
روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠٢ رسارس  ىمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  جیسب  تمواقم  ىحاون  اھهاگیاپ و  ناھدنامرف  ىیامھدرگ  هب  مایپ 

زا تخاسیم و  بطاخم  ار  اھ  ترطف  تسلا ، زور  رد  یبوبر  یالـص  نوچمھ  شتوعد  یادـن  هک  تسا  یرادـناھج  درمگرزب  نآ  مان  داـی و  زا  راشرـس  نینچمھ  جیـسب  یهتفھ 

دیشورخیم هنادنمدرد  تخاسیم . دوخ  ملس  ار  اھ  لد  دوب و  ادخ  ملس  یهدنب  تفگیم . نخـس  هناقـشاع  دوب و  قشاع  دوخ  تفرگیم ، باوج  نایوگیلب ، ناج  قامعا 

کـیدزن ناـمرد  هب  دـینادرگیمرب و  ناـنآ  ساـسحا  هب  هناـیوججالع  دوب ، هتخاـس  مورحم  ناـمرد ، زا  هدرب و  ناـیمدآ  داـی  زا  اـھ  ناطیـش  ردـخم  نویفا  هک  ار  یکلھم  یاـھدرد  و 

هتخاس وا  بیصن  ار  ناھج  نافعضتسم  ناناملسم و  زا  یمیظع  لیخ  تلم و  نیا  نارایشھ  لد  فرـصت  حوتفلاحتف  دنوادخ ، هک  گرزب  ینیمخ ، ماما  مان  دای و  تخاسیم ... 

یروتارپما تخت  تخاس و  بوعرم  ار  راوخناھج  یاـکیرما  ینعی  رابکتـسا  سار  دوشگ و  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  رابکتـسا  ریذپانفرـصت  یاـھهعلق  یھلا  حالـس  نیا  اـب  وا  دوب و 

ار یمالسا  یروھمج  تخاس . لکشتم  دوخ  دیما  یادص  مرگ و  مد  اب  ار  یمالـسا  تمواقم  یاھهتـسھ  درک و  رادیب  ار  ناھج  ناناملـسم  تخاس . لزلزتم  ار  عزانمیب  یاھ 

اھراب ار  یبرغ  یاھ  ماظن  نارادمدرـس  ینعی  نآ  نانمـشد  نیرتکانرطخ  دـیناسر و  تردـق  رابتعا و  جوا  هب  تمالـس  هب  ضراعم ، محازم و  عنام و  نارازھ  یالبال  زا  دروآ و  دـیدپ 

لاسکی زونھ  داد و  رادشھ  ناشزیرگ ، ناسنا  زیتس و  بھذـم  یاھهشیدـنا  نالطب  هب  طلـسم ، راوتـسا و  یعـضوم  زا  ار  یقرـش  یاھ  ماظن  نایلوتم  تخاس و  یماکانراچد 

. تسا ناھج  رسارس  رد  تسیسکرام  یاھ  ماظن  یشاپورف  دھاش  ناھج  نونکا  هتشذگن ، قرش  یایند  تردق  مرھ  سار  هب  وا  یخیرات  نوگربمایپ و  یهمانزا 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

نالف هچنانچ  درادن ، جایتحا  رگا  دنک !؟ نوگژاو  ار  اھنآ  دھاوخىم  ارچ  تسین ، ذوفن  لباقریغ  تمواقم  کی  وا ، ىارب  اھنآ  تمواقم  درادـن و  همھاو  ىبالقنا  ىاھتلود  زا  اکیرما  رگا 

؟ دـننکىم هئطوت  دـنربب ، نیب  زا  ار  وا  هکنیا  ىارب  ارچ  مینکىمن . مھ  کمک  وت  هب  مینکىم و  هطبار  عطق  وت  اب  ام  دـیوگب  اکیرما  دـیآىم ، راک  رـس  ىبـالقنا  تموکح  کـی  اـج ،

هب دـناوتىم  مھ  ىبالقنا  تلود  کی  ىتح  سپ ، دـنیوگب . روز  اجنآ  رد  دـننک و  نیمات  ار  ناشعفانم  دـنناوتىمن  رگید  اھنیا  دـشاب ، راک  رـس  وا  رگا  دـننادىم  هکنیا  رطاخ  ىارب 

. دنتسین تسکش  لباقریغ  دننکىم ، دومناو  هک  روطنآ  اھنیا ، دنک . فقوتم  ای  دنزب ، بقع  ار  اکیرما  شدوخ ، عاعش  ىهزادنا 

١٣۶٩/١٠/٠۵ /  « یناطیش تایآ   » نھوم باتک  یهدنسیون  یهرابرد  هر ) ) ینیمخ ماما  یخیرات  مکح  یارجا  رب  دیکات 

باتک رد  یمالسا ، تاسدقم  رگید  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  مالـسا  ناشلا  میظع  ربمایپ  هب  هک  ییاھتناھا  زا  دترم  یدشر  ناملـس  نتـسج  یربت  هب  طوبرم  رابخا  هب  هجوت  اب 

ترـضح هک : تشاد  مالعا  تسا ، هدـمآ  لـمعب  هنیمز  نیا  رد  ناناملـسم  یوسزا  هک  یتـالاوس  هب  خـساپ  رد  یربھر  مظعم  ماـقم  رتفد  تسا ، هدـش  یناطیـش  تاـیآ  نھوم 

زیمآرفک باتک  هدنـسیون  درومرد  هیلع  یلاعت  ناوضر هللا  ماما  ترـضح  ریذـپانرییغت  یخیرات و  مکح  دـندومرف : یمالـسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یلاعلا  هلظدـم  یا  هنماخ  اھیآ 

دھد و یم  ناشن  یناھج  رفک  اب  مالـسا  ییورایور  هنحـص  رد  ار  دوخ  تارمث  نیتسخن  یمالـسا ، مکح  نیا  یارجا  هب  ناھج  رـسارس  رد  ناناملـسم  دـھعت  یناطیـش و  تایآ 

، دوب هدادرارق  ناھج  رد  یمالـسا  شزیخ  یاھ  هزیگنا  ندرب  نیبزا  نیملـسم و  ریقحت  یارب  یا  همدقم  ار  ناھج  ناملـسم  درایلیم  کی  تاسدقم  هب  هلمح  هک  برغ  رابکتـسا 

و ص )  ) مظعم ربمایپ  هب  تناھا  تارج  یـسک  سپ  نیا  زا  ناھج  ناناملـسم  تمواقم  همادا ی  اب  هللااشنا  هدش و  ینیـشن  بقع  هب  روبجم  ماگ  هب  ماگ  هناحـضتفم و  تروصب 

. تفایدھاوخن ار  یمالسا  تاسدقم 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ضیعبت داـسف و  ملظ و  بجوـم  هدیـشکریجنز و  هب  ار  رـشب  هک  ىتوغاـط  ىاـھماظن  ىلھاـج و  ىاھـشزرا  رب  ناـیغط  زا  تسا  تراـبع  ىمالـسا ، بـالقنا  ىمالـسا و  تـکرح 

روز رز و  نابحاص  رتشیب  ىهناملاظ  تیمکاح  رتشیب و  دوس  ىادف  ار  زیچ  همھ  هدش و  اھتلم  ىاھیتخبدـب  رگید  اھهدوت و  ىریذپمتـس  ىمومع و  ىاشحف  ىداژن و  ىتاقبط و 

. رشب تاجن  گنھرف  و  رـشب ، ندیـشک  ریجنز  هب  گنھرف  تسا : گنھرف  ود  نایم  ىهزرابم  ىـشزرا و  ماظن  ود  نایم  ىدنبفص  ىمالـسا ، حیحـص  تکرح  سپ ، تسا . هدومن 

. دوشن ریگلفاغ  دنک و  هدامآ  ملاع  نادنمروز  ىهمھ  تمواقم  ىارب  ار  دوخ  دیاب  ىمالسا  تکرح  رھ  اذل 

ناتسرل  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رھ تسین . ىناھج  ىاھردلق  لباقم  رد  تمواقم  ىگداتسیا و  جاتحم  ىمالسا  تما  زورما  هک  دربن  نامگ  ىـسک  دناهدرک . ىتشآ  مالـسا  اب  اھتردقربا  هک  دنکن  لایخ  ىـسک 

دیاب ام  میـشاب . اپ  رـس  دیاب  ام  میـشاب . رادیب  دیاب  ام  دننکىمن . غیرد  دـیایبرب ، ىمالـسا  تما  هیلع  اھنآ  زا  ىراک  رھ  دـننکب . دناهتـسناوتىمن  دـناهدرکن ، ام  اب  اھنآ  هک  ىراک 

وا میـشاب . هتـشاد  شوگ  ىهزیوآ  هراومھ  ار  نامراوگرزب  ماما  تیـصو  دـیاب  ام  میربن . دای  زا  ار  کاپ  ىاـھنوخ  نیا  ماـیپ  دـیاب  اـم  دـھاوخىم . هچ  اـم  زا  نآرق  هک  مینکن  شومارف 

. تفگ ام  ماما  هک  دنتسھ  اھنامھ  نانمشد ، دوب . هتخانش  بوخ  ار  مالسا  نانمشد 

هنایمرواخ  / ١٣٧٠/٠٧/٢۵ حلص  سنارفنک  یرازگرب  یپ  رد  مایپ 

رد ار  نانآ  راداو و  یرابکتسا  یاھراشف  ربارب  رد  تمواقم  هب  ار  اھتلود  دیناوتیم  امـش  دنلووسم . خیرات  دزنو  ادخ  دزن  اھتلود  یهزادنا  هب  زین  نانآ  هک  دننادب  ناملـسم  یاھتلم 

. دینیرفایب گرزب  یرطخ  دننزیم  اپ  تشپ  یمتح  یهفیظو  نیا  هب  هک  ییاھتلود  یارب  دیناوتیم  و  دینک . کمک  هار  نیا 

نانبل  / ١٣٧٠/١٢/١٣ هللابزح  یزکرم  رداک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دـش و یتسینویھـص  میژر  هیلع  یمالـسا  تمواـقم  رتـشیب  هچرھ  تیلوبقم  تیوقت و  بجوم  ، دـمآ دوجوب  ناـنبل  رد  هناـمولظم  تداھـش  نیا  رثا  رب  هک  یاهقباـسیب  تکرح 

رد ناـنبل  مدرم  تکراـشم  نینچمھ  یو  مینادیم . یھلا  تاـکرب  زا  ار  نآ  اـم  تخاـس و  حرطم  ناـنبل  تلم  یمومع  ناـھذا  رد  تیمولظم  داـھج و  لبمـس  ناونعب  ار  هللابزح 

. دادرارق دیکاتدروم  تداھش  زرم  ات  یمالسا  بالقنا  ربھر  زا  ار  دوخ  لماک  تیعبت  درک و  فیصوت  هقباسیب  ار  نانبل  هللابزح  دیقف  لکریبد  هزانج  عییشت  مسارم 

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

تسینوـمک و مـیژر  ىاـھراشف  ربارب  رد  ار  نموـم  تـلم  نـیا  تسناوـتىمن  ىرگید  لـماع  چـیھ  دوـب . مالـسا  رطاـخ  هـب  هزراـبم ، نارود  ىاـھجنر  لـمحت  ناـغفا و  تـلم  داـھج 

ىنالوط داھج  هب  خساپ  اھنت  ناتـسناغفا  رد  ىمالـسا  تموکح  لیکـشت  زورما  هکنآ  هجیتن  دزاس . مواقم  تخـسرس و  دح ، نیا  ات  قباس ، قرـش  تردـقربا  هدـناشنتسد و 

. دوش ارجا  روشک  نآ  رد  مالسا  نوناق  ادخ و  مکح  ات  دور  راکب  دیاب  مزال  ریبادت  ىهمھ  هدنیآ ، ىساسا  نوناق  هدنیآ و  تلود  رد  تسا . ناغفا  تلم 

یمالسا  / ٠۴/١٣٧١/٠۶ یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  مادـک  چـیھ  دـننکىم !؟ هزراـبم  دوـشىم ، ىلدگنـس  تثاـبخ و  فرط  هـمھ  زا  ناناملـسم  هـیلع  هـمھ  نآ  هـکنیا  اـب  ىنــسوب ، ىیاـپورا  روـشک  نـیمھ  رد  دـینیبىم 

اھنآ هب  اھاج  ىـضعب  فرط  زا  اھکمک  ىخرب  تساھنآ . هب  ور  فرط  همھ  زا  راشف  دندرکن . دروخرب  قداص  نیمولظم ، نیااب  دروخرب  رد  ىللملانیب  عماجم  ىیاپورا و  ىاھروشک 

ظفح ىارب  ام   » هک دـنھدىم  عالطا  ام  هب  دـننکىم ! هزرابم  تمواـقم و  دناهداتـسیا و  روطچ  لاـحنیعرد ، دـینیبىم  اـما  تساـھکمک . نیا  زا  شیب  ناـشزاین  نکل  دوشىم ؛

نموم تلم  امش  تسد  هب  اجنیا و  رد  مالسا  مچرپ  ندش  هتشارفارب  تکرب  هب  نیا ، دنراد . ىدیما  نینچ  ناناملسم  زورما  ایند ، ىاج  همھ  رد  .« میاهداتـسیا رخآ  ات  مالـسا ،

. درک دھاوخن  تمواقم  الاو ، دنک ؛ تمواقم  دناوتب  ات  دشاب  رترضاح  مدرم  ىگدنز  رد  رتىلمع و  رتقیمع ، رترادهشیر ، مالسا  دیاب  اجنیا  زورهبزور  تسا . ناملسم  و 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 1 
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جح  / ١٣٧٢/٠٢/٠٨ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

فرح شاهمھ  اھنیا  مینکىم . ىداصتقا  هرصاحم  ار  اھبرص  میتسرفىم ، هقوذآ  مینازوسىم ؛ لد  ام  دییوگىم  امش  دنراشف . ریز  هک  تسا  لاسکی  زا  رتشیب  ىنسوب  مدرم 

ىتسیاـب تخوـسىم ، ناناملــسم  ىارب  ناـشلد  دـنتفگىم و  تـسار  اـھنیا  رگا  تـسا ! ندز  فرح  ندرک و  لـمع  هناـقفانم  اـھنیا  تـسا ؛ غورد  ىاـعدا  اـھنیا  تـسا ؛ تـفم 

؛ دنرادن للم  نامزاس  ىاذغ  ناوراک  هب  جایتحا  دـنرادن ؛ ىـسک  ىاذـغ  نان و  هب  جایتحا  ناناملـسم  نآ  دـندادىم . ناناملـسم  نآ  تسد  هب  دـندربىم  ار  حالـس  ىاھهلومحم 

هب ىیاپورا ، ىاھروشک  زا  ىـضعب  اکیرما و  نیمھ  ار  ىاهعجاف  هچ  دینیبىم  دندرکىم . عافد  ناشدوخ  زا  دنتـشاد ، حالـس  رگا  دـنرادن . نآ  نیا و  هناغورد  ىزوسلد  هب  جایتحا 

هب اھنیا ، همھ  مغرىلع  هک  تسا -  ىـساسا  هتکن  کـی  نیا  و  منک -  ضرع  مھاوخىم  ار  هتکن  نیا  دـنھدىم ؟! ماـجنا  تاورک ، برـص و  نارگمتـس  ناـباصق و  زا  ىناـبیتشپ 

نامھ باوخ  دش و  دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  اپورا  رد  مالـسا  تردق  هوکـش و  دـننکىم ، تمواقم  مالـسا  ىارب  هک  ىمدرم  نیمھ  ىنابیتشپ  اب  ىدـنچ  زا  سپ  راگدرورپ ، لضف 

. دیدرگ دھاوخ  هتفشآ  دشابن ، مالسا  دنھاوخىم  هکىناسک 

جح  / ١٣٧٢/٠٢/٢٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نمشد رب  تدم  دنلب  رد  هصرع ، ندرک  گنت  اھراشف و  ربارب  رد  تمواقم  نآ ، لوصا  اھـشزرا و  مالـسا و  رب  ىراشفاپ  ناناملـسم ، داحتا  نآ  و  سب ، تسا و  جالع  زیچ  کی  اھنت 

افیا ار  دوخ  ىخیرات  شقن  دـننک و  عافد  مالـسا  نایک  زا  هک  تسا ، ىمالـسا  ىاھروشک  رـسارس  رد  ىجیـسب  رویغ و  ناناوج  هب  مالـسا ، ىایند  دـیما  مشچ  زورما  و  تسا .

. دنیامن

جح  / ١٣٧٣/٠٢/٢۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ىارب ناشنابابرا  نانآ و  تسا . هدمآ  دیدپ  لک »  » کی همھ ، زا  هتخاب و  گنر  همھ  ىخیرات  ىیایفارغج و  ىنابز و  ىداژن و  تافالتخا  نآ  رد  هک  تسا  ىمالـسا  تما  شیامن  نیا 

رب ار  هصرع  ات  دـنروآىم  دـناهدروآ و  نایم  هب  لـطاب  نخـس  بیرف و  غورد و  هنوگ  همھ  دـننکن ، عمج »  » ساـسحا اـھدرف  دـنمھفن و  ىزیچ  گرزب  دـحاو  نیا  زا  نیملـسم  هکنیا 

بـسانم جح  نومـضم  اب  هک  ار  ىراک  نیرتمک  رتشیب ، هن  رگا  تسا  هتـساوخ  ىمالـسا  ناریا  دـننک . گنت  کرـش ، نارادمدرـس  زا  تئارب  نایدانم  تدـحو و  هب  ناگدـننک  توعد 

نیا اب  سک  رھ  تسا ، داسف  کرـش و  نارادمدرـس  زا  ىرازیب  ترفن و  زاربا  و  رگیدـکی ، زا  اھتلم  تسار  ىاھربخ  بسک  و  داحتا ، هب  نیملـسم  توعد  نآ  و  دـھد ، ماـجنا  تسا 

دب هک  تسا  ىناسک  لطاب  نخـس  روز ، لوق  روزلا .» لوق  اوبنتجا  و  : » دیامرفىم نآ  ىهرابرد  نآرق  هک  تسا : هتفگ  قحان  دیوگب  هچ  رھ  دنک  هلباقم  الاو  دنمـشزرا و  ىاھفدـھ 

ار نابصاغ  اب  دورطم  دساف و  درف  دنچ  شزاس  دنکىم و  در  ار  ىمالسا  نیطسلف  رب  تسینویھص  تلود  تیمکاح  ىمالسا  ىروھمج  اریز : دنیوگىم ، ار  ىمالـسا  ىروھمج 

دماشوخ ىارب  ار  دوخ  ناملـسم  ىاھتلم  هب  ىمالـسا  نارـس  زا  ىـضعب  تنایخ  دـنکىم ، موکحم  ار  ىبرع  ىاھروشک  رب  اکیرما  ىهناکلام  تلاخد  درامـشىم ، شزرا  دـقاف 

ىمالـسا و تفرعم  دناوخىم ، ارف  درادن ، نآ  اب  هلباقم  بات  ىتردقربا  چـیھ  زورما  هک  دوخ  میظع  تردـق  نتخانـش  هب  ار  ناناملـسم  درادىم ، تشز  اھتـسینویھص ، اکیرما و 

ىمالسا ىاھروشک  ىارب  تسا ، ىنامیاىب  ىتسم و  ىگنھرب و  نآ  رھظم  هک  ار  برغ  ىلیمحت  گنھرف  دنادىم ، ىمالـسا  ىاھروشک  ىهرادا  رب  رداق  ار  تعیرـش  تاررقم 

ار عضاوم  نیمھ  دیوگب و  ار  نخس  نیمھ  اراکشآ  هک  ىمالسا  ىاھروشک  زا  کی  رھ  زورما  دراشفىم . ىاپ  مالسا  نآرق و  زا  ىوریپ  رب  نخـسهتوک ، و  درامـشىم ، شخبنایز 

، دـنک ىفن  ار  درم  نز و  ىگتخیمآ  ىـسنج و  داسف  ىرابودـنبىب و  ىراسگیم و  دـنک ، ىفن  ار  اکیرما  ىهناردـلق  ىاھتلاخد  دـنک ، ىفن  ار  بصاغ  لیئارـسا  ىنعی  دـنک ، ذاختا 

تسایـس و داصتقا و  تموکح و  رد  ار  ىمالـسا  ماکحا  دناوخب ، ارف  اھتردقربا  ربارب  رد  تمواقم  تدحو و  هب  ار  ناناملـسم  دـنک ، ىفن  ار  اھتـسینویھص  اب  ناراکـشزاس  تنایخ 

ار اـھاوران  اھمانـشد و  اـھتمھت و  نیا  ىهمھ  اـنیع  نآ  نارـس  روشک و  نآ  دـض  رب  دـننکارپىم ، اـج  همھ  ىمالـسا  ناریا  دـض  رب  زورما  هک  ىتاـغیلبت  نیمھ  دـنک ، ىلمع  هریغ 

. درک دنھاوخ  نآ  ىهرابرد  ار  اھیزادرپهوای  ىنھددب و  نیمھ  اھنآ  ناوریپ  سیلگنا و  اکیرما و  ىاھویدار  ىتسینویھص و  ىرابکتسا و  ىاھیرازگربخ  تفگ و  دنھاوخ 

مارحلاهللاتیب  / ٠٢/١۴/١٣٧۴ جاجح  هب  مایپ 

نانمشد نیرید  ىاھتموصخ  ىهلابند  هتبلا  نیا  دنامرگرس . نیملـسمو  مالـسا  اب  راکـشآ  ىیهزرابم  هب  مسینویھـص  ىحارط  اب  اکیرما و  ىرادمچرپاب  ىناھج  رابکتـسا  زورما 

هک تساراوازـس  ایآ  تسارادروخرب . ىتدـحو  ورینو و  تمواـقم  نوناـک  نینچ  زا  ىمالـسا  تماو  هزاـت . ىاـھرازباو  هزاـت  ىاـھهزیگنا  هزاـت و  ىاھهویـش  اـب  نکیل  تسا ، مالـسا 

؟ دنھدرارق نمشد  ربارب  رد  عافدیب  ار  دوخو  دنریگن  هرھب  رگهئطوت  زاس و  هقرفت  وج و  هزیتس  نمشداب  هلباقم  ىارب  جح  زا  نیملسم 

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

مھ رگید  ىاھتلم  تسین و  نینچ  زورما  ىلو  دوب ؛ ىمالـسا  ناریا  طقف  شیپ ، ىدنچ  ات  تسا . هدش  ددعتم  هیحور ، نیا  لباقم  رد  تمواقم  ىاھنوناک  ایند  رد  هللادمحب  زورما ،

هب ام  تلم  زا  اھنیا  تسا ، ناریا  ناملـسم  تلم  ىمالـسا و  بالقنا  ىلـصا ، هطقن  هک  اج  نآ  زا  نکیل  دـنباتىمن . رب  ار  اھنیا  ىاـھلیمحت  دـننکىم و  تمواـقم  هک  دـنراد  دوجو 

کی روـشک ، نیا  هتـسجرب  نـالووسم  ناریا و  تلم  زا  هک  تسا  نیا  نمـشد  ىوزرآ  مدرک ! هابتـشا  نم  دـیوگب  ناریا  تلم  هک  دـھاوخىم  ناـشلد  ىلیخ  دـنراد و  هنیک  تدـش 

. درک دنھاوخن  ادیپ  تسد  ىزیچ  نینچ  هب  هتبلا  دشاب . ناشدوخ  هتشذگ  هئطخت  شیانعم  هک  دنزب  رس  ىراھظا  ای  تکرح و 

. دنتـسیاب هوـک  لـثم  اـکیرما ، ىاـھلیمحت  لـباقم  رد  هک  دـناهتفرگ  ارف  ناـشدوخ  ماـما  زا  ىبـالقنا ، نموـم و  نـالووسم  نیا  رازگتمدـخ و  تلود  تلم و  نیا  راـگدرورپ ، لـضف  هب 

بقع هب  ار  تلم  روشک ، نالووسم  ناریا و  تلم  هب  تناھا  اھیزاب و  ىچوھ  اھیزاس و  وج  اھرـشت و  اھدـیدھت و  اب  ناشدوخ ، لایخ  هب  هک  دـندرگىم  نیا  لابند  اـم ، نانمـشد 

. تسا ىگداتسیا  دراد ، دوجو  هک  ىجالع  اھنت  دننک . راداو  ىنیشن 

طیارش مامت  رد  هچ ، ىنعی  تلم  کی  تزع  دننادىم  دناهدیشچ و  ار  تزع  معط  دنمتردق ، نانمـشد  تالیمحت  لباقم  رد  هک  ىناسک  نموم و  ناناوج  امـش  ناریا و  تلم  دیاب 

زیزع نارادساپ  نموم و  ناناوج  امش  تسشن . دنھاوخن  بقع  نزوس  رس  کی  تسا ، هتخومآ  نانآ  هب  بالقنا  هک  ىعضاوم  ىمالـسا و  عضاوم  زا  هک  دننک  ىلاح  نمـشد  هب 

هدھع رب  دیناوتىم  ار  ىمھم  رایـسب  شقن  هلحرم ، نیا  رد  دیاهدروآ -  دوجو  هب  ار  نآ  هکلب  دیاهدرک -  سمل  ار  داھج  تداھـش و  ىاضف  هک  ىناسک  دربن و  ىاھنادیم  نیبرجم  و 

دنب زا  ناریا  ىدازآ  لالقتـسا و  دوب و  نآ  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  هک  دشاب  ىرادتقا  ىگداتـسیا و  زا  راشرـس  ناتنطاب  لد و  نالعا و  رھاظت و  راتفگ و  راتفر و  دـیاب  امـش  دـیریگب .

نیا تاـیبرجت  زا  هک  ار  رگید  ىاـھتلم  ىدازآ  دوب و  دـھاوخ  نآ  ىدـعب  تارمث  روشک ، نیا  ىپ  رد  ىپ  دـشر  تفرـشیپ و  هللااـش  نا  تسا و  نآ  نیریـش  هرمث  رگزواـجت ، ىاھتردـق 

. تشاد دھاوخ  لابند  هب  تفرگ ، دنھاوخ  سرد  روشک 

تاھجوت هللااش  نا  درادب و  قفوم  ار  امش  لاعتم  دنوادخ  هک  میراودیما 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

اھىنامیا و ىب  اھدیدرت و  هتخیسگ و  راھم  ىاھـسوھ  ىرـشب و  ىاھفعـض  نآ  اشنم  هک  دوخ  نورد  زا  لوا  دننیبىم ، بیـسآ  وس  ود  زا  هراومھ  ىرـشب  ىاھهعومجم  دارفا و 

دولآ راشف  گنت و  اھتلم  اـھناسنا و  رب  ار  ىگدـنز  طـیحم  ىـشنمدد ، زواـجت و  ىبلط و  نوزفا  ناـیغط و  رثا  رب  هک  ىنوریب  نانمـشد  زا  مود  و  تسا ، هدـننک  مدـھنم  ىاھتلـصخ 

. دنوشىم نانآ  ناج  ىالب  ىیوگروز ، لیمحت و  ملظ و  گنج و  اب  دنزاسىم و 

ىاـھروشک رد  داـسف  ىهنادـمعتم  جـیورت  دراد . رارق  هشیمھ  زا  شیب  زورما  هتـشاد و  رارق  دـیدھت  هنوـگ  ود  نیا  ضرعم  رد  هراوـمھ  اـھتلم -  هچ  دارفا و  هچ  ىمالـسا -  طـیحم 

ىگدـنز و ىموـمع  طـیحم  ىزاسرھـش و  لکـش  اـت  ىدرف  راـتفر  زا  دوـشىم و  کـمک  نآ  هـب  زین  هتـسباو  ىاـھمیژر  ىخرب  ىوـس  زا  هـک  ىبرغ  گـنھرف  لـیمحت  ىمالـسا و 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 2 
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ریمشک و ىنسوب و  نیطسلف و  نانبل و  ىاھراتشک  ناملسم و  ىاھتلم  ضعب  رب  ىداصتقا  ىسایس و  ىماظن و  ىاھراشف  وسکی و  زا  دریگىم ، رب  رد  ار  هریغ  تاعوبطم و 

. تسا ىمالسا  ىاھطیحم  رد  دیدھت  هنوگ  ود  نیا  دوجو  زراب  دھاش  رگید ، ىوس  زا  هریغ  ناتسناغفا و  ناتسنچچ و 

نیا کمک  هب  و  دنرتسب ، نآ  رد  ار  دوخ  ىرامیب  ىگدولآ و  ترارم و  جنر و  رابغ  دنناوتىم  دبا  ات  ناناملسم  هک  تسا  ىھلا  لاوزىب  ىهیطع  نآ  ىراج و  هشیمھ  طش  نآ  جح ،

. دنزاس رود  دوخ  زا  اھنامز  ىهمھ  رد  ار  ریذپ  بیسآ  عون  ود  رھ  ىدبا ، ىهریخذ 

گرزب تما  رد  تردـق  تمظع و  ساسحا  تدـحو و  عمجت و  رـصنع  تسا و  لوا  دـیدھت  اب  هلباقم  لـفکتم  لاـعتم ، قح  هب  هجوت  عوشخ و  روضح و  رکذ و  اوقت و  رـصنع  جـح ، رد 

. مود دیدھت  اب  هلباقم  راد  هدھع  تسا ، نآ  رھظم  جح  هک  ىمالسا 

هبنج ود  نیا  زا  ىکی  هاگ  رھ  و  دش . دھاوخ  رتشیب  دیدھت ، هنوگ  ود  نآ  لباقم  رد  ىمالـسا  ىاھهعماج  دارفا و  تمواقم  تینوصم و  دوش ، تیوقت  جـح  رد  هبنج  ود  نیا  هچ  رھ 

. دندرگىم رتریذپبیسآ  شیاھروشک -  اھتلم و  هچ  شدارفا و  هچ  ىمالسا -  تما  تبسن  نامھ  هب  ددرگ ، ىفتنم  ای  فیعض  ود ، رھ  ای 

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ىاھتلود ىارب  هکلب  ىمالسا ، ىاھتمواقم  ىارب  طقف  هن  روطچ  نانبل  هللابزح  نیا  دنگنجىم ؛ روطچ  نانبل  ناناوج  نیا  دنگنجىم ؛ هنانموم  هنوگچ  نیطسلف  ناناوج  دینیبب 

، اوقت زا  تسا  تراـبع  نآ  تسا و  نآ  مھ  ىمالـسا  ىروھمج  تردـق  اـشنم  هک  دراد ، دوجو  ىرگید  زیچ  تسا . ىونعم  ىورین  ناـمھ  تکرب  هب  نیا ، دـننیرفآىم ! راـختفا  برع 

. ندرک ىط  طرش  دیقىب و  هناصلخم و  هنارصم و  ار  ادخ  هار  ادخ ، هب  اکتا  ىراکزیھرپ ،

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

نیا هوکشاب  قفوم و  ىرازگرب  دروم  رد  هک  نانچمھ  دنک ؛ تمواقم  ناملسم  ىاھتلود  ىعمج  ىهدارا  ربارب  رد  تسناوت  دھاوخن  مالسا  ىایند  نانمشد  ىدنـسرخان  کشىب 

. دمآ قئاف  نارگید  ىیاضران  رب  ىعمج  تساوخ  نیا  زین  نارھت ، رد  سالجا 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/١٠/١٠ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنتفرگ ار  نیطسلف  نیمز  فصن  دعب  دنتساوخىم ، اج  بجو  کی  لوا  تسین . عناق  مھ  ىلعف  نیطسلف  نیمزرـس  هب  ىتسینویھـص  تلود  تسا . هعـسوت  لیئارـسا ، فدھ 

فدـھ مھ  نالا  دـنتفرگ . ار  اھنآ  ىاھنیمز  دـندرک و  زواـجت  رـصم -  هیروس و  ندرا و  لـثم  نیطـسلف -  هیاـسمھ  ىاـھروشک  هب  دـعب  دـنتفرگ ، ار  نیطـسلف  نیمزرـس  همھ  دـعب 

نوچ ارچ ؟ دنیوگىم . غورد  ىمومع  راکفا  هب  مھ  زاب  دننک . نامتک  دننکىم  ىعس  دنروآىم ؛ مسا  رتمک  اھزور  نیا  هتبلا  تسا . گرزب  لیئارـسا  داجیا  مزینویھـص ، ىـساسا 

جایتحا حلـص  هب  هک  تسا  نیا  دنراد ، اھتـسینویھص  زورما  هک  ىاىراتفرگ  دـننک ! نامتک  ار  دوخ  هنابلطهعـسوت  ىاھفدـھ  هک  دـنراد  جایتحا  میتسھ ، نالا  هک  ىاهلحرم  نیا  رد 

تازرابم نیا  دش . عورش  هناحلسم  تازرابم  هک  مھ  دعب  تشذگن . ىبوخ  لاح  رد  لاس  تسیب  نآ  دوبن و  ىاهزرابم  لاس ١٩۶٧  ات  لاس ١٩۴٧  زا  دعب  نوچ  ارچ ؟ دنراد . مربم 

دنداتسرفىم ار  ىیاھھورگ  دوب . رگید  ىاھاج  رد  ای  هیروس  رد  ای  ندرا  رد  ناشزکرم  اھھورگ ، هیقب  شخبیدازآ و  نامزاس  نیمھ  دوب ؛ نیطسلف  نیمزرس  نوریب  زا  هناحلـسم 

دندوب و بوعرم  مدرم  نیمزرس ، لخاد  رد  دوب . هتفرگن  لکش  ىزرابم  نامزاس  نیطسلف ، نیمزرس  لخاد  رد  دندیـشکىم . بقع  دندزىم و  ىاهبرـض  دندرکىم و  ىاهلمح  و 

ىمالسا تضھن  کی  هب  دوب -  ىنید  ریغ  تضھن  کی  هک  نیطسلف -  تضھن  هکنیا  ىکی  داتفا . مھم  قافتا  ود  ىمالسا  بالقنا  زا  دعب  اما  دننکب ؛ ىتکرح  چیھ  دنتسناوتىمن 

. تفرگ ىمالسا  گنر  دمآ و  دوجوهب  ىمالسا  تمواقم  دش و  لیدبت 

یتسینویھص  / ١٣٧٩/٠٣/٠۴ میژر  رب  یزوریپ  تبسانم  هب  نانبل  هللابزح  تلود و  تلم ، هب  کیربت  مایپ 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

تفگـش هب  ار  ناناقھد  و  دتـسیاب ، دوخ  یهقاس  رب  و  دوش ، ربتـس  ات  دـھد  هیام  ار  نآ  سپ  دروآرب ، کاخ  زا  ار  دوخ  یهناوج  هک  تسا  یرازتشک  نوچ  لیجنا ، رد  نانآ  لثم  «و 

. دنکفا مشخ  هب  ار  نارفاک  نانآ  یگدنلاب  زا  ادخ  ات  دروآ ،

(١ .« ) تسا هدرک  هدعو  گرزب  شاداپ  شزرمآ و  دناهدرک  هتسیاش  یاھراک  هدروآ و  نامیا  هک  نانآ  زا  یناسک  هب  ادخ 

یاهدـیدپ دـش ، ینازرا  حورجم  مولظم و  روشک  نآ  رب  نانبل ، یمالـسا  تمواقم  هللابزح و  ناناوج  تسـسگیب  هناعاجـش و  تمواقم  تکرب  هب  هک  ناـنبل  زیزع  تلم  یزوریپ 

. تسا تربع  سرد و  زا  راشرس  هقباسیب و  گرزب و 

قلط کلم  ار  نآ  اھلاس  هک  دنتسھ  ینیمزرس  زا  تسینویھص  نابصاغ  یراچان  رـس  زا  رابتفخ و  ینیـشنبقع  دھاش  راب  نیتسخن  یارب  ناملـسم  برع و  یاھتلم  کنیا 

تسینویھص یوگروز  نشخ و  تلود  اب  راتفر  هنوگود  نایم  یندنامدایهب  یاهسیاقم  اشنم  میظع ، یهثداح  نیا  دندرکیم . در  ار  نآ  یهرابرد  وگوتفگ  هنوگرھ  هتشادنپ و  دوخ 

میمـصت رب  یکتم  زیرگ و  میلـست و  رـس  زا  یراـتفر  و  ناـناوج ، یهناـنموم  یراکادـف  رب  یکتم  یھاوختلادـع و  تعاجـش و  رــس  زا  یراـتفر  تـسا : نآ  فاـصنایب  ناـیماح  و 

. ناربکتسم

یدازآ و یوس  هب  میقتـسم  طارـص  هک  دزومآیم  همھ  هب  دـندیرفآ ، دوخ  تلم  یارب  هک  یزیمآراختفا  تیقفوم  نانبل و  زارفاـس  هللابزح  نامزاس  یمالـسا و  تمواـقم  یزوریپ 

. تسین بلطقح  ناناوج  یھاگآ  نامیا و  رب  یکتم  هناھاوختلادع و  هناعاجش و  راتفر  زج  لالقتسا ،

یاـھتواضق تسینویھـص و  بصاـغ  شترا  یهدـنبیرف  یاھـشیارآ  هک  دـش  صلخم  نموم و  ناـناوج  یراکادـف  روـھقم  یداـم ، تابـساحم  یـسایس و  تـالداعم  یهمھ  نوـنکا 

جرا یتسردـب  دوب  هدروآ  دـیدپ  نانآ  لد  نھذ و  رد  نآرق  مالـسا و  یهرھاـب  تاـیآ  هک  ار  یراـثیا  یراکادـف و  یورین  هتفرگن و  یزیچ  هب  ار  نآ  یریذپانتسکـش  یهراـبرد  هنـالوجع 

. دندرب نادیم  هب  ار  دوخ  کاپ  یاھناج  دنتفای و  نانیمطا  یھلا  یهدعو  هب  دنداھن ؛

