
ناراتسرپ  / ١٣٧٣/٠٧/٢٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نینچ زورما ، اما  دـندرک . یمورف داسف  بالجنم  رد  دندیـشک و  یم نوریب  اھ  هداوناخ فیفع  مرگ و  شوغآ  زا  هتـسیاش ،» رتخد   » و هنومن » رتخد   » ناونع هب  ار  ینارتخد  زور  نآ 

ولج دوـش ؛ هتفرگ  ناوناـب  اـب  بساـنتم  یاـھراک  هب  ناـنز  لاغتـشا  وـلج  دوـش ؛ هتفرگ  ناـنز  تالیـصحت  وـلج  هک  ییاـج  رد  دوـش ؟ یم عیاـض  اـجک  رد  نز  قـح  تـسین . یزیچ 

ریقحت نز  اجنآ  رد  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ! هاگن  ییاکیرما  عماوج  هب  دـیورب  دوش . ریقحت  نز  هک  ییاج  رد  زین  دوش و  هتفرگ  ناـنز  هب  یناـسر  تمدـخ اـی  ناـنز  یناـسر  تمدـخ

اجنآ رد  تسھ ، یمالسا  زکارم  رد  هک  یلکـش  نیا  هب  یردام ، قح  دوش . یم ریقحت  نادنزرف  فرط  زا  هداوناخ ، ردام  دوش . یم ریقحت  رھوش  فرط  زا  هداوناخ ، نز  دوش . یم

. درادن انعم 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یلغـش نیمات  نیما و  قیال و  ناریدم  یریگراکهب  نانکراک ، تشیعم  تمارک و  نیمات  مدرم ، هب  یناسرتمدـخ  دوبھب  ییآراک ، کرحت و  شیازفا  تھج : رد  یرادا  ماظن  حالـصا 

. زاین دروم  نیناوق  میظنت  و  نآ ، اب  هزرابم  یرادا و  داسف  زا  یریگشیپ  ییارجا ، یرادا و  یاھهزوح  رد  ییادززکرمت  رب  دیکات  یزاوم ، یاھتیریدم  ماغدا  ای  فذح  نانآ ،

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

، یجراخ جاوما  اھتسایس و  تاھج  زا  مھ  یلخاد ، تاھج  زا  مھ  تسا ؛ رت  بسانم رتدعاسم و  بتارم  هب  یمتاخ ، یاقآ  لوا  تلود  طیارش  هب  تبسن  تلود  نیا  طیارش  زورما 

زا دـعب  روھمج  سیئر یاقآ  دوخ  لـقاال  تسا . نم  دـییات  دروم  هک  تسا  هبرجت  ی  هریخذ نیمھ  شملق  کـی  تسا ؛ رت  مھارف طیارـش  امـش  یارب  زورما  تاـناکما . تاـھج  زا  مھ 

هبرجت باصن  زا  یبوخ  دـح  رد  تلود  تئیھ  ی  هعومجم دـنراد و  ار  اھ  هبرجت نیا  مھ  ارزو  زا  یلیخ  نیا ، رب  هوـالع  دنتـسھ . انـشآ  راـک  نیا  زومر  نونف و  اـب  ـالماک  لاـس  راـھچ 

تـسود یاھ  هناشن امـش  دنراد . تسود  ار  ماظن  نالوئـسم  ماظن و  مدرم ، دنتـسھ . تلود  یناسر  تمدخ ی  هنـشت مھ  مدرم  تسا ؛ هدامآ  امـش  یارب  طیارـش  سپ  تسا .

تبحم نظ و  نسح  ات  دننیبب  کین  راک  نالوئسم  زا  هک  دنراد  یم تسود  مدرم  دنیبن . ار  اھ  نیا دراذگب و  مھ  یور  ار  شمشچ  دناوت  یمن یـسک  دینیب . یم ار  مدرم  نتـشاد 

. دھد ناشن  ار  شدوخ  یدمآراک  دیاب  تلود  نیاربانب  دنراد ؛ جایتحا  مھ  اعقاو  دنتمدخ ؛ ی  هنشت مدرم  دنریگن . رارق  ضقانت  رد  دننک و  ظفح  اھ  نآ هب  ار  ناشدوخ 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امـش مھ  تسا . روکـشم  مھ  تامدخ  نیا  ی  همھ دـنراد و  مدرم  هب  هضیرف  نیا  یناسر  تمدـخ رد  ار  شقن  نیرتشیب  زامن ، ی  هماقا ناراکردـنا  تسد هعمج و  مرتحم  ی  همئا

رد هک  ینالوئـسم  هعمج و  مرتحم  ی  همئا مھ  دنتـسھ و  میھـس  مدرم  هب  گرزب  ی  هضیرف نیا  یناسر  ضیف رد  هعمج  زامن  یاھداتـس  نارازگتمدخ  ناشکتمحز و  نانکراک و 

رگید هعمج و  ی  همئا دننادب و  ردق  ار  هعمج  زامن  دیاب  مھ  مدرم  تسناد . ردق  دـیاب  ار  نیا  دنمیھـس . یناسر  ضیف نیا  رد  دـننک ، یم یگدیـسر  هعمج  یاھزامن  روما  هب  زکارم 

نیا دناوتب  دیاب  هعمج  یاھزامن  تسا . ندش  هاگآ  ندـیمھف و  تقیقح ، ی  هنـشت ام  ناوج  لسن  دـننک . رتشیب  زور  هب  زور  ار  هعمج  زامن  یاھ  هبذاج دـیاب  مھ  ناراکردـنا  تسد

، مینک هاگن  نآ  ینامرآ  ی  هدـنیآ هتـشذگ و  دوخ و  روشک  عاضوا  هب  یا  هناربدـتم هاگن  اب  رگا  داد . خـساپ  ناوج  لسن  یمومع  زاـین  هب  دـیاب  دـنک . عفر  رتوکین  وحن  هب  ار  یگنـشت 

. درک میھاوخ  کرد  رتشیب  ار  هضیرف  نیا  تیمھا  هعمج و  زامن  شقن 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا مدرم  هب  تمدخ  اھ  نآ ی  هفیظو راک و  لصا  رد  هتبلا  دنزادنیب . هار  مدرم  هب  تمدخ  تضھن  کی  دنریگب و  تقبـس  رگیدکی  زا  مدرم  هب  تمدـخ  رد  دـیاب  نیلوئـسم  ی  همھ

مدرم نیا  یاھ  یگدامآ تقادـص ، افـص ، نامیا ، راکفا ، هیحور ، دـنتفا . یم نوگانوگ  لئاسم  تاظحالم و  رد  دراد و  یمزاب یلـصا  راک  زا  ار  اھ  نآ نوگانوگ  یاھ  هزیگنا یھاگ  اـما 

نیلوئـسم نیب  رد  یتسیاب  دننک . تمدـخ  مدرم  نیا  هب  دـیاب  دـنراد  سفن  ات  نیلوئـسم  دـھد . یم رارق  ریثات  تحت  ار  ناسنا  ام  یاھناوج  ناشوج  ناوارف و  دادعتـسا  نموم و 

رما رد  بلاکت  تردـق و  رـس  رب  تباقر  یحانج و  یـسایس و  یاھتباقر  تسا . تسرد  تباقر  هقباسم و  نیا  دـشاب . رارقرب  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ یرازگتمدـخ و  ی  هقباسم

نیا مکبر ؛» نم  هرفغم  یلا  اوقباـس  : » دـیامرف یم نآرق  دـشاب . مدرم  هب  یرازگتمدـخ  رد  هک  تسا  تـسرد  یا  هزراـبم هقباـسم و  تباـقر ، تـسا . دودرم  یوـیند  روـما  اـیند و 

. دیراذگب هقباسم  کین ، یاھراک  یارب  تاریخلا » اوقبتسا  و  . » تسا یھلا  تمحر  ترفغم و  تمس  هب  هقباسم 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ار روشک  زا  یراک  هک  یتاسسوم  ی  همھ یبالقنا و  یاھداھن  حلـسم ، یاھورین  رد  هننقم ، هیئاضق ، هیرجم ، یاوق  رد  تسا . روشک  نیلوئـسم  هجوتم  ماظن ، یدمآراکان  اقلا 

تھج نیا  هب  منز ، یم فرح  یناسر  تمدـخ تضھن  زا  یتقو  دـننک . راک  مدرم  یارب  هدرک و  زھجم  هدامآ و  قیال ، دـمآراک و  تیریدـم  یارب  ار  دوخ  دـیاب  ناریدـم  دـنراد ، هدـھع  رب 

یادـخ یریدـم  رگا  اریز  تسا ؛ تلع  نیمھ  هب  مھ  داـسف  اـب  ی  هزراـبم رب  نم  دـیکات  تسا . لـیلد  نیا  هب  دـیراذگب ، هقباـسم  مدرم  هب  تمدـخ  یارب  میوـگ  یم یتـقو  تـسا .

. داد ناشن  ار  ماظن  یدمآراک  دیاب  لوا  سپ  دشاب . دیفم  اھ  نآ یارب  دنک و  تمدخ  مدرم  هب  دناوت  یمن رگید  دش ، دساف  هتساوخن 

نیب رد  میراد . یرایـسب  دـمآراک  دارفا  ام  تسین . ریقف  دـمآراک  مودـخ و  یاھناسنا  ظاحل  زا  ام  روشک  دـنراد . راک  نیا  یارب  ار  مزال  تیافک  روشک  قیـال  دارفا  تاـناکما و  عباـنم ،

. دنراد دوجو  یقیال  یاھناسنا  دنتـسین ، ناریدم  وزج  هک  زین  یرگید  دارفا  نیب  رد  دننک . یم تمدخ  یبوخ  قیال و  دـمآراک ، یاھ  مدآ دنتـسھ ، راک  سار  رد  زورما  هک  یناریدـم 

یناسر تمدخ رد  دیاب  اذل  دنیامن ؛ یقلت  دنک ، نیمات  ار  روشک  یلک  تینما  دناوت  یم هک  یلماوع  زا  یکی  ناونع  هب  ار  مدرم  هب  تمدخ  دننک و  شالت  تمھ و  راک ، دـیاب  اھ  نآ

. دننک تباقر  مھاب  مدرم  هب 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

رد نمشد  طخ  تسا . مدرم  فوفص  نیب  ییادج  یـسایس و  یاھ  یدنب هتـسد ناھاوخ  نمـشد ، دنـشاب . بظاوم  یلیخ  ام  زیزع  ناناوج  اھ و  یـسایس نیلوئـسم ، مدرم ،

مھ ینابایخ  یاھلاجنج  هب  ار  لئاسم  نیا  تشھ  داتفھ و  لاس  رد  هک  دیدوب  دھاش  هعماج . رد  جرمو  جرھ یاضف  داجیا  ماظن و  زا  مدرم  ندرک  ادـج  زا  تسا  ترابع  ام  روشک 

جالع دھاوخ . یم هچ  تسیچ و  روشک  نیا  رد  نمشد  یاھ  هشقن هک  دننادب  دنشاب و  رایشوھ  زیزع  ناناوج  تفرگ . ار  اھ  نآ تازواجت  ولج  یمدرم  جیسب  تردق  هک  دندناشک 

. تسا مدرم  نیلوئسم و  ی  هملک تدحو  مدرم و  هب  یناسر  تمدخ هطقن ، ود  نیا  زا  نمشد  ذوفن  زا  یریگشیپ  و 

لاس ١٣٨٢  / ١٣٨٢/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

میـشاب و هتـشاد  ور  شیپ رد  ار  اھ  همانرب اھراک و  ماسقا  عاونا و  ام  تسا  نکمم  دننک . عورـش  مدرم  هب  یناسر  تمدخ یارب  ار  یتضھن  دـیاب  هوق ، هس  رد  نالوئـسم  ی  همھ

تمدـخ رد  رتـشیب  دـیاب  اـھراک  نیا  هژیو  هب  دـنک . ادـیپ  تیولوا  دوش ، یم بوسحم  رت  هدزاـبدوز رتراگدـنام و  رت و  قـیمع یناـسر  تمدـخ هچنآ  اـھ  نآ ناـیم  رد  دـیاب  مینک ؛ ارجا 

