
یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب تسد  اھناملـسم  نایم  رد  رگا  هک  تسا  زیچ  ود  دـیوگیم : وا  تسا . یبلاج  یهلمج  نیا  اما  میوگب ؛ یزیچ  یبرغ  فیراعم  اھرادمتـسایس و  نیا  لوق  زا  تسین  مباد  هدـنب 

. دش دھاوخ  لطاب  تسکـش و  دھاوخ  مھ  رد  برغ -  یمزج  لوصا  ینعی  برغ -  یاھوبات  یهمھ  رگید  دنوش ، هاگآ  زیچ  ود  نیا  زا  ناملـسم  فلتخم  یاھتلم  ددرگب و  تسد 

رد یزورما و  یهتفرـشیپ  یمدرم و  تموکح  کی  یـساسا ، نوناق  نیا  هک  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناق  یکی  دیوگیم : یبرغ  رکفتم  نیا  تسیچ ؟ زیچ  ود  نیا 

، دشاب یزورما  دشاب ، ددجتم  مھ  هک  تشاد  یتموکح  کی  ناوتیم  هک  دـھدیم  ناشن  یـساسا  نوناق  نیا  دزاسیم . نکمم  ناھج  ناناملـسم  مشچ  رد  ار  ینید  لاح  نیع 

یداصتقا و یملع و  یاھتیقفوم  یهمانراک  مود ، کی . نیا  تسا . نکمم  یزیچ  نینچ  دیوگیم  دنکیم . ریوصت  ار  نیا  یساسا  نوناق  دشاب . ینید  الماک  مھ  دشاب و  هتفرشیپ 

رگا دـیوگیم  وا  تسا . هدـش  عـقاو  تسا ، هداـتفا  قاـفتا  نکمم  رما  نآ  هک  دـننیبیم  دـسرب ، اھناملـسم  تسد  نیا  رگا  هـک  تـسا ؛ یمالـسا  یروـھمج  یماـظن  یـسایس و 

شیپ ار  یزاسماظن  نیا  دنوش ، علطم  تسا ، هدش  عقاو  یبسن  روط  هب  یمالـسا  زورما  ناریا  رد  مھ  تسا ، نکمم  مھ  هک  یبسن  عوقو  ناکما و  نیا  زا  ناملـسم  یاھتلم 

. تفرگ ناوتیمن  ار  اھبالقنا  یهلسلس  یولج  رگید  دنشاب ، هتشاد  مشچ 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

مکح هیآ  نیا  اعطق  طسقلاب .» سانلا  موقیل  نازیملا  باتکلا و  مھعم  انلزنا  تانیبلاب و  انلسر  انلـسرا  دقل  : » دنداد رارق  تلادع  ار  ناشدوخ  فدھ  نایدا  نآرق ، تداھـش  هب  الوا 

دروم رد  نایدا  روشنم  ینعی  باتک ، دنھدیم ؛ هئارا  ناربمغیپ  هک  یدـیدرت  لباق  ریغ  نقتم و  یاھتجح  ینعی  تانیب -  ندـمآ  بتک و  لازنا  لسر و  لاسرا  فدـھ  هکنیا  رب  دـنکیم 

یهمھ طسق و  هب  مایق  هک  تسین  یکـش  هتبلا  طسقلاب .» سانلا  موقیل  « ؛ تسا هدوب  طسق  هب  مایق  اھرایعم -  اھهجنـس و  نآ  ینعی  نازیم ، تاـیقالخا ؛ ماـکحا و  فراـعم ،

فدھ الـصا  تیدوبع . ینعی  نودبعیل ؛» الا  سنالا  نجلا و  تقلخ  ام  و  : » تسا تقلخ  فدھ  نآ  یهمدـقم  تسا ، دارفا  یدرف  یعامتجا و  یئایند ، یگدـنز  هب  طوبرم  هک  هچنآ 

، نآ یهلمج  زا  هک  تسا ؛ لسر  لاسرا  اھتوبن و  فدھ  فدھ ، نآ  هب  ندیـسر  هار  رد  نکیل  تسادخ . تیدوبع  نیمھ  مھ  تالامک  نیرتالاب  هک  تسا ؛ ندش  ادخ  دـبع  تقلخ ،

