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

راگنز غیز و  کرـش و  زا  دـیرپسب و  وا  هب  تسوا ، تناما  ادـخ و  یهناخ  هک  ار  ناتاھلد  جـح ، یهدـنزومآ  ریاعـش  کسانم و  وترپ  رد  هک  تسا  نآ  عفانم  نیا  زا  یکی  متح ، روط  هب 

نیذـلاو : » تراشب هب  ناثوالا ،» نم  سجرلا  اوبنتجاف  : » نامرف هب  کسمت  اب  دـییامن و  دـیدجت  ار  ناطیـشلا » اودـبعتال  نا  مدآینب  اـی  مکیلا  دـھعا  ملا  : » ناـمیپ دـینک و  ریھطت 

. دیدرگ زارفارس  یرشبلا ،» مھل  یلا هللا  اوبانا  اھودبعی و  نا  توغاطلا  اوبنتجا 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ماعنالا همیھب  نم  مھقزر  ام  یلع  تامولعم  مایا  یف  هللامسا  اورکذی  مھل و  عفانم  اودھـشیل  قیمع . جف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  کوتای  جحلاب  سانلایف  نذا  و 

. ریقفلا سئابلا  اومعطاو  اھنم  اولکف 

یهتسدلگ رب  جح  ناذا  گناب  ندادرـس  هب  ار  دوخ  گرزب  ربمایپ  دناوخارف و  دوخ  یهناخ  رد  ندمآدرگ  هب  ار  نانآ  داھن و  تنم  ناگدنب  رب  هک  ساپـس  دمح و  ار  زیزع  میکح  دنوادخ 

تما عمجم  تکوش و  هاگهولج  تعامج و  رھظم  ناگداتفارود و  داعیم  نانموم و  فاطم  تساریپ و  تیلھاج  یاھتب  زا  درک و  ناما  نما و  ار  هناخ  تحاس  تخاس ؛ رومام  خـیرات 

هرھب و عبنم  مدرم و  نآ  زا  دندوب ، هدرک  دوخ  تدایس  تسایر و  ناکد  تراجت و  رازاب  یلوا ، تیلھاج  دھع  رد  یعسم  فاطم و  یهمدخ  هبعک و  یهندس  هک  ار  هللاتیب  داد ؛ رارق 

نانآ نایم  دنویپ  یگنھامھ و  نیملـسم و  تمظع  تدحو و  زمر  ار  جح  تخاس ؛ ربارب  یقح  یاراد  نانکاس  اب  ار  ناگدیـسرهار  زا  نابلطراصحنا ، مغر  هب  تسناد و  نانآ  دوس 

ییارگهناـگیب و دــننام : دــنوشیم ؛ راـچد  نآ  هـب  دوـخ  یهـشیر  لـصا و  زا  یگدــنامادج  رثا  رب  نیملــسم  عـماوج  دارفا و  هـک  یتاـئالتبا  زا  یرایــسب  رحــسلالطاب  داد و  رارق 

تـشونرس هب  تیـساسح  مدع  نانآ و  یهرابرد  نمـشد  نخـس  ندونـش  ناردارب و  هب  ینیبدب  ایند و  لھا  تسد  رد  تراسا  ادخ و  زا  تلفغ  یریذـپدنفرت و  یـشومارفدوخ و 

مالـسا و یهراـبود  نانمـشد  یاـھهشقن  ربارب  رد  یرایـشھان  یمالـسا و  دـالب  رگید  ثداوح  زا  یربخیب  و  یمالـسا ، تما  ماـن  هب  یتیلک  نتخانـشن  هکلب  یمالـسا ، تما 

هراوـمھ نیملـسم ، تشونرـس  یـسایس و  یگدـنز  رب  ناربـخیب  ادـخ  زا  نـالھاان و  طلـست  رثا  رب  مالـسا  خـیرات  لوـط  رد  هک  رگید  کـلھم  یاـھیرامیب  یـسب  و  نیملـسم ،

دوخ هب  رگناریو  ینارحب و  یلکش  ناشتسرپایند ، دساف و  ناگدناشنتسد  ای  هقطنم  رد  هناگیب  یرامعتـسا  یاھتردق  روضح  اب  ریخا ، یاھنرق  رد  هدرک و  دیدھت  ار  ناناملـسم 

. تسا هتفرگ 

جح  / ١٣٧١/٠٢/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مایایف نیعم -  یاھزور  رد  نیعم و  زور  کی  رد   » دنتفگ هکنیا  تسا . نیا  یارب  جح  تسا . نیا  تسا ، مالـسا  تما  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  جح ؛ یناھج  هبنج  نآ 

، جح مایا  رد   » دنتفگیم الاو  تسا . یزیچ  نینچ  یارب  دنوش ،» عمج  ملاع  طاقن  یـصقا  مامت  زا  دودحم ، هطقن  کی  رد  نیعم  ییاج  رد  یتح  نیعم و  تاعاس  رد  تامولعم - 

دنتفگ ارچ  اپورا ». رد  اھییاپورا  نیچ ، رد  اھینیچ  دنھ ، رد  اھیدنھ  زاجح ، رد  اھیزاجح  قارع ، رد  اھیقارع  ناریا ، رد  اھیناریا  دنک : رارقرب  یعامتجا  دوخ ، رھش  هناخ و  رد  سک  رھ 

یارب ناشهمھ ، یارب  مھل » عفانم  . » تسا نیا  تعفنم ، نآ  مھل ». عفانم  اودھـشیل  « ؟ ارچ قیمع . جـف  لـک  نم  نیتاـی  رماـض  لـک  یلع  ـالاجر و  کوتاـی  دـنتفیب ؟» هار  همھ  »

هیلمع هلاسر  رد  هک  دنراد  عقوت  تسیچ »؟ تئارب  لیلد  اقآ !  » هک دننکیم  لاوس  حولهداس ، یاھمدآ  یـضعب  تقو  نآ  تسا . نیا  یارب  جـح  مالـسا . تما  یارب  ناشعومجم و 

حیحصت ار  دوخ  مھف  نھذ و  دیاب  دمھفیمن ، هک  سک  نآ  تسا . یایریگتھج  نینچ  دوجو  زا  یکاح  جح  ماکحا  همھ  تسا . تئارب  دایرف  جح ، همھ  تئارب !»  » دنـشاب هتـشون 

. تئارب یانعم  تسا  نیا  دنک .

جح  / ١٣٧١/٠٢/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب دـنکیم و  رود  انعم  زا  ار  وا  هک  ییاھزیچ  نآ  همھ  اھیـشکطخ و  اھیدـنبهقبط و  اھیگتـسباو و  ایند و  فراخز  ایند و  زا  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  بوخ  رایـسب  تصرف  کی  جـح ،

ار قیفوت  نیا  همھ  هکنیا  هن  دـننکیم . ار  راک  نیا  همھ  هکنیا  هن  تسا . تصرف  کی  نیا ، دوش . کیدزن  ادـخ  هب  و  دوش ، رود  دوش ؛ ادـج  دـنکیم ، کیدزن  یتسرپدوخ  تیداـم و 

ار ادـخ  دای  مسا و  (١ ؛») تامولعم مایا  یف  مسا هللا  اورکذـی  و  . » تسا هیـضق  لصا  نیا ، مینک . یعـس  دـیاب  یلو  دـننکیم . هدافتـسا  نآ  زا  اـی  دـننکیم  مھارف  ناـشدوخ  یارب 

دای هب  زیچ  کی  امئاد  راک ، نایاپ  ات  ساسح و  یاھزور  نآ  یانثا  ات  کسانم ، عورش  ات  ادخ ، هناخ  هب  ندیسر  ات  نطو  زا  تکرح  عورـش  زا  میـشاب . هتـشاد  رظن  رد  دیاب  هراومھ 

ور ادخ  هب  رگا  دروایب . ور  ادخ  هب  دنادرگب و  ور  دنکیم ، رود  ادخ  زا  ار  وا  هچنآ  زا  دنک ؛ هبوت  ناھانگ  زا  دنک ؛ بسک  ار  یھلا  یاضر  هکنیا  نآ  دـشاب و  دـیاب  ادـخ  هناخ  رئاز  یجاح و 

ار اھراگنز  دشخبیم ؛ حوتف  ناسنا  هب  دنکیم ؛ نشور  ار  ناسنا  لد  نتشادرب ، ادخ  تمس  هب  مدق  کی  ( ٢ .« ) هفاسملا بیرق  کیلا  لحارلا  نا  و  . » دنکیم زاب  ار  هار  ادخ  میدرک ،

نیا یاج  زیچ  چیھ  تسا . هلاسم  نیا  یدرف  هبنج  رد  یـساسا  عوضوم  نامھ  نیا ، دنکیم . رتتحار  ناسنا  یارب  ار  هار  همادا  یدعب و  مدق  دـیادزیم و  ناسنا  تریـصب  ولج  زا 

. تفرگ دھاوخن  ار 

جح  / ١٣٧١/٠٢/١۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هجنپ رد  هجنپ  وا  اب  دناوتیمن  یتردق  چیھ  داتـسیا  رگا  هکنآ  دتـسیاب ؛ دیاب  هکنآ  دـنرادن . یگداتـسیا  تردـق  مدرم ، زا  عاطقنا  رطاخ  هب  ایند ، رد  اھتلود  زا  یرایـسب  هنافـساتم 

. تسا یمالـسا  گرزب  تکرح  کی  تئارب ، مایپ  نیا . ینعی  تئارب ، مایپ  جح ؟! رد  زج  دنمھفب  دیاب  اجک  رد  ار  اھزیچ  نیا  اھتلم  دنتـسیاب . دـیاب  اھتلم  دنتـسھ . اھتلم  دزادـنیب ،

زاب رـس  یـسایس ، یھلا و  یمالـسا ، یناسنا ، میظع  تکرح  نیا  رد  روضح  زا  دـیابن  سک  چـیھ  تسا . ینیع  یعطق و  بجاو  کی  تئارب ، مالعا  رد  تئارب و  مایپ  رد  تکرش 

زور کی  رد   » دنتفگ هکنیا  تسا . نیا  یارب  جح  تسا . نیا  تسا ، مالـسا  تما  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  جح ؛ یناھج  هبنج  نآ  تسا . جح  یانعم  حور و  نیا ، دنزب .

یزیچ نینچ  یارب  دـنوش ،» عمج  ملاع  طاقن  یـصقا  مامت  زا  دودـحم ، هطقن  کی  رد  نیعم  ییاج  رد  یتح  نیعم و  تاعاس  رد  تامولعم -  مایایف  نیعم -  یاـھزور  رد  نیعم و 

رد اھینیچ  دنھ ، رد  اھیدنھ  زاجح ، رد  اھیزاجح  قارع ، رد  اھیقارع  ناریا ، رد  اھیناریا  دنک : رارقرب  یعامتجا  دوخ ، رھـش  هناخ و  رد  سک  رھ  جـح ، مایا  رد   » دـنتفگیم الاو  تسا .

