
نافعضتسم  / ١٣۶٠/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمود  تبسانمهب  مایپ 

یبالقنا تسام . بالقنا  یاھیگژیو  زا  یکی  تفرگ  تروص  یمالسا  بالقنا  دنمجرا  زیزع و  یاھدرواتسد  ظفح  دصق  هب  هک  راوگرزب  ماما  نامرف  هب  نافعضتسم  جیسب  لیکـشت 

یکتم یتلم  تردق  هب  اھنت  زین  یزوریپ  نیا  یهمادا  یارب  دیسر و  یزوریپ  هب  دش و  عورش  یجراخ  تردق  چیھ  رب  هیکت  نودب  مالـسا و  شخبیئاھر  میلاعت  هب  اکتا  اب  اھنت  هک 

. درادیم رب  ماگ  نآ  یاھدرواتسد  ظفح  بالقنا و  موادت  تھج  رد  تقایل  زاربا  سفن و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  هک  تسا 

بیغتسد  / ١٣۶٠/٠٩/٢٠ هللاتیآ  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد ار  دوخ  یاقب  هک  ینایاوسر  تیھام  حور و  یکاپان  یدیلپ و  رب  تسا  یرگید  دنس  بیغتـسد ] نیـسحلادبع  دیـس  جاح  تیآ هللا  راوگرزب [ دیـس  ینابر و  ملاع  نیا  تداھش 

نادیھـش هار  همادا  بالقنا و  یاھدروآتسد  ظفح  تھج  رد  ار  مدرم  فوفـص  دنوشیم و  رتاوسر  دـنرادیم  رب  ماگ  هار  نیا  رد  رتشیب  هچرھ  اما  دـنیوجیم ، ادـخ  نادرم  یانف 

. دننکیم رتمکحتسم 

هاگشناد  / ١٣۶٠/٠٩/٢٧ هزوح و  تدحو  هتفھ  رانیمس  یرازگرب  تبسانمهب  مایپ 

نیا هب  زور  نیا  صیـصخت  تسا . هدـش  هدـیمان  هاگـشناد  هزوح و  تدـحو  زور  یبالقناو ، زرابم  یناحور  هاگـشناد و  داتـسا  حـتفم ، رتکد  تداھـش  زور  هام ، رذآ  متفھ  تسیب و 

ظفح و تسھ و  هدوب و  ام  رابنوخ  بالقنا  یزوریپ  زمر  تیقفوم و  دیلک  تدحو ،»  » هک ارچ  دشیم . ساسحا  ام  یبالقنا  یهعماج  رد  هک  دوب  یمربم  زاین  زا  یشان  تبـسانم ،

. دیماجنا دھاوخ  نآ  یاھدرواتسد  لماک  ظفح  یبالقنا و  فادھا  هب  لین  بالقنا و  یریذپانبیسآ  هب  نآ ، یهمادا 

نافعضتسم  / ١٣۶٢/٠٩/٠۴ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمراھچ  تبسانمهب  مایپ 

دیرگنب هک  بالقنا  یاھدرواتسد  زا  کی  رھ  هب  هدیدرگ  وربور  مالسا  نانمشد  هتفای  نامزاس  هدرتسگ و  یاھهئطوت  اب  یزوریپ  یاھزور  نیتسخن  زا  ناریا  یمالسا  ریبک  بالقنا 

. تسا هدماین  تسدب  بالقنا  نادناعم  نافلاخم و  یاھینکشراک  ربارب  رد  مدرم  تمواقم  راثیا و  اب  زج 

ناریا  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ رد  اکیرمآ  ىسوساج  یهکبش  مادھنا  ىیاسانش و  ىپ  رد  روشک  ىتاعالطا  ناسانشراک  زا  ریدقت 

یزابرـس لادـم  هب  ار  ناتیاھهنیـس  دـندومرف و  تیاضر  راھظا  امـش  یهناقداص  هناصلاخ و  یاھـشالت  زا  هیکزلاهسفنهللاسدـق ) ) نامراوگرزب ماـما  هک  سب  ار  امـش  راـختفا  نیا 

. دنتشاد نیزم  هادفانحاورا ) ) بحاص ترضح  مانمگ 

یمالسا بالقنا  زا  تسارح  یرادیاپ و  رد  فیرشلاهجرفیلاعتهللالجع ) ) تجح ترضح  تاھجوت  لظ  رد  لاعتم و  دنوادخ  تایانع  هب  لکوت  اب  کاپ و  حور  نآ  زا  ماھلا  اب  مراودیما 

. دیشاب قفوم  ناشلامیظع  تما  گرزب  درواتسد  و 

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

یتاغیلبت یتامدـخ و  یدـیلوت و  تالیکـشت  اھنامزاس و  بلاـق  رد  هک  اـھنآ  هچ  دناهتـشاد -  بـالقنا  یاھدرواتـسد  زا  تسارح  رد  یرثوم  شقن  زاـغآ  زا  هک  یبـالقنا  یاـھداھن 

هب ردص  یهعـس  اب  ماوت  قیقد و  طابـضنا  مظن و  اب  ار  یبالقنا  یهیحور  دنـشابیم -  یبالقنا  یاھـشزرا  رادمچرپ  اجهمھ  رد  هک  یمالـسا  یاھنمجنا  هچ  و  دننکیم ، تمدخ 

. دنرادھگن هدنز  ار  بالقنا  زا  عافد  مسر  هار و  دوخ ، فیاظو  زا  یطخت  نودب  هتفرگ ، راک 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا دنکیم ، عافد  دوخ  سومان  مرح و  هداوناخ و  زا  هک  یسک  لثم  دنیشنب . ورف  دوشب و  فیعض  امـش  یاھلد  رد  بالقنا ، لباقم  رد  فیلکت  یبالقنا و  تریغ  ساسحا  دیراذگن 

. دینک عافد  روطنیمھ  نآ ، یاھدرواتسد  اھشزرا و  بالقنا و 

تـسدهب ناسآ  بالقنا  نیا  هک  دینادب  دنکیمن -  قرف  دینکیم -  یگدـنز  هک  روشک  نیا  زا  ییهشوگ  رھ  رد  دـیتسھ و  هک  اھلغـش  زا  یلغـش  رھ  رد  ناوج ، ریپ و  درم و  نز و 

هک تسین  روط  نیا  دمآ . تسدهب  میظع  درواتـسد  نیا  ات  دش  مدرم  نیا  لاح  لماش  یھلا  میظع  تاضویف  اھکمک و  دـش و  هتخیر  اھنوخ  دـندروخ ، اھلد  نوخ  تسا . هدـماین 

یاھدرواتـسد یبالقنا و  یاھـشزرا  هن ، دنرامـشب . کبـس  ار  اھنآ  دـنیامن و  تناھا  اھنآ  هب  ای  دـننک و  جارات  ار  بالقنا  یاھـشزرا  یناسک  هک  مینک  هاـگن  مینیـشنب  اـم  مدرم و 

. مینکب دیاب  مینکیم و  عافد  تردق  لامک  اب  هنادنمتریغ و  نآ ، زا  تسام و  مدرم  داحآ  یهمھ  سومان  هعماج ، یمالسا  یاضف  بالقنا و 

یقالخا و یاھداسف  ماسقا  عاونا و  هچ  یلام و  یاھداسف  هچ  یسنج و  تاوھش  هب  طوبرم  یاھداسف  هچ  یداسف ، عون  رھ  داسف -  گنھرف  جیورت  اب  دناوتب  دیابن  نمـشد 

هنیـس دوخ  یدوجوم  هداوناخ و  میرح و  هناخ و  ربارب  رد  هک  یدـنمتریغ  عاجـش و  ناوج  نآ  لثم  دـیاب  درم ، نز و  امـش  کیاکی  دـناسوپب . نورد  زا  ار  بـالقنا  نیا  رگید -  یلمع 

. دیتسیاب دنزرویم ، موجھ  نآ  هب  هک  یناسک  لباقم  رد  دینک و  عافد  ناتیمالسا  نامیا  اھدرواتسد و  نالووسم و  مالسا و  بالقنا و  زا  دنکیم ، عافد  نآ  زا  دنکیم و  رپس 

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

ناریا رد  بالقنا  نیا  درواتسد  هک  دنسیونیم  هک  تسا  لاس  هدزای  بیرق  ایند  رد  مالسا  نانمشد  رگید  اھییاکیرمآ و  اھتسینویھص و  یهدناشنتسد  ىذوم  رودزم  ىاھملق 

هب درک ، هنحص  دراو  ار  تلم  هک  تفرگ  ماجنا  ىروشک  کی  رد  ىتکرح  کی  ىتقو  هک  دننادیمن  اھنیا  دنـشکیم . مدرم  خر  مدرم و  مشچ  هب  دننکیم و  گرزب  ار  اھدوبمک  دوب ؟ هچ 

هدـنز تلم  نیا  داد ، رارق  اھنآ  ىگدـنز  رب  مکاح  ار  مدرم  نامیا  مدرم و  دـیاقع  دروآ ، الاب  تلم  دوخ  نورد  زا  ار  تیریدـم  روشک و  یهرادا  تلود و  تموکح و  داد ، تیـصخش  تلم 

ریجنز اب  میدوب ؛ هدش  هتـسب  رامعتـسا  یهلیـسوهب  ریجنز  اھهد  اب  ام  هک  دوب  نیا  ام  ىـساسا  لکـشم  تسا . زاب  تلم  نیا  ىولج  هار  رگید  درک ، تیـصخش  ساسحا  دش و 

هب تلم  نامیا  تلم و  داقتعا  هک  دوخ  هب  تلم  نیا  ىداقتعایب  ریجنز  اب  هدـناشنتسد ؛ تموکح  کی  دادبتـسا  ریجنز  اب  ىگنھرف ، ریجنز  اـب  ىداـصتقا ، ریجنز  اـب  ىـسایس ،

لوط رد  هک  تسھ  مھ  لیلد  نیمھ  هب  و  میتسھ ؛ هدنز  تلم  کی  زورما  ام  . دنادرگرب اھنآ  هب  ار  مدرم  نامیا  مدرم ، طاشن  مدرم ، ىگدنز  بالقنا ، دـندوب . هتفرگ  وا  زا  ار  شدوخ 

اھراک نیا  تشادـن  ناکما  مھ ]  ] نامز نیا  ربارب  دـنچ  رد  رئاج ، ىاھتموکح  نآ  نارود  رد  هک  هتفرگ  ماجنا  روشک  نیا  رد  دـیفم  تمدـخ  شالت و  راک و  ىردـق  هب  لاس  هدزاـی  نیا 

نایم زا  دنمدرم ، دوخ  لام  دندنمهقالع ، تلم  تشونرس  هب  روشک  نیلوئسم  نوچ  تسا ؛ مدرم  ىانما  تسد  مدرم  تورث  نوچ  دناهنحـص ؛ رد  مدرم  دوخ  نوچ  دریگب ؛ ماجنا 

تکرب هب  بالقنا و  نیا  تکرب  هب  اھنیا  یهمھ  دوب ؟ اجک  بالقنا  نیا  زا  لبق  اھنیا  تسا ؛ مکاح  ىمالسا  تادھعت  ىمالـسا و  نامیا  روشک ، ناریدم  راتفر  رب  نوچ  دنمدرم ؛ دوخ 

هب مھ  ام  تلم  ماما و  تیصخش  تمظع  تسا . مالسا  تکرب  هب  همھ  و  تسا ؛ ام - نارود  یهتسجرب  تیـصخش  ناربمغیپ و  ثراو  اتقیقح  قحهب ، ماما  نآ   - گرزب ناسنا  نآ 

. تسا مالسا  تکرب 

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

یهمھ رد  دـیوشب ، لـئان  امـش  هک  ىتفرـشیپ  رھ  هب  دـنکب ، ىگدـنز  اـم  تلم  هک  ىتـیفیک  رھ  هب  دـنریگب . داریا  دـننک و  ىیوجبیع  ىریگبیع و  مالـسا  رب  دـنھاوخیم  اـمئاد 

هیلع غیلبت  تسا ؛ غیلبت  دنکب ، دناوتیم  وا  هک  ىراک  نآ  تسشن . دھاوخن  زاب  ىمالسا  ماظن  روشک و  هب  تبـسن  بالقنا و  هب  تبـسن  ىیوگدب  زا  نمـشد  ىگدنز ، ىاھنایرج 

دندرک میسرت  ماما  هک  ار  ىھار  نیا  ار ، ىبالقنا  ماظن  ار ، ىمالسا  ماظن  ار ، مالسا  دینادب : ردق  ار  ناتبالقنا  گرزب  درواتسد  امش  نمشد ، مغریلع  بالقنا . هیلع  مالـسا و 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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ىگدنز و ىقیقح  ىگدنزاس  ىنعی ] ، ] تسا مالسا  روتسد  ادخ و  ىاضر  دروم  هک  ىلکـش  نآ  هب  ىگدنز  نتخاس  هار  ندش ، لماک  هار  نتـسیز ، دازآ  هار   - ام تلم  لباقم  رد 

. ام ىارب  تسا  نمھب  مودوتسیب  ىاھسرد  اھنیا  ىمالسادض - ىاھتردق  اب  شزاس  مدع 

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

ار ناشیگدامآ  دیاب  ىمدرم ، میظع  جیسب  اھنیا  یهمھ  رس  تشپ  و  ىرمرادناژ - ىنابرھش ، هتیمک ، هاپـس ، شترا ، ىماظتنا : هچ  ىماظن و  هچ   - حلـسم ىاھورین  یهمھ 

مھ ىلاخوکشخ  یهیـصوت  نیا  و  مینکیم . مھ  زاب  میاهدرک ، ار  هیـصوت  نیا  ررکم  اـم  هک  تسا  ىاهیـصوت  نیا  دـننک . ظـفح  مھ  بـالقنا  ىاھدرواتـسد  زا  ىماـظن  عاـفد  ىارب 

. دنشاب نآ  لابند  ىدج  روطهب  دنونشب و  هفیظو  کی  ناونعهب  ار  نیا  دیاب  حلسم  ىاھورین  نیلوئسم  یهمھ  تسا و  هفیظو  تسا ، روتسد  نیا  تسین ؛

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

رب ار  هار  هک  یمالسا  تموکح  اب  دناهدینارذگ ، اھیگزرھ  عاونا  یسایس و  یقالخا و  یاھیگدولآ  داسف و  رد  هقرغ  ار  دوخ  لطاب  رمع  هک  ناگدنیوگ  ناگدنـسیون و  نیا  زا  یـضعب 

یلم و یگدازآ  لالقتـسا و  مالـسا و  اب  تفلاخم  هک  ار  دانع  تفلاخم و  نیا  هاـگنآ  دـنفلاخم و  هدـنار ، نوریب  ار  اـھنآ  یجراـخ  ناـبابرا  تسا و  هتـسب  اـھیگزرھ  اـھیھابت و  نیا 

، یمرشیب تحاقو و  اب  دناهتفگ ، دناهتـساوخ ، هچرھ  هنادازآ  هکیلاحرد  دنراذگیم و  یداصتقا  یـسایس و  عاضوا  زا  داقتنا  یریگهدرخ و  باسح  هب  تسا ، یقالخا  تراھط 

ترـسح ام ، تلم  تسا . هاگآ  دیـشر و  تلم  نانآ ، مصخ  تسا و  نانمـشد  هب  روشک  نتخورف  اکیرما و  یاـپ  ندـش  زاـب  اـھنیا ، یقیقح  تساوخ  دـننکیم ! یدازآ  یهبلاـطم 

ار اـھناسنا -  ناـمیا  هدارا و  تیمکاـح  یمالـسا و  ماـظن  ینعی  دوـخ -  گرزب  درواتـسد  دوـجو ، یهمھ  اـب  تشاذـگ و  دـھاوخ  ناـنآ  لد  رب  ار  اـکیرما  یگدرب  نارود  هب  تشگزاـب 

. درک دھاوخ  تسارح 

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

رثکا ای  همھ  دـنام . توھبم  امـش  یھاگآ  تعاجـش و  زا  اھمـشچ  ملاع ، حطـس  رد  دـیداد . یبوخ  رایـسب  ناحتما  هاگآ ، دیـشر و  گرزب و  تلم  امـش  مھ ، ماما  تلحر  زا  دـعب 

امـش یلو  دـھدب ؛ تسد  زا  ار  مدرم  تیامح  دوشب و  یلخاد  فالتخا  راچد  یمالـسا  یروھمج  دـشاپب ؛ مھ  زا  بالقنا  ماما ، تلحر  اب  هک  دـندوب  رظتنم  ایند  رد  ام  نانمـشد 

، خیرات لوط  رد  نایعدم  یرایـسب  زا  هک  دیداد  ناشن  امـش  داب ! ناتیاراوگ  تسا ؛ یـضار  امـش  زا  ماما  حور  امـش ! رب  ابحرم  دیدز . وگهوای  نانمـشد  نیا  نھد  هب  دـیتشاذگن و 

کئلوا . » دنامب هجیتنیب  تشاذگن  درک و  رمث  رمثم  ار  امـش  ربص  نیا  داد ، ار  ناتـشاداپ  لاعتم  یادـخ  منکیم ، ضرع  امـش  هب  نم  تسا . رتخـسار  ناتمدـق  رتیوق و  ناتنامیا 

« همحر مھبر و  نم  تاولص  مھیلع 

نیب زا  یمالسا  یروھمج  ات  دندوب  هتسشن  رظتنم  هک  اھنآ  دیدرگ . ضوع  ایند  یاھلیلحت  هک  تسا  هدش  نیا  ماما ، ترضح  تلحر  زا  دعب  امش  تماقتـسا  یرادیاپ و  یهجیتن 

هک میتسھ  نآ  دھاش  ام  زورما  اذل  درادن . ییهدیاف  دندیمھف  درک ، هتـسخ  ای  دناسرت  ار  ناریا  تلم  دوشیم  دـندرکیم  لایخ  هک  ییاھنآ  درادـن . ییهدـیاف  هک  دـندیمھف  دورب ،

یقیمع رایسب  ینمشد  ناریا  تلم  اب  دنتـسھ و  وا  اب  تھج  مھ  لصتم و  هتـسباو و  یدیدش  تروص  هب  هک  یناسک  و  اکیرما -  رابج  میژر  ینعی  داسف -  هنتف و  سار  زا  ریغ 

رـس تلم  نیا  لباقم  رد  دندوب ، ام  تلم  عضو  رظان  دھاش و  ایند  رد  هک  یناسک  یهیقب  دنیآیمن ، رانک  بالقنا  اب  مھ  اھنآ  دیآیمن و  رانک  اھنآ  اب  بالقنا  هجوچـیھ  هب  دـنراد و 

بلج ناھج  حطـس  رد  ار  اھتلود  هکلب  اھتلم ، مارتحا  ناوتیم  تماقتـسا  تردق و  اب  هک  دـنداد  ناشن  ناریا  تلم  دـندرک . زارد  یتسود  تسد  شفرط  هب  دـندروآ و  دورف  میظعت 

. تسا یگرزب  رایسب  درواتسد  نیا ، دندش . سویام  نامتلم  یور  راشف  لامعا  زا  ام ، نانمشد  درک .

