
ناییاتسور  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فانصا و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیملـسم مالـسا و  تشونرـس  روشک و  نیا  یهدـنیآ  یارب  هک  ار  دـیلوت  راک  نازرواشک  دـنوش و  دابآ  تیوقت و  اھاتـسور  هک  تسا  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  یلک  تسایس 

دریگ و ماجنا  یبسانم  هتسیاش و  وحن  هب  اھراک  نیا  یهمھ  اش هللا  نا  میراودیما  دننک . یزیرهمانرب  ساسا  نیمھ  رب  دیاب  زین  نالوئسم  دنریگب ؛ یدج  تسا ، تیمھا  زیاح 

اھوگروز و اھتردـقربا و  اب  میھاوخیم  هک  ام  دریگ . رارق  هجوت  دروم  تسا ، هتفھن  یزرواشک  یاھتیلاعف  یارب  ام  روشک  رد  هک  یمیظع  دادعتـسا  یتعنـص ، یاـھراک  راـنک  رد 

یـشخبنانیمطا یهطقن  هـب  ار  هیذـغت  رما  ینعی  روـشک ، مدرم و  زاـین  نیرتیلـصا  نیرتیـساسا و  دـیاب  مـینک ، هلباـقم  اـھنآ  اـب  میوـش و  هنیـسهبهنیس  اـیند  یاـھرگلواپچ 

. تسین ریذپناکما  اھاتسور  هب  هجوت  اب  زج  نیا  و  میناسرب ،

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

نانآ نتخادرپن  نید و  لھا  یاوزنا  یارب  یا  هناھب تساھ ؛ نآ لامعا  ی  هدننک هیجوت یرابکتـسا و  یاھتردق  عفانم  تمدـخ  رد  هک  تسا  مالـسا  مان  هب  یزیچ  ییاکیرما ، مالـسا 

رصحنم نید و  ی  هعومجم زا  مالـسا  یـسایس  یعامتجا و  ماکحا  زا  یمیظع  شخب  ندرک  ادج  یارب  یا  هلیـسو تسا ؛ ناملـسم  یاھتلم  تشونرـس  نیملـسم و  روما  هب 

ادـج یارب  یی  هشوگ ناونع  هب  هکلب  تسا - هدوب  مالـسا  ردـص  رد  هک  نانچ نیملـسم - روما  قتف  قتر و  یارب  یھاـگیاپ  ناونع  هب  هن  دجـسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید  ندرک 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و  زا  ندش 

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

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

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

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

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

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

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

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

درک دھاوخ  کک  هللااشنا  ادخ  حلاص ،

ناتسناغفا  / ١٣۶٨/٠٧/١١ نیدھاجم  ناربھر  تقوم و  تلود  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یاـھتلم رظن  زا  اـما  تـسا ؛ یلودـلا  نـیب  یـسایس و  افرـص  ی  هلاـسم کـی  ناتـسناغفا  ی  هلاـسم ملاـع ، نویـسایس  یاـھوگتفگ  رد  یــسایس و  لـفاحم  رد  هـچرگا  زورما ،

. دراد یمامت  مات و  طابترا  یمالسا  للملا  نیب ی  هدنیآ مالسا و  یایند  تشونرس  هب  هک  تسا  یمالسا  ی  هلاسم کی  ناملسم ،

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دوب ییادخ  اب  کاپ و  بوخ و  رایسب  درم  وا  میدوب و  رفـس  مھ درم  نیا  اب  ام  لوسر هللا ! ای  دنتفگ : دندرک و  فیرعت  یـصخش  زا  دندمآ و  مرکا  لوسر  تمدخ  رفن  دنچ  تقو ، کی

نیا هک  یتقو دش . یم اھ  نیا نآرق و  رکذ و  زامن و  لوغـشم  وا  میدـش ، یم راوس  اددـجم  هک  یتقو ات  دورف  ی  هظحل زا  میدـمآ ، یم دورف  هک  یلزنم  رھ  رد  درک ، یم تدابع  امئاد 

نآرق زامن و  لوغـشم  مئاد  دوش ، یم هدایپ  بکرم  زا  یتقو  هک  یـسک  درک ؟ یم ار  شیاھراک  یـسک  هچ  سپ  دـندرک : لاوس  اھ  نآ زا  بجعت  اب  ص )  ) ربمایپ دـندرک ، ار  اھفیرعت 

لوسر ای  دـنتفگ : باوج  رد  اھ  نیا داد ؟ یم ماجنا  ار  شیاھراک  یـسک  هچ  درک ؟ یم راوس  دروآ و  یم دورف  ار  وا  لـیاسو  یـسک  هچ  تخپ ؟ یم ار  وا  یاذـغ  یـسک  هچ  تسا ،

شود هب  داد و  یمن ماجنا  ار  شدوخ  راک  وا  هکنیا  دـیرتھب . وا  زا  امـش  ی  همھ هنم :» ریخ  مکلک  : » دومرف ربمایپ  میداد . یم ماجنا  ار  وا  یاھراک  ی  همھ لـیم ، لاـمک  اـب  اـم  هللا !

مھ ار  یرگید  راک  یتح  دینک و  یم شالت  راک و  هک  دیتسھ  امـش  بوخ ، درم  دشاب . یبوخ  درم  وا  هک  دوش  یمن بجوم  دش ، یم تدابع  لوغـشم  دوخ  تخادـنا و  یم امش 

. دیریگ یم هدھع  هب  امش 

جایتحا التبا و  دروم  زورما  مدرک ، حرطم  هک  یدراوم  نیا  ی  همھ دوش . یم رپ  یگدـنز  شالت  راـک و  هب  ی  هقـالع زا  یمالـسا ، ی  هعماـج رد  یگدـنز  یاـضف  اھـشور ، هنوگ  نیا اـب 

ماجنا هک  یراک  رد  دیابن  سک  چیھ دننک . هفیظو  ساسحا  نآ ، یزاسزاب  روشک و  تشونرس  هب  تبـسن  دیاب  یمالـسا ، ی  هعماج ناریا و  رد  ناملـسم  مدرم  ی  همھ تسام .

یگدنز و هشاعا و  یارب  دنراد  قح  مدرم  ی  همھ دشاب . ناتدوخ  یگدنز  یارب  دینک ، یم امـش  هک  یراک  ول  و  دنک ؛ شومارف  ار  یمالـسا  ی  هعماج یگدنزاس  فدھ  دھد ، یم

هک یراک  رگا  ینعی  دشاب . رظن  دروم  دیاب  مھ  روشک  یگدنزاس  ی  هلاسم دـیھد ، یم ماجنا  هک  یراک  شالت و  نیا  رد  اما  دـننک ؛ راک  دوخ  یگداوناخ  یـصخش و  ی  هیتآ نیمات 

. دشاب یمن تسرد  تسا و  بولطمان  امش  راک  نیا  تسا ، محازم  دب و  روشک  یگدنزاس  یارب  رضم و  ناریا  یارب  اما  تسا ، بوخ  امش  دوخ  یارب  دیھد ، یم ماجنا  امش 

مدرم  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تردق و نابحاص  تمدخ  رد  دنک و  یم توعد  یگدنز  زا  یدیدج  عضو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  یمالـسا  نامھ  ینعی  تسا ؛ ص )  ) یدمحم بان  ینآرق و  یقیقح و  مالـسا  یکی 

- دریگ یم رارق  قرـش  برغ و  اکیرما و  تمدـخ  رد  یناسآ  هب  اما  دراد ؛ ار  مالـسا  مسا  رھاوظ و  هک  تسا  یمالـسا  ناـمھ  مھ  یرگید  دریگ . یمن رارق  برغ  قرـش و  یاـسور 

تردق تایح و  ی  هلیسو ناکد و  کی  اھ  نآ یارب  مالسا  اما  دننز ؛ یم مد  مالسا  زا  مھ  اھ  نآ دنطلسم . یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  رب  هک  ییاھردلق  نیمھ  مالـسا  لثم 

. دنک یم در  احیرص  ار  نیملسم  تشونرس  یتفن و  نزاخم  رب  اکیرما  طلست  دشاب ، نآرق  مالسا  نامھ  رگا  مالسا  الا  و  تسا ؛

ماظن  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب اھ ، نآ رظن  زا  هک  دنریگ  یم رارق  مدرم  لوبق  دروم  یناسک  نآ  یدام ، یاھماظن  فالخرب  یمالـسا ، ماظن  رد  تسا . یھلا  رما  کی  تردق ، تکرح و  روحم  یمالـسا ، ماظن  رد 

یانعم هب  مدرم  یمالـسا ، ماظن  رد  دراد . دوجو  یرگید  تکرح  عون  یرگید و  شنیزگ  عون  یرگید ، یاھرایعم  یدام ، یاھماظن  رد  دنـشاب . قبطنم  ییادـخ  یھلا و  یاھرایعم 

اھیزاس و تروص یراعش و  یمسا و  یعقاو و  ریغ  یاھ  یسارکمد لکش  هب  هن  هناراکایر ، تروص  هب  هن  دنتسھ ؛ یریگ  میمـصت باختنا و  تردق  شزرا و  یاراد  هملک ، یقیقح 

رما کی  نیا ، دنتسھ . ناشدوخ  روما  تشونرس و  رب  طلسم  کلام و  اتقیقح  مدرم ، تسا . هدنریگ  میمصت تلم  یمالـسا ، ماظن  رد  تسین . تیعقاو  زا  یکاح  هک  یتارھاظت 

. تسا یعقاو 

ماظن  / ٢٠/١٣۶٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

صخـش نییعت  ساسا  رب  هچ  نیملـسم ، روما  یلو  یمالـسا و  مکاح  هک  مھ  یتقو  نآ  ینعی  دـنک . یم لاـمعا  یـصاخ  یراـجم  زا  ار  تیمکاـح  تیـالو و  نیا  لاـعتم ، یادـخ 

هداد وا  هب  رایتخا  نیا  یتقو  دـش ، باختنا  طباوض  اھرایعم و  ساسا  رب  هچ  درک و  ادـیپ  ققحت  مالـسلا ) مھیلع  ) همئا نینموملا و  ریما  دروم  رد  ام ، ی  هدـیقع قبط  هک  نانچ نآ

ناسنا نآ  دوش . یم لامعا  مدرم  رب  هک  تسا  یھلا  ناطلـس  تردق و  نیا  تسادخ و  قح  قح ، نیا  تسادـخ ؛ تیالو  تیالو ، نیا  زاب  دـنکب ، هرادا  ار  مدرم  روما  هک  دوش  یم

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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رد هدـننک  نییعت مھم و  رایـسب  ی  هتکن کی  نیا ، دوخ  درادـن . رگید  مدرم  اھناسنا و  هب  تبـسن  یقح  هنوگ  چـیھ راـگدرورپ ، تردـق  یھلا و  تیـالو  یاـھنم  دـشاب  هچرھ  هکرھ و 

. تسا یمالسا  ی  هعماج تشونرس 

رد مییوگب  ای  دھدب ، ناشن  دشخبب و  ققحت  ار  یھلا  تیالو  نآ  زا  یی  هیاس وترپ و  فیعض و  ی  هنومن دیاب  دوش ، یم راد  هدھع دنوادخ  فرط  زا  ار  تیالو  نیا  هک  یسک  نآ  اما  و 

دیاب دریگ ، یم هدـھع  هب  ار  مدرم  روما  ی  هرادا هک  یھاگتـسد  نآ  ای  صخـش  نآ  تساھ . نیا لاثما  تمحر و  تلادـع و  تمکح و  تردـق و  یھلا ، تیـالو  تایـصوصخ  دـشاب . وا 

. دنوش یم هرادا  رگید  یاھلکـش  هب  هک  تسا  یرگید  عماوج  ی  همھ یمالـسا و  ی  هعماج نیب  قراف  تیـصوصخ ، نیا  دشاب . یھلا  تمکح  تمحر و  تلادـع و  تردـق و  رھظم 

شوختسد ار  مدرم  روما  ریسم  یگدنز و  هک  دنرادن  ار  قح  نیا  یھورگ ، ای  یصخش  دوس  عفن و  هب  یکتم  یصخش  قیالـس  سوھ و  یوھ و  یناسفن ، تاوھـش  اھتلاھج ،

راتفر و رد  سکرھ و  زا  سوھ  یوھ و  دوشب ، مکاح  دـیابن  یھاوخدوخ  دـشاب ؛ مکاح  دـیاب  تمحر  نید و  ملع و  تلادـع و  یمالـسا ، ماظن  هعماج و  رد  اذـل  دـنھدب . رارق  دوخ 

. دنک تموکح  دیابن  یتیصخش  صخش و  رھ  راتفگ 

دوجو تمصع  هک  مھ  ییاجنآ  دشاب . هتشادن  دوجو  یفلخت  یطخت و  ناکما  هنوگ  چیھ هک  تسا  نیمھ  مھ  مالسا  رد  بولطم  یلصا و  ییاغ و  لکـش  رد  ماما  تمـصع  رس 

یا هدننک نییعت زور  تیالو و  زور  ریدغ ، دیع  زور  سپ ، دوش . یم بوسحم  یھلا  تیالو  زا  یی  هنومن هک  دنک  تموکح  مدرم  رب  دیاب  تلادع  اوقت و  نید و  تسین ، رـسیم  درادن و 

. تسا یمالسا  ی  هعماج تشونرس  رد 

ناگدازآ  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

تـشونرس هب  تبـسن  میناوت  یمن ام  میراد . هفیظو  اجنآ  رد  اـم  تسھ ، یناملـسم  هک  اـجرھ  مینک . یم تیلوئـسم  ساـسحا  مھ  رگید  ناملـسم  یاـھتلم  هب  تبـسن  اـم 

یارب اجنیا  رد  دـنھاوخ  یم دـنا و  هداتفا هار  اکیرما  همھ  لوارق  شیپ نوزفازور و  تردـق  ناگنـشت  نادـنموزرآ و  سراف ، جـیلخ  ی  هقطنم رد  زورما  میـشاب . تواـفت  یب ناناملـسم 

یمالسا زکرم  کی  سراف ، جیلخ  نیا  تسا . مالسا  هاگیاپ  اجنیا  تسین . ییاج  اکیرما  بانذا  اکیرما و  یارب  تسا و  یمالسا  ی  هقطنم اجنیا  دننک . تسرد  اپ  یاج  ناشدوخ 

. دشاب یم یمالسا  یاھتلم  هب  قلعتم  نآ  یاھتورث  تسا و 

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

هتخاس و ماوت  هناگیب  یاھتردق  ربارب  رد  یگتخابدوخ  اب  ار  دوخ  یاھتلم  میظع  یاھورین  هب  تبسن  یـسانشانردق  یمالـسا ، یاھروشک  نارادمتـسایس  بلاغ  هک  سوسفا 

ربارب رد  هنایشان  اپورا ، اکیرما و  اب  زیمآ  تراقح ملاسان و  طباور  رد  رظن  دیدجت  دوب و  هتخاس  مھارف  نانآ  یارب  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  هک  یگرزب  تصرف  زا  یریگ  هرھب یاج  هب 

