
ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زمر هک  ام  تلم  فوفـص  تدحو  هملک و  تدحو  دناهدیزرو ، دـیکات  نآ  رب  زین  دوخ  یھلا  یـسایس ، یهمانتیـصو  رد  دـندرکیم و  رارکت  اھراب  ام  زیزع  ریبک و  ربھر  هک  روطنامھ 

تاساسحا تیمھامک و  تاـفالتخا  ندرک  هدـمع  ضراـعتم و  یاھهتـسد  اـھھورگ و  هب  تلم  ندـش  میـسقت  تسھ . زین  نآ  موادـت  تمالـس و  اـقب و  زمر  دوب ، بـالقنا  یزوریپ 

نمشد و روضح  ندرپس  یـشومارف  هب  و  تسا ، کرتشم  نانآ  زا  یمیظع  تیرثکا  نایم  لقاال  ام و  تلم  یهمھ  نایم  هک  یمھم  لوصا  ندرپس  یـشومارف  هب  یقطنمریغ و 

. دناھرب ناگناگیب  هب  یگتسباو  زا  ار  دوخ  دنک و  ایحا  ار  دوخ  یهدشعییضت  قح  دھاوخیم  هک  تسا  یتلم  یارب  هعجاف  نیرتگرزب  نآ ، زا  یشان  ریذپانناربج  تارطخ 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

نیا رد  هک  منکیم  اـضاقت  هعمج -  یهمئا  یزکرم  یهناـخریبد  نیبوصنم  هچ  و  فیرـشلا ) هرـسسدق  ) ماـما ترـضح  مکح  هب  نیبوصنم  هچ  هعمج -  مرتحم  یهمئا  تارـضح  زا 

رد روضح  هب  ار  ناگمھ  صالخا ، یراداـفو و  زاربا  همھ  نیا  زا  رکـشت  دـناهداد و  تسد  زا  ار  دوخ  ناـبرھم  ردـپ  هک  ناـمزیزع  تلم  هب  تیلـست  نمـض  مھم ، ساـسح و  یاـھزور 

. دنیامن هیصوت  ادخ  هب  لکوت  هجوت و  اوقت و  هب  و  توعد ، هملک  تدحو  بالقنا و  یاھدرواتسد  ظفح  هنحص و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

سابل ابلاغ  دـنکیم . لمع  هنازومرم  ناریا ، تلم  بالقنا و  اب  هھجاوم  رد  تسا و  هدـیچیپ  نمـشد  میراد . جاـیتحا  هملک  تدـحو  یرایـشوھ و  هب  زیچ ، همھ  زا  شیب  زورما  اـم 

ولج ییهقرف ، یخیرات و  یموق و  نوگانوگ  یاھهزیگنا  ندرک  هدـنز  یدرـسلد و  داجیا  ینکارپهعیاش ، تاغیلبت ، بیرف ، ییورود ، قافن ، یهرھچ  اب  هکلب  دـشوپیمن ؛ ینمـشد 

ماما یهرود  رد  ناملسم  مدرم  رس  رب  هک  دمآ  دھاوخ  ناشرس  رب  ییالب  نامھ  دنشابن ، رایشوھ  مدرم  رگا  . درک دروخرب  هنارایشوھ  دیاب  نمـشد  اب  رطاخ ، نیمھ  هب  دیآیم .

مھ هملک  تدحو  دشاب ، یرایـشوھ  یھاگآ و  رگا  دروخ . تسکـش  قح  نایرج  دـندوبن ، هاگآ  رایـشوھ و  مدرم  نوچ  نامز ، نآ  رد  دـمآ . رگید  یاھهرود  زا  یـضعب  و  (ع ) نسح

یهیاس رد  دیاب  . تسا روما  نیا  هب  هجوت  ام ، راک  نیرت  یـساسا  زورما  هک  دـینادب  دـینک و  کرد  یتسردـب  ار  اھتیعقوم  دـینک ؛ ظفح  ار  هملک  تدـحو  هک  دیـشاب  بقارم  تسھ .

ار هفرم  یگدـنز  داجیا  یهنیمز  دراد ، راگدرورپ  لضف  هب  روشک  نیا  هک  یناوارف  تاناکما  اب  دـیاب  مینک . دابآ  میزاسب و  ار  نامروشک  میھد و  مھ  تسد  هب  تسد  هملک ، تدـحو 

، تسام رایتخا  رد  نونکامھ  تسا و  هدـش  نایب  اھهنیمز  یهمھ  رد  هک  ار  هر ) ) ماما یاھدومنھر  دـیاب  مینک . مھارف  مورحم  ریقف و  یاھرـشق  اصوصخم  مدرم ، یهماـع  یارب 

. دوب دھاوخ  ام  اب  مھ  یھلا  کمک  انیقی  میھد و  رارق  یرادربهرھب  دروم 

نایھاگشناد  / ١٣۶٨/٠٣/٢٣ نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، نوگانوگ یاھمان  دیراذگن  دینکب و  ظفح  ار  دوخ  یگچراپکی  هاگشناد  طیحم  رد  تسامـش ، تردق  ناوت و  رد  هک  اجنآ  ات  ملاس ! افـص و  اب  بوخ و  یاھناوج  وجـشناد و  نازیزع 

اقلطم دیـشاب . رطخ  نیا  بظاوم  دـنریگ ؛ رارق  مھ  یورهبور  دـنریگب ، عضوم  دنتـسیاب و  نمـشد  تمـس  هب  دـیاب  هک  ییاھورین  دوش و  یقلت  نوگانوگ  یاھیریگتھج  یانعم  هب 

نآ یوجشناد  هاگـشناد و  نیا  یوجـشناد  ترازو ، نآ  یوجـشناد  ترازو و  نیا  یوجـشناد  لثم  ینیوانع  حرط  دننک . داجیا  زرم  دنروآ و  دوجو  هب  راوید  اھناونع ، اھمـسا و  دیابن 

. تسا نیرفآرطخ  اجنآ ، یمالسا  نمجنا  اجنیا و  یمالسانمجنا  یتلودریغ ، هاگشناد  یوجشناد  یتلود و  هاگشناد  یوجشناد  هاگشناد ،

کچوک یاھهبلک  اھهناخ و  اھهرفح و  هب  ار  زاب  عیـسو و  میظع و  یاضف  هک  ییاھراوید  تشادرب ؛ مدرم  تاعامتجا  یهناـیم  زا  ار  اـھراوید  نیا  هک  دوب  نیا  اـم  ماـما  گرزب  رنھ 

وا لمع  نخـس و  رد  ( ١ «) اعیمج هللالبحب  اومـصتعاو   » حور دروآ . دوجو  هب  ار  میظع  یورین  نیا  درک و  انـشآ  مھ  اب  ار  اھلد  تخاس و  عیـسو  یاـضف  کـی  وا  دـندوب . هدرک  لیدـبت 

. میاهدرک مارتحا  ار  زیزع  ماما  حور  تقیقح  رد  میھد ، همادا  ار  طخ  نیمھ  مییایب و  اھھاگدید ، اھهقیلس و  زا  یضعب  فالتخا  مغریلع  رگا  اذل  دوب ؛ هتفای  یلجت 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

شکمـشک فالتخا و  داجیا  یهلاسم  زا  یدوز  نیا  هب  دـنھاوخیمن  اھنیا  هک  مسریم  هجیتن  نیا  هب  یـسایس ، یاھلیلحت  اھـشرازگ و  اھراھظا و  اھربخ و  یهعلاـطم  اـب  نم 

یارب ار  هلاسم  نیا  تائاقلا -  اـب  یتح  یتمیق -  رھ  هب  دـننکیم  یعـس  دـنوش ؛ دـیماان  یـسایس  یاھـشیارگ  یمدرم و  یاـھھورگ  یمالـسا و  یروھمج  نـالووسم  ناـیم 

کی اھنآ  یارب  یریگرد ، عزانت و  یگتـسدود و  فالتخا و  داجیا  اریز  تسا ؛ نیگنـس  رایـسب  اھنآ  یارب  دراد ، دوجو  زورما  هک  ییهملک  تدـحو  نیارباـنب ، دـننک . نیماـت  ناـشدوخ 

دـناهدوب و دوخ  فادـھا  نیماـت  ددـصرد  دـنکیم ، رثا  اـیند  رد  مھ  یرایـسب  دارفا  زغم  حور و  رد  هک  یلیلحت  یربخ و  تاـئاقلا  اـب  لاـس ، دـنچ  نیا  رد  دـیدرت  نودـب  تسا . فدـھ 

. تسا هتشادن  یریثات  چیھ  تائاقلا  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  هناتخبشوخ 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٣/٣٠ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دوب نیا  رابکتسا  یگتسبلد  مامت  دھد . ماجنا  یراک  تسناوتن  نمـشد  دوب ، مدرم  داحآ  نایم  رد  تبحم -  تفلا و  ناشوج  یهمـشچرس  تدحو و  رھظم  نآ  راوگرزب -  ماما  ات 

. مینک لمع  ادخ  روتـسد  هب  یھلا ، گرزب  تمعن  نیا  ربارب  رد  دیاب  ام  دراد . رارق  یزیگناباجعا  ماجـسنا  کی  رد  ام  تلم  هللادـمحب  زورما  دوش . هنحـص  دراو  ماما ، نادـقف  رد  هک 

مھ هب  اھلد  دش  بجوم  هک  دوب  تلم  نیا  اب  ادخ  تسد  دروآ . دوجو  هب  ادخ  ار  مدرم  یاھلد  نایم  تبحم  تفلا و  نیا  ددرگیم . لیاز  هدـش  اطعا  تمعن  دـش ، تمعن  نارفک  رگا 

. دنوش کیدزن 

ار امش  یاھلد  ادخ  (. ١ «) مھنیب فلا  نکلو هللا  مھبولق  نیب  تفلا  ام  اعیمج  ضرالا  یف  ام  تقفنا  ول  : » دومرف ار  هتکن  نیمھ  دوخ  ربمایپ  هب  لاعتم  یادخ  مھ  مالـسا  ردص  رد 

رد ار  تفلا  تبحم و  نیا  ام  هک  تسا  نآ  هدش  اطعا  تمعن  رکش  داد . امش  هب  ار  بالقنا  زا  عافد  یارب  فوفص  یگدرشف  تیمیمص و  تبحم و  ساسحا  وا  درک . کیدزن  مھ  هب 

. تسا داسف  رش و  داجیا  لوغشم  امیاد  وا  دنیشنیمن ؛ راکیب  نمشد  مینک . ظفح  نامدوخ  نابز  لمع و  لد و 

مدرم  / ٠٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یروھمج بـالقنا و  ظـفح  رد  قیفوت  یگدـنزاس و  رد  قیفوت  یزوریپ و  زمر  هک  ار  زار  کـی  هراوـمھ  دـیاب  میھد ، ماـجنا  بوـلطم  وـحن  هب  ار  گرزب  یهفیظو  ود  نیا  میھاوـخب  رگا 

. تسا هملک » تدحو  ، » نآ میھد و  رارق  هجوت  دروم  دوب ، یمالسا 

مدرم  / ٠٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک یناسک  دنزن . نماد  هقرفت  فالتخا و  داجیا  هب  اھنآ  راک  هک  دنشاب  بظاوم  دیاب  دراذگیم ، رثا  مدرم  رد  اھنآ  حیرصت  هراشا و  فرح و  تاکرح و  دنتـسھ و  ساسح  هک  یدارفا 

تیصو نیا  درک ؛ ظفح  ار  هملک  تدحو  دیاب  دننک . تبقارم  یلیخ  دیاب  دنرادروخرب ، ییهھجو  زا  مدرم  نایم  رد  هک  یناسک  و  تسا ، ناشرایتخا  رد  نوبیرت  ناشتـسد و  رد  ملق 

. دوب راوگرزب  نآ  دیکات  دروم  تدحو »  » یهزادنا هب  ییهلاسم  رتمک  بالقنا ، زا  دعب  لاس  هد  لوط  رد  دیاش  دوب . ماما  یمیاد 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 1 
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هملک و تدحو  هناصلخم و  راک  اب  ار ، ماظن  نیا  رتشیب  هچرھ  ندناود  هشیر  یمالسا و  یروھمج  ماظن  نوزفازور  دشر  بالقنا و  تمالس  تظافح و  هک  تسا  نیا  ام  یهفیظو 

. میربب شیپ  هب  ار  بالقنا  تسناوت  میھاوخ  راگدرورپ  لضف  هب  رگید  لاس  اھھد  ات  ام  شور ، نیا  اب  مینک . نیمضت  سفن  هب  یاکتا  ادخ و  اب  یبلق  دنویپ  طابترا و  نتشاد 

مدرم  / ١٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رھظم دـش ، هداد  ناـشن  نیـشندرک  یاھـشخب  اھاتـسور و  اھرھـش و  ناتـسدرک و  قطاـنم  رد  هلمج  زا  روـشک ، طاـقن  یهمھ  رد  هک  ییهملک  تدـحو  تیمیمـص و  تـبحم و 

دھاوخ دـیماان  یمالـسا ، بـالقنا  مالـسا و  هب  تبـسن  هئطوت  یهمادا  زا  درک و  دـھاوخ  سویاـم  ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  کـش  نودـب  تسا و  مالـسا  ولع  تمظع و 

. تخاس

مدرم  / ١٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد یاھیذوفن  هک  دیـشاب  بقارم  یلیخ  درک . تیاـعر  روشک  یگدـنزاس  یمالـسا و  یاھفدـھ  تمـس  هب  تفرـشیپ  مالـسا و  یارب  ار  تدـحو » ، » هتـشذگ زا  شیب  دـیاب 

دنادن . شدوخ  دنچرھ  تسا ؛ نمشد  یذوفن  هک  دینک  مھتم  ار  نآ  امش  دش ، دنلب  هک  یفالتخا  مچرپ  رھ  دننکن . دنلب  ار  فالتخا  یاھمچرپ 

نونـسحی مھنا  نوبـسحی  مھ  ایندـلا و  هویحلا  یف  مھیعـس  لض  نیذـلا  ـالامعا  نیرـسخالاب  مکئبنن  لـھ  لـق  « ؛ دـنکیم داـسف  هک  درادـن  هجوت  دـنادیمن و  دـسفم  یھاـگ 

دننکیم . داسف  هک  یلاح  رد  دنھدیم ؛ ماجنا  بوخ  راک  دنراد  هک  دننکیم  لایخ  (. ١ «) اعنص

دز فالتخا  زا  مد  هک  سک  نآ  نیاربانب ، دننکیم . داسف  هعماج  رد  بولطمان ، یاھراک  اھیریگعضوم و  قیرط  زا  ای  دوخ و  یانبمیب  یاھفرح  اب  هک  دنتسھ  یناسک  هنافـساتم 

دھاوخ ناتکمک  مھ  لاعتم  یادخ  هللااشنا  دینک و  یربت  وا  زا  تسا ؛ نمشد  ریثات  تحت  هتسنادن ، ای  هتـسناد و  هک  دینک  مھتم  ار  وا  امـش  درک ، یدیماان  سای و  زا  تبحـص  و 

. درک

هجحلایذ ١۴٠٩  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ لوا  مارحلااتیب  جاجح  هب  مایپ 

هب مھ  زاب  رگا  و  دننارب ، نوریب  ار  هناگیب  شترا  دنتسناوت  هملک ، تدحو  مالسا و  تکرب  هب  ناغفا ، نادھاجم  دوب . ناتسناغفا  یهیـضق  رد  ینکـشتسبنب  دھاش  هناروابان  ایند 

انیع لماع ، ود  نیا  دننکب . اج  زا  ار  ینونک  یهتـسباو  میژر  هداد و  لیکـشت  روشک  نآ  رد  ار  دوخ  بولطم  یهتـسیاش  تموکح  تسناوت  دنھاوخ  دـننک ، هیکت  لماع  ود  نیمھ 

. تسھ زین  نانبل  نیطسلف و  یاھیراتفرگ  اھدرد و  یهمھ  جالع 

مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یـسانشردق و نآ  زا  مینادـب و  یھلا  عنـص  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  مدرم  فـلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  ادـخ  هب  داـقتعا  مالـسا و  هب  ناـمیا  تکرب  هب  هـک  ار  ییهـملک  تدـحو  دـیاب 

هدازآ عاجـش و  ناریا ، تلم  هک  دننکیم  فارتعا  دنراد و  لوبق  ار  تقیقح  نیا  مھ  تلم  نانمـشد  یتح  تسا . نامیا  نیمھ  تکرب  هب  ناریا  تلم  تھبا  زورما  مینک . یرادساپ 

هک ینید  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  ظاـعو و  نویناـحور و  مرتـحم و  یاـملع  مینک . تیوـقت  ناـماھلد  رد  ار  ناـمیا  نیا  زورهبزور  مـینک  یعـس  تـسا . ریذـپانلیمحت  دـنمورین و  و 

. دننک شالت  مدرم  نامیا  هب  ندیشخب  قمع  رد  یتسیاب  دنتسھ ، مدرم  یارب  یھلا  یاھتراشب  نارشبم  ناملعم و 

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ربارب دـنچ  اـھنآ  تردـق  دـشاب ، هملک  تدـحو  یتـلم  ناـیم  رد  یتـقو  دوـب . هملک  تدـحو  لوا  یهجرد  رد  تسا ، هدرک  بوـعرم  ناریا  تـلم  لـباقم  رد  ار  اھتردـقربا  هـک  یزیچ  نآ 

زا دعب  هزرابم و  لوط  رد  نمـشد  ررکم  یاھینیـشنبقع  تلع  دـش . دـھاوخ  ینیـشنبقع  هب  روبجم  درک ، هدـھاشم  ار  یردـتقم  تلم  دوخ  لباقم  رد  نمـشد  رگا  دوشیم .

. دوب نیمھ  مھ  بالقنا  یزوریپ 

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ فالتخا هقرفت و  لماوع  نتخیر  رود  رگیدـکی و  هب  تبحم  ماجـسنا و  ظفح  هملک و  تدـحو  لوا ، میـشاب : هتـشاد  دای  هب  ماـما  زا  ار  سرد  ود  یناـمز ، یهھرب  نیا  رد  دـیاب  همھ 

. دنرضاح هنحص  رد  ناریا  تلم  یهمھ  هللادمحب  زورما  هک  نانچمھ  هنحص ؛ رد  یمومع  روضح  مود ،

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  عومجم  رد  هک  دوش  ادیپ  ایند  رد  یتلم  رتمک  دیاش  دـیتسھ . یدـشر  اب  تلم  هللادـمحب  امـش  دـینک . ظفح  ار  تفلا  تبحم و  هملک و  تدـحو  نیا  نارھاوخ ! ناردارب و 

ماظن زا  تیامح  بالقنا و  یاھهنحص  رد  روضح  دینک . هلباقم  نآ  اب  دیسانشب و  ار  نمشد  دورو  یگنوگچ  تدحو و  ندرب  نیب  زا  یاھھار  دشاب . ام  تلم  لثم  یسایس ، دشر 

مامت دـش -  دـھاوخ  یھلا  لضف  هب  هتبلا  هک  دـش -  ظفح  اھنیا  رگا  تسا . نیا  یلـصا  زار  دـینک ؛ ظفح  دـنراد ، ام  تلم  یهمھ  هک  ار  ندوب  روشک  بالقنا و  بحاص  ساسحا  و 

. دنکچوک ناوتان و  دنروآ ، دراو  هشدخ  هبرض و  امش  هب  دنناوتب  هکنیا  زا  ملاع ، یاھرگهلیح  اھرگهئطوت و  یهمھ  گرزب و  یاھتردق 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب اعیمج .» هللالبحب  اومـصتعاو  « ؛ دـننکن شومارف  ار  مالـسا  روحم  رب  هملک  تدـحو  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  نامزیزع  ماما  زا  ار  هاـتوک  زغمرپ و  سرد  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ 

نیمھ ناریا ، تلم  یزوریپ  یارب  مظعا  ریسکا  تسا . نانمـشد  مامت  یهدنبوک  اھدرد و  یهمھ  جالع  داحتا ، نیا  دیوش . دحتم  مالـسا  روحم  رب  دینز و  گنچ  یھلا  نامـسیر 

. مالسا ساسارب  هملک  داحتا  تسا : هتکن  کی 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار بالقنا  لماع ، نامھ  دـناسر ، یزوریپ  هب  ار  بالقنا  هک  یلماع  نآ  دـندومرف : ناشیا  مینک . شومارف  ار  نآ  دـیابن  زگرھ  هک  تسھ  نامزیزع  ماما  یهمانتیـصو  رد  ییهلمج 

، نیا تسا . بالقنا  موادت  یزوریپ و  زمر  هملک ، تدحو  یمالـسا و  یھلا و  یهفیظو  ماجنا  رب  عطاق  میمـصت  مالـسا و  هب  مدرم  نامیا  ادخ و  هب  لاکتا  ینعی  داد . دھاوخ  موادـت 

حور تاکرب  زا  میظع و  رایسب  ییهثداح  نیا ، تسا . مکاح  یناگمھ  یافص  تیمیمص و  تدحو و  ام ، روشک  رب  هک  میدھاش  زورما  . تسام یهمھ  یارب  یگشیمھ  سرد  کی 

داحتا درک . مکحم  ار  اھدـنویپ  داد و  سنا  مھ  هب  ار  اـھلد  تشاذـگ و  رثا  هعماـج  نیا  یاـضف  رد  مھ  وا  تلحر  زا  دـعب  یھلا ، گرزب  درم  نآ  صـالخا  تساـم . راوگرزب  ماـما  رھطم 

. دیدرگ نانمشد  سای  ثعاب  دندید و  ار  نآ  ایند  یهمھ  دش ، زاربا  نالووسم  امش و  نیب  هک  یمکحم  دنویپ  مھ و  اب  مدرم  امش  یھارمھ  هملک و 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، یهمھ  زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرکیم ، دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھنآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  یهمھ  رگا  یلو  دراذـگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دـھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  یهدعو  اھنیا  هل .» هللاناک  ناکنم  «، » انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا  درک . دھاوخ  کمک 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 2 
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مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب (. ١ «) اعیمج هللالبحب  اومصتعاو  « ؛ دننکن شومارف  ار  مالسا  روحم  رب  هملک  تدحو  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  نامزیزع  ماما  زا  ار  هاتوک  زغمرپ و  سرد  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ 

نیمھ ناریا ، تلم  یزوریپ  یارب  مظعا  ریسکا  تسا . نانمـشد  مامت  یهدنبوک  اھدرد و  یهمھ  جالع  داحتا ، نیا  دیوش . دحتم  مالـسا  روحم  رب  دینز و  گنچ  یھلا  نامـسیر 

. مالسا ساسارب  هملک  داحتا  تسا : هتکن  کی 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تدحو رگا  تسا . هنحـص  رد  روضح  هملک و  تدحو  اھیزوریپ ، یهمھ  زمر  هک : دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـندرکیم ، دـیکات  نآ  یور  اھراب  اھراب و  نامراوگرزب  ماما  هک  ار  هلمج  نیا 

اھنآ هب  دنوادخ  هتبلا  دندرک ، ظفح  دنتخانـش و  ار  زمر  نیا  مدرم  یهمھ  رگا  یلو  دراذـگب ؛ ولج  هب  یماگ  تسناوت  دـھاوخن  ناریا  تلم  دـشابن ، هنحـص  رد  مدرم  روضح  هملک و 

. تسا یھلا  یعطق  قدص و  قح و  یهدعو  اھنیا  (. ٢ «) هل هللاناک  ناکنم  (، » ١ «) انلبس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو  : » هک تسا  یھلا  یهدعو  نیا  درک . دھاوخ  کمک 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب تسد  نمـشد  مھ  زاب  اما  دـیاهدرک ؛ رابتفخ  یتسکـش  راچد  ار  وا  دـیاهدز و  ینھدوت  نمـشد  هب  اھراب  هتـشذگ ، بالقنا  یزوریپ  زا  هک  یمینولاسهد  نیا  لوط  رد  اـمش 

وا یهنیـس  ناھد و  هب  ار  دوخ  مکحم  تشم  شاهناثیبخ ، یاھهئطوت  اب  هلباقم  رد  مھ  رگید  راب  اھھد  ناریا  تلم  هک  دراد  راظتنا  وا  هتبلا  دز . دھاوخ  تثابخ  هعدخ و  هئطوت و 

. تسا مزال  هشیمھ  مدرم  امش  یهملک  تدحو  ناریا و  تلم  یرادیب  راک ، نیا  یارب  دیبوک . دھاوخ  هللااشنا  دبوکب و 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دش یبلطتردق  دمآ و  دیدپ  فلتخم  یاھنایرج  داد ، خر  وگموگب  دش ، یگتـسدود  فالتخا و  ام  نیب  رگا  میـشاب . هچراپکی  یتلم  هک  دـنکیم  زورب  یماگنھ  ام  تردـق  توق و 

. دنامیم تردق  نیا  دینک ، ظفح  ار  هملک  تدحو  امش  رگا  دریگیم . یتلم  رھ  زا  ار  رادتقا  وربآ و  تایحالصا و  فالتخا ، مکحیر .» بھذت  و  « ؛ داد میھاوخ  تسد  زا  ار  نامتردق 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

تلم مالـسا و  ار  رنھ  نیا  دشاب . هدشن  هتخاس  تیفیک  نیا  اب  اھروشک ، خیرات  لوط  رد  هک  دزاسب  نانچ  ار  ناریا  دناوتیم  هک  دھد  ناشن  دیاب  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و 

دنتسھ ناتدامتعا  دروم  هک  ینالووسم  دینیبب  دننک . دابآ  دنزاسب و  ار  روشک  هنحـص ، رد  روضح  صالخا و  صولخ و  هملک و  تدحو  اب  دننک و  تمھ  مدرم  دنراد . ام  ناملـسم 

. دش دھاوخ  فرطرب  عناوم  مامت  مدرم ، امش  یراکمھ  اب  دیھد . ماجنا  ار  نآ  دنھاوخیم ؛ هچ  امش  زا  دنشاب -  دامتعا  دروم  هک  دراد  مھ  اج  - 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

تدحو درک و  بوذ  ار  یگناگود  یاھراصح  ترودک و  یاھخی  و  کیدزن ، مھ  هب  ار  اھناج  دنازوس ؛ ار  اھیصلاخان  اھـشغ و  یـسب  تخادگ و  ار  اھلد  نامزیزع  ماما  نادقف  تبیـصم 

هک تسا  نآ  دننکیم ، هدافتسا  یمومع  یاھنوبیرت  زا  هک  یناسک  صخالاب  ناگدنسیون ، ناگدنیوگ و  اصوصخم  تلم ، داحآ  کیاکی  یهفیظو  دروآ . دوجو  هب  ریظنیب  ییهملک 

. دننک قیوشت  نآ  زا  یرادساپ  هب  ار  ناگمھ  یمومع ، تدحو  نیا  زا  لیلجت  نمض 

مرحم  / ١١/١٣۶٨/٠۵ هام  یهناتسآ  رد  روشک  رسارس  نویناحور  املع و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

تدـحو مدرم و  داـحتا  هک  میدـید  هھاـم  ود  نیا  رد  اـبیرقت  تسا . مدرم  داـحآ  یهملک  تدـحو  یهلاـسم  نیمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  سلاـجم  نیا  رد  دـیاب  هک  یدـعب  یهتکن 

مدرم یتقو  میدرک . سمل  ار  هزجعم  نیا  رگید  راب  کی  لاس ، هد  زا  دعب  ام  دروآیم . دوجو  هب  یللملانیب  یاضف  رد  یناھج و  تسایـس  رد  ییاسآزجعم  ریثات  هچ  اھنآ ، یهملک 

، هجنپیوق یاھتردق  دـنامیم و  هریخ  دوشیم و  سبح  شاهنیـس  رد  ایند  سفن  دـنوریم ، ار  یھار  دـننزیم و  یفرح  دـننکیم و  یمادـقا  دـحاو ، یهدارا  سفن و  ادـص و  اب 

نیا رظتنم  اھلاس  اھنآ ، دوب . یدـج  یلیخ  هیـضق ، تسین . یکچوک  زیچ  ماـما ، زا  دـعب  نارود  رد  نمـشد  عمط  عقوت و  راـظتنا و  . دـننامیم راـک  زا  دـنوشیم و  کـچوک  نوبز و 

، اـھزور نآ  اـھتعاس و  نآ  یارب  یوـحن -  هب  سک  رھ  اـم -  نانمـشد  ماـمت  اـما  میدوـب ؛ هدرکن  یییزیرهماـنرب  چـیھ  تعاـس  نیا  یارب  نیب هللا -  اـننیب و  اـم -  دـندوب . تعاـس 

ار شدوخ  یھلا  رکم  دیک و  مدرم ، یهملک  تدحو  تکرب  هب  لاعتم  یادخ  اما  ادـیک ؛» دـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مھنا  . » دـندوب هتخاس  هدامآ  ار  ناشدوخ  دـندوب و  هدرک  یزیرهمانرب 

دیاـب تسا ، هداد  اـم  هب  ار  تمعن  نیا  ادـخ  هک  ـالاح  . دوب وا  راـک  طـقف  دوبن ، سکچـیھ  راـک  مھنیب .» فلا  هللانکلو  : » دوب ادـخ  راـک  مھ  هملک  تدـحو  نآ  دوخ  هتبلا ، داد . ناـشن 

. دشاب هتـشاد  دوجو  دـیابن  اقلطم  دـنک ، هراشا  یفالتخا  هب  هک  یتکرح  هراشا و  نخـس و  ناگدـنیوگ ، دوخ  فرط  زا  دوشیم ، لیکـشت  هک  یتاسلج  رد  الوا ، مینک . شظفح 

یـسایس و یاـیاضق  رد  مینک . حرطم  دروآ ، دوجو  هب  یفـالتخا  مدرم ، زا  هتـسد  ود  نیب  تسا  نکمم  هک  ار  یزیچ  ییهسلج ، رد  اـم  هک  دوشیمن  نیا  زوـجم  ییهناـھب  چـیھ 

دیابن دـنک ، داجیا  وگموگب  یگتـسدود و  فاکـش و  فـالتخا و  مدرم ، نیب  دـناوتیم  هک  یلیاـسم  رگید  یربھر و  تیعجرم و  تیناـحور و  تلود و  هب  طوبرم  لـئاسم  رد  ینید و 

یقاب زیمآتبحم  یاضف  اضف ، هک  دننک  شـشوک  یبھذم  ناگدـنیوگ  سکع ، هب  هکلب  دـنک ؛ رادهشدـخ  ار  مدرم  یهملک  تدـحو  هک  دوش  رداص  یبھذـم  ناگدـنیوگ  زا  ینخس 

. دوشب هیصوت  هملک ، تدحو  زین  مدرم و  نالووسم و  نیب  یراکمھ  دنامب و 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

هنحـص و رد  مدرم  یمیاد  روضح  مکحتـسم و  دـنویپ  تبحم و  هنالووسم و  یراکمھ  شالت و  اب  دـیاب  تسا . تلم  نالووسم و  اـم  دـیدج  نارود  تیـصوصخ  نیا ، زیزع ! ناردارب 

نیا لوح  عمجت  ماظن و  نیا  تیزکرم  مالـسا و  یروھمج  ماظن  تیمکاح  ظفح  هملک و  تدـحو  اب  روشک و  فلتخم  یاھرـشق  مالـسا و  ناگرزب  مالعا و  یاملع  لماک  یزوسلد 

. مینک رپ  ار  الخ  نیا  تسا ، روشک  حلاصم  قبط  رب  هک  یلوصا  اھدومنھر و  نامھ  زا  هتساخرب  هک  ییاھیریگتھج  لباقم  رد  میلست  روحم و 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

نیملـسم مالـسا و  تمظع  تزع و  حالـص و  ریخ و  هب  نانمـشد ، یاھهئطوت  اھیراوشد و  همھ  نآ  دوجو  اب  هللادـمحب  هک  یروھمج  تساـیر  لـماک  یهرود  ود  تشذـگ  زا  سپ 

یهدروخمسق نانمـشد  هک  لاح  نامھ  رد  ناحتما و  نیتسخن  رد  درک و  لمع  دوخ  ناشلامیظع  دـیقف  ماما  تیـصو  هب  اـفو ، اـب  مواـقم و  دیـشر و  تلم  تسا ، هدـش  یرپس 

ار نمـشد  یهناھاوخدب  لامآ  ناینب  دوخ ، یاسآلیـس  عیـسو و  روضح  اب  تشاد و  او  باجعا  تریح و  هب  ار  نایناھج  دـندوب ، هتـسب  نادـب  اھدـیما  هتخادرپ و  اھگنرین  مالـسا ،

نامیپ هب  تفر و  یار  یاھقودنص  یاپ  هب  دیسر ، نکمم  دح  نیرتمک  هب  نآ  رد  موسرم  تاغیلبت  شقن  هک  یتاباختنا  رد  ریظنمک ، لماک و  یدازآ  یھاگآ و  تخانـش و  اب  دنکرب و 

دـیحوت و یهملک  هملک و  تدـحو  رد  بـالقنا  ماـما و  ربارب  رد  دوخ  دـھعت  هب  و  نیلقث ، زا  یرادـساپ  رد  ادـخ  لوسر  اـب  دوخ  دـھع  هب  و  ناطیـش ، شتـسرپ  یفن  رب  ادـخ  اـب  دوخ 

. درک لمع  طسق  رارقتسا  ات  تماقتسا 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

اب طابترا  رد  کولس  نسح  ادخ و  دای  موادت  اوقت و  تیاعر  هب  تشاد ، دنھاوخ  ار  ناشیا  اب  یراکمھ  قیفوت  روشک  یهرادا  رد  هک  ار  یناسک  مرتحم و  روھمج  سیئر  نایاپ ، رد 

یـسایس و لالقتـسا  مالـسا و  تمظع  تزع و  تیاعر  دنـشابیم و  نآ  یهنحـص  رد  هشیمھ  نازابرـس  بالقنا و  ناـبحاص  هک  مورحم  فیعـض و  یاھرـشق  صوصخب  مدرم و 

توعد قیال  زوسلد و  نیلووسم  نیا  زا  لـماک  تیاـمح  یراـکمھ و  هب  زین  ار  زیزع  تلم  منکیم و  هیـصوت  یجراـخ  طـباور  میظنت  رد  یمالـسا  یروھمج  یگنھرف  یداـصتقا و 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 3 
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نایرجم هب  کمک  یراکمھ و  رد  مدرم  راشقا  یهمھ  یمومع  تکرح  نیلووسم و  یهناصلخم  شـالت  تلم و  یهملک  تدـحو  اـب  هک  مراد  لـماک  ناـنیمطا  دـیما و  میاـمنیم و 

یاـھتلم یهمھ  لد  رد  ار  دـیما  غورف  دـشکب و  یماـکان  هب  ار  دـیلپ  نانمـشد  یهنیک  دـبای و  تسد  دوـخ  گرزب  یاـھوزرآ  یهمھ  هـب  تسناوـت  دـھاوخ  گرزب  تـلم  نـیا  روـما ،

. دزورفارب ناھج  فعضتسم 

نیدوقفم  / ٢٣/١٣۶٨/٠۵ ارسا و  زا  لیلجت  زور  رد  روشک  رسارس  نیدوقفم  ارسا و  ىاھهداوناخ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  ام  تلم  هک  مینکیم  دـھاشم  ام  درک . دـیھاوخ  ظفح  هللااـشنا  مھ  زاـب  دـیاهدرک و  ظـفح  هشیمھ  لـثم  ار  ناتماکحتـسا  ادـخ و  هب  ناـتلکوت  ناریا ، زیزع  تلم  اـمش 

