
جح  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ندرک زیواتـسد  اب  یدوعـس  تلود  دنا . هدش دودـصم  بوبحم  ی  هناخ درگ  رب  فاوط  زا  مالـسا - نادـنزرف  نیرت  ییادـف نیا  ناریا - تلم  نآ  رد  هک  تسا  یجح  مسوم  نیمود  نیا 

لیبس هللا و نع  نودصی  اورفک و  نیذلا  نا  : » تخاس هفیرـش  ی  هیآ نیا  قادـصم  ار  دوخ  تخادرپ و  لیبس هللا » نع  دـص   » هب لبق ، لاس  نوچمھ  زین  لاسما  چوپ ، یاھ  هناھب

درک دھاوخن  شومارف  ار  اھینمشد  نیا  ام  خیرات  ی  هظفاح دابلا .» هیف و  فکاعلا  اوس  سانلل  هانلعج  یذلا  مارحلا  دجسملا 

حلسم  / ١١/١٣۶٨/٠۶ یاھورین  لک  یھدنامرف  ینیشناج  زا  یناجنسفریمشاھ  نیملسملاو  مالسالاتجح  یافعتسا  اب  تقفاوم 

یناجنسفر یمشاھ  یاقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 

ناریا یمالسا  یروھمج  مرتحم  تسایر 

مھم رایـسب  ریطخ و  تیلوئـسم  هب  هجوت  اب  یمالـسا ، یروھمج  حلـسم  یاھورین  لـک  یھدـنامرف  ینیـشناج  زا  یلاـع  باـنج یافعتـسا  هب  خـساپ  رد  تیحت . مالـس و  اـب 

ار دوخ  لوبق  تقفاوم و  تسا ، هدـش  هدرپس  امـش  یاناوت  تسد  هب  تلم ، ریظن  مک دامتعا  یھلا و  لـضف  اـب  دـمحب هللا  نونکا  هک  تلود  روشک و  ی  هرادا یروھمج و  تساـیر 

. مراد یم مالعا 

حلـسم و یاھورین  یھدـنامرف  هرادا و  یلیمحت و  گنج  یارجامرپ  نارود  رد  هاپـس  شترا و  روما  تیـشمت  رد  یلاع  باـنج رمتـسم  اـسرف و  تقاـط تاـمحز  زا  مناد  یم مزـال 

رد نارود ، نآ  منک . رکـشت  هنامیمـص  دوـب ، هارمھ  ناریا  تلم  یارب  گرزب  یاـھیزوریپ  اـب  ددـعتم  دراوـم  رد  یزور و  هنابـش شـالت  اـب  هشیمھ  هک  گـنج  تاـیلمع  رد  نآ  تیادـھ 

«. یقبا ریخ و  دنع هللا  ام  و  . » دش دھاوخن  هدودز  ام  رادافو  تلم  ی  هظفاح زا  زگرھ  هک  تسا  یرونم  ی  هحفص یلاع ، بانج تادھاجم  ناشخرد  ی  هقباس

. دیامرف ینازرا  امش  رب  ار  دوخ  تاقیفوت  درادب و  ظوفحم  مالسا  بالقنا و  یارب  ار  امش  تکربرپ  دوجو  دنوادخ 

شترا  / ١٣۶٨/٠٧/٠۵ هاپس و  ناھدنامرف  هب  حتف  ناشن  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

گنج ی  هنحص رد  امش  هک  یی  هناعاجش روضح  نآ  دیتخیر ، ار  اھحرط  نیا  دیتسشن و  ناتھاگرارق  رد  امش  هک  یلاوتم  تاعاس  نآ  دیدنام ، رادیب  حبص  ات  امـش  هک  یبش  نآ 

امـش هک  یی  هلولگ نآ  یتح  ددرگ ، بوکرـس  نمـشد  یورین  دـنورب و  ولج  امـش  یاھورین  ات  دـش  بجوم  دـیداد و  ناشن  ناـتدوخ  زا  امـش  هک  یحور  تردـق  نآ  دـیداد ، ماـجنا 

تسا دوجوم  نآلا  هثداح ، نآ  نیع  هن ، تشگ . مامت  مھ  دعب  دش و  عقاو  زور  کی  هک  دوبن  یی  هثداح اھ ، نیا زا  کیرھ  همھ و  دوشب ، کیلـش  دیداد  روتـسد  ای  دیدرک و  کیلش 

. تسین یھاگ  تسھ و  یھاگ  اریز  داد ؛ تیمھا  یلیخ  دیابن  ود ، نآ  ردق  هب  ار  موس  یاج  رگید ، یاج  هس  دییوگب  دیتساوخ  رگا  دشاب و  یم ظوفحم  رگید  یاج  ود  رد  و 

رس امش  زا  یگرزب  کچوک و  راک  چیھ  اھاصحا :» الا  هریبک  هریغص و ال  رداغی  ال   » هک تسا  یھلا  ی  هبساحم رتفد  ملع و  نازیم و  رد  لوا  دراد ، دوجو  هک  یلـصا  یاج  ود  نآ  اما 

شخبمارآ و نیـشنلد و  بولطم و  نیریـش و  یزیچ  لکـش  هب  تماـیق ، زور  رد  دـش و  دـھاوخن  ماـمت  تسا و  دوجوم  هدـش و  هتـشون  یھلا  ی  هفیحـص نآ  رد  هکنیا  رگم  هدزن ،

. تسا یقاب  اجنآ  رد  راک  نآ  دیداد ، ماجنا  ینامز  یی و  هظحل یتعاس و  رد  امش  هک  ار  یراک  نیاربانب ، دش . دھاوخ  مسجم  شخب  تاجن

تسا و یدنمورین  رقتـسم و  ماظن  کی  یمالـسا ، یروھمج  هک  دییوگ  یمن امـش  رگم  تسامـش . دوجوم  عضو  نیمھ  زا  ترابع  دـنام ، یم یقاب  امـش  راک  هک  ییاج  نیمود 

رقتـسم ام  دوجوم  عضو  رد  امـش  شالت  سپ  دوبن ؛ هعومجم  نیا  زورما  دوبن ، راک  نآ  رگا  تسا و  دوجوم  امـش  زور  نآ  راـک  وا ، لـالخ  تاذ و  رد  هک  تسا  یلوصحم  هعومجم و 

نیا زا  هک  ییاھ  هویم دوش . یم بیـس  تخرد  کـی  دـیناشن و  یم نیمز  رد  امـش  هک  یا  هناد نآ  لـثم  دوب . دـھاوخ  مھ  شـالت  نآ  دـشاب ، تیعـضو  نیا  تماـیق  اـت  رگا  تسا و 

. دندوبن مھ  اھ  هویم نیا  زا  کی  چیھ دوبن ، هناد  نآ  رگا  دراد . دوجو  اھ  نیا ی  همھ رد  یوحن  هب  هناد  نآ  دیآ ، یم لمع  هب  بیس  تخرد 

رگا میا ، هتفاـی یناـھج  تھبا  دـینیب  یم رگا  تسا ، شخبدـیما  نشور و  هدـنیآ  هک  دـینک  یم هدـھاشم  دـینیب و  یم ار  یناـماسب  ماـگنھب و  تـکرح  رقتـسم و  ماـظن  امـش  رگا 

