
ىیاقیرفآ  / ١٣۶٨/١٢/٠٣ ناملسم  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

گرزب ىاھتردق  ربارب  رد  مھ  اھنآ  دننک . ىراذگهیاپ  ار  ىخیرات  میظع  ندمت  کی  ادـخ ، هب  اکتا  اب  دنتـسناوت  ناشیا  راوگرزب  نانیـشناج  مالـسا و  مرکم  لوسر  مالـسا ، ردـص  رد 

اونھتالو میناوتن ؟ ارچ  ام  دـننک ؛ داجیا  نرق  نیدـنچ  ىارب  خـیرات  رد  ار  ىتمظع  کی  دنتـسناوت  دیـشخب و  تردـق  اھنآ  هب  نامیا ، اما  دـندوب ؛ کچوک  رھاظلایلع  ناشدوخ  نامز 

. تسا نامیا  نآ  طرش  ( ۴ (؛ نینموم متنک  نا  نولعالا  متناو  اونزحتالو 

. دیشاب قفم  هللااشنا 

یمالسا  / ١٣۶٩/١١/٠٢ هقف  فراعملا  هرئاد  هسسوم  لیکشت  اب  هطبار  رد  یدورھاش  یمشاھ  مالسالاتجح  هب  مکح 

( هتادییات تماد   ) یمشاھ دومحم  دیس  جاح  یاقآ  راوگرزب ، ققحم  ملاع  نیملسملا ، مالسالا و  هجح  باطتسم  بانج 

ندـمت گـنھرف و  ثیراوـم  نیرت  هیاـم نارگ نیرتراـبرپ و  زا  یکی  مالـسلا ،) مھیلع  ) تیب لـھا  بتکم  رب  اـنب  مالـسا  هـقف  دنمـشزرا  ی  هریخذ هـک  تـسا  نـشور  قـیقحت  لـھا  رب 

جرا انغ و  ار  یمالـسا  فراعم  ی  هناخباتک هدرک و  میدقت  تیرـشب  مالـسا و  ناھج  هب  دنراد ، رارق  یا  هتـسجرب هاگیاج  رد  کیرھ  هک  ینف  یملع و  رثا  اھدص  تسا و  یمالـسا 

اب دنا . هدروآ مھارف  ییاھباتک  ای  یباتک  هدوزفا و  یزیچ  دنمجرا  ثاریم  نیا  رب  کیرھ  تاناکما ، دوبمک  ترسع و  اب  ریظن و  مک یاھتدھاجم  اب  ام ، حلاص  فلـس  تسا . هدیـشخب 

تیب لـھا  بـتکم  هـقف  یاـیاوز  فراـعم و  لـئاسم و  ی  هـمھ اـب  ییانــشآ  قاتــشم  ناـھج ، یملع  یاـھ  هزوـح زکارم و  ی  هـمھ هـکلب  مالــسا ، یاــیند  هـک  زورما  لاــح ، نـیا 

ی هیھت یوزرآ  رد  تساھتدم  هک  بناج  نیا اذل  تسین . تسد  رد  دشاب ، عیـسو  ی  هصرع نیا  تافلوم  راظنا و  باوبا و  ی  همھ زا  یکاح  هک  یی  هعومجم دنا ، مالـسلا ) مھیلع )

هقف رد  ییالاو  ماقم  زا  دمحب هللا  هدوب و  لمع  ملع و  رد  یناشخرد  ی  هرھچ هک  ار  یلاع  بانج مشاب ، یم مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  بھذم  رب  یمالسا  هقف  فراعملاھرئاد 

یلاع بانج هب  ار  فراعملاھرئاد  نیا  ی  هیھت یارب  یی  هسسوم ی  هرادا داجیا و  تیلوئسم  هتـسناد ، هتـسیاش  گرزب ، مادقا  نیا  ماجنا  یارب  دیرادروخرب ، نآ  هب  طبترم  مولع  و 

. دیناسر ماجنا  هب  مالسا  ناھج  یارب  بسانم  ینامز  رد  ار  راگدنام  تمدخ  نیا  هیملع ، یاھ  هزوح زاتمم  یالضف  راوگرزب و  یاملع  یراکمھ  اب  ات  منک ، یم لوحم 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگیاج دجسم و  هسردم و  روشک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  میظع  ندمت  زکرم  یمیدق و  یاھندمت  زا  یکی  زکرم  قارع ، دریگ . یم ماجنا  اھتیانج  نیرتگرزب  زا  یکی  زورما 

مھ یراک  تیانج تسد  دندرک ؛ تسرد  هاگـشیالاپ  هناخراک و  هاگدورف و  نابایخ و  هسردم و  هناخ و  دندیـشک و  تمحز  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  قارع  تلم  تسھ . سدـقم 

هبیط و سوفن  همھ  نیا دـنک و  یم ناریو  ار  مدرم  لام  دـیآ  یم دـنا ، هداتـسیا شلباقم  رد  زرم  یولج  اج  ناـمھ میژر  نآ  یاـھورین  هک  یلاـحرد قارع ، میژر  اـب  گـنج  ناونع  هب 

؟ دیھد یم رارق  مجاھت  دروم  ار  قارع  مدرم  یقح  هچ  هب  دینک ؟ یم هلمح  قارع  هب  امش  یقح  هچ  هب  تسا . یکاندرد  رایسب  ی  هلاسم اعقاو  دشک . یم ار  هانگ  یب

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

امیلـست انامیا و  الا  کلذ  اندیزی  انمامعا ال  انناوخا و  انانبا و  انابآ و  لتقن  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) لوسر هللا عم  انک  دقل  و  : » دومرف نینموملا  ریما  هغالبلا ، جھن  رد  لقن  قبط 

لزنا انقدـص  یار هللا  املف  . » میدرک یم هزرابم  ادـخ  یارب  میداتـسیا و  یم دوخ  ناـکیدزن  ناـسک و  اـب  هناـصلخم  هناـصلاخ و  ملـالا ؛» ضـضم  یلع  اربص  مقللا و  یلع  ایـضم  و 

دعب دومن . زوریپ  ار  ام  درک و  بوکرـس  ار  ام  نمـشد  دـید ، ام  زا  ار  نیا  لاعتم  یادـخ  میدرک و  لمع  هناقداص  صالخا و  اب  ادـخ  هار  رد  یتقو  رـصنلا ؛» انیلع  لزنا  تبکلا و  انودـعب 

اپرـس رب  نید  ی  هیاپ کی  دـش و  یمن زبس  نامیا  ی  هخاش کی  دوع ؛» نامیالل  رـضخا  دومع و ال  نیدـلل  ماـق  اـم  : » دـش یمن ماـجنا  اـھراک  نیا  دوبن ، روط  نیا رگا  دـیامرف : یم

نامھ مھ  زورما  یخیرات  میظع  تکرح  نیا  یمالـسا و  ندمت  دمآ . دیدپ  یمالـسا  ی  هعماج دش و  ماجنا  اھتفرـشیپ  نیا  نیملـسم ، نآ  قدص  صالخا و  تکرب  هب  دـنام . یمن

نیا دیاب  دنیوگ ، یم نخس  مالسا  مان  هب  ایند  ی  هشوگ رھ  رد  هک  یمدرم  رگید  زین  تلم و  نآ  ناورشیپ  قارع و  تلم  زورما  ملاع و  ی  همھ رد  ناناملـسم  ام و  تلم  و  تسا ،

. دنریگبارف مالسلا ) هیلع  ) بلاط یبا  نب  یلع  زا  ار  سرد 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

زا سپ  هک  دوب  اجنیا  رد  و  دیناود . هشیر  مالسا  لاھن  ات  دندرک ، لمحت  ار  اھترارم  دندیرخ و  ناج  هب  ار  اھیتخس  ی  همھ لاس  هدزیس  دوخ ، صلخم  نارای  اب  ناشلا  میظع ربمایپ 

ینالوط ییامیپ  هار زا  سپ  نارگید ، دوعسم و  نب  دبع هللا  هیمس و  رسای و  رامع و  لالب و  نوچ  ینارای  ی  هجنکش زا  سپ  بلاط ، یبا  بعش  رد  یگدنز  راب  تبیـصم یاھلاس 

یلص هللا  ) لوسرلا هنیدم  هب  تکربرپ  ترجھ  دش و  عقاو  برثی  لھا  اب  هبقع  تعیب  فئاط ، هکم و  لیابق  نایم  رد  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) ادخ لوسر  لصاح  یب تقـشمرپ و  و 

صالخا و هک  دوب  اجنیا  داتفا . قافتا  هیبیدح  شیامزآ  قدنخ و  تنحم  دحا و  تسکـش  ردـب و  یزوریپ  هک  دوب  اجنیا  رد  دـش . لیکـشت  یمالـسا  تلود  دـمآ و  شیپ  هلآ ) هیلع و 

راـک یمالـسا ، ی  هبیط تاـیح  ندـمت و  گـنھرف و  یاـنب  تشخ  تشخ  دـش و  لزاـن  نآرق  ی  هیآ هیآ  اـجنیا  دروآ . یماـکان  یبلط  تمینغ یتسودـلام و  و  دـیرفآ ، یزوریپ  داـھج 

هار تارطخ  هب  دسانش ، یم ار  نآ  فدھ  یگدنز و  هار  دبای ، یم هدنزاس  یدنویپ  زین  هدنیآ  اب  نآ ، ی  هظحل هظحل رد  نتسیز  هتـشذگ و  نیا  رد  ربدت  اب  ناملـسم  دش . هتـشاذگ 

؛ دیآ یم قیاف  نمشد  زا  سرت  تراقح و  فعض و  ساسحا  زا  یشان  دیدرت  رب  دزاس و  یم هدامآ  نآ  ندومیپ  یارب  ار  دوخ  دنیب و  یم هنیاعملاب  ار  تکرح  نیا  یادرف  درب ، یم یپ

. تسا جح  تاکرب  زا  همھ ، نیا  و 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/١۵ یمالسا  یروھمج  یادص  شناد  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ملع رازاب  الـصا  یمالـسا ، طیحم  مامت  هک  دـھد  یم ناشن  زتم ،» مادآ   » ی هتـشون یرجھ ،» مراھچ  نرق  رد  یمالـسا  ندـمت   » باتک دـینک . هاگن  ار  یرجھ  مراھچ  نرق  اـمش 

اما تسا ؛ هدوب  ایند  ملع  ی  هلق زکرم و  اھرھـش  نیا  ورم و ....  تارھ و  ناسارخ و  سراـف و  یر و  ناھفـصا و  نیمھ  ینعی  تسا ؛ ناریا  مھ  شیلـصا  ی  هطقن نآ  و  تساـیند ،

؛ تسا هدینش  راب  دص  ار  بلاطم  نیا  ارچ ، دناد ؛ یمن متفگ ، نم  هک  ار  یبلاطم  نیمھ  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هن  نتسنادن ، نیا  دناد . یمن ار  اھ  نیا زورما  لسن  هنافـساتم 

هب تبـسن  لبق ، لسن  زورما و  لسن  ی  همھ رد  یرواـبان  تلاـح  کـی  دـنک ، راـکنا  ناـبز  هب  هکنآ  یب تسین ! شرواـب  اـما  دـنا ؛ هتفگ مھ  اـج  همھ  دـنا ؛ هتفگ مھ  اـھباتک  رد  همھ 

هب دـنک  یمن تارج  یـسک  یتـح  هک  هدرک ، رپ  ار  اـضف  هدـمآ  ناـنچ  نآ ادـص ، رـس و  رپ  یژوـلونکت  نـیا  برغ و  ندـمت  هـک  تـسا  نـیا  مـھ  شتلع  دراد ؛ دوـجو  ناریا  ی  هتـشذگ

! دنک هاگن  شدوخ  ی  همان هرجش

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تایلوا زا  ینارود  رد  هک  یتلم  هکنیا ، نآ  تسا و  لاحم  نآ  لح  مینک ، لح  یخیراـت  یلومعم  تـالداعم  ساـسارب  ار  نآ  میھاوخب  اـم  رگا  هک  هداـتفا  قاـفتا  خـیرات  رد  یا  هدـیدپ

؟ دنروآ یم دوجو  هب  یناسک  هچ  ار  ندمت  تسا . یمالـسا  تضھن  نآ ، هدروآ و  دوجو  هب  ار  یرـشب  یاھندمت  نیرتگرزب  هک  هدرک  یزیر  یپ ار  ییانب  هدوب ، مورحم  یرـشب  ندـمت 

رب بترتم  شمدق  رھ  دشک ، یم همھ  خر  هب  ار  نآ  دوخ ، یملع  یاھریـسفت  خیرات و  رد  دزان و  یم نآ  هب  زونھ  متـسیب  نرق  رخاوا  رد  زورما  یاپورا  هک  میدق ، مر  نانوی و  ندمت 

یتح هک  یا  هدع دش . نینچ  مالسا ، دروم  رد  اما  تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دشوج !؟ یم ریوک  کی  زا  یروط  نیمھ میظع ، ندمت  کی  رگم  تسا . هدوب  یلبق  یاھمدق 

نیب ی  هقباسم رد  یملع  رظن  نیا  دعب  دوش و  یھتنم  یملع  رظن  ندرک  ادیپ  هب  نوگانوگ و  یاھباتک  ندناوخ  هب  نتـشاد  داوس  هکنیا  هب  دـسر  هچ  دنتـشادن ؛ ندـناوخ  داوس 

! دنتسھ ینالوط  ییاھھار  هچ  اھ  نیا هک  دینیبب  اذل ، دندرک . یزیر  یپ ار  میظع  یندمت  دنک ، ادیپ  ار  رتالاب  ی  هبتر رشب  یملع  تارظن 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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، درک ادیپ  طلـست  ایند  کی  ی  هجرد نردم  یملع  تارظن  رب  لئاسم  ی  همھ رد  وا  یملع  تارظن  هکنآ  زا  دـعب  دـنک و  یط  ار  اھ  هار نیا  یا  هعماج تلم و  هک  تسا  نکمم  روطچ 

ملع و الصا  تشادن . یملع  رظن  الصا  هکلب  تشادن ، یرت  هتسجرب یملع  تارظن  اھنت  هن  ناتسبرع  تلم  ددرگ !؟ رـصحنم  ندمت  دنک و  فذح  ار  رگید  یاھندمت  دوخ ، دوس  هب 

لاس دص  دنچ  تیندم  نآ  هک  دـیچ  ار  یتیندـم  یاھ  هیاپ تموکح ، نارود  رد  ترجھ و  زا  دـعب  ربمغیپ ، کرابم  تایح  لاس  هد  لوط  رد  یتیعمج ، نینچ  هاگ ، نآ تشادـن . داوس 

یقرـش ندـمت  دوب ؛ رترب  ندـمت  یبرغ  ندـمت  یدـالیم - مشـش  مجنپ و  مراـھچ و  موس و  نورق  نورق - نآ  رد  داد . رارق  ریثاـت  تحت  ار  اـیند  یاھتیندـم  ماـمت  درک و  هرادا  ار  اـیند 

نیا لباقم  رد  یبرغ  ندمت  هک  انعم  نیدب  درب . نیب  زا  ار  یبرغ  رترب  ندمت  نآ  یمالـسا ، ندمت  هک  مینیب  یم یلو  دوبن . یزیچ  عقاو  رد  مھ  یناریا  ندـمت  دوب و  هدـش  ضرقنم 

هک یبرجت  ییادتبا  بیبط  کی  لثم  ای  تسا و  چیھ  رگید  زور  عولط  دیشروخ و  ندمآ  اب  هک  هام  لثم  ای  درادن ، رون  رگید  دیشروخ  ندمآ  اب  هک  هراتـس  لثم  دش ؛ ضرقنم  ندمت 

نینچ دمآ ، یمالـسا  ندمت  هک  یتقو دنک ». هعجارم  نم  هب  یـسک   » دیوگب هک  تسا  ییوررپ  الـصا  صـصخت ، قوف  یارتکد  ناونع  دـنچ  اب  لوا  ی  هجرد صـصختم  کی  ندـمآ  اب 

، نیا زا  دـعب  هتبلا  تشاد . همادا  مھ  یرجھ  مشـش  مجنپ و  مراھچ و  یاھنرق  ات  نیا  تخاب و  گنر  یمالـسا  ندـمت  لباقم  رد  اپورا  زیچ  همھ  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا  دـش .

