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 [ پا چـ تشگزاب ]  | [ ] 

0 هلاقم :  دادعت   ، 34 شیف :  دادعت  یملع -  داھج 

1393/09/06 نیفعضتسم جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - درک تیبرت  ار  ىدایز  ىاھناسنا  تخادنا و  هار  ار  میظع  تالیکشت  نیا  ىداینب و  ىاھ  لّولس نیا  هک  ىنایتشآ  ىمظاک  موحرم  لثم  میراد ، ىا  هتـسجرب ىاھ  هبخن قیقحت  ملع و  رد  ام 

درگلاس اھزور  نیا  نوچ  میروآ ، ىم ار  ىرایرھش  دیھش  مسا  اھزور  نیا  هک  ىرایرھش ؛ دیھش  لثم  ای  دراد -  همادا  تکرح  نیا  هللادمحب  مھ  زورما  دنتـسھ ؛ روج  نامھ مھ  شناراکمھ 

ىرایرھش دیھـش  دندرک ؛ راک  راو  ىجیـسب هک  قیقحت  ملع و  ىداو  رد  دندوب  ىناگبخن  اھنیا  نشور ؛ ىدمحا  ىدّمحم ، ىلع داژن ، ىیاضر روط : نیمھ مھ  ّهیقب  ( ١١ (؛ تسا وا  تداھش 

، دنتفنـش ار  ىیاھزیچ  اھربخ  رد  نویزیولت ، رد  مدرم  داحآ  زا  اـھ  ىلیخ ـالاح  هک  ىیاـھ  هویـش نآ  اـب  دـندنبب -  دنتـساوخ  ناریا  ّتلم  ىور  هب  ار  اـھرد  هک  ىزور  نآ  .درک  راـک  راو  ىجیـسب

دوشب لکـشم  راچد  ىمالـسا  ىروھمج  دسرن و  مدرم  تسد  هب  اھورادویدار  نیا  لوصحم  هک  دندرک -  تثابخ  ردقچ  هک  دش  دھاوخ  نشور  اھدعب  هک  تسا  هدرپ  تشپ  مھ  اھ  ىلیخ

تسیب میتسناوت  هک  دنتفگ  ام  هب  دندمآ  دعب  هک  دندرک ، شالت  دندش ، راک  لوغشم  مھ  ىرایرھش -  دیھش  موحرم  اھنیا -  دوشب ، لیطعت  نارھت  زکرم  نیا  هک  میشورفیمن »  » دنتفگ و 

راک راک  نیا  دوب ؛ ىجیـسب  راک  راک  نیا  .دـنام  ّریحتم ]  ] نمـشد میتخاس ؛ مھ  ار  تخوس  ى  هحفـص تخوس و  ى  هلول ام  هک  دـنداد  عّالطا  ام  هب  دـندمآ  مھ  دـعب  مینک ، دـیلوت  ار  دـصرد 

.میدروآ مسا  ار  ىضعب  هک  دندرک  شالت  دنتسھ و  دندوب و  گرزب  ناسنا  نارازھ  میدرک ، رکذ  هک  ىیاھنادیم  نیا  ى  همھ رد  .دوبن  ىلومعم 

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

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

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

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

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

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

.یداینب تاقیقحت  هیاپ و  مولع  هعسوت  - ١-٣

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

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

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

1393/01/06 نوراک قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

شالت مھ  دراد ؛ ینوگانوگ  یاھلكش  هتبلا  شالت ، نیا  .تسا  شالت  تسا ، تدھاجم  دنكیم ، دنلبرس  ملاع  یاھتلم  نایم  رد  ناشدوخ ، نارود  رد  مھ  خیرات و  رد  مھ  ار ، اھتلم  هك  هچنآ 

رد ار  تلم  كی  هك  تسا  یناشف  ناج یارب  یگدامآ  اھشالت ، نیا  ی  همھ سأر  رد  اما  تسا ؛ مزال  همھ  دارفا ، نایم  یعامتجا  نواعت  یانعم  هب  شالت  مھ  یداصتقا ، شالت  مھ  یملع ،

هب تلم  نآ  دننك ، رظن  ِفرص اھنامرآ  هب  ندیسر  هار  رد  دوخ ، تحار  زا  دوخ ، ناج  زا  دنـشاب  هدامآ  هك  دنـشاب  هتـشادن  دوجو  یناسك  یتلم  رھ  نایم  رد  رگا  .دنكیم  زارفارـس  اھتلم  نایم 

هار رد  دـیاب  هك  دـندرك  ساسحا  دـندیمھف و  ام  تلم  داحآ  درك ؛ نشور  اـم  لـباقم  رد  ار  هار  نیا  هك  دوب  نیا  داد ، ماـجنا  ناریا  مدرم  اـم  یارب  بـالقنا  هك  یراـك  .دیـسر  دـھاوخن  ییاـج 

.دنداتسیا و  دنتسیاب ؛ اھنامرآ  نیا  نانمشد  لباقم  رد  دننك و  تدھاجم  دنلب ، یاھنامرآ 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

منیب و یم روجنیا  نم  ینعی  .تشاذگ  دیازت  هب  ور  درك و  ادیپ  همادا  تكرح  نیا  دش و  زاغآ  روشك  رد  یـشرتسگ  هب  ور  دیدج و  ِیملع  تكرح  كی  شیپ  لاس  هدزاود  لاس ، هد  دودح  زا 

هدشن فقوتم  طقف  هن  زورما ، ات  تسا  هدش  زاغآ  لبق  لاس  هدزاود  هد  دودح  نامھ  زا  هك  روشك  رد  یملع  شالت  یملع و  راك  هب  زیمآ  تدھاجم هاگن  ملع و  دـیلوت  تكرح  هك  ممھفیم 

نیا رتشیب -  یضعب  رد  و  رتمك ، یضعب  رد  تسا -  هتـشاد  دوجو  تكرح  نیا  مھ  یملع  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  هك  تفگ  دوشیم  ًابیرقت  .هتفر  شیپ  هعـسوت  قمع و  هب  ور  هكلب  تسا ،

.دوب مزال  ام  روشك  یارب  یمالسا و  یروھمج  ماظن  یارب  هك  تسا  یملع  تدھاجم  نامھ  نیا  میدوب ؛ شلابند  ام  هك  تسا  یزیچ  نامھ 

1392/05/15 اھ هاگشناد دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

نآ .تسھ  مھ  اھنیا  زا  رتروآ  تفگـش اھرامآ  مینك ، هسیاقم  دوب -  توغاط  نارود  بالقنا و  زا  لبق  ثاریم  هك  هچنآ  ینعی  بالقنا -  لوا  نارود  اـب  ار  روشك  زورما  ِیھاگـشناد  تیعـضو  رگا 

رب میلعت  راب  زور  نآ  .ربارب  جنپ  تسیب و  دودح  ینعی  تسھ ؛ روشك  رد  وجشناد  رازھ  دص  راھچ  نویلیم و  راھچ  زورما  میتشاد ؛ وجـشناد  رازھ  داتفھ  دص و  دش ، زوریپ  بالقنا  هك  یزور 

اھنیا .یشھوژپ  زكارم  رد  هچ  اھھاگشناد ، رد  هچ  میراد ؛ یھاگشناد  ملعم  رازھ  تصش  دودح  رد  زورما  دوب ، اھنیا  لاثما  ملعم و  رایشناد و  رایداتسا و  داتـسا و  رازھ  جنپ  دودح  شود 

دـینادیم و اھامـش  ار  اھنیا  زا  یـضعب  منك ؛ ناـیب  درادـن  یموزل  رگید  هك  ما  هدرك تشادداـی  یئاـھزیچ  اـجنیا  نم  هتبلا  .تـسا  یا  هدـنزرا یاھتفرـشیپ  اـھنیا  تـسا ، یمھم  لـئاسم 

دوشیم دانتسا  اھنآ  هب  ایند  رد  دوشیم و  رشتنم  یناریا  نیققحم  فرط  زا  هك  یا  یملع تالاقم  ینعی  دانتـسارپ -  یملع  تالاقم  .دوش  حرطم  تسین  مزال  مھ  اھ  یـضعب دیا ، هدینش

رد یملع  تدـھاجم  سپ  .تسا  یمھم  ی  هدـیدپ یلیخ  نیا  اـما  منك ؛ هیكت  نآ  یور  مھاوـخیمن  نم  ـالاح  هك  دـنا ، هداد نم  هب  زیر  روـط  هب  ار  شراـمآ  تسا ؛ شیازفا  هب  ور  زور  هبزور - 

.هداتفا قافتا  روشك 

؟ نامیاج رـس  مینیـشنب  میـشكب ، یتحار  سفن  كی  مینكیم ، هدـھاشم  روشك  رد  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  ار  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  ام  هك  الاح  ایآ  تسا : حرطم  اجنیا  رد  یلاؤس  كـی 

ی همھ اب  میتسھ ؛ نمزم  یاھ  یگدنام بقع راچد  یگدنز  زاین  دروم  یاھـشناد  زا  یرایـسب  رد  زونھ  میبقع ، ملع  مدقم  طخ  زا  زونھ  ام  .هن  تسا ؛ یفنم  خـساپ  هك  تسا  ادـیپ  بخ ،

تكرح تعرس  اب  دنراد  دوشیمن ؛ هك  فقوتم  ایند  رد  ملع  ناوراك  یھگناو  .مینك  راك  دیاب  میتسھ ، یگدنام  بقع راچد  نوچ  سپ  .میا  هتشاد اھشناد  زا  یشخب  رد  هك  یتفرـشیپ  نیا 