امش هک  تسا  یراک  نارازھ  نامھ  ی  هدش مکارتم هدرشف و  دنک ، یم تکرح  نوزفازور  تدایـس  لالقتـسا و  نارمع و  یدابآ و  تھج  رد  هک  میتسھ  یروشک  یاراد  دینیب  یم

دیدیشک تمحز  حبص  ات  هک  امش  بش  نآ  شالت  رگا  دوبن . زین  تارمث  نیا  دوبن ، اھ  نآ زا  مادکرھ  رگا  تسا . هدش  نیا  نآ ، ی  هعومجم ای  لوصحم  دیداد و  ماجنا  نامز  لوط  رد 

نآ رگا  دـیروآ ، دوجو  هب  ار  هشقن  ای  اھیگدامآ و  ای  دـیوشب ، رقتـسم  نیمک  زکارم  رد  ای  دـینزب ، رود  ار  نمـشد  ای  دـیھدب ، روبع  بآ  زا  ای  دـینک ، رقتـسم  اھرگنـس  رد  ار  اھورین  ات 

. تشاد دھاوخ  دوجو  تمایق  ات  تسا و  رقتسم  ام  دوجوم  عضو  نیا  رد  امش  شالت  نآ  سپ ، دوبن . هجیتن  نیا  زورما  دوبن ، اھشالت 

تیمھا زا  یلاخ  اما  تسین ؛ مھم  ود  نآ  ردق  هب  مھ  یلیخ  میتفگ ، هک  روط  نامھ تسین و  یھاگ  تسھ و  یھاگ  هک  تسا  خـیرات  ی  هرطاخ اھتلم و  ی  هظفاح اج ، نیموس 

. تسا دوجوم  اھراک  نآ  نیاربانب ، درک . دھاوخ  ظفح  دوخ  رد  هراومھ  ار  امش  یاھشالت  اھراک و  ناروآدای ، دای  نارگشرازگ و  شرازگ  ام و  ی  هدنیآ خیرات و  دشاب . یمن مھ 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠۵ رسارس  یهنومن  یجیسب  ناگدنمزر  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و زا  زورما  دندوبن ، اھرگنـس  نآ  رد  امـش  لثم  یناسک  رگا  تسا و  یتلم  خـیرات  رمع  کی ی  هدـنزاس دـیدوب ، هھبج  رد  امـش  هک  یزور  اھرازھ  اھدـص و  نیا  زا  مادـکرھ 

. تسا هدـیدرگ  شومارف  هدـش و  مامت  هتفر و  ردـھ  اھزور  نیا  اھتعاس و  نیا  هک  دـنکن  لایخ  سک  چـیھ دوبن . تکلمم  نیا  رد  یربخ  چـیھ  ماما ، دای  مسا و  یمالـسا و  ماـظن 

. دندوجوم تلم  نیا  خیرات  ی  هظفاح نیبتاکلا و  مارک روشنم  یھلا و  ملع  رد  نآلا  دندروآ ، دوجو  هب  ار  اھزور  نآ  هک  یتعاس  رھ  ریخ ،

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا تسایـس  رد  دنناوت  یم هن  درادن . روشک  نیا  هب  یھار  رگید  اتدعاق  اکیرما  دشاب ، رپ  هدـش - نییبت  تروص  هب  اکیرما - زواجتم  تلود  اب  تیدـض  زا  روشک ، یاضف  هک  یتقو ات 

هک تسا  نیا  شھار  دندرگرب ، روشک  نیا  هب  دنھاوخب  رگا  دنـشاب . هتـشاد  اجنیا  رد  یگنھرف  روضح  هن  دنبای و  طلـست  روشک  نیا  یداصتقا  عبانم  هب  هن  دـننک ، تلاخد  روشک 

. دنربب نیب  زا  ار  ربکتسم  یاکیرما  اب  صخشم  روط  هب  رگ و  هطلس اب  هطلس و  ماظن  اب  ناریا  تلم  ینمشد  لوا  دننک ؛ فذح  ار  راعش  نیا  لوا ،

هب ار  رکف  نیا  روشک ، لخاد  مدرم  نھذ  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی  تسا . هدـش  فلتخم  یاھلکـش  هب  اـھراک  نیا  بـالقنا ، لوا  زور  زا  دـنراد . ییاـھھار  دوخ ، یارب  اـھ  نآ

ناوضر ماما  نارود  زا  دینک ؛ هعجارم  ناتدوخ  ی  هظفاح هب  درک . هزرابم  نآ  اب  دوش  یمن تسا و  ناھج  رد  یتمظع  تیعقاو و  ریذپان و  تسکش تردق  کی  اکیرما ، هک  دنروآ  دوجو 

هچ یناسک - هریغ ، یـسایس و  لیلحت  یفاب و  تسایـس رعـش و  هصق و  هلاقم و  لکـش  رد  نوگانوگ ، لیاسو  هب  زورما ، ات  ناـشیا  تلحر  زا  دـعب  صوصخب  هیلع و  یلاـعت  هللا 

لھا امـش  رگا  دـننک . یم زاربا  ار  رکف  نیا  دنتـسین - اکیرما  هب  هتـسباو  یلیخ  مھ  احیرـص  دنتـسھ و  روشک  لخاد  هک  یرـصانع  یتح  هچ  اکیرما ، هب  هتـسباو  احیرـص  رـصانع 

دیھاوخ یم یـسک  هچ  اب  دیـشک ، یم تمحز  دوخ  یب دنیوگب : یتلم  هب  ینعی  دینک . ادیپ  دیناوت  یم ار  لیبق  نیا  زا  یدراوم  ناتنھذ ، رد  انیقی  دیتسھ - هک  دیـشاب - هعلاطم 

. تسا یطلغ  رکف  نیا ، دیتفیب !؟ رد 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لایخ هب  زور  رد  ناریا  تلم  اب  دـنک ، یم هرادا  ار  تلود  زورما  هک  روشک  نالف  رد  بزح  نالف  دـنک ؛ یم راتفر  هنوگچ  تلود ، نـالف  هک  دـنامب  دـیاب  تلم  نیا  یخیراـت  ی  هظفاـح رد 

ار عفانم  نآ  دندرک . لمع  ناشدوخ  عفانم  قبط  هنالقاع و  بوخ و  اھیضعب ، دش . دھاوخ  تبث  تقد  اب  هتبلا  دوش و  تبث  دیاب  نیا  درک . دھاوخ  راتفر  هنوگچ  شیامزآ ، ناشدوخ 

. هن مھ  اھیضعب  دندرک ؛ لمع  دندیمھف و 

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« اھتلم يخيرات  هظفاح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 1 
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اھ نآ زا  طرش  دیق و  یب زیمآ و  تھافس رایسب  نم  داقتعا  هب  هک  ناش  ییاکیرمآ نایماح  دنا و  هدرک لاغشا  ار  نیطسلف  یمالـسا  روشک  هک  رگلاغـشا  میژر  نارادمدرـس  زورما 

فادھا تمدخ  رد  روط  نیا اکیرما ، لثم  یتلود  اما  دراد ؛ ریاظن  یناسک ، زا  ای  تلود  زا  یتلود  یراد  فرط تسایـس ، ملاع  رد  یـساملپید و  ملاع  رد  هرخالاب  دننک  یم تیامح 