لباق رگیدـکی  اب  اھنیا  هک  دـنکیم ، هراشا  لسر  لاسرا  فادـھا  ریاس  هب  هک  تسھ  نآرق  تایآ  رد  مھ  یرگید  تاحیرـصت  هتبلا  دـنکیم . حیرـصت  نآ  هب  هیآ  نیا  هک  تسا  یزیچ  نآ 

نیا درادـن ؛ دوجو  نیا  یرگید  بتکم  چـیھ  رد  تلادـع . دـش  هعماج ، طیحم  رد  رـشب  تکرح  فدـھ  اھندـمت ، فدـھ  یزاسماظن ، فدـھ  تلادـع . دـش  فدـھ  سپ  تسا . عمج 

. تسا نایدا  صوصخم 

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

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

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

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

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

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

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

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

. یمالسا ماظن  کی  دش  دندروآ ، دندرک و  هدایپ  ار  نیا  لمع ، ماقم  رد  مھ  دعب  دندرک ؛ ثحب  دندرک و  یلالدتسا  فجن  رد  ار  هیقف 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

پچ یاھـشیارگ  ای  یطارفا ، مسیلانویـسان  ای  یبرغ ، مسیلاربیل  ای  کیئال  یاھوگلا  دیراذگن  تسا . راوشد  هدیچیپ و  یراک  نیا  تسا . امـش  یلـصا  گرزب و  راک  یزاسماظن 

. دنک لیمحت  امش  رب  ار  دوخ  یتسیسکرام ،

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یاھدرواتسد ظفح  یزاسماظن ، یهصرع  رد  دارفا  نیرتلوئسم  امش  دنیاھیزوریپ . نیتسخن  زا  سپ  گرزب  تفآ  ود  یراگناهداس ، زین  رورغ و  دیشاب . گرزب  تناما  نیا  بقارم 

نداد و بیرف  حرط  ات  ماقتنا ، فذح و  رکف  زا  دنربیم ؛ رـس  هب  یناطیـش  راکفا  رد  کشیب  هقطنم ، ناھج و  یهدروخ  هبرـض  یاھتردـق  دـیتسھ . شبنج  تالکـشم  لح  مدرم و 

عضاوم و تامیمصت ، دنشیدنایم . هتـشذگ  زا  رتدب  اب -  ذایعلا  و  عاضوا -  ندروآ  دیدپ  اھبالقنا و  ندرک  دوبان  هب  سپـس  امـش و  نتخادنا  عمط  هب  ندناسرت و  ندرک و  لزلزتم 

. تسامش یاھروشک  خیرات  ردق » بش  ، » هرود نیا  تفای و  دھاوخ  یخیرات  داعبا  امش ، تامادقا 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

زا یئاھر  دـندروآ -  دوجو  هب  اپورا  رد  یدام  یاھتکرح  هک  هچنآ  زا  تیرـشب  دربن ؛ یدوس  یـسنج  یاھیدازآ  نداد  جاور  زا  اـیند  دربن ؛ یدوس  یرگیداـم  رد  ندـش  قرغ  زا  اـیند 

تیبرت تسناوت  هن  درک ، ظفح  ار  هداوناخ  هن  درک ، نیمات  ار  تینما  هن  درک ، نیمات  ار  یمومع  هافر  هن  درک ، نیمات  ار  تلادـع  هن  دربن ؛ یدوس  یھلا -  دویق  زا  یئاـھر  تیونعم ،

اھنیا دندرک -  ادیپ  تسد  فولا  فالآ و  هب  حالس  ناگدنزاس  اھرادکناب و  اھرادیناپمک ، یاهدع  کی  هلب ، دندرک . ررض  اھنیا  یهمھ  رد  دھد ؛ ماجنا  یتسردب  ار  یدعب  یاھلـسن 

زا دیلقت  اب  اھنیا و  یهیاس  ریز  رد  هک  مھ  ار  یعماوج  دندرکن ، تخبـشوخ  ار  ناشدوخ  تشادـن ؛ یناسنا  درواتـسد  تشادـن ، یرـشب  درواتـسد  برغ  یدام  ندـمت  اما  دوب - 