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/١٠ بالقنا  یاھهتیمک  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یاھناسنا قوف  رترب و  ناسنا  اقیقحت  هک  ار -  راوگرزب  ماما  صیخـش  صخـش  یتح  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  نالووسم  هلاس ، هدزاود  نارود  لوط  رد  هک  ییاـھزیچ  زا  یکی 

هک دوب ، یمالـسا  بالقنا  فک  رب  ناج  نازابرـس  نیدالوپ و  صلخم و  نموم و  ناـناوج  رادـید  دودزیم ، اـھنآ  نت  زا  ار  اھیگتـسخ  درکیم و  لدـشوخ  دونـشخ و  دوب -  فراـعتم 

ناھدنامرف و اصوصخم  دیتسھ ؛ یمالـسا  بالقنا  یهتیمک  زیزع  ناردارب  امـش  اھنآ ، یهلمج  زا  دنوشیم . بوسحم  بالقنا  نیا  درواتـسد  هدروآرف و  نیرتدنمـشزرا  اتقیقح 

، دیدش هیذغت  بالقنا  زا  دیدرک ، دشر  بالقنا  اب  دیدش ، دـلوتم  بالقنا  اب  دیدیـشک ، اھتمحز  دـیدید ، اھتبیـصم  هک  بان ، یبالقنا  تالیکـشت  نیا  ناتوسکـشیپ  نارادهقباس و 

. دیتفرگن یزیچ  هب  تسا -  یناسنا  رھ  یدوجوم  نیرتزیزع  هک  ار -  ناج  دیدرک و  تمدخ  بالقنا  هب  هناناج 

یمالسا  / ١٣۶٩/١٠/١٠ بالقنا  یاھهتیمک  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

حالـص زا  تراـبع  تسا ، هتـشادھگن  زورما  اـت  ار  بـالقنا  نیا  هک  یزیچ  نآ  نم ! زیزع  ناردارب  تسا . نیا  حـلاص ، ناـسنا  شقن  دـنک . تیبرت  حـلاص  ناـسنا  اـت  دـمآ ، اـم  بـالقنا 

تسا و مکاح  هتفرگ و  تسد  هب  ار  مچرپ  دراد و  هبلغ  حالـص  زورما  مینکیمن . هغلابم  مھ  نامتلم  قح  رد  میراد . تلم  اـم  هک  یحالـص  یهیاـم  رادـقم  ناـمھ  تساـھناسنا ؛

. تسا ینالوط  یسب  هلصاف  مھ  قلطم  حالص  ات  هتبلا  تسا . هدش  یزیرهمانرب  حالص ، تمس  هب  تکرح 

رگا دیرضاح ؛ اجنآ  رد  دوشیم ، رھاظ  یچقاچاق  لکش  رد  نمشد  یهئطوت  رگا  ییهتیمک ، ناوج  ناونع  هب  دنکیم ، راک  امش  اب  ناتتسد و  ریز  هک  یـسک  نآ  امـش و  هکنیا 

ردخم داوم  یگدوھیب و  جیورت  لکش  هب  رگا  دیرضاح ؛ اجنآ  رد  دوشیم ، رھاظ  داسف  اشحف و  جاور  لکش  هب  رگا  دیرضاح ؛ اجنآ  رد  دوشیم ، رھاظ  یلیمحت  گنج  لکـش  هب 

نتسناد و دوخ  زا  نآ و  یاھدرواتسد  بالقنا و  هب  تبسن  حلاص  ناناوج  حلاص و  یاھناسنا  تیلوت  نیمھ  شیانعم  دیرضاح ؛ اجنآ  رد  دوشیم ، رھاظ  اھیگدیسوپ  اھیچوپ و  و 

، فـلتخم یاھرـشق  زا  نموـم  ناردارب  یهمھ  بوـخ و  یاـھناسنا  یهمھ  حـلاص ، ناـناوج  یهمھ  تسین . مـھ  امـش  صوـصخم  تـسا ؛ نآ  زا  مـکحم  یرادـساپ  یرادـھگن و 

. دنکیم راکشآ  ار  اھرھوج  اھهبرجت  دنتسین و  ناسکی  اھمدآ  دراد ، کبس  نیگنس و  اھتیلووسم  هتبلا  دنروطنیا .

ماظن  / ١٣۶٩/١١/١٠ نارازگراک  مدرم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درک تباث  هک  دوب  یتلم  لوا  ام ، تلم  داد . ناشتزع  تردـق و  تعاجـش و  دروآ و  شوھ  هب  ار  اـھنآ  درک ؛ هدـنز  ار  مدرم  داد ، اـم  مدرم  هب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یگرزب  درواتـسد 

. تسا مالسا  هب  کسمت  مھ ، مادقا  هار  دننک . مادقا  لمع و  دیاب  تسا و  نیمھ  ناشھار  مھ ، رگید  یاھتلم  دنکب . دناوتیمن  یطلغ  چیھ  اکیرما 

رجف  / ١٣۶٩/١١/١٨ یهھد  زور  نیمتفھ  رد  ادھش  مظعم  یاھهداوناخ  هب  مایپ 

لوصحم دیاب  همھ  زا  شیب  دھدیم ، راعش  نانآ  مان  هب  درادیم و  یمارگ  ار  نادیھش  دای  کرابم ، رجف  یهھد  رد  صوصخب  نوگانوگ ، یاھتبـسانم  رد  زیزع  تلم  هک  یماگنھ 

نادیھـش و نوخ  هک  رکـش  ار  ادخ  دننک . هیـصوت  نآ  هب  ار  رگیدکی  دننادب و  فظوم  نآ  زا  یرادساپ  هب  ار  دوخ  همھ  دشاب و  اھرظن  دم  رد  نازیزع  نآ  تداھـش  داھج و  دنمـشزرا 

یاھدرواتسد زا  تسارح  لووسم  ار  دوخ  دیاب  همھ  نونکا  درک . نیریش  ار  ام  تلم  ماک  نوگانوگ  یاھهنحص  رد  نآ ، نیریش  تارمث  تسـشن و  راب  هب  تلم  نیا  ناگـشوگرگج 

. مینکن غیرد  یششوک  چیھ  زا  هار  نیا  رد  مینادب و  تسام -  نادیھش  نوخ  درواتسد  تقیقح  رد  هک  بالقنا - 

ناھفصا  / ١٣٧١/٠٧/١٨ ییاباب  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

تازیھجت زا  هتبلا  تسین . مخ  اـیند  رد  سکچـیھ  تنم  راـب  ریز  ناـمندرگ  اـم  تسا . هدروآ  تسد  هب  دوـخ  نادـنزرف  تمھ  اـب  دراد ، زورما  هک  ار  هچنآ  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج 

ناریا ینورد  یتاذ و  یاھورین  هب  ام  یهیکت  دامتعا و  دیما ، نیرتشیب  لاحنیعرد ، تزع . اب  اما  درک ؛ میھاوخ  هدافتسا  مھ  زاب  تزع . اب  اما  میاهدرک ؛ هدافتـسا  یناھج  نردم 

نادنزرف امش  هب  زورما  نم  دننک . زھجم  ار  ام  دیاب  هک  دنتسھ  ام  دوخ  رکتبم  هدنزاس و  گرزب  یاھحور  رھام و  یاھتـسد  رکفتم و  یاھزغم  ام و  ناناوج  تسا . زیزع  یمالـسا 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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ملع و مینکن . هدافتسا  دیدج  یروانف  ناھج و  تاناکما  زا  هک  میدنبیمن  نامدوخ  یور  هب  ار  هار  ار و  رد  ام ، دیـشاب . یکتم  ناتدوخ  هب  منکیم : ضرع  کاخ  بآ و  نیا  عاجش 

تیندم زورما  یدوجوم  نیوکت  رد  رشب  یهمھ  دراذگب . یسک  رس  رب  ار  نآ  تنم  دنادب و  دوخ  هب  رصحنم  ار  نآ  دناوتیمن  سکچیھ  تسا و  تیرشب  یهمھ  هب  قلعتم  یروانف 

هب ام  یلـصا  یهیکت  هکنیا ، لوا  یهتکن  تسا : ملـسم  هتکن  ود  اما  مینادیم . نامدوخ  قح  ار  نیا  میدـنبیمن و  نامدوخ  یور  هب  ار  هار  ام  دـناهدوب . میھـس  مھ  اب  یرـشب ،

یدنلب رایسب  یاھماگ  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  نانچمھ  دیروایب ؛ تسد  هب  تراھم  دیاب  امش  دیزاسب ؛ دیاب  امش  دینک ؛ تمھ  دیاب  امش  تسا . یدوخ  یاھورین 

تازیھجت رب  یمالـسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  رد  ام  ناناوج  طلـست  تراھم و  ییانـشآ ، زورما ، هک  دننادیم  دنراد ، ار  رابخا  تاعالطا و  هک  یناسک  دیتشادرب . هار  نیا  رد 

. میتسھ نامدوخ  یاپ  یور  ام  زورما  تسا . بالقنا  زا  لبق  زا  شیب  ربارب  اھھد  نردم ، هدیچیپ و 

. تسا هدروآ  تسد  هب  ار  نآ  دوخ  نوـخ  اـب  اـم  تلم  هک  ییاـھبنارگ  رھوـگ  نیا  زا  تظاـفح  تسا ؛ بـالقنا  زا  تظاـفح  یارب  درواتـسد ، همھ  نیا  لوـصحم  هکنیا ، مود  یهتکن 

ام دنکیم . نیگمشخ  ناریا  تلم  زا  ار  گرزب  یاھتردق  هک  تسا  یاهتکن  نامھ  نیا ، ندوبن . گرزب  یاھتردق  ورهلابند  ندوبن و  هدرپسرـس  یلم ، یدازآ  لالقتـسا ، زا  تظافح 

لمع یرسدوخ  دادبتسا و  اب  دنھاوخیم  یرابکتـسا  یاھتردق  ناھج ، حطـس  رد  زورما  دنـشاب . نیگمـشخ  راذگب  میتسین . لئاق  یـشزرا  تھبا و  هنوگچیھ  رابکتـسا ، یارب 

دادعتـسا رامـشیب و  تاناکما  اب  یگرزب  تلم  ام  دنریذپیمن . ام  تلم  صوصخب  هدازآ ، یاھتلم  میریذپیمن . ام  دناهتفریذپ ، هدرپس  رـس  هتـسباو و  یاھتلود  رگا  ار  نیا  دننک .

. دشاب دنب  رد  یاھتلم  یارب  ییوگلا  ناریا ، تلم  شور  ات  درک ، میھاوخ  هدنز  ار  اھنیا  میتسھ . ناوارف 

مق  / ١٣٧١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنمتردـق امـش  دـیتسھ ؛ بلاغ  امـش  دـنھد . تروص  یراک  دـنرادرب و  یمدـق  روشک  نیا  دروم  رد  ناریا ، ناملـسم  مدرم  یهدارا  فالخ  رب  دنتـسین  رداق  همھ ، اپورا و  اکیرما ،

رتیوق سپ  دیبوکب ؛ مھ  رد  ار  اھهئطوت  دیتسناوت  امش  دینک . عافد  نآ  زا  ظفح و  ار  یمالسا  یروھمج  مالسا و  دیتسناوت  نمشد ، تساوخ  مغریلع  هک  دییامـش  دیتسھ ؛

هدروخ مدرم  نیا  درد  هب  یرایشھ  مھ  زورما  ات  هک  ینانچمھ  دیشاب ؛ رایـشھ  دیاب  دنامب ، یقاب  ناتتردق  دیھاوخب  رگا  تسا . یعطق  ملـسم و  یاهتکن  نیا ، دیتسھ . اھنآ  زا 

یعس دننیچیم و  هئطوت  دننزیم ، فرح  دننکیم ، مادقا  نید  ناگرزب  املع و  نید و  نیتسار  نیملعم  ینید و  میلاعت  نید و  هیلع  هک  ار  یناسک  تسا . هداد  تاجن  ار  اھنآ  و 

رھظم هللادمحب  هک  روشک  طاقن  ریاس  مق و  ناناوج  امش  لثم  ناملسم ، ناناوج  تخانش . دیاب  یسابل  رھ  رد  ار  نمـشد  دیـسانشب . دنراد ، نانآ  یاھـشزرا  ندرک  طقاس  رد 

. دینک رتمکحتسم  رتمکحم و  ار  ناتقافتا  داحتا و  میرازگرکش . تباب  نیا  زا  ار  ادخ  دیراد و  ار  تخانش  نیا  دیتسھ ، قطنم  روعش و  اب  هارمھ  راعش  یمالسا و  ناجیھ  روش و 

هب مارتحا  مدرم ؛ داحآ  نایم  دنویپ  نیلووسم ؛ مدرم و  نایم  دـنویپ  تسا . شزرا  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  یارب  تسا و  یگرزب  درواتـسد  یمالـسا  بالقنا 

لـماوع و نیا  دـنکیم . سویاـم  ار  نمـشد  هک  تسا  یلماوـع  یمالـسا ، فراـعم  هب  ندیـشخب  قـمع  یارب  شـشوک  روـشک و  نارازگتمدـخ  هـب  مارتـحا  نـید ؛ نارازگتمدـخ 

نیا دـندرک  شالت  ام  نانمـشد  اھلاس  دوش . لـعفلاب  دـیاب  هک  تسا  یاهوقلاـب  تاـناکما  زا  راشرـس  هللادـمحب  اـم  روشک  دـنکیم . زاـب  تفرـشیپ  یارب  ار  هار  هک  تساـھیگژیو 

ایحا اددـجم  اھنیا  یهمھ  ات  دـشکیم  لوط  مھ  ییاھلاس  اذـل ، دـنناریمب . ار  اھدادعتـسا  دـندرک  شالت  اھلاس  دـننک . هدافتـسا  ناشدوخ  عفن  هب  اھنآ  زا  ای  دوبان ، ار  تاـناکما 

. دوش

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هب گرزب و  یاھتردـق  هتفھ ، نیا  هبکیدزن  مایا  نیمھ  رد  زین  یـسایس  تھج  زا  دـنرازگتمدخ . یهمیرک  تلود  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  زا  یبوخ  یاـھتیقفوم  دـھاش  مدرم 

یاهتسھ دادرارق  یهیـضق  لوا  دندروخ : تسکـش  مھ  ارجام  هس  رھ  رد  یـسایس  ظاحل  هب  دندش و  ریگرد  ام  روشک  تلم و  بالقنا و  اب  ارجام  هس  رد  اکیرما  صخـشم  روط 

یلو دمآ ؛ نادـیم  هب  ام  هیلع  ناوت  مامت  اب  اکیرما  هک  دوب  یبونج  یاقیرفا  روشک  اب  ام  دادرارق  اتیاھن  روشک و  یداصتقا  رـصح  یارب  شالت  یهلاسم  سپـس  هیـسور و  اب  ناریا 

یبلاجنج دوخ ، یسایس  یتاغیلبت و  ناوارف  تاناکما  اب  یتردقربا و  یهیعاد  اب  اکیرما  تلود  دروآ و  شیپ  لاعتم  یادخ  ار  هیضق  هس  رھ  دش . ینیـشن  بقع  هب  روبجم  المع 

هس نیا  رد  دیسرن . دوخ  رظن  دروم  یهجیتن  هب  دروم  هس  رھ  رد  یلو  دش ؛ هنیس  هب  هنیس  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تخادنا و  هار  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ایند  رد  ار 

هب دوخ  دوجو  زا  جراخ  زا  ار  شتیعورـشم  تیدوجوم و  تردـق و  درادـن و  اکتا  نارگید  هب  تسا و  یقیقح  ماکحتـسا  رادـتقا و  یاراد  یماظن  یتقو  هک  دـش  حـضاو  ـالمع  ارجاـم 

دنک و ینیشن  بقع  دوشیم  روبجم  هک  تسوا  دوش ، هجاوم  رگید  یاھروشک  اب  قحان  هب  یروشک  یتقو  یناھج  مھم  یایاضق  رد  دسریم . تیقفوم  هب  دروآیمن ، تسد 

ام ناتسود  دننیبیم و  مدرم  ار  اھتیقفوم  نیا  دسارھیمن . رابکتـسا  یاھهئطوت  زا  دھدیم و  همادا  ار  شدوخ  هار  راک و  تردق ، اب  هللادمحب  یمالـسا  یروھمج  تلود  زورما 

. دناسریم ار  یھلا  فطل  نیا  دوب و  درواتسد  کی  همھ  یارب  تیقفوم  نیا  هیحور ، تیوقت  ظاحل  زا  نیاربانب  دننکیم . هدھاشم  ایند  رد  مھ 

یمالسا  / ٠٣/١١/١٣٧۵ یاروش  سلجم  یهرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

سلجم لیکـشت  تمعن  هک  تسا  یمالـسا  یاروـش  سلجم  مجنپ  یهرود  ناگدـنیامن  صخـالاب  فـلتخم و  یاھـشخب  نـالووسم  اـصوصخم  تـلم و  داـحآ  یهـمھ  یهدـھعرب 

روشک تزع  یهیام  هک  اھبنارگ  درواتسد  نیا  رب  ار  گرزب  یادخ  هتسناد  ردق  تسا  هتشگ  مھارف  تاباختنا  روما  ناراکردناتسد  تمھ  هب  هک  ینوناق  ررقم  دعوم  رد  ار  یمدرم 

. دنرازگرکش تسا ، ام  یبالقنا  تلم  یدنلبرس  و 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

یمالسا یروھمج  تلود  رد  هک  یرازگتمدخ  اناوت و  ناوزاب  تکرب  هب  لاس ، دنچ  نیا  رد  هللادمحب  هک  نانچمھ  دھد -  همادا  ار  تفرـشیپ  تزع و  هار  دھاوخیم  رگا  ناریا ، تلم 

تماقتسا و هب  دیاب  دناسرب ، هجیتن  هب  دھد و  همادا  ار  یگدنز  هافر  یگدنزاس و  هعسوت ، هار  دھاوخیم  رگا  دندرک -  تفرشیپ  راک و  فلتخم  یاھـشخب  رد  و  تیلاعف ، شالت و 

. دنک ظفح  ار  اھدرواتـسد  نیا  هک  دراد  هفیظو  اذـل  تسا . هتـشاد  یمیظع  یاھدرواتـسد  لاس ، دـنچ  نیا  رد  ناریا  تلم  دزادرپب . رابکتـسا  نانمـشد و  لباقم  رد  یگداتـسیا 

. دورب نیب  زا  هدرکان  یادخ  ناریا ، مدرم  یاھدرواتسد  هک  دنوش  عنام  هنامیکح ، هنادنمدرخ و  هنالقاع ، تکرح  اب  دنراد  هفیظو  یمالسا ، یروھمج  نیلووسم  صوصخب  تلم و 