ات دننک ، کاپ  مدرم  ی  هظفاح زا  خیرات و  زا  ار  نیطسلف  مسا  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  تسا ! یبیجع  ییاشامت  ی  هنحـص اعقاو  دریگ ، رارق  یتسینویھـص  تلود  تشرد  زیر و 

تشھ لھچ و  تفھ ، لھچ و  دصھن و  رازھ و  لاس  رد  یلاغشا  نیطسلف  هک  یلاس  نآ  زا  دنا ؟ هتسناوت لاح  هبات ایآ  دنامن . یقاب  مدرم  نھذ  رد  نیطسلف  مان  هب  یزیچ  الصا 

ات رگید ، لاس  هاجنپ  ات  هن . دننکب ؟ ار  راک  نیا  دنا  هتسناوت لاس  هاجنپ  نیا  رد  ایآ  تسا . لاس  هاجنپ  تسرد  زورما  ات  دمآ ، راک  رـس  رب  یتسینویھـص  تلود  دش و  لماک  فرـصت 

اما دش ؛ دنھاوخ  وحم  خیرات  ی  هظفاح زا  هکلب  راگزور و  ی  هنحـص زا  ناشدوخ  دننک . وحم  ار  نیطـسلف  مان  تسناوت  دـنھاوخن  اھ  نیا تسناوت . دـنھاوخن  مھ  رگید  لاس  دـص 

، دنام دھاوخ  نیطسلف  تلم  ریخن ؛ تفر . دھاوخ  نیب  زا  نیطسلف  تلم  نیطسلف و  هک  دننک  یم لایخ  دندید ؛ شوخ  باوخ  اھ  نیا دنام . دھاوخ  نیطسلف  تلم  نیطسلف و 

. دمآدھاوخرد زازتھا  هب  نانبل  نیطسلف و  ناملسم  ناناوج  تمھ  هب  یھلا و  لضف  هب  مھ  نیطسلف  مچرپ  دنام ، دھاوخ  مھ  نیطسلف 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زیچ تسا ، یرـشحم  تسا ، یبیرغ  ملاع  کی  جـح ، یعامتجا  ی  هبنج یلو  دراد ؛ مھ  یعامتجا  ی  هبنج کی  زامن  یتح  مالـسا  یداـبع  ضیارف  رثکا  هک  تفگ  دوشب  دـیاش 

هدافتـسا تسرد  یعامتجا ، ی  هبنج ظاحل  هب  جـح ، مسوم  کی  زا  رگا  اعقاو  تلم . کی  تما و  کی  ی  هظفاح رد  هکلب  درف ، کی  ی  هظفاح رد  هن  هعفد  نیا  اما  تسا ؛ یراگدـنام 

اھگنھرف و میھافم و  تکرباب  رابیوج  دوش ، لصو  مھ  هب  اھلد  دشاب ؛ تسرد  اھ  هطبار رگا  دنک . لوحتم  ار  مالـسا  یایند  هک  تسا  یفاک  لاس  کی  رد  جـح  مسارم  کی  دوش ،

تیبم فوقو و  یعس و  فاوط و  یانعم  دننیبب ، ار  هعومجم  دنبایب ، ار  رگیدمھ  اجنآ  رد  ناناملسم  ددرگ ، ریزارس  رگید  یاھلد  تمـس  هب  نوگانوگ ، یاھتلم  یوس  زا  تامولعم 

. تسا تکرباب  ردق  نیا دنک . حالصا  ار  تما  کی  راک  دناوت  یم جح  کی  اتقیقح  دنمھفب ، ار  اھ  نیا یعامتجا  میھافم  دننک ، کرد  ار 

سدقم  / ١٧/١٣٧٩/٠۵ دھشم  هعمج  ماما  یزاریش  نسحلاوبا  هللاتیآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

( هتاکرب تماد   ) یسبط ظعاو  یاقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 

هب هتفگ و  عادو  ار  یناف  راد  جـنررپ ، ینالوط و  یرامیب  نارود  زا  سپ  هماقم ) یلعا هللا   ) یزاریـش نسحلا  وبا  خیـش  جاح  یاقآ  هللا  تیآ موحرم  دـھاجم  ملاع  هک  متفای  عالطا 

تماما دنـسم  ناگربخ و  سلجم  رد  ناشیا  تکرـش  سپـس  توغاط و  میژر  اب  هزرابم  یاھنادـیم  رد  لاسنھک  یناحور  نیا  ی  هناعاجـش روضح  تسا . هتفاتـش  راگدرورپ  اـقل 

نیا زیزع  مدرم  ی  هظفاح زا  هک  تسا  یراختفا  یاھدنـس  دنداد  ناشن  هھبج  تشپ  هھبج و  رد  یلیمحت  گنج  نارود  رد  هک  یتیلاعف  شالت و  زین  و  سدقم ، دھـشم  ی  هعمج

. تشاد دنھاوخ  یمارگ  ار  ناشیا  ی  هرطاخ دای و  مالسا ، تیناحور  هب  نادنمتدارا  ی  همھ نامگ  یب دش و  دھاوخن  هدودز  کرابم  ی  هطخ

مرتحم نادنزرف  مرکم و  نادناخ  هب  هژیو  روط  هب  ناماس و  نآ  مظعم  تیناحور  هیملع و  ی  هزوح هب  اصوصخم  دھـشم  مدرم  مومع  هب  ار  راوگرزب  ملاع  نیا  تشذـگرد  بناج  نیا

. میامن یم تلئسم  ناشیا  یارب  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  تاجرد  ولع  ترفغم و  تمحر و  میوگ و  یم تیلست  ناشیا  نادنمتدارا  ی  همھ و 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٨/٠۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی دندرک ، عمج  ایند  فارطا  زا  ار  یا  هدع دراد . دوجو  مھ  گرزب  بصغ  کی  نیطـسلف ، تلم  دوجو  رانک  رد  تسا . هدنام  یقاب  نیطـسلف  تلم  تسا ؛ هدـنام  یقاب  نیطـسلف 

ییامندوخ زورما  نیطـسلف ، تلم  تیعقاو  رانک  رد  نیا  دنا ؛ هدرک زھجم  ار  نآ  مھ  تردق  یاھرازبا  اب  دنا ، هتـشاذگ نآ  یور  مھ  یمـسا  دنداد ، لیکـشت  نیغورد  یلعج و  تلم 

دوـجوم نآ  هک  دـنا  هدـیمھف دـنا و  هدرک ادـیپ  ار  تفرعم  نیا  تسا ؛ تفرعم  مدـق  نیلوا  دـنا ؛ هدرک کرد  ناـشدوجو  ی  همھ اـب  زورما  ینیطـسلف ، لـسن  ار  تقیقح  نیا  دـنک ؛ یم

ی همھ یمالـسا و  یاھتلود  ی  همھ ی  هفیظو زورما  دنا . هدش نادیم  دراو  اذل  دنا ؛ هدـیمھف مھ  تسرد  تسین ؛ تسکـش  لباق  ریغ  یناھج ، یاھینابیتشپ  ی  همھ اب  یلعج ،

