
هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هچ تسا و  نمـشد  یـسک  هچ  تسود و  یـسک  هچ  دـمھفب  دـناوتن  ناـسنا  هک  یدولآراـبغ  هثداـح  ینعی  هنتف ، دـشاب . هنتف  هک  تسا  یاهثداـح  ثداوـح ، نیا  نیرتکاـنرطخ 

اج رھ  دوشیم . هاتوک  شتسد  زیگناهنتف  دشاب ، یرگنـشور  اج  رھ  درک . شوماخ  یرگنـشور  اب  دیاب  ار  اھهنتف  دوشیم . کیرحت  اجک  زا  هدش و  نادیم  دراو  ضرغ  اب  یـسک 

زیزع مدرم  اذل  دوشیم . غولش  هنحص  نوچ  ددرگیم - ؛ لاحـشوخ  زیگناهنتف  دشاب ، هتـشاد  دوجو  فدھیب  ندز  تمھت  فدھیب ، یزادناریت  فدھیب ، راک  فدھیب ، فرح 

. دننک لیلحت  ار  لئاسم  هنارایشوھ  دیاب  مھ  هیضق  نیا  رد  دنداد ، ناشن  نوگانوگ  یایاضق  رد  ار  ناشدوخ  یقیقح  یرایشوھ  لاس  تسیب  نیا  رد  هللادمحب  هک  ام 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لاس تسیب  نیا  لوط  رد  هتبلا  دـندرک . یمالـسا  ماظن  هیلع  یمجحرپ  رایـسب  ینکارپ  هعیاش  کی  هب  عورـش  هتـشذگ ، زا  شیب  لـبق ، مین  لاـس و  کـی  لاـس ، کـی  دودـح  زا 

. دوب رتمجحرپ  یلیخ  دوب ، تدم  نیا  رد  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ هدوب  ینکارپ  هعیاش  هشیمھ  هتشذگ ،

یاـھهدروخ یرـسوت  تفگ  اـھنیا  هب  دـیاب  عـقاو  رد  هک  یناـسک  دـننزب ! فرح  دـنیایب و  نادـیم  هب  هک  دـندرک  قـیوشت  لـخاد  رد  ار  اـھخاروس  رد  هدـیزخ  یاـھرام  رگید ، فرط  زا 

رظنراھظا هصرع  هب  دندرک و  قیوشت  راداو و  ار  اھنیا  دندوب ، هدیزخ  ناشیاھهنال  هب  دـندوب و  هدروخ  یرـسوت  ینھدوت و  ناریا  تلم  زا  هک  اھهتـسکشرو -  زا  رتالاب  یـسایس - 

. دندمآ نادیم  هب  اھنیا  تسا  هدش  روطچ  هک  درکیم  بجعت  لوا  هلھو  رد  ناسنا  هک  دوب  یاهدیدپ  مھ  نیا  دندناشک . دوجو  راھظا  یسایس و 

هقیلس فالتخا  مھ  اب  یسایس  طوطخ  طخ و  اھنایرج و  هتبلا  دندرک . یلخاد  یسایس  یاھنایرج  نیب  نیتفت  هب  عورش  لددب ، ثیبخ و  یاھهطساو  هلیـسوهب  مھ  یفرط  زا 

نیمھ رد  ینوریب و  تاغیلبت  رد  دیمھفیم . ار  ناشیاھفدھ  اصخشم  مدآ  دندرک ؛ راک  نیا  هب  عورـش  هک  دندوب  ییاھهطـساو  دنرادن . هک  ینمـشد  هنیک و  ضغب و  مھ  اب  دنراد ؛

روطنیا روشک ، یلخاد  یاھحانج  زا  یحانج  رھ  یارب  دننک ؛ کیرحت  رگید  حانج  هیلع  ار  یحانج  رھ  دنراد  میمصت  اھنیا  هک  دیمھفیم  ناسنا  تفرگیم ، ماجنا  هک  ییاھراک 

غاد و ار  یحانج  تاعزانم  شتآ  تسامـش ! لباقم  حانج  نآ  مھ  نآ  تساج و  نیمھ  امـش  یعقاو  نمـشد  تسین ؛ اھزرم  نیا  نوریب  امـش  یعقاو  نمـشد  هک  دـننک  دومناو 

. دندرک هتخورفارب 

نایجیسب  / ١٠/١٣٧٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  شیانعم  دشاب . یشیدناهنوگود  ییوگهنوگود و  قافن و  زا  رود  حضاو و  فراعم  هعماج ، رد  یـسایس  فراعم  تارکفت و  هک  تسا  نیا  شیانعم  یـسایس  تینما 

ندرک و شخپ  نتشون و  یدصتم  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  شیانعم  دنھد . جرخهب  تناما  مدرم  هب  تبسن  ، دنتسھ مدرم  یارب  یـسایس  لئاسم  نایب  یدصتم  هک  یناسک 

تینما نیا  دـننکن ؛ طولخم  رھز  تسھ ، مھ  نیریـش  رھاظلایلع  هک  یماعط  رد  دـننکن و  بلقت  دـنھدن ، بیرف  دـنیوگن ، غورد  دنتـسھ ، هعماج  یرکف  فراـعم  ندرک  رـشتنم 

راکنا ملاظ  نمـشد  رگلواپچ  یوگروز  یاھتردق  اب  یهلباقم  رد  ار  تلم  نیا  یهناراکادف  هنامولظم و  تدـھاجم  شالت و  لاس  تسیب  درادیمرب  هک  یملق  نآ  تسا . یـسایس 

نیا لاملاتیب  نوناق و  هک  یتاناکما  زا  هدافتـسا  اب  روشک ، لخاد  رد  هک  یـسک  نآ  دـنکیم . داجیا  یرکف  ینمااـن  دـنزیم و  مھ  هب  ار  روشک  یـسایس  تینما  نیا  دـنکیم ،

دروخ هب  هدیدنسپ ، رھاظلایلع  یاھبلاق  اب  دنکیم و  هیجوت  ار  نمشد  روشک  نالف  نارادمتسایس  نادرمتلود و  یاھهتساوخ  درادیمرب  تسا ، هتـشاذگ  وا  رایتخا  رد  مدرم 

هچ رگم  اھنآ  تسا . زرم  بل  رارشا  نامھ  لثم  دنکیمن -  یقرف  تسا -  هندرگرس  دزد  نامھ  لثم  مھ  نیا  دنکیم . داجیا  یرکف  یـسایس و  ینماان  نیا  دھدیم ، هدع  کی 

رگا تسین ؛ رتمک  هک  وا  زا  دـنکیم ، ار  راک  نیا  هکنآ  دـننکیم . دایتعا  اھیرامیب و  اھیتخبدـب و  عاونا  راچد  ار  مدرم  ناـناوج  دـنروآیم و  قاـچاق  سنج  مھ  اـھنآ  دـننکیم ؟ راـک 

هدنب هک  دوشب  نیا  رکنم  دناوتیمن  مھ  سکچیھ  ماهدرک . یدایز  یاھتبحص  اھنتشون ، تاعوبطم و  یهرابرد  هدنب  دننکیم . هارمگ  فرحنم و  ار  اھنھذ  اھنیا  دشابن ! رتکانرطخ 

رد فلتخم  قیالـس  ارآ و  راـکفا و  یتسیاـب  میوگیم  نم  تسا . نیا  نم  داـقتعا  مروـشک ؛ نیا  رد  نوـگهنوگ  یهدـش  رـشتنم  فراـعم  دازآ و  ناـیب  دازآ ، ملق  دازآ ، رکف  رادـفرط 

نمشد یوگدنلب  قیاقح و  ندرک  فیرحت  نتـشون و  غورد  مدرم و  هب  نتفگ  غورد  تسا ، فرح  کی  نوگانوگ  فراعم  نتفگ  اما  دوش ؛ حرطم  تسرد  حیحـص و  تروص  هب  روشک ،

. تسا یمود  نیا  مریذپب ، منک و  لوبق  مناوتیمن  تاعوبطم  بابرد  نم  هک  هچنآ  تسا ؛ یرگید  فرح  ندش ،

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

ای دراد -  یریثات  یهزوح  مدرم ، نایم  رد  ناشنخـس  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  نیا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تدحو  هک  یلماوع  زا  یکی  دوشیم ؟ نیمات  هنوگچ  یلم  تدـحو 

هب تبـسن  ناشیاھلد  مدرم ، زا  حانج  هورگ و  کی  هک  دننکن  یراک  ناشدوخ  تاراھظا  رد  دنایـسایس -  یهرھچ  دـنایناحور ، یهرھچ  دـناینید ؛ هجوم  یهرھچ  ای  دـنلووسم ،

رظن رد  تلم  نیا  هب  تبـسن  نانمـشد  هک  تسا  یاهمانرب  داوم  زا  یکی  رگیدکی ، هب  تبـسن  مدرم  ندرک  لد  دب  نتخیگناهنتف و  هتبلا  دـننکن . یزیگناهنتف  دوش . نیکرچ  نارگید 

هب تبـسن  ار  مدرم  زا  یھورگ  یاھلد  دنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدـش  یحارط  ناشیاھفرح  فصن  تفگ  دوشب  دـیاش  یربخ ، زکارم  نیمھ  هناگیب و  یاھویدار  نیمھ  دـنراد .