مدرم دیاب  نالوئسم  ددرگ . هئارا  مدرم  هب  زین  نآ  شرازگ  دوش و  ماجنا  یزیر  همانرب اب  هناربدم و  دیاب  تامادقا  نیا  دریگ . تروص  هعماج  جاتحم  مورحم و  فعضتسم و  یاھرشق 

. دنیامن تواضق  نآ  هب  تبسن  دننیبب و  مشچ  هب  ار  ماظن  یدمآراک  دنناوتب  مدرم  ات  دننک  تواضق  هب  راتخم  نقتم ، تسرد و  شرازگ  کی  لابق  رد  ار 

تـساجنیا دنک و  یم ادیپ  داضت  صاخ  یاھھورگ  یـضعب  عفانم  اب  مدرم  مومع  هب  ندناسر  تمدخ  اریز  تسا ؛ نیگنـس  گرزب و  ی  هزرابم کی  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ تضھن 

. دش نادیم  دراو  خسار  مزع  تمھ و  هزرابم و  اب  دیاب  هک 

« يناسرتمدخ تضھن   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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رظن زا  لوبقم  عورـشم و  تباقر  روشک ، رد  زورما  دـینادب . یلـصا  تباقر  ار  رما  نیا  تسا ؛ یـسایس  یاھھورگ  روشک و  نارازگراک  هوق ، هس  نالوئـسم  ی  همھ هب  نم  باـطخ 

یاھلاجنج اھاوعد و  هب  یرایـسب  دراوم  رد  دریگ ، یم تروص  چوپ  تاعوضوم  رـس  رب  بلغا  هک  یـسایس  یاھتباقر  تسا . مدرم  هب  ندرک  تمدخ  یارب  تباقر  طقف  ام ، مدرم و 

نآ زا  ار  نیا  درادـن . دوجو  یتباقر  تردـق ، ندرک  هضبق  یارب  مالـسا  رد  نینچمھ  میدنـسپب . میریذـپب و  تلم  روشک و  یارب  ار  نآ  ام  هک  تسین  یتباقر  دوش و  یم رجنم  رـضم 

هب یناسر  تمدخ رد  تباقر  لوبقم ، عورشم و  حیحـص ، تباقر  نیاربانب  دنلوغـشم . تباقر  هب  دننک و  یم شالت  یـسایس  تردق  بسک  یارب  اھنت  یا  هدع هک  میوگ  یم تھج 

ارجا هب  ار  اھ  همانرب نایرجم  دنزادرپب . نآ  یزیر  همانرب هب  نالوئـسم  دـننک و  هبلاطم  ار  رما  نیا  مدرم  دـنریگب . یدـج  ار  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ تضھن  دـیاب  همھ  تسا . مدرم 

. دننک تباث  مدرم  هب  سوملم  روط  هب انیع و  تسا ، نآ  راکنا  ددصرد  شالت  نیرتشیب  اب  نمشد  هک  ار  ماظن  یدمآراک  دنروآرد و 

لاس ١٣٨٢  / ١٣٨٢/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

دوخ ی  هدارا مزع و  دینک و  تمھ  هک  تسا  نیا  دنھد  یم لیکـشت  ار  لاس  جنپ  یـس و  ات  هدزناپ  نینـس  ام و  تلم  زا  دصرد  داتفھ  زا  شیب  هک  نامروشک  ناناوج  هب  نم  مایپ 

، یـسایس گنج  انیقی  اما  میـشاب ؛ هتـشادن  یماظن  گنج  زگرھ  ام  تسا  نکمم  دیـشاب . هدامآ  دـینک و  اـیھم  ار  دوخ  هناعاجـش  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  دـییامن . تیوقت  ار 

ناناوج هک  دـننک  ریبدـت  یروط  ار  اھ  هماـنرب میظنت و  یروط  ار  اـھباسح  هک  منک  یم هیـصوت  نیلوئـسم  هب  اددـجم  نم  اـجنیا  رد  تشاد . میھاوخ  یگنھرف  هژیو  هب یداـصتقا و 

هب دـھدب و  ار  قیفوت  نیا  نیلوئـسم  هب  لاعتم  یادـخ  هک  منک  یم اعد  دـننک . ساسحا  دنـشچب و  ار  یناسر  تمدـخ یارب  شالت  داسف و  اب  هزرابم  نیریـش  ی  هزم اـم  روشک 

رارق ام  زیزع  تلم  لاح  لماش  ار  ترـضح  نآ  باجتـسم  یاعد  هادـف و  انحاورا  رـصع  یلو ترـضح  تاھجوت  دـیامرف و  اطع  تزع  تداعـس و  یبایماک ، یزارفارـس ، ام  زیزع  تلم 

. دھد

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠١/٢٢ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هب لاس  لوا  رد  هک  تسا  یا  هیـصوت تیاعر  نآ  تسا و  رادروخرب  یدایز  رایـسب  تیمھا  زا  ناریا  تلم  ام  یارب  نم  رظن  هب  هک  منک  یم ضرع  هاتوک  تروص  هب  ار  رگید  ی  هلاسم

. لمع رد  ماظن  یدمآراک  نداد  ناشن  مدرم و  هب  یناسر  تمدخ یارب  یناگمھ  ششوک  ی  هلاسم مدرک : ضرع  مدرم  ی  همھ نالوئسم و  ی  همھ

دنیب و یم نایز  مھ  مالسا  هکلب  مینیب ، یمن ام  دوخ  طقف  ار  نآ  نایز  دشاب ، ام  راک  رد  یـصقن  فعـض و  رگا  مینک . یم لمع  مالـسا  مان  هب  مینز و  یم فرح  مالـسا  مان  هب  ام 

تاناکما اب  هک  دنراد  ار  نآ  ییاناوت  یمالسا  یروھمج  دمآراک  نادرم  ماظن و  نالوئسم  دنک . یم ار  هدافتساوس  رثکا  دح  فیرظ  قیقد و  رایـسب  ی  هتکن نیمھ  زا  مھ  نمـشد 

تالکـشم هکلب  یداصتقا  تالکـشم  طقف  هن  روشک ، تالکـشم  ی  همھ ام - ی  هداـعلا قوف یداـم  تاـناکما  هچ  ریظن و  مک یناـسنا  تاـناکما  هچ  دراد - روشک  نیا  هک  یعیـسو 

اب یلدـمھ و  اـب  تمھ ، اـب  تیدـج ، اـب  ار  تالکـشم  نیا  ی  همھ دنتـسھ ، اـھراک  سار  رد  هک  ینادرم  دـننک . لـح  هویـش  نیرتـھب  هب  مھ  ار  یعاـمتجا  یگنھرف و  یقـالخا و 

نالوئـسم زا  ار  نیا  دـیاب  ام  بیجن  دنمـشوھ و  هاگآ و  زیزع و  تلم  دریگ و  رارق  روشک  نالوئـسم  هجوت  دروم  دـیاب  راک  نیا  دـننک و  لح  دـنناوت  یم یلـصا  لـئاسم  هب  نتخادرپ 

، دنتـسھ یتـموکح  تالیکـشت  زا  یـشخب  هب  هتـسباو  هک  ینوگاـنوگ  یاـھداھن  هچ  هننقم و  ی  هوق هچ  هیئاـضق ، ی  هوق هچ  هیرجم ، ی  هوق هچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک 

دروم تسا و  تسرد  تباـقر ، نیا  تسا . قـح  تباـقر ، نیا  دـننادب . راـک  نیا  رد  تباـقر  لاـس  ار  لاـسما  روـشک ، نالوئـسم  هک  مدرک  ضرع  نم  تسا و  هفیظو  نیا  دـھاوخب .

. دنناوخبارف گرزب  ی  هقباسم نیا  هب  روشک  رـساترس  رد  ار  ناشنوگانوگ  یاھدحاو  اھـشخب ، زا  مادکرھ  هک  تسا  نیا  هب  مھ  تباقر  تاریخلا .» اوقبتـساف  . » تسادـخ یاضر 

مادک هک  دننیبب  دننکب و  یبایزرا  هبـساحم و  کی  دنناوتب  لاس  کی  ای  هام  دنچ  تشذـگ  زا  سپ  ات  دـناوخبارف  تباقر  نیا  هب  ار  روشک  رـساترس  یاھ  یرتسگداد هیئاضق ، ی  هوق

هجو نیرتھب  هب  ار  اھ  هدنورپ دیامن و  بلج  ار  اھ  نآ نانیمطا  دـسرب ، اھ  نآ یاھدرد  هب  دـھدب ، ار  مدرم  تایاکـش  خـساپ  تسا  هتـسناوت  رتشیب  روشک  یاھ  یرتسگداد زا  کی 

نیمھ مھ  اـھ  نآ دـننک و  توعد  تباـقر  نیا  هب  دـنراد ، روشک  رـساترس  رد  هک  ار  ینوگاـنوگ  یاھـشخب  فلتخم ، یاـھترازو  زا  مادـکرھ  دوشب . زاـیتما  کـی  نیا  دـنک ؛ هموـتخم 

نیا ناـیم  رد  هک  دوش  مولعم  دـیامن و  توعد  ار  اـھ  نآ دـنک ، رازگرب  ار  هقباـسم  نیمھ  فلتخم  یاـھ  هناـخترازو نیب  تلود  تئیھ  ی  هعومجم دوـخ  دـنھد . ماـجنا  ار  هسیاـقم 

هچ ناگدـنیامن ، دـنیوگب . مھ  مدرم  هب  ار  نیا  دـشاب . زایتما  کی  نآ  دراد و  مدرم  هب  یناسر  تمدـخ رد  یرت  نشور قیقد و  حیحـص و  رامآ  کی  مادـک  هناـخترازو ، دـنچ  تسیب و 

زاب رتدوز  رتھب و  ار  مدرم  یاھھرگ  تالکـشم و  تسا و  رتدیفم  مدرم  یارب  نوناق  مادک  هحیال و  مادـک  حرط ، مادـک  دـننیبب  سلجم  لخاد  رد  ناشیاھ ، هعومجم هچ  ناشدارفا و 

هک دنمھف  یم دننک و  یم سمل  مھ  مدرم  دوش . یم لاعتم  دنوادخ  یضرم  حیحص و  عورشم ، تباقر  کی  نیا  دنھد . هقباسم  مھاب  راک  نیا  رد  دنزادنیب و  ولج  ار  نآ  دنک ، یم

، داسف اب  هزرابم  رد  هننقم  ی  هوق هیئاضق و  ی  هوق هیرجم و  ی  هوق دنـشاب . هتـشاد  ار  تباقر  نیمھ  ناشکرتشم  یاھراک  رد  فلتخم  یاھ  هاگتـسد دوش . یم تمدخ  اھ  نآ هب 

. تسا نم  ی  هیصوت تباقر ، نیا  تسا . نیا  حیحص  تباقر  دننک . تباقر  مھاب  وس  تاین  یاراد  دارفا  اب  هزرابم  رد  یراوخ و  هوشر اب  هزرابم  رد 

اتسور  / ١٣٨٢/٠٢/٠۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیمود  نابختنم  تسشن  هب  مایپ 

دش و تلم  روشک و  هب  یناسر  تمدخ نادیم  دراو  مدرم ، باختنا  اب  رگید  راب  اتـسور  رھـش و  یمالـسا  یاھاروش  هادف  یحور  هیقب هللا  ترـضح  تاھجوت  یھلا و  تالـضفت  اب 

ناـبحاص هک  دـیا ، هتفرگ رارق  یمدرم  قـحب ، یاـھراظتنا  تاـعقوت و  زکرم  رد  یھلا و  ناـحتما  ضرعم  رد  امـش  نوـنکا  تشگ . مھارف  ناـبختنم  یارب  گرزب  یـشیامزآ  ی  هـصرع

یرالاس مدرم دنـشاب . رتدـنمدوس  مدرم  یارب  هک  دـنا  یناسک اـھناسنا  نیرتھب  مالـسا ، گـنھرف  رد  دـنا . یمدرم ینوناـق و  داـھن  نیا  تامدـخ  هار  هب  مشچ  روشک و  یقیقح 