زا یمدرم و  ناگدنیامن  یمدرم ، روھمج  سیئر  یمدرم ، تلود  یمدرم ، تموکح  لثم  تسا -  هدش  هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا  یهلیسو  هب  امیقتسم  هک  ییاھدرواتسد  هچ 

بالقنا رنھ  بالقنا و  راک  همھ ، هک  یگدنزاس ؛ تاکرح  لثم  تسا -  هدش  هداد  تلم  نیا  هب  میقتسم  ریغ  اما  تسا ، بالقنا  هب  قلعتم  هک  ییاھدرواتـسد  هچ  و  لیبق -  نیا 

ظفح هنامیکح  هنادنمدرخ و  دیاب  نیلووسم ، ناریا و  تلم  ار  نینچ  ییاھدرواتسد  تسا .-  هتفرگ  ماجنا  فلتخم  یاھشخب  تلود و  رد  یبالقنا ، رصانع  یهلیـسو  هب  تسا و 

. دننک

دوخ لـمع  اـب  راوگرزب  ماـما  هک  ار  یناـشن  طـخ  نیلووسم ، ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رتـشیب ، یاھدرواتـسد  ندروآ  دوجو  هب  اھدرواتـسد و  نیا  ظـفح  هار  هک  تسا  یھیدـب 

هب تبسن  اھزرم  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک  یاھییوگرپ  اھییوگهوای و  لباقم  رد  یگداتـسیا  نانمـشد و  تاعقوت  لباقم  رد  یگداتـسیا  تماقتـسا و  طخ  ینعی  تسا ؛ هدیـشک 

، نیا تسا » بالقنا  مالـسا و  ماما ، طـخ   » مییوگب رگا  تسیچ ؟ روظنم  ماـما » طـخ  ماـما و  هار   » دوشیم هتفگ  ررکم  هکنیا  اـما  دـنھد . همادا  دـننکیم ، عقوت  زاربا  تلم  نیا 

 - ار راوگرزب  ماما  دوصقم  دناوتیم  هک  یلماع  نآ  تسین . بالقنا  مالسا و  اب  فلاخم  مھ  سک  چیھ  تسا ! مالسا  بالقنا و  ماما ، طخ  هک  تسا  مولعم  تسا . یلک  یبلطم 

دیـسارھن و نمـشد  زا  دـماین ؛ هاتوک  نمـشد ، لباقم  رد  داد . ناشن  دوخ  راتفر  رد  وا  هک  تسا  یتماقتـسا  دـنک ، هدروآرب  تسا -  یمالـسا  ناریا  رامعم  بالقنا و  نیا  ردـپ  هک 

رگا ملاع ، یالقع  یهمھ  دوب . حیحـص  ریبدـت  فالخ  داد ، ماجنا  هچ  نآ  هک  دـنک  مھتم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماما  دـناوتیمن  مھ  سک  چـیھ  درکن . لزلزتم  ار  وا  اھدـیدھت  دیـسرتن و 

شھار دشاب ، هتـشاد  ار  فدـھ  نآ  سک  رھ  وا . دوخ  یاھفدـھ  یوس  هب  یھار  تفر ؛ درم  نآ  هک  دوب  یھار  نامھ  تسرد ، هار  هک  دـننکیم  لیلحت  دـنمھفیم و  دـننک ، تقد 

. تسا راوگرزب  ماما  متفھ  درگلاس  رد  نم  ضرع  نیا ، دومیپ . راوگرزب  نآ  هک  تسا  ینامھ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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افتکا نیا  هب  مھ  دعب  دـشاب . نآ  رثا  تکرب و  دـشاب و  هتـشاد  دوخ  لابند  هب  مھ  یمیظع  درواتـسد  نینچ  مدرم ، مایق  نیا  هک  دروآ ، دوجو  هب  تمظع  نآ  اب  یبالقنا  تلم ، کی 

. دوشیمن یھتنم  مھ  نیا  هب  راک  دینکن ؛

زور و نآ  یوروش  ملاع -  کی  یهجرد  نادـنمتردق  یوس  زا  یاهبناجهمھ  یهدـش  باسح  یهئطوت  کی  اب  هزرابم  راکردـناتسد  دوخ ، تدالو  لوا  یاـھلاس  لوط  رد  ماـظن  نیا 

دـندوب و اـیند  رد  هـک  ییاھتردـق  رگید  تـسا و  هدـنام  شدوـخ  یارب  رـسدرد  لکـشم و  رازھ  اـب  یکی  نـیا  تـفر و  نـیب  زا  دـش و  یــشالتم  یوروـش  هللادـمحب  دـش . اـکیرما - 

. دنک ماکان  ار  اھنآ  دتسیاب و  اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  تسناوت  بالقنا  نیا  تلم و  نیا  درک . هولج  یلیمحت  گنج  تروص  هب  هک  هریغ  یماظن و  یاھهعومجم 

یهرـصاحم نآ  دروآرد ! وناز  هب  ار  تلم  کی  دربب و  نیب  زا  دـنک ؛ ریمخ  درخ و  ار  یتموکح  میژر  کی  ماـظن و  کـی  دـناوتیم  متفگ ، هک  ییاـھنیا  زا  یکی  رھ  تسا !؟ یخوش  رگم 

زا بجو  کی  دنتـسناوتن  اما  دـنداد ، شک  مھ  لاس  تشھ  ار  گنج  دنتـسناوتن . مھ  زاب  میظع ! یتاغیلبت  گنج  نآ  ینالوط و  گـنج  نآ  یماـظن ، یاـھهلباقم  نآ  یداـصتقا ،

. دیشک نوریب  ناشگنچ  زا  تلم  نیا  دندوب ، هتفرگ  ار  هچ  رھ  دنرادھگن . دننک و  فرصت  ار  روشک  نیا  کاخ 

مھ نیا  مینکیم . روشک  نتخاـس  هب  عورـش  دـش ، ماـمت  گـنج  ـالاح  تفگ  درک . یگدـنزاس  هب  عورـش  مھ  دـعب  دوـب . تموـکح  نیا  رنھ  دوـب ؛ ماـظن  بـالقنا و  نیا  رنھ  نیا ،

رنھ رثا و  نیا ، دنشالت . رد  همھ  همھ و  نییاپ ، الاب و  نیلووسم  تلود ، تلم ، تسا . یگدنزاس  شالت و  راک و  هللادمحب  دیوریم ، هک  روشک  یاج  رھ  زورما  امـش  یگدنزاس !

هدنیآ رد  یونعم ، یدام و  یترخآ و  ییایند و  لامک  هافر و  یوس  هب  تکرح  نیا  درک . دھاوخ  ادـیپ  همادا  مھ  هدـنیآ  رد  یگدـنزاس ، نیا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  همادا  تسا و  بالقنا 

. دش دھاوخن  جراخ  نادیم  زا  تلم  نیا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  مھ 

نارگراثیا  / ١١/١۵/١٣٧۶ ادھش و  زا  لیلجت  زور  تبسانم  هب  مایپ 

گرزب درواتسد  رھ  و  لالقتسا ، تینما و  و  روشک ، یاھتفرـشیپ  یهمھ  و  ناریا ، زورما  تزع  دراد . گرزب  ینید  نانآ ، ناگدنامزاب  نازیزع و  نیا  هب  بالقنا  تلم و  روشک و  زورما 

. دنتشاد ینازرا  ناریا  تلم  هب  نانآ ، روبص  نارسمھ  ناردام و  ناردپ و  نادیھش و  هک  تسا  ییاھبنارگ  یهیدھ  رگید 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/١۵ بالقنا  رجف  یهھد  رد  نادیھش  زور  تشادگرزب  تبسانم  هب  مایپ 

یزاتشیپ اب  ناریا  تلم  و  دنراد ، زاب  لماکت  دشر و  زا  ار  هبیط  یهملک  نیا  دنتسناوتن  یگنھرف  یداصتقا و  یماظن و  یاھشروی  اھهئطوت و  یهمھ  اب  ناریا  مالسا و  نانمشد 

تاـبث و یهطقن  هب  دـنک و  یرادـساپ  ار  دوخ  یاـھبنارگ  درواتـسد  تسناوـت  هنادنمـشوھ  هناـقداص و  ناـمیا  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  دوـخ ، ناگدـنمزر  نارگراـثیا و  نادـیھش و 

ماظن بلاق  رد  زورما  هک  بالقنا -  هب  ندناسر  بیسآ  یارب  دوخ  یهنامصخ  شالت  زا  یرگیدام ، رابکتـسا و  ملظ و  رفک و  یهھبج  هک  درک  نامگ  دیابن  زگرھ  دناسرب . ماکحتـسا 

رد ناریا و  تلم  دـنلب  تمھ  و  ناـبلطقح ، یهناـصلخم  شـالت  هشیمھ ، زورما و  هک  درک  دـیابن  زین  کـش  یلو  تـسا ؛ هتـشادرب  تـسد  تـسا -  روـلبتم  یمالـسا  یروـھمج 

یورین درک و  دھاوخ  یثنخ  ار  ییهئطوت  رھ  دش و  دھاوخ  زوریپ  ینمـشد  رھ  رب  داھنکاپ ، نموم و  ناناوج  ناگتـشذگ و  ناج  زا  ناصلخم و  راثیا  تدھاجم و  همھ ، شیپاشیپ 

. تفگ دھاوخ  ار  رخآ  لوا و  نخس  ریطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  راثیا  نامیا و  میظع 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تسا و ینوگاـنوگ  یاـھرییغت  ضرعم  رد  ناـسنا  هرخـالاب  دـشاب ؛ هقباـسیب  بیرغ و  یلیخ  هک  تسین  یزیچ  دـندرگرب ، ناـشدوخ  یلبق  شور  اـشمم و  زا  یناـسک  هـکنیا 

زا هک  یناسک  نیا  تسھ . اھـضغب  بح و  تسھ ، یـصخش  عفانم  تسھ ، یویند  عفانم  دنـشخبیم : تعرـس  ای  دننکیم و  یزاسهنیمز  ار  رییغت  نیا  یھاگ  مھ  یلماوع 

ابلاغ شلماوع  دنـشاب ، هدرک  ادـیپ  فارحنا  بالقنا  تانیب  بالقنا و  فراعم  بـالقنا و  میقتـسم  قیرط  نآ  زا  اـعقاو  دارفا  نیا  هک  مینک  ضرف  رگا  دـنوشیم ، فرحنم  تسرد  هار 

زا یلیخ  رد  ار  نیا  ریظن  ام  دراذـگیم . ریثات  هک  تسا  یلماوع  اـھنیا  یهمھ  تسھ ؛ اـھیناماسبان  زا  یخرب  اـب  ندـش  هجاوم  تسھ ، اھیمھفجـک  هتبلا  تساـھزیچ . نیمھ 

. درادب یقاب  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  هک  میھاوخب  نارگید  یارب  نامدوخ و  یارب  دیاب  مھ  لاعتم  یادخ  زا  مینکب ؛ دیابن  مھ  بجعت  میاهدرک ؛ هدھاشم  مھ  اھاج 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  یناسک  یهمھ  لمع  یامنھار  تسا ؛ ناھج  ناناملسم  ناریا و  تلم  یهمھ  لمع  یامنھار  هکلب  تسین ؛ ناسنا  کی  تیـصخش  نایب  طقف  راوگرزب  ماما  یهریس 

رب هک  یتناما  راب  اریز  تسا ؛ نانخـس  نیا  بطاخم  نارگید  زا  شیب  ناریا  تلم  هتبلا  دـننک . مھارف  یناسنا  یهتـسیاش  یگدـنز  دوخ  یارب  مالـسا ، یهیاـس  رد  دـنھاوخیم 

. میرازگب ار  تمعن  نیا  رکش  دیاب  میظع ، یهریخذ  نیا  زا  تظافح  اب  تسا . ناریا  تلم  یارب  یگژیو  کی  بالقنا -  نیا  میظع  درواتسد  ظفح  ینعی  تسام -  شود 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ظاـحل زا  روشک ، نیا  یاھـشخب  نیرترود  نیرتـقیمع و  هب  یگدیـسر  ینارمع ، ییاـنبریز ، یاـھراک  ظاـحل  زا  روشک  رـساترس  یمالـسا ، بـالقنا  زا  هھد  ود  تشذـگ  اـب  زورما 

. تفرگ هدیدن  دیابن  ار  اھنیا  تسا . هدش  یاهداعلاقوف  یاھراک  تسا ، مامتھا  دروم  روشک  کی  یهدنیآ  یارب  هک  یتاھج  یهمھ  زا  هاگشناد و  گنھرف و 

ار نیا  امـش  متفگ  دراد . رارق  تخاس  یهمانرب  رد  دس  داتفھ  دحاو  نآ  رد  نالا  متفگ  دوب ، هدمآ  نم  ندـید  هب  نارھت  رد  هک  یجراخ  یاھروشک  یاسور  زا  یکی  هب  راب  کی  نم 

نآ رد  دـس  داتفھ  دودـح  رد  دروآ ؛ همانرب  رد  ار  یدادـعت  درک و  مامت  ار  یدادـعت  مھ  تلود  نیا  دـنام ؛ تلود  نیا  یارب  دـس  تخاس  زا  یغلابم  لـبق  تلود  زا  هک  دـینکیم  روصت 

تلم عفن  هب  هک  تسین  یزیچ  بـالقنا  یاھدرواتـسد  ریقحت  تفرگ . هدـیدن  دوشیمن  هک  تسا  ییاـھزیچ  اـھنیا  هلب ، متفگ  دراد !؟ تیعقاو  نیا  اـیآ  تفگ  درک و  بجعت  دـحاو ؟

اما دننک ؛ هتـسجرب  ار  اھدوبمک  گرزب و  ار  اھفعـض  دـنھد . ماجنا  ار  نآ  دـنھاوخیم  نانمـشد  هک  تسا  یراک  نیا  دـش و  دـھاوخ  مدرم  سای  یدـیماان و  بجوم  هکلب  دـشاب ؛

. دنھدن رارق  رظن  دروم  ار  اھتفرشیپ 

ناھفصا  / ٢٠/١٣٨١/٠۴ هعمج  ماما  یرھاط  هللاتیآ  یهمان  هب  خساپ 

ماـظن یاھدرواتـسد  یثـنخ و  ار  یلبق  یاـھتلود  ینوـنک و  تلود  یاھـشالت  یهمھ  دریگن  رارق  نآ  رب  یناـگمھ  مزع  رگا  هک  تسا  اھھاگتـسد  رد  یداـصتقا  داـسف  اـب  هزراـبم 

. دھدیم تلم  قوقح  هب  نازواجتم  دروخ  هب  ار  یلم  دودحم  عبانم  قیمع و  ار  یتاقبط  هلصاف  دزاسیم و  عیاض  ار  ام  سدقم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عطق یدـیدرت  چـیھ  نودـب  ار  تکرح  نآ  اـجنامھ  دوـش ، دراو  دـیدرت  هشدـخ و  یمالـسا  یروـھمج  عفاـنم  هب  هک  دـسرب  یاهطقن  هـب  هـک  میـشاب  هدرک  یتـکرح  اـج  رھ  رد  اـم 

هک تسا  نیا  شزمرق  طـخ  هـک  مـینکیم ، یط  درواتـسد  نـیا  روـشک و  ظـفح  یارب  ار  یمالـسا  یروـھمج  تزع  اـب  هارمھ  زیمآتملاـسم و  یاـھھار  اـم  نیارباـنب  مـینکیم .

زا دعب  تسا ، هداتفا  قافتا  نالا  ات  هک  یراک  نیمھ  میرادن و  یفرح  ام  مینک » ادیپ  نانیمطا  میھاوخیم  ام   » دنیوگب دـنھاوخب  رگا  دـننک . تلاخد  ام  یلخاد  روما  رد  دـنھاوخب 

. تفرگ دھاوخ  ماجنا  یدح  رد  راک  نیمھ  مھ  نیا 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مالسا و یاھدرواتسد  زا  یکی  ناریا  گرزب  تلم  نایم  رد  طاشن  دیما و  تسا . رتزاب  شمشچ  رتشیب و  هتشذگ  یاھهرود  یهمھ  زا  ناریا  تلم  دیما  سفن و  هب  دامتعا  زورما 

. مینکیم شالت  هار  نیا  رد  تفرشیپ  یارب  میرامشیم و  منتغم  مینادیم و  ردق  ام  ار  نیا  تسا . بالقنا 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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ادھش  / ١٣٨٢/١١/١۶ رازم  یبور  رابغ  یناشفارطع و  مسارم  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

تزع و زورما  تسا . اھنآ  مرکم  یاھهداوناخ  نادیھـش و  ربص  تدھاجم و  نوھرم  یمالـسا  بالقنا  یاھدرواتـسد  یهمھ  اریز  تسا ، دیھـش  زور  رجف  یهھد  یاھزور  یهمھ 

یاھیناشفناج تکرب  هب  دـنلابیم ، نادـب  دـننادیم و  دوخ  راختفا  یهیام  قحب ، ار  اھنآ  اـم  نـالووسم  مدرم و  هک  روشک  یونعم  یداـم و  یاھتفرـشیپ  ناریا و  تلم  لالقتـسا 

دننادب و یھلا  یهعیدو  نیا  رادتناما  ار  دوخ  دیاب  روشک  نالووسم  تسا . هدمآ  تسد  هب  نآ  یاھشزرا  زا  عافد  یمالسا و  ماظن  رارقتسا  هار  رد  موب  زرم و  نیا  نادنزرف  نیرتھب 

نانآ اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  نازیزع  نیرتیمارگ  زیزع و  ناج  ام ، راکادف  دیشر و  نانز  نادرم و  ناگدنمزر و  هک  ینانمـشد  نامھ  دنـشوکب . نآ  زا  یرادساپ  رد  دوخ  ناوت  یهمھ  اب 

. داد دھاوخ  ردھ  هب  ار  ناریا  تلم  گرزب  یهیامرس  دیماجنا و  دھاوخ  نمشد  طلست  هب  ام  تلفغ  یکدنا  دنا . هتسشن  نیمک  رد  مھ  زورما  دندروآ ، نادیم  هب 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اھتلود و هک  ییاھروشک  زورما  مینک . رقتـسم  نامروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  یهتـساخرب  الماک  میاهتـسناوت  هکلب  نید ، تیونعم و  زا  یهناگیب  ادـج و  هن  ار  یرالاسمدرم  ام 

رد دناهتسناوت  هدش و  مزال  اجرھ  هجیتن  رد  تسا . هدوب  تیونعم  زا  یهناگیب  ناشیسارکمد  دننزیم ، مد  تاباختنا  یدازآ  یسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدنیامن  زا  یـضعب 

اکیرما رد  هاگداد ، مکح  اب  مھ  نآ  شدوخ ، مدرم  ارآ  دصرد  جنپوتسیب  زا  رتمک  اب  اکیرما  روھمج  سیئر  نالا  دناهدرک . بلقت  مدرم  یار  فالخرب  دننک ، بلقت  اھیسارکمد  نامھ 

تقافر و یتسود و  تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاتکید  هب  یـسارکمد ، یاعدا  اب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم  اـب  هک  یایـسارکمد  دـنکیم ! تموکح 

. دنایرالاسمدرم یـسارکمد و  نارادفرط  ایند و  یاھتارکمد  نیمھ  کیدزن  یاھقیفر  اھنیا  یهمھ  دینک ! هاگن  یماظن  یاھاتدوک  ایند و  یاھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب 

تیونعم و اب  ام  یسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار  یـسارکمد  ام  میدروآ ؛ ار  ییون  یهبرجت  ام  دوشیم . یروطنیا  دشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و  تیونعم و  اب  یـسارکمد  یتقو 

دوخ تاغیلبت  رد  نمـشد  دننکیم . راختفا  نآ  هب  عافد و  نآ  زا  دنلابیم و  درواتـسد  نیا  هب  مدرم  یمالـسا . یروھمج  دـش  ینید ؛ یرالاسمدرم  دـش  اذـل  تسا ؛ هارمھ  نید 

دوخ درگاش  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  قداص  ماما  دیامن . ریقحت  ار  نآ  دنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جـیار  لوق  هب  دـنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دـنکیم  یعـس  بترم 

رواـب ار  اـیند  یهمھ  فرح  تساـھبنارگ ، رھوگ  نیا  هک  ینادـب  وت  تسا و  گنـس  نیا  دـنیوگب  رگا  اـیند  یهمھ  یـشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاـھبنارگ  رھوگ  وت  هچناـنچ  دومرف :

یتقو تسا . گنـس  هک  ینیبیم  ینکیمن ؛ شوگ  اھنآ  فرح  هب  مھ  زاب  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  دنیوگب  ایند  یهمھ  یـشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنـس  کی  رگا  ینکیمن .

