
روشک  / ٠۶/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نایجیسب  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، یمالـسا ماظن  ظفح  دندومرفیم : ررکم  هر ) ) ماما رطاخ ، نیمھ  هب  تسا . هتفای  مسجت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رارمتـسا  رد  هک  تسام  لوا  راک  بالقنا ، تیدوجوم  ظفح 

یمالـسا یروھمج  ماظن  بالقنا ، مسجت  دنتـسھ . ادج  مھ  زا  ود  نیا  هک  دنک  لایخ  یـسک  دیابن  تسین . ادج  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  بالقنا ، تسا . هضیرف  نیرتبجاو 

. دننک نکهشیر  ار  وا  ات  دندوب ، هداد  مھ  تسد  هب  تسد  ایند  یاھردلق  یهمھ  هک  تسا 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

نیرتـمھم زا  یکی  نم ، رظن  هب  دـنکیم ؟ ظـفح  مدرم  یارب  یـسک  هچ  ار  هیحور  ناـمیا و  تسا . مدرم  یهیحور  ناـمیا و  هتـشادھگن ، نـالا  ار  راـصح  نیا  تقیقحرد  هـک  هـچنآ 

نابز اب  نیما ، ناسنا  رفن  کی  هکنیا  تسا و  هعمجزامن  یهنحص  رد  مدرم  یونعم  روضح  هعمج و  یاھهبطخ  هعمج و  یاھزامن  نیمھ  مدرم ، رد  هیحور  نامیا و  ظفح  لماوع 

. دنکیم حیحصت  ار  ناشیریگتھج  و  تحیصن ، ار  اھنآ  دیوگیم و  مدرم  یارب  روشک  عاضوا  زا  هعمج  رھ  دنراد ، لوبق  ار  وا  مدرم  هک  یقداص 

( - (ص مالسا مرکم  لوسر  لثم  لدع -  یهمئا  مھ  تسا . هدوب  روطنیمھ  مھ  خیرات  رد  تسام ؛ یعامتجا  ماظن  ظفح  یـساسا  یاھهیاپ  زا  یکی  مھم  نیا  نم ، داقتعا  هب 

ماظن هک  اھنیا  دـندرکیم . هدافتـسا  تموکح  یاھهیاپ  میکحت  یارب  هعمجزامن  زا  یمالـسا ، دالب  راـطقا  رد  اـھنآ  یارما  ساـبعینب و  هیماینب و  نارود  رد  روج  یاـفلخ  مھ  و 

، دندرکیم هک  ییاوقت  هب  توعد  دوبن و  یقیقح  ناشهعمجزامن  و  یفقثفسوینبجاجح -  لثم  دـندرکیم -  راک  هناقـساف  لمع  ضیعبت و  ملظ و  یانبم  رب  دنتـشاد ، یلطاب 

. تسا دایز  نوبیرت  نیا  تیمھا  تیساسح و  نوچ  تشاذگیم ؛ یدایز  ریثات  اھفرح  نیا  لاحنیعرد  اما  تشادن ، ار  یقیقح  رثا  ناشدوخ ، یهناراکزیھرپریغ  لمع  رطاخ  هب 

یقتم و نموم و  یاھناسنا  اتقیقح  دـناهعمج ، تماما  رما  یدـصتم  زورما  هک  یناسک  تسا و  هدـمآ  دوجو  هب  قح  تیالو  تماما و  یانبم  رب  یقح  هاگتـسد  رـضاح ، لاـح  رد 

نینچ رد  نوبیرت  نیا  شقن  ریثات و  دـننادیمن . ییاـیند  تیعقوم  ماـقم و  ار  بصنم  نیا  دـنرادن و  یدـنمتردق  رادـتقا و  دـصق  دنتـسھ و  عمطیب  یناـحور و  یونعم و  قداـص و 

بـالقنا و عضو  دوبن  مولعم  میتـشادیمن ، ار  نوبیرت  نیا  اـم  رگا  درک . دـھاوخ  ظـفح  ار  هعماـج  یناـمیا  راـصح  یونعم و  ماوق  دوـب و  دـھاوخ  لوا  زارط  هداـعلاقوف و  یطیارش ،

. دنتشاد هجوت  هتکن  نیا  هب  هر ) ) ماما دوب و  بالقنا  تاکرب  زا  یکی  نیا ، دوب . هنوگچ  مدرم  یهیحور 

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

ماظن تیوقت  بالقنا و  یارب  یزابرـس  مالـسا و  یارب  یراکادف  نید و  هار  هک  ار  ادھـش  هار  دـیاب  دـننکن . افتکا  راک  نیا  هب  یلو  دـننک ؛ راختفا  ادھـش  هب  دـیاب  ادھـش  ناگدـنامزاب 

دنھدب و رارق  دوخ  راعش  مدرم  یهیقب  زا  رتشیب  ار ، بالقنا  یزابرس  ماظن و  هب  ندیشخب  ماکحتـسا  مالـسا و  هب  مارتحا  دیاب  ادھـش ، ناگدنامزاب  دینک . لابند  دوب ، یمالـسا 

اب دنرادن و  هدھعرب  ییهفیظو  رگید  دنتـسھ ، مدرم  یتلود و  یاھھاگتـسد  تفوطع  مارتحا و  دروم  ادھـش  یاھهداوناخ  نوچ  دننکیم  لایخ  یـضعب  دـننک . تکرح  هار  نیا  رد 

رد هکرھ  تسا و  ماـظن  ظـفح  هب  فظوم  رتـشیب  هدرک ، یراذگهیامرـس  رتـشیب  ماـظن  نیا  یارب  هک  رھ  تسا . هابتـشا  نیا ، تسا . هدـش  هفیظو  بلـس  اـھنآ  زا  دیھـش ، نداد 

یارب یرتشیب  یراذگهیامرس  ناشزیزع ، نداد  اب  نوچ  ادھش  یاھهداوناخ  دراد . یرتشیب  تیساسح  تکرش  نآ  عفانم  هب  تبسن  دشاب ، هتشاد  یرتشیب  مھـس  یتکرش ،

یادھش ناگدنامزاب  هناتخبشوخ  تسھ و  مھ  هنوگنیا  هللادمحب  هک  دنشاب ؛ ساسح  نآ  تیثیح  یمالـسا و  ماظن  ظفح  یارب  مدرم  مامت  زا  شیب  دیاب  دناهدرک ، ماظن  یاقب 

. تسام یادھش  رھطم  حور  یاضر  بجوم  ناشراک  هللااشنا  هک  دنتسھ  یوحن  هب  ام 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

رد هدیشخب و  هزات  یدیما  ناناملسم -  اصوصخم  فعضتسم -  یاھتلم  هب  درک و  زاب  ملاع  لوا  زارط  نایوگروز  اب  هلباقم  رد  ینیون  هار  دوخ ، شیادیپ  اب  هک  یمالسا  یروھمج 

تما مامتھا  نیرتشیب  مھ  دیاب  تسا ، هتخاس  لطاب  ار  نانآ  یریذپانتسکش  غورد  هدرک و  ریقحت  المع  ار  نامز  ناردلق  اھراب  میظع ، لحار  ماما  ىربھر  یدناولاسهد  تدم 

زا یرادساپ  تشامگیم : هلاسم  ود  نیمھ  هب  ار  دوخ  تمھ  نیرتشیب  هشیمھ  زین  ناحلاص  یاوشیپ  نآ  هکنانچمھ  دنک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  ام  یهدیشکمتس  تلم  مالسا و 

رھ زا  رتتیمھا  اـب  رترب و  ار  یمالـسا  یروـھمج  ظـفح  لیدـبیب ، سانـشمالسا  ردـقلامیظع و  هیقف  نآ  و  نآ . تسرد  تسار و  یریگتھج  زا  تـبقارم  یمالـسا و  یروـھمج 

. تسنادیم یبجاو 

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

اـصوصخم ناھج ، یاھتلم  ربارب  رد  فیرـش  تلم  نیا  تادـھاجم  هک  یراختفارپ  هار  یهمادا  فرـش و  تزع و  مچرپ  نتـشادھاگناپرب  بالقنا و  ظـفح  هک  دـننادب  دـیاب  ناریا  تلم 

انامھ یمالـسا ، یروھمج  بالقنا و  هیلعرب  نانمـشد  یاھهئطوت  رحـسلالطاب  اھنت  و  دش ، هتخانـش  ناردـلق  ملظ  راشف و  رب  هبلغ  هار  اھنت  ناونع  هب  دوشگ و  ناناملـسم 

. تسا بالقنا  یاھشزرا  زا  یرادساپ  بالقنا و  ىناینب  لوصا  زا  تسارح 

تیناحور  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ یهژیو  یارسداد  هاگداد و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

سرتتم رافک  رگا  داھج ، رد  هک  دنکیم  باجیا  ماظن  ظفح  الثم  دریگیم . رارق  عاعـشلاتحت  رگید  فادـھا  دراد ، دوجو  گرزب  فادـھا  ییاھاج  رد  هکنیا  رطاخ  هب  تاقوا ، یھاگ 

لقاال دشابن ، یفالخ  املع  نیب  منکیم  نامگ  مینک -  هلمح  اھنآ  هب  میناوتن  ام  ات  دنتشاذگ ، ناشدوخ  یولج  ار  ناملسم  نادنورھـش  ای  ارـسا  ینعی  دندش -  نیملـسم  هب 

. تسا مارح  سفن  لتق  هکنیا  اب  دوشیمن ؛ تخادرپ  مھ  هید  درادن و  یداریا  ناناملسم  نیا  نتشک  هک  دناهتفگ  ینس  هعیش و  زا  اھیلیخ 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشدوخ روشک ، ییاضق  نالووسم  روشک ، نوگانوگ  ناریدم  نایاقآ  ناگدنیامن ، نایاقآ  ارزو ، نایاقآ  تسادـخ . رکذ  مھ  اوقت  هار  درک ؛ ظفح  اوقت  یهیاپرب  دـیاب  ار  ماظن  ناردارب !

راک یلیخ  هک  دناوخب  یـسک  ار  اعد  میتسھ ؛ مدرم  هب  تمدخ  لوغـشم  هک  ام  الاح  دنیوگن  دـننادن ؛ راگدرورپ  هب  هبانا  هیرگ و  لسوت و  هجوت و  رکذ و  هلفان و  اعد و  زا  زاینیب  ار 

رد ایند  هب  صیرح  یهدشنتیبرت  فیعـض  نم  دنـشکیم و  فص  ام  لباقم  رد  اھهسوسو  هک  ییاجنآ  میاهناوتـشپیب . اجنآ  دـشابن ، نیا  رگا  تسا . نیا  راک  لصا  هن ، درادـن !

«. مکواعد الول  یبر  مکب  اوبعی  ام  لق  « ؟ تشاد دھاوخ  هاگن  ار  نم  یزیچ  هچ  مریگیم ، رارق  اھهسوسو  نیا  لباقم 

ناتدوخ نوگانوگ ، تالاغتـشا  اھراک و  زا  دیھدب ؛ رارق  ناتدوخ  یادخ  ناتدوخ و  یارب  ار  تعاس  کی  زورهنابـش ، رد  دیـشاب ؛ رکذتم  دینک ، ادیپ  هجوت  دیناوخب ، هلفان  دینک ، اعد   

. دینکب ربدت  نآ  رد  دیشاب و  سونام  نآرق  اب  دیوشب ؛ سونام  هادفانحاورا ) هجرفیلاعتهللالجع و  ) رصعیلو اب  ادخ و  یایلوا  اب  ادخ و  اب  دیشکب ؛ نوریب  ار 

ناگدازآ  / ٢٨/١٣٧٠/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـس ضرع  تسا ، یھلا  تیاضر  بلج  یمالـسا و  ماظن  ظفح  اـھنآ ، یـالاو  فدـھ  لوا و  قوش  هک  هللابزح ، تما  زراـبم  صلخم و  داـحآ  روشک و  نیا  نایجیـسب  کـیاکی  هب 

. منکیم

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسد هب  تسد  لماوع  یهمھ  دریگب و  ماجنا  جیردتب  دیاب  تسا و  تدمدنلب  راک  یمالـسا ، یاھوزرآ  ققحت  تسین ؛ لاس  تسیب  لاس و  هد  راک  یمالـسا ، یاھوزرآ  ققحت 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 1 
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یهمھ هک  تسا  مولعم  دوشیم ؛ ادـیپ  یفلخت  اجنآ  اجنیا و  رد  هک  تسا  مولعم  دـنکیمن ؛ ادـیپ  ققحت  هاـتوک  تدـم  رد  یمالـسا  یاـھوزرآ  هک  تسا  مولعم  دـنھدب . مھ 

یتح دـینیبیم  دـینک ، هاگن  مھ  مالـسا  ردـص  هب  امـش  رگا  تسین . یراظتنا  مھ  نیا  زا  ریغ  تسین ؛ یدـیدرت  نیا  رد  دـننکیمن ؛ تکرح  یمالـسا  یاون  اب  زونھ  اھھاگتـسد 

یلک حالصا  دوشب . حالصا  یھاتوک  تدم  رد  اھراک  یهمھ  دنوشب و  ناملـسم  هبـشکی  مدرم  یهمھ  هک  دوبن  روطنیا  دروخیم ، مدرم  هب  مھ  ربمایپ  رھطم  سفن  هک  ینامز 

یهدـھع هب  فـیلکت  نیرتـشیب  هک  میتـسھ  نویناـحور  ناـممعم و  اـم  همھ ، نیا  یهلمج  زا  و  تسا ؛ همھ  یهدـھع  هب  مھ  نآ  هـک  دراد ، مزـال  تدـمدنلب  تـکرح  یموـمع ، و 

ار یمالسا  ماظن  نیا  هک  دنزب  یفرح  ای  دھدب  ماجنا  یتکرح  هدش ، فلخت  نالف  اجنالف  هکنیا  یاکتا  هب  دناوتیمن  سک  چیھ  تسا . ماظن  ظفح  لوا ، یهفیظو  سپ  تسام .

