
مدرم  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم یمدرم  روضح  ساسح ، یهظحل  نیا  رد  دـندش ، لاحـشوخ  نامنانمـشد  نارگن و  نامناتـسود  درک و  ام  هجوتم  ار  ایند  یهمھ  میظع ، تیـصخشنآ  یلاخ  یاج  یتقو 

. درک همیب  ار  بالقنا  هر ) ) ماما یاھنامرآ  اب  ناشدنویپ  ناریا و 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

دھاوخیم راک  هچ  رابکتسا  هک  مینادن  رگا  دیوش . عقاو  دیفم  زورما  یمالسا  یهعماج  یارب  دیناوتب  تسا  لاحم  دیسانشن ، ار  ناتنامز  یلو  دیشاب ، مھ  املع  ملعا  امشرگا 

و تسیچ ، شجالع  دراد و  دوجو  یتالکشم  هچ  درذگیم و  هچ  ام  یهعماج  رد  هک  میـشابن  هجوتم  رگا  و  دننکیم ، ذوفن  اجک  زا  دنتـسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمـشد  دنکب و 

. مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدنبهھبج  رد  هک  میشاب  هتشادن  عالطا  رگا 

رییغت دوخ  عفن  هب  ار  یزاب  یهنحـص  یلماوع  هچ  دتفیب و  دھاوخیم  یقافتا  هچ  دننادن  دـنریگ و  رارق  رگیزاب  حانج  ود  نیب  هک  دـنروخیم  یناسک  ار  یرـسوت  کتک و  هشیمھ 

دھدیم میلعت  رفن  دنچ  هب  ار  نید  ماکحا  هلحم  کی  رد  هک  یسک  هچ  و  دشاب ، املعلاملعا  هچ  یلماع -  رھ  یارب  اھتیعقوم  زا  هدافتسا  نامز و  هب  ملع  تریـصب و  دنھدیم .

. تسا موزل  دروم  یرتعیسو  رتشیب و  یاھیھاگآ  دشاب ، رتالاب  ماقم  هچرھ  اھتنم  تسا ؛ یرورض  - 

روشک  / ٢۵/١٣۶٨/٠۵ رسارس  دیھش  داینب  نالوئسم  دھاش و  نازومآشناد  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نید و هک  یتقو  نآ  رد  زاین و  یهظحل  کی  رد  تقیقح  رد  دھدیم ، ادخ  هار  رد  ار  دوخ  ناج  هک  یناسنا  هک  تسا  نیا  تلع  تسا ؟ تیمھا  تمظع و  اب  ردق  نیا  تداھـش  ارچ 

یلومعم شیاسآ  هچب و  نز و  یتحار و  زا  دنکیم و  شالت  ادخ  هار  رد  هک  یـسک  تسا . هداد  ماجنا  ار  مزال  شالت  نآ  دراد ، جایتحا  دنھد ، قنور  ارنآ  هک  یناسک  هب  ادـخ  هار 

تداھـش هک  ماهتفگ  ررکم  اذل  تسوا . تدھاجم  تمظع  یهدـنھدناشن  نیا  دراد . لابندهب  تسا -  تداھـش  نامھ  هک  ار -  یھلا  شاداپ  ، دـنکیم رظنفرـص  یدام  تازایتما  و 

. تسا هللالیبسیف  داھج  دزم  شاداپ و  نیرتالاب 

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

نم تسا . تخس  شتخانش  یھاگ  هظحل ، نآ  نامز و  نآ  دوشیم . رثوم  مھم و  یلیخ  یرـشق ، ای  یدرف  هب  زاین  هک  دراد  دوجو  ییهظحل  نامز و  هعماج ، کی  خیرات  لوط  رد 

نارود نیا  رد  صوصخب  بالقنا -  نارود  ردق  هب  نموم ، ملاس و  قداص و  راک  یورین  هب  شجایتحا  هک  هتشاد  دوجو  تلم  نیا  یگدنز  یاھهرود  زا  ییهرود  رتمک  منکیم ، ضرع 

. دشاب هدوب  یلعف - 

. دندرک لمع  تفریم ، راظتنا  اھنآ  زا  هک  یروطنامھ  ام ، یهعماج  روشک و  رد  نارگراک  هللادمحب 

مدرم  / ١٣۶٩/٠٣/٠٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا تیمھا  تسا و  یعقوم  هچ  الاح  هک  دمھفب  دسانـشب و  ار  اھهظحل  هک  تسا  نیا  تلم  کی  یرادـیب  یاھتمالع  زا  یکی  تسا . یمھم  یاھزور  تھج ، دـنچ  زا  اھزور  نیا 

ام هب  ییهفیظو  هچ  دمآ و  ام  رـس  رب  هچ  داتفا ، قافتا  هچ  دش ، هچ  میمھفب  هکنیا  نودب  میدـنارذگیم ؛ یپردیپ  ار  ییاھهظحل  توغاط ، نارود  رد  ام  تسا . ردـقهچ  هظحل 

باسح هب  ار  اھهظحل  وا  دوب . نیمھ  ریظنیب ، ییانثتـسا  ربھر  نآ  تایـصوصخ  زا  تضھن و  نیا  تاکرب  زا  یکی  میدوب . روطنیا  ام  تشذگ و  نامز  یلیخ  دـیاش  دـش . هجوتم 

هک یتشگنارـس  نآ ، فالخرب  دـننکیم . سح  ار  نآ  دـنک ، ادـیپ  سامت  اھنآ  اب  هک  ییهرذ  نیرتکچوک  ساـسح ، یاھتـشگنارس  درک . ساـسح  ار  اـم  نھذ  تشگنارـس  دروآ و 

. درذگیم هچ  هنامز  رد  هک  میمھفب  ات  درک ، ساسح  ار  ام  ماما  میدوب و  یروطنآ  ام  دنکیمن . سح  ار  زیچچیھ  دشاب ، هدش  خرک  سحیب و 

سدقملاتیب  / ١٣۶٩/٠٣/٠٣ نیبملاحتف و  تایلمع  ناھدنامرف  زا  یدادعت  هب  حتف  ناشن  یاطعا  مسارم  رد  تانایب 

، زاین ی  هظحل رد  دـناوتب  ورین  نیا  دـشاب و  یکتم  شیوخ  تلم  یورین  هب  دوخ و  مدرم  شود  رب  هک  تسا ، یدـج  یقیقح و  یتقو  نآ  تموکح ، کی  یـسایس و  هاگتـسد  کـی 

. دھدب ناشن  ار  شدوخ  ییاراک 

ناتسدرک  / ٢١/١٣۶٩/٠۶ ناتسا  نارھت و  دھشم و  نازابناج  دھاش و  زاتمم  نادنزرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا ام ، ماظن  تلم و  یگدـنز  تاظحل  نیرتکانرطخ  نیرتساسح و  رد  دراد . یتمظعاـب  عیفر و  رایـسب  هاـگیاج  هاـگیاپ و  ناـگربخ ، سلجم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  زیزع  تلم 

یـساسا و مھم و  راک  ربھر -  باختنا  دـننک . افیا  تلم  هب  ار  ناـشدوخ  نید  ریطخ ، ی  هظحل نآ  رد  دـیاب  هک  دـنتلم  ناـبختنم  نیا  دـسرب ؛ تلم  داد  هب  دـیاب  هک  تسا  سلجم 

. دـنریگن مک  تسد  ار  تاـباختنا  نیا  دـیاب  مدرم  دراد . یمھم  یلیخ  هاـگیاج  سلجم ، نیا  تسین . یمک  زیچ  تسا -  ناـگربخ  سلجم  ی  هدـھعرب هک  یی  هدـننک نییعت رایـسب 

دنیامن . هفیظو  ساسحا  سلجم ، نیا  هب  حلاص  دارفا  نداتسرف  رد  دننک و  تکرش  دیاب  همھ 

دیاب ام  دـنھد . یم ماجنا  بوخ  ار  ناشدوخ  فیلکت  تاظحل ، نیرتساسح  رد  هک  دـنداد  ناشن  لاس  هدزاود  هدزاـی ، نیا  لوط  رد  مدرم  دـنا . هداـمآ هک  دـنداد  ناـشن  مدرم  هتبلا 

ناگربخ سلجم  ی  هیـشاح رد  هنافـساتم  دنـسانش . فیلکت سانـش و  تقو دنـشوھاب ، دـنا ، هدامآ دـنا ، هنحـص رد  دـنبوخ ، مدرم  میھدـب . ماجنا  مدرم  لـباقم  رد  ار  ناـمفیلکت 

. دوب هدشن  ادا  تیلووسم  ساسحا  یور  زا  هک  دوب  یفالخ  یاھفرح  دش ، هتفگ  ناگربخ  سلجم  ی  هرابرد هک  هچنآ  زا  یرایسب  مدید  مدرک ، شوگ  نم  هک  دش  هدز  ییاھفرح 

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

، اـھرجحت یرگید  و  ضارغا ، هب  بوشم  ملاـسان و  تارکفت  رب  یکتم  هنالددـب و  طـلغ و  یاھتیادـھ  ی  هیحاـن زا  یکی  دـنک : یم داـجیا  رطخ  فرط  ود  زا  اـھیمھفن ، اـھیمھف و  جـک

. دنک لمحت  تحار  ار  هبرض  دناوتب  هک  تسین  روط  نآ زورما  هیملع  ی  هزوح دنز و  یم هبرض  یلیخ  اھنیا  اھنتفرگن . رارق  مزال  هاگیاج  رد  مزال  ی  هظحل رد  اھیمھفرید ، اھیمھفدنک ،

. تسا شیملاع  ناشخرد  لکش  رد  مھ  نآ مالسا ، هب  ی  همدص هزوح ، هب  ی  همدص ای  هزوح  یشالت  زورما ،

شترا  / ١٣۶٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی میمـصت ، هرطاخ و  مییوگب . کیربت  ورین  نیا  هب  ام  هک  دراد  اج  دریگب و  مان  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ییاوھ  یورین  زور  هک  تسا  هتـسیاش  اقح  نمھب ، مھدزون  زور 

تـسرد ار  اھ  هظحل شزرا  ردق و  هک  دناد  یم دوخ  ی  هفیظو ناملـسم ، دنمـشوھ و  دنمدرخ و  ناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  تسا . راگدنام  جیاتن ، راثآ و  اما  تسارذگ ؛ ی  هظحل

. دوشن هابتشا  راچد  اھ ، هظحل یبایزرا  میوقت و  رد  دسانشب و 

رھ هب  اھزور  نآ  مینک . ادا  دوخ  یاج  رد  ار  نآ  میـسانشب و  تسرد  ار  هظحلرھ  فیلکت  ام  هک  تسا  نیا  مھم  دـنراد . شود  رب  ار  یفیلکت  راب  ام ، رمع  تاـظحل  زا  یی  هظحل رھ 

تشونرس شترا و  تشونرس  رب  تاظحل ، نیرتساسح  رد  مھ  نآ  یمالسا ، بالقنا  مدقم  فوفـص  رد  شترا  ییاوھ  یورین  لنـسرپ  زا  یعمج  روضح  اما  تشذگ ؛ یم ریدقت 

. تشاذگ یتاریثات  بالقنا ، رد  دوجوم  یاھیریگ  تھج و 

، اھعــضوم اـھعقوم و  نیرتکاـنرطخ  رد  تاـظحل و  نیرتساـسح  رد  نآ ، زا  شیپ  مـھ  یلیمحت و  گـنج  رد  مـھ  زورما ، اـت  بـالقنا  یزوریپ  زا  دــعب  ییاوـھ ، یورین  هناتخبــشوخ 

. تسا هدوب  یشزرااب  روضح  عافد ، موجھ و  ماقم  رد  ییاوھ  یورین  روضح  تسا . هتشاد  یبوخ  یاھشیامزآ 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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شترا  / ١٣۶٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

گرزب تیلووسم  راک و  تفرشیپ  رد  قیقد ، یاھمشچ  قالخ و  ذفان و  یاھزغم  رھام و  یاھتسد  زا  دیروایبرد . ششخرد  ششوج و  هب  ار  اھنآ  دینک و  وجتسج  ار  اھدادعتـسا 

. تساھ هظحل فیلکت  نتخانش  اجب و  یاھیریگ  میمصت نامھ  اھنیا ، دیریگب . هرھب  ناتدوخ 

دنک یمن گنرد  دوخ  ییالتعا  تکرح  رد  یمالسا  یروھمج 

، دندیمھفن ار  ریـسمو  هار  نیا  شزرا  فدـھ و  تیمھا  هظحل و  تیـساسح  هک  اھنآ  تسا . هتـشذگ  روط  نیمھ لاس ، هدزاود  نیا  مامت  مینارذـگ . یم ار  یـساسح  تاظحل  ام 

نیا ام ، فدھ  هار و  رکف و  تعیبط  دنک . یمن گنرد  دوخ  ییالتعا  تکرح  رد  یھلا  لضف  هب  یمالـسا ، یروھمج  دنا . هدرک هابتـشا  ردق  هچ هک  دـنمھف  یم زورما  دـندرک . هابتـشا 

دیاب دراذگ ، یم یدام  دصرددص  تابساحم  رب  ار  شدوخ  یگدنز  ساسا  هک  نآ دنک . تراقح  ساسحا  دیاب  تسا ، یدام  هک  نآ دننک ؟ یم تراقح  ساسحا  اھیضعب  ارچ  تسا .

. دندروخ ار  تاھابتشا  نآ  بوچ  اھتردقربا  دیدید  هک  نانچمھ دنکب ؛ تراقح  ساسحا 

هعمجزامن  / ١٣٧٠/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

تسا و تخـس  رادـقم  کـی  هتبلا  دـیدرگ . دـنھاوخ  زیزع  دـش و  دـھاوخ  اـھنآ  بیـصن  ییاـقآ  دنتـسیاب ، رگا  تسا . یـساسح  یهظحل  هظحل ، نیا  هک  دـننادب  دـیاب  قارع  تلم 

ناھد رد  دوشیم  همقل  کی  لثم  ار  تحار  یگدنز  یدازآ و  تمارک و  تزع و  هک  دننکیم  لایخ  رگا  دیـسر . دھاوخن  هجیتن  هب  یزیچ  چیھ  یراکادف ، نودـب  دراد . مزال  یراکادـف 

هاتوک لباقم  رد  قارع  تلم  رگا  اما  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  تسا و  یتقوم  تدـمهاتوک و  یتخـس ، اـھتنم  دـننک ؛ لـمحت  ار  یتخـس  دـیاب  تسا . هابتـشا  نیا  تشاذـگ ، یـسک 

تسا ریظنیب  دوخ  یهبون  هب  مھ  اھنیا  هک  وا -  یهتشذگ  یاھتواسق  هک  داد  دھاوخ  جرخب  یتواسق  نانچنآ  دروآ و  دھاوخرد  اھنآ  زا  یردپ  نانچنآ  قارع  میژر  نیمھ  دنیایب ،

قارع تلم  دـننادب . ار  نیا  دـیاب  قارع  تلم  تفرگ ؛ دـھاوخ  یتخـس  ماقتنا  شمدرم  زا  اب -  ذایعلا  دوشب -  طلـسم  شمدرم  رب  میژر  نیا  رگا  دـشاب . کچوک  نآ  لـباقم  رد  - 

یراکادف دننک و  رارقرب  هطبار  ادخ  اب  دنھاوخب ، کمک  ادخ  زا  دننک ، هیکت  ادخ  هب  دیاب  دنناسرب . نایاپ  هب  ار  راک  یتسیاب  دناهدرک ، عورـش  دناهتـشاذگ و  هار  نیا  رد  مدـق  هک  الاح 

. درک دھاوخ  لزان  ار  شترصن  لاعتم  یادخ  تقونآ  دریگب ؛ رارق  ناشراک  یهمانرب  رد  مھ 

ناتسرل  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« هیلعهللامالس ، » تسا هدروخ  کتک  هکم  رد  هدوب و  هکم  زا  مھ  وا  هک  رامع -  قیفر  یباحص -  زا  رگید  یکی  هب  تبـسن  یلو  دییوگیم ، هیلعهللامالـس »  » ار رامع  امـش  ارچ 

. درک هابتشا  وا  یلو  دیمھف ؛ درکن و  هابتشا  ساسح  تقو  رد  رامع  نوچ  دییوگیمن ؟

تجح کی  رـسای ، رامع  میـسانشیمن . تسرد  مھ  اھام  دوخ  ار  رـسای  رامع  تسا . هتخانـشان  مھ  زونھ  رامع  نم ، رظن  هب  دنیوگیم . میقتـسم  طخ  ار  رامع  طخ  دینیبب ،

سکچیھ هللالوسر ، یهباحـص  زا  ینعی  تسین ؛ رـسای  رامع  لثم  سکچیھ  مدید  مدرک ، هاگن  هک  مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) نینموملاریما یگدنز  رد  نم  تسا . یھلا  یهعطاق 

دروم رد  ینھذ  لکـشم  کی  نینموملاریما  یارب  تقو  رھ  درکادـیپ . همادا  شتکرباب  تایح  ناشیا  یلو  دـندنامن ، هدـنز  نانآ  تشادـن . تدـم  نیا  لوط  رد  ار  رـسای  راـمع  شقن 

یایاضق رد  روطنیمھ ، ترضح  تفالخ  لوا  رد  درک . لح  ار  هیضق  تفر و  ولج  عطاق  فیـس  لثم  درم ، نیا  نابز  دش -  ادیپ  ییهھبـش  هشوگ  کی  رد  ینعی  دمآ -  شیپ  باحـصا 

. دیسر تداھش  هب  نیفص  رد  ات  روطنیمھ ، مھ  نیفص  لمج و 

، سابل نیا  هب  سبلت  یاـضتقم  هب  رـسهبهمامع ، رھ  یناـحور و  رھ  زورما  درادـن . یطبر  نم  هب  تفگ  دوشیمن  تسیچ . هفیظو  هک  دـیمھف  دوب و  رایـشوھ  راـمع  لـثم  دـیاب 

هب دراد ، ییایوگ  نابز  یکی  دوریم ؛ هھبج  هب  دریگیم و  تسد  هب  ریـشمش  یکی  دـناوتیم . روطرھ  سک  رھ  دـنک ؛ عاـفد  نآرق  تیمکاـح  مالـسا و  تموکح  زا  تسا  فظوم 

 - تسا بارحم  لھا  دجـسم و  لھا  اما  دنکب ، دناوتیمن  ار  اھراک  نیا  یکی  دھدیم ؛ ماجنا  ار  نآ  دـیآیمرب ، شاهدـھع  زا  یتواضق  ریغ  ای  یتواضق  تسپ  یکی  دوریم ؛ ربنم 

. تسا راختفا  بالقنا ، نیا  هب  تمدخ  تسا . راختفا  نیا ، دنادیم . بالقنا  نیا  مداخ  ار  دوخ  یناحور ، نیا  هک  دننادب  همھ  درادن -  یلاکشا 

. تسا یبوخ  نیا  هب  تلم  و  ناوارف ، هنیمز  زاب ، نادـیم  زورما  مینکب . تمدـخ  مالـسا  هب  روطنیا  میناوتب  ام  دـیایب و  شیپ  یتیعقوم  هک  میدـیدیمن  مھ  بش  باوخ  هب  اـھام 

دیابن نید . قشاع  و  لالز -  بآ  لثم  صلخم -  ناشخرد ، افـص ، اب  دنرھاوج ؛ اتقیقح  رل  مدرم  نیا  دـنرھاوج . اعقاو  امـش  مدرم  نیا  دـینک . هاگن  ناتدوخ  ناتـسرل  نیا  هب  امش 

. تسا نید  هب  تمدخ  مدرم ، نیا  هب  تمدخ  مینک . فرطرب  ار  هابتشا  دیاب  امش  نم و  درک . هابتـشا  دیمھفن و  وا  هک  مینک  مخا  اروف  ام  دنکیم ، یھابتـشا  یـسک  هک  نیمھ 

. میراد هدھعرب  ار  نآ  ممعم  یامش  نم و  هک  تسا  نیا  مداقتعا  هدنب  هک  تسا  ییهفیظو  ود  نآ  نیا ،

یمالسا  / ١٣٧٠/٠٧/٠١ بھاذم  بیرقت  عمجم  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. مینک رپ  ار  نآ  دیاب  ام  رگید -  یاھنامز  یهمھ  زا  شیب  تسا -  نامز  الخ  نیا  دوشب . لابند  دـیاب  تسا و  یتایح  رکف  کی  یھلا و  ضرغ  کی  یروف ، فدـھ  کی  بیرقت »  » زورما

، دریگب ماجنا  یـصاخ  یهظحل  رد  رگا  اھراک  یـضعب  دنیامن . هدروآرب  ار  نآ  دنمھفب و  ار  هظحل  تساوخ  دـننک ؛ رپ  ار  ناشدوخ  نامز  الخ  دـنناوتب  هک  ییاھناسنا  لاح  هب  اشوخ 

. تشاد دھاوخن  ار  هدیاف  نآ  اسب  یا  دریگن ، ماجنا  هظحل  نآ  رد  رگا  تسا ؛ دیفم 

رگیدـکی هب  داقتعا  رکف و  ماقم  رد  یمالـسا ، یاھهقرف  هک  تسا  نیا  ضرغ  هدـش -  هتفگ  ررکم  هک  روطنامھ  بیرقت -  نیا  رد  تسا . بیرقت  نیا  دـنمزاین  مالـسا  یایند  زورما 

. دنوشب کیدزن 

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

یزوریپ هچنآ  یهحوبحب  رد  اکیرما  هک  تسا  نیا  هلاسم  هدامآ . یمومع ، یاھ  ناحتمانآ  زا  یکی  و  تسا ، شیپ  رد  زاستشونرـس  یاھهظحل  نآ  زا  یکی  رگید  راب  کـی  زورما 

هنابصاغ یماظن  روضح  رب  هیکت  اب  و  هتشگ ، مکاح  هقطنم  نیا  یاھروشک  زا  یخرب  رب  هک  یزیمآبعر  توکـس  تکرب  هب  دوشیم و  هدیمان  درـس » گنج   » نایاپ زا  سپ  یاھ 

« نیطسلف  » یهیعاد دوش و  هتخانـش  تیمـسر  هب  بارعا  یوس  زا  لیئارـسا  دنک ، لح  ار  بصاغ  یاھ  تسینویھـص  لکـشم  دوخ و  لکـشم  تسا  ددصرد  سراف ، جیلخ  رد 

