
نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

. تسا هدرک  تکرش  یدنفادپ  یدنفآ و  تایلمع  جنپ  تسیب و  رد  مین - لاس و  ود  لوط  رد  ابیرقت  گنج - رخآ  ات  تسا ، هدش  لیکشت  لاس ۶۵  زا  هک  مئاق  لقتسم  پیت  نیمھ 

پیت بلاط و  یبا  نب  یلع  هدـفھ  رکـشل  بلاق  رد  مھ  شلبق  دـنداد و  لیکـشت  لاس ۶۵  ار  مئاق  پیت  ناتـسا ، نیا  ناگدـنمزر  تاـیلمع ! جـنپ  تسیب و  تسا !؟ یخوش  نیا 

زا اما  ظوفحم ؛ دوخ  یاج  هب  اھ  نآ دندرک . یم تیلاعف  دـنتفر و  یم اھ  هھبج هب  ناتـسا  نیا  رـسارس  راسمرگ و  ناغماد و  دورھاش و  نانمـس و  زا  مالـسلاامھیلع )  ) اضر ماما 

ناـشن ار  یمدرم  ی  هعومجم کـی  شزرا  نیا  دـندرک ؛ تکرـش  یدـنفادپ  یدـنفآ و  تاـیلمع  جـنپ  تسیب و  رد  مین ، لاـس و  ود  اـبیرقت  لوـط  رد  دـش ، لیکـشت  پیت  نیا  یتـقو 

مئاق پیت  شقن  هک  مدینـش  درک . افیا  ار  شقن  نیرت  مھم داصرم  تایلمع  رد  مئاق  پیت  نیمھ  دھد . یم ناشن  ار  اھ  هداوناخ ربص  دھد ؛ یم ناشن  ار  اھ  هدارا تردق  دھد ؛ یم

. دنام یم خیرات  رد  اھ  نیا دوب . مئاق  پیت  داتسیا ، هک  نآ  دیایب . شیپ  هاشنامرک  ات  دوب  نکمم  نمشد  دوبن ، رگا  هک  دوب  نانچ  نآ داصرم  تایلمع  رد 

یمزر یـسدنھم - یاھ  هعومجم رد  دوب - یگدـنزاس  داـھج  هب  طوبرم  هک  مدرک  هراـشا  یمومع  ینارنخـس  رد  مھ  زورید  نم  هک  ناتـسا - نیا  گـنج  یناـبیتشپ  یاـھداتس 

! دینیبب ار  مقر  دندز ! زیرکاخ  رتمولیک  رازھراھچ  دنا ؛ هتخاس هداج  هھبج  رد  رتمولیک  رازھ  جنپ  تسیب و  اھ  نیا دندرک  شرازگ  نم  هب  هک  هچنآ  دنداد . ماجنا  یا  هتسجرب یاھراک 

تـساوخ یم یھاگ  دش ! یمن هدید  نامرف  تشپ  دوب ، کچوک  سب  زا  دز ؛ یم زیرکاخ  دوب و  هتـسشن  رزودـلوب  نامرف  تشپ  هلاس  هدزناپ هدراھچ ، ی  هچب رـسپ  دـننک  یم لقن 

اھ هدارا نیا  دنتلم . نیا  نایم  رد  دنیاھامـش ؛ نیب  رد  دنیاجک ؟ اھناوج  نیا  دز . زیرکاخ  حبـص  ات  هچب  نیا  دـنیبب ؛ دوش و  دـنلب  شا  یلدنـص یور  زا  دوب  روبجم  دـنیبب ، ار  شولج 

. دنور یمن نیب  زا  دنتسھ و  ناریا  تلم  یمومع  ی  هدارا ی  هدنھد لیکشت اھ  نیا دنیاجک ؟

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیطسلف تلم  هک  تساھ  نیا دینادب ؛ ار  لحار  ماما  رت  مکحم دالوپ  زا  تبالص  یگداتـسیا و  نآ  ردق  دینادب ، ار  هنامولظم  یاھتمواقم  نآ  ردق  دینادب ، ار  نات  هھبج یادھـش  ردق 

یاھروشک زا  یرایـسب  یاھتلم  روط ، کی  ار  هنایمرواخ  یاھتلم  روط ، کی  ار  یبونج  یاقیرفآ  تلم  روط ، کی  ار  نیتال  یاکیرما  یاھتلم  روط ، کی  ار  ناـنبل  تلم  روط ، کـی  ار 

کی ایند  رد  تسا . هھبج  نیا  یاجک  رد  ناریا  دـنادب  یناریا  ناوج  هک  تسا  نیا  مھم  هداد . رارق  ریثات  تحت  روط ، کی  دنتـسھ - اکیرما  هب  ی  هتـسباو ناشاھ  تلود هک  ار - برع 

رد ناریا  تسا ؟ گنج  نیا  یاجک  رد  ناریا  تساھریبدـت . اھ و  تسایـس اھ و  مزع اھ و  هدارا گنج  اما  تسین ، گنفت  پوت و  گنج  تساپرب ؛ گرزب  شلاچ  کـی  میظع و  گـنج 

یزنودـنا هب  ناریا  روـھمج  سیئر یتـقو  هکنیا  زا  مینکن  روـبع  یرـسرس  دـنھد . یم لیکـشت  اـھتلم  ار  هھبج  نآ  دارفا  هک  دراد  رارق  یھدـنامرف  زکرم  رد  گـنج  نـیا  زا  یا  هـھبج

رازاب هچوک و  رد  دنداد  یم هزاجا  رگا  دنھد و  یم راعـش  شیارب  دیتاسا  ی  هعومجم رد  دنھد ، یم راعـش  شیارب  هاگـشناد  رد  دنھد ، یم راعـش  شیارب  هعمج  زامن  رد  دور ، یم