جیار مدرم  نایم  رد  دـیاب  تسا و  یمالـسا  بجاو  کی  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـننک . راـک  شدوخ  لوقعم  قرط  زا  دـیاب  همھ  دـسافم ، حالـصا  یارب  هتبلا  دـنک . فیعـضت 

. دوشب

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شدساف ناوتیم  دشاب ، سک  رھ  تسا . ندش  دساف  لباق  یناسنا ، رھ  : » دنیوگیم تسا . ریذپبیـسآ  ناسنا ، هک  دـناهدیمھف  هبرجت  رثا  رب  نمـشد ، یاھداھن  نمـشد و 

ناوتیم ار  اھناسنا  هلب ؛ دـنمھفیمن . رگید  ار  اوقت  یانعم  ینعی  ار ؛ نیا  اھنآ  درک . دـساف  ناوتیمن  ار  نیقتم  نیقتملاالا .» : » انثتـسا کـی  اـب  دـنیوگیم ؛ تسار  هتبلا  درک ».

یاھهولج لباقم  رد  دـنزیرب و  رود  ار  اھـشزرا  همھ  هکیروط  درب ؛ ار  ناشیاھلد  دروآ و  رد  هژر  هب  اھنآ  مشچ  ولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  یاھییابیز  ناوتیم  درک و  دـساف 

رثا مھ  ماـظن  ظـفح  رد  دـنکیم ، رثا  مھ  تسایـس  رد  دـنکیم ، رثا  مھ  اـیند  رد  دـنکیم ، رثا  مھ  تماـیق  رد  اوقت  نیقتملاـالا .» : » دـشابن اوقت  رگا  اـما  دـننک . یناـبرق  یداـم 

. دیدید دیدرک و  سمل  کرد و  امش ، دوخ  ار  نیا  و  دنکیم . رثا  مھ  گنج  رد  دنکیم ،

تاقبط هک  متـسھ  یمدآ  نم  دـینادب : هتبلا  تسامـش . شود  رب  یمالـسا -  یروھمج  ینعی  یھلا -  تناما  نیا  ظفح  نیگنـس  راب  هک ، منک  ضرع  مھاوخیم  نم ! نازیزع   

عطق مدرم  فلتخم  یاھرـشق  اب  ارم  هطبار  تسا  هتـسناوتن  اھباجح ، اھراوید و  نیا  هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  نالا  هدنب  مراد . طابترا  اھنآ  اب  مسانـشیم و  ار  هعماج  فلتخم 

ردـقنآ مسانـشیم . هللادـمحب  مھ  ار  نارادـساپ  تاعامتجا  عماجم و  لـخاد  تسا . ماـکان  شـالت  دون  رد  شـالت  دـص  زا  نمـشد ، هک  منیبیم  منیبشوخ . یلیخ  هدـنب  دـنک .

ار گرزب  یادخ  اھراب  نم  هک  دـنکیم  هدـھاشم  راوهناسفا  یاھتـشذگ  دـنلب و  یاھتمھ  گرزب ، یاھراک  ردـقنآ  زیزع ، ناناوج  امـش  نیب  رد  ناسنا  دراد و  دوجو  ابیز  یاھزیچ 

یگدنمرش ساسحا  نم ، دوخ  هک -  منکیم  ضرع  امش  هب  ماهدرک و -  رکش  ادص ، ورـسیب  گرزب و  یاھتیـصخش  میظع و  یاھهیحور  دنلب و  یاھتمھ  نینچ  دوجو  رطاخهب 

اعقاو نمـشد  هک  منادیم  منادیم و  ار  اـھنیا  هدـنب  دنتـسھ . یلیخ  لـیبق ، نیا  زا  اـجک ! ناوـج  نیا  اـجک و  اـم  هک  ماهدـید  ماهدرک ، هسیاـقم  ناوـج  نـیا  اـب  ار  مدوـخ  ماهدرک .

. دنکیم نارگن  ار  هدنب  مھد ، کی  دصرد و  هد  نامھ  اما  دنک . ذفان  روشک ، عضو  رد  ار ، دوخ  یاھراک  زا  مھد  کی  تسا  هتسناوتن 

امش هب  اھیجیـسب ، امـش  هب  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  هوکـشرپ  تمظع و  اب  نامزاس  امـش  هب  زیزع ، نارادساپ  امـش  هب  زیزع ، ناناوج  امـش  هب  مھاوخیم  نم   

زا نوگاـنوگ ، یاـھهداوناخ  هب  روشک و  نیا  فلتخم  یاھرـشق  ناـناوج  امـش  هب  یمالـسا ، یروـھمج  یمالـسا و  بـالقنا  هتخادرپ  هتخاـس و  زوـسلد و  نموـم و  یاھیـشترا 

. تسامـش شود  رب  تسا ، ناربـمغیپ  تناـما  هک  یھلا  تناـما  نیا  ظـفح  نیگنـس  راـب  نم ! نازیزع  هک  مـنک  ضرع  اھطـسوتم ، زا  رتـالاب  اھطـسوتم و  زا  رتنییاـپ  اھطـسوتم ،

ولو تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ققحت  زورما  هک  تسام  راوگرزب  همئا  ایلوا و  همھ  یوزرآ  یـسیع و  یـسوم و  یوزرآ  تسا . یھلا  ماـظع  یاـیبنا  یخیراـت  تناـما  یمالـسا ، یروھمج 

راب نیا ، دـش ). دـھاوخ  راکـشآ  رھاظ و  هادـفلاهمدقمبارتلانحاورا ، نیـضرالایف ، اھیقب  ترـضح  یامظع  تیالو  یربک و  تموکح  نارود  رد  هللااشنا ، مھ ، شلماک  . ) صقان

رد مھ  نآ  ایند -  لمجت  تورث و  لوپ ، ریخ ، تذل  ایند ، عاتم  سفن . ظفح  اب  رگم  تسین  رسیم  نیا  دینک و  ظفح  دیاب  امش  ار  نیا  تسا . یشزرا  رپ  هلومحم  نیگنـس و  یلیخ 

ار دوخ  یونعم  هینب  اھنآ  رطاـخ  هب  ناـسنا  هک  تسا  نآ  زا  رتریقح  رتشزرایب و  رتمک و  یلیخ  میـشاب -  هتـشاد  دوخ  یگدـنز  رد  تسا  نکمم  امـش  نم و  لاـثما  هک  یدودـح 

. دینک ماکان  ار  نمشد  دیشاب و  بقارم  دزادنیب . رطخ  هب  ار  راب  نیا  لمح  دنک و  فیعض 

جح  / ٠١/١۶/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کرتشم عفانم  نیمات  داحتا و  رگیدـکیاب ، ناناملـسم  ییانـشآ  یارب  جـح ، دـیوگیم  دـنکیم و  دـیکات  نآ  یور  لاح  هب  اـت  لوا  زور  زا  یمالـسا ، یروھمج  یمالـسا و  بـالقنا 

زکرم ادخ ، هناخ  تسا و  دیحوت  مالسا ، تقیقح  حور و  بل  تسا و  مالـسا  زکرم  نوچ  اجنیا  تسا . نیکرـشم » زا  تئارب   » ینعی کرتشم ، نانمـشد  زا  زارتحا  ناناملـسم و 

، هلاسم باتک  رد  اقآ ! دنیوگیم : الاح  تسا . یحضاو  رما  نیا  تسا . کرش  زا  تئارب  مھ  تئارب  تسا و  یدیحوت  راعـش  راعـش ، اذل  تسا ، دیحوت  زمر  دامن و  رھظم و  هماقا و 

، دـشاب رکنم  ار  نیا  یـسک  رگا  تسا و  تابجاو  بجوا  زا  یمالـسا ، ماظن  ظفح  هک  دناهتـشون  اـجک  بوخ ؛ تسا ؟ جـح  تاـبجاو  وزج  نیکرـشم ، زا  تئارب  هک  دناهتـشون  اـجک 

؟ تسا هدیمھفن  ار  مالسا 

هتـشاد کرد  تردق  تفرعم و  مھف ، تریـصب ، دـیاب  ناسنا  هتبلا  دـینیبیم . حوضوهب  ار  نیا  دـینک ، هاگن  نید  زا  یرثا  هب  امـش  هک  اج  رھ  درادـن . نتـشون  هک  تسھ  ییاھزیچ   

. دشاب

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

لخاد رد  ار ، همھ  نیا  دنـسیونیم و  دب  ناتـساد  دنیوگیم ، دب  رعـش  دننکیم ، تسرد  دب  یاھفرح  دـننکیم ، تسرد  دـب  راون  دـننکیم ، تسرد  دـب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

هک تسا  یداسف  بادـنگ  اـعقاو  هراوھاـم -  ریخا -  دروم  نیا  دـنھدیم . جاور  هراوھاـم ، قیرط  زا  اـی  دـننکیم و  رـشتنم  شخپ و  یداـع  مدرم  ناـناوج و  ناـناوجون ، نیب  روشک ،

اب درک . عونمم  ار  هراوھام  هیضق ، مھف  نسح  اب  یمالسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  هللادمحب  دنکیم . یریگفدھ  اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت 

بناوج زا  هجوت  رتقیقد ، یانعم  هب  دـنکب . یرثا  نیرتمک  دـناوتیمن  داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادـکچیھ  دوش ، لمع  نآرق  هدومرف  مالـسا و  روتـسد  هب  هعماـج ، رد  رگا  همھ ، نیا 

هل انا  رکذلا و  انلزن  نحن  انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدنام  هعماج  کی  یمالسا ، هعماج  هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذگیمن  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و 

، لاح تسا . هدرک  ام  اب  ادـخ  هک  تسین  فراعت  اھنیا  (« ٣ .) انلبـس مھنیدھنل  انیف  اودھاج  نیذلاو   » هک تسا  نیا  (« ٢ .) هرصنی نم  نرـصنیلو هللا   » هک تسا  نیا  (« ١ .) نوظفاحل

، دـنک ییامزآروز  نآ  اب  سک  رھ  هک  تسا  ییانب  تسا . یمکحتـسم  یانب  اجنیا  هللادـمحب  دـننزب . تمھت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  دنـشکب و  هدـبرع  اـیند  نادـنمتردق 

زا یـضعب  هب  تبـسن  تاـقوا  یھاـگ  هک  مھ  یناـسک  تسھ . یمالـسا  ماـظن  رد  تاـیح ، اـقب و  لـماوع  همھ  زورما  درک . دـھاوخ  حورجم  یمخز و  ار  شدوـخ  هـجنپ  تـسد و 

رگید راعش  نالف  دییوگیم ! یمالسا  یاھشزرا  هب  عجار  مئاد  دیدروآرد ! ار  شروش  رگید  مھ  امش  اقآ ؛  » هک دننزیم  قن  دنراد و  ضارتعا  یمالسا ، یاھراعـش  ینید و  یاھراک 

لماک روط  هب  مالـسا  رگا  نوچ  دوش ؛ هدایپ  لماک  روط  هب  مالـسا  هک  تسین  لیام  نمـشد  دـننکیم . رارکت  ار  نمـشد  فرح  عقاو  رد  تسا »!؟ مادـک  رگید  راـک  نـالف  تسیچ و 

هب تبـسن  الثم  دوش . لمع  دـنراذگن  ار  شاهشوگ  کی  دـیاب  . دـننک شـصقان  دـیاب  دـننک ؟ راک  هچ  دـیاب  دوش ، ریذپبیـسآ  هکنیا  یارب  لاح ، ددرگیم . ریذپانبیـسآ  دـش ، هداـیپ 

. دننک ینیرفآ  لاجنج  تازاجم ،» نوناق   » و صاصق » هحیال  »

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هفیظو میھاوخیمن  مھ  ام  دننادیم . بوخ  یلیخ  ار  ناشفیاظو  نایاقآ  هللادمحب ، تسا و  نشور  هتبلا  دوشیم . نشور  اجنیا  نیممعم ، نویناحور و  نیغلبم و  املع و  هفیظو 

هک تسا  هار  نیا  هب  ناگدیـسر  هزات  ناناوج و  نتـسناد  یارب  تسا . رکذـت »  » یارب مییوگیم ، هکنیا  دـننادیم . ناشدوخ  و  دـنملع ، لـھا  نوچ  میوش . روآداـی  ناـنآ  هب  ار  اـملع 

