
روشک  / ٠٩/١٣۶٨/٠۴ رسارس  ریاشع  ناگدنیامن  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

، هریخذ دـنبالقنا . ریاخذ  ریاشع  دومرف : هلمج  کی  رد  تسا ، یحو  هب  یکتم  شتاملک  ییوگ  دوب و  یھلا  یبیغ  تاـماھلا  هب  مھلم  یدراوم  رد  وا  بلق  اـتقیقح  هک  زیزع  ماـما 

. دننک راک  یگدنز و  ساسحا ، هیحور و  نیمھ  اب  دیاب  ریاشع  کیاکی  دنک . جرخ  ار  نآ  جایتحا  تقو  رد  ات  دراد ، رایتخا  رد  بالقنا  هک  ییهیامرس  ینعی 

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ی هزادنا هب  اھ  نآ تیعمج  دیاش  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یرایسب  درک . هسیاقم  دراد ، تیعمج  نویلیم  هاجنپ  ای  یس و  الثم  هک  موس  ناھج  زا  یروشک  اب  ار  ام  روشک  دیابن 

زا ار  مدرم  اھروشک  نیا  زا  یرایسب  رد  دساف  یاھتموکح  هنافساتم  هک  تسا  نیا  تلع  دنرادن . ار  ام  تلم  تردق  اھروشک  نآ  اما  دشاب ؛ نآ  زا  رتشیب  ای  ام و  روشک  تیعمج 

! تسا مئاق  روشک  نالوئسم  اسور و  نادرمتلود و  هب  هکلب  درادن ؛ راکورس  اھ  نآ اب  تسین و  یکتم  مدرم  هب  تردق  دنتسین و  لئاق  یناش  اھ  نآ یارب  دنا و  هدرک جراخ  هنحص 

تردق اجنیا ، رد  اذل  دناد ؛ یمن ادـج  نالوئـسم  زا  ار  دوخ  دسانـش و  یم روشک  بالقنا و  یاھـشزرا  عفادـم  تکلمم و  بحاص  ار  شدوخ  تسا و  هنحـص  رد  تلم  ام  روشک  رد 

ناـمیا و هب  رت - مھم همھ  زا  مدرم و - یناـبیتشپ  هب  مھ  نالوئـسم  تسا ؛ مدرم  هب  قـلعتم  دراد و  یموـمع  ی  هبنج تردـق  هکلب  تسین ؛ نادرمتلود  نالوئـسم و  هب  قـلعتم 

نیمھ و  میراد ، ار  اھ  هیامرـس نیا  ام  درک . دـھاوخن  تسکـش  ساـسحا  ینادـیم  چـیھ  رد  دـشاب ، رادروخرب  لـماع  نیا  زا  یتیعمج  درف و  رھ  دنتـسھ . یکتم  ادـخ  هب  لـکوت 

. درب شیپ  درک و  بلاغ  نمشد  رب  تشادھگن و  هزرابم  لحارم  نیرت  تخس رد  ار  ام  تلم  لاس  هد  هک  دوب  اھ  هیامرس

مدرم  / ١۵/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

، نم داقتعا  هب  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  مراذگب . نایم  رد  ار  یداھنـشیپ  ات  مدیـسر  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما ترـضح  تمدـخ  یتبـسانم  هب  شیپ ، لاس  هس  ود  نم 

زا ترابع  دـسرب ، یزوریپ  هب  دوب - هزجعم  اعقاو  هک  بالقنا - نیا  ات  میدرک  جرخ  ام  هک  یی  هیامرـس نآ  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  ام  نامز  تیناـحور  یوربآ  هب  طـقف  ماـظن ، نیا  یزوریپ 

لوبق هب  یقلت  ار  بلطم  مدرک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  هک  یزور  نآ  رد  مھ  ماما  دوب . ام  نامز  ات  یـسوط  خیـش  ینیلک و  خیـش  نامز  زا  هعیـش ، تیناـحور  دـقن  هریخذ و  یوربآ 

. تسا یتیعقاو  نیا  دشاب و  یم نیمھ  مھ  ناشیا  دوخ  فیرش  رظن  هک  دوب  مولعم  دندرک ،

ار ناشنادنزرف  ناج و  دنیایب و  هک  یروط  هب  دندرک ؛ یمن تکرح  تیناحور  ی  هراشا هب  دنتـشادن و  ام  هب  ار  دامتعا  تبحم و  نآ  مدرم  میتشادـن ، ار  یخیرات  ی  هشیر نآ  رگا  ام 

تسا یمالسا  ماظن  ماظن ، نیا  تسا . هدرک  ادیپ  رولبت  یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  مھ  الاح  تشاد و  دوجو  هریخذ  هناوتشپ و  نآ  تسا ؟ ناسآ  رگم  دننک . ینابرق  یھار  رد 

. میمالسا رھاظم  میتسھ ، ممعم  هک  مھ  امش  نم و  و 

، دـیایب دوجو  هب  اھنرق  ی  هریخذ هیامرـس و  نآ  رد  یی  هشدـخ لالتخا و  کدـنا  هدرکن - یادـخ  هک - میھدـب  ماجنا  یلمع  تسا ، هدرک  ادـیپ  تردـق  تیناـحور ، نید و  هک  زورما  رگا 

رگید لسن  کی  تفر ، نیب  زا  هدرکن - یادخ  رگا - ات  دـشن  فرـصم  لسن  کی  ی  هیامرـس دوب . دـھاوخن  نکمم  لسن  ود  لسن و  کی  اب  نآ ، ناربج  رگید  هک  دوب  دـھاوخ  یی  هعیاض

دیاب ام  تسا . مدرم  نامیا  نھذ و  رد  اھ  نآ ریثات  ذوفن و  هعیش و  تیناحور  ینالوط  ی  هقباس زا  یشان  تیناحور ، هب  مدرم  نامیا  دننک . دیدجت  هرابود  ار  هیامرـس  نیا  دنیایب و 

. مینک ظفح  ار  نامیا  نیا 

رد مدرم  هک  دشاب  یعرو  اوقت و  فعض  زا  یکاح  هک  دنزب  رس  وا  زا  یلمع  رگا  دنکب و  هدافتـساوس  ییامن و  تردق یبلط و  تردق دوشب و  جراخ  دوخ  یز  زا  تیناحور  رگا  زورما ،

زا لبق  ی  هرود اب  ینعی  تسا ؛ ییانثتسا  نویناحور  ام  عضو  زورما  مھ ، تھج  نیا  زا  تسا . ناربج  لباق  ریغ  شا  همطل اھ  نیا زا  مادکرھ  دنراد ، دامتعا  وا  هب  دندرک و  غارس  وا 

، ماظن نوچ  زورما  اما  درک ؛ یم تیارـس  تیناحور  ی  همھ هب  دوب و  هعیاض  دز ، یم رـس  یراک  یناـحور  کـی  زا  رگا  مھ ، بـالقنا  زا  لـبق  ی  هرود رد  هتبلا ، دـنک . یم قرف  بـالقنا 

دوش یم مالسا  هجوتم  هعیاض  هکلب  دوش ؛ یمن تیناحور - عمج  یتح  ای  نویناحور - زا  یعمج  هجوتم  طقف  هعیاض  دنتسھ ، مالسا  رھظم  نویناحور  تسا و  یمالـسا  ماظن 

. دوب دھاوخن  ناربج  لباق  مھ  یدوز  نیا  هب  و 

هک یتاکرح  لامعا و  نامھ  مدرم و  اب  یلومعم  یمیدـق و  یاھ  هطبار نامھ  تیناحور و  یز  ظـفح  دـیاب  دـندرک . هدـنزومآ  یاـھ  هیـصوت یلیخ  ناـمراوگرزب  ماـما  هنیمز ، نیا  رد 

هب باطخ ، نیا  هتبلا  دریگب . رارق  هجوت  دیکات و  دروم  دنکب ، شودخم  ار  لصا  نیا  هک  یزیچ  رھ  زا  بانتجا  دـش و  یم نآ  زا  نید  هب  دـیدش  یدـنبیاپ  نامیا و  عرو و  اوقت و  عازتنا 

. دشاب یم میتسھ ، هک  اجرھ  روشک و  رسارس  رد  نویناحور  ام  ی  همھ هب  قلعتم  تسین ؛ رضاح  عمج 

ادـیپ یناسک  ناممعم  زا  رانک ، هشوگ و  رد  رگا  تسا . هدـننک  نییعت زیچ  کی  تشاد ، دـھاوخ  ام  نوکـس  تکرح و  رھ  هک  ییانعم  دـش و  دـھاوخ  ام  راـک  زا  هک  یعازتنا  زورما ،

دنوشب

ار مدرم  هک  دشاب  یفرح  ناشتاراھظا  رد  هدرکن  یادـخ  دـننکن و  کرد  تسا ، هداد  املع  نویناحور و  نینموم و  نیملـسم و  هب  یمالـسا  ماظن  زورما  هک  ار  یمیظع  زایتما  هک 

نیا دراذگ - یم ریثات  یدودحم  ی  هریاد کی  رد  لاحرھ  هب اما  دنوش ، یمن ددرم  لزلزتم و  ناسانخ  یاھفرح  اب  مدرم  هچرگا  دیامن - ددرم  ای  دنک و  نیبدب  ای  ماظن ، نیا  هب  تبـسن 

ار یرادازع  سلاجم  اھ و  هینیـسح دجاسم و  دوشب . هجاوم  تیناحور ، ی  هعماج دوخ  دروخرب  اب  دـیاب  تسا و  نیملـسم  نآرق و  مالـسا و  هب  تنایخ  ناشلمع ، کشالب  دارفا 

. دیآ دوجو  هب  زکارم  نیا  یارب  یمظن  یناحور ، نالوئسم  املع و  دوخ  یوس  زا  دیاب  درک . هرادا  بوخ  یتسیاب 