. ینماد کاپ یتسد و  کاپ اب  هارمھ  هفیظو و  یادا  رس  زا  تمدخ  تسا ، تنم  یب هناصلاخ و  یناسر  تمدخ ماظن  بیرف ، ماوع راکایر و  یاھیسارکومد  فالخرب  ینید 

، زور کی  یتح  نداد  ردھ  نودب  راک و  هب  زاغآ  زور  نیلوا  زا  هاگنآ  و  دیـشاب . مدرم  نادردق  دـنوادخ و  رازگرکـش  دـنا ، هداد ناشن  امـش  هب  مدرم  هک  یدامتعا  رطاخب  دـیاب  تسخن 

. دینک زاغآ  ار  یناسر  تمدخ رد  هقباسم  دیھدب و  هدش  هداھن  امش  ی  هدھع رب  هک  ینیگنس  راب  ریز  هب  هناش 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

اب ام  رادـید  نیرخآ  هتبلا  تسام - رادـید  نیرخآ  نیا  دـنتفگ  یبورک  یاقآ  بانج  هک  لاـس  کـی  نیمھ  رد  مھ  امـش  دـشاب و  یـضار  امـش  اـم و  زا  لاـعتم  یادـخ  هک  میراودـیما 

درک دوش  یم راک  یلیخ  مھ  لاس  کی  نیا  رد  دینادب . ردق  مھ  ار  لاس  کی  نیا  دیشاب . قفوم  نات  همھ دوب - دھاوخن  امش  اب  ام  رادید  نیرخآ  اش هللا  نا  اما  مشش ، سلجم 

ار نامیاھتیلوئسم  هرخالاب  نوچ  تسا . ینارگ  ی  هلاسم منک ، ضرع  هرابود  تسا  بوخ  یناسر  تمدخ تبـسانم  هب  یمدرم و  لئاسم  ی  هنیمز رد  زورما  هک  یا  هلاسم نآ  و 

دیشاب و بقارم  تسامش ، ی  هدھع هب  مھ  تلود  رب  تراظن  دنک و  یم فرـصم  مھ  تلود  دیدنب ، یم امـش  ار  روشک  یدرایلیم  رازھ  نیدنچ  ی  هجدوب نوچ  میـسانشب و  دیاب 

. دیآ دوجو  هب  هنیمز  نیا  رد  مدرم  یارب  یجرف  هکلب  ات  دینک  ادیپ  ار  یھار  دینیشنب و  دندرک ، هراشا  یبورک  یاقآ  بانج  هک  ییاھنویسیمک  نیمھ  رد  اعقاو 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، میتـساوخ نالوئـسم  زا  لاـس  لوا  هک  روط  ناـمھ منک . یم توعد  اـھراک  ی  هناربدـم یریگیپ  هب  ار  روشک  نالوئـسم  هملک و  داـحتا  هب  ار  ناـمروالد  نموـم و  زیزع و  تلم  نم 

وس هدافتـساوس و  زا  یریگولج  اھ و  نآ عفانم  مدرم و  تمدخ  رد  نیناوق  قیقد  یارجا  هب  ار  روشک  ییارجا  هاگتـسد  تلود و  دنـشاب . یناسر  تمدخ لابند  مییوگ  یم مھزاب 

ندرک مک  نینچمھ  و  دشاب ، مدرم  روما  شیاشگ  تمدخ  رد  هک  یتاررقم  داجیا  مدرم و  یاھزاین  هب  نتخادرپ  هب  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  و  فلتخم ، یاھـشخب  رد  ریبدـت 

شیازفا اھی و  نارگ نیمھ  هب  رجنم  دنراد و  اھ  هاگتسد زا  یضعب  هک  ار  ییاھزوجم  منک . یم توعد  مدرم  روشک و  یساسا  لئاسم  هب  نتخادرپ  یـسایس و  ثحابم  مجح  زا 

مھ ار  یتینما  یتاعالطا و  یماظتنا و  یاھ  هاگتسد زین  و  نامرجم ، نافلختم و  بیقعت  نیناوق و  یارجا  رد  تقد  هب  مھ  ار  یئاضق  هاگتـسد  دننک . وغل  دیاب  دوش ، یم اھتمیق 

. منک یم توعد  یرایشوھ  هب 

« يناسرتمدخ تضھن   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

- یمالـسا مکاح  یلاو و  هک  تسا  هدش  دراو  تایاور  رد  تسا . مدرم  هب  تمدـخ  ام  دوجو  ی  هفـسلف میا . هدـمآ مدرم  هب  تمدـخ  یارب  الـصا  ام  دراد . یقطنم  یناسر  تمدـخ

دسرب ربخ  امش  هب  رگا  دشاب . نادنزرف  هب  تبسن  نابرھم  ردپ  لثم  دیاب  مدرم  اب  دنا - هلمج نیا  لومشم  همھ ، رت و  نییاپ رتالاب و  رادناتـسا و  ریزو و  حوطـس ؛ ی  همھ رد  مکاح 

روشک حطـس  رد  دینک ؟ لمحت  دیناوت  یم دینک ؟ یم ادیپ  یلاح  هچ  دشک ، یم جـنر  تبرغ  زا  تناھا و  زا  ریقحت ، زا  یگنـسرگ ، زا  امرگ ، زا  امرـس ، زا  یرامیب ، زا  ناتدـنزرف  هک 

تـضھن میـشاب . هتـشاد  رارق  مارآ و  دـیابن  دیـشاب ؛ هتـشاد  ار  ساـسحا  نیمھ  دـیاب  دـیراد ، عـالطا  مـلع و  امـش  هـک  ییاـجنآ  اـت  دـتفیب ، یقاـفتا  نـینچ  سکرھ  هـب  تبـسن 

. دـننک سح  ار  شتذـل  ات  میناـشکب  مدرم  یگدـنز  هب  دـیاب  هتفرگ ، تروص  هک  ار  یگرزب  یاـھراک  مینک . سوسحم  مدرم  یارب  دـیاب  ار  تمدـخ  نیا  نیا . ینعی  یناـسر  تمدـخ

. تسا مزال  یاھراک  زا  مھ  داسف  اب  هزرابم  یلام و  طابضنا 

نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رھ تسا . هدش  ینازرا  امش  هب  یرادرھش  رھـش و  یمالـسا  یاروش  ی  هعومجم رد  نارھت  رھـش  ی  هرادا یارب  هک  یتاقیفوت  رطاخ  هب منک  یم یرازگـساپس  ار  لاعتم  یادخ 

مدرم هب  تمدخ  یرادرھش ، رد  راک  روحم  دمحب هللا  هک  مھ  نیا  زا  میشاب . نآ  رازگرکـش  دیاب  ام  ی  همھ دھدب ، امـش  هب  هک  یقیفوت  دنکب و  امـش  هب  لاعتم  یادخ  هک  یفطل 

. مرازگساپس رکاش و  ار  لاعتم  یادخ  دنک ، یم سح  یرادرھش  رد  ار  یناسر  تمدخ روضح  ناسنا  هتفرگ و  رارق 

هناملاع هناریگیپ و  هناقداص و  تمدخ  یپ  رد  اھ  نآ روما  نالوئسم  هک  دنبایب  دننک و  سح  دننیبب ، هک  تسا  نیا  دنک ، یم نیریش  ار  مدرم  ماک  هک  ییاھزیچ  نیرتگرزب  زا  یکی 

رگا تسا . یتسرد  فرح  نیا  درک ؛ جراخ  یگدرـسفا  زا  ار  ناگدرـسفا  داش و  ار  مدرم  دیاب  دوش  یم هتفگ  یھاگ  دنک . یم لاحـشوخ  ار  مدرم  نیمھ ، دوخ  دنتـسھ . اھ  نآ هب 

همھ زا  شیب  نیا  دنا . هناملاع هناریگیپ و  هناقداص و  راک  یپ  رد  هک  دنھد  ناشن  مدرم  هب  تسا ؛ نیمھ  شھار  دنتسھ ، عوضوم  نیا  لابند  هملک  یقیقح  یانعم  هب  یناسک 

. درک دھاوخ  هنامداش  ار  اضف  زیچ 

، دنا هدرک باختنا  هک  یبوخ  رادرھـش  دـنا ، هداد جرخ  هب  هک  یتیدـج  دـنا ، هدرک هک  ییاھراک  رطاخ  هب نارھت  رھـش  یمالـسا  یاروش  زا  مھ  نم ، دـیا . هدرک لمع  بوخ  مھ  امش 

- ما هدینـش متـشاد و  عالطا  نم  مھ  البق  دـنداد و  نارمچ  سدـنھم  یاقآ  هک  یـشرازگ  نیمھ  نومـضم  دـننک - یم اھراک  زا  هک  یا  یریگ هلابند دـنراد و  اھراک  هب  هک  یمامتھا 

. مرازگساپس دنھد ، یم ماجنا  هک  یا  هناصلخم راک  رطاخ  هب ناشناراکمھ  و  داژن » یدمحا  » رتکد یاقآ  زا  مھ  و  منک ؛ یم رکشت  هنامیمص 

اتقیقح مھ  دـیا  هداد ماجنا  هک  یرادـقم  نیمھ  تسا . مک  دوش ، ماجنا  دـیاب  هچنآ  هب  تبـسن  اما  تسا ؛ دنمـشزرا  هدـش ، ماجنا  هچنآ  دـیراد . شیپ  رد  راک  یلیخ  زونھ  امش 

مامـشتسا ار  تمدـخ  ساـسحا  ی  هبیط ی  هحیار ناـسنا  تسا . هتفرگ  تروص  یدـیفم  تامادـقا  بوخ و  یاـھراک  تسا . یرازگرکـش  یاـج  فـصنم  نالوئـسم  مدرم و  یارب 

. دراد راکورس  مدرم  اب  هک  یرادرھش  رد  صوصخب  تسا ؛ یشزرااب  یلیخ  زیچ  نیا  دراد . دوجو  ادخ  یارب  صالخا  ساسحا  مدرم ، هب  تمدخ  تیریدم  رد  هک  دنیب  یم دنک ؛ یم

. دنشاب هتشاد  رگید  یاھاج  زا  رتشیب  ار  صالخا  یرازگتمدخ و  حور  دیاب  تسا ، رتشیب  مدرم  اب  ناشراکورس  هک  ییاھنامزاس 

نا . » تسین یفاک  اما  تسا ؛ یکرابم  زیچ  عورش ، دیھد . همادا  ار  نآ  دیشاب و  مدق  تباث هار  نیا  رد  هک  تسا  نیا  منک ، هیصوت  امش  ی  همھ هب  مھاوخ  یم هک  یا  هتکن نیلوا 

عورش هب  دوش . یم فعاضم  نآ  شزرا  دیداد ، رارمتسا  ار  نآ  دیدرشف و  یاپ  یھار  رد  دیدیزرو ، تماقتسا  یتقو  هکئالملا .»  مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  انبر هللا  اولاق  نیذلا 

یناسر و تمدـخ هار  نیاربانب  تسا . مزال  هار  نیا  ی  همادا یارب  هک  یطیارـش  ی  همھ تاعارم  هظحالم و  تقد و  اـب  هارمھ  هار ، ی  همادا رب  دـیراذگب  ار  اـنب  دـینکن ؛ اـفتکا  بوخ 

. دیھد همادا  ار  نآ  هب  مامتھا 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تاناکما زا  لاعتم  یادخ  یناسر . تمدـخ هاگن  تسا ؛ هدوب  توافتم  هتـشذگ  یاھنارود  اب  هدوب و  یا  هژیو هاگن  نیوزق - هلمج  زا  روشک - قطانم  ی  همھ هب  هاگن  بالقنا ، زا  دـعب 

اھبآ تسا . تکربرپ  تشد  یزرواشک و  دادعتسا  کاخ و  یاراد  ناتسا  نیا  دندرک ، هراشا  مرتحم  ی  هعمج ماما هک  روط  نامھ تسا . هداد  رایـسب  هقطنم  نیا  مدرم  هب  یعیبط 

؛ دـنراد یتاعقوت  نالوئـسم  تموکح و  زا  روشک  قطاـنم  ی  هیقب لـثم  نیوزق  مدرم  دـننک . راـک  شـالت و  دـیاب  مھ  رگید  یرادـقم  دـنا ، هدرک راـک  یرادـقم  درک . راـھم  دـیاب  مھ  ار 