روشك و یاھھاگـشناد  هب  ام  فرح  نیلوا  اذـل  .دراد  مزال  تدـھاجم  دراد ، مزال  شالت  شا  همھ اھنیا  میورب ؛ ولج  دـیاب  هكلب  مینك ، ظفح  ار  نام  یلعف هاـگیاج  دـیاب  طـقف  هن  اـم  .دـننكیم 

هب دشر  زا  ار  روشك  هاگـشناد  دـناوتن  یعنام  چـیھ  دوش ؛ فقوتم  روشك  یملع  تكرح  دـیراذگن  دـتفیب ، رْود  زا  تكرح  نیا  دـیراذگن  هك  تسا  نیا  روشك  ناگبخن  روشك و  نادنمـشناد 

.درادب زاب  یملع  تفرشیپ  تمس 

1392/05/06 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

اب تسا ، هدمآ  تسد  هب  هللادمحب  زورما  ات  هك  ار  یئاھتفرشیپ  یملع ، ی  هصرع رد  میتسناوت  ام  هچنانچ  رگا  .تسا  یملع  زاین  روشك ، كی  ی  هجرد یساسا و  یاھزاین  زا  یكی  زورما 

، یللملا نیب لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یعامتجا ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  یـسایس ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، تالكـشم  ی  هنیمز رد  مھ  مینك ، لاـبند  تعرـس  نیمھ 

مھ نیا  زا  دعب  نكیل  هدش ؛ راك  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  هتشذگ ، لاس  هدزای  لاس ، هد  دودح  نیا  رد  .تسا  یمھم  رایـسب  ی  هلئـسم ملع  .دش  دھاوخ  یگرزب  یاھ  یئاشگ هرگ ًانئمطم 

.دریگب ماجنا  یداھج  ِیملع  راك  دشاب ؛ یداھج  دیاب  روشك  رد  هاگشناد و  رد  یملع  راك  هك  تسا  نیا  ما  هدیقع نم  .دوش  فعاضم  راك  دوش ؛ راك  دیاب 

1392/01/20 یلضفلا هللا  تیآ همالع  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

.مدومن تفایرد  ار  یلضفلا  یداھلادبع  رتکد  هللا  تیآ همالع  تشذگرد  ربخ  ناوارف ، هودنا  نزح و  اب 
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.درک یرپس  نآ  ّقح  رب  لئاسم  یمالسا و  تما  تاسدقم  زا  عافد  یسایس و  یملع و  داھج  رد  ار  دوخ  فیرش  رمع  دیقف ، ی  همالع نیا 

.تسا ناشیا  گنسنارگ  تافیلأت  راثآ و  رما ، نیا  ی  هناشن نیرتھب  دوب و  یمالسا  ی  هتسجرب نازادرپ  هیرظن زا  هشیدنا و  رکفت و  ناماگشیپ  زا  دیقف  نیا 

، مالـسا فوفـص  هب  ندیـشخب  تدـحو  اھ ، لد یکیدزن  رد  ار  یا  هوسُا هنومن و  دوخ ، نیرفآ  تدـحو یاھ  شالت داھج و  تکرح و  رکف و  اب  دـندوب و  تما  یاملع  هاـگھانپ  یلـضفلا  موحرم 

.دندرک هئارا  یمالسا  میظع  تما  داحآ  کرتشم  نمشد  رب  اھ  هشیدنا اھ و  هاگن زکرمت  و  تافالتخا ، اھ و  عازن زا  یرود  یلدمھ و 

1391/05/16 نایوجشناد رادید  رد  تانایب 

، دنامب هدنز  هاگشناد  رد  تلاح  نیا  هک  متشاد  رارـصا  مھ  هدنب  دراد و  دوجو  ناوج  طیحم  رد  هاگـشناد و  رد  یعیبط  روط  هب  نیا  میتشاد و  عقوت  اھوجـشناد  زا  ام  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

ثحب میدرک و  تبحـص  یرادـقم  اجنیا  یئارگ ، عقاو اب  شتبـسن  یئارگ و  نامرآ ی  هرابرد هام ، لئاوا  رد  ماظن  نارازگراـک  ی  هعومجم اـب  رادـید  رد  اـم  هتبلا  .تسا  یئارگ  ناـمرآ ی  هلئـسم

مھ تسایس ، رد  مھ  یئارگ ، نامرآ نکیل  درک ؛ مھاوخ  یا  هراشا کی  دعب  مھ  نم  تسا ، ظوفحم  شدوخ  یاج  رد  یئارگ  عقاو ی  هلئسم .دیشاب  هدینش  یضعب  دیاش  الاح  هک  میدرک ؛

هب ار  امـش  هجوت  نیا ، هک  دوب ؛ هلق  لابند  دیاب  یملع  لئاسم  ی  هنیمز رد  ینعی  ملع ، رد  یئارگ  نامرآ .دشاب  هجوت  دروم  دیاب  ملع -  رد  یئارگ  نامرآ لثم  رگید -  یاھ  هنحـص ی  همھ رد 

؛ تسا داھج  کی  یئوجشناد ، یلصا  راک  رد  تیدج  شھوژپ و  یزومآ ، ملع ندناوخ ، سرد  زورما  منکب ؛ ضرع  امش  هب  نم  .دھدب  هجیتن  دیاب  ندناوخ  سرد  بوخ  ندناوخ و  سرد 

1391/02/04 بالقنا ربھر  اب  قارع  ریزو  تسخن 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 

1391/01/28 یزار ینیوزق  لیلجلادبع  تشادگرزب  ی  هرگنک یرازگرب  ناراکردنا  تسد رادید  رد  تانایب 

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

ّولمم هدوب ، هتـشون  باتک  هک  یا  یبصان نآ  هب  هداد  باوج  هدرک و  نایب  ار  هعیـش  تیب و  لھا فراعم  تاداـقتعا و  هکنیا  زا  ریغ  ناـشیا ، ضّقنلا  باـتک  .هدوب  یا  هتـسجرب درم  کـی  یبدا ،

مکحم و راوتـسا ، ِیمـشش  نرق  رثن  کی  ینعی  تسا ، یبدا  نتم  کی  نتم  نیا ، رب  ی  هوـالع .تسا  یمنتغم  زیچ  یلیخ  نیا  همھ ؛ یارب  مھف  لـباق  یقطنم و  یاھلالدتـسا  زا  تسا 

، تسا یبوخ  یلیخ  یاھباتک  ام  یاھباتک  زا  یلیخ  .تسا  یبدا  یرنھ و  یاھ  هیارآ زا  ندوبن  رادروخرب  یمالسا ، ِیملع  یداقتعا و  یاھراک  رد  ام  یـساسا  لکـشم  کی  .یوق  رایـسب 

 - یبدا ظاحل  زا  باتک -  ی  هیارآ ِدوخ  نوچ  دمھفب ؛ دھاوخب  ار  اھاوتحم  طقف  دشاب و  هتـشاد  یدایز  ی  هزیگنا یـسک  رگم  دنکیمن ، بذج  ار  یبدا  لھا  قوذ و  لھا  ی  هدـنناوخ چـیھ  نکل 

مـشش نرق  رثن  ّهتبلا  .هدـش  هتـشون  ابیز  یلیخ  دراد و  یمکحم  یوق و  نیتم ، رایـسب  رثن  یبدا  ظاحل  زا  هک  تسا  یباتک  باـتک  نیا  تسین ؛ روج  نیا باـتک  نیا  .تسین  یباّذـج  زیچ 

.دندنسپ یم رایسب  ار  باتک  نیا  دنراد ، ییانشآ  یسراف  رثن  اب  یسراف ، بدا  اب  یسراف ، نابز  اب  هک  یناسک  نکل  تسا ،

موحرم زا  دریگیم ، ماجنا  دراد  هک  یراک  نیا  رد  منکیم  شھاوخ  نم  دشن ؛ ینادردق  وا  زا  مھ  چیھ  باتک و  نیا  یارب  دیشک  تمحز  یلیخ  یومرُا -  ثّدحم  موحرم  باتک -  نیا  حّحـصم  و 

ًالماک مدوب ، هدـید  کیدزن  زا  ار  ناشیا  نم  .دوب  یپیت -  روج  نامھ ًاعقاو  ینعی  ینیوزق -  دّمحم  هیبش  یزیچ  کی  ثّدحم  دوب ؛ یلـضاف  رایـسب  درم  بخ ، .دوشب  ینادردق  ًاعقاو  ثّدحم 

نیا زا  تشاذـگیم -  لامتـسد  رد  هرود ، هس  هرود ، ود  هرود ، کی  ار  باـتک  نیا  ناـشیا  .مدـیرخ  ًاصخـش  ناـشیا  زا  مدوخ  نم  مھ  ار  ضقن  تاـقحلم  ضّقنلا و  باـتک  نیا  .متخانـش  یم

دمحا لآ لالج  رھاوخ  رھوش  ینعی  یناقلاط  دـمحا  ّدیـسآ  موحرم  داماد  ناشیا  لضاف ! ّالم و  درم  نیا  ار  باـتک  تخورفیم  یروج  نیا دربیم ؛ هار  شدوخ  اـب  و  یمـشیربا -  یاھلامتـسد 

سفن و ّتزع  یاراد  راددوخ و  مدآ  سب  زا  درکیمن ، یھّجوت  یلیخ  ناشیا  هب  یـسک  اّما  دـشاب ؛ هدـش  هتخانـش  زور  نآ  یرنھ  یبدا و  لـفاحم  رد  تسناوتیم  هک  دوب  یمدآ  بخ  و  دوب ؛