نیع رد  یھلا ، قالخا  هب  هجوت  تیونعم ، هب  هجوت  تسا . روآتکالف  ازیتخبدب و  تکرح  نیا  زا  یئاھر  مایپ  یمالـسا ، بالقنا  مایپ  دـندرکن . تخبـشوخ  دـندرک ، یگدـنز  اھنیا 

یئاھیراگنلو هن  طلغ ، یاھیریگتخس  یسکودترا و  یکیلوتاک و  یاھاسیلک  طارفا  هن  طسوتم . دح  تسھ ؛ مالسا  رد  هک  یزیچ  نامھ  یرشب ؛ یاھزاین  هب  نتخادرپ  لاح 

طخ تسا ؛ هناـیم  طـخ  مالـسا ، طـخ  تسا . طـلغ  ود  رھ  تسین ؛ تسرد  اـھنیا  زا  مادـکچیھ  دـمآ ؛ دوجو  هب  ناـشیدام  تکرح  رثا  رب  یبرغ  عماوج  رد  نآ  لـباقم  یهطقن  هک 

و « ؛ یناسنا طسوتم  طخ  دشاب ؛ رظن  دم  دیاب  نداھن -  دوخ  یاج  هب  ار  زیچ  رھ  ینعی  تلادع -  اھهنیمز  یهمھ  رد  دراد . یلماش  ریگارف و  یانعم  کی  تلادـع  تسا . تلادـع 

«. سانلا یلع  ادھش  اونوکتل  اطسو  هما  مکانلعج  کلذک 

رد درذـگیم . بـالقنا  زا  لاـس  هس  یـس و  میراد . یمدرم  یمومع و  تکرح  مینکیم ، یزاـسماظن  مینکیم ، یزاـسهعماج  تسا . تکرح  نیا  ناورـشیپ  وزج  ناریا  تلم  زورما 

رـساترس رد  دـنریگیم . مدرم  ار  نشج  ینمھب ، یود  تسیب و  رھ  رد  هک  تسام  بالقنا  اھنت  نیا  تسین . یمدرم  روجنیا  بالقنا ، درگلاس  دوبداـی و  نشج  اـیند  یاـج  چـیھ 

نامز رد  ام  ار  اھنیا  زا  یـضعب  هدوب ؛ یگرزب  یاھبالقنا  هتـشادن . دوجو  یبالقنا  چیھ  رد  نیا  دنھدیم ؛ راعـش  دننکیم ، تارھاظت  دـنیآیم ، اھنابایخ  هب  ناسنا  اھنویلیم  روشک 

یماظن مالس  دنورب ، هژر  ناشیولج  مھ  یھورگ  کی  دنتسیاب ، اجنآ  رفن  دنچ  دنیایب ، اھبالقنا  درگلاس  میدناوخ : خیرات  رد  مھ  ار  اھیـضعب  میدوب ، شیایاضق  دھاش  نامدوخ 

، مدرم دوخ  یهلیـسو  هب  بالقنا  درگلاس  یرازگرب  دنـشونب . دـنروخب و  دـنوشب ، توعد  یاهدـع  کی  دـنریگب ، ینـشج  کی  دـشیم . رازگرب  یروجنیا  اھبالقنا  درگلاـس  دـنھدب .

یوت دندمآ  مدرم  هدنزوس ، درـس  یاوھ  یھاگ  نادنبخی ، یھاگ  فرب ، یھاگ  نوگانوگ ، یاھامرـس  نآ  رد  لاس ، رھ  نمھب  یود  تسیب و  تسا . یمالـسا  بالقنا  صوصخم 

هب نیا  و  تسا ؛ یمدرم  تکرح  تکرح ، نیا  دـنیآیم . نادـیم  هب  مدرم  زاب  هک  دـید  دـیھاوخ  یھلا ، تردـق  تسد  اـب  یھلا ، تیادـھ  اـب  یھلا ، قیفوت  هب  مھ  لاـسما  نادـیم ؛

. دنراد هدھعرب  ار  یمدرم  تکرح  نیا  زا  یاهدمع  شخب  کی  حلسم  یاھورین  و  روشک ، رد  تسا  یمومع  تکرح  دراد . همادا  یھلا  قیفوت 

« يزاسماظن  » 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 3هاگياپ  هحفص 1 
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یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

کی ام  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  نیمھ  رد  دنکیم . دیدھت  رطخ  ار  اھنآ  دوشن ، یزاسماظن  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  نیا  رد  رگا  تسا . یزاسماظن  اھفدھ ، زا  رگید  یکی 