زا دـعب  یاھلاس  نآ  مامت  رد  برغ ، ندـمت  اھتنم  درک . نتفرگ  جوا  هب  عورـش  هرابود  یبرغ  ندـمت  نیا ، زا  دـعب  دیـسر . سناسنر  نارود  هب  اـت  درک  لزنت  اـھلاس  یمالـسا  ندـمت 

اب دنتسناوت  یم هک  دندوب  ینادنمشناد  نادنمشناد ، نیرت  هتسجرب دینک ! هاگن  نامز  نآ  عبانم  اھباتک و  هب  تسا . هدوب  ندمت  نیا  زا  هیذغت  لوغشم  یمالـسا ، ندمت  ی  هبلغ

. دننک همجرت  ار  اھ  نآ دنمھفب و  یزیچ  اھ  نآ زا  دنشاب و  هتشاد  راکورس  یمالسا  راثآ 

. دنتفرگ مور  راثآ  زا  هک  دندقتعم  یخرب  دنتفرگ و  ناریا  راثآ  زا  دنیوگ  یم یخرب  دمآ ؟ دوجو  هب  هنوگچ  یمالسا  ندمت  نیا  هک  تسا  نیا  یلصا  لاوس  لاح 

ندمت ایآ  دوش ؟ یم تسرد  ندـمت  باتک ، ناونع  هد  نیا  اب  ایآ  دـندرک ، همجرت  ییاج  زا  باتک  ناونع  هد  هک  مینک  ضرف  لاح  تسا . هناگچب  هنالھاج و  یاھفرح  اھفرح ، نیا  اما 

لاوس دنک . یم هدافتسا  مھ  نارگید  زا  هدنز ، ندمت  هتبلا  دوب . شدوخ  نورد  زا  یمالـسا ، ندمت  رھوج  هن . دش ؟ تسرد  یدنھ  یمور و  ینانوی و  راثآ  ی  همجرت اب  یمالـسا 

مادختسا نیا  دمآ ؛ دوجو  هب  نیملسم  ی  هلیسو هب هک  هدام - ملاع  نیمھ  دوجو - ملاع  کی  ی  هجرد قیاقح  فشک  نیا  ملع ؛ نتفرگ  راک  هب  نیا  دابآ ؛ یایند  نیا  هک  تسا  نیا 

نآ رد  ردـتقم  دـنمتورث و  روشک  اھھد  ندروآ  دـیدپ  یناھج ؛ سایقم  رد  زور  نآ  میظع  یاھھاگـشناد  ندروآ  دوجو  هب  یملع و  میظع  یاھتیلاعف  اھنھذ و  اھرکف و  اھ و  هشیدـنا

بلق ات  اپورا  بلق  زا  هک  دیرادن  غارس  مالـسا  یـسایس  تردق  زج  ار  یتردق  خیرات ، لوط  رد  امـش  دمآ ؟ دوجو  هب  اجک  زا  خیرات ، لوط  رد  ریظن  یب یـسایس  تردق  کی  راگزور و 

یطـسو نورق  اھییاپورا  تساپورا . یارب  یتخبدب  تلاھج و  نارود  اپورا ، یاطـسو  نورق  نارود  دنک ! تموکح  نآ  رب  یراگدنام  تردق  دشاب و  هدش  دـحاو  روشک  کی  هراق ، هبش 

. تسا ناریا  هلمج  زا  یمالـسا ، یاھروشک  رد  ملع  عشعـشت  نارود  دوب ، یھایـس  یکیرات و  اپورا  رد  هک  ییاطـسو  نورق  نامھ  دـنمان . یم یکیرات » یھایـس و  نارود   » ار

نانچ ییارآایند ، نانچ  یملع ، تردق  نانچ  یسایس ، تردق  نانچ  دنا . هدرک اھقیقحت  هتـشون و  اھباتک  تسا - ملع  عشعـشت  نارود  هک  یرجھ - مراھچ  نرق  ی  هراب رد  الـصا 

ار سرد  کی  مالسا  تسا . نیا  طقف  هلئسم ، مالسا . میلاعت  رثا  رب  دمآ ؟ دوجو  هب  زیچ  هچ  رثا  رب  یرشب ، لاعف  هدنزاس و  هدنز و  یاھورین  مامت  مادختـسا  نانچ  یرادروشک و 

هناـصلاخ و تدـھاجم  سرد  سرد  نآ  تسا . یداـم  یونعم و  وـلع  ولـالت و  شـشخرد و  شا  هجیتـن دـشاب ، نیملـسم  نیب  رد  هک  زور  رھ  سرد  نآ  درک و  میلعت  نیملـسم  هب 

ادـخ یارب  تسا  نکمم  هناصلخم ، هناصلاخ و  تدـھاجم  اھتنم  دوب . دـھاوخ  ولالت  شـشخرد و  شا  هجیتن دـشاب ، هناصلخم  هناصلاخ و  تدـھاجم  هک  اـجرھ  تسا . هناـصلخم 

، تفرگ ماجنا  ادـخ  ریغ  یارب  رگا  اـما  تسا ؛ یندـشان  لـیاز  راگدـنام و  یگـشیمھ ، تفرگ ، ماـجنا  ادـخ  یارب  رگا  دریگ . ماـجنا  ادـخ  ریغ  یارب  تسھ  مھ  نکمم  دریگ ، ماـجنا 

شنھیم یارب  صلخم  صلاخ و  دـشاب ؛ دوخ  نھیم  قشاع  اـی  دـھد . ماـجنا  ار  یتکرح  وا  یارب  صلخم  صلاـخ و  دـشاب ؛ یـسک  قشاـع  یکی  تسا  نکمم  تسین . راگدـنام 

دوش یم زاب  شمشچ  دش ، درس  هرذ  کی وا  ساسحا  هکنیا  درجم  هب  دشاب . وا  رد  ساسحا  ناجیھ و  نیا  هک  تسا  یتقو  ات  تسین و  راگدنام  اھ  نیا دھد . ماجنا  ار  یتکرح 

، دـش رتشیب  ناسنا  ینالقع  تقد  ردـق  رھ  تسین . روط  نیا دـشاب ، ادـخ  یارب  رگا  اما  دوش !؟ تفلک  شندرگ  دروخب  سک  نـالف اـت  مریمب  مورب  نم  اـیآ  هک  دـیوگ  یم دوخ  هب  و 

. دنام یم میداد  ادخ  یارب  هک  هچنآ  قاب ؛» دنع هللا  ام  دفنی و  مکدنع  ام   » دناد یم هکنیا  یارب  دش . دھاوخ  رتشیب  شتدھاجم 

مادـکرھ هب  ربمغیپ  دـنداتفا . هار  هب  ربمغیپ  ی  هناخ یوس  هب  هنیدـم  یارقف  دـیایب ». دـھاوخ  یم تشوگ  سکرھ  : » دومرف درک و  حـبذ  دـندروآ . مرکا  ربمغیپ  تمدـخ  ار  یا  هلاغزب

ربمغیپ دنام »؟! شفتک  نیمھ  تفر ؛ یگرزب  نیا  هب  یا  هلاغزب لوسر هللا ! ای  : » درک ضرع  ربمغیپ  نانز  زا  یکی  دوب . هدـنام  نآ  فتک  کی  طقف  دـنتفر ، همھ  هک  دـعب  داد . هکت  کی

باــسح نـیا ، دــنام . یم مـیداد  هـک  هـچنآ  اــما  دوـش ؛ یم ماــمت  دور و  یم نـیب  زا  میروـخ ، یم ینعی  دور ». یم هـک  تـسا  شفتک  نـیمھ  طــقف  دــنام ؛ شا  هـمھ : » دوـمرف

ایند رد  ندنارذگ ، رمع  همھ  نیا  هک  دناد  یم نوچ  دش ؛ دھاوخ  رتشیب  وا  یراکادف  دشاب ، رتزیت  رتشیب و  ناسنا  لقع  ردق  رھ  دـشاب ، ادـخ  یارب  راک  یتقو  تساتراھچاتودود .

تـسا نیمھ  دوش . یم رتشیب  یماکان  دـشاب ، رتشیب  ماک  هچرھ  دور . یم نیب  زا  ندرک ، شیع  فیک و  ندروآ و  تسد  هب لوپ  ندـیود ، ندرک ، رکف  نتخیر ، قرع  ندرک ، شالت 

: هک

باسح یب یاھیراوخبارش  ی  هرافک

تسا نتسشن  ناتسم  ی  هنایم رد  رایشھ 

ناتنادرگ هکنیا  یارب  دیتشذگ ؛ ناتناج  زا  هلاجعلا  یلع امش  هک  یا  هظحل نآ  اما  تسا . رتشیب  شترـسح  تفر ، وا  تسد  زا  تذل  هک  تقو  نآ  دربب ، تذل  رتشیب  هچرھ  ناسنا 

ورین دیدناسر و  نابز  اب  دوبن - مھ  میس  یب نوچ  ار - ربخ  دیدناسر ، هاگرارق  هب  ار  ناتدوخ  دیدیود ، دیدز ، ار  بش  فصن  باوخ  دیدش ، دنلب  دوش ، عقاو  هرـصاحم  رد  دوب  نکمم 

نآ زا  اما  تشذگ ، دھاوخ  اھنرق  دراد ! تمیق  ردقچ  تعاس  مین  نیا  تسین . یندش  مامت  رگید  دش و  راگدنام  دـنام ، امـش  تعاس  مین  نآ  درک ، ادـیپ  تاجن  نادرگ  کی  دـمآ و 

چیھ تسادخ . یارب  راک  نیا ، دراد ! تمیق  ردقچ  دینیبب  دیـشاب ، هتـشاد  اھتعاس  مین  نیا  زا  اتدص  امـش  رگا  لاح  دـش . دـھاوخن  مک  یزیچ  ساملا ، لثم  امـش ، تعاس  مین 

. دیتسھ امش  دوخ  نآ  دناوت و  یم لماع  کی  طقف  دربب . نیب  زا  دیدرک  ادخ  یارب  امش  هک  ار  یراک  دناوت  یمن یلماع 

یدحا امـش ، دوخ  زا  ریغ  اما  دنک . بارخ  ار  شدوخ  بوخ  یاھراک  ی  همھ هک  تسا  هداد  ناسنا  هب  مھ  ار  ناوت  نیا  تسا . هدادن  یمک  یورین  ناوت و  ناسنا  هب  لاعتم  یادخ 

لاح داد . دای  نیملـسم  هب  مالـسا  ار  نیا  دراد ! تمیق  ردقچ  ادـخ  یارب  راک  دـینیبب  دربب . نیب  زا  دـیا ، هدرک فرـص  ادـخ  هار  رد  امـش  هک  ار  یبوخ  ی  هظحل راک و  هک  تسین  رداق 

دھاوخ یھاتوک  تاناکما ، ریاس  هناخ و  قوقح و  نتـشادن  ی  هناھب هب  دیـشک و  دھاوخ  تسد  راک  زا  هظحل  کی ایآ  دراد ، یا  هدـیقع نینچ  هک  یدنمـشناد  دـینک  یم رکف  امش 

یملع یاھتفرـشیپ  نیا  هب  دنا  هتـسناوت یا  هیحور نینچ  اب  دننکب ، یگرزب  یاھراک  دنا  هتـسناوت برغ  ریخا  لاس  دصراھچ  نیا  رد  هک  یبرغ  فورعم  نادنمـشناد  ی  همھ درک ؟

. دنھد ماجنا  دنھاوخ  یم هک  یراک  هب  قشع  ی  هیحور اب  ینعی  دنوش ؛ لئان 

، یمالـسا ندمت  درک . دھاوخ  ناسآ  ار  راک  ردقچ  راک ، هب  قشع  نیا  هک  دینیب  یم تقو  نآ  دھد ، ماجنا  ادخ  یارب  ار  راک  هنوگچ  هک  تفرگ  دای  درک و  ادیپ  ار  ادـخ  هار  ناسنا  رگا 

شا هدنامرف تسا . روط  نیمھ دراذگ ، یم مھ  یور  ار  اھتـشخ  یتقو  شا  هلمع تسا . هنوگ  نیمھ دنک ، یحارط  ار  ییانب  دھاوخ  یم یتقو  شرامعم  دـمآ : دوجو  هب  هنوگ  نیا

رادساپ و تسا . روط  نیمھ شرگنس  یب زاسرگنس  تسا . روط  نیمھ دنک ، یم تکرح  مدقم  طخ  رد  یتقو  شزابرـس  تسا . روط  نیمھ هتـسشن ، یلـصا  هاگرارق  رد  یتقو 

دھاوخ یم هتـسشن و  هک  ییاج  رد  شا ، یـسایس مکاح  تسا . روط  نیمھ سرد ، رد  شا  ینید ملاع  تسا . روط  نیمھ دـھد ، یم کیـشک  هک  شناـبایخ  هچوک و  نابـساپ 

تلم و نینچ  اـیآ  داـتفا !؟ دـھاوخ  بقع  یگدـنز  ظاـحل  زا  یروـشک ، تلم و  نینچ  اـیآ  دـننک . یم راـک  ادـخ  یارب  همھ  هصـالخ ، تـسا . روـط  نـیمھ دریگب ، یـسایس  میمـصت 

!؟ دیوگب روز  یتلم  نینچ  هب  دنک  یم تارج  یسک  رگید  ایآ  دید !؟ دھاوخ  ایند  رد  تناھا  تلذ و  یکدنا  یروشک ،

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دیآیم راکرس  رب  یماظن  دنکیم و  اتدوک  یکی  یروشک ، رد  تقو  کی  دیریگب . یدج  ار  نآ  تسا . یدج  یاهیضق  دیدج ، خیرات  کی  یمالـسا و  ندمت  ماظن و  کی  یانب  هیـضق 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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لقن همھ  نیا  تسا و  هنوگنیا  هیـضق  تقو  کی  ددرگیمرب . لوا  لاح  هب  زیچ  همھ  و  دریگیم -  لیوحت  وا  زا  رگید  یکی  ای  دوریم -  مھ  دـعب  تسھ ؛ یحابـص  دـنچ  ماـظن ، نآ 

اھزرم نیا  زا  نوریب  تسا . یدودـحم  یاھزرم  مھ ، نامیاھزرم  میتلم ؛ کی  هتبلا  ام  تسا . یناھج  سایقم  رد  میظع  تکرح  کی  هلاسم  داـتفا ، قاـفتا  ناریا  رد  هچنآ  درادـن .

مایپ کی  مایپ  نیا  تسین . اھزرم  نیا  هب  دودحم  بالقنا ، نیا  اما  تسا . نامدوخ  یاھزرم  لخاد  رد  ام  تیلاعف  شالت و  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  میرادـن . یراک  مھ 

، دندوب هک  ایند  یاج  رھ  رد  ناناملـسم  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  راوگرزب -  ماما  ام -  ناشلامیظع  ربھر  ناریا و  تلم  یتقو  هک  تسا  نیا  لیلد ، تسیچ ؟ شلیلد  دوب . یناھج 

ار نیا  دمآ . دوجوهب  ناشخیرات  رد  یدیدج  عطقم  دندرک  ساسحا  ایند  یاج  همھ  رد  تشادـن . یطبر  اھنآ  هب  هکنیا  اب  دـش ؛ زاغآ  اھنآ  ون  زور  تساھنآ . زورون  دـندرک  ساسحا 

سدح و تیاور و  اھنیا  ماهدینش . مھ  رگید  نابز  اھھد  زا  ماهدرک و  سمل  کیدزن  زا  رگید  یاھروشک  رد  هتـشذگ  یاھلاس  لوط  رد  ار  تیعقاو  نیا  نم  دوخ  میدید . کیدزن  زا  ام 

مالـسا و مچرپ  یتقو  دـندش ، رھاظ  هنحـص  رد  ماـما  یتقو  دـش ، زوریپ  بـالقنا  نیا  یتقو  دوب ، اـیند  یاـج  رھ  یناملـسم ، رھ  یـسک ، رھ  تسا . تاـیعقاو  تسین ؛ لـیلحت 

دـنداتفا و هار  شلابند  دـنداد ، موادـت  ار  ساسحا  نیا  یـضعب  ایند ، رـسارس  رد  یدرایلیم  کـی  میظع  لـیخ  نیا  زا  تسا . هدـش  زوریپ  هک  درک  ساـسحا  تفر ، ـالاب  هللاـالاهلاال 

هب میتسھ و  نامدوخ  یاھزرم  رد  ام  هچرگا  دندرک . اھر  مھ  یـضعب  داتفا . هار  یمالـسا  یاھتـضھن  هلیـسوهب  نوگانوگ  یاھروشک  رد  هک  یثداوح  نیمھ  دش  دندرک ؛ هزرابم 

هب ار  شدوخ  راک  ناریا  تلم  مھ ، لاحهب  اـت  تسامـش . شود  یور  نآ  راـب  اـجنیا ، مھ  زورما  تسا . یناـھج  یللملانیب و  ماـیپ  ماـیپ ، نیا  اـما  میرادـن ، یراـک  اـھزرم  نوریب 

نیا تسام ؛ یداصتقا  یگدـنزاس و  یاھتیلاعف  طیحم  نیا  تسام ؛ یھاگـشناد  طیحم  نیا  زورما ؛ ات  تسا  گنج  زا  دـعب  نآ  دوب ؛ گـنج  نآ  تسا . هداد  ماـجنا  یھجو  نیرتھب 

ییاھفرح دـننکیم و  تاغیلبت  هتبلا  تسا . هداد  ناشن  دوخ  زا  هتـسیاش  یروضح  ناریا  تلم  اـج ، همھ  رد  تسا . هنحـص  رد  روضح  نیا ، تساـم و  تلم  نیا  تساـم ؛ تلود 

ریغ تیعقاو  دینکن . شوگ  ار  اھنیا  تسا . نمـشد  یاھفرح  اھنیا  اما  دمآرد . بآ  زا  طلغ  اھتـسایس  دش و  نالف  اھهمانرب  دش ، نینچ  یگدنزاس  هکنیا  رب  ینبم  دـننزیم  مھ 

هنحص رد  مھ  ملع و  هنحص  رد  مھ  دورب ؛ ولج  درادرب و  مدق  دفاکشب ، ار  اھعنام  دورب ، شیپ  اھهنحـص  همھ  رد  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  تیعقاو  تسا . نیا  زا 

عقوـت هک  یردـق  هب  تسا  نکمم  هتبلا  هریغ . هریغ و  هریغ و  حلـسم و  یورین  هنحـص  رد  مـھ  داـصتقا ، هنحـص  رد  مـھ  قـالخا . هنحـص  رد  مـھ  نـید ، هنحـص  رد  مـھ  تیوـنعم .