رد تراسا  دوخ و  یاھتلم  اب  تیدـض  بالجنم  رد  شیپ  زا  شیب  هجیتن ، رد  دـنتفرگ و  هنامـصخ  عضوم  دـندوب ، نآ  ی  هتفیـش ناشیاھتلم  هک  تکربرپ  شخب و  تاجن بـالقنا  نیا 

نیا یازـس  دـندرک . بلط  اکیرما  دزن  ار  تزع  اعیمج ،» هزعلا   ناف  : » دـیامرف یم هک  نآرق  ی  هتفگ فـالخرب  ناـنآ  دـندش . راـتفرگ  یناطیـش  یاھتردـق  ییوگروز  لـیمحت و  ماد 

نایع هبرجت و  هب  دـننامب و  تسین  یکتم  یـشخب  نانیمطا ی  هطقن چـیھ  هب  هک  ناشیاھتموکح  دوخ و  تشونرـس  نارگن  هنالیلذ  هک  تسین  نیا  زج  یرادرکدـب ، یمھف و  جـک

، تسا رداق  دنک ، هدارا  هچرھ  رب  اکیرما  هک  ار  رادنپ  نیا  ندوب  غورد  دنتسین و  نانآ  تاجن  هب  رداق  یرابکتـسا ، تردق  نارادمدرـس  رگید  اکیرما و  رطخ ، ماگنھ  رد  هک  دننک  سح 

. دنبایرد دوجو  ی  همھ اب 

یناریا  / ١٣٧٠/٠٢/٠۶ جاجح  یتسرپرس  هیقفىلو و  یگدنیامن  هب  یرھشیر  یدمحم  دمحم  مالسالاتجح  باصتنا 

یاـھتلم تشونرـس  رب  هنارگ  هلیح دـنناوتب  نیملـسم  یاـھتورث  نارگتراـغ  مالـسا و  نانمـشد  هک  تسا  هدـش  نآ  بجوـم  هراوـمھ  لازی ، ـال  یورین  نیا  زا  ناناملـسم  تـلفغ 

رھ هب  هلیسو  نیمھ  اب  یمالـسا  یاھنیمزرـس  رد  اکیرما ، دونع  رابج و  میژر  نآ  سار  رد  رابکتـسا و  رفک و  هاگودرا  دیلپ  تسد  نامز ، عطقم  نیا  رد  دنبای و  طلـست  یمالـسا 

. تسا هدوشگ  لواطت  تسد  نیملسم  لام  ناج و  رد  هدز ، تسد  دوخ  هاوخلد  فرصت 

هاپس  / ١٣٧٠/٠٢/٢١ ینیمز  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھم اما  دنراذگ ؛ یم رثا  الاو  ناگدیزگرب  نآ  هن  یلومعم  ناسنا  رب  ناسنا ، یاھتساوخ  تاوھـش و  هرخالاب  دوش . یمن هتـشرف  هب  لیدبت  یعیبط  یلومعم و  روط  هب  هک  ناسنا 

راکورس یمالسا  ی  هعماج تشونرس  اب  ای  عمج ، کی  تشونرس  اب  هک  ییاھاجنآ  رد  صوصخب  دنراذگن ؛ رثا  شیگدنز  یشمطخ  رد  اھتـساوخ ، تاوھـش و  نیا  هک  تسا  نیا 

هبلغ شیوخ  یصخش  ضارغا  رب  ار  یھلا  فادھا  و  شدوخ ، تساوخ  رب  ار  ادخ  تساوخ  شدوخ ، ی  هدارا رب  ار  ادخ  ی  هدارا دشاب و  ادخ  میلـست  دیاب  اھاج  روط  نیا رد  دنراد .

، دیدش ایند  یاھتلم  دبسرس  لگ  اتقیقح  لاس  هدزیس  هدزاود ، نیا  داد و  ناریا  مدرم  هب  نیملـسم و  هب  اھامـش ، هب  لاعتم  یادخ  هک  یتزع  نیمھ  دش ، روط  نیا رگا  دھدب .

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  نیا  دیدومن ، یدایز  یاھتفرشیپ  دندرک و  فارتعا  نیا  هب  مھ  نانمشد  دیدش و  سانلل » تجرخا  هما  ریخ  متنک  »

نآرق  / ١٣٧٠/٠٣/١۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما اما  تسا ، رون  نآرق  ی  همیرک تایآ  ی  همھ هچرگا  هک  تسا  نیا  دـیھدب ، رکذـت  ناناوج  هب  توسک  شیپ ناونع  هب  امـش  تسا  بوخ  نآرق  ظیفحت  توـالت و  رد  هک  یی  هتکن

. تساھ نآ رد  یمالـسا  عماوج  یلمع  دـیحوت  یمالـسا و  ی  هعماج تزع  مالـسا و  تزع  هک  تسا  ییاـھزیچ  نآ ، دـنراد و  جاـیتحا  یلیخ  نآرق  تاـیآ  زا  یـشخب  هب  ناـناوج 

زا یـضعب  رد  هک  یتعامج  ی  همئا نیا  هب  تقو  کی نم  یتح  دـنریگب . سرد  اھ  نآ زا  دنـشاب و  ظفح  ناور و  ار  تایآ  هنوگ  نیا یتسیاب  مالـسا  یایند  یاج  همھ  رد  اـم  ناـناوج 

. دراذگب رثا  هژیو  روط  هب  یمالسا  یاھتلم  تشونرس  رد  دناوت  یم هک  دینکب  باختنا  ار  یتایآ  متفگ  دننک ، یم باختنا  زامن  تئارق  رد  ار  یتایآ  یمالسا ، یبرع و  یاھروشک 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

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

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

هرھب و عبنم  مدرم و  نآ  زا  دندوب ، هدرک  دوخ  تدایس  تسایر و  ناکد  تراجت و  رازاب  یلوا ، تیلھاج  دھع  رد  یعسم  فاطم و  ی  همدخ هبعک و  ی  هندس هک  ار  هللا  تیب داد ؛ رارق 

نانآ نایم  دنویپ  یگنھامھ و  نیملـسم و  تمظع  تدحو و  زمر  ار  جـح  تخاس ؛ ربارب  یقح  یاراد  نانکاس  اب  ار  ناگدیـسر  هارزا نابلطراصحنا ، مغر  هب  تسناد و  نانآ  دوس 

ییارگ و هناـگیب دـننام : دـنوش ؛ یم راـچد  نآ  هـب  دوـخ  ی  هـشیر لـصا و  زا  یگدـنامادج  رثا  رب  نیملــسم  عـماوج  دارفا و  هـک  یتاـئالتبا  زا  یرایــسب  رحــسلا  لـطاب  داد و  رارق 

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

مالـسا و ی  هراـبود نانمـشد  یاـھ  هشقن ربارب  رد  یرایـشھان  یمالـسا و  دـالب  رگید  ثداوح  زا  یربخ  یب و  یمالـسا ، تما  ماـن  هب  یتیلک  نتخانـشن  هکلب  یمالـسا ، تما 

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

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

. تسا هتفرگ 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

دیاب هک  یتشونرس  اب  زین  دوخ و  خیرات  اب  تسا  یمالسا  تما  دنویپ  یهلاسم  دوش ، هدیشیدنا  نآ  هب  ناکم  نامز و  نیا  رد  صوصخب  تسا  هتسیاش  هک  ییهلئـسم  نیمود 

هتـشاد نآ  ندرپس  یـشومارف  هب  نتخاس و  شودـخم  رب  تمھ  اـقیرفآ ، ایـسآ و  هب  دورو  ماـگنھ  زا  رامعتـسا  هک  تسا  یزیچ  یمالـسا  تما  یهتـشذگ  دـنز . مقر  دوخ  یارب 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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زا میقتـسم ، ریغ  میقتـسم و  نارگرامعتـسا ، فدھ  هک  ناملـسم  یاھتلم  تشونرـس  نتفرگ  تسد  هب  یمالـسا و  یاھروشک  رد  یناسنا  یدام و  ریاخذ  رب  طلـست  تسا .

هوکـشرپ یهتـشذگ  زا  اھنآ  دوش و  هتـسکش  ناملـسم  للم  تیـصخش  رورغ و  ساسحا  هک  درکیم  باجیا  یعیبط  روط  هب  هدوب  فرط  نیا  هب  یدالیم  مھدـجھ  نرق  رخاوا 

هک یدعاسم  الماک  یهنیمز  رد  هلیح ، نیا  و  دنوش . یرامعتـسا  میلاعت  برغ و  گنھرف  شریذپ  یهدامآ  هدرک ، اھر  ار  دوخ  قالخا  گنھرف و  هنوگنیدب  دـنوش و  عطقنم  الماک 

رد ار  نآ  جاور  رامعتـسا  هک  یمیھافم  یهمھ  یبرغ و  مجاھم  گنھرف  لیـس  داتفا و  رگراک  دوب ، هدروآ  مھارف  یمالـسا  یاـھروشک  رد  دبتـسم  دـساف و  یاـھتموکح  طلـست 

یاھروشک لاس ، تسیود  لوط  رد  هک  دش  نآ  هجیتن  داتفا و  هار  هب  درمـشیم ، یرورـض  اھتلم  نآ  رب  دوخ  یداصتقا  یـسایس و  یهطلـس  نیمات  یارب  ناملـسم  للم  نایم 

طخ رییغت  ینیمزریز و  یاھتورث  تیکلام  ات  هتفرگ ، میقتسم  تیمکاح  زا  نانآ  دش و  لیدبت  یبرغ  نارگتراغ  یارب  یعدار  عنامیب و  هدرتسگ و  یهرفـس  هب  هرـسکی  یمالـسا 

تاـکرب یهمھ  زا  ار  نیملـسم  دـنتفر و  شیپ  اـھروشک  نیا  رد  هریغ ، یمالـسا و  تاسدـقم  ریقحت  نیطـسلف و  دـننام  یمالـسا  روشک  کـی  لـماک  فرـصت  یتـح  ناـبز و  اـی 

. دنتشادزاب تسا  یگنھرف  یملع و  دشر  نآ ، یهلمج  زا  هک  یگنھرف  یداصتقا و  یسایس و  لالقتسا 

١٣٧٠/١١/١۵ /  (١) یمالسا یهشیدنا  سنارفنک  هب  مایپ 

یتائالتبا نتفریذپ  اھتلم و  نیا  تمواقم  دنریازجلا . نادوس و  اصوصخم  اقیرفآ ، لامـش  یاھتلم  هدنز ، ی  هنومن دنا ؛ هتـشاذگ مدق  مالـسا  هار  رد  هدش و  رادیب  اھتلم  دـمحب هللا 

رشب تارمثلا و  سفنالا و  لاومالا و  نم  صقن  عوجلا و  فوخلا و  نم  یشب  مکنولبنل  و  « ؛ تخاس دھاوخ  یزوریپ  ار  نانآ  یعطق  تشونرس  تسا ، هدومرف  نآرق  رد  دنوادخ  هک 

«. نیرباصلا

ناتسناغفا  / ١٣٧١/٠٢/١٢ ناملسم  زرابم و  تلم  یزوریپ  تبسانم  هب  مایپ 

اھتلود دـننک . یمن یگداتـسیا  اـھتلود  دنتـسیاب . اـھ  ییوـگروز نیا  لـباقم  رد  دـیاب  اـھتلم  دـننک . یریگ  میمـصت هنیمز  نیا  رد  دـیاب  اـھتلم  دـنادب . ار  اـھ  نیا دـیاب  مالـسا  تـلم 

یتردق چیھ  داتـسیا  رگا  هکنآ  دتـسیاب ؛ دیاب  هکنآ  دنرادن . یگداتـسیا  تردق  مدرم ، زا  عاطقنا  رطاخ  هب  ایند ، رد  اھتلود  زا  یرایـسب  هنافـساتم  دـننک . یگداتـسیا  دـنناوت  یمن

کی تئارب ، مایپ  نیا . ینعی  تئارب ، مایپ  جح ؟! رد  زج  دنمھفب  دیاب  اجک  رد  ار  اھزیچ  نیا  اھتلم  دنتـسیاب . دـیاب  اھتلم  دنتـسھ . اھتلم  دزادـنیب ، هجنپ  رد  هجنپ  وا  اب  دـناوت  یمن

، یمالسا یناسنا ، میظع  تکرح  نیا  رد  روضح  زا  دیابن  سک  چیھ تسا . ینیع  یعطق و  بجاو  کی  تئارب ، مالعا  رد  تئارب و  مایپ  رد  تکرش  تسا . یمالـسا  گرزب  تکرح 

. تسا نیا  یارب  جح  تسا . نیا  تسا ، مالسا  تما  تشونرـس  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  جح ؛ یناھج  هبنج  نآ  تسا . جح  یانعم  حور و  نیا ، دنزبزابرـس . یـسایس ، یھلا و 

عمج ملاع  طاقن  یـصقا  ماـمت  زا  دودـحم ، هطقن  کـی  رد  نیعم  ییاـج  رد  یتح  نیعم و  تاـعاس  رد  تاـمولعم  ماـیا  یف  نیعم  یاـھزور  رد  نیعم و  زور  کـی  رد   » دـنتفگ هکنیا 

، زاجح رد  اھیزاجح  قارع ، رد  اھیقارع  ناریا ، رد  اھیناریا  دنک : رارقرب  یعامتجا  دوخ ، رھش  هناخ و  رد  سکرھ  جح ، مایا  رد   » دنتفگ یم الا  و  تسا . یزیچ  نینچ  یارب  دنوش ،»

عفانم اودھـشیل  « ؟ ارچ قیمع . جـف  لک  نم  نیتای  رماض  لک  یلع  الاجر و  کوتای  دـنتفیب ؟» هار  همھ   » دـنتفگ ارچ  اپورا ». رد  اھییاپورا  نیچ ، رد  اـھ  ینیچ دـنھ ، رد  اـھ  یدـنھ

لاوـس حوـل ، هداـس یاـھ  مدآ یـضعب  تقو  نآ  تسا . نیا  یارب  جـح  مالـسا . تما  یارب  ناـشعومجم و  یارب  ناـش ، همھ یارب  مھل » عفاـنم  . » تسا نیا  تـعفنم ، نآ  مـھل ».