نیا تـعفنم ، نآ  (.« ٢) مھل عفانم  اودھـشیل  « ؟ ارچ (. ١) قیمع جـف  لک  نم  نیتای  رماض  لـک  یلع  ـالاجر و  کوتاـی  دـنتفیب ؟» هار  همھ   » دـنتفگ ارچ  اـپورا ». رد  اـھییاپورا  نیچ ،

تئارب لیلد  اقآ !  » هک دـننکیم  لاوس  حولهداس ، یاھمدآ  یـضعب  تقو  نآ  تسا . نیا  یارب  جـح  مالـسا . تما  یارب  ناشعومجم و  یارب  ناشهمھ ، یارب  مھل » عفاـنم  . » تسا

هک سک  نآ  تسا . یایریگتھج  نینچ  دوجو  زا  یکاح  جـح  ماکحا  همھ  تسا . تئارب  دایرف  جـح ، همھ  تئارب !»  » دنـشاب هتـشون  هیلمع  هلاـسر  رد  هک  دـنراد  عقوت  تسیچ »؟

. تئارب یانعم  تسا  نیا  دنک . حیحصت  ار  دوخ  مھف  نھذ و  دیاب  دمھفیمن ،

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیملـسم زا  ار  نآ  یـسانشانردق ، یـساپسان و  دـنکیم و  داـیز  ار  نآ  یرازگرکـش ، ینادردـق و  تسا . هدـش  ینازرا  ناملـسم  یاھلـسن  رب  هک  تـسا  یھلا  یتـمعن  جـح ،

. دیدشل یباذع  نا  مترفک  نئل  و  : » تسا یھلا  دیدش  باذع  نامھ  نیا  هک  دریگیم ؛

نیا هب  زین  نآ  ندـش  دایز  دـننامب . مورحم  نآ  رامـشیب  عفاـنم  زا  ناناملـسم  هک  تسا  نیا  هب  لـب  دورن . جـح  هب  یـسک  ناناملـسم ، زا  هک  تسین  نیا  هب  جـح  ندـش  هتفرگ 

ایآ میـشیدنیب : یتسرد  هب  تسا  بوخ  مھل ». عفانم  اودھـشیل  : » هک دـنوش  دـنمهرھب  نآ  عفانم  زا  هک  تسا  نیا  هب  لب  دـننک . جـح  یرتشیب  یاـھھورگ  لاـس  رھ  هک  تسین 

؟ تسیچ عفانم  نیا  اساسا  دوش و  رادروخرب  جح  عفانم  زا  تسا  هتسناوت  مالسا  ناھج 

نامھ هک  یمدآ ، دوجو  نورب  نورد و  یاھتب  یهمھ  در  وا و  هب  دامتعا  ادـخ و  اـب  طاـبترا  دـیحوت و  حور  دروآ و  دـیدپ  نیملـسم  کـیاکی  رد  ینورد  یلوحت  دـناوتیم  تسرد  جـح 

« جح عفانم   » 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 7هاگياپ  هحفص 1 
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تسا یلوحت  نینچ  دروآ . دیدپ  نانآ  رد  ار  یراکادف  یراگتسر و  سفن و  هب  دامتعا  تردق و  ساسحا  زین  و  دنیمدآ ، یهدننک  ریـسا  یاھتردق  هدننکتسپ و  یاھـسوھ  اھاوھ و 

. دزاسیم ریذپانعیمطت  دیدھت و  سانشان و  تسکش  یدوجوم  یناسنا ، رھ  زا  هک 

یاھزاین اھتفرشیپ و  اھدرد و  اھفرح و  زا  انشآ و  مھ  اب  ار  نانآ  دزاسب ، دنمورین  دمآراک و  دحاو و  یی  هرکیپ یمالـسا ، تما  ی  هداتفا ادج  یاضعا  زا  دناوت  یم تسرد  جح  زین  و 

نارظنبحاص و املع و  اھتلود و  یزیر  همانرب نیا  رد  ،و  دش یم یزیر  همانرب جـیاتن  اھفدـھ و  نیا  هب  هجوت  اب  جـح  رگا  دزاس . لدابتم  ار  نانآ  یاھ  هبرجت دـنک و  ناشھاگآ  رگیدـکی ،

هب دوبن . هسیاقم  لباق  مالـسا  یایند  رد  یرگید  درواتـسد  چـیھ  اب  هک  تشگ  یم یمالـسا  تما  بیـصن  ییاھبنارگ  تارمث  دـندرک ، یم یراکمھ  مالـسا ، ناھج  نارکفنـشور 

تما دـنلب ، نادـنچ  هن  ینامز  زا  سپ  دریگ ، رارق  یرادرب  هرھب دروم  تسا  هتـساوخ  مالـسا ، تعیرـش  هکنانچ  تسرد و  رگا  یمالـسا  فیلکت  کـی  نیمھ  تفگ  ناوت  یم تارج 

. دیناسر دھاوخ  تسا  نآ  روخ  رد  هک  یتردق  تزع و  هب  ار  یمالسا 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ندرک ادیپ  هجوت  لاح و  ندرک و  فاوط  هناخرود  نتفر و  طقف  رگا  دراذـگب . ار  لاس  یهرود  شدوخ ، یهناخ  ترایز  یارب  تسناوتیم  لاعتم  یادـخ  تسا . عامتجا  زکرم  کی  جـح 

سانلل نذا  و   » دـنتفگیم دـننک ؟ ترایز  ار  اجنآ  یـصخشم ، یاـھزور  رد  یناـمز و  عطقم  کـی  رد  زور ، کـی  رد  دنـشاب  فظوم  اـیند  مدرم  یهمھ  هک  تشاد  یموزل  هچ  دوب ،

، جح لخاد  رد  دنداد ؛ رارق  صخـشم  نامز  دنداد ؛ رارق  تامولعم » مایا   » ار جـح  دـنتفگن . ار  نیا  دـنک ! جـح  دـیایب  دـناوتیم ، تقو  رھ  سکرھ  دـنیایب ؛ لاس  یهرود  رد  جـحلاب ؛»

سپ مھل .» عفانم  اودھشیل   » هک تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  دنوش . عمج  اجنآ  رد  نامزمھ  همھ ، دنتساوخ  دنداد ؛ رارق  هزور  هس  ود  هبـش ، کی  هزورکی ، تاعامتجا 

رگا دـنکیم . ادـیپ  طاـبترا  عاـمتجا  تلاـح  نیا  مدرم و  عـمجت  تیثـیح  اـب  هک  تسا  یعفاـنم  دـننیبب ، ار  نآ  دنـشاب و  دـھاش  دـیاب  جـح  نارود  رد  ناناملـسم  هک  یعفاـنم  نـیا 

نودـب مھ و  هب  یونعم  کمک  نودـب  مھ ، زا  یریگربخ  نودـب  مھ و  اب  ساـمتیب  مھ ، اـب  طاـبترایب  دـنیایب  نت  اـھرازھ  دـشابن ، یطاـبترا  نآ  رد  هک  دوش  لیکـشت  یعاـمتجا 

ارچ تسین !؟ روصتم  اـھنآ  یارب  یاهدـیاف  چـیھ  ندـش ، عمج  نآ  زا  هک  یلاـح  رد  دـننک ، عمج  اـجکی  ار  یاهدـع  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا . هدـشن  لـصاح  دوـصقم  یرکفمھ ؛

نیا زا  یاهدیاف  هچ  دـنربب . یاهدـیاف  ناشعامتجا  نیا  زا  ات  دـننک ، عامتجا  اجنآ  رد  نیعم  تقونیا  رد  ناناملـسم  هک  دناهتـساوخیم  دـبال  دـییایب ؟» ار  لاس  یهرود   » دـنتفگن

مزال و مالسا  یایند  یارب  همھ  هک  دراد  گرزب  یهدیاف  اھھد  دیربب ، یپ  هلاسم  قمع  هب  رگا  درمـش !؟ یتسد  رـس  ار  اھنیا  دوشیم  رگم  هدیاف . اھھد  درب ؟ دوشیم  عامتجا 

. تسا یتایح 

هب جایتحا  زورما  لثم  ناناملـسم  تقو  چیھ تسالاح . نامز ، نآ  دشاب ، نآ  دنمزاین  انعم  مامت  هب  مالـسا  یایند  هک  دوشب  یا  هدافتـسا جـح  عامتجا  زا  دـشاب  مزال  ینامز  رگا 

هن دندوبن . رادیب  دوبن ؛ یقرب  دوبن ؛ یرون  دندوب ؛ لفاغ  دندوب ؛ باوخ  ناناملسم  هک  دوب  اھتدم  دنا . هتشادن مھ ، اب  ندرکادیپ  طابترا  رگیدمھ و  اب  نتفرگ  سامت  ندرک و  عامتجا 

؛ تشذگ دوب  دوکر  نارود  هک  هرود ، نآ  دنـشاب . جالع  لابند  دـننک و  کرد  ار  اھیراتفرگ  نآ  دوش و  یرادـیب  هبنت و  هیام  هک  ردـق  نآ هن  اما  دوب ، یراتفرگ  دنتـشادن ؛ یراتفرگ  هک  نیا

ناشمیلگ هک  دندوب  نیا  رکف  هب  دوخ ، تیعضو  زا  لفاغ  هدش و  هتـشاد  هگن  تلفغ  باوخ  رد  یاھتلم  باوخ ، مدآ  هدع  کی  تشادن . یا  هدیاف ناشیارب  جح  عامتجا  هک  یلاحرد

دوجو هب ایند  یاج  همھ  رد  اھنآ  یارب  هک  ییاھیراتفرگ  رطاخ  هب ناناملـسم  مھ  زورما  دوب . نینچ  تدـم ، کی  دـنورب . دـنھدب و  ماجناار  ناشبجاو  دنـشکب و  نوریب  جـح  بآ  زا  ار 

تـصرف کی  تصرف ، نیا  اذـل ، دـش . یمن نکمم  هتـشذگ ، رد  نکل  تسا ؛ نکمم  زورما  یرکفمھ ، یراکمھ و  نیا  دـنراد . یراکمھ  یرکفمھ و  هب  ار  جاـیتحا  تیاـھن  دـنا ، هدروآ

. درک هدافتسا  نآ  زا  دیاب  تسا و  ییانثتسا 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دوب ندرک  ادـیپ  هجوت  لاح و  ندرک و  فاوط  هناخرود  نتفر و  طقف  رگا  دراذـگب . ار  لاس  هرود  شدوخ ، هناخ  ترایز  یارب  تسناوتیم  لاعتم  یادـخ  تسا . عامتجا  زکرم  کی  جـح 

رد (١ ؛») جحلابسانلل نذاو   » دنتفگیم دننک ؟ ترایز  ار  اجنآ  یصخشم ، یاھزور  رد  ینامز و  عطقم  کی  رد  زور ، کی  رد  دنشاب  فظوم  ایند  مدرم  همھ  هک  تشاد  یموزل  هچ 

، هزورکی تاعامتجا  جح ، لخاد  رد  دنداد ؛ رارق  صخـشم  نامز  دنداد ؛ رارق  تامولعم » مایا   » ار جح  دنتفگن . ار  نیا  دنک ! جح  دیایب  دـناوتیم ، تقو  رھ  سکرھ  دـنیایب ؛ لاس  هرود 

