعومجم  هعومجم ،

. داھج دوشیم  دش ، هک  طارص  نآ  رد  ناتراک  دینک ؟ هزرابم  دونع  نمشد  نآ  اب  دیاب  امش  هتسشن و  نیمک  رد  دونع  نمشد  مادک  هدرک ، میسرت  بالقنا 

ای یھاگـشناد  داھج  مینک  ضرف  تسین . داھج  نیا  دنکیم ، مھ  دنـسرخ  دـنکیمن ، یـضاران  طقف  هن  ار  فادـھا  نآ  نانمـشد  ملع ، نیا  هک  دـیدرگب  یملع  لابند  رگا  نیاربانب ،

تھج هچ  رد  دوب ؟ هچ  هلاقم  نیا  تسین . کالم  نیا ، هدش ؛ رشتنم  « ISI  » رد نم  زا  هلاقم  دصناپ  ای  دص  نالف ، لاس  رد  دیوگب  یھاگشناد  داھج  هب  طوبرم  یهسسوم  نالف 

 - ناشنویسایس هتبلا  دندرک ؟ رطخ  ساسحا  اھنآ  ایآ  دنتشاد ؟ یعضوم  هچ  هلاقم  نیا  هب  تبسن  دننمشد ، امـش  یاھنامرآ  اب  هک  یناسک  نآ  دروخ ؟ امـش  درد  هچ  هب  دوب ؟

دندرکن . رطخ  ساسحا  هن ، ای  تسا -  یرگید  روج  ناشھاگن  هک  ملع  لھا 

یارب هک  دـندرک  مالعا  ییاکیرما  تاماقم  دـندرک ، راک  نیا  زا  یلیلجت  مھ  یرگید  ای  هدـنب  دـیدز و  فرح  نایاقآ  اھراک  روطنیا  یزاسهیبش و  ىداـینب  یاھلولـس  هب  عجار  هکیتقو 

یاـھلاثم تسا . هدـمآ  شدرد  دـینکیم ، تکرح  دـیراد  هتـشر  نیا  رد  امـش  هکنیا  زا  نمـشد  تسیچ ؟ شیاـنعم  نیا  دـیایب ! دوجو  هب  یماـکح  یاروش  دـیاب  مھ  کـیتنژ  مولع 

دناوتن یاهدنبنج  چـیھ  روشک ، نیا  نامـسآ  یاضف  زا  هطقن  چـیھ  زا  هک  دـیزاسب  یرادار  نانچنآ  دـیناوتب  الثم  امـش  هک  یزورنآ  دراد . لاثم  نارازھ  منکیم ؛ ضرع  ار  شحـضاو 

قیقحت رد  یداـھج ، ملع  رد  یداـھج ، تکرح  رد  داـھج . دوشیم  نیا ، نمـشد . هب  دروـخیم  میقتـسم  هک  تسا  یریت  نیا  ینعی  دـیآیم ؛ شدرد  نمـشد  زور  نآ  دوـش ، دراو 

. تسا طرش  امتح  رصنع  نیا  یداھج ،

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

مولع رد  روشک  یتایح  ترورـض  یملع ، تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  یکی  میراد . ضرفشیپ  دـنچ  ام  دوشب . هظحالم  یتسیاب  اھـضرفشیپ  نیا  اب  مینکیم ، ضرع  هک  هچ  رھ  ام 

. تسا مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  مینکیم ، ضرع  دعب  ار  مولع  یدنبهبتر  هتبلا  تسا ؛ فلتخم 

تسا نیا  کشالب  نآ  زا  یشخب  دش -  دھاوخ  لصاح  یملع  رتهتفرشیپ  زکارم  اھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ضرفشیپ 

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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نیا رگا  هتبلا  میدـنبب . برغ  وـیتوموکول  هب  ار  ناـمدوخ  نگاو  ملع ، یهلئـسم  رد  اـم  دـیابن  تسا . رگید  یهلئـسم  کـی  مـلع  دـیلوت  تـسا ، هلئـسم  کـی  مـلع  یریگارف  اـما  - 

نینچ نیا  یعطق  یهمزال  یونعم ، ندوب  تسد  ریز  راکتبا ، نتـشادن  یورهلابند ، نکیل  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دش ؛ دھاوخ  ادیپ  یئاھتفرـشیپ  کی  دوشب ، داجیا  یگتـسباو 

. تسین زیاج  نیا  و  تسا ؛ یایورشیپ 

نتفر یدعب و  ماگ  نتـشادرب  یارب  دنکیم  هدامآ  ار  وا  دورب ، الاب  ملع  جرادم  رد  ناسنا  هک  اھهلپ  زا  یاهلپ  رھ  میناشوجب . ار  نآ  مینک و  دیلوت  نامدوخ  ار  ملع  دـیاب  ام  نیاربانب ،

. میشاب هتشاد  میھدب و  همادا  نامدوخ  یگنھرف  ثاریم  رئاخذ  یرکف و  عبانم  زا  یهدافتسا  اب  نامدوخ ، نورد  رد  نامدوخ ، زا  ام  یتسیاب  ار  تکرح  نیا  رتالاب . یهلپ  کی  هب 

تفرـشیپ هک  میتشاذـگ  نیا  رب  ار  ضرف  ام  نوچ  دـشاب . هارمھ  اثلاث ؛ هنوگداھج  تکرح  ایناث ؛ تیقفوم  هب  دـیما  الوا ؛ یروابدوخ  اب  یتسیاب  یملع  تفرـشیپ  نیا  هکنیا  موس 