نینچ دوجو  زا  یکاح  جـح  ماکحا  همھ  تسا . تئارب  دایرف  جـح ، همھ  تئارب !»  » دنـشاب هتـشون  هیلمع  هلاسر  رد  هک  دـنراد  عقوت  تسیچ »؟ تئارب  لـیلد  اـقآ !  » هک دـننک  یم

. تئارب یانعم  تسا  نیا  دنک . حیحصت  ار  دوخ  مھف  نھذ و  دیاب  دمھف ، یمن هک  سک  نآ تسا . یا  یریگ تھج

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ریز یمالـسا و  ماظن  رد  یگدنز  مالـسا و  هب  تشگزاب  ناملـسم ، للم  یاھیماکان  اھدرد و  ی  همھ جالع  هک  منک  یم ضرع  زین  ناملـسم  مدرم  داحآ  یمالـسا و  یاھتلم  هب 

یزیمآ تلذ خلت و  تشونرس  دنادرگ و  یمرب ناناملـسم  هب  ار  هافر  تینما و  گرزب  معن  زا  یرادروخرب  تردق و  تزع و  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . یمالـسا  ماکحا  ی  هیاس

. دزاس یم نوگرگد  دنا ، هدید کرادت  ناملسم  تما  یارب  رابکتسا  ناحارط  هک  ار 

جدننس  / ١٩/١٣٧١/٠۶ ناتسرھش  رد  یمالسا  تدحو  یللملانیب  سنارفنک  هب  مایپ 

ی هدارا ریز  هجنپ و  رد  ار  یبرغ  یاھتردـق  ی  همھ اـی  بلغا  رـشب ، قوقح  یـسارکومد و  رگ  بیرف رھاوظ  ریز  رد  یبیلـص ، یاـھ  هزیگنا هک  دـنک  کـش  دـیابن  یـسک  رگید  نوـنکا 

رھ اب  زورما  هک  نانآ  دریگ . یم هیام  یوسیع  نامیا  زا  رگید ، یاجرھ  ینـسوب و  رد  زیمآ  تواسق یاـھ  هزیگنا نیا  هک  میربب  ناـمگ  رگا  تسا  یحول  هداـس تسا . هتفرگ  شیوخ 

تردق هب  طقف  نانآ  دنرادن . یا  هدیقع زین  یعقاو  تیحیسم  میلاعت  مالسلا و  هیلع حیسم  هب  دننمـشد ، نادند  نب  زا  ناناملـسم ، زا  یکرحتم  ضبن  رھ  مالـسا و  زا  یا  هناشن

فـص زورما  نانآ ، دولآ  نوخ تسد  اما  رگید ! زیچ  چیھ هب  هن  دنراد و  نامیا  دنک ، دـیدھت  ار  نانآ  ی  هناملاظ تردـق  هچرھ  اب  دوخ  نایاپ  یب تموصخ  اھـسوھ و  عفانم و  راھم و  یب

. تسا هتشارفارب  ینمشد  مچرپ  دوجو ، ی  همھ اب  نامیا ، هدیقع و  نید و  کی  ناونع  هب  مالسا  ربارب  رد  هتسارآ و  ار  مالسا  لباقم  رد  تیحیسم 

یـسک دنتـشاد ، یمکحتـسم  تشم  دندوب و  یدحتم  تسد  ناھج  نیملـسم  رگا  ایآ   » هک دنرگنب  ربدـت  اب  ار  ثداوح  دـنورورف و  رکف  هب  دـیاب  یطیارـش  نینچ  رد  ناناملـسم 

ناردارب سکرھ  دـنک ؛ یم یعـس  نیملـسم  ی  هقرفت رد  سکرھ  دـبوکب »؟! زیمآ  تواـسق هناـمحر و  یب نینچ  یناملـسم ، مرج  هـب  طـقف  ار  موـلظم  تـلم  کـی  درک  یم تارج 

ینـسوب و ی  هعجاف رد  هک  دنادب  دنک ، یم رفک  هب  موکحم  ار  یمالـسا  قرف  هناضرغم ، هنامـصخ و  ای  هنالھاج ، هنارظن و  گنت سکرھ  دـنک ؛ یم نیبدـب  رگیدـکی  هب  ار  ناملـسم 

. دنکیرش ناملسم  ناردارب  خلت  تشونرس  رد  اھریذپ ، نمشد ای  اھسانشن  هفیظو اھتیثیح و  یب هک  هزادنا  نامھ  هب  تسا ؛ کیرش  نآ  لاثما 

ماظن  / ١٣٧٢/٠١/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یایاضق ار ، ریمـشک  یایاضق  ار ، ناتـسناغفا  یایاضق  ار ، ینـسوب  یایاضق  ار ، نیطـسلف  یایاضق  ار ، اھیزیرنوخ  مدرمـش : یم ار  مالـسا  یایند  بئاـصم  لـبق ، یتعاـس  هدـنب 

نیا ردام  دوشب  دـیاش  هک  ار  بئاصم  نیا  نیرتگرزب  اـما  تسا . مالـسا  ناـھج  بئاـصم  همھ ، اـھ  نیا ار . رگید  یاـھروشک  یـضعب  یاـیاضق  ار ، دـنھ  یاـیاضق  ار ، ناتـسکیجات 

دحتم اھناملسم  رگا  درک . داجیا  یلوحت  دیاب  نیا ، رد  درک . حالصا  دیاب  ار  نیا  تسا . یمالسا  گرزب  تما  زا  ناش  یرود تلفغ و  نیملسم و  قرفت  تتشت و  تسناد ، بئاصم 

هنوگچ هک  دننیبب  رگا  دش و  طلسم  دوخ  تشونرس  رب  دوش  یم تسا و  رییغت  لباق  یلعف  تیعـضو  هک  دننک  رواب  رگا  دنوش ، دوخ  تردق  ی  هجوتم رگا  دنوش ، رادیب  رگا  دنوش ،

دھاوخ مامت  مھ  مالـسا  یایند  بئاصم  انئمطم  دـنریگن ، رارق  اھتردـق  ریثات  تحت  دـنوش و  طلـسم  ناشدوخ  تشونرـس  رب  دنتـسناوت  ناریا  گرزب  تلم  لثم  اھتلم  زا  یـضعب 

. تسا نیا  هیضق  ساسا  زورما ، دش .

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، دننک هرگ  ناشنید  نانمشد  ربارب  رد  ار  ناشتشم  ناناملسم  اجرھ  میوش . یم لاحشوخ  دنوش ، رادیب  ناناملـسم  اجرھ  ام  دراد ؟ یطابترا  هچ  ام  هب  رـصم ، مدرم  یریگرد 

تلم لثم  یتلم  میوش و  دراو  میھاوخب  هک  میتسین  ام  یلو  مینک ؛ یم تیلوئسم  ساسحا  میوش و  یم نیگمغ  ام  دنروخب ، کتک  ناناملسم  اجرھ  میوش . یم لاحشوخ 

؛ تسا هدیمھف  تسرد  رـصم  تلم  دنا . هدیمھف مھ  تسرد  دننکب و  دیاب  هچ  هک  دنھاگآ  ناشدوخ  دنناد ؛ یم ار  ناشفیلکت  ناشدوخ  اھ  نآ مینک . ناشفیلاکت  هجوتم  ار  رـصم 

، نیا دنا . هداتسیا دنک ، یم تنایخ  یمالسا  یاھروشک  تشونرس  هب  نیطسلف و  نامرآ  هب  یمالسا و  نامرآ  هب  هک  یتموکح  لباقم  رد  هک  دنا  هدیمھف تسرد  رـصم  ناناوج 

. دنمھفب دنناوت  یمن ار  مالسا  ریثات  ورین و  توق و  هک  تسا ، نیمھ  رد  اھ  نیا هابتشا  درادن . یطابترا  ام  هب 

جح  / ١٣٧٣/٠١/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ضافا ثیح  نم  اوضیفا  مث  . » دیـشاب مھاب  مھ و  رود  مولعم ، مایا  نیا  رد  دـییایب  دـیوگ : یم اھ  نآ هب  دـنک و  یم توعد  ار  یتعامج  ناملـسم ، للم  ی  همھ زا  لاـعتم ، یادـخ 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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هطقن کی  رد  ایند ، فلتخم  طاقن  ناملـسم  تسیچ ؟ یارب  یناگمھ  عامتجا  نیا  دیزادرپب . فاوط  هب  مھاب  همھ  و  دینک ، هضافا  مھاب  همھ  دـینک . تکرح  مھاب  همھ  سانلا »؛

؟ دنوش یم عمج  مھ  رود  ارچ  دندرگرب !؟ دوخ  ناطوا  هب  مھ  زور  دنچ  زا  دعب  دننک و  هاگن  رگیدـمھ  تروص  هب  توکـس ، رد  دـنوش و  عمج  مھ  رود  دـننک ؟ هچ  هک  دـنیایب  مھ  درگ 

کی مھ  نآ  هطقن ، کی  رد  اھتلم  ی  همھ زا  یدارفا  ندش  عمج  هک  تسا  نیا  باوج  تسا ؟ ینعم  هچ  هب  ندش  عمج  نیا  دننک ؟ حرطم  مھاب  ار  دوخ  تافالتخا  ات  دـنوش  عمج 

یریگ میمصت یمالـسا  تما  تشونرـس  ی  هراب رد  ات  دنوش  عمج  مھ  رود  هک  تسا  نیا  انعم  هدیاف و  نآ  دشاب . هتـشاد  انعم  کی  هدیاف و  کی  دناوت  یم طقف  سدقم ، ی  هطقن

نیا هب  دشاب ؟ دناوت  یم یتیفیک  هچ  هب  تبثم ، هدنزاس و  راک  نیا  دریگ . تروص  تبثم  هدنزاس و  یراک  دوش و  هتـشادرب  بوخ  مدـق  کی تما ، ثیح  هب  عمجم ، نیا  رد  دـننک و 

ناگدیزگرب زا  یمدرم ، میظع  ی  هرگنک نیا  لالخ  رد  دندش ، عمج  جح  رد  یتقو  هک  دسرب - زور  نآ  میراودیما  دنا - هتفرشیپ ردق  نآ  یمالسا  یاھتلم  تسا  تقو  کی هک  تیفیک 

اھروشک زا  هدمآ  جاجح  داحآ  بیوصت  هب  میظع  ی  هرگنک نامھ  رد  تابوصم  نآ  دشاب و  هتشاد  یتابوصم  سلجم  نیا  ددرگ و  لیکـشت  یا  هرفنرازھدنچ لصفم  سلجم  اھتلم ،

؛ دـنا هتفرن شیپ  ردـق  نآ  هنیمز ، نیا  رد  زونھ  اھتلم  اریز  تسین . یلمع  زورما  هنافـساتم  هک ، تسا ؛ راک  نیرتھب  نیا ، ددرگ . غـالبا  اـھتلم  اـھتلود و  هب  ارجا  یارب  دـعب  دـسرب و 

اھتلم هک  تسا  نیا  تسیچ ؟ اجنآ  رد  بجاو  راک  درادن ، ناکما  جـح  مسوم  رد  یلمع  یریگ  میمـصت نانچ  هک  یتقو ات  اما  دـننک . یمن یکمک  اھ  نآ هب  مھ  اھتلود  هک  صوصخب 

نیا دنزادرپب . مالسا  یایند  نانمـشد  زا  تئارب  راھظا  هب  دوخ ، نیب  تدحو  رب  دیکات  نمـض  دنھد و  ناشن  یگتـسب  لد مالـسا  یایند  حلاصم  هب  تبـسن  دنناوتب  هک  وحن  رھ  هب 

. دوب عقوتم  نآ  زا  داد و  ماجنا  تسا ، هدرک  نیعم  مالسا  هک  یجح  رد  دوش  یم هک  تسا  یراک  نیرتمک 

مق  / ٠٨/٢٢/١٣٧۴ ناتسرھش  رد  ثیدحلاراد  یگنھرف  هسسوم  سیسات  تبسانم  هب  مایپ 

مالک زا  هک  تسا  یتمکح  ملع و  راونا  زا  هئاضتـسا  نیا ، تسا ، فلکم  نادب  نید  ملاع  هک  تسا  یا  هفیظو نیرترب  دیمح ، میکح  باتک  هب  کسمت  زا  سپ  ثیدح ، هب  مامتھا 

ی هشیدـنا درخ و  ددرگ و  یم عطاس  مالـسلا ) هالـصلا و  مھیلع   ) ترـضح نآ  تیب  لھا  زا  نیموصعم  ی  همئا و  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مرکم  ربماـیپ  تیادـھ  میلعت و  و 

رباـج هب  مالـسلا ) هیلع  ) رفعج یبا  ترـضح  هک  تسا  نینچ  و  دـنک . یم هنادـنمدرخ  هناـمیکح و  کولـس  زا  رادروخرب  ار  رـشب  یگدـنز  و  ییاـمنھار ، یریگتـسد و  ار  یناـسنا 

مھف و لمح و  ثیدح و  عمج  نید ، ملع  خیرات  رد  برغت .» یتح  سمشلا  هیلع  تعلط  امم  کل  ریخ  مارح ، لالح و  یف  قداص  نم  هبیصت  ثیدحل  و هللا  رباج ! ای  : » دیامرف یم

ملاع هک  تسا  ور  نیا  زا  و  تساھ ، نآ ی  همھ ای  یمالـسا و  مولع  زا  یرایـسب  رداـم  ثیدـح ، رظن ، کـی  اـب  تسا و  لوصف  نیرت  ینـالوط نیرتگرزب و  زا  یکی  نآ ، حرـش  کرد و 

هدروآ رامـش  هب  نامیا  ملع و  روحم  ار  نآ  هتـسناد و  نید  ملع  اب  ربارب  ار  ثیدح  فیرـش ، یفاک  باتک  ی  همدقم رد  یلاعت ) همحر هللا   ) ینیلک خیـش  مدقا ، گرزب  سانـش  نید

، تسا راکـشآ  شلھا  رب  باب  نیا  رد  هچنآ  رگید  تیاور و  هب  قوثو  طئارـش  نآ و  لمحت  یگنوگچ  ثیدح و  رما  رد  فلـس  ی  هتـسجرب یاملع  اھقف و  ینیب  کیراب  تقد و  تسا .