یعفانم نیا  سپ  («. ٢) مھل عفانم  اودھـشیل   » هک تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  نیا  دنوش . عمج  اجنآ  رد  نامزمھ  همھ ، دنتـساوخ  دـنداد ؛ رارق  هزور  هس  ود -  هبـش ، کی 

لیکـشت یعامتجا  رگا  دنکیم . ادـیپ  طابترا  عامتجا  تلاح  نیا  مدرم و  عمجت  تیثیح  اب  هک  تسا  یعفانم  دـننیبب ، ار  نآ  دنـشاب و  دـھاش  دـیاب  جـح  نارود  رد  ناناملـسم  هک 

لـصاح دوصقم  یرکفمھ ؛ نودب  مھ و  هب  یونعم  کمک  نودب  مھ ، زا  یریگربخ  نودـب  مھاب و  سامتیب  مھ ، اب  طابترایب  دـنیایب  نت  اھرازھ  دـشابن ، یطابترا  نآ  رد  هک  دوش 

دبال دییایب ؟» ار  لاس  هرود   » دنتفگن ارچ  تسین ؟! روصتم  اھنآ  یارب  یاهدیاف  چیھ  ندش ، عمج  نآ  زا  هکیلاحرد  دننک ، عمج  اجکی  ار  یاهدـع  هک  دراد  ینعم  هچ  تسا . هدـشن 

رگم هدـیاف . اھھد  درب ؟ دوشیم  عامتجا  نیا  زا  یاهدـیاف  هچ  دـنربب . یاهدـیاف  ناشعامتجا  نیا  زا  اـت  دـننک ، عاـمتجا  اـجنآ  رد  نیعم  تقونیا  رد  ناناملـسم  هک  دناهتـساوخیم 

. تسا یتایحو  مزال  مالسا  یایند  یارب  همھ  هک  دراد  گرزب  هدیاف  اھھد  دیربب ، یپ  هلاسم  قمع  هب  رگا  درمش ؟! یتسد  رس  ار  اھنیا  دوشیم 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تیادـھ و تکرب و  یهیام  یجح  تسا ، رئاعـش  مسارم و  یهمھ  یهحولرـس  حور و  داحتا ، دـیحوت و  تمـس  هب  تکرح  نآ ، رد  هک  تسا  یدـمحم  جـح  نامھ  یمیھاربا  جـح 

و هلاوهیلعهللایلص )  ) یدمحم ریگارف  تما  دوجو  ناملسم ، یاھتلم  نآ  رد  هک  یجح  ادخ ، رکذ  زا  رابرپ  عفانم و  زا  راشرس  یجح  هدحاو ، تما  مایق  تایح و  رد  یلصا  نوتس 

نآ رد  هک  تسا  نآ  یمیھاربا ، جـح  دـنوشیم . اھر  یگتخابدوخ  زجع و  فعـض و  ساـسحا  زا  اـھتلم ، یکیدزن  یردارب و  ساـسحا  اـب  دـننکیم و  سمل  ار  نآ  رد  دوخ  روضح 

دننک و فاوط  نآ  یزمر  یانعم  هب  تفرعم  اب  تسا  یتسرپتب  کرـش و  زا  ترفن  تئارب و  زمر  دیحوت و  دوب  دای  یانب  هک  ار  هبعک  دننک و  تکرح  تیعمج  هب  هقرفت  زا  نیملـسم ،

. دنریگرب هشوت  مالسا ، تما  یگدنز  دوخ و  یگدنز  یارب  نآ  زا  دنسرب و  نآ  زا  دنسرب و  نآ  حور  نطاب و  هب  کسانم  یهرکیپ  رھاظ و  زا 

جح  / ١٣٧٣/٠٢/٢۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نامھ تسایس ، زا  نید  ییادج  راعش  دنھاوخیم ، ادج  تسایس  زا  ار  نید  و  تسایس ، زا  رود  ار  مالـسا  عقاو  رد  دنریذپب ، ار  جح  یـسایس  نومـضم  دنھاوخیمن  هک  نانآ 

دیدـپ ناریا  رد  مالـسا  سدـقم  نید  ساسا  رب  یتموکح  هک  زورما  دـناهدرک و  حرطم  ار  نآ  تسا  لاس  اھھد  یمالـسا ، عماوج  رب  مالـسا  تیمکاـح  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ 

اج رھ  و  دننکیم ، حرطم  هشیمھ  زا  رتنشخ  رتهمیـسارس و  ار  راعـش  نآ  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  مالـسا  ناھج  یهمھ  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هب  نوزفا  زور  قوش  هدـمآ و 

تلاخد اب  هلباـقم  نمـضتم  مالـسا ، تیمکاـح  دـنوشیم . نادـیم  دراو  نآ  دـض  رب  ماـمت  یتیدـج  تنوشخ و  اـب  دـنناوتب  رگا  دـشاب ، هدـش  مھارف  فدـھ  نیا  ققحت  تامدـقم 

. تساھروشک نیا  یهرادا  زا  رابکتسا ، ناطیش  سفن و  ناطیش  ناگدنب  اھتردق و  نیا  هب  ناگتسباو  تسد  ندش  هاتوک  مزلتـسم  زین  یمالـسا و  یاھروشک  رد  ناربکتـسم 

نادقتعم ازج و  زور  ادخ و  هب  نانموم  دیاب  هزادـنا  نامھ  هب  و  دنـشاب . نیگمـشخ  یـضاران و  نآ  زا  ناشناوریپ ، اھناطیـش و  شناگتـسباو و  رابکتـسا و  هک  تسا  یعیبط  سپ 

کرد ار  ادخ  یهناخ  جـح  تامولعم و  مایا  هک  دـناهتفای  نآ  قیفوت  ینادنمتداعـس  ناھج ، یاج  همھ  زا  هک  کنیا  دـننک . تدـھاجم  نآ  هار  رد  لابقتـسا و  نآ  زا  مالـسا  نیتسار 

. دیامرف رادروخرب  نآ  عفانم  زا  ار  یمالسا  تما  یهمھ  نانآ و  روجام و  لوبقم و  ار  نانآ  جح  هک  مھاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا  عرضت  لاھتبا و  اب  بناجنیا  دننک 

جح  / ٠١/١۶/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دنباوخیم و دننکیم ، تدابع  هطقن  کی  رد  دنھدیم : ماجنا  یدـحاو  لمع  زور  دـنچ  دـناهدش ، عمج  اجنیا  هک  نوگانوگ  یاھنابز  نابحاص  دیفـس و  هایـس ، یبرغ ، یقرش ،

ار مدرم  ارچ  دھدب . ماجنا  مھ  شدوخ  رھش  عماج  دجسم  رد  سک  رھ  ار  لامعا  نیا  دوب  نکمم  الا  و  تسا . یتیصخشارف  یتیلم و  ارف  رما  کی  یارب  اھراک  نیا  دننیـشنیم .

« جح عفانم   » 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 7هاگياپ  هحفص 2 
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تدحو ندوب و  ناملـسم  ینعی  تسا ؛ یلم  یاھهعومجم  زا  رتارف  هک  ار  یزیچ  نآ  دننک و  سح  ار  ندوب  مھ  اب  دنـشاب و  مھ  اب  هکنیا  یارب  دندناشک ؟ صاخ  یهطقن  کی  هب 

ییانشآ یارب  جح ، دیوگیم  دنکیم و  دیکات  نآ  یور  لاح  هب  ات  لوا  زور  زا  یمالسا ، یروھمج  یمالسا و  بالقنا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نآ ، دننامھفب . اھنیا  هب  ار  یمالسا 

حور بل  تسا و  مالسا  زکرم  نوچ  اجنیا  تسا . نیکرشم » زا  تئارب   » ینعی کرتشم ، نانمشد  زا  زارتحا  ناناملسم و  کرتشم  عفانم  نیمات  داحتا و  رگیدکی ، اب  ناناملسم 

رما نیا  تسا . کرـش  زا  تئارب  مھ  تئارب  تسا و  یدیحوت  راعـش  راعـش ، اذل  تسا ، دیحوت  زمر  دامن و  رھظم و  هماقا و  زکرم  ادخ ، یهناخ  تسا و  دیحوت  مالـسا ، تقیقح  و 

زا یمالـسا ، ماظن  ظفح  هک  دناهتـشون  اجک  بوخ ؛ تسا ؟ جـح  تابجاو  وزج  نیکرـشم ، زا  تئارب  هک  دناهتـشون  اجک  هلاسم ، باتک  رد  اـقآ ! دـنیوگیم : ـالاح  تسا . یحـضاو 

؟ تسا هدیمھفن  ار  مالسا  دشاب ، رکنم  ار  نیا  یسک  رگا  تسا و  تابجاو  بجوا 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رانک رد  تسا . هدشن  هتشاذگ  دیدرت  یاج  فاصنا ، اب  یاھلد  انیب و  یاھمشچ  یارب  هدش و  حیرصت  جح  یهبنج  ود  رھ  هب  میرک ، نآرق  صن  رد  مالسا و  سدقم  عرش  نوتم  رد 

اب گنھامھ  و  هدمآ ، هلوسر » نیکرشملا و  نم  یرب  نا هللا  ربکالا  جحلا  موی  سانلا  یلا  هلوسر  نم هللا و  ناذا  و  : » روتسد ارکذ ،» دشا  وا  مکابآ  مکرکذک  اورکذاف هللا  : » نامرف

: شخب دیما  گنھآ  نینـسحملارشب » مکادھ و  ام  یلع  اوربکتل هللا  مکل  اھرخـس  کلاذـک  مکنم  یوقتلا  هلانی  نکل  اھوامدال و  اھموحل و  لانی هللا  نل  : » زیمآتمکح یهمیرک 

. تسا هدیدرگ  لزان  مھل  عفانم  اودھشیل 

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

طقف هن  و  مالسا -  ناھج  یهمھ  عفن  هب  دوخ  روضح  زا  درامشیم و  مالسا  تما  یھاگآ  دشر  یارب  یعیفر  هاگیاج  ار  جح  ناریا  تلم  نانمشد ، یهناضرغم  تاغیلبت  فالخرب 

تیمکاـح تکرب  هب  تسا  هتـسناوت  ناـشلامیظع  تلم  نیا  تسا . یمالـسا  یاـھروشک  یهمھ  یارب  یتـمیقنارگ  یهبرجت  لـماح  ناریا  تلم  دـبلطیم . هرھب  دوخ -  عفاـنم 

تسد هب  دوب ، هتفر  تسد  زا  هرسکی  توغاط  نارود  رد  هک  ار  دوخ  یگنھرف  یداصتقا و  یـسایس و  لالقتـسا  دبای ؛ تسد  گرزب  یاھتیقفوم  هب  اھهصرع  یهمھ  رد  مالـسا ،

نانمشد لوپ  حالس و  رکف و  اب  هک  ییهلاس  نیدنچ  مجاھت  ربارب  رد  دوخ  یاھزرم  زا  دھد ؛ ناشن  یناھج  یایاضق  اب  هھجاوم  رد  ار  مالسا  تکوش  تمظع و  دنک ؛ ظفح  دروآ و 