. دوش لمع  اھ  نآ هب  دیاب  تسھ و  مھ  اجب  ناشتاعقوت 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هدـننک نیمات دـھد ؛ ناشن  ایند  هب  ار  اـم  یلم  تزع  یمالـسا و  تزع  دـناوت  یم تساـم ؛ یلم  تزع  هاـگیلجت  تسا ؛ تلم  ی  هناـخ تسا ؛ یمھم  رایـسب  هاـگیاج  سلجم 

یمکحتـسم دس  دناوت  یم دشاب ؛ یلم  تینما  ظفاح  دناوت  یم سلجم  دنورب . شیپ  دننک و  تکرح  دـنناوت  یم نالوئـسم  هک  تسا  سلجم  نیناوق  اب  تسا . یمومع  عفانم 

یسک تریصب ، اب  زاب و  مشچ  اب  دننک و  تکرش  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . نیا  بولطم  سلجم  کی  تایـصوصخ  دشاب . ناگناگیب  یزرو  عمط نانمـشد و  ضرعت  ربارب  رد 

- دندومرف ماما  هک  روط  نامھ سلجم - دنک . افیا  ار  یگرزب  شقن  نینچ  تسناوت  دھاوخ  سلجم  دنتـسرفب ، سلجم  هب  دـننک و  باختنا  دـننیب ، یم وا  رد  ار  مزال  طیارـش  هک  ار 

. دنک یم ادیپ  یناسر  تمدخ ناوت  دوش و  یم رتشیب  سلجم  رابتعا  یدمآراک و  دننک ، تکرش  رتشیب  تاباختنا  رد  مدرم  یتقو  تسا . تلم  لیاضف  ی  هراصع

مب  / ١٣٨٢/١٠/٠٨ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. میراد هفیظو  اـم  ی  همھ دراد . رارق  راـشف  ریز  رتـشیب  یلیخ  ما ، هدـید ار  تیعـضو  هک  نـآلا  تشاد و  رارق  مب  مدرم  مغ  تبیـصم و  راـشف  ریز  نم  بـلق  اـبلاغ  زور  دـنچ  نـیا  رد 

، دوـش دـیاب  تیوـقت  اـش هللا  نا  تـسا و  هدـش  لیکــشت  هـک  یزکرمتم  تیریدــم  قـبط  روـشک ، رگید  زکارم  ی  هـمھ رد  نارھت و  رد  ناـمرک ، ناتــسا  رد  اـجنیا ، رد  نالوئــسم 

؛ دنراد ییاھزاین  اجنیا  مدرم  میتسھ . هجاوم  هقطنم  نیا  مولظم  مدرم  نوزفازور  یاھزاین  اب  انئمطم  یدـنچ  ات  ام  دـنیامن . کمک  مدرم  نیا  هب  دـننک و  جیـسب  ار  ناشتاناکما 

ی هنحـص هب  ار  دوخ  تاناکما  ی  همھ بترم  مظنم و  یھدنامزاس  اب  دنفظوم  اھ  هاگتـسد ی  همھ دنک . ادیپ  مایتلا  یکدنا  مدرم  نیا  مالآ  دـیاش  دوش ؛ هدروآرب  دـیاب  اھزاین  نیا 

نالوئـسم و اـب  مدرم  دوش . رتھب  مھ  نیا  زا  دـیاب  هدـش و  رتـھب  راـک  تیفیک  مجح و  میا ، هدـمآ ولج  زور  هس  ود  نیا  رد  هچرھ  هتبلا  دـنروایب . مدرم  هب  کـمک  یناـسر و  تمدـخ

مدرم زور  دنچ  نیا  رد  هتبلا  روط . نیمھ مھ  رگید  قطانم  مدرم  دنھد . ماجنا  دنراد ، هدـھع  رب  هک  یا  هفیظو دـنناوتب  اھ  نآ ات  دـننک  یراکمھ  رازگتمدـخ  یاھ  هاگتـسد نارومام 

همادا دیاب  اھکمک  نیا  دندوب . دردمھ  امش  اب  دنتسیرگ و  امـش  یاھمغ  رب  همھ  دندرک و  کمک  هآ  کشا و  اب  مدرم  هک  دیدید  نویزیولت  رد  مھ  امـش  دیاش  دندرک . کمک  یلیخ 

کی اھ ، هناریو نیا  لد  زا  اش هللا  نا  امتح  هک  دشاب  نیا  ام  تین  دیاب  تخاس . مکحتسم - الماک  راب  نیا  هتبلا  و  رتھب - رایـسب  لوا  زا  ار  مب  رھـش  دوشب  اش هللا  نا  ات  دنک ، ادیپ 

ناربج دوش  یم هک  ار  یدام  یویند و  یاھتراسخ  زا  رادقم  نآ  یلو  تسین - یکـش  دنام - دھاوخ  ام  لد  رب  مھزاب  نازیزع  غاد  هتبلا  دنک . دنلب  رـس  دابآ ، مکحم و  یوق ، رھش 

. درک ناربج  دیاب  درک ،

ررقم  / ١٣٨٢/١١/١٨ دعوم  رد  تاباختنا  یرازگرب  صوصخ  رد  هننقم  هیرجم و  یاوق  یاسور  همان  هب  خساپ 

دوخ یدـمآراک  ی  همھ یـسایس و  یعامتجا و  یملع و  تیفرظ  ی  همھ یریگراک  هب  داد  دـنھاوخ  لیکـشت  ار  متفھ  سلجم  مدرم ، یار  اب  هک  یناسک  هب  بناـج  نیا هیـصوت 

رمک نانآ  یبالقنا  ینید و  هفیظو  دنتلم و  رادماو  طقف  نانآ  تسا ، یمالـسا  ماظن  هوکـشرپ  عیفر و  یانب  هب  ندیـشخب  ماکحتـسا  اھ و  نآ هب  یناسر  تمدخ تلم و  نیا  یارب 

نمشد تافالتخا  هب  دنراذگب و  رانک  هب  ار  هدنزاب  هدنرب و  رازآ  لد  ثحب  هک  تسا  نآ  یسایس  بازحا  اھھورگ و  اھنایرج و  هب  بناج  نیا هیصوت  تسا . تلم  یارب  نتسب  تمدخ 

ای هدروآ  یار  ناش  هقالع  دروم  دزمان  ای  دوخ  هک  اھ  نآ زا  معا  دـنا  هتـشاد تکرـش  باختنا  رد  هک  یناـسک  ی  همھ تسا و  تلم  تاـباختنا  نیا  ی  هدـنرب دـننزن ، نماد  نک  داـش 

یکی اھ  هرگ ات  دینک  کمک  رازگتمدخ  تلود  هب  رگیدکی و  هب  یلدمھ  اب  همھ  دنناریا  تلم  نانمـشد  مسینویھـص و  اکیرما و  تاباختنا ، نیا  ی  هدنزاب دنا ، هدنرب همھ  دـنا ، هدرواین

« يناسرتمدخ تضھن   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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رب دورد  هادف و  یحور  مظعالا  هیقب هللا  رب  مالس  دھد . رارق  دوخ  کمک  لضف و  تمحر و  لومشم  ار  همھ  دشاب و  یضار  امش  ی  همھ زا  دنوادخ  دوش . هدوشگ  یرگید  زا  سپ 

. نانآ ناشلا  میظع  ماما  رب  نادیھش و  ی  هبیط حاورا 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یهخرچ ندش  ناور  ینارگ ، اب  هلباقم  مروت و  راھم  مورحم ، قطانم  زا  تیمورحم  ندودز  یلام ، داسف  اب  هزرابم  لاغتشا ، دیـسانشیم ؛ ار  مدرم  یقیقح  تابلاطم  اھزاین و 

اھزاین نیا  نیرتهتسجرب  رامش  رد  یتموکح ، نالوئسم  ییوگخـساپ  یریذپتیلوئـسم و  قیقحت ، ملع و  نتفای  قنور  قالخا ، گنھرف و  یالتعا  شرتسگ و  یناسرتمدخ ،

دیابن هاوخدب ، هناگیب و  یاھیچتاغیلبت  تسد  یهتخاس  موھوم و  یاھزاین  دزاسیم . ققحم  ار  هعـسوت  تفرـشیپ و  نکمم و  ار  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  اھنیا  تسا و 

. دنیشنب یقیقح  یاھهتساوخ  نیا  یاجب 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

صوصخب دراد ؛ هگن  هدـنز  دوخ  رد  ار  شالت  هب  ی  هدارا لیم و  نیا  یتسیاب  ناسنا  هک  نآ ، زا  ندـشن  هتـسخ  ندوب و  شالت  راـک و  رکف  هب  یکی ، تشاد : رظن  رد  دـیاب  ار  زیچ  ود 

رگا دییوجشناد ، امـش  رگا  دینک . راک  اجنآ  رد  دیاب  امـش  هک  تسا  یی  هطقن ندرک  ادیپ  مود ، دوش . فیعـض  امـش  رد  راک  شالت و  هب  لیم  دیراذگب  دیابن  اقلطم  هک  اھناوج  امش 

رد طقف  داھج ، دینک . ادیپ  دینک ، راک  دیـشاب و  هتـشاد  روضح  اجنآ  رد  دـیاب  هک  ار  یی  هطقن دـیا ، یماظن ریغ  رگا  دـیا ، یماظن رگا  دـیدازآ ، لغـش  رد  لغاش  رگا  دـیا ، هرادا دـنمراک 

هتـسارآ یگنج  نادیم  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  مراد - لوبق  ار  نیا  دصرددص  مھ  هدـنب  هک  میتسین - هفوک  لھا  ام  هک  دـیھد  یم راعـش  امـش  هکنیا  تسین ؛ گنج  نادـیم 

دیلوت راک  یگشیمھ ، راک  اما  میشاب - هتشادن  مھ  اش هللا  نا  میرادن ، هک  مھ  گنج  تساھراک - زا  یکی  نیا  میگنج ؛ یم میزادنا و  یم شود  هب  هحلسا  مییآ و  یم ام  دش ،

ی همھ رب  مدقم  نارگید و  نتخاس  تیادـھ و  یارب  شالت  یمومع ، تفع  تمـصع و  ظفح  یارب  شالت  تلادـع ، نیمات  یارب  شالت  یناسر ، تمدـخ یگدـنزاس ، دـیلوت  ملع ،

مدرم دیاب  هعمج  زامن  رھ  رد  هعمج  ماما هک  دنا  هتفگ اوقتا هللا .» « ؛ دیـشاب ناتدوخ  بقارم  یلیخ  نم ! نازیزع  تسا . دوخ  سفن  تمالـس  تمـصع و  ظفح  یارب  شالت  اھ ، نآ

ناسنا مئاد  هک  تسا ، ینازغل  هار  تسا - منھج  تشھب و  نیب  طارـص  نامھ  هک  یگدـنز - هار  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  راک  نیا  دـنک ؛ توعد  یراگزیھرپ  اوقت و  هب  ار 

رظن رد  ار  عوضوم  ود  نیا  تساھراک . ساسا  نیا ، تساوقت ؛ ظـفح  نیا ، دزغلب ؛ وا  یاـپ  اداـبم  هک  دـنک ، تکرح  تسرد  دـشاب ؛ بقارم  دـنک ؛ هاـگن  ار  شدوخ  یاـپ  یولج  دـیاب 

. دیسر دھاوخ  دصاقم  نآ  هب  روشک  نیا  هک  دینادب  دیشاب و  هتشاد 

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

تابلاطم عقاو  رد  اھراعـش  نیا  دـھد . یم ناشن  ام  هب  مینک ، لابند  دـیاب  ام  ی  همھ روشک و  نالوئـسم  هک  ار  یطوطخ  ی  همھ ییوگخـساپ ، لاس  ای  یناـسر  تمدـخ لاـس 

تـضھن رگا  ای  دوش ، یم حرطم  یمومع  شبنج  کی  ناونع  هب ملع  دـیلوت  یرازفا و  مرن تضھن  رگا  اـی  دوش ، یم حرطم  یھاوختلادـع  تضھن  رگا  تسا . نالوئـسم  اـم  زا  تلم 