. دبای نایاپ  هشیمھ  یارب 

نیرتگرزب هک  هقطنم  نیا  رد  یمالسا  یاھتکرح  اب  هزرابم  ینعی  شیلصا  یهفیظو  یارب  الوا  ار  اکیرما  زومآتسد  نآ  یبرع ، یاھتلود  تاضراعم  یهغدغد  زا  لیئارسا  یصالخ 

دروآیمرد ناییاکیرما  نما  یهناخ  تروص  هب  ار  هقطنم  هدرک ، یعطق  یتایح ، یهقطنم  نیا  یاھروشک  رب  ار  اکیرما  ذوفن  ایناث  دزاسیم ، هدامآ  تساکیرما ، یارب  یدـج  رطخ 

ار رگید  مھم  رگنس  کی  تارف » ات  لین  زا   » یوزرآ یلاغشا و  یاھنیمزرـس  یهعـسوت  هار  رد  لیئارـسا  اثلاث  و  دوشیم ، هنایمرواخ  رـسدردیب  رایتخا  بحاص  گرزب ، ناطیـش  و 

. دنکیم حتف 

اب تسا  ددصرد  اکیرما  دزاس . راگدنام  نیملـسم  یهناخ  رد  ار  مسینویھـص  یهنوعلم  یهرجـش  دنک و  ادج  مالـسا  یاین  درکیپ  زا  هرابکی  ار  نیطـسلف  تسا  ددـصرد  نمـشد 

. دـھد تاجن  اقیرفآ  هناـیمرواخ و  رد  یمالـسا  شزیخ  ینارگن  زا  ار  دوخ  دریگ و  تسد  هب  ار  ساـسح  یهقطنم  نیا  رد  یگدـنز  یاھهتـشررس  یهمھ  رگلاغـشا ، میژر  تیبثت 

نیا دننک . ناربج  اجنیا  رد  دناهدرک ، لمحت  نیملسم  یرادیب  رثا  رب  ریخا  یاھلاس  رد  هک  ار  ییاھتسکش  مالسا و  اب  دوخ  نیرید  یهنیکیهمھ  دنھاوخیم  مالسا  نانمـشد 

تلم و کی  یدـبا  رمتـسم و  یردهبرد  روشک و  کی  بصغ  زا  نخـس  اـجنیا  تسین ، هسیاـقم  لـباق  هناـیمرواخ  یهراـبرد  ریخا  لاـس  دـنچ  یاـھهئطوت  زا  کـیچیھ  اـب  هثداـح 

. تسا نیملسم  یالوا  یهلبق  یمالسا و  گرزب  نطو  ییایفارغج  زکرم  مالسا و  ناھج  نتیهراپ  ییاھن  یزاسادج 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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زا تظاـفح  فـیلکت  ییوـس  زا  دـننک ، کرد  هداـھن  ناـنآ  شود  رب  یناملـسم ، هک  ار  ییهفیظو  دـیاب  دـننک ، فـیلکت  ساـسحا  دـیاب  ناـھج  نیملـسم  ریطخ ، یهـظحل  نـیا  رد 

یادـن سکرھ  تسا : هدومرف  (ص ) ربماـیپ هک  موـلظم ...  یتـلم  یهثاغتـسا  هب  خـساپ  رگید  یوـس  زا  و  تسا ; نیملـسم  هقف  تایرورـض  زا  هک  تسا  یمالـسا  یاـھنیمزرس 

. تسا هتشادرب  هثاغتسا  هب  ادص  تلم  کی  هک  درف ، کی  هن  زورما  و  تسین ...  ناملسم  دیوگن  خساپ  دونشب و  ار  یملسم  یهثاغتسا 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١١/٢٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زور رد  هک  یتردـق  شیاـمن  رطاـخ  هب  یھلا ، گرزب  یاـھتمعن  نادردـق  تلم  سانـش و  نمـشد  تلم  سانـش ، عـقوم  تلم  هاـگآ ، تـلم  ناریا ، راوـگرزب  تـلم  زا  مـنادیم  مزـال 

تانایرج ایاضق و  زا  مینادیم و  مدرم  هماع  زا  رتشیب  یردق  ار  ایند  لئاسم  هک  ام  منک . رکشت  دوجو  همھ  اب  داد ، ایندرد  تسودو  نمـشد  مشچ  لباقم  رد  نمھب  مودوتسیب 

. دمآ دراو  دندوب ، هدرک  عورش  یمالسا  یروھمج  نانمشد  هک  یتاغیلبترب  یاهبرض  هچ  ناریا ، تلم  تکرح  نیا  اب  هک  میدش  هجوتم  میراد ، عالطا 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زور دـیاش  سدـق و  زور  لاسما ، امـش  یـسانش . عقوم  نیا  رب  نیرفآ  یھاـگآ . یرایـشوھ و  نیا  رب  اـبحرم  ناـمیا . قوش و  روش و  نی  ارب  اـبحرم  ناریا . تلم  امـش  رب  اـبحرم 

هب هنحـص ، رد  شروضح  لاـسما  هک  دـنادیم  ناریا  تلم  تسا  مولعم  تسا . ناریا  تلم  یھاـگآ  ناـشن  نیا ، دـیتفرگ . رتروشرپ  مھ  لـبق  یاـھلاس  زا  ار  نمھب  مود  تسیب و 

یلو سدقم  بلق  دشاب . یضار  امش  زا  دنوادخ  دیداد ؛ ناشن  ار  روضح  نیا  امش  تسا . رتمزال  مالسا ، نانمشد  نوزفازور  یبلط  زواجت  ناناملـسم و  ناماسبان  عضو  رطاخ 

مھ اھتلود  دنریگب . دای  ام  تلم  زا  دیاب  رگید ، یاھتلم  دیھدیم . صیخشت  بوخ  دینکیم و  لمع  تکرح و  بوخ  دیمھفیم و  بوخ  هک  داب  لاحشوخ  دونشخ و  امش  زا  رصع 

. دننادب تسا -  یمالسا  یاھتلم  مالسا و  تمعن  هک  ار -  میظع  تمعن  نیا  ردق  دیاب 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

لـضف هب  مدرم -  روضح  دـش و  دـھاوخ  یبوخ  سلجم  سلجم ، دوـب و  دـھاوخ  امـش  لاـح  لـماش  ملاـع ، راـگدرورپ  کـمک  لـضف و  فـطل و  مھ ، هرود  نیا  رد  هک  منادیم  نم 

بایماک دوخ  دصاقم  فادھا و  رد  نمـشد  دراذـگیمن  تلم ، نیا  یـسانش  عقوم  یـسانش و  نمـشد  هزیگنا و  نامیا و  روش و  قوش و  دوب . دـھاوخ  یبوخ  روضح  راگدرورپ - 

مزال تلم  نیا  یارب  هک  هچنآ  تسا  لـیام  نمـشد  دنـشاب . مک  ناگدـنھد  یار  دـشاب و  هتـشادن  قوش  روش و  تاـباختنا  دـشاب و  فیعـض  سلجم  دـھاوخیم  نمـشد  دوش .

. تشاذگ دھاوخن  تلم  نیا  یلو  دوشن ؛ ماجنا  تسا ،

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٧۴ تاباختنا  رد  دنمھوکش  روضح  رطاخب  ناشلامیظع  تلم  زا  ریدقت 

یاپ هب  تاباختنا ، تیمھا  کرد  اـب  هتفگ و  خـساپ  بـالقنا  یادـن  هب  هشیمھ  دـننام  زین  ساـسح  یهھرب  نیا  رد  هک  منک  رکـشت  هنامیمـص  نموم  هاـگآ و  دنمـشوھ و  مدرم  زا 

هاوخدب و نانمـشد  هک  یماگنھ  رد  ینعی  دندرک . یدـیمون  مشخ و  تریح و  راچد  ار  تلم  نیا  ناھاوخدـب  روشک و  نیا  نانمـشد  دوخ ، مادـقا  اب  دنتفاتـش و  یار  یاھقودـنص 

میظع و تاباختنا  اھتمھت  اھغورد و  عاونا  اب  دنزاس و  نیبدب  توافتیب و  دیمون و  ار  مدرم  دـندرکیم  یعـس  جرخرپ  رایـسب  عیـسو و  یتاغیلبت  اب  یمالـسا  یروھمج  زرو  نیک 

نیمھ رد  تسرد  دـنرادب ، لـفاغ  دوخ  ساـسح  یهفیظو  زا  مورحم و  دوخ  میظع  قـح  زا  ار  مدرم  هلیـسونیدب  دـننک و  دوـمناو  یعنـصت  هدوـھیب و  یراـک  ار  روـشک  یرـسارس 

دندیشخب و لکش  ار  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  یهلاسهدفھ  نارود  تاباختنا  نیرتگرزب  دوخ ، یبالقنا  تکرح  اب  ناریا  سانش  نمشد  سانش و  عقوم  رایـشوھ و  مدرم  ماگنھ ،

یللملانیب و نارگ  هئطوت  اکیرمآ و  یرابکتسا  میژر  هب  یرگید  خلت  سرد  دندرک و  بوکنم  بولغم و  یـسایس  یهھبج  رد  ار  نمـشد  دنفـسا  مھدجھ  کرابم  یهعمج  زور  رد 

. دنتخومآ وجهنیک  ریقح و  یاھتسینویھص 

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

ارچ دـندش ؛ قرفتم  ماوع  هک  مریگ  دـشیم . ضوع  خـیرات  دندیـسرتیم ، ادـخ  زا  دنـسرتب ، دایز  نبا  زا  هکنیا  یاج  هب  ساسح ، یهظحل  کـی  رد  یعبر  نب  ثبـش  لاـثما  رگا 

. دندرک هابتشا  اجنیا ، اما  دندش ؛ دیھش  البرک  رد  ادعب  ناشیضعب  هک  دندوب  یباسح  بوخ و  یدارفا  اھنیا  نیب  دندیشک ؟ تسد  وا  زا  دندوب ، ملسم  رود  هک  ینموم  صاوخ 

مھ البرک  هب  صاوخ ، زا  یناسک  اما  میروآیمن . مھ  ار  ناشمـسا  تسین و  یثحب  اھنآ  یهرابرد  دـش . هداد  ناشھابتـشا  یهرافک  دـندش ، دیھـش  البرک  رد  هک  ییاـھنآ  هتبلا 

زا ربمغیپ  دنزرف  یتقو  دش ؛ هتشک  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما  یتقو  هدیاف !؟ هچ  دنوش . نیباوت  وزج  دندش  روبجم  دعب  هتبلا ، دندرکن و  ادیپ  قیفوت  دنورب ؛ دنتـسناوتن  دنتفرن .

یادھـش یهدع  ربارب  دنچ  نیباوت ، یهدع  خیرات ، رد  هک  تساذل  هدیاف !؟ هچرگید  دش ، زاغآ  بیـشارس  تمـس  هب  خـیرات  تکرح  یتقو  داتفا ؛ قافتا  هعجاف  یتقو  تفر ؛ تسد 

یادھـش هک  یرثا  مرازھ  کی  دنتـشاذگ ، خـیرات  رد  نیباوت  هک  یرثا  اما  دـندش . هتـشک  زور  کی  رد  همھ  زین  نیباوت  دـندش ؛ هتـشک  زور  کی  رد  همھ  البرک  یادھـش  تسالبرک .

. دنداد صیخشت  رید  دنتفرگ و  میمصت  رید  دندادن . ماجنا  دوخ  یهظحل  رد  ار  راک  دندماین . دوخ  تقو  رد  هکنیا  رطاخهب  تسین ! دنتشاذگ ، البرک 

. مرادن یراک  ماوع  هب  دیتشاد . مھ  شلوبق  دیدوب . هدرک  مھ  تعیب  وا  اب  دوب و  هدـمآ  دـیتشاذگ !؟ اھنت  تسا ، ماما  یهدـنیامن  دـیتسنادیم  هکنیا  اب  ار  لیقع  نب  ملـسم  ارچ 

هب هدع  الثم ، دنتشاذگیمن و  اھنت  ار  ملسم  صاوخ ، رگا  دربب !؟ هانپ  هعوط  یهناخ  هب  ات  دیتشاذگ  اھنت  ار  ملسم  دش ، هک  بش  رس  رـصع و  ماگنھ  ارچ  میوگیم . ار  صاوخ 

یتقو دوب ، هک  مھ  اھنت  ملسم ، دندرکیم . عافد  دنداتـسیایم و  دندرکیم . یھدنامرف  رقم  ار  ناشیکی  یهناخ  دنتفرگیم . ار  ملـسم  رود  رفن  دص  نآ  دیـسریم ، رفن  دص 

رگم دـندوب ، وا  اب  مدرم  رفن  دـص  رگا  دز . سپ  ار  همھ  ییاھنت  هب  ملـسم  دـندرک ؛ هلمح  راب  نیدـنچ  داـیز ، نبا  نازابرـس  دیـشک . لوط  اـھتعاس  دـننک ، شریگتـسد  دنتـساوخ 

. دنتفرگن ار  ملسم  رود  هک  دندرک  یھاتوک  هلحرم ، نیا  رد  صاوخ  سپ ، دندشیم . عمج  ناشرود  مدرم  زاب  دننک !؟ شریگتسد  دنتسناوتیم 

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

مادقا مزال ، یهظحل  رد  ایند  زا  صاوخ  تشذگ  مزال ، تقو  رد  صاوخ  صیخشت  مزال  تقو  رد  صاوخ  یریگمیمـصت  میـسریم . صاوخ  هب  مینکیم ، تکرح  فرط  رھ  زا  دینیبب !

تقو دیدرک و  لمات  رگا  داد . ماجنا  ار  مزال  تکرح  دیاب  مزال ، یهظحل  رد  دـنکیم ! ظفح  دـھدیم و  تاجن  ار  اھـشزرا  خـیرات و  هک  تساھنیا  مزال . یهظحل  رد  ادـخ  یارب  صاوخ 

یلوا زور  دمآ . راک  رـس  رب  یماظن  تموکح  نارگید ، اکیرما و  کیرحت  اب  یلو  دوب ؛ هدش  تاباختنا  یهدنرب  روشک  نآ  یمالـسا  یهھبج  ریازجلا ، رد  درادن . هدـیاف  رگید  تشذـگ ،

، یماـظن تموکح  یهیلوا  تاـعاس  نآ  رد  و  مدوب -  هداتـسرف  ناـشیارب  مھ  ماـغیپ  هدـنب ، زور -  نآ  رگا  دوبن . رادروخرب  یتردـق  زا  تفرگ ، لکـش  اـجنآ  رد  یماـظن  تموـکح  هک 

تموـکح ریازجلا  رد  زورما  هکنیا  هجیتـن  تفریم . نیب  زا  و  دـنکب ، تسناوـتیمن  یراـک  یماـظن  تردـق  دـندوب ، هدـناشک  اـھنابایخ  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، یهھبج  نیلووـسم 

و دندرک ، لالتخا  یاهدع  دندرک ، ادیپ  فعـض  یاهدع  دندیـسرت ، یاهدع  دنتفرگن . دنتفرگیم ، میمـصت  یتسیاب  شدوخ  تقو  رد  دندرکن . یمادقا  اما  دوب . راک  رـس  رب  یمالـسا 

. دندرک عازن  مھ  اب  تسایر ، بسک  رس  رب  یاهدع 

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

، تفرگیمن یمیمـصت  نینچ  هظحل  نآ  رد  ماما  رگا  دیزیرب . اھنابایخ  هب  دومرف  مدرم  هب  ماما  دش . مالعا  یماظن  تموکح  نارھت  رد  لاس ۵٧ ، هام  نمھب  مھدجھ  زور  رصع  رد 

هافر و یهسردم  نانکاس  ماما و  لوا  دـندنامیم ، ناشیاھهناخ  رد  مدرم  و  دـندشیم ، رھاظ  یماظن  تموکح  اب  رگا  ینعی  دوب . راک  رـس  رب  تکلمم  نیا  رد  اضردـمحم  زورما 

دنتـشک و ار  رفن  نویلیم  کی  یزنودنا  رد  هک  نانچ  دشیم . مامت  هیـضق  دنتـشکیم و  نارھت  رد  ار  رفن  رازھدـصناپ  دـندرکیم . دوبان  ماع و  لتق  ار  قطانم  یهیقب  یلاھا  دـعب 

. تفرگ ار  مزال  میمصت  مزال  یهظحل  رد  ماما ، اما  دروخن ! ناکت  بآ  زا  مھ  بآ  تسا ! یمرتحم  دنموربآ و  مھ  یلیخ  تیـصخش  تسا و  راک  رـس  رب  اقآ  نآ  مھ  زورما  دش . مامت 

صاوخ رگا  دنوشیمن . هدناشک  اھالبرک  هب  اھیلعنبنیسح  رگید  دنکیم و  ادیپ  تاجن  خیرات  دننک ، لمع  تقو  توف  نودب  عقوم و  هب  دنداد  صیخشت  هک  ار  یرما  صاوخ  رگا 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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. دش دھاوخ  رارکت  خیرات  رد  اھالبرک  دندرک ؛ فالتخا  مھ  اب  اما  دندیمھف  دندیمھف ، رید  دندیمھف ، دب 

گنج رگید  تفگ  یکی  میراد . راک  رگید  زورما  ام  تفگ  یکی  دندادن . باوج  هعماج ، رد  رـشتنم  صاوخ  یهقبط  اما  دندوب ؛ یباسح  یاھمدآ  راک ، سار  رد  دینک ! هاگن  اھناغفا  هب 

نآ هب  هھبج  نیا  زا  میتشگ و  اھهھبج  رد  ام  یلو  دـندرک ؛ عمج  فولا  فالآ و  همھ  لاس ، دـنچ  مینک . یبساک  میورب  میورب ؛ نامراک  غارـس  دـیراذگب  دـینک ، ناملو  دـش . ماـمت 

! دش دھاوخ  رارکت  خیرات ، رد  اھالبرک  نامھ  دندرک ، لمع  هنوگ  نیا  رگا  بوخ ؛ رگید ! تسا  سب  لامش . یھاگ  بونج ، یھاگ  برغ ، یھاگ  میتفر . هھبج 

شترا  / ١١/١٨/١٣٧۵ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نامز تسارذگ ؛ هظحل  کی  لاس ، هاجنپ  لاس و  یس  لاس و  تسیب  تلم ، کی  رمع  رد  هک  دینادیم  نم ! نازیزع  میتسھ . نامروشک  رمع  زا  یساسح  رایـسب  هرود  رد  ام 

لاس هدـجھ  زورما ، ات  تسا  هدـش  زوریپ  بالقنا  نیا  هک  یزور  زا  تسا . لاس  دنچویـس  دودـح  رد  زورما ، ات  تسا  هدـش  عورـش  تضھن  نیا  هک  یزور  زا  تسین . یاینـالوط 

رد هک  نیا  لثم  تسا ؛ هدننکنییعت  ساسح ، یارذگ  یاھهظحل  نیا  تسارذگ . هظحل  کی  تعاس و  کی  لثم  اھتلم  رمع  رد  لاس ، هدـجھ  نیا  لاس و  دنچویـس  نیا  تسا .