هاپس  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ ناھدنامرف  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

نیا ناوتن  روشک  ددعتم  ناوارف و  یاھهعومجم  زا  ییهعومجم  چیھ  رد  دـیاش  میرذـگب ، یبالقنا  داھن  ود  یکی  زا  رگا  هک  دراد  دوجو  نموم  یورین  ردـقنآ  هاپـس  لخاد  رد  زورما 

ام رگا  تسا . یمیظع  یهیامرـس  نیا ، دـنراد . دـیما  طاشن و  قوش و  صالخا و  هبرجت و  راکتبا و  ملع و  هک  ییاـھورین  درک ؛ هدـھاشم  اـجکی  ار  صـالخااب  بوخ و  یورین  همھ 

. تشاد میھاوخن  وا  دزن  یرذع  چیھ  الاو  دوب ؛ میھاوخ  دنلبرس  لاعتم  یادخ  شیپ  مینک ، هدافتسا  بوخ  هیامرس  نیا  زا  میتسناوت 

ناتسکاپ  / ٢۵/١٣۶٨/٠۵ یهیماما  نایوجشناد  زا  یعمج  دیھش و  داینب  یگنھرف  روما  نالووسم  ادھش ، زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

ماظن تیوقت  بالقنا و  یارب  یزابرـس  مالـسا و  یارب  یراکادف  نید و  هار  هک  ار  ادھـش  هار  دـیاب  دـننکن . افتکا  راک  نیا  هب  یلو  دـننک ؛ راختفا  ادھـش  هب  دـیاب  ادھـش  ناگدـنامزاب 

دنھدب و رارق  دوخ  راعش  مدرم  ی  هیقب زا  رتشیب  ار ، بالقنا  یزابرس  ماظن و  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  مالـسا و  هب  مارتحا  دیاب  ادھـش ، ناگدنامزاب  دینک . لابند  دوب ، یمالـسا 

اب دنرادن و  هدھع  رب  یا  هفیظو رگید  دنتـسھ ، مدرم  یتلود و  یاھ  هاگتـسد تفوطع  مارتحا و  دروم  ادھـش  یاھ  هداوناخ نوچ  دننک  یم لایخ  یـضعب  دـننک . تکرح  هار  نیا  رد 

رد هکرھ  تسا و  ماـظن  ظـفح  هب  فظوم  رتشیب  هدرک ، یراذـگ  هیامرـس رتشیب  ماـظن  نیا  یارب  هکرھ  تسا . هابتـشا  نیا ، تسا . هدـش  هفیظو  بلـس  اـھ  نآ زا  دیھـش ، نداد 

یارب یرتشیب  یراذگ  هیامرس ناشزیزع ، نداد  اب  نوچ  ادھش  یاھ  هداوناخ دراد . یرتشیب  تیساسح  تکرش  نآ  عفانم  هب  تبسن  دشاب ، هتشاد  یرتشیب  مھـس  یتکرش ،

یادھش ناگدنامزاب  هناتخبشوخ  تسھ و  مھ  هنوگ  نیا دمحب هللا  هک  دنشاب ؛ ساسح  نآ  تیثیح  یمالسا و  ماظن  ظفح  یارب  مدرم  مامت  زا  شیب  دیاب  دنا ، هدرک ماظن  یاقب 

. تسام یادھش  رھطم  حور  یاضر  بجوم  ناشراک  اش هللا  نا  هک  دنتسھ  یوحن  هب  ام 

نازومآشناد  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

یارب دـینک و  کرد  نادـند  نب  زا  ار  نآ  یرکف  ینابم  بالقنا و  موھفم  دـیھدب و  خوسر  ذوفن و  ناتناج  قامعا  ات  دوجو ، یهمھ  اب  ار  بـالقنا  دـیراد  هفیظو  ناـناوج  امـش  زورما ،

یماظن ای  یداصتقا  ظاحل  زا  ار  بالقنا  هک  تسا  ییهنحص  لوا ، یهنحـص  دینک . هریخذ  دوخ  رد  ار  نآ  دنکیم ، هزرابم  هنحـص  ود  رد  دراد و  جایتحا  نادب  تلم  نیا  هک  یماگنھ 

« بالقنا ياھهيامرس   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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یهنحـص مود ، یهنحـص  دیدنب . راکهب  دنکیم -  اضتقا  تیعقوم  نامز و  هک  هنوگرھ  هب  ناتروشک -  بالقنا و  زا  عافد  یارب  ار  هریخذ  نآ  دـیاب  هک  دـنکیم  دـیدھت  یـسایس  ای  و 

اھنآ ناج  رد  بالقنا  دناهدیـشوج و  بالقنا  زا  هک  دنتـسھ  یناسک  بالقنا ، غاب  دابآ  یایند  ناگدنروآدیدپ  نیرتھب  دنیبالقنا . ناگدنزاس  ناگدـنزاس ، نیرتھب  تسا . یگدـنزاس 

. دیشاب هتشاد  هدامآ  هظحل  رھ  ار  ناتدوخ  هنحص ، ود  نیا  یارب  دیاب  ناناوج  امش  تسا . هدرک  خوسر 

یمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  یرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم یارب  تسامش و  دوجو  رد  هک  ییهیامرس  رطاخ  هب  منکیم و  کاردا  ساسحا و  ار  اھنآ  زا  یخرب  نم  تسا و  ناتدوجو  رد  هک  یدایز  یاھشزرا  رطاخهب  امش  هب  اصخش 

دینک تیوقت  ناتدوخ  رد  ار  هیامرـس  نیا  هک  منکیم  شھاوخ  مراد . یدایز  یهقالع  تبحم و  تسا ، مزال  یرورـض و  هداعلاقوف  زیچ  کی  ام ، خیرات  بالقنا و  روشک و  مدرم و  و 

هللااشنا ات  دـنرادرب ، ناتھار  رـس  زا  ار  عناوم  دـننک و  کمک  امـش  هب  یتسیاب  فلتخم  یاھھاگتـسد  دـیھدب . رارق  سدـقم  کاـپ و  یاھفدـھ  تمدـخ  رد  رتشیب  هچرھ  ار  نآ  و 

نانآ یهیحور  رکف و  اما  دندنمرنھ ، هک  مھ  نارگید  دیھدب . لکش  دینک و  یراذگهیاپ  رترادهشیر  رتیوق و  هچرھ  ار  یمالسا  لیصا  حیحص و  رنھ  یزکرم  یهتـسھ  هیاپ و  دیناوتب 

هب کمک  اھناسنا و  تاجن  بالقنا و  تیونعم و  ادخ و  هار  زا  ریغ  یزیچ  هار  رد  رنھ ، هیامرـس و  نآ  هک  تسا  فیح  غیرد و  اتقیقح  هک  دننادب  دیاب  تسا ، یرگید  روط  رگید و  زیچ 

. دور راکهب  دنوریم ، راکهب  تالذتبم  نآ  هنافساتم  هک  یشزرا  مک  یلیخ  یاھھار  فراصم و  رد  هک  تسا  فیح  زین  دورب و  راکهب  نافعضتسم  نامورحم و 

(ع)  / ١٣۶٨/٠٨/٢٩ نیسح ماما  هاگشناد  داتس  یھدنامرف و  یهرود  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

ردـق هب  مینک ، یم اھ  نآ زا  ار  عقوت  نیا  هک  لاح  نیعرد اما  دیـشاب ؛ بظاوم  یقتم و  عرواـب و  نیدـتم و  مییوگب  هاپـس  یبـالقنا  نموم  طاـشنرپ  ناوج  ناردارب  هب  میناوتیمن  اـم 

یاملع مرتحم و  نویناحور  فیلکت  هک  تساجنیا  تسا . یداـیز  عقوت  قاـطی و  ـال  اـم  فیلکت  نیا ، دوش . یمن نیا ، میراذـگن . اـھ  نآ راـیتخا  رد  یناـحور  یبرم و  ملعم و  مزـال ،

. دوشیم لجاع  رایسب  هاپس - صوصخب  حلسم - یاھورین  ی  همھ یبالقنا و  نامزاس  نیا  هب  تبسن  الضف  ناشلا و  میظع

دنھدب تبثم  خساپ  نارادساپ  هاپس  رد  هیقف  یلو  یگدنیامن  توعد  هب  هک  منک  یم تساوخرد  یبالقنا  هاگآ و  رایشوھ و  ناوج و  یالضف  هیملع و  یاھ  هزوح ی  همھ زا  نم ،

یذ ی  هیامرـس هاپـس  زورما ، دراد . تمیق  یلیخ  ام  یارب  هاپـس ، دـنھد . ماجنا  دـشابن - رارـصا  قاطی و  ام ال  فیلکت  هاپـس  ناردارب  یارب  هک  ییاـج  نآ  اـت  ار - گرزب  راـک  نیا  و 

تاھج هب  مھ  یدام و  تاھج  هب  مھ  ام ، هک  دریگیم  ماجنا  یتروص  رد  اھنت  نآ ، ی  هبناج همھ ظفح  درک و  ظفح  دـیاب  ار  تمیق  یذ ی  هیامرـس نیا  تسام . بالقنا  یارب  یتمیق 

. تسا مھم  رایسب  هلئسم ، نیا  میسرب . نآ  یرکف  یونعم و 

شترا  / ١٣۶٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یریثک  عمج  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هتبلا دش و  راکـشآ  ناشغورد  دنتفگیم و  غورد  نکیل  میرادھگن ؛ ییهیامرـس  هریخذ و  ناونع  هب  ار  نآ  تفرگیم ، رارق  عمج  تمدـخ  رد  یناسنا  رگا  هک  میتشادـن  یفرح  ام 