دیاب لوا  یهجرد  رد  دنکیم ، راک  ناشملق  نابز و  هک  یناسک  دنکب . ار  رثا  نیا  هک  مییوگب  روط  نیا  هک  دننکیم  یحارط  دننیـشنیم  الـصا  دننک . ردکم  نیبدـب و  یرگید  هورگ 

یزاسهنتف و عون  کی  زاب  نیا  دنوش ؛ نیبدب  نالووسم  هب  تبسن  مدرم  ای  دنوش ، نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم  دنکن . ینیبدب  داجیا  دنیوگیم ، هچنآ  هک  دننک  تیاعر  ار  نیا 

تـسار مھ  شلـصا  ربخ  کی  تسا  نکمم  ربخ -  زیمآبلقت  یاھتخادرپ  اب  ربخ و  لعج  اب  یزادرپهعیاش ، اـب  هک  تسا  نیا  ناـشتمھ  یهمھ  دارفا  یـضعب  تسا . یرگید  هاـنگ 

تبـسن ار  ناشدوخ  ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  ناناوج و  مدرم ، یاھلد  دنک -  اقلا  بطاخم  نھذ  رد  ار  یعقاو  فالخ  غورد و  بلطم  ات  دننک  شزادرپ  ار  نآ  یعون  هب  اما  دـشاب ،

هکنیا زج  درادـن . یرگید  یهدـیاف  چـیھ  روـشک ، تلم و  تفرـشیپ  تکرح  ندرک  دـنک  زج  دراد ؟ یاهدـیاف  هچ  راـک  نیا  دـننک . دـیدرت  راـچد  ار  اـھنآ  نیبدـب و  ماـظن  نـالووسم  هـب 

یدارفا دننکیم  یعـس  ناسک  یـضعب  درادن . یاهدیاف  چیھ  دریگب ، مدرم  زا  ار  دیما  میظع  یورین  دزاس و  دیماان  هدنیآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنک ، ددرم  راک  نیا  رد  ار  نالووسم 

هب یقیرط  زا  تسا  نکمم  قح  نخـس  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یقح  نخـس  اتقیقح  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ نیبدـب  ماظن  نـالووسم  زا  یخرب  هب  اـی  ماـظن و  یهمھ  هب  ار 

نآ دریگیم ؛ ماجنا  ییاج  رد  یتیانج  دوشیم ، یرورت  دتفایم ، قافتا  یاهثداح  دشاب . هتـشاد  مھ  یرتھب  رایـسب  راثآ  هک  دوش  لقتنم  وا  قوفام  لووسم  ای  لووسم  شوگ 

، دـنراد ربخ  اھتیعقاو  زا  هک  یناسک  نآ  دوشیم ! هدینـش  دـننکیمن ، یتیلووسم  ساسحا  چـیھ  هک  یناسک  نابز  زا  هدـنناوخ  یارب  روآتریح  زیمآمھوت و  فالخ ، فرح  ردـق 

یلم تدحو  نیاربانب ، دـنکیم . رادهشدـخ  ار  یلم  تدـحو  هک  تسا  یلئاسم  اھنیا  دـنرادیم . هگن  رود  تیعقاو  زا  ادـمع  ار  ناشدوخ  ای  دـنرود ، ای  اھنیا  ردـقچ  هک  دـننیبیم 

. تسا تلم  کی  یاھهتساوخ  نیرتیساسا  زا  یکی 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیمھ زا  یـشان  اھنیا  هنادرمناوجاـن ؛ یاھیزابتسایـس  نیغورد ، تاـغیلبت  اـھگنج ، دـننکیم ؛ داـجیا  هنتف  هعماـج  رد  دنـسرب ، ناـشدوخ  دـصاقم  هب  هکنیا  یارب  ناـبلطایند 

دولآهم دولآرابغ و  طیحم  لثم  مدرم  ینھذ  یاضف  دمآ ، دوجو  هب  یاهعماج  رد  هنتف  یتقو  و  تسا -  دولآرابغ  طیحم  یانعم  هب  هنتف  طیحم  هنتف -  طیحم  رد  تساھیبلطایند .

ناشتریصب دننکیم ، هابتشا  اھیلیخ  هک  تسا  یتیعضو  نینچ  کی  رد  دیآیم . دوجو  هب  یعـضو  نینچ  کی  دنیبب . مھ  ار  شدوخ  یرتم  ود  دناوتیمن  ناسنا  یھاگ  هک  تسا 

مھ ایند  لھا  هک  یناسک  هدع  کی  اما  دننابلطایند ، روحم  دینیبیم  تقو  نآ  دنکیم . ادیپ  دشر  یئاضف  نینچ  رد  یلھاج  یاھتیبصع  دوخیب ، یاھبـصعت  دنھدیم . تسد  زا  ار 

یهمھ سار  رد  ایند ، هب  نتـسب  لد  ایند ، بح  هئیطخ .» لک  سار  ایندلا   » نیاربانب دوشیم . روجنیا  ایند  عضو  دننکیم ؛ تکرح  اھنآ  یاھفدھ  تھج  رد  هنتف  رطاخ  هب  دنتـسین ،

. تسا ناھانگ  یهمھ  ایاطخ و 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

رد نابھگن ، یاروش  راک  رد  دوب ؛ روشک  یمـسر  نیلوئـسم  راک  رد  ینکفادیدرت  دش ، هک  یراک  نیلوا  تاباختنا -  زا  دـعب  یهنتف  نیا  تاباختنا -  زا  دـعب  ثداوح  نیمھ  لئاوا  رد 

اھنیا ار ، اھرایعم  نیزاوم و  تیاعر  ار ، هزیگنا  ار ، تریـصب  ار ، نامیا  دیاب  یجیـسب  ناناوج  دھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  تسا ؛ رـضم  یلیخ  اھینکفادیدرت  نیا  روشک . ترازو  راک 

. دننک هظحالم  مھ  اب  ار  همھ 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ رد  ار  وا  درک  تبقارم  دیاب  دنک ، عورش  ار  یکانرطخ  یزاب  کی  دھاوخیم  تسا و  هنتف  کی  یحارط  ددصرد  دوخ  تاناکما  یهمھ  اب  دوجو ، یهمھ  اب  نمشد  هک  یطئارش  رد 

نودـب نوناـق ، قبط  رب  دراد ؛ دوجو  نوناـق  دـنراد ، دوجو  یلوئـسم  یاھهاگتـسد  دـش . دراو  تیعطاـق  اـب  شدوخ  تقو  رد  ریبدـت و  طاـیتحا و  اـب  دـیاب  یلیخ  درکن . کـمک  یزاـب 

ینوناق تیلوئـسم  ینوناق و  هفیظو ی  ینوناق و  تمـس  ینوناق و  ناش  هک  یدارفا  دورو  اـما  دریگب ؛ ماـجنا  عطاـق  تروص  هب  نوناـق  رم  یتسیاـب  نوناـق ، زا  یطخت  هنوگچیھ 

ینمـشد یاهدع  کی  هلب ، یوقتلل .» برقا  وھ  اولدعا  اولدـعتال  نا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  : » تسا هداد  روتـسد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  دـنکیم . بارخ  ار  ایاضق  دـنرادن ،

ناسنا مزح ، نودب  تقد ، نودب  رگا  دوب . بقارم  دیاب  اما  تسھ -  اھنیا  دـننکیم -  ینابیتشپ  ناگدـننکتثابخ  زا  یا  هدـع  کی  دـنھدیم ، جرخ  هب  تثابخ  یاهدـع  کی  دـننکیم ،

یبالقنا زیزع  نادنزرف  ار ، زیزع  یاھناوج  مرادیم  رذحرب  نم  دتفیب . قافتا  دیابن  نیا  دنوشیم ؛ لامدـگل  دنتـسھ ، مھ  رازیب  اھنآ  زا  هک  یناھانگیب  دوشب ، ایاضق  زا  یخرب  دراو 

. نوناق لاور  رب  زیچ  همھ  هن ، دنھدب ؛ ماجنا  هنارسدوخ  ار  یتکرح  کی  هکنیا  زا  ار  مدوخ 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنشاب راگبلط  لاعتم  یادخ  زا  مدرم  دراذگیمن  تقو  چیھ  دنکیم ؛ مامت  هشیمھ  ار  تجح  لاعتم  یادخ  هتبلا  تسا . رتراوشد  صیخشت  تسا ؛ رتراوشد  راک  هنتف ، طئارـش  رد 