نودب منک  یم اعدا  اما  دش ؛ دھاوخ  مامت  تدم  هاتوک رد  نیطـسلف  ی  هیـضق هک  منک  یمن اعدا  نم  دـننک . کمک  اھ  نیا هب  دـنناوت ، یم هچرھ  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یاھتلم 

نیا اما  دشاب ؛ رت  نیگنـس ای  نیگنـس  تسا  نکمم  دوش ، یم هتخادرپ  هک  ییاھب  دوش ؛ دنلب  ای  هاتوک  تسا  نکمم  نامز ، تشگ . دـھاوخرب  اھینیطـسلف  هب  نیطـسلف  کش 

نیا رت و  هاتوک نامز  نیا  مینک ، راتفر  بوخ  ام  رگا  تسا . ناملـسم  یاھتلم  ام  یمالـسا و  یاھروشک  نالوئـسم  ام  راتفر  دراذگ ، یم ریثات  هک  هچنآ  . داتفا دـھاوخ  قافتا  هعقاو 

دھاوخن راب  نیطـسلف  تلم  شود  رب  طقف  هنیزھ  نیا  دش و  دھاوخ  رت  نیگنـس هنیزھ  نیا  دش ؛ دـھاوخ  رت  ینالوط نامز  نیا  مینک ، راتفر  دـب  ام  رگا  دـش . دـھاوخ  رتمک  هنیزھ 

ار راک  نیا  ی  هنیزھ ناشدوخ  دـننک ، یم کمک  ملاظ  هب  هک  یناسک  ناـمھ  دـننک ، یم یھاـتوک  هک  یناـسک  ناـمھ  دـش . دـھاوخ  راـب  مالـسا  یاـیند  ی  همھ شود  رب  دـش ؛

. دنراد هفیظو  اھناملسم  ی  همھ زورما  اذل  دیشچ . دنھاوخ  ار  شیخلت  داد و  دنھاوخ  ار  نیا  تراسخ  ناشدوخ  تخادرپ ؛ دنھاوخ 

؛ یللملا نیب یاھکمک  یلام ، یاھکمک  یسایس ، یاھکمک  دراد ؛ یفلتخم  یاھلکش  هتبلا  نیا  تسا ؟ هنوگچ  کمک  کمک . زا  تسا  ترابع  هفیظو  نیا  تسیچ ؟ هفیظو  نیا 

شیور مالسا  یایند  ناردتقم  نالوئسم و  نیب  رد  دیاب  نیا  دوش . یریگ  میمصت مالـسا  یایند  یالاب  عماجم  رد  یتسیاب  نیا  درک . اھ  نآ هب  دوش  یم ار  اھکمک  ماسقا  عاونا و 

. تساھ نآ هجوتم  میقتسم  ی  هفیظو هک  درک  دنھاوخ  ساسحا  ناملسم  یاھتلم  تقو  نآ  دندرکن ، یریگ  میمصت اھ  نآ رگا  دوش . یریگ  میمصت

کیرش وا  مرج  رد  دنک ، کمک  ملاظ  نآ  هب  زورما  یـسکرھ  تساکیرما . ی  هدحتم تالایا  تلود  وا  مرج  کیرـش  کشالب  تسین . اھنت  یتسینویھـص  میژر  مئارج ، نیا  رد  انیقی 

. دش دھاوخن  کاپ  خیرات  ی  هظفاح اھتلم و  ی  هظفاح زا  اما  دوشن ، بترتم  نیا  رب  یرثا  زورما  تسا  نکمم  تسا .

ثعبم  / ١٣٨٠/٠٧/٢٣ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشن ار  دوخ  تیوھ  تقیقح و  برغ ، ندـمت  هک  تسا  نیا  تسا - ناشناراکمھ  یـضعب  اھییاکیرمآ و  تسد  هب  اتدـمع  مھ  نآ  هک  تسا - نداد  خر  لاـح  رد  هک  یرگید  قاـفتا 

ی هظفاح هنیـس و  رد  سرد  نیا  دنراد . سرد  اھتلم  یارب  گرزب ، ثداوح  دننام . یم اھ  هبرجت اما  دنوش ، یم مامت  اھگنج  دروآ . یم دوجو  هب  تیرـشب  یارب  یا  هبرجت دھد و  یم

یزورفا گنج دننک ، یم اھ  نیا هک  یراک  رد  دمآرد . بآ  زا  قفومان  ناحتما ، ی  هتوب رد  روط  نیا اعدا ، همھ  نیا  اب  قرب و  قرز و  نیا  اب  یندمت  هک  دنام  دھاوخ  تیرشب  ریذپان  لاوز

ندرک فرــصم  عاـفد ، یب مدرم  نتــشک  حلــص ، ندرک  دـیدھت  گـنج ، نتخادــنا  هار  هـب  دراد . دوـجو  هنادــنمدرخ  ریغ  یاـھراتفر  یتسمرــس و  رورغ و  یتلادــع و  یب مـلظ و  و 

رد یتقو  هک  یمالـسا  ندمت  اب  دـینک  قیبطت  امـش  ار  نیا  تسا . ندـمت  کی  یاھ  هبرجت اھ  نیا دامتعا ؛ لباق  ریغ  ی  هناھب کی  هب  مھ  نآ  یزورفا ، شتآ یارب  دایز  یاھ  هیامرس

هک دـندرک  یراتفر  نانچ  ناش  یحیـسم یدوھی و  اب  دـندرک ، حـتف  ار  یلعف - ی  هیروس مور و  قطانم  ینعی  مالـسا - یایند  برغ  قطانم  اھناملـسم  نیدـشار ، یافلخ  ناـمز 

یارادم تمحر و  تورم و  نوچ  دندش ؛ میلست  تمواقم  نودب  مدرم  زا  یرایسب  ناریا ، ام ، روشک  نیمھ  رد  دندیورگ . مالـسا  هب  ناناملـسم  راتفر  رطاخ  هب  اھ  نآ زا  یرایـسب 

اھیدوھی دندمآ ، اھناملسم  یتقو  تسا - هدش  هتـشون  خیرات  رد  هک  نانچ  نآ مور - رد  دندش . ناملـسم  دندمآ  ناشدوخ  نیاربانب  دندرک ؛ هدھاشم  نانمـشد  اب  ار  اھناملـسم 

مالسا یتقو  تشاد ؛ یم اور  متس  اھ  نآ رب  دوب و  یحیسم  تموکح  میدوب . هدیدن  ار  یشوخ  زور  زورما ، لثم  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  ام  تاروت ، هب  مسق  هاروتلا ؛» و  : » دنتفگ

رکف و کی  یراگدـنام  هک  تساھ  نیا دـنک ؛ یم صخـشم  ار  خـیرات  یریگ  تھج هک  تساھ  نیا دـنام ؛ یم خـیرات  رد  هک  تساھ  نیا دـندرک . ساسحا  ار  یمالـسا  تفوطع  دـمآ ،

. دنک یم نیمضت  ار  گنھرف  ندمت و 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

وا لثم  یتلود  چیھ  ام  ی  هقطنم رد  هک  یرامعتـسا  توترف  میژر  نیا  تسا . هتفرگ  هدـھع  رب  ار  اکیرما  یـسایس  لالد  نک و  فاص  هداج  شقن  سیلگنا  تلود  زورما  هنافـساتم 

