
مق  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ یهیملع  یهزوح  نیسردم  یهعماج  ىاضعا  ریبد و  رادید  رد  تانایب 

، نافعـضتسم هب  کمک  رقف ، تیمورحم و  عفر  بالقنا : یاھ  نامرآ ی  همھ ام  داقتعا  هب  هک  یتسرد  حیحـص و  طخ  نیمھ  رد  میناوتب  ات  دـھد ، قیفوت  لاـعتم  یادـخ  مراودـیما 

فادـھا فرط  هب  نآ ، ی  هعـسوت جـیورت و  تیوقت و  اب  اـش هللا  نا  مینک و  تکرح  دوش ، یم نیماـت  طـخ  نیا  موادـت  اـب  باـن و ...  مالـسا  لیـصا  یاھـشزرا  یاـیحا  ندرک و  هدـنز 

. میورب شیپ  نامسدقم 

ىلمآ  / ١٣۶٨/٠٣/٢٩ ىمظعلااتیآ  تیلست  مایپ  هب  خساپ 

، ناریا گرزب  تلم  یاھیراکادف  اب  دمحب هللا  هک  نونکا  میامن . یم تلئـسم  هیلاع  فادھا  هار  رد  تکرح  تیلوئـسم و  راب  لمحت  یارب  ار  یبوبر  دادما  لضفت و  لاعتم ، یادـخ  زا 

مالسا یاھ  هیاپ میکحت  ینعی  یلصا - فدھ  امظع ، تمعن  نیا  ی  هنارکش هب  هک  تسا  نآ  هفیظو  نیرتگرزب  تسا ، هدش  حرطم  ناھج  رد  نآرق  مایپ  هتشارفارب و  مالسا  مچرپ 

لماش یھلا  تاقیفوت  تسا  دـیما  میھدـن . تسد  زا  نآ  لوصو  یارب  ار  یناکما  تصرف و  چـیھ  هداھن ، جرا  شیپ  زا  شیب  ار  یگدـنز - ماظن  رد  تعیرـش  ققحت  یدـمحم و  بان 

. دشاب هار  نیا  ناورھر  ی  همھ لاح 

روشک  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا هلئسم  دشاب . دودحم  یصاخ  تیموق  تیلم و  زرم و  هب  دناوت  یمن تسا ، هدش  راوتـسا  ص )  ) یدمحم بان  مالـسا  تعیرـش  ی  هیاپ رب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  اجنآ  زا 

رکفت و یتقو  هک  تسا  نیا  عوضوم  هکلب  دـننک ؛ رداص  یـسک  یارب  ییاج و  هب  ار  بالقنا  ایند ، لومعم  یاھـشور  اـب  دـنھاوخب  روشک  نیا  نالوئـسم  اـی  ناریا  تلم  هک  تسین 

شنیب و نآ  زا  دوخ ، تیعقوم  تیفرظ و  رب  اـنب  مالـسا  ملاـع  یاـضف  ی  همھ یعیبط  روط  هب دوش ، یم حرطم  نیملـسم  زا  یعمج  یارب  نیون  شنیب  یھلا و  یمالـسا و  کرد 

. درک دنھاوخ  هدافتسا  کرد 

مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھ و لھجوبا دـیدید  ییاج  رد  امـش  رگا  تخیگنا . دـھاوخرب  ار  بھل  وبا  لـھج و  وبا  ینمـشد  اـمتح  دـشاب ، هتـشاد  هارمھ  دوخ  اـب  ار  ص )  ) مالـسا ربماـیپ  ماـیپ  هک  یمالـسا 

مالسا یقیقح  شپت  حور و  تسین و  ص )  ) مرکا ربمایپ  مالسا و  ردص  مالسا  مالسا ، نیا  دینادب  دنتوافت ، یب مالسا  مایپ  لباقم  رد  یناھج ، رفک  دیدانص  ی  هیقب اھ و  بھلوبا

. تسا ص )  ) یدمحم بان  مالسا  دناسرت ، یم ایند  رد  ار  یتوغاط  یلھاج و  تردق  باطقا  روز و  رز و  دیدانص  هک  یمالسا  نآ  دوش . یمن هدھاشم  نآ  رد 

مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھبھلوبا اھلھجوبا و  دیدید  ییاج  رد  امش  رگا  تخیگنا . دھاوخرب  ار  بھلوبا  لھجوبا و  ینمشد  امتح  دشاب ، هتشاد  هارمھ  دوخ  اب  ار  (ص ) مالسا ربمایپ  مایپ  هک  یمالسا 

نآ رد  مالـسا  یقیقح  شپت  حور و  تسین و  (ص ) مرکا ربمایپ  مالـسا و  ردص  مالـسا  مالـسا ، نیا  دینادب  دـنتوافت ، یب  مالـسا  مایپ  لباقم  رد  یناھج ، رفک  دیدانـص  یهیقب  و 

... تسا (ص ) یدمحم بان  مالسا  دناسرتیم ، ایند  رد  ار  یتوغاط  یلھاج و  تردق  باطقا  روز و  رز و  دیدانص  هک  یمالسا  نآ  دوشیمن . هدھاشم 

ماظن تایح و  زا  یتقو  تساھناسنا . یهبیط  یگدنز  مالـسا  تسین ؛ داقتعا  کی  طقف  مالـسا  دوشیم . هصالخ  مالـسا  رد  ام ، صخـشم  فادھا  هک  دیـشاب  هتـشاد  رطاخ  هب 

یحور یعامتجا و  تینما  یدام و  هافر  مھ  دراد ؛ دوجو  نآ  رد  ناسنا  یهقالع  دروم  تاریخ  یهمھ  هک  تسا  ییهبیط  تاـیح  ماـظن و  اـم  روظنم  مینکیم ، تبحـص  یمالـسا 

هداد ناشن  مالسا  دھدیم . ام  هب  ار  بھاوم  نیا  مالـسا  ددرگیم . هدھاشم  ادخ  هب  هجوت  صولخ و  دبعت و  قیقحت و  شنیب و  شناد و  یونعم و  یافـص  مھ  و  دوشیم ، نیمات 

دنک عافد  دننکیم ، یگدنز  وا  میلاعت  ساسارب  دنراد و  داقتعا  وا  هب  هک  یمدرم  زا  دناوتیم  هک  تسا 

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

، درک یم یلجت  یناریا  ی  هتخانـشن اپ  زا  رـس  هتخاب و  لد نایجاح  کیاکی  دوجو  رد  هلاس  همھ هک  وا  یاـج  تسین و  اـم  ناـیم  رد  نونکا  مالـسا  تما  زیزع  فسوی  هچرگا  یرآ ،

، نآ رد  هک  اـجرھ  رد  هتخوس و  لد رویغ و  ناملـسم  رھ  دوجو  رد  وگ و  قح ناـبز  رھ  رد  روـشرپ و  ناـج  رھ  رد  فراـع و  رکاذ و  لد  رھ  رد  ار  وا  زین  نوـنکا  مھ یلو  تسا ، یلاـخ 

هدنز یدمحم  بان  مالسا  ات  تسا ، هدنز  وا  تفای . ناوت  یم تسھ ، تیلھاج  مانصا  و  دادنا هللا »  » زا ترفن  نیکرشم و  زا  تئارب  نیملـسم و  تدحو  مالـسا و  تزع  زا  نخس 

. تسا هتشارفارب  نیملاظ  زا  ترفن  نیملسم و  تدحو  مالسا و  تمظع  مچرپ  ات  تسا ، هدنز  وا  و  تسا ؛

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

دـشاب مھ  یـسایس  ول  و  ادـخ - تایآ  راکفا  اھ و  نآ هب  ناـتھب  تمھت و  ادـخ و  یاـیلوا  زا  یربت  یمالـسا و  بـالقنا  اـب  هلباـقم  هقرفت ، داـجیا  نیملـسم ، مالـسا و  فیعـضت  اـیآ 

یمالـسا و یاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدـید و  متـس نامورحم و  اـب  ییاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  ناـمولظم و  زا  تیاـمح  یلو  درادـن ؛ یلاکـشا 

تساجنیا تسا !؟ مرج  نآ  لاثما  یعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مان و  ناملسم نیطالـس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  یجراخ و  یاھیناپمک  یرگتراغ  اب  تفلاخم 

بان مالسا  درک . یم میـسقت  ییاکیرما  مالـسا  و  ص )  ) یدمحم بان  مالـسا  هب  ار  مالـسا  هک  دوش  یم راکـشآ  یف هللا  یناف  یلا هللا و  یعاد  نآ  ام ، دیقف  ماما  نخـس  هک 

مالسا تسا ؛ نافعضتسم  نامولظم و  قوقح  زا  عافد  مالسا  تسا ؛ نامورحم  ناگنھرباپ و  افعض و  زا  تیامح  مالسا  تزع و  مالـسا  تسا ؛ طسق  لدع و  مالـسا  یدمحم ،

. تسا تیونعم  تلیضف و  قالخا و  مالسا  تسا ؛ نارگ  هنتف نایوگروز و  اب  یریذپان  شزاس نانمشد و  اب  داھج 

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

ریغ نید و  زا  یشخب  ار  تسایس  یدمحم ، بان  مالسا  یلو  دناوخ ؛ یم یسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالسا  نیا  یرآ ،

نابز دوخ و  دیقف  ماما  زا  هراومھ  دیاب  ناملسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دنک ؛ یم توعد  یـسایس  لمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  ی  همھ دناد و  یم نآ  زا  ییادج  لباق 

دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ 

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

عیطم ی  هدنب نآ  ینیمخ ، ماما  هک  تسا  زور  لھچ  کیدزن  تسا . شورخ  زوس و  باھتلا و  رد  دوخ  یادتقم  دارم و  ماما و  گوس  رد  مالسا  تما  هک  تسا  زور  لھچ  هب  کیدزن 

مالـسا رگاشفا  یدـمحم و  باـن  مالـسا  مچرپ  ی  هدـنزارفارب نآ  ناـمولظم ، ناـمورحم و  نافعـضتسم و  رازگتمدـخ  راد و  فرط نآ  ناربکتـسم ، ریذـپان  یتشآ نمـشد  نآ  ادـخ ،

ناریا و یبالقنا  تلم  تسویپ و  یلعا  توکلم  هب  وا  تسین . ام  نایم  رد  لماک ، ناملسم  نآ  یمالـسا و  یالاو  لاصخ  عمجم  نآ  ناھج ، ناناملـسم  سردایرف  نآ  ییاکیرما ،

هدرمن وا  دوب . دھاوخ  تسھ و  ناھج  یاضف  رد  شتما و  یاھلد  رد  دوب ، لدع  قح و  یادن  هک  وا  یادص  نینط  اما  درک ؛ هدز  متام راد و  غاد ار  ناھج  رـسارس  رد  شنادـنزرف  رگید 

. تسین تیصخش  گرم  یانعم  هب  مسج  گرم  ناربمایپ - دوخ  نوچمھ  دوب - ناربمایپ  هار  ورھار  هک  وا  یارب  درم . دھاوخن  تسا و 

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

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 1 
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یلاکشا دشاب  مھ  یسایس  ولو  ادخ -  تایآ  راکفا  اھنآ و  هب  ناتھب  تمھت و  ادخ و  یایلوا  زا  یربت  یمالسا و  بالقنا  اب  هلباقم  هقرفت ، داجیا  نیملسم ، مالسا و  فیعـضت  ایآ 

اب تفلاخم  یمالـسا و  یاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدیدمتـس و  نامورحم و  اب  ییاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  نامولظم و  زا  تیاـمح  یلو  درادـن ؛

؟ تسا مرج  نآ  لاثما  یعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مانناملسم و  نیطالس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  یجراخ و  یاھیناپمک  یرگتراغ 

. درکیم میـسقت  ییاکیرما  مالـسا  و  (ص ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  ار  مالـسا  هک  دوشیم  راکـشآ  هللایف  یناف  هللایلا و  یعاد  نآ  اـم ، دـیقف  ماـما  نخـس  هک  تساـجنیا 

نافعـضتسم نامولظم و  قوقح  زا  عافد  مالـسا  تسا ؛ نامورحم  ناگنھرباپ و  افعـض و  زا  تیامح  مالـسا  تزع و  مالـسا  تسا ؛ طسق  لدع و  مالـسا  یدمحم ، بان  مالـسا 

... تسا تیونعم  تلیضف و  قالخا و  مالسا  تسا ؛ نارگهنتف  نایوگروز و  اب  یریذپانشزاس  نانمشد و  اب  داھج  مالسا  تسا ؛

لباقریغ نید و  زا  یشخب  ار  تسایس  یدمحم ، بان  مالسا  یلو  دناوخیم ؛ یسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایـس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالـسا  نیا 

نابز دوخ و  دـیقف  ماما  زا  هراومھ  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دـنکیم ؛ توعد  یـسایس  لـمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  یهمھ  دـنادیم و  نآ  زا  ییادـج 

دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ 

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

یاھراعـش زا  هک  یمالـسا  اما  دـندرک ؛ یم هزرابم  نآ  اب  ناوت  ی  همھ اب  دنتـسب و  یم فص  نآ  لباقم  رد  داسف  رـش و  یاھھورگ  دـش ، رھاظ  یقیقح  بان و  مالـسا  هک  اجرھ 

، دومن افتکا  ریاعش  زا  یضعب  هب  درک و  یشوپ  مشچ دوخ  لوصا  زا  دش و  روخمد  زاسمد و  یقالخا  داسف  ماسقا  عاونا و  اب  داتفینرد و  ملظ  اب  دش و  یلاخ  دوخ  حور  یلصا و 

نآ دننام  دیناوخب و  اھباتک  رد  دیناوت  یم امش  هک  دراد  یعبشم  ضیرع و  لصف  خیرات  رد  عوضوم  نیا  دنـشک . یمن فص  نآ  لباقم  رد  اھریرـش  دننک و  یمن هزرابم  نآ  اب  اھتردق 

ییوگروز ملظ و  اب  هک  یمالسا  ایند  رد  مھ  زورما  دینیبب . دندوب ، مکاح  ناریا  رب  هک  ییاھمیژر  رگید  هتشذگ و  میژر  تنطلـس  یھابت  داسف و  زا  راشرـس  کیرات و  نارود  رد  ار 

دساف نیطالس  ملاع و  رگتراغ  یاھیناپمک  اھتسینویھص و  اکیرما و  اھ و  تردقربا ینمـشد  راظتنا  رد  دیاب  مالـسا  نیا  دراد . دوجو  دنک ، موکحم  ار  داسف  یرگلواپچ و  دتفارد و 

اھ و نمـشد هک  میتسناد  یم میدرک ، یم حرطم  ار  یعقاو  مالـسا  یاھراعـش  بان ، مالـسا  راد  ملع زیزع و  ماما  رـس  تشپ  ام  هک  یزور  دـشاب . ایند  زورما  دـسفم  یاسور  و 

ار ربمایپ  ی  هنیدـم فارطا  ناکرـشم ، رافک و  ناقفانم و  اھیدوھی و  هک  یزور  نآ  دوب . هنوگ  نیمھ مھ  مالـسا  ردـص  رد  دـننک . یم ییارآ  فص اـم  لـباقم  رد  اـھ  تردـقربا اھتردـق و 

هتفگ ام  هب  شلوسر  ادـخ و  تسین . یا  هزات زیچ  نیا ، هلوسر ؛ » اندـعو هللا و  ام  اذـھ  : » دـنتفگ یعقاو  نینموم  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  قدـنخ  بازحا و  گنج  دـندرک و  هرـصاحم 

یعقاو مالسا  هک  اجرھ  دش . رت  یوق ناشنامیا  دندید ، ار  یھلا  ی  هدعو قدص  نوچ  اھ  نآ نیاربانب ، دش . دنھاوخ  تسدمھ  امـش  هیلع  اھدساف  اھریرـش و  اھدب و  هک  دندوب 

ناوت و ی  همھ اب  هدولآان ، کاپ و  یاھترطف  فاص و  یاھحور  رھطم و  یاھلد  کاپ و  یاھناسنا  اما  دـندرک ، ییارآ  فص نآ  لـباقم  رد  دـیلپ  ثیبخ و  یاھتردـق  هچرگا  دـش ، راکـشآ 

ارچ دـندز ؟ یم دوخ  ی  هنیـس رـس و  رب  هنوگ  نآ دـندش و  عمج  راوگرزب  نآ  رھطم  رکیپ  درگ  هر )  ) ماـما تلحر  ماـیا  رد  رادازع  ناـسنا  نویلیم  هد  ارچ  دـندرک . تیاـمح  نآ  زا  دوجو 

هب تسا : هملک  کی باوج ، دوب ؟ هچ  رطاخ  هب  ام  ماما  تیبوبحم  دندش ؟ راد  غاد رادازع و  روط  نیا ناسنا ، کی  تشذگرد  رطاخ  هب  ملاع ، رساترس  رد  ناملسم  نویلیم  اھدص 

نآ درک . ناریا  تلم  ربھر و  بالقنا و  هجوتم  ار  اھلد  ادـخ  مالـسا ، رطاـخ  هب  هک  درک  دـیکات  دـنامھف و  اـم  هب  وا  دوخ  داد و  داـی  اـم  هب  ار  هتکن  نیا  راوگرزب  نآ  دوخ  مالـسا . رطاـخ 

تسا مالسا  نیا  دوب . ملاظ  اب  راگزاسان  مولظم و  عفادم  بان و  مالسا  دییایب ، اجنیا  هب  دینک و  یط  ار  ینالوط  یاھھار  دیناوتب  ات  داد ، توق  امـش  یاھلد  اھاپ و  هب  هک  یزیچ 

دای هب  هشیمھ  مینک و  کرد  تسرد  ار  نآ  دـیاب  ام  هک  تسا ، هتکن  نیمھ  یلـصا  زار  دروآ . یم دوجو  هب  ریذـپان  تسکـش میظع و  ییورین  دـنک و  یم عمج  بذـج و  ار  اھلد  هک 

حیجرت رگید  زیچ  رھ  رب  ار  مالـسا  نید و  مدرم  امـش  دـنک و  یم تکرح  تقد  اب  ماما - طخ  ینعی  باـن - مالـسا  حیحـص  طـخ  رد  هک  یتقو اـت  یمالـسا  بـالقنا  میـشاب . هتـشاد 

هن اکیرما و  هن  دیھد ، یم رارق  هجوت  دروم  ار  مالسا  نتم  زا  هتساخرب  هدنبوک و  یاھراعش  دیراد و  یم هگن  هدنز  ار  یمالسا  یاھـشزرا  مالـسا و  زا  عافد  ی  هیحور دیھد و  یم

. دنرادزاب دوخ  یاھفدھ  تمس  هب  تکرح  زا  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  امش و  هک  دوب  دنھاوخن  رداق  رگید ، تردق  چیھ  هن  عاجترا و  هن  برغ و  قرش و 

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

مالـسا مچرپ  وا ، تماعز  تیادھ و  هب  تشگ و  اریذپ  دوخ  رد  نیریـش  ناج  نوچ  ار  حور هللا  ترـضح  هک  دیـشخب  یتلم  هب  ار  دوخ  ی  هبیط تایح  هک  ار  راگدرورپ  نایاپ  یب دمح 

وا یارجامرپ  تشذگرس  رد  ار  نافعـضتسم  جرف  تایآ  تخاس و  هریخ  وا  رد  ار  نایناھج  مشچ  تشارفارب ، ار  ینیـسح  یولع و  تیالو  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان 

دوخ هار  ی  همادا رد  شنیدالوپ  ی  هدارا مزع و  رب  تشاد و  نشور  ار  وا  هار  مکحم و  ار  وا  بلق  یلعا ، قیفر  یوس  هب  شزیزع  ناج  شماما و  لاـحترا  زا  سپ  تخاـس و  راکـشآ 

. تخاس راوتسا 

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

ماما یمیمص  روای  تبترم  ماقم و  هب  تفرعم  اب  ناشلا و  میظع تلم  زا  یوریپ  هب  هتمظع ،) تلج   ) یلاعت قح ترضح  راکشآ  ناھن و  فاطلا  زا  ددجم  ساپس  نمض  بناج ، نیا

هب ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  یار  هتادـییات ،) تماد   ) یناجنـسفر یمـشاھ  یاقآ  بانج  نآ ، یایوگ  نابز  اناوت و  یوزاـب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  ی  هتـسجرب تیـصخش  و 

دوخ فیرش  رمع  هک  ینارون  میقتسم و  طارـص  نیمھ  رد  ناشیا  هک  تسا  ینامز  ات  ذیفنت  یار و  نیا  هک  تسا  یھیدب  منک و  یم بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر 

زا یراد  فرط تعیرـش و  هب  لمع  نآرق و  لماک  تیمکاح  ققحت  یارب  تدھاجم  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  زا  عافد  هار  ینعی  دنا - هدینارذگ نآ  رد  نونکات  ار 

. دوب دھاوخ  نینچ  هتبلا  هک  دنھد  همادا  ار  دوخ  هار  یعامتجا - تلادع  رارقتسا  تیمورحم و  رقف و  ندرک  نک  هشیر یارب  ششوک  نیفعضتسم و  نیمورحم و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٧/١٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار نینوخ  یاھگنج  دندروآ و  دوجو  هب  ار  رامعتـسا  دنا و  هدش هتخانـش  اھ  نآ حلاصم  هیلع  مادقا  اھروشک و  رد  تلاخد  هب  ایند  رد  هک  یناسک  نامھ  ملاع ، نادنمتردق  ی  همھ

لح هار  نیا  دـننک . ادـیپ  یلح  هار  نانبل  ی  هلاسم یارب  ناشدوخ  لوق  هب  ات  دنـشالت  رد  دـندرک ، عیاض  دوبان و  ار  مدرم  یاھ  هیامرـس دـندرک و  لیلذ  ار  اھتلم  دـنتخادنا و  هار  هب 

رطاخ هب نانبل  رد  مھ  عجترم  یاھتلود  اکیرما و  دنراد ؛ لکشم  هک  دنتسین  مدرم  طقف  نانبل  رد  نوچ  رابکتـسا !؟ لکـشم  لح  هار  ای  تسا  مدرم  لکـشم  لح  هار  ایآ  تسیچ ؟

ادیپ لکـشم  تلذ ، مدـع  توکـس و  مدـع  هزرابم و  تدـھاجم و  هب  مدرم  داقتعا  و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم بان  مالـسا  رکفت  جاور  عویـش و  مدرم و  یرادـیب 

قح هک  تساجنیا  ار ؟ مدرم  لکشم  لح  هار  ای  دننک  وجتسج  دنھاوخ  یم ار  رابکتسا  لکـشم  لح  هار  ایآ  تسیک ؟ لح  هار  دننک ، ادیپ  دنھاوخ  یم هک  یلح  هار  نیا  دنا . هدرک

. دنک یم ادیپ  تمالع  رایعم و  کالم و  لطاب ، و 

روشک  / ١٣۶٨/٠٧/١۵ رسارس  ىاھهاگشناد  رد  ىربھر  ناگدنیامن  باصتنا  مکح 

یالاو یاھشزرا  نتخاس  رگ  هولج یمالسا و  روما  رد  اھیور  جک اھیشیدنا و  جک تافارحنا و  هار  دس  یرکف و  تالاکشا  عفر  مالسا و  نییبت  لفکتم  اھھاگشناد ، رد  نایاقآ  روضح 

دیاب اھھاگـشناد  یمالـسا  فراعم  یاھھورگ  رد  رثوم  تکرـش  زین  لومعم و  یاھرازبا  لیاسو و  عاونا  زا  یریگ  هرھب اـب  هک  تسا  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا 

مزال درک . دنھاوخ  نانآ  زا  ار  مزال  ینابیتشپ  عون  رھ  تشاد و  دنھاوخ  نایاقآ  اب  ار  یگنھامھ  یراکمھ و  هنوگ  همھ اھھاگشناد ، روما  نالوئـسم  تسا  یھیدب  دریذپ . ققحت 

ییارجا روما  رد  تلاـخد  نودـب  اـت  دـییامن  نیودـت  یا  همانـساسا رد  ار  روـبزم  یناـحور  یالـضف  تیلاـعف  یگنوـگچ  یـساسا و  طوـطخ  ی  هیلک مرتـحم ، ناـیاقآ  تارـضح  تسا 

. دنسانشب ار  دوخ  قیقد  فیاظو  اھ ، نآ رد  دوجوم  یمالسا  یاھ  لکشت رب  هناردپ  فارشا  اب  اھھاگشناد و 

١٣۶٨/٠٧/٢۶ /  ( مالسلا هیلع   ) اضر ماما  ترضح  ىناھج  یهرگنک  نیموس  هب  مایپ 

دوش و یم ینعم  یماگنھ  مالـسلا ) مھیلع  ) رفعج نب  یـسوم  یگدـنز  رد  رگیدـکی  اب  ضقانتم  هاگ  طابترا و  یب ارھاظ  لاح  نیعرد ینعمرپ و  زیگنارب و  هجوت  ی  هثداـح اھدـص 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 2 
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همئا ی  هزرابم داھج و  طخ  نامھ  هتشر ، نیا  مینک . هدھاشم  هتشاد ، همادا  شتداھش  ی  هظحل ات  راوگرزب  نآ  تماما  زاغآ  زا  هک  ار  یرمتسم  ی  هتـشر نآ  ام  هک  دبای  یم طبر 

ی هیارا نآرق و  حیحص  ریسفت  بان و  مالسا  نییبت  الوا  نآ ، زا  فدھ  هتشاد و  رارمتسا  نوگانوگ  یاھلکش  رد  هلاس و  هاجنپو تسیود نارود  مامت  رد  هک  تسا  مالـسلا ) مھیلع )

هعماج و نآ  لیکـشت  یارب  شـشوک  شالت و  اثلاث ، یمالـسا و  ی  هعماج رد  یـسایس  تیمکاح  تماما و  ی  هلاسم نییبت  ایناث ، تسا و  یمالـسا  تفرعم  زا  نشور  یریوصت 

ندرپس تموکح و  ی  هنحـص زا  دادـنا هللا  ندودز  لدـع و  طسق و  ی  هماقا ینعی  ناربمایپ ؛ ی  همھ و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مظعم  ربماـیپ  فدـھ  هب  ندیـشخب  ققحت 

. دنوادخ حلاص  ناگدنب  افلخ هللا و  هب  یگدنز  ی  هرادا مامز 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٠۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  رد  هیقفیلو  یهدنیامن  ماقممئاق  باصتنا  مکح 

، یھاگآ هدیقع ، تسا  مزال  دنامب ، دمآراک  یقاب و  دـیاب  یمالـسا ، بالقنا  حلـسم  یوزاب  نابیتشپ و  ناونع  هب  یمالـسا ، بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  سدـقم  داھن  هک  اجنآ  زا 

اھیروالد و اھ ، تداشر اھتداھش و  دیواج  تارطاخ  دوش و  دیازتم  ص )  ) یدمحم بان  مالسا  زا  هناصلخم  عافد  راثیا و  ی  هفیظو اب  بسانتم  نوزفازور و  نآ ، رد  یمالسا  قالخا 

اوقت ملع و  تیب  زا  هک  ار  یلاع  بانج هظفح هللا -)  ) یرون یاقآ  مالسالا  هجح  بانج  هاپس - رد  بناج  نیا ی  هدنیامن داھنشیپ  هب  انب  اذل  دشاب . رولبتم  هراومھ  نآ  رد  اھصالخا 

لبق و رد  تدھاجم  ناشخرد  قباوس  یاراد  و  امھیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) یسودق دیھش  یتشھب و  دیھـش  نوچ  یناراوگرزب  بتکم  ی  هتفای شرورپ تداھـش و  تلیـضف و  و 

اب هاپـس  رد  هیقف  یلو  ی  هدـنیامن ماقم  مئاق تمـس  هب  دیـشاب ، یم یـسایس  شنیب  یھاگآ و  لضف و  بتارم  زیاح  و  سدـقم - عافد  گنج و  ناروک  رد  هژیو  هب بالقنا - زا  دـعب 

منک یم بوصنم  هحرصم  تارایتخا  ی  هیلک

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ملاظ یافلخ  مالسا ، ردص  زا  یی  هرود رد  الثم  تسا . هتشادن  رارق  مالسا  نانمشد  رایتخا  رد  خیرات  لوط  رد  تقو  چیھ تسا ، مالسا  نانمـشد  رایتخا  رد  زورما  هک  یتازیھجت 

هیلع بان و  مالسا  هیلع  نینموملا و  ریما  هیلع  یمالسا ، ی  هعماج نتم  رد  هدرک و  یشاپمس  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  هب  تبـسن  دنتـساوخ  یم بصاغ  و 

ار یناسک  دیاب  یلیاسو  هچ  اب  یتدم و  هچ  رد  دنداد ؟ یم ماجنا  هنوگچ  ار  راک  نیا  دنناشکب . دـنلیام ، ناشدوخ  هک  یھار  هب  ار  مدرم  ات  دـننک  تاغیلبت  نآرق  حیحـص  ریـسفت 

رد دنھاوخ ، یم روج  ماکح  هک  ار  یبلطم  دـنزب و  یفرح  دـناوخب ، یی  هبطخ دـنک ، ادـیپ  ار  یتیعمج  دورب  یـسکرھ  مالـسا  ملاع  رد  هکنیا  دنداتـسرف ؟ یم ملاع  رـساترس  هب 

. دوبن دایز  اھ  نآ تاقیفوت  اتعیبط  اما  دندرک ؛ یم ار  لکشم  راک  هتبلا ، دوب . لکشم  یراک  دھدب ، رارق  نانآ  ناھذا  مدرم و  رایتخا 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، تسا ینآرق  مالـسا  تسا ، بان  مالـسا  هک  دـسرتیم  یمالـسا  نآ  زا  درادـن -  سرت  مالـسا  نآ  دـسرتیمن -  رگید  یاھتلود  زا  یـضعب  لثم  ییاھبآمرکون  مالـسا  زا  اکیرما ،

دندیگنج دنتفر و  هک  دوب  ناتیاھناوج  تسد  تسامش و  تسد  رد  ام و  یبالقنا  مدرم  تسد  رد  هک  یمالسا  نامھ  ینعی  تسادخ ؛ هب  لکوت  مالسا  هزرابم و  داھج و  مالسا 

. دنسرتیم مالسا  نیا  زا  دندش . دیھش  و 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٨/٢۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مالسا تسا ، ینآرق  مالسا  تسا ، بان  مالسا  هک  دسرتیم  یمالسا  نآ  زا  درادن -  سرت  مالسا  نآ  دسرتیمن -  رگید  یاھتلود  زا  یضعب  لثم  ییاھبآمرکون  مالـسا  زا  اکیرما ،

دـندیگنج و دـنتفر و  هک  دوب  ناتیاھناوج  تسد  تسامـش و  تسد  رد  ام و  یبالقنا  مدرم  تسد  رد  هک  یمالـسا  نامھ  ینعی  تسادـخ ؛ هب  لـکوت  مالـسا  هزراـبم و  داـھج و 

دنسرتیم مالسا  نیا  زا  دندش . دیھش 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا نآ  دنک و  راکنا  تسناوت  دھاوخن  دید و  دھاوخ  ار  تقیقح  نیا  دشاب ، علطم  ناھج  لئاسم  زا  یسک  رگا  هک  تسا  سوسحم  ینـشور  تقیقح  ملاع  رـساترس  رد  زورما ،

رکف لابند  هب  دنا و  هدمآ ناجب  یتوغاط  یاھماظن  یناطیش و  یاھتردق  متس  ملظ و  زا  هک  یتاعامتجا  هچ  تسا ؛ دشر  ذوفن و  لاح  رد  یرشب  تاعامتجا  رد  مالسا  هک  تسا 

؛ تسا ثحب  لباق  نیا ، مالـسا ؟ مادـک  هتبلا ، ییاپورا . یاھروشک  عماوج  یتح  هچ  و  اھ - نیا لاثما  ییایـسآ و  ییاقیرفآ و  یاـھروشک  عماوج  لـثم  دنتـسھ - یدـیدج  هار  و 

بان ینآرق و  یقیقح و  مالـسا  یکی  تسین : ناسکی  اھ  نآ یریگ  تھج حور و  اـما  دنـشاب ، هیبش  مھاـب  ود ، نیا  رھاوظ  زا  یـضعب  دـیاش  هک  دراد  دوجو  مالـسا  عون  ود  نوچ 

. دریگ یمن رارق  برغ  قرش و  یاسور  تردق و  نابحاص  تمدخ  رد  دنک و  یم توعد  یگدنز  زا  یدیدج  عضو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  یمالسا  نامھ  ینعی  تسا ؛ ص )  ) یدمحم

رب هک  ییاھردـلق  نیمھ  مالـسا  لثم  دریگ - یم رارق  قرـش  برغ و  اکیرما و  تمدـخ  رد  یناـسآ  هب  اـما  دراد ؛ ار  مالـسا  مسا  رھاوظ و  هک  تسا  یمالـسا  ناـمھ  مھ  یرگید 

مالسا نامھ  رگا  مالسا  الا  و  تسا ؛ تردق  تایح و  ی  هلیسو ناکد و  کی  اھ  نآ یارب  مالسا  اما  دننز ؛ یم مد  مالسا  زا  مھ  اھ  نآ دنطلسم . یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب 

!؟ اکیرما داقنم  عیطم و  مھ  دشاب و  ناملسم  مھ  یسک  هک  تسا  نکمم  روطچ  دنک . یم در  احیرـص  ار  نیملـسم  تشونرـس  یتفن و  نزاخم  رب  اکیرما  طلـست  دشاب ، نآرق 

تردـق سار  رد  دـنک و  ملظ  مدرم  هب  مھ  دـشاب و  ناملـسم  مھ  یقالخا !؟ یاھیراتفرگ  ماـسقا  عاونا و  برط و  شیع و  طاـطحنا و  داـسف و  لـھا  مھ  دـشاب و  ناملـسم  مھ 

نایب ررکم  نامراوگرزب  دـیقف و  ماما  هک  ییاکیرما -» مالـسا   » ریبعت ناـمھ  سپ ، دـنک . دراو  راـشف  اھناملـسم  رب  مالـسا  نانمـشد  لـیم  هب  دـشاب و  هتـشاد  رارق  یی  هناـملاظ

اذل تسا . ریذپان  شزاس بان و  یقیقح و  مالسا  دنک ، یم ذوفن  یرشب  عماوج  اھلد و  رد  زورما  هچنآ  تسا . ینایعدم  دارفا و  نانچ  نآ مالـسا  یارب  یتسرد  ریبعت  دندرک - یم

اما تسا ؛ رومعم  دـجاسم  دنناملـسم - مدرم  ی  هدوـت هک  ییاـقیرفآ  یبرع و  یاـھروشک  زا  یـضعب  لـثم  دنتـسھ - ناملـسم  نآ  مدرم  هک  ییاـھروشک  رد  دـینیب  یم اـمش 

اتیاھن دننک و  یم هجنکـش  اھ ، هجنکـش عاونا  اب  ار  اھ  نآ دـنھد و  یم رارق  راشف  ریز  ار  عمج  نیا  هتـسباو ، یاھتموکح  دـننک و  یم مایق  مالـسا  زا  یراد  فرط ناونع  هب یعمج 

نموم دارفا  اذل  دراد ، هلصاف  مالـسا  تقیقح  بل و  زا  نوچ  تسا ، جیار  اھروشک  نآ  رد  هچنآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا ، دنمان !! یم راک  بارخ ار  اھ  نآ مھ 

. دیآ یم شیپ  کاکطصا  رطاخ  نیمھ  هب  دننک و  مکاح  ار  ریذپان  شزاس یعقاو و  مالسا  هک  دنیآ  یمرب ددص  رد  دازآ  هاگآ و  نادجو  یاراد  و 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

مالـسا اب  ار  دوخ  اج  همھ  رد  زورما  برغ ، یرابکتـسا  یاھتردق  هک  تسا  نیا  دـننک ، هجوت  نادـب  دـیاب  ناریا  تلم  ی  همھ نایجیـسب و  هک  یمھم  ی  هتکن جیـسب ، درگلاس  رد 

یھیدـب دـننک . یم یقلت  دوخ  عفانم  تردـق و  یارب  یدـج  یرطخ  ی  هعیلط ار ، یھاوخ  مالـسا ی  هناشن رھ  نانآ  دـننک . یم رطخ  ساسحا  مالـسا  زا  ناـنآ  دـننیب . یم ور  هبور

ملظ و ی  هیاپ رب  هک  ییاھماظن  یارب  دـنک ، یمن لمحت  رـشب  یگدـنز  طیحم  رد  ار  یقالخا  طاطحنا  داسف و  ملظ و  هک  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم بان  مالـسا  هک  تسا 

دروخرب یاھـشور  نیرت  نشخ زا  مالـسا ، یاھ  هولج فاصم  رد  زورما  ملاع ، یناطیـش  یاھتردـق  ی  همھ هک  تسا  نیا  تسا . یقیقح  یرطخ  دـنا ، هدـش انب  طاطحنا  داـسف و 

. دنارذگ یم اپ  ریز  دنا ، هداد راعش  نونک  ات  هک  ار  یلوصا  نیرت  یھیدب دننک و  یم هدافتسا 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

، ناریا رد  ار  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  تایح  دیدجت  دنرامش و  یم گرزب  یرطخ  ار  مالسا  ناھج ، رد  هطلـس  ماظن  ناگدننک  هرادا ملاع و  نارادم  تردق زورما 

رولبتم ریذپ - هطلس رگ و  هطلس هب  ناھج  یاھروشک  میسقت  ینعی  هطلس - ماظن  رارقتسا  ظفح و  رد  المع  هک  دوخ  یناھج  عفانم  یارب  هکلب  یا ، هقطنم عفانم  یارب  اھنت  هن 

- یھلا ضیف  نیا  شخبدیما  ی  همـشچرس اب  همھ  زا  شیب  و  هدمآ ، مالـسا  فاصم  هب  دوخ  ناوت  ی  همھ اب  ساسا  نیا  رب  و  دنروآ ، یم باسح  هب  یدج  یدیدھت  تسا ، هدش 

. دنزرو یم دانع  ینمشد و  ناریا - رد  یمالسا  سدقم  ماظن  یمالسا و  زوریپ  بالقنا  ینعی 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 3 
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مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

بـیجع و زیچ  تـسا . مالــسا  هـیلع  بـالقنا و  زا  رت  عیــسو مجاـھت ، نـیا  درادـن . بـالقنا  اـب  یمیقتــسم  طاـبترا  هـک  تـسھ  مالــسا  هـیلع  یمیظع  یگنھرف  مجاـھت  زورما 

طقف تسا . هدش  رازراک  دراو  دراد - ذوفن  رئازجلا  مدرم  ی  هدوت رد  هک  یمالسا  یتح  و  مالسا - هیلع  یـسایس ، یعامتجا و  یگنھرف و  داعبا  مامت  اب  هک  تسا  یی  هداعلا قوف

هچ تسا ؛ مجاھت  دروم  مھ  مدرم  ی  هناماوع داقتعا  یانعم  هب  یاھ  مالسا یتح  الا  و  تسا ؛ هنوگدھف  یرامعتسا و  یاھ  هاگتـسد هب  هتـسباو  مالـسا  نآ  دراد و  انثتـسا  کی 

. تسا نشور  شعضو  رگید  هک  ناریا - مالسا  اھ  نآ ریبعت  هب  و  یبالقنا - بان و  مالسا  هب  دسرب 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

یبھذم رھ  هب  انعم  کی  هب  مالسا و  تیلک  هب  تسا - رت  عیـسو بالقنا  زا  شا  هریاد هک  بان - بھذم  دض  مییوگب ، رت  قیقد میھاوخب  رگا  ای  بان ، مالـسا  دض  رکفت  نامھ  زورما ،

سنوت ای  رـصم  یبالقنا  یاملع  هک  دنبوضغم  هزادـنا  نامھ  هب  نیتال ، یاکیرما  یحیـسم  یاھلانیدراک  زورما ، تسا . هجوتم  دراد ، دوجو  یتلاصا  نآ  رد  دـننک  یم ساسحا  هک 

. تسا یلصا  نوناک  ناریا ، هک  دنھجوتم  دنناد و  یم همھ  اھتنم  تسا ؛ نیا  هجوتم  ایند  مامت  نآلا  دنا . هدش عقاو  بضغ  دروم 

ناریا  / ١٣۶٨/١٠/١٨ تلم  ىمالسا و  ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  هب  مایپ 

یار و دـیابیم  دـناوتیم و  لاوـحا ، یهمھ  رد  هشیمھ و  هک  تسا  یـسدقم  هاـگیاج  تسا . تلم  راـیتخا  رادـتقا و  رھظم  ماـظن و  دـیما  یهطقن  یمالـسا ، یاروـش  سلجم 

مدرم و یهناخ  دـنک . نیمـضت  تموکح ، ماظن و  راتفر  تفاب و  رد  عابتالا  مزال  تاررقم  لکـش  رد  ار  مدرم  تحلـصم  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  یبـالقنا  ناملـسم و  تلم  یهدارا 

رود سلجم ، نیا  رد  تسا . تلم  لیاضف  یهراصع  نامدـیقف ، میکح و  ماما  ریبعت  هب  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا  یاھـشزرا  رھظم  یمدرم و  تلود  اـجلم 

، سلجم نیا  رد  تسا . موکحم  دودرم و  دشاب ، هک  سکرھ  زا  یناسفن ، یسایس و  یاھاوھ  هب  ندش  هدولآ  یھورگ و  یصخش و  ضارغا  هب  ندش  دنبیاپ  لیاضف و  زا  ندش 

هتفرگ رظن  رد  مدرم  زاین  تساوخ و  بالقنا و  تحلـصم  ادـخ و  یاضر  دـیاب  ینخـس ، رھ  یریگعضوم و  رھ  رد  دـشاب . لادـج  عزانت و  زا  رود  دـیاب  ثحب  و  تفرعم ، عبات  دـیاب  یار 

هک مرتحم  ناگدنیامن  عطاق  تیرثکا  نکیل  دنـشاب ؛ زین  زورما  دیاش  دناهدرک و  جک  هار ، هدیزرو و  تلفغ  فیلاکت  نیا  زا  هک  دناهدوب  یدارفا  دودـعم  سلجم ، نیا  رد  هراومھ  دوش .

