
نارگراک  / ١٣٧١/٠٢/٠٩ ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد نیا  دراذگیم . ملعتم  رایتخا  رد  ار  ملع  ملعم ، هک  تسا  نیا  یارب  دنتـسرفیم ، دورد  ملعم  هب  شنیرفآ  یهمھ  رگا  تسا . ملع  شزرا  نداد  ناشن  تھج  هب  ملعم ، شزرا 

رد میوـگیمن  دوـبن . روـط  نیا  یراـگزور  ددرگ . رود  هعماـج  طـیحم  زا  ملع  دوـشیم  یعـس  هک  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  تسا . تاـمولعم  هب  نداد  شزرا  یاـنعم  هب  تقیقح 

ملع دوـخ  یارب  ار  ملع  دوـب . نوزفازور  ملع ، هب  قوـش  تفرعم ، لـھا  طـیحم  رد  اـما  دوـب ؛ مـک  مـلع  دوـب ، داـیز  یداوـسیب  هـن . دـندوب ؛ ملاـع  مدرم  یهـمھ  رود ، یاھهتـشذگ 

نیا مکش ! ندرک  رپ  یارب  یاهلیسو  یزومآ  ملع  دش و  هلیسو  کی  هب  لیدبت  ملع ، دننک . ضوع  ام  یهعماج  رد  ار  گنھرف  نیا  دندرک  یعس  یدامتم  یاھلاس  دنتساوخیم .

یماگنھ دشاب ، هتشاد  تیساسح  ملع  هب  تبـسن  یاهعماج  رگا  دوشیم . دایز  نمـشد  لباقم  رد  شتمواقم  دشاب ، تامولعم  اب  یاهعماج  رگا  دنکیم . مک  ار  ملع  شزرا 

هک دـندرک  یراک  هتـشذگ ، یاھنارود  رد  شیپ و  یاھلاس  رد  ناریا  نایاورنامرف  دریگب . ار  اـھنآ  ملع  دـنکیم  یعـس  لوا  درک ، رارقرب  طاـبترا  مھ  رگید  یاـھتلم  اـھروشک و  اـب  هک 

یلیخ میھد -  رارق  ملاع  مدرم  دـید  ضرعم  رد  ار  نامدوخ  میظع  گنھرف  تامولعم و  ام  هکنیا  یاج  هب  دـمآ ، دوجو  هب  رگید  یاھروشک  ام و  روشک  نیب  لداـبت  عوضوم  یتقو 

تاعونـصم دـییامرفب -  ضرف  اھنآ -  هب  ام  هک  دـش  روط  نیا  میریگب ؛ دای  ار  ناشملع  ناـگناگیب  زا  مھ  اـم  هکنیا  یاـج  هب  و  میزوماـیب -  نارگید  هب  میناوتیم  هک  میراد  اـھزیچ 

گنھرف اـھنآ  هک  میتسـشن  رظتنم  مھ  ناـمدوخ  دـنزادنیب و  راـک  هب  ار  ناـشیاھهناخراک  اـت  میداد  ار  ناـمتفن  اـی  دـننک  نازیوآ  ناشیاھھاگـشیامن  رد  اـت  مـیداد  ار  ناـمیتسد 

ار نیا  رگا  دریگب ». دای  دـناوتیم  هک  اجنآ  ات  ار  برغ  ملع  دـیاب  یناریا  رھ   » دـنتفگن دـندوب ، برغ  اب  ناریا  یگنھرف  طابترا  ناورـشیپ  هک  یناسک  دـنھدب ! اـم  هب  ار  ناشدـساف 

دنتـشاد و هگن  بقع  لاـس  دصیـس  تسیود ، ار  اـم  دراد . تاـمولعم  رد  ییاھتفرـشیپ  اـیند  مییوـگیم : مھ  نـالا  اـم  مینکیم . لابقتـسا  نـیا  زا  اـم  دوـب . بوـخ  دـنتفگیم ،

سابل نطاب و  رھاظ و  ظاحل  زا  دیاب  ناریا  :» دنتفگ دنتفگن . ار  نیا  روکذم ، ناورشیپ  میریگب . دای  ار  اھنآ  تامولعم  میناسرب و  اھنآ  هب  ار  نامدوخ  دیاب  ام  مینک . یقرت  دنتـشاذگن 

دـنتفگ و ار  نیا  دزومایب ! ار  اھنآ  ملاسان  تاطابترا  دریگب و  ار  اـھنآ  یگدـنز  عضو  دریگب ، ار  اـھنآ  ساـبل  دریگب ، ار  اـھنآ  قـالخا  دوش »! بآـم  یگنرف  قـالخا ، تروص و  لکـش و  و 

زورما ات  ییاھبوسر  اھنیـشن و  هت  راثآ و  مھ  زونھ  و  دندید -  تسھ ، ناشدای  دندوب و  هک  مھ  یناسک  میدید -  یھاشداپ  سوحنم  نارود  رخاوا  رد  هک  دـش  نامھ  شاهجیتن 

. دراد

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لئاسم یهنیمز  رد  هلمج  زا  اھهنیمز ، یهمھ  رد  هکنیا  زا  تسین  زاینیب  یتلم  چـیھ  تسا . مزال  یگنھرف  لدابت  تسا . توافتم  یگنھرف » لدابت   » اب یگنھرف ،» مجاھت  »