لیـصحت دینک ، لیـصحت  دیتسناوتیم  هک  ینارود  رد  رگا  الثم  تسا . هدوب  هدـننکنییعت  هاتوک ، یاھلاس  زا  یـضعب  اھتعاس و  زا  یـضعب  اھزور و  زا  یـضعب  یھاگ  امـش ، رمع 

زیچ کی  دیشاب ، هدرکن  رگا  تسا و  زیچ  کی  ناتتـشونرس  دیـشاب ، هدرک  شزرو  رگا  تسا . رگید  زیچ  کی  دیـشاب ، هدرکن  رگا  تسا و  زیچ  کی  امـش  تشونرـس  دیـشاب ، هدرک 

روطنیمھ زین ، اھتلم  رمع  رد  تسا . رگید  زیچ  دیشاب ، هدرکن  رگا  تسا و  زیچ  کی  ناتتشونرس  دیـشاب ، هدرک  سفن  بیذھت  قالخا و  تیاعر  یناوج ، رد  هچنانچ  تسا . رگید 

. تسا

دنک و تیلووسم  ساسحا  راکتبا ، یدنمشوھ و  راکتشپ و  تمھاب و  تلم ، نیا  رگا  دعب -  اھلاس  ات  زورما و  ات  بالقنا  یاھلاس  نیا  رد  ینعی  زاستشونرس -  تاظحل  نیا  رد 

دـندرک و یھاـتوک  هـک  یوـلھپ  نارود  راـجاق و  نارود  رد  اـم  ناگتـشذگ  زا  یـضعب  لـثم  مـھ  زورما  هدرکن  یادـخ  رگا  دوـب و  دـھاوخ  زیچ  کـی  شتـشونرس  دـیامن ، لـمع  نآ  هـب 

هتـسخ منکیم  ضرع  نم  هک  تسا  نیا  دوب . دـھاوخ  یرگید  زیچ  تشونرـس  هدرکن  یادـخ  مینک ، لمع  دـندرک ، دوکر  یتخبدـب و  راچد  لاس  اـھھد  ار  روشک  نیا  تشونرس 

، تسا هدـش  هدرپس  امـش  هب  هک  یراک  دربشیپ  یارب  دوخ  ییاناوت  همھ  زا  نتـسناد ؛ ردـق  ار  هظحل  رھ  ندرک ، تیلووسم  ساسحا  ندرک ، راـکتبا  ندرک ، شـالت  زا  دـیوشن و 

هب هدـننک  نییعت  یـصاصتخا و  یراصحنا و  رگنـس  کی  ار  اج  نآ  فلتخم -  یاھـشخب  رد  لـیذ ، اـت  ردـص  زا  دـیتسھ -  اـجک  رھ  ناتمادـک  رھ  دـینکن . یھاـتوک  ندرک ، هدافتـسا 

. تسھ مھ  روطنیمھ  هک  دیروآ  باسح 

یروھمج  / ٠٣/٠٣/١٣٧۶ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشاب  روضح  یپ  رد  مایپ 

راب کی  امش  یـسایس  یرایـشوھ  یھاگآ و  دوب . یخیرات  یهسامح  کی  اتقیقح  دیدیرفآ ، یار  یاھقودنـص  یاپ  رد  دادرخ و  مود  یهعمج  زور  رد  هک  یروشرپ  ابیز و  یهنحص 

داد و ناشن  اـیند  هب  یھاـگآ  ناـمیا و  زا  راشرـس  و  ممـصم ، طاـشن ، اـب  ییهرھچ  یمالـسا  ناریا  زا  درک و  ار  دوخ  راـک  یـضتقم ، یهظحل  رد  تسرد  دـنوادخ ، کـمک  هب  رگید 

. درک همیب  اھتدم  ات  ناھاوخدب  یهسوسو  نانمشد و  یهئطوت  ربارب  رد  ار  روشک  هللادمحب 

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

هک تسا  نیا  دنکیم ، قیبطت  یبالقنا  نموم و  ناناوج  امـش  عضو  اب  هک  هتکن  کی  نکیل  دراد ؛ دوجو  یمھم  یلیخ  تاکن  اھیلعهللامالـس ، هرھاط  هقیدص  ترـضح  هیـضق  رد 

اھربص و نآ  همھ  انمـض  و  ملاع ، نانز  هدیـس  رـشب و  خـیرات  ریظنیب  نز  نآ  الاو و  ناسنا  نآ  ینتفاینتسد  یونعم و  یلاـع  تاـماقم  گرزب و  یاـھراک  تاراـختفا و  نیا  همھ 

هداتفا قافتا  راوگرزب  نیا  یناوج  هاتوک  نارود  رد  گرزب -  ثداوح  نیا  همھ  تسا -  هدـش  رداـص  ناـشیا  زا  اـھنامز  نیا  رد  هک  یراـبرپ  تاـملک  اھیـسانشعقوم و  اھیگداتـسیا و 

. تسا

ید  / ١٠/١٨/١٣٧۶ رد ١٩  مق  مدرم  مایق  زورلاس  هناتسآ  رد  مایپ 

و دـنک . یثنخ  نونک  ات  ار  اھهئطوت  یهمھ  تسا  هتـسناوت  دوخ  یـسانش  عقوم  یرایـشوھ و  تعاجـش و  اب  مظعـالا  یلو هللا  ترـضح  تاـھجوت  یھلا و  ددـم  اـب  ناریا  تلم 

. دنک راداو  ینیشن  بقع  هب  ار  یلخاد  تفص  رکون  ریقح و  نانمشد  هچ  مسینویھص و  رابکتسا و  یهھبج  هچ  نانمشد 

. دومن دھاوخ  سویام  ار  نمشد  درک و  دھاوخ  مادقا  هناعاجش  دوخ  یسانشعقوم  یرایشوھ و  اب  یھلا  لضف  هب  و  دوب ، دھاوخ  وحن  نیمھ  هب  زین  سپ  نیا  زا 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رایسب ربھر -  باختنا  هظحل  هظحل -  نآ  نکیل  دننیشنیم ، رظتنم  هظحل  کی  یارب  درادن ؛ دقن  راک  یمالـسا ، یاروش  سلجم  یروھمج و  تسایر  فالخرب  ناگربخ ، سلجم 

؛ دوب مھاوخ  هدنز  رگید ، لاس  کی  ای  رگید ، هام  شـش  ای  رگید ، هام  کی  ای  رگید ، زور  هد  ات  هک  ماهتفرگن  لاعتم  یادخ  زا  یاهتفـس  دنـس و  کچ و  چـیھ  مھ  هدـنب  تسا . مھم 

هب هک  دنـشاب  هتـشاد  دوجو  یناگربخ  دیاب  سپ  مینک . فراعت  میھاوخب  هکنیا  هن  تسا ؛ نکمم  الماک  مشابن ؛ رگید  تعاس  کی  نم  تسا  نکمم  مرادن . ینیمـضت  چـیھ  نم 

 - دندرک اھنآ  هک  یباختنا  عون  زا  رظن  عطق  اب  تفرگ و  ماجنا  تعرسهب  راک  نیا  ماما ، تلحر  زا  دعب  هکنیاامک  دننک ؛ هماقا  ار  رگید  رفن  کی  داتفا ، نیمز  صخش  نیا  هکنیا  درجم 

نیما و یاھمدآ  دـیاب  تسا . مھم  رایـسب  ناگربخ  راـک  تھج ، نیا  زا  دوب . ییاـشگهرگ  دـیفم و  راـک  رایـسب  لـمع ، تعرـس  راـک و  نیا  سفن  منادیم -  ریقح  ار  مدوخ  نم  هک 

مزال و ناشیارب  هسلج ، کی  نیا  دـننکیم . ثحب  دننیـشنیم و  مھ  رود  هک  دـنراد  هسلج  کی  لاس  رھ  ناـیاقآ  هتبلا  دننیـشنب . رظتنم  دـنوش و  باـختنا  یباـسح  تسرد و 

ادـیپ تیمھا  یلیخ  سلجم  نیا  دـننکیم ، باختنا  هک  هظحل  کی  اما  دـننکن ؛ ادـیپ  زاین  یـساسا  باختنا  نآ  هب  درذـگب ، یدامتم  یاھلاس  تسا  نکمم  تسا . دـیفم  ارھاظ 

. مرادن یعالطا  نم  تسھ ، یرگید  یریگعضوم  رگا  اما  تسا ؛ نیا  مرظن  نم  دنکیم .

ناناوجون  / ١٣٧٧/٠٢/٢٣ ناکدوک و  یرکف  شرورپ  نوناک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راک رد  هک  امـش  دـیناوخیم و  باتک  هک  امـش  دـیتسرفیم ، باتک  هک  امـش  دـییوگیم ، هصق  هک  امـش  دـیوشیم ، هجاوم  کدوک  اب  هناخباتک  رد  هک  امـش  زیزع ، یبرم  امش 

هک ار  یراک  نآ  تسرد  امـش  دینکیم . تکرح  یـساسا  یلـصا و  یهطقن  یور  تسرد  نالا  هک  دینادب  دیھدیم ، رارق  بطاخم  ار  کدوک  نآ  ناتدوخ ، یرنھ  شنیرفآ  یرنھ و 

امـش تسا و  نیا  هظحل  الخ  دنک . رپ  ار  هظحل  الخ  هک  دشاب  عمجرطاخ  یھلا  یاضر  زا  دونـشخ و  داش و  دوخ ، راک  زا  دناوتیم  یـسک  نآ  دـیھدیم . ماجنا  دریگ  ماجنا  دـیاب 

. دینکیم رپ  ار  الخ  نیا 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. دراد رارق  یاهفیظو  هچ  لـباقم  رد  هک  دـنادیم  هشیمھ  لـثم  تسا و  هدرک  کرد  ار  ساـسح  تیعقوم  نیا  دوخ ، یرایـشوھ  اـب  ناریا  تلم  هک  دوشیم  ساـسحا  هللادـمحب 

قفوم دنلبرـس و  زیزع ، تلم  نیا  روشک و  نیا  دھاوخیم  هک  سک  رھ  تسا . تلم  نیا  تزع  لالقتـسا و  نانمـشد  لباقم  رد  ییارآفص  عقاو  رد  ناگربخ ، تاباختنا  رد  روضح 

تاـباختنا نوگاـنوگ ، یاـھهھرب  رد  تسا . تاـباختنا  نیمھ  مـھ  نآ  یـالعا  رھظم  هـک  دـشاب  هتـشاد  روـضح  روـشک  نـیا  یـسایس  یعاـمتجا و  یاھهنحـص  رد  دـیاب  دـشاب ،

دـشر و زا  هک  داد  ناـشن  هتـشذگ ، لاـس  دـنچ  نیا  یاـھهبرجت  همھ  رد  تلم  هللادـمحب  تساـھنآ . نیرتـمھم  وزج  ناـگربخ ، سلجم  تاـباختنا  هک  دوشیم  رازگرب  ینوگاـنوگ 

. دشخبیم یاهزات  ناج  بالقنا ، تکرح  هب  دنکیم و  سویام  ار  نمشد  ساسح ، عقوم  رد  تسا و  رادروخرب  یرایشوھ 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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دوب و یرگید  یاھراک  لوغشم  هنیدم  رد  ترـضح  نآ  دوب . وا  اب  تیلووسم  تماما و  لاسهد  البرک ، هثداح  زا  لبق  رد  درکن . هابتـشا  عقوم »  » مھف رد  مالـسلاهیلع  نیـسح  ماما 

. دادن تسد  زا  ار  نآ  تخانش و  ار  عقوم  دیبسچ ؛ ار  نآ  تخانش و  ار  تصرف  دھد ، ماجنا  ار  مھم  راک  نآ  هک  داد  هزاجا  وا  هب  تصرف  هک  نیا  درجم  هب  اما  درکیمن ؛ ییالبرک  راک 

ماقم هب  ار  وا  لاعتم  یادـخ  ردـقنیا  دـینیبیم  هک  مھ  ام  ماما  دوب . هنوگنیمھ  زین  بالقنا  رد  تسا ؛ روط  نیمھ  زین  راودا  مامت  رد  تسا . هدـننک  نییعت  تیـصوصخ ، هس  نیا 

، دننک کچوک  دنھد و  یشومارف  هب  دننک ، وحم  ار  وا  دنتساوخیم  هک  رابکتسا  تیدام و  یایند  رساترس  رد  لماوع  همھ  مغریلع  و  ( - ٢) ایلع اناکم  هانعفر  و  دناسر -  عیفر 

دوخ یادخ  هب  ایناث  تساوخیمن ؛ یزیچ  دوخ  یارب  دوب و  صالخا  اب  الوا  تشاد : ار  تیصوصخ  هس  نیا  هک  دوب  نیمھ  تلع  دومن ، نادواج  راگدنام و  درک و  گرزب  ظفح و  ار  وا 

مادـقا مزال ، هظحل  رد  دادـن . تسد  زا  ار  عقوم »  » نامز و اثلاث  تشاد -  دامتعا  مھ  ادـخ  ناگدـنب  هب  درک -  دـھاوخ  ادـیپ  ققحت  فدـھ ، راک و  هک  تسنادیم  تشاد و  داـمتعا 

. درک ار  مزال  تکرح  مزال و  هراشا  مزال ، تبحص  مزال ،

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا قیمع  یلیخ  درک و  ادـیپ  ار  قمع  نیا  هک  دوب  نآ -  زا  یرادربهرھب  و  عقوم »  » نتخانـش ادـخ و  هب  دامتعا  صالخا ، ینعی  میظع -  لـماع  هس  نآ  رطاـخ  هب  ماـما  تکرح 

. دیاهدرک تکرح  هنوگنیمھ  مھ  لاحهب  ات  هک  دینک ؛ تکرح  دیاب  روطنیمھ  مھ  نارادساپ  امش 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دنتسھ ادھش  مکح  رد  اما  دناهدادن ؛ تسد  زا  مھ  ار  ناشیتمالس  دندیسرن و  تداھش  هب  دنملاس . هللادمحب  هک  دنتسھ  یناسک  ام ، ناناوج  نارادساپ و  نیا  زا  یرایسب 

اھنیا هک  تسا  یراک  نامھ  نیا  دندرک . میدـقت  ادـخ  هب  روشک و  هب  تلم و  هب  بالقنا و  هب  ار  نآ  دوب ، مزال  نادـیم  رد  اھنآ  ناشتیلاعف  هھبج و  رد  ناشروضح  هک  ییاج  نآ  اریز 

. دندیزرو مھ  صالخا  دندرک و  دامتعا  ادخ  هب  دنتخانش ، ار  نامز  تیعقوم و  ینعی  دندرک ؛

ییاوھ  / ١٣٧٧/١١/١٩ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما دـیاش  درک . زارفارـس  ار  ماما  بالقنا و  ناریا و  تلم  هکلب  دوب ، شترا  ییاوھ و  یورین  یارب  یراختفا  طقف  هن  داتفا ، قافتا  لاس ١٣۵٧  نمھب  مھدزون  زور  رد  هک  یاهثداح 

ار هثداح  هک  مھ  یناسک  زا  یـضعب  یتح  دـیاش  دـننک و  یباـیزرا  یبوخهب  دـنناوتن  مھم  هظحل  ساـسح و  رایـسب  یاـضف  نآ  رد  ار  تکرح  نیا  تیمھا  اـم  ناـناوج  زا  یـضعب 

قیمع نامیا  نیدالوپ و  مزع  هدارا و  هب  الوا  مھم ، ثداوح  همھ  لثم  دوب و  مھم  رایـسب  هثداح  اما  دنـشاب ؛ هدادـن  رارق  لـمات  دروم  تسھ ، هک  ناـنچنآ  ار  نآ  تیمھا  دـناهدید ،

. تشاذگ یاج  رب  مھ  بالقنا  خیرات  لوط  رد  ار  دوخ  یاھهناشن  راثآ و  ایناث  دوب ؛ یکتم  دندوب -  ییاوھ  یورین  لنسرپ  نامھ  هک  مدرم -  زا  یعمج 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

تسا و راگدـنام  هدـننکنییعت و  یـسب  وا ، یخیراـت  تشونرـس  رد  نآ  ریثاـت  هک  دـنارذگیم  ار  یثداوح  ییاـھنارود و  شیوخ ، دـتمم  یناگدـنز  لوـط  رد  یروـشک  یتـلم و  رھ 

مکح رد  اـھتلم ، رمع  اـب  هسیاـقم  رد  دـماجنا  لوـط  هب  اـھلاس  دـنچ  رھ  ثداوـح  نیا  دـناشکب . تراـقح  تلذ و  یزورهیـس و  اـی  رادـتقا ، تزع و  یتـخبکین و  هـب  ار  وا  دـناوتیم 

حتف ار  یزورھب  فرـش و  یاھهلق  دـھد  ناشن  تماقتـسا  نامیا و  یدنمـشوھ و  هدارا و  دوخ  زا  دریگیم  رارق  یثداوح  نینچ  داب  دـنت  رد  یتلم  رگا  و  تسا ، رذـگدوز  ییهظحل 

فعض و رگا  یلو  دناسریم . فدھ  هب  ار  دوخ  دنکیم و  روبع  نآ  زا  دوش  هجاوم  یخالگنس  راوشد و  یهندرگ  رھ  اب  دراذگیم و  یلاعت  تفرـشیپ و  یهداج  رد  مدق  دنکیم و 

تراـسا و تلذ و  شوختـسد  دـنکیم و  هاـبت  ار  دوخ  یهدـنیآ  دوـش  وا  ریگناـبیرگ  یناـمیایب  یگدارایب و  یدنمـشوھان و  تقوـم و  تحار  تذـل و  هب  ندرپـس  لد  یرورپنت و 

ایند و یتخبدب  راچد  ار  وا  دـنتیم و  وا  رب  جـیردت  هب  یپ و  رد  یپ  تسا  تراسا  یگتـسباو و  زا  یـشان  هک  ملاع  للم  یاھیراتفرگ  اھیتخـس و  یهمھ  و  دوشیم ، یگتـسباو 

. دنکیم ترخآ 

یاھیتخـس هتفرگ و  هناعاجـش  هنادنمتفارـش و  یمیمـصت  یخیرات  یاـھهظحل  نینچ  زا  یکی  رد  هک  دنتـسھ  ییاـھتلم  اـھنارود ، یهمھ  رد  ناـھج  قفوم  ورـشیپ و  یاـھتلم 

. دناهدناسر لالقتسا  تزع و  نما و  یهطقن  هب  یدنمشوھ  شالت و  اب  ار  دوخ  دناهدرک و  لمحت  روش ، قوش و  اب  ار  یرادیاپ  تدھاجم و 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/٢١ بالقنا  درگلاس  نیمتسیب  تبسانم  هب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

یارب تورث  عمج  هب  ندش  مرگرس  اب  ار  نآ  دشاب  هتشاد  قح  یسک  نارازگتمدخ  ام  زا  هک  تسا  نآ  زا  رتساسح  رتمھم و  یسب  میراد  رارق  نآ  رد  ام  هک  یییخیرات  یهظحل 

. دزاس دوخ  هجوتم  ار  قلخ  ادخ و  تنعل  دنک و  عیاض  دوخ ، ناسک  نادنزرف و  ای  دوخ 

ادھش  / ١٣٧٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یخیرات و هسامح  کی  هجیتن  دندرک ؛ ادیپ  روضح  دنشاب ، هتشاد  روضح  نآ  رد  دیاب  هک  یاهطقن  نامھ  رد  نامز ، زاین  تخانش  تیعقوم و  مھف  اب  هاگآ ، راکادف و  ناسنا  نارازھ 

هنوگنیا هک  تقو  رھ  مھ  داتفا ، قافتا  هثداح  نیا  هک  یزور  نآ  رد  مھ  دنام . دھاوخ  روشک  نیا  خیرات  رد  سدقملاتیب ، میظع  تایلمع  رھشمرخ و  حتف  هسامح  دش . راگدنام 

! نم نازیزع  دوـشیم . تلم  کـی  یارب  تمظع  تزع و  هار  ندرک  ناـسآ  یلم و  تاـیح  دـیدجت  یارب  یاهلیـسو  دوـش ، هداد  حیـضوت  ددرگ و  حیرـشت  مدرم  راـکفا  یارب  ثداوـح 

: دوب هدش  بیکرت  لماع  ود  زا  هک  دوب  یمیظع  هدیچیپ  راک  داتفا ، قافتا  اھزور  نآ  رد  هک  یمیظع  تایلمع  سدقملاتیب و  تایلمع 

 

هک دننک -  لایخ  یضعب  مھ  زورما  دیاش  و  دندرکیم -  دومناو  یناسک  زور  نآ  رد  دوب . ام  نموم  ناناوج  دادعتسا  یرایـشوھ و  یھدنامرف و  توق  یماظن و  شناد  لوا ، لماع 

، رایـشوھ عطاـق  رداـق  یھدـنامرف  نودـب  یناـسنا ، جاوما  چـیھ  دنھابتـشا . رد  تخـس  اـھنیا  دوب ! یناـسنا  هوبنا  موجھ  کـی  طـقف  سدـقملاتیب ، تاـیلمع  لـثم  یتاـیلمع 

شناد مھ ، رانک  رد  لماع  اھھد  یـسانشعقوم و  رظنتقد و  کیتکات و  یھدـنامرف و  تاـیلمع و  یھدـنامزاس و  یماـظن ، گـنج  رد  دـھد . ماـجنا  ار  یلمع  چـیھ  دـناوتیمن 

. دھدیم ناشن  ار  یماظن  غوبن  دادعتسا و  دروآیم و  دوجو  هب  ار  یماظن 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

عورش گنج  دعب  روشک -  زا  ینوگانوگ  یاھشخب  رد  یگدنزاس ، داھج  رد  نارادساپ ، هاپس  رد  دندش -  لاعف  دنتفر و  مھ  بالقنا  یساسا  یاھـشخب  رد  نایوجـشناد  زور  نآ 

اما دـندوب ؛ یلاع  بتارم  بوخ و  یلیخ  یاھدادعتـسا  یاراد  ناشیـضعب  دـندوب . لیـصحت  لھا  ملع و  لھا  وجـشناد ، همھ  اھنیا  میدروآ ، مسا  هک  ییادھـش  نیمھ  هک  دـش ،

دیاب یناـسنا  رھ  هک  میوگیم  امـش  هب  مھ  نـالا  مدرکیم ؛ رارکت  مناتـسود  هب  ار  هلمج  نیا  هشیمھ  هدـنب  دوب . بـالقنا  یاـھزاین  بـالقنا و  یاھهتـساوخ  فقو  ناـشدوجو 

لثم تسا ؛ هدش  رید  هتـشذگ و  راک  دیدیمھف ، ادرف  دیدرکن و  هدروآرب  ار  نآ  دیتخانـشن و  ار  خـیرات  هظحل  نیا  زاین  رگا  دـنک . هدروآرب  ار  نآ  دسانـشب و  ار  هظحل  زاین  دـنک ، شالت 

رگا دـسریم ، امـش  ولج  رازبا  نیا  یتقو  دـناهتفرگ . رارق  ناشدوخ  یاج  رد  ناصـصختم  ناسدـنھم و  نارگراک و  اھنیـسنکت و  دـنکیم و  تکرح  روطنیمھ  هک  دـیلوت  طخ  کـی 

یزیچ نآ  نیا  و  تسا ؛ یروطنیا  هعماج  یاھزاین  نامز و  خـیرات و  تسا . رگید  زیچ  کی  یدـعب  رازبا  تسا ؛ هتفر  تسد  زا  رگید  دـیدادن ، ماجنا  دـیھد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراـک 

زاب شنھذ  تسا ؛ زاب  شمـشچ  تسا ؛ لاعف  دراد ؛ یژرنا  نوچ  دـنک ؛ لـمع  دـناوتیم  دـنادب و  ار  نآ  دـناوتیم  دـیآیمرب ؛ نآ  هدـھع  زا  وجـشناد -  صوصخب  ناوج -  هک  تسا 

. دنکیم راک  مھ  شدوخ  یارب  تسوا ؛ هب  قلعتم  مھ  هدنیآ  تسا ؛

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يسانشهظحل  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تاباختنا نیا  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  تاباختنا  هرابرد  الاح  نم  هک  یزیچ  اھنت  دز . مھاوخ  فرح  لصفم  تاباختنا ، باب  رد  هللااشنا  نم  الاح  تسا . شیپ  رد  تاـباختنا 

ار لاعتم  یادـخ  دنکـشب . ار  نمـشد  یاھهئطوت  دـیاب  تاباختنا ، یاھقودنـص  یاپ  رد  مدرم  روضح  دـشاب . تلم  نیا  راختفا  یدنلبرـس و  هیام  دادرخ ، مود  تاباختنا  لـثم  دـیاب 

نیا هللابزح ، تما  مدرم ، نیا  داحآ  روشک ، نیا  نالووسم  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  تسا . مدرم  نیا  ریگتسد  شتیامح ، شتمحر و  شلضف ، شفاطلا ، هک  میرازگساپس 

. دوب دنھاوخ  نادیم  رد  دنزاین و  هظحل  دصرتم  دننیملسم ؛ مالسا و  زاین  هظحل  دصرتم  مالسا و  تمدخ  رد  همھ  فلتخم ، یاھرشق  داحآ  نیا  اھیجیسب ، نیا  نموم ، ناناوج 

شترا  / ١٣٧٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. یبالقنا میظع  تکرح  کی  هلیـسو  هب  راختفا  هکلب  یماظن ، یاھورین  تاراختفا  لومعم  هویـش  زا  هن  یراختفا  تسا ؛ هناگادج  یراختفا  بالقنا ، یادـتبا  رد  ییاوھ  یورین  راک 

یماـظن تازیھجت  حالـس و  اـھنیا  دـندمآ . مدوب -  اـجنآ  مدوـخ  نم  هک  ماـما -  هاـگتماقا  زکرم  هب  دنـشاب -  تیعمج  نیمھ  نیب  رد  زورما  اـھنآ  زا  یـضعب  دـیاش  هک  اـھناوج -  نآ 

ولج دندوب و  هتفرگ  تسد  رس  ناریا  نابایخ  رد  ار  ناشدوخ  ییاسانش  یاھتراک  دوشن ، هابتشا  هک  نیا  یارب  دندوب . هدمآ  هتفرگ و  تسد  فک  ار  ناشدوخ  ناج  اما  دنتشادن ؛

؟ دروآیم دوجو  هب  ار  اھتکرح  نیا  یلماع  هچ  دوب . یگرزب  تکرح  تکرح ، نیا  دندمآیم .