ارآ و لامعا و  رد  دنرادب و  ار  یمالـسا  یروھمج  گرزب  تمعن  ساپ  دیاب  دـننکیم ، دـناهدرکیم و  تکرح  بالقنا  مالـسا و  تسار  هار  رد  زورما ، اھهرود و  یهمھ  رد  دـمحب هللا 

قح زا  لمع و  دوخ  ینوناق  فیاظو  هب  دیاب  هراومھ  سلجم  هتبلا ، دنیامنن . هضواعم  رگید  زیچچـیھ  اب  ار  روشک  بالقنا و  تحلـصم  دـننادب و  رظان  رـضاح و  ار  ادـخ  دوخ ، راتفگ 

کرد ار  یسایس  یصخش و  ضرغ  قبطرب  لمع  ینوناق و  فیلکت  هب  لمع  نایم  توافت  دنرداق  ام  دیـشر  مدرم  مھ  مرتحم و  ناگدنیامن  مھ  اما  دنک ؛ هدافتـسا  دوخ  ینوناق 

. دننک

ناتسکاپ  / ١٣۶٨/١١/١۶ رد  هیقفیلو  یهدنیامن  باصتنا  مکح 

( هتاضافا تماد   ) یوقن یلع  دجاس  دیس  اقآ  یاقآ  مالسالا  هجح  بانج 

هب ار  یلاـع  باـنج مکلوئـسمل ،) هباـجا  مھرـصن و  مھزعا و  مھدـیا هللا و   ) ناتـسکاپ نینموـم  زا  روـیغ  صلخم و  یاقدـصا  یناـمیا و  ناردارب  هـب  تبـسن  مارتـحا  مـیرکت و  اـب 

اب هک  تسا  نآ  یمالـسا  ی  هطخ نآ  رد  نویناحور  املع و  ریاس  یلاع و  بانج فیاظو  مھا  منک . یم بوصنم  ناماس  نآ  مدرم  یارب  یبھذم  ینید و  روما  رد  دوخ  یگدـنیامن 

ترـضح صوصخلاب  مالـسلا ) مھیلع  ) راھطا ی  همئا و  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعم لوسر  مرکا و  یبن  ترـضح  تاھجوت  یھلا و  تالـضفت  تاـقیفوت و  زا  نتفرگ  ددـم 

رونم ی  هرھچ هتـشامگ ، تمھ  ناوج  رـشق  نایم  رد  اصوصخم  ینآرق  قیاقح  نییبت  یمالـسا و  فراعم  شرتسگ  رب  هادـف ،) انحاورا   ) نامزلا رـصعلا و  بحاص  مظعالا  یلو هللا 

رابکتـسا و یدایا  مالـسا و  نانمـشد  یاھ  هئطوت ربارب  رد  یرایـشوھ  اب  دـییامن و  هضرع  ناـنآ  دعتـسم  قاتـشم و  بولق  رب  ار  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا 

ناردارب نایم  لماک  یگناگی  داجیا  یارب  زین  دیراد و  رذحرب  هقرفت  تتـشت و  زا  ار  نانآ  هتخاس ، مکحتـسم  ار  نیملـسم  نایم  تدحو  ینابم  ادـخ  هب  لاکتا  اب  روز ، رز و  ناگدـنب 

نیمھـس هلمج  زا  هیعرـش  هوجو  ذـخا  رد  دـیزاجم  بناـج  نیا فرط  زا  یلاـع  باـنج و  دـییامرف . لوذـبم  غیلب  یعـس  مالـسلا ) هالـصلا و  مھیلع   ) تیب لـھا  نیـصلخم  هعیش و 

. هررقم فراصم  رد  نآ  فرص  نیکرابم و 

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

رد دندوبن ، نمشد  نآ  اب  دندیسرتن و  نآ  زا  اھنایفسوبا  دندیسرتن ، نآ  زا  اھلھجوبا  هک  دوب  ىمالسا  رگا  دنسرتب ؛ نآ  زا  دیاب  اھلھجوبا  هک  تسا  ىمالسا  نآ  بان ، مالـسا 

دناوتن هک  ىمالسا  تسین . مالـسا  دنھدن ، لد  دنوشن و  راودیما  نآ  هب  مورحم  فعـضتسم و  تاقبط  هک  مھ  ىمالـسا  نآ  تسین . مالـسا  دینک ؛ کش  دیاب  نآ  ندوب  مالـسا 

یهمھ . دشاب مالـسا  نیا ، هکنیا  رد  دینک  کش  دنک ، ایحا  دنک و  هدـنز  نامدوخ - روشک  حطـس  رد  طقفهن   - ایند حطـس  رد  ار  مولظم  ىاھرـشق  یهتـشکورف  یهتفخ  ىاھوزرآ 

ناناملـسم رظن  رد  هادف ) انحاورا  هجرف و  ىلاعت  لجع ا   ) دوعوم ىدھم  تیـصوصخ  و  دندوعوم ؛ ىدھم  رظتنم  نیملـسم ، یهمھ  و  تسا ؛ حلـصم  رظتنم  نیدتم ، تیرـشب 

ىدھم تیصوصخ  نیمز ، حطس  زا  ملظ  ندرب  نیب  زا  هعماج ، رد  تلادع  رارقتـسا  داد ، لدع و  ( ١ «.) اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطـسق و  ضرالا  هب  المی ا   » هک تسا  نیا 

دیاب نآ  تمـس  هب  تیرـشب  هک  دشاب  ىزیچ  دناوتیم  روطچ  دشاب و  مالـسا  دناوتیم  روطچ  دشابن ، ملظ  اب  یهزرابم  تلادـع و  ىارب  شالت  نآ ، رد  هک  ىمالـسا  تسا . دوعوم 

تسا ىزیچ  نآ ، و  تسا ؛ فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا  مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع   ) ىدھم سدقم  دوجو  نآ ، رھظم  هک  دنکیم  تکرح  ىزیچ  تمـس  هب  رـشب  دنک ؟ تکرح 

. ندرک نکهشیر  ار  ملظ  و  داد ، لدع و  زا  ایند  ندرک  رپ  هدش : دراو  رتاوتم  تاملک  نیا  رد  هک 

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

نآ هار  ام  هار  دنـسرتیم ، نآ  زا  ادـخ  نانمـشد  هک  تسا  ىمالـسا  نآ  هار  ام  هار  درک ، ىفرعم  ام  هب  ماما  هک  تسا  ىمالـسا  هار  اـم  هار  تسا ، ىنـشور  هار  ادـمحب  اـم  هار 

ام تسا . مالسا  نانمشد  تمدخ  رد  رخآ  هب  ات  لوا  زا  اما  تسا ، مالـسا  شمـسا  هک  ىزیچ  هن  دنکیم ؛ راودیما  لاحـشوخ و  ار  نامولظم  نافعـضتسم و  هک  تسا  ىمالـسا 

هک تسا  ىمالـسا  نآ  بان ، مالـسا  دـندرکیم . رارکت  اھراب  ام  میکح  دـیقف  ماما  هک  ىتسرد  ریبعت  تسا ؛ ىیاکیرمآ  مالـسا  نامھ  نیا  میرادـن ؛ لوبق  مالـسا  ناونعهب  ار  نیا 

؛ دینک کش  دیاب  نآ  ندوب  مالسا  رد  دندوبن ، نمشد  نآ  اب  دندیـسرتن و  نآ  زا  اھنایفـسوبا  دندیـسرتن ، نآ  زا  اھلھجوبا  هک  دوب  ىمالـسا  رگا  دنـسرتب ؛ نآ  زا  دیاب  اھلھجوبا 

یهتـشکورف یهتفخ  ىاھوزرآ  دـناوتن  هک  ىمالـسا  تسین . مالـسا  دـنھدن ، لد  دـنوشن و  راودـیما  نآ  هب  مورحم  فعـضتسم و  تاقبط  هک  مھ  ىمالـسا  نآ  تسین . مالـسا 

حلصم رظتنم  نیدتم ، تیرـشب  یهمھ  . دشاب مالـسا  نیا ، هکنیا  رد  دینک  کش  دنک ، ایحا  دنک و  هدنز  نامدوخ - روشک  حطـس  رد  طقفهن   - ایند حطـس  رد  ار  مولظم  ىاھرـشق 

هب ـالمی ا   » هک تسا  نیا  ناناملـسم  رظن  رد  هادـف ) اـنحاورا  هجرف و  ىلاـعت  لـجع ا   ) دوعوم ىدـھم  تیـصوصخ  و  دـندوعوم ؛ ىدـھم  رظتنم  نیملـسم ، یهمھ  و  تسا ؛

هک ىمالسا  تسا . دوعوم  ىدھم  تیصوصخ  نیمز ، حطس  زا  ملظ  ندرب  نیب  زا  هعماج ، رد  تلادع  رارقتسا  داد ، لدع و  ( ١۶ «.) اروج املظ و  تئلم  امک  الدع  اطسق و  ضرالا 

تمس هب  رشب  دنک ؟ تکرح  دیاب  نآ  تمـس  هب  تیرـشب  هک  دشاب  ىزیچ  دناوتیم  روطچ  دشاب و  مالـسا  دناوتیم  روطچ  دشابن ، ملظ  اب  یهزرابم  تلادع و  ىارب  شالت  نآ ، رد 

دراو رتاوتم  تاملک  نیا  رد  هک  تسا  ىزیچ  نآ ، و  تسا ؛ فیرـشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا  مالـسلا و  هالـصلا و  هیلع   ) ىدھم سدقم  دوجو  نآ ، رھظم  هک  دنکیم  تکرح  ىزیچ 

. ندرک نکهشیر  ار  ملظ  و  داد ، لدع و  زا  ایند  ندرک  رپ  هدش :

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

رد هک  یمالـسا  هن  تسا ، مورحم  فعـضتسم و  تاقبط  رکف  هب  هک  یمالـسا  تسا ؛ یبالقنا  مالـسا  بان و  مالـسا  تکرب  هب  میراد ، هچرھ  ام  هک  دننکب  شومارف  دیابن  مدرم 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2228
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2228
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=17494
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2262
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2272
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2283
http://farsi.khamenei.ir


؛ تسا بھل  وبا  لھج و  وبا  مالسا  تسین ؛ دمحم  مالسا  اھ  نآ مالـسا  اما  دننک ؛ یم مالـسا  یاعدا  هک  دنتـسھ  یرگید  ناسک  ایند  رد  هلب ، تساینغا . نادنمتردق و  تمدخ 

تسا یمالسا  مالسا ، نآ  دنا . هداد رارق  رتشیب  قیمحت  هدافتساوس و  ندیپاچ و  یارب  یا  هلیسو ار  مالـسا  مسا  مالـسا و  یاعدا  هک  دنتـسھ  یناسک  تساکیرما . مالـسا 

. میرادن لوبق  ار  مالسا  نآ  ام  تسا . یجراخ  یاھ  کناب رد  رالد  اھدرایلیم  نابحاص  نازودنارز و  ناراد و  هیامرس عفن  هب  هک 

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

رد هک  یمالـسا  هن  تسا ، مورحم  فعـضتسم و  تاقبط  رکف  هب  هکیمالـسا  تسا ؛ یبالقنا  مالـسا  باـن و  مالـسا  تکرب  هب  میراد ، هچرھ  اـم  هک  دـننکب  شومارف  دـیابن  مدرم 

. میرادن لوبق  ار  مالسا  نآ  ام  تساینغا ... نادنمتردق و  تمدخ 

رد ار  شرمع  ام  راوگرزب  ماما  هک  یمالـسا  درک ، راـثن  نآ  هار  رد  ار  شنازیزع  دوخ و  نوخ  (ع ) یلعنبنیـسح دـنداد و  ناـج  نآ  یارب  یھلا  یاـیلوا  مرکا و  لوسر  هک  یمالـسا 

، دـنکیم جراخ  تنکـسم  تلذ و  زا  ار  اھنآ  دـھدیم و  ییاقآ  تزع و  تردـق و  هعماـج ، یاھتـسدنییاپ  هب  هک  یمالـسا  هنھرباـپ ، تاـقبط  افعـض و  مالـسا  دـنارذگ ، نآ  هب  توعد 

 - دیشک ریز  هب  ار  یولھپ  سوحنم  نادناخ  اضردمحم و  هک  دیدید  دینیبیم و  ایند  رد  هک  دشکیم -  ریز  هب  تردق  ریرس  زا  ار  ملاظ  نادنمتردق  ناردلق و  نایوگروز و  هک  یمالـسا 

تسام رظن  دروم  مالسا  نآ 

دھشم  / ١٣۶٩/٠١/٠۴ نویناحور  بالط و  الضف و  عمج  رد  تانایب 

اھدـصقوس و اـھیرگ و  یچوـھ اـھتمھت و  تـالمح و  تابرـض و  هـب  تـسا ، رت  کـیدزن ملـس ) هـلآ و  هـیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا  بـالقنا و  طـخ  هـب  هـک  یــسکرھ 

مھ تنطلس  هاگتسد  رد  هک  نانچمھ  دنبوخ ؛ مھ  یلیخ  اھدنوخآ  زا  یضعب  اب  دنتسین ؛ دب  یدنوخآ  رھ  اب  تسا . رت  کیدزن مھ  رابکتسا  حانج  یاھیرگ  یذوم اھ و  یسنجدب

اھ نآ هب  داد و  یم لوپ  یراـبرد  یاھدـنوخآ  هب  تساوخ ! یم مھ  ار  اھدـنوخآ  زا  یـضعب  رطاـخ  دـنکب ، ار  تیناـحور  ی  هشیر تساوـخ  یم هک  یھاگتـسد  نآ  دوـب . روـط  نیمھ

هنوگ نیا رطاخ  توغاط ، میژر  میراد . ربخ  اھ  نیا زا  ام  میدوب ، هدـید  ار  اھ  نیا دـینک ! رتدـنلب  رادـقم  کی  مھ  ار  ناتـشیر  رتگرزب و  رادـقم  کی  ار  نات  همامع هک  درک  یم شرافس 

. درک یم مھ  تاقالم  اھ  نآ اب  تساوخ و  یم مھ  ار  نویناحور 

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ کرابم  هام  مھدزناپ  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

مان هب  هک  یی  هدولآ لاناک  دراو  یمالسا ، نایرج  مالسا و  هک  دش  میظنت  هناکریز  هنادنمـشوھ و  یلکـش  هب  راک  مالـسلا ،) هالـصلا و  هیلع   ) یبتجم نسح  ماما  حلـص  زا  دعب 

هکم زا  هک  مالسا  لیـصا  نایرج  هک  درک  یراک  یبتجم  نسح  ماما  دوب . مالـسلا ) هیلع  ) یبتجم نسح  ماما  رنھ  نیا ، دوشن . دوب ، هدمآ  دوجو  هب  تنطلـس  انعم  رد  تفالخ و 

نکمم اریز  تموکح  لکش  هب  هنرگا  اھتنم  دنکب ؛ ادیپ  نایرج  یرگید ، یارجم  رد  دوب  هدیسر  وا  دوخ  نامز  نینموملا و  ریما  نامز  هب  یمالـسا و  تموکح  هب  دوب و  هدش  عورش 

مالـسا زیتس ، ملظ مالـسا  لیـصا ، مالـسا  بان ، مالـسا  دش . تضھن  هرابود  مالـسا ، تسا . مالـسا  موس  ی  هرود نیا ، دـنک . ادـیپ  نایرج  تضھن  لکـش  هب  هرابود  لقاال  دوبن 

هیلع  ) نسح ماما  نامز  رد  ینعی  دنام . یقاب  تضھن  لکش  رد  اما  دنام ؛ یقاب  دوشب ، اھسوھ  اھاوھ و  تسد  ی  هچیزاب هکنیا  زا  اربم  فیرحت و  زا  رود  مالـسا  ریذپان ، شزاس

نیا راک  هرود ، نیا  رد  هتبلا  دـش . تضھن  کـی  تشگرب و  هراـبود  دوب  هدیـسر  تموکح  تردـق و  هب  دوب و  هدرک  یط  ار  یی  هرود هک  یمالـسا  یبـالقنا  رکفت  مالـسلا ،) هالـصلا و 

یلکـشم دندوبن . بھذـم  زا  هک  یلاحرد دـندوب ؛ هدرک  نت  رب  ار  بھذـم  سابل  هک  دوب  یناسک  تسد  رد  اھراعـش  اریز  دوب ؛ ربمایپ  دوخ  ی  هرود زا  رت  لکـشم بتارم  هب  تضھن ،

. دوب اجنیا  مالسلا ،) مھیلع  ) یدھ ی  همئا راک 

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ کرابم  هام  مھدزناپ  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دش میظنت  هناکریز  هنادنمشوھ و  یلکش  هب  راک  مالسلاوھالصلاهیلع ،) ) یبتجم نسح  ماما  حلص  زا  دعب  هک  تسا  نیا  هلاسم  (ع ...،]) یبتجم نسح  ماما  ] حلـص هب  عجار 

. دوب مالـسلاهیلع ) ) یبتجم نسح  ماما  رنھ  نیا ، دوشن . دوب ، هدـمآ  دوجو  هب  تنطلـس -  انعم  رد  و  تفالخ -  مان  هب  هک  ییهدولآ  لاـناک  دراو  یمالـسا ، ناـیرج  مالـسا و  هک 

یارجم رد  دوب -  هدیسر  وا  دوخ  نامز  نینموملاریما و  نامز  هب  یمالسا و  تموکح  هب  دوب و  هدش  عورش  هکم  زا  هک  مالسا -  لیصا  نایرج  هک  درک  یراک  یبتجم  نسح  ماما 

. تسا مالسا  موس  یهرود  نیا ، دنک . ادیپ  نایرج  تضھن  لکش  هب  هرابود  لقاال  دوبن -  نکمم  اریز  تموکح -  لکش  هب  هن  رگا  اھتنم  دنکب ؛ ادیپ  نایرج  یرگید ،

اھـسوھ اھاوھ و  تسد  یهچیزاب  هکنیا  زا  اربم  فیرحت و  زا  رود  مالـسا  ریذپانشزاس ، مالـسا  زیتسملظ ، مالـسا  لیـصا ، مالـسا  بان ، مالـسا  دش . تضھن  هرابود  مالـسا ،

تردق و هب  دوب و  هدرک  یط  ار  ییهرود  هک  یمالسا -  ىبالقنا  رکفت  مالسلاوھالصلا ،) هیلع  ) نسح ماما  نامز  رد  ینعی  دنام . یقاب  تضھن  لکـش  رد  اما  دنام ؛ یقاب  دوشب ،

یناسک تسد  رد  اھراعـش  اریز  دوب ؛ ربمایپ  دوخ  یهرود  زا  رتلکـشم  بتارم  هب  تضھن ، نیا  راک  هرود ، نیا  رد  هتبلا  دـش . تضھن  کی  تشگرب و  هرابود  دوب -  هدیـسر  تموکح 

. دوب اجنیا  مالسلامھیلع ،) ) یدھ یهمئا  راک  ىلکشم  دندوبن . بھذم  زا  هکیلاحرد  دندوب ؛ هدرک  نت  رب  ار  بھذم  سابل  هک  دوب 

امیاد رخاوا ، ات  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) یبتجم ماما  حلـص  زور  زا  ناراوگرزب ، نیا  هک  ماهدرک  طابنتـسا  روطنیا  مالـسلامھیلع ) ) همئا یگدـنز  تاـیاور و  یهعومجم  زا  نم  هتبلا 

، رگید یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  میراد . مھ  یتایاور  هنیمز ، نیا  رد  دننک . اپ  رـس  دنروایب و  رد  یمالـسا  یولع و  تموکح  لکـش  هب  اددجم  ار  تضھن  نیا  هک  دـناهدوب  ددـصرد 

لیدـبت یمالـسا  لیـصا  نایرج  تموکح و  هب  اددـجم  تضھن ، هک  دنتـساوخیم  همئا  تسا . نیا  نم  صیخـشت  اـما  دـننکب ؛ هظحـالم  یرگید  روط  دـننیبن و  روطنیا  ار  هتکن  نیا 

یلکـشم راک  راک ، نیا  یلو  دـیایب ؛ راک  یور  تسا ، رود  یناسفن  یاھاوھ  یاـھیگدولآ  هب  ندـش  هدولآ  ندـش و  هتخیمآ  ندـش و  هتـشغآ  زا  هک  یمالـسا  ناـیرج  نآ  دوشب و 

تسا

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ینعی یسایس ، فرع  رد  هرکاذم  تسین . هک  یروط  نیا دوش ؟ یم لح  تالکشم  دینک ، هرکاذم  دینزب و  فرح  دینیشنب  اکیرما  اب  دیورب  امـش  هکنیا  فرـص  هچ ؟ ینعی  هرکاذم ،

ات یھدـب ، یھاوخ  یم هچ  اکیرما  هب  یمالـسا ، بالقنا  زا  وت  هدـب . یزیچ  ریگب ، یزیچ  ینعی  دتـسوداد ؛ ینعی  هلماعم ، اکیرما . اب  هلماعم  ینعی  اکیرما ، اـب  هرکاذـم  هلماـعم .

؟ دھاوخ یم هچ  ام  زا  وا  میھدب ؟ اکیرما  هب  میناوت  یم هچ  ام  تسیچ ؟ دیریگب ، یزیچ  وا  زا  لباقم  رد  ات  دیھدب ، اکیرما  هب  دیھاوخ  یم امش  هک  یزیچ  نآ  یریگب ؟ وا  زا  یزیچ 

هب ندوب  دـنبیاپ  ندوب و  ناملـسم  ردـق  هب  ناریا ، تلم  زیچ  چـیھ زا  اکیرما  هک  و هللا  دـیمحلا .» زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  « ؟ دـھاوخ یم هچ  وا  هک  دـیناد  یم ایآ 

؟ دیرضاح دیشاب ؛ هتشادن  ار  زارفارس  هتشارفارب و  ندرگ  نیا  امش  دھاوخ  یم وا  دیرادرب . تسد  ناتیدنبیاپ  نیا  زا  امش  دھاوخ  یم وا  تسین . تحاران  یدمحم ، بان  مالسا 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. میتشادن مھ  لوا  زا  میرادن ؛ دشاب ، ام  یحارط  یزیر و  همانرب یور  زا  هک  یمیقتسم  ریغ  میقتسم و  شقن  چیھ  ناھج ، رد  یمالـسا  تکرح  یزادنا  هار یھد و  لکـش رد  ام 

هن ادـخ ، نانمـشد  لباقم  رد  میلـست  مالـسا  هن  زرابم ، مالـسا  زاس و  یگدـنز یگدـنز و  مالـسا  مچرپ  دـنا  هتـسناوت ناریا  تلم  هک  نیمھ  ینعی  تسا ؛ مالـسا  نآ  زا  شقن ،

. دنوشن لزلزتم  دنرادھگن و  مکحم  تسد  رد  دننک ، دنلب  ار  ص )  ) یدمحم بان  مالسا  هکلب  دندرک  ریبعت  نامزیزع  ماما  هک  یروط  نامھ ییاکیرما  مالـسا  هن  توغاط و  مالـسا 

. تسا شخبدیما  ایند  ناملسم  یاھتلم  یارب  نیمھ ، سفن 

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

جاتحم زونھ  دننادرگرـس و  یگدـنام  بقع یداو  رد  زونھ  هدـشرپ ، اھ  نآ عبانم  زا  یبرغ  یاـھتلود  اـھیناپمک و  بیج  هک  لاـس  هد  زا  سپ  یمالـسا ، یاـھروشک  بلاـغ  هزورما 

نیداینب لـصا  هب  هجوت  مدـع  رثا  رب  لوا  زور  زا  هک  تسا  یمیظع  نارـسخ  ناـمھ  نیا ، ناـنآ . ریزگاـن  وریپ  یلیفط و  تسایـس ، ملاـع  رد  زونھ  یبرغ و  یـالاک  ملع و  تعنص و 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 5 
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، رت هتسباو رت ، ناوتان یمالسا  یاھروشک  هدرک ، رتزھجم  ار  ییاھروشک  اھتلود و  هدش و  رت  لماک ملع  هتفر و  رتشیپ  نامز  هچرھ  هدمآ و  شیپ  یمالسا  دیحوت  ینعی  مالـسا 

تـسا رت  هدنـشخرد رت و  هتـسجرب زیچ  رھ  زا  ادخ ، ریغ  تیدوبع  یفن  دیحوت و  نآ ، رد  هک  بان  مالـسا  هب  ناناملـسم  هک  تسا  نآ  جالع  هار  دنا . هدش رتراکتبا  یب رت و  تارج مک

یدج عناوم  نآ ، شیادیپ  هار  رد  هدوب و  کانمیب  نآ  زا  هشیمھ  یمالـسا ، دض  یاھ  هئطوت ناحارط  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دنیوجب . مالـسا  رد  ار  دوخ  تردـق  تزع و  دـندرگرب و 

ریغ یـضعب  یتـح  ناملـسم و  یاـھتلم  بـالقنا ، تیبوبحم  هبذاـج و  هک  دـش  یم ینیب  شیپ هک  اـجنآ  زا  دـش ، زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یماـگنھ  دـنا . هداـھن یم

ذوفن ربارب  رد  رابکتسا  ی  هبناج همھ عیسو و  شالت  دنک . یریگولج  مالسا  یونعم  ذوفن  زا  ات  داتفا ، راک  هب  یرامعتسا  یاھتسد  ی  همھ دنک ، مالسا  ی  هتفیـش ار  اھناملـسم 

. تسا هطقن  نآ  رد  نآ  یدایا  رابکتسا و  طاسب  ندش  عمج  یانعم  هب  ناھج ، ی  هطقن رھ  رد  یمالسا  میھافم  مالسا و  شرتسگ  هک  درادن  نیا  زج  یبجوم  چیھ  مالسا ،

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

، ام ماما  ام و  بـالقنا  هک  تسا  ناـمھ  نیا  دـنک و  یم بلج  دوخ  هب  دـشابن ، یزوت  هنیک یزرو و  ضرغ ی  هدولآ هک  ار  ییاـھلد  تسا و  هبذاـجرپ  یتعیبط  باـن ، مالـسا  تعیبط 

، یناورم ینایفس و  مالسا  طاسب  دراذگ ، ناینب  ام  ماما  هک  بالقنا  ی  هسردم رد  دنتـشاد . هضرع  رگوجتـسج  دنمزاین و  یاھمـشچ  اھلد و  رب  دندرک و  حرطم  ناھج  رد  هرابود 

یلص هللا  ) یدمحم ینآرق و  مالـسا  هدش و  هدیچرب  اھتلم  ناج  تفآ  اھتردق و  تسد  تلآ  مالـسا  هصالخ  روز و  رز و  تمدخ  رد  مالـسا  یھت ، نایم کسانم  مسارم و  مالـسا 

ی هدـننکاپرب نارابج و  ی  هدـنبوک مالـسا  هصالخ ، اھنوراق و  اھنوعرف و  اب  هدـنزیتس  مالـسا  مولظم ، نوع  ملاظ و  مصخ  مالـسا  داھج ، هدـیقع و  مالـسا  ملـس ،) هلآ و  هیلع و 

دوعق و مالسا  نیزگیاج  تداھش ، داھج و  مالسا  تعدب ؛ هفارخ و  مالسا  نیزگیاج  تنس ، باتک و  مالسا  یمالسا ، بالقنا  رد  تسا . هدیـشکرب  رـس  نافعـضتسم ، تموکح 

نیزگیاج تفرعم ، ملع و  مالـسا  تینابھر ؛ ای  یتسرپایند  مالـسا  نیزگیاج  ترخآ ، ایند و  مالـسا  تلاھج ؛ طاقتلا و  مالـسا  نیزگیاج  لـقعت ، دـبعت و  مالـسا  تلذ ؛ تراـسا و 

درف و مالسا  یگدرسفا ؛ یلاح و  یب مالسا  نیزگیاج  لمع ، مایق و  مالـسا  یتوافت ؛ یب یرابودنب و  یب مالـسا  نیزگیاج  تسایـس ، تناید و  مالـسا  تلفغ ؛ رجحت و  مالـسا 

هیلع یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  هصالخ  و  اھتردق ؛ تسد  ی  هچیزاب مالسا  نیزگیاج  نیمورحم ، شخب  تاجن مالسا  تیصاخ ؛ یب یتافیرشت و  مالـسا  نیزگیاج  هعماج ،

هدش یناسک  راو  هناوید همیسارس و  مشخ  بجوم  هک  تسا  تیدج  تیعقاو و  نیا  اب  تروص و  نیدب  مالسا  ندش  حرطم  و  دیدرگ . ییاکیرما  مالسا  نیزگیاج  ملـس ،) هلآ و  و 

ار مدرم  لاـفغا  قـیمحت و  یارب  یا  هلیـسو اوـتحم و  یب یماـن  طـقف  مالـسا ، زا  اـی  دـندوب و  هتـسب  یمالـسا  یاـھروشک  ی  همھ رد  ناریا و  رد  مالـسا  لاوز  هب  لد  هـک  تـسا 

تکرح نوناـک  یمالـسا و  یروھمج  هب  تبـسن  یھاوخدـب  هئطوـت و  ندز و  هبرـض  مجاـھت و  یارب  ار  یتـصرف  چـیھ  زورما ، اـت  بـالقنا  یزوریپ  لوا  زور  زا  اذـل  و  دندیدنـسپ . یم

. دنا هدادن تسد  زا  ناریا  ینعی  مالسا  یناھج 

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

ی هدننک نییعت تکرح و  یـساسا  طخ  ی  هدننک میـسرت هار و  لعـشم  هک  تسا ، هتملک ) یلعا هللا   ) ینیمخ ماما  ی  هنادواج سرد  هار و  دای و  نتـشاد  هدـنز  زیچ ، رھ  زا  شیپ 

و ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  مسجت  ریبک ، ینیمخ  تیـصخش  تایح و  تسا . نآ  کانبات  ماجرف  کرابم و  ی  هداج نیا  یتایح  یلـصا و  یاھـصخاش 

نانچمھ هدوب و  اھدیدرت  ی  همھ ی  هدننک فرطرب مھبم و  طاقن  رگنـشور  یھلا و  تکرح  نیا  هار  رـضخ  شا ، هراشا تشگنا  شنخـس و  دوخ و  وا  هدوب و  یمالـسا  بالقنا  رولبت 

. دنربن دای  زا  زگرھ  ار  گرزب  سرد  نیا  دیاب  روشک ، نالوئسم  رتشیب  همھ  زا  ناریا و  تلم  دوب . دھاوخ 

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

هب لیئارـسا  ربارب  رد  دـننز ، یم مد  نآ  زا  امئاد  هک  ار  تیموق  قرع  یبرع و  یاـھ  هزیگنا یتح  اـکیرما ، ناـشدوبعم  رظن  بلج  رطاـخ  هب  برع ، یاـسور  ناـھاشداپ و  زا  یـضعب 

برع تلم  یناشیپ  زا  یسک  هچ  ار  گنن  غاد  نیا  دننک . یم مرگ  رتشیب  هچرھ  ار  اکیرما  زا  کمک  نتفرگ  رد  لیئارسا  اب  هقباسم  نادیم  نآ ، یاج  هب  دنراپس و  یم یشومارف 

، یبرع تدحو  تیموق و  نئاخ ، نارادـمامز  نیا  رظن  رد  دیـشخب !؟ دـنھاوخ  ناگتخورفدوخ  رب  ار  تنایخ  نیا  یبرع ، یاھروشک  رد  رادـیب  ناملـسم  ناناوج  ایآ  و  دودز ؟ دـھاوخ 

یاھنادجو رب  فا  دنک . یرادرب  هرھب هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  یمالسا و  ناریا  ربارب  رد  نآ  زا  دھاوخب  اکیرما  هک  دریگ  رارق  هدافتـسا  دروم  دیاب  یماگنھ  طقف 

وربآ و یمالـسا و  نامیا  یناسنا و  تمارک  ناش و  مھ  یعیبط ، دادادـخ  یاھتورث  مھ  زیچ ، همھ  نداد  تسد  زا  تمیق  هب  ار  اکیرما  تیانع  فطل و  هک  یکاپان  یاـھلد  هتفخ و 

نیذـلا یلا  رت  مل  ا  . » دـنتخاس راچد  یھلا  بضغ  هب  التبا  طاطحنا و  بیـشارس  رد  ار  ناشیاھتلم  دوخ و  ادـخ ، یاھتمعن  نارفک  اب  دـندرک و  بلط  دوخ  تلم  صخـشت  رابتعا و 

«. رارقلا سئب  اھنولصی و  منھج  راوبلا  راد  مھموق  اولحا  ارفک و  تمعن هللا  اولدب 

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

، ام ماـما  اـم و  بـالقنا  هک  تسا  ناـمھ  نیا  دـنکیم و  بلج  دوخ  هب  دـشابن ، یزوتهنیک  یزروضرغ و  یهدولآ  هک  ار  ییاـھلد  تسا و  هبذاـجرپ  یتعیبط  باـن ، مالـسا  تعیبط 

، یناورم ینایفس و  مالسا  طاسب  دراذگ ، ناینب  ام  ماما  هک  بالقنا  یهسردم  رد  دنتـشاد . هضرع  رگوجتـسج  دنمزاین و  یاھمـشچ  اھلد و  رب  دندرک و  حرطم  ناھج  رد  هرابود 

یدـمحم ینآرق و  مالــسا  هدـش و  هدـیچرب  اـھتلم  ناـج  تـفآ  اھتردـق و  تـسد  تـلآ  مالــسا  هصـالخ  روز و  رز و  تمدــخ  رد  مالــسا  یھتناـیم ، کـسانم  مـسارم و  مالــسا 

ناراـبج و یهدـنبوک  مالـسا  هصـالخ ، اـھنوراق و  اـھنوعرف و  اـب  هدـنزیتس  مالـسا  موـلظم ، نوـع  ملاـظ و  مـصخ  مالـسا  داـھج ، هدـیقع و  مالـسا  ملــسوهلاوهیلعهللایلص ،) )

. تسا هدیشکربرس  نافعضتسم ، تموکح  یهدننکاپرب 

نیزگیاج لقعت ، دبعت و  مالسا  تلذ ؛ تراسا و  دوعق و  مالسا  نیزگیاج  تداھش ، داھج و  مالسا  تعدب ؛ هفارخ و  مالسا  نیزگیاج  تنس ، باتک و  مالسا  یمالسا ، بالقنا  رد 

، تسایس تناید و  مالسا  تلفغ ؛ رجحت و  مالسا  نیزگیاج  تفرعم ، ملع و  مالسا  تینابھر ؛ ای  یتسرپایند  مالسا  نیزگیاج  ترخآ ، ایند و  مالـسا  تلاھج ؛ طاقتلا و  مالـسا 

مالسا تیصاخیب ؛ یتافیرشت و  مالسا  نیزگیاج  هعماج ، درف و  مالسا  یگدرسفا ؛ یلاحیب و  مالسا  نیزگیاج  لمع ، مایق و  مالسا  یتوافتیب ؛ یرابودنبیب و  مالسا  نیزگیاج 

. دیدرگ ییاکیرما  مالسا  نیزگیاج  ملسوهلاوهیلعهللایلص ،)  ) یدمحم بان  مالسا  هصالخ  و  اھتردق ؛ تسد  یهچیزاب  مالسا  نیزگیاج  نیمورحم ، شخبتاجن 

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

باوج رد  دنک . فیصوت  ار  راوگرزب  نآ  هک  دنتساوخ  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) مرکا ربمایپ  نارسمھ  زا  یکی  زا  دوب . ام  بالقنا  یاھشزرا  زا  یی  همـسجم ام ، راوگرزب  ماما 

یگدـنز و رد  مسجم  بان  مالـسا  مسجم ، یبالقنا  مالـسا  وا  هک  مینک  ضرع  دـیاب  نامراوگرزب  ماما  ی  هراب رد  زورما  ام  دوب . مسجم  نآرق  ینعی  نآرقلا . » هقلخ  ناک  : » تفگ

یراـک تفرگ ، ماـجنا  نارود  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تسد  هب  هک  یراـک  داد . شاداـپ  وا  هب  مھ  لاـعتم  یادـخ  دوـب . ادـخ  یارب  یناـف  زین  اـھ و  یریگ میمـصت تاـساسحا و  قـالخا و 

. دوب هدادن  ماجنا  یمیظع  تکرح  نینچ  یسک  مزعلاولوا ، ناربمایپ  راک  زا  دعب  دوب . ریظن  یب

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

. مینک یمن فعض  یگتسخ و  ساسحا  اش هللا  نا  ادخ ، هار  رد  ام  میسرت . یمن بالقنا  مالـسا و  نمـشد  زا  ام  میھدب . همادا  ار  هار  نیا  وا ، هب  لکوت  اب  ادخ و  دیما  هب  دیاب  ام 

هب دشاب  هتـسناوت  مالـسا  هک  میراد  مشچ  لباقم  رد  ار  یزور  نآ  ام  دنک . لزلزتم  فدھ ، نیا  تمـس  هب  هار و  نیا  رد  ار  ام  تسناوت  دـھاوخن  یدام ، یلاشوپ  یاھتردـق  تھبا 

هب مشچ  ام  دنکب . یمالـسا  نھیم  یمالـسا و  رکیپ  زا  ار  لیئارـسا  یناطرـس  ی  هدغ رـش  دنک و  اطع  هنادنمتفارـش  یگدـنز  اھ  نآ هب  دـھدب ، تزع  ملاع  ناناملـسم  ی  همھ

لباقم رد  ار  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  دنریگ و  تسد  هب ار  مالسا  مچرپ  یمالسا ، یاھروشک  ی  همھ زا  دحتم ، هچراپکی و  ناملسم ، تما  هک  میراد  یزور 

ماما هک  تسا  یھار  نامھ  ام  هار  تساھ . نیا ام  فدـھ  دـنیامن . بلج  نآ  تمـس  هب  ار  ملاع  یاج  همھ  رد  اھناسنا  تبحم  قوش و  دـننک و  هضرع  ناـھج  مدرم  یاھمـشچ 

، نآ کـی  مینک و  ظـفح  ار  ناـمداحتا  دـیاب  هار  نیا  رد  تسا . رگید  ناملـسم  یاـھتلم  قاتـشم  یاـھلد  ینـالوط ، هار  نیا  رد  ناریا  تلم  رفـس  مـھ دـندرک . میـسرت  ناـمراوگرزب 

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. میرادن رود  مشچ  زا  ار  یلاعتم  یاھفدھ 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

سیردت یزیچ  هاگشناد  رد  هاگـشناد ،»  » دندومرف هک  ماما  تسا . نیا  امیـس  ادص و  زا  ام  تشادرب  دینادب . یبالقنا  مالـسا  لوصا  سیردت  یارب  یھاگـشناد  ار  امیـس  ادص و 

بان و مالسا  یاھـسرد  میھافم و  اھ ، هیاپ اھمایپ ، زا  ترابع  دوش ، یم سیردت  هاگـشناد  نیا  رد  هک  هچنآ  دوشب ؟ سیردت  دھاوخ  یم یزیچ  هچ  هاگـشناد  نیا  رد  دوش ؛ یم

نم زا  شیب  امش  میراد . هلصاف  یلو  میسرب ؛ هطقن  نیا  هب  میھاوخ  یم ام  تسا . لآ  هدیا امیـس  ادص و  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . یعقاو  مالـسا  یبالقنا و  مالـسا 

مھ نم  زا  شیب  هتبلا  دـیناد . یم ار  بیاعم  نم  زا  شیب  ناتدوخ ، شخب  رد  امـش  زا  مادـکرھ  انئمطم  اـما  مناد ؛ یم یلیخ  ار  امیـس  ادـص و  بویع  نم  دـیناد . یم ار  نیا  مھ 

. تسین یثحب  مھ  نیا  رد  دیناد ؛ یم دوش ، یم هدش و  جرخ  اجنآ  رد  هک  ار  ییاھصالخا  اھشالت و 

١٣۶٩/٠۶/٠۴ /  ٢ ناگدازآ / زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یربخ مالسا  زا  ناشنطاب  یلو  تسا ، مالسا  مسا  ناشمسا ، نانآ  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنیآ ، یم هاتوک  مالسا  نانمشد  لباقم  رد  مالسا ، مان  اب  یناسک  دینیب  یم رگا 

نابز رب  ار  نآ  یاعدا  مالسا و  مسا  اھتلم ، ناھذا  نداد  بیرف  یارب  نوگانوگ ، یاھگنرین  اب  یناملسم  نایعدم  نیا  اھمان ، ناملسم نیا  هقطنم  ناعجترم  نیا  زا  یـضعب  درادن .