. دـش دـھاوخ  زیزع  درک ، یرود  تلذ  لوـبق  زا  تسناد و  ار  شدوـخ  ردـق  هـک  یتـلم  نآ  تـسا . تزع  ییاـقآ و  یهتـسیاش  تـلم ، نـیا  تساـھتلم . نیرتـیوق  نیرتمکحتـسم و 

نآ تسا ؛ یگدنزاس  شالت و  راک و  تاناکما  یاراد  لاعف و  شوھاب و  دـمآراک و  یتلم  هللادـمحب  ام  تلم  دـنداد . تلذ  هب  نت  ناشدوخ  دـندش ، لیلذ  دـینیبیم  هک  ار  ییاھتلم 

تالکشم مامت  راگدرورپ  لضف  هب  مدرم ، داحآ  اھیتلود و  نالووسم و  یهبناجهمھ  تیلاعف  شالت و  اب  روشک و  لخاد  رد  تیریدم  توق  اب  هملک . تدحو  اب  ادخ و  هب  نامیا  اب  مھ 

نیا هک  دنک  لایخ  دزودب و  مشچ  دراد ، دوجو  اھتلم  یهمھ  یارب  هک  یتالکشم  زا  یخرب  هب  دناوتیمن  نمـشد  تفر . دھاوخ  نیب  زا  دش و  دھاوخ  لح  دوخ  بسانم  فرظ  رد 

. تسین روصتم  یزیچ  نینچ  درک . دھاوخ  هتسخ  نوبز و  ار  ام  تلم  تالکشم ،

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نوچ تسا ؛ ناتداحتا  نامیا و  رطاخ  هب  امـش  توق  تسا . یییوق  تلم  تلم ، نیا  هک  دندیمھف  دش و  رتزیمآشیاتـس  مدرم ، امـش  دروم  رد  ایند  تواضق  ماما ، تلحر  زا  دـعب 

ناتدوخ و ادخ و  هب  نامیا  رگا  تسا . تالکـشم  مامت  لح  زار  نیا ، دینک . یوق  ناتدوخ  رد  زورهبزور  ار  نامیا  نیا  ظفح و  ار  هملک  داحتا  نیا  دیراد . هملک  داحتا  دینموم و  ادخ  هب 

مھ هب  ار  نآ  نمـشد  دیراذگن  دـینک و  ظفح  دـیراد ، هللادـمحب  هک  مھ  ار  ییهملک  تدـحو  نیا  دـش و  رتیوق  امـش  بلق  رد  زورهبزور  فدـھ ، تیقفوم و  هب  نامیا  زین  نالووسم و 

لثم  ) دـنراد هجوت  رتمک  ای  دـنرادن  هجوت  اـھنآ  هب  هک  یتالکـشم  هچ  و  ینارگ ) دوبمک و  لـثم   ) دـنراد هجوت  اـھنآ  هب  اـم  مدرم  زورما  هک  یتالکـشم  هچ  تالکـشم -  ماـمت  دـنزب ؛

. دش دھاوخ  فرطرب  یداوسیب و - )...  یگنھرف و  یقالخا و  تالکشم 

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هللااشنا و  دیرادیم -  هگن  هتبلا  هک  دیرادهگن -  ار  هملک  داحتا  و  دینکیم -  ظفح  هتبلا  هک  دینک -  ظفح  مدرک ، حرطم  هک  ییهدرتسگ  لکـش  نامھ  رد  ار  دوخ  نامیا  امـش  رگا 

یهیقب اـکیرما و  نانمـشد -  هک  دـینادب  دوـب و  دـھاوخ  اـم  یور  شیپ  یـشخبدیما  نشور و  رایـسب  یهدـنیآ  دـیھد ، همادا  ار  دـمآراک  زوـسلد و  نـالووسم  نـیا  زا  یناـبیتشپ 

. دنکب دنناوتیمن  یطلغ  چیھ  ینالووسم ، تلم و  نینچ  لباقم  رد  ناردلق -  نارگرابکتسا و 

ناجنسفر  / ١٣۶٨/٠٧/٢١ مدرم  فلتخم  راشقا  نویناحور و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب تسا ؛ یوق  ناریا  تلم  فیعـض و  وا  مھ  هدنیآ  رد  تسناوت ، دـھاوخن  مھ  نیا  زا  دـعب  دربب . شیپ  زا  یراک  ناریا  تلم  لباقم  رد  تسناوتن  نمـشد  دـینیبیم ، هک  روطنامھ 

ار اھفدھ  ارچ  دنکب . ییهدمع  راک  وا ، نید  بالقنا و  هیلع  ناریا و  تلم  لباقم  رد  تسین  رداق  یتردق  چیھ  مینک . ظفح  ار  دوخ  یرایشوھ  هملک و  تدحو  نامیا و  هکنیا  طرش 

. تسا دنمورین  یوق و  تلم ، نوچ  دنھدب ؛ تسکش  ار  ام  تلم  دنناوتیمن  اھنآ  دننکیم ؟ تمحز  داجیا  دنزادنایم و  بقع 

ناجنسفر  / ١٣۶٨/٠٧/٢١ مدرم  فلتخم  راشقا  نویناحور و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

همادا دـناهتفرگ ، شیپ  رد  زورما  ات  هک  ار  هیور  نیمھ  هملک و  تدـحو  نالووسم و  زا  تیامح  راھظا  یراداـفو و  یگداتـسیا و  نیمھ  ناریا ، تلم  رگا  هک  مرادـن  کـش  نیا  رد  نم 

نیرتکچوک تسناوت  دـنھاوخن  ملاع ، رد  رفک  قافن و  هن  یذوفن و  لماوع  هن  عاجترا و  هن  رگید و  یاھتلود  هن  شیاھهخاش و  یهمھ  اب  یناھج  رابکتـسا  هن  اکیرما و  هن  دـنھد ،

. دننک دراو  سدقم  ماظن  بالقنا و  نیا  هب  یتبرض 

ناجنسفر  / ١٣۶٨/٠٧/٢١ مدرم  فلتخم  راشقا  نویناحور و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا شیب  دیاب  هک  مالـسا  یاملع  نایاقآ  امـش  صوصخب  دوشن و  داجیا  هلـصاف  تلم  امـش  مکحم  فوفـص  نایم  رد  ییهناھب ، مان و  چـیھ  اب  یناونع و  چـیھ  هب  دیـشاب  بظاوم 

. دینازومایب مدرم  هب  ار  تدحو  المع  ناتدوخ ، یهملک  تدحو  اب  دینک  یعس  دیشاب و  هتشاد  تدحو  مھ  اب  هشیمھ  زا  رتیوق  هشیمھ و 

مدرم  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، دش هتفرگ  امـش  زا  ود  نیا  هدرکن  یادـخ  رگا  دـینکن . شومارف  ار  ود  نیا  روشک . نتخاس  یارب  شالت  یرگید  هملک و  تدـحو  یکی  دـننک : هجوت  هتکن  ود  هب  دـیاب  ام  تلم  زورما 

ام تلم  دراد و  رارق  یطیارـش  هچ  رد  ایند  زورما  هک  دورب  ناشدای  یناسک  رانک ، هشوگ و  رد  ادابم  دینک . ظفح  ار  تدحو  دیاب  دش . دھاوخ  هتفرگ  مھ  تردق  تدایـس و  ییاقآ و 

. دنروایب هنحص  هب  هرابود  تسا -  هتفر  نیب  زا  رخاوا  نیا  رد  هللادمحب  و  دوب -  لومعم  لبق  لاس  دنچ  رد  هک  ار  نیرفآهقرفت  یاھکلکش  اھفرح و  نامھ  زاب  تساجک و  تسیک و 

ىمالسا  / ١٣۶٨/١٢/١٠ بالقنا  یهتیمک  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارادساپ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسین ریذپناکما  ىقالخا  لئاذر  زا  ندـش  رود  اب  زج  دوخ ، ندرک  صلاخ  اب  زج  ادـخ ، اب  طابترا  اب  زج  تدـھاجم ، نیا  و  دراد ؛ مزال  مھ  تدـھاجم  اما  تسھ ، دـیما  هار  نیا  رد 

سک چیھ  دیزیھرپب . دیاب  لکش  رھ  هب  هملک  فالتخا  زا  دینک . ظفح  دیاب  دیراد ، هک  ار  ىاهملک  تدحو  نیا  تسین . نکمم  مھ  ( ١٧) تتشت هملک و  فالتخا  اب  هار ، نیا  ندومیپ 

نیا تسا ؛ ىمومع  یهفیظو  نیا  تسا ؛ هفیظو  نیا  دـنکن . دـیدشت  ار  نآ  دـیاب  ىرگید  داد ، ماجنا  ىـسک  رگا  و  دـھدب ؛ ماجنا  دـیابن  تسا ، فالتخا  بجوم  هک  ىتکرح  چـیھ 

. تسا نیا  داھج ، زورما  تسا و  الیبسیف  داھج  دوخ  نیا  و  داھج ؛ لثم  زامن ، لثم  تسا  ىفیلکت 

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک تسا  هداد  ناشن  ناتراتفر  دینادیم و  امش  هتبلا  هک  تسین ؛ تلم  نیا  بالقنا و  نیا  نداد  تسکش  رب  رداق  نمشد  دینادب ، هک  منک  ضرع  عاجش  گرزب و  تلم  امـش  هب 

تیلووسم ساسحا  دناهنحص و  رد  ام  تلم  یاھرـشق  یهمھ  زورما  هکنانچمھ  دنکیم -  تیلووسم  ساسحا  تسا و  هنحـص  رد  تلم  هک  یمادام  دیفقاو . تقیقح  نیا  هب 

ام تلم  نایم  رد  هملک  تدحو  هک  یمادام  تسا -  نوزفازور  ام  تلم  نایم  رد  نآرق ، مالسا و  هب  کسمت  هک  تسا -  نآرق  مالـسا و  هب  کسمتم  تلم  هک  یمادام  دننکیم - 

. دیاهدرک سویام  ار  نمشد  امش  درادن . سای  یماکان و  زج  یماجنارس  هراچ و  چیھ  نمشد  تسا -  ریگمشچ  ام  تلم  نایم  رد  هملک  تدحو  هللادمحب  هک  تسامرفمکح - 

نارھت  / ١٣۶٩/٠١/١٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناـمراوگرزب میظع  لـحار  ماـما  ریظنیب  یربھر  مالـسا ، هب  یدـنبیاپ  تسا . هدوب  زیچ  دـنچ  درک ، قفوم  ار  یمالـسا  یروھمج  ناریا و  تلم  لاـس ، هدزاـی  نیا  رد  هک  یلماوع 

مھ زونھ  نمـشد  ییانـشآان  نیا  تسا . لماوع  نیا  یهلمج  زا  یمالـسا ، تاداقتعا  زومر  اب  نمـشد  ییانـشآان  مدرم ، امـش  یراکادف  تدھاجم و  هیلعیلاعتهللاناوضر ،) )

. تسامش راظتنا  رد  ایند  دیھدب ؛ همادا  ار  هار  نیا  هملک ، تدحو  اب  دوشیم . هدھاشم  مھ  زونھ  یراکادف  نیا  دراد ، دوجو  مھ  زونھ  هللادمحب  نامیا  نیا  تسھ ،

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2163
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2171
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2171
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2203
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2238
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2283
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2286
http://farsi.khamenei.ir


، یمالـسا یهعماج  دـننکب . تکرح  روشک  نـالووسم  رـس  تشپ  یراکادـف ، هملک و  تدـحو  اـب  تسا -  میظع  یهزراـبم  کـی  هک  روشک -  یگدـنزاس  نارود  نیا  رد  دـیاب  همھ 

. دشاب ایند  یهمھ  رد  ینید  یاھرواب  نید و  یھلا و  تیدوبع  تیونعم و  یدازآ و  تفرشیپ و  تعنص و  ملع و  رادمچرپ  دیاب  هللااشنا 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، نیطـسلف میظع  یهلاسم  نیمھ  تسا . دـنمزاین  ناتیریگعـضوم  امـش و  هب  ایند  دـنھدب . همادا  ار  شالت  نیمھ  هار و  نیمھ  هملک ، تدـحو  نیمھ  هللااـشنا  دـیاب  اـم  تلم 

یاج همھ  رد  ابیرقت  زورما  هک  یمالـسا  میظع  شبنج  تکرح و  نیمھ  دـنبیرغ ، ناشدوخ  یهناخ  رد  هک  ایند  فلتخم  طاـقن  رد  مولظم  ناناملـسم  نوگاـنوگ  لـئاسم  نیمھ 

دننکیم تکرح  دننکیم و  یمالسا  تیوھ  ساسحا  ناناملسم  دوشیم و  هدھاشم  تسا و  سوسحم  اقیرفآ -  اپورا و  ات  ایسآ  زا  نیشنناملسم -  طاقن  مالسا و  یایند 

دنمورین یهدارا  تدحو و  تمواقم و  یگداتـسیا و  هب  اھنیا  یهمھ  دنناسرتیم ، ار  ناشدوخ  نمـشد  دـنھدیم و  ناشن  ار  ناشدوخ  تدـحو  دـننزیم و  ار  ناشدوخ  فرح  و 

. تسا دنمزاین  امش 

ناردنزام  / ١٣۶٩/٠٢/٢٢ ناتسا  تاعامج  هعمج و  یهمئا  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

یهیقب سراف و  کرت و  مجع و  برع و  اھییارگتلم ، اھمـسیلانویسان و  نیا  نتـشادرب  ینعی  یتیلم -  ظاحل  زا  هچ  تسا ؛ یلـصا  طرـش  هملک ، تدحو  یگناگیو و  داحتا  هتبلا 

یگنھامھ اب  دنراذگب و  رانک  ار  تافالتخا  دیاب  هعیش ، ننست و  لھا  نوگانوگ  قرف  ینس و  هعیش و  هک  یبھذم ، ظاحل  زا  هچ  مالسا -  ناھج  حطس  رد  اھتیلم  اھتیموق و  نیا 

. تسین هک  اوعد  یانعم  هب  یفالتخا ، یگناگود و  رھ  دـشاب . مھ  هیففلتخم  طاقن  هک  درادـن  یلاکـشا  هتبلا  دـننک . نیمات  ار  یونعم  تساوخ  نآ  کرتشم ، طاقن  رب  هیکت  اب  و 

لثم یمـالک ، یاھقاذـم  هـک  تـسین  یزور  رگید  هـک  زورما  دـنکیم . تـیعبت  رگید  قاذـم  کـی  زا  یرگید  یمـالک و  قاذـم  کـی  زا  یکی  رگید ، هـقف  زا  یرگید  هـقف و  کـی  زا  یکی 

مھ ناج  هب  زاب  نوگانوگ ، یمالک  یاھقاذم  ای  ینس و  هعیش و  ای  مالسا ، رد  یکلسم  ییهقرف و  یاھگنج  یهیقب  ای  سابعینب  تفالخ  نارود  رد  هلزتعم  هرعاشا و  یاھگنج 

یمھم رایسب  زیچ  هملک ، تدحو  . دنشاب یکی  مھ  اب  اھرھش -  لخاد  اھناتـسا ، لخاد  روشک ، لخاد  رتکچوک -  یاھهدودحم  رد  مھ  گرزب و  یاھهدودحم  رد  مھ  دیاب  دنتفیب .

اوعد و زاب  دـنیوگیم  یجراخ  یاھیچتاغیلبت  نیا  اروف  مینکیم ، هیـصوت  هملک  تدـحو  هب  اـم  هک  مھ  تقو  رھ  تسھ . نمـشد  مشچ  یروک  هب  مھ  زورما  هللادـمحب  هک  تسا 

، تسھ هک  یتافالتخا  تسا ؛ یروطهچ  ام  عضو  هک  دنمھفب  دننک و  کرد  دنناوتیمن  الـصا  تسا ! هدرک  هیـصوت  هملک  تدحو  هب  ینالف  رطاخ  نیمھ  هب  دراد و  دوجو  یفالتخا 

. دـننکیم لـمح  دـنراد -  رگیدـمھ  اـب  هک  ییاھـشکمشک  اھتردـق و  گـنج  تاـفالتخا و  ینعی  دراد -  دوجو  اـیند  لـھا  دوخ  نیب  هک  یزیچ  ناـمھ  رب  تسا . یتاـفالتخا  روطهچ 

دوشب . رتشیب  هچرھ  دیاب  مھافت ، ینابرھم و  یگنھامھ و  تسین . اھربخ  نآ  هللادمحب  اجنیا  رد  هک  دننادیمن 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

نارود تشذگرس  هب  هجوتاب  تساھهئطوت . اھکیرحت و  اب  هلباقم  یارب  ام  تلم  یهلیـسو  نیرتمھم  زین  هزورما  هدوب و  فلتخم  لحارم  رد  ناریا  تلم  یزوریپ  زمر  هملک ، تدحو 

یگچراپکی تدـحو و  تیمھا  تسا ، یجراخ  یلخاد و  نانمـشد  یاھهئطوت  عاونا  ربارب  رد  یمالـسا  یروھمج  یریذپانبیـسآ  زا  یکاح  هک  نآ ، ثداوح  رد  لـمات  هلاـسھد و 

. دوشیم راکشآ  رتشیب  نالووسم  تلم و 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

زا دیاب  همھ  نیا . ینعی  ماما ، هب  یهقالع  دننک . تکرش  روشک  یگدنزاس  راک  رد  دوشیم ، نیعم  هفیظو  اھنآ  یارب  دنناوتیم و  هک  یدح  ات  دنراد ، هفیظو  مدرم  داحآ  یهمھ 

ظاحل زا  ار  روشک  نیا  لاس  اھھد  یھاشمتس ، میژر  دننک . میمرت  ار  توغاط  یهطلس  نارود  زا  یشان  یاھیناریو  گنج و  یاھیبارخ  تلود ، رـس  تشپ  دننک و  تیامح  تلود 

نآ ناریا ، تلم  هک  تسا  ینارود  زورما  تسا . هدرک  ناـگناگیب  هـب  یهتـسباو  ار  نآ  هدرب و  یناریو  یبارخ و  تمـس  هـب  مـلع ، قـیقحت و  قـالخا و  گـنھرف و  دـیلوت و  داـصتقا و 

ظفح اب  هملک ، تدـحو  اب  دـنناوتب  یھلا  قیفوت  هب  ناریا  تلم  رگا  تسین . ریذـپناکما  تلود ، یزیرهمانرب  یگنھاـشیپ و  یھدـنامزاس و  اـب  زج  نیا ، دـننک و  میمرت  ار  اـھیناریو 

دش دھاوخ  داش  اھنآ  زا  ماما  سدقم  حور  دنربب ، شیپ  ار  یگدنزاس  تلم ، نیا  یناینب  نانمشد  اھتردقربا و  هب  تبسن  دوخ  ینمشد  تموصخ و  ظفح  اب  بالقنا ، یاھراعش 

. درک دھاوخ  کمک  اھنآ  هب  مظعالا ، اھیقب  ترضح  یاعد  و 

ماظن  / ٢٠/١٣۶٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنھذ و دـنکیم و  راک  هعماج  رد  ناشملق  نابز و  هک  یناسک  تسا . مھم  نمـشد  یارب  ردـقهچ  فالتخا ، یهلاسم  هک  دـینکب  هجوت  اـت  منکیم ، ضرع  نآ  یارب  ار  هتکن  نیا 

اب ماوت  قیمع و  فالتخا  یگتسدود و  شیامن  هک  یتکرح  رھ  زورما ، دنکن . هدافتسا  وس  اھنآ  تاراھظا  زا  نمـشد  هک  دنـشاب  بظاوم  دوشیم ، اھنآ  هجوتم  یـسوفن  اھلد و 

دـض رب  تلم و  نیا  حـلاصم  فـالخرب  یتـکرح  دـنکب ، فیعـضت  ار  رازگتمدـخ  زوسلد و  شکتمحز و  ناریدـم  روشک و  ناـیرجم  ماـظن و  نـالووسم  هک  یتـکرح  رھ  دـشاب و  داـضت 

. تسا نامراوگرزب  ماما  مالسا و  یاھهتساوخ 

هدـید تردـنب  ام  یهعماج  رد  دوشیم ، هدـید  ایند  رد  شریاظن  هک  ییهنابلطتردـق  هناـھاوخدوخ و  یاـھهزیگنا  نآ  زا  تسا . کـیدزن  مھ  هب  اـھلد  اـم ، یهعماـج  رد  هللادـمحب 

هللادـمحب تسھ ، اج  همھ  هک  یتدـش  نآ  هب  تسین . ام  یهعماج  رد  تسا ، لومعم  ایند  رد  هک  یروطنآ  اما  تسھ -  اج  همھ  ناطیـش  درادـن -  دوجو  میوگیمن  دوشیم .

، یگچراپکی هملک ، تدـحو  اب  ار  یمالـسا  روشک  نیا  یمالـسا و  ماظن  نیا  هعماج و  نیا  هک  دـینک  شـشوک  تسا . مکاح  ینید  یهفیظو  تیونعم و  اـجنیا ، تسین . اـجنیا 

ام زا  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دوشب . نوزفازور  امـش  ندـید  اب  اھتلم ، دـیما  هک  دـیربب  شیپ  دـیزاسب و  ناـنچنآ  مدرم ، یھارمھ  فطاوع و  تبحم و  اـب  ماوت  تیریدـم 

. دھاوخیم

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

زا ار  بالقنا  دننک ، طقاس  ار  ماظن  هکنیا  یارب  دندوب ، هدیگنج  اھنآ  دنتسیاب . ناشلوا  یاج  رس  دنورب  مھ  دعب  دننامب و  ناتـسزوخ  رد  لاس  تشھ  ات  دندوب ، هدیگنجن  هک  اھنآ 

زا یکی  راشعا  زا  یرـشع  هکلب  دروم ، کی  اما  دندوب ؛ هدش  گنج  دراو  اھدصق  نیا  اب  دـنیامن . هیزجت  ار  ناریا  دـننک و  ادـج  ار  ناتـسزوخ  دـننک ، لیلذ  ار  ناریا  تلم  دـنربب ، نیب 

یھلا ترـصن  هب  امـش  نوچ  دیدرک ، هیکت  ادخ  هب  امـش  نوچ  دیدرک ، هدارا  امـش  نوچ  دیدوب ، مدرم  امـش  نوچ  دوب ، هنحـص  رد  تلم  نوچ  ارچ ؟ درکن . ادیپ  ققحت  ناشفادـھا 

نیا هملک و  تدحو  نیا  هدارا و  نیا  روضح و  نیا  تلاح و  نیا  هیحور و  نیا  دـنام . ماکان  وا  دـیدز و  زواجتم  نھد  هب  امـش  نوچ  هرخالاب  دیداتـسیا و  امـش  نوچ  دـیدوب ، راودـیما 

. دیزیزع امش  دینک ؛ ظفح  ار  ادخ  هب  اکتا  سفن و  هب  لاکتا  لالقتسا و 

، دنھدب تازیھجت  دنتسیاب ، شرـس  تشپ  مھ  ایند  یهمھ  دنزادنیب ، ولج  ار  رفن  کی  دروخ . دھاوخ  تسکـش  روشک  نآ  دیایب ، شیپ  هک  یروشک  رھ  یارب  ییهلاسم ، نینچ 

رارق شتمدخ  رد  ار  اھهراوھام  دنھدب ، وا  هب  دنسیونب و  ذغاک  یور  یگنج  کیتکات  هشقن و  یتح  دنھدب ، صصختم  دنھدب ، لوپ  دنھدب ، یژولونکت  دنھدب ، ییایمیش  حالس 

نامیا تکرب  هب  دـمآ و  دـھاوخن  دـماین و  رد  وناز  هب  ناریا  اما  دـیآیم ؛ رد  وناز  هب  اعطق  دوشب ، دنتـسھ ، هک  ییاـھروشک  نیا  زا  مادـکرھ  هب  یمجاـھت ، هلمح و  نینچ  دـنھدب .

. دنام دھاوخ  رادیاپ  هشیمھ  اھتردق  لباقم  رد  هملک ، تدحو  یمدرم و 

هچ هک  دـننادیمن  دـنمھفیمن و  ار  تحلـصم  هکنیا  رطاخ  هب  هابتـشا و  تلع  هب  طقف  ییوس ، ضرغ  دـصق و  نودـب  ییاھنابز ، ای  یناسک  اداـبم  دـینک . ظـفح  ار  هملک  تدـحو 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2302
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2307
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2316
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2318
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2335
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2341
http://farsi.khamenei.ir


. دنمھفیمن ار  تلم  بالقنا و  تحلصم  دوخ و  تحلـصم  اھیـضعب  هک  دوشیم  هدید  رانک  هشوگ و  رد  یھاگ  هنافـساتم  دننکب . درـسلد  ار  مدرم  هک  دنیوگب  ییاھزیچ  دنیوگب ،

ندرب لاوس  ریز  راک ، نیا  هک  دـنمھفیمن  دـنربیم . لاوس  ریز  ار  بالقنا  دـنربب ، لاوس  ریز  ار  یلووسم  دـنھاوخیم  دـننکیم . یدـب  ماظن  اب  دـننک ، یدـب  دـیز  اب  دـنھاوخیم 

. دز دھاوخ  هبرض  تدحو  هب  یدنبهھبج ، نیا  هک  دنمھفیمن  یلو  دننک ، تسرد  یدنبهھبج  کی  دنھاوخیم  تسا . بالقنا 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار شدوخ  کرابم  یگدـنز  لاس  هدزای  هد ، نارود  یهیـصوت  نیرتشیب  ام ، لحار  راوگرزب  ماما  میدروآیمن . تسد  هب  ار  اھیزوریپ  نیا  زا  کیچیھ  میتشادـن ، هملک  تدـحو  ام  رگا 

، اھییارگطخ اھییارگنامزاس ، اھییارگحانج ، اھییارگهورگ ، ادابم  مینک . ظفح  ار  نآ  دـیاب  میراد ؛ ار  هملک  تدـحو  نیا  زورما  اـم  درک . تما  یاھرـشق  نیب  یهملک  تدـحو  یهراـبرد 

هدوب و هدروخنتسد  هچراپکی و  تبالـص ، اب  مکحم ، ام ، راوگرزب  تما  یلـصا  شخب  نآ  تلم و  یهندـب  نآ  هتبلا  دـناشکب . فرط  نآ  اـی  فرط  نیا  هب  ار  یدارفا  اھـسفن ، هب  بح 

دیراذگب دیابن  درک . مگ  تلم  دیما  تاساسحا و  ناشورخ  جاوما  رد  ار  نآ  دیاب  دنزب ؛ یفرح  دیوگب و  یزیچ  یھجوتیب ، قالخادب و  مدآ  رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم  تسھ .

یارب هللااشنا  ادخ و  هب  قلعتم  مییوگیم ، هچرھ  تسادخ . زا  میراد ، دیراد و  هچرھ  دینک . لکوت  ادخ  هب  دربب . نیب  زا  ار  یگچراپکی  نیا  یگتسددنچ ، یگتسدود و  فالتخا ،

. درک دھاوخ  کمک  هللااشنا  ام  هب  مھ  وا  دشاب و  امیاد  ام  یاھرظن  اھنھذ و  رد  ادخ  دشاب و  ادخ  هار  دیاب  هار  نیا  تسادخ .

هاپس  / ٢٨/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  عمجم  هب  مایپ 

دیدـجت تلم  یارب  ار  اھتداھـش  اھراثیا و  اھتدـھاجم و  یهرطاخ  لبق ، یاھلاس  نوچمھ  هکنیا  رب  هوالع  یمالـسا ، بـالقنا  نارادـساپ  هاپـس  نیلووسم  ناھدـنامرف و  عمجم 

یماـظن و یاـھنامزاس  یراـکمھ  نادیھـش و  نوـخ  تکرب  هب  و  هرـس ) سدـق  ) ناـشلامیظع ماـما  یربـھر  تحت  هملک ، تدـحو  یهیاـس  رد  هـک  زین  ار  یزوریپ  مـچرپ  دـنکیم ،

، ینادواـج یراـختفا  یھلا و  تمحر  فطل و  تیآ  نوچمھ  تسا ، هدـمآ  زازتـھا  هب  روشک  زوـسلد  نـالووسم  یهفقویب  شـالت  شترا و  هاپـس و  جیـسب و  ریظنیب  تادـھاجم 

. دنیبیم شیوخ  رس  زارفرب 

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

فلاخم دیتسھ ، یسک  هچ  رادفرط  امش  هک  دیسرپیمن  یـسک  زا  سکچیھ  نادابآ ، یهھبج  رد  زور  نآ  دوب . مدرم  یهملک  تدحو  زا  ترابع  تشاد ، دوجو  هک  یرگید  رـصنع 

دوشیم و هدھاشم  رانک  هشوگ و  زا  یھاگ  هک  یـسایس  یدوخیب  یاھهضراعم  نیا  طبر و  طخ و  نارود ، نآ  رد  دمحلا  دیطبر . مادک  دـیطخ ، مادـک  دـیتسھ ، یـسک  هچ 

رد یماظن و  یاھورین  ناگدنمزر و  تلم و  دندوبن . مدرم  نایم  رد  رگید  دندوب و  هتفر  نوریب  دندوب ، مدرم  باعـشنا  بجوم  هک  یناسک  نآ  دوبن . تسا ، یراکیب  زا  یـشان  ابلاغ 

. دندرک مامت  ار  راک  هقالع  لامک  اب  هک  دندوب  نامراوگرزب  ماما  ناشلامیظع و  ربھر  اھنآ ، ورشیپ  سار و 

صخـش و دوخ و  عفانم  رب  بالقنا  تلم و  روشک و  عفانم  نتـسناد  مدقم  یراکادف و  هملک و  تدحو  ادخ و  هب  لکوت  نامھ  تالکـشم ، مامت  رد  تسا . نیمھ  هلاسم  مھ  الاح 

دنتفر و ناشلامیظع  ماما  یهیصوت  هب  لمع  اب  ناگدنمزر  ار  هار  نیا  داد . دای  ام  هب  ماما  ار  هار  نیا  تساھھرگ . یهمھ  ندش  هدوشگ  لماع  یزابقیفر ، درط  زین  دناب و  هورگ و 

. میورب ار  هار  نامھ  دیاب  الاح  مھ  ام  دندش . قفوم 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

کی زیچ ، همھ  زا  شیب  هک  منکیم  هیـصوت  دنرادروخرب ، ناریا  ناھج و  دوجوم  قیاقح  هب  تبـسن  یرتشیب  یھاگآ  زا  هک  یناسک  اصوصخم  زیزع ، مدرم  یاھرـشق  یهیلک  هب 

اھرادرک و اھراتفگ و  یهمھ  رب  دیاب  هک  دینادب  یلصا  ار  نیا  تسا . تلم  مومع  یگچراپکی  ظفح  هملک و  تدحو  نآ ، دنشاب و  هتـشاد  رظن  دم  رد  هشیمھ  ار  یـساسا  رـصنع 

. دشاب رظان  مکاح و  ام  تلم  یعامتجا  یدرف و  یاھتیلاعف 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

تکرح و هب  مادقا  زا  ار  وا  تسین  رداق  یناطیـش ، یاھتردـق  لیمحت  تلاخد و  هک  دـشاب  نئمطم  دوش و  اھھار  نیا  ندومیپ  بلطواد  تارج  هب  دراد  قح  هک  یروشک  نآ  زورما ،

یتلم و رتمک  یارب  هک  ار  ناکما  نیا  یرابکتـسا ، یاھتردـق  یهطلـس  ذوفن و  زا  ییاھر  مالـسا و  هب  قیمع  نامیا  یدـنبیاپ و  تسام . تلم  ام و  روشک  دراد ، زاب  نآ  رارمتـسا 

هدوھیب تسھ ، هچنآ  یهمھ  دـشابن ، رگا  تسا و  یلم  یگچراـپکی  تدـحو و  یـساسا ، طرـش  نکیل  تسا ؛ هداد  رارق  اـم  تلم  اـم و  روشک  راـیتخا  رد  هدـمآ ، شیپ  یروشک 

نایم یهملک  تدحو  نآ ، تسین و  شیب  زیچ  کی  هتـشذگ ، تامحز  یهمھ  نتفر  ردـھ  یماکان و  هدرکن  یادـخ  ای  ام ، تلم  یهبناجهمھ  یزوریپ  نایم  زرم  سپ ، دوب . دـھاوخ 

. دنکیم هدرک و  یتفگنھ  یونعم  یدام و  یراذگهیامرس  تلم ، تدحو  نتسکش  یارب  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  نمشد  تسا . مدرم 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

یاھـضراعت درک و  ظفح  ماکحتـسا  اب  لحار ، ناشلامیظع  ماما  رـس  تشپ  ار  دوخ  یهملک  تدـحو  مھم ، ثداوح  مامت  رد  بـالقنا و  زا  سپ  نارود  ماـمت  رد  هللادـمحب  اـم  تلم 

، یھورگ تاـشقانم  اھـضراعت و  هک  دـننک  هجوت  دـیاب  نوبیرت  ملق و  ناـیب و  ناـبحاص  نکیل  تسا . هنوـگنیمھ  هب  هللادـمحب  مھ  زورما  تفرگن و  یزیچ  هب  ار  یحاـنج  یھورگ و 

هکنآ رتگرزب  ررـض  درب و  دـھاوخ  ناشدای  زا  ار  تلم  لابق  رد  نانآ  فیاظو  ارھق  هتخاس و  لفاغ  هقطنم  ناھج و  مھم  لئاسم  هب  هجوت  زا  ار  ناـنآ  هک  تسا  نآ  شررـض  نیتسخن 

. تخاس دھاوخ  ادج  تلم  زا  ار  دارفا  هنوگنیا  هار 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و هک  تسا  یـسدقم  طخ  رد  اھورین  مایتلا  یگنھامھ و  تھج ، تدـحو  هملک ، داحتا  زا  ترابع  هک  تساـم  یگـشیمھ  یـساسا  لـصا  یهراـبرد  مھ  مود  یهلاـسم 

. تسا هدرک  میسرت  نامراوگرزب -  ماما  ینعی  لسن -  نیا  تما و  نیا  دشرم  مالسا و  یقیقح  نیبم 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یعمجهتـسد تکرح  هملک ، تدـحو  نودـب  تسا . روما  یهمھ  نماض  هملک ، تدـحو  یعمجهتـسد ، تکرح  کی  رد  هک  دـینادیم  تسا . هملک  تدـحو  هب  طوبرم  مود ، یهتکن 

شیپ راک  نآ  هک  درادن  ناکما  دننکن ، یراکمھ  دنـشابن و  مالکمھ  نخـسمھ و  رگیدکی  اب  رفن ، هد  نامھ  رگا  دشاب . مدآ  رفن  هد  ای  جنپ  هب  فقوتم  تکرح ، نآ  ولو  درادـن ؛ ناکما 

. دورب

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھمایپ رد  نامراوگرزب ، ماما  هک  دـیدید  امـش  هملک . تدـحو  تیمھا  ظاحل  زا  مھ  نآ  و  ینامز ، ییهقطنم و  ظاحل  زا  نیا  یلوصا ، ظاحل  زا  نآ  تسام ؛ ساـسح  طیارـش  نیا 

یهمھ اھلاربیل ، یهنتف  هک  ییاھلاس  نآ  رد  دیآیم ، مدای  نم  دندرکیم . دـیکات  هملک  تدـحو  یور  ردـقهچ  یـصوصخ ، یاھهیـصوت  رد  نوگانوگ و  یاھینارنخـس  رد  فلتخم و 

ماما اھرادـید ، نآ  رد  دنتـشاد . راک  ناشیا  ای  میتشاد ، یراک  ای  میدرکیم ، تیاکـش  ای  میتفریم ؛ ناـشیا  تمدـخ  اـبلاغ  اـھام  دوب ، هدرک  بلج  دوخ  هب  ار  روشک  نیا  ساوح 