سیلگنا رامعتسا  یاپ  یاج  قطانم ، نیا  ی  همھ رد  نیطسلف و  رد  قارع ، رد  ام ، دوخ  روشک  رد  ناتـسناغفا ، نیمھ  رد  دنھ ، ی  هراق هبـش  رد  درادن - ینیگنن  قباوس  نینچ 

هب طوبرم  هک  یـسایس  رابتعا  جوا  نآ  زا  هک  لاح  دـش - دـھاوخن  وحم  اھتلم  نیا  یخیرات  ی  هظفاـح زا  تسا و  دوھـشم  فرط  نیا  هب  شیپ  لاـس  هاـجنپ  دـص و  زا  شتاـیانج  و 

نآ زا  هلـصافالب  مھ  نیا  دـیوگ ، یم وا  هچرھ  تسا و  هدـش  لیدـبت  اکیرما  یـسایس  ور  هلابند هطـساو و  لـالد و  لادـبا و  کـچوک هب  تسا ، هداـتفا  هدوب ، شا  یرامعتـسا نارود 

« اھتلم يخيرات  هظفاح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 2 
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. دننک یم قیوشت  ار  راک  تیانج تموکح  المع  اھ  نآ هکنیا  رطاخ  هب  دنکیرش ؛ نآ  تیلوئسم  رد  اھتیانج و  نیا  رد  سیلگنا  تلود  اکیرما و  تلود  دنک . یم تیامح 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد زورما  دینیبب  امـش  دـنزادنا . یم هار  گنج  مسیرورت ، اب  هزرابم  مان  هب دـنک . یم هاگن  اھنآ  هب  ینیبدـب  اب  دـناد و  یم دورطم  ار  ییاکیرما  یاھراعـش  ایند  یمومع  راکفا  زورما 

همھ دـنرفنتم و  همھ  تسا ؟ قفاوم  هناـملاظ  مادـقا  نیا  اـب  یمدرم  تلود  مادـک  یمدرم و  هعومجم  مادـک  تلم ، مادـک  قارع ، هب  هلمح  یارب  اـکیرما  یگنج  یگداـمآ  هیـضق 

؛ هقطنم رب  طلـست  یارب  قارع ؛ راشرـس  تفن  یاھھاچ  یارب  ای  دـنک  یم هلمح  قارع  روشک  هب  مسیرورت  اب  تفلاخم  یارب  اکیرما  دـنناد . یم وگغورد  شیاھاعدا  رد  ار  اکیرما 

مھ برع  یاھتلود  اھتلم و  تسا . یناھج  رابکتسا  هدشالمرب  یاھزار  رگید  اھنیا  هک  دنناد  یم همھ  زورما  ناریا ؟ یمالسا  یروھمج  رب  فارشا  یارب  لیئارـسا و  زا  عافد  یارب 

یاھفرح یلک  روط  هب اما  دنھد ؛ ناشن  یھارمھ  دنشاب  راچان  تدم  هاتوک حلاصم  رطاخ  هب یضعب  تسا  نکمم  الاح  دنا . هدش هدیقع  یب یلک  هب اکیرما  یاھفرح  اھ و  هدعو هب 

. تسا هدرک طبض  ار  نآ  ناشیخیرات  هظفاح  هک  تسا  برع  یاھتلم  یخیرات  هبرجت  نیا  درادن . لوبق  یسک  رگید  ار  ناربکتسم  ییاکیرما و  نادرمتلود 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یدابآدسا  نیدلا  لامج  دیس  مان  بالقنا . نارود  رد  هچ  و  بالقنا ، هب  کیدزن  نارود  رد  هچ  تسام ؛ رصاعم  خیرات  رد  نادمھ  رھـش  نادمھ و  مدرم  ینیرفآ  شقن مود ، تھج 

یادھـش بالقنا ، نارود  رد  تسا . ینادـمھ  نارھت - رد  هطورـشم  ربھر  ود  زا  یکی  ییاـبطابط - دـمحم  دیـس  دوش . یم هدرب  تمظع  هب  نآ ، زا  رتارف  مالـسا و  یاـیند  ی  همھ

دنناد و یم دوخ  زا  ار  وا  اھ  ینادمھ اما  دوبن ، ینادمھ  هچرگا  ناشیا  هک  یندم - دیھش  یردیح ، دیھش  یسودق ، دیھش  حتفم ، دیھـش  دنا ؛ هتـساخرب هطخ  نیا  زا  یرادمان 

رگید یرایسب  و  تسا ، هدش  بصن  نادیم  نیا  رد  اھ  نآ زا  یضعب  یاھمان  هک  یزیزع  ناناوج  یناحور ، ریغ  یادھـش  دروآ - یم باسح  هب  ینادمھ  انعم  کی  هب  ار  دوخ  مھ  وا 

دیھش ییاباب ، جاح  دیھش  نایمالسا ، دیھش  نیسحلا ؛ راصنا  رکشل  یادھـش  نینچمھ  تسا . تبث  ناریا  تلم  ی  هظفاح ی  هفیحـص رد  نیبتاکلا و  مارک رتفد  رد  ناشمان  هک 

ی هدننک ینابیتشپ شقن  لاس  تشھ  سدقم ، عافد  نارود  رد  نادمھ  ناتسا  نادمھ و  رھش  اھ ، نیا رب  ی  هوالع رگید . گرزب  یادھش  نازاس و  تیچ دیھـش  ینیـسح ، هاش

ناراب کشوم یثعب  نمـشد  فرط  زا  سدق  زور  دیا ، هدمآ درگ  نآ  رد  امـش  زورما  هک  یـشزرو  ی  هعومجم نیمھ  دید . بیـسآ  ردقچ  تشاد و  هدـھع  رب  ار  عافد  ی  هھبج کیدزن 

نیا هب  بمب  تکار و  کشوم و  رازھود  دودح  دش ؛ نادمھ  رھش  هب  ییاوھ  ی  هلمح دصیـس  ابیرقت  سدقم ، عافد  نارود  رد  دندیـسر . تداھـش  هب  اج  نیمھ رد  یی  هدع دش و 

هدنب لاثما  هدنب و  هک  یمارتحا  دنداتسیا . نمـشد  مجاھت  لباقم  رد  ناش ، یـسایس روضح  ینید و  تریغ  اب  ناشیاھناوج ، اب  ناشلام ، ناج و  اب  نادمھ  مدرم  دندز و  رھش 

دوخ هب  ار  ایند  یاج  همھ  فصنم  مدرم  مارتحا  اھـشزرا  نیا  هک  دـیناد - یم و  دـینادب - امـش  و  تسالاو . یاھـشزرا  نیا  رطاخ  هب میتسھ ، لـئاق  نادـمھ  مدرم  نادـمھ و  یارب 

. تسا لئاق  مارتحا  یمدرم  نینچ  یارب  دشاب ، هاگآ  دنادب و  هکرھ  دنک . یم بلج 

متشھ  / ١٠/٠۵/١٣٨۴ تلود  تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

رد ام  کسفن .» نمف  هئیـس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  هنـسح  نم  کباصا  ام  : » دـیامرف یم نآرق  میھد . رارق  بطاخم  ار  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  اھ  یماکان رد  دـیاب  هشیمھ  ام 