لباقم رد  بان ، یعقاو و  مالـسا  اـما  دـنوش ؛ یم بوعرم  لزلزتم و  رفک ، تردـق  لـباقم  رد  ناـسک ، هنوگ  نیا هک  تسا  مولعم  دـنرادن ! یربخ  مالـسا  زا  یلو  دـننک ، یم یراـج 

. دھدب تسکش  ار  وا  دناوت  یمن زیچ  چیھ دوش و  یمن بوعرم  یزیچ  چیھ

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

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامن . یم تزع  ساسحا  دننک و  یم راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دنا . هدش رادیب  دنا و  هتـسب دیما  اھتلم 

همھ تسا . هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم باـن  مالـسا  زا  ییاـکیرما ، مالـسا  ناراد  ملع ناوریپ و  ناـعجترم و  ی  هـمھاو زورما  تـسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

دھاوخ مھ  نیا  و  دھد ؛ یم دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  دندیمھف و 

. دوش یم فرطرب  تساھ ، تردقربا ذوفن  رثا  رب  یتالکشم  رگا  دش .

هدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠۵ بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

یتخـس و رد  اتقیقح  رـشب  تسین . ینامـسآ  سدـقم  ماکحا  میرک و  نآرق  بان و  مالـسا  زج  رگ ، هزجعم دـنمتردق و  تسد  نآ  دـھدب ، تاجن  ار  رـشب  دـناوت  یم هک  یلماع  نآ 

لدـع هکنیا  رب  هوالع  تسین . اـیند  رد  لدـع  دـنک . یم ادـیپ  صاـصتخا  ثیبخ  یاـھناسنا  هب  نیمز ، یور  تاـبیط  مظعا  شخب  دـنملظ . دروم  اـھناسنا  تیرثکا  تسا . یتخبدـب 

زا طابنتـسا  اب  دسانـش . یمن تسرد  ایند  رد  یـسک  تسا  یھلا  ماکحا  نآرق و  مالـسا و  هک  مھ  ار  شخب  تاجن هکنیا  رت  مھم تسین و  مھ  لدـع  نادـقف  هب  روعـش  تسین ،

. دھدب تاجن  ار  اھتلم  دیاب  مالسا  یخیرات ، لیلحت  فیلکت و  بسحرب  ینآرق ، شنیب 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راکـشآ ناھنپ و  یاھزواجت  اھ و  یبلط هداـیز اـھیزرو و  عمط تسا  نکمم  رگم  دـننک ؟ شومارف  ار  اـکیرما  همھ  زا  شیب  رابکتـسا و  یاھینمـشد  اـم ، تلم  هک  تسا  نکمم  رگم 

هداتـسیا ناریا  تلم  هک  دندیمھف  تسین . یندش  مامت اکیرما ، میژر  اھ  نآ سار  رد  مالـسا و  نانمـشد  هب  تبـسن  ناریا  تلم  ینمـشد  هک  دندیمھف  دنریگب ؟ هدـیدن  ار  اکیرما 

الاح دنتسین . هلماعم  شزاس و  لھا  نالوئسم ، تلم و  تلود و  هک  دندیمھف  دنک . عافد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  یبالقنا و  مالـسا  زا  ات  تسا ،

ترـضح تلحر  ی  هلـصاف نارود  نیمھ  ماما و  ترـضح  نامز  لثم  دندرک و  دیدشت  دوب ؛ هدشن  فقوتم  دنا  هدرک عورـش  ار  ناشیاھتثابخ  فرط  همھ  زا  دـنا ، هدـیمھف ار  اھ  نیا هک 

. تسا یتیعضو  نینچ  زورما ، دندرک . رپ  یمالسا  ماظن  هیلع  غیلبت  زا  ار  یناھج  یاھوگدنلب  زورما ، ات  ماما 

نیطسلف  / ١٣۶٩/٠٩/١٣ یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

دوجو هب  مالسا  هیلع  یدیدج  یاھ  هھبج یمالسا ، بالقنا  دندش . رت  یدج نیملسم  مالسا و  نانمشد  داد ، ناشن  ار  مالسا  یگدنرب  یمالـسا ، بالقنا  هکنیا  زا  دعب  زورما 

یشکرس یردلق و  لباقم  رد  هک  تسا  یسک  نآ  یعقاو ، ملسم  هک  دنامھف  تسا و  فلاخم  ملظ  اب  مالسا  هک  داد  ناشن  درک و  یفرعم  ار  مالـسا  هکنیا  رطاخ  هب  طقف  دروآ ؛

. دروآ دوـجو  هب  یدـیدج  یاـھ  هـھبج مالـسا ، لـباقم  رد  درک و  نیگمـشخ  تدـش  هـب ار  نارگ  هطلـس نـیا ، دور . یمن راـب  ریز  دوـش و  یمن میلـست  یناـھج ، ی  هطلـس ماـظن  و 

اقیرفآ رد  مھ  دریگ ؛ یم ماجنا  ییاـھراک  هچ  ناملـسم ، دارفا  اـھھورگ و  هیلع  هک  دـینک  یم هدـھاشم  اـپورا  رد  مھ  دـینک . یم هدـھاشم  اـیند  یاـج  همھ  رد  ار  شیاـھ  هنومن

تاکرح یور  هک  دینک  یم هدھاشم  یمالـسا  یاھروشک  دوخ  رد  مھ  دنا ؛ هتخادنا هار  هب  بان  مالـسا  اب  ی  هلباقم یارب  طقف  ار  یریـشبت  تاکرح  نیا  هک  دـینک  یم هدـھاشم 

نآ زا  یکی  یرباب ، دجـسم  یارجام  نیا  دینک . یم هدھاشم  دـنھ  لثم  رگید  یاھروشک  رد  ار  نآ  زا  یرھاظم  تسا . وحن  کی  هب  ییاجرھ ، رد  تسا . راشف  ردـقچ  یمالـسا ،

ات مالـسا ، نانمـشد  هک  تسا  نآ  ی  هدنھد ناشن نیا ، تسین . کچوک  اما  دـیایب ؛ کچوک  یـضعب  رظن  هب  دـیاش  تسا و  دجـسم  کی  نآ ، عوضوم  هچرگا  هک  تسا  یلیاسم 

. دنیامن خلت  ناناملسم  رب  ار  یگدنز  دننک و  کیرحت  مالسا  تاسدقم  هیلع  ار  هدع  کی  هک  دنا  هداتسیا اجنیا 

رجف  / ١٣۶٩/١١/١٧ یهھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننک  تکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

هدـیمھفن ار  تقیقح  نیا  ایند ، رد  هک  یناسک  زورما  دـنزجاع . اھناسنا  ی  هدارا تکرح و  یونعم و  یاھـشزرا  اب  ی  هلباقم زا  یدام ، یاھتردـق  هک  دوب  نیا  ام  بـالقنا  رگید  ماـیپ 

نیا هک  تسا  نیمھ  یدام ، تردق  هب  یکتم  یرابکتـسا  یاھ  هاگتـسد فعـض  ی  هناشن نیرتگرزب  دـننک . یمن رظن  تقد  اب  ملاع ، ثداوح  هب  هک  ییاھ  نآ رگم  دـنمک ؛ دنـشاب ،

زور دنامب و  دناوتب  دیایب و  دوجو  هب  ملاع  رد  یمالسا ، ماظن  کی  هکنیا  دش . رتراد  هشیر رت و  یوق زور  هب  زور  دنام و  یمالسا  ناریا  روشک  رد  بان ، مالسا  ماظن و  نیا  بالقنا و 

اب دـنامب و  دـنراذگب  دـنناوت  یمن ار  یتردـق  نینچ  دـننک و  یمن لـمحت  ربص و  دـنناوتب ، رگا  اـھ  نآ اریز  تسا ؛ یداـم  یاھتردـق  یناوتاـن  یچوپ و  ی  هناـشن دوشب ، رت  یوق زور  هب 

. دندش دنوش و  یم ور  هبور نآ  اب  تردق ، ی  همھ

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

بان و مالـسا  یهشیدـنا  نداد  ذوفن  خوسر و  تھج  رد  اھتیفیک ، نیرتھب  اب  نآ ، یاھهمانرب  یهیلک  هک  میناسرب  یلاـمک  جوا و  نآ  هب  ار  امیـس  ادـص و  اـم  هک  تسا  نیا  فدـھ 

چیپ هک  بش  رخآ  ات  حبص  لوا  زا  تسام . فدھ  نیا ، دشاب . هتشاد  ار  تیصوصخ  نیا  دیاب  نآ ، یهمانرب  رھ  دشاب . شنابطاخم  یگدنز  رد  لمع  قالخا و  زا  شتاقحلم  یهمھ 

دنوشیم هدید  هک  ینایرجم  ناگدـنیوگ و  یهرھچ  یتح  نوگانوگ ، یاھهمانرب  اھملیف و  نتم  کیزوم  اھهمانرب ، مرآ  یتح  اھهمانرب ، کتکت  مینکیم ، زاب  ار  نویزیولت  ویدار و 

. تسا مھم  ردقچ  راک  نیا  دینیبب ، دشاب . هتشاد  ار  تایصوصخ  نیا  دیاب  دوشیم ، هدینش  ناشیادص  هک  یناگدنیوگ  مالک  نحل  و 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

تاغیلبت رد  دـننک  یم شالت  دـننک ، ادـج  وا  یـسایس  یرکف ، طخ  لحار و  ماـما  هار  زا  ار  یمالـسا  ناریا  تسناوت  دـنھاوخن  زگرھ  ادـخ  یراـی  هب  دـنا و  هتـسناوتن هک  نانمـشد 

اب ار  لطاب  نخـس  نیا  یدراوم  رد  هژیو  هب نانآ  تسا . هداتفا  ادج  دوخ  ناینب  هشیر و  ادبم و  زا  یمالـسا  یروھمج  هداتفا و  قافتا  یزیچ  نینچ  هک  دـننک  دومناو  دوخ  نیگآرھز 

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هتفاـی تسد  یتیعقوم  تیقفوم و  هب  یلخاد ، اـی  یناـھج  یاـھ  هنحـص زا  یکی  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  یم رارکت  نانمـشد  یتاـغیلبت  یاـھ  قوب زا  یرتشیب  لاـجنج 

یزوریپ زا  هک  یدیما  یرادیب و  اب  هک  تسا ، یمالسا  یاھروشک  رد  یبالقنا  هتساخاپ و  هب ناناملسم  یمومع  راکفا  نتفرگ  ریثات  تحت  یشاپمس ، نیا  زا  نانآ  فدھ  دشاب .

، نآ هب  هتسباو  یتاغیلبت  ی  هکبش رابکتسا و  دنا . هتخاس راوشد  اھروشک  نیا  زا  یرایسب  رد  رابکتسا  یدایا  رب  ار  راک  نونکا  مھ هتفرگ ، همشچرس  یمالسا  ناریا  یرادیاپ  و 

هک تسین  نآ  زا  رترثوم  رتـھب و  زیچ  چـیھ دوصقم ، نیا  یارب  و  دـننک ، ینیبدـب  یدـیمون و  هب  لدـبم  ار  هتـساخاپ  هب ناناملـسم  نیا  ینیب  شوخ دـیما و  هک  دـنا  هتـشامگ تمھ 

تسا هدش  روبجم  تالکشم ، اب  هھجاوم  رد  یمالسا  ناریا  هک  دننک  دادملق  نینچ  دنھد و  هولج  ناوتان  ماکان و  ار  ناریا  تلم  نکـش  تسب نب گنھاشیپ و  یمالـسا  بالقنا 

. دنادرگب یور  هرس ) سدق   ) ینیمخ ماما  نشور  طخ  و  ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  هار  زا 

هار نیا  موادـت  رب  یزراب  ناشن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  رد  نانآ  زجع  رب  یمکحم  لیلد  دوخ  رابکتـسا ، دـنفرت  نیا  هک  منک  یم مالعا  تیعطاـق  توق و  اـب  بناـج ، نیا

رادغ یاکیرما  هژیو  هب رابکتسا و  هاگودرا  روز  رز و  ربارب  رد  مکحتسم  رگنس  هناگی  هک  تسا  هتسناد  سکرھ  زا  رتھب  ناریا ، تلم  تسا . یمالـسا  نیون  ماظن  هاگداز  رد  سدقم 

ذوفن رب  ار  هار  لوصا ، نیا  زا  فارحنا  و  تسا ، نآ  شخب  تاجن لوصا  هب  یدنبیاپ  نآرق و  مالـسا و  هب  کسمت  دـنز  یم فیعـض  مولظم و  للم  رب  یرگ  هطلـس زا  مد  انلع  زورما  هک 

زا دزاس . یم بایماک  هدروآ ، دراو  نیربکتسم  نیغورد  تیثیح  عورشمان و  عفانم  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  هک  یتلم  رب  هنایوج  ماقتنا ی  هطلـس رد  ار  نانآ  و  زاب ، مالـسا  نانمـشد 

عافد ملس ) هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  زا  دوجو ، ی  همھ اب  هراومھ  دوخ ، میظع  تضھن  یریگ  جوا ی  هظحل زا  عاجـش ، دنمـشوھ و  تلم  نیا  هک  تسور  نآ 

هراومھ اش هللا  نا  و  تسا ؛ هدرک  هزرابم  هدـش ، یم تیادـھ  ییاکیرما  مالـسا  ناـیلوتم  رابکتـسا و  نارادمدرـس  یوس  زا  هک  ییاـھ  هئطوت اھدـنفرت و  اـب  هنارایـشوھ  هدرک و 

. دوب دھاوخ  نینچ 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

مالـسا رونم  دیـشروخ  زورما  هک  ساپـس  ار  ادـخ  و  تسین . گرزب  دـیدھت  نیا  اـب  هلباـقم  یارب  یرگید  دـیما  ی  هطقن چـیھ  ممـصم ، نموم و  یاـھناسنا  مالـسا و  زج  هب  زورما 

ادـخ نید  زا  مدرم  یرود  لماوع  اب  دوخ ، یگدـنز  رد  مالـسا  ندیـشخب  ققحت  هار  رد  ناملـسم  یاھتلم  یرایـسب  هتفرگ و  ندـیبات  اھناسنا  ناج  لد و  رب  هرابود  شخب ، تاـیح

دھاوخ ار  رگید  رگ  نایغط تردـق  رھ  اکیرما و  یناطیـش  ی  هطلـس ریجنز  هک  تسا  نیمھ  یھلا  قیفوت  هب  تسا و  شخبدـیما  هدـنخرف و  یتکرح  نیا ، دـنا . هدرک زاغآ  ار  هزرابم 

هک یمالـسا  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  هب  شیارگ  ی  هیحور لابق  رد  اھتلود  اھتلم و  یلـسر .» انا و  نبلغال  بتک هللا  « ؛ داد دھاوخ  تاجن  ار  همھ  دوشگ و 

دیاب دـندنم ، هقالع دوخ  تلم  روشک و  هب  رگا  یمالـسا  یاھتلود  دنلوئـسم . هزادـنا  کی  هب  تساـھتلم  یگدـنز  زا  نیطایـش  ی  هیقب گرزب و  ناطیـش  ذوفن  عطق  شا ، هحولرس

. دنک یم نیمات  ار  اھتلود  تردق  اھروشک و  اھتلم و  لالقتسا  فرش و  یگدنز و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دننادب 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یگدنز زا  نیطایـش  یهیقب  گرزب و  ناطیـش  ذوفن  عطق  شاهحولرـس ، هک  یمالـسا  هلاو - ) هیلعهللایلـص  ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  شیارگ  یهیحور  لابق  رد  اھتلود  اھتلم و 

اھتلم و لالقتـسا  فرـش و  یگدـنز و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـننادب  دـیاب  دـندنمهقالع ، دوخ  تلم  روشک و  هب  رگا  یمالـسا  یاھتلود  دـنلووسم . هزادـنا  کی  هب  تساھتلم - 

. دنکیم نیمات  ار  اھتلود  تردق  اھروشک و 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رد  هیقفیلو  یگدنیامن  رتافد  نالوئسم  ناھدنامرف و  گرزب  عمجم  نیمراھچ  هب  مایپ 

یلـص هللا  ) یدـمحم بان  مالـسا  طخ  رد  تکرح  ات  هک  تسا  نآ  دـیبای  یم رد  ار  نآ  هاگآ ، لد  ی  همھ اب  دوخ  امـش  مناد  یم هک  نازیزع  امـش  هب  بناـج  نیا ی  هناقفـشم رکذـت 

نیا اـت  و  تسھ . زین  یمالـسا  سدـقم  ماـظن  هب  تبـسن  یزیگنا  هدـسفم تناـیخ و  هئطوـت و  و  تسھ ، زین  هداـشگ  نیک تسد هتفرگ و  نـیمک نمـشد  تـسھ ، هـلآ ) هـیلع و 

ار هاپـس  دـیاب  هـک  تـسا  تفاـیرد  شنیب و  نـیا  اـب  امـش  تـسا . یتاـیح  یترورـض  زین  نآ  دـنمتردق  ناوزاـب  یمیمـص و  نادـنزرف  بـالقنا و  ناییادـف  روـضح  تـسھ ، اھدـیدھت 

. دیزاس دمآراک  نیب و  نشور هدید و  شزومآ طبضنم و  ار  نآ  دینک و  یھدنامرف  یھدنامزاس و 

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

رد زور  کی  درادن . رارق  تردق  نآ  لباقم  رد  مھ  تیلم  سح  مسیلانویـسان و  درادن ؛ دوجو  دـیگنج ، روز  رز و  ناطیـش  نیا  اب  دـیاب  هک  دـھدب  میلعت  اھناسنا  هب  هک  یبتکم  زورما 

رد دندرک و  یم راد  هحیرج ار  مدرم  تیلم  تیموق و  ی  هیحور دنتفرگ ؛ یم تسد  هب  ار  تردق  امیقتسم  نارگرامعتسا  ایسآ ، یاھروشک  یـضعب  رد  نیتال و  یاکیرما  رد  اقیرفآ و 

مدرم ییارگ  تیموق ییارگ و  تیلم مسیلانویـسان و  سح  هک  تسا  نآ  زا  رت  قیقد یلیخ  یرامعتـسا ، تسایـس  زورما  تسین . مھ  نآ  زورما  دنداد ؛ یم رارق  ناشدوخ  لباقم 

دھاوخ راک  هب  اھ  نآ عفن  هب  تساکیرما و  تمدـخ  رد  ای  داتـسیا ، دـھاوخ  اکیرما  لباقم  رد  یبرع  تیموق  اـیآ  تسا . هنومن  کـی  یبرع ، تیموق  دـنکب . کـیرحت  دوخ  هیلع  رب  ار 

رابکتـسا و تردـق  زا  یـشان  ناقفخ  دـنور . یمن نیب  زا  تقو  چـیھ بلط  قح یاھناسنا  هتبلا  درادـن . دوجو  یدـیما  اکتا و  ی  هطقن چـیھ  یرگنـس و  چـیھ  یبتکم ، چـیھ  تفر ؟

قیقد و یاـھناسنا  رظن  زا  تفر و  دـھاوخن  نیب  زا  مادـک  چـیھ اـھ  نیا دـش ، دـھاوخ  بکترم  رتـشیب  اھدـعب  دوـش و  یم بکترم  نوـنکا  مھ هک  ییاـھفالخ  وا و  یاـھییامن  تردـق

؛ تشاد دنھاوخ  شورخ  شوج و  هتـشذگ  لثم  انئمطم  یبرغ ، رابکتـسا  تمدـخ  رد  هتـسباو و  ریقف و  فلتخم  یاھروشک  رد  ناوج  لسن  دـنام . دـنھاوخن  لوفغم  ساسح ،

رد دنربب ، راک  هب  ناملاظ  ناربکتسم و  لباقم  رد  دوخ  ظیغ  یافطا  یارب  ار  نآ  دنریگب و  رارق  نآ  رس  تشپ  هک  یا  هلیسو دنرادن و  مھ  یرگنـس  اما  دنور ؛ یمن نیب  زا  هک  اھ  نیا

یلص هللا  ) یدمحم بان  مالسا  نامراوگرزب ، ماما  ریبعت  هب  یبالقنا و  تسرد و  ریـسفت  اب  مالـسا  مھ  نآ  تسا ؛ مالـسا  نآ  و  تسا ، یقاب  هلیـسو  کی  تسین . ناشرایتخا 

؛ دنک یم بذج  دوخ  هب  ار  اھتلم  زونھ  هک  تسا  مالـسا  نیا  دنـسرت ؛ یم نآ  زا  دراد و  روضح  ایند  رد  ییامن  تردق همھ  نیا  لباقم  رد  زورما  هک  تسا  مالـسا  نیا  هلآ .) هیلع و 

قوش هب  هک  دیبای  یم ار  یدایز  ناناوج  اھناسنا و  یمالسا  ریغ  هچ  دشاب ، یمالـسا  روشک  هچ  دینک  رفـس  هک  ملاع  طاقن  زا  هطقن  رھ  هب  امـش  زورما  هک  تسا  مالـسا  نیا 

دـننک و یم راسفتـسا  امـش  زا  دـننز ، یم فرح  امـش  اب  دـنوش ، یم کیدزن  امـش  هب  اذـل  دـنا ؛ هتـسب لد  دـیما و  دنونـش ، یم دـننیب و  یم رود  زا  هک  یحبـش  ناـمھ  هب  نآ ،

. دنھاوخ یم کمک  امش  زا  اھ  یلیخ

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

رابکتـسا تمدخ  رد  هتـسباو و  ریقف و  فلتخم  یاھروشک  رد  ناوج  لسن  درادـن ... دوجو  دـیگنج ، روز  رز و  ناطیـش  نیا  اب  دـیاب  هک  دـھدب  میلعت  اھناسنا  هب  هک  یبتکم  زورما 

یارب ار  نآ  دـنریگب و  رارق  نآ  رـس  تشپ  هک  ییهلیـسو  دـنرادن و  مھ  یرگنـس  اما  دـنوریمن ؛ نیب  زا  هک  اھنیا  تشاد ؛ دـنھاوخ  شورخ  شوج و  هتـشذگ  لـثم  اـنئمطم  یبرغ ،

تسرد و ریـسفت  اب  مالـسا  مھ  نآ  تسا ؛ مالـسا  نآ  و  تسا ، یقاب  هلیـسو  کی  تسین . ناشرایتخا  رد  دـنربب ، راک  هب  ناـملاظ  ناربکتـسم و  لـباقم  رد  دوخ  ظـیغ  یاـفطا 

نآ زا  دراد و  روـضح  اـیند  رد  ییامنتردـق  همھ  نیا  لـباقم  رد  زورما  هک  تـسا  مالـسا  نـیا  هلاوهیلعایلـص .) ) یدـمحم باـن  مالـسا  ناـمراوگرزب ، ماـما  ریبـعت  هـب  یبـالقنا و 

، دشاب یمالسا  روشک  هچ  دینک -  رفس  هک  ملاع  طاقن  زا  هطقن  رھ  هب  امش  زورما  هک  تسا  مالسا  نیا  دنکیم ؛ بذج  دوخ  هب  ار  اھتلم  زونھ  هک  تسا  مالسا  نیا  دنسرتیم ؛

کیدزن امـش  هب  اذـل  دناهتـسب ؛ لد  دـیما و  دنونـشیم ، دـننیبیم و  رود  زا  هک  یحبـش  ناـمھ  هب  نآ ، قوـش  هب  هک  دـیباییم  ار  یداـیز  ناـناوج  اـھناسنا و  یمالـسا -  ریغ  هـچ 

دنھاوخیم کمک  امش  زا  اھیلیخ  دننکیم و  راسفتسا  امش  زا  دننزیم ، فرح  امش  اب  دنوشیم ،

هعمج  / ١٣٧٠/٠٧/٠۵ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھتلم ی  هیقب یمالـسا و  یبالقنا و  ناریا  نیب  تسا  هتـساوخ  نمـشد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  دشاب ؛ عازن  یمالـسا  یاھ  هقرف نایم  دـھاوخ  یم نمـشد 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 8 
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ناریا تلم  درادن !» یطبر  اھ  ینس ام  هب  تسا و  یعیش  بالقنا  ناشبالقنا  دنتسھ و  هعیش  اھ  نیا : » دوش هتفگ  مالـسا  یایند  رد  هک  دنھاوخ  یم ادخ  زا  دزادنیب . ییادج 

صلاخ و مالسا  ساسا  رب  دیحوت ، ساسا  رب  نآرق ، ساسا  رب  یمالـسا  بالقنا  کی  بالقنا ، نیا  اما  میربمایپ ؛ تیب  لھا  نایلاوم  هعیـش و  ام  هلب ، تسا  هتفگ  بالقنا  لوا  زا 

. درک نایب  دیشک و  دایرف  ار  نیا  زین  ام  ماما  دنتفگ و  ام  تلم  لوا  زا  ار  نیا  تسا . نیملسم  ی  همھ نیب  یردارب  تدحو و  ساسا  رب  بان ،

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دنناد  یم دنـسارھ و  یم مالـسا  زا  هک  ییاھ  نآ مالـسا ، ینوخ  نانمـشد  یناھج ، رابکتـسا  دراد . همادا  نانچمھ  رگید  یاھلکـش  هب  دیاش  بالقنا ، هزرابم و  یاھ  هنحص

زا دعب  راب  نیلوا  یارب  هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  نیا  زا  بان ، زیزع و  مالسا  نیا  زا  ام ، نف  رکم و  رپ  گرزب و  نانمشد  دنا . هتـسشنن راکیب  تساھ ، نآ یرگتراغ  عنام  مالـسا 

دنتسین رضاح  دوشب ، هاتوک  روشک  نیا  زا  نمشد  تسد  دش  بجوم  هک  یمیظع  تکرح  نیا  زا  دوش و  یم لیکـشت  مالـسا  تاررقم  ی  هیاپ رب  یماظن  ایند  رد  مالـسا ، ردص 

. دنرذگب

ناتسکاپ  / ١٣٧١/٠٢/٢٠ رد  رانیمس  هب  مایپ 

طوقس و رشبم  ناھج و  رد  عیرس  قیمع و  تالوحت  زاغآرـس  و  ص )  ) یدمحم بان  مالـسا  رگایحا  هیکزلا  هسفن  سدق هللا  ینیمخ  ماما  ترـضح  یربھر  هب  یمالـسا  بالقنا 

میـشاب و دـھاش  ار  یھلا  تمکح  تردـق و  زا  یئاھ  هولج ام  هک  دـش  بجوم  ناناملـسم  یگداتـسیا  یباـیدوخ و  یرادـیب و  دـش . گرزب  یاـھ  یروتارپما اھتردـق و  لالحمـضا 

انحاورا دوعوم  یدھم  مایق  میبایرد و  نیقی  هب  هنامز ، براجت  ی  هنیآ رد  ار  نیفعـضتسم  تفالخ  نیحلاص و  تثارو  نیملـسم و  تنکم  نید و  روھظ  رد  دـنوادخ  یمتح  ی  هدـعو

. میشاب رظتنم  تقیقح  هب  ار  ترضح  نآ  یناھج  یھلا  تلود  رارقتسا  هادف و 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

. طاقتلا مھ  دوب ، دودرم  لمع -  نایب و  رد  ماما -  هاگدید  زا  رجحت ، مھ  بان . مالسا  هب  مازتلا  یمالسا و  لمع  مھف و  رد  طاقتلا  رجحت و  راصح  نتسکش  رب  رارصا  مشش ،

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

نیلوئـسم و زا  هننقم ، ی  هوق زا  هیئاـضق ، ی  هوق زا  منک . یم رکـشت  ماـما ، طـخ  نیزاوم  اـھرایعم و  هب  ناـش  یدـنبیاپ رطاـخ  هب  یمالـسا ، یروـھمج  یاـھناگرا  ی  همھ زا  نم 

ناوضر هللا تما ، ماما  ینعی  بان ، مالـسا  ی  هدننک مسجم تسا و  بان  مالـسا  نآ ، دنراد و  یـساسا  رایعم  کی  روشک ، یاھ  هاگتـسد ی  همھ هکنیا  رطاخ  هب  اھ ؛ نآ یاضعا 

تکرح و روط  نیمھ اـم  تلم  مھ ، هدـنیآ  رد  مراد  راـظتنا  هدـنب  دـننک . یم لـمع  هنوـگ  نیمھ رکف و  روـط  نیمھ تلود ، تلم و  تسا . یـشزرااب  زیچ  نیا ، وا . هار  طـخ و  هیلع و 

ار هار  نیمھ  مراد  راظتنا  مھ  نیلوئسم  زا  دشاب . نیلوئسم  هب  تبـسن  حصان  یمیمـص و  و  نیلوئـسم ، زوسلد  نیلوئـسم ، راک  کمک  نیلوئـسم ، رـس  تشپ  دنک . یـشم 

نیا نابحاص  ماما ، ریبعت  هب  هک  یناسک  دنـشاب . رایعم  روحم و  اھتیلاعف  اھـشالت و  مامت  یارب  دیاب  هعماج ، نیفعـضتسم  ناگنھرباپ و  مورحم ، تاقبط  صوصخب  دنھد . همادا 

اھ نآ عفانم  تھج  رد  اھ و  نآ یارب  دـیاب  زیچ  همھ  دـندرک . لمحت  ناشدوخ  ناج  اب  ار ، نمـشد  زواـجت  لـباقم  رد  هناراکادـف  عاـفد  ار ، جیـسب  ار ، گـنج  هک  یناـسک  دـنروشک ؛

. دشاب

یمالسا  / ٠٨/١٣٧١/٠۴ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یقارعیدمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

یھجوت بان ، مالسا  اب  رابکتـسا  هاگودرا  گنرد  یب یاھ  ینمـشد هب  هک  تسا  مزال  یمالـسا  تاغیلبت  ناراکردنا  تسد ی  همھ رب  نامزاس و  نآ  مرتحم  نالوئـسم  ی  همھ رب 

، نمشد ناما  یب شالت  روخارف  دنـسانشب و  یتسرد  هب  سدقم ، نیئآ  نیا  کاپ  ی  هرھچ نداد  ناشن  تشز  قئاقح و  فیرحت  یارب  ار  نانآ  یاھدنفرت  هتـشاد و  هنادنمـشوھ 

. دندنبب شخب  تاجن نیئآ  نیا  یفرعم  مالسا و  قیاقح  نییبت  هب  رمک 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یرھطم  دیھش  نوچ  دید . یم همدص  داد ، یم مدرم  هب  وا  هک  ییاھیھاگآ  اھداشرا و  زا  هک  دوب  ینمـشد  درک ، یراج  ار  وا  نوخ  تخادنا و  نیمز  رب  ار  یرھطم  هک  ینمـشد 

اھزیچ نیا  اب  هک  یناسک  اذل  درک ، جیورت  ار  یتھاقف  مالسا  بان و  مالسا  داتسیا و  قرـش  برغ و  گنھرف  مجاھت  لباقم  رد  داتـسیا ، قافن  لباقم  رد  داتـسیا ، طاقتلا  لباقم 

اما دنتخادنا ؛ یم نیمز  رب  دوب ، یرھطم  هار  رد  یرھطم و  زا  رت  کچوک یرھطم و  هیبش  هک  مھ  ار  یسکرھ  دیـسر ، یم ناشتـسد  رگا  دنتخادنا . نیمز  رب  ار  وا  دندوب ، فلاخم 

. داد دھاوخن  مھ  زگرھ  اش هللا ، نا  دادن و  ار  تصرف  نیا  اھ  نآ هب  لاعتم  یادخ 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تسا و ام  یعامتجا  یسایس و  یگدنز  یانبم  ربتعم و  یمالسا ، ناریا  رد  نمـشد ، مغر  هب  تسا ، مالـسا  ملـسم  ینابم  ماما و  هار  نامھ  هک  یمالـسا  یروھمج  لوصا 

تـسد زا  یطئارـش  چیھ  رد  هدمآ ، تسد  هب  اھناج  نیرتزیزع  لذـب  یراکادـف و  اب  هک  ار  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم بان  مالـسا  ی  هیاس رد  یگدـنز  ناریا ، تلم  تلود و 

ندرک یوزنم  یارب  نردـم ، یرگ  یداـم راـشف  ربارب  رد  تمواـقم  تسایـس و  زا  نید  کاـکفنا  مدـع  لـصا  نآ  سار  رد  و  هیلع ) ناوضر هللا   ) ینیمخ ماـما  لوـصا  داد و  دـنھاوخن 

. دنام دھاوخ  یقاب  یمالسا  یروھمج  ی  هدنز هشیمھ  لوصا  نآرق ، مالسا و 

مدرم  / ٢٣/١٣٧٢/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تافو دـشاب  رت  یوق لوق  تیاور و  مھ  دـیاش  هک  یتیاور  هب  انب  مرحم ، هام  مجنپ  تسیب و  نوچ  تسا . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  مراھچ  ماما  هب  مایا  نیا  باستنا  تبـسانم  هب 

زا رپ  یاھیگدنز  زا  یکی  تھج  همھ  زا  یگدنز ، نیا  درک و  یگدـنز  زور  نآ  یمالـسا  طیحم  رد  البرک ، ی  هثداح زا  دـعب  لاس  راھچ  یـس و  ابیرقت  راوگرزب ، نآ  تسا . مراھچ  ماما 

ات دـندرک ، یم حیرـشت  ناناملـسم  ریغ  یارب  یتح  نیملـسم و  یارب  مدرم ، یارب  ار  نآ  دـنراد ، یھاـگآ  یگدـنز  نیا  یلاـع  تاـیفیک  زا  هک  یناـسک  شاـک  یا هک  تسا  سرد 

زا عنام  دتـسیاب و  هنت  کی تسناوت  دوب ، نیتسار  بان و  مالـسا  رکیپ  رب  یمیظع  ی  هبرـض هک  اروشاع  ی  هثداح زا  دـعب  ام ، راوگرزب  ماـما  نیمراـھچ  هنوگچ  هک  دـش  یم مولعم 

مھس دنام . یمن نآ  راثآ  دوب و  هدش  عیاض  مالسلا  هالصلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداھش  دوبن ، مالسلا  هالصلا و  هیلع  داجس  ماما  یاھشالت  رگا  دوش . نید  یانب  ندش  ناریو 

قالخا بیذـھت  تیبرت و  ینعی  تسا . قالخا  ی  هتـشر نیمھ  اـھ ، نآ زا  یکی  هک  دراد  دوجو  راـک  هتـشر  دـنچ  مراـھچ ، ماـما  یگدـنز  رد  تسا . یمیظع  مھـس  مراـھچ ، ماـما 

. یمالسا ی  هعماج

ناریا  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمشش  ذیفنت  مکح  نتم 

نکر یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رونم  ی  هرھچ هتـسجرب و  تیـصخش  یالاو  تبترم  ماقم و  هب  تفرعم  اب  باختنا و  نسح  نیا  یارب  نامزیزع  تلم  هب  کیربت  نمـض  بناج  نیا

بوصنم ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هب  ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  یار  هالع ) ماد   ) یناجنـسفر یمـشاھ  یاـقآ  باـنج  نآ  یاـیوگ  ناـبز  اـناوت و  یوزاـب  بـالقنا و  نیکر 

رمع یاھلاس  هک  دـنراد  یمرب مدـق  یمیوق  جاھنم  میقتـسم و  طارـص  نامھ  رد  ناشیا  هک  تسا  ینامز  اـت  تلم  یار  دـننام  زین  بناـج  نیا ذـیفنت  هک  تسا  یھیدـب  منک . یم

هب لمع  نآرق و  لماک  تیمکاح  ققحت  یارب  تدھاجم  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم بان  مالـسا  عافد  هار  ینعی  دـنا  هدـینارذگ نآ  ینارون  لحارم  یط  رد  ار  دوخ  تکرباب 

هک یمالـسا ، بالقنا  رادـیاپ  لوصا  هب  کسمت  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  ضیعبت و  رقف و  ندرک  نک  هشیر یارب  شـشوک  نافعـضتسم و  نامورحم و  زا  تیاـمح  تعیرش و 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 9 
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. دوب دھاوخ  نینچ  هراومھ  هتبلا 

یناگیاپلگ  / ١۵/١٣٧٢/٠۶ یدومحم  نیملسملاو  مالسالاتجح  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

یاملع زا  یکی  اقح  هک  کارا  شالترپ  مودخ و  ی  هعمج ماما یدومحم  بلاط  وبا  دیس  جاح  یاقآ  نیملسملا  مالـسالا و  هجح  بانج  راوگرزب  دھاجم  ملاع  تشذگرد  ی  هعیاض

دجسم بارحم و  رگنس  رد  هچ  نیب  نشور هاگآ و  یناحور  نیا  دیدرگ . بناج  نیا قیمع  فسات  بجوم  دوب  نیملسم  مالسا و  صلخم  قداص و  نارازگتمدخ  زا  یکی  نیلماع و 

ماجنا مدرم و  هب  تمدـخ  یارب  تصرف  راگزور  رد  نید  ملاع  مھم  شقن  رگـشیامن  تشاد ، لاغتـشا  تمدـخ  هب  نآ  رد  اـھلاس  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  ی  هنحـص رد  هچ  و 

هناھاگآ و شالت  روحم  تسا ، هتسیاش  هک  نانچ کارا ، ی  هعمج تماما  تکربرپ  یلو  هاتوک  نارود  هژیو  هب  دوب ، هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالسا  هب  تبسن  فیلکت 

هعیاـض و نآرق  نید و  بتکم  درگاـش  تماـما و  توـبن و  ناـمدود  ی  هلالـس نیا  لاـحترا  دـمآ . یم باـسح  هب  ناـماس  نآ  راکادـف  نموـم و  مدرم  یبـالقنا  ینید و  تیادـھ  زکرم 

مدرم مومع  موحرم و  نآ  نادـنم  هقالع ناتـسود و  مالعا و  یاملع  هیملع و  ی  هزوح هب  ار  تبیـصم  نیا  بناج  نیا تسا . زیزع  ملاع  نآ  کرابم  داـھج  ی  هزوح یارب  یتراـسخ 

نآ حور  یارب  یھلا  باوث  ترفغم و  نانآ و  یارب  لیزج  رجا  لـیمج و  ربص  میوگ و  یم تیلـست  ناـشیا  مرکم  نادـنزرف  مرتحم و  ی  هداوناـخ صوصخب  ناـگیاپلگ  یزکرم و  ناتـسا 

. میامن یم تلئسم  زیزع 

ناھیک  / ١٣٧٢/١٠/٠١ هسسوم  تسرپرس  هیقف و  یلو  هدنیامن  باصتنا 

هک تسا  نآ  هسـسوم  نآ  زا  راظتنا  لاح  نیا  اب  تسا . هدـشن  راچد  اھیگدولآ  نآ  هب  هتفر و  شیپ  حالـص  دـشر و  قیرط  رد  دـمحب هللا  هک  تسا  یتاـعوبطم  ی  هلمج زا  ناـھیک 

تیادـھ و گرزب ، تیروماـم  نیا  رد  دربـب . شیپ  نکمم  دـح  نیرترب  تمـس  هب  ار  دوخ  هب  هتـسباو  تایرـشن  ی  همھ دزاـس و  رت  قیمع رت و  هتـسجرب هچرھ  ار  دوـخ  تبثم  شقن 

راتفگ و قدص  لمع و  نسح  اب  دیریگب . هرھب  دمآ  راک  دھعتم و  نایرجم  نارواشم و  هتـسیاش و  ناراکمھ  کمک  زا  دـییامن و  تساوخ  رد  هناعرـضتم  ار  راگدرورپ  کمک  قیفوت و 

، یمالسا بالقنا  لوصا  و  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  یریگ  تھج ظفح  همھ ، نیا  حور  بلاطم و  ناقتا  یـسراف و  راوتـسا  نابز  یریگراکب  یبدا و  تعاجش 

ناراکمھ یلاع و  بانج دـنوادخ  دـیراذگب . تمظعاب  هتـسجرب و  دادعتـسااب و  تلم  نیا  ناھذا  زا  یرتشیب  هچرھ  دادـعت  ضرعم  رد  ار  دوخ  شالت  دـینک و  بلج  ار  مدرم  دامتعا 

. دھد رارق  هادف ) انحاورا   ) مظعالا هیقب هللا  ترضح  ی  هژیو تایانع  دوخ و  کمک  لومشم  ار  ناتمرتحم 

امیس  / ١٣٧٢/١١/٢۴ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  باصتنا 

دح ششوپ  لاح  نیا  اب  دریگ  رارق  مود  ی  هجرد رد  یمک  شرتسگ  دشاب و  نآ  یاھ  همانرب ی  همھ رد  رترب  تیفیک  هب  ندیسر  تھج  رد  دیاب  امیس  ادص و  نامزاس  رد  راکشدرگ 

کبس و تھج  رد  دریگ و  رارق  یرگنزاب  دروم  نامزاس  نآ  تالیکشت  تسا . مدقم  رگید  زیچ  رھ  رب  نآ  یاھاتـسور  اھ و  هار اھ و  هشوگ ی  همھ رد  روشک و  رـسارس  رد  مزال  لقا 

یارب هزات  یاھ  هاگدید ی  هئارا یعامتجا و  یملع و  ثحابم  ندرک  حرطم  یارب  یھاگشناد  لفاحم  نایھاگشناد و  یراکمھ  زا  دیآ . دیدپ  نآ  رد  مزال  یاھینوگرگد  ندرک  دمآ  راک 

زیھرپ یـصخش  قئالـس  ماھوا و  هب  هتخیمآ  فیعـض و  بلاطم  حرط  زا  دوش و  هجوت  بلاطم  ییالاو  قمع و  تیفیک و  هب  یمالـسا  ثحاـبم  رد  دوش . هتفرگ  هرھب  مدرم  مومع 

. ددرگ رارقرب  مق  ی  هکرابم ی  هزوح ماقم  یلاع یاملع  الـضف و  صوصخب  نید  یاـملع  هیملع و  یاـھ  هزوح اـب  یی  هدیجنـس نیتم و  یراـکمھ  دوصقم  نیا  ندـمآرب  یارب  ددرگ و 

حیحـص لیـصا و  ی  هنوگ هب  مالـسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  فراعم  و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  قیاقح  حرط  یارب  هدرتسگ  یـسردم  امیـس  ادص و  یلک  روطب 

هتفرگ هتـسیاش  هرھب  نیرتشیب  اھ  نآ ریغ  یرنھ و  ی  هزوح تاغیلبت و  نامزاس  داشرا و  ترازو  دننام  روشک  یگنھرف  یاھداھن  یراکمھ  زا  یرنھ  یاھ  همانرب دیلوت  رد  ددرگ .