، دندومرفیم ناشیا  یتقو  هتبلا  دوش ؟ حرطم  ماع  الم  رد  ارچ  دینک ؛ مامت  ناتدوخ  نورد  رد  ار  اوعد  نیا  دـیراد ، مھ  اوعد  فالتخا و  مھ  اب  اھامـش  رگا  هک  دـندومرفیم  ررکم 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 6 
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یلیخ هک  دوب  یمدآ  هکنیا  اب  تسا . ناتدای  ار  هیلعهللاناوضر ) ) یتشھب دیھـش  موحرم  امـش  دنتـسبیم . ار  ناـشناھد  دـندرکیم و  شوگ  میدوب -  اـھام  هک  هتـسد -  کـی 

. دورب شیپ  تروـص  نآ  هب  عـضو  هک  دنتـشاذگن  دنتـشاد و  ار  تدـحو  ساـپ  هر ) ) ماـما هـن . رگید ، فرط  نآ  یلو  درک ؛ توکـس  تـشاد ، نـتفگ  تردـق  مـھ  یلیخ  تـشاد ، فرح 

. تسا مھم  ردقنیا  تدحو ، یهلاسم 

مالیا  / ١٣۶٩/١٠/١٢ رھش  بلاطیبانبیلع  دجسم  رد  ینارنخس 

مھ ار  هلحرم  نیا  دـیوشب ، زوریپ  دـینارذگب و  رـس  زا  ار  نمـشد  یاھراشف  نآ  اھنارابمب و  نآ  گنج و  یاھیتخـس  ادـخ ، هب  لکوت  اب  دـیتسناوت  هک  روطنامھ  زیزع ، مدرم  امش 

هب هار  نیا  زا  ار  ناریا  تلم  دنتسین  رداق  ملاع ، رباج  ربکتم و  یاھتردق  نیا  زا  مادکچیھ  هک  دینادب  دش . دیھاوخ  زوریپ  دنارذگ و  دیھاوخ  یبالقنا  تماقتسا  ربص و  اب  هللااشنا 

فاطلا و هللااشنا  هملک ، تدـحو  اب  و  مالـسلامھیلع ) ) تیبلـھا تیاـنع  لـیذ  هب  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  تسا . هدـش  هدـیدبآ  یوق و  تلم  کـی  ناریا ، تلم  دـنناشنب . بقع 

. دوب دھاوخ  زیزع  تلم  امش  لاح  لماش  هر ) ) ماما رھطم  حور  و  هادفانحاورا ) ) اھیقب ترضح  یاعد  یھلا و  تادییات 

یناریا  / ١٣٧٠/٠١/١٧ جاجح  یتسرپرس  هب  ینیمخ  دمحا  دیس  جاح  نیملسملاو  مالسالاتجح  باصتنا 

هتشاد رظن  دم  رد  هتشذگ  یاھلاس  جح  رد  ناشیا  مرتحم  ناگدنیامن  هب  هرداص  ماکحا  رد  ار  هیلعهللاناوضر ) ) ینیمخ ماما  ترضح  تاروتـسد  یهیلک  یلاعبانج  تسا  مزال 

یناـھج و داـسف  ملظ و  نارادمدرـس  رفک و  یهمئا  اـب  هزراـبم  مالـسا و  زا  عاـفد  هملک و  تدـحو  هب  ار  نیملـسم  صوصخلاـب  و  دـییامن ، لـمع  نآ  هب  ناـکما  ماـمت  تقد و  اـب  و 

هاگآ ار  نانآ  درذگیم ، نانبل  قارع و  نیطـسلف و  رد  هک  ینینوخ  هناملاظ و  عیاقو  زا  دـینک و  هیـصوت  نانآ  ناگدـناشنتسد  فیعـض و  یاھتلم  اھروشک و  قوقح  هب  نیزواجتم 

. دیزاس

یناریا  / ١٣٧٠/٠٢/٠۶ جاجح  یتسرپرس  هیقفىلو و  یگدنیامن  هب  یرھشیر  یدمحم  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

هک یـسایس  ملـسم  قیاقح  نانآ ، ثداوح  لئاسم و  زا  راسفتـسا  نمـض  دبای و  ماکحتـسا  اھروشک  رگید  نیملـسم  اب  یردارب  دنویپ  ناکما ، ناوت و  دحرـس  ات  دیاب  جـح  رد 

هملک داحتا  هب  نیملسم  دریذپ ؛ ققحت  مھل » عفانم  اودھشیل   » یهمیرک یهیآ  دبای و  لاقتنا  نانآ  هب  تسا ، راکشآ  مدرم  یهمھ  ای  رثکا  رب  یمالسا  یروھمج  یاضف  رد  زورما 

. ددرگ حیرشت  نانآ  یارب  ام  راکادف  یبالقنا و  تلم  براجت  دنوش و  هتشاد  رذحرب  نانمشد  دیک  زا  بیغرت و 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ار نآ  یهیـصوت  ود  رھ  هتـشاد ، دای  هب  هراومھ  تسا ، نآ  رد  هملک  تدـحو  تیاعر  نید و  هب  کسمت  یهیـصوت  هک  ار  اوقرفتال » اـعیمج و  هللالـبحب  اومـصتعاو   » یهفیرـش یهیآ 

. دیشاب رذحرب  باب  نیا  رد  نمشد  دیک  زا  دیھد و  رارق  دوخ  نیعلابصن 

دابآمرخ  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد یاھهئطوت  اھتثابخ و  هب  دـننک . رتشیب  زورهبزور  مالـسا  بالقنا و  لئاسم  روشک و  لئاسم  هب  تبـسن  ار  ناـشدوخ  یرایـشوھ  یھاـگآ و  دـنراد  هفیظو  تلم  داـحآ 

رـس تشپ  تکرح  اب  هملک و  تدحو  اب  ادخ و  هب  لکوت  اب  زورما  هک  دینادب  دینکن . تلفغ  دنزب ، تبرـض  ات  تسا  تصرف  رظتنم  هک  ییهدرکنیمک  نمـشد  زا  دـینک . هجوت  تسرد 

راک هب  مھ  ار  نامدوخ  یورین  میھاوخب و  لاعتم  یادـخ  زا  هک  تساـم  یهفیظو  دـسرب . فدـھ  هب  دـھدب و  همادا  ار  راـختفارپ  هار  نیا  دـناوتیم  ناریا  تلم  هک  تسا  نـالووسم 

. میریگب

هعمج  / ١٣٧٠/٠٧/٠۵ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، ادخ نانمشد  لباقم  رد  یگداتسیا  یارب  امش  میمصت  ادخ ، هب  امش  لکوت  امش ، نامیا  زج  ایآ  دیدش ؟ زوریپ  امـش  هک  دش  هچ  روشک ! رـسارس  رد  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

دنتشذگ ایند  یاھتذل  زا  یناوج ، نیع  رد  هک  یناناوج  امش ؛ ناناوج  یهنانامرھق  یراکادف  دننکشب -  مھ  رد  ار  نآ  دنتسناوتن  ییهلیـسو  چیھ  هب  هک  امـش -  یهملک  تدحو 

ایند و فراـخز  هب  ییاـنتعایب  و  دـندشن ؛ ناـشدالوا  هب  قشع  تبحم و  یهسوسو  میلـست  دنتـشذگ و  ناـشناناوج  زا  هک  یرداـم  ردـپ و  و  دـندشن ؛ اـھهسوسو  میلـست  و 

، درک هلمح  نآ  هب  فرط  همھ  زا  نمشد  هک  یزور  نآ  رد  ناریا  رگا  تشاد ؟ یرگید  لماع  ناریا  تلم  یزوریپ  نیملسم -  مالسا و  یدنلبرس  ینعی  یلاع -  فدھ  هب  نتسیرگن 

نودب یزوریپ و  نودب  گنج  اما  دـشیم ، مامت  گنج  دوشب . زوریپ  دنتـشاذگیمن  دوب ؟ هدـش  زوریپ  مھ  زاب  دروآیم ، ور  یوروش  هب  اپورا ، هب  اکیرما ، هب  برغ ، هب  ای  قرـش  هب 

. دنتفرگیم رس  زا  تلم  نیا  رب  ار  ناشدوخ  یهطلس  راختفا ؛

نیا رکف  رد  نانچمھ  یناھج  رابکتسا  اکیرما و  اما  درذگیم ؛ روشک  نیا  زا  اکیرما  یهطلس  ندش  نکهشیر  بالقنا و  یزوریپ  زا  لاس  هدزیـس  ابیرقت  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

؛ دنتسین یضار  مدرم  امش  یهملک  تدحو  نامیا و  مالسا و  زا  ادخ  نانمشد  هک  دینادب  دننادرگرب . تلم  نیا  هب  دنناوتب ، هک  یلکش  رھ  هب  ار  ناشدوخ  یهطلس  هک  دنتسھ 

ار یگدنز  روطنیا  نمشد ، دنتـسھ . یـضاران  دینک ، تکرح  نید  یاھمچرپ  اھهناشن و  رـس  تشپ  مالـسا ، نآرق و  رـس  تشپ  روشک ، نالووسم  رـس  تشپ  امـش  هکنیا  زا 

. تسا هدش  لکشم  رابکتسا  رب  راک  زورما  دیاهدز . مھ  هب  ایند  رد  ار  یرابکتسا  گنھرف  امش  ددنسپیمن .

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوب دھاوخ  نیا  فیلاکت  نآ  زا  یکی  کشالب  مینک ، صخـشم  ار  یـسایس  یهدمع  فیلاکت  دنراد ، هملک  ذوفن  مدرم  نیب  رد  هکیناسک  نید و  یاملع  یارب  میھاوخب  زورما  رگا 

و دروآیم ؛ دوـجو  هب  ار  اـھنآ  یناـبیتشپ  هک  تسا  مدرم  داـمتعا  تقیقح  رد  دوـشب . هدوزفا  زورهبزور  دـنراد ، ماـظن  یمالـسا  تکرح  هب  مدرم  هک  یناـنیمطا  داـمتعا و  هـب  هـک 

هدوب زورما  ات  هللادمحب  هک  دشاب -  نیا  رگا  و  دنکیم ؛ نیمضت  یمالسا  فادھا  اب  ار  یمالـسا  تکرح  نیا  قیفوت  هک  تسا  ماظن  ناراکردناتسد  هب  مدرم  لاصتا  ینابیتشپ و 

، مدرم دـض  تھج  رد  شناد  حالـس و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  نیدـالوف  یهجنپ  اـنیقی  دـنکب . دـناوتیمن  یراـک  چـیھ  نمـشد  دوب -  دـھاوخ  هشیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  و 

تسا ییهتکن  نیمھ  شطرـش  اما  دنرادب ؛ زاب  یمالـسا  فادھا  یریگیپ  زا  ار  ام  دننک و  فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  دنراد ، هک  یتوق  تردق و  یهمھ  اب  تسناوت  دنھاوخن 

هدوب دامتعا  نیا  نونکات  هللادمحب  هکنیاامک  دـننک ؛ دامتعا  مدرم  هب  دـیاب  نالووسم  دـنامب . مدرم  هاگتـسد و  لباقتم  دامتعا  دـیاب  دـنامب ؛ هملک  تدـحو  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  هک 

نیب زا  هملک  تدـحو  یتسیاب  هللااشنا  دـنامب . یقاب  دـیاب  مھ  دامتعا  نیا  تسا و  داـمتعا  هب  فقوتم  یناـبیتشپ ، نیا  دـنماظن ؛ یعقاو  ناـبیتشپ  هک  دنتـسھ  مدرم  تسا .

. تسا یریذپانبیسآ  تفرشیپ و  زمر  تلم ، یهملک  تدحو  دورن .

ناتسناغفا  / ١٣٧١/٠٢/١٢ ناملسم  زرابم و  تلم  یزوریپ  تبسانم  هب  مایپ 

یگدنزاس لالقتـسا و  هار  دناوتب  هکنیا  یارب  نونکا ، دسرب . یزوریپ  هب  تسناوت  ناگمھ ، یراکمھ  تکراشم و  اب  هدش ، لیکـشت  فلتخم  بھاذـم  ماوقا و  زا  هک  ناغفا  تلم 

دشاب و دیاب  مالـسا  روحم  رب  طقف  تدحو ، نیا  تسا و  یـساسا  طرـش  نوگانوگ ، بھاذم  ماوقا و  یراکمھ  هملک و  تدحو  دسرب ، دوخ  یاھفدھ  هب  دنک و  یط  تیقفوم  اب  ار 

. دـنزاس مکحتـسم  شیپ  زا  شیب  ار  دوـخ  تدـحو  دـنھد و  ناـج  شوـگ  اوـقرفت ،» ـال  اـعیمج و  لـبحب هللا  اومـصتعا  و   » یتوـکلم یادـن  هـب  نوگاـنوگ ، فـیاوط  بھاذـم و  سب .

مالسا و نانمشد  نآ  زا  اھتسد ، نیا  دزادنیب . هار  هب  یریگرد  ناغفا ، ماوقا  ای  ناملسم و  ناردارب  نایم  دنک و  دیدشت  ار  یاهقرف  یموق و  یاھبصعت  هک  تسا  راک  رد  ییاھتسد 

. دوش عطق  دیاب  نالووسم  مدرم و  یرایشھ  اب  هللااشنا  تسا و  ناتسناغفا  نانمشد 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 7 
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ناتسناغفا  / ١٣٧١/٠٢/١٢ ناملسم  زرابم و  تلم  یزوریپ  تبسانم  هب  مایپ 

یگدنزاس لالقتـسا و  هار  دناوتب  هکنیا  یارب  نونکا ، دسرب . یزوریپ  هب  تسناوت  ناگمھ ، یراکمھ  تکراشم و  اب  هدش ، لیکـشت  فلتخم  بھاذـم  ماوقا و  زا  هک  ناغفا  تلم 

دشاب و دیاب  مالـسا  روحم  رب  طقف  تدحو ، نیا  تسا و  یـساسا  طرـش  نوگانوگ ، بھاذم  ماوقا و  یراکمھ  هملک و  تدحو  دسرب ، دوخ  یاھفدھ  هب  دنک و  یط  تیقفوم  اب  ار 

. دـنزاس مکحتـسم  شیپ  زا  شیب  ار  دوخ  تدـحو  دـنھد و  ناـج  شوگ  (، ١ «) اوقرفت ـال  اـعیمج و  لـبحب هللا  اومـصتعا  و   » یتوکلم یادـن  هب  نوگاـنوگ ، فیاوط  بھاذـم و  سب .

مالسا و نانمشد  نآ  زا  اھتسد ، نیا  دزادنیب . هار  هب  یریگرد  ناغفا ، ماوقا  ای  ناملسم و  ناردارب  نایم  دنک و  دیدشت  ار  یاهقرف  یموق و  یاھبصعت  هک  تسا  راک  رد  ییاھتسد 

. دوش عطق  دیاب  نالووسم  مدرم و  یرایشھ  اب  هللااشنا  تسا و  ناتسناغفا  نانمشد 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دننادب دنسانشب و  ار  نمشد  تسد  دنسانشب ؛ ار  نمشد  دیک  دنـسانشب ؛ ار  نمـشد  دننیبب ؛ ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  اھهیاسمھ  سراف و  جیلخ  یاھتلود  هب  نامهیـصوت 

هب کمک  یهجیتن  دـیدید  دـیدید ؟ ار  هقطنم  شیپ  لاس  هس  ود ، ثداوح  تساھنآ . دوخ  ررـض  هب  رتشیب  فالتخا ، نیا  دزادـنیب ؟ فـالتخا  هقطنم  نیا  رد  دـھاوخیم  هک  تسیک 

مھ زونھ  دـندش و  ریقحت  سراف  جـیلخ  بونج  یاھتلود  هقطنم و  ردـقچ  دـیدید ؟ هقطنم  نیا  رد  ار  نارگید  سیلگنا و  اـکیرما و  یهنادـنمتردق  روضح  یهجیتن  دـش ؟ هچ  قارع 

بالقنا رد  ام  دـسرتیمن . یزیچ  زا  مھ  ناریا  تلم  دـسرتیمن . یزیچ  زا  هک  ناریا  تلود  الاو  تسا . هملک  داحتا  اھنیا ، یهمھ  جالع  دـندش ! ریقحت  ردـقچ  اـھتلم  دـنوشیم !

. درک ینمشد  یسک  اب  تسین  نکمم  تسا ، هدرک  ینمـشد  ام  اب  زورما  ات  ایند  هک  هچنآ  زا  رتشیب  میدرک . دشر  اھینمـشد  لباقم  رد  میتفر و  شیپ  بالقنا  اب  میدش ، دلوتم 

. دنام دھاوخ  یھلا  لضف  هب  هشیمھ  تسا و  هدنام  یمالسا  یروھمج  تسا ؛ هدنام  بالقنا  تسا ؛ هدنام  ناریا  تلم  دوجو ، نیا  اب  دناهدرک ؟ ینمـشد  ردقنیا  تلم  مادک  اب 

. تسام یوزرآ  نآ  نیا ، تسا . شمارآ  یهیام  تمارک و  یهیام  تزع ، یهیام  همھ ، یارب  هک  تسا  یمالسا  تدحو  مایپ  نآ  نیا ،

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۵ لاحمراھچ و  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لیم هب  دننک و  یرگتراغ  اجنآ  یرابکتسا ، یاھتردق  دھدیمن  هزاجا  دراد ، روضح  مالسا  اجرھ  دیآیم . باسح  هب  گرزب  عنام  کی  رابکتـسا ، یاھیزروعمط  لباقم  رد  مالـسا 

هب هتـسباو  یھاشمتـس و  یاھتردـق  هک  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  تکربرپ ، روانھپ و  نیمزرـس  نیا  رد  ناریا ؛ ام  زیزع  روشک  نیمھ  رد  دـنھد . ماـجنا  دـنھاوخیم  یراـکرھ  دوخ 

نیا یهمھ  رد  درکیمن -  قرف  راـجاق -  نوعلم  ناـھاشداپ  نارود  رد  هچ  یوـلھپ و  سوـحنم  نادـناخ  ناـمز  رد  هچ  یداـمتم ، یاـھلاس  لوـط  رد  دـندوب ، مکاـح  برغ  اـکیرما و 

، دندرک رامثتـسا  ار  مدرم  نیا  دندرب ، ار  شلاوما  دندرک ، تراغ  دندرک ، تموکح  تکلمم  نیا  رب  اھییاکیرما -  زور  کی  اھیـسیلگنا و  زور  کی  اھـسور ، زور  کی  اھیجراخ -  اھنارود ،

یارب هار  دوب . زاب  اھیجراخ  یارب  هار  دـنداد . ماجنا  زارد  نایلاس  لوط  رد  تلم  نیا  یعیبط  یاھتورث  اب  دنتـسناوت  راک  رھ  دـندرک ، ناریو  ار  اھرھـش  دـندرک ، راـم  راـت و  ار  ریاـشع 

زا دنتسناوتیم  دندوب  لیام  هک  روط  رھ  دندوب . اھسور  اھنیا  زا  لبق  دندوب . اھییاکیرما  زور  کی  دندوب ، یسیلگنا  یاھیناپمک  زور  کی  دوب . زاب  اھهناگیب  یهدافتـسا  تاراصحنا و 

روشک نیا  زا  نیزواجتم  تسد  دش . عطق  ناگناگیب  یاپ  دیسر ، تموکح  هب  تکلمم  نیا  رد  مالسا  هک  یزور  زا  اما  دنزادرپب . نآ  رامثتسا  هب  دننک و  هدافتـساوس  تکلمم  نیا 

ار تلم  نیا  تشونرس  دنرادن  تردق  یجراخ ، یسایس  یاھتردق  رگید  زورما  دننک . هدافتساوس  وا  عبانم  تلم و  نیا  زا  دنناوتیمن  یجراخ  نادنمتردق  رگید  زورما  دش . عطق 

سیئر نیا  رازگتمدخ و  تلود  نیا  یمالـسا و  یاروش  سلجم  تلم . نیا  ناگدیزگرب  تسا و  تلم  نیا  دوخ  زورما ، دننک . نییعت  دنھاوخیم -  هک  روط  رھ  ناشدوخ -  لیم  هب 

. دننکیم لمع  نمـشد ، لیم  مغریلع  مامت ، تردق  اب  دنریگیم و  میمـصت  ناشدوخ  دنتلم . نیا  ناگدنیامن  دنتمدخ ، لوغـشم  هک  ینارازگتمدـخ  یهیقب  ریظنمک و  روھمج 

نیمھ یارب  دننمـشد . مالـسا  اب  هک  تسا  نیمھ  یارب  دش . دـھاوخ  عطق  اجنآ  زا  نارگرامثتـسا  نانمـشد و  یاپ  دوش ، دراو  مالـسا  هک  اجرھ  تسا . مالـسا  تکرب  هب  نیا ،

عمج رد  زورما  هک  تسا  ناریا  تلم  یهمھ  هب  هیـصوت  نیا ، گرزب . سرد  کی  تسا ؛ سرد  کـی  اـم  یارب  نیا ، و  دننمـشد . ناملـسم  یاـھتلم  تلم و  نیا  ناـمیا  اـب  هک  تسا 

رد نمشد  زگرھ  ات  دینک ، ظفح  ار  ناتتدھاجم  تیلاعف و  شالت و  دینک ؛ ظفحار  ناتداحتا  دینک ؛ ظفحار  ناتینید  نامیا  منکیم : ضرع  یرایتخب  لاحمراھچ و  زیزع  مدرم  امش 

نیا تلم و  نیا  هب  تبسن  نیربکتسم  یاھلد  تسا . نمشد  ناریا  تلود  تلم و  اب  اکیرما  زورما ، دوش . کیدزن  دنکیمن  تارج  نمـشد  یاهنیمز ، نینچ  رد  دزرون . عمط  امش 

، تلود نیا  تلم و  نیا  روـشک ، نیا  زورهبزور  یھلا ، لـضف  هب  اـما  دـننکیم . دـنناوتیم  مھ  یراـکرھ  دـننزب ، هبرـض  اـم  هب  دـنھاوخیم  تسا . هنیک  زا  رپ  تلود ، نیا  روـشک و 

. دوشیم رتردتقم  رتدنمورین و  رتزارفارس و 

یراکمھ تلود و  تلم و  یلدمھ  یتسدمھ و  یھارمھ و  رد  هملک ، تدحو  رد  یمالـسا ، دـبعت  رد  یمالـسا ، نامیا  رد  تسیچ ؟ رد  گرزب  تردـق  نیا  یلم و  رادـتقا  نیا  زار 

دینک ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا . یلصا  زار  نیا ، مدرم . اب  نیلووسم 

مدرم  / ١٣٧١/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  تسا ، هدش  هتخانـش  یناھج  یاھتردق  نالووسم و  نارادمتـسایس و  یارب  ملاع  یـسایس  قافآ  رـساترس  رد  هللادمحب  هک  ناریاتلم ، تردق 

امش هب  صوصخب  نم ، یهیصوت  دینک . ظفح  ار  اھنیا  تسا . هملک  داحتا  نیمھ  زا  یھاگآ و  یرایشوھ و  نیمھ  زا  یشان  تسا . هزیگنا  نیمھ  زا  یشان  تسا . نامیا  نیمھ 

هک ییاجنآ  دنک ؛ داجیا  فالتخا  دھاوخیم  هک  ییاجنآ  دینک . کرد  مامـشتسا و  ار  نمـشد  یهئطوت  هک  تسا  نیا  ناگدازآ ، نازابناج و  اھهداددیھـش و  ناگدنمزر ، ناناوج ،

ار اـھنآ  تاـمحز  اـھنآ و  دنکـشب و  مدرم  مشچ  رد  ار  شکتمحز  رازگتمدـخ و  نیلووسم  تلود و  ردـق  دـھاوخیم  هک  ییاـجنآ  دزادـنیب ؛ ییادـج  تلود  تلم و  نیب  دـھاوخیم 

، یھاگآ یرایـشوھ و  نیمھ  یور  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ام  راوگرزب  ماما  دنزیم . فرح  هک  تسا  نمـشد  ثیبخ  نابز  تسد و  نیا  دنکیم و  هئطوت  هک  دـینادب  دـنک ، کچوک 

اداـبم دوـش ! شودـخم  یاهرذ  یرایـشوھ ، نـیا  دـیراذگب  اداـبم  دراد . هـگن  رایــشوھ  ار  ناریا  تـلم  اـم  درکیم  یعــس  دوـمرفیم و  هـیکت  رمع ، رخآ  اـت  تدـم و  نـیا  ماـمت  رد 

هدـیدن ار  اھنیا  یهمھ  یمالـسا و  یروھمج  تلود  رازگتمدـخ و  یاھھاگتـسد  بالقنا و  ماظن و  دـننک و  گرزب  ار  یکچوک  زیچ  دـنک و  هبلغ  یـضعب  رب  روک ، گنگ و  تاساسحا 

. دوب دھاوخ  نک  داش  نمشد  نیا  هک  دریگن  ماجنا  یھابتشا  نینچ  دیشاب  بظاوم  دنریگب !

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یرایـشھ  نیا  دینک . ظفح  ار  یرایـشھ  نیا  دیـشاب و  بظاوم  درذـگب . عناوم  یهمھ  زا  زورما  ات  تسا  هتـسناوت  هملک ، تدـحو  یرایـشھ و  نید و  تکرب  هب  ناریا ، تلم 

. دـینک ظفح  تردـق  یهمھ  اب  دوجو و  یهمھ  اب  دـیاب  ار  یرایـشھ  نیا  دـھدیم . هجوت  هملک » تدـحو   » هلمج زا  یتاکن  هب  ار  ام  دریگیم ، همـشچرس  ینید  نامیا  داقتعا و 

. دسارھیمن نانآ  ملتشا  دیدھت و  زا  مھ  زورما  تسا ، هدیـسرتن  نمـشد  دیدھت  زا  هار  نیا  لوط  رد  هک  نانچمھ  ینید ، تامیلعت  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننادب  ام  نانمـشد 

ملظ و اب  ام  دننک . نیمات  ار  ناشدوخ  عفانم  هکنیا  یارب  دننکیم ، ملظ  تسا . نآ  هاوگ  ناشلمع  اما  دـنروآیمن ؛ نابز  هب  هچرگ  دـنھاوخیم . ملظ  زا  رپ  ار  ایند  نادـنمتردق ،

. میفلاخم یردلق 

یقرش  / ٠٩/١٣٧٢/٠۵ ناجیابرذآ  ناتسا  هب  رفس  نایاپ  رد  هبحاصم 

هب دننک . نانیمطا  رگید  ناملـسم  یاھتلم  هب  دـننک . ادـیپ  نامیا  ناشدوخ  یتاذ  یورین  هب  دـیاب  مییوگیم  ار  نامھ  مھ  زورما  میاهتفگ و  هشیمھ  ام  هک  نانچنآ  ناناملـسم 

اریخا هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا . لوا  یهجرد  رد  نیا  دنسرتن . مھ  رابکتسا  یوھ  یاھ و  زا  دننک و  ادیپ  هملک  داحتا  دنھد . تیمھا  یمالـسا  یاھـشزرا  یمالـسا و  ماکحا 

هللااـشنا میراودـیما  دـنھد و  ماـجنا  تسناوـت  دـنھاوخ  ار  اـھراک  زا  یلیخ  دندیـسرتن ، رگا  دنـسرتن . نمـشد  زا  دنـسرتب . نمـشد  رابکتـسا و  اـکیرما ، زا  دـیابن  ینعی  متفگ .

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 8 
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. دنھد ماجنا  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  هک  دننک  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  ناناملسم 

مدرم  / ١٣٧٢/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

لسوت هجوت و  ادخ و  هب  یاکتا  اب  هارمھ  یرایشوھ  دینک . یط  اجنیا  ات  ار  راوشد  هار  نیا  دیتسناوت  هللادمحب  ناتیرایشوھ ، تکرب  هب  امش  دشاب . رایـشوھ  دیاب  ناریا  تلم 

رد هللااشنا  دینک . یط  زورما  ات  ار  هار  نیا  دیناوتب  امـش  هک  دش  بجوم  اھنیا  ندیـسرت ؛ ادخ  زا  ندیـسرتن و  نمـشد  زا  ندرک ، ظفح  ار  هملک  داحتا  هادـفانحاورا . رـصعیلو  هب 

یهمھ یاھلد  هک  دـش  دـھاوخ  یاهنومن  یهعماج  نامھ  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  یمالـسا ، یهعماج  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  درک و  دـھاوخ  کـمک  لاـعتم  یادـخ  مھ ، هدـنیآ 

. دنک ادیپ  هبذج  ششک و  نآ  تمس  هب  ایند  یاھتلم 

مدرم  / ٢٩/١٣٧٣/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  راـگدرورپ ، لـضف  هب  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ  دـننکیم و  راـک  امـش  هیلع  اـیند  ثیبخ  یاھتردـق  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ  دیدیـشک . یتخـس  یلیخ  ناریا  تلم  اـمش 

یهمھ یراـکمھ  تکرب  هب  تسا ؛ هملک  تدـحو  تکرب  هب  تسا ؛ مالـسا  تکرب  هـب  تسادـخ ؛ نـید  تـکرب  هـب  تسادـخ ؛ هـب  هجوـت  تـکرب  هـب  نـیا  دوـشیم . رتـیوق  زورهـبزور 

هادـفانحاورا و رــصع  یلو  تاـھجوت  دـیھد . هـمادا  دــیاب  ار  هار  نـیا  تـسا . مدرم  فـلتخم  یاھرــشق  مدرم و  داـحآ  اھھاگتــسد و  یــسانشهفیظو  تـکرب  هـب  تساھرــشق ؛

. دھد همادا  ار  هار  نیا  هللااشنا  هک  درک  دھاوخ  کمک  تلم  نیا  هب  هجرفیلاعتهللالجع ،

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یناناوج امش  صوصخب  تشذگ . دوشیمن  مھ  نیا  زا  تسا . یساسا  نکر  کی  مھ  نیا  دیروخن . ار  نمشد  تاغیلبت  بیرف  هک  دینک  تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  یـسایس  یھاگآ 

یاھهزیگنا یبزح و  یاھهزیگنا  یفنـص ، یاھهزیگنا  دیـشاب  بظاوم  دیھنب . جرا  ار  تلم  تدحو  تلم و  تیلک  دیرذگب . نیا  زا  دیناوتیمن  دـیتسھ ، ملع  لیـصحت  لوغـشم  هک 

زا زورما  رگا  دینک ! هظحالم  دیآیم . شـشوخ  رایـسب  راک ، نیا  زا  گرزب  ناطیـش  تسا و  ناطیـش  راک  نیا ، دنکن . بذـج  فرط  کی  هب  ار  امـش  یطخ ، یاهقیلـس و  یھورگ و 

شخپ ار  نآ  یناھج  یاھقوب  ادرف  دـشاب ، هجوت  اب  ادـمع و  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دوش ؛ رداص  یفلاخم  زاـس  اـفداصت  دـشاب -  دـھاوخیم  هک  رھ  سک  نیا  لاـح  یـسک -  ناـبز 

، بالقنا ناورشیپ  دای  ماما ، دای  دینک . ظفح  ار  هملک  تدحو  نیاربانب  دراد . تیمھا  اھنآ  یارب  روشک  نیا  رد  فلاخم  زاس  لصا  دنرادن ؛ یراک  شاهدنیوگ  هب  نوچ  ارچ ؟ دننکیم .