ار باتک  نیا  یـسک  ًالـصا  ّالاو  داد  رارق  نآ  نیا و  رایتخا  رد  رازاب و  هب  دروآ  درک و  پاچ  درک و  حیحـصت  ار  باتک  نیا  هک  درک  تدھاجم  وا  دوشب ؛ لیلجت  دـیاب  ًاعقاو  وا  زا  .دوب  یـسفن  تّفع 

.تخانش یمن

1389/07/14 ناوج ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، اھشخب ی  همھ رد  یتسیاب  نیا  هدوب ؛ صاخ  یاھ  هورگ هب  مئاق  هدوب ، صاخشا  هب  مئاق  هك  میتشاد  دایز  مھ  یعطقم  یاھتفرشیپ  میتشاد ، یدایز  یعطقم  یاھ  یراذگ هیامرـس ام 

مولع عاونا  یبرجت و  مولع  ات  یناسنا  مولع  زا  دـیایب ؛ دوجو  هب  مولع  یاھ  هتـشر ی  همھ رد  ملع و  ی  هنیمز رد  ریذـپان  یمامت ِماع  ناـیرج  كـی  دـنك ؛ ادـیپ  هعـسوت  اـھ  هتـشر ی  همھ رد 

هام مرظن  هب  هك  نایھاگـشناد -  ناگنازرف و  زا  یعمج  اب  یا  هسلج كی  رد  نم  هك  تسا  ینامھ  نیا  دراد ؛ مزـال  شـالت  راـك ، نیا  .مینك  هدـھاشم  مینیبب و  ار  هدـیدپ  نیا  اـم  یتسیاـب 

.دراد مزال  تدھاجم  تسا ، مزال  یملع  داھج  متفگ  دوب -  ناضمر 

.تساھ هبخن اھدادعتسا و  شرورپ  طیحم  تسیز و  طیحم  هاگشناد ، نوچ  دوشب ؛ اھ  هاگشناد هب  یا  هژیو هجوت  كی  دیاب  دریگب ، ماجنا  لماك  روط  هب  تدھاجم  نیا  میھاوخب  رگا  بوخ ،

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد مھ  یلمع ، داھج  رد  مھ  یملع ، داھج  رد  مھ  ار  امـش  هَّللاءاش  نا .دنک و  رتشیب  ار  امـش  تریـصب  زور  هبزور درادب و  قفوم  دنک و  ظفح  ار  امـش  ی  همھ لاعتم  یادـخ  هک  مراودـیما 

.دنک رت  قفوم زور  هبزور هعماج -  طیحم  رد  نینچمھ  هاگشناد و  طیحم  ملع و  طیحم  رد  ینکارپ -  تریصب داھج 

1389/04/02 اھ هاگشناد یملع  تأیھ  یجیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هکلب تسین ؛ فراعت  دروآ ، باسح  هب  یماظن  داھن  کی  ار  جیـسب  دـیابن  هک  منکیم  رارکت  متفگ و  اھراب  نم  هک  ینیا  .تسا  یماـظن  ی  هصرع زا  رتعیـسو  یلیخ  جیـسب  روضح  ی  هصرع

نیا نامیا ؛ اب  فدـھ و  اب  شالت ، اب  تدـھاجم ، اب  نادـیم  رد  روضح  ینعی  داھج  .تسا  داھج  زا  یا  هشوگ کـی  لاـتق  .لاـتق  هن  تسا ، داـھج  ی  هصرع جیـسب  .تسا  نیا  هیـضق  تقیقح 

ار نامناج  میورب و  گنج  نادیم  یوت  هک  تسا  نیا  هب  طقف  تساجک ؟ سفن  اب  داھج  .لام  اب  داھج  سفن ، اب  داھج  هَّللا ؛» لیبس  یف  مکـسفنأ  مکلاومأب و  اودـھاج   » اذـل .داھج  دوشیم 

نیا سفن  اب  داھج  .دـیمھفن  ار  تاعاس  رذـگ  دـینک و  فرـص  یتاقیقحت  ی  هژورپ کی  یور  ار  حبـص  ات  بش  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  سفن  اب  داـھج  عاونا  زا  یکی  هن ، میریگب ؛ تسد  فک 

تقو فرص  یشھوژپ  یقیقحت و  یملع و  طیحم  نیا  وت  دینزب و  زاس -  لوپ اھ  یگنرف لوق  هب  دمآردرپ -  لوپرپ و  راک  نالف  زا  دینزب ، ناتینامسج  شیاسآ  زا  دینزب ، ناتحیرفت  زا  هک  تسا 

.تسا لام  اب  داھج  مھ  یکچوک  تمسق  کی  .تسا  نیا  سفن  اب  داھج  دینک ؛ میدقت  نات  هعماج هب  لگ  ی  هتسد لثم  دیروایب و  تسد  هب  ار  یملع  ی  هدنز تقیقح  کی  ات  دینک 

1388/11/06 نمھب هسامح ۶  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

زوریپ ار  بالقنا  دنداتـسیا و  رابج  میژر  لماوع  حالـس  لباقم  رد  ناشدوخ  هرز  یب هانپ و  یب یاھمـسج  اب  ناشدوخ ، یاھ  نت اب  دـندمآ  مدرم  .دـش  زوریپ  تمظع  نآ  اب  یمالـسا  بالقنا 

هچ مدرم  تساوخ  نیا  لباقم  رد  فرـشاب ، فاصنااب و  ناسنا  کـی  بوخ ، .دـندرک  باـختنا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنداد و  یأر  یمالـسا  یروھمج  هب  دـندمآ  مدرم  نیمھ  دـعب  دـندرک ؛

نیا هک  یقلخ  نیمھ  اب  تقو  نآ  دندرک ؛ یفرعم  قلخ  رادفرط  ار  ناشدوخ  دندناوخ ، کیتارکومد  ار  ناشدوخ  دندرک ، مدرم  زا  یرادفرط  یاعدا  نادیم ، طسو  دـندمآ  اھ  یـضعب دـنکیم ؟

مھ اب  اھنیا  ی  همھ دوب ؛ مھ  نید  هب  رھاظتم  دوب ، برغ  رادفرط  دوب ، حیرص  رفاک  دوب ، قفانم  ناشوت  .ندرک  هلباقم  هب  دندرک  عورش  دندوب ، هدروآ  راک  رس  نیگنـس  یاھب  نیا  اب  ار  ماظن 

، دندرک مدرم  ءارآ  یسارکومد و  زا  یرادفرط  یاعدا  دنداتفارد ؛ مدرم  اب  دندرک ، مدرم  زا  یرادفرط  یاعدا  .ناریا  تلم  لباقم  رد  یمالسا ، ماظن  لباقم  رد  تکرح ، کی  هھبج ، کی  دندش 

هب ی  هتخیمآ هک  ار -  یبرغ  نیرکفتم  یئاـقلا  یاـھبوچراھچ  هنارجحتم  روـط  هـب  دـندرک ، یرکفدازآ  یـشیدنادازآ و  یرکفنـشور و  یاـعدا  دـنداتفارد ؛ مدرم  ءارآ  ی  هجیتـن مدرم و  ءارآ  اـب 

ماما ینابم  هب  یمالـسا و  یروھمج  هب  ماما و  هب  دندرک  عورـش  هنارکفنـشور  هبـش ای  هنارکفنـشور  یاھفرح  اب  لوا  .ناریا  تلم  لباقم  دندمآ  دـندرک ؛ لوبق  دوب -  یلددـب  یھاوخدـب و 

ی هزرابم هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یـسایس  ی  هزرابم ار ، یرکف  ی  هزراـبم نادـیم ، یوت  دـندمآ  دنتـشاذگ ، راـنک  ار  یتسیاـبردور  شاوی  شاوی دـعب  ندز ؛ فرح  ندرک ، داـقتنا  ندرک ، ضارتعا 

رکف دننیـشنب  هکنیا  یاج  هب  .ندرک  تمحازم  دندرک  عورـش  تسا -  بالقنا  لوا  ی  هھد نیمھ  لام  تسین ، خـیرات  لام  داتفا ؛ قافتا  ام  روشک  یوت  اھنیا  یرگـشاشتغا -  ای  هناحلـسم 

هب دننک ، کمک  تالکشم  نیا  لح  هب  دندرکیم -  لیمحت  ار  یرادقم  دوب ، هدنام  هتـشذگ  زا  یرادقم  دوب ؛ ام  روشک  هجوتم  تالکـشم  همھ  نیا  تسیچ -  روشک  تالکـشم  دننیبب  دننک ،

، ندش هنیـس  هب  هنیـس  دنداتفا  دنریگب ، هکنیا  یاج  هب  دنریگب ، دیاب  ار  یراب  کی  ریز  رگا  دـننک ، یئامنھار  دـننک ، یئامنھار  دـیاب  هک  دـسریم  ناشرظن  هب  رگا  دـننک ، کمک  نیلوئـسم 

لخاد دـندرک ؛ یئانتعا  یب مھ  گنج  هب  دوب ، گنج  ریگرد  اھزرم  رد  روشک  .فلتخم  یاھـشخب  رد  ندـش ، هجاوم  مدرم  اب  دنتـسناوت ، اج  رھ  مھ  دـعب  ندرک ؛ یئوگدـب  ندرک ، هضراـعم 