اذـل تسا ؛ هدـیمھف  تسا و  هتـسناد  ام  تلم  تسا . یـشزرااب  عاتم  ینیبیم  تسا ، شزرایب  یراد ، تسد  رد  هچنآ  دـنیوگب  ایند  یهمھ  رگا  دراد ، دوجو  ییاـھبنارگ  رھوگ 

. تسا هداتسیا 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اکیرما و رد  هک  ام  یللملانیب  یناھج و  نانمـشد  هناراکایر . اما  دـننکیم ، ینمـشد  میتسھ . نمـشد  اـم  دـنیوگیمن  احیرـص  دوشیم ؟ لاـمعا  یدـنفرت  هچ  اـب  اھینمـشد  نیا 

هب هدـمآ  تسدهب  دنمـشزرا  عاتم  دنـشوکیم  الوا  تسا . هدوب  یروطنیا  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زا  ناشدـنفرت  دـننکیم ، کـیرحت  ار  اـھتلود  دنتـسھ و  اـیند  رگید  زکارم  زا  یـضعب 

ام میاهدروآ . ییوـن  هـبرجت  اـیند  رد  اـم  دـنکیم . مـالعا  راـختفا  یدنلبرـس و  اـب  تـسا ، هدروآ  تـسد  هـب  هـک  ار  هـچنآ  ناریا  تـلم  دـننک . ریقحت  کـچوک و  ار  ناریا  تـلم  هلیـسو 

زا یضعب  اھتلود و  هک  ییاھروشک  زورما  مینک . رقتسم  نامروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  هتساخرب  الماک  میاهتسناوت  هکلب  نید ، تیونعم و  زا  هناگیب  ادج و  هن  ار  یرالاسمدرم 

ناـمھ رد  دناهتـسناوت  هدـش و  مزـال  اـجرھ  هجیتـن  رد  تسا . هدوب  تیونعم  زا  هناـگیب  ناشیـسارکمد  دـننزیم ، مد  تاـباختنا  یدازآ  یـسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدـنیامن 

اکیرما رد  هاـگداد ، مکح  اـب  مھ  نآ  شدوخ ، مدرم  ارآ  دـصرد  جـنپوتسیب  زا  رتـمک  اـب  اـکیرما  روھمجسیئر  نـالا  دـناهدرک . بلقت  مدرم  یار  فـالخرب  دـننک ، بلقت  اھیـسارکمد 

تقافر و یتسود و  تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاـتکید  هب  یـسارکمد ، یاـعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم  اـب  هک  یایـسارکمد  دـنکیم ! تموکح 

. دـنایرالاسمدرم یـسارکمد و  نارادـفرط  ایند و  یاھتارکمد  نیمھ  کیدزن  یاھقیفر  اھنیا  همھ  دـینک ! هاگن  یماظن  یاـھاتدوک  اـیند و  یاـھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب 

نید تیونعم و  اب  ام  یسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار  یسارکمد  ام  میدروآ ؛ ار  ییون  هبرجت  ام  دوشیم . یروطنیا  دشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و  تیونعم و  اب  یسارکمد  یتقو 

بترم دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد  دـننکیم . راختفا  نآ  هب  عافد و  نآ  زا  دـنلابیم و  درواتـسد  نیا  هب  مدرم  یمالـسا . یروھمج  دـش  ینید ؛ یرالاسمدرم  دـش  اذـل  تسا ؛ هارمھ 

: دومرف دوخ  درگاش  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  قداص  ماما  دـیامن . ریقحت  ار  نآ  دـنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جـیار  لوق  هب  دـنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دـنکیم  یعس 

کی رگا  ینکیمن . رواب  ار  ایند  همھ  فرح  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  هک  ینادب  وت  تسا و  گنس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  همھ  یشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ  رھوگ  وت  هچنانچ 

دوجو ییاھبنارگ  رھوگ  یتقو  (. ١) تسا گنس  هک  ینیبیم  ینکیمن ؛ شوگ  اھنآ  فرح  هب  مھ  زاب  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  دنیوگب  ایند  همھ  یشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنس 

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف  تسا و  هتسناد  ام  تلم  تسا . یشزرااب  عاتم  ینیبیم  تسا ، شزرایب  یراد ، تسد  رد  هچنآ  دنیوگب  ایند  همھ  رگا  دراد ،

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

. دننک یمن تظفاحم  اھ  هیامرـس نیا  زا  اما  دننک ؛ یم راک  تلم  یارب  هک  دنراد  اعدا  یگنھرف  ی  هصرع یـسایس و  ی  هنحـص رد  هک  ما  هدید ار  یرایـسب  ناسک  هنافـساتم  نم 

عفن هب  تسا ؛ نمـشد  عفن  هب  تسیک ؟ عفن  هب  اھ  نیا دندرک . ییاسرف  ملق نامیا  تعاجـش و  یراکادف ، راثیا ، تدھاجم ، هیلع  ام  یاھ  همانزور زا  یـضعب  رد  هک  دـیدید  امش 

یلم و رورغ  زا  ار  روـشک  کـی  مدرم  رگا  دنـشاب . هدروآ  نوریب  وا  نت  زا  گـنج  نادـیم  رد  ار  هرز  هک  تسا  نیا  لـثم  دـننکب ؛ تسد  یھت شناـمیا  زا  ار  تلم  تـسین . ناریا  تـلم 

داھج و یناسک  دیابن  تسا . نمـشد  یونعم  حالـس  اھ  نیا دنا ؛ هدرک حالـس  علخ  نمـشد  لباقم  رد  ار  اھ  نآ دـننک ، تسد  یھت تماقتـسا  یگداتـسیا و  تعانم و  ساسحا 

. دننک ریقحت  دنرمشب و  کچوک  ار  بالقنا  یاھدرواتسد  دیابن  دنھد . رارق  کیکشت  دروم  دننک و  راکنا  ار  مدرم  ینید  یاھرواب  ریقحت و  ار  تداھش 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا روھمج  سیئر  راـیتخا  رد  روشک  یهجدوب  تسا ؛ یروھمج  سیئر  هجوتم  ینوناـق  ظاـحل  زا  یناوارف  تاراـیتخا  ییاـناوت و  دراد ؛ ییـالاو  رایـسب  هاـگیاج  روـھمج  سیئر 

هجدوب و رد  هک  ار  مدرم  میظع  تورث  دـناوتب  هک  یریدـم  نییعت  ینعی  روھمج ، سیئر  نییعت  نیارباـنب  دنتـسھ ؛ روـھمج  سیئر  راـیتخا  رد  فـلتخم  حوطـس  رد  روـشک  ناریدـم 

رثا رب  ام  روشک  تلم و  دوش . هدروآرب  میظع  تورث  نیا  اب  مدرم  یاھزاین  ات  دھد  شرتسگ  تلم  نیا  قافآ  رـساترس  رد  یوحن  هب  تسا ، رولبتم  روشک  یاھتیریدم  تاناکما و 

مدرم یگدـنز  رد  ار  نآ  دـنھد و  شیازفا  ار  تورث  نیا  دـنناوتب  دـیاب  هدـنیآ  یاھتیریدـم  تسا . هدروآ  تسدهب  تاناکما  زا  یمکارتم  تورث  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  یاھتلود  شـالت 

تقو نآ  میدـنبب ، میظع  یهعومجم  نیا  رد  ار  داسف  یاھهنخر  هک  مینک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  ناریا  تلم  اـم  رگا  دـننک . هزراـبم  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  داـسف  اـب  دـننارتسگب و 

. دشاب مدرم  یاھزاین  یوگخساپ  دناوتیم  هنوگچ  تساراوگ و  نیریش و  ردقچ  مدرم  نیا  یارب  بالقنا  یاھدرواتسد  هک  دش  دھاوخ  مولعم 

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

 - تسا ریزو  ناسنا  تقو  کی  تسا . توافتم  اھتیلووسم  اھتنم  تسا ؛ تیلووسم  یاراد  هشیمھ  تسین ؛ یلاخ  غراف و  تیلووسم  زا  هاگچیھ  یمالـسا  طیحم  رد  ناسنا 

هب اھامـش  کیاکی  رد  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  یـشزرااب  یاھهبرجت  دراد . دوجو  ناوارف  یاھهبرجت  زا  ییهعومجم  اما  تسین ؛ ریزو  تقو  کـی  دراد -  تیلووسم  کـی  هک 

. دوش هدافتسا  دیاب  اھهبرجت  نیا  زا  تسا ؛ ماظن  نیا  تلم و  نیا  روشک و  نیا  هب  قلعتم  اھنیا  تسین ؛ یمک  درواتسد  هدش ، عمج  هدمآ و  دوجو 

؛ دیـشخب ام  هب  بالقنا  ار  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  ام  روشک  رد  عضو  نیرتنیریـش  اب  لکـش و  نیرتھب  رد  ییارجا  تردق  ندـش  تسد  هب  تسد  هک  تسام  تاراختفا  زا  یکی  نیا 

. تسا هتشاد  ینازرا  ام  هب  تسا ، ناسنا  تیلووسم  دھعت و  ناسنا و  هب  یمالسا  هاگن  یمالسا و  رکفت  زا  یشان  هک  یتیلووسم  ساسحا  ار  نیا  داد ؛ ام  هب  مالسا  ار  نیا 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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ناریا و اـھییاکیرما  هک  تسین  ماـھتا  زا  یهئربـت  یهیاـم  مھ  نآ  نیا و  ندرک  مھتم  تسین . تیقفوم  لـیلد  یرھاـظ  یوھاـیھ  نیا  تسا . هدروـخ  تسکـش  قارع  رد  اـکیرما 

ریز اـھنآ و  تسد  تینما ، دـننکیم . رارکت  هک  تسا  یلمھم  اـنعمیب و  یاـھفرح  اـھنیا  دـنروآیم . هرجفنم  داوم  تسیرورت و  امـش  یاـھزرم  زا  هک  دـننکیم  مھتم  ار  هیروـس 

؛ دـنیاکیرما دوخ  تسد  یهتخاس  اھنآ  زا  یـضعب  دریگیم ، ماجنا  یراـک  قارع  رد  زورما  اـھنآ  ماـن  هب  هک  یییتسیرورت  یاـھھورگ  دـنادن  هک  اـیند  رد  تسیک  تساـھنآ . مشچ 

دنھاوخیم اھنیا  هک  دنزب  سدح  دناوتن  هک  تسیک  دـننکیم ؟ داجیا  هعیـش  ینـس و  نیب  فالتخا  قارع  رد  دـنراد  اھنیا  دـنادن  هک  تسیک  دـنیاکیرما ؟ ذوفن  ریز  مھ  اھیـضعب 

؛ دننکیم تکرح  دنراد  اھنآ  دوخ  مشچ  ریز  اھتسیرورت  دنامھتم . لووسم و  اھنآ  دنھد ؟ همادا  ناشدوخ  عورشمریغ  ینوناقریغ و  لاغشا  هب  رتشیب  دنناوتب  ات  دشاب  ینماان 

لقتنم اجنآ  هب  اجنیا  زا  اـھنآ -  دوخ  کـمک  اـب  دـیاش  و  اـھییاکیرما -  دوخ  مشچ  ریز  اـھتسیرورت  قارع  یاـھزرم  زا  یـضعب  رد  تسین . سدـح  رگید  نیا  میراد ؛ عـالطا  اـم 

یمکحم زرم  رھ  رد  هتبلا  میاهتفرگ . مکحم  مھ  ار  اـھزرم  نیا  میراد ؛ زرم  قارع  اـب  رتـمولیک  ام ١٣٠٠  دـننکیم . مھتم  ار  هیروس  ای  ناریا  دوخیب  دـنیآیم  تقو  نآ  دـنوشیم ؛

دـنیآیم و دارفا  ینوناقریغ  بترم  دـندنبب ؛ ار  کیزکم  اب  ناشدوخ  یاھزرم  دناهتـسناوتن  زونھ  یدامتم  یاھلاس  زا  دـعب  اـھییاکیرما  دـشاب . ینوناـقریغ  جورخ  تسا  نکمم 

گرزب درواتـسد  کی  ام  یارب  قارع  تفرـشیپ  تسام ؛ تینما  قارع ، تینما  میراذـگیمن . میاهداتـسیا و  ام  نکیل  دوشب ، یددرت  ینوناقریغ  تسا  نکمم  نیارباـنب  دـنوریم .

هب دناوتب  یعیبط ، ظاحل  زا  دـنمتورث  روشک  نیا  دـنک و  ادـیپ  تاجن  تسا ، هدـش  نآ  راچد  هک  ییاھتنحم  زا  رتدوز  هچ  رھ  قارع  تلم  میراودـیما  میھاوخیم . ار  نیا  ام  تسا ؛

. دسرب تسا ، نآ  یهتسیاش  هک  ییهطقن 

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھرازھ یھاگ  اھدص ، میتشاد و  هسلج  نیـسردم  الـضف و  بالط و  اب  هک  ماع  عماجم  رد  هچ  مدرک ، هیملع  ی  هزوح ی  هرابرد اھلاس  نیا  لوط  رد  هدـنب  هک  یئاھداھنـشیپ  زا 

حرطم مئاد  یئاھداھنـشیپ  میتشاد و  الـضف  ای  عجارم  ای  هزوح  ناگرزب  ای  هزوح  نیلوئـسم  زا  یـضعب  اب  هک  رت  یـصوصخ کچوک و  تاسلج  رد  هچ  دنتـشاد ؛ تکرـش  وا  رد  رفن 

یملع ینید و  شوجدوخ  شوجرپ و  تکرح  زا  نکیل  تسا ، هدرک  ادیپ  ققحت  هھار  همین هراک و  همین تروص  هب  ای  هدرکن ، ادـیپ  ققحت  الاح  ات  شیاھیلیخ  هدـش ، هتفگ  هدـش و 

نیا هک  مینیب  یم مینکیم  هدھاشم  ام  نامراوگرزب ، ماما  رھطم  حور  هب  ددرگیمرب  نآ  باوث  تلیضف و  تسا و  یمالسا  بالقنا  تاکرب  زا  تسا و  یمالسا  بالقنا  زا  یشان  هک 

میراد اـم  زورما  هک  تسا  یحطـس  نیا  رد  هدـبز  یناـسنا  یورین  تیفیک ، دـیلوت ، اـما  هدرکن ، ادـیپ  قـقحت  زوـنھ  یحالـصا  تارظن  نآ  زا  یلیخ  میا . هتـشاد ار  درواتـسد  همھ 

. مینکیم هدھاشم 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

درم نز و  امـش  ناگنازرف و  امـش  ناناوج ، امـش  مدرم ، امـش  زورما -  ات  نآ  زا  دـعب  هچ  سدـقم و  عافد  یلیمحت و  گنج  نارود  رد  هچ  مھ -  ینونک  نارود  رد  بالقنا و  زا  دـعب 

. دیھدب ناشن  اعدا -  اب  طقف  هن  دوخ -  لمع  اب  ار  زاریش  مدرم  سراف و  ناتسا  مدرم  تیوھ  دیریگب و  رایتخا  رد  ار  یزاتمم  هاگیاج  دیاهتسناوت  نموم ،

یاھهرھچ وزج  امش ، ناتسا  امش و  رھـش  زا  ینادنمـشناد  تسا و  دزنابز  یددعتم  یاھهتـشر  رد  یملع ، یروآون  قیقحت و  قمع  یروانف و  شناد و  ناتـسا ، نیا  رد  زورما 

. تسا مدقشیپ  یسدنھم ، یاھهتشر  رد  مولع و  یاھهتـشر  رد  یمیـشورتپ ، رد  کینورتکلا ، عیانـص  رد  یکـشزپ ، رد  ناتـسا  نیا  دنوشیم . بوسحم  شناد  یللملانیب 

. تسا هدوب  یریگمـشچ  روـضح  نوگاـنوگ ، یاھنادـیم  رد  ناـتناناوج  مدرم و  امـش  روـضح  تسا . مدقـشیپ  یددـعتم  یاھـصصخت  اھهتـشر و  یزادـناهار  رد  زاریـش  هاگـشناد 

. دندرک افیا  ار  یاهتسجرب  یاھشقن  سدقم  عافد  نارود  رد  دنرقتسم -  رھش  نیا  رد  هک  شترا  یاھناگی  هچ  هاپس و  یاھناگی  هچ  امش -  یماظن  یاھناگی 

رد ناریا و  تلم  بالقنا  میظع  درواتسد  زا  عافد  یهبنج  رد  تازرابم ، یهبنج  رد  یملع ، شالت  یهبنج  رد  یبھذم ، نامیا  قمع  نید و  یهبنج  رد  خیرات ، یهتـشذگ  رد  سپ 

روشک نیلوئسم  هجوت  دروم  دیاب  مھ  نیا ، تسا . شیاتس  نیسحت و  روخرد  هک  تسا  هداد  زورب  دوخ  زا  ار  یدادعتسا  کی  رھش  نیا  ناتـسا و  نیا  رگید ، نوگانوگ  یاھهبنج 