، دش بالقنا  رصم  نیمھ  رد  راک ؛ رـس  دندمآ  یناسک  دش ، تضھن  دش ، بالقنا  سنوت  نیمھ  رد  متـسیب . نرق  طساوا  شیپ ؛ لاس  داتفھ  تصـش  هب  طوبرم  میراد  یاهبرجت 

طقف هن  هک  دش  بجوم  نیا  دندرکن ، هک  یزاسماظن  دننک ؛ یزاسماظن  دنتـسناوتن  اما  روط -  نیمھ  مھ  رگید  یاھاج  رد  راک -  رـس  دندمآ  یناسک  دـش ، تضھن  دـش ، اتدوک 

ضوع ار  ناشیاج  هجرد  داتـشھ  دـص و  دـندش ، ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ناشدوخ  دـندوب ، هدـمآ  راک  رـس  اـھبالقنا  نآ  ماـن  هب  هک  یناـسک  نآ  یتح  هکلب  تفر ، نیب  زا  اـھبالقنا  نآ 

ای ١٣۴۴ یاھلاس ١٣۴٣  رد  ادودح  داتفا . قافتا  نیا  زور  نآ  نادوس  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  رـصم  رد  مھ  داتفا ، قافتا  نیا  سنوت  رد  مھ  دـندش . بارخ  مھ  ناشدوخ  دـندرک ؛

لامج ینارنخـس  اجنآ  دشیم -  شخپ  هرھاق  زا  رـصم  برعلاتوص  هک  میدرکیم -  شوگ  میدوب و  هتفرگ  ار  برعلاتوص  یویدار  دھـشم  رد  ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  نم و  ای ١٣۴۵ ،

زا اما  میدشیم ، هل  یروتاتکید  دادبتسا و  راشف  ریز  دھشم  رد  ام  درکیم . شخپ  مھ  اب  دندوب ، هدش  عمج  اج  کی  رد  هس  رھ  هک  ار  یریمن  رفعج  یفاذق و  رمعم  رـصانلادبع و 

؛ دش یروج  هچ  دـیدید  مھ  یفاذـق  دـندرک ؛ هچ  شیاھنیـشناج  دـیدید  تفر ، ایند  زا  هک  رـصانلادبع  بخ ، میدربیم . تذـل  میدـمآیم و  ناجیھ  هب  نیـشتآ  دـنت و  یاھفرح  نیا 

هک یئاھروشک  نیا  رد  دـیاب  دـننک . یزاسماظن  دنتـسناوتن  مھ  دنتـشادن ، رکف  مھ  دـندش ؛ ضوع  مھ  اـھبالقنا  نآ  دوخ  دـش . یروج  هچ  دوب  مولعم  شعـضو  هک  مھ  یریمن 

. تسا مھم  لئاسم  زا  یکی  مھ  نیا  دیایب . دوجو  هب  یمکحتسم  یهدعاق  کی  دیاب  دوش ؛ یزاسماظن  دندرک ، بالقنا 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

، مالسا یهبلاطم  تسا ؛ لماک  وحنهب  یمالسا  ماظن  داجیا  نیملسم ، زا  مالـسا  یهبلاطم  هک  تسا  نیا  میباییمرد ، مینکیم و  هدافتـسا  ینآرق  فراعم  عومجم  زا  ام  هچنآ 

. دنکیم ساسحا  ار  نآ  عومجم  رد  ناسنا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا . مالسا  نید  لماک  ققحت 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هولصلا و اوماقا  ضرالا  یف  مھانکم  نا  نیذلا  ( ١ (؛ ریدقل مھرصن  یلع  نا هللا  و  تسا : هدومرف  ررقم  یطرش  تسا ، هداد  ترـصن  یهدعو  هک  یناسک  نآ  یارب  لاعتم  دنوادخ 

رارق اھنآ  رایتخا  رد  تردـق  هک  ینانموم  نآ  یارب  هفیرـش  یهیآ  نیا  رد  ار  صخاش  راھچ  لاـعتم  دـنوادخ  ( ٢ .) رومـالا هبقاـع  رکنملا و   نع  اوھن  فورعملاـب و  اورما  هوکزلا و  اوتا 

