
نویناحور  / ١٣۶٨/٠٣/٢٢ بالط و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یایند مامت  رب  هنوگچ  اھلاس  نآ  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  دینیبب  دینک و  ریوصت  ار  دعب  لاس  لھچ  ناتنھذ  رد  امـش  مینکیم . ار  یمالـسا  ماظن  تدـمدنلب  یهدـنیآ  ثحب  ام 

لد (. ١ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلایف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  هللابرـض  فیک  رت  ملا  « ؛ دـنکفا دـھاوخ  وترپ  زور  نآ  یدام  یناـملظ 

سپ میـشاب . هتفر  رتولج  دیاب  دـشاب ؛ مھ  لثم  دـناوتیمن  هتـشذگ  لاس  اب  ناملاسما  (. ٢ «) نوبغم وھف  هاـموی  یواـس  نم  « ؛ تسین عناـق  تفرـشیپ  نیا  زا  رتمک  هب  نموم ،

ناھج رساترس  رد  مدآینب  نھذ  رکف و  زارف  رب  یمیظع  یهمیخ  هچ  هدرک و  داجیا  یناشخرد  تیوھ  هچ  یمالـسا  یروھمج  دینیبب  دیریگب و  رظن  رد  ار  رگید  لاس  لھچ  امش 

. تسا هدز 

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

تردق اب  هناصلخم و  عافد  نیمھ  تکرب  هب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  دینک . عافد  زیزع  مالـسا  یمالـسا و  یروھمج  سدقم  ماظن  بالقنا و  زا  دوجو ، مامت  اب  دیـشاب  ددـصرد 

رتگنرمک و اھنآ  یاھهئطوت  زورهبزور  هک  دننکیم  ساسحا  اما  دنرادیمنرب ، تسد  رکم  دیک و  هئطوت و  زا  ام  نانمـشد  زورما  هچرگا  تسا . هدـش  رترادهشیر  زورهبزور  مدرم ،

. دوشیم رترثایب 

، ماظن نیا  هیلع  هئطوت  هک  دننکیم  سح  نیملسم  مالسا و  یناھج  نانمشد  زورما  اما  دوب ؛ رترثوم  مھ  رتناسآ و  مھ  یمالسا ، یروھمج  هیلع  اھنآ  یهئطوت  هتـشذگ ، رد 

. تسا هدناود  هشیر  نیمز  قامعا  ات  هبیط ، یهرجش  روانت و  تخرد  نیا  نوچ  تسا ؛ رترثایب  مھ  رتلکشم و  مھ 

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

هک یمالـسا  زا  اھروشک  نیا  نارـس  تسا و  هدنازرل  ار  یناھج  رابکتـسا  رفک و  یاھهیاپ  مالـسا  هک  تسا  نیا  یهدنھد  ناشن  اھنآ  یهناحوبذم  لمع  یخاتـسگ و  تحاقو و 

یروـھمج تردـق  زا  تراـبع  نمـشد  یاـھتموصخ  میقتـسمریغ  ماـیپ  نیارباـنب ، دـننکیم . رطخ  ساـسحا  تسا ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروـھمج  تسد  رد  زورما  نآ  مچرپ 

. تسا یمالسا 

یهرجـش هملک و  ام  ماظن  هک  داد  ناشن  اھنآ  لـمع  تقیقحرد ، اـما  تسا ؛ لاوز  هب  ور  لزلزتم و  یمالـسا  یروھمج  هک  دـندرکیم  تاـغیلبت  هتـشذگ  لاـس  هد  لوط  رد  اـمیاد 

درک و تابثا  ایند  هب  ار  تردق  نیا  اررکم  نشور ، نھذ  ینارون و  بلق  نآ  اب  راوگرزب  ماما  اھبر .» نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  ییهبیط 

. دش حضاو  نشور و  نآ  ماکحتسا  تلاصا و  یھلا ، یایبنا  ورهلابند  ناربمایپ و  یهداز  نآ  یتوکلم  لاحترا  ماگنھ  رد  رگید  راب  کی 

١٣۶٨/٠۴/٢٨ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  دقرم  تخاس  ناراکردناتسد  ىمالسا و  بالقنا  نازابناج  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. دز فرح  دوشیمن  اعقاو  هر ) ) ماما ترضح  تیصخش  یهرابرد 

یرتمیظع زیخاتـسر  و  هدـمآ ، دوجو  هب  ایند  رد  هک  یمیظع  زیخاتـسر  و  ار ، یناھج  گرزب و  بالقنا  نیا  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رگا  هک  میوگب  مھاوخیم  ار  هتکن  نیا  اـما 

، هـبیط یهرجـش  نـیا  یهـشیر  تـسھ -  هـک  مینادـب -  هـبیط  یهرجـش  هـبیط و  یهـملک  تـسا ، هدرک  ـالط  ار  اھــسم  هـک  یلوـحت  نـیا  و  هدـمآ ، دـیدپ  اـھناسنا  نورد  رد  هـک 

. میتشادن زیچ  چیھ  ام  دوبن ، رگا  و  دوب ، زیچ  همھ  وا  دنایور . ار  کرابم  تخرد  نیا  هک  دوب  وا  دییور . وا  زا  زیچ  همھ  هک  تسا  یمیظع  تیصخشنیمھ 

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

ربماـیپ و شاهـشیر  مییوـگیم : اـم  تساـجک ؟ دـیاهدروآ ، دوـجو  هـب  هـک  یتـضھن  نـیا  یهـشیر  دــنیوگب  اـم  هـب  زورما  رگا  تـسا . تـضھن  کـی  یهناوتــشپ  هثداـح ، نـیا  زورما 

، هثداح نیا  سپ  تسا . هدش  لقن  وا  زا  خیرات  رد  هدروآ و  دوجو  هب  ار  هثداح  نیا  هک  تسا  یسک  تسیک ؟ نیسح  ماما  تسا . مالـسلامھیلع ) ) نیـسح ماما  نینموملاریما و 

هک یبالقنا  هب  زین  هثداح و  نآ  هب  میدرک ، بوشم  تسین ، نآ  وزج  هک  ییاھزیچ  اب  ار  هثداح  یراگنالھس ، یور  زا  هجوتیب و  هتسنادن و  ام  رگا  تسا . تضھن  نیا  یهناوتشپ 

. میاهدرکن تمدخ  تسا ، هثداح  نآ  زا  یشان 

زونھ هک  مھ  ار  نامراوگرزب  ماما  تبیـصم  لاسما ، ام  دـنراد . یرتشیب  فیاظو  لبق ، یاھلاس  زا  یتح  نایاقآ  مرحم ، هام  لفاحم  سلاـجم و  رد  لاـسما  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش 

تیصخش اب  ماما ، دش . دھاوخن  مھ  هنھک  هتبلا  هک  دوشب ؛ هنھک  یکدنا -  یتح  هر - ) ) ماما دای  هک  دراذگب  روشک  یمالسا  یغیلبت  هاگتـسد  دیابن  میراد . تسا ، هزات  نآ  غاد 

نیا تسا . هبیط  یهرجـش  نیا  یهشیر  یلـصا و  یهیاـپ  میاهدینـشن ، میاهدـیدن و  وا  زج  سک  چـیھ  رد  (ع ) نیموصعم زا  دـعب  دوب و  وا  رد  هک  یتایـصوصخ  اـب  دوخ و  تمظع  و 

اھـشیامرف و تاملـسم  تامکحم و  همانتیـصو و  زا  ییاھـشخب  راکفا و  ناـیب  تیـصخش و  یقیقح  داـعبا  اـب  ار  ماـما  داـی  دـنامب . هزاـت  هدـنز و  مکحم و  هشیمھ  دـیاب  هشیر ،

. میرادب هدنز  مینک و  هدنز  وا ، یاھیریگتھج 

مق  / ١٣۶٨/١٠/١٩ مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـنتفرگ و دوخ  نایم  رد  شیوخ ، ناردارب  نادـنزرف و  دـننام  ار  بالط  دـنتفریذپ و  دوخ  یهناخ  رد  ار  نآ  دـندومن و  کمک  نآ  هب  دـندرک و  ییاریذـپ  ار  هزوح  نیا  هک  ییهعومجم  نآ 

، دندرک ادـف  هار  نیا  رد  ار  اھینابرق  نیلوا  دریگب ، جوا  تضھن  دـش  انب  هک  یماگنھ  دـنداد و  هانپ  مق -  بالط  ینعی  تضھن -  نیا  یهیلوا  نازابرـس  هب  دـش ، عورـش  تضھن  یتقو 

، نیا مییوگیم . مینزیم ، فرح  اھنآ  اب  میفرط و  اھیمق  اب  نوچ  هک  تسا  نآ  یارب  هن  نیا ، درک . شومارف  ناوتیمن  دیابن و  نامبالقنا  روشک و  خیرات  رد  ار  نیا  دندوب . مق  مدرم 

. دوش نیودت  بالقنا  خیرات  رد  دنامب و  بالقنا  رد  نشور ، طخ  کی  ناونع  هب  دیاب  هک  تسا  یسدقم  شزرا و  اب  تقیقح 

تسارح و نآ  زا  دندرک و  کمک  نآ  هب  دنتفریذپ و  دوخ  رد  ار  هبیط  یهرجـش  نیا  لوا ، زور  زا  هک  نانچمھ  مق  مدرم  هک  تسا  نیا  میریگب ، دـیاب  تقیقح  نیا  زا  هک  یـسرد  اما  و 

نادیم رد  هچ  گنج و  رد  هچ  بالقنا -  یزوریپ  زا  دعب  هک  نانچمھ  دنتشادرب و  یمالسا  گرزب  داھج  هار  رد  ار  مدق  نیلوا  دمآ ، شیپ  نآ  تبون  دش و  مزال  یتقو  دندومن و  عافد 

. دننک ظفح  دوخ  یارب  ار  تیعقوم  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  دنتشاد ، رارق  مدقم  فوفص  رد  هراومھ  رگید -  تانایرج  مامت  رد  هچ  یسایس و 

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

هک دندوب  راودیما  اھنیا  دوشیم . رتشیب  زورهبزور  دراد  ىمالسا  ىرادیب  مالسا ، ناھج  رساترس  رد  دننیبیم  هک  تسا  نیا  زا  اکیرمآ  صوصخب  رابکتـسا و  هاگتـسد  تینابـصع 

رد ناقاتشم  عمج  عمش  هک   - ماما نادقف  اب  ماما و  تلحر  اب  دندوب  راودیما  اھنیا  دشن . ىلو ] [ ؛ دوشب رثایب  هنھک و  ایند  رد  ىمالسا  ىروھمج  ىاھراعـش  نامز ، تشذگ  اب 

دراد ماما  ىاھفدـھ  ماما و  ىاھراعـش  ماما ، طخ  ماما ، داـی  اـما  تسین ، ماـما  زورما  دـشن . ىلو ] [ ؛ دوشب شومارف  دوشب و  رثایب  ىمالـسا  ىاھراعـش  دوب - اـیند  رـساترس 

زورهبزور ىعاجترا  ىاھتموکح  رب  نیربکتـسم و  رب  ار  راک  دـنراد  دـنیآیم و  ناجیھ  هب  ماما  نانخـس  دای  هب  ماـما و  داـی  هب  اـھتلم  دوشیم . رتهولجرپ  رترونرپ و  اـیند  رد  زورهبزور 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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زا لاس  هد  ماما  دش و  سرغ  ناسنا  ترطف  نیمزرـس  رد  ىونعم  ىتوکلم و  تسد  نآ  یهلیـسوهب  ىمالـسا  بیط  لاھن  نیا  میاهتفگ ، اھراب  هک  ىروطنامھ  دننکیم . رتگنت 

(١ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا * یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک  رت  ملا  تسین . ىندشمامت  رگید  نیا  درک ؛ تظفاحم  نآ 

هب دسرب  هچ  دوشب ؛ شوماخ  دوشب و  رونمک  جیردتب  غارچ  نیا  ىمالـسا ، ىروھمج  لخاد  رد  دندوب  راودیما  اھنآ  دـنکیم . ىنابـصع  ار  نانمـشد  نیمھ  هدـش و  روجنیا  زورما 

ىاھشزرا تمس  هب  تکرح  گرزب و  ناطیـش  اھناطیـش و  اب  داھج  ىمالـسا و  لیاضف  غارچ  روشک ، جراخ  لخاد و  رد  دننیبیم  زورما  دوشب . رتلعتـشم  زورهبزور  ایند  رد  هکنیا 

. دوشیم رتنازورف  زورهبزور  ىمالسا ، ىھلا و 

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

یهرجـش زا  رگید  راـب  بـالقنا  کراـبم  دولوم  یمالـسا -  ناریا  ینعی  تکرح -  نیا  نوناـک  رد  هک  دوب  نیا  نیملـسم ، یموـمع  یرادـیب  مالـسا و  نیزورما  یـالتعا  رد  گرزب  زار 

رادیاپ تسرد  تھج  هار و  رد  دوب ، هتفای  تلم  ربھر و  یمالـسا  نامیا  زا  هک  یمکحتـسم  یهینب  اب  یمالـسا -  یروھمج  ینعی  نآ -  لوصحم  دـمآ و  دوجو  هب  مالـسا  یهبیط 