ای ورین  نالف  ای  نامزاس  نالف  رد  ییالاب  تیلووسم  رد  هچ  تسھ -  هک  اج  رھ  رد  هدنز  ناسنا  کی  یگداداو . یدـھعتیب و  یراگنلو ، لباقم  هطقن  تسا ؛ دـھعت  ساسحا  لوا ،

. دناسرب ماجنا  هب  ار  نآ  دیاب  هک  تسھ  گرزب  فیلکت  کی  وا  شود  رب  هک  دنک  ساسحا  دیاب  هندب -  رد  هچ  رگید و  هطقن  رھ  رد 

یورین هک  دوبن  یاهلاـسم  دـعب  زور  هد  تشادـن . ار  شزرا  نیا  رگید  دـھد ، ماـجنا  دـعب  زور  هد  اـضرف  ار  راـک  نیمھ  تساوخیم  ییاوھ  یورین  رگا  تسا . یـسانشعقوم  مود ،

. دوب عقوم  نامھ  شتقو  دنک ؛ روضح  مالعا  دیایب و  اجنآ  هب  دھاوخب  ییاوھ 

. تسا یسانشنمشد  موس ،

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

؛ داد ناشن  همھ  هب  یلم  فرش  یبالقنا و  تزع  زا  تسارح  رد  ار  امـش  یهدارا  تمھ و  رگید  راب  لاسما ، نمھب  مود  تسیب و  هوکـشرپ  میظع و  یهسامح  ناریا ! زیزع  تلم 

. دیشخب مسجت  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  زا  عافد  رد  ار  امش  خسار  مزع  و  داھن ؛ شیامن  هب  ار  یمالسا  ماظن  هب  امش  یگتسبلد 

ناشیدـنایدام و خر  هب  تسا ، نآ  یاـھھاگهولج  نیرتاـبیز  زا  یکی  ناـنآ ، ماـگنھب  روضح  اـھتلم و  یرادـیب  هک  ار  یھلا  لازیـال  تردـق  رگید  راـبکی  اـنعمرپ  هناـھاگآ و  روـضح  نیا 

. دیشک ملاع  نارگنهداس 

. دیاهدرک ینیرفآشقن  یھجو ، نیرتوکین  هب  هداد و  صیخشت  یبوخب  ار  اھهظحل  زاین  بالقنا ، یاھنارود  یهمھ  رد  هک  امش  رب  دورد 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

عمج بوخ  ار  ناتـساوح  دـیاب  دـیتسھ ؛ روشک  خـیرات  مھم  عطاقم  زا  یکی  یلـصا  نانادرگراک  نانامرھق و  نانادرگهنحـص و  امـش  زورما  تسوت . نم و  نارگن  یخیراـت ، مشچ 

نوگانوگ یاھـشخب  زا  هک  ییاھنایرج  همھ  یلم و  تینما  یلاـع  یاروش  ینعی  دـنکیم -  ادـیپ  طاـبترا  اـھنآ  هب  لـئاسم  نیا  هک  ییاھـشخب  نیرتیلـصا  هناتخبـشوخ  دـینک .

. دنیازفیب ناشتیدج  شالت و  رب  دیاب  مھ  رگید  یاھھاگتسد  دنتسھ . یبوخ  یاھتیلاعف  لوغشم  دنلاعف و  دوشیم -  لصو  اروش  نیا  هب  یتموکح  یتلود و 

. دـنھد ماجنا  هجو  نیرتھب  هب  تساھنآ ، هدـھعرب  ینوناق  تروص  هب  هک  ار  یفیاظو  نآ  دـیاب  همھ  هک  تسا  نیا  یمتح  دـیاب  یمتح . دـیابن »  » کی میراد و  یمتح  دـیاب »  » کـی

، بوخ تساھنآ ، هدـھعرب  نوناق  بسحرب  هک  ار  یراـک  نآ  دـنھد ، ماـجنا  ار  دوخ  یقیقح  هفیظو  دـنھاوخیم  رگا  یتلود  نوگاـنوگ  یاھـشخب  ینعی  تسا . راـک  ساـسا  نیا ،

راک دـیاب  مھ  اھنآ  دـننارود . نیا  هیبش  ینارود  صوصخم  هک  دنتـسھ  مھ  ییاھـشخب  دـنھد . ماجنا  تسرد  ار  دوخ  راک  نوگانوگ  یاھـشخب  همھ  دـنھد . ماجنا  ملاس  لماک و 

نآ دوخ  یارب  اھتلم  اـھروشک و  خـیرات  رد  ساـسح  یاـھهظحل  نیا  تسھ . مھ  اـم  همھ  هب  قلعتم  تسا ؛ یمتح  دـیاب  نآ  نیا ، دـنھد . ماـجنا  هجو  نیرتھب  هب  ار  ناـشدوخ 

. تسا مھم  تاکرح  نیا  زا  مادک  رھ  زورما  درک ، دنھاوخ  تواضق  هدنیآ  رد  هک  یناسک  یارب  اما  دنک ؛ هولج  یداع  تسا  نکمم  دـننکیم ، یگدـنز  اھهظحل  نیا  رد  هک  یناسک 

ام لاـمعا  بظاوـم  یھلا  ناروماـم  تسھ ؛ نیبتاـکلامارک  نیبهرذ  ریز  مھ  زورما  هک  ناـنچمھ  دوـب ؛ دـھاوخ  ناگدـنیآ  نیبهرذ  ریز  یمادـقا  تـکرح و  رھ  یتوکـس ، راـھظا و  رھ 

رھ یفرح ، رھ  بقارم  تقد ، اب  یتسیاب  سپ  دشاب . راذگریثات  دناوتیم  امش  زورما  تکرح  رھ  مھنع .» یفخ  امل  دھاشلا  مھئارو و  نم  یلع  بیقرلا  تنا  تنک  و  : » دنتـسھ

. تسا مزال  دیاب  نآ  نیا ، میشاب . ینتفگن  رھ  ینتفگ و  رھ  یایریگعضوم ؛ رھ  یمادقا ،

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا تسام . هجوتم  دیدھت  اعطق  اما  تسین ؛ مولعم  یزیچ  نینچ  هن ؛ تفرگ ، دـھاوخ  رارق  هلمح  دروم  اعطق  ناریا  هک  مینک  اعدا  میناوتیمن  هجوچـیھهب  هک  میاهتفگ  اھراب  ام 

هک صاوخ  نالووسم و  روشک ، ناـگبخن  ناگدـبز و  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  نیا  میربب و  نیب  زا  مینک و  یثنخ  تساـم ، هجوتم  هک  ار  یدـیدھت  نیا  میناوتب  دـیاب  هک  میتسھ  اـم 

ناتدوخ شود  رب  ار  تیلووسم  نیگنـس  راب  دـیھد ؛ صیخـشت  تسرد  ار  هفیظو  دیـسانشب ؛ تسرد  ار  تیعقوم  دـیاهدش -  عمج  سلجم  نیا  رد  هک  دـیتسھ -  امـش  اتدـمع 

هراشا دروم  ار  روشک  تصش  هتبلا  دروآ ؛ مسا  احیرص  انلع و  اکیرما  روھمج  سیئر  نوچ  دراد -  دوجو  هک  یدیدھت  نیا  مینک . هابتـشا  میرادن  قح  زورما  ام  دینک . سح  تسرد 

. تخانش ار  نآ  رصانع  دیاب  هک  تسا  یرصنع  دنچ  بکرم و  هیضق  کی  شیاھهزیگنا  هنیمز و  ظاحل  زا  دروآ -  مسا  ار  ام  روشک  هلمج  زا  روشک ، هس  اھتنم  داد ؛ رارق 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یـسایس و هطلـس  نآ ، لابند  هب  یماظن و  هطلـس  شرتسگ  فدھ ، دـھدیم . ناشن  ار  نیمھ  همھ  هتـشذگ ، لاس  اھھد  نیا  لوط  رد  اکیرما  یراک  یاھهمانرب  هک  یفدـھ 

تـسا یتایعقاو  اھنیا  دنروآیم . دوجو  هب  اھنآ  ار  اھیریگتھج  دـننکیم ؛ نییعت  اھنآ  ار  اکیرما  تلود  تسایـس  عقاو  رد  هک  ییاھیناپمک  عفانم  تھج  رد  امامت  و  تسا ؛ یداصتقا 

اھتلم داحآ  دنراد . یریگعضوم  یریگمیمصت و  تردق  درذگیم ، هچ  اھنآ  یایند  رد  دنمھفب  رگا  اھناسنا  تفرگ . دھاوخ  میمصت  عقومهب  دنادب ، ار  تایعقاو  نیا  رگا  زورما  رـشب  هک 

. دنھد ماجنا  دنناوتیم  یگرزب  یاھراک 

یقرش  / ١٣٨١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیاب یتلم  نینچ  دراد . جایتحا  اھزیچ  نیمھ  هب  دـنک ، ادـیپ  تاجن  تیغاوط  طلـست  رابتبکن  راثآ  همھ  زا  یداوسیب و  ندـنام ، هطلـس  ریز  تلذ ، رقف ، زا  هکنیا  یارب  تلم  کی 

نآ رد  تسا -  یگدنز  یاھنادیم  همھ  رد  ناسنا  کی  توق  هیام  هک  نید -  دنک ، مادقا  عقوم  هب  دمھفب و  ار  زیچ  همھ  عقومهب  دشاب ، هتـشاد  لیلحت  تردق  دـشاب ، رادـیب  هاگآ و 

، دوب هتشذگ  رد  تسھ . مدرم  امـش  رد  تافـص  نیا  دشابن . رورپنت  لبنت و  دشاب و  هدنز  وا  رد  تسا ، تلم  کی  یلم  ینید و  تیوھ  ظفح  هیام  هک  تریغ  دشاب ، قیمع  تلم 

تایـصوصخ نیمھ  اـب  دـنھاوخیم  تلم  نیا  نانمـشد  زورما  دـش و  زوریپ  ناریا  تلم  هک  دوب  تایـصوصخ  نیمھ  اـب  دوب . دـھاوخ  مھ  هدـنیآ  رد  یھلا  لـضف  هب  تسھ و  زورما 

. دننک هزرابم 

سلجم  / ١٣٨٢/١٢/٠٢ متفھ  هرود  تاباختنا  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

زج یفدھ  هک  نمشد  یناور  گنج  هام  ود  زا  سپ  دوب ،  یلم  یمالسا و  هسامح  کی  یقیقح  یانعم  هب  یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  زورید  روضح  زارفارـس ! زیزع و  تلم 

نموم و تلم  نیا  تمظع  دیداھن و  نایناھج  شیامزآ  کحم  رد  ار  دوخ  یسانش  عقوم  یھاگآ و  رگید  رابکی  امش  تشادن ، تاباختنا  ندرک  گنر  یب  ناریا و  تلم  ندرک  دیمون 

. دیدیشک دوخ  نانمشد  خر  هب  ار  یبالقنا 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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جح  / ١٣٨٣/١٠/٢٩ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

ناناوج یقارع و  ناگدـبز  رگا  دـنراد . تراـھم  نآ  رد  اـھیئاکیرمآ  صوصخب  هک  مدرم  ارآ  ندرک  اـجباج  بلقت و  تسخن ، دـنکیم : دـیدھت  ار  قارع  تاـباختنا  گرزب ، رطخ  ود  نونکا 

، مود رطخ  هاگنآ  دـنروایب ، راکرـس  رب  ار  دوخ  بختنم  یمدرم و  تموکح  دـنوش و  عنام  بلقت  نیا  عوقو  زا  دـنناوتب  یزور ، هنابـش  شـالتو  تمھ  اـب  هدرک ، لیـصحت  یـسایس و 

. تسا قارع  تشونرس  رب  رگید  روتاتکید  کی  ندرک  طلسم  یماظن و  یاتدوک  هک  دوشیم  حرطم 

یخیرات ساسح  یهظحل  نیارد  نانآ  تسا . عفد  لباق  نانآ ، راوگرزب  یقیقح و  ناربھر  قارع و  نموم  رویغ و  مدرم  تعاجش  یسانشعقوم و  یدنمـشوھ و  اب  زین  رطخ  نیا 

روشرپ ملاس و  ریگارف و  یتاباختنا  دنربب ، ار  هدافتـسا  نیرتشیب  دوخ ، یلم  یگتـسبمھ  تعاجـش و  نامیا و  زا  دیاب  دـنزیم ، مقر  ار  نانآ  یهدـنیآ  لاس  اھھد  تشونرـس  هک 

. دننک یرادساپ  ناوت  یهمھ  اب  نآ ، جئاتن  زا  دنیامن و  رازگرب 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ میوشیم کـیدزن  میراد  گرزب  تلم  کـی  تیوھ  راـھظا  روضح و  زور  هب  یتاـباختنا و  تاـقباسم  ناـیاپ  هب  تسا . تاـباختنا  دراد ، دوجو  هک  یرگید  مھم  تبـسانم  اـھزور  نیا 

هدرک و سمل  اھراب  اھراب و  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  یاهظحل  نینچ  ام  یهعماج  تسام . یهعماج  یگدنز  رد  یاهدـننکنییعت  مھم و  رایـسب  یهظحل 

. تسا هداد  سپ  ناحتما  نادیم ، نیا  رد  هدش و  کیدزن  نآ  هب 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب دنتسین  رـضاح  مالـسا -  نانمـشد  تفگ  دیاب  هک  ام -  تلم  نانمـشد  هتبلا  دش . رازگرب  زیمآراختفا  ملاس و  روشرپ و  هللادمحب  لبق ، یاھتاباختنا  لثم  مھ  مھن  تاباختنا 

زا شیپ  اھتدم  زا  تردق ، زکارم  هب  یهتـسباو  یاھیچتاغیلبت  دننک . قنوریب  ار  تاباختنا  دیاش  دندرک  شالت  دنتـسناوت ، هچرھ  دـننک . فارتعا  ملاس  یرالاسمدرم  نیا  دوجو 

راختفا فرـش و  نادیم  نیا  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک ؛ دـیماان  ار  مدرم  دـندرکیم  یعـس  دـندرک ؛ رپ  تاباختنا  اب  تفلاخم  یوھایھ  زا  ار  اضف  نوگانوگ ، یاھنحل  اب  تاباختنا ،

! دننکن تکرش  تاباختنا  رد  هک  درک  هیصوت  احیرص  ام  مدرم  هب  تاباختنا  زا  لبق  زور  هک  دوب  اکیرما  روھمجسیئر  یهناھلبا  هتبلا  هناخاتـسگ و  تکرح  اھنآ  نیرخآ  دننک . فرـصنم 

. داد ناشن  رگید  یاھتبون  لثم  مھ  تبون  نیا  رد  ار  یلم  عفانم  هب  دوخ  یدنبیاپ  یزوسلد و  دوخ ، تعاجش  دوخ ، یدنمشوھ  دوخ ، لالقتسا  ام  تلم 

. دنکیم عوضخ  عضاوت و  ساسحا  ناسنا  تلم ، نیا  یسانشتقو  یرایشوھ و  لباقم  رد  افاصنا  اقح و 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رضاح دیاب  هک  تسا  یونعم  یهریخذ  کی  هناوتشپ و  کی  ماظن . یونعم  یزرا  یهریخذ  قودنـص  لثم  تسا ؛ ماظن  یارب  یمیظع  یهناوتـشپ  کی  تقیقح  رد  ناگربخ  سلجم 

رد یدامتم  یاھلاس  دـنرادیم ، هگن  هدامآ  ار  ناشحلـسم  یاھورین  اھروشک  هک  نانچمھ  زاین ؛ دروم  مزال و  ماگنھ  یارب  دـشاب  زورهب  دـشاب و  راـکهباپ  دـشاب ، هداـمآ  دـشاب ،

نیا رگا  تسا . یزیچ  نینچ  کی  ناگربخ ، سلجم  یهلئسم  دنرادیم . هگن  هدامآ  زورهب و  زاین  دروم  یهظحل  یارب  نکیل  دنھدیمن ؛ ماجنا  یراک  المع  دنتـسھ و  ناشیاھناگداپ 

رد نآ  راک  هک  تسا  یسلجم  نآ  نیا ، دوب . دھاوخن  دمآ ، دھاوخ  شیپ  هک  یلکـشم  یاشگهرگ  یتشگنا  تسد و  چیھ  یربھر ، الخ  نادقف و  تعاس  نآ  رد  دشابن ، سلجم 

مھم یراج ، لئاسم  دشاب ، عاضوا  هجوتم  دشاب ، راک  هب  یهدامآ  هشیمھ  دشاب ، هشیمھ  دیاب  سلجم  نیا  تسا . یـساسا  ییاشگهرگ  موزل  یهظحل  رد  نارحب و  یهظحل 

تیمھا نیا ، دـھد . ماجنا  تسا -  یربھر  باـختنا  هک  ار -  شدوخ  یلـصا  راـک  نآ  تسھ ، زاـین  هک  یاهظحل  نآ  یارب  دـھد و  رارق  شجنـس  دروم  اـمئاد  ار  روشک  یـساسا  و 

. تسا سلجم  نیا  هب  رصحنم  ینیرفآشقن  نارحب ، یهظحل  رد  دھدیم . ناشن  ار  ناگربخ  سلجم 

رد دوب  رارق  رگا  الاو  تسا . راکوزاس  نیرتنیتم  نیرتهنالقاع و  تسا ، هدرک  مھارف  ناگربخ  سلجم  لیکشت  یارب  یـساسا  نوناق  هک  مھ  یراکوزاس  نیا  هک  دنیبیم  ناسنا  و 

یتالـضعم تالکـشم و  اعطق  هورگ  نآ  یارب  تشادـن -  هقباس  هک  دریگب -  ماجنا  یـصاخ  هورگ  یوس  زا  ای  دوش  باـختنا  ربھر  مدرم  یوس  زا  دـیاب  هک  یتقو  نآ  زاـین ، یهظحل 

. دوبن لح  لباق  هک  دمآیم  شیپ 

ناگربخ  / ٠٩/٢٢/١٣٨۵ سلجم  تاباختنا  هناتسآ  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا دـشاب  هدـش  لیکــشت  و  دـشاب ؛ هداـمآ  هـشیمھ  دـیاب  ناـگربخ  سلجم  تساـم . یاـھتاباختنا  نیرتـمھم  زا  یکی  ناـگربخ  سلجم  تاـباختنا  ماهدرک ، ضرع  مـھ  ـالبق  نـم 

 - ار دوخ  گرزب  راک  نیعم  یهظحل  رد  دنناوتب  ات  دیایب ؛ شیپ  تسا  نکمم  هک  یدوعوم  یهظحل  ادابم و  زور  یارب  قاریرـضاح  هعماج ، هاوخریخ  حلاص ، لقاع ، نیما ، یاھناسنا 

نابختنم نآ -  دارفا  دـشاب ؛ رـضاح  دـنامب ؛ راک  هب  هدامآ  هشیمھ  سلجم  نیا  یتسیاب  تسا . یمھم  رایـسب  تاباختنا  اذـل  دـنھدب . ماجنا  ربھر -  باختنا  زا  تسا  ترابع  هک 

رارق مدرم  لوبق  دروم  دنریذپب و  مدرم  ار  شنیزگ  نآ  درک ، دـنھاوخ  اھنآ  هک  ار  یـشنیزگ  دـنھدب . لد  اھنآ  هب  دـننک و  دامتعا  اھنآ  هب  دـنناوتب  مدرم  هک  دنـشاب  ینابختنم  مدرم - 

. تسا یمھم  یهلئسم  یلیخ  نیا  دریگب ؛

یسودرف  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ هاگشناد  رد  ناسارخ  ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ساسحا دـیاب  هاگـشناد  زورما  تسا . یکتم  یھاگـشناد  یهعومجم  امـش  هب  یدایز  نازیم  هب  مھ  ملع  و  تسا ؛ یتاـیح  عوضوم  کـی  اـم  روشک  یارب  ملع  عوضوم  زورما ،

روط کی  رگا  دمآ ؛ دھاوخ  دوجوب  فطع  یهطقن  نیا  زا  ضراعتم  نیابتم و  ریـسم  ود  هاگـشناد ، تکرح  هنوگ  ود  اب  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یفطع  یهطقن  کی  رد  روشک  هک  دـنکب 

رارق یـساسح  یهظحل  نینچ  کی  رد  سپ  تفر ؛ میھاوخ  نآ  لباقم  یهطقن  رگید و  تمـس  هب  مینک ، لمع  یرگید  یهنوگ  هب  رگا  تفر ، میھاوخ  تمـس  کـی  هب  مینک  لـمع 

. میراد

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

رگم دشاب !؟ رظن  نودب  عضوم و  نودب  ای  توافت  یب روشک  یسایس  لئاسم  هب  تبـسن  دناوت  یم بالقنا - یوجـشناد  بالقنا و  یجیـسب  مھ  نآ  یجیـسب - ی  هعومجم رگم 

تبثم و یانعم  نامھ  هب  یجیـسب - وجـشناد و  هراومھ  دیوشن و  راک  هظفاحم هک  نیا  هب  منک  یم هیـصوت  ار  یجیـسب  یاھوجـشناد  امـش  نم ، تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ 