، ناشیاھدـمآ تفر و  رد  اھتلم  تسا . هدوب  نیمھ  زین  خـیرات  یهشیمھ  دزومایب . رگید  یاھتلم  زا  دوشیم -  هداد  گنھرف  ماـن  اـھنآ  هب  هک  یلئاـسم  هعومجم  نآ  یگنھرف - 

هدوب مھ  اب  اھتلم  یاھلدابت  نیرتمھم  نیا ، دـناهتفرگ . ارف  رگیدـکی  زا  ار  نید  ار و  فراعم  ار ، نابز  ار ، ترـشاعم  بادآ  ار ، ندیـشوپ  سابل  ار ، ملع  ار ، تایقلخ  ار ، یگدـنز  بادآ 

نیرتشیب ایسآ ، قرش  رد  الثم  تسا ! هدیماجنا  روشک  کی  بھذم  رییغت  هب  یگنھرف ، لدابت  نیا  هک  تسا  هداتفا  قافتا  رایسب  الاک . یداصتقا و  لدابت  زا  رتمھم  یتح  تسا ؛

دمآ تفر و  هکلب  دوبن ؛ نیغلبم  توعد  درب ، هراق -  هبش  زا  یمھم  یاھتمسق  هب  یتح  یزلام و  روشک  هب  یزنودنا ، روشک  هب  هلمج  زا  اھروشک -  نیا  هب  ار  مالسا  هک  یلماع 

تلم نیرتگرزب  دیاش  زورما  هک  یگرزب  تلم  دینیبیم  امـش  هک  تساھدمآ  تفر و  نیا  یهیاس  رد  دـندمآ و  دـنتفر ، دـنداتفا ، هار  یناریا  ناحایـس  راجت و  دوب . ناریا  تلم  داحآ 

تفر و نیمھ  ار  مالـسا  گنج ! ریـشمش و  هن  دندرب و  اھنآ  یارب  ینید  نیغلبم  هن  راب ، لوا  ار  مالـسا  نیا  تسا . هدش  ناملـسم  یزنودـنا -  ینعی  تسایـسآ -  رد  یمالـسا 

رد یگنھرف  تاـیح  فراـعم و  ندـنام  هزاـتورت  یارب  یرورـض  دـنور  کـی  نیا ، و  تسا ، هتخوـمآ  رگید  یاـھتلم  زا  اـھزیچ  یلیخ  ناـمز ، لوـط  رد  مھ ، اـم  تلم  دوـخ  درب . اھدـمآ 

. تسا بوخ  تسا و  یگنھرف  لدابت  نیا ، تسا . ملاع  رساترس 

موجھ تلم  نآ  یگنھرف  یاـھناینب  هب  تلم ، کـی  ندرکریـسا  یارب  دوخ و  یـسایس  دـصاقم  یارب  یداـصتقا -  اـی  یـسایس  هعوـمجم -  کـی  هک  تسا  نیا  یگنھرف  مجاـھت 

شمـسا نیا ، یلم . یاھرواب  گنھرف و  اباھنآ  ندرک  نیزگیاج  دـصق  هب  اما  روز ؛ هباـما  دـنک ؛ یم تلم  نآ  روشک و  نآ  دراو  ار  یا  هزاـت یاـھزیچ  مھ  یا  هعومجم نینچ  درب . یم

نآ ندرب  نیبزا  یلم و  گنھرف  ندرک  نک  هشیر فدـھ ، یگنھرف ، مجاھت  رد  اما  تسا . نآ  ندرک  لـماک  یلم و  گـنھرف  ندرکروراـب  فدـھ ، یگنھرف ، لداـبت  رد  تسا . مجاـھت 

زا ار  شناد  دییامرفب ، ضرف  دریگ . یم ار  هقالع  دروم  بوخ و  نیشنلد و  عوبطم و  یاھزیچ  ددرگ  یم دریگ ، یم یزیچ  رگید  یاھتلم  زا  هک  یتلم  نآ  یگنھرف ، لدابت  رد  تسا .

هب تسا . بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھنآ  زا  ار  نیا  رگا  دـنندرک . رطخ  یـشوکتخس و  لھا  یمدرم  اھنآ  دـنیب  یم دور و  یم اـپورا  هب  ناریا  تلم  دـینک ، ضرف  دریگ . یم میلعت  اـھنآ 

نالف هب  تسا . بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھنآ  زا  ار  نیا  رگا  راک . قاتـشم  راک ، هب  دنم  هقالع راک ، نادجو  یاراد  دنتـسھ  یمدرم  اھنآ  هک  دـنیب  یم دور و  یم ایـسآ  قرـش  یاصقا 

. تس یبوخ یاھزیچ  اھنیا  دریگب ، دای  رگا  دنمارتحا . سح  بدا و  سح  یاراد  تبحم ، یاراد  طابضنا ، مظن و  یاراد  سانش ، تقو  روشک ، نآ  مدرم  دنیب  یم دور و  یم روشک 

لثم تسرد  دریگیم . میلعت  نارگید  زا  دـنکیم ، لـماک  ار  وا  گـنھرف  هـک  ار  ییاـھزیچ  تـسرد و  طاـقن  ددرگیم  هدـنریگارف ، تـلم  تـسا . نـینچ  هیـضق  یگنھرف ، لداـبت  رد 