. دنک عافد  لماک  روطهب  دوب ، هداتفا  هار  هب  مالسا 

جح  / ١٢/١٣/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یونعم و یھلا و  یهبنج  مھ  هک  تسا  یزاتمم  یهضیرف  نآ  یمالـسا ، ضیارف  یهمھ  نیب  رد  جح  هک  تسا  هداتفا  اج  تباث و  انعم  نیا  ام  یهعماج  نھذ  رد  هللادـمحب  زورما 

. دراد زایتما  تابجاو  یهیقب  زا  شایعامتجا ، یهبنج  مھو  نآ  یدرف 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

مالسا ناھج  رـسارس  رد  مدرم  ساسحا  هشیدنا و  هجوت و  رکف و  یلـصا  زکرم  (، ١) تامولعم مایا  نآ  رد  رگا  تساور  هک  تسا  گرزب  یهثداح  کـی  لاـس ، رھ  رد  جـح  مسارم 

فیلکت نیا  زکرم  رد  جح ، ضیف  زا  نادنمهرھب  هک  تسا  یھیدب  و  درب . رسب  نآ  اب  دشیدنیب و  نادب  یعون  هب  شیـسایس ، یرکف و  یحور و  هاگیاج  هب  هتـسب  سکرھ  و  دشاب ؛

ار یعامتجا  یدرف و  یحور و  یونعم و  یهرھب  نیرتشیب  هک  تسا  هتسیاش  تسا ، نآ  راثآ  تاکرب و  جح و  هب  هتخیمآ  نانآ  شالت  هشیدنا و  ناج و  مسج و  نوچ  و  دنعقوت ؛ و 

. دوب دھاوخ  نینچ  هللااشنا  و  دنروآ ، تسد  هب  نآ  زا 

تردـق عامتجا و  تسایـس و  یهصرع  ات  یمدآ  یهشیدـنا  لد و  تولخ  زا  غیردیب ، تمحر  ناراـب  نیا  دریگیم و  ارف  ار  یرـشب  تاـیح  یاـھهبنج  یهمھ  جـح ، تاـکرب  هچرگا 

و تسا ؛ تفرعم » ، » همھ نیا  دیلک  هک  تفگ  ناوتب  دیاش  نکیل  دزاسیم ، یگدنز  روش  زا  رادروخرب  هدنزرس و  روراب و  ار ، ناملـسم  یاھتلم  نایم  نواعت  ناناملـسم و  یلم 

رـصحنم تخانـش  تفرعم و  نامھ  دریگب ، هرھب  اھهدـیدپ » مھف   » یهدادادـخ یورین  زا  دـیاشگب و  قیاقح  هب  ار  دوخ  مشچ  تسا  لـیام  هک  یـسک  هب  جـح  یهیدـھ  نیتسخن 

، جح مسارم  رد  هک  ار  ییاھتخانش  یهعومجم  دناوتیمن  یرگید  ینید  یهدیدپ  چیھ  و  دریگیمن ، رارق  ناناملسم  میظع  لیخ  رایتخا  رد  جح ، رد  زج  اتداع  هک  تسا  یدرفب 

دھد رارق  یمالسا  تما  رایتخا  رد  اجکی  تسا ، لوصو  لباق 

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدافتـسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  میظع  بجاو  نیا  زا  دـنناوتب  مدرم  ات  دـنکیم  کـمک  هک  تسا  تمظعاـب  مھم و  ساـسح و  هلاـسم  کـی  تھج  نیا  زا  جـح  هلاـسم 

رگا تسا . شزرااب  اتقیقح  هار ، نیا  رد  تمدخ  دینک . رادروخرب  ار  اھنآ  « مھل عفانم  اودھشیل  : » دیامرفیم لاعتم  یادخ  هک  دراد -  مدرم  یارب  جح  هک  یمیظع  تیفرظ  زا  دننک .

تفرعم یھاگآ و  تدحو و  تیونعم و  لماح  جح ، دش . دھاوخ  لح  اھناملـسم  تالکـشم  زا  یرایـسب  دنک ، ادیپ  ققحت  دنکیم ، اضتقا  بجاو  نیا  تعیبط  هک  یاهنوگهب  جـح ،

. تسین یمک  زیچ  یمالسا  یاھتلم  یارب  اھنیا  تسا .

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد عطاق  عضوم  نتشاد  هنحـص و  رد  روضح  هک  دھدب  یمالـسا  یاھتلم  هب  ار  تفرعم  نیا  دناوتیم  جح  دنک . دوخ  نیگنـس  تیلووسم  هجوتم  ار  مالـسا  یایند  دناوتیم  جح 

. تسا یگرزب  رایـسب  هابتـشا  نیا  تساھروشک . یلم  عفانم  زا  جراخ  نیطـسلف ، مدرم  زا  تیامح  دـننکیم  لایخ  یـضعب  دراد . یگتـسویپ  اھنآ  دوخ  عفاـنم  اـب  هیـضق ، نیا 

، دوب دحتم  مالسا  یایند  رگا  دریگیم . رارق  نمشد  لواطت  ضرعم  رد  تحار  هنوگنیا  دوشن ، تیامح  اھنآ  فرط  زا  دشابن و  یکتم  رگید  یاھتلم  هب  ناملـسم  تلم  کی  یتقو 

. تسا هدـمآ  شیپ  اـھتلم  یارب  یدراوـم  رد  دـیدید  هکنیااـمک  دـیایب ؛ شیپ  مھ  رگید  ناملـسم  یاـھتلم  یارب  تسا  نکمم  هیـضق  نیا  دـشیمن . موـلظم  روـطنیا  تلم  کـی 

، دوخ لیم  قبط  اھنآ  دھدیمن  هزاجا  دنکیم و  لکشم  ار  راک  یللملانیب ، نارگتراغ  هقطنم و  نیا  یاھتلم  نانمشد  مالسا و  ناھج  نانمشد  یارب  یمالـسا ، یگتـسبمھ 

تیامح تقیقح  رد  نیطسلف ، تلم  زا  مالسا  یایند  یمومع  تیامح  سپ  دننک . ضرعت  یمالسا  تلم  روشک و  کی  هب  دندید ، تحلصم  دندرک و  باختنا  دنتساوخ و  روطرھ 

هب ار  میمصت  مزع و  تدحو و  تفرعم و  نیا  جح ، تسین . یمک  زیچ  نیا  تساھنآ ؛ یهمھ  تعفنم  لماح  نماض و  نیا  تسا ؛ ناملـسم  یاھروشک  کی  کی  زا  مالـسا  یایند 

مھم رایـسب  یمالـسا ، یاھروشک  همھ  ناھج و  نیملـسم  لاح  دوبھب  یارب  یھلا ، میظع  بجاو  نیا  یاـھتیفرظ  همھ  زا  هدافتـسا  جـح و  هلاـسم  نیارباـنب  دـھدیم . اـھنآ 

. تسا شزرااب  درک ، تمدخ  شالت و  راک و  هنیمز ، نیا  رد  ناوتب  هچرھ  تسا .

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هدافتـسا هملک  یقیقح  یانعم  هب  یھلا  میظع  بجاو  نیا  زا  دـنناوتب  مدرم  ات  دـنکیم  کـمک  هک  تسا  تمظعاـب  مھم و  ساـسح و  هلاـسم  کـی  تھج  نیا  زا  جـح  هلاـسم 

شزرااب اتقیقح  هار ، نیا  رد  تمدـخ  دـینک . رادروخرب  ار  اـھنآ  ( - ١ «) مھل عفانم  اودھـشیل  : » دـیامرفیم لاعتم  یادـخ  هک  دراد -  مدرم  یارب  جـح  هک  یمیظع  تیفرظ  زا  دـننک .

یھاگآ تدحو و  تیونعم و  لماح  جح ، دش . دھاوخ  لح  اھناملسم  تالکـشم  زا  یرایـسب  دنک ، ادیپ  ققحت  دنکیم ، اضتقا  بجاو  نیا  تعیبط  هک  یاهنوگهب  جح ، رگا  تسا .

. تسین یمک  زیچ  یمالسا  یاھتلم  یارب  اھنیا  تسا . تفرعم  و 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

امایق مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  : » تسا اھناسنا  یارب  هرھب  دوس و  زا  هتشابنا  یرشب و  عماوج  مایق  ماوق و  یهیام  جح ، کسانم  فیرـش و  یهبعک  هک  تسا  هنوگنیدب  و 

« جح عفانم   » 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 7هاگياپ  هحفص 3 
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« تامولعم مایا  یف  مسا هللا  اورکذی  مھل و  عفانم  اودھشیل   » و سانلل »

جح  / ١٣٨٨/٠٨/٠۴ ناراکردناتسد  نارازگراک و  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  هک  دراد  زاین  نآ  هب  دوخ  لد  رد  یناملسم  رھ  هک  یعرضت  نیا  تسا . نآ  ندوب  یللملا  نیب  تسا ، نآ  ندوب  یناھج  یمالسا ، ضئارف  تابجاو و  ریاس  رب  جح  زایتما 

فالتخا اب  ناشتاغل ، فـالتخا  اـب  مھ ، اـب  ناناملـسم  یهمھ  دـنکیم . ادـیپ  یللملانیب  یمومع و  یهولج  کـی  جـح  رد  نیا  دـنک ، عرـضت  دـنک ، عوشخ  دـنک ، عوضخ  راـگدرورپ 

تیمھا و میاهدرک و  تداع  نآ  هب  ام  هک  تسا  یبیجع  یهدیدپ  یلیخ  نیا  دنعرضتم . همھ  دنعشاخ ، همھ  دنسریم ، هک  اجنآ  ناشبادآ ، ناشتاداع ، فالتخا  اب  ناشیاھداژن ،

؛ مینک هاگن  جح  هب  مشچ  نیا  اب  هطقن ؛ نیا  لباقم  رد  عشاخ  هطقن ، کی  هب  زکرم ، کی  هب  هجوتم  دنوشب ، عمج  ناناملـسم  یهمھ  میوشیمن . هجوتم  تسرد  ار  نآ  تمظع 

رد هک  دینکیم  ادیپ  ار  تصرف  نیا  امش  درک . میھاوخ  هجوت  رتشیب  ار  نامدوخ  فئاظو  دش ، دھاوخ  زاب  ام  دید  تقو  نآ  میدرک ، هاگن  تصرف  مشچ  هب  رگا  تصرف . کی  ناونع  هب 

هک تسا  نیا  شاهمزـال  تقو  نآ  دوش ، هاـگن  تصرف  مشچ  هب  نیا  رگا  تسا . تصرف  نیا  یهطقن  نیلوا  نیا  دـینک . تیدوـبع  راـھظا  ناناملـسم  یهیقب  راـنک  رد  ادـخ  یهناـخ 

و ملـس ) هلا و  هیلع و  یلـص هللا   ) مظعا ربمایپ  دقرم  ترواجم  رد  هرونم ، یهنیدم  ای  همرکم  یهکم  رد  ناسنا  هک  تسا  فیح  دھدن . تسد  زا  یتمیق  چـیھ  هب  ار  نیا  ناسنا 