. دندیدیم راثیا  داھج و  تمواقم و  قطنم  رد  طقف  ار  بصاغ  یاھتسینویھص  تواسق  ییوگروز و  جالع  هک  تشگ  راکشآ  ینانیبنشور  تواضق  یتسرد  نونکا 

دھاوخ هتشذگ  زا  رترادیاپ  کافس ، بصاغ و  نمـشد  دض  رب  نامایب  یهزرابم  هار  رد  ار  برع  داھنکاپ  ناناوج  رگید  ینیطـسلف و  راکادف  ناناوج  گرزب ، یهبرجت  نیا  کشیب 

. تخاس

هک نانبل  تلود  هب  زین  دـندرک و  یرای  ار  اھنآ  لد ، نابز و  تسد و  اب  دـندرورپ و  دوخ  ناماد  رد  ار  یناناوج  نینچ  هک  نانبل  تلم  هب  اصوصخم  مالـسا ، ناھج  یهمھ  هب  بناجنیا 

، دنتـسشنن یاپ  زا  زگرھ  راوشد ، یهزرابم  نیا  رد  هک  نانبل  یمالـسا  تمواـقم  هللابزح و  داـحآ  ناربھر و  هب  صوصخب  دنتـشاد و  ساـپ  هتـسیاش  روطهب  ار  اھیراکادـف  نیا 

. منکیم هیصوت  ناشیاھفدھ  نیرخآ  ققحت  ات  تمواقم  لکوت و  ربص و  هب  ار  نانآ  میوگیم و  کیربت  هنامیمص 

. هللالیبسیف نادھاجم  یهمھ  امش و  رب  شحلاص  ناگدنب  ادخ و  دورد 

اھمحر مکیلع و  مالسلاو 

یاهنماخ  یلعدیس 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 3 
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٧٩/٣/۴

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

ىاھیراکادـف هملک و  داـحتا  هدارا و  ناـمیا و  هب  ىنعی  ناـشدوخ -  ىنورد  ىورین  هـب  اـھناسنا  رگا  هـک  دـیوگىم  ىنآرق  تـقیقح  دـنکىم . ناـیب  ار  نـیا  سکع  ىنآرق ، تـقیقح 

لاوس ام  زا  رگا  زور  نآ  میدرکىم . ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  ناریا  تلم  ام  توغاط ، میژر  نارود  رد  درادن . ىگداتـسیا  ىارای  نانآ  لباقم  رد  ىتردق  چـیھ  دـننک ، هیکت  ناشدوخ - 

ار قـالخا  تسا ، هتفرگ  مدرم  زا  ار  نید  تسا ، هدرک  طلـسم  ار  اـکیرما  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  عباـنم  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  تـفن  توغاـط  مـیژر  نـیا  هـک  دـندرکىم 

هک ىباوج  دـینکىمن ، تمواقم  ىگداتـسیا و  نآ  لباقم  رد  امـش  ارچ  تسا ، هدرک  بارخ  ار  تلم  نیا  خـیرات  تسا ، هتفرگ  ار  ىموب  ىمالـسا و  ىلم و  گنھرف  تسا ، هتفرگ 

ماما گرزب  تمدخ  ماما ، گرزب  سرد  ماما ، تکرح  مینکب ! ىمادقا  میناوتىمن  ام  تسین و  هتخاس  ام  زا  ىراک  دـنتفگىم  هک  دوب  نیا  دـندادىم ، نویـسایس  نارکفنـشور و 

نیا دـیاب  طقف  تسامـش ؛ هب  قلعتم  امـش و  تسد  رد  تردـق  دـیراد ؛ تردـق  دـیناوتىم و  تفگ  مدرم  هب  درک . تباـث  ار  نیا  سکع  هک  دوب  نیا  رگید  ىاـھتلم  هب  تلم و  نیا  هب 

همھ تروص  نآ  رد  دنشاب . ىراکادف  ىهدامآ  دیاب  مدرم  دنوش و  نادیم  دراو  مدرم  نھذ  رد  ناراذگرثا  صاوخ و  دیاب  دیریگب ؛ میمـصت  دیاب  دینک ؛ هدارا  دیاب  دینک ؛ لامعا  ار  تردق 

؛ دندمآ نارکفنـشور  دندمآ ؛ املع  دـندمآ ؛ صاوخ  نادـیم ، هب  وا  دورو  اب  دـش . نادـیم  دراو  هک  دوب  ىـسک  لوا  وا  دوخ  دـمآ . دـھاوخ  تسدهب  اھتیقفوم  همھ  دـش و  دـھاوخ  راک 

ىسایس و تردق  نآ  هجیتن ، رد  دنتسویپ و  میظع  تضھن  نیا  هب  جیردتب  اھرشق  همھ  لاس ، دنچ  تدم  رد  دندمآ و  مدرم  نوگانوگ  تاقبط  دندمآ ؛ نایوجـشناد  دندمآ ؛ بالط 

تماقتـسا و ىورین  هنامیکح و  ىربھر  ىورین  هدارا ، ىورین  نامیا ، ىورین  دـنک . تمواقم  تسناوتن  تشاد ، رارق  ىمدرم  میظع  ىورین  نیا  لـباقم  رد  هک  ىتاـغیلبت  ىماـظن و 

. دش هریچ  دوب ، وا  رس  تشپ  هک  مھ  اکیرما  تردق  رب  هکلب  دمآ ، قئاف  توغاط  میژر  تردق  رب  طقف  هن  ىرادیاپ ، ربص و 

نوگاـنوگ تـالمح  رد  فلتخم ، ىاھنادـیم  رد  نوگاـنوگ ، ىاـھهبرجت  رد  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  نآ  زا  دـعب  دـشن . متخ  بـالقنا  ىزوریپ  هب  هلاـسم  اـم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

رارکت ام  ىارب  ار  نآ  دوب و  سرد  نیا  مسجت  ام  راوگرزب  زیزع و  ماما  هک  نآرق -  ىندـشن  شومارف  گرزب و  سرد  نیمھ  دـش ، تلم  نیا  هب  هک  ىداـصتقا  ىماـظن و  ىـسایس و 

امـش زورما  درک . هدافتـسا  گرزب  سرد  نیا  زا  ام  تلم  ىـسایس ، لئاسم  همھ  رد  ىرابکتـسا و  ىاھتردق  اب  هلباقم  رد  ىلیمحت ، گنج  رد  دـمآ . ناریا  تلم  راک  هب  درکىم - 

دماین نیا  دصق  هب  درک ، لاغـشا  ار  هقطنم  نیا  دش و  نانبل  بونج  دراو  ىتسینویھـص  میژر  هک  ىزور  تسا . هدش  رارکت  سرد  نیمھ  رگید  راب  کی  نانبل  روشک  رد  دینک ؛ هاگن 

میژر ىعطق  میمـصت  دـنرادهگن . ار  اھتمـسق  نآ  دنتـساوخىمن  اھتنم  دـندناسر ؛ مھ  توریب  هب  ار  ناشدوخ  دـندمآ و  مھ  توریب  ات  اـطایتحا  دورب . نوریب  اـجنیا  زا  زور  کـی  هک 

، دـندرک لاغـشا  ار  نیطـسلف  زا  ىکچوک  شخب  زور  کی  هک  ناـنچمھ  دـھد . رارق  شدوخ  ىبصغ  ورملق  هرکیپ  وزج  درادهگن و  ار  ناـنبل  بونج  شخب  هک  دوب  نیا  ىتسینویھص 

نانبل زا  ىتمسق  دعب  دندرک ؛ لاغشا  مھ  ار  ندرا  روشک  زا  ىتمسق  دعب  دندرک ؛ لاغـشا  ار  نیطـسلف  همھ  دندرک و  مضنم  قحلم و  نآ  هب  مھ  ار  رگید  ىاھـشخب  جیردتب  دعب 

تـسدیھت ىمدرم  ىورین  ناشلباقم  رد  دوب ؟ هچ  ناشلباقم  رد  دننامب . هک  دنتـشاد  ىعطق  میمـصت  دنوش ؛ جراخ  اجنیا  زا  هک  دوبن  نیا  ناشدصق  اذل  دندرک ؛ لاغـشا  مھ  ار 

. دندرک لمحت  ار  ىتسینویھـص  میژر  هرمزور  ىاھنارابمب  هک  ىمدرم  داحآ  ىورین  ناناملـسم ، تمواقم  ىورین  هللابزح ، ىورین  ىنعی  دوب ؛ نانبل  رد  تازیھجت  هنوگچـیھ  نودـب 

زا دنتـساوخىم  ىرابکتـسا  ىاھتردـق  هک  ىریوصت  نآ  رگید  رابکی  دـش . مامت  دوب ، هدارا  نامیا و  هب  ىکتم  هک  ىاىناسنا  ىورین  ىزوریپ  هب  هجیتن  اـما  دیـشک ، لوط  اـھلاس 

ىللملانیب و تاغیلبت  تردق  سکرھ  دراد ، ىماظن  تردق  حالـس و  سکرھ  هک  تسین  روطنیا  ریخن ؛ هک  دیدرگ  مولعم  دش و  لطاب  دننک ، اقلا  اھنھذ  هب  راذگرثا  لماوع  شیارآ 

هللابزح نموم  ناناوج  نیمھ  هک  دشىم  هتفگ  ناشنانابیتشپ  اھتسینویھص و  دوخ  هب  مدرم و  داحآ  هب  لبق ، ىلاس  هس  ود ، رد  رگا  دش . دھاوخ  قفوم  اموزل  دراد ، ىناھج 

اما درکىمن ؛ رواب  ىسک  تفرگ ، دنھاوخ  سپ  روزهب  امش  زا  ار  ناشدوخ  نیمزرس  درک ، دنھاوخ  نوریب  اجنیا  زا  ار  امش  دش ، دنھاوخ  زوریپ  اھتسینویھص  امـش  رب  نانبل  رد 

نآ رب  نامیا ، ىورین  هدارا و  ىورین  داتفا . قافتا  هلاس  دنچ  ىنالوط  تمواقم  هزرابم و  کی  اما  داتفین ؛ قافتا  عیرـس  گنج  کی  داتفا ! قافتا  دـشىمن ، رواب  هک  ىبلطم  نیمھ 

. دمآ قئاف  درکىم ، هریخ  ار  اھمشچ  نآ  قرب  قرز و  هک  ىزیچ 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

ىاھیراکادـف هملک و  داـحتا  هدارا و  ناـمیا و  هب  ىنعی  ناـشدوخ -  ىنورد  ىورین  هـب  اـھناسنا  رگا  هـک  دـیوگىم  ىنآرق  تـقیقح  دـنکىم . ناـیب  ار  نـیا  سکع  ىنآرق ، تـقیقح 

لاوس ام  زا  رگا  زور  نآ  میدرکىم . ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  ناریا  تلم  ام  توغاط ، میژر  نارود  رد  درادن . ىگداتـسیا  ىارای  نانآ  لباقم  رد  ىتردق  چـیھ  دـننک ، هیکت  ناشدوخ - 

ار قـالخا  تسا ، هتفرگ  مدرم  زا  ار  نید  تسا ، هدرک  طلـسم  ار  اـکیرما  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  عباـنم  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  تـفن  توغاـط  مـیژر  نـیا  هـک  دـندرکىم 

هک ىباوج  دـینکىمن ، تمواقم  ىگداتـسیا و  نآ  لباقم  رد  امـش  ارچ  تسا ، هدرک  بارخ  ار  تلم  نیا  خـیرات  تسا ، هتفرگ  ار  ىموب  ىمالـسا و  ىلم و  گنھرف  تسا ، هتفرگ 

ماما گرزب  تمدخ  ماما ، گرزب  سرد  ماما ، تکرح  مینکب ! ىمادقا  میناوتىمن  ام  تسین و  هتخاس  ام  زا  ىراک  دـنتفگىم  هک  دوب  نیا  دـندادىم ، نویـسایس  نارکفنـشور و 

نیا دـیاب  طقف  تسامـش ؛ هب  قلعتم  امـش و  تسد  رد  تردـق  دـیراد ؛ تردـق  دـیناوتىم و  تفگ  مدرم  هب  درک . تباـث  ار  نیا  سکع  هک  دوب  نیا  رگید  ىاـھتلم  هب  تلم و  نیا  هب 

همھ تروص  نآ  رد  دنشاب . ىراکادف  ىهدامآ  دیاب  مدرم  دنوش و  نادیم  دراو  مدرم  نھذ  رد  ناراذگرثا  صاوخ و  دیاب  دیریگب ؛ میمـصت  دیاب  دینک ؛ هدارا  دیاب  دینک ؛ لامعا  ار  تردق 

؛ دندمآ نارکفنـشور  دندمآ ؛ املع  دـندمآ ؛ صاوخ  نادـیم ، هب  وا  دورو  اب  دـش . نادـیم  دراو  هک  دوب  ىـسک  لوا  وا  دوخ  دـمآ . دـھاوخ  تسدهب  اھتیقفوم  همھ  دـش و  دـھاوخ  راک 

ىسایس و تردق  نآ  هجیتن ، رد  دنتسویپ و  میظع  تضھن  نیا  هب  جیردتب  اھرشق  همھ  لاس ، دنچ  تدم  رد  دندمآ و  مدرم  نوگانوگ  تاقبط  دندمآ ؛ نایوجـشناد  دندمآ ؛ بالط 

تماقتـسا و ىورین  هنامیکح و  ىربھر  ىورین  هدارا ، ىورین  نامیا ، ىورین  دـنک . تمواقم  تسناوتن  تشاد ، رارق  ىمدرم  میظع  ىورین  نیا  لـباقم  رد  هک  ىتاـغیلبت  ىماـظن و 

. دش هریچ  دوب ، وا  رس  تشپ  هک  مھ  اکیرما  تردق  رب  هکلب  دمآ ، قئاف  توغاط  میژر  تردق  رب  طقف  هن  ىرادیاپ ، ربص و 

نوگاـنوگ تـالمح  رد  فلتخم ، ىاھنادـیم  رد  نوگاـنوگ ، ىاـھهبرجت  رد  دـش ، زوریپ  بـالقنا  هک  نآ  زا  دـعب  دـشن . متخ  بـالقنا  ىزوریپ  هب  هلاـسم  اـم ! زیزع  نارھاوخ  ناردارب و 

رارکت ام  ىارب  ار  نآ  دوب و  سرد  نیا  مسجت  ام  راوگرزب  زیزع و  ماما  هک  نآرق -  ىندـشن  شومارف  گرزب و  سرد  نیمھ  دـش ، تلم  نیا  هب  هک  ىداـصتقا  ىماـظن و  ىـسایس و 

امـش زورما  درک . هدافتـسا  گرزب  سرد  نیا  زا  ام  تلم  ىـسایس ، لئاسم  همھ  رد  ىرابکتـسا و  ىاھتردق  اب  هلباقم  رد  ىلیمحت ، گنج  رد  دـمآ . ناریا  تلم  راک  هب  درکىم - 

دماین نیا  دصق  هب  درک ، لاغـشا  ار  هقطنم  نیا  دش و  نانبل  بونج  دراو  ىتسینویھـص  میژر  هک  ىزور  تسا . هدش  رارکت  سرد  نیمھ  رگید  راب  کی  نانبل  روشک  رد  دینک ؛ هاگن 

میژر ىعطق  میمـصت  دـنرادهگن . ار  اھتمـسق  نآ  دنتـساوخىمن  اھتنم  دـندناسر ؛ مھ  توریب  هب  ار  ناشدوخ  دـندمآ و  مھ  توریب  ات  اـطایتحا  دورب . نوریب  اـجنیا  زا  زور  کـی  هک 

، دـندرک لاغـشا  ار  نیطـسلف  زا  ىکچوک  شخب  زور  کی  هک  ناـنچمھ  دـھد . رارق  شدوخ  ىبصغ  ورملق  هرکیپ  وزج  درادهگن و  ار  ناـنبل  بونج  شخب  هک  دوب  نیا  ىتسینویھص 

نانبل زا  ىتمسق  دعب  دندرک ؛ لاغشا  مھ  ار  ندرا  روشک  زا  ىتمسق  دعب  دندرک ؛ لاغـشا  ار  نیطـسلف  همھ  دندرک و  مضنم  قحلم و  نآ  هب  مھ  ار  رگید  ىاھـشخب  جیردتب  دعب 

تـسدیھت ىمدرم  ىورین  ناشلباقم  رد  دوب ؟ هچ  ناشلباقم  رد  دننامب . هک  دنتـشاد  ىعطق  میمـصت  دنوش ؛ جراخ  اجنیا  زا  هک  دوبن  نیا  ناشدصق  اذل  دندرک ؛ لاغـشا  مھ  ار 

. دندرک لمحت  ار  ىتسینویھـص  میژر  هرمزور  ىاھنارابمب  هک  ىمدرم  داحآ  ىورین  ناناملـسم ، تمواقم  ىورین  هللابزح ، ىورین  ىنعی  دوب ؛ نانبل  رد  تازیھجت  هنوگچـیھ  نودـب 

زا دنتـساوخىم  ىرابکتـسا  ىاھتردـق  هک  ىریوصت  نآ  رگید  رابکی  دـش . مامت  دوب ، هدارا  نامیا و  هب  ىکتم  هک  ىاىناسنا  ىورین  ىزوریپ  هب  هجیتن  اـما  دیـشک ، لوط  اـھلاس 

ىللملانیب و تاغیلبت  تردق  سکرھ  دراد ، ىماظن  تردق  حالـس و  سکرھ  هک  تسین  روطنیا  ریخن ؛ هک  دیدرگ  مولعم  دش و  لطاب  دننک ، اقلا  اھنھذ  هب  راذگرثا  لماوع  شیارآ 

هللابزح نموم  ناناوج  نیمھ  هک  دشىم  هتفگ  ناشنانابیتشپ  اھتسینویھص و  دوخ  هب  مدرم و  داحآ  هب  لبق ، ىلاس  هس  ود ، رد  رگا  دش . دھاوخ  قفوم  اموزل  دراد ، ىناھج 

اما درکىمن ؛ رواب  ىسک  تفرگ ، دنھاوخ  سپ  روزهب  امش  زا  ار  ناشدوخ  نیمزرس  درک ، دنھاوخ  نوریب  اجنیا  زا  ار  امش  دش ، دنھاوخ  زوریپ  اھتسینویھص  امـش  رب  نانبل  رد 

نآ رب  نامیا ، ىورین  هدارا و  ىورین  داتفا . قافتا  هلاس  دنچ  ىنالوط  تمواقم  هزرابم و  کی  اما  داتفین ؛ قافتا  عیرـس  گنج  کی  داتفا ! قافتا  دـشىمن ، رواب  هک  ىبلطم  نیمھ 

. دمآ قئاف  درکىم ، هریخ  ار  اھمشچ  نآ  قرب  قرز و  هک  ىزیچ 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٣/٣١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نامگ ىسک  دندوب و  ىوروش  هعومجم  وزج  لاس ، داتفھ  ىضعب  لاس و  هاجنپ  ىـضعب  ناکلاب -  هقطنم  رد  هچ  هنایم و  ىایـسآ  رد  هچ  روشک -  نیدنچ  دینک ، هظحالم  امش 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 4 
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دندرکىم لایخ  نانیبرھاظ  دـمآىم و  رظن  هب  ریذـپانلاوز  ریذپانتسکـش و  ىوروش ، زور  کـی  دنتـشگرب ! اـما  دـندرگرب ؛ ناـشدوخ  تیوھ  هب  هراـبود  اـھنآ  زور  کـی  هک  درکىمن 

ىندشمامت هک  نیطـسلف  تسا . نیمھ  زین  نیطـسلف  دوبن . روطنیا  اما  تسا ؛ هدش  مامت  دبا  ىارب  دـندوب ، هدـش  مگ  لح و  ىوروش ، هعومجم  رد  هک  ىیاھروشک  هلاسم 

هیلخت ار  اجنآ  زور  کی  هک  دندوب  هدماین  نانبل  هب  اھتـسینویھص  دوبن . ىندشمگ  نانبل ، بونج  هک  نانچمھ  تسین ؛ ىندـشمگ  ملاع ، هنحـص  ىور  زا  هک  نیطـسلف  تسین .

گنت و نمشد ، رب  ار  هصرع  لاس ، تسیب  لوط  رد  نانبل  ناملـسم  ناناوج  مدرم و  تماقتـسا  ربص و  تدھاجم و  هک  دیدید  دننامب ! هشیمھ  ىارب  اجنآ  هک  دندوب  هدمآ  دننک .

ىلعج و هشقن  نیا  دـناوتىم  مالـسا  هب  کـسمت  ناملـسم و  مدرم  تمواـقم  تسا . قداـص  نیطـسلف ، دوخ  دروم  رد  هلاـسم  نیا  نیع  درک . ىنیـشنبقع  هب  روـبجم  ار  وا 

. تسا ىندش  راک  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دنادرگرب . نیمزرس  نیا  هب  هرابود  ار  نیطسلف  تلم  و  نیطسلف -  هشقن  ىقیقح -  هشقن  دنزب و  مھ  هب  ار  زورما  نیغورد 

بالقنا  / ١۴/١٣٧٩/٠۴ ربھر  بزح هللا ب  یاروش  نانل و  بزح هللا  لکرید  هللارصن  نسح  دیس  مالسالاتجح  رادید 

ات هار  همادا  دـعب و  لحارم  یارب  ار  دوخ  یرایـشوھ  ظفح  یزیرهمانرب و  ریبدـت و  تمکح و  اب  دـیب  بزح هللا  دوب و  نمـشد  اب  هزرابم  تسخن  هلحرم  یمالـسا  تمواـقم  یزوریپ 

. دنک هدامآ  ییاھن  یزوریپ  هب  ندیسر 

بالقنا  / ٠١/١٣٧٩/٠۵ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  داھج  شبنج  لکرید  هللادبع  ناضمر  رتکد  رادید 

اھنآ لیلد  نیمھ  هب  دـناهدرک  ادـیپ  یاهزات  یداھج  هیحور  نانبل ، بونج  رد  یمالـسا  تمواقم  ریخا  یزوریپ  زا  سپ  نیطـسلف  مدرم  هک  دـننادیم  یبوخ  هب  لیئارـسا  اکیرمآ و 

هلاسم هب  نداد  نایاپ  ینعی  دوخ  یعقاو  دوصقم  هب  مھ  سالجا  نیا  رد  دـیدرتیب  اما  دـنھد  همتاخ  ار  نیطـسلف  هلاسم  مود ، دـیوید  پمک  یزادـناهار  هب  اـب  دـننکیم  شـالت 

. تسا زازتھا  رد  ینیطسلف  ناناوج  تسد  رد  نانچمھ  هزرابم  داھج و  مچرپ  اریز  تفای  دنھاوخن  تسد  نیطسلف 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

، ناھج همھ  رد  یمالسا  یرادیب  رد  یساسا  شقن  ملـس ، وهلآوهیلعهللایلـص  مرکا  ربمایپ  رابت  زا  هنازرف  یدرم  ینیمخ ، ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ 

تازرابم تیناقح  تلاـصا و  زا  یرگید  ناـشن  ناـنبل ، بونج  رد  مالـسا  نانمـشد  اـب  ربارباـن  رھاـظ  هب  ییوراـیور  رد  ناناملـسم  یزوریپ  تشاد . هقطنم  یاـھروشک  رد  هژیوهب 

. تسا یمتح  اھنآ  یزوریپ  دنیامن ، هدھاجم  ادخ  یارب  دننک و  دامتعا  دنوادخ  هدعو  هب  ناناملسم  رگا  هکنیا  رب  تسا  یدیکات  یمالسا و 

تـسا هقطنم  یلـصا  یاھتربع  زا  رگید ، یوس  زا  هناراکـشزاس  یاھحرط  رابتحاضف  تسکـش  وس و  کی  زا  نانبل  بونج  رد  یمالـسا  تمواقم  هدننکهریخ  یزوریپ  دیدرتیب 

ناینیطسلف یور  رب  هقطنم ، ای  نیطسلف و  لخاد  رد  یراکشزاس  یاھهمغن  رگید  راب  نیا  یلو  دننک ؛ ور  هضافتنا  هب  رگید  راب  کی  نیطـسلف  ناملـسم  مدرم  هدش  بجوم  هک 

. دنھد همادا  یزوریپ  ات  ار  شیوخ  تازرابم  هللااشنا  هک  دنتسھ  ممصم  اھنآ  درادن و  یرثا  مواقم  عاجش و  روبص ،

اکیرما و راشف  ناراکشزاس و  ذوفن  لامعا  اب  زیمآحلص و  قرط  زا  تازایتما  هب  ناینیطـسلف  یبایتسد  هدعو  اب  ناشنایماح ، اھتـسینویھص و  تائاقلا  ریثات  تحت  لوا ، هضافتنا 

زا یـشان  یاھراشف  زا  لیئارـسا  میژر  تاـجن  یارب  ناـھج ، رد  مسینویھـص  ناـیماح  یاھـشالت  همھ  هک  داد  ناـشن  خـیرات ، نآ  زا  لاـس  هد  تشذـگ  یلو  دـش ؛ فقوتم  برغ 

. تسا هدوبن  شیب  یبارس  دندوب ، هداد  هدعو  نیطسلف  ناگدننکهرکاذم  هب  هک  ار  هچنآ  هدوب و  ناناملسم  تازرابم 

. دوب ینیبشیپ  لباق  یمالسا  عماوج  نازوسلد  تریصب و  لھا  یارب  ادتبا  زا  دھدیم ، ناشن  دوخ  زا  لیئارسا  زورما  هک  یتیعبس  یبلطهعسوت و  یرگلاغشا ،

ار نآ  اـکیرما -  صوصخب  یبرغ -  یاـھتموکح  زا  یـضعب  هدرک و  زواـجت  ناینیطـسلف  ملـسم  قوقح  هب  هراومھ  نیغورد ، بصاـغ و  میژر  نیا  لیئارـسا ، یریگلکـش  یادـتبا  زا 

. دنشخب تیعورشم  شتازواجت  نآ و  تیوھ  هب  دناهدرک  یعس  میژر ، نیا  تامادقا  هیجوت  اب  مھ  یللملانیب  عماجم  دناهدرک و  تیامح  هیجوت و 

عامطا زراب  ناشن  ناناملـسم ، هیلع  اھیبیلـص  ینالوط  یاھگنج  لیمحت  تسا و  هدوب  یبرغ  یاھتردق  زا  یـضعب  عمط  دروم  هراومھ  فیرـش ، سدق  نیطـسلف و  نیمزرس 

هب یبیلـص  یاھگنج  زورما  : » دنتفگ سدـقملاتیب  هب  دورو  ینامثع و  تسکـش  زا  سپ  نیقفتم ، شترا  ناھدـنامرف  زا  یـضعب  تسا . سدـقم  نیمزرـس  نیا  هب  تبـسن  اھنآ 

.«! دیسر نایاپ 

دنمتردـق یاھتموکح  ددـجم  سیـسات  زا  یریگـشیپ  ناناملـسم و  یگتـسویپ  داحتا و  زا  یریگولج  فدـھ  اب  هدـیچیپ و  هبناجدـنچ ، حرط  کی  ساسارب  نیمزرـس  نیا  لاغـشا 

دوخ ناـیدوھی ، راتـشک  زا  زیمآقارغا  یاـھرامآ  هئارا  دنتـشاد و  کـیدزن  طـباور  ناـملآ  یاـھیزان  اـب  اھتـسینویھص  دـھدیم  ناـشن  هک  تسا  تسد  رد  یلیـالد  دوـب . ناملـسم 

زا یاهدـع  هک  تسا  تسد  رد  یلیالد  یتح  تسا . هدوب  اھتـسینویھص  تایانج  هیجوت  نیطـسلف و  لاغـشا  یارب  یزاـسهنیمز  یمومع و  راـکفا  محرت  بلج  یارب  یاهلیـسو 

رد ار  مالـسا  دناعم  تموکح  کی  یتسرپداژن ، ناینابرق  ناگدـنامزاب  زا  تیامح  شـشوپ  اب  ات  دـندیناچوک  نیطـسلف  هب  یدوھی  مان  هب  ار  اپورا  قرـش  یدوھیریغ  شابوا  لذارا و 

حرط هنک  زا  نوچ  دندش ؛ ریگلفاغ  ناناملـسم  زاغآ ، رد  دنیامن . داجیا  یمالـسا  برغم  قرـشم و  نیب  یگتـسسگ  کی  نرق ، هدزیـس  زا  سپ  دننک و  بصن  مالـسا  ناھج  بلق 

نیب هنایمرواخ  یمالسا  یاھروشک  میـسقت  یارب  هنامرحم  روط  هب  وکیپ » سکیاس -   » دادرارق دروخ ؛ تسکـش  ینامثع  دندوبن . علطم  اھنآ  یبرغ  نایماح  اھتـسینویھص و 

یاھحرط زا  یاهعومجم  اب  دنداد و  تدعاسم  هدعو  اھتسینویھص  هب  مھ  اھنآ  تشاذگ ؛ اھیـسیلگنا  هدھع  هب  ار  نیطـسلف  تیمومیق  للم  هعماج  دش ؛ دقعنم  گنج  نیحتاف 

. دندرک هراوآ  شیوخ  هناشاک  هناخ و  زا  ار  ناناملسم  دندروآ و  نیطسلف  هب  ار  نایدوھی  هدش ، باسح 

نوگاـنوگ و یاـھرازبا  زا  هلباـقم ، یارب  مالـسا  نانمـشد  هدـش ، سیـسات  هزاـت  برع  یاـھتلود  رگید  فرط  دوـب و  مسینویھــص  برغ و  فرط  کـی  هـک  ینـالوط  فاـصم  نـیا  رد 

حلـص و یاـھوگتفگ  یرادنتـشیوخ ، ربص ، هب  ار  ناناملـسم  وس  کـی  زا  اـھنآ  دوب . یللملانیب  عماـجم  یتاـغیلبت و  یاـھهناسر  اـھنآ  هلمج  زا  هک  دـندرک  هدافتـسا  یاهدـیچیپ 

دوب نیا  لیئارـسا  ناملـسم و  یاھروشک  نیب  زیمآضیعبت  رباربان و  لماعت  زا  اھنآ  یدربھار  فادھا  دندومنیم . حلـسم  ار  لیئارـسا  رگید  یوس  زا  دـندرکیم و  توعد  شزاس 

، دوخ ذوفن  تحت  یاھهناسر  نتفرگ  راک  هب  اب  دـننک و  تیامح  میژر  نآ  زا  یللملانیب  عماجم  رد  دـننک و  ظفح  یمالـسا  یاھروشک  رب  ار  لیئارـسا  یماـظن  یرترب  هراومھ  هک 

. تسین شیب  یماخ  لایخ  لیئارسا ، رب  یزوریپ  رکف  هک  دننک  غیلبت  ناناملسم  نیب  رد  دنیامن و  هیجوت  ار  لیئارسا  تایانج 

؛ دوبن شرادولج  سک  چیھ  زیچ و  چیھ  درکیم و  یزاتهکی  هتشذگ  لاس  ات  لبق -  نرق  مین  زا  شیب  ینعی  دش -  دییات  للم  نامزاس  طسوت  امسر  هک  ینامز  زا  لیئارسا  میژر 

نداد نودـب  زیزع  ناـناوج  نیا  درک . ناـشیرپ  ار  شناـیماح  میژر و  نیا  باوـخ  تسا ، ناـمیا  حالـس  هب  حلـسم  ناوـج  رازھ  دـنچ  زا  بـکرم  هـک  ناـنبل  یمالـسا  تمواـقم  یلو 

هضافتنا دھاش  زورما  دش و  ناملـسم  نازرابم  رگید  هار  غارچ  نازیزع ، نیا  یزوریپ  دندرک . نوریب  نانبل  بونج  زا  یراوخ  اب  ار  بصاغ  میژر  نآ  لیئارـسا ، هب  یزایتما  هنوگچیھ 

. تسا عیسو  یداعبا  رد  نانبل  یمالسا  تمواقم  عون  زا  هک  میتسھ  یصقالادجسم 

دیھد ناشن  دیاب  زیچ  رھ  زا  لبق  دیراد . شود  رب  ار  ینیگنس  سب  فیاظو  دیاهدمآ ، مھ  درگ  هضافتنا  زا  تیامح  یارب  یمالـسا ، هفیظو  کی  ناونع  هب  نازیزع  امـش  هک  نونکا 

ناناملسم تدحو  همھ ، سار  رد  اھتنس و  نامھ  تسا و  مالسا  دنمھوکش  خیرات  هنـسح  یاھتنـس  هب  تشگزاب  هب  ممـصم  یمالـسا ، یرادیب  هیاس  رد  مالـسا  ناھج  هک 

، مالـسا ناـھج  همھ  زا  یخیراـت ، مـیظع  هـعقاو  نآ  رد  دـنوش . زوریپ  یبیلـص  نازواـجتم  هـیلع  زاستشونرـس  یاـھدربن  رد  ناناملـسم  دـش  بجوـم  هتـشذگ  رد  هـک  تـسا 

. دندش هناور  نامیا  رفک و  دربن  ینالوط  زاستشونرس و  رازراک  هب  نتسویپ  تھج  نیدھاجم 

لاس هد  ینعی  نامز -  نآ  رد  اریز  دناهتـسب ؛ لد  نآ  هب  لوا  هضاـفتنا  زا  شیب  هتخود و  مشچ  نیطـسلف  مدرم  زاستشونرـس  تازراـبم  نیا  هب  ناـھج  ناناملـسم  همھ  زورما 

یـسایس و راـشف  نآ  ربارب  رد  ناوـتیمن  دـندوب  دـقتعم  زین  رگید  یھورگ  دنتـشاد و  اـکیرما  ورگ  رد  لد  یاهدـع  دوـب ؛ هدـش  ریگارف  هـقطنم  رد  جـیردتب  شزاـس  یاـضف  شیپ - 

تروص هقطنم  رد  ماگنھ  نآ  رد  هک  یتالوحت  زا  سپ  درادن . دوجو  لیئارسا -  اکیرما و  طیارـش  اب  مھ  نآ  شزاس -  شریذپ  زج  یھار  دومن و  یگداتـسیا  یللملانیب  یزاسوج 

هدـش هجاوم  تسبنب  اب  هقطنم  رد  شزاس  لح  هار  هک  تسا  هتفرگ  لکـش  سنارفنک  نیا  یطیارـش  رد  لاـسما ، اـما  دـش . مھارف  رتشیب  هیرظن  نیا  تیبثت  هنیمز  تفریذـپ ،

. دننکیم فارتعا  تسبنب  نیا  هب  دنراد ، هتشاد و  اکیرما  ورگ  رد  لد  هک  ییاھنآ  یتح  تسا و 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11521
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=11525
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3061
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3061
http://farsi.khamenei.ir


ضرعم رد  زین  نانآ  ینورد  تدحو  دندوب . یگدروخرس  راچد  سراف -  جیلخ  گنج  نایرج  رد  یلاوتم -  یاھتـسکش  هلـسلس  کی  یپ  رد  ناناملـسم  بارعا و  لاس ١٣٧٠ ، رد 

، ناـنبل بوـنج  رد  یمالـسا  تمواـقم  میظع  یخیراـت و  یزوریپ  وـترپ  رد  هژیوهب  ینوـنک و  طیارـش  رد  یلو  دوـب ؛ مکاـح  ناـنآ  رب  یگتـسددنچ  تـشاد و  رارق  یدـج  یـشاپورف 

. تسا هدش  ادیپ  ناناملسم  لد  رد  یشخبتایح  هزات و  یاھدیما 

اب نآ  رد  اـھهبرجت  همھ  دـشیم  هتفگ  هـک  لیئارـسا -  اـب  برع  یاھـشترا  یماـظن  هلباـقم  دـشیم : حرطم  شور  ود  هراوـمھ  لیئارـسا ، اـب  دروـخرب  هوـحن  دروـم  رد  ناـمز  نآ 

یـضارا زا  یـشخب  زا  ینیـشنبقع  یازا  رد  دـیدرگیم و  زیمآتملاسم  قرط  زا  لیئارـسا  یاھهتـساوخ  ققحت  هب  رجنم  هک  شزاس  شور  و  تسا -  هدـش  هجاوم  تسکش 

دوبن و حرطم  تمواقم  یوگلا  اھزور ، نآ  رد  میدوب . نآ  دـھاش  دـیوید  پمک  رد  هک  هچنآ  ریظن  درکیم ؛ نیمـضت  ار  یبرع  یاـھروشک  یماـظن  ناوت  دـشر  مدـع  هدـش ، لاغـشا 

نداد نودب  ار  هدش  لاغـشا  یاھنیمزرـس  راب  نیتسخن  یارب  تسناوت  هک  تسام  یور  شیپ  قفوم  یوگلا  کی  کنیا  اما  تسین ؛ رادروخرب  یمومع  شریذـپ  زا  دـشیم  هتفگ 

رد ددرگ . نانبل -  ینعی  یبرع -  روشک  نیا  تختیاپ  رد  دوخ  مچرپ  نتشاذگ  یاج  هب  رد  یتسینویھص  میژر  هتـساوخ  ققحت  زا  عنام  دنک و  دازآ  لیئارـسا ، هب  یزایتما  هنوگرھ 

تمواـقم تردـق  زا  ینارگن  اـب  هک  تسا  لیئارـسا  نیا  ناـنبل ، بوـنج  رد  یلو  دوـب ؛ انیـس  لامـش  هـب  رـصم  شترا  مازعا  مدـع  لیئارـسا ، ینیـشنبقع  طرـش  دـیوید ، پـمک 

قطاـنم رگید  ناـنبل و  بونج  هب  لـماک  روط  هب  ار  تیمکاـح  تسناوـت  تمواـقم  ینعی  تسا ؛ ناـنبل  نیطـسلف و  زرم  هب  ناـنبل  شترا  مازعا  راتـساوخ  هناـسمتلم  یمالـسا ،

. دنادرگ زاب  یلاغشا 

هضافتنا رد  نیطسلف  مدرم  تسا . نانآ  دوخ  تمواقم  ورگ  رد  افرص  یزوریپ  هک  دناهتفایرد  هدش و  دیماان  هناراکشزاس  یاھـشور  همھ  زا  هک  تسا  یمدرم  مایق  هضافتنا ، نیا 

ار نآ  ولـسا  تارکاذم  تیاھن  رد  اما  دندرک ؛ میدـقت  یمالـسا  نیمزرـس  یدازآ  مالـسا و  هار  رد  ار  یرایـسب  نازابناج  ادھـش و  دـندش و  ناوارف  یاھتراسخ  لمحتم  دوخ  یلبق 

تـساوخیم طقف  لیئارـسا  هک  دـندیمھف  ـالمع  اریز  دـننکیمن ؛ عاـفد  نآ  زا  رگید  مھ  ولـسا  ینیطـسلف  ناعفادـم  ناـحارط و  یتح  زورما  دوب ؟ هچ  ولـسا  هجیتن  درک . فقوتم 

یاطعا ار  نآ  مان  داد و  ینیطسلف  فرط  هب  یکدنا  زیچ  رگا  دنک . مک  ار  دوخ  یریذپهبرض  دوش و  صالخ  تسد  هب  گنس  نیزرابم  ییورایور  زا  ینعی  دنک ؛ لح  ار  دوخ  لکـشم 

هک درک  ساسحا  طلغ  هب  دـید و  هدـش  لح  ار  دوخ  لکـشم  هکنآ  ضحم  هب  دوب . شدوخ  یریذپبیـسآ  ندرک  مک  هضافتنا و  شتآ  ندرک  شوماخ  یارب  افرـص  تشاذـگ ، زاـیتما 

راکـشآ ار  دوخ  یتاذ  یبلطنوزف  درک و  فقوتم  مھ  ار  کدـنا  تازایتما  نامھ  یاطعا  دـنرادن ، ار  اھنآ  اب  ییورایور  تمواقم و  هضافتنا و  یریگرـس  زا  ناوت  رگید  نیطـسلف  مدرم 

. دنرادن مایق  زج  یھار  دنتفایرد  هک  داد  رارق  یتلاح  رد  ار  نیطسلف  مدرم  ولسا ، حرط  شزاس و  دنور  دنیارف  تخاس .