مھارف ملاع ، راگدرورپ  تمکح  هلیـسو  هب  اقب ، یارب  تاناکما  همھ  نآ ، رد  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  تسا . یریذپانتسکـش  هار  هار ، نیا  تسا . یکراـبم  هار  هار ، نیا  دـننادب 

« مکولتاقی مل  نیذـلانع  هللامکیھنیال   » مھ روشک ؛ لخاد  رد  تسیز  لباق  طیحم  یارب  دراد ، ( ١ «) مھنیب امحر   » مھ نمـشد ؛ عفد  یارب  دراد ، داھج  مھ  هار ، نیا  تسا . هدش 

اب هزرابم  یارب  دراد ، ( ٣ «) نیدلا یف  مکولتاق  نیذلانع  هللامکیھنی  امنا   » مھ ایند و  یاھتلم  اھروشک و  اب  هنـسح  تاطابترا  یارب  دراد ، ( ٢ «) مھیلا اوطسقت  مھوربت و  نا   » ات

رارقتـسا و بوخ و  یایند  داجیا  یگدـنزاس و  لابند  هب  نتفر  مھ  ساوسو و  تقد و  اب  اھـشزرا  ظفح  مھ  ترخآ ، مھ  دراد ، ایند  مھ  دراد . زیچ  همھ  ینعی  اـکیرما . لیئارـسا و 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 2 
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. لکوت مھ  تسھ و  نآ  رد  راک  مھ  دراد ، ار  یھلا  کـمک  مھ  دراد ، ار  مدرم  تاـساسحا  فطاوع و  مھ  تسھ . زیچ  همھ  اـناوت . یاھتـسد  هلیـسو  هب  تعیبط ، نطاوب  فشک 

نآ دشاب -  مھ  اب  هعومجم  نیا  ینعی ، دشاب -  اوقت  رگا  (« ۴ .) بستحی ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  : » دنکیم ادـیپ  انعم  هیآ  نیا  تقو  نآ  هک  تساذـل 

. دناسرب بیسآ  دناوتیمن  سک  چیھ  رگید  تقو 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٩/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دیاب  تساھنیا . یلـصا  هفیظو  مدرم ، تالکـشم  هب  ندیـسر  مدرم و  نیا  هرادا  روشک ، نیا  هرادا  یھلا و  ماظن  ظفح  دنراد . هدـھعرب  تیلووسم  کی  روشک ، نالووسم  همھ 

نیا دننک ، تناھا  هییاضق  هوق  هب  هدع  کی  دننک ، تناھا  سلجم  هب  هدع  کی  دننک ، تناھا  روھمج  سیئر  هب  هدع  کی  هک  نیا  دـننکیم . یراکمھ  مھ  اب  دـننک و  یراکمھ  مھ 

. تسا نآ  داجیا  لابند  نمشد  هک  تسا  یتلاح  نامھ  نیا  دھاوخیم ؛ نمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب شایگچراپکی  هتبلا  تسا ؛ هچراپکی  تلم  روشک و  هن ، دننک ؛ مک  ار  یمالسا -  نامیا  ینعی  ناریا -  تلم  یاھلد  مکحتـسم  دنویپ  لماع  تیمھا  دننکیم  یعـس  یاهدع 

یگچراپکی ساسحا  همھ  هدرک و  لـصو  مھ  هب  ار  تلم  نیا  یازجا  هک  تسا  یربھر  هلاـسم  نید و  رطاـخ  هب  اتدـمع  اـما  تسا ؛ گـنھرف  اھتنـس و  اـیفارغج و  خـیرات و  رطاـخ 

. دننکیم

ناـتدوخ شخب  رد  امـش  زا  مادـک  رھ  تسا . روشک  نـالووسم  ناـیاقآ  امـش  هدـھع  هب  روشک  هرادا  تسا . بـالقنا  ماـظن و  ظـفح  یربھر  تیلووسم  دراد . تیلووسم  یربـھر 

هب یگنھآ  نینچ  اجرھ  دـننزن . بالقنا  مالـسا و  ماظن و  اب  زاسان  گنھآ  فلتخم  یاھـشخب  نیا  دـشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  یربھر  یلـصا  هفیظو  دـینکیم و  هرادا  ار  روشک 

، دنتـسھ هک  یرگید  ناوارف  یاـھیاهنماخ  یلع  اـی  یاهنماـخ ، یلع  کـی  هبلط ، کـی  مدآ ، کـی  تسین . صخـش  کـی  مھ  یربـھر  تسا . یربـھر  روضح  یاـج  دـیایب ، دوجو 

نیا هار  رد  یاهنماخ  یلع  لثم  رفن  اھدـص  تسوربآ . کـی  مدرم و  هفطاـع  قشع و  تبحم و  ناـمیا و  زا  هتفرگرب  تقیقح  کـی  تیـصخش و  کـی  ناونع و  کـی  یربھر  تسین .

 - دوب اھلد  ماـما  تما ، نیا  یارب  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  هک  مھ -  اـم  راوگرزب  ماـما  متـسین ؛ یزیچ  هک  هدـنب  درادـن . مھ  یتیمھا  دـنھدیم ؛ ار  ناـشیوربآ  ناـج و  تقیقح 

، دننکیم هک  ییاھراک  نیا  اب  دننزیم و  هک  ییاھفرح  نیا  اب  دراد . روضح  تقیقح  نیا  دـھدب . ار  شیوربآ  ماظن ، یربھر  ظفح  ماظن و  ظفح  یارب  دوب  رـضاح  وا  دوب . روطنیمھ 

یایربھر اھتنم  دوب ؛ یربھر  هضبق  رد  نیدتم  مدرم  یاھلد  تشادن ، ار  مسجت  نیا  یربھر  هک  قانتخا  نارود  رد  دنربب . نیب  زا  ار  روضح  نیا  تسناوت  دنھاوخن  دناهتسناوتن و 

یتقو نآ  اذل  دوب ؛ هداد  ناشن  اھراب  ار  شدوخ  ریثات  گرزب ، یاملع  تروص  هب  دیلقت و  عجارم  تروص  هب  تشادن ؛ ینوناق  هاگیاج  نوریب و  رد  هراشا  لباق  تیوھ  صخـشت و  هک 

رارق مدرم  مصاـخت  دروـم  هثداـح  نآ  درکیم ، هراـشا  بساـنمان  هثداـح  کـی  هب  هک  یتـقو  نآ  تفریم ؛ نیب  زا  دادرارق  درکیم ، هراـشا  یرامعتـسا  نیگنن  دادرارق  نـالف  هب  هک 

هب ربھر  ام  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یتقو  نآ  دندش ، هتـشک  دندرک و  ادف  ار  دوخ  ناج  هثداح  نآ  رد  مدآ  رفن  رازھ  دـنچ  تسا ، هدـش  لقن  هچنآ  ربانب  هک  یدادرخ  هدزناپ  تفرگیم .

ساسحا هک  یتقو  نآ  دوب ، رگا  دشیمن ؛ یروطنآ  دوب ، رگا  دوبن ؛ یوروش  رد  نیا  دنریگب ؛ هدیدن  دـنناوتیمن  ار  نیا  دوب . هتـسجرب  یناحور  کی  دوبن ؛ شدوخ  ینوناق  یانعم 

مدرم تیامح  دروم  درکیم و  شجراخ  هنحص  زا  تفرگیم و  ار  وا  شوگ  دھدب ، یاهیوریب  لوقعمریغ و  هدنباتـش  تکرح  هدنیآ  راک  هب  ات  هدش  نادیم  دراو  ینیـستلی  درکیم 

. دوبن یزیچ  نینچ  اما  تفرگیم ؛ رارق  مھ 

.

.

.

.

کمک اھنآ و  تیلووسم  هاگیاج و  زا  عافد  تسا ، مھم  نم  یارب  اھداھن  اھتیـصخش و  صاخـشا و  دروم  رد  هک  هچنآ  منکیم . عافد  دجهب  روشک  ینوناق  یاھداھن  مامت  زا  هدنب 

رد نم  یارب  تھج  نیا  زا  نوگانوگ ، ینوناق  یاھھاگتسد  اھنیا ، هندب  یمالسا و  یاروش  سلجم  سیئر  هییاضق ، هوق  سیئر  روھمج ، سیئر  تسا . ناشراک  ماجنا  نسح  هب 

کیدزن زا  ار  الاب  هجرد  نالووسم  همھ  هدـنب  هک  تسھ  مھ  نیا  رطاخ  هب  عافد  نیا  هتبلا  منکیم . عافد  ینابیتشپ و  اھنآ  همھ  تیلووسم  زا  نم  دـنراد و  رارق  یدـحاو  حـطس 

بـالقنا نید و  ناـمیپ  زیزع ، ناردارب  نیا  همھ  اـب  نم  ناـمیپ  تسین . قلطم  اـھینابیتشپ  نیا  هتبلا  منکیم . هدـھاشم  اـھنیا  رد  ار  یدـنبیاپ  نید و  صوـلخ و  مسانـشیم و 

. تسا

نیا یارب  تسا  یمک  عاتم  وربآ  ناج و  مرادن ؛ هدنب  مھ  یزیچ  تسا . ماظن  ظفح  ماظن و  تیلک  زا  عافد  یربھر ، یـساسا  تیلووسم  تیوھ و  فدـھ و  متفگ ، هک  روط  نامھ 

زورما تسا . هتـشذگ  هار  نیا  رد  تسا -  یگدنز  زا  ندرب  تذل  هرود  هک  ام -  یناوج  هرود  منک . لذب  مراد ، هک  ار  یرـصنع  ود  نیا  ماهدامآ  الماک  نم  و  دوش ؛ لذـب  هار  نیا  رد  هک 

رد رمع ، رخآ  رد  تـسین . ذـیاذل  رگید  زورما  اـم ، یارب  یگدـنز  ذـیاذل  درادـن . یتذـل  ردـق  نـیا  مـیارب  یگدـنز  هـک  متـسھ  ینینــس  رد  زورما  هدـنب  میتـسھ . یریپ  هرود  رد  مـھ 

مھ لام  تسا ؛ هار  نیا  لام  وربآ -  ناج و  مراد -  هدنب  هچنآ  تسین . تایح  هب  یایگتسبلد  یرشب ، دوجوم  یاوق  هیقب  ینامـسج و  یاوق  فعـض  لصف  رد  رمع ، طاطحنالصف 

. مرادن دمحلا  هک 

نیا هب  هدنب  دـننادیم . هک  دنتـسھ  اھیلیخ  عمج  نیا  رد  اما  دـینادن ، ار  نیا  امـش  زا  یرایـسب  تسا  نکمم  مرادـن . یایگتـسبلد  چـیھ  مھ  ینونک  تیلووسم  نیا  هب  هدـنب 

زور نآ  زا  دوب . روطنیمھ  مھ  لوا  زور  زا  تسا ؛ هفیظو  ماجنا  رطاخ  هب  طقف  ملوغـشم ، هک  مھ  نالا  هفیظو . ماجنا  ناونع  هب  زج  مرادن ، یایگتـسبلد  چیھ  یلعف  تیلووسم 

یمدآ هوقب .» اھذـخ  : » متفگ دـمآ ، تیلووسم  یتقو  اھتنم  دـندوب ؛ هجاوم  هدـنب  دوخ  ریگیپ  یدـج و  تفلاخم  عانتما و  تمواقم و  اب  دـنداد ، یار  هک  ناـیاقآ  ناـگربخ ، سلجم 

یھلا و لضف  هب  ار  هفیظو  نیا  تسا و  نم  هفیظو  نیا  هن ، مھدب ؛ ناشن  فعض  تیلووسم ، نیا  ماجنا  هرابرد  مھاوخب  دش ، هتشاذگ  نم  شود  رب  تیلووسم  رگا  هک  متـسین 

. داد مھاوخ  ماجنا  وا  تیادھ  قیفوت و  هب 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناونع هب  ناسنا  تسا و  هدـمآ  دوجوهب  یھلا  لازیال  تردـق  عنـص و  تسد  اب  میظع ، یـسدنھم  نیا  هکنیا  یانعم  هب  ناھج  تخانـش  تسا . ینیبناـھج  کـی  زاـغآ ، رد  نید 

لماکت دناوتیم  هک  تسا  یـسک  ناونع  هب  دـنک . حـتف  ار  هدوشگان  قطانم  دزادـنا ؛ راک  هب  ار  درخ  دـنک ؛ یرکف  شالت  میظع ، هدودـحم  نیا  رد  دـناوتیم  هک  تسا  یراوسهکی 

نیا یارب  تسا  ناـسنا  تسد  رد  هک  تسا  ییاـھرازبا  ناوـنع  هب  ملاـع ، یایـشا  هب  ندرک  هاـگن  و  دروآ ؛ تسدهب  اـیند  نیا  رد  ار  برق  هبترم  هب  شندیـسر  شدوـخ و  یقیقح 

عمج یگدنز  رد  تسھ ؛ فیلکت  درف ، یگدنز  رد  هتبلا  عمج . یگدـنز  درف ، یگدـنز  دـیآیم ؛ دوجو  هب  یگدـنز  یانب  هعومجم  کی  نیا ، ساسا  رب  دـعب  تسا . هیاپ  نیا  لماکت .