. دریگ یم همشچرس  دش ، هتفگ  یمالسا  ی  هعماج درف و  تشونرس  رد  نآ  ریثات  ثیدح و  ی  هراب رد  هک  یناش  تمظع  تیمھا و  نیمھ  زا  همھ 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب یـسک  رگا  اعقاو  میزادرپب . نآ  هب  امئاد  دـیاب  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا ؟ یعـضو  هچ  رد  نآلا  تسا ، نآ  یملع  بسن  هرجـش و  هشیر و  هقباـس و  نیا ، هک  یا  هزوح

. میراد راک  هچ  الاح  مییوگب  درپس و  لامھا  تسد  هب  ار  نآ  دوشب  هک  تسین  ییایاضق  نآ  زا  نیا ، دزادرپب . هیضق  نیا  هب  دیاب  تسا ، دنم  هقالع نیملسم  مالـسا و  تشونرس 

دینک و رکف  عوضوم  نیا  هب  دیاب  دیتسھ  اجنیا  بالط  الضف و  مظاعا و  ناگرزب و  زا  ناتدوخ  هک  ینایاقآ  امش  مھ  میراد ! راک  هچ  تفگ  دوشب  هک  تسین  یلئاسم  نآ  زا  نیا  هن ؛

زا هک  یناملـسم  رھ  مھ  دنیب و  یم گرزب  ی  هزوح نیا  تنم  راب  ریز  ار  دوخ  شود  دناد و  یم اجنیا  رادـماو  ار  شدوخ  گرزب ، یایند  نیا  زا  یا  هشوگ رھ  رد  هک  یا  هبلط رھ  مھ 

. دنک رکف  عوضوم  نیا  هب  دیاب  دنکب ؛ دھاوخ  یم ای  تسا  هدرک  هدافتسا  هزوح  نیا  تاکرب 

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیلوا هک  یا  هنیدم نامھ  دنک . یم ریدخت  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  شا  هدمع تلع  کی  مینک ، یم هیکت  اھزیچ  نیا  رکنم و  زا  یھن  هزرابم و  اشحف و  داسف و  ی  هلاسم یور  ام 

ماش رابرد  رد  یتقو  هک  ییاج  ات  دش ؛ لیدبت  ناصاقر  نیرت  فورعم ناناوخزاوآ و  ناناد و  یقیـسوم نیرتھب  زکرم  هب  یتدم  کدنا  زا  دعب  دوب ، یمالـسا  تموکح  لیکـشت  هاگیاپ 

! دندروآ یم هدنزاون  ناوخ و  هزاوآ  هنیدم  زا  دننک ، ربخ  ار  ناینغم  نیرتھب  دنتساوخ  یم

یتح ربمایپ و  مشچ  رون  اھیلع و  هللا مالـس ارھز  ی  همطاف ی  هشوگ رگج  تداھـش  شوحو  لوح نامھ  رد  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  دعب  لاس  تسیود  ای  دـص  زا  سپ  تراسج ، نیا 

راچد زین ، مشاھ  ینب  تیب  هب  هتسباو  ناناوج  زا  یضعب  یتح  اھ و  هداز گرزب اھ و  هدازاقآ دش و  اشحف  داسف و  زکرم  هنیدم  نیاربانب ، داتفا ! قافتا  هیواعم  نامز  رد  نآ ، زا  لبق 

مھ هنیدم  صوصخم  هیلب ، نیا  دننک . جیورت  ار  یزیچ  هچ  دنراذگب و  یزیچ  هچ  یور  تشگنا  دننکب و  راک  هچ  دنتـسناد  یم مھ  دساف  تموکح  ناگرزب  دـندش ! اشحف  داسف و 

. دندش التبم  اھداسف  هنوگ  نیا هب  مھ  رگید  یاھاج  دوبن ؛

نیا دیـشاب ، امـش  هک  راگزور  نیا  ناـناوج  نیرتھب  هب  ررکم ، رد  ررکم  اـم  هکنیا  دوش . یم مولعم  اـجنیا  ینماد ، کاـپ یراـکزیھرپ و  تیمھا  تیونعم و  اوقت و  نید و  هب  کـسمت 

نارادـساپ و نیمھ  تسا ؟ رادـساپ  ناـناوج  لـثم  یـسک  هـچ  زورما  تـسا . رطاـخ  نـیمھ  هـب  دیـشاب ، داـسف  بادـنگ  لیـس  بظاوـم  هـک  مـینک  یم دـیکات  شرافـس و  هـمھ 

چیھ رد  میراد و  مک  یلیخ  ار  اھ  نیا ریظن  میراد ؟ غارـس  ار  یناناوج  نینچ  اجک  رد  دنتـسھ . ورـشیپ  داھج ، نید و  ملع و  نادـیم  رد  هک  دـنناناوج  نیرتھب  اـعقاو  اـھ ، یجیـسب

. دوب داسف  جوم  بظاوم  دیاب  نیاربانب ، تسین . ترثک  نیا  هب  ناشدادعت  ایند  یاج 

تسا و یکانرطخ  زیچ  ایند ، ینیریـش  شیع و  رویز و  دینادب  اما  دنرھاط ؛ کاپ و  ناناوج  تسا . هدرک  ظفح  ار  بالقنا  نیا  تیونعم  تسادق و  لاعتم ، یادخ  دـمحب هللا  زورما ،

بوخ ار  ناترغـصا  داھج  هک  امـش  تسا . نیمھ  دـندومرف ، هک  یربکا  داھج  درک . یگداتـسیا  اھ ، هسوسو نیا  لباقم  رد  دـیاب  دـنازرل . یم ار  یوق  یاـھناسنا  تخـس و  یاـھلد 

. دیھد ماجنا  بوخ  زین  ار  ربکا  داھج  دیناوتب  دیاب  دیا ، هدیسر هلحرم  نیا  هب  زورما  دیداد و  ماجنا 

نیا دھاوخ  یم نمشد  تشاد . ساپ  ار  تمعن  نیا  دیاب  دنتسھ . نیرتھب  یھللا ، بزح نموم و  ناناوج  ی  هعومجم نینچمھ  جیـسب و  هاپـس و  رد  ام  نازیزع  زورما  دمحب هللا 

لوبق بادـنگ و  رد  ندـش  قرغ  زیمآ و  تلفغ راب و  تلذ  شیع  کی  هب  ناملـسم  یاھتلم  دـنھاوخ  یم ام  نانمـشد  دریگب . دنتـسھ ، هک  اجرھ  رد  نیملـسم  ناریا و  تلم  زا  ار 

. تسا روط  نیمھ ایند  یاھروشک  زا  یرایسب  رد  مھ  زورما  دوب و  هنوگ  نیا زین  بالقنا  زا  لبق  هکنیاامک  دنوش ؛ مرگرس  ناگناگیب ، ی  هطلس

یعقاو ساسا  نآ  یاھنوتـس  هک  قح  ناوریپ  هک  دوب  نیا  دـنک ، یم هدـھاشم  ار  انعم  نیا  مالـسلا  مھیلع همئا  یگدـنز  رد  ناسنا  دـیناسر و  اجنآ  هب  ار  عضو  هک  یرگید  لـماع 

. دنداد یمن تیمھا  مالـسا ، یایند  تشونرـس  هب  دندش و  هجوت  یب نآ  هب  تبـسن  دـندرک و  ضارعا  مالـسا  یایند  تشونرـس  زا  دـندش ، یم بوسحم  عیـشت  تیالو و  یانب 

هب ییادص  رس و  دیزی  هیلع  اھ  نیا هک  دیزی  نامز  رد  هنیدم  هب  موجھ  ی  هیضق لثم  دندرک ؛ یریگ  تخس ماکح  هک  دنداد  ناشن  روش  سمحت و  یرادقم  تدم  کی  دارفا  یـضعب 

ی همھ هتبلا ، دندرک . شومارف  ار  لئاسم  دنتـشاذگ و  رانک  دندیـسوب و  یلک  هب  ار  زیچ  همھ  مھ ، هورگ  نیا  درک . ناشماع  لتق  داتـسرف و  ار  یملاظ  مدآ  مھ  وا  دنتخادنا ، هار 

تـسرد یھدنامزاس  هن  تدحو و  هن  ینعی  دش ؛ لمع  یمالـسا  میلاعت  سکع  تسرد  دنتـشاد . فالتخا  ناشدوخ ، نیب  رد  هک  دندوب  یا  هدع هکلب  دندوبن ؛ مھ  هنیدـم  لھا 

، هتکن نیا  دنتـسشن . بقع  لوا ، مدـق  رد  مھ  اھ  نیا تخات و  هنامحر  یب نمـشد ، هک  دـش  نآ  هجیتن  نیاربانب ، دنتـشاد . یلماک  طاـبترا  لاـصتا و  رگیدـکی  اـب  اـھورین  هن  دوب و 

. تسا یمھم  ی  هتکن

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

سونایقا مارآ و  سونایقا  ی  هنایم رد  یی  هدرتسگ نیمزرس  و  تلود ، هاجنپ  زا  شیب  هک  درک  زاغآ  نیملسم  ینویلیم  دص  دنچ  درایلیم و  کی  تیعمج  زا  دیاب  تاناکما  شخب  رد 

یاھتیـصخش و  تسا ، لاس  رازھ  دنچ  ی  هقباس یاراد  هک  ییاھ  ندمت و  دنراشرـس . شوھ  هب  فورعم  هک  ییاھتلم  میظع ، تیعمج  نیا  نایم  رد  دـنراد . رایتخا  رد  ار  سلطا 

ییانثتـسا یگدنـشخرد  ییافوکـش و  اب  هارمھ  راخز و  یثاریم  اب  ینغ  یگنھرف  یاراد  تسا  یمالـسا  تما  شمان  هک  هعومجم  نیا  دـنراد . دوجو  یـسایس  یملع و  زراب 

ازجا و ی  همھ رد  نآ  صلاخ  صاخ و  دـیحوت  مالـسا و  ذوفن  هطاحا و  زا  هک  تسا  دـنم  هرھب یروآ  تفگـش یگنھآ  مھ  تدـحو و  زا  هدرتسگ ، ینوگاـنوگ  عونت و  نیع  رد  تسا و 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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ربارب ازجا  ار  دوخ  همھ  دنیوگ ، یم نخس  نابز  اھھد  هب  هدش و  لیکـشت  درز  دیفـس و  هایـس و  یاھداژن  زا  هک  لدمھ  ردارب و  یاھتلم  نیا  تسا . هدمآ  دیدپ  شیایاوز ، ناکرا و 

نآ و  دنریگ . یم ماھلا  سرد و  ینامسآ  باتک  کی  زا  هدرک ، شیاین  ار  ادخ  نابز  کی  اب  هدرک  ور  زکرم  کی  هب  هزور  همھ  دننک و  یم راختفا  نآ  هب  دنناد و  یم یمالسا  گرزب  تما 

یرشب همحر و  یدھ و  یـش و  لکل  انایبت  باتکلا  کیلع  انلزن  و  : » تساھ نآ فیلاکت  اھزاین و  ی  همھ روتـسد  رب  لمتـشم  قیاقح و  ی  همھ نییبت  نمـضتم  ینامـسآ  باتک 

عبانم هژیو  روطب  و  تسا ، یعیبط  عبانم  ظاحل  زا  ناھج  یاھنیمزرس  نیرت - ینغ مییوگن  رگا  نیرت - ینغ زا  یکی  یرـشب ، ی  هعومجم نیا  ییایفارغج  ی  هقطنم نیملـسملل »

ناھج شخب  نیرتشیب  ددنبب ، نایرتشم  یور  هب  ار  دوخ  تفن  هام  دنچ  یارب  هعومجم  نیا  رگا  ینعی  تسا ، ناھج  زورما  ینیشام  ندمت  رپ  خرچ و  یمامت  نابیتشپ  نآ  تفن 

یگدناماو امرـس و  یکیرات و  رد  دـنا ، هدرک دوخ  ییوگروز  یدـنمزآ و  ی  هچیزاب ار  ناملـسم  یاھتلم  تشونرـس  نونکا ، مھ اھنرق و  زا  نانآ  یاھتلود  هک  ییاھروشک  هلمج  زا  و 

. دش دنھاوخ  قرغ 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یناسک ینعی  قح ؛ راد  فرط صاوخ  بوخ  عون  نآ  یا ، هعماج رد  رگا  تخادرپ . رکف  تقد و  هعلاطم و  هب  دـیاب  درک . همیب  ار  بالقنا  ماـظن و  هعماـج ، دوش  یمن قاـفتا  بسحرب 

التبم مالسلا  هیلع نیسح  ماما  نارود  ی  هعماج تشونرس  هب  یمالـسا  ی  هعماج تقو  چیھ دنـشاب ، تیرثکا  رد  دنرادرب ، تسد  یویند  عاتم  زا  موزل  تروص  رد  دنناوت  یم هک 

لاح نیعرد یلو  دنسانش ، قح  هک  نانآ  ایند . عاتم  هب  ناگدرپس  لد قح - راد  فرط صاوخ  رگید  عون  دش و  سکع  هب  هیـضق  رگا  اما  تسا . همیب  دبا  ات  انئمطم  دش و  دھاوخن 

! تساتبیصماو دندوب ، تیرثکا  رد  دزرل - یم ناشیاپ  ایند ، عاتم  لباقم 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رد تیعضو  دینیبب  دندرکن . کمک  وا  هب  دندماین و  شدزن  هب  صاوخ  زا  یرایـسب  تشاد - یمالـسا  ی  هعماج رد  هک  یتمظع  نآ  اب  درک - مایق  مالـسلا  هیلع نیـسح  ماما  یتقو 

! دوش یم بارخ  دنھد ، حیجرت  هدنیآ  یاھنرق  رد  مالسا  یایند  تشونرس  رب  یتحار - هب  ار - ناشدوخ  یایند  دنرضاح  هک  یصاوخ  ی  هلیسو هب  هزادنا  هچ  ات  هعماج ، کی 

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

دـنناد و یم امـش  نابزیم  ار  دوخ  نایناریا  کیاکی  نکیل  تسام ، روھمج  سیئر امـسر  هچرگا  امـش  نابزیم  دـیا . هدـمآ درگ  مالـسا  یاھھاگیاپ  اھ و  هناخ زا  یکی  رد  کنیا  اـمش 

یزور مھ  یرگید  حـلاصم  ات  میـشاب  هدروخ  هرگ  مھ  هب  یحلاصم  بجوم  هب  هک  میتسین  یناتـسود  ام  عمج  نازیزع ! دـنراد . یم یمارگ  ناـمیا  روشک  نیا  رد  ار  امـش  روضح 

هک یدحاو  ی  هرکیپ ام  زا  یسایس ، ییایفارغج و  یخیرات و  یاھتوافت  ی  همھ اب  هدز و  دنویپ  رگیدکی  اب  ار  ام  نآرق ، هب  هدیقع  هک  میتسھ  یناردارب  دلـسگب . ار  هرگ  نیا  دناوتب 

رب ییاھرابغ  اھـشکمشک ، یتح  اـھفالتخا و  اـھراقن ، میرادـن . یریزگ  نآ  زا  میا و  هتفریذـپ مالـسا ، لوبق  اـب  ار  دـنویپ  نیا  اـم  تسا . هدروآ  دـیدپ  تسا ، یمالـسا  تما  ناـمھ 

ات میرگنب  مشچ  نیا  اب  یخیراـت  رادـید  نیا  میظع و  ی  هسلج نیا  هب  تسوشتـسش . لـباق  یراـبدرب  یدـنمدرخ و  تمکح و  لـالز  اـب  هراومھ  هک  تسا  تقیقح  نیا  ی  هرھچ

صاصتخا بلطم  هس  نایب  هب  عمجم  نیا  شیاشگ  رد  ار  دوخ  نخـس  نم  نازیزع ! ناردارب و  میریگب . هرھب  یمالـسا  گرزب  تما  دوخ و  یاھتلم  تشونرـس  یارب  نآ  زا  میناوتب 

. تسا هدنیآ » قافآ  یمالسا و  سنارفنک   » و یمالسا » تما  «، » مالسا : » بلطم هس  نآ  مریگ . یم هجیتن  نایاپ  رد  مھد و  یم

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رایـشوھ دیاب  ردقچ  زورما  ام  هک  دییامرفب  هجوت  تسا . یمھم  رایـسب  ی  هتکن نیا  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  تسا . هتفرگ  رارق  نمـشد  مجاھت  دروم  هدـنزاس ، دـیاقع  ی  همھ

تما تعامج و  درف و  ی  هدنیآ تشونرـس  یگدنز و  رد  هک  سدـقم  عرـش  زا  یا  هیـصوت رھ  هدـیقع ، رھ  دـنتفر  مالـسا  تاررقم  ماکحا و  ی  هعومجم غارـس  نانمـشد  میـشاب !