هب دـش ، نیا  رگا  دـیرادهگن . هدـنز  یگدـنز ، راک و  یاھطیحم  رد  هچ  هزوح و  رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  ار  یلیمحت  گنج  بالقنا و  روشرپ  یاھهنحـص  دای  راوگرزب و  یادھـش  دای 

مالـسا و زا  یتمظع  نانچ  دش و  دھاوخ  یزیرهدولاش  رگید ، یاھاج  یـسب  اجنیا و  رد  یعیفر  ندمت  یانب  نانچ  هدنیآ ، لاس  اھھد  هدنیآ و  یاھلاس  لوط  رد  راگدرورپ  لضف 

. تشاد دھاوخن  دوجو  یرابکتسا  رگید  دنام و  دھاوخن  یقاب  یناھج  رابکتسا  یارب  یتیعقاو  تقیقح و  رگید  هک  دش  دھاوخ  راکشآ  نیملسم 

ماظن  / ٢۴/٠۵/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تسا نیا  ناملسم  ناردارب  هب  دنکیم ، سح  دنیبیم و  ار  نمشد  یهئطوت  هک  یمدآ  ناونع  هب  رازگتمدخ ؛ کی  ناونع  هب  نم  یهیصوت  نم و  تشادرب  مھف و  نم ، جاتنتسا 

وـسمھ دننک و  ادیپ  هملک  داحتا  رگیدکی  اب  یمالـسا  عماوج  دیاب  ادـج  تسین ؛ راعـش  یخوش و  تسا . یتایح  ترورـض  کی  نیملـسم  یارب  نیملـسم ، نیب  داحتا  زورما  هک 

یاھهویـش فالتخا  اب  دزاسیم ، بھاذـم  فالتخا  اب  یمالـسا ، یاھتلم  نیب  داحتا  تسا . هدـیچیپ  راک  کی  داـحتا  داـجیا  تسا ؛ یاهدـیچیپ  رما  تدـحو  هتبلا  دـنیامن . تکرح 

تکرح وسمھ  مالـسا ، ناھج  هب  هطوبرم  لئاسم  رد  هک  تسا  نیا  یمالـسا ، یاھتلم  نیب  داحتا  یانعم  دزاـسیم . اـھهقف  فـالتخا  اـب  دزاـسیم ، یگدـنز  بادآ  یگدـنز و 

. دنربن راک  هب  رگیدکی  هیلع  ار  ناشدوخ  یاھهیامرس  اھتلم ، نیا  لخاد  رد  دنیامن و  کمک  رگیدکی  هب  دننک ،

یور رب  دیاب  یمالـسا  نارکفنـشور  نیملـسم و  ملـسوهلآوهیلعهللایلص . مرکا  یبن  سدقم  دوجو  زا  تسا  ترابع  دشاب ، زکرم  هنیمز  نیا  رد  دـناوتیم  هک  یلماوع  زا  یکی 

دریگ و رارق  تدحو  نیا  روحم  دناوتیم  هک  یلماوع  هلمج  زا  دننک . یراذگ  هیامرس  مالسا  هب  تبسن  ریگ  همھ  دید  اب  راوگرزب ، نیا  هب  تبحم  راوگرزب و  نیا  میلاعت  تیصخش و 

نانآ تماما  هب  داقتعا  هعیش  هتبلا  دنراد . لوبق  نیملـسم  یهمھ  ار  ربمغیپ  تیب  لھا  تسا . ربمغیپ  تیب  لھا  زا  تیعبت  دننک ، رظن  قافتا  نآ  رب  دنناوتیم  نیملـسم  یهمھ 

ماکحا فراعم و  زا  علطم  دنادیم ، هک  ربمغیپ  یهداوناخ  دنادیم ، هک  مالسا  ناگرزب  زا  نکل  دنادیمن ، ماما  یعیـش ، حالطـصا  رد  تماما  یانعم  هب  ار  نانآ  هعیـش ، ریغ  دراد ؛

. تسا تدحو  لیاسو  زا  یکی  نیا  دننک . هملک  قافتا  ربمغیپ ، تیب  لھا  مالسلا و  مھیلع  همئا  تاملک  هب  لمع  رد  دیاب  نیملسم  دنادیم . هک  یمالسا 

یوضر  / ٠١/٠۴/١٣٧۵ مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

، دنکیم تیلاعف  یـشخب  رھ  رد  یـسک  رھ  دننادیم . دـننادب و  ار  تلم  نیا  ردـق  روشک ، نیا  نالووسم  هک  تسا  نیا  مھم  دـنادب . ار  دوخ  ردـق  تلم ، نیا  هک  تسا  نیا  مھم 

رب دناوتیمن  ایند  دینک ، ظفح  ار  ادخ  هب  لکوت  هملک و  داحتا  دوخ ، نایم  رد  هک  یمادام  تسا . ریذپان  تسکـش  نامیا و  اب  دـنمتردق و  گرزب و  یتلم  تلم ، نیا  هک  دـنادب  دـیاب 

. دوش زوریپ  قئاف و  امش 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ادخ و میرازیب . رفنتم و  نانآ  یهدولآ  یاھتسد  تشز و  یاھرادرک  نانآ و  زا  زین  ام  دنشاب . رفنتم  ام  زا  ملاع  روھشم  ناھایـسور  ناتریـس و  دب  هک  تسا  ام  راختفا  یهیام  نیا 

تردق اب  ناھاوخدب ، ینکشراک  ینمشد و  مغر  هب  یھلا و  لضف  هب  یمالسا  یروھمج  زورما  هلوسر » نیکرـشملا و  نم  یرب  نا هللا  . » دنرازیب رفنتم و  نانآ  زا  مھ  شلوسر 

، ناھج رد  ازسب  یتزع  روضح و  مدرم ، اب  روشحم  بوبحم و  یتیریدم  نوزفا ، زور  ییینادابآ  یگدنزاس و  تابث ، اب  یروشک  دوریم . شیپ  هب  راوتسا  مزع  هدارا و  اب  تزع و  و 

مالـسا و زا  عافد  یهدامآ  عاجـش و  دنمـشوھ و  یمدرم  اھروشک ، زا  یرایـسب  ناناوج  زیگنا  مغ  یاھیراتفرگ  زا  اھر  طاشن و  اب  هدـنز و  یناـناوج  مالـسا ، هب  روشرپ  یناـمیا 

. یندز لاثم  ریظنمک و  ییهملک  تدحو  هرخالاب  و  دشر ، هعسوت و  هب  ور  یییگدنز  رانک  رد  رتسگنماد  یتیونعم  ناریا ،

یمالسا  / ١٣/٠۵/١٣٧۵ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  یاھتیصخش  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

گنج رد  دنتـسھ . مھ  اب  مھ و  رانک  رد  دـحاو ، یهھبج  کی  رد  دـحاو ، راعـش  کی  اب  دـحاو ، مچرپ  کی  ریز  رد  دـحاو ، فص  کـی  رد  ینـس ، هعیـش و  ناملـسم  ناردارب  ناریا  رد 

، هقرف مادک  هفیاط ، مادک  زا  امش  دیسرپن  یسک  دننک ، عافد  روشک  نیا  رد  مالـسا  یاھزرم  یـضرا و  تیمامت  زا  دنورب  دنتـساوخیم  هک  یناسک  زا  هلاس ، تشھ  یلیمحت 

کی داحتا و  کی  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  بالقنا  دـش و  هتخیمآ  مھرد  اھنوخ  ناریا ، رد  دـنتفر . اج  همھ  زا  دـنتفر ؛ همھ  دـیتسھ ؟ ناـبز  مادـک  هجھل و  مادـک  بھذـم ، مادـک 

نیرتروخب بیرف  نیرتهداـس و  دـننکیم . تسرد  ییهناـھب  یاهقرف ، رھ  یارب  دـنیبب . ار  نیا  دـناوتیمن  رابکتـسا ، دروآ . دوجو  هب  فلتخم  فیاوط  اـھهجھل و  قرف و  ناـیم  تفلا 

هب زورما  هک  یـسک  رھ  دنـشاب . بقارم  دیاب  همھ  دنک ! رارکت  ناشیارب  دھاوخیم ، وا  هک  ار  هچنآ  دورب  ات  دنراذگیم ، شناھد  رد  یزیچ  دـننکیم و  ادـیپ  یاهقرف  رھ  رد  ار  دارفا 

اب هک  دراد  ار  نیملـسم  مالـسا و  نانمـشد  نامھ  مکح  لاعتم ، یادـخ  دزن  رد  دـنک -  ادـج  رگید  یاھروشک  اـھتلم و  زا  ار  ناریا  تلم  ینعی  دـنک -  کـمک  رابکتـسا  فدـھ  نیا 

لثم دنک ، کمک  یمالسا  ناریا  لابق  رد  رابکتسا  یاھفدھ  هب  زورما  هک  سک  رھ  هلخدم » هلخدی  نا  یلع هللا  اقیقح  ناک  . » ربمایپ نامز  رد  هچ  زورما و  هچ  دندیگنج ؛ مالـسا 

. دیگنج یھلا  تایآ  اب  مالسا ، لوزن  روھظ و  نامز  رد  هک  تسا  یسک  نامھ 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 9 
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رد هک  یایگتسبمھ  داحتا و  نادردق  صوصخب  دینادب . ردق  سپ ، تسا . هداد  امش  هب  لاعتم  یادخ  ار ، هجوت  نیا  یاھهزیگنا  میتایونعم . ادخ و  هب  هجوت  دنمزاین  ام  مھ  زورما 

. دـنکیم زاب  اسآزجعم  یتشگنارـس  اب  تلم  نآ  داحتا  ار ، تلم  کی  نوگانوگ  گرزب و  یاـھهرگ  تسا . زیزع  شزرا و  اـب  یلیخ  نینچ ، یداـحتا  دیـشاب . تسا ، ناـمتلم  ناـیم 

تحیصن تیصو و  نآ  هب  ار  ام  امئاد  راوگرزب ، ماما  هک  تسا  یتیـصوصخ  نامھ  نیا ، دوب . دھاوخ  روطنیمھ  زین  هدنیآ  رد  تسا و  هدوب  هنوگ  نیمھ  زین  ام  تلم  داحتا  هک  نانچ 

؛ دوب داحتا  هملک و  تدحو  تالکشم ، جالع  زور  نآ  دومرفیم . توعد  رگیدکی  اب  یلدمھ  اھمادقا و  اھتکرح ، اھراعش ، رد  داحتا  و  هملک » تدحو   » هب ار  مدرم  هتسویپ  درکیم و 

. تسا تالکشم  یهدننک  جالع  هملک ، تدحو  داحتا و  مھ  زورما 

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد هللادمحب  هک  یاهملک  قافتا  نیا  دشاب . ظوفحم  ناتیونعم  یدام و  تردـق  رادـتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  ار  هنحـص  رد  روضح  نیمھ  هک  منکیم  ضرع  زیزع  تلم  امـش  هب 

هب رگید ، یاھتلم  یور  رب  ناتیراذـگریثات  ایند و  رد  امـش  تیثیح  وربآ و  رادـتقا و  تزع و  ات  دـینک ، ظفح  دـنزب ، مھ  هب  ار  نآ  تسا  هتـسناوتن  نمـشد  تسا و  رارقرب  امـش  نایم 

. دنامب یقاب  تمظع ، تردق و  توق و  تدش و  نیمھ 

زاوھا  / ١٢/١٨/١٣٧۵ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دناوتن نمـشد  هک  تسا  هدـش  بجوم  زورما ، ات  بالقنا  زا  شیپ  زا  هکلب  بالقنا ، لوا  زور  زا  هک  یزیچ  نآ  زارفارـس ، تلم  نیا  یهمھ  نایم  ام و  یمالـسا  روشک  رـساترس  رد 

، اھرـشق یهمھ  نارھاوخ ، ناردارب و  یهمھ  یناریا ، یاـھتیموق  یهمھ  داـحتا  ینعی  تسا ؛ مدرم  فلتخم  راـشقا  یهملک  تدـحو  زا  تراـبع  دـنک ، یلمع  ار  دوـخ  یاھفدـھ 

تموکح و نیا  یاھهیاپ  دـش و  حرطم  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  هب  هک  مالـسا  یبالقنا  یاھدومنھر  راکفا و  روحم  رب  تدـحو  اھناتـسا ؛ یهمھ  اھنابز ، یهمھ  اھهجھل ، یهمھ 

مدرم امـش  هب  نم  لوا  فرح  هیـصوت و  نیا ، درک . انـشآ  راکفا  نیا  اب  ار  اھنھذ  یمدرم ، یبالقنا و  زرابم و  تیناـحور  لوا ، زور  زا  راـگدرورپ  لـضف  هب  دروآ و  دوجو  هب  ار  ماـظن  نیا 

ناتسا رد  تدحو  نیا  یلصا  طرش  دیراد . ناتسا  نیا  رد  یبوخ  یهداد  ناحتما  هقباسشوخ و  یبالقنا و  تیناحور  ناتسزوخ ، دوخ  زا  هللادمحب  امش  تسا . ناتسزوخ  زیزع 

تغل و نابز و  دـینک . ظفح  تسا ، هدوب  هتـشذگ  رد  هک  نانچمھ  ار  هملک  تدـحو  دـیاب  دـناهدرک . هبرجت  ار  تدـحو  نیا  ناتـسا ، رـساترس  رد  نموم  رـصانع  ینعی  تسا ؛ رارقرب 

. دنک دراو  هشدخ  یکدنا  زیزع  مدرم  امش  فوفص  یگچراپکی  نیا  هب  دیابن  چیھ  ناتسا ، رد  داژن  تیموق و 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ملاع یاھتلم  اھتلود و  نایم  رد  ناریا  تلم  تلود و  زورما  دیرادروخرب . تمظع  تیصخش و  تزع و  زا  ایند  رد  امش  زورما  دسانشب . دیاب  ار  دوخ  رادتقا  رـصانع  ناریا  زیزع  تلم 

ار تمظعاب  ناشخرد و  یهرھچ  نیا  ناریا ، تلود  تلم و  هک  دینیبب  دیاب  تسا . هدش  یفرعم  لیمحت  لباقریغ  عاجش و  تیصخش و  اب  هتسجرب و  تلم  تلود و  کی  ناونع  هب 

؟ تسا هدروآ  تسد  هب  اجک  زا 

تسا و هدرپـس  مدرم  امـش  تسد  هب  مچرپ  نیا  زورما  تسا . نآرق  مالـسا و  تمظعاـب  مچرپ  نیمھ  تسا ، هدرک  ادـھا  تلم  نیا  هب  ار  گرزب  یهیدـھ  نیا  هک  یلماـع  نـیلوا 

رد ار  اھنآ  دھدب و  ناوت  ورین و  هیحور و  اھنآ  هب  تسناوت  دمآرب و  ناریا  تلم  کیاکی  لد  قامعا  زا  مالسا  درکن . لیمحت  ناریا  تلم  رب  ار  مالسا  یسک  دیاهدرک . ظفح  ار  نآ  امش 

دینادب ؛ ار  شردق  دینک و  ظفح  دیاب  ار  نیا  دروآرد . یمواقم  یاھناسنا  تروص  هب  یگدنز ، فلتخم  یاھهصرع  یلخاد و  یناھج و  نوگانوگ  یاھهنحص 

یارب اـھورین  جیـسب  رد  مھ  گـنج ، رد  مھ  هملک ، تدـحو  تکرب  هب  ناریا  تلم  نم ! نازیزع  هک  منکیم  ضرع  امـش  هـب  نـم  تـسا . هدوـب  تـلم  داـحتا  تدـحو و  مود ، رـصنع 

راـچد ناریا  تلم  رگا  دوبن ؛ هملک  تدـحو  رگا  دـش . زوریپ  بـالقنا ، دوخ  رد  مھ  دوـب و  حرطم  تلم  نیا  یارب  هک  ینوگاـنوگ  یاھنادـیم  یهمھ  رد  مھ  سدـقم ، عاـفد  یاھنادـیم 

ظفح دیاب  ار  تدحو  نیا  دنامیم . قفومان  دشن -  قفوم  هللادمحب  یلو  دـنکب ، ار  راک  نیا  تساوخیم  نمـشد  هک  دـشیم -  اھقاقـش  اھفاکـش و  اھیگتـسدود و  تافالتخا و 

. دینک

مومع و نیب  فلتخم ، یاھروشک  رد  تسا . هیضق  شخب  نیا  اھروشک ، گرزب  تالکـشم  زا  یکی  زورما  تسا . نایرجم  تلم و  نایم  تدحو  تدحو ، رھاظم  زا  رگید  شخب  کی 

، مدرم تینما  مدرم ، بآ  ناـن و  دوـشیم ؛ تاـفالتخا  نیا  یناـبرق  مدرم  زیچ  همھ  دراد و  دوـجو  یقیمع  تاـفالتخا  ییارجا ، یاھھاگتـسد  مدرم و  زا  یاهدـمع  یاھـشخب  اـی 

حلاصم رکف  هب  هک  یمدرم  یاھتباقر  رطاخ  هب  ارچ ؟ دنتفر . نیب  زا  دندمآ و  راکرس  تلود  هد  زا  شیب  لاس ، هد  لوط  رد  یتح  ییاپورا ، یاھروشک  زا  یـضعب  رد  مدرم . شیاسآ 

همھ یناغفا  یاھھورگ  ناتـسناغفا ، روشک  رد  دینیبب  امـش  زورما  تسھ . یروشک  نینچ  مھ  ام  یگیاسمھ  رد  دـنناشدوخ . یھورگ  حـلاصم  رکف  هب  دنتـسین و  ناشروشک 

کی یگراچیب  نیا  دـنگنجیم ! مھ  اب  اھنیا  هک  دـنگنجیمن  مھ  اب  روطنیا  رگیدـکی ، زا  یادـج  ینوخ  نانمـشد  هک  دـناهداتفا  مھ  ناج  هب  نانچ  اما  دـنروشک ؛ کـی  هب  قلعتم 

زا هچنآ  دـشاب ، دوخ  رکف  هب  سکرھ  دـنگنجب و  مھ  اب  ناردارب  هک  یروشک  رد  دـنک . راچد  یعـضو  نینچ  هب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  تلم  کـی  یزورهریت  نیا  تسا ، تلم 

. تسا تلم  مومع  حلاصم  دوریم ، تسد 

هک تسا  نانچنآ  یمالسا  یروھمج  ماظن  لکش  راگدرورپ ، لضف  هب  دنتـسناوتن . اما  دنزادنیب ؛ هطرو  نیا  هب  مھ  ار  ناریا  گرزب  تلم  هک  دندرک  یعـس  یلیخ  نانمـشد  هتبلا 

نیمھ هب  مھ  زاـب  مھاوخیم  نم  تسا و  هتـشاد  شقن  مدرم  امـش  یرادـیب  هتبلا  دـیامنیم . یراوشد  رایـسب  راـک  نانمـشد  یارب  مدرم ، ناـیم  تاـفالتخا  هنوـگنیا  داـجیا 

. منک هیکت  امش  یرادیب 

رش تسرپهناگیب ، بلطهناگیب و  رـصانع  هک  یتقو  نآ  زا  صوصخب  تسا ؛ هدوب  بالقنا  لوا  زا  نالووسم -  مدرم و  نایم  یلدمھ  داحتا و  ینعی  مھ -  مود  شخب  نیا  هللادمحب 

روطنیمھ هشیمھ  فرط ، نیا  هب  لاس ١٣۶٠  زا  دندرک . ادـیپ  یرتشیب  روضح  یهنیمز  ماما ، طخ  یاھورین  نموم و  یاھورین  دـنتفر و  دـندرک و  مک  بالقنا  نیا  زا  ار  ناشدوخ 

مھ لـبق  تلود  رد  تسا ، روـطنیمھ  مھ  زورما  دـننادیم . مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوـخ  مھ  نـالووسم  دـندنمهقالع ؛ نـالووسم  هب  دـننابرھم ، نـالووسم  اـب  مدرم  تـسا . هدوـب 

تیقفوم یلـصا  طرـش  ماجـسنا ، نآ  هک  تسا  یماجـسنا  یارب  یلـصا  رـصانع  وزج  هملک  تدحو  دینادب . ردـق  ار  داحتا  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  تلود  نیا  دوب ، هنوگنیمھ 

. تسا ناریا  تلم 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

سانلل عضو  تیب  لوا  نا  مدرم ؛ یهناخ  مھ  تسادخ و  یهناخ  مھ  لاحنیعرد ، هک  تسا  هناخ  نیا  یراذگهیاپ  رد  لمات  ینعم  هب  جح ، رد  دنوادخ  تمحر  تمظع و  تخانش 

. نیملعلل یدھ  اکرابم و  هکبب  یذلل 

افـص و تمظع و  هوکـش و  زا  ییهزیمآ  دوـشیم . رگهوـلج  نآ  رد  یھلا  نییآ  تمظع  هک  تـسا  ییهـطقن  مـھ  دـنکیم و  یور  نادـب  دـنمزاین ، ناـسنا  هـک  تـسا  ییاـج  مـھ 

دـندرک و هزرابم  نآ  رد  هنابیرغ  هک  مالـسا ، ردـص  نادـھاجم  یاـپ  یاـج  رادـناشن  مھ  هملک . تدـحو  ققحت  یارب  یھاـگیاج  و  دـیحوت ، یادـن  نیتسخن  زا  یراـگدای  یگداـس ،

یهدجـس یاج  نارگـشیاین و  سفن  هب  رطعم  مھ  و  دنتـساریپ ؛ برع  تیلھاج  یاھهناشن  زا  ار  نآ  دنتـشگزاب و  نادـب  هناردـتقم  هناحتاف و  دـندومن و  ترجھ  نآ  زا  هناـمولظم 

هب یاھناج  شخب  دیما  مھ  هدیمر و  یاھلد  هاگھانپ  مھ  ماجنا . رد  دوعوم  یدھم  عولط  قرـشم  مھ  زاغآ و  رد  مالـسا  دیـشروخ  علطم  مھ  نایوگانث . زاین  تسد  نادـبعتم و 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 10 
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! هدمآ هوتس 

ناملعم  / ١٣٧٧/٠٢/٠٩ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یلعنبنیسح ، یهیاس  ریز  رد  مالسا ، یهیاس  ریز  رد  هملک  تدحو  هب  کسمت  زا  تسا  ترابع  دنک  مکحتـسم  ار  قح  یهھبج  نامیا و  یهھبج  دناوتیم  زورما  هک  هچنآ 

نییبت و مدرم  داحآ  یارب  دوخ  یاھباتک  رد  ار  نآ  تسا -  راوگرزب  نآ  دای  هب  ام  تلم  اھزور  نیا  هک  یرھطم -  دیھش  لثم  ییاھتیـصخش  هک  مالـسا  یهیلاع  فراعم  یهیاس  ریز 

ماکان ار  نمـشد  دنارذگ و  دـھاوخ  هتـشذگ  لحارم  لثم  مھ  هلحرم  نیا  زا  ار  روشک  نیا  یھلا  لضف  هب  نازورف ، یاھدیـشروخ  نیا  وترپ  رد  تدـحو  هب  کسمت  دـندرک . حیرـشت 

مھ هک  دوب  دھاوخ  ییادرف  اھنآ ، قیمع  خسار و  نامیا  ام و  ناناوج  تماقتـسا  ناریا و  تلم  تماقتـسا  تکرب  هب  تلم ، نیا  یادرف  روشک و  نیا  یادرف  هللااشنا  درک . دـھاوخ 

. داد دھاوخ  قوس  وگلا  نیا  یوس  هب  ار  اھتلم  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  دومن و  دھاوخ  داش  ار  ناتسود  مھ  درک ، دھاوخ  ماکان  ار  نانمشد 

ماظن  / ٢١/١٣٧٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دعب دیحوت ، یهملک  لوا  تسا : مالـسا  یـساسا  یهیاپ  ود  نیا  هملکلا .» دیحوتلا  دیحوتلاھملک و  نیتناعد : یلع  مالـسالا  ینب  : » دوب هدومرف  لبق  لاس  هد  دـنچ  رد  یگرزب 

یهملک هب  تشگرب  میراد ؛ جاـیتحا  رتـشیب  هشیمھ  زا  راعـش  نیا  هب  اـم  زورما  دـیحوت . روـحم  رب  هملک  تدـحو  ینعی  ددرگیمرب ؛ یلوا  هب  مھ  یمود  نـیا  هـک  هـملک ؛ تدـحو 

. هملک دیحوت  هب  دیحوت و 

ماظن  / ٢١/١٣٧٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینابـصع ار  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  بالقنا ، مالـسا و  طخ  رد  یهملک  تدـحو  نیا  ناشدوخ . نیب  رد  نالووسم  تلم ، اب  تلود  تلود ، اب  تلم  تسا ؛ دـحتم  ام  تلم 

رد امـش  تمظع  تسامـش . تدحو  نیا  هب  امـش  تزع  دینادب . ردق  ار  نیا  هک  منکیم  ضرع  تلم  نیا  داحآ  هب  روشک ، نارازگراک  امـش  هب  نالووسم ، امـش  هب  نم  دـنکیم .

. دیراد شھگن  ار  نیا  تسامش ؛ تدحو  نیا  رطاخهب  دنکیم  نمشد  دینیبیم  هک  یزجع  ساسحا  تسامش . تدحو  نیا  رطاخهب  نمشد  مشچ 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب راـنک  هشوـگ و  رد  اـھهناسر  تاـعوبطم و  زا  یـضعب  هک  یتاـغیلبت  نیا  دـش . دـھاوخن  مھ  لـح  تسا و  هدـشن  لـح  اـکیرما  یارب  رابکتـسا و  یارب  یمالـسا  ناریا  لکـشم 

یاهدـع هک  یتاغیلبت  دوشیم . هدافتـسا  مھ  تاغیلبت  نیمھ  یارب  دوشیم ؛ هدافتـسا  لماع  هس  نآ  زا  میتفگ ، هک  روطنامھ  تسین . کالم  دـننکیم ، فلتخم  یاھلکش 

ییاـقآ و هب  ار  ملاـظ  یرابکتـسا  تردـق  کـی  ندرک . تسد  ریز  ندرب و  راـب  ریز  هب  ار  تلم  کـی  تسھ ؟ یفرح  رتهناـھلبا  نیا  زا  دـننک . قـیوشت  تراـسا  هب  ار  یتـلم  دـنھاوخب 

لابند هک  دنتـسھ  یـسایس  یاھکھورگ  یـضعب  هتبلا  دـنک ؟ نایب  ار  نآ  دـناوتب  ملاس  ناسنا  کی  ای  دـنزب ، ار  نآ  دـناوتب  تلم  کـی  هک  تسا  یفرح  نیا  اـیآ  نتفریذـپ ! یرورس 

یوق حیحـص و  ملاس و  یاھهعومجم  فرح  دـناوتیمن  نیا  دـننکیم . رارکت  ار  اھنآ  یاھفرح  تفـصیطوط  مھ  یـضعب  دـننزیم و  ییاـھفرح  دـنناشدوخ ؛ یـسایس  دـصاقم 

سار تسا و  رابکتسا  زورما  مھ  ناریا  نمشد  هک  تسا ، نمشد  نتخانش  رد  هملک و  تدحو  رد  مالسا ، هب  لمع  مالـسا و  هب  کسمت  رد  روشک  نیا  لالقتـسا  زورما  دشاب .

ار دوخ  تسا ، نامز  نیا  زاین  هک  هچنآ  اب  هک  دـنراد  هفیظو  مھ  همھ  تفر و  دـھاوخ  ار  تداعـس  هار  نیا  تلم  نیا  تلم . نیا  تداعـس  هار  تسا  نیا  تساکیرما . مھ  رابکتـسا 

. دنیوگب خساپ  نآ  هب  دننک و  انشآ 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تدحو اب  دـنارذگب ؛ رـس  زا  ار  یلیمحت  گنج  لثم  یگرزب  تبیـصم  تسناوت  هملک  تدـحو  اب  دروآ ؛ دوجوهب  ار  بالقنا  نیا  تسناوت  هملک  تدـحو  اب  هک  تسا  یتلم  تلم ، نیا 

تسا و هدرک  ینمـشد  ماظن  نیا  اب  تلود و  نیا  اب  تلم و  نیا  اب  تدـشهب  هک  اکیرما  میژر  ینمـشد  صوصخب  اھتردـقربا -  ینمـشد  لباقم  رد  زورما  ات  تسا  هتـسناوت  هملک 

رد بذاک ، یاھهرھچ  حرط  اب  نیغورد ، یاھهبذاج  حرط  اب  یفارحنا ، یاھراعـش  حرط  اب  نمـشد  دـیراذگن  دـینک و  ظفح  ار  هملک  تدـحو  مھ  زاب  دتـسیاب . دـنکیم -  مھ  زونھ 

. دنک تسرد  تتشت  امش  نایم 

یاضعا سلجم و  ناگدنیامن  هییاضق ، هننقم و  یاوق  یاسور  مرتحم ، روھمج  سیئر  تسا . کاپ  فاص و  ناشیاھلد  نالووسم  منکیم ، هاگن  هک  الاب  حوطـس  رد  نم  هللادمحب 

ناشتمھ دننزیم ، فرح  همھ  نابز  زا  هک  یـسایس ، یاھھورگ  یـسایس و  یاھنایرج  حوطـس  رد  ینعی  یدعب ، حوطـس  رد  اما  دـنتمدخ ؛ قشاع  تمدـخ و  هب  لیام  تلود ،

رد دـنادب . ردـق  ار  شاهملک  تدـحو  زیزع  تلم  دوش . مامت  هک  یتمیق  رھ  هب  الاح  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ناشدوخ  زا  یرثا  کی  فرح و  کی  مان و  کی  هعماج ، یاضف  رد  هک  تسا  نیا 

. دیآ دوجوهب  جنشت  تلم  داحآ  نیب  تلم ، لخاد  رد  هک  میراذگن  مینک ، ییادزجنشت  رگید  یاھتلود  اب  میھاوخیم  ام  هکیلاح 

مدرم  / ١٣٧٧/١٠/٢٨ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار امش  هک  هچنآ  دوب . مالسا  درک ، زیزع  ار  امش  هک  هچنآ  تسا . مالسا  تکرب  هب  نیا  دینادب ؛ ردق  ار  مالسا  ناھج  یارب  ندش  وگلا  نیا  تزع و  نیا  مالـسا و  نیا  بالقنا و  نیا 

رد دینک و  زاب  ار  اھتریـصب  اھمـشچ و  دیرپسب ، ادخ  هب  ار  اھلد  دیھدب ، رگیدکی  هب  ار  اھتـسد  دوب . هملک  تدحو  درک ، زیزع  ار  امـش  هک  هچنآ  دوب . ادخ  هار  رد  تدھاجم  درک ، زیزع 

یهمھ زا  تسناوت  دھاوخ  هللااشنا  تمدخ ، قشاع  سرتادخ و  نموم و  زوسلد و  نالووسم  رـس  تشپ  هملک ، قافتا  تدحو و  یهیاس  رد  ناریا  تلم  دیرادرب . مدق  ادـخ  هار 

تسا و یھلا  تیانع  فطل و  ظوحلم  مھ  جنر  تمحز و  نآ  دشاب ، نآ  رد  مھ  یجنر  تمحز و  رگا  تسا ؛ ینشور  هار  ادخ ، هار  درذگب . راوشد  یاھمخ  چیپ و  راوشد و  یاھھار 

ناملسم مدرم  هک  دوشیم  ساسحا  هللادمحب  لاسما  تساخ . دھاوخ  رب  امـش  یاپ  شیپ  زا  تالکـشم  اھجنر و  دشاب ، تمواقم  ربص و  رگا  داد . دھاوخ  رجا  مھ  نآ  هب  ادخ 

ار تدـحو  اھیـضعب  هتبلا  تشاد . دـنھاوخ  ساپ  ار  تدـحو  نیا  دناهتـشاد ، هتـشذگ  یاـھلاس  لوط  رد  هک  یطاـشن  روش و  ناـمھ  اـب  روشک -  نیا  مدرم  داـحآ  نینموم و  اـم - 

، تما روشک و  نایامنھار  تلم ، ناگتـسجرب  تلم ، ناگدیزگرب  تلم ، نتم  هللادمحب  اما  دنیوگیم ؛ هدوھیب  دنـسیونیم ، هدوھیب  دننزیم ، همدص  نآ  هب  دننکیم ، رادهشدخ 

. دنھدیم همادا  ار  دوخ  هار  هملک  تدحو  اب 

تـسد رد  تسد  نایامنھار ، نایداھ و  ناگرزب و  ناتزوسلد ، نالووسم  رـس  تشپ  دـیرادب ؛ ساپ  ار  ماما  هار  بالقنا و  هار  ادـخ و  هار  ادـخ ! روبـص  نموم و  ناگدـنب  زیزع ! تلم 

هب مارآ  سونایقا  نیا  رد  یجوم  ناشدوخ ، تدـمهاتوک  عفانم  رطاخ  هب  دـنرادیم  تسود  هک  مھ  یناسک  نآ  دوش . رادهشدـخ  امـش  تدـحو  دـیراذگن  دـینک و  تکرح  رگیدـکی 

هب هللالیبسیف ، دھاجم  روالد و  تما  نیا  میظع ، تیعمج  نیا  تلم ، نیا  درب . دنھاوخن  یدوس  هک  دننادب  مھ  اھنآ  دوش ، هتفـشآ  اھرطاخ  هک  دننکیم  یراک  و  دـنروآ ، دوجو 

لکوت ادخ  هب  دمآ . دھاوخ  تسد  هب  هملک  تدحو  اب  اھنیا  هک  دنادیم  تسا و  لالقتسا  شفدھ  تسا ، تزع  شفدھ  تسا ، مالسا  شفدھ  تسادخ ، شفدھ  راگدرورپ  لضف 

نالووسم تسا -  رادروخرب  نآ  زا  هللادمحب  و  دشاب -  هتـشاد  روشک  هک  یمارآ  وج  رد  انیقی  دـینک . تکرح  ناتنالووسم  رـس  تشپ  دـیراذگب و  رگیدـکی  تسد  رد  تسد  دـینک ،

دیرادب و ساپ  ار  تدحو  رھاظم  یهمھ  دننک . تکرح  دـنزادرپب و  تساھنآ ، یهدـھعرب  هک  ییاھراک  هب  یداصتقا و  یاھهرگ  هب  مدرم ، تالکـشم  هب  دـنناوتیم  رتھب  مھ  روشک 

نموم نیتم و  تاعامتجا  ار ، تاعامتجا  هک  تسا  نیا  دننک ، هجوت  نآ  هب  همھ  تسا  مزال  هک  هچنآ  دیرامشب . ناطیـش  زا  دنکیم ، رادهشدخ  ار  تدحو  هک  ییاھزیچ  یهمھ 

. دیھد رارق 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 11 
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زا دـعب  یاھهرود  رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  مھ  گنج  رد  یزوریپ  زمر  دوب . هملک  تدـحو  اـعقاو  مھ  اـم  بـالقنا  یزوریپ  زمر  تسا . یتلم  رھ  یزوریپ  زمر  هملک ، تدـحو 

یهمھ میـشاب ، هتـشادن  یلم  میظع  قـفاوت  یهطقن  رگا  میـشاب ، هتـشادن  هملک  تدـحو  رگا  اـم  تسا . هملک  تدـحو  زاـب  تسا ، یگدـنزاس  یهرود  هک  مھ  زورما  اـت  گـنج 

هک ییاجنآ  یمدرم ، میظع  تاعامتجا  رد  اھییامیپھار ، رد  دینیبب  امـش  دـندحتم . نآ  درگ  مدرم  میراد و  ار  نیا  هناتخبـشوخ  تفر . دـھاوخ  تسد  زا  تلم  نیا  یاھدرواتـسد 

. دنرادن رگیدمھ  اب  مھ  یفالتخا  چیھ  دننکیم و  تکرش  اھرشق  یهمھ  زا  روطچ  مدرم  دوشیم ، حرطم  مدرم  یمومع  یاھوزرآ  کرتشم و  یاھراعش 

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاضف روشک  رد  یتقو  تسا . رگیدکی  اب  ناریا  تلم  داحآ  ینابرھم  هملک و  تدـحو  نآ ، هک  تفگ  مھاوخ  منک ، هصالخ  هملک ، کی  رد  ار  ناریا  تلم  ینونک  زاین  مھاوخب  رگا  نم 

مھ ردارب  ود  دننک ؛ رکف  هنوگنیا  دصرددص  لئاسم ، رد  هک  تسین  نیا  یردارب  یانعم  دـننک -  هاگن  یردارب  مشچ  هب  رگیدـکی  اب  مدرم  یاھرـشق  دـشاب و  ینابرھم  تیمیمص و 

تلم نیا  یهدیزگرب  هک  تلود  تقو  نآ  تسا -  ظوفحم  دوخ  یاج  هب  هقلع ، ینابرھم و  یردارب ، دنردارب . اما  دـننک ، هاگن  عون  ود  هلاسم ، نامھب  ای  نالف  یهرابرد  تسا  نکمم 

یهفیظو نوچ  دنک . فرطرب  تسا ، روشک  رد  هک  ار  یتالکـشم  دھد و  ماجنا  تردـق  اب  تسوا ، یهدـھع  رب  هک  ار  یفیاظو  نیرتمھم  هک  درک  دـھاوخ  ادـیپ  ار  تصرف  نیا  تسا ،

اـضف جنـشت و  زا  رود  هعماج ، یاضف  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  دـھد ، ماجنا  جنـشتیب  هغدـغدیب و  مارآ ، یاضف  کی  رد  ار  دوخ  یهفیظو  دـناوتب  هکنیا  یارب  تلود  تسا و  تلود 

. دشاب فافش  نشور و  مارآ ،

هچ تسا و  لوا  یهجرد  رد  هـک  یداـصتقا  تالکـشم  هـچ  تـسا ؛ مدرم  یگدـنز  تالکـشم  ندرک  فرطرب  تـلود ، زورما  گرزب  یهـفیظو  تـسیچ ؟ تـلود  زورما  گرزب  یهـفیظو 

تالکـشم هکنیا  یارب  روشک  نیلووسم  تسا . مدرم  هب  تمدـخ  لووـسم ، ناوـنع  هب  اـم  فـیلکت  ساـسا  لوا و  یهفیظو  تسا . مدرم  لـئاسم  مھ  اـھنآ  هک  رگید  تالکـشم 

ندشهقی هب  تسد  دشاب و  رود  یرگاغوغ ، جنشت و  زا  طیحم  بسانم و  اضف  هک  یتقو  دننکب ؟ ار  راک  نیا  دنناوتیم  هنوگچ  دناهدمآ . راک  رس  رب  دننک ، فرطرب  ار  مدرم  یگدنز 

تسا . بسانم  روشک ، نیلووسم  مادقا  یارب  اضف  دشاب ، هک  هملک  تدحو  دشابن . مدرم  نیب  رد 

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ قادصم  ام  نانمشد  زورما  دریگیمن »! ماجنا  هک  اھتیانج  هچ  وت  مان  هب  یدازآ ! یا   » هک دوب  نیا  هلمج  نآ  دندرکیم -  رارکت  میدوب -  هدینـش  ار  یاهلمج  لبق  اھلاس  ام 

دـساف هتـسباو و  میژر  زا  یدامتم  یاھلاس  تکلمم ، نیا  رد  هک  دـیدوبن  امـش  رگم  ام ! نایب  یدازآ  تسا ؛ هدـش  ام  یدازآ  رادـفرط  اـکیرما  ـالاح  دنـشخبیم . ققحت  ار  هلمج 

یهزوح نیمھ  رد  دھـشم ، رھـش  نیمھ  رد  یدامتم  یاھلاس  نم  دـنک ! یراج  نابز  رب  هملک  کـی  تشادـن  تارج  یـسک  میژر ، نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـیدرک !؟ تیاـمح  یولھپ 

یاهراشا نیرتمک  ینید ، لئاسم  تبسانم  هب  زور  نآ  رد  یناحور  کی  دندادیمن  هزاجا  مدوب . توغاط  نارود  تازرابم  رد  مدرم ، نیمھ  اب  نابایخ و  هچوک و  نیمھ  رد  هیملع ،

تیاـمح لیئارـسا  زا  هکیناـسک  نآ  رب  گرم  مھ  لیئارـسا ، رب  گرم  مھ  هلب ، دوب ! هنوـگنیا  روـشک ، نیا  دـنک ! اھتـسینویھص  یهلیـسو  هب  نیطـسلف  یاھنیمزرـس  بصغ  هب 

هب عجار  دـنرادن  هزاجا  اھهمانزور  یبرغ ، یاھروشک  رد  زورما  دوش ! هتفگ  اھتـسینویھص  هب  عجار  هملک  کی  دـندادیمن  هزاجا  یداـمتم  یاـھلاس  هکیناـسک  مھ  دـننکیم و 

تقو نآ  دندرک » ییامنگرزب  مود ، للملانیب  گنج  رد  رلتیھ  یهلیسو  هب  ناشدوخ  راتـشک  دروم  رد  اھیدوھی  (: » ۵) دسیونیم یباتک  رد  رفن  کی  دننک ! ییوگدب  اھتسینویھص 

ایند رد  زورما  دننکیم ! لمع  روطنیا  یدازآ ، هب  تبـسن  زورما  ناشدوخ  دـنناشکیم ! همکاحم  زیم  یاپ  هب  مھ  ار  باتک  یهدنـسیون  چـیھ ، دـننکیم  فیقوت  هک  ار  باتک  نیا 

نآ ماکح  رظن  فالخرب  رطـس  کی  درادـن  هزاجا  یـسک  اھروشک  نیا  رد  هک  یلاح  رد  دنتـسھ ؛ دـننزیم ، یدازآ  زا  مد  هک  نایاقآ  نیمھ  اکیرما و  تیامح  رتچ  ریز  ییاـھروشک 

یدازآ رادفرط  اھامـش  رگا  دناوخب ! دورب و  ربنم  یالاب  هک  دنھدیم  هتـشون  هعمج  بیطخ  هب  یتاعالطا  یاھھاگتـسد  زا  هعمج ، زامن  رد  ناشعماجم و  رد  دـسیونب ! اھروشک 

دازآ ار  ام  مالـسا  داد . تعاجـش  نایب و  تردق  یدازآ ، ام  هب  بالقنا  تسا . هدروآ  تسد  هب  ار  یدازآ  نیا  هک  تسا  لاس  تسیب  ناریا  تلم  دـییوگیمن ؟ ار  اھنیا  ارچ  دـیتسھ ،

دنناوتن روشک  نیلووسم  هکنیا  یارب  دـنزادنایم ؟ فالتخا  ارچ  دـنزادنیب ! فالتخا  مدرم  نیب  دـنھاوخیم  یدازآ  مان  هب  دـناهدش و  یدازآ  راعـش  رادـفرط  اھییاکیرما  ـالاح  درک .