هن دـندوب ؛ اھرـشق  نآ  نیا ، دـنتفرگن . رارق  مدرم  بالقنا و  تمدـخ  رد  مھ  هرخـالاب  دـنتفر و  دـندشن ، راـتفرگ  بـالقنا  یاـھھاگداد  رد  یمرج ، ناونع  هب  هک  ییاـھنآ  دـنتخیرگ و 

اھنآ دنشاب . هدشن  هتفرگ  راک  هب  تلم  نانمـشد  تسد  رد  ییهرھم  ناونع  هب  دشاب و  هتفرن  ورف  اھنآ  ناج  قامعا  رد  مالـسا  نانمـشد  مومـسم  تاغیلبت  رھز  هک  ییاھرـشق 

. دنتفرگ رارق  تلم  بالقنا و  مالسا و  رایتخا  رد  دوجو  یهمھ  اب  اتقیقح 

هییاضق  / ٠۴/١٣۶٩/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تمـس هب  ام ، یالـضف  راوگرزب و  نویناحور  املع و  مھ  زورما  رگا  دنباتـشب . مھم  راک  نیا  هب  دـننیبیم ، ار  راک  نیا  ییاـناوت  دوخ ، رد  هک  یناـسک  الـضف و  ناـگرزب و  دـیاب  هتبلا 

دیاب دنراد ، هیامرس  هچرھ  احلـص ، نانموم و  هک  تسا  یزور  زورما ، دش ؟ دھاوخ  راک  نیا  یک  دنریگن ، شود  رب  ار  نیگنـس  راب  نیا  میظع و  راک  نیا  دنیاین و  ییاضق  هاگتـسد 

زیچچیھ نیا ، یاروام  دوب . دھاوخ  دنمدوس  هک  تسا  سدقم  لاھن  نیمھ  نآرق ، مالـسا و  یارب  دنھدب . دشر  ار  لاھن  نیا  دـنزیرب و  لاھن  نیا  یاپ  هب  بالقنا و  نیا  تمدـخ  رد 

نیا یاپ  رد  ام  تسھ ، هچرھ  داد . دھاوخ  رارق  ناناملـسم  رایتخا  رد  ار  وزرآ  دروم  بولطم و  یهعماج  دناسر و  دھاوخ  یھلا  لدـع  تموکح  هب  ار  ام  هک  تسا  نیمھ  تسین .

. میھدب ماجنا  تسا ، نامهدھع  رب  یراک  رھ  هک  میراد  هفیظو  ام  یهمھ  میفظوم . همھ  میزابرس و  همھ  میزیرب .

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

روشک ناریدـم  یاھمیمـصت  یماح  تیفیک ، نیا  اب  شمدرم  هک  مسانـشیمن  ار  یماظن  چـیھ  اعقاو  نم  تساـم . راکادـف  تلم  هیامرـس ، نیا  میراد . یمیظع  یهیامرـس  اـم 

ساـسحا نیب  اـما  دزادـنایم ؛ هار  ناریدـم  لاـبند  ار  مدرم  یلم ، قیـالع  یتسیلانویـسان و  تاـساسحا  نآ  هرخـالاب  هک  دنتـسھ  اـھروشک  زا  یلیخ  اـیند  رد  هـتبلا  دنـشاب .

. دینکیم هدھاشم  امش  هک  تسا  نیمھ  یبھذم ، قیمع  نامیا  تسا . قرف  یبھذم ، قیمع  نامیا  یتسیلانویسان و 

هاپس  / ٢٨/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  عمجم  هب  مایپ 

یاھناگی دیاب  تسا و  روشک  بالقنا و  یارب  یھلا  ی  هریخذ دیما و  ی  هیام یلصا و  روحم  ینیمز ، یورین  دنراد و  هدھعرب  هژیو  یتیرومام  هاپـس ، ی  هناگ هس یاھورین  زا  کیرھ 

رد دـیاب  روشک ، یاـج  رھ  رد  یبـالقنا و  ناـمزاس  نیا  زا  شخب  رھ  رد  هاپـس ، زیزع  رـصانع  ی  هیلک و  دـنک . تیوقت  یھدـنامزاس و  تسا ، هدـش  نیعم  هک  یتیفیک  هب  ار  دوخ 

. دنرادب رتمکحتسم  زور  هبزور ار  سدقم  عافد  ی  هناوتسا هدیشوک و  تسام -  روشک  تلم و  یارب  یمیظع  ی  هناوتشپ هک  سدقم -  داھن  نیا  تیوقت 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

نیا رادغ ، نمـشد  هب  زیمآمیلـست  شیارگ  نیرتمک  دیازفیب . نآ  رب  دنک و  ظفح  هدروآ ، تسد  هب  تدھاجم  تدـحو و  مالـسا و  یهیاس  رد  هک  ار  یتمظع  تردـق و  دـیاب  ام  تلم 

. درک دھاوخ  شیپ  زا  رتیرج  ار  ربکتسم  نمشد  داد و  دھاوخ  داب  رب  هدمآ ، تسد  هب  اھیراکادف  نیرتشیب  اب  هک  ار  هیامرس 

هاپس  / ٢٧/١٣٧٠/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  بالقنا  هک  یزور  یارب  تسا  ییهریخذ  هک  هاپس -  لثم  دمآراک  صلاخ و  ملاس ، یهعومجم  کی  زا  دناوتب  دیابن  یحانج  یسایس و  یاھهزیگنا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 

. دوشب فرصم  شدوخ  یاج  رد  ات  دنامب ، رھمهبرس  یتسیاب  هریخذ  نیا  دربب . هرھب  دنکب -  هدافتسا 

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دوشیم مامت  دوز  ای  رید  مھ  ییوربآ  ریاخذ  نیا  یتح  دوشیم ؛ مامت  زیچ  همھ  هتبلا  دروآ . دیدپ  ار  یندشنمامت  یهریخذ  کی  هک  دوب  اھیگتشذگدوخ  زا  اھتدھاجم و  نیمھ 

هب ار  بالقنا  نیا  تسناوت  هریخذ  نآ  هک  دندروآ ، دوجو  هب  یمومع  تیثیح  زا  یمیظع  یهریخذ  ناریا -  رد  هعیـش  یاملع  صوصخب  مالـسا -  یاملع  تسام . لمع  هب  هتـسب 

رازھ نارازھ  رد  میاهدرک ، هبرجت  میاهدـید و  اـم  هک  روطنآ  هک  ماـما -  یونعم  تبالـص  نآ  یحور و  تردـق  نآ  اـب  میظع  بـالقنا  نیا  هک  دـنک  لاـیخ  یـسک  رگا  دـناسرب . یزوریپ 

، دوشب زوریپ  یربھر  نامھ  اب  دوب  نکمم  تسا -  داقتعا  نیمھ  هریخذ ، نیا  هک  املع -  هب  ناریا  مدرم  قیمع  یونعم  داقتعا  نآ  نودـب  دوشیمن -  ادـیپ  روطنآ  یکی  ناسنا ،

هب ار  یبـالقنا  نینچ  هعاـسلاقلخ  تروص  هب  تسناوتیمن  یتسد  چـیھ  دوبیمن ، یپردیپ  یاھلـسن  قیمع  ناـمیا  یهریخذ  نآ  رگا  تسا . هدرک  هابتـشا  دیـشاب  نئمطم 

. دناسرب یزوریپ  هب  دروایب و  دوجو 

« بالقنا ياھهيامرس   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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دیھش  / ١٣٧١/٠٨/٠٩ داینب  رد  هیقفیلو  هدنیامن  باصتنا 

شالت دـنروشک . لالقتـسا  بالقنا و  یلـصا  ناراذـگ  هیامرـس تداھـش و  ناـثراو  هک  تسا  دـھاش  نازیزع  یگنھرف  یونعم و  روما  هب  یگدیـسر  یگدـنیامن  نآ  مھم  ی  هفیظو

هک دننادب  همھ  ات  دھد ، رارق  فدھ  ار  ناریا  تلم  ندرگ  رب  نانآ  یاھ  هداوناخ نادیھش و  میظع  قح  نییبت  تداھـش و  رطع  زا  هعماج  یاضف  ندنکآ  دیاب  یگدنیامن  نآ  یگنھرف 

ناکیدزن ناسک و  نھیم و  ی  هتـسیاش نادنزرف  نیا  یراکادـف  نوھرم  ناھج  رـسارس  رد  نیملـسم  یدنلبرـس  یرادـیب و  هکلب  یمالـسا ، ناریا  رادـتقا  تزع و  هعماج و  تایح 

دـنراد و رارق  بـالقنا  مدـقم  طـخ  رد  هک  دـننک  سح  زین  مرکم  یاـھ  هداوناـخ نیا  دوخ  دنرامـشب و  ناـنآ  یونعم  قح  یادا  هب  فظوم  ار  دوـخ  هعماـج  داـحآ  همھ  تسا و  اـھ  نآ

راودیما یکتم و  راگدرورپ  تناعا  کمک و  هب  هراومھ  دیاب  دوخ  یبالقنا  فیلاکت  هب  لمع  یارب  دنا و  هتفرگ هدـھع  رب  ار  ناریا  تلم  زیمآراختفا  شالت  زا  دنمـشزرا  رثوم و  یمھس 

. دنشاب

تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رجا و دـنامیم ، یقاـب  امـش  یارب  هک  هچنآ  تسارذـگ ؛ اـھتیلووسم  نیا  دـینادب . ردـق  ار  تلود  رد  تیلووسم  تدـم  نیا  زیزع ! نارھاوـخ  ناردارب و  هک  تسا  نیا  مضرع  نیرخآ 

ار رازگتمدخ  نالووسم  ردق  تلود و  ردق  مھ  مدرم  درک . دھاوخ  باوث  رجا و  نآ  لومشم  ار  امـش  لاعتم  یادخ  دیـسر و  دھاوخ  امـش  هب  مدرم  یارب  راک  رثا  رب  هک  تسا  یباوث 

. دش دھاوخ  ظفح  هللااشنا  هناصلخم ، شالت  نیمھ  اب  هک  دینک ، ظفح  دیاب  ار  هیامرـس  نیا  تسا . یدادادخ  یهیامرـس  امـش ، زا  اھنآ  ینابیتشپ  میظع  هیامرـس  دننادیم .

