
تلود  / ١٣۶٨/٠٣/١۶ تئیھ  ىاضعا  ریزوتسخن و  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا رب  ناوارف  رارـصا  یبرغ ،» هن  یقرـش و  هن   » طخ رد  عطاق  لادـتعا  ظفح  یناھج ، رابکتـسا  اب  هزرابم  زا : دوب  ترابع  دـندرکیم ، ناـیب  هر ) ) ماـما هک  یگرزب  یاـھنامرآ 

، یگتـسبمھ تدـحو و  داجیا  یمالـسا ، هقف  عرـش و  ینید و  لوصا  ظفح  رب  یندـشنمامت  ناوارف و  یراشفاپ  لماک -  یانعم  هب  ییافکدوخ  تلم -  یهبناـجهمھ  یقیقح و 

یهعماج رد  لدـع  طسق و  داجیا  یناھج ، یاھتردـق  لباقم  رد  ندـشن  بوعرم  یمالـسا و  یاھتلم  مالـسا و  هب  ندیـشخب  تزع  اـیند ، مولظم  ناملـسم و  یاـھتلم  هب  هجوت 

، طوطخ نیا  رد  ماما  هک  میدوب  دـھاش  ام  یهمھ  اھنآ . هب  نتخادرپ  موزل  هعماـج و  نییاـپ  یاھرـشق  ناـمورحم و  نافعـضتسم و  زا  یگـشیمھ  غیردیب و  تیاـمح  یمالـسا ،

. مینک لابند  ار  وا  موادم  تکرح  حلاص و  لامعا  هار و  دیاب  ام  داد . همادا  ار  شتکرح  للعت ، نودب  هنارصم و 

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

زا تیامح  یبرغ ،» هن  یقرش و  هن   » تسایس مینک . لابند  تسا ، نیملسم  تزع  هار  نآرق و  مالسا و  هار  هک  ار  هردق ) هللایلعا  ) ینیمخ ماما  هار  میاهتسب  نامیپ  ادخ  اب  ام 

داجیا یارب  تدـھاجم  و  ناھج ، حطـس  رد  نیملـسم  یگناگود  فـالتخا و  لـماوع  رب  ندـمآ  قیاـف  یمالـسا و  گرزب  تما  تکرح  تدـحو و  زا  عاـفد  ناـمولظم ، نافعـضتسم و 

، روشک یلخاد  حطس  رد  روشک  یزاسزاب  یارب  تاناکما  لماوع و  یهمھ  نتفرگ  راک  هب  و  نیشنخوک ، مورحم و  یاھرشق  زا  یرادبناج  رب  هیکت  و  یمالسا ، یهلضاف  یهنیدم 

میھاوخن بقع  فدھ  نیا  زا  وم  رس  کی  ام  تسا و  نآرق  یاھـشزرا  هب  تشگزاب  مالـسا و  یهرابود  ندرک  هدنز  همھ ، نیا  زا  یلـصا  فدھ  تسام . یاھهمانرب  یلـصا  طوطخ 

. تسشن

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

دادبتسا دابعتسا و  یاھلغ  اھریجنز و  زا  نآ  تاجن  یمالسا و  تما  یهبیط  تایح  داجیا  تھج  رد  یرافغتـسا  رکذ و  یتدابع و  اما  رافغتـسا ؛ اعد و  رکذ و  تسا و  تدابع  جح 

نینموــملاریما هــتفر و  رامـــشهب  نــید  یاــھهیاپ  زا  هــک  یجح  تــسا  نــیا  نآ . زا  تلــالم  تلاــسک و  ندودز  نآ و  هــب  تــمظع  تزع و  حور  قــیرزت  روز و  رز و  نادــنوادخ  و 

و تسا ؛ هدرمـش  رگیدکی  هب  نید  لھا  یکیدزن  برقت و  یهیام  یتسدگنت و  رقف و  یهدننک  فرطرب  ناوتان و  رھ  داھج  مالـسا و  ملع  ار  نآ  هغالبلاجھن  رد  مالـسلاهیلع ) ) یلع

یارب راعـش  رابکتـسا و  تیالو  یفن  مسینویھـص و  اکیرما و  زا  تئارب  دنروآیم و  یور  نادـب  روش  قوش و  اب  ناریا  زا  هلاسهمھ  ادـخ  دـھاجم  ناگدـنب  هک  یجح  نآ  تسا  نیا 

رطخ ساسحا  نآ  زا  راکتیانج ، یاکیرما  نانآ  سار  رد  بالقنا و  مالـسا و  زا  ناگدروخیلیـس  هک  یجح  نآ  تسا  نیا  و  دنرمـشیم ؛ نآ  یلـصا  طرـش  ار  یھلا  تیـالو  میمعت 

یاھدنوخآ رودزم  یاھملق  اھنابز و  دنوشیم و  عنام  نآ  یهماقا  زا  ار  نینموم  لیئارسا ، اکیرما و  یدونشخ  یداش و  یارب  دوعـس  لآ  ماکح  تسا  لاس  ود  نونکا  دندرکیم و 

. دننکیم راداو  نآ  ندرک  موکحم  نآ و  یفن  هب  ار  تفصرکون 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

زا ملاع ، یهطقن  رھ  رد  ناناملسم  هک  زور  نآ  دننکیم . یدنلبرس  تزع و  ساسحا  ملاع ، رساترس  رد  ناناملسم  تسا و  هدش  رادیب  مالـسا  یایند  هک  تسا  یزور  زورما ،

تـسد اب  هک  تسا  یبالقنا  تمظع  تردـق و  رطاخ  هب  نیا  و  دـننکیم ، راختفا  دوخ  یناملـسم  هب  ناناملـسم  زورما  تشذـگ . دندیـشکیم ، تلاـجخ  دوخ  یناملـسم  زاربا 

. درک توھبم  ار  ایند  تسویپ و  عوقو  هب  ملاع  ساسح  یهطقن  نیا  رد  ناریا  گرزب  تلم  زیگناباجعا  راثیا  یراکادف و  اب  ام و  ناشلامیظع  ماما  گرزب و  ربھر  یاناوت 

١٣۶٨/٠۴/٢٢ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  مسارم  ىجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

دننادیم و  دیمحلا ،» زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقنام  و  « ؛ تسا هدرک  جیسب  اھنآ  هیلع  ار  نانمشد  هک  تسا  یلماع  نامھ  مالـسا  هک  دناهدیمھف  یبوخب  ناریا  تلم 

. دندقتعم ناشناج  قامعا  دوجو و  مامت  اب  ام  مدرم  ار  هتکن  نیا  دش . دھاوخ  اھنآ  یدنلبرس  یزوریپ و  تزع و  یهیام  مالسا ، نیمھ  هک 

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

رون هب  ار  نافعـضتسم  لد  دـنازرل و  ار  نامز  یاھنوعرف  تخت  تسب ؛ رمک  نامولظم  تاجن  هب  یوفطـصم ، ناقرف  نایب و  یوسوم و  یاـضیب  دـی  اـصع و  اـب  هک  دوب  هللاحور  نآ  وا ،

هب و  تکرح ، مالـسا  ناـھج  هب  و  تیوـنعم ، حوریب  یداـم و  یاـیند  هب  و  تکوـش ، توـق و  ناناملـسم  هب  و  تزع ، ناـنموم  هب  و  تمارک ، اـھناسنا  هب  وا  تخاـس . نشور  دـیما 

. داد تداھش  تماھش و  هللالیبسیف  نادھاجم  نازرابم و 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یاھریزوتسخن زا  یکی  دوش . هدرپس  یشومارف  تسد  هب  مالسا  ات  دندرک  یعس  یرامعتسا  یاھھاگتسد  هک  تسا  لاس  تسیود  دوب . مالسا  یایحا  وا ، گرزب  راک  نیلوا 

ات دش  جرخ  یفازگ  یاھلوپ  زین  نآ  زا  دعب  لبق و  مینک ! یوزنم  یمالسا  یاھروشک  رد  ار  مالسا  دیاب  ام  هک  دوب  هدرک  مالعا  ایند  یرامعتسا  نارادمتـسایس  عمج  رد  سیلگنا 

یاھتردق لواپچ  هار  رد  عنام  نیرتگرزب  نید ، نیا  دنتـسنادیم  نوچ  دوش ؛ جراخ  اھناسنا  یدرف  لمع  نھذ و  زا  مود  یهجرد  رد  و  یگدنز ، یهنحـص  زا  لوا  یهجرد  رد  مالـسا 

هب تزع  حور  یهداعا  وا ، گرزب  راک  نیمود  دـنادرگرب . ناھج  یـسایس  یهنحـص  اھناسنا و  لـمع  نھذ و  هب  درک و  هدـنز  هراـبود  ار  مالـسا  اـم  ماـما  تسا . یرابکتـسا  گرزب و 

همھ رد  اھناملسم  ام ، ماما  تضھن  رثا  رب  هکلب  دوش ؛ حرطم  مدرم  یگدنز  هعماج و  نحص  اھھاگشناد و  اھلیلحت و  اھثحب و  رد  افرص  مالـسا  هک  دوبن  هنوگنیا  دوب . نیملـسم 

. دندرک تزع  ساسحا  ملاع  یاج 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

. دنلابیم دوخ  مالسا  یناملسم و  هب  دننکیم و  تزع  ساسحا  ایند  یاج  همھ  رد  اھناملسم  داد ، ماجنا  هر ) ) ماما هک  یگرزب  راک  اب 

فلتخم  / ٢۴/١٣۶٨/٠۴ ىاھروشک  ناناملسم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

: دیامرفیم لاعتم  ىادـخ  هک  نانچمھ  و  تسا . نامیا  ىمالـسا ، تما  رادـتقا  یهیاپ  تسا ؛ نیملـسم  تردـق  ىقیقح  نیمـضت  ىمالـسا ، ماکحا  هب  لمع  هک  تسین  ىکش 

ام هک  دـندرکیم  لایخ  میتسھ ، فیعـض  اـم  دـندرکیم  لاـیخ  میداتـسیا . شنیدـحتم  اـکیرمآ و  تردـق  لـباقم  رد  اـم  ( ١ ، ) نینموـم متنک  نا  نولعـالا  مـتناو  اونزحتـالو  اونھتـالو 

هک مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  دـننک ؛ راداو  ىنیـشنبقع  هب  ار  ام  تسناوت  دـنھاوخ  ناشدوخ  اـب  رگید  ىاھتردـق  ندرک  هارمھ  اـب  هک  دـندرکیم  لاـیخ  درک ، میھاوخ  ىنیـشنبقع 

هک میدـقتعم  میراد ؛ نانیمطا  ىھلا  یهدـعو  هب  اـم  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  نیا  میرتممـصم و  هشیمھ  زا  میرتیوق و  هشیمھ  زا  زورما  اـم  دـمآ . رد  بآ  زا  فـالخ  اـھنآ  تـالایخ 

؛ درک دھاوخ  کمک  امـش  هب  ادخ  دینک ، تکرح  ادخ  هب  لکوت  نامیا و  اب  ناملـسم - ناردارب  اھناملـسم ،  - امـش اج  رھ  هک  میدـقتعم  تسا ؛ ( ٢  ) نیلئاقلا قدصا  لاعتم  ىادـخ 

نینموم و دناهتـسناوت  نیفلاخم  تسا . نیمھ  زا  ىکاح  مھ  تیرـشب  خـیرات  ناـیدا و  خـیرات  و  تسا ، قطاـن  نیا  هب  مھ  نآرق  میاهدرک ، هبرجت  ناـمدوخ  ىگدـنز  رد  اـم  ار  نیا 

لمع هب  میدرگرب  هملک ، تدحو  هب  میدرگرب  نامیا ، هب  میدرگرب  رگا ] [ ؛ دندرب شیپ  ار  ناشراک  اھنآ  هک  تسا  نیمھ  ىارب  دـننک و  هدـیقعیب  لصا ، نیا  هب  تبـسن  ار  نیملـسم 

درک دھاوخ  کک  هللااشنا  ادخ  حلاص ،

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

مالـسا و تمظع  تزع و  حالـص و  ریخ و  هب  نانمـشد ، یاـھهئطوت  اـھیراوشد و  هـمھ  نآ  دوـجو  اـب  هللادـمحب  هـک  یروـھمج  تساـیر  لـماک  یهرود  ود  تشذـگ  زا  سپ  کـنیا ،

نانمـشد هک  لاـح  ناـمھ  رد  ناـحتما و  نیتسخن  رد  درک و  لـمع  دوخ  ناـشلامیظع  دـیقف  ماـما  تیـصو  هب  اـفو ، اـب  مواـقم و  دیـشر و  تلم  تسا ، هدـش  یرپس  نیملـسم 

یهناھاوخدب لامآ  ناینب  دوخ ، یاسآلیس  عیسو و  روضح  اب  تشاد و  او  باجعا  تریح و  هب  ار  نایناھج  دندوب ، هتسب  نادب  اھدیما  هتخادرپ و  اھگنرین  مالسا ، یهدروخمسق 

تفر یار  یاھقودنص  یاپ  هب  دیسر ، نکمم  دح  نیرتمک  هب  نآ  رد  موسرم  تاغیلبت  شقن  هک  یتاباختنا  رد  ریظنمک ، لماک و  یدازآ  یھاگآ و  تخانـش و  اب  دنکرب و  ار  نمـشد 

یهملک هملک و  تدـحو  رد  بالقنا  ماما و  ربارب  رد  دوخ  دـھعت  هب  و  نیلقث ، زا  یرادـساپ  رد  ادـخ  لوسر  اب  دوخ  دـھع  هب  و  ناطیـش ، شتـسرپ  یفن  رب  ادـخ  اب  دوخ  ناـمیپ  هب  و 

. درک لمع  طسق  رارقتسا  ات  تماقتسا  دیحوت و 

سدقم  / ٣٠/١٣۶٨/٠۶ عافد  یهتفھ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

هب هدرک و  یرایبآ  ار  مالـسا  یهکرابم  یهرجـش  دوخ ، نوخ  راثن  اب  هک  یلیمحت  گنج  نادیھـش  اصوصخ  زورما ، ات  خیرات  ردص  زا  ادھـش ، یهبیط  حاورا  رب  ادـخ  تمحر  مالس و 

. دندرک نادناعم  بیصن  ار  تلذ  نالذخ و  هدروآ و  ناغمرا  هب  نانموم  یارب  ار  تزع  دندناشن . راب  گرب و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مالـسا و ندـش  لـیلذ  هب  هک  دـنکن  تکرح  ىروـج  ىتسیاـب  شایللملانیب  ىاـھدروخرب  زا  کـی  چـیھ  رد  ىمالـسا  ماـظن  ىمالـسا و  یهعماـج  هک  تسا  نـیا  تزع  ىاـنعم 

نیا نادمآراک  هک  تسھ ؛ توافت  ود  نیا  نیب  دشابن . لیلذ  اما  دـشاب ، فیعـض  ىـسک  تسا  نکمم  تسا ؛ ندوب  فیعـض  زا  ریغ  ندـش  لیلذ  هتبلا  دوشب . ىھتنم  نیملـسم 

. دنمھفب دنناوتیم  بوخ  اھراک 

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

لمع و رد  ار  ادخ  ریغ  زیچ  رھ  سک و  رھ  ربارب  رد  تزع  ادخریغ و  تیدوبع  یفن  دـیحوت و  تسرد  یانعم  هک  بالقنا -  یزوریپ  زا  سپ  هلـصافالب  دـننادیم ، همھ  هک  روطنامھ 

رد یدیدج  لصفرـس  دنداتـسیا و  نایوگروز  نادنمتردق و  لباقم  رد  هدومن ، تزع  تیـصخش و  ساسحا  ناھج ، زا  یرایـسب  طاقن  رد  ناناملـسم  داد -  ناشن  همھ  هب  تیعقاو 

ناملسم و مدرم  نداتسیا  نیطسلف و  نیمزرس  رد  یمدرم  تازرابم  عورـش  ناتـسناغفا و  رد  ناملـسم  مدرم  میظع  تکرح  هلمج  زا  دمآ ؛ دوجو  هب  ناملـسم  للم  تازرابم 

یهبذاج ساسارب  همھ  هک  اپورا  رد  یتح  ییایـسآ و  ییاـقیرفآ و  ناملـسم  یاـھروشک  رد  یداـیز  یمالـسا  یاھتـضھن  عورـش  رگهلماـعم و  بازحا  ربارب  رد  نیطـسلف  زراـبم 

. دنادیم دوخ  شخبتزع  شخبییاھر و  ار  مالسا  هدمآ و  دوجو  هب  یھلا  ماکحا  ققحت  هب  قوش  مالسا و 

یوجتسج رد  نانآ  دنیرفایب و  تمظع  تزع و  نانآ  یارب  تسین  رداق  مالسا  هک  دوب  هدش  میھفت  ملاع  ناملسم  میظع  یاھهدوت  هب  یمالـسا ، یروھمج  شیادیپ  زا  شیپ  ات 

یمالـسا و بالقنا  یزوریپ  اما  دـنبای ؛ شیارگ  مسیـسکرام  چوپ  یلایخ و  یاھیروئت  تمـس  هب  اـی  دـنورب و  اـکیرما  اـپورا و  گـنھرف  یبرغ و  یوگلا  لاـبند  هب  اـی  دـیاب  تداـعس 

لمع رد  درک و  لـطاب  ار  یبرغ  نارگرامعتـسا  یهنیرید  یاـھهتفاب  یهمھ  دیـشخب ، ناریا  تلم  هب  مالـسا  ققحت  هک  یتمظع  تزع و  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت 

راوتـسا و یماظن  دناوتیم  مھ  دناسرب و  سفن  هب  دامتعا  تعاجـش و  تزع و  جوا  هب  دـھدب و  تاجن  مالظنا  یلاحیب و  فعـض و  زا  ار  یتلم  دـناوتیم  مالـسا  هک  داد  ناشن 

هک دوب  نینچ  و  دـنک . هاتوک  نانآ  رـس  زا  ار  رابکتـسا  رامعتـسا و  یهدـننکریقحت  هناـملاظ و  یاھتردـق  تسد  دـشخبب و  ناـنآ  رب  ناـھج  یداـم  یاھتردـق  اـب  ییاـمزآروز  رب  رداـق 

یروھمج یریذپانبیـسآ  ییاـناوت و  رب  دوخ ، یهبوـن  هب  نیا  تشگ و  رادروـخرب  یناـھج  ساـیقم  رد  یدـنمورین  یمدرم  یهناوتـشپ  زا  مالـسا ، تکرب  هب  یمالـسا  یروـھمج 

. تسا هدوزفا  دنراد -  یراگزاسانرس  نآ  اب  یناھج ، گرزب  یاھهطلس  یهمھ  هک  یمالسا - 

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

تعـسو قمع و  هب  یلد  هزجعمرپ و  یتسد  اب  نانآ ، یهویـش  رب  ناربمایپ و  نامدود  زا  یدرم  نآ ، رد  هک  دوبن  نمھب  مھدزاود  دـننام  یزور  چـیھ  بـالقنا ، یارجاـمرپ  خـیرات  رد 

یزور چیھ  و  دیشکرب . تمظع  تزع و  شرع  ات  دیناشن و  قح  تردق  ناگتشرف  لاب  رب  ار  نانآ  دمآ و  دورف  تمحر  یهیآ  نوچ  هار ، هب  مشچ  هتـسیاش و  یمدرم  نایم  رد  ایرد ،

کی و  تخوس ، هدـنزادگ  یترـسح  رد  لد  نآ  دـش و  لد  کی  ناریا  دروآ . دورف  هودـنا  مغ و  یهنایزات  مدرم  نیا  رب  ازع ، تبیـصم و  ناـفوط  نآ ، رد  هک  دوبن  دادرخ  مھدراـھچ  نوچ 

یحور دوب ؛ هدیـشوج  ناریا  تلم  یگدـنز  رد  روـن  یهمـشچ  رازھ  نآ ، عوـلط  اـب  هک  درک  بورغ  یدیـشروخ  زور ، نآ  رد  تسیرگ . میظع  یتبیـصم  رد  مشچ  نآ  دـش و  مشچ 

ینابل دوب ؛ هدودز  مالـسا  ناھج  زا  یگدرـسفا  یدرـس و  شمرگ ، سفن  هک  دـش  شوماخ  ییهرجنح  دوب ؛ هدیـشخب  ناج  ار  تلم  رکیپ  شایھللاحور ، سفن  اـب  هک  درک  جورع 

. دوب هتخاس  لطاب  نانآ  حور  رد  ار  تلذ  سای و  نوسفا  هدناوخورف و  نیملسم  رب  ار  تمارک  تزع و  یھلا  تایآ  هک  دش  هتسب 

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

. مینکیمن فعض  یگتـسخ و  ساسحا  هللااشنا  ادخ ، هار  رد  ام  میـسرتیمن . بالقنا  مالـسا و  نمـشد  زا  ام  میھدب . همادا  ار  هار  نیا  وا ، هب  لکوت  اب  ادخ و  دیما  هب  دیاب  ام 

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

یزور هب  مشچ  ام  دنکب . یمالسا  نھیم  یمالسا و  رکیپ  زا  ار  لیئارسا  یناطرس  یهدغ  رش  دنک و  اطع  هنادنمتفارش  یگدنز  اھنآ  هب  دھدب ، تزع  ملاع  ناناملـسم  یهمھ 

لباـقم رد  ار  هلاوهیلعهللایلـص ) ) یدـمحم باـن  مالـسا  دـنریگ و  تسدهب  ار  مالـسا  مـچرپ  یمالـسا ، یاـھروشک  یهـمھ  زا  دـحتم ، هچراـپکی و  ناملـسم ، تـما  هـک  مـیراد 

ماما هک  تسا  یھار  نامھ  ام  هار  تساھنیا . ام  فدـھ  دـنیامن . بلج  نآ  تمـس  هب  ار  ملاع  یاـج  همھ  رد  اـھناسنا  تبحم  قوش و  دـننک و  هضرع  ناـھج  مدرم  یاھمـشچ 

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

. میرادن رود  مشچ  زا  ار  یلاعتم  یاھفدھ 

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، دناهدرک عطق  ار  لامآ  یهبعک  نآ  یوس  هب  نانآ  هار  لیئارسا ، اکیرما و  یدایا  دنتسین و  نایجاح  عمج  رد  ناریا ، زا  امـش  رگراثیا  عاجـش و  دھاجم و  ناردارب  زین  لاسما  هچرگا 

حرطم دنـشیدنایم ، نیملـسم  مالـسا و  تزع  هب  هک  یناسک  کیاکی  یارب  کشیب  نانآ ، لد  نخـس  اھهتـساوخ و  اھراعـش و  هکنانچمھ  تساجنآ ؛ رد  ناـنآ  یاـھلد  اـما 

. تسا

جح  / ٠٧/١٣۶٩/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تزع رب  درذگیم ، هک  زور  رھ  هدمآ ، دوجو  هب  زورما  ات  بالقنا  نارود  رد  نانآ  یراکادف  مایق و  اب  هک  مالسا ، هوکـش  تمظع و  تزع و  هک  دننادیم -  و  دننادب -  زین  ام  زیزع  تلم 

. تسین یرادیاپ  هب  رداق  نانآ ، یهناعاجش  تمواقم  ربص و  ربارب  رد  نانمشد  دیک  دیازفایم و  نانآ  رادتقا  تمظع و  و 

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

یرھاظ و یاھتردق  هب  تسا . فیعـض  دشاب -  سک  رھ  مالـسا -  نمـشد  دیھدب . همادا  یدنلبرـس  اب  دـیاب  ار  هار  نیا  ناریا ! زیزع  تلم  یهمھ  ناناوج ، ناگدازآ ، زیزع ، ناردارب 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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هب ار  نیا  هلاس ، هدزاود  هد ، یهبرجت  دنفیعـض . ادخ ، هب  یاکتا  نامیا و  یورین  تیونعم و  مالـسا و  لباقم  رد  دنیوق ؛ ناشدوخ  لثم  لباقم  رد  اھنآ  دـینکن . هاگن  ناشیادـصورس 

. درک دنھاوخن  راذگورف  مھ  زاب  ام  تلم  میاهدرکن و  راذگورف  ناناملسم ، هب  ندیشخب  تزع  ادخ و  نید  هب  ندیشخب  تیمکاح  هار  رد  ام  تسا . هداد  ناشن  ام 

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

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامنیم . تزع  ساسحا  دننکیم و  راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دناهدش . رادیب  دناهتـسب و  دیما  اھتلم 

دندیمھف همھ  تسا . هلاوهیلعهللایلص ) ) یدمحم بان  مالسا  زا  ییاکیرما ، مالسا  نارادملع  ناوریپ و  ناعجترم و  یهمھاو  زورما  تسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

رگا دش . دھاوخ  مھ  نیا  و  دھدیم ؛ دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  و 

. دوشیم فرطرب  تساھتردقربا ، ذوفن  رثا  رب  یتالکشم 

یماظن  / ١٣۶٩/٠٧/١۴ مولع  هاگشناد  نالیصحتلاغراف  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

یهطلـس زا  جورخ  هک  ار -  یقیقح  ناما  نما و  دـینارتسگ و  تلم  نیا  رـس  رب  ار  دوخ  عوبطم  یهیاـس  مالـسا  داد . تردـق  تزع و  اـم  تلم  هب  یماـظن و  یاـھورین  هب  مالـسا 

نآ زا  یـشخب  ای  اـیند  رب  هک  دـننیبیم  ییاھتردـق  تردـق  ربنچ  رد  ریـسا  ار  ناـشدوخ  اـیند  یاـھتلم  زا  یرایـسب  زورما  دیـشخب . اـم  تلم  هب  تسا -  یناـھج  گرزب  یاھتردـق 

هب اھتلم  زورما  اذل  دش و  هتـشارفارب  مھ  مالـسا  مچرپ  امتلم ، یدنمتردق  یراکادف و  نیا  زا  تسا . دازآ  مالـسا  تکرب  هب  ام  تلم  دنوشب . طلـسم  هک  دنوریم  ای  دنطلـسم ،

تقد اب  دیاب  شزومآ -  زکارم  اصوصخم  یماظن -  یاھنامزاس  رد  دـننک و  ظفح  ار  نیا  دـیاب  تلم  یهمھ  تسا . یگرزب  راختفا  نیا ، دـنیآیم . ناجیھ  هب  امـش  یاھینامرھق  مان 

. دریگب رارق  تیاعر  هجوت و  دروم 

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھنآ هب  میوشب و  انـشآ  یھلا  فطل  نیا  لابق  رد  نامفیاظو  هب  ام  هک  تسا  نیا  هب  یھلا  گرزب  لـضفت  هیطع و  نیا  یرادـھگن  تمعن و  نیا  رکـش  دراد . مزـال  رکـش  تمعن ، نیا 

تزع ییانثتـسا ، ربھر  نآ  تکرب  هب  بالقنا و  نیا  تکرب  هب  ار  ناریا  نیملـسم  درک و  زوریپ  ار  بالقنا  نیا  لاعتم ، یادخ  هک  دورن  نامدای  مینکن ؛ شومارف  ار  فدـھ  مینک ؛ لمع 

هدرک تیبرت  ار  هیامنارگ  اھبنارگ و  دوجو  نیا  لاعتم ، یادخ  هک  دنکیم  لایخ  مدآ  ارھاظ  دوب . هدرک  هریخذ  یخیرات  فطع  یهطقن  نینچ  یارب  ار  وا  لاعتم ، یادخ  الصا  دیشخب .