دوجو اب  دادرارق و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  ار  دوخ  رونم  یهرھچ  زارفارس ، هنادنمتردق و  یتیمولظم  اب  دشن و  رگراک  وا  رب  نانآ  نیک  مشخ و  غیت  اھناطیش و  یهسوسو  دنام و 

. دش مالسا  غلبم  دوخ ، تبالص  تماقتسا و  اقب و  و 

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

میظع عامتجا  نیا  اصوصخم  دـیدمآ ؛ درگ  روشک  یاج  همھ  رد  ناتراوگرزب ، دـشرم  ملعم و  ماـما و  داـی  هب  زورما  هک  یناـسک  یا  روشک ! رـساترس  رد  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

دوب دنھاوخن  رداق  یرابکتـسا ، یاھتردق  هک  دینادب  دش . دیھاوخ  زوریپ  ناتدوخ  گرزب  کچوک و  نانمـشد  لیئارـسا و  رب  اکیرما ، رب  هک  دینادب  راوگرزب ! نیا  دـقرم  درگ  رب  یمدرم 

راب گرب و  هب  ار  نآ  مدرم ، امـش  لکوت  شالت و  نامیا و  تسا . هدـش  مکحتـسم  هدـناود و  هشیر  یمالـسا ، ماظن  کراـبم  تخرد  نیا  دـننک . عمق  علق و  ار  هبیط  یهرجـش  نیا 

. دوب دھاوخ  میظع  تکرح  نیا  نابیتشپ  هشیمھ ، ات  زورما و  ات  راک  لوا  زا  راوگرزب ، نیا  تیونعم  تسا و  هدروآ 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

درکیم و روبع  وا  هک  یریسم  هب  دنتساوخیم  نوچ  و  تفریمن ؛ شلابقتسا  هب  یسک  دمآیم ، دھشم  هب  هاش  یتقو  هک  میدوب  هدید  توغاط  تیمکاح  یاھلاس  نآ  رد  ام 

یور دندروآیم و  زبس  تخرد  اھلاس ، نآ  رد  ینانچنآ  روخبروخب  نارادناتسا  هضرعیب و  نارادرھش  هک  مدوب  هدید  نم  دنھدب ، یتروص  رـس و  تشادن ، مھ  یراکلگ  تخرد و 

. دوب هدش  کشخ  اھتخرد  یهمھ  داتفایم ، بقع  زور  راھچ  شندمآ  وا  دندروآیم و  دب  رگا  دنتشاکیم ! ار  نآ  دوب ، وا  ریسم  هک  ینابایخ  نآ  فارطا  یاھکاخ  نیمھ 

هـشیر دیوریم و  نیمز  یور  هک  تسا  هثیبخ  تخرد  دننام  هثیبخ ، یهملک  رارق ؛» نم  اھل  ام  ضرالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجـشک  هثیبخ  هملک  لثم  و  : » دـیامرفیم نآرق 

ناتسبات و راھب و  دھدیم ؛ هویم  دراد  هشیمھ  هبیط ، تخرد  اھبر .» نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم   » اما درادن ؛

هویم دراد  تسا و  یرادهشیر  ماظن  ماظن ، هک  میدـید  ام  یتقو  تسا . نداد  هویم  ندرک و  هفوکـش  لاـح  رد  میاد  اـھهخاش  اـھگرب و  نیا  دسانـشیمن ؛ مھ  ناتـسمز  زییاـپ و 

رب ای  مینزب ؛ فلک  ار  تخرد  یاھگرب  تاناویح ، زا  یضعب  لثم  اضرف  میروایب ؛ تخرد  رـس  ییالب  مییایب  اھام  دوخ  رگا  اما  تسین . ریذپلاوز  تسا ؛ هبیط  یهملک  سپ  دھدیم ،

رگا دنکب . کشخ  مھ  ار  هبیط  یهرجش  نیمھ  دناوتیم  ناسنا  راکھانگ  تسد  دیکـشخ . دھاوخ  تخرد  درک -  دوبان  دوشن  هکنیا  هن  مینزب -  هبرـض  هرا  ربت و  اب  تخرد  یهنت 

نانچمھ تسا . رتشیب  اھفرح  نیا  زا  ناسنا ، یرگناریو  تردق  درک . شبارخ  دوشیم  ار  یھلا  قزر  یھلا و  تفاب  یھلا و  راک  نیا  هبیط و  یهرجـش  نیمھ  مینک ، لمع  دـب  ام 

. درادن تیاھن  مھ  شیرگناریو  تردق  درادن ، تیاھن  ناسنا  یگدنزاس  تردق  هک 

شیاھگرب سپ  دـتفیب ، قافتا  هثداح  نالف  ات  مینک  ربص  الاح  هک  یماظن  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تسا . هدـیمھف  ار  نیا  ایند  زورما  تساپرـس ؛ یعیبط  روط  هب  تخرد ، نیا 

کی میھدب ، لکـش  رییغت  ار  ماظن  راوگرزب  ماما  تلحر  اب  میناوتب  هکلب  دنتفگیم  زور  کی  میربب ، نیب  زا  ار  ماظن  نیا  گنج  اب  میناوتب  هکلب  دـنتفگیم  زور  کی  تسین . درمژپب ،

هتبلا تفریذپ ؛ دیاب  تیعقاو  کی  ناونع  هب  ار  ماظن  نیا  درک ؛ دوشیمن  یراک  رگید  هک  دندیمھف  اما  مینکب ؛ دوبان  ار  ماظن  یلخاد  تافالتخا  داجیا  اب  میناوتب  هکلب  دنتفگیم  زور 

ام نمـشد  هک  ییاھنآ  تسا . تیعقاو  کی  ماظن ، نیا  هک  تسا  هدـش  هدـنامھف  ینعی  تسا ؛ هدـش  مامت  اـیند  رد  هلاـسم  نیا  سپ ، دـننکیم . دـنراد  مھ  تدـمزارد  یهئطوت 

مھ ییهراچ  دنکب ؛ شلوبق  دیاب  مرن ، مھ  ناشدند  ات ، راھچ  ناشمشچ  دنھاوخن ؛ هچ  دنھاوخب ، هچ  دننک ؛ لوبق  لمحت و  ار  نیا  دیاب  ناشاھرتنیبعقاو  اھرتلقاع و  دنتسھ ،

. دنلاحشوخ دنتسود ، هک  ییاھنآ  هن ؛ دنتوافتیب ، هک  ییاھنآ  دنرادن .

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١٢ ناتسا  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

دـیوریم و نیمز  یور  هک  تسا  هثیبخ  تخرد  دـننام  هثیبـخ ، یهملک  ( ١ (؛» رارق نم  اھل  اـم  ضرـالا  قوف  نم  تثتجا  هثیبخ  هرجـشک  هثیبخ  هملک  لـثم  و  : » دـیامرفیم نآرق 

راھب و دھدیم ؛ هویم  دراد  هشیمھ  هبیط ، تخرد  ( ٢ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  الثم   » اما درادن ؛ هشیر 

تسا و یرادهشیر  ماظن  ماظن ، هک  میدـید  ام  یتقو  تسا . نداد  هویم  ندرک و  هفوکـش  لاح  رد  میاد  اھهخاش  اھگرب و  نیا  دسانـشیمن ؛ مھ  ناتـسمز  زییاـپ و  ناتـسبات و 

فلک ار  تخرد  یاھگرب  تاناویح ، زا  یـضعب  لثم  اضرف  میروایب ؛ تخرد  رـس  ییالب  مییایب  اھام  دوخ  رگا  اما  تسین . ریذـپلاوز  تسا ؛ هبیط  یهملک  سپ  دـھدیم ، هویم  دراد 

مھ ار  هبیط  یهرجـش  نیمھ  دـناوتیم  ناـسنا  راـکھانگ  تسد  دیکـشخ . دـھاوخ  تخرد  درک -  دوباـن  دوشن  هکنیا  هن  مینزب -  هبرـض  هرا  ربـت و  اـب  تخرد  یهنت  رب  اـی  مینزب ؛

. درک شبارخ  دوشیم  ار  یھلا  قزر  یھلا و  تفاب  یھلا و  راک  نیا  هبیط و  یهرجش  نیمھ  مینک ، لمع  دب  ام  رگا  دنکب . کشخ 

١٣٧٠/١١/١۵ /  (١) یمالسا یهشیدنا  سنارفنک  هب  مایپ 

تنوشخ هنمیھ و  رادتقا و  هک  داد  ناشن  نیمزرس ، نیا  رد  یمالسا  یروھمج  یهبیط  یهرجـش  بالقنا و  نیا  درک . مامت  ناھج  ناناملـسم  یهمھ  رب  ار  تجح  بالقنا ، نیا 

دنمتورث نانمشد  یمالسا و  تکرح  نایم  ریزگان  یهزرابم  رد  دنک و  هبلغ  یراکادف  صولخ و  ربص و  یھاگآ و  زا  رادروخرب  یاھتلم  رھاق  یهدارا  رب  دناوتیمن  روز  رز و  نادنوادخ 

شالت مالسا و  زا  عافد  زا  نمشد ، تردق  تنوشخ و  سرت  زا  هک  تسین  هتفریذپ  رذع  نیا  سکچیھ  زا  طورش ، نآ  تیاعر  اب  هتبلا  تسا . مالـسا  اب  یزوریپ  مالـسا ، حلـسم  و 

. دشکب تسد  مالسا  تیمکاح  یارب 

ماظن  / ٢۴/٠۵/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یسایس یاھتیـصخش  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون ، ارعـش ، املع ، زا  یریثک  عمج  دراد ، دوجو  یلباق  یناسنا  یورین  تسا ، دایز  رکف  تسا ، دایز  لوپ  مالـسا ، یایند  رد  زورما 

اب اھنیا  رگا  تسا . یمالـسا  یاھروشک  رایتخا  رد  ینیمزریز -  دادادـخ  نداعم  ینیمزریز -  عبانم  یلام و  میظع  عبانم  زا  یاهدـمع  شخب  دنتـسھ و  مالـسا  یاـیند  رد  لـباق 

، یلام یناسنا و  عبانم  نیا  یهمھ  مالسا ، یایند  رد  هک  دنکیم  یراک  نمـشد  داتفا ! دھاوخ  یقافتا  هچ  ایند  رد  دینیبب  دننکن ، راک  مھ  هیلع  لقاال  ای  دنـشاب ، وسمھ  مھ 

لاھن نیا  دناوتب  رگا  هک  دندرک  شکمک  مھ  دعب  دندروآ ، دوجو  هب  هقطنم  نیا  رد  زادـنارب  نامناخ  گنج  کی  لاس  تشھ  دـندرک ؛ کیرحت  ار  قارع  میژر  دریگ ، رارق  مھ  لباقم  رد 

. دنتسناوتن هتبلا  هک  دنکرب ، نب  خیب و  زا  یلک  هب  ار  هتسرون 

لک اھلکا  یتوت  امـسلا  یف  اھعرف  و  : » تسین ندرک  نک  هشیر  لـباق  تسا ، یمالـسا  یهملک  تیـصوصخ  نیا  (١ «) تباث اھلصا  هبیط ، هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  »

(« ٢ .) اھبر نذاب  نیح 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قح یادـن  لباقم  رد  دـنداد -  گرزب  ناطیـش  بقل  وا  هب  ماما  هک  اکیرما -  تلود  ینعی  میوشیمن . لکـشم  راچد  مینک ، ادـیپ  ار  ربکتـسم  ایند ، یاھتلود  نیب  رد  میھاوخب  رگا 

مھ زورما  اـت  بـالقنا و  نارود  رد  دوب . روط  نیا  مھ ، بـالقنا  زا  لـبق  دوب . ییاـکیرما  رابکتـسا  تفرگ ، لکـش  اـم  ناـمز  رد  هک  یرابکتـسا  دوب . ربکتـسم  ناریا ، تلم  یهناـبلط 

. تسا روطنیمھ 

اب روشک و  رد  اھییاکیرما  تلاخد  هسوسو و  اب  ماما  بالقنا ، زا  لبق  تسا . طاـبترا  نیمھ  رد  تسا ، ثداوح  نآ  روآداـی  رگـشیامن و  ناـبآ ، یهدزیـس  زور  هک  یاهثداـح  هس  نیا 

یولگ رد  ار  قح  فرح  ناشدوخ ، لایخ  هب  نیا . ینعی  رابکتـسا ، دندرک . دـیعبت  نابآ ، یهدزیـس  زور  رد  ار  ماما  هزرابم ، نیا  رطاخهب  دـندرک . تفلاخم  نویـسالوتیپاک  یهلاسم 

. دش یاهبیط  یهرجش  هللادمحب  تسکشن و  ادص  نیا  هتبلا  دنتسکش . قح  یهدنیوگ 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهفـسلف هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودـص  نیا  زا  ام  دـیریگب ؛ ار  بالقنا  رودـص  نیا  ولج  دـنیوگیم  دـننزیم ، فرح  اـت  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ 

دوخ هب  تسا -  هدرک  مدھنم  ار  نآ  هفسلف ، نیا  هک  دنراد -  ماظن  نآ  اب  یدایز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناسک  یهمھ  ینآرق ، یھلا و  یمالـسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتـسم 

روشک و نیا  یهدـنیآ  دـینادب  دـینک و  قیمع  نارگید ، یاھلد  رد  ناتدوخ و  یاھلد  رد  ار  نآ  هب  ناـمیا  داـقتعا و  دـیبایرد ؛ ینـشور  هب  ار  نیا  تسا . یزیچ  نینچ  کـی  دـنازرلیم !