.ندرک هلباقم  ماظن  اب  یمالسا و  یروھمج  اب  دندرک  انب  دیسر ، ناشتسد  هک  یرذگ  رھ  رس  دنتسناوت ، هک  یھارراھچ  رھ  رس  نارھت ، یاھنابایخ  نیمھ 
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1387/11/19 شترا یئاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تدھاجم تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یلم ، تردق  هب  نامیا  دوخ ، هب  نامیا  ادخ ، هب  نامیا  نامیا ؛ طخ  میقتـسم ، 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 ؛ ی  همھ رد 

1387/07/10 رطف دیع  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شزیخ لباقم  رد  زورما  تسھ ، اھ  نآ رایتخا  رد  ایند  ی  همھ هک  ملاع  تفلک  ندرگ ناربکتـسم  گرزب و  نانمـشد  .دـنک  یم هدـھاشم  دوخ  لباقم  رد  ینـشور  قفا  مالـسا  یایند  زورما 

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

بلاغ هَّللا  و  : » دومرف .تسا و  یھلا  ی  هدعو اھ  نیا نیثراولا .» مھلعجن  ةّمئا و  مھلعجن  ضرألا و  یف  اوفعـضتسا  نیذـّلا  یلع  ّنمن  نا  دـیرن  و  : » دومرف و  زیزع .» ٌّیوقل  هَّللا  ّنا  هرـصنی 

.دھد یم ناشن  ار  دوخ  جیردتب  اھناملسم  تکرح  یرادیب و  تکرب  هب  یھلا  یاھ  هدعو نیا  هرمأ .» یلع 

داھج تسا ، یعامتجا  داھج  تسا ، یملع  داھج  تسا ، یرکف  داھج  تسا ، یسایس  داھج  تسین ؛ یماظن  داھج  ًاموزل  داھج  نیا  .تسا  ناملـسم  تلم  لباقم  رد  گرزب  داھج  کی 

، هنایمرواخ ساسح  رایسب  ی  هقطنم ی  هنحـص هب  دینک  هاگن  امـش  زورما  .دوش  یم انـشآ  تسا و  هدش  انـشآ  داھج  نیا  نوگانوگ  داعبا  اب  جیردتب  مالـسا  گرزب  تما  .تسا و  یقالخا 

ناینیطسلف هب  تبسن  اھتسینویھص  یرگیشحو  هکنیااب  زورما  دوب ، مالسا  یایند  یارب  زیگنا  مغ ی  هلئسم کی  هک  نیطسلف  ی  هلئـسم .دینیب  یم ار  یمالـسا  تما  تفرـشیپ  نیمھ 

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

1387/07/03 اھ هاگشناد دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

فلتخم مولع  رد  روشک  یتایح  ترورـض  یملع ، تفرـشیپ  هک  تسا  نیا  یکی  .میراد  ضرف  شیپ دـنچ  ام  .دوشب  هظحالم  یتسیاب  اھـضرف  شیپ نیا  اـب  مینکیم ، ضرع  هک  هچ  رھ  اـم 

.تسا مھم  یاھراک  زا  یکی  هک  مینکیم ، ضرع  دعب  ار  مولع  یدنب  هبتر هتبلا  تسا ؛

اما تسا -  نیا  کشالب  نآ  زا  یـشخب  دـش -  دـھاوخ  لصاح  یملع  ِرت  هتفرـشیپ زکارم  اھروشک و  زا  ملع  یریگارف  اـب  هک  هچرگا  یملع ، تفرـشیپ  نیا  هک  تسا  نیا  مود  ضرف  شیپ

، دوشب داجیا  یگتسباو  نیا  رگا  هتبلا  .میدنبب  برغ  ویتوموکول  هب  ار  نامدوخ  نگاو  ملع ، ی  هلئسم رد  ام  دیابن  .تسا  رگید  ی  هلئسم کی  ملع  دیلوت  تسا ، هلئـسم  کی  ملع  یریگارف 

زیاج نیا  و  تسا ؛ یا  یورـشیپ نینچ  نیا  ِیعطق  ی  همزال یونعم ، ِندوب  تسد  ِریز  راکتبا ، نتـشادن  یور ، هلاـبند نکیل  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  دـش ؛ دـھاوخ  ادـیپ  یئاھتفرـشیپ  کـی 

.تسین

کی هب  نتفر  یدـعب و  ماگ  نتـشادرب  یارب  دـنکیم  هدامآ  ار  وا  دورب ، الاب  ملع  جرادـم  رد  ناسنا  هک  اھ  هلپ زا  یا  هلپ رھ  .میناشوجب  ار  نآ  مینک و  دـیلوت  نامدوخ  ار  ملع  دـیاب  ام  نیارباـنب ،

.میشاب هتشاد  میھدب و  همادا  نامدوخ  یگنھرف  ثاریم  رئاخذ  یرکف و  عبانم  زا  ی  هدافتسا اب  نامدوخ ، نورد  رد  نامدوخ ، زا  ام  یتسیاب  ار  تکرح  نیا  .رتالاب  ی  هلپ

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

ی هعومجم یتسیاب  نیا ، .روشک  یاھزاین  هب  رظان  زین  و  ام -  ی  هدیدنـسپ ِیلم  ثیراوم  مالـسا و  ینعی  ام  گنھرف  دـشاب -  نامدوخ  گنھرف  هب  ی  هیکت اـب  یموب و  هاـگن  اـب  یتسیاـب 

.میناوتیم هک  دندومرف -  نایاقآ  زا  یضعب  الاح  هک  روط  نیمھ  مینک -  ادیپ  ار  رواب  نیا  دیاب  ام  دوشیم ؟ رگم  اقآ  هک  دننک  هشدخ  یضعب  تسا  نکمم  .دھدب  لیکـشت  ار  ام  یملع  تکرح 

.دراد دوجو  تیقفوم  هب  ندیسر  دیما  تفرگ ، ماجنا  تکرح  یتقو  هک  مینادب 

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

.هدنیآ هب  دیما  تفرشیپ و  و  هتبلا -  لوقعم  دح  رد  یریذپرطخ -  اب  هارمھ  هفقو ، یب شالت  ینعی  داھج  .تسا  مزال  داھج  یگدنز ، نیدایم  ی  هیقب

1385/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاھناسنا دیلوت  الاك و  دیلوت  تلزنم ، تزع و  دیلوت  تصرف ، دیلوت  تفرعم ، دیلوت  تورث ، دیلوت  یروانف ، دیلوت  ملع ، دیلوت  راك ، دیلوت  .دشاب  تلم  راعش  دیاب  عیسو  ی  هرتسگ كی  رد  دیلوت 

یلم و تینما  ی  هدننك نیمأت  نیا  .میرامگب  تمھ  دیلوت  نیا  رب  تلم ، مھ  تلود و  مھ  عیسو ، ی  هرتسگ نیا  رد  هك  تسا  نیا  رد  ام  تلم  تداعس  زمر  .تسا  دیلوت  همھ  اھنیا  دمآراك ؛

كی نیا  اھناوج ؛ امش  هب  صوصخ  هب  مدرم ، داحآ  هب  مھ  یتلود و  نارومأم  نیلوئسم و  هب  مھ  منك ، یم ضرع  امش  هب  زورما  نم  .تسا  داھج  كی  نیا  تسا ؛ روشك  تفرـشیپ  رادتقا و 

دھاجم .تسا  داھج  كی  اھنیا  زا  مادك  رھ  تزع ، دیلوت  تصرف و  دیلوت  دمآراك ، ناسنا  دـیلوت  مدرم ، زاین  دروم  یالاك  الاك ، دـیلوت  راكتبا ، دـیلوت  راك ، دـیلوت  ملع ، دـیلوت  زورما  .تسا  داھج 

: دومرف هك  تسا  هدش  لقن  نینمؤملاریما  زا  یتیاور  كی  رد  .میوشب  ملاع  روشك  كی  دـیاب  ام  .مینك  دـیلوت  ار  ملع  مھ  میزومایب و  ار  ملع  مھ  دـیاب  تسا ؛ هدـننك  دـیلوت  هَّللا  لیبس یف 

رھ دنك ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دنك ، ادیپ  ار  ملع  هك  یـسك  رھ  تردق ؛ اب  تسا  یواسم  ملع  تسا ، رادتقا  ملع  ینعی  هیلع ؛» لیـص  هدجی  مل  نم  لاص و  هدجو  نم  ناطلـس ، ملعلا  »

یانعم ی  همھ اب  ار  ملع  دیاب  ام  .دننك  ییاورنامرف  وا  رب  نارگید  هك  دنك  هدامآ  ار  دوخ  دیاب  دشاب ، یھت  ملع  زا  شتـسد  هك  یتلم  رھ  دنك ؛ ییاورنامرف  دناوت  یم دشاب ، ملاع  هك  یتلم 

هب مینك  لصو  دیاب  ار  ملع  تسین ؛ یفاك  مھ  ییاھنت  هب  درجم و  ملع  نیا ، رب  هوالع  .میوگ  یم اھھاگشناد  ناداتـسا و  اھناوج ، هب  نم  ار  نیا  مینك ؛ لابند  داھج  كی  ناونع  هب  نآ  لماك 

یملع تسین ؛ دیفم  ام  یارب  دشابن ، روشك  تفرشیپ  هعسوت و  ی  هیام هك  یتعنص  .روشك  ی  هعـسوت هب  مینك  لصو  دیاب  ار  تعنـص  و  تعنـص ، هب  دینك  لصو  دیاب  ار  یروانف  یروانف ،