ییاھزیچ یگنھرف ، مجاھت  رد  دورب . نیب  زا  شـصقن  دوش و  ملاس  ات  دنکیم ، فرـصم  ار  بسانم  یاذغ  اود و  ددرگیم . یبسانم  یاذـغ  لابند  تسا و  فیعـض  هک  یناسنا 

دندماین دندرک ، عورـش  ام  روشک  رد  ار  یگنھرف  مجاھت  یتقو  اھییاپورا ، دییامرفب  ضرف  تسا . دب  یاھزیچ  هکلب  تسین ، بوخ  یاھزیچ  دـنھدیم ، مجاھت  دروم  تلم  هب  هک 

یعس تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دننک و  رشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجش و  یهیحور  ار ، ناشیـسانشتقو  یهیحور 

لوط رد  ام ، تلم  دندرکیم . ام  روشک  دراو  ار  یـسنج  یرگیلاباال  هلاسم  دننکیمن ! هک  ار  اھراک  نیا  دوش . یملع  نادجو  ای  یراک  نادـجو  یاراد  یتلم  ناریا ، تلم  دـننک 

؛ هدرکیمن فلخت  اطخ و  یـسک  هکنیا  هن  تسا . هدوب  یمالـسا  نارود  مامت  رد  نیا  درم و  نز و  هب  طوبرم  یاھتیاعر  ینعی  یـسنج ؛ تالابم  یاراد  دوب  یتلم  لاس ، نارازھ 

! هعماج فرع  دوشب  یزیچ  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  اطخ  اما  تسھ ؛ اطخ  دننکیم . اطخ  رشب  دارفا  اھهنیمز ، یهمھ  رد  اھنارود و  یهمھ  رد  تسھ . هشیمھ  اطخ 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مجاھت رد  دـنک ؛ فرـصم  هک  درخیم  بساـنم  یاود  اذـغ و  رازاـب ، هچوک و  رد  هک  دوش  یمدآ  هب  هیبشت  دریگیم ، یزیچ  هناـگیب  گـنھرف  زا  هک  یتلم  یگنھرف ، لداـبت  رد  رگا 

قیرزت وا  هب  یلوـپمآ  نمـشد ، تقو  نآ  مینک . هیبـشت  دـنکب ، دـناوتیمن  یراـک  شدوـخ  هداـتفا و  هک  یراـمیب  هب  دـیاب  تسا ، هتفرگ  رارق  مجاـھت  تحت  هک  ار  یتـلم  یگنھرف ،

، نیا دـینک . ناتندـب  دراو  باختنا و  لیم  اب  ار  نآ  دـیورب و  امـش  دوخ  هک  ینامرد  وراد و  نآ  اب  دراد  قرف  نیا ، تسیچ ! دـنک ، قیرزت  نمـشد  هک  یلوپمآ  تسا  مولعم  دـنکیم و 

. تسا یگنھرف  مجاھت 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اما مینک . لماک  ار  یدوخ  گنھرف  ینعی  میوش ؛ لماک  ات  میھدیم  ماجنا  یگنھرف  لدابت  تسا . نمـشد  باختنا  هب  یگنھرف  مجاھت  اما  تسام ؛ باختنا  هب  یگنھرف  لدابت 

« يگنھرف لدابت   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2611
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2630
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2630
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2630
http://farsi.khamenei.ir


رد یگنھرف  لداـبت  تسا . دـب  یاـھزیچ  زا  یگنھرف  مجاـھت  تسا ؛ بوخ  یاـھزیچ  زا  یگنھرف  لداـبت  دـنک . نکهشیر  ار  یدوخ  گـنھرف  اـت  دریگیم  ماـجنا  یگنھرف  مجاـھت 

یاکیرما اقیرفآ و  ایـسآ و  رد  نارگرامعتـسا ، هک  دـیدید  اذـل  تسا . تلم  کی  فعـض  نارود  رد  یگنھرف  مجاھت  یلو  دریگیم ؛ ماـجنا  تلم  کـی  ییاـناوت  راـگزور  توق و  ماـگنھ 

دراو ناش  یحیسم  یریـشبت  یاھتایھ  یحیـسم و  یاھنویـسیم  دنوش ، دراو  ناشیاھقازق  نازابرـس و  نارادمتـسایس و  هکنآ  زا  لبق  دنوش ، دراو  دنتـساوخ  اج  رھ  نیتال ،

ار ناشردپ  دندرک و  ناشهراوآ  ناشهناشاک ، هناخ و  زا  مھ  دعب  دنتخادنا . ناشندرگ  هب  رامعتـسا  بانط  دعب  دندرک ، یحیـسم  لوا  ار  ناتـسوپھایس  ناتـسوپخرس و  دندش !