، نیا روشک . یاھزاین  هب  رظان  زین  و  اـم -  یهدیدنـسپ  یلم  ثیراوم  مالـسا و  ینعی  اـم  گـنھرف  دـشاب -  ناـمدوخ  گـنھرف  هب  یهیکت  اـب  یموب و  هاـگن  اـب  یتسیاـب  یملع ،

زا یضعب  الاح  هک  روط  نیمھ  مینک -  ادیپ  ار  رواب  نیا  دیاب  ام  دوشیم ؟ رگم  اقآ  هک  دننک  هشدخ  یضعب  تسا  نکمم  دھدب . لیکشت  ار  ام  یملع  تکرح  یهعومجم  یتسیاب 

. دراد دوجو  تیقفوم  هب  ندیسر  دیما  تفرگ ، ماجنا  تکرح  یتقو  هک  مینادب  میناوتیم . هک  دندومرف -  نایاقآ 

ملع نادیم  رد  تسین ، گنج  نادیم  رد  طقف  داھج  درک . دـیاب  هنوگداھج  تکرح  تسین ؛ زیاج  رگیدـکی  هب  راک  ندرک  لوحم  یئاسآنت و  یلبنت و  تکرح ، نیا  رد  هکنیا  مراھچ  و 

. هدنیآ هب  دیما  تفرشیپ و  و  هتبلا -  لوقعم  دح  رد  یریذپرطخ -  اب  هارمھ  هفقویب ، شالت  ینعی  داھج  تسا . مزال  داھج  یگدنز ، نیدایم  یهیقب  لثم  مھ 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھ  نآ رایتخا  رد  ایند  ی  همھ هک  ملاع  تفلک  ندرگ ناربکتسم  گرزب و  نانمـشد  دنک . یم هدھاشم  دوخ  لباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یایند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  ی  هدعو ی  هدنھد ناشن نیا  تسا و  هتـسب  اھ  نآ یور  رب  هار  دـننک ؛ یم یناوتان  ساسحا  ناملـسم  یاھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاھتما  شزیخ 

و تسا . یھلا  ی  هدعو اھ  نیا نیثراولا .» مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرالا و  یف  اوفعضتسا  نیذلا  یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » دومرف و  زیزع .» یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھ  هدعو نیا  هرما .» یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف

یعامتجا داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یـسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  اموزل  داـھج  نیا  تسا . ناملـسم  تلم  لـباقم  رد  گرزب  داـھج  کـی 

رایسب ی  هقطنم ی  هنحص هب  دینک  هاگن  امش  زورما  دوش . یم انشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  و  تسا . یقالخا  داھج  تسا ،

یرگیـشحو هکنیااـب  زورما  دوـب ، مالـسا  یاـیند  یارب  زیگنا  مغ ی  هلئـسم کـی  هک  نیطـسلف  ی  هلئـسم دـینیب . یم ار  یمالـسا  تما  تفرـشیپ  نـیمھ  هناـیمرواخ ، ساـسح 

. دینک یم هدھاشم  نیطسلف  تلم  ی  هیصان رد  امش  ار  دیما  لاح  نیع  رد  تسا ، هدش  ربارب  دنچ  ناینیطسلف  هب  تبسن  اھتسینویھص 

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  زورما  تسھ ، اھنآ  رایتخا  رد  ایند  یهمھ  هک  ملاع  تفلکندرگ  ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  دـنکیم . هدـھاشم  دوخ  لـباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یاـیند  زورما 

و : » دومرف هک  تسا  یھلا  یهدـعو  یهدـنھدناشن  نیا  تسا و  هتـسب  اھنآ  یور  رب  هار  دـننکیم ؛ یناوتان  ساـسحا  ناملـسم  یاـھتلم  یرادـیب  ناملـسم و  یاـھتما  شزیخ 

یھلا یهدعو  اھنیا  ( ٢ «.) نیثراولا مھلعجن  همئا و  مھلعجن  ضرـالا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـلا  یلع  نمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف و  ( ١ «.) زیزع یوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھهدعو  نیا  ( ٣ «.) هرما یلع  بلاغ  و هللا  : » دومرف و  تسا .

یعامتجا داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یـسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  اموزل  داـھج  نیا  تسا . ناملـسم  تلم  لـباقم  رد  گرزب  داـھج  کـی 

رایسب یهقطنم  یهنحـص  هب  دینک  هاگن  امـش  زورما  دوشیم . انـشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  و  تسا . یقالخا  داھج  تسا ،

. دینیبیم ار  یمالسا  تما  تفرشیپ  نیمھ  هنایمرواخ ، ساسح 

شترا  / ١٣٨٧/١١/١٩ یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تکرح و هار  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یلم ، تردق  هب  نامیا  دوخ ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  نامیا ؛ طخ  میقتسم ، طخ  نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاھن و  یزوریپ  هار 

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن -  تدھاجم  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  و  یلمع -  تدھاجم  یملع ، تدھاجم  شلاکشا ؛ یهمھ  رد  تدھاجم 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، یلمع داھج  رد  مھ  یملع ، داھج  رد  مھ  ار  امـش  هللااشنا  و  دنک . رتشیب  ار  امـش  تریـصب  زورهبزور  درادب و  قفوم  دنک و  ظفح  ار  امـش  یهمھ  لاعتم  یادخ  هک  مراودـیما 

. دنک رتقفوم  زورهبزور  هعماج -  طیحم  رد  نینچمھ  هاگشناد و  طیحم  ملع و  طیحم  رد  ینکارپتریصب -  داھج  رد  مھ 