. دوش

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

امش هکنیا  دیسر . تموکح  هب  قح  تسا ، هدش  یللملا  نیب تاررقم  نوناق و  ملظ  نوناق و  فالخ  تلادع  هک  یرصع  رد  ملاع ؛ رساترس  رب  داحلا  رفک و  ملظ ، طلست  رصع  رد 

نامھ نیا ، دوب - اھ  تردـقربا تیمکاح  ماظن  مھ  یلبق  ماظن  نامھ  هتبلا  هک  دـننک - مکاح  اـیند  رب  ار  یدـیدج  ماـظن  دـنھاوخ  یم دـننک و  یم ییوگروز  اـھ  تردـقربا دـینیب  یم

لیبـق نیا  زا  و  یناـسنا » یاھـشزرا  زا  عاـفد  «، » رـشب قوـقح   » لـثم ینوناـق  یاھمـسا  دوـش ، یم ضیعبت  یـشک و  قـح ملظ ، اـیند  رد  هچنآرھ  یارب  تسا . ملظ  ی  هطلس

باجح اروشاع ، تکرب  هب  ناھگان  ینامز ، نینچ  رد  دوش . طلـسم  ایند  رب  قح ، مسا  هب  قحان  لدـع و  مسا  هب  ملظ  هک  تسا  نیا  ملظ  ی  هرطیـس عون  نیرتدـب  دـنراذگ . یم

شدوخ هصرع ، طسو  رد  دننک ، یوزنم  ار  نآ  دندرک  یم یعس  اھتسد  ی  همھ هک  مالسا  دیسر . تموکح  تردق و  هب  قح ، دش . راکشآ  تقیقح  دیـشروخ  هتفاکـش و  تملظ 

. دوب اروشاع  تکرب  هب  مھ  دادرخ  هدزناـپ  تضھن  عورـش  دریذـپب . یمالـسا  یروھمج  تموکح  لکـش  رد  ار  باـن  نیتسار و  مالـسا  روضح  هک  دـش  روبجم  اـیند  درک و  حرطم  ار 

. تسا هدش  نراقم  نامز و  مھ مرحم  اب  دادرخ  هرابود  لوا ، لاس  نآ  لثم  دادرخ ، هدزناپ  ی  هثداح زا  لاس  هس  ود  یس و  تشذگ  زا  دعب  لاسما 

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هرھچ شیوـشت  یارب  ینـالک  لاوـما  هک  تسا  تسرد  تسین . یکـش  نیا ، رد  تسا . هتفرگارف  ار  تیرـشب  نھذ  یاـضف  ی  همھ نمـشد ، تاـغیلبت  زورما  هک  تسا  تـسرد 

مالـسا و هیلع  تیلاـعف  هب  فظوم  ار  دوـخ  دراد ، اـھروشک  اـھتلم و  یگدـنز  رد  یعورـشمان  عفاـنم  هک  سکرھ  هک  تسا  تسرد  دوـش . یم جرخ  عیـشت ، صوـصخب  مالـسا ،

تسا و بان  مالـسا  اب  تیدض  نآ  هدرک و  قافتا  رما  کی  رد  تاناکما ، ی  همھ زا  هدافتـسا  اب  شتتـشت ، قرفت و  ی  همھ اب  رفک ، هک  تسا  تسرد  دنیب . یم یمالـسا  تموکح 

نیا لباقم  رد  دـناوت  یمن بان  مالـسا  ی  هھبج قح و  حانج  ایآ  اما  تسرد ؛ همھ  اھ  نیا تسا . هدـیناشک  نادـیم  هب  هدروآ و  بان  مالـسا  گنج  هب  مھ  ار  فرحم  مالـسا  یتح 

. تسا نکمم  اما  دراد ؛ یتخـس  دناوتن !؟ ارچ  دـنک !؟ رارکت  رگید  راب  کی ار  هزجعم  نامھ  مرحم ، مایپ  اروشاع و  تقیقح  مایپ و  حور ، تکرب  هب  دولآ ، تثابخ هنامـصخ و  تاغیلبت 

. تسین تسب  نب تسا ؛ زاب  هار  دراد . مزال  یراکادف  تمھ و 

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دریذپب یمالسا  یروھمج  تموکح  لکش  رد  ار  بان  نیتسار و  مالسا  روضح  هک  دش  روبجم  ایند  یمالسا .... ] بالقنا  نایرج  رد  ]

نویناحور  / ٠٣/٠٣/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، عیشت صوصخب  مالسا ، هرھچ  شیوشت  یارب  ینالک  لاوما  هک  تسا  تسرد  تسین . یکش  نیا ، رد  تسا . هتفرگ  ارف  ار  تیرشب  نھذ  یاضف  همھ  نمـشد ، تاغیلبت  زورما 

. دـنیبیم یمالـسا  تموکح  مالـسا و  هیلع  تیلاـعف  هب  فظوم  ار  دوـخ  دراد ، اـھروشک  اـھتلم و  یگدـنز  رد  یعورـشمان  عفاـنم  هک  سک  رھ  هک  تسا  تسرد  دوـشیم . جرخ 

هب مھ  ار  فرحم  مالـسا  یتح  تسا و  بان  مالـسا  اب  تیدـض  نآ  هدرک و  قافتا  رما  کی  رد  تاـناکما ، همھ  زا  هدافتـسا  اـب  شتتـشت ، قرفت و  همھ  اـب  رفک ، هک  تسا  تسرد 

هب دولآتثابخ ، هنامـصخ و  تاغیلبت  نیا  لباقم  رد  دـناوتیمن  بان  مالـسا  هھبج  قح و  حانج  ایآ  اما  تسرد ؛ همھ  اھنیا  تسا . هدـیناشک  نادـیم  هب  هدروآ و  بان  مالـسا  گـنج 

. تسا نکمم  اما  دراد ؛ یتخس  دناوتن ؟! ارچ  دنک ؟! رارکت  رگید  راب  کی  ار  هزجعم  نامھ  مرحم ، مایپ  اروشاع و  تقیقح  مایپ و  حور ، تکرب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

شرتسگ هب  ور  مالـسا  دـنگنج ، یم مالـسا  اب  نکمم  یاھرازبا  ی  همھ اب  اھ  نآ یاھمیژر  هک  ییاھروشک  رد  زورما  دـینک . هسیاقم  لبق  لاس  هاجنپ  اـب  ار  مالـسا  زورما  اـمش 

دـنک و یم ظفح  مھ  ار  بلطم  رھاظ  هتبلا  دـنک  یم هزرابم  مالـسا  اب  دـناوتب ، دـسرب و  شتـسد  هب  هک  یا  هلیـسو رھ  اـب  اـکیرما  ی  هدـحتم تـالایا  میژر  لاـثم  ناونع  هب تسا .

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 10 

http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=2685
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=11205
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9373
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2752
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2830
http://farsi.khamenei.ir


اما دنک  لفاغ  درذگ ، یم هک  هچنآ  زا  ار  نیملسم  هکنیا  یا  رب  تسا ، دولآ  قافن رھاظ  کی  نیا ، اما  مرادن ؛ ینمشد  ناناملسم  اب  ای  مرادن ، یا  هضراعم مالـسا  اب  نم  دیوگ  یم

اھرامآ هک  هنوگ  نآ دـنک ، یم هزرابم  نآ  اب  نکمم  ی  هلیـسو رھ  اب  دـنک ، غارـس  ییاج  ار  باـن  حیحـص و  مالـسا  رگا  تسا و  فلاـخم  مالـسا  اـب  نآ  میژر  هک  یروشک  نیمھ  رد 

اکیرما ناتـسوپدیفس  هکلب  اـکیرما ، ناھایـس  طـقف  هن  زور  هب  زور  تسا و  داـیز  رایـسب  روـشک ، نـیا  رد  ناناملـسم  دادـعت  ینعی  تـسا . مود  نـید  مالـسا  دـھد ، یم ناـشن 

روط نیمھ اقیرفآ  رد  تسا . روط  نیمھ اـپورا  رد  دـننک . یم ادـیپ  شیارگ  مالـسا  هب  دنتـسھ  روشک  نیا  رد  هک  تسا  لـسن  دـنچ  دـیاش  هک  یلـصا  یموب  داژن  یاـھ  ییاـکیرمآ

. تسا روط  نیمھ رود  قرش  رد  تسا .

یروھمج  / ٠٣/٠٣/١٣٧۶ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشاب  روضح  یپ  رد  مایپ 

راب کی امـش  یـسایس  یرایـشوھ  یھاگآ و  دوب . یخیرات  ی  هسامح کی  اتقیقح  دیدیرفآ ، یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  دادرخ و  مود  ی  هعمج زور  رد  هک  یروشرپ  ابیز و  ی  هنحص

دمحب داد و  ناشن  ایند  هب  یھاگآ  نامیا و  زا  راشرـس  و  ممـصم ، طاشناب ، یا  هرھچ یمالـسا  ناریا  زا  درک و  ار  دوخ  راک  یـضتقم ، ی  هظحل رد  تسرد  دنوادخ ، کمک  هب  رگید 

اب روھمج ، سیئر باختنا  یارب  هنالوئـسم  ملاـس و  ی  هقباـسم کـی  رد  امـش  تکرـش  درک . همیب  اھتدـم  اـت  ناھاوخدـب  ی  هسوسو نانمـشد و  ی  هئطوت ربارب  رد  ار  روشک  هللا 

تباث نمـشد  تسود و  یارب  تسا ، ریظن  مک بایمک و  ایند  رد  گرزب ، تلم  کی  داعبا  اب  یمیظع  تکرح  نینچ  رد  هک  یتاظحالم  رتشیب  تیاـعر  اـب  و  ماـمت ، طابـضنا  تینما و 

مظن و راکتبا و  ماجسنا و  زا  یماظن ، داھج  ی  هنحـص دننام  زین  یـسایس  داھج  ی  هنحـص رد  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  هب  لمع  تکرب  هب  ام  تلم  هک  درک 

رد فلتخم  یاھنابز  اب  ار  تاباختنا  ندوبن  یدـج  ندوب و  یروص  مدرم ، ندرک  درـسلد  دـصق  هب  شیپ  اھھام  زا  هک  نانمـشد  نیگآرھز  سفن  تسا و  رادروخرب  تسرد  ی  هدـعاق

تیرثکا صاصتخا  اب  و  یھلا ، شیامزآ  نیا  رد  زیزع  تلم  امش  ی  هدرتسگ رایـسب  روضح  اب  نونکا  دنرادن . ار  ریثات  نیرتمک  وا  رد  دندرک ، یم رارکت  دوخ  یزرمارف  تاغیلبت  ی  همھ

هدش زاغآ  یمالـسا  یروھمج  ناشخرد  خیرات  رد  یا  هزات نارود  هدـمآ و  نوریب  زارفارـس  قفوم و  رگید ، یـشیامزآ  زا  یمالـسا  ناریا  مدرم ، بختنم  روھمج  سیئر هب  ارآ  عطاق 

. تخاس ماکان  ار  وا  نانمشد  درک و  تیادھ  زیمآراختفا  تکرح  نیا  هب  ار  وا  هک  دشاب  رکاش  لاعتم  دنوادخ  زا  لد  رد  دیاب  ام  زیزع  تلم  تسا .

١٣٧۶/٠٣/١۵ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید 

دتـسیاب و ناـھج  یاھتردـق  نیرتـگرزب  لـباقم  رد  دـناوتیم  دـیآ ، درگ  توغاـط  کرـش و  رفک ، اـب  هدـننکزیتس  مالــسا  تاـفارخ و  زا  رود  باـن و  مالــسا  روـحم  رب  هـک  یتـلم  رھ 

. دنک لمحت  زین  ار  اھراشف  نیرتنیگنس 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا رب  مالـسا  مچرپ  یتقو  اـت  هک  دـنناد  یم دـنھاوخ ، یم دنلبرـس  ار  ناریا  هک  یناـسک  ی  همھ فلتخم و  یاھرـشق  مھ  روشک ، نیا  نالوئـسم  مھ  تلم ، نیا  ناـناوج  مھ 

نیا تسا و  دنلبرس  اھتلم  نایم  رد  روشک  نیا  تسا ؛ زیزع  روشک  نیا  دبات ، یم مالـسا  یایند  رـساترس  هب  روشک  نیا  زا  یدمحم  بان  مالـسا  وترپ  تسا و  هدرتسگ  روشک 

تلم نیا  تسا . راد  هدـنیآ تسا  تیمھا  یاراد  تلم  کی  یارب  هک  یتاھج  ی  همھ زا  مھ  یگنھرف و  یملع و  تاھج  زا  مھ  یونعم ، ظاحل  زا  مھ  یداـم ، ظاـحل  زا  مھ  روشک 

مالـسا ی  هلیـسو هب  تشاددـھاوخنرب و  تسد  تسا ، هدرک  حرطم  یتوغاـط  یاھـشزرا  لـباقم  رد  ار  اـھ  نآ نآرق  هک  ییاھـشزرا  زا  نآرق و  زا  مالـسا و  زا  تایـصوصخ ، نیا  اـب 

دب دـمھف ، یم دـب  ار  نآ  هابتـشا ، طلغ و  یور  زا  ای  ادـمع و  اـی  نمـشد  هک  تسا  ناریا  تلم  عضو  نیا ، دـھد . تاـجن  راـگدرورپ  لـضف  هب  مھ  ار  رگید  یاـھتلم  تسناوت  دـھاوخ 

. دیامن یم غیلبت  دب  دنک و  یم ریسفت 

(ع)  / ١١/١۴/١٣٧۶ تیبلھا یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

فیرحت و اب  هزرابم  ساسا  رب  لوا  زا  مالسلا  مھیلع تیب  لھا  بتکم  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  دنروط . نیمھ ملاع  طاقن  زا  یرایسب  رد  نایعیـش  تسا . مولظم  مھ  ناریا  تلم 

رد دبای . یم حوضو  هب  ار  نیا  دنک ، صحفت  هعلاطم و  مالـسلا  مھیلع همئا  یگدنز  رد  هک  یـسک  تسا . هدرک  تکرح  مکاح ، یاھتردـق  لیم  هب  یمالـسا  ناریا  نایرج  ندـناشک 

؛ دـنداد یم ناـشن  مدرم  هب  ار  فـیرحت  زا  یرب  باـن و  مالـسا  هار  هک  دـندوب  ییاـھمچرپ  اـھملع و  لـثم  مالـسلا  مھیلع تـیب  لـھا  ساـبع ، ینب  هـیما و  ینب  نیطالـس  نارود 

نیا دننک . مک  یزیچ  نآ  زا  ای  دنیازفیب ، یزیچ  نآ  هب  ناشدوخ ، یاھیشایع  شیعت و  نیمات  رطاخ  هب  ای  ناشدوخ ، تموکح  ظفح  رطاخ  هب  دنتسناوت  یمن اھتردق  هک  یمالسا 

دـنتخادرپ و یم ثیدـح  لعج  هب  مکاح ، کی  ردـتقم و  کی  رطاخ  هب  هک  یناسک  زا  دوش  یم یمالـسا  خـیراوت  همھ  رد  دـنک ؛ تیاور  طـقف  هعیـش  مییوگب  اـم  هک  تسین  یزیچ 

فرط و نیا  هب  بھذم  ندناشک  لباقم  رد  فیرحت و  لباقم  رد  هک  سکرھ  دنداتـسیا . یم نیا  لباقم  رد  همئا  درک . ادیپ  ییاھ  هنومن دـندرک ، یم عضو  نآرق  همیرک  تایآ  ریـسفت 

تدھاجم اھینمشد ، نیا  اب  تسین . مھ  یا  هراچ دراد ؛ ار  تیصوصخ  نیا  هدیقع ، نیا  بتکم و  نیا  سفن  دریگ . یم رارق  متس  دروم  دتسیاب ، تردق  نابحاص  لیم  هب  فرط  نآ 

. درک لیطعت  دوش  یمن مھ  ار 

١٣٧٧/٠١/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھن  مسارم  رد  تانایب 

. تسا تانیب  تامکحم و  تسا ؛ یحـضاو  تاملک  ماما ، تاملک  دـنراد . لوبق  ناشلد  اب  ناـشدوجو و  اـب  ار  ماـما  همھ  زورما  دز . مد  مالـسا  زا  دوجو ، ی  همھ اـب  راوگرزب ، ماـما 

ات مینک ، ربدت  نآ  رب  میمھفب و  تسرد  ار  تاملک  نیا  دیاب  همھ  تسا . تما  اب  ماما  یگـشیمھ  قاثیم  ماما ، ی  همان تیـصو تسا . نکفا  نینط اضف  رد  زونھ  ماما ، تاشیامرف 

، تلود تلم ، زورما  دـننک . یم هابتـشا  دـنھدب ، نت  نآ  هب  دـنریذپب و  ار  ماما  هار  ماما و  رکف  دنتـسین  رـضاح  اما  دـننز ، یم ماما  زا  مد  هک  یناـسک  مینکن . هابتـشا  ار  ماـما  هار 

. دـپت یم مالـسا  یارب  ناشلد  هیملع ، یاھ  هزوح اھھاگـشناد و  مدرم ، داحآ  ماظن ، ی  هیاپدـنلب نالوئـسم  ی  همھ هیئاـضق ، ی  هوق یمالـسا ، یاروش  سلجم  روھمج ، سیئر

ماما هک  یمالسا  بان ، مالسا  زیزع ، مالسا  دنیب . یم ار  بالقنا  نیا  زا  ینویلیم  میظع  ینابیتشپ  هک  تسا  نیمھ  رطاخ  هب  تسا ، لئاق  شزرا  ام  بالقنا  یارب  هک  مھ  ایند 

مھ بالقنا ، نیا  ندروآ  دوجو  هب  رد  مھ  ناریا ، تلم  تسا . هداد  ناشن  ار  دوخ  ییاراـک  درک ، یراکادـف  همھ  نیا  شھار  رد  تلم  نیا  دوب و  هدرک  نآ  فقو  ار  شرمع  اـم  راوگرزب 

نا و  دزاسب ؛ ار  یا  هناریو روشک  دناوت  یم تسا و  دمآراک  مالسا  نیا  هک  داد  ناشن  یگدنزاس ، نارود  رد  مھ  زواجتم و  نانمشد  لباقم  رد  روشک  زا  عافد  یلیمحت و  گنج  رد 

. داد دھاوخ  ناشن  ار  دوخ  ییاراک  زیزع  مالسا  یگنھرف  یداصتقا و  فلتخم  یاھ  هنیمز رد  تسا  یقاب  هک  یرگید  یاھنادیم  رد  اش هللا 

ىدروجال  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

دنشخبب دسجت  جراخ ، رد  ار  تقیقح  نآ  دنتـسناوت  تادھاجم  همھنآ  اب  گرزب  تلم  نیا  ام و  راوگرزب  ماما  هک  ىناشخرد  تقیقح  نامھ  زا  تسا  ترابع  مھ  نمـشد  فدھ 

اھنآ فدھ  راکشزاس ؛ لبنت و  دومخ و  ىترچ و  مالسا  هن  مالسا ؛ ردص  نیملسم  مالسا  ىقیقح ، مالسا  هدنز ، رادیب و  مالسا  بان ، مالسا  نامھ  ىنعی  دنشخبب ؛ ققحت  و 

تماقتـسا و توق و  تسھ ، اـم  نیب  رد  مالـسا  نیا  اـت  هک  تسا  نیا  مھ  هکـس  رگید  ىور  هتبلا  دراد . ضراـعم  تسھ ، اـم  روشک  لـخاد  رد  نیا  اـت  و  تسا ؛ نیا  اـب ] هزراـبم  ]

. دنیرفآىم ام  ىارب  ورین  هک  تسا  ىزیچ  نامھ  دنیرفآىم ، ام  ىارب  نمـشد  هک  ىزیچ  نامھ  تسرد  ىنعی  تسھ . مھ  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نوزفازور  ام  نیب  رد  تایح  طاشن و 

نمشد تسین ، هکىتقو  مالسا  نیا  هن ، مینکب ؛ ار  نامیگدنز  میراذگب ، رانک  دشارتیم ، نمشد  ام  ىارب  ردقنیا  هک  ىمالـسا  نیا  الاح  بخ  مینک  رکف  ام  هک  تسین  روجنیا 

تحار هتفرگ ، ار  نیمزرـس  ار ، هناخ  هدمآ  هک  ىنمـشد   - حتاف نمـشد  اھتنم  دوب  نمـشد  نیمھ  مھ  تقونآ  بخ  بالقنا . زا  شیپ  ىهرود  لثم  ام ؛ رب  دوشیم  طلـسم  دیآىم 

دریگیم و رظن  رد  ار  شدوخ  ىهدافتساوس  هدافتسا و  ىاھهنیمز  دراد ، عمط  نمشد  نوچ  دوشیمن ، جراخ  هنحص  زا  هک  نمشد  الاو  دنکیم - ار  شدوخ  ىگدنز  دراد  هتسشن 

ار تیعـضو  نآ  دـناوتب  هکلب  دـنکیم  شـالت  دراد  نمـشد  هدرک ؛ هاـتوک  ار  نمـشد  تسد  هدـمآ  ىمالـسا  توـق  نـیا  ىمالـسا ، ىورین  نـیا  اـما ] [ ؛ دـنکب نیماـت  ار  نآ  دـھاوخیم 

دنادرگرب .

ا

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 11 
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ىدروجال  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

دنشخبب و دسجت  جراخ ، رد  ار  تقیقح  نآ  دنتـسناوت  تادھاجم  همھنآ  اب  گرزب  تلم  نیا  ام و  راوگرزب  ماما  هک  ىناشخرد  تقیقح  نامھ  زا  تسا  ترابع  نمـشد ... فدھ 

اھنآ فدھ  راکشزاس ؛ لبنت و  دومخ و  ىترچ و  مالسا  هن  مالسا ؛ ردص  نیملسم  مالسا  ىقیقح ، مالسا  هدنز ، رادیب و  مالـسا  بان ، مالـسا  نامھ  ىنعی  دنـشخبب ؛ ققحت 

تماقتـسا و توق و  تسھ ، اـم  نیب  رد  مالـسا  نیا  اـت  هک  تسا  نیا  مھ  هکـس  رگید  ىور  هتبلا  دراد . ضراـعم  تسھ ، اـم  روشک  لـخاد  رد  نیا  اـت  و  تسا ؛ نیا  اـب ] هزراـبم  ]

. دنیرفآىم ام  ىارب  ورین  هک  تسا  ىزیچ  نامھ  دنیرفآىم ، ام  ىارب  نمـشد  هک  ىزیچ  نامھ  تسرد  ىنعی  تسھ . مھ  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نوزفازور  ام  نیب  رد  تایح  طاشن و 

نمشد تسین ، هکىتقو  مالسا  نیا  هن ، مینکب ؛ ار  نامیگدنز  میراذگب ، رانک  دشارتیم ، نمشد  ام  ىارب  ردقنیا  هک  ىمالـسا  نیا  الاح  بخ  مینک  رکف  ام  هک  تسین  روجنیا 

بالقنا زا  شیپ  ىهرود  لثم  ام ؛ رب  دوشیم  طلسم  دیآىم 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حالطـصا هـب  نآ  زا  یـضعب  دـتفیب . قاـفتا  یزیچ  نـینچ  درک  یمن لاـیخ  مـھ  سک  چـیھ هـک  داد ، ماـجنا  ار  مـیظع  تـکرح  نـیا  یمالـسا ، بـالقنا  ماـظن و  ناـشخرد  تـقیقح 

لثم هک  دوب  نیا  ناشبولطم  تیاغ  دننک ، یم راک  هزرابم  نادیم  رد  هک  دـندرک  یم شوخ  ار  ناشدوخ  لد  دـنتفگ و  یم یـسایس  ی  هملک کی  یھاگ  زور  نآ  هک  ینارکف  نشور

نیا زا  رتشیب  دـنوش ! اھ  نیا لاثما  ناتـسکاپ و  هیکرت و  لیبق  زا  ییاھروشک  لثم  ای  هریغ ، ایـسآ و  اقیرفآ و  ی  هراچیب یتسینومک  یاھروشک  نیا  لثم  قباس ، یوروش  رامقا 

، دنیزگرب شدوخ  ار  دوخ  هار  دنزب ، شدوخ  ار  دوخ  فرح  دنک ، افوکش  ار  دوخ  یاھدادعتسا  دتسیاب ، دوخ  یاپ  یور  دوش ، لقتسم  تلم ، نیا  هکنیا  دیـسر . یمن ناشنھذ  هب 

ار راک  نیا  درک ! یمن روطخ  اھ  نآ نھذ  هب  دنادب ، روشک  دوخ  رد  ی  هدش فرص ار  روشک  یاھ  هیامرس دنادب و  دوخ  هب  قلعتم  ار  روشک  دنک ، باختنا  شدوخ  ار  دوخ  نیلوئـسم 

نینچ هک  یا  هدنشخرد تقیقح  نآ  هب  نامیا  تسا ؛ نامیا  میظع ، ی  همیخ نیا  نوتـس  دنتـشاد . نامیا  هک  دش  یمدرم  نیا  تمھ  هب  ماما و  یربھر  هب  راک  نیا  درک . بالقنا 

ار نامیا  نیا  دناوتب  هکلب  درک  شالت  دیمھف و  ار  نیا  نمـشد  لوا ، زور  زا  دـیمھف . ار  نیا  مھ  نمـشد  یدـمحم . بان  مالـسا  یبالقنا و  مالـسا  هب  نامیا  دـنک . یم ار  یا  هزجعم

هار زا  زاب  یلو  دروخ ، یم ینھدوت  بالقنا ، ی  هلیسو هب  دوش . یم دراو  مدرم  نامیا  ندرک  فیعض  یارب  مئاد  فلتخم ، یاھھار  زا  نمـشد  هک  تسا  لاس  تسیب  دنک . لزلزتم 

! دیآ یم رگید 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا دقن  تیمھا  مدرم ، روضح  تاباختنا و  تیمھا  اما  تسا ؛ تیمھا  زئاح  مھ  ناگربخ  سلجم  هتبلا  تسا . مھم  تاباختنا  رد  مدرم  روضح  تسا . مھم  شدوخ  تاباختنا ،

هچرھ ار  ناشدوخ  مسا  الاح  دـندقتعم ؛ ماظن  هب  هک  یناـسک  دـننک . هجوت  هتکن  نیا  هب  یتسیاـب  روشک  رد  یـسایس  یاـھحانج  ی  همھ دـنک . یم همیب  لـعفلاب  ار  روشک  و 

سکرھ دراذگ ، یم تسار  ار  شدوخ  مسا  سکرھ  دراذگ ، یم پچ  ار  شدوخ  مسا  سکرھ  مرادن ؛ یداقتعا  چیھ  اھ  نیا تسار و  پچ و  تاریبعت  نیا  هب  هک  هدنب  دـنراذگ  یم

یاـھیریگرد دـنراذگب . راـنک  ـالعف  ار  ردارب  اـب  ردارب  یاـھیریگرد  یطخ و  لـئاسم  دـنراذگب ؛ راـنک  ار  یحاـنج  لـئاسم  دنتـسھ  هکرھ  هچرھ و  دراذـگ ، یم هناـیم  ار  شدوخ  مسا 

مھاب دنـشاب ، مھ  رھق  رگیدمھ  اب  رگا  دشاب ، هتـشاد  مھ  فالتخا  ردارب  اب  ردارب  رگا  دـیآ ، یم ولج  هناگیب  یتقو  تسا . ردارب  اب  ردارب  یریگرد  ام ، روشک  رد  نوگانوگ  یاھحانج 

فالتخا بان ، مالـسا  هب  نیدـقتعم  بالقنا و  ماـما و  هب  نیدـقتعم  ی  هریاد نورد  رد  هتبلا  تسا . هنوگ  نیا بـالقنا  ی  هیـضق دـنریگ . یم رارق  هناـگیب  لـباقم  رد  دـحتم  دـنیآ و  یم

. دنکن هدافتسا  تافالتخا ، نیا  زا  نمشد  دنشاب  بقارم  هکنیا  طرش  هب  دنز ؛ یمن مھ  یررض  چیھ  تیاھن  رد  تافالتخا ، هنوگ  نیا دوجو  دشاب . تسھ ؛ ینوگانوگ  یاھ  هقیلس

. دنک هدافتـساوس  اھ  نآ راک  زا  هراشا و  زا  اھ ، نآ فرح  زا  نمـشد  دنراذگن  دنـشاب ؛ ماظن  نابیتشپ  بالقنا و  نابیتشپ  دنوش و  تسدمھ  مھاب  همھ  تسا ، مزال  هک  ییاجنآ 

. تسا مھم  هلئسم  نیا 

ماظن  / ١٣٧٧/٠٨/٢۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب جایتحا  رگید ، یاھمھف  اھطابنتـسا و  ی  همھ لثم  نآرق ، ندـیمھف  مالـسا و  ندـیمھف  نیا  هن . دـنک ؛ قلطم  مالـسا  رد  ار  دوخ  مھف  سکرھ  یتسیاب  هک  مرادـن  داـقتعا  نم 

اب هـک  ناـنچمھ  تـسین  راـگزاس  اھبـصعت  اـب  اـھرجحت و  اـب  اـھ ، یرظن گـنت اـب  دراد و  یدـح  رد  یدادعتـسا  نتــشاد  هـب  جاـیتحا  دراد ؛ ندرک  راـک  هـب  جاـیتحا  دراد ؛ یتامدـقم 

یمالـسا تیادھ  ناونع  هب  هچنآ  دریگ ، یم رارق  لوبق  دروم  مالـسا  زا  هچنآ  دوش ، یم هدـیمھف  مالـسا  زا  هچنآ  هک  تسا  نیا  فرح  نکیل  تسین  راگزاس  مھ  اھ  یرابودـنب یب

نیا داد و  همادا  دیاب  ار  تکرح  درک و  یط  دیاب  ار  هار  تفر . تفرگ و  هدنیآ  هب  ینیب  شوخ اب  دیما و  اب  نامیا ، اب  تعاجش ، اب  تردق ، اب  یتسیاب  ار  نآ  دریگ ، یم رارق  ام  هار  ولج 

قیرط یط  دـنوش ، انـشآ  نآ  اـب  دنتـسناوت  بـالقنا  تکرب  هب  هک  یمالـسا  هار  رد  باـن ، مالـسا  هار  رد  ناریا  تلم  تـلود و  زورما  دـنک . یم ناریا  تـلم  زورما  هـک  تـسا  یراـک 

نمـشد زا  دنیوگب . بوخ ؛ دنوردنت . دنیوگ  یم یھاگ  دنا ، یطارفا دنیوگ  یم یھاگ  دنعجترم ، دنیوگ  یم یھاگ  دنبـصعتم ، دنیوگ  یم یھاگ  دـننک ؛ یم مھتم  هتبلا  دـننک . یم

هبرجت ار  هار  نیا  میراد ؛ داـقتعا  میور ، یم هک  یھار  هب  میزرو ؛ یم قـشع  مالـسا  ربماـیپ  هب  میا ؛ هدروآ ناـمیا  مالـسا  هب  مـیا ؛ هتخانـش ار  مالـسا  اـم  تـسین . یراـظتنا  هـک 

. تفر دھاوخ  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  تفر . میھاوخ  ار  هار  نیا  میا و  هدرک

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـساھلد عاتم  اھزغم و  عاتم  مدرم و  نھذ  عاتم  هک  ار  عاتم  نیا  اـم  هک  تسا  نیا  یارب  دـندرک ، یم دـیکات  همھ  نیا  نآ  یور  رب  راوگرزب  ماـما  هک  باـن  مالـسا  باـن و  تقیقح 

تناما نیرتگرزب  نیا  میناسرب . نابطاخم  هب  دنا ، هدروآ دوجو  هب  لھاج  لفاغ و  ای  راکھنگ  نئاخ و  یاھتـسد  هک  ییاھدایز  مک و  نودب  بلقت و  نودـب  شغ ، لغ و  نودـب  صلاخ ،

یھلا و فراعم  تسا ، هداد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یتناـما  نیرتاـھبنارگ  نیرترثوم و  نیرت و  سیفن نیرتگرزب و  اـھلھا . » یلا  تاـنامالا  اودوت  نا  مکرماـی  نا هللا  « ؛ تسا یھلا 

. میناسرب بطاخم  هب  ار  نآ  میروایب و  تسد  هب  عقاو  هب  رت  کیدزن هچرھ  صلاخ ، تروص  هب  بان و  تروص  هب  یتسیاب  ار  اھ  نیا تسا . یھلا  قیاقح 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، مالسا یایند  ی  همھ رد  زورما  هک  تسا و  یمالـسا  یرادیب  یمالـسا و  تضھن  بان و  مالـسا  اب  هزرابم  مدرک  ضرع  هک  روط  نامھ اکیرما  یارب  لوا  ساسح  رایـسب  ی  هطقن

هک دـنناد  یم دـننک و  یم هزرابم  مھ  یمالـسا  ناریا  یور  رب  زکرمت  اب  دنتـسھ . هیـضق  نیا  نارگن  تدـش  هب  مھ  اھ  نآ دوخ  دوش و  یم هدـھاشم  احنا  زا  یوحن  هب  نآ  رھاظم 

روشک یمالـسا و  یروھمج  تلود  ماظن و  دـنھاوخ  یم دـنناوت ، یم هک  یلکـش  رھ  اـب  تساـجنیا . یھلا  یناـسنا و  یاـغوغ  نیا  یلـصا  نوناـک  تکرح و  نیا  یلـصا  ی  هروک

. دننک لالتخا  جلف و  راچد  ار  ام  ناملسم  تلم  یمالسا و 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

( ملس هلآ و  هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  هک  ینـشور  هار  رد  ماکحتـسا  تردق و  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادب  ناھج  یاج  همھ  رد  ام  ناملـسم  ناردارب 

ی همھ لحار  میظع  ینیمخ  ماما  طخ  ی  همادا رد  شدیـشر  نموم و  مدرم  ی  هملک تدحو  روشک و  نالوئـسم  یگچراپکی  اب  زارفارـس  ناریا  دور و  یم شیپ  هب  هدرک ، میـسرت 

رد هک  روط  نامھ و  دش ، دھاوخ  رت  کیدزن دوخ  گرزب  یاھفدھ  هب  زور  هب  زور  هدراذگ و  رس  تشپ  ار  نمشد  یتاغیلبت  یاھاغوغ  یتینما و  یـسایس و  یداصتقا و  یاھ  هئطوت

اـش نا  تخاس  دـھاوخ  شیوخ  لاح  لماش  ار  یھلا  تمحر  ترـصن و  دوخ ، حـلاص  لمع  نامیا و  اب  مھزاب  هتخاس  ماکان  ار  نمـشد  یھلا ، ترـصن  اب  اھراب  لاـس  تسیب  نیا 

هللا.