نیا هدنیآ  بالقنا ، نیا  هدنیآ  مالـسا ، تکرب  هب  تسا . ینـشور  هدنیآ  مھ ، هدنیآ  تسا . هدش  رتشیب  رایـسب  دندرکیم ، لایخ  نارگید  هک  ینآ  زا  اما  دشاب ؛ هدـشن  میتشاد ،

رد ار  یمالـسا  نامیا  لمع ، اب  الوا  دیتسھ . ناناوج  امـش  اتدمع  دھد ، لکـش  ار  هدنیآ  نیا  دیاب  هک  ینآ  تسا . ناشخرد  نشور و  رایـسب  یاهدنیآ  روشک ، نیا  هدنیآ  ماظن و 

تدـھاجم نادـیم  رد  ار  ادـخ  ناسنا ، دـنکیم . ادـیپ  تیوقت  لمع  رد  نامیا ، تسین . ینھذ  یباتک و  عوضوم  کی  مھ  نامیا  تسا . راک  ساسا  نیا  هک  دـینک  قیمعت  ناتدوخ 

ماجنا اب  لاعتم و  یادخ  شیپ  عرضت  اب  اوقت و  اب  هتبلا  تسا . هلمج  نآ  زا  یگدنزاس  ملع و  رگنس  هک  دراد  یفلتخم  یاھرگنس  مھ ، تدھاجم  نیا  دنیبیم . رتھب  ادخ ، یارب 

. تسا یمالسا  نامیا  لوا  سپ ، تامرحم . زا  بانتجا  تادابع و 

ماظن  / ١١/٢١/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رکذ و تیونعم و  ادـخ و  یوس  هب  امـش  یاھلد  هک  یلابقا  نیا  دـینادب . ردـق  تسا  هتـشاذگ  ناترایتخا  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  ار  یتصرف  نیا  دـیاب  نازیزع  امـش  اـم و  زیزع  تلم 

نیا درک و  لیدـبت  یناھج  میظع  ندـمت  کی  هب  بیرغ  دودـحم  عمج  کی  زا  ار  مالـسا  زور  کی  هک  تسا  لماع  نامھ  نیا ، تسا . شزرااب  یلیخ  دراد ، عرـضت  هجوت و  عوشخ و 

نینچ نیوکت  ثعاـب  تیونعم ، هب  هجوت  ادـخ و  هب  هجوـت  تسا . یمالـسا  ندـمت  نویدـم  اـیند ، مھ  زورما  درک و  هرادا  ار  اـیند  هیلوا - نورق  زا  نرق  دـنچ  رد  لـقاال  اـھنرق - ندـمت ،

رد لاعتم  یادخ  هک  ار  یتصرف  نیا  دیاب  نازیزع  امـش  ام و  زیزع  تلم  لاحرھ ، هب . دمآ یمن دوجو  هب  یراگدنام  ندمت  نینچ  یدام ، یاھـشالت  اھ و  هزیگنا اب  الا  و  دـش ، یندـمت 

لماع نامھ  نیا ، تسا . شزرااب  یلیخ  دراد ، عرـضت  هجوت و  عوشخ و  رکذ و  تیونعم و  ادـخ و  یوس  هب  امـش  یاھلد  هک  یلابقا  نیا  دـینادب . ردـق  تسا  هتـشاذگ  ناـترایتخا 

زورما درک و  هرادا  ار  ایند  هیلوا - نورق  زا  نرق  دنچ  رد  لقاال  اھنرق - ندمت ، نیا  درک و  لیدـبت  یناھج  میظع  ندـمت  کی  هب  بیرغ  دودـحم  عمج  کی  زا  ار  مالـسا  زور  کی  هک  تسا 

هب یراگدنام  ندمت  نینچ  یدام ، یاھـشالت  اھ و  هزیگنا اب  الا  و  دش ، یندمت  نینچ  نیوکت  ثعاب  تیونعم ، هب  هجوت  ادخ و  هب  هجوت  تسا . یمالـسا  ندمت  نویدـم  ایند ، مھ 

. دمآ یمن دوجو 

سدقلاقیرط  / ٠٢/٠٣/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

، نآ رد  هک  ییایند  تسا . ناسنا  ی  هتسیاش یایند  تسا ، هدش  رونم  هتسارآ و  رـشب  یارب  لاعتم ، یادخ  ینارون  تایآ  اب  یھلا و  ناربمایپ  دنمـشزرا  تامیلعت  اب  هک  ییایند 

شمارآ ساسحا  رگیدکی  رانک  اھناسنا  نآ ، رد  هک  ییایند  دراد . دوجو  یونعم  یلاعت  یسایس و  رادتقا  مھ  تسھ و  یتعنص  تفرشیپ  یملع و  تفرشیپ  هافر و  یدابآ و  مھ 

زا دیاب  اھگرگ  لثم  اھناسنا  یرگیدام ، یایند  رد  نوچ  درادـن ؛ دوجو  یدام  ندـمت  ی  هتخاس یایند  رد  هک  یزیچ  تسافوکـش ؛ نآ  رد  تیناسنا  دـننک و  یم نانیمطا  تینما و  و 

ینالوط و ی  هزرابم کـی  نیا ، دزاـسب . دروآ و  دوجو  هب  دوخ  یارب  یونعم ، ی  هبنج زا  مھ  یداـم و  ی  هبنج زا  مھ  ار  ییاـیند  نینچ  هک  تسا  ممـصم  ناریا  تلم  دنـسرتب . مھ 

زرم نآ  هب  تلود ، نآ  هب  روـشک ، نآ  هب  هک  تسا  نآ  یپ  رد  ناریا ، یمالـسا  یروـھمج  تلود  اـی  تلم  هک  دـننک  دوـمناو  روـط  نیا  دنـشوک  یم هک  ییاـھ  نآ تسا . تدـم  دـنلب 

دوخ یاپ  شیپ  ناشخرد  گرزب و  راک  نارازھ  هعماج ، نیا  تفرـشیپ  روشک و  نیا  یانب  یارب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  تلود  تلم و  دـننکن . هابتـشا  دـنک ، زواجت  ییاـیفارغج 

هار هب  روشک  نیا  رد  دـنک  تمدـخ  ایند  هب  دـناوت  یم هک  یندـمت  یمالـسا  ندـمت  ملع و  ناوراک  دـمحب هللا  زورما  دراد . یمزاب ییاھراک  نینچ  هب  نتخادرپ  زا  ار  اھ  نآ هک  دـنراد 

. تسا هداتفا 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ی هطبار دنویپ و  یرایشوھ و  یھاگآ و  دنمـشزرا و  تدحو  دوب ، دھاوخ  هنوگ  نیمھ یھلا  لضف  هب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدوب  نونکات  دمحب هللا  هک  نانچمھ  ناریا ، تلم  رگا 

سدـقم ماظن  دنـشاب ، لوغـشم  تمدـخ  هب  یا  هتـسیاش نالوئـسم  ماظن ، نیا  یالاب  حوطـس  رد  هراومھ  راگدرورپ ، لضف  هب  دـنک و  ظفح  ار  نالوئـسم  اب  شدوخ  مکحتـسم 

. دنک مکحتسم  یمالسا ، عماوج  یمالسا و  یاھروشک  ی  همھ رد  هکلب  روشک ؛ نیا  رد  ار  یمالسا  ندمت  یاھ  هیاپ هک  درک  دھاوخ  ادیپ  ار  ناکما  نیا  یمالسا ، یروھمج 

یمالسا  / ٠٩/٢١/١٣٧۶ سنارفنک  نامزاس  سالجا  نیمتشھ  یرازگرب  تبسانم  هب  رکشت  مایپ 

ییوسمھ و اـب  هتـشگ و  رازگرب  زیگنا  نیـسحت یی  هنوگ هب  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  نیمتـشھ  راـگدرورپ ، کـمک  تیادـھ و  قیفوت و  یھلا و  لـضف  هب  هک  نونکا 

ناگدـننک و تکرـش ی  همھ یلاع و  بانج زا  یھلا  ساپـس  رکـش و  زا  سپ  مناد  یم مزال  تسا ، هدیـسر  نایاپ  هب  تیقفوم  اـب  اـضعا و  ی  همھ یوس  زا  هقباـس  مک  یمھاـفت 

تاناکما زا  مالـسا  ناھج  دـش ، رارکت  نانارنخـس  اضعا و  یوس  زا  اـھراب  سـالجا  نیا  رد  هک  ناـنچ منک . رکـشت  هنامیمـص  مالـسا ، ناـھج  میظع  عمجم  نیا  ناراکردـنا  تسد

ندمت ی  هبیط تایح  هب  لین  یارب  یراکمھ  تیدـج و  تفرعم و  هب  زاین  تسا . نابیرگ  هب تسد یگرزب  یاھ  جـنر اب  رادروخرب و  رـشب  یگدـنز  یاھ  هنیمز ی  همھ رد  یرامـش  یب

لوبق دروم  دوھـشم و  یھلا ، کمک  تمحر و  بلج  یارب  تیمیمـص  صالخا و  هب  زاین  و  اـھ ، ینمـشد اـھرطخ و  اـب  هلباـقم  یارب  یرایـشوھ  یگچراـپکی و  هب  زاـین  یمالـسا ،

طرـش هدـش ، حیرـصت  ای  هراشا  نادـب  سالجا  نیا  ی  هینایب اھ و  همانعطق رد  هک  یعمج  یاـھ  هتـساوخ هب  ندیـشخب  ققحت  یارب  یلمع  شـالت  هک  ناـنچمھ  تسا . ناـگمھ 

عـضو تمـس  هب  تکرح  دـشاب و  نامزاس  نیا  خـیرات  رد  یفطع  ی  هطقن دـناوت  یم متـشھ  سالجا  هک  دـسر  یم رظن  هب  تسا . مھم  گرزب و  ناـمزاس  نیا  تفرـشیپ  یلـصا 

هرود نیا  مراودـیما  تسا . هدرک  فیرعت  دوخ  یارب  نامزاس  نیا  هک  تسا  ییاھفدـھ  فئاظو و  بوچراھچ  رد  وضع  یاھتلود  ی  هیلک ی  هنامیمـص یراـکمھ  جاـتحم  نآ ، بولطم 

یعمج ی  هدارا ربارب  رد  تسناوت  دھاوخن  مالـسا  یایند  نانمـشد  یدنـسرخان  کش  یب دـشاب . مالـسا  ناھج  گرزب  یایاضق  ی  همھ رد  ییاشگ  هرگ یراکمھ  نینچ  دـھاش 

. دمآ قئاف  نارگید  ییاضران  رب  یعمج  تساوخ  نیا  زین  نارھت ، رد  سالجا  نیا  هوکشاب  قفوم و  یرازگرب  دروم  رد  هک  نانچمھ  دنک ؛ تمواقم  ناملسم  یاھتلود 

ناناوجون  / ١١/١۴/١٣٧۶ ناناوج و  زا  یعمج  اب  بالقنا  ربھر  هنامیمص  دونش  تفگ و 

ینامز تسین . زورما  فرح  الـصا  تسا و  یمیدـق  هنھک و  یلیخ  هک  تسا  ییاـھفرح  نآ  وزج  دـننک » یمن قیبطت  مھاـب  نیدـت  ندـمت و   » هک یفرح  نیا  دـینادب  نازیزع  اـمش 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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قیبطت ندمت  نآ  اب  الصا  نیدت ، نآ  هک  تسا  یھیدب  دندش ؛ هجاوم  ندمت  یاھ  هناشن اب  یطسو  نورق  یاسیلک  هدش  فیرحت  تیحیـسم  نید  دنتـشاد  هک  ینید  اب  اھییاپورا 

! دش یم ریفکت  دوبان و  یتسیاب  امتح  درک ، یم دیدج  فشک  کی  یسک  رگا  دوش ! هدنازوس  دیاب  امتح  دش ، یم هلیلاگ »  » یسک رگا  هک  دوب  ینیدت  نیدت ، نآ  درک . یمن

دایز یاھزیچ  هتبلا  ار  ناشدوخ  زیچ  همھ  اھییاپورا  هک  نانچمھ  اھتنم  اپورا ؛ هب  طوبرم  مھ  نآ  تسا ، هرود  نآ  هب  طوبرم  دنک ، یمن قیبطت  مھاب  هک  ندمت  نیدت و  ثحب  الـصا 

ام هعماج  لخاد  هب  هنایذوم ، یلیخ  یاھ  هویـش اب  جـیردتب  مھ  ار  رکف  نیا  دـندرک ، یم لقتنم  یرامعتـسا  هطلـس  تحت  یاھروشک  هب  ادـمع  بوخ  یلیخ  یاھزیچ  هن  دـب ، و 

، لھچ هرود  هب  طوبرم  مھ  نآ  هک  دـندرک ، جـیورت  ار  اھ  نآ راکفا  یایاقب  دـننک ؛ جـیورت  ار  راکفا  نیا  دنتـشاد  یم تسود  هک  دـندوب  یناسک  مھ  هعماـج  لـخاد  رد  دـندرک . لـقتنم 

مھاب دـیاب  ارچ  ندـمت ، نیدـت و  تسین . زورما  فرح  فرح ، نیا  الا  و  دـننک ، یم حرطم  یناسک  تسا و  هدـنام  رانک  هشوگ و  رد  اھنامز  نیا  ات  یھاگ  تسا و  لبق  لاـس  هاـجنپ 

یگدـنز رد  تسرد  تھج  ینعی  نیدـت  و  یگدـنز ، یاھتفرـشیپ  زا  هدافتـسا  یگدـنز ، بوخ  تایبرجت  اب  یملع ، مظن  اب  ماوت  یگدـنز  ینعی  ندـمت ، دنـشاب ؟ هتـشاد  یتافانم 

زا یلیخ  هکنیاامک  دنک ؛ یگدنز  روط  نآ یریگ ، تھج نیا  اب  دناوت  یم ناسنا  دنراد !؟ یتافانم  هچ  مھاب  اھ  نیا ادخ  فرط  هب  ور  تقادص و  افـص ، فاصنا ، لدـع ، تھج  نتـشاد 

. دندوب نیدتم  یدعب  یاھ  هرود رد  اتدمع  هتبلا  مھ  اپورا  ینونک  ندمت  نیمھ  ناورشیپ  زا  یلیخ  دندوب ؛ نیدتم  ام  نیرکفتم  نادنمشناد و 

تلم صوصخب  ناملـسم  یاھتلم  زا  یلیخ  دمحب هللا  مھ  زورما  دراد . دوجو  شیاھ  هناشن مھ  زورما  هک  دوب  خیرات  ناشخرد  یاھندمت  وزج  شدوخ  نامز  رد  یمالـسا  ندـمت 

تـسد هب  مھ  یرایـسب  یاھتفرـشیپ  دـننک ، شـشوک  هـک  ییاـجرھ  رد  دـننک . یم شـشوک  نآ  لیـصحت  رد  هدافتـسا و  زور  شناد  زا  دـنوش ، یم دـنم  هرھب زور  تیندـم  زا  اـم 

. درادن مھ  یتافانم  دنتسھ ، مھ  نیدتم  دنروآ ؛ یم

یملع  / ١٣٧٨/٠٧/١٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینعی یرجھ  مراھچ  نرق  رد  هک  دید  دیھاوخ  دـینک ، هعلاطم  ار  مراھچ » نرق  رد  یمالـسا  ندـمت   » باتک رگا  تسا . یمالـسا  ندـمت  ییافوکـش  جوا  نرق  یرجھ ، مراھچ  نرق 

دادـعت زج  دنتـسھ  هک  مھ  ینادنمـشناد  تسا . ناریا  هب  طوبرم  یمالـسا  ییافوکـش  جوا  هدوبن  زیچ  چـیھ هک  اپورا  رد  لھج  تملظ  جوا  ینعی  یدـالیم ؛ مھدزاـی  نرق  ناـمھ 

عنام هک  تسین  نید  نیا  سپ ، دوب . مھ  رتشیب  یلیخ  دوبن ، هک  رتمک  اپورا  زا  ناریا  رد  تاقوا  نامھ  رد  یراد  نید نید و  هک  یلاح  رد  دـنا ؛ یناریا همھ  اـبیرقت  یدودـعم  یلیخ 

زور نآ  تیحیـسم  تافارخ  تسا ؛ مدرم  نوگانوگ  یاـھتلاھج  نآ ، تسیچ ؟ نآ  دوش . یم یملع  تفرـشیپ  زا  عناـم  هک  تسا  یرگید  تیوھ  کـی  رگید و  زیچ  کـی  تسا ؛ ملع 

، دندرک راسگنس  ار  یکی  دنتشک ، ار  یکی  ملع  مرج  هب  اپورا  رد  هک  یلاح  رد  دریگ ؛ رارق  تناھا  دروم  ملع ، مرج  هب  ملاع  کی  هک  دشن  هدید  یمالسا  ی  هرود رد  زگرھ  تسا .