. دروایب دوجو  هب  خیرات  رد  ایند و  رد  ار  یتکرح  نینچ  ات  دوب ، هتشادھگن  و 

ماما  / ١٣٧٠/٠٣/١۵ لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

دنوادخ زا  تسا . نآرق  مایپ  نامھ  نیا ، دنربب . دوخ  ناسک  مدرم و  یارب  ار  تلم  نیا  مایپ  ماما و  مایپ  مالـسا و  مایپ  ناشدوخ ، ناطوا  هب  تشگزاب  رد  دـیاب  یناریاریغ  ناردارب 

. دنک تیانع  ریخ  شاداپ  نامزیزع  ماما  سدقم  حور  هب  نیملسم ، مالسا و  زا  دیازفیب و  ناملسم  یاھتلم  تفرشیپ  تزع و  تردق و  رب  زورهبزور  هک  منکیم  تلاسم  لاعتم 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دوخ یلھاج  یاھتنـس  یاوھ  لاح و  رد  یتلم  و  یتسرپهنھک ، قامعا  رد  یروشک  هکنیا  زا  شرودزم ، یاـھقوب  اـھملق و  یتاـغیلبت و  یربخ و  یهتـسدوراد  رابکتـسا و  یرآ ،

یگراوخیم و یگدزفرـصم و  اشحف و  داسف و  گنھرف  دوش و  نانآ  یبلطهطلـس  یھاوخنوزف و  میلـست  دـیاشگب و  نانآ  یور  هب  ار  دوخ  یدام  نیازخ  یاھرد  یلو  دـنک ، رس 

داھج و هار  دنک ، یروآدای  ار  تمظع  تزع و  نانآ  هب  هک  ییهتـشذگ  هب  اھتلم  تشگزاب  زا  نانآ  دندونـشخ ! یـسب  هکلب  دنتـسین ، نارگن  اھنت  هن  دریذـپب ، نانآ  زا  ار  ینارتوھش 

نیرفاکلل هللالعجی  نلو   » یهیآ دنک ، عطق  نانآ  سومان  لام و  هب  لواپچ  تراغ و  زا  ار  نارگهطلـس  تسد  دنادرگرب ، نانآ  هب  ار  یناسنا  تمارک  دنک ، زاب  نانآ  یور  هب  ار  تداھش 

هللالــیبسیف نولتاــقتال  مــکل  اــم  و   » باــطخ دــناوخ ، ورف  ناــنآ  رب  ار  ( ٢ «) نینموــمللو هلوــسرلو  هزعلا  و   » یهـمیرک دزوماــیب ، ناــنآ  هــب  ار  ( ١ «) ـالیبس نینموملایلع 

دزاس و نانآ  یگدـنز  روحم  ار  نآرق  نید و  ادـخ و  هصـالخ ، دـنک و  ارجا  ناـنآ  یگدـنز  رد  ار  ( ۴ «) ـالا  مکحلا  نا   » ناـمرف دـناسرب ، ناـنآ  لد  شوگ و  هب  ار  ( ٣ «) نیفعضتسملاو

همیـسارس و دونـشخان و  یخیراـت ، نینچ  اـب  دـنویپ  ییهتـشذگ و  نینچ  هب  تشگزاـب  زا  دـنک ، عـطق  ناـنآ  یگدـنز  زا  ار  بلطهطلـس  دبتـسم و  ربکتـسم و  تیغاوـط  تسد 

. دنوش عنام  نآ  زا  دنھاوخیم  ییاھب  رھ  اب  اذل  دنکانمیب و 

هعمج  / ١٣٧٠/٠٧/٠۵ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامز یناملظ  یایند  لباقم  رد  دوب . توعد  نیا  هار  رد  داھج  و  تقیقح ، قح و  هب  توعد  ادـخ ، ربمایپ  مھم  راک  دوب . داـھج  توعد و  یهنحـص  ربماـیپ ، یگدـنز  زا  لوا  یهنحص 

دیدانـص برع ، ربکتم  نارـس  شلباقم  رد  دـندوب و  هدرک  هطاحا  ار  وا  نیملـسم  زا  یکچوک  عمج  ای  دوب ، اھنت  هکم  رد  هک  یزور  نآ  هچ  دـشن . شیوشت  راچد  مرکا  ربمایپ  دوخ ،

ار دوخ  قح  نخس  درکن ؛ تشحو  دندوب ، هدربن  یبیصن  تفرعم  زا  هک  یمدرم  یهماع  ای  و  دندوب ، هتفرگ  رارق  دنمتردق  یاھتسد  اب  نشخ و  یاھقالخا  اب  ناشکندرگ ، شیرق و 

تموکح هک  یتقو  نآ  هچ  و  دـنک ؛ ناملـسم  ار  یریثک  عمج  تسناوت  ات  دـیرخ ، ناج  هب  ار  اھجنر  اھیتخـس و  درک ، لمحت  ار  اـھتناھا  درک ، نشور  درک ، نییبت  درک ، رارکت  تفگ ،

یاھھورگ هچ  دـندوب ؛ ربماـیپ  لـباقم  رد  ینوگاـنوگ  ناـضراعم  نانمـشد و  مھ  زور  نآ  تفرگ . تسد  هب  ار  تردـق  تموکح ، نیا  سیئر  عضوم  رد  دوخ  داد و  لیکـشت  یمالـسا 

ناھاشداپ هچ  و  دندرکیم -  تمواقم  اھنآ  درکیم و  حالـصا  ار  اھنآ  دیاب  مالـسا  توعد  دندوب و  هدـنکارپ  اجهمھ  همامی ، زاجح و  یاھنابایب  رد  هک  ییاھیـشحو  برع -  حلـسم 

، دیشک اھیتخس  درک ، اھیشکرکشل  تفگ ، اھنخـس  درک ، اھهلداجم  تشون ، اھهمان  ربمایپ  هک  مور -  یروتارپما  ناریا و  ینعی  ملاع ؛ زور  نآ  تردقربا  ود  زور -  نآ  یایند  گرزب 

ار ربمایپ  فرط  همھ  زا  ناوارف  یاھدـیدھت  دـندرکیمن . ادـیپ  ندروخ  یارب  نان  زور ، هس  زور و  ود  یھاگ  هنیدـم  مدرم  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  داـتفا و  یداـصتقا  یهرـصاحم  رد 

نیا رد  ربمایپ  اما  دندرکیم ؛ قیوشت  شزاس  تمیالم و  هب  ار  ربمایپ  یضعب  دندزیم ، قن  یـضعب  دندشیم ، لزلزتم  یـضعب  دندشیم ، نارگن  مدرم  زا  یـضعب  درک . هطاحا 

تکرب هب  هک  دوب  هعماج  ماظن و  نامھ  و  دناسر ؛ تردق  تزع و  جوا  هب  ات  درب ، شیپ  ار  یمالسا  یهعماج  تردق ، اب  دشن و  یتسـس  راچد  هظحل  کی  داھج ، توعد و  یهنحص 

. دوش لیدبت  ایند  لوا  تردق  هب  تسناوت  دعب  یاھلاس  رد  توعد ، دربن و  یاھنادیم  رد  ربمایپ  یگداتسیا 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هب ناھج ، یهدرتسگ  قافآ  زا  ناملـسم ، یاھتلم  تسا و  هتـشابنا  ار  یھلا  نما  میرح  یاضف  قاتـشم ، یاھلد  زا  هدمآ  رب  کیبل  یهمغن  هدیـسر و  ارف  جـح  مسوم  هک  نونکا 

تمظع هب  یدمح  هدوس ، میکح  زیزع و  یادخ  تحاس  هب  عوضخ  ساپـس و  یهھبج  دناهدیـسر ، رگیدکی  هب  روجھم ، ناردارب  هتفاتـش و  داحتا  مایق و  رافغتـسا و  رکذ و  داعیم 

کی دومرف و  اطع  ار  هضیرف  نیا  قیفوت  قاتشم ، نیملـسم  هب  رگید  راب  کی  هک  منکیم  تیدحا  ترـضح  میرح  راثن  قح ، تمحر  یایرد  تعـسو  هب  یرکـش  ینـسح و  تافص 

نابز و دـیناشن . تمظع  تمحر و  یهرفـس  نیا  رب  ار  یناریا  جاجح  رگید  راب  کی  تشارفارب و  ناناملـسم  رـس  زارف  رب  ار  تمظع  تزع و  مچرپ  دوخ ، نما  یهناخ  رد  رگید ، راـب 

ناـج رد  تفگ ، فرح و  یهطـساویب  تقیقح ، دـباتب و  نارازگجـح  امـش  نشور  یاـھلد  رب  تفرعم  روـن  هک  دـنک  ادـخ  تسا . رـصاق  گرزب ، تمعن  نـیا  ریدـقت  فیـصوت و  زا  مـلق 

. ددرگ یلجتم  امش  قاتشم 

تلود  / ٣١/١٣٧١/٠۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

تقوچـیھ ام  تسا . هدـنام  ثرا  هب  ام  یارب  هتـشذگ  زا  مھ  ییاھزیچ  دـناهدرک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  ییاھیناماسبان  تسھ : هعماـج  رد  یتالکـشم  هک  مینک  لوبق  دـیاب  اـم  زورما 

دوجو اب  اـما  تسھ . ییاھیرـسک  دوبمک و  هرخـالاب  هن . دـناهدرک ؛ راـک  تعاـس  لـثم  تسا و  هدوب  حیحـص  قیقد و  ناـشیاھراک  دـصرددص ، ییارجا ، نیلووسم  هک  مییوگیمن 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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یعقاو تزع  نآ  نیا ، دنھدیم . خساپ  یمالسا  تموکح  یمالسا و  ماظن  مالسا و  هب  ناشترطف ، اب  دناهداتسیا و  دندنمهقالع . ناشبالقنا  هب  تلم  دینیبیم  اھنیا ، یهمھ 

. دوشیمن بولغم  هک  تسا  یبلاغ  نآ  تسا . یروطنیا  یمالـسا  یهعماج  اـتقیقح  ( ٢ .«) بلغی یذـلا ال  بلاغلا   » ینعی نیا ! ینعی  زیزع  («. ١) میکح زیزع  نا هللا  : » تـسا

ام هب  دنناوتیمن  مھ  اکیرما  زا  رتالاب  اکیرما و  مینک ، تکرح  مالسا  طخ  لابند  هک  مادام  میشاب و  کسمتم  مالسا  هب  ام  هک  مادام  دشاب . کسمتم  مالسا  هب  هک  مادام  هتبلا 

شلوا طرـش  اما  داد . دـھاوخ  ماجنا  ار  شدوخ  راک  تفر و  دـھاوخ  شیپ  هب  ماظن  نیا  هللااشنا  مدرم ، نامیا  ساسحا و  روش و  زا  یـشان  وج  نیمھ  رد  اذـل ، دـننزب . یاهمطل 

. میشاب سانش  هفیظو  ام  هک  تسا  نیا 

ماظن  / ٢۴/١٣٧١/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

روھظ زا  لبق  ات  رھاظلایلع ، یزیچ ، نینچ  دنـشاب . هتـشادن  دوجو  اـھروشک  اـھتلود و  هکنیا  هن  دنـشاب ؛ دـحاو  کـی  اـتقیقح  ناملـسم ، دراـیلیم  کـی  نیا  هک  میراد  وزرآ  اـم 

تزع و نیا ، و  دننک . تکرح  لد  کی  اب  ناملـسم ، یاھتلود  اھتلم و  دننک . تکرح  هیحور  کی  اب  دننک . تکرح  تھج  کی  رد  مییوگیم  اما  دش . دھاوخن  هادـفانحاورا ، رـصعیلو 

اوقت یهیاس  رد  تردق  تزع و  تسا . ناریا  تلم  امش  یمالسا  یلدمھ  یگتـسبمھ و  یهیاس  رد  تردق ، تزع و  تسا . مالـسا  یهیاس  رد  تردق ، تزع و  تساھنآ . تردق 

ام لباقم  ای  دنـشاب  ام  هارمھ  دنـشابن ؛ اـی  دنـشاب  نارگید  میدرک ، تیاـعر  اـم  رگا  ار  اـھنیا  تسادـخ . ریغ  زا  ندیـسرتن  یهیاـس  رد  تردـق ، تزع و  تسا . نآرق  هب  کـسمت  و 

، هادـفانحاورا رـصعیلو  تاھجوت  تسام و  اب  لاعتم  یادـخ  هک  مینادیم  داد و  میھاوخ  همادا  یھلا  لضف  هب  ار  هار  نیا  ام  و  دوب . دـھاوخ  ام  ناـبیتشپ  لاـعتم  یادـخ  دنـشاب ،

. تسا تلم  امش  لاح  لماش  هللااشنا 

ىزرم  / ٢۶/١٣٧١/٠۶ نورب  تاقباسم  رد  هدننکتکرش  زابناج  ناراکشزرو  رادید  رد  تانایب 

مییوگیمن دـگنلیم . شایناملـسم  یهشوگ  کـی  دـنکیمن ، تزع  ساـسحا  یناملـسم  زا  هک  سک  نآ  دـنکیم . زیزع  ار  ناملـسم  مالـسا ، زیزع ! نارھاوخ  زیزع ! ناردارب 

یهیحور ناـمیا ، هب  یناملـسم و  هب  تزع  ساـسحا  نیا  (« ١ . ) نینموملل هلوسرلو و  هزعلا  و  : » دـیوگیم نآرق  دـنک . لماک  ار  شایناملـسم  دـیاب  اـما  تسین ؛ ناملـسم 

. دیھد شیازفا  ار  نآ  زورهبزور  دینک و  ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا . یشزرااب 

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٩/٢٧ بالط و  رادید  رد  تانایب 

اھهزوح رد  هک  دھد  رارق  یایقالخا  یمالسا و  یاھشزرا  تھج  رد  ار  ملع  لیصحت  شناد و  ملع و  هاگـشناد ، ینعی  رگیدکی . هب  ود  نیا  ندروآور  ینعی  هاگـشناد  هزوح و  تدحو 

ملع ناـسنا ؛ یارب  ملع  قـالخا ؛ تھج  رد  ملع  نید ؛ تھج  رد  مـلع  دوـشیم . سیردـت  قـیقحت و  راـک و  لـماک ، روـط  هـب  یملع و  دـصرددص  یاھهویـش  اـب  اھـشزرا  نآ  یور 

رازبا یهلیـسو  هب  دـنناوتن  اپورا  ای  اکیرما  رگید  هکنیا  یارب  ملع  یمالـسا ؛ تما  تزع  یارب  ملع  ام ؛ یلم  لالقتـسا  نیمات  یارب  ملع  ناـگناگیب ؛ زا  یزاـینیب  یارب  یاهلیـسو 

دزومایب و هزوح  زا  هاگـشناد  هک  دش  دھاوخ  یتروص  رد  همھ  اھنیا  زاورپ . یهلیـسو  کی  عفادـم و  کی  رپس ، کی  ناونع  هب  ملع  دـننک ؛ لام  دـگل  اپ  ریز  هراچیب و  ار  اھتلم  ملع ،

. دنک ذوفن  هاگشناد  طیحم  رد  یقالخا -  ینید و  یاھشزرا  تسھ -  هزوح  رد  هک  ییاھشزرا  اھشور و  نآ 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مرکایبن سدـقم  دوجو  ینعی  تما ؛ نایم  رد  هرھچ  نیرتبوبحم  دوخ و  نایم  رد  یھلا  تناما  ملعم ، اوشیپ ، هدـنھد ، تاجن  ربمایپ ، لـباقم  رد  گرزب ، تما  نیا  یهفیظو  زورما 

یدـیع دوـخ  ربماـیپ  زا  تما  تسا . تما  زورما  یهفیظو  نـیا  درادـب . ساـپ  تدـحو  ظـفح  اـب  ار  یمالـسا  تـما  تکوـش  تزع و  هـک  تـسا  نـیا  مالـسلاوھالصلاهلآیلعوهیلع 

. درادب ظوفحم  ار  ربمغیپ  یوربآ  دنک و  تدـحو  ظفح  هک  تسا  نیا  تما  یدـیع  دـھد . ماجنا  مھ  ار  دوخ  یدـیع  یهفیظو  تسا  فظوم  ربمایپ  لباقم  رد  تما ، اما  دـھاوخیم ؛

زورما صوصخم  شالت ، نیا  دـننک . نمـشد  رگیدـمھ  اب  ار  اـھنآ  دـنزادنیب و  رگیدـکی  ناـج  هب  ار  تما  نیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تما  مالـسا و  نانمـشد  شـالت  یهمھ  زورما 

. دریگیم ماجنا  هبناجهمھ  ریبدـت و  یھدـنامزاس و  اـب  نانمـشد ، فرط  زا  دولآتلاذر  زیمآتثاـبخ و  تیروماـم  نیا  زورما ، اـما  تسا . هدوب  روطنیمھ  زین  هتـشذگ  زا  تسین و 

. تسا هدرک  هدنز  ار  اھلد  مالسا ، تسا و  ینوزف  هب  ور  ناناملسم  نایم  رد  یمالسا ، قوش  هیحور و  دننکیم  ساسحا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

. دنک یثنخ  ار  نیملـسم  مالـسا و  هیلع  نمـشد  یاھهئطوت  نیرتکانرطخ  اھهئطوت ، یاشفا  اھیھاگآ و  لدابت  اھلد و  ندرک  کیدزن  یهلیـسوب  دناوتیم  لماک ، تسرد و  جـح 

زا هک  یتیعمج  تلود و  روشک و  رھ  دض  رب  ار  تاغیلبت  یهصرع  رد  یرگاغوغ  نیملسم و  نایم  ینکفاهقرفت  مسینویھص ، رابکتسا و  نارادمدرس  ینعی  مالسا  نمـشد  زورما 

یمالسا تما  زا  کرحترپ  لاعف و  یاھشخب  دناوتب  رگا  اریز  دنادیم . دوخ  راک  نیرتمھم  دشاب ، هتشاد  ار  نیملسم  تزع  یهیعاد  دنز و  مد  نآرق  تیمکاح  یمالسا و  یرادیب 

تما یهرابرد  شدولآتثاـبخ  یاـھهشقن  و  دـید ، دـھاوخن  ار  تما  یهچراـپکی  میظع و  رکیپ  دوخ  ربارب  رد  هک  دـش  دـھاوخ  نئمطم  دـنک ، ادـج  تما  نیا  یاـھشخب  رگید  زا  ار 

. دنناریا یمالسا  یروھمج  دض  رب  یرابکتسا  یاھقوب  تاغیلبت  عیـسو  حطـس  مکارتم و  هوبنا و  مجح  دھاش  ایند ، مدرم  اھزور  نیا  درب . دھاوخ  شیپ  رـسدردیب  ار  یمالـسا 

. دوشیم لابند  رابکتسا ، ناوت  یهمھ  اب  یلو  هدنام  ماکان  زورما  ات  یھلا  لضف  هب  هتبلا  هک  تسا  تسایس  نامھ  نیا 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

وا لمع  زا  نآ  کسانم  مککسانم ، ینع  اوذخ  هدومرف : هکنانچ  دوش و  هدروآ  یاج  هب  هدرک  لمع  هدومرف و  ملسوهلاوهیلعهللایلص ) ) ربمایپ هتـساوخ و  نآرق  هکنانچ  جح ، رگا 

. تسا تما  تزع  درف و  لامک  یهدننک  نیمات  دوش ، هتفرگ 

. تسا هدرک  تفلاخم  یمالسا  تما  تزع  ملسم و  درف  ییوج  لامکاب  دھاوخب ، نآ  یلصا  یاھناشن  طوطخ و  نیا  زا  ادج  ار  جح  دنک و  تفلاخم  یجح  نینچ  اب  سکرھ 

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نیا زا  و  دنرادن ؛ یشقن  چیھ  یناھج ، یگتسبمھ  ماظن  نییعت  رد  ملاع و  گرزب  یاھیریگمیمصت  رد  یناھج ، تسایس  یمومع  دنور  رد  ناھج ، حطس  رد  زورما  ناناملسم ،

هدـناشن و تـسد  ناـشاھتلود  دـنناھج ؛ یوـگروز  ربکتـسم و  تـلود  دـنچ  زا  یکی  موـکحم  ور و  هلاـبند  دوـخ ، یلم  تسایــس  رد  یمالــسا  یاـھروشک  زا  یرایــسب  رتـالاب ،

یاھهیامرـس هک  تسا  هدش  نآ  هجیتن  و  یتحار ...  هب  قشع  لفاغت و  سرت و  شوختـسد  ناشنارکفنـشور  املع و  و  یربخیب ، ای  قانتخا  راچد  ناشاھتلم  سفنلافیعض ،

زا دیاب  زورما  هک  یمالـسا  گرزب  تما  و  دیآیمن ؛ باسح  هب  نانآ  یهدع  هدع و  و  دوشیم ؛ نییعت  ربکتـسم  یاھتلود  یهراشا  هب  نانآ  یـسایس  هاگیاج  دوریم ؛ داب  رب  نانآ 

نمـشد دنامیم و  مورحم  دوخ  یهدـع  هدـع و  زا  یمیظع  شخب  زا  هنوگ  نیدـب  دوش ، رادروخرب  تسا ، نآ  قحتـسم  هک  یرادـتقا  تزع و  بسک  یارب  دوخ  یدوجوم  یهمھ 

. دنکیم هدافتسا  نیملسم  مالسا و  نایز  هب  نآ  زا  نیملسم ، مالسا و 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

رتهناریو یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  لوط  رد  هک  ار  یولھپ  نارود  یهداتفا  بقع  ناریو و  روشک  میتسناوت  نامتخومآ ، لحار  ینیمخ  ماـما  هک  یرواـبدوخ  نیمھ  تکرب  هب  اـم 

رادـتقا تزع و  رتـمھم ، همھ  زا  یلو  میدـھاش ؛ زین  ردارب  یاـھروشک  زا  رگید  یخرب  رد  ار  تـمھ  نـیا  مـینک . رادروـخرب  یگدـنزاس  طاـشن  قـنور و  زا  یزاـسزاب و  دوـب ، هدـش 

زورما دـننک . نک  هشیر  دوخ  روشک  رد  ار  ناگناگیب  تلاخد  ذوفن و  دناهتـسناوت  یـسایس ، یدـج  تکراشم  مالـسا و  هب  کسمت  تکرب  هب  اـم  تلود  تلم و  تسا . یـسایس 

یادا یهنیمز  زورما  تسا و  یخیرات  تیلووسم  کی  نیا  مینک . شالت  نآ  هار  رد  همھ  دیاب  تسا و  لالقتسا  نیا  تزع و  نیا  سفن و  هب  دامتعا  نآ  یهنشت  زین  یمالسا  تما 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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ناـمزاس هک  ار  نآ  زورما  اـم  تسا ، مزـال  ینوناـک  هار ، نیا  رد  اھـشالت  ندرک  گـنھامھ  یارب  رگا  تـسا . مـھارف  مالـسا  ناـھج  لـماک  لالقتـسا  رادـتقا و  تزع و  بـسک  نآ و 

. دنکفا نآ  یهدنیآ  قافآ  نامزاس و  نیا  هب  یھاگن  دیاب  میراد . رایتخا  رد  تسا  یمالسا  سنارفنک 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