. دراد زاین  اھراعش  نیا  هب  روشک  دنراد . تیلوئسم  تھج  نیا  رد  هک  دننک  ساسحا  تلم  داحآ  ی  همھ نالوئـسم و  ی  همھ هک  تسا  نیا  یارب  دوش ، یم حرطم  یـشیدنادازآ 

اب دـیاب  لاـس  رھ  تسا . هتفرگ  تروـص  مھ  یداـیز  یاـھراک  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ادـیپ  قـقحت  لـماک  روـط  هب دوـخ  یاـھلاس  رد  اھراعـش  نـیا  زا  یرایـسب  هـک  مـیناد  یم هـتبلا 

. دنرادرب رتراوتسا  رت و  مکحم ار  اھماگ  دننک و  یط  روشک  نیا  تلم و  نیا  یالاو  یاھفدھ  تمس  هب  ار  دوخ  هار  تلود  مھ  تلم و  مھ  شیپ ، یاھلاس  یاھ  هبرجت

ی هقباـسم هب  دراد  زاـین  تلم  نیا  هشیمھ  مینک . شومارف  دـیابن  اـم  ار  نیا  دـشاب ؛ دـیاب  تسا و  یولع  ی  هنـالداع راـتفر  تلادـع و  هب  تلم  نیا  روـشک و  نیا  هاـگن  هشیمھ 

رد یرگشسرپ  حور  دنـشاب و  تلم  لباقم  رد  ناشدوخ  گرزب  یاھتیلوئـسم  یوگخـساپ  وا  نالوئـسم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تلم  نیا  هشیمھ  نالوئـسم ؛ نایم  یناسر  تمدخ

نشور ام  یارب  ار  تلم  تابلاطم  نینچمھ  نالوئـسم و  ام  فیاظو  نوگانوگ  بناوج  داعبا و  تسین ؛ ارذگ  یاھراعـش  اھ  نیا دنامب . هدنز  هشیمھ  دشاب و  هتـشاد  دوجو  مدرم 

. دنک یم

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرش ام  عماجم  رد  دندمآ و  یم ام  ی  هناخ دندمآ ، یم ام  دجسم  دندوب ، طابترا  رد  ام  اب  تقو  نآ  هک  میدش - یم هجاوم  وجشناد  نموم  یاھناوج  اب  ام  یتقو  بالقنا  زا  لبق 

اھ نـیا اـب  ی  هھجاوـم رد  زور  نآ  پـچ  نـالاعف  دـننز . یم اـھ  نـیا ار  رترب  فرح  هاگـشناد  طـیحم  رد  یمالـسا ، ی  هتفرـشیپ وـن و  یرکف  نـشور تـکرب  هـب  میدـید  یم دـندرک - یم

. دش یم جیورت  ون  یاھفرح  ناونع  هب  ام  روشک  لثم  ییاھطیحم  رد  شرت  میالم لکش  هب  یتسیسکرام  پچ و  تارکفت  زور  نآ  هک  دیناد  یم دوب . تیعقاو  کی  نیا  دندنام ؛ یم

. دنداد یم حرش  اھ  هچب یارب  ار  یتسیـسکرام  یاھ  ثحب رگید  کیتکلاید و  مسیلایرتام  دندمآ و  یم اھ  هاگـشناد هب  دش . یم جیورت  ون  فرح  ناونع  هب  اما  دوبن ، مھ  ون  هتبلا 

راصح لد  رد  یدالوف  لثم  دندوب و  اھ  نیا لباقم  رد  یدس  لثم  اھ  هاگـشناد رد  دوب ، هدش  مکحتـسم  یریـسفت  ینآرق و  یاھ  هیاپ رد  ناشرکف  ی  هشیر هک  یبھذم  یاھ  هچب

یگدنزاس و شلاچ  تسھ ؛ رکف  دیلوت  شلاچ  تسھ ؛ یملع  ییاناد و  شلاچ  اھ ، شلاچ نیا  رد  سپ  تسام . زیگنارب  شلاچ یاھ  نادیم زا  مھ  نیا  دندرک . یم ذوفن  اھ  نیا

یـسک هچ  عونتم  یاھ  هنحـص نیا  رد  تسھ . یماظن  عافد  شلاـچ  تسھ ؛ یـسایس  مجاـھت  شلاـچ  تسھ ؛ یـسایس  عاـفد  شلاـچ  تسھ ؛ مدرم  هب  یناـسر  تمدـخ

. تسا هتفرشیپ  اناوت و  دمآراک و  هنازرف و  سپ  دش ، اھ  هنحص نیا  دراو  یسک  رگا  دوش ؟ دراو  دناوت  یم

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ناشمشچ لباقم  رد  مدرم  ار  شرثا  اما  هدوبن ؛ نالک  مھ  یلیخ  هک  دندرک  ییاھ  یراذگ هیامرس اھتلود  تاقوا  یھاگ  اعقاو  دوش . سوسحم  امـش  یناسر  تمدخ دینک  یراک 

؛ دش تشادرب  غلبم  نالف  یزرا  ی  هریخذ قودنص  زا  ای  دش  یراذگ  هیامرس اج  نالف دوش  یم هتفگ  مھ  اجنآ  اجنیا و  مینک و  یم یراذگ  هیامرس نآ  ربارب  دنچ  مھ  یھاگ  دندید .

لوحت اھ  هناخترازو ی  همھ رد  اھ و  شخب ی  همھ رد  اعقاو  ینعی  دشاب ؛ هتـشاد  ازابام  امـش  یناسر  تمدخ دینک  یعـس  دوش . یمن هدھاشم  مدرم  یگدنز  رد  یرثا  چیھ  اما 

. دیایب دوجو  هب  یناسر  تمدخ رد 

یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تساـم و یلـصا  راـک  مدرم  هب  یناـسر  تمدـخ تسا . یتـلود  نالوئـسم  هب  هجوـتم  اتدـمع  هفیظو  نیا  هک  تسا ؛ یناـسر  تمدـخ باـب  رد  نیگنـس  ی  هفیظو رخآ ، ی  هـتکن

میناسرب و اھ  نآ هب  ار  تمدـخ  نیا  دـیاب  ام  دـنتمدخ . جاتحم  هک  دـنا  هعماـج فعـضتسم  مولظم و  مورحم و  ی  هقبط دوش ، اـھ  نآ هجوتم  دـیاب  تمدـخ  هک  یناـسک  نیرتشیب 

ای تعاس  کی  هب  ار  یرادا  دیفم  تقو  اھ و  لساکت اھ و  یھاتوک رگید  زورما  تسا . یعامتجا  تلادـع  داجیا  هار  رد  گرزب  مدـق  کی دوخ  نیا ، مینک . لیھـست  ار  یناسر  تمدـخ

دنناوتب نالوئـسم  ات  دننک  کمک  اش هللا  نا  دـیاب  همھ  تسا . مزال  شالت  تدـھاجم و  هتبلا  دوش . تسرد  دـیاب  اھ  نیا تسین ؛ لمحت  لباق  ندـناسر ، رتشیب  یکدـنا  ای  رتمک 

. دنھد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

هچ رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپرس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلصم  اکیرما  دننیب ؟ یم هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلصم  تساھ ، نآ اب  ماظن  ی  هدمع شلاچ  هک  یناسک 

یملع تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دینک و  یم هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یا  یگچراپکی نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیب ؟ یم یتیعـضو 

هک تساھ  لاـس ار  تکرح  نیا  اـم  تسا . یا  هیحور یماـظن و  یـسایس ، یداـصتقا ، رادـتقا  رد  یروشک  رھ  تفرـشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ  دـنیب ؛ یم روشک ،

اریز دوش ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـھ  نآ هک  هچرگا  دور ؛ یم ـالاب  فعاـضت  اـب  لوبق و  لـباق  یدـعاصت  دـنور  اـب  تکرح  میور و  یم شیپ  بوخ  میا و  هدرک عورش 

« يناسرتمدخ تضھن   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 
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تلود هدـش و  لیدـبت  نامتفگ  کی  هب  نآلا  هدـش ، حرطم  روشک  رد  تسا  لاس  دـنچ  هک  یناسر  تمدـخ راعـش  تسا . یناـسر  تمدـخ جوم  ندرک  فقوتم  رد  اـھ  نآ تحلـصم 

داجیا رد  اھ  نآ تحلـصم  دوش . فقوتم  یناسر  تمدـخ طخ  دـنھاوخ  یم اھ  نیا تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  مامز  هدـمآ و  نادـیم  طسو  ناـمتفگ  نیا  ساـسا  رب  مھ  ینونک 

ینماان فلتخم  قرط  زا  دـنھاوخ  یم هک  میراد ، یناوارف  ددـعتم و  یاھ  شرازگ مھ  ام  دـیراد و  ییاھ  شرازگ امـش  تسا . ناوارف  ینماان ، داـجیا  یاـھ  هزیگنا تسا و  ینمااـن 

نتفرگ رد  تسا ؛ مدرم  ندرک  دیمون  رد  اھ  نآ تحلصم  تسا ؛ یحانج  طخ و  یـسایس و  یاھ  یظافل اھ و  شکمـشک هب  تلود  ندرک  مرگرـس  رد  اھ  نآ تحلـصم  دننک . داجیا 

شرازگ کی  رگا  یتح  ام  تسا . نشور  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  ییاھراک  اـھ  نیا تسا . مدرم  ندرک  طاـشن  یب رد  تسا ؛ هار  نیا  تحـص  اھراعـش و  تحـص  هب  مدرم  ناـمیا 

رب هوالع  تساھراک . نیا  داجیا  رد  دنھد ، یم لیکشت  ام  لباقم  رد  ار  هھبج  نآ  هک  ییاھ  نآ یتسینویھص و  یاھ  تردق اکیرما و  تحلصم  هک  میناد  یم میشاب ، هتـشادن  مھ 

. دنلئاسم نیا  لابند  اعقاو  هک  دھد  یم ناشن  دنک و  یم دییات  ار  اھ  نیمھ هک  میراد  مھ  ییاھ  شرازگ هکنیا 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

یاـقآ یناتـسا  یاھرفـس  دـیریگب . یدـج  دـیاب  یلیخ  مھ  ار  مدرم  تیاـضر  بلج  تسا و  مـھم  هـک  یناـسر ، تمدـخ دـیریگب . یدـج  یلیخ  ار  تـینما  ی  هلئـسم دـیاب  اـمش 

یاھ هزیگنا هب  ندیشخب  لکش  رد  یلیخ  ندینش ، اھ  نآ نابز  زا  هطساو  یب ار  اھ  فرح مدرم و  نایم  رد  نتفر  تسا . بوخ  یلیخ  یاھراک  وزج  تلود ، تئیھ  روھمج و  سیئر

ندـش هدروآرب  لباق  هک  ار  یعقوت  هدیجنـسان ، ی  هتفگ کی  اب  هکنیا  یکی  دـینک : تیاعر  امتح  ار  زیچ  ود  راک ، نیا  رانک  رد  هتبلا  دراد . ریثات  تسوا ، هب  هجوتم  راک  هک  یـسک  نآ 

هک اـھ - یناـسر تمدـخ نیا  هکنیا  مود  دـنکن . هولج  نکمماـن  مدرم  رظن  زا  لـمع  لوق و  نیب  یقـالت  اـت  دـینکن ، هدـنز  مدرم  رد  تسین ، ندـش  هدروآرب  لـباق  یدوز  هب اـی  تسین 

دیبسچ طقف  دیاب  هن  میراد ؛ جایتحا  راک  ود  رھ  هب  ام  درادبزاب ؛ یـساسا  ییانبریز و  یاھراک  زا  ار  امـش  هک  دوش  بجوم  دیابن  تسا - نکـسم  هیبش  کیدزن و  دقن و  یاھراک 

دادـما و یاھراک  هب  میوش  مرگرـس  ام  هک  تسا  تسرد  شـسکع  هن  و  تسا - یکانرطخ  زیچ  رایـسب  نیا  هک  دـش - لفاغ  مدرم  ی  هرمزور یاھزاین  زا  ییانبریز و  یاـھراک  هب 