دریگب رارق  هجوت  دروم  ناناوج -  نایبرم  ناناوج و  صوصخب  و  مدرم -  دوخ  یهیحان  زا  مھ  و  تسا ، یناسنا  یاھدادعتـسا  ناشوج  میظع و  عبنم  اجنیا  دننادب  هک  دریگب  رارق 

. دننک باریس  دوخ  ناضیف  اب  دوخ و  دوجو  اب  ار  روشک  رسارس  نیمزرس و  نیا  دنناوتیم  یناشوج ، یهمشچ  کی  لثم  اھنآ  زا  مادک  رھ  دننادب  هک 

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

رھظم هک  یلعنبنیسح  لثم  یـسک  درک ؟ دیاب  راک  هچ  دننکیمن ، مامـشتسا  کرد و  ار  رطخ  هک  تسا  مکاح  مالـسا  یاـیند  رب  تلفغ  ردـق  نیا  هک  یتیعقوم  نینچ  کـی  رد 

 - ار مالسا  یایند  هک  دنک  یراک  دیاب  وا  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  طیارش  نیا  رد  نیسح - » نم  انا  ینم و  نیسح   - » تسا مالسا  مرکم  ربمغیپ  رییغتیب  یهخـسن  تسا ، مالـسا 

یارب دش  توعد  نیـسح  ماما  هکنیا  الاح  دش . عورـش  نیـسح  ماما  مایق  اب  ناکت  نیا  دـھدب . ناکت  دـنک ؛ هاگآ  دـنک ؛ رادـیب  نآ -  زا  دـعب  یاھنرق  لوط  رد  هکلب  زور ، نآ  طقف  هن 

ماـما درکیم . ادـیپ  ققحت  ماـیق  نیا  دـشیمن ، مھ  توعد  مالـسلاهیلع )  ) نیـسح ماـما  رگا  دوب . راـک  یاـھهناھب  راـک و  رھاوظ  اـھنیا  هفوک ، هب  درک  تکرح  هفوـک و  رد  تموـکح 

یدعب یاھنرق  یاھناملسم  یهمھ  هب  ار  هخسن  تسیچ . ناملـسم  یارب  یطیارـش ، نینچ  کی  رد  راک ، روتـسد  هک  دھدب  ناشن  ات  دادیم ، ماجنا  ار  تکرح  نیا  دیاب  نیـسح 

شدوخ وا  دوب . یلمع  یهخـسن  دوبن ؛ نیـشنب » تدوخ  هدـب ، روتـسد   » یفارح و یظافل و  یهخـسن  یلعنبنیـسح ، یهخـسن  اھتنم  تشون ؛ یاهخـسن  کی  داد . ناـشن 

؛ دننکیم تموکح  مدرم  رب  نیملاظ  دش ؛ هتـشاذگ  رانک  مالـسا  هک  دـیدید  امـش  هک  یتقو  نآ  هک  دـنکیم  لقن  ربمغیپ  لوق  زا  ناشیا  تسا . نیا  هار  هک  داد  ناشن  درک و  تکرح 

یادخ هلخدم ؛» هلخدی  نا  یلع هللا  اقح  ناک  ، » دنکن مایق  دتـسیان و  عضو ، نیا  لباقم  رد  هک  یـسک  نآ  دننکیم ؛ راتفر  مدرم  اب  روجف  قسف و  اب  دنھدیم ؛ رییغت  ار  ادخ  نید 

هار رد  تسا . نیا  نیـسح  ماما  مایق  تسا . هخـسن  نیا  درک . دـھاوخ  راتفر  تسا ، تامرح هللا » لحتـسم   » هک یـسک  نامھ  لثم  مھ  توافتیب  تکاس و  مدآ  نیا  اب  لاعتم 

نامدرم نیرتھب  ناج  تسین . یدایز  یاھب  نیـسح ، ماما  رظن  هب  دوش  ینابرق  رگا  تسا ، ملاع  یاھناج  نیرترب  هک  نیـسح  ماما  یاھبنارگ  کرابم و  رھطم و  ناـج  ماـیق ، نیا 

تـسد رد  هک  بنیز  لثم  یتیـصخش  ربمغیپ ، مرح  لآ هللا ، تراسا  دوشیمن . بوسحم  ینارگ  یاـھب  نیـسح  ماـما  یارب  دوش ، ناـبرق  رگا  دـندوب ، نیـسح  ماـما  باحـصا  هک 

رظن هب  نیگنس  یاھب  نیا  نتخادرپ  تراسا و  نیا  دننکیم -  ریسا  ار  هچب  نز و  نیا  اھنآ  دوش ، هتشک  نابایب  نیا  رد  یتقو  تسنادیم  یلعنبنیسح  دوشب -  ریـسا  ناگناگیب 

تما یارب  نیملـسم ، یارب  مالـسا ، یارب  تخادرپ ، نیا  اـب  هک  یزیچ  نآ  اـب  دوش  هظحـالم  دـیاب  میزادرپـیم ، اـم  هک  یئاـھب  دوـبن . نیگنـس  دوـصقم  نیا  یارب  نیـسح ، ماـما 

شلباقم رد  هچ  دـید  دـیاب  هدرکن . فارـسا  دـنک ، جرخ  رگا  درایلیم  دـص  یھاگ  هدرک ؛ فارـسا  دـنک ، جرخ  ناسنا  ناموت  دـص  یھاگ  دـیآیم . تسد  هب  هعماج  یارب  یمالـسا و 

. میریگیم

یدـب نامدرم  بوخ ، یاھمدآ  هتبلا  نیبیحطـس -  رگنرھاظ و  یاـھمدآ  یاهدـع  کـی  درک . لـمع  هخـسن  نیا  هب  اـم  راوگرزب  ماـما  دوب . هخـسن  نیا  هب  لـمع  یمالـسا  بـالقنا 

هتخیر ناـشنوخ  دـنوشیم ؛ هداد  نتـشک  هب  اـم  یاـھناوج  نیرتھب  دـندروآ و  نادـیم  یوت  ار  اـھناوج  نیا  ناـشیا  هک  دـنتفگیم  تقو  ناـمھ  میتخانـشیم -  ار  اـھنیا  اـم  دـندوبن ؛

، هلب بوخ  دشیمن . تسرد  هبساحم  هکنیا  زا  دوب  یشان  نیا  تخوسیم . وا  یارب  ناشلد  دریگیم . رارق  رطخ  رد  اھناوج  نیا  ناج  هک  دنادیمن  ماما  هک  دندرکیم  لایخ  دوشیم .

لالقتـسا لباقم ، رد  هچ ؟ لباقم ، رد  اما  تسا ؛ یگرزب  یاھب  نیا ، دـندش . رادـغاد  هداوناخ  همھ  نیا  میداد ، زابناج  همھ  نیا  میداد ، دیھـش  همھ  نیا  ام  یلیمحت ، گنج  رد 

ولج زابرـس  نآ  مادـص ، دوبن . مادـص  ناـفوط  دـندوب ، هدرک  تسرد  هک  یناـفوط  نآ  میدرک . ظـفح  میظع  ناـفوط  نآ  لـباقم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  تیوھ  مالـسا ، مچرپ  روشک ،

نشور حضاو و  همادا  رد  دندوبن ، هئطوت  نیا  دراو  مھ  لوا  زا  مینک  ضرف  رگا  دندوب . هتفرگ  رارق  رابکتسا  رفک و  یایند  هاگتسد و  یهمھ  مادص  رـس  تشپ  دوب . نمـشد  یهھبج 

، دنداد هشقن  دنداد ، تاعالطا  دنداد ، لوپ  دندمآ ؛ رابکتـسا  هب  یهتـسباو  عجترم و  یاھروشک  دمآ ، وتان  دمآ ، زور  نآ  یوروش  دمآ ، اکیرمآ  مادص . رـس  تشپ  دندمآ  همھ  دوب ؛

رد ار  رابکتـسا  یارب  یهدناشنتسد  یهقطنم  کی  دچیپب . مھ  رد  یلکب  ار  نموم  ناریا  عاجـش ، دیـشر و  ناریا  گرزب ، ناریا  ات  دوب  هدـمآ  میظع  یهھبج  نیا  دـندرک . تاغیلبت 

روشک رس  رب  لاس  تسیود  لوط  رد  هک  ار  یتبیـصم  دراد . هگن  اکیرمآ  لاگنچ  تشم و  رد  مھ  دعب  یهجرد  رد  دنک و  مادص  لثم  یکچوک  تسپ و  رـصنع  بولغم  لوا ، یهجرد 

هتبلا داتـسیا . راوگرزب  ماما  داتـسیا ، ام  تلم  دنھدب . همادا  رگید  لاس  تسیود  رگید ، لاس  دص  ار  تبیـصم  نیا  دندرک ، تسرد  تلم  نیا  یارب  لکـشم  همھ  نیا  دـندروآ و  ام 

. دوبن درواتسد  نآ  لباقم  رد  یفازگ  یاھب  نیا  اما  میدرک ؛ ادف  ار  یبوبحم  یاھناوج  میداد ، ار  یگرزب  نادیھش  میداد ، ار  یزیزع  یاھناج 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3412
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ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

تکرح هک  مھ  یرادـقم  نامھ  هب  میدرک ، راک  هک  مھ  یرادـقم  نامھ  هب  دـنداد . ناحتما  بوخ  ام  تلم  لاس ، یـس  نیا  نوگانوگ  یاھنومزآ  رد  سدـقم ، عافد  رد  بـالقنا ، رد 

رد میدوب  اجک  ام  داد . ام  هب  لاعتم  یادخ  ام ، شالت  ربارب  هد  اھلاثما .» رشع  هلف  هنسحلاب  اج  نم  : » تسا گرزب  یلیخ  اھدرواتسد  هتبلا  داد . درواتسد  لاعتم  یادخ  میدرک ،

یئاھتمھ نآ  نودب  اھتعاجش ، نآ  نودب  مزال ، یاھتیـساسح  نودب  دوخ  نورد  رد  هدش ، شومارف  مانمگ ، یوزنم ، ملاع ؟ للم  نیب  رد  مالـسا و  تما  نیب  رد  توغاط  نارود 

نآ هار  رد  دـنراد ، گرزب  یاھوزرآ  ام ، مدرم  داحآ  ام ، زرواشک  ام ، رگتعنـص  اـم ، ملاـع  اـم ، دنمـشناد  اـم ، ناوج  زورما  میدوب . یروجنیا  دـنکیم ؛ راداو  شھج  هب  ار  تلم  کـی  هک 

ناریا تلم  دننکیم  لایخ  یمالسا ! یروھمج  اب  یهلباقم  دناهداد  رارق  ار  ناشدوخ  راعش  ایند ، یاھتردق  نیرتگرزب  دینیبیم . دیراد  مھ  ار  شاهجیتن  دننکیم و  تکرح  اھوزرآ 

ار شدوخ  عنام  ملاع ، یدام  یاھتردق  نیرتثیبخ  نیرتیدام و  دنیبیم  هک  دنکیم  تیوھ  ساسحا  ناریا  تلم  هک  دننادیمن  دننکیم ؛ دیدھت  دننکیم ، باعرا  دنراد  راک  نیا  اب  ار 

زا نیا  ربارب  هد  مینک و  ناـنچ  مینک ، نینچ  هناـیمرواخ  رد  اـم  میھاوـخیم  دـنیوگیم  تسین . یمک  زیچ  نیا  دراد ؛ هک  یموـش  فادـھا  هب  ندیـسر  یارب  دـنیبیم  ناریا  تلم 

؛ تسا ماظن  نیا  تمظع  تسا ، تلم  نیا  تمظع  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . عنام  یمالـسا  یروھمج  تلم  تسا ؛ عنام  ناریا  تلم  دـنیوگیمن ؛ مھ  ار  ناشموش  فادـھا 

نیا دنسرب . ناشدوخ  فادھا  هب  ملاع -  یایفارغج  زا  یصخشم  یهزوح  کی  رد  لقادح  دنناوتب -  ملاع  ناربکتسم  هکنیا  زا  دوشب  عنام  هتسناوت  هک  تسا  تلود  نیا  تمظع 

. دروآ تسد  هب  نید  ماکحا  یهصرع  رد  تکرح  اب  ناریا  تلم  ار 

١٣٨٩/١١/٢٩ /  « نارگراثیا روما  یھدناماس  داھج و  راثیا و  گنھرف  میکحت  جیورت و   » روما رد  ماظن  یلک  یاھتسایس  غالبا 

سدـقم و عافد  نآ و  یاھدرواتـسد  یمالـسا و  بالقنا  رد  نانآ  هتـسجرب  شقن  نییبت  روشک و  مدرم و  رب  ناـنآ  میظع  قح  تلزنم و  زا  یرادـساپ  نارگراـثیا و  میرکت  میظعت و 

. یلم تینما 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

. منک ضرع  ار  فعض  طاقن  زا  مھ  ات  دنچ  منک ، ضرع  میاهتشاد ، تدم  نیا  رد  هک  ار  یتوق  طاقن  زا  ات  دنچ  نم 

)...(

یهبناجهمھ تفرـشیپ  یهیاـپ  ملع ، تسا . مھم  یلیخ  اھتفرـشیپ  نیا  دـیریگن . مکتسد  ار  یملع  تفرـشیپ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . یملع  تفرـشیپ  رگید ، توق  یهطقن 

دوخ دـصاقم  یهمھ  هب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  ار  رادـتقا  نیا  سک  رھ  تسا . رادـتقا  ملع ، ( ١ (؛» ناطلـس ملعلا  : » مدـناوخ یتقو  کی  نم  ار  ثیدـح  نیا  تسا . روشک  کـی 

یارب ملع  اما  تفگ ، میھاوخن  روز  زگرھ  ام  هتبلا  دنیوگب . روز  ایند  یهمھ  هب  دنتسناوت  دندرک ، ادیپ  تسد  نآ  هب  هک  یملع  تکرب  هب  یناھج  ناربکتسم  نیا  دنک . ادیپ  تسد 

. تسا مزال  امتح  تفرشیپ  کی  ناونع  هب  ام 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نیا تفگ . مھاوـخ  نخـس  رتـشیب  برع  ناردارب  اـب  مود  یهبطخ  رد  منکیم ؛ حرطم  ناریا  تلم  یارب  رازگزاـمن و  زیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  یارب  ار  لصفرـس  هس  هبطخ ، نیا  رد 

، مود بلطم  تساـم . راـظتنا  رد  هک  یاهدـنیآ  و  میتـشاد ، هک  یئاھدرواتـسد  میدرک ، یط  هھد  هس  نیا  رد  هک  یریـسم  تساـم ؛ دوـخ  بـالقنا  یهراـبرد  یکی  بلطم ، هـس 

. تسا ور  شیپ  تاباختنا  باب  رد  هاتوک  یهتکن  هس  ود  مھ  موس  بلطم  تسا . ناھج  لئاسم  هقطنم و  لئاسم  هب  یھاگن 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دوب هتفر  نیب  زا  هدـش و  هدـیعلب  راب  هد  ـالاح  اـت  دوب ، دـمآراکان  ماـظن  رگا  هن ، هدرک ؛ لـمع  دـب  هناـخترازو  نـالف  نوچ  ارچ ؟ تسا ؛» دـمآراکان  ماـظن   » دـننکیم همزمز  اھیـضعب 

عطاق عضوم  دـنکن ، یاهظحالم  چـیھ  دـنزب ، حیرـص  ار  شفرح  دتـسیاب ، ماظن  کی  هکنیا  تسا . ماـظن  نیا  ندـنام  ماـظن و  نیا  دوجو  دوخ  ماـظن ، نیا  ییاراـک  لـیلد  نیرتگرزب 

یتلود یمدرم و  یهعومجم  ماظن و  ناکرا  هن ، اھینمـشد ؛ زا  میـشاب  لفاغ  هکنیا  هن  مینادیم ، مھ  ار  اھینمـشد  هکنیا  دوجو  اب  دـنک ، مالعا  ایند  رد  تحارـص  اب  ار  شدوخ 

هتسناوت هک  تسا  نیا  ماظن  یدمآراک  یهناشن  نیرتگرزب  تسا ! یبیجع  یهثداح  یلیخ  نیا  تسا ، یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  دنتـسیایم ؛ لاحنیعرد  دننادیم ، ماظن 

نموـم ناوـج  تسا . نیمھ  مـھ  نـم  یاھهیـصوت  زا  یکی  دـندرک ؛ هراـشا  اـھردارب  زا  یـضعب  هـک  یناوارف  یاھتفرـشیپ  زا  ریغ  ـالاح  دـنک ؛ ظـفح  تـھج  نـیمھ  رد  ار  شدوـخ 

دییامرفب ضرف  هک  یروشک  رد  دندرک ، هراشا  الثم  الاح  تسا . نارازھ  تسین ، دروم  ود  یکی  ماظن  یاھدرواتـسد  ار . ماظن  یاھدرواتـسد  دنکن  شومارف  یبالقنا  یھللابزح 

اھهشوگ زا  یکی  نیا  الاح  دراد ؛] دوجو   ] اھصصختم نیرتهتسجرب  اھصصختم ، نیرتھب  اھصـصختم ، نیرترب  زورما  هدشیم ، هدافتـسا  ینیپیلیف  یدنھ و  ینانچنآ  رتکد  زا 

. دراد تقد  هجوت و  یاج  اھنیا  هک  دراد  دوجو  اھدص  اھهد و  اھتیقفوم ، لیبقنیازا  تسا ،

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

! نم نازیزع  دـینیبب  بالقنا . رطاخ  هب دینک  یزارفارـس  ساسحا  ینعی  دـشاب ؛ ناترظندـم  رد  هشیمھ  دـنریظنیب ، اعقاو  ناشیـضعب  هک  ییاھتیقفوم  اھدرواتـسد و  عومجم 

یمالـسا یروھمج  رادـتقا  ذوفن و  لامعا  رطاـخ  هب دـنیوگیم  اـھنآ  دوخ  هتفرن ؛ شیپ  هتـسشن ، لـگ  هب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  اـیند ، یاھتردـق  نیرت  گرزب یاھتـسایس  زورما 

نامھ نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  نیا  بخ  دنتـسناوتن . دـنروایبرد و  روشک ] نالف [ ای  هیروس  رـس  ای  قارع  رـس  دـنھاوخیم  هک  یئالب  رھ  دوب  اـنب  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ؛

- اکیرمآ طقف  هن  - اکیرمآ ناھارمھ  اکیرمآ و  یهتساوخ  درک ، ادیپ  ققحت  بالقنا  یهتساوخ  تساوخیم . بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دیتساوخیم ؛ امش  هک  تسا  یزیچ 

نمشد یاھدرگش  زا  یکی  دیربن . دای  زا  تقو  چیھ ار  اھنیا  تسھ ؛ دایز  یاھتفرشیپ  دایز ، یاھییاناوت  دایز ، یاھیزوریپ  لیبق  نیازا تسا و  هنومن  کی  نیا  درکن . ادیپ  ققحت 

هجوچیھهب ار  درگش  نیا  تسا . نمشد  یاھدرگش  زا  یکی  نیا  دیتفر ؛ دیدش ، مامت  دیآیمنرب ، راک  امش  زا  دیدروخ ، تسکـش  امـش  دیناوتیمن ، امـش  دیوگب  هک  تسا  نیا 

نامھ هک  لیبقنیازا  یناسک  دنتسھ  دنروآیم ؛ نابز  هب  دننکیم ، نایب  اجنیا  رد  دنلب  یادص  اب  ار  نمشد  یهتساوخ  نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دیریذپن .