: دیھد یم راعش  دیشاب . رایشوھ  الماک  دیـشاب .» مھ  رایـشوھ  یلو   » هک تسا  نیا  دیوشن » راک  هظفاحم  » میئوگ یم هک  نیا  ی  هلابند هتبلا  دینامب . یقاب  شپترپ - نوخرپ و 

؟ تسیچ اکیرما  تسین . اکیرما  زا  یرازیب  طـقف  مھ  وجـشناد  یرادـیب  دیـشاب . رادـیب  منکب : ضرع  امـش  هب  مھاوخ  یم نم  تسھ ؛ عقوت  نیمھ  هلب ، تسا ! رادـیب  وجـشناد 

هدـید مشچ  هب  هک  یگنھرف  یتالیکـشت ، یتینما ، یـسایس ، تیوھ  مجح و  کی  ناونع  هب  هن ، اـی  تسا ؟ حرطم  تلم  کـی  اـی  ییاـیفارغج  ی  هقطنم کـی  یاـنعم  هب  اـکیرما 

نادیم رد  یرادیب  لثم  دراد . مزال  فعاضم  یرادیب  نیا ، زا  یرازیب  یناور . گنج  تاغیلبت و  راک  رد  ناوارف  ی  هبرجت یلام و  میظع  ی  هناوتشپ اب  یتالیکـشت  مھ  نآ  دوش ؟ یمن

گنج رد  یگنھرف ، گـنج  رد  دـیھدب . رارق  فدـھ  ار  وا  داد ، ناـشن  یکرحت  نیرت  کـچوک نمـشد  هک  یدرجم  هب  دیـشاب ، رادـیب  رگنـس  رد  رگا  امـش  هک  تسین  یماـظن  گـنج 

! دوشب رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح ، فرح  هک  دھد  یم بیترت  یا  هنوگ هب  ار  راک  نمشد  تاقوا ، یھاگ  دید . ناوت  یمن تسرد  ار  نمشد  کرحت  یتینما ، گنج  رد  یـسایس ،

تـسیود ای  دص  زا  لزاپ  نیا  دـنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـھاوخ  یم نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا  قح  فرح  نیا  دـھاوخ  یم ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمـشد 

لماک ار  نمـشد  لزاپ  دز . دیابن  ار  قح  فرح  نیا  اجنیا  دنک ! لماک  ار  لزاپ  نیا  ات  دـنزب  دـیاب  صخـش  نآ  هک  تسا  یقح  فرح  نیمھ  مھ  شا  هعطق کی  هدـش ؛ لیکـشت  هعطق 

راـھظا و تکرح و  چـیھ  زا  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  رایـشوھ . رایـسب  اـما  دـینک ؛ یـسایس  رکف  دـیوشب و  تسایـس  دراو  هـلب ، تـسا ! مزـال  یرایـشوھ  دـح  نـیا  رد  درک . دـیابن 

. تسا زمرق  طخ  کی  لوا و  لصا  نیا ، دنک . هدافتسا  امش  یریگ  عضوم

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

زا دیابن  ار  یتصرف  چیھ  درک و  تلفغ  دیابن  یاهظحل  چیھ  زا  تسا ؛ سرد  تربع و  ام  یارب  نیا  درذگیم ! دوز  هچ  تمدخ  تصرف  دینیبب  دنرذگدوز . یلیخ  تمدـخ ، یاھتـصرف 

. داد تسد 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب یھاگ  هثداح ، کی  درک . لوحتم  داد و  ناکت  ار  خیرات  دوبن ؛ رتشیب  زورهمین  کی  اروشاع  دنتـسھ . اھتلم  خـیرات  تفرـشیپ  لماوع  عقاو  رد  یخیرات ، گرزب  ثداوح  یاھهظحل 

زور انیقی  دـنامیم . یقاـب  یلاوتم  یاـھنرق  یارب  یھاـگ  یداـمتم ، یاـھلاس  یارب  نآ  تاریثاـت  هک  دـتفایم  قاـفتا  تلم  کـی  یگدـنز  لوط  رد  اـجب  هناـمیکح و  قیمع و  یردـق 

لامعا توغاط و  هاگتـسد  ملظ  اب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  مدرم  یبالقنا  سدقم و  مشخ  مدرم و  روضح  تیفرظ  دوب . ثداوح  نیا  یهلمج  زا  ناریا  تلم  یارب  ید  مھدزون 

ماجنا هامید  مھدزون  زور  رد  مق  مدرم  امـش  ار  تکرح  نیا  دوب . مزال  اجب  هنادنمـشوھ و  تکرح  کی  دوب . مزال  اجب  هنادنمـشوھ و  تکرح  کی  دوب ؛ هدـش  بلابل  ناگناگیب  ذوفن 

زا یکی  اتقیقح  دوخ ، نیگنن  هایـس و  تیمکاح  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دروآ ، تلم  نیا  روشک و  نیا  رـس  رب  توغاـط  ماـظن  هک  هچنآ  دـمآ . رد  تکرح  هب  هنودرگ  نیا  دـیداد و 

. تسام خیرات  خلت  لوصف 

ناگربخ / سلجم  یهرود  نیمراھچ  یاهرودنایم  سلجم و  یهرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیس  ادص و  راگنربخ  اب  هبحاصم  رد  تانایب 

١٣٨۶/١٢/٢۴ 

شخب تشونرـس  هک  دراد  ار  تیـصوصخ  نیا  ناسنا ، یگدـنز  ماـیا  زا  یـضعب  تسا . زاستشونرـس  تسا ؛ یـساسح  یهظحل  ساـسح و  زور  ناـمتلم  ناـمروشک و  یارب 

زاستشونرـس ناسنا  یارب  ردقلاھلیل  لاس ، رھ  هک  ردقلاھلیل  لثم  مینک ، هیبشت  میھاوخب  رگا  دنکیم . نییعت  ناسنا  نآ ، رد  ار  یگدنز  زا  یـشخب  ای  ار  یگدنز  زا  یاهدـمع 

. تسا

منکیم مھ  نامزیزع  تلم  هب  هیصوت  منادیم و  ردق  اصخش  نم  ار  هظحل  نیا  اذل  تسا . زاستشونرـس  یاهھرب  یارب  یاهرود ، کی  یارب  تلم ، کی  یارب  مھ  تاباختنا  ماگنھ 

. دننک نشور  هللااشنا  ار  هدنیآ  لاس  راھچ  رد  نینقت  فیلکت  ناشدوخ ، تساوخ  تمھ و  ناشدوخ ، یهدارا  ناشدوخ ، یار  اب  دننادب و  ردق  هک 

نیرتھب هلجاـع ؛» ناـک  اـم  ریخلا  ریخ  « ؛ دـنیایب تقو  لوا  نیمھ  تقو ؛ رخآ  یارب  ار  زورما  گرزب  راـک  نیا  دـنراذگن  ناـمزیزع  مدرم  هک  منکیم  هشیمھ  لـثم  مھ  ار  هیـصوت  نیا  و 

. دوشب هچاپتـسد  دیایب ، شیپ  یراک  دـیایب ، شیپ  یاهضراع  کی  شیارب  ناسنا  تسا  نکمم  رـصع  ات  الاح  زا  دریگب . ماجنا  ماگنھب  دوز ، هک  تسا  یریخ  راک  نآ  ریخ ، یاھراک 

. دنورب مدرم  زور -  لوا  تاعاس  رد  تصرف -  نیا  رد  تسا ؛ یدایز  تقو  نالا 

یقرش  / ١٣٨٧/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ثداوح لامدـگل  دـندنام و  لفاغ  درک و  روبع  اھنآ  یور  زا  دـش ، راب  اھنآ  رـس  رب  ثداوح  دـندیمھفن ، نوچ  دـندیمھفن . ار  عقوم  تیـساسح  ساـسح ، عقاوم  رد  اـھتلم  زا  یلیخ 

یقافتا هچ  هک  دـندیمھفیم  هناھاگآ  تلم  داحآ  رگا  دـندرکیم ، یھارمھ  اھنآ  اب  همھ  دنداتـسیا ، ناخاضر  یاھیگماکدوخ  لباقم  رد  اـملع  زا  یـضعب  هک  یزور  نآ  رگا  دـندش .

لمحت ار  یولھپ  یهتـسباو  یتوغاط و  میژر  طاطحنا  نارود  لاس  هاـجنپ  یاـھتراسخ  دوب و  رتولج  لاـس  هاـجنپ  اـم  تلم  دـیاش  دنداتـسیایم ، دـتفایم و  روشک  نیا  رد  دراد 

اکیرمآ دنتخادنا -  هار  اتدوک  روشک  نیا  رد  اھیئاکیرمآ  هک  یزور  نآ  رگا  داد . جرخ  هب  یتسیابن  تلفغ  دـنک . لمحت  ار  اھتراسخ  نیا  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  تلفغ  درکیمن .

. دـمآیمن شیپ  روشک ، یارب  دـش  دـیاع  هک  یئاـھتراسخ  اـھلاس  اـنیقی  تفرگیم ، ماـجنا  بساـنم  مادـقا  دـشیم ، کرد  عقوم  تیـساسح  لاـس ٣٢ -  رد  اــماوت ، سیلگنا  و 

. درک دصر  دیاب  ار  ثداوح  هنارایشوھ 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رھ رد  تسا . هدروخن  تسد  شنیرفآ  قیاقح  رـشب ، یگدنز  رد  یراج  ثداوح  اما  درذـگیم ، نامز  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  البرک » ضرا  لک  اروشاع و  موی  لک  : » دـنتفگ هک  نیا 

، درک دنھاوخ  دشر  اھتلم  دیـسر ، دـھاوخ  ناماسهب  زیچ  همھ  دـننک ، افیا  دوخ  نامز  رد  بسانم ، یهظحل  رد  یتسردـب ، ار  شقن  نآ  رگا  هک  دـنراد  یـشقن  اھناسنا  یاهرود 

. دش دھاوخ  هدرتسگ  تیناسنا 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد مھ  اج  دنشکیم . ملاع  ناربکتسم  خر  هب  رادنابز ، ایوگ و  یخیرات  عطقم  کی  نوچمھ  مق ، تریـصباب  زیزع و  مدرم  صوصخب  ناریا ، تلم  یهمھ  ار  ید  مھدزون  لاس  رھ 

. تسا یندیشک  نمشد  خر  هب  ید ، مھدزون  لثم  یا  هثداح  مھ  اتقیقح 

؛ یراکادف مادقا و  تدھاجم و  مھ  یسانش ، نمشد  مھ  یسانشعقوم ، مھ  دنزیم ، جوم  هثداح  نیا  رد  تریصب  مھ  تسا : لمات  هجوت و  لباق  یفلتخم  داعبا  زا  هثداح  نیا   

، لوحت کی  ادـبم  هثداح ، نیمھ  رگید ، فرط  زا  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  لبق -  لاس  ود  یـس و  ینعی  لاس ۵۶ -  ید  مھدزون  رد  هک  تسا  یمیظع  یهثداح  نیا  داـعبا  اـھنیا 

. تسا یمھم  یهثداح  اتقیقح  هثداح ، سپ  دش . ناریا  تلم  رد  یرادتھج  میظع و  نایرج  کی  تکرح ، کی 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ دشکیمرب و  رگید  یاھزور  نایم  زا  ار  یزور  کی  هک  تساھتدھاجم  اھهدارا و  نیا  دنتسھ ، اھناسنا  نیا  دنمھ ؛ لثم  همھ  دوخ  یدوخ  هب  یعیبط و  روط  هب  لاس ، یاھزور 

یقرف رگید  یاھزور  اب  هسفن  یف  مرحم -  مھد  اروشاع -  زور  دشاب . نارگید  یامنھار  ات  درادیم  هگن  یمچرپ  کی  لثم  دنکیم و  توافتم  دنکیم ، زیامتم  دـنکیم ، صخـشم  ار 

هیلع  ) یلع نب  نیـسح  نارای  یاھتدـھاجم  نیا  دربیم ؛ الاب  شرع  اـت  ار  وا  دـھدیم ، اـنعم  دـھدیم ، ناـج  زور  نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  نیا  درادـن ؛

مھد اب  ید  مھن  تسا . لیبق  نیمھ  زا  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  تسا ، روج  نیمھ  مھ  ید  مھدزون  زور  دشخبیم . ار  تیمھا  تروطخ و  نیا  زور ، نیا  هب  هک  تسا  مالـسلا )

تریـصب زا  هتـساخرب ی  ینعی  داد ؛ لیکـشت  ار  مق  ید  مھدزون  هک  تسا  یلماوع  نامھ  زا  هتـساخرب  تکرح  نآ  هک  تکرح -  کی  اب  ناھگان  هک  دنمدرم  نیا  درادـن ؛ یقرف  ید 

. دننکیم زیامتم  مھ  ار  ید  مھن  زور  تسا -  هنادھاجم  هصرع ی  رد  روضح  زا  تسا ، یسانشتقو  زا  تسا ، یسانشنمشد  زا  تسا ،

یگدولآرابغ طئارـش  هک  ینونک -  طئارـش  رد  هک  تفگ  دوشب  انعم  کی  هب  دیاش  دش . یزیامتم  زور  کی  مھ  نیا  دنام ؛ خـیرات  رد  مھ  لاسما  ید  مھن  زور  هک  دیـشاب  نئمطم   

تیالو حور  ار ، تردـق  تسد  ار ، لاعتم  یادـخ  تسد  دـنکیم ، رکف  ایاضق  نیا  فارطا  رد  ناسنا  هچرھ  دوب . یگرزب  راک  تشاد ؛ یفعاضم  تیمھا  مدرم  تکرح  نیا  تساـضف - 

؛ تسا یھلا  تردـق  تسد  نیا  تسادـخ ، راک  نیا  دریگب ؛ ماجنا  ام  لاثما  یهدارا  اـب  هک  تسین  یئاـھراک  اـھراک  نیا  دـنیبیم . ار  مالـسلا ) هیلع   ) یلع نب  نیـسح  حور  ار ،

ایاضق نیا  تشپ  رد  ار  یھلا  تردـق  تسد  تدـم ، نیا  مامت  رد  نم  : » دـندومرف هدـنب  هب  ماهدرک -  لقن  ار  نیا  اھراب  نم  هک  یـساسح -  تیعقوم  کی  رد  ماـما  هک  روط  ناـمھ 

. ادخ درم  نآ  تریصباب ، ذفان  درم  نآ  دید  تسرد  مدید .»

یمالسا  / ١٣٨٨/١٠/٢٩ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یعقاو و زاین  کی  ساسا  رب  یھاگتسد  کی  هک  دراد  تیمھا  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یاھداھن  نیرتهقباسرپ  نیرتنھک و  زا  یکی  تاغیلبت » یگنھامھ  یاروش  »

یاروش دروایب . اج  هب  ار  مادـقا  لمع و  قح  دـشاب و  هتـشاد  رظن  دروم  هراومھ  ار  زاین  نآ  نوگانوگ ، تالوحت  اب  یدامتم ، نایلاس  لوط  رد  دـیایب و  دوجو  هب  روشک  رد  هناـقداص 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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رایـسب ریثات  تھج  نیا  رد  انیقی  مھ  ناشیا  دوخ  فارـشا  دـندومرف و  هتاکرب ) تماد   ) یتنج یاقآ  ترـضح  هک  روط  نامھ  تساھهعومجم . لیبق  نیا  زا  تاـغیلبت ، یگنھاـمھ 

ماجنا ار  هظحل  نآ  بسانم  راک  هتخانش و  ار  اھهظحل  هدرک ، تکرح  یمیقتسم  طارص  رد  تسرد و  طخ  رد  نانچمھ  اھلاس  نیا  لوط  رد  هعومجم  نیا  تسا ، هتشاد  یناوارف 

. دنتسین سانشهظحل  اما  دنتسین ؛ مھ  تبحمیب  قوشیب و  دنتسین ، نامیایب  تسا : نیا  اھهعومجم  دارفا و  زا  یخرب  لکشم  هداد .

رترید هام  دنچ  اما  دنتشاد ، مھ  تبحم  تیبلھا  هب  دوب ، نیسح  ماما  هب  نامیا  زا  رپ  ناشاھلد  هفوک  رد  یناسک  دیئامرفب  ضرف  تسناد . دیاب  ار  زاین  تخانـش ، دیاب  ار  هظحل 

ار اروشاع  دنتخانـشن ؛ ار  هظحل  دندرک ؛ اھنآ  هک  دوبن  یراک  نآ  دننکب ، دـیاب  هک  یراک  اما  دـنروجام ؛ مھ  ادـخ  شیپ  دندیـسر ، تداھـش  هب  مھ  ناشهمھ  دـندش ؛ نادـیم  دراو 

ضوع عاضوا  دندادیم ، ماجنا  هفوک  هب  ملـسم  بانج  دورو  ماگنھ  رد  دنداد ، ماجنا  اروشاع  زا  دعب  یتدم  رد  نیباوت  هک  یراک  رگا  دندادن . ماجنا  ار  راک  نآ  نامز ، رد  دنتخانـشن ؛

. تسا یمھم  زیچ  یلیخ  زاین ، یهظحل  رد  راک  ماجنا  اھهظحل و  یئاسانش  دنکب . تکرح  یرگید  روج  ثداوح ، دوب  نکمم  دشیم ؛

تسا ریت   ٢٣ نیا -  زا  لبق  لاس  هد  شلبق -  تسا ؛ ید  مھن  نیمھ  شایرخآ  تسھ ؛ نیا  یارب  مھ  یدایز  لئالد  تسا . هتـشاد  ار  تیـصوصخ  نیا  هللادـمحب  امـش  یاروش 

الاح هک  دراد -  هک  یتمظع  یهمھ  اب  نمھب  یود  تسیب و  رد  مدرم  یئاـمیپھار  دوبن . یلومعم  فراـعتم و  راـک  کـی  نیا  دوب ؛ اـھهظحل  زاـین  مھ  زور  نآ  دـندومرف ؛ هراـشا  هک 

لاس رد  ریت  یهس  تسیب و  اما  دریگیم ؛ ماجنا  دریگب و  ماجنا  هک  تسا  عقوتم  تسا ، هدشهتخانـش  تسا ، هدـشناور  راک  کی  تسا ، فراعتم  راـک  کـی  درک -  مھاوخ  ضرع 

هام ید  مھن  راک  دھدب . ماجنا  ار  نآ  تسا و  مزال  طئارـش ، نآ  رد  راک  نیا  هک  دـمھفب  دـنادب و  هعومجم  نیا  هک  تشاد  تیمھا  دوبن ؛ عقوتم  راک  کی  دوبن ، فراعتم  راک  کی  ، ٧٨

هارمھ دوخ  اـب  مھ  ار  نیا  دـیاب  نموم  هک  تسا  راـک  ساـسا  نیا  زاـین ؛ دروم  بساـنم و  یهظحل  رد  روضح  زاـین ، ندـیمھف  تیعقوم ، نتخانـش  دوب . روـج  نیمھ  مھ  لاـسما 

. دھدب ماجنا  دناوتب  دھدب ، ماجنا  دیاب  هک  ار  یراک  نآ  دوشب ؛ رثوم  شدوجو  دناوتب  ات  دشاب  هتشاد 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

اب ییورایور  هنحص  زاین ، یهظحل  رد  هشیمھ  هک  ناتیاتمھ  یب  تریصب  خسار و  مزع  رب  ادخ  دورد  نات ، یگدازآ  تمھ و  مچرپ  داب  دنلبرـس  ناتراوتـسا ، یاھماگ  دابم  هتـسخ 

. دیارآ یم  تمظع  تزع و  زا  یھاگشیامن  دزاسیم و  قح  یزوریپ  یهصرع  ار  ناھاوخدب  نالد و  دب 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دوـشیم  تلفغ  تاـقوا  یھاـگ  تسا . نیا  رطاـخ  هب  مـنکیم ، رارکت  صاوـخ  یارب  ار  تریـصب  یهلئـسم  هدـنب  هـکنیا  تـسا . نـیا  اـم  لکـشم  تخانـش . ار  اھینمـشد  دـیاب 

مھ هطورـشم  ردـص  رد  میتشاد . ار  انعم  نیمھ  هنافـساتم  مھ  هطورـشم  ردـص  رد  ام  یئزج . لئاسم  هب  دـننکیم  لمح  ار  اھنیا  دوشیم ؛ دراد  ساسا  اب  هک  یئاھینمـشد 

ریثات تحت  هک  ینارکفنـشور  حالطـصا  هب  ناگدزبرغ و  زور  نآ  هک  ار  یاهئطوت  دـندیدن  اـھنیا  هک  دـنفورعم -  دیـسانشیم ، همھ  مروآیمن ؛ مسا  نم  هک  دـندوب -  یگرزب  یاـملع 

ناـشتاعوبطم رد  اـی  دـننزیم ، ناـمز  نآ  یلم  یاروـش  سلجم  رد  دـنراد  اـھنیا  هک  یئاـھفرح  هک  دـندرکن  هجوـت  دـندرکیم ؛ یحارط  دـندوب ، برغ  تارکفت  بوـلغم  دـندوب ، برغ 

 - یرون هللالضف  خیـش  موحرم  لثم  دـیمھفیم -  تسنادـیم و  هک  یـسک  هک  دـش  نیا  هجیتن  دـندرک . تاشامم  دـندرکن ، هجوت  ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  یهزرابم  دنـسیونیم ،

ضرعت دروم  هللالضف  خیش  زا  دعب  دندوب ، هدادن  اھب  تیمھا و  تیساسح  نیا  هب  هک  مھ  یئاھنآ  دوخ  دعب  دندرکن ؛ ادیپ  یتیـساسح  اھنیا  دش و  هدز  راد  هب  اھنآ  مشچ  یولج 

ماجنا اجنآ  هک  تسا  یھابتـشا  نیا  دـنداد . تسد  زا  ار  ناشیوربآ  یـضعب  دـنداد ، تسد  زا  ار  ناشناج  یـضعب  دـندروخ ؛ ار  اھنآ  یلیـس  دـنتفرگ و  رارق  اھنآ  کـتھت  لواـطت و  و 

. میھدب ماجنا  دیابن  ام  ار  هابتشا  نیا  تفرگ ؛

یتکرح کی  صاصق  نوناق  هب  تبـسن  هکنیا  درجمب  الثم  دوب . ساسح  دوب ؛ نیمھ  ناـشیا  تیـصخش  فارطا  زا  یکی  دوب ، فارطـالاعماج  هک  هیلع ) یلاـعت  ناوضر هللا   ) ماـما  