فیرحت تیحیـسم  ی  هدز تلاھج تدـش  هب  ی  هتخیمآ یفارخ  نید  زا  یـشان  هداتفا و  قافتا  اجنآ  رد  هک  ار  هچنآ  اھ  نآ ینعی  دـندز ! شتآ  ار  یداـیز  دادـعت  دـندز ، راد  هب  ار  یکی 

؟ تسیچ یمالسا  یاھتلم  هانگ  تسیچ ؟ ناناملسم  هانگ  تسیچ ؟ مالسا  هانگ  دنداد . میمعت  ایند  ی  همھ هب  دوب ، هدش 

ماظن  / ١٣٧٨/٠٨/١۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوخ یخیرات  یلم  یگتخیگنارب  یمومع و  تثعب  تکرح و  ام  تلم  مھ  تسا ، هدش  یم حرطم  تثعب  گرزب  ی  هرطاخ ثعبم و  ی  هلاسم یتقو  هتشذگ ، یاھلاس  ی  هشیمھ

نآ رد  مالسا  تفرـشیپ  زار  هک  تسا  هدمآ  شیپ  رظن  لھا  صاوخ و  زا  مدرم  زا  یدارفا  یاھنھذ  رد  لقاال  لاوس  نیا  مھ  هتـسناد ، یوبن  میظع  تثعب  نآ  ی  همادا بالقنا ، رد  ار 

ینعی زور  نآ  میظع  یروتارپما  ود  رد  دوب . مکاح  تیلھاج  هک  دوبن  یبرع  ی  هقطنم رد  طـقف  دوب . هچ  دوب ، هدرک  رپ  ار  اـیند  ی  همھ هک  لـھج ، تیمومع  تفرعم و  تبرغ  راـگزور 

سرد ناریا ، نیمھ  رد  دوب . ضیعبت  مھ  قطانم  نآ  رد  دوبن ؛ یربخ  تلادـع  زا  مھ  قطانم  نآ  رد  تشاد ؛ دوجو  تیلھاـج  نیمھ  مور  یروتارپما  یناـساس و  ناریا  یروتارپما 

، لکـش نیرتدـب  هب  افعـض  اب  ی  هلماعم شلکـش ، نیرتدـب  هب  یراد  هدرب دـنناوخب . سرد  دنتـشادن  قح  مدرم  ی  هماع دوب و  یتاـقبط  هب  صوصخم  نتخومآ ، تفرعم  ندـناوخ و 

دیـشروخ دـمآ و  مالـسا  دوب . بیرغ  تفرعم  اج  همھ  دوب ؛ تیلھاج  اج  همھ  لکـش . نیرتزیمآریقحت  نیرت و  تشز رد  نانز  اب  هلماعم  هعماـج و  رد  ناـنز  روضح  نز و  ی  هلاـسم

نارود زا  نرق  مین  تفر . شیپ  تعرس  اب  یناسنا  یقرت  دشر و  ناوراک  نیا  لاوحا ، عاضوا و  ندوب  دعاسمان  ملاع و  تلاھج  دوجو  اب  دیبات و  اھنھذ  اھلد و  رب  یمالـسا  تفرعم 

لابقتسا نآ  زا  مدرم  یاھ  هدوت تفر ، مالـسا  اجرھ  تسین . یمک  زیچ  نیا  تفرگ . رارق  مالـسا  فرـصت  ی  هطیح رد  ملاع ، دابآ  یایند  زا  یمین  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  تثعب 

ار یمالسا  ندمت  مھ  دعب  دربب و  شیپ  ار  مالسا  رادتقا  روط  نیا تسناوت  هک  دوب  یلماع  هچ  نیا  دندش . هتـشاذگ  رانک  یناسآ  هب  محازم ، عنام و  یلاشوپ  یاھتردق  دندرک و 

ار ملع  داد ؛ رارق  ریثات  تحت  ار  ایند  گنھرف  دنام ؛ یقاب  رادـتقا  ولالت و  جوا  رد  مھ  مالـسا  یـسایس  تردـق  طاطحنا  نارود  رد  یتح  یمالـسا ، ندـمت  نیا  هک  دـنک  یراذـگ  هیاپ

. تسا ینـالوط  یلیخ  ثحب  کـی  عوـضوم  نیا ، تسیچ ؟ اـھ  نیا لـماع  تـسا . خـیرات  رد  یبـیجع  یلیخ  تاـیبرجت  اـھ  نـیا درک ؟ جـیار  ار  یمالـسا  گـنھرف  داد و  شرتـسگ 

. دننک راک  دیاب  مھزاب  دندرک ؛ راک  هلئسم  نیا  یور  ناگدنسیون  ناققحم و 

ثعبم  / ١٣٨٠/٠٧/٢٣ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشن ار  دوخ  تیوھ  تقیقح و  برغ ، ندـمت  هک  تسا  نیا  تسا - ناشناراکمھ  یـضعب  اھییاکیرمآ و  تسد  هب  اتدـمع  مھ  نآ  هک  تسا - نداد  خر  لاـح  رد  هک  یرگید  قاـفتا 

ی هظفاح هنیـس و  رد  سرد  نیا  دنراد . سرد  اھتلم  یارب  گرزب ، ثداوح  دننام . یم اھ  هبرجت اما  دنوش ، یم مامت  اھگنج  دروآ . یم دوجو  هب  تیرـشب  یارب  یا  هبرجت دھد و  یم

یزورفا گنج دننک ، یم اھ  نیا هک  یراک  رد  دمآرد . بآ  زا  قفومان  ناحتما ، ی  هتوب رد  روط  نیا اعدا ، همھ  نیا  اب  قرب و  قرز و  نیا  اب  یندمت  هک  دنام  دھاوخ  تیرشب  ریذپان  لاوز

ندرک فرــصم  عاـفد ، یب مدرم  نتــشک  حلــص ، ندرک  دـیدھت  گـنج ، نتخادــنا  هار  هـب  دراد . دوـجو  هنادــنمدرخ  ریغ  یاـھراتفر  یتسمرــس و  رورغ و  یتلادــع و  یب مـلظ و  و 

رد یتقو  هک  یمالـسا  ندمت  اب  دـینک  قیبطت  امـش  ار  نیا  تسا . ندـمت  کی  یاھ  هبرجت اھ  نیا دامتعا ؛ لباق  ریغ  ی  هناھب کی  هب  مھ  نآ  یزورفا ، شتآ یارب  دایز  یاھ  هیامرس

هک دـندرک  یراتفر  نانچ  ناش  یحیـسم یدوھی و  اب  دـندرک ، حـتف  ار  یلعف - ی  هیروس مور و  قطانم  ینعی  مالـسا - یایند  برغ  قطانم  اھناملـسم  نیدـشار ، یافلخ  ناـمز 

یارادم تمحر و  تورم و  نوچ  دندش ؛ میلست  تمواقم  نودب  مدرم  زا  یرایسب  ناریا ، ام ، روشک  نیمھ  رد  دندیورگ . مالـسا  هب  ناناملـسم  راتفر  رطاخ  هب  اھ  نآ زا  یرایـسب 

اھیدوھی دندمآ ، اھناملسم  یتقو  تسا - هدش  هتـشون  خیرات  رد  هک  نانچ  نآ مور - رد  دندش . ناملـسم  دندمآ  ناشدوخ  نیاربانب  دندرک ؛ هدھاشم  نانمـشد  اب  ار  اھناملـسم 

مالسا یتقو  تشاد ؛ یم اور  متس  اھ  نآ رب  دوب و  یحیسم  تموکح  میدوب . هدیدن  ار  یشوخ  زور  زورما ، لثم  دوخ ، یگدنز  لوط  رد  ام  تاروت ، هب  مسق  هاروتلا ؛» و  : » دنتفگ

رکف و کی  یراگدـنام  هک  تساھ  نیا دـنک ؛ یم صخـشم  ار  خـیرات  یریگ  تھج هک  تساھ  نیا دـنام ؛ یم خـیرات  رد  هک  تساھ  نیا دـندرک . ساسحا  ار  یمالـسا  تفوطع  دـمآ ،

. دنک یم نیمضت  ار  گنھرف  ندمت و 

یزادرپهیرظن  / ١٣٨١/١١/١۶ یاھیسرک  دروم  رد  هیملع  هزوح  نارگشھوژپ  ناگتخومآ و  شناد  زا  یعمج  همان  هب  خساپ 

تسا و هعماج  نیا  رد  ینید  هدنلاب  رکفت  یملع و  تیقالخ  دنور  زاغآ  دوش ، ادا  رگیدـکی  رانک  رد  اجکی و  همھ  قطنم ،»  » مھـس و  قالخا »  » مھـس یدازآ ،»  » مھـس هک  زور  نآ 

ندیـشیدنا و یارب  یتصرف  هبلاطم  یھاوخ و  یدازآ کش  یب تسا . هدش  هدز  یوزوح  یھاگـشناد و  فراعم  مولع و  هیلک  رد  ینید » یملع و  رازفا  مرن دـیلوت   » شبنج دـیلک 

بالقنا یلصا  فادھا  زا  هکلب  یتاغیلبت  راعش  کی  هن  نایب ،» ملق و  رکفت ، یدازآ   » تسا و یمالسا  هبلاطم  کی  یدازآ ،» زا  هدافتـسا  بدا   » تیاعر اب  ماوت  هشیدنا  نایب  یارب 

هک دـننک  یم نامگ  دنـسانش و  یمن یموس  قیرط  یئوگرفک ،» یئوگ و  هزرھ  » بادرگ اب  دومج » توکـس و   » بادرم ناـیم  یخرب  هک  مفـساتم  اـقیمع  نم  تسا . یمالـسا 

راھم و یب یدازآ  گنھرف   » مھ و  دومج » ندینابنج و  رـس  ناقفخ و  گنھرف   » مھ ات  دمآ  یمالـسا  بالقنا  هکنآ  لاح  داتفا . یرگید  ماد  هب  دیاب  ود ، نیا  زا  کیرھ  زا  زیھرپ  یارب 

، یرگید زیچ  چیھ هب  هن  و  نارگید » یدام  یونعم و  قوقح  قالخا و  قطنم و   » هب دـیقم  نایب ،» یدازآ  ، » نآ رد  هک  دزاسب  یئاضف  دـنک و  حالـصا  دـقن و  ار  یبرغ » هناھاوخدوخ 

داز و  » دـندرگ و هتخیگنارب  لاعف و  اھ  هزوح همھ  رد  اھ  هشیدـنا همھ  ات  دوش  جـئار  هکـس  فاصنا ، تینالقع و  لداعت و  تیرح و  ددرگ و  یتموکح  یعامتجا و  گنھرف  هب  لیدـبت 

. ددرگ نارو  هشیدـنا ناگبخن و  یوناث  تداع  تسا ، لوقع » ارآ و  براضت   » لوصحم مالـسلا ،) مھیلع  ) ناشیا تیب  لھا  و  ص )  ) مرکا ربماـیپ  تاـیاور  ریبعت  هب  هک  یگنھرف » دـلو 

نودب زین  هھبـش  هب  خساپ  تسا و  هتفکـش  رگید ، یاھندمت  بتاکم و  اب  شلاچ  رد  زین  دیدج و  تالـضعم  اب  فاصم  رد  هراومھ  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  گنھرف  هک  هژیو  هب

توکـس هب  ار  روـشک  یگنھرف  یاـضف  لیدـبت  اـمئاد  یئادز ، تسایـس لابندـب  یھورگ  یگدز و  تسایـس لابندـب  یھورگ  هنافـساتم  اـما  تـسا . نکمماـن  هھبـش ، تخاـنش 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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نیئاپ ار  یعامتجا  رکفت  حطس  دنـشاب و  زاس  نایرج  راذگریثات و  دنناوتب  نوبیرت ، تورث و  تردق و  نابحاص  طقف  وشبلب ، نیا  رد  ات  دنھاوخ  یم راو ، بادرگ مطالت  ای  هنوگ  بادرم

درخ و نابحاص  هجیتن  رد  دنھد و  جاور  ار  هناگیب  دساف  گنھرف  ای  یا  هلیبق  طحنم  طلغ و  یاھ  یریگرد دـنیاسرفب و  ار  تلم  باصعا  دـنھد و  ردـھ  ار  یلم  تصرف  همھ  هدروآ و 

دھاوخن ولج  هب  هعماج  یئاضف ، نینچ  رد  دنوش . شومارف  هتـسخ و  یوزنم ، هدـنام و  هیـشاح  رد  رانکرب و  نادـنمدرخ ، نالدـبحاص و  دـننامب و  توکـسم  تکاس و  ساسحا ،

برغ اھنت  رگید  یا  هدع دننک و  یم رارکت  ار  دوخ  مادم  یا  هدع دوش ، یمن هتفگ  یا  هزات  فرح  دیلوت و  یرکف  چـیھ  ددرگ ، یم لزان  یحطـس و  تباث و  یرارکت و  اھاوعد ، تفر و 

لقع ندرک  رادـیب  یارب  دـیا ، هدرک هجوت  دوخ  هماـن  رد  هچناـنچ  دـنوش . یم درگبقع  لاـعفنا و  راـچد  دـنا ، شیوـخ ناـگبخن  عباـت  هک  زین  تموـکح  هعماـج و  دـننک و  یم همجرت  ار 

اـملع و تیادـھ   » و یمالـسا » تموـکح  تیاـمح   » اـب دازآ  یوـگتفگ  ناـیب و  یدازآ  نودـب  ملاـس و  یداـقتنا  یاـضف  نودـب  تسین و  هرظاـنم  هرواـشم و  زج  یا  هراـچ  یعمج ،

راھم اھ و  یکاتھ اھ و  یرامیب جـالع  یارب  دوب . دـھاوخ  لکـشم  رایـسب  اـی  نکمماـن  یزادرپ ، هعماـج یزاـس و  ندـمت هجیتن ، رد  ینید و  هشیدـنا  ملع و  دـیلوت  نارظنبحاـص ،»

هـس رھ  هک  دـسر  یم رظنب  دوش . هنیداھن  تیامح و  مالـسا ، بوچراچ  رد  هیرظن  دـیلوت  نوناق و  بوچراچ  رد  ناـیب  یدازآ  هک  تسا  نیمھ  هار ، نیرتھب  زین  یگنھرف  جرمو  جرھ

یئاھـشور هرظانم ،» دقن و  یاھ  یـسرک ( » و ٣ تاھبـش » تالاوس و  هب  خـساپ  یاـھ  یـسرک ( » ٢ یزادرپ » هیرظن یاھ  یـسرک ( » لیکـشت ١ ینعی  امـش  یداھنـشیپ  شور 

هار نانزھار  ناراکبیرف و  ناراد و  ناـکد رب  اـضف  هتفاـی و  شرتسگ  ملع ، لاـجم  رتشیب ، هچرھ  هک  یوحن هب دـنوش  تیریدـم  تیاـمح و  هک  تسا  بوخ  دنـشاب و  لوقعم  یلمع و 

. دوش رت  گنت نید ، ملع و 

قارع  / ١٣٨٢/٠١/٢۴ هدیشک  جنر  مدرم  هب  مایپ 

تراغ زواجت و  لتق و  جرمو و  جرھ هنوگرھ  یولج  دـجاسم  تیروحم  اب  ناگبخن و  ریاس  نویناحور و  املع و  یرکفمھ  یراکمھ و  نیدـتم و  زوسلد و  دارفا  تلاخد  اب  تسا  مزـال 

یھاگآ یئاناوت و  یگچراپکی ، تدحو و  ی  هیاس رد  دـناوتب  قارع  تلم  ات  دـیآ  دوجوب  نادنورھـش  هیلک  یارب  مارآ  طیحم  نما و  یاضف  دوش و  هتفرگ  یـصوصخ  یمومع و  لاوما 

. ددرگ مھارف  ناحبس  دنوادخ  یاضر  تابجوم  دبایزاب و  ار  عاجش  دنمتردق و  تلم  نآ  یالاو  هاگیاج  یلم و  گنھرف  یمالسا و  لیصا  ندمت  دراذگب و  شیامن  هب  ار  دوخ 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد یملع . یندم و  هوکـشرپ  رایـسب  ی  هتـشذگ یخیرات و  شزرا  ی  هبنج زا  لوا ، ملئاق : شزرا  مارتحا و  تھج  ود  زا  یناتـسا  ی  هعومجم نیا  یارب  نادمھ و  رھـش  یارب  نم 

رازھ هس  لقا  دح  دینک ، یم یگدنز  نآ  رد  امش  هک  یرھش  دشاب . اپرس  رب  نادمھ  رھش  ی  هقباس اب  هک  درک  ادیپ  ار  یرھـش  ناوت  یم تردن  هب ملاع  یاھرھـش  ی  همھ نایم 

هـس ینالوط  تدم  نیا  زا  یـشخب  دنراد . هقباس  لاس  دصھن  رازھود و  لاس و  دصتفھ  رازھود و  دودـح  ایند ، یمیدـق  فورعم  یاھرھـش  دراد . یخیرات  ی  هقباس لاس  دـص  و 

امش رھش  یمالـسا ، نارود  رد  اما  تسین ؛ تسد  رد  هقطنم  نیا  رھـش و  نیا  یرکف  یملع و  یاھ  هدروآرف زا  یدایز  ربخ  مالـسا  زا  لبق  تسا . یکیرات  ماھبا و  رد  هلاسرازھ 

دادـعت رھـش  نیا  زا  تساـم . روشک  یاھرھـش  ناـیم  رد  ریظن  مک یاـھ  هنومن وزج  رھـش  نیا  یملع  ی  هتـشذگ تسا . هدـش  یم بوسحم  یمالـسا  ندـمت  ییافوکـش  زکرم 

هچ طاطخ ، هچ  رعاش ، هچ  دنمرنھ ، هچ  بیبط ، هچ  سانـشرتخا ، هچ  نادیـضایر ، هچ  بیدا ، هچ  فراع ، هچ  فوسلیف ، هچ  هیقف ، هچ  دنا - هتـساخرب دنمـشناد  یرامـش  یب

لیبق زا  دنتـسین ؛ مک  دنا ، هدش هتخانـش  نادـمھ  مان  هب  هک  یفورعم  یاھمان  تسا . ریظن  مک یملع ، یاھ  هرھچ اھتیـصخش و  زا  عونتم  دادـعت  نیا  خروم - هچ  رادمتـسایس ،

ار اھمان  نیا  تسرھف  دھاوخب  یـسک  رگا  هک  رگید ؛ رایـسب  یاھتیـصخش  نایرع و  رھاطاباب  ینادمھ ، لضف هللا  نیدلا  دیـشر  ینادمھ ، نامزلا  عیدب  ینادمھ ، تاضقلا  نیع 

. دماجنیب لوط  هب  تعاس  کی  دیاش  دناوخب ،

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تفرـشیپ کش  نودب  نکل  یمالـسا ، زارط  اب  قبطنم  لماکتم و  ناسنا  تخاس  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یالعا  فدـھ  دوب و  یقالخا  یونعم و  تکرح  تضھن و  مالـسا  هچرگ 

طاقن نیرت  هدنام بقع نیرتریقف و  زا  یکی  رد  مالسا  یمالـسا ، ندمت  رد  هک  دینک  یم هظحالم  امـش  اذل  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  وزج  یداصتقا  یالتعا  تفرـشیپ و  ملع و 

رمع زا  نرق  ود  زا  شیب  زونھ  تفرگ و  رارق  مالـسا  مچرپ  ریز  رد  زور  نآ  ندمتم  یایند  زا  دصرد  هاجنپ  زا  شیب  هک  دوب  هتـشذگن  نآ  رمع  زا  لاس  هاجنپ  زونھ  اما  درک ؛ روھظ  ایند 

تکرب هب  رگم  دوبن  نیا  دش ؛ یداصتقا  یندم و  یاھتفرـشیپ  شناد و  عاونا  ملع و  ظاحل  زا  یرـشب  ندمت  ی  هلق زور ، نآ  رد  یمالـسا  گرزب  یایند  هک  دوب  هتـشذگن  ندمت  نیا 

یارب یمالـسا و  تما  لالقتـسا  یارب  دیاب  ام  مینامب . لفاغ  یناسنا  ی  هعماج یگدـنز  نتم  زا  اما  مینک ، هظحالم  ار  تیونعم  ام  هک  دـیوگ  یمن ام  هب  مالـسا  مالـسا . میلاعت 

یایند یداصتقا  ی  هبنج یالتعا  هعـسوت و  دـشر و  یارب  شالت  نیاربانب ، تسا . داصتقا  ی  هلاسم اـھ ، نآ نیرت  مھم زا  یکی  هک  میربب ، راـک  هب  ار  مزـال  ریبادـت  ی  همھ نآ ، تزع 

. تسا یمالسا  یاھفدھ  وزج  کشالب  هک  تسا  ییاھراک  زا  مالسا ،

یملع  / ١٣٨٣/٠٧/٠۵ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عورف لوصا و  نتفای  یارب  تجح  عبانم  زا  یکی  مالـسا  رد  درادـن . انعم  الـصا  لقع ، اب  نید  تیدـض  ملع و  اب  نید  تیدـض  مالـسا  رد  تسا . تواـفتم  یلکب  تیعـضو  مالـسا  رد 

باتک لثم  دـینک - هاگن  ام  ثیداحا  بتک  هب  امـش  رگا  تساھتجح . زا  یکی  لقع  مھ  یعرف  ماکحا  رد  دروآ ؛ تسد  هب یتسیاب  لقع  اب  ار  تاداقتعا  لوصا  تسا ؛ لـقع  ینید ،

ییاناد و تیمھا  نآ و  تیمھا  شزرا و  لقع و  باب  رد  تسا  یلـصف  الـصا  هک  تسا  لھجلا ،» لقعلا و  باـتک  ، » نآ لـصف  نیلوا  هدـش - هتـشون  شیپ  لاـس  رازھ  هک  یفاـک » »

رد لوا  زور  زا  هک  یملع  تکرح  تکرب  هب  یمالـسا  ندـمت  تسا . هتـشاد  ار  صیرحت  کـیرحت و  نیرت  مھم تکرح و  نیرت  مـھم مـلع ، هـب  تبـسن  نـینچمھ  مالـسا  یدـنمدرخ .