مھ یزاجم  یاضف  هک  الاح   - یزاجم یاضف  رد  همانزور و  ریغ  رد  همانزور ، رد  دـنلب  یادـص  اب  اجنیا  ار  نامھ  دـیایب ، دوجو  هب  هعماج  تینھذ  رد  دـھاوخیم  نمـشد  هک  ار  یزیچ 

دصرددص ار  ندش  دراو  صقاون  ماظن و  تالکـشم  لئاسم و  رد  هناراکبلط  نآ  یھدرادشھ ، نآ  نتـشاد ، هغدغد  نآ  نم  نیاربانب ، هک  منکیم  ضرع  نم  دننکیم . نایب  تسھ -

. منکیم دییات 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یناـسنا ؛ یورین  یاـھهنیمز  رد  یتخاـسریز ، یاـھهنیمز  رد   - فـلتخم یاـھهنیمز  رد  روـشک  یاھدرواتـسد  زا  یتـسرھف  کـی  ـالمجم  دـیاش  لاـس ، لوا  تبحـص  رد  نـم 

بالقنا درواتـسد  هچنآ  زا  دننکیم  تلفغ  مھ  نیلوئـسم  دوخ  زا  یـضعب  یتح ] [ ؛ دـننک فارتعا  دـننک ، رارقا  ار  اھنیا  دنتـسین  رـضاح  یـضعب  نوچ  متفگ ؛ نوگانوگ - یاھهنیمز 

طلسم یاھتردق  حضاو  حیرص و  ینمشد  اب  یئاذک ، یاھمیرحت  لیمحت  اب  گنج ، لیمحت  اب  تالکـشم ، همھنیا  اب  دمآ ، شیپ  روشک  یارب  هک  یلئاسم  نیا  اب  هکنیا ] . ] تسا

، تخانـش دـیمھف ، ار  شدوـخ  تیوـھ  ناریا  تلم  درک ؛ تیوـھ  ساـسحا  روـشک  هکنیا  زج  تسین  اـھنیا  درواـیب ، تسد  هب  ار  اھدرواتـسد  نـیا  تـسا  هتـسناوت  روـشک  اـیند ،

. دھدیم ناسنا  هب  ار  سفنهبدامتعا  نیا  دھدیم ؛ ناسنا  هب  ار  یتلاح  نینچ  تیوھ  ساسحا  نیا  درک ؛ تکرح  تردق  توق و  اب  درک ، تیدوجوم  ساسحا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

زا هبترم  هدزاود  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛ زورما - ات  بالقنا  لوا  زا   - لیبقنیازا یهسلج  نیمھدزاود  نیا  تسا . یرالاسمدرم  دامن  یروھمجتساـیر [ مکح  ذـیفنت   [ هسلج نیا 
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یاروش سلجم  هد  یمدرم ، یاـھشنیزگ  مدرم و  تاـباختنا  تسا . یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  دـناهدرک ؛ ینیرفآشقن  روـشک  لوا  زارط  ناریدـم  باـختنا  رد  بـالقنا ، زاـغآ 

دیدج لسن  تسا . بالقنا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  هدروآ ؛ دوجو  هب  ار  ناگربخ  سلجم  جنپ  تسا ؛ هداد  لیکشت  ار  اتسور  رھش و  یاروش  جنپ  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  مھ  یمالسا 

یهمھ اب  ار  تموکح  رما  رد  مدرم  هب  یئانتعایب  ار ، مدرم  ندوب  هیـشاح  رد  ار ، یروتاتکید  میدرک ؛ سمل  نامدوجو  یهمھ  اب  ار  بالقنا  زا  لبق  یهرود  ام  دـنکن ، شومارف  اـم 

ناـھاشداپ و نیطالـس ، اـسور ، دناهتـشادن ؛ ناریدـم  نییعت  روشک و  تیریدـم  رد  یـشقن  چـیھ  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  مدرم ، دـناهدیدن . اـم  یاـھناوج  میاهدـید ؛ ناـمدوجو 

بحاص دندش  مدرم  دروآ ؛ نتم  هب  هیشاح  زا  ار  مدرم  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دنتشادن . یـشقن  چیھ  دندوب ؛ یچاشامت  طقف  مدرم  اما ] ، ] دنتفریم دندمآیم ، ناشنایفارطا ،

. تسا یمھم  یهسلج  سلجم ، نیا ]  ] اذل دوشیم ؛ صخشم  هیرجم  یهوق  تیریدم  یارب  مدرم  شنیزگ  یهجیتن  هک  تسا  یراب  نیمھدزاود  نیا  بالقنا ، لوا  زا  رایتخا .

ام داد . ناریا  تلم  هب  ار  اھدرواتـسد  نیا  گرزب ، درم  نآ  ریظنیب  تعاجـش  و  راوگرزب ، نآ  نایاپیب  تریـصب  قیمع ، نامیا   ، خـسار مزع  تاکرب  هک  نامراوگرزب  ماما  زا  مینک  دای 

هب ار  سونایقا  نیا  تسناوت  هک  دـیزگرب  روشک  نیا  نایم  رد  ار  یگرزب  درم  لاعتم  یادـخ  هک  میاهتفرگ  رارق  ینارود  رد  هک  مینک  راـختفا  دـیاب  رتشیب  مدرم ، یهیقب  نیلوئـسم و 

، اـھنرق هکلب ] ، ] اـھلاس دـھدب . رییغت  ار  ناریا  تلم  ار و  روشک  تکرح  تھج  یلکب  تسناوت  تسین ؛ یکچوـک  یهلئـسم  تسین ، یکچوـک  راـک  هیـضق ، نیا  درواـیبرد . مطـالت 

هناگیب تلاـخد  نآ  تشاد و  دوجو  مھ  یفعاـضم  گـنن  تنطلـس ، گـنن  رب  یهوـالع  هک  یولھپ  تموکح  رخاوا  نیا  رد  و  تشاد ؛] دوجو   ] یتثارو تموکح  یتنطلـس ، تموکح 

لاس ٣٢ دادرم  متشھوتسیب  یاتدوک  رد  مھ  دعب  دنتشاذگ ؛ وا  یاجهب  ار  اضردمحم  شرسپ  دندرب و  مھ  اھسیلگنا  دندروآ و  راک  رس  روشک  رد  اھسیلگنا  ار  ناخاضر  دوب ؛

ار هاگتسد  نیا  دوب ؛ نیا  ام  روشک  عضو  دندرکیم ؛ نیعم  اھنآ  ار  روشک  نیلوئـسم  دندرکیم ، نییعت  ریزوتسخن  دندرک ، نییعت  ام  یارب  هاشداپ  دندوب ، هراکهمھ  اھییاکیرمآ  ، 

عاضوا نیا  تسناوت  هک  دوب  مدرم  هب  وا  دامتعا  ادخ ، هب  وا  لکوت  وا ، ریظنیب  تعاجـش  وا ، قیمع  نامیا  وا ، خسار  مزع  دش ؛ نادیم  نیا  دراو  هک  دوب  وا  داد ؛ رییغت  راوگرزب  ماما 

. دروایب دوجو  هب  ار 

...

اھنیا هک  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  تدـم  نیا  رد  روشک  رد  یناوارف  یرکف  یلمع و  یئارجا و  یملع و  یاھانبریز  دـناهداد . ماـجنا  یگرزب  یاـھراک  تلود  تلم و  هھد  راـھچ  نیا  رد 

. دنتسھ هدنیآ  یوسهب  تلم  نیا  شرپ  یاھوکـس  اھانبریز ، نیا  تشادن . دوجو  میظع  یاھانبریز  نیا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  لبق  تشادن ؛ دوجو  بالقنا  زا  لبق  اقلطم 

تیبرت هزیگنا  زا  راشرـس  یبـالقنا و  رکفت  اـب  یدـیدج  یاھلـسن  تسا . هتفرگ  رارق  زورما  نالوئـسم  راـیتخا  رد  هـھد  راـھچ  نـیا  درکراـک  زا  یمکارتـم  یاـھییاناوت  اـھهبرجت و 

رد دـننک  ینیرفآشقن  هکنیایارب  دنتـسھ  هداـمآ  هک  یناـناوج  هللادـمحب  زورما  میتشادـن ؛ تیریدـم  یهداـمآ  تیـصخش  رادـقم  نیا  بـالقنا  لوا  اـم  دـناهدامآ . زورما  دـناهدش و 

نیا تسا  هتـسناوت  هھد ، راھچ  نیا  لوط  رد  رثوم  نادرمتلود  لاعف و  نادرم  یهعومجم  نیا  شـالت  هدرک . تیبرت  بـالقنا  ار  اـھنیا  دـنناوارف ؛ روشک ، یهرادا  فلتخم  یاھـشخب 

. دراذگب تلم  رایتخا  رد  ار  میظع  یهدروارف 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا ماھلا  اب  مھ  نآ  تسا ؛ هدرک  بالقنا  هک  تسا  یراک  نیرتمھم  نیا  تسا ؛ رالاسمدرم  ماظن  هب  رالاستوغاط  ماظن  لیدـبت  تسا ، هدرک  بالقنا  هک  یایلوصا  راـک  نیرتمھم 

اونما نیذـلا  نآرق . زا  ماھلا  اب  مالـسا ، زا  ماھلا  اـب  هن ، تسھ ؛ ناـشیاھفرح  رد  هک  یتاـضراعم  اھـصقن و  زادرپهیرظن و  نآ  زادرپهیرظن و  نیا  یاـھبتکم  اـب  هن  یمالـسا ، میلاـعت 

ار یھلا  ماظن  یمالسا ، بالقنا  یمالـسا و  یروھمج  تسا و  یتوغاط  ماظن  لباقم  رد  یھلا  ماظن  ( ١ (؛ توغاطلا لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذـلاو  لیبس هللا  یف  نولتاقی 

. تسا راک  نیرتمھم  نیا  رالاسمدرم ؛ ماظن  هب  ار  یتوغاط  ماظن  درک  لیدبت  نیا ؛ ینعی  یمالسا  یروھمج  ینید ؛ یرالاسمدرم  ماظن  هب  درک  انعم 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تسا دنلبرس  زورما  ام  تلم  درک ؛ صالخ  یگدنکفارس  تلذ و  یروخیرـسوت و  تلاح  زا  ار  تلم  درک ، جراخ  تکالف  تلاح  زا  ار  روشک  داد : ماجنا  روشک  رد  یگرزب  راک  بالقنا 

، مدرک ضرع  هک  روـطنیمھ  اـما ] ، ] دراد دوـجو  ینـالوط  تسرھف  کـی  تسا ؛ داـیز  لـیبق  نیا  زا  هتبلا ] . ] تسا تلم  کـی  یارب  روـشک و  کـی  یارب  درواتـسد  نـیرتمھم  نـیا  و 

یهرابرد حیحص  یاھـشرازگ  یرنھ ، تروصهب  یلمع ، تروصهب  هکلب ] ، ] ینابز شرازگ  اب  طقفهن  هغلابم ، نابز  اب  هن  نیلوئـسم  منکیم  هیـصوت  نم  تسا . فیعـض  ام  تاغیلبت 

ادمعت دنتـسین ؛ لفاغ  هتبلا  مھ  یـضعب   - دنوشب هجوتم  ناشدوخ  دنلفاغ ، دـننکیم و  کیکـشت  هک  یدارفا  یـضعب  مھ  ات  دـننک ، حرطم  ار  روشک  یاھتفرـشیپ  ماسقا  عاونا و 

. تسا هدروآ  دوجو  هب  هچ  بالقنا  هک  دنمھفب  رگید  یاھاج  مدرم  مھ  دننکیم - هشدخ 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نیرتھب وزج  ام ، نادنمـشناد  نیرتھب  وزج  زورما  هن ، دنکن ؛ ادیپ  ملع  ای  دریگن  تیلوئـسم  ای  دوشن  دراو  یعامتجا  یاھنادیم  رد  نز  هک  هتفگن  مھ  سکچیھ  تسا ، مرتحم  نز 

زا لبق  دینادب ، ار  نیا  تسا ؛ بالقنا  رنھ  مھ  نیا  دنراد ؛ روضح  ام  یهعماج  رد  زورما  هک  دنتسھ  یرامشیب  نانز  ام ، یگنھرف  یاھتیـصخش  نیرتھب  وزج  ام ، ناگدنـسیون 

؛ دنـسرب اھنیا  دننام  یبدا و  یگنھرف و  یملع و  یلاع  یاھهبتر  هب  دنـشاب  هتـسناوت  هک  نانز  زا  یناسک  دندوب  دودـعم  رایـسب  رایـسب  تشادـن ! دوجو  یزیچ  نینچ  بالقنا 

، تسا نز  هداوناخ  ریدـم  لاـحنیعرد  اـما  تسا ؛ نیا  الـصا  ناملـسم  نز  یوگلا  هک  تسا  نیمھ  رطاـخهب  نیا  درک ؛ ار  راـک  نیا  هک  دوب  بـالقنا  رنھ  نیا  دـندایز ؛ رایـسب  زورما 

. تسا هنیکس  شمارآ و  داجیا  یرسمھ و  یردام ، نز ، لغاشم  یهمھ  زا  رتمھم  تسا ، نز  هداوناخ  نوناک  روحم 

میرک  / ١٣٩٧/٠٢/٢٧ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

یمالـسا بالقنا  تاکرب  زا  اھنیا  دـنکیم و  ادـیپ  هعـسوت  روشک  رد  نآ  رد  ربدـت  نآ و  ظفح  نآ و  نتخومآ  نآ و  هب  قوش  نآ و  میھاـفم  نآرق و  زورهبزور  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

، ناـمراکفا ناـمتایلمع ، ناـمتاینھذ ، یهمھ  رد  نامیگدـنز ، یهمھ  رد  نیا ، زا  شیپ  ار  نآرق  میراد ؛ هلـصاف  نآرق  اـب  اـم  میرود ، یلیخ  نآرق  زا  اـم  لاـح ، نیا  اـب  یلو  تـسا ؛

. نآرق هب  میوشب  کیدزن  دیاب  تسین ؛ هنافساتم  زورما  نیا  و  میھدب ؛ رارق  دوخ  ماما  اجلم و  یداھ و  یتسیاب  نامراتفر  ناممزع ،

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوشیم  هک  یعماج  ریگارف و  یلک و  یهملک  نآ  نم  رظن  هب  تسا . ناگدنیامن  راتفر  ثحب  تسا ، رکذ  لباق  هدنیامن  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یارب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

نیا دیدرک ، دای  هک  مھ  یدنگوس  رد  امش  دشاب . یبالقنا  دروخرب  دیاب  دروخرب  دشاب ؛ یبالقنا  راتفر  دیاب  سلجم  ناگدنیامن  راتفر  تسا . یرگیبالقنا »  » یهملک تفگ ، هنیمز 

هک ندوب  یبالقنا  نودـب  تسا ؟ نکمم  روطچ  دـینک ؛ ظفح  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یاھهدروارف  بالقنا و  یاـھهدروارف  بـالقنا ، جـیاتن  بـالقنا ، هک  دـیدرک  داـی  ار  دـنگوس 

تکرح تسا ؛ هنادـھاجم  هناربدـم و  هنالقاع و  راتفر  یاـنعمهب  تسین ، هناربدـمریغ  راـتفر  یاـنعم  هب  یبـالقنا  راـتفر  دـشاب ؛ یبـالقنا  راـتفر  دـیاب  راـتفر ، درک . ظـفح  دوشیمن 

هنادـھاجم و ندرک  مادـقا  تسا ، یداھج  نتفگ  نخـس  تسا ، یداھج  راتفر  سلجم ، دروم  رد  نیا  یداھج ،» تیریدـم   » مینکیم هیـصوت  بترم  ناریدـم  هب  اـم  هکنیا  یداـھج .

بالقنا و یاھدرواتـسد  زا  ینابھگن  دـشاب . مکاح  سلجم  مرتحم  یهدـنیامن  یاھراک  یهمھ  رب  دـیاب  یبالقنا  یهزیگنا  ناـمیا و  یهیحور  تسا . یرگیبـالقنا  تسا ، یداـھج 

ادـیپ لاکـشا  یعرـش  ظاحل  زا  مھ  دـنکیم ، ادـیپ  لاکـشا  ینوناق  ظاحل  زا  مھ  هدـنیامن ، روضح  دریگن ، ماجنا  نیا  رگا  هک  تسا  امـش  یگدـنیامن  دـنگوس  وزج  ماـظن ، یناـبم 

لکـشم راچد  عرـش  ظاحل  زا  مھ  یـساسا ، نوناق  ظاحل  زا  مھ  نیا ، دریگن ، رارق  هجوت  دروم  ماظن  یاھدرواتـسد  دوشن و  تاعارم  بالقنا  یاھدرواتـسد  هچنانچ  رگا  دنکیم .