یرایسب دنکن . راومھ  شدوخ  نت  رب  ار  شزرو  یتخـس  دناوتیم  ناسنا  دراد . یتخـس  یعون  یفیلکت ، رھ  یتخـس . ینعی  تسا ؛ تفلک »  » زا فیلکت ، تسھ . فیلکت  مھ 

نیا مھ  رفن  کی  دراد . ار  ییاھیتخـس  همھ  شزرو ، یاھهتـشر  هیقب  اـی  یتشک ، اـی  یدرونھوک ، نالبـس ، هلق  هب  نتفر  دـننکیم . لـمحت  ار  ییاھیتخـس  اھراکـشزرو  نیا  زا 

هک ییاـھزیچ  هیقب  مادـنا و  ییاـبیز  نآ  یبصع ، ییاـناوت  نآ  یمـسج ، تردـق  نآ  دـیآیمن ؛ شریگ  رگید  مھ  شزرو  نآ  لوصحم  اـما  دـنکیمن ؛ راومھ  شدوخ  رب  ار  یتـخس 

رتتحار دـنکن ؛ مھ  شالت  دـھدن ، مھ  هقدـص  دریگن ، مھ  هزور  دـناوخن ، زاـمن  تسا  نکمم  ناـسنا  تسا : روطنیمھ  زین  ینید  فیلاـکت  دوش . لـصاح  شزرو  زا  تسا  نکمم 

هک تسا  یماظن  یمالـسا ، ماظن  تشاد . دھاوخن  تسا ، مزال  ناسنا  تشونرـس  یگدنز و  یارب  هک  مھ  ار  ییاھلوصحم  نآ  اما  تشاد ؛ دھاوخن  ار  تفلک  نیا  دوب ؛ دـھاوخ 

ظفح یارب  ماظن و  نیا  داجیا  یارب  تقونآ  میراد ، یمالسا  ماظن  زا  ار  تشادرب  نیا  یتقو  تسا . ناسنا  یونعم  یدام و  یحور ، یمـسج ، یاھتـساوخ  نیمات  رب  نآ  ساسا 

. تسا نیمھ  زین  تقیقح  تسا ؛» تابجاو  نیرتبجاو  زا  یمالسا  ماظن  ظفح  : » دندومرف ماما  اذل  میوشیم . لئاق  ینید  یاھراک  یهمھ  رد  ار  شزرا  نیرتگرزب  ماظن ، نیا 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 3 
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یاھراعش و  تسا -  رولبتم  مسجم و  راوگرزب  نآ  همانتیـصو  رد  هک  ماما -  طخ  یـساسا و  نوناق  ظفح  تساھنیا : دریگ ، رارق  نازیزع  امـش  هجوت  دروم  دیاب  هک  یدیلک  طاقن 

. تشاد یمارگ  ار  اھنآ  درک و  یرادساپ  اھنآ  زا  دوجو  همھ  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  روشک . یلک  یاھتسایس  یساسا و 

.

.

.

.

. دیآیم شیپ  اھراب  فالتخا  دراوم  هنوگ  نیا  زا  رگیدـمھ ، اب  اوق  یراکمھ  نایرج  رد  دراد ؟ یتیمھا  هچ  کچوک  لئاسم  نیا  هب  نتخادرپ  میراد ؛ لکـشم  همھ  نیا  روشک  رد  ام 

هلغـشم دینادن . دوخ  هدمع  هلغـشم  ار  اھزیچ  نیا  دـیوشن و  میلـست  امـش  دـننک !؟ لیدـبت  ناناوج  ینھذ  هدـمع  هلغـشم  هب  ار  نیا  راکیـسایس  دارفا  اھهمانزور و  دـیاب  ایآ 

، روشک لالقتـسا  هب  نداد  تیمھا  یـسانشنمشد ، یمالـسا ، ماـظن  ظـفح  یبلطتلادـع ، متفگ : هک  تسا  ییاـھنیمھ  دـنک ، هجوتم  دوخ  هب  ار  ناوـج  دـیاب  هک  یاهدـمع 

ملع لیـصحت  لوغـشم  هک  یناـناوج  صوـصخب  تساـم ؛ زیزع  ناـناوج  صوـصخم  هک  تسھ  مـھ  ییاـھزیچ  هـتبلا  مدرم . نـالووسم و  نـیب  طاـبترا  دـنویپ و  هـب  نداد  تـیمھا 

. تسا دوخ  هب  نتخادرپ  نآ  و  دنتسھ ؛

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، تواضق رد  رفن  ود  زا  یکی  هرخالاب  تسا ؛ مجاـھت  دروم  هشیمھ  دراد ، تواـضق  زا  یگنر  هک  اـھراک  روطنیا  مینادیم . مھ  ار  امـش  راـک  یراوشد  مینکیم ؛ اـعد  ار  امـش  اـم 

رجا دـشاب ، رتشیب  اھراشف  نیا  هچرھ  دـنک . هدامآ  لئاسم  روطنیا  یارب  ار  شدوخ  یتسیاب  ناـسنا  تسا و  یرھق  هلاـسم  نیا  دـنھدیم ؛ رارق  قد  نعط و  دروم  ار  ناـسنا 

عیفر و یانب  نیا  هماقا  یارب  یمالـسا و  یروھمج  سدقم  ماظن  ظفح  هار  رد  تسھ . هرخالاب  دیـشاب ؛ هتـشادن  ییابا  یلیخ  اھنیا  زا  تسا ؛ رتشیب  لاعتم  یادخ  شیپ  امش 

ماـسقا عاونا و  دومن . لـمحت  ار  اھیتخـس  دـیاب  درک ؛ تدـھاجم  هزراـبم و  دـیاب  تسا ، یمالـسا  تما  دـیما  هیاـم  مھ  زورما  تسا و  یمالـسا  تما  هدـنیآ  دـیما  هک  مکحتـسم 

. داد دھاوخ  رجا  لاعتم  یادخ  دینک ، لمحت  ار  اھیتخس  نیا  هللااشنا  تسین . نیا  مھ  طقف  هتبلا  هک  تساھیتخس ، زا  یکی  مھ  نیا  دراد و  دوجو  اھیتخس 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

یاھ تیلووسم  یفان  ام -  یساسا  نوناق  قبط  هیقف -  تیالو  تسا . غورد  نیا  دننک ؛ یفرعم  یدرف  هقلطم ی  تموکح  یانعم  هب  ار  هیقف  تیالو  دننک  یم  یعس  یی  هدع 

ماظن و تھج  طخ و  ظفح  ماظن و  یـسدنھم  هاگیاج  هیقف ، تیـالو  تسا . بلـس  لـباقریغ  روشک  ناـکرا  فلتخم و  یاـھ  هاگتـسد  تیلووسم  تسین . روشک  لووسم  ناـکرا 

یتافیرـشت نیدامن و  رما  کی  هن  هیقف  تیـالو  نیارباـنب  تسا . هیقف  تیـالو  یاـنعم  موھفم و  نیرت  یروحم  نیرت و  یـساسا  نیا  تسا ؛ تسار  پچ و  هب  فارحنا  زا  یریگولج 

نوچ دراد ؛ تموکح  ناکرا  رد  ییارجا  تیمکاح  شقن  هن  دندرک -  یم  جیورت  دنتساوخ و  یم  ار  نیا  بالقنا  لوا  زا  یضعب  هک  یروط  نآ  تسا -  هدننک  تحیصن  انایحا  ضحم و 

تیالو شقن  دنـشاب . دوخ  یاھتیلووسم  یوگخـساپ  دـنھد و  ماجنا  ار  ناشیاھراک  دوخ  تیلووسم  ساسا  رب  دـیاب  همھ  دراد و  ینینقت  ییاضق و  ییارجا ، نـالووسم  روشک 

فارحنا تسار  پچ و  هب  دیابن  دشاب ؛ اھـشزرا  اھفدھ و  زا  فارحنا  ماظن ، تکرح  دـیابن  نوگانوگ  یاھـشالت  هدـینت ی  مھ  رد  هدـیچیپ و  هعومجم ی  نیا  رد  هک  تسا  نیا  هیقف 

ار شقن  نیا  راوگرزب  ماما  تسا . هیقف  تیالو  شقن  نیرت  یساسا  نیرتمھم و  شا ، یلاع  ینامرآ و  یاھفدھ  تمس  هب  ماظن  یلک  تکرح  یناب  هدید  یرادساپ و  دوش . ادیپ 

دندیمھف و نید  زا  ار  نیا  ام  یاھقف  راودا ، مامت  رد  یعیش  هقف  خیرات  هعیش و  خیرات  لوط  رد  هک  نانچمھ  درک ؛ طابنتسا  دیمھف و  نید  نتم  زا  مالسا و  یسایس  هقف  نتم  زا 

. تسھ مھ  روط  نیمھ  و  دنتسناد ؛ دنتخانش و  مالسا  هقف  تاملسم  وزج  ار  نیا  اما  دندرکن ، ادیپ  تصرف  نآ  ققحت  یارب  اھقف  هتبلا  دندرک . ناعذا  نآ  هب  دنتخانش و 

نامرک  / ٠٢/٢١/١٣٨۴ ناتسا  مدرم  ریظنمک  لابقتسا  زا  بالقنا  مظعم  ربھر  رتفد  ینادردق 

نوناق نیا  نوچ  دناهداد ؛ رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  نآ  ام  نانمشد  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  یهلمج  زا  یساسا  نوناق  تسا . هتفرشیپ  بوخ و  رایـسب  ام  یـساسا  نوناق 

یمالسا ماظن  ظفح  نماض  دناوتیم  یساسا  نوناق  نیا  دربب . شیپ  ار  هعماج  دناسرب و  ناماس  هب  ار  روشک  دناوتیم  تردق  میسقت  نیا  اب  تایـصوصخ و  نیا  اب  یـساسا 

؛ دناسرب یدام  هافر  هب  ار  اھمسج  دـنک و  عانقا  عابـشا و  ار  اھنھذ  دـناوتیم  یـساسا  نوناق  نیا  تساھناسنا . یونعم  یدام و  یاھزاین  یوگخـساپ  هک  یماظن  دـشاب ؛

کـشالب درادـن -  دوجو  فعـض  صقن و  هکنیا  هن  تسا . تفرـشیپ  تکرح و  لاـح  رد  روـشک  زورما  یـساسا ، نوناـق  نیا  ساـسا  رب  دـنک . داـبآ  ار  مدرم  ترخآ  اـیند و  دـناوتیم 

یهمھ رد  ام  تفرشیپ  بالقنا  لوا  زا  هک  دید  دیھاوخ  دیریگب ، رظن  رد  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  ییانثتسا  تیعقوم  روشک و  تیعـضو  رگا  امـش  اھتنم  دراد -  دوجو  اھفعض 

. تسا هدوب  لوبق  لباق  اھشخب  زا  یخرب  رد  و  یلاع ، اھاج  یضعب  رد  بوخ ، تفرشیپ  اھهنیمز ،

.

.

.

.

.