زكارم یتاـقیقحت و  زكارم  ی  هفیظو تسا ؛ نیگنـس  شرورپ  شزوـمآ و  ی  هفیظو تسا ؛ نیگنـس  اھھاگـشناد  ی  هفیظو .تسین  عفاـن  درادـن و  یا  هدـیاف دوـشن ، دـیلوت  یرواـنف  هب  هك 

.تسا نیگنس  یشھوژپ 

1384/10/15 ینایتشآ یمظاک  دیعس  رتکد  موحرم  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

راکتبا دیما و  نوناک  هک  دنمشزرا  تیصخش  نآ  نادقف  رب  مدرک و  تفایرد  ار  ینایتشآ » یمظاک  دیعس   » رتکد موحرم  رگداھج ، نمؤم و  دنمـشناد  تشذگرد  ربخ  یماکخلت  فسأت و  اب 

.مدروخ سوسفا  دوب ، یروآون  و 

.دنھد یم دیون  ار  روشک  رد  یملع  ناشخرد  ی  هدنیآ هک  دوب  یکرابم  یاھ  شیور زا  بالقنا و  حلاص  نادنزرف  زا  یکی  یو 

ناوج دنمشناد  نیا  راکتشپ  نامیا و  تمھ و  نویدم  دوخ ، یالتعا  دشر و  شیادیپ و  رد  تسا ، یتسیز  مولع  ی  هصرع نارگداھج  ناروآون و  زا  یدنمشزرا  عمجم  هک  نایور  ی  هسسؤم

.تسا تمھ  دنلب  و 

1384/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هتخانـش شزرا  کی  ناونع  هب  نالوؤسم  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 

، دنھد رارق  رظن  دم  ار  اھراعـش  نیا  یتقو  مدرم  اھنآ  رـس  تشپ  و  نالوؤسم ، روشک ، ناریدم  .تسا  یداصتقا  یتیریدم و  داھج  یھاوختلادع و  داھج  یملع ، داھج  داھج ، نیا  .دوش 

.دش دھاوخ  قفوم  باتشرُپ و  دوخ  یاھنامرآ  اھفدھ و  تمس  هب  روشک  تکرح 

1383/08/20 تلود تأیھ  یاضعا  روھمج و  سیئر رادید  رد  تانایب 

، منک یم یعامتجا  ی  هزرابم منک ، یم یملع  ی  هزرابم منک : یم هزرابم  مراد  نم  ییوگ  یم .دـھد  یمن ار  هزرابم  یانعم  یرگ  هزیتس گنج و  یـسراف ، ناـبز  رد  .هزراـبم  ینعی  داـھج 

رد یعنام  چـیھ  رگا  .نمـشد  کی  ای  عنام  کی  لباقم  رد  ورین  رُپ  شالت  ینعی  هزرابم  .دراد  انعم  تسا و  هزرابم  اھنیا  ی  همھ منک ؛ یم هناحلـسم  ی  هزرابم منک ، یم یـسایس  ی  هزرابم

هک تسا  ییاج  نآ هزرابم  .دنیوگ  یمن هزرابم  ار  نیا  دـنک ؛ رفـس  نیزنب  زا  رُپ  کاب  اب  دراذـگب و  زاگ  یور  ار  شیاپ  ناسنا  هتلافـسآ ، ی  هداج رد  .درادـن  دوجو  هزرابم  دـشابن ، ناسنا  لباقم 

یعس دوش و  ریگرد  عناوم  نیا  اب  ناسنا  رگا  .یعیبط  عناوم  دوش  یم یعیبط ، یاھ  هھبج رد  و  نمـشد ؛ دوش  یم یناسنا ، یاھ  هھبج رد  عنام  نیا  هک  دنک ، دروخرب  یعنام  اب  ناسنا 

گنج یانعم  هب  اج  همھ تسانعم ؛ نیمھ  هب  مھ  ثیدح  نآرق و  رد  ِداھج  .هزرابم  ینعی  تسانعم ؛ نیمھ  هب  ًانیع  یبرع  نابز  رد  داھج  .هزرابم  دوش  یم نیا  درادرب ، نایم  زا  ار  اھنآ  دنک 
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.دنک یم قیبطت  هناحلسمریغ  گنج  اب  مھ  اج  کی دنک ، یم قیبطت  هناحلسم  گنج  اب  اج  کی هتبلا  .تسین  هناحلسم 

1383/04/01 یھاگشناد داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مایپ یاراد  هاگـشناد -  اب  شناد و  ملع و  اب  تسا  یونعم  یـشزرا  رما  کی  هک  داھج  قیفلت  و  هاگـشناد ، داـھج و  بیکرت -  نیا  هک  تسا  نیا  مداـقتعا  نم  یھاگـشناد  داـھج  دروم  رد 

هارمھ داھتجا  اب  داھج و  اب  تسا ؛ یداھج  ملع  امش  ملع  .دیلوغشم  اھامـش  هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  تشاد ؛ یملع  داھج  زین  یداھج و  ملع  ناوت  یم هک  دھد  یم ناشن  تسا ؛

زا ی  هتـساخرب ملع  یداـھج و  ملع  نیا  دـیروایب ؛ تسد  هب ار  نآ  اـت  دـیور  یم ملع  لاـبند  تسین ؛ وس  نآ وـس و  نیا زا  ملع  ندـش  هیدـھ  یارب  نتـسشن  رظتنم  یرگ و  هزوـیرد تسا ؛

یاھدربن رد  روضح  شیاھنادیم  زا  یکی  دراد ؛ ییاھنادیم  .سدقم  الاو و  فدھ  کی  یارب  هزرابم  ینعی  داھج  .دیتسھ  داھج  لوغشم  امـش  یفرط  زا  .تسا  شالت  داھتجا و  تدھاجم و 

، دریگ یم ماجنا  هک  یتکرح  نیا  هک  تسا  نیا  داھج  قدـص  رد  کـالم  .دراد  مھ  قـالخا  نادـیم  دراد ؛ مھ  ملع  نادـیم  دراد ؛ مھ  تسایـس  نادـیم  .تسا  یناـھج  جـیار  ی  هناحلـسم

، دوب یھلا  فدھ  تھج و  یاراد  یتقو  هک  یی ، هزرابم نینچ  کی  ینعی  داھج  .هزرابم  دوش  یم نیا  دوش ؛ یم هتشامگ  عناوم  نیا  ندودز  رب  تمھ  هک  دشاب  یعناوم  اب  هجاوم  رادتھج و 

یملع و تکرح  نیا  دنھاوخ  یمن هک  دراد  یتخـسرس  رایـسب  نانمـشد  حضاو  روط  هب امـش  راک  نیا  اریز  دینک ؛ یم یملع  ی  هزرابم امـش  .دنک  یم ادـیپ  مھ  سدـقت  ی  هبنج تقو  نآ

هعماج رد  ار  گنھرف  نیا  ام  میناوتب  هچرھ  .تسا  تکرح  یریگتمـس و  کی  تسا ؛ گنھرف  کی  هکلب  تسین ، داھن  کی  طقف  یھاگـشناد  داھج  نم  رظن  هب  اذـل  .دریگب  ماـجنا  یقیقحت 

.میا هدرب شیپ  رتشیب  یقیقح  لالقتسا  تزع و  یدنلبرس و  تمس  هب  ار  روشک  مینک ، راوتسا  رادیاپ و  ار  نآ  میھد و  شرتسگ 

نیا زورما  .میدرک  تسرد  یزاس  هنومن یارب  هک  تسا  یی  هناخلگ تکرح  کـی  داـھج  هک  دـش  یم رکف  دـیاش  زور  کـی  .داد  خـساپ  تفر ، یم نآ  زا  هک  یراـظتنا  هب  داـھج  هناتخبـشوخ 

مھ ًالبق  هتبلا  دنداد -  هک  ییاھرامآ  نیمھ  .دنک  یم زیررس  دراد  ار  شدوخ  تاکرب  هکلب  هدرکن ، افتکا  یزاس  هنومن هب  اھنت  هن  .دنک  یم لیدبت  ناتـسلگ  هب  ار  هعماج  یاضف  دراد  هناخلگ 

یتعنص یملع و  تفرشیپ  یارب  ار  نآ  دینک و  یم تکرح  دیراد  اھشخب  زا  یضعب  رد  ملع  مدقم  فوفص  رد  امش  هک  نیا .تسانعمرُپ  رایـسب  مدوب -  هدرک  رورم  دندوب و  هداتـسرف  میارب 

و تسا ، شرتسگ  لاح  رد  هک  تسا  یرطعم  زاب و  یاضف  هکلب  تسین ، هناخلگ  رگید  هناخلگ  نیا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دیھد ، یم دشر  ار  قیقحت  دیریگ و  یم راک  هب روشک  یروانف  و 

نم هک  دوب  یداـینب  یاھلولـس  داـمجنا  ریثکت و  دـیلوت و  دـندرک ، رکذ  ناـشیا  هک  یـشرازگ  نیلوا  رد  .دوش  رتـشیب  زور  هبزور شرتـسگ  نیا  دـیاب  متـسھ ؛ شرتـسگ  نیا  رادـفرط  نم 

دیلوت ار  زاس  نیلوسنا  یاھلولـس  تسھ -  منھذ  رد  هک  روط  نآ ایند -  رد  راب  نیلوا  ایوگ  اھنیا  هک  مدرک  تفایرد  هتـسجرب  یقیقحت  راـک  نیا  زا  ار  یی  هدننکدنـسرخ رایـسب  یاھـشرازگ 