. تسا نیا  رطاخ  هب  هملک ،» تدحو   » میوگیم هکنیا  دننکب . ار  ناشراک 

طاقن هب  دننکن ، حرطم  ار  فالتخا  دروم  یاھزیچ  تسا . یرورض  رما  کی  تسین ؛ یتانیئزت  یتافیرشت و  رما  کی  روشک ، یهطقن  رھ  رد  مدرم  امش  یلدمھ  زورما  نم ! نازیزع 

ار ناـشبالقنا  مدرم ، نیا  ماـمت  دـننآرق . مالـسا و  رادـفرط  مدرم ، نیا  یهمھ  دنناناملـسم . مدرم ، نیا  یهمھ  دـنیوگب . ار  قاـفتا  دروم  یاـھزیچ  دـننکن ، هیکت  یرکف  فـالتخا 

کی یـسک  تقو  کی  الثم  دنھد . رارق  هناھب  ار  یزیچ  دنیاین  یناسک  دینک . هیکت  اھنیا  یور  دنراد ؛ تسود  ار  تیثیح  فرـش و  عفادـم  ناگدـنمزر  راوگرزب و  ماما  دـنراد ، تسود 

ای یتینما ، هاگتـسد  نالف  رد  رفن  کی  اـی  دـننک ! لاـجنج  یارب  هناـھب  ار  نآ  هدرک ، دروخرب  رفن  کـی  اـب  ییاـضق  هاگتـسد  اـی  دـننک ! لاـجنج  یارب  هناـھب  ار  نیا  هدز ، یفرح  هملک 

یهمھ دنکیم . رود  مھ  زا  ار  مدرم  یاھلد  نوچ  ارچ ؟ تسا . روشک  ررض  هب  اھلاجنج  نیا  دننک ! لاجنج  یارب  هناھب  ار  نیا  تسا ، هداد  ماجنا  یتکرح  یسایس ، ای  یداصتقا ،

یدازآ یهلاـسم  هب  یطبر  اـھراک  نیا  اـما  تسا . مدرم  ترطف  وزج  مدرم و  هب  قـلعتم  یدازآ  تسا . بـالقنا  یهیدـھ  یھلا و  یهیدـھ  یدازآ  تسا ! یدازآ  ماـن  ریز  مـھ  اـھنیا 

هار و هب  کسمت  ماما ، مان  هب  کسمت  مالـسا ، هب  کسمت  یدنمـشوھ ، یرایـشوھ ، نامروشک  زیزع  مدرم  یارب  زورما  نم  تسا . نمـشد  یهشقن  زا  یـشخب  اھنیا  درادن ؛

نیمھ مراودـیما  منادیم و  تابجاو  نیرتبجاو  زا  ار  ینابرھم  یردارب و  مچرپ  نتـشارفارب  هملک و  تدـحو  هب  کسمت  تسا ، راوگرزب  نآ  لاس  لاسما  هک  راوگرزب  ماـما  تیونعم 

تمـس هب  اـھھار  ندـش  زاـب  یارب  تالکـشم و  عفر  یارب  راوگرزب  نآ  دریگ و  رارق  هادـفانحاورا  مظعـالااھیقب  ترـضح  یهیکاز  یهیعدا  دروـم  ینید ، یلم و  گرزب  یهتـساوخ 

. دننک اعد  تلم  نیا  یاھلد  ندرک  مرگ  یارب  تفرشیپ و 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هعمج زامن  رد  تدحو  هب  هیصوت  رد  نیا  زا  لبق  هام  ود  یکی ، ام  هک  یتبحـص  زا  دعب  تساھلد . داحتا  هملک و  داحتا  بالقنا ، تحلـصم  تلم و  تحلـصم  روشک ، تحلـصم  زورما 

زا یضعب  اب  دندمآ و  جیردتب  متـساوخ ، نایاقآ  زا  مھ  هدنب  میتسھ ؛ رـضاح  ام  هک  دنداد  ماغیپ  دنتـشون و  همان  یـسایس  یاھتیـصخش  زا  یخرب  میدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب 

دنتسھ رادهقباس  یسایس  صاخشا  گرزب و  یاملع  مرتحم ، یاھتیصخش  اھنآ  نیب  رد  هک  یـسایس -  یاھیدنبحانج  اھیدنبهورگ و  زا  یخرب  یاھتیـصخش  نالووسم و  نیا 

مھ هب  اھلد  دش و  جراخ  دنـسپ  نمـشد  باھتلا  نآ  زا  یدایز  نازیم  هب  هعماج ، یـسایس  یاضف  دندرک و  ییاھمادقا  اھراک و  مھ  المع  دنتفریذپ ؛ مھ  همھ  میدرک ؛ تبحـص  - 

یلاجنج ییوھ -  لباقم  رد  ییاھ  دنیوگب -  یرگید  زیچ  باوج ، رد  اھیضعب  دنیوگب ؛ یزیچ  اھیضعب  هیضق ، نیا  رـس  رب  زاب  الاح  منکیم . رکـشت  یلیخ  هدنب  هک  دیدرگ ؛ کیدزن 

صالخا و هب  مدرم ، نتم  هب  هک  منکیم  شھاوخ  دـنھدیم ، لکـش  ار  ام  یهعماج  یـسایس  یاھھورگ  اھحانج و  هک  یناسک  زا  منکیم و  رارکت  اددـجم  نم  دـننک ؛ تسرد 

اوعد رگیدمھ  اب  دناهتـسشن و  زکرم  رد  یـسایس  یاھھورگ  هکنیا  روصت  هب  مدرم  یاھلد  هک  درک  یراک  دـیابن  تسا . یتلم  هنوگچ  تلم  نیا  دـننیبب  دـننک ، هاگن  مدرم  یافص 

. دننک ینابرھم  مھ  اب  دوش . نیگھودنا  هدرزآ و  دزرلب و  دننکیم ،

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رتـھب ار  تلم  یوربآ  یلم ، تدـحو  اـب  دـنکیم . تفرـشیپ  دوش ، دراو  دـیآ و  شیپ  شیارب  یگنج  دـنکیم . تفرـشیپ  دوـش ، دراو  داـصتقا  نادـیم  رد  هملک  داـحتا  اـب  یتـلم  رگا 

رارق ورردور  رگیدـکی ، زا  اھلد  ییادـج  هملک ، قرفت  فالتخا ، دروآ . تسد  هب  دـناوتیم  یلم  تدـحو  یهیاس  رد  ار  شدوخ  گرزب  یاھنامرآ  مامت  تلم ، کی  درک . ظفح  دوشیم 

تساوخ و نیا  دننک . تیاعر  همھ  میراودـیما  هک  تسا  لصا  کی  نیا  نیاربانب ، دـنکب . یتمدـخ  چـیھ  دـناوتیمن  رگیدـکی ، اب  اھتیـصخش  صاخـشا و  اھھورگ و  اھحانج و  نداد 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 12 
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. دنراد راکورس  مدرم  یمومع  راکفا  اب  هک  تسا  ینالووسم  زا  ام  یهبلاطم 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

نانآ لباقم  رد  یتردق  چیھ  دننک ، هیکت  ناشدوخ -  یاھیراکادـف  هملک و  داحتا  هدارا و  نامیا و  هب  ینعی  ناشدوخ -  ینورد  یورین  هب  اھناسنا  رگا  هک  دـیوگیم  ینآرق  تقیقح 

ار تکلمم  نیا  تفن  توغاط  میژر  نیا  هک  دندرکیم  لاوس  ام  زا  رگا  زور  نآ  میدرکیم . ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  ناریا  تلم  ام  توغاط ، میژر  نارود  رد  درادـن . یگداتـسیا  یارای 

هتفرگ ار  یموب  یمالـسا و  یلم و  گنھرف  تسا ، هتفرگ  ار  قالخا  تسا ، هتفرگ  مدرم  زا  ار  نید  تسا ، هدرک  طلـسم  ار  اکیرما  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  عبانم  تسا ، هدرب 

دنتفگیم هک  دوب  نیا  دندادیم ، نویسایس  نارکفنشور و  هک  یباوج  دینکیمن ، تمواقم  یگداتسیا و  نآ  لباقم  رد  امـش  ارچ  تسا ، هدرک  بارخ  ار  تلم  نیا  خیرات  تسا ،

تباث ار  نیا  سکع  هک  دوب  نیا  رگید  یاھتلم  هب  تلم و  نیا  هب  ماما  گرزب  تمدخ  ماما ، گرزب  سرد  ماما ، تکرح  مینکب ! یمادقا  میناوتیمن  ام  تسین و  هتخاس  ام  زا  یراک 

دیاب دیریگب ؛ میمـصت  دیاب  دینک ؛ هدارا  دیاب  دینک ؛ لامعا  ار  تردق  نیا  دیاب  طقف  تسامـش ؛ هب  قلعتم  امـش و  تسد  رد  تردق  دـیراد ؛ تردـق  دـیناوتیم و  تفگ  مدرم  هب  درک .

دوخ دمآ . دھاوخ  تسدهب  اھتیقفوم  یهمھ  دش و  دھاوخ  راک  همھ  تروص  نآ  رد  دنـشاب . یراکادف  یهدامآ  دیاب  مدرم  دنوش و  نادـیم  دراو  مدرم  نھذ  رد  ناراذـگرثا  صاوخ و 

دندمآ و مدرم  نوگانوگ  تاقبط  دندمآ ؛ نایوجشناد  دندمآ ؛ بالط  دندمآ ؛ نارکفنـشور  دندمآ ؛ املع  دندمآ ؛ صاوخ  نادیم ، هب  وا  دورو  اب  دش . نادیم  دراو  هک  دوب  یـسک  لوا  وا 

یمدرم میظع  یورین  نیا  لباقم  رد  هک  یتاغیلبت  یماظن و  یـسایس و  تردق  نآ  هجیتن ، رد  دنتـسویپ و  میظع  تضھن  نیا  هب  جـیردتب  اھرـشق  یهمھ  لاس ، دـنچ  تدـم  رد 

، دـمآ قئاف  توغاط  میژر  تردـق  رب  طقف  هن  یرادـیاپ ، ربص و  تماقتـسا و  یورین  هناـمیکح و  یربھر  یورین  هدارا ، یورین  ناـمیا ، یورین  دـنک . تمواـقم  تسناوتن  تشاد ، رارق 

. دش هریچ  دوب ، وا  رس  تشپ  هک  مھ  اکیرما  تردق  رب  هکلب 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، مدرم هار  دـنوریم . ار  ناشدوخ  هار  مدرم  تسین . تیمھا  نیا  هب  تسین ؛ یگرزب  نیا  هب  دوشیم ، هداد  ناشن  گرزب  رایـسب  یھاگ  هک  یحانج  یـسایس و  تافالتخا  نیا 

ناج هب  رتشیب  ار  اھحانج  درادیم  تسود  نمـشد  دنرادن . یراک  یعونـصم  یعنـصت و  یاھیـشکطخ  نیا  اب  مدرم  تسا . راوگرزب  ماما  هار  ادخ و  هار  بالقنا ، هار  مالـسا ، هار 

دینیشنب دییایب  متفگ  مدرک ؛ توعد  ار  یـسایس  یاھحانج  اھاج ، ریاس  رد  و  تساھناکم -  نیرتسدقم  هک  هعمج -  زامن  رد  اھراب  لماک ، یزوسلد  یور  زا  هدنب  دزادنیب . مھ 

لوصا یور  رب  رگا  دینک . لح  اھنیا  ساسارب  ار  تافالتخا  دیھد و  رارق  لصا  دیراد ، رظن  قافتا  مھ  اب  نآ  یور  رب  هک  ار  یدراوم  دییایب  دـینک . هرکاذـم  مھ  اب  دـینک ، تبحـص  مھ  اب 

دیاـب ارچ  دراد !؟ اـنعم  هچ  تجاـجل  نیا  دـننکیم . دـندرک و  تجاـجل  یاهدـع  دـندرک ؛ لوبق  یاهدـع  درادـن . مھ  یتیمھا  یـسایس  یفـالتخا و  یئزج  دراوم  دـینک ، یراـشفاپ 

دب رایـسب  دـشاب ، نمـشد  ذوفن  نودـب  رگا  هک  دـننک ؛ یحانج  ضارغا  ینابرق  ار  روشک  نیا  حـلاصم  یلم و  عفانم  ار ، یلم  تینما  ار ، یلم  تدـحو  ار ، تلم  تدـحو  یناـسک 

نوناـق تاـنیب  ساـسا  رب  یمالـسا ؛ ماـظن  یـساسا  لوـصا  ساـسارب  هملک  تدـحو  هب  منکیم  توـعد  ار  همھ  ؟ تسا رتدـب  ربارب  دـنچ  دـشاب ، نمـشد  ذوـفن  اـب  رگا  تـسا و 

هک تسا  ینـشور  طخ  نیا  دـنکیم . یرگهزیتس  تلم  نیا  اب  هک  یـسک  رھ  اب  هزیتس  ساسارب  مدرم ؛ عفانم  ساـسارب  ماـما ؛ هار  ساـسارب  مالـسا ؛ ساـسا  رب  یـساسا ؛

. دنوش عمج  نآ  ساسارب  دنناوتیم  قداص  دارفا  نازوسلد و  ناھاوخریخ و  یهمھ 

نازومآشناد  / ١٣٧٩/٠٨/١١ نایوجشناد و  نازابناج ، نارادساپ ، رادید  رد  تانایب 

رد دوشیم  یعـس  دینیبیم ، یمالـساریغ  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  نیطـسلف و  رد  زورما  ار  شیاھهناشن  اھهنومن و  امـش  هک  یایـسایس  یونعم و  ذوفن  رادـتقا و  نیا 

؛ تسا هداتفا  رانک  یوزنم و  یتلم  ناریا ، تلم  هک  دوش  دومناو  ینعی  دوش . راکنا  دریگ و  رارق  لفاغت  لافغا و  دروم  ناوج -  لـسن  مشچ  رد  صوصخب  ناریا -  تلم  دوخ  مشچ 

. دـنامب لفاغ  دراد ، رایتخا  رد  هک  ییاھییاناوت  میظع و  یورین  نآ  زا  دوخ و  یقیقح  تیوھ  زا  تلم  هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . نمـشد  نآ  راـک  نیا  درادـن ! هجوت  وا  هب  مھ  یـسک 

مقر طیارـش  زا  یکی  مھ ، دراد  دوجو  تلم  نیا  رد  نامیا  رطاخ  هب  هک  یرادتقا  دوخ و  یاھییاناوت  زا  یھاگآ  تداشر و  تعاجـش و  سپ  تسا . نمـشد  یاھهشقن  زا  یکی  نیا 

نیب هک  دینکیمن  ادیپ  ار  یرـشب  عمج  چیھ  امـش  تسھ . یرـشب  عمج  رھ  نایم  رد  یتافالتخا  دنـشاب . دحتم  مھ  اب  همھ  روطنیمھ . زین  هملک  داحتا  . تسا هدـنیآ  نآ  ندز 

دینیبب دینک  هظحالم  امش  لاح  دنزب . مھ  هب  هعومجم  کی  تلم و  کی  رد  ار  داحتا  دنویپ  هتـشر و  دیابن  رظنفالتخا  نیا  اما  دشاب ؛ رظن  داحتا  قافتا و  نوگانوگ  لئاسم  رد  اھنآ 

ماظن هب  داقتعا  رد  تعیرش ، هب  داقتعا  رد  مالسا ، هب  داقتعا  رد  تسا ؛ یکی  ناشرکف  لئاسم ، نیرتیـساسا  رد  هک  دنتـسھ  ییاھھورگ  تسا . هنوگچ  نمـشد  یاھهئطوت 

ساسحا اھنیا  نمـشد  نیقلت  اب  اما  تسا ؛ یکی  ناشلمع  یتح  ناـشھار ، ناشهدـیقع ، ناـشرکف ، تابحتـسم ، یتح  تیاـعر  رد  یھاـگ  نیدـت ، رد  یمالـسا ، یروھمج 

مھ ولج  فلتخم ، یاھـشخب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  مدرم ، نیب  رد  دـننکیم ؛ ییارآفـص  مھ  وـلج  ماـظن ، هب  طوـبرم  زکارم  رد  دـننکیم ؛ مھ  زا  ترفن  ییادـج و 

هچ نیا  دشاب ، فالتخا  شتآ  رتهدننکزیت  رتهدننکدنت و  حیرـص ، ینمـشد  مالعا  اب  رتریگتخـس ، نارگید  هب  تبـسن  هک  مادک  رھ  اھهعومجم ، نیا  نایم  رد  دننکیم ! ییارآفص 

ماظن نیا  یهدـنیآ  ندرک  نیمات  نتخاس و  نیا  تسا . مزال  طیارـش  زا  یکی  مھ  تدـحو  داـحتا و  تسا . ماـظن  نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  تمدـخ  رد  رتشیب  دـنادن ، هچ  دـنادب و 

تسا .

یمالسا  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناردـپ و ناشدوخ  یهناخ  رد  دنـشکیم ؛ ناشدوخ  یهناـخ  رد  ار  اـھنآ  دـناهدرک ؛ سوبحم  ار  بوصغم  نیمزرـس  قطاـنم  یهیقب  هزغ و  لـیلخلا و  سدـقملاتیب و  مدرم  زورما 

؟ دوب نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دوب ، دحتم  یمالـسا  تما  رگا  دننکیم . یداصتقا  یهرـصاحم  ار  اھنآ  دنھدیم و  یگنـسرگ  اھنآ  هب  دنناشنیم ؛ ناشنادنزرف  غاد  هب  ار  ناردام 

. مینک ادیپ  هملک  تدحو  مھ  اب  هیضق  نیا  رد  هک  تسا  نیا  ناملسم  یاھتلود  اھتلم و  ام  ضیارف  نیرتبجاو  مھ  زورما 

رطف  / ١٣٧٩/١٠/٠٧ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ضحم یسایس  یهبنج  هک  یللملا  نیب  موسر  زا  یرایسب  فالخرب  تسا . یللملانیب  یونعم و  یمسارم  هک  تسا  نیا  شتیصوصخ  نیرتهتسجرب  دیاش  رطف  دیعس  دیع 

دمحمل ادیع و  نیملـسملل  هتلعج  یذـلا  مویلا  اذـھ  قحب  کلئـسا  : » میناوخیم رطف  دـیع  تونق  یاعد  رد  دراد . ینایامن  زراب و  یونعم  یهبنج  یللملانیب  مسر  نیا  دراد ،

رد یندشن  مامت  یاهریخذ  مالسا و  تزع  مالسا و  ربمایپ  مالسا و  فرش  یهیام  ناناملسم و  یهمھ  دیع  زور ، نیا  ( ١ (؛» ادیزم همارک و  افرش و  ارخذ و  هلآ  هیلع و  یلص هللا 

یهدافتـسا دروم  دـیاب  زیچ  ود  هریخذ ، نیا  زا  تسا . دـنمزاین  هریخذ  نیا  هب  اـم  گرزب  یمالـسا  تلم  زورما  مینک . هاـگن  رطف  دیعـس  دـیع  هب  مشچ  نیا  اـب  تسا . خـیرات  لوط 

، هدـنربشیپ شخبلماکت و  لماع  ود  رھ  مالـسا ، یایند  رد  تسا . مالـسا  یاـیند  رد  تیونعم  هب  هجوت  مود ، تسا و  نیملـسم  یکیدزن  تدـحو و  لوا ، دریگ : رارق  ناناملـسم 

یاھراعـش فـلتخم و  یاـھتیموق  نوگاـنوگ ، یاھمـسیلانویسان  یداژن ، یاهقرف ، یبھذـم ، یاـھهقرفت  داـجیا  اـب  ناناملـسم  تدـحو  زورما  تـسا . هـتفرگ  رارق  هشدـخ  دروـم 

هب طوـبرم  یاھراعـش  هچ  ناـشدوخ ، یـصاصتخا  بھاذـم  راعـش  هچ  تیموـق ، راعـش  هـچ  دوـخ -  یاھراعـش  یهـمھ  زارف  رب  ناناملـسم  تـسا . هدـش  شودـخم  یفارحنا ،

رامعتـسا و هک  مینادیم  تسا . نیا  اھراعـش  نیرتدـمآراک  زا  یکی  اـھنآ  یارب  زورما  دـنھد . رارق  ار  یمالـسا  تما  یگچراـپکی  تدـحو و  راعـش  دـیاب  ناـشدوخ -  یاھتـسایس 

نیمزرس بصغ  یهلیح  اھهلیح ، نیرتثیبخ  زا  یکی  هک  دنکشب ؛ مھرد  ار  تدحو  نیا  لیح ، ماسقا  عاونا و  اب  تسا  هدرک  یعس  هشیمھ  هناگیب  یاھتردق  تسد  رابکتسا و 

. تسا هدوب  یمالسا -  یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  بلق  رد  ینعی  نیطسلف -  یمالسا  نیمزرس  رد  مسینویھص  ( ٢) یهثیبخ یهرجش  نتشاک  نیطسلف و 

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

اھهمانزور و اھربنم و  زا  ینوبیرت ؛ رھ  تسھ -  ناشرایتخا  رد  ییاھنوبیرت  هک  یناـسک  هب  اـصوصخم  منک ؛ ضرع  یـسایس  نـالاعف  نـالووسم و  یهیقب  هب  مھ  هیـصوت  کـی 

مارآ و دیاب  اضف  تسا . رضم  روشک  یارب  یسایس  جیھت  هک  دیـشاب  بقارم  روشک -  یهشوگ  رھ  رد  ینوبیرت  رھ  ات  دیریگب  اھنیا  لاثما  هعمج و  زامن  سلجم و  امیـس و  ادص و 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 13 
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سک چیھ  دش . دھاوخ  راوشد  مھ  یراج  یاھراک  نیرتناسآ  یسایس ، جنـشتم  جیھتم و  طیارـش  رد  دننک . لمع  دوخ  فیاظو  هب  دنناوتب  نالووسم  تلود و  ات  دشاب  لداعتم 

ظفح ار  هملک  تدحو  دنـشاب . رگیدکی  زا  یریگهناھب  ییادج و  قاقـشنا و  ددصرد  هک  تسا  نیا  یـسایس  نالاعف  یارب  بویع  نیرتدب  زا  یکی  دنکن . کمک  یـسایس  جـیھت  هب 

. دینک

میرک  / ١٣٨٠/٠٧/٢۶ نآرق  ریسفت  تئارق و  ظفح ، تاقباسم  هرود  نیمھدجھ  یهیماتتخا  مسارم  رد  تانایب 

رگا تساھنآ . یهملک  داحتا  اھناملسم ، هب  نآرق  رگید  یهیصوت  تسا . دنتسھ -  هک  لکـش  رھ  هب  روز -  رز و  یاھتب  نتـسکش  ادخ و  هب  هجوت  دیحوت و  نآرق ، یهیـصوت  نیلوا 

ادـج هعطق و  هعطق  ار  یمالـسا  تما  مینک و  داجیا  هقرفت  فالتخا و  دوخ  نیب  فلتخم  یاھهناھب  هب  میھدـن و  رارق  هجوت  دروم  اوقرفت - » ـال  و   » دـیوگیم هک  ار -  نآرق  یھن  اـم 

شوخ باوخ  لاح  رد  راگنا ! هن  راگنا  اھهعطق  رگید  دـنکیم ، هلمح  یمالـسا  رکیپ  زا  یاهعطق  هب  نمـشد  دـینکیم : هظحـالم  هک  دوشیم  یعـضو  نیمھ  هجیتن  مینک ، ادـج 

. تسا لمع  مھف و  یهمدقم  نآرق ، ظفح  تئارق و  توالت و  تسین . نآ  ظفح  توالت و  هب  طقف  نآرق ، هب  نتشگرب  میدرگرب . نآرق  هب  دیاب  تسا . ییادج  نیا  دنتسھ !

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دشاب یکی  ناشفرح  دنـشاب و  دحتم  دیاب  روشک  نالووسم  تسا . هملک  داحتا  ماجـسنا و  لوا ، یهجرد  رد  منک ، دـیکات  روشک  نالووسم  دروم  رد  منادیم  مزال  هک  یبلطم 

هکنیا یارب  دھد ؛ ذوفن  روشک  یالاب  نالووسم  فوفـص  رد  ار  یمالـسا  نامرآ  هب  دـقتعمان  یاھمدآ  دـناوتب  هک  تسا  هدوب  نیا  ریخا  لاس  دـنچ  رد  نمـشد  یاھهئطوت  زا  یکی 

. تسا یگرزب  رطخ  نیا  دروخب . مھ  هب  روشک  دشرا  ناریدم  ماجسنا 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماجنا راک  دنناوتب  ات  دننک  تکرح  تھج  کی  یوس  هب  دنشاب و  مھ  اب  دیاب  همھ  میـشاب ؛ مھ  اب  دیاب  ام  دنوش . راک  نادیم  دراو  هملک  تدحو  اب  مدرم ، داحآ  روشک و  نالووسم 

مھ یاهکلھم  رطخ و  تسا و  هتلافـسا  هداج  ولو  دنورب -  یدصقم  هب  ات  دـناهداتفا  هار  هتلافـسا  یهداج  کی  رد  هک  یتعامج  دریگیمن . تروص  یراک  هملک ، فالتخا  اب  دـنھد .

هچ دشاب ؛ هار  رد  مھ  یرایسب  عناوم  هکنیا  هب  دسرب  هچ  دنام ؛ دنھاوخ  هار  زا  دننک ، فالتخا  مھ  اب  دنتفیب و  مھ  ناج  هب  هناھب  کی  رـس  هداج ، طسو  رد  رگا  تسین -  هار  رد 

؛ دـننزب رمک  هب  ار  اھنماد  لومعم  زا  شیب  دـیاب  ناورھار  عقاوم ، هنوگنیا  رد  دـشاب . مھ  ینـالوط  هار ، هکنیا  هب  دـسرب  هچ  دنـشاب ؛ نیمک  رد  مھ  ینانمـشد  هکنیا  هب  دـسرب 

. دننک یط  ار  راوشد  هتبلا  نیرفآراختفا و  مھم و  ریسم  نیا  دنناوتب  ات  دنشاب  هتـشادن  رظن  رد  ار  ولج  تمـس  هب  تکرح  زج  یزیچ  چیھ  دننک و  کمک  مھ  هب  دندنبب ؛ ار  اھرمک 

. دمآ هچ  ناشرس  رب  دندش ، فالتخا  راچد  هک  ییاھروشک  دینیبب  تسا . تیقفوم  یزوریپ و  رھ  لوا  طرش  نیا 

نازرواشک  / ١٣٨٠/١٠/١٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن و نیا  یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  هک  ار  یبترم  مظنم و  یاھهمانرب  رگیدکی ، اب  یراکمھ  اب  هملک و  تدحو  اب  هناگهس  یاوق  هک  تسا  نیا  روشک  نیا  یاھدرد  جالع  زورما 

 - ار روشک  یهناگهس  یاوق  دیابن  اھهناسر  تاعوبطم و  دننک . فیعـضت  ار  رگیدکی  دیابن  هناگهس  یاوق  تسا . هفیظو  نیا  زورما  دـننک . بیقعت  تسا ، رظن  دروم  مدرم  شیاسآ 

دنھد رارق  زوجم  دیابن  ار  نیا  تسھ ، یضارتعا  هوق  کی  زا  یاهشوگ  هب  رگا  دننک ؛ تبقارم  مھ  اھهناسر  تاعوبطم و  دننک . فیعضت  دنماظن -  نیا  یاھهیاپ  روشک و  ناکرا  هک 

هتشاد دوجو  ییاضق  مکح  کی  هب  یضارتعا  رگا  درک . فیعضت  ار  سلجم  دیابن  دشاب ، هتشاد  دوجو  هدنیامن  ود  یکی  هب  یـضارتعا  اضرف  رگا  دننک . فیعـضت  ار  هوق  نآ  یهمھ  و 

ماظن و بالقنا و  فیعضت  اھهیاپ ، نیا  فیعضت  درک . فیعضت  ار  تلود  دیابن  دشاب ، هتـشاد  دوجو  تلود  زا  یـشخب  هب  یـضارتعا  رگا  درک . فیعـضت  ار  هییاضق  یهوق  دیابن  دشاب ،

. دنشاب هجوتم  همھ  ار  نیا  تسا . ماظن  نیا  یالاو  فادھا  نتخادنا  ریخات  هب 

یادخ یسک  رگا  اھهنیمز  نیا  رد  تسا . نیگنس  هفیظو  دنیوگیم . هچ  دننکیم و  هچ  هک  دننادب  تسا ، هجوتم  اھنآ  هب  یمومع  راکفا  هک  یناسک  ناگدنسیون و  ناگدنیوگ ،

، ودوتسیب نیا  لوط  رد  ام  تسین . یـصخش  لئاسم  نوچ  تسین ؛ ناسآ  اھفالخ  هنوگنیا  یهبوت  تشذگ . دھاوخن  فالخ  نیا  زا  لاعتم  یادـخ  دوش ، بکترم  یفالخ  هدرکن 

نیرتگرزب نالووسم ، مدرم و  نایم  هملک  داحتا  تکرب  هب  میناوتیم  مھ  زورما  میرادرب . دوخ  هار  رس  زا  ار  عناوم  نیرتگرزب  میاهتسناوت  هملک  داحتا  تکرب  هب  هشیمھ  لاس  هس 

. میرادرب تلم  نیا  تکرح  هار  لباقم  زا  ار  عناوم 

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

اھهقیلـس و تسا . فـالتخا  هقرفت و  زا  زیھرپ  هملک و  تدـحو  رد  یلم  عفاـنم  ظـفح  هک  دـننادب  یگنھرف  یـسایس و  نـالاعف  یهـمھ  هناـگهس و  یاوـق  رد  روـشک  نالوئـسم 

یاھهتساوخ اھزاین و  هب  مھ  اب  همھ  دنک . راودیما  ار  هتفرگ  نیمک  نمشد  دوش و  لیدبت  شکمشک  هلداجم و  عازن و  هب  یمومع  راکفا  یهنحص  رد  دیابن  توافتم  یاھـشیارگ 

کلھم یاھماد  یهلمج  زا  هک  ار  یداصتقا  داـسف  یهثیبخ  یهرجـش  دـنھدب . رگیدـکی  تسد  هب  تسد  نآ  نیماـت  یارب  دنـشیدنیب و  یگنھرف  یداـصتقا و  روما  رد  مدرم  قحب 

. دننک یراکمھ  نآ  ینکهشیر  رد  مھ  اب  همھ  دننادب و  کانرطخ  تسا  یونعم  یدام و  یگتسکشرو  یهیام  روشک و  روما  یهرادا  رد  یتلادعیب  بجوم  نمشد و 

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

شالت همھ  دیاب  قافو  یارب  تسا . هملک  تدحو  قافو و  داجیا  ام ، یعطق  یلوا  زاینشیپ  مینک ، مکحتـسم  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یاھناینب  ام  هکنیا  یارب 

نیبشوخ مھ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  قافو  یانعم  درادن . یموزل  چیھ  هن ، دننک ؛ لالحنا  مالعا  نوگانوگ  یاھحانج  تالیکشت و  اھھورگ و  هک  تسین  نیا  قافو  یانعم  دننک .

، یقالخادب جنشت ، داجیا  زا  دننک و  کمک  رگیدکی  هب  اھنآ  هب  ندیسر  یارب  یلاع و  الاو و  یاھفدھ  میـسرت  تھج  رد  دننک ؛ لمحت  ار  رگیدمھ  دنـشاب ؛ مھنیب » امحر  « ؛ دنـشاب

. تسا نیا  ام  یهفیظو  نم  رظن  هب  زورما  دنزیھرپب . ندرک  مھتم  تناھا و  یریگرد ،

سلجم  / ١٣٨١/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

شالت همھ  دیاب  قافو  یارب  تسا . هملک  تدحو  قافو و  داجیا  ام ، یعطق  یلوا  زاینشیپ  مینک ، مکحتـسم  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  یاھناینب  ام  هکنیا  یارب 

نیبشوخ مھ  هب  تبسن  هک  تسا  نیا  قافو  یانعم  درادن . یموزل  چیھ  هن ، دننک ؛ لالحنا  مالعا  نوگانوگ  یاھحانج  تالیکشت و  اھھورگ و  هک  تسین  نیا  قافو  یانعم  دننک .

، جنـشت داـجیا  زا  دـننک و  کـمک  رگیدـکی  هب  اـھنآ  هب  ندیـسر  یارب  یلاـع و  ـالاو و  یاھفدـھ  میـسرت  تـھج  رد  دـننک ؛ لـمحت  ار  رگیدـمھ  دنـشاب ؛ (« ١) مھنیب امحر  « ؛ دنـشاب

. تسا نیا  ام  یهفیظو  نم  رظن  هب  زورما  دنزیھرپب . ندرک  مھتم  تناھا و  یریگرد ، یقالخادب ،

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

هقرفت داجیا  دیاب  لوا  دنراذگب ، مدق  دنھاوخب  اج  رھ  رد  اھنآ  تسا . هملک  تدـحو  یلم و  تدـحو  طقف  طقف و  دریگب ، ار  اکیرما  یهناخاتـسگ  مجاھت  ولج  دـناوتیم  هک  یزیچ  نآ 

تلم فوفص  نیب  دینیبیم  دینک ، تقد  رگا  دننک ، تنوشخ  لامعا  ییوگروز و  دناهتسناوت  اج  رھ  تساھتلم . یلخاد  فوفص  رد  فالتخا  دوجو  اھنآ ، تیقفوم  یهلیـسو  دننک .