مدرم دوب . یـصقالادجسم  هب  اھتـسینویھص  بدا  هئاسا  دـیماجنا ، نیطـسلف  مدرم  مشخ  راجفنا  هب  هک  یاهقرج  ینعی  تسا ؛ سدـقملاتیب  یـصقا ، هضافتنا  یلـصا  روحم 

هلعـش یراکادـف ، راثیا و  اب  دـندمآ و  هنحـص  هب  دـنراد ، شود  رب  ناناملـسم  یبھذـم  یاھناکم  نیرتسدـقم  زا  یکی  زا  تسارح  رد  هک  یریطخ  تلاسر  تفاـیرد  اـب  نیطـسلف 

. دنتخورفارب ار  تسینویھص  نارگلاغشا  هیلع  هزرابم  تمواقم و  سدقم 

هظحالم دنادرگزاب . نیطسلف  هنحـص  هب  ار  یلم  تدحو  تسناوت  کرابم  هضافتنا  نیا  اما  دیدرگ ؛ ناینیطـسلف  هقرفت  بجوم  ولـسا -  حرط  صخـشم  روط  هب  و  شزاس -  دنور 

یرگید یاج  رد  ناشلد  نانچمھ  هک  یناسک  یتح  دناهتفرگ . رارق  رگیدکی  رانک  رد  یلم  یمالـسا و  تانایرج  دـنراد و  روضح  هزرابم  نیا  رد  مدرم  راشقا  همھ  هک  دـییامرفیم 

. دناهدش میظع  تکرح  نیا  اب  یھارمھ  زا  ریزگان  تسا ،

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

تردق اب  ریخا ، هھد  ود  رد  هنعهللایضر  ینیمخ  ماما  تکرح  روھظ  ناریا و  رد  یمالسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یمالسا ، یرادیب  شبنج  رگید  ریبعت  هب  ای  یمالـسا و  شزیخ 

زا جراخ  رد  یتح  تسناوت  یـصقا  هضافتنا  تسا . نیطـسلف  هلاسم  تکرح ، شبنج و  نیا  یلـصا  روحم  زورما  تسا . هدـش  رھاـظ  مالـسا  ناـھج  هقطنم و  هنحـص  رد  ماـمت 

قرـش ات  برغ  زا  ناملـسم -  یاھتلم  ینویلیم  تارھاظت  دناشکب . هنحـص  هب  ار  برع  ناملـسم و  یاھتلم  مومع  نیطـسلف ، تلم  زا  نورب  نیطـسلف و  ییایفارغج  یاھزرم 

. دنیامن افیا  ناناملسم  تدحو  داجیا  رد  یھجوت  لباق  شقن  لاح  نیع  رد  دننک و  باسح  نانآ  یاھتیامح  یور  رب  دنناوتیم  نیطسلف  مدرم  هک  داد  ناشن  مالسا -  ناھج 

دوخ لاغشا  رد  ار  نانبل -  تختیاپ  ینعی  توریب -  لیئارسا ، تفرگ ، لکش  لحار  ماما  تیامح  هیصوت و  اب  ینانبل و  نادرمروالد  تمھ  هب  نانبل  رد  یمالـسا  تمواقم  هک  یزور 

ار نانآ  ناربخیب ، زا  یھورگ  داد ، رـس  ار  سدـقلاوحن » افحز  افحز   » راعـش یمالـسا  تمواـقم  یتقو  زور  نآ  دوب . هتخادـنا  گـنچ  روشک  نیا  یـسایس  تاردـقم  رب  تشاد و 

خیرات نآ  زا  دیتسھ ؟ ناوتان  دوخ  روشک  تختیاپ  هب  دورو  زا  اھینانبل  امش  هکنآ  لاح  درک ، تکرح  سدق  یوس  هب  دوشیم  ایآ  دندرک : لاوس  هنعط  هب  دندناوخ و  شیدناهداس 

. تسین یدایز  نامز  اھتلم  تازرابم  خیرات  رد  لاس ، هدجھ  هک  دییامرفیم  قیدصت  دیشک . ازارد  هب  لاس  هدجھ  طقف  لیئارسا ، رب  یمالسا  تمواقم  یخیرات  یزوریپ  ات 

اھھد دنکیم و  ینیگنـس  مدرم  شود  رب  یداصتقا  راشف  ددرگیم ؛ ناریو  اھهناخ  دنوشیم ؛ هتـشک  مدرم  دراد . هارمھ  هب  زین  ار  یرابفـسات  یاھتراسخ  هزرابم ، دیدرت ، یب 

یاھب دیاب  ریزگان  هک  تسا  شزرااب  ردقنآ  یزوریپ  تسیچ ؟ یراکادف  راثیا و  نیا  هجیتن  مینیبب  دـیاب  یلو  درک ؛ دـھاوخن  اھر  ار  ام  یاھلد  زگرھ  نآ  رثات  لالم و  هک  رگید  تبیـصم 

. دوش هتخادرپ  زین  نآ 

، یمالسا تمواقم  تمظع  ربارب  رد  هدرسفا  ناوتان و  کنیا  درکیم ، هتکید  یبرع  یاھتلم  رب  ار  دوخ  یاھهتساوخ  همھ  دیشکیم و  هدبرع  هقطنم  نیا  رد  یزور  هک  لیئارسا 

نیا رد  نآ  زا  یـشخب  یتح  مالـسا و  ناھج  تاناکما  همھ  رگا  هک  دـینادب  نیقی  تسا . برع  ناملـسم و  یاـھتلم  یاـھییاناوت  زا  یکچوک  شخب  نیا  تسا ؛ هدز  وناز  نیمز  رب 

تسا تسرد  دروخ . تسکش  هرفن  رازھ  دنچ  تمواقم  کی  زا  نانبل  بونج  رد  لیئارسا  دوب . میھاوخ  یتسینویھص  میژر  یدوبان  لاوز و  دھاش  ام  دوش ، هتفرگ  راک  هب  ریسم 

هکلب رازھ ، دنچ  زا  طقف  رمتسم  روط  هب  یلو  دنک ؛ جیسب  ار  ورین  رازھ  اھھد  هکلب  نارازھ ، تسا  هتـسناوت  ترورـض  ماگنھ  هب  هتـشاد و  یقیمع  یمدرم  دادتما  هللابزح ، هک 

 - شاهتفرشیپ یتاحیلـست و  یروآنف  نآ و  یماظن  تاناکما  همھ  لیئارـسا و  ینعی  تسا . هدرب  هرھب  تسینویھـص  نارگلاغـشا  اب  ییورایور  یاھروحم  رد  ورین  دص  دنچ  زا  هاگ 

یوق و حالـس  هتبلا  دروخ . تسکـش  دـنربیم ، هرھب  گنج  رد  ییادـتبا  رایـسب  یاھحالـس  زا  هک  روشرپ  ناـمیااب و  ناوج  دـص  دـنچ  زا  تسا -  لـصتم  اـکیرما  هناـخدارز  هب  هک 

. دوب نامیا  حالس  اھنآ ، ریذپانتسکش 

شیپ زین  تسکـش  یوگلا  لاحنیعرد  دیـسر . یزوریپ  هب  تراسخ ، لمحت  هتبلا  هزراـبم و  تمواـقم و  اـب  ناوتیم  ینعی  تساـم ؛ یور  شیپ  هزراـبم  تمواـقم و  یوگلا  سپ ،

هفرطکی لیمحت  تیاھن  رد  ندـناشک و  تلذ  هب  ریقحت ، زین  نآ  هجیتن  تسا . نتفرگ  تسد  رد  حلـص  ییادـگ  هساـک  هناراکـشزاس و  یاھـشور  هب  نتـسب  لد  نآ  تساـم و  یور 

. میدرک هدھاشم  انیع  زین  ار  نیا  هک  تسا  لیئارسا  یاھهتساوخ 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

مزال ییاناوت  هجو  چیھ  هب  یتسینویھـص  میژر  تسا . یدـنمورین  رایـسب  هناوتـشپ  هتبلا  هک  تسا ، نیطـسلف  مدرم  هضافتنا  هناوتـشپ  شایخیرات ، یزوریپ  هللابزح و  زورما 

هب میمصت  رگا  دیگنج و  دنھاوخن  اھنآ  اب  بارعا  هک  دیما  نیا  اب  دناهدروآ ، نیطسلف  هب  هداد و  بیرف  ار  نایدوھی  درادن . ار  اھینیطـسلف  اب  تدمزارد  رمتـسم و  ییورایور  کی  یارب 

دوخ یتسھ  هک  دنرادن  ار  نیا  یگدامآ  دناهدمآ ، نیطسلف  هب  یھاو  دیما  نیا  اب  هک  یدارفا  دوب . دھاوخ  اھنآ  تدمزارد  یگداتسیا  زا  عنام  برغ  راشف  دنشاب ، هتـشاد  هلباقم 

. تسا هدش  زاغآ  سوکعم  ترجاھم  دنور  یتح  هدروخ و  هبرض  تدشهب  اھتسینویھص  مسیروت  اھشرازگ ، قبط  دننک . مسینویھص  ناراذگناینب  یسایس  یاھفدھ  یادف  ار 

درک و مھارف  شزاس  دنور  نافلاخم  یارب  ار  یدیما  نوناک  هک  ینعم  نیا  هب  درک ؛ افیا  تبثم  یـساسا و  شقن  کی  دـش ، لیکـشت  نارھت  رد  هک  نیطـسلف  هتـشذگ  سنارفنک 

دیما نامرھق  مدرم  نیا  هب  تسناوت  زین  یمالسا  یاھتلود  نایم  رد  نآ  درف  هب  رصحنم  یرادیاپ  یمالسا و  ناریا  عضاوم  دیشخب . دیما  هیحور و  نیطسلف  مدرم  هب  لاحنیعرد 

یدج تامادقا  نآ ، یارب  دیاب  دـنراد و  زین  یلام  زاین  هک  تسا  تسرد  دـنراد . زاین  عضاوم  رد  یرادـیاپ  یونعم و  تیامح  هب  زیچ  رھ  زا  شیب  نیطـسلف  مدرم  زین  کنیا  دـشخب .

. میدنمزاین یمالسا  یبرع -  دنمورین  یریگعضوم  هب  زیچ  رھ  زا  شیب  ام  هک  دنیوگیم  فلتخم  یاھهبحاصم  رد  اھنآ  دوخ  یلو  دومن ؛

یاھروشک ناگدنیامن  امـش  دنک . یمالـسا  تما  ریگارف  غیردیب و  یاھتیامح  هب  مرگلد  ار  نیطـسلف  مدرم  دیامن و  مھارف  ار  یرما  نینچ  ققحت  هنیمز  دـیاب  امـش  سنارفنک 

هناعاجـش و مایق  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا  عافد  دـینک . جیـسب  نیطـسلف  یدازآ  یارب  ار  ناتدوخ  یاھتلم  تاناکما  ریـسم ، نیا  رد  شالت  اـب  دـیناوتیم  یمالـسا  فلتخم 

نز نآ  دایرف  نم  دـبلطیم . یرای  هب  ار  یمالـسا  تما  دربن ، نادـیم  طسو  زا  دولآنوخ ، هرھچ  اـب  ناملـسم  تلم  کـی  زورما  تساـم . همھ  یمالـسا  هفیظو  ناـنآ ، هناـمولظم 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 6 
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. مربیمن دای  زا  نیملسملل ،»...  ای  : » دزیم دایرف  دوخ  هتفرگ  یادص  اب  راگنربخ  نیبرود  لباقم  رد  هک  ار  ینیطسلف 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

هک یعافدیب  مدرم  هک  دریگ  رارق  دـیکات  دروم  هتکن  نیا  دـیاب  یللملانیب  عماـجم  رد  دـننک . تیاـمح  نیطـسلف  مدرم  تازراـبم  تیعورـشم  زا  دـیاب  بارعا  ناناملـسم و  همھ 

نانآ عورشم  قح  نیطسلف  مدرم  تمواقم  هضافتنا و  رارمتـسا  اذل  دننک . هزرابم  دوخ  قوقح  قاقحا  یارب  دنراد  قح  دناهتفرگ ، رارق  لاغـشا  تحت  هدش و  بلـس  نانآ  قوقح 

. دوشیم ریسفت  یناھج  یاھتردق  رابکتسا و  هتساوخ  تھج  رد  الومعم  نیناوق  نیا  هنافساتم  هک  دنچرھ  تسا . هدرمش  مرتحم  ار  نآ  زین  یللملانیب  نیناوق  تسا و 

. درادن ار  نآ  ظفح  یارب  یراکادف  راثیا و  یگدامآ  هجو  چیھ  هب  ینونک  لسن  هدیسوپ و  نورد  زا  لیئارسا  میژر  هک  دیشاب  نئمطم  مرتحم ! راضح 

. دناهدش دنمتردق  فلتخم  یاھهنیمز  رد  اھنآ  دنتسھ ؛ یوق  دنمورین و  هتشذگ ، لاس  هاجنپ  رد  یرگید  تقو  رھ  زا  شیب  هزورما  ناملسم ، برع و  یاھتلم  هللادمحب 

قطانم نیطسلف و  تلم  یبوکرس  رارمتسا  هک  دینامھفب  دیاب  لیئارسا  هب  دننیشنب . تکاس  دنشاب و  نیطسلف  تلم  هنازور  یبوکرس  دھاش  دنناوتیمن  رگید  ناناملـسم ،

. دش دھاوخ  هجاوم  ناناملسم  بارعا و  همھ  یلمع  یدج و  دیدش ، لمعلاسکع  اب  نیشنینیطسلف ،

تمواقم ناوت  تسا ، هدز  ماگل  نانبل  رد  لیئارسا  یهنارگبوکرـس  تامادقا  رب  هچنآ  هک  دننادیم  بوخ  نیطـسلف  مدرم  دینک . مرگلد  تمواقم  همادا  هب  دیاب  ار  نیطـسلف  مدرم 

. نآ نیا و  یرگیجنایم  زیمآتملاسم و  یاھشالت  هب  اکتا  هن  دشابیم و  نآ  هب  نیگمھس  تابرض  ندروآ  دراو  لیئارسا و  هب  ییوگخساپ  رد  یمالسا 

رد انیقی  دوش ، یلصا  نمشد  هب  هجوت  مدع  ریسم و  فارحنا  بجوم  هک  یزیچرھ  تسا . یـساسا  هتکن  کی  ینیطـسلف  فلتخم  تانایرج  نیطـسلف و  مدرم  ینورد  تدحو 

همھ هک  میدید  دناهداد . ناشن  ار  دوخ  یگتخپ  هدـمآ و  نوریب  دنلبرـس  ناحتما  نیا  زا  لاس  هاجنپ  نیا  لوط  رد  اھینیطـسلف  دـمحلا  دوب . دـھاوخن  نیطـسلف  نامرآ  تمدـخ 

ربص اب  توافتم ، یاھـشیارگ  مغریلع  زرابم ، دـھاجم و  یاھـشبنج  لیـصا و  یاھنایرج  یمامت  دـنام و  ماـکان  نیدـھاجم ، تاـفالتخا  هب  ندز  نماد  یارب  لیئارـسا  یاھـشالت 

. دشاب نینچ  دیاب  زین  سپ  نیا  زا  دندش . نمشد  هتساوخ  ققحت  زا  عنام  یبالقنا 

نیطسلف  / ١٣٨٠/٠٢/٠۴ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  شیاشگ  مسارم  رد  تانایب 

هابتـشا ـالماک  تسا ، مالـسا  ناـھج  زا  یکچوـک  شخب  هب  دودـحم  یعطقم و  رما  کـی  نیطـسلف  هیـضق  دـندرکیم  ناـمگ  هک  ییاـھنآ  تسا  هدـش  نـشور  ـالماک  رگید  زورما 

هکلب تسین ؛ نیطـسلف  عافدیب  مدرم  اب  هلباقم  یارب  یتسینویھـص ، میژر  یاھهناخدارز  رد  هدش  هریخذ  یعمج  راتـشک  یاهتـسھ و  یاھحالـس  میظع  ریاخذ  دـندرکیم .

یاھورین هب  یفالت  رد  لیئارـسا  دنکیم و  شالت  یلاغـشا  نیمزرـس  یدازآ  یارب  هللابزح  هکنیا  تسا . هنایمرواخ  هقطنم  صوصخب  مالـسا و  ناھج  رب  هطلـس  یرارقرب  یارب 

. تسا نآ  یبرغ  نایماح  لیئارسا و  یناطیش  تین  نینچ  زا  یزراب  ناشن  دوشیم ، روهلمح  هیروس 

: دشاب نیا  دیاب  بصاغ  میژر  اب  هزرابم  یلک  طخ 

. شنوماریپ طیحم  اب  نآ  یاھدنویپ  نتسسگ  نآ و  یسایس  یداصتقا و  سفنت  یاضف  ندرک  گنت  یلاغشا و  نیمزرس  یاھزرم  نورد  رد  بصاغ  میژر  ندرک  ینادنز  فلا - 

. ییاھن یزوریپ  ققحت  ات  دنراد ، زاین  نآ  هب  هک  یکمک  هنوگرھ  ندناسر  ناشروشک و  لخاد  رد  نیطسلف  تلم  هزرابم  تمواقم و  هب  ندیشخب  موادت  ب - 

اھنآ تسا . نیطـسلف  زا  ام  تیامح  دـنکیم ، دراو  ناریا  هب  اکیرما -  میژر  اھنآ  سار  رد  و  یناھج -  رابکتـسا  هک  یاهبناجهمھ  یاھراشف  یـساسا  تلع  نارھاوخ ! ناردارب و 

ریظن روما  هیقب  و  تسا ؛ نیطـسلف  رد  شزاس  رابتلذ  یاھحرط  اب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تفلاـخم  ناریا ، اـب  اـکیرما  یلـصا  لکـشم  هک  دـناهتفگ  یرتحیرـص  تاراـھظا  رد 

نیطـسلف نانبل و  مدرم  نیزرابم و  زا  دوخ  تیامح  زا  تسد  ناریا  رگا  و  تسین ؛ شیب  یاهناھب  یعمج ، راتـشک  یاھحالـس  تخاس  رـشب و  قوقح  ضقن  کحـضم  یاـھاعدا 

زا عناـم  هک  تسا  یمالـسا  تموـکح  مالـسا و  ناـنآ ، یلـصا  لکـشم  مینادیم  ینـشورهب  اـم  هتبلا  دـنرادیمرب ! ناریا  هیلع  شیوـخ  هنامـصخ  شور  زا  تـسد  اـھنآ  درادرب ،

هب ام  دنـسانشیم . یبوخهب  ار  یمالـسا  یروھمج  یاھتـسایس  درکیور  نیا  اتقیقح  مھ  اھنآ  تسا و  هدـش  روانھپ  روشک  نیا  هب  نانآ  هنابلطهطلـس  هنارگتراغ و  تشگزاب 

. دننکیم دراو  ار  دوخ  یاھراشف  وس  رھ  زا  اھنآ  اذل  مینادیم . شیوخ  یمالسا  مھم  فیاظو  زا  ار  نانبل  نیطسلف و  مدرم  زا  تیامح  میاهداد و  در  باوج  اھنآ 

یھورگ و  راکهظفاحم »  » ار یھورگ  تسا . ناریا  یبالقنا  ناملسم و  مدرم  هچراپکی  دحتم و  فوفص  رد  ندنکفا  فاکـش  ام ، روشک  دروم  رد  نانآ  یدربھار  یلـصا و  تسایس 

، تالاکـشا یـضعب  ندرک  گرزب  اب  اھنآ  دـننکیم . زکرمتم  رگید  هورگ  هیلع  ار  شیوخ  یغیلبت  تـالمح  سکعرب ، دـننکیم و  تیاـمح  هورگ  کـی  زا  دـنمانیم ؛ بلطحالـصا »  » ار

مدرم ینید  قیمع  نامیا  دننکیم . غیلبت  ار  تسایـس  زا  نید  ییادج  دـنیامن و  سویام  ینید  ماظن  زا  ار  مدرم  دـنھد و  هولج  دـمآراکریغ  ار  یمالـسا  ماظن  دـننکیم  یعس 

یاج همھ  رد  شیب  مک و  هک  ار -  یداصتقا  تالکـشم  دننک و  سویام  روشک  رد  ار  ناناوج  دـنھاوخیم  شیوخ ، یتاغیلبت  یاھهمانرب  اب  اھنآ  تساھنآ . هار  دـس  نیرتگرزب  ام ،

نیا تلع  دنربب . لاوس  ریز  ار  بالقنا  ناکرا  ماما و  دنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  اب  اھنآ  دنیامن . دادملق  یمالسا  یروھمج  ماظن  لحنیال  لئاسم  وزج  تسا -  جیار  فراعتم و  ایند 

یمالـسا تازرابم  هعـسوت  ایحا و  زا  دننکیم و  رطخ  ساسحا  ناھج ، رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  دـناهدید ؛ همدـص  یمالـسا  بالقنا  زا  هدروخ و  هبرـض  مالـسا  زا  اھنآ  هک  تسا 

. دناهدرک نید  مالسا و  هجوتم  ار  دوخ  یتاغیلبت  نیگآرھز  یاھریت  دنناکشخب و  ار  یمالسا  رکفت  هشیر  هک  دناهدمآرب  ددص  رد  اذل  دننارگن . اقیمع  نیطسلف  نانبل و 

رتهدرتسگ اـھنآ  هئطوت  رتشیب و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زا  اـکیرما  مسینویھـص و  تینابـصع  یگتفـشآرب و  دوشیم ، رتهدرتسگ  نیطـسلف  ناـنبل و  تازراـبم  هنماد  هچرھ 

زا هچراـپکی  ناریا  ناملـسم  مدرم  دنتـسھ . مجـسنم  یگمھ  روشک ، یاـسور  نـالووسم و  ناریا و  ناـشلامیظع  تلم  ناـشتاغیلبت ، مغریلع  دـننادب  اـھنآ  یلو  ددرگیم ؛

یمالسا یروھمج  یدربھار  یاھتسایس  یلصا  ناکرا  زا  شنایماح  مسینویھـص و  اب  هزرابم  هضافتنا و  نیطـسلف ، زا  تیامح  دننکیم و  تیامح  مالـسا  بالقنا و  یاھنامرآ 

یصقالادجسم و سدقملاتیب و  دوشیم و  دازآ  یھلا  لضف  هب  نیطسلف  مالـسا ، ناھج  تیامح  نیطـسلف و  ناملـسم  مدرم  تازرابم  همادا  اب  میراد  نیقی  ام  تسا . ناریا 

. هرما یلع  بلاغ  هللاو  هللااشنا . ددرگیم ؛ زاب  مالسا  ناھج  شوغآ  هب  یمالسا  نیمزرس  نآ  طاقن  ریاس 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١۶ ناتسا  نارادساپ  هاپس  لنسرپ  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

رد هتـشذگ  ىاـھزور  رد  ار  شاهنومن  کـی  دـنراد ؛ روـضح  اـجنیا  هک  تسا  ىجیـسب  میظع  ىاـیرد  نیا  شاهنوـمن  کـی  هک  اـم -  ىجیـسب  ناـناوج  هک  مینکىم  رکـش  ار  ادـخ 

جیسب تمواقم  ىورین  مان  ریز  هچ  ىمالسا ، میظع  نھیم  ىاجهباج  رد  هک  دنتـسھ  ىداقتعالامکحتـسم  نموم و  ناناوج  مھ  شرگید  ىاھهنومن  دیدید ؛ تشر  ىاھنابایخ 

رد خـسار  نامیا  توق و  تردـق و  اب  نانچمھ  دـنھدىم و  لیکـشت  ار  ىمالـسا  ماظن  رد  تمواقم  ىلـصا  ىهدـعاق  مکحتـسم و  ىورین  دـننکىم -  تیلاعف  نآ ، زا  نوریب  هچ  و 

. دنک فارتعا  دوخ  تسکش  هب  دیآرد و  وناز  هب  نمشد  هک  دید  دیھاوخ  ار  ىزور  نآ  ناناوج  امش  انیقی  دناهداتسیا و  نمشد  لباقم 

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

زا دنتـسناوت  نانبل  زرابم  ناناوج  نینموم و  منک . حرطم  مناوتىم  وگلا  کی  ناونع  هب  دنتـسھ -  نآ  نایرج  رد  ناتـسود  هک  ار -  ناـنبل  بونج  هبرجت  نم  لاـثم ، کـی  ناونع  هب 

هب ار  ىراکادف  تمواقم و  رـصنع  دنتـسناوت  دننک ؛ هدافتـسا  دندرک ، اھتـسینویھص  هیلع  هک  ىمیظع  تکرح  رد  هتـسیاش ، تروص  هب  هجو و  نیرتھب  هب  تاغیلبت  لماع  مرھا و 

راـک هچ  دـنکىم و  هچ  ناـنبل  بونج  رد  تمواـقم  هک  دـیمھف  مالـسا  ىاـیند  همھ  دـیآىم . هوتـس  هب  نمـشد  هک  تسا  بیترت  نیا  هب  دـننک ؛ سکعنم  تسرد  مالـسا  ىاـیند 

نیا دمآ . هوتـس  هب  دش و  فیعـض  شاهیحور  نمـشد  درک ، ادیپ  هیحور  ىدوخ  تفر . راک  هب  ىتسرد  بوخ و  هویـش  هب  تاغیلبت  اجنآ  رد  تسیچ . شفدھ  دـنکب و  دـھاوخىم 

لاـگنچ رد  زورما  هک  تسا  مالـسا  ىاـیند  ندـب  زا  ىاهـعطق  نـیا  تـسا . هـلمح  دروـم  هزراـبم و  لاـح  رد  هـشیمھ  مالـسا  ىاـیند  مـینکب . دـیاب  هـشیمھ  اـم  هـک  تـسا  ىراـک 

. دیآ لمع  هب  هیضق  نیا  عفن  هب  ىرادربهرھب  رثکادح  اھهناسر  زا  دیاب  اذل  دننکىم ؛ هلمح  نآ  هب  زور  بش و  تساھتسینویھص ؛

سامح  / ١٣٨٣/٠١/٠٣ ربھر  تداھش  یپ  رد  تیلست  مایپ 

شبنج یاوشیپ  راذـگناینب و  ـن  یـسا ـد یـ محا ـخ  یـش مو  ـ حر ـد مـ ھا ـ جم ملاع  هد و  ـ ـش گرزب  یتیاـنج  بکترم  یتسینویھـص  بصاـغ  ـم  یژر را  ـ کھ ـ نگ تسد  هک  میتفاـی  عـالطا 

« يمالسا تمواقم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیریـش وا  صلخم  ناگدنب  ماک  رد  اد  هار خـ رد  ند  ـ ـش هتـشک  دوب و  اسراپ  دھاجم  خیـش  نیا  یگـشیمھ  یوزرآ  نامگ  یب  تداھـش ، تسا . هدیناسر  تداھـش  هب  ار  سامح 

. دنک کبس  نانآ  شود  رب  ار  گرز  تیانج بـ نیا  رزو  دھاکب و  تسینویھص  ـب  صا نارا غـ هبت کـ هانگ  تمظع  زا  دناوتیمن  ـن  یا یلو  تسا 

تیمولظم مچرپ  وا  تیمولظم  در و  دـھاوخ کـ رتروهلعـش  ار  نیطـسلف  راکادـف  ـت  لم ـم  ـشخ شتآ  یراـیبآ و  ار  یمالـسا  تمواـقم  روا  ـ نت ـت  خرد ـن  یـسا دـمحا یـ خیـش  نوـخ 

دروآ . دھاوخرد  زازتھا  ار بـه  ـن  یط ـ سلف

دنھاوخن دوشگ  وا  هک  ار  یھار  درک و  میسرت  وا  هک  ار  یطخ  ار و  وا  رکف  دوب . ـل  یل فیحن و عـ یمسج  دندناتس  تیانج  نیا  اب  نیطـسلف  تلم  نیـسای و  دمحا  خیـش  زا  هچنآ 

ـل ـسن نا و  ـ ناو ـ جو نا و نـ ـ ناوج یهمزمز  دـش  رتهتـسجرب  رتراگدـنام و  شاهنامولظم  نوخ  اـب  ـک  نیا هک  وا  سرد  تسا و  هدـنز  خیـش  حور  دـنریگب . نیطـسلف  تلم  زا  تسناوت 

. دوب دھاوخ  نیطسلف  یهدنیآ 

ماظن  / ٢٣/١٣٨٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

نامھ لباقم  رد  ام  مھ  زورما  دندرک . تزع  تیوھ و  ساسحا  اھناملسم  داحآ  زاب  هک  دوب  مالسا  ىایند  زا  ساسح  ىهطقن  نیا  رد  ىمالسا  ىروھمج  ماظن  لیکـشت  تکرح ،

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

احیرص ناشدوخ  هک  روطنآ  مالسا -  ىایند  ىناسنا  ىعیبط و  نایاپىب  ریاخذ  میظع و  عبانم  هب  نتسب  عمط  اب  ربکتـسم ، راوخناھج و  ىاھتردق  مھ  زورما  دننک . هفخ  هفطن 

زیچ هیضق  نطاب  اما  تسا ؛ ىدازآ  مچرپ  ىـسارکمد و  مچرپ  تسا ؛ هناروزم  ىاھمچرپ  رابکتـسا ، ىوس  زا  گنج  نیا  ىاھمچرپ  هک  دناهدرک  عورـش  ار  ىگنج  دنیوگىم -  مھ 

لباـقم رد  ىعناـم  چـیھ  اـت  تسا ، تمواـقم  نوناـک  ندرب  نیب  زا  هیـضق  نطاـب  تسا ؛ مالـسا -  ىنعی  ىمالـسا -  تما  تزع  رـصنع  ندرک  دوباـن  هیـضق  نطاـب  تـسا ؛ ىرگید 

. دشاب هتشادن  دوجو  هقطنم  نیا  رد  ناراوخناھج 

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

یایند رـساترس  رد  دـینک ؛ یم  هدـھاشم  امـش  ار  تمواقم  یاھ  هنومن  تسا . هداتـسیا  یمالـسا  تما  تلم و  هاوخ ، هدایز  بلط و  هداـیز  ربکتـسم  هھبج ی  نیا  لـباقم  رد 

تسینویھص اکیرما و  دنراد . رارق  نیطسلف  تلم  تماقتـسا ، نیا  هلق ی  رد  هک  تسا  ریگمـشچ  رایـسب  نآ  دومن  اھاج  یـضعب  رد  دراد . دوجو  تمواقم  هزیگنا ی  نیا  مالـسا 

هناحلـسم ی گنج  رد  یتقو  هک  ییاھ  تسینویھـص  دنا . هدنامرد  دـننک ؛ شوماخ  ار  هدـش  هبـساحم  تلم  ینیطـسلف و  هعومجم ی  نیا  دنتـسناوتن  وا  هساکمھ ی  یاھ 

لباقم رد  ار  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  لاس  راھچ  هب  کیدزن  نالا  درکن ، ادیپ  همادا  اھنآ  گنج  زور  هد  ای  تشھ  شـش ، زا  شیب  دندش ، دراو  یبرع  یاھروشک  اب  زھجم  مظنم 

یایند یاج  همھ  دنیآ . یمنرب  تلم  نیا  هدھع ی  زا  اما  دننک ؛ یم  ار  یریگتخـس  تیاھن  اھنآ  اب  دننک ، یم  ناریو  ار  ناشیاھ  هناخ  دنـشک ، یم  اھنآ  زا  هک  یتلم  دنراد ؛ دوخ 

تما نمشد  اھناملسم و  نمشد  مالسا ، نمشد  هک  دنتسھ -  اکیرما  هدحتم ی  تالایا  نادرمتلود  نآ  سار  رد  هک  دونع  نمشد  نیا  هک  ییاجرھ  تسا . یروج  نیا  مالـسا 

. دش دھاوخ  هجاوم  یمالسا  یاھتلم  تما و  تمواقم  اب  دنوشب ، دراو  شور  نیا  اب  هرھچ و  نیا  اب  دھاوخب  دنتسھ -  یمالسا 

نانبل  / ١٠/٠۵/١٣٨۵ یاناق  هعجاف  رد  یتسینویھص  میژر  تایانج  یپ  رد  مایپ 

هناراکادـف تمواقم  زج  گرزب  ناطیـش  یرگزواـجت  مزینویھـص و  یـشحو  کرگ  اـب  هلباـقم  هار  هک  دـننادب  یمالـسا  یاـھروشک  همھ  رد  ناملـسم  ناـناوج  مالـسا و  یاـیند  ...

. تسین

. دنک یم  رت  تخس  اھتلم  رب  ار  راک  دیازفا و  یم  نانا  تراسج  عمط و  رب  اکیرما  رگ  هنتف  وجارجام و  نادرمتلود  ربارب  رد  دایقنا  میلست و 

تدم و دنلب  یتنحم  دندیرخ ، یمن  ناج  هب  ار  سدقم  عافد  نیا  جنر  بونج  مولظم  مدرم  هللابزح و  دھاجم  ناناوج  رگا  دش و  یم  اکیرما  لیئارسا و  زواجت  میلست  نانبل  رگا 

. تفرگ یم  رب  رد  ار  هقطنم  نیا  مامت  یمجاھت  دنور  نیا  همادا  درک و  یم  دیدھت  ار  نانبل  تلم  همھ  نوزفا  زور  یتلذ 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  همھ  یمالسا و  تما  زا  عافد  مدقم  طخ  بزح هللا  زورما 

زا دنیبن ، دوخ  هار  رد  یعنام  رگا  کافس ، زواجتم و  تسرپداژن و  تسا  یمیژر  دنکیمن ، قرف  ینـس  هعیـش و  اسیلک و  دجـسم و  نیئآ و  نید و  یتسینویھـص  نمـشد  یارب 

. تسین نادرگور  تلم  رھ  هورگ و  رھ  هب  یتیانج  چیھ 

بجوم نانآ  هقرفت  دـنراذگن ، دـنھد و  رگیدـکی  هب  داحتا  تسد  دـیاب  یمالـسا  یاھروشک  همھ  رد  نانبل و  رد  فلتخم  یاھنید  ناوریپ  یمالـسا و  یاھ  هقرف  هقطنم و  یاھتلم 

. دوش نمشد  توق 

هژیو هب  مولظم  یاھتلم  همھ  رانک  رد  دـنادیم و  دوخ  هفیظو  ار  یتسینویھـص  میژر  یاھ  ترارـش  اکیرما و  یاھ  یرگزواـجت  اـھ و  ییوگروز  ربارب  رد  تمواـقم  یمالـسا  ناریا 

. داتسیا دھاوخ  نیطسلف  زرابم  تلم  نانبل و  زیزع  مدرم 

تـسینویھص نازواجتم  هب  یـسایس  یلام و  یتاحیلـست  کمک  نانبل و  رد  سب  شتآ  اب  حیرـص  تفلاخم  ینانبل و  نایماظنریغ  راتـشک  زا  دوخ  حیرـص  تیاـمح  اـب  هک  اـکیرما 

. دروآ دراو  نانآ  رب  ار  فعاضم  یملظ  نانبل  تلود  تلم و  رب  دوخ  طیارش  لیمحت  اب  هک  تسا  نآ  ددصرد  نونکا  تسا ، گرزب  عیاجف  نیا  هنحص  مرجم  المع 

. تفرگ دنھاوخن  یمیمصت  دوخ  حلاصم  ساسا  رب  زج  تفر و  دنھاوخن  یملظ  نینچ  راب  ریز  عاجش  نادھاجم  نآ  مواقم و  تلم  نآ  کش  یب 

یم تیلست  روشک  نآ  یسایس  نالوئسم  ناگتسجرب و  هب  هوتـسن و  نادھاجم  هب  زیزع و  تلم  نآ  هب  ار  اناق  گرزب  هعجاف  هژیو  هب  نانبل  تلم  رب  هدما  دراو  بئاصم  بناجنیا 

. منک یم  مالعا  نانآ  اب  ار  ناریا  گرزب  تلم  یدردمھ  میوگ و 

. هللارصن نسح  دیس  یبرع  نموم  روالد و  ربھر  رب  مالس  زوریپ و  بزح هللا  رب  مالس  نانبل ، تلم  رب  مالس 

(. ١) نونقویال نیذلا  کنفختسیال  قح و  هللادعو  نا  ربصاف  یلاعت : لاق هللا 

یاهنماخ یلع  دیس 

دادرم ١٣٨۵ مھد 

« يمالسا تمواقم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هزور  / ٢۶/٠۵/١٣٨۵ گنج ٣٣  رد  یمالسا  تمواقم  یزوریپ  تبسانم  هب  هللارصن  نسحدیس  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  کیربت  مایپ 

هب ار  یھلا  ترصن  هک  امـش  یهنامولظم  هناروالد و  داھج  تسا . رتالاب  بناجنیا  فیـصوت  دح  زا  دیاهدرک  هیدھ  یمالـسا  تما  هب  دوخ  ریظنیب  تمواقم  داھج و  اب  امـش  هچنآ 

یهرطیـس بولغم  دراد  داـھج  ناـمیا و  هک  یتلم  تسا و  دـمآراکان  صـالخاو ، ربص  ناـمیا و  ربارب  رد  راـبگرم  نردـم و  یاھحالـس  هک  درک  تباـث  رگید  راـب  تشاد ، ینازرا  اـمش 

کنات وان و  امیپاوھ و  حالـس و  رازبا و  هب  یماظن ، یرترب  هک  دینک  تباث  یھلا  یهوق  لوح و  هب  دیتسناوت  امـش  دوب . مالـسا  یزوریپ  امـش  یزوریپ  دوشیمن . رگمتـس  یاھتردق 

داعبا رد  ار  دوخ  یونعم  قوفت  دـیدرک ؛ لیمحت  یتسینویھـص  میژر  رب  ار  دوخ  یماظن  یرترب  امـش  تسا . ریبدـت  لقع و  اب  هارمھ  یراکادـف  داـھج و  ناـمیا و  تردـق  هب  تسین ،

شیاـمن هب  ار  بصاـغ  میژر  یریذپبیـسآ  و  دـیتفرگ ؛ هرخـس  هب  ار  تسینویھـص  شترا  نیغورد  تـبیھ  یریذپانتسکـش و  یهناـسفا  دـیدومن ؛ تیبـثت  یناـھج  یئهـقطنم و 

هب لمع  یهنحـص  رد  دوبهدش ، راکنا  یرابکتـسا ، یاھتـسایسو  تاغیلبت  یهلیـسوب  لاس  اھھد  هک  ار  نانآ  یاھیئاناوت  دیدیـشخب و  تزع  برع ، یاھتلم  هب  امـش  دیتشاذگ .