بیجع دروخرب  نآ  و  تسیچ ؛ شیانعم  یمالـسا ، صاصق  نوناق  اب  یهضراعم  هک  دیمھف  درک ؛ کرد  ار  بلطم  ماما  تیـساسح  اروف  دوب -  نوناق  کی  بوخ ، هک  تفرگ -  ماجنا 

. میشاب ساسح  دیاب  میشاب ؛ روجنیا  دیاب  ام  داد . ماجنا  تسھ ، ناتدای  هک  ار  عطاق  و 

یسایس  / ١٣٨٩/٠١/١٧ یملع  یاھتیصخش  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

. دنکیم دراد  راک  هچ  هک  دشاب  عمج  شساوح  ناسنا  ندرک ؛ تبظاوم  ار  دوخ  ندیئاپ ، ار  دوخ  هظحل  هب  هظحل  ینعی  اوقت 

رطف  / ١٩/١٣٨٩/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

دوخ یهیحور  ار ، دوخ  طاشن  ناریا  تلم  تسا . سدـق  زور  هوکـشرپ  تکرح  تبـسانم  هب  ناریا  ناشلامیظع  تلم  زا  رکـشت  منکیم ، ضرع  مود  یهبطخ  رد  هک  یبلطم  نیلوا 

عقوت درذـگیم ، دـناهدرک  مالعا  ار  زور  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هک  یزور  زا  لاس  کی  یـس و  دـنداد . ناشن  میظع  عامتجا  نیا  رد  ار  دوخ  یـسانشعقوم  ار ، دوخ  یهدارا  مزع و  ار ،

. دش رتهتسجرب  مدرم  لمع  رد  مدرم و  لد  رد  نازورف  یهلعش  نیا  هزیگنا ، نیا  زورهبزور  هک  رکش  ار  ادخ  دسرب . یشومارف  هب  دوش و  رتگنرمک  زورهبزور  هک  دوب  نیا  نانمشد 

، ناریا گرزب  تلم  دنتـشاد و  یمارگ  ار  زور  نیا  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  اھناملـسم  اپورا ، رد  اکیرمآ ، رد  اـقیرفآ ، رد  هناـیمرواخ ، رد  ایـسآ ، رد  نوگاـنوگ : یاـھروشک  رد  لاـسما 

رتمرگ و ار  دوخ  فئاظو  دراد ، دوجو  یللملانیب  تائاضتقا  هک  یطئارش  رد  هک  داد  ناشن  درک و  رازگرب  مامت  هوکش  اب  ار  زور  نیا  یمالسا ، تما  میظع  تکرح  نیا  یلصا  روحم 

. دھدیم ماجنا  رتروشرپ  رتهزیگنارپ و  رتاریگ ،

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

، دشاب حرطم  صخاش  ناونع  هب  دـیاب  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  هک  میظع  یهصرع  نیا  زا  یاهطقن  رھ  رد  اھناوج  یارب  زیزع ، نایجیـسب  یهمھ  یارب  ام ، یهمھ  یارب  هک  هچنآ 

دیاب هناگهس  رصانع  نیا  دیشاب . هتشاد  رظن  رد  دینک و  ماوت  رگیدکی  اب  هشیمھ  ار  رصنع  هس  نیا  هزادنا . هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، رصنع : هس  نیا  زا  تسا  ترابع 

. هزادنا هب  ماگنھب و  لمع  صالخا ، تریصب ، دشاب ؛ صخاش  ام  یارب 

مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

تـسا نکمم  داد ، ماجنا  دـیاب  اجک  رد  ار  راک  مادـک  دـنادن  دـشابن ، سانـشتقو  ناسنا  هچنانچ  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  اھهظحل  تسا . هزادـنا  هب  ماگنھب و  لمع  موس ، رـصنع 

. دنزب رس  ناسنا  زا  یگرزب  یاھاطخ 

نابرق  / ١٣٨٩/٠٨/٢۶ دیع  زور  رد  ناھفصا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاـنعم هکلب  تسا ؛ یوق  ناریا  تلم  دـندیمھف  همھ  ـالاح  هک  تسین  نیا  طـقف  شیاـنعم  نیا  درک . روبع  هنتف  کـی  زا  درک ، روـبع  ناـحتما  کـی  زا  ناریا  تلم  هتـشذگ  لاـس  رد 

رمع لوط  مامت  دـمآ . دوجو  هب  وا  رد  یاهزات  یئاناوت  کی  درک ؛ ادـیپ  یدـیدج  عضو  کی  تلم  نیا  تنحم ، هنتف و  زا  روبع  رب  تردـق  نیا  اب  تکرح ، نیا  اب  هک  تسا  نیا  نآ  رتمھم 

مزال راک  مینادـب  میـسانشب ، ار  عقوم  میناوتب  میریگب ، راک  هب  ار  دوخ  تریـصب  میناوتب  میئایب ، بلاغ  دوخ  سفن  یاوھ  رب  میناوتب  ام  رگا  تساھناحتما . مدـق  هب  مدـق  ناـسنا ،

. تسا یقرت  کی  تسا ، یلاعت  کی  نیا  دروآیم ؛ دوجو  هب  تایح  زا  یدیدج  یهبترم  کی  ام  رد  نیا  میھد ، ماجنا  ار  نآ  تسیچ و 

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

: تفگیم نم  هب  لد  نابز  نامھ  اب  رصم  تلم  مدینش . ار  دوخ  خساپ  مدید ، رصم  یاھرھش  رگید  نیدایم  ریرحت و  نادیم  رد  ار  رصم  تلم  یتقو 

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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رس هل  عاذیال  یلثم  نکلو  / هعول یدنع  قاتشم و  انا  یلب   

نادیم هب  هوکشرپ  یاهنحـص  رد  نایرع  یخیرات ، بسانم  یهظحل  رد  تفرگ و  لکـش  تفای و  ماوق  رـصم  تلم  تینھذ  رد  جیردتب  مایق ، مزع  هزیگنا و  ینعی  سدقم ؛ رـس  نیا   

. دمآ

«. الیدبت اولدب  ام  رظتنی و  نم  مھنم  و  « ؛ دنمکح نیمھ  هب  موکحم  اقیقد  مھ  نیرحب  یبیل و  نمی و  سنوت و   

یمالسا ٢۶/١٣٩٠/٠۶ یرادیب  سنارفنک  رد  تانایب 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

نیا زا  یکی  تسا . یسررب  روخرد  اھنیا  زا  مادک  رھ  هک  دراد  یفلتخم  تاھج  دراد ؛ یددعتم  یناعم  دوشیم ، یزابناج  ای  تداھـش  هب  رجنم  هک  هعماج  رد  راثیا  تکرح  لمع و 

صیخـشت هن  ار  تیلوئـسم  نیا  زاین ، یهظحل  رد  اما  دـشاب ، یناسک  رد  تیلوئـسم  ساسحا  تسا  نکمم  تساـھهظحل . زاـین  هب  یئوگخـساپ  یـسانشتصرف و  تاـھج ،

نموم و تریغاب و  عاجـش و  ناـناوج  دریگیم . ماـجنا  دـتفایم و  قاـفتا  زاـین  یهظحل  رد  تسرد  هک  یمادـقا  تکرح و  نآ  اـب  دراد  تواـفت  یلیخ  نیا  دـننک ؛ لـمع  هن  دـنھدب و 

نآ هب  دندیمھف و  دوخ  نامز  رد  ار  زاین  هک  دنراد  ار  هتسجرب  زایتما  نیا  اھنیا  دنتفاتـش ، رطخ  لابقتـسا  هب  دنتفر و  رطخ  غارـس  هب  دندرک و  ساسحا  ار  روشک  زاین  هک  یراکادف 

. تسا سرد  ام  یارب  نیا  تسا ، یمھم  رایسب  دعب  کی  نیا  دنتفگ . خساپ 

ورشیپ و دیھش  یرفعج -  دیعسدمحم  دیـس  دیھـش  دنورب . هک  تسھ  زاین  دندرک  ساسحا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  هام  کی  یھاشنامرک  یاھناوج  هک  مدرک  هراشا  زورید  نم   

شیانعم یماظن ، ناگداپ  کی  رب  بالقنا  دض  طلـست  تسیچ ؛ عافد  نیا  یانعم  هک  دـندیمھف  دـندرک ؛ عافد  جدننـس  رکـشل  ناگداپ  زا  دـنتفر  شدوخ  یاقفر  عمج  اب  زاتـشیپ - 

. دنامب لوفغم  دیابن  هک  تسا  یاهتسجرب  یهطقن  نآ  نداد ، زاین  هب  خساپ  ندرک و  لمع  ماگنھب  ندیمھف ، تقوب  ندیمھف ، دوز  نیا  تسیچ .

ورشیپ و دیھش  یرفعج -  دیعـسدمحم  دیـس  دیھـش  دنورب . هک  تسھ  زاین  دندرک  ساسحا  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  هام  کی  یھاشنامرک  یاھناوج  هک  مدرک  هراشا  زورید  نم 

شیانعم یماظن ، ناگداپ  کی  رب  بالقنا  دض  طلـست  تسیچ ؛ عافد  نیا  یانعم  هک  دـندیمھف  دـندرک ؛ عافد  جدننـس  رکـشل  ناگداپ  زا  دـنتفر  شدوخ  یاقفر  عمج  اب  زاتـشیپ - 

. دنامب لوفغم  دیابن  هک  تسا  یاهتسجرب  یهطقن  نآ  نداد ، زاین  هب  خساپ  ندرک و  لمع  ماگنھب  ندیمھف ، تقوب  ندیمھف ، دوز  نیا  تسیچ .

روشک  / ١٣٩٠/٠٩/٠۶ رسارس  جیسب  هنومن  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اروشاع هتبلا  تساروشاع . بتکم  وریپ  هک  دراد  راختفا  جیـسب  اروشاع . مرحم و  تیوھ  اب  جیـسب  تقیقح  تیوھ و  نایم  تسھ  یبسانت  تسا . مرحم  لوا  اـب  نراـقم  زورما 

، یراکادف دناهتخانش ؛ تیصوصخ  نیا  اب  ار  وا  رادافو  باحصا  و  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح اروشاع و  یهلئـسم  ملاع ، یهمھ  خیرات ، یهمھ  تسا . راثیا  یراکادف و  جوا 

تداھـش یراکادـف و  نیمھ  اروشاع ، تیـصوصخ  نیرتنایامن  نیرتهتـسجرب و  هلب ، تسین . نیا  طقف  اروشاع  یهلئـسم  نکیل  یھلا ؛ فادـھا  ققحت  هار  رد  ادـخ و  هار  رد  راثیا 

رذـب تساروشاع -  یهثداح  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  دـش -  هدیـشاپ  تفرعم  رذـب  هنیدـم ، زا  تکرح  زاغآ  زا  دراد . دوجو  مھ  یرگید  قیاـقح  اروشاـع  یارجاـم  رد  یلو  تسا ؛

نیاربانب دش . دھاوخن  هدوشگ  اھنآ  تالکشم  زا  هرگ  درک ؛ دھاوخن  حالصا  ار  اھنآ  راک  نوگانوگ ، قیاقح  دنشابن ، رادروخرب  تریـصب  زا  یتما  یمدرم ، رگا  دش . هدیـشاپ  تریـصب 

کی اروشاع  رھظ  زا  عقاو  رد  دشن ؛ مامت  اروشاع  رھظ  رد  طقف  ارجام  تساروشاع . مھم  تایصوصخ  زا  یخیرات ، یهدنیازف  تکرح  کی  رذب  ندیـشاپ  یـسانشعقوم ، صالخا ،

یارب قح و  یهملک  یالعا  یارب  مالسلاهیلع )  ) نیسح ماما  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا . شرتسگ  شیازفا و  هب  ور  نانچمھ  هک  دش ، عورـش  خیرات  رد  ینایرج 

. دھدب ناشن  دنیبب و  دناوتیم  اروشاع  یارجام  رد  یلک  روط  هب  ناسنا  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  یخرب  نیا  دروآ . نادیم  هب  ار  دوخ  یاھهتشاد  یهمھ  قلخ ، تاجن 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ار ام  تلم  مدق  هب  مدق  هک  تسا  یراگدنام  یندشن و  شومارف  بلاطم  دزومآیم ، ام  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  نوگانوگ  یاھتربع  نوگانوگ و  یاھسرد  هک  هچنآ 

تامولعم طقف  هن  ام ، تادوھـشم  ام و  یاھهبرجت  دیوگیم ، ار  نیا  ام  یاھتربع  دنکیم . تیادھ  دنلب  یاھهلق  یوس  هب  ار  ناناوج  صوصخب  ار ، نازیزع  امـش  ار ، ام  نیلوئـسم 

تسیب و رد  ناریا  تلم  میظع  یئامیپھار  نیمھ  منک ، حرطم  منادـیم  مزال  نم  هک  هنومن  کی  دـنکیم . یئاـمنھار  تقیقح  نیا  هب  ار  اـم  مینیبیم ، مشچ  هب  هچنآ  هکلب  اـم ،

، نارھت رد  تسین ؛ رفن  ود  رفن و  کی  ربخ  نیا  ارچ ؟ دندوب . رتنامداش  دـندوب ، رتروشرپ  دـندوب ، رتشیب  تیعمج  لبق  یاھلاس  زا  لاسما  دـنتفگ  همھ  تسا . لاسما  نمھب  مود 

مدرم هک  دوب  ربخ  هچ  لاسما  ارچ ؟ هک  تسا  نیا  لاوس  تسا . روجنیا  هیضق  میراد ، ربخ  اھنآ  زا  ام  هک  یگرزب  یاھرھش  یهیقب  دھشم و  ناھفصا ، زیربت ، رد  اھناتسرھش ، رد 

تلم هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ؛ زومآسرد  ام  یارب  لاوس  خساپ  دـندرک ؟ رپ  دنتـشابنا و  ار  یمدرم  میظع  یهنحـص  نیا  رتروشرپ  رتقاتـشم ، رتاریگ ، رتمرگ ، رگید  یاھلاس  زا 

ایند و یطابترا  یاھهاگتـسد  یهمھ  هک  ریرـش  دونع  نمـشد  یهھبج  کی  دراد . جایتحا  روضح  نیا  هب  شزیزع  مالـسا  شماـظن ، شروشک ، هک  درک  ساـسحا  لاـسما  ناریا 

، نارادلـتراک نارادهیامرـس ، یهھبج  ینعی  دنتـسھ ، ریرـش  یهـھبج  نـیا  یهدـناشنتسد  برغ  یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یرایـسب  تـسوا و  تـشم  رد  اـیند  یاـھهناسر 

لثم زورما  نردـم  قوف  یاھهناسر  ایند و  یاھهناسر  بلغا  هک  یناھج  تسینویھـص  یهکبـش  اھتـسینویھص ، راوخنوخ و  نارادهیامرـس  گرزب ، نارادیناـپمک  نارادتسارت ،

هطقن نیا  یور  ار  دوخ  تاغیلبت  لبق  اھهام  زا  لبق ، اھتدـم  زا  اـھنیا  تساـھنآ . هب  قلعتم  تساـھنیا ؛ راـیتخا  رد  یتنرتنیا  یاـھلاناک  همھ  زا  رتشیب  ینویزیولت و  یاـھلاناک  نیا 

یاھقوب رد  موادم  روط  هب  دندرک و  غیلبت  یھ  ار  نیا  تسا . هدش  تسس  هدش ، مالعا  یاھفدھ  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماظن ، هب  تبسن  ناریا  تلم  هک  دندرک  زکرمتم 

نموم تلم  ناریا ، عاجـش  تلم  المع  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ یچ  فدـھ  ار . گرزب  غورد  نیا  دـنناروابب  ام  زیزع  تلم  هب  هک  دـندرک  دـیدشت  ار  هلمح  نیا  ناـشدوخ  یتاـغیلبت 

نیلوئـسم دوبن ، هنحـص  رد  تلم  یتقو  دوشیم ؛ عافدیب  روشک  دش ، تسـس  تلم  یتقو  دوشب . تسـس  گرزب ، تخـس و  یاھهصرع  رد  ناریا  یهدادناحتما  تلم  ناریا ،

تسیب و صوصخ  یور  دنتشاد . ار  ضرغ  نیا  اھنیا  دنورب . شیپ  دننک ، راک  دنناوتیمن  ناشدوخ  یاھتلم  یهناوتشپ  نودب  ایند  رد  یایـسایس  یهعومجم  چیھ  دننامیم . اھنت 

مدرم دننک ؛ قنوریب  دننک ، شوماخ  دـننک ، تولخ  ار  روضح  یهنحـص  نیا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرب  راک  هب  ار  یتاغیلبت  یاھهلیح  ماسقا  عاونا و  دـندرک ، هیکت  مھ  نمھب  یود 

تریصب نیمھ  تسا ، تمظع  اب  تلم  نیا  ردقچ  هک  دنکیم  کچوک  تلم  نیا  تمظع  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنکیم ، راداو  باجعا  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دندیمھف . ار  نیا 

تسا نیا  تسا ، هتشاد  هگن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  دنکیم . باجعا  راچد  ار  ناسنا  یـسانشعقوم  نیا  یمدرم ، ریظنیب  تریـصب  نیا  . ... تسا ناریا  تلم  یـسانشعقوم  و 

. درک یثنخ  ار  نمـشد  تاغیلبت  دوخ ، روضح  اب  دز ؛ نمـشد  نھد  یوت  دوخ ، لمع  اب  دراد ؛ ار  فدـھ  نیا  نمـشد  زورما  هک  دـیمھف  ناریا  تلم  تسا . هدرک  ظـفح  ار  روشک  هک 

رد ـالقا  قثوم -  شرازگ  دـنداد -  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  روضح . یهنحـص  هصرع و  یوـت  دـندمآ  روـشک  یهمھ  رد  درم ، نز و  هداـتفاراک ، زا  لاـسنھک  ریپ ، ناوـج ، ناوـجون ،

نیا تسا ، ناریا  تلم  نیا  دـھدب . ناشن  ار  همھ  نیا  تسین  رداق  نویزیولت  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  هدرتسگ  لکـش  نیمھ  اـب  تارھاـظت  نیا  روشک  رھـش  هاـجنپ  دصتـشھ و 

یلکلا یاـھزغم  رد  هک  یئاـھنآ  دـنتفرگ . دـنریگب ، ار  ماـیپ  دـیاب  هک  یئاـھنآ  دروـخ . دـھاوخن  تسکـش  تلم  نیا  تسا . تلم  نیا  روـضح  یـسانشعقوم و  نیا  تسا ، تریـصب 

اما دوشب ، سکعنم  تقیقح  نیا  دنراذگن  دندرک  یعـس  تاغیلبت  رد  هتبلا  تسا . ربخ  هچ  ناریا  رد  دندیمھف  اھنآ  دنتخپیم ، رـس  رد  ناریا  تلم  یارب  یتالایخ  دوخ  یهدـیدتفآ 

ناریا نامرھق  تلم  هک  دندیمھف  یمالـسا ، یروھمج  اب  ضراعم  یاھروشک  رد  یلـصا  ناراذگتـسایس  ام و  نانمـشد  یتاعالطا  یاھهاگتـسد  دیمھف . دـمھفب ، دـیاب  هک  ینآ 

یناسک نامھ  اھنیا  تساـھنآ ؛ یهدـننکاوسر  مھ  نیا  دـمھفب . اـیند  یمومع  راـکفا  دـنراذگن  دنتـساوخ  هتبلا  تسا . رـضاح  نادـیم  طـسو  روج  نیا  تسا ؛ هنحـص  رد  روجنیا 

روسناس رگا  بخ ، مینکیمن . روسناس  میرادیمن ، هگن  روتـسم  ار  ربخ  مینکیمن ، ناھنپ  ار  ربخ  ام  هک  دننکیم  اعدا  دـنتاعالطا ، رابخا و  تاطابترا و  یدازآ  یعدـم  هک  دنتـسھ 

رد هصرع ، رد  رـضاح  ینویلیم  تیعمج  دندوب !؟ رفن  نارازھ  اھنیا  دندمآ ! رفن  نارازھ  نارھت  رد  دنتفگیمن  ار  روشک  رـسارس  یئامیپھار  ینویلیم  اھهد  تیعمج  نیا  دندرکیمن ،

اھدص روشک  گرزب  یاھرھـش  زا  مادـک  رھ  رد  دـندوب !؟ رفن  رازھ  اھدـص  اھنیا  رازھ ! اھدـص  ناریا ، روشک  لک  رد  دـنتفگ  دـندوب !؟ رفن  نارازھ  نارھت  رد  نمھب  یود  تسیب و  زور 

مک نمـشد  زا  ار  زیمآتراـقح  یاـھریوزت  هعدـخ و  بلقت و  غورد و  اـم  بخ ، تسا . یروجنیا  تاـغیلبت  هنحـص . یوت  دـندمآ  ناـسنا  نویلیم  اـھهد  دـندش ، عـمج  تیعمج  رازھ 

. دوشیمن هدروآرب  اھنآ  فدھ  نکل  دوب ، دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  زاب  هدوب ؛ روج  نیمھ  هشیمھ  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  میدیدن ؛

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 10 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17525
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18087
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=19059
http://farsi.khamenei.ir


روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس هس  یس و  نیا  لوط  رد  ار  مزال  راک  مزال ، یهظحل  رد  هنارایشوھ ، ناریا ، تلم  تسادرفسپ . تاباختنا  نیمھ  اھراک ، زا  یکی  منک . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  هلمج  کی 

دـندرک و لمع  روج  نیمھ  ناریا  تلم  مھ  هلاس  هس  یـس و  نارود  نیا  رد  بالقنا . یزوریپ  هب  دـش  یھتنم  نیمھ  دوب و  روج  نیمھ  مھ  بالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  هداد . ماـجنا 

نیمھ شایکی  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  دنمـشزرا و  یاھدرواتـسد  ناریا  تـلم  تـسا ، هدوـب  رتماـگنھب  یـسانشعقوم  نـیا  رتـشیب ، یرایـشوھ  نـیا  هـک  یراـب  رھ 