امش رگا  طیحم . نآ  رد  مھ  نآ  دمآ ؛ دوجو  هب  یمالسا  راو  شھج یملع  تکرح  هک  دوب  هتشذگن  مالسا  عولط  زا  لماک  روط  هب نرق  ود  زونھ  دمآ . دوجو  هب  دش ، عورش  مالسا 

دراد رارق  ایند  زا  یتسدرود  ی  هطقن رد  یروشک  هک  دینک  ضرف  دعب  دیریگب ، رظن  رد  ار  ایند  زورما  یملع  یاھ  بطق دیاب  دـینک ، هسیاقم  زورما  اب  ار  یملع  تکرح  نآ  دـیھاوخب 

؛ دیآ یم قئاف  اھندمت  نآ  ی  همھ رب  یملع  ظاحل  زا  لاس ، هاجنپ  دـص و  ای  دـص  الثم  ی  هلـصاف هب  دوش و  یم ندـمت  نادـیم  دراو  روشک  نیا  تسا ؛ یتیندـم  هنوگرھ  زا  رود  هک 

دینیبب الصا  تشاد . صیرحت  هناملاع ، یگدنز  ملع و  نداد  میلعت  نآ و  یریگارف  ملع ، هب  مالـسا  هکنیا  رگم  دوبن  نیا  تسین . روصت  لباق  الـصا  تساسآزجعم ؛ تکرح  کی  نیا 

؛» عاعر جـمھ  هاجن و  لیبس  یلع  ملعتم  ملاع و  هثالث : ساـنلا  : » تسھ مھم  تاـکن  زا  یـضعب  ردـقچ  دریگ ، یمن رارق  قمعت  دروم  یھاـگ  تساـھنابز و  رد  هک  یثیداـحا  رد 

، نادرگرس یاھناسنا  ینعی  عاعر  جمھ  دنتسھ . عاعر  جمھ  هیقب ، دنتسھ ؛ نتسناد  قیرط  رد  ییاھ  ناسنا دندنمشناد ؛ ییاھ  ناسنا میراد : ناسنا  هتسد  هس  ام  الوصا 

. ملع یریگارف  هچ  نارگید و  هب  نآ  نتخومآ  ملع و  نتـشاد  هچ  درب ؛ یم ملع  یور  ار  شزرا  لوا ، ی  هجرد رد  ملع ، هب  تبـسن  الـصا  مالـسا  هک  دـینیب  یم نزو . یب شزرا و  یب

. تسا یطیحم  نینچ  یمالسا ، طیحم 

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یفاک یناریا  ی  هعماج یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  اما  میا ؛ هدرک تفرـشیپ  یلیخ  مناد  یم میناوخ ؛ یم میریگ و  یم فلتخم  یاھ  شخب زا  ار  نوگانوگ  یاھرامآ  ام  هک  تساـھلاس 

زورما تسا . مک  وا  یارب  اھ  تفرـشیپ نیا  تسا ، هدیـشخرد  ئلالتم و  ایند  رد  دعب  اھنرق  شلبق  لاس  رازھ  یعامتجا  ملاع  سانـش و  هراتـس کشزپ و  هک  یا  هعماج تسین .

زا دـناوت  یم زورما  شناد  مھزاب  هک  تسا  نیا  ما  هدـیقع هچرگا  دربن - یدایز  ی  هدافتـسا انیـس  نبا  شیپ  لاـس  رازھ  تاـقیقحت  زا  تسا  نکمم  یکـشزپ  یاـیند  هکنیااـب  مھ 

مایخ و ریـصن و  هجاوخ  یزار و  یاـیرکز  نب  دـمحم  تاـقیقحت  دـنک . یم لـیلجت  نیـسحت و  دـنک ، یم هاـگن  تاـقیقحت  نیا  هب  یتقو  اـما  دـنک - هدافتـسا  ییاـھ  هنیمز رد  اـھ  نآ

زا یکی  هب  ام  یسایس  یاھ  هرھچ زا  یکی  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  تسا . مک  ام  تلم  یارب  اھ  تفرشیپ نیا  اذل  تسا ؛ نیا  ام  ناش  تسا . روط  نیمھ مھ  نارگید  یمزراوخ و 

ییاپورا یاھروشک  زا  هک  روشک ، نآ  یموب  ریغ  یناریا و  ریغ  راضح  یولج  روشک  نآ  روھمج  سیئر مروایب - مسا  مھاوخ  یمن نم  هک  دوب - هتفر  یمالـسا  حرطم  یاـھروشک 

، یمالـسا یروھمج  ماظن  ناریا و  زورما  هب  مھ  مینک ؛ یم راختفا  ناریا  هب  اھناملـسم  ام  هک  دوب  هتفگ  دوش - فراعت  هعناصم و  رب  لـمح  هک  یـصوصخ  ی  هسلج رد  هن  دـندوب -

انعم کی  هب  دنا و  هدناسر یگدنلاب  هب  دنا و  هداد دشر  اھ  یناریا ار  یمالـسا  ندمت  یمالـسا و  شناد  یمالـسا ، یاھ  تفرـشیپ نیا  دوب  هتفگ  مالـسا . خـیرات  رد  ناریا  هب  مھ 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 5 
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زیمآرورغ هاگن  کی  طقف  نیا  تسا . ناریا  تلم  ناش  هک  میـسرب  ییاج  هب  یروانف  شناد و  ی  هنیمز رد  میھاوخ  یم ام  میراد ؛ نامدوخ  زا  ار  عقوت  نیا  ام  دـنا . هدرک یراذـگ  هیاـپ

، میریگب رارق  مدـقم  طـخ  رد  شناد ، رد  میناوتب  اـم  رگا  هکنیا  رطاـخ  هب تسا ؛ تیرـشب  ی  همھ هب  ماـع  یناـسنا  هاـگن  کـی  یتح  نیا  تسین ؛ یتـسرپداژن  نیا  تسین ، یلم 

. تسھ مھ  رگید  یاھتلم  دوس  هب  تسام ، دوس  هب  هک  ام  شناد  میرادن ؛ ار  اھتلم  زا  ی  هنایوجدوس یاھ  هزیگنا میرادن ؛ ار  برغ  ییاشگ  ناھج یریگ و  ناھج یاھ  هزیگنا

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دراوم ی  هیقب داصتقا و  ی  هنیمز رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  ی  همھ دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  ی  هدنھد ناشن یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

ی همھ ندوب  ناسکی  یانعم  هب  تلادع  دشاب . یعامتجا  تلادع  دیاب  هعماج  نآ  رد  دننک . یراکمھ  مھاب  کمک و  رگیدکی  هب  یگدنز ، فادھا  دربشیپ  رد  دوخ  ی  هدادادخ ناوت 

ی هجنپرس دیاب  دنوش . دنم  هرھب تفرـشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دنناوتب  دیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناسکی  تساھ ؛ تصرف ندوب  ناسکی  یانعم  هب  تسین ؛ اھیرادروخرب 

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار  دودح  زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع 

ملاع اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  دوشب . انـشآ  تایونعم  ادـخ و  اب  مدرم  یاھلد  دـنک . تفرـشیپ  یدام  ی  هدـنور شیپ تکرح  ردـق  هب  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یا ، هعماج نینچ  رد 

؛ دـھد یم ناشن  ار  دوخ  یمالـسا ، ندـمت  هعماج و  ییانثتـسا  تیـصوصخ  نآ  هک  تساجنیا  دوش . جـیار  یتسیاب  یا  هعماج نینچ  کی  رد  ترخآ  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  انعم ،

. مھاب ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  بیکرت و 

. درک تراسخ  رتشیب  زور  هب  زور  یونعم  ی  هفک رد  اما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاقیفوت  یداـم ، ی  هدـیچیپ یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بـش و  مدرم  هتـسنادان - راـجفنا  دربرود و  کـشوم  مـتا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ - درواتــسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

؛ دھاوخ یم ار  یدام  تفرشیپ  یمالسا ، رکف  ندمت و  داتفا . کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

بالقنا لوا  زا  دنلب  یادص  اب  ار  اھ  نیا ام  تسا . یمالسا  ماظن  تایـصوصخ  نیا  رگیدکی ؛ اب  مدرم  ی  هنانابرھم یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما 

رکفتم ینعی  تساـھ . نـیا ناریا  تـلم  تزع  ی  هناوتـشپ تـسا . هدـش  بـلج  اـھ  نـیا هـب  مـھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاـھلد  مـیدرک و  حرطم  ملاـع  حطـس  رد 

اھراب اھراب و  نیا ، دریگ . یم رارق  ریثاـت  تحت  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم - اـنایحا  ناملـسم - ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و 

. مینک هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخ  یم ام  تسا . هدش  هدید  هدھاشم و 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ رکذ  نیا  هک  دینک  ادخ  رکذ  یتاغیلبت - گنج  نادیم  مھ  یداصتقا ، گنج  نادیم  مھ  یـسایس ، گنج  نادیم  مھ  یماظن ، گنج  نادـیم  مھ  گنج - یاھنادـیم  ی  همھ رد 

نآ میورب . شیپ  مینک ؛ کولس  میقتسم  طارـص  نآ  رد  میناوتب  ام  هک  دوش  یم بجوم  رکذ  نیاربانب  تسا . مدق  تابث  ی  هناوتـشپ ادخ  رکذ  تسامـش . یبایماک  حالف و  بجوم 

نیا نتـشاد  اپرب  یارب  میراد  هزیگنا  هک  یناسک  ناونع  هب  یقرتم ، بتکم  کی  وریپ  ناونع  هب  ناملـسم ، ناونع  هب  نموم ، ناونع  هب  نامدوخ  یارب  میدرک  میـسرت  هک  یفدـھ 

. مینک تکرح  هداج  نیا  رد  میناوتب  ات  ادخ  رکذ  هب  میراد  جایتحا  دھد ، یم هدنیآ  نورق  رد  هدنیآ و  رد  یمالسا  ندمت  یئافوکش  زا  ربخ  هک  یعیفر  یانب 

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هتفر تسدزا برغ ، ندمت  موجھ  ربارب  رد  ار  یراد  نید تیونعم و  ساسا  هکلب  نیملـسم  مالـسا و  اھنت  هن  دندناوخ و  یم سای  ی  هیآ رود  نادنج  هن یئ  هتـشذگ رد  هک  یناسک 

قیدصت لد  نابز و  اب  و  دننیب . یم مشچ  هب  ار  نامجاھم  نآ  یجیردـت  لاوز  فعـض و  الباقتم  و  مالـسا ، نآرق و  تایح  دـیدجت  مالـسا و  نتـشارفا  رب  رـس  زورما  دنتـشادنپ ، یم

. دننک یم

هار رد  یمالـسا  نیون  ندـمت  نآرق و  تما  یزاسزاب  لطاب و  رب  قح  یزوریپ  ینعی  یھلا  ی  هدـعو لماک  ققحت  و  تسا ، راـک  زاـغآ  زونھ  نیا  میوگ : یم لـماک  ناـنیمطا  اـب  نم 

نم مھنلدبیل  مھل و  یـضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختـسا  امک  ضرالا  یف  مھنفلختـسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذـلا  دـعو هللا  : » تسا

« نوقسافلا مھ  کئلواف  کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب 

یمکحتـسم هاگیاپ  هب  ار  ناریا  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  ی  هزاوآدنلب یانب  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هلحرم ، نیرت  مھم نیلوا و  رد  ریذـپان  فلخت ی  هدـعو نیا  ی  هناشن

یرکف و تسار  پچ و  یزیتس  مالـسا یرگ و  یدام یوھاـیھ  جوا  رد  تسرد  اـسآزجعم ، ی  هدـیدپ نیا  ندروآ  رب  رـس  درک . لیدـبت  یمالـسا  ندـمت  تیمکاـح و  ی  هشیدـنا یارب 

هزات یدـیما  مالـسا  یاـیند  رد  دـش ، یم هتخاون  وس  همھ  زا  هک  یتاـغیلبت  یداـصتقا و  یماـظن و  یـسایس و  تابرـض  ربارب  رد  نآ  ماکحتـسا  تمواـقم و  هاـگنآ  و  یـسایس ،

رب هک  یا  هھد هس  لوط  رد  تسا . هدـش  رتراد  هشیر دـیما  نآ  رتشیب و  یھلا - ی  هوق لوح و  هب  ماکحتـسا - نیا  هتـشذگ ، نامز  هچرھ  دروآ . دـیدپ  اـھلد  رد  یروش  تخیگنارب و 

. تسا هنادنمزوریپ  یدروامھ  نیا  ی  هنحص اقیرفآ ، ایسآ و  ناملسم  یاھروشک  هنایمرواخ و  درذگ ، یم ارجام  نیا 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. یناریا یمالسا  ندمت  هزوح  هژیوهب  ناھج  اب  یداصتقا  یسایس و  یقوقح ، یگنھرف ، لماعت  تیوقت 

ینیئآ  / ١٣٩٠/٠٣/٢۵ یارعش  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا بدـنج . نبا  اـی  بدـنج ، نبا  اـی  تسا : تمـسق  تمـسق  روط  نیمھ  بدـنجنبهللادبع . هب  تسا  مالـسلاهیلع )  ) قداـص ماـما  تیـصو  هک  لوقعلافحت ، رد  تسا  یتیاور 

زاین یمالسا  ندمت  یانب  یارب  نامیمومع و  یاھتیلاعف  نامیعامتجا ، یاھترشاعم  نامیصخش ، تایقلخ  یارب  ام  هک  یئاھزیچ  یهمھ  اعقاو  تسا . تمکح  زا  رپ  تیاور ،

ینیئآ رعـش  نیاربانب  دینک . هعجارم  دیناوتیم  تسا و  دایز  اھهنومن  لیبق  نیا  زا  تسا ؛ لاثم  هنومن و  کی  مدرک ، ضرع  هک  ینیا  دوشیم . ادیپ  شرئاظن  تیاور و  نیا  رد  میراد ،

. دش ضرع  هک  یعبانم  نیا  اب  هیھلا ، یهقح  فراعم  نیا  هب  دینک  دنتسم  یکتم و  ار 

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

لاس هس  تسیب و  لوط  رد  تسناوت  اذل  دوب . هدرک  هدامآ  ار  وا  دنوادخ  تیرشب ، خیرات  لوط  یارب  یمیظع ، تکرح  نینچ  کی  یارب  هک  دوب  یاهتسیاش  رـصنع  نآ  مرکم ، یبن 

یھاتوک نامز  لاـس ، هس  تسیب و  تسا . هدرب  شیپ  هدـنار و  ولج  ار  خـیرات  زورما  اـت  تالکـشم ، یهمھ  اـب  عناوم ، یهمھ  اـب  ناـیرج  نیا  هک  دزادـنیب  هار  هب  ار  یناـیرج  کـی 

یاـھراشف ریز  رد  یدودـعم  تـیعمج  دـش و  عورــش  رفن  هاـجنپ  رفن و  هد  رفن و  جـنپ  اـب  لوا  هـکم  رد  تشذــگ . هناـبیرغ  تازراـبم  اـب  مـھ  تدــم  نـیا  زا  لاـس  هدزیــس  تـسا .