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

فراـعت دروآ ، باـسح  هب  یماـظن  داـھن  کـی  ار  جیـسب  دـیابن  هک  منکیم  رارکت  متفگ و  اـھراب  نم  هک  ینیا  تسا . یماـظن  یهصرع  زا  رتعیـسو  یلیخ  جیـسب  روـضح  یهـصرع 

اب شالت ، اب  تدـھاجم ، اب  نادـیم  رد  روضح  ینعی  داھج  تسا . داھج  زا  یاهشوگ  کی  لاـتق  لاـتق . هن  تسا ، داـھج  یهصرع  جیـسب  تسا . نیا  هیـضق  تقیقح  هکلب  تسین ؛

یوت هک  تسا  نیا  هب  طقف  تساجک ؟ سفن  اب  داھج  لام . اب  داھج  سفن ، اب  داھج  لیبس هللا ؛» یف  مکـسفنا  مکلاوماب و  اودھاج   » اذـل داھج . دوشیم  نیا  نامیا ؛ اب  فدـھ و 

رذگ دینک و  فرـص  یتاقیقحت  یهژورپ  کی  یور  ار  حبـص  ات  بش  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  سفن  اب  داھج  عاونا  زا  یکی  هن ، میریگب ؛ تسد  فک  ار  نامناج  میورب و  گنج  نادـیم 

نیا وت  دینزب و  زاسلوپ -  اھیگنرف  لوق  هب  دمآردرپ -  لوپرپ و  راک  نالف  زا  دینزب ، ناتینامـسج  شیاسآ  زا  دینزب ، ناتحیرفت  زا  هک  تسا  نیا  سفن  اب  داھج  دیمھفن . ار  تاعاس 

نیا سفن  اب  داھج  دینک ؛ میدقت  ناتهعماج  هب  لگ  یهتـسد  لثم  دیروایب و  تسد  هب  ار  یملع  یهدنز  تقیقح  کی  ات  دینک  تقو  فرـص  یـشھوژپ  یقیقحت و  یملع و  طیحم 

. تسا لام  اب  داھج  مھ  یکچوک  تمسق  کی  تسا .

اھهاگشناد  / ٠٢/١٣٨٩/٠۴ یملع  تایھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. دیشاب هللالیبسیف  داھج  میظع  یهصرع  نیا  ناھدنامرف  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  یجیسب  داتسا  امش 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  یتسیاب  نیا  هدوب ؛ صاخ  یاھهورگ  هب  مئاق  هدوب ، صاخـشا  هب  مئاق  هک  میتشاد  دایز  مھ  یعطقم  یاھتفرـشیپ  میتشاد ، یدایز  یعطقم  یاھیراذگهیامرـس  ام 

مولع ات  یناسنا  مولع  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مولع  یاھهتـشر  یهمھ  رد  ملع و  یهنیمز  رد  ریذـپانیمامت  ماـع  ناـیرج  کـی  دـنک ؛ ادـیپ  هعـسوت  اھهتـشر  یهمھ  رد  اھـشخب ،

ناگنازرف و زا  یعمج  اـب  یاهسلج  کـی  رد  نم  هک  تسا  یناـمھ  نیا  دراد ؛ مزـال  شـالت  راـک ، نیا  مینک . هدـھاشم  مینیبب و  ار  هدـیدپ  نیا  اـم  یتسیاـب  مولع  عاونا  یبرجت و 

. دراد مزال  تدھاجم  تسا ، مزال  یملع  داھج  متفگ  دوب -  ناضمر  هام  مرظن  هب  هک  نایھاگشناد - 

اھدادعتـسا و شرورپ  طیحم  تسیز و  طیحم  هاگـشناد ، نوچ  دوشب ؛ اھهاگـشناد  هب  یاهژیو  هجوت  کـی  دـیاب  دریگب ، ماـجنا  لـماک  روط  هب  تدـھاجم  نیا  میھاوخب  رگا  بوخ ،

. تساھهبخن

« يملع داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یزار  / ١٣٩١/٠١/٢٨ ینیوزق  لیلجلادبع  تشادگرزب  یهرگنک  یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ یملع ، ظاحل  زا  مھ  گرزب ، تیصخش  نیا  تسا . هتسیاب  هتسیاش و  الماک  راک  کی  نم  رظن  هب  دریگیم ، ماجنا  دراد  هک  یراک  یزار ، ینیوزق  لیلجلادبع  موحرم  دروم  رد 

باتک هک  یایبصان  نآ  هب  هداد  باوج  هدرک و  ناـیب  ار  هعیـش  تیبلـھا و  فراـعم  تاداـقتعا و  هکنیا  زا  ریغ  ناـشیا ، ضقنلا  باـتک  هدوب . یاهتـسجرب  درم  کـی  یبدا ، ظاـحل  زا 

نرق رثن  کی  ینعی  تسا ، یبدا  نتم  کی  نتم  نیا ، رب  یهوـالع  تسا . یمنتغم  زیچ  یلیخ  نیا  همھ ؛ یارب  مھف  لـباق  یقطنم و  یاھلالدتـسا  زا  تسا  ولمم  هدوب ، هتـشون 

زا یلیخ  تسا . یبدا  یرنھ و  یاھهیارآ  زا  ندوبن  رادروخرب  یمالـسا ، یملع  یداقتعا و  یاـھراک  رد  اـم  یـساسا  لکـشم  کـی  یوق . رایـسب  مکحم و  راوتـسا ، یمـشش 

دھاوخب ار  اھاوتحم  طقف  دشاب و  هتشاد  یدایز  یهزیگنا  یسک  رگم  دنکیمن ، بذج  ار  یبدا  لھا  قوذ و  لھا  یهدنناوخ  چیھ  نکل  تسا ، یبوخ  یلیخ  یاھباتک  ام  یاھباتک 