، تسا هدش  ناشتمحز  بابسا  تسا  یلاس  دنچ  هک  ار  بالقنا  نیا  هت  رس و  تسناوت  دنھاوخ  هک  دننکن  لایخ  نانمشد  تسا . نآرق  مالـسا و  هب  قلعتم  نرق ، نیا  یهدنیآ 

«. اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  کرابم و  یانب  کی  نیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، دننک ؛ عمج  یاهنوگهب 

یجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٢۵ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرکف و ییانب  تسا ؛ خماش  ىرکف  یانب  کی  بالقنا ، یهفسلف  دیوش . جیسب  گرزب ، دنلب و  یهشیدنا  نیا  هب  بالقنا و  رکف  هب  ندیشخب  قمع  یارب  بالقنا ، هار  موادت  یار 

رد هک  ار  یناسک  مامت  دروآ و  دوجو  هب  ون  ماظن  کی  دـنک ، ور  ریز و  مدـھنم و  دـندوب ، شنابیتشپ  ایند  یاھتردـق  نیرتگرزب  هک  ار  ماظن  کی  تسناوت  هک  ماکحتـسا  ردـقنآ  یاراد 

نیا ولج  دنیوگیم  دننزیم ، فرح  ات  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هک  تسا  نیا  دـندیزرل . دوخ  هب  یرآ ؛ دـنازرلب ! دوخ  هب  دـنراد ، هدـش  مدـھنم  ماظن  نآ  هیبش  یزیچ  زورما ، یایند 

یهمھ ینآرق ، یھلا و  یمالسا و  یهینب  شوخ  ىوق  مکحتسم  یهفسلف  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  نیا  میـسرتیم ! یلیخ  بالقنا ، رودص  نیا  زا  ام  دیریگب ؛ ار  بالقنا  رودص 

؛ دـیبایرد ینـشور  هب  ار  نیا  تسا . یزیچ  نینچ  کی  دـنازرلیم ! دوخ  هب  تسا -  هدرک  مدـھنم  ار  نآ  هفـسلف ، نیا  هک  دـنراد -  ماظن  نآ  اب  یداـیز  کرتشم  هجو  هک  ار  یناـسک 

لایخ نانمـشد  تسا . نآرق  مالـسا و  هب  قلعتم  نرق ، نیا  یهدنیآ  روشک و  نیا  یهدنیآ  دینادب  دـینک و  قیمع  نارگید ، یاھلد  رد  ناتدوخ و  یاھلد  رد  ار  نآ  هب  نامیا  داقتعا و 

یانب کـی  نیا  تسین . هنوگنیا  ریخن ، دـننک ؛ عمج  یاهنوگهب  تسا ، هدـش  ناـشتمحز  بابـسا  تسا  یلاـس  دـنچ  هک  ار  بـالقنا  نیا  هت  رـس و  تسناوت  دـنھاوخ  هک  دـننکن 

(١ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امسلا  یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجش  کرابم و 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار اھنیا  دـمآیمن ؛ تسد  هب  تفرـشیپ  یروابدوخ و  یدازآ و  لالقتـسا و  دوبن ، مالـسا  رگا  تسا . هدوب  مالـسا  مچرپ  ریز  مالـسا و  تکرب  هب  بـالقنا  یـساسا  نکر  راـھچ  نیا 

یاهبرض هچ  دنمھفیمن  اھنیا  دننکیم ؛ تفلاخم  مالسا  حور  اب  هدع  کی  مالسا ، ماکحا  اب  هدع  کی  مالـسا ، مان  اب  هدع  کی  تسا . مالـسا  تبھوم  اھنیا  داد ؛ ام  هب  مالـسا 

هبیط یهرجش  نیا  تردق  هناتخبـشوخ  هتبلا  دنربب . ار  ناریا  تلم  تکرح  نب  دنھاوخیم  اھنیا  دیربیم .» نب  خاش و  رـس  رب  یکی  . » دننزیم ناشروشک  یهدنیآ  روشک و  هب 

. دننکیم هابتشا  اما  دننزیم ؛ مخز  یاهدع  لاحیایلع ، تساھفرح . نیا  زا  شیب  نآ  تماقتسا  و 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ضرع ار  نیا  دناهمیسارس . هک  دیمھف  دوشیم  اھنآ  دروخرب  یهوحن  زا  هک  ینانمـشد  اب  تسا  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  شلاچ  روشک ، یـساسا  یهلاسم  زورما 

؛ تسین نمـشد  تردق  یهناشن  تسا -  یرگـشاخرپ  اب  هارمھ  دـنت و  نآ  نحل  هک  ناریا -  یمالـسا  یروھمج  اب  برغ  اکیرما و  زورما  یـسایس  یتاغیلبت و  دروخرب  هک  مینکب 

یایند رد  هک  تسا  نیا  مھ  یساسا  تلع  تسا . هدرک  ادیپ  گرب  خاش و  هتشارفارب و  هنت  هدناود و  هشیر  هک  تسا  ییهبیط  یهرجش  اب  دروخرب  زا  نمشد  یناوتان  یهناشن 

دنھاوخ یناوخمھاـن  مھ  اـب  اـھنیا  درک ، ادـیپ  روـضح  یدـیحوت  یناـبم  رب  یکتم  ییادـخ و  دـحاو  کـی  رگا  ییارگهداـم ، ییادـخیب و  رب  ینتبم  یللملانیب  ماـظن  رد  یداـم و 

تسا و یروتکارت  راوس  الثم  هک  یـسک  یلو  دننک ، یـشکطخ  ار  ییهقطنم  یـصاخ  یهقیلـس  یـسدنھم و  اب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ یعیبط  یرھق و  زیچ  نیا  تشاد ؛

. دزیرب مھ  هب  ار  اھنیا  تابساحم  دنزب و  مھ  هب  ار  اھنیا  یاھیشکطخ  دنکیم ، تکرح  دنادیم ، حیحص  هک  یلکش  نآ  هب  رگید  ییاج  رد  دراد  درادن و  لوبق  ار  یشکطخ  نیا 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ضرع ار  نیا  دناهمیسارس . هک  دیمھف  دوشیم  اھنآ  دروخرب  یهوحن  زا  هک  ینانمـشد  اب  تسا  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  شلاچ  روشک ، یـساسا  یهلاسم  زورما 

؛ تسین نمـشد  تردق  یهناشن  تسا -  یرگـشاخرپ  اب  هارمھ  دـنت و  نآ  نحل  هک  ناریا -  یمالـسا  یروھمج  اب  برغ  اکیرما و  زورما  یـسایس  یتاغیلبت و  دروخرب  هک  مینکب 

رد هک  تسا  نیا  مھ  یـساسا  تلع  تسا . هدرک  ادـیپ  گرب  خاش و  هتـشارفارب و  هنت  هدـناود و  هشیر  هک  تسا  ( ١) ییهبیط یهرجش  اب  دروخرب  زا  نمـشد  یناوتان  یهناشن 

دنھاوخ یناوخمھان  مھ  اب  اھنیا  درک ، ادیپ  روضح  یدیحوت  ینابم  رب  یکتم  ییادخ و  دـحاو  کی  رگا  ییارگهدام ، ییادـخیب و  رب  ینتبم  یللملانیب  ماظن  رد  یدام و  یایند 

تسا و یروتکارت  راوس  الثم  هک  یـسک  یلو  دننک ، یـشکطخ  ار  ییهقطنم  یـصاخ  یهقیلـس  یـسدنھم و  اب  هک  تسا  نیا  لثم  تسا ؛ یعیبط  یرھق و  زیچ  نیا  تشاد ؛

. دزیرب مھ  هب  ار  اھنیا  تابساحم  دنزب و  مھ  هب  ار  اھنیا  یاھیشکطخ  دنکیم ، تکرح  دنادیم ، حیحص  هک  یلکش  نآ  هب  رگید  ییاج  رد  دراد  درادن و  لوبق  ار  یشکطخ  نیا 

ماظن اھماظن ، نیرتیمدرم  زا  یکی  هقطنم  نیا  رد  هک  دـنادیم  برغ  زورما  الاو  تسین ؛ یرالاسمدرم  یتموکح و  ماـظن  عون  صاخـشا و  رـس  رب  تسا ؛ مالـسا  رـس  رب  اوعد 

. تسین راکنا  لباق  نیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج 

یروھمج  / ٠٣/٢٧/١٣٨۴ تسایر  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم 

دنلب قفا  هب  خـسار  یمزع  اب  هک  داد  ناشن  ار  یتلم  راختفارپ  راوتـسا و  یهرھچ  رگید  راـبکی  دـش ، هدـیرفآ  دادرخ  رد ٢٧  مدرم ]  ] امـش یئامنرنھ  هب  هک  یروشرپ  یهساـمح 

تابثا هب  رگید  راب  یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  زیگناروش  توارط و  رپ  روضح  تسا . هتـشامگ  تمھ  دوخ  روشک  نتخاس  هب  اـناوت  یتسد  اـب  هتخود و  مشچ  دوخ  یاھفدـھ 

. تسا هدرک  ریقحت  دوخ  رارقتسا  تابث و  اب  ار  فلاخم  یاھداب  یهمھ  (، ١) یھلا یهبیط  یهرجش  نیا  هدیناود و  هشیر  تلم  نیا  داھن  رد  یمالـسا  یرالاسمدرم  هک  دیناسر 

هناعاجـش یخـساپ  دوخ  روشک  زاین  نیرتگرزب  هب  دیتشاذگ و  شیامن  هب  نایناھج  ربارب  رد  ار  سانـشنامز  رایـشھ و  هدنز و  رـس  یتلم  یرثکادح ، هوبنا و  تکراشم  اب  امش 

. دیداد

ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، ندوب هدـنز  زا  تسا  ترابع  نآ  و  تسا ؛ نیریـش  انعم  نآ  یخلت ، یهمھ  اب  هک  دراد ، دوجو  خـلت  یهعقاو  نیا  رد  یگرزب  یاـنعم  مینکیم ، هاـگن  ریت  متفھ  یهثداـح  هب  یتقو 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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تباث اھلصا  هبیط  هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک  رت  ملا  : » هفیرش یهیآ  نیا  قادصم  تسرد  یمالـسا . یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ندوب  هدنلاب  ندوب ، ایوپ 

، نآ مسجت  تسا و  یربھر  یمالـسا و  ماظن  بالقنا ، ام ، نامز  رد  نآ  قادصم  هک  تسا  یھلا  ینآرق  لاثم  کی  نیا  ( ١ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا  یف  اھعرف  و 

ددـعتم و تالکـشم  راچد  دریگیم ، رارق  نوگانوگ  یاھناحتما  ضرعم  رد  تسا ، ملاـس  نآ  یاـھهشیر  هک  دنتـسھ  ییهدـنلاب  تخرد  دـناهدنز ؛ اـھنیا  هک  تساـم  راوگرزب  ماـما 

ندوب هدـنز  دـھدیم و  ناشن  راب  گرب و  دـھدیم و  هویم  دـیآیم و  شغارـس  هب  یرگید  یهناراھب  توارط  زاب  نازخ ، کـی  زا  دـعب  نازیرگرب و  زا  دـعب  اـما  دوشیم ؛ ینوگاـنوگ 

یمـشاھ یاقآ  رورت  بالقنا ؛ یاھهرھچ  دـعب  یرھطم و  دیھـش  یهنادرمناوجاـن  رورت  زا  میتشاد ؛ ار  اـیاضق  نیا  اـم  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  دـنکیم . تباـث  همھ  هب  ار  شدوخ 

یاھورین روضح  نیب ، نیا  رد  رگید . تشرد  زیر و  نوگانوگ و  ثداوح  و  زور ، کی  رد  یبتکم  ریزو  تسخن  روھمج و  سیئر  تداھـش  یهثداـح  ریت ، متفھ  یهثداـح  یناجنـسفر ،

زا ییاھهناشن  همھ  اھنیا  ریت . موس  دادرخ و  تفھوتسیب  تاباختنا  ات  زورما ، ات  دوب  بالقنا  هیلع  مدرم ، هیلع  یماظن  حالـس  هچ  یـسایس ، حالـس  هچ  حالـس ؛ اـب  برخم 

تخرد لاھن و  نیا  یگدـنلاب  تمظع و  دـناوتن  دـیایب ، شیپ  نآ  هار  رـس  رد  ینازخ  رھ  ینازیر ، گرب  رھ  یراشف ، رھ  دوشیم  بجوم  هک  تسا  سدـقم  یهشیر  نیا  تمالس 

یالبال زا  دـینیبیم  امـش  تسـشن ، ورف  شتآ  هکنآ  زا  دـعب  اما  دریگیم ؛ شتآ  تسا ، قیمع  ملاس و  شیاھهشیر  هک  ملاس  تخرد  کی  یھاـگ  دربب . لاوس  ریز  ار  سدـقم 