. دوشیم

هاپس  / ٠١/١٣٩٧/٠۶ هدننکگنھامھ  نواعم  ییایرد و  یورین  هدنامرف  باصتنا 

یودف یلع  رادساپ  رادایرد 
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. منکیم بوصنم  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  هدننکگنھامھ  نواعم  تمس  هب  ار  امش  یگتسیاش ، هدنزرا و  براجت  هب  رظن  هاپس و  لک  هدنامرف  داھنشیپ  هب  انب 

رد هبناجهمھ  یاھیگدامآ  بسک  تفرشیپ و  هب  لین  رد  هاپس  یگبخن  یاھتیلباق  اھیدنمناوت و  زا  یریگهرھب  اب  هاپس  داتـس  یدمآراک  یـسانشراک و  یاھتیفرظ  یاقترا 

هاپـس لک  هدنامرف  ریبادت  ظاحل  حلـسم و  یاھورین  یاھنامزاس  ریاس  لک و  داتـس  اب  ازفامھ  هدـنزاس و  یلماعت  رد  نآ  یاھدرواتـسد  ظفح  یمالـسا و  بالقنا  زا  یرادـساپ 

. تسا راظتنا  دروم 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

نئمطم اھبنارگ ، ییاھهبرجت  زا  هتشابنا  ملع ، رد  هتفرشیپ  نیدتم ، تزعاب ، ردتقم ، دازآ ، لقتسم ، یتلم  روشک و  تسا : ام  مشچ  ربارب  نونکا  هلاسلھچ ، شالت  لوصحم 

رد ـالاب  یاـھهبتر  هب  ندیـسر  رد  راددروک  ر  یملع ، یاھتفرـشیپ  باتـش  رد  راددروکر  یناـھج ، لـئاسم  رد  یوق  قـطنم  یاراد  هقطنم و  رد  یـساسا  ریثاـت  یاراد  راودـیما ، و 

یداھج یاھهزیگنا  رد  دمآرـس  یعامتجا ، تامدـخ  شرتسگ  رد  دمآرـس  نآ ، لاثما  اضفاوھ و  ونان و  یداینب و  یاھلولـس  یاهتـسھ و  لـیبق  زا  مھم  یاـھیروانف  اھـشناد و 

و تسا . یداھج  یبالقنا و  یاھیریگتھج  یهجیتن  بالقنا و  لوصحم  یگمھ  هک  رگید  زیمآراـختفا  یاـھیگژیو  یـسب  و  دـمآراک ، ناوج  تیعمج  رد  دمآرـس  ناـناوج ، ناـیم 

کـشیب دوب - مھ  رابتراسخ  دوب و  هنافـساتم  هک   - دوبیمن هلاسلھچ  خـیرات  زا  ییاھهھرب  رد  یبالقنا  ناـیرج  زا  تلفغ  بـالقنا و  یاھراعـش  هب  یھجوتیب  رگا  هک  دـینادب 

. تشادیمن دوجو  ینونک  تالکشم  زا  یرایسب  دوب و  رتولج  یسب  گرزب  یاھنامرآ  هب  ندیسر  ریسم  رد  روشک  رتشیب و  یسب  نیا  زا  بالقنا  یاھدرواتسد 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

اھنآ دـندرکیم ، یخلتتاـقوا  دـندرکیم ، یراز  هیرگ و  دـندشیم ، ناـشیاھرھوش  عناـم  ناوـج  یاـھمناخ  نیا  رگا  تسا . یمھم  رایـسب  شقن  مھ  ادھـش [ ]ی  اھرـسمھ شقن 

بالقنا یاھهدروآرف  هک  دمھفیم  تقونآ  دنیبیم ، ار  اھنیا  یتقو  ناسنا  دندرک . قیوشت  دـندرک ، کمک  یتح  ناشیاھیلیخ  دـندشن ، عنام  طقفهن  ناوج  نارـسمھ  دـنتفریمن .

ینامیا یمالـسا و  یبالقنا و  طیحم  کی  رد  زج  هک  دنتـسھ  یناسک  همھ  اھنیا  دنیمالـسا ، بالقنا  یاھهدروآرف  تالوصحم و  همھ  اـھنیا  تسا ؛ تمظعاـب  ردـقچ  یمالـسا 

دوبن رسیم  ناشتیبرت 

یملع  / ١٣٩٨/٠٧/١٧ رترب  یاھدادعتسا  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

زا نیا  میوگب . مھ  یرادـقم  مدیـسر  رگا  دـیاش  ـالاح  مراد ، مھ  ییاـھرامآ  نم  هتبلا  هدرک . تواـفت  یلیخ  میدوـب ؟ اـجک  شیپ  لاـس  تسیب  میتـسھ ، اـجک  ملع  رد  زورما  اـم 

تئرج نیا  دنوشب . راوشد  یاھنیمزرـس  دراو  هک  داد  تئرج  روشک  ریپ  ناوج و  هب  روشک ، نز  درم و  هب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  رنھ  نیا  روشک  رد  بالقنا  تسا ؛ بالقنا  یاھرنھ 

ار مھم  یاھراک  نیا  نانمـشد - یتح   - نارگید دـھدیم ، ماجنا  یمھم  یاھراک  دوشیم ، هدـیچیپ  راوشد و  یملع  یهزوح  کی  دراو  مامت  تئرج  اـب  اـم  ناوج  دراد ، دوجو  زورما 

. دننکیم نیسحت 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دھعت ینعی  تسا ، ندروخ  مسق  نیا  تسین ؛ یرھاظ  تافیرـشت  هجو  چـیھ  هب  تسا و  یعرـش  دـنگوس  کی  دوشیم ، ادا  یعمجهتـسد  سلجم  زاـغآ  رد  هک  یدـنگوس  نیا 

دجب یتسیاب  هدمآ . امـش  دنگوس  نتم  رد  اھنیا  دیـشاب ؛ بالقنا  یاھدرواتـسد  نابھاگن  دیـشاب ، مالـسا  میرح  رادساپ  هک  دیدرک  دـھعت  دـنگوس  نیا  رد  امـش  دـنکیم . داجیا 

، دراد یعرـش  تساوخزاـب  دـنگوس ، نیا  زا  فـلخت  مالـسا . میرح  رادـساپ  دـھعت و  نـیا  هـب  یدـج  دـنبیاپ  بـالقنا و  یاھدرواتـسد  ناـبھاگن  ینعی  دیـشاب ؛ اـنعم  نـیا  دـنبیاپ 

. دنکیم لاوس  ناسنا  زا  لاعتم  یادخ  تمایق  زور  ینعی  دراد ؛ یھلا  تساوخزاب 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

کی رد  یھاگ  ینارنخس ، رد  یھاگ  اھدرواتسد ؛ نیا  نییبت  رد  میاهدرک  راک  مک  ام  هنافساتم  هتبلا  تسا . یروآتفگش  میظع و  یاھدرواتسد  اتقیقح  بالقنا  یاھدرواتسد 

تایح یاھـشخب  نیرتمھم  رد  اـقح  مییوگب . ار  بـالقنا  یاھدرواتـسد  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  نادـیم  نیا ، زا  شیب  یلیخ  اـھتنم  هدـش  هتفگ  ییاـھزیچ  کـی  ینویزیولت  ناـیب 

. منکیم ضرع  ار  شدروم  هس  ود  نم  الاح  هک  دراد  یمیظع  هداعلاقوف و  یاھدرواتسد  بالقنا  یعامتجا ،

 - تشاد رارق  ایند  یاھروشک  یاھفـص  نیرخآ  رد  یملع  ظاحل  زا  یلکب  هک  یملع  یهدـنامبقع  روشک  کی  زا  ار  ناریا  یهرھچ  ار ، روشک  یهرھچ  بالقنا  هک  تسا  نیا  یکی 

داصتقا ینعی  گرزب ؛ یاھتردق  رایتخا  رد  گرزب و  یاھتردق  هب  یهتـسباو  داصتقا  ظاحل  زا  گرزب ، یاھتردـق  تسایـس  یلیفط  یـسایس  ظاحل  زا  یملع ، یهدـنامبقع  روشک 

زا رادروـخرب  زیزع ، روـشک  لقتـسم ، روـشک  دازآ ، روـشک  کـی  هب  درک  لیدـبت  دوـب - هھرب  کـی  رد  سیلگنا  هھرب و  کـی  رد  اـکیرمآ  لـثم  گرزب  یاـھروشک  راـیتخا  رد  اـم  روـشک 

روضح ایند  روشک  هد  رثکادـح  ای  ایند  روشک  شـش  اـیند ، روشک  جـنپ  نیب  رد  یمھم  یاھهتـشر  رد  ناریا  زورما  زورما . یتاـیح  مھم  یاھهتـشر  رد  یملع  گرزب  یاـھتیقفوم 

زا یکی  نیا  تسا ؛ یدـنموربآ  روـشک  دازآ ، روـشک  لقتـسم ، روـشک  هدرک و  تفرـشیپ  اھتمـسق  نـیا  رد  روـشک  تـسا . یتیمھااـب  رایـسب  یاھهتـشر  اھهتـشر ، نـیا  دراد ؛

. هداد ماجنا  بالقنا  هک  تسا  ییاھراک  نیرتمھم 

لبق هدرک . لیدبت  ایند  رد  دنموربآ  دنلبرـس ، رادفدھ ، طاشنرپ ، کرحترپ ، یتلم  هب  هدروآ ، نوریب  یورهلابند  یفدھیب و  یگدومخ و  لاح  زا  ار  ناریا  تلم  هکنیا ]  ] مود یهطقن 

ادبا ناھج  لئاسم  هب  یاهدرتسگ  هاگن  کی  یگرزب ، راک  کی  ییالاو ، فدھ  کی  دندوب ؛]  ] ناشدوخ یاھیگدنز  لوغشم  دوب ، نییاپ  ناشرس  مدرم  دوبن ؛ یروج  نیا  بالقنا  زا 

کی تلم  زورما  دوبن . روج  نیا  روشک  یهعومجم  اما  دنـشاب ، هتـشاد  دوب  نکمم  یتلاح  نینچ  روشک  یهعومجم  رد  یمک  یهدـع  یـصوصخم ، یهدـع  کی  تشادـن ؛ دوجو 

... کرحترپ ناوج  همھ  نیا  اب  تسا ؛ یدنلبرس  تلم  تسا ، یباداش  تلم 

تیروـھمج و یمدرم و  تموـکح  کـی  هـب  درک  لیدــبت  یدرف  یھاـشداپ و  یدادبتــسا  تموـکح  کــی  زا  ار  روـشک  تیریدــم  هـکنیا ] ، ] تـسا مـھم  رایــسب  هـک  موـس  یهـتکن 

مدرم اما  دننک ، باختنا  دـب  تسا  نکمم  دـننک ، باختنا  بوخ  تسا  نکمم  دـننکیم ؛ باختنا  هک  دـنمدرم  دـنمدرم ؛ دوخ  ناریا  تلم  تشونرـس  رب  مکاح  زورما  یرالاسمدرم .

... دوب ناشدوخ  تسد  زیچ  همھ  دوب ، یدادبتسا  روشک  کی  روشک  تشادن و  دوجو  اھفرح  نیا  زور  نآ  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دننکیم ؛ باختنا 

مھم یهثداـح  نـیا  دـننیبیمن ؟ ار  اـھنیا  روـطچ  دـننزیم ، یرگید  یاـھفرح  کـی  ـالاح  هـک  اھیــضعب  مـنکیم ! بـجعت  نـم  الــصا  روـشک . یگدـنزاس  رد  بـالقنا  تامدـخ  دـعب ،

، یناـسرقرب یناـسربآ ، دـس ، هار ، هدـمآ ؛ دوـجو  هـب  روـشک  رد  یــساسا  تخاـسریز  هـمھ  نـیا  یــساسا . یاـھتخاسریز  ندروآ  دــیدپ  رد  ار  مدرم  هـب  یناسرتمدــخ 

! وجشناد همھ  نیا  هاگشناد ، همھ  نیا  دراد ؛ دوجو  هاگشناد  کی  یکچوک  رھش  رھ  رد  اھهاگشناد . روآباجعا  شرتسگ  یزرواشک ، یزاسون  تعنص ، یهعـسوت  یناسرزاگ ،

وجـشناد و زور  نآ  ربارب  لـھچ  ربارب ، یــس  زورما  هـک  وجــشناد ؛ نوـیلیم   ١۵ نوـیلیم ، الثم ١٠  هـب  میــسرب  ناــھگان  زور ، نآ  رد  وجــشناد  رازھ  زا ١۵٠  هـک  دــینک  ضرف  ـالثم 

کی داد و  ماجنا  بالقنا  ار  اھنیا  اعقاو  هک  ناتـسراک  تسا  یراک  نیا  و  تسا . مھم  رایـسب  تسا و  یتخاسریز  یاھراک  اھنیا  نوگانوگ ؛ یاھهاگـشناد  رد  میراد  لیـصحتلاغراف 

. دھدب ماجنا  ار  راک  همھ  نیا  تسناوتیمن  دوبن ، یبالقنا  هک  یلومعم  تموکح  کی  یلومعم ، تلود 

، مود یناھج ]  ] گنج رد  یسیلگنا  ریغ  یسیلگنا و  دودعم  یاھورین  یهلمح  ربارب  رد  هک  تسا  یروشک  نیا  تسا . روشک  یعافد  یماظن و  یورین  تیوقت  اھنیا ، رب  یهوالع 

یاھلوپ نارگید و  ناملآ و  سیلگنا ، هسنارف ، یوروش ، اکیرمآ ، ینعی  یناھج ، یاھتردـق  یاھورین  یهمھ  لاس  تشھ  اما ]  ] دـنک یگداتـسیا  تسناوتن  رتشیب  تعاس  دـنچ 

یهلیسو هب  دننکب و  دنتسناوتن  یطلغ  چیھ  لاس  تشھ  زا  دعب  و  هملک - یعقاو  یانعم  هب  یللملانیب  گنج  کی  ینعی   - دندیگنج ناریا  اب  مادص  مسا  ریز  عجترم ، یاھتلود 

نینچ کی  هک  تسا  بالقنا  لوا  یهھد  لام  تسا ، بالقنا  لوا  یاھلاس  لام  نیا  تسین . یمک  زیچ  نیا  دـندش ؛ جارخا  اھزرم  زا  اـم ، یمدرم  یعاـفد و  یماـظن و  یاـھورین 

. دنتـسھ رتولج  زور  نآ  زا  ربارب  اھهد  ربارب ؛ هد  تفگ  دوشیمن  ینعی  تسا ؛] رتھب   ] بتارمب اـم  یماـظن  یاـھورین  عضو  هللادـمحب  بخ  هک  زورما  تفرگ . ماـجنا  یمیظع  تکرح 

. تسا یللملانیب  هاگن  رد  یعافد  ظاحل  زا  ناوترپ  یورین  کی  یعافد و  ظاحل  زا  تسا  یاهقطنم  گرزب  تردق  کی  ام  روشک  هللادمحب  زورما 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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رد هک  مینکیمن  ناھنپ  مھ  زاب  میدرکن ، ناھنپ  زگرھ  اـم  هتبلا  مینادـب . میـسانشب و  دـیاب  ار  اھدرواتـسد  نیا  اـم  تسین ؛ یمک  زیچ  تسا ، بـالقنا  یاھدرواتـسد  اـھنیا  بخ ،

؛ میرصقم نیلوئسم  ام  دوخ  میتسھ ، ام  دوخ  رصقم  اھیگدنامبقع  نیا  رد  تسین . لوبق  لباق  هجو  چیھ  هب  هک  ییاھیگدنامبقع  میراد ؛ یگدنامبقع  مھ  ییاھـشخب 

یبالقنا اج  رھ  ام  تسا . ام  ندرکن  لمع  یبالقنا  رطاخ  هب  نیا  دوشب ؛ ناربج  دیاب  اھیگدـنامبقع  نیا  دنـشاب . هتـشاد  تلاخد  تسا  نکمم  ییاھـشخب  کی  رد  مھ  مدرم 

دوجو هب  یگدنامبقع  میداد ، ماجنا  یھجوتیب  تلاسک و  زا  یشان  تکرح  یبالقنا و  ریغ  تکرح  کی  میدمآ ، هاتوک  بالقنا  زا  اج  رھ  میتشادن ، یگدنامبقع  میدرک ، لمع 

دمآ

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیمھ دوخ  اھدرواتسد  نیا  یهلمج  زا  هک  میراد  ییاھدرواتسد  تسا . یمھم  یهتکن  کی  نیا  دینیبب ، مینک . ناربج  ار  اھفعض  اھیماکان و  اھدرواتـسد ، اب  میراد  هفیظو  ام 

نمـشد مینک ؛ ناربج  ار  اھیماکان  یتسیاب  اھدرواتـسد  کمک  اب  اـم  تسا . اـم  یاھدرواتـسد  وزج  اـھنیا  دـنراکهبهدامآ ؛ یناـسنا  یاـھورین  رکتبم و  دـنمهقالع و  یاـھناوج 

نمشد فرح  نیا  دینک ؛ اھر  ار  بالقنا  ریسم  دینک ، شومارف  ار  اھدرواتسد  دشاب ، اھیماکان  هب  ناتھاگن  دیوگیم  دروآیم ، ولج  ار  اھیماکان  نمشد  دیوگیم ؛ ار  نیا  سکع 

نتـشادرب هب  کـمک  یارب  اـھنآ  زا  مینیبـب و  ار  اھدرواتـسد  هوبنا  مینک و  فرطرب  ار  اھفعـض  اـھیماکان و  یتسیاـب  نامیاھدرواتـسد  کـمک  هب  هک  مییوـگیم  سکعب ، اـم  تسا .