رجا مینک و  هارمھ  نیا  اـب  ار  یھلا  رکـش  لاـحرھ  هب یلو  میھد ؛ رارق  بطاـخم  دـیآ ، یم یقیفوت  یب یماـکان و  ناـمرظن  هب  هک  ییاـھزیچ  ی  همھ رد  ار  دوـخ  دـیاب  لوا  ی  هجرد

رد منک . یم رکـشت  امـش  زا  مدوب - امـش  یاھـشالت  دھاش  هک  یرادقم  نآ  مدوخ - مھـس  هب  نم  نیاربانب  مینادب . ملـسم  دریگ ، یم ماجنا  وا  رطاخ  هب هک  یراک  یارب  ار  یھلا 

تمعن ار  نآ  دـیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا  مدوب ؛ اـھ  هنیمز ی  همھ رد  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یمتاـخ و  یاـقآ  باـنج  یدـج  مجحرپ و  شـالت  دـھاش  نم  هتـشذگ  یاـھلاس 

مھ تعنص ، ی  هنیمز رد  مھ  زورما ، دیدیسر . مھ  یدایز  تاقیفوت  هب  دمحب هللا  دیداد و  ماجنا  ار  یمکارتم  شالت  تخس و  راک  تدم  نیا  رد  امش  مینادب . یھلا  معن  زا  یگرزب 

نیا روشک و  نیا  یارب  اھ  نیا میراد ؛ یدایز  ریگمشچ و  رایسب  یاھ  تفرشیپ ام  تامدخ ، نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  مھ  یروانف ، ملع و  ی  هنیمز رد  مھ  یزرواشک ، ی  هنیمز رد 

شاداپ رجا و  رد  انیقی  دیدوب ، سـسوم  ای  رثوم  ای  میھـس  اھراک  نیا  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امـش  ی  همھ دش . دھاوخن  هدودز  تلم  نیا  ی  هظفاح زا  دـنام و  دـھاوخ  تلم 

. دیتسھ میھس  اھشالت  نیا 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دندوب هدرک  یزیر  همانرب یناسک  هک  دپت  یم یزیچ  نامھ  یارب  تلم  نیا  لد  هک  تسا  نیا  شیانعم  دننک ؛ یم باختنا  مدرم  ار  سلجم  دنک ؛ یمن بصن  یـسک  هک  ار  سلجم 

اعدا میھاوخ  یم اما  دـنا ؛ کی ی  هجرد نیـسدقم  وزج  تلم  داـحآ  ی  همھ هک  مینک  اـعدا  میھاوخ  یمن دـپت . یم یمالـسا  لوصا  یارب  تلم  نیا  لد  دـننک ؛ هداـم  علق  ار  نآ  هک 

، داد روـشک  نیا  هب  بـالقنا  نیا  هک  ییاھـشزرا  یارب  یمالـسا و  یاھـشزرا  یارب  مالـسا و  یارب  دنتـسین ، کـی  ی  هجرد نیـسدقم  وزج  لـمع  رد  هک  مھ  ییاـھ  نآ هـک  مـینک 

نارگرامعتـسا و تسد  ی  هچیزاب یخیرات ، تلم  نیا  گرزب و  روشک  نیا  هک  ار  ینارود  نآ  دناوت  یمن تلم ، نیا  یخیرات  ی  هظفاح دـنا . هدیـشچ ار  اھ  نآ معط  دـنلئاق و  تیمھا 

، ار مدرم  دــیاقع  ار ، مدرم  شــشوپ  ار ، مدرم  یگدــنز  تـھج  ار ، مدرم  لد  ار ، وا  گـنھرف  ار ، وا  داـصتقا  دنتــساوخ  یم دــنک ؛ شوـمارف  دوـب ، هدــش  تسینویھــص  نارگیزاــب 

اب اـھ  نیا ی  همھ لاـح ، نیع  رد  دوب ؛ ملظ  دوب ، ییوگروز  دوب ، ضیعبت  دوب ، رقف  دوبن . روـصتم  تلم  نیا  هب  رتـگرزب  نیا  زا  یتناـھا  دـنھدب ؛ رارق  ناـشدوخ  یزاـب  ی  هیاـم تسد

ار نارود  نآ  تلم ، نیا  ی  هظفاـح دوب . داـسف  بـالجنم  تمـس  هب  نز  درم و  ندـناشک  اـب  دوب ؛ ینید  ینآرق و  یمالـسا و  دـض  یاـھ  یریگ تھج اـب  دوـب ، تاسدـقم  هب  تناـھا 

کی اما  میا - هدرک سمل  اھام  هتبلا  دنناوج ؛ نوچ  دنا - هدرکن سمل  ناشتشوگ  تسوپ و  اب  ار  نارود  نآ  تلم ، دارفا  رثکا  رـضاح ، نامز  رد  مینک  ضرف  رگا  درک . دھاوخن  شومارف 

. دراد تسود  ار  لوصا  نیا  تلم  دوش . یم لیدبت  تلم  نآ  تریصب  تلم و  نآ  مھف  تلم ، نآ  فراعم  هب  اھ  نآ دراد و  یم هگن  دوخ  ی  هظفاح نھذ و  رد  ار  ییاھزیچ  تلم 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

امش تساھ . هرطاخ نیا  زا  یکی  لاس ١٣۵۶  نمھب  هن  تسیب و  دش . دـھاوخن  کاپ  ناریا  تلم  ی  هظفاح زا  ناجیابرذآ  مدرم  ی  هنارایـشھ ی  هناشنمدازآ تدـھاجم  ی  هرطاخ

. دیا هتشاد رایسب  ثداوح  هنوگ  نیا زا  زورما  ات  هچ  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  هچ  بالقنا ، زا  دعب  نارود  رد  هچ  هتشذگ ، خیرات  نارود  رد  هچ  ناتدوخ  یخیرات  ی  همانـسانش رد 

. تسا نمھب  هن  تسیب و  نیمھ  طاقن  نیا  زا  یکی  هک  دریگ  یم جوا  یطاقن  کی  رد  ناجیابرذآ  زیزع  مدرم  راختفا  اپاترس  خیرات  هتبلا 

ریدغ  / ١٣٨٧/٠٩/٢٧ دیع  زور  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوجو ی  همھ دشن و  دـیدرت  راچد  دیـشکن و  بقع  اپ  هیـضق  کی  رد  هظحل و  کی تداھـش  ی  هظحل ات  یکدوک  نارود  زا  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  هک  تسا  یـسک  نینموملا  ریما 

هک یتقو  نآ دیسرتن ؛ گرم  زا  دز و  ریشمش  ربمغیپ  باکر  رد  دز ، یم ریـشمش  دیاب  هک  یتقو  نآ درک ؛ غیلبت  درک ، یم غیلبت  دیاب  هک  یتقو  نآ دروآ . نادیم  هب  ادخ  هار  رد  ار  دوخ 

یاھ نارود نیا  ی  همھ رد  و  دش . تسایس  نادیم  دراو  تفرگ و  تسد  هب  ار  تسایـس  دریگب ، تسد  هب  ار  تسایـس  مامز  دوب  مزال  هک  یتقو  نآ درک ؛ ربص  دنک ، ربص  دوب  مزال 