ار یتلم  نینچ  کی  هک  تسا  رداق  لاعتم  یادخ  ریدقل ؛» مھرصن  یلع  نا هللا   » هک تسا  هدرک  هدعو  هدرک و  نیعم  دنوشیم ، جراخ  رئاج  نادنمتردق  یهطلـس  ریز  زا  دریگیم و 

راھچ نیا  مادـک  رھ  رکنم . زا  یھن  یرگید  تسا و  فورعم  هب  رما  یکی  تسا ، تاکز  یکی  تسا ، زامن  یکی  طرـش ، راـھچ  نیا  زا  درک . دـھاوخ  ترـصن  مھ  اـنیقی  دـنک و  ترـصن 

زار و همھ  نآ  اب  زامن  دنراد . مھ ]  ] یعامتجا یزاسماظن  رد  ریثات  یعامتجا و  یهبنج  کی  نآ ، رانک  رد  نکل  دنراد ، یصخش  یدرف و  یهبنج  کی  صخاش ، راھچ  تیصوصخ و 

یتح تسا ، رتالاب  رترب و  لامعا  یهمھ  زا  تسا ، تداعس  زوف و  یهلیـسو  تسا ، ( ٣ «) یقت لک  نابرق  ، » تسا نموم  رھ  جارعم  هک  تسا  هتفھن  زاـمن  تقیقح  رد  هک  یزمر 

رد دحاو  نآ  رد  دنوشیم . سامت  رد  یدحاو  زکرم  کی  اب  زامن  یهلیسوهب  ناناملـسم  کیاکی  هک  تسا  نیا  زامن  یعامتجا  یهبنج  تسھ . مھ  یعامتجا  یهبنج  یاراد  زامن 

کی دحاو ، زکرم  کی  هب  اھلد  یهمھ  لاصتا  نیا  دننکیم ؛ لصتم  یدحاو  زکرم  کی  هب  ار  لد  تسا ، هدرتسگ  مالسا  یایند  هک  یطاقن  یهمھ  رد  ناناملسم  یهمھ  زامن ، تقو 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  یهدنھدلکش  هدننکنیعم و  تسا ، زاسماظن  یهلئسم  کی  تسا ، یعامتجا  یهلئسم 

یعامتجا نامجرت  کی  اما  تسا ، مھم  رایـسب  نومزآ  هبرجت و  کی  نیا  دوخ  هک  دزومآیم  ناسنا  هب  ار  بحی » ام   » یاطعا تشذگ و  تسا و  یدرف  یاھهبنج  یاراد  هک  تاکز 

هدـش هراشا  نآ  هب  ( ۴ «) هقدـص مھلاوما  نم  ذـخ   » یهفیرـش یهیآ  رد  هک  تسا  یحلطـصم  تاکز  زا  معا  تسا  تاقافنا  قلطم  ینعم  هب  ینآرق ، تالامعتـسا  رد  تاـکز  دراد ؛

، یمالسا یهعماج  یمالسا و  طیحم  رد  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  تاکز  زاسماظن  یعامتجا  نامجرت  یعامتجا و  یهبنج  اما ] ، ] یلام تاقافنا  قلطم  ینعی  تاکز  تسا ؛

لباقم رد  مھ  افعض ، ارقف و  لباقم  رد  مھ  دنادیم ؛ یمالـسا  یهعماج  راکھدب  ار  دوخ  دنادیمن ، راکبلط  دنادیم ، نویدم  دنادیم ، دھعتم  ار  دوخ  تسا ، یویند  لام  زا  رادروخرب 

. تسا زاسماظن  صخاش  مکح و  کی  هاگن ، نیا  اب  تاکز  نیاربانب  هللالیبس ؛

رد نانموم  یهمھ  ینعی  فورعمهبرما  ( ۵ (؛» ضئارفلا ماقت  اھب   » هک تسا  مالـسا  یعامتجا  تاکرح  یهمھ  یانبریز  یعون  هب  عقاو  رد  هک  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اما  و 

زا ار  همھ  ینعی  رکنم  زا  یھن  و  دـنھد ؛ تکرح  وـکین  یاـھراک  یهمھ  تمـسهب  فورعم ، تمـسهب  یکین ، تمـسهب  ار  هعماـج  دـنفظوم  دنتـسھ ، هـک  ملاـع  زا  یاهـطقن  رھ 