مزال فراعتم  دـح  رد  یماظن  یورین  تیوقت  هتبلا  تسین . یماـظن  یورین  تیوقت  ییهتـسھ و  حالـس  یمتا و  بمب  اـب  میرواـیب ، دوجوهب  لـخاد  رد  میناوتیم  اـم  هک  یرادـتقا 

، ملع تیوقت  نامیا ، تیوقت  مدرک : ضرع  هک  تسا  یتسرھف  نیمھ  دنک ، ظفح  فلتخم  حوطـس  رد  نانمـشد  یهبناجهمھ  مجاھت  لباقم  رد  ار  ام  دـناوتیم  هچنآ  اما  تسا ؛

مولع هچ  یناسنا ، مولع  هچ  فلتخم -  یاھهتـشر  رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتـسا  ییافوکـش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ، تیوقت 

یاـیند مھ  دـناوتیم  دـنک ؛ تیوقت  ار  تلم  کـی  دـناوتیم  هک  تساـھنیا  مدرم ؛ ناـیم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت -  موـلع  نوگاـنوگ  عاوـنا  هچ  یعیبـط ،

نآ ماجنا  هب  دھعتم  ار  دوخ  مینک و  لابند  ار  اھنیا  دیاب  ام  تنایص ؛ ظفح و  یارب  تسا  ییهلیسو  اھنیا  دراد . هگن  ظوفحم  نانمشد  بیـسآ  زا  ار  اھنآ  مھ  دنک ، دابآ  ار  ناشدوخ 

. مینادب

ماظن  / ٠٧/١٨/١٣٨۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یگداتـسیا دـنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  هار ، نیا  هب  نینموم  داحآ  ینعی  اب ؛» نمآ  لک  نونموملا  هبر و  نم  هیلا  لزنا  امب  لوسرلا  نمآ  : » میـشاب هتـشاد  رواب  ار  هار  دـیاب 

یاھنادیم رد  میاهدرک . هبرجت  اھلاس  نیا  لوط  رد  ار  نیا  ام  تسا . یعطق  یزوریپ  دننکب ، ار  راک  نیا  رگا  تسا . یزوریپ  تفرشیپ و  هار  نیا  دنھدب . ناشن  یگداتـسیا  دننک ؛

ماظن نیا  ساسا  ظفح  رد  دـمآ ؛ شیپ  نیمھ  سدـقم  عاـفد  رد  میاهتفر . شیپ  اـجنآ  میاهداتـسیا ، فرح  نآ  یاـپ  میاهتـشاد و  رواـب  ار  ناـمدوخ  فرح  هک  ییاـجنآ  نوگاـنوگ ،

هعسوت تفرـشیپ و  یاھصخاش  زورما  تسا . هدمآ  شیپ  نیمھ  فلتخم ، یاھهنیمز  رد  روشک  تعاس  هب  تعاس  هکلب  زورهبزور ، تفرـشیپ  رد  هدمآ ؛ شیپ  نیمھ  سدقم ،

، تسھ هار  رس  هک  یتالکـشم  نآ  دوجو  اب  هک  دز  دشیمن  مھ  سدح  زور  نآ  تسین . هسیاقم  لباق  الـصا  مینک ، هسیاقم  بالقنا  لوا  اب  مینک و  هاگن  نامروشک  رد  ام  هک  ار 

یناھانگ وزج  نیا  دـننک ، یھاتوک  نالووسم  رگا  تسا . نیمھ  شھار  و  دوب ؛ رواب  اب  هارمھ  یگداتـسیا  رثا  رب  نیا  میدیـسر . یھلا  قیفوت  هب  اما  دیـسر ؛ هطقن  نیا  هب  دوشب 

. دوب دھاوخ  یبرخم  ریثات  تلم ، یارب  هکلب  ناشدوخ ، صاخشا  یارب  طقف  هن  شریثات  هک  تسا 

بالقنا  / ١٠/١۶/١٣٨۶ ربھر  اب  دزی  ناتسا  مدرم  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  ییارجا و  نالوئسم  رادید 

یداقتعا یگنھرف و  یاھهیاپ  قیقد ، یزیرهمانرب  کی  اب  دـناوتیم  ماظن ، ظفح  یلـصا  یاھنوتـس  زا  یکی  ناونع  هب  هر )  ) ینیمخ ماما  تلحر  زا  دـعب  درکیم  روصت  نمـشد 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3216
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3233
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1280
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3355
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1582
http://farsi.khamenei.ir


. دنک مھارف  ار  یریذپهطلس  دادبتسا و  ددجم  تشگزاب  یهنیمز  یمالسا ، بالقنا  هب  تبسن  مدرم  تینھذ  رییغت  اب  دنک و  تسس  ار  مدرم 

بالقنا  / ٠٧/١٣٨٧/٠۶ ربھر  اب  ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید 

. تسا ماظن  یلصا  یاھیریگ  تھج  نیداینب و  یاھراعش  ینابم ، تیوقت  ظفح و  ناگربخ ، سلجم  مھم  فیاظو  زا  یکی 

.

.

.

.

طرـش هلئـسم  نیا  اما  تسا  ینوناق  لکـش  نیا  ظفح  یمالـسا ،  ماظن  ظفح  طرـش  لقادـح  تسا و  ماظن  ینوناق  یمـسر و  فلتخم  یاھـشخب  لماش  ینوناق  لکـش  نیا 

. تسا یفاک  ریغ  یلو  مزال ،

لکـش تسوپ  ریز  رد  تسا  نکمم  دوشن  هجوـت  لوـصا  اوـتحم و  هب  رگا  تسا . یمالـسا  ماظن  یـساسا  لوصا  اوتحم و  تیوقت  ظفح و  ار  یمالـسا  ماظن  ظـفح  یفاـک  طرش 

فارحنا نیا  هجوتم  مھ  صاوـخ  عـقاوم ، یخرب  رد  هک  دـناشکب  فارحنا  تمـس  هب  ار  یمالـسا  ماـظن  دـتفیب و  قاـفتا  ییادـص  رـس و  یب  یجیردـت و  تارییغت  ماـظن ، یمـسر 

. دنوش یمن  یجیردت 

.

.

.

.

.

ظفح یارب  هلئـسم  نیرتمھم  تسا ، بالقنا  نیداینب  یاھراعـش  یلـصا و  یاھ  صخاش  یرکف ، یاھ  یریگ  تھج  ناـمھ  عقاو  رد  هک  یمالـسا  ماـظن  یرازفا  مرن  یاھـشخب 

. تسا ماظن 

تاقبط هب  شیارگ  یزاون و  فعـضتسم  ییارگ ،  مدرم  نمـشد ،  لباقم  رد  ندـشن  لعفنم  یزیتس و  رابکتـسا  هملک ،  یقیقح  یانعم  هب  یدازآ  لالقتـسا و  یھاوختلادـع ، 

. دننک رییغت  دیابن  هجو  چیھ  هب  هک  دنتسھ  یمالسا  بالقنا  ینابم  وزج  یرگ  یفارشا  یگدنز  فارسا و  زا  زیھرپ  و  مورحم ، 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یمدرم مھ  تسا ، یمالسا  مھ  ندوب ؛ یمدرم  ندوب و  یمالسا  تسا : دعب  ود  یراد  هک  تسا  یدحاو  کی  تسا -  هتساخرب  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یمالـسا -  یروھمج 

ناشدوخ ثیح  هب  صاخـشا  دارفا و  کت  کت  نید  مالـسا  تسا ؛ یناگمھ  تیلوئـسم  نید  تسا . هعماـج  نید  مالـسا  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  نوچ  تسا ، یمدرم  و  تسا .

نیارباـنب تسا ؛ یمومع  تیلوئـسم  نید  کـی  تسا ؛ یمدرم  نید  کـی  مالـسا  دنمالـسا . باـطخ  دروم  مھ  ناـشعامتجا  ثیح  هب  دارفا  اـما  تسھ ، مھ  نآ  تسین ؛ طـقف 

هتشاذگ تنم  ( ۵ (؛» نامیالل مکادھ  نا  مکیلع  نمی  لب هللا  : » تسا هتشاذگ  تنم  لاعتم  یادخ  نوچ  تسھ ؛ مھ  یمالسا  دیآیمرب . ندوب  یمالـسا  دوخ  زا  ندوب  یمدرم 

یھلا نید  نیا  دنھاوخیم و  ار  مالـسا  ام  روھمج  اذل  هدرک ؛ تیادھ  نید  نیا  هب  ار  ام  هتـشاذگ ، تنم  ام  دوخ  هب  ام ، مدرم  هب  راگدرورپ  نامیا ؛ نیا  هب  ار  ام  هدرک  تیادھ  ام ، رب 

داعبا نیا  هک  تسا  یداعبا  یاراد  دحاو  میئوگب  ای  تسا ، هعومجم  کی  تسا ، هموظنم  کی  تسا ؛ یمالسا » یروھمج   » نیاربانب تسا . هداد  ام  هب  لاعتم  یادخ  هللادمحب  ار 

. تسا هدش  فیعضت  هعومجم  لک و  دوشب ، فیعضت  تاھج  نیا  زا  مادک  رھ  دوشب . ظفح  دیاب  یگدینتمھرد  نیا  دشاب ؛ مھ  اب  دریگب و  رارق  هظحالم  دروم  رگیدمھ  اب  دیاب 

. تسھ وا  یهمادا  نیموـصعم و  تیـالو  یهلاـبند  هک  هیقف  تیـالو  هچ  مالـسلا ،) مھیلع   ) نیموـصعم تیـالو  هچ  تسا ؛ هعوـمجم  نیمھ  هـب  یدـنبیاپ  مـھ  تیـالو  یهلئـسم 

یـصیقنت و وا  رد  دـیاین ، دوجو  هب  شیارب  یلکـشم  دـنکن ، ادـیپ  یاهیواز  هک  تسا ، ماـظن  رد  روشک و  رد  هعوـمجم  نیا  ظـفح  تیاـعر  هعوـمجم و  نیا  هب  یدـنبیاپ  یهلئـسم 

، دندومرف بان  مالسا  ماما  نوچ  تسا ؛ نیمھ  هب  رظان  دوب ، ماما  شیامرف  رد  هک  مھ  بان  مالـسا  نیا  و  دورب . شیپ  دنک و  تکرح  تیعماج  نیمھ  اب  دوشن ، لصاح  یـضیعبت 

، تسا روج  نیمھ  مھ  یتنطلس  مالسا  تسا ؛ بان  مالسا  نیا  زا  جراخ  هک  یزیچ  رھ  دشاب ؛ دنسپاکیرمآ  هک  تسین  نآ  طقف  یئاکیرمآ  مالسا  یئاکیرمآ . مالسا  لباقم  رد 

یاھگنر اھلکش و  اب  هک  یئاھمالسا  تسا ، روج  نیمھ  مھ  یتسیلایسوس  مالـسا  تسا ، روج  نیمھ  مھ  یرادهیامرـس  مالـسا  تسا ، روج  نیمھ  مھ  یطاقتلا  مالـسا 

نیا رد  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  تسا . یئاکیرمآ  مالسا  عقاو  رد  تسا ؛ بان  مالـسا  لباقم  شاهمھ  دشاب ، هتـشادن  دوجو  وا  رد  یلـصا  رـصانع  نآ  دوشب و  هضرع  یفلتخم 

دوجو یتنطلس  مالسا  مھ  هتشاد ، دوجو  یطاقتلا  مالسا  مھ  دناهتشاد ؛ روضح  نوگانوگ  یاھمالـسا  نیا  هتفرگ ، ماجنا  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  ماظن  اب  هک  یئاھهضراعم 

مالسا و هب  هاگن  نیا  رد  بوخ ، دناهتشاد . دوجو  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  یهھجاوم  رد  اھمالسا  نیا  ماسقا  عاونا و  هتـشاد ؛ دوجو  یتسیلایـسوس  مالـسا  مھ  هتـشاد ،

هفطاع و دـنوشیم ، هظحالم  رگیدـکی  اب  تینالقع  تعیرـش و  دـنوشیم ، هظحـالم  مھ  اـب  تلادـع  تیونعم و  دـنوشیم ، هظحـالم  مھ  اـب  هعماـج  درف و  مالـسا ، زا  مھف  کرد و 

تعیرـش زا  جراخ  مھ  نآ  هک  تینالقع -  دوخ ، یاج  رد  تعیرـش  دوخ ، یاج  رد  فطاوع  دوخ ، یاج  رد  تیعطاق  دـشاب . دـیاب  همھ  اھنیا  دـنوشیم ؛ هدـید  مھ  رانک  رد  تیعطاق 

. دوب دھاوخ  یمالسا  ماظن  زا  فارحنا  بجوم  مکحتسم ، یهموظنم  نیا  زا  فارحنا  دنریگب ؛ رارق  هدافتسا  دروم  یتسیاب  مھ  رانک  رد  همھ  دوخ ؛ یاج  رد  تسین -  هتبلا 

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

هن زور  منکیم  ضرع  نم  هک  ینیا  تسا . یمھم  گرزب و  زیچ  یلیخ  ار ؛ هنحص  دنسانشیم  هنحص ، هب  دننکیم  هاگن  روشک  رـسارس  رد  فلتخم  یاھرـشق  زا  میظع  تلم  نیا 

هدرک ظـفح  ار  ناـتبالقنا  هک  تسا  نیمھ  نم ! نازیزع  تسا  هتـشاد  هگن  ار  امـش  روـشک  هک  تسا  نیمھ  دـنرادیب ؛ مدرم  تسا . نیا  رطاـخ  هب  تسا ، راگدـنام  خـیرات  رد  ید 

، ولج دنشکیم  ار  رکب  ورمع و  دیز و  تاغیلبت ، رد  الاح  دنسرتیم . دننک ؛ هلمح  ناریا  تلم  هب  دنھاوخب  هک  تسا  هتفرگ  اھنآ  زا  ار  رابکتسا  نارس  تارج  هک  تسا  نیمھ  تسا ؛

نمـشد تسا ، ناریا  تلم  تریـصب  نامیا و  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا ، ناریا  تلم  اھنآ  یقیقح  نمـشد  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تقیقح  اما  دـننکیم ؛ یتاغیلبت  نارابمب 

تقو هک  یئاجنآ  مھ  تقو  کی  اما  دننکب ؛ مھ  دیاب  دننکیم ، مھ  ربص  دـنراذگیم ، رگج  یور  نادـند  مھ  یتقو  کی  دـشوجیم . هک  تساھناوج  ینید  تریغ  نیمھ  اھنآ  یقیقح 

. هنحص یوت  دنیآیم  تسا ، هنحص  رد  روضح 

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

یئزج و یـصخش و  یدرف و  لئاسم  نکیل  تسا -  تیمھا  یاراد  تسا -  تیمھایب  هکنیا  هن  مینکیم ، ضرع  هک  یئزج  درک . حالـصا  دوشیم  ار  هعماج  لخاد  یئزج  لئاسم 