اوبیجتـسا  و اونما  نیذـلا  اھیا  ای   » هک دـھدیم : رادـشھ  ام  هب  تسام و  راـیتخا  رد  زین  نونکا  مھ  نآ -  زاسیگدـنز  فراـعم  مالـسا و  ینعی  دروآ -  دـیدپ  ار  ندـمت  نآ  هچنآ 

ناـمیا و دـناسرب . یـسایس  تردـق  تزع و  یملع و  یندـم و  یـالتعا  هب  ار  دوـخ  تما  هک  دراد  ار  نآ  تـیفرظ  تـسا  هدرک  تباـث  مالـسا  مـکییحی .» اـمل  مکاـعد  اذا  لوـسرلل 

و : » دزومآیم و  نینموم .» متنک  نا  نولعالا  متنا  اونزحت و  اونھت و ال  و ال  : » دزومآیم ام  هب  نآرق  تسا و  گرزب  فدھ  نیا  ققحت  یاھطرـش  اھنت  هقرفت ، زا  زیھرپ  تدـھاجم و 

عم نا هللا  اوربـصا  مـکحیر و  بھذــت  اولــشفتف و  اوعزاـنت  ـال  هلوـسر و  اوـعیطا هللا و  و  : » دزوـمآیم و  «. نینــسحملا عـمل  نا هللا  انلبــس و  مھنیدــھنل  اـنیف  اودــھاج  نیذــلا 

یاھتموکح یخرب  ریبدـت و  اـب  ریگیپ و  نانمـشد  هتـشذگ ، نرق  ود  رد  لقادـح  تسا . هداد  رارق  یرابفـسات  عضو  رد  زورما  ار  یمالـسا  تما  لـماع ، هس  نیا  فعـض  «. نیرباـصلا

. میناگتشذگ ثراو  زورما  ام  دناهدوب و  رثوم  تدشهب  عضو ، نیا  ندروآ  دیدپ  رد  یسایس ، یخیرات و  نوگانوگ  طیارش  لماوع و  رانک  رد  تیافکیب ، ناملسم 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تزع سکرھ  اـعیمج :» هزعلا  هـللف  هزعلا  دــیری  ناــک  نـم  « ؛ دــش ناریا  زیزع  تـلم  یمالــسا و  تـما  تزع  بجوـم  یھلا ، تزع  هـب  هللادــمحب و  یمالــسا  سنارفنک  نـیمھ 

تلود ناریا و  تلم  یھلا ، تزع  یھلا و  تردق  تسد  داد و  ناشن  ار  شدوخ  هفیرـش  یهیآ  نیا  سنارفنک ، نیا  رد  داد . دھاوخ  تزع  وا  هب  ادـخ  دورب ؛ ادـخ  غارـس  دـھاوخیم ،

سـالجا نیا  یهلیـسو  هـب  اـکیرما ، لـیم  مـغریلع  داد . هوـلج  روـنم  هوکـشماب و  شخبینـشور و  یدیـشروخ  لـثم  اـیند  رد  ار  ناراکردـناتسد  روـشک و  نـالووسم  ناریا و 

، یوق تیریدم  یگچراپکی ، تدحو ، یهدنھدناشن  سالجا ، نیا  هک  دندید  دروخ . تسکش  ناریا  دروم  رد  اکیرما  یاھتسایس  یهمھ  دش ، لیکشت  اجنیا  رد  هک  یھوکـشاب 

هب عورـش  دننکب ؟ دـیاب  راکهچ  الاح  دـندید . ار  بکرم  هدـیچیپ و  گرزب و  یاھراک  ماجنا  ییاناوت  تردـق و  تسا و  مدرم  نالووسم و  روشک و  نالووسم  نیب  هنامیمـص  یراکمھ 

، تسین راکھدب  شـشوگ  مھ  یـسک  هتبلا  دننکیم . جیورت  روطنیمھ  ار  فالتخا  یهعیاش  لاحهب  ات  سنارفنک  لیکـشت  لوا  زور  زا  دندرک . فالتخا  داجیا  تاعیاش و  نتخاس 

. دننکیم ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  اما  تساھنآ ؛ تاعیاش  فالخرب  زیچهمھ  صوصن و  نئارق و  دھاوش و  نوچ  دنکیمن ؛ مھ  ییانتعا 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هطقن دنچ  یور  رب  ام ، مولظم  لاحنیعرد  نامرھق و  گرزب و  تلم  زیزع و  روشک  دروم  رد  هک  دینیبیم  دینک ، هاگن  ار  نمـشد ] یغیلبت  یاھھاگتـسد   ] اھنیا تاغیلبت  امـش  رگا 

هداتفایم اھتلم  ناج  رد  میدـق  زا  هک  یاهدـمع  یالب  درد و  ناـمھ  نک ؛» تموکح  زادـنیب ، هقرفت   » یمیدـق ناتـساد  ناـمھ  تسا ؛ هقرفت  تیئود و  فـالتخا و  لوا ، دـنزکرمتم :

. دنزادنیب هقرفت  یهعیاش  دننک ، داجیا  هقرفت  دنناوتیمن  دندید  دندرک  شالت  هچرھ  رگا  ای  دننک ، داجیا  هقرفت  دندصرد  تسا .

(١ «:) اعیمج هزعلا  هللف  هزعلا  دیری  ناک  نم  « ؛ دش ناریا  زیزع  تلم  یمالـسا و  تما  تزع  بجوم  یھلا ، تزع  هب  هللادمحب و  یمالـسا  سنارفنک  نیمھ  دینک ، هظحالم  امش 

تلم یھلا ، تزع  یھلا و  تردق  تسد  داد و  ناشن  ار  شدوخ  هفیرـش  یهیآ  نیا  سنارفنک ، نیا  رد  داد . دھاوخ  تزع  وا  هب  ادـخ  دورب ؛ ادـخ  غارـس  دـھاوخیم ، تزع  سکرھ 

نیا یهلیـسو  هب  اکیرما ، لیم  مغریلع  داد . هولج  رونم  هوکـشماب و  شخبینـشور و  یدیـشروخ  لثم  اـیند  رد  ار  ناراکردـناتسد  روشک و  نـالووسم  ناریا و  تلود  ناریا و 

، یگچراپکی تدـحو ، یهدـنھدناشن  سـالجا ، نیا  هک  دـندید  دروخ . تسکـش  ناریا  دروم  رد  اـکیرما  یاھتـسایس  یهمھ  دـش ، لیکـشت  اـجنیا  رد  هک  یھوکـشاب  سـالجا 

دیاب راکهچ  الاح  دـندید . ار  بکرم  هدـیچیپ و  گرزب و  یاھراک  ماـجنا  ییاـناوت  تردـق و  تسا و  مدرم  نـالووسم و  روشک و  نـالووسم  نیب  هنامیمـص  یراـکمھ  یوق ، تیریدـم 

ششوگ مھ  یسک  هتبلا  دننکیم . جیورت  روطنیمھ  ار  فالتخا  یهعیاش  لاحهب  ات  سنارفنک  لیکـشت  لوا  زور  زا  دندرک . فالتخا  داجیا  تاعیاش و  نتخاس  هب  عورـش  دننکب ؟

. دننکیم ار  ناشدوخ  راک  اھنآ  اما  تساھنآ ؛ تاعیاش  فالخرب  زیچهمھ  صوصن و  نئارق و  دھاوش و  نوچ  دنکیمن ؛ مھ  ییانتعا  تسین ، راکھدب 

دینک یعـس  ایناث  دشابن ، فالتخا  دینک  یعـس  الوا  دینک . تکرح  نایرج  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  دـیاب  امـش  دـنھدیم . تیمھا  یلیخ  فالتخا  یهلاسم  هب  هک  تسادـیپ 

. دشابن دھدیم ، شرورپ  دشر و  ار  نآ  نمشد  هک  فالتخا  یهعیاش 

ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کیدزن مھ  هب  شمدرم  یاـھلد  مالـسا  تکرب  هب  تسا ؛ هدـش  جراـخ  ناـگناگیب  یهطلـس  ریز  زا  مالـسا  تکرب  هـب  تـسا ؛ هدرک  ادـیپ  تزع  مالـسا ، تـکرب  هـب  یمالـسا  ناریا 

ناردارب یارب  ام  هک  هچنآ  تما ، نیا  ناـیم  زا  یمالـسا و  ناریا  زا  تسا . هدیـسر  هتـساوخ ، ناناملـسم  یارب  مالـسا  هک  یتاریخ  نآ  زا  یلیخ  هب  مالـسا  تکرب  هب  دـناهدش و 

. دننادب ناشدوخ  تمارک  راختفا و  تزع و  یهیام  ار  نآ  دننک و  هاگن  شخبتاجن  مشچ  هب  مالسا  هب  اھتلم  اھتلود و  هک  تسا  نیا  میھاوخیم ، ملاع  رـسارس  رد  نامناملـسم 

یناطیش نیقلت  کی  تساھنآ ، یگدنکفارس  یگداتفابقع و  یهیام  مالسا  هک  دنناروابب  مالـسا  یایند  رد  دارفا  زا  یرایـسب  هب  دناهتـساوخ  مالـسا  نانمـشد  هک  یزیچ  نیا 

. دننارب نامرف  وا  رب  یتحار  هب  دنناوتب  ات  دننک ، ادج  شدوخ  لصا  زا  ار  یمالسا  تما  دناهتساوخ  هک  تسا  یناسک  نیقلت  نیا ، تسا .

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یمالـسا یاھتلم  تیـصخش  ناش و  هک  هچنآ  فسالاعم  تسا -  رابکتـسا  طلـست  هک  نیملـسم -  یمومع  یراتفرگ  رب  هوالع  دـنیراتفرگ . راچد  ملاـع  فاـنکا  رد  ناناملـسم 

هک ناریا  تلم  زجهب  ناملـسم ؟ یاھتلم  نایم  رد  ناھج و  حطـس  رد  تزع  نآ  تساجک  دوشیمن . هدھاشم  دـھدیم ، ناناملـسم  هب  مالـسا  هک  یتزع  نآ  دـنکیم و  اضتقا 

تزع هنافساتم  اما  دنتزع ؛ یهنشت  ناملسم  یاھتلم  یهیقب  ( - ١ «) نینموملل هلوسرل و  هزعلا و  و   » هک تسا -  هتفرگ  تسد  هب  یھلا  لضف  هب  مھ  ار  مالـسا  تزع  مچرپ 

. دوشیمن ینازرا  نانآ  هب  ناشناش  بسانم 

. تسا رابتقر  هنایم  یایـسآ  یاھتلم  زا  یـضعب  عضو  تسا . دـب  ناتـسناغفا  تلم  عضو  تسا . دـب  قارع  تلم  عضو  تسا . راوشد  یمالـسا  یاـھروشک  رد  ناناملـسم  عضو 

، ییوررپ لامعا  اب  دنناوتیمن  ریازجلا  نالووسم  تسا . هدرب  ایند  رد  ار  ریازجلا  گرزب  تلم  رب  تموکح  نایعدم  یوربآ  ریازجلا ، یاھراتشک  تسا . دب  رایـسب  ریازجلا  مدرم  عضو 

. دنلووسم اھنآ  دنیادزب . ناشدوخ  زا  دش ، دھاوخن  ادج  اھنآ  زا  زگرھ  خیرات  لوط  رد  هک  ار  ییاھتمھت 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تزع تشارفارب ، ار  ناریا  مالسا و  تمظع  مچرپ  وا ، هار  طخ و  یهمادا  و  هیلعاھمحر )  ) ناشلامیظع ینیمخ  ماما  یربھر  هب  هک  دوخ  میظع  بالقنا  اب  ناریا ، تلود  تلم و 

دادبتـسا یقالخا و  یملع و  طاـطحنا  نوزفازور و  داـسف  زا  ناریا  تلم  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  تسا . هتفاـیزاب  ار  دوخ  یخیراـت  یهراـبود  تاـیح  دوخ و  یلم  لالقتـسا  و 

راکدب قساف و  نیماریغ و  تیافکیب و  بآم و  رکون  یاھهرھم  تیمکاح  زا  دروآ . تسد  هب  هرابود  ار  یگدنزاس  یگدنز و  طاشن  تفای و  تاجن  اکیرما  هب  یگتسباو  یسایس و 

. تفای نیما  نموم و  نادراک و  زوسلد و  یناریدم  یمدرم و  یتموکح  دش و  صالخ  ملاظ ، دبتسم و  و 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، رگتراغ نئاخ و  نزھار و  دربتسد  زا  هک  تسا  راصح  یب ینزخم  ناملسم ، نھذ  لد و  نآ ، نودب  تساھنآ . لمکم  ممتم و  اھتخانش و  نآ  ی  همھ لوصحم  نمـشد ، تخانش 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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داد و رس  جح  رد  ار  تئارب  ناذا  هلاو ،) هیلع هللا یلص ) مالسا مرکم  ربمایپ  و  تسا ؛ یزیتس  نمشد یسانش و  نمشد دامن  تارمج ، یمر  جح ، لامعا  دوخ  رد  تسین . نوصم 

نینچ ددرگ و  غراف  رارج  نانمـشد  دوجو  زا  یزور  یمالـسا ، تما  مالـسا و  ناـھج  رگا  دومرف . توـالت  جـح  مسارم  رد  مالـسلا ) هیلع  ) ناـنموم ریما  ی  هرجنح زا  ار  تئارب  تاـیآ 

تراسخرپ گرزب و  ییاطخ  تئارب ، هب  یتالابم  یب نمشد و  زا  تلفغ  ینونک ، یاھیرگ  هزیتس اھنمشد و  دوجو  اب  یلو  دوب . دھاوخ  هفسلف  یب زین  تئارب  دوش ، نکمم  یزیچ 

. تسا

تیوـھ زا  ار  ناناملـسم  هـک  یماـظن  یتـموکح و  اـی  صخـش ، اـی  هدـیدپ ، رھ  دوـش . یم هتخانـش  زین  مالـسا  ناـھج  نمــشد  دـیآ ، تـسد  هـب  نیــشیپ  یاھتخانــش  نآ  رگا 

، دوخ رگا  و  دـنک ؛ یم هنانمـشد  یراک  دزاس ، سویام  نآ  زا  ای  انتعا ، یب یمالـسا  تمظع  تزع و  بسک  هب  ای  دـناشکب ، یگدـنکارپ  قرفت و  هب  ای  دـنک ، هناـگیب  ناشیمالـسا 

! تسا نمشد  تشگنارس  تسین ، نمشد 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

گنھرف و یاھبنارگ  ی  هریخذ هب  دیمون و  دوخ ، ی  هدنیآ زا  ار  ناناملسم  هک  دوش  یم نآ  فورصم  تسا ، رابکتسا  یسایس  ی  هھبج نامھ  هک  ناطیـش  شالت  نیرتشیب  زورما 

روفنم و تدشب  رابکتسا ، مشچ  رد  دنکفیب ، مالـسا  ی  هیاپ رب  هدنیآ  یانب  رکف  هب  ار  نانآ  دشخبب و  دیما  ناھج ، ناناملـسم  هب  هک  یی  هدیدپ رھ  دزاس . انتعا  یب دوخ ، شناد 

یونعم یدام و  تورث  اب  هوبنا و  یتیعمج  اب  روانھپ ، یروشک  ی  هرادا یمالسا و  یروھمج  لیکشت  هک  تسا  نآ  زا  یمالسا ، ناریا  اب  گرزب  ناطیش  ینمشد  تسا . ضوغبم 

. دنک یم هدنز  نانآ  یاھلد  رد  ار  دیما  غورف  دھد و  یم یمالسا  تمظع  تزع و  دیون  ناناملسم ، هب  نایاپ ، یب

هچرھ دـننیب و  یم دـنا و  هدـید ناملـسم  یاھتلم  راتفر  رد  ار  دـیما  یاھ  هناـشن ناـھج ، ی  همھ تسا ، هتـشذگ  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  زا  هک  یلاـس  هدزون  رد 

. تسا هدش  رتشیب  دیما  نیا  هدروخ ، تسکش  رتشیب  راد ، هلابند دنلب و  جوم  نیا  ربارب  رد  رابکتسا  یایند  ریبادت  هتفر و  شیپ  هب  نامز ، ی  هنودرگ

روشک لیکـشت  اپورا و  رد  ناملـسم  یاھتلم  یرادیب  بصاغ ، یاھتـسینویھص  ربارب  رد  یمالـسا  یاھراعـش  اب  نانآ  ی  هنابلط یدازآ یاھتدھاجم  زاغآ  ناینیطـسلف و  یرادـیب 

رد مالسا  تیمکاح  هب  نادقتعم  ندیسر  تموکح  هب  دمآ -  شیپ  نانآ  یارب  ناییاپورا  زیمآ  تیاضر توکس  اب  ای  تسد ، هب  هک  یرابنوخ  ی  هعجاف دوجو  اب  ینـسوب -  ناملـسم 

تیقفوم مالسا ، تردق  یناھج  نانمشد  تموصخ  عورشمان و  یاھتردق  تلاخد  اتدوک و  اب  دروم ، ود  رھ  رد  هتبلا  هک  یبرغ -  یـسارکومد  لومعم  یاھھار  زا  ریازجلا ، هیکرت و 

دور یم شیپ  هب  یمالسا  رادتقا  هار  رد  نانچمھ  هللادمحب  یجراخ ، یاھینکشراک  دوجو  اب  هک  نادوس -  رد  یمالسا  ینابم  ی  هیاپ رب  تموکح  لیکشت  دنام -  هراک  همین نانآ 

، همھ همھ و  رگید ، ددعتم  یاھلاثم  و  دوب -  هدش  شومارف  نآ  رد  اھراعش  نیا  یدامتم  یاھلاس  هک  ناملسم -  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  یمالسا  یاھراعش  ندش  هدنز  - 

. تسا یمالسا  تما  مالسا و  ناھج  رسارس  رب  ناریا ، رد  یمالسا  یروھمج  تدالو  نوزفازور  قیمع و  ریثات  یاھ  هناشن

یسایس و یداصتقا و  یماظن و  یپایپ  یاھ  هئطوت تسکش  زا  سپ  تسا ! هدش  رتدولآ  ضغب رت و  تخس زور  هبزور یمالـسا ، ناریا  اب  تبـسن  نیمھ  هب  رابکتـسا ، ینمـشد 

ندرک مھتم  نآ ، فدـھ  و  تسا ؛ یتاغیلبت  گنج  ی  هھبج کـی  هھبج ، نیا  تسا . لاـعف  یمالـسا  ناریا  دـض  رب  زین  نونکاـت  هک  هدوشگ  یی  هزاـت ی  هھبج رابکتـسا ، یتاـغیلبت ،

میظع تکرح  زا  ناریا ، تلم  هک  دوش  یم دومناو  روط  نیا یتاغیلبت ، گنج  نیا  رد  تسا ! ناملـسم  یاـھتلم  لد  رد  دـیما  غورف  ندرک  شوماـخ  نآ ، رثا  رب  ناریا و  تلود  تلم و 

هک دوش  یم اعدا  هنومن ، دھاش و  ناونع  هب  و  دنا ! هدرک تشپ  بالقنا  مالسا و  هب  روشک ، نالووسم  هدش و  نامیـشپ  نآرق ، مالـسا و  تیمکاح  زا  نآ و  یاھراعـش  بالقنا و 

مالـسا و هب  یدـنبیاپ  قشع و  رب  نانآ  یگـشیمھ  دـیکات  روشک و  نالووسم  یوس  زا  اعدا  نیا  ررکم  راکنا  تسا ! اکیرما  تلود  اب  هناتـسود  طباور  داجیا  ددـص  رد  ناریا ، تلود 

دوخ یاعدا  اکیرما ، ربکتسم  میژر  صوصخب  رابکتسا و  یسایس  نالووسم  یتح  یتاغیلبت و  یاھھاگتسد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هیلع ) هللا ناوضر  ) لحار ماما  طخ  بالقنا و 

! دنیامن رارکت  شیپ ، زا  شیب  مالسا ، ناھج  حطس  رد  اصوصخم  یناھج ، یاھشرازگ  اھربخ و  اھریسفت و  رد  ار  نآ  دننک و  رارکت  نوگانوگ ، یاھ  هویش اھنابز و  اب  ار 

. تسا نآ  زا  یرازیب  مالعا  نمشد و  ی  هئطوت یاشفا  ینعم  هب  جح ، رد  تئارب  و  نآ ، یاھ  هزیگنا اھشور و  نیا  تخانش  ینعم  هب  جح ، رد  نمشد  تخانش 

تزع تشارفارب ، ار  ناریا  مالسا و  تمظع  مچرپ  وا ، هار  طخ و  ی  همادا و  هیلع ) اھمحر  ) ناشلا میظع ینیمخ  ماما  یربھر  هب  هک  دوخ  میظع  بالقنا  اب  ناریا ، تلود  تلم و 

دادبتـسا یقالخا و  یملع و  طاـطحنا  نوزفازور و  داـسف  زا  ناریا  تلم  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  تسا . هتفاـیزاب  ار  دوخ  یخیراـت  ی  هراـبود تاـیح  دوخ و  یلم  لالقتـسا  و 

راکدب قساف و  نیماریغ و  تیافک و  یب بآم و  رکون  یاھ  هرھم تیمکاح  زا  دروآ . تسد  هب  هرابود  ار  یگدنزاس  یگدنز و  طاشن  تفای و  تاجن  اکیرما  هب  یگتسباو  یسایس و 

هب هک  ار  شا  هدادادـخ یاـھتورث  یلم و  عباـنم  روشک و  تشونرـس  تفاـی . نیما  نموم و  نادراـک و  زوسلد و  یناریدـم  یمدرم و  یتموکح  دـش و  صـالخ  ملاـظ ، دبتـسم و  و 

دوکر یگدومخ و  هب اـھلاس  هتـسباو ، نئاـخ و  ناـھاشداپ  داـسف  فعـض و  رثا  رب  هک  ار  یگدـنزاس  راـکتبا و  یورین  تفرگ . تسد  هب  دوخ  دـش ، یم تراـغ  ناـگناگیب  ی  هلیـسو

مزع دـنلب و  تمھ  زین  هدـنیآ  یارب  تشادرب و  دـنلب  یاھماگ  یگداتفا ، بقع نرق  ود  ناربج  هب  یلمع ، یملع و  یاھنادـیم  ی  همھ رد  درک و  هدـنز  دوخ  رد  دوب ، هدـش  هدیـشک 

. تسا هتخاس  هار  غارچ  هلاس ، هدزون  نارود  ی  هبرجت اب  ار  نشور  رکف  عطاق و 

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

؛ دھد تزع  یزارفارـس و  تلم ، کی  هب  دـناوتیم  مالـسا  هک  داد  ناشن  یمالـسا  بالقنا  داد . ناشن  ایند  یهمھ  هب  تفرگ و  تسد  یوررب  ار  مالـسا  تزع  یمالـسا ، بالقنا 

یهمھ رد  ار  تلم  کی  یاھدادعتـسا  دناوتیم  دـشکب . نوریب  دـناهدرک ، لیمحت  تلم  نآ  رب  هک  یریقحت  تلاح  زا  دـھد و  تاجن  ناگناگیب  لیمحت  راشف و  رابریز  زا  ار  تلم  کی 

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

یهمھ دـیوگب ، نخـس  تلم ، نیا  نابز  زا  تسناوت  ام -  نامز  رد  ریظنیب  تیـصخش  نآ  میظع ، تیـصخش  نآ  ام -  گرزب  ماما  یتقو  دـش و  زوریپ  یمالـسا  بالقنا  هک  یتقو 

هچاپتـسد و رایـسب  ار  نانمـشد  دیود ، یمالـسا  تما  یاھگر  رد  هک  یاهزات  نوخ  نیا  دناهدش . هدنز  هک  دـندرک  ساسحا  دـندرک ؛ تایح  راختفا و  ساسحا  ملاع  ناناملـسم 

. درک همیسارس 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھتلم ناـشورخ  یاـھدور  تسا . هدروآ  دـیدپ  یزیگناروش  روآتفگـش و  یهنحـص  هدرک و  اـپ  رـس  رب  توبن  یحو و  هاـگیاپ  رد  ار  دوخ  میظع  هاگـشیامن  رگید  راـب  جـح  مسوم 

یهعومجم نیا  یهدینت  مھ  رد  تاساسحا  دننکیم . مسجم  دیحوت  یاول  ریز  رد  ار  هدحاو  تما  یتسیزمھ  دنزیریم و  ورف  سونایقا  نیا  رد  ناھج  یوس  همھ  زا  ناملـسم 

هبش زا  نانبل ، نیطسلف و  زا  قارع ، ناریا و  زا  یمدرم  نابزیم  نونکا  جح ، یاھنیمزرس  تسا . یمالسا  میظع  تما  یاھیئاناوت  اھدرد و  اھزاین و  اھوزرآ و  رگشیامن  یرشب ،

نیمھ یارب  جـح  دنـشاب . یمالـسا  تما  لد  نخـس  نامجرت  دـنناوتیم  قایتشارپ ، یاـھلد  نیا  تساـپورا . ایـسآ و  رـسارس  زا  ینـسوب و  هیکرت و  زا  اـقیرفآ ، لامـش  هراـق و 

، نیمزرس نیا  زا  رابنیتسخن  هک  تسا  یمایپ  نامھ  دھدیم  دنویپ  مھ  هب  ار  لد  همھ  نیا  هک  یاهتشر  تسا . ناھج  رـسارس  ناناملـسم  ندناسر  ادص  هب  ادص  یکیدزن و 

روز رز و  ناربکتـسم و  تیغاوط و  یراگدـنوادخ  یفن  دـیحوت ، تما . تدـحو  ادـخ و  دـیحوت  تدـحو ؛ دـیحوت و  مایپ  دـیدرون : رد  ار  خـیرات  ناـھج و  ضرع  لوط و  دـش و  هدز  ـالص 

دنکیم یزادرپزاب  دوخ ، میظع  عامتجا  بلاق  رد  هلاس  رھ  ار  راگدنام  مایپ  نیا  یراتفگ ، هتشون و  رھ  زا  رتارف  جح ، ناناملسم . رادتقا  تزع و  رھظم  تدحو ، و  تسا ، نارالاس 

یئافوکـش و هک  دسانـشب  ار  تقیقح  نـیا  دـیاب  رگید  راـب  کـی  جـح ، مسوـم  رد  مالـسا ، ملاـع  زا  یـشخب  رھ  رد  یناملـسم  رھ  دتـسرفیم . مالـسا  ناـھج  رـسارس  هـب  و 

اب تدحو  و  نآ ، یسایس  یعامتجا و  یدرف و  داعبا  یهمھ  اب  دیحوت  دمآ : دھاوخ  تسد  هب  ود  نیا  یهیاس  رد  اھنت  یمالسا  یاھروشک  یهبناج  همھ  یبایماک  یدنلبرس و 

. زورما یایند  رد  نآ  ققحت  لباق  تسرد و  موھفم 

جح  / ١٣٨٠/١١/٣٠ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یھلا یقیقح و  دوخ »  » هب و  نتـسج ، نوریب  دوـلآ  کرـش  نیغورد و  یاـھ  « دوـخ  » زا ندـش ، یمدرم  یئادـخ و  نیرمت  هاـگیاج  تسا ؛ یمالـسا ، تما  گرزب  هاـگودرا  اـجنیا 

نیکرشملا و نم  یرب  نا هللا  هب : خساپ  ناطیشلا و  اودبعتال  نا  دھع : دیدجت  هاگیاج  تسا . نامحر  دونج  هب  نتسویپ  ناطیش و  دد و  وید و  زا  تئارب  هاگیاج  اجنیا  نتسویپ .

« يمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا ناناملسم  یرشب  تردق  یونعم و  تزع  رھظم  یمالسا و  یهدحاو  تما  یلجت  لحم  اجنیا  تسا . هلوسر 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا میرادهگن . مکحم  میاهتـشارفارب -  ار  نآ  ام  تسا و  یمالـسا  تما  تزع  مچرپ  هک  ار -  مالـسا  مچرپ  اـم  هک  تسا  نیا  دراد  عقوت  ناریا  تلم  اـم  زا  مالـسا  یاـیند  هک  هچنآ 

نتشادهگن نتشارفارب و  دشخبیم . هیحور  اھنآ  هب  دنکیم و  هدنز  ار  اھنآ  دھدیم ، دیما  اھتلم  هب  ام  روشک  رد  مالسا  مچرپ  دراد . عقوت  ام  زا  مالـسا  یایند  هک  تسا  یزیچ 

رھ درادیم . هگن  ار  ام  هک  تسا  مالـسا  میرادیمن ، هگن  ار  مالـسا  ام  عقاو  رد  تسا . یگرزب  رایـسب  لـماع  مھ  اـم  تلم  یدـنمورین  ماکحتـسا و  یارب  مچرپ  نیا  مکحتـسم 

ریقحت زا  هکنیا  یارب  میراد  جایتحا  مالسا  هب  ام  تسا . ولع  یاراد  مالسا  تسا . زیزع  مالـسا  دش . دھاوخ  زیزع  زارفارـس و  هدنز ، وا  دوخ  دتـسیاب ، مالـسا  یاپ  هب  هک  یتلم 

. مینک ادیپ  تاجن  اھنآ  یگنھرف -  یسایس و  ریقحت  یملع ، ریقحت  یرابکتسا -  یاھتردق 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یهمھ رد  فلتخم  لحارم  رد  یمیظع  تضھن  تکرح و  تسا ؛ سوسحم  مالـسا  یاـیند  رـساترس  رد  یمالـسا  یرادـیب  تسا ؛ هدرک  تواـفت  مالـسا  یاـیند  رد  عاـضوا  زورما 

نیا مالسا  یایند  نویسایس  املع و  نارکفنشور ، تسا . یقرت  تفرشیپ و  تزع و  یهیام  هک  یمالسا ، ینابم  لوصا و  هب  تشگرب  لیم  دوشیم ؛ هدھاشم  مالـسا  یایند 

یاھتلود هن ، تسا ؛ یمالـسا  یاھتلود  ررـض  هب  ناناوج ، نیب  رد  یمالـسا  یرادیب  تکرح  هک  دننک  روصت  مالـسا  یایند  رد  یناسک  رگا  تساطخ  دننک . تیوقت  دیاب  ار  تکرح 

دعب ام  تسام . ماما  بالقنا و  روشک و  هنومن ، کی  دننادرگرب . ناشدوخ  هب  دناهتفرگ ، اھنآ  زا  یرابکتسا  یاھتردق  هک  ار  یتزع  دنناوتیم  یمالسا  یرادیب  تکرب  هب  یمالـسا 

، اھیـسیلگنا دـنادرگرب . ام  مدرم  هب  ار  تزع  تسناوت  راوگرزب  ماما  میدـمآ و  دوخ  هب  میدوب  ناگناگیب  یهطلـس  راـچد  ماـمت  نرق  ود  دادبتـسا و  راـچد  یداـمتم  یاـھنرق  هکنآ  زا 

زیچ همھ  اـھنآ و  تسد  رد  اـھراک  اـما  دـندوبن ؛ تموکح  سار  رد  رھاـظ  تروص  هب  ولو  دـندرک . یقیقح  ییاـمرفمکح  تدایـس و  روـشک  نیا  رد  بیترت  هب  اـھییاکیرما  اھـسور و 

. دندوب مورحم  دوخ  نید  یقیقح  معط  تزع و  عبانم ، قوقح ، زا  ام  مدرم  دوب . ناشرایتخا  رد  روشک 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٧/٠٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ماـظن و لیکـشت  اـب  مھ  مالـسا  ردـص  رد  تسین . نکمم  ینمـشد  نودـب  تسا -  مالـسا  یاھفدـھ  نیرتـگرزب  زا  یکی  هک  یزاستیندـم -  یزاـسهعماج و  هک  تـسا  موـلعم 

مالـسا رطاـخهب  دـنباییم و  دوخ  رد  ار  مالـسا  هب  زازتـعا  حور  ناملـسم  یاـھتلم  مالـسا ، یاـیند  رد  زورما  تسا . روطنیمھ  مھ  زورما  دـش ؛ ینمـشد  یمالـسا  یهعماـج 

زا خسار  مزع  هب  هار ، نیا  ندومیپ  دنھاوخن . هچ  دنھاوخب ، یمالسا  تما  نانمـشد  هچ  تسا ؛ هدمآ  دوجوهب  هک  تسا  یتقیقح  یمالـسا  یرادیب  دننکیم . تزع  ساسحا 

. دراد جایتحا  اھروشک  نالووسم  فرط 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

درک و هزرابم  شیارب  داتـسیا ، شیاپ  دینـش ، ناـج  شوگ  هب  ار  ماـیپ  نیا  ناریا  تلم  ناریا . تلم  طـقف  هن  تسا ؛ تیرـشب  دوخ ، یـسایس  یهدـیا  نخـس و  رد  ماـما  بطاـخم 

یهمھ یارب  ار  نامیا  تزع و  لالقتـسا و  ریخ و  نیا  ماما  یـسایس  بتکم  تسا . تیرـشب  یهمھ  ماـیپ ، نیا  بطاـخم  اـما  دروآ ؛ تسدهب  ار  دوخ  لالقتـسا  تزع و  تسناوت 

نیا دـنلئاق ، یناھج  تلاسر  دوخ  یارب  هک  یناسک  اب  ماما  توافت  هتبلا  ناملـسم . ناسنا  کـی  شود  رب  تسا  یتلاـسر  نیا  دـھاوخیم ؛ تیرـشب  یهمھ  یمالـسا و  تما 

رد میراد  تلاسر  ام  دنیوگیم  مھ  اھییاکیرما  دنک . دقتعم  دوخ  هار  هب  رکف و  هب  ار  یتلم  دـھاوخیمن  هجنکـش  هحلـسا و  کنات و  پوت و  اب  ماما  یـسایس  بتکم  هک  تسا 

نیتال و یاکیرما  رد  یرگاتدوک  یزورفاگنج و  کنات و  پوت و  تسامیشوریھ !؟ رد  متا  بمب  دربراک  یسارکمد ، شرتسگ  هار  میھد . هعسوت  ار  یـسارکمد  رـشب و  قوقح  ایند 

. . دروخیم مشچ  هب  تیانج  ملظ و  یرگبیرف و  یزاب و  لغد  همھ  نیا  هنایمرواخ  رد  مھ  زورما  تساقیرفآ !؟

اھتسینویھـص جارخا  یتسینویھـص و  میژر  شترا  رب  دوخ  یزوریپ  ام  دنیوگیم  اھینانبل  میاهتفرگ ؛ ماما  مایپ  زا  ار  دوخ  یرادیب  هرابود و  تایح  ام  دنیوگیم  اھینیطـسلف 

یاھنادـیم رد  دوـخ  یرکف  تاـحوتف  ناملـسم -  ناـگبخن  ناملـسم ، نارکفنـشور  ناملـسم ، یاـھناوج  اـیند -  یهطقن  رھ  رد  اھناملـسم  مـیاهتفرگ ؛ سرد  ماـما  بـتکم  زا  ار 

ماما بتکم  یللملانیب  هاگن  نامھ  نیا  دننکیم ؛ تزع  ساسحا  مالـسا  مان  اب  یمالـسا  تما  یاھهدوت  دننادیم ؛ ماما  یرکف  بتکم  زا  یهدمآرب  هتـساخرب و  ار  یـسایس 

کاندرد ام  یارب  یمالـسا  تما  بیاصم  تسا ؛ یلـصا  یهلاسم  کی  ام  یارب  نیطـسلف  یهلاسم  زورما  اذـل  تسین ؛ مھ  مالـسا  یاـیند  صوصخم  تسا ؛ رـشب  لـئاسم  هب 

دنناوتیمن تسا ؛ یـساسا  لئاسم  دنتـسھ ، شوخلد  هتـسبلد و  راوگرزب  ماما  دای  مان و  هب  هک  یناسک  ناریا و  تلم  یارب  دـتفایم ، قاـفتا  مالـسا  یاـیند  رد  هچنآ  تسا .

رگید هکیلاح  رد  دھد ؛ ماجنا  ناملسم  یاھتلم  هب  تبسن  ار  اھتیانج  نیرتگرزب  دھاوخیم  رابکتـسا  یایند  هک  تسا  نیمھ  یارب  دنرذگب . توافتیب  لئاسم  نیا  هب  تبـسن 

لئاسم هب  تبـسن  دریگیم و  عضوم  دـنکیم ، ضارتعا  دـمھفیم ، دـنیبیم ، ناریا  تلم  دـننکن . مھ  ضارتعا  یتح  دـنریگن ؛ میمـصت  دـنمھفن و  دـننیبن ، ناملـسم  یاھتلم 

. دنامیمن توافتیب  مالسا  یایند 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ار  شناد  دنناسرب ؛ هجیتن  هب  دننک و  یزادناهار  ار  میظع  هاگتسد  نیا  دناهتسناوت  رکفشوخ  رکفتم و  زغم  اھدص  و  امش -  لثم  ییاھناوج  نیمھ  نامدوخ -  ناوج  ناققحم 

یهفـسلف نآ  فالخ  رب  تسرد  نیا  دینیبیم  نوچ  ارچ ، تساھنآ ؛ یاھینارگن  زا  یکی  نیا  دنورن ؛ نآ  نیا و  یهناخ  رد  دـنروایب و  دوجوهب  ار  یروانف  دـننک ؛ روراب  ناشدوخ  نایم 

. دنشاب اھنآ  جاتحم  دشاب ؛ زارد  ناشتسد  دیاب  دنشاب ؛ هتـشاد  لالقتـسا  یروانف  شناد و  رد  دیابن  دنـشاب ، هطلـس  تحت  دنھاوخیم  هک  ییاھروشک  هک  تسا  یرابکتـسا 

، تسا یمالـسا  تزع  یمالـسا و  تما  لالقتـسا  نامھ  هک  ایند  رد  وا  قح  نخـس  دنیـشنب ، یروانف  نیا  یهلق  رب  تسناوت  ناریا  تلم  روشک و  زورما  رگا  هک  دـننادیم  اـھنآ 

تقیقح نیاربانب  دـننکیم . لاجنج  اذـل  دـنتحاران ؛ نیا  زا  درک ؛ دـنھاوخ  لوبق  ار  نآ  رتشیب  اھنھذ  دـش و  دـھاوخ  نیزگیاج  یمالـسا  عماوج  رد  اھناملـسم و  نیب  رد  رتشیب 

. دنیوگیم اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  ریغ  هیضق 

ماظن  / ٢٣/١٣٨٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا جوا  هک  دمآرد  زازتھا  هب  رگید  راب  دیحوت  مچرپ  دش و  زاغآ  یمالـسا  یرادـیب  اھنآ  هب  تشگزاب  میلاعت و  نامھ  تکرب  هب  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  اھھد  زا  رـصاعم  نارود  رد 

نامھ لباقم  رد  ام  مھ  زورما  دندرک . تزع  تیوھ و  ساسحا  اھناملسم  داحآ  زاب  هک  دوب  مالسا  یایند  زا  ساسح  یهطقن  نیا  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  تکرح ،

رد ار  تکرح  نیا  اـت  دـناهدرک ، زاـغآ  ار  یگنج  مالـسا  تما  هیلع  مھ  زورما  . تشاد رارق  نآ  لـباقم  رد  لاوز ، طاـطحنا و  عورـش  نورق  رد  یمالـسا  تما  هک  میراد  رارق  ییهـبرجت 

احیرص ناشدوخ  هک  روطنآ  مالسا -  یایند  یناسنا  یعیبط و  نایاپیب  ریاخذ  میظع و  عبانم  هب  نتسب  عمط  اب  ربکتـسم ، راوخناھج و  یاھتردق  مھ  زورما  دننک . هفخ  هفطن 

زیچ هیضق  نطاب  اما  تسا ؛ یدازآ  مچرپ  یـسارکمد و  مچرپ  تسا ؛ هناروزم  یاھمچرپ  رابکتـسا ، یوس  زا  گنج  نیا  یاھمچرپ  هک  دناهدرک  عورـش  ار  یگنج  دنیوگیم -  مھ 

لباـقم رد  یعناـم  چـیھ  اـت  تسا ، تمواـقم  نوناـک  ندرب  نیب  زا  هیـضق  نطاـب  تسا ؛ مالـسا -  ینعی  یمالـسا -  تما  تزع  رـصنع  ندرک  دوباـن  هیـضق  نطاـب  تـسا ؛ یرگید 

. دشاب هتشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  ناراوخناھج 

نآرق  / ٢۶/١٣٨٣/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآرق تسا . هداد  میلعت  ار  زیچ  همھ  ام  هب  نآرق  نآرق . هار  زا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا ، دشاب . یمالسا  تما  تزع  ظفح  مالسا و  تیدوجوم  ظفح  رکف  هب  دیاب  مالـسا  یایند 

. درک تزع  ورین و  زا  راشرس  توارط و  اب  نآ  اب  ار  دوخ  یگدنز  دیشون و  دیاب  یوقم  اراوگ و  یندیشون  لثم  ار  نآرق  دیمھف ، دیاب  ار  نآرق  تخومآ ، دیاب  ار 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3160
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3178
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3196
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3236
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3248
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3249
http://farsi.khamenei.ir


رطف  / ١٣٨٣/٠٨/٢۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیناوتب هک  دنکیم  کمک  امش  هب  هک  تسا  یدرواتـسد  نیرتگرزب  یونعم ، یاھـشزرا  هب  امـش  کسمت  نیا  یگچراپکی و  نیا  تدحو و  نیا  زیزع ! نارازگزامن  ناریا ! زیزع  تلم 

، میظع تاعامتجا  نیمھ  دیع ، یاھزامن  نیمھ  دراد . شزرا  رایسب  نیا  دینک ؛ ظفح  ار  نیا  دینک ؛ یگداتسیا  رابکتسا  زواجت  یدعت و  یھاوخهدایز و  یبلطنوزفا و  لباقم  رد 

یمالسا تما  یهمھ  هب  تسا  هتـسناوت  مالـسا ، هار  رد  داھج  عافد و  مایق ، تکرح ، یارب  یهدامآ  تلم  نیمھ  هزیگنارپ و  یاھناوج  نیمھ  هوکـشرپ ، یاھییامیپھار  نیمھ 

تمدخ رد  نالووسم  دینک . ظفح  ار  نیا  تسا ؛ ینیبنشور  تریـصب و  نیمھ  یگچراپکی ، نیمھ  تدحو ، نیمھ  هب  کسمت  ورگ  رد  مدرم  امـش  تردق  تزع و  دـشخبب . تزع 

ینعی تسا ، یمالـسا  تما  تاـجن  یلـصا  نماـض  هک  یزیچ  نآ  هب  ناوارف  ماـمتھا  اـب  همھ  و  تلم ، نیا  روـشک و  نیا  حـلاصم  رکف  هب  هـمھ  نـالووسم ، راـنک  رد  مدرم  مدرم ،

. دنک ظفح  امش  رد  ار  یباداش  طاشن و  نیا  نامیا و  نیا  هیحور و  نیا  دیھاوخب  ادخ  زا  زورما  دنک . دابآ  ار  مدرم  ترخآ  ایند و  دناوتیم  هک  دنشاب  مالسا ، هب  کسمت 

جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا شیب  زورما  رادتقا ، تزع و  هعسوت و  یارب  مالـسا  ناھج  یاھیتفرظ  یئوس ، زا  تسا . دنمزاین  نآرق  هب  کسمت  یلدکی و  داحتا و  هب  هشیمھ ، زا  شیب  مالـسا  یایند  زورما 

یهناقفانم یاھراعـش  تسا . هدش  ناگنازرف  ناناوج و  تساوخ  هزیگنا و  مالـسا ، ناھج  رـسارس  رد  زورما  یمالـسا ، تما  تمظع  دـجم و  یبایزاب  هدـش و  راکـشآ  هتـشذگ 

. تسا هدش  راکشآ  جیردتب ، یمالسا ، تما  یارب  نانآ  دیلپ  تاین  هتخاب و  گنر  ناربکتسم ،

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

تایآ هک  تسا  نیا  رب  اھییاکیرما  یعـس  ام ، یهقطنم  زا  ییاھروشک  رد  دـینادیم  نالا  دـننک . ماندـب  ار  داـھج  دـندرک  یعـس  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  زا  تباـین  هب  یدارفا 

نآرق تایآ  زا  ار  داھج  دنھاوخیم  دندرک . لوبق  ار  نیا  مھ  نوبز  فیعض و  یاھتلود  زا  یضعب  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  هک  دندرک  رارصا  دنروایب ؛ نوریب  یـسرد  یاھباتک  زا  ار  داھج 

هب ار  تداھـش  تسا . هللالیبسیف  داھج  تمواقم ، نیـصح  نصح  رگنـس و  نیرتگرزب  یمالـسا و  تما  یمالـسا و  یاـھتلم  تزع  نماـض  نوچ  دـننک ؛ جراـخ  ینید  میلاـعت  و 

اب هک  دـھد  ناشن  لماک  روطهب  ار  شدوخ  رثا  دـناوتیم  یتقو  داھج  دراد . لابند  هب  داھج  هک  تسا  ییاھـشزرا  نیرترب  دوخ  هک  دـندرک ، یفرعم  هناحولهداس  لمع  کـی  ناونع 

. تسا یجیسب  تکرح  گرزب  لصف  ود  تداھش ، داھج و  دشاب . هارمھ  تداھش  هب  نداھن  لد 

نایراق  / ٠٣/١٣٨٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ندیـشیدنا ندـیمھف و  یارب  نآرق  تسا . ندرک  لـمع  یارب  نآرق  دربـب . هرھب  اـم  لد  دـشابن ؛ مشچ  شوـگ و  یهرھب  سلجملایف و  یهرھب  طـقف  اـم  یهرھب  هـک  مـینکب  یعس 

ناـشیاھلد و اـیند  رـسارس  رد  ناملـسم  ناردارب  ارچ  ارچ ؟ تـسا ؟ فیعـض  تـمظع  نـیا  اـب  یمالــسا  تـما  ارچ  تـسیچ ؟ یارب  یراـتفرگ  مالــسا  یاـیند  رد  هـمھنیا  تـسا .

هلوـسرل و هزعلا و  و   : » هک تـسا  هدوـمرفن  نآرق  نـیا  رگم  ( ١ (؟» اوقرفتال اـعیمج و  لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » تسا هتفگن  نآرق  نیا  رگم  ارچ ؟ تسین ؟ مھ  اـب  ناشیاھتـسد 

ارچ یناھج ، لئاسم  ریبدـت  تسایـس و  هاگیاج  رد  میبقع ؟ ملع  رد  ام  ارچ  ارچ ؟ درادـن ؟ اـیند  رد  زورما  تسوا ، یهتـسیاش  هک  ار  یتزع  یمالـسا  تما  ارچ  ( ٢ (؟» نینموملل

رھ تسین . اـم  لـمع  تفرعم و  روـحم  راـیعم و  اـم -  یاـھاعدا  فـالخرب  نآرق -  هک  تسا  نیا  تلع  دـننکیمن ؛ لـمع  نآرق  هب  هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؟ بقع  یمالـسا  تما 

. دید میھاوخ  ار  شرثا  ردق  نامھ  مینک ، لمع  نآرق  هب  هک  یرادقم 

ناشن ار  ندرک  لمع  نیا  رثا  ام  هب  هنیاعملاب  لاعتم  یادـخ  هزادـنا  نامھ  هب  میدـش . قفوم  یردـق  مینک ؛ لمع  نآرق  میلاعت  هب  میدرک  یعـس  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

. داد

یمالـسا تما  ارچ  یناھج ، لئاسم  ریبدـت  تسایـس و  هاـگیاج  رد  میبقع ؟ ملع  رد  اـم  ارچ  ارچ ؟ درادـن ؟ اـیند  رد  زورما  تسوا ، یهتـسیاش  هک  ار  یتزع  یمالـسا  تما  ارچ 

نآرق هب  هک  یرادقم  رھ  تسین . ام  لمع  تفرعم و  روحم  رایعم و  ام -  یاھاعدا  فالخرب  نآرق -  هک  تسا  نیا  تلع  دـننکیمن ؛ لمع  نآرق  هب  هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؟ بقع 

. دید میھاوخ  ار  شرثا  ردق  نامھ  مینک ، لمع 

ناشن ار  ندرک  لمع  نیا  رثا  ام  هب  هنیاعملاب  لاعتم  یادـخ  هزادـنا  نامھ  هب  میدـش . قفوم  یردـق  مینک ؛ لمع  نآرق  میلاعت  هب  میدرک  یعـس  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  اـم 

، دھدیم ضرا  رد  فالختـسا  یهدعو  دـھدیم ، ترـصن  یهدـعو  نینموم  هب  لاعتم  یادـخ  رگا  ( ٣ «.) الیق نم هللا  قدـصا  نم  و  : » تسین هدـعو  فلخ  لاـعتم  یادـخ  راک  رد  داد .