هجوت و یاج  هب  دشاب و  دنشخردیم ، دیـشروخ  لثم  خیرات  رد  هک  یناگرزب  یهیقب  دحا و  یادھـش  هباحـص و  ناگرزب  دقرم  و  نیعمجا ) مھیلع  مالـس هللا   ) یدھ یهمئا  دقارم 

یگدـنز لوـط  رد  هک  یـشزرامک  یاـھراک  یارب  هشوـگ  نآ  هشوـگ و  نیا  هب  ندز  رـس  اـھیدرگرازاب و  نیا  یـصخش ؛ یاـیند  ریقح ، یاـیند  مھ  نآ  دـشاب ؛ اـیند  رکف  هـب  رکذـت ،

ردـقنیا عیام  نیا  زا  یلاقثم  رھ  تسا -  تصرف  ردـقنآ  دراد و  شزرا  ردـقنآ  شتعاس  رھ  شاهقیقد ، رھ  هک  یریـسکا  ینامز  یهعطق  نآ  رد  میلوغـشم ؛ اھنآ  هب  اـم  هنافـساتم 

یهیقب اـی  میھدـیم ؛ ماـجنا  ار  نآ  مھ  یاهـطقن  رھ  رد  ناـمدوخ و  رھـش  یاـھرازاب  وـت  هـک  یـشزرامک  یهرمزور  یاـھراک  نـیمھ  یارب  مـینک  فرـص  اـم  ار  نـیا  دراد -  تـمظع 

دوخ عوشخ  دوخ ، رکذت  دوخ ، تیونعم  دوخ ، نامیا  یهیامرـس  رب  ندوزفا  رکف  هب  میـشاب ، نتفرگ  هشوت  رکف  هب  هنیدـم  هکم و  رد  تسا . هطقن  نیلوا  نیا  اجیب . یاھیمرگرس 

هن دــنمدرم ، اـیند  تـسا . مالــسا  یاـیند  یهندــب  اـب  ساـمت  تـصرف  گرزب ، تـصرف  نـیا  ماـنتغا  زا  رگید  یهوـلج  کـی  تـسا . مدــق  نـیلوا  نـیا  میــشاب . راـگدرورپ  لـباقم  رد 

یهعماج هب  دنھدیم  تبـسن  ار  ناشدوخ  دـساف  نھذ  لوصحم  نیربکتم  نیمھ  دیونـشیم ؛ یھاگ  ملاع . نیربکتم  نیربکتـسم و  هن  وگروز ، ناھدـنامرف  هن  نارادمتـسایس ،

تما هندـب . نیا  ینعی  یمالـسا  تما  تسا . نیمھ  مھ  یمالـسا  یهعماج  مدرم . یهدوت  اھدرایلیم  ینعی  یناھج  یهعماج  دـھاوخیم ! روجنیا  یناـھج  یهعماـج  یناـھج :

تاریخ تاکرب و  تسا . مدرم  یهندب  نیا  تما ، دننکیم . ینارمکح  دندرک و  ادیپ  طلست  میظع  یهندب  نیا  زا  یشخب  رب  یاهلیسو  رھ  هب  هک  دنتـسین  یورمع  دیز و  یمالـسا 

رایتخا رد  نیا  دنکب . ریگهمھ  ریگناھج و  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  دناوتیم  هک  تساھنآ  تکرح  دنک ؛ اجهباج  ار  اھهوک  دناوتیم  هک  تساھنآ  یهدارا  تسا و  میظع  یهندب  نیا  رد 

تـصرف نیا  درمـش . منتغم  دیاب  ار  نیا  دوشیم . هجاوم  مالـسا  یایند  یمالـسا و  تما  تمظعاب  یهندب  نیا  زا  یمیظع  هوبنا  اب  جاح  ناسنا  یلاس ، رھ  جـح  رد  تسامش .

یناریا هک  تسا  نیا  دـنھدب ، ماجنا  ار  وا  دـنناوتیم  همھ  هک  قرط  نیرتناسآ  زا  یکی  دراد . یفلتخم  قرط  بوخ ، مینکب ؟ تصرف  مانتغا  روج  هچ  درمـش . منتغم  دـیاب  تسا و 

؛ دنک یفرعم  ار  یمالـسا  یروھمج  مالـسا  دوخ ، شنم  اب  دوخ ، تاکرح  اب  دوخ ، راتفر  اب  دنکیم ، یگدنز  دراد  مالـسا  تیمکاح  یمالـسا و  یروھمج  یاول  ریز  هک  ناملـسم 

. تساھهار نیرتناسآ  زا  یکی  نیا  دھدب . ناشن  ار  دوخ  رب  یمالسا  تیبرت  ریثات  دنک ؛ یفرعم  ار  دوخ 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتروص رد  ادخ  هار  رد  داھج  یاھنادـیم  رد  ام  نم ! نازیزع  ام . دوخ  دوجو  رد  تیونعم  تیوقت  دـش : هراشا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  جـح ، رد  رگید  یـساسا  مھم و  یهطقن  کی 

دوشیمن یوق  ناـمیا  نودـب  درک ، تکرح  دوـشیمن  تیوـنعم  نودـب  لاـعتم ؛ یادـخ  هب  لـکوت  زا  راشرـس  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  دـشاب  بلاـبل  ناـملد  هک  مینک  تمواـقم  میناوـتیم 

، تسا مزال  نامیا  تسا ، مزال  لکوت  دـید ؛ ار  یقیقح  تردـق  تسب و  اھتردـق  یرھاظ  یهنمیھ  رب  مشچ  دوشیمن  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  نودـب  دومیپ ، ار  راوشد  یاـھهندرگ 

یویند عفانم  تسین ؛ یویند  عفانم  طـقف  عفاـنم  نیا  ( ١ (؛» مھل عفانم  اودھـشیل   » دوریم ناسنا  اجنآ  دوشیم . نیمات  جـح  رد  اـھنیا  تسا ؛ مزـال  یھلا  یهدـعو  هب  نظنسح 

. تسا جح  نیا  تسا ؛ یحور  عفانم  تسا ، یونعم  عفانم  تسا ، یورخا  عفانم  تسا ،

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یتروص رد  ادخ  هار  رد  داھج  یاھنادـیم  رد  ام  نم ! نازیزع  ام . دوخ  دوجو  رد  تیونعم  تیوقت  دـش : هراشا  هک  تسا  یزیچ  نامھ  جـح ، رد  رگید  یـساسا  مھم و  یهطقن  کی 

دوشیمن یوق  ناـمیا  نودـب  درک ، تکرح  دوـشیمن  تیوـنعم  نودـب  لاـعتم ؛ یادـخ  هب  لـکوت  زا  راشرـس  ادـخ و  هب  ناـمیا  زا  دـشاب  بلاـبل  ناـملد  هک  مینک  تمواـقم  میناوـتیم 

، تسا مزال  نامیا  تسا ، مزال  لکوت  دـید ؛ ار  یقیقح  تردـق  تسب و  اھتردـق  یرھاظ  یهنمیھ  رب  مشچ  دوشیمن  لاعتم  یادـخ  هب  لکوت  نودـب  دومیپ ، ار  راوشد  یاـھهندرگ 

، تسا یویند  عفانم  تسین ؛ یویند  عفانم  طقف  عفانم  نیا  مھل ؛» عفانم  اودھشیل   » دوریم ناسنا  اجنآ  دوشیم . نیمات  جح  رد  اھنیا  تسا ؛ مزال  یھلا  یهدعو  هب  نظنسح 

. تسا جح  نیا  تسا ؛ یحور  عفانم  تسا ، یونعم  عفانم  تسا ، یورخا  عفانم 

جح  / ١۶/١٣٩٣/٠۶ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ىاھتصرف ىهیقب  لثم  تسا  ىتصرف  کی  ىونعم  رفـس  نیا  دوخ  دراد ، دوجو  جح  ىهدنزاس  راثآ  جح و  تایونعم  باب  رد  هچنآ  زا  ریغ  تسا ؛ ىمھم  ىهلئـسم  جح  ىهلئـسم 

ىهعماج ىمالـسا ، ماظن  تسا . تصرف  کی  جـح  دوش . دـنمهرھب  دـنک و  هدافتـسا  لماک  وحن  هب  اھتـصرف  زا  هک  دـنک  تابثا  روجنیا  دـیاب  ار  دوخ  ىرایـشوھ  تلم ، کی  گرزب .

رتـشیب نداد  هجوـت  و  اـم ، ىهمھ  لـفاغ  لد  ندرک  نشور  ىارب  اـھنآ ، ىوـنعم  ىنید و  روـما  حالـصا  ىارب  هک  دنرمـشب ، منتغم  ار  تصرف  نـیا  دـیاب  ناملـسم  مدرم  ىمالـسا ،

تیونعم زا  دریگب . رارق  هدافتسا  دروم  دناوتیم  تصرف  نیا  رگید ، ىوس  زا  ىمالسا  تما  ىهمھم  روما  زا  ىرایسب  حالصا  ىارب  و  وسکی ، زا  ىھلا  فاطلا  هب  ىمالساىهعماج 

نیمرح رد  تسا . مھارف  جـح  کـسانم  رد  هشیمھ  زا  شیب  ىھلا  رـضحم  رد  روضح  ساـسحا  لاـعتم ، ىادـخ  رکذ  لاـعتم ، ىادـخ  اـب  سنا  هاـگیاج  درک ؛ هدافتـسا  دـیاب  جـح 

، دھدیم خساپ  دیوگیم و  کیبل  ىھلا  توعد  هب  دراد  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  هکنیا  نتسب ، مارحا  رد  اھنتفگکیبل ، نیمھ  رد  رعـشم ، رد  تافرع ، رد  ىنم ، رد  نیفیرش ،

کی نیا  مینک ؛ رتانـشآ  ادـخ  اب  ار  نامدوخ  ىاھلد  دـننک . رتمکحتـسم  لاعتم  ىادـخ  اب  ار  ناشدوخ  ىهطبار  هک  رایـشوھ  هاگآ و  ىاـھلد  ىارب  تسا  ىمیظع  تصرف  کـی  دوخ 

. تسا ىمھم  رایسب  تصرف 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

مالـسا و ناھج  لئاسم  هب  هجوت  تسا ، جح  درواتـسد  نیرتیاهشیر  نیرترب و  هک  یحور  یونعم و  ( ١) ریمعت ریھطت و  زجهب  ریظنیب ، زغمرپ و  کـسانم  نیا  منتغم  تـصرف  رد 

. تسا نارازگجح  بادآ  فیاظو و  ردص  رد  یمالسا ، تما  اب  طبترم  تاعوضوم  نیرترادتیولوا  نیرتمھم و  هب  ریگارف  دنلب و  یھاگن 

جح  / ٣١/٠۵/١٣٩۴ ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

جاجح کیاکی  هب  قلعتم  جـح  یدرف  یهیور  تشاد . هجوت  درک و  تیاعر  دـیاب  ار  ود  رھ  یعامتجا ؛ یهیور  کی  یدرف ، یهیور  کی  دراد : رگیدـکی  لمکم  توافتم و  یهیور  ود  جـح 

مھارف دوخ  صخـش  یارب  هشوت  داز و  دـنک ، رافغتـسا  دـنک ، طبترم  لاعتم  یادـخ  اب  دـیاب  ار  دوخ  هرمع - جـح و  یهھرب  نیا   - نامز زا  یهھرب  نیا  رد  جاجح  زا  مادـک  رھ  تسا ؛

ناشبیـصن گرزب  تمعن  نیا  هک  مرتـحم  جاـجح  زا  مادـک  رھ  اوقت ؛ هب  تسا  هدـش  هیـصوت  ( ١ (؛» یوـقتلا دازلا  ریخ  ناـف  اودوزت  و   » دراد جـح  هب  طوـبرم  یهمیرک  تاـیآ  رد  دـنک .