یوق و نیتـم ، رایـسب  رثـن  یبدا  ظاـحل  زا  هک  تسا  یباـتک  باـتک  نیا  تسین ؛ روجنیا  باـتک  نیا  تسین . یباذـج  زیچ  یبدا -  ظاـحل  زا  باـتک -  یهیارآ  دوـخ  نوـچ  دـمھفب ؛

ار باتک  نیا  دـنراد ، ییانـشآ  یـسراف  رثن  اب  یـسراف ، بدا  اب  یـسراف ، نابز  اـب  هک  یناـسک  نکل  تسا ، مشـش  نرق  رثن  هتبلا  هدـش . هتـشون  اـبیز  یلیخ  دراد و  یمکحم 

. دندنسپیم رایسب 

ماـجنا دراد  هک  یراـک  نیا  رد  منکیم  شھاوـخ  نم  دـشن ؛ ینادردـق  وا  زا  مھ  چـیھ  باـتک و  نیا  یارب  دیـشک  تمحز  یلیخ  یوـمرا -  ثدـحم  موـحرم  باـتک -  نـیا  ححـصم  و 

ار ناشیا  نم  دوب . یپیت -  روجنامھ  اعقاو  ینعی  ینیوزق -  دمحم  هیبش  یزیچ  کی  ثدحم  دوب ؛ یلـضاف  رایـسب  درم  بخ ، دوشب . ینادردق  اعقاو  ثدحم  موحرم  زا  دریگیم ،

، هرود هس  هرود ، ود  هرود ، کی  ار  باتک  نیا  ناشیا  مدیرخ . اصخـش  ناشیا  زا  مدوخ  نم  مھ  ار  ضقن  تاقحلم  ضقنلا و  باتک  نیا  متخانـشیم . الماک  مدوب ، هدـید  کیدزن  زا 

دمحا دیـسآ  موحرم  داماد  ناـشیا  لـضاف ! ـالم و  درم  نیا  ار  باـتک  تخورفیم  یروجنیا  دربیم ؛ هار  شدوخ  اـب  و  یمـشیربا -  یاھلامتـسد  نیا  زا  تشاذـگیم -  لامتـسد  رد 

یلیخ ناـشیا  هب  یـسک  اـما  دـشاب ؛ هدـش  هتخانـش  زور  نآ  یرنھ  یبدا و  لـفاحم  رد  تسناوتیم  هک  دوب  یمدآ  بخ  و  دوب ؛ دـمحالآ  لـالج  رھاوخ  رھوـش  ینعی  یناـقلاط 

دروآ درک و  پاچ  درک و  حیحـصت  ار  باتک  نیا  هک  درک  تدـھاجم  وا  دوشب ؛ لیلجت  دـیاب  اعقاو  وا  زا  دوب . یـسفن  تفع  سفن و  تزع  یاراد  راددوخ و  مدآ  سب  زا  درکیمن ، یھجوت 

. تخانشیمن ار  باتک  نیا  یسک  الصا  الاو  داد  رارق  نآ  نیا و  رایتخا  رد  رازاب و  هب 

بالقنا  / ١٣٩١/٠٢/٠۴ ربھر  اب  قارع  ریزوتسخن  رادید 

. دنوش هداد  قوس  یملع  داھج  تمس  هب  ناگبخن  نایھاگشناد و  دوش و  زاغآ  یملع  تضھن  کی  تسا ، برع  یایند  یملع  یاھدادعتسا  زکرم  هک  قارع  رد  دیاب 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

؛ تسا داھج  کی  یئوجشناد ، یلصا  راک  رد  تیدج 

یلضفلا  / ١٣٩٢/٠١/٢٠ هللاتیآ  همالع  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

. مدومن تفایرد  ار  یلضفلا  یداھلادبع  رتکد  هللاتیآ  همالع  تشذگرد  ربخ  ناوارف ، هودنا  نزح و  اب 

. درک یرپس  نآ  قح  رب  لئاسم  یمالسا و  تما  تاسدقم  زا  عافد  یسایس و  یملع و  داھج  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  دیقف ، یهمالع  نیا 

. تسا ناشیا  گنسنارگ  تافیلات  راثآ و  رما ، نیا  یهناشن  نیرتھب  دوب و  یمالسا  یهتسجرب  نازادرپهیرظن  زا  هشیدنا و  رکفت و  ناماگشیپ  زا  دیقف  نیا 

فوفـص هب  ندیـشخب  تدـحو  اھلد ، یکیدزن  رد  ار  یاهوسا  هنومن و  دوخ ، نیرفآتدـحو  یاھشالت  داھج و  تکرح و  رکف و  اب  دـندوب و  تما  یاملع  هاـگھانپ  یلـضفلا  موحرم 

. دندرک هئارا  یمالسا  میظع  تما  داحآ  کرتشم  نمشد  رب  اھهشیدنا  اھهاگن و  زکرمت  و  تافالتخا ، اھعازن و  زا  یرود  یلدمھ و  مالسا ،

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

تـسد هب  هللادـمحب  زورما  ات  هک  ار  یئاھتفرـشیپ  یملع ، یهصرع  رد  میتسناوت  ام  هچناـنچ  رگا  تسا . یملع  زاـین  روشک ، کـی  یهجرد  یـساسا و  یاـھزاین  زا  یکی  زورما 

یهنیمز رد  مھ  یعامتجا ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  یسایس ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، تالکشم  یهنیمز  رد  مھ  مینک ، لابند  تعرس  نیمھ  اب  تسا ، هدمآ 