دونـشخ امـش  یهمھ  زا  ادھـش  یهبیط  حاورا  دـشاب و  داش  امـش  زا  ماما  رھطم  حور  دوش و  عقاو  هادـفانحاورا  رـصعیلو  ترـضح  یـضرم  امـش  راک  هللااـشنا  هک  میراودـیما 

. دنک کمک  راختفارپ  هنازارفارس و  هار  نیا  رد  ار  امش  لاعتم  یادخ  درک . میھاوخ  اعد  ار  امش  مھ  ام  دنشاب ؛

هعمج  / ١٣٧٧/٠٨/٠٨ زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یدراوم نآ  زا  نیا  تسا . هدیمھف -  نیسح  دیھش  یجیسب -  ناوجون  کی  تداھـش  مھ  نآ  تبـسانم  تسا و  ناوجون » ناوج و  زور   » زورما هکنیا  هب  منکب  یاهراشا  ادتبا  رد 

هتفگ یتقو  زورما  هک  یثداوح  اسب  یا  میراد . رایـسب  دراوم  نیا  زا  دوخ  خـیرات  رد  ام  دـنوشیم . لیدـبت  نوگهروطـسا  قیاقح  هب  داـمن و  هب  یقیقح ، یاھتیـصخش  هک  تسا 

زا میاهدینـش و  میاهدید و  اھراب  اھراب و  نامدوخ  نامز  رد  ام  ار  نآ  یاھهنومن  تسا . تقیقح  اما  تسا ؛ هناسفا  هروطـسا و  هک  دننک  روصت  همھ  تسا  بیجع  سب  زا  دوش ،

ار دوخ  ماما  تخانـشیم ، ار  دوخ  روشک  هک  ممـصم ، هدارا و  اب  روعـش ، اب  دـشر ، اب  اما  دوب ؛ هلاس  هدزیـس  وا  تسا . یجیـسب  ناوجون  نیا  تداھـش  اھنآ ، نیرتابیز  یهلمج 

حلاصم عفانم و  بالقنا و  یهدنیآ  روشک و  تزع  میدقت  ار  هیامرس  نیا  تفر  تخانـشیم و  مھ  ار  دوخ  تیلاعف  دوجو و  تیمھا  تخانـشیم ، ار  دوخ  نمـشد  تخانـشیم ،

. تسوگلا نیا  دمآرد . هروطسا  تروص  هب  شاهرطاخ  دش و  یدبا  شدای  دنام ، هدنز  شحور  اما  تفر ؛ وا  مسج  درک . مدرم 

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدـیقع مکحتـسم  یاھهیاپ  هب  یکتم  نامیا و  هب  یکتم  یونعم و  تردـق  هب  یکتم  ماظن ، نیا  دـش . انب  تردـق  یاھهیاپ  نیا  رب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  راگدرورپ ، لـضف  هب 

، مدرم داحآ  نامیا  تسا . هشدـخ  لباقریغ  لدتـسم و  مکحم ، یقطنم ، نیتم ، رکف  کی  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رب  شاهیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زورما  هک  یرکف  نآ  تسا .

زا امـش ، یهعومجم  تسا . روشک  نیا  یارب  تردـق  یهیاـم  رازبا و  نیرتـگرزب  هیامرـس و  نیرتـگرزب  نیا  ربماـیپ ؛ نادـناخ  هب  ربماـیپ ، هب  ادـخ ، یاـیلوا  هب  ادـخ ، هب  اـھنآ  قشع 

زا دنک و  ییامنتردق  نانمـشد  لباقم  رد  تسناوت  نآ  اب  دـمآ و  دوجو  هب  نآ  اب  هک  یدنمـشزرا  رـصانع  نامھ  اب  ار  نارادـساپ  هاپـس  تسا . نموم  یاھهعومجم  نیا  یهلمج 

رادتقا یلصا  زکارم  هب  نمشد  زورما  دیھنب . جرا  دینادب و  ردق  دینک و  ظفح  مکحتسم ، یاھهیاپ  نامھ  اب  تایصوصخ و  نامھ  اب  دیامن ؛ عافد  یلم  لالقتسا  زا  اھزرم و  تینما 

نارادساپ هاپس  تسا ، نمـشد  تدشهب  نآ  اب  نمـشد  هک  یزکارم  نآ  زا  یکی  تسا . هاپـس  اھنآ  زا  یکی  تساھنآ . هب  هجوتم  دنکیم و  ینمـشد  همھ  زا  رتشیب  تلم ، نیا 

. تسا یمالسا  بالقنا 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ربخ و لعج  اھیرازگربخ و  هناگیب و  یاھادـص  اھنویزیولت ، ویدار و  هماـنزور ، باـتک ، قیرط  زا  دـنکیم -  هرـصاحم  فارطا ، زا  ار  اـم  نمـشد  تسین ؛ یکچوک  یهلاـسم  هلاـسم ،

دـنک و عافد  شدوخ  زا  یتسیاب  یمالـسا  ماظن  دوشیمن . هکنیا  مینک ! ییادـصمھ  یگنھامھ و  انایحا  مینیـشنب و  روطنیمھ  ام  یگنھرف -  لیاسو  ماسقا  عاونا و  دـیلوت 

ار هعوـمجم  نـیا  نـم  تسامـش . یهعوـمجم  نـیمھ  مـھ  شزکرم  دراد و  داـیز  مـھ  یگنھرف  یهریخذ  هیامرـس و  ینتفگ و  فرح  بـالقنا ، مالـسا و  تـقیقح  زا  عاـفد  یارب 

نوناق زا  عالطایب  هدـنب ، میوگیم . عطاق  نم  درادـن ؛ ینوناق  یهھبـش  چـیھ  اـجنیا  نم  رظن  هب  دـش ، هراـشا  هک  نوناـق  یهلاـسم  نآ  دروم  رد  منادیم . یمھم  یهعومجم 

نوناق رم  یـساسا ، نوناق  قبط  دـھد ، رارق  دـنک و  بیوصت  یربھر  ماما و  هک  ار  هچنآ  هدرک و  بیوصت  دـیکات و  ار  نیا  ماما  نوچ  تسا ؛ نوناق  ربارب  اـجنیا  متـسین ، یـساسا 

. داد دنھاوخ  خساپ  ار  نیمھ  اعطق  دینک ؛ لاوس  نابھگن  یاروش  زا  تسھ ، یاهھبش  مھ  یناعم  نیا  موھفم  رد  یساسا و  نوناق  رد  رگا  درادن . یلکشم  چیھ  تسا و 

ریت  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  هییاضق و  هوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هرکیپ رب  نمـشد  هنامـصخ  یاھهبرـض  هک  دوب  نیا  درک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  اھمـشچ  اھلد و  همھ  هثداح  نیا  رد  هک  یزیچ  نیرتمھم  منک . ضرع  ریت  متفھ  هراـبرد  هلمج  کـی 

اھنآ ناـیم  رد  هـک  یاهتـسجرب  ناریدـم  زا  رفن  دـنچ  داـتفھ و  دـش . دـھاوخ  رتـشیب  مدرم  رد  تماقتـسا  ربـص و  تبالـص  ناـمیا و  شـشوج  دـشاب ، رتنیگنـس  هـچرھ  بـالقنا 

بالقنا نیا  لمعلاسکع  زیگنانزح . زیمآهعجاف و  عضو  نآ  اب  مھ  نآ  دندش ؛ هتفرگ  یمالسا  ماظن  زا  نمشد  هلیسوهب  اجکی  تشاد ، روضح  یتشھب  دیھـش  لثم  یتیـصخش 

هب یخـساپ  نانچ  دنتـسناوت  ناشهنانموم ، یرابدرب  ییابیکـش و  اب  مظعم  یاھهداوناخ  نآ  ناشدوخ و  تماقتـسا  ربص و  تبالـص  اب  ناـمیا و  اـب  مدرم ، دوب ؟ هچ  تلم  نیا  و 

هزاوآ دـنلب  ار  ناریا  تلم  مان  دـندرک و  دورطم  ار  نمـشد  دـندرک ، همیب  ار  بالقنا  تسین . دوبن و  ندـیناجنگ  لباق  یتیعـضو  چـیھ  رد  یدام و  تابـساحم  رد  هک  دـنھدب  نمـشد 

نیا هب  هبرض  ندروآ  دراو  زا  نمشد  تسا ، ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  دنمشزرا  هریخذ  مدرم  یرابدرب  یرایـشوھ و  ربص و  نامیا و  هک  یتقو  ات  تسا . روطنیمھ  هشیمھ  دندرک .