نآ گرب  خاش و  دنتفایم ، تخرد  نیا  ناج  هب  یناسک  دینیبیم  یھاگ  تسا . هدنز  هشیر ، نوچ  ارچ ؟ دنکیم . دنلبرـس  زبس  یهناوج  تخرد ، نیمھ  یهتخوس  یاھهدـنک 

کی ریت  متفھ  یهثداح  تسا . تربع  نیا ، دـھدیم . راـب  گرب و  دـھدیم ؛ هویم  دـھدیم ؛ هفوکـش  دوخ  مسوم  رد  هک  دـینیبیم  زاـب  اـما  دـننزیم ؛ مخز  نآ  هب  دـننزیم ، ار 

گرزب و ناریدم  رگید ، یهتسجرب  یاھتیـصخش  یتشھب و  دیھـش  لثم  یتیـصخش  زور  نآ  رد  دندز . شتآ  ناشدوخ  لایخ  هب  ار  تخرد  نیا  ، هثداح نآ  رد  دوب . ییهثداح  نینچ 

شتآ تلم  لد  دندش ؛ رادغاد  ییاھهداوناخ  دندش ؛ زابناج  ییهدع  دندرک ؛ دیھـش  ار  ییهدع  دندیـشک ؛ نوخ  کاخ و  هب  سلجم  کی  رد  ار  یمالـسا ، یاپون  ماظن  رد  رازگراک 

. درک مھ  رترادیاپ  ار  نآ  هکلب  دزادنیب ، اپ  زا  ار  لاھن  نیا  تسناوتن  هثداح  نآ  اما  دوب -  یخلت  یهثداح  تفرگ - 

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

عمج اـجنیا  ناـگبخن ، زا  یعمج  اـی  ماـظن ، نـیا  یعاـمتجا  یگنھرف و  یـسایس و  ناـگبخن  دـیماظن . نـیا  نارازگراـک  نیلوئـسم و  اھامــش  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  دـینیبب 

لیکـشت یتموکح  هک  میدوب  نیا  لابند  هب  لوا  زا  ام  ایآ  میدـش ؟ راک  لوغـشم  ماظن  نیا  رد  ارچ  امـش  نم و  دنتـسھ . عمج  اـجنیا  نـالا  روشک  نیلوئـسم  یهدـمع  دـیتسھ ؛

یتامحز منک  ضرع  دیاب  دـشاب ، نیا  دوصقم  رگا  هن . هدوب ؟ نیا  دوصقم  رگم  تلود ؟ لیکو  تلود ، ریزو  تلود ، لوئـسم  تلود ، سیئر  میوشب  ام  دـیایب ، دوجو  هب  یتلود  دوش ،

اب هکلب  دوشیم ، لئاز  رمع  لاوز  اب  درادـن ؛ یرجا  لاعتم  یادـخ  شیپ  تسا ؛ شزرایب  تس ؛ « اروثنم ائابھ   » شاهمھ دـشاب -  تین  نیا  اـب  رگا  میـشکیم -  اـم  زا  مادـک  رھ  هک 

هب ار  تردـق  دـنیآیم و  راک  رـس  رب  دـنھدیم ، رییغت  ار  یمیژر  کی  دـنیآیم  فلتخم  یاھروشک  رد  هک  یئاھهورگ  یهیقب  اـب  ناـمقرف  اـم  دوشیم . لـئاز  تیلوئـسم  تدـم  لاوز 

ناممدرم یارب  نامروشک و  یارب  ار  یمالـسا  یهبیط  تاـیح  اـت  میدـمآ  اـم  میرواـیب ؛ دوجو  هب  یمالـسا  یهعماـج  کـی  هکنیا  یارب  میدـمآ  اـم  هک  تسا  نیا  دـنریگیم ، تسد 

دناوتیم تسناوتیم و  دـناوتیم و  اـم  روشک  رد  یمالـسا  یهبیط  تاـیح  دـیلوتزاب  نوچ  مینک ، هاـگن  رتعیـسو  هاـگن  کـی  اـب  میھاوـخب  رگا  و  مینک . نیماـت  ار  نآ  مینک ؛ دـیلوتزاب 

زج فدھ ، میدمآ . نیا  یارب  ام  مینکب ؛ هبیط  یهرجـش  نیا  تقیقح و  نیا  هب  هجوتم  ار  مالـسا  یایند  هکنیا  یارب  میدـمآ  عقاو  رد  دوش ، مالـسا  یایند  یارب  یئوگلا  نانچمھ 

. تسین یرگید  زیچ  نیا  زج  فدھ  مھ  نالا  دوبن ، یرگید  زیچ  نیا 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢۴ ریاشع  نادمتعم  نارس و  رادید  رد  تانایب 

یاھلد رد  ام ، تلم  رد  ام ، نیمزرس  رد  ار  هبیط  یهرجـش  نیا  لاعتم  یادخ  هک  مینک  راختفا  دیاب  کاخ  بآ و  نیا  نادنزرف  ام  تسا . ناریا  تلم  یارب  یگرزب  تصرف  یلیخ  نیا 

مچرپ فاـصنا ، مچرپ  تلادـع ، مچرپ  مچرپ ، نیا  هک  مینک  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  میتـسناوت  هک  تسا  ناـیناریا  اـم  هب  قلعتم  راـختفا  نیا  درک . سرغ  دوـخ  تردـق  تسد  اـب  اـم 

ار دوخ  ناوت  شالت و  یهمھ  ملاع -  نیربکتسم  تیرشب -  نانمـشد  دندرک ، دنلب  اھیناریا  ار  مچرپ  نیا  تسا . داد  لدع و  ناسحا و  مچرپ  یلم ، تفرـشیپ  مچرپ  یزرودرخ ،

یمھم رایـسب  مھـس  هقطنم ، نیا  رد  ام  زیزع  ریاشع  مھـس  سدـقم ، شالت  نیا  رد  دنتـسناوتن . اما  دـننک ؛ عطق  ار  تسد  نیا  دنـشکب و  ریز  هب  ار  مچرپ  نیا  ات  دـندرب  راک  هب 

. تسا

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ناشدـصق دـندرکیم ، یحارط  ار  اھرورت  نیا  هک  یئاھنآ  دروخن . ناکت  ماظن  اما  داد ، تسد  زا  ار  اھنیا  تخیر و  بالقنا  یاپ  هب  دروآ و  هنحـص  هب  ار  هبخن  رھاوج  ردـقنیا  ماظن  نیا 

تـسکش هب  اھنادـقف  نیا  اب  اھرورت ، نیا  اب  ار  بـالقنا  دنتـساوخیم  دوب ، بـالقنا  زا  ندرک  یئادزهبخن  ندرک و  یھت  ندرک و  هیاـپیب  ناشدـصق  لوا  یهجرد  رد  دوبن . صاخـشا 

هب و  تسام . بالقنا  یاھتربع  همھ  اھنیا  دـش . رتشیب  ماظن ، مدرم و  طابترا  زا  تسا  تراـبع  هک  ماـظن  یلـصا  یهیاـپ  ینعی  دـش . نیا  سکع  دـشن و  روجنیا  اـما  دـنناشکب ؛

ینابرق هار  نیا  رد  دـنھدب و  رارق  ادـخ  یارب  ماظن ، یارب  ندـش  یناـبرق  یراکادـف و  ضرعم  رد  ار  ناـشدوخ  یئاـھناج  رگا  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما  منکب  ضرع  اـمش 

«، امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا  ، » تسا هدومرف  لاعتم  یادخ  نآرق  رد  هک  یاهبیط  یهرجش  نامھ  لثم  ماظن  نیا  یاھهشیر  دش ؛ دھاوخ  رتمکحتسم  ماظن  نیا  دنوشب ،

. میھدب دنویپ  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  ینابم و  اب  روجنیا  ار  نامیاھلد  تسا . مکحتسم  روجنیا 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار اھرورت  نیا  هک  یئاھنآ  دروخن . ناکت  ماظن  اما  داد ، تسد  زا  ار  اھنیا  تخیر و  بالقنا  یاـپ  هب  دروآ و  هنحـص  هب  ار  هبخن  رھاوج  ردـقنیا  ماـظن  نیا  هک  تسا  نیا  یدـعب  یهتکن 

اب اھرورت ، نیا  اب  ار  بالقنا  دنتـساوخیم  دوب ، بالقنا  زا  ندرک  یئادزهبخن  ندرک و  یھت  ندرک و  هیاپیب  ناشدصق  لوا  یهجرد  رد  دوبن . صاخـشا  ناشدصق  دندرکیم ، یحارط 

یاھتربع همھ  اھنیا  دش . رتشیب  ماظن ، مدرم و  طابترا  زا  تسا  ترابع  هک  ماظن  یلـصا  یهیاپ  ینعی  دش . نیا  سکع  دشن و  روجنیا  اما  دنناشکب ؛ تسکـش  هب  اھنادقف  نیا 

دنھدب و رارق  ادـخ  یارب  ماظن ، یارب  ندـش  ینابرق  یراکادـف و  ضرعم  رد  ار  ناشدوخ  یئاھناج  رگا  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما  منکب  ضرع  امـش  هب  و  تسام . بالقنا 

تباث و اھلـصا  ، » تسا هدومرف  لاعتم  یادخ  نآرق  رد  هک  یاهبیط  یهرجـش  نامھ  لثم  ماظن  نیا  یاھهشیر  دش ؛ دھاوخ  رتمکحتـسم  ماظن  نیا  دـنوشب ، ینابرق  هار  نیا  رد 

. میھدب دنویپ  بالقنا  یاھشزرا  لوصا و  ینابم و  اب  روجنیا  ار  نامیاھلد  تسا . مکحتسم  روجنیا  ( ١ «،) امسلا یف  اھعرف 

اوق  / ١٣٩٠/٠١/١۴ لک  هدنامرف  اب  ناریا  یمالسا  یروھمج  یماظن  دشرا  ناھدنامرف  رادید 

اھتفرـشیپ و یمالـسا ، ماظن  یـسایس  یدنلبرـس  تلم ، تزع  تروص  هب  نآ  هلاـس  یگداتـسیا ٣٢  یاھ  هویم  هک  تسا  یا  هبیط  هرجـش  دـننامھ  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

. تسا هدش  لیدبت  هقطنم  یاھتلم  یارب  ییوگلا  هب  نونکا  هدرک و  ادیپ  موادت  وگروز ، یاھتردق  لباقم  رد  ندماین  هاتوک  و  یداصتقا ، یملع و  فلتخم  یاھ  هصرع  رد  اھیروآون 

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

، عضاوت لامک  اب  عوشخ ، لاـمک  اـب  یھلا . رکـش  لوا ، تسا : رکـشت  ود  تسا ، مزـال  ریقح  نیا  لاـثما  ریقح و  نیا  رب  هک  هچنآ  رجف ، یهھد  رد  تسا . رجف  یهھد  کراـبم  ماـیا 

یربھر اب  ناریا و  تلم  تسد  هب  زاسخـیرات ، تضھن  نیا  گرزب ، راک  نیا  میظع ، تکرح  نیا  درک ؛ ناریا  تلم  بیـصن  ار  قیفوت  نیا  هک  میئاسیم  یھلا  هاـگرد  رب  رکـش  یهھبج 

نیا زا  یتمعن  چیھ  دش . زاغآ  یھلا  یاھشزرا  تمس  هب  یھلا ، فادھا  تمس  هب  ادخ ، تمس  هب  ناریا  تلم  تکرح  دش ؛ لیکشت  یمالسا  ماظن  تفرگ ؛ ماجنا  راوگرزب  ماما 

جرخهب یدرمناوج  دندرک ، یرادافو  تسا ؛ ناریا  تلم  زا  رکشت  مود ، رکشت  رتمزال . رجف ، یهھد  مایا  رد  تسا و  مزال  هشیمھ  گرزب  تمعن  نیا  رب  یھلا  رکـش  تسین و  رتالاب 

اب لاھن  نیا  هک  دندرک  ظفح  نانچنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  دوخ  یمئاد  روضح  دنداد ؛ جرخهب  تریـصب  دنداد ، ناشن  تعاجـش  دـندرک ، راثیا  دـندرک ، تشذـگ  دـنداد ،

رد ( ١ «،) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » هک یاهبیط  یهرجـش  نامھ  لثم  زورما  دش . رتهدنلاب  دش ، رتروراب  دش ، رتدنمونت  زورهبزور  تالکـشم ، یهمھ  اب  اھرطخ ، یهمھ 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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. دوشیم لصاو  لئان و  رتاوتم  روطهب  نآ  راثآ  تارمث و  تسا و  هدناود  هشیر  تیرشب  یگدنز  نیمز 

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

، عضاوت لامک  اب  عوشخ ، لاـمک  اـب  یھلا . رکـش  لوا ، تسا : رکـشت  ود  تسا ، مزـال  ریقح  نیا  لاـثما  ریقح و  نیا  رب  هک  هچنآ  رجف ، یهھد  رد  تسا . رجف  یهھد  کراـبم  ماـیا 