نیا ندش  زیر  رـس  نامھ  شیانعم  اھنیا  .دنا  هدز دنویپ  دنا و  هدروآرد لمع  شیامزآ و  ی  هلحرم هب  بلق  میمرت  یارب  ار  بلق  یداینب  یاھلولـس  هک  مدناوخ  همانزور  رد  ًاریخا  نم  دـندرک و 

.تسا هعماج  حطس  هب  تاکرب 

1381/11/18 جح میظع  ی  هرگنک هب  مایپ 

هار نیا  ناگدنور  .دنراد  ور  شیپ  رد  تبقاع  شوخ کرابم و  یلو  راوشد  زارد و  یھار  ناملسم ، یاھتلم  دنوش و  یمن قح  میلست  یناسآ  هب  ناھج  روز  رز و  یاھنوناک  هک  تسا  یھیدب 

ار مالسا  ی  هیاس رد  یگدنز  یاراوگ  معط  تخاس و  دنھاوخ  اھر  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  تراسا  یگدنام و  بقع تلذ  زا  ار  دوخ  زا  سپ  یاھلسن  دوخ و  دنزروب  تماقتـسا  رگا 

.دیشچ دنھاوخ 

فاصنا .دنشیوخ  ی  هدش لامیاپ  قوقح  تزع و  فرش و  عفادم  ناناملسم  نادیم ، نیا  رد  .تسا  نشور  ِقح  ّ زا  هنادنمتردق  عافد  یـسایس و  تدھاجم  یملع ، تدھاجم  هار  هار ، نیا 

اوملظ مھناب  نولتاقی  نیذلل  نذُا  دھد : یم دیون  ار  نانآ  یمتح  یزوریپ  یھلا ، تنس  دنک و  یم دییأت  ار  هنامولظم  تدھاجم  نیا  هک  تسا  یتشذگ  یب هاگآ و  یـضاق  یرـشب ، نادجو  و 

..ریدقل مھرصن  یلع  هَّللا  نا  و 

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

ی هعماج دش ، یمن هدوبر  هیملع  هزوح  زا  ناراکتیانج  دیلپ  تسد  اب  ردص ،] رقابدمحم  دیـس  هللا  تیآ  ] یناسنا یندـشن  مامت ی  هریخذ نیا  قیقحت و  ملع و  ی  هرھوج نیا  رگا  کش  یب

.دشاب ینید  یملع و  تسایر  تیعجرم و  ورملق  رد  یرگید  جوا  دھاش  یکیدزن  ی  هدنیآ رد  تسناوت  یم یمالسا  یعیش و 

یرادـیب جاوما  اب  هھجاوم  شیامزآ  ی  هتوب رد  فجن  نھک  ی  هزوح هک  یماگنھ  رد  .دز  مقر  هَّللا  لیبس یف داھج  یـالاو  ی  هبتر اـب  ار  گرزب  یاھتلیـضف  نیا  یگتخیمآ  یھلا ، ددـم  قیفوت و 

ار نامز  زاین  وا  قیمع  شنیب  تخاس ، فعاضم  ار  دوخ  یونعم  ششخرد  داھن و  یسایس  یملع و  یتدھاجم  هار  رد  مدق  هاگآ  رادیب و  تیـصخش  نیا  تفرگ ، رارق  یبالقنا  یمالـسا و 

تداھش سپس  تنحم و  ینعی  میظع ، یراکادف  نیا  شاداپ  دوز  هچ  داھن و  راوتسا  یماگ  دندوب ، هدوشگ  دوخ  نانیـشناج  ناوریپ و  یور  هب  شنیرھاط  دادجا  هک  یھار  رد  درک و  سح 

.درک تفایرد  ار  ادخ  هار  رد 

1378/07/06 اھ هاگشناد ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

غورف نآ ، نودب  و  تسا ، هتخود  تفرعم  ملع و  ی  هصرع رد  ناناوج  شالت  هب  مشچ  دش ، میسرت  وا  ربارب  رد  یمالسا  بالقنا  تکرب  هب 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 

و دنتشاد ، تسد  رد  ناھج  ی  همھ رد  ار  یملع  تفرـشیپ  تفرعم و  شناد و  مچرپ  ناناملـسم  یپرد ، یپ یاھنرق  ّیط  رد  هک  دوب  نینچ  تسا و  ملع  ّقوشم  نیرتگرزب  زیزع  مالـسا 

.تسا ام  ضئارف  نیرتگرزب  زا  یکی  یملع  داھج  دیامزآیم ، ار  یناھج  رابکتسا  ذوفن  زا  یدازآ  ناریا  تلم  رگید  راب  نامروشک ، رب  هناگیب  یاھتسایس  ّطلست  خلت  نارود  زا  سپ  هک  زورما 

1378/03/12 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  ی  هژیو یئامھدرگ  هب  مایپ 

ی هیاس رد  هک  میژر  نآ  نارازگراک  یتقایل  یب زا  یگرزب  مھـس  نوچمھ  دساف  میژر  تموکح  لاس  هاجنپ  زا  شیب  نارود  رد  روشک  یملع  یگدـنام  بقع هانگ  زا  یمھم  شخب  کش  یب

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

ار تیعبت ، تراسا و  زا  یدازآ  و  یملع ، داھج  و  یمالـسا ، یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  و  لالقتـسا ، و  راکتبا ، و  یروابدوخ ، درک و  نوگرگد  هرـسکی  ار  هاگـشناد  یریگتھج  یمالـسا ، بالقنا 

.داد رارق  نآ  یلصا  تھج 

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

رد دیاب  یملع  طیحم  .تسا  تیعبت  یگتـسباو و  عطق  ینالوط ، هار  نیا  رد  بالقنا ، دنلب  ماگ  .تسا  یگدنز  یاھ  هصرع ی  همھ رد  تفرـشیپ  یارب  یمیظع  تیفرظ  یاراد  ناریا ، تلم 

هک تسا  هدیـشوک  هشیمھ  یناـھج  ی  هطلـس ماـظن  .دـشاب  رگـشواک  قـالخ و  رکتبم و  دوخ و  هب  یکتم  دربـیم ، ناـھج  ی  هتفرـشیپ شناد  زا  ار  نکمم  ی  هرھب نیرتـالاب  هک  نآ نیع 

.درادھاگن دوخ  دنمزاین  هشیمھ  ار  نانآ  دنک و  تیوقت  دنا ، هدنام بقع  یروانف  ملع و  ی  هلفاق زا  هک  ییاھتلم  رد  ار  زاین  یناوتان و  تراقح و  ساسحا  دوخ ، یغیلبت  لماوع  ی  هلیسوب

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

.درامگ تمھ  هتشذگ  نارود 

1378/03/12 ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  ی  هژیو یئامھدرگ  هب  مایپ 

، لوا ی  هجرد رد  نانمشد ، ی  هنامصخ تاغیلبت  زا  یرایـسب  جامآ  زورما  .دوش  هتفرگ  هدیدان  از ، تفآ  ی  هتـشذگ نآ  هب  هاگـشناد  تعجر  رب  نمـشد  عمط  دیما و  رگا  تسا  یراگنا  هداس

، تسا هلاو ) هیلع هَّللا ّیلص  ) یدمحم بان  مالسا  بالقنا و  ماما و  بوذجم  یمالسا ، یاھروشك  زا  یرایـسب  رد  ركفنـشور  ناوج  لسن  هكیلاح  رد  زورما  .دننایھاگـشناد  نایوجـشناد و 

رارط و یاھتـسد  .دـننكادج  دوخ  ی  هشیر زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھنامرآ  اب  ار  بالقنا  ِروشك  ی  هتـساخون ناوج و  لـسن  هك  دـننآ  ددـص  رد  یناـھج ، ی  هطلـس ماـظن  یتاـغیلبت  ناـحارط 

اب .دنا  لفاغ هدش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا  وترپ  رد  هك  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  .دنا  هتفرگ فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یشالت  رد  رامـشیب  یاھرالد  راكم و  یاھزغم 

دوخ شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یركف و  داـھج  یرگنـشور و  نیگنـس  تیلوؤسم  دـیاب  یناـحور ، یھاگـشناد و  دـھعتم ، دـیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روـشناد ، ناـناوج  لاـحنیا 

.دنزادرپب تسا ، یورخا  یویند و  تشھب  نآ  شاداپ  هك  یھلا  یی  هقباسم هب  ییارگنامرآ  نید و  ملع و  نادیم  رد  دننك و  ساسحا 

1375/03/20 ص)  ) هللا لوسر دمحم  رکشل 27  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

converted by Web2PDFConvert.com



رکف ِیرگنـشور  هار  رد  هک  سکرھ  دنادرگ ؛ نامھابتـشا  اطخ و  راچد  دزاس و  فرحنم  ار  ام  رکف  دنک ، لفاغ  ار  ام  تسا  نکمم  نمـشد  نوچ  .تسا  یرکف » داھج   » مھ اھداھج  زا  یکی 

دیاش هک  یداھج  مھ  نآ  .دوش  یم هدـیمان  داھج »  » شـشالت تسا ، نمـشد  اب  هلباقم  رد  هک  اجنآ  زا  دوش ، یمھفءوس  عناـم  دـیامن و  یریگولج  یفارحنا  زا  دـنکب ، یـشالت  مدرم ،

، روشک سأر  رد  زورما  .دـنبوخ  روشک  نیلوئـسم  ّهلل  دـمحلا  .میرادـن  مھ  یا  ینارگن چـیھ  تھج  نیا  زا  تسا و  داـھج  نوناـک  زورما  اـم  روـشک  سپ ، .دوـش  یم بوـسحم  ّمھم  زورما ،