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 12 
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١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

، دوخ بالقنا  اب  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یھار  طخ و  نآ  رب  یراشفاپ  رارصا و  یانعم  هب  هکلب  تسین ، هتـشذگ  زا  لیلجت  ینادردق و  کی  ناونع  هب طقف  ام  راوگرزب  ماما  زا  لیلجت 

کی ناونع  هب وگلا ، کی  ناونع  هب ماما  تشاذـگ . یقاب  ملاع  ناناملـسم  ی  همھ ناریا و  تلم  یارب  دوخ ، ی  همان تیـصو اب  دوخ ، یاھـسرد  اب  دوخ ، ی  هریـس اـب  دوخ ، ماـیق  اـب 

یزیچ نامھ  سرد ، نیا  تسھ و  وا  سرد  تسھ ، وا  هار  تسھ ، وا  رکف  اما  تسین ، وا  مسج  دراد . روضح  ام  ی  هعماج تیعقاو  رد  اـم و  نھذ  رد  ربھر ، کـی  ناونع  هب ملعم ،

، تسا هدنز  ماما  هار  تسا ، هدـنز  ماما  سرد  اذـل  دـنراد . جایتحا  مھ  زورما  دنتـشاد ، جایتحا  مھ  زورید  دـنراد ؛ جایتحا  نآ  هب  ملاع  ناناملـسم  ی  همھ ناریا و  تلم  هک  تسا 

زا تسا  تراـبع  هصـالخ  نیا  مینک ، هصـالخ  ملاـع  ناناملـسم  یارب  ار  سرد  نیا  میھاوـخب  اـم  رگا  تسا . همھ  مشچ  وـلج  ماـما  ی  هراـشا تشگنا  تـسا ، هدـنز  ماـما  طـخ 

. دروآ ناغمرا  هب  ار  زیچ  همھ  اھتلم  مدرم و  یارب  دناوت  یم هک  یمالسا  بان ؛ مالسا  هب  تشگزاب 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  زا  لیلجت  رد  نایوجشناد  نایھاگشناد و  یهژیو  یئامھدرگ  هب  مایپ 

ی هجرد رد  نانمشد ، ی  هنامصخ تاغیلبت  زا  یرایسب  جامآ  زورما  دوش . هتفرگ  هدیدان  از ، تفآ ی  هتشذگ نآ  هب  هاگشناد  تعجر  رب  نمشد  عمط  دیما و  رگا  تسا  یراگنا  هداس

یلص هللا  ) یدمحم بان  مالسا  بالقنا و  ماما و  بوذجم  یمالـسا ، یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  رکف  نشور ناوج  لسن  هک  یلاحرد زورما  دننایھاگـشناد . نایوجـشناد و  لوا ،

دوخ ی  هشیر زا  هناگیب و  بالقنا ، یاھ  نامرآ اب  ار  بالقنا  روشک  ی  هتـساخون ناوج و  لسن  هک  دـننآ  ددـص  رد  یناھج ، ی  هطلـس ماظن  یتاغیلبت  ناـحارط  تسا ، هلآ ) هیلع و 

وترپ رد  هک  یلیلحت  تردق  ناناوج و  یرادیب  زا  نانآ  دنا . هتفرگ فدھ  ار  بالقنا  ناوج  لسن  هدوھیب ، یشالت  رد  رامش  یب یاھرالد  راکم و  یاھزغم  رارط و  یاھتسد  دننک . ادج 

داھج یرگنـشور و  نیگنـس  تیلوئـسم  دیاب  یناحور ، یھاگـشناد و  دـھعتم ، دـیتاسا  و  وجـشناد ، هبلط و  روشناد ، ناناوج  لاح  نیااب دـنا . لفاغ هدـش ، هداد  نانآ  هب  بالقنا 

، تسا یورخا  یوـیند و  تشھب  نآ  شاداـپ  هک  یھلا  یی  هقباـسم هب  ییارگ  ناـمرآ نید و  مـلع و  نادـیم  رد  دـننک و  ساـسحا  دوـخ  شود  رب  شیپ  زا  شیب  ار  یملع  یرکف و 

. دنزادرپب

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ماما طخ  تسا ، هدنز  ماما  هار  تسا ، هدنز  ماما  سرد  اذـل  دراد ... روضح  ام  هعماج  تیعقاو  رد  ام و  نھذ  رد  ربھر ، کی  ناونعهب  ملعم ، کی  ناونعهب  وگلا ، کی  ناونعهب  ماما 

مالسا هب  تشگزاب  زا  تسا  ترابع  هصالخ  نیا  مینک ، هصالخ  ملاع  ناناملسم  یارب  ار  سرد  نیا  میھاوخب  ام  رگا  تسا . همھ  مشچ  ولج  ماما  هراشا  تشگنا  تسا ، هدنز 

دروآ . ناغمرا  هب  ار  زیچ  همھ  اھتلم  مدرم و  یارب  دناوتیم  هک  یمالسا  بان ؛

یاھبـصعت زا  یدازآ  اھتلاھج ، تافارخ و  زا  یدازآ  دبتـسم ، روتاتکید و  یاھتردق  زا  یدازآ  ناشدوخ -  یگدـنز  طیحم  رد  یدازآ  مھ  دـھدیم ؛ یدازآ  لالقتـسا و  اھتلم  هب  مالـسا 

. دھدیم مھ  یعامتجا  تلادع  اب  هارمھ  یداصتقا  تفرشیپ  هافر و  اھتلم  هب  مالسا  رابکتسا . یـسایس  راشف  یداصتقا و  تردق  دنمک  زا  یدازآ  مھ  و  اھیرکف -  جک  هنالھاج و 

هئارا دنچیپیم و  ایند  مدرم  یارب  یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یداصتقا  هخـسن  نآ  تسین . مالـسا  رظن  دروم  دـنک ، دایز  ار  مدرم  تاقبط  نیب  هلـصاف  هک  یداصتقا  تفرـشیپ  نآ 

ار نیا  دوشیم ؛ مامت  هعماج  زا  یتاقبط  نتفرگ  رارق  راشف  ریز  ندش و  ریقف  ندـش و  فیعـض  تمیق  هب  دربیم و  الاب  ار  یداصتقا  قنور  دـنکیم و  هفرم  ار  یتاقبط  هک  دـنھدیم 

یاـھتلم یاـھیراتفرگ  زورما  دـیآیم . تـسدهب  مالـسا  هیاـس  رد  زاـب  یردارب ، حور  اـب  هارمھ  تاـساوم و  حور  اـب  هارمھ  تلادـع ، اـب  هارمھ  یداـصتقا  هاـفر  ددنـسپیمن . مالـسا 

رد ار  اھنآ  دننکیم ؛ تلاخد  اھنآ  یگدنز  رد  دنناریم ؛ مکح  ناملـسم  یاھتلم  رب  ایند  یوس  نآ  زا  هک  تسا  یربکتـسم  رطیـسم و  یاھتردـق  دوجو  تسیچ ؟ ایند  رد  ناملـسم 

یگدنام بقع  یناسنا ، تیثیح  نتشادن  یدازآ ، نتشادن  لالقتسا ، نتشادن  دننکیم . هدافتسا  یعورـشمان  لکـش  هب  اھنآ  یاھتورث  زا  دنرادیم ؛ هگن  فالتخا  فعـض و  رقف و 

هب مالـسا ، هب  لمع  تکرب  هب  مالـسا ، هب  تشگزاب  تکرب  هب  اـھیراتفرگ  نیا  همھ  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  یاـھیراتفرگ  رگید  زا  یگدـنز ، نووش  رد  یگدـنام  بقع  یملع و 

دوشیم فرطرب  مالسا  تیمکاح  تکرب 

بالقنا  / ١۴/١٣٧٨/٠۵ ربھر  اب  یھاگشناد  داھج  یاضعا  نایوجشناد و  زا  یریثک  عمج  رادید 

نآ یلک  هب  دننکیم و  یلصا  داوم  طولخم  هنافساتم  هک  تسا  ییاھفک  نامھ  اھنیا  تسین ، مالسا  زا  یلخاد  قرشتسم  ای  قرـشتسم  نالف  ریـسفت  بان ، مالـسا  یانعم 

دراد و صاـخ  شور  کـی  یملع ، لکـش  هب  نآ  ندـیمھف  تـسا و  ثیدـح  نآرق و  ناـمھ  زین  مالـسا  نـتم  تـسا . تنـس  باـتک و  رد  باـن  مالـسا  دـنزادنایم . ندوـب  باـن  زا  ار 

تسا هدش  هدایپ  یمالسا  ناریا  رد  یتموکح  ماظن  ینعی  شاهلاسم  نیرتیساسا  رد  زورما  بان  مالسا  هناتخبشوخ 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نید لئاسم  یور  اذل  تشاد ؛ دوجو  شدوخ  رد  هک  ینامیا  نامھ  دوب ؛ مدرم  رد  نامیا  تیوقت  ینید و  حور  یایحا  تشاد ، ار  مامتھا  تیاھن  نآ  یور  رب  ماما  هک  یزیچ  نیمود 

رد ینید  حور  یتقو  تسا . هدننک  جالع نید  نوچ  دـیایب ؛ هاتوک  هنیمز  نیا  رد  دوبن  رـضاح  چـیھ  تشاد و  ار  تقد  شـشوک و  تیاھن  دـش  یم طوبرم  نید  هب  هک  هچنآرھ  دـبعت و 

نید رگا  دوش ؛ یم سکعنم  یعامتجا  یگدـنز  رد  ینید ، حور  رثا  دـش ؛ دـنھاوخ  ییاسراپ  هزیکاپ و  بوخ و  مدرم  یـصخش ، ظاـحل  زا  هک  تسین  نیا  طـقف  نآ  رثا  دوب ، یتلم 

رد ناشیاھ  هلابند ایند و  گرزب  نانمـشد  ی  همھ دـیمان ، یم بان  مالـسا  ار  نآ  ماـما  هک  یمالـسا  درک ، یم جـیورت  ماـما  هک  ینید  اـب  هک  دوب  مھ  نیمھ  یارب  دـشاب . تسرد 

هک دنوش  یم یھاگ  مھ  الاح  دندش  یم ردام  زا  رتزوسلد  ی  هیاد مھ  یھاگ  تسا . یتموکح  یسایس و  نید ، نیا  هکنیا  ناونع  هب دندرک ؛ تفلاخم  هب  عورش  روشک ، لخاد 

. تسا تیعقاو  سکع  تسرد  نیا ، دوش ! یم تسس  مدرم  ینید  نامیا  دوش ؛ یم فیعض  مدرم  رظن  زا  نید  دینک ، یم حرطم  هک  ار  یتموکح  نید  یسایس و  نید  امش  اقآ 

هکنیا تسھ . هعماج  کی  رد  تیلوئـسم  ساسحا  یرایـشوھ و  یھاگآ و  دوب ، هعماج  کی  رد  نید  یتقو  تسھ . هعماج  نآ  رد  یراکادـف  حور  دوب ، هعماـج  کـی  رد  نید  یتقو 

نیا تسھ ، تریغ  ساسحا  تیلوئـسم و  ساسحا  مدرم  رد  دـسر  یم مدرم  عالطا  هب  هک  ییاجنآ  ات  ینید  لئاسم  هب  تبـسن  ام  روشک  هعماج و  رد  زورما  دـینیب  یم اـمش 

تیوـقت تدـش  هب  مدرم  داـحآ  هچ  یتـموکح ، ناـکرا  هچ  هعماـج  ناـکرا  ی  همھ رد  ار  حور  نیا  ماـما  دـنک . فیعـضت  ار  حور  نیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . ینید  حور  رطاـخ  هـب

ینید دـیقت  ینید و  دـبعت  ینید و  ناـمیا  یور  رب  ماـما  زیچ ، همھ  رد  تاـباختنا و  رد  ناـبھگن ، یاروش  رد  نیناوق ، رد  هیئاـضق ، ی  هوق رد  سلجم ، رد  تلود ، رد  ینعی  درک ؛ یم

. درک یم هیکت 

؛ تشادن تھابش  ییایند  فراعتم  یاھماظن  زا  کی  چیھ اب  هک  هدش  هدروآون  داینبون و  یتموکح  ماظن  کی  ینعی  یمالـسا ، یروھمج  درک . حرطم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما 

ساسحا تسھ ، مدرم  نامیا  تسھ ، مدرم  ارآ  تسھ ، مالسا  تسھ : یمالسا  یروھمج  رد  درک ، ینیب  شیپ ماظن  کی  رد  دوش  یم هک  ار  یتبثم  تایـصوصخ  ی  همھ اما 

ماما ی  هلیـسو هب ی  هدـش هتخانـش یانعم  هب  ار  مالـسا  ام  رگا  هلب ؛ تسھ . تسا  ناسنا  یگدـنز  ی  هدـننکایحا هک  یمالـسا  تاررقم  ماـکحا و  تسھ ، دـبعت  تسھ ، تزع 

میدرک و عافد  میدمآ و  نادیم  هب  اجرھ  هک  نانچمھ  داد ؛ دـھاوخ  باوج  اج  همھ  میروایب ، لمع  ی  هلحرم هب  لوصا  ینابم و  هب  یکتم  بان و  حیحـص و  یانعم  نامھ  هب  ینعی 

ی همھ زا  دراد ، دوـجو  ناریا  رد  زورما  هک  یتـموکح  ی  هراوـق نیا  میوـگب  نم  تسین  لاـجم  ـالاح  هک  داد ؛ باوـج  یتـموکح  ماـظن  رد  مالـسا ، نیا  داد . باوـج  میدـیزرو ، رارـصا 

یاھماظن ماسقا  عاونا و  زا  مھ  یبرغ ، یاھ  یسارکمد زا  مھ  تسا ؛ رت  بسانتم تلم  کی  تفرشیپ  یدازآ و  یارب  تسھ ، ناھج  فلتخم  یاھشخب  رد  زورما  هک  ییاھ  هراوق

باوج دش ، لمع  دوب ، هچرھ  یمالـسا ، ماظن  داھنـشیپ  هک  ییاجنآ  میرادن . یثحب  الـصا  اھ  نآ هب  عجار  هک  یدادبتـسا  ی  هتـسب یاھماظن  نآ  هب  دـسرب  هچ  رگید ؛ یتموکح 

، ماما مادقا  تکرب  هب  اما  دوب ؛ برغ  گنھرف  ی  هدـنریگ ام  تلم  روشک و  هشیمھ  زور ، نآ  ات  داد . باوج  نمـشد ، اب  ی  هلباقم یگنھرف و  لئاسم  هب  یدـنبیاپ  ی  هنیمز رد  داد ؛

هک دش  نانچ  نآ دمآرد ؛ تکرح  هب  هعماج  نیا  نوریب  تمـس  هب  یمالـسا  ی  هعماج یوس  زا  ینعی  ام  زکرم  یوس  زا  مھ  یگنھرف  نایرج  کی  دش ؛ هیوسود  یگنھرف  نایرج 

؛ دینک رداص  ار  ناتبالقنا  دیھاوخ  یم امش  هک  دندرک  یم دایرف  رتمک . اھزور  نیا  هتبلا  دننک ؛ یم رارکت  ار  نآ  مھ  زورما  ات  تخادنا و  تشحو  هب  اھراب  اھراب و  ار  رابکتسا  نارس 

! مینک رداص  ییاج  هب  ات  میدوب  هدرکن  یدنب  هتسب ار  نامبالقنا  ام  هک  یلاحرد

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یسایس و نید ، نیا  هکنیا  ناونعهب  دندرک ؛ تفلاخم  هب  عورش  روشک ، لخاد  رد  ناشیاھهلابند  ایند و  گرزب  نانمـشد  همھ  دیمانیم ، بان  مالـسا  ار  نآ  ماما  هک  یمالـسا 

مدرم رظن  زا  نید  دینکیم ، حرطم  هک  ار  یتموکح  نید  یسایس و  نید  امش  اقآ  هک  دنوشیم -  یھاگ  مھ  الاح  دندشیم -  ردام  زا  رتزوسلد  هیاد  مھ  یھاگ  تسا . یتموکح 

رد نید  یتقو  تسھ . هعماـج  نآ  رد  یراکادـف  حور  دوب ، هعماـج  کـی  رد  نید  یتقو  تسا . تیعقاو  سکع  تسرد  نیا ، دوشیم ! تسـس  مدرم  ینید  ناـمیا  دوشیم ؛ فیعض 

. تسھ هعماج  کی  رد  تیلووسم  ساسحا  یرایشوھ و  یھاگآ و  دوب ، هعماج  کی 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دھاوخ باوج  اج  همھ  میروایب ، لمع  هلحرم  هب  لوصا -  ینابم و  هب  یکتم  بان و  حیحص و  یانعم  نامھ  هب  ینعی  ماما -  هلیسوهب  هدشهتخانش  یانعم  هب  ار  مالـسا  ام  رگ 

. داد باوج  میدیزرو ، رارصا  میدرک و  عافد  میدمآ و  نادیم  هب  اجرھ  هک  نانچمھ  داد ؛

نایجیسب  / ١٣٧٨/٠٩/٠٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دھد تزع  یزارفارـس و  تلم ، کی  هب  دناوت  یم مالـسا  هک  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  داد . ناشن  ایند  ی  همھ هب  تفرگ و  تسد  یور  رب  ار  مالـسا  تزع  یمالـسا ، بالقنا 

ی همھ رد  ار  تلم  کی  یاھدادعتـسا  دناوت  یم دشکب . نوریب  دـنا ، هدرک لیمحت  تلم  نآ  رب  هک  یریقحت  تلاح  زا  دـھد و  تاجن  ناگناگیب  لیمحت  راشف و  راب  ریز  زا  ار  تلم  کی 

نآ اذل  داد . ناشن  ار  نیا  یمالـسا  بالقنا  دھدب . دوخ  تیـصخش  تیوھ و  زا  دیاقع و  زا  عافد  تردق  دوخ ، زا  عافد  تردق  تلم ، کی  هب  دناوت  یم دشخب ؛ روھظ  زورب و  اھنادیم 

ی همھ دـیوگب ، نخـس  تلم ، نیا  ناـبز  زا  تسناوت  اـم  ناـمز  رد  ریظن  یب تیـصخش  نآ  میظع ، تیـصخش  نآ  اـم  گرزب  ماـما  یتقو  دـش و  زوریپ  یمالـسا  بـالقنا  هک  یتـقو

هچاپتـسد و رایـسب  ار  نانمـشد  دیود ، یمالـسا  تما  یاھگر  رد  هک  یا  هزات نوخ  نیا  دنا . هدش هدنز  هک  دـندرک  ساسحا  دـندرک ؛ تایح  راختفا و  ساسحا  ملاع  ناناملـسم 

ات لوا  زور  زا  دـننک . هزرابم  دـنک  یم دایرف  تلم  کی  ار  نآ  زورما  هک  یبالقنا  مالـسا  ینعی  میظع  ی  هدـیدپ نیا  اب  ات  دنتـشاذگ  مھ  یور  ار  ناشیاھورین  اـھ  نآ درک . همیـسارس 

نیا هک  تسا  مالـسا  نوچ  اما  تسا ؛ ناریا  تلم  تیوھ  اب  هزرابم  ناریا و  تلم  لالقتـسا  تزع و  اب  هزرابم  تسیچ ؟ اب  هزرابم  دـندرک ! هزرابم  لاس  تسیب  نیا  لوط  رد  زورما 

رب انلع  ار  دوخ  یاھتـساوخ  اھوزرآ و  اھ ، نامرآ دـناوتب  اـت  تسا  هدیـشخب  تردـق  ناریا  تلم  هب  هک  تسا  مالـسا  نوچ  تسا ؛ هدیـشخب  تیوھ  ناریا ، تلم  هب  هداد و  ار  تزع 

اب تسا ، هدیـشخب  ناریا  تلم  هب  ار  زایتما  نیا  هک  تسا  مالـسا  نوچ  دـسرتن ؛ دـساف  یاھتموکح  اھ و  نآ ناگدـناشن  تسد اھتردـق و  مخا  زا  دـنک و  لاـبند  ار  نآ  دروآ و  ناـبز 

؛ دنک یم هجوتم  دوخ  هب  ار  ایند  ی  همھ دوش ، یم هتشارفارب  شمچرپ  یتقو  هک  یمالسا  شخب ، یگدنز مالسا  ماما ، مالسا  یبالقنا ، مالسا  اب  ینمشد  دننمشد . مالسا 

تـسد زا  ار  روشک  نیا  عباـنم  درک و  هاـتوک  اـجنیا  زا  ار  ناـگناگیب  تسد  مالـسا ، هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب مالـسا  نیا  اـب  ینمـشد  تسا . روـط  نیمھ مھ  زورما  هک  یناـنچمھ 

مالـسا ماـما ، مالـسا  یبـالقنا ، مالـسا  زورما  هـک  سکرھ  تـسا . مالـسا  هـب  تمدـخ  زا  تراـبع  ناریا ، تـلم  هـب  تمدـخ  ناریا و  هـب  تمدـخ  زورما  اذـل  داد . تاـجن  ناـگناگیب 

سکرھ تسا  بیرف  تسین ، مالسا  نآ  دنک ! یم میظعت  متس ، ملظ و  لباقم  رد  مالسا  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  هن  درادب  یمارگ  ار  متس  ملظ و  اب  هزرابم  مالسا  شخب و  یگدنز

ناریا و ی  هدـنیآ ناریا و  خـیرات  یارب  ناریا ، تلم  ناریا و  یارب  هک  تسوا  دـنک ، تیاـمح  دـییات و  ار  یدـمحم  باـن  مالـسا  اـم  راوگرزب  ماـما  ریبعت  هب  یقیقح و  مالـسا  زورما  هک 

هک تسا  یا  هطقن نامھ  رد  یگدامآ  روضح و  ینعم  هب  جیـسب  دـنا . هدامآ تمدـخ  نیا  نادـیم  رد  هک  دـنراد  ار  زاـیتما  نیا  نایجیـسب  دـنک . یم تمدـخ  تلم  نیا  داـحآ  کـیاکی 

کی زیزع  دوعوم  یدھم  هادف  انحاورا  رصع  یلو  ترـضح  زیزع و  نایجیـسب  نایم  دنویپ  اذل  تسا ؛ دنمزاین  نآ  هب  سدقم  بالقنا  نیا  هادف و  انحاورا  نامز  ماما  نآرق و  مالـسا و 

. تسا یگشیمھ  ینتسسگان و  دنویپ 

نایجیسب  / ١٣٧٨/٠٩/٠٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما هک  ینانچمھ  دنکیم ؛ هجوتم  دوخ  هب  ار  ایند  همھ  دوشیم ، هتـشارفارب  شمچرپ  یتقو  هک  یمالـسا  شخبیگدنز ، مالـسا  ماما ، مالـسا  یبالقنا ، مالـسا  اب  ینمـشد 

تاـجن ناـگناگیب  تسد  زا  ار  روـشک  نیا  عباـنم  درک و  هاـتوک  اـج  نیا  زا  ار  ناـگناگیب  تسد  مالـسا ، هک  تسا  نیا  رطاـخهب  مالـسا  نـیا  اـب  ینمـشد  تـسا . روـطنیمھ  مـھ 

ملظ لباقم  رد  مالسا  مان  هب  هک  یزیچ  نآ  هن  درادب -  یمارگ  ار  متس  ملظ و  اب  هزرابم  مالسا  شخب و  یگدنز  مالسا  ماما ، مالـسا  یبالقنا ، مالـسا  زورما  هک  سکرھ  .... داد

هک تسوا  دنک ، تیامح  دییات و  ار  یدمحم  بان  مالسا  ام  راوگرزب  ماما  ریبعت  هب  یقیقح و  مالسا  زورما  هک  سکرھ  تسا -  بیرف  تسین ، مالسا  نآ  دنکیم ! میظعت  متس ، و 

دنکیم تمدخ  تلم  نیا  داحآ  کیاکی  ناریا و  هدنیآ  ناریا و  خیرات  یارب  ناریا ، تلم  ناریا و  یارب 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١۶ ناتسا  نارادساپ  هاپس  لنسرپ  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

ملاظ یاھتردق  هاگتسد  هب  هتسباو  مالسا  هن  یبالقنا ، مالـسا  هتبلا  مالـسا -  نشور  رکفت  زج  شخبتاجن ، رـصنع  نآ  قیمع و  یهفـسلف  نآ  یوق ، قطنم  نآ  ایند  رد  زورما 

ار اھناسنا  دـناوتیمن  دـندوب ، هدربن  تقیقح  نآ  زا  ییوب  دـندزیم و  مد  نآ  زا  ساـبعینب  هیماـینب و  یاـفلخ  هک  یمالـسا  تسین . یرگید  زیچ  اـیند -  یهشوگ  نآ  هشوگ و  نیا 

، بلاط یبا  نب  یلع  مالـسا  رقاب ، ماما  قداص و  ماما  مالـسا  داجـس ، ماما  مالـسا  دھد ، تاجن  ار  اھروشک  عماوج و  تیناسنا و  خیرات و  دـناوتیم  هک  یمالـسا  دـھد . تاجن 

نآ هشوگ و  نیا  رد  ییاھهمزمز  تشادن . دوجو  نآ  زا  یناشن  مان و  دوب و  بیرغ  مگ و  ایند  رد  شیپ  لاس  هاجنپ  ات  مالسا  نیا  تساروشاع . مالسا  یلعنبنیسح و  مالـسا 

کیراب یاھیوج  نیا  درک ؛ هارمھ  دوخ  اب  ار  ناناوج  درک ؛ بذج  ار  اھلد  درک ؛ ادیپ  شرتسگ  جیردتب  دوب ، هارمھ  لاعتم  قح  ىلزا  یهدارا  اب  هناقداص و  نوچ  دش و  تسرد  هشوگ 

طـش نیا  دیـسر ، ارف  ساسح  یهطقن  هک  یتقو  نآ  و  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  یجاوم  مطالتم و  ناـشورخ  طـش  دـش و  لـصو  رگیدـکی  هب  ناریا  مھم  ساـسح و  روشک  رـساترس  زا 

ایند رد  تسا -  بان  مالـسا  نامھ  هک  یمالـسا -  ماظن  ىلمع  ندش  حرطم  هار  رد  ار  مدق  نیلوا  دزیر و  ورف  مھرد  روشک  نیا  رد  ار  متـس  ملظ و  یاھهیاپ  تسناوت  ناشورخ 

دص هر  هبشکی  دوجوم ، نیا  هک  دینیبیم  دینک ، هسیاقم  نآ  زا  لبق  لاس  هاجنپ  اب  ار  نیسح  ماما  نینموملاریما و  داجـس و  ماما  مالـسا  بان و  مالـسا  زورما  رگا  امـش  درادرب .

نامھ مالسا  نیا  دیرفآ . ار  هزجعم  نآ  نانبل ، رد  هک  تسا  یمالسا  نامھ  مالسا  نیا  تفر . دھاوخ  شیپ  مھ  زاب  هدوب ، هارمھ  هناقداص  تدھاجم  اب  نوچ  تسا و  هتفر  هلاس 

. تسا هدرک  هل  ناشنادند  ریز  ار  تسینویھص  اکیرما و  میژر  نارس  تریح  تشگنا  هک  هدروآ  دوجو  هب  ار  یاهثداح  نیطسلف  نیمزرس  رد  زورما  هک  تسا  یمالسا 

ندنل  / ١٣٨٠/٠٩/٠٣ یمالسا  زکرم  هعمج  تماما  هب  یکارا  نسحم  خیش  یاقآ  باصتنا 

هتاضافا تماد  یکارا  نسحم  خیش  یاقآ  نیملسملا  مالسالا و  هجح  بانج 

بوصنم یھلا  هضیرف  نیا  هماقا  تھج  ار  یلاع  ترـضح ندنل  یمالـسا  زکرم  رد  هعمج  نیرفآ  تدحو  زامن  یرازگرب  تھج  نینموم  ررکم  تساوخرد  هب  تیانع  اب  مکیلع ، مالس

هیلع یلص هللا   ) یدمحم بان  مالـسا  یاھ  هشیدنا نایب  تھج  یھاگیاپ  هب  ار  هعمج  زامن  دیتسھ  رادروخرب  لمع  ملع و  بتارم  زا  هک  یلاع  بانج دور  یم راظتنا  میامن . یم

. دیئامن لیدبت  نیملسم  یلدمھ  تدحو و  روحم  یمالسا و  بالقنا  و  هلآ ) و 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

رکفت تسا ، یراج  شراکادف  عاجش و  نایدانم  مالسا و  یوس  هب  اسآلیس  یرابکتسا ، یتسینویھـص و  یغیلبت  زکارم  یهلیـسو  هب  هک  یئاھفیرحت  اھتمھت و  مغر  هب  زورما 

یراگتسر یدازآ و  لدع و  نید  مالسا  هک  دنباییم  رد  همھ  جیردتب  تسا . هتخاس  راکشآ  جیردتب  ناھج  مدرم  یارب  ار  دوخ  یهرھچ  هلآ  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا 

اب اـما  تـسا ، تینـالقع  نـید  درامــشیم . گرم  ار  تزع  یگدازآ و  فرــش و  زا  یھت  یگدـنز  اـما  تـسا ، یگدـنز  نـید  مالــسا ، تـسا . شناد  هشیدـنا و  درخ و  نـید  تـسا ،

یناھج حلـص  یردارب و  داحتا و  نید  دـنکیم . هزرابم  دـندناوخیم ، نونجم  ار  ادـخ  ناربمایپ  هک  تسا  یناسک  نامھ  یهیامتـسد  دـنایامنیم و  تینالقع  ار  دوخ  هک  یتیناسفن 

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یاھمتـس هیجوت  اما  تسا ، یرگباسح  ینیب و  عقاو  نید  درمـشیم . تنایخ  ار  تلادـع  نادیھـش  یهزانج  رـس  رب  دالج  تسد  ندرـشف  مولظم و  اـب  ملاـظ  داـحتا  اـما  تسا ،

در ار  طاقتلا  یراذـگتعدب و  اما  تسا ، یـشیدناون  داھتجا و  نید  دریذـپیمن . ار  یرگ  یرـشق  دومج و  اما  تسا ، هنادواج  ماکحا  نید  دـنادیم . هانگ  ار  ینیب  عقاو  مانب  یناھج 

اھتلم و راتـشک  یگدرب و  یهلیـسو  هک  ار  یملع  اـما  تسا ، یناداـبآ  ملع و  ندـمت و  نید  دـنادیمن . زاـجم  ار  تلذ  یریذـپملظ و  اـما  تسا ، ضاـمغا  تشذـگ و  نید  دـنکیم .

تردق و تزع و  نید  دمانیمن . داھج  ار  هنابلط  تردق  قطنم و  یب  گنج  اما  تسا ، داھج  نید  درمـشیم . یرگیـشحو  لھج و  دشاب ، اھناسنا  ریقحت  زیواتـسد  هک  ار  یندمت 

، تسا تلیـضف  قالخا و  هدـننک  نیمـضت  تسا ، اھناسنا  قوقح  تمرح و  رادـساپ  مالـسا ، . دزاـسیمن دنمتفارـشان  لـئاسو  هیجوت  یهیامتـسد  ار  نیا  اـما  تسا ، تیمکاـح 

تسا تینما  شمارآ و  یدانم 

سدقم  / ١٣٨١/٠٧/٠۴ عافد  یهتفھ  رد  نادیھش  زور  تبسانم  هب  مایپ 

ار دیواج  ناگدنز  نیا  ی  هدنز هشیمھ  ی  هرطاخ دنکفا و  یم شپت  هب  ناریا  تلم  نادـنزرف  نیرتزیزع  دای  هب  ار  اھلد  سدـقم ، عافد  ی  هتفھ رد  نادیھـش  زور  ندیـسرارف  رگید  راب 

یلاعتم یاھـشزرا  الاو و  یاھ  نامرآ هب  ار  دوخ  طاشن  تایح و  ی  هیامرـس هک  تسا  ینادرمدار  کاپ  نوخ  نوھرم  ار  دوخ  تزع  لالقتـسا و  ام  تلم  دـشخب . یم هزات  یا  هولج

. دنتشاد هاگن  هتشارفارب  دمآرد ، زازتھا  هب  تما  ماما و  تسد  هب  هک  ار  هلآ  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  مچرپ  دندرک و  میدقت  یمالسا  ماظن 

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

اما دوب ؛ اھ  نآ یاھ  هدـناشن تسد  اھییاکیرمآ و  دوخ  فرط  زا  سیـسات  یھدـنامزاس و  هک  تسا  تسرد  درک . هدـنز  ار  یمیھافم  مالـسا  یایند  رد  بالقنا  تایبدا  گـنھرف و 

. درک تیبرت  ناشدوخ  هیلع  ار  اھ  نآ یاھ  هئطوت ی  همھ جیردتب  یداصتقا  یـسایس و  یگتـسباو  اب  تیدض  مالـسا ، رب  رفک  یایند  طلـست  اب  تیدض  یرابکتـسا ، دـض  گنھرف 

یاھیماظن مھ  زونھ  دننک و  لاغـشا  ار  ناتـسناغفا  دـندش  روبجم  هک  دیـسر  اجنآ  هب  راک  تسا . هدرک  ادـیپ  شرتسگ  لحار  ماما  میلاعت  اب  بالقنا و  ی  هلیـسو هب  اھگنھرف  نیا 

یمالسا تما  مالسا و  یایند  هک  یتقو ات  دنناد  یم نانمشد  تسا . هدرک  ذوفن  خوسر و  لماک  روط  هب مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  بالقنا  گنھرف  دنناتـسناغفا . رد  ییاکیرما 

شیپ زا  یراک  دـنناوت  یمن تسا ، نامرآ  فدـھ و  مدرم  یارب  لحار - ماما  ریبعت  هب  یدـمحم - بان  مالـسا  تسا و  مکاـح  اـھ  نآ نھذ  رب  ینآرق  گـنھرف  دنمالـسا و  هب  دـقتعم 

. دننک بارخ  ایند  یمومع  راکفا  رد  ار  مالسا  دنا  هدرک یعس  اذل  دنربب .

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

 - لحار ماما  ریبعت  هب  یدمحم -  بان  مالـسا  تسا و  مکاح  اھنآ  نھذ  رب  ینآرق  گنھرف  دنمالـسا و  هب  دقتعم  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  هک  یتقو  ات  دننادیم  نانمـشد 

دننک بارخ  ایند  یمومع  راکفا  رد  ار  مالسا  دناهدرک  یعس  اذل  دنربب . شیپ  زا  یراک  دنناوتیمن  تسا ، نامرآ  فدھ و  مدرم  یارب 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ درادن و  رتشیب  هار  کی  دوخ  تیوھ  تیدوجوم و  تزع و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مالسا  یایند  زورما  تسا . هبرجت  اھنیا  ددنبب ؟ ار  دوخ  مشچ  دناوتیم  هنوگچ  یمالـسا  تما 

روـطنیا تسا -  نیا  مالـسا  دـنیوگیم  دـننکیم و  غـیلبت  مالـسا  نانمـشد  هک  تاـفارخ  اـب  هتخیمآ  رجحتم  مالـسا  کـی  هن  یعقاو ، مالـسا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب 

ماما هک  تسا ، ییاکیرما  مالسا  اھنیا  یود  رھ  تسین ؛ مالسا  مھ  نآ  هک  اھیبرغ  رظن  دروم  ییاکیرما و  لوصا  اب  یهدش  هداد  قیبطت  مالسا  هن  و  تسین -  دمآراک  یمالـسا 

نل و   » مالـسا یمالـسا ، تما  نیب  تدحو  دیحوت و  مالـسا  صلاخ ، بان و  مالـسا  یدـمحم .» بان  مالـسا   » و ییاکیرما » مالـسا  : » دـندومرف دـندرک و  داجیا  لباقت  ام  راوگرزب 

مھیلع اـنحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لـھا  نا  وـل  و  : » دـیوگیم هک  یمالـسا  (٢ «، ) هیلع یلعی  ـال  ولعی و  مالـسالا   » مالـسا (، ١ «) الیبس نینموملا  یلع  نیرفاـکلل  لـعجی هللا 

قرش زا  مالسا ، نیا  تمس  هب  تکرح  زورما  تسا . نکمم  نیا  تسا و  یمالسا  تما  نامرد  یهخسن  جالع و  اھنت  مالـسا ، نیا  هب  تشگرب  (. ٣ «) ضرالاو امسلا  نم  تاکرب 

. تسا هدرک  هچاپتسد  ار  مالسا  نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  هتفرگارف و  ار  اج  همھ  مالسا ، یایند  برغ  ات 

اذل تسا ؛ هدرک  همیسارس  ار  اھنآ  یمالسا ، میظع  تکرح  دناهدیسرت و  مالسا  زا  اھنآ  دینکن ؛ هاگن  دننکیم ، هک  یاییامنتردق  لاجنج و  رابکتـسا و  یتاغیلبت  یوھایھ  هب 

یلو دربب ، نیب  زا  ار  اھتموکح  اھتلود و  دناوتیم  هیرھق  یهوق  دنکیمن . جالع  ار  ناشراک  دروخیمن و  ناشدرد  هب  مھ  هیرھق  یهوق  دنوش . لسوتم  هیرھق  یهوق  هب  دـنروبجم 

، یمالـسا تما  یهدنیآ  دناهدیمھف . ار  عوضوم  نیا  اھنآ  تسا ؛ نتـساخرب  ندش و  رادیب  لاح  رد  یمالـسا  تما  دربب . نیب  زا  ار  یمدرم  یمالـسا و  میظع  تکرح  دـناوتیمن 

هدرک و میسرت  ار  هدنیآ  نیا  میفظوم  یسایس  لووسم  تلود و  رومام  ناونع  هب  نید ، ملاع  ناونع  هب  رکفنشور ، ناونع  هب  ام  تسا . هدرک  میسرت  مالـسا  هک  تسا  یاهدنیآ 

. مینک لیھست  عیرست و  ار  تفرشیپ  نیا 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رجحتم مالـسا  کی  هن  یعقاو ، مالـسا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب  نآ  درادـن و  رتشیب  هار  کی  دوخ  تیوھ  تیدوجوم و  تزع و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مالـسا  یایند  زورما 

ییاکیرما و لوصا  اب  ی  هدش هداد قیبطت مالسا  هن  و  تسین - دمآراک  یمالسا  روط  نیا تسا - نیا  مالسا  دنیوگ  یم دننک و  یم غیلبت  مالـسا  نانمـشد  هک  تافارخ  اب  هتخیمآ 

بان مالسا   » و ییاکیرما » مالسا  : » دندومرف دندرک و  داجیا  لباقت  ام  راوگرزب  ماما  هک  تسا ، ییاکیرما  مالـسا  اھ  نیا یود  رھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  نآ  هک  اھ  یبرغ رظن  دروم 

یلعی ولعی و ال  مالسالا   » مالسا الیبس ،»  نینموملا  یلع  نیرفاکلل  لعجی هللا  نل  و   » مالسا یمالـسا ، تما  نیب  تدحو  دیحوت و  مالـسا  صلاخ ، بان و  مالـسا  یدمحم .»