لباق اج  همھ  یھلا  هراشا ی  تسد  تسا . هدش  رکذ  انعم  نیا  ررکم  نآرق  رد  میدش . هارمگ  تھج  نیا  زا  ام  یداتـسرفن ، امنھار  یدرکن ، مامت  ام  یارب  ار  تجح  وت  دنیوگب  و 

تقد مینک ، هاگن  دـیاب  مینک ، زاب  مشچ  دـیاب  تسھ . لالھ  اما  دـید ؛ میھاوخن  مھ  ار  هام  لوا  بش  لالھ  میدرکن ، زاب  ار  مشچ  رگا  دـھاوخیم . زاب  مشچ  اھتنم  تسا ؛ ندـید 

. مینیبب تسا ، هداد  رارق  ام  لباقم  رد  ادخ  هک  ار  تقیقح  نیا  ات  مینک  هدافتسا  نامتاناکما  همھ ی  زا  مینک ،

رد مق  مدرم  ید  هدزون  دـنکیم . کمک  وا  هب  تدـھاجم  نیا  رد  مھ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ ناسنا  دوخ  عفن  هب  تدـھاجم  نیا  دـنکب . ار  تدـھاجم  نیا  ناسنا  هک  تسا  نیا  مھم 

یایاضق و  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  دوب -  یمیظع  تکرح  مدرم  هداعلاقوف ی  ینویلیم  تکرح  نیا  اتقیقح  هک  روشک -  مدرم  داـحآ  لاـسما  ید  مھن  دوب ، لـیبق  نیا  زا  لاس ۵۶ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  هار  تدھاجم ، نیا  میتشادن . مک  اھزیچ  نیا  زا  بالقنا  لوط  رد  ام  هک  ینوگانوگ 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دوب رادـیب  یتقو  تلم  کی  تسا . رگید  روج  کی  تسا ، رگید  سک  کی  ادرفسپ  تسا ، رگید  نمـشد  کـی  ادرف  تسا ، نمـشد  کـی  زورما  تسھ ؛ هشیمھ  نمـشد  رگهنتف و 

، دـنکیم یگداتـسیا  دـش -  دـھاوخ  مھ  رتناسآ  زورهبزور  هک  یناسآ -  اب  اھهضراعم  نیا  یهمھ  اب  تشاد ، شیور  دوب ، هدـنز  درک ، ظفح  ار  شدوخ  نامیا  دوب ، مزاع  دوب ، هاگآ 

. دیآیم قئاف  مھ  اھهضراعم  نیا  یهمھ  رب  دنکیم ، مرن  هجنپ  تسد و 

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کیدزن ناشدوخ  دصاقم  هب  دنناوتیم  هک  تسا  دولآرابغ  یاضف  رد  دنھاوخیم . ار  دولآرابغ  یاضف  دنباتیمنرب ؛ ار  فافـش  یاضف  دـنتحاران ؛ اضف  ندوب  فافـش  زا  تلم  نانمـشد 

نادیم دراو  نمـشد  نطاب  تسود و  رھاظ  اب  دنیایب  یاهدـع  کی  هک  تسا  نیا  شیانعم  هنتف  تسا . هنتف  نامھ  دولآرابغ ، یاضف  دـننزب . هبرـض  ناریا  تلم  تکرح  هب  دـنوش و 

: دومرف نینموملاریما  هک  ینیا  دنزب . هبرـض  دوش و  نادـیم  دراو  دـنک ، ناھنپ  ار  شدوخ  یهرھچ  دـناوتب  حیرـص  نمـشد  دولآرابغ ، یاضف  نیا  رد  دـننک ؛ دولآرابغ  ار  اضف  دـنوش ،

، دیایب صلاخ  نایرع و  لطاب ، رگا  نیداترملا ؛» یلع  فخیمل  قحلا  جازم  نم  صلخ  لطابلا  نا  ولف  : » دیامرفیم هک  یئاجنآ  ات  عدتبت ،» ماکحا  عبتت و  اوھا  نتفلا  عوقو  دب  امنا  »

؛» نیدناعملا نسلا  هنع  عطقنا  لطابلا  جزم  نم  صلخ  قحلا  نا  ول  و  . » تسا لطاب  نیا  دنمھفیم  دوشیمن ؛ هبتشم  ناشیارب  رما  دنتسھ ، قح  نتخانش  لابند  هک  یناسک 

ثغـض کاذ  نم  ثغـض و  اذھ  نم  ذخوی  نکیل  و  : » دیامرفیم دعب  ندوبن . قح  هب  دنک  مھتم  ار  قح  دناوتیمن  رگید  دـناعم  نادـیم ، یوت  دـیایب  هیاریپ  نودـب  هچنانچ  رگا  مھ  قح 

هک یناسک  تقو  نآ  هئایلوا ؛» یلع  قحلا  هبتـشی  ذئنیحف  « ؛ دراذگیم مھ  رانک  رد  دنکیم ، طولخم  مھ  اب  ار  اھنیا  دریگیم ، ار  لطاب  هکت  کی  قح ، هکت  کی  رگهنتف  ناجزمیف ؛»

. رگید تسا  نیا  هنتف  دوشیم . هبتشم  رما  ناشیارب  مھ  اھنآ  دنقح ، لابند 

، قح نییبت  رد  تحارـص  زا  تسا  ترابع  جالع  دنکیم : نایب  اعطاق  ار  نیمھ  مھ  عرـش  دنکیم و  مکح  ملاس  لقع  تسیچ ؟ جالع  یاهدـیدپ ، نینچ  کی  لباقم  رد  الاح  بوخ ،

یتقو دش ، نادیم  دراو  هدولآرابغ  یاضف  نیا  رد  »ی  نمـشد  » لماع کی  دـعب  دوشیم ، عورـش  تاباختنا  یهناھب  هب  یتکرح  کی  دـینیبیم  امـش  یتقو  قح . نایب  رد  تحارص 

همھ دـینک . نشور  ار  زرم  دـیاب  اجنیا  دـینک ، صخـشم  ار  طخ  دـیاب  اجنیا  نادـیم ، یوت  دـمآ  تسوا -  ریمـضلایفام  زا  یکاح  وا  راعـش  وا ، فرح  هک  نمـشد -  لماع  دـینیبیم 

: رگید تسا  هفیظو  نیا  دـنراد . یرتشیب  ناگدنونـش  دـنراد ، یرتشیب  نیعمتـسم  هک  یناسک  نآ  همھ ، زا  رتشیب  صاوخ ، نایم  رد  و  صاوخ ؛ همھ ، زا  رتشیب  دـنراد ؛ هفیظو 

دـنزب و هبرـض  دـنک ، یفخم  نادـیم  رد  یهتـساخرب  راـبغ  درگ و  یـالهبال  رد  ار  شدوخ  لـطاب ، هک  دـشابن  روجنیا  دـیوگیم . یچ  یک  هک  دوشب  موـلعم  دوـشب و  نشور  اـھزرم 

. دننک نایب  حـضاو  ار  بلطم  دـننزب و  نشور  ار  فرح  دـیاب  صاوخ  تسین . بولطم  صاوخ ، زا  ندز ، ولھپ  ود  فرح  هک  تسا  نیا  دروخیم . هبرـض  دراد  اجک  زا  دـنادن  قح  یهھبج 

دننک صخـشم  حیرـص  دیاب  اھنیا  دنراد ، رارق  ماظن  یهعومجم  رد  هک  یئاھـشیارگ  یهمھ  یمالـسا ، ماظن  لخاد  رد  تسین . مھ  صاخ  یـسایس  شیارگ  کی  صوصخم  نیا ،

، یمالـسا یاھروشک  نارگلاغـشا  ملظ ، نارـس  رابکتـسا ، نارـس  هک  یتقو  تسین . لوبق  دروم  ای  تسا  لوبق  دروم  دـننکیم ، ملاع  نیربکتـسم  هک  یتیامح  نآ  هرخـالاب  هک 

مولعم دیاب  بوخ ، دنریگیم ، عضوم  دننزیم ، فرح  دنوشیم ، نادیم  دراو  دنیآیم  رگید ، یاھاج  یلیخ  ناتـسناغفا و  قارع و  رد  نیطـسلف و  رد  مولظم  یاھناسنا  ناگدنـشک 

؟ میامش فلاخم  نم  میامش ؟ نمشد  نم  دیوگب  دیوجب ، یربت  تسا  رضاح  دراد ؛ یعضوم  هچ  نیا  لباقم  رد  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  هک  یسک  نیا  دوشب 

شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا ناشیعـس  تسا . نانمـشد  مشچ  رد  یراخ  هملک ، تدـحو  نیا  دـننک . ظفح  ار  هملک  تدـحو  دـننک ، ظفح  ار  دوخ  داحتا  ام  زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هک  هچنآ 