لاعتم یادـخ  زا  دـننک ، اعد  دـننک ، هبانا  دـننک ، رافغتـسا  ( ٢ -) مکبر اورفغتـساناو   - دـننکرپ ار  ناـشدوخ  راـبهلوک  دـننک ، رپ  ار  ناـشدوخ  فرظ  هک  دنـشاب  رکفهب  دـیاب  دوشیم ،

. تسا یدرف  راک  نیا  دوخ ؛ یاھتیلاعف  دوخ و  یگدنز  دوخ و  یهدنیآ  یارب  دننک  دھعت  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  دنھاوخب ،

« جح عفانم   » 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 7هاگياپ  هحفص 4 
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هـشوت رمع  یهیقب  یارب  دـیاب  دـنک ، ریھطت  ار  دوخ  نطاب  دـیاب  دـنک ، رتکیدزن  ادـخ  هب  ار  دوخ  دـیاب  رفـس ، نیا  اب  تکرح ، نیا  اـب  عقاورد  یجاـح  رھ  جـح ، یدرف  یهیور  نیا  رد 

نیا رد  طقف  هک  دراد  دوجو  ییاھزیچ  دننادب . دیاب  ردق  جاجح ] [ ؛ تسا مایا  نیا  رد  تسا ، لامعا  نیا  رد  تسا ، رفس  نیا  رد  درف ، یارب  تایونعم  تاکرب و  یهمشچرس  دریگب ؛

مرکم یبـن  ربـق  تراـیز  تسا ، تداـبع  مارحلادجـسم  رد  ندـناوخزامن  تسا ، تداـبع  هبعک  رود  فاوـط  تسا ، تداـبع  هبعک  یهدـھاشم  درف : یارب  تسا  قـقحت  لـباق  رفس 

ریھطت یارب  دنک  هدافتسا  دیاب  یجاح  لامعا ، نیا  کتکت  زا  روجنیمھ ؛ انم  تسا ، راگدرورپ  هب  هجوت  یهصرع  رعـشم  تسا ، ادخ  اب  تاجانم  یهصرع  تافرع  تسا ، تدابع 

. تسا جح  یدرف  یهبنج  نیا  رمع . لوط  مامت  رد  دوخ  یزاسهریخذ  یارب  دوخ ، تاجرد  ولع  یارب  دوخ ، نطاب 

بھاذـم فلتخم ، یاھهمانـسانش  فلتخم ، یاھتیلم  فلتخم ، یاھتـسوپ  فلتخم ، یاھگنر  تسا ، یمالـسا  تدـحو  رھظم  جـح  تسا . یعامتجا  یهیور  رگید ، یهیور  کی 

یلیخ تدـحو  نیا  دـننکیم ؛ فوقو  رعـشم  تافرع و  رد  مھاب  دـننکیم ، یعـس  مھاب  دـننکیم ، فاوط  مھاب  همھ  مھ . لثم  مھ و  رانک  رد  همھ  فلتخم  یاھهقیلـس  فلتخم ،

تما یارب  ناـھج ؛ ناناملــسم  یهـمھ  یارب  هـکلب ] ، ] ناریا تـلم  یارب  طـقفهن  تـسا ؛ جـح  رد  یناـبزمھ  یلدـمھ و  یعقاو  رھظم  یمالــسا ، یلدـمھ  تـسا . یمھم  زیچ 

هب نوگاـنوگ ، فانـصا  هب  ار  اھناملـسم  دـننک ؛ رود  اـھنھذ  زا  ار  یمالـسا  تما  تـیمھا  ار ، یمالـسا  تـما  تـقیقح  دـندرک  یعـس  هـک  یناـسک  نآ  رب  ادـخ  تـنعل  یمالـسا .

قلعتم تمظع  تسا ؛ مھم  یمالسا  تما  هکیلاحرد  دننک ؛ ادج  مھ  زا  ار  تلم  دننک ؛ گرزب  یمالـسا  تما  تمظع  لباقم  رد  ار  اھتیلم  دننک ؛ میـسقت  نوگانوگ  یاھهزیگنا 

زا ( ٣ (؛ قیمع جف  لک  نم  راورخ . یهنومن  یتشم  تسا ، یمالسا  تما  لیکشت  رھظم  جح  دنکیم ؛ لزان  یمالسا  تما  رب  ار  شتمحر  لاعتم  یادخ  تسا ؛ یمالسا  تما  هب 

راـھظا دنونـشب ، ار  رگیدـکی  یاـھدرد  دـننک ، یلدـمھ  مھ  اـب  دـننزب ، فرح  مھ  اـب  هک  یگرزب  تصرف  هچ  مھ و  راـنک  رد  دـنوشیم  عمج  اھناملـسم  رود ، یاـھهار  زا  اـجهمھ و 

. تسا داحتا  یهلئسم  جح  یعامتجا  یاھهبنج  زا  یکی  جح ؟ رد  زج  دیآیم  شیپ  اجک  رگید  نیا  دننکب ؛ رگیدکی  اب  یدردمھ 

جح  / ٠٨/٠۵/١٣٩۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یونعم یاھتیفرظ  عیـسو ، گرزب و  یهضیرف  نیا  رد  الوا  میرادـن . رگید  یاهضیرف  جـح  لثم  یمالـسا ، مھم  ضیارف  نیب  رد  ام  دـیاش  تسا ؛ یمھم  رایـسب  یهضیرف  کی  جـح ،

نیا رانکوهشوگ  رد  دنناوتیم  دنتسھ ، اھنیا  دننام  تیناحور و  تیونعم و  لابند  دنتسھ ، الع ) لج و   ) قح ترـضح  اب  یونعم  طابترا  لابند  هک  یناسک  هک  دراد  دوجو  یرایـسب 

زا بکرم  گرزب و  بجاو  نیا  یهعطقهعطق  زا  و  مارحا ، دوخ  یعـس و  فوقو و  فاوط و  زاـمن و  زا  دـننک . ادـیپ  ار  یبیجع  تیفرظ  یناوارف و  تاـناکما  گرزب ، یهضیرف  نیا  بجاو و 

. هیـضق فرط  کـی  نیا  تسا . رتشیب  رگید  تاـبجاو  یهمھ  زا  جـح  تیفرظ  میـشاب ، تیونعم  لاـبند  رگا  مینادـب ، ردـق  رگا  دراـبیم . تیونعم  دوارتـیم ، تیونعم  نوگاـنوگ ، یازجا 

تیونعم اما  دنکیم ، هیکت  تیونعم  یور  رب  همھنیا  مالـسا  تسا . یمالـسا  ضیارف  صاوخ  زا  نیا  دینیبب ، دراد ؛ دوجو  جح  رد  مھ  یعامتجا  ریظنیب  تیفرظ  کی  لاحنیعرد 

بجاو و نامھ  تسا ، اراد  ار  تیونعم  تیفرظ  نیرتشیب  هک  یاهضیرف  بجاو و  ناـمھ  تسین ؛ مدرم  زا  یرود  ییادـج و  یریگهشوگ و  تیناـبھر و  اوزنا و  یاـنعم  هب  یمالـسا 

. تسا اراد  مھ  ار  یعامتجا  روضح  تیفرظ  نیرتشیب  هضیرف 

رد تما  عامتجا  نیرتگرزب  تسا . یمالـسا  تما  تردق  رھظم  جح  تسا ؛ یگچراپکی  رھظم  جح  تسا ، تدحو  رھظم  جح  تسا ، یمالـسا  تما  تمظع  روضح  رھظم  جـح ،  

. دـھدیم ناشن  ار  دوخ  دـنکیم ؛ مادـناضرع  جـح ، یهلیـسوهب  یمالـسا  تما  ینعی  دریگیم ؛ ماجنا  نیعم  یهطقن  کی  رد  صخـشم ، لاوحا  عاـضوا و  اـب  هفقویب ، لاـس ، رھ 

 - دنمھفیم ار  مھ  نابز  دننکیم ، ادیپ  سنا  دنوشیم ، انـشآ  مھاب  جـح  رد  ناملـسم  یاھتلم  دراد : مھ  ینورد  یهبنج  کی  تسا ، هیـضق  یجراخ  یهبنج  هک  نیا  رب  یهوالع 

گنرمک اھینمشد  دوشیم ، فرطرب  اھهھبـش  دنوشیم ، کیدزن  مھ  هب  دنوشیم ، انـشآ  نآ  اب  تسا - رگیدکی  تاینھذ  رب  مکاح  گنھرف  روظنم  تسین ، تغل  نابز ، زا  روظنم 

نیا دننک ؛ کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھتلم  دننک ، کمک  مھ  هب  دنناوتیم  اھروشک  دنیآیم ، مھ  کمک  هب  اھتسد  دوشیم ، کیدزن  مھ  هب  اھلد  دوشیم ، فرطرب  جیردتب  دوشیم و 

، تسا یرگید  ثحب  نآ  دوشب ؛ رازگرب  روجنیا  جح  هک  دنھدیم  هزاجا  ای  دننکیم  کمک  ردقچ  دنتسھ ، رشابم  ای  دنتـسھ  یدصتم  هک  ییاھنآ  لمع ، ماقم  رد  الاح  تسا . جح 

. یمالسا تما  عضوم  نایب  هدیقع و  زاربا  یارب  ییاج  یعامتجا و  ریظنیب  تیفرظ  کی  رانک  رد  یونعم ، ریظنیب  تیفرظ  کی  تسا : نیا  جح  اما 

مارحلا  / ٠٩/٠۶/١٣٩۶ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

ربدت عوشخ و  لھا  نموم و  یهدنب  دناوتیم  جح  تسا . لاعتم  قح  ترضح  تانیب  تایآ و  رھظم  یھلا و  تاکرب  زا  راشرس  یھاگیاج  فیرـش ، تیب  و  زمروزار ، رپ  یتدابع  جح ،

یوس ود  رھ  دروآ . دیدپ  تدھاجم  مادقا و  لھا  عاجش و  تریصباب و  یرـصنع  وا  زا  دناوتیم  هکنانچمھ  دزاسب ؛ ینارون  الاو و  یناسنا  وا  زا  دزاس و  لئان  یونعم  تاماقم  هب  ار 

. دنمزاین یسب  هبنج  ود  رھ  هب  زورما  ناملسم ، یهعماج  تسا و  نایامن  هتسجرب و  یسب  ریظنیب ، یهضیرف  نیا  رد  یعامتجا  یدرف و  یسایس و  یونعم و 