تما نامرد  ی  هخـسن جالع و  اھنت  مالـسا ، نیا  هب  تشگرب  ضرالا .»  امـسلا و  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونمآ و  یرقلا  لھا  نا  ول  و  : » دیوگ یم هک  یمالـسا  هیلع ،» 

مالسا نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  هتفرگارف و  ار  اج  همھ  مالسا ، یایند  برغ  ات  قرش  زا  مالـسا ، نیا  تمـس  هب  تکرح  زورما  تسا . نکمم  نیا  تسا و  یمالـسا 

. تسا هدرک  هچاپتسد  ار 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رجحتم مالـسا  کی  هن  یعقاو ، مالـسا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب  نآ  درادـن و  رتشیب  هار  کی  دوخ  تیوھ  تیدوجوم و  تزع و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مالـسا  یایند  زورما 

مالسا مھ  نآ  هک  اھیبرغ  رظن  دروم  ییاکیرما و  لوصا  اب  هدش  هداد  قیبطت  مالسا  هن  و  تسا ... نیا  مالسا  دنیوگیم  دننکیم و  غیلبت  مالـسا  نانمـشد  هک  تافارخ  اب  هتخیمآ 

، صلاخ بان و  مالـسا  یدـمحم .» بان  مالـسا   » و ییاکیرما » مالـسا  : » دـندومرف دـندرک و  داجیا  لباقت  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا ، ییاـکیرما  مالـسا  اـھنیا  یود  رھ  تسین ؛

و : » دیوگیم هک  یمالسا  هیلع ،» یلعی  ولعی و ال  مالسالا   » مالـسا الیبس ،» نینموملا  یلع  نیرفاکلل  لعجی هللا  نل  و   » مالـسا یمالـسا ، تما  نیب  تدحو  دیحوت و  مالـسا 

زورما تسا . نکمم  نیا  تسا و  یمالسا  تما  نامرد  هخسن  جالع و  اھنت  مالسا ، نیا  هب  تشگرب  ضرالاو .» امسلا  نم  تاکرب  مھیلع  انحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لھا  نا  ول 

. تسا هدرک  هچاپتسد  ار  مالسا  نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  هتفرگارف و  ار  اج  همھ  مالسا ، یایند  برغ  ات  قرش  زا  مالسا ، نیا  تمس  هب  تکرح 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

زا ار  نیا  ماما  تسا . هدمآ  نادیم  هب  مدرم  تیونعم  رانک  رد  مدرم  هافر  یارب  مالسا  تسا . فلاخم  ضیعبت  ملظ و  داسف و  اب  مالـسا  دنک . یم لابند  ار  مدرم  تداعـس  مالـسا 

ی هرادا تاررقم  ینعی  مالسا - هقف  هک  داد  ناشن  ار  نیا  مالسا  یایند  رد  ام  ناشلا  میظع ماما  درک . نایب  ررکم  رمع ، رخآ  ات  یمالسا و  ماظن  لیکشت  ات  تازرابم  عورـش  زاغآ 

یاـھاوھ زا  ندـیچرب  نماد  یلا هللا و  عاـطقنا  دـھز و  ینعی  مالـسا - ناـفرع  و  یلالدتـسا - قـیمع و  هناـنیب و  نـشور رکفت  ینعی  مالـسا - ی  هفـسلف راـنک  رد  مدرم - یگدـنز 

مالـسا و نانمـشد  رامعتـسا ، نارود  لوط  رد  تسا . یونعم  مالـسا  نامھ  یـسایس ، مالـسا  هک  داد  ناشن  المع  ماما  دـنیرفایب . دـناوت  یم یگرزب  ی  هزجعم هچ  یناسفن -

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 15 
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مھ زورما  دـننک . یم غیلبت  ار  نیمھ  مھ  زورما  تسادـج . یـسایس  مالـسا  زا  یقالخا  مالـسا  یونعم و  مالـسا  هک  دـندرک  یم غیلبت  یمالـسا ، یاـھتلم  یرادـیب  نانمـشد 

مالـسا هاوختلادـع و  مالـسا  یـسایس و  مالـسا  دـنک  یم یعـس  یتاغیلبت  لیاسو  ماسقا  عاونا و  اـب  یمالـسا  ماـظن  نمـشد  ی  هھبج نمـشد و  یتاـغیلبت  یاـھ  هاگتـسد

چیھ وـگروز  ملاـظ و  زواـجتم و  لـباقم  رد  هک  یمالـسا  هناـبلط و  میلـست مالـسا  یوزنم ، مالـسا  هب  ار  مدرم  دـنک و  یفرعم  اـیند  رد  نشخ  یا  هرھچ ناوـنع  هـب  ار  یعاـمتجا 

ماما هک  یبان  مالسا  دومن . حرطم  ار  بان  مالسا  درک و  لطاب  ار  مالـسا  زا  نیغورد  ی  هراگنا نیا  تسکـش و  ار  نیا  ماما  دھد . قوس  دھد ، یمن ناشن  دوخ  زا  یلمعلا  سکع

یارب هزرابم  یاـھلاس  لوط  رد  مھ  زور ، نآ  مھ  یطاـقتلا . هناـگیب و  بتاـکم  لـباقم  رد  هتخاـب  گـنر  مالـسا  دـض  نینچمھ  یفارخ و  رجحتم و  مالـسا  دـض  ینعی  درک ، حرطم 

یسک رگا  ینعی  ندرک ؛ ادج  تیونعم  زا  ار  تسایس  دنک : یم دیکات  نآ  یور  مالسا  نمـشد  ی  هھبج هک  تسا  یطاقن  زا  یکی  نیا  زورما ، ات  مھ  و  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت 

. دشاب هتـشادن  یراک  دنک ، یم هچ  رگلاغـشا  دنک ، یم هچ  زواجتم  دنک ، یم هچ  نمـشد  هکنیا  هب  دنیـشنب و  یا  هشوگ دریگب و  دوخ  رـس  دـیاب  دـشاب ، ناملـسم  دـھاوخ  یم

زا یروشک  رھ  هب  امش  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  میظع  جوم  نیا  مالـسا  یایند  زورما  درک و  حرطم  مالـسا  یایند  رد  ار  نیا  لباقم  ی  هطقن ماما  دننک . یم غیلبت  ار  نیا  مھ  زورما 

رد ار  دوخ  تلم  دناوتب  هک  تسا  یمالـسا  اجنآ ، ناگدازآ  املع و  نادنمـشناد ، نایھاگـشناد ، ناناوج ، ناگبخن ، رظن  رد  هدنز ، مالـسا  دینیب  یم دـیورب ، یمالـسا  یاھروشک 

. دھدن مدرم  رب  ار  نمـشد  ی  هرطیـس طلـست و  تلاخد و  ی  هزاجا دشخبب و  تینوصم  نآ  هب  دنک و  تیامح  ظفح و  ملاع  نازواجتم  نابلط و  تردـق ناردـلق و  نایوگروز و  لباقم 

. نیمھ ینعی  یدمحم  بان  مالسا  دنھاوخ و  یم ار  مالسا  نیا  اھ  نآ

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

مالسا هاوختلادع و  مالسا  یسایس و  مالسا  دنکیم  یعس  یتاغیلبت  لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  یمالـسا  ماظن  نمـشد  هھبج  نمـشد و  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد  مھ  زورما 

چیھ وـگروز  ملاـظ و  زواـجتم و  لـباقم  رد  هک  یمالـسا  هنابلطمیلـست و  مالـسا  یوزنم ، مالـسا  هب  ار  مدرم  دـنک و  یفرعم  اـیند  رد  نـشخ  یاهرھچ  ناوـنع  هـب  ار  یعاـمتجا 

ماما هک  یبان  مالـسا  دومن . حرطم  ار  بان  مالـسا  درک و  لطاب  ار  مالـسا  زا  نیغورد  هراگنا  نیا  تسکـش و  ار  نیا  ماـما  دـھد . قوس  دـھدیمن ، ناـشن  دوخ  زا  یلمعلاسکع 

یارب هزراـبم  یاـھلاس  لوـط  رد  مھ  زور ، نآ  مھ  یطاـقتلا . هناـگیب و  بتاـکم  لـباقم  رد  هتخاـب  گـنر  مالـسادض  نـینچمھ  یفارخ و  رجحتم و  مالـسا  دـض  ینعی  درک ، حرطم 

یـسک رگا  ینعی  ندرک ؛ ادـج  تیونعم  زا  ار  تسایـس  دـنکیم : دـیکات  نآ  یور  مالـسا  نمـشد  هھبج  هک  تسا  یطاقن  زا  یکی  نیا  زورما ، ات  مھ  و  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت 

مھ زورما  دشاب . هتشادن  یراک  دنکیم ، هچ  رگلاغشا  دنکیم ، هچ  زواجتم  دنکیم ، هچ  نمشد  هکنیا  هب  دنیشنب و  یاهشوگ  دریگب و  دوخ  رس  دیاب  دشاب ، ناملسم  دھاوخیم 

یاھروشک زا  یروشک  رھ  هب  امـش  دراد . دوخ  نورد  رد  ار  میظع  جوم  نیا  مالـسا  یایند  زورما  درک و  حرطم  مالـسا  یایند  رد  ار  نیا  لباقم  هطقن  ماـما  دـننکیم . غیلبت  ار  نیا 

لباـقم رد  ار  دوخ  تلم  دـناوتب  هک  تسا  یمالـسا  اـجنآ ، ناـگدازآ  اـملع و  نادنمـشناد ، نایھاگـشناد ، ناـناوج ، ناـگبخن ، رظن  رد  هدـنز ، مالـسا  دـینیبیم  دـیورب ، یمالـسا 

نیا اھنآ  دـھدن . مدرم  رب  ار  نمـشد  هرطیـس  طلـست و  تلاخد و  هزاجا  دـشخبب و  تینوصم  نآ  هب  دـنک و  تیامح  ظفح و  ملاع  نازواـجتم  نابلطتردـق و  ناردـلق و  ناـیوگروز و 

. نیمھ ینعی  یدمحم  بان  مالسا  دنھاوخیم و  ار  مالسا 

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

رـسارس رد  یدرف  لکـش  هب  مالـسا ، تقیقح  مالـسا و  مان  دیماجنا . مالـسا  یایند  یرادیب  هب  هک  تسا  یرکفت  جیورت  ینید و  رکفت  بان و  مالـسا  گنھرف  رـشن  مود ، نادیم 

ناوارف و دادعتسا  یاراد  میظع و  دوجوم  کی  ناونع  هب یمالسا  تما  هب  تلم و  هب  ایند ، هب  مالسا  هاگن  اما  رت - قیقر یضعب  نیب  رد  ظیلغ ، یضعب  نیب  رد  دوب - مالـسا  یایند 

رد رکفت  نیا  جیورت  دـید و  نیا  زا  مالـسا  هب  هاگن  درک . عاعـشا  ایند  ی  همھ هب  دـش و  رھاظ  تفرگ و  هشیر  یمالـسا  ناریا  رد  هک  تسا  یھاگن  ندـش ، رادـیب  تکرح و  هب  رداق 

- دروآ نوریب  مالـسا  میلاعت  میھاـفم و  نورد  زا  ار  مدرم  ارآ  هب  یکتم  تموکح  یرـالاس و  مدرم یدازآ ، هتـسناوت  هک  تسا  هدروآ  دوجو  هب  یتموکح  هک  یرکفت  مالـسا - یاـیند 

ینامثع و یافلخ  نارود  یمالـسا  تموکح  زا  هچنآ  تسا . هتـشادن  هقباس  ام  نامز  زا  شیپ  یاھنرق  لقاال  ام و  نامز  رد  مالـسا  یایند  زا  یا  هطقن چـیھ  رد  هک  تسا  یزیچ 

کرد یمالـسا  ناریا  دـید  اـب  تموـکح  زا  مالـسا  یاـیند  زورما  هک  یموـھفم  اـب  هک  دوـب  یرگید  موـھفم  تشاد ، دوـجو  مدرم  نھذ  رد  یوـما - یـسابع و  نآ - زا  لـبق  یاـفلخ 

رد هک  یمالـسا - تدحو  تمـس  هب  تکرح  تسا و  هدوب  مھ  یمالـسا  ماظن  اشنم  دوخ  هک  یمالـسا  ماظن  زا  هتـساخرب  ینید  گنھرف  نیا  تسا . توافتم  یلک  هب دنک ، یم

یموق تافالتخا  زا  زیھرپ  نینچمھ  و  دحاو - ی  هعومجم کی  ناونع  هب تما  هب  مالسا  هاگن  ینعی  تسا ؛ یمالسا  تما  تدحو  دراد ، دوجو  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  رکفت ، نیمھ 

. درک شومارف  دیابن  ار  اھ  نیا دومن و  تلفغ  دیابن  اھ  نیا زا  دوب . یمالسا  بالقنا  نآ ، روآ  مایپ هک  تسا  یزیچ  یمالسا ، عماوج  رد  مالسا و  یایند  رد  یا  هفیاط و 

هجوت درک - یفرعم  ایند  هب  اھرظن  هطقن  اھراعـش و  اھھاگن و  نیا  اـب  ار  مالـسا  داد و  ار  اـھ  نآ راعـش  یمالـسا  بـالقنا  هک  یبلط - تلادـع یرـالاس و  مدرم یدازآ ، هب  دـیاب  اـم 

هزراـبم هلباـقم و  تسا ، مالـسا  زا  هتـساخرب  یمالـسا  ماـظن  تارکفت  ی  هعوـمجم رد  هک  یمیھاـفم  ی  هـمھ اـب  فـلتخم ، حوطـس  رد  اـیند و  رد  مـھ  زورما  میـشاب . هتـشاد 

هزرابم هلباقم و  لمع ، نادـیم  رد  مھ  رظن و  نادـیم  رد  مھ  نید ، اـب  یرـالاس  مدرم یراـگزاس  اـب  مدرم ، یگدـنز  روما  هب  تبـسن  نید  لـفکت  اـب  نید ، تیمکاـح  اـب  دوش . یم

ایند فلتخم  طاقن  رد  مینیب  یم ام  زورما  تسا . رامعتـسا  یمیدـق  یاـھ  هبرجت زا  نیا  هک  دوش ، یم هزراـبم  تدـش  هب  مھ  یمالـسا  تما  تدـحو  اـب  هک  ناـنچمھ  دوش ؛ یم

هک دـننک  یم میھفت  روط  نیا مالـسا  یایند  زا  یـشخب  هب  قارع  رد  نآلا  نیمھ  دـننک . یم بیقعت  دـج  هب ناناملـسم  نیب  ار  یتدـیقع  یا و  هفیاط گنج  ی  هلاـسم نانمـشد 

اھ نآ دنتـسھ . اھینـس  امـش  نانمـشد  هک  دـننک  یم میھفت  هنوـگ  نـیا مـھ  هعیـش  هـب  تـسا . رطخ  اـھ  نآ یارب  نـیا  داـتفا و  دـھاوخ  هعیـش  تـسد  قارع  ی  هدـنیآ تموـکح 

هک تسا ، رامعتسا  یمیدق  هنھک و  یاھتسایس  زا  نیا  دنزادنیب . فالتخا  یمالسا  فلتخم  فیاوط  نیب  ینس و  هعیـش و  نیب  ات  دنرب  یم شیپ  روط  نیا ار  دوخ  یاھتـسایس 

هک یمالـسا  بان و  مالـسا  راعـش  دننک . یم هنیمز  نیا  رد  ییاھ  شالت مھ  ام  روشک  لخاد  رد  دندلب ؛ بوخ  دنتـسھ و  اھراک  هنھک  وزج  تسایـس  نیا  رد  مھ  اھ  یـسیلگنا

دراوم یور  دنـشاب ؛ هتـشاد  هملک  داحتا  دیاب  دوخ ، یبھذم  ینابم  رد  دـیاقع و  رد  ناشفالتخا  دوجو  اب  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  دـمآ ، دوجو  هب  نآ  ی  هیاپ رب  یمالـسا  ماظن 

طـسب یرالاس و  مدرم تلادع و  یدازآ و  نآ ، رد  هک  هاگن  نیا  اب  انعم و  نیا  اب  ینید  گنھرف  نیا  دنیامن . یراددوخ  رگیدـکی  تاساسحا  ندرک  راد  هحیرج زا  دـننک و  هیکت  یقافتا 

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

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

هملک داحتا  دیاب  دوخ ، یبھذم  ینابم  رد  دیاقع و  رد  ناشفالتخا  دوجو  اب  ناناملسم  هک  تسا  نیا  دمآ ، دوجوهب  نآ  هیاپ  رب  یمالسا  ماظن  هک  یمالسا  بان و  مالـسا  راعش 

. دنیامن یراددوخ  رگیدکی  تاساسحا  ندرک  رادهحیرج  زا  دننک و  هیکت  یقافتا  دراوم  یور  دنشاب ؛ هتشاد 

بالقنا  / ١٣٨٢/١٠/٠٢ ربھر  اب  مالسا  ناھج  نادنمشیدنا  زا  یعمج  رادید 

بان مالسا  حرط  یارب  تصرف  نیرتھب  زورما  دندوزفا : دندرمشرب و  مالسا  یور  شیپ  یاھ  تصرف  زا  رگید  یکی  ار  ایند  رد  اکتا  لباق  یژولوئدیا  الخ  [ یا هنماخ  تیآ هللا  ترـضح  ]

دراد هیکت  رشب  نیرید  یاھوزرآ  ناونعب  تلادع  ناسنا و  تمارک  رب  بان  مالسا  اریز  دشاب  یم  نایناھج  هب  نآ  یفرعم  ناھج و  رد 

بالقنا  / ١٣٨٢/١٠/٠٢ ربھر  اب  مالسا  ناھج  نادنمشیدنا  زا  یعمج  رادید 

ملع و قطنم و  زا  رودب  رجحتم و  یا  هرھچ  تروصب  ای  ار  مالسا  دنراد  شالت  دنتسین و  بان  مالسا  ندش  حرطم  هب  لیام  اکیرمآ  مزینویھـص و  اھنآ  سار  رد  مالـسا و  نانمـشد 

دنیامن یفرعم  هداد ، تسد  زا  برغ  گنھرف  لباقم  رد  ار  دوخ  تیوھ  و  هدش ، هلاحتسا  تروصب  ای  نابلاط و  دننامھ  تفرعم 

بالقنا  / ١٣٨٣/٠٢/٣٠ ربھر  اب  هر )  ) ماما لاحترا  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید 

عقاو رد  رکفت  نیا  دـیرخ و  ناج  هب  ار  بئاصم  مامت  نآ ، هار  رد  تماقتـسا  اـب  دومن و  نییبت  اـھلاس  لوط  رد  ار  [ مالـسا یـسایس  بتکم   ] رکفت هیلعهللاهمحر ...  راوگرزب  ماـما 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 16 
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دندرک هلآوهیلعهللایلص  یدمحم  بان  مالسا  هب  ریبعت  نآ  زا  هیلعهللاهمحر  ینیمخ  ماما  هک  تسا  مالسا  یسایس  بتکم  نامھ 

نمھب  / ١٣٨٣/١١/٢۴ رد ٢٢  ناریا  تلم  هوکشرپ  هسامح  زا  لیلجت 

همادا هناھاگآ  ار  نآ  هدرک و  باختنا  هناھاگآ  تسا ، یلم  لالقتسا  یدازآ و  تلادع و  اب  ماگمھ  هعسوت  تفرشیپ و  شخبدیون  هار  هک  ار  ص )  ) یدمحم بان  مالسا  هار  ام  تلم 

. داد دھاوخ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ندـنام و بقع  نامز  زا  یبآم و  سدـقم رجحت ، یداوس ، یب تمھت  هک  یلکـش  اـب  کاـنبات - رھوگ  باـن و  مالـسا  رھوج  نآ  هک ، تسا  نیا  مالـسا  یاـیند  زاـین  نیرت  مھم زورما 

یاھ نامرآ نیا  تمـس  هب  اھ  تلم تکرح  میراد . زاین  ار  نیا  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  رد  ام  دسرب ؛ شدوخ  فادـھا  هب  دـناوتب  دـیاین - دراو  نآ  هب  رگید  ندوب  هدـنام  بقع

یدایز یاھ  لوپ مالـسا ، یایند  رد  هک  دیناد  یم امـش  دش . دنھاوخ  هار  نیا  نایجیـسب  نازابرـس و  ناشدوخ  عماوج ، ناگبخن  تقو  نآ  دـش ؛ دـھاوخ  یقطنم  تقو  نآ  دـنلب ،

اما دندوب ؛ هبخن  یـسایس  ای  یملع  ظاحل  زا  هچرگا  هک  یناگبخن  دـش ؛ ماجنا  یتامادـقا  ناگبخن  ندـیرخ  یارب  رابکتـسا ، هاگتـسد  فرط  زا  اھ ، لاس نیا  لوط  رد  دـش . جرخ 

میدق یلیخ  یاھ  نامز زا  نیا  دنتخورف ؛ ار  ناشدوجو  اھرکف و  یتح  دنتخورف ، ار  ناشیاھ  نابز اھ و  ملق دـندش ؛ هدـیرخ  تحار  یلیخ  دوب و  نییاپ  یلیخ  ناش ، ینورد شزرا 

دلوتم راـمیب  اـم  روشک  رد  یرکف  نشور متفگ  یتقو  کـی نم  هک  دـمآ - دوجو  هب  روشک  نیا  رد  یبرغ  یرکف  نشور هک  یناـمز  زا  رـصاعم ؛ نارود  رد  میدـق  زا  ینعی  دـش ؛ عورش 

لاس لھچ  دنتخورف . لوپ  هب  ار  ناشدوخ  دنداد و  نت  دندوب و  ریـسا  فیعـض و  ریقح ، مھ  اھ  نیا دندرک . ناشعیمطت  لوپ  اب  دنتفر و  اھ  هبخن نیا  غارـس  اھ  نیا زور  نآ  زا  دـش .-

شیاھ باتک زا  یکی  رد  لھچ ، ی  هھد رد  دـمحا  لآ  ار  نیا  زگرھ ». ار  دوخ  ملق  اما  ار ؛ دوخ  یوزاب  هک  هب  ناـمھ  یـشورف ، یم رگا  : » دـسیون یم دـمحا  لآ  موحرم  نیا ، زا  لـبق 

یاھ تکرح اذل  دنتفرگ . ار  ناگبخن  دندیرخ ؛ مھ  نارگید  دنتخورف و  اھ  نآ اما  دـشورفن . ار - شرکف  ناج و  ینعی  ار - شملق  اما  دـشورفب ؛ ار  شنت  وزاب و  ناسنا  تسا . هتـشون 

رد ناگبخن  ی  هناھب تقو  نآ  دنداتـسیا . نآ  لباقم  رد  یراوید  کی  لثم  ناگبخن  یتح  هکلب  دـشن ؛ یھارمھ  ناگبخن  یوس  زا  طقف  هن  اـھاج ، زا  یرایـسب  رد  یمدرم  یمومع 

. تسا نالف  مناد  یمن اھ  نیا تسا ، یزابدنوخآ  اھ  نیا تسا ، هنارجحتم  اھ  نیا تسا ، یمیدق  اھ  نیا دنتفگ  یم دوب ؟ هچ  ناشدوخ  شیپ  یمالسا ، یاھ  تکرح لباقم 

، دیا هدرک هک  یگرزب  راک  دیھد ، هئارا  دھدب ، ناشن  ار  شدوخ  ملع ، ی  هتسارآ ی  هماج رد  دناوتب  هک  یلکش  نآ  هب  ار ، اھ  یگدنشخرد نآ  بان و  مالسا  رھوگ  دیناوتب  امش  رگا 

ملع و یمالسا ، هاگشناد  تسایند . زورما  الخ  نآ  قالخا ، ملع و  نامیا ، ملع و  تیونعم ، ملع و  شزیمآ  دیا . هدرک زاب  اھ  نادیم نیا  رد  ناگبخن  دورو  یارب  ار  هار  هک  تسا  نیا 

ای دزاـس  یم نید  اـب  ملع  دـنتفگ  هکنیا  دریگ . یم ناـمیا  قـالخا و  زا  ار  ملع  یریگ  تھج دزومآ و  یم ار  ملع  دـنک . یم هارمھ  مھاـب  ار  قـالخا  ملع و  تیونعم ، ملع و  ناـمیا ،

ینعی نامیا - ار - حالـس  نیا  ینعی  ملع - هک  تسا  نیا  اھ ، نیا قیفلت  دنراد ؛ یذوفن  ی  هقطنم کی  مادکرھ  اھ  نیا تسا ؛ نید  ملع و  ذوفن  ی  هقطنم ندـیدن  نیا  دزاس ، یمن

حالس نیا  دشاب ؟ هک  تسد  حالـس  نیا  ات  اھتنم  داد ؛ رارق  فدھ  ار  اھ  مدآ نیرتدب  نیرتھب و  دوش  یم حالـس  نیا  اب  دنک ؛ یم صخـشم  ار  شتھج  دریگ و  یم هدنرب - راک  هب  نآ 

هک دننک  ریگ  شیوت  ردق  نیا دعب  ات  دیـسر ، یمن متا  بمب  هب  یبرغ  شناد  تشاد ، طلـست  یبرغ  شناد  رب  نامیا  رگا  دنک . یم صخـشم  ار  نآ  تھج  نامیا »  » تسا و ملع » »

هک ون - رامعتـسا  رامعتـسا و  الـصا  دوب ، هارمھ  شناد  اـب  ناـمیا  رگا  دیـسر . یمن اـجنیا  هب  الـصا  ناـشراک  دوشن . ناریو  اـیند  اـت  میراذـگن  مینک ؛ شدودـحم  مینک ؛ شراـک  هچ 

لاس تسیود  نیا  یالب  نیا  هک  اھ - تلم تورث  ندرب  اھ و  تلم رب  زیمآرھق  طلـست  اھروشک ، فرـصت  اھروشک ، رب  طلـست  دـمآ . یمن دوجو  هب  دوب - شناد  قولخم  ون  رامعتـسا 

نامیا اب  ار  ملع  رپ و  ار  الخ  نیا  دـیھاوخ  یم یمالـسا ، هاگـشناد  رد  امـش  تسا و  نیا  نامیا ، زا  ادـج  ملع  دـمآ . یمن دوجو  هب  الـصا  اھ  نیا تساھ - تلم اـیند و  ی  هتـشذگ

. دینک باریس  نامیا  زا  تفر ، دھاوخ  راک  هب  نآ  رد  هک  ییاھ  یریگ تھج رد  هچ  شجاتنتسا و  رد  هچ  شدوخ ، ینورد  تفاب  رد  هچ  ار  شناد  ینعی  دینک ؛ هتخیمآ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ندـنام و بقع  ناـمز  زا  یبآمسدـقم و  رجحت ، یداوسیب ، تمھت  هک  یلکـش  اـب  کاـنبات -  رھوگ  باـن و  مالـسا  رھوج  هک ...، تسا  نیا  مالـسا  یاـیند  زاـین  نیرتـمھم  زورما 

نآ بان و  مالـسا  رھوگ  دیناوتب  امـش  رگا  میراد ... زاین  ار  نیا  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  رد  ام  دسرب ؛ شدوخ  فادھا  هب  دناوتب  دیاین -  دراو  نآ  هب  رگید  ندوب  هدـنامبقع 

دیاهدرک هک  یگرزب  راک  دیھد ، هئارا  دھدب ، ناشن  ار  شدوخ  ملع ، یهتسارآ  یهماج  رد  دناوتب  هک  یلکش  نآ  هب  ار ، اھیگدنشخرد 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

مالسا یایند  داھج  ی  هدرتسگ ی  هھبج زا  تسا  یا  هتسجرب شخب  هک  نیطسلف  داھج  اھنت  هن  نیا  تسا و  تدمدنلب  راوشد و  داھج  کی  نادیم  طسو  نیطسلف ، تلم  زورما 

ناـناوج و ناـیم  رد  ار  تـسخن  هاـگیاج  یمالـسا  یاـھروشک  ی  هـمھ رد  مالـسا  تیمکاـح  راعـش  هدـش ، رادـیب  مالـسا  یاـیند  رگتراـغ . کافـس و  زواـجتم و  نیربکتـسم  اـب 

، هدش رت  هتفرشیپ رت و  یوق زور  هب  زور  تسا ، ینید  یرالاس  مدرم ی  هشیدنا ی  هدنروآ لمعب هدننارورپ و  هک  یمالسا  ناریا  هتفایزاب . اھروشک  نیا  نارکف  نشور نایھاگشناد و 

برغ قرـش و  رد  هتفای و  دادـتما  اھروشک  زا  یرایـسب  یـسایس  ی  هصرع رد  درک ، یفرعم  رجحت  دومج و  فارحنا و  طاقتلا و  زا  هتـساریپ  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  هک  باـن  مالـسا 

ناج و دنک ، یفرعم  شخبافـش  یوراد  ار  نآ  تساوخ  یم هناروزم  ییاکیرما ، تاغیلبت  هک  برغ  یـسارکمد  لاربیل  نیگآرھز  خـلت و  معط  تسا . هدـیناود  هشیر  مالـسا  یایند 

هزغ و یاھرھـش  همھ ، زا  شیپ  رگید و  ناھنپ  یاھ  لاچ هایـس بیرغ و  وبا  وماناتناوگ و  ناـنبل ، ناتـسناغفا و  قارع و  تسا . هتخادـگ  ار  ناـنآ  لد  هدرزآ و  ار  یمالـسا  تلم  نت 

یسارکمد لاربیل  زورما  تسا . هدرک  همجرت  ام  یاھ  تلم یارب  تسا ، نآ  غلبم  نیرت  حیقو نیرت و  مرش یب اکیرما  میژر  هک  ار  یبرغ  رشب  قوقح  یدازآ و  ی  هژاو یبرغ ، لحاس 

ار تزع  تفرشیپ و  تمارک و  یدازآ و  دنھاوخ  یم ناملسم  یاھ  تلم قرـش . زورید  مزینومک  مزیلایـسوس و  هک  تسا  روفنم  اوسر و  مالـسا  یایند  رد  هزادنا  نامھ  هب  برغ 

یلیمحت یگدـنام  بقع تلذ و  رقف و  زا  هدـمآ و  هوتـس  هب  نارگرامعتـسا  ناگناگیب و  ی  هلاس تسیود ی  هطلـس زا  ناملـسم  یاـھ  تلم دـنروآ ؛ تسد  هب  مالـسا  ی  هیاـس رد 

زا مالسا  یایند  ینونک  لسن  ام و  یاھ  تلم قداص  ساسحا  نیا  مینادرگرب ؛ ناشدوخ  هب  ار  رگ  هطلـس یاھ  تلود ربکت  ریقحت و  میناوت  یم میراد و  قح  ام  دنا . هدش هتـسخ 

میا هتفگن فازگ  هب  ینخس  میمانب ، داھج  نیا  مچرپ  ار  نیطسلف  رگا  و  تسا ، تدمدنلب  راوشد و  عونتم و  هدیچیپ و  یداھج  نادیم  نیا ، تساقیرفآ و  بلق  ات  ایسآ  قرش 

نیطسلف  / ٠١/٢۵/١٣٨۵ مدرم  قوقح  زا  تیامح  سنارفنک  نیموس  رد  تانایب 

برغ قرـش و  رد  هتفای و  دادـتما  اھروشک  زا  یرایـسب  یـسایس  یهصرع  رد  درک ، یفرعم  رجحت  دومج و  فارحنا و  طاقتلا و  زا  هتـساریپ  ار  نآ  ینیمخ  ماـما  هک  باـن  مالـسا 

تسا هدیناود  هشیر  مالسا  یایند 

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نادـیم رد  یرواـنف ، نادـیم  رد  داـھج ، نادـیم  رد  ملع ، نادـیم  رد  زورما  هک  یتـلم  نیا  میظع ، یخیراـت  ی  هقباـس نیا  یاراد  تلم  نیا  شوھاـب ، تـلم  نـیا  اـناوت ، تـلم  نـیا 

وا یتقو  دنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  مھ  مدرم  درک ، دامتعا  مدرم  هب  دروآ ؛ هنحص  هب  ار  تلم  ماما ، دش . یم هل  اپ  تسد و  ریز  دھد ، یم ناشن  ار  شدوخ  ششخرد  تسایس 

نیا رد  ناریا  تلم  اش هللا  نا  زور  هب  زور  یدـمحم و  بان  مالـسا  راد  مچرپ دـش  دوب ، رفک  دـیما  لحم  هک  یا  هطقن اجنیا ، دـندرک . داـمتعا  وا  هب  مھ  مدرم  درک ، داـمتعا  مدرم  هب 

اطخ هب  تفرگ ، دنھاوخ  هلصاف  اھشزرا  زا  مدرم  وا ، تافو  نامراوگرزب و  ماما  تبیغ  اب  بالقنا و  ادبم  زا  نتفرگ  هلـصاف  اب  دندرک  لایخ  هک  یناسک  نآ  تفر . دنھاوخ  شیپ  طارص 

نیا ام  میناد ؛ یم نامدوخ  یلم  تزع  ی  هیام ار  یمالـسا  یاھـشزرا  ام  میتسھ ؛ کسمتم  یاھـشزرا  نیا  هب  ام  دنا . هدرک هابتـشا  هک  دننیب  یم دنا و  هدرک هابتـشا  دنا ؛ هتفر

، لومعم فراعتم و  تعرـس  زا  شیب  یتعرـس  اـب  تسناوت  میھاوخ  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  مالـسا ، تکرب  هب  اـم  میناد . یم ناـمتلم  رد  اھدادعتـسا  دـشر  بجوم  ار  اھـشزرا 

درک میھاوخ  یوق  ار  نامدوخ  دمآ و  میھاوخ  قئاف  تسا ، هدش  لیمحت  ام  رب  یدامتم  نایلاس  رد  هک  یفعض  رب  ام  مینک . حتف  ار  اھ  هلق نیا  میورب و  الاب  ار  ملع  یاھ  هلق

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 17 
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نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

اب ی  هزرابم دـننک . یم ام  ی  هعماج دراو  ار  یدـیدج  تافارخ  زور  هب  زور  دـنراد  یناسک  درک . هزرابم  تافارخ  اب  دـیاب  بان ، مالـسا  ینید و  لیـصا  فراـعم  غیلبت  جـیورت و  راـنک  رد 

. هدوب ام  یاملع  شور  نیا  دیریگب . یدج  دیاب  ار  تافارخ 

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

رد دننک و  نایب  دوشیم ، هدیمھف  تنس  باتک و  زا  هک  ینانچنآ  ار  مالسا  ینابم  هک  منکب  ار  هیصوت  نیا  نامدوخ  یگنھرف  یـسایس و  ناگبخن  هب  مھاوخیم  رارـصا  اب  نم 

لباقم رد  هک  یتراقح  ساسحا  رطاخ  هب  انایحا  اـم  زا  یـضعب  هک  تسا  دـب  رایـسب  نیا  دـنھدب . رارق  ناـمدوخ  روشک  لـخاد  زا  یمدرم  اـی  اـیند  مدرم  رگـشسرپ  هاـگن  لـباقم 

؛ میراد یفراعم  زورما  ام  تسا . هتسیاشان  بسانمان و  رایسب  نیا  دنکب ؛ قیبطت  یبرغ  تارظن  اب  هک  مینک  نایب  یروجنآ  ار  یمالسا  راکفا  مینک  یعـس  دننکیم ، اھیبرغ 

دعاوق یتموکح و  ینابم  یمالـسا ، راکفا  دنتـسھ ، یبرغ  میھافم  هب  یهتخابلد  ناشدوخ  نوچ  یاهدـع  کی  تسا . تیباذـج  یاراد  زورما  یایند  رد  اـم  یـسایس  تاـیبدا 

یمالسا یروآون  نیا  هک  مینکب  ار  رکف  نیا  دیاب  ام  ! دیایب ناشـشوخ  اھنآ  هکنیا  یارب  دنک ؛ قیبطت  یبرغ  ینابم  اب  هک  دننکیم  نایب  یروج  ار  مالـسا  رد  یعامتجا  نوگانوگ 

زورما میناسانـشب . ایند  هب  مینک ؛ میھفت  ایند  هب  میناوتب  میاهتـشاد - یدایز  صقاون  لمع  رد  اـم  هکنیااـب  تسا - هداد  ناـشن  ینـشور  نیا  هب  ار  شدوخ  تاـکرب  نونکاـت  هک  ار 

. دندایز دنرامـشیب ؛ ایند  رد  دـننکیم - نایب  تیونعم  ناونع  هب  یفارحنا  بتاکم  زا  یـضعب  هک  هچنآ  هن  نیتسار ، یونعم  فراعم  نیتسار - یعقاو و  یونعم  فراعم  ناقاتـشم 

ناشن اھنآ  هب  ار  یون  ملاع  دنک ؛ زاب  اھنآ  لباقم  رد  یاهچیرد  دناوتیم  مالسا  بتکم  تسا . هدروآ  هوتـس  هب  ار  یرایـسب  مدرم  ینیـشام ، یگدنز  رپ  خرچ و  یدام ، یگدنز 

گنن نارگید  زا  نتفرگ  دای  زا  ام  مینک . بارخ  ار  هولج  نیا  میربب و  نیب  زا  نارگید  طلغ  ینابم  اب  قیبطت  اب  ار  یمالـسا  یاھیروآون  یمالـسا ، قیاقح  ناـیب  رد  دـیابن  اـم  دـھدب .

هک ییاـجنآ  اـما  تسا ؛ مالـسا  روتـسد  نیا  میریذـپیم ؛ اـھنآ  زا  ار  نآ  دـنیوگب ، نارگید  هـک  یبوـخ  فرح  نآ  مـیریگیم . داـی  نارگید  زا  میتـسین ، دـلب  هـک  ار  هـچرھ  میرادـن .