. دیداد ناشن  همھ 

: دیدش نآرق  ینارون  مالک  نیا  قادصم  رگید  راب  امش  تسا . هنایمرواخ  یهقطنم  رد  هژیوب  یمالسا و  یاھتلم  اھتلود و  یهمھ  رب  دنوادخ  یوس  زا  یتجح  داتفا  قافتا  هچنآ 

. راصبالا ىلوال  هربعل  کلذ  ىف  نا  اشی  نم  هرصنب  دیوی  نیعلا و هللا  ىار  مھیلثم  مھنوری  هرفاک  ىرخا  لیبس هللا و  ىف  لتاقت  هئف  اتقتلا  نیتئف  ىف  هیا  مکل  ناک  دق 

. دندنمدرخ لقتسم و  ناربھر  نارادمامز و  و  ملاس ، نویسایس  و  هقطنم ، یاھروشک  رد  نموم  رویغ و  ناناوج  ینویلیم و  یاھهدوت  زورما  راصبالاولوا ، نیا 

هانگیب و ناکدوک  ندیشک  نوخ  کاخ و  هب  یماظنریغ ؛ مدرم  یهنامحریب  راتشک  تشاذگ . شیامن  هب  ار  وا  یقیقح  یهرھچ  درک و  اشفا  ار  نمـشد  امـش ، یهنامولظم  داھج 

یعیاجف و  نانبل ، زا  یمھم  شخب  یاھتخاسریز  ندرک  دوبان  هداوناخ ؛ نارازھ  ندرک  هراوآ  هناشاک و  هناخ و  نارازھ  یزاسناریو  نآ ، ددـعتم  رئاظن  اناق و  یهثداح  عافدـیب ؛ ناـنز 

یاھراعش هک  داد  ناشن  داد . ناشن  همھ  هب  یتسینویھص  میژر  روفنم  هیرک و  یهرھچ  رانک  رد  ار  یئاپورا  یاھتلود  یخرب  اکیرمآ و  نارادمامز  یقیقح  یهرھچ  لیبق ،  نیا  زا 

قطنم تقفش و  محر و  زا  اھروشک  نارادمامز  یتقو  هک  داد  ناشن  تسا . تلاذر  بیرف و  غورد و  هب  هدولآ  ردقچ  یسارکومد ، یدازآ و  رشب و  قوقح  باب  رد  نانآ  یهناقفانم 

میژر تاـیانج  ندرک  دادـملق  یعاـفد  رد  اـکیرمآ  روـھمج  سیئر  ریخا  نانخــس  دـیایب . شیپ  تیناـسنا  یهعماـج  یارب  تـسا  نـکمم  یعیاـجف  هـچ  دنــشاب  هناـگیب  تقادــص  و 

همھ مشچ  ربارب  رد  ار  یقطنمیب  تواقـش و  یمحریب و  نیا  زا  ینـشور  یهنوـمن  ناـنبل ، گـنج  رد  لیئارـسا  ندـش  زوریپ  یهراـب  رد  وا  روآهدـنخ  یاـھاعدا  یتـسینویھص و 

. تشاذگ

 

یهقلح نیرتفیعـض  ناـنبل  هب  هلمح  اـب  هک  دوـب  هتـشادنپ  طـلغ  هب  نمـشد  دیـشخرد . دوـخ  مدرم  تعاجـش  تمھ و  تکرب  هب  ناـنبل  ناـنبل ... اـم  کاردا  اـم  و  ناـنبل ... اـما  و 

تلم یروالد  یدنمـشوھ و  ربص و  زا  لیئارـسا ، اکیرما ـ  ینعی  نمـشد ، دـنزیم . دـیلک  ار  دوخ  هاوخلد  یهناـیمرواخ  دولآمھو  حرط  دـھدیم و  رارق  فدـھ  ار  هقطنم  یاـھروشک 

. دوب لفاغ  نیرباصلا » عم  نذاب هللا و هللا  هریثک  هئف  تبلغ  هلیلق  هئف  نم  مک  یھلا ... « تنس  زا  دوب ؛ لفاغ  نانبل  ربطس  ناوزاب  یئاناوت  زا  دوب ؛ لفاغ  نانبل 

 

دمآراک اناوت و  یوزاب  نیا  ندیرب  ددـص  رد  نونکا  نمـشد  دـندروآ . نوریب  تلفغ  نیا  زا  ار  وا  دوخ ، تخـس  یلیـس  اب  شدنمـشوھ  نارادمتـسایس  روالد و  ناناوج  نانبل و  تلم 

هب دنـشاب . رادیب  اھیـشاپمس  نیا  ربارب  رد  دیاب  همھ  تسا . مدرم  رد  دیدرت  یربصیب و  سوریو  ندیـشاپ  ددص  رد  تسا ؛ نارادمتـسایس  نایم  فالتخا  داجیا  ددـص  رد  تسا ؛

شیپ دیدج ، نادیم  نیا  رد  نونکا  هک  یداھج  هللااشنا . دروآ ، دیھاوخ  تسدب  یمود  یزوریپ  دش و  دیھاوخ  قفوم  نانآ  یاھهئطوت  ندرک  یثنخ  رد  امـش  یھلا  یهوق  لوح و 

. تسا هدننک  نییعت  ریبدت ، صالخا و  لکوت و  ربص و  نآ ، رد  تیمھا و  زئاح  یماظن ، نادیم  رد  امش  یهناراکادف  داھج  دننام  تسامش  یور 

نارھت  / ٠٧/٢١/١٣٨۵ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لیئارسا زین ، هدروختسکش  فرط  دندوب . ىمالسا  تما  ىهمھ  نانبل و  مدرم  تمواقم و  هللابزح و  روشک ، نیا  ىهزور  هسوىـس  گنج  رد  زوریپ  فرط  نانبل ، ىهنحـص  رد 

نادنچود ىـشالت  دننکیم ، شالت  ىتسینویھـص  میژر  لاوز  هب  ور  تیدوجوم  ظفح  ىارب  زورما  هک  هزادنا  نامھ  هب  ناگدروختسکـش  نیا  دندوب . هقطنم  ناگدنامرد  اکیرما و  و 

رد دوخ ، مولظم  نادنزرف  نوخ  دوخ و  تعاجش  داھج و  تکرب  هب  نانبل  تمواقم  هک  دننادب  دیاب  همھ  دنربیم . راک  هب  نانبل  ىمالسا  تمواقم  هللابزح و  هب  ندز  هبرـض  ىارب  ار 

هچ راکادف ، نموم  هورگ  نیا  اب  ىیورایور  تھج  رد  ىـشالت  رھ  اعطق  دننکیم . راختفا  هللابزح  هب  ىنانبل  نارادمتـسایس  رتشیب  نانبل و  مدرم  دراد . ىاج  ىمالـسا  تما  بلق 

. دش دھاوخ  هجاوم  تمواقم -  رویغ  ناناوج  هژیو  هب  برع -  مالسا و  ناھج  شنکاو  اب  گرزب ، ناطیش  لیلذ  نارودزم  ىوس  زا  هچ  اھتسینویھص و  ىوس  زا 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

فدـھ دـنربب . شیپ  هنایمرواخ  رد  ار  ناشدوخ  عماطم  هکنیا  ىارب  دـنداد  رارق  ىاهناھب  ار  لبق  لاـس  جـنپ  راـھچ  ربماتپـس  نامھ ١١  ىنعی  رویرھـش ، ىهیـضق ٢٠  اھىئاکیرما 

ىزیچ روطنیا  لیئارسا ؛ ىتختیاپ  اب  ىاهنایمرواخ  میدرکیم ، ام  زور  نآ  هک  ىریبعت  هب  لیئارـسا ؛ عفانم  روحم  رب  دننک  تسرد  ىاهنایمرواخ  دنناوتب  هک  دوب  نیا  مھ  اھنآ  ىلـصا 

؛ تسا ىبرع  ىاـھروشک  هقطنم و  نیا  ىاـھروشک  نیرتدـنمتورث  زا  ىکی  قارع  دوب . هژورپ  نیا  ىاـھهشقن  زا  ىئزج  قارع ، هب  ىهلمح  قارع و  لاغـشا  دوب . ناـشرظن  دروم 

ریغ دوبن ، ىفاک  مادـص  دـنریگب -  تشم  رد  ار  روشک  نیا  دنتـساوخیم  اـھىئاکیرما  دـننکیم . ىگدـنز  ىروآدرد  تلاـح  رقف و  رد  روطنیا  شمدرم  هنافـساتم  زورما  هک  ىروشک 

دیدج ىهنایمرواخ  داجیا  مھم  ىاھمدق  زا  ىکی  نیا  دشاب . اھنآ  تشم  ىوت  مھ  دشاب ، هتـشاد  ىمدرم  رھاظ  مھ  هک  دنروایب  راک  رـس  اجنآ  رد  ار  ىتلود  دوب -  هبـساحم  لباق 

نیا زج  زج  الاح  امش  دوب . نیا  ناشفدھ  دھدب ؛ رارق  هرـصاحم  رد  ار  ىمالـسا  ناریا  دناوتیم  ىاهنایمرواخ  نینچ  تقو  نآ  دیایب . دوجو  هب  لیئارـسا  عفانم  روحم  رب  دیاب  هک  دوب 

؟ ارچ دروخ . تسکـش  اـجنآ  رد  هشقن  نیا  دوب ، ىروحم  ىلـصا و  ىهطقن  کـی  هک  نیطـسلف  دروخ . تسکـش  هشقن  نیا  نیطـسلف  رد  دـیھدب . رارق  هظحـالم  دروم  ار  هشقن 

هب ىنھدوت  دمآ . راک  رس  داد و  لیکشت  تلود  مدرم  ارآ  اب  تسا ، لیئارـسا  لباقم  رد  تمواقم  ىهتـسھ  نیرتىلـصا  نیرتگرزب و  هک  سامح  هورگ  نیطـسلف  رد  هکنیا  رطاخهب 

. دناهتـسناوتن زورما  ات  اما  دننک ؛ شجراخ  نادـیم  زا  هک  دـننکیم  ىنکـشراک  دـنراد  بترم  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  تلود  نیا  هک  مھ  ىزور  نآ  زا  رتالاب ؟ نیا  زا  لیئارـسا  اکیرما و 

مھ نیا  زا  دعب  میراودیما  دناهتـسناوتن ، هللادمحب  زورما  ات  اما  نیطـسلف ؛ ىمدرم  تلود  ندروآ  رد  وناز  هب  ىارب  دنتفرگ  کمک  مھ  اھىنیطـسلف  زا  ىـضعب  دوخ  زا  هنافـساتم 

. نیطسلف هب  طوبرم  نیا  دنناوتن .

 

نیا هتـشذگ ، لاس  ناتـسبات  دـندروخ ؟ ىنھدوت  هنوگچ  دـندروخ . ىنھدوت  مھ  اھىئاکیرما  دروخ و  هبرـض  دوب -  میژر  نیا  تیوقت  فدـھ ، هک  مھ -  ىتسینویھـص  میژر  دوخ 

کی اب  هن  مھ  نآ  دـش ؛ نانبل  اب  گنج  دراو  لصفم  گرب  زاس و  اـب  تسا -  هقطنم  نیا  شترا  نیرتىوق  دـشیم  اـعدا  هک  لیئارـسا  شترا  اعدـمرپ -  ىوھاـیھرپ  ىماـظن  ىورین 

. درادـن هقباس  هقطنم  نیا  رد  هک  دیـشک ، لوط  گنج  نیا  زور  هسوىـس  ىمالـسا . تمواقم  هللابزح و  ىاھورین  رازھ  دـنچ  اب  مظنم ، ىورین  کی  اب  تلود ؛ کی  اب  هن  روشک ،

لماک و تسکـش  اب  دیـشک و  لوط  زور  هسوىـس  گنج ، نیا  تسا . هدرکن  زواجت  هتفھ -  ود  ىکی  رثکادح  زور -  دنچ  زا  تسا ، هتـشاد  بارعا  اب  لیئارـسا  هک  ىگنج  نیدنچ 

هللابزح نانبل  رد  دنتشاد  دصق  اھنآ  ىنھدوت . کی  مھ  نیا  داتفا . قافتا  اما  دندرکیمن ، ار  شرکف  الصا  اھىئاکیرما  درکیم ؟ روصت  ىک  دش . مامت  لیئارسا  شترا  ىهناحضتفم 

ریذپانتسکـش ىاهناـسفا  تروـص  هب  هک  ار  لیئارـسا  شترا  تسناوـت  هک  دـش  ردـتقم  ىوـق و  ناـنچنآ  هکلب  دـشن ، حالـس  عـلخ  طـقف  هن  هللابزح  اـما  دـننک ؛ حالـس  عـلخ  ار 

. دھدب تسکش  دنتسنادیم ،

جح  / ١٣٨٧/٠٩/١٧ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

؛ تسینویھـص راوخنوخ  ربکتـسم و  میژر  رب  یمالـسا  تمواقم  هللابزح و  یخیرات  یزوریپ  نانبل و  ناملـسم ، ینیطـسلف و  تلود  ماـیق  یمالـسا و  یهضاـفتنا  نیطـسلف و 

؛ نآ یهدـناشنتسد  میژر  تسینومک و  نارگلاغـشا  رابتفخ  تمیزھ  ناتـسناغفا و  مادـص ؛ روتاتکید  دـحلم و  میژر  یاـھهناریو  رب  یمدرم  ناملـسم و  تلود  لیکـشت  قارع و 

جوم ندش  ریگارف  تسینویھـص ؛ بصاغ  میژر  نورد  رد  ریذپانجالع  یگتفـشآ  یراتفرگ و  هنایمرواخ ؛ رب  هرطیـس  یارب  اکیرما  یرابکتـسا  یاھحرط  یهمھ  یماکان  تسکش و 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 9 
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3401
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میرحت و مغر  هب  یمالـسا  ناریا  رد  یروانف  یملع و  روآتفگـش  تفرـشیپ  نارکفنـشور ؛ ناناوج و  ناـیم  رد  هژیوب  هقطنم و  یاـھروشک  یهمھ  اـی  رتشیب  رد  یھاوخمالـسا 

؛ یبرغ یاھروشک  رتشیب  رد  ناملـسم  یاھتیلقا  رد  صخـشت  تیوھ و  ساسحا  یداصتقا ؛ یـسایس و  یهصرع  رد  اکیرما  رد  نازورفاگنج  تسکـش  یداصتقا ؛ یهرـصاحم 

. تسا یرجھ  مھدزناپ  نرق  ینعی  نرق  نیا  رد  نانمشد  اب  یدروامھ  رد  مالسا  یورشیپ  یزوریپ و  راکشآ  یاھهناشن  همھ  همھ و 

نیطسلف  / ١٣٨٧/١٢/١۴ تلم  زا  تیامح  سنارفنک  نیمراھچ  رد  تانایب 

هداتفا قافتا  یئهدننکنییعت  مھم و  ثداوح  دـش  لیکـشت  نارھت  رد  یرمق  یرجھ  لاس ١۴٢٧  لوالاعیبر  ات ١٧  یاھزور ١۵  رد  هک  یلبق  سالجا  اـب  سـالجا  نیا  یهلـصاف  رد 

. دزاسیم رتراکشآ  مالسا  یایند  یلصا  نانچمھ  یهلاسم  نیا  یهرابرد  ار  ام  فئاظو  رتنشور و  نیطسلف  یهیضق  رد  ار  هدنیآ  قفا  هک  تسا 

یماکان یرمقیرجھ و  لاس ١۴٢٧  رد  نانبل  یهزور  گنج ٣٣  رد  یمالسا  تمواقم  ربارب  رد  لیئارسا  یسایس  یماظن و  روآتفگش  تسکـش  مھم ، ثداوح  نیا  یهلمج  زا 

. تسا هزغ  رد  نیطسلف  ینوناق  تلود  مدرم و  اب  شاهناراکتیانج  یهزور  گنج ٢٢  رد  یتسینویھص  میژر  روآتفخ 

یاھورین زا  راب  ود  دادیم ، ناشن  ریذپانتسکش  بیھم و  یئهرھچ  اکیرما ، یـسایس  یماظن و  ینابیتشپ  اب  دوخ و  تاحیلـست  شترا و  اب  هھد  دنچ  هک  بصاغ  میژر  نونکا 

ضیرع و یاھنامزاس  یماظن و  یاھیزاسهدامآ  اھنیرمت و  دوجو  اـب  هدروختسکـش و  دـندیگنجیم ، تازیھجت  حالـس و  هب  اـکتا  زا  شیب  مدرم ، ادـخ و  هب  اـکتا  اـب  هک  تمواـقم 

جوم ربارب  رد  دوخ  تیافک  مدع  و  طوقس ، دنت  بیش  و  لالحنا ، مالسا ، ناھج  ناقفانم  یخرب  یتسدمھ  یبرغ و  یاھتلود  یضعب  اکیرما و  غیردیب  تیامح  یتاعالطا و  لیوط 

. تسا هتخاس  رھاظ  ار  یمالسا  یرادیب  دنمورین 

یهنیس ندرک  خاروس  عافدیب ، یاھهناخ  ندرک  ناریو  یماظنریغ ، مدرم  عیسو  راتـشک  دز ؛ رـس  تسینویھـص  نامرجم  زا  هزغ  یخیرات  هثداح  رد  هک  یتایانج  رگید  یئوس  زا 

مدرم یهیلوا  یاھزاین  رگید  تخوس و  وراد و  اذغ و  هار  نتسب  رگید ، عونمم  یاھحالس  یخرب  یرفسف و  یاھبمب  یریگراکهب  دجسم ، ناتسبد و  نارابمب  راوخریش ، ناکدوک 

یهعجاـف نیزاـغآ  یاـھهھد  اـب  تسینویھـص ، یلعج  تـلود  نارـس  رد  تیاـنج  یرگیـشحو و  یهزیرغ  هـک  درک  تباـث  رگید ، تاـیانج  یـسب  و  لاـس ، ود  هـب  کـیدزن  یتدـم  رد 

لد نھذ و  رب  هنیعب  مھ  زورما  دروآ ، دیدپ  ار  الیتش  اربص و  نیسای و  رید  یاھهعجاف  هک  یمحریب  یگدنرد و  یوخ  نامھ  تسایس و  نامھ  هتفاین و  یتوافت  چیھ  نیطـسلف 

. دشابیم رترابهعجاف  رتهدرتسگ و  یسب  تیانج  یهرئاد  یروانف ، تفرشیپ  زا  یریگهرھب  اب  زورما  هتبلا  هک  تسا  مکاح  نامز  یاھتوغاط  نیا  یناملظ 

لایخ هب  هک  یناسک  هچ  و  دـندرک ، زارد  نابـصاغ  ربارب  رد  میلـست  شزاس و  تسد  هداد  رـس  ینیبعقاو »  » راعـش تسینویھـص ، میژر  یریذپانتسکـش  مھوت  اب  هک  نانآ  هچ 

هب دـیاب  نونکا  دـندنارورپ ، لد  رد  ار  نانآ  رانک  رد  ملاس  یتسیزمھ  دـیما  هتـسناد ، لوا  لسن  تایانج  زا  اربم  ار  تسینویھـص  نارادمتـسایس  موس  مود و  لـسن  دوخ ، لـطاب 

میژر رد  یگدنامرد  یناوتان و  یاھهناشن  هتخیر و  ورف  نیغورد  تبیھ  نآ  یمالسا ، تمواقم  لاھن  ندیلاب  ناملسم و  تما  یرادیب  جوم  اب  الوا : دنشاب . هدرب  یپ  دوخ  یاطخ 

هک دنربب  نامگ  ای  دنناوتب  هاگرھ  دوب و  لوا  یاھهھد  رد  هک  تسا  نامھ  میژر  نآ  ناگدننادرگ  رد  تیانج  زا  یمرـشیب  یرگزواجت و  یوخ  ایناث  و  تسا ، هتـشگ  راکـشآ  بصاغ 

. دنتسین نادرگیور  یتیانج  چیھ  زا  دنناوتیم ،

یاھـشالت ات  یرواـنف ، حالـس و  لوپ و  زا  تسا ؛ هتفرگ  رارق  نابـصاغ  تمدـخ  رد  یداـم  تردـق  یاـھرازبا  یهمھ  تدـم  نیا  رد  درذـگیم . نیطـسلف  لاغـشا  زا  لاـس  نونکا ۶٠ 

. یناسرعالطا یربخ و  یروتارپما  میظع  یهکبش  ات  و  یساملپید ، یسایس و 

اب هلاسم  نیا  هکلب  دننک ، لح  ار  یتسینویھـص  میژر  تیعورـشم  یهلاسم  دناهتـسناوتن  اھنت  هن  نانآ  نایماح  نابـصاغ و  روآتریح ، هدرتسگ و  یناطیـش  شالت  نیا  مغرهب 

. تسا هدش  مھ  رتجنرغب  نامز  تشذگ 

یکی دوب ، نیطسلف  بصغ  یهناھب  هک  تساکولوھ  هرابرد  قیقحت  لاوس و  حرط  یتح  ربارب  رد  مزینویھـص  یماح  یاھتلود  یتسینویھـص و  یبرغ و  یاھهناسر  لمحت  مدع 

رتیدج نآ  شیادـیپ  لیلد  زا  شـسرپ  رتدـب و  ناھج  یمومع  راکفا  رد  دوخ  هایـس  خـیرات  یهشیمھ  زا  یتسینویھـص  میژر  عضو  نونکا  تسا . ماھبا  لزلزت و  نیا  یاھهناشن  زا 

هک سیلگنا  رد  اپورا و  رد  هلمج  زا  ناھج و  روشک  رد ١٢٠  یمدرم  تارھاظت  میژر و  نآ  هیلع  نیتال  یاکیرما  ات  ایسآ  قرـش  زا  یناھج  شوجدوخ  هقباسیب و  ضارتعا  تسا .

یناھج تمواقم  کی  هک  دـھدیم  ناشن  هزور ، گنج ٣٣  رد  نانبل  یمالـسا  تمواقم  زا  هزغ و  یمالـسا  تمواقم  زا  نانآ  عافد  و  دوب ، هثیبخ  یهرجـش  نیا  یلـصا  هاگتـساخ 

نادجو تسا  هتسناوت  نیطسلف  نانبل و  یمالـسا  تمواقم  تفگ  ناوتیم  تسا . هدوبن  میجح  یدج و  دح ، نیا  ات  زگرھ  هتـشذگ  لاس  رد ۶٠  هک  هدمآ  دیدپ  مزینویھـص  هیلع 

. دنک رادیب  ار  یناھج 

یتیعقاو هب  ار  نآ  نامز ، رورم  اب  دنزاسب و  یشیامرف  یلعج و  یتلم  یتلود و  بوکرس ، روز و  اب  دناهتساوخ  هک  یمالـسا  تما  نانمـشد  یارب  مھ  تسا ، یگرزب  سرد  نیا 

دننادب ات  نآ ، رادیب  یاھنادجو  رویغ و  ناناوج  هژیوب  یمالـسا و  تما  یارب  مھ  و  دـننک . یزاسیداع  مالـسا ، ناھج  رد  ار  یئهناملاظ  لیمحت  نینچ  هدرک و  لیدـبت  ریذـپانراکنا 

: دومرف هک  تسا  تسار  دنوادخ  یهدعو  دوشیمن و  عیاض  زگرھ  هدشلامیاپ ، قح  ندنادرگزاب  هار  رد  تدھاجم  هک 

تمدـھل ضعبب  مھـضعب  سانلا  عفد هللا  ول ال  اـنبر هللا و  اولوقی  نا  ـالا  قح  ریغب  مھراـید  نم  اوجرخا  نیذـلا  ریدـقل . مھرـصن  ىلع  نا هللا  اوملظ و  مھناـب  نولتاـقی  نیذـلل  نذا 

. زیزع یوقل  نا هللا  هرصنی  نم  نرصنیل هللا  اریثک و  مسا هللا  اھیف  رکذی  دجاسم  تاولص و  عیب و  عماوص و 

الف لئاق : نم  زع  لاق  و  نوملعی ، ساـنلا ال  رثکا  نکل  هدـعو و  فلخی هللا  ـال  دـعو هللا  لاـق : و  هدـعو ، فلخی هللا  نل  و  لـجوزع : لاـق  و  داـعیملا ، فلخی  ـال  نا هللا  یلاـعت : لاـق  و 

یف مھنفلختسیل  تاحلاصلا  اولمع  مکنم و  اونمآ  نیذلا  دعو هللا  دومرف : هک  رتحیرص  یھلا  هدعو  نیا  زا  هدعو  مادک  ماقتنا و  وذ  زیزع  نا هللا  هلسر  هدعو  فلخم  نبـسحت هللا 

کئلواف کلذ  دعب  رفک  نم  ائیش و  یب  نوکرشی  یننودبعی ال  انما  مھفوخ  دعب  نم  مھنلدبیل  مھل و  ىضترا  یذلا  مھنید  مھل  ننکمیل  مھلبق و  نم  نیذلا  فلختسا  امک  ضرالا 

. نوقسافلا مھ 

اب دیاب  تسا و  هلاس  تصـش  تیعقاو  کی  لیئارـسا  مانب  یروشک  هک  تسا  نیا  هتخادنا  گنچ  ناراکردـناتسد  زا  یخرب  نھذ  رب  نیطـسلف  یهیـضق  رد  هک  یگرزب  یهطلاغم 

زا سپ  یبرغ  بوـنج  یایـسآ  زاـقفق و  ناـکلاب و  یاـھروشک  رگم  دـنریگیمن ؟ سرد  تسا  ناـنآ  مشچ  ربارب  رد  هک  یرگید  یاـھتیعقاو  زا  ارچ  اـھنیا  منادـیمن  نم  دـمآ . راـنک  نآ 

؟ دنتفاین زاب  ار  دوخ  یلصا  تیوھ  رگید  راب  قباس ، یوروش  زا  یئاھشخب  هب  لیدبت  یتیوھیب و  لاس  داتشھ 

نیرتمواقم نیرتشوھاب و  رامـش  رد  هک  ینیطـسلف  ناناوج  ارچ  و  دبایزاب ؟ ار  دوخ  یبرع  یمالـسا و  تیوھ  رگید  راب  دناوتن  تسا  مالـسا  ناھج  نت  یهراپ  هک  نیطـسلف  ارچ 

؟ دننادرگ قئاف  هناملاظ  تیعقاو  نیا  رب  ار  دوخ  یهدارا  دنناوتن  دنبرع  ناناوج 

لـصا چیھ  هب  روز ، هب  زج  هک  یھارمگ  وگروز و  بصاغ و  میژر  اب  یک ؟ اب  هرکاذم  تسا ! هرکاذـم  نیطـسلف ، تلم  تاجن  هار  اھنت  دوش  هتفگ  هک  تسا  نآ  رگید  گرزب  یهطلاغم 

اب دـنتفرگ ، اھتـسینویھص  زا  نادرگدوـخ  تموـکح  ناوـنع  هب  اـھنآ  هچنآ  دـندروآ . تسد  هب  هچ  دـندرک  شوـخلد  ار  دوـخ  بیرف  هچیزاـب و  نیا  هب  هک  ناـنآ  تسین ؟ دـقتعم  یرگید 

دنبمین و تموکح  نامھ  ایناث  دـش ، مامت  نیطـسلف  رـسارس  ابیرقت  رب  بصاغ  میژر  تیکلام  هب  فارتعا  نیگنـس  یهنیزھ  اب  الوا  نآ ، رابتناھا  زیمآریقحت و  تیھام  زا  رظنفرص 

یاهثداح وا  لیلذت  ریقحت و  عاونا  هللامار و  رد  شتیریدم  نامتخاس  رد  تافرع  رـسای  یهرـصاحم  دندرک ؛ بوک  دـگل  دوخ  یاپ  ریز  یدراوم  رد  یھاو  یاھهناھب  اب  مھ  ار  نیغورد 

. دوش شومارف  هک  تسین 

نادھاجم یریگتـسد  بیقعت و  ناشهفیظو  هک  دـندرک  راتفر  دوخ  یاھیرتنالک  یاسور  دـننام  نادرگدوخ  تموکح  نالوئـسم  اب  وا  زا  سپ  هژیوب  هچ  تافرع و  نامز  رد  هچ  اثلاث :

. دنتخادنا رگیدکی  ناج  هب  ار  اھنآ  دندیشاپ و  ینیطسلف  یاھھورگ  یهنایم  رد  ار  هنیک  مخت  تروصنیدب  و  تساھنآ ، یسیلپ  یتاعالطا و  یهرصاحم  ینیطسلف و 

دوجو اب  اھتـسینویھص  دادـیمن  خر  اھهضاقتنا  رگا  دوب . ریذپانمیلـست  نانز  نادرم و  رویغ  تمواقم  نادـھاجم و  داھج  تکربب  طقف  مھ  فیعـض  درواتـسد  هزادـنا  نامھ  اـعبار : و 

. دندادیمن نانآ  هب  زگرھ  مھ  ار  هزادنا  نیمھ  اھنآ ، ربارب  رد  نیطسلف  یتنس  یاسور  یپردیپ  لزانت 

تلود دـنیاوعد . فرط  دنـشاب  یجنایم  هکنآ  زا  شیپ  دوخ  و  دـناهدش ، بکترم  یناطرـس  یهدـغ  نیا  زا  تیامح  داجیا و  رد  ار  هانگ  نیرتگرزب  هک  سیلگنا  اکیرما و  اب  هرکاذـم  اـی 

. تسا هدرکن  فقوتم  ار  هزغ  ریخا  یارجام  لیبق  زا  نآ  راکشآ  یاھتیانج  زا  یتح  تسینویھص و  میژر  زا  دوخ  طرش  دیقیب و  تیامح  هاگچیھ  اکیرمآ 

عافد ینعی  دنزیم ، مد  لیئارسا  تینما  هب  طرش  دیقیب و  دھعت  زا  تسا ، هدمآ  راک  رس  رب  شوب  تلود  یاھتسایس  رد  رییغت  راعش  اب  هک  مھ  اکیرمآ  دیدج  روھمجسیئر  یتح 

. رتمک یزیچ  هن  شوب و  نارود  یهھارژک  نامھ  ینعی  نیا  زور ، رد ٢٢  ینیطسلف  کدوک  نز و  درم و  اھدص  ماع  لتق  زا  عافد  یئوگروز ، ملظ و  زا  عافد  یتلود ، مسیرورت  زا 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 10 
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رگاشفا و نومزآ  دروم  نیطـسلف ، یهلاسم  نوچمھ  یئهنومن  رتمک  رد  دـیاش  للم  نامزاس  تسا . رگید  میقع  درکیور  کی  مھ  للم  نامزاس  هب  هتـسباو  عماجم  اـب  هرکاذـم 

. دشاب هتفرگ  رارق  هدننکاوسر 

یخیرات ملظ  نیا  موادت  شیادیپ و  رد  ار  یساسا  یشقن  تخانش و  تیمسر  هب  اعیرس  ار  رارج  تسیرورت  یاھھورگ  یهلیسو  هب  نیطسلف  لاغشا  زور  کی  تینما ، یاروش 

یتح و  درک ، زیمآتیاضر  توکـس  میژر ، نآ  رگید  نوگانوگ  مئارج  عاونا  یگنج و  یاھتیانج  اھیزاسهراوآ ، اھیـشکلسن ، ربارب  رد  هراومھ  هھد  نیدـنچ  نآ  زا  سپ  و  درک ، یزاب 

هک ملاع  یوگروز  یاھروشک  تفرگ . هلصاف  نآ  اب  هجرد  لمع ١٨٠  رد  هک  درکن ، یھارمھ  نآ  اب  اھنت  هن  داد ، مسینویھص  ندوبتسرپداژن  هب  یار  یمومع  عمجم  هک  یماگنھ 

. دننکیم هدافتسا  رازبا  نوچمھ  یناھج  عمجم  نیا  زا  دناتینما  یاروش  رد  مئاد  تیوضع  زا  رادروخرب 

یهلیـسو نآ ، لاـثما  یـسارکومد و  اـی  رـشبقوقح  نوـچمھ  یمیھاـفم  تسا  رارق  هک  اـجرھ  هکلب  دـنکیمن  یکمک  ناـھج  رد  تینما  راـک  هب  اروـش  نیا  اـھنت  هن  هـکنآ  هجیتـن 

. دنکفایم غورد  بیرف و  زا  یششوپ  نانآ  عورشمان  یاھراک  رب  دباتشیم و  ناشیا  کمک  هب  ، ددرگ نانآ  رتشیب  یهطلس  یبلطهدایز و 

دیحوت اب  تسا ، تمواقم  یگداتسیا و  طقف  تاجن  هار  دیآیمن ، تسد  هب  بصاغ  میژر  زا  یلوا  قیرط  هب  طلسم و  یاھتردق  زا  ای  للم  نامزاس  زا  یگزویرد  اب  نیطسلف  تاجن 

. تسا یداھج  تکرح  نایاپیب  یهریخذ  هک  دیحوت  یهملک  ناینیطسلف و  یهملک 

یاـھتلم اـھتلود و  رگید ، یئوس  زا  و  دـنروشک ؛ نآ  جراـخ  لـخاد و  رد  نیطـسلف  مواـقم  نموم و  مدرم  داـحآ  ینیطـسلف و  دـھاجم  یاـھھورگ  یئوس  زا  ، تمواـقم نیا  ناـکرا 

یاھنادجو کشیب  دنریگ ، رارق  دوخ  یاج  رد  مکحتسم  نکر  ود  نیا  رگا  نایھاگشناد . یسایس و  ناگبخن  نارکفنشور و  ینید و  ناملاع  هژیوب  ناھج ، رـسارس  رد  ناملـسم 

تفاتش دنھاوخ  مولظم  قحیذ و  یرای  هب  ملاع  یهطقن  رھ  رد  ، هدرکن خسم  ار  اھنآ  مزینویھص ، رابکتـسا و  یربخ  یروتارپما  تاغیلبت  نوسفا  هک  یئاھهشیدنا  اھلد و  رادیب و 

. داد دنھاوخ  رارق  لمع  ساسحا و  هشیدنا و  زا  ینافوط  ربارب  رد  ار  رابکتسا  هاگتسد  و 

، اـھهناسر نیبرود  ربارب  رد  یللملانیب  یتامدـخ  ناـمزاس  کـی  یبرغ  سیئر  یهیرگ  میدـید . هـمھ  هزغ  هوکـشرپ  تمواـقم  ریخا  یاـھزور  لوـط  رد  ار  تـقیقح  نـیا  یهنوـمن 

یاـسور یهناعاجـش  مادـقا  اـکیرما ، یاھرھـش  یئاـپورا و  یاـھتختیاپ  بلق  رد  مدرم  یمیمـص  گرزب و  تارھاـظت  هناتـسودرشب ، یاـھنامزاس  نـالاعف  هنادردـمھ  تاراـھظا 

تسا ناطیش  اھنآ  ینآرق  مان  هک  نیرفآداسف ـ  نیرفآرش و  یاھورین  تسد  هب  زونھ  زین  ناملسمریغ  یایند  هک  تسا  نآ  یهناشن  همھ  همھ و  نیتال ، یاکیرما  رد  تلوددنچ 

. تسا زاب  ، تقیقح نالوج  یارب  نادیم  زونھ  هدشن و  ریخست  لماک  روط  هب   ـ

ار نیطسلف  بصغ  یناطیش  مسلط  تسناوت  دھاوخ  یمالسا  یاھروشک  رسارس  زا  نانآ  هب  هبناجهمھ  کمکو  تیامح  نیطسلف و  مدرم  نادھاجم و  ربص  تمواقم و  ، یرآ

. دنک لح  ار  نیطسلف  یروف  داح و  لکشم  هلمج ، زا  مالسا و  ناھج  تالکشم  دناوتیم  یمالسا  تما  میظع  یژرنا  دنکشب .