. دوش هجوت  امتح  هتکن  ود  نیا  هب  میوش . لفاغ  دنک ، یم اضتقا  ار  ام  تدمدنلب  هاگن  هک  ییاھزیچ  نآ  زا  و  یرارطضا ، یروف و 

اتسور  / ٠٢/٠٨/١٣٨۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیموس  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ماکحتـسا ییابیز و  تیاعر  و  یناریا ، یمالـسا و  یرامعم  هب  یدنبیاپ  و  اھاتـسور ، اھرھـش و  تلاصا  تیوھ و  ظفح  دیاب  دنزادرپ  یم نآ  هب  اھاروش  هک  یتامدخ  تسرھف  رد 

زبس و یاضف  هعـسوت  یرھـش و  تامدـخ  رد  یریگارف  تلادـع و  یناسر و  تمدـخ یزاس  ناسآ و  قالخا ، نید و  یاھدامن  شرتسگ  و  نوناـق ، مظن و  گـنھرف  جـیورت  و  اـھانب ،

هب زین  ناوناب و  هب  هژیو  هجوت  و  مورحم ، صاخـشا  اھ و  هلحم هب  رتسگ  تلادـع هاگن  و  یمـسج ، نامودـصم  نازابناج و  یاھزاین  هب  هجوت  و  تسیزطیحم ، تمالـس  هب  مامتھا 

. دریگ رارق  رظن  دم  رد  هراومھ  دوش و  هتسجرب  ناناوج ،

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٨ ناتسا  یئارجا  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نینچ کـی  اـم  روشک  یاھرھـش  زا  یرھـش  رتمک  هک  تسا  یرھطم  مرح  نیا  تیروحم  تیزکرم و  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  دـیاب  زاریـش  رد  هک  یمھم  رایـسب  یاـھزیچ  زا  یکی 

تیالو هب  نآ  باستنا  رھش و  نیا  تسادق  هاگیاج  رھـش ، نیا  رد  رگید  یاھ  هدازماما زا  یرایـسب  ماقم و  یلاع بسنلا و  حیحـص  ی  هداز ماما هس  دراد . یا  یگتـسجرب زایتما و 

ماجنا هریغ  یداصتقا و  یتامدخ ، یاھ  هنیمز رد  هک  ینوگانوگ  تاراکتبا  رد  امیـس ، ادص و  رد  یمومع ، تاغیلبت  رد  دراد  اج  درب . یم الاب  رایـسب  ار  مالـسلا ) مھیلع  ) تیب لھا 

تیب لـھا  مرح  نیموـس  عـقاو  رد  مـق ، دھــشم و  زا  دــعب  اـجنیا  دوـش . هتــسجرب  دــھد - یم ناـشن  ار  سراـف  مدرم  تیـالو  یلاــع  یاــنعم  حور و  هـک  هـبنج - نـیا  دریگ ، یم

روشک و رساترس  رد  ار  ناقاتشم  یاھلد  نداد و  ناشن  ندرک و  یفرعم  ظاحل  زا  مھ  مرح ، نیا  راوز  هب  یناسر  تمدخ ظاحل  زا  مھ  تسا . ناریا  رساترس  رد  مالسلا ) مھیلع )

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یئاھراک  ندرک ، یمظع  هاگراب  نیا  هجوتم  روشک  زا  نوریب 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ مینک رت  کـیدزن مھ  هب  ار  ناـماھلد  مینک ؛ رتـشیب  زور  هب  زور  ار  ناـمداحتا  اـم  هک  تسا  نیا  هلباـقم  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  تسامـش ، نـم و  تـسد  هـب  هلباـقم  هار  اـھنت 

ناتـسرال رال و  ی  هقطنم نیمھ  رد  هک  منک  هراشا  تسا  مزال  نم  دریگ ؛ یم ماجنا  یدایز  یاھـشالت  دـمحب هللا  زورما  مینک . فعاضم  روشک  نیا  تفرـشیپ  یارب  ار  نامـشالت 

هب کمک  مدرم ، هب  کمک  مدرم ، هب  یناسر  تمدخ دـنروآ : یم ام  یارب  ار  شیاھـشرازگ  میراد ؛ عالطا  ام  هک  دـنھد ، یم ماجنا  یبوخ  یاھراک  اجنیا  رد  ریخ  مدرم  زا  یرایـسب 

نیا دـنھد . یم ماـجنا  دوخ  یدـنم  هقـالع اـب  تبغر ، عوط و  یور  زا  هقطنم  نیا  مدرم  هک  تسا  یئاـھراک  اـھ  نیا اـھ . نیا لاـثما  دـجاسم و  داـجیا  ملع ، هب  کـمک  ناـمورحم ،

زور هب  زور  اـش هللا  نا  و  دریگ ، یم ماـجنا  دراد  روشک  رـسارس  رد  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  یمالـسا و  یروـھمج  تلود  ی  هلیـسو هب  نـالک  حطـس  رد  اـھ ، یناـسر تمدـخ

نیا میربب . شیپ  روشک  نیا  رد  ار  یقالخا  یونعم و  یعامتجا و  یـسایس و  نوگانوگ  یاھـشالت  ی  همھ روشک و  داصتقا  روشک ، ملع  و  میورب . شیپ  تھج  نیا  رد  یتسیاـب 

. دتسیاب رابکتسا  ی  هئطوت لباقم  رد  دناوت  یم روشک  نیا  هک  تسا  یھار  اھنت 

رد صوصخب  تسا ؛ دنمـشزرا  رایـسب  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـنھد  یم ماـجنا  مدرم  هک  یئاـھ  یراذـگ هیامرـس دـنک . زاـین  یب ار  روـشک  دـناوت  یم هک  تسا  مدرم  تمھ  نیا 

یدیلوت یاھراک  رد  هک  مناد  یم هقدص  هنسح و  نیرتھب  لمع ، نیرتھب  ار  نیا  دندنم ، هقالع مدرم  هب  یناسر  تمدخ یاھراک  هب  هک  یمدرم  نآ  یارب  نم  و  یدیلوت . یاھشخب 

تـسایس نآ  نیا  دـنک . فرطرب  روشک  زا  یمھم  یاھـشخب  زا  ار  تیمورحم  رقف و  مھ  دـنک ، کمک  روشک  تفرـشیپ  هب  مھ  دوش ، داـجیا  لاغتـشا  مھ  دـننک ؛ یراذـگ  هیاـمرس

قلعتم هدنیآ  تساھ و  نآ لام  روشک  هک  نامزیزع  مدرم  دمآراک  اناوت و  یوزاب  یرکف ، ی  هیامرـس یلام ، ی  هیامرـس زا  نتفرگ  کمک  تسا : یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمومع 

. تساھ نآ هب 

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

قیال و تاضق  ناریدـم و  یریگراـک  هب  ناـنکراک ، تشیعم  تمارک و  نیماـت  مدرم ، هب  یناسرتمدـخ  دوبھب  ییآراـک ، کرحت و  شیازفا  تھج : رد  یئاـضق  یرادا و  ماـظن  حالـصا 

نیناوق میظنت  نآ و  اب  هزرابم  یرادا و  داسف  زا  یریگشیپ  ییارجا ، یرادا و  یاھهزوح  رد  ییادززکرمت  رب  دیکات  یزاوم ، یاھتیریدم  ماغدا  ای  فذح  نانآ ، یلغش  نیمات  نیما و 

. زاین دروم 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا یا  هنومن کی  دننک و  یم یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  رگیدکی و  اب  ینس  هعیش و  تسا ، عیـشت  زکرم  هک  راجیب  رھـش  رد  هلمج  زا  ناتـسا ، نیا  راطقا  ی  همھ رد  ناتـسدرک  مدرم 

، هتشذگ زا  هکلب  هھرب ، نیا  رد  طقف  هن  دوخ ، یاھ  یسررب رد  دوخ ، تاعلاطم  رد  ام  تسا . ریدقت  روخ  رد  اھ  نیا دنھد . یم ناشن  ار  یمالسا  تدحو  یمالسا و  یگتسبمھ 

نیمھ هب  بالقنا  لوا  زا  دنداد ؛ رارق  یئانتعا  یب دروم  دنتسناد ، هناگیب  ار  هقطنم  نیا  مدرم  تسا . هدش  هاگن  یفنم  هاگن  اب  هقطنم  نیا  هب  توغاط  نارود  رد  هک  میدرک  هجوت 

ات دـنوش ، یناسر  تمدـخ لوغـشم  ات  دـندمآ  هقطنم  نیا  هب  ناتـسدرک ، نارمع  رتفد  ناونع  هب  نارمع ، هورگ  نیلوا  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) راوگرزب ماـما  روتـسد  هب  تھج 

رد یئاھ  یگداتفا بقع تفرگ ، ار  اھتصرف  دندروآ ، دوجو  هب  نامز  زا  یا  هھرب رد  بالقنا  نانمشد  هک  یئاھ  ینماان هتبلا  دننک . فرطرب  ار  لبق  نارود  زا  ی  هدش مکارتم تالکشم 

شترا دنمورین  نادرم  هچ  یمالسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناروالد  هچ  یگدنزاس ، داھج  ناناوج  هچ  یمالسا - نھیم  ریلد  ناناوج  اما  دروآ ، دوجو  هب  اھ  یناسر تمدخ نیا 

. تسین مـک  اـھ  یگداـتفا بـقع لاـح  نـیع  رد  هـتبلا  دـنھد . ماـجنا  ار  یئاـھراک  هـقطنم  نـیا  رد  ناتـسا و  نـیا  رد  دنتـسناوت  مدرم  امـش  یناـبیتشپ  هـب  یماـظتنا - یورین  و 

لیکـشت جدننـس  رد  لـبق  زور  ود  هک  یا  هسلج رد  هلمج  زا  دوخ - تاـسلج  رد  رازگتمدـخ  تلود  هناتخبـشوخ  دـندرک . هراـشا  اھتـساوخرد  زا  یـضعب  هب  مرتحم ، ی  هعمج ماـما

یریگیپ یریگ و  لابند ار  اھ  نآ میدرک  دیکات  مھ  ام  دندرک ؛ شرازگ  مھ  ام  هب  دـنتفرگ ؛ یبوخ  یاھ  میمـصت راجیب ، ی  هقطنم صوصخ  رد  دـندرک و  یگدیـسر  لئاسم  هب  دـنداد -

« يناسرتمدخ تضھن   » 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 8هاگياپ  هحفص 5 
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نیا یارب  مدرم ، نیا  یارب  هک  ار  یگرزب  یاـھراک  دـناوتب  رازگتمدـخ  تلود  اـش هللا  نا  مدرم  امـش  کـمک  اـب  مدرم ، امـش  تـمھ  هـب  درک . دـنھاوخ  یریگیپ  اـش هللا  نا  دـننک و 

. دھد ماجنا  دراد ، رظن  رد  نازیزع  امش  یارب  هقطنم ،

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یگرزب قیفوت  نیا  دـینکیم ؛ راختفا  دـینک ، ارجا  دـیھاوخیم  دـیراد و  لوبق  ار  بالقنا  یاھراعـش  هکنیا  هب  دـیدنبیاپ و  بالقنا  ینابم  هب  دـمحلا  هک  دـینادب  راختفا  امـش  ار  نیا 

هب مھ  مدرم  دنکیم . راختفا  یدنلبرس و  ساسحا  نیا ، هب  هداد و  رارق  بالقنا  یاھراعش  ار  شدوخ  یاھراعـش  هک  تسا  نیا  تلود  نیا  تایـصوصخ  نیرتمھم  زا  یکی  تسا .