نیا یور  رب  یمالسا  ندمت  یمالسا و  یهعماج  هکنیا  یارب  دش  هتخاس  یمکحتـسم  یاھنوتـس  دننک . تمواقم  دنتـسناوت  لھاج  روک و  بصعتم ، نانمـشد  یاسرفتقاط 

ار ندـمت  نیا  درواـیب و  دوجو  هب  ار  هعماـج  نیا  ماـظن و  نیا  دـنک و  ترجھ  هنیدـم  هب  تسناوت  ربـمغیپ  هک  دروآ  شیپ  ار  یطئارـش  لاـعتم  دـنوادخ  مھ  دـعب  دریگب . رارق  اـھنوتس 

نینچ کـی  هاـتوک . تدـم  کـی  ینعی  تسا ؛ هدـش  لاـس  هد  دـنار ، شیپ  درک و  هداـمآ  تخاـس ، تخادرپ ، ار  اـپون  ماـظن  نیا  مرکا  ربمغیپ  هک  مھ  یتدـم  یهمھ  دـنک . یزیریپ 

تـسناوت مرکا  ربمغیپ  تدم  نیمھ  رد  اما  تسا ؛ یھاتوک  تدـم  یلیخ  لاس  هد  دوشیم . شومارف  دوریم ، نیب  زا  دوشیم ، مگ  ایند  ثداوح  جاوما  نافوط  رد  الومعم  یثداوح 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 6 
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ندمت یهلق  جوا  رب  ندمت  نیا  دـیرفآ و  ار  یندـمت  کی  تکرح  نیا  هک  دـنک  داجیا  ار  یتکرح  کی  دـنک ؛ مھارف  ار  نآ  ومن  دـشر و  یهلیـسو  دـنک ، یرایبآ  دـنک ، سرغ  ار  لاھن  نیا 

نوگانوگ یاھثاریم  اب  ردـتقم ، یاھتموکح  اب  اھندـمت ، یهقباس  اب  زور ، نآ  یایند  یهمھ  رد  یرجھ ، مراھچ  موس و  نرق  رد  ینعی  تفرگ . رارق  دوخ  بساـنم  نارود  رد  یرـشب 

. تسا مالسا  رنھ  نیا  تسا ؛ هدشن  هدھاشم  یمالسا  ندمت  قنور  تمظع و  هب  یندمت  چیھ  یخیرات ،

دوجو هب  عناوم  دمآ ؛ دوجو  هب  یمالسا  تما  یارب  مھ  یخلت  نوگانوگ و  ثداوح  هلاسهد ، نارود  نامھ  زا  دعب  زا  مالـسا ، مرکم  یبن  نارود  زا  دعب  زا  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  و 

دش و ادـیپ  مالـسا  نایرج  رد  هک  یئاھیـصلاخان  دـمآ ، دوجو  هب  نامز  لوط  رد  هک  یتافارحنا  اھنیا ، یهمھ  اب  دـش . ادـیپ  یلخاد  یاھیریگرد  دـمآ ، دوجو  هب  تافالتخا  دـمآ ،

موس نرق  ندمت  نآ  نویدم  زورما  یاھندمت  یهمھ  ایند و  یهمھ  هک  دروایب  دوجو  هب  ار  تمظع  نآ  تسناوت  نرق  راھچ  هس  لوط  رد  تثعب  مایپ  مرکا و  ربمغیپ  مایپ  درک ، دـشر 

. تسا هبرجت  کی  نیا  تسا . ناناملسم  یرجھ  مراھچ  و 

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 - 

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

روضح ریخا  لاس  هاجنپودـص  رد  تسا . اھهبرجت  اھتفرعم و  مکارت  لوصحم  یندـمت و  یخیرات و  یاھهناوتـشپ  هب  یکتم  هراومھ  یعاـمتجا ، گرزب  تـالوحت  هک  تسین  کـش 

دنمالسا . یایند  ینونک  عضو  یاھهنیمزشیپ  اقیرفآ ، ایسآ و  زا  یرگید  یاھروشک  دنھ و  ناریا و  قارع و  رصم و  رد  یمالسا  زاسنایرج  گرزب  یداھج  یرکف و  یاھتیصخش 

یاضتقا هب  دش و  یھتنم  یدام  یاھیژولوئدـیا  تارکفت و  هب  لیامتم  ابلاغ  یاھمیژر  هب  هک  اھروشک  نیا  زا  یدادـعت  رد  یدالیم  تصـش  هاجنپ و  یاھهھد  تالوحت  هکنانچمھ 

یمومع و یهشیدنا  هب  نداد  لکـش  رد  یرفاو  مھـس  هک  دنایزومآسرد  یاھهبرجت  دمآ ، راتفرگ  برغ  یرامعتـسا  یرابکتـسا و  یاھتردق  ماد  رد  یدـنچ  زا  سپ  دوخ  تعیبط 

. دنراد مالسا  یایند  ینونک  قیمع 

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

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 .

. دناهدش زین  رتفیعض  تعرـسب  دنایلاشوپ و  نانآ  دیـسرتن . نانآ  زا  نینچمھ  دنـشیدنایمن . امـش  تلم  عفانم  امـش و  حلاصم  هب  زگرھ  نانآ  دینکن . دامتعا  وتان  اکیرمآ و  هب 

دامتعا لاعتم  یادخ  هب  اھنت  دیربن . باسح  نانآ  زا  دـیدنبن و  دـیما  نانآ  هب  تسا . هدوب  هتـشذگ  لاس  رد ١۵٠  ام  لھج  سرت و  لوصحم  افرص  مالـسا ، ناھج  رب  نانآ  تیمکاح 

رد و  هللابزح ، زا  نانبل  رد  دناهدرواین ؛ تسد  هب  یزیچ  ناتسناغفا  رد  دندش ؛ جراخ  یلاخ  یاھتسد  اب  دندروخ و  تسکـش  قارع  رد  نانآ  دینک . رواب  ار  دوخ  مدرم  طقف  دینک و 

نوچ زین  برغ  تب  تسا ، هتفرن  شیپ  نانآ  یهمانرب  قبط  زیچ  چیھ  دـناهدش . هدیـشک  نیئاپ  هب  مدرم ، تسد  هب  سنوت  رـصم و  رد  کنیا  دـندروخ و  تسکـش  سامح  زا  هزغ 

. دنناسرتن ار  امش  هک  دیشاب  هدنیآ  بقارم  تخیر . اھتلم  سرت  تسکش و  مزینومک  تب 

. دمآ دیھاوخن  نوریب  ملاس  اھیزاب  نیا  زا  هدنیآ  رد  هک  دیوشن ، بارعا  نایم  رد  برغ  نادحتم  ناگتسباو و  یتفن  یاھرالد  یزاب  دراو  نینچمھ  دیـشاب . اھنآ  یاھیزاب  بقارم 

هک میلست  شزاس و  تارکاذم  یهمادا  تسا و  یتسینویھص  میژر  اقب  هب  نداد  نت  ینونک ، یاھتضھن  رد  فارحنا  عورـش  دنام . دھاوخن  دنامب و  دیابن  تسا ، ینتفر  لیئارـسا 

. دندرک یراذگهیاپ  ار  نآ  هدش  طقاس  یاھمیژر 

هئطوت راچد  دنبای و  همادا  دننامب و  یعقاو  هللانذاب  اھبالقنا  رگا  تسین . هتـشذگ » هب  تشگزاب   » موھفم هب  هتبلا  هک  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگزاب  ناتیاھتلم  یمومع  تساوخ 

یمالسا یزاسندمت  مھم  یهلئسم  نامھ  نیا  دوب ؛ دھاوخ  اھبالقنا  روشک و  تیریدم  یسیوننوناق و  یزاسماظن ، یگنوگچ  امش ، یلصا  یهلئسم  دندرگن ، هلاحتـسا  ای 

. تسا دیدج  رصع  رد  ددجم 

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

یگمھ دـشاب ، یگدزبرغ  یفن  تعیرـش و  ایحا  تافارحنا و  تافارخ و  اب  هزرابم  لیـصا و  یاھـشزرا  هب  یرادافو  تنـس و  باـتک و  رد  یئارگلوصا  یاـنعم  هب  رگا  یرگیفلـس » »

ندـمت رکفت و  ناـکرا  هک  تینـالقع -  تحامـس و  یئارگون و  اـب  دوش ، همجرت  یمالـسا  بھاذـم  اـی  ناـیدا  ناـیم  تنوـشخ  رجحت و  بصعت و  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ یفلس 

. دش دھاوخ  ینیدیب  مزیرالوکس و  جیورت  ثعاب  دوخ  دوب و  دھاوخن  راگزاس  دنایمالسا - 

بالقنا  / ٠٨/١٣٩١/٠۶ ربھر  اب  دحتم  للم  نامزاس  لکریبد  نومیکناب  رادید 

هتساخرب یناسنا  ندمت  گنھرف و  شرتسگ  یارب  یبوخ  رایسب  یهنیمز  ناریا  یمالسا  یروھمج  یندمت ، یگنھرف و  لئاسم  رد  ناریا  تلم  رترب  مھم و  هاگیاج  هب  هجوت  اب 

. دراد مالسا  زا 

رھشون  / ٢٧/١٣٩١/٠۶ ینیمخ  ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

لیـصحت و زاغآ  نینچمھ  و  ار ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  رد  حلـسم  یاھورین  یهزیگنااب  طاشنرپ و  نارـسفا  زیزع و  ناناوج  امـش  یلیـصحتلاغراف  منکیم  ضرع  کـیربت 

هب هاگن  اب  یاهدازآ  ناسنا  رھ  هک  تسا  یھار  امش  هار  تسا ؛ راختفارپ  یھار  امش  هار  دننکیم . زاغآ  زورما  ار  هار  نیا  هک  یناناوج  یارب  ار  یماظن  یاھهاگـشناد  رد  یریگارف 

، دیدش دراو  هار  نیا  رد  امش  تسا . یتایح  یرورض و  یمتح و  زاین  کی  رشب  یارب  هک  یمالسا  دنلب  یاھنامرآ  زا  عافد  هار  دنکیم ؛ شیاتـس  لد  رد  ار  نآ  نآ ، زا  یھاگآ  اب  نآ ،

. دننازروهنیک ناھاوخدب و  نانمـشد ، اب  یهلباقم  رد  یمالـسا  یھلا و  ندمت  یھلا و  یمالـسا و  ماظن  ناکیپ  کون  حلـسم ، یاھورین  نآ . رطخرپ  ساسح و  شخب  رد  مھ  نآ 

ینارون هار  نم ! نازیزع  دنوشیم . زئاح  ار  یھلا  یورخا و  رجا  یویند و  راختفا  دـننکیم و  یط  تریـصب  یھاگآ و  اب  هقالع ، قشع و  اب  هزیگنا ، اب  ار  نادـیم  نیا  ام  زیزع  ناناوج 

ار نآ  دوب ، دـیھاوخ  ای  دـیتسھ  تمدـخ  تیلاـعف و  لوغـشم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  زا  حلـسم و  یاـھورین  زا  یـشخب  رھ  رد  دـینادب ؛ ار  هار  نیا  ردـق  تسا ؛ یتکربرپ 

. دوب دھاوخ  ترخآ  ایند و  رد  امش  یهرھچ  ندش  ینارون  بجوم  داد و  دھاوخ  رجا  امش  هب  نآ  یارب  لاعتم  یادخ  هک  دینادب  یاهنسح 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یدـنمهرھب ندـمت ، نیا  یمومع  یلـصا و  یهصخاش  دـبای . تسد  نآرق  بولطم  یندـمت  هاگیاج  هب  دـیاب  اھروشک ، اـھتلم و  بلاـق  رد  دوخ  ضاـعبا  یهمھ  اـب  یمالـسا  تما 

شیارآ تسا . هدرک  هیبـعت  ناـنآ  دوخ  دوجو  رد  تعیبـط و  ملاـع  رد  ناـنآ ، یلاـعت  تداعـس و  نیماـت  یارب  دـنوادخ  هک  تسا  یایوـنعم  یداـم و  یاـھتیفرظ  یهمھ  زا  اـھناسنا 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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، طاقتلا تعدب و  زین  عاجترا و  رجحت و  زا  زیھرپ  رد  رشب ، یونهبون  یاھزاین  هب  یئوگخـساپ  داھتجا و  رد  نآرق ، زا  هتفرگرب  نیناوق  رد  یمدرم ، تموکح  رد  ار  ندمت  نیا  یرھاظ 

، ملاع نامولظم  زا  عافد  رد  یناسنا ، قالخا  شرتسگ  رد  رثاکت ، ابر و  یراوخهژیو و  رب  ینتبم  داصتقا  زا  ندش  صالخ  رد  تلادع ، رارقتـسا  رد  یمومع ، تورث  هافر و  داجیا  رد 

داصتقا و زا  و  یمـسر ، تیبرت  میلعت و  ماظن  ات  یناسنا  مولع  زا  نوگانوگ ، یاھهصرع  هب  هناملاع  یداھتجا و  هاگن  درک . هدـھاشم  دـیاب  ناوتیم و  راـکتبا ، راـک و  شـالت و  رد  و 

. تسا یزاسندمت  نیا  مزاول  زا  همھ  هریغ ، هریغ و  للملانیب و  طباور  ات  و  امنیس ، رنھ و  ات  نردم  یاھهناسر  زا  و  یروانف ، ینف و  دیلوت  ات  یرادکناب 

ینیبدب تسیرگن . زادـنامشچ  نیا  هب  هنانیبدـب  ای  هدزباتـش  هاگن  اب  دـیابن  تسا . ام  عماوج  یاھیئاناوت  سرتسد  رد  نکمم و  یاھراک  همھ ، اھنیا  هک  تسا  هداد  ناشن  هبرجت 

میناوتیم ام  تسا . ( ١ «) وسلا نظ  اب  نیناظلا  : » یهطرو هب  ندیزغل  ورف  شنیرفآ ، یاھتنـس  کمک  یھلا و  دادـما  زا  تلفغ  و  تسا ؛ یھلا  تمعن  نارفک  دوخیاھیئاناوت ، هب 

تیلقا روھقم  کنیا  هک  ناـھج  یاـھتلم  تیرثکا  قح  قاـقحا  ورـشیپ  ار  یمالـسا  تما  مینکـشب و  ار  رگهطلـس  یاھتردـق  یـسایس  یداـصتقا و  یملع و  تاراـصحنا  یهقلح 

. میشاب دنربکتسم ،

دھد و هیدھ  تیرشب  یهمھ  هب  یمالـسا و  تما  هب  ار  الاو  قالخا  هتفرـشیپ و  یهشیدنا  موادم ، تدھاجم  قالخا و  ملع و  نامیا و  یاھهصخاش  اب  دناوتیم  یمالـسا  ندمت 

. دشاب دنبرغ ، یزورما  ندمت  ناکرا  هک  یاهدیشک  نجل  هب  قالخا  هناملاظ و  یدام و  ینیبناھج  زا  یئاھر  یهطقن 

نارعاش  / ٠١/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

شخبماـھلا هدـمآ و  دوـجو  هب  اـم  یهعماـج  نورد  زا  یخیراـت  میظع  تکرح  کـی  زورما  تـسا . تیلوئـسم  یاراد  رعاـش  مـھ  ناـمدوخ  ناـمز  هعماـج و  هـب  طوـبرم  لـئاسم  رد 

یتلم کی  یوس  زا  اھیئوگروز ، لباقم  رد  یگداتسیا  یللملانیب ، یهطلس  ماظن  اب  یمالسا  بالقنا  یهھجاوم  تسا . تیعقاو  کی  نیا  هدش ؛ یرشب  گرزب  یاھهعومجم 

ام نارعاش  رعـش  رد  دـیاب  نیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  زیچ  روشک ، نیا  رد  یگدازآ  یدازآ و  مچرپ  نتـشارفارب  و  هدوب ، نارگید  یاھیئوگروز  راب  ریز  رتشیب  اـی  لاـس  تسیود  هک 

یمک زیچ  ام  یهلاـستشھ  یماـظن  داـھج  یهلئـسم  هک  ماهتفگ  رگید  تاـسلج  هسلج و  نیمھ  رد  اـھراب  نم  دـمآ . یدازآ  نیا  یپ  رد  هک  هچنآ  نینچمھ  دـنک . ادـیپ  روھظ 

تردق تخاس  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  داھج  یمالـسا ، یهعماج  یانب  داھج  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دیاب  یلیخ  ام  رعـش  رد  نم  رظن  هب  هک  دوب ؛ یمھم  زیچ  دوبن ،

همھ مینکیم ، ثحب  یگدنز  کبس  زا  ریغ  رد  هک  هچنآ  تسا و  نیا  یمالسا  ندمت  نتم  میدرک  ضرع  هک  یگدنز -  کبـس  حالـصا  داھج  میدرک ، هیکت  شیور  ررکم  ام  هک  یلم 

هب طوبرم  لئاسم  نینچمھ  دریگب . رارق  هجوت  دروم  دـیاب  رعـش ، قیرط  زا  داـھج  نیا  رد  روضح  تسا ؛ داـھج  کـی  مادـک  رھ  اـھنیا  تسا -  اھیریگهزادـنا  اھهویـش و  اـھلکش و 

ام دنشاب ، هتشاد  مھس  ام  رعش  رد  دیاب  اھنیا  تسا ؛ مھم  یهلئسم  کی  نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مھم  یهلئـسم  کی  یمالـسا  یرادیب  زورما  هنامز . هب  طوبرم  خیرات ،

. میزادرپب اھنیا  هب  دیاب  نامرعش  رد 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهفلوـم هس  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، یمالـسا  یروـھمج  تلود  یهفیظو  تسا ، روـشک  نالوئـسم  یهعوـمجم  یهفیظو  تسا ، اـم  یهفیظو  هک  مینکیم  روـصت  اـم  هچنآ 

: دشاب هتشاد  رظن  رد  اھمادقا  یهمھ  اھیریگمیمصت و  یهمھ  یارب  ار  گرزب 

ار یمالـسا  یروھمج  ماظن  نامرآ  هک  دوشب ؛ رود  رظن  زا  یتسیابن  اقلطم  اھنامرآ  فادھا و  نیا  هک  یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  فادـھا  اھنامرآ و  زا  تسا  ترابع  لوا  یهفلوم 