تیـصخش کی  یتشھب -  اھیآ  موحرم  ام -  راوگرزب  دیھـش  دش . دھاوخ  رتمکحتـسم  بالقنا  درب و  دھاوخن  یدوس  چیھ  تسب و  دـھاوخن  یفرط  چـیھ  بالقنا  نیا  ماظن و 

یارب گرزب  سرد  نیا  درک و  رادیاپ  ار  بالقنا  شنارای  وا و  نوخ  مھ  دنام و  هدنز  وا  دای  مھ  اما  دـش ؛ هتفرگ  ام  تسد  زا  هثداح  نیا  رد  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  رد  زاتمم  هنومن و 

. دنام بالقنا 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

شالت یناسک  دوب . دـھاوخ  یکیرات  یادرف  ام ، یادرف  مینکن ، شالت  تدـھاجم و  یراذـگ و  هیامرـس  ملع  یارب  رگا  زورما  میراد . زاین  ملع  تفرـشیپ  هب  نامروشک  رد  زورما  ام 

 - لسن نیا  یارب  یمتح  ضیارف  زا  یکی  روشک ، رد  زورما  تسین . هدیدنـسپ  راک ، نیا  دنھد . رارق  ییانتعایب  دروم  ای  دـننک و  فقوتم  ای  دـنک  ار  یملع  راک  دـنور  هک  دـننکیم 

، نامتعنـص ناـمداصتقا ، میـشاب ، هتـشادن  ملع  رگا  اـم  تسا . روشک  یملع  یهینب  تیوـقت  زا  تراـبع  تساھیھاگـشناد -  امـش  شود  رب  هضیرف  نیا  مھ  لوا  یهجرد  رد  هک 

ار ایند  یدام  یناسنا و  میظع  عبانم  رایتخا  هک  یزومرم  یاھتـسد  نآ  دننکیم ؛ ییادخ  ایند  رب  هک  یناسک  زورما  دنام . دھاوخ  بقع  نامیعامتجا  لئاسم  تیریدـم و  یتح 

دنتـسناوت هک  دوب  ملع  زاربا  اب  دـننکیم ، تلاخد  دـنھاوخیم  اجرھ  تسا و  ناشمـشچ  ریز  ییایرد  ساـسح  یاـھهگنت  یهمھ  اھـسونایقا و  یهمھ  دـناهتفرگ و  تسد  رد 

داتـسا و دیـشاب . هتـشاد  یروآون  تارج  دیاب  دـیورب ، شیپ  یملع  ظاحل  زا  دـیھاوخب  رگا  تسا . مزال  ملع  اھنآ ، راک  اب  هلباقم  یارب  اذـل  دـنناشنب ! رتسکاخ  نیا  هب  ار  تیرـشب 

. دنوش صالخ  اھنآ  نتسناد  یمئاد  هدش و  اقلا  یملع  یاھفیرعت  یرگیمزج  یهریجنز  دیق و  زا  دیاب  وجشناد 

« بالقنا ياھهيامرس   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

تیصخش نایب  طقف  راوگرزب  ماما  هریس  نوچ  مناسر . یم ناریا  تلم  همھ  نارھاوخ و  ناردارب و  امش  ضرع  هب  ار  ماما  تیـصخش  زا  دعب  کی  میظع ، عمجم  نیا  رد  نم  زورما 

دوخ یارب  مالـسا ، هیاس  رد  دـنھاوخ  یم هک  تسا  یناـسک  همھ  لـمع  یاـمنھار  تسا ؛ ناـھج  ناناملـسم  ناریا و  تلم  همھ  لـمع  یاـمنھار  هکلب  تسین ؛ ناـسنا  کـی 

نیا میظع  درواتسد  ظفح  ینعی  تسام -  شود  رب  هک  یتناما  راب  اریز  تسا ؛ نانخس  نیا  بطاخم  نارگید  زا  شیب  ناریا  تلم  هتبلا  دننک . مھارف  یناسنا  هتسیاش  یگدنز 

رد ماما  هک  نیا زا  تسا  ترابع  ماما  تیـصخش  زا  دـعب  نیا  میرازگب . ار  تمعن  نیا  رکـش  دـیاب  میظع ، هریخذ  نیا  زا  تظاـفح  اـب  تسا . ناریا  تلم  یارب  یگژیو  کـی  بـالقنا - 

نیا مامت  تراھم  اب  داد و  رارق  هظحالم  دروم  دـنک ، راگدـنام  راوتـسا و  ار  ماظن  نیا  تسناوت  یم هک  ار  ییازجا  رـصانع و  همھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  یـسدنھم  تخاس و 

یانب رد  راوگرزب  ماما  یزیتس . نمشد ییارگنوناق و  مدرم ، مالسا ، زا  تسا  ترابع  یلصا  رـصانع  نیا  تشاذگ . راک  مکحتـسم  خماش و  یانب  نیا  نورد  رد  ار  یلـصا  رـصانع 

رد دنام و  دھعتم  دنبیاپ و  اھنآ  هب  دوخ  لمع  رد  تشاذگ ؛ راک  مامت  تقد  اب  ار  ازجا  رصانع و  نیا  دروآ ، راک  رس  رب  ناریا  رد  یتنطلـس  هدیـسوپ  میژر  یاج  هب  هک  یخماش  ماظن 

راگزاسان ناشدوخ  عورـشمان  عفانم  اب  ار  یمالـسا  ماظن  دوجو  هک  یناسک  همھ  هتـشذگ ، لاس  ودو  تسیب لثم  مھ  زورما  درک . یراشفاپ  اھنآ  رب  دوخ  میلاعت  نایب و  ماـیپ و 

رب هیکت  ای  دنریگب ؛ ماظن  زا  ار  تیمالسا  رـصنع  ای  هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  هدمع  دننک . یم هلباقم  رـصنع  راھچ  نیمھ  اب  همھ  زا  شیب  دننک ، یم ینمـشد  نآ  اب  دننیب و  یم

رد یمئاد  یرادـیب  یرایـشھ و  ای  دـننک ؛ هشدـخ  ماظن  ینوناق  یانب  رد  ای  دـننک ؛ بلـس  ماظن  زا  تشاد -  هجوت  نآ  هب  ماما  هک  یعیدـب  عیـسو و  یاـنعم  ناـمھ  اـب  ار -  مدرم 

. دننک لیدبت  تلفغ  یگدولآ و  باوخ هب  ار  یرادیب  دنریگب و  ماظن  زا  ار  نمشد  لباقم 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یروـھمج سدـقم  ماـظن  زا  تسارح  هفیظو  تسا -  ساـسح  رایـسب  عـطقم  کـی  هک  روـشک -  ینوـنک  عـطقم  رد  هک  تسا  نـیا  مـنک ، ضرع  مھاوـخ  یم هـک  یلوا  هلاـسم 

رکف و نیا  ندیـسر  یمالـسا و  بالقنا  عوقو  زا  یتدم  تشذگ  زا  دـعب  اریز  تسا ؟ ساسح  ینونک  عطقم  مییوگ  یم ارچ  تسا . ریطخ  ساسح و  هزادـنا  نامھ  هب  یمالـسا ،

. تسا هدرک  ادیپ  شیازفا  ام  هیلع  اھدیدھت  مھ  اھ و  هبرجت مھ  اھ ، هیامرس مھ  یگلاس ، ودو  تسیب هب  ون  ماظن 

صـصختم و یاھناسنا  بالقنا ، لیاوا  ربارب  اھدـص  ام  زورما  تسا . یناسنا  یورین  ماظن ، کی  روشک و  کی  هیامرـس  نیرتمھم  اریز  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  شیازفا  ام  یاـھ  هیاـمرس

ار دوخ  یناسنا  یملع و  ناوت  دوجو و  همھ  دنرـضاح  هک  ینامیااب  یاھناسنا  دنبالقنا ؛ نارود  لوصحم  اھنیا  هک  میراد  نامروشک  فلتخم  طاقن  اھـشخب و  رد  دمآراک  دـھعتم و 

یاھ هزوح اھھاگشناد و  رد  زورما  اما  دندوب ؛ دودعم  رایـسب  دنـشاب ، صـصخت  یاراد  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ییاھورین  بالقنا ، لوا  دننک . راثن  مدرم  بالقنا و  روشک و  یارب 

ربارب دنچ  ام  ناوج  لسن  زورما  تسا . هیامرس  شیازفا  نیا  دنتسھ . لیبق  نیا  زا  یناوارف  یاھناسنا  ام ، یروشک  تیریدم  فلتخم  یاھشخب  رد  یماظن و  یاھورین  هیملع و 

نادـمآراک و هک  تسا  یا  هلیـسو هیامرـس  هتبلا  دوش . هاـگن  نآ  هب  هیامرـس  شیازفا  مشچ  هب  دـیاب  تسا و  هیامرـس  کـی  نیا  تسا . بـالقنا  لوا  رد  روشک  نیا  ناوـج  لـسن 

 . تسین یفاک  طرش  اما  تسا ؛ مزال  طرش  هیامرس ،  دننک . هدافتسا  نآ  زا  روشک  مدرم و  دوس  هب  دنناوت  یم لباق  قیال و  ناریدم 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یارب ییاھهویـش  زا  روشک  ماظن و  نانمـشد  زورما  تسا . هدرک  ادـیپ  شیازفا  مھ  یمالـسا  ماظن  روشک و  هیلع  دـیدھت  اـم ، تاـناکما  نکمت و  هیامرـس و  شیازفا  تبـسن  هب 

لمع یهـلحرم  هـب  ار  دوـخ  یاـھهئطوت  هدـیچیپ ، یاھـشور  ـالاب و  یاـھتیفیک  اـب  زورما  اـما  دوـبن ؛ حرطم  اـی  دوـبن  ناـشرایتخا  رد  هتـشذگ  رد  هـک  دـننکیم  هدافتــسا  دروـخرب 

. دنناسریم

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

دوجو و همھ  اـب  روشک ، یعمج  یلم و  تیوھ  هیامرـس  زا  دـیاب  ناـناوج  هک  تسا  نیا  منکیم ، سح  روشک  ناوج  هعماـج  یارب  فـیلکت  کـی  ناوـنع  هب  زورما  نم  هک  ار  هچنآ 

یور الومعم  ایند  یاھروشک  رد  دنک . یعمج  تیوھ  یگتـسب و  عامتجا و  ساسحا  دیاب  دراد و  جایتحا  یعمج  تیوھ  کی  هب  یناسنا  یهعومجم  رھ  دننک . عافد  دوخ  تمھ 

همھ زا  دـناوتیم  روشک  رھ  نآ ، زا  یرادروخرب  اب  هک  تسا  یعمج  تیوھ  کی  تسیچ ؟ تیلم  دـننکیم . هیکت  تیموق  یور  مھ  اـھاج  یـضعب  دـننکیم . هیکت  تیلم  موھفم 