تدحو تلم ، تدحو  زا  تسا  ترابع  اکیرما  یاھدـیدھت  اب  هلباقم  جالع  دـنوش . کیدزن  دـننکیمن  تارج  اھنیا  دـشاب ، هملک  تدـحو  هک  ییاجنآ  تسا . هتـشاد  دوجو  فاکش 

نیا لوبق  دروم  هدرک و  نیعم  ماظن  بالقنا و  نیا  لوصا  ناونع  هب  ام  راوگرزب  ماـما  هک  ییاـھروحم  ناـمھ  لوح  ندـمآدرگ  یـسایس و  فلتخم  یاـھحانج  تاـعارم  نـالووسم ،

دعب دھدیم و  ییاھراعـش  یروھمج  تسایر  دزمان  ناونع  هب  یـسک  یتقو  ایند  یهطقن  رھ  رد  دـینیبب  امـش  درک . یراکادـف  نآ  یارب  تلم  هک  ییاھزیچ  نامھ  تسا ؛ تلم 

ار نیا  هسنارف  ریخا  تاباختنا  رد  دیآیم . باسح  هب  اھراعـش  نیا  زا  یرادفرط  ناونع  هب  یار ، یاھقودنـص  یاپ  اھنآ  ندمآ  فرـص  دنھدیم ، یار  وا  هب  فیعـض -  ولو  یتیرثکا - 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 14 
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دوبن روط  نیا  مدرمشرب -  ار  اھنآ  یهدمع  هک  بالقنا -  نیا  یلـصا  طوطخ  ام و  راوگرزب  ماما  لوصا  یارب  ناریا  تلم  تسا . لومعم  نیا  مھ  ایند  یاج  همھ  رد  دیدرک ؛ هظحالم 

یساسا نوناق  رد  هک  ار  لوصا  نیا  طوطخ و  نیا  بالقنا و  نیا  دوخ ، نوخ  اب  تلم  نیا  دمآ . نادیم  طسو  تفرگ و  تسد  فک  رب  ناج  هکلب  دیایب ؛ یار  یاھقودنص  یاپ  طقف  هک 

یهمھ ناوج و  ناج و  اب  دنداتـسیا و  زواجتم  لباقم  رد  مدرم  لاس  تشھ  یلیمحت ، گنج  نارود  رد  هکلب  بالقنا ، لوا  رد  طـقف  هن  درک . اـضما  تسا ، رولبتم  مسجم و  زورما 

، لوصا نیا  تسا . نآ  زا  رتالاب  راب  اھھد  نیا  دـنیایب ؛ یار  یاھقودنـص  یاپ  یتیـصخش  دـییات  یارب  مدرم  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا  دـندرک . عافد  سدـقم  ماـظن  نیا  زا  دوخ  دوجو 

ناریا مدرم  هک  دـیآ  شیپ  یاهکرعم  رگا  مھ  نـالا  تسا . هداتـسیا  مـھ  نـالا  تـسا ؛ هداد  نوـخ  تـسا ؛ هداد  ناوـج  تـسا ؛ هداد  ناـج  نآ  یارب  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  یلوـصا 

مھ یلیمحت  گنج  نارود  زا  یتح  مدرم  ناجیھ  روش و  لابقتـسا و  هک  دید  دنھاوخ  ایند  یاھمـشچ  یهمھ  دنیایب ، نادـیم  طسو  دوخ  ناج  مسج و  اب  دـیاب  دـننک  ساسحا 

. تسا تدـحو  روحم  لوصا ، نیا  دـندرگن ! تدـحو  روحم  لابند  یـضعب  تسا . تدـحو  روحم  مدرم و  یهقالع  قشع و  دامتعا و  داـقتعا و  دروم  لوصا ، نیا  دوب . دـھاوخ  رتشیب 

. تدـحو روحم  دوشیم  نیا  دـننک ؛ تباث  راتفر  اب  قطن و  اـب  ملق ، هب  ناـبز ، هب  اـھراب  اـھراب و  لوصا ، نیا  هب  ار  دوخ  یراداـفو  یـسایس -  رـصانع  هچ  نـالووسم و  هچ  همھ - 

. نیا ینعی  یلم  تدحو 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا مود  دـنھد . رارق  دوخ  تمھ  یهھجو  ار  راک  دـننک و  شـالت  ناـبرخم  نادـسفم و  اـب  یهزراـبم  یهنیمز  رد  یملع و  یداـصتقا ، یگنھرف ، یاـھهنیمز  رد  ـالوا  نـالووسم 

، لماک ناقتا  اب  یـساسا  نوناق  . تسا رابنایز  نمـشد ، لباقم  رد  تمواقم  یورین  مدرم و  عفانم  روشک و  حـلاصم  یارب  اھیگناگود  تاـفالتخا و  نیا  دـنراذگب . راـنک  ار  تاـفالتخا 

ظفح ار  هملک  تدحو  دننکن ؛ هضراعم  مھ  اب  دنھد ؛ ماجنا  ار  دوخ  فیاظو  همھ ، تسا . مولعم  شاهفیظو  دوخ  یاج  رد  سک  رھ  هدرک و  صخشم  ار  روشک  یسایس  راتخاس 

هک یلم -  تردق  هب  ناشهیکت  دننادیم ؛ دنمھفیم و  بوخ  دنتسین ؛ نمـشد  بوعرم  ام  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  هللادمحب  هتبلا  دنوشن . مھ  نمـشد  بوعرم  دننک و 

بوعرم دنوش . بوعرم  تسا  نکمم  رانک  هشوگ و  رد  یـضعب  اما  دنکب ؛ یراک  دناوتیمن  نمـشد  دننادیم  تسا ؛ یوق  الاب و  یلیخ  تسا -  مدرم  نامیا  تردق  ادخ و  تردـق 

. دنکیم لالتخا  راچد  ار  لمع  بارخ و  ار  اھیریگمیمصت  دنکیم ، ضوع  ار  اھھاگدید  اھلیلحت و  تسا ؛ رضم  یلیخ  نمشد ، زا  ندش 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دراد جایتحا  یتلادـعیب  ضیعبت و  داسف و  اب  هزرابم  و  یملع -  یاھراک  صوصخب  هدـنزاس -  یاھراک  یهمھ  رد  هفقو  مدـع  ریگیپ ، شالت  راک ، هملک ، تدـحو  هب  زورما  تلم ،

نیا زور  تسا ؛ شالت  راک و  زور  ام ، مدرم  یارب  زورما  ییاضق . نالووسم  هچ  یتلود ، نالووسم  هچ  تسا ؛ نالووسم  یهمھ  یهدـھع  رب  هک  تسا  یبجاو  یاھراک  وزج  اـھنیا 

. دنشاب رایشوھ  یلیخ  دیاب  دنھد ؛ هلاوح  مھ  هب  دننک و  اشامت  اجنیا  رد  ار  نمشد  یاھینمشد  جاوما  باتزاب  دننیشنب و  هک  تسین 

نادھاز  / ١٣٨١/١٢/٠٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رظنقافتا دننکیم . شالت  هک  مراد  ربخ  نم  دنزادنیب . فالتخا  مالسا ، یایند  یهمھ  رد  هکلب  ناریا  زا  یطاقن  رد  طقف  هن  ینس ، هعیش و  نیب  دنھاوخیم  مالـسا  نانمـشد 

رد دیاهدرک . تباث  ار  نیمھ  مھ  زورما  ات  دھدیم . تردق  ماظن  روشک و  نیا  هب  تلم و  نیا  هب  یمالسا  ماظن  مالسا و  زا  عافد  رد  رگیدکی  اب  اھنآ  یھارمھ  ناملـسم و  ناردارب 

هھبج رد  اھنیا  نوخ  تسھ و  ینس  مھ  هعیش و  مھ  رگید  طاقن  رد  رھشناریا و  رد  دیھش  اھدص  لباز ، رد  دیھش  اھدص  نادھاز ، رد  دیھش  اھدص  ناتـسا ، نیا  یادھـش  نیب 

زورما تسا . یمالـسا  دراد و  تسد  رد  ار  مالـسا  تزع  مچرپ  ناریا  نوچ  دندرک ؟ عافد  زیزع  ناریا  یاھزرم  زا  ارچ  دندیگنج و  ارچ  دنتفر ، هھبج  هب  ارچ  دش . طولخم  رگیدـکی  اب 

نیا اما  میدرکیم . میظعت  مارتحا و  روشک  تلم و  نآ  هب  میدوب  هک  ایند  یاج  رھ  رد  اـم  درکیم ، دـنلب  ار  مچرپ  نیا  اـیند  رد  یرگید  روشک  رھ  تسا . مالـسا  رھظم  زیزع  ناریا 

اب تلم  نیا  دننکیم ، شالت  مالـسا  هیلع  یللملانیب  تردق  یاھھاگتـسد  یهمھ  هک  یتقو  نامھ  رد  تسا . ناریا  تلم  لام  راختفا  نیا  درک و  دنلب  یمالـسا  ناریا  ار  مچرپ 

زیزع مالـسا  یمالـسا و  ناریا  ردق  دـیاب  همھ  دـننادب . ردـق  دـیاب  همھ  ار  نیا  دـنک . دـنلب  ار  مالـسا  مان  تسا  هتـسناوت  دوخ  یندز  لاثم  تعاجـش  هملک و  تدـحو  تدـھاجم ،

. دننادب ار  دنمتردق 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

شدوخ نورد  رد  دننکیم ، عافد  نآ  زا  مدرم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  اتقیقح  هک  یماظن  تسا . ماظن  یلخاد  تخاس  ندرک  مکحتـسم  اکیرما ، زواجت  لباقم  رد  حیحـص  جالع 

یلخاد تخاس  میناوتیم  ام  دربب . نیب  زا  ار  ماظن  نیا  دناوتیمن  یتردق  چیھ  تسا و  هدش  هتـسب  دنزیم ، همدص  ماظن  کی  هب  هک  ینوگانوگ  یاھهنخر  تسا . مکحتـسم 

اھنآ دـمھفب . ناـشیاھفرح  رد  ار  نیا  دـناوتیم  ناـسنا  لـماک  روـطهب  دـننادیم ؛ ار  نیا  اـھییاکیرما  تسا . مکحتـسم  هللادـمحب  مھ  زورما  هک  روطناـمھ  مینک ؛ مکحتـسم  ار 

یتیفیک هچ  هب  هطبار ، نیا  رد  ینید  یاھـشزرا  شقن  ینید و  ینابم  هب  هجوت  اب  مدرم  ماـظن و  نیب  دـنویپ  ماکحتـسا  مالـسا ، اـب  شطاـبترا  تلم ، نیا  تدـحو  هک  دـننادیم 

ناریا و تلم  یاھرگنـس  عقاو  رد  ینعی  دنربب ؟ ار  مکحتـسم  یاھدنویپ  نیا  یکی  یکی  دنیایب  اھنیا  هک  مینک  اشامت  مینیـشنب و  ام  دـنربب . نیب  زا  ار  اھنیا  دـنھاوخیم  تسا ؛

هک ار  ماظن  ینورد  ماکحتسا  دنناوتیم ، هک  ییاجنآ  ات  دنراد  هفیظو  ناریا  تلم  کیاکی  دننک . هلمح  تحار  دعب  دنرادرب و  هار  رـس  زا  یکی  یکی  ار  یمالـسا  ماظن  یاھرگنس 

. دننک ظفح  تسا ، هتسباو  ماظن  ناکرا  یهعومجم  رد  هملک  تدحو  ماظن و  نالووسم  اب  تلم  یگتسبمھ  اھلد ، یگتسبمھ  تلم ، یگتسبمھ  هب 

نیمارو  / ١٣٨٢/٠٣/٢٢ مدرم  رادید  رد  تانایب 

زاب میتساوخ ، نالووسم  زا  لاس  لوا  هک  روطنامھ  منکیم . توعد  اھراک  یهناربدـم  یریگیپ  هب  ار  روشک  نـالووسم  هملک و  داـحتا  هب  ار  ناـمروالد  نموم و  زیزع و  تلم  نم 

ریبدتوس هدافتساوس و  زا  یریگولج  اھنآ و  عفانم  مدرم و  تمدخ  رد  نیناوق  قیقد  یارجا  هب  ار  روشک  ییارجا  هاگتـسد  تلود و  دنـشاب . یناسرتمدخ  لابند  مییوگیم  مھ 

زا ندرک  مک  نینچمھ  و  دـشاب ، مدرم  روما  شیاـشگ  تمدـخ  رد  هک  یتاررقم  داـجیا  مدرم و  یاـھزاین  هب  نتخادرپ  هب  ار  یمالـسا  یاروـش  سلجم  و  فـلتخم ، یاھـشخب  رد 

شیازفا اھینارگ و  نیمھ  هب  رجنم  دـنراد و  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  هک  ار  ییاھزوجم  منکیم . توعد  مدرم  روشک و  یـساسا  لئاسم  هب  نتخادرپ  یـسایس و  ثحاـبم  مجح 

مھ ار  یتینما  یتاعالطا و  یماظتنا و  یاھھاگتسد  زین  و  نامرجم ، نافلختم و  بیقعت  نیناوق و  یارجا  رد  تقد  هب  مھ  ار  ییاضق  هاگتـسد  دننک . وغل  دیاب  دوشیم ، اھتمیق 

. منکیم توعد  یرایشوھ  هب 

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

یملع ظاحل  زا  ام  ناوج  لسن  دنھد . همادا  ار  کرابم  هار  نیمھ  هملک ، تدحو  اب  مالـسا و  لبح  هب  کسمتم  یناریا ، یاھتیموق  یهمھ  رل و  درک ، چولب ، کرت ، سراف ، برع ،

هریغ یعمج و  راتشک  حالس  یارب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  مھ  ییاھلاجنج  تسا . هدرک  تفرـشیپ  زورما  ات  هک  نانچمھ  دنک ؛ تفرـشیپ  دیاب 

. تسا زیگنابیرف  یاھششوپ  نامھ  زا  مھ  نیا  تساھهناھب ؛ نامھ  زا  دننکیم ، دنلب 

میکح  / ٠٢/١٣٨٢/٠۶ دیعس  اھیآ  هب  دصقوس  هثداح  یپ  رد  میکح  رقابدمحم  هللاتیآ  هب  مایپ 

نینوخ یهثداح  نیا  هک  یمرجم  یاھتسد  درک . نارگن  رثاتم و  تدش  هب  ار  بناجنیا  هتاکرب  تماد  میکح  دیعس  دمحم  دیس  یاقآ  اھیآ  فیرش  تیب  رد  راجفنا  یهثداح  ربخ 

تامادـقا هنوگنیا  تسا . تیعجرم  عیفر  ماـقم  دـیدھت  فرـشا و  فجن  خـماش  یهزوـح  فیعـضت  شفدـھ  هک  دـننکیم  تکرح  یدـیلپ  یاھتـسایس  تھج  رد  دـندروآ ، دوـجوهب  ار 

قارع مولظم  تلم  هکیماـگنھ  رد  یلخاد  تاـفالتخا  ینمااـن و  هب  دوـش و  هنارگبوکرـس  یـسیلپ و  یاھـشور  لـیمحت  یارب  قارع  نارگلاغـشا  زیواتـسد  دـناوتیم  هناراـکتیانج 

ددرگ . یھتنم  دراد  هملک  تدحو  هب  ار  زاین  نیرتشیب 

« هملک تدحو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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میکح  / ٠٧/١٣٨٢/٠۶ رقابدمحمدیس  هللاتیآ  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

مچرپ ریز  رد  نانآ  یهملک  تدحو  مزینویھص ، رابکتسا و  کانرطخ  یاھهشقن  رش  زا  روشک  تاجن  تلم و  یدنلبرس  هار  اھنت  هک  منکیم  یروآدای  قارع  رویغ  نموم و  تلم  هب 

یمالسا قارع  نآ  رد  هک  دننزب  مقر  یدعب  یاھلسن  دوخ و  روشک  یارب  ار  یاهدنیآ  یھلا  مکحتسم  نامسیر  نیا  هب  کسمت  اب  دنناوتیم  نانآ  زورما  تسا و  مالـسا  راختفارپ 

دنھاوخ هملک  تدـحو  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  اـھنت  قارع  یـسایس  ینید و  ناـگبخن  ناـگرزب و  ددرگ . ناـیامن  مالـسا  یاـیند  رد  یناـشخرد  یهراتـس  نوـچمھ  لقتـسم  و 

. دنشاب قفوم  مدق و  تباث  هار  نیا  رد  هک  تسا  دیما  دنھد و  ماجنا  دنراد  هدھع  رب  یئانثتسا  راگزور  نیا  رد  هک  ار  یگرزب  یهفیظو  تسناوت 

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یایند زا  یشخب  هب  قارع  رد  نالا  نیمھ  دننکیم . بیقعت  دجهب  ناناملسم  نیب  ار  یتدیقع  یاهفیاط و  گنج  یهلاسم  نانمشد  ایند  فلتخم  طاقن  رد  مینیبیم  ام  زورما 

امش نانمشد  هک  دننکیم  میھفت  هنوگنیا  مھ  هعیش  هب  تسا . رطخ  اھنآ  یارب  نیا  داتفا و  دھاوخ  هعیش  تسد  قارع  یهدنیآ  تموکح  هک  دننکیم  میھفت  روطنیا  مالـسا 

یمیدق هنھک و  یاھتسایس  زا  نیا  دنزادنیب . فالتخا  یمالسا  فلتخم  فیاوط  نیب  ینس و  هعیش و  نیب  ات  دنربیم  شیپ  روطنیا  ار  دوخ  یاھتسایس  اھنآ  دنتسھ . اھینس 

بان و مالسا  راعش  . دننکیم هنیمز  نیا  رد  ییاھشالت  مھ  ام  روشک  لخاد  رد  دندلب ؛ بوخ  دنتسھ و  اھراک  هنھک  وزج  تسایس  نیا  رد  مھ  اھیسیلگنا  هک  تسا ، رامعتـسا 

؛ دنشاب هتـشاد  هملک  داحتا  دیاب  دوخ ، یبھذم  ینابم  رد  دیاقع و  رد  ناشفالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دمآ ، دوجوهب  نآ  یهیاپ  رب  یمالـسا  ماظن  هک  یمالـسا 

تلادـع و یدازآ و  نآ ، رد  هـک  هاـگن  نـیا  اـب  اـنعم و  نـیا  اـب  ینید  گـنھرف  نـیا  دـنیامن . یراددوـخ  رگیدــکی  تاـساسحا  ندرک  رادهـحیرج  زا  دــننک و  هـیکت  یقاـفتا  دراوـم  یور 

. مینک شالت  نآ  رد  دیاب  هک  تسام  تدھاجم  یاھنادیم  زا  یکی  دراد ، دوجو  یمالسا  تما  نایم  مالسا و  یایند  رد  تدحو  طسب  یرالاسمدرم و 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد مدـق  ناریا  تلم  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـیناشک و  رتھب  یگدـنز  یارب  شالت  هزرابم و  نادـیم  هب  ار  اھنآ  یاھناج  اھنت و  درک و  هجوتم  ادـخ  هب  ار  مدرم  یاھلد  یمالـسا  بـالقنا 

ادخ و هب  لاصتا  طابترا و  هار  هک  ار  هار  نیا  دیاب  هک  درک  دوخ  بیصن  ار  یگرزب  رایسب  یاھتفرشیپ  هار  نیا  رد  یھلا  یهوق  لوح و  لضف و  هب  تشاذگ و  یراگتسر  حالف و  یهداج 

. دنک ظفح  دیاب  ار  زمر  نیا  تسوا ؛ یزوریپ  زمر  هملک  تدحو  هک  دنادب  دھد و  همادا  تسا ، هدنیآ  یانب  یارب  تدھاجم  شالت و  یهصرع  رد  ناج  مسج و  روضح 

، دوخ تشونرس  رب  طلست  یدام ، تفرشیپ  یقرت ، ملع ، یاھنادیم  رد  دھاوخیم  یمالسا  تما  رگا  تسا . هملک  تدحو  مھ  یمالـسا  تما  یزوریپ  زمر  عیـسو ، یهریاد  رد 

یارب یلماع  رھ  زا  هک  یرابکتـسا  تردـق  زکارم  تسا . هملک  دـیحوت  دـیحوت و  یهملک  اـب  شھار  دـنک ، تفرـشیپ  ینوریب  ینورد و  تداعـس  ناـگناگیب و  یهطلـس  زا  ییاـھر 

یدایز دودح  ات  هنافساتم  هک  دننک ، هدافتسا  فالتخا  هقرفت و  هیزجت ، یارب  یاهلیسو  رھ  زا  مالسا  یایند  رد  هک  دناهدرک  شالت  دننکیم ، هدافتسا  ایند  رب  دوخ  تردق  میکحت 

قامعا ات  تلم  نآ  مغ  تبیصم و  تسا و  دولآنوخ  نیطـسلف  تلم  رکیپ  زورما  رگا  تسا ؛ هدش  یخلت  تشونرـس  نینچ  راچد  نیطـسلف  تلم  زورما  رگا  دناهدش . قفوم  مھ 

یهمکچ ریز  یمالـسا  قارع  رگا  دمآیمن . دوجو  هب  تیعـضو  نیا  دوب ، هملک  تدحو  رگا  تسا . نیملـسم  یهملک  فالتخا  رطاخ  هب  تسا ، هدرک  ذوفن  دنمدرد  یاھناسنا  ناج 

، دنوشیم دیدھت  امیقتسم  اکیرمآ  یهنارورغم  هناتسم و  یاھدایرف  اب  هنایمرواخ  یاھروشک  زورما  رگا  تسا ؛ نیملسم  یهملک  فالتخا  رطاخ  هب  تسا ، هدمآرد  نارگلاغشا 

رد دـنھاوخیم  رگا  دـنھد و  تاجن  ار  نیطـسلف  دـنھاوخیم  رگا  دـننک و  ادـیپ  تاـجن  تفخ  نیا  زا  دـنھاوخیم  ناناملـسم  رگا  تسا و  نیملـسم  یهملک  فـالتخا  رطاـخ  هب 

تدـحو اـھتلود و  اـھتلم ، تدـحو  هـملک و  تدـحو  رد  شھار  دـھد ، رارق  راـشف  ریز  ار  ناناملـسم  ناـج  مـسج و  دـناوتن  نمـشد  یمالـسا ، دـالب  ریاـس  قارع و  ناتــسناغفا و 

. تسا تدحو  داحتا و  زور  رطف  دیع  زور  تساھراعش .

رطف  / ١٣٨٢/٠٩/٠۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زا دـعب  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  رد  ار  دوخ  نانمـشد  دـیتسھ ؛ یگرزب  نموم و  مواـقم و  تلم  هک  دـیداد  ناـشن  امـش  روشک ! رـسارس  رد  نم  نارھاوـخ  ناردارب و  زیزع ؛ مدرم 

ادـخ و هب  ناـمیا  تسا . هدوب  هملک  تدـحو  ادـخ و  هب  ناـمیا  تسا ، هدرک  یراـی  هار  نیا  رد  ار  امـش  هک  یزیچ  نیرتمھم  دـیتشاذگ . رد  تشپ  دـیدرک و  ماـکان  هشیمھ  بـالقنا 

. دناسرتیم شناج  قامعا  ات  ار  نمشد  نیا  دنکیم و  گنررپ  اھهنحص  رد  ار  امش  روضح  هملک  تدحو 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ناسنا زا  عقوم  هچ  نمشد  بوخ ؛ دنک ! فیرعت  ام  زا  نمشد  هک  یزور  نآ  زا  یاو  دندومرف  ماما  تساجک . ناتراک  لاکشا  دینک  هاگن  دنزیم ، فک  امش  یارب  نمشد  دیدید  رگا 

. دـنروایب نابز  هب  دـنھاوخیمن  اما  دـننکیم ، قیدـصت  ناشلد  رد  ام  نانمـشد  هک  تسھ  دوب و  ام  ماما  روشک و  تلم و  رد  زیگناربنیـسحت  طاـقن  زا  یلیخ  دـنکیم ؟ فیرعت 

تاـباختنا یلیطعت  لـبط  رب  یناـسک  دـنکیم . هابتـشا  هک  دـمھفب  ناـسنا  دـیاب  دـنکیم ، قیوشت  ار  وا  دـشکیم و  اروھ  دـنزیم و  فـک  یـسک  یارب  نمـشد  هک  ییاـجنآ 

تکرـش ام  ای  دـینک ، تکرـش  دـیابن  دـنیوگب  هک  دـنوشیم  ادـیپ  یناسک  رانک  هشوگ و  رد  مھ  نالا  دـنایوزنم -  دنتـسین ؛ تلم  نتم  رد  راگدرورپ  لضف  هب  هتبلا  دـندیبوکیم - 

. دھد ماجنا  تسوا ، تحلصم  هک  ار  هچنآ  هملک  داحتا  تدحو و  اب  دیاب  تلم  تسین . یتسرد  هار  تسا ؛ طلغ  نیا  مینکیمن .

ناتسکاپ  / ١٣٨٢/١٢/١٣ قارع و  رد  ینیسح  ناردازع  راتشک  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد هملک  تدحو  اب  همھ  دنزاسن و  راتفرگ  یا  هقرف  تافالتخا  ماد  رد  ار  دوخ  دنوشن و  نانمشد  دنفرت  ریسا  هک  تسا  نآ  قارع  رویغ  نموم و  تلم  هب  بناجنیا  دکوم  یهیصوت 

ساسارب یلم  تموکح  لیکشت  نارگلاغشا و  جارخا  قارع ، یگنھرف  یـسایس و  ناگبخن  دننک . هبلاطم  ار  دوخ  یناسنا  یعیبط و  قوقح  قاقحا  ینید ، تیعجرم  یاول  ریز 

. دنزاس دوخ  تمھ  یهھجو  تیدج ، اب  ار  زیزع  مالسا 

مدرم  / ١٣٨٣/٠١/٢۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار گرزب  رطخ  نیا  عفر  دـنناوتیم  دـننک ؛ هاتوک  ار  هرود  نیا  دـنناوتیم  ام  یقارع  ناردارب  دـش . دـنھاوخ  جراخ  قارع  زا  یگدنکفارـس  تلذ و  اب  دوز  اـی  رید  دـننادب  اـھییاکیرما 

ردق دننادب ؛ ار  املع  ردق  ریبدت . تمکح و  لقع و  یریگراکهب  اب  دوخ و  ینامیا  یمالسا و  یهیحور  ظفح  اب  مالـسا ، هب  کسمت  اب  هملک ، تدحو  اب  یزیچ ؟ هچ  اب  دننک ؛ کیدزن 

قارع رد  زورما  دنتفین . نمـشد  ینکفاهقرفت  ماد  رد  دننادب و  ار  دوخ  نامیا  ردق  دننادب ؛ ار  هدننک  یروآدرگ  هدننک و  عمج  یاھروحم  نیا  ردق  دـننادب ؛ ار  تیعجرم  عضوم  عقوم و 

ار یزور  هللااشنا  ام  دـنریگن . رارق  ماد  نیا  رد  دـیاب  تسا ؛ نتخادـنا  هقرفت  ناشراصنا -  عاـبتا و  اھیـسیلگنا و  اـھییاکیرما و  ینعی  نانمـشد -  یمتح  یاـھهمانرب  زا  یکی 

. دنک یگدنز  مالسا  مچرپ  ریز  دوخ و  مدرم  یهدارا  اب  دازآ  لقتسم و  قارع  هک  دید  میھاوخ 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ یاھمجاھت  زا  ار  اھنآ  دنک و  سویام  ار  نانمشد  هکنیا  یارب  تلم  نیا  تسا . تلادع  یریگیپ  مالـسا و  هار  ندومیپ  هملک و  تدحو  رد  تلم  نیا  روشک و  نیا  تداعس 

فادھا یریگیپ  مالسا و  یهیاس  رد  دنک  شالت  هک  تسا  نیا  دیامیپب ، دناوتیم  هک  یھار  اھنت  دنک ، فرصنم  دنراد ، یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  تبسن  هک  ییاھیرگیذوم  و 

درک و میھاوـخ  تکرح  ماـمت  تردـق  اـب  مھ  زاـب  میدرک و  تکرح  هار  نیا  رد  هللادـمحب  اـم  دـنک . رتدـنمورین  زورهبزور  ار  دوـخ  هملک ، تدـحو  یلم و  یگتـسبمھ  اـب  و  یمالـسا ،

. مینادیمن زیاج  دوخ  یارب  هار  نیا  رد  ار  یتسس  هنوگچیھ 

« هملک تدحو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

و دـھد ؛ رارق  ملاع  یاھتلم  نایم  رد  هعـسوت  تفرـشیپ و  زا  ییالاب  حطـس  رد  ار  دوخ  دـناوتیم  دـنک ؛ هرادا  مھ  ار  ام  تلم  ینونک  راـمآ  زا  رتگرزب  یتلم  دـناوتیم  اـم  روشک 

ار اھنیا  تسام ؛ تلم  یاھییاناوت  اھنیا  دوش . زئاح  هقطنم  رد  ار  لوا  یهبتر  فلتخم  تاھج  زا  دناوتیم  تسا ، هدش  مالعا  هلاس  تسیب  زادـنامشچ  دنـس  رد  هک  نانچمھ 

دناوتیم مھ  زاب  تسا و  هدروآ  تسدهب  نونک  ات  تسامـش ، یاھلد  رد  هک  یقیمع  نامیا  تکرب  هب  و  مالـسا ، یهتـشارفارب  مچرپ  تکرب  هب  هملک ، تدـحو  تکرب  هب  ام  تلم 

. دنک ادیپ  تسد  ناریا  تلم  یهتسیاش  ابیز و  زادنامشچ  هب  دورب و  شیپ 

ادـیپ تسد  تیقفوم  هب  یتلم  دـش . نانمـشد  یهئطوت  میلـست  دـیابن  درک و  هلباـقم  دـیاب  اھینمـشد  نیا  اـب  دراد ؛ دوجو  ییاھینمـشد  اھینکـشراک و  هار ، نیا  رد  هتبلا 

. تسا زوریپ  یتلم  نینچ  دنک . یط  ار  هار  نیا  هملک  تدحو  اب  مامت و  تردق  اب  دناوتب  دراذگن و  مک  دوخ  خسار  مزع  هدارا و  زا  هک  دنکیم 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

تردق لخاد ، رد  مزال  یاھتسایـس  تاررقم و  یارجا  رد  و  دنکیم ؛ ادیپ  تبیھ  تزع و  یناھج  لئاسم  یجراخ و  تسایـس  رد  روشک  یلدمھ ، هملک و  داحتا  ماجـسنا و  اب 

یلک یـسدنھم  دـیفظوم  ماظن  روشک و  نالووسم  ناونع  هب  امـش  هکنانچمھ  اـنئمطم  تسا . مھم  رایـسب  یرکفمھ ، یلدـمھ و  تدـحو و  ماجـسنا و  نیارباـنب  دـباییم .