! دندروآ رد 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/٠٣/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. میفلاخم ناملـسم ، یاھتلم  رب  برغ  گنھرف  لیمحت  اب  ام  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، نیگمـشخ  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  ار  یرابکتـسا  نمـشد  هک  یلئاـسم  رگید  زا 

ای ناریا ، تلم  لثم  یتلم  مییوگیم  ام  میتسھ . اھگنھرف  لدابت  هب  دـقتعم  ام  دراد . مھ  یفنم  طاقن  تبثم ، طاـقن  زا  یرادروخرب  نیع  رد  هک  تسا  یگنھرف  برغ ، گـنھرف 

هک مھ  ار  هچنآ  اھگنھرف ، نیا  زا  دننک . هدافتسا  نآ  زا  بذج و  تسا ، روخبدردهب  دیفم و  ناشیارب  هک  ار  هچنآ  دننک و  هاگن  ملاع  یاھگنھرف  نایم  رد  دیاب  ناملـسم ، للم  رگید 

داسف و قرط ، ماسقا  عاونا و  اب  دـنراد  رارـصا  اکیرما ، ماظن  صوصخب  یرابکتـسا و  یاھماظن  نارادمدرـس  یبرغ ، یاھتلود  اما  دـننک . درط  دـیاب  تسین  دـیفم  مزال و  ناشیارب 

تسین مھ  زورما  صتخم  هک  اھشور ، نیا  اب  ام  دننک . لیمحت  قیرزت و  یمالسا  یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  هب  تسا ، یبرغ  گنھرف  تایصوصخ  وزج  هک  ار  یرابودنبیب 

عفانم نانآ و  نایز  هب  دـصرددص  دـیدرک و  باختنا  نانز  یهرابرد  ناتدوخ  هک  ار  یـشور  نآ  امـش  ارچ  مییوگیم  ام  میفلاـخم . تسا ، هقباـس  هب  قوبـسم  رـصاعم ، خـیرات  رد  و 

قرط یتاغیلبت و  لیاسو  زا  روظنم ، نیا  یارب  امـش  دینک !؟ لیمحت  رگید  یاھتلم  هب  دـیھاوخیم  تسا ، تسرد  قطنم  میلـس و  لقع  فالخ  رب  تیناسنا و  حـلاصم  عماوج و 

. دنکیم نیگمشخ  ار  یرابکتسا  نارادمدرس  هک  تسا  یدراوم  هلمج  زا  نیا  و  میفلاخم . نیا  اب  ام  دینکیم . هدافتسا  نوگانوگ 

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیابن گنھرف  کی  هک  تسین  انعم  نآ  هب  مینکیم ، یراشفاپ  نآ  رب  حرطم و  ار  یگنھرف  مجاھت  ثحب  هکیتقو  دـنراد . لدابت  اھگنھرف  هک  میاهدرک  ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هتبلا 

هچنآ تفرگ ، تدش  هجوت  نیا  هک  یولھپ  سوحنم  نارود  رد  هژیو  هب  دش و  هجوت  برغ  گنھرف  هب  هک  راجاق  رخاوا  ناریا  رد  هنافـساتم  دـیازفیب . دوخ  هب  دوخ ، جراخ  زا  ار  یزیچ 

رایتخا هب  لقاع ، دنمـشوھ و  یناسنا  یھاگ  . داد خر  یگنھرف  لیمحت  یعون  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  برغ  اب  طابترا  رد  دوب ، یگنھرف  لـماکت  یطاـعت و  یقلت ، لداـبت ، اـعقاو  هک 

ناسکی ود ، نیا  املـسم  دننکیم . لیمحت  قیرزت و  ار  یزیچ  روزهب ، شوھیب ، لفاغ و  تسم و  ناسنا  کی  هب  سکعهب ، یھاگ  دریذپیم و  دـنکیم و  شنیزگ  ار  یزیچ  دوخ ،

. دندرک قیرزت  مدرم  نیا  تاینھذ  گنھرف و  دبلاک  رد  ار  یزیچ  دشاب ، راک  رد  یحیحص  شنیزگ  هکنیا  نودب  دندمآ و  ینعی  دندرک ؛ یگنھرف  لیمحت  ام ، روشک  رد  دنتسین .

بالقنا  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ربھر  اب  ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید 

تـسھ تقو  کی  تسا . تبثم  رما  کی  یگنھرف ، لدابت  اما  تسا ؛ یفنم  رما  کی  یگنھرف ، مجاھت  تسیچ . یگنھرف  لدابت  یگنھرف و  مجاھت  قرف  هک  متفگ  تقو  کـی  نم 

، دـمآ شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخیم -  شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذـغ و  ددرگیم و  دـنک ، فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هکنیا  یارب  ناـسنا  کـی  هک 

ای دـننکیم ، نامـشوھیب  ای  دـنریگیم ، ار  ام  یاپ  تسد و  مینکیمن ؛ باختنا  اـم  هن ، هک  تسھ  مھ  تقو  کـی  دزیریم . شدـبلاک  لـخاد  ار  نآ  دوخ  لـیم  اـب  دـنکیم و  ادـیپ 

ناریا تلم  میوگیم  نم  درادن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  دننکیم . قیرزت  ام  ندب  رد  میراد -  مزال  ام  هک  یزیچ  نآ  هن  دنھاوخیم -  ناشدوخ  هک  ار  یزیچ  دـننکیم و  نامتـسم 

. دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد  یاھهلافت  زا  دھاوخیم ، شدوخ  هک  ار  هچنآ  اھهویش ، نیرتنردم  اب  نمشد  ات  دزادنیب  تخل  ار  شدوخ  دیابن 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٧۵ ناملعم  نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دـنک فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هکنیا  یارب  ناسنا  کـی  هک  تسھ  تقو  کـی  تسا . تبثم  رما  کـی  یگنھرف ، لداـبت  اـما  تسا ؛ یفنم  رما  کـی  یگنھرف ، مجاـھت 

مھ تقو  کی  دزیریم . شدبلاک  لخاد  ار  نآ  دوخ  لیم  اب  دنکیم و  ادیپ  دمآ ، شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخیم -  شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذغ و  ددرگیم و 

ام هک  یزیچ  نآ  هن  دنھاوخیم -  ناشدوخ  هک  ار  یزیچ  دننکیم و  نامتسم  ای  دننکیم ، نامشوھیب  ای  دنریگیم ، ار  ام  یاپ  تسد و  مینکیمن ؛ باختنا  ام  هن ، هک  تسھ 

هک ار  هچنآ  اھهویـش ، نیرتنردـم  اب  نمـشد  ات  دزادـنیب  تخل  ار  شدوخ  دـیابن  ناریا  تلم  میوگیم  نم  درادـن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  دـننکیم . قیرزت  ام  ندـب  رد  میراد -  مزال 

. دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد  یاھهلافت  زا  دھاوخیم ، شدوخ 

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

تاعوبطم ام  بوخ ؛ تسا . تاعوبطم  نیمھ  یکی  شقیداصم ، زا  هک  مدرک  یلـصفم  ثحب  یگنھرف - » مجاھت   » لباقم یهطقن  یگنھرف - » یطاعت   » یهرابرد نم  تقو  کی 

راک جوا  درک . زاغآ  ار  شتیلاعف  دش و  ناریا  دراو  تاعوبطم  مھ  هاش  نیدلا  رـصان  نارود  رخاوا  زا  دنتـشاد . یراگنهمانزور  یهفرح  رد  یدایز  یهقباس  اھیبرغ  میتفرگ . برغ  زا  ار 

. درک ادیپ  شیازفا  جیردتب  هاش  نیدلارفظم  دھع  زا  ینعی  دوب ؛ هطورشم  نارود  رد  تاعوبطم ،

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

نیا دنراد . نآ  هب  ار  زاین  تیاھن  رگید  یخرب  هک  دنرادروخرب ، یـشزرا  اب  یگنھرف  یتعنـص و  یملع و  یاھییاناوت  یدیلوت و  یعیبط و  تاناکما  زا  ام  یاھروشک  زا  یخرب  زورما 

. دشاب هتشاد  یدج  یتلاخد  تاناکما ، نیا  یهنالداع  یقطنم و  لدابت  رد  دناوتیم  نامزاس 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

تـسھ تقو  کی  تسا . تبثم  رما  کی  یگنھرف ، لدابت  اما  تسا ؛ یفنم  رما  کی  یگنھرف ، مجاھت  تسیچ . یگنھرف  لدابت  یگنھرف و  مجاھت  قرف  هک  متفگ  تقو  کـی  نم 

، دـمآ شریگ  هک  ییاج  رھ  زا  دروخیم -  شدرد  هب  هک  یزیچ  نآ  ار -  بسانم  یوراد  اذـغ و  ددرگیم و  دـنک ، فرطرب  شدوخ  ندـب  رد  ار  یدوبمک  هکنیا  یارب  ناـسنا  کـی  هک 

ای دـننکیم ، نامـشوھیب  ای  دـنریگیم ، ار  ام  یاپ  تسد و  مینکیمن ؛ باختنا  اـم  هن ، هک  تسھ  مھ  تقو  کـی  دزیریم . شدـبلاک  لـخاد  ار  نآ  دوخ  لـیم  اـب  دـنکیم و  ادـیپ 

ناریا تلم  میوگیم  نم  درادن !؟ قرف  مھ  اب  اھنیا  ایآ  دننکیم . قیرزت  ام  ندب  رد  میراد -  مزال  ام  هک  یزیچ  نآ  هن  دنھاوخیم -  ناشدوخ  هک  ار  یزیچ  دـننکیم و  نامتـسم 

. دنک قیرزت  ناریا  تلم  مسج  هب  شگنھرف  مود  تسد  یاھهلافت  زا  دھاوخیم ، شدوخ  هک  ار  هچنآ  اھهویش ، نیرتنردم  اب  نمشد  ات  دزادنیب  تخل  ار  شدوخ  دیابن 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتلیم هک  ار  هچنآ  دـیوریم و  یـشورفیزبس  اذـغ و  ای  هویم  طاسب  رـس  رب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  یگنھرف  لماعت  هک  تسا  نیا  رد  یگنھرف  لماعت  مجاـھت و  نیب  تواـفت 

دیدیدنـسپ و دیدید و  هچنآ  هک  تسا  نیمھ  مھ  گنھرف  ملاع  رد  دیروخیم . دینکیم و  باختنا  تسا ، دعاسم  ناتجازم  اب  ددنـسپیم و  ناتماک  امـش و  مشچ  دشکیم ،

دصراھچ رازھ و  ار  نیا  ( ١ (؛» نیصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا  . » دادن مھ  یلاکشا  چیھ  دیریگیم ؛ رگید  تلم  هعومجم و  زا  دیدرکن ، هدھاشم  یداریا  نآ  رد  دیتسناد و  دوخ  بسانم 