هدوب نیا  زورما  ات  لوا  زور  زا  یمالـسا  ماظن  یلـصا  شلاچ  دـنک . ظفح  ار  ماظن  دـناوتب  ناسنا  هک  تسا  نیا  ساـسا  درک . حالـصا  دوشیم  ار  اـھنیا  تسا ؛ صاخـشا  هب  طوبرم 

. دنکیم ادج  ایند  یاھماظن  یهیقب  زا  ار  ماظن  نیا  هک  یئاھصخاش  اھزرم و  نآ  ظفح  ساسا و  نیا  ظفح  یمالسا و  ماظن  ظفح  ینعی  تسا ؛

ریسم رب  ریس  لاعتم و  یادخ  زا  تعاطا  نآ ، هک  دھدیم -  لیکـشت  ار  ماظن  نیا  یلـصا  تیوھ  هک  یزیچ  نآ  نکیل  میراد ؛ یتاکرتشم  میراد ، نارگید  هب  یئاھتھابـش  کی  ام   

نید یھلا و  مکح  ساسا  رب  تکرح  نیا  ار ، ماظن  ناـفلاخم ، ینعی  تسا ؛ هدوب  نیمھ  مھ  لوا  زا  اـم  ماـظن  یلـصا  یعقاو و  شلاـچ  دـنامب . ظوفحم  یتسیاـب  تسا -  یھلا 

هھجاوم نآ  اب  تھج  نیا  زا  اذل  تسا ، یدام  یاھماظن  هیلع  رب  یدحت  کی  نیا  هک  دنمھفیم  ناشذفان  قیمع و  هاگن  کی  اب  یـضعب  الاح  دـنباتیمنرب ؟ ارچ  دـنباتیمنرب . ار  یھلا 

لیکـشت مالـسا  یایند  یهمھ  رد  دیاب  هللابزح  یاھهتـسھ  دـندومرف  ماما  هک  روط  نامھ  دـننیبیم : ایند  رد  ار  ماظن  نیا  رب  بترتم  راثآ  دـننکیم ، هاگن  مھ  یـضعب  دـننکیم ؛

« يمالسا ماظن  ظفح   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زا یرایسب  رد  اھناملسم  کت  کت  رد  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  دننیبیم  تسا . هدرک  ادیپ  شیارگ  مالـسا  تمـس  هب  اھلد  دننیبیم  تسا . هدش  لیکـشت  دننیبیم  دوش ،

ام اعقاو  دننکیم . هضراعم  دننکیم ، هلباقم  اذـل  تساجنیا ؛ اشنم ، دـنمھفیم  لاح  رھ  هب  دـنکیم . دـیدھت  ار  اھنآ  یدام  عفانم  نیا ، و  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب  مالـسا  ناھج  طاقن 

. دراد دوجو  انعم  نیا  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  دشاب . دحتم  تسدمھ و  وا  لباقم  رد  رابکتسا  یهھبج  دیدش و  وا  اب  اھهضراعم  دح  نیا  ات  هک  میرادن  غارس  ار  یماظن  چیھ 

اھهیاپ نیا  میکحت  تھج  رد  دـننک ؛ تکرح  نآ  ساسا  رب  دـیاب  همھ  تسا ؛ مولعم  صخـشم و  ماظن ، یاھهیاپ  میزروب . مامتھا  ماـظن  ظـفح  میکحت و  هب  یتسیاـب  اـم  بوخ ،  

. دننک راکتبا  دننک ، مادقا  دننک ، تکرح  دننک ، شالت  یتسیاب 

.

.

.

.

.

یاھتردـق یللملانیب ، تردـق  زکارم  رد  تسا  هتفرگ  لکـش  هک  تسا  یاهھبج  نیا  نادـنمتردق ؛ یاـیند  رـسارس  رد  گرزب  ینمـشد  یهھبج  کـی  اـب  میتسھ  هجاوم  زورما  اـم 

لخاد رد  دـنکیم و  هدافتـسا  لئاسو  یهمھ  زا  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  هھبج  نیا  تسا . گرزب  یاھرادهیامرـس  اھتـسینویھص و  تشم  رد  مھ  ابلاغ  هک  یداصتقا ، یلام و 

هب دـنناوتب  اھنآ  هکنیا  یارب  دـنھدیم ، ساپ  اھنآ  هب  دـننکیم ، رارکت  ار  اھنآ  فرح  اھنآ ، دامتعا  دروم  فرط  دـنوشیم  یناسک  دـنھدیم ؛ باوج  اـھنیا  هب  یناـسک  هنافـساتم  مھ 

یرادـنید مدرم ، روضح  مدرم ، یهزیگنا  مدرم ، یھاگآ  مدرم ، یرادـیب  نآ ، لباقم  رد  نکیل  دراد . دوجو  هنافـساتم  یتلاـح  نینچ  کـی  دـننزب ! هبرـض  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

یاھلاس نیا  لوط  رد  ام  میتفر . شیپ  ام  و  دراد . دوجو  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  تسا  یقئاقح  اھنیا  دراد . دوجو  ماظن  یاھهیاپ  ماظن و  ینابم  هب  مدرم  یدنمهقالع  مدرم ،

. میتفر شیپ  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  یدامتم ،

، منکیم ضرع  نم  هک  یایدنبزرم  نیا  درک . یدنبزرم  هسدنھ ، نیا  ظفح  رد  دیاب  درک . ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ میظع  یهسدـنھ  نیا  ظفح  تسام ، زورما  یهفیظو  هک  هچنآ   

فالتخا نیا  دـشاب ؛ یئاھرظن  فالتخا  تسا  نکمم  رتنیئاپ -  بتارم  رد  هچ  تسا ، تیمھا  مود  یهجرد  رد  هک  یلئاسم  هچ  الاح  نیا -  نوداـم  لـئاسم  رد  ـالاو  تساـجنیا ؛

دوشیم . تفرشیپ  بجوم  رظن  فالتخا  دنزیمن . هبرض  هعماج  هب  اھرظن 

.

.

.

.

ماظن نیا  یمومع  تعاطا  یهدـننک  نیمـضت  هک  یزیچ  نآ  رھ  دـشاب . هتـشادن  دوجو  لوسر  ادـخ و  زا  تعاطا  رب  ینتبم  ماظن  ینید ، ماظن  یمالـسا ، ماظن  دـنھاوخیم  اھنآ   

هیـضق فرط  نیا  دـننکیم . زکرمتم  نآ  ندز  یارب  ار  ناشدوخ  شالت  یهمھ  دـننکیم ، تیلاعف  شاهیلع  دـننکیم ، مادـقا  شاهیلع  دوشیم ؛ بوسحم  نمـشد  اھنآ  یارب  تسا ،

. داد رارق  هنعلوفغم  یتسیابن  ار  یلصا  یهلئسم  دنک . ظفح  ار  یلصا  یدابم  ینابم و  نیا  ار ، یلصا  ناکرا  نیمھ  هکنیا  یارب  دنکب ، ار  شدوخ  یعس  شالت و  یتسیاب 

 - دنراد مدرم  هک  ینامیا  هزیگنا و  نیمھ  اب  مدرم -  روضح  هب  دـنبیاپ  یمالـسا و  ماظن  هب  دـنبیاپ  هک  یناسک  نآ  ینعی  درک . صخـشم  ار  طوطخ  یتسیاب  مھ  نشور  حـیرص و 

تفلاخم نوناق  اب  دننکیم ، هضراعم  نوناق  اب  دوش . صخـشم  دنک ، ادیپ  همادا  یمالـسا  لکـش ، نیا  هب  تکرح  نیا  دھاوخیمن  ناشلد  هک  یناسک  اب  ناشزرم  دیاب  دنتـسھ ،

، نیا تسا . یروج  هچ  طخ  هک  مینادب  یتسیاب  ام  دننکیم ؛ هاگن  اھام  هب  مدرم  دنوشن . هابتشا  اطخ و  راچد  مدرم  ات  دشاب  یحـضاو  نشور و  زرم  مھ ، زرم  نیا  دیاب  دننکیم .

هضراعم و هب  دـیابن  رظن  فالتخا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  یرظن  فالتخا  ولو  تسا . لح  لباق  تسا ، ضاـمغا  لـباق  تسا ، نیا  نوداـم  هک  یزیچ  رھ  تسا . هیـضق  لـصا 

. تسا نیا  ام  فرح  دربیم . دوس  نمشد  تامصاخم ، نیا  زا  هک  دماجنیب ؛ همصاخم  هلداجم و 

نآ دنتـسھ . یمالـسا  ماـظن  یهعوـمجم  وزج  دـنراد ، لوـبق  نوناـق ، یرواد  نوناـق و  تیمکح  یـساسا و  نوناـق  رد  تسا  روـلبتم  هک  ار  یلک  یهشقن  نـیا  هـک  یناـسک  نآ   

هک یناسک  دنرادن . تیحالـص  دنھدیم و  تسد  زا  دنراد  ار  یمالـسا  ماظن  رد  روضح  تیحالـص  ناشدوخ  تسد  هب  ناشدوخ  هک  دنایناسک  دـننکیم ، در  ار  اھنیا  هک  یناسک 

، دنربیم لاوس  ریز  ار  راختفا  یهیام  ینویلیم  لھچ  میظع  تاباختنا  نآ  هک  یناسک  دننک ، لوبق  ار  تیرثکا  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  دـننک ، لمحت  ار  نوناق  دنتـسین  رـضاح 

 - تسا یمالـسا  ماظن  هک  تاجن -  یتشک  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ناشدوخ ، دنراد  عقاو  رد  اھنیا  فعـض ، یهطقن  کی  هب  دننک  لیدـبت  دـنھاوخیم  ماظن  یارب  ار  توق  یهطقن  کی 

. دزادنیب نوریب  تاجن  یتشک  زا  ار  یسک  دھاوخیمن  سک  چیھ  الاو  دنزادنایم ؛ نوریب 

همھ هب  حون ، ترـضح  هب  ایـسات  مھ  یمالـسا  ماظن  نیرفاـکلا .» عم  نکت  ـال  اـنعم و  بکرا  ینب  اـی  : » دومرف شدـنزرف  هب  مالـسلا ) هیلع  اـنیبن و  یلع   ) هللایبن حون  ترـضح   

یناسک اما  مینکیمن ؛ نوریب  ماظن  زا  ار  سک  چیھ  ام  تسا . نیا  انبم  فدھ و  نیرفاکلا .» عم  نکت  و ال  ، » دیوش تاجن  یتشک  نیا  دراو  دیئایب  دیـشاب ، ام  اب  دـیئایب  دـیوگیم :

. دننکیم جراخ  ماظن  زا  ار  ناشدوخ  دننکیم ؛ نوریب  ماظن  زا  ار  ناشدوخ  ناشدوخ ، هک  دنتسھ 

مینک و ظفح  میاهدـمآ ، زورما  ات  هللادـمحب  هک  تسرد  یریگتھج  نیمھ  اـب  تیلک و  نیمھ  اـب  ار  یمالـسا  ماـظن  میناوتب  اـت  دـھدب  قیفوت  اـم  هب  لاـعتم  یادـخ  هک  میراودـیما   

. مینک تمدخ  مدرم  نیا  هب  ماظن و  نیا  هب  میناوتب 

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

یهمھ یلصا  شلاچ  هک  دنکیم  ادیپ  تیمھا  تھج  نیا  زا  هاگن  نیا  صخاش . کی  رظنم  زا  ماما  هب  هاگن  منکیم ؛ ضرع  ار  یضیارع  لوا  یهبطخ  رد  راوگرزب  ماما  یهرابرد  زورما 

هک تسا  یعامتجا  میظع  لوحت  رھ  شلاچ  نیرتمھم  نیا  تسا . لوحت  نیا  ای  بالقنا  نیا  یلـصا  یاـھیریگتھج  زا  تنایـص  اـھبالقنا -  هلمج  زا  یعاـمتجا -  گرزب  تـالوحت 

یعاـمتجا تکرح  کـی  رد  بـالقنا ، کـی  رد  اھفدـھ  تمـس  هب  یریگتھج  رگا  دوش . ظـفح  دـیاب  یریگتھج  نیا  دـنکیم . توعد  تکرح و  اھفدـھ  نآ  تمـس  هب  دراد و  یئاھفدـھ 

یهروس رد  هک  دینکیم  هظحالم  نآرق  رد  امـش  اذل  درک . دھاوخ  لمع  دوخ  فادھا  سکع  تھج  رد  دش ؛ دھاوخ  لیدبت  دوخ  دض  هب  بالقنا  نآ  دـنامن ، ظوفحم  دوشن و  تنایص 

. تماقتـسا هب  دـیامرفیم  رما  ار  ربـمغیپ  ریـصب .» نولمعت  اـمب  هنا  اوغطتـال  کـعم و  باـت  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف  : » دـیامرفیم شربـمغیپ  هب  لاـعتم  یادـخ  دوـھ ، یهکراـبم 

هدـش هداد  رارق  نایغط  هفیرـش ، یهیآ  نیا  رد  میقتـسم  تکرح  نیا  لباقم  یهطقن  ندرک . تکرح  تسرد  تھج  رد  نداد ؛ همادا  میقتـسم  ار  هار  یرادـیاپ ؛ ینعی  تماقتـسا ،