زا یـشخب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  راک  زا  یـشخب  بخ ، یلو  تشاذگ . مھ  ار  شدوخ  رثا  دندیـشخرد ؛ بوخ  دـندرک ، لمع  بوخ  ناریا  تلم  هک  دوب ، هام  دنفـسا  ریخا  تاباختنا 

تیاھن هب  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  راک  تفر و  دھاوخ  یار  یاھقودنـص  یاپ  تشاد ، دھاوخرب  هعمج  زور  رد  هللااشنا  هک  یدـنلب  مدـق  نیا  اب  ناریا  تلم  تسا . هدـنام  راک 

. داد دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  ایند  رد  ار  یرتهدننکهریخ  رتشیب و  ششخرد  کی  زاب  هللااشنا  دناسر و  دھاوخ 

اب اـھتلم  دیـسر . دـنھاوخن  یئاـج  هب  نتخود ، نآ  نیا و  هب  مـشچ  زا  ندـنام ، راـکیب  زا  ندیـشک ، راـنک  زا  اـھتلم  دـنھدب . ناـشن  ار  دوـخ  دـیاب  اـھتلم  هـک  تـسا  یئاـیند  اـیند 

؛ تسا هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  تسا ، یروجنیا  ایند  زورما  دننک . بسک  تیقفوم  دنناوتیم  ندروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  یاھتیفرظ  ار و  دوخ  اب  ندوب ، نادـیم  رد  اب  یرایـشوھ ،

لفاغ دوخ  لاح  زا  یتقو  هتـسجرب ، یملع  ثاریم  کی  اب  تاقوا  یھاگ  نھک ، خـیرات  کی  اب  گرزب  تلم  کی  تسا . هدـش  ادـیپ  رتشیب  اھتلم  نایم  رد  یرادـیب  نیا  زورما  اـھتنم 

. هشیریب ثاریمیب  یهقباسیب  یهداتفابقع  تلم  کی  فیدر  رد  دوریم  دینیبیم  ناھگان  دنکیمن ، یشالت  تسین ، نادیم  دراو  دوشیم ،

یاھنمشد لاس ، هس  یـس و  نیا  رد  تسھ . مھ  سانـشنمشد  هللادمحب  تسا ؛ سانـشعقوم  تسا ، تریـصباب  هناتخبـشوخ  تسا ، هدامآ  تسا ، هنحـص  رد  ناریا  تلم 

یایند نیا  رد  هکنیا  یارب  دننمشد . اما  دننکب ، مھ  یتسود  هب  رھاظت  هنازادرپغورد  هناراکایر و  تسا  نکمم  یھاگ  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  میدیمھف  میتخانش ؛ ار  نامدوخ 

، دشاب رادـیب  دـیاب  دـنک ، عافد  یدـعب  یاھلـسن  زا  دـنک ، عافد  دوخ  یهدـنیآ  زا  دـنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  ناریا  تلم  ایند ، یدام  یاھتردـق  نایم  شکمـشک  نیا  رد  گرزب ،

. دراد یدایز  یاھهنومن  هتبلا  و  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شیاھهنومن  زا  یکی  دشاب ؛ هنحص  رد  دشاب ، رایشوھ 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس هس  یس و  نیا  لوط  رد  ار  مزال  راک  مزال ، یهظحل  رد  هنارایشوھ ، ناریا ، تلم  تسادرفسپ . تاباختنا  نیمھ  اھراک ، زا  یکی  منک . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  هلمج  کی 

دـندرک و لمع  روج  نیمھ  ناریا  تلم  مھ  هلاس  هس  یـس و  نارود  نیا  رد  بالقنا . یزوریپ  هب  دـش  یھتنم  نیمھ  دوب و  روج  نیمھ  مھ  بالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  هداد . ماـجنا 

نیمھ شایکی  تسا ؛ هدروآ  تسد  هب  ار  یگرزب  دنمـشزرا و  یاھدرواتـسد  ناریا  تـلم  تـسا ، هدوـب  رتماـگنھب  یـسانشعقوم  نـیا  رتـشیب ، یرایـشوھ  نـیا  هـک  یراـب  رھ 

زا یـشخب  تسا ، هتفرگ  ماجنا  راک  زا  یـشخب  بخ ، یلو  تشاذگ . مھ  ار  شدوخ  رثا  دندیـشخرد ؛ بوخ  دـندرک ، لمع  بوخ  ناریا  تلم  هک  دوب ، هام  دنفـسا  ریخا  تاباختنا 

تیاھن هب  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  راک  تفر و  دھاوخ  یار  یاھقودنـص  یاپ  تشاد ، دھاوخرب  هعمج  زور  رد  هللااشنا  هک  یدـنلب  مدـق  نیا  اب  ناریا  تلم  تسا . هدـنام  راک 

. داد دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  ایند  رد  ار  یرتهدننکهریخ  رتشیب و  ششخرد  کی  زاب  هللااشنا  دناسر و  دھاوخ 

اب اـھتلم  دیـسر . دـنھاوخن  یئاـج  هب  نتخود ، نآ  نیا و  هب  مـشچ  زا  ندـنام ، راـکیب  زا  ندیـشک ، راـنک  زا  اـھتلم  دـنھدب . ناـشن  ار  دوـخ  دـیاب  اـھتلم  هـک  تـسا  یئاـیند  اـیند 

؛ تسا هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  تسا ، یروجنیا  ایند  زورما  دننک . بسک  تیقفوم  دنناوتیم  ندروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  یاھتیفرظ  ار و  دوخ  اب  ندوب ، نادـیم  رد  اب  یرایـشوھ ،

لفاغ دوخ  لاح  زا  یتقو  هتـسجرب ، یملع  ثاریم  کی  اب  تاقوا  یھاگ  نھک ، خـیرات  کی  اب  گرزب  تلم  کی  تسا . هدـش  ادـیپ  رتشیب  اھتلم  نایم  رد  یرادـیب  نیا  زورما  اـھتنم 

. هشیریب ثاریمیب  یهقباسیب  یهداتفابقع  تلم  کی  فیدر  رد  دوریم  دینیبیم  ناھگان  دنکیمن ، یشالت  تسین ، نادیم  دراو  دوشیم ،

یاھنمشد لاس ، هس  یـس و  نیا  رد  تسھ . مھ  سانـشنمشد  هللادمحب  تسا ؛ سانـشعقوم  تسا ، تریـصباب  هناتخبـشوخ  تسا ، هدامآ  تسا ، هنحـص  رد  ناریا  تلم 

یایند نیا  رد  هکنیا  یارب  دننمشد . اما  دننکب ، مھ  یتسود  هب  رھاظت  هنازادرپغورد  هناراکایر و  تسا  نکمم  یھاگ  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  میدیمھف  میتخانش ؛ ار  نامدوخ 

، دشاب رادـیب  دـیاب  دـنک ، عافد  یدـعب  یاھلـسن  زا  دـنک ، عافد  دوخ  یهدـنیآ  زا  دـنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  ناریا  تلم  ایند ، یدام  یاھتردـق  نایم  شکمـشک  نیا  رد  گرزب ،

. دراد یدایز  یاھهنومن  هتبلا  و  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شیاھهنومن  زا  یکی  دشاب ؛ هنحص  رد  دشاب ، رایشوھ 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تالکـشم نیا  رد  میراد  ام  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  دـنامب . اھھار  نیا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتاناوت  رتعاجـش و  رتکباچ و  ام  تلم  درک . میھاوخ  روبع  اھهندرگ  نیا  زا  ام 

تلم ترفن  بلج  اب  امـش  دـینکیم . ریگ  امـش  مینکیمن ، ریگ  هک  ام  هدـش . رتاـھبنارگ  اـم  یهبرجت  رتشیب ، اـم  یگداـمآ  رتیوق ، اـم  تالـضع  مھ  زورهبزور  مینکیم ؛ قیرط  یط 

، مدرم نوگاـنوگ  داـحآ  تـلم ، تـسا : نـیمھ  شطرـش  هـتبلا  درک . دـھاوخ  روـبع  اـھنیا  زا  ناریا  تـلم  دـننکیم . هابتـشا  اـھنیا  دـینکیم . تـسرد  لکـشم  ناـتدوخ  یارب  ناریا ،

هب مھ  نیلوئسم  دشاب ؛ زورما  ات  بالقنا  زا  دعب  یاھنارود  یهمھ  لثم  دوخ ، یاج  هب  ناشیسانشعقوم ، ناشیرایـشھ ، ناشتابث ، ناشندوب ، راک  یاپ  ناشیگداتـسیا ،

. دش دھاوخ  فرطرب  مھ  یداصتقا  تالکشم  نیا  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  ایاضق  تسا ، مدرم  یوزرآ  هک  نانچنآ  انئمطم  دننک ؛ لمع  ناشفئاظو 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

رد دندمآ  یرازاب  مان  هب  یاهدع  کی  نارھت  رد  دینیبب  دراد . شقن  مدرم  یرایشھ  تفر . دھاوخ  شیپ  اھراک  میدرک ، لمع  هفیظو  هب  یتقو  مینک . لمع  نامفئاظو  هب  دیاب  همھ 

رگا تسا . یتسرد  راک  نیا  دنتـسین . ام  زا  اھنیا  دـنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دـندرک  نالعا  دـنداد ، هیمالعا  یـسانشعقوم  اب  مرتحم  یاھیرازاب  اروف  دـننک ، شاشتغا  اھنابایخ 

یهنتف ٨٨ رد  نم  فرح  دنداد . ماجنا  هک  دوب  یشزرااب  راک  راک ، نیا  تسا . شزرااب  نیا  دیایب ، ناشغارس  هب  تقوب  اھنآ  یسانشعقوم  مدرم و  فلتخم  یاھرـشق  یرایـشھ 

، دنتفرگ حالس  دندرک ؛ هدافتسا  تصرف  نیا  زا  مھ  هدع  کی  دندرک ، تفلاخم  راھظا  دندمآ  یاهدع  کی  تمظع ، نآ  هب  تاباختنا  زا  دعب  زور  دنچ  یهنتف ٨٨ ، رد  دوب . نیمھ  مھ 

هیمالعا تقو  نامھ  دـیاب  تفرگیم ، ماجنا  اھراک  نیا  اھنآ  مان  هب  هک  یناسک  نآ  دوب : نیا  ام  فرح  دـندرک . ناراـبهلولگ  ار  جیـسب  هاـگیاپ  دـندناشک ، جنـشت  بوشآ و  هب  ار  راـک 

نیا دـمآیمن . شیپ  مھ  یدـعب  لئاسم  دـشیم ؛ نکهشیر  رتدوز  هنتف  دـندرکیم ، ار  راک  نیا  رگا  دـندرکن . اما  دنتـسین ؛ ام  زا  اھنیا  دـنتفگیم  دـندرکیم ، یرازیب  مالعا  دـندادیم ،

یهئطوت ینمشد و  هک  یئاجنآ  دنشاب ؛ هجوتم  دراوم  یهمھ  رد  ام  تلم  دیاب  هک  تسا  یمھم  هتسجرب و  تیصوصخ  ندروآ ، باسح  هب  ار  هظحل  یجنسعقوم ، یرایـشھ ،

. دنھدب ناشن  تیساسح  همھ  دیاب  یاهظحل  تروص  هب  دوشیم ، سح  نمشد 

درونجب  / ١٣٩١/٠٧/١٩ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تالکـشم نیا  رد  میراد  ام  هک  تسا  لاس  هس  یـس و  دـنامب . اھھار  نیا  نیب  رد  هک  تسا  نیا  زا  رتاناوت  رتعاجـش و  رتکباچ و  ام  تلم  درک . میھاوخ  روبع  اھهندرگ  نیا  زا  ام 

تلم ترفن  بلج  اب  امـش  دـینکیم . ریگ  امـش  مینکیمن ، ریگ  هک  ام  هدـش . رتاـھبنارگ  اـم  یهبرجت  رتشیب ، اـم  یگداـمآ  رتیوق ، اـم  تالـضع  مھ  زورهبزور  مینکیم ؛ قیرط  یط 

، مدرم نوگاـنوگ  داـحآ  تـلم ، تـسا : نـیمھ  شطرـش  هـتبلا  درک . دـھاوخ  روـبع  اـھنیا  زا  ناریا  تـلم  دـننکیم . هابتـشا  اـھنیا  دـینکیم . تـسرد  لکـشم  ناـتدوخ  یارب  ناریا ،

هب مھ  نیلوئسم  دشاب ؛ زورما  ات  بالقنا  زا  دعب  یاھنارود  یهمھ  لثم  دوخ ، یاج  هب  ناشیسانشعقوم ، ناشیرایـشھ ، ناشتابث ، ناشندوب ، راک  یاپ  ناشیگداتـسیا ،

. دش دھاوخ  فرطرب  مھ  یداصتقا  تالکشم  نیا  تفر ؛ دھاوخ  شیپ  ایاضق  تسا ، مدرم  یوزرآ  هک  نانچنآ  انئمطم  دننک ؛ لمع  ناشفئاظو 

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

، مرتحم ماظن  کی  نونکا  لاس ، تشذگ ٣۴  زا  دعب  نمشد ، یاھیحارط  اھراشف و  یهمھ  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یھلا ، یهدعو  ققحت  ینیع  قادصم 

. تسا یملع  گرزب  یاھتفرشیپ  یاراد  سانشهظحل و  سانشنمشد و  میھف ، گرزب ، یتلم  یاراد  یناھج ، یاهقطنم و  لئاسم  رد  راذگرثا  ردتقم ،

« يسانشهظحل  » 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 14هاگياپ  هحفص 11 
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نمھب  / ١٣٩١/١١/٢٣ زا ٢٢ دعب  هقف  جراخ  سرد  هسلج  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

بالقنا درگلاس  لاس ، هس  لاس ، ود  زا  دعب  دننک ، تدح  یلیخ  دننکیم ؛ رازگرب  هنوگچ  ار  بالقنا  یاھدرگلاس  اھنیا  دینیبب  دندرک ، بالقنا  هک  یئاھروشک  هب  دینک  هاگن  امش 

، مدرم تسا ؛ مدرم  دوخ  شود  یور  راک  اجنیا  اھنیا . لاثما  حلـسم و  یاھورین  دننام  دنورب ؛ هژر  اھنیا  یولج  دنیایب  مھ  هدع  کی  دنتـسیاب ، اجنآ  یاهدـع  کی  هک  تسا  نیا  هب 

اعقاو هک  تسا  هدنب  لاثما  هدنب و  یهفیظو  هک  مینکیم -  رکشت  مدرم  کیاکی  زا  ام  هکنیا  دنتسھ . هک  دننادیم ، روشک  نابحاص  دنتسھ ؛ هک  دننادیم ، بالقنا  نابحاص  ار  دوخ 

دوخ لام  بالقنا  هن ، دیدرک ؛ کمک  ار  بالقنا  هک  مینکیم  رکـشت  مدرم  زا  اذل  تسا ، مدرم  تبـسن  زا  رتکیدزن  بالقنا ، هب  ام  تبـسن  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هن  دننک -  رکـشت 

ار نیا  مدرم  هک  تسا  نیا  هتـسجرب  گرزب و  رنھ  راک و  نسح  تسا . مدرم  نیا  هب  قلعتم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تسا ، مدرم  نیمھ  هب  قلعتم  روشک  تسا ، مدرم  نیا 

رد تسرد  دـننکیم ؛ تیامح  تساھنآ ، لالقتـسا  تزع و  یهیام  هک  دوخ ، میظع  تورث  نیا  زا  دوخ ، یهتـشاد  نیا  زا  یـسانشعقوم ، اـب  تریـصب ، اـب  تعاجـش ، اـب  دـننادیم ؛

نادیم نیا  دراو  دـندمآ  دوجو  یهمھ  اب  مدرم  ناریا ، رـسارس  رد  نارھت ، رد  زورید  دـیدرک  هظحالم  هک  دـنھدیم ؛ ناشن  دـنھد ، ناشن  ار  ناشدوخ  روضح  دـیاب  هک  یئاج  نامھ 

میاهدرک و تداع  دیـشروخ  عولط  هب  هک  نانچمھ  میاهدرک ؛ تداع  اھهدـیدپ  زا  یلیخ  هب  اـم  تسا . یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  تسا ، یبیجع  یهدـیدپ  یلیخ  نیا  دـندش ؛

، نمھب یود  تسیب و  نیلوا  زا  لاس  راـھچ  یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  هک  دراد  تیمھا  یلیخ  مینکیمن . هجوت  نآ  تیمھا  هب  اذـل  تسا ، یمتح  زیچ  کـی  نیا  هک  مینکیم  لاـیخ 

اعقاو نیا  دننکیم ؛ ادیپ  روضح  سک ، همھ  اج ، همھ  روج ، همھ  فلتخم ، یاھرشق  فلتخم ، یاھاج  ناوج ، ریپ ، نز ، درم ، دنیآیم ؛ روجنیا  دنرـضاح ، هنحـص  رد  مدرم  روجنیا 

رکـشت دیاب  مدرم  کیاکی  زا  نینچمھ  و  دیایبرب . یھلا  رکـش  یادا  زا  دـناوتیمن  مھ  زاب  دـنک ، رکـش  نیا  یارب  ار  رمع  یهمھ  دـناوتب  ناسنا  رگا  هک  تسا  یھلا  تمعن  نیرتگرزب 

دنتشاد راظتنا  تلم  نیا  تزع  نانمشد  تلم ، نیا  لالقتـسا  نانمـشد  تلم ، نیا  نانمـشد  هک  یتقو  نامھ  رد  تسرد  اجب . تقوب و  دنداد ، ماجنا  یگرزب  راک  اتقیقح  مینک ؛

ار نمـشد  ناشدوخ  روضح  اب  مدرم  دننک ، هدھاشم  ار  مالـسا  یمالـسا و  ماظن  مدرم و  نیب  یئادج  و  دنھدن ، خساپ  یمالـسا  یروھمج  یادن  بالقنا و  یادـن  هب  مدرم  هک 

یمیظع یاھهنحـص  رد  دیدید  زورید  امـش  هک  ار  یزیچ  نیا  دنمھفیم . اما  دنرواین ، ور  هب  دننکیم  یعـس  نانمـشد  تاغیلبت ، رد  هتبلا  دندرک . سویام  ار  نمـشد  دندرک ، ماکان 

. دش هجاوم  تلم  نیا  اب  دوشیمن  هک  دنسریم  هجیتن  هب  اذل  دننکیم ؛ لیلحت  دنمھفیم و  دننیبیم ، مھ  اھنآ  دندیرفآ ، مدرم  هک 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

شقن و  زاـین ، تـقو  رد  روـضح  یـسانشعقوم و  (ص ،) مالـسا ربماـیپ  زا  دـعب  نارود  تخـس  یاـھناحتما  نـینچمھ  مالــسا و  ردـص  فـلتخم  ثداوـح  رد  راـمع  یریذـپانلزلزت 

. دوب رامع  زراب  هتسجرب و  یاھیگژیو  زا  ع )  ) یلع ترضح  نارود  ثداوح  لئاسم و  رد  وا  هدننکنییبت 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم زیربـت و  مدرم  یتلــصخ  یقـالخا و  یاــھیگژیو  ندرک  سکعنم  نداد و  ناــشن  لوا ، تـشاد : دوـجو  لاـس ۵۶ ] نمھب  مـھنوتسیب   ] گرزب یهثداـح  نـیا  رد  اـنعم  دـنچ 

، فیرحت اب  هارمھ  ار  اھیناریا  تایقالخا  دننیـشنیم  نارگید  میـسانشب . نامیقالخا  تایـصوصخ  اب  نامیاھتلـصخ ، اب  ار  نامدوخ  دـیاب  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  ناـجیابرذآ ؛

زا ار  اھتلـصخ  نیا  زیربت  مدرم  نمھب ، مھنوتسیب  یهثداح  نیا  رد  میـسانشب . تسرد  ثداوح ، نیا  یهنییآ  رد  دـیاب  ار  نامدوخ  ام  دنـسیونیم ! اـم  یارب  ینیبهتوک  اـب  هارمھ 

مھم یلیخ  اھنیا  ثداوح ؛ تسرد  کرد  و  یـسانشعقوم ، یهلئـسم  اھنیا ، زا  سپ  تعاجـش ؛ اـثلاث  ینید ؛ تریغ  اـیناث  ینید ؛ قیمع  ناـمیا  ـالوا  دـنداد : ناـشن  ناـشدوخ 

، بسانم نامز  زا  رترید  رتدوز و  دننادب . مھ ]  ] ار مادقا  تقو  دنشاب و  هتشاد  مادقا  تردق  دنشاب ، عاجش  دنشاب ، نامیااب  هک  یتیعمج  کی  یارب  یاهعومجم ، کی  یارب  تسا 

نیا ناـجیابرذآ  زیربـت و  تسا . مھم  یلیخ  تایـصوصخ ، نیا  دـندرک ؛ قـلخ  دـندروآ و  دـیدپ  ار  نمھب  مـھنوتسیب  دوـخ ، تـقو  رد  تـسرد  اـھیزیربت  تـسین . شخبرثا  مادـقا ،

تریغ یمالـسا ، ناـمیا  درک . ظـفح  دـیاب  ار  اـھنیا  تسا -  هداد  ناـشن  ار  نیا  مھ  یدـعب  ثداوـح  دراد -  مھ  زورما  اـت  تشاد و  مھ  نمھب  مـھنوتسیب  زا  لـبق  ار  تایـصوصخ 

و نتخانش ، ار  تیعقوم  نتخانش ، ار  نامز  نداد ، ماجنا  الاو  فادھا  هار  رد  یروآون  هتسجرب و  یاھراک  ندوب ، نکشفص  ندوب ، ورـشیپ  ندوب ، مادقا  لھا  تعاجـش ، ینامیا ،

. درک مسجم  خیرات  یهنییآ  رد  ار  ناجیابرذآ  زیربت و  مدرم  یهتسجرب  یاھتلصخ  هک  دوب  نمھب  مھنوتسیب  راثآ  تاکرب و  زا  یکی  نداد ، ماجنا  ار  تیعقوم  اب  بسانتم  راک 

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

مدرم ناجیابرذآ و  مدرم  هک  منکب  ضرع  طقف  ار  هلمج  نیا  مدـقتعم . نادـند  نب  زا  اھنآ  هب  اعقاو  هک  ماهدرک  ضرع  یدایز  بلاطم  الاح  ات  زیربت  ناجیابرذآ و  بقانم  یهرابرد  هدـنب 

یانعم هب  مھ  دنھدیمن ، هار  لد  هب  یـسارھ  تالکـشم  زا  دنعاجـش و  ریلد و  مھ  دـننکیم ، لمع  ماگنھب  دنـسانشعقوم و  مھ  دنتـسھ ، ورـشیپ  مھ  هک  دـنداد  ناشن  زیربت 

رد نآ  زا  شیپ  هچ  ناریا ، تیطورشم  یایاضق  رد  هچ  دنکیم ؛ قیدصت  دشاب  انـشآ  ناجیابرذآ  خیرات  اب  هک  یـسکرھ  ار  اھنیا  تسا ؛ یقیاقح  کی  اھنیا  دننامیا . اب  هملک  یعقاو 

رد هـچ  و  یاـھلاس ٣٠ و ٣١ -  ینعی  یهھد ٢٠ -  زا ] دـعب  و   ] رخآ ثداوح  یلم و  تضھن  یارجام  رد  نآ  زا  دـعب  هچ  یـسیلگنا ، یناپمک  اـب  یهزراـبم  وکاـبنت و  میرحت  یهیـضق 

دراو نارگید  زا  رتدوز  مھ  دندرک ، لمع  ماگنھب  مھ  زیربت ، ناجیابرذآ و  مینکیم ، هاگن  ام  هک  ثداوح  نیا  یهمھ  رد  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  رد  هچ  یمالـسا و  تضھن  ثداوح 

رارق رایعم  ار  یبھذـم  نامیا  یمالـسا و  نامیا  نز ، درم و  ناوج ، ریپ و  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  مھ  دـنداد ، ناـشن  یریلد  تعاجـش و  مھ  دـندوب ، ماـگشیپ  دـندش و  نادـیم 

زا یھلا  یونعم و  گرزب و  نارادرـس  نآ  اروشاع ، راختفارپ  رکـشل  نآ  سدـقم ، عافد  لاستشھ  نارود  نآ  تسا ؛ هدوب  روجنیمھ  مھ  زورما  اـت  بـالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  دـنداد .