یربھر اب  ناریا و  تلم  تسد  هب  زاسخـیرات ، تضھن  نیا  گرزب ، راک  نیا  میظع ، تکرح  نیا  درک ؛ ناریا  تلم  بیـصن  ار  قیفوت  نیا  هک  میئاسیم  یھلا  هاـگرد  رب  رکـش  یهھبج 

نیا زا  یتمعن  چیھ  دش . زاغآ  یھلا  یاھشزرا  تمس  هب  یھلا ، فادھا  تمس  هب  ادخ ، تمس  هب  ناریا  تلم  تکرح  دش ؛ لیکشت  یمالسا  ماظن  تفرگ ؛ ماجنا  راوگرزب  ماما 

جرخهب یدرمناوج  دندرک ، یرادافو  تسا ؛ ناریا  تلم  زا  رکشت  مود ، رکشت  رتمزال . رجف ، یهھد  مایا  رد  تسا و  مزال  هشیمھ  گرزب  تمعن  نیا  رب  یھلا  رکـش  تسین و  رتالاب 

اب لاھن  نیا  هک  دندرک  ظفح  نانچنآ  لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  دوخ  یمئاد  روضح  دنداد ؛ جرخهب  تریـصب  دنداد ، ناشن  تعاجـش  دـندرک ، راثیا  دـندرک ، تشذـگ  دـنداد ،

رد امـسلا ،» یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » هک یاهبیط  یهرجـش  نامھ  لثم  زورما  دش . رتهدـنلاب  دـش ، رتروراب  دـش ، رتدـنمونت  زورهبزور  تالکـشم ، یهمھ  اب  اھرطخ ، یهمھ 

. دوشیم لصاو  لئان و  رتاوتم  روطهب  نآ  راثآ  تارمث و  تسا و  هدناود  هشیر  تیرشب  یگدنز  نیمز 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

نینچ کی  رد  یاهقطنم ، نینچ  کی  رد  مھ  نآ  روجنیا ، دناوتب  مالـسا  مچرپ  هک  درکیمن  نامگ  گرزب  یایند  نیا  رد  سک  چیھ  دمآ ، دیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یزور  نآ 

چیھ دنک ؛ تمواقم  دناوتب  اھینمـشد  لباقم  رد  دنک ، ادیپ  دـشر  دـنامب ، یمالـسا  تکرح  نیا  دـیایب و  رد  زازتھا  هب  دوب ، نارگهطلـس  رایتخا  رد  تسبرد  روط  هب  هک  یروشک 

. درکیمن رکف  ایند  فارطا  رد  سک 

یهمھ تخادنا و  دنھاوخ  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رثکادح ، لاس  کی  هام ، ود  هام ، کی  فرظ  رد  هک  دندادیم  هدـعو  ناشدوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد 

عورـش ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  شالترپ  کرحترپ و  یاھلاس  نیا  زورهبزور  تسا ؛ تربع  ام  بالقنا  خیرات  زورهبزور  اعقاو  دـندرب . راک  هب  یدوصقم  نینچ  کی  یارب  ار  شالت 

نوگانوگ و یاھلکـش  هب  راشف  همھ  نآ  هئطوت ، همھ  نآ  دـشاب . تربع  یهیاـم  دریگب و  رارق  اـھتلم  مشچ  لـباقم  رد  یئولباـت ، کـی  یاهناـشن ، کـی  تروص  هب  دـناوتیم  دـش ،

درم نیا  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوب . هداد  رارق  لاـعتم  یادـخ  وا  دوجو  رد  اـھتوبن  یهبیط  راونا  زا  یاهحمل  یاهعمل و  کـشالب  هک  یمیظع  درم  نآ  یربھر  اـب  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

لمحت ار  اھراشف  دندنام ، هنحص  رد  دنداد ، ناشن  قدص  دنداد ، ناشن  یرادافو  مھ  ناریا  تلم  تفرگ ، راک  هب  ار  تکرح  نامھ  ار ، تیفیک  نامھ  ار ، هار  نامھ  یهلابند  گرزب ،

ماکحتـسا و رب  دشر و  رب  زورهبزور  هللااشنا  درک و  دشر  دـناود ، هشیر  دـنام ، ( ١) هبیط یهرجـش  نیا  اذل  نمـشد . یهئطوت  رب  دندرک  قئاف  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دـندرک ،

. تسا هلآوهیلعهللایلص ]) ) ربمغیپ تدالو   ] زورما تدالو  تکرب  زا  همھ  تسا ، مالسا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  دش . دھاوخ  هدوزفا  مکحتسم  یانب  نیا  تردق  توق و 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

یهمھ تخادنا و  دنھاوخ  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رثکادح ، لاس  کی  هام ، ود  هام ، کی  فرظ  رد  هک  دندادیم  هدـعو  ناشدوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد 

عورـش ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  شالترپ  کرحترپ و  یاھلاس  نیا  زورهبزور  تسا ؛ تربع  ام  بالقنا  خیرات  زورهبزور  اعقاو  دـندرب . راک  هب  یدوصقم  نینچ  کی  یارب  ار  شالت 

نوگانوگ و یاھلکـش  هب  راشف  همھ  نآ  هئطوت ، همھ  نآ  دـشاب . تربع  یهیاـم  دریگب و  رارق  اـھتلم  مشچ  لـباقم  رد  یئولباـت ، کـی  یاهناـشن ، کـی  تروص  هب  دـناوتیم  دـش ،

درم نیا  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوب . هداد  رارق  لاـعتم  یادـخ  وا  دوجو  رد  اـھتوبن  یهبیط  راونا  زا  یاهحمل  یاهعمل و  کـشالب  هک  یمیظع  درم  نآ  یربھر  اـب  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

لمحت ار  اھراشف  دندنام ، هنحص  رد  دنداد ، ناشن  قدص  دنداد ، ناشن  یرادافو  مھ  ناریا  تلم  تفرگ ، راک  هب  ار  تکرح  نامھ  ار ، تیفیک  نامھ  ار ، هار  نامھ  یهلابند  گرزب ،

توق و ماکحتسا و  رب  دشر و  رب  زورهبزور  هللااشنا  درک و  دشر  دناود ، هشیر  دنام ، هبیط  یهرجش  نیا  اذل  نمشد . یهئطوت  رب  دندرک  قئاف  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دندرک ،

. دش دھاوخ  هدوزفا  مکحتسم  یانب  نیا  تردق 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

، تشذگ شرمع  زا  لاس  هاجنپ  رگا  راگدنام  ملاس و  تخرد  کی  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  ماکحتسا  ندش و  رادهشیر  رد  تفرشیپ  دراد ، یحـضاو  یهناشن  تفرـشیپ 

یـس لاس ، تسیب  لاس ، هد  دنباداش ؛ دنطاشناب ، دنلاحرـس ، اھتخرد  یـضعب  هدـشن . یکوپ  راچد  دـینک ، شیامزآ  دـینک و  هعجارم  یتقو  وا  یهنت  هب  وا و  یهشیر  هب  امش 

زا دنوشیم ، نوگنرـس  دیایب ، هک  یدنت  داب  کی  اھنآ ، نتخادنا  یارب  دشکب  تمحز  یـسک  هک  درادن  جایتحا  دـندش ، هک  کوپ  دـنوشیم . کوپ  دـعب  دـننکیمن ، رمع  رتشیب  لاس 

یزبسرس درذگیم ، تخرد  نیا  رمع  زا  نرق  هس  نرق ، ود  دینیبیم  امش  دنامب ، هک  تسھ  تیفرظ  تردق و  نیا  یاراد  دراد ، ندنام  دادعتـسا  هک  یتخرد  اما  دننکـشیم ؛ رمک 

زا یکی  ( ١ «.) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  . » دـھدیم رارق  ریثاـت  تحت  مھ  ار  رگید  یاـھتخرد  راـھب ، رد  وا  طاـشن  تسین ، رتمک  تسا و  رتشیب  هدرک ، گرب  هک  یلوا  زور  زا  وا 

زورما دنک . ادیپ  یرتشیب  ماکحتـسا  نآ  یهندب  دوشب ، رتهدرتسگ  وا  گرب  خاش و  دوشب ، رتمکحتـسم  وا  یهشیر  درذـگیم ، نامز  هچرھ  هک  تسا  نیا  ماظن  کی  یاھتفرـشیپ 

ار ماظن  دـنناوتب  هک  دـندادیم  یرتشیب  لامتحا  ام  نانمـشد  زور  نآ  تسا . رتشیب  هیلوا  یاھلاس  نآ  لاس ۵٩ و ۶٠ و ۶١ و  زا  شماکحتسا  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یهندب 

. دھدیم ناشن  ار  ماظن  ماکحتسا  نیا  هدش . سای  هب  لیدبت  اھدیما  نیا  یرایسب  دراوم  رد  تسا و  هدش  فیعض  بتارمب  اھنآ  یاھدیما  زورما  دننک . نوگنرس 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۵ ناسارخ  ناتسا  نالوئسم  ناگبخن و  رادید  رد  تانایب 

تیعقاو دھاش  نیرتمھم  دراد . تیعقاو  اھنیا  هکلب  میناوخب -  زجر  میھاوخیمن  اعدا -  کی  ناونع  هب  هن  تسالاب ؛ ام  یاھیئاناوت  تسا . رپ  ام  تسد  نانمشد ، اب  یهلباقم  رد 

دیاب دوب ، هدش  کشخ  الاح  ات  دیاب  تخرد  نیا  بخ  میدوب ، فیعض  ام  رگا  دننزیم ؛ هبرض  دننزیم ، گنس  دننزیم ، هشیت  دنراد  بترم  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  هک  تسا  نیا 

؟ تسا هدش  ( ١ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت   » ارچ تسا ؟ هدرک  دشر  ربارب  هد  ارچ  دوب ؛ هدش  طقاس  الاح  ات 

؛ تسا رتهتفرـشیپ  رایـسب  مدرم ، یهیحور  یعامتجا ، هاگیاج  یتعنـص ، هاگیاج  یملع ، هاگیاج  ظاحل  زا  شیپ ، لاس  تسیب  اب  شیپ ، لاس  هد  اـب  هسیاـقم  رد  روشک  زورما 

یهمھ رب  نیا  هک  دراد  دوجو  روشک  نیا  رد  یقیقح  یهدـنزاس  ینورد  یورین  کی  هک  تسا  نیا  لـیلد  نیا  تسیچ ؟ لـیلد  نیا  بخ ، تسا . رتشیب  رایـسب  ماـظن ، ماکحتـسا 

تـسد هب  میناوـتیم  اـم  میراد . یئاـناوت  اـم  سپ  تسا ، رپ  اـم  تسد  سپ  تـسا . یحـضاو  رما  نـیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  هـبلغ  نمـشد  یاھیـشارتلکشم  اـھهئطوت و  اھدـنفرت و 

یاھدـیما هک  نامدوخ -  ناناوج  رظن  هب  ار  قفا  رگا  مینک ، عیاض  ار  اھتـصرف  رگا  مینک ، مک  ار  اھدـیما  رگا  مینک ، فیعـضت  ار  اھهیحور  رگا  میربب . نیب  زا  ار  یئاناوت  نیا  نامدوخ ،

، ناریدـم اـھتنم  دنلوئـسم ؛ همھ  تساـم . تسد  نیا  مینکب ؛ ار  راـک  نیا  دـیابن  میاهدرک . فیعـضت  ار  ناـمدوخ  ناـمدوخ ، تسد  هب  اـم  میھد ، هوـلج  راـت  هریت و  دنتـسھ -  اـم 

. دنراد یرتشیب  تیلوئسم  یتلود ، نوگانوگ  یاھشخب  نالوئسم 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، تسا هحماسم  تسا ، یرگنلھـس  نیا  رگیدـکی ، اـب  ورمع  دـیز و  یهلباـقم  یحاـنج و  یطخ و  یـسایس و  یاھـشلاچ  هب  میھاـکب  ورف  ار  بـالقنا  شلاـچ  مییاـیب  اـم  هکنیا 

، دراد فالتخا  یاورمع  اب  یدیز  ای  دنراد ، اوعد  رگید  یسایس  نایرج  کی  اب  یسایس  نایرج  کی  یـسایس ، طخ  کی  هکنیا  تسین . اھنیا  بالقنا  شلاچ  تسا ؛ یراگنالھس 

رارق بطاخم  اب  لوا  زا  بالقنا  مییوگیمن  هدرک . هئارا  تیرـشب  یارب  ار  یدـیدج  مظن  کی  بالقنا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  بالقنا  یـساسا  شلاچ  تسین ؛ بالقنا  شلاـچ  اـھنیا 

یمایپ بالقنا  نیا  مایپ  بالقنا و  نیا  نابز  اما  دوب ؛ ناریا  رد  یداینب  تارییغت  داجیا  هجوتم  دوب ، ناریا  لئاسم  هجوتم  دوب ، ناریا »  » یمالـسا بالقنا  هن ، دـمآ ؛ رـشب  لک  نداد 