دنک و دشر  دناوتیم  یدام  ظاحل  زا  یونعم و  ظاحل  زا  اضف  نآ  رد  ناسنا  هک  ییاضف  نآ  ینعی  یمالـسا  ندمت  درک . هصالخ  یمالـسا " ندـمت  داجیا   " هاتوک یهلمج  رد  دوشیم 

یاراد ناسنا  زیزع ، ناسنا  دشاب ، هتشاد  یدنمتزع  یگدنز  دشاب ، هتشاد  یبوخ  یگدنز  دسرب ؛ تسا  هدرک  قلخ  تایاغ  نآ  یارب  ار  وا  لاعتم  یادخ  هک  یبولطم  تایاغ  هب 

. تسا نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  نامرآ  یمالسا و  یروھمج  ماظن  فدھ  نیا ؛ ینعی  یمالسا  ندمت  تعیبط ؛ ناھج  یگدنزاس  یاراد  راکتبا ، یاراد  هدارا ، یاراد  تردق ،

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یھاوخنامرآ اـقآ ، هن  تسا ؛ ییارگعقاو  فلاـخم  یھاوخناـمرآ  هک  دـننکیم  دومناو  دـننکیم و  غیلبت  یاهدـعکی  یھاوخناـمرآ . زا  تسا  تراـبع  ییوجـشناد  یهضیرف  نیلوا 

ناـشن ناـتدوخ  زا  یتکرح  چـیھ  دیـشاب و  دـب -  هچرھ  خـلت ، هچرھ  یتیعقاو -  رھ  میلـست  امـش  ینعی  یراـکهظفاحم  ییارگعقاو . فلاـخم  هن  تسا ، یراـکهظفاحم  فلاـخم 

یاھتیعقاو اب  دـینک ، هدافتـسا  تبثم  یاھتیعقاو  زا  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  اھنآ  اھتیعقاو و  هب  دـینک  هاـگن  هک  تسا  نیا  ییارگناـمرآ  یاـنعم  تسا . یراـکهظفاحم  نیا  دـیھدن ؛

. تسا وجشناد  یهضیرف  نیلوا  نیا  دشاب . اھنامرآ  هب  ناتمشچ  تسا . ییارگنامرآ  یانعم  نیا  دینک . هزرابم  دینک و  هلباقم  یفنم  یبلس و 

یایحا ینعی  تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یهلئـسم  یکی  اھنامرآ ، ناونع  هب  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدـنب  هک  ییاـھزیچ  وزج  دنتـسھ ؟ هچ  اـھنامرآ 

لئاسم هب  دننک  شرصحنم  دننک و  رود  دنناوتیم  هچرھ  هعماج  تیریدم  زا  تسایس ، زا  یگدنز ، زا  ار  مالسا  دندرک  یعس  شیپ ، اھنرق  زا  یاهدعکی  یـسایس ؛ مالـسا  رکفت 

؛» نذاب هللا عاطیل  الا   » هک تسا  هدمآ  مالـسا  هن ، اھفرح ؛ نیا  زا  دقع و  سلجم  ربق و  ناتـسربق و  لئاسم  هب  دننک  دودـحم  شاوی  شاوی  مھ  ار  یـصخش  لئاسم  یـصخش ؛

قافتا دیاب  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  یعقاو  ققحت  هعماج  رد  دـنوشب ، هدایپ  هعماج  رد  هکنیا  یارب  دـناهدمآ  یھلا  نایدا  دـنروجنیمھ . ناربمغیپ  یهمھ  تسین ؛ مالـسا  مھ  طقف  ( ١)

. تسا نیا  اھنامرآ  نیرتمھم  زا  یکی  دتفیب .

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رارق تیرـشب  لباقم  رد  ار  نآ  دناسرب و  رمث  هب  دنک ، یزیرهدولاش  دنک ، یحارط  ار  نارود  نیا  باب  یمالـسا  ندمت  دـناوتیم  هنادـجم  هنادـھاجم و  شالت  کی  اب  یمالـسا  تما 

. دھدب

لمع اکیرمآ  لثم  ام  مینکیمن ؛ لمع  اھییاپورا  لثم  ام  میھدیمن ؛ رارق  مالسا  یایند  یهطلس  تحت  ار  یروشک  چیھ  روزب  ام  مینکیمن ؛ توعد  مالسا  هب  ار  سکچیھ  روزب  ام 

فرـصت روزب  ار  نآ  فارطا  روشک  دنچ  نینچمھ  ار و  دنھ  لثم  میظع  روشک  کی  دنھ ، سونایقا  ات  دنتفر  سلطا  سونایقا  رانک  رد  هریزج  کی  زا  دنداتفا  هار  اھییاپورا  مینکیمن .

دنراد رگید  یاھهویش  اب  رگید ، یاھشور  اب  ار  راک  نامھ  مھ  زورما  دنتفر . شیپ  یروجنیا  دندناشن ؛ هایـس  کاخ  هب  ار  اھنآ  دندش و  دنمتورث  ناشدوخ  دندرک و  تراغ  دندرک و 

شیارآ ار  ناشدوخ  رھاظ  دـننکیم و  تسرد  تفرـشیپ  ناشدوخ  یارب  نارگید  راک  لوصحم  اب  نارگید ، تورث  اب  نارگید ، یهیامرـس  اب  نارگید ، لوپ  اب  دـنھدیم ؛ ماـجنا  اـیند  رد 

، دـیروایب تسد  هب  اھناملـسم  امـش  هچنآ  دـنوشیم . رتکوپ  کوپ و  دـنراد  میدرک  ضرع  هک  روطناـمھ  دـسوپیم ؛ دراد  ناـشنطاب  دوـشیم ؛ بارخ  دراد  نطاـب  هتبلا  دـنھدیم ؛

هئیس مکبصت  نا  مھوست و  هنسح  مکـسسمت  نا  درک ؛ دھاوخ  لاحـشوخ  دنـسرخ و  ار  اھنآ  دوشب ، دراو  تبیـصم  امـش  رب  هچنآ  درک ؛ دھاوخ  دونـشخان  ار  امـش  نانمـشد 

مینک و ادیپ  ار  نامھار  مینکن ؛ هاگن  اھنآ  مخا  هب  اھنآ ، دنخبل  هب  اھنآ ، تسد  هب  دشابن و  اھنآ  هب  نامھاگن  دیاب  ام  تسا . نآرق  مالک ]  ] نیا دنتـسھ ، یروجنیا  ( ١ (؛ اھب اوحرفی 

. تسا مالسا  یایند  رد  همھ  یهفیظو  ام و  یهفیظو  نیا  میورب ؛ شیپ  مینک و  تکرح 

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 

« يمالسا ندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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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 

نارگراثیا  / ٠٧/٠١/١٣٩۵ نادیھش و  زا  لیلجت  زور  سدقم و  عافد  هتفھ  تبسانم  هب  مایپ 

ار یگدنز  دـباییم و  شیازفا  زور  هب  زور  تسا ، یمالـسا  نیون  ندـمت  یوس  هب  تکرح  یهیامناج  هک  یونعم  یهریخذ  دـنربیم و  هرھب  نآ  زا  رادـیب  یاھلد  انیب و  یاھمـشچ 

. دشخبیم توارط  حور و 

یمالسا  / ٠٢/٠۵/١٣٩۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد دـعب  ار  اـھنیا  داد ، میلعت  مدرم  هب  یپردیپ  هکم  راوشد  یهزراـبم  لاـس  هدزیـس  نآ  رد  نآرق  تاـیآ  ار  هچنآ  درک ، ناـیب  لوا  زور  ربـمغیپ  ار  هچنآ  هک  تسا  نیا  مالـسا  تیمھا 

لباقم رد  یگداتـسیا  ار ، ملظ  لباقم  رد  یگداتـسیا  نآ  ار ، فاصنا  نآ  ار ، تبحم  نآ  ار ، تلادـع  نآ  ربمغیپ  درک . لمع  ار  اھنیا  داد ، ناشن  ار  اھنیا  درک ، هداـیپ  لـمع ، یهلحرم 

، درک تسرد  هنیدم  رد  تموکح  لاس  هد  فرظ  رد  ربمغیپ  هک  یتخاسریز  یزاسریز و  هدعاق و  نیا  تفرعم ؛ یداو  هب  ملع ، یداو  هب  مدرم  ندناشک  داد . ناشن  لمع  رد  ار  رفک 

ملع و اما  دشن - تاعارم  مھ  زاب  تلادع ، الثم ]  -] دشن تاعارم  نآ  فلتخم  داعبا  هلب ، دش . لیدبت  یرـشب  ندمت  نیرتگرزب  هب  نرق  ود  نرق ، کی  تشذگ  زا  دعب  هک  دوب  نامھ 

 - یھاتوک تدم  زا  دعب  هک  تشاد  تفرـشیپ  نانچنآ  دوب ، هدش  عورـش  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  لوا  رد  هک  یرـشب  یاھتیفرظ  دشر  اھدادعتـسا و  تفرعم و  زا  یدنمهرھب 

. تسا نیا  تثعب  دندرب . هرھب  دندرب و  دوس  نآ  زا  ایند  یهمھ  هک  دش  لیدبت  یرشب  ندمت  نیرتگرزب  هب  نرق - ود  یکی 

ینیسح  / ٠٨/١٨/١٣٩۶ نیعبرا  زور  رد  ییوجشناد  یاھتئیھ  عمج  رد  تانایب 

مھللا دـیناوخیم : اعد  رد  دـنک . بقاث  دـنک ، تباث  ار  اـم  مزع  دـنک ، تیوقت  میراد  شیپ  رد  هک  یھار  رد  یتسیاـب  ار  امـش  نم و  اـھیروآدای  نیا  تاـعامتجا ، نیا  اھرادـید ، نیا 

مادـقا و  تسا ، ییـالاو  رایـسب  فدـھ  فدـھ ، تسا ؛ یتـسرد  هار  هار ، هار . نیا  رد  دیـشاب  هتـشاد  رادـیاپ  مـکحم و  یهدارا  مزع و  اـبقاث ؛ اـمزع  و  اعـساو ...  اـملع  ینقزرا ... 

یھلا یـضرم  هللااـشنا ؛ تسا  یھلا  بوبحم  تکرح  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  کراـبم  هار  نیا  رد  تکرح  رد  اـم  نارھاوخ  ناردارب و  زورما ، مدرم  زورما ، یاـھناوج 

ینعی ندرک  تماقتـسا  دراد ؛ مقتـسا »  » نآرق یاج  ود  رد  هار . نیا  رد  تابث  تسا ؛ هار  نیا  رد  تابث  میـشاب ، هتـشاد  رظن  رد  دـیاب  ام  یهمھ  تسا و  مھم  هچنآ  اـھتنم  تسا .

ندمت هب  ندیـسر  هار  لدع ، قح و  یهماقا  هار  ادـخ ، هار  رد  شالت  هار  ادـخ ، هار  تسین ؛ یراومھ  هار  هار ، نتفرگن . رارق  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  هار و  نیا  رد  ندـیزرو  تابث 

. دنتفر شیپ  دندرک و  تکرح  تمحز  اب  هار  نیا  رد  ناربمغیپ  هک  تسا  یھار  تسا ؛ یراوشد  هار  یمالسا  یهعماج  یمالسا و  یقیقح  ماظن  یمالسا و 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  دوب  یمالـسا  یرادیب  دمآ ، دوجو  هب  هچنآ  دننک . راکنا  ار  یرادیب  نیا  دندرک  یعـس  اھیبرغ  هچرگا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  یرادـیب  مالـسا  یایند  رد  زورما  هناتخبـشوخ 

، دـنراد لاوس  اھناوج  دراد . دوجو  مالـسا  یاـیند  یهمھ  رد  یرادـیب  نیا  تسا ، یرادـیب  کـی  نیا  یبرع ؛ یاـھروشک  رد  اـقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم 

هک یتاغیلبت  همھنیا  مغریلع  دنراد . شیارگ  مالـسا  هب  دنراد و  عقوت  مالـسا  زا  دنونـشب ؛ خساپ  مالـسا  اب  یهھجاوم  رد  ار  ناشدوخ  ماھفتـسا  دـنلیام  دـنراد و  ماھفتـسا 

زا مالسا  یایند  یادرف  هللااشنا  هک  دھدیم  دیون  ام  هب  شیارگ ، نیا  تسا ؛ دایز  مالسا  هب  شیارگ  دندرک ، یمالسا  تسیز  یمالسا و  یگدنز  هیلع  مالسا و  هیلع  اھیبرغ 

دـشاب و هتـشاد  رارق  دوخ  یمالـسا  تایح  ندـمت و  یهلق  رد  یمالـسا  تما  هک  درک  دـھاوخ  هدـھاشم  ار  ییاھزور  هللااـشنا  مالـسا  یاـیند  دوب . دـھاوخ  رتھب  رایـسب  زورما 

نیا دینکب ؛ ار  راک  نآ  دیاب  دینکب ، ار  راک  نیا  دـیاب  هک  دـنھدب  روتـسد  یمالـسا  یاھروشک  یاسور  هب  دـنناوتن  رگید  اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  لثم  ینایوگروز  مالـسا و  نانمـشد 

دھاوخ نذاب هللا  یھلا و  لضف  هب  دوخ  جوا  یهطقن  هب  مالـسا  یایند  دـش و  دـھاوخ  عفترم  هللااـشنا  نیا  دراد و  دوجو  یدراوم  رد  هنافـساتم  مھ  زورما  تشاد ، دوجو  عضو ] ]

. دیسر

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رب دـیدج  ماظن  کی  داجیا  توغاط و  لطاب  طلغ  ماظن  لباقم  رد  راـجفنا  ینعی  دوب  بـالقنا  لوا  یهلحرم  داـتفا ، قاـفتا  لاس ۵٧  رد  بـالقنا  لوا  رد  هچنآ  دراد ؛ یلحارم  بـالقنا 

نیا دـنک ؛ ققحم  ار  اھـشزرا  یتسیاب  ماظن  نیا  مود ، یهلحرم  رد  دـعب  دوب . بالقنا  لوا  یهلحرم  نیا  ون ؛ میھافم  اب  ون ، ریباعت  اب  ون ، تغل  اب  ون و  یاھـشزرا  اھنامرآ و  یانبم 

دراد مزال  یتیریدم  هاگتسد  کی  دشخبب ، ققحت  دھاوخب  رگا  اھشزرا  نیا  هب  دشخبب . ققحت  هعماج  رد  دیاب  میوگیم ، ار  یضعب  منکیم و  هراشا  الاح  هک  ییاھنامرآ  اھشزرا و 

لابند دنـشاب و  هدرک  رواب  نادـند  نب  زا  ار  بالقنا  نآ ، ناکرا  هک  یتلود  تسا ، یبالقنا  تلود  داـجیا  یبـالقنا ، ماـظن  زا  دـعب  یهلحرم  نیارباـنب  یبـالقنا . تلود  دوشیم  نآ  هک 

حرطم هک  ییاھشزرا  اھنامرآ و  نیا  تسرد - یارجا  تسرد ، نوناق   - تسرد تایئارجا  یهلیـسوهب  یتسیاب  تقونآ  دش ، لیکـشت  یبالقنا  تلود  نیا  هک  دعب  دنـشاب . بالقنا 

نیا هک  دـیآیم  دوجو  هب  یبـالقنا  یهعماـج  کـی  یبـالقنا ؛ یهعماـج  دوـشیم  هجیتـن  تقونآ  دـننک ؛ ادـیپ  قـقحت  هعماـج  رد  یکییکی  یبـالقنا ، گرزب  یاـھوزرآ  نیا  هدـش ،

یارب هنیمز  تقونآ  دـش ، تسرد  یبالقنا  یهعماج  هک  دـعب  تسا .]  ] مراھچ نیا  یبالقنا ؛ یهعماج  یبالقنا ، تلود  یبالقنا ، ماظن  یبالقنا ، تکرح  تسا . مراھچ  یهلحرم 

تلود ینعی  دـیراذگب ؛ یمالـسا »  » یهملک دـیناوتیم  یبالقنا »  » یهملک یاـج  هب  مدرک ؛ یبـالقنا »  » هب ریبعت  نم  ـالاح  دـیآیم . دوجو  هب  یمالـسا  یبـالقنا و  ندـمت  داـجیا 

. دراد دوجو  هک  تسا  یلحارم  نیا  یمالسا ؛ ندمت  یمالسا ، یهعماج  یمالسا ،

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب هک  دـننیبیم  دـناسرتیم ؛ ار  اھتلم  نوخ  یهدـنکم  یللملانیب  یاھیناپمک  دـناسرتیم ، ار  وگروز  ملاـظ  یداـم  نادـنمتردق  دـناسرتیم ، ار  اـھنیا  ناریا ، تلم  میظع  تکرح 

ادـیپ تورث  درک ، ادـیپ  ملع  درک ، یتعنـص  تکرح  درک ، یتکرح  کی  بخ  برغ  دـھدیمن ؛ ناشن  ار  شدوخ  دوز  یلیخ  اھندـمت  رد  یونعم  یاـھهرفح  هلب ، دناهدیـسر . هار  ناـیاپ 

زا دـعب  یھاگ  دـھدیمن ؛ ناشن  دوز  اھتنم  دـنکیم . ار  شدوخ  راک  هنایروم  لثم  وا ، نورد  رد  یونعم  یهنخر  یـساسا ، یلـصا و  یهنخر  نآ  اما  درک  وھایھ  تفرگ ، ار  ایند  درک ،

؛ روج کی  اھنآ  عبات  یاھروشک  روج ، کی  اپورا  روج ، کی  اکیرمآ  دـینک ، هاگن  ار  اپورا  امـش  دـھدیم ؛ ناشن  دراد  نالا  دـھدیم ، ناشن  دراد  الاح  ار ؛ شدوخ  دـھدیم  ناشن  اھنرق 

