
جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

رد شایرـشب  یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

. تسا هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  ربارب  رد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگ ، رارق  شنانمشد  هطلس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

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

راک هب  ار  درخ  ندوب و  لقاع  تسا . ندوب  لقع  عبات  ییارگ و  لقع یراک ، هظفاحم یانعم  هب  هبـساحم  تینـالقع و  هک  دـیاین  نھذ  هب  اروف  مییوگ ، یم هک  هبـساحم  تینـالقع و 

ینوگرگد لوحت و  زا  دـبات و  یمنرب ار  یلوـحت  رییغت و  هنوـگرھ  تسا ؛ کاـنمیب  یلوـحت  رھ  زا  تسا ؛ دوـجوم  عـضو  رادـفرط  راـک ، هظفاـحم  دراد . قرف  یراـک  هظفاـحم اـب  نتفرگ 

تینالقع کی  زا  یـشان  ام  یمالـسا  میظع  بالقنا  دوش . یم یمیظع  تالوحت  اشنم  شدوخ  تاقوا  یھاگ  ینالقع  ی  هبـساحم تسین ؛ روط  نیا تینالقع  اما  دسرت ؛ یم

هدش یرکف  راک  ینالقع و  راک  ینالقع و  تابساحم  دننک ؛ طقاس  ار  ینانچ  نآ میژر  کی  دنناوتب  دنیایب و  نابایخ  هب  باتک  باسح و  یب روط  نیمھ مدرم  هک  دوبن  روط  نیا دوب .

هک نیا هب  دـش  یھتنم  دوب و  هدـمآ  دوجو  هب  مدرم  نیب  رد  یھاوخ  یدازآ یھاوخ و  تلادـع یبلط ، قح ناـمتفگ  کـی  زورما -  جـیار  ریبعت  هب  یداـمتم -  یاـھلاس  لوط  رد  دوب .

نینچ اشنم  یھاگ  تینالقع  نیاربانب  دـنک . زوریپ  نمـشد  نآ  رب  دـنک و  ییارآ  فص نمـشد  نآ  لباقم  رد  دروایب و  میظع  داـھج  نادـیم  هب  دـنک و  مادختـسا  ار  مدرم  یاـھورین 

عضو دوجوم و  عضو  هب  ی  هنافاکشوم قیقد و  ینالقع و  هاگن  کی  ی  هجتنم هک  تسھ  تالوحت  زا  یخرب  ام  ماظن  رد  نالا  تسا . روط  نیمھ مھ  نالا  تسا . یمیظع  تالوحت 

دراد اـیند  یداـصتقا  یـسایس و  یموـمع  ناـیرج  رد  هچنآ  هب  نداد  نت  یگتفر و  باوـخ تلاـح  منک . یم هدـھاشم  مراد  ار  نیا  نوگاـنوگ  لـئاسم  ی  هـنیمز رد  نـم  تساـیند .

؛ درک نوگرگد  ار  عضو  نیا  لوحت ، کرحت و  کی  اب  دیاب  هک  دمھف  یم دـشیدنیب ، دـمھفب و  تسرد  یـسک  رگا  تسام و  ی  هعماج گرزب  رطخ  نآ ، هب  ندـش  میلـست  درذـگ و  یم

هب هناراک  هظفاحم ی  هبساحم اب  ار  ینالقع  ی  هبـساحم دراد . قرف  یراک  هظفاحم اب  تینالقع  نیاربانب  یـسایس . لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ  یداصتقا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  مھ 

. تسا زیچ  ود  اھنیا  دینکن ؛ طولخم  هجو  چیھ

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مالـسا خـیرات  لوط  رد  دـھدب . ناشن  لمعلا  سکع و  دـتفا ، یم دراد  یقافتا  هچ  هک  دـمھفب  دـنک و  ساسحا  نآ  عوقو  زا  لبق  ار  ثداوح  دـیاب  تلم  کی  قیمع  یناـسنا و  مش 

هک یراـک  رھ  هک  تسا  هداد  ناـکما  اـھتلم  نانمـشد  هب  تسا و  هتـشاد  هگن  باوخ  رد  هشیمھ  ار  اـھتلم  تسرد ، یـسایس  مش  کرد و  نیا  نتـشادن  مینکیم ، هاـگن  یتقو 

. دننامب نوصم  ناما و  رد  اھنآ  لمعلا  سکع زا  دنروایب و  اھتلم  رس  رب  دنھاوخیم ،

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یدـج نالوئـسم  مھ  میریگب ؛ یدـج  نامهمھ  ار  هبرجت  نیا  هکنیا  رب  مراد  رارـصا  نم  هک  دوب  ام  نالوئـسم  ام و  تلم  یارب  هبرجت  کی  تشاد . تاباختنا  نیا  مھ  یئاـھهبرجت 

یتح تسھ ؛ یمالسا  ناریا  نانمشد  بالقنا و  نانمشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ  هک  مینک  رواب  هک  تسا  نیا  هبرجت  نآ  و  دنریگب . یدج  مدرم  داحآ  مھ  دنریگب ،

. تسا یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یاهبرض  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا  تلفغ  میشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  نمـشد  نیمک  هشیمھ  طئارـش . نیرتھب  رد 