. تسا یمالسا  ماظن  یهسدنھ  تخاس و  نامجرت  یوحنهب  صخاش  راھچ  نیا  زا  مادکرھ  دنرادب . رود  اھیتشلپ  زا  اھیتسپ ، زا  اھیدب ،

زا یھن  فورعم و  هب  رما  دننکیم  روصت  یـضعب  درک ؛ رـصحنم  تیمھا  باصن  ریز  لئاسم  هب  دـیابن  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مھم  یانعم  نیا  هک  مینکب  ضرع  هیـشاح  رد 

اما تسا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اـھنیا  هتبلا  دـھدب ؛ رکذـت  دـنکیمن  تیاـعر  ار  ینید  عرف  کـی  هک  یدرم  نـالف  اـی  نز  نـالف  هـب  ناـسنا  هـکنیا  هـب  دوـشیم  رـصحنم  رکنم 

. اـھرکنم نیرتگرزب  زا  یھن  اـھفورعم و  نیرتگرزب  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ملق  نیرتمھم  تـسین . رکنم  زا  یھن  فورعم و  هـب  رما  مـلق  نـیرتمھم 

ظفح یمالـسا و  ماظن  داجیا  زا  رتالاب  یفورعم  تسا . فورعم  هب  رما  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  ظـفح  یمالـسا و  ماـظن  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  لوا  یهجرد  رد  اـھفورعم  نیرتگرزب 

یالتعا دنتـسھ : اھنیا  اھفورعم  تسا . فورعم  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یوربآ  تزع و  ظفح  تسا ؛ فورعم  هب  رمآ  دنک ، شالت  هار  نیا  رد  هک  یـسک  رھ  میرادن ؛ یمالـسا  ماظن 

ندرک یناگمھ  دـیلوت ، داصتقا و  هب  نداد  قنور  روشک ، یالتعا  یارب  یهدامآ  ناوج  لسن  تیبرت  لسن و  ریثکت  یگداوناخ ، طیحم  تمالـس  یقالخا ، طیحم  تمالـس  گنھرف ،

یمالـسا و تما  رادتقا  نآ ، زا  رتارف  نآ و  یارو  ناریا و  تلم  رادـتقا  یارب  تدـھاجم  یداصتقا ، تلادـع  یئاضق و  تلادـع  رارقتـسا  یروانف ، ملع و  شرتسگ  یمالـسا ، قالخا 

زا تسا  ترابع  مھ  اھنیا  لباقم  یهطقن  دننک . رما  دننک ؛ شالت  اھفورعم  نیا  هار  رد  دنفظوم  همھ  تسا و  اھنیا  اھفورعم  نیرتمھم  یمالـسا ؛ تدحو  یارب  تدھاجم  شالت و 

داصتقا فیعـضت  تسا ، رکنم  یمالـسا  گنھرف  فیعـضت  تسا ، رکنم  یمالـسا  ماظن  فیعـضت  تسا ، رکنم  مالـسا  نانمـشد  هب  کمک  تسا ، رکنم  یقالخا  لاذـتبا  اھرکنم .

لدـعلاب و رمای  نا هللا  دـیامرفیم : هک  تسا  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  دوخ  مھ  فورعم  هب  رمآ  نیلوا  . درک یھن  دـیاب  اـھرکنم  نیا  زا  تسا ؛ رکنم  یرواـنف  ملع و  فیعـضت  هعماـج و 

مولعم مھ  اھرکنم  تسا ، هدش  صخـشم  مھ  اھفورعم  تسا ؛ رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  ادخ  ( ۶ (؛ یغبلا رکنملا و  آشحفلا و  نع  یھنی  یبرقلایذ و  ئآتیا  ناسحالا و 

فورعملاب و مھرماـی  [ » دـیامرفیم  ] نآرق یهیآ  تسا ؛ رکنم  زا  ناـیھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرترب  زا  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مظعم  ربماـیپ  سدـقم  دوجو  تسا . هدـش 

ترما هاـکزلا و  تیتآ  هالـصلا و  تمقا  دـق  کـنا  دھـشا  دـیناوخیم : تراـیز  رد  دـنرکنم ؛ زا  ناـیھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرتگرزب  مالـسلامھیلع )  ) همئا ( ٧ (؛» رکنملا نع  مھاـھنی 