ار شرمع  تسا و  زرابم  دھاجم و  تیصخش  کی  هک  یناجنسفر - یمـشاھ  یاقآ  ام - روھمج  سیئر لثم  یتیـصخش  زورما  .دنراد  رارق  یمیمـص  هاگآ و  دھاجم ، نمؤم ، یاھتیـصخش 

، تکلمم دنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم - داحآ  ّحلـسم ، یاھورین  ّهیئاضق ، ی  هّوق سلجم ، فلتخم - یاھـشخب  رد  رگید ، نیلوئـسم  .دنک  یم داھج  زور  بش و  هدنارذگ ، داھج  رد  مھ 

راگدرورپ کمک  هب  تسا و  ندرک  شکورف  لاح  رد  داھج  ی  هلعش اجک  منیبب  منک  هاگن  هک  تسا  نیا  مراب  ینیگنـس  ِرتشیب  هک  هدنب  تھج ، نیا  زا  .تسا  لیبس هللا  یف  داھج  ِتکلمم 

، اھتنم دینادب ! امش  ار  نیا  .متسین  نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد  داھج  دوجو  زا  تساھ - نیمھ ریقح ، یلصا  تیلوئسم  مریگب - ار  شولج  دوش ، یم یراک  هابتـشا  اجک  منیبب  مراذگن ؛

هک دننک  یفاب  هفسلف دننیشنب و  یضعب  تسا  نکمم  لاح  .دیریگب  سرد  خیرات ، ی  هتشذگ زا  دینک و  هاگن  دیوگ : یم ام  هب  نآرق  .دزادنا  یم رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یا  هتکن

، یفـسلف یاھ  هویـش اب  دـنھاوخ  یم ناشدوخ ، لایخ  هب  دـننک ! یم راـبنا  فرب ، هتبلا ، دـننز و  یم اـھفرح  نیا  زا  هک  ما  هدینـش .دـشاب » قشمرـس  دـناوت  یمن زورما  یارب  هتـشذگ ، »

هک یا  ینارگن نیمھ  ینعی  خیرات ، زا  نتفرگ  تربع  .دنک  یم توعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربع  هب  ار  ام  تسا ، قِّدـصم  قداص  هک  نآرق  .میرادـن  اھ  نآ راک  هب  یراک  .دـننک  حرطم  ار  یلئاسم 

.میشاب هتشاد  هغدغد  دیاب  میریگب ، تربع  نآ  زا  میھاوخب  رگا  هک  تسھ  یزیچ  خیرات  رد  نوچ  .مدرک  ضرع  نآلا 

1374/07/22 یراس مدرم  رادید  رد  تانایب 

و فرط ، کی  زا  تاقیقحت  تفرـشیپ  شناد و  یلغـش ، ّتینما  یعامتجا ، ّتینما  یـسایس ، ّتزع  هبناج ، همھ تفرـشیپ  یداصتقا ، قنور  هافر و  دوش ، دابآ  ناریا  روشک  دیھاوخ  یم رگا 

، زرواشک بساک ، .تسا  هاگآ  یاھرـشق  ًاـصوصخم  اھرـشق ، ی  همھ ی  هفیظو زیچ ، ود  نیا  .دـیریگب  رظن  رد  دـیاب  ار  زیچ  ود  دـنک ، ینارون  نشور و  ار  روشک  نیا  فرط  کـی  زا  تیونعم 

.دنریگب رظن  رد  مھ  اب  دیاب  ار  زیچ  ود  نیا  مرتحم ، نویناحور  یگنھرف و  مّمعم ، داتسا ، ّلصحم ، رگراک ، رگتعنص ،

حالف و نوحلفت ؛» مّکلعل  نونمؤملا  اّھیا  ًاعیمج  هَّللا  یلا اوبوت  و   » .دننک ششوک  دوخ  سَْفن  ِیگدنزاس  رد  هک  نیا مود  .دننک  تکرـش  مھ  اب  دیاب  همھ  روشک ، یگدنزاس  رد  هک  نیا یکی 

.تسین یفاک  ییاھنت  هب  مادک  چیھ  .میشاب  هتشاد  نشور  هار  کی  ناونع  هب  ار  راگدرورپ  هب  لّسوت  ّعرضت و  ادخ ، هب  هّجوت  هار  ام  ی  همھ هک  تسا  نیا  هب  یراگتسر 

مھ یملع ، تدھاجم  مھ  درک ؛ تدھاجم  دیاب  درک ، شالت  دیاب  ً.ادبا  دش ؛ دھاوخ  دابآ  نتفگ -  ادخ  رکذ  اب  طقف  یگدنزاس -  ِشالت  تیلاّعف و  نودب  تکلمم  هک  دـنک  لایخ  یـسک  ادابم 

.یلمع تدھاجم 

1373/06/29 هاپس ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دنراد تلیضف  دنظوفحم و  دوخ  یاج  رد  همھ  هک  یگدنزاس  رگنس  رد  داھج  یداصتقا و  یلام و  یملع و  داھج  هن  مییوگ ؛ یم ار  هناّحلسم  داھج  نامھ  داھج -  هک  دنکن  لایخ  یـسک 

مَعِن اھنیا  .تسا  یرگید  تصرف  مھ  نیا  ِدوخ  هک  تسا  یزاب  نادیم  داھج ، نیا  نادـیم  .تسین  هسیاقم  لباق  رگید  یاھتلیـضف  اب  هناّحلـسم  داھج  ِتلیـضف  هتبلا  .تسا  هدـش  مامت  - 

مھ هتبلا  .دنـسرب  یرـشب  ِلاـمک  نآ  هب  دـنناوت  یم شدارفا  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب یا  هعومجم امـش  زا  اھتـصرف ، نیا  .دـینک  هدافتـسا  اھتـصرف  نیا  زا  دـیاب  امـش  دنتـسھ و  یھلا 

ی هلـضع نیا  یدرونھوک و  ِصوصخم  ِشفک  سابل و  نیا  ناکما و  نیا  امـش  .تسا » هتـسب  ام  ِراب  هَّللدمحلا   » هک دنک  لایخ  یـسک  ادابم  .دنـسرن  دنناوت  یم مھ  دنـسرب و  دنناوت  یم

تواقـش هک  ّلزنت  فرط  هب  دندرگ  یم رب  دنورب ، جوا  ِفرط  هب  هک  نیا یاج  هب  تاناکما ، نیمھ  اب  یـضعب  .دیورن  دیناوت  یم دیورب و  دـیناوت  یم نادـیم ! نیا  یوگ و  نیا  الاح  .دـیراد  ار  یوق 

.تسامش تاناکما  اھنیا  سپ ، .دراد  هگن  میوش  یعضو  نینچ  راچد  هک  نیا زا  ار  ام  دنوادخ  .تسا  یمیظع 

1373/01/01 یوضر رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

باوخ و همھ  اھلد  اما  دش ؛ توعد  نادیم  دراو  دولآ ، کرـش هدز و  تلفغ ی  هعماج کی  رد  راگدرورپ  تفرعم  هب  هدننک  توعد اھنت  دیحوت و  یعاد  ناوج  کی  ناونع  هب  مالـّسلا  هیلع میھاربا 

هب ار  دوخ  فرح  تسناوت  یم دـیدش ، ِناکت  نیا  ی  هیاس رد  ات  داد  یم مدرم  یاھنھذ  اھرکف و  اـھلد ، هب  یناـکت  دـیاب  یھلا  ریبدـت  هب  مالـّسلا ، هیلع میھاربا  .دوب  هدـش  رّجحتم  اـھزغم 

.دزیرب مھ  هب  ار  مدرم  نآ  ی  هنالھاج هناروکروک و  نامیا  زکرم  هناختب و  مالّسلا ، هیلع میھاربا  هک  دمآ  یم دوجو  هب  هنوگ  نیا دیدش ، ِناکت  نآ  .دناسرب  مدرم  ناج  قامعا 

زا دعب  .دزاس  تقیقح  هّجوتم  ار  اھنھذ  دنک و  هدافتـسا  دناوتب  هطقن  نیمھ  زا  هکنیا  یارب  تشاد ؛ هاگن  ملاس  دوب ، گرزب  تب  هک  ار  تب  کی  اھنت  تسکـش و  ار  اھتب  دش ، هناختب  دراو  وا 

هب مالـّسلا  هیلع میھاربا  و  میھاربا ».  ای  انتھلآب  اذھ  تلعف  تنا  اولاق ا  « !؟ یدرک نامنایادـخ  اب  ار  راک  نیا  وت  ایآ  دـنتفگ : تسا ، ّهللا  لیلخ  میھاربا  ِراک  تکرح ، نیا  دـندیمھف  مدرم  هکنآ 

، هتکن .دـش  عورـش  ایند ، کـی  ربارب  رد  دوب  رفن  کـی  هک  مالـّسلا  هیلع میھاربا  یرکف  تدـھاجم  اـجنیا  زا  .نوقطنی » اوناـک  نا  مھولأـساف  اذـھ  مھریبک  هلعف  لـب  لاـق  : » داد باوج  ناـنآ 

اھنت وا  دندوب و  تردق  عبات  ناگدنیوگ  نایعاد و  دندوب ، کی  ی  هجرد نادنمتورث  دندوب ، ّیدام  ؤلألترپ  یاھتردق  نآ  رد  هک  دوب ؛ مالّسلا  هیلع میھاربا  ربارب  رد  یناملظ  یایند  کی  .تساجنیا 