دینادب و ار  هشقن  دیـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  ار  حرط  لوا  دـیاب  امـش  داد ؛ بیترت  ار  تایئزج  دوشیمن  نالک  یـسدنھم  کی  نودـب  نوچ  دیـشاب -  هتـشاد  رظن  رد  امیاد  ار  روشک 

انیع امش  ماظن  روشک و  هب  مھ  امش  نمشد  دینکب -  اجنآ  ار  لادوگ  نآ  دیراذگب ، اجنآ  ار  تشخ  نآ  دیربب ، الاب  اجنیا  ار  راوید  نیا  دیناوتب  ات  دیشاب  هدرک  حیحص  یـسدنھم 

 - تسین مھ  یروشک  چیھ  تسا . یلخاد  رصانع  کمک  هب  نمشد  یمرگلد  دامتعا و  کشالب  دراد . ییازجا  مھ  یـسدنھم  نیا  دراد . یلک  یـسدنھم  کی  نالک و  هاگن  کی 

مھ بالقنا  لوا  زا  دنتـسھ ؛ مھ  اـم  روشک  رد  دنتـسھ ؛ اـجهمھ  دنـشاب ؛ هتـشادن  دوجو  تسین ، مکاـح  ماـظن  اـب  ناـشلد  هک  یرـصانع  لـخاد ، رد  هک  اـم -  روشک  هلمج  زا 

هب نمـشد  دـیما  مشچ  دنتـسین . بوخ  ام  ماظن  اب  ییهدـع  دوب . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  هدوب ، هشیمھ  شلـصا  نکیل  دراد ؛ روجاروج  ناـھنپ و  ادـیپ و  داـیز و  مک و  دـناهدوب ؛

کمک نمـشد  هب  هکیناـسک  یهمھ  هک  تسین  روـطنیا  دراد . ینوگاـنوگ  یاـھشور  نمـشد  یریگزابرـس ، یریگراـی و  یارب  اـھتنم  دنتـسھ ؛ لـخاد  رد  هـک  تـسا  یناـسک 

ییهدع هن ، دننکیم ؛ کمک  وا  هب  ادماع  املاع و  دناهتسناد و  ماظن  هب  تبسن  ار  وا  نالک  یسدنھم  یلک و  یهشقن  دناهتخانش و  ار  نمـشد  هک  دنـشاب  یناسک  دننکیم ،

اعقاو اھنیا  تسیچ ! اھفرح  نیا  دنیوگب  دننک و  هراپ  دنریگب و  ار  امش  ناشدوخ و  یهقی  دنرضاح  دینکیم ، کمک  نمشد  هب  دیراد  امش  دوش  هتفگ  اھنآ  هب  رگا  هک  دنتسھ  مھ 

زا دشاب ، شراتفر  دوخ و  بقارم  هجوتم و  سک  رھ  دش . دھاوخ  زیھرپ  نیا  زا  دیشاب ، هتشاد  رظن  رد  ار  ماظن  نالک  یلک و  یسدنھم  امش  رگا  دندب . فلاخم و  نمشد  اب  مھ 

. درک دھاوخ  زیھرپ  دشاب ، نمشد  کمک  هتساوخان  هتسنادان و  هکنیا 

ماظن  / ١١/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد و یرامعتـسا  عماطم  فادـھا و  هب  نتفگ  هن » « ؛ تسا مالـسا  روحم  رب  هملک  داحتا  دراد ، یمالـسا  یاھتلم  عفانم  ظـفح  یارب  مالـسا  یاـیند  هک  یھار  اـھنت  زورما 

یگتـسبمھ اب  رتشیب ، داحتا  اـب  فدـھ ، نیا  اـب  یهلباـقم  تسا . هناـیمرواخ  رد  صوصخب  مالـسا و  یاـیند  رد  ینید  یلم و  تیوھ  وحم  رابکتـسا ، فدـھ  تسا . ناربکتـسم 

کی ایند  یهمھ  رد  اکیرما  زورما  ریغـال . و  تسا ، یلمع  ناربکتـسم  اـکیرما و  یاـھیھاوخهدایز  لـباقم  رد  نداتـسیا  اـب  مالـسا و  جـیورت  اـب  مالـسا ، هب  کـسمت  اـب  رتشیب ،

ینماان قارع ، تلم  رب  اھییاکیرما  راشف  زورما  دـناهدرک . هل  ناشیاپ  ریز  ار  دوخ  یاھراعـش  یهمھ  ناشدوخ  لاـمعا  اـب  اـھییاکیرما  زورما  تسا . رادهکل  هجوماـن و  یهرھچ 

؛ دنروآیم یمالـسا  یاھتلود  رب  هک  یراشف  دنتخادنا ، هار  هب  ناتـسناغفا  رد  هک  یعیاجف  زیرنوخ ، لتاق و  یاھتسینویھـص  زا  اھنآ  طرـش  دـیقیب و  تیامح  قارع ، رد  دوجوم 

دیاب و  دتـسیاب ، هاوخنوزفا  تردق  نیا  لباقم  رد  دـناوتیم  مالـسا  یایند  زورما  تسا . هدروآ  دوجو  هب  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  زا  روفنم  هیرک و  یهرھچ  کی  زورما  اھنیا  یهمھ 

. درادن نیا  زج  ییهراچ  چیھ  دتسیاب ؛

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

نیرتـگرزب زا  یکی  هک  دـنکیم -  داـجیا  هعماـج  رد  هک  یناـجیھ  روش و  اـب  دراد و  هک  یتانـسحم  یهمھ  اـب  تاـباختنا  تسا . هملک  داـحتا  ظـفح  لوا ، یهجرد  رد  اـم  یهفیظو 

اھحانج نیب  دـنکیم ؛ داجیا  ییاھیگنتلد  مدرم  زا  یدارفا  اھھورگ و  نیب  هک  دراد  مھ  ار  هضراع  نیا  ییهرود  رھ  رد  الومعم  دروآیم -  دوجوهب  اـھلاس  لوط  رد  ار  اـھهسامح 

؛ دیآیم دوجوهب  ییاھیگنتلد  دحاو -  یشمطخ  اب  ولو  نوگانوگ -  قئالس  نیب  دوشیم ؛ داجیا  ییاھیگنتلد  یسایس  یرکف و  یاھشیارگ  نیب  دوشیم ؛ داجیا  یگنتلد 

مادـک نامزاس ، مادـک  مییوگب  هک  تسین  رفن  کی  تسد  مھ  میمرت  نیا  مینک . میمرت  ار  هضراـع  نیا  تعرـسب  دـیاب  اـم  دـیآیم . دوجوهب  ییاـھیگنتلد  دارفا  صاخـشا و  نیب 

. دنراد یرتالاب  ناش  هک  تسا  یدارفا  یهدھع  هب  رتنیگنس  یهفیظو  مھ  لوا  یهجرد  رد  تسا . همھ  یهدھع  هب  نیا  دنکب ؛ ار  راک  نیا  هاگتسد  مادک  ماقم و 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسا هیضق  ساسا  زیچ ، ود  نیا  نآ . یهدنیآ  یاھتیقفوم  هار و  نیا  هب  دامتعا  نامیا و  ظفح  یکی  تسا ، تدحو  ظفح  یکی  تسا ، هضیرف  زورما  ام  یارب  هک  هچنآ 

، تسا منتغم  یلیخ  نیا  دراد ؛ دوجو  هنامیمص  قیمع و  یلدمھ  هملک و  داحتا  نالووسم  حطس  رد  هللادمحب  زورما  دننک . ظفح  ار  تدحو  فلتخم ، یاھهورگ  تلم و  داحآ  الوا 

، ییزج تافالتخا  رطاخ  هب  فلتخم  یاھشیارگ  اھهورگ و  مدرم و  داحآ  تسناوت . دنھاوخن  دناهتسناوتن و  دنناوتیمن ؛ هللادمحب  یلو  دننزب ؛ مھ  هب  ار  نیا  دننکیم  یعس  هک 

عافد هناخ  نیا  زا  همھ  دناهناخ ؛ لھا  همھ  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  یتافالتخا  تسا  نکمم  مھ  هناخ  کی  لخاد  تسھ ؛ تافالتخا  هتبلا  دننکن . دنلب  مھ  یور  ار  ناشیادـص 

اب اـھنآ  دـنلب  یادـص  زا  نمـشد  هک  دـنراذگن  دـنراد ، ندز  فرح  تصرف  دـنراد ؛ نوبیرت  صوصخب  هک  یناـسک  دـنھدیم . حـیجرت  یرگید  زیچ  رھ  رب  ار  نآ  عفاـنم  همھ  دـننکیم ؛

ندروآ دراو  راشف  تقو  الاح  هک  دننکیم  ساسحا  اھنآ  دنوشیم ؛ راودیما  اھنآ  تسھ ، فالتخا  یتقو  دنک . هئطوت  تلم  نیا  هیلع  دناوتیم  هکنیا  هب  دوشب  راودیما  رگیدـکی ،

. دننک ظفح  صوصرم ، ناینب  مکحتسم و  فص  کی  لثم  ار  تدحو  ماجسنا و  اجنیا  دیاب  دوش ، عطق  نمشد  یاھراشف  دنھاوخیم  رگا  تسا .

نیا تسا . صـالخا  تکرب  هب  ناـمیا و  تکرب  هب  نیا  تسا و  هدـش  رتاـبیز  رتشخبدـیما و  رتراوـمھ ، رتزاـب ، زورهبزور  درک ، عورـش  مق  هک  ار  یھار  زیزع ! نارھاوـخ  زیزع ! ناردارب 

. دینک ظفح  ار  هملک  داحتا  صالخا و  نامیا و 

ناگربخ  / ١٢/٠١/١٣٨۵ سلجم  هرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ار گنرد  دـناسر ، یم  الاو  یاھفدـھ  نآ  هب  ار  ناریا  تلم  هک  یریـسم  ندومیپ  رد  هک  تسا  نآ  یمالـسا  یروھمج  نوگاـنوگ  نالوئـسم  یـساسا  هفیظو ی  هشیمھ  زورما و 

نادیھـش و یراکادـف  اب  هتفاـی و  یلجت  اـم  هناـگی ی  لـحار  ماـما  راـتفر  راـتفگ و  رد  هتخاـس و  صخـشم  زیزع  مالـسا  هک  ار  یریـسم  یھلا  هوق ی  لوح و  هب  دنرمـشن و  زیاـج 

. دنروآ تسد  هب  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اھفدھ  نآ  نذا هللا  هب  دننک و  لابند  هتفرگ ، افص  توارط و  نارگراثیا 

تمالـس یعامتجا ، تلادع  تسا و  مدرم  هب  یرادافو  تقادص و  و  ریبدت ، رد  تمکح  مزح و  مادـقا ، رد  تعاجـش  یعرـش ، فیلکت  هب  یدـنبیاپ  هار ، نیا  یلـصا  یاھ  صخاش 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 17 
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هلـصوحرپ و شالت  هملک و  تدحو  هدنیآ ، یاھتیقفوم  مھم  طرـش  تسا . یمالـسا  ماظن  نیا  یاھفدھ  نیرتمھم  هلمج ی  زا  یلم ، تورث  تردق و  یملع ، تفرـشیپ  یقالخا ،

. هللااشنا تسا ، یعطق  یمالسا  ماظن  یاھنامرآ  ققحت  تروص  نیا  رد  تسا و  یھلا  هدعو ی  هب  دامتعا 

لاس ١٣٨۶  / ٠١/٠١/١٣٨۶ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب تیموق ، یهناھب  هب  دـنزادنیب ؛ فالتخا  ناریا  تلم  فوفـص  نیب  دـننکیم  یعـس  دوخ  نوگانوگ  یهنایذوم  یاھـشالت  اـب  دوخ ، یناور  گـنج  اـب  دوخ ، تاـغیلبت  اـب  نانمـشد 

یوس زا  یقیمع  عیـسو  شالت  کی  مھ  مالـسا  یایند  حطـس  رد  نیا ، رب  یهوـالع  دـنربب ؛ نیب  زا  ار  تلم  یهملک  تدـحو  یفنـص ، یاھـشیارگ  یهناـھب  هب  بھذـم ، یهناـھب 

رھ رد  ار  ینـس  هعیـش و  گنج  دـننک ؛ گرزب  ار  یبھذـم  فالتخا  دـنزادنیب ؛ هلـصاف  رگید  ناملـسم  نوگاـنوگ  عماوج  ناریا و  تلم  ناـیم  هکنیا  یارب  تسا  سوسحم  نمـشد 

. دنربب نیب  زا  هدش -  رتشیب  زورما  ات  هللادمحب  زورهبزور  هک  رگید -  یاھتلم  نایم  رد  ار  ناریا  تلم  تھبا  تمظع و  دنروایب و  دوجو  هب  دشاب ، نکمم  هک  ایند  زا  یاهطقن 

، هنالقاع دبای . همادا  یمالـسا  تما  داحتا  یلم و  یگچراپکی  هملک و  داحتا  یارب  شالت  نآ ، زا  رتمھم  رتهدمع و  روشک و  یگدنزاس  یارب  شالت  دـشاب . رایـشھ  دـیاب  ام  تلم 

هب و  مھدیم . تیمھا  نامتلم  یهملک  داحتا  یهلاسم  هب  تھج  نیمھ  هب  نم  درک . تیوقت  زورهبزور  درک و  ظـفح  ار  داـحتا  نیا  یتسیاـب  هناربدـم  هنادـنمدرخ و  هنارایـشوھ ،

فانصا نوگانوگ و  بھاذم  نوگانوگ و  یاھتیموق  تلم و  داحآ  یهمھ  یهملک  داحتا  ام  تلم  نورد  رد  ینعی  تسا ؛ یمالسا » ماجـسنا  یلم و  داحتا   » لاس لاسما ، نم  رظن 

. اھنآ یهملک  تدحو  نوگانوگ و  بھاذم  زا  یمالسا  تما  داحآ  نایم  یهناردارب  طباور  ناناملسم و  یهمھ  نایم  ماجسنا  یللملانیب ، حطس  رد  و  یلم ؛ نوگانوگ 

١٣٨۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدجھ  مسارم  رد  تانایب 

مالـسا هب  دـیاهدرک ، تکرح  تدـحو  اـب  دـیاهتفرگ ، شیپ  رد  تردـق  اـب  تسا  لاـس  هدزاود  هک  ار  یکراـبم  تکرح  نیمھ  یھلا  لـضف  هـب  رگا  دـینادب ، دـیاب  ناـمزیزع  تـلم  اـمش 

هک ار  یتالکـشم  ماـمت  دـیھدب ، همادا  زوـسلد  نـالووسم  رـس  تشپ  تزع ، تردـق و  نیمھ  اـب  هملک و  تدـحو  نیمھ  اـب  مالـسا ، هب  کـسمت  نیمھ  اـب  دـیاهدوب ، کـسمتم 

تسناوت دیھاوخ  امـش  دوخ  نآ -  شوحولوح  رد  هچ  و  یلیمحت ، گنج  رد  هچ  هتـشذگ ، لاس  هاجنپ  لوط  رد  هچ  دناهدروآ -  دوجو  هب  تلم  نیا  هیلع  مالـسا  گرزب  نانمـشد 

. دیزاسب دابآ  دازآ  یهنومن  یقیقح  یمالسا  روشک  کی  ار  روشک  دینک و  فرطرب 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسا مالـسا  سدـقم  مان  قیال  یناریا و  قیـال  هک  یناـنچنآ  ار  هدـنیآ  ناریا  دـنناوتب  مدرم  کـمک  هب  روشک  نالوئـسم  و  دـھد ، باوج  روشک  رد  تیلوئـسم  نیا  میھاوخب  رگا 

رھ دـنامب . یقاب  هنامیمـص  مکحتـسم و  طابترا  کی  تسھ -  زورما  هک  ینانچمھ  روشک -  نالوئـسم  تلم و  نایم  طابترا  مدرم ، نایم  طابترا  هک  تسا  نیا  شھار  دـنزاسب ،

روشک نیا  تحلصم  فالخ  رب  یراک  دبوکب ، تافالتخا  لبط  رب  سک  رھ  دزادنیب ، هلصاف  روشک  نالوئسم  تلم و  نایم  دنک  یعـس  سک  رھ  دنک ، توعد  هقرفت  هب  ار  تلم  سک 

. دشاب دھاوخیم  یک  رھ  تسا ؛ هداد  ماجنا  تلم  نیا  و 

مھ اب  ار  ناتاھلد  اریخ ؛» مھسفناب  تانموملا  نونموملا و  نظ  هومتعمس  ذا  ول ال  : » دیوگیم نآرق  درک . ظفح  دیاب  ار  رگیدکی  هب  نظنسح  ار ، هملک  تدحو  ار ، قافتا  ار ، داحتا 

ار یراوتـسا  یاھماگ  نینچ  نیا  ار ، یقداص  یاھلد  نینچ  نیا  ار ، یتلم  نینچ  نیا  لاـعتم  یادـخ  هک  دیـشاب  هتـشادن  کـش  دـیورب ؛ شیپ  مھ  تسد  رد  تسد  دـینک ، فاـص 

. درک دھاوخ  تیامح  کمک و 

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

نیمھ مھ  فرط  نیا  زا  دننیبب . دننکیم ، ینکفا  فالتخا دننکیم ، ییوگدب  دننزیم ، تمھت  هعیش  هب  ینس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  هک  ار  یئاھتـسد  یناسک و  زورما 

نیا ایند  زورما  دشاب . دحتم  دیاب  مالـسا  یایند  دننکیم . هدرزآ  دننکیم ، راد  هحیرج دننکیم ، کیرحت  ار  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  تاساسحا  فرط  نیا  زا  یناسک  کی  روج ؛

زا ینانمشد  دنراذگن  دنشاب ، هتشاد  قافتا  داحتا و  دنشاب ، مھ  رانک  رد  دنـشاب ، مھ  اب  یمالـسا  عماوج  هک  دبلطیم  ار  نیا  یمالـسا  ی  هعماج یاھزاین  زورما  دھاوخیم . ار 

یددع ناملسم  مین  درایلیم و  کی  لباقم  رد  یتسینویھص  نمـشد  تسیچ ؟ لیئارـسا  دنرادن . یتردق  یعیبط  روط  هب  ناشدوخ  هک  ینانمـشد  دننک ؛ هدافتـسا  اھنآ  فعض 

یریگرای دنک ، ادیپ  ار  دوخ  هار  دناوتب  فیعض  نمشد  هک  دوشیم  بجوم  تسا - مالسا  یایند  نورد  رد  هک  یفعض  نیا   - مالسا یایند  رد  فالتخا  دیآ . یمن باسح  هب  تسین ؛

. دنک یریگرای  دوخ  یارب  نمشد  ناملسم  ناردارب  نیب  زا  دنک ،

یاھ هزیگنا درک ؛ کیدزن  مھ  هب  ار  ام  یاھلد  درک ؛ رادیب  ار  ام  بالقنا  درک ؛ دحتم  ار  ام  مالسا  میدحتم ؛ تلم  کی  ام  دنشاب . هتـشاد  هجوت  دیاب  مھ  ناریا  تلم  ار  هلئـسم  نیا 

نانمشد ناریا . نانمشد  نیملسم و  مالـسا و  نانمـشد  یمالـسا و  ماظن  نانمـشد  لباقم  رد  ردتقم  مکحم و  تشم  کی  میدش  دز ؛ دنویپ  مھ  هب  درک ؛ هدینت  مھ  رد  ار  ام 

. دشاب رایشوھ  ناریا  تلم  دیاب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ناردارب  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننک ؛ قافن  داجیا  مدرم  نیب  دننزب ؛ مھ  هب  ار  هملک  داحتا  نیا  دنرظتنم 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. منکیم حرطم  نمشد -  یهشقن  هب  هجوت  اب  نامدوخ -  راتفر  یارب  ار  لصا  دنچ  رصتخم  روط  هب  نم 

مدرم یهملک  تدحو  یهرابرد  نم  تفرگ . یدج  دیاب  ار  تدحو  یهلئسم  مدرم . یهماع  مھ  دنصاوخ ، مھ  نیا ، بطاخم  تسا . یلم  یهملک  تدحو  یهلئسم  هلئسم ، کی 

. دراد یئاھتمالع  دراد ، یئاھصخاش  تسین ؛ یفاک  میتدحو ، رادفرط  ام  دیوگب  یسک  هکنیا  فرص  متفگ . مھ  یئاھصخاش  تایصوصخ و  کی  مدرک ، تبحص  یلیخ 

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

لباقم رد  ندشن  میلست  مرج  هب  لالقتـسا ، مرج  هب  قح ، زا  یرادفرط  مرج  هب  مھ  نآ  دننک ؛ دراو  بیـسآ  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم  دنناوتب ، یھار  رھ  زا  دونع  نانمـشد  نیا 

اب یراکمھ ، نیا  اب  یلدمھ ، نیا  اب  هملک ، داحتا  نیا  اب  نانمـشد ، نیا  لباقم  رد  دننزب . هبرـض  دنیوگب و  روز  دننک و  لیمحت  ناریا  تلم  هب  دنھاوخیم  اھنآ  نانمـشد ؛ یئوگروز 

؛ دنک نیمات  ار  دوخ  تزع  تسا  هتـسناوت  تسا و  هدمآ  قئاف  دوخ  نانمـشد  رب  زورما  ات  ناریا  تلم  هک  نانچمھ  دـمآ ؛ قئاف  اھنآ  رب  داتـسیا و  ناوتیم  یمومع ، تدـھاجم  نیا 

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میظع و یهنحـص  نیا  نیب  ندنکفا  فالتخا  میـشاب -  بقارم  دیاب  همھ  اما  دش ، یثنخ  یدایز  دودـح  ات  هللادـمحب  هیـضق  نیا  رد  هتبلا  هک  نمـشد -  گرزب  یاھهئطوت  زا  یکی 

، یلمع یتدـیقع و  یرظن و  یاھفالتخا  زا  یخرب  رطاخ  هب  میتسھ ، زکرمتم  هطقن  کی  رب  همھ  مالـسا ، لئاسم  نیرتیلـصا  رد  لوصا ، رد  ینابم ، رد  هک  ام  تسا . هچراـپکی 

هک امش  لباقم  رد  دیمالسا ، نمشد  هک  امش  لباقم  رد  میئوگب : اما  دنراد ؛ فالتخا  نوگانوگ  لئاسم  رد  یمالسا  لحن  یمالـسا ، قرف  هلب ، دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  ام 

تما هک  دـننادب  مالـسا  دـض  یهھبج  ناگدـننکهرادا  ناربکتـسم و  نید ، نانمـشد  میدـحتم . میقفتم ، همھ  ام  دـیھدیم ، جرخ  هب  یئاوران  روجنیا  ام  ربمغیپ  سدـقم  دوجو  هب 

داحآ ام ، نیغلبم  دننک . داجیا  فالتخا  ام  نیب  دـنناوتب  هکنیا  زا  دـنوشب  سویام  دـننک ؛ رود  ناشدوخ  زا  ار  فالتخا  داجیا  نامگ  تسا ؛ قفتم  دـحتم و  اھنآ  لباقم  رد  یمالـسا 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 18 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=246
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3387
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3434
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=7327
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=11834
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21013
http://farsi.khamenei.ir


هک ام -  نیب  فالتخا  داجیا  اب  نمشد  میراذگن  مینک ، تبقارم  دشاب ؛ نیا  هب  نامـساوح  دیاب  همھ  ام ، یهعیـش  ام ، ینـس  ام ، بھاذم  نوگانوگ  ناوریپ  ام ، ناریدم  ام ، مدرم 

یاطخ نیا  دـھدب ؛ تاجن  یمالـسا  تما  مشخ  اب  یهلباقم  زا  ار  شدوخ  میربب -  راـک  هب  ناـمدوخ  نورد  رد  ناـمدوخ و  هیلع  ار  ناـمدوخ  یاھبـضغ  ناـمدوخ ، یاھمـشخ  اـم 

. دوب دھاوخ  یگرزب 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ مینکیمن یناوتاـن  ساـسحا  اـم  دـنکیمن . فعـض  ساـسحا  روشک  یئوراـیور ، یهصرع  نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اـب  یگرزب  یئوراـیور  یهصرع  کـی  رد  اـم  تلم  اـم ، روشک 

یلکـش هب  یعیبط  عناوم  نیا  اب  تسا ؛ یعیبط  عناوم  عناوم ، زا  یخرب  درب . نیب  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  ناوتیم  شـالت  اـب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاـناوت  تردـق و  ساـسحا 

هار ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عناوم  عناوم ، زا  یـضعب  درک . یئامزآروز  اھنآ  اب  درک و  دروخرب  دـیاب 

. درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛ داجیا  عنام  تروص  هب  مدرم  نیا 

. زیزع مدرم  امـش  ینیبنشور  تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هدـننکنییعت  دـناوتیم  هک  هچنآ  اھهدارا ، گنج  یناـسنا و  مزر  یئوراـیور و  یهصرع  نیا  رد 

یاھتفرـشیپ هب  ار  اـم  دـناوتیم  مدرم  داـحآ  یـسانشتیلوئسم  یـسانشهفیظو و  فـلتخم ، یاھهاگتـسد  یراـکمھ  روـشک ، نالوئـسم  یهملک  داـحتا  ناریا ، تلم  تدـحو 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یاهرھچ  نآ  دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روشک مدرم  نایم  داحتا  یروشک ، رھ  رد  ناملسم  یاھتلم  نایم  رد  و  هاگن ؛ کی  اب  مالسا  تما  ناناملـسم و  نایم  رد  یهملک  تدحو  داحتا و  یهلئـسم  نیا  داحتا . داحتا ؛ و 

ظفح یارب  مرتحم  نیلوئـسم  هب  یـسایس ، یاھحانج  هب  مینکیم  ضرع  ررکم  ام  هک  ینیا  تسا . قداص  نیمھ  مھ  ام  دروم  رد  تسا ؛ مھم  اـھتلم ، نیا  نوگاـنوگ  ضاـعبا  و 

امئاد ام  یهیصوت  یئارجا ، ریغ  یئارجا و  یاھھاگتـسد  نوگانوگ  یاھوگدنلب  هچ  یتنرتنیا ، یاھھاگیاپ  هچ  همانزور ، هچ  دنتـسھ ؛ وگتفگ  ربنم  یاراد  هک  یناسک  هب  تدحو ،

هک یداحتا  اـب  اـم  روشک  تسا و  میظع  رـصنع  کـی  تدـحو  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تدـحو ، رما  هب  تبـسن  ناـیب  ناـبحاص  ملق ، ناـبحاص  نالوئـسم ، ناردارب ، ناتـسود ، هب 

مھ نیلوئـسم  تسا . هدنام  ظوفحم  یئالاب  دح  رد  شایگچراپکی  دنک -  هیزجت  ار  تلم  هناتخبـشوخ  تسا  هتـسناوتن  نوگانوگ  تافالتخا  نیا  هک  دنراد -  تلم  هناتخبـشوخ 

مشچ رد  ار  روشک  تسا  هتسناوت  یلدمھ  نیا  داحتا و  نیمھ  درادن . یلاکـشا  چیھ  دوشن ، یھتنم  یریگنابیرگ  هب  هک  یتقو  ات  هقیلـس  فالتخا  اما  دنراد ، هقیلـس  فالتخا 

؛ تدحو داحتا و  هب  تبسن  مدرک  شرافـس  شیپ  یدنچ  نم  تسا . روج  نیمھ  مھ  نالا  دنکب . ظفح  ردتقم  روشک  کی  ناونع  هب  ردتقم ، یهعومجم  کی  ناونع  هب  نانمـشد 

دندرک و مالعا  دـندرک ، بواجت  هوق  هس  یاسور  اوق ، نیلوئـسم  دوشب ؛ رکـشت  اھنیا  زا  تسا  مزال  تسا . شزرا  اب  یلیخ  دـندرک ؛ بواجت  اوق  مرتحم  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

نیا زا  ار  نیمھ  مھ  ام  دـنام . دـنھاوخ  دراد ، دوجو  هک  یرظن  فالتخا  هقیلـس و  فالتخا  مغریلع  نوگانوگ ، یاھهنیمز  رد  ناشدوخ  نیب  داحتا  یور  رب  هکنیا  رب  دـندرک  دـیکات 

تاـنایب و بظاوـم  دـیاب  مھ  ـالاح  دوـب و  یبوـخ  تکرح  ناتـسود  راـک  نیا  اـعقاو  هک  میدـقتعم  میریذـپیم و  تبثم  تکرح  کـی  ناوـنع  هب  مرتـحم  نالوئـسم  نیا  زیزع و  ناردارب 

. دنشاب ناشتاراھظا 

نم ار  نیا  تسھ . شرد  دـیجمت  نیـسحت و  یهبنج  کـی  هک  تسا  یلئاـسم  ناـمھ  زا  یکی  مھ  نیا  تسھ ، یمالـسا  یاروش  مرتحم  سلجم  رد  نـالا  هک  مھ  یراـک  نیا 

نالوئسم ریاس  زا  ای  روھمج  سیئر  زا  ای  الاح  دننکب ، لاوئس  روشک  نالوئسم  زا  هک  ینیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ام  زیزع  تلم  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  منکب ؛ ضرع 

نیا روشک ؛ لـئاسم  هب  تبـسن  دـننکیم  تیلوئـسم  ساـسحا  هننقم  یهوق  رد  مدرم  ناگدـنیامن  هک  دـھدیم  ناـشن  هکنیا  یکی  تسا : یتبثم  راـک  تھج  ود  زا  نیا  یئارجا ،

ار تالاوئس  نیا  دنھدب ، حیضوت  دنیایب  هک  دنتسھ  هدامآ  دنیوگیم  نیسحت  لباق  تعاجش  اب  سفن و  هب  دامتعا  اب  روشک  نالوئـسم  هک  تسا  نیا  رگید  یهبنج  تسا . تبثم 

ناشدوخ و لمع  تحـص  هب  هک  دنھدیم  ناشن  ام  هیرجم  یهوق  نالوئـسم  مھ  دننکیم ، لمع  هفیظو  هب  ام  یهننقم  یهوق  نالوئـسم  مھ  تسا . تبثم  مھ  نیا  دننک ؛ نایب 

دھاوخیم دـیوگیم  سلجم  ینعی  تسا ؛ هداتفا  قافتا  راک  نیا  الاح  تسا . نیا  رتھب ، همھ  زا  رگید ، دـھاوخیم  هچ  ناسنا  دـنراد . دامتعا  دـنراد و  ناـنیمطا  ناـشدوخ  تقادـص 

مھ نیا  دنتفگ -  مھ  ام  هب  ار  نیا  هک  دیآیمرب -  خساپ  یهدھع  زا  دھدب و  خساپ  سفن  هب  دامتعا  اب  دھاوخیم  دیوگیم  یتلود  هاگتـسد  تسا ؛ هفیظو  ساسحا  نیا  دسرپب ،

شمامت اج  نیمھ  دنکن . ادیپ  همادا  رگید  دعب  هب  اجنیا  زا  هتفرگ ، ماجنا  اجنیا  ات  تبثم  یهطقن  ود  نیا  هک  مدـقتعم  نم  نکل  تسا ، بوخ  هیـضق  ود  رھ  تسھ ؛ نیـسحت  لباق 

اب مھ  مدرم  دوب . یبوخ  ناحتما  ناحتما ، نیا  دناهداد ؛ یئارجا  نیلوئسم  یبوخ  ناحتما  کی  تسا ، هداد  یبوخ  ناحتما  کی  سلجم  ار . هیـضق  دننک  مامت  اج  نیمھ  دننکب ؛

کی دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  هوق  ود  نیا  دـنرادیم  تسود  دـنھاوخیم ؛ نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  راک  نیا  یهمادا  دـنھدیم . صیخـشت  دـنمھفیم ، مدرم  دنتریـصب ،

هب هریغ  یتنرتنیا و  هاگیاپ  رد  همانزور و  رد  ار  غیلبت  لئاسو  اھملق و  یاهدـع  کی  فرط ، نآ  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع  کی  فرط ، نیا  زا  تاساسحا  ریثات  تحت  یاهدـع 

یارب ارجا ، نیلوئسم  هچ  اضق ، نیلوئسم  هچ  نینقت ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم ، یهمھ  شمارآ . هب  دراد  جایتحا  روشک  هن ، دننک . تسرد  یغولـش  یاضف  کی  دنریگب و  راک 

یهفیظو هک  هچنآ  لباقم  رد  مھ  تلود  تفرگ ؛ ماجنا  دوب ، سلجم  یهفیظو  هک  هچنآ  دـنراد . تسود  ار  شمارآ  مھ  مدرم  دـنراد ، مزال  شمارآ  دـنھدب ، ماجنا  ار  دوخ  راـک  هکنیا 

ار راک  نیا  هک  سلجم  رد  یرفن  هد  دـنچ  یهعومجم  ناردارب و  نآ  زا  نم  الاح  زا  تسا . هدـننک  دنـسرخ  فرط  ود  رھ  زا  نیا  داد ؛ ناشن  ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  تسا ، سلجم 

تدحو هب  زیچ  همھ  زا  شیب  هک  هیئاضق  یهوق  هننقم و  یهوق  نیلوئـسم  مھ  یتلود ، نیلوئـسم  مھ  المع  دنھدب  ناشن  دـننک و  مامت  ار  هیـضق  منکیم  اضاقت  دـندرک ، عورش 

. دنراذگیم مارتحا  روشک  شمارآ  تلم و  نیا 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد هک  یرازبا  نارھاوخ ! ناردارب ! منک : ضرع  امـش  هب  زورما  تسا . تدـحو  یهلئـسم  میورب -  دـیاب  تسا و  زامن  تقو  تسا ، رھظ  کیدزن  هک  رگید -  یـساسا  یهلئـسم  کی 

یاھرخافت اھتیلم ، فالتخا  اھتیموق ، فالتخا  ینـس ، هعیـش و  فالتخا  تسا ؛ تافالتخا  دننکیم ، دـنراد  ار  هدافتـسا  رثکادـح  نآ  زا  دوش و  لاعف  دـناوتیم  ام  نانمـشد  تسد 

، هدرک بالقنا  یاھروشک  نیمھ  رد  یمالـسا ، یاھروشک  رد  دینیبیم  دننک . داجیا  فالتخا  تسا  نیا  ناشیعـس  دـننکیم ، گرزب  دـنراد  ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  طلغ .

اب تسا ؛ مالسا  یایند  نمشد  اکیرمآ  برغ و  دنشاب . رایـشھ  دیاب  همھ  دنـشاب ، رادیب  دیاب  همھ  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا  مالـسا  یایند  رگید  طاقن  رد  دننکیم ؛ داجیا  فالتخا 

ات نیطسلف  یهیضق  رد  دننکیم . بیرخت  دسرب ، ناشتسد  اجرھ  دنتیلاعف ؛ لوغشم  ناشیـسوساج  یاھنامزاس  دننکیم ، کیرحت  درک . هاگن  اھنآ  تاکرح  هب  دیاب  مشچ  نیا 

. دوریم شیپ  دراد  مالسا  یایند  میوریم ، شیپ  میراد  ام  دندروخ . تسکش  هتبلا  دندرک ؛ ینکشراک  دنتسناوت ، هک  یئاجنآ 

گنج زور  تشھ  دراد ، هقطنم  رد  ار  شترا  نیرتیوق  تسا  یعدـم  هک  تسینویھـص  تلود  نیب  هزغ و  نیب  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیطـسلف ، ریخا  یهلئـسم  نیا 

هب رگا  شیپ  لاس  هد  تسا ؟ یندرکرواب  نیا  دنیاھینیطـسلف ! دراذـگیم ، طرـش  سبشتآ  یارب  هک  یفرط  نآ  دـننک ، داجیا  سبشتآ  دـنھاوخیم  یتقو  هاگنآ  دـتفایم ؛ قافتا 

میژر نـیب  و  هزغ -  اھینیطــسلف ، زا  یاهشوـگ  کـی  اھینیطــسلف ؛ یهـمھ  هـن  اھینیطــسلف -  نـیب  یزور  کـی  هـک  درکیم  رواـب  یــسک  هـچ  دـندزیم ، ار  فرح  نـیا  اـمش 

هک یزرابم  یاھنادرگ  داھج و  سامح و  رب  نیرفآ  نیرفآ ! اھینیطـسلف ! رب  نیرفآ  دنراذگب ؟ طرـش  اھینیطـسلف  گنج ، نآ  سبشتآ  یارب  دتفیب ، قافتا  یگنج  یتسینویھص 

هک یایراکادـف  رطاخ  هب  منکیم ؛ رکـشت  نیطـسلف  نیزرابم  یهمھ  زا  مدوخ  مھـس  هب  نم  تسا . نیا  تعاجـش  دـنداد ! ناشن  تعاجـش  دـندیگنج و  هزغ  رد  نیطـسلف ، رد 

لاعتم یادخ  هک  دوشیم  بجوم  ربص  نیا  میدرک ، ربص  ام  هچنانچ  رگا  یرـسی .» رـسعلا  عم  نا   » هک دندید  و  دـندرک ، هک  یربص  رطاخ  هب  دـندرک ، هک  یـشالت  رطاخ  هب  دـندرک ،

نیب تدحو  نیا  تسا . سرد  مھ  نارگید  یارب  تسا ، سرد  مھ  اھنآ  دوخ  یارب  تسا ؛ سرد  نیا  دناسر ؛ ار  جرف  لاعتم  یادخ  دندرک ، یگداتسیا  دندرک ، ربص  دناسرب . ار  جرف 

. تسا یمھم  یهلئسم  دیریگن ؛ مک  تسد  ار  اھناملسم 

یمالسا  / ١٨/١٣٩٢/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ات تسا : نیا  دـنراد ، مدرم  نایم  رد  یاهملک  ذوفن  یهقطنم  هک  یئاھنآ  هب  ینید ، ناگتـسجرب  ناگدـیزگرب و  هب  یـسایس ، ناـگبخن  هب  روشک ، نالوئـسم  هب  ماهیـصوت  نم  و 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 19 
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ار اھتلم  ار ، اھروشک  دناوتیم  هک  تسا  زیچ  ود  نیا  هملک ؛ داحتا  نید و  داحتا ، ادخ و  هب  نامیا  دننک ؛ هیکت  ناریا  تلم  شزرااب  ماجـسنا  داحتا و  نیا  یور  رب  دـنناوتیم ، هک  اجنآ 

. تسا رادروخرب  ود  نیا  زا  هللادمحب  ناریا  تلم  و  دھدب ؛ اھنآ  هب  تمواقم  تردق  دراد ؛ هگن  ناشدوخ  یاپ  یور 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

تدحو رھظم  جح ، تسا . یمالسا  تما  یاھشخب  نایم  نکفاهلصاف  یاھهرگ  ندوشگ  ناناملـسم و  داحتا  یهلئـسم  تیولوا ، یاراد  مھم و  تاعوضوم  نیا  یهلمج  زا  زورما 

زابرید زا  یرامعتسا  یاھتسایس  دیلپ  یاھتـسد  دنریگب . ارف  ار  تافالتخا  عفر  تاکرتشم و  رب  زکرمت  سرد  ناگمھ  دیاب  جح  رد  تسا . یرایمھ  یردارب و  نوناک  یگچراپکی و  و 

رابکتـسا و یهھبج  ینمـشد  ناملـسم  یاـھتلم  یمالـسا ، یرادـیب  تـکرب  هـب  هـک  زورما  یلو  دناهتـشاد ، راـک  روتـسد  رد  دوـخ  موـش  دـصاقم  نیماـت  یارب  ار  ینکفاهـقرفت 

اب هک  تسا  نآ  رب  راـکم  نمـشد  تسا . هتفاـی  یرتـشیب  تدـش  ناناملـسم  ناـیم  ینکفاهقرفت  تسایـس  دـناهتفرگ ، عضوم  نآ  ربارب  رد  هتخانـش و  یتسردـب  ار  مسینویھص 

نانمشد هک  ار  رابکتـسا  نارازگراک  یتسینویھـص و  میژر  هدناشک ، فارحنا  هب  نانآ  رد  ار  تدھاجم  تمواقم و  یاھهزیگنا  ناناملـسم ، نایم  یگناخ  یاھگنج  شتآ  نتخورفا 