. تسا یمھم  یاھزیچ  اھ  نیا دنداد . یم راعش  شیارب  مھ  مدرم  دورب ، هار 

دیدزاب ناتـسکاپ  زا  دورب و  نم  رفـس  زا  دعب  اکیرما - روھمج  سیئر ناگیر - دوب  رارق  هکنیا  دوجو  اب  هک  دش  یتارھاظت  نانچ  نآ متفر ؛ ناتـسکاپ  هب  یروھمج  تسایر  نامز  هدنب 

. دـش یمن هنوگ  نآ تفر  یم وا  رگا  دـندروآ ، دوجوب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  سیئر زا  لابقتـسا  رد  مدرم  هک  یعـضو  نآ  نوچ  وا ؛ یارب  تسا  یزیروربآ  دـندید  تفرن ! رگید  دـنک ،

، دـنیوگب مدرم  هب  یتـقو  دورب ، دـھاوخب  یمالـسا - ریغ  یتـح  هچ  یمالـسا و  هـچ  یقرـش - ی  هـقطنم یاـھروشک  زا  یروـشک  رھ  هـب  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سیئر نـآلا 

دـننز و یم شتآ  ار  شـسکع  دـیایب ، دـھاوخ  یم اکیرما  روھمج  سیئر دـنیوگب  اھ  نآ زا  مادـکرھ  هب  تسا ؛ یراد  فرط راھظا  اب  هقالع و  راھظا  اب  زیمآ ، قوش اھ  نآ لمعلا  سکع

. تسا هنوگ  نیا هھبج  نیا  شیارآ  تسا ؛ لکش  نیا  هب  اھریبدت  اھمزع و  اھ و  هدارا گنج  یسایس و  ی  هھبج ایند ، رد  زورما  تسا . یروط  نیا دننک ! یم هراپ  ار  شمچرپ 

یولھپ و نئاخ  نیطالـس  وا ، زا  لبق  لاس  دـص  هکنیا  رطاخ  هب  یلاخ ؛ تسد  اب  اـما  تمھ ، مزع و  زا  رپ  یھللا  بزح ناریا  تسا : ناریا  هھبج ، نیا  فرط  نیا  یھدـنامرف  قاـتا 

نورد زا  هچ  تسا - یزاسدوخ  لوغـشم  هک  تسا  لاس  تسیود  لباقم ، فرط  هدرک . عورـش  رفـص  زا  الاح  دـندز ؛ همطل  دـندرک و  تراغ  دـندز ، هبرـض  دنتـسناوت  هچرھ  راـجاق ،

؛ یرھاظ یاھینابیتشپ  یرھاظ و  ی  هدـع ظاـحل  زا  فرط - نیا  تسد  تسا . رپ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  یملع و  ظاـحل  زا  وا  تسد  و  هدرک - تراـغ  اـیند  زا  هک  هچنآ  اـب  هچ  شدوخ ،

رت نیگنـس ار  یھللا  بزح یورین  نیمھ  ی  هفک یئاھاج  کی  رد  و  ربارب ، ار  هفک  ود  نیا  دـنک ، یم هاگن  یتقو  ایند  لاح  نیع  رد  اما  تسا ؛ یلاـخ  اـھ - نیا حالـس و  لوپ و  ینعی 

. دنیب یم

تلم نیا  نیب  رد  تسا . هدیـشوج  تسا ؛ هدروخ  هرگ  تسا ؛ تخا  بالقنا  اب  هک  میراد  یتلم  ام  روضح ! روضح ! ساسحا  نامھ  میراد ؟ هچ  ام  رگم  دـنیب ؟ یم رت  نیگنـس ارچ 

نادـیم طـسو  هب  دـننک و  یم رپـس  ار  ناـش  هنیـس دـشاب ، مزـال  هک  روطرھ  ناـمز و  رھ  اـجرھ و  هک  تسا  نیا  یریثـک  عمج  ی  هیحور دـنراد ، یفلتخم  نوگاـنوگ و  حوطـس  هک 

! دـندیمھفن ار  وا  ناراداـیند  هک  یتـقیقح  نیا  نید ؛ ی  هزیگنا اـب  بـالقنا ، ی  هیحور اـب  ناـمیا ، روتوم  اـب  تسا ؟ هدـش  لـصاح  هنوگچ  نیا  تساـم . توـق  ی  هطقن نیا  دـنیآ . یم

؛ تفرگ رارق  تشاد و  رارق  تیفیک  نیا  رد  هار و  نیا  رد  یعیبط  روط  هب  یمالـسا  یروھمج  دـھد . یم ماظن  کـی  هب  تلم و  کـی  هب  یماکحتـسا  هچ  نید  تردـق  هک  دـندیمھفن 

- تعامجوجشناد هبساحم . نیا  اب  هتبلا  دینکب ؛ ار  شرکف  دینک و  نیعم  ناتدوخ  دیراد ؟ رارق  اجک  رد  یھدنامرف  ی  همیخ نیا  رد  ییوجشناد - جیسب  امش - الاح  نامیا . ینعی 

ناوت یمن رگید  میظع ، تکرح  نیا  دربشیپ  یارب  ینعی  تساتمھ . یب تساتمھ ؛ یب رـصنع  نآ  تسا - مکاـح  وا  رب  یجیـسب  حور  یجیـسب و  ی  هزیگنا هک  یتقو نآ  صوصخب 

. تشاذگ تمیق  وا  یور 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

مکحتسم ار  دوخ  هاگیاج  دناوتب  تلم  کی  ات  دنک  ادیپ  رارمتسا  دیاب  هزرابم  نیا  دنیشن . یمن بقع  دوش و  یمن میلـست  یدوزب  یناسآ و  هب رگ  هطلـس تردق  هک  تسا  مولعم 