کی نیا  سرد ؛ دش  نیا  دھد . یم رارق  یمالسا  ی  هعماج سار  رد  ار  یسک  نینچ  کی  مرکا  ربمغیپ  درک . ادیپ  روھظ  زورب و  دوب ، راوگرزب  نآ  زا  یراکادف  ی  همزال هچنآ  نوگانوگ ،

یمالـسا و ی  هعماج ی  هرادا یارب  هک  دـھد  یم ناشن  نیا  تسین . هتـشذگ  یاـھ  نرق هب  طوبرم  ی  هرطاـخ یخیراـت و  ی  هظفاـح کـی  طـقف  تسا . یمالـسا  تما  یارب  سرد 

نادرگور یلکشم  یتخس و  چیھ  زا  ندروآ ، هصرع  هب  ار  لام  ناج و  ندرک ، تدھاجم  ادخ  یاضر  هار  رد  یتسرپادخ ، تساھ : نیا اھرایعم  یمالسا ، تما  یمالسا و  عماوج 

. تسا ریدغ  گرزب  سرد  نیا  تسا . نینموملا  ریما  دوجو  صخاش ، تسا ؛ نینموملا  ریما  هلق ، نیا  ندرک . ضارعا  ایند  زا  و  ندوبن ،

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

هتکن کی  دننک . شومارف  ار  نیا  زگرھ  دیاب  زیزع  ناناوجون  نیا  ناناوج و  نیا  صوصخب  هن  دینک ، شومارف  دیاب  امش  هن  منک ، شومارف  دیاب  نم  هن  هک  تسا  هجوت  دروم  هتکن  ود 

« اھتلم يخيرات  هظفاح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 3 
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هب مینک ، یم راختفا  مالـسا  ردـص  گرزب  نادرم  یروالد  هب  هک  ینانچمھ  مینک . ظفح  دـھد ، یم ام  هب  دیھـش  دای  دیھـش و  مان  هک  ار  یراختفا  ساـسحا  نآ  اـم  هک  تسا  نیا 

نیا ی  هرطاـخ دـھاوخ  یم نمـشد  دوـش . شوـمارف  نادیھـش  داـی  دـھاوخ  یم نمـشد  دـھاوخ . یمن ار  نیا  نمـشد  مینک . راـختفا  ناـمدوخ  نارود  گرزب  نادرم  نـیا  یروـالد 

ار اھ  نآ ی  هرطاخ دینک ، هدنز  دینک ، هتـسجرب  ار  نادیھـش  دای  دـننک . تکرح  دـیاب  همھ  نیا ، لباقم  ی  هطقن تسرد  دـنامن . تلم  نیا  ی  هظفاح رد  اھ  یدرم گرزب اھتدـھاجم و 

. دینک ظفح 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

بـالقنا نانمـشد  دوش . عورـش  یلیمحت  گـنج  هکنیا  زا  لـبق  تفرگ ؛ رارق  اـھ  هئطوـت فدـھ  بـالقنا  زاـغآ  زا  دوـخ ، صاـخ  یاـھتیعقوم  رطاـخ  هب  یدرک  ی  هقطنم ناتـسدرک و 

یرئاشع مدرم  تیامح  زا  دنناوتب  دیاش  هکنیا  دیما  هب  دندرک  ادیپ  روضح  هقطنم  نیا  رد  یتوغاط  میژر  ناگتسباو  زا  یئاھتیصخش  دنتشاد . اھدیما  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا 

رارق دوخ  رارقتـسا  لحم  رد  هک  یا  هریـشع نآ  نیب  تسا  قرف  میدوب . علطم  ار  اھ  نیا میدـید ، ام  ار  اھ  نیا دـننزب . بـالقنا  ی  هرھچ هب  هجنپ  دـنوش و  رادروخرب  اـم  نموم  رویغ 

یریاشع فیاوط و  نآ  یا و  هریـشع نآ  اب  دریگ ، یم رارق  روشک  بالقنا و  تمدخ  رد  هتبلا  و  تسھ ، یا  یھاوخدـب هن  تسھ ، یکیرحت  هن  تسھ ، یا  هئطوت هن  تسا ؛ هتفرگ 

یمالسا و بالقنا  ی  هظفاح ناریا و  تلم  ی  هظفاح درب . میھاوخن  دای  زا  ار  اھ  نیا ام  دنتـسیا ؛ یم راوتـسا  مکحم و  لاح  نیع  رد  دنریگ و  یم رارق  نمـشد  ی  هئطوت فدھ  هک 

. دیدرک یرادزرم  بوخ  هقطنم  نیا  رد  امش  دندرک . یرادزرم  ریاشع  تسھ . اھ  نیا تسا ؛ هدرک  تبث  ار  اھ  نیا یمالسا  یروھمج  ماظن 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دشاب عمج  ناتـساوح  دنک : یم راطخا  دننک ، هدافتـسا  ناریا  تلم  هیلع  نامروشک  یلخاد  ی  هلئـسم کی  زا  دننک  یم یعـس  هک  اھروشک  زا  یـضعب  نارـس  هب  ناریا  تلم 

. دھد یم ناشن  لمعلا  سکع ناریا  تلم 

هتـشاد مھ  فالتخا  رگا  ناشدوخ  نیب  ناریا  تلم  دننادب : یمالـسا  یروھمج  لئاسم  رد  لوضف  نارگ  هلخادم دننادب ، یرابکتـسا  یاھروشک  نارـس  دـننادب ، همھ  ار  نیا  الوا 

. دنوش یم امش  هیلع  مکحم  تشم  کی دحاو ، تسد  کی  دنوش ؛ یم دحتم  مھاب  همھ  دیایب ، نایم  هب  ناریا  تلم  نانمشد  امش  یاپ  یتقو  دنشاب ،

هبرجت لاس  یس  ام  ادبا . دش ؛ دھاوخ  لیامتم  امـش  هب  نایرج  نیا  دیدرک ، تیامح  دیدرک ، عافد  ناتدوخ  لایخ  هب  ینایرج  کی  زا  یتقو  دینک  لایخ  امـش  هک  تسین  روج  نیا

دیراد راک  هچ دـینکب ، دـیھاوخ  یم راک  هچ امـش  دـمھف  یم تلم  تسا . هدرک  طبـض  تسا ؛ هدرک  تبث  ار  امـش  یاـھ  ینمـشد دوخ  ی  هظفاـح رد  تلم  نیا  لاـس  یـس  میراد ؛

داجیا ناشدصق  تسا ، فالتخا  داجیا  ناشدصق  دنتـسین ؛ مھ  اھ  نآ عفادم  دنیوگ ؛ یم غورد  میتسھ ؛ اھ  نآ عفادم  ام  هکنیا  ناونع  هب  دنروآ  یم ار  اھ  یـضعب مسا  دینک . یم

. دنیوگ یم غورد  تسا ؛ رگیدکی  هب  تبسن  ناریا  ناگبخن  ناریا و  تلم  ینیبدب 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

وزج رھـشوب  ناتـسا  تسا . راکـشآ  ناـمزیزع  تلم  یلمع  یرکف و  یلاـعت  دـشر و  یاـھهناشن  یوـحن  هب  یـشخب و  رھ  رد  روـشک و  راـنک  هشوـگ و  یهمھ  رد  هناتخبـشوخ 