؛ مینکیمن لمع  یھلا  طئارـش  هب  ام  هک  تسا  نیا  مینیبیمن ، نامدوخ  یگدنز  یهصرع  رد  ار  اھهدعو  نیا  ام  هکنیا  تلع  تسا . تسار  اھهدـعو  نیا  دـھدیم ، تزع  یهدـعو 

گرزب سرد  نیا  رگید . هتفگ  یروج  نیا  لاعتم  یادـخ  منکیم ؛ لمع  ناـمیپ  نآ  هب  مھ  نم  دـینکب ، لـمع  نم  رما  هب  نم ، ناـمیپ  اـب  امـش  ( ۴ (؛» مکدھعب فوا  یدـھعب  اوفوا  «و 

. تسام

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رتشیب یھلا ، فراعم  اب  یھلا و  ماکحا  اب  ار  ام  یاھلد  دنک ؛ کیدزن  رتشیب  مالسا  یاھهار  هب  مالـسا و  قیرط  هب  ار  ام  یهمھ  یوبن ، تثعب  تکرب  هب  لاعتم  دنوادخ  میراودیما 

دوخ و تردق  دـناوتب  هللااشنا  یمالـسا  تما  ات  دـنزب  هرگ  رگیدـکی  تسد  رد  ار  ناملـسم  یاھتلود  یاھتـسد  دنک ؛ کیدزن  رگیدکی  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  یاھلد  دـنک ؛ انـشآ 

. دبای زاب  ار  دوخ  یهتفر  تسد  زا  یوربآ  دوخ و  تزع 

یربھر  / ١٣٨٩/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لماک یـساسا  نوناق  کی  اب  ار  یماظن  کی  تسناوت  هک  یمالـسا  یروھمج  ماظن  قفوم  لیکـشت  اب  دعب  دوخ ، شیادیپ  اب  الوا  دش ؛ وگلا  اھناملـسم  یارب  یمالـسا  بالقنا 

هچرھ تیوقت  ماکحتـسا و  دعب  و  دننزب ، هبرـض  وا  هب  دنناوتن  هک  لاس  ود  یـس و  لوط  رد  ماظن  نیا  یراگدنام  دـعب  و  دـشخبب ، ققحت  دـناشنب و  یـسرک  هب  ار  نآ  دـنک و  هئارا 

دعب و  تسین -  شیپ  لاس  یـس  شیپ و  لاس  تسیب  شیپ ، لاس  هد  اـب  یهسیاـقم  لـباق  هشیر ، قمع و  ظاـحل  زا  زورما  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  ماـظن -  نیا  رتشیب 

تکرح ون ، راکفا  ندـمآ  دـیدپ  راکفا ، ندـش  هتخپ  نوگانوگ ، یعامتجا  یاھتفرـشیپ  یتعنـص ، یرواـنف و  تفرـشیپ  یملع ، تفرـشیپ  هک  ماـظن ، نیا  رد  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ 

اھنیا تسا . هدروآرد  ایند  دودعم  روشک  دنچ  یهجرد  هب  ار  روشک  یدراوم  رد  تسا ، هدـش  روشک  نیا  رد  هک  یئاھنارمع  تسا . نوگانوگ  یاھتیلاعف  روشک و  رد  یملع  میظع 

تسرد ماظن  دمآ ، بالقنا  نیا  دننکیم . هدھاشم  دننیبیم ، ار  اھنیا  تسا ؛ یسوسحم  یاھزیچ  ناملـسم  یاھتلم  یارب  اھنیا  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یثداوح  همھ 

تیوھ نامتفگ  نآ ، هک  دروآیم  دوجو  هب  ار  ینامتفگ  کی  یزاسوگلا  نیا  وگلا . دوشیم  نیا  دش ؛ رتهتفرـشیپ  مھ  زورهبزور  دـش ، رتیوق  زورهبزور  دـنام ، یقاب  ماظن  نیا  درک ،

یهبلاطم یمالسا و  تزع  ساسحا  تسین ؛ لبق  لاس  یس  اب  یهسیاقم  لباق  یمالـسا ، تیوھ  ساسحا  ایند ، یاھتلم  نیب  رد  زورما  تسا . یمالـسا  تزع  یمالـسا و 

. تسا هداتفا  قافتا  نیا ، تسین . هتشذگ  اب  یهسیاقم  لباق  زورما  تزع ، نیا 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

یمالـسا و یهقطنم  نیا  رد  دراد  یناینب  لوحت  کی  تسا . یمھم  رایـسب  ثداوح  نیرحب -  یبیل ، سنوت ، رـصم ، ثداوح  تسا -  هداـتفا  قاـفتا  هقطنم  رد  اریخا  هک  یثداوح 

نیا یگدنز  نتم  رد  زورما  دوشیم ، هداد  یمالـسا  یروھمج  رد  نآ  راعـش  تسا  لاس  اھهد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . مالـسا  تما  یرادیب  یهناشن  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  یبرع 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  دراد  اھروشک 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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نیا رد  دراد  یناینب  لوحت  کی  تسا . یمھم  رایـسب  ثداوح  نیرحب -  یبیل ، سنوت ، رـصم ، ثداوح  تسا -  هداتفا  قافتا  هقطنم  رد  اریخا  هک  یثداوح  هقطنم . لـئاسم  اـما  و 

زورما دوشیم ، هداد  یمالسا  یروھمج  رد  نآ  راعش  تسا  لاس  اھهد  هک  یزیچ  نیمھ  تسا . مالسا  تما  یرادیب  یهناشن  نیا  دریگیم ؛ ماجنا  یبرع  یمالـسا و  یهقطنم 

. دھدیم ناشن  ار  دوخ  دراد  اھروشک  نیا  یگدنز  نتم  رد 

. تسا یساسا  رصنع  ود  نیا ، اھتکرح . نیا  رد  ینید  یوس  تمس و  زا  تسا  ترابع  یرگید  و  مدرم ، روضح  زا  تسا  ترابع  یکی  دراد : دوجو  تالوحت  نیا  رد  تیـصوصخ  ود 

یراـک چـیھ  ینھذ  یاـھرگلیلحت  اھنیـشن و  جاـع  جرب  اھنیـشن و  زیم  تـشپ  بازحا و  داـتفا . یمالـسا  بـالقنا  رد  هـک  یقاـفتا  ناـمھ  ناـشدوخ ؛ مـسج  اـب  مدرم  روـضح 

تین و ار ، ناشدوخ  لد  ار ، ناشدوخ  مسج  دندمآ ، هصرع  هب  مدرم  یتقو  دنک . هنحـص  دراو  ار  مدرم  تسناوت  هک  دوب  نیا  ام  راوگرزب  ماما  گرزب  رنھ  دـنھد . ماجنا  دنتـسناوتن 

مدرم سنوت  رد  ای  رـصم  رد  دتفایم . رگید  یاھروشک  رد  دراد  قافتا  نیمھ  زورما  دش . هدوشگ  تسبنب  یاھهار  دش ، زاب  روک  یاھهرگ  دندرک ، هصرع  دراو  ار  ناشدوخ  تمھ 

فرح هب  یـسک  دندرکیم ، توعد  ار  مدرم  مھ  تاقوا  زا  یلیخ  دندزیم ؛ فرح  مھ  هشیمھ  دندوب ، هشیمھ  اھنیـشن  جاع  جرب  نارکفنـشور و  الاو  دندش ؛ هنحـص  دراو  دـندمآ 

تعاـمج زاـمن  تسا ، هعمج  زاـمن  ینعی  تسا ؛ ینید  یریگتھج  مھ  اـھنآ  یریگتھج  شیارگ و  دـندش و  هصرع  هنحـص و  دراو  مدرم  دوخ  اـجنیا  درکیمن . یھجوت  نادـنچ  اـھنآ 

یوت دـندمآ  مھ  مدرم  اذـل  دـندش ، نادـیم  دراو  اھنیا  دنتـسھ . اھروشک  زا  یـضعب  رد  ینید  نیون  رکفت  ناراذـگناینب  نید و  غلبم  دارفا  دـننید ، یاـملع  تسادـخ ، ماـن  تسا ،

سنوت و رد  رـصم ، رد  دوـب . اـھنآ  یناـسنا  تمارک  تزع و  یهلئـسم  یحـضاو  تروـص  هب  دـناشک ، ار  اـھنآ  هک  یزیچ  نآ  دـندمآ ؟ ارچ  تسا . هیـضق  نیا  تیـصوصخ  نیا ، هنحص .

رارق ناشروشک  سار  رد  هک  یـسک  دندرکیم  هدـھاشم  رـصم  مدرم  دـینک  ضرف  دوب . هدـش  رادهحیرج  ملاظ  نامکاح  نیا  تسد  هب  مدرم  رورغ  رگید ، یاھروشک  رد  نینچمھ 

تسناوتیمن لیئارسا  درکیمن ، یراکمھ  لیئارسا  اب  کرابم  ینسح  رگا  هزغ  یهرصاحم  یهیـضق  رد  دوشیم . بکترم  ار  اھتیانج  اھراک و  نیرتفیثک  لیئارـسا ، تباین  هب  دراد ،

هک دندرک  ادیپ  عالطا  دعب  تسب . ار  رصم  هب  هزغ  جورخ  دورو و  هار  درک ، کمک  دش ، نادیم  دراو  کرابم  ینـسح  دوش . بکترم  ار  اھتیانج  نآ  دھد و  رارق  راشف  ریز  روجنآ  ار  هزغ 

رتـم یـس  عاـفترا  هب  یدـالوف  یاـھراوید  دـنھد ، ماـجنا  مھ  ار  راـک  نیا  دـنناوتن  رگید  هزغ  موـلظم  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم . تکرح  نیمزریز  زا  دـندز ، لاـناک  ریز  زا  هزغ  مدرم 

ریظن دش . رادهحیرج  تلم  رورغ  اذل  دننیبیم ؛ ار  نیا  دنراد  رصم  تلم  بخ ، درک . کرابم  ینـسح  ار  اھراک  نیا  دندنبب ! ار  اھلاناک  نیا  هار  ات  نیمز ، یوت  دندرک  دندرک ، تسرد 

. دراد دوجو  مھ  رگید  یاھروشک  رد  نیا 

مـشچ هب  مھ  اھنآ  درک . اھیبرغ  هب  یگرزب  تامدـخ  ریخا  یاھلاس  رد  اما  دادـیم ، ناشن  یبرغ  دـض  شیارگ  ندـمآ ، راک  یور  لوا  یاھلاس  رد  یفاذـق  هکنیا  اـب  یبیل  رد  ـالثم 

ام تلم  دینیبب  دیربب ! تفگ  اھیبرغ ، هب  داد  درک ، یتشک  راوس  ار  همھ  درک ، عمج  ار  شدوخ  یاهتـسھ  تاناکما  اقآ  نیا  یلاخ ، کشخ و  دیدھت  کی  اب  هک  دـندید  ناشدوخ 

میرحت دـندرک ؛ مایق  ناریا  یاهتـسھ  تکرح  هیلع  اکیرمآ  یرادمدرـس  هب  ایند  یهمھ  هک  درک  هدـھاشم  ام  تلم  دـنراد . رارق  یتیعـضو  هچ  رد  اـھنآ  دراد ، رارق  یتیعـضو  هچ  رد 

یاهتسھ تاناکما  نمـشد ، مغریلع  هکلب  دندرکن ، ینیـشنبقع  طقف  هن  روشک  نیلوئـسم  مینکیم . هچ  مینکیم ، هلمح  دنتفگ  دندرک ، یماظن  دیدھت  دندرک ، اوعد  دندرک ،

دیدھت لباقم  رد  ار  همھ  دنتـشاد ، هک  یتاناکما  نامھ  داد  روتـسد  ناشروشک  لوئـسم  هک  دـندید  مدرم  اجنآ  دـندرک . رتشیب  لبق  لاس  زا  ربارب  نیدـنچ  لاس  رھ  ار  ناشدوخ 

، دنداد قوشم  اھنیا  هب  دنراذگب ، یاهچب  کی  نھد  یوت  یتالکش  یـشرت ، تابنبآ  کی  هکنیا  لثم  دندرک . عمج  اھیبرغ  یاھقوشم  لباقم  رد  ناشدوخ  لوق  هب  ای  اھیبرغ ،

ماـیق اـھنآ  مدرم  هک  یئاـھروشک  نیا  یهمھ  رد  دوـشیم . رادهحیرج  شرورغ  دوـشیم ، نوـخ  شلد  دـنیبیم ، ار  نیا  تلم  بخ ، دـنتفر ! دـنداد و  تسد  زا  ار  همھ  مـھ  اـھنیا 

. دوشیم هدھاشم  هیضق  نیا  دندرک ،

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

لماک روط  هب  ار  سراف  جیلخ  دنمتورث  یهزوح  نیا  دنتشاد  میمـصت  دندوب ، هدرک  کرد  ار  ملاع  زا  یهقطنم  نیا  تیمھا  هک  بلطهطلـس  زواجتم و  ناربکتـسم  یاهرود ، کی  رد 

و دندز ، مدرم  نآ  هب  ار  ریذپانناربج  یاھهبرض  نآ  ناشدوخ  روضح  اب  دندروآرد و  زور  نآ  هب  ار  ناتسودنھ  یهراقهبش  هک  ینارگرامعتسا  نامھ  دنریگب . رایتخا  رد  دننک و  هضبق 

رد صوصخب  مھ  ینالوط ، یهنارک  نیا  مدرم  زور ، نآ  رد  دنربب . عمط  دـننکب و  لد  هقطنم  نیا  زا  دـندوبن  رـضاح  رگید ، وحن  هب  ایـسآ  قرـش  رد  و  رگید ، وحن  هب  اقیرفآ  لامـش  رد 

کی نیا  هک  دندناسر ؛ تابثا  هب  ار  ناریا  تلم  یگداتسیا  تزع و  دنداد ، ناشن  تماھش  دندرک ، یگداتسیا  دندرک ، تمدخ  یلیخ  ناگزمرھ ، ناتسا  رد  مھ  و  رھشوب ، ناتسا 

. دش دھاوخن  هدودز  زگرھ  خیرات  یهظفاح  زا  اھزیچ  نیا  و  هقطنم ، نیا  یارب  تسا  یخیرات  یهقباس 

دـنزادنیب و تسد  دـنناوتیم ، هک  ملاع  طاقن  زا  یاهطقن  رھ  هب  هک  دنتـسھ  نیا  رکف  رد  یرگید  وحن  هب  یللملانیب  نازواجتم  نارگهطلـس و  تسا . یرگید  نارود  کی  مھ  زورما 

، هقطنم نیا  رد  صوصخب  ایند و  رانک  هشوگ و  رد  دینکیم  هدـھاشم  هک  روط  نامھ  اھتلم ؛ تزع  تیوھ و  ندرک  دوبان  تمیق  هب  ولو  دـننک ، نیمات  ار  ناشدوخ  عورـشمان  عفانم 

. دنھدیم ماجنا  دنراد  اھلاس  نیا  رد 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھناملسم ام  ریغال . دش و  دھاوخ  نکمم  مالسا  تکرب  هب  لامک ، یوس  هب  رشب  تکرح  رـشب و  تاجن  هک  درک  دھاوخ  قیدصت  دنک ، تیاعر  ار  فاصنا  دشیدنیب و  رگا  تیرـشب 

لماـکتم هتـسجرب و  عماوج  یاـنب  یارب  مرکا  ربمغیپ  هک  ار  یئاـھهیاپ  اـم  میتسنادـن ؛ ار  مالـسا  ردـق  اـم  میتسکـش ؛ ار  نادـکمن  میدروخ و  کـمن  اـم  میدرک ؛ یـسانشانردق 

هب ار  تیرشب  هک  دراد  تشاد و  ار  یئاناوت  نیا  مالـسا  میدروخ . مھ  ار  شبوچ  میدرک و  یـساپسان  یرکـشان و  ام  میتشادن ؛ هگن  دوخ  نایم  رد  دوب ، هدرک  یراذگانب  یناسنا 

یهیاپ تدھاجم ، یهیاپ  تینالقع ، یهیاپ  نامیا ، یهیاپ  دنتـشاذگ -  ربمغیپ  هک  یئاھهیاپ  نیا  دھد . دشر  ار  وا  یونعم  یدام و  ظاحل  زا  دناسرب و  لامک  هب  دـناسرب ، تداعس 

. تسا یمالسا  یهعماج  یلصا  یاھهیاپ  تزع - 

یاھنادیم رد  هچ  ار  هللالیبسیف  داھج  مینک ؛ هدافتـسا  تسا ، رـشب  هب  یھلا  گرزب  یهیدـھ  هک  یناسنا ، درخ  زا  مینک ؛ تیوقت  دوخ  لمع  رد  دوخ و  یاـھلد  رد  ار  ناـمنامیا 

ار یمالـسا  یناسنا و  تمارک  تزع و  سح  مینک و  لابند  اھنادیم -  رگید  داصتقا و  نادیم  تسایـس ، نادـیم  رگید ، یاھنادـیم  رد  هچ  دـشاب ؛ مزال  هک  یتقو  نآ  یماظن ، دربن 

. میرامشب منتغم  نامدوخ  یارب 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ناربکتـسم و نانمـشد و  یداـمتم ، یاـھلاس  لوط  رد  دوب . ربـمغیپ  توعد  یاـھهیاپ  زا  یکی  هک  یتـمارک  تزع و  ناـمھ  دنتـسھ ؛ ناـشدوخ  تمارک  لاـبند  موـلظم  یاـھتلم 

، دـنبلطتزع دنـشاب ، دـنمهرھب  مالـسا  زا  هـک  یتـقو  اـھتلم  دـندرک . لـیلذ  دـندرک ، ریقحت  ار  اـھنآ  لاـح  نـیع  رد  دـندرک ؛ رامثتـسا  ار  اـم  یاـھتلم  نارگهلخادـم ، نارگلاغــشا و 

. تسا نیا  شیانعم  یمالسا  تکرح  تسا . یمالسا  تکرح  نامھ  نیا  دنبلطتمارک .

نآرق  / ١۴/١٣٩٠/٠۴ تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یدایز داـحتا  لـماوع  اھناملـسم  اـم  تسا . تدـحو  یهیاـم  تسا ، عمج  یهیاـم  نآرق  هک  تسا  نیا  دریگیم ، رارق  ناـسنا  مشچ  ولج  یللملانیب  تاـقباسم  نیا  رد  هک  هچنآ 

هب ار  دوخ  دنھاوخیم  دنریگب ؛ سرد  دنھاوخیم  نآرق  زا  دنعـضاخ ؛ نآرق  لباقم  رد  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  نیملـسم ، یهمھ  تسا . نآرق  شمھا  دـیاش  شایکی و  میراد ،

یھاگ دننک ، ادج  مھ  زا  ار  اھنآ  دنزادنیب ، هلصاف  ناملسم  یاھتلم  نیب  دناهدرک  یعس  نآرق  نانمشد  مالسا و  نانمشد  تسا . یمھم  تصرف  یلیخ  نیا  دننک . کیدزن  نآرق 

ماـیپ نیا  ینامـسآ ، باـتک  نیا  همھ  ناملـسم ، یاـھتلم  یتـقو  نآرق . زا  تلفغ  زا  تسا  یـشان  نیا  دـننک . دوـمناو  مھ  نمـشد  دـنھدب و  رارق  مـھ  یورهـبور  ار  اـھنآ  یتـح 

نیا زا  مینک  هدافتسا  همھ  یونعم ؛ یهرفس  نیا  رـس  مینیـشنب  همھ  داحتا ؟ عامتجا و  یهلیـسو  نیا  زا  رتھب  یزیچ  هچ  دنراد ، لوبق  ار  یھلا  میظع  یهیدھ  نیا  ینامـسآ ،

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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. یھلا یمالسا و  تردق  تزع و  یهیام 

رد ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  هچنآ  هب  فارتعا  ینآرق و  میھافم  هب  رواـب  زا  تلفغ  مود ، تساھناملـسم . اـم  عاـمتجا  یهلیـسو  نآرق  هک  نیا  زا  تلفغ  یکی  میراد : تلفغ  ود  اـم 

رد رادـتقا  یوس  هب  تدـحو ، یوس  هب  تزع ، یوس  هب  هار  تقو  نآ  میدرک ، رواب  ار  یھلا  یاھهدـعو  رگا  مینک . رواب  دـیاب  مھ  ار  یھلا  یاھهدـعو  تسا . هدرک  هدـعو  میرک  نآرق 

مکرصنی هللا نا  : » دندرک توالت  یرـصم  مرتحم  داتـسا  نیا  نالا  هک  یتایآ  نیمھ  درک . دھاوخ  ادیپ  تاجن  یگدنامبقع  زا  مالـسا  تما  دش ، دھاوخ  زاب  یمالـسا  تما  لباقم 

کمک دنکن ، ترصن  ار  امش  ادخ  رگا  هدعب ؛» نم  مکرصنی  یذلاذ  نمف  مکلذخی  نا  و  . » درک دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  یتردق  چیھ  دنکب ، ترـصن  ار  امـش  ادخ  رگا  مکل ؛» بلاغ  الف 

بلاغ الف  هللامکرصنی  نا  . » ناشرـس یالاب  ناشمـشچ ، ولج  دننزب  دننک ، مچرپ  دنـسیونب ، اھتلم  ار  نیا  تسا . ناشخرد  رطـس  کی  درک ؟ دھاوخ  کمک  امـش  هب  یک  دنکن ،

لاح لماش  ادخ  ترصن  هک  مینک  راک  هچ  تسا . هلئسم  کی  نیا  دنک ؟ یرای  ار  ام  ادخ  هک  مینک  راک  هچ  دنکیمن . هبلغ  امش  رب  یتردق  چیھ  دنک ، یرای  ار  امش  ادخ  رگا  مکل ؛»

، دینک مایق  ادخ  یارب  دینک ، ترصن  ار  ادخ  نید  دینک ، ترصن  ار  ادخ  امش  هرصنی ؛» نم  هللانرـصنیل  و  «، » مکرـصنی هللاورـصنت  نا  : » هتفگ ام  هب  نآرق  دوخ  مھ  ار  نیا  دوشب ؟ ام 

، درک ترـصن  ار  اھنآ  ادخ  یتقو  و  درک . ترـصن  ار  اھنآ  لاعتم  یادخ  هنحـص ، طسو  دندروآ  ار  ناشورین  دندرک ، مایق  ادخ  نید  یارب  اھتلم  اج  رھ  درک . دھاوخ  ترـصن  ار  امـش  ادـخ 

ار نیا  مھسفناب .» ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی  نا هللا ال   » هک میدرک  هبرجت  میدومزآ ، ام  میدید . نامدوخ  رد  ار  شاهنومن  ام  دنک . ادیپ  هبلغ  اھنآ  رب  تسناوتن  سک  چیھ  رگید 

ام مدـق  کی  رگا  هک  تسا  نیا  مھ  بیجع  داد . رییغت  ار  ام  عاضوا  مھ  لاعتم  یادـخ  میدرک ، داجیا  رییغت  ناـمدوخ  رد  میدومزآ . لـمع  رد  ار  نیا  میدرک ؛ شیاـمزآ  ناریا  تلم  اـم 

. داد رییغت  ار  ام  عاضوا  درک ، کمک  ام  هب  یغلابم  ادخ  میداد ، رییغت  ار  نامدوخ  یکدنا  ام  درادیمرب . مدق  هد  ادخ  میرادرب ،

، نادیم یوت  دندمآ  تسا ؛ یمالـسا  یاھراعـش  نامھ  تسا و  تعامج  زامن  نامھ  تسا و  ربکاهللا  نامھ  دـینک . هاگن  ار  رـصم  تلم  نالا  مینیبیم . ایند  رد  میراد  مھ  زورما 

نیا دنتساوخیم  دراد ، ذوفن  یبرغ  یاھتردق  یهمھ  رد  هک  یتسینویھص  ثیبخ  یهھبج  رگم  دتفیب ؟ رصم  رد  تاقافتا  نیا  هک  تساوخیم  اکیرمآ  رگم  داد . ترصن  لاعتم  یادخ 

مکرـصنی  » نوچ ارچ ؟ داتفا . اما  داتفا ؟ دھاوخ  یقافتا  نینچ  کی  هک  دنھدب  هار  ار  رکف  نیا  دندوب  رـضاح  ناشدوخ  هب  هقطنم  رد  ناشیـسایس  ناگتـسباو  رگم  دتفیب ؟ قافتا 

لام تزع  نینموملل ؛» هلوسرل و  هزعلا و  و   . » دـنروایب تسد  هب  ار  ناـشتزع  دـیاب  اـھتلم  یروجنیا  دـنچوپ . اھتردـق  یهمھ  رگید  درک ، ترـصن  هک  ادـخ  مکل .» بلاـغ  ـالف  هللا 

. دیھاوخب ار  تزع  ادخ  زا  دھدیم . تزع  وا  اشت ؛» نم  لذت  اشت و  نم  زعت  . » تسادخ

ینآرق  / ١١/١٣٩٠/٠۵ دیتاسا  ناظفاح و  نایراق و  رادید  رد  تانایب 

یاـھتلم تسا . نآرق  زا  یرود  زا  یـشان  اـھنیا  یهمھ  یگدـنز ، یقـالخا و  لـئاسم  رد  اـم  یاھیباتجـک  اـم ، یاھیراتفرجـک  اـم ، یگدـنامبقع  ناملـسم ، تـما  اـم  فـعض 

، ناشیداصتقا نوخ  طقف  هن  دش ؛ هدیکم  ناشنوخ  تسا -  هتـشاد  رذحرب  اھتوغاط  زا  همھ  نیا  ار  دوخ  نابطاخم  نآرق  هک  اھتوغاط -  نارگنایغط و  تیمکاح  رثا  رب  ناملـسم 

. دش هتفرگ  ناملسم  یاھتلم  زا  مھ  ایند  رد  تزع  ولع و  بلط  ناشتمواقم ، ناشیگداتسیا ، یهیحور  هکلب  اھنیا ، لاثما  تفن و  ینیمزریز و  نداعم  یتایح و  عبانم  طقف  هن 

اما میدوب ، ناملـسم  نامز  لوط  رد  میتفگ ، الا هللا » هلا  ال   » یهملک ام  رھاظب  هکنیا  اب  دـنتفریذپ . ار  یرگیدام  گنھرف  دـندرک ، تشپ  ناشدوخ  گنھرف  هب  ناملـسم  یاھتلم 

ملاعم قالخا و  هکلب  میداد ، تسد  زا  ار  نامیویند  تزع  ار ، نامداصتقا  طـقف  هن  تقو  نآ  درک . رود  قیاـقح  زا  ار  اـھام  درک و  رثا  اـھام  یاـھلد  رد  برغ  فراـعم  برغ و  گـنھرف 

یھاوخدـب ام  نایم  رد  رگا  تسین ، سونام  رگیدـکی  اب  ام  یاھلد  رگا  میتسھ ، یتسـس  فعـض و  راچد  رگا  میتسھ ، یلبنت  راچد  رگا  ام  میداد . تسد  زا  مھ  ار  ناـمیقالخا 

. تسا یمالسا  ریغ  یمالسا و  دض  یلیمحت  یتاقیرزت  گنھرف  راثآ  زا  اھنیا  دراد ، دوجو 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زورهـبزور ار  نیملـسم  مالـسا و  اراـگدرورپ ! دـیامرف . ردـقم  ار  نوزفازور  تزع  ناملـسم ، یاـھتلم  یارب  ناریا و  تـلم  یارب  اـم ، یارب  هـک  مـینکیم  تلئــسم  لاـعتم  دـنوادخ  زا 

. امرفب رتدنلبرس 

برغنالیگ  / ١٣٩٠/٠٧/٢٣ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هنایمرواخ یمالسا  میظع  یهقطنم  نیا  رد  یمالـسا  تضھن  زورهبزور  هک  مینکیم  هدھاشم  میراد  ام  زورما  داد . دھاوخ  تاجن  ار  هقطنم  نیا  یهمھ  هللااشنا  مالـسا  مچرپ 

هار رد  دـنکیم ، نآ  ندرک  شوماـخ  یارب  نمـشد  هک  یتـکرح  مغریلع  یمالـسا  تکرح  تسا و  ینیـشنبقع  لاـح  رد  تساوزنا ، لاـح  رد  نمـشد  تسا ؛ شرتـسگ  هـب  ور 

. تسا یورشیپ 

نیا یهمھ  رد  مالـسا  مچرپ  هک  ار  یزور  نآ  یھلا  قیفوت  هب  هللااـشنا  اـھناوج  امـش  تسا و  مالـسا  ورملق  رد  هدـنیآ  تسا ، مالـسا  هب  قلعتم  هدـنیآ  هک  مرادـن  یدـیدرت  نم 

. دید دیھاوخ  دوشب ، لیکشت  تزعاب  ردتقم و  یمالسا  دحتم  یهعومجم  کی  دیایبرد و  زازتھا  هب  قطانم 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هدناوخارف نآ  یوس  هب  ار  رشب  متاخ ، ات  مدآ  زا  یھلا ، تلاسر  ناروآمایپ  هک  دزاس  یئاھفدھ  نامھ  یوس  هب  هناور  ار  ام  دناوتیم  ام  زا  کیرھ  خسار  مزع  تعاجش و  تمھ و 

. دناهداد نآ  نایوپھر  هب  ار  ترخآو  ایند  رد  تداعس  تزع و  یهدعو  و 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یهداج دوخ ، رادنپ  هب  هتخاس و  دوخ  نامرف  هب  رـس  ار  هقطنم  یاھتلود  یتینما ، یـسایس و  یاھدنفرت  اب  لاس  اھھد  لوط  رد  هک  اکیرما ، نانآ  سار  رد  ربکتـسم و  یاھتلود 

نیا یاـھتلم  ترفن  یرازیب و  جاـمآ  نیتسخن  نونکا  دـندوب ، هدروآ  دـیدپ  ناـھج  ساـسح  شخب  نیا  رب  یـسایس  یگنھرف و  یداـصتقا و  نوزفازور  یهرطیـس  یارب  یعناـمیب 

اھتلم تسد  هب  هقطنم  نیا  یسایس  یایفارغج  داد و  دنھاوخن  نت  نیـشیپ  رابتفخ  یهلداعمان  هب  زگرھ  اھبالقنا  نیا  زا  هدمآرب  یاھماظن  هک  تشاد  دیاب  نانیمطا  دناهقطنم .