! دننک راک  شیاوتحم  یور  دنناوتن ، رگا  دنربب ؛ نیب  زا  ار  نآ  دنناوتب ، رگا  ات  دنتفر ، راجنلک  نآ  اب  یوحن  هب  تسا و  هتشاد  یزراب  تبثم  ریثات  یمالسا 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

رد ایسآ ، رد  اھتلم  نآلا  دنیآ . یم باسح  هب  یمالسا  ماظن  کیژتارتسا  لقع  ملاع ، ناناملـسم  تسا . ملاع  ناناملـسم  تشونرـس  هب  ندوب  ساسح  هقالع و  رگید ، روحم 

یروشک چیھ  هب  تبـسن  زورما  هن  درادن ؛ هقباس  دننک ، یم بالقنا  هب  ماما و  هب  هک  یتدارا  راھظا  نیا  دنتـسھ . یمالـسا  ماظن  راد  فرط ام  دوخ  ی  هقطنم نیمھ  رد  اقیرفآ و 

هرخـالاب و  دوب . ساـسح  ناملـسم ، ناردارب  تشونرـس  یور  ماـما  تسا . مالـسا  رطاـخ  هب نیا  تسا . هدوب  یزیچ  نینچ  هتـشذگ  رد  هن  تسا و  لومعم  دراد و  دوجو  اـیند  رد 

تما هب  تبـسن  تیـساسح  نانمـشد و  اب  ینمـشد  روشک ، تفرـشیپ  مدرم ، مالـسا ، تسا ؛ ماما  طـخ  ی  هدـمع یاھلـصفرس  اـھ  نیا روشک . یگدـنزاس  یملع و  یلاـعت 

هک ییاھتلود  هچ  ماما ، تلحر  زا  دعب  یاھلاس  نیا  رد  دوب . میھاوخ  راگدرورپ  لضف  هب  میتسھ و  میدوب و  دنبیاپ  اھ  نیا هب  ام  تسا ؛ ماما  طخ  اھ  نیا تسھ . نآ  رد  یمالـسا 

تامدخ دندرک و  یگرزب  یاھراک  دمحب هللا  یراذگ ، نوناق هاگتـسد  یمالـسا و  یاروش  سلجم  هچ  یئاضق ، هاگتـسد  هچ  ام  زورما  تلود  هچ  یلبق ، تلود  هچ  دـندوب  راک  رس 

رب نیگنـس  یاھراب  هک  هیرجم  ی  هوق رد  صوصخب  فلتخم  یاوق  رد  روشک  نیا  نالوئـسم  هک  یتایلمع  ی  هحفـص دایز و  ردـق  نآ اھ  نیا یاـھراک  تاـیئزج  دـنداد . ماـجنا  یگرزب 

کی میوگب ، تسھ  منھذ  رد  هچنآ  مھ  نآلا  مھاوخب  رگا  نم  درک . دھاوخ  نیسحت  دنک ، هاگن  ار  اھ  نیا یفصنم  رھ  هک  تسا  دایز  ناشخرد و  یردق  هب دندرک  تساھ  نآ شود 

ماما هار  نیمھ  زا  یوریپ  تکرب  هب  نیا  دـنا ! هدیـشک یتامحز  هچ  هک  دـننیبب  ات  دـنھد ، حیـضوت  دـنیوگب و  مدرم  هب  دـنیایب  نایاقآ  دوخ  دـیاب  ار  اـھ  نیا تسا . ینـالوط  ی  هحفص

یراثآ دراد . یقیمع  ی  هشیر مکحم و  یاھ  هیاپ تسا و  هدنام  مکحتـسم  دمحب هللا  تخاس ، ماما  هک  ییانب  نیا  تسا . هدرک  لضفت  روشک  نیا  هب  مھ  لاعتم  یادـخ  تسا .

. تسا میظع  یلیخ  دروآ ، مدرم  نیا  یارب  یھلا  تردق  تسد  لاعتم و  یادخ  هک  مھ  ار 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٩/٢۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لوا یاھراشف  نآ  زا  دعب  نیطسلف  تلم  هک  دوب  راوتسا  نیا  رب  اھ  نآ تابساحم  ساسا  نوچ  تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  تسینویھـص  بصاغ  تلود  تابـساحم  مامت  مایق ، نیا  اب 

ار هلباقم  ناج  طاشن و  مزع و  هلـصوح و  لاـح و  رگید  یداـمتم ، یاـھلاس  نتـشذگ  ناـشروشک و  زا  جراـخ  هب  نیطـسلف  یلـصا  مدرم  زا  یمین  زا  شیب  دـیعبت  زا  دـعب  راـک و 

یاھھورگ هن  دنتـسھ  نیطـسلف  دوخ  رد  هک  یمدرم  رازھ  نارازھ  یتقو  تسا . هتخیر  مھ  هب  هیاپ  نیا  هدـمآرد و  بآ  زا  طلغ  تابـساحم ، نیا  رـضاح  لاح  رد  تشاد . دـھاوخن 

ناشدوخ یارب  هک  ینما  یاضف  نآ  رگید  دننک ، هزرابم  ماظن  نآ  اب  دنشاب  ممصم  دنتسھ  رگید  یاھاج  ای  ندرا  ای  نانبل  رد  هک  نیطسلف  یلـصا  یاھزرم  زا  جراخ  ینیطـسلف 

هب تابساحم  زورما  تشاد . دھاوخن  دوجو  دندوب ، هدناشک  اجنآ  هب  ار  ایند  رـساترس  نایدوھی  ینعی  ینیطـسلف  ریغ  نارجاھم  دندوب و  هتفرگ  رظن  رد  دوعوم  تشھب  ناونع  هب 

نکمم دنتشاد ، افعتسا  نیا  یارب  ار  راشف  نیرتشیب  هک  یناسک  هتبلا  تسا . یریزگان  رابجا و  نیا ، دھد . افعتسا  دش  روبجم  ناشتلود  هک  دینیب  یم اذل  تسا ؛ هدروخ  مھ 

، هلئـسم تساطخ . هابتـشا و  اما  دروآ ؛ راک  رـس  رب  ار  یرت  لدگنـس تموکح  داد و  جرخ  هب یرتشیب  لـمع  تدـش  یتسیاـب  هک  دـننک  لاـیخ  روط  نیا ناشتابـساحم  رد  تسا 

هب رطخ و  نوناک  نیا  هب  هک  ییاھروشک  صوصخب  یمالسا  یاھروشک  ی  همھ تشونرس  مالسا و  یایند  تشونرس  تسا ؛ یمیظع  ی  هلاسم تسین ؛ یکچوک  ی  هلاسم

. دراد یگتسب  اھ  نآ تشونرس  هب  دنرت  کیدزن داسف  ی  هدغ نیا 

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

هک تدحو - طاقن  یور  دـنراذگب ؛ رانک  ار  تافالتخا  دـنک . رکف  دوخ  تشونرـس  هب  تبـسن  یدـج  روط  هب  دـیاب  مالـسا  یایند  زورما  دـشاب . دوخ  رکف  هب  دـیاب  یمالـسا  ی  هعماج

. تسھ ایند  رد  ناملـسم  رفن  درایلیم  مین  کی و  ابیرقت  زورما  دـننک . کرتشم  شالت  مھافت و  یزیر و  همانرب دـنھاوخ - یم ار  نیا  همھ  تسا و  یمالـسا  تما  تمظع  ناـمھ 

اھافج و اھدـیدھت و  تسا . زورما  زاین  نیا  دوش ؟ عقاو  یمالـسا  تما  تشونرـس  تمدـخ  رد  دـیابن  اـھ  نیا میظع ؛ یاـھ  هیامرـس همھ  نیا  یمالـسا ، یاـھروشک  همھ  نیا 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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هب ار  سک  چـیھ اـم  دراذـگ . یم ناناملـسم  ی  همھ شود  رب  ار  یگرزب  ی  هفیظو نیا ، دـینیب . یم دوش ، یم مالـسا  یاـیند  راـنک  هشوـگ و  هب  یا  هناـھب رھ  هب  هک  ار  ییاـھملظ 

، دراد دوجو  ناتـسناغفا  رد  زورما  هک  یا  یزورفا شتآ هب  کمک  اـم  مینک . یم توعد  هنـالقاع  یاـھراتفر  شمارآ و  حلـص و  هب  ار  همھ  اـم  مینک ؛ یمن توعد  گـنج  یزورفا و  شتآ

حلاصم فالخرب  زورما  صوصخب  تیرـشب و  حلاصم  دض  فالخرب و  یزورفا ، شتآ نیا  هب  یکمک  هنوگرھ  تسا . تیرـشب  حلاصم  هیلع  یزورفا  شتآ میناد ؛ یمن تیرـشب  هب  کمک 

. تسا یمالسا  تما 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یایند زا  ابلاغ  اھ  نیا هک  تسا  یا  هنایـشان یاھلیلحت  یرگن و  یحطـس نامھ  زا  یـشان  نیا  میرادن ، لوبق  ار  ییارگداینب  میراد ، لوبق  ار  مالـسا  ام  دـنیوگب  هنارھاظتم  هکنیا 

هک دـننک  یم ساسحا  اھناملـسم  زورما  تسا . راکنا  لباق  ریغ  تقیقح  کـی  یدـج و  تیعقاو  کـی  یمالـسا  یرادـیب  جوم  زورما  دـنا . هدروخ مھ  ار  شبوچ  دنتـشاد و  مالـسا 

لیدبت تفای و  دھاوخ  مسجت  رولبت و  دسرب ، ینیعم  ی  هطقن کی  هب  اھتلم  رد  ساسحا  نیا  یتقو  دنشاب . راذگرثا  دوخ ، تشونرـس  رد  رـشب ، تیعـضو  رد  ایند ، رد  دنناوت  یم

نودب یمدرم  تسا !؟ یخوش  تسا . نیطـسلف  ی  هضافتنا ی  هقباس یب رایـسب  ی  هثداح نیمھ  شا  هنومن کی  دـننارگن . نیا  زا  دـنناد و  یم ار  نیا  دـش . دـھاوخ  اھتیعقاو  هب 

یحور و یمـسج و  نوگانوگ  یاھراشف  ماع و  لتق  راتـشک و  دروم  یطرـش  دـیق و  چـیھ  نودـب  هقطنم ، نیا  یاھتردـق  نیرتزھجم  زا  یکی  لباقم  رد  تاـناکما ، نودـب  حـالس ،

لیلحت ار  نیا  دوش  یم یسایس  یلومعم و  یداع و  لیلحت  مادک  اب  دنھد . یم همادا  ار  هضافتنا  نیا  هک  تسا  هام  هدفھ  دنا و  هداتـسیا لاح  نیعرد دنریگ ؛ یم رارق  یداصتقا 

دودحم و کچوک و  تلم  نیا  دروآرد ؟ وناز  هب  ار  نیطسلف  ی  هدمآ ناج هب تلم  نیا  دناوت  یمن شراشف  ی  همھ اب  نمـشد  ارچ  دنوش ؟ یمن میلـست  ارچ  دنا ؟ هداتـسیا ارچ  درک ؟

مادک دـنوش ، هتـسخ  اھ  نیا دراذـگ  یمن هک  دراد  دوجو  اھ  نیا یاھلد  رد  هک  یناشوج  ی  همـشچ هزیگنا و  نآ  دـسر . یمن یکمک  اھ  نیا هب  اج  چـیھ  زا  هک  ار ، هدـش  هرـصاحم 

مھ هچب  ات  دص  رگا  دیوگب  دعب  دتسرفب و  ندش  هتـشک  یارب  دسوبب و  ار  شدوخ  دنزرف  هک  دنک  یم راداو  ار  ینیطـسلف  ردام  هک  یلماع  نآ  هتفرگ ؟ همـشچرس  اجک  زا  تسا ؟

تارکاذـم رد  اھوگتفگ ، رد  یـسایس ، تابـساحم  رد  هک  تسا  یلماع  هچ  نیا  تسا . یمھم  رایـسب  لماع  لماع ، نیا  تسیچ ؟ لماع  نیا  مداتـسرف ، یم ار  اھ  نآ متـشاد 

لماع نآ  ندرک  دوبان  لابند  دـنا ؛ همـشچرس نآ  ندرک  کشخ  لابند  دـنراد . همھاو  تدـش  هب  نآ  زا  ار و  نیا  دـننیب  یم اھ  نیا دـجنگ ؟ یمن اھیناپمک  تـالداعم  رد  کـیتاملپید و 

. دنا هدنروآدوجوب هدننازیگنارب و 

ماظن  / ١٣٨١/٠٣/٠٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، نیطسلف تشونرس  میمھفن ، هچ  میمھفب و  هچ  مینادن ، هچ  مینادب و  یمالسا  یاھروشک  ناناملـسم  ام  هچ  تسا . مالـسا  یایند  ی  هلاسم نیطـسلف ، ی  هلاسم زورما 

مالـسا یاـیند  ی  همھ تیقفوم  دوش ، قفوم  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوـخ  یارب  زورما  هک  یا  هناعاجـش ییوراـیور  ی  هنحـص نیا  رد  نیطـسلف  رگا  تساـم . ی  همھ تشوـنرس 

. دنادب دوخ  ی  هلاسم ار  هلئـسم  نیا  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  دیاب  مالـسا  یایند  تسا . مالـسا  یایند  نوزفازور  تلذ  ی  هیام دنک ، ادـیپ  همادا  تلم  نآ  جـنر  هچرھ  اما  تسا ؛

. تسا یعرـش  ی  هفیظو زا  رتارف  زورما  نم  فرح  اما  مینک ؛ کمک  نیطـسلف  مدرم  هب  تسا  هدرک  بجاو  ام  رب  مالـسا  میراد و  یعرـش  ی  هفیظو ام  ی  همھ هک  تسا  تسرد 

دنکیدزن و هک  ییاھ  نآ هچ  یمالسا - یاھروشک  تشونرس  هب  میقتسم  روط  هب  دوش ، یھتنم  اجرھ  هب  هیـضق  نیا  دھد و  خر  نیطـسلف  رد  هک  یا  هثداح رھ  زورما  میوگ  یم

ی هشقن اب  یتقو  دنا . هدرک دوخ  عفن  هب  دوخ و  یارب  دننکب ، راک  رھ  نیطسلف  یارب  ناملسم  یاھتلم  زورما  دراذگ . یم رثا  مھ  اھ  نآ رب  تسا و  طوبرم  دنرود - هک  ییاھ  نآ هچ 

رظن مـھ  زور  نآ  دوـبن ؛ هـعطق  نـیمھ  حـتف  طـقف  ناـشرظن  زور  نآ  دـش ، ادـج  مالــسا  یاـیند  ی  هرکیپ زا  نینوـخ  ی  هـعطق نـیا  رابکتــسا ، یاـیند  کـمک  یناـتیرب و  رامعتــسا 