فاکـش تلم  داحآ  نیب  هک  دوب  نیا  هام -  دـنچ  نیا  تاـباختنا -  زا  دـعب  یهنتف  نارود  ثداوح  زا  فدـھ  نیرتمھم  نم  ناـمگ  هب  دـننزب . مھ  هب  ار  تلم  یهملک  تدـحو  هک  تسا 

رد ناریا ، تلم  تمظع  لباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  تسا  هدـش  مولعم  زورما  دنتـسناوتن . و  دـنزادنیب ، فاکـش  مدرم  داـحآ  نیب  دنتـساوخیم  دوب . نیا  ناشیعـس  دـنزادنیب ؛

تجاجل رثا  رب  دوخ ، تلاھج  رثا  رب  هک  یناسک  ای  حیرـص ، بالقنا  دـض  ای  دنتـسھ  یدارفا  دنتـسین ؛ تلم  زا  یـشخب  اھنآ  دنداتـسیا ، تاباختنا  رد  ناریا  تلم  گرزب  راک  لـباقم 

ندرک هدایپ  هار  ار ، یمالـسا  یروھمج  هار  ار ، مالـسا  هار  ار ، ادخ  هار  دھدیم ؛ همادا  ار  دوخ  هار  مدرم  یهدوت  دنرادن . مدرم  یهدوت  هب  یطبر  دننکیم ؛ ار  بالقنا  دـض  راک  دوخ ،

. تسا یروجنیا  شتکرح  تلم  ار . مالسا  هانپ  رد  لالقتسا  تزع و  هب  ندیسر  هار  ار ، یھلا  ماکحا 

ناجیابرذآ  / ١٣٨٨/١١/٢٨ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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؛ دـنداد و  داد ، دـنھاوخ  ار  نارگهنتف  باوج  زیربت  مدرم  دوخ  هک  دـندومرف  ماـما  زیربـت ، رد  هلمج  زا  دـش ، یزیگناهنتف  فلتخم  یاـھاج  رد  هک  بـالقنا  لوا  یهنتف  یاـیاضق  نآ  رد 

. دنک شوماخ  ار  اھشتآ  نآ  اھهنتف و  نآ  تسناوتیمن  یرگید  زیچ  تریصب ، یھاگآ و  تمھ و  تریغ و  نامیا و  یورین  زج  دش . روجنیمھ 

دیھـش هک  ار  زور  نآ  راکادـف  یاھتیـصخش  دـندیدن ، ار  اھ  « یرکاـب ، » دـندیدن ار  هلاـس  تشھ  عاـفد  نارود  دـندیدن ، ار  ماـما  هک  یزیزع  یاـھناوج  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما   

رد دش و  نادیم  دراو  نمھب  مھن  تسیب و  رد  یزیربت  ناوج  زور  نآ  هک  دنوشیم  رضاح  هنحص  رد  یتریـصب  نامھ  اب  تماقتـسا و  نامھ  اب  تردق ، نامھ  اب  اما  دندیدن ، دندش ،

هیـضق ارچ ؟ تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دـنروج . نیمھ  ام  یاھناوج  زورما  داد . ناشن  یراکادـف  یروالد و  دوخ  زا  فلتخم  یاھهھبج  رد  هلاس ، تشھ  یلیمحت  گنج  نارود  لوط 

تخرد کی  نیا  هبیط ؛» هرجشک  هبیط  هملک  الثم  . » تسا قح  تیصاخ  نیا ، قح .» نخـس  بالقنا ، نخـس  : » درک وجتـسج  دیاب  نخـس  نیا  تیناقح  رد  ار  هیـضق  تسیچ ؟

یتوت . » الاب هتفر  مھ  شگرب  خاش و  تسا ، مکحم  شاهشیر  امـسلا ؛» یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  . » دـنکیم دـشر  ملاـس  نیمز  رد  هک  تسا  یداـھنشوخ  ملاـس و  هزیکاـپ و 

ایند رد  هک  یتاکرح  نیا  زا  یلیخ  لثم  تسین ، فرـصم  راب  کی  ینعی  دـھدیم . ار  دوخ  یهویم  یلـصف  رھ  رد  تسا و  یگـشیمھ  مھ  وا  یهویم  اھبر ؛» نذاـب  نیح  لـک  اـھلکا 

تضھن تکرح و  نآ  زا  لبق  لکش  هب  هیـضق  یھاتوک ، یهرود  کی  رد  دعب  دنفرـصم ؛ راب  کی  اما  دنھدیم ، رییغت  ار  اھتموکح  کلذ  ریغ  ای  اتدوک  ای  بالقنا  مسا  هب  دریگیم ؛ ماجنا 

. تسا راگدنام  قح  یهملک  تسین ؛ روجنیا  قح  یهملک  ددرگیمرب . رتدب  یھاگ  ای 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن تفرگ ، رارق  هشدـخ  دروم  دـش ، یفن  یاهدـع  کی  رظن  زا  مدرم  روضح  مدرم و  یار  هک  تسا  نیا  تسا ، هیـضق  ساسا  هک  یزیچ  نآ  تاباختنا ، زا  دـعب  یاـھهنتف  نیا  رد 

مالـسا رد  هک  یئاھرایعم  نیمھ  اب  تاباختنا  یتقو  هرخالاب  دـندشیم . میلـست  تسیاب  اھنیا  دوب . نیا  دـنداد ، ماجنا  هک  یگرزب  هاـنگ  تفرگ . رارق  تمھت  دروم  دـش ، بیذـکت 

لباقم رد  یتسیاب  داتفا ، قافتا  منکیم -  ضرع  نم  تسا ، مالسا  رظن  هک  تسا ، ربتعم  ام  رظن  رد  تاباختنا  یارب  هک  یئاھصخاش  اھرایعم و  زا  یـضعب  الاح  هک  دراد -  دوجو 

یهلئسم لثم  یمھم  یهلئسم  رد  نوناق  رگا  دش . میلـست  دنکیم ، نیعم  ار  وا  نوناق  هک  یرواد  نآ  لباقم  رد  دیاب  هک  نانچمھ  دش ؛ میلـست  نوناق  یرواد  لباقم  رد  نوناق ،

تاباختنا دوشیم  نیا  دـشاب ؛ ناملیم  فالخرب  ولو  دـنوشب ، نیا  میلـست  دـیاب  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  یرواد  یهویـش  کی  ای  تسا ، هدرک  صخـشم  ار  یرواد  کی  تاباختنا 

. ملاس

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

. داد تسد  زا  ار  نیا  دیابن  دراد ؛ یشزرا  دراد ، یرادقم  نزو و  یزور ، رھ  یھام  رھ  رد  و  یھام ، رھ  یلاس  رھ  رد  و  تسا ، هدنارذگ  بالقنا  نارود  هک  یئاھلاس  زا  یلاس  رھ 

دیاب دوشب . ناربج  دیاب  دشاب ؛ هدنام  هراکهمین  اھراک  زا  یخرب  درک ، لوغشم  دوخ  هب  ار  اھنھذ  زا  یـضعب  نازیگناهنتف  تالاغتـشا  هک  لاس ٨٨  زا  هاـم  تشھ  رد  تسا  نکمم 

. دشاب یعیرس  تکرح  کی  تکرح ،

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هچنآ سکع  تسرد  دنتشاد ؛ یئاھهمانرب  ناریا  هب  عجار  اھنآ  دوریم . شیپ  دراد  للملانیب  مسینویھص  اکیرمآ و  یبرغ و  یاھتردق  یاھتـسایس  سکع  تسرد  هقطنم  عاضوا 

ندز نـیمز  یارب  ار  یهنتف ٨٨  اھنآ  تفرگ . ار  ناشدوخ  نابیرگ  یداـصتقا  نارحب  اـما  دـندرک ، میرحت  ار  ناریا  اـھنآ  دـمآ . شیپ  درک و  ردـقم  لاـعتم  یادـخ  دنتـساوخیم ، اـھنآ  هک 

ای هدروخ  نیمز  یرگید  زا  سپ  یکی  ناشدوخ  هب  یهتـسباو  یاھمیژر  اھماظن و  اما  دندرک -  تیوقت  ینابیتشپ و  لقاال  ای  دندرک ، کرادت  ای  دندرک -  تیوقت  یمالـسا  یروھمج 

هرـصاحم ناشدوخ  اما  تسا -  ناریا  یهرـصاحم  یارب  نیا  هک  دنتفگ  ناشناگرزب  دننک -  هرـصاحم  ار  ناریا  هکنیا  یارب  دندرک ، هلمح  ناتـسناغفا  قارع و  هب  اھنآ  هدـش . لزلزتم 