لاس ١٣٨٨  / ١٣٨٨/٠١/٠١ زاغآ  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

فوطعم شدوخ  هب  ار  نایناھج  ىاھمـشچ  ىهمھ  هک  دوب ، هزغ  هب  ىتسینویھـص  میژر  ىهلمح  ىهلئـسم  تشذـگ ، هک  ىلاس  رد  هقطنم  ناھج و  مھم  لـئاسم  ىهلمج  زا 

ىرایسب نارادمتسایس  اتدمع  هک  دندوب -  نیرید  ىهنیک  دانع و  ىاراد  نیطسلف ، ىهلئسم  اب  ىمالـسا و  تمواقم  اب  هک  دندرک  هاگن  هلئـسم  هب  هاگرظن  نیا  زا  ىاهدع  درک .

ىهلمح نیا  رد  هک  ىجئاتن  اما  دـندرک . هاگن  هلئـسم  هب  هزغ  مدرم  نیطـسلف و  مولظم  تلم  زا  ىهنارادـفرط  هاـگن  اـب  مھ  ىاهدـع  دـندوب -  هلمج  نیا  زا  ىبرغ  ىاـھروشک  زا 

هب اوق  مامت  اب  زور  ود  تسیب و  ىتسینویھـص  میژر  دندرک و  تمواقم  هزغ  عافدىب  مدرم  زور  ود  تسیب و  دوب . روآتھب  ایند  ىهمھ  ىارب  دـش ، بترتم  هناملاظ  هنادرمناوجان و 

رد اھتلم  تمواقم  ناکما  ىهنیمز  رد  تسا  ىمھم  رایسب  ىهبرجت  کی  ایند  مدرم  ىارب  نیا  دوب ؛ هارمھ  تسینویھـص  میژر  ىماکان  اب  ارجام  نیا  نایاپ  درک و  هلمح  مدرم  نیا 

. نایوگروز نارگمتس و  ىرگمتس  ىئوگروز و  لباقم 

جح  / ١٣٨٨/٠٩/٠۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

، تسا هداتفا  هار  هب  ناتسکاپ  ناتسناغفا و  قارع و  رد  ریخا  ىاھلاس  رد  هک  روک  ىاھراتشک  اھرورت و  اھراجفنا و  اھگنج ، اھهنتف و  هک  دنشیدنیب  ناھج  رـسارس  ناناملـسم 

تبیصم و همھ  نیا  دھاش  اھتلم  هقطنم ، نیا  هب  اکیرمآ  ىگدرکرـس  هب  ىبرغ  ىاھـشترا  ىهناکلام  زیمآمکحت و  دورو  زا  شیپ  ات  ارچ  دوشىم ؟ ىحارط  ریبدت و  اجک  هنوگچ و 

ار ىموق  ىئهقرف و  ىشحو  مسیرورت  ىئوس  زا  دنمانیم و  تسیرورت  ار  طاقن  رگید  نانبل و  نیطسلف و  رد  ىمدرم  تمواقم  ىاھتضھن  ىئوس  زا  نارگلاغـشا  دندوبن ؟ تنحم 

سیلگنا و ىبرغ  ىاھتلود  تسد  هب  نرق ، کی  زا  شیب  ىنالوط و  ىنارود  رد  اقیرفآ  لامـش  هنایمرواخ و  ىهقطنم  دـننکیم . ىربھر  ىھدـنامزاس و  هقطنم  نیا  ىاھتلم  نایم 

ناگورگ نانآ  ىاھتلم  دـش و  بوکرـس  نانآ  رد  ىگدازآ  ىهیحور  تراغ و  نانآ  ىعیبط  عبانم  دـندش ؛ ریقحت  لاغـشا و  رامثتـسا و  اـکیرما  تسد  هب  سپـس  نارگید و  هسنارف و 

تخاـس و نکمماـن  ىللملانیب  نارگمتـس  ىارب  ار  عـضو  نآ  ىهمادا  اـھتلم ، تمواـقم  ىاھتـضھن  ىمالـسا و  ىرادـیب  هـک  نآ  زا  سپ  و  دـندش ، زواـجتم  ناـگناگیب  ىزروعـمط 

ىور هناروزم  ىاھهویـش  هب  لعفنم  نازواجتم  دش ، رھاظ  رگید  راب  ىمالـسا  داھج  ىهنحـص  رد  لیدبىب  ىلماع  نوچمھ  هللالیبسىف  هللاىلا و  جورع  تداھـش و  ىهلاسم 

هدروآ هصرع  هب  مالـسا  ندروآ  رد  وناز  هب  ىارب  ار  دوخ  ىاھیئاناوت  ىهمھ  رامعتـسا ، ىهرھچ  دـنچ  وید  زورما  ىلو  دـندرک . هتـشذگ  شور  نیزگیاج  ار  دـیدج  رامعتـسا  دـندروآ و 

ىھدـنامزاس زا  و  ىزاسهعیاش ، ىنکارپ و  غورد  ىهناماس  نارازھ  ىریگراـک  هب  تاـغیلبت و  ىنمیرھا  ىهریجنز  اـت  حیرـص  لاغـشا  نینھآ و  تشم  ىماـظن و  ىورین  زا  تسا ؛

همھ مجاـھت  زا  و  ناـناوج ، قـالخا  هیحور و  مزع و  بیرخت  ردـخم و  داوم  جـیورت  ریثکت و  ىقـالخا و  داـسف  ىاـھرازبا  نداد  شرتسگ  اـت  هناـمحریب  ىـشکمدآ  رورت و  تاجتـسد 

. ناردارب نایم  ىنمشد  داجیا  ىئهقرف و  ىاھبصعت  ىموق و  ىاھتوخن  نتخیگنارب  ات  تمواقم  زکارم  هب  ىسایس  ىهبناج 

نانمـشد ىهتـساوخ  هک  ار  ىنیبدب  ىنامگدب و  ىاج  ىلدمھ ، نظنسح و  تبحم و  رگیدـکی ، اب  ناملـسم  ماوقا  ىمالـسا و  ىاھهقرف  نایم  ناملـسم و  ىاھتلم  نایم  رگا 

. تخاس دھاوخ  میقع  ىمالسا  تما  رب  نوزفازور  ىهرطیس  ىارب  ار  نانآ  موش  ىاھهشقن  درک و  دھاوخ  ىثنخ  ار  ناھاوخدب  ریبدت  هئطوت و  مظعا  شخب  دریگب ، تسا 

(ص)  / ١٣٨٩/١٢/٠٢ ربمایپ دالیم  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب اھتلم  هچنانچ  رگا  تسا . هداتفا  فاکـش  اھتلود  اھتلم و  نیب  تسا ؛ هدـش  ناشدوخ  ىاھتلود  اب  اھتلم  تفلاخم  بجوم  هقطنم ، نیا  رد  اـکیرمآ  ىاهناـیمرواخ  ىاھتـسایس 

ىاھروشک زا  ىـضعب  رد  زورما  هچنآ  دـنک . تمواقم  اھتلم  لباقم  رد  دـناوتیمن  ىتردـق  چـیھ  دـنک ؛ ادـیپ  طلـست  اھروشک  رب  تسین  رداق  ىتردـق  چـیھ  دنـشاب ، هارمھ  اـھتلود 

دنک اھتردـق  غیت  دـنوشیم ، رـضاح  هنحـص  رد  اھتلم  ىتقو  تسا . هزرابم  نادـیم  رد  تسا ، هزرابم  ىهنحـص  رد  تسا ، هقطنم  رد  اھتلم  روضح  تسا ، هداتفا  قاـفتا  ىمالـسا 

اھتلم دنیوگیم . روز  مدرم  هب  اھنآ  دننکیم ، طلـسم  مدرم  رب  ناشدوخ  نارودزم  زا  ار  ىناسک  ناشدوخ ، ناکیدزن  زا  ار  ىدارفا  دنیوگب . روز  اھتلم  هب  دـنناوتیمن  اھتردـق  دوشیم .

. تسا هقطنم  نیا  تالکشم  جالع  نیا ، دنشاب . هارمھ  ناشدوخ  ىاھتلم  اب  رگا  دوشیم ؛ مکحم  اھتلود  تشپ  هنحص ، ىوت  دندمآ  ىتقو 

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

ىاـھتلم تسا . نآرق  زا  ىرود  زا  ىـشان  اـھنیا  ىهمھ  ىگدـنز ، ىقـالخا و  لـئاسم  رد  اـم  ىاھىباتجـک  اـم ، ىاھىراتفرجـک  اـم ، ىگدـنامبقع  ناملـسم ، تـما  اـم  فـعض 

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

. دش هتفرگ  ناملسم  ىاھتلم  زا  مھ  ایند  رد  تزع  ولع و  بلط  ناشتمواقم ، ناشىگداتسیا ، ىهیحور  هکلب  اھنیا ، لاثما  تفن و  ىنیمزریز و  نداعم  ىتایح و  عبانم  طقف  هن 

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

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

ىھاوخدـب ام  نایم  رد  رگا  تسین ، سونام  رگیدـکی  اب  ام  ىاھلد  رگا  میتسھ ، ىتسـس  فعـض و  راچد  رگا  میتسھ ، ىلبنت  راچد  رگا  ام  میداد . تسد  زا  مھ  ار  ناـمىقالخا 

. تسا ىمالسا  ریغ  ىمالسا و  دض  ىلیمحت  ىتاقیرزت  گنھرف  راثآ  زا  اھنیا  دراد ، دوجو 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 11 
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یمالسا  / ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  یللملانیب  سالجا  رد  تانایب 

هلیـسو نیدـب  دراذـگب و  ندـب  نیا  ىور  رب  ار  ىرگید  رـس  دـنک و  ظفح  ار  تردـق  ىلـصا  ىاھمرھا  متـسیس و  لصا  هتـسباو ، ىاـھهرھم  ریزگاـن  طوقـس  زا  سپ  دـشوکیم  برغ 

، دـنوش هجاوـم  مدرم  ىرایـشھ  تمواـقم و  اـب  رگا  هلحرم  نیا  رد  تسا . اھتدـھاجم  اھـشالت و  ىهمھ  نـتفر  ردـھ  ىاـنعم  هـب  نـیا  دـھد . هـمادا  ناـنچمھ  ار  دوـخ  ىهـطلس 

ىاھروشک هک  دشاب  ىئاھىساسا  نوناق  ىتموکح و  ىاھلدم  داھنشیپ  دناوتیم  ویرانس  نیا  دنراذگب . مدرم  تضھن و  ىاپ  شیپ  رد  نوگانوگ  ىفارحنا  ىاھلیدب  ات  دنشوکیم 

نئمطمان و نایرج  کی  ىاهناسر  ىلام و  تیوقت  نویبالقنا و  نایم  ذوفن  دناوتیم  و  دنکفیب ، برغ  هب  ىداصتقا  ىـسایس و  ىگنھرف و  ىگتـسباو  ماد  رد  رگید  راب  ار  ىمالـسا 

رد بالقنا و  لوصا  زا  هناگیب  ىبرغ و  ىهدـش  ىزاسون  ىاھلدـم  تیبثت  برغ و  ىهطلـس  ندـنادرگزاب  ىنعم  هب  زین  نیا  دـشاب . بالقنا  رد  لیـصا  ىاھنایرج  ندـنار  هیـشاح  هب 

. تسا عاضوا  رب  اھنآ  طلست  تیاھن ،

نیطسلف  / ١٣٩٠/٠٧/٠٩ هضافتنا  زا  تیامح  سنارفنک  رد  تانایب 

ىنیطـسلف و ىهناناج  تمواقم  ندروآرب  رـس  و  وس ، کـی  زا  نآ  اـب  اـکیرمآ  رودزم  دـساف و  دبتـسم و  ماـکح  ىخرب  ىھارمھ  ىتسینویھـص و  میژر  نوزفازور  ىئوگروز  ملظ و 

هک دـندوب  ىمھم  لـماوع  ىهـلمج  زا  رگید ، ىوـس  زا  هزغ  ىهزور  ود  تـسیب و  ناـنبل و  ىهزور  هـس  ىـس و  ىاـھگنج  رد  نموـم  ناـناوج  ىاـسآزجعم  ىاـھىزوریپ  ىناـنبل و 

. دندروآ رد  مطالت  هب  ار  هقطنم  ىاھروشک  رگید  ىبیل و  سنوت و  رصم و  ىاھتلم  مارآ  رھاظب  سونایقا 

تسکش روالد ، نموم و  نادھاجم  ىهدشهرگ  تشم  زا  رباربان ، ىگنج  رد  نانبل  رد  ىریذپانتسکش ، ىعدم  تسینویھص و  حلـسم  اپارـس  میژر  هک  تسا  تیعقاو  کی  نیا 

. دنام ماکان  دومزآ و  ار  دوخ  دنک  ریشمش  رگید  راب  هزغ ، نیدالوپ  هنامولظم و  تمواقم  ربارب  رد  نآ ، زا  سپ  و  دروخ ؛ ىرابتلذ  تخس و 

. دوش هدیجنس  نآ  اب  دوشیم ، هتفرگ  هک  ىمیمصت  رھ  ىتسرد  دریگ و  رارق  ىدج  ىهظحالم  دروم  هقطنم  ىنونک  عاضوا  لیلحت  رد  دیاب  اھنیا 

راـظتنا هقطنم ، ىنوـنک  عاـضوا  رد  هک  دراد  قـح  نیطـسلف  تلم  تسا و  هتفاـی  فعاـضم  تیروـف  تیمھا و  زورما  نیطـسلف ، ىهلئـسم  هک  تسا  ىقیقد  تواـضق  نـیا ، سپ 

. دشاب هتشاد  ناملسم  ىاھروشک  زا  ىرتشیب 

. مراذگیم نایم  رد  ار  ىبلاطم  سوئر  نم  مینک . میسرت  ىھار  ىهشقن  هدنیآ ، ىارب  میزادنیب و  لاح  هتشذگ و  هب  ىھاگن 

هک تساھنآ ، سار  رد  سیلگنا  رگرامعتـسا  تلود  دناهدشهتخانـش و  همھ  نینوخ ، ىهعجاف  نیا  ىلـصا  لـماوع  درذـگیم . نیطـسلف  بصغ  ىهعجاـف  زا  هھد  شـش  زا  شیب 

تلم داتفا . راک  هب  گرزب  ملظ  نیا  تمدـخ  رد  ىقرـش ، ىبرغ و  ربکتـسم  ىاـھتلود  رگید  سپـس  نآ و  ىگنھرف  ىداـصتقا و  ىتینما و  ىماـظن و  ىورین  حالـس و  تساـیس و 

تـسد هب  هک  ىاىندـم  ىناسنا و  ىهعجاف  مدـصکی  زونھ  زورما  ات  دـش . هدـنار  دوخ  ىهناشاک  هناخ و  زا  ماـعلتق و  نارگلاغـشا ، محرىب  لاـگنچ  ریز  رد  نیطـسلف  هاـنپىب 

ىریوصت و ىاھرنھ  ىهدـمع  نابابرا  تسا . هتفاین  ىریوصت  ىاهناسر و  ىاھرنھ  زا  ىاهرھب  هدـشن و  هدیـشک  ریوصت  هب  داتفا ، قاـفتا  راـگزور  نآ  رد  قـالخا ، ندـمت و  نایعدـم 

. دش نامناخىب  هراوآ و  ماعلتق و  توکس ، رد  تلم  کی  دناهدادن . ار  نآ  ىهزاجا  هتساوخن و  ار  نیا  ىبرغ  ىزاسملیف  ىاھایفام  نویزیولت و  امنیس و 

زا هک  دندرک  ىئاھشالت  ىمالـسا  ىهزیگنا  اب  ىنادرم  رـصم ، زا  اتدمع  نیطـسلف و  ىاھزرم  نوریب  زا  دش . بوکرـس  تواسق  تدش و  اب  هک  دمآ  دیدپ  راک  زاغآ  رد  ىئاھتمواقم 

. دراذگب هنحص  رد  ىریثات  تسناوتن  دشن و  رادروخرب  مزال  تیامح 

، دندرک هنحـص  دراو  ار  دوخ  ىماظن  ىاھورین  ندرا  هیروس و  رـصم و  دیـسر . تسینویھـص  شترا  اب  برع  روشک  دنچ  نایم  کیـسالک  ىمـسر و  ىاھگنج  هب  تبون  نآ ، زا  سپ 

طقف هـن  اـھنآ  درک . ماـکان  ار  ىبرع  ىاھـشترا  بصاـغ ، مـیژر  هـب  هـسنارف  سیلگنا و  اـکیرمآ و  ىوـس  زا  ىلاـم  ىتاکرادـت و  ىماـظن و  نوزفازور  هوـبنا و  غـیردىب و  کـمک  ىلو 

. دنداد تسد  زا  اھگنج  نیا  رد  مھ  ار  دوخ  ىاھنیمزرس  زا  ىمھم  ىاھشخب  هک  دننک ، کمک  نیطسلف  تلم  هب  دنتسناوتن 

زا سپ  تفرگ و  لکـش  ىنیطـسلف  حلـسم  ىاھهورگ  بلاق  رد  هتفاینامزاس  تمواقم  ىاھهتـسھ  جـیردتب  نیطـسلف ، اب  هیاسمھ  برع  ىاھتلود  ىناوتاـن  ندـش  راکـشآ  اـب 

ار ىماکان  نیا  دش . شوماخ  هک  دیـشکن  ىلوط  ىلو  دیـشخرد ، شوخ  هک  دوب  ىدیما  قرب  نیا  تفای . لیکـشت  نیطـسلف » شخبیدازآ  نامزاس  ، » اھنآ ندـمآ  درگ  زا  ىدـنچ 

تاـساسحا افرــص  اـی  پـچ و  ىژولوئدــیا  دوـب . ناـنآ  ىمالــسا  ناـمیا  هدــیقع و  زا  مدرم و  زا  ناـنآ  ىرود  ىــساسا ، تـلع  ىلو  درک ، بوـسنم  ىددــعتم  لــلع  هـب  ناوـتیم 

ىئورین دــنک و  دراو  تمواــقم  نادــیم  هـب  ار  ىتـلم  تسناوـتیم  هـچنآ  تـشاد . زاــین  نآ  هـب  نیطــسلف  راوـشد  هدــیچیپ و  ىهلئــسم  هـک  دوـبن  ىزیچ  نآ  ىتسیلانویــسان ،

ناـمزاس نارـس  هک  ىمالـسا  ریبـک  بـالقنا  لوا  ىاـھهام  رد  نم  دـندرکن . کرد  ىتسردـب  ار  نـیا  اـھنآ  دوـب . تداھـش  داـھج و  مالـسا و  دروآ ، مـھارف  ناـنآ  زا  ریذـپانتسکش 

؟ دینکیمن دـنلب  دوخ  قحب  ىهزرابم  رد  ار  مالـسا  مچرپ  ارچ  مدیـسرپ : نامزاس  نآ  ناکرا  زا  ىکی  زا  دـندرکیم ، دـش  دـمآ و  اررکم  نارھت  هب  هتفای و  ىاهزات  ىهیحور  شخبیدازآ 

ترفغم لومشم  هللااشنا  دش و  هتشک  رورت و  اھتـسینویھص  تسد  هب  ىبرع  روشک  کی  رد  اھدعب  صخـش  نیا  دناىحیـسم . مھ  ىـضعب  ام ، نایم  رد  هک  دوب  نیا  وا  خساپ 

ادخ هب  نامیا  اب  هناصلاخ ، هک  ىراکادف  دھاجم  عمج  کی  رانک  رد  نموم  ىحیـسم  زرابم  کی  نم ، نامگ  هب  دوب . اسران  صقان و  وا  لالدتـسا  نیا  ىلو  دشاب ؛ هتفرگ  رارق  ىھلا 

ىکتم نامیاىب و  هورگ  رانک  رد  ات  دـبایىم  هزرابم  ىارب  ىرتشیب  ىهزیگنا  تسا ، رادروخرب  شمدرم  ىونعم  ىدام و  تیامح  زا  دـگنجیم و  ىھلا  کمک  هب  دـیما  اب  تماـیق و  و 

. ىمدرم ىهنارادافو  ىنابیتشپ  زا  رود  رادیاپان و  تاساسحا  هب 

هار هب  نامزاس  هعومجم و  ىلو  دندوب ، رویغ  هزیگنارپ و  فیرش و  نادرم  نانآ ، نایم  رد  هتبلا  درک . ریثاتىب  ىثنخ و  ار  نانآ  جیردتب  مدرم ، زا  عاطقنا  ىنید و  خسار  نامیا  دوبن 

نیطسلف تاجن  هار  اھنت  هک  تمواقم -  نامرآ  هب  ىبرع ، نئاخ  ىاھتلود  ىخرب  دننام  مھ  اھنآ  دنزیم . مھ  زونھ  دز و  هبرض  نیطسلف  ىهلئسم  هب  نانآ ، فارحنا  تفر . ىرگید 

: برع ىحیسم  رعاش  لوق  هب  دندرک . دراو  ىتخس  ىهبرض  مھ  دوخ  هب  هک  نیطسلف ، هب  طقف  هن  هتبلا  و  دندرک ؛ تشپ  تسھ -  هدوب و 

مکشیعف انیطسلف  متعضا  نئل 

مالا تاضاضم و  هایحلا  لوط 

١٣۵٧ لاـس ١٩٧٩ -  رد  ناریا  رد  ىمالـسا  بـالقنا  ىزوریپ  دـینادرگرب . ار  قرو  دـنوادخ  تردـق  تسد  ناـھگان  ىلو  دـش ؛ ىرپـس  بیترت  نیدـب  تبکن ، رمع  زا  لاـس  ود  ىس و 

رب هک  ىقیمع  دـیدش و  ىاھهبرـض  بـالقنا و  نیا  ىناـھج  فرگـش  تاریثاـت  ناـیم  رد  دوـشگ . ار  ىدـیدج  ىهحفـص  درک و  ور  ریز و  ار  هـقطنم  نـیا  عاـضوا  ىـسمش -  ىرجھ 

زور لاح و  زا  ىکاح  ىندناوخ و  اھزور ، نآ  رد  میژر  نآ  نارس  تاراھظا  دوب . تسینویھص  تلود  هب  هبرـض  رتراکـشآ ، رتعیرـس و  همھ  زا  تخاس ، دراو  ىرابکتـسا  ىاھتـسایس 

ىگدـنیامن هب  امـسر  نآ  لـحم  دـندش و  جارخا  نآ  ناـنکراک  لـیطعت و  نارھت  رد  لیئارـسا  ىلعج  تلود  ترافـس  ىزوریپ ، ىاـھهتفھ  نیلوا  رد  تساـھنآ . بارطـضا  رپ  هاـیس و 

. دنرقتسم اجنآ  رد  مھ  زورما  ات  هک  دش ؛ هداد  نیطسلف  شخبیدازآ  نامزاس 

زور نآ  هک  بالقنا ، نیا  تردـقرپ  جاوما  تسا . لیئارـسا  ىناطرـس  ىهدـغ  عطق  نیطـسلف و  نیمزرـس  ىدازآ  بالقنا ، نیا  ىاھفدـھ  زا  ىکی  هک  دـندرک  مالعا  اـم  راوگرزب  ماـما 

ناریا ىمالسا  ىروھمج  ماظن  رب  بالقنا  نانمشد  هک  ىگرزب  ىپایپ و  ىاھىراتفرگ  دوش .» دازآ  دیاب  نیطـسلف   » هک تفر  مایپ  نیا  اب  تفر -  اج  رھ  تفرگ ، ارف  ار  ایند  ىهمھ 

ىهزیگنا تسناوتن  زین  دوب -  برع  عجترم  ىاھمیژر  ىنابیتشپ  سیلگنا و  اکیرمآ و  کـیرحت  هب  نیـسح  مادـص  میژر  ىهلاـس  تشھ  گـنج  نآ ، ملق  کـی  هک  دـندرک -  لـیمحت 

. دریگب ىمالسا  ىروھمج  زا  ار  نیطسلف  زا  عافد 

نمـشد و ربارب  رد  ىاهزات  دنمورین و  ىهھبج  نانبل ، تمواقم  دندروآرب . رـس  ناملـسم  ىنیطـسلف  دھاجم  ىاھهورگ  دش . هدیمد  نیطـسلف  ىاھگر  رد  ىاهزات  نوخ  هنوگنیدب 

ىاـھتلود مرج  کیرـش  هک  لـلم -  ناـمزاس  لـیبق  زا  ىناـھج ، عماـجم  ىوـس  هب  ندرک  زارد  تسد  نودـب  ىبرع و  ىاـھتلود  هب  هـیکت  ىاـج  هـب  نیطـسلف  دوـشگ . شناـیماح 

. تساھتیقفوم تاحوتف و  ىهمھ  دیلک  نیا ، درک . هیکت  دوخ  راکادف  نانز  نادرم و  هب  دوخ و  ىمالسا  قیمع  نامیا  هب  دوخ ، ناناوج  هب  دوخ ، هب  دندوب -  ىرابکتسا 

 - ىـسمش ىرجھ   ١٣٨۵ لاـس ٢٠٠۶ -  رد  ناـنبل  رد  ىتسینویھـص  میژر  راـبتلذ  تسکـش  تسا . هتـشاد  شیازفا  تفرـشیپ و  زورهبزور  دـنور  نیا  هتـشذگ ، ىهھد  هـس  رد 

کی رد  و  هزغ ، رد  تمواقم  تلود  لیکشت  هزغ ، زا  ىنیشنبقع  نانبل و  بونج  زا  رارف  ىسمش -  ىرجھ   ١٣٨٧ لاس ٢٠٠٨ -  رد  هزغ  رد  اعدم  رپ  شترا  نآ  رابتحاضف  ىماکان 

. تسا ریخا  لاس  ىس  زراب  ىاھهصخشم  سفن ، هب  دامتعا  ىاراد  مواقم و  راودیما و  تلم  هب  دیماان ، هدنامرد و  ىاھناسنا  زا  ىاهعومجم  زا  نیطسلف  تلم  لیدبت  هلمج ،

ىنیطـسلف و ىاھھورگ  زا  ىریگفارتعا  تمواقم و  ندرک  شوماخ  نآ ، زا  فدھ  هک  ىرابتنایخ  هناراکـشزاس و  تاکرحت  هک  دش  دھاوخ  لماک  هاگنآ  ىلامجا  ىلک و  ریوصت  نیا 

پمک  » نیگنن نامیپ  رد  رصانلادبع  لامج  فلخان  نئاخ و  نیـشناج  تسد  هب  نآ  زاغآ  هک  تاکرحت  نیا  دوش . هدید  ىتسردب  زین  دوب ، لیئارـسا  تیعورـشم  هب  برع  ىاھتلود 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 12 
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هب امـسر  برع ، تلود  کی  راب ، نیتسخن  ىارب  دـیوید ، پمک  دادرارق  رد  دـنک . افیا  تمواقم  نیدـالوپ  مزع  رد  ار  ناـھوس  شقن  تسا  هتـساوخ  هراومھ  داـتفا ، قاـفتا  دـیوید »

. تشاذگ ار  دوخ  ىاضما  تسا ، هدش  هتخانش  نایدوھی  ىلم  ىهناخ  لیئارسا  نآ ، رد  هک  ار  ىاهتشون  ىاپ  درک و  فارتعا  نیطسلف  ىمالسا  نیمزرس  ندوب  ىتسینویھص 

رگرامعتـسا ىاـھروشک  ىھارمھ  اـکیرمآ و  ىرادـنادیم  اـب  هک  ىلیمکت  ىاـھحرط  رد  نآ  زا  سپ  و  ىـسمش -  ىرجھ   ١٣٧٢ لاـس ١٩٩٣ -  رد  ولـسا »  » دادرارق اـت  سپ  نآ  زا 

تلم و زیمآبیرف ، چوپ و  ىاھهدـعو  اـب  هک  دوـب  نآ  رب  نمـشد  ىعـس  ىهمھ  دـش ، هتـشاذگ  ناینیطـسلف  زا  ىتـمھىب  راکـشزاس و  ىاـھهورگ  شود  رب  ىپردىپ  ىئاـپورا ،

راکشآ دوز  رایسب  تادھاعم ، نیا  ىهمھ  ىرابتعاىب  دنزاس . مرگرس  تسایـس  نادیم  رد  هنایـشان  ىزاب  هب  دننک و  فرـصنم  تمواقم »  » ىهنیزگ زا  ار  ىنیطـسلف  ىاھهورگ 

ندروآ دـیدپ  اھحرط ، نیا  زا  فدـھ  دـنرگنیم . ىـشزراىب  ىاھهراپ  قرو  مشچ  هب  تسا ، هدـش  هتـشون  هچنآ  هب  هک  دـنداد  ناشن  اھراب  اـھنآ  ناـیماح  اھتـسینویھص و  دـش و 

. سب تسا و  هدوب  ىمالسا  تمواقم  تکرح  ندومن  ریگنیمز  و  نانآ ، بلطایند  نامیاىب و  دارفا  نتخادنا  عمط  هب  و  ناینیطسلف ، رد  ىلدود 

نامھ دنداتسیا و  نمشد  ربارب  رد  ادخ  نذا  هب  اھنآ  تسا . هدوب  نیطسلف  تلم  ىمالـسا و  ىاھهورگ  رد  تمواقم  ىهیحور  نونکات ، زیمآتنایخ  ىاھىزاب  نیا  ىهمھ  رھزداپ 

، لماک ىهرـصاحم  دوجو  اب  هزغ  ىگداتـسیا  دندش . رادروخرب  ىھلا  ترـصن  کمک و  زا  زیزع ،» ىوقل  نا هللا  هرـصنی  نم  نرـصنیل هللا  و  : » هک تسا  هداد  هدـعو  دـنوادخ  هک  روط 

ىهدرپ نداتفارب  تسا . ىھلا  ترصن  هقطنم ، رد  ىمالسا  ىرادیب  تردقرپ  جوم  ندمآ  دیدپ  دوب . ىھلا  ترـصن  کرابم ، ىنـسح  دساف  نئاخ و  میژر  طوقـس  دوب . ىھلا  ترـصن 

زا تسینویھـص ، میژر  رامـشیب  ىپردىپ و  ىاھىراتفرگ  تسا . ىھلا  ترـصن  ناـنآ ، زا  هقطنم  ىاـھتلم  نوزفازور  رفنت  هسنارف و  سیلگنا و  اـکیرمآ و  ىهرھچ  زا  ریوزت  قاـفن و 

ىھلا ترـصن  رھاظم  همھ  همھ و  نآ ، زا  ىئاپورا  ىاھهاگـشناد  ىتح  ىمومع و  راجزنا  ىناھج و  ىاوزنا  اـت  هتفرگ  شاىلخاد  ىعاـمتجا  ىداـصتقا و  ىـسایس و  تالکـشم 

. تسا رتمگردرس  رتراتفرگ و  هشیمھ  زا  اکیرمآ  شاىلصا  ىماح  و  رتىوزنم ، رتفیعض و  رتروفنم و  هشیمھ  زا  ىتسینویھص  میژر  زورما  تسا .

. درک میظنت  نآ  زا  ىریگسرد  نآ و  هب  هاگن  اب  دیاب  ار  هدنیآ  تسام . ىور  شیپ  هتشذگ ، لاس  دنچ  تصش و  رد  نیطسلف  ىلامجا  ىلک و  ىهحفص  نونکا 

: درک نشور  دیاب  شیپاشیپ  ار  هتکن  ود 

هک تلود  ود  حرط  تسا . دودرم  هرـسکی  دنک ، میـسقت  ار  نیطـسلف  دـھاوخب  هک  ىحرط  رھ  نیطـسلف . زا  ىـشخب  ىدازآ  هن  تسا ، نیطـسلف  ىدازآ  ام  ىاعدـم  هک  نیا  لوا 

تلود شریذـپ   » ىنعی اھتـسینویھص ، ىهتـساوخ  هب  نداد  نت  زج  ىزیچ  دـناهدناشوپ ، نآ  رب  ار  لـلم » ناـمزاس  تیوـضع  هب  نیطـسلف  تـلود  شریذـپ   » بناـجهبقح ساـبل 

قح دـیدھت  ىتـح  و  ىنیطـسلف ، ناـگراوآ  ىخیراـت  قح  نتفرگ  هدـیدان  نیطـسلف ، تلم  قـح  ندرک  لاـمیاپ  ىاـنعم  هب  نیا  تسین . نیطـسلف » نیمزرـس  رد  ىتـسینویھص 

ىانعم هب  تسا ؛ هقطنم  ىاھتلم  اصوصخم  ىمالسا ، تما  ىهرکیپ  ىمئاد  دیدھت  ىناطرس و  ىهدغ  ندنام  ىقاب  ىانعم  هب  تسا ؛ ىاھنیمزرس ١٩۴٨  نکاس  ناینیطسلف 

. تسادھش نوخ  ندرک  لامیاپ  هلاس و  اھهد  ىاھجنر  رارکت 

هتبلا رتمک . بجو  کی  ىتح  هن  تسا ، رحب » ات  رھن  زا   » نیطسلف نیطسلف ، دشاب . نیطسلف » مدرم  ىهمھ  ىارب  نیطـسلف  ىهمھ   » لصا ىانبم  رب  دیاب  ىتایلمع  حرط  رھ 

، دوخ ىهدیزگرب  تلود  ىهلیسو  هب  دننک ، دازآ  دنناوتب  هک  ار  نیطـسلف  کاخ  زا  شخب  رھ  دندرک ، لمع  هزغ  رد  هک  روط  نامھ  نیطـسلف  تلم  هک  دنامب  هدیدان  دیابن  هتکن  نیا 

. درب دنھاوخن  دای  زا  ار  ىئاھن  فدھ  زگرھ  ىلو  تفرگ ، دنھاوخ  هدھع  رب  ار  نآ  روما  ىهرادا 

ىاھراتفر هن  تسا ، مزال  ریبدـت  ربص و  ىـشیامن ؛ ىاھراک  هن  تسا ، مزال  ندوب  ىدـج  فرح ؛ هن  تسا ، مزال  راک  الاو ، فدـھ  نیا  هب  ىبایتسد  ىارب  هک  تسا  نآ  مود  ىهتکن 

نانبل نیطسلف و  رد  تمواقم  ىاھهورگ  ناملسم ، ىاھتلم  اھتلود و  تفر . شیپ  هب  دیما  لکوت و  مزع و  اب  مدق  هب  مدق  تسیرگن و  رود  ىاھقفا  هب  دیاب  نولت . راچد  هناربصیب و 

. دننک رپ  ار  تمواقم  لودج  نذاب هللا  دنسانشب و  ار  ىناگمھ  تدھاجم  نیا  زا  دوخ  مھس  شقن و  دنناوتیم  کی  رھ  اھروشک ، رگید  و 

ىموـمع راـکفا  ىهدـش  هتفریذـپ  ىـسایس  فراـعم  رب  قـبطنم  ىقطنم و  نشور ، ىحرط  هنھک ، مخز  نیا  ماـیتلا  نیطـسلف و  ىهیـضق  لـح  ىارب  ىمالـسا  ىروـھمج  حرط 

هن و  ار ، رجاھم  نایدوھی  نتخیر  ایرد  هب  هن  و  مینکیم ، داھنشیپ  ار  ىمالسا  ىاھروشک  ىاھـشترا  کیـسالک  گنج  هن  ام  تسا . هدش  هئارا  لیـصفت  هب  البق  هک  تسا  ىناھج 

دراد قح  رگید  تلم  رھ  دـننام  زین  نیطـسلف  تلم  مینکیم . داھنـشیپ  ار  نیطـسلف  تلم  زا  ىـسرپهمھ  ام  ار ؛ ىللملانیب  ىاھنامزاس  رگید  لـلم و  ناـمزاس  تیمکح  هتبلا 

اج رھ  رد  هناـگیب -  نارجاـھم  هن  ىدوھی -  ىحیـسم و  ناملـسم و  زا  نیطـسلف ، ىلـصا  مدرم  ىهمھ  دـنیزگرب . ار  شروشک  رب  مکاـح  ماـظن  دـنک و  نییعت  ار  دوخ  تشونرس 

ماظن و نآ  دننک . نییعت  ار  نیطسلف  ىهدنیآ  ماظن  دننک و  تکرش  طبـضنم  ىمومع و  ىـسرپهمھ  کی  رد  رگید ، ىهطقن  رھ  رد  اھهاگودرا و  رد  نیطـسلف ، لخاد  رد  دنتـسھ ؛

هنالداع و حرط  کی  نیا  درک . دـھاوخ  نیعم  دـناهدرک ، چوک  روشک  نیا  هب  هتـشذگ  نایلاس  رد  هک  ار  ىنیطـسلف  ریغ  نارجاھم  فیلکت  رارقتـسا ، زا  سپ  نآ ، زا  ىهدـمآرب  تلود 

ىاھتسینویھص هک  میرادن  راظتنا  هتبلا  دوش . رادروخرب  لقتـسم  ىاھتلود  اھتلم و  تیامح  زا  دناوتیم  دنکیم و  کرد  ىتسردب  ار  نآ  ىناھج  ىمومع  راکفا  هک  تسا  ىقطنم 

تلم زا  تیاـمح  نـکر  نیرتـمھم  دـبایىم . ىنعم  دریگیم و  لکــش  تمواـقم  ىاـھنامزاس  اـھتلم و  اـھتلود و  شقن  هـک  تساـجنیا  و  دـنھد ، رد  نـت  نآ  هـب  ىناـسآهب  بصاـغ 