اھنیا دراد ، انعم  اھنیا  دوب ؛ ید  متـشھ  زیربت  رد  دوب ، ید  مھن  روشک  یاج  همھ  لاس ٨٨  رد  ید  مھن  زور  زورما . ات  رگید  یایاضق  مھ  دعب  و  اھنیا ، لاثما  یرکاب و  دیھـش  لیبق 

نیا اـم ، روـشک  زا  یهعطق  نیا  دوـشب  موـلعم  هـکنیا  یارب  مـینکیم  ضرع  دـیایب ؛ ناتـشوخ  امـش  هـکنیا  یارب  مـینکیمن  ضرع  ار  اـھنیا  تـسا . تمـالع  تـسا ، هدـنھدناشن 

. دیایب راک  هب  ینالوط  ریسم  نیا  زا  رذگ  رد  دناوتیم  تایصوصخ  نیا  یهمھ  دراد ؛ شیپرد  زونھ  یاینالوط  هار  بالقنا  نیا  ماظن ، نیا  و  دراد . ار  میظع  یاھتیفرظ 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

رادتـسود اھنامرآ ، هب  دـقتعم  میورب ؛ شیپ  میناوتب  ات  داد  رارق  دوخ  یگدـنز  لوصا  وزج  یتسیاب  ار  بالقنا  نیا  ینابم  دوب ؛ دـنباپ  دـیاب  بالقنا  نیا  هب  هدرک ، بالقنا  روشک  نیا 

هتشاد قمع  یسایس  هاگن  ینید و  هاگن  رد  یتسیاب  ناوج  نیا  یسایس . ینید و  قمع  تریصب و  یاراد  ماظن ، رادتسود  دشاب - هتـشاد  تسود  اعقاو  ار  شروشک   - روشک

داتفا قاـفتا  لاـس ٨٨  یهنتف  نیمھ  رد  هک  یثداوح  نیا  رد  اـھیلیخ  یـسایس . لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  دـنکن  هابتـشا  اـی  دزغلن ، شیاـپ  یکچوک  یهھبـش  رھ  هب  اـت  دـشاب 

« تسا هناشن  ماظن  لصا  تسا ، هناھب  تاباختنا  : » دیوگیم یرفن  کی  هک  ینیبیم  یتقو  امـش  بخ ، تریـصب . ندوب  مک  رطاخهب  دندیزغل  اما ]  ] دندوبن یدـب  یاھمدآ  دـندیزغل ؛

، دنھدیم راعش  یروجنیا  دنراد  یاهدع  کی  ینیبیم  ات  یھدب ، ماظن  ظفح  یارب  ماظن و  یارب  یدش  رضاح  ار  تناج  هک  امش  یماظن ، هب  دقتعم  هک  امـش  ینک ؟ راکهچ  دیاب 

. تسا مزال  یهظحل  رد  هفیظو  هب  ندشن  تفتلم  تسا ؛ تریصب  ندوبن  نیا ، ینک ؟ راکهچ  دیاب 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

سانشهظحل سانـشنامز ، تمھاب ، تریـصباب ، رادافو ، دیـشر ، تلم  کی  اتقیقح  تلم ، راب . کی  هن  منک ، رکـشت  دیاب  راب  رازھ  منک ؛ رکـشت  نامزیزع  تلم  زا  تسا  مزال  نم 

اب دوب  لاس  دنچ  دیاش  هک  دش ] رازگرب   ] بیجع ییامیپهار  نآ  هبنش  زور  دش ؛ عورـش  ایاضق  نآ  دھـشم  رد  ( ١) هبنـشجنپ زور  تسا . یک  تکرح  یهظحل  دننادیم  هک  تسا ] ]

، ید مھدـفھ  ات  ید  مھدزیـس  زا  دـعب ، دـیعلطم ؛ همھ  هک  تفرگ  ماجنا  یرگید  یهدـنکارپ  یاھراک  زور  ود  یکی  دـعب ، دوب ؛ هدـشن  ییاـمیپهار  دھـشم  رد  ناـجیھ  روش و  نیا 

[. تسا رکشت  لباق   ] دننکب دنھاوخیم  راکهچ  ینامز  رھ  دننادب  هکنیا ] ، ] تلم یسانشهظحل  تلم ، یرادافو  اعقاو  دندمآ .] نادیم  هب  مدرم   ] مھ رس  تشپ  زور  جنپ  لقادح 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

؛ روشک یمامت  یور  رب  تشاذـگ  رثا  اما  دوب  رھـش  کی  رد  هتبلا  هملک ؛ یعقاو  یانعم  هب  مایق  کی  دوب ؛ مایق  کی  اعقاو  هک   - زیربت نمھب  مھنوتسیب  ماـیق  باـب  رد  مھم  یهتکن 
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و کی ، نیا  دننک ، یـسانشتقو  دنتـسناوت  زیربت  مدرم  هک  تسا  نیا  داد ، تکرب  نآ  هب  ادخ  هک  یمدرم - میظع و  بالقنا  نآ  هب  دش  یھتنم  درک و  نادیم  دراو  دـناشک  ار  همھ 

ار عـقوم  ار ، تـقو  رگا ]  ] هـک تـسا  مـھم  یلیخ  رـصنع  ود  نـیا  یعاـمتجا ، یـصخش و  ثداوـح  یهـمھ  رد  تـسا . مـھم  یلیخ  رـصنع  ود  نـیا  ود . نـیا  دـننک ، ماـگنھب  مادـقا 

نیا هچناـنچ  رگا  دـمآ . دـھاوخ  شیپ  تیقفوـم  نیا  میھدـب ، ماـجنا  ماـگنھب  عـقومب و  ار  لـمع  نآ  تـسا ، لـمع  تـقو  هـک  میدـیمھف  میتخانـش و  هـک  مـھ  دـعب  و  میـسانشب ،

خیرات رد  شاهنومن  دوب . دھاوخ  هدـیافیب  دریگب ، ماجنا  هک  یتکرح  رھ  تقونآ  دریگن ، ماجنا  ماگنھب  یـضتقم  تکرح  ای  دوشب  تلفغ  تقو  یاضتقا  زا  دـشابن ، یـسانشتقو 

، داتفا قافتا  هثداح  همھنآ  دیـسر و  تداھـش  هب  عضو  نآ  اب  ربمغیپ  لد  زیزع  نیـسح  ماما  داتفا و  قافتا  البرک  یهثداح  هکنآ  زا  دـعب  هک  دـندوب  یتعاـمج  نآ  نیباوت  دـننیباوت ؛

هتـشک مھ  اھنآ  یهمھ  دش ، لباقم  اھنیا  اب  مھ  تموکح  دنتفر ، دـندوب - مھ  یدایز  یهدـع   - دـندرک مایق  دـندش  دـنلب  میاهتـسشن ؟ ام  بجع ، هک  دـندمآ  شـشوج  هب  اھنیا 

یرھاظمنببیبح رفن  کی  رثا  ردق  هب  اھنآ  زا  رفن  دص  رثا  دش ؟ دیھـش  البرک  رد  هک  تسا  یھایـس  مالغ  نآ  راک  رثا  ردق  هب  اھنآ  زا  رفن  دص  راک  رثا  ایآ  اما  دندش ، دیھـش  دندش ،

تکرح زا  تیالو ، میرح  زا  ربمغیپ ، زا  نیـسح ، ماما  زا  دـینک  عافد  دـیتساوخیم  اھامـش  رگا  دـندادن . ماجنا  شدوخ  تقو  هب  ار  راک  نوچ ] ، ] هن دـش ؟ دیھـش  البرک  رد  هک  تسا 

. میراد ناوارف  یروجنیا  یاھهنومن  خیرات  رد  تسا ؛ خیرات  نیا  دیداد ! تسد  زا  ارپ  تقو  دیدرکیم ؛ یراک ]  ] دیاب اروشاع  زور  یدیزی ، لطاب  لباقم  رد  قح 

تلود نم  هک  دـنداد  هدـعو  مھدـیم ، لیکـشت  تلود  نم  هک  دـندومرف  ارھز  تشھب  رد  دـندش ، نارھت  دراو  هک  نـمھب  مـھدزاود  زور  ماـما  بـالقنا ، لوا  مـنکیمن ، شوـمارف  نـم 

یاروش تلود ، لیکشت  تامدقم  ندرک  مھارف  لوئسم  نوچ   - اھام لابند  دنداتسرف  ماما  دوب ، مھدزناپ  مھدراھچ ، زور  مرظن  هب  دوب . هدامآ  الماک  مھ  هنیمز  مھدیم ؛ لیکشت 

تلود لیکـشت  سپ ؟ دش  هچ  اقآ !  » دنتفگ ناشیا  یولع . یهسردـم  رد  ناشیا  تمدـخ  میتفر  رگید - رفن  دـنچ  مدوب و  بالقنا  یاروش  وضع  هدـنب  میدوب ، اھام  هک  دوب  بالقنا 

تلود شیادرفسپ  ای  شیادرف  نامھ  مھ  دعب  تسا . تصرف  زا  یهدافتـسا  یـسانشتقو و  نیا  تسا ؛ تسرد  نیا  دینیبب ، دیدرکن ؟ مھارف  ارچ  ار  تامدقم  ینعی  دش »؟ هچ 

نیا رطاـخهب  داد ، تکرب  هک  اھامـش  راـک  هب  ادـخ  هک   - زیربـت مدرم  تسا . یـسانشتقو  نـیا  درک . ادـیپ  هـمادا  لکـش  نآ  هـب  اـیاضق  نآ  دـنداد و  مـکح  دـندرک ، نـیعم  ار  تقوـم 

کی اجنآ  داتفا ، قافتا  مق  یهیضق  تخادنا ، شورخ  شوج و  هب  ار  مدرم  درک ، هک  ییاطخ  اب  مکاح  ماظن  دننک . دراو  ار  هبرض  هک  تسا  یتقو  نالا  دندیمھف  دوب - یـسانشتقو 

زیربت مدرم  دوب . ملھچ  تبـسانم ، نیرتھب  دنک ؟ ادیپ  زورب  دیاب  یروج  هچ  هدامآ  یهنیمز  نیا  دوب ؛ هدامآ  هنیمز  دناسر ، تداھـش  هب  ار  مق  مدرم  زا  یاهدـع  درک ، یرگید  یاطخ 

. تسا سرد  نیا  داد . تکرب  ادخ  اذل  دندرک ؛ هدافتسا  یھجو  نیرتھب  هب  مھ  تقو  زا  دنتخانش ، ار  تقو  بالقنا . مایق و  تکرح و  رھظم  دش  ملھچ ،» « ؛ دندیمھف ار  نیا 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

قافتا ریخات  اب  دـتفایم ، قاـفتا  ماـگنھهب  لـئاسم ، زیربت ، رد  ناـجیابرذآ ، رد  هک  دوب  نیا  دوب ، بوخ  دـش و  رارکت  مھ  مرتحم  یهعمجماـما  تاـنایب  رد  هک  یمھم  یهتکن  کـی 

روبع دیاهداتـسیا - یاهطقن  کـی  رد  هک   - امـش یولج  زا  لوصحم  نیا  هک  دـیلوت  طـخ  رد  ماهتفگ ، اـھراب  هدـنب  مزـال . یهظحل  رد  تسا و  مزـال  هک  یتقو  نآ  ینعی ] [ ؛ دـتفایمن

لمع دـیریگب و  میمـصت  یتسیاب  هظحل  نامھ  رد  دـنامیم ؛ صقان  دوریم ، لوصحم  دـینک ، ریخات  هیناث  جـنپ  رگا  دـیھدب ؛ ماجنا  لوصحم  نیا  یور  یراک  کـی  دـیاب  امـش  دـنکیم ،

؛ دوب روج  نیا  تسا  میظع  یهثداح  نآ  روآداـی  درگلاـس و  زورما  هک  نمھب ۵۶  مھنوتسیبرد  هدرک . لمع  هتفرگ و  میمـصت  هظحل  رد  هدرک ، لـمع  یروج  نیا  ناـجیابرذآ  دـینکب ؛

داد تکرب  ادخ  دندرک و  لمع  دنتفرگ و  میمصت  تقوب  ینعی 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـیھدیم ماجنا  زاین  یهظحل  رد  امـش  ار  راک  هک  یتقو  ینعی  دراد ؛ یـصاخ  تیانع  فطل و  کی  نآ  هب  لاـعتم  یادـخ  هک  تسا  یریثاـت  کـی  هظحلرد ، ماـگنھهب و  روضح  ریثاـت 

مھدزون یارب  ار  ملھچ  نیا  نمھب  مھنوتسیب  زور  زیربـت  مدرم  رگا  هک  تسا  نیا  هدـنب  یهدـیقع  نمھب ۵۶ ؛ مھنوتسیب  نیمھ  الثم  الاح  دـش . دـھاوخ  رتشیب  راک  نآ  تاکرب 

، دنداتـسیا مدرم  داد ؛ تکرب  لاعتم  یادـخ  دـشیم . شومارف  زور  نآ  نوگانوگ  تاغیلبت  جاوما  رد  دـشیم ، هدرپس  یـشومارف  هب  ید  مھدزون  داـیز  لاـمتحا  هب  دـنتفرگیمن ، ید 

تکرب لاعتم  یادخ  دوب ، ماگنھهب  نوچ  دوب ، اجهب  تسرد و  نوچ  دوب ، عقومهب  نوچ  مق ؛ ید  مھدزون  یادھش  یارب  دنتفرگ  ملھچ  دنداد ، جرخ  هب  تعاجـش  دندرک ، تمواقم 

. داتفا قافتا  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  تکرح ، نیا  یهلابند  رد  هک  دوب  نیا  دوب ؟ هچ  شتکرب  داد ؛

شترا  / ١۴٠٠/١١/١٩ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. مینک کرد  ار  هظحل  زاین  نامدوخ  یاـھراک  رد  دـیاب  هشیمھ  اـم  ماهدرک . هیکت  اـھراب  منکیم و  هیکت  یلیخ  هیـضق  نیا  یور  نم  دوب . هظحل  زاـین  نمھب ،] مھدزون   ] تکرح نیا 

صیخشت دیاب  درادن . ار  هدیاف  نآ  دیداد ، ماجنا  تقو  نیا  ریغ  رد  هچنانچ  رگا  ار  راک  نیمھ  دنکیم ؛ تباصا  فدھ  هب  نیا  دیداد ، ماجنا  نالا  رگا  امش  هک  دراد  دوجو  ییاھراک  کی 

هظحل رد  ار  راک  نآ  دراد ، زاین  یراک  هچ  هب  ییاوھ  یورین  زورما  دینیبب  ییاوھ ، یورین  رد  الثم ] . ] دیھدب ماجنا  دـیناوتیم  ار  راک  نیا  هشیمھ  امـش  تسیچ ؛ هظحل  زاین  هک  داد 

نیا دعب  زور  تسیب  دعب ، زور  هد  هک  دـینک  ضرف  الثم  دنتـشاذگیم  اھنآ  هچنانچ  رگا  الاو  دوب ؛ نیا  عمج  نآ  یهنادنمـشوھ  یاھراک  نیرتمھم  زا  یکی  نم  رظن  هب  دـیھدب . ماجنا 

. ام یارب  تسا  یسرد  نیا  دنداد . صیخشت  ار  هظحل  زاین  تشاد ؛ ار  رثا  نیا  زور  نآ  تشادن ؛ ار  رثا  نیا  الصا  دندادیم ، ماجنا  ار  راک 

مق  / ١۴٠١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دیاب میھدیمن ؛ صیخشت  دوز  ار  فیلکت  هک  تسا  نیا  ام  لکـشم  تاقوا  یھاگ  دندرک . فیلکت  ساسحا  دوز  مق ] مدرم  . ] تسا لمع  تعرـس  [ ۵۶ ید ١٩ هثداح رد  ] لوا یهتکن 

دندید دندرک  هاگن  یتقو  هک  فیلکت  ساسحا  رد  مق ]  ] مدرم لمع  تعرـس  درذگیم . تقو  بخ ] [ ؛ اھنیا دننام  ییاھراک  و  دننک ، لالدتـسا  دـننزب ، فرح  ام  اب  دننیـشنب ، دـنیایب 

یلومعم مدرم  دندش ، دراو  هزوح  زا  یناگرزب  دندمآ ، الـضف  دمآ ، هبلط  دمآ ، یرازاب  دمآ ، رادناکد  نادیم . دندمآ  دننک ، راک  هچ  دـیاب  دـندیمھف  دوشیم ، تکرح  دراد  روجنیا  هک 

هک ماهدرک  ضرع  فلتخم  یاھعمج  رد  ار  نیا  اھراب  نم  دینیبب ! دندرک . تکرح  ماگنھب  هک  تسا  نیا  یدعب  یهتکن  دندرک ... فیلکت  ساسحا  تعرـسب  نادیم ؛ رد  دندمآ  یداع 

دیاب یکی  دنھدب ؛ ماجنا  دیاب  یراک  کی  مادک  رھ  دنکیم ، تکرح  طخ  نیا  یور  دراد  یتعنص  لوصحم  نیا  دناهداتسیا ، فیدر  رگراک  رفن  تسیب  تسا  نکمم  دیلوت ، طخ  کی  رد 

نیا رگا  دـنھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  دـیاب  شدوخ  یهظحل  رد  درادرب ؛ ار  یزیچ  کی  دـیاب  یکی  دراذـگب ، ار  یزیچ  کی  دـیاب  یکی  دـنادرگب ، ار  چـیپ  کی  دـیاب  یکی  دـنزب ، شکچ  کی 

راک رگید ، تفر  تسد  زا  دیداتفا ، رکف  هب  دعب  هیناث  هد  امش  درک ، روبع  امش  یولج  زا  دیاهداتسیا ــ  دیلوت  طخ  تشپ  هک  دیتسھ  یرفن  تسیب  نیا  زا  یکی  امش  هک  مسج ــ 

حدم ار  اھنیا  خیرات  رد  اما  دـندش  هتـشک  اھنآ  یهمھ  دـندش ، هتـشک  دـندیگنج ، دـندمآ  نیـسح  ماما  رھطم  نوخ  ماقتنا  یارب  نیباوت  داد . ماجنا  دـیاب  هظحلهب  دوشیم . مامت 

؟ دیھدب تروص  یراک  کی  القا  هک  دیدماین  مرحم  مود  مرحم ، لوا  رد  ارچ  دـیھدب ، نیـسح  ماما  هار  رد  ار  دوخ  نوخ  دـیتساوخیم  هک  امـش  دـندیبنج . رید  نوچ  ارچ ؟ دـننکیمن ؛

ار راک  تسا . نیا  ندادن  ماجنا  ماگنھب  ار  راک  یهجیتن ] ! ] نادیم رد  دییآیم  تقو  نآ  دزوسیم ، ناتلد  دعب  دسریم ، تداھش  هب  نیـسح  ماما  دینکیم ، اشامت  دیتسیایم  اجنآ 

. داد ماجنا  دیاب  ماگنھب 

نآ هک  یتیمھا  بسانت  هب  تقو  نآ  میشاب . هتشاد  دیابن  ریخات  میوشب . نادیم  دراو  ریخات  نودب  دیاب  هتشاذگ ؛ ام  یهدھع  هب  عرش  لقع و  هک  یاهفیظو  زا  مینک  تلفغ  دیابن 

شناج ناسنا  هک  درادن  تیمھا  ردقنیا  هک  تسھ  ثداوح  زا  یـضعب  درخب ؛ ناج  هب  ناسنا  دـیابن  ار  یرطخ  رھ  یاهثداح ، رھ  رد  هرخالاب  میرخب . ناج  هب  ار  تارطخ  دراد ، راک 

داـجیا لـالتخا  فیاـظو  نیا  رد  اـم  هک  دـیآیم  دوـجو  هب  یتـقو  نآ  لکـشم  میرخب . ناـج  هب  ار  نادـیم  رد  دورو  رب  بترتـم  رطخ  هثداـح ، تیمھا  بساـنت  هب  دزادـنیب . رطخ  هب  ار 

. تسا یروط ]  ] نیا مینکیم ؛ هظحالم  میرخیمن ، ناج  هب  ار  رطخ  میوشیمن ، دراو  ماگنھب  مینکیمن ، فیلکت  ساسحا  تعرس  هب  مینکیم :
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