نادـیم رد  هشیمھ  تسا ؛ یناـسنا  یاـھتیفرظ  نادـیم  رد  هشیمھ  اـما  تسین ؛ گـنج  نادـیم  رد  هشیمھ  هزراـبم  نـیا  دـیا . هزراـبم نـیا  ی  هـمادا لاـح  رد  زورما  امـش  دـنک ؛

تیعقاو کـی  ثراو  امـش  زیزع ! ناـناوج  داـتفا . ناریا  رد  هک  تسا  یقاـفتا  نیا  تفر ؛ دـھاوخ  شیپ  دـشاب ، تزع  لالقتـسا و  هار  ی  هـمادا رب  یتـقو  تـلم  ی  هدارا تساـھ . هدارا

. دیروشک نیا  رد  هوکشرپ 

، ریگب هوشر هتخابدوخ و  لاجر  یولھپ ، سوحنم  نادـناخ  نئاخ ، نارادـمامز  دوب . هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  ی  هطلـس زکرمت  یـساسا  ساسح و  ی  هطقن زور  کـی  اـم  روشک 

اب دنتساوخ ، یم راک  رھ  مھ  نارگ  هطلس دندوب . هدروآرد  دکار  بآ  کی  لثم  ار  تلم  دندوب و  هداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  اعومجم  توافت ، یب یاملع  تکاس ، نارکف  نشور

هب تبسن  ناریا  یئاضق  هاگتـسد  ناریا و  تلود  هک  دندنارذگ  نوناق  ناریا  سلجم  رد  مدرک . هراشا  هک  دوب  نویـسالوتیپاک  نامھ  شیاھ  هنومن زا  یکی  هک  دندرک ، یم تلم  نیا 

نیئاپ حطـس  یماـظن  کـی  رگا  درک . نشور  ار  بلطم  تقیقح  مدرم  یارب  زور  نآ  ماـما  دیـشک ؛ داـیرف  زور  نآ  ماـما  درادـن . بیقعت  قح  ناریا  رد  یئاـکیرما  راـک  تیاـنج مرجم و 

! دننک همکاحم  ار  وا  دنتـشادن  قح  مدرم  درک ، یم تناھا  ام  روشک  یـسایس  ینید ، یملع ، تاماقم  نیرتگرزب  هب  یئاکیرما - زپشآ  کی  یئاکیرما ، نابھورگ  کی  یئاکیرما -

هب ار  هانگ  یب مدرم  دادغب ، رد  رتاو » کلب   » یئاکیرما تکرـش  نیمھ  دینیبب  امـش  دـتفا . یم قافتا  دراد  نآلا  دـننک ، یم ملظ  اجنآ  رد  اھیئاکیرما  هک  یئاھروشک  رد  هک  یقافتا 

، دندش طلسم  یتقو  یتلم  رب  دندرک . یم لابند  بلط و  ناریا  رد  ار  یتیعضو  نینچ  کی  اھ  نیا دیدرک . ارچ  دیوگب  دنک و  همکاحم  ار  اھ  نیا درادن  تئرج  یسک  ددنب ، یم رابگر 

. درک ادیپ  ناریا  تلم  و  دنک ؛ ادیپ  ار  دوخ  هار  دشاب ، رایشوھ  دیایب ، دوخ  هب  دیاب  تلم  دننک . یمن محر  تلم  نآ  زیچ  چیھ هب 

ناریا تلم  زورما  تفرگ . ار  دوخ  تزع  تفرگ ؛ ار  دوخ  لالقتسا  لباقم  رد  اما  داد ؛ ناریا  تلم  هک  دوب  یئاھ  هنیزھ زا  یکی  هلاس  تشھ گنج  میداد . یدایز  یاھ  هنیزھ ام  هتبلا 

« اھهدارا گنج   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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رسارس یاھھاگشناد  رد  ناریا  رابتعا  ناریا و  مارتحا  زورما  دنشخب . ماھلا نارکف  نشور یارب  اھتلم و  یارب  رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  مالـسا و  یایند  رد  ناریا  ناناوج  و 

. درک ضوع  ار  شدوخ  تشونرس  داد و  ناشن  دوخ  زا  ناریا  تلم  هک  یا  هدارا نیمھ  رطاخ  هب  تسا . رتشیب  اھروشک  ی  همھ زا  مالسا  یایند 

یماظن گنج  ی  هدامآ ار  ناتدوخ  میئوگب  هک  تسین  یماظن  گنج  ی  هلئـسم طقف  هلئـسم  دینک . هدامآ  ار  ناتدوخ  تساھناوج . امـش  هب  دـیما  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  دـیاب  هار  نیا 

رد دـنا ؛ هداد یبوخ  ناحتما  نادـنزرف ، ناردام و  نیا  نارتخد ، نیا  نارـسپ ، نیا  یناریا ، ناوج  اھنویلیم  نیا  دـتفیب ، روشک  نیا  رد  مھ  یماظن  قافتا  یزور  کـی  رگا  هن ، دـینک ؛

هار یگدنزاس ، تیقالخ و  هار  هدارا ، تیوقت  هار  ملع ، هار  دوش . یمن نیا  هب  رـصحنم  هلئـسم  نکل  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  هدنیآ  رد  دننک ، یم هچ  هک  دنا  هداد ناشن  هتـشذگ 

نیمھ هب  درک و  میھاوخ  ررـض  میرادرب ، تسد  وپاکت  شالت و  تدـھاجم و  زا  میریگب ، هلـصاف  یمالـسا  فراـعم  زا  اـم  رادـقم  رھ  دـیامیپب . دـیاب  یناریا  ناوج  ار  لـماکت  دـشر و 