زا بانتجا  راعش  تسا ؛ باذج  مدرم  یارب  یبلط ، تلادع راعـش  دندنم . هقالع دنا ، هتـسبلد اھراعـش  نیا  هب  مدرم  دشاب . مولعم  مھ  نیا  دندرک ؛ لابقا  امـش  هب  نیمھ  رطاخ 

شالت و راک و  راعش  ای  یتسیز ، هداس راعش  ای  یزیتسرابکتسا ، راعش  ای  مدرم ، هب  یناسر  تمدخ راعش  ای  تسا ؛ یباذج  راعـش  بولطم و  راعـش  مدرم  یارب  یرگیفارـشا ،

هبلاطم ار  اھزیچ  نیا  شنیلوئـسم  زا  رادـیب  تلم  کی  روشک و  کـی  هعماـج و  کـی  دـنھاوخیم . ار  اـھنیا  دـنرادیم و  تسود  مدرم  هک  تسا  یئاـھزیچ  اـھنیا  مدرم ؛ هب  تمدـخ 

نیا عرـش . هب  یدـنبیاپ  ینید ، یاھـشزرا  هب  یدـنبیاپ  نید ، ی  هبلاطم مدرم ، اب  یمیمـص  طابترا  ی  هبلاطم تمدـخ ، ی  هبلاطم فاصنا ، ی  هبلاطم تلادـع ، ی  هبلاطم دـنکیم :

. دیرامشب منتغم  ار  نیا  دنا ؛ هدرک لابقا  لوبق و  مھ  مدرم  دیا ، هداد ار  اھراعش  نیا  هللادمحب  مھ  امش  دنرادیم . تسود  دنھاوخیم و  مدرم  ار  اھزیچ 

بصعت اب  تدح و  اب  تدش ، اب  ار  اھ  یریگتھج نیا  هک  تسا  نیا  نم  ی  هیصوت تلود  نالک  یلک و  یاھ  یریگتھج ی  هنیمز رد  منکیم . ضرع  یئاھ  هیصوت لصفرس  دنچ  رد  نم 

رابکتـسا و اب  ی  هزرابم هلباقم و  یریگتھج  تمدـخ ، یریگتھج  تلادـع ، یریگتھج  قالخا ، یریگتھج  نید ، یریگتھج  دـینکن : ادـیپ  فارـصنا  اھ  یریگتھج نیا  زا  دـینک . ظـفح 

، یزیتسرابکتـسا ی  هلئـسم مدرم  یارب  زورما  دـنھاوخب . رتشیب  ار  اھزیچ  نیا  هک  تسا  هدـش  بجوم  مدرم  یـسایس  غولب  داوس و  مھف و  نوزفازور  دـشر  ملاـع . ناـیوگروز 

یلیخ اذل  دـنا ؛ هدرک هبرجت  حوضوب  دـنا ، هدرک هدـھاشم  ناشدوخ  مشچ  هب  ار  اھزیچ  یلیخ  مدرم  زورما  تسا . بالقنا  لئاوا  لبق و  یاھلاس  زا  رتبولطم  رت و  حـضاو رت و  نشور

یلک یاھ  یریگتھج دیاب  اھنیا  تسا ؛ روج  نیمھ  روشک  دربشیپ  یارب  مئاد  ی  هزرابم ی  هلئسم تسا ، روج  نیمھ  یناسر  تمدخ ی  هلئسم تسا . نشور  ناشیارب  اھزیچ 

. دینکن اھر  دیھدن و  تسد  زا  ار  اھنیا  ینعی  دشاب ؛ امش 

یگدنزاس  / ٣١/١٣٨٩/٠۶ جیسب  نارگداھج  رادید  رد  تانایب 

دنم هرھب میقتـسم  تروـص  هب  امـش  تمدـخ  نیا  زا  رفن  اـھنویلیم  هک  تسا  یناـسر  تمدـخ شتاـکرب  زا  یکی  یگدـنزاس  جیـسب  مـیظع  تـکرح  ترجھ و  یاـھودرا  راـک  نـیا 

نموم و ناوج  کی  روضح  دوخ  دیھدن ، اجنآ  مھ  نآرق  سرد  رگا  امـش  دنوشیم . دنم  هرھب تیادھ ، یونعم و  ظاحل  زا  یگدنز ، ی  هرمزور روما  ظاحل  زا  یدام ، ظاحل  زا  دنوشیم .

. دـھدیم قوس  تیونعم ، هب  بـالقنا ، هب  نید ، هب  ار  اـھنآ  تسا ؛ نآرق  ی  هیآ مسجم  رھظم  مدرم ، نیب  رد  ناـناوج ، نیب  رد  یئاتـسور ، ی  هعومجم کـی  رد  عرـشتم  نیدـتم و 

یداـم و یناـسر  تمدـخ تسا ؛ یناـسر  تمدـخ نیا  دـینکیم . توعد  نید  هب  مالـسا ، هب  ناـمیا ، هب  ار  مدرم  ناـتدوخ  لـمع  اـب  امـش  مکتنـسلا ؛» ریغب  ساـنلا  هاـعد  اونوک  »

امـش دوجو  رد  هک  یئاـھ  هوقلاـب هب  دـینکیم ؛ لاـعف  ار  ناـتدوخ  ینورد  یاھدادعتـسا  دـینکیم ؛ ناـتدوخ  هب  امـش  هک  تسا  یتمدـخ  رتـمھم ، نیا  زا  یونعم . یناـسر  تمدـخ

ناتدوخ رد  دینکیم ؛ سمل  ار  یگدنز  یاھتیعقاو  دوشیم ؛ هتسکش  یتاقبط  یاھراصح  نیا  دیوشیم ؛ انشآ  مدرم  یگدنز  اب  دینکیم ؛ ادیپ  هبرجت  دیشخبیم ؛ تیلعف  تسھ ،

نامھ دوشیمن . هتسخ  راک  زا  دشچب ، ار  راک  تمدخ و  تذل  هک  یسک  دینکیم . هدنز  ناتدوخ  دوجو  رد  ار  ساسحا  نیا  دینکیم و  ساسحا  ار  یناسر  تمدخ تجھب  فعش و 

مھ نیا  دوشیمن ؛ هتـسخ  تمدـخ  زا  درک ، فشک  شدوخ  دوجو  رد  ار  تذـل  نیا  هک  یناوـج  ما ؛ هدـناوخ اھـشرازگ  رد  ـالبق  مھ  نم  دـنتفگ ، زیزع  ناردارب  اھـشرازگ  رد  هک  روـط 

. تسا یگرزب  رایسب  ی  هدیاف هک  مود  ی  هدیاف

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دناهتـسناوت نیلوئـسم  تسا ، رارقرب  روشک  رـساترس  رد  مدرم  روضح  اـب  هک  یتینما  تکرب  هب  دـنداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  روشک  نالوئـسم  هب  مدرم  هک  یداـمتعا  تکرب  هب 

نیمھ یروشک ، رھ  تفرـشیپ  یارب  مزال  طرـش  هک  دریگب ، ماجنا  روشک  رد  یمیظع  یئانبریز  یاـھراک  دـنھد ؛ ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  دـنھدب و  شرتسگ  ار  یناسرتمدـخ 

هب دـید . دـنھاوخ  تدـمدنلب  تدـمهاتوک و  رد  ار  شتارمث  هللااشنا  دـننیبیم و  ار  نیا  دـنراد  مدرم  دریگیم ؛ ماـجنا  یرگید  زا  سپ  یکی  دراد  زورما  هک  تسا  یئاـنبریز  یاـھراک 

نیمھ تکرب  هب  دوشیم . یثنخ  نانمشد  یتاغیلبت  یاھهئطوت  دوشیم ، یثنخ  نانمشد  یتینما  یاھهئطوت  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مدرم  روضح  اب  هک  یتینما  نیمھ  تکرب 

مالعا هک  یللملانیب  تابساحم  قبط  ام -  یاھرامآ  هن  یللملانیب -  یاھرامآ  قبط  زورما  تسا . یلاع  حطـس  رد  روشک  یروانف  یملع و  تفرـشیپ  هک  تسا  مدرم  روضح 

نآ ام  نانمشد  دنیوگیم ، ام  نیفلاخم  ار  نیا  تسین . یمک  زیچ  نیا  تسایند ؛ طسوتم  ربارب  هدزاود  ای  ربارب  هدزای  ام ، روشک  یملع  تفرشیپ  تعرس  دننکیم ، مھ  یمـسر 

ینعی ایند -  لوا  یاھفیدر  رد  هک  دناهدرک  یتفرشیپ  نانچنآ  روشک  یروانف  یملع و  لوا  یهجرد  مھم  یهتشر  هد  زا  شیب  رد  امـش  دنمـشناد  ناناوج  زورما  دننکیم . مالعا  ار 

، دنک ادیپ  همادا  هچرھ  یمومع  تیلوئـسم  ساسحا  نیا  لباقتم ، دامتعا  نیا  روضح ، نیا  تسا . مدرم  روضح  تکرب  هب  اھنیا  دـناهتفرگ ؛ رارق  ایند -  مھد  زا  رتمک  یاھفیدر  رد 

. تسا نیا  ماما ، طخ  درک . دھاوخ  ادیپ  یرتشیب  تفرشیپ  روشک 

تلود  / ٠۶/١٣٩٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یتسیزهداـس و اـی  یزیتسرابکتـسا ، اـی  یھاوختلادـع ، ـالثم  دراد ؛ هبذاـج  اـم  نموـم  مدرم  یارب  اھراعـش  نیا  هک  تسھ  دوـب و  یئاھراعـش  مھد  مھن و  تلود  یاـھراعش 

، منکب ضرع  نم  و  هناقداص . یناسرتمدخ  ای  یداصتقا ، ریغ  یداصتقا و  لئاسم  رد  تاطابترا  زا  یهدافتسا  وس  یراوخهژیو و  اب  یهلباقم  ای  یرگیفارشا ، شنم  اب  یهلباقم 

دناهتسبلد و اھراعش  نیا  هب  مدرم  ینعی  دوب . اھراعـش  نیا  لاس ٨٨ -  رد  هچ  لاس ٨۴ ، رد  هچ  روھمج -  سیئر  هب  تلود و  هب  مدرم  لاـبقا  تلع  دـینادیم ؛ ار  نیا  مھ  اـمش 

ام راوگرزب  ماما  هک  دوب  یئاھـشزرا  لوصا و  هب  یدنبیاپ  اھراعـش ، نیرتیـساسا  یهلمج  زا  دیرادنرب . تسد  اھراعـش  نیا  زا  دـننکیم . ساسحا  ار  اھنآ  ترورـض  اھنآ و  هب  زاین 

یایتاغیلبت رازبا  اھام  هکنیا  نودـب  ینعی  دوب . اھراعـش  نیمھ  یمالـسا ، بالقنا  هب  یدـنمهقالع  دـشر  لماع  مھ  اـیند  رد  اـقافتا  هک  درک ؛ حرطم  درک و  هعماـج  دراو  ار  اـھنیا 

نیا دش ؛ یراج  یراس و  ایند  رسارس  رد  اھتلم و  نیب  رد  ام  راوگرزب  ماما  تیبوبحم  ناونع و  میریگب ، راک  هب  میـشاب و  دلب  ار  یفاک  یتاغیلبت  یاھهویـش  ای  میـشاب ، هتـشاد 

اکیرمآ و شرھظم  زورما  هک  رابکتـسا -  یرھاظ  یهقئاـف  تردـق  لـباقم  رد  امـش  هک  مھ  نیا  دوخ  دوب . اـھیریگتھج  اـھدرکیور و  نیمھ  رطاـخ  هب  اھراعـش و  نیمھ  رطاـخ  هب 

شرورپ دروآیم و  دوـجو  هب  دـیما  اـھتلم  لد  رد  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  تیبوـبحم  نیا  دوـخ  دـنکیم ؛ داـجیا  شزرا  دـیتسیایم ، تسا -  یناـھج  یللملانیب و  مسینوـیھص 

. دریگن تروص  یزواجت  اھراعش  نیا  زا  درکلمع ، عون  رد  دروخرب ، عون  رد  تاراھظا ، رد  اھشور ، رد  دیشاب  بقارم  داد . تسد  زا  دیابن  ار  نیا  دھدیم ؛

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نکل دیآیم  دوجوهب  اھرکف  رد  اھنھذ ، رد  یتالوحت  تسا - نیا  هنامز  تعیبط   - دوریم و ]  ] دیآیم مھ  اھنیا  دننام  اھشزرا و  اھگنھرف و  نوگانوگ  نایرج  دنکیم ؛ ادیپ  رییغت  نامز 