. مینکب مھارف  ار  بان  مالسا  نخس  دیاب  مینک ، نایب  ار  مالسا  نخس  میھاوخیم 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

دش و هفاضا  یلبق  ی  هزیگنا نآ  هب  روشک  نیا  رد  یمالـسا  بالقنا  مچرپ  ندش  هتـشارفارب  ناریا و  تلم  مایق  زا  دعب  نآ  هک  دراد  مھ  رگید  ی  هزیگنا کی  فالتخا ،» داجیا   » لصا

تما رب  ار  نانمـشد  ناـگناگیب و  طلـست  هک  یمالـسا  تیوـھ ، تزع و  مالـسا  لالقتـسا ، مالـسا  داـھج ، مالـسا  باـن ، مالـسا  تارکفت  هکنیا  زا  دنـسرت  یم هک  تسا  نیا  نآ 

ناریا نیب  دننک  یم یعس  دنک . ربارب  دنچ  اھ  نآ یارب  ار  هلکشم  دنک و  تیارس  یمالسا  عماوج  ی  هیقب هب  ناریا  زا  دریذپ ، یمن تمیق  چیھ  هب  ار  نآ  دناد و  یم هانگ  یمالـسا 

هب دـنک ، یم رادـیب  توغاط - نارود  رد  ار  ام  تلم  لثم  هدزرامعتـسا  تلم  کی  ار - تلم  کی  هک  یتارکفت  هک  دـنناد  یم دـنزادنیب . فالتخا  ناھج  قطانم  ریاس  نیب  یمالـسا و 

جراخ زوریپ  نادـیم  زا  لحارم  ی  همھ رد  ار  وا  دـناشک و  یم یللملا  نیب میظع  رازراـک  نادـیم  طـسو  هب  ار  وا  دزیر ، یم ار  وا  سرت  دـنک ، یم راداو  تدـھاجم  هب  دروآ ، یم هنحص 

دنھاوخ یمن تسا . کانرطخ  یلیخ  دنراد ، اجنیا  یاھزیچ  ی  هیقب یارب  اجنیا و  تفن  یارب  هنایمرواخ و  ی  هقطنم یارب  همانرب  هک  یناسک  یارب  ناراوخ ، ناھج یارب  دـنک ، یم

. زورما ات  دنا  هدشن مھ  قفوم  دنا ، هدرک شالت  مھ  یلیخ  هتبلا  دنراذگب ؛

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

رگید زا  شیب  یگدـنز ، نارود  رد  راوگرزب  ماما  نیا  منک . ضرع  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) قداصلا دـمحم  نب  رفعج  قطان ، قح  هب  ماما  دوعـسم  دالیم  باب  رد  مھ  هلمج  کـی 

نآ ی  همھ دـنک  لایخ  یـسک  رگا  تسا  هابتـشا  دـنناسرب  نابل  هنـشت قاتـشم و  یاھلد  هب  ار - بان  مالـسا  فراعم  ینعی  ار - تیب  لھا  فراعم  هک  دـندرک  ادـیپ  تصرف  ناـماما 

دقتعم هعیـش  هک  ینانچ  نآ قداص - ماما  تماما  هب  هک  دندوب  یرایـسب  هن ، دندوب ؛ راوگرزب  نآ  تماما  هب  نادقتعم  نایعیـش و  دنتخومآ ، سرد  قداص  ماما  زا  هک  یرفن  نارازھ 

زا اھ  نآ نایوار  هک  یتایاور  تسا  رایـسب  ام  تایاور  رد  دندرک . یم هدافتـسا  دوب  راوگرزب  نآ  رایتخا  رد  هک  یمالـسا  فراعم  زا  قداص و  ماما  شناد  زا  اما  دندوبن ؛ دقتعم  تسا -

تما مالـسا و  یایند  مھ  زورما  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یانعم  دـننک . یم تیاور  دـننک و  یم لقن  قداصلا  دـبع هللا  یبا  ترـضح  زا  اما  دنتـسھ - هعیـش  ریغ  زا  دنتنـس - لھا 

. دـننک هدافتـسا  دـیاب  تسا ؛ همئا  ریاس  قداص و  ماما  میلاعت  تیب و  لھا  فراعم  نتـسناد  جاتحم  مالـسا  یایند  تسا . تیب  لـھا  قداـص و  ماـما  فراـعم  دـنمزاین  یمالـسا 

باجح هک  تسا  نیا  راک  نیا  ی  همزال دورب . الاب  یمالسا  فراعم  حطس  ات  دننک  ییازفا  مھ رگیدکی  اب  دیاب  هلیسو  نیا  هب  یمالسا ، تما  فلتخم  ماسقا  فلتخم و  یاھرـشق 

. نیا ینعی  مییوگ  یم هک  یمالسا  تدحو  دزادنین ؛ هلصاف  ناملسم  یاھ  هقرف نایم  یزرو  هنیک ینمشد و  تموصخ و 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیرت مھم نیا  ی  هرادا رد  ار  اھ  نآ یناوتان  دننیبب و  ار  یبرغ  یاھروشک  تیریدم  یاھ  هویش یناوتان  ام ، نازاس  هدنیآ ام ، نایوجـشناد  ام ، نادنمـشیدنا  ام ، ناناوج  ام ، تلم 

تردق ورملق  رد  هک  یئاھ  ضیعبت دوخ ، یاج  هب  رـشب  تمرح  هب  یئانتعا  یب دوخ ، یاج  هب  یناسنا  بادآ  دوخ ، یاج  هب  گنھرف  دـننیبب - ار  داصتقا  ینعی  ناشتیریدـم  شخب 

ار نیا  صوصخلاب ، ام  ناناوج  ام ، نیلوئـسم  ام ، تلم  هاگنآ  و  تسا - هداد  سپ  یدـب  ناحتما  یبرغ  ندـمت  دراوم ، نیا  ی  همھ رد  دوخ ؛ یاـج  هب  دـنھد  یم ماـجنا  ناـشدوخ 

رکف هب  یدوخ ، یاھ  هخـسن رکف  هب  گرزب ، تلم  نیا  ی  هرادا نوگانوگ  یاھـشور  یارب  روشک ، تیریدـم  یارب  هک  دـننک  لـمات  نیا  ساـسا  رب  دـنھدب و  رارق  ناـشدوخ  رکف  روحم 

مالسا زا  دراد . یناسنا  یاھ  هویش تیناسنا و  ناسنا و  هب  یرگنشور  نشور و  هاگن  مالسا  دینک . یرت  قیقد هجوت  مالسا  هب  دنک  یم باجیا  نیا  دیشاب . یموب  یاھ  هخـسن

؛ مینک یمن توعد  وا  هب  ام  دـنیوگ ، یم مالـسا  نایعدـم  زا  یـضعب  هک  هچنآ  لثم  دـنک ، هاگن  لئاسم  ی  همھ هب  یرظن  گنت لاـمک  اـب  هک  یمالـسا  زا  مینک ؛ یمن عاـفد  رجحتم 

رد شا  هنومن کی  هک  یمالسا  تیب ؛ لھا  مالسا  تنس ، مالـسا  نآرق ، مالـسا  ربدت ؛ رکفت و  لقعت و  هب  ناسنا  ی  هدنھد هجوت ناسنا و  ی  هدنھدرادشھ مالـسا  بان ، مالـسا 

دوخ زا  ار  لالقتـسا  نیا  یدازآ و  نیا  دنک و  یھدناماس  ار  یتکرح  نینچ  کی  تسناوت  نمـشد ، طلـست  نارود  ی  هلاس هد نیدـنچ  ناوارف  یاھ  یراتفرگ نیا  اب  ام  گرزب  روشک 

. مینک یم توعد  مالسا  نیا  هب  ام  دھد ؛ ناشن 

ناویرم  / ١٣٨٨/٠٢/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لئاسم یهمھ  هب  یرظنگنت  لامک  اب  هک  یمالسا  زا  مینکیمن ؛ عافد  رجحتم  مالـسا  زا  دراد . یناسنا  یاھهویـش  تیناسنا و  ناسنا و  هب  یرگنـشور  نشور و  هاگن  مالـسا 

رکفت لقعت و  هب  ناسنا  یهدنھد  هجوت  ناسنا و  یهدنھد  رادشھ  مالسا  بان ، مالسا  مینکیمن ؛ توعد  وا  هب  ام  دنیوگیم ، مالسا  نایعدم  زا  یضعب  هک  هچنآ  لثم  دنک ، هاگن 

، نمـشد طلـست  نارود  یهلاس  هد  نیدنچ  ناوارف  یاھیراتفرگ  نیا  اب  ام  گرزب  روشک  رد  شاهنومن  کی  هک  یمالـسا  تیبلھا ؛ مالـسا  تنـس ، مالـسا  نآرق ، مالـسا  ربدـت ؛ و 

مینکیم توعد  مالسا  نیا  هب  ام  دھد ؛ ناشن  دوخ  زا  ار  لالقتسا  نیا  یدازآ و  نیا  دنک و  یھدناماس  ار  یتکرح  نینچ  کی  تسناوت 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

قئاقح رتدایز و  بلاطم  اما  متـشاد ، یندـناوخ  یرادینـش و  روط  هب  شیپ ، زا  هقطنم  نیا  زا  یدایز  تاعالطا  هکنیااب  هک  متـسھ  رکاـش  ار  ادـخ  ناتـسدرک ، رفـس  نیا  رد  نم 

نیلوئـسم اـش هللا  نا  مراودـیما  مدروآ . تسد  هب  یرتشیب  قئاـقح  مدرک و  ادـیپ  بیجن ، عاجـش و  راداـفو و  تبحماـب و  مرگنوخ و  مدرم  امـش  زا  زیزع ، مدرم  نیا  زا  یرتشیب 

هک تسا  نالوئـسم  تلم و  یتسدمھ  داحتا و  نیا  اب  دینادب . ار  رازگتمدـخ  نیلوئـسم  نیا  ردـق  مھ  امـش  دـننادب . ار  رادافو  نموم و  بیجن و  بوخ و  مدرم  امـش  ردـق  روشک 

. دناسرب ار  دوخ  تسا ، هدرک  میسرت  بان  مالسا  یبالقنا و  مالسا  هک  یفادھا  نآ  هب  تسناوت  دھاوخ  ام  زیزع  ناریا 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 18 
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یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسھ وا  ی  همادا نیموـصعم و  تیـالو  ی  هلاـبند هک  هیقف  تیـالو  هچ  مالـسلا ،) مھیلع  ) نیموـصعم تیـالو  هچ  تسا ؛ هعوـمجم  نـیمھ  هـب  یدـنبیاپ  مـھ  تیـالو  ی  هلئـسم

یـصیقنت و وا  رد  دـیاین ، دوجو  هب  شیارب  یلکـشم  دـنکن ، ادـیپ  یا  هیواز هک  تسا ، ماـظن  رد  روشک و  رد  هعوـمجم  نیا  ظـفح  تیاـعر  هعوـمجم و  نیا  هب  یدـنبیاپ  ی  هلئـسم

، دندومرف بان  مالسا  ماما  نوچ  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان  دوب ، ماما  شیامرف  رد  هک  مھ  بان  مالـسا  نیا  و  دورب . شیپ  دنک و  تکرح  تیعماج  نیمھ  اب  دوشن ، لصاح  یـضیعبت 

، تسا روج  نیمھ مھ  یتنطلس  مالسا  تسا ؛ بان  مالسا  نیا  زا  جراخ  هک  یزیچ  رھ  دشاب ؛ دنسپاکیرمآ  هک  تسین  نآ  طقف  یئاکیرمآ  مالسا  یئاکیرمآ . مالـسا  لباقم  رد 

یاھگنر اھلکـش و  اب  هک  یئاھ  مالـسا تسا ، روج  نیمھ مھ  یتسیلایـسوس  مالـسا  تسا ، روج  نیمھ مھ  یراد  هیامرـس مالـسا  تسا ، روج  نیمھ مھ  یطاقتلا  مالـسا 

نیا رد  دنک  یم هدھاشم  ناسنا  تسا . یئاکیرمآ  مالسا  عقاو  رد  تسا ؛ بان  مالسا  لباقم  شا  همھ دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  رد  یلـصا  رـصانع  نآ  دوشب و  هضرع  یفلتخم 

دوجو یتنطلس  مالسا  مھ  هتشاد ، دوجو  یطاقتلا  مالسا  مھ  دنا ؛ هتشاد روضح  نوگانوگ  یاھ  مالسا نیا  هتفرگ ، ماجنا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ماظن  اب  هک  یئاھ  هضراعم

مالسا و هب  هاگن  نیا  رد  بوخ ، دنا . هتشاد دوجو  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  ی  هھجاوم رد  اھمالسا  نیا  ماسقا  عاونا و  هتـشاد ؛ دوجو  یتسیلایـسوس  مالـسا  مھ  هتـشاد ،

هفطاع و دـنوش ، یم هظحالم  رگیدـکی  اب  تینالقع  تعیرـش و  دـنوش ، یم هظحالم  مھاب  تلادـع  تیونعم و  دـنوش ، یم هظحالم  مھاب  هعماـج  درف و  مالـسا ، زا  مھف  کرد و 

تعیرـش زا  جراخ  مھ  نآ  هک  تینالقع - دوخ ، یاج  رد  تعیرـش  دوخ ، یاج  رد  فطاوع  دوخ ، یاج  رد  تیعطاق  دشاب . دیاب  همھ  اھ  نیا دنوش ؛ یم هدـید  مھ  رانک  رد  تیعطاق 

. دوب دھاوخ  یمالسا  ماظن  زا  فارحنا  بجوم  مکحتسم ، ی  هموظنم نیا  زا  فارحنا  دنریگب ؛ رارق  هدافتسا  دروم  یتسیاب  مھ  رانک  رد  همھ  دوخ ؛ یاج  رد  تسین - هتبلا 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمدرم مھ  تسا ، یمالسا  مھ  ندوب ؛ یمدرم  ندوب و  یمالسا  تسا : دعب  ود  یراد  هک  تسا  یدحاو  کی  تسا -  هتساخرب  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یمالـسا -  یروھمج 

تیالو یهلئسم  ... تسا هعومجم  کی  تسا ، هموظنم  کی  تسا ؛ یمالـسا » یروھمج  ... » تسا هعماج  نید  مالـسا  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  نوچ  تسا ، یمدرم  و  تسا .

هب یدـنبیاپ  یهلئـسم  تسھ . وا  یهمادا  نیموصعم و  تیالو  یهلابند  هک  هیقف  تیالو  هچ  مالـسلا ،) مھیلع   ) نیموصعم تیالو  هچ  تسا ؛ هعومجم  نیمھ  هب  یدـنبیاپ  مھ 

اب دوشن ، لصاح  یـضیعبت  یـصیقنت و  وا  رد  دیاین ، دوجو  هب  شیارب  یلکـشم  دـنکن ، ادـیپ  یاهیواز  هک  تسا ، ماظن  رد  روشک و  رد  هعومجم  نیا  ظفح  تیاعر  هعومجم و  نیا 

. یئاکیرمآ مالسا  لباقم  رد  دندومرف ، بان  مالسا  ماما  نوچ  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان  دوب ، ماما  شیامرف  رد  هک  مھ  بان  مالسا  نیا  و  دورب . شیپ  دنک و  تکرح  تیعماج  نیمھ 

نآ دوشب و  هضرع  یفلتخم  یاھگنر  اھلکش و  اب  هک  یئاھمالـسا  تسا ...؛ بان  مالـسا  نیا  زا  جراخ  هک  یزیچ  رھ  دشاب ؛ دنـسپاکیرمآ  هک  تسین  نآ  طقف  یئاکیرمآ  مالـسا 

درف و مالسا ، زا  مھف  کرد و  مالسا و  هب  هاگن  نیا  رد  بوخ ، تسا ... یئاکیرمآ  مالسا  عقاو  رد  تسا ؛ بان  مالسا  لباقم  شاهمھ  دشاب ، هتشادن  دوجو  وا  رد  یلـصا  رـصانع 

هدـید مھ  رانک  رد  تیعطاق  هفطاـع و  دـنوشیم ، هظحـالم  رگیدـکی  اـب  تینـالقع  تعیرـش و  دـنوشیم ، هظحـالم  مھ  اـب  تلادـع  تیونعم و  دـنوشیم ، هظحـالم  مھ  اـب  هعماـج 

؛ دوخ یاج  رد  تسین -  هتبلا  تعیرش  زا  جراخ  مھ  نآ  هک  تینالقع -  دوخ ، یاج  رد  تعیرـش  دوخ ، یاج  رد  فطاوع  دوخ ، یاج  رد  تیعطاق  دشاب . دیاب  همھ  اھنیا  دنوشیم ؛

دنریگب رارق  هدافتسا  دروم  یتسیاب  مھ  رانک  رد  همھ 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

« مدرم  » زا مد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف نادـناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی یـس و  نشج  رد  هزیگنا  رپ  ریـصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب  دننز ، یم

ماظن  / ١٣٨٨/١٢/١٣ نالوئسم  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی رد  تسا ، هداد  رارق  رـشب  انبا  دوجو  رد  هک  یھلا  لئاضف  ی  هصالخ نابوخ و  توفـص  رـشب ، ی  هدبز تدالو  تسا . رـشب  خیرات  رد  یگرزب  رایـسب  زور  لوالا ، عیبر مھدفھ  زور 

یزور نینچ  کی  رد  تسا ، بان  مالـسا  یمالـسا و  حیحـص  راکفا  رـشان  ربمغیپ و  قحب  یـصو  هک  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) قداص ماما  تدـالو  نینچمھ  تسا . یزور  نینچ 

. تسا

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

راد فرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتس ، ملظ مالسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالسا  ی  هلئسم ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرت  یلصا نیلوا و 

مالسا درک . دراو  ام  یسایس  گنھرف  رد  ار  یئاکیرمآ » مالسا   » حالطصا ماما  مالسا ، نیا  لباقم  رد  نافعضتسم . ناگدید و  جنر ناگنھرباپ و  قوقح  عفادم  مالسا  نامورحم ،

کمک مالسا  نامولظم ، قوقح  هب  یزادنا  تسد لباقم  رد  توافت  یب مالسا  یھاوخ ، هدایز لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  توافت  یب مالسا  یتافیرـشت ، مالـسا  ینعی  یئاکیرمآ 

ماما یگـشیمھ  رکف  بان ، مالـسا  رکف  یئاکیرمآ . مالـسا  درک : یراذگ  مان ماما  ار  مالـسا  نیا  دزاس . یم اھ  نیا ی  همھ اب  هک  یمالـسا  ایوقا ، هب  کمک  مالـسا  نایوگروز ، هب 

یـسایس ماظن  رگا  دوبن . ریذپ  ناکما یمالـسا  ماظن  لیکـشت  مالـسا و  تیمکاح  اب  زج  بان ، مالـسا  ققحت  اھتنم  دوبن ؛ یمالـسا  یروھمج  نارود  صوصخم  دوب ؛ ام  راوگرزب 

یعقاو و ی  هزرابم هعماج ، کی  نایوگروز  اب  ملاع ، نایوگروز  اب  ملاع ، نارگمتس  اب  دناوتب  مالسا  هک  درادن  ناکما  دشابن ، یمالسا  رکفت  یمالـسا و  تعیرـش  ی  هیاپ رب  روشک 

یروھمج زا  تنایص  اھبجاو ، نیرت  بجاو تابجاو . بجوا  زا  هن  تابجاو ، بجوا  تسناد . یم تابجاو  بجوا  ار  یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  تسارح و  ماما  اذل  دنکب . یقیقح 

. درادن ناکما  یسایس ، ماظن  نودب  تسا . یمالسا  یسایس  ماظن  زا  تنایص  هب  ی  هتسباو هملک - یقیقح  یانعم  هب  مالسا - تنایص  نوچ  تسا ؛ یمالسا 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

رادفرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتسملظ ، مالـسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالـسا  یهلئـسم  ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرتیلـصا  نیلوا و 

... نافعضتسم ناگدیدجنر و  ناگنھرباپ و  قوقح  عفادم  مالسا  نامورحم ،

یمالسا ماظن  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  اب  زج  بان ، مالسا  ققحت  اھتنم  دوبن ؛ یمالسا  یروھمج  نارود  صوصخم  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یگـشیمھ  رکف  بان ، مالـسا  رکف 

اب ملاع ، نایوگروز  اب  ملاع ، نارگمتـس  اب  دـناوتب  مالـسا  هک  درادـن  ناکما  دـشابن ، یمالـسا  رکفت  یمالـسا و  تعیرـش  یهیاپ  رب  روشک  یـسایس  ماظن  رگا  دوبن . ریذـپناکما 

دنکب یقیقح  یعقاو و  یهزرابم  هعماج ، کی  نایوگروز 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٣ یهیملع  یهزوح  یناریاریغ  بالط  رادید  رد  تانایب 

، هعومجم نیا  ناریدم  دیتاسا و  ناسردـم و  رانک  رد  نینچمھ  یناریا ، ریغ  زیزع  یالـضف  بالط و  امـش  عمج  رد  هک  مدرک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  زورما  هکنیا  زا  متقوشوخ  یلیخ 

. دیا هناخبحاص امـش  دـیتسین ، مھ  نامھم  یتح  امـش  دنتـسین . هبیرغ  یمالـسا  ناریا  رد  اھنآ  هک  دـننادب  یناریا  ریغ  یالـضف  بالط و  مشاب . هتـشاد  ار  شزرااب  قیاقد  نیا 

ی هفیظو ام  میرادـیم . یمارگ  دـنا ، هدرک رفـس  راید  نیا  هب  بان  مالـسا  فراعم  یریگارف  قوش  هب  هک  ار  قشاـع  یاـھ  هناورپ نیا  مدـقم  اـم  دـیتسھ . نم  زیزع  نادـنزرف  اـمش 

. مینک رادروخرب  تسام ، رایتخا  رد  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا فراعم  بان و  مالسا  فراعم  زا  هک  هچنآ  زا  نامدوخ ، ناوت  دح  رد  ار  نازیزع  امش  هک  مینادیم  نامدوخ 

ی هصرع هب  مینک  فطعنم  ناریا  تلم  یراویدراھچ  راصح و  زا  ار  نامھاگن  اـم  هک  دوب  نیا  داد ، اـم  هب  یمالـسا  یروھمج  کراـبم  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  هک  یـسرد  نیلوا 

دادبتسا راشف  ریز  رد  توغاط  نارود  رد  ناریا  روشک  هک  تسا  تسرد  دشاب . تما  میظع  تحاس  هب  دیاب  ام  هاگن  هک  درک  میلعت  ام  هب  ام  راوگرزب  ماما  یمالسا . تما  عیـسو 

رد هک  یمالسا  گرزب  تما  دوب . مالسا  تما  هب  یخیرات  مجاھت  یـساسا ، مجاھت  یـساسا و  راشف  اما  دشیم ، هداد  تاجن  دیاب  دشیم و  هل  دوب و  هدمآ  ناج  هب  رامعتـسا  و 

دنچ لوط  رد  رابکتسا  یدعت  زواجت و  ردتقم ، گرزب و  یاھتلود  یزرو  عمط گرزب ، یاھتردق  تلاخد  رثا  رب  تسا ، هتـشاد  رارقتـسا  ملاع  یئایفارغج  طاقن  نیرت  ساسح زا  یکی 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 19 
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هب شھاگن  دوب ؛ مالـسا  یایند  هب  شھاگن  یمالـسا  بالقنا  دوب . هدش  یملع - رقف  مھ  یدام ، رقف  مھ  رقف - یگدز ، رامعتـسا  یگدنام ، بقع  راسکنا ، فعـض ، راچد  نرق ،

قرـش و رد  ناملـسم  یاھتلم  دش ، زوریپ  ناریا  رد  بالقنا  یتقو  اذـل  دوب . یمالـسا  تما  یگدـنز  زا  یمالـسا و  تما  رـس  یور  زا  رابکتـسا  زواجتم  ملاظ و  تسد  نتـشادرب 

ی همھ رد  ایـسآ ، رد  اقیرفآ ، رد  اذل  دش ؛ ادیپ  ناشاھراک  رد  یـشیاشگ  دندرک  ساسحا  دش ؛ ضوع  اوھ  دیزو ، یا  هزات میـسن  اھنآ  یگدنز  رد  هک  دندرک  ساسحا  ملاع  برغ 

نیا دش . هدوشگ  اھنآ  لباقم  رد  یا  هزات هار  یمالسا ، ماظن  لیکشت  یمالسا و  بالقنا  یزوریپ  اب  هک  دندرک  ساسحا  ناناملـسم  دندرکیم ، یگدنز  اھناملـسم  هک  یقطانم 

. تسا هدوب  زورما  ات  زاغآ  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نشور  طخ  نیا  میتخومآ و  ماما  زا  ام  ار 

انـشآ شخبتاجن  بان  مالـسا  فراعم  اب  ات  دـیا  هدـش عمج  اجنیا  رد  روشک  دـص  هب  کیدزن  زا  امـش  دـیھدیم . ماجنا  دـیراد  امـش  هک  تسا  یراک  نیمھ  گرزب ، راـک  زا  یـشخب 

. دیوش

یمالسا  / ١٣٨٩/١١/٢٣ تاغیلبت  رتفد  انما  تئیھ  یاضعا  سیئر و  باصتنا 

یاـقآ باـنج  ینالیگیرفعجدـمحم ، یاـقآ  باـنج  مالـسا  جـجح  تارـضح  نوـنکا  یمالـسا ، تاـغیلبت  رتـفد  مرتـحم  اـنما  تـئیھ  تیلوئـسم  یهرود  نتفاـی  ناـیاپ  هناتــسآ  رد 

بانج یدباع ، دمحا  یاقآ  بانج  ایناسراپ ، دیمح  یاقآ  بانج  هانپدزیا ، اضرلادبع  یاقآبانج  یحلاص ، سابعدیـس  یاقآ  بانج  یظعاو ، دـمحا  یاقآ  بانج  یقارعیدـمحم ،

، مرتحم نایاقآ  رظن  یار و  زا  عالطا  اب  زین  انما و  تئیھ  تیوضع  هب  ار  مق  هیملع  یهزوح  تیریدم  غیلبت  تنواعم  هانپورسخ و  نیـسحلادبع  یاقآ  بانج  ینیما و  اضریلع  یاقآ 

هتـسجرب و یاھهرھچ  زا  دوخ  هک  رتفد  نآ  دـیدج  تسایر  مراودـیما  میامن . یم  بوصنم  رتفد  نآ  تسایر  هب  لاسجـنپ  تدـم  هب  ار  یظعاو  دـمحا  یاـقآ  مالـسالاتجح  باـنج 

تاغیلبت و رتفد  هعومجم  نورد  رد  دھعتم  دمآراک و  یاھورین  دوجو  تکرب  هب  انما و  تئیھ  نایاقآ  یرظن  یرکف و  یالاب  دنمـشزرا و  ناوت  زا  یدنمهرھب  اب  دشابیم ، هزوح  لضاف 

فراعم رب  ینتبم  یهشیدنا  رکف و  دیلوت  رد  هتـشذگ  زا  رتشیب  ار  رتفد  نآ  دـناوتب  هیملع ، یهزوح  یبالقنا  نیبنشور و  دـھعتم و  یالـضف  یراکمھ  رتشیب  هچ  رھ  بلج  اب  زین 

. دیامن دمآزور  قفوم و  رخاف  یرازفامرن  تامادقا  و  مالسلامھیلع ) تیب  لھا  نآرق و  ) بان مالسا 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دـش التبم  الب  نیا  هب  توغاط ، یاھنارود  یـسایس  ناگبخن  یمھفدـب  ای  تنایخ  رطاخ  هب  ام  رگید  یاھزیچ  یلیخ  ام و  یگنھرف  یفرع و  یگدـنز  ام ، یراـمعم  اـم ، داـصتقا 

قباس لاح  نامھ  هب  اھناینب  زا  یرایـسب  زونھ  نکیل  یمھفدوخ ؛ یناددوخ و  یـشوجدوخ ، تمـس  هب  میدمآ  ام  درک . ضوع  ار  ریـسم  دمآ  یمالـسا  بالقنا  دمحلا  بخ ،

یارب مینک  هدافتـسا  امتح  نوگانوگ -  یاھتلم  قرـش ؛ یایند  هچ  برغ ، یایند  هچ  ایند -  یاھهبرجت  زا  دـیاب  اـم  شرورپ . شزومآ و  یهلئـسم  نیمھ  هلمج  زا  تسا ؛ دوجوم 

. تساجنیا زا  لوحت ، هب  ام  زاین  نامدوخ . یوگلا  هب  ندیشخب  تیفیک 

داقتعا دروم  مالسا  بان ، مالسا  زا  یهتساخرب  عقاو  رد  ینعی  دشاب ؛ روشک  نیا  زاین  تایونعم و  زا  یهتساخرب  یناریا و  لقتـسم  یوگلا  کی  داجیا  ساسا  رب  دیاب  لوحت  نیا 

دیاب شرورپ  شزومآ و  یارب  دیدج  تخاس  بیکرت و  نیا  دـیدج ، یوگلا  نیا  فدـھ  دـشاب . نیا  هب  رظان  دـیاب  لوحت  میروایب . دوجو  هب  یئوگلا  نینچ  کی  یتسیاب  ام  دـشاب . ام 

تداعـس هب  شدوخ  دھاوخیم  دریگب ، تسد  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دھاوخیم  یمالـسا  یروھمج  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  زارط  یناسنا  یورین  تیبرت  فدھ ، دـشاب ؟ هچ 

یاھتلم هب  دـھاوخیم  رگا  دریگب -  ماجنا  راک  نیا  دـیاب  درک و  دابآ  مھ  اب  ار  ترخآ  ایند و  ناوتیم  هک  دـھدیم  دای  ام  هب  نآرق  هک  نانچمھ  دـنک -  داـبآ  ار  دوخ  ترخآ  اـیند و  دـسرب ،

یاھدادعتـسا اب  اناد ، فیرـش ، یاھناسنا  دیاب  دراد : یئاھزاین  اتعیبط  بخ ، دشاب ، رگید  یاھتلم  رـشبم  دھاش و  سانلل ،« تجرخا  هما  ریخ  متنک   « هک دناسرب ، کمک  رگید 

، ینیبرتربدوخ ای  ینیبمکدوخ  یهدـقع  هنوگچیھ  نودـب  دـیدج ، یاھنادـیم  رد  دورو  یریذـپرطخ ، توق  تعاجـش ، یاراد  یناسنا ، کین  قالخا  یاراد  راکتبا ، یاراد  ناـشوج ،

راودـیما یاھناسنا  نیبشوخ و  یاھناسنا  میلح ، رابدرب و  یاھناسنا  روبـص ، یاھناسنا  لماک ، لکوت  یاراد  یھلا و  تردـق  هب  یکتم  لاـعتم و  یادـخ  هب  یهدادـلد  یاـھناسنا 

هدافتـسا داوم  نیا  زا  هنادهناد  مینک ، زاب  ار  هتـسب  نیا  هداد . رارق  دوخ  نینموم  نیدـقتعم و  یهمھ  رایتخا  رد  لـماک  یهتـسب  تروص  هب  ار  اـھنیا  یهمھ  مالـسا  دـینک . تیبرت 

، نیبدـب یاھناسنا  رظنگنت ، یاھناسنا  دـشاب . یناسنا  روجنیا  دـیاب  شرورپ  شزومآ و  یجورخ  مینک . هریخذ  نامدوخ  دوجو  نورد  میـشچب و  ار  اھنآ  میوش ، دـنمهرھب  مینک ،

مھ وگلا  دـنناوتیمن  اعبط  دـننک ؛ تخبـشوخ  ار  اھتلم  دـنربب و  شیپ  ار  عماوج  دـنناوتیمن  نمادهدولآ  راگزیھرپان و  اوقتیب ، یاھناسنا  هدرـسفا ، یاھناسنا  دـیماان ، یاـھناسنا 

. تسا نیا  هب  رظان  شرورپ  شزومآ و  لوحت  دنشاب .

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نکیل داد . رییغت  ار  هتـسباو  دساف و  یاھمیژر  دش و  لیدـبت  بالقنا  هب  یرادـیب  نیا  مھ  اھروشک  زا  یـضعب  رد  تسا . هدرک  ذوفن  خوسر و  هدش و  یمالـسا  تما  دراو  یرادیب 

. تسا قیمع  تسا ، هدرتسگ  یمالسا  یرادیب  تسین . یمالسا  یرادیب  یهمھ  تسا ؛ یمالسا  یرادیب  زا  یشخب  نیا ،

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

نیربکتسم دوشیم ، ادیپ  مالـسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالـسا  نیا  مسا  یتقو  دنـسرتیم . ( ١ «،) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دـعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یرادـیب کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  ( - ٢ «) هروسق نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب  ملاـع 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ، یمالسا 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

ملاع نیربکتسم  دوشیم ، ادیپ  مالسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالسا  نیا  مسا  یتقو  دنسرتیم . هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یمالـسا یرادـیب  کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  هروسق - » نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ،

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناوضر  ) ام راوگرزب  ماما  هک  ىریبعت  نامھ  دننکیم ؛ هلباقم  مالسا  اب  مالسا  ششوپ  رد  مالـسا  نانمـشد  مالـسا ، مان  هب  هک  تسا  نیا  مالـسا  ىایند  رد  دوشیم  هدید  هچنآ 

تمدخ رد  دزاسیم ، مسینویھص  اب  دزاسیم ، توغاط  اب  هک  تسا  ىمالـسا  ىیاکیرمآ ، مالـسا  ىدمحم . بان  مالـسا  لباقم  رد  ىیاکیرمآ ، مالـسا  دومرف : هیلع ) ىلاعت  هللا 

ناسنا هک  ىروطنآ  هچرگا  دنھدیم ؛ ماجنا  مھ  ار  ىمالـسا  مسارم  زا  ىـضعب  دیاش  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  مسا  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  رھاظ  دریگیم ، رارق  اکیرمآ  ىاھفدـھ 

ىاھاج زا  ىخرب  رد  البق  قارع و  رد  اریخا  اھروشک -  زا  ىخرب  رد  ىزیمآبصعت  لکـش  اب  مالـسا ، مان  هب  هک  ىناسک  نیا  میرادـن -  ىقیقد  ىلیخ  عالطا  ام  ـالاح  دونـشیم - 

رد هجرد  اعطق ١٨٠  ىلک  تھج  رد  تسا ، ملسم  هچنآ  اما  دنتسین ؛ مھ  ىصخش  ىنید  فیاظو  ىنید و  عیارش  ماکحا و  هب  دنباپ  مھ  ىلیخ  دندرک ، ادیپ  زورب  روھظ و  رگید - 

نآ زا  دیاب  نموم  هک  تسا  هتسناد  ىیاھزیچ  وزج  ار  نیربکتسم  تیالو  ار ، نید  نانمشد  تیالو  ار ، نید  نانمشد  اب  ىھارمھ  مالـسا  دننکیم . تکرح  مالـسا  فلاخم  تھج 

هک دینکب  فشک  دینکیم ، تکرح  توغاط  هار  رد  مالسا ، مان  اب  امـش  رگا  ( ١ (؛ توغاطلا لیبس  ىف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللالیبس و  ىف  نولتاقی  اونما  نیذـلا  دـشاب ؛ رانک  رب 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 20 
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دیاب دنیبب ؛ دناوتیم  ار  نمشد  ىاھتسد  ناسنا  هتبلا  تسا . روجنیا  زورما  دراد ؛ بیع  راک  ىاجکی  تسین ، ىعقاو  مالسا  تسین ، ىاىباسح  تسرد و  مالسا  مالسا ، نیا 

ریغ ای  میقتسم  ای  الاح  اھناملسم -  ىارب  اھاولب  روجنیا  ایاضق و  روجنیا  داجیا  رد  مالسا  نمـشد  ىاھمیژر  ىـسوساج  ىتینما و  ىاھسیورـس  ثیبخ  تسد  هک  درک  رواب 

تما رگا  تسا . راکـشآ  مھ  اـھنآ  لـیالد  اـھهناشن و  دـنکیم ؛ هدـھاشم  ناـسنا  هکنیااـمک  دـننکیم ، ىنادرگهنحـص  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دـنراد ؛ ىمتح  شقن  میقتـسم - 

ادـخ هار  هب  اھلد  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  ادـخ  هب  اھلد  لاصتا  طابترا و  دـیآىم . شیپ  رتمک  ثداوح  روجنیا  دـشاب ، انـشآ  رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  سنا  نآرق  فراعم  اـب  ىمالـسا 

. دیایب شیپ  نیا  میراودیما  هک  دننک ؛ تنایخ 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناوضر  ) ام راوگرزب  ماما  هک  ىریبعت  نامھ  دننکیم ؛ هلباقم  مالسا  اب  مالسا  ششوپ  رد  مالـسا  نانمـشد  مالـسا ، مان  هب  هک  تسا  نیا  مالـسا  ىایند  رد  دوشیم  هدید  هچنآ 

تمدخ رد  دزاسیم ، مسینویھص  اب  دزاسیم ، توغاط  اب  هک  تسا  ىمالـسا  ىیاکیرمآ ، مالـسا  ىدمحم . بان  مالـسا  لباقم  رد  ىیاکیرمآ ، مالـسا  دومرف : هیلع ) ىلاعت  هللا 

ناسنا هک  ىروطنآ  هچرگا  دنھدیم ؛ ماجنا  مھ  ار  ىمالـسا  مسارم  زا  ىـضعب  دیاش  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  مسا  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  رھاظ  دریگیم ، رارق  اکیرمآ  ىاھفدـھ 

ىاھاج زا  ىخرب  رد  البق  قارع و  رد  اریخا  اھروشک -  زا  ىخرب  رد  ىزیمآبصعت  لکـش  اب  مالـسا ، مان  هب  هک  ىناسک  نیا  میرادـن -  ىقیقد  ىلیخ  عالطا  ام  ـالاح  دونـشیم - 

رد هجرد  اعطق ١٨٠  ىلک  تھج  رد  تسا ، ملسم  هچنآ  اما  دنتسین ؛ مھ  ىصخش  ىنید  فیاظو  ىنید و  عیارش  ماکحا و  هب  دنباپ  مھ  ىلیخ  دندرک ، ادیپ  زورب  روھظ و  رگید - 

نآ زا  دیاب  نموم  هک  تسا  هتسناد  ىیاھزیچ  وزج  ار  نیربکتسم  تیالو  ار ، نید  نانمشد  تیالو  ار ، نید  نانمشد  اب  ىھارمھ  مالـسا  دننکیم . تکرح  مالـسا  فلاخم  تھج 

نیا هک  دینکب  فشک  دینکیم ، تکرح  توغاط  هار  رد  مالـسا ، مان  اب  امـش  رگا  توغاطلا ؛ لیبس  ىف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللالیبس و  ىف  نولتاقی  اونما  نیذلا  دشاب ؛ رانک  رب 

دیاب دـنیبب ؛ دـناوتیم  ار  نمـشد  ىاھتـسد  ناسنا  هتبلا  تسا . روجنیا  زورما  دراد ؛ بیع  راک  ىاجکی  تسین ، ىعقاو  مالـسا  تسین ، ىاىباسح  تسرد و  مالـسا  مالـسا ،

ریغ ای  میقتسم  ای  الاح  اھناملسم -  ىارب  اھاولب  روجنیا  ایاضق و  روجنیا  داجیا  رد  مالسا  نمـشد  ىاھمیژر  ىـسوساج  ىتینما و  ىاھسیورـس  ثیبخ  تسد  هک  درک  رواب 

تما رگا  تسا . راکـشآ  مھ  اـھنآ  لـیالد  اـھهناشن و  دـنکیم ؛ هدـھاشم  ناـسنا  هکنیااـمک  دـننکیم ، ىنادرگهنحـص  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دـنراد ؛ ىمتح  شقن  میقتـسم - 

ادـخ هار  هب  اھلد  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  ادـخ  هب  اھلد  لاصتا  طابترا و  دـیآىم . شیپ  رتمک  ثداوح  روجنیا  دـشاب ، انـشآ  رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  سنا  نآرق  فراعم  اـب  ىمالـسا 

. دیایب شیپ  نیا  میراودیما  هک  دننک ؛ تنایخ 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

مالـسا یدـمحم و  بان  مالـسا  نایم  توافت  هب  دـیاب  مالـسا  ناھج  زوسلد  نالاعف  هک  تسا  یاھنادنمـشوھ  هاگن  مالـسا ،] ناـھج  لـئاسم  زا   ] تیولوا یاراد  مھم و  عوضوم 

ار نآ  هتـشامگ و  تمھ  هلوقم  ود  نیا  زیامت  هب  ام  گرزب  لحار  ماما  راب  نیتسخن  دـنرادب . رذـحرب  ار  نارگید  دوخ و  ود ، نیا  نایم  هابتـشا  طلخ و  زا  دنـشاب و  هتـشاد  ییاکیرمآ 

. تسا ( ١ « ) مھنیب امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » مالـسا یرالاسمدرم ، یراکزیھرپ و  مالـسا  تیونعم ، افـص و  مالـسا  بان ، مالـسا  درک . مالـسا  یایند  یـسایس  سوماق  دراو 

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  دگنجب ، ناملـسم  ردارب  اب  رابکتـسا  مسینویھـص و  اب  هزرابم  یاج  هب  دـنک ، دامتعا  ادـخ  نانمـشد  هب  یھلا ، یھدـعو 

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

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

هتـشاد ییاکیرمآ  مالـسا  یدـمحم و  بان  مالـسا  نایم  توافت  هب  دـیاب  مالـسا  ناھج  زوسلد  نـالاعف  هک  تسا  یاهنادنمـشوھ  هاـگن  تیولوا ، یاراد  مھم و  عوضوم  نیموس 

سوماـق دراو  ار  نآ  هتـشامگ و  تمھ  هلوقم  ود  نیا  زیاـمت  هب  اـم  گرزب  لـحار  ماـما  راـب  نیتـسخن  دـنرادب . رذـحرب  ار  نارگید  دوخ و  ود ، نیا  ناـیم  هابتـشا  طـلخ و  زا  دنـشاب و 

مالـسا تسا . ( ٢ « ) مـھنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  ادـشا   » مالـسا یرـالاسمدرم ، یراـکزیھرپ و  مالـسا  تیوـنعم ، افـص و  مالـسا  باـن ، مالـسا  درک . مالـسا  یاـیند  یـسایس 

یهدعو 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 ،

، دوش دحتم  رگید  یاھتلم  ای  دوخ  تلم  هیلع  ربکتسم  یاکیرمآ  اب  دگنجب ، ناملسم  ردارب  اب  رابکتسا  مسینویھـص و  اب  هزرابم  یاج  هب  دنک ، دامتعا  ادخ  نانمـشد  هب  یھلا ،

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

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

زا دنشاب و  هتـشاد  ییاکیرمآ  مالـسا  یدمحم و  بان  مالـسا  نایم  توافت  هب  دیاب  مالـسا  ناھج  زوسلد  نالاعف  هک  تسا  یاهنادنمـشوھ  هاگن  تیولوا ، یاراد  مھم و  عوضوم 

یایند یـسایس  سوماق  دراو  ار  نآ  هتـشامگ و  تمھ  هلوقم  ود  نیا  زیامت  هب  ام  گرزب  لحار  ماما  راب  نیتسخن  دنرادب . رذـحرب  ار  نارگید  دوخ و  ود ، نیا  نایم  هابتـشا  طلخ و 

تسا مھنیب » امحر  رافکلا  یلع  ادشا   » مالسا یرالاسمدرم ، یراکزیھرپ و  مالسا  تیونعم ، افص و  مالسا  بان ، مالسا  درک . مالسا 

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

عفانم مالسا  رگا  ارچ ؟ مالسا . زا  مدرم  ندناسرت  زا  تسا  ترابع  دریگیم  رارق  هدافتـسا  دروم  ایند  فورعم  یرنھ  یاھتکرـش  رد  هک  یمھم  یـساسا و  یاھراک  زا  یکی  زورما 

، دـنزاسیم یمالـسا  تموکح  ماـن  هب  مالـسا و  ماـن  هب  ار  ییاـھهورگ  دـینیبیم  هکنیا  دـشیمن . هداد  ناـشن  اھـشنکاو  نیا  نآ ، لـباقم  رد  دوب ، هدرکن  دـیدھت  ار  ناراوخناـھج 

زا تسا . مالـسا  مایپ  ذوفن  یهدنھدناشن  نیا  دننکیم ، نماان  اھنآ  یهلیـسوهب  ار  اھروشک  دنزادنایم و  اھناسنا  ناج  هب  دننکیم ، ینابیتشپ  دننکیم ، حلـسم  دنـشارتیم ،

تـسدرس ار  نآ  بالقنا  یاھنادیم  رد  تسایـس ، یاھنادیم  رد  دربن ، یاھنادـیم  رد  امـش  زا  شیپ  لسن  هک  یمالـسا  دنـسرتیم ؛ بان  مالـسا  زا  دنـسرتیم ، یقیقح  مالـسا 

مایپ دـیتسھ . ردـقلامیظع  نادرم  نآ  گرزب و  یادھـش  نآ  ناثراو  امـش  زورما  دـنداد ، ناشن  دـندرک و  هراـشا  زیزع  یاـھناوج  نیا  هک  روطنیمھ  و  داد . ناـشن  اـیند  هب  تفرگ و 

انـشآ نآ  اب  اھتلم  دوشب و  هتخانـش  ایند  رد  دنھاوخیمن  نانمـشد  ار  نیا  تسا ؛ ناماونما  اب  هارمھ  یگدـنز  مایپ  یدنلبرـس و  تزع ، شیاسآ ، مایپ  تیناسنا ، یارب  مالـسا 

. دنوشب

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

 - دراد هنیمز  نیا  رد  یناوت  هک  دراد  رارق  یاهطقن  رھ  رد  یـسک  رھ  همھ -  ام  هک  تسا  نیا  مھم  گرزب و  راک  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد  ینعی  مینک ، شـالت  یتسیاـب  اـم 

ای تسا ، اکیرمآ  رد  ای  تسا ، اپورا  رد  هک  یناوج  نامھ  مینک . حرطم  ایند  رد  ار  ملاظ  دض  مولظم و  رادفرط  مالـسا  مینک ، حرطم  ار  بان  مالـسا  هک  دشاب  نیا  نامـشالت  دـیاب 