. دروخ میھاوخ  هبرض  تفر ؛ میھاوخ  بقع  یگدنز ، گرم و  یخیرات  دربن  نیا  رد  تبسن 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هدـعو زا  ریغ  هداد ، ناشن  ام  هب  هبرجت  هک  تسا  یزیچ  نیا  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  اـھنیا  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اـھنیا  دریگیم ، ماـجنا  اـیند  رد  هک  یئاـھراشف  نیا 

یگداتـسیا هک  یتقو  دنروآ ، یم راشف  یتدم  کی  تسا . تسکـش  هب  موکحم  ابلاغ  اھراشف  تسھ . تھج  نیا  رد  هک  یدایز  تایآ  و  هرـصنی » نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک یھلا 

اھنیا نیاربانب ، تسا . هدـنرب  وا  دوب ، رتشیب  شمزع  هک  رھ  تسا ؛ خـسار  یاھمزع  گنج  تساـھ ؛ هدارا گـنج  گـنج ، دوشیم . ماـمت  راـشف  نآ  فرط ، نیا  زا  دـش  هدـھاشم 

رت فیعض ام  دوب ، رت  یوق نمشد  متفگ - تقو - نآ  دروخیم . تسکش  لوا  ی  هھد نامھ  دیاب  دروخب ، تسکـش  اھراشف  نیا  اب  یمالـسا  ماظن  دوب  رارق  رگا  دنروخیم . تسکش 

هدـش و ناربج  اھتقو  نآ  یاھ  یمک اھدوبمک و  نیا  هللادـمحب  زورما  دوب ؛ رتمک  نام  هبرجت دوب ، رتمک  نام  یـسانشایند دوب ، رتمک  نامتاناکما  دوب ، رتمک  ناماھ  یئاناوت میدوب ،

یگنج کی  یتقو  کی  هدرکن  یادـخ  رگا  تسـالاب . یلیخ  اـھ  هزیگنا زورما  تسا . بوخ  مھ  ناـشاھ  هیحور مدرم  درادـن . دوجو  تشاد ، دوجو  تقو  نآ  هک  یتالاکـشا  زا  یلیخ 

نآ ناوج  زا  شا  یراکادف شتمھ و  تسا ، بالقنا  موس  لسن  هک  ام  زورما  ناوج  هک  دید  دیھاوخ  تقو  نآ  دنک ، باجیا  اھناوج  مدرم و  یارب  ار  هھبج  رد  روضح  هک  دتفیب  قافتا 

هب میـشاب . رادـیب  ام  هک  تسا  نیا  مھم  نکل  تسا ؛ تسکـش  هب  موکحم  اھراشف  نیا  نیاربانب ، دراد . دوجو  یتلاح  نینچ  کی  تسھ . مھ  رتشیب  دـیاش  تسین ؛ رتمک  زور 

. تسا شطرش  نیا  دراد ؛ هگن  رادیب  ار  ام  شابرادیب ، هدنھدرادشھ و  یاھگنز  نیا  مینکن . تلفغ  دربن ، نامباوخ  هکنیا  طرش  هب  میشاب ؛ رادیب  ام  هکنیا  طرش 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

اولاق نیذلا  نا  : » هک دزومآیم  ام  هب  نآرق  تسا . یعطق  زوریپ  دنک  لمحت  ار  اھیتخس  دشاب و  رتممصم  هک  یفرط  رھ  تسا . اھهدارا  نیب  یعقاو  گنج  یمدرم ، مایق  رھ  رد 

الو ترما  امک  مقتـساو  عداف  کلٰذـلف  دـیامرفیم « : شربمایپ  هبو  نودـعوت » متنک  یتلا  هنجلاب  اورـشبا  اونزحت و  اوفاخت و ال  الا  هکئالملا  مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  اـنبر هللا 

. دوشن تسس  امش  یهدارا  دیشاب  بقارم  دنک . فیعضت  ار  امش  یهدارا  بیرف ، روز و  اب  دشوکیم  نمشد  مھاوھا »  عبتت 

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

زاس هنیمز  میرحت  راشف و  ینیرفآ ، لاجنج  اب  دـندرک  شالت  دـنتفرگ و  راک  هب  ار  دوخ  یداـصتقا  یتاـغیلبت و  یـسایس ، ناوت  ماـمت  یرابکتـسا  یاھتردـق  یا  هتـسھ  هیـضق  رد 

نمـض هدمآ و  قئاف  رابکتـسا  یاھراشف  اھـشالت و  همھ  رب  یمالـسا  ناریا  لاس  تشذـگ ٨  زا  دـعب  نونکا  اما  دـنوش  عوضوم  نیا  زا  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ندرک  رظنفرص 

. تسا ایند  گرزب  یاھتردق  زا  رتیوق  اھ ، هدارا  گنج  رد  هک  هداد  ناشن  یا ، هتسھ  هیضق  رد  ریگمشچ  تفرشیپ 

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

رایـسب راک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یراک  تسامـش . لام  هدنیآ  دیزوریپ ، امـش  دیبلاغ ، امـش  دـنکیم . یناوتان  ساسحا  یمالـسا  یرادـیب  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  زورما 

زا ار  نمـشد  دـنناوتب  ات  دـنھدب  همادا  ار  تدـھاجم  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا . زاـغآ  نیا  تسا ، عورـش  نیا  تسا -  نیا  مھم  تسین -  راـک  ناـیاپ  نیا  اـما  تسا ؛ یگرزب 