یلیخ هنیمز  نیا  رد  هتـشذگ ، لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  نیا  رد  تسا . یمھم  رایـسب  یهلئـسم  ملع  دش . دـھاوخ  یگرزب  یاھیئاشگهرگ  انئمطم  یللملانیب ، لئاسم 

یداھج یملع  راک  دـشاب ؛ یداھج  دـیاب  روشک  رد  هاگـشناد و  رد  یملع  راک  هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم  دوش . فعاضم  راک  دوش ؛ راک  دـیاب  مھ  نیا  زا  دـعب  نکیل  هدـش ؛ راک 

. دریگب ماجنا 

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

روجنیا نم  ینعی  تشاذگ . دیازت  هب  ور  درک و  ادـیپ  همادا  تکرح  نیا  دـش و  زاغآ  روشک  رد  یـشرتسگ  هب  ور  دـیدج و  یملع  تکرح  کی  شیپ  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دودـح  زا 

هن زورما ، ات  تسا  هدش  زاغآ  لبق  لاس  هدزاود  هد  دودح  نامھ  زا  هک  روشک  رد  یملع  شالت  یملع و  راک  هب  زیمآتدھاجم  هاگن  ملع و  دـیلوت  تکرح  هک  ممھفیم  منیبیم و 

یـضعب رد  تسا -  هتـشاد  دوجو  تکرح  نیا  مھ  یملع  یاـھهنیمز  یهمھ  رد  هک  تفگ  دوشیم  اـبیرقت  هتفر . شیپ  هعـسوت  قمع و  هب  ور  هکلب  تسا ، هدـشن  فـقوتم  طـقف 

. دوب مزال  ام  روشک  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  هک  تسا  یملع  تدھاجم  نامھ  نیا  میدوب ؛ شلابند  ام  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  رتشیب -  یضعب  رد  و  رتمک ،

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

مھ اھنیا  زا  رتروآتفگـش  اھرامآ  مینک ، هسیاقم  دوب -  توغاط  نارود  بالقنا و  زا  لـبق  ثاریم  هک  هچنآ  ینعی  بـالقنا -  لوا  نارود  اـب  ار  روشک  زورما  یھاگـشناد  تیعـضو  رگا 

جنپ تسیب و  دودـح  ینعی  تسھ ؛ روشک  رد  وجـشناد  رازھ  دـص  راھچ  نویلیم و  راھچ  زورما  میتشاد ؛ وجـشناد  رازھ  داتفھ  دـص و  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  یزور  نآ  تسھ .

رد هچ  میراد ؛ یھاگـشناد  مـلعم  رازھ  تصـش  دودـح  رد  زورما  دوـب ، اـھنیا  لاـثما  مـلعم و  رایـشناد و  رایداتـسا و  داتـسا و  رازھ  جـنپ  دودـح  شود  رب  مـیلعت  راـب  زور  نآ  ربارب .

نایب درادن  یموزل  رگید  هک  ماهدرک  تشاددای  یئاھزیچ  اجنیا  نم  هتبلا  تسا . یاهدنزرا  یاھتفرشیپ  اھنیا  تسا ، یمھم  لئاسم  اھنیا  یشھوژپ . زکارم  رد  هچ  اھھاگشناد ،

نیققحم فرط  زا  هک  یایملع  تالاقم  ینعی  دانتـسارپ -  یملع  تالاقم  دوش . حرطم  تسین  مزـال  مھ  اھیـضعب  دیاهدینـش ، دـینادیم و  اھامـش  ار  اـھنیا  زا  یـضعب  منک ؛

اما منک ؛ هیکت  نآ  یور  مھاوخیمن  نم  الاح  هک  دناهداد ، نم  هب  زیر  روط  هب  ار  شرامآ  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  زورهبزور  دوشیم -  دانتسا  اھنآ  هب  ایند  رد  دوشیم و  رشتنم  یناریا 

. هداتفا قافتا  روشک  رد  یملع  تدھاجم  سپ  تسا . یمھم  یهدیدپ  یلیخ  نیا 

رس مینیشنب  میـشکب ، یتحار  سفن  کی  مینکیم ، هدھاشم  روشک  رد  فلتخم  یاھهنیمز  رد  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ام  هک  الاح  ایآ  تسا : حرطم  اجنیا  رد  یلاوس  کی 

نمزم یاھیگدنامبقع  راچد  یگدنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدقم  طخ  زا  زونھ  ام  هن . تسا ؛ یفنم  خساپ  هک  تسا  ادـیپ  بخ ، نامیاج ؟

هک فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراک  یھگناو  مینک . راک  دـیاب  میتسھ ، یگدـنامبقع  راـچد  نوچ  سپ  میاهتـشاد . اھـشناد  زا  یـشخب  رد  هک  یتفرـشیپ  نیا  یهمھ  اـب  میتسھ ؛

اذل دراد . مزال  تدھاجم  دراد ، مزال  شالت  شاهمھ  اھنیا  میورب ؛ ولج  دـیاب  هکلب  مینک ، ظفح  ار  نامیلعف  هاگیاج  دـیاب  طقف  هن  ام  دـننکیم . تکرح  تعرـس  اب  دـنراد  دوشیمن ؛

« يملع داھج   » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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؛ دوش فقوتم  روشک  یملع  تکرح  دـیراذگن  دـتفیب ، رود  زا  تکرح  نیا  دـیراذگن  هک  تسا  نیا  روشک  ناگبخن  روشک و  نادنمـشناد  روشک و  یاھھاگـشناد  هب  ام  فرح  نیلوا 