. دروخ دھاوخ  مقر  نانآ  لماک  لالقتسا  تزع و  تھج  رد  و 

١٣٩٠/١١/١٠ /  « یمالسا یرادیب  ناناوج و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

امک مقتسا  و  «. » ترما امک  مقتساف  : » دیامرفیم شربمغیپ  هب  نآرق  یاج  ود  رد  لاعتم  یادخ  دنکن . فقوتم  ار  امش  تکرح  نمشد  دیشاب  بظاوم  نم ! نادنزرف  نم ! نازیزع 

. تسا راک  زمر  نیا  ندشن ؛ فقوتم  ندرک ، لابند  ار  هار  نداد ، همادا  ندرک ، یگداتسیا  ینعی  تماقتسا  نک . تماقتسا  ترما ؛»

تما هک  دیـسر  دھاوخ  یزور  نآ  تسا . ینـشور  رایـسب  یهدـنیآ  هدـنیآ ، تسا . نشور  قفا ، دراد . ینـشور  قافآ  نوچ  تسا ؛ یقفوم  تکرح  تکرح ، نیا  میورب . شیپ  دـیاب 

هللایلا و توـعد  دـحاو  رتـچ  ریز  رد  دوـخ ، یاـھزیامت  دوـخ ، تایـصوصخ  ظـفح  اـب  ناملـسم  یاـھتلم  دریگب . رارق  لالقتـسا  رادـتقا و  جوا  رد  یھلا  یهوـق  لوـح و  هب  یمالـسا 

. درک دھاوخ  ادیپ  ار  دوخ  تزع  یمالسا  تما  هک  تسا  تقو  نآ  دنشاب . مھ  اب  همھ  دنریگب ؛ رارق  مالسالایلا 

یناسنا یاـھورین  میراد ، هتـسجرب  یاـھناسنا  میراد ، ناوارف  یعیبط  تاـناکما  میراد ، کـیژتارتسا  یدربھار و  قطاـنم  میراد ، ینیمزریز  عباـنم  ناـمدوخ  یاـھروشک  رد  اـم 

. داد دھاوخ  تکرب  تمھ  نیا  هب  هللااشنا  مھ  لاعتم  یادخ  مینک . تمھ  یتسیاب  میراد ؛ دادعتسااب  هتفرشیپ و 

زا دعب  یاھلـسن  هب  ار  ناتدوخ  تاراختفا  هللااشنا  دید و  دـیھاوخ  ار  زور  نآ  هللانذاب  یھلا و  یهوقو  لوح  هب  اھناوج  امـش  تسامـش . لام  هدـنیآ  میوگب ، اھناوج  امـش  هب  نم 

. داد دیھاوخ  لیوحت  ناتدوخ 

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

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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زا یمالـسا ، یبـلطتزع  نیطـسلف و  یهیـضق  هب  هجوت  مزینویھـص ، زا  ترفن  دـناهدوب . ناملـسم  یتسینویھـص  دـض  نادـھاجم  رـصم ، ناـناوج  ناـیم  بوبحم  یاھتیـصخش 

دصرد نیا  یبیل ، رد  دندرب . الاب  ار  مچرپ  نیمھ  تیرثکا ، زین  سنوت  رد  دنداد . یار  یمالسا  یاھراعـش  هب  رـصم  مدرم  ریخا ٧۵ % تاباختنا  رد  تساھتلم . یلصا  یاھـصخاش 

. دنھاوخیم ار  اھنیمھ  زین  هدنیآ  یارب  دیدج ، یاھتموکح  زا  ناشناگدنیامن و  زا  مدرم  تسین . رتنیئاپ  دشابن ، رتالاب  رگا 

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

رئازجلا و ات  سنوت  رـصم و  زا  اقیرفآ ، لامـش  رد  یمالـسا  نازرابم  نارکفتم و  دناهتـساخ . اپ  هب  یاھروشک  ریاـس  رـصم و  رد  یـسایس  ناـگبخن  بازحا و  اـم ، موس  بطاـخم 

رازھ اھهد  دیھـش و  نارازھ  نوخ  ناثراو  امـش  زورما  دناهدوب . سدق  یئاھر  سپـس  تما و  تزع  تدـحو و  هب  نایعاد  یمالـسا و  یرادـیب  رکف  ناردـپ  زا  رـصم ، هژیوب  و  برغم ،

. دندرک یراکادف  یئاھیزوریپ  اھزور و  نینچ  یارب  یلاوتم  یاھهھد  فرظ  هک  دیتسھ  ینازرابم  نادھاجم و  ناگدشهجنکش و  ناگدیددیعبت و  ناگدیشکنادنز و 

یهـصرع رد  دارفا  نیرتلوئــسم  امــش  دــنیاھیزوریپ . نیتــسخن  زا  سپ  گرزب  تـفآ  ود  یراــگناهداس ، زین  رورغ و  دیــشاب . گرزب  تناــما  نـیا  بــقارم  منارھاوــخ ! ناردارب و 

فذح رکف  زا  دنربیم ؛ رس  هب  یناطیش  راکفا  رد  کشیب  هقطنم ، ناھج و  یهدروخ  هبرض  یاھتردق  دیتسھ . شبنج  تالکشم  لح  مدرم و  یاھدرواتـسد  ظفح  یزاسماظن ،

هتـشذگ زا  رتدـب  اب -  ذایعلا  و  عاضوا -  ندروآ  دـیدپ  اـھبالقنا و  ندرک  دوباـن  هب  سپـس  امـش و  نتخادـنا  عمط  هب  ندـناسرت و  ندرک و  لزلزتم  نداد و  بیرف  حرط  اـت  ماـقتنا ، و 

. تسامش یاھروشک  خیرات  ردق » بش  ، » هرود نیا  تفای و  دھاوخ  یخیرات  داعبا  امش ، تامادقا  عضاوم و  تامیمصت ، دنشیدنایم .

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هقطنم نیا  لک  رد  زورما  درکیم ، یراـج  ناـبز  رب  ناریا  تلم  زورید  اـت  هک  یئاھراعـش  دـینیبیم  امـش  هدـش . راکـشآ  یمالـسا  یروھمج  تکرح  تیناـقح  زورما  هناتخبـشوخ 

ناریا تلم  رانک  رد  هاوخیقرت  یاھورین  وزج  ناشمدرم  تمھ  هب  زورما  دندوب ، رابکتـسا  یهھبج  ریقح  یاھماظنهدایپ  ناورهلابند و  وزج  هک  یئاھروشک  تسا . هدش  ریگهمھ 

هھد هس  لوط  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسامـش ؛ تفرـشیپ  نیا  دنھدیم ؛ ار  اھراعـش  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  اھفدـھ  نامھ  دـنراد ؛ رارق 

میئوگب هک  تسین  مھ  یقطنم  اـما  تسین ؛ یقطنم  فرح  نیا  میدروآ ؛ دوـجو  هب  اـم  ار  اـھتکرح  نیا  میئوـگیمن  اـم  دـنک . ادـیپ  یناـماگمھ  یناـھارمھ ، ینارواـی ، دوـخ  یارب 

الماک مھ  نیا  تسین ، یقطنم  مھ  نیا  هتـشادن ؛ نارگید  یرادـیب  رد  یریثات  هدرک ، داجیا  هھد  هس  نیا  لوط  رد  یرادـیب  نیا  هک  یمیظع  یوھایھ  نیا  اـب  تلم  کـی  یرادـیب 

نارگلیلحت یاھلیلحت  رد  اـھزور  نیمھ  دوب . یمالـسا  تکرح  یرادـیب و  رداـم  اـجنیا  دـنیوگیم  تسا ؛ نیمھ  شاهمھ  اھریـسفت  اـھلیلحت و  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا . ملـسم 

. دھدیم ناشن  ار  ام  تکرح  تیناقح  نیا ، دوشیم . هیکت  انعم  نیمھ  یور  دوشیم ، سکعنم  یربخ  نوگانوگ  یاھتیاس  اھهناسر و  تاعوبطم و  رد  هک  یجراخ 

لباـقم رد  عاـفد  ماود و  لـباق  مکحتـسم  راگدـنام  یقیقح  تیوـھ  کـی  تمـس  هب  دروآ ، دوـجو  هب  ار  تکرح  نیا  هک  یبـالقنا  یمالـسا و  یروـھمج  یمالـسا و  ماـظن  تـکرح 

هچ تسا -  هدیـشخب  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هک  یئاـھورین  اـھتیفرظ و  رب  یهیکت  ندوب ، ناملـسم  زا  تزع  ساـسحا  لاـعتم ، یادـخ  هب  اـکتا  یمالـسا ، تیوھ  تساـھمجاھت ؛

. یونعم یاھشزرا  تمس  هب  ایند  یناوخارف  و  ام -  یعیبط  یاھورین  هچ  یناسنا و  یاھورین  هچ  یلم ، یعمج  میظع  یاھورین  هچ  ام ، کیکی  یصخش  یاھورین 

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

هاگن اـم  تزع  تشگزاـب  یارب  تسا . یفاـک  اـم  یاـیند  نید و  یارب  میریگب ، سرد  میھاوخب  مینک ، تقد  مینک ، زکرمت  رگا  مرکا  ربمغیپ  تیـصخش  یور  رب  اھناملـسم  اـم  زورما 

. تسا یفاک  وا  زا  نتفرگ  سرد  وا و  زا  نتفرگ  دای  دوجو و  نیا  هب  ندرک 

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

، تسا هدـمآ  دوجو  هب  برع  ناھج  رد  مالـسا و  یایند  رد  هک  یئاھمایق  نیا  اب  زورما  دراد . فراعت  هب  جایتحا  دراد ، محارت  هب  جایتحا  دراد ، داحتا  هب  جایتحا  یمالـسا  تما  زورما 

ام یارب  اھنیا  یتسینویھص ، میژر  نوزفازور  فعـض  نیا  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  اکیرمآ و  یپردیپ  یاھینیـشنبقع  نیا  هنحـص ، رد  اھتلم  روضح  نیا  اھتلم ، یرادیب  نیا 

، نارکفنشور ناگرزب ، یمالسا و  تما  تمھ  اب  هللااشنا  هک  تسین  یکش  میریگب و  سرد  میئایب ، نامدوخ  هب  تسا . تصرف  یمالسا  تما  یارب  تسا ؛ تصرف  اھناملـسم 

. دید دھاوخ  رگید  راب  هللااشنا  ار  دوخ  تزع  زور  مالسا  یایند  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  تکرح  نیا  ینید ، یسایس ، یملع ، ناگبخن 

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تایح یگداتـسیا ، تماقتـسا ، یارب  تسا  هداد  اھتلم  هب  نآرق  هک  یـسرد  هب  دراد  جایتحا  مالـسا  یایند  زورما  یمالـسا . فراـعم  مھف  هب  دراد  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

یلصا میھافم  عاعش  هک  هزادنا  نیمھ  میراد . جایتحا  اھـسرد  نیا  هب  ام  تسا ؛ یـشخبتایح  یاھـسرد  هنیمز ، نیا  رد  نآرق  یاھـسرد  اھتلم . یارب  یمالـسا  تزع  هبیط و 

تکرح کی  اج  رھ  هتشذگ ، رد  دوبن . روجنیا  هتشذگ  رد  تسا . یمالسا  تھج  یمدرم ، یاھتکرح  تھج  دینیبیم  امش  تسا ، هدش  نکفاوترپ  یمالسا  یاھروشک  رد  نآرق 

، دـتفایم قاـفتا  یتـکرح  اـجرھ  زورما  اـما  دوب ؛ یتسیلایـسوس  یتسیـسکرام و  تارکفت  پچ و  رکفت  تھج  تھج ، داـتفایم ، قاـفتا  یمالـسا  یاـھروشک  رد  یعاـمتجا 

. تسا یمالسا  تھج  تھج ،

١٣٩١/٠۴/٢١ /  « یمالسا یرادیب  نانز و   » یناھج سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تسامش و هب  قلعتم  تسامـش ، یهناخ  اجنیا  یمالـسا ؛ یاھروشک  رـسارس  یهبخن  ناوناب  مزیزع ، نارتخد  زیزع ، نارھاوخ  امـش  یهمھ  هب  منکیم  ضرع  دماشوخ  الوا 

. دیامرف کرابم  مالسا  تما  یارب  ار ، رادید  نیا  ار ، سالجا  نیا  لاعتم ، دنوادخ  میراودیما 

یرادـیب یارب  سـالجا  کـی  تیمھا  زا  شیب  دراد  یتیمھا  مالـسا ، یاـیند  برغ  قرـش و  زا  هبخن  ناوناـب  عاـمتجا  تسا . تیمھا  زئاـح  رایـسب  نم  رظن  هب  امـش  عاـمتجا  نیا 

نیا و  تسا . هدـش  مھارف  سالجا  نیا  رد  مالـسا ، یایند  یهبخن  ناوناـب  یارب  رگیدـکی  ندرک  ادـیپ  رگیدـکی ، ییاسانـش  تصرف  هک  تسا  تھج  نیا  زا  تیمھا  نیا  یمالـسا .

عماوج رب  ار  یبرغ  یگدنز  بولسا  ار و  یبرغ  گنھرف  دنکیم  یعس  یساملپید ، حالـس و  روز و  لوپ و  یهناوتـشپ  هب  یبرغ  گنھرف  هک  تسا  لاس  دص  تسا . مھم  رایـسب 

: تسا هتفر  راک  هب  تردق  یراذگرثا و  لماوع  مامت  دننک . هناگیب  دوخ  تیوھ  زا  ار  ناملـسم  نز  هکنیا  یارب  تسا  هدش  شالت  لاس  دـص  دـنک . لیمحت  نانز  نایم  رد  یمالـسا 

تیوھ زا  ار  ناملسم  نز  هکنیا  یارب  دناهدرک  مادختـسا  ار  اھنیا  یهمھ  ناسنا ؛ یـسنج  یعیبط  زئارغ  زا  یهدافتـسا  یدام ، نوگانوگ  یاھهدنبیرف  هحلـسا ، تاغیلبت ، لوپ ،

یرادیب هب  یمالسا و  تما  هب  ار  تمدخ  نیرتگرزب  دینادرگرب ، ناملسم  نز  هب  ار  تیوھ  نیا  هک  دینک  شالت  یمالـسا  یهبخن  یوناب  امـش  رگا  زورما  دننک . رود  دوخ  یمالـسا 

نیا دینکن و  افتکا  ندرک  وگتفگ  زور  دنچ  رگیدکی و  رود  نتـسشن  هب  دشاب . هار  نیا  رد  یرثوم  دنلب و  ماگ  دـناوتیم  عامتجا  نیا  دـیدرک . یمالـسا  تمارک  تزع و  هب  یمالـسا و 

، ناوناب نایم  رد  تیوھ  تیـصخش و  ساسحا  نانز ، یرادیب  دراذگب . رثا  دناوتیم  دراذـگب و  رثا  مالـسا  یایند  رب  هک  دـیھدب  رارق  راگدـنام  گرزب و  تکرح  کی  یهمدـقم  ار  رادـید 

. تسا فعاضم  ریثات  کی  یمالسا  تزع  یمالسا و  یرادیب  یور  رب  شریثات  نز ، یهعماج  نایم  رد  تریصب  یھاگآ و 

یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ داد رارق  تمارک  فرش و  رخذ و  تزع و  یهیام  ناشلامیظع  ربمایپ  یارب  مالسا و  تما  یارب  ار  رطف  دیعس  دیع  لاعتم  دنوادخ  مینادب . ار  اھتیعقوم  نیا  ردق  هک  تسا  نیا  مھم 

ام هک  تسا  نیا  هب  هتسب  نیا  تسا . ناشلامیظع  ربمایپ  یمالـسا و  تما  فرـش  تزع و  دایدزا  یهیام  ( ١ (؛» ادیزم همارک و  افرش و  ارخذ و  هلا  هیلع و  یلـص هللا  دمحمل  «و 

رارق ینابدرن  تزع ؛ یارب  دنھدب  رارق  یاهلیـسو  ار  رطف  دیع  ار و  ناضمر  هام  دنناوتیم  ناملـسم  یاھتلم  مینک . راتفر  هنوگچ  اھتبـسانم  نیا  اب  اھتیعقوم و  نیا  اب  اھناملـسم ،

. مینک هدافتسا  اھتیعقوم  نیا  زا  دیاب  میشاب ، رادیب  دیاب  ترخآ . ایند و  تزع  یدام و  یونعم و  ولع  تمس  هب  دنھدب 

« يمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یمالسا  / ٢٩/١٣٩١/٠۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

افرش و ارخذ و  هلا  هیلع و  یلص هللا  دمحمل  و  « ؛ داد رارق  تمارک  فرش و  رخذ و  تزع و  یهیام  ناشلامیظع  ربمایپ  یارب  مالسا و  تما  یارب  ار  رطف  دیعس  دیع  لاعتم  دنوادخ 

اھتبـسانم نیا  اب  اھتیعقوم و  نیا  اب  اھناملـسم ، ام  هک  تسا  نیا  هب  هتـسب  نیا  تسا . ناشلامیظع  ربماـیپ  یمالـسا و  تما  فرـش  تزع و  داـیدزا  یهیاـم  ادـیزم ؛» همارک و 

ایند تزع  یدام و  یونعم و  ولع  تمس  هب  دنھدب  رارق  ینابدرن  تزع ؛ یارب  دنھدب  رارق  یاهلیسو  ار  رطف  دیع  ار و  ناضمر  هام  دنناوتیم  ناملسم  یاھتلم  مینک . راتفر  هنوگچ 

. مینک هدافتسا  اھتیعقوم  نیا  زا  دیاب  میشاب ، رادیب  دیاب  ترخآ . و 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکش هب  هچ  یمالسا ، عماوج  رب  نیملسم  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  طلـست  یدامتم  لاس  اھھد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالـسا  یرادیب 

یاھلاس زا  دعب  یسایس ؛ یهطلس  ای  یداصتقا  یهطلس  ای  یگنھرف  یهطلس  تروص  هب  هچ  میقتسم ، ریغ  رامعتسا  دیدج و  رامعتسا  لکش  هب  هچ  میقتـسم ، رامعتـسا 

، یرادـیب یهتـسھ  جـیردتب  ناشاھروشک ، رب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  یاھتلود  یبرغ و  یهطلـس  میظع  یاھراشف  نیا  ریز  رد  دـندش  هدرـشف  ناملـسم  یاـھتلم  هک  یداـمتم 

، ناشیدنلبرس یهلیسو  ناشتزع ، یهلیسو  هک  دننکیم  ساسحا  زورما  مالـسا  یایند  مدرم  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  دراد  تسا و  هدش  تبث  هدرک ، دشر  یمالـسا  یهظقی 

مالـسا تکرب  هب  یمالـسا  یاـھتلم  دوـش . هدروآرب  دـناوتیم  مالـسا  یاـیند  رد  تلم  کـی  یلم  یاـھوزرآ  یهمھ  مالـسا ، تکرب  هب  تـسا . مالـسا  ناشلالقتـسا ، یهلیـسو 

. دنتسیاب یبرغ  یاھتلود  رابکتسا  رامثتسا و  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  یهناملاظ  یهطلس  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  ربکت  لباقم  رد  برغ ، طلست  لباقم  رد  دنناوتیم 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکـشم و لـح  اـھنآ  ضرغ  دراد . دوـجو  مھ  هرکاذـم  هب  توـعد  نیا  رد  یقطنمریغ ، راـتفر  نیمھ  مینک . هرکاذـم  مینیـشنب  دـیایب  ناریا  هک  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  ثـحب 

یمالسا یروھمج  ماظن  نیا  دینیبب  هک  دنھد  ناشن  ناملسم  یاھتلم  هب  هکنیا  یارب  تسا  یتاغیلبت  راک  کی  ناشضرغ  داد -  مھاوخ  حیـضوت  دعب  نم  هک  تسین -  لئاسم 

نیا رگید ؟ دیئوگیم  هچ  اھامش  تسا ، روجنیا  ناریا  تلم  یتقو  دنک . زاب  ام  اب  ار  وگتفگ  هحلاصم و  باب  دیایب  دش  روبجم  تبقاع  اما  یگداتسیا ، نآ  اب  یتخسرس ، نآ  اب  دوب 

مالـسا رطاخ  هب  تسا و  هدیزو  یرادیب  میـسن  اھنیا  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  ناملـسم  یهتـشارفاربرس  یاھتلم  ندرک  دیماان  ندرک و  شوماخ  یارب  ار 

هحلاـصم و زیم  یاـپ  ار  ناریا  هک  دوـب  نـیمھ  اـھنآ  یاھفدـھ  زا  یکی  بـالقنا ، لوا  یاـھلاس  زا  دوـب . اھفدـھ  زا  یکی  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا  دـنراد . مزـال  دـننکیم ، تزع  ساـسحا 

زیم یاپ  دنیـشنب  دـیایب  دـش  روبجم  تسا ، عاجـش  تسا ، سرتن  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  درکیم  اعدا  هک  مھ  ناریا  دـیدید  هرخـالاب  دـنیوگب  دـنناشکب ؛ ناتـسبهدب 

. دننکیم لابند  ار  فدھ  نیمھ  مھ  زورما  هرکاذم ؟

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ینـشورب زین  دـناهدش  ورهبور  نآ  اب  ناملـسم  یاھروشک  هک  ییاھـشلاچ  لـالخ  زا  ار  تقیقح  نیا  تسا ؛ ناناملـسم  یباـیتیوھ  یرادـیب و  نارود  ینونک ، نارود  کـشیب 

یزوریپ و هب  اھـشلاچ  نیا  رد  ار  ناملـسم  یاـھتلم  دـناوتیم  ریبدـت ، تریـصب و  لـکوت و  ناـمیا و  هب  یکتم  یهدارا  مزع و  هک  تسا  طیارـش  نیمھ  رد  تسرد  تفاـیرد . ناوتیم 

یهمھ زا  هدمآ و  نادیم  هب  ناوت  یهمھ  اب  دـباتیمن ، رب  ار  ناناملـسم  تزع  یرادـیب و  هک  لباقم  یهھبج  دـنز . مقر  نانآ  تشونرـس  رد  ار  تمارک  تزع و  دـناسرب و  یزارفارس 

. دریگیم هرھب  نانآ  نتخاس  لوغشم  دوخ  هب  ناناملسم و  بوکرس  لاعفنا و  یارب  یتاغیلبت  یداصتقا و  یماظن ، یناور ، یتینما ، یاھرازبا 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نارود ددرگرب و  بقع  هب  نامز  یهبرقع  هک  داد  دنھاوخن  هزاجا  هللانذاب  دندیشخب ، مسجت  ار  یمالسا  یرادیب  هک  هقطنم  نآ  یهتساخاپهب  یاھتلم  هک  میرادن  دیدرت  هتبلا  ام 

نارود درک و  دـھاوخ  راوشد  ار  نانآ  راک  رگناریو ، یاھتلاخد  یزیگناهنتف و  رد  یرابکتـسا  یاھتردـق  شقن  زا  تلفغ  نکیل  دوش ، رارکت  روتاـتکید ، هتـسباو و  دـساف و  نارادـمامز 

. دنکفا دھاوخ  بقع  هب  اھلاس  ار  هافر  تینما و  تزع و 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

مییوگب میھاوخب  هک  میرادن  ار  تمھ  نآ  میرادـن ، ار  یزاورپدـنلب  نآ  هتبلا  ام  درک . زیزع  ار  نآرق  درک ، زیزع  ار  مالـسا  تسا ؛ مالـسا  تزع  وا  تزع  تسا ؛ هللاایلوا  زا  یربک  بنیز 

تزع مالـسا و  تزع  ام ، تمھ  دـیاب  دـشاب ؛ یبنیز  تکرح  تھج  رد  ام  تکرح  لاحرھهب  دـیاب  اما  میتسھ ؛ اھفرح  نیا  زا  رتکچوک  ام  تسا ؛ ام  یوگلا  گرزب  یوناب  نیا  راتفر 

. تسا هدومرف  ررقم  ناربمغیپ ، رب  عیارش  ینید و  ماکحا  اب  لاعتم  یادخ  هکنامھ  دشاب ؛ ناسنا  تزع  یمالسا و  یهعماج 

یمالسا  / ١٣٩٢/١٠/٢٩ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مکح ندرک  هدایپ  فدھ  ینید ، یرالاسمدرم  رارقتـسا  فدھ  یـسایس ، لالقتـسا  فدھ  اھفدـھ ؛ تمـس  هب  داحتا  تسا . تدـحو  مالـسا  یایند  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما 

ناگبخن تسا . هفیظو  نیا  تسا ، فیلکت  زورما  نیا  دنکیم ؛ فرش  تزع و  هب  توعد  ار  اھناسنا  هک  یمالسا  دنکیم ، یدازآ  هب  توعد  هک  یمالسا  یمالسا ؛ عماوج  رد  یھلا 

یمالـسا عماوج  اب  نادند  نب  زا  هک  یناسک  هب  یهیکت  اب  هن  ناگناگیب ، هب  یهیکت  اب  هن  تسا ، اھتلم  داحآ  مدرم و  هب  یهیکت  اب  اھنآ  فرـش  تزع و  دننادب  دیاب  مھ  یـسایس 

هدوب مکاح  ییاپورا  رگید  یاھروشک  زا  یضعب  ای  سیلگنا  نآ  زا  لبق  اکیرمآ و  یاھتسایس  تسا ؛ هدوب  مکاح  یرابکتـسا  تردق  اجهمھ  قطانم ، نیا  رد  یزور  کی  دننمـشد .