. تسا ىمالسا  ىاھتلود  گرزب  ىهفیظو  نیا  و  تسا ؛ بصاغ  نمشد  زا  ىنابیتشپ  عطق  نیطسلف ،

همادا ار  بصاـغ  میژر  اـب  دوخ  طـباور  ىقطنم  هچ  اـب  ناملـسم  ىاـھتلود  تسینویھـص ، میژر  دـض  رب  ناـنآ  ىهنادـنمتردق  ىاھراعـش  اـھتلم و  ندـمآ  نادـیم  هب  زا  سپ  نوـنکا 

نابزیم هک  ىئاھتلود  تسا . میژر  نآ  اب  ىداصتقا  ىـسایس و  ناھنپ  راکـشآ و  طباور  عطق  نیطـسلف ، تلم  زا  ناشىرادبناج  رد  ناملـسم  ىاھتلود  تقادص  دنـس  دـنھدیم ؟

دھاوخن ىقلت  ىعقاو  ىدج و  نانآ ، ىوس  زا  ىتسینویھص  دض  راعش  چیھ  دنشاب و  نیطـسلف  زا  عافد  ىعدم  دنناوتیمن  دنیاھتـسینویھص ، ىداصتقا  رتافد  ای  اھهناخترافس 

. دش

، نانآ ىهتفاینامزاس  تمواقم  دنیورهبور . گرزب  فیلکت  نامھ  اب  زین  زورما  دناهتـشاد ، شود  رب  هتـشذگ  ىاھلاس  رد  ار  داھج  نیگنـس  راب  هک  ىمالـسا  تمواقم  ىاھنامزاس 

رد هدش ، لاغـشا  ناشروشک  هناخ و  هک  ىمدرم  ىوس  زا  هناعاجـش  تمواقم  دربب . شیپ  هب  ىئاھن  فدـھ  نیا  ىوس  هب  ار  نیطـسلف  تلم  دـناوتیم  هک  تسا  ىلاعف  ىوزاب 

هب هتـسباو  ىاهناسر  ىـسایس و  ىهکبـش  ىوس  زا  مزیرورت  تمھت  تسا . هتفرگ  رارق  لیلجت  نیـسحت و  دروم  هدـش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  ىللملانیب  ىاھقاثیم  ىهمھ 

رارج و ىاھتـسیرورت  دـض  ىتـکرح  ىنیطـسلف ، تمواـقم  و  دـنیاھنآ ؛ ىبرغ  ناـیماح  ىتسینویھـص و  میژر  راکـشآ ، تسیرورت  تسا . ىـشزراىب  چوپ و  نخـس  مزینوـیھص ،

. تسا سدقم  ىناسنا و  ىتکرح 

دوخ تدمىنالوط  ىئوگروز  زا  تسد  دیاب  ای  تسا . ىھارود  رـس  رب  زورما  برغ  دـنرگنب . هنانیبعقاو  ىھاگن  اب  ار  هنحـص  تسا  هتـسیاش  زین  ىبرغ  ىاھروشک  نایم ، نیا  رد 

نادنچ هن  ىهدنیآ  رد  رتتخس  ىاھهبرض  راظتنا  رد  ای  و  دنکن ، ىوریپ  رـشب  دض  وگروز و  ىاھتـسینویھص  ىهشقن  زا  نیا  زا  شیب  دسانـشب و  ار  نیطـسلف  تلم  قح  درادرب و 

دنبایرد اکیرمآ  اپورا و  ىاھتلم  هک  ىزور  نآ  هکلب  تسین ، ىمالسا  ىهقطنم  رد  نانآ  نامرف  هب  شوگ  ىاھتموکح  ىپردىپ  طوقس  طقف  هدننک  جلف  ىاھهبرـض  نیا  دشاب . رود 

رطاخ هب  نانآ  نادرمتلود  و  تساھنآ ، ىاھتلود  رب  للملانیب  مزینویھص  ىسوپاتخا  ىهطلـس  زا  هتفرگ  اشنم  نانآ  ىقالخا  ىعامتجا و  ىداصتقا و  ىاھىراتفرگ  نیرتشیب  هک 

دنھاوخ دوجو  هب  نانآ  ىارب  ىمنھج  نانچنآ  دنیاپورا ، اکیرمآ و  رد  تسینویھص  تفصولاز  نارادىناپمک  ىاھىئوگروز  ربارب  رد  میلست  عیطم و  دوخ ، ىبزح  ىصخش و  عفانم 

. تسین روصتم  نآ  زا  ىصالخ  هار  چیھ  هک  دروآ 

لوپ و هب  امابوا  صخـش  زاین  اـی  اـکیرمآ ، تلم  عفاـنم  تسا ؟ هدرک  میـسرت  ىلماـع  هچ  ار  زمرق  طـخ  نیا  تسوا . زمرق  طـخ  لیئارـسا  تینما  هک  دـیوگیم  اـکیرمآ  روھمج  سیئر 

نآ دـیھد ؟ بیرف  ار  دوخ  ىاھتلم  تسناوت  دـیھاوخ  اھامـش  ىک  ات  ىروھمج ؟ تسایر  ىهرود  نیمود  ىـسرک  ندروآ  تسد  هب  ىارب  ىتسینویھـص  ىاھىناپمک  ىنابیتشپ 

دیاهداد تسینویھص  نارالاسرز  ربارب  رد  ىراسکاخ  تیعبت و  تلذ و  هب  نت  تردق ، رد  ندنام  ىقاب  رتشیب  حابـص  دنچ  ىارب  اھامـش  هک  دبایرد  ىتسردب  اکیرمآ  تلم  هک  ىزور 

؟ درک دنھاوخ  هچ  امش  اب  دیاهدرک  ىنابرق  نانآ  ىاپ  رد  ار  ىگرزب  تلم  حلاصم  و 

ار تسینویھـص  میژر  هچنآ  دش . دھاوخ  هتـسکش  ناملـسم  ىهتـساخاپهب  ىاھتلم  تسد  هب  وا  لاثما  امابوا و  زمرق  طخ  نیا  دینادب  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و  ىمارگ و  راضح 

نادرم و خسار  مزع  جالع ، نودـب  ىقیقح و  دـیدھت  دـننک ؛ اپ  هب  اجنآ  اجنیا و  رد  ىکـشوم  رپس  نآ  ربارب  رد  ات  تسین ، تمواقم  ىاھهورگ  ای  ناریا  ىاھکـشوم  دـنکیم ، دـیدھت 

نآ هتبلا  دـننک . ریقحت  ار  ناـنآ  مکحت و  تموکح و  ناـنآ  رب  ناشهدـناشنتسد  لـماوع  اـپورا و  اـکیرمآ و  دـنھاوخیمن  رگید  هک  تسا  ىمالـسا  ىاـھروشک  رد  ىناـناوج  ناـنز و 

. داد دنھاوخ  ماجنا  ار  دوخ  ىهفیظو  دنک ، زورب  نمشد  ىوس  زا  ىدیدھت  هاگرھ  مھ  اھکشوم 

جح  / ١٣٩٠/٠٨/١۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 13 
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تمواقم ىارای  ار  رگید  تردق  چیھ  هک  تسا  هدرک  هیبعت  ىتردـق  نانچنآ  اھتلم  ىهدارا  مزع و  رد  ریدـق ، زیزع و  دـنوادخ  هک  دـش  هداد  ناشن  همھ  هب  لاس ، کی  نیا  ثداوح  رد 

. دنزاس دوخ  بیصن  ار  ىھلا  ترصن  دنھد و  رییغت  ار  شیوخ  تشونرس  دنرداق  دادادخ  ىورین  نیا  اب  اھتلم  تسین . نآ  ربارب  رد 

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

ىاھبالقنا هدرک و  فقوتم  ار  نامز  ىاھهبرقع  دنـشوکیم  اوق  مامت  اب  هدـش ، هک  مھ  دوخ  ظفح  ىارب  وتاـن ، اـکیرمآ و  راـنک  رد  زین  برع  راـکهظفاحم  هتـسباو و  ىاـھمیژر  ىخرب 

، سنوت رصم ، مدرم  تسکش  ناشیا ، ىلصا  فدھ  تسا و  ىتفن  ىاھرالد  ىراذگرثا ، نیا  ىارب  ناشهیامرـس  اھنت  دنناشکب و  دابآاجکان  هب  ای  هدنادرگرب و  بقع  هب  ار  هقطنم 

. تسا هقطنم  رد  تمواقم  ىهھبج  هب  هبرض  ىتسینویھص و  میژر  اقب  نیمضت  تابث و  ظفح  و  نیرحب و ...  ىبیل و  نمی ،

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

ىاھتمواقم ریاس  هزغ و  رد  کشوم » باوج  کشوم   » هب ناینیطـسلف  تسد  رد  گنـس  اقترا  لیدبت و  تفای . رییغت  ىمالـسا  ىروھمج  کمک  اب  هقطنم  رد  تمواقم  ىهلداعم 

. دوب ىمالسا  بالقنا  زا  ماھلا  نارگلاغشا ، ربارب  رد  ىمالسا 

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

رد دش و  عورش  سنوت  زا  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  مالسا  ىایند  رد  هک  ىگرزب  ىهثداح  نیا  تسا . ىمالسا  ىرادیب  ىهلئـسم  لصا  دروم  رد  رگید ، ىهملک  رگید ، ىهتکن  کی 

ىهثداح کی  هثداح  نیا  دنکیم ، هاگن  ناسنا  هچرھ  ام  خیرات  رد  درادن ؛ ریظن  تسا ، ىبیجع  ىهثداح  کی  نیا  دش ، لقتنم  رگید  ىاھروشک  هب  دعب  درک و  ادـیپ  ىتمظع  رـصم 

ىاھلاس هک  مالـسا ، ىایند  رب  ار  مزینویھـص  رابکتـسا و  ىهناملاظ  طلـست  دناوتیم  دنک ، ضوع  ار  ایند  ریـسم  دناوتیم  هثداح  نیا  تسین . ىلومعم  ىهثداح  تسا ، ىمیظع 

رطخ رد  دنتـسھ و  ىئاھتیقفوم  ىاراد  ىمالـسا  ىاھتکرح  دنک . ادیپ  موادـت  هکنیا  طرـش  هب  دـنک ؛ لکـشتم  ار  ىمالـسا  تما  دـناوتیم  دـنک ، عطق  دراد ، همادا  تسا  ىدامتم 

شوخ اقیرفآ  لامش  رد  ناملسم  ىاھتلم  هناتخبشوخ  زورما  درک . ىریگشیپ  اھنآ  زا  تخانش و  ار  اھبیسآ  نیا  دیاب  دوشیم ، اھنیا  هجوتم  ىئاھبیسآ  دنتسھ ؛ ىئاھتـسکش 

مسینویھص اکیرمآ و  اھنآ  سار  رد  برغ و  هک  دینک  هجوت  نکل  تسا ؛ هدوب  قفوم  تکرح  زورما  ات  هللادمحب  تسا و  ىمیظع  تکرح  تکرح ، دندرک . تکرح  بوخ  دندیـشخرد ،

ریگلفاغ اھنآ  دنـشاب . رادیب  دیاب  اھتلم  دنوشب ؛ راوس  جاوما  نیا  رب  دـننک و  راھم  ار  تکرح  نیا  دـنناوتب  ات  دـمآ  دـنھاوخ  نادـیم  هب  رتشیب  دـناهدمآ و  نادـیم  هب  دوجو  ىهمھ  اب 

«. نیرکاملا ریخ  هللاو  رکم هللا  اورکم و  و  « ؛ تسا ىھلا  رکم  ىریگلفاغ  نیا  دننک . ىنیبشیپ  دنتسناوتن  دتسناوتیمن و  دندش ،

نیا زا  لبق  لاس  هس  ىـس و  رد  ناریا  ىمالـسا  بالقنا  رد  دـندش . ریگلفاغ  ىتسینویھـص  حلـسم  طلـسم  شترا  رب  ىنانبل  مواقم  ناناوج  ىهبلغ  اب  مھ  نانبل  ىهیـضق  رد 

زا ىکی  دنکرادت . ددص  رد  نکل  دـننک ، ىریگـشیپ  دـننک و  ىنیبشیپ  دنتـسناوتن  دـندش و  ریگلفاغ  ثداوح  نیا  رد  تسا . هتـشاد  همادا  اھىریگلفاغ  نیا  دـندش . ریگلفاغ  مھ 

دیاب دندرک -  بالقنا  هک  ىئاھروشک  صوصخب  مالسا و  ىایند  ناگبخن  نادرم و  هچ  نانز ، هچ  مالـسا -  ىایند  ناناوج  دننک . مک  ار  مدرم  ىاھهزیگنا  هک  تسا  نیا  ناشاھراک 

روضح لباقم  رد  ىرابکتـسا  ىاھتردق  رادتقا  ىاھرازبا  ىهمھ  تسا . ىعطق  رابکتـسا  گرب  زاس و  ىهمھ  رب  اھنآ  ىزوریپ  دننک ، تمواقم  دنتـسیاب و  هنحـص  رد  رگا  هک  دـننادب 

رد اھنیا  ىهمھ  اما  دنراد ، ىـساملپید  لئاسو  دنراد ، زھجم  ىاھـشترا  دنراد ، متا  بمب  دـنراد ، حالـس  دـنراد ، لوپ  تسا . دـمآراکان  تسا ، دـنک  اھتلم  نامیا  لباقم  رد  مدرم ،

، روج کی  ار  اھریپ  روج ، کی  ار  اھناوج  ندرک ، لوغـشم  ندرک و  مرگرـس  اب  فالتخا ، داجیا  اب  دورن ؛ تسد  زا  نامیا  نیا  هک  دیـشاب  بقارم  تسا . دـمآراکان  اھتلم  ناـمیا  لـباقم 

ام و  دربـب . شیپ  ار  اـھتلم  نیا  دـناوتیم  هک  تسا  ىزیچ  اـھنت  ىمالـسا ، ىنید و  ىاھراعـش  ساـسا  رب  مدرم  عاـمتجا  روج . کـی  ار  اھىبھذـم  ریغ  روج ، کـی  ار  اھىبھذـم 

. میراد هنیمز  نیا  رد  ىاىنالوط  دتمم و  ىهبرجت 

جح  / ١٣٩١/٠٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

هک یتارطخ  دوخ و  یاھروشک  مھم  لئاسم  زا  ار  اھتلم  نھذ  ات  دـننیرفآیم  نارحب  هیروس  رد  هقطنم ، رد  دوخ  لماوع  کمک  اب  مسینویھـص ] وتان و  اکیرمآ و  دـساف  یداـیا  ]

تسد هب  ناملـسم  ناناوج  راتـشک  هیروس و  رد  یلخاد  گنج  دننک . فوطعم  دناهدروآ ، دوجو  هب  ادمعت  دوخ  هک  ینینوخ  یارجام  هب  هتخاس و  فرـصنم  تسا ، اھنآ  نیمک  رد 

یاھتلود هک  دنک  رواب  دناوتیم  یسک  هچ  دوشیم . هدیمد  نآ  شتآ  رد  هدش و  زاغآ  نانآ  عیطم  یاھتلود  مسینویھـص و  اکیرمآ و  یهلیـسو  هب  هک  تسا  یتیانج  رگیدکی ،

هک تسا  یتموکح  زا  یریگماقتنا  یارجام  هیروس  یارجام  دناهدش ؟ هیروس  تلم  یھاوخیسارکومد  یماح  نونکا  یبیل ، سنوت و  رصم و  رد  هایس  یاھیروتاتکید  یماح 

. تسا هدرک  عافد  نانبل  نیطسلف و  رد  تمواقم  یاھهورگ  زا  هداتسیا و  بصاغ  یاھتسینویھص  ربارب  رد  ییاھنتهب  هھد  هس 

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

بصغ زا  رتگرزبىغاد  نونکات  شیپ  لاس  زا ۶٠  درک . وجتسج  نیطسلف  ىهلئسم  لابق  رد  نانآ  ىریگعضوم  رد  دیاب  هلمج  زا  ار  ىمالـسا  ىرادیب  ىاھتـضھن  ریـسم  ىتسرد 

تاسدـقم هـب  ضرعت  بـصغ و  ىرگناریو و  رورت و  راتـشک و  زا  ىبـیکرت  نونکاـت ، لوا  زور  زا  نیطـسلف  ىهعجاـف  تـسا . هدـشن  هداـھن  ىمالـسا  تـما  لد  رب  نیطـسلف  روـشک 

ملاس قداص و  تانایرج  ىهمھ  عامجا  لحم  ىمالسا و  بھاذم  ىهمھ  قافتا  دروم  بصاغ ، ىبرح و  نمشد  نیا  ربارب  رد  هزرابم  ىگداتسیا و  بوجو  تسا . هدوب  ىمالسا 

هب ىقطنمریغ ، ىاھهیجوت  ىهناھب  هب  ای  اکیرمآ  زیمآمکحت  تساوخ  ىهظحالم  هب  ار  ىلم  ىنید و  ىهفیظو  نیا  هک  ىمالـسا  ىاـھروشک  رد  ىناـیرج  رھ  تسا . هدوب  ىلم 

رھ تسا . کحم  کی  نیا  دوش . هتـسیرگن  وا  هب  ىتسودنھیم  ىاعدا  رد  تقادص  ای  مالـسا  هب  ىرادافو  مشچ  هب  هک  دشاب  هتـشاد  راظتنا  دیابن  دراپـسب ، ىـشومارف  تسد 

ىمالسا تما  تسا . مھتم  دنک ، تشپ  تمواقم  ىهھبج  هب  دربب و  هیـشاح  هب  ای  دریذپن  ار  نیطـسلف  نیمزرـس  نیطـسلف و  تلم  تاجن  فیرـش و  سدق  ىدازآ  راعـش  سک 

. دشاب هتشاد  رظندم  رد  ار  ىساسا  نایامن و  صخاش  رایعم و  نیا  تقو ، همھ  اج و  همھ  رد  دیاب 

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

تسا ىعیبط  و  دوب . رابکتسا  ىهتساوخ  فالخرب  دمآ ، دوجوهب  هثداح  نیا  رابکتسا  مغرىلع  تشاد ؛ دوجو  هک  تسا  ىگرزب  رایسب  ىهثداح  کی  ىمالسا  ىرادیب  ىهثداح 

، ناتسناغفا ناتسکاپ و  ىهقطنم  رد  ىنعی  ام ، ىهقطنم  قرش  رد  مھ  مینکیم ، هدھاشم  میراد  ار  نمـشد  ىهھبج  شنکاو  ام  زورما  دراد ؛ دوجو  شنکاو  مھ  فرط  نآ  زا  هک 

اکیرمآ ىهدـحتم  تالایا  تلود  مھ  رابکتـسا  ىهھبج  صخاش  درف  بخ  هک  رابکتـسا -  ىهھبج  دراد . دوجو  ثداوح  نانبل ، هیروس و  ىهقطنم  ىنعی  ایـسآ ، برغ  هیلااھتنم  اـت 

هک دنتـسھ  نیا  لابند  هب  و  دـیدج -  لکـش  اب  ىمھدزون  نرق  ىرامعتـسا  هاگن  نامھ  ىنعی  ىرابکتـسا -  هاـگن  اـب  دـندرک  فیرعت  هقطنم  رد  ناـشدوخ  ىارب  ىعفاـنم  تسا - 

لیبق نیمھ  زا  مھ  نیرحب  ىهیـضق  تسا ، لیبق  نیمھ  زا  مھ  هیروس  ىهیـضق  دـننکب ؛ لح  دـندرک ، فیرعت  دوخ  ىارب  هک  ىعفاـنم  نیا  هب  هجوت  اـب  ار  هقطنم  لـئاسم  ىهمھ 

لاح هب  ات  هتبلا  دربب ؛ نیب  زا  دـھاوخیم  ار  شدوخ  لباقم  رد  ىتمواقم  رھ  هک  تسا  ىاهناـھاوخهدایز  هناـیوگروز و  هنازواـجتم و  روضح  هقطنم ، نیا  رد  رابکتـسا  روضح  تسا .

. تسناوت دنھاوخن  دنتسناوتن و  هللادمحب 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

راـنک رد  ار  زروهـنیک  نانمـشد  ربارب  رد  تمواـقم  و  صـالخا ، افـص و  ناـمیا و  راـنک  رد  ار  لـمع  هشیدـنا و  هـک  دراد  زاـین  ییاـھناسنا  هـب  زیچ  رھ  زا  شیب  زورما  یمالــسا  تـما 

مزع و یتسـس  اب  ای  نمـشد و  تسد  هب  اراکـشآ  ای  هک  تسا  ییاھیراتفرگ  زا  ناناملـسم  گرزب  یهعماج  تاجن  هار  هناگی  نیا  دنزاس . مھارف  یحور ، یونعم و  یزاسدوخ 

. تسا هداتفاورف  اھنآ  رد  رود  یاھنامز  زا  تریصب ، نامیا و 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 14 
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رطف  / ٠٧/١٣٩٣/٠۵ دیعس  دیع  زامن  ىاھهبطخ 

کـچوک و ىهطقن  کـی  رد  فرطهمھ ، زا  روـصحم  ىمدرم  مینیبـب . دناهداتـسیا ، ناـشدوخ  قـح  فرح  ىاـپ  هک  ار  ىمدرم  تمواـقم  لـمحت و  تردـق  هزغ ] ىهلئـسم  باـب  رد  ]

زا همھ  نانیمطا ، لباق  ریغ  ناشتاناکما  ناشقرب ، ناشىندـیماشآ ، بآ  هتـسب ؛ اھنآ  ىور  هب  امامت  اـھزرم  هتـسب ، ناـشیور  هب  ىکـشخ  هتـسب ، ناـشیورهب  اـیرد  دودـحم :

ىاسور تسینویھص و  میژر  لثم  ىمحرىب  ثیبخ  حلـسم  نمـشد  کی  لباقم  رد  مدرم  نیا  دنکیمن . کمک  اھنآ  هب  مھ  سکچیھ  نمـشد و  ىهلمح  زا  نمـشد و  ىنمـشد 

نیا تسا . سرد  نیا  دننکیم ؛ تمواقم  دناهداتـسیا ، مدرم  نیا  اما ] [ ؛ دنبوکیم دنراد  زوروبش  ىاهظحالم  چیھ  نودب  مھ  اھنآ  دناهتفرگ و  رارق  میژر  نآ  سجن  ثیبخ و  دیلپ و 

راشف ریز  ار  دوخ  ردپ  ردارب و  ای  رـسمھ  هک  نز  کی  ای ]  ] دنیبیم هتـشک  دوخ  لباقم  رد  ار  دوخ  دنزرف  هک  ردام  کی  ىگداتـسیا  تردق  ناسنا ، تمواقم  تردق  هک  دـھدیم  ناشن 

هک دننک ؛ ىگداتـسیا  دنناوتیم  روجنیا  دندنمتردق ، روجنیا  اھناسنا  میـسانشب . ار  نامدوخ  تردـق  تسا . رتارف  بتارمب  مینکیم ، روصت  نامدوخ  نھذ  رد  ام  هچنآ  زا  دـنیبیم ،

ناشهناخ دننزیم ، ار  ناشناکد  دننزیم ، ار  ناشغاب  هک  طاحم ، روصحم و  نیمز  عبرم  رتمولیک  دصناپ  دصراھچ  رد  ناسنا -  رازھ  دصتـشھونویلیم  کی  دودح  مدرم -  هدـع  کی 

تردـق نازیم  غلبم و  ىهدـنھدناشن  نیا  دناهداتـسیا ؛ لاح  نیع  رد  دـنمجاھت ، دروم  مھ  روجنیا  تسا ، هتـسب  دتـسوداد  هار  تسا ، هتـسب  اھنآ  ىور  تراجت  هار  دـننزیم ، ار 

. تسا تلم  کی  تمواقم 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

هک یماکحتــسا  رادـتقا و  یهناـقمحا  یوزرآ  فـالخرب  دزاـس . هدروآرب  ار  بصاـغ  مـیژر  ناـنابیتشپ  نارادمدرــس و  فدـھ  تـسا  هتــسناوتن  اـھینیرفآهعجاف  یکافــس و  نـیا 

روصحم یهزغ  یهزور  هاجنپ  یگداتسیا  تسا . هدش  رتکیدزن  یدوبان  لالحمضا و  هب  زورهبزور  میژر  نیا  دندنارورپیم ، رـس  رد  یتسینویھـص  میژر  یارب  ثیبخ  نازابتسایس 

هاگـشیامن تمواقم ، طورـش  ربارب  رد  شندـش  میلـست  میژر و  نآ  ینیـشنبقع  یماکان و  ماجنارـس ، و  تسینویھـص ، میژر  یهدروآهنحـصهب  ناوت  یهمھ  ربارب  رد  هانپیب  و 

مزع و شالت و  رب  دیاب  سامح  داھج و  نازرابم  دشاب ، رتراودیما  هشیمھ  زا  دـیاب  نیطـسلف  تلم  هک  تسا  ینعم  نادـب  نیا  تسا . یگینبیب  یناوتان و  فعـض و  نیا  راکـشآ 

یاھتلود زا  ار  نیطسلف  زا  یدج  یعقاو و  ینابیتشپ  ناملسم  یاھتلم  دریگیپ ، رتشیب  ماکحتسا  تردق و  اب  ار  یگشیمھ  راختفارپ  هار  یبرغ  یهنارک  دنیازفیب ، دوخ  تمھ 

. دنھن ماگ  هار  نیا  رد  هناقداص  ناملسم  یاھتلود  و  دننک ، هبلاطم  دوخ 

١٣٩٣/٠٩/٠۴ /  « مالسا ىاملع  هاگدید  زا  ىریفکت  ىطارفا و  ىاھنایرج  ىناھج  ىهرگنک   » رد ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تمدخ رد  ىتفن  ىاھرالد  اھلوپ و  دنتفرن ، هزغ  کمک  هب  ىمالـسا  ىاھتلود  درک . تمواقم  اھنت  زور  هاجنپ  دیگنج ، اھنت  زور  هاجنپ  هزغ  دنتـشاذگ . اھنت  ار  تمواقم  روحم  اھنیا ،

! دنتفرگ رارق  ىتسینویھص  میژر  تمدخ  رد  اھنآ  زا  ىضعب  هچرگا  دنتفرگن ؛ رارق  هزغ 

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

اب هکیناسک  لـباقم  رد  ( ٨ (؛ مھنیب آمحر  رافکلا  یلع  ادـشا  اـما ]  ] تفار یاراد  نموم  هب  تبـسن  ( ٧ «.) میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  » هک دـیامرفیم  ربمغیپ  یهراـبرد 

؛ دنک ذوفن  امش  رد  دناوتب  تساوخ  اجرھ  زا  نمشد  هک  دیـشابن  مرن  زیرکاخ  لثم  دیـشاب ؛ تخـس  ینعی  دیـشاب ؛ ادشا »  » دنتـسھ امـش  نمـشد  دننکیم و  ینمـشد  امش 

یاھزرم دنک ، ادج  مھ  زا  ار  امش  دناوتن  اھمسا  دیشاب ؛ نابرھم  مھ  اب  دشاب ، فاص  مھ  اب  ناتیاھلد  ناتدوخ ، نیب  مھنیب ،» آمحر   » اما دیـشاب  هداتـسیا  دیـشاب ، مکحتـسم 

یبن تدالو  زور  زورما -  ام  تسا . ربمغیپ  یاھـسرد  نآ  زا  نیا  دھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دـناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دـنک ، نمـشد  مھ  اب  ار  امـش  دـناوتن  ییایفارغج 

ربمغیپ ار  هچنآ  هک  میھاوخب  دیاب  میریگب ، سرد  دـیاب  دوریم ؛ راظتنا  ام  زا  زورما  هک  تسین  یراک  ربمغیپ ، زا  ندرک  فیرعت  ندرک و  لیلجت  طقف  میریگب ؛ سرد  تسا  بوخ  مرکا - 

. تسا داحتا  مالسا  یایند  رد  زورما  تیولوا ، مدرک  ضرع  هک  میشخبب  ققحت  تسا ، هدش  ثوعبم  نآ  یارب 

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لوا ناـنبل ، تمواـقم  نیطـسلف . تمواـقم  دـعب  ناـنبل ، تمواـقم  لوا ] [ ؛ دـمآ قئاـف  راـب  دـنچ  یتسینویھـص  ( ۵) رارج شترا  رب  ناــنبل  تمواــقم  لاـــس  هد  زا  رتــمک  فرظ  رد 

کمک یلخاد  ناراکتنایخ  درک ، کمک  ار  اھتسینویھـص  اکیرمآ  دیلام . کاخ  هب  ار  اھتسینویھـص  ینیب  هزور ، گنج ٣٣  رد  دـعب  درک ؛ نوریب  نانبل  بونج  زا  ار  اھتسینویھص 

نیا مھ  اریخا  دـنک . جراخ  هصرع  زا  ار  اھنیا  یهمھ  تسناوت  دـنکیم -  راکهچ  دراد  دـیمھفیم  دوب ، فدـھ  اب  دوب ، نامیا  اب  دوب ، یمدرم  یورین  هک  تمواـقم -  یورین  اـما  دـندرک 

نیطــسلف تمواـقم  تـسا . هدـشن  شوـمارف  زوـنھ  هـک  تـسا  ییاـھفرح  وزج  تـسا ، غاد  زوـنھ  هـک  درک  دراو  یتسینویھــص  شترا  هـب  تمواـقم  یورین  هـک  یتســشبرض 

رد حالسمک ، ناوتمک ، مدرم  هدع  کی  تشذگ -  هک  یناتسبات  نیمھ  ناتسبات -  رد  هتشذگ  ناضمر  هام  یهزور  گنج ۵١  رد  هزور ، گنج ٨  رد  هزور ، گنج ٢٢  رد  روجنیمھ ؛

وا دنک و  لیلذ  دنک ، نوبز  ار  رارج  یتسینویھـص  یورین  تسناوت  نیطـسلف  تمواقم  دندوب ، نابیتشپ  مدرم  نوچ  دندوب ، دـھعتم  مدرم  نوچ  دنتـسناوت ؛ کچوک  یهقطنم  کی 

. مینک لوبق  ار  سبشتآ  دییایب  هک  دوشب  لسوتم 

دھاجم یاھورین  دـندمآ ؛ دادـغب  یهزاورد  تشپ  ات  دـندوب ، نارگید  تسینویھـص و  اـکیرمآ و  یهدـشکیرحت  هک  یناـسک  دـیدرک ؛ هظحـالم  امـش  ار  قارع  رد  ریخا  یاـیاضق  نیا 

کمک هب  یمدرم  یاـھورین  روجنیمھ ؛ هیروـس  رد  دـننک . دراو  شعاد  هب  موـسوم  یاـھورین  نیا  هب  ار  هبرـض  نیا  دنتـسناوت  روـشک  نآ  شترا  زا  یناـبیتشپ  رد  قارع  یمدرم 

. درب دھاوخ  شیپ  ار  اھراک  یمدرم ، رثکتم  عونتم و  یاھورین  یمدرم ، یاھهزیگنا  دش ، هدرپس  مدرم  هب  هنحص  اجرھ  دنروجنیا ؛ مدرم  دنتفر . ناششترا 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یتینما و میرح  هب  اھنیا  تراظن ، یهناھب  هب  هک  دوشن  هداد  هزاجا  هجوچیھهب  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  مھ  امش  هب  میداد و  رکذت  مرتحم  نیلوئـسم  هب  هک  یدعب  یهتکن 

هب ار  ناگناگیب  اھفرح ، نیا  دـننام  یـسرزاب و  یهناھب  هب  تراظن و  یهناھب  هب  هک  دنتـسین  نوذام  هجوچـیھهب  روشک  یماـظن  نیلوئـسم  اـقلطم . دـننک ؛ ذوفن  روشک  یعاـفد 

رد تلم  مکحم  تشم  روشک ، یعافد  ییاناوت  روشک ، یعافد  یهعـسوت  دـننک ؛ فقوتم  ار  روشک  یعافد  یهعـسوت  اـی  دـنھدب ، هار  روشک  یعاـفد  یتینما و  راـصح  میرح و 

دروم تارکاذـم  رد  یتسیابن  اقلطم  اھنیا  فلتخم ؛ طاـقن  رد  ناـممواقم  ناردارب  زا  اـم  تیاـمح  اـی  دوشب ؛ رتمکحم  دـنامب و  مکحم  ناـنچمھ  یتسیاـب  نیا  یماـظن ، یهصرع 

. دریگب رارق  هشدخ 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یرادیب و یورین  اوق  یهمھ  اب  دننکیم  یعس  دنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  تسا  نیا  مھ  شحضاو  لیلد  تسا ؛ یدایز  رایسب  یورین  یمالسا  تما  یورین  هناتخبـشوخ 

زا دعب  دناهدروخ و  تسکـش  هللادمحب  دننکیم ؛ هزرابم  تسا  لاس   ٣۵ دوب ، یرادیب  نیا  روحم  هک  یمالسا  یروھمج  اب  دناهتـسناوتن ؛ دننک و  بوکرـس  ار  هقطنم  رد  تمواقم 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  مھ  نیا 

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

کمک ینابیتشپ و  اـب  یتسینویھـص  میژر  هک  یلاـس  اـھهد  لوط  رد  دـینک ! هجوت  ار  هتکن  نیا  دـندشن  میلـست  ینعی  دـندرک  تمواـقم  یتسینویھـص  میژر  لـباقم  رد  اـھتلم 

ناملـسم یاھتلود  رد  بابان  یاـھمدآ  یخرب  فیعـض و  یاـھتلود  یخرب  تدـم  نیا  رد  دوزفا ، دوخ  یداـم  تردـق  رب  زورهبزور  بترم  هقطنم ، نیا  رد  اـکیرمآ ، مھ  دـعب  سیلگنا و 

اـم و دوـخ  روـشک  یلبق  سوـحنم  مـیژر  هـلمج  زا   - مالـسا یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یخرب  ناملـسم و  یاـھتلود  زا  یلیخ  اھتسینویھــص . بناـج  هـب  دـندرک  ادـیپ  شیارگ 

نینچ کی  اب  دـنتفگیم ، تارف » ات  لین  زا  ، » دنتـشاد یبلطهعـسوت  دـندوب ، شکمدآ  دـندوب ، زواجتم  دـندوب ، ضراعم  دـندوب ، بصاـغ  هک  اھتسینویھـص  اـب  رگید - یاھیـضعب 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 15 
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تسینویھص تلود  رگلاغـشا و  مسینویھـص  زا  ترفن  ساسحا  ناشلد  رد  نانچمھ  اھتلم  هن ، اھتلم  اما  دنتفرگ ؛ هدیدان  یلکب  ار  اھینمـشد  دندرک و  رارقرب  تاطابترا  یتلود 

. دوب ینیگنس  زیچ  یتسینویھص ، میژر  اب  یهساکمھ  قیفر و  اکیرمآ و  هب  یهتسباو  یاھتلود  یارب  نیا  بخ ، و  دنتفرن . اھتلود  لابند  هنیمز  نیا  رد  اھتلم  دزیم . جوم 

نیا هعیـش ، ینـس و  یاھگنج  نیا  دـنتخادنا ؛ هار  ار  یلخاد  یاھگنج  نیا  دـندرک ؟ راـکهچ  دـننک . فرـصنم  مسینویھـص  زا  دـیاب  ار  اـھتلم  دـننک و  بارخ  دـیاب  ار  نیا  دـندرک  رکف 

نیا دنھدب . رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دنزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  اھام  هکنیا  یارب  دـندش  هتخادرپوهتخاس  اھنیا ، لاثما  شعاد و  هدـعاقلا و  لیبق  زا  یراکتیانج  یاھنامزاس 

. تسا اھنآ  نئاخ  زواجتم و  تسد  مھ 

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

کی دعب  تیاضر . اب  ماوت  توکس  دندرک ؛ توکس  اکیرمآ  اھنآ  سار  رد  رابکتسا و  و  دوب ، هدرک  لاغشا  ار  نانبل  زا  یمھم  شخب  یتسینویھـص  میژر  یدامتم  یاھلاس  نانبل ؛ رد 

یاھهورگ نیرتفیرـش  وزج  اھنیا   - تسا ناـنبل  هللابزح  ناـنبل و  رد  تمواـقم  هورگ  نیمھ  یلم ، عاـفد  یاـھهورگ  نیرتفیرـش  هک  دـندش  ادـیپ  یراکادـف  نموم  تمواـقم  هورگ 

لتق هب  رمک  و  دـننک - لمع  قفوم  هناراکادـف و  نامیااب ، هزیکاپ ، روجنیا  هک  اھروشک  رد  میاهتـشاد  ار  یتمواقم  هورگ  رتمک  ام  دـنناھج ؛ حطـس  رد  یلم  عافد  یلم و  تمواـقم 

سپ تسا ؟ تسیرورت  نیا  مسا  تسا ؟ تسیرورت  ناـنبل ، زا  یلم  عاـفد  مـیظع  یورین  تـسا ؟ تـسیرورت  هللابزح  مـسیرورت . هـب  دـننکیم  مـھتم  ار  اـھنیا  دناهتـسب و  اـھنیا 

اھنآ دناهداتـسیا ، ناشنھیم  زا  عافد  ناونعهب  هک  رگید - یاھروشک  رد  هسنارف و  رد   - خـیرات لوط  رد  دـینکیم  راختفا  ناشھب  نارگید  اھییاپورا و  امـش  هک  یتمواقم  یاھورین 

میژر تسد  تقونآ  تسا ؟ تسیرورت  دـنکیم ، یراکادـف  تسا و  هداتـسیا  رابکتـسا  لـماوع  لـباقم  رد  تسا ، هداتـسیا  زواـجتم  لـباقم  رد  هک  ییورین  دـندوب ؟ تسیرورت  مھ 