یزیگناهنتف و راـک  رد  هطلـس  ماـظن  یاھتـسایس  ییوس  زا  و  تسا ، یزاـسهابت  یرگاوغا و  لاـح  رد  هتفرـشیپ ، یاـھرازبا  زا  یریگهرھب  اـب  ییارگیداـم ، یوداـج  ییوس ، زا   

؛ دشاب یمالسا  تما  میظع  یالتبا  ود  رھ  نیا  شخبافش  یوراد  دناوتیم  جح  تسا . فالتخا  ینماان و  خزود  هب  یمالـسا  یاھروشک  لیدبت  ناناملـسم و  نایم  یزورفاشتآ 

ار اھماگ  خسار و  نآ  اب  هلباقم  یارب  ار  اھمزع  دنک و  زاب  مالسا  یایند  خلت  یاھتیعقاو  یور  رب  ار  اھمشچ  مھ  و  دزاس ، رونم  تفرعم  اوقت و  رون  هب  کاپ و  اھراگنز  زا  ار  اھلد  مھ 

. دیامن راکهبهدامآ  ار  اھنھذ  اھتسد و  راوتسا و 

بالقنا  / ٠٧/١١/١٣٩۶ ربھر  اب  جح  ناراکردناتسد  نالوئسم و  رادید 

تیفرظ و یمالـسا  ماظن  دنتفگ : یمالـسا ، یروھمج  لباقم  رد  یتاغیلبت  تاناکما  لئاسو و  عاونا  هب  زھجم  لاعف و  کانرطخ و  رایـسب  یهھبج  کی  دوجو  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. تسا لباقم  فرط  تاغیلبت  ندرک  یثنخ  ایند و  مدرم  اب  نتفرگ  طابترا  یارب  یغیلبت  ربنم  نیرتھب  جح ، تصرف  دراد و  هھبج  نیا  هیلع  مجاھت  یگداتـسیا و  یارب  یناوارف  ناوت 

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یهطقن کی  رد  اھلاس ، یهمھ  رد  اھلـسن و  یهمھ  مدرم و  یهمھ  یارب  یمئاد  هاگداعیم  کی  نییعت  دنکیم ، ساسح  واکجنک و  ار  زروهشیدـنا  ناسنا  رھ  هک  یمھم  یهتکن 

اودھـشیل  » یارب اھقادـصم  نیرترب  زا  یکی  کشیب  تسا . جـح  یهضیرف  یلـصا  یاھزار  زا  یکی  ناکم ، ناـمز و  تدـحو  نیا  تسا . دـحاو  یناـمز  یهدودـحم  کـی  رد  نیعم و 

یهیاس ریز  رد  دیاب  هک  تسا  مالـسا  یزاستما  دامن  یمالـسا و  تدحو  زمر  نیا ، تسا . ادـخ  یهناخ  رانک  رد  یمالـسا  تما  داحآ  یهنایلاس  رادـید  نیمھ  ( ١ «) مھل عفانم 

(٢ .) دابلا هیف و  فکاعلا  اوس  تسا : ناگمھ  هب  قلعتم  ادخ  یهناخ  دشاب . هتشاد  رارق  هللاتیب 

مارحلا  / ٢٩/١٣٩٧/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

یهطقن کی  رد  اھلاس ، یهمھ  رد  اھلـسن و  یهمھ  مدرم و  یهمھ  یارب  یمئاد  هاگداعیم  کی  نییعت  دنکیم ، ساسح  واکجنک و  ار  زروهشیدـنا  ناسنا  رھ  هک  یمھم  یهتکن 

اودھـشیل  » یارب اھقادـصم  نیرترب  زا  یکی  کشیب  تسا . جـح  یهضیرف  یلـصا  یاھزار  زا  یکی  ناکم ، ناـمز و  تدـحو  نیا  تسا . دـحاو  یناـمز  یهدودـحم  کـی  رد  نیعم و 

یهیاس ریز  رد  دـیاب  هک  تسا  مالـسا  یزاستما  دامن  یمالـسا و  تدـحو  زمر  نیا ، تسا . ادـخ  یهناخ  راـنک  رد  یمالـسا  تما  داـحآ  یهناـیلاس  رادـید  نیمھ  مھل » عفاـنم 

(٢ . ) دابلا هیف و  فکاعلا  اوس  تسا : ناگمھ  هب  قلعتم  ادخ  یهناخ  دشاب . هتشاد  رارق  هللاتیب 

مارحلا  / ١٩/١٣٩٨/٠۵ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

کیدزن اھیمھفدـب و  ندودز  و  رگیدـکی ، لاح  عضو و  زا  یریگربخ  و  اھهبرجت ، اھیھاگآ و  میمعت  و  مھ ، زا  رود  قطانم  اـھروشک و  مدرم  ناـیم  اھهتـشاد  اھهتـسناد و  لداـبت 

هب ار  نآ  ناوتیمن  لومعم  موسرم و  ییامھدرگ  اھدـص  اب  هک  تسا  جـح  گرزب  یـسب  یتایح و  درواتـسد  کرتشم ، نانمـشد  اـب  هلباـقم  یارب  اـھناوت  نتـشابنا  اـھلد و  ندرک 

. دروآ تسد 

« جح عفانم   » 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 7هاگياپ  هحفص 5 
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اھنارود ناربکتسم  یریگجاب  ییوگروز و  ربارب  رد  یگداتسیا  نامز و  رھ  تیغاوط  یاھداسف  اھیتشز و  اھمتـس و  اھیمحریب و  یهمھ  زا  یرازیب  ینعم  هب  هک  تئارب  نیئآ 

زا تئارب  ینعم  هب  اکیرمآ ، نآ  سار  رد  ناربکتـسم و  رفک  کرـش و  یهھبج  زا  تئارب  زورما  تسا . ناملـسم  مولظم  یاھتلم  یارب  یتصرف  جـح و  گرزب  تاـکرب  زا  یکی  تسا ،

میژر رـس  رب  یمالـسا  تما  بیھن  ینعم  هب  تسا ؛ ییاـکیرمآ  رتاوکـلب  شعاد و  لـیبق  زا  مسیرورت  یاـھنوناک  ندرک  موـکحم  ینعم  هب  تسا ؛ یزورفاگـنج  یـشکمولظم و 

لامـش ایـسآ و  برغ  ساسح  یهقطنم  رد  شنارایتسد  اـکیرمآ و  یاـھیزورفاگنج  تیموکحم  ینعم  هب  تسا ؛ نآ  ناگدـننککمک  ناـنابیتشپ و  تسینویھـص و  شککدوک 

ساـسا رب  ضیعبت  یتسرپداژن و  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ هدرک  دراو  ناـنآ  رب  ینیگنـس  یاھتبیـصم  هزور  رھ  هدـناسر و  تیاـھن  هب  ار  اـھتلم  ترارم  جـنر و  هک  تسا  اـقیرفآ 

تـسا یاهنالداع  هنابیجن و  هنادنمتفارـش و  راتفر  رباربرد  زیگناهنتف  زواجتم و  یاھتردق  زیمآتثابخ  یرابکتـسا و  راتفر  زا  یرازیب  ینعم  هب  تسا ؛ تسوپ  گنر  داژن و  ایفارغج و 

. دنکیم توعد  نآ  هب  ار  همھ  مالسا ، هک 

رھ هک  تسا  یمالـسا  یهعماج  یاھنامرآ  زا  یمھم  شخب  مسجم  دامن  نیا ، و  تسا ؛ هدـناوخارف  نآ  هب  ار  ام  بان ، مالـسا  هک  تسا  یمیھاربا  جـح  تاکرب  زا  یکدـنا  اـھنیا 

ارف یاهعماج  نینچ  داجیا  یارب  شالت  هب  ار  همھ  ایوگ ، ینابز  اب  دروآیم و  دیدپ  نومـضمرپ  میظع و  یـشیامن  جـح ، ینادرگراک  هب  ناملـسم ، مدرم  داحآ  یهلیـسو  هب  لاس 

. دناوخیم

بالقنا  / ١٣٩٨/١٠/٣٠ ربھر  اب  جح  نالوئسم  رادید 

تیمھا رب  دـیکات  اب  دنتـسناد و  ریدـقت  لـباق  ار  جـح  یهضیرف  هوکـش  رپ  یارجا  یارب  فلتخم  یاھهاگتـسد  ییازفامھ  یگنھاـمھ و  رادـید ، نیا  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

ام هب  راوگرزب  ماما  یلو  دنلفاغ  جح  مھم  یاھدرکراک  تیمھا و  زا  اھروشک  زا  یرایـسب  هتبلا  دندوزفا : یعامتجا  یداقتعا و  یـسایس ، تکرح  کی  ناونع  هب  جح  یهلئـسم 

. تسا راظتنا  دروم  یمالسا  تما  یارب  نآ  زا  یناوارف  عفانم  تسا و  یللملانیب  یدج و  کرحت  یهطقن  کی  جح  هک  دنتخومآ 

بالقنا  / ١٣٩٨/١٠/٣٠ ربھر  اب  جح  نالوئسم  رادید 

ینعی ایند  یارب  نآ  ون  نخس  زا  یمالسا  یروھمج  ندیشک  تسد  دوش ، لیدبت  یداع  روشک  کی  هب  دیاب  ناریا  هک  ار  فرح  نیا  زا  اھییاکیرمآ  روظنم  یمالسا  بالقنا  ربھر 

لباقم رد  تسا و  هتخانـشان  ایند  یارب  ینید  یرالاسمدرم  یوگلا  دـندوزفا : دنتـسناد و  هعماج » یهرادا  لیکـشت و  رد  ینید  ینابم  یمالـسا و  راکفا  اب  یمدرم  ارآ  قیفلت  »

اکیرمآ ینمشد  تلع  دننام  یلئاسم  وگلا و  نیا  نییبت  یارب  جح  تصرف  زا  ناوتیم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هیلع  تیلاعف  لاح  رد  زورما  هک  یتاغیلبت  یهلیـسو  اھنویلیم 

. درک هدافتسا  ناریا  تلم  نتفرن  روز  راب  ریز  قطنم  و 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

...

و یھلا ، لازیال  تردق  هب  هجوت  ادخ و  هب  لکوت  دھدیم ، ناشن  ام  هب  جح  تدحو  هوکش و  رئاعـش و  و  تارمج - تافرع و  فاوط و  یعـس و   - جح کسانم  هک  یمیقتـسم  طارص 

. تسا یزوریپ  هب  رفاو  دیما  و  تکرح ، رب  خسار  مزع  و  تدھاجم ، شالت و  هب  داقتعا  و  یلم ، سفن  هب  دامتعا 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

رد نآ  یاھییابیز  یهدنھدشیامن  ناملسم و  یهعماج  ناملسم و  درف  تیوھ  یهدنزاس  نآ ، رد  نوکـس  تکرح و  یابیز  بیکرت  تخاس و  تسا . زار  زمر و  رپ  یتدابع  جح ،

ناسکی و شیوپ  ششوپ و  اب  ییوس  زا  و  دنکیم ، کیدزن  ادخ  هب  دشخبیم و  یونعم  جورع  عرضت ، عوشخ و  رکذ و  اب  ار  ناگدنب  داحآ  یاھلد  ییوس  زا  تسا . نایناھج  مشچ 

ینعمرپ و کسانم  یهمھ  اـب  ار  یمالـسا  تما  داـمن  نیرترب  ییوس  زا  و  دـھدیم ، دـنویپ  رگیدـکی  هب  دـناهدمآ ، درگ  ناـھج  یهشوگراـھچ  زا  هک  ار  ناردارب  گـنھامھ ، تاـکرح 

. دشکیم ناھاوخدب  خر  هب  ار  تما  تمظع  مزع و  دراذگیم و  نایناھج  مشچ  ربارب  رد  شدولآزار 

...