یداصتقا یهطلس  ار ، یسایس  یهطلس  ار -  میقتسم  ریغ  یهطلـس  دنھاوخیم  اھنیا  دنھدب ؛ تاجن  میقتـسم  یهطلـس  راب  ریز  زا  ار  دوخ  دنتـسناوت  جیردتب  اھتلم  تسا ؛

امـش اقیرفآ  رد  دنوشیم ؛ دراو  دـنراد  مھ  میقتـسم  یتح  ایند  طاقن  زا  یخرب  رد  هتبلا  هک  دـنراذگب ؛ رامعتـسا  نارود  میقتـسم  یهطلـس  یاجهب  ار -  یگنھرف  یهطلـس  ار ،

یمالـسا یاھتلم  ناش  زا  یھاگآ  هار ، تسا ؛ یمالـسا  یرادـیب  هار ، دـننک . رقتـسم  زاب  ار  لبق  طاسب  نامھ  دـنھاوخیم  ییاـپورا  یاـھروشک  زا  یـضعب  دـینکیم ، هظحـالم 

اھتلم رگا  دنراد ؛ یریظنیب  یداصتقا  عبانم  دنراد ، یدنمشزرا  رایسب  یخیرات  ثاریم  دنراد ، یساسح  ییایفارغج  تیعقوم  دنراد ، یدایز  تاناکما  یمالـسا  یاھتلم  تسا ؛

تزع و یور  مالـسا  یایند  دش و  دھاوخ  یناشخرد  هتـسجرب و  یهقطنم  هقطنم ، نیا  دنھدب ، یتسود  تسد  رگیدکی  اب  دننک ، هیکت  دوخ  هب  دنبایب ، ار  دوخ  دـنیایب ، دوخ  هب 

. دید دھاوخ  ار  ییاقآ  تمارک و 

میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ردق دندرک ، ظفح  ار  نآرق  هک  ىناسک  دننادب ؛ ار  طابترا  نیا  ردق  دندرک ، ادیپ  طابترا  نآرق  اب  هک  ىناسک  نآ  دـینک ؛ دایز  نآرق  اب  ار  ناتـسنا  منکیم  هیـصوت  زیزع  ناناوج  امـش  هب 

نآ دننکن ؛ اھر  دـنھدن ، تسد  زا  ار  کرابم  ىهتـشر  نیا  دنـسونام ، نآرق  توالت  اب  هک  ىناسک  نآ  دـنراد ؛ هگن  ناشدوخ  ىارب  ار  ىتمیق  رھاوج  نیا  دـننادب ؛ ار  نآرق  ظفح  نیا 

مدقهبمدق ار  ام  هک  تسا  ىیاھزیچ  اھنیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  فدـھ  ار ، ىنآرق  میھافم  رد  قمعت  ار ، نآرق  ىناعم  رد  ربدـت  ار ، نآرق  رد  ربدـت  دـنطبترم ، نآرق  اب  هک  ىناسک 

مالـسا تما  هک  میـشاب  راودیما  میناوتیم  تقونآ  دراذـگب ، رثا  تسناوت  ام  لد  رد  ىنآرق  میھافم  میدـش ، کیدزن  نآرق  هب  میدـش ، سونام  نآرق  اب  رگا  دـنکیم . کیدزن  نآرق  هب 

رگا داد . دھاوخ  ىمالـسا  تما  هب  ادخ  تقونآ  ار  تزع  نیا  ( ١ (؛ نینموملل هلوسرل و  هزعلا و  و   دروآ :] دھاوخ  تسد  هب   ] ار لاعتم  ىادخ  ىوس  زا  ىهدـش  هداد  هدـعو  تزع 

. تسا اھنیا  نآ  تاکرب  راثآ و  میدش ، سونام  نآرق  اب 

« يمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ردق دندرک ، ظفح  ار  نآرق  هک  ىناسک  دننادب ؛ ار  طابترا  نیا  ردق  دندرک ، ادیپ  طابترا  نآرق  اب  هک  ىناسک  نآ  دـینک ؛ دایز  نآرق  اب  ار  ناتـسنا  منکیم  هیـصوت  زیزع  ناناوج  امـش  هب 

نآ دننکن ؛ اھر  دـنھدن ، تسد  زا  ار  کرابم  ىهتـشر  نیا  دنـسونام ، نآرق  توالت  اب  هک  ىناسک  نآ  دـنراد ؛ هگن  ناشدوخ  ىارب  ار  ىتمیق  رھاوج  نیا  دـننادب ؛ ار  نآرق  ظفح  نیا 

مدقهبمدق ار  ام  هک  تسا  ىیاھزیچ  اھنیا  دنھدب ؛ رارق  ناشدوخ  فدـھ  ار ، ىنآرق  میھافم  رد  قمعت  ار ، نآرق  ىناعم  رد  ربدـت  ار ، نآرق  رد  ربدـت  دـنطبترم ، نآرق  اب  هک  ىناسک 

مالـسا تما  هک  میـشاب  راودیما  میناوتیم  تقونآ  دراذـگب ، رثا  تسناوت  ام  لد  رد  ىنآرق  میھافم  میدـش ، کیدزن  نآرق  هب  میدـش ، سونام  نآرق  اب  رگا  دـنکیم . کیدزن  نآرق  هب 

اب رگا  داد . دھاوخ  ىمالـسا  تما  هب  ادخ  تقونآ  ار  تزع  نیا  نینموملل ؛ هلوسرل و  هزعلا و  و   دروآ :] دـھاوخ  تسد  هب   ] ار لاعتم  ىادـخ  ىوس  زا  ىهدـش  هداد  هدـعو  تزع 

. تسا اھنیا  نآ  تاکرب  راثآ و  میدش ، سونام  نآرق 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دھدیم دیما  نمشد  هب  دنکیم ؛ یرج  ار  نمشد  دشاب -  فرح  طقف  ولو  دننزب -  فرح  رگیدکی  هیلع  یمالـسا  یاھروشک  نارکفنـشور  ای  یمالـسا  یاھروشک  یاسور  هکنیا 

تیـصخش هب  دشخبیم  تمظع  مالـسا ؛ یایند  هب  دشخبیم  تمظع  میریگب ، رارق  رگیدـکی  رانک  نامتاراھظا  رد  ولو  ام  هک  ردـقنیمھ  تسا . نیمھ  زورما ، تیعقاو  هکنانچمھ 

یوربآ فرـش و  یهیام  ایند  رد  نآ  ساکعنا  میدـید  دـنتفرگ ، رارق  مھ  رانک  رد  اھمـسج  اـھنت ، ولو  میدرک ، هدـھاشم  اـم  ار  عاـمتجا  نیا  زا  ییاـھهنومن  اـجرھ  یمالـسا . تما 

هلآوهیلعهللایلص دمحمل  ادیع و  نیملسملل  هتلعج  یذلا  : مییوگیم میریگیم ، رارق  مھ  رانک  میناوخیم ، هک  ار  دیع  زامن  دش . ربمغیپ  یوربآ  یهیام  دش ؛ نیملـسم  مالـسا و 

عامتجا تسا . مارتحا  زازعا و  یهیام  یمالسا  تما  یارب  تسا ؛ فرـش  یهیام  ربمغیپ  یارب  زامن ، رد  اھمـسج  نتفرگ  رارق  مھ  رانک  فرـص  ( ١ (؛ ادیزم اتمارک و  افرـش و  ارخذ و 

هتبلا اھناملسم -  زا  یعمج  کی  میظع  تکرح  نیا  دوخ  دنتفرگ ؛ رارق  مھ  رانک  رد  ناسنا  اھنویلیم  ینیسح  نیعبرا  رد  دیدرک  هظحالم  امـش  لاسما  تسا . روجنیمھ  جح 

؟ یناسک هچ  دندروآ ؛ باسح  هب  ملاع  ییامھدرگ  نیرتگرزب  ار  نآ  دندرک ؛ لیلجت  دندرک ؛ میظعت  درک ، ادیپ  ساکعنا  ایند  رد  هک  دـندوب -  مھ  اھینـس  دوبن ، هعیـش  صوصخم 

. دننکیم دصر  ار  یمالسا  لئاسم  دنراد  هک  ییاھنآ 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دندرک یراکادف  مھم  رایـسب  نومزآ  نیا  رد  هک  قارع  ریاشع  قارع ، تلم  قارع ، تلود  زا  میظع ، عامتجا  نآ  زا  دای  تبـسانمهب  منادیم  مزال  منادیم و  بسانم  اجنیمھ  نم 

دوخ لایخ  هب  تیبلھا  نانمشد  مالسا و  نانمشد  ار  هار  نیا  البرک . نیعبرا  لاسما  یهثداح  دوب  یبیجع  یهثداح  منک . رکـشت  دنداد ، ناشن  یراوگرزب  مرک و  دندرک ، تمدخ 

یاھروشک میـشاب ، مھ  اب  ام  رگا  دنکیم . ادیپ  ساکعنا  روجنیا  دریگیم ، رارق  مھ  رانک  رد  اھمـسج  یتح  یتقو  داتفا ! قافتا  یمیظع  تکرح  هچ  دینیبب  دندوب . هدرک  دودسم 

تینوس دنـشاب ، هتـشادن  نظوس  رگیدکی  هب  تبـسن  دشاب ، فاص  ناشیاھلد  رگیدـکی  اب  عیـشت -  ننـست و  فلتخم  قرف  هعیـش و  ینـس و  ناملـسم -  یاھتلم  یمالـسا ،

. تدحو تدحو ؛ دش ! دھاوخ  تسرد  مالسا  یارب  یتزع  هچ  داتفا ؛ دھاوخ  یقافتا  هچ  ایند  رد  دینیبب  دننکن ، تناھا  رگیدکی  هب  دنشاب ، هتشادن 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

غیلبت نیرتگرزب  نیا  دھدب ، ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  هملک  یقیقح  یانعم  هب  ملـسم  تلم  کی  ناونعهب  دناوتب  هک  دناسرب  یاهطقن  نآ  هب  ار  دوخ  تسناوت  ناریا  تلم  هکیتقو 

قافتا تسا ، ناھج  رـسارس  رد  مالـسا  جیورت  یهیام  تزع و  یهیام  هک  یمالـسا  گرزب  تما  لیکـشت  دش و  دـنھاوخ  فرط  نیمھ  یهناور  مھ  رگید  یاھتلم  تسا ؛ مالـسا 

شاهمدقم درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  زور  نآ  دنک ، ادیپ  هبلغ  یبرغ  دساف  هدـننکهارمگ و  یدام  تیندـم  رب  دـناوتب  هک  میراد  ار  شراظتنا  هک  یمالـسا  تیندـم  نآ  داتفا ؛ دـھاوخ 

مدرم داحآ  مھ  دننک ، تمھ  دیاب  نیلوئسم  مھ  دننک ؛ تمھ  دیاب  همھ  بخ ، میورب . شیپ  ندش  وگلا  تمس  هب  میناوتب  ناریا  تلم  ام  هک  تسا  نیا  شاهمدقم  تسا ؛ اجنیا 

جوا دینیبیم  دینک ، هاگن  امش  رگا ]  ] یمالسا ندمت  رد  هکنیاامک  دربیم ؛ نامز  تسا ؛ تدمدنلب  یهیضق  تسین ، لاسود  لاسکی و  یهیضق  مھ  هیـضق  نیا  دننک . تمھ  دیاب 

دندمآ دوجو  هب  مالسا  یایند  رد  یدام  نادنمـشناد  هفـسالف ، نیققحم ، املع ، ناگرزب  تسا و  دمآرـس  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا  مجنپ  مراھچ و  یاھنرق  رد  یمالـسا  ندمت 

رتعیرـس اـم  دوب ، دـھاوخ  رتـشیب  اـم  تعرـس  هتبلا  زورما  بخ ، تسا . تکرح  نآ  نوھرم  اـھیبرغ  زورما  یاھتفرـشیپ  نیا  زا  یرایـسب  هک  دـنربب  شیپ  دنتـسناوت  ار  اـیند  هک 

. تسا ربنامز  هرخالاب  نکل  دیسر ، میھاوخ  هجیتن  نآ  هب  هللااشنا 

جح  / ١۵/٠۶/١٣٩۵ مسوم  ندیسرارف  تبسانم  هب  ناھج  ناناملسم  هب  مایپ 

! ناھج رسارس  رد  ناملسم  نارھاوخ  ناردارب و 

یویند و یـسدق و  یاهضیرف  جـح ، تسا . قلاخ  ربارب  رد  لاھتبا  عوشخ و  لد و  تینارون  مسوم  و  قیالخ ، مشچ  رد  هوکـش  راـختفا و  مسوم  ناناملـسم ، یارب  جـح  مسوم 

سانلل هانلعج  یذـلا   » باـطخ ییوس  زا  و  ( ٢ «) تادودـعم ماـیا  یف  اورکذا هللا  و   » و ( ١ «) ارکذ دـشا  وا  مکآبا  مکرکذـک  اورکذاف هللا   » ناـمرف ییوس  زا  تسا . یمدرم  ییادـخ و 

. دزاسیم نشور  ار  نآ  توافتم  اھتنایب و  داعبا  ( ٣ « ) دابلاو هیف  فکاعلا  نآوس 

ینماان لماوع  یهرـصاحم  زا  ار  رازگجح  دـشخبیم و  شمارآ  ار  اھناسنا  لد  ناشخرد ، یاهراتـس  راکـشآ و  یاهناشن  نوچمھ  ناکم  نامز و  تینما  ریظنیب ، یهضیرف  نیا  رد 

. دناشچیم وا  هب  نیعم  یاهرود  رد  ار  ینمیا  تذل  دشکیم و  نوریب  تسا  هدرک  دیدھت  ار  رشب  داحآ  هراومھ  رگهطلس ، نارگمتس  یوس  زا  هک 

خر هب  ار  یھلا  لازیال  تردق  هب  نانآ  اکتا  یمالسا و  تما  تمظع  تسا ؛ هوکش  تدحو و  تیونعم و  تزع و  رھظم  تسا ، هدرک  هیدھ  ناناملسم  هب  مالـسا  هک  یمیھاربا  جح 

هتـسجرب دننکیم ، لیمحت  یرـشب  عماوج  رب  یللملانیب  ناردلق  نایوگروز و  هک  یفاعـضتسا  تراقح و  داسف و  بالجنم  اب  ار  نانآ  یهلـصاف  دشکیم و  نانمـشد  ناھاوخدب و 

. تسا نانموم  اب  تدحو  تفلا و  ناکرشم و  زا  تئارب  هاگیاج  تسا ؛ ( ۴ « ) مھنیب آمحر  رافکلا  ىلع  آدشا   » رھظم یدیحوت ، یمالسا و  جح  دزاسیم .

ناـھنپ جـح » ندرک  یـسایس   » ناوـنع ریز  رد  ار  ناریا  یبـالقنا  نموـم و  تلم  اـب  دوـخ  یهـنیک  ینمـشد و  هتـساکورف و  یتحایـس  یتراـیز ـ  رفـس  کـی  هـب  ار  جـح  هـک  ناـنآ 

دجـسملا هللالیبس و  نع  دـص  لاسما  هک  یدوعـس  ماکح  دـنزرلیم . دوخ  هب  اکیرمآ ، گرزب ، ناطیـش  عماطم  نداـتفا  رطخ  هب  زا  هک  دـنریقح  درخ و  ییاھناطیـش  دـناهتخاس ،

ناربکتـسم زا  عاـفد  رد  ار  هناـملاظ  تردـق  یهکیرا  رب  دوخ  یاـقب  هک  دنھایـسور  یناـھارمگ  دناهتـسب ، ار  بوبحم  یهناـخ  هب  یناریا  نموـم  روـیغ و  جاـجح  هار  هدرک و  مارحلا 

. دنتسین نادرگیور  یتنایخ  چیھ  زا  هار  نیا  رد  دننادیم و  نانآ  یهتساوخ  ندروآرب  یارب  شالت  اکیرمآ و  مسینویھص و  اب  ینامیپمھ  یناھج و 

یمالسا  / ٠٩/٢٧/١٣٩۵ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

داحتا و دایرف  تسا ؛ نینموم  هب  قلعتم  تدحو ، یهدارا  تسا . هقرفت  یهدارا  هدارا ، کی  تسا ؛ تدحو  یهدارا  هدارا ، کی  دنـضراعت : رد  رگیدکی  اب  هقطنم  نیا  رد  هدارا  ود  زورما 

قافتا تدـحو  نیا  رگا  دوشب و  روط ] ] نیا رگا  دـننکب ؛ هجوت  ناشتاکرتشم  هب  هکنیا  هب  دـننکیم  توعد  ار  اھناملـسم  تسا و  دـنلب  صالخااب  یاھهرجنح  زا  نیملـسم  عامتجا 

رامنایم رد  ایسآ  قرـش  هیلااھتنم  زا  دینک  هظحالم  امـش  زورما  درک . دھاوخ  ادیپ  تزع  ناملـسم  دوب و  دھاوخن  لکـش  نیا  هب  رگید  دنراد  اھناملـسم  زورما  هک  یعـضو  دتفیب ،

تـسد هب  اجکی  دـنوشیم ، هتـشک  ییادوب  تسد  هب  اجکی  الاح  دـنوشیم ؛] هتـشک   ] اھناملـسم اجهمھ  اھنیا ؛ لاثما  هیرجین و  رد  اقیرفآ  برغ  اـت  تسھ ، یـشکناملسم 

کی یهبلود  همھ ، دنتـسھ ؛ مھ  لثم  ییاکیرمآ  ینـس  یـسیلگنا و  یهعیـش  دـنمدیم ؛ اھـشتآ  نیا  رد  مھ  یاهدـع  کی  دـنوشیم . هتـشک  اھنیا  لاثما  شعاد و  مارحوکوب و 

اھنیا هک  تسا  نیا  تدحو  مایپ  اما  تسا ؛ یناطیش  یهدارا  هک  تسا  هقرفت  یهدارا  مایپ  نیا  دنزادنیب ؛ مھ  ناج  هب  ار  اھناملـسم  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دنتـسھ ؛ یچیق 

. دننک راک  مھ  اب  دنریگب ، رارق  مھ  رانک  رد  دننکب ، روبع  تافالتخا  نیا  زا 

تـسایس هب  میدـق ، زا  تسا ؛ هقرفت  هب  توعد  هک  دـینیبیم  دـنزیم ، رـس  اھتلم  یتایح  یاـھاضف  نیفرـصتم  نیربکتـسم و  زا  هک  یتاراـھظا  هب  دـینک  هاـگن  زورما  امـش  رگا ] ]

؛ دوب اھنآ  تسایس  نیا  تشاد ، یتردق  سیلگنا  هک  یتقونآ  نتخادنا ؛ هقرفت  تکرب  هب  نک  ییاقآ  دست ، قرف  نک ؛ ییاقآ  زادنیب و  هقرفت  تسایس  دشیم  هتفگ  اھیـسیلگنا 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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تبکن عبنم  هشیمھ  دندوب ، رش  عبنم  هشیمھ  ام  یهقطنم  رد  اھسیلگنا  سیلگنا . زاب  اریخا  هچ  اکیرمآ ، هچ  دنراد ؛ ایند  یدام  زورما  نادنمتردق  ار  تسایـس  نیا  مھ  زورما 

 - دنھ یهراق  هبش  رد  دشاب . هتـشاد  ریظن  یتردق  کی  یوس  زا  ایند  رد  یاهطقن  رتمک  رد  دیاش  دندز ، هقطنم  نیا  رد  اھتلم  تایح  هب  اھنیا  هک  ییاھهبرـض  دندوب ؛ اھتلم  یارب 

هرخالاب روجکی ؛ قارع  یهقطنم  رد  روجکی ، ناریا  رد  روجکی ، ناتـسناغفا  رد  دنداد ؛ راشف  ار  مدرم  روجنآ  دندز ، هبرـض  روجنآ  تسا - ناتـسکاپ  شدالگنب و  دنھ و  زورما  هک 

یخیرات روشک  کی  دـندرک ؛ رود  شدوخ  یهناخ  زا  دـندرک و  هراوآ  ار  تلم  کی  عقاو  رد  ار و  اھناملـسم  دـنداد و  ماجنا  ار  دولآتثاـبخ  موئـشم و  تکرح  نآ  هک  مھ  نیطـسلف  رد 

دودح ١٨٠٠ زا  یکدنا ، نرق و  ود   - فرط نیا  هب  شیپ  نرق  ود  زا  هقطنم  نیا  رد  تفر . نیب  زا  اھیسیلگنا  تسایس  اب  نیطسلف - مان  هب   - شیپ لاس  رازھ  دنچ  زا  یهدشتبث 

؛ تسا هقطنم  دیدھت  ناریا  دیوگیم  اجنیا و  دیآیم  یـسیلگنا  لوئـسم  نیا  تقونآ  هدوب ؛ دیدھت  داسف و  رـش و  تسا ، هدز  رـس  اھسیلگنا  زا  هچرھ  فرط - نیا  هب  یدالیم ] ]

مولظم و روشک  دـنیایب  دـناهدوب ، هقطنم  یارب  تبکن  رطخ و  دـیدھت و  نامز ، لوط  رد  ناشدوخ  هک  یناـسک  هک  دـھاوخیم  یمرـشیب  یلیخ  نیا  تسا ؟ هقطنم  دـیدھت  ناریا 

. دنتسھ یروجنیا  اھنیا  دننک ؛ مھتم  ار  ام  زیزع 

طلـسم اھتلم  رب  هکنیا  یارب  دنتـسنادیم  یاهلیـسو  کی  ار  هقرفت  اھنیا  دش ؛ رتشیب  هقرفت  داجیا  یاھتیلاعف  دش ، هدید  یمالـسا  یرادیب  یاھهناشن  هقطنم  نیا  رد  یتقو  زا 

تکرح دنکیم ، ادیپ  دوجو  دراد  اھتلم  ندـش  اپرـس  ندـش و  هدـنز  اھتلم ، یگداتـسیا  ون ، یمالـسا  راـکفا  ون ، یاـھفرح  هقطنم  نیا  رد  دـش  ساـسحا  هک  یناـمز  زا  دـنوشب .