یهلیـسو هب  یرـشب  تقیقح  کی  یناھج ، تقیقح  کی  یناھج ، موھفم  کی  دـنامب ؛ رـصحنم  ناریا  یاھزرم  رد  لاح -  عبط  هب  تسناوتیمن -  دـناوتیمن و  هک  دوب  ینابز  دوب و 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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یعامتجا و لکـش  رد  ار  مایپ  نآ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ مایپ  نآ  تسا . هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  هک  دنکیم  ساسحا  دونـشب  ار  نآ  ایند  رد  یـسک  رھ  هک  دش  هداد  مایپ  بالقنا 

بالقنا قطنم  تسا ؛ مولظم  هب  ملاظ و  هب  ایند  میسقت  ماظن  هطلس ، ماظن  تسا . بالقنا  مایپ  نیا  تسا ؛ هطلس  ماظن  اب  یهلباقم  مینکب : نایب  هلمج  کی  رد  نآ  یناسنا 

دوجو یهصرع  یرـشب و  یهحفـص  یهمھ  رد  تسیک  دوشب . ملظ  امـش  هب  دیراذگب  دیابن  دینک و  ملظ  دیابن  تسا ؛ ( ١ «) نوملظت نوملظت و ال  ال  ، » تسا مالـسا  قطنم  هک 

ندش ادیپ  زا  دعب  زا  تسا  ناھج  رب  مکاح  مظن  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  وشب . ملظ  هن  نک ، ملظ  هن  دوشن ؟ هتـسبلد  مایپ  نیا  هب  دشابن ، دنـسرخ  مایپ  نیا  زا  هک  ناسنا 

مایپ نیا  اب  دـشاب ، هطلـس  ماظن  هب  یهتـسباو  هک  ایند  رد  یھاگتـسد  رھ  ملاع . رد  هطلـس  گنھرف  عویـش  نآ ، عبت  هب  یتعنـص و  یاھرازبا  عویـش  یتعنـص و  دـیدج  ندـمت 

ملظ نوچ  دنفلاخم ، مایپ  نیا  اب  اھتلم -  یاھتورث  یلم ، یاھتورث  یهدنکم  یداصتقا  یاھهکبش  رابج ، یاھتلود  ینعی  دنرگهطلس -  ناشدوخ  هک  یناسک  نآ  تسا . فلاخم 

یاهطلـس دـنرادن ، یرادـتقا  ناشدوخ  دنتـسھ ، یناھج  یهطلـس  ماظن  نآ  عبات  دـننکیم و  تموکح  دـنمتورث  ای  ریقف  یاھتلم  رب  هک  یتسدورف  تسدریز و  یاھتلود  دـننکیم .

یزور کی  اـی  ار  اـکیرمآ  اـضرف  یاھتـسایس  ار ، هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  هک  یتلود  نـالف  دـنمایپ . نیا  فلاـخم  دـنتفایم ، هار  اـھنآ  لاـبند  دنتـسھ ، اـھنآ  عباـت  اـما  دـنرادن ،

یتیلم و دنچ  یللملانیب و  یاھیناپمک  تسا ؛ فلاخم  یعیبط  روط  هب  نوملظت » نوملظت و ال  ال   » مایپ اب  نیا  دنکیم ، ارجا  دوخ  روشک  رد  ومهبوم  ار  سیلگنا  یاھتسایس 

. دـنفلاخم نیا  اـب  دـنھدیم ، شرتسگ  ار  داـسف  رقف و  گـنج و  رـصنع  هس  اـیند  رد  هک  ییاھتـسایس  نآ  دـنفلاخم ؛ نیا ] اـب   ] یمومع یاـھتورث  ناگدـننک  عمج  یتـیلم و  کـت 

مھ گنج  هب  ار  هورگ  ود  ای  دنتـشاد  گنج  یـسک  اـب  ناـشدوخ  اـی  هدوب ؛ هطلـس  ماـظن  ذوفن  ریثاـت  تحت  اـبلاغ  ریخا ، نرق  هس  ود  نیا  رد  ریخا ، یهھرب  نیا  رد  اـیند  یاـھگنج 

دنناوتیمن ناـشدوخ  یعیبط  عباـنم  زا  دـننکیم و  یگدـنز  رقف  رد  نآ  مدرم  هک  یریقف  یاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب  تسا ، اـھنآ  راـک  مھ  رقف  دـنربب . دوس  هکنیا  یارب  دـنتخادنا 

رھاوج باتک  نیا  دندرک . یھت  مھ  ناشدوخ  شناد  یدوجوم  زا  یـسایس ، یهطلـس  رثا  رب  ار  اھروشک  زا  یلیخ  اھنیا  تسا . اھنیا  ندرگ  هب  اھنآ  رقف  هانگ  دـننک ، یرادربهرھب 

، نیما مھ  تسا  یمدآ  وا  دنکیم -  حیرـشت  دنکیم ، ریوصت  دنکیم ، نایب  ار  دنھ  رد  اھـسیلگنا  ذوفن  تلاخد و  هک  یـشخب  رد  دیناوخب ؛ ار  ناھج -  خـیرات  هب  یھاگن  ورھن -  لعل 

زا یکی  دـندش ، دـنھ  دراو  یتـقو  اھـسیلگنا  دوـب . رتـشیب  دوـبن و  رتـمک  برغ  سیلگنا و  اـپورا و  زا  دوـب ، دـنھ  رد  هک  یملع  دوـب ، دـنھ  رد  هـک  یتعنـص  دـیوگیم  عـلطم -  مـھ 

ادگ ریقف و  دعب ، یاھهرود  رد  نویلیم  اھدص  اھتقو ، نآ  نویلیم  اھهد  هک  دسریم  اجنآ  هب  دنھ  راک  دعب  بخ ، دنریگب . ار  یموب  تعنص  شرتسگ  ولج  هک  دوب  نیا  ناشیاھهمانرب 

هکنیا رب  هوالع  هطلس  ماظن  سپ  دنروجنیمھ . نیتال  یاکیرمآ  یاھروشک  زا  یرایـسب  تسا ؛ روجنیمھ  اقیرفآ  دشاب ؛ هتـشاد  یعقاو  یانعم  هب  یهنـسرگ  باوخنابایخ و  و 

، هروفوم همعن  تیار  ام   » نامھ هدش ، عمج  ایند -  کی  هجرد  نادنمتورث  نیا  تورث -  یاھهلق  رد  دـینیبیم  امـش  هک  یمیظع  یاھتورث  نیا  تسا . نیرفآرقف  تسا ، زورفاگنج 

کی تراجت  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یاچ  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  یزرواشک  لوصحم  دننکیم ، تراغ  ار  روشک  کی  تفن  یتقو  تسا . عیـضم » قح  اھبناج  یف  الا و 

بخ دننکیم ، بلس  تلم  کی  زا  ار  یلم  تفرـشیپ  نوئـش  یهیقب  ار و  تعنـص  ار ، دیلوت  دننامب ، مورحم  نآ  زا  روشک  نآ  دوخ  مدرم  هک  دنریگیم  ناشدوخ  تسد  رد  ار  روشک 

رما کی  هک  یـسنج -  لیم  شتآ  نتخورفارب  ایند و  رد  داسف  شرتسگ  تسا . اھنآ  راک  داسف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  رقف  مھ  تسا ، اھنآ  راک  گنج  مھ  سپ ، دوشیم . ریقف  تلم 

. تسا یلصفم  هناگادج و  ناتساد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  تسا ؛ اھنآ  راک  اھناسنا -  یهمھ  رد  ندش  روهلعش  ندش و  هتخورفارب  لباق  تسا و  یعیبط 

یهتفرگرب هک  یمالسا  بالقنا  ینعی  مالسا -  مولظم . ملاظ و  هب  ایند  میسقت  صخـشم  راکوزاس  نامھ  اب  دھدیم ، شرتسگ  ار  داسف  ار ، رقف  ار ، گنج  هطلـس  ماظن  بخ ،

اجنیا یلـصا  یاوعد  تسا ؛ اجنیا  یلـصا  شلاچ  دـنکیم ؛ یفن  ار  لماوع  نیا  یهمھ  ینعی  نوملظت ، نوملظت و ال  ال  دـیوگیم : دـیآیم  تسا -  یمالـسا  میھاـفم  ناـمھ  زا 

یژرنا یهلئـسم  هدوـب ،]  ] اـھلاس نیا  رد  هک  ییاـھزیچ  یهیقب  اـتدوک ، داـجیا  یلخاد ، گـنج  مـیرحت ، تـسا . هناـھب  اـھفرح  یهـیقب  تـسا ؛ اـھنیا  بـالقنا  اـب  یاوـعد  تـسا ؛

راگدـنام تلود  نآ  دـھدیم و  لیکـشت  تلود  دوشیم ، زوریپ  ایند  یهمھ  روصت  فالخرب  دـیآیم  یبالقنا  کـی  دـید : دـیاب  درک ، هاـگن  دـیاب  بوچراـھچ  نیا  رد  ار  همھ  یاهتـسھ ،

راھچ هس  فرظ  دـنداد ، فیفخت  هدرخ  کی  دـعب  لاس ، ود  لاس ، کی  هام ، شـش  فرظ  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم  لایخ  هک  ایند  یهمھ  روصت  فـالخرب  دـنامیم -  دوشیم و 

، یاهقطنم تردق  کی  هب  دش  لیدبت  دش ، ( ٢ «) اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا   » زورهبزور دش ، رتیوق  زورهبزور  تفریم -  نیب  زا  دیاب  لاس ،

. دننمشد نیا  اب  دنفلاخم ، نیا  اب  یناھج ؛ نالک  لئاسم  رد  راذگرثا  روشک  کی  هب  دش  لیدبت 

سک چیھ  میرادن ؛ لوبق  نامهدیقع  رطاخهب  اکیرمآ ، ریغ  اکیرمآ و  رطاخ  هب  هن  ورمع ، دیز و  رطاخهب  هن  ار  یاهتسھ  حالـس  ام  بخ ، دننکیم . حرطم  ار  یاهتـسھ  حالـس  ثحب 

اھنآ یهلئسم  اما  تشاد ؛ میھاوخن  میشاب و  هتشاد  دیابن  مییوگیم  اعطاق  مھ  نامدوخ  هک  تسا  نیا  شیانعم  شاب ، هتشادن  امش  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . هتـشاد  دیابن 

، دروخب مھ  هب  ناشراصحنا  دنھاوخیمن  هتبلا  دـننزب ، مھ  هب  ار  اھنآ  راصحنا  هک ]  ] دـنیایب دوجوهب  اضرف  مھ  اھروشک  زا  یخرب  هک  دـنرادن  یفرح  اھنآ  تسا ؛ یرگید  یهلئـسم 

نیا یهناوتـشپ  یتردق ، نینچ  کی  یناوت ، نینچ  کی  نتـشاد  نوچ  ارچ ؟ دـننکیم ؛ اپب  تمایق  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ناریا  دروم  رد  دـننکیمن ؛ اپ  رب  مھ  یتمایق  اما 

نالف برغ و  اکیرمآ و  یاھدرکیور  یتسیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دـید ، دـیاب  ار  نیا  تخانـش ، دـیاب  ار  نیا  تسا ؛ اـجنیا  یلـصا  شلاـچ  تسا ؛ نوملظت » ـال  نوملظت و  ـال   » ماـظن

. تسا نیا  یمالسا  بالقنا  درک ؛ لیلحت  ریسفت و  ار  اھنیا  هب  یهتسبلد  هتسباو و  نایرج  نالف  اھنیا و  هب  یهتسباو  روشک 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ هدرکن رود  دوخ  زا  ار  یبالقنا  یهیحور  تسا ، هتشاذگن  رانک  ار  بالقنا  تسا ، هدیـشکن  تسد  تسا ، هدشن  هدز  بالقنا  زا  بالقنا ، عولط  زا  لاس  تشذگ ٣۵  اب  ناریا  تلم 

مھ یبلطم  هتبلا  . ] تیمھا نیا  هب  یهثداح  نیا  هب  اـم  میدرک  تداـع  میاهدرک ، ضرع  اـھراب  ار  نیا  تسا ، هدـیدپ  کـی  نیا  و  ار . نمھب  مودوتسیب  نیا  دـیدرک  هظحـالم  اـمش 

نینچ کـی  رد  نیارباـنب  تسا . یـساسا  یهلئـسم  کـی  مھ  نیا  لاـحرھهب  درک . مھاوخ  ضرع  تشاد ، هجوت  اـھنآ  هب  دـیاب  هک  ییاـھتیعقاو  لـیذ  رد  اـم ، یاـھناوج  یهراـبرد ]

دـشر نیا  مھ  ام  روشک  رد  دـتفایم ، قافتا  دراد  تسا  یـساسا  تالوحت  یهدـنھدناشن  هک  ثداوح  نآ  ناھج -  یهعومجم  رد  ام و  فارطا  رد  اـجنآ -  رد  میتسھ : ییاـیند 

هاگن هک  درک  ضرع  دیاب  هجوت ، نیا  اب  نیاربانب  دراد . دوجو  هک  تسا  یمالسا  ماظن  یمالسا و  تموکح  تخرد  ندش  روانت  یگدنلاب و  یمالسا و  تماقتسا  یمالسا و  رکفت 