. دشن درک و  ردقم  ار  شسکع  لاعتم  یادخ  دندرک ، لمع  ریبدت و  ام  یهرابرد  اھنآ  هک  هچنآ  دنداتفا . ماد  هب  هتفر ، ورف  لگ  رد  ناشاپ  دندش ؛

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، لاس هد  یهلصاف  اب  لاس ٨٨ ، یهنتف  لاس ٧٨ و  ریت  مھدجھ  لثم  یاهنتف  رد  هک  دوب  یزیگناهنتف  یاھشلاچ  دوب -  یرتهدیچیپ  شلاچ  نیا  هتبلا  هک  اھشلاچ -  زا  رگید  یکی 

هکنیا زا  دعب  زور  جنپ  ریت ، مھدجھ  یهنتف  رد  دش . سکعب  اما  دننک ؛ دراو  هبرـض  دنھدب ؛ تسکـش  ار  ماظن  هنتف ، نیا  اب  دنناوتب  هک  دندوب  راودیما  دـنتخادنا . هار  نارھت  رد  اھنیا 

ثداوح زا  دـعب  زور  ود  یهنتف ٨٨ ، رد  دـنتخادنا . هار  هب  اھرھـش  ریاـس  رد  هکلب  نارھت ، رد  طـقف  هـن  ار ، ریت  میظع ٢٣  تکرح  نآ  مدرم  دـندرک ، عورـش  ار  دوـخ  یهنتف  نارگهنتف 

دندوب هتفگ  هک  میدید ، ام  دنتـشون و  یبرغ  تاعوبطم  رد  دندوب ، هدـید  کیدزن  زا  هک  یجراخ  نارظان  زا  یـضعب  تقو  نامھ  داتفا . هار  هب  ید  مھن  میظع  یهیـضق  نآ  اروشاع ،

. تسا یروجنیا  مدرم  روضح  دندرک . مدرم  ار  نیا  دوب . هدشن  هدید  یروش  نینچ  یعامتجا ، نینچ  ماما ، یهزانج  عییشت  رد  زج  دمآ ، شیپ  ناریا  رد  ید  مھن  رد  هچنآ 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

رد یئارگنوناـق  مود ، یهلئـسم  دـشاب -  هدرتـسگ  عیـسو و  یتسیاـب  هک  مدرم -  تکرـش  مدرم ، روضح  لوا ، یهلئـسم  تسا : رتـمھم  همھ  زا  هلئـسم  اـت  ود  تاـباختنا ، رد 

فالخرب رگا  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  ام  ار  نیا  تفرگ ، ماجنا  ام  لیم  رظن و  قبط  رب  تاباختنا  هچنانچ  رگا  هک  دـشابن  روجنیا  مدرم . یار  هب  مارتحا  نوناق ، هب  یرادافو  تاـباختنا ،

رـس میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  رگا  میراد ؛ لوبق  ار  نوناق  دـمآ ، راک  رـس  میھاوخیم ، ام  هک  ینآ  دـنداد ، ام  هب  ار  قح  رگا  نینعذـم .» هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و  ، » دوب ام  رظن 

بخ دعب  دنتـسھ ، ارگنوناق  هک  دـندرک  اعدا  دوب . روج  نیمھ  یهنتف ٨٨  دوشیمن . نیا  میراد ؛ لوـبق  ار  مدرم  یار  هن  میراد ، لوـبق  ار  نوناـق  هن  نوناـق ؛ ریز  مینزیم  دـماین ، راـک 

لاحشوخ ار  نمـشد  دندرک ، برطـضم  یتدم  ار  تلم  ار ، روشک  ارچ ! هک  نتخادنا  هار  اوعد  دندرک  انب  اھنیا  دنداد ؛ یار  یرگید  سک  هب  مدرم  تیرثکا  دندادن ، یار  اھنآ  هب  مدرم 

. دنتسشن بقع  دندرواین و  بات  رگید  مدرم  لباقم  رد  مھ  شرخآ  هتبلا  دندرک ؛

، بوخ یلیخ  دشاب ؛ هتشاد  ضارتعا  تاباختنا  زا  دعب  یسک  تسا  نکمم  دندرکن . نیکمت  مدرم  یار  هب  دندرکن ، نیکمت  نوناق  هب  هک  دوب  نیمھ  یهنتف ٨٨  نازورفاشتآ  هانگ 

. تسا یلصا  یهتکن  مھ  نیا  میورب . هار  نآ  زا  دیاب  میراد ، لوبق  ار  نوناق  رگا  درک . لابند  نایب و  ار  ضارتعا  نیا  دیاب  هنوگچ  هک  دراد  ینوناق  هار  اما  درادن ؛ یداریا  ضارتعا  نیا 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

هب دامتعا  یاج  هب  دنزب ، نماد  ار  نیملسم  نایم  هقرفت  شتآ  هک  یمالسا  تسا . یمالـسا  تما  اب  ینمـشد  بناجا و  یرکون  رب  مالـسا  سابل  ندناشوپ  ییاکیرمآ ، مالـسا 

رگید یاھتلم  ای  دوخ  تلم  هیلع  ربکتـسم  یاکیرمآ  اب  دـگنجب ، ناملـسم  ردارب  اب  رابکتـسا  مسینویھـص و  اب  هزرابم  یاج  هب  دـنک ، داـمتعا  ادـخ  نانمـشد  هب  یھلا ، یهدـعو 

. دنک هزرابم  نآ  اب  دیاب  یقداص  ناملسم  رھ  هک  تسا  یکلھم  کانرطخ و  قافن  تسین ؛ مالسا  دوش ، دحتم 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رب تسد  نمـشد  دـنھدب . همادا  دورب  دای  زا  بالقنا  ىاھىیابیز  هکنیا  ىارب  ناشدوخ  ىاھتثابخ  اھهنتف و  اھراک و  هب  نانمـشد  هک  دـشاب  رظتنم  دـیاب  اـھالاحالاح  ناریا  تلم 

راچد دنک ، شومارف  تسا  هدرک  هک  ار  ىگرزب  راک  دوخ و  ىهقباس  دوخ ، تکرح  تلم  هک  دـننک  ىراک  دـنرپسب و  ىـشومارف  تسد  هب  ای  دـننک  فیرحت  ای  ار  بالقنا  ات  درادـیمن ؛

دوشب تلفغ  نایسن و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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ار مدرم  هک  تسا  نیا  فدھ  تسیچ ؟ ناشفدھ  امزیزع . تلم  داصتقا  یور  دـنوشب  زکرمتم  هکنیا  رب  دـنراد  رارـصا  مھ  ناشدوخ  تسا و  اھراشف  نیا  یلـصا  لماع  نآ  اکیرمآ 

تلود لباقم  رد  دنوشب  ضارتعا  هب  راداو  مدرم  دوشب و  تخس  مدرم  تیعضو  ات  میروایب  یداصتقا  راشف  میھاوخیم  هک  دنیوگیم  احیرص  ار  نیا  دنھدب ؛ رارق  هاگتـسد  لباقم  رد 

، درک رواب  نمـشد  زا  دیابن  درک و  رواب  دوشیمن  ار  اھغورد  نیا  هک  دنناریا  تلم  رادفرط  هک  دننکیم  اعدا  یھاگ  غوردب  هتبلا  دنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  یمالـسا . ماظن  لباقم  رد  و 

، میراد رارق  نآ  رد  اـم  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  تینما ، نیا  هک  ار –  تسھ  اـم  روشک  رد  زورما  هک  یتینما  نیا  دـنھاوخیم  تسا . یـسایس  فدـھ  ناـمھ  ناشفدـھ  نکل 

ام تلم  ام و  روشک  رب  زورما  هک  یتینما  دننام  یتینما  یروشک  چـیھ  رد  ام ، بونج  رد  هن  ام ، لامـش  رد  هن  ام ، برغ  رد  هن  ام ، قرـش  رد  هن  زورما  هللادـمحب  تسا ؛ ریظنیب 

دنراد دننکیم ، کیرحت  دنراد  دننک ؛ عورش  روشک  رد  ار  یـضارتعا  تاکرح  و  تینما ؛ ندز  مھرب  هب  دننک  راداو  ار  مدرم  دنربب و  نیب  زا  مدرم  تسدهب  درادن –  دوجو  تسا ، مکاح 

یتقو تسا . گرزب  شلاچ  کی  نیا  تسا ، مھم  طیارـش  کی  نیا  بخ  دنتـسھ ؛ نآ  لابندهب  تدش  اب  تیدجاب و  هک  تسا  یراک  نیا  دـننکیم . یزیرهمانرب  دـنراد  دـننکیم ، راک 

. دنریگب یدج  ار  داصتقا  یهلئسم  دننک و  راک  مھ  اب  دریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دیاب  اھورین  یهمھ  دراد ، دوجو  روشک  رد  یشلاچ  نینچ  کی 