همادا تسرد  ار  هار  نیا  دنتـسھ ، وت  اب  وت و  هارمھ  هک  یناسک  مھ  اصخـش -  وت -  مھ  دیامرفیم : ربمغیپ  هب  ندـش . فرحنم  یـشکرس ؛ ینعی  نایغط ، اوغطتال .» و  « ؛ تسا

«. ریصب نولمعت  امب  هنا  « ؛ دیوشن فرحنم  دیھدب و 

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هک دراد  یـصخشم  یاھزرم  کی  مھ  ماظن  تسا . روما  یهمھ  زا  بجوا  تسا و  بجاو  ماظن  ظـفح  میتفگ -  هک  روط  نیمھ  اـم -  رظن  هب  دـش . حرطم  ماـظن  ظـفح  یهلئـسم 

. دوش ظفح  دیاب  هک  تسین  یکش  تسا و  یگنھرف  یقالخا و  یاھزرم  اھزرم ، نیا  زا  یکی 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 6 
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مق  / ١٣٨٩/٠٨/٠٢ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

، بوخ دـنزب . رـس  ناسنا  زا  یگرزب  یاھاطخ  تسا  نکمم  داد ، ماجنا  دـیاب  اجک  رد  ار  راک  مادـک  دـنادن  دـشابن ، سانـشتقو  ناـسنا  هچناـنچ  رگا  تخانـش . دـیاب  ار  اـھهظحل 

اھنیا یهمھ  یعامتجا ؛ شالت  یسایس ، شالت  یملع ، شالت  یرکف ، شالت  دنتسھ ؛ شالت  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب  رد  اھرتخد -  اھرـسپ و  زا  ام -  یجیـسب  ناناوج 

طخ نآ  دیاب  اھنیا  یهمھ  رد  دھدیم . ماجنا  ار  اھراک  نیا  هک  تسا  یـسک  نآ  یجیـسب  تسا . هللالیبسیف  داھج  تدـھاجم و  دـشاب ، هفیظو  ماجنا  یارب  ادـخ و  یارب  یتقو 

نامدوخ اب  ناـمدوخ  نورد  رد  دـیاب  مینک ، نیماـت  ار  رـصنع  هس  نیا  میھاوخب  رگا  نید . یاـیحا  طـخ  ماـظن ، ظـفح  طـخ  بـالقنا ، طـخ  ینعی  تفرگ ؛ رظن  رد  ار  حیحـص  نشور و 

. میراد جایتحا  نآ  هب  ام  یهمھ  زورما  هک  تسا  یشالت  سفن  اب  داھج  ربکا . داھج  ینعی  مینک ؛ تدھاجم 

شترا  / ١٣٨٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانابلخو  ناھدنامرف  رادیدرد  تانایب 

. میاهداتـسیا ناـمدوخ  فرح  رـس  اـم  ینعی  تماقتـسا . تاـبث و  زا  تسا  تراـبع  مینکیم ، هاـگن  لاـس  ود  یـس و  نیا  هب  یتقو  اـم ، بـالقنا  باـب  رد  هلئـسم  نیرتمھم  زورما 

یرادساپ درک ، ینابھاگن  یتسیاب  ار  اھشزرا  داتسیا . نآ  رس  رب  دیاب  هک  تسا  یئاھزیچ  لوصا ، تسا . راختفا  هعومجم ، کی  یارب  تلم ، کی  یارب  لوصا ، رـس  رب  نداتـسیا 

یدازآ تسا ، مالسا  رد  لالقتسا  مالسا . زا  تسا  ترابع  دوب ، دھاوخ  نیمھ  مھ  رخآ  ات  دراد و  دوجو  مھ  زورما  تشاد و  دوجو  ام  تلم  یارب  هک  مھ  یـشزرا  نیرتمھم  درک .

. تسا جردنم  جمدنم و  مالسا  رد  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ مالسا  رد  اھدادعتسا  یئافوکش  تسا ، مالـسا  رد  یلم  تدحو  تسا ، مالـسا  رد  یدام  تفرـشیپ  تسا ، مالـسا  رد 

دیاب مالسا  رگا  تسا . مدرم  هب  اکتا  مھم ، یهتکن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یروھمج ، رب  دیکات  تسا . نیمھ  دندرک ، هیکت  یمالـسا » یروھمج   » یهملک یور  ماما  هکنیا  تلع 

دـش سپ  یـساسا ؛ یهطقن  کی  دش  مدرم ، تلاخد  مدرم ، تساوخ  مدرم ، یار  مدرم ، روضح  سپ  تسین . ریذپناکما  یمومع  نامیا  نودـب  دـنک ، ادـیپ  تیمکاح  هعماج  رد 

زغمرپ یهملک  نیا  یافرژ  قمع و  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  رگا  دنامب . هتشارفارب  یتسیاب  مچرپ  نیا  میراد ، هگن  هدنز  دیاب  ار  نیا  مینک ، ظفح  دیاب  ار  نیا  یمالـسا . یروھمج 

. فعاضم راک  فعاضم و  تمھ  دنلب ، تمھ  هب  دراد  جایتحا  نیا  و  تفای ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  اھتیقفوم  مینک ، کیدزن  رتشیب  هچرھ  یمالسا -  یروھمج  - 

یربھر  / ١٧/١٣٩٠/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیب شلاچ  زا  تسا  ترابع  شلاچ  نآ  دوب . دـھاوخ  مھ  نیا  زا  دـعب  دراد ، دوجو  مھ  نالا  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  ماظن  نیا  تیوھ  ظفح  هار  رـس  رب  هراومھ  یگرزب  شلاـچ  کـی 

شیپ تاقوا  یھاگ  رکف  نیا  رگید . فرط  زا  ماظن  یارب  یونعم  یدام و  تفرـشیپ  یاھدرواتـسد  و  فرط ، کی  زا  ماظن -  ینابم  لوصا و  ینعی  یلـصا -  طوطخ  ظـفح  یراداـفو و 

لاس و هد  فرظ  رد  الاح  هک  دـشاب ، یـسردوز  یاھفدـھ  هک  تسین  روجنیا  یناـبم ، نآ  رب  بترتم  یاھفدـھ  نآ  نوچ  دـیآیم ؛ شیپ  رکف  نیا  هک  دراد  مھ  لـیلد  هتبلا  دـیآیم ؛

نیا هک  یتقو  دـنک . ادـیپ  ققحت  تسا ، هدـش  میـسرت  لوصا  نآ  یانبم  رب  هک  یفادـھا  نیا  ات  درذـگب  اھلـسن  دـیاب  تاقوا  یھاگ  دوش ؛ نیمات  اھفدـھ  نیا  امتح  لاـس  تسیب 

عنام هک  تسا  لوصا  نیا  هب  ام  یدـنبیاپ  دـنکن  هک  دـیآیم  نالوئـسم  ناگدـبز و  ناـگبخن و  غارـس  هب  هسوسو  نیا  درکن ، ادـیپ  ققحت  تدـمهاتوک  رد  اـی  تدـمنایم  رد  فادـھا 

. تسا یمھم  رایسب  شلاچ  کی  نیا  مینک . ادیپ  تسد  فادھا  نیا  هب  ام  دوشیم 

لاس هد  دوب -  یھاتوک  نارود  ناشیا ، نارود  هتبلا  هیـضق . نیا  رد  ربص  زا  دوب  ترابع  راوگرزب  ماما  تمظع  رھاـظم  زا  یکی  هک  مدرک  هراـشا  یتبحـص  کـی  رد  لـبق  اھتدـم  نم   

یهنیمز رد  هچ  دـمآیم -  شیپ  انایحا  هک  یتالکـشم  رطاخ  هب  هک  دوب  نیا  ماما  یاھراک  زا  یکی  دـیچ . مکحم  ار  اھهیاپ  ناشیا  نارود ، نیمھ  رد  اـما  دیـشکن -  لوط  رتشیب 

دوب انعم  نیا  هب  ناشیا  ربص  ماما . ربص  هب  مدرک  ریبعت  نم  درک . ربص  ینعی  دـماین ؛ هاتوک  لوصا  ینابم و  زا  ناشیا  یللملانیب -  یاھـشلاچ  یهنیمز  رد  هچ  یلخاد ، لـئاسم 

نکمم دوشن ، هچ  رگا  دوشن ، هچ  رگا  دـینکن ، حرطم  ار  یدـشر  ناملـس  یهیـضق  رگا  دـینکن ، ار  مکح  نیا  هچنانچ  رگا  اقآ  هک  دـمآیم ، هک  یئاھراشف  ربارب  رد  درک . لمحت  هک 

. دراد دوجو  مھ  زورما  ات  شلاچ  نیا  درک . یراشفاپ  ناشیا  دشن ؛ میلست  ناشیا  مینک ، ادیپ  تسد  اھتیقفوم  نیا  هب  ام  تسا 

یلخاد یهرادا  حطـس  رد  یئاھیماکان  مینکن ؛ ادیپ  تسد  فادھا  نیا  هب  ام  هک  تسا  هدش  بجوم  لوصا  هب  ام  یدنبیاپ  هک  دـنتفیب  رکف  نیا  هب  تسا  نکمم  یاهدـع  بخ ،  

رھ ام  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تسرد ، هن ، درک . دروخرب  هنارایـشوھ  دیاب  شلاچ  نیا  اب  تسا ؛ یمھم  شلاچ  نیا  دـنک . لکـشم  راچد  ار  ام  یللملانیب ، لئاسم  حطـس  رد  ای 

زا و  فرط ، کی  زا  ماظن  تیوھ  ظفح  عقاو  رد  ماظن و  ینابم  لوصا و  ظفح  ینعی  تسا ؛ راگزاس  رگیدکی  اب  فدھ  ود  نیا  هک  مینادب  مینک و  لابند  رگیدکی  تازاوم  هب  ار  فدـھ  ود 

فادـھا هچ  و  اھنیا ، لاـثما  یندـمت و  یتشیعم و  یملع و  یداـم و  یاھتفرـشیپ  یداـم و  فادـھا  هچ  تسا ؛ هدرک  فیرعت  ماـظن  هک  یفادـھا  نآ  هب  نتفاـی  تسد  رگید ، فرط 

هب ینعی  میـشاب . دنباپ  لوصا  نیا  هب  هکنیا  رگم  میـسرب ، فادھا  نآ  هب  میناوتیمن  ام  و  تسا . راگزاس  اھنیا  مینادـب  دـیاب  اھزیچ . لیبق  نیا  زا  تلادـع و  رارقتـسا  لثم  یونعم 

، میتشادرب تسد  لوصا  زا  ام  رگا  هک  مینادب  و  مینکن ؛ ادیپ  یلقادح  تعانق  تلاح  میرادنرب ، تسد  لوصا  زا  دـیآیم ، شیپ  اھفدـھ  نآ  هب  ندیـسر  رد  یتالکـشم  هکنیا  رطاخ 

اما دوب ؛ یلطاـب  لوصا  اـھنآ ، لوـصا  هتبلا  میدـید . ار  شرئاـظن  نوگاـنوگ ، یاـھبالقنا  نیمھ  رد  اـم  میـسریمن . مھ  اھفدـھ  نآ  هب  تفر ، دـھاوخ  نیب  زا  هک  ماـظن  تیوـھ  یتـح 

. درکن کمک  اھنآ  هب  هجو  چیھ  هب  اھنآ  یاھلزانت 

زا بالقنا ، لوا  یاھلاس  نآ  تسھ  مداـی  نم  دـناسریمن . هجیتن  هب  ار  اـم  نیا  بـالقنا ،» ندـمآ  لـقع  رـس  رب   » میئوگب مینک و  حرطم  ار  تینـالقع  یهلئـسم  میئاـیب  اـم  هکنیا 

ینابم و لوصا و  زا  دـنھدب و  رارق  هناھب  هلیـسو ، کی  ناونع  هب  ار  تینالقع  ینعی  میروایب ! لقع  رـس  ار  بـالقنا  اـم  یتسیاـب  هک  دوب  نیا  دـشیم ، هدز  هک  یئاـھفرح  یهلمج 

لوصا یتسیابن  نوصرخی .» الا  مھ  نا  نظلا و  الا  نوعبتی  نا  هللالیبس  نع  کولـضی  ضرالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  . » دریگب ماجنا  دیابن  نیا  دننک ؛ رظن  فرـص  یلـصا  یاھهیاپ 

ناونع هب  دیآیم . شیپ  یئاھدیدرت  ناگدبز  ناگبخن و  یارب  نوگانوگ ، دراوم  رد  یھاگ  دراد و  یئاھیتخـس  دراد ، یئاھیگدـیچیپ  تسا ؛ یمھم  راک  نیا  هتبلا  درک . لاماپ  ار 

. تسا لصا  یمالسا ، ماظن  یلصا  طوطخ  ظفح  لوصا و  هب  یدنبیاپ  هک  تفرگ  ملسم  ار  نیا  دیاب  یعوضوم ، یعطق  لصا  کی 