. مینک یرادربهرھب  هدافتسا و  هللااشنا  اھفعض 

اپورا  / ١٣٩٩/١٢/٠٢ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  نیمجنپ  هاجنپ و  هب  مایپ 

. دـیناسر تابثا  هب  رگید  رابکی  ار  نیا  مھ  انورک  یمومع  یهیلب  دوشیم . راکـشآ  رتشیب  نآ  یهدـنیآ  نیمـضت  روشک و  تفرـشیپ  رد  ناناوج  شقن  تیمھا  درذـگیم  هک  زور  رھ 

تاراـختفا نیرترب  زا  یکی  نیا  دـش . یلمع  یملع و  یاھـشیاشگ  نارـشیپ  روـشک ، لـئاسم  زا  یرایـسب  دـننام  زین  ارجاـم  نیا  رد  ناـناوج  زیگناروـش  دـیما  هزیگنا و  تمھ و 

. دناشنب روشک  دنمورب  ناناوج  هنیس  رب  ار  یساسا » لئاسم  رد  ینیرفآشقن   » ناشن تسا  هتسناوت  هک  تسا  یمالسا  بالقنا 

ناریا  / ١۴٠٠/٠٢/١٢ تلم  هب  باطخ  ینویزیولت  ینارنخس 

اـھناوج و یارب  روشک  رـساترس  رد  شزومآ  ناـکما  رادـقم  نیا  اـمتح  هتـشذگ  رد  دراد . دوجو  یاهدرتـسگ  یلیخ  تروـص  هب  شزوـمآ  ناـکما  اـم  روـشک  رد  زورما  هناتخبـشوخ 

تسا و نیملعم  رایتخا  رد  ناکما  نیا  تسا . رایتخا  رد  ناکما  نیا  یمالـسا  یروھمج  تکرب  هب  یمالـسا ، بالقنا  تکرب  هب  زورما  هک  هدوبن  مھارف  یتح  اھکدوک  اھناوجون و 

یئانغ کی  اھنآ ، یاھیگدامآ  اھنآ و  یـالاب  داوس  نیملعم ، دادـعت  شیازفا  اـب  شزومآ  ناـکما  اـعقاو  ینعی  دـنتاناکما ؛ نیمھ  زا  یمھم  شخب  کـی  مھ  اـم  زیزع  نیملعم  دوخ 

میھاوخب هاپس  کی  تکرح  هب  ار  روشک  تفرشیپ  یمومع  تکرح  رگا  دنروشک . تفرشیپ  هاپس  نارـسفا  ناملعم ، هک  مییوگب  روج  نیا  میناوتیم  نیاربانب  هدرک . ادیپ  هللادمحب 

. دننک رواب  ار  شقن  نیا  دیاب  اھنآ  دوخ  و  زیزع ؛ ناملعم  زا  دنترابع  هعومجم  نیا  ناوج  نارسفا  مینکب ، هیبشت 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب قیوشت  ار  مدرم  دنکب ، نیمات  ار  مدرم  روضح  هک  یزیچ  نآ  تسا . تالکـشم  یهدننکلح  لئاسم ، یهمھ  رد  مدرم  روضح  تسا : اجنیا  یلـصا ، دـیلک  یلـصا ، یهلئـسم 

رنھ دوب ؛ نیمھ  مھ  بالقنا  یلـصا  رنھ  درادن ؛ یرگید  نیزگیاج  چیھ  مدرم  روضح  و  تسا . منتغم  روشک - یالتبا  دروم  فلتخم  یاھنادیم   - دنکب نادیم  رد  هصرع و  رد  روضح 

، دنمهقالع هزیگنارپ ، یهعومجم  کی  هب  درک  لیدـبت  یمومع ، یلم و  هاگن  کی  دـقاف  یفرـصم و  لعفنم و  یهدوت  هعومجم و  کی  زا  ار  مدرم  روھمج  هک  دوب  نیا  بالقنا  یلـصا 

. دوب نیا  بالقنا  گرزب  راک  درک ؛ نادیم  دراو  و  هاوخنامرآ ، رادفدھ ، رادتمھ ،

رد یایلم  رما  دوب ؛ شدوخ  رکف  هب  یـسک  رھ  هک  دوب ]  ] یاهتخیـسگمھزا یهعومجم  کی  تلم  دوب . روج  نیمھ  اـتقیقح  میدرک ؛ سفنت  میدرک ، یگدـنز  بـالقنا  زا  لـبق  اـم 

راوگرزب ماما  تفرگیمن . رارق  مدرم  مومع  یانتعا  هجوت و  دروم  هک  دـننزب  یفرح  دوب  نکمم  یناسک  راـنکهشوگ  دوبن . حرطم  روشک  رد  یمومع  یهلئـسم  دوبن ؛ حرطم  روشک 

نادیم دراو  دنک و  لیدبت  دحتم  عمج  کی  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دحاو و  یهعومجم  کی  هب  ار  هدنکارپ  قرفتم و  یهدوت  نیا  تسناوت  شدوخ  یونعم  یھلا و  تکرح  نآ  اب 

، هزیگنارپ روشرپ ، دحتم ، تیعمج  کی  هب  ار  تلم  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  دھدب . ماجنا  روشک  رد  ار  یھاشداپ  دبتسم  ماظن  ندرک  نکهشیر  ینعی  یخیرات  میظع  راک  نیا  دنک و 

. دراد ار  تیصاخ  نیا  بالقنا  یاھشزرا  ساسا  رب  تکرح  ام  رظن  هب  تسا . یمھم  منتغم و  زیچ  دنکب ، هیضق  نیا  هب  کمک  دنکب و  لیدبت  نادیم  دراو 

ناریا  / ١٢/١۴٠٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزیس  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب قیوشت  ار  مدرم  دنکب ، نیمات  ار  مدرم  روضح  هک  یزیچ  نآ  تسا . تالکـشم  یهدننکلح  لئاسم ، یهمھ  رد  مدرم  روضح  تسا : اجنیا  یلـصا ، دـیلک  یلـصا ، یهلئـسم 

رنھ دوب ؛ نیمھ  مھ  بالقنا  یلـصا  رنھ  درادن ؛ یرگید  نیزگیاج  چیھ  مدرم  روضح  و  تسا . منتغم  روشک - یالتبا  دروم  فلتخم  یاھنادیم   - دنکب نادیم  رد  هصرع و  رد  روضح 

، دنمهقالع هزیگنارپ ، یهعومجم  کی  هب  درک  لیدـبت  یمومع ، یلم و  هاگن  کی  دـقاف  یفرـصم و  لعفنم و  یهدوت  هعومجم و  کی  زا  ار  مدرم  روھمج  هک  دوب  نیا  بالقنا  یلـصا 

. دوب نیا  بالقنا  گرزب  راک  درک ؛ نادیم  دراو  و  هاوخنامرآ ، رادفدھ ، رادتمھ ،

رد یایلم  رما  دوب ؛ شدوخ  رکف  هب  یـسک  رھ  هک  دوب ]  ] یاهتخیـسگمھزا یهعومجم  کی  تلم  دوب . روج  نیمھ  اـتقیقح  میدرک ؛ سفنت  میدرک ، یگدـنز  بـالقنا  زا  لـبق  اـم 

راوگرزب ماما  تفرگیمن . رارق  مدرم  مومع  یانتعا  هجوت و  دروم  هک  دـننزب  یفرح  دوب  نکمم  یناسک  راـنکهشوگ  دوبن . حرطم  روشک  رد  یمومع  یهلئـسم  دوبن ؛ حرطم  روشک 

نادیم دراو  دنک و  لیدبت  دحتم  عمج  کی  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  دحاو و  یهعومجم  کی  هب  ار  هدنکارپ  قرفتم و  یهدوت  نیا  تسناوت  شدوخ  یونعم  یھلا و  تکرح  نآ  اب 

، هزیگنارپ روشرپ ، دحتم ، تیعمج  کی  هب  ار  تلم  دناوتب  هک  یزیچ  رھ  دھدب . ماجنا  روشک  رد  ار  یھاشداپ  دبتسم  ماظن  ندرک  نکهشیر  ینعی  یخیرات  میظع  راک  نیا  دنک و 

. دراد ار  تیصاخ  نیا  بالقنا  یاھشزرا  ساسا  رب  تکرح  ام  رظن  هب  تسا . یمھم  منتغم و  زیچ  دنکب ، هیضق  نیا  هب  کمک  دنکب و  لیدبت  نادیم  دراو 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یاـھتیلاعف یـضعب  ـالاح  شخبرمث ؛ یاـھتیلاعف  مھ  نآ  هتفرگ ، ماـجنا  بـالقنا  رارمتـسا  یارب  یداـیز  رایـسب  یاـھتیلاعف  هتـشذگ ، بـالقنا  یزوریپ  زا  هک  یاهھد  راـھچ  نیا  رد 

نم دنناشوپب . دنھاوخیم  دـننک ، راکنا  ار  نیا  دـنھاوخیم  یـضعب  هک  هتفرگ  ماجنا  هھد  دـنچ  نیا  رد  یگرزب  یاھراک  هدوب . یتلود  یاھتیلاعف  یـضعب  هدوب ، یمدرم  شوجدوخ 

هک یگرزب  مھم و  تیلاعف  همھ  نیا  یور  دناشنب  رابغ  درگ و  دراد ، دوجو  روشک  رد  الاح  هک  یدقن  تالکـشم  میراذگب  دیابن  ام  متفگ  یتبحـص  کی  رد  مھ  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ 

. تفرگ هدیدن  تسیابن  ار  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  اھلاس  نیا  رد 

ایند یهمھ  زا  یملع ، تفرـشیپ  ظاحل  زا  بالقنا ، زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  ام  تسا . ملع  تفرـشیپ  ملق ، کی  میتشاد ؛ یددعتم  یاھهنومن  میتشاد ، یدایز  یاھتفرـشیپ  ام 

یـضعب الاح  هک  تسا  ناھج  طسوتم  ربارب  نیدـنچ  ام  یملع  تفرـشیپ  باتـش  ام و  تعرـس  ینعی  تسا ؛ یللملانیب  زکارم  تواضق  تسین ، نم  تواضق  نیا  میدوب . رتولج 

هک رھ  دوب  اناوت   » فورعم رعش  نیا  تسا . تردق  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  ناطلـس ؛ ملعلا  تسا : مھم  یلیخ  ملع  بخ  ربارب .  هدزیـس  دناهتفگ  یـضعب  ربارب ، هد  دناهتفگ 

میدرک ییاھتفرـشیپ  یملع  فلتخم  یاھـشخب  رد  ام  دروآیم . رادـتقا  دروآیم ، ییاناوت  روشک  کی  یارب  شناد  دوب ؛» اناد  هک  رھ  دوب  اـناوت  . » تسا یتسرد  فرح  دوب » اـناد 

رد یاهتـسھ ، یژرنا  یهیـضق  رد  اـم  هک  دـمآیمن  ناـمرواب  الـصا  میتـشاد ؛ روضح  بـالقنا  مدـقم  یاھنادـیم  رد  ناـمدوخ  اـھام  میدرکیمن . مھ  ار  شروصت  بـالقنا  لوا  رد  هک 

یاھلولس یهیضق  رد  یرورابان ، یهیضق  رد  راوشد ، رایـسب  یحارج  یاھلمع  هدیچیپ ، یاھیکـشزپ  نوگانوگ  یایاضق  رد  یژولونکتویب ، یهیـضق  رد  یژولونکتونان ، یهیـضق 

. دندرک تفرشیپ  دندرک ، تکرح  دندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  میدرک ؛ تفرشیپ  هللادمحب  هک  مینکب  تفرشیپ  روج  نیا  میناوتب  نوگانوگ ، یملع  مھم  یاھشخب  یداینب و 

رامآ لھا  هک  یناـسک  منکب ؛ هسیاـقم  ار  اـھنیا  مرادـن  اـنب  نم  هتبلا  تسا . روشک  یاـھتخاسریز  ملق  کـی  دوب ، یملع  لـئاسم  ملق  کـی  ـالاح  یـساسا ؛ یاـھتخاسریز 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 10 
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، نکـسم یهلئـسم  دـس ، یهلئـسم  یلیر ، هار  اھهاردازآ ، اھهارگرزب ، نما ، یاھهار  یهنیمز  رد  تسا . نیریـش  بلاج و  اـقافتا  مھ  شاهسیاـقم  دـننک ، هسیاـقم  دنتـسھ 

یاھتفرـشیپ تسا ، یروآتفگـش  یاھتفرـشیپ  هتفرگ  ماجنا  لاس  اـھهد  نیا  رد  هک  ییاھتفرـشیپ  اـیاضق  نیا  رد  روشک ، فلتخم  طاـقن  هب  یناـسرزاگ  قرب و  بآ و  یهلئـسم 

تمالس و تامدخ  روحم  دش  ناریا  الثم ] . ] دمآیمن تسد  هب  اھتفرشیپ  نیا  دوبن ، یداھج  تکرح  یبالقنا و  تکرح  دوبن و  بالقنا  هچنانچ  رگا  اعطق  هک  تسا  یمھم  رایسب 

نیرتهدـیچیپ یارب  هـقطنم  یاـھروشک  زا  زورما  جراـخ ؛ دـنتفریم  دنتـشاد  ار  شلوـپ  دنتـسناوتیم و  هـک  یناـسک  یحارج ، لـمع  نیرتکـچوک  یارب  ـالبق ] . ] هـقطنم یکــشزپ 

اھنیا هتـشاد و  دوجو  بالقنا  زا  لـبق  هک  تسا  یزیچ  نآ  ربارب  اـھهد  اـعقاو  هدـش  هک  ییاھتفرـشیپ  هتفرگ و  ماـجنا  هک  یتامدـخ  نیا  زا  یخرب  ناریا . دـنیآیم  دارفا  اـھیحارج 

[. تفرگ هدیدن   ] ار اھنیا  تسیابن  هک  تسا  یتامدخ  اھنیا  هتفرگ ، ماجنا  اھراک  نیا  بخ  تسا ؛ مھم  یلیخ 

تلادـع یهنیمز  رد  منکیم ؛ داـقتنا  ناـمدوخ  هب  هشیمھ  داـصتقا  لـئاسم  رد  هک  متـسھ  یناـسک  وزج  هدـنب  دوـخ  ـالاح  تسا . روـج  نـیمھ  مـھ  داـصتقا  یهـنیمز  رد  یتـح 

یهلوقم نیمھ  رد  نکل  مراد ؛ داقتنا  نوگاـنوگ  یاـھراتفگ  رد  هدـنب  اـھنیا ، لاـثما  فیعـض و  تاـقبط  یرادروخرباـن  یهنیمز  رد  تورث ، یهنـالداع  عیزوت  یهنیمز  رد  یعاـمتجا ،

یگرزب یاھماگ  هدرک ، یمھم  یاھتفرشیپ  لبق  هب  تبـسن  داصتقا ، یاھـصخاش  زا  یمھم  یاھـصخاش  رد  ناریا  هک  تسا  نیا  ایند  فورعم  یداصتقا  زکارم  تواضق  مھ  داصتقا 

اھنیا هک  هدش ] لصاح  مھ   ] یناریا یهدـننکدیلوت  سفن  هب  دامتعا  اھزیچ و  زا  یرایـسب  دـیلوت  رد  ام  یئافکدوخ  اھنیا ، رب  یهوالع  هتفرگ . ماجنا  یگرزب  تاکرح  هتـشادرب و  ار 

نیا دننکب ؛ دیاب  دناهدرکن ؛ سکعنم  دیاش  دیاب و  هک  نانچ  نآ  اما ] ، ] دنکب سکعنم  ار  اھنیا  هک  دراد  یگرزب  فیلکت  هنیمز  نیا  رد  یلم  یهناسر  هتبلا  دوشب . سکعنم  تسیاب 

کمک بالقنا  موادـت  هب  دـناهدرک ، کمک  بالقنا  رارمتـسا  هب  دـناهدرک  راـک  اھـشخب  نیا  رد  هک  ینـالاعف  یهمھ  تسا . یلم  یهناـسر  شود  رب  هک  تسا  یمزـال  یاـھراک  وزج 

اما میاهتشاد ، تسا ، هدوب  مھ  اھزیچ  نیا  زا  هتشاد ، دوجو  مھ  ییاھتین  وس  انایحا  یدامتم ، یاھلاس  نیا  نیب  رد  میاهتـشاد  تلفغ  میاهتـشاد ، یراکمک  هتبلا  و  دناهدرک .

. دوب رتھب  عضو  دوبن ، اھتلفغ  نیا  رگا  هتبلا  هک  هتفرگ  ماجنا  مھ  گرزب  یاھراک  نیا 

ناوناب  / ١۴٠١/١٠/١۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

داتـسا همھنیا  دـندوب ؛ رامـشتشگنا  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  شھوژپ  بحاص  قیقحت و  لـھا  هدرکلیـصحت ، دنمـشناد ، هدـیمھف ، هنازرف ، ناـنز  بـالقنا ، زا  شیپ  یهرود  رد 

هک تسا  ییاھاج  اعقاو  فلتخم  یاھـشخب  میوگیم  هکنیا  فلتخم ــ  یاھـشخب  رد  ققحم  دنمـشناد  همھنیا  نز ، صـصخت  قوف  صـصختم و  کشزپ  همھنیا  نز ، هاگـشناد 

بالقنا زا  شیپ  رد  نیا  دنتـسھ . راک  لوغـشم  اجنآ  هتخیھرف  ناـنز  دنمـشناد ، ناـنز  هتفرـشیپ ، یاـھیروانف  هتفرـشیپ ، یاھـشناد  ماهدرک ــ  دـیدزاب  ماهدـید ، ماهتفر ، مدوخ 

یاھوجـشناد زا  رتشیب  اھرامآ  رد  رتخد  یاھوجـشناد  دینیبیم  امـش  اھلاس  زا  یـضعب  رد  هک  رتخد ، یوجـشناد  همھنیا  درک . بالقنا  هک  تسا  یراک  نیا  تشادن ؛ هقباس 

. ملع لیصحت  هب  لیم  همھنیا  دراد ؛ ینعم  یلیخ  نیا ] . ] دنرسپ

زا رتھب  باجح  یارب  غیلبت  مادک  یمالـسا ؛ باجح  اب  دنریگیم  الط  دنوشیم ، نامرھق  یـشزرو ، یاھنادیم  رد  دنوریم  ام  یاھرتخد  دینیبب ، امـش  یـشزرو ؛ یاھنادیم  رد  دـعب 

روج نیا  هب  منکیم  راختفا  نم  اعقاو  اما  دـنراد ؛ هگن  هک  ناشدوخ  هب  منادرگیمرب  هتبلا  نم  دـندرک . ادـھا  هدـنب  هب  ار  ناشیاھالط  نآ  دـندمآ  اـھمناخ  نیا  زا  یدادـعت  تسا ؟ نیا 

دربیم الاب  ار  شروشک  مچرپ  دریگیم ، ار  الط  لادم  اجنآ ، دوریم  یناریا  رتخد  نیا  دننیبیم ، دنراد  اھنیبرود  تشپ  زا  ناسنا  اھنویلیم  هک  یللملانیب  نادیم  کی  رد  اھمناخ .

اھمناـخ اـج  همھ  فـلتخم ، یاـھاج  رد  یملع ، یاـھدایپملا  رد  فـلتخم ، یاھـشخب  رد  نـیا ؟ زا  رتـشیب  نـیا ، زا  رتـھب  باـجح  یارب  یغیلبت  هداتـسیا ؛ باـجح  اـب  تـقو  نآ  و 

رد یلمع  یهدافتـسا  اـھنآ  زا  دـنوشیمن ، هتفرگ  راـک  هب  اـھمناخ ]  ] هک دـنتفگ  اـھمناخ  نـیا  زا  رفن  دـنچ  هـکنیا  ـالاح  بـخ  تـسا . یروـج  نـیا  اـعقاو  ینعی  دـناهدرک ؛ تفرـشیپ 

، هنازرف هدـیمھف ، نز  همھنیا  دوـجو  اـما  دوـشب  فرطرب  دـیاب  بیع  نیا  تسین ، یدـیدرت  نـیا  رد  تـسا ، بـیع  کـی  نـیا  هـلب ، دوـشیمن ، اھیریگمیمـصت  اھیزاسمیمـصت و 

اعقاو دنروآیم ، نم  شیپ  تسا و  ادھش  یهداوناخ  ادھـش و  نانز  ادھـش و  لاححرـش  رد  هک  ییاھباتک  نیا  زا  تسا .] هجوت  لباق   ] هدنـسیون رظنبحاص ، ققحم ، دنمـشناد ،

یرعش نیمھ  بوخ . یلیخ  یارعش  نز ، یارعش  ییاھـشراگن ! هچ  ییاھملق ، هچ  دناهتفر . رتولج  اھدرم  زا  هک  دنتـسھ  اھمناخ  ابلاغ  اھنیا  یاھهدنـسیون  مربیم ، تذل  نم 

. تسھ مھ  ناشدوخ  لام  هک  دوب  یبوخ  یلیخ  رعش  دندناوخ ، یرجم  مناخ  نیا  هک 

« : یمالسا بالقنا  یاھدرواتسد   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یزارف  /   ١٣٨٣/١٠/٠١ قداص  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  یمالسا  بالقنا  یاھدرواتسد 

« يمالسا بالقنا  ياھدرواتسد   » 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 11هاگياپ  هحفص 11 
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