. تسا نیا  اھنآ  تسایس  دنرشفیم ؛ یگشیمھ  تسود  ناونعهب  ردارب ، ناونعهب  ار  یتسینویھص  راکتیانج  رابج  شککدوک 

، دنعاجـش هورگ  کی  دـنعافد ، هورگ  کی  دننمـشد ، لباقم  رد  یعقاو - یانعمهب   - تمواـقم هورگ  کـی  اـھنیا  نوچ  تسا ]: نیا   ] مینکیم عاـفد  ناـنبل  تمواـقم  زا  اـم  هکنیا  تلع 

ینانبل درکیم ، لاغـشا  ار  توریب  زورما  دـمآ ، مھ  توریب  دوخ  ات  ادیـص و  زا  رتولج  ادیـص و  ات  یزور  کی  هک  لیئارـسا  دـندوبن ، اھنیا  رگا  اھنآ .]  ] لباقم رد  دناهداتـسیا  دـنراکادف و 

تسیرورت و دنیوگیم  ار  اھنیا  اکیرمآ )!( یوگتسار  قداص و  نارادمتـسایس  تارـضح  اھییاکیرمآ ، تقونآ  تسا . هتفرگ  ار  اھنیا  یولج  هک  تسا  تمواقم  هورگ  دنامیمن ؛ یقاب 

تیبرت تسیرورت  هک  دیتسھ  امـش  دیزادنایم ، هار  شعاد  هک  دیتسھ  امـش  دـیتسھ . امـش  مسیرورت ، عفادـم  مسیرورت ! عفادـم  دـنیوگیم  اھنیا  زا  تیامح  رطاخهب  ار  ناریا 

ناونعهب دیوشب  همکاحم  دیاب  امـش  دـیتسھ ؛]  ] تسیرورت عفادـم  امـش  دـیرادیم ، هگن  ناتدوخ  لاب  ریز  ار  تسیرورت  ثیبخ و  یاھتسینویھـص  هک  دـیتسھ  امـش  دـینکیم ،

. تسھ مھ ]  ] رگید یاھروشک  دروم  رد  تسھ ، نیرحب  دروم  رد  تسھ ، نمی  دروم  رد  هلئسم  نیمھ  تسیرورت . هب  کمک  تیامح و 

ىربھر  / ١٢/٠۶/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نارابمب هام  شـش  هک  دـییامرفب  ضرف  یـسارکومد . ای  رـشب  قوقح  ای  دربیم ؛ راکهب  یـصاخ  یانعم  کی  رد  ار  نآ  رابکتـسا  هک  تسا  یموھفم  کی  مسیرورت  دـییامرفب  ضرف 

اھدص نتـشک  هزغ و  ریغ  هزغ و  رد  اھینیطـسلف  قطانم  هب  ندرک  هلمح  ررکم  رد  ررکم  تسین ؛ مسیرورت  اھنیا  دـننام  اھناتـسرامیب و  سرادـم و  اھهناخ و  ندـیبوک  نمی و 

نیا میـشاب ، هتـشاد  یار  کی  روشک  نیا  لخاد  رد  رفن  رھ  ام  هک  دـنیوگیم  نیرحب  مدرم  هکنیا  تسین ؛ مسیرورت  عاـفدیب  ناـسنا  هاـنگیب و  درم  نز و  کدوک و  اـھرازھ  هکلب 

نیطسلف رد  ای  نانبل  رد  هک  ییاھهورگ  تسا ؛ مسیرورت  نانبل  نیطـسلف و  رد  تمواقم  یاھورین  عافد  اما  تسین ؛ رـشب  قوقح  یهبلاطم  نیا  درادن ، رـشب  قوقح  هب  یطبر 

وزج هک   - ایند دبتـسم  یاھروشک  رد  هچنآ  تسا ! مسیرورت  شمـسا  دـننکیم ، عافد  ناشدوخ  یهناخ  زا  ناشدوخ و  نیمزرـس  زا  دـنگنجیم ، رگلاغـشا  اـب  دـننکیم ، تمواـقم 

هدرک و مرج  هب  فارتعا  هک  یمرجم  تازاجم  دینک  ضرف  اما  تسین ؛ رشب  قوقح  دض  درذگیم ، دنوشیم - بوسحم  هقطنم  نیا  رد  اکیرمآ  هطلـس و  کیدزن  یهقلح  نایفارطا و 

ینعی دنتـسھ ؛ یروجنیا  اھنیا  رـشب ! قوقح  دـض  دوشیم  ردـخم ، داوم  هب  دـنکیم  داتعم  روشک  کی  رد  ار  رفن  اھرازھ  ای  اھدـص  ای  اھهد  هک  یرگلالخا  کی  تازاجم  ای  دـنکیم 

. دننزب فرح  اھنآ  تایبدا  اب  دنمھفب و  روجنآ  مھ ]  ] نارگید دننکیم ، انعم  ناشدوخ  هک  روجنآ  دنھاوخیم  دننکیم ؛ انعم  ناشدوخ  ار  میھافم 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک یتارکاذم  نیا  اب  العف  دنتفگ  یلاغشا  نیطسلف  رد  اھتسینویھـص  مدینـش  یاهتـسھ ، تارکاذم  نیا  مامتا  زا  دعب  مینکب ؛ ضرع  یتسینویھـص  میژر  هب  عجار  هلمج  کی 

ات ٢۵ هللااشنا  دید . دـیھاوخن  ار  هدـنیآ  لاس  امـش ٢۵  الوا  منکیم  ضرع  باوج  رد  هدـنب  مینکیم . ار  شرکف  لاـس  زا ٢۵  دـعب  میاهدوسآ ؛ ناریا  یهغدـغد  زا  لاس  ات ٢۵  دش ،

زراـبم و یمالـسا  یهیحور  مھ  تدـم  نیمھ  رد  اـیناث  تشاد ؛ دـھاوخن  دوـجو  هقطنم  رد  یتسینویھـص  میژر  ماـن  هـب  یزیچ  یھلا  لـضف  هـب  یھلا و  قـیفوت  هـب  رگید ، لاـس 

یتاغیلبت و یاھقوب  اھتلود و  الاح  تسیک ؛ نمـشد  دننادیم  دناهدش ، رادیب  اھتلم  دننادب . ار  نیا  تشاذگ ؛ دـھاوخن  تحار  ار  اھتسینویھـص  هظحل  کی  یداھج ، یـسامح و 

تسا و عمج  ناشـساوح  هقطنم - یاھتلم  صوصخب  ناملـسم ، یاھتلم   - اھتلم دـسریمن . ییاج  هب  اـما ] ، ] دـننک ضوع  ار  تسود  نمـشد و  یاـج  دـنھاوخیم  اـھنیا  دـننام 

. اکیرمآ عضو ]  ] مھ نآ  یتسینویھص و  میژر  عضو  نیا  بخ ، دننادیم .

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

یگنھرف تمواـقم  نآ ، زا  رتـالاب  اـما  تسا ، تمواـقم  اـعطق  مھ  نآ  هلب ، بخ  اـھنیا . لاـثما  یتینما و  یماـظن و  تمواـقم  هب  دوریم  نھذ  اروف  دوشیم ، هتفگ  یتـقو  تمواـقم 

یزوریپ زا  لاس   ٣٨ لاس ، زا ٣٧  دعب  زورما  منکب : ضرع  امش  هب  نم  تفر . دھاوخ  تسد  زا  زیچهمھ  دشاب ، تسـس  رگا  روشک  رد  یگنھرف  زیرکاخ  یگنھرف ، راصح  تسا .

یاھهویـش نیا  دینیبیم : امـش  هک  مھ  ار  اھـشور  هدش ؛ دایز  اعطق  هدـشن ، مک  هکنیا  هن  تسا ؛ رتشیب  لوا  زور  زا  یگنھرف  راصح  رد  ذوفن  یارب  نانمـشد  یهزیگنا  بالقنا ،

یلـصا یهتـسھ  هیام و  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تسرد  مھ  تکرح  نیا  جامآ  هدـش . رتشیب  اھهزیگنا  ینعی ] [ ؛ اھنیا لاـثما  هراوھاـم و  نوگاـنوگ و  تاـغیلبت  یزاـجم و  یاـضف 

. تسا نیا  جامآ  ینید ، نامیا  ینعی  دش ؛ یمالسا  ماظن  داجیا 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

نیمومام اب  امش  هک  یفرح  منکب  ضرع  امش  هب  الوا  مینک . راکهچ  هک  تخومآ  دجسم  رد  دیاب  ار  راک  یهویش  تسا ؛ یگنھرف  تکرح  یگنھرف و  جیسب  گرزب  هاگیاپ  دجسم 

یهسلج مشچردمشچ و  هاگن  هک  میاهدرک  ضرع  ار  نیا  اھراب  تسا ؛ رترثوم  رتدمآراک و  بتارمب  اھنیا  دـننام  ینویزیولت و  قطن  زا  دـینزیم ، ناتدوخ  یاھیدجـسم  ناتدوخ و 

نیا اھنیا  لاثما  هعمج و  یاھزامن  رد  مالـسا  لک  رد  هتبلا  دراد ؛ یلجت  ام  تاـعامتجا  رد  مھ  طـقف  نیا  تسا ؛ یرگید  زیچکـی  دروخیم ، هدنونـش  هب  هدـنیوگ  سفن  هک  کـیدزن 

ار اـھنیا  تسا ؛ یمھم  یاـھزیچ  یلیخ  نوگاـنوگ  سلاـجم  هباـطخ ، ظـعو و  سلاـجم  یناوـخهضور ، سلاـجم  نیا  دراد . یرتـشیب  روـھظوزورب  هعیـش ، نیب  رد  نـکل  تـسھ ،

نیا میظع ، یهلـسلس  نیا  هچناـنچرگا  تسا ؛ دودـحم  شاهریاد  بخ  اـھتنم  تسا ، رترثوـم  امیـسوادص  زا  مھ  تسا ، رترثوـم  یزاـجم  یاـضف  زا  مھ  تفرگ ، دـیابن  مکتسد 

هملک یعقاو  یانعم  هب  ار  بطاخم  نیا  ار ، ناوج  نیا  امـش  دـیناوتیم  دـمآ و  دـھاوخ  قئاف  اھنیا  یهمھرب  شتاریثاـت  دـنک ، راـک  اـجهمھ  رد  دـنک و  راـک  بوخ  میظع  تالیکـشت 

. دـینک هنیـسکاو  ماظن  نیا  فرط  روشک و  نیا  فرطهب  دوشیم  ریزارـس  دراد  مئاد  روطهب  هک  ییاھسوریو  نیا  اھبورکیم و  نیا  لـباقم  رد  ار  وا  دـیناوتیم  دیـشخبب و  تینوصم 

رد هکنیاامک  یماظن ؛ یتینما و  تمواقم  مھ  دوخ  یاجرد  و  یـسایس ، تمواقم  یگنھرف ، تمواقم  هعاوناب ؛ تمواقم  اھتنم  تسا ، تمواـقم  یهتـسھ  دجـسم ]  ] نیارباـنب

[. هدوب هنوگنیا   ] دجاسم

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 16 
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نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یجنر درد و  درازآیم و  ار  وجتلادـع  بلطقح و  هاوخیدازآ و  ناسنا  رھ  اتقیقح  مواـقم ، راـبدرب و  روبـص ، تلم  نیا  تیمولظم  هاـکناج  هودـنا  نیطـسلف و  یهصغرپ  یهصق 

. تسا بیشنوزارف  رپ  نامرھق ، تلم  نیا  یهناریلد  تمواقم  ناسنا و  اھنویلیم  ندرک  هراوآ  نآ و  یهناملاظ  لاغشا  نیطسلف و  خیرات  دناشنیم . لد  رب  هوبنا 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

نذا هللا هب  تسا و  تکرح  رد  دـیمارپ  ناـشخرد و  اـما  هتـشذگ ، یهضاـفتنا  ود  زا  رتموـلظم  هدـش ، زاـغآ  راـب  نیموـس  یارب  یلاغـشا  یاھنیمزرـس  رد  کـنیا  هک  یاهضاـفتنا 

زا یناطرـس ، یهدغ  نیا  درک . دھاوخ  لیمحت  بصاغ  میژر  رب  رگید  یتسکـش  دز و  دـھاوخ  مقر  ار  تازرابم  خـیرات  زا  یمھم  رایـسب  یهلحرم  هضافتنا ، نیا  هک  دـید  دـیھاوخ 

فادھا تسا  هتـسناوت  رمتـسم  ریگیپ و  تمواقم  هضافتنا و  دنچ  هک  دشاب ، یاهلحرم  دیاب  زین  نآ  نامرد  هدش و  لیدـبت  ینونک  یالب  هب  هدرک و  دـشر  یاهلحرم  زاغآ ، ماگنھ 

. دزاس ققحم  نیطسلف  لماک  یدازآ  نامز  ات  ار ، دوخ  فادھا  رگید  ات  دزاتیم  شیپ  هب  هدنفوت  نانچمھ  دزاس و  ققحم  ار  یمھم  رایسب  یاهلحرم 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

دنور هب  هک  یتصرف  دومن . دزشوگ  ار  نآ  نیگنس  یاھتراسخ  رابنایز و  راثآ  درک و  دیکات  هناراکشزاس  یاھشور  عون  نیا  یتسردان  رب  ادتبا  نامھ  زا  ناریا ، یمالسا  یروھمج 

اساسا دوب . لمع  رد  ینیب  عقاو  روصت  یتسردان  تابثا  نآ ، یهدیاف  اھنت  اما  تشاد ، هارمھ  هب  نیطسلف  تلم  یهزرابم  تمواقم و  ریسم  رد  یبرخم  راثآ  دش ، هداد  شزاس 

اریز درادرب ؛ تسد  ناینیطـسلف  یهقح  قوـقح  عییـضت  یرگبوکرـس و  یبلطهعـسوت و  زا  دـناوتیمن  هک  تسا  یاهنوـگ  هـب  یتسینویھـص  مـیژر  یریگلکـش  یهـقیرط  شور و 

دھاوخ رارمتسا  تیلباق  یتروص  رد  یتسینویھص ، میژر  عورـشمان  تیدوجوم  هکنآ  هچ ، تسا . نیطـسلف  تیدوجوم  تیوھ و  یجیردت  یدوبان  ورگ  رد  نآ  تیوھ  تیدوجوم و 

رب تیوھ  نیا  یاھهناشن  یهمھ  زا  یرادـساپ  ینیطـسلف و  تیوھ  زا  تظاـفح  هک  تسا  لـیلد  نیمھ  هب  دوش . اـنب  نیطـسلف  تیدوجوم  تیوھ و  یاـھهناریو  رب  هک  تشاد 

هتـشارفارب تلم  نیا  یهبناجهمھ  تمواقم  نازورف  یهلعـش  نیطـسلف و  دای  نیطـسلف ، مان  هک  یتقو  ات  تسا . سدـقم  داـھج  کـی  یرورـض و  بجاو ، یرما  یعیبط ، قح و 

. ددرگ مکحتسم  رگلاغشا ، میژر  یاھهیاپ  هک  درادن  ناکما  دنامب ،

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

دنور لباقم  رد  دـناهتفایرد . ار  شیوخ  طیارـش  اـب  نآ  بساـنت  نازیم  دـناهدرک و  هبرجت  ار  تواـفتم  یوگلا  ود  دوخ ، یهتـشذگ  یهھد  هس  یهماـنراک  رد  نیطـسلف  مدرم  کـنیا 

هدھاشم اھزور  نیا  هک  تسین  لیلدیب  تسا . هتشاد  تلم  نیا  یارب  یمیظع  یاھدرواتسد  هک  دراد  رارق  سدقم  یهضافتنا  رمتـسم  هنانامرھق و  تمواقم  یوگلا  شزاس ،

هار و نیا  یتسردهب  اریز  تسین ؛ نیا  زج  یراظتنا  نمـشد  زا  دریگیم . رارق  لاوس  دروم  هضاـفتنا ،»  » اـی موجھ و  دروم  تمواـقم ،» ، » لاـحلامولعم زکارم  یوس  زا  هک  مینکیم 

یلو دنراد ، ار  نیطسلف  یهلئسم  اب  یھارمھ  یاعدا  رھاظ  رد  هک  ییاھروشک  یتح  اھنایرج و  زا  یخرب  هک  مینکیم  هدھاشم  هاگ  اما  دراد ؛ لماک  فوقو  نآ  ندوب  شخبرمث 

زوـنھ دوـخ ، رمع  زا  هھد  دـنچ  یپ  رد  تمواـقم  هک  تسا  نیا  ناـنآ  یاـعدا  دـننکیم . هلمح  تمواـقم  هب  دـننک ، فرحنم  ار  تلم  نیا  تـسرد  ریـسم  اـت  دـنددصرد  تـقیقح  رد 

یئاغ فدھ  هب  هتـسناوتن  زونھ  تمواقم  هک  تسا  تسرد  تفگ : دیاب  خساپ  رد  تسا ! یرگنزاب  دـنمزاین  شور  نیا  سپ  دزاس ؛ ققحم  ار  نیطـسلف  یدازآ  تسا  هتـسناوتن 

رس هب  یطیارش  هچ  رد  کنیا  دوبن ، تمواقم  رگا  دید  دیاب  دراد . هگن  هدنز  ار  نیطسلف  یهلئسم  تسا  هتـسناوت  تمواقم  نکیل  دبای ، تسد  نیطـسلف  لک  یدازآ  ینعی  دوخ 

، تسا نمشد  هب  یشیاسرف  گنج  کی  لیمحت  رد  تمواقم ، تیقفوم  تسا . یتسینویھص  یاھهژورپ  ربارب  رد  یساسا  عنام  داجیا  تمواقم ، درواتسد  نیرتمھم  میدربیم ؟

رد هک  یناروشحلس  تمواقم و  لصا  زا  قحب ، دیاب  دنور ، نیا  رد  دناشکب . تسکش  هب  دوب ، هقطنم  لک  رب  هرطیس  هک  ار  یتسینویھص  میژر  یلصا  یهمانرب  هتـسناوت  ینعی 

هتـشاد و هاگن  هتـشارفارب  ار  تمواقم  مچرپ  دوخ ، ناج  میدـقت  اب  دـنتخادرپ و  تمواـقم  هب  یتسینویھـص  میژر  سیـسات  یهدرپ  یارجا  یادـتبا  ناـمھ  زا  فلتخم و  یاـھهرود 

یزوریپ رد  ار  تمواقم  شقن  یتح  ناوتیمن  انیقی  تسین و  هدیـشوپ  یـسک  رب  لاغـشا  زا  دـعب  یاھهرود  رد  تمواقم  شقن  دوش . لیلجت  دـندرک ، لقتنم  ار  نآ  لسن  هب  لسن 

رارق نیطسلف  لخاد  مدرم  شود  رب  تمواقم  راب  المع  هک  یدالیم  اب ١٩٨٢  فداصم  لاس ١٣۶١  زا  و  تشاگنا ؛ هدیدان  یدالیم  اب ١٩٧٣  فداصم  لاس ١٣۵٢  گنج  رصتخم  ولو 

کنیا دوب ، هدرکن  ریگنیمز  ار  یتسینویھص  میژر  تمواقم ، رگا  دشاب . ناشیتازرابم  ریسم  رد  ناینیطسلف  رگیرای  ات  دیسر  هار  زا  هللا - بزح  - نانبل یمالسا  تمواقم  تفرگ ،

اھنت نیا  اـما  تسا ، مھم  رایـسب  درواتـسد  نیا  یرآ  هریغ ؛ سراـف و  جـیلخ  قارع و  ندرا و  اـت  هتفرگ  رـصم  زا  میدوـب ؛ هقطنم  یاھنیمزرـس  رگید  هب  نآ  یزادـناتسد  دـھاش 

شرتسگ دـنور  تسا  هتـسناوت  هک  دوریم  رامـش  هب  نیطـسلف  یدازآ  دـنور  رد  مھم  یاهلحرم  فدـھ  ود  ققحت  هزغ ، یدازآ  نانبل و  بونج  یدازآ  تسین و  تمواقم  درواتـسد 

هدوبن رداق  یتسینویھـص  میژر  اھنتهن  رگید  دـعب ، هب  یدالیم  یهھد ٨٠  اب  فداصم  یـسمش  یرجھ  یهھد ۶٠  لیاوا  زا  دـنادرگ . سوکعم  ار  یتسینویھـص  میژر  ییایفارغج 

سکچـیھ تفای . رارمتـسا  هزغ  زا  رگید  رابتلذ  جورخ  اب  دـش و  زاغآ  ناـنبل  بونج  زا  راـبتلذ  جورخ  اـب  نآ  درگبقع  هکلب  دـنک ، یزادـناتسد  یدـیدج  یاھنیمزرـس  هب  تسا 

رد هک  یاهضافتنا  دوب . هتـسجرب  یـساسا و  تمواقم ، شقن  زین  مود  یهضافتنا  رد  دـشاب . تسخن  یهضافتنا  رد  تمواقم  یهدـننکنییعت  یـساسا و  شقن  رکنم  دـناوتیمن 

زا یناــشخرد  تاحفــص  یگمھ  هزغ ، رد  هزور  و ۵١  هزور   ٨ هزور ، یاـھگنج ٢٢  ناــنبل و  یهزور  گـنج ٣٣  دوـش . جراـخ  هزغ  زا  اـت  درک  راداو  ار  یتسینویھـص  مـیژر  تیاـھن ،

. تسا ناھج  هاوخیدازآ  یاھناسنا  یهمھ  مالسا و  ناھج  هقطنم ، یاھتلم  مامت  راختفا  بجوم  هک  تسا  تمواقم  یهمانراک 

مدرم میظع  یورین  هب  اکتا  دـنوادخ و  یرای  هب  اما  دوب ، هدـش  هتـسب  هللابزح  روشحلـس  ناـمواقم  ناـنبل و  تلم  هب  یناسردادـما  یاـھهار  یهمھ  ـالمع  هزور ، گـنج ٣٣  رد 

ار راید  نآ  هب  هلمح  تئرج  یناسآهب  رگید  هک  دندش  لمحتم  ار  یاهناحضتفم  تسکش  اکیرمآ ، یهدحتم  تالایا  ینعی  نآ  یلـصا  یماح  یتسینویھـص و  میژر  نانبل ، مواقم 

نآ زا  رتفیعض  میژر ، نیا  هک  داد  ناشن  یپایپ  گنج  دنچ  یط  رد  تسا ، هدش  لدبم  تمواقم  ریذپانتسکش  یهعلق  هب  کنیا  هک  هزغ ، یپ  رد  یپ  یاھتمواقم  درک . دنھاوخن 

لاس نیدـنچ  لمحت  دوجواـب  هک  تسا  یمواـقم  روشحلـس و  تلم  هزغ ، یاـھگنج  یلـصا  ناـمرھق  دـشاب . هتـشاد  یگداتـسیا  ناوت  تلم ، کـی  یهدارا  لـباقم  رد  هک  تسا 

داھج شبنج  زا  سدقلا  ایارس  نیطسلف ، تمواقم  یاھهورگ  یهمھ  زا  هک  دراد  نآ  یاج  دنکیم . عافد  هعلق  نیا  زا  نانچمھ  نامیا ، تردق  هب  اکتا  اب  اما  یداصتقا ، یهرـصاحم 

نیا رد  یدنمشزرا  شقن  هک  نیطـسلف  یدازآ  یارب  قلخ  یهھبج  زا  یفطـصم  یلعوبا  بئاتک  حتف و  زا  یـصقالا  ادھـش  بئاتک  سامح ، زا  ماسق  نیدلازع  بئاتک  یمالـسا ،

. دیآ لمع  هب  ریدقت  دنتشاد ، اھگنج 

! یمارگ نانامھیم 

نیا رد  دشاب و  رادروخرب  دوخ  راک  رارمتـسا  یارب  مزال  یاھرازبا  یهمھ  زا  دیاب  تمواقم  اذل  دریگ و  رارق  تلفغ  دروم  دـیابن  زگرھ  یتسینویھـص  میژر  روضح  زا  یـشان  تارطخ 

، تمواـقم یلـصا  رتـسب  هک  دـننک  نیماـت  ار  مواـقم  تلم  نیا  یـساسا  یاـھزاین  دـنراد  هـفیظو  ناـھج  ناـھاوخیدازآ  یهـمھ  هـقطنم و  یاـھتلود  اـھتلم و  یهـمھ  ریـسم ،

مھم و یاهفیظو  نیطـسلف ، تمواقم  نیطـسلف و  مدرم  یاھزاین  نیمات  تسا . هداد  شرورپ  ار  مواقم  رویغ و  نادنزرف  دوخ  هک  تسا  نیطـسلف  تلم  یرادـیاپ  یگداتـسیا و 

رب ار  مولظم  یهضافتنا  یلصا  راب  کنیا  هک  دوب  هجوتیب  یرتخاب  یهنارک  رد  تمواقم  یـساسا  یاھزاین  هب  دیابن  دنور ، نیا  رد  مینک . لمع  نآ  هب  دیاب  همھ  هک  تسا  یتایح 

نآ زا  رتالاو  رتدنمشزرا و  نیطسلف ،»  » و تمواقم »  » هک دشاب  هتشاد  هجوت  مھم  یهتکن  نیا  هب  دوخ  یهتشذگ  زا  یریگتربع  اب  دیاب  زین  نیطـسلف  تمواقم  دشکیم . شود 

یاھهورگ صوصخب  ناینیطـسلف ، دوش . ریگرد  یبھذـم  یموق و  تافالتخا  ای  اھروشک و  یلخاد  تافالتخا  اـی  یبرع و  یمالـسا و  یاـھروشک  ناـیم  تاـفالتخا  رد  هک  تسا 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 17 
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تمدخ رد  دنفظوم  یلم ، یمالـسا و  یاھنایرج  یهمھ  یبرع و  یمالـسا و  یاھروشک  دـننکن . دورو  تافالتخا  نیا  هب  دـننادب و  ار  دوخ  دنمـشزرا  هاگیاج  ردـق  دـیاب  تمواقم 

کمک طرش  اھنت  یرآ ، دشاب . هتشاد  یاهژیو  راظتنا  نانآ  زا  کمک ، ربارب  رد  درادن  قح  سکچیھ  تسا و  ام  یهمھ  یهفیظو  تمواقم ، زا  تیامح  دنریگ . رارق  نیطـسلف  نامرآ 

یهمھ رد  تمواقم  نمـشد و  ربارب  رد  یگداتـسیا  یهشیدنا  هب  یدنبیاپ  دوش . هنیزھ  تمواقم  راتخاس  نیطـسلف و  مدرم  یهینب  تیوقت  تھج  رد  اھکمک  نیا  هک  تسا  نیا 

راوتـسا ریـسم  نیا  رد  هک  یھورگ  رھ  درادـن . یـصاخ  هورگ  هب  یطبر  تسا و  یلوصا  عضوم  کی  تمواقم  هب  تبـسن  ام  عضوم  تسا . اھکمک  نیا  رارمتـسا  نماض  نآ ، داـعبا 

نانآ یدنبیاپ  نازیم  هب  طقف  یمالـسا  تمواقم  یاھهورگ  اب  ام  یهطبار  قمع  تسا . هدش  رود  ام  زا  دوش ، جراخ  ریـسم  نیا  زا  هک  یھورگ  رھ  میتسھ و  هارمھ  وا  اب  دشاب ،

. تسا طبترم  تمواقم  لصا  هب 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

دوخ ریـسم  زا  ار  نیطـسلف  مدرم  یهضافتنا  تمواقم و  دنـشوکیم  هک  تسا  ینایامنتسود  شالت  نآ  تسا و  نابیرگ  هب  تسد  زین  یرگید  یهئطوت  اب  اھزور  نیا  تمواـقم ،

تلم هکنآ  هژیوـب  دـتفاورف ؛ ماد  نیا  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتدنمـشوھ  تمواـقم  دـنیامنب . نیطـسلف  تـلم  نانمـشد  اـب  دوـخ  یرـس  تـالماعم  یهـنیزھ  ار  نآ  هتخاـس و  فرحنم 

یادـخ رگا  دوشیم و  تافارحنا  هنوگنیا  زا  عنام  طیارـش ، زا  قیقد  کرد  اب  تلم  نیا  هک  دـھدیم  ناشن  هتـشذگ  براـجت  تسا و  تمواـقم  تازراـبم و  یقیقح  ربھر  نیطـسلف 

انیقی دراذگب ، نیمز  رب  ار  تمواقم  مچرپ  یھورگ  رگا  دنک . دیلوتزاب  ار  دوخ  زاین  دناوتیم  هتـشذگ  نوچمھ  تلم  نیا  دـتفاورف ، ماد  نیا  رد  تمواقم  یاھنایرج  زا  ینایرج  هدرکان ،

. تفرگ دھاوخ  تسد  رد  ار  مچرپ  نآ  دیآیمرب و  نیطسلف  تلم  لد  زا  رگید  یھورگ 

نیطسلف  / ١٢/٠٣/١٣٩۵ هضافتنا  زا  تیامح  یللملانیب  سنارفنک  نیمشش  رد  تانایب 

یهھبج قداص  ناگدـنمزر  یهمھ  زین  یتسینویھـص و  میژر  ربارب  رد  تمواقم  ماـقمالاو  یادھـش  هژیوب  داـب ، مالـسا  یادھـش  یهمھ  حوتفرپ  حور  راـثن  دـنوادخ  تمحر  دورد و 

. تشاد لوذبم  نیطسلف  یهیضق  هب  ار  مامتھا  نیرتشیب  هک  یمالسا  یروھمج  راذگناینب  رھطم  حور  زین  تمواقم و 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

هشقن تسا  نکمم  رت ؛] ] لبق مھ  دیاش   - لبق لاس  هدزناش  هدزناپ  زا  دناهتشاد  هنایمرواخ ، دنیوگیم  نآ  هب  ناشدوخ  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  نیا  یارب  یاهشقن  کی  اکیرمآ 

یهنایمرواخ  » مسا یتدـم  کی  دـندروآ ، ار  دـیدج » یهنایمرواخ   » مسا یتدـم  کی  نآ  ساسا  رب  هک  تسا - لبق  لاس  هدزناش  هدزناپ  دودـح  زا  شروھظ  زورب و  هدوب ، لبق  لام 

هـس روحم و  هس  روشک ، هس  نیا  قارع ؛ ناـنبل ، هیروـس ، زا  دوـب  تراـبع  هشقن  نیا  بلق  هشقن و  نیا  یلـصا  روـحم  دنتـشاد . اـجنیا  یارب  یاهشقن  کـی  دـندروآ ؛ ار  گرزب »

، دنشاب اکیرمآ  رکون  قلطم و  میلست  هک  دنیایب  راک  رـس  رب  روشک  هس  نیا  رد  ییاھتلود  دوشب ؟ هدایپ  یروجهچ  دوشب ؛ هدایپ  اھاجنآ  اتدمع  دیاب  هشقن  نیا  هک  دندوب  یزکرم 

نیا رد  یتسینویھـص و  میژر  زادـنااپ  دوشیم  هقطنم  نیا  ماـمت  هک  تسا  نیا  هجیتن  دـش ؟ دـھاوخ  هچ  هجیتن  دـننکب . لـمع  وا  یارب  دـننک و  تعاـطا  دـھاوخیم  اـکیرمآ  هچرھ 

. یعقاو یونعم و  طلست  ذوفن و  هطلس و  لکش  هب  یرھاظ ، تسایس  لکش  هب  هن  ولو  دش ، دھاوخ  نیمات  یلکش  کی  هب  دندوب  هتفگ  اھنآ  هک  یتارف  ات  لین  زا  نامھ  هقطنم 

اھییاکیرمآ اھتسینویھص و  طلست  تحت  تاراختفا ، همھنیا  اب  تمظعاب ، یخیرات  روشک  نیا ] ، ] قارع هک  دننکب  یراک  دنتساوخیم  اھنیا  دنھدب . ماجنا  دنتساوخیم  ار  نیا 

موـلعم شفیلکت  هک  مھ  ناـنبل  دریگبرارق ؛ یتسینویھـص  میژر  راـیتخا  رد  عـقاو  رد  یتسینویھـص ، میژر  لـباقم  رد  تمواـقم  نوناـک  یمھم ، نیا  هب  زکرم  هیروـس  دریگب ؛ رارق 

. دنھدب ماجنا  دنتساوخیم  ار  راک  نیا  دنتساوخیم و  ار  نیا  اھنیا  تسا .