دـیآیم و شیپ  هعومجم  نآ  یارب  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یعمج  تیوـھ  ساـسحا  نیا  رگا  دـنک . هدافتـسا  تیقفوـم  تفرـشیپ و  یارب  دوـخ  تاـناکما 

. دمآ دھاوخن  تسد  هب  یعمج  تیوھ  ساسحا  اب  زج  روشک ، کی  رد  اھتیقفوم  زا  یاهراپ  ینعی  دش ؛ دھاوخن  لصاح  اھنآ  یارب  اھتیقفوم  زا  یرایسب 

نیطسلف  / ١٣٨٠/١١/١١ هضافتنا  زا  تیامح  رد  مالسا  ناھج  یاھهناسر  یللملانیب  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

مالـسا یایند  هب  قلعتم  هک  دوخ -  یدوجوم  هیامرـس و  زا  دـیاب  ام  تسین . یمک  زیچ  میراد ؛ رایتخا  رد  هک  مھ  ار  هچنآ  اـما  میرادـن ؛ راـیتخا  رد  ار  اـیند  گرزب  یاـھهناسر  اـم 

. دنلووسم نایھاگـشناد  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارعاش و  نارادمتـسایس و  نارکفنـشور و  دنفظوم . لووسم و  هنیمز  نیا  رد  همھ  مینکب . ار  هدافتـسا  رثکادح  تسا - 

. تسا گرزب  هثداح  کی  ناتعامتجا  نیمھ  دیاهدش ، عمج  اجنیا  رد  هک  امـش  دننک . هیذغت  یتسردهب  ار  اھهناسر  دنناوتیم  هک  دنایناسک  اھنیا  دـنراذگرثا ؛ یاھرـشق  اھنیا 

دوخ یاھرازبا  زا  ام  ارچ  تسا . ینکمم  راـک  نیا  دـیھد . رارق  مالـسا  یاـیند  همھ  رد  یاهناـسر  گـنھامھ  تکرح  کـی  یارب  یاهیاـپ  ار  نیا  دـیناوتیم  امـش  عاـمتجا ، نیا  رد 

؟ مینکیمن هدافتسا 

ضارتعا دنرادن ، اھتسینویھص  لباقم  رد  یبسانم  راتفر  هک  ییاھتلود  یمالسا و  یاھروشک  زا  یخرب  نارادمدرس  هب  مالسا  یایند  نارکفنـشور  ناگدنـسیون و  زا  یرایـسب 

لاکشا لاکـشا ، نیا  ام  رظن  هب  تسا و  دراو  ضارتعا  نیا  هتبلا  دینکیمن ؟ هدافتـسا  اھتـسینویھص  هیلع  دوخ  یـسایس  ناکما  زا  تورث و  تفن و  زا  ارچ  دنیوگیم  دننکیم و 

نانچ یرکفنشور ، یملع و  میظع  هیامرس  زا  ارچ  درک : حرطم  اھھاگـشناد  یایند  یگدنـسیون و  یرکفنـشور ، یایند  رد  ار  لاوس  نیمھ  دوشیم  انیع  اما  تسا ؛ یتسرد 

رعاش کی  زور  کی  دروآ . دوجو  هب  ار  رثا  نآ  دناوتیمن  اھتورث  اھلوپ و  زا  یرایـسب  هک  دراذـگیم  یریثات  هدیـصق  کی  رعـش و  کی  یھاگ  دوشیمن ؟ هدافتـسا  دـیاش ، دـیاب و  هک 

گنھامھ تکرح  کی  ای  یاهناسر  بوخ  درگـش  کی  یھاگ  تسا -  ای ۶٨  لاس ۶٧  هب  طوبرم  نیا  درک -  راداو  شروش  هب  ار  برع  یایند  یاھلد  تفگ و  یاهدیـصق  ینیطـسلف 

. دوشیم رتشیب  شرثا  تفن  یاھریش  نتسب  زا  یتاغیلبت ،

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

ینیمز یورین  هاگـشناد و  نیا  شکتمحز  نـالووسم  ناوج و  نارـسفا  زیزع و  نایوجـشناد  امـش  عمج  رد  اـت  میدرک  ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  مھ  لاـسما  هک  میرازگـساپس  ار  ادـخ 

هک یناناوج  هب  یباراف و  یهدکشناد  نینچمھ  هاگشناد و  نیا  لیصحتلاغراف  زیزع  ناناوج  هب  میشاب . امـش  تیقفوم  شالت و  یهرمث  دھاش  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا 

لیـصحت ار  ملع  هک  یناـسک  یهمھ  هتبلا  منکیم . ضرع  کـیربت  دـنتفرگ ، رارق  تمدـخ  فص  رد  دـندرک و  نت  هب  یـشودرس  نتفرگ  اـب  ار  یرگیماـظن  توسک  امـسر  زورما  زا 

اما تسا ؛ منتغم  هریخذ و  کی  روشک  یارب  دنھدیم ، رارق  دوخ  یگدنز  نارود  یاھتیلاعف  دوجو و  رویز  ار  شناد  یاهتـشر ، رھ  رد  ام  ناناوج  زا  مادکرھ  دنـشزرااب و  دننکیم ،

نآ زا  دنکیم و  لیصحت  ار  شناد  هک  یسک  نایم  تسا  قرف  دیتسھ . لیبق  نیا  زا  امش  دنراد و  زایتما  شزرا و  یتاھج  زا  یلیصحت  زکارم  زا  یضعب  نایوجـشناد و  زا  یـضعب 

رد دربب . راکهب  ار  نآ  تلم ، تینما  تمدخ  رد  روشک و  یارب  ات  دنکیم  لیصحت  ار  شناد  هک  یسک  و  تسا -  شزرااب  هتبلا  مھ  نیا  هک  دربیم -  هرھب  دوخ  یگدنز  نیمات  یارب 

. دـنریگیم رارق  شیاتـس  دروم  رتشیب  دـناهدرک ، باختنا  ار  رترطخرپ  فوفـص  هک  ییاھنآ  دـنربیم ، راکهب  تلم  تینما  روشک و  تحلـصم  یارب  ار  شناد  هک  مھ  یناسک  ناـیم 

سرد مالـسلاهیلع  یلعنبنیـسح  زا  راـختفا  تزع و  سرد  تلم ، کـی  یارب  تسا . رطاـخ  نیدـب  یماـظن  یاھهتـشر  نایوجـشناد  ناوـج و  نارـسفا  هب  نم  تبحم  هقـالع و 

زا یمکحتـسم  یاـھراصح  نوچمھ  حلـسم  یاـھورین  رد  هک  ینادرمناوج  اـما  دراد ؛ دوـجو  یلم  راـختفا  تزع و  نداد  زورب  یارب  مھ  ینوگاـنوگ  یاھنادـیم  تسا . ییاـھبنارگ 

« بالقنا ياھهيامرس   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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یهمھ دـینادب . ار  ـالاو  تیعقوم  نیا  ردـق  زیزع  ناـناوج  امـش  دـنراذگیم . شیاـمن  هب  ار  یلم  تاراـختفا  تزع و  زا  یرتاـبیز  یاـھهرھچ  دـننکیم ، تسارح  ناـشتلم  روشک و 

. دنشاب ار  الاو  تیعقوم  نیا  نادردق  دننکیم ، فرصم  یمالسا  ماظن  مالسا و  روشک و  یدنلبرس  یارب  ار  دوخ  دادعتسا  ورین و  ناج و  مسج و  هک  مھ  یناسک 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

اھ نآ تقیقح  رد  دننک . رود  بالقنا  تقیقح  زا  ار  ناناوج  ات  دوشیم  رارکت  امئاد  اھ  هئطوت نیا  بالقنا ، زا  دعب  ناوج  رشق  ناریا و  تلم  هیلع  لاس ، تسیب  تشذگ  زا  دعب  لاح 

. دنوش نآ  هب  ندیسر  عنام  دنشکب و  نالطب  طخ  نآ ، ناشخرد  نشور و  ی  هدنیآ رب  دننک و  جلف  ار  نآ  دنریگب و  روشک  زا  ار  اھ  هیامرس نیا  دنھاوخ  یم

اب زین  اھلاس  نیا  لوط  رد  هکلب  بالقنا ، زاغآ  رد  طقف  هن  ناناوج ، تفر . نیب  زا  نآ  ناناوج  مدرم و  تمھ  هب  روشک  نیا  رب  ییاـکیرما  رابکتـسا  ی  هطلـس هک  تسا  نیا  هلئـسم 

اما دنھد ؛ یم همادا  دوخ  یاھ  هئطوت هب  اھ  نآ هتبلا  دـندرک . سویام  ار  اھ  نآ کرحم ، هدـننکرود و  لماوع  ی  همھ مغر  یلع یمالـسا ، قالخا  هب  ناشیدـنبیاپ  نیدـت و  روضح ،

. دنزادرپ یم دوخ  یاھتیلاعف  دیدشت  هب  مھ  اھ  نآ نیاربانب  دننک . یم یثنخ  ار  اھ  نآ لمع  ام  ناناوج 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  دنا ؛ هداد ناشن  یلم  تزع  یمالـسا و  بالقنا  روشک ، لالقتـسا  زا  تسارح  رد  ار  دوخ  ریثات  هک  دنتـسھ  یریظن  مک یاھ  هعومجم هلمج  زا  زاوھا  ناتـسزوخ و  ناناوج 

، مراد دای  رد  سدقم  عافد  نارود  لوط  زا  نم  هک  یناشخرد  رایـسب  یاھ  هرھچ نایم  رد  مھ  زونھ  میا . هدوب دھاش  ناتـسزوخ  رـساترس  رد  نآ و  فارطا  قطانم  زاوھا و  رد  ام 