رد ناوتیم  ار  تباـث  لوـصا  نیا  یمالـسا ، یروـھمج  سدـقم  ماـظن  رد  نیلوئـسم  اـم  یارب  تشاد . رظن  رد  هراوـمھ  یتسیاـب  ار  لوـصا  نیا  هک  دراد  دوـجو  یتباـث  لوـصا  کـی 

؛ روجنیمھ مھ  یئاجر  موحرم  اب  میدوب ، سونام  یدامتم  یاھلاس  رنھاب ، موحرم  اب  صوصخب  اھنیا  اب  ام  بخ ، تفاـی . درک و  وجتـسج  راوگرزب  زیزع و  درم  ود  نیا  تیـصخش 

هب هار ، نیا  هب  ناشنامیا  نم  رظن  هب  میربن . دای  زا  یتسیاب  ار  اھنیا  ام  هک  دنتـشاد  یتایـصوصخ  اعقاو  سلجم ؛ نوریب  سلجم و  رد  اھتیلوئـسم و  نارود  اـت  بـالقنا  زا  لـبق  زا 

اھنیا رد  هک  یایرازگتمدخ  یهیحور  ناشـصالخا ؛ تسا ؛ یمھم  یلیخ  صخاش  تسا ، فادھا  نآ  رھظم  یمالـسا  یروھمج  هدرک و  میـسرت  ماما  هک  یفادـھا  فادـھا ، نیا 

. دندرکیم راک  یرازگتمدخ  یارب  دنتخانشیمن و  زور  بش و  اعقاو  هک  تشاد  دوجو 

اوق  / ٠١/٢٠/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  یزورون  رادید 
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ردق دیاب  تسا و  تادابع  نیرتگرزب  زا  مدرم  هب  هناصلخم  تفرعم و  اب  تمدخ  دـنتفگ : دنتـسناد و  هدـیقع  رکف و  زا  رادروخرب  ییاھورین  ار  نامروشک  حلـسم  یاھورین  ناشیا ،

تداھش هب  لین  ادخ ، هار  ناورھر  یهمھ  یوزرآ  زین  زورما  دندرک و  هدافتـسا  تصرف  نآ  زا  نادیھـش  نادھاجم و  زین  سدقم  عافد  نارود  رد  هکنانچمھ  تسناد ، ار  تصرف  نیا 

. تسا

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

تـشذگ ار  لاس  ندش  ون  مایپ  نانآ ، یاھهداوناخ  نالوئـسم و  تلم ، هب  مالـسلاهیلع  یلع  نینموملاریما  تداعـساب  دالیم  زورون و  دـیع  کیربت  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

هدافتـسا ریخ  راـک  ماـجنا  تمدـخ و  یارب  تاـظحل  تاـعاس و  یهمھ  زا  شیدـناتبقاع  دـنمدرخ و  ناـسنا  دـندوزفا : دـندناوخ و  اـھتصرف  زا  یریگهرھب  رد  تبقارم  موزل  رمع و 

. دنکیم

تواقـش ای  تداعـس  زورما  اما  دوبن  مھارف  یتصرف  نینچ  بالقنا ، زا  لبق  دـندرک : ناشنرطاخ  یمالـسا ، ماـظن  رد  مدرم  هب  تمدـخ  تصرف  ندوب  مھارف  هب  هراـشا  اـب  ناـشیا 

. مینک تشھب  لھا  دنمتداعس و  ار  ناناوج  مدرم و  تسرد ، لمع  میمصت و  اب  میناوتیم  هک  میتسھ  ام  نیا  تسا و  نالوئسم  ام  تسد  رد  روشک 

مدرم و هب  تمدخ  رد  دنناوتیم  نالوئـسم  دـندوزفا : دـنوادخ ، هب  برقت  رد  نآ  یهیعدا  بجر و  هام  کرابم  مایا  زا  هدافتـسا  نآرق و  توالت  هب  هیـصوت  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دننک لمع  دنوادخ ، هب  تبرق  دصق  تین و  اب  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس ، فلتخم  روما  ماجنا 

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

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

تاعوضوم رد  دیناسر و  جوا  هب  یزیتسرابکتسا  یلم و  یاھهنحـص  رد  روضح  یلخاد ، یاھهنتف  اب  هلباقم  تاباختنا ، دننام  یـسایس  لئاسم  رد  ار  یمدرم  تکراشم  اثلاث :

رد یناسرتمدخ  یهقباسم  رد  مدرم  بالقنا ، زا  سپ  داد . ریگمـشچ  شیازفا  دوب ، هدش  زاغآ  بالقنا  زا  شیپ  زا  هک  یراکوکین  یاھتیلاعف  اھیناسرکمک و  دننام  یعامتجا 

. دننکیم تکرش  هناقاتشم  یعامتجا  یاھدوبمک  یعیبط و  ثداوح 

یگدنزاس  / ١١/١٣٩٨/٠۵ جیسب  یداھج و  یاھهورگ  یاضعا  هب  مایپ 

نزریپ نآ  یهناـخ  ماـب و  راوید و  ریمعت  دـنکن . رود  لـفاغ و  یدـی ، ییادـتبا و  یاھیناسرتمدـخ  زا  ار  اـھنآ  دـیداد - ار  نآ  شرازگ  هک   - نارگداـھج یلمع  یرکف و  یاـقترا  اـثلاث :

. دشخبیم تینارون  تکرب و  ناتگرزب  یاھراک  امش و  هب  ییاتسور ،

موزل قافنا و  موزل  زا  سرد  اھدص  رب  لمتشم  هک  ار  هرابنیا  رد  مالـسا  یتفرعم  یهموظنم  دینک . یناگمھ  ار  تفرـشیپ » تلادع و  ققحت  یارب  یناسرتمدخ   » راعـش اعبار :

. دیراذگب روشک  ناوج  اھنویلیم  ربارب  رد  تسا ، اھنیا  لاثما  طسق و  هب  مایق  موزل  مدرم و  هب  ندناسر  عفن  موزل  اوقت و  رب و  رد  نواعت 

هب ندناسر  هرھب  یارب  یـصخش  یاھهرھب  زا  ندنک  لد  دـناسریم . دوس  ناسرتمدـخ  دوخ  هب  تمدـخ ، یهدـنریگ  هب  ندـناسر  دوس  زا  شیپ  یناسرتمدـخ  داھج  اسماخ :

مدق زونھ  هک  یناسک  هب  دوخ  لمع  لوق و  اب  ار  نیا  دنکیم . بلج  ار  یھلا  یاضر  همھ ، زا  رتارف  دـشخبیم و  توق  ار  هدارا  اقترا و  ار  هشیدـنا  نھذ و  ینـشور و  ار  لد  نارگید ،

. دیھد ناشن  دناهتشاذگن ، یناسرتمدخ  یداو  رد 

. دینک حلاص  لمع  نامیا و  رطع  زا  هدنکآ  ار  دوخ  نوماریپ  یاضف  تابحتسم ، هب  دیقت  تامرحم ، زا  بانتجا  هنانموم ، لمع  وکین و  قالخا  اب  یناسرتمدخ  طیحم  رد  اسداس :

. تسا اھنآ  هب  گرزب  یتمدخ  زین  نیا  دینک ؛ کیرش  یناسرتمدخ  راک  رد  ار  ناناوج  هژیو  هب  یناسرتمدخ ، یهقطنم  مدرم  دوخ  امتح  اعباس :

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

ضرف دـندرک ، هراشا  ناتـسود  الاح  اھـشخب . یهمھ  رد  هن ، تسین ؛ رظن  دروم  اھنیا  دـننام  یماـظن و  یتینما و  لـئاسم  طـقف  دوشب ؛ ظـفح  دـیاب  هاپـس [  [ یراـکهبهدامآ نیا 

روشک زورهبزور  لئاسم  رگید ، تسا  روشک  مھم  لئاسم  اھنیا   - نیفعـضتسم هب  کمک  نیمورحم ، هب  کمک  دیلوت ، قنور  یهنیمز  رد  یتمواقم ، داصتقا  یهنیمز  رد  دـییامرفب 

یهنیمز رد  مھ  اھینمـشد ، اـب  یهلباـقم  یهنیمز  رد  مھ  ییادزتیمورحم ، یناسرتمدـخ و  یهنیمز  رد  مھ  دـنک . ظـفح  یتسیاـب  ار  شدوخ  یراـکهبهدامآ  هاپـس  تسا -

. دینک ظفح  ار  ناتدوخ  یراکهبهدامآ  یگدامآ و  نیا  دیناوتب  دیاب  اھهنیمز  نیا  یهمھ  رد  یسایس ، یاھیھاگآ  یلمع و  یملع و  یاھیگدامآ  ینامزاس و  ماکحتسا 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

. دینیبیم یماظن  شزومآ  امـش  نآ  رطاخ  یارب  هک  نامھ  تسا ؛ تخـس  عافد  یهصرع  رد  تدھاجم  یهولج  هولج ، کی  دـشاب . هجوت  دروم  امتح  نیا  دراد ؛ هولج  ود  جیـسب 

نآ زا  دعب  و  دربن ، نادیم  رد  دوب  اھیجیـسب  روضح  هب  ام  یماظن  یاھهعومجم  یمرگلد  داد ؛ ناشن  ار  شدوخ  جیـسب  روضح  یهزجعم  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  نارود  رد 

اجنیا هک  مرن  گنج  مرن ، عافد  یهصرع  رد  نینچمھ  و  هتشاد . روضح  یماظن  عافد  تخس و  عافد  نادیم  رد  جیـسب  هدمآ ، شیپ  یاهثداح  رھ  روشک  رد  نوگانوگ  دراوم  رد  مھ 

جیـسب مھ  یگنھرف  یهصرع  ینید ، تاغیلبت  یهصرع  یگدـنزاس ، یهصرع  یناسرتمدـخ ، یهصرع  ملع ، یهصرع  ینعی  مرن ، گـنج  یهصرع  رد  تسا . روج  نیمھ  مھ 

. دنک تکرح  دنک و  شالت  دیاب  دشاب و  هتشاد  روضح  دیاب  دراد و  روضح  یماظن  یهصرع  لثم 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یناسرتمدخ مھم  یهثداح  نیا  دننیبیمن ؟ ار  اھنیا  روطچ  دننزیم ، یرگید  یاھفرح  کی  الاح  هک  اھیـضعب  منکیم ! بجعت  نم  الـصا  روشک . یگدـنزاس  رد  بالقنا  تامدـخ 

یهعـسوت یناسرزاگ ، یناسرقرب ، یناسربآ ، دـس ، هار ، هدـمآ ؛ دوجو  هب  روشک  رد  یـساسا  تخاـسریز  همھ  نیا  یـساسا . یاـھتخاسریز  ندروآ  دـیدپ  رد  ار  مدرم  هب 

زا هک  دینک  ضرف  الثم  وجشناد ! همھ  نیا  هاگشناد ، همھ  نیا  دراد ؛ دوجو  هاگشناد  کی  یکچوک  رھـش  رھ  رد  اھهاگـشناد . روآباجعا  شرتسگ  یزرواشک ، یزاسون  تعنص ،

رد مـیراد  لیـصحتلاغراف  وجـشناد و  زور  نآ  ربارب  لـھچ  ربارب ، یــس  زورما  هـک  وجــشناد ؛ نوـیلیم   ١۵ نوـیلیم ، الثم ١٠  هـب  میــسرب  ناــھگان  زور ، نآ  رد  وجــشناد  رازھ   ١۵٠

کی یلومعم ، تلود  کی  داد و  ماجنا  بالقنا  ار  اھنیا  اعقاو  هک  ناتـسراک  تسا  یراـک  نیا  و  تسا . مھم  رایـسب  تسا و  یتخاـسریز  یاـھراک  اـھنیا  نوگاـنوگ ؛ یاھهاگـشناد 

. دھدب ماجنا  ار  راک  همھ  نیا  تسناوتیمن  دوبن ، یبالقنا  هک  یلومعم  تموکح 
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« : یناسرتمدخ تضھن   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

اینیمیرک  /   ١٣٨٢/١٠/٠١ یدھمدمحم  هدنسیون :  نینمؤملاریما /  راتفگ  هریس و  رد  یناسرتمدخ 
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