تسیچ دینادیمن  هک  ار  یاهدام  دنریگیم و  ار  ناتیاپ  تسد و  دنناباوخیم ، ار  امش  هکلب  نک ، باختنا  دنیوگیمن  امـش  هب  یگنھرف  مجاھت  رد  دنداد . دای  ام  هب  شیپ  لاس 

قیرزت ام  هب  دـناهتفرگ و  ار  ناـمیاپ  تسد و  هک  مینک  سح  اـم  تشاذـگن  برغ  یاـیند  هتبلا  دـننکیم . قیرزت  امـش  هب  لوپمآ  اـب  هن ، اـی  تسا  دـیفم  امـش  یارب  دـینادیمن  و 

دنتـسھ یناسک  نامھ  اھنیا  تقو  نآ  دندرک . لیمحت  ام  رب  میدرکیمن ؛ باختنا  هکیلاح  رد  مینکیم ، باختنا  میدرک  لایخ  ام  هک  داد  رارق  یروط  ار  هیـضق  تروص  دـننکیم ؛

« يگنھرف لدابت   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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رتخد راھچ  هس  یارب  دننادیم ، یدازآ  دھم  ار  نآ  هک  هسنارف  رد  دـینیبب  امـش  دـنزادنایم . هار  لاجنج  دوش ، دراو  ناشلوبق  دروم  جـیار و  گنھرف  هب  یاهشدـخ  کدـنا  رگا  هک 

رایـسب تشونرـس  تلم ، کی  یارب  یاهمجرت  یهشیدنا  مینک . لیلحت  دیاب  مینک ؛ رکف  دیاب  مییوگیم  هک  تسا  نیا  دناهتخادنا ! هار  ییادص  رـس و  هچ  ناملـسم  رادیرـسور 

. تسا زیزع  ناناوج  امش  هب  نم  یگشیمھ  یهیصوت  نیا  دروآیم . دوجوهب  ار  یتخس 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتلیم هک  ار  هچنآ  دـیوریم و  یـشورفیزبس  اذـغ و  ای  هویم  طاسب  رـس  رب  امـش  هک  تسا  نیا  لثم  یگنھرف  لماعت  هک  تسا  نیا  رد  یگنھرف  لماعت  مجاـھت و  نیب  تواـفت 

دیدیدنـسپ و دیدید و  هچنآ  هک  تسا  نیمھ  مھ  گنھرف  ملاع  رد  دیروخیم . دینکیم و  باختنا  تسا ، دعاسم  ناتجازم  اب  ددنـسپیم و  ناتماک  امـش و  مشچ  دشکیم ،

دـصراھچ رازھ و  ار  نیا  نیـصلاب ؛» ولو  ملعلا  اوبلطا  . » دادن مھ  یلاکـشا  چیھ  دیریگیم ؛ رگید  تلم  هعومجم و  زا  دیدرکن ، هدـھاشم  یداریا  نآ  رد  دـیتسناد و  دوخ  بسانم 

تسیچ دینادیمن  هک  ار  یاهدام  دنریگیم و  ار  ناتیاپ  تسد و  دنناباوخیم ، ار  امش  هکلب  نک ، باختنا  دنیوگیمن  امـش  هب  یگنھرف  مجاھت  رد  دنداد . دای  ام  هب  شیپ  لاس 

قیرزت ام  هب  دـناهتفرگ و  ار  ناـمیاپ  تسد و  هک  مینک  سح  اـم  تشاذـگن  برغ  یاـیند  هتبلا  دـننکیم . قیرزت  امـش  هب  لوپمآ  اـب  هن ، اـی  تسا  دـیفم  امـش  یارب  دـینادیمن  و 

دنتـسھ یناسک  نامھ  اھنیا  تقو  نآ  دندرک . لیمحت  ام  رب  میدرکیمن ؛ باختنا  هکیلاح  رد  مینکیم ، باختنا  میدرک  لایخ  ام  هک  داد  رارق  یروط  ار  هیـضق  تروص  دـننکیم ؛

رتخد راھچ  هس  یارب  دننادیم ، یدازآ  دھم  ار  نآ  هک  هسنارف  رد  دـینیبب  امـش  دـنزادنایم . هار  لاجنج  دوش ، دراو  ناشلوبق  دروم  جـیار و  گنھرف  هب  یاهشدـخ  کدـنا  رگا  هک 

رایـسب تشونرـس  تلم ، کی  یارب  یاهمجرت  یهشیدنا  مینک . لیلحت  دیاب  مینک ؛ رکف  دیاب  مییوگیم  هک  تسا  نیا  دناهتخادنا ! هار  ییادص  رـس و  هچ  ناملـسم  رادیرـسور 

. تسا زیزع  ناناوج  امش  هب  نم  یگشیمھ  یهیصوت  نیا  دروآیم . دوجوهب  ار  یتخس 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

روتسد ام  هب  مالسا  بجاو . هکلب  حابم ، تسا  یزیچ  نیا ، تسا ؛ رگید  یاھگنھرف  زا  ینیزگهدبز  اھیگتـسجرب و  نتفرگ  زا  ریغ  تسا ؛ یگنھرف  لدابت  زا  ریغ  یگنھرف  مجاھت 