. دننک هلازا  نوگانوگ  یاھنادیم 

بلاغ وا  تسا ، لاـعتم  یادـخ  هب  یکتم  شلد  هک  یـسک  نآ  تسا . بلاـغ  وا  دـشاب ، هتـشاد  یرتیوق  یهدارا  فرط  رھ  تساـھهدارا . اـھمزع و  اـھتمھ و  یهزراـبم  هزراـبم ،

یاھتلم میھاوخیم  ام  تفر . دیھاوخ  شیپ  امـش  درک ؛ دھاوخن  هبلغ  امـش  رب  سک  چـیھ  دـیروایب ، تسد  هب  ار  یئادـخ  ترـصن  رگا  مکل ؛» بلاغ  الف  مکرـصنی هللا  نا  . » تسا

ار ناشدوخ  یگدنز  مالسا ، یلاعتم  یقرتم و  ماکحا  اب  دنوشن ؛ ریقحت  دنشاب ، زیزع  دنشاب ، لقتسم  دنشاب ، دازآ  دنایمالـسا ، گرزب  تما  یهدنھدلیکـشت  هک  ناملـسم 

رادیب ام  زورما  دـندرب . نیب  زا  ار  ام  لالقتـسا  دـندرک ، لاماپ  ار  ام  گنھرف  دنتـشاد ؛ هگن  بقع  یملع  ظاحل  زا  ار  ام  زارد ، نایلاس  لوط  رد  دـناوتیم . مالـسا  و  دـنھدب ؛ ناماس 

. درک میھاوخ  فرصت  یرگید  زا  سپ  یکی  مھ  ار  ملع  یاھنادیم  ام  میاهدش .

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

؛ مینکیمن یناوتاـن  ساـسحا  اـم  دـنکیمن . فعـض  ساـسحا  روشک  یئوراـیور ، یهصرع  نیا  رد  دراد و  روضح  عناوم  اـب  یگرزب  یئوراـیور  یهصرع  کـی  رد  اـم  تلم  اـم ، روشک 

یلکـش هب  یعیبط  عناوم  نیا  اب  تسا ؛ یعیبط  عناوم  عناوم ، زا  یخرب  درب . نیب  زا  ار  عناوم  نیا  یهمھ  ناوتیم  شـالت  اـب  هک  مینادـیم  مینکیم ؛ یئاـناوت  تردـق و  ساـسحا 

هار ربارب  رد  روشک  نیا  تفرـشیپ  نانمـشد  هک  تسا  یتالکـشم  تسا ، یـسایس  عناوم  تسا ، یلیمحت  عناوم  عناوم ، زا  یـضعب  درک . یئامزآروز  اھنآ  اب  درک و  دروخرب  دـیاب 

. درک دروخرب  دیاب  یرگید  لکش  هب  اھنیا  اب  دننکیم ؛ داجیا  عنام  تروص  هب  مدرم  نیا 

. زیزع مدرم  امـش  ینیبنشور  تریـصب و  هدارا و  میمـصت و  زا  تسا  ترابع  دـشاب ، هدـننکنییعت  دـناوتیم  هک  هچنآ  اھهدارا ، گنج  یناـسنا و  مزر  یئوراـیور و  یهصرع  نیا  رد 

یاھتفرـشیپ هب  ار  اـم  دـناوتیم  مدرم  داـحآ  یـسانشتیلوئسم  یـسانشهفیظو و  فـلتخم ، یاھهاگتـسد  یراـکمھ  روـشک ، نالوئـسم  یهملک  داـحتا  ناریا ، تلم  تدـحو 

. دروایب دوجو  هب  ام  یارب  تسا ، دادعتسااب  زیزع و  تلم  نیا  روشک و  نیا  اب  بسانتم  هک  ار  یاهرھچ  نآ  دناوتیم  دناسرب ؛ یرتشیب 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ماجنا هب  یتقو  ینعی  ترخآ ؛ راک  مھ  تسا ، ایند  راک  مھ  امـش ، یاھراک  تسا ؛ امـش  یهدھعرب  یدایز  یاھراک  فلتخم ؛ یاھـشخب  رد  دـیتسھ  روشک  نالوئـسم  اھامش 

مھ تسا ، یئایند  لمع  مھ  هک  لمع -  نیا  دینکیم . دابآ  ار  ناتدوخ  نورد  نطاب و  دیراد  مھ  دینکیم ، دابآ  ار  یگدنز  دینکیم ، دابآ  ار  ایند  دیراد  مھ  دـیزادرپیم ، دوخ  یهفیظو 

، یراشفاپ ینعی  ربص  نولکوتی .» مھبر  یلع  اوربص و  نیذلا  نیلماعلا . رجا  معن  : » دیامرفیم نآرق  یهفیرش  یهیآ  لکوت . ربص و  رصنع : ود  هب  دراد  جایتحا  تسا -  یورخا  لمع 

ربص رگا  نمـشد ، اب  یئورایور  نادیم  رد  دربن ، نادیم  رد  نیتئم ؛» اوبلغی  نورباص  نورـشع  مکنم  نکی  نا  : » دومرف ندرکن . شومارف  ار  فدـھ  یگداتـسیا ، تمواقم ، یرادـیاپ ،

. دینک ادیپ  هبلغ  نمشد  رب  تبسن  نیا  اب  دیناوتیم  دیشاب ، هتشاد 

ینعی ربص  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  دوش ، فیعـض  رتدوز  شاهدارا  هک  یفرط  رھ  تسا ؛ اھهدارا  گنج  ابلاغ  اھیریگرد  یناھج ، نوگانوگ  یاھهصرع  رد  میاهدرک ؛ ضرع  ررکم 

مھ نامگ  زورما  ینید  یاضف  رد  هتبلا  هک  دوشن -  نامگ  نتـساوخ . ادـخ  زا  ار  هجیتن  نداد و  ماجنا  ار  راک  ینعی  مھ  لکوت  ندرک . ظـفح  نتـشاد ، هگن  ار  هدارا  نیا  ار ، مزع  نیا 