رد میوشن ؛ یگدولآباوخ  راچد  یسایس  یگدنز  یهصرع  رد  «. هنع منیمل  مان  نم  و  : » دومرف هک  تسا  هیلع ) مالس هللا   ) نانموم ریما  یهیصوت  نامھ  نیا  دیشاب . رایـشھ 

ماـظن نانمـشد  تسا . عـالطا  میئوگیم ، اـم  هک  تسین  لـیلحت  نیا  دـشاب . رادـیب  تسا  نکمم  نمـشد  هک  ینادـب  دـیاب  درب ، تباوخ  وـت  رگا  دربـن . ناـمباوخ  اھرگنـس  تشپ 

یعس دننک . تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالسا  ماظن  هک  یایدازآ  یاضف  رد  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  دندرک ، یعـس  یمالـسا  یروھمج 

باسح هب  دـیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعـضو  نیا  زا  دـنناوتب  دـیاش  دـندرک ، جیـسب  ار  یرایـسب  لماوع  دـنتخادنا ، راک  هب  ار  یدایز  یاھهناسر  دـندرک ، جرخ  لوپ  دـندرک ،

 - مدرم داحآ  یهمھ  ام ، یهمھ  ام -  یارب  یتسیاب  هبرجت  نیا  دـش . شالت  دـننک ؛ تسرد  ناریا  تلم  هیلع  یتیعـضو  دـمآیم ، باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کـی  دـمآیم ،

یارب تصرف  نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدـمھ  هب  یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  یهنحـص  رد  ام  رگا  دـشاب . یاهدـنھدرادشھ  یهبرجت 

ام یارب  نیا  دروخ ؛ میھاوخ  هبرض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمشد  هک  مینک  شومارف  رگا  میشاب ، هتشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  دمآ . دھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد 

. دش هبرجت 

نیمھ رد  اما  دـمآ ؛ شیپ  یگرزب  تصرف  نینچ  راب  نیلوا  تاباختنا ، نیا  رد  میتشادـن . یدـصرد ، جـنپ  داتـشھ و  ینویلیم ، لھچ  روضح  یتاـباختنا  چـیھ  رد  بـالقنا  لوا  زا  اـم 

، تلم داـحآ  تسین ؛ ناـبز  رد  طـقف  یرادـیب  نیا  دوب . رادـیب  دـیاب  دـننزب . ناریا  تلم  هب  یاهبرـض  هکنیا  یارب  دـنداتفا  راـک  هب  یئاھتـسد  گرزب ، یداـش  نیمھ  رد  گرزب ، تصرف 

. دنروخن بیرف  دنشاب ؛ رادیب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یتسیاب  همھ ، همھ ، یمالسا ، ماظن  هب  ناگتسبلد  روشک ، هب  ناگتسبلد  یسایس ، فلتخم  یاھشیارگ 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

بخ درادـن . یموزل  اـعقاو  نیا  منکب ؛ اـکیرمآ  نھدکاـچیب  ناـتالراش و  روھمجسیئر  نیا  یاـھییوگهوای  لـیطابا و  هب  ییوگخـساپ  فرـص  ـالاح  ار  تقو  مھاوـخیمن  هتبلا  نم 

دھاوخب ناسنا  هک  تسا  تقو  ندرک  عیاض  عقاورد  ینعی  مھدب ،] خساپ   ] مھاوخیمن نم  دنتفگ . مھ  تسرد  دنتفگ ، مھ  بوخ  دندرک ، ییوگخساپ  روشک  نیلوئـسم  دنتفگ ،

هک یتارطخ  زا  یکی  دیسانشب . ار  نمشد  دیـسانشب ، ار  نمـشد  میوگب : تفنـش  دھاوخ  ار  فرح  نیا  هک  یـسک  رھ  هب  امـش و  هب  مھاوخیم  نکیلو  دزادرپب ! وا  یاھفرح  هب 

. تسا یگرزب  یلیخ  رطخ  نیا  دنادب ؛ فرطیب  ای  دنادب  تسود  ای  دنادن ؛ نمـشد  ار  شدوخ  نمـشد  دسانـشن ، ار  شدوخ  نمـشد  هک  تسا  نیا  دنکیم  دـیدھت  ار  یتلم  رھ 

، میدرک تلفغ  رگا  میوشن ؛ تلفغ  راچد  دنکیم . ینمـشد  یروجهچ  دینیبب  دیـسانشب ؛ ار  شاینمـشد  یاھـشور  مھ  دیـسانشب ، ار  نمـشد  مھ  تسا . یگتفرباوخ  نیا 

عبـضلاک نوکا  و هللا ال  تسا - هغالبلاجھن  رد   - دومرف مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما مینکن . تلفغ  دـش ؛ دـھاوخ  هدز  ام  هب  نوخیبش  میدرک ، تلفغ  رگا  دـش ؛ میھاوخ  تراغ 

مرادیب تفر ، مھاوخن  باوخ  نم  دوریم ؛ باوخ  هب  وا  دـنناوخیم و  یگنھآ  کی  دورب ، باوخ  هب  هکنیا  یارب  الومعم  هک  دوب  مھاوخن  یناویح  نآ  لثم  نم  مدـللا ؛ لوط  ىلع  مانت 

. مینک تلفغ  دیابن  میورب ، باوخ  هب  دیابن  دناهتساوخ . ار  نیمھ  مھ  ام  زا  درذگیم . هچ  مربورود  ممھفیم  و 
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