. درادب زاب  یملع  تفرشیپ  تمس  هب  دشر  زا  ار  روشک  هاگشناد  دناوتن  یعنام  چیھ 

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

ینوگانوگ یاھلکـش  هتبلا  شالت ، نیا  تسا . شالت  تسا ، تدـھاجم  دـنکیم ، دنلبرـس  ملاع  یاـھتلم  ناـیم  رد  ناـشدوخ ، نارود  رد  مھ  خـیرات و  رد  مھ  ار ، اـھتلم  هک  هچنآ 

یارب یگداـمآ  اھـشالت ، نیا  یهمھ  سار  رد  اـما  تسا ؛ مزـال  هـمھ  دارفا ، ناـیم  یعاـمتجا  نواـعت  یاـنعم  هـب  شـالت  مـھ  یداـصتقا ، شـالت  مـھ  یملع ، شـالت  مـھ  دراد ؛

هار رد  دوخ ، تحار  زا  دوخ ، ناج  زا  دنشاب  هدامآ  هک  دنشاب  هتشادن  دوجو  یناسک  یتلم  رھ  نایم  رد  رگا  دنکیم . زارفارـس  اھتلم  نایم  رد  ار  تلم  کی  هک  تسا  یناشفناج 

داحآ درک ؛ نشور  ام  لباقم  رد  ار  هار  نیا  هک  دوب  نیا  داد ، ماجنا  ناریا  مدرم  ام  یارب  بالقنا  هک  یراک  دیـسر . دـھاوخن  ییاج  هب  تلم  نآ  دـننک ، رظنفرـص  اھنامرآ  هب  ندیـسر 

. دنداتسیا و  دنتسیاب ؛ اھنامرآ  نیا  نانمشد  لباقم  رد  دننک و  تدھاجم  دنلب ، یاھنامرآ  هار  رد  دیاب  هک  دندرک  ساسحا  دندیمھف و  ام  تلم 

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  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  اقترا  - ١-٢

. یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

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

. طوبرم یشھوژپ  یاھتیلاعف  زکارم و  یفیک  یمک و  اقترا  یشزومآ و  یاھشور  اھهمانرب و  نوتم ، رد  یرگنزاب  حالصا و 

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

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار ىدایز  ىاھناسنا  تخادـنا و  هار  ار  میظع  تالیکـشت  نیا  ىداینب و  ىاھلولـس  نیا  هک  ىنایتشآ  ىمظاک  موحرم  لثم  میراد ، ىاهتـسجرب  ىاھهبخن  قیقحت  ملع و  رد  ام 

، میروآىم ار  ىرایرھش  دیھـش  مسا  اھزور  نیا  هک  ىرایرھـش ؛ دیھـش  لثم  ای  دراد -  همادا  تکرح  نیا  هللادمحب  مھ  زورما  دنتـسھ ؛ روجنامھ  مھ  شناراکمھ  درک -  تیبرت 

هک قـیقحت  ملع و  ىداو  رد  دـندوب  ىناـگبخن  اـھنیا  نـشور ؛ ىدـمحا  ىدـمحمىلع ، داژنىیاـضر ، روـطنیمھ : مـھ  هـیقب  ( ١١ (؛ تسا وا  تداھـش  درگلاـس  اـھزور  نیا  نوـچ 

مدرم داحآ  زا  اھىلیخ  الاح  هک  ىیاھهویش  نآ  اب  دندنبب -  دنتساوخ  ناریا  تلم  ىور  هب  ار  اھرد  هک  ىزور  نآ  درک . راک  راوىجیسب  ىرایرھش  دیھـش  دندرک ؛ راک  راوىجیـسب 

تسد هب  اھورادویدار  نیا  لوصحم  هک  دندرک -  تثابخ  ردقچ  هک  دش  دھاوخ  نشور  اھدعب  هک  تسا  هدرپ  تشپ  مھ  اھىلیخ  دنتفنش ، ار  ىیاھزیچ  اھربخ  رد  نویزیولت ، رد 

، دندش راک  لوغشم  مھ  ىرایرھش -  دیھش  موحرم  اھنیا -  دوشب ، لیطعت  نارھت  زکرم  نیا  هک  میشورفیمن »  » دنتفگ دوشب و  لکشم  راچد  ىمالسا  ىروھمج  دسرن و  مدرم 

مھ ار  تخوس  ىهحفـص  تخوس و  ىهلول  ام  هک  دـنداد  عالطا  ام  هب  دـندمآ  مھ  دـعب  مینک ، دـیلوت  ار  دـصرد  تسیب  میتسناوت  هک  دـنتفگ  ام  هب  دـندمآ  دـعب  هک  دـندرک ، شالت 

دنتـسھ و دـندوب و  گرزب  ناسنا  نارازھ  میدرک ، رکذ  هک  ىیاھنادـیم  نیا  ىهمھ  رد  دوبن . ىلومعم  راک  راک  نیا  دوب ؛ ىجیـسب  راک  راک  نیا  دـنام . ریحتم ]  ] نمـشد میتخاس ؛

. میدروآ مسا  ار  ىضعب  هک  دندرک  شالت 

فیرش  / ١٠/١٣/١٣٩۵ هاگشناد  روآلادم  یجیسب  نایوجشناد  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

تکرح دنکب : تکرح  اھنامرآ  تمدخ  رد  هکنیا  یکی  دـنک ؛ هرگ  تشم  دـھدب و  راعـش  دـنزب و  فرح  اھنامرآ  یهمھ  هیلع  ناسنا  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  ییوجـشناد ... تضھن 