نیا تسا . هنارادغ  تسایس  نیا  زا  یشان  ایسآ  برغ  یهقطنم  یاھروشک  رد  نآ  لاثما  یریفکت و  یتسیرورت  یاھهورگ  یزادناهار  دھد . رارق  نما  یهیشاح  رد  دنایقیقح ،

. میرامشب دوخ  یللملانیب  یلم و  فیاظو  ردص  رد  زورما  ار  نیملسم  داحتا  یهلئسم  هک  تسا  ام  یهمھ  هب  یرادشھ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ملع مھ  مالـسا ، یایند  یارب  تسا -  مھم  گرزب  یاھاوتحم  نیا  یهمھ  هچرگا  منیبیم  مالـسا ، یایند  لئاسم  نامدوخ و  یهعماج  لئاسم  هب  منکیم  هاگن  یتقو  زورما  نم 

زا یلیخ  اھناملسم  ام  تسا . تدحو  دراد ، رارق  مالـسا  یایند  یارب  تیولوا  لوا  یهجرد  رد  زورما  هچنآ  نکل  تسا -  مھم  قالخا  مھ  تسا ، مھم  یزرودرخ  مھ  تسا ، مھم 

جایتحا تدحو  هب  زورما  دننک . ادج  رگیدکی  زا  ار  ملـسم  یاھهورگ  یاھلد  ار ، اھناملـسم  هک  دنداد  ماجنا  یقفوم  هنافـساتم  شالت  هنیمز ، نیا  رد  اھتـسایس  میدش ؛ رود  مھ 

. میراد

رد هـکلب ] ، ] تاـیئزج رد  هـن  دــنھدیم -  لیکــشت  ار  اـیند  تـیعمج  زا  یگرزب  رایــسب  رــسک  کـی  هـک  عیــسو -  یهـقطنم  نـیا  یهـمھ  رد  یمالــسا  یاـھروشک  یاـھتلم  رگا 

رد ندش  هدید  نیمھ  دنوشب ؛ هدـید  مھ  رانک  یلک  لئاسم  رد  هکنیا ] [ ؛ دیـسر دـھاوخ  یلاعت  یقرت و  جوا  هب  مالـسا  یایند  دنـشاب ، هارمھ  رگیدـکی  اب  یلک  یاھیریگتھج 

هب دنکیم ؛ یرج  ار  نمـشد  دشاب -  فرح  طقف  ولو  دـننزب -  فرح  رگیدـکی  هیلع  یمالـسا  یاھروشک  نارکفنـشور  ای  یمالـسا  یاھروشک  یاسور  هکنیا  دراد . ریثات  مھ  رانک 

تمظع مالـسا ؛ یایند  هب  دشخبیم  تمظع  میریگب ، رارق  رگیدـکی  رانک  نامتاراھظا  رد  ولو  ام  هک  ردـقنیمھ  تسا . نیمھ  زورما ، تیعقاو  هکنانچمھ  دـھدیم ؛ دـیما  نمـشد 

ایند رد  نآ  ساکعنا  میدـید  دـنتفرگ ، رارق  مھ  رانک  رد  اھمـسج  اھنت ، ولو  میدرک ، هدـھاشم  ام  ار  عامتجا  نیا  زا  ییاـھهنومن  اـجرھ  یمالـسا . تما  تیـصخش  هب  دـشخبیم 

ادـیع و نیملـسملل  هتلعج  یذـلا  : مییوگیم میریگیم ، رارق  مھ  رانک  میناوخیم ، هک  ار  دـیع  زامن  دـش . ربمغیپ  یوربآ  یهیام  دـش ؛ نیملـسم  مالـسا و  یوربآ  فرـش و  یهیام 

زازعا یهیام  یمالسا  تما  یارب  تسا ؛ فرش  یهیام  ربمغیپ  یارب  زامن ، رد  اھمسج  نتفرگ  رارق  مھ  رانک  فرص  ( ٢ (؛ ادیزم اتمارک و  افرش و  ارخذ و  هلآوهیلعهللایلص  دمحمل 

کی میظع  تکرح  نیا  دوخ  دـنتفرگ ؛ رارق  مھ  رانک  رد  ناسنا  اـھنویلیم  ینیـسح  نیعبرا  رد  دـیدرک  هظحـالم  امـش  لاـسما  تسا . روجنیمھ  جـح  عاـمتجا  تسا . مارتحا  و 

هب ملاع  ییامھدرگ  نیرتگرزب  ار  نآ  دندرک ؛ لیلجت  دندرک ؛ میظعت  درک ، ادـیپ  ساکعنا  ایند  رد  هک  دـندوب -  مھ  اھینـس  دوبن ، هعیـش  صوصخم  هتبلا  اھناملـسم -  زا  یعمج 

. دننکیم دصر  ار  یمالسا  لئاسم  دنراد  هک  ییاھنآ  یناسک ؟ هچ  دندروآ ؛ باسح 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هب دـسریم  دـیدرک ، وجتـسج  رگا  مھ  اھتـسد  نیا  یهمھ  دـنک ؛ ادـج  مھ  زا  ار  اھنیا  هکنیا  یارب  تسا  راک  رد  ییاھتـسد  هعیـش ، نیب  رد  مھ  تنـس ، لھا  نیب  رد  مھ  زورما ،

هتـشاد سیلگنا  شـشیآما  هب  طابترا  هک  یعیـشت  نآ  مالـسا . نانمـشد  طقف ؛ هعیـش  نانمـشد  هن  ناریا ، نانمـشد  هن  مالـسا ؛ نانمـشد  یتاـعالطا  یـسوساج و  زکارم 

ار دایرف  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  تسا  لاس  ام ٣۵  دنمالسا . دض  ود  رھ  تسا ؛ ینس  نآ  هن  تسا ، هعیش  نآ  هن  دشاب ، اکیرمآ  یایآیـس  رودزم  هک  یننـست  نآ  دشاب ،

هب هک  تسا  هدوـب  یکمک  بلغا  تسا ، هدرک  زورما  اـت  مالـسا  یاـیند  رد  دوـخ  ناردارب  هب  یمالـسا  یروـھمج  هک  یکمک  مینکیم . لـمع  مییوـگیمن ، مھ  طـقف  مینزیم ؛ میراد 

سار رد  زورما  تدحو ، یهلئسم  میتسنادیم  نوچ  میداتسیا ، هقطنم  یاھروشک  نموم  مدرم  رانک  رد  میداتسیا ، اھینیطـسلف  رانک  رد  ام  تسا . هدرک  تنـس  لھا  ناردارب 

. تسا یمالسا  لئاسم 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا هیاـسمھ ؛ ریغ  هیاـسمھ و  زا  هقطنم  یاـھروشک  ناملـسم و  یاـھروشک  یهـمھ  اـب  طاـبترا  یردارب و  یتـسود و  رب  مـیدرک  ینتبم  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  تسایـس  اـم 

ار الاو  تفرعم  نیا  یھاـگآ ، نیا  تریـصب ، نیا  ناریا  تلم  هللادـمحب  زورما  درک . میھاوخ  لـمع  هدـنیآ  رد  مھ  روجنیمھ  میدرک ، لـمع  مھ  روجنیمھ  اـم  تسا ؛ اـم  تساـیس 

شـشوک یناسک ، دـننکیم  شالت  هتبلا  رگید . یاھروشک  اـب  ناملـسم و  یاـھتلم  اـب  یمالـسا ، داـحتا  هب  دراد  یگتـسب  شروشک  یهدـنیآ  تحلـصم  دـنادب  هک  تسا  هتفاـی 

لبق زا  ام -  راوگرزب  ماما  دایرف  نیا  تسا . هدیمھف  زورما  ام  تلم  ار  نیا  هللادمحب  تلم  نکل  دننکب  هسوسو  دننک ، داجیا  ینیبدب  دننک ، داجیا  لالتخا  دننکیم ، یعس  دننکیم ،

یهمھ دـیاب  زورما  تسا . همھ  یهفیظو  نیا  دـندش ؛ هاـگآ  اـم  مدرم  درک ، ار  دوـخ  راـک  تدـحو -  یهلئـسم  هب  یمالـسا  ماـظن  لیکـشت  زاـغآ  زا  مـھ  دـعب  بـالقنا ، یزوریپ  زا 

دھاوخ نیمات  مھ  نامیاھروشک  عفانم  میدرک ، رکف  یمالسا  تما  هب  ام  رگا  دنشیدنیب ؛ یمالسا  تدحو  هب  دنشیدنیب ، یمالسا  تما  هب  ملاع ، طاقنیـصقا  رد  ناناملـسم 

. میراذـگب دـیابن  ام  تسا ، نیا  رد  نمـشد  تحلـصم  دـنک ؛ یریگرای  یرگید  روشک  زا  دـنک ، هلمح  روشک  کی  هب  دـنک ، ادـج  مھ  زا  ار  ام  هک  تسا  نیا  نمـشد  تحلـصم  دـش .

رد تسینویھص  تلود  هک  تسینویھص -  رصانع  دنیاھتسینویھص -  اکیرمآ و  نآ ، سار  رد  زورما  هک  تسا  یناھج  رابکتسا  اکیرمآ و  یرادهیامرس  نمشد ، تسیک ؟ نمـشد 

، داتـسیا یتسیاب  اھنیا  لباقم  رد  دندروآ . دوجوهب  ایند  رد  اھتسینویھـص  هک  تسا  یکلھم  ناطرـس  نآ  کانرطخ و  یهعومجم  نآ  زا  یـشخب  کی  مھ  یلاغـشا  نیطـسلف 

. درک هعجارم  نآرق  نوتم  هب  درک ، هعجارم  مالسا  هب  یتسیاب  اھنیا  لباقمرد 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب هکیناسک  لـباقم  رد  ( ٨ (؛ مھنیب آمحر  رافکلا  یلع  ادـشا  اـما ]  ] تفار یاراد  نموم  هب  تبـسن  ( ٧ «.) میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  » هک دـیامرفیم  ربمغیپ  یهراـبرد 

؛ دنک ذوفن  امش  رد  دناوتب  تساوخ  اجرھ  زا  نمشد  هک  دیـشابن  مرن  زیرکاخ  لثم  دیـشاب ؛ تخـس  ینعی  دیـشاب ؛ ادشا »  » دنتـسھ امـش  نمـشد  دننکیم و  ینمـشد  امش 

یاھزرم دنک ، ادج  مھ  زا  ار  امش  دناوتن  اھمسا  دیشاب ؛ نابرھم  مھ  اب  دشاب ، فاص  مھ  اب  ناتیاھلد  ناتدوخ ، نیب  مھنیب ،» آمحر   » اما دیـشاب  هداتـسیا  دیـشاب ، مکحتـسم 

یبن تدالو  زور  زورما -  ام  تسا . ربمغیپ  یاھـسرد  نآ  زا  نیا  دھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دـناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دـنک ، نمـشد  مھ  اب  ار  امـش  دـناوتن  ییایفارغج 

ربمغیپ ار  هچنآ  هک  میھاوخب  دیاب  میریگب ، سرد  دـیاب  دوریم ؛ راظتنا  ام  زا  زورما  هک  تسین  یراک  ربمغیپ ، زا  ندرک  فیرعت  ندرک و  لیلجت  طقف  میریگب ؛ سرد  تسا  بوخ  مرکا - 

. تسا داحتا  مالسا  یایند  رد  زورما  تیولوا ، مدرک  ضرع  هک  میشخبب  ققحت  تسا ، هدش  ثوعبم  نآ  یارب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ندرک کمک  رگیدکی  هب  ار ، ییازفامھ  ار ، ماجسنا  ام  یهمھ  زا  یعامتجا ، یهقیلس  رھ  اب  دارفا و  یعامتجا  اشنم  رھ  اب  مالسا  ام ، روانھپ  زیزع و  روشک  رد  ام ، یهعماج  رد 

دروـم دـیاب  مھ  دـندادن  یار  تلود  رد  صاـخ  صخـش  نیا  هب  هک  یناـسک  نآ  یوـس  زا  یتـح  دـنریگب ؛ رارق  مدرم  تیاـمح  دروـم  دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد  اـھتلود  دـھاوخیم . ار 

هک یتلود  اب  دـحاو ، کی  ناونعهب  دـیاب  همھ  تسا . اـم  یمالـسا  روشک  رد  یلم  یعاـمتجا و  ماجـسنا  یاـنعم  بل  یقیقح و  فرح  نیا  دـنریگب ؛ رارق  تیاـمح  یناـبیتشپ و 

« هملک تدحو   » 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 23هاگياپ  هحفص 20 
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رد هک  تسا  ورهبور  یمھم  یاھـشلاچ  مھم و  لئاسم  اب  روشک  هک  یدراوم  نآ  رد  اصوصخم  دـننک ؛ کمک  نآ  هب  دـنھدب و  ناشن  هملک  داحتا  تسا  راک  رـس  رب  راک و  لوئـسم 

. درک مھاوخ  یضیارع  هنیمز  نیا 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

[ اما ، ] درک ادیپ  ماصتعا  هللالبح  هب  کتکت  ناوتیم  هللالبح ، هب  ماصتعا  رد  یتح  تسا ؛ هدومرف  دیکات  ناناملسم  یردارب  نیملسم و  یگچراپکی  تدحو و  رب  همھنیا  مالسا 

ام زورما  دـیکات ، همھنیا  شرافـس و  همھنیا  اب  دیـشاب . مھ  اب  دـینک ، کسمت  یھلا  لـبح  هب  مھ  اـب  همھ  ( ٣ (؛ اعیمج لبحب هللا  اومـصتعا  و  دنکیمن ؛ هیـصوت  مالـسا  ار  نیا 

، اـملع زا  اـصوصخم  نیملـسم ، داـحآ  زا  مھاوـخیم  نم  دـینکیم . هظحـالم  هک  تسا  نیمھ  مھ  شاهجیتـن  مـینکیمن ؛ لـمع  مالـسا  روتـسد  نـیا  هـب  هنافـساتم  اھناملـسم 

دـننیبب و هقرفت  نیا  رد  ار  یمالـسا  تما  نانمـشد  نئاخ  تسد  هک  منک  تساوخرد  اھروشک  یهمھ  رد  ناگبخن  ناگدـبز ، نارادمتـسایس ، اھتلود ، نالوئـسم  نارکفنـشور ،

اھهبرجت دننک و  یگدنز  دـنناوتیم  مھ  رانک  رد  یعیبط  روطهب  ناناملـسم  تسا . ینیقلت  هقرفت  نیا  تسا ، یلیمحت  هقرفت  نیا  تسین ، یعیبط  هقرفت  نیا  دـننک . هدـھاشم 

نامدوخ روشک  رد  ام  ار  نیا  دناهدرک . یگدنز  مھ  اب  تسا ، هدشن  نادیم  دراو  نمـشد  تثابخ  نمـشد ، ( ۴) یهمدمد نمـشد ، یهسوسو  هک  یتقونآ  هک  تسا  هداد  ناشن 

. میاهدرک هدھاشم  مھ ]  ] یمالسا رگید  یاھروشک  رد  میاهدید ، قارع  رد  میاهدید ،

تردق نیا  دنھاوخیمن  دشاب ؛ هچراپکی  یمالـسا  تما  دنھاوخیمن  تسا . هقرفت  نیا  رد  گرزب  یاھتردق  عفانم  هکنیا  یارب  ارچ ؟ مالـسا ؛ یایند  هب  دـننکیم  قیرزت  ار  هقرفت  نیا 

رھپـس رد  درکیم ، هیکت  دوخ  تاکرتشم  یور  رب  رگا  دوب ، هچراپکی  یمالـسا  تما  رگا  دنھاوخیمن . دھدب ؛ ناشن  ار  شدوخ  دـنک و  دـنلب  رـس  یناھج  یاھتردـق  قفا  رد  میظع ،

نیا اب  ینیمزریز ، ریاخذ  عبانم و  نیا  اب  ملاع ، ساسح  قطانم  رد  اھروشک  نیا  اب  میظع ، تیعمج  نیا  اـب  دـشیم  درفهبرـصحنم  تردـق  کـی  دـیدرت  نودـب  یناـھج  تساـیس 

نیا رد  ار  یتسینویھـص  میژر  دـتفیب . قافتا  نیا  دـنھاوخیمن  تفرگیمارف . ار  ایند  یاهدـیدپ  نینچکـی  میدـشیم ، دـحتم  اـم  رگا  یناـسنا ؛ یورین  تورث  نیا  اـب  یعیبط و  تورث 

. دوخ نورد  هب  دننک  لوغشم  ار  هقطنم  یاھروشک  هکنیا  یارب  دننک ؛ فالتخا  داجیا  هکنیا  یارب  دنتشاک  هقطنم 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  دـشاب . دـحتم  دـیاب  ناریا  تلم  دنـشاب . دـحتم  دـیاب  اھتلم  دراد ؛ دوجو  هخـسن  نیمھ  مھ  اـھروشک  نورد  رد  تسا . داـحتا  نآ  دراد و  زورما  هخـسن  کـی  مالـسا  یاـیند 

، دراد ینیلوئـسم  دریگیم ، ماجنا  دراد  تسا  یراک  کی  هرخالاب   - دنیوگب روجکی  هتـسد  رھ  هک  دوشن  تسرد  یگتـسدود  اھنیا ، دننام  یاهتـسھ و  ریغ  یاهتـسھ و  یایاضق 

رگا مھ  نالا  دـھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  دـیایب . دوجوهب  یگتـسدود  دـیابن  مدرم  نیب  دنـشاب - نآ  لابند  دـنھدب و  صیخـشت  تسا  یلم  عفانم  هچنآ  هللااشنا  دـننکیم ؛ لاـبند 

دنراد مھ  بترم  دنکیم و  ادیپ  هعسوت  بترم  روطنیمھ  دراد  اھنآ  فرط  زا  هک  ییاھهاگبو  نیا  اھنویزیولت و  ویدار  نیا  ار ، ناگناگیب  یاھینکارپنخـس  نیا  دنک  بیقعت  یـسک 

. دیشاب مھ  اب  دینک ، ظفح  ار  تدحو  دوشب ؛ یگتسدود  دیراذگن  دننک ؛ داجیا  یگتسدود  مدرم  نیب  هک  دنتسھ  نیا  لابند  دنھدیم ، بلطم 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالسا  یهعماج  تیصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلصاف  ندش  مک  تسھ ، تلادع  یهعسوت 

زیربت  / ٠٣/١٠/١٣٩۶ هعمج  ماما  یقرش و  ناجیابرذآ  ناتسا  رد  هیقف  یلو  هدنیامن  باصتنا 

هتاضافاتماد مشاھلآ  یلعدمحم  دیس  جاح  یاقآ  مالسالاتجح  بانج 

زا زیربت ، نامرھق  رھـش  رد  هعمج  تماما  تمظع  اب  هاـگیاج  رد  زیمآتدـھاجم  تامدـخ  اـھلاس  زا  سپ  یرتسبـش  دـھتجم  یاـقآ  نیملـسملاو  مالـسالاهجح  باـنج  هک  نونکا 

رگید یاھتیلوئـسم  رد  قفوم  تمدخ  یهقباس  یاراد  زیزع و  رھـش  نآ  دنزرف  دوخ  هک  ار  یلاعبانج  دـناهدرک ، یریگهرانک  تساوخرد  هتـشگ و  روذـعم  مرکم  شالت  نیا  یهمادا 

. منکیم بوصنم  زیربت  یهعمج  تماما  ناتسا و  نآ  رد  دوخ  یگدنیامن  هب  دیشابیم  رادروخرب  مزال  یگتسیاش  زا  هدوب و 

، اھنارود یهمھ  رد  گرزب  یاھتدھاجم  رد  ناشدنلب  یاھماگ  هک  عاجش  هزیگنا و  رپ  نموم و  مدرم  نآ  اب  هنادنمدرخ  شالت  هنامیمص و  کولـس  اب  هک  دوریم  راظتنا  یلاعبانج  زا 

. دیھد رارق  بالقنا  یلمع  یرکف و  یاھتفرشیپ  تمدخ  رد  شیپ  زا  شیب  ار  هعمج  تماما  ربتعم  هاگیاج  روش ، رپ  یبالقنا و  ناوج  رشق  اب  هژیوب  تسا  ریظنمک 

اب یگنھرف  تامدـخ  شرتسگ  ناگنازرف ، نایھاگـشناد و  اب  یمیمـص  یهطبار  مالعا ، یاملع  مظعم و  تیناحور  اـب  مکحتـسم  طاـبترا  مدرم ، مومع  یهملک  تدـحو  رب  دـیکات 

. دشاب رظندم  دیاب  هراومھ  زین  نافیعض ، اب  یدردمھ  نارگراثیا و  اب  یلدمھ  و  یبالقنا ، نموم و  یاھهعومجم  ناناوج و  کمک 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  ذیفنت  مکح  نتم 

ماـما ترــضح  تدـالو  ماـیا  اـب  یناـمزمھ  هـب  لاـفت  کربـت و  اـب  و  هادــف ) اـنحاورا   ) مـظعاهللایلو ترــضح  تاـھجوت  یهیاـس  رد  راـگدرورپ و  تیاـنع  تیادــھ و  زا  دادمتــسا  اــب 

ار یناحور  نسح  رتکد  یاقآ  مالسالاتجح  بانج  مرتحم  دنمشناد  ذیفنت و  ار  نانآ  یار  ناریا ، تلم  شنیزگ  زا  یوریپ  هب  بناجنیا  انثلاوھیحتلافالآهیلع ،)  ) اضرلانسحلایبا

یھلا و یاـضر  بسک  یارب  یاهلیـسو  ار  ریطخ  بصنم  نیا  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  ناـشیا ، تیقفوم  یارب  اـعد  اـب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تساـیر  هب 

تیوقت و  بان ، مالـسا  ماـکحا  یارجا  و  فعـضتسم ، ناـمورحم  زا  یرادبناـج  و  تلادـع ، رارقتـسا  هجوتم  ار  دوخ  تمھ  دـنھد و  رارق  راـگدرورپ  اـقل  یهماـگنھ  یارب  یاهریخذ 

رویغ تلم  هک  دنشاب  نئمطم  و  دنیامن ، یمالسا  بالقنا  ینابم  اھشزرا و  تشادگرزب  رد  تحارص  و  روشک ، میظع  یاھتیفرظ  اھیدنمناوت و  هب  هجوت  و  یلم ، تزع  تدحو و 

یارجا یهرابرد  رگید  راـب  منادـیم  مزـال  تشاذـگ . دـھاوخن  اـھنت  رابکتـسا  یاـھیھاوخهدایز  اـھییوگروز و  اـب  هلباـقم  رد  اـھیراوشد و  رد  ار  روشک  نارازگتمدـخ  عاجـش ، و 

طارـص هب  دـھعت  تیاعر  ظفح و  هب  لوکوم  نآ ، ذـیفنت  تلم و  یار  هک  میامن  یروآدای  منک و  دـیکات  یلخاد  دـیلوت  لاغتـشا و  عوضوم  هب  هژیو  هجوت  یتمواقم و  داصتقا  یهماـنرب 

. تسا یبالقنا  یمالسا و  میقتسم  میوق و 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رھاظ هک  تسا ]  ] یثداوح هک   - یعیبط یایالب  یعیبط و  ثداوح  یهمھ  رد  تسین ؛ مھ  لوا  راب  نیا ، دوب . یبوخ  یلیخ  شالت  لیس )  ) هیضق نیا  رد  یمدرم  شالت  هللادمحب 

یگتسبمھ حور  نیا  میاهدومزآ . اھراب  اھراب و  ار  نیا  ام  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  هناناج  اتقیقح  ناریا  تلم  دشاب - یھلا  یاطع  تمعن و  تسا  نکمم  شنطاب  هچ  رگا  دراد ، الب 

نیا رد  تسھ . مھ  اھنآ  راککمک  تسھ ، مھ  تلود  نیلوئـسم  قوشم  تسا ؛ یئانثتـسا  زیچ  کی  نانھیممھ  هب  تمدـخ  یارب  یگدنوشجیـسب  تلاح  ام و  مدرم  نایم  رد 

رد ار  یئادتبا  یاھراک  دنتسناوت  تدحو  اب  زکرمت ، اب  هملک ، قافتا  اب  نیلوئسم  مھ  روشک ، فانکا  یهمھ  زا  دندرک  کمک  دندش و  دراو  مدرم  مھ  دوب ؛ روج  نیمھ  مھ  هیـضق 

هجوت دنتشاد و  هجوت  مھ  اھنآ  دوخ  میدرک ، دیکات  ار  هتکن  نیا  مرتحم  نیلوئسم  هب  ام  دریگب . ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یقاب  یدایز  یاھراک  هتبلا  دنھدب ؛ ماجنا  هلئسم  نیا 

هللااشنا یتسیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  هک  یتاعیاض  لیبق  نیا  زا  اھهناخ و  بیرخت  عرازم ، بیرخت  اھیبارخ ، نیا  اھیناریو ، نیا  تسا . نیا  زا  دعب  یلـصا  یاھراک  هک  دنراد 

اھنآ کمک  اھنآ ، یراـکمھ  هنحـص ، رد  مدرم  روضح  تسا . یمزـال  راـک  نیا  دـنھدب ؛ همادا  نیلوئـسم  اـب  ناـشیاھیراکمھ  هب  اـم  زیزع  مدرم  و  دـش . دـھاوخ  و  دوشب ، ناربج 

. تسا اشگهرگ  اتقیقح 
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نایگنھرف  / ١٣٩٨/٠٢/١١ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رارق مھ  لباقم  رد  کچوک ، یاھهقیلس  فالتخا  کچوک و  یاھرظن  فالتخا  رطاخ  هب  دنشاب  بقارم  تلم  داحآ  تسا . هملک  تدحو  داحتا و  ظفح  اھراک  نیرتیـساسا  زا  یکی 

داـحتا دـننکیم ، یگدـنز  روـشک  رد  هک  یفلتخم  ماوـقا  داـحتا  نوگاـنوگ ، یعاـمتجا  یاـھهورگ  داـحتا  مدرم ، داـحآ  داـحتا  تسا ؛ داـحتا  رد  تلم  نیا  تردـق  هک  دـننادب  دـنریگن .

ار رادتقا ]  ] نیا تسھ ؛ رادتقا  نیا  هللادمحب  هدیـشخب و  رادتقا  الاح  ات  دشخبیم و  رادـتقا  روشک  نیا  هب  هک  تسا  نیا  روشک ؛ نیلوئـسم  اب  مدرم  مدرم ، اب  روشک  نیلوئـسم 

. دننک ظفح 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ار جـح   » هک تسا  نیا  دوشیم  رداص  یمالـسا  قیاقح  هب  تبـسن  تالابمیب  یاھنابز  زا  یـضعب  زا  یھاگ  مھ  الاح  میتفنـشیم ، هشیمھ  هک  یگرزب  یاـھاطخ  یهلمج  زا 

رما نیا  تسا ، یـسایس  رما  کی  تدـحو  داجیا  تسا ؛ مالـسا  میلاعت  نیع  یـسایس ، روما  زا  میراد  مزال  جـح  رد  ام  هچنآ  دـینکن ؟ یـسایس  هچ  ینعی  دـینکن ؛» یـسایس 

. اوقرفت الو  اعیمج  لبحب هللا  اومصتعاو  تسا ؛ تدابع  نیا  تسا ، مالسا 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

هتاضافا تماد  یرون  اضر  خیش  جاح  یاقآ  مالسالاھجح  بانج 

رد دوخ  یگدـنیامن  هب  دیـشابیم  یلمع  یملع و  یاھتیحالـص  زا  رادروخرب  هک  ار  یلاعبانج  هئاقبماد  یبوقعی  یاقآ  مالـسالاھجح  بانج  تیلوئـسم  نتفای  ناـیاپ  هب  هجوت  اـب 

یاھنارود مھم  ثداوح  یهمھ  رد  نآ  زیزع  مدرم  قفوم  یاھنومزآ  و  یزرم ، ناتسا  نآ  تیساسح  منکیم . بوصنم  درونجب  رھش  یهعمج  تماما  یلامـش و  ناسارخ  ناتـسا 

یهدـھع رب  ار  ینیگنـس  فئاظو  ناشیا ، تاراختفا  رگید  و  ددـعتم ، یاھتیموق  ینـس و  هعیـش و  ناردارب  یهدـنزومآ  یئارگمھ  و  زورما ، ات  نآ  زا  سپ  سدـقم و  عافد  بـالقنا و 

نارگراـثیا و رگید  نادیھـش و  مـظعم  یاـھهداوناخ  مـیرکت  اھرـشق و  یهـمھ  اـب  هنامیمـص  طاـبترا  بناـجنیا ، دـکوم  یهیـصوت  دراذـگیم . ناتـسا  نالوئــسم  رگید  یلاـعبانج و 

. منکیم تلاسم  ار  امش  تاقیفوت  لاعتم  دنوادخ  زا  تسا . هعمجزامن  یاھهبطخ  یزاسینغ 

شترا  / ١٣٩٩/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ظفح ار  ناشهملک  داحتا  نامزیزع ، تلم  دنشاب ؛ هتشاد  هملک  داحتا  روشک  یهدمع  لئاسم  ناراکردناتسد  روشک و  نیلوئسم  تسا ؛ هملک  داحتا  بناجنیا  دکوم  یهیصوت 

، دشاب هتـشاد  دوجو  هملک  داحتا  نیا  یتسیاب  مھ  نیا  زا  دـعب  درادرب ؛ اپ  شیپ  زا  ار  تالکـشم  زا  یرایـسب  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  یهملک  داحتا  نیمھ  هللادـمحب  دـننک .

هب هللااشنا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  و  دـننک ] لمع   ] دـننادیم دـنراد و  هک  یمھم  فیاظو  هب  مھ  حلـسم  یاھورین  دـننکب ، تکرح  مھ  اـب  ادـصمھ  گـنھامھ و  مھ  نیلوئـسم 

. تسا رتالاب  رتھب و  بتارمب  زورما  زا  ناریا  روشک  ناریا و  تلم  یادرف  هادف ،) انحاورا   ) رصع یلو  یاعد  هب  راگدرورپ و  فطل  هب  انئمطم  دنھدب . همادا  تردق  دیلوت 

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

تما دوـشگ . ناـنآ  یور  هب  ار  تمحر  لـضف و  ریـسم  نیا  داد و  رارق  ناملـسم  یاـھتلم  داـعیم  رگید  راـب  ار  جـح  کراـبم  مسوـم  هک  مییوـگیم  ساپـس  ار  مـیکح  زیزع و  یادـخ 

. دنادرگب یور  قرفت  تتشت و  یاھهزیگنا  زا  دنک و  هدھاشم  یدبا  فافش و  یهنیئآ  نیا  رد  ار  دوخ  یگچراپکی  تدحو و  دناوتیم  رگید  راب  نونکا  یمالسا 

تما دناوتیم  دوش ، هارمھ  تسا ــ  زمر  زار و  رپ  یهضیرف  نیا  رگید  یساسا  یهیاپ  هک  تیونعم ــ  رکذ و  اب  نوچ  هک  تسا  جح  یـساسا  یهیاپ  ود  زا  یکی  ناناملـسم  تدحو 

نید و  تسا ؛ یونعم  یـسایس و  رـصنع  ود  نیا  زا  یبیکرت  جح ، دھد . رارق  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » قادصم ار  نآ  دـناسرب و  تداعـس  تزع و  جوا  هب  ار  یمالـسا 

. تسا تیونعم  تسایس و  زا  یتمظعاب  هوکشرپ و  یهزیمآ  مالسا  سدقم 

راک هب  اـم  یاـھتلم  ناـیم  رد  تیونعم ، تدـحو و  ینعی  شخبیگدـنز ، ریـسکا  ود  نیا  ندرک  تسـس  یارب  ار  یھوبنا  شـشوک  ریخا ، خـیرات  رد  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد 

تدش شرتسگ و  اب  ار  تدحو  و  دننکیم ، قمریب  گنرمک و  تسا ، یدام  ینیبهتوک  زا  هدمآرب  یونعم و  حور  زا  یھت  هک  یبرغ  یگدنز  کبـس  جـیورت  اب  ار  تیونعم  دـناهتفرگ .

. دنشکیم شلاچ  هب  ایفارغج  داژن و  گنر و  نابز و  دننام  هقرفت  موھوم  یاھهزیگنا  هب  ندیشخب 

رد ربدت  ادخ ، یارب  راک  ادخ ، دای  ییوس  زا  ینعی  دزیخرب ؛ هلباقم  هب  دوجو ، یهمھ  اب  دیاب  دوشیم ، هدید  جح  نیدامن  مسارم  رد  نآ  کچوک  یهنومن  نونکا  هک  یمالـسا  تما 

. دیآ قئاف  فالتخا  قرفت و  یاھهزیگنا  رب  ییوس  زا  و  دنک ، تیوقت  شیوخ  یناگمھ  تینھذ  رد  ار  ادخ  یاھهدعو  هب  دامتعا  ادخ ، مالک 

مالسلامھیلع  / ١۴٠١/١٠/٢٢ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یهرابرد اما  دراد ، دوجو  نوگانوگ  لئاسم  رد  رظن  تافالتخا  دراد ، دوجو  یفلتخم  قیالـس  هلب ، مدرم . داحآ  نایم  داحتا  تدحو ؛ تسا و  دیما  درادیم  هگن  ار  تلم  هک  یزیچ  نآ 

تاـفالتخا یموـق ، تاـفالتخا  مینکن ؛ کـمک  تاـفالتخا  هب  دورب . نیب  زا  رظن  تدـحو  نیا  میراذـگن  تسھ ؛ مدرم  نـیب  رظن  تدـحو  بـالقنا ، یهراـبرد  ماـظن ، یهراـبرد  مالـسا ،

یهشقن رد  هدرک ، راـک  نمـشد  یارب  دـھدب  ماـجنا  یتکرح  تلم  داـحتا  هب  یهشدـخ  یهنیمز  رد  سک  رھ  رگید . هورگ  کـی  هیلع  یھورگ  کـی  تاـساسحا  کـیرحت  یبھذـم ،

رعاش دشاب ، هدنسیون  دشاب ، یھاگـشناد  دشاب ، یناحور  دشاب ، حادم  دشاب ، یربنم  دنـشاب ! هتـشاد  هجوت  همھ  ار  نیا  هدرک ؛ یزاب  نمـشد  نیمز  رد  هدرک ، راک  نمـشد 

یگدوسآ و کی  دیناوتیم  زور  نآ  دوشب ، سویام  نمـشد  هک  دیوشب  یوق  ردق  نآ  امـش  هک  یزور  نآ  تسھ . نمـشد  میریگن ؛ مکتسد  ار  نمـشد  دشاب . یـسک  رھ  دشاب ؛

ار نمـشد  دـیاب  تسا . نیا  رطاخ  هب  دوشب  یوق  دـیاب  روشک  هکنیا  یارب  ریقح  نیا  رارـصا  رارکت و  دـیکات و  نیا  میوشب ؛ یوق  مینک  یعـس  دـیاب  دـینک . ادـیپ  یرطاـخ  شیاـسآ 

، میراد یبوخ  لماوع  دننکیم . کمک  دنماظن ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، رـس  تشپ  دنبالقنا ، تمدخ  رد  یھلا ، تیادھ  اب  یھلا ، کمک  اب  تیونعم ، اب  تلم  هللادمحب  درک . سویام 

. دنکیم زورب  رتشیب  روشک  یاھزرم  زا  جراخ  رد  بالقنا  تاحشر  زورهبزور  میراد ، یدیفم  رایسب  رثوم و  یاھداھن 
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« : هملک تدحو   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یریزو  /   ١٣٧٩/٠١/٣١ میرک  هدنسیون :  هملک /  تدحو 

نایدامتعا  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  بالقنا  ریثات  رب  دیکات  اب  یمالسا  یرادیب  ریس  رد  یمالسا  تدحو  لوحت 
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