، هن دنک ؛ زاب  ار  هرگ  ادخ  ات  نیـشنب  دنک ، تسرد  ادـخ  ات  نیـشنب  دـناسرب ، ادـخ  ات  نیـشنب  ینعی  لکوت  هک  دـشیم -  مھوت  روجنیا  دـشیم ، غیلبت  ارچ ، هتـشذگ  رد  دوشیمن ؛

. شاب راگدرورپ  یوس  زا  هجیتن  رظتنم  هاوخب ؛ ادخ  زا  ار  هجیتن  هدب ، ماجنا  ار  راک  ینعی  لکوت 

« اھهدارا گنج   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10141
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10955
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11845
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18871
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21208
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=23175
http://farsi.khamenei.ir


بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۴ ربھر  اب  الئوزنو  یروھمج  سیئر  رادید 

تالکـشم رب  تسناوت  دـیھاوخ  ناتروشک  ناوارف  یاھتیفرظ  زا  هدافتـسا  اھهدارا و  ماکحتـسا  یگداتـسیا و  اب  امـش  تسا و  اھهدارا » گنج   » عقاو رد  ایند  زورما  یاھگنج 

. دیوش زوریپ 

مالسلاهیلع  / ٠٣/٠٣/١٣٩۵ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

فرط ود  نیا  زا  مادـکرھ  ینعی  تسا ؛ نراقتمان  گنج  نیا  دـنرادروخرب ؛ فلتخم  یاھتیوھ  اب  یلاحلافلتخم ، عباـنم  زا  گـنج  فرط  ود  هک  تسا  نیا  نراـقتمان  گـنج  یاـنعم 

ام هک  دـشاب  هتـشاد  یتاناکما  کی  وا  تسا  نکمم  ارچ ؟ مینراقتمان ؛ گنج  لاح  رد  یناھج  رابکتـسا  اب  ام  درادـن . ار  نآ  رگید  فرط  هک  دـنراد  یتردـق  عبانم  دـنراد ، یتاـناکما 

یهدارا تردـق  هب  ناسنا ، تردـق  هب  دامتعا  ییاھن ، یزوریپ  هب  دامتعا  ادـخ ، هب  دامتعا  لکوت ، تسیچ ؟ ناکما  نآ  درادـن ؛ وا  هک  میراد  یتاناکما  مھ  اـم  اـما  میـشاب  هتـشادن 

، نادیم رد  دش . دھاوخ  زوریپ  درک ، ادیپ  هبلغ  یاهدارا  رھ  دنگنجیم ؛ مھ  اب  هک  دنتـسھ  اھهدارا  نراقتمان  گنج  رد  نراقتمان . گنج  دـش  نیا  میراد ؛ ام  ار  نیا  نموم ؛ ناسنا 

ناتهدارا دیراذگن  دروخ . دھاوخ  تسکـش  اعطق  دش ، تسـس  شاهدارا  دربن  نادیم  رد  گنج  فرط  کی  رگا  دینکن ؛ لزلزت  راچد  ار  هدارا  دربن ، نادـیم  رد  دـینکن ؛ فیعـض  ار  هدارا 

یزوریپ نماض  نیا  دـیراد ؛ هگن  ار  مکحتـسم  یهدارا  نیا  دـنک ؛ داجیا  لزلزت  امـش  خـسار  مزع  هدارا و  رد  نمـشد ، یاـھهسوسو  نمـشد و  تاـغیلبت  دـیراذگن  دوشب ، تسس 

. تسا

نارعاش  / ٠٣/٣١/١٣٩۵ رادید  رد  تانایب 

هنیس امش  نانمشد  لباقم  رد  دنتسیاب و  امش  یولج  رد  دنیایب  هک  ییاھهنیس  دیشکب ، ریشمش  رگا  هک  دوب  نیا  شنومضم  هک  دندناوخ  یرعش  کی  نییاپ  نایاقآ ، زا  یکی 

زورما نادیم  عون  زورما و  ریشمش  عون  اھتنم  تسین ؛ یروجنیا  مینزیم ؛ میراد  تسار  پچ و  زا  ام  میلوغشم ، مدیشک ، ار  ریـشمش  نم  متفگ  نم  تسا ،] دایز   ] دننک رپس 

اھرکف و میتسھ ؛ یذوفن  یتینما و  گنج  رد  میتسھ ، یگنھرف  گـنج  رد  میتسھ ، یـسایس  گـنج  رد  میمرن ؛ گـنج  رد  اـم  دراد ؛ تواـفت  لوا  یاـھلاس  نآ  نادـیم  عون  اـب 

هجوت دروم  یتسیاب  هک  تسا  رعـش  نم  رظن  هب  اھرازبا ، نیا  یهدمع  شخب  کی  راذگریثات ؛ رثوم و  یاھرازبا  هب  میراد  جایتحا  یلیخ  ام  زورما  دـنگنجیم . مھ  اب  دـنراد  اھهدارا 

. دریگب رارق  اھامش 

یزنودنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢٣ ییایسآاراپ  یاھیزاب  رد  ناریا  یشزرو  ناوراک  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

زا دوب  ترابع  شاهنومن  کی  ناتدوخ ؛ یاھتلاصا  زا  عافد  یهنیمز  رد  دـیداد  ناشن  امـش  هک  دوب  یـسفنهبدامتعا  دـمآ ، هتـسجرب  یلیخ  نم  مشچ  هب  هک  یرگید  یهتکن  کی 