داھج درک . لـمع  یداـھج  دـیاب  مھ  ینادـیم  یـسایس  تیلاـعف  رد  درک ؛ لـمع  یداـھج  دـیاب  مھ  ملع  لیـصحت  رد  درک ، لـمع  یداـھج  دـیاب  مھ  ملع  رد  هناداـھج . هناـناوج و 

ندرک و باختنا  ار  یھار  تسرد  قطنم  تسرد و  رکف  اب  ینعی  ندشن ، هتسخ  ینعی  داھج  تسین ؛ ندز  نآ  نیا و  هب  تسار  پچ و  ندیـشک و  ریـشمش  یانعم  هب  شاهمھ 

. تسا ندرک  لمع  یداھج  یانعم  نیا  نتفر . شیپ  ندرک و  لابند  شعناوم  یهمھ  اب  شیاھیتخس ، یهمھ  اب  ار  نآ  ندرک و  ادیپ  هار  نآ  هب  نامیا 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ار نآ  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ رادتقا  ملع ، رادتقا ؛ ینعی  ناطلـس » « ؛ ناطلـس ملعلا  دـندناوخ : ار  یثیدـح  زورما  نامزیزع  یرجم  دـنکیم . دـنمتردق  ار  روشک  یملع ، تفرـشیپ 

ریز ینعی  دمآ  دھاوخ  وا  رـس  رب  یدنمتردق  تسد  ینعی  [ ١ «،] هیلع لیـص   » دشاب هتـشادن  ار  نآ  هک  سکرھ  تشاد ؛ دھاوخ  ار  دنمتردق  تسد  ینعی  لاص ،»  » دشاب هتـشاد 

فرصت ار  ایند  یهمھ  دناهتسناوت  دناهدرک ، لیصحت  هک  یملع  رطاخهب  اھییاپورا  اھییاکیرمآ و  دینکیم ؛ هدھاشم  ار  نیا  امـش  زورما  تسا .]  ] ملع نیا  دش ؛ دھاوخ  تسد 

ییاھروشک دنتسناوت  اھنرق ، ناشیضعب  یدامتم ، یاھلاس  کچوک ــ  یاھروشک  یتح  ییاپورا ــ  یاھروشک  زا  یرایـسب  هسنارف و  سیلگنا ، اکیرمآ ، دینادیم  امـش  دننک .

زا میدرک ، تلفغ  ام  دـندوب . ملع  لابند  ملع ؛ رطاخهب  دـندش ، طلـسم  دـندرک و  ادـیپ  رادـتقا  اھتلم  رب  دـننک ؛ ناشدوبان  دـنھدب و  داب  هب  ار  اـھنآ  یاـھیتسھ  دـننک ، فرـصت  ار 

. مینک ناربج  ار  نیا  دیاب  ام  دنداتفا ؛ ولج  نارگید  اما ] ! ] ناشخرد دادعتسا  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نآ  اب  میدنام ، بقع  ملع  یهلفاق 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نیا زا  ار  ام  هدرک و  دراو  ام  رب  یتخـس  یهبرـض  دوب ، هدـش  عورـش  هزات  ایند  یملع  یهقباسم  هک  یماگنھ  رد  اھراجاق  اھیولھپ و  نارود  رد  یملع  روآمرـش  یگدـنامبقع 

نآ اـت  دـبای  همادا  ـالاب  تدـش  اـب  اـھلاس  دـیاب  باتـش  نیا  یلو  میوریم  شیپ  باتـش  اـب  هدرک و  زاـغآ  ار  تکرح  نوـنکا  اـم  دوـب . هتـشاد  هگن  بقع  اھگنـسرف  ناباتـش ، ناوراـک 

، ماهداد ناوخارف  رادشھ و  رکذت و  هرابنیارد  یدج  عطاق و  مرگ و  ناگدنھوژپ ، شھوژپ و  زکارم  نایھاگـشناد و  اھهاگـشناد و  هب  هراومھ  بناجنیا  دوش . ناربج  یگداتفابقع 

بالقنا کی  یاـنب  گنـس  دـیریگ . شیپ  رد  داـھج  کـی  نوچمھ  رتشیب و  تیلوئـسم  ساـسحا  اـب  ار  هار  نیا  هک  تسا  نآ  ناـناوج  امـش  زا  نم  یمومع  یهبلاـطم  کـنیا  یلو 

امـش یملع  داھج  زا  هک  ار  زوتهنیک  هاوخدـب و  نمـشد  دـیزیخاپهب و  تسا . هداد  زین  یاهتـسھ  یادھـش  لیبق  زا  ینادیھـش  بالقنا ، نیا  هدـش و  هتـشاذگ  روشک  رد  یملع 

. دیزاس ماکان  تسا  کانمیب  تدشب 

یناحور  / ١٣٩٨/١٠/٢٣ یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ تقو  کی  دـنکیم ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  لیبق  نیا  زا  میراد  یدراوم  هلب ، دـنک ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  تسا  نکمم  تقو  کی  دراد : یفلتخم  عاونا  داـھج 

یهمھ رد  دنکیم . ادیپ  ناحجر  یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  دورو  یعامتجا و  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یـسایس  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یماظن  داھج 

یهعماج ام  یلصا  یلوا و  یهفیظو  هکنیا  یارب  تسا ؛ اھنآ  هب  قلعتم  لوا ، باطخ  هک  دننادب  دننکب و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  ام  ناوج  یالـضف  ام ، ناوج  بالط  دراوم ، نیا 

رد لمع  لمع ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  ریخلایلا  توعد  یهلیـسو  نیرتھب  و  تسا . ام  یهیلوا  یهفیظو  نیا  دندرکیم ؛ ایبنا  هک  یراک  ریخلایلا ؛ توعد  زا  تسا  ترابع  تیناحور 

یدـیدرت چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ یعطق  یھیدـب و  یلوا و  یهفیظو  کی  یناـحور  ینید و  ملاـع  یارب  تدـھاجم ، نادـیم  رد  ندـش  دراو  نیارباـنب  توعد . نادـیم  رد  ریخ و  نادـیم 
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. تسا هیضق  ساسا  داھج ، نادیم  هک  دنکب  هجوت  یتسیاب  عقاو  رد  دریگیم ، هرانک  داھج  نادیم  زا  هک  یسک  نآ  تسین .