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ام نیملعم  مینیبیم ؛ روشک  حطـس  رد  مھ  زورما  میدومزآ ، ار  نیا  اھلاس  نیا  لوط  رد  مراد ؛ داقتعا  نم  ار  نیا  اتقیقح  دننموم ؛ مھ  دنبیجن ، مھ  دـنرادیب ، مھ  ام ، نیملعم 

ار نیا  دنناجنگیم ، شیولھپ  رد  مھ  یطخ  یـسایس و  هنارگهنتف و  راعـش  دنچ  دنھدیم ، یراعـش  کی  تشیعم »  » ناونع اب  هک  ییاھنیا  دنتـسین . لفاغ  نمـشد  یهئطوت  زا 

دنکیم عورـش  هک  یجراخ  یهناسر  نالف  هکنیاامک  دنراد . یرگید  یاھفدھ  تسین ، ملعم  زا  یزوسلد  یارب  تسین ، یملاس  یهزیگنا  اھنیا  یهزیگنا  هک  دـنمھفیم  سکهمھ 

ندرک تسرد  لکشم  یارب  نیا  تسین ؛ یزوسلد  یور  زا  نیا  دنلوغشم -  رتشیب  شیپ  یتدم  زا  دنلوغـشم ، مھ  الاح  نیمھ  دینیبیم  هک  ندرک -  تیلاعف  هلئـسم  نیا  یور 

یروھمج ماظن  هب  تبـسن  روشک و  لالقتـسا  هب  تبـسن  مالـسا و  هب  تبـسن  ییوجهنیک  یلددـب و  یور  زا  تسا ؛ ماظن  یارب  ندرک  تسرد  رـسدرد  یارب  تسا ، ماظن  یارب 

. داد دیابن  اھنیا  تسد  هناھب  هرخالاب  یلو  تسا ؛ یمالسا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هنتف نآ  دندرک و  اطخ  لاس ٨٨  رد  دیدید  دننکیم . هابتشا  هتخانشن ؛ ار  ناریا  تلم  هتخانشن ، ار  ام  مدرم  شیاھیزیرهمانرب ، یهمھ  اب  نمشد  هک  منکیم  ضرع  اعطاق  ار  نیا 

توھبم ار  همھ  ید  مھن  یمومع  تکرح  ناھگان  اما ] ، ] دوب یقیقد  ساسح و  کیراب و  رایـسب  یاھاج  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دـندناسر  ییاھاج  هب  ار  راـک  دـنتخادنا و  هار  ار 

. تسا لاس ۵۶  رد  اھامش  ید  مھدزون  تکرح  نامھ  سنج  زا  لاس ٨٨  ید  مھن  تکرح  نیا  درک .

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

مھ رکـشتم  چـیھ  میـشاب ؟ رکـشتم  ارچ  دیـشاب ! رکـشتم  امابوا  تلود  زا  دیـشاب ، رکـشتم  اکیرمآ  زا  دـیاب  امـش  دـیوگیم  هدـمآ ، راک ] رـس   ] هدـحتم تالایا  رد  هزات  هک  اقآ  نیا 

نیا ناشدیما  دندرک ؛ لیمحت  ناریا  تلم  رب  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ندرک  جـلف  تین  هب  ار  نیگنـس  یاھمیرحت  نیا  هک  دوب  یتالیکـشت  نامھ  رد ] مھ  وا  [ ؛ میتسین

رکـشتم الـصا  ریخن ، دیـشاب ؛ رکـشتم  دیوگیم  دنک . جلف  ار  ناریا  دـناوتیمن  ینمـشد  چـیھ  زگرھ  دیـسر و  دـنھاوخن  زگرھ  دندیـسرن و  دـیما  نیا  هب  هتبلا  دـننکب . جـلف  هک  دوب 

ارچ دندیـشک ؛ شتآ  هب  ار  قارع  دندیـشک ، شتآ  هب  ار  هیروس  هقطنم ؟ ندیـشک  شتآ  هب  رطاخهب  شعاد ؟ داجیا  رطاخهب  اھمیرحت ؟ رطاخ  هب  میـشاب ؟ رکـشتم  ارچ  میتسین .

فرط نیا  زا  دنکیم ، یراکمھ  تبحم و  تدارا و  راھظا  دـسیونیم و  همان  هدـنب  هب  فرطنآ  زا  روشک ؟ رد  لاس ٨٨  رد  تاباختنا  یهنتف  زا  تیامح  رطاخهب  میشاب ؟ رکـشتم  دیاب 

شکتسد نامھ  تسا ؛] نیمھ   ] قافن یهرھچ  تسا ؛ روشک  رد  ندرک  داجیا  هنتف  لابند  میاهداتسیا و  امش  رـس  تشپ  ام  دیوگیم  دنکیم و  تیامح  رگهنتف  زا  احیرـص  انلع و 

راک هچ  اـھنآ  هک  میمھفیم  دـندرکیم ؛ راـک  هچ  هک  مینادـیم  اـم  مینکیمن . یرکـشت  چـیھ  اـم  متفگ . اـھراب  ار  نیا  نم  هک  دوب  هدـش  هدیـشک  ینھآ  یهجنپ  یور  هک  ینیلمخم 

؛ دندرکیم

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

اجنیا اـم  زیزع  ناھدـنامرف  هک  مھ  یـشرازگ  دـیتسھ . نم  ناـناوج  نم و  نادـنزرف  نم ، زیزع  ناردارب  امـش  میوگیم . امـش  هب  ار  نیا  نم  هتفرگ ؟ فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد 

رد نمـشد  فدـھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد  دـیراد . مھ  اھنیا  دـننام  یـسایس و  هاگن  تیونعم و  تریـصب و  شزومآ  یماظن ، شزومآ  رب  هوالع  امـش  هک  دـھدیم  ناشن  دـنداد ،

تدمدنلب فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ  کی  دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج 

هللادمحب یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  گرزب  راختفا  نیا  ندرب  نیب  زا  تسا ، روشک  رد  هنتف  بوشآ و  داجیا  تسا ، روشک  تینما  ندز  مھ  هب  نمـشد  تدمهاتوک  فدـھ  دراد .

دوجو هب  نامدوخ  روشک  یارب  ار  ینما  طیحم  میا  هتسناوت یمارآان ، جنـشت و  زا  رپ  یایند  کی  رد  هکلب  یمارآان ، زا  رپ  جنـشت ، زا  رپ  یهقطنم  کی  رد  ام  تسا . رادروخرب  نآ  زا 

زا ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  اھندوبزورهب  اھیرایـشھ و  اھیھاگآ و  ار  نیا  دـناهداد ، ماجنا  زوسلد  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ، هدرک  تلم  ار  راـک ]  ] نیا میرواـیب .

هنیمز نیا  رد  دعب  نم  دننک . بلـس  روشک  زا  ار  تینما  دنناوتب  هک  تسا  نیا  نمـشد ، تدمهاتوک  فدھ  نیرتمھم  دیاش  ای  فادھا  نیرتمھم  زا  یکی  دـنریگب . ناریا  گرزب  تلم 

. درک مھاوخ  ضرع  رگید  یهلمج  کی  زاب 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

موجھ ربارب  رد  ام  تسا . نانمـشد  یهنامحریب  موجھ  ام و  تلفغ  هدمع ، لماع  یـسایس . ینماان  و  یونعم ، یقالخا و  ینماان  تسا ؛ ینماان  راچد  مالـسا  یایند  زورما 

نمـشد هـک  تـسا  نآ  هجیتـن  ار . ( ١ «) مـھنیب آـمحر   » مـھ و  مـیدرب ، داـی  زا  ار  راـفکلا » یلع  آدــشا   » مـھ مـیدرکن ؛ لـمع  دوـخ  یلقع  ینید و  یهـفیظو  هـب  راـکبان  نمــشد 

یبیل و نمی و  قارع و  هیروس و  رد  یلخاد  گنج  هب  نیطـسلف ، تاجن  یعطق  یهفیظو  زا  لفاغ  ام  تسا و  یرگهنتف  لاح  رد  مالـسا  ناـھج  یاـیفارغج  بلق  رد  تسینویھص 

. میمرگرس هریغ  ناتسکاپ و  ناتسناغفا و  رد  مسیرورت  اب  هھجاوم  و  نیرحب ،

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هتبلا زورما  تسین . زورما  لاـم  نیا  دارفا ؛ کـیرحت  داـسف ، جـیورت  یزیگناهنتف ، یرگاوغا ، ینکارپغورد ، ینعی  هتـشاد ؛ اـم  اـب  یاهناـسر  گـنج  اـکیرمآ  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا 

لھچ ینعی  دندوب ؛ لوغشم  مئاد  هراوھام ، اب  ویدار ، اب  نویزیولت ، اب  دوبن ، اھنیا  هک  مھ  یتقونآ  اما  تسا  هدمآ  مھ  اھنیا  لاثما  یزاجم و  یاضف  تنرتنیا و  دیدج و  یاھهویش 