هیلع هک  یرکف  یاهزیگنا ، ییورین ، زا  تسا  تراـبع  مالـسا  دوـشب  موـلعم  هک  دـیآیم  ناـجیھ  هب  دوـشیم ، جـھتبم  تیـصوصخ  نـیا  زا  تـسا ، تـسدرود  یلیخ  قطاـنم  رد 

، رکفت مالسا  قیمع ، یاھهفسلف  مالسا  تینالقع ، رادفرط  مالـسا  دنادیم . شدوخ  یهفیظو  ار  نیا  دراد و  همانرب  دنکیم ، تکرح  نیمولظم  عفن  هب  نارگمتـس و  نیملاظ و 

ریسا دض  رجحت ، دض  یرگیرشق ، دض  تینالقع و  رادفرط  مالـسا  مینک ؛ یفرعم  ار  هدش  هداد  تیمھا  اھنیا  دننام  و  ( ١٧) بل رکف و  لقع و  هب  همھنیا  نآرق  رد  هک  یمالـسا 

. یرگیلاباال ربارب  رد  دھعتم  مالسا  تسا ؛ نیا  مالسا ، مییوگب  میھدب ، ناشن  ار  بان  مالـسا  دنراد -  ار  اھزیچ  نیا  مالـسا  مان  هب  یناسک  هک  ندش -  دوخ  تالیخت  ماھوا و 

ار وا  هتـسناد ، دھعتم  ار  ناسنا  هک  یمالـسا  بخ ، دنھدیم . قوس  نوگانوگ  روما  رد  یدـیقال  هب  یرگیلاباال ، هب  یتالابمیب ، هب  ار  اھناوج  یناوارف  یاھهاگتـسد  زورما  هلب ،

شدوخ اسیلک ، یهشوگ  رد  دوریم  هک  تسا  رالوکس  تیحیسم  هیبش  رالوکس  مالسا  رالوکس ! مالسا  ربارب  رد  یگدنز ، نتم  رد  رـضاح  مالـسا  دبلطیم ؛ دھاوخیم و  دھعتم 

یمالسا یوزنم ؛ مالسا  هب  دننکیم  توعد  زورما  دنتـسھ  یناسک  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  رالوکـس  مالـسا  درادن ؛ یروضح  چیھ  یگدنز  یعقاو  طیحم  رد  دنکیم و  ینادنز  ار 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 21 
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یفرعم ار  یگدنز  نتم  رد  دراو  مالـسا  دـناوخیمارف . اھهناخ  یهشوگ  ای  دجـسم  یهشوگ  یزیچ  کی  هب  یتدابع ، کی  هب  ار  مدرم  درادـن ؛ مدرم  یگدـنز  راک  هب  یراک  چـیھ  هک 

، اـم یتاـغیلبت  یاھهاگتـسد  تسا ؛ همھ  یهدـھعهب  هک  تسا  یاهفیظو  کـی  نیا  نـم  رظن  هـب  ناربکتـسم . اـب  یهزراـبم  داـھج و  مالـسا  افعـض ؛ هـب  تـمحر  مالـسا  مـینک ؛

یناسک نآ  تسا ؛] نیا  رطاخهب   ] دناهداد رارق  ناشدوخ  تالمح  جامآ  ار  مالـسا  زورما  هکنیا  دننکب . لابند  ار  فدـھ  نیا  دـیاب  ام  یهیملع  یاھهزوح  ام ، یملع  یاھهاگتـسد 

دنمتردق یهعومجم  کی  هب  یهتسباو  اھنیا  تسا ؛ صخشم  دنتسھ ؛ ییاھنایرج  هچ  ییاھهاگتسد و  هچ  دنتسھ و  یناسک  هچ  تسا  صخشم  دناهداد ، رارق  جامآ  هک  مھ 

یدوھی ریغ  یاھتسینویھص  ایند  رد  زورما  هک  یدوھی -  ریغ  تسینویھص  دنتسین  مھ  یدوھی  تسینویھـص  رگا  و  یدوھی ، تسینویھـص  ابلاغ  یداصتقا  یـسایس و  روز  رز و 

مالـسا هب  ارچ  دـینیبب  دـینک ، رکف  هک  اـھناوج  نھذ  رد  اـیند و  مدرم  نھذ  رد  مینک  حرطم  ار  لاوـس  نیا  مینک و  هدافتـسا  تصرف  نـیا  زا  اـم  اـھنیا  لـباقم  رد  دنتـسھ . مـیراد - 

. میراذگب اھنیا  رایتخا  رد  ار  یعقاو  مالسا  تقونآ  دننکیم ؛ هلمح  همھنیا 

مالـسا ققحت  ینعی  میھدب  رارق  فدھ  ار  نیا  نامدوخ  لئاسم  یهمھ  رد  دننکیم ، راک  ینید  لئاسم  رد  هک  یناسک  ملع و  لھا  نویناحور و  یهعومجم  ام  رگا  هدـنب  رظن  هب 

. تشاد میھاوخ  یدایز  یاھتیقفوم  لکش ، نیا  اب  اھینمشد  اب  یهلباقم  هلماکب و 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ار  ملاظ  دـض  مولظم و  رادفرط  مالـسا  مینک ، حرطم  ار  بان  مالـسا  هک  دـشاب  نیا  نامـشالت  دـیاب  همھ ... ام  هک  تسا  نیا  مھم  گرزب و  راک  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

مولعم هک  دیآیم  ناجیھ  هب  دوشیم ، جھتبم  تیـصوصخ  نیا  زا  تسا ، تسدرود  یلیخ  قطانم  رد  ای  تسا ، اکیرمآ  رد  ای  تسا ، اپورا  رد  هک  یناوج  نامھ  مینک . حرطم  ایند 

. دـنادیم شدوخ  یهفیظو  ار  نیا  دراد و  هماـنرب  دـنکیم ، تکرح  نیمولظم  عفن  هب  نارگمتـس و  نیملاـظ و  هیلع  هک  یرکف  یاهزیگنا ، ییورین ، زا  تسا  تراـبع  مالـسا  دوـشب 

؛ مینک یفرعم  ار  هدش  هداد  تیمھا  اھنیا  دننام  بل و  رکف و  لقع و  هب  همھنیا  نآرق  رد  هک  یمالـسا  رکفت ، مالـسا  قیمع ، یاھهفـسلف  مالـسا  تینالقع ، رادفرط  مالـسا 

ناشن ار  بان  مالـسا  دـنراد -  ار  اھزیچ  نیا  مالـسا  مان  هب  یناسک  هک  ندـش -  دوخ  تالیخت  ماـھوا و  ریـسا  دـض  رجحت ، دـض  یرگیرـشق ، دـض  تینـالقع و  رادفرط  مالـسا 

رد رـضاح  مالـسا  دبلطیم ؛ دھاوخیم و  دھعتم  ار  وا  هتـسناد ، دھعتم  ار  ناسنا  هک  یمالـسا  بخ ، یرگیلاباال ... ربارب  رد  دھعتم  مالـسا  تسا ؛ نیا  مالـسا ، مییوگب  میھدب ،

کی هب  ار  مدرم  درادـن ؛ مدرم  یگدـنز  راک  هب  یراـک  چـیھ  هک  یمالـسا  یوزنم ؛ مالـسا  هب  دـننکیم  توعد  زورما  دنتـسھ  یناـسک  رالوکـس ...! مالـسا  ربارب  رد  یگدـنز ، نتم 

اب یهزرابم  داھج و  مالسا  افعـض ؛ هب  تمحر  مالـسا  مینک ؛ یفرعم  ار  یگدنز  نتم  رد  دراو  مالـسا  دناوخیمارف . اھهناخ  یهشوگ  ای  دجـسم  یهشوگ  یزیچ  کی  هب  یتدابع ،

ناربکتسم

١٣٩۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

بان مالسا  داد ... رارق  ییاکیرمآ  مالسا  لباقم  رد  ار  بان  مالـسا  ماما ، تسا . ییاکیرمآ  مالـسا  یفن  یدمحم و  بان  مالـسا  تابثا  دراد ، دوجو  ماما  بتکم ]  ] رد هک  یبلطم 

یاھهزوح رد  یهدشلیمکت  هداتفااج و  یملع  دتم  هویش و  اب  ناکم ، نامز و  اب  ییانشآ  اب  نشور ، رکف  اب  هک  تسا  تنـس  باتک و  هب  یکتم  مالـسا  نآ  راوگرزب ، ماما  رظن  زا 

لباقم رد  یتسینویھـص ، تایانج  لباقم  رد  توافتیب  مالـسا  فرط ، نآ  زا  یـشعاد ؛ مالـسا  یرابرد ... یاھدنوخآ  مالـسا  دـیآیم ... تسد  هب  دوشیم و  طابنتـسا  هیملع ،

رظن زا  دنـسریم ؛ مھ  هب  همھ  اھنیا  اج  کی  رد  دـنراد ؛ روخآ  کی  رد  رـس  همھ  اھنیا  اکیرمآ ، یهراشا  هب  گرزب و  یاھتردـق  اـکیرمآ و  هب  یهتخودمشچ  مالـسا  اـکیرمآ ، تاـیانج 

تسا اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  دنکیم ، یفرعم  ماما  هک  یمالسا  دندودرم . همھ  اھنیا  ماما 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا بالقنا  مسا  زا  دنـسرتیم ، مالـسا  مسا  زا  دـنروایب ، دـنھاوخیمن  ار  مالـسا  مسا  بالقنا ۵٧ ؛»  » دنیوگب هک  دـنراد  رارـصا  یاهدـع  تسا . یمالـسا  بالقنا  بالقنا ،

یهناھلبا هناماوع و  طلغ و  یفارحنا و  تارکفت  هب  یهتسباو  مالـسا  تسا ، بان  مالـسا  ام  مالـسا  هتبلا  تسا ؛ ام  بالقنا  یاوتحم  یهمھ  هیام و  هیاپ و  مالـسا ، دنـسرتیم .

(، مالسلامھیلع  ) تیب لھا  فراعم  یوبن و  فراعم  هب  یکتم  مالسا  نآرق ، هب  یکتم  مالسا  هنالقاع - مالـسا   - لقن لقع و  رب  ینتبم  مالـسا  تسین ؛ اھیریفکت  لثم  یدارفا 

. ملاع زورهب  الماک  لفاحم  یهمھ  رد  عافد  لباق  مالسا  مالسا ؛ تسا  نیا  تسا . یمالسا  نینچ  کی  نشور ، یوق و  قطنم  اب  نشور ، تارکفت  اب 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مالـسا  - لقن لقع و  رب  ینتبم  مالـسا  تسین ؛ اھیریفکت  لثم  یدارفا  یهناھلبا  هناماوع و  طـلغ و  یفارحنا و  تارکفت  هب  یهتـسباو  مالـسا  تسا ، باـن  مالـسا  اـم  مالـسا 

. تسا یمالسا  نینچ  کی  نشور ، یوق و  قطنم  اب  نشور ، تارکفت  اب  مالسلامھیلع ،)  ) تیب لھا  فراعم  یوبن و  فراعم  هب  یکتم  مالسا  نآرق ، هب  یکتم  مالسا  هنالقاع -

هک یمالسا  ضعبب ،» رفکی  ضعبب و  نموی   » مالسا رالوکس ، مالسا  یصخش ، لمع  طقف  مالسا  ملاع ... زورهب  الماک  لفاحم  یهمھ  رد  عافد  لباق  مالسا  مالـسا ؛ تسا  نیا 

دنرادرب نآ  زا  ار  هللالیبسیف  تداھش  دنرادرب ، دننزب و  طخ  نآ  زا  ار  رکنمزایھن  دننزب ، طخ  نآ  زا  ار  داھج 

روشک  / ١٠/١۴/١٣٩۴ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

هعماج و تخاس  رد  تسا  رثا  اشنم  هک  یمالسا  تسا ....  ندز  فرح  افرص  هک  یمالـسا  هن  تسا و  تیمکاح  یاراد  هک  یمالـسا  رکفت  بان ، یمالـسا  رکفت  یبالقنا ، رکفت 

هدرک تیبرت  هداد و  شرورپ  ار  یاهدومزآراک  یوق و  یاھناسنا  ییاھاج  کی  تسا و  هدش  رشتنم  مالسا  یایند  رد  زورما  هک  تسا  یرکف  کی  نیا  هعماج . ماظن 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

درم دیمھفیم ؛ درکیم  هک  هاگن  روطنیمھ  ماما  ار  نیا  دسرب ، یقمع  یهجیتن  کی  هب  ات  دـنک ، تقد  دـناوخب ، دـنک ، اشامت  دـنروایب ، ناسنا  یولج  دـیاب  الاح  هک  ار  یلیلحت  نآ 

ار اـھنیا  تسا . اـھنآ  یـساسا  لـئاسم  تسا ، هلئـسم  ساـسا  اـھنآ  هدرک ، هیکت  هاـگآ  یهتخپ  میکح  درم  نیا  ییاـھزیچ  هچ  یور  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  هاـگآ . درم  هتخپ ،

اھیریگتھج رد  ام ، یاھفرح  رد  ام ، یاھراک  رد  هچنانچ  رگا  تسا . اھزیچ  نیا  اب  تفلاخم  بالقنا  اب  تفلاخم  ماظن و  اب  تفلاخم  لکش  کی  دنھدب ؛ رییغت  دنناوتب  یتسیابن 

. هدرک ادیپ  ققحت  هک  تسا  یایسایس  مالسا  اب  تیدض  یمالسا و  ماظن  اب  تیدض  بالقنا و  اب  تیدض  دشاب  هتشاد  دوجو  ینابم  نآ  اب  تفلاخم  ام  یغیلبت  یاھدرکیور  و 

، املع الثم  هک  ییاھنارود  رد  یتح  دـنکیم ؛ ادـیپ  ققحت  دراد  عقاو ، ملاـع  رد  ثیدـح  نآرق و  هب  یکتم  باـن  حیحـص  مالـسا  هک  تسا  یراـب  نیلوا  مالـسا ، ردـص  نارود  زا  دـعب 

اـجک و رد  اـی  نیوزق  رد  اـی  ناھفـصا  رد  دـیآیم  دوشیم  اـپ  ماـش  زا  یکرکققحم  دـندوب ؛ مرتحم  اـملع ، بخ  هیوفـص ؛ نارود  رد  مینک  ضرف  هدوبن . روجنیا  دـندوب ، مھ  مرتحم 

اھنیا اما  دندوب ، مرتحم  مھ  یلیخ  دندوب ، گرزب  یاملع  وزج  هک  دنتـسھ  یناسک  همھ  اھنیا  ییاھب ، خیـش  دوخ  ییاھب ، خیـش  ردـپ  دوشیم ؛ مھ  روشک  لک  مالـسالاخیش 

تموکح و هاگتـسد  یاھیوردـنت  زا  یخرب  اب  تاـفانم  هک  ییاـج  اـت  مھنآ  دـنریگب ، هدـھعرب  ار  تواـضق  هاگتـسد  هک  دـینک  ضرف  ـالثم  هک  دوب  نیا  دـندرکیم  هک  یراـک  رثکادـح 

ادبم اشنم و  هکنیا  دوبن . ینید  تموکح  دوبن ، یمالسا  تموکح  دندرکیم ، ار  ناشدوخ  راک  نیطالـس ، یهیقب  بسامھطهاش و  سابعهاش و  الاو  دشاب ؛ هتـشادن  تنطلس 

. تسا هتـشادن  هقباس  رگید  زورما  ات  نآ - زا  دعب  هدوب ، مالـسا  ردص  هک  یرادـقم  نآ  الاح  ینعی   - مالـسا ردـص  زا  دـشاب ، همئا  تایاور  دـشاب ، تنـس  باتک و  یتموکح  ماکحا 

ار هعماج  یهرادا  تسایس  هک  یمالسا  ینعی  یسایس  مالسا  تسا ؛ نیا  یسایس  مالسا  یانعم  دیآیم . دوجوهب  یتموکح  نینچ  کی  هک  تسا  راب  نیلوا  ناریا  رد  زورما 

ار نیا  دـنربب ، نیب  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  اـجنیا  رد  هـک  تـسا  یلوا  راـب  نـیا  هعماـج . ریدـم  دوـشیم  مالـسا  ینعی  دریگیم ؛ هدـھعرب  ار  هعماـج  تیریدـم  و 

. مدرک ضرع  هک  تسا  یلکش  نیمھ  هب  مھ  شندرکدوبان  دننک ؛ دوبان  دنھاوخیم 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 22 
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یهطقن تسرد  اـھهیاپ  نیا  هک  دراد  ییاـھهیاپ  کـی  هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روز ، ملظ و  هتخیمآمھهب و  یهتخیرمھهب  لـگنج  نیا  رد  وـشبلب ، نیا  رد  اـیند ، رد  یماـظن  کـی 

یهطقن تسا ، یبلطگنج  لباقم  یهطقن  تسا ، رامثتـسا  لباقم  یهطقن  تسا ، ملظ  لباقم  یهطقن  تسا ؛ راوتـسا  نآ  رب  یناھج  ماظن  زورما  هک  تسا  یزیچ  نآ  لـباقم 

یتعامج کی  هدـمآ و  دوجو  هب  بان  یمالـسا  تارکفت  ساسارب  نید ، ساسارب  مالـسا ، ساسارب  ماظن  نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماظن ، نآ  تسا ؛ داسف  لـباقم 

، یبرغ یاھسانـشهعماج  اھرگلیلحت و  دوخ  ار  نیا  دننویناحور . نآ  دنـسرتیمن و  گرزب  یاھتردق  زا  هک  تسا  نیا  اھنیا  تعیبط  هک  دـنتفرگ  رارق  ماظن  نیا  سار  رد  لوا  زا  مھ 

. ام زا  دنسرتیمن  اھدنوخآ  نیا  دنتفگیم  دنتفگیم ؛ مھ  بالقنا  لوا  زا  دنیوگیم ؛ زورما 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب ار  دوخ  راعـش  ار و  دوخ  فرح  اما  تسا  هدادـن  ماجنا  یروشک  چـیھ  هیلع  یایماـظن  تکرح  چـیھ  تسا و  هدرکن  عورـش  ار  یگنج  چـیھ  راـک ، زاـغآ  زا  یمالـسا ، یروھمج 

مالـسا زا  اھنآ  دنریگیم . رارق  بان  مالـسا  لباقم  رد  اھنیا  یود  رھ  داد ؛ رارق  مھ  رانک  رد  ار  رجحتم  مالـسا  ییاکیرمآ و  مالـسا  ام  راوگرزب  ماما  تسا . هدرک  مالعا  دـنلب  یادـص 

. دنسرتیم بان 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

. دنتسھ بان » مالسا   » اب هلباقم  لوغشم  ییاکیرمآ » مالسا   » و یطاقتلا » مالسا  ، » یچیق نیا  رگید  یهبل  رد 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ینابم مدرک ؛ تبحص  ماما  ینابم  هب  عجار  هسلج  نیمھ  رد  هتشذگ  لاس  رد  هدنب  تسا . مالـسا  یـساسا  یئانبم و  یاھـشزرا  هب  یدنبیاپ  لوا ، صخاش  هک  میدرک  ضرع 

ود مھ  ییاکیرمآ  مالـسا  تسا ، ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا  تسا . ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا  هب  یدـنبیاپ  لوا ، یانبم  تسا . اھنیا  اـم  یـساسا 

؛ دننکیم دناهدرک و  ینابیتشپ  هخاش  ود  رھ  زا  یدام  یاھتردق  رابکتسا و  تسا . ییاکیرمآ  مالسا  نیا  رالوکس ؛ مالـسا  هخاش  کی  رجحتم ، مالـسا  هخاش  کی  دراد : هخاش 

یمالـسا بان  مالـسا  تسا ؛ اھنآ  لباقم  رد  بان  مالـسا  دننکیم ؛ کمک  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دننکیم ، ییامنھار  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دنروآیم ، دوجو  هب  ار  اھنآ  ییاھاج  کی 

ار امش  نم و  فیلکت  مھ  هک  تسا  یمالسا  نآ  بان  مالسا  دوشیم . لماش  ار  همھ  یمالسا ، ماظن  لیکـشت  ات  یدرف  تولخ  یدرف و  یگدنز  زا  تسا ؛ هبناجهمھ  هک  تسا 

نیعم یمالـسا  ماظن  داجیا  یمالـسا و  ماظن  لابق  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دنکیم ، نیعم  هعماج  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دنکیم ، نیعم  نامیـصخش  تولخ  رد  دوخ و  اب  هداوناخ  رد 

. دوب دنباپ  نیا  هب  دیاب  هک  تسا  ینابم  زا  یکی  نیا  تسا . بان  مالسا  نیا  دنکیم ؛

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ار همھ  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  ات  یدرف  تولخ  یدرف و  یگدـنز  زا  تسا ؛ هبناجهمھ  هک  تسا  یمالـسا  باـن  مالـسا  تسا ...؛ ییاـکیرمآ  مالـسا  لـباقم  رد  باـن  مالـسا 

نیعم هعماج  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دـنکیم ، نیعم  نامیـصخش  تولخ  رد  دوخ و  اب  هداوناخ  رد  ار  امـش  نم و  فیلکت  مھ  هک  تسا  یمالـسا  نآ  بان  مالـسا  دوشیم . لماش 

تسا بان  مالسا  نیا  دنکیم ؛ نیعم  یمالسا  ماظن  داجیا  یمالسا و  ماظن  لابق  رد  ار  ام  فیلکت  مھ  دنکیم ،

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

: ماهدرک تشاددای  اجنیا  تسا  اھینمشد  جامآ  رتشیب  هک  ار  ییاھیدنمناوت  زا  دروم  دنچ  هتبلا  هدنب  تسیچ ؟ میراد  ام  هک  ییاھیدنمناوت  نیا  الاح 

زا شیب  اقآ ، هن  تسا ! اھنیا  دننام  هدـیقع و  رکف و  یدازآ  یایند  ایند ، هک  زورما  اقآ ، دـنیوگب  دـننک و  بجعت  یـضعب  تسا  نکمم  یمالـسا . نامیا  تسا ؛ یمالـسا  نامیا  لوا ،

هک ییاھتیلاعف  هب  دـینک  هاگن  امـش  دننمـشد . تسا ، یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تموکح  یانبم  دـندرک و  ریبعت  هیلعهللاناوضر )  ) ماما هک  یبان  مالـسا  نآ  اـب  زیچهمھ 

لھا دیتسھ و  یعامتجا  یاھهکبش  لھا  امش  رگا  مدرم . نایم  رد  یمالسا و  یروھمج  ماظن  رد  صوصخب  اجرھ و  رد  نامیا  نیا  دس  نتـسکش  یارب  دوشیم  ایند  رد  زورما 

. دننک لزلزتم  ار  ام  یمالـسا  نامیا  هک  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  قرط  یهمھ  زا  منکیم ؛ هراشا  مراد  ار  اجک  هدنب  هک  دینادیم  بوخ  دـیمھفیم و  بوخ  دـیتسھ ، یزاجم  یاضف 

لزلزتم دنھاوخیم   ] ار ام  دعب  دعب  لسن  ار و  ام  دـعب  لسن  نامیا  دنتـسین ؛ نارگن  یلیخ  اھام  هب  تبـسن  هن ، هلاس ؟ داتـشھ  داتفھ  درمریپ  نم  ینعی  یـسک ؟ هچ  ینعی  ام 

. تسا اھنآ  یاھینمشد  جامآ  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ام  یمالسا  نامیا  ام ، یدنمناوت  یاھهنیمز  ام و  رادتقا  یاھهنیمز  نآ  زا  یکی  بخ ، دوشیم . شالت  دراد  دننک ؛]

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم رد  زورما  اکیرمآ  دـناهدش ؛ ریگنیمز  ایند  یدام  کی  یهجرد  یاھتردـق  هنایم - رواخ  دناهتـشاذگ  ار  شمـسا  هک   - ایـسآ برغ  یهقطنم  رد  دـینک  هظحـالم  امـش  زورما 

یرابکتـسا هاگیاپ  تیوقت  زا  تسا  ترابع  دصاقم  نیا  زا  شخب  کی  هقطنم ؛ نیا  رد  دنراد  یدصاقم  دنراد ، ییاھراک  دنراد ، یفادھا  زورما  اھنیا ] . ] تسا ریگنیمز  ایـسآ  برغ 

اھنیا تاناکما  زا  اھنآ ، رتچ  ریز  دنیایب  اھتموکح  اھتلود و  هک  هقطنم  رد  تردق  عبانم  ذـفانم و  یهمھ  فرـصت  زا  تسا  ترابع  نآ  شخب  کی  هقطنم ، نیا  رد  یتسینویھـص  میژر 

ود رھ   - یمالـسا بالقنا  ای  یبالقنا  مالـسا  دنک ؟ ادیپ  ققحت  اھنیا  دـصاقم  هکنیا  زا  تسا  هدـش  عنام  هچ  دناهتـسناوتن . زورما  اما ] ، ] هقطنم رب  ییاورنامرف  دـننک ؛ هدافتـسا 

رگا هدـش . عنام  نیا ، هدرک . ادـیپ  رولبت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  زورما  هک  تسا - تسرد  مھ  یمالـسا  بالقنا  تسا ، تسرد  مھ  یبـالقنا  مالـسا  تسا ؛ تسرد  ریبعت 

نیمھ رتچ  ریز  تفریم  نارگید  لثم  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوبن ، ینید  فیاظو  هب  یدنبیاپ  دھعت و  دوبن ، یمالـسا  فراعم  هب  نامیا  دوبن ، ادـخ  هب  نامیا  دوبن ، مالـسا 

؛ هدروآ دوجو  هب  ار  یمالـسا  یانب  نیا  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  اھنآ  یهلمح  جامآ  نیاربانب ، دـنتفر . نارگید  هکنانچمھ  اکیرمآ ؛ ریغ  اکیرمآ و  یرابکتـسا  تردـق  هطلـس و  ماظن 

هک دوبن  نکمم  میدرک ، هبرجت  نامدوخ  ناوختـسا  تسوپ و  تشوگ و  اب  ار  نآ  اـم  هک  یماـظن  نیا  میدوب و  هدـید  اـم  هک  یروشک  نیا  دوبن ، یمالـسا  ناـمیا  رگا  ناـمیا . ینعی 

. دوب یمالسا  نامیا  نیا  دنکب ؛ ادیپ  یرییغت 

اپورا  / ١١/٠١/١٣٩۵ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمکیوهاجنپ  هب  مایپ 

راتفگ و اب  ادـخ  هار  ناورھر  رب  دـیراذگ و  رثا  دوخ  ینوماریپ  طـیحم  رب  هک  تسا  نآ  راـظتنا  تسا ؛ یقـالخا  ینید و  یملع و  یزاـسدوخ  زا  شیب  یراـک  نازیزع  امـش  زا  راـظتنا 

تفرعم زا  یتکرباب  یهمـشچ  دیاب  مادکرھ  تسا . ام  یهمھ  یهفیظو  نیا  بان ، مالـسا  یهتـشارفارب  مچرپ  اب  رابکتـسا  رفک و  یهھبج  نراقتمان  دربن  رد  دیئازفیب . دوخ  لمع 

. امش کاپ  یاھلد  داب  نشور  دیمارپ و  هدنزرس و  میشاب . یھلا  میقتسم  طارص  یمالسا و  تسرد 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ار اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی  ماما 

. دنک نادیم  دراو 

...

. یدـمحم بان  مالـسا  بان ، مالـسا  دوب ؛ مالـسا  درکیم ، هئارا  مدرم  هب  ماما  هک  ییاـھزیچ  یهلمجزا  ـالثم  درکیم . هئارا  ماـما  هک  دوب  یلوصا  هب  طوبرم  اھتیباذـج  زا  یـشخب 

مالسا ماما ، تشاد ، دوجو  طاقتلا  مھ  تشاد ، دوجو  رجحت  مھ  هک  ینارود  رد  تسا . طاقتلا  دنباپ  ریسا و  هن  تسا ، رجحت  دنباپ  ریـسا و  هن  هک  یمالـسا  ینعی  بان  مالـسا 

تلادع اھنآ  یهلمجزا  دوب ؛ یدازآ  اھنآ  یهلمجزا  دوب ؛ لالقتـسا  ماما ، یاھراعـش  ماما و  یمالعا  ینابم  یهلمجزا  دوب . باذج  ناملـسم ، ناوج  یارب  نیا  درک ؛ حرطم  ار  بان 

« يدمحم بان  مالسا   » 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 25هاگياپ  هحفص 23 
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. تسا باذج  همھ  اھنیا  درکیم ؛ حرطم  هک  دوب  ماما  ینابم  اھنیا  دوب ؛ یداصتقا  تلادع  یعامتجا و 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ریسا و هن  تسا ، رجحت  دنباپ  ریسا و  هن  هک  یمالسا  ینعی  بان  مالسا  یدمحم . بان  مالـسا  بان ، مالـسا  دوب ؛ مالـسا  درکیم ، هئارا  مدرم  هب  ماما  هک  ییاھزیچ  یهلمجزا 

درک حرطم  ار  بان  مالسا  ماما ، تشاد ، دوجو  طاقتلا  مھ  تشاد ، دوجو  رجحت  مھ  هک  ینارود  رد  تسا . طاقتلا  دنباپ 

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  / ٢٨/١٣٩٧/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  تسایر  هب  یمق  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

کانبات یهشیدـنا  یهضرع  غیلبت و  فدـھ  اب  هنارگنفرژ  هنانیبنشور و  یمیمـصت  اـب  هک  تسا  یمالـسا  بـالقنا  یاـھشیور  نیرتمھم  زا  یکی  یمالـسا  تاـغیلبت  ناـمزاس 

اشنم ریخا  هھد  دودح ۴  یط  هللادمحب  نامزاس  نیا  تفرگ . لکش  تفرعم ، تقیقح و  یایوج  ناناوج  هژیوب  یبالقنا  یهعماج  هب  هلآوهیلعهللاتاولص )  ) یدمحم بان  مالـسا 

. تسا هتفای  هدنیازف  یبیرض  هکلب  هتفاین  شھاک  اھنتهن  نآ  یدوجو  ترورض  زورما  تسا و  هدوب  یتاکرب  تامدخ و 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

فرح دنکیمن  ناھنپ  مالسا  حیرص . رادمچرپ  یتسیابردوریب ، رادمچرپ  مھ  نآ  تسا ، یدازآ  رادمچرپ  تسا ، تلادع  رادمچرپ  مالسا  تسا ؛ یدازآ  تلادع و  رادمچرپ  مالـسا 

اھنیا دننام  تالکـشم و  اھمیرحت و  نیمھ  دـندوب و  بالقنا  اب  ریگرد  اھییاکیرمآ  هک  بالقنا  لیاوا  دـنکیم . هلباقم  دـنکیم ، هھجاوم  یتلادـعیب  اب  ملظ و  اب  حیرـص  ار ؛ شدوخ 

هب ماما  لوق  زا  دندرک ، راضحا  ار  یوروش  ریفس  تسھ ، منھذ  رد  هک  روط  نآ  یوروش و  هب  دندرک  مالعا  زور  نامھ  رد  ماما  دش ؛ ناتـسناغفا  دراو  یوروش  انثا  نیمھ  رد  دوب ،

ماما دیوشن ؛» هجاوم  نیا  اب  یروج  نیا  العف  الاح  دیفرط ، اکیرمآ  اب  امـش  بخ   » تفگیم ایند  رد  سک  رھ  زور  نآ  ینعی  دیاهدش ؛ ناتـسناغفا  دراو  ارچ  امـش  هک  دنتفگ  ناشیا 

یود رھ  ام  دندوب ، مھ  لباقم  دوب و  یوروش  دوب و  اکیرمآ  زور  نآ  میدرکیم ، تکرش  هک  یناھج  عماجم  زا  یضعب  رد  مدوب ، روھمجسیئر  هدنب  تشادن . لوبق  الصا  ار  فرح  نیا 

راب ریز  دنرضاح  دننزیم و  مالسا  زا  مد  هک  ییاھنآ  تسا . یروج  نیا  بان  مالسا  تسا ، یروج  نیا  مالسا  هظحالم ؛ نودب  ار ، یوروش  مھ  ار ، اکیرمآ  مھ  میدیبوکیم ؛ ار  اھنیا 

رادفرط ینعی  تسا ؛ هطلس  ماظن  لباقم  رد  حیرص  مالسا ، دنراد . هلصاف  مالـسا  زا  دنورب ، یزور - کی  دوب  هک   - ایند تسیلایـسوس  حانج  ای  ایند  رادهیامرـس  حانج  رابکتـسا 

رد مالـسا  هک  یتقو  اھتنم  متفگ ؛ هک  یتھج  نیا  رطاخ  هب  تسا  فلاخم  وا  اب  هطلـس  ماظن  دنکب ، زورب  یبلاق  رھ  رد  دشاب ، یاهطقن  رھ  رد  مالـسا  تسا .... یدازآ  تلادـع و 

یھاگـشناد دراد ، یایملع  یاھییاناوت  دراد ، یحلـسم  یاھورین  دراد ، یـشترا  دراد ، یتلود  دراد ، یتلم  هک  تردـق  کی  تلود ، کی  بلاق  رد  یـسایس ، ماظن  کـی  بلاـق 

دوشیم ربارب  دص  اھنآ  ینمشد  دنکیم ، روھظ  دنکیم و  زورب  یمالسا  یروھمج  لثم  یتقو  روج  نیا  دراد ،

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

عطاق روط  هب  ار  نویطاقتلا  مالسا  نیرجحتم و  مالـسا  مالـسا ، دروم  رد  ماما  دنراد . یعطاق  مکحم و  نشور و  تانایب  یرالاسمدرم  دروم  رد  مھ  مالـسا و  دروم  رد  مھ  ماما 

دروخ هب  ناـشدوخ و  نیبطاـخم  دروخ  هب  ار  نارگید  یاـھفرح  مالـسا  مسا  هب  هک  یناـسک  ینعی  ار ، اـھیطاقتلا  ییوس  زا  دـننکیم ، در  ار  نیرجحتم  ییوـس  زا  دـننکیم . در 

تانایب رد  اھنیا  تسا ؛ داسف  دض  تسا ، رابکتـسا  دض  تسا ، هاوختلادع  هک  تسا  یمالـسا  کی  ماما  رظن  رد  مالـسا  دنکیم . در  عطاق  روط  هب  ماما  ار  اھنیا  دنھدیم ؛ هعماج 

زا امیقتـسم  نامدوخ  هک  ام  الاح  دینک . هظحالم  هدش ؛ پاچ  هک  ماما  تانایب  دلج  دـنچ  تسیب و  دودـح  نیا  رد  مھ  تسھ ، همانتیـصو  رد  مھ  تسا ؛ حـضاو  نشور و  ماما 

. تسا نشور  ماما  تاشیامرف  نتم  دننک ؛ هعجارم  تانایب  نیا  هب  اھنیا  دندیدن ، دندوبن و  هک  ییاھنآ  میاهتفنش ؛ ماما  دوخ  نابز 

روما رد  هناگیب  یاھتردـق  ناگناگیب و  تلاخد  دـض  تسا ، ناگناگیب  یبلطهطلـس  دـض  تسا ؛ اـکیرمآ  دـض  ینعی  تسا ؛ رابکتـسا  دـض  تسا  دـقتعم  نآ  هب  ماـما  هک  یمالـسا 

نیا و  تسا ؛ یراوخهژیو  دض  تسا ، داسف  دض  مالسا  تسا  دقتعم  نآ  هب  ماما  هک  یمالسا  داسف ؛ دض  مالسا  تسا . نمشد  لباقم  رد  ندز  وناز  دض  تسا ؛ روشک  یلخاد 

؛ دنک هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یمالسا  مالسا ، تسا . مالسا  لباقم  یهطقن  اھنیا  اعطق  اھشخب ، زا  یضعب  رد  داسف  روضح  یاھهنیمز  رد  دوشیم  صخـشم  هک  ییاھزیچ 

رکف یمالـسا و  ون  رکف  زا  ندرک ، یگدنز  نادیم  دراو  ار  یروج  نیا  یمیدق  یهدنامبقع  راکفا  ینعی [ ] ؛ رجحت دض  دـنک . هزرابم  داسف  اب  هک  تسا  یتلود  نآ  یمالـسا  یتلود 

ینغ ریقف و  نیب [  [ یاھهلـصاف دض  تسا ، یتاقبط  فالتخا  دض  مالـسا  تسا . نامورحم  رادفرط  مالـسا  تسا ؛ یرگیفارـشا  دـض  مالـسا ، نتفرگ . هلـصاف  راوگرزب  ماما  ون 

. تسا

دیاب امش  : » دنسیونیم روج  نیا  ناشتلحر - زا  لبق  هام  دنچ  تسا ؛ راوگرزب  ماما  کرابم  رمع  رخاوا  نیمھ  هب  طوبرم  نیا  هک   - یلوئسم کی  هب  ناشیاھهمان  زا  یکی  رد  ماما 

مالـسا یرادهیامرـس ، مالـسا  یتنطلـس ، مالـسا  نیزگیاج  ار  یدمحم  بان  مالـسا  رکف  دندرک و  مایق  ییارگـسپاو  رجحت و  دادیب و  ملظ و  هیلع  رب  ام  مدرم  هک  دـیھد  ناشن 

راک لیاوا  یبـالقنا  طاـشن  روش و  نارود  ـالثم  لاـم  مییوگب  هک  تسین  روج  نیا  تسا ، لاس ۶٧  هاـمید  هب  طوبرم  نیا  ( ١٢ (؛» دـندرک ییاکیرمآ  مالـسا  مالک ، کی  رد  طاقتلا و 

. تسا یروج  نیا  مالسا  دروم  رد  ماما  رظن  نیاربانب  بخ ، دندومرف . موقرم  ار  نیا  ناشتلحر  زا  لبق  هام  دنچ  ماما  هن ، تسا ؛

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لکش اب  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  الصا  دش ؛ لیکشت  ادخ  نید  تیمکاح  یارب  یمالسا  بالقنا  یمالسا ، یروھمج  الصا  نید . تیمکاح  لثم  لوا ، یهجرد  رد  بالقنا  لوصا 

ناج مدرم  دوب . بالقنا  تانیب  وزج  نیا  دـنک ؛ مادـقا  دورب و  شیپ  دـنک و  تکرح  دوشب و  میظنت  ینید  یهسدـنھ  اب  تموکح  دوشب . میظنت  دـنک و  یگدـنز  ینید  یهسدـنھ  و 

نمـشد ربارب  رد  میلـست  مدع  الثم  ای  دننکیم . فیعـضت  ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  لوصا  وزج  نیا  دتفیب ؛ قافتا  نیا  هکنیا  یارب  دندرک  راثن  دندرک ، میدقت  ار  ناشدوخ  نوخ  دـنداد ،

، مینک تبحـص  مینک ، هرکاذم  یتقو  کی  لاثمبابنم  نمـشد  اب  ام  هکنیا  درک ؛ لمحت  دیابن  ار  نمـشد  ییوگروز  دش ؛ دـیابن  میلـست  تسا . بالقنا  لوصا  وزج  نیا  ربکتـسم ؛

، میاهدشن میلست  یھلا  قیفوت  هب  مھ  الاح  ات  دش ؛ میلست  دیابن  نمـشد ، روز  فرح  ییوگروز و  لباقم  رد  هک  دیوگیم  ام  هب  بالقنا  تسا . رگید  فرح  کی  نیا  مینک ، لماعت 

کی ندرک  گنرمک  ینعی  دراد »؟ یلاکـشا  هچ  دراد ، یعنام  هچ  ارچ ، اقآ   » الثم دـنیوگیم ] ، ] دـننکیم فیعـضت  ار  نیا  تسا . لوصا  وزج  نیا  دوب ؛ دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب 

. تسا بالقنا  لوصا  اھنیا  اھنیا ؛ لاثما  یتلادعیب و  اب  یهزرابم  داسف ، اب  یهزرابم  ای  روشک ، لالقتسا  ای  یاهتسجرب . لوصا  نینچ 

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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« : یدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

روپحالف  /   ١٣٨١/٠١/٠١ دیجم  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  (ص ) یدمحم بان  مالسا  یاھزرم  داعبا و 

تیدمحا  /   ٠١/٠١/١٣٨۶ ریشب  هدنسیون :  یروھال /  لابقا  و  هر )  ) ینیمخ ماما  یهشیدنا  رد  یدمحم  بان  مالسا 

« يدمحم بان  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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