. دشاب یایدج  هاگن  دیاب  ناھج ، لئاسم  نامدوخ و  لئاسم  هب  ام 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هک ییاھتنس  ار ، یھلا  یاھتنس  ار ، یونعم  لماوع  ینعی  دنامب ؛ دودحم  یدام  افرـص  سوسحم و  لماوع  بوچراھچ  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  یتابـساحم  یاھاطخ  زا  یکی 

... تسا یتابساحم  گرزب  یاھاطخ  زا  یکی  نیا  دریگب ؛ هدیدن  دوشیمن ، هدید  مشچ  اب  هک  ار  ییاھزیچ  نآ  تسا ، هداد  ربخ  اھنآ  زا  ادخ 

، بیط یهملک  اھبر . نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلا . یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  هبیط  هملک  ـالثم  برـض هللا  فیک  رت  ملا  دـیامرفیم :]  ] نآرق یهفیرـش  یهیآ 

یروـھمج ماـظن  دوـب . دـھاوخ  شخبرمث  دوـشیم و  مکحتـسم  دـناودیم ، هشیر  نیمز  رد  دـنامیم ، نیا  هک  تـسا ، یروـجنیا  ادـخ  یارب  مادـقا  هزیکاـپ ، مادـقا  تـسرد ، مادـقا 

کی ناونعهب  ماـظن ، کـی  ناونعهب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زورما  تسا . هدـش  رتمکحتـسم  تسا ، هدـنام  یقاـب  هبیط  یهرجـش  لـثم  تسا ، بیط  یهملک  نآ  یمالـسا 

« يمالسا بالقنا  هبیط  هرجش   » 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 9هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=25696
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تباثلا لوقلاب  اونما  نیذلا  تبثی هللا  دـیامرفیم :]  ] دـعب هیآ  ود  رد  تسین . هسیاقم  لباق  ماکحتـسا  ظاحل  زا  لبق  لاس  یـس  اب  یـسایس  یهعومجم  کی  ناونعهب  تموکح ،

لماوع یهمھ  دـیایب . باسح  هب  دـیاب  لماوع  نیا  ام  تابـساحم  رد  دـید ؛ دـیاب  ار  لماوع  نیا  دـنکیم . رارکت  اددـجم  ار  تابثا  تیبثت و  ناـمھ  هرخـآلا . یف  ایندـلا و  هویحلا  یف 

شوخ لد  اھنآ  هب  تاسوسحم ، لھا  هدام ، لھا  هک  یفراعتم  یدام  لماوع  بوچراھچ  رد  نتفاین ، نتفاـی و  تسد  اـھتیقفوم  هب  تفرـسپ و  تفرـشیپ و  تواقـش و  تداـعس و 

. دراد دوجو  شرانک  رد  لماوع  نیا  دنامیمن ؛ دودحم  دننکیم ،

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . هار  اھنت  نیا  روشک ؛ ینورد  تیوقت  و  نموم ، هزیگنارپ و  ناناوج  نتفرگ  راکهب  مدرم ، یناـمیا  یاـھهزیگنا  ظـفح  مدرم ، یرادـیب  زا  تسا  تراـبع  روشک  راـک  جـالع 

هار نیا  دوشب . رتیوق  زورهبزور  شنامیا  همھ ، زا  رتالاب  دوشب و  یوق  شایتیریدم  یاھهاگتـسد  دوشب ، یوق  شملع  دوشب ، یوق  شداصتقا  دوشب ؛ یوق  نورد  زا  دیاب  ناریا 

دوبان دـننکب و  نیمز  زا  دوب  یکیراب  لاھن  کی  هک  یزور  نآ  ار ، بالقنا  نیا  دنتـساوخیم  ینانمـشد  و  تسا . هتفر  ناریا  تلم  زورما  ات  هک  تسا  یھار  ناـمھ  نیا  تسا ؛ جـالع 

(۵ (؛ اھبر نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  آمـسلا *  یف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک  روانت : تخرد  کی  هب  تسا  هدش  لیدـبت  کیراب  لاھن  نامھ  زورما  دنتـسناوتن ، دـننک و 

ییادصکی دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  یگچراپکی  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  داحتا  مدرم  دـشاب . بالقنا  ندـنکفارب  رکف  هب  هک  دـنکیم  طلغ  نمـشد  زورما  تسا . نیا  بالقنا  زورما 

یارب ادخ و  رطاخهب  ار  راک  دنروشک ، نیا  تشونرس  هب  دنمهقالع  هک  روشک  مرتحم  نیلوئـسم  دننک ؛ ظفح  بالقنا  یاھنامرآ  بالقنا و  لوصا  بالقنا و  زا  عافد  رد  ار  ناشدوخ 

. دننک هیکت  دننک و  دامتعا  یلخاد  یاھورین  هب  دنھدب ؛ ماجنا  مدرم  یارب  ادخ  یاضر 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

تخس یاھهنیمز  رد  هچ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  زورما  هچنآ  هب  تبسن  میراد  یعیسو  یلیخ  یاھیھاگآ  اعبط  ام  هک   - دوشیم دراد  زورما  هک  ییاھینمـشد  یهمھ  مغریلع 

یمالسا یروھمج  ماظن  هیلع  دریگیم  ماجنا  دراد  راک  یلیخ  ناھنپ ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  راکشآ و  یاھهنیمز  رد  هچ  مرن ؛ یاھهنیمز  رد  هچ  تخـسهمین و  یاھهنیمز  رد  هچ  و 

رتشیب ماکحتـسا  لاح  رد  زورهبزور  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ینعی ] « ] آمـسلا یف  اھعرف  تباـث و  اھلـصا  هبیط  هرجـشک   » اـعقاو هک  هبیط  یهملک  نیا  فلتخم - یاھلکـش  هب 

. میورب شیپ  هار  نیا  رد  هللااشنا  دیما  اب  مینادب و  ار  یھلا  تمعن  ردق  میشاب ، رکاش  یتسیاب  ام  هدرک ؛ مامت  اھام  رب  ار  شدوخ  تالضفت  لاعتم  یادخ  هللادمحب  تسا .

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

یمالسا ناریا  هیلع  یمالسا ، ماظن  هیلع  مئاد  روطهب  هک  تسا  لاس  لھچ  ینعی  تسا . ام  راختفا  یهیام  نیا  و  دناهئطوت ؛ لوغشم  مئاد  روطهب  یمالسا  بالقنا  نانمشد 

ار ماـظن ]  ] نیا هـکنیا  یارب  دـننزب ، هبرـض  ماـظن  نـیا  هـب  هـکنیا  یارب  دننیـشنیم  مـھ  رود  یرکف ، یاھتیـصخش  دوـشیم ؛ جرخ  لوـپ  اـھدرایلیم  دریگیم ؛ ماـجنا  هئطوـت  دراد 

. تسا ام  راختفا  یهیام  نیا  دنکیم ؛ دشر  دراد  هبیط ، یهرجش  نیا  هکرابم ، یهرجش  نیا  زورهبزور  هک  تسا  لاس  لھچ  بخ  و  دننک ؛ نکهشیر 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یرتیوق نمـشد  اـی  میراد  یرتـشیب  نمـشد  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یـساسح  یهرود  مینارذـگیم - میراد  اـم  هک  یاهرود  نآ   - نـالا میراد ؛ رارق  یـساسح  یهرود  رد  اـم 

مھ نیا  رد  دندوب ؛ رتیوق  اھنیا  زا  دندوب ، اھنیا  زا  لبق  هک  یناسک  نآ  نیا ، رب  هوالع  هدـشن ؛ هفاضا  یزیچ  دـناهدوب و  بالقنا  لوا  زور  زا  همھ  زورما ، یاھنمـشد  نیا  هن ، میراد ؛

زا ناـشیاھیلبق  نآ  هقطنم ؛ نیعجترم  نیا  زا  یـضعب  مھ  و  تسا ، یروـجنیا  اـکیرمآ  میژر  رد  مھ  تسا ، یروـجنیا  یتسینویھـص  میژر  رد  مـھ  دیـشاب ؛ هتـشادن  یدـیدرت 

هک دوب  یاهزات  لاھن  کی  دوب ، یفیعـض  لاھن  کی  زور  نآ  مھ  بالقنا  هکیلاحرد ] ، ] دـننکب بالقنا  اب  دنتـسناوتن  مھ  یراک  چـیھ  دـندوب ؛ رتهتـشکراک  رتیوق و  ناشیاھیزورما 

هک ساسح »  » نیاربانب ( ١ «.) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » و هدش ]  ] هدرتسگ دراد و  دوجو  زورما  هک  یاهبیط  یهرجش  نیا  علق  اب  تشاد  توافت  یلیخ  نیمز  زا  نآ  ندنک 

کی یهلیـسوهب  ار  هلاستشھ  گنج  کی  دندرک ، هلمح  سبط  هب  دـندز ، ار  ام  یرفاسم  یامیپاوھ  دـندرک ؛ مھ  یدـنت  یاھراک  زور  نآ  اھنآ  و  تسین . تھج  نیا  زا  مییوگیم ،

تقونآ هک  ییاھراک  نآ  زا  یلیخ  نالا  هتفرگ و  ماجنا  تقونآ  اـھراک  نیا  یهمھ  دـندرک ؛ یداـیز  یاـھراک  دـندرک ، یداـصتقا  یهرـصاحم  دـندرک ، لـیمحت  اـم  رب  هقطنم  یهناوید 

هک تھج  نیا  زا  هکلب  تسا ؛ تقونآ  زا  رتریطخ  نارود  نیا ]  ] مییوگب میھاوخیمن  تھج  نیا  زا  سپ ، دـنھدب . ماجنا  ار  اھراک  نآ  دنتـسین  رداق  ینعی  تسین  ماجنا  لباق  دـندرک 

دراو ون  هار  توافتم و  یاعدـم  نیا  اب  و  دـنکیم ، حرطم  ار  یتوافتم  یاعدـم  کی  ار ، یفراعتمریغ  یاعدـم  کی  دراذـگیم و  مدـق  ییون  هار  کی  رد  یتقو  ماظن ، کی  هعماج و  کی 

ار شدوخ  طیارش  عاضوا ، نآ  قبطرب  یتسیاب  هک  دنکیم  ادیپ  ینوگانوگ  عاضوا  فلتخم ، یاھهرود  رد  اعبط  تایصوصخ  نیا  اب  دوشیم ، یللملانیب  تاضراعت  هوبنا  لگنج  نیا 

. دورب شیپ  اھنآ  قبطرب  دنک و  قیبطت 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یرتیوق نمـشد  اـی  میراد  یرتـشیب  نمـشد  هک  اـنعم  نیا  هب  هن  تسا ؛ یـساسح  یهرود  مینارذـگیم - میراد  اـم  هک  یاهرود  نآ   - نـالا میراد ؛ رارق  یـساسح  یهرود  رد  اـم 

مھ نیا  رد  دندوب ؛ رتیوق  اھنیا  زا  دندوب ، اھنیا  زا  لبق  هک  یناسک  نآ  نیا ، رب  هوالع  هدـشن ؛ هفاضا  یزیچ  دـناهدوب و  بالقنا  لوا  زور  زا  همھ  زورما ، یاھنمـشد  نیا  هن ، میراد ؛

زا ناـشیاھیلبق  نآ  هقطنم ؛ نیعجترم  نیا  زا  یـضعب  مھ  و  تسا ، یروـجنیا  اـکیرمآ  میژر  رد  مھ  تسا ، یروـجنیا  یتسینویھـص  میژر  رد  مـھ  دیـشاب ؛ هتـشادن  یدـیدرت 

هک دوب  یاهزات  لاھن  کی  دوب ، یفیعـض  لاھن  کی  زور  نآ  مھ  بالقنا  هکیلاحرد ] ، ] دـننکب بالقنا  اب  دنتـسناوتن  مھ  یراک  چـیھ  دـندوب ؛ رتهتـشکراک  رتیوق و  ناشیاھیزورما 

«. امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » و هدش ]  ] هدرتسگ دراد و  دوجو  زورما  هک  یاهبیط  یهرجش  نیا  علق  اب  تشاد  توافت  یلیخ  نیمز  زا  نآ  ندنک 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، راوگرزب ماما  تیادھ  تکرب  هب  ربمایپ و  کرابم  مان  تکرب  هب  میدوب ؛ ریذپبیـسآ  میدوب ، یکیراب  لاھن  کی  لثم  لوا  زور  رد  ام  دنکیم . تمواقم  هک  تسا  لاس  لھچ  ناریا  تلم 

میژر اـکیرمآ و  زورما  تسا ؛ رواـنت  تخرد  کـی  ناریا  روشک  ناریا و  تلم  زورما  میدرک . یگداتـسیا  اـما  میدیـشک ، یتخـس  میداد ، دیھـش  هتبلا  مینک ؛ یگداتـسیا  میتـسناوت 

دھاوخ تسکـش  مھ  سپ  نیا  زا  تسا ، هدروخ  تسکـش  زورما  ات  اھنآ  یاھتثابخ  اھنآ ، تاکرح  اھنآ ، یاھدـیدھت  دـننک ؛ دـیدھت  ار  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  طـلغ  یتسینویھص 

. تمواقم تکرب  هب  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  مھ  ناشیاھتسایس  دروخ ، دھاوخ  تسکش  مھ  میرحت  دروخ ؛