. میراد هفیظو  ام  ی  همھ زورما  نیاربانب  دوب . تسا - مالسا  یایند  بلق  هک  هقطنم - لک  رب  طلست  نارگرامعتسا 

جح  / ١٣٨٣/٠٩/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یمخز رفن و  اھ  هد ندش  هتشک  بمب و  راجفنا  دش - عقاو  البرک  فجن و  رد  زورید  هک  ییایاضق  تسا ؛ نایرج  ثودح و  لاح  رد  قارع - ام - ی  هیاسمھ روشک  رد  یخلت  ثداوح 

ود زا  تسا . راک  لاح  رد  مئاد  مالـسا  یایند  نوماریپ  رابکتـسا  تسد  هک  تسادیپ  دـنک . هجوتم  یرتگرزب  لئاسم  تالکـشم و  هب  ار  ناسنا  دـیاب  اھ  نیا رتشیب - دادـعت  ندـش 

رگا دنکب . تسناوت  دھاوخن  یطلغ  چیھ  رابکتـسا  دوشب ، مھ  تسد  هد  تسد ، نیا  رگا  تروص  نیا  رد  درک ؛ دھاوخ  دروخرب  هنارایـشھ  یمالـسا  تما  ای  تسین : جراخ  لاح 

اھناسنا ناج  یدوبان  هب  هک  نینوخ  ثداوح  نیا  تفرگ . دھاوخ  رارق  دیدھت  دروم  تدش  هب یمالـسا  تما  ی  هدـنیآ ام و  تشونرـس  تقو  نآ  مینک ، دروخرب  ایاضق  نیا  اب  هنالفاغ 

ناـنچ نآ تاـباختنا ، ی  هناتـسآ رد  ار  قارع  مدرم  دـنھاوخ  یم اـھ  نیا تساـھ ؛ نیا زا  رتـالاب  اـما  دوب ؛ موکحم  دوب ، مھ  یتسیرورت  ی  هثداـح کـی  افرـص  رگا  دوش ، یم یھتنم 

، ثداوح نیا  رـس  تشپ  هک  مراد  نانیمطا  نم  دنیابرب . اھ  نآ تسد  زا  ار  تاباختنا  ییانثتـسا  تصرف  هک  دننک  غاد  ار  فالتخا  هعیاش و  تمھت و  رازاب  نانچ  نآ دننک و  لوغـشم 

هب ار  اھ  نآ اوغا و  ار  لفاغ  بصعتم و  مدآ  رفن  دنچ  مریگ  ای  دنداد ، ماجنا  ار  راک  نیا  هرشابملاب  اھ  نآ دوخ  ای  تسا ؛ راک  رد  اکیرما  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھ  هاگتـسد تسد 

صیخـشت ناشدوخ  دـنھاوخ  یم ناربکتـسم ، یرابکتـسا  لیم  مغر  یلع یدامتم و  یاـھلاس  زا  دـعب  قارع  مدرم  تساـھ . نآ هب  قلعتم  هشقن  نکیل  دـندرک ؛ راداو  راـک  نیا 

یـسک مدرم ، دامتعا  هب  مدرم و  یارب  مدرم ، زا  دشابن ؛ تاباختنا  نطاب  اما  دشاب ، تاباختنا  تروص  دنھاوخ  یم دنھاوخ ؛ یمن ار  نیا  نارگلاغـشا  اما  دـننک ؛ باختنا  دـنھد و 

اکیرما لماوع  هیضق  نطاب  اما  تسا ، یمدرم  تموکح  کی  هک  دشاب  نیا  هیـضق  رھاظ  دنراذگب . اجنآ  دنتـسھ ، ناشدوخ  نامرف  هب  شوگ  رودزم و  هک  ار  یدارفا  دیاین ؛ راک  یور 

یلیخ ار  یمالسا  تما  قارع و  تلم  دنک ؛ رایشھ  یلیخ  ار  ام  دیاب  نیا  دننک . نیمات  ار  اھ  نآ عفانم  و  دننک - یم هرادا  ار  نآ  تساھ و  نآ تسد  قارع  هک  دنـشاب - سیلگنا  و 

. دنک رایشھ 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دـض لماوع  یخرب  یعیبط  روط  هب دوب . رتھب  تسھ ، هچنآ  زا  ناناملـسم  تشونرـس  زورما  میدرک ، یم لمع  میا ، هتفگ هچنآ  زا  یخرب  هب  رگا  میا . هتفگ نخـس  دایز  تدـحو ، زا 

هک راوگرزب - نآ  دای  ربمغیپ و  سدـقم  مان  هب  هیکت  اب  درک . هلباقم  اھ  نآ اب  دـیاب  هک  یـسایس - تافالتخا  یی ، هفیاط یبھذـم و  تافالتخا  یموق ، تافالتخا  دراد - دوجو  تدـحو 

نیمھ رتسب  رد  دوش . یم قیرزت  یمالـسا  تما  هب  هک  تسا  یی  هقرفت تابجوم  رتراوشد ، نیا  زا  نکیل  درک ؛ هبلغ  تافالتخا  نیا  رب  دیاب  تسا - یمالـسا  تما  تدـحو  روحم 

نمشد ی  هئطوت نمشد ، تسد  دننک . یم داجیا  فالتخا  ناناملسم  نیب  ناشدوخ ، یگشیمھ  تسایس  قبط  مالـسا  نانمـشد  یبھذم ، یی و  هفیاط یموق و  تافالتخا 

هک اھناملـسم - ناـیم  رد  هنتف  جاوما  دـنراذگن  دـیاب  اـھ  هقرف ی  همھ زا  تما  یـالقع  درک . جـالع  دـیاب  ار  نیا  دـید ؛ حوضوب  دوـش  یم تاـفالتخا  نیا  یارو  رد  ار  نمـشد  ریبدـت  و 

. دزادنیب رطخ  هب  ار  تبحم  تفلا و  شمارآ و  نوزفازور  روط  هب دوش - یم کیرحت  مالسا  نانمشد  ی  هلیسو هب

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب ار  اـھ  نآ درک ؛ رادـیب  دروآ و  ناـجیھ  هب  ار  یمالـسا  تما  مھم - ی  هقطنم ساـسح و  زکرم  نیا  روـشک - نـیا  رد  دـیحوت  مـچرپ  نتـشارفارب  ناریا و  رد  یمالـسا  تـلود  ماـیق 

نیا تسا ؛ هدرک  راداو  یی  هدـیچیپ یاـھ  هئطوـت هب  ار  نمـشد  سفن ، هب  داـمتعا  یرادـیب و  نیا  داد . سفن  هـب  داـمتعا  اـھ  نآ هـب  درک و  راودـیما  ناـشدوخ  تردـق  تشوـنرس و 

زا نخس  احیرص  اکیرما  روھمج  سیئر دنفلاخم . یمالسا  تامیلعت  اب  دنفلاخم ؛ مالـسا  روضح  اب  دنفلاخم ؛ مالـسا  یایند  ی  همھ اب  اھ  نآ تسام . یور  شیپ  زورما  اھ  هئطوت

یمالـسا و یاھروشک  نیب  هکنیا  یارب  دننک ، یم نیگآرھز  ار  اضف  ناشدوخ  تاغیلبت  اب  مئاد  مسینویھـص - اکیرما و  یرابکتـسا - یاھ  هاگتـسد دروآ . نایم  هب  یبیلـص  گنج 

. دننک داجیا  فالتخا  یمالسا  یاھتلود 

جح  / ١٠/١٩/١٣٨۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هطلـس و عنام  نیرتگرزب  ار ، یروآون  تسایـس و  شناد و  یاھنادـیم  رد  ام  یاھتلم  تفرـشیپ  یمالـسا و  داـحتا  ناناملـسم و  یرادـیب  رابکتـسا ، یاـیند  هک  درک  دـیابن  دـیدرت 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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نارود هک  زورما  تسا . ناملـسم  یاـھتلم  اـم  یور  شیپ  یرامعتـساون  رامعتـسا و  نارود  ی  هبرجت دزیتـس . یم نآ  اـب  ناوت  ی  همھ اـب  درامـش و  یم دوـخ  یناـھج  ی  هرطیس

. مینکن طلسم  دوخ  تشونرس  رب  ار  نمشد  ینالوط ، یتدم  یارب  رگید  راب  میزومایب و  سرد  اھ  هبرجت نآ  زا  دیاب  تسا  نیونارف  رامعتسا 

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

گرزب تما  نیا  رب  هک  تسا  یتاـنایرج  ثداوـح و  یمالـسا و  تما  تشونرـس  یهلاـسم  هلمج ، زا  دریگیم ، رارق  هجوـت  دروـم  یمالـسا  تما  مرکم و  یبـن  یهطبار  رد  هـچنآ 

یمالـسا تما  رب  هچنآ  تسا . روـطنیا  خـیرات  راودا  یهمھ  رد  ( ١  ) میحر فوور  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  مکـسفنا  نم  لوسر  مکئاـج  دـقل  درذـگیم - 

. تسا یمالسا  تما  لاح  نارگن  انیب ، ریصب و  مشچ  ود  نآ  تسا ؛ تیمھا  زیاح  مرکم  یبن  رھطم  حور  یارب  درذگیم ،

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

گرزب تما  نیا  رب  هک  تسا  یتاـنایرج  ثداوـح و  یمالـسا و  تما  تشونرـس  ی  هلاـسم هلمج ، زا  دریگ ، یم رارق  هجوـت  دروـم  یمالـسا  تما  مرکم و  یبـن  ی  هطبار رد  هـچنآ 

یمالـسا تما  رب  هچنآ  تسا . روـط  نیا خـیرات  راودا  ی  همھ رد  میحر -«  فور  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  مـتنع  اـم  هـیلع  زیزع  مکـسفنا  نـم  لوـسر  مکاـج  دـقل  درذـگ »- یم

. تسا یمالسا  تما  لاح  نارگن  انیب ، ریصب و  مشچ  ود  نآ  تسا ؛ تیمھا  زیاح  مرکم  یبن  رھطم  حور  یارب  درذگ ، یم

ماظن  / ٠١/٢٧/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زورما ام و  دوخ  صخـش  هب  طوبرم  طقف  میمـصت ، نیا  هتبلا  دنک . یم نییعت  ار  مالـسا  یایند  یخیرات  تشونرـس  ام ، میمـصت  هک  میمھفب  زورما  دیاب  ام  میوش ؛ رادـیب  دـیاب  ام 

ییوگروز راب  ریز  دریگب  میمصت  دنک و  زیھرپ  مالظنا  ی  همادا زا  دروایب و  نامیا  دوخ  تردق  هب  هکنیا  رگم  درادن ، دوجو  یمالسا  تما  لباقم  رد  یھار  چیھ  زورما  تسین . ام  دوخ 

ردـق دوخ ، قح  هکنیا  هب  مینک  یم هیـصوت  ار  اھ  نآ ام  دـننک ؛ گنج  ایند  یاھروشک  اب  دـنریگب و  تسد  هب  ریـشمش  هکنیا  هب  مینک  یمن توعد  ار  یمالـسا  یاـھتلم  اـم  دورن .

رد زورما  هک  رابکتـسا - رفک و  یایند  هک  دنھدن  هزاجا  دننک ؛ هیکت  نآ  هب  دننادب و  ار  نآ  ردق  دنـسانشب ، ار  دوخ  دنمـشزرا  ثاریم  خـیرات و  دوخ ، یاھتلم  تزع  دوخ ، تزع  دوخ ،

تخـس ربمغیپ  رب  یمالـسا ، تلم  مالـسا و  یایند  یتخـس  امـش و  یتخـس  متنع ؛«  ام  هیلع  زیزع  تسام ». فرح  نیا  دـنک ؛ ریقحت  ار  اھ  نآ تساھ - تسینویھـص تشم 

ایند و تداعـس  یارب  هک  یھلا - میقتـسم  طارـص  نیا  زا  امـش  دھاوخ  یم دیوش و  دنمتداعـس  امـش  دھاوخ  یم دیوش ؛ تیادھ  امـش  دـھاوخ  یم مکیلع ؛«  صیرح  تسا ».

. دھاوخ یم ام  زا  ار  نیا  ربمغیپ  دیورب ؛ شیپ  دینک و  هدافتسا  تسا - هتشاذگ  امش  یاپ  شیپ  ترخآ ،

ثعبم  / ٣١/٠۵/١٣٨۵ دیع  زورلاس  رد  یمالسا  یاھروشک  یارفس  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ماش و رد  دادغب و  رد  هفیلخ - مان  هب  یناھاشداپ  هک  یزور  نآ  دش . لالتخا  راچد  درک ، ادـج  هعماج  تیریدـم  زا  ار  قالخا  درک ، ادـج  تموکح  زا  ار  نید  یتقو  زا  یمالـسا  تما 

تورث اھ ، یزودنا لام هناھاش ، یاھرورغ  اھربکت ، ضارغا ، تاوھش ، یناسفن ، یاھاوھ  مالسا  مچرپ  ریز  اما  دندرک ، دنلب  ار  مالسا  مچرپ  ملاع - ی  هشوگ نآ  هشوگ و  نیا  رد 

مالـسا و مرکم  یبن  تکرح  هکنیااب  دـش . مھارف  مالـسا  یایند  طاطحنا  یاھ  هنیمز دـندش ، مرگرـس  اھزیچ  نیا  هب  دـندرک و  دراو  ار  اھ  نتخادرپ دوخ  نئازخ  هب  اـھ ، ندرک عمج

تکرح مجنپ ، مراھچ و  یاھنرق  ات  هک  دوب  ربمغیپ  تسد  برـض  ناـمھ  هک  درب - یم شیپ  هب  باتـش  اـب  تعرـس و  اـب  ار  مالـسا  وا ، زراـبم  دـھاجم و  ناراـی  وا و  راوگرزب  باحـصا 

. دش یم هدیشاپ  قافن  داسف و  طاطحنا و  فعـض و  یاھرذب  هدننک ، تموکح یاھنادناخ  رد  اھرابرد ، رد  لاح  نامھ  رد  درب - یم تفرـشیپ  هب  ور  ار  مالـسا  یملع  یـسایس و 

هک یمالسا  یاھتلم  ام  میدرک . سح  نامدوخ  ناوختـسا  تشوگ و  تسوپ و  اب  نرق  دنچ  زا  دعب  ار  شجیاتن  ام  درک و  ریگ  نیمز ار  یمالـسا  تما  دییور و  هک  دوب  اھرذب  نامھ 

فیعـض ام  زور  هب  زور  دندش و  یوق  ام  نانمـشد  میدـنام ، بقع  ملع  ی  هلفاق زا  میدـش ، نانمـشد  طلـست  راچد  رامعتـسا و  راچد  یدالیم  متـسیب  نرق  رد  مھدزون و  نرق  رد 

یاھتلم تشونرـس  یمالـسا ، تما  تشونرـس  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  و  میدـش - فیعـض  تفر و  تسد  زا  نامنوخ  ام  دـندش ، تیوقت  دـندیکم و  ار  ام  نوخ  اـھ  نآ میدـش -