و یھلا ، لازیال  تردق  هب  هجوت  ادخ و  هب  لکوت  دھدیم ، ناشن  ام  هب  جح  تدحو  هوکش و  رئاعـش و  و  تارمج - تافرع و  فاوط و  یعـس و   - جح کسانم  هک  یمیقتـسم  طارص 

. تسا یزوریپ  هب  رفاو  دیما  و  تکرح ، رب  خسار  مزع  و  تدھاجم ، شالت و  هب  داقتعا  و  یلم ، سفن  هب  دامتعا 

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهمھ اب  دراد ، هک  یاهرتسگ  دراد و  هک  یتایصوصخ  دراد و  هک  ییایاوز  اب  همانرب  نیا  نکل  تسا  هناربدم  یھلا  یاھهمانرب  یهمھ  تسا . یھلا  یهناربدم  یهمانرب  کی  جح ،

صخش کی  مھ  نآ  هن  ناسنا و  یاھزاین  رب  ناسنا ، لد  رب  ناسنا ، دوجو  رب  هتمظع ) تلج   ) قح ترـضح  یملع  یهطاحا  یهدنھدناشن  نیا ، دنکیم . قرف  رگید  یاھهمانرب 

بـسانت هب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  هدـش  بجوم  یملع  یهطاحا  نیا  تسا . یدامتم  یاھلـسن  لوط  رد  هکلب ] ، ] لسن کی  رد  هن  مھ  نآ  یرـشب ، یهعماج  هکلب ] ، ] ناسنا

یاهمانرب نینچ  کی  جح  دـننک ؛ هدافتـسا  نیا  زا  هک  دـھدب  رـشب  دارفا  هب  ار  تصرف  نیا  دـھدب ، رارق  رـشب  رایتخا  رد  ار  همانرب  نیا  اھزاین  نیا  نوگانوگ  یایاوز  رـشب و  یاھزاین 

یف ام  ملعی  نا هللا  اوملعتل  کـلذ  دـیامرفیم : دـعب  دـنکیم ، ناـیب  ار  جـح  ماـکحا  زا  یخرب  هک  نآ  زا  دـعب  هدـئام  یهروس  رد  لاـعتم  یادـخ  دـینکیم  هظحـالم  امـش  اذـل  تسا .

امـش هک  تسا  نیا  یارب  اـھنیا ، دـننام  دـئالق و  نیا  ویدـھ  نیا  هبعک و  نیا  میدرک ، بجاو  امـش  رب  هک  ییاـھزیچ  نیا  میلع ؛ یـش  لـکب  نا هللا  ضرـالا و  یف  اـمو  تاوامـسلا 

. دراذگیم مکح  امش  یارب  اھنآ  ساسا  رب  تسا ، انشآ  امش  یگدنز  تایئزج  رارسا و  اب  هنوگچ  لاعتم  یادخ  دینادب  راگدرورپ ؛ یملع  یهطاحا  هب  دینک  ادیپ  ملع  دیمھفب ،

، دنک ربدت  دنک ، لمات  دنک ، رکف  دیاب  هن ، دوشب ؛ نشور  شیارب  زیچ  همھ  دنک ، هاگن  ناسنا  هک  یروج  نیمھ  هک  تسین  مھ  روج  نیا  ینعی  ربدـت ؛ اب  میمھفب ؟ یروج  هچ  بخ 

، اھنیا لاثما  دوشیم و  رعـشم  ای  تافرع  رد  هک  یفوقو  نیا  دریگیم ، ماجنا  هک  یفاوط  نیا  دوشیم ، ینابرق  اجنآ  هک  یایدھ  نیا  هک  دـمھفب  ات  دریگب  هرھب  هشیدـنا  شناد و  زا 

یارب تایئزج  عورف و  همھ  نیا  اب  ار  همانرب  نیا  یرـشب ، یاھزاین  یایاوز  هب  ملع  اب  لاعتم  یادـخ  هک  تسا  یاهمانرب  نینچ  کی  جـح  ینعی  دراد . رـشب  یگدـنز  رد  یریثات  هچ 

همانرب نیا  دراد ، دوجو  اھلاس  نیا  یهمھ  رد  ارمتـسم  نیا  هن ، دـشابن ؛ لاس  کی  دـشاب ، لاس  کـی  هک  تسین  روجنیا  ینعی  رمتـسم ؛ تروص  هب  مھ  نآ  هدرک ، نیعم  رـشب 

جح زا  ناسنا  یاھیدنمهرھب  هک  میمھفیم  تقو  نآ  هنیمز ، نیا  رد  میوشب  رادروخرب  مزال  ربدت  زا  میناوتب  رگا  بخ ، تشاد . دـھاوخ  همادا  رھدـلادبا و  ات  هللااشنا  دوب  دـھاوخ 

. دوشیم لماش  ار  رشب  یگدنز  زا  یمیظع  یهرتسگ  هچ  اھیدنمهرھب  نیا  و  تسا ، ردقچ 

رد ربدـت  زا  نیموصعم ، تانایب  زا  مینک  هدافتـسا  مینک ، رکف  میناوتب  ام  هچنانچ  رگا  هک  هدرک  نایب  ار  جـح  تمکح  یهمھ  ابیرقت  هاتوک  یهلمج  کی  رد  جـح  یهراـبرد  میرک  نآرق 

؛ رگید تسین  مھ  هبعک  طقف  هتبلا ] [ ؛ سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  دیامرفیم : هدـئام  یهروس  نیمھ  رد  دـیمھف . دوشیم  اھزیچ  یلیخ  هملک  کی  نیا  زا  نآرق ،

سانلل امایق  تسیچ ؟ یارب  اھنیا  یهمھ  ار ــ  فیرـش  یهبعک  صوصخ  هن  دنک ، نایب  دھاوخیم  ار  جـح  یهعومجم  هک  اھنیا ــ  لاثما  دـئالق و  یدـھ و  مارحلارھـش ، دراد ]  ] دـعب

[ ینعی [ ؛ تسا یـشلا " هب  موقی  ام   " یانعم هب  اجنیا  رد  مایق  دـنیوگیم  دـناهدرک و  انعم  ریـسفت  لھا  تغل و  لھا  ار  مایق  تسین . یردـصم  یانعم  هب  اجنیا  رد  ماـیق » . » تسا

یلیخ نیا  تسا ؛ رشب  یگدنز  نوتـس  جح ، هک  دیوگیم  لاعتم  یادخ  اجنیا  تسا . مایق  نوتـس ، نآ  مایق ؛"  " دنیوگیم نیا  هب  دنکیم ؛ نوتـس  کی  هب  هیکت  یئانب  کی  نوتس ؛

لام تسا ، سان  لام  تسین ؛ هعومجم  کی  تیعمج ، کی  لسن ، کـی  دادـعت  رفن ، دـنچ  نآ ، نیا و  امـش و  نم و  لاـم  تسا ؛ ساـن  لاـم  تسا ؛ ساـنلل " اـمایق  . " تسا مھم 
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یلم تورث  یهراـبرد  یکی  هدـش : هدرب  راـک  هب  نآرق  رد  ماـیق  یهملک  نیا  هبترم  ود  هتفر ؛ راـک  هب  نآرق  رد  راـبود  ماـیق »  » یهملک نیا  رـشب . یارب  تسا  ماـیق  تـسا ، تیرـشب 

و هداد ، رارق  هعماج  ماـیق  یهلیـسو  لاـعتم  یادـخ  ار  تورث  هعماـج ، رد  ار  لاـم  ار ، لاوما  تسا . اـجنیا  طـقف  نیا  اـمایق ؛ مکل  لـعج هللا  یتلا  مکلاوما  اھفـسلا  اوتوت  ـال  تسا :

مھ یکی  دراد . نآ  هب  جایتحا  رشب  یدام ، یهبنج  ظاحل  زا  دراد ؛ لام  تورث و  هب  زاین  دنکب . تکرح  دناوتیمن  هعماج  هک  تورث  نودب  لام و  نودب  رگید ؛ تسا  نیمھ  مھ  شعقاو 

. تسا مایق  مھ  اجنیا  سانلل ؛ امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  تسا : اجنیا 

یونعم عفانم  نیا ، زا  شیب  اما  تسھ  مھ  یدام  عفانم  لماش  عفانم ، نآ  مھل ؛ عفانم  اودھـشیل  دراد : مھ  یدام  یهبنج  هتبلا  درادـن ، یدام  یهبنج  طقف  ماـیق  اـجنیا  بخ ،

ــ  جح لامعا  عومجم  جح ، لامعا  نیمھ  رد  ینعی  جـح ــ  رد  امـش  هچنآ  تسا . نیا  جـح  تسا ؛ یگدـنز  کبـس  نداد  دای  تسا ، یقالخا  عفانم  تسا ، یراتفر  عفانم  تسا ،

تکرح اج  کی  دننک ؛ باختنا  یروج  هچ  ار  ناشیگدنز  ناکرا  یتسیاب  هک  دـھدیم  میلعت  مھ  هب  لصتم  یپردیپ و  یاھلـسن  هب  ینعی  امش ، هب  عومجم  رد  دیھدیم ، ماجنا 

. تسا یتسیزمھ  میلعت  مھ  اج ] کی  ، ] تسا زیھرپ  اج  کی  تسا ، نوکس  اج  کی  تسا ،

جح  / ١۴٠١/٠٣/١٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک اھنیا ــ  لاثما  دئالق و  یدھ و  مارحلارھـش ، دراد ]  ] دعب رگید ؛ تسین  مھ  هبعک  طقف  هتبلا ] ( ] ١ ( ؛ سانلل امایق  مارحلا  تیبلا  هبعکلا  لعج هللا  دیامرفیم : هدـئام  یهروس  رد 

" یـشلا هب  موقی  ام   " یانعم هب  اجنیا  رد  ماـیق  تسا ... سانلل  اـمایق  تسیچ ؟ یارب  اـھنیا  یهمھ  ار ــ  فیرـش  یهبعک  صوصخ  هن  دـنک ، ناـیب  دـھاوخیم  ار  جـح  یهعومجم 

رـشب یگدنز  نوتـس  جح ، هک  دیوگیم  لاعتم  یادـخ  اجنیا  تسا . مایق  نوتـس ، نآ  مایق ؛"  " دـنیوگیم نیا  هب  دـنکیم ؛ نوتـس  کی  هب  هیکت  یئانب  کی  نوتـس ؛ ینعی ] [ ؛ تسا

. تسا
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