نورماـی ضعب  آـیلوا  مھـضعب  تاـنموملا  نوـنموملا و  و  دوـمرف : هک  دـنفورعم  هب  نارمآ  مالـسا  ناـھج  زا  یاهطقن  رھ  رد  تاـنموم  نینموـم و  ( ٨ (؛ رکنملا نع  تـیھن  فورعملاـب و 

. دوشیم بعشنم  ییاھهخاش  اھنیا ، زا  مادکرھ  زا  هک  تسا  یزاسماظن  یارب  یلـصا  یهیاپ  راھچ  اھنیا  ( ٩ (؛ هوکزلا نوتوی  هولصلا و  نومیقی  رکنملا و  نع  نوھنی  فورعملاب و 

. یمالسا ماظن  رد  مدرم  داحآ  نایم  یبلق  یعامتجا و  طابترا  ماجسنا و  ینعی  رکنم ؛ زا  یھن  و  فورعم ، هب  رما  تاکز ، اتیا  تالص ، یهماقا  هب  تسا  یکتم  یمالسا  ماظن 

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

اھدـقن هب  تسین . لاعفنا  لھا  ریذـپرظندیدجت و  اما  تسا ، شیوخ  یاھاطخ  حیحـصت  یهدامآ  فاـطعنا و  یاراد  هراومھ  هدارااـب ، هدـنز و  یاهدـیدپ  نوچمھ  یمالـسا  بـالقنا 

ینید نامیا  اب  هللادـمحب  هک  شیاھـشزرا  زا  یاهناھب  چـیھ  هب  اما  درامـشیم ، لمعیب  یاھفرح  نابحاص  هب  رادـشھ  ادـخ و  تمعن  ار  نآ  دـھدیم و  ناـشن  تبثم  تیـساسح 

یـسایس و مظن  یبـالقنا و  شـشوج  ناـیم  دوشیمن و  هدـشن و  راـچد  یـشومخ  دوـکر و  هب  یزاـسماظن ، زا  سپ  یمالـسا  بـالقنا  دریگیمن . هلـصاف  تسا ، هتخیمآ  مدرم 

. دنکیم عافد  دبا  ات  یبالقنا  ماظن  یهیرظن  زا  هکلب  دنیبیمن ، یراگزاسان  داضت و  یعامتجا 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

یـصخش لاوـحا  رثکادـح  یداـبع ، لـئاسم  یـصخش ، لـئاسم  یارب  یاهلیـسو  طـقف  ار  نید  مدرم ، دوـب ؛ نید  هب  هاـگن  رد  لوـحت  دروآ ، دوـجو  هب  ماـما  هک  یرگید  لوـحت  کـی 

« يزاسماظن  » 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 3هاگياپ  هحفص 2 
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تلاسر نید و  تیلوئـسم  نید و  یهفیظو  ار ، نید  دودـح ؛ نیمھ  رد  قالط ؛ جاودزا و  یلام و  فیاظو  هک  دـینک  ضرف  هزور و  زامن و  یهلئـسم  نیمھ  یارب  طـقف  دنتـسنادیم ،

هب ناشھاگن  مدرم  درک ؛ فیرعت  اھنیا  دننام  یزاسناسنا و  یزاسهعماج و  یزاسندـمت و  یزاسماظن و  تلاسر  نید ، یارب  ماما  دنتـسنادیم . اھزیچ  نیا  هب  دودـحم  ار  نید 

. دش لوحتم  یلکب  نید 

...

یتسد هک  تسا  یناسک  یوزوح و  لئاسم  وزج  تسا ، یصصخت  نیا  هک  دندروآ ؛ دوجو  هب  ار  نیا  ماما  تسا ؛ یدربراک  یتفرعم  ینابم  رد  لوحت  رتیصصخت ، یهزوح  کی  رد 

دوب  ] لاس رازھ  هیقف ، تیالو  یهلئـسم  هتبلا  دوب . رود  لئاسم  نیا  زا  هقف  دـندرک ؛ یزاسماظن  یهصرع  دراو  ار  هقف  ماما  دـنراد . اھنیا  دـننام  لوصا و  ملع  راک  رد  هقف و  راک  رد 