ىمالسا  / ١٣٩٣/٠٣/٠۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هزرابم اب  مھ  ماظن  ىرادـیاپ  ماظن و  ظفح  تسا . روجنیمھ  ایند  رد  گرزب  ىاھوزرآ  ىهمھ  دوبن ؛ ریذـپققحت  ماظن  نیا  هزرابم  نودـب  دـمآ ، دوجوهب  هزرابم  اـب  ىمالـسا  ماـظن 

هکنانچمھ تفریم . نیب  زا  دـنامیمن و  ىقاب  ماـظن  نیا  دوبن ، فلتخم  ىاھنادـیم  رد  نالوئـسم  ىهزراـبم  رگا  دوبن ، ماـما  ىهزراـبم  رگا  دوبن ، مدرم  ىهزراـبم  رگا  دـمآ ؛ دوجوهب 

زا ار  نآ  دنرادهگن ، دنناوتیمن  تصرف  نابحاص  ار  تصرف  نیا  نکل  دیآىم ، دیدپ  ىتصرف  دیآىم ، شیپ  ىاهثداح  دنتـسین -  مھ  رود  ام  زا  هک  ایند -  زا  ىطاقن  کی  رد  دـینیبىم 

هتخت هب  ىرد  هک  دـیایب  شیپ  ىمالـسا  ىروھمج  ىارب  تسناوتیم  تشونرـس  نیا  انیع  تسا . ربخ  هچ  رگید  ىاھاج  ىـضعب  رد  اقیرفآ و  لامـش  رد  دـینیبب  دـنھدیم ؛ تسد 

هچنآ دورب . نیب  زا  دوشب و  نوـگرگد  عاـضوا  ىلکب  ىکدـنا  زا  دـعب  مھ  دـعب  دـیایب ، دوـجوهب  قارب  نیگنر و  ىاھراعـش  اـب  ىمالـسا  ىماـظن  دـیایب و  دوـجوهب  ىتـکرح  دروـخب و 

. مینکن شومارف  ام  ار  نیا  هنادنمدرخ ؛ ىدج و  ىمیمص و  ىهزرابم  دوب ؛ هزرابم  دتفیب ، قافتا  نیا  تشاذگن 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هب دوشیم  رـصحنم  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  دـننکیم  روـصت  یـضعب  درک ؛ رـصحنم  تیمھا  باـصن  ریز  لـئاسم  هب  دـیابن  ار  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  مھم  یاـنعم  نیا 

فورعم و هب  رما  ملق  نیرتمھم  اما  تسا  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  اھنیا  هتبلا  دـھدب ؛ رکذـت  دـنکیمن  تیاعر  ار  ینید  عرف  کی  هک  یدرم  نالف  ای  نز  نـالف  هب  ناـسنا  هکنیا 

لوا یهجرد  رد  اھفورعم  نیرتگرزب  اھرکنم . نیرتگرزب  زا  یھن  اھفورعم و  نیرتگرزب  هب  رما  زا  تسا  تراـبع  رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  ملق  نیرتمھم  تسین . رکنم  زا  یھن 

هک یسک  رھ  میرادن ؛ یمالسا  ماظن  ظفح  یمالسا و  ماظن  داجیا  زا  رتالاب  یفورعم  تسا . فورعم  هب  رما  نیا  یمالـسا ؛ ماظن  ظفح  یمالـسا و  ماظن  داجیا  زا  تسا  ترابع 

، یقالخا طیحم  تمالـس  گـنھرف ، یـالتعا  دنتـسھ : اـھنیا  اـھفورعم  تسا . فورعم  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یوربآ  تزع و  ظـفح  تسا ؛ فورعم  هب  رمآ  دـنک ، شـالت  هار  نیا  رد 

ملع و شرتسگ  یمالـسا ، قالخا  ندرک  یناگمھ  دـیلوت ، داصتقا و  هب  نداد  قنور  روشک ، یالتعا  یارب  یهدامآ  ناوج  لسن  تیبرت  لسن و  ریثکت  یگداوناخ ، طیحم  تمالس 

تدـحو یارب  تدـھاجم  شـالت و  یمالـسا و  تما  رادـتقا  نآ ، زا  رتارف  نآ و  یارو  ناریا و  تـلم  رادـتقا  یارب  تدـھاجم  یداـصتقا ، تلادـع  یئاـضق و  تلادـع  رارقتـسا  یرواـنف ،

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 7 
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رکنم یقالخا  لاذتبا  اھرکنم . زا  تسا  ترابع  مھ  اھنیا  لباقم  یهطقن  دننک . رما  دـننک ؛ شالت  اھفورعم  نیا  هار  رد  دـنفظوم  همھ  تسا و  اھنیا  اھفورعم  نیرتمھم  یمالـسا ؛

یروانف ملع و  فیعضت  هعماج و  داصتقا  فیعضت  تسا ، رکنم  یمالسا  گنھرف  فیعـضت  تسا ، رکنم  یمالـسا  ماظن  فیعـضت  تسا ، رکنم  مالـسا  نانمـشد  هب  کمک  تسا ،

یبرقلایذ و ئآـتیا  ناـسحالا و  لدـعلاب و  رماـی  نا هللا  دـیامرفیم : هک  تسا  راـگدرورپ  سدـقم  تاذ  دوـخ  مھ  فورعم  هب  رمآ  نیلوا  . درک یھن  دـیاب  اـھرکنم  نیا  زا  تسا ؛ رکنم 

سدـقم دوجو  تسا . هدـش  مولعم  مھ  اھرکنم  تسا ، هدـش  صخـشم  مھ  اھفورعم  تسا ؛ رکنم  زا  یھاـن  فورعم و  هب  رمآ  ادـخ  ( ۶ (؛ یغبلا رکنملا و  آـشحفلا و  نـع  یھنی 

همئا ( ٧ (؛» رکنملا نع  مھاھنی  فورعملاب و  مھرمای  [ » دیامرفیم  ] نآرق یهیآ  تسا ؛ رکنم  زا  نایھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرترب  زا  هلآ ) هیلع و  یلـص هللا   ) مالـسا مظعم  ربمایپ 

(٨ (؛ رکنملا نع  تیھن  فورعملاب و  ترما  هاکزلا و  تیتآ  هالـصلا و  تمقا  دق  کنا  دھـشا  دـیناوخیم : ترایز  رد  دـنرکنم ؛ زا  نایھان  فورعم و  هب  نارمآ  نیرتگرزب  مالـسلامھیلع ) )

نومیقی رکنملا و  نع  نوھنی  فورعملاب و  نورمای  ضعب  آیلوا  مھـضعب  تانموملا  نونموملا و  و  دومرف : هک  دنفورعم  هب  نارمآ  مالـسا  ناھج  زا  یاهطقن  رھ  رد  تانموم  نینموم و 

یهماقا هب  تسا  یکتم  یمالسا  ماظن  دوشیم . بعـشنم  ییاھهخاش  اھنیا ، زا  مادکرھ  زا  هک  تسا  یزاسماظن  یارب  یلـصا  یهیاپ  راھچ  اھنیا  ( ٩ (؛ هوکزلا نوتوی  هولصلا و 

. یمالسا ماظن  رد  مدرم  داحآ  نایم  یبلق  یعامتجا و  طابترا  ماجسنا و  ینعی  رکنم ؛ زا  یھن  و  فورعم ، هب  رما  تاکز ، اتیا  تالص ،

بالقنا  / ٠١/٢١/١٣٩۶ ربھر  اب  روشک  نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید 

ماظن لباقم  رد  ثیبخ  نانمـشد  زا  یگرزب  یهھبج  زورما  دـنتفگ : یمالـسا ، ماظن  ظفح  لیکـشت و  یارب  هدـشهتخیر  دنمـشزرا  یاھنوخ  اھیراکادـف و  هب  هراشا  اب  ناـشیا 

عقاو رد  ماظن ، فیعـضت  رد  نمـشد  ندرک  ریگنیمز  یارب  شالت  هنوگرھ  تسا و  یمالـسا  یروھمج  ندرک  یھت  نورد  زا  ای  یدوبان  اھنآ  یهمھ  فدھ  هک  دنراد  رارق  یمالـسا 

. تسا یھلا  هاگرد  هب  برقت  نامھ 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یانتعایب یهقلطم  تردق  دوب ؛ هدمآ  راب  تنطلس  اب  یدامتم  یاھنرق  روشک  نیا  تفرگ . ماجنا  روشک  نیا  رد  هک  دوبن  یکچوک  راک  تنطلـس ، ندرک  نکهشیر  نتخادنا و  اپ  زا 

دنتسناوت ماما ، رس  تشپ  تلم  تما ، ماما  یمالـسا ، یروھمج  میدوب . هدرک  یگدنز  روجنیا  اھنرق  ام  دیریام ؛ مکاح  اشیام ، لاعف  یمومع ، راکفا  هب  یاکتا  نودب  مدرم ، هب 

رد یمالـسا  ماظن  ظفح  دوب . راک  نآ  لصا  زا  رتگرزب  داتفا ، قافتا  تنطلـس  یهشیر  علق  زا  دـعب  هک  ییاھراک  زا  یـضعب  اـما  دوب ؛ یگرزب  رایـسب  راـک  دـننک ؛ علق  ار  هشیر  نیا 

یهسیاقم نیا  دـنکب . یگداتـسیا  تسناوت  دـنک ، لمحت  تسناوت  تلم  نیا  و  دـنکیم ؟ دراو  تلم  نیا  رب  روشک و  نیا  رب  ار  یمیظع  راشف  هچ  دـینادیم  لاس ، لـھچ  نیا  لوط 

 - دندش قفوم  هک  مھ  ییاھنآ  تسا . یزومآتربع  یهسیاقم  داتفا ، قافتا  یبرع  یاھروشک  رد  هک  ییاھبالقنا  اھمایق و  اھشروش و  اھلاجنج و  نیا  یمالـسا و  بالقنا  نیب 

نامھ گنھرف  رد  یتدمکدنا  زا  دعب  دنروایب - تسد  هب  لالقتسا  دنتسناوت  اھنیا  دننام  هسنارف و  اب  یهزرابم  رد  هک  اقیرفآ  لامـش  یاھروشک  زا  یـضعب  لثم  دینک  ضرف  الثم 

. دندش مضھ  رگرامعتسا  هورگ 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

ار هداوناخ  ماظن  هک  هتفرگ  میمصت  تیرشب - نمشد  بالقنا ؛ نمشد  ای  ناریا  نمشد  هن   - نمشد دینک . هیکت  هداوناخ  یهلئسم  یور  نامز  زا  یهھرب  نیا  رد  منکیم  هیکت  نم 

دنتفرگ میمصت  شیپ  لاس  دص  دودح  زا  ابیرقت  مسینویھص  یللملانیب و  یرادهیامرس  نایرج  ینعی  تیرشب  نمـشد  تسا . یھلا  تنـس  هداوناخ  دربب . نیب  زا  رـشب  نیب  رد 

ام یمالسا  ناریا  رد  هلمج  زا  مھ  ییاھاج  کی  رد  دندش ، قفوم  دندوب  رود  ادخ  زا  هک  ییاھاج  نآ  رد  دندش . قفوم  ییاھاج  کی  و  دنربب ؛ نیب  زا  رشب  نیب  رد  ار  هداوناخ  هک 

نیرتهایـس هک  « - دیفـس یاھجاودزا   » ناشتـشز طلغ  ریبعت  هب  نیا  مک ، یروآدنزرف  نیا  رید ، یاھجاودزا  نیا  تخـس ، یاھجاودزا  نیا  دننکیم . شالت  دـنراد  اما  دندشن  قفوم 

امـش تسا . نمـشد  یاھهمانرب  وزج  زورما  تفع ، اـیح و  نتفر  نیب  زا  تاوھـش ، جاور  دورب . نیب  زا  هداوناـخ  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـھنیا  یهمھ  تسا - جودزم  یگدـنز  عون 

یکی نیا  و  دیرامگب ، تمھ  نآ  رب  دیھدب ، رارق  ناتدوخ  تمھ  دروم  ار  روشک  نیا  یاھناوج  ناماد  یگزیکاپ  تراھط و  دـیھدب . رارق  ناتدوخ  یاھهمانرب  وزج  ار  اھنیا  اب  یهزرابم 

. تسا یمالسا  ماظن  ظفح  یارب  بالقنا و  دشر  یارب  بالقنا و  ظفح  یارب  اھهویش  نیرترثوم  زا  یکی  اھراک و  نیرتھب  زا 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

ظفح رد  یوحن  هب  مادـکرھ  اھنآ  یاھهداوناخ  ادھـش و  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  مینکیم . راختفا  ادھـش  یهمھ  یاھهداوناخ  هب  ایناث  مینکیم . راختفا  ادھـش  یهمھ  هب  ام  ـالوا 

. روج کی  اھهداوناخ  روج ، کی  ادھش  دنتشاد ؛ یدایز  یاھمھس  راختفارپ  مچرپ  نیا  نتشارفارب  یمالسا و  ماظن 

« يمالسا ماظن  ظفح   » 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 8هاگياپ  هحفص 8 
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