نم نرـصنیل هللا  و  تسا : هدومرف  دیکات  اب  تسا ، هدومرف  هدـعو  لاعتم  یادـخ  تسین ؛ نکمم  یھلا  یهدـعو  هب  دامتعا  اب و  اکتا  اب و  نامیا  یهیاس  رد  زج  مھ  تمواقم 

مینک هاگن  نظنسح  مشچ  اب  یھلا  یهدعو  هب  مینک ، حالـصا  ار  نامدوخ  ام  هچنانچ  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  هدعو  نیا  تسا ؛ هداد  ترـصن  یهدعو  دـیکات ، اب  ( ١ (؛ هرصنی

هک یناسک  نیا  ( ٢ (؛ مھنعل مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  وسلا  نظ  اب  نیناظلا  تسا ؛ رافک  لام  یھلا  یهدـعو  هب  نظوس  دـش . میھاوخ  زوریپ  نظوس ، اـب  هن 

هب تسا . هداتـسیا  تسا ؛ هدرک  تابثا  ار  یھلا  یهدعو  هب  دوخ  نظنسح  ناریا  تلم  درب . دنھاوخن  دوس  یھلا  یهدعو  زا  هک  تسا  مولعم  دـنراد ، نظوس  یھلا  یهدـعو  هب 

مکحتسم ار  دوخ  تسناوت  داتسیا و  هوک  لثم  ناریا  تلم  اما  میداد ، مھ  دیھش  داتفا ، قافتا  مھ  یسوساج  لماوع  ذوفن  میدش ، مھ  میرحت  دش ، مھ  یماظن  یهلمح  ام 

هب زورهبزور  ( ٣ «.) امسلا یف  اھعرف  تباث و  اھلصا   » هک تسا  یاهبیط  یهرجـش  ناریا - تلم  یمالـسا و  یروھمج  یهبیط  یهرجـش   - هبیط یهرجـش  نیا  زورما  دنک ! رادیاپ  و 

. تسا مالسا  یایند  رد  نیملسم  تفرشیپ  نیملسم و  تکرح  یهخسن  نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  میدش ؛ رتیوق  زورهبزور  میدرک ، تفرشیپ  ام  یھلا  لضف 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ دیایب ، شیپ  نتفر  ایند  زا  تداھـش و  دیایب ، شیپ  یررـض  دیایب ، شیپ  یرطخ  ناشیارب  هار  نیا  رد  رگا  دندقتعم  هک  تسا  یمدرم  نآ  یتلم و  نآ  هب  قلعتم  تردـق  هبلغ و 
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رد ناریا  تلم  هکنانچمھ  تفر ، دھاوخ  شیپ  تلم  نیا  درادن ؛ دوجو  تلم  نآ  یارب  تسکش  دراد ، ار  داقتعا  نیا  ار ، هیحور  نیا  هک  یتلم  نآ  دنتسین ؛ هدنزاب  دنتسھ ، هدنرب 

تلم لـباقم  رد  دـنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  ملاـع  ثیبـخ  ملاـظ  دـساف  نادـنمتردق  یهمھ  تسا ؟ یخوش  تسا . هتفر  شیپ  زورما  اـت  دوخ ، تمحزرپ  رطخرپ و  رایـسب  هار 

ار نیا  نداد ! ناکت  لباق  ریغ  هبیط و  یهرجـش  مکحتـسم ، تخرد  نیا  هب  دوشب  لیدبت  اپهزات  لاھن  نیا  دننکب و  دـنناوتن  لاس  لھچ  لوط  رد  مھ  یطلغ  چـیھ  دنتـسیاب ، ناریا 

. امش یاھناوج  نیمھ  ینعی  دروآ ؛ دوجو  هب  روشک  یارب  ار  زیمآراختفا  تشونرس  نیا  تداھش ، هب  داقتعا  درک ؟ یسک  هچ 

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

ناریا ینونک  یدازآ  لالقتـسا و  تسا . اھنآ  یهلمج  زا  دوخ  یهلاسلھچ  داـھج  اـب  ناریا  تلم  دـناهدیگنج . نآ  یارب  هک  دـننادیم  رتشیب  یناـسک  ار  لالقتـسا  یدازآ و  تلزنم 

بالقنا یهبیط  یهرجش  رمث  نیا  تیناسنا . عیفر  یاھهبتر  رد  همھ  یلو  ناوج ، ابلاغ  تسا ؛ راکادف  عاجـش و  الاو و  ناسنا  رازھ  اھدص  دروآنوخ  هکلب  درواتـسد ، یمالـسا ،

. دندوجو یهمھ  اب  نآ  زا  تسارح  هب  فظوم  یمالسا - یروھمج  تلود  اصوصخم   - همھ داد . رارق  رطخ  رد  ناوتیمن  هناضرغم ، اضعب  هناحولهداس و  یاھهیجوت  لیوات و  اب  ار 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تخرد نیا  هب  فیعـض  لاھن  نآ  زورما  دنتـسناوتن ؛ دـننکب ، نیمز  زا  ار  فیعـض  لاھن  نیا  ات  دـندرک  یکی  هب  تسد  اھنیا  یهمھ  دوب ، یفیعـض  لاھن  کی  بالقنا  نیا  هک  یزور  نآ 

؛ انرکذ وحمت  هللاوف ال  کیعـس ...  عسا  کدیک و  دک  دومرف : دیزی  هب  بنیز  ترـضح  هک  یاهلمج  نامھ  دننکیمن ؛ یطلغ  چیھ  هدش ، لیدبت  میظع  یهبیط  یهرجـش  نیا  روانت ،

. ینکب یناوتیمن  یطلغ  چیھ  هک  نادب  اما ] ، ] نکب ینکب  یناوتیم  یطلغ  رھ  ( ٩)

ناتسدرک  / ١٣٩٨/٠٣/٢٧ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

شـش یاهداوناـخ  کـی  میراد ؛ مک  ار  نیا  هیبش  روشک  رد  اـم  ینعی  تسا ، ریظنمک  یاـھزیچ  وزج  اـھنیا  دـناهداد ؛ دیھـش  شـش  هک  میتشاد  ار  یاهداوناـخ  ناتـسدرک  رد  اـم 

زا دناهدیـسر ؛ تداھـش  هب  یلیمحت  گنج  رد  ای  بالقنادض  اب  یهزرابم  رد  مھ  دناهدش ، دیھـش  دندرک  تکرـش  هک  ییاھییامیپهار  رد  مھ  دناهداد ؛ ادـخ  هار  رد  ار  ناشرـسپ 

رمث هب  هدرک و  دشر  بالقنا  یهبیط  یهرجـش  هللادمحب  میاهدیـسر ، تیعـضو  نیا  هب  ام  هکنیا  هک  دنادب  دیاب  زورما  ناوج  دـنادب . زورما  لسن  یتسیاب  ار  نیا  تسھ ؛ لیبق  نیا 

. دنادب ناوج  لسن  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ ام  یادھش  شالت  نیمھ  شنیرتمھم  هتفرگ ؛ تروص  هار  نیا  رد  ییاھشالت  هچ  هتفرگ ، ماجنا  یدایز  یاھراک  هتسشن و 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

، دـنھدب ماجنا  دنتـسناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ناریا و  هیلع  ناریا و  یهرابرد  اکیرمآ ، هارمھ  یهطلـس  ماـظن  اـکیرمآ و  هک  یراـک  رھ  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب 

ماجنا دـنھدب ، ماجنا  هدوب  نکمم  یراک  رھ  دـنھدب ؛ ماجنا  هدـشیمن  لیالد  نآ  رطاخ  هب  هتـشاد ، دوجو  یلیالد  کی  دـننکب ، هدـشیمن  نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دـناهداد ؛ ماجنا 

رھ مکحتسم ، یانب  نیا  هدرک ؛ ادیپ  رادتقا  زورهبزور  ٰیبوط ، یهرجش  هبیط ، یهرجش  نیا  میظع ، تخرد  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  و  ینمـشد . رد  دناهداد 

نایرج تمواـقم ، یاـھورین   » مییوگیم اـم  هکنیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اـنعم  تمواـقم  یهژاو  هک  تسا  اـجنیا  تقو  نآ  دـشکیم . نمـشد  خر  هب  ار  شدوخ  هتـشذگ  زا  رتمکحتـسم  زور 

هاجنپ شیپ ، لاس  دص  یمالـسا ، میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  هدرک  دنلب  رـس  رـصاعم  نارود  رد  مالـسا  مان  هب  یتقیقح  کی  ینعی  نیا ؛ ینعی  تمواقم ،» یهھبج  تمواقم ،

رد دنھاوخیم  دنراد ، هک  یناوت  رھ  اھنآ  هدمآ ؛ دوجو  هب  نیا  دنکیم ؛ مادـقا  تلادـع  یدازآ و  یارب  دریگیم و  مکحم  ار  هطلـس  ماظن  نابیرگ  هک  دراد  دوجو  زورما  دوبن ، شیپ  لاس 

. نیا ینعی  تمواقم  تسا ؛ مزال  تماقتسا  مھ  تسا ، مزال  توعد  مھ  ( ۵ (؛» مقتساو عداف  کلٰذلف   » هک تسا  اجنیا  دننارب ؛ بقع  ار  نیا  هک  دنھدب  جرخ  هب  نیا  لباقم 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ینیگمھس ثداوح  دروایبرد . اج  زا  ار  وا  دناوتیمن  مھ  ینافوط  چیھ  هک  تسا  یروانت  دنمونت و  یهبیط  یهرجش  کی  زورما  دوب ، یکیراب  لاھن  کی  یمالسا  یروھمج  زور  کی 

کی تشپ  اـیند  گرزب  یاھتردـق  یهمھ  لاـس  تشھ  هلاـستشھ . گـنج  لـثم  دربب ؛ شیپ  دراد ، هگن  نیگمھـس  ثداوح  نیا  رد  ار  شدوخ  تسناوت  تلم  نیا  دـمآ ؛] شیپ  ]

ار یمالـسا  یروھمج  دنناوتب  هک  همھ - همھ و   - دـندرک یلام  کمک  دـنداد ، دای  کیتکات  وا  هب  دـنداد ، تاعالطا  دـنداد ، تازیھجت  وا  هب  دـنک ؛ هلمح  ام  هب  هک  دنداتـسیا  یتلود 

. داد هعسوت  ار  شدوخ  تزع  رادتقا و  یهزوح  دماینرد و  وناز  هب  دشن و  میلست  شدوخ  اھنآ  مشچ  یروک  هب  دروآرد و  وناز  هب  ار  اھنآ  داتسیا و  تردق  اب  ناریا  تلم  دننک ؛ دوبان 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

الاح دیراذگب ؛ رانک  دیاب  ار  نید  دینک ، تفرشیپ  دیھاوخیم  رگا  تسا : یزکرم  یهطقن  نیا  تفرـشیپ ؛ نید و  نایم  کیکفت  زا  تسا  ترابع  یبرغ  ندمت  تیوھ  یزکرم  یهطقن 

یـساسا و یهطقن  نیا  دینک ؛ تفرـشیپ  دیھاوخیم  رگا  دیھدب ، تلاخد  دیابن  یگدنز  لئاسم  رد  ار  نید  اما  درادن ، لاکـشا  دیـشاب  هتـشاد  یداقتعا  کی  یـصخش  روط ] هب  ]

. هدز فدھ  هب  هدرک و  کیلش  ار و  زکرم  نیمھ  هتفرگ  هناشن  تسرد  یمالسا  یروھمج  تسا . یبرغ  ندمت  تیوھ  یزکرم 

هتـسناوت دـنک ، رـشتنم  ار  قطنم  نیا  هتـسناوت  دـنک ، دـشر  هتـسناوت  دـنک ، ظفح  ار  شدوخ  هتـسناوت  هکنیا  رب  هوالع  هدـش ، نادـیم  دراو  نید  راعـش  اـب  یمالـسا  یروھمج 

هب هدرک ، لاطبا  شدوخ  روضح  اب  شدوخ ، دوجو  اب  یمالسا  یروھمج  دندرک . توالت  هک  یاهیآ  نیمھ  هبیط ؛ هرجـشک  هبیط  هملک  الثم  برـض هللا  فیک  رت  مل  ا  دنک ؛ رادهشیر 

اھتسینویھـص و ایفام  نیا  سار  رد  هک  تسا  ایفام  کی  یبرغ  یاھتردق  تقیقح  دناینابـصع . اھنیا  رگید ؛ دناینابـصع  بخ  ار . یبرغ  ندـمت  یزکرم  تیوھ  هدیـشک  شلاچ 

نیا دنک  لمحت  دناوتیمن  نیا  بخ  تسا ؛ نیا  یبرغ  تردق  دنشخپ ؛ اج  همھ  تسا و  ناشنیرتیو  مھ  اکیرمآ  دنتـسھ ، اھنیا  عبات  نارادمتـسایس  یدوھی و  یهتـسجرب  راجت 

. یمالسا یروھمج  هب  دنزب  یاهبرض  کی  دنکب ، یراک  کی  هک  تسا  نیا  رکف  هب  زور  رھ  ار .
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