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

درادن زغم  نطاب و  هک  یرھاظ  توربج  لالج و  یهمھ  اب  نانمـشد  دوشب ، نادـیم  دراو  رفک  لباقم  رد  مالـسا  یورین  قح ، یورین  هک  ییاج  رھ  هک  میوگب  مھاوخیم  ار  نیا  نم 

دنچولھچ نیا  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  بـالقنا ]  ] لوا رد  مھ  رگید ؛ تسا  روج  نیمھ  بـالقنا  دوخ  دروم  رد  تسا . روج  نیمھ  هشیمھ  دـننکیم ؛ هابتـشا  ناشتابـساحم  رد 

 - داھج نادیم  رد  امش  رگا  دندروخ . هبرـض  ناشدوخ  اما ] ، ] دننزیم دنراد  ار  رخآ  یهبرـض  هک  دندرک  رکف  هشیمھ  دندرک ، هبـساحم  هشیمھ  هک  هداتفا  قافتا  روج  نیمھ  لاس 

لاعف دیـشاب و  هتـشاد  روضح  یداھج - روج  همھ  میراد ؛ یتاقیقحت  داھج  میراد ، یملع  داھج  میراد ، یماظن  داھج  تسا ؛ مزال  داـھج  روج  کـی  یاهرود  رھ  رد  یداـھج ؛ رھ 

تسرد دنک ، هبساحم  دناوتیمن  تسرد  دیآیم ، رد  بآ  زا  طلغ  نمشد  تابساحم  هک  هداد  رارق  روج  نیا  لاعتم  یادخ  نوچ  ارچ ؟ داد ؛ دیھاوخ  تسکـش  ار  نمـشد  دیـشاب ،

ار نیا  زگرھ  الـصا  هک  دروخیم  هبرـض  دراد  ییاج  زا  اکیرمآ  زورما  تسا ؛ اوبـستحی » مل  ثیح  نم  مھاتاف هللا   » لکـشم نیا  راـچد  مھ  اـکیرمآ  دوخ  زورما  دـنک . دروآرب  دـناوتیمن 

دنراد و  دنربب ! ار  اکیرمآ  یوربآ  یهمتت  هک  دناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  یلعف ، روھمجسیئر  یلبق و  روھمجسیئر  ینعی ] ، ] اکیرمآ روھمجسیئر  ود  زورما  هدرکیمن . هبـساحم 

. تشاد دـھاوخ  همادا  نیا  دـننکیم و  فیعـضت  ار  ناشدوخ  دـنراد  ناشاھدوخ  زورهبزور  دـندرکیم ؟ رکف  نیا  هب  دـندرکیم ؟ هبـساحم  ار  نیا  روج ؛ کـی  نیا  روج ، کـی  وا  دـنربیم ؛

تفرشیپ یزوریپ و  هبلغ و  اعطق  دینک ، شالت  دیما  اب  دیشاب ، لاعف  دیشاب ، هدنز  دیشاب ، هتـشاد  روضح  نادیم  رد  امـش  رگا  مینادب  هک  تسا  یمھم  یهتکن  مھ  نیا  نیاربانب 

. تسا امش  اب 

دیتاسا  / ١۴٠١/٠٣/٣١ جیسب  زور  تشادگرزب  شیامھ  هب  مایپ 

یادھـش رگید  نارمچ و  یفطـصم  دیھـش  دـھاجم ، دنمـشناد  دای  متـسرفیم و  دورد  مالـس و  دـیتاسا ، جیـسب  یلم  زور  رد  نانآ  عاـمتجا  هاگـشناد و  یجیـسب  ناداتـسا  هب 

یزارفارس و یهدنھددیون  یھلا و  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  روشک  هاگشناد  رـس  رب  دھاجم  نیدتم و  دھعتم و  داتـسا  کرابم  یهیاس  مرادیم . یمارگ  زیزع و  ار  هاگـشناد 

روشک یروف  یمتح و  زاین  یدربراـک ، دـقن و  لـئاسم  رد  هچ  یـساسا و  یدربھار و  تاـعوضوم  رد  هچ  امـش  یهتفرـشیپ  عفاـن و  ملع  تسا . ناریا  تلم  یهدـنیآ  یراگتـسر 

هب نتشامگ  تمھ  یناسفن ، تیبرت  قالخا و  اب  شزومآ  نتخیمآ  نآ ، نابز  شناد و  تیھام  رد  یروآون  یملع ، تفرشیپ  تسین ، میلعت  اھنت  یجیسب  داتـسا  تیلاعف  تسا .

رد زیزع  نایجیـسب  امـش  و  تسا ، ملع  داتـسا  یاھتیلوئـسم  یهرمز  رد  زین  لـیبق  نـیا  زا  یرگید  فئاـظو  و  مـلع ، دـیلوت  داـھتجا و  و  یملع ، یاـھهزات  یریگارف  یهناـگود :

. دیشاب نارشیپ  زاتشیپ و  دیناوتیم  اھهنیمز  نیا  یهمھ 
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