. دراد دوجو  اکیرمآ  ام و  نیب  شلاچ  نیا  هک  تسا  لاس 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

تردق لباقم ، یهطقن  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هقطنم ؛ زا  رتارف  یتح  یزکارم  رد  هقطنم و  رد  تسا ؛ هتشذگ  لاس  لھچ  رد  تیعـضو  نیرتمجـسنم  رد  تمواقم  یهھبج  زورما 

نیا ام  دناهتفر ؛ نییاپ  دناهدرک و  لزنت  بتارمب  فرط  نیا  هب  شیپ  لاس  لھچ  زا  یتسینویھص ، میژر  تثابخ  یزیگناهنتف و  تردق  اکیرمآ ، یرابکتـسا  تردق  تسا ؛ یرابکتـسا 

ام تابساحم  رد  دیاب  دتفایم ، دراد  هداتفا و  یتاقافتا  هچ  اکیرمآ  یداصتقا  یعامتجا و  عضو  رد  ای  اکیرمآ  یسایس  عضو  رد  هکنیا  مینک . ظاحل  دیاب  نامدوخ  تابـساحم  رد  ار 

. دوشب دراو 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠٣/١۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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هچ اھنآ  زا  نآرق  دـننکیم  شومارف  هک  ار  ییاـھتلود  نیا  ار ، ییاـھروشک  نیا  مینکیم  تحیـصن  اـم  دوب . مالـسا  تما  داـحتا  رکف  هب  دـیاب  و  تسا ؛ مالـسا  تما  دـیع  رطف ، دـیع 

؛ دنتـسھ رافکلا » عم  امحر  نینموملا  یلع  ادشا   » اھنیا ( ٢ ،) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا  هعم ، نیذـلا  و  دـندرک : توالت  هک  یتایآ  نیمھ  دوریم . ناشدای  تسا ، هتـساوخ 

مھ دمآ ؛ دوجو  هب  اھیزیگناهنتف  نیا  زا  تشاذگ ، اپ  دش ، دراو  یمالسا  یاھروشک  رد  اکیرمآ  زورما  و  سیلگنا ، یاھتسایس  زور  کی  هک  ییاج  رھ  دنناملسم ؟ اھنیا  سکع ؛

ود ناملسم ، روشک  کی  رد  دیاب  ارچ  تسا ! ربخ  هچ  یبیل  دینیبب  امـش  روشک . کی  رد  مھ  دننکیم ، داجیا  ( ٣) راقن ترفن و  دننکیم ، داجیا  فالتخا  یمالـسا  یاھروشک  نیب 

کیرحت دراد  ار  اھنیا  یـسک  هچ  تسا ؟ هدروخهرگ  مھ  هب  ناشحلاصم  دـنبآ ، کی  لام  دـنکاخ ، کی  لام  دـنروشک ، کـی  لاـم  ود  رھ  هک  یلاـح  رد  دـنزیرب  ار  رگیدـکی  نوخ  هورگ 

یاھتخاسریز دوشب ، نارابمب  شناتـسبد  دوشب ، نارابمب  شناتـسرامیب  دوشب ، ناراـبمب  شرازاـب  دوشب ، ناراـبمب  شدجـسم  نمی  لـثم  یروشک  کـی  دـیاب  ارچ  دـنکیم ؟

روشک کی  مھ  وا  هک  یروشک  تسا ، مالسا  یعدم  هک  یسک  یهلیسو  هب  دوشیم ؟ نارابمب  یـسک  هچ  یهلیـسو  هب  ارچ ؟ دوشب ؛]  ] نارابمب شروشک  ینادابآ  ینارمع و 

. تسا اجنیا  ام  لاکشا  دننکیم ؛ شالت  دننکیم ، راک  مالسا  یایند  لد  رد  مالسا  نانمشد  لیم  قبط  رب  یھاو  یاھهناھب  اب  دنناملسم . شمدرم  تسا ، یمالسا 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یننا  » افاخت لاق ال  تسا ؛ یھلا  تیامح  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  توق  مھم  یلـصا و  شخب  میردـتقم . اـم  میتسین ؛ فیعـض  اـما  میمولظم ، میتسھ ، ملظ  دروم  اـم 

راشف همھ  نیا  دـناهدرک ، هئطوت  ام  هیلع  همھ  نیا  هک  تسا  یلاس  لھچ  نیمھ  مھ  شاهناشن  دـنکیم ؛ کمک  دراد  تسا ، اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ  ( ١٧ (؛ ٰىرا عمـسا و  امکعم 

ماجنا تلم  نیا  اب  زیمآتنایخ  تشز و  راک  رازھ  دناهتخادنا ، مدرم  ناج  هب  ار  یتسیرورت  لماوع  دـناهدرک ، تسرد  ذوفن  دـناهتخادنا ، هار  هنتف  دـناهتخادنا ، هار  گنج  دـناهدروآ ،

. تسا رتراوتسا  رتدنمتردق و  رتیوق ، شیپ  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  زا  مھ  زورما  دش ؛ رتراوتسا  مھ  زورهبزور  داتسیا و  هوک  لثم  تلم  نیا  دناهداد ،

روشک  / ١٣٩٨/١٠/١١ رسارس  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ دراوم  بلغا  رد  دنراد ؛ یتابلاطم  کی  مدرم  بخ  دندرک . هجوت  الماک  هتکن  نیا  هب  دنراد ، هک  یتریـصب  اب  هناتخبـشوخ  ناریا  تلم  هک  دراد  دوجو  یمھم  رایـسب  یهتکن  کی 

کی تابلاطم  رطاخ  هب  یزاسهنتف  تسا ، هلئـسم  کی  مدرم  تابلاطم  دننکیم . ضارتعا  دوشن  رگا  دـنراد و  یتاراظتنا  دـنراد ، یتاعقوت  دـنراد ، یتابلاطم  تسا ؛ مدرم  اب  قح 

، دنک تکرح  دناوتیمن  تسرد  ییالابرـس  رد  دنکیم و  تکرح  دنک  ینیـشام  دـنیبیم  یتقو  تسود  تسین . تسود  راک  تسا ، نمـشد  راک  یمود  نیا  تسا ؛ رگید  یهلئـسم 

. دنکیم تکرح  روج  نیا  اما  دوشیم  هنحـص  دراو  هک  تسا  یروج  نیا  تسود  دوشب ؛ نشور  هدش  شوماخ  نیـشام  رگا  ای  دنک ، تکرح  نیـشام  ات  دھدیم  لھ  دنکیم ، کمک 

نیب زا  تسا  لاعف  هک  ار  نیـشام  تمـسق  نالف  دنزیم  هک  دینک  ضرف  ای  دنکیم ، یلاخ  ار  نیـشام  کیتسال  داب  دنکیمن ، تکرح  نیـشام  دـید  یتقو  دـنکیم ؟ راک  هچ  نمـشد 

. دناهدوب اھراک  نیمھ  لوغشم  مئاد  بالقنا  لوا  زا  نانمشد  و  تسا . نیا  نمشد  راک  دربیم ؛

ار یدارفا  هک  ینمـشد  دنتـشاد ؛ یتابلاطم  مدرم  منکیم - ضرع  دـعب  هک  دراد  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یبلاج  یهلمج  کـی  ـالاح  هک   - دـیدرک هظحـالم  ناـبآ  رد  هتبلا  مھ  لاـسما 

بیرخت و باسح  باسح ، دـندید  هکنیا  درجمب  هک  دوب  اجنیا  مدرم ، تریـصب  ندرک . بیرخت  درک  عورـش  دـش ، دراو  اروف  درک ، هدافتـسا  تابلاطم  تصرف  نیا  زا  دوب ، هدرک  هداـمآ 

، دندیـشک رانک  دـننک ؛ یھارمھ  رگهنتف  اـب  دـندشن  رـضاح  اـما  تسھ  دوب و  مدرم ، تاـبلاطم  دندیـشک . راـنک  تسا  ندرک  بارخ  ار  اـھانبریز  ندرک و  دوباـن  ندز و  شتآ  ندز و 

لاس رد  مھ  لاسما ، نابآ  رد  مھ  درک ؛ متخ  ار  هلئاغ  مدرم  یرایـشوھ  تریـصب و  دنک . ناھنپ  مدرم  نایم  رد  ار  دوخ  دنکیم  یعـس  رگهنتف  تسا . مھم  نیا  دنام ؛ اھنت  رگهنتف 

دندیـشک و رانک  ار  ناشدوخ  مدرم  ایاضق  نیا  رد  نیا ، زا  لبق  هام  کی  نیمھ  رد  دوب . مدرم  تریـصب  رطاخ ] هب  نیا  [ ؛ زورما ات  بالقنا  لوا  زا  نوگانوگ  یاـھلاس  لوط  رد  مھ  ، ٨٨