رد دوب و  هتفرگ  شتـسد  ار  مچرپ  دوب و  هدرک  شرـس  هب  ار  رداچ  هک  یمناخ  نآ  منادـیمن  نم  تسا . شزرااب  یلیخ  دـنداد ؛ ماجنا  رداـچ  اـب  یناوناـب  ار  امـش  نارادمچرپ  هکنیا 

لباقم رد  هنتکی  امـش  ینعی  نیا  تسا ؟ یمیظع  تکرح  تکرح ، نیا  ردقچ  تسا ؟ شزرااب  راک  نیا  ردقچ  هک  درک  هجوت  درکیم ، تکرح  ناوراک  یولج  هیماتتخا  رد  هیحاتتفا ،

اھتسینویھـص و فرط  زا  هک  ییاھتـسایس  موجھ  لباقم  رد  امـش  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا ؛ نیا  شیانعم  دیاهداتـسیا ؛ ایند  نوزفازور  یراـگنلو  یرابودـنبیب و  مجاـھت 

زا ناتدوخ ، نید  زا  ناتدوخ ، رداچ  زا  ناتدوخ ، باجح  زا  دیاهداتـسیا ؛ یقالخا ، داسف  تمـسهب  نز  درم و  ندناشک  رد  دوشیم  جـیورت  دراد  ایند  رد  قالخا  برخم  یاھیناپمک 

مک دنتـسھ  اـھیلیخ  دـھاوخیم . رگج  لد و  یلیخ  دـینکیمن ؛ هظحـالم  چـیھ  دـینکیم و  عاـفد  یناـھج  یللملانیب و  نادـیم  کـی  رد  ـالمع  دـیراد  ناـتدوخ  یمالـسا  فراـعم 

، دننکب تمواقم  رابکتسا  رفک و  یهھبج  نایاپیب  تاعقوت  موجھ  لباقم  رد  دنرادن  ییاناوت  اھیضعب  یللملانیب ، یاھنادیم  نیا  رد  یدراوم  کی  رد  هک  ماهدید  هدنب  دنروآیم ؛

، ناتفراعم زا  ناتنید ، زا  ینعی  دیدرک ، تکرش  هعمج  زامن  رد  دیداد ، لیکشت  تعامج  زامن  تسا . شزرااب  یلیخ  نیا  دیداتـسیا ؛ امـش  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  دنروآیم ، مک 

هنامیمـص و نم  دوب . شزرااب  رایـسب  نم  یارب  نیا  دـیدرک ؛ عافد  ناتفافع  باجح و  زا  ناتنید و  زا  و  تسا - ام  یلم  سابل  رداـچ ،  - ناـتیلم ساـبل  زا  ناـتیلم ، یاھـشزرا  زا 

نیا دـینیبب ، دوـب ؛ یگنھرف  ییامنتردـق  نیا  دـندرک . ار  تیاـعر  نیا  هک  ییاـھمناخ  نآ  دوـخ  زا  یـشزرو ، ناوراـک  نیا  ناتـسرپرس  زا  امـش ، یهمھ  زا  مـنکیم  رکـشت  اـقیمع 

یفرط رھ  تسا ؛ اھهدارا  گنج  گنج ، ایند  رد  زورما  دوب . یوق  یهدارا  یهدنھدناشن  دوب ، یگنھرف  لالقتـسا  یهدنھدناشن  نیا  دوب ، یگنھرف  رادـتقا  کی  یهدـنھدناشن 

. دیراد رادتقا  دیراد و  ییاناوت  هک  دیداد  ناشن  اجنیا  امش  تسا ؛ اھنادیم  نیا  زوریپ  وا  دشاب ، هتشاد  یرتشیب  تابث  یرتیوق ، یهدارا  هک 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دروخرب ثحب  مھ  تمواقم  ثحب  و  ینیـشنبقع . هب  دـش  دـھاوخ  راداو  وا  تمواقم ، نیا  رد  ییورایور ، نیا  رد  تسا و  اـکیرمآ  لـباقم  رد  تمواـقم  ناریا  تلم  یعطق  یهنیزگ 

دریگب ماجنا  تسین  انب  یگنج  تسا . یدوخیب  فرح  دننکیم  حرطم  اھنیا  دننام  یزاجم و  یاضف  رد  همانزور و  رد  ار  گنج  یهلئسم  مھ  یـضعب  الاح  هک  نیا  تسین ؛ یماظن 

بخ هک  مھ  ام  تسین . ناشهفرص  هب  هک  دننادیم  دنـشاب و  گنج  لابند  هک  تسین  ناشهفرـص  هب  مھ  اھنآ  میگنج ، لابند  ام  هن  تفرگ . دھاوخن  مھ  ماجنا  یھلا  قیفوت  هب  و 

اھنآ زا  ام  یهدارا  و  تسا ؛ اھهدارا  ییورایور  ییورایور ، نیا  تسا ؛ اھهدارا  دروخرب  دروخرب ، نیا  میتسین ــ  مھ  نالا  میدوبن ، تقو  چـیھ  میتسین ــ  یماظن  راک  هب  ادـتبا  لـھا 

یهدارا هب  یکتم  ام  دنرادن ؛ الوم  اھنآ  ( ١ (؛ مھل یلوم  نیرفاکلا ال  نا  اونما و  نیذلا  یلوم  ناب هللا  کلذ  میراد . مھ  ار  ادـخ  هب  لکوت  یوق ، یهدارا  رب  یهوالع  ام  تسا . رتیوق 

هللااشنا دوب . دـھاوخن  تسین و  دـننکیم ، فیـصوت  دـننکیم و  ریوصت  اھیـضعب  هک  نانچنآ  مھ  اھیتخـس  تسا و  یبوخ  یهدـنیآ  هدـنیآ ، هللااشنا  نیاربانب  میتسھ . یھلا 