. دشیمن هتخادرپ  نآ  لئاسم  هب  نآ ، تایئزج  هب  زگرھ  دنکب ، ادیپ  ققحت  هیقف  تیالو  نیا  هک  تشادن  دوجو  دیما  نیا  نوچ  اما  دـشیم ، حرطم  تشاد و  دوجو  اھقف  نیب  رد  هک ]

. دندرک یھقف  یلصا و  لئاسم  دراو  ار  نیا  ماما 

تلود  / ٠٢/١٣٩٩/٠۶ تئیھ  هسلج  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نامیا یانعم  هب  نامیا  تسا . یلـصا  رـصنع  هس  نیا  لدـع ؛ ملع و  نامیا و  زا  بکرم  تسا  ییوگلا  کـی  هصـالخ  روط  هب  یزاـسهعماج  یزاـسماظن و  یارب  یمالـسا  یوگلا 

رد مھ  و  دراذـگیم ، رثا  هعماج  یمومع  یهراوق  هعماج و  تخاس  رد  مھ  دراذـگیم ، ریثات  اھناسنا  تیـصخش  تخاس  رد  مھ  صلاخ ، یدـیحوت  نامیا  نیا  هک  صلاـخ  یدـیحوت 

نآ رد  ار  ناـشرنھ  اـھیبرغ  هک  اـنعم ]  ] نآ هب  یعیبـط  ملع  مھ  یھلا ، ملع  مھ  - نآ ]  ] یاھتنایب یهرتسگ  اب  ملع  یعامتجا . لکـش  رد  مھ  دراد ، دادـتما  یـصخش  لـمع 

لحارم هب  هلحرم  نیا  زا  دنکیم  جورع  ناسنا  دعب  تسا . حودمم  مالسا  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  وزج  اھنیا - دننام  تعیبط و  رب  طلست  تعیبط و  ریخـست  ینعی ] ، ] دنداد ناشن 

مھ لدـع ؛ عیـسو  یانعم  هب  مھ  لدـع  تسا . لـئاسم  نیا  یهمھ  لـماش  ملع  نیا  اـھفرح . نیا  زا  رترب  یھلا  مولع  توکلم و  ملاـع  هب  ملع  ناـسنا ، تیوھ  هب  ملع  رتـالاب ؛

. هداد دای  ام  هب  ماما  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، هملک . یعقاو  یانعم  هب  تلادع  ینعی ] ، ] یعامتجا تلادع  مھ  یئاضق ، تلادع  مھ  یداصتقا ، تلادع 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

دنکب ار  راک  نیا  درک  ادیپ  قیفوت  ربمغیپ  مادک  هکنیا  الاح   - دیایب دوجو  هب  یـسایس  ماظن  کی  هک  تسا  نیا  فدھ  ینعی  دیآیم ، دوجو  هب  یـسایس  ماظن  کی  ربمغیپ  ندمآ  اب 

تابـسانم اھهمانرب و  لیکـشت  اب  ار  تثعب )  ) فادھا نیا  دناوتب  هک  دیایب - دوجو  هب  یـسایس  ماظن  کی  هک  تسا  نیا  فدھ  نکل  تسا ، یرگید  ثحب  درکن  ادیپ  قیفوت  مادک  و 

، دنکیم لزان  ربمغیپ  رب  لاعتم  یادخ  هچنآ  زا  دوشیم و  هتفرگ  ادـخ  باتک  زا  ینارمکح  نیئآ  یـسایس ، ماظن  نیا  رد  دـشخبب . ققحت  یرـشب  نوگانوگ  تابـسانم  یعامتجا و 

مکح باتک  نیا  باتک ؛» مکحیل   » ینعی مکحیل » ( » ۶ (؛ هیف اوفلتخا  امیف  سانلا  نیب  مکحیل  قحلاب  بٰتکلا  مھعم   لزنا  نیرذنمو و  نیرـشبم  نییبنلا  ثعبف هللا  دیامرفیم : هک 

. یعامتجا یاھمیظنت  یهمھ  رد  تسا  وا  مکاح   و  دنھدب ، ماجنا  دیاب  هچنآ  رد  مدرم  نیب  دنک 

« يزاسماظن  » 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 3هاگياپ  هحفص 3 
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