مدرم یھاگآ  مدرم و  تریـصب  اھنیا  دمآ ؛ دوجو  هب  روشک  نوگانوگ  یاھرھـش  رد  میظع  تاعامتجا  نآ  نابایخ و  طسو  دندمآ  مھ  زور  هس  ود  زا  دعب  دـندرک ؛] ادـج   ] نارگهنتف زا 

. تسا

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هداتفا  قافتا  یمھم  یهثداح  کی  هرخالاب  تسیچ ؛ ینامیلـس [ مساق  جاـح  تداھـش  لـباقم  رد   [ اـم یهفیظو  ـالاح  بخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  مھم  یهتکن  کـی 

نیا  - تسا مھم  هلباقم  ماقم  رد  هچنآ  تسا . یرگید  یهلئسم  نیا  ( ١٠ (؛ دش هدز  اھنیا  هب  بشید  یایلیس  کی  الاح  تسا ؛ یرگید  ثحب  اھفرح ، نیا  دننام  ماقتنا و  ثحب 

نیا رد  اـھنآ  دوشب . ماـمت  دوشب ؛ یھتنم  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  زیگناربداـسف  روـضح  یتسیاـب  هک  تسا  نیا  دـنکیمن - ار  هیـضق  نآ  تیاـفک  لکـش ، نیا  هب  یماـظن  یاـھراک 

العف دـندرک ؛ لـمع  روـج  نیمھ  دنتـشاذگ ، مدـق  اـیند  رد  اـج  رھ  هتبلا  دـندروآ . ار  اـھانبریز  ندـش  بارخ  دـندروآ ، یناریو  دـندروآ ، هنتف  دـندروآ ، فـالتخا  دـندروآ ، گـنج  هقطنم 

رارصا مادم  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  یمالسا  یروھمج  زیزع و  ناریا  هب  تبسن  ار  یرگناریو  نیمھ  داسف و  نیمھ  هک  دنراد  مھ  رارصا  تسا . ام  مشچ  یولج  نامدوخ  یهقطنم 

ار اکیرمآ  روضح  دنکیمن  لوبق  هقطنم  نیا  دسرب . نایاپ  هب  دیاب  نیا  تسا ؛ اھروضح  اھتلاخد و  یهمدقم  اھنیا ، دننام  زیم و  تشپ  نتسشن  هرکاذم و  یهلئـسم  نیا  دننکیم ؛

. دیدرت نودب  دننکیمن ؛ لوبق  اھتلم  زا  هتساخرب  یاھتلود  دننکیمن ، لوبق  هقطنم  یاھتلم  هقطنم ؛ یاھروشک  رد 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

دیلپ فدھ  اھنآ  تسا . قارع  رد  یزیگناهنتف  نیا  زا  یریظنمک  یهنومن  هاپس ، گرزب  رادرس  ینامیلس  دیھش  یبعشلا و  دشح  عاجـش  هدنامرف  یدھموبا  دیھـش  حیرـص  رورت 

یهنومن دـننک . نیماـت  تسودنھیم  دـھاجم و  زراـبم و  نموم و  یاـھورین  فذـح  قارع و  یهیزجت  ماجنارـس  یلخاد و  گـنج  هنتف و  داـجیا  هار  زا  دـنھاوخیم  ار  قارع  رد  دوـخ 

ندنام یارب  ام  دـنیوگیم  هتـشاذگ و  رانک  ار  فراعت  دـندرکیم ، دومناو  یـسارکومد  یماح  ار  دوخ  هک  اھنآ  نانآ ، جارخا  هب  قارع  ناملراپ  مکح  زا  سپ  هک  تسا  نیا  نانآ  تحاقو 

. میوریمن میاهدمآ و  قارع  رد 

شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

رگا دـنکیم . تکرح  دراد  طلغ  هار  رد  دـنکیم ، تکرح  دراد  لطاب  هار  رد  ناریا  تلم  نمـشد  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  ناریا  تلم  نمـشد  هک  دـینادب 

، ناشدوخ یزورفاگنج  ناشدوخ ، یاھفارحنا  ناشدوخ ، یاھداسف  ششوپ ، نودب  ینلع و  رگید  هک  الاح  دندرکیم ، ییاھراک  ییاھشـشوپ ، ریز  اکیرمآ  یاسور  ناگتـشذگ 

نامھ ناطیـش ، هار  نیا  و  تسا ؛ ناطیـش  هار  تسا ، لطاب  هار  هار ، دـنھدیم . ناشن  دـنراد  ار  نارگید  یاـھتورث  اھهتـشاد و  هب  ناـشدوخ  یزروعمط  ناـشدوخ ، یزاـسهنتف 

یترـصن دـنکیم ، رود  شدوخ  هاـگرد  زا  دـنکیم و  تنعل  ار  وا  ادـخ  هک  یـسک  ( ٧ (؛ اریـصن هل  دـجت  نلف  نعلی هللا  نمو  مھنعل هللا  نیذـلا  کـئلوا  دوـمرف : لاـعتم  یادـخ  هک  تسا 

ار امش  هللااشنا  تسا و  میکح  زیزع و  دنوادخ  هدننکترـصن  نآ  دیراد و  هدننکترـصن  امـش  یلو  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  عقاو  تفای ؛ دھاوخن  یاهدننکترـصن  تفای ، دھاوخن 

. دناسر دھاوخ  ناتدوصقم  هب  درک و  دھاوخ  ترصن 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هـشقانم مھ  اب  امئاد  هیئاضق  یهوق  سلجم و  تلود ، هکنیا  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  نیا  نم  رظن  هب  تسا ؛ اوق  نیب  طباور  زا  یفنم  یاھتباقر  ندودز  تلود ،] ] رگید قیفوت 

دوجو یایلدمھ  کی  یقفاوت ، کی  هک  دوشیم  ساسحا  زورما  دنکیم . هتفشآ  ار  مدرم  نھذ  تسا ، یدب  زیچ  دنشاب ، هتشاد  تیاکش  هلگ و  تفگ و  فرح و  دنشاب و  هتشاد 

هلمج زا  نیا  تسا . هدننکـش  نیا  دـننک ؛ شظفح  دـیاب  دنـشاب ، شبقارم  دـیاب  سلجم ، مھ  تلود ، مھ  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  یهـلمج  زا  راـک ، نـیا  شخب ، نـیا  هـتبلا  دراد .

دینک یعـس  دیاب  دننکیم . یزاسهنتف  یزاساغوغ و  طسو و  دـنیآیم  دارفا  تسین ؛ سلجم  ای  امـش  رایتخا  رد  ییاھنتب  تسین ، امـش  رایتخا  رد  یلیخ  هک  تسا  ییاھزیچ 

. دینک تبقارم  دیاب  دشاب ؛ بظاوم  هیئاضق  یهوق  مھ  دشاب ، بظاوم  سلجم  مھ  دشاب ، بظاوم  تلود  مھ  دینک ؛ ظفح  ار  یرکفمھ  ار ، یلدمھ  نیا 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=42925
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44541
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44628
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=44852
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=50834
http://farsi.khamenei.ir


تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هـشقانم مھ  اب  امئاد  هیئاضق  یهوق  سلجم و  تلود ، هکنیا  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  نیا  نم  رظن  هب  تسا ؛ اوق  نیب  طباور  زا  یفنم  یاھتباقر  ندودز  تلود ،] ] رگید قیفوت 

دوجو یایلدمھ  کی  یقفاوت ، کی  هک  دوشیم  ساسحا  زورما  دنکیم . هتفشآ  ار  مدرم  نھذ  تسا ، یدب  زیچ  دنشاب ، هتشاد  تیاکش  هلگ و  تفگ و  فرح و  دنشاب و  هتشاد 

هلمج زا  نیا  تسا . هدننکـش  نیا  دـننک ؛ شظفح  دـیاب  دنـشاب ، شبقارم  دـیاب  سلجم ، مھ  تلود ، مھ  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  یهـلمج  زا  راـک ، نـیا  شخب ، نـیا  هـتبلا  دراد .

دینک یعـس  دیاب  دننکیم . یزاسهنتف  یزاساغوغ و  طسو و  دـنیآیم  دارفا  تسین ؛ سلجم  ای  امـش  رایتخا  رد  ییاھنتب  تسین ، امـش  رایتخا  رد  یلیخ  هک  تسا  ییاھزیچ 

. دینک تبقارم  دیاب  دشاب ؛ بظاوم  هیئاضق  یهوق  مھ  دشاب ، بظاوم  سلجم  مھ  دشاب ، بظاوم  تلود  مھ  دینک ؛ ظفح  ار  یرکفمھ  ار ، یلدمھ  نیا 

« يزاسهنتف  » 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 6هاگياپ  هحفص 6 
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