جیلخ ینالوط  یهنارک  نیا  مدرم  هک  دـنادیم  دـشاب ، انـشآ  هقطنم  نیا  خـیرات  اب  سک  رھ  تسا . یاهداد  ناـحتما  مدرم  یاراد  روشک و  نیا  یاھناتـسا  نیرتنھک  نیرتلیـصا و 

ملاع زا  یهقطنم  نیا  تیمھا  هک  بلطهطلس  زواجتم و  ناربکتسم  یاهرود ، کی  رد  دناهدرک . تمدخ  یلیخ  ناریا  تلم  تزع  هب  روشک ، لالقتـسا  هب  ناشروشک ، هب  سراف ،

ار ناتسودنھ  یهراقهبـش  هک  ینارگرامعتـسا  نامھ  دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق  لماک  روط  هب  ار  سراف  جیلخ  دنمتورث  یهزوح  نیا  دنتـشاد  میمـصت  دندوب ، هدرک  کرد  ار 

نیا زا  دندوبن  رضاح  رگید ، وحن  هب  ایـسآ  قرـش  رد  و  رگید ، وحن  هب  اقیرفآ  لامـش  رد  و  دندز ، مدرم  نآ  هب  ار  ریذپانناربج  یاھهبرـض  نآ  ناشدوخ  روضح  اب  دندروآرد و  زور  نآ  هب 

، دندرک یگداتسیا  دندرک ، تمدخ  یلیخ  ناگزمرھ ، ناتسا  رد  مھ  و  رھشوب ، ناتسا  رد  صوصخب  مھ  ینالوط ، یهنارک  نیا  مدرم  زور ، نآ  رد  دنربب . عمط  دننکب و  لد  هقطنم 

زگرھ خـیرات  یهظفاح  زا  اھزیچ  نیا  و  هقطنم ، نیا  یارب  تسا  یخیرات  یهقباس  کـی  نیا  هک  دـندناسر ؛ تاـبثا  هب  ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  تزع و  دـنداد ، ناـشن  تماـھش 

. دش دھاوخن  هدودز 

مسیرورت  / ٠٣/١٣٩٠/٠۴ اب  یناھج  هزرابم  یللملانیب  شیامھ  هب  مایپ 

هناـخ و زا  نآ  موـلظم  تلم  نداد  یرارف  نیطـسلف و  بصغ  یارب  هنوـگچ  رگرامعتـسا  یاـھتلود  هک  درک  دـھاوخن  شوـمارف  زگرھ  اـم  یهقطنم  یاـھتلم  یخیراـت  یهظفاـح 

ار نآ  رئاظن  نیـسایرید و  یهعجاف  دندرک و  یھدنامزاس  ار  رگید  هباشم  هورگ  هد  زا  شیب  مزینویھـص و  یللملانیب  سناژآ  دننام  یرارج  یتسیرورت  یاھهورگ  دوخ ، یهناشاک 

. دندروآ دیدپ 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تریصب اب  هاگآ و  مھ  هللادمحب ، هک  ام  یهدنلاب  ناوج  لسن  نیا  هک  تسا  نیا  متـسھ ، نآ  نارگن  هدنب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  دننکن ؛ شومارف  ار  تارطاخ  نیا  دیاب  ام  یاھناوج 

نیا دربب ؛ دای  زا  ار  رـصاعم  نارود  گرزب  یاـھتربع  نیا  ار ، مھم  ثداوح  نیا  جـیردتب  تسا ، یبـالقنا  تسا ، نادـیم  طـسو  تسا ، راـکهب  هداـمآ  تسا ، هزیگنا  یاراد  مھ  تسا ،

رـساترس رد  ام  یاھناوج  رگا  دوشب . فیعـض  دـیابن  تلم  کی  یخیرات  یهظفاـح  دوشب ؛ هنھک  دـیابن  ثداوح  نیا  تسا ؛ لوئـسم  یاھهاگتـسد  یراـکمک  تسا ، اـم  یراـکمک 

تـسرد ار  ثداوح  نیا  دیاب  اھناوج  دش . دنھاوخ  هابتـشا  راچد  هدنیآ  تخانـش  رد  ناشروشک و  تخانـش  رد  دـننکن ، یبایقمع  دـننکن ، لیلحت  دـننادن ، ار  ثداوح  نیا  روشک 

. دنمھفب اھناوج  دیاب  ار  اھنیا  دوب ؛ یسک  هچ  داتفا ، قافتا  هچ  دش ، هچ  هک  دننادب  دنسانشب و 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دراد یلوصا  لکـشم  یتسینویھـص  میژر  دـنکیم . میھفت  دـنکیم و  الما  یعطق  تروصهب  ام  هب  یخیراـت  یاـھهبرجت  یهمھ  ار  نیا  تسین ؛ راگدـنام  مھ  یتسینویھـص  میژر 

اب ناھنپ  ای  راکشآ  یساملپید  یهطبار  داجیا  اب  هک  دننکیم  لایخ  زورما  اکیرمآ  یورلابند  رصنعتسس و  یاھتلود  زا  یـضعب  یتسینویھـص و  میژر  لماوع  دوخ  اھییاکیرمآ و 

، تلود ود  الاح  هچنانچ  رگا  هک  تسین  اھتلود  اب  یـساملپید  یهطبار  ندوبن  ای  ندوب  یتسینویھـص ، میژر  لکـشم  هن ، دننک ؛ لح  ار  وا  لکـشم  دـنناوتیم  یتسینویھـص  میژر 

لح یتسینویھـص  میژر  لکـشم  دـنداد ، یتسود  تسد  یتسینویھـص  میژر  اـب  دنتـسکش و  ار  لیئارـسا  اـب  یهطبار  حـبق  دـندرک ، رارقرب  هطبار  رتشیب - اـی  رتمک   - تلود هس 

هتفرگ ماجنا  لطاب  ساسا  کی  رب  میژر  نیا  لیکشت  تسا ؛ عورشمان  یتسینویھص  میژر  تسا . میژر  نیا  تیعورـشم  مدع  ساسا  یتسینویھـص  میژر  لکـشم  هن ، دوشب ؛

نارود هب  هزات  یلعج و  تلم  هک  نیطسلف  تلم  ار ؛ یخیرات  تلم  کی  دناهدرک ، جارخا  حلـسم  یورین  اب  دیدھت ، اب  راتـشک ، اب  روزب ، شدوخ  روشک  نورد  زا  ار  تلم  کی  تسا .

الاح تسا ؟ نکمم  راک  نیا  رگم  دـننک ؟ فذـح  ناھج  یایفارغج  یخیرات  یهظفاح  زا  ار  نیطـسلف  یهشقن  دـنناوتیم  رگم  روجنیمھ ؛ مھ  نیطـسلف  روشک  دوبن . یاهدیـسر 

ترابع اھنآ  لکـشم  دنکیمن ؛ لح  ار  ناشلکـشم  یتسینویھـص ، میژر  اب  دننک  رارقرب  یـساملپید  طابترا  هک  دننک  راداو  مھ  ار  هقطنم  رد  رـصنعتسس  روشک  ات  راھچ  دنیایب 

. تیعورشم مدع  زا  تسا 
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