وزج دوخ  ضیف  تینارون و  تاقیفوت و  اب  ار  دـنمورب  ناناوج  امـش  لاعتم  دـنوادخ  میراودـیما  منک . یمن شومارف  زگرھ  ار  اـھنآ  داـی  هک  دـنراد  دوجو  یزاوھا  هتـسجرب  هرھچ  دـنچ 

. درک دیھاوخ  مکحتسم  ار  تلم  نیا  تزع  روشک و  لالقتسا  یمالسا و  ماظن  یاھ  هیاپ هللااش  نا هک  دھد  رارق  ییاھ  هریخذ

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ییایفارغج مھم  تیعقوم  تسا . شزرااب  رایسب  یاھتصرف  زا  لامش ، بونج و  رد  اھایرد  تسا . گرزب  تصرف  کی  شدوخ  ام  روشک  رد  فلتخم  یاھاوھ  بآ و  یمیلقا و  عونت 

رگید تصرف  کی  ام ، دادعتـسا  اب  ناوج و  تیعمج  تسا . شزرااب  یاـھتیعقوم  زا  رگید ، یاـھتیلاعف  یرایـسب  یناـگرزاب و  ظاـحل  زا  ملاـع ، برغ  قرـش و  لاـصتا  رد  یطاـبترا  و 

ناوج همھنیا  تسا . هیامرـس  نیرتـگرزب  نیا  هکیلاـح  رد  دـننکیمن ؛ داـی  تمعن  کـی  ناونعهب  اـم  روـشک  رد  ناوـج  دارفا  ترثـک  زا  اھیـضعب  هک  تسا  فساـت  یهیاـم  تسا .

دبتسم و نیطالس  رایتخا  رد  یدامتم  یاھنرق  مدرک ، هراشا  اھنآ  زا  یکچوک  یهشوگ  هب  نم  هک  یتاناکما  یهمھ  هتبلا  تسا . یشزرااب  رایسب  زیچ  تیلاعف ، راک و  یهنـشت 

یولھپ راجاق و  نارود  یاھـشرازگ  تارطاخ و  تسام ، رایتخا  رد  رتشیب  هک  ینوتم  هتبلا  دـینک -  هاگن  ناھاشداپ  نیا  لاـح  حرـش  هب  امـش  دوب . روشک  نیا  رد  روتاـتکید  ماـکح 

نیاربانب دـننک . یایگدـنز  دـنروخب و  یزیچ  دـیاب  هرخالاب  دـننکیم و  راک  اجنآ  رد  هدـع  کی  هک  یـصخش  کلم  کی  لثم  دنتـسنادیم ؛ ناشدوخ  لام  ار  روشک  اـھنیا  تسا - 

ام روشک  تشذگ و  روطنیا  یدامتم  یاھلاس  دندادیمن . یتیمھا  روشک  یملع  تفرشیپ  هب  روشک و  تشونرـس  هب  ماکح  ناھاشداپ و  نآ  اعبط  دنتـشادن . یـشقن  مدرم 

یبلاطم هتبلا  دندرک . نایب  تسرد  رایـسب  دـنتفگ ، روھمج  سیئر  یاقآ  هچنآ  تسا . ریگمـشچ  هداعلاقوف و  اھتفرـشیپ  بالقنا ، یهرود  رد  اما  درکن . هدافتـسا  تاناکما  نیا  زا 

. تساھتیقفوم زا  یاهشوگ  دوشیم ، هتفگ  هک 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ماـمت دراد  نیا  تساـیند ؛ نیا  رد  اـم  تصرف  تـلھم و  تدـم  نآ ، مـیھدیم و  لـیوحت  هـفقویب  رمتـسم و  روـطهب  مـیراد  ار  یزیچ  دوـخ ، یاھدرواتـسد  یهـمھ  لـباقم  رد  اـم 

باـب رد  امـش  مینک . لیدـبت  هیامرـس  هب  دـیاب  ار  هیامرـس  نیا  دوش . بآ  دریگب و  شتـسد  رد  ناـسنا  هک  یخی  لـثم  دوشیم ؛ مک  هرذهرذ  دراد  یلـصا  یهیامرـس  دوـشیم .

. مینک لیدبت  راگدـنام  یهیامرـس  کی  هب  دـیاب  مینکب ؛ هرمزور  کاروخ  جرخ  ار  نآ  دـیابن  تسا و  یلم  یهیامرـس  هدـش  جارختـسا  تفن  دـییوگیم  روشک  نالک  داصتقا  لئاسم 

ام یارب  ات  میریگب  هیامرـس  کی  نآ  لباقم  رد  دیاب  میھدیم ؛ میراد  ار  رمع -  ینعی  یندشان -  دـیدجت  یهیامرـس  کی  تسامـش . نم و  صخـش  دروم  رد  هیـضق  نیمھ  نیع 

نیا تسا ؛ یقبا » ریخ و   » نیا تسا ؛ هللادـنع » اـم  ، » دـنامیم هچنآ  دـنامیمن ؛ ناـسنا  یارب  لوـپ  نیا  یـسایس و  تیعقوـم  نیا  تیبوـبحم ، نیا  لـالج ، هاـج و  نیا  دـنامب .

باختنا دـعب  یهرود  هچ  دـنامن ؛ هچ  دـنامب ، یقاب  مدرم  مشچ  رد  امـش  تیبوبحم  هچ  دـینکیمن ؛ ررـض  تروص  نیا  رد  دـشاب ؛ نیا  دـیاب  یگدـنیامن  زا  فدـھ  تسا . یندـنام 

ریخ دـیآ ، کـلاس  شیپ  هچنآ  تقیرط  رد  « ؛ تسوا ریخ  دـتفیب ، قاـفتا  هچرھ  دوشن ؛ هچ  دوشب ، راـب  امـش  شود  رب  یداـیز  یاـھتمحز  هرود  نیا  رد  هچ  دـیوشن ؛ هچ  دـیوشب ،

«. تسوا

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـشپ رابکتـسا  یایند  یهمھ  دیـسر . هجیتن  هب  یونعم  یاھهیامرـس  نیا  اب  سدقم  عافد  دیاهدرکن ! کرد  یتسردب  ای  دـیاهدرکن  کرد  ای  ار  سدـقم  عافد  نارود  هک  یناناوج 

دنگنجب و ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  اب  هکنیا  یارب  دندش ، عمج  تسا ، هتفرگ  دوخ  هب  ار  یللملانیب  راکتیانج  کی  یهرھچ  زورما  هک  ینیـسح  مادص  نیمھ  رس 

هب ار  دوخ  یلم  رورغ  ییارگنید و  یگتـشذگدوخ و  زا  تعاجـش و  ناـمیا و  تلم ، نیا  دـش . زوریپ  ربارباـن  گـنج  نیا  رد  اھهیامرـس  نیمھ  تکرب  هب  ناریا  تلم  دـننک . هزراـبم 

زوریپ سدـقم  عاـفد  رد  تلم  نیا  رگا  دـھد . تاـجن  ار  تلم  نیا  تسناوت  اـھنیا  عوـمجم  دروآ ؛ هنحـص  هب  ار  دوـخ  تاـناکما  هیامرـس و  لاـم و  ناوـج و  هک  ناـنچمھ  دروآ ؛ هنحص 

. دنیبن ار  یتخبشوخ  یور  دوب  نکمم  اھنرق  ات  ناریا  دشیمن ،

نامرک  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لوپ هب  لدابت  ناکما  ی  هبـساحم اب  ار  یونعم  یاھتورث  هک  تسا  هدـش  بجوم  یونعم  تورث  اھ و  هیامرـس هب  یدام  هاـگن  اـیند ، رد  دـنروشک . یونعم  یاـھ  هیامرـس ناـگبخن ،

رنھ ملع و  لیدبت  زا  هک  نیا هن  درادن . دوجو  رایعم  نیا  مالسا  رد  اما  دوشب ؛ لوپ  هب  لیدبت  دناوت  یم ردقچ  رنھ  نیا  دوشب ؛ لوپ  هب  لیدبت  دناوت  یم ردقچ  شناد  نیا  دنجنسب ؛

اب اما  درادن ؛ یلاکـشا  تسا ؛ یگدنز  یاھب  قنور و  ی  هلیـسو رنھ  تسا ؛ یگدنز  هافر  ی  هلیـسو ملع  هن ، دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  ییابا  لوپ ، هب  یونعم  یاھ  هیامرـس ریاس  و 

هرھب سک  چـیھ وا  رنھ  زا  دسانـشن و  یـسک  ار  وا  رنھ  رگا  یتح  دـنمرنھ ، نیا  ینعی  دراد . مالـسا  رظن  زا  ییالاو  شزرا  کی  مھ  یونعم  تورث  نیا  دوخ  هاگن ، نیا  زا  رظن  عطق 

نیا ندوب  اراد  سفن  دسانشن ، یسک  ار  وا  ملع  دریگب و  رارق  راکنا  دروم  ولو  ملاع  نیا  تسا . شزرا  کی  دوخ  یونعم ، هاگن  یمالسا و  هاگن  اب  رنھ  نیا  ندوب  اراد  سفن  دربن ،

نآ هشیمھ  اموزل  لمع ، نیا  ییاناوت ، نیا  اـما  تسا ؛ ییاـناوت  ی  هلیـسو ییاـناد  هک  تسا  تسرد  تسا ؛ لـمع  ی  همدـقم ملع ، هک  تسا  تسرد  تسا . شزرا  کـی  ملع ،

یازا هبام ناوتن  هبرجت ، دوبمک  ای  تاناکما  رقف  رطاخ  هب  یی  هعماج کی  رد  تسا  نکمم  مینک . تیوقت  ار  هاگن  نیا  ام  دیاب  دـشاب ؛ یدام  تورث  هب  لیدـبت  لباق  هک  تسین  یزیچ 