تالمج نیا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  میریگب و  ارف  ار  نآ  مینیبیم ، اجک  رھ  رد  هک  ار  یـشزرااب  ابیز و  بوخ ، زیچ  رھ  هک  دـھاوخیم  اـم  زا  لقتـسم  روطهب  مھ  لـقع  دـھدیم ،

تفرعم شناد و  زیمآتمکح ، نخس  بوخ ، فرح  نکن  هاگن  لاق ؛» نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا   » ای نیـصلاب » ولو  ملعلا  اوبلطا   » هک ام  مدرم  یاھنابز  رد  لوادتم  فورعم 

مزال زیچ  کی  یگنھرف ، ینیزگهدبز  یگنھرف و  لدابت  یگنھرف ، ذخا  تسا و  یگنھرف  نتفرگ  نتفرگ ، نیا  ریگبارف ، ار  نآ  تسا ، بوخ  نخس  رگا  دیوگیم ، دراد  یسک  هچ  ار 

، اذـغ عون  کی  شایگدـنز  ترورـض  اھتـشا و  زاین و  قبط  رب  دوخ و  لیم  اب  ناسنا  کی  هک  تسھ  تقو  کی  هک  ماهتفگ  اـھراب  نم  تسا . یگنھرف  مجاـھت  زا  ریغ  نیا ، تسا و 

ار رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  اما  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  زیچ  هک  تسا ، شنیزگ  نیا ، دنکیم ؛ شدوخ  مسج  لخاد  ار  نآ  دنکیم و  باختنا  ار  یمزال  یهدام  ای  وراد  عون  کی 

، نیا دننکیم ؛ قیرزت  وا  هب  ای  دـنزیریم ، شقلح  رد  روزهب  تسا ، دـیفم  شیارب  هن  دراد و  ییاھتـشا  لیم و  نآ  هب  وا  هن  تسا و  مزال  وا  یارب  هن  هک  ار  یاهدام  دـنناباوخیم و 

اب هک  ییاـھنآ  زا  دـندوب ، هتـسباو  هک  ینارادمتـسایس  زا  دـندرک . یداـمتم  یاـھلاس  لوـط  رد  ناریا  تلم  اـب  هک  یراـک  ناـمھ  تسا ؛ یگنھرف  مجاـھت  نیا ، تسا ؛ نئمطماـن 

ییهدـیقع رھ  یاراد  رگا  هک  دوب  عقوت  راـظتنا و  نیا  نارود  نآ  رد  یگنھرف  یملع و  یاھتیـصخش  زا  اـما  تسین ؛ یعقوت  چـیھ  دنتـسبیم ، ار  ناـشنھد  یلاـم  یاـھدادرارق 

دـندرک و زاب  ار  اھهزاورد  دـندشن ؛ لئاق  یجرا  اما  دـنوش ؛ لـئاق  جرا  تلم  نیا  یگنھرف  تیوھ  یارب  دـنرادن ، مھ  یمالـسا  ناـمیا  دـنرادن و  لوبق  مھ  ار  مالـسا  ولو  دنتـسھ ،

الاح هک  نم -  یناوج  یهرود  فرع  رد  هکنیا  میدنام . بقع  یروانف  ملع و  نادیم  رد  ام  نیمھ ، رطاخ  هب  دنتخادنا . بقع  ار  ام  دندش و  هریخ  بوذجم و  دنتسب و  ار  اھمـشچ 

دوب و اھنامز  نآ  یمومع  گنھرف  بولطمان ، ندوب  یلخاد  فرص  هب  دوب و  بولطم  ندوب ، یجراخ  فرـص  هب  ییالاک  رھ  اعقاو  هدرک -  قرف  یلیخ  تسین و  روطنآ  هناتخبـشوخ 

نینچ ناشدوخ  رد  هک  یناسک  دوبن و  روصت  لـباق  الـصا  شناد  یاـھزرم  نتـسکش  اھتـسبنب و  ندرک  زاـب  یقیقحت و  یملع و  راـک  یخاتـسگ  تارج و  مھ  روشک  لـخاد  رد 

، راکتبا نامدوخ  مینک و  دیلوت  نامدوخ  میزاسب ، نامدوخ  ام  هکنیا  دندرکیمن . رکف  دننک ، راک  روشک  زا  جراخ  یاھطیحم  رد  هکنیا  زج  یھار  چیھ  هب  دـندیدیم ، یدادعتـسا 

نیا مھ  اھامش  زا  یـضعب  دیاش  هک  مراد  غارـس  ار  یناوارف  یلیخ  ینیع  یاھهنومن  هتفرگ ، رارق  مرایتخا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھـشرازگ  تاعالطا و  زا  هدنب  دوبن . روصتم  الـصا 

. درک ضوع  بالقنا  ار  گنھرف  نیا  تسھ . نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  ندـش  دراو  تعاجـش  ییاـکتادوخ و  یریلد و  تلاـح  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  هن ، زورما  اـما  دـینادب . ار  دراوم 

. دوب قادصم  کی  لاثم و  کی  نیا  تسا . نیا  گنھرف  یهلوقم 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