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

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

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

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

بدا  / ١٣٩٧/٠٣/٠٩ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرگید عون  هب  یرگید و  شخب  رد  اھرنھ  زا  یـضعب  بخ  تسین . رگید  یاـھرنھ  زا  یرایـسب  رد  هک  تسھ  رعـش  رد  یتایـصوصخ  کـی  تسا ؛ راذـگرثا  یاـھرنھ  زا  یکی  رعش 

دیاب روشک  رعاش  یهعومجم  ینعی  دـنکب ؛ یزاسنایرج  یتسیاب  رعـش  تسا . راذـگرثا  یرگید  روج  کی  رعـش  اما  لیبق - نیا  زا  رتائت و  لثم  امنیـس ، لـثم   - دـنراذگرثا یلیخ 

ار روشک  ـالتبا  دروم  مھم و  لـئاسم  دـناوتب  هک  دـننکب  ریثـکت  دـننکب و  قلخ  دـننکب و  دـیلوت  دـننکب و  میظنت  روـشک  یرعـش  یاـضف  روـشک و  یرنھ  یاـضف  رد  ار  رعـش  یروـج 

اب یترـشاعم  قالخا  هب  میراد  جایتحا  ردقچ  ام  قالخا ؛ یهلئـسم  تمواقم ، یهلئـسم  تلادع ، یهلئـسم  هب  عجار  دییامرفب  ضرف  دـنک . یزاسنایرج  دـنک و  یزاسنامتفگ 

دشر و دوشب و  بیذھت  یتسیاب  نامدوخ  یـصخش  قالخا  نامدوخ ، یدرف  قالخا  مھ  ام ، مدرک ؛ هیکت  نیا  یور  اھناوج  اب  اجنیا  یاهسلج  کی  رد  مھ  زوریرپ  نم  هک  رگیدـکی 

رعـش خیرات  رد  هناتخبـشوخ  اھزیچ . نیا  زا  یردارب و  توخا ، لثم  تقادص ، لثم  راثیا ، لثم  تشذـگ ، لثم  مدرم ، اب  نامیاھراتفر  نامیترـشاعم ، قالخا  مھ  دـنکب ، ادـیپ  ولع 

لثم مدرک ؛ ضرع  هک  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  نینچمھ  دنک ؛ ادیپ  همادا  دـیاب  یزاسنامتفگ  نیا  هدـش و  هدورـس  یلاع  راعـشا  یلیخ  تسھ ، فرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ام ،

. دوب یمھم  تاعوضوم  دوب و  رعش  دنچ  رد  بشما  هک  یلئاسم  نیمھ  لثم  تمواقم ،

جح  / ٢۵/١٣٩٧/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هقرفت روـجرھ ، هب  لکـش ، رھ  هب  فرط ، رھ  زا  تسا . سدـقم  عراـش  ضوـغبم  اـعطق  یزیگناهقرفت  نکفاهقرفت و  یادـص  رھ  ییادـصکی ؛ هب  دراد  جاـیتحا  مالـسا  یاـیند  زورما 

دراو نمی  روشک  رب  هک  ییاـھراشف  فرط  نآ  زا  تسا ؟ ربـخ  هچ  مالـسا  یاـیند  رد  دـینیبب  امـش  مالـسا . یاـیند  یور  تسا  هدـش  زکرمتم  نمـشد  نوچ  ارچ ؟ تسا . عونمم 

یهلئـسم فرط  نآ  زا  دنـشکیم . یتخـس  اـما  دـننکیم ، تمواـقم  دـنایوق ، دنعاجـش ، هتبلا  دـنمجاھت ؛ دروم  مئاد  روطهب  هک  تسا  لاـس  دـنچ  موـلظم  تلم  کـی  دوـشیم ؛

نیا هک  دـننادب  هتبلا  نرق .» یهلماـعم   » تسا هتـشاذگ  مھ  ار  شمـسا  تسا ، هتفرگ  رظن  رد  نیطـسلف  دروـم  رد  اـکیرمآ  هک  یثـیبخ  یناطیـش و  تسایـس  نیا  نیطـسلف و 

یهیـضق رد  هکنیا  یارب  دنـشکیم  ار  ناشدوخ  دنراد  هک  اکیرمآ  نادرمتلود  مشچ  یروک  هب  تفای . دـھاوخن  ققحت  زگرھ  یھلا  قیفوت  هب  دـناهدرک ، رکف  اھنآ  هک  ینرق  یهلماعم 

یارب اھناملسم  لوا  یهلبق  دنام و  دھاوخ  یقاب  نیطسلف  تختیاپ  سدقملاتیب  سدقم  رھش  تفر و  دھاوخن  اھدای  زا  نیطسلف  یهیضق  دنھدب ، ماجنا  یراک  کی  نیطسلف 

. دنام دھاوخ  یقاب  اھناملسم 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  دراد و  یتاغیلبت  یاھهاگتسد  دراد ، کشوم  دراد ، بمب  نمشد  نوچ  هک  دننکن  روصت  یضعب  دینک . جیورت  دینک ، غیلبت  ار  هجنپیوق  نمشد  لباقم  رد  تمواقم  یهیرظن 

رھ زا   - یلمع ظاحل  زا  یرظن و  ظاحل  زا  لمع ؛ ماقم  رد  مھ  رظن ، ماقم  رد  مھ  تسا ؛ تسرد  لیصا و  یهیرظن  کی  تمواقم ، یهیرظن  ریخن ، مینک ؛]  ] ینیشنبقع ام  لیبق ،

مھ ناتدوخ و  نیب  رد  مھ  دینک ؛ نییبت  ار  تمواقم  یهیرظن  نیا  دـیناوتیم  بوخ  یلیخ  اھناوج  امـش  دـینک . نییبت  هک  تسا  نیا  یرظن  یانعم  دوش .] جـیورت   ] دـیاب تھج - ود 

رابکتـسا فدـھ  تسا ، هرطیـس  رابکتـسا  فدـھ  هک  ار  نیا  ار ، تمواقم  یهیرظن  رگید . یاھناوج  رگید و  یاھروشک  اـب  طاـبترا  رد  یتح  مھ  دـیراد و  رارق  اـجنآ  رد  هک  یطیحم 

. تسا نیا  رابکتسا  فدھ  هک  دننادب  دینک ، نییبت  همھ  یارب  تسا ، اھتلم  رب  یهطلس  تسا ، هطلس 

هراقهبش قطانم  رد  ییاھناوج  اقیرفآ ، لامش  رد  ییاھناوج  نانبل ، یاھناوج  هیروس ، یاھناوج  قارع ، یاھناوج  مینادیم ؛ اھناوج  قح  ام  ار  تمواقم  نایرج  یلمع ، ظاحل  زا 

« يمالسا تمواقم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یانعمهب اھنایرج  نیا  تیوقت  مینادـیم ؛ اھنیا  قح  ام  تسا ، اھنیا  قح  دناهداتـسیا ؛ دـننکیم ، تمواـقم  اـکیرمآ  لـباقم  رد  هک  دنتـسھ  ییاـھناوج  تشم  کـی  اـھنآ ، فارطا  و 

. تسا تمواقم  یهیرظن  تیوقت 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٩/٠۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم مالـسا . هب  ادـخ و  ماـن  هب  یکتم  دراد ، دوجو  اـیند  رد  زورما  روز ، ملظ و  لـباقم  رد  تمواـقم  ناـیرج  یھلا ، لـضف  هب  یھلا و  قیفوت  هب  هک  درک  شومارف  دـیابن  ار  نیا 

ربکتسم نادنمتردق  دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . مکاح  اھروشک  اھتلم و  زا  یرایسب  رب  یمالـسا  یرادیب  یهیحور  ام  یهقطنم  رد  زورما  تسا . نآ  زا  یهنومن  کی  ام 

هب لابقا  مالسا و  هب  شیارگ  یهیحور  هقطنم  نیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنتسھ ، ساسح  هقطنم  نیا  هب  تبـسن  گرزب - ناطیـش   - راکتیانج یاکیرمآ  اھنآ  سار  رد  ایند ،

مالسا هک  ییاجرھ  رد  دنسرتیم . ناملسم  یاھتلم  یرادیب  زا  اھنیا  دنفلاخم ، ناملسم  یاھتلم  یرادیب  اب  اھنیا  دروخیم ؛ مشچ  هب  حضاو  روطهب  یمالسا  یرادیب  مالسا و 

دھاوخ یلیـس  هقطنم  نیا  رد  یمالـسا  یرادـیب  زا  رگید  راب  رابکتـسا ، هک  میدـقتعم  ادـج  ام  هدروخ و  یلیـس  رابکتـسا  دوشب ، طلـسم  مدرم  ناـج  لد و  رب  تسا  هتـسناوت 

. دروخ

ار یمالسا  تکرح  نیا  تسا ؛ نیمھ  یمالسا  یاھروشک  رد  ینید  مرتحم  یاملع  هب  مالسا ، یایند  نارکفنشور  هب  ناملسم ، یاھتلم  هب  ناملـسم ، ناردارب  هب  ام  ضرع 

یاـھتلم داـحآ  موـمع  هجوـتم  هفیظو  نیا  تسا . یمالـسا  تمواـقم  تکرح  تیوـقت  تسا ، یمالـسا  یرادـیب  تیوـقت  هقطنم  نیا  تاـجن  هار  دـینک ؛ تیوـقت  دـیناوتیم  هچرھ 

هب دـنبطاخم  اھنیا  دـنفظوم ، اھنیا  یـسایس ؛ ناگبخن  نادـنمرنھ ، نادنمـشناد ، ارعـش ، ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ، صوصخب  مالـسا ، یاـملع  صوصخب  تسا ؛ ناملـسم 

مھارف یمالسا  یرادیب  یهنیمز  ایسآ  برغ  یهقطنم  نیا  رد  صوصخب  تسا ؛ هدمآ  دیدپ  مالسا  یایند  رد  هنیمز  نیا  زورما  یمالـسا . تیادھ  مالـسا و  ربمایپ  توعد  باطخ 

. دنناسرب رمث  هب  ار  یرادیب  نیا  دننک ، کمک  دیاب  همھ  تسا ؛

بالقنا  / ١٣٩٧/١٠/١٠ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  نیطسلف و  یمالسا  داھج  شبنج  لکریبد  رادید 

دینکن تمواقم  رگا  دوب و  دـیھاوخ  زوریپ  دـینک ، تمواقم  رگا  هلداعم  نیا  ساسا  رب  دـنتفگ : نیطـسلف  یهیـضق  رد  نشور  یهلداعم  کی  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دناهدوب زوریپ  هدرک و  تمواقم  نونکات  یتسینویھص  میژر  اب  هزرابم  رد  نیطسلف  مدرم  یھلا ، لضف  هب  اما  تشاد ؛ دیھاوخن  یزوریپ 

لـضف هب  زین  عوضوم  نیا  هتبلا  هک  تسا  هدوبن  ویوآلت  رد  تموکح  لیکـشت  ییاناوت  یاـنعم  هب  ریخا ، یاـھلاس  رد  نیطـسلف  مدرم  یزوریپ  دـندوزفا : یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

مدرم یهلیـسوهب  دـنھد ، تسکـش  ار  نآ  دنتـسناوتن  یبرع  یاـھشترا  هک  یتسینویھـص  مـیژر  هـک  تـسا  هدوـب  نـیا  یلـصا  یزوریپ  هـکلب  دـش ، دـھاوخ  قـقحم  راـگدرورپ 

. تشاد دیھاوخ  زین  یرتگرزب  یاھیزوریپ  یھلا  نذا  هب  دمآرد و  وناز  هب  تمواقم  یاھهورگ  نیطسلف و 

زور زا ٨  دــعب  رگید  یاهـھرب  رد  زور و  زا ٢٢  دـعب  یاهھرب  رد  تمواقم ، یاھهورگ  اـب  یلبق  گـنج  ود  رد  هک  یتسینویھـص  میژر  دـندرک : ناـشنرطاخ  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح 

. یتسینویھص بصاغ  میژر  ندمآرد  وناز  هب  ینعی  نیا  دش و  سبشتآ  راتساوخ  تعاس  زا ۴٨  دعب  یریگرد ، نیرخآ  رد  درک ، سبشتآ  تساوخرد 

یگداتسیا و ریخا ، یاھلاس  رد  نیطسلف  تلم  رمتسم  یاھیزوریپ  تلع  دندرک : دیکات  دندرمـشرب و  یھلا  فاطلا  زا  مھم و  رایـسب  ار  تاقافتا  نیا  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

. تشاد دھاوخ  همادا  یتسینویھص  میژر  لاوز  لوفا و  دنور  دشاب ، هتشاد  دوجو  تمواقم  هک  ینامز  ات  هدنیآ و  رد  تسا و  هدوب  تمواقم 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

دھاش زورما  یناھج ، یهنحـص  دـنایللملانیب . طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تزع ،  » لصا زا  ییاھهخاش  هس ، رھ  نیا  نمـشد : اب  یدـنبزرم  یجراخ ، طـباور  یلم ، تزع 

؛ مسینویھـص اـکیرمآ و  یهطلـس  ربارب  رد  تمواـقم  یوگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ 

رد یمالـسا  یروھمج  یـسایس  یهنادنمتردق  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکش 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ 

. دمآیمن تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجش و  اب  زج  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یشخب  اھنیا 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

هک یزیچ  نآ  یگداتسیا . تمواقم ، تسا ؛ تمواقم »  » تیصوصخ نآ ، منک و  تبحص  مھاوخیم  رتشیب  نآ  یهرابرد  زورما  هدنب  هک  تسھ  ماما  تایصوصخ  زا  تیـصوصخ  کی 

مدـع تمواقم ، یگداتـسیا ، تیـصوصخ  دوب ؛ تیـصوصخ  نیا  رتشیب  خـیرات ، رد  دوخ و  نامز  یارب  درک  حرطم  هار ، کی  رکفت ، کی  هشیدـنا ، کی  بتکم ، کی  تئیھ  رد  ار  ماـما 

، دندش هتسخ  اھیلیخ  هک  تازرابم  نارود  رد  لخاد  توغاط  هچ  دیشک ؛ ایند  یهمھ  خر  هب  ار  شدوخ  تمواقم  ماما  اھتوغاط  ربارب  رد  عناوم . تالکشم و  لباقم  رد  میلـست 

زا دعب  و  دوب . بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  نارود  لام  نیا  هک  داتسیا ؛ هزرابم  هار  رد  ینیـشنبقع  یاهرذ  نودب  ماما  داتـسیا ، مکحم  ماما  اما  دندش  یدیماان  هب  فرـشم  اھیلیخ 

تمواقم داھنن ، تسد  زا  ار  یگداتـسیا  ار ، تمواقم  لصا  مھ  زاب  ماما  اما ] ، ] دـش رھاظ  ماـما  لـباقم  رد  رتهبناـجهمھ  تروص  هب  رگید و  عون  زا  اـھراشف  مھ  بـالقنا  یزوریپ 

دوخ تمواقم  دوخ و  یگداتسیا  نیمھ  اب  ار  نآرق  تایآ  زا  یرایسب  اتقیقح  ماما  منیبیم  منکیم ، هعجارم  نآرق  تایآ  هب  منکیم و  هاگن  ماما  تیـصوصخ  نیا  هب  یتقو  هدنب  درک .

دیدـھت هکنیا  هن  تشاذـگن ؛ رثا  ماـما  رد  بیرف  عـیمطت و  دـیدھت و  ( ١ «،) مھاوھا عبتت  ترما و ال  امک  مقتـساو  عداـف  کلاذـلف   » دـیامرفیم نآرق  هکنیا  دـییامرفب  ضرف  درک . اـنعم 

دیدھت نمشد و  شالت  هک  تسا  نیا  مھم  درکیمن . شودخم  ار  وا  یگداتـسیا  تشاذگیمن ، رثا  اقلطم  ماما  رد  اما ] ، ] ارچ دندشن ؛ لصتم  بیرف  هب  ای  دندرکن  عیمطت  ای  دندرکن 

، دنادیم هک  ار  امـش  تین  دوشیم ، هجاوم  هک  امـش  اب  تسا : نیمھ  نانمـشد  مھم  یاھراک  زا  یکی  نوچ  دزیرب ؛ مھ  هب  ار  ماما  یتابـساحم  هاگتـسد  تسناوتیمن  نمـشد 

رد ینمشد  مھم  یاھراک  زا  یکی  دنک ؛ لالتخا  راچد  ار  امش  یتابساحم  هاگتسد  دوشب ، ضوع  امش  تابساحم  ات  دنک  یراک  دیآیمرب  ددص  رد  دنادیم ، هک  ار  امش  میمصت 

. دنکب لالتخا  راچد  دوب ، یکتم  مالسا  نیبم  نید  تانیب  هب  هک  ار  راوگرزب  ماما  یتابساحم  هاگتسد  تسناوتیمن  نمشد  تسا . نیا  نوگانوگ  یاھهصرع 

دنک و تکرح  هب  عورـش  هار  نیا  رد  و  دنادیم ، تسرد  هار  دنادیم ، قح  هار  ار  نآ  هک  دنک  باختنا  ار  یھار  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمواقم  یانعم  تسیچ ؟ تمواقم  یانعم 

. تسا تمواقم  یانعم  نیا  دنک ؛ فقوتم  ار  وا  دنک و  فرصنم  هار  نیا  رد  تکرح  زا  ار  وا  دناوتن  عناوم 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

تایآ رد  لاعتم  دنوادخ  تسا . یھلا  یهدعو  ینآرق  شخب  نیا  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  درک  یراذگهیاپ  راوگرزب  ماما  هک  یتمواقم  قطنم  زا  مراھچ  رصنع  مراھچ و  شخب 

تیاھن رد  اما  دـنھدب  ینابرق  تسا  نکمم  دـنکیم . تلـالد  اـنعم  نیا  رب  نآرق  ناوارف  تاـیآ  دـناییاھن ؛ زوریپ  قح ، نارادفرط  قح ، لـھا  هک  تسا  هداد  ار  هدـعو  نیا  نآرق  ررکم 

یاھناوج منکیم ؛ رکذ  اجنیا  ار  هیآ  هس  ود  نم  نآرق ، یهمیرک  تاـیآ  یاـھلاثم  زا  دـنرادن . یماـکان  اـما  دـنراد  یناـبرق  هنحـص ؛ نیا  رد  دنتـسھ  زوریپ  اـھنآ  دـنروخیمن ؛ تسکش 

یارب هئطوت  دننکیم ، یزاسهنیمز  دـنراد  دـننکیم  لایخ  ( ١ (؛ نودیکملا مھ  اورفک  نیذلاف  ادـیک  نودـیری  ما  دـننک . رکف  اھنآ  یور  دـننک ، هعجارم  اھنیا  هب  دـننآرق ، لھا  هک  یزیزع 

نیذلا یلع  نمن  نا  دیرن  و  : » رگید یهیآ  یھلا . تنـس  تعیبط و  قبط  دوشیم  هدیچ  دراد  اھنآ  دوخ  هیلع  هئطوت  هک  دننادیمن  اما ] ، ] دـننکیم تسرد  تمواقم  قح و  یهھبج 

نیمھ هـمھ  نآرق  ناوارف  تاـیآ  ( ۴ .) هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  رگید : یهـیآ  ( ٣ (؛ مکمادـقا تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  رگید : یهیآ  هـیآ . رخآ  اـت  ( ٢ «) ضرالا یف  اوفعـضتسا 

رد تسا  هیآ  اھهد   - تسا تایآ  نیمھ  ماما  یوق  قطنم  یوق و  لالدتـسا  زا  یـشخب  کی  لالدتـسا . کی  مھ  نیا  دنتمواقم . هار  رد  هک  یناسک  نآ  هب  دنھدیم  دیون  ار  تبقاع 

. مدناوخ ار  هیآ  راھچ  هس  الاح  نم  هک  میرک - نآرق 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 19 
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هک یزیچ  نآ  یگداتسیا . تمواقم ، تسا ؛ تمواقم »  » تیصوصخ نآ ، منک و  تبحص  مھاوخیم  رتشیب  نآ  یهرابرد  زورما  هدنب  هک  تسھ  ماما  تایصوصخ  زا  تیـصوصخ  کی 

مدـع تمواقم ، یگداتـسیا ، تیـصوصخ  دوب ؛ تیـصوصخ  نیا  رتشیب  خـیرات ، رد  دوخ و  نامز  یارب  درک  حرطم  هار ، کی  رکفت ، کی  هشیدـنا ، کی  بتکم ، کی  تئیھ  رد  ار  ماـما 

، دندش هتسخ  اھیلیخ  هک  تازرابم  نارود  رد  لخاد  توغاط  هچ  دیشک ؛ ایند  یهمھ  خر  هب  ار  شدوخ  تمواقم  ماما  اھتوغاط  ربارب  رد  عناوم . تالکشم و  لباقم  رد  میلـست 

زا دعب  و  دوب . بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  نارود  لام  نیا  هک  داتسیا ؛ هزرابم  هار  رد  ینیـشنبقع  یاهرذ  نودب  ماما  داتـسیا ، مکحم  ماما  اما  دندش  یدیماان  هب  فرـشم  اھیلیخ 

تمواقم داھنن ، تسد  زا  ار  یگداتـسیا  ار ، تمواقم  لصا  مھ  زاب  ماما  اما ] ، ] دـش رھاظ  ماـما  لـباقم  رد  رتهبناـجهمھ  تروص  هب  رگید و  عون  زا  اـھراشف  مھ  بـالقنا  یزوریپ 

درک .

...

دنک و تکرح  هب  عورـش  هار  نیا  رد  و  دنادیم ، تسرد  هار  دنادیم ، قح  هار  ار  نآ  هک  دنک  باختنا  ار  یھار  کی  ناسنا  هک  تسا  نیا  تمواقم  یانعم  تسیچ ؟ تمواقم  یانعم 

. تسا تمواقم  یانعم  نیا  دنک ؛ فقوتم  ار  وا  دنک و  فرصنم  هار  نیا  رد  تکرح  زا  ار  وا  دناوتن  عناوم 

بالقنا  / ٣١/١٣٩٨/٠۴ ربھر  اب  هارمھ  تئیھ  سامح و  یسایس  رتفد  سیئر  بیان  رادید 

وا هار  رد  مدـقتباث  هک  یناسک  هب  دـنوادخ  دـندوزفا : دـندناوخ و  یزوریپ  حـتف و  هدـنھد  تراشب  ار  ندرا  دور  یبرغ  لحاس  نانکاس  هزغ و  مدرم  تمواقم  یگداتـسیا و  ناشیا 

فلتخم داعبا  رد  ریذـپان  یگتـسخ  شالت  هزراـبم و  داـھج و  اـھنآ  نیرتمھم  زا  هک  دراد  یتاـمازلا  هدـعو  نیا  ققحت  هتبلا  تسا و  هداد  یزوریپ  یراـی و  هدـعو  دـننک ، یگداتـسیا 

. تسا یماظن  یداصتقا و  یرکف ، یگنھرف ، یسایس ،

(ع)  / ١٣٩٨/٠٧/٢١ نیسحماما هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

، تسا مالسا  توق  نیعبرا  ییامیپهار  هوق . نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعا  و  تسا ؛ نیعبرا  ییامیپهار  نآ ، دنکیم و  هدھاشم  دراد  مالسا  یایند  زورما  ار  توق  قیداصم  زا  یکی 

جوا هلق و  تمـس  هب  نیـسح ، تمـس  هب  البرک ، تمـس  هب  دـنتفایم  هار  ینویلیم  میظع  عاـمتجا  روج  نیا  هک  تسا  یمالـسا  تمواـقم  یهھبج  توق  تسا ، تقیقح  توق 

. دنریگب سرد  وا  زا  دیاب  ملاع  ناگدازآ  یهمھ  هک  تداھش  یراکادف و  راختفا 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

میتفگ دوشب  نشور  همھ  یارب  هکنیا  یارب  اما  دوب ، دـھاوخن  یلمع  نیا  هک  متـشاد  نیقی  نم  یلکـشم ! چـیھ  دـش ؛ دـھاوخن  لح  هرکاذـم  اب  تاـقالم و  اـب  یلکـشم  چـیھ 

هدـنب میرادـن ؛ یفرح  دـننک ، تکرـش  ماـجرب  یهعوـمجم  رد  دـعب  دـنرادرب ، ار  اـھمیرحت  یهـمھ  دـندرگرب و  دـندش  جراـخ  ماـجرب  زا  دـندرک و  هـک  ییاـطخ  زا  اـھنیا  بـخ ، یلیخ 

[. دننک فرطرب   ] دنھاوخیمن ار  یلکـشم  چیھ  ریخن  دـننک ؛ لوبق  ار  نیمھ  بخ  دـنیوگیم  تسار  رگا  دـنرادن ، یـضرم  رگا  دـندرکن . لوبق  دـشن ، بخ  دوشیمن ، نیا  متـسنادیم 

، دینکن کمک  تمواقم  هب  امش  دیشابن ، لاعف  هقطنم  رد  امش  دنیوگیم ] [ ؛ رگید تسا  مولعم  تفریذپ ؛ دھاوخن  اعطق  یناریا  فرط  هک  دننکیم  حرطم  ار  یدیدج  یاھهتـساوخ 

. دیشاب هتشادن  کشوم  امش  دیشاب ، هتشادن  روضح  روشک  نالف  روشک و  نالف  رد  امش 

نایجیسب  / ١٣٩٨/٠٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

، دـنھدب ماجنا  دنتـسناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ناریا و  هیلع  ناریا و  یهرابرد  اکیرمآ ، هارمھ  یهطلـس  ماـظن  اـکیرمآ و  هک  یراـک  رھ  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب 

ماجنا دـنھدب ، ماجنا  هدوب  نکمم  یراک  رھ  دـنھدب ؛ ماجنا  هدـشیمن  لیالد  نآ  رطاخ  هب  هتـشاد ، دوجو  یلیالد  کی  دـننکب ، هدـشیمن  نوچ  دـندرکن ، یراک  رھ  دـناهداد ؛ ماجنا 

رھ مکحتسم ، یانب  نیا  هدرک ؛ ادیپ  رادتقا  زورهبزور  ٰیبوط ، یهرجش  هبیط ، یهرجش  نیا  میظع ، تخرد  نیا  دینکیم ؛ هدھاشم  هک  تسا  نیا  هجیتن  و  ینمـشد . رد  دناهداد 

نایرج تمواـقم ، یاـھورین   » مییوگیم اـم  هکنیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  اـنعم  تمواـقم  یهژاو  هک  تسا  اـجنیا  تقو  نآ  دـشکیم . نمـشد  خر  هب  ار  شدوخ  هتـشذگ  زا  رتمکحتـسم  زور 

هاجنپ شیپ ، لاس  دص  یمالـسا ، میظع  تکرح  نیا  هک  تسا  هدرک  دنلب  رـس  رـصاعم  نارود  رد  مالـسا  مان  هب  یتقیقح  کی  ینعی  نیا ؛ ینعی  تمواقم ،» یهھبج  تمواقم ،

رد دنھاوخیم  دنراد ، هک  یناوت  رھ  اھنآ  هدمآ ؛ دوجو  هب  نیا  دنکیم ؛ مادـقا  تلادـع  یدازآ و  یارب  دریگیم و  مکحم  ار  هطلـس  ماظن  نابیرگ  هک  دراد  دوجو  زورما  دوبن ، شیپ  لاس 

. نیا ینعی  تمواقم  تسا ؛ مزال  تماقتسا  مھ  تسا ، مزال  توعد  مھ  ( ١ (؛» مقتساو عداف  کلٰذلف   » هک تسا  اجنیا  دننارب ؛ بقع  ار  نیا  هک  دنھدب  جرخ  هب  نیا  لباقم 

مدرم  / ١٣٩٨/١١/١۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اب یتسیاب  ینیطسلف  یاھنامزاس  ینیطسلف و  رصانع  نیطـسلف و  تلم  هناعاجـش . تمواقم  یگداتـسیا و  زا  تسا  ترابع  جالع  تسیچ ؟ نیطـسلف ] یهلئـسم   ] جالع

یهمھ دننک ؛ کمک  اھنیا  هب  دـیاب  مھ  مالـسا  یایند  یهمھ  تسا و  نیا  طقف  شھار  دـننک ؛ گنت  اکیرمآ  رب  تسینویھـص و  نمـشد  رب  ار  هصرع  ناشدوخ ، یهناراکادـف  داھج 

دنھاوخ ینیطـسلف  حلـسم  یاـھنامزاس  هک  تسا  نیا  نم  یهدـیقع  هتبلا  تسا . جـالع  نیا  دـننک ؛ تیاـمح  دـننک و  یناـبیتشپ  اھینیطـسلف  زا  دـیاب  ناملـسم  یاـھتلم 

. تسا تمواقم  شھار  داد ؛ دنھاوخ  همادا  ار  تمواقم  داتسیا ،

هللااشنا زورهبزور  دراد و  دوجو  تمواقم  نیا  نیطـسلف  زا  یرتعیـسو  یهریاد  کی  رد  تسین ، نیطـسلف  صوصخم  ایـسآ  برغ  یهقطنم  رد  زورما  هناتخبـشوخ  تمواـقم  نیا 

رھ میناوتب ، روج  رھ  مینادـیم و  ینیطـسلف  زرابم  یاھهورگ  زا  ینابیتشپ  ار  ناـمدوخ  یهفیظو  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  ناونع  هب  اـم  و  دش . دـھاوخ  رتشیب  تمواقم  نیا 

دـش و دـنھاوخ  تیوقت  اھنآ  هللااشنا  تسا . ناریا  تلم  تساوخ  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  تساوخ  نیا  درک ؛ میھاوخ  ینابیتشپ  اـھنآ  زا  دوجو  یهمھ  اـب  میناوتب ، رادـقم 

. دناشک دنھاوخ  فعض  هب  ار  ناشنمشد 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هچ ناریا  تلم  دـیدید  امـش  تسا . ینامیلـس  دیھـش  یهقردـب  رد  مدرم  یهدـننکهریخ  تکرح  هب  طوبرم  ثداوـح ، نیمھ  زا  لـبق  یکدـنا  یوـنعم ، تیفرظ  نیا  رگید  یهنوـمن 

لایخ ام  رگا  تسا  اطخ  دندش . هجاوم  هتسجرب - رادرس  کی  تداھش   - مھم یهیضق  نیا  اب  هنوگچ  مدرم  فلتخم ، یاھناتـسرھش  رد  دندرک  هچ  نارھت ، رد  دندرک  هچ  دندرک ؛

ار مدرم  داھج  هب  نامیا  نیا ، دوب ؛ ضحم  یفطاع  تکرح  کی  زا  رتارف  یلیخ  تکرح  نیا  نکل  تشاد ، ریثات  مھ  فطاوع  هلب ؛ دوب ؛ ضحم  یفطاـع  تکرح  کـی  طـقف  نیا  مینک 

هک یسک  هب  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دندقتعم . رابکتسا  لباقم  رد  تمواقم  هب  دندقتعم ، هزرابم  هب  دندقتعم ، تمواقم  نادیم  رد  داھج  هب  هک  دنداد  ناشن  مدرم  دادیم . ناشن 

روـشک و نانمـشد  خر  هب  ار  ناریا  یلم  رادـتقا  هقطنم  لـک  رد  دوـب ، رادـتقا  نیا  رھظم  ینامیلـس  دیھـش  دـنراذگیم . مارتـحا  تـسا  ناریا  یداـھج  رادـتقا  یلم و  رادـتقا  رھظم 

. دنتشاذگ مارتحا  نیا  هب  مدرم  دوب ، یلم  رادتقا  یهیحور  نیا  رھظم  دیشکیم ، بالقنا  نانمشد 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

رد نالا  دش . مالـسا  یایند  رد  تمواقم  جیـسب  یگتخیگنارب و  زمر  مسا  دوب - انعم  نیا  لمکم  مھ  شتداھـش   - دوخ تداھـش  اب  هرخالاب  دوخ و  تاکرح  اب  ینامیلـس  دـیھش 

ار وا  فلتخم  یاھروشک  رد  تسا . ینامیلس  دیھش  ناشزمر  مسا  ناشرھظم و  دنشاب ، هتشاد  ار  رابکتـسا  ییوگروز  لباقم  رد  تمواقم  یانب  هک  ییاج  رھ  مالـسا  یایند 

هب ار  هزرابم  یوگلا  ار و  تمواـقم  رازفامرن  ناـشیا  عقاو  رد  دـننکیم . تسرد  سلجم  شیارب  دـننکیم ، شخپ  ار  شماـن  دـننزیم ، ار  شـسکع  دـننکیم ، میرکت  دـننکیم ، مارتحا 

کی هملک ، یعقاو  یانعم  هب  ناشیا  هک  تساذـل  تسا ؛ یـساسح  رایـسب  مھم و  یلیخ  یاھـشقن  بخ  اھنیا  درک ؛ جـیار  اھتلم  رد  داد ، تیارـس  اھتلم  هب  درک ، میلعت  اھتلم 

. تسا یمالسا  ینامرھق  یهرھچ  کی  هتسجرب و  تیصخش 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 20 
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نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

نیطسلف  / ١٧/١۴٠٠/٠۴ یدازآ  یارب  قلخ  هھبج  لکریبد  لیربج  دمحا  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

رد تمواقم  رـصانع  یهمھ  نیطـسلف و  تازرابم  روشرپ  یهصرع  نالاعف  نادـھاجم و  یهمھ  نیطـسلف و  تلم  هب  ار  لیربج  دـمحا  یاـقآ  ریذـپان  یگتـسخ  زراـبم  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  وا  ناگدنامزاب  هب  ایسآ و  برغ  یهقطنم 

. دنارذگ دوخ  مولظم  تلم  بوصغم و  نھیم  یارب  هزرابم  هب  ار  دوخ  رمع  شالت ، رپ  عاجش  درم  نیا 

. منکیم تلاسم  وا  یارب  ار  یھلا  ترفغم  تمحر و  مبلطیم و  لیزج  یشاداپ  وا  یارب  دنوادخ  زا 

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 

گرزب و یاهفیظو  ربارب  رد  ار  اـم  یعاـمتجا ، یداـصتقا و  یاـھیناماسبان  یـسایس و  یاھیگتـسباو  یملع و  یاھیگدـنامبقع  مالـسا ، یاـیند  یاـھیراوگان  ییوس  زا 

نارگن ار  همھ  ناتـسناغفا  بئاـصم  دروآیم ؛ درد  هب  ار  اـھلد  دولآنوخ  مولظم و  نمی  دـبلطیم ؛ یراـی  هب  ار  اـم  بوـصغم ، نیطـسلف  دـھدیم ؛ رارق  ریذپانیگتـسخ  یتدـھاجم 

تمھ تریغ و  تسا ، دوھـشم  نآ  رد  شنارای  اکیرمآ و  تلاخد  ترارـش و  تسد  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  رگید  یخرب  ناـنبل و  هیروس و  قارع و  رد  خـلت  ثداوح  دزاـسیم ؛

زا زیربل  ار  اھلد  طاشنرپ ، ناوج و  لسن  شزیگنا  و  اھتلم ، یرادیب  و  ساسح ، یهطخ  نیا  یهمھ  رد  تمواقم  رصانع  نتشارفارب  رس  رگید ، یوس  زا  و  دزیگنایمرب ، ار  ناناوج 

دنزیخیمرب و همھ  اھهاگودرا  و  ( ١  ) یاھنیمزرـس ۴٨ هنارک و  هزغ و  سدق و  دشکیم ؛ نوریب  ماین  زا  ار  سدق » ریـشمش   » دوخ یاھشخب  یهمھ  رد  نیطـسلف  دنکیم ؛ دیما 

اب دروآیم و  بات  ار  بلقلایـسق  رورـش و  نمـشد  یـشکمولظم  تیانج و  گنج و  لاس  تفھ  اـھنت ، روصحم و  نمی  دـنلامیم ؛ کاـخ  هب  ار  زواـجتم  ینیب  زور  هدزاود  یط  رد 

، حیرـص اسر و  نابز  اب  تمواقم  رـصانع  قارع ، رد  دـنکیم ؛ همیـسارس  دوخ  راکتبا  رادـتقا و  اب  ار  اھنآ  دوشیمن و  نایوگروز  میلـست  یتسیز ، تاناکما  وراد و  اذـغ و  طـحق  دوجو 

زاربا تنکلیب  ار  شناھارمھ  اکیرمآ و  یوس  زا  ترارـش  تلاخد و  عون  رھ  اب  هلباقم  رب  دوخ  خسار  مزع  دنناریم و  بقع  هب  ار  نآ  یهدـناشنتسد  شعاد  رگلاغـشا و  یاکیرمآ 

. دنرادیم

ناریا هب  نآ  ندرک  بستنم  و  اھروشک ، رگید  نانبل و  هیروس و  قارع و  رد  تمواقم »  » رـصانع رویغ و  ناناوج  لمع  هتـساوخ و  مزع و  فیرحت  یارب  ناییاکیرمآ  یتاغیلبت  شالت 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  زا  اھییاکیرمآ  تسرد  کرد  مھف و  مدع  زا  یشان  و  رادیب ، عاجش و  ناناوج  نآ  هب  نیھوت  رگید ، عجرم  رھ  ای 

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 

گرزب و یاهفیظو  ربارب  رد  ار  اـم  یعاـمتجا ، یداـصتقا و  یاـھیناماسبان  یـسایس و  یاھیگتـسباو  یملع و  یاھیگدـنامبقع  مالـسا ، یاـیند  یاـھیراوگان  ییوس  زا 

نارگن ار  همھ  ناتـسناغفا  بئاـصم  دروآیم ؛ درد  هب  ار  اـھلد  دولآنوخ  مولظم و  نمی  دـبلطیم ؛ یراـی  هب  ار  اـم  بوـصغم ، نیطـسلف  دـھدیم ؛ رارق  ریذپانیگتـسخ  یتدـھاجم 

تمھ تریغ و  تسا ، دوھـشم  نآ  رد  شنارای  اکیرمآ و  تلاخد  ترارـش و  تسد  هک  ناملـسم  یاھروشک  زا  رگید  یخرب  ناـنبل و  هیروس و  قارع و  رد  خـلت  ثداوح  دزاـسیم ؛

زا زیربل  ار  اھلد  طاشنرپ ، ناوج و  لسن  شزیگنا  و  اھتلم ، یرادیب  و  ساسح ، یهطخ  نیا  یهمھ  رد  تمواقم  رصانع  نتشارفارب  رس  رگید ، یوس  زا  و  دزیگنایمرب ، ار  ناناوج 

دنزیخیمرب و همھ  اھهاگودرا  و  ( ١  ) یاھنیمزرـس ۴٨ هنارک و  هزغ و  سدق و  دشکیم ؛ نوریب  ماین  زا  ار  سدق » ریـشمش   » دوخ یاھشخب  یهمھ  رد  نیطـسلف  دنکیم ؛ دیما 

اب دروآیم و  بات  ار  بلقلایـسق  رورـش و  نمـشد  یـشکمولظم  تیانج و  گنج و  لاس  تفھ  اـھنت ، روصحم و  نمی  دـنلامیم ؛ کاـخ  هب  ار  زواـجتم  ینیب  زور  هدزاود  یط  رد 

، حیرـص اسر و  نابز  اب  تمواقم  رـصانع  قارع ، رد  دـنکیم ؛ همیـسارس  دوخ  راکتبا  رادـتقا و  اب  ار  اھنآ  دوشیمن و  نایوگروز  میلـست  یتسیز ، تاناکما  وراد و  اذـغ و  طـحق  دوجو 

زاربا تنکلیب  ار  شناھارمھ  اکیرمآ و  یوس  زا  ترارـش  تلاخد و  عون  رھ  اب  هلباقم  رب  دوخ  خسار  مزع  دنناریم و  بقع  هب  ار  نآ  یهدـناشنتسد  شعاد  رگلاغـشا و  یاکیرمآ 

. دنرادیم

ناریا هب  نآ  ندرک  بستنم  و  اھروشک ، رگید  نانبل و  هیروس و  قارع و  رد  تمواقم »  » رـصانع رویغ و  ناناوج  لمع  هتـساوخ و  مزع و  فیرحت  یارب  ناییاکیرمآ  یتاغیلبت  شالت 

. تسا هقطنم  نیا  یاھتلم  زا  اھییاکیرمآ  تسرد  کرد  مھف و  مدع  زا  یشان  و  رادیب ، عاجش و  ناناوج  نآ  هب  نیھوت  رگید ، عجرم  رھ  ای 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 21 
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١۴٠١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموسویس  مسارم  رد  تانایب 

؛ دـنرادن تمواقم  تردـق  اما  دنتـسھ  مھ  یراک  کی  لابند  هک  دـتفایم  قافتا  یدایز  دراوم  رد  اھتلم  درک . انـشآ  تمواقم  موھفم  اب  ار  تلم  هک  دوب  نیا  ماما  گرزب  زایتما  کـی 

تلم اذل  درک ؛ قیرزت  تلم  نیا  هب  ار  یگداتسیا  ار ، تمواقم  درک : تیوقت  یروج  نیا  دروآ ، راب  یروج  نیا  ار  ناریا  تلم  ماما  دننکیم . ینیـشنبقع  دیآیم ، دراو  راشف  یتقو 

. تسا مکحتسم  الماک  مواقم و  الماک  تلم  کی  زورما  ناریا 

دای ام  یهمھ  هب  ناریا و  تلم  هب  ماما  هک  یتمواقم  نیا  هدـش ؛ دراو  ایند  یـسایس  تایبدا  رد  زورما  تمواقم »  » ناونع تسا و  راوگرزب  ماما  تاکرب  زا  مھ  نیا  رکـش ! ار  ادـخ 

. تسا ایند  یسایس  تایبدا  رد  یهتسجرب  یاھهژاو  زا  یکی  زورما  داد ،

مارحلا  / ١٧/١۴٠١/٠۴ هللاتیب  جاجح  هب  مایپ 

هدـیدپ نیا  مان  دنلکـشم . راچد  تدـشب  نآ  ربارب  رد  یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  تسا  هدـیرفآ  مالـسا  یایند  بلق  رد  اـسآزجعم  فرگـش و  یاهدـیدپ  یمالـسا ، یھاـگآدوخ  نیا 

نیذلا دـش : لزان  هفیرـش  یهیآ  نیا  مالـسا ، ردـص  رد  نآ  زا  یاهنومن  یهرابرد  هک  تسا  نامھ  هدـیدپ  نیا  تسا . لکوت  داھج و  نامیا و  تردـق  زورب  نآ ، تقیقح  و  تمواقم » »

ناوضر هللا اوعبتا  وس و  مھسسمی  مل  لضف  نم هللا و  همعنب  اوبلقناف  لیکولا * معن  انبسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا  نا  سانلا  مھل  لاق 

یشکهدبرع یمجاھت و  تلاح  زا  ار  تسینویھص  رگنایغط  میژر  هتسناوت  هک  تسا  زیگناتفگش  یهدیدپ  نیا  یاھهاگهولج  زا  یکی  نیطسلف  یهنحص  میظع . لضف  وذ  و هللا 

نانبل و رد  ناوتیم  ار  تمواقم  رگید  ناشخرد  یاھهنومن  دنک . لیمحت  نآ  رب  ار  ینونک  راکشآ  یداصتقا  یتینما و  یسایس و  تالکـشم  دناشکب و  لاعفنا  عافد و  تیعـضو  هب 

. درک هدھاشم  حوضوب  رگید  طاقن  یخرب  نمی و  قارع و 

« يمالسا تمواقم   » 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 22هاگياپ  هحفص 22 
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