. تسا هنوگ  نیا ایند  طاقن  زا  یرایـسب  رد  تسا و  هنوگ  نیا امتح  مھ  ام  ی  هعماج رد  درک . هئارا  یونعم  یاھ  هیامرـس هنوگ  نیا ای  رنھ  اـی  قیقحت  اـی  شناد  لـباقم  رد  ار  یداـم 

. دوشب فقوتم  رنھ  ملع و  یاھ  همشچ ششوج  هک  دوشب  بجوم  دیابن  نیا 

هک تسا  ییاھزیچ  نآ  رـشب ، یرنھ  یاھتفرـشیپ  نینچمھ  رـشب و  یملع  یاھتفرـشیپ  نیرتمھم  زا  یـشخب  اقافتا  منیب  یم منک ، یم هاگن  بدا  ملع و  خیرات  هب  یتقو  نم 

تـسیابن درک ؛ راکنا  یتسیابن  ار  نیا  تسا ؛ هدوب  یونعم  شزیگنا  قشع و  قوش ، اھنآ  ی  هزیگنا هتفرگ ؛ رارق  مھ  راکنا  ریقحت و  دروم  هاگ  چیھ ؛ هتـشادن ، هک  یدام  یازا  بام

. دوش یمن هدیجنس  لوپ  اب  دوش ؛ یمن هلدابم  لوپ  اب  رنھ  قیقحت و  شناد و  اج  همھ تفرگ . ار  نیا  یولج 

یاھـشناد زا  یـشناد  اب  ای  ینافرع  فراعم  ای  یفـسلف  فراعم  اب  یناسنا  کی  هک  نیا دـنھدب . شرتسگ  هعماج  ناـیم  رد  دـنناوت  یم نارگید  زا  شیب  ار  گـنھرف  نیا  ناـگبخن 

تسرد و یرتشم  اھ  یرظن گنت رازاـب  رد  ولو  دوشن ؛ لوپ  هب  لیدـبت  ولو  دـنادن ؛ یـسک  ولو  دـننادب ؛ شزرا  کـی  ار  نیا  تسا ، یرنھ  قوذ  یاراد  اـی  تسانـشآ ، رـشب  نوگاـنوگ 

نیا هب  ام  و  دھدب ؛ هعسوت  روشک  رد  ار  رنھ  قیقحت و  شناد و  نایرج  دناوت  یم هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  گنھرف  گنھرف ، نیا  دشاب . هتشادن  مھ  یباسح 
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یاج میورب  میدرواین ، تسد  هب اج  نیا رگا  هک  دراد ، یدام  یازا  بام کی  هک  تسا  نیا  یارب  میزادرپ ، یم شناد  هب  ای  رنھ  هب  رگا  مینک  روصت  اـم  هک  دـشابن  روج  نیا میراد . زاـین 

. تسین نیا  یمالسا  ینید و  گنھرف  اما  دراد ؛ تمس  نیا  هب  ششک  اضعب  اھناسنا  تعیبط  هتبلا  رگید .

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

، تسین یکـش  چیھ  نیا  رد  دنروشک ؛ نیا  یموب  تیثیح  تیوھ و  ناظفاح  ناراد ، تنـس  نارادزرم ، رئاشع ، یهمھ  دنبالقنا . رئاخذ  دندومرف ، ماما  هک  یروط  نامھ  ریاشع 

، ار دوخ  تیوھ  ات  دندرک  ادیپ  تصرف  دمآ ، شیپ  بیشن  زارفرپ و  خیرات  نیا  لوط  رد  هک  یئاھتیساسح  یـسایس و  یئایفارغج و  تیعقوم  تبـسانم  هب  ریاشع  زا  یـضعب  نکل 

امـش لبق ، یاھلاس  رد  هتـشذگ ، یاھنارود  رد  اما  دیتفگ ، امـش  زورما  دیراد . رارق  هرمز  نیا  رد  نم ، نازیزع  امـش  دننک و  تابثا  لمع  رد  ار  دوخ  ندوب  هریخذ  ار ، دوخ  تقیقح 

. دیدرک نایب  زورما  هک  تسا  یقیاقح  نیمھ  یهدنھد  ناشن  امش  لمع  دیدرک . لمع 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

. دندادیم ماجنا  اھشخب  زا  یرایسب  رد  ام  سرون  یاھناوج  ار  راک  نیا  تسا . یاهدیچیپ  نیگنس و  رایـسب  راک  گنج ، یھدنامرف  گنج و  تیریدم  تسا . یاهدیچیپ  راک  گنج ،

یاھراک اجنآ  رد  دنتسناوت  هھبج و  رد  دنتفر  لاسمک  یاھناوج  ردقچ  تساھتیفرظ . اھدادعتسا و  یئافوکـش  رھظم  تسا ؛ یروآتفگـش  رایـسب  زیچ  تمکح ، نیا  ریبدت ، نیا 

هاپس هک  دوب  یروج  نیا  اتقیقح  درک . هدافتـسا  اھنیا  زا  روشک  اھدعب  دندوب ، بالقنا  یاھهیامرـس  وزج  مھ  یـضعب  دندش ، دیھـش  یـضعب  دنھدب . ناشن  ناشدوخ  زا  گرزب 

، ناوـج یهعوـمجم  کـی  زا  تسناوـت  گـنج  هکنیا  رطاـخ  هب  لاـس ؛ تـشھ  تـفھ  تـسیب و  نـیا  لوـط  رد  هدـش  روـشک  یاـج  هـمھ  هـب  ورین  رودـص  زکارم  زا  یکی  نارادـساپ 

چیھ هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  تساھشزرا . نیا  رھظم  گنج  دش . افوکش  اھنیا  رد  اھدادعتسا  نوچ  دھدب ؛ لیوحت  دنک و  تسرد  دادعتسااب  دمآراک و  رصانع  زا  یاهعومجم 

هب دراد  ار  یئاھجوا  هدیدنـسپ و  لاصخ  نینچ  کی  تیاکح  دـنکیم ؛ تیاور  ار  یئاھـشزرا  نینچ  کـی  دراد  عقاو  رد  گـنج ، یوار  نیارباـنب  دـنادب . زاـینیب  ار  دوخ  اـھنیا  زا  یتلم 

. هدش اھهنیمز  نیا  رد  یدایز  یاھراک  الاح  دھدیم . ناشن  شدوخ  نیعمتسم 

هبخن  / ١٣٩٠/٠٣/٠١ ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھنادـیم ناگتـسجرب  مرتحم و  ناداتـسا  هچ  دـناهعماج ؛ یقیقح  ناگبخن  ام و  یملع  یگدـنز  یعامتجا و  یگدـنز  فلتخم  یاھـشخب  یهتـسجرب  ناوناـب  مرتحم ، راـضح 

هب ناوناـب  تکرح  جوا  زا  دنتـسھ  یاهنومن  اـھنیا  هک  دیھـش ؛ راـھچ  رداـم  دیھـش و  مرتحم  رـسمھ  نیا  نادیھـش ، مرتحم  یاـھهداوناخ  هچ  و  هریغ ، ینف و  یملع و  فلتخم 

رساترس رد  انیقی  تسا . نآ  ندوب  نیدامن  یهبنج  هسلج ، نیا  رگید  تیمھا  تسا . یزاتمم  هتـسجرب و  سلجم  تھج  همھ  زا  سلجم  نیا  هللادمحب  یلاعت . لامک و  تمس 

، هسلج نیا  دنروشک . یهدنیآ  روشک و  تفرشیپ  یارب  یئاھهیامرـس  دناهداد و  ناشن  دوخ  زا  دناهدرک ، بسک  ار  یئاھیگتـسجرب  هک  دنتـسھ  یرگید  مرتحم  ناوناب  روشک 

. تسام روشک  ناوناب  میظع  تکرح  یهعومجم  زا  یدامن 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، ام مھ  ار ، زور  نیا  مھ  لاس  رھ  اذـل  تسرد ! نیا  ناریا ؛ یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  یارب  تسا  یمھم  راـختفا  روشک و  یارب  تسا  یمھم  زور  نمھب  مھدزون 

نیریـش و یهرطاـخ  کـی  طـقف  نمھب  مھدزوـن  هک  تسا  نیا  مھم  یهتکن  مینکیم . ثحب  نآ  یهراـبرد  مینیـشنیم  میرادـیم و  یمارگ  ار  نآ  داـی  مینکیم و  لـیلجت  امـش  مـھ 

؛ دنتـسھ روـجنیمھ  هللاماـیا  یهمھ  تـسا . بـالقنا  یهیامرـس  بـالقنا و  یهریخذ  شیازفا  نـمھب  مھدزوـن  نـیا ، زا  رتارف  اـما  تـسھ ، نـیا  هـتبلا ] [ ؛ تـسین زیگناربراـختفا 

هدیـشخرد یراکادـف  تیناـسنا و  تمظع و  زا  یاهولج  نآ  رد  هک  ییاـھزور  یندـنامدایهب ، یاـھزور  نیا  زا  هللاماـیا ، نیا  زا  مادـکرھ  تسا . روـجنیمھ  مھ  نمھب  مودوتسیب 

نیاربانب دوشیم ؛ هداد  بالقنا  یاھهیاپ  هب  یرتشیب  ماکحتـسا  دوشیم ، هدوزفا  بالقنا  ریاخذ  رب  یاهریخذ  دوشیم ، هجوت  نآ  هب  دوشیم و  رارکت  لاس  رھ  رد  هک  یتقو  تسا ،

. تسا لیبق  نیا  زا  نمھب  مھدزون 

« : بالقنا یاھهیامرس   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ییایلوا  /   ١٣٨٧/١١/٠١ ربکایلع  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  یعامتجا و  یاھهیامرس 
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