زا کی  چـیھ هک  دـنز  یم یفرح  ناریا  تلم  دـینک ! هاگن  ناریا  تلم  هب  امـش  زورما  دراد ؟ یلاح  هچ  دریگ  یم رارق  فلاخم  یایند  کی  لباقم  رد  هک  یتقو تلم  کـی  .تسا  سرد  نیا ، .دوب 

.دنراد یمن تسود  ار  نآ  یناھج  یاھتردق 

1372/01/28 دیفم خیش  ی  هرازھ یناھج  ی  هرگنک هب  مایپ 

رد هک  تسا  یلماکت  هب  ور  یملع  نایرج  ی  هقلحرس سسؤم و  یو  نیا ، زا  رتارف  هکلب  تسین ، هتسجرب  دمآ و  رس  هیقف  ملکتم و  کی  طقف  هیماما ، یاملع  ی  هلسلس رد  دیفم  خیش 

نآ یـساسا  طوطخ  یلـصا و  یاھیگژیو  یبتکم ، ییایفارغج و  یخیرات  تارثأت  زا  ندنامن  رانکرب  دوجو  اب  هتفای و  دادـتما  هعیـش  یملع  یاھ  هزوح رد  زورما  ات  هقف ، مالک و  ی  هتـشر ود 

.تسا هدنام  تساجرباپ  نانچمھ 

لماکت لوحت و  نانچ  هب  وا ، تشذـگرد  زا  سپ  نرق  مین  هب  کیدزن  ات  دـیفم  خیـش  یگدـنز  هب  لصتم  نارود  رد  یملع ، نایرج  نیا  هک  دـبای  یم تیمھا  اـج  نآ زا  هتکن  نیا  تاـبثا  نییبت و 

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

عیفر ی  هلق جوا  و  رد 436 ه ) یفوتم   ) یدھلا ملع  یضترم  دیـس  ینعی  دیفم  خیـش  ی  هتـسجرب درگاش  ناشخرد  زاتمم و  یملع  شالت  هک  تسا  نیا  رب  یلـصا  دیکأت  هتکن ، نیا  رد 

دیفملا نامعنلا  نبدمحم نبدّمحم نآ  سسؤم  همـشچرس و  هک  تسا  ینایرج  ی  همادا عقاو  رد  رد 460 ه ) یفوتم  یسوطلا  نسحلا نبدّمحم هفئاطلا  خیش دھع  رد  هلـسلس  نیمھ 

: دیفم ی  هدننک نییعت  رثؤم و  شقن  تسا  مزال  هتکن  نیا  نییبت  یارب  .تسا  هدوب 

( مالّسلا مھیلع  ) تیب لھا  بتکم  لقتسم  تیوھ  تیبثت  رد   1

هعیش هقف  یارب  حیحص  یملع  بلاق  لکش و  یراذگناینب  رد   2

 ... مالک هقف و  رد  لقن  لقع و  نایم  یقطنم  عمج  ی  هویش شنیرفآ  رد   3

.دوش فیرعت 

خیـش هک  تسا  یی  هدعاق یور  رب  همھ  دـنا  هدروآ دـیدپ  دوخ  یملع  راثآ  زا  هک  یریظن  یب ی  هنیجنگ هتـشارفارب و  هتـشذگ  نرق  هد  لوط  رد  هعیـش  نیملکتم  ءاھقف و  هک  یعیفر  یانب 

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

1370/06/25 روشک رسارس  ی  هعمج ی  همئا رادید  رد  تانایب 

دیاب .دریگب  یاج  اھنھذ  اھلد و  ی  همھ رد  هک  نانچ  نآ دوشب ؛ هتفگ  روشک  یاج  همھ  رد  دوشب و  ریرقت  ریرحت و  یبسانم  لکـش  هب  ددرگ و  هداـمآ  یمالـسا  لـئاسم  زا  یبلاـطم  دـیاب 

.دوش یم هدنکارپ  مدرم  صاوخ  نیب  رد  فلتخم ، لیاسو  اب  زورما  میناد  یم هک  دشاب  یی  یضرف یریدقت و  یاھ  هھبش هب  خساپ  هک  دوشب  باختنا  یمالسا  لئاسم  زا  یبلاطم 

نیا دنوشن ؛ دراو  اھنیا  هک  درک  تسرد  یدس  دوش  یمن .دراد  دوجو  همجرت  باتک و  تروص  هب  ام ، یاھھاگشناد  حطس  رد  زورما  برغ ، ّیدام  نارکفتم  ناگدنـسیون و  هفـسالف و  راکفا 
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ی هبذاجرُپ تارکفت  لباقم  رد  ار  ناناوج  روشک ، نیا  تیناحور  .درک  داجیا  رھزداپ  دـیاب  راکفا ، نآ  لـباقم  رد  .دنـشاب  هتـشاد  روضح  دـنیایب و  دـیاب  راـکفا  .تسین  تحلـصم  درادـن و  ناـکما 

.دز رھزداپ  نانآ  هب  درک و  هنیسکاو  مسیسکرام 

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

اھتـسیسکرام اب  هک  دـندوب  یناسک  ام  ناناوج  نیب  رد  .دـننک  ظفح  ار  اـم  ناـناوج  دراد -  غارـس  ار  یفرح  رتمک  ناـسنا  رت ، بیرفماوع نآ  زا  هک  بیرفماوع -  نیریـش و  هبذاـجرُپ و  فرح 

.تسین هک  اھنآ  زا  رتشیب  شا  هبذاج دشاب ، یرکف  رھ  رگید  الاح  .دندرک  یم یملع  ی  هزرابم

1369/07/04 ینابرھش نالوئسم  یزومآداوس و  تضھن  رتافد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نودـب نداد و  لیکـشت  سـالک  دـجاسم  رد  ندز و  ار  اـھ  هناـخ ِرد  نتفر و  هداـتفارود  یاھاتـسور  اھرھـش و  هـب  .دـنداھج  لاـح  رد  هـک  دـننادب  یزوـمآداوس  تـضھن  نارھاوـخ  ناردارب و 

؛ تسا گنن  ی  هکل کی  یناسنا  عماوج  ی  همھ یارب  یداوس ، یب .تسا  داھج  کی  نداد ، مدرم  هب  تساھ -  هیدھ نیرت  هدنزرا هک  ار -  داوس  ملع و  یرکشت ، تنسحا و  ِتشادمـشچ 

مھاوخ یمن .تسا  گنن  ی  هیام رتشیب  دننک ، یم هدافتسا  مدرم  یھاگآان  یداوس و  یب زا  گرزب  یاھتردق  هک  تمحزرُپ  رصع  نارود و  نیا  رد  یبالقنا ، ناملسم  ی  هعماج کی  یارب  اما 

.دنیوشب ار  گنن  ی  هکل نیا  هک  دننک  شالت  ناداوس ، اب  نانآ  رانک  رد  ناداوس و  یب دوخ  .تسا  یگنن  ی  هکل ًاعقاو  یداوس  یب اما  منکب ؛ تناھا  ناداوس  یب هب 

، دیدرک ییاھتفرشیپ  دیداد و  ماجنا  ار  راک  نیا  ناممرتحم ، روھمج  سیئر  تلود و  یماگـشیپ  اب  یزومآداوس ، تضھن  نازیزع  امـش  دش و  عورـش  لاسما  ناتـسبات  رد  هک  یتکرح  نیا 

.دیورب رخآ  ات  دینامن ؛ هار  طسو  .دنامب  هراک  همین دیراذگن  اما  دوب ؛ شزرااب  یلیخ 

دروخ و دـنگوس  هتـشون  ملق و  هب  درک و  عورـش  أرقا »  » اب ام  نآرق  مالـسا و  تشادـن ، دوجو  ملعت  میلعت و  یاھ  هناـشن قشم و  سرد و  داوس و  ملع و  زا  یربخ  اـیند  رد  هک  یتقو  نآ 

هک دـش  بجوم  ّملـسو ) هلاو هیلع هَّللا ّیلـص ) ام مرکم  ّیبن مالـسا و  یاھراک  نامھ  .تسا  شیپ  نرق  هدراھچ  هب  قلعتم  نیا ، .درک  دازآ  هملک  دـنچ  نداد  داـی  لـباقم  رد  ار  یگنج  ریـسا 

اھھاگـشناد و نیرتـگرزب  ی  هدـنراد دنتـشادن ، شناد  ملع و  زا  یربـخ  چـیھ  زورما  یاـپورا  هک  یناـمز  رد  نّییّمـالا )» یف ثعب  یذـّلاوھ  « ؛ داوـس یب ینعی  یّما ،  ) برع ِیّما  ی  هعماـج

ملع هب  ضیرحت  صیرحت و  یداوس و  یب اب  ی  هزرابم مالسا ، ردص  رد  ینعی  .دوش  نارگید  نارگید و  اھ و  ناحیروبا اھایرکز و  نبدّمحم  اھانیس و  نبا اھ و  یباراف نادنمـشناد و  نیرتگرزب 

؛ دیـسر اج  نیا هب  ام  راک  دندرک و  یلبنت  ناناملـسم  میدرک ، تعجر  ام  دعب  هتبلا  .درب  رتولج  زور  نآ  ِندـمتم  یایند  ی  همھ زا  نرق  تشھ  تفھ ، دودـح  ار  یمالـسا  ی  هعماج شناد ، و 

.درادن ینعم  یداوس  یب رگید  الاح  دمآ و  راک  رس  مالسا  هرابود  دش ، بالقنا  هرابود  .مینک  عورش  هرابود  میناوت  یم الاح  یلو 
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