مالسا هب  ام  هک  تفگ  راختفا  اب  تفرگ و  تسد  رس  ار  نآرق  درک ، هتشارفارب  ار  مالسا  مچرپ  هک  دمآ ، اپرس  ناریا  رد  یمالـسا  ماظن  هکیتقو  دش ؛ رتشیب  نانمـشد  زیمآهقرفت 

تکرح نیا  درک ، تیوقت  ار  اھنآ  زورهبزور  درک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  تشاد و  هارمھ  دوخ  اب  ار  زیچ  همھ  حلـسم و  یورین  شترا و  تاناکما و  تسایـس و  تردـق و  مینکیم و  لـمع 

یتقو دوب  رطخ  یهیام  اھنآ  یارب  مالـسا  یمالـسا . تزع  نیا  اب  یمالـسا و  مایق  نیا  اب  یهلباقم  یارب  دندرک  دیدشت  ار  زیمآهقرفت  تکرح  نیا  تسا . هدش  رتشیب  زیمآهقرفت 

نآ اب  دنکیم  قرف  درادـن ، دـھاجم  گرزب و  تلم  کی  درادـن ، لاوما  درادـن ، یـسایس  هاگتـسد  درادـن ، شترا  درادـن ، تلود  هک  یمالـسا  نآ  اما  داد ؛ ناملـسم  تلم  هب  یرادـیب 

تکرح ایند و  طسوتم  زا  رترب  دادعتسا  راشرس ، نداعم  نموم ، هزیگنارپ ، ناوج ، مدرم  دھاجم ، تلم  عیسو ، نیمزرس  یمالسا  یروھمج  دراد . ار  اھنیا  یهمھ  هک  یمالـسا 

یاعدا رگا  دننمـشد . نیا  اب  ناملـسم ؛ یاھتلم  لباقم  رد  دوشیم  تسرد  وگلا  نوچ ] [ ؛ تسا رطخ  یهیام  اـھنآ  یارب  یناریا  نینچ  هتبلا  دراد .]  ] تفرـشیپ ملع و  تمـس  هب 

هن هک  ینمـشد   - نمـشد نیا  اب  یهھجاوم  یارب  تخانـش ؛ ار  اھنیا  دـیاب  دـیمھف ، ار  اـھنیا  دـیاب  تسا . تنوشخ  ناـشراک  نطاـب  تسا ؛ غورد  دـننکب ، یتقو  کـی  مھ  شمرن 

. دنشاب هدامآ  دیاب  اھتلم  تسا - انعممامتهب  یشحو  کی  نطاب ، رد  اما ] ، ] دنکیم هتسارآ  ار  رھاظ  دراد ؛ فاصنا  هن  دراد ، نید  هن  دراد ، قالخا 

نآرق  / ٠٢/٠٧/١٣٩۶ یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تما تاجن  یهیام  اتقیقح  تسا ؛ یمالـسا  تما  یهنادنمتزع  هناردـتقم و  یگدـنز  یهدـنزاس  اتقیقح  میھافم  نیا  هک  میراد  نآرق  رد  یمیھافم  میراد ، نآرق  رد  یفراعم  ام 

راکفا تانیب  وزج  ار  میھافم  نیا  دـیاب  لوا  دـنک ، ادـیپ  ققحت  دریگب و  رارق  لـمع  دروم  میھاـفم  نیا  هکنیا  یارب  میراد . ار  میھاـفم  نیا  نآرق  رد  تسا ؛ اـھیراتفرگ  زا  یمالـسا 

زونھ هلحرم  نیا  رد  ام  دریگب . دـناوتن  ار  نآ  یولج  یزیچچـیھ  هک  دوشب  نشور  یعطق و  میھاـفم  نیا  یمالـسا  یهعماـج  یارب  هک  درک  یراـک  داد و  رارق  یمالـسا  یهعماـج 

نیب کرتشم  راکفا  نیرتجیار  هب  یرکف ، تاملسم  هب  دوشب  لیدبت  یمالـسا  یهعماج  رد  میھافم  نیا  هک  مینکب  یراک  دیاب  میراد ؛ لکـشم  زونھ  هلحرم  نیا  رد  ام  میراتفرگ ،

هنسح مزال و  اھنیا  یهمھ  هک   - اھظفح نیا  اھتوالت و  نیا  اھنتسشن و  نیا  تاسلج و  نیا  دریگب . ماجنا  نآرق  یهنیمز  رد  دیاب  هک  تسا  یراک  نیا  مدرم ؛ یاھرـشق  یهمھ 

. تسا یمومع  کرد  یمومع و  مھف  نآ  یهمدقم  تسا -

ىمالسا  / ٠٩/١۵/١٣٩۶ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

روبع تخس  یاھهندرگ  زا  یرایسب  زا  دنک و  یط  ار  راوشد  یاھهار  تسا  هتسناوت  دوخ ، تماقتسا  اب  دوخ ، تریصب  اب  دوخ ، نامیا  اب  دوخ ، تعاجش  اب  هللادمحب  ناریا  تلم 

دوجو یتالکشم  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  لاس  نیا ٣٨  لوط  رد  میتفر ، ام  هک  ییاھهار  نیا  رد  دننادب ! مھ  ام  نانمشد  دننادب ، ایند  رسارس  رد  ام  ناتـسود  دننادب ، همھ  دنک .

زا اعطق  دننک ، داجیا  لکـشم  ام  لباقم  رد  نیا ، زا  دـعب  هچنآ  و  دزادـنیب ؛ اپ  زا  ار  ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  تالکـشم  نیا  اما ] ، ] هتخادـنایم اپ  زا  ار  اھتلم  هک  تسا  هتـشاد 

میھاوخ تسکـش  ار  تالکـشم  ام  تسا . رتشیب  بتارمب  هتـشذگ  زا  تالکـشم  اب  یهھجاوم  یارب  ناریا  تلم  تردـق  ییاناوت و  تسا و  رتکچوک  رتمک و  ام  یلبق  تالکـشم 

مییایب و قئاف  تالکشم  یهمھ  رب  هللااشنا  تسناوت  میھاوخ  ام  دنک و  راداو  ینیشنبقع  هب  دناشکب و  تسکـش  هب  ار  ناریا  تلم  دناوتیمن  نمـشد  یھلا ؛ قیفوت  هب  داد ،

. مینک رتدنلبرس  رتدنلب و  تسھ ، هچنآ  زا  هللااشنا  ار  مالسا  تزع  مچرپ  میھدب و  ناشن  ناملسم  یاھتلم  یهمھ  هب  ار  یمالسا  تزع 

سامح  / ١٣٩٧/٠١/١۵ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  بالقنا  ربھر  خساپ 

رب رگید  راب  منادـیم  مزال  هتخاس ، نیگمـشخ  نیگمغ و  ار  نیطـسلف  یهلاسم  هب  ناگتـسبلد  هزغ ، رد  تسینویھـص  نمـشد  تواسق  ملظ و  نتفاـی  تدـش  هک  یئاـھزور  رد 

نیطـسلف تاجن  هار  اھنت  تمواـقم  هزراـبم و  کـشیب  منک . دـیکات  تسا  یمالـسا  تما  لـئاسم  ردـص  رد  هک  مھم  یهلاـسم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  یگـشیمھ  عضاوم 

. تسا زارفارس  عاجش و  تلم  نآ  رکیپ  رب  دراو  تاحارج  شخبافش  یهخسن  اھنت  مولظم و 

...

یاھتلم اھتلود و  درک . میھاوخ  لمع  هفیظو  نیا  هب  هتـشذگ  نوچمھ  هللااشنا  تسا و  یـسایس  تالوحت  ثداوح و  زا  رتارف  یناـسنا و  یئهضیرف  زین  ینید و  یئهفیظو  نیا 

ربارب رد  یگداتـسیا  ورگ  رد  ارـصحنم  یمالـسا  تما  یارب  رادتقا  تزع و  هب  تشگزاب  زورما  دنگرزب . یهفیظو  نیا  هب  فظوم  بطاخم و  یگمھ  یمالـسا  تانایرج  ناملـسم و 

. تسا رابکتسا  لباقم  رد  یمالسا  للملانیب  لئاسم  یهمھ  سار  رد  نیطسلف  یهلاسم  و  تسا ، نآ  زیمآتثابخ  یاھهشقن  رابکتسا و 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٢۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ ناـشیدوھی هچ  ناشیحیـسم و  هچ  ناشناملـسم ، هچ  دـنریگب ؛ رارق  لاوـس  دروـم  یتسیاـب  یعقاو - ناینیطـسلف   - نیطـسلف مدرم  اـیند ، دازآ  یاـھروشک  یهمھ  لـثم 

یھاوخرظن اھنآ  زا  دریگب و  رارق  هعجارم  دروم  دیاب  دنتـسھ  ینیطـسلف  هک  یناسک  نآ  ارآ  دناهدش . نیطـسلف  دراو  رگید  یاھاج  زا  هک  ییاھنآ  هن  دناینیطـسلف ، هک  ییاھنآ 

ناشیاسور و اھتسینویھـص و  ینعی ] ، ] دناهدش هقطنم  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تبـسن  یتموکح  ماظن  نآ  دـننک ؛ نیعم  ار  نیطـسلف  روشک  یتموکح  ماظن  اھنآ  دوشب و 

و تسا ؛ راک  رس  رب  زورما  هک  تسا  یتسینویھص  یلعج  لطاب و  میژر  نتفر  نیب  زا  ندش و  دوبان  نامھ  نیا  تسین و  نیا  زج  نیطسلف  لحهار  تفرگ . دھاوخ  میمـصت  هیقب ،

نیا رگا  درک . دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  یھلا  یهوق  لوح و  هب  اـعطق  تسین - رود  یلیخ  هک  یاهدـنیآ  درک ؛ نیعم  ناـمز  دوشیمن   - یرودنادـنچهن یهدـنیآ  رد  یعطق  روـطهب  رما  نیا 

. دنروایب تسد  هب  ار  ناشدوخ  تدحو  هللااشنا  تسناوت  دنھاوخ  هقطنم  نیا  رد  ناملسم  یاھتلم  دش ،

، فالتخا یهیام  نمشد  نیا  تسا ؛ هدرک  لمع  سکعب  اجنیا  رد  اما ] ، ] دنکیم داحتا  داجیا  کرتشم  نمـشد  هشیمھ  تسا ؛ نمـشد  نیا  دوجو  هقطنم  نیا  رد  فالتخا  لماع 

دـنوشب و کیدزن  مھ  هب  دـنناوتیم  اھروشک  دورب ، نیب  زا  نیا  یتقو  تسا . هدـش  یمالـسا  یاھروشک  نالوئـسم  زا  یـضعب  رد  تنایخ  یاھهگر  دوجو  یهیام  قافن ، یهیاـم 

دسرب و یلاعت  جوا  هب  هللااشنا  داحتا  یهیاس  رد  دیاب  یمالـسا  تما  تسا ؛ یمالـسا  تما  داحتا  رد  مھ  یمالـسا  تزع  و  دننک ، ظفح  ار  ناشدوخ  قافتا  داحتا و  دـنناوتیم 

. دیسر دھاوخ 

ناوج  / ١٣٩٨/٠١/٠۶ یاھجوز  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روج نیا  مھ  اعقاو  دننک . ادیپ  شیازفا  دنوشب ، دایز  هک  هتساوخ  اھناملسم  زا  لاعتم  یادخ  (، ١ «) اورثکت اولسانت  اوحکانت   » هک مرکا  ربمغیپ  لوق  زا  مدناوخ  نم  هک  یثیدح  نیا 

یارب ناکما  هنیمز و  نیا  دـشاب ، دایز  یمالـسا - تما  لثم  یمالـسا  یاضف  رد  ای  ناریا  روشک  لثم  یمالـسا  روشک  کی  رد  الاح   - ناملـسم تلم  ددـع  هچنانچ  رگا  هک  تسا 

؛ تسا ( ٣  ) رتیقار ارھق  یناسنا  یورین  تسا ، رتشیب  ارھق  اھییاناوت  دـنرتدایز ، ارھق  نآ  رد  حـلاص  دارفا  تسا ، دایز  هدـع  هک  یتقو  ینعی  دراد ؛ دوجو  اـھنآ  رد  یلاـعت  دـشر و 

« يمالسا تما  تزع   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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هب نآ  تکرب  هب  دـنراد ، یدایز  یاھتیعمج  هک  ییاھروشک  نآ  ایند  رد  زورما  دوشیم . عقاو  ( ٢  ) روھقم مک ، تیعمج  دـشاب . دایز  تیعمج  هچنانچ  رگا  تسا  یعیبط  نوچ  نیا 

شزرا کی  ناونع  هب  دایز  تیعمج  نیا  دوخ  لاح  نیع  رد  اما  دـنراد  مھ  یتالکـشم  هکنیا  اب  تسا ؛ هنومن  کی  دـنھ  تسا ، هنومن  کی  نیچ  دـناهتفای ؛ تسد  تاـناکما  یلیخ 

دیکات منکیم ، رارکت  نم  هکنیا  دنک ؛ ادیپ  شیازفا  دیاب  لسن  نیا  رب  انب  دروایب . دوجو  هب  ار  ییاھتیقفوم  هتسناوت  اھنآ  یارب  یللملانیب  شزرا  کی  یسایس ، شزرا  یعامتجا ،

. تسا نیا  رطاخ  هب  منکیم ،

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، میداد ناشن  رتشیب  یمالـسا  دودـح  یمالـسا و  ینابم  هب  ار  ناـمدوخ  یدـنبیاپ  هک  ییاـج  رھ  رد  هچ و  رھ  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، سوسحم  اـم  دوخ  یهعماـج  رد  هچنآ 

یارب هچنآ  نم  و  میدروخ . ار  نامدوخ  تلفغ  بوچ  میدرک ، تلفغ  هک  ییاـجنآ  مییاـیب ؛ قئاـف  تالکـشم  رب  میتسناوت  درک و  اـم  لاـح  لـماش  رتشیب  ار  شکمک  لاـعتم  یادـخ 

تما ناریا و  تلم  مالسا و  ملاع  ملاظ  وخهدنرد و  یشحو و  نانمشد  هک  تسا  نیا  منکیم ، هدھاشم  منکیم و  ساسحا  یمالـسا  تما  یهدنیآ  یتح  روشک و  نیا  یهدنیآ 

یمالسا عماوج  تفرشیپ  نیملسم و  مالسا و  تزع  دمآ ، دھاوخ  شیپ  یھلا  قیفوت  هب  هدنیآ  رد  هچنآ  و  دننزب ؛ وناز  مالسا  لباقم  رد  دش  دنھاوخ  روبجم  هرخالاب  یمالسا ،

دھاوخن تسد  هب  یراکمھ  نودب  تشذگ ، نودب  تدھاجم ، نودب  شالت ، نودـب  یلوصحم  چـیھ  یدوصقم و  چـیھ  دراد ؛ مزال  شالت  اھتنم  تسا ، یمتح  یهدـنیآ  نیا  تسا .

. دمآ

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، رکف لھا  مینک ؛ رتشیب  زورهبزور  دـیاب  ار  مسارم  نیا  نومـضم  انعم و  مینک ؛ رتیونعم  رترابرپ و  دـیاب  میناوتیم ، هچ  رھ  دـیناوتیم و  هچ  رھ  ار  نیعبرا ) ییاـمیپهار   ) مسارم نیا 

زورما ام  دشاب ؛ نیون  یمالـسا  ندمت  داجیا  دیاب  ناملـسم  رھ  فدھ  زورما  دـننک . یزیرهمانرب  دننیـشنب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یرکف ، یگنھرف و  مادـقا  لھا  گنھرف ، لھا 

، میشیدنیب نیا  هب  دیاب  ام  دیسر ؛ دھاوخ  تزع  جوا  هب  یمالسا  تما  دوش ، هدافتـسا  اھتیفرظ  نیا  زا  رگا  هک  دنراد  یمیظع  یاھتیفرظ  یمالـسا  یاھتلم  میھاوخیم . ار  نیا 

. تسا ام  ییاھن  فدھ  یمالسا ، میظع  ندمت  داجیا  مینک ؛ رکف  نیا  هب 

یقارع  / ٢٧/١٣٩٨/٠۶ نارادبکوم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رگا  دوـشب ، عـمتجم  مھ  یور  رب  اـقیرفآ - لامـش  ایـسآ و  برغ  یهـقطنم  رگید  یاـھروشک  تـیفرظ  ناریا ، تـیفرظ  قارع ، تـیفرظ   - یمالـسا یاـھروشک  یاـھتیفرظ  رگا 

ملاـع عماوج  هب  ار  یمالـسا  میظع  ندـمت  هچ ؛ ینعی  یھلا  تزع  هک  داد  دـھاوخ  ناـشن  یمالـسا  تما  تقو  نآ  دـنروخب ، هرگ  مھ  رد  اھتـسد  نیا  دنـسرب ، مھ  هب  اـھتیفرظ 

. دشاب فدھ  نیا  ققحت  یارب  ییایوگ  یهلیسو  کی  دناوتیم  نیعبرا  ییامیپهار  نیا  دشاب و  نیا  ام  فدھ  دیاب  داد ؛ دنھاوخ  ناشن 

سامح  / ١۴/١٣٩٩/٠۴ یسایس  رتفد  سیئر  هینھ  لیعامسا  یاقآ  همان  هب  خساپ 

هتاقیفوت تماد  هینھ  لیعامسا  یاقآ  بانج  زیزع  دھاجم و  ردارب 

سامح نیطسلف  یمالسا  تمواقم  شبنج  یسایس  رتفد  مرتحم  سیئر 

، مکیلع مالس 

رد دوخ  یگداتـسیا  تدـھاجم و  اب  نیطـسلف  تمواقم  تکرح  هکنیا  زا  مدرک ، هظحالم  تقد  اـب  ار  زیزع  نیطـسلف  یهصرع  رد  ریخا  تـالوحت  صوصخ  رد  یلاـعبانج  یهموقرم 

دنوادـخ تسا ، هدـیدرگ  ثعاب  ار  یمالـسا  تما  یدنلبرـس  تزع و  لباقم ، رد  هدروآ و  مھارف  ار  اھنآ  یماکان  فعـض و  تابجوم  یتسینویھـص ، میژر  اکیرمآ و  یاـھهئطوت  ربارب 

. منکیم ینادردق  رکشت و  عاجش  نادھاجم  امش  زا  مرازگیم و  رکش  ار  ناحبس 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

و پچ »  » طـلغ یاھمیـسقت  نیا  دـنھدن ؛ رارق  یرگیبـطقود  داـمن  دـنھدن ، رارق  هقرفت  داـمن  یگتـسدود و  داـمن  دـنھدب ، رارق  یلم  تدـحو  داـمن  ار  تاـباختنا  ناـمزیزع  تـلم 

روشک رد  یمالـسا  تزعاب  ماظن  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، ام  لسن  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  تسا ، روشک  یهدـنیآ  تسا  مھم  هچنآ  دـنراذگب . رانک  ار  اھنیا  لاثما  و  تسار » »

فالتخا تسھ ، هقیلـس  فالتخا  تسا ؛ فلتخم  اھهقیلـس  هتبلا  دنـشاب . مھ  رانک  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـنریگب و  رظن  رد  یتسیاـب  ار  اـھنیا  تسا ، مھم  اـھنیا  تسا ؛

اھنیا دوب ؛ دـھاوخ  اھدـعب  مھ  تسھ ، الاح  مھ  هدوب ، البق  مھ  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  اـھنیا  تسھ ؛ بھاذـم  فـالتخا  تسھ ، اـھتیموق  فـالتخا  تسھ ، یـسایس  شنیب 

. دنکن یبطقود  ار  روشک  دھدن ، رارق  مھ  لباقم  رد  ار  تلم  داحآ  ینعی  دنزن ، مھ  هب  ار  یلم  تدحو  دیاب  اھنیا  نکل ]  ] درادن یلاکشا 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

دھدب رارق  فعض  عضوم  رد  ار  ناریا  هک  دوب  هدرک  ارجا  هدرک و  یحارط  نیا  یارب  ار  یرثکادح  راشف  تسایـس  نیا  ( ٩ ،) یلبق قمحا  نآ  دروخ . تسکش  اکیرمآ  یرثکادح  راشف 

فیعـض ناریا  رب  ار  شدوخ  یهناربکتـسم  یاھهتـساوخ  دـھاوخیم  هچ  رھ  مھ  وا  هرکاذـم ، زیم  یاپ  دـیایب  دوشب  راـچان  دوشب ، روبجم  ندوب ، فیعـض  رطاـخ  هب  ناریا  دـعب ، اـت 

، دش حـضتفم  شدوخ  مھ  و  دوب ؛ حاضتفا  اب  نتفر  دوبن ، تیفاع  اب  نتفر  مھ  شنتفر  ( ١٠ (؛ حاضتفا نآ  اب  مھ  نآ  تفر ، دش و  روگ  مگ و  وا  بخ  دوب . نیا  شفدـھ  دـنک ؛ لیمحت 

نیاربانب تسا . زیزع  تلم  نیا  روشک و  نیا  یھلا ، تزع  هب  هداتـسیا و  رادتقا  تردق و  اب  یمالـسا  یروھمج  هللادمحب  و  درک . حضتفم  ار  اکیرمآ  درک ، حضتفم  ار  شروشک  مھ 

تـسکش مھ  اھنیا  دـننک ، لابند  ار  یرثکادـح  راشف  دـنھاوخب  اکیرمآ  دـیدج  تلود  نیا  هچنانچ  رگا  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروخ ، تسکـش  نالا  اـت  شایرثکادـح  راـشف  هک  دـننادب 

هک دوشیم  بجوم  میدرک ، ضرع  ام  هک  مھ  ییاھهیصوت  نیا  دنام . دھاوخ  رتشیب  هچ  رھ  تزع  اب  تردق ، اب  یمالسا ، ناریا  دنوریم و  دنوشیم  روگ  مگ و  مھ  اھنیا  دنروخیم ،

[. دوشب  ] رتیوق ناریا  زورهبزور  هللااشنا 

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 

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 

« يمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

تما دوـشگ . ناـنآ  یور  هب  ار  تمحر  لـضف و  ریـسم  نیا  داد و  رارق  ناملـسم  یاـھتلم  داـعیم  رگید  راـب  ار  جـح  کراـبم  مسوـم  هک  مییوـگیم  ساپـس  ار  مـیکح  زیزع و  یادـخ 

. دنادرگب یور  قرفت  تتشت و  یاھهزیگنا  زا  دنک و  هدھاشم  یدبا  فافش و  یهنیئآ  نیا  رد  ار  دوخ  یگچراپکی  تدحو و  دناوتیم  رگید  راب  نونکا  یمالسا 

تما دناوتیم  دوش ، هارمھ  تسا ــ  زمر  زار و  رپ  یهضیرف  نیا  رگید  یساسا  یهیاپ  هک  تیونعم ــ  رکذ و  اب  نوچ  هک  تسا  جح  یـساسا  یهیاپ  ود  زا  یکی  ناناملـسم  تدحو 

نید و  تسا ؛ یونعم  یـسایس و  رـصنع  ود  نیا  زا  یبیکرت  جح ، دھد . رارق  نینموملل » هلوسرل و  هزعلا و  و    » قادصم ار  نآ  دـناسرب و  تداعـس  تزع و  جوا  هب  ار  یمالـسا 

. تسا تیونعم  تسایس و  زا  یتمظعاب  هوکشرپ و  یهزیمآ  مالسا  سدقم 

راک هب  اـم  یاـھتلم  ناـیم  رد  تیونعم ، تدـحو و  ینعی  شخبیگدـنز ، ریـسکا  ود  نیا  ندرک  تسـس  یارب  ار  یھوبنا  شـشوک  ریخا ، خـیرات  رد  ناملـسم  یاـھتلم  نانمـشد 

تدش شرتسگ و  اب  ار  تدحو  و  دننکیم ، قمریب  گنرمک و  تسا ، یدام  ینیبهتوک  زا  هدمآرب  یونعم و  حور  زا  یھت  هک  یبرغ  یگدنز  کبـس  جـیورت  اب  ار  تیونعم  دـناهتفرگ .

. دنشکیم شلاچ  هب  ایفارغج  داژن و  گنر و  نابز و  دننام  هقرفت  موھوم  یاھهزیگنا  هب  ندیشخب 

رد ربدت  ادخ ، یارب  راک  ادخ ، دای  ییوس  زا  ینعی  دزیخرب ؛ هلباقم  هب  دوجو ، یهمھ  اب  دیاب  دوشیم ، هدید  جح  نیدامن  مسارم  رد  نآ  کچوک  یهنومن  نونکا  هک  یمالـسا  تما 

. دیآ قئاف  فالتخا  قرفت و  یاھهزیگنا  رب  ییوس  زا  و  دنک ، تیوقت  شیوخ  یناگمھ  تینھذ  رد  ار  ادخ  یاھهدعو  هب  دامتعا  ادخ ، مالک 

« : یمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یسگرنناضمر  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ اضر  هدنسیون :  یاهنماخ /  یمظعلا  تیآ هللا  یسایس  هشیدنا  رد  یمالسا  یرادیب  رد  ناگبخن  زا  اھهدوت  نتفرگیشیپ 

« يمالسا تما  تزع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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