زورهبزور ایند  دوجوم  یاھرازبا  ایند و  ینونک  تاناکما  زا  یهدافتسا  اب  یمالسا  ندمت  یمالسا ، تکرح  یمالسا ، یرالاسمدرم  مالـسا ، ینینچنیا ، یایند  نیا  رد  تقو  نآ 

. دننکیم ینمشد  هک  تسا  یعیبط  تسا ؛ روآبعر  تسا ، روآسرت  اھنآ  یارب  نیا  دنکیم ؛ ادیپ  دشر  دراد 

مق  / ١٣٩٧/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

راک نیا  دـھاوخیم  لاعتم  یادـخ  هک  دـندوب  هدرک  جاتنتـسا  تسا ، هتفرگ  ماجنا  تلوھـسب  یراک  کی  هکنیا  زا  تسین - مدای  تاـیئزج  هنافـساتم   - یاهھرب کـی  رد  راوگرزب  ماـما 

بالقنا داجیا  راک ، تامدقم  دریگب . ماجنا  راک  نیا  تسا  هدومرف  هدارا  لاعتم  یادخ  تسا  ادـیپ  دوشیم ، مھارف  هک  راک  تامدـقم  هبابـسا ؛ ایھ  ائیـش  دارا هللا  اذا  دریگب : ماجنا 

اھنیا نرق . نیا  اب  نامز و  نیا  اب  بسانتم  یمالسا  ندمت  نآ  داجیا  یارب  تسا  راک  تامدقم  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  ماظن  لیکشت  تسا ، یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  تسا ،

. دیسر میھاوخ  هللااشنا  میسرب و  اجنآ  هب  هک  تسا  هدرک  مھارف  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یتامدقم 

یوضر  / ١٣٩٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

« يمالسا ندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناریا تلم  یلم  یهدارا  اـب  هک  دناهدیـسر  هجیتـن  نیا  هب  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  اـمتح  دـنک ، هدارا  ار  یزیچ  کـی  ناریا  تلم  رگا  هـک  دناهدیـسر  هجیتـن  نـیا  هـب  اـکیرمآ  برغ و 

هک دننک  یراک  یتسیاب  هک  دناهدیـسر  هجیتن  نیا  هب  دننکیم ؟ راک  هچ  درک . دھاوخن  یاهدیاف  یزادناگنـس  یـشارتعنام و  دندرک ، هدارا  ناریا ] تلم   ] رگا درک ؛ هزرابم  دوشیمن 

ام ناناوج  ینید  یـسایس و  تاداـقتعا  رد  هکنیا  یارب  دوشیم  جرخ  دراد  لوپ  اـھدرایلیم  اـیند  رد  زورما  دنتـسھ . نیا  رکف  رد  دوشب ؛ فیعـض  شاهدارا  دـنکن ، هدارا  ناریا  تلم 

دنراذـگن هک  تسا  نیا  اھنآ  شالت  دـیریگن . میمـصت  امـش  دـنھاوخیم  دـنربب ، نیب  زا  ار  هدارا  دـنھاوخیم  دورب ؛ نیب  زا  اھنیا  رد  مایق  یهدارا  تکرح ، یهدارا  ات  دـننک  داـجیا  هنخر 

ققحت دیدرت  نودب  تفرگ ، لکـش  هدارا  نیا  رگا  هک  دننادیم  دریگب ؛ لکـش  یمالـسا  ندـمت  یمالـسا و  یهعماج  داجیا  یارب  هلباقم ، یارب  تفرـشیپ ، یارب  ناریا  تلم  یهدارا 

. درک دھاوخ  ادیپ 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسھ زیچ  همھ  ندـمت  رد  دراد ؛ زیچ  همھ  ندـمت  نیا  بخ ، تسا . ندـمت  کی  داجیا  یارب  دـندرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  تسا ؛ هلـضاف  یهعماج  کی  داجیا  یارب  ایبنا  تثعب 

گنج هب  طوبرم  تایآ ، زا  ردـقچ  نآرق  رد  دـینیبب  امـش  هکنیا  اـمک  تسھ ، مھ  گـنج  تسھ . گـنج  مھ  تسھ ، یگدـنز  کبـس  مھ  تسھ ، قـالخا  مھ  تسھ ، ملع  مھ 

مھم نیا  هچ ؟ یارب  گنج  یـسک ؟ هچ  اب  گنج  تسا ؛ مھم  گنج  تھج  هن ، دربب ؛ نیب  زا  ار  گنج  هکنیا  یارب  دـمآ  مالـسا  هک  مییوگب  میناوتب  اـم  هک  تسین  روج  نیا  تسا .

یارب اما  دـنگنجیم  دـنراد  اھتسینویھـص  تسا  اھلاس  نـالا  داـسف . یهعاـشا  یارب  ناـشدوخ ، یاھیبلطتردـق  یارب  سفن ، یاوھ  یارب  دـنگنجیم  ملاـع  تیغاوط  تسا .

گنج سدـقم و  عافد  رد  ام  زیزع  تلم  دـنگنجیم ، هللابزح  نیدـھاجم  دـنگنجیم ، ینیطـسلف  نیدـھاجم   - دـنگنجیم مھ  نینموم  اـھنآ  لـباقم  رد  دـنگنجیم ؛ ثیبخ  دـصاقم 

دنکیم لاتق  نموم  هک  تسا  مھم  نیا  لیبس هللا ؛ یف  نولتاقی  اونما  نیذلا  تسا ؛ هللالیبسیف  داھج  تسا ، حودـمم  تسین ، مومذـم  گنج ، نیا  اما  دـیگنج - هلاستشھ 

. دنکیم زاب  ار  ییاھهچیرد  ام  یارب  ینآرق  تاریبعت  تاکن  هب  هجوت  دینیبب ، ( ١ .) ناطیشلا ایلوا  اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلاو  یھلا . فادھا  یارب  اما 

یمالسا  / ١٣٩٨/٠١/١۴ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسھ زیچ  همھ  ندـمت  رد  دراد ؛ زیچ  همھ  ندـمت  نیا  بخ ، تسا . ندـمت  کی  داجیا  یارب  دـندرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  تسا ؛ هلـضاف  یهعماج  کی  داجیا  یارب  ایبنا  تثعب 

گنج هب  طوبرم  تایآ ، زا  ردـقچ  نآرق  رد  دـینیبب  امـش  هکنیا  اـمک  تسھ ، مھ  گـنج  تسھ . گـنج  مھ  تسھ ، یگدـنز  کبـس  مھ  تسھ ، قـالخا  مھ  تسھ ، ملع  مھ 

. تسا

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٢/٠٢ ربھر  اب  ناتسکاپ  ریزوتسخن  رادید 

تموـکح نارود  رد  دـنھ  یهراـق  هبـش  هوکـش  تزع و  جوا  دـندرک : ناـشنرطاخ  تلم  ود  تاـطابترا  یخیراـت  یاـھهشیر  هب  هراـشا  اـب  رادـید  نیا  رد  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دوب نآ  رد  یمالسا  یهتسجرب  ندمت  ندرک  دوبان  مھم ، یهقطنم  نیا  هب  یسیلگنا  نارگرامعتسا  یهبرض  نیرتگرزب  تسا و  هدوب  نآ  رب  ناناملسم 

هیملع  / ١٣٩٨/٠٢/١٨ یاھهزوح  بالط  رادید  رد  تانایب 

یعقاو و یانعم  هب  یمالـسا  یهعماج  سپـس  یعقاو و  یانعم  هب  یمالـسا  تلود  هک  میرظتنم  ام  هدـش ، لیکـشت  هدـمآ ، دوجو  هب  یمالـسا  ماـظن  هللادـمحب  هک  مھ  زورما 

دیاب دـینکب ؟ دـیاب  راک  هچ  دـھدب . ماجنا  دـیاب  دراد ، ار  گرزب  راـک  نیا  اـب  بساـنتم  یاھتیلوئـسم  هیملع  یهزوح  دـیایب ، دوجو  هب  یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  ندـمت  سپس 

. تسا امش  یرکف  ثحابم  تاعوضوم و  نآ  وزج  اھنیا  رگید ؛ دینک  رکف  دینیشنب 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  رد  دـیھاوخیم  دـیتسھ ، دـھعتم  ناوج  کی  امـش  الاح  تسیچ ؟ یمومع  تکرح  نیا  هب  ناـناوج  دورو  دـنیارف  هک  تسا  نیا  نآ ، دوشیم و  حرطم  اـجنیا  لاوس  کـی 

؟ تسا هنوگچ  امش  روضح  یهویش  دیشاب ؛ هتشاد  روضح  یمومع 

...

رد هک  لوبق ، لباق  یقطنم و  یریگتھج  کـی  دـشاب ؛ هتـشاد  یـصخشم  یریگتھج  کـی  دـیاب  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  تکرح ، نیا  یارب  تسا  مزـال  هک  یرگید  رـصنع  کـی 

ینعی تسا ؛ یمالـسا  ندـمت  اـی  یمالـسا  یهعماـج  تمـس  هب  یریگتھج  یریگتھج ، نیا  مینکیم ، حرطم  مینکیم و  داھنـشیپ  میراد  اـم  هک  ناریا  تلم  یموـمع  تـکرح 

. دناسرب یمالسا  یهتفرشیپ  ندمت  کی  هب  تیاھن  رد  اجنیا و  هب  دیاب  ار  ام  یمومع ، تکرح  و  یمالسا ؛ یهعماج  کی  لیکشت  تمس  هب  میورب  میھاوخیم 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رتتسرد ادخ  زا  یـسک  هچ  یهدعو  تسا ؟ رتوگتـسار  ادخ  زا  یـسک  هچ  ( ١١ (؟ الیق نم هللا  قدـصا  نمو  بخ ، ( ١٠ «.) مکرـصنی اورـصنت هللا  نا   » هک ادخ  ریذپانفلخت  یهدعو 

ار امش  ادخ  دیتفر ، شیپ  ادخ  نید  ققحت  یمالسا و  یهعماج  مالسا و  ندمت  تمس  هب  ینعی  ار ، ادخ  دیدرک  ترصن  امش  رگا  مکرـصنی ؛ اورـصنت هللا  نا  دیوگیم : ادخ  تسا ؟

؛ دنکیم یرای 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا تیصوصخ  همھ  نیا  یرگید  یهضیرف  چیھ  رد  یرگید ، بجاو  چیھ  رد  هک  تسا  هدش  عمج  یمالسا  یاھـشزرا  زا  یاهعومجم  جح  رد  تسا . یئانثتـسا  یهضیرف  کی  جح 

تسا یزیچ  نآ  زا  یاهنومن  کی  عقاو  رد  رترب و  یمالـسا  یهعماج  زا  یکچوک  رادومن  کی  جح  عقاو  رد  درادن . دوجو  مالـسا  ( ٢) ضیرعت دروم  مالسا و  دیجمت  دروم  تایصوصخ 

یونعم و یقالخا و  جورع  تیدام ، رانک  رد  تیونعم  یمالـسا ، نیون  ندمت  رد  دنک . ادھا  تیرـشب  هب  دیاب  ار  نیا  یمالـسا ، ندمت  میراد ؛ رظن  دروم  یمالـسا ، ندمت  رد  ام  هک 

. تسا یندمت  نینچ  کی  رھظم  جح  تسا ؛]  ] یدام یگدنز  تفرشیپ  رانک  رد  عوشخ ، عرضت و  یحور و 

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 

ىمالسا  / ١٣٩٨/٠٨/٢۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هیلع یمالسا ، بھاذم  یمالسا ، ماوقا  یمالسا ، یاھتلود  یمالـسا ، یاھروشک  یمالـسا ، عماوج  هک  تسا  نیا  شاهبترم  نیرتنییاپ  دراد ؛ یبتارم  مالـسا  یایند  داحتا 

هبرض رگیدکی  هب  هکنیا  رب  هوالع  مالسا  یایند  هک  تسا  نیا  نیا ، زا  رتالاب  هتبلا  تسا . لوا  مدق  نیا  دننزن ؛ هبرض  رگیدکی  هب  دننکن ، هضراعم  مھ  اب  دننزن ، ضرعت  هب  تسد  مھ 

رتالاب نیا  زا  تسا ؛ رتالاب  مدق  کی  مھ  نیا  دننک . عافد  رگیدکی  زا  دنشاب ، هتشاد  یفاک  یعقاو و  داحتا  دنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  مھ  کرتشم  نمشد  لباقم  رد  دننزیمن ،

یسایس تردق  ظاحل  زا  تینما ، ظاحل  زا  تورث ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  یمالسا  یاھروشک  دننک . ییازفامھ  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا ، یاھروشک  هک  تسا  نیا  مھ 

کی مھ  نیا  دنریگب ؛ دنتسھ  رتنییاپ  هک  ار  یناسک  نآ  تسد  یشخب ، رھ  رد  دنرتالاب  هک  ییاھنآ  دننک ، ییازفامھ  دننک ، کمک  رگیدکی  هب  دنناوتیم  دنتـسین ، حطـس  کی  رد 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 10 
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یروھمج هک  تسا  یزیچ  نیا  یمالـسا . نیون  ندمت  هب  ندیـسر  تھج  رد  دنوشب  دحتم  مالـسا  یایند  یهمھ  هک  تسا  نیا  مھ  رتالاب  یهلحرم  تسا . تدحو  زا  یاهلحرم 

. تسا تدحو  بتارم  اھنیا  مالسا . نیون  ندمت  نامز ، نیا  اب  بسانتم  ندمت  اھتنم  یمالسا ، ندمت  هب  ندیسر  هداد : رارق  ییاغ  فدھ  یمالسا 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

مینکن و مگ  ار  هار  اـم  هک  دوشیم  بجوم  یھاوخناـمرآ  نیا  مینکیم ؛ مگ  ار  هار  دـشاب  هتـشادن  دوـجو  یھاوخناـمرآ  رگا  هکنیا  یارب  تسا ؛ شزرااـب  یھاوخناـمرآ  نیا  دوـخ 

ندـمت تیاـھن  رد  داـسف ، عـفر  لالقتـسا ، تلادـع ، ار : مھم  یاـھنامرآ  نیا  دیـشاب ؛ هتـشاد  ار  یھاوخناـمرآ  نیا  مینکن . تکرح  تسار  پچ و  هـب  تـسار و  جـک و  هار ، طـسو 

؛ دینک رکف  نآ  یور  دیھاوخب  دینک و  هبلاطم  ار  اھنیا  دیھدن و  تسد  زا  ار  اھنیا  تسا ؛ یمالسا  ندمت  داجیا  ییاھن ، یعقاو و  یلصا و  نامرآ  یمالسا .

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

یقادصم شدوخ  زا  صخش  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  شلماک  مامت و  لکـش  تسا ؟ یروج  هچ  ندرک ــ  راتفر  یھلا  یهدھاعم  اب  هناقداص  ینعی  اودھاع هللا ــ » ام  اوقدص   » نیا

. میریگب دای  هللااشنا  ار  نیا  دھدب ؛ رارق  نآ  قادصم  ار  شدوخ  ینعی  هتشاذگ ؛ اپ  شیپ  هدرک و  نیعم  ادخ  هک  یھار  یارب  یھلا و  تاروتسد  یارب  یھلا و  فراعم  یارب  دزاسب 

. تسا یروج  نیا  اعقاو  دھدب ؛ تاجن  ساسح  عقاوم  رد  ار  هعماج  تسناوت  دـھاوخ  اھنیا  زا  کی  رھ  ییاھتیـصخش ، نینچ  کی  دـیلوت  یارب  دـننک  تمھ  هعماج  صاوخ  رگا  و 

یعـس هن ، دـننک ؛ لوـبق  ار  یزیچ  کـی  تھجرھهبیراـب ، هرخـالاب  ـالاح  هک  اـھراک ، نیا  زا  اـی  مینک ، هظعوـم  اـی  مینک ، تیبرت  ار  یناـسک  ـالاح  هک  نیمھ  هـب  مـینکن  اـفتکا  اـم 

هدروآ دوجو  هب  هللادمحب  هزوح  دمآراک  تیریدم  اریخا  هک  یزکارم  مق ، رد  دشاب ؛ یلاعف  زکرم  دـناوتیم  اھهنیمز  نیا  رد  ٰیفطـصملاھعماج  هللادـمحب  دـشاب ــ  نیا  رب  اھهاگتـسد 

اھتیـصخش نیا  هک  مینک  تسرد  ار  ییاھتیـصخش  دـننکیم ــ  راک  بوخ  هنیمز  نیا  رد  مھ  یغیلبت  یاھهاگتـسد  زا  یـضعب  دـنک ؛ دـیھمت  ار  ییاھزیچ  نینچ  کـی  دـناوتیم 

کی یمالسا  ندمت  لیکشت  رگید  تقو  نآ  دنوشب ، تسرد  ییاھتیصخش  نینچ  کی  رگا  یمالسا . ماکحا  یمالسا و  فراعم  یھلا ، فراعم  یارب  دنـشاب  قادصم  ناشدوخ 

. دوب دھاوخن  دیدرت  دروم  رگید  ینعی  دوب ؛ دھاوخ  یعطق  زیچ 

« : یمالسا ندمت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

جیسب  /   ١٠/٠١/١٣٨۵ اضردمحا  هدنسیون :  نآ /  طاطحنا  لاوز و  لیالد  یمالسا ؛ ندمت 

یتیالو  /   ١٣٧٧/٠٣/٢٢ ربکایلع  هدنسیون :  یمالسا /  ندمت  گنھرف و  تایح  دیدجت 

یمیلس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ میکحلادبع  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  مظعم  ربھر  یسایس  هشیدنا  رب  دیکأت  اب  یمالسا  ندمت  یایحا  یرادیب و 

« يمالسا ندمت   » 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 11هاگياپ  هحفص 11 
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