دنھاوخ ثداوح  اب  یهھجاوم  هب  هزات  ون و  یاھریبدـت  اب  دـندرک - هراشا  هک  روط  نیمھ   - اھتیریدـم و اب  یوق ، یهدارا  اب  تردـق ، اب  تمھ ، اـب  روشک  نیلوئـسم  ناـمدوخ ، تلود 

. دش دنھاوخ  زوریپ  تفر و 
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هب هک  دـننادیم  دنـشاب و  گنج  لابند  هک  تسین  ناشهفرـص  هب  مھ  اھنآ  میگنج ، لاـبند  اـم  هن  تفرگ . دـھاوخن  مھ  ماـجنا  یھلا  قیفوت  هب  دریگب و  ماـجنا  تسین  اـنب  یگنج 

ییورایور ییورایور ، نیا  تسا ؛ اھهدارا  دروخرب  دروخرب ، نیا  میتسین ــ  مھ  نالا  میدوبن ، تقو  چیھ  میتسین ــ  یماظن  راک  هب  ادـتبا  لھا  بخ  هک  مھ  ام  تسین . ناشهفرص 

. میراد مھ  ار  ادخ  هب  لکوت  یوق ، یهدارا  رب  یهوالع  ام  تسا . رتیوق  اھنآ  زا  ام  یهدارا  و  تسا ؛ اھهدارا 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هک دینکن ، یگداتـسیا  دیاب  اکیرمآ ، لباقم  رد  دییایب  هاتوک  دیاب  هک  تسا  نیا  فرح  یهصالخ  دـییایب ؛» هاتوک  اکیرمآ  لباقم  رد  دوشب ، فرطرب  میرحت  دـیھاوخیم  رگا   » دـنیوگیم

و دنریگیم ، رارق  ریثات  تحت  اھیـضعب  هلب ، هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  تسا . فیرحت  نایرج  نیا  درک . مھاوخ  تبحـص  یرتشیب  لیـصفت  اب  نیا ، یهرابرد  ادعب  نم  الاح 

اـھتوقهطقن و نداد  ناـشن  کـچوک  نداد و  ناـشن  مک  دروـم  رد  هچ  دوـشیم ، رباربهد  هک  روـشک  یاھفعـض  دروـم  رد  هچ  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم  اـھنآ  هک  ار  یبـلطم  ناـمھ 

، ار اکیرمآ  دناهتخانـش  مدرم ] بلاغ  . ] دنکیمن رثا  ناریا  تلم  بلاغ  رد  مدرم ، رثکا  رد  اما  دنکیم  رثا  اھیـضعب  رد  نیا  بخ  نداد . طلغ  سردآ  دروم  رد  هچ  روشک ، یاھتفرـشیپ 

امـش هب  نم  و  هدیـسرن . اھنآ  رظن  دروم  جیاتن  هب  مھ  فیرحت  نایرج  سپ  دننزیم ؛ فرح  هناضرغم  اھنیا  هک  دـننادیم  دـنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دـننادیم  ار ، نمـشد  دـناهتخانش 

دروخ تسکش  فیرحت  نایرج  یتقو  تسا ؛ اھهدارا  گنج  یهصرع  هصرع ، هک  اریز  دروخ ؛ دھاوخ  تسکش  اعطق  میرحت  نایرج  دروخب ، تسکش  فیرحت  نایرج  رگا  هک  میوگب 

. دش دھاوخ  زوریپ  دیآیم و  قئاف  نمشد  یهدارا  رب  اعطق  دنام ، یقاب  مکحتسم  یوق و  نانچمھ  ناریا  تلم  یهدارا  و 

١۴٠٠/١١/٠۵ /  ( مالسلا هیلع   ) ادھشلادیس هزمح  ترضح  یللملانیب  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دش و هچ  هک  تسا  نیا  گرزب  یاھراک  زا  یکی  ینعی  مینکب ؛ صخشم  دیاب  ار  هزمح  تیـصخش  یهدنھدلیکـشت  رـصانع  هک ] تسا  نیا  ، ] مینکب دیاب  ام  هک  یراک  الاح  بخ ،

« اھهدارا گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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مھ نامدوخ و  مھ  هک  اھام  یارب  دوشب  وگلا  اـھنیا  تقو  نآ  تسا . اـھراک  زا  یکی  نیا  نم  رظن  هب  دیـشخب ؛ تمظع  دـح ، نیا  رد  ار  تیـصخش  نیا  هک  دوب ]  ] یتیـصوصخ هچ 

ام ار  اـھنیا  هک  تخانـش » تردـق   » یکی تسا و  خـسار » مزع   » یکی وا ، تیـصخش  یهدنھدلیکـشت  مھم  رـصانع  نیا  زا  دروم  ود  نم  رظن  هب  و  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  نارگید 

فعـض رطاخ  هب  اھتنم  دراد ، مھ  داقتعا  دراد ، مھ  لوبق  ار  یزیچ  کی  تسا ، علطم  یزیچ  کی  زا  ناسنا  تاـقوا  یھاـگ  خـسار ؛ مزع  مینک . جـیورت  میناوتیم  هچ  رھ  یتسیاـب 

[. دنک لمع   ] خسار مزع  اب  مدآ  نیا  هک  تسا  هدننکنییعت  رصنع  کی  اجنیا  خسار  مزع  یوق و  یهدارا  دنکیمن ؛ لمع  نآ  قبط  رب  سفن 

« : اھهدارا گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

بوجحم  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ نیتم  هدنسیون :  خیرات /  هفسلف  یاھ  هراگنا  هیاپ  رب  یمالسا  یرادیب  هرابرد  یاهنماخ  تیآ هللا  یاھهاگدید  یدنبرکیپ 

« اھهدارا گنج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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