گرزب ناطیـش  هب  داد  لیوحت  ار  شدوخ  ثاریم  وا  مھ  دـعب  یا ، هرود کی  رد  سیلگنا  فاـصنا ؛ یب ملاـظ و  ماـکح  تسد  هب  داـتفا  صوصخب ، هناـیمرواخ  ی  هقطنم رد  ناملـسم 

. دندرک هدافتسا  مالسا  یایند  فعض  زا  لاح ، رھ  هب  اکیرما . ی  هدحتم تالایا  میژر  ینعی  رصاعم ؛

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یادـخ شیپ  ار  ام  هک  یا  هفیظو ماـجنا  یارب  سفن ، لـماکت  یارب  تداـبع ، یارب  ادـخ ، هب  برقت  یارب  تصرف  نیا  هب  تسا . هتفرگ  رارق  امـش  راـیتخا  رد  یتمیق  یذ تصرف  کـی 

یارب یا  هریخذ لابند  دنک و  یم هاگن  دوخ  یئایند  یگدنز  هب  ترـسح  اب  ناسنا  هک  یزور  نآ  یارب  دینک ؛ هاگن  دش ، دھاوخ  بوسحم  یا  هریخذ درک و  دـھاوخ  دیفـسور  لاعتم 

. تمایق زور  ددرگ ؛ یم زور  نآ 

یا هبلط میتسناوت  یم ام  میکیرـش . تھج  نیا  رد  ام  ی  همھ دـش ؛ هداد  امـش  هب  تمدـخ  ناکما  هک  رظن  نیا  زا  یکی  دیرمـشب : منتغم  اـتقیقح  ار  تصرف  نیا  دـیاب  رظن  ود  زا 

شخب کـی  رد  میـشاب  یلغاـش  میتسناوت  یم میـشاب ؛ یراـگزومآ  یملعم و  میتـسناوت  یم میـشاب ؛ یدودـحم  راـک  لوغـشم  یا و  هیملع ی  هزوح کـی  ی  هشوگ رد  میـشاب 

. میا هدـش عقاو  تسا ، هعومجم  نیا  تسد  رد  روشک  تشونرـس  هک  یا  هعومجم کی  رد  امـش - نم و  ینعی  ام - الاح  اما  دودـحم ؛ ی  هرئاد تیفرظ و  کـی  اـب  هریغ  یگنھرف و 

هب تفگ  دوش  یم هکلب  تلم ، کی  تشونرس  روشک ، کی  تشونرس  دھدب . ماجنا  شدوخ  یارب  یا  هشوگ کی  رد  ار  یدیفم  راک  کی  ناسنا  هکنیااب  دنک  یم قرف  یلیخ  نیا ،

ماـظن نارازگراـک  ی  هعومجم اـی  دـنا ؛ هتـسشن اـجنیا  هک  تسا  یا  هعومجم نیا  ناتـسد  رد  زورما  مالـسا ، یاـیند  تشونرـس  دراد ، تلم  نیا  روشک و  نیا  هک  یتیمھا  تھج 

نیا رد  الصا  ای  میتسین  لغش  نیا  رد  ای  ادرف  میلوغشم ، اجنیا  زورما  دنام ؛ یمن هک  ام  تسد  رد  هشیمھ  تصرف ، نیا  مینادب . ردق  میتسھ ، اجرھ  نام  همھ ار  نیا  یمالـسا .

ار تصرف  نیا  رظن  نیا  زا  نیاربانب ، دریگ . یم ماجنا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یئارجا  یازجا  کیاکی  ی  هلیـسو هب  دراد  یگرزب  راـک  تسا ؛ یمنتغم  تصرف  نیا  میتسین . اـیند 

. دیرمشب منتغم 

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

، دنرصقم نارکف  نشور تسا ؟ رـصقم  یک  طیارـش  نیا  رد  ار . ندرواینرب  مد هار  ار ؛ نتخاس  نتخوس و  هار  دندرک ؛ باختنا  ار  هار  نیا  ریخا ، نرق  ود  نیا  رد  یمالـسا  یاھروشک 

ناشخرد ی  هقباس نآ  اب  ینغ ، یگنھرف  ثاریم  نآ  اب  دش . هک  دوش  یم نیا  اھتلم  نیا  تشونرس  دنرصقم . هعماج  نآ  دیما  دروم  زاین و  دروم  ناناوج  دنرصقم ، نید  یاملع 

زا یلیخ  لثم  ینلع ، حیرص و  رامعتـسا  ای  ریخا ؛ نرق  ود  یکی  نیا  رد  دندوب  رامعتـسا  ی  هطلـس ریز  ابیرقت  یمالـسا  یاھروشک  مامت  هک  دسرب  اجنآ  هب  ناشراک  یـسایس ،

ظاحل زا  تسا ؛ نیمھ  لوا  هار  باختنا  ی  هجیتن توغاط . ماظن  ی  هرود رد  ام  روشک  لثم  نیون - رامعتـسا  حالطـصا  هب  میقتـسم - ریغ  رامعتـسا  ای  هریغ ، یبرع و  یاـھروشک 

، دـنام یم لطعم  ناش  یناسنا عبانم  دـنور ، یم رتشیب  رقف  هب  ور  زور  هب  زور  یگدـنز  عضو  ظاحل  زا  دـننام ، یم بقع  یللملا  نیب تاراختفا  ظاحل  زا  دـننام ، یم بقع  یملع 

رت یوق زور  هب  زور  ار  ناشدوخ  اھ ، نیا عبانم  زا  ی  هیذـغت اب  رگ  هطلـس یاھتردـق  نآ  لباقم ، رد  اـھروشک . یناریو  هجیتن ؛ دوش  یم نیا  دور ؛ یم تراـغ  هب  ناـش  یعیبط عباـنم 

. دننک یم دراو  یرتشیب  روز  دنوش و  یم رتطلسم  دننک و  یم

جح  / ٠٨/٢٣/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  دریگب ؛ ار  نیطـسلف  مدرم  رب  متـس  نیا  ولج  دـناوت  یم هک  تسا  نیا  دوش . دـنلب  مالـسا  یایند  رد  ادـص  کـی دـیاب  دراد . تدـحو  هب  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

هعسوت ار  نآ  دنھاوخ  یم دننک و  یم هدافتسا  اھفاکش  نیمھ  زا  دنراد  اھ  نآ دریگب . ار  یمالسا  یاھروشک  رد  هنایمرواخ و  رد  اکیرما  ی  هناربکتـسم یاھتلاخد  ولج  دناوت  یم

ی هذخاوم نیا  و  تساھ . نآ اب  بوسحم  لاعتم  یادخ  شیپ  دنک ، کمک  اھ  نآ هب  هار  نیا  رد  سکرھ  دـنوش . طلـسم  یمالـسا  یاھروشک  تشونرـس  رب  هکنیا  یارب  دـنھدب ؛

« يمالسا تما  تشونرس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دوب بقارم  دیاب  یلیخ  ملاع . راگدرورپ  یوس  زا  دراد  یبیجع 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا دنتـسھ . یگدـنام  بقع راچد  نوگانوگ ، لماوع  رطاخ  هب  میلاعت ، نیرت  مکحم نتـشاد  اب  نآرق ، نتـشاد  اب  اھناملـسم  تسا . یقرفتم  تتـشتم و  یاـیند  مالـسا  یاـیند 

هب مالسا  یایند  رد  وا ، یرکف  تالوصحم  وا ، تاکرح  وا ، یاھراتفر  ی  همھ هک  دسرب  یا  هطقن هب  هک  دشاب  نیا  دیاب  ناریا  تلم  تمھ  تخانش . دیاب  ار  اھ  نیا تسیچ ؟ لماوع 

نیا و  تسا . ناریا  تلم  یخیرات  تیلوئـسم  نیا  دـننک ؛ ادـیپ  ار  هار  اھتلم  نارکف  نشور اھتلم ، نارکفتم  دریگب ؛ رارق  اھتلم  ی  هعجارم دروم  نقتم ، ملـسم و  عجرم  کی  تروص 

یرکف و یناـسنا و  تیفرظ  ناوـت و  ی  همھ مینک ؛ تکرح  سفن  هب  ناـنیمطا  اـب  مینک ؛ یط  یتـسرد  هب ار  هار  نیا  دـیاب  تساـم ؛ لـباقم  رد  یعیبـط  روـط  هب  هک  تسا  یھار 

رییغت ایند  تشونرس  نآ ، عبت  هب  درک و  دھاوخ  رییغت  مالسا  یایند  تشونرـس  تقو  نآ  میروایب ؛ نادیم  هب  تسا ، هداھن  هعیدو  هب  تلم  نیا  رد  لاعتم  یادخ  هک  ار  یدادعتـسا 

. درک دھاوخ 

یمالسا  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دنداتسیا و تعامج  زامن  دحاو  فوفص  رد  مدرم  زورما  مالسا ، یایند  ی  همھ رد  تسا . زامن  مکحتسم  فوفـص  تسا ، تدابع  تسا ، دبعت  دیعـس ، دیع  نیا  ندوب  دیع  رھظم 

اب ی  هھجاوم یارب  دوشب  لیکـشت  یمالـسا  تما  نیب  دـیاب  دـحاو  فص  نیمھ  تسا . ناملـسم  تما  نایم  یبلق  یونعم و  دـنویپ  کی  نیا  راگدرورپ . لباقم  رد  دـندرک  عوشخ 

. تسا یمالسا  تما  تشونرس  اب  یمالسا و  تما  اب  طبترم  اھنآ  زا  یرایسب  هک  ناھج ، مھم  لئاسم 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

، دنلـصتم مھ  هب  دـنطبترم ، مھ  هب  هک  دنتـسھ  ینایرج  ود  هیملع - یاھ  هزوح نایرج  نآ ، لد  رد  یمالـسا و  ماظن  نایرج  ینعی  میظع - نایرج  ود  نیا  هک  تسا  نیا  تقیقح 

یمالـسا ماظن  تشونرـس  هب  ی  هدروخ هرگ  هتـسباو و  نیمزرـس ، نیا  رد  مالـسا  تشونرـس  تیناحور و  تشونرـس  زورما  دـننادب . همھ  ار  نیا  تسا ؛ یکی  اـھنآ  تشونرس 

، تسا هدـنز  ماظن  هتبلا  دوب . دـھاوخ  رتشیب  مدرم  داحآ  ی  همھ زا  نید  یاملع  نید و  لھا  تیناحور و  یارب  نآ  تراسخ  انیقی  دـنیبب ، یا  همطل کدـنا  یمالـسا  ماـظن  تسا .

. دش دھاوخ  زوریپ  قئاف و  دراد ، رارق  شلباقم  رد  هک  یئاھشلاچ  ی  همھ رب  ماظن  منکیم  ضرع  لماک  نانیمطا  اب  تسا و  یوق  ماظن  تساپرس ، ماظن 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد بـالقنا  ماـیق و  لـئاسم ، نیا  یهمھ  سار  رد  نونکا  دـنزادرپب . مالـسا  ناـھج  لـئاسم  نیرتمھم  هب  نارازگجـح  هک  تسا  هتـسیاش  یمالـسا ، تما  میظع  رـضحم  نیا  رد 

ار یمالـسا  تما  تشونرـس  دناوتیم  هک  تسا  هدمآ  دیدپ  مالـسا  یایند  رد  یثداوح  لاسما ، جح  هتـشذگ و  لاس  جـح  یهنایم  رد  تسا . یمالـسا  مھم  یاھروشک  یخرب 

ریرـس زا  هتـسباو ، دساف و  روتاتکید و  یاھتوغاط  یبیل  سنوت و  رـصم و  رد  دھد . دیون  ار  یونعم  یدام و  تفرـشیپ  تزع و  زا  راشرـس  ناشخرد و  یاهدنیآ  هتخاس و  نوگرگد 

. دنکیم دیدھت  یدوبان  یناریو و  هب  ار  روز  رز و  یاھخاک  یمدرم ، مایق  شورخرپ  جاوما  رگید ، یاھروشک  یخرب  رد  دناهدش و  نوگنرس  تردق 

مالسلاهیلع  / ١٣٩١/٠٣/٠٣ نیسح  ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

، امش دنلب  یناشیپ  ینارون و  یهرھچ  رد  هللااشنا  مینادب و  ار  نامزیزع  ناناوج  امـش  ردق  هک  دھدب  قیفوت  مھ  ام  هب  دھدب ؛ قیفوت  اھامـش  هب  میھاوخیم  لاعتم  دنوادخ  زا 

. میناوخب ار  یمالسا  تما  ناریا و  تلم  راختفارپ  یهدنیآ 

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هک تسا ، هقطنم  رد  اقیرفآ و  لامش  رد  یبالقنا  ثداوح  تسا ، هدروخ  دنویپ  یمالـسا  تما  تشونرـس  هب  هک  مالـسا  ناھج  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  نامز ، عطقم  نیا  رد 

تـصرف نیا  ناناملـسم  رگا  تسا . هدروآرد  هزرل  هب  ار  لیبق  نیا  زا  یرگید  یاھمیژر  هدیماجنا و  مسینویھـص  تسدمھ  اکیرمآ و  عیطم  دـساف و  میژر  دـنچ  طاقـسا  هب  نونک  ات 

ندرک فرحنم  یارب  رگهلخادم ، زواجتم و  رابکتسا  شالت  یهمھ  نونکا  دناهدرک . یگرزب  نارـسخ  دنریگن ، هرھب  یمالـسا  تما  حالـصا  هار  رد  نآ  زا  دنھدب و  تسد  زا  ار  میظع 

. تسا هداتفا  راک  هب  یمالسا  میظع  یاھتکرح  نیا 

هدیماجنا یتسینویھص  رادمتیانج  میژر  اب  ینامیپمھ  اھتلم و  لیلذت  ریقحت و  هب  هک  اکیرمآ  یهرطیس  نامکاح و  دادبتسا  دض  رب  ناملسم ، نز  درم و  گرزب ، یاھمایق  نیا  رد 

عافد دندرک ؛ مالعا  اسر  یادص  هب  ار  نیا  دنتسناد و  نآ  شخبتاجن  یاھراعش  میلاعت و  مالـسا و  ار  یگدنز  گرم و  یهزرابم  نیا  رد  دوخ  شخبتاجن  لماع  دنتـساخاپهب ؛ دوب ،

تما داحتا  راتـساوخ  هدوشگ و  ناملـسم  یاھتلم  یوسهب  یتسودتسد  دـنداد ؛ رارق  دوخ  یاھهتـساوخ  یهحولرـس  ار  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا 

. دندش یمالسا 

روضح بالقنا  یاھنادـیم  رد  دوخ  ناج  مسج و  اب  هتـشارفارب و  حالـصا  یدازآ و  مچرپ  ریخا  لاس  ود  رد  هک  تسا  یئاـھروشک  رد  یمدرم  یاـھمایق  یـساسا  یاـھهیاپ  اـھنیا 

یئاھن یزوریپ  یارب  مزال  طرش  یساسا ، لوصا  نیا  رس  رب  یگداتسیا  دزاس . راوتسا  ار  یمالسا  گرزب  تما  حالـصا  یـساسا  یاھهیاپ  دناوتیم  هک  تسا  اھنیمھ  و  دنتفای ؛

. تسا اھروشک  نیا  رد  یمدرم  یاھمایق 

دنـشوکیم اھیرگنیحطـس  اھتلفغ و  یخرب  زا  هدافتـسا  اب  مسینویھـص  وتان و  اکیرمآ و  دـساف  یداـیا  دـنک . لزلزتم  ار  یلـصا  یاـھهیاپ  نیمھ  هک  تسا  نآ  یپ  رد  نمـشد 

رد روک  مسیرورت  هب  ار  یتسینویھـصدض  یرامعتـسادض و  داھج  دنزادنیب و  رگیدـکی  ناج  هب  مالـسا  مان  هب  ار  نانآ  هتخاس و  فرحنم  ار  ناملـسم  ناناوج  یاسآلیـس  تکرح 

ماندب و شنادھاجم  مالسا و  دنبای و  تاجن  تسبنب  زا  مالسا  نانمشد  دزیرب و  نیمز  رب  رگیدکی  تسد  هب  ناناملسم  نوخ  ات  دننک ، لیدبت  مالـسا  ناھج  یاھنابایخ  هچوک و 

. دننک هولج  هرھچتشز 

رس رب  یسارھینس ، یـسارھهعیش و  یهئطوت  اب  هدروآور و  یمالـسا  یاھهقرف  نایم  یزیگناهنتف  هب  نونکا  یمالـسا ، یاھراعـش  مالـسا و  فذح  زا  یدیمون  زا  سپ  نانآ 

. دننکیم یشارتعنام  یمالسا  تما  داحتا 

هتخاس و فرـصنم  تسا ، اھنآ  نیمک  رد  هک  یتارطخ  دوخ و  یاھروشک  مھم  لئاسم  زا  ار  اھتلم  نھذ  ات  دـننیرفآیم  نارحب  هیروس  رد  هقطنم ، رد  دوخ  لماوع  کمک  اب  ناـنآ 

یهلیـسوهب هک  تسا  یتیانج  رگیدکی ، تسد  هب  ناملـسم  ناناوج  راتـشک  هیروس و  رد  یلخاد  گنج  دـننک . فوطعم  دـناهدروآ ، دوجوهب  ادـمعت  دوخ  هک  ینینوخ  یارجام  هب 

سنوت و رصم و  رد  هایس  یاھیروتاتکید  یماح  یاھتلود  هک  دنک  رواب  دناوتیم  یـسک  هچ  دوشیم . هدیمد  نآ  شتآ  رد  هدش و  زاغآ  نانآ  عیطم  یاھتلود  مسینویھـص و  اکیرمآ و 

یاھتـسینویھص ربارب  رد  یئاھنتهب  هھد  هس  هک  تسا  یتموکح  زا  یریگماقتنا  یارجام  هیروس ، یارجام  دـناهدش ؟ هیروس  تلم  یھاوخیـسارکومد  یماـح  نونکا  یبیل ،

. تسا هدرک  عافد  نانبل  نیطسلف و  رد  تمواقم  یاھھورگ  زا  هداتسیا و  بصاغ 

ىمالسا  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دض ام  تسایس  دننک ؛ نوگنرس  مسینویھص ، لباقم  رد  تمواقم  هب  تسا  هدشهتخانش  هک  ار  یتلود  تسھ ، یتمیق  رھ  هب  هک  تسا  نیا  رابکتـسا  تسایـس  هیروس ، رد 

نآ یاـھتلم  دوخ  ریگمیمـصت ، میدـقتعم  اـھروشک  یهمھ  دروـم  رد  ناـنبل ، دروـم  رد  نیرحب ، دروـم  رد  نمی ، دروـم  رد  هیروـس ، دروـم  رد  قارع ، دروـم  رد  هتبلا  اـم  تسا . نیا 

رابکتسا تسایس  تسا . ام  داقتعا  نیا  دنریگب . میمـصت  دیاب  ناشدوخ  اھتلم ؛ تشونرـس  هب  تبـسن  میریگب  میمـصت  میرادن  قح  ام  ریغ  هن  ام و  هن  نوریب ، زا  دنیاھروشک ؛

مکحم صرق و  اھتسینویھـص  اـب  یهلباـقم  رد  هک  تسا  هدـش  هتخانـش  هک  ار  یتـلم  نیا  ار و  یتـلود  نیا  تلم ، یهدارا  زا  نوریب  دننیـشنب ، هک  تسا  نیا  هیروـس  لاـبق  رد 

« يمالسا تما  تشونرس   » 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 10هاگياپ  هحفص 8 
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مییوگیم ام  دشابن . تلود  نیا  دنیوگب  دندوب - هداتسیا  یتسینویھص  یلعج  میژر  لباقم  رد  احیرص  ( ٧ ،) یلبق روھمج  سیئر  مھ  ( ۶ ،) یلعف روھمج  سیئر  مھ  هک   - هداتسیا

رد یایـصخش  صاخ  عفن  چـیھ  اـم  تسا . منتغم  مالـسا  یاـیند  یارب  تلود  نیا  تسا ، اھتسینویھـص  لـباقم  رد  یگداتـسیا  شتین  شفدـھ و  شراعـش ، هک  یتلود  هن ،

. دراد رارق  مھ  لباقم  رد  روجنیا  رابکتسا  اب  ام  عضاوم  میتسھ ؛ یمالسا  تما  رکف  هب  ام  میمالسا ، یایند  رکف  هب  ام  میرادن ؛ قارع  رد  ای  هیروس 

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

دیاب دـننک ؛ کرد  یتسردـب  ار  نانآ  یدام  هتـسباو و  نامیایب و  کاتھ و  تیعقاو  دنـسانشب و  ار  یدوعـس  ناـمکاح  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم  اـھتلود و  زا  معا  مالـسا ، ناـھج 

یارب یـساسا  یرکف  نامحرلا ، فویـض  اب  نانآ  یهناملاظ  راتفر  رطاخهب  دـیاب  دـننکن ؛ اھر  ار  اـھنآ  ناـبیرگ  دـناهدروآ ، راـب  هب  مالـسا  ناـھج  یهرتسگ  رد  هک  یتاـیانج  رطاـخهب 

. تخاس دھاوخ  هجاوم  یرتگرزب  تالکشم  اب  ار  یمالسا  تما  یهدنیآ  هفیظو ، نیا  رد  یھاتوک  دننکب . جح  یهلئسم  نیفیرش و  نیمرح  تیریدم 

جح  / ١٢/١٣٩٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

. دمآ

ناحادم  / ١٣٩٩/١١/١۵ اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

حبص دنکیم ؛ اعد  دراد  نارگید  یارب  مدید  مدینش ، ار  وا  یادص  تقو  رھ  درکیم ، تدابع  دوب ، رادیب  مردام  حبص  ات  هعمج  بش  دیوگیم  هیلع ) مالـس هللا   ) ٰیبتجم نسح  ماما 

امنا [ » هک تسا  هدمآ   ] ٰیتالھ یهروس ] لوزن   ] یهیضق رد  تسا . سرد  نیا  ( ٢ (؛ رادلا مث  راجلا  مرـسپ ! دومرف  یدرکن ؛ اعد  تدوخ  یارب  یدرک ، اعد  نارگید  یارب  ردام ! متفگ 

ماـجنا صـالخا  اـب  راـک  هک  منکیم  یقلت  یمالـسا  یروھمج  یارب  یمالـسا ، یهعماـج  یارب  یمالـسا ، تما  یارب  سرد  کـی  ناوـنع  هب  ار  نیا  نم  ( ٣ (؛» هجوـل هللا مکمعطن 

مروت یتـح  موقت  تناـک  همطاـف  نم  دـبعا  همـالا  هذـھ  یف  ناـک  اـم   » هک دـیوگیم  تیبلـھا ، اـب  دراد  مھ  هیواز  تسا و  فورعم  ( ۴) یهیناـمث داـھز  زا  هک  یرـصب  نسح  دریگب .

هک تسا  نیا  شیانعم  یبرع  تاریبعت  رد  هن ، دنتـشاد ؛ دوجو  یدادـعت  وا  یهزادـنا  هب  وا و  هیبش  هک  تسین  نیا  همطاـف » نم  دـبعا  ناـک  اـم   » ریبعت نیا  یاـنعم  ( ۵ «.) اھامدق

ار فرح  نیا  عطاق  روط  نیا  هکنیا  اـما  هدرکن ، کرد  ار  ارھز  یهمطاـف  نارود  یرـصب  نسح  دـیوگیم ؛ یرـصب  نسح  ار  نیا  تداـبع . ظاـحل  زا  دوبن  وا  دـننام  تما ، رد  سک  چـیھ 

روضح ینعی  تدھاجم ، فورعم و  هب  رما  یهفیظو  دعب  تدابع ، یهفیظو  هکنیا  هتشاد . دوجو  نامز  نآ  رد  هک  تسا  هدوب  یتارتاوتم  تاملسم و  وزج  نیا  دھدیم  ناشن  دنزیم 

عماج یهشقن  بیجع . یاـھهبطخ  نآ  اـب  ارھز  یهمطاـف  بیجع  یناـفوط  روضح  نآ  دوشب و  نییعت  نادـیم  نآ  رد  مالـسا  تما  تشونرـس  دوب  اـنب  هک  یبیجع  نادـیم  نآ  رد 

رد و  لاعتم . یادخ  یهدنب  دباع و  لاح  نیع  رد  و  هناخ ، ریدم  ونابدک ، لاح  نیع  رد  هللالیبسیف ، دھاجم  بوخ ، رسمھ  بوخ ، ردام  تسا ؛ نیا  مالـسا  قطنم  رد  نز  تیوھ 

. تسا راوگرزب  نیا  تایصوصخ  اھنیا  هک  دسرب  تمصع  یلاع  یهبتر  هب  دناوتیم  نز  هک  داد  ناشن  اھیلع ) مالس هللا   ) ارھز یهمطاف  تیاھن ،

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

هدنیآ دوخ ، یاھنکمم  اھهتشاد و  اب  دیاب  میرادروخرب ، رادیب  هدنز و  یاھتلم  و  رامـشیب ، یعیبط  یاھتورث  هدرتسگ ، نیمزرـس  میظع ، تیعمج  زا  زورما  هک  مالـسا  ناوریپ  ام 

یاھتلود تسایـس  اب  هرـسکی  دودعم ، یاھانثتـسا  زج  هب  هتـشادن و  دوخ  یاھتلود  اھروشک و  تشونرـس  رد  یـشقن  ریخا ، لاس  رد ١۵٠  ناملـسم  یاـھتلم  مینزب . مقر  ار 

نآ لوصحم  اھروشک  زا  یرایسب  زورما  یـسایس  یگتـسباو  یملع و  یگدنامبقع  دناهدوب . اھنآ  ترارـش  تلاخد و  یزروعمط و  شوختـسد  هدش و  تیریدم  یبرغ  زواجتم 

نآ دـیاب  زورما  ام ، یاھتیعمج  بازحا و  نازروتسایـس و  ام ، یندـم  نارکفنـشور  ینید و  یاملع  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، یاـھتلم  تسا . یتیاـفکیب  لاـعفنا و 

. دننک تمواقم »  » یبرغ یاھتردق  ترارش  تلاخد و  ییوگروز و  ربارب  رد  دنتسیاب و  دیاب  دننک ؛ ناربج  ار  روآمرش  راختفایب و  یهتشذگ 

اکیرمآ و ترارـش  تلاخد و  ربارب  رد  تمواقم  تسا : تمواـقم  نیا  هب  توعد  تسا ، هدرک  نیگمـشخ  نارگن و  ار  رابکتـسا  یاـیند  هک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  نخـس  یهمھ 

. یمالسا فراعم  رب  هیکت  اب  مالسا  یایند  یهدنیآ  یهتشررس  نتفرگ  تسد  هب  زواجتم و  یاھتردق  رگید 

یاھتلود زا  یخرب  یھارمھ  دناهتسب . رمک  یمالـسا » تمواقم  یهھبج   » اب ینمـشد  عاونا  هب  دنتیـساسح و  راچد  تمواقم »  » ناونع ربارب  رد  شناھارمھ  اکیرمآ و  اتعیبط 

. تسا اھترارش  نآ  موادت  تھج  رد  یخلت  تیعقاو  زین  نانآ  اب  هقطنم 

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

هدنیآ دوخ ، یاھنکمم  اھهتشاد و  اب  دیاب  میرادروخرب ، رادیب  هدنز و  یاھتلم  و  رامـشیب ، یعیبط  یاھتورث  هدرتسگ ، نیمزرـس  میظع ، تیعمج  زا  زورما  هک  مالـسا  ناوریپ  ام 

یاھتلود تسایـس  اب  هرـسکی  دودعم ، یاھانثتـسا  زج  هب  هتـشادن و  دوخ  یاھتلود  اھروشک و  تشونرـس  رد  یـشقن  ریخا ، لاس  رد ١۵٠  ناملـسم  یاـھتلم  مینزب . مقر  ار 

نآ لوصحم  اھروشک  زا  یرایسب  زورما  یـسایس  یگتـسباو  یملع و  یگدنامبقع  دناهدوب . اھنآ  ترارـش  تلاخد و  یزروعمط و  شوختـسد  هدش و  تیریدم  یبرغ  زواجتم 

نآ دـیاب  زورما  ام ، یاھتیعمج  بازحا و  نازروتسایـس و  ام ، یندـم  نارکفنـشور  ینید و  یاملع  اـم ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، یاـھتلم  تسا . یتیاـفکیب  لاـعفنا و 

. دننک تمواقم »  » یبرغ یاھتردق  ترارش  تلاخد و  ییوگروز و  ربارب  رد  دنتسیاب و  دیاب  دننک ؛ ناربج  ار  روآمرش  راختفایب و  یهتشذگ 

اکیرمآ و ترارـش  تلاخد و  ربارب  رد  تمواقم  تسا : تمواـقم  نیا  هب  توعد  تسا ، هدرک  نیگمـشخ  نارگن و  ار  رابکتـسا  یاـیند  هک  ناریا  یمالـسا  یروھمج  نخـس  یهمھ 

. یمالسا فراعم  رب  هیکت  اب  مالسا  یایند  یهدنیآ  یهتشررس  نتفرگ  تسد  هب  زواجتم و  یاھتردق  رگید 

یاھتلود زا  یخرب  یھارمھ  دناهتسب . رمک  یمالـسا » تمواقم  یهھبج   » اب ینمـشد  عاونا  هب  دنتیـساسح و  راچد  تمواقم »  » ناونع ربارب  رد  شناھارمھ  اکیرمآ و  اتعیبط 

. تسا اھترارش  نآ  موادت  تھج  رد  یخلت  تیعقاو  زین  نانآ  اب  هقطنم 

یمالسا  / ١۴٠١/٠٧/٢٢ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 

اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 
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هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

« يمالسا تما  تشونرس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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