روتسد ام  هب  مالسا  بجاو . هکلب  حابم ، تسا  یزیچ  نیا ، تسا ؛ رگید  یاھگنھرف  زا  ینیزگهدبز  اھیگتـسجرب و  نتفرگ  زا  ریغ  تسا ؛ یگنھرف  لدابت  زا  ریغ  یگنھرف  مجاھت 

تالمج نیا  مینک . هدافتـسا  نآ  زا  میریگب و  ارف  ار  نآ  مینیبیم ، اجک  رھ  رد  هک  ار  یـشزرااب  ابیز و  بوخ ، زیچ  رھ  هک  دـھاوخیم  اـم  زا  لقتـسم  روطهب  مھ  لـقع  دـھدیم ،

شناد و زیمآتمکح ، نخس  بوخ ، فرح  نکن  هاگن  ( ٢ (؛» لاق نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا   » اـی ( ١ «) نیـصلاب ولو  ملعلا  اوبلطا   » هک ام  مدرم  یاھنابز  رد  لوادتم  فورعم 

کی یگنھرف ، ینیزگهدبز  یگنھرف و  لدابت  یگنھرف ، ذخا  تسا و  یگنھرف  نتفرگ  نتفرگ ، نیا  ریگبارف ، ار  نآ  تسا ، بوخ  نخـس  رگا  دـیوگیم ، دراد  یـسک  هچ  ار  تفرعم 

. تسا یگنھرف  مجاھت  زا  ریغ  نیا ، تسا و  مزال  زیچ 

فلتخم  / ٠٢/٢۶/١٣٨۵ یاھروشک  یاهناسر  نازاسهمانرب  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

یگدـنز تیعـضو  دوبھب  رد  دـنناوتیم  اھ  هناسر دنتـسھ . هدـننک  نییعت  دـننک و  یم اقلا  ار  اھناسنا  یگنھرف  تیوھ  تقیقح  رد  راتفر و  گنھرف ، رکف ، ایند  رد  اھ  هناسر زورما 

اھناسنا دنناوتیم  دنشاب و  رثوم  اھناسنا  نایم  رد  تیونعم  قالخا و  یاقترا  رد  دنناوتیم  دنـشاب ؛ رثوم  یناھج  تینما  حلـص و  شرتسگ  رد  دنناوتیم  دنـشاب ؛ رثوم  ناسنا 

؛ دـننک جـیار  مدرم  ناـیم  رد  ار  رـضم  یاـھراتفر  بادآ و  تاداـع و  دـنناوتیم  دنـشاب ؛ زوـس  ناـمناخ یاـھگنج  نتخورفارب  ی  هلیـسو دـنناوتیم  ـالباقتم  دـننک ؛ رت  تخبـشوخ ار 

ناش شقن زورما  اھ  هناسر دـننک . هدـنز  اھناسنا  رد  ار  ضیعبت  ساـسحا  دـنناوتیم  دـننک و  یھت  ناـشیلم  تیوھ  ناـشدوخ و  یناـسنا  تیوھ  زا  ار  ییاـھتلم  دـنناوتیم 

، دـشاب یناسنا  یعقاو  میھافم  رب  ی  هیکت یربارب و  تلیـضف ، قالخا ، یاھرایعم  ساسا  رب  یا  هناسر یزاس  هماـنرب تیریدـم و  یللملا  نیب حطـس  رد  رگا  تسا . داـیز  یلیخ 

بلطراصحنا هاوخ و  تیمامت نادنمتردق  یللملا ، نیب نادنمتورث  یداصتقا ، یاھیناپمک  عفانم  ساسا  رب  ناشتیریدم  یزاس و  همانرب اھ  هناسر رگا  درب . دنھاوخ  دوس  اھتلم 

یاھهناسر تازایتما  نیرتگرزب  زا  یکی  نیا  دنـشاب . اھتلم  نیب  یهبناجدنچ  هبناجود و  دازآ و  یوگتفگ  زاسهنیمز  دـنناوتیم  اھهناسر  درک . دـھاوخ  نایز  رـشب  انیقی  دـشاب ،

نیا دننک ؛ یگنھرف  یقالخا و  یونعم و  دتسوداد  دننک و  لدابت  رگیدکی  نایم  ار  اھتلم  میھافم  یلالدتـسا ، یقالخا و  تروص  هب  دنناوتیم  اھهناسر  تسا . ریگارف  یمومع و 

یهداج کی  یاهناسر ، یهداج  دـنوش ، هرادا  هنالداع  اـیند  رد  اـھهناسر  رگا  دـنھد . اـقترا  ار  مدرم  تفرعم  یھاـگآ و  حطـس  دـنناوتیم  تسا . یدنمـشزرا  رایـسب  یهلئـسم 

. درک دھاوخ  کمک  اھتلم  یکیدزن  هب  نیا  دنسانشب ، ار  رگیدکی  دزن  رد  مرتحم  میھافم  دننک و  شوگ  ار  رگیدکی  فرح  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  اھتلم  دشابن ، هفرطکی 

یبرغ  / ٠٩/٠٨/١٣٩۴ یاھروشک  رد  ناناوج  مومع  هب  یمالسا  بالقنا  ربھر  همان 

شھاگتساخ رد  یتح  ار  نآ  هاگیاج  تیلوبقم و  تسا ، هدش  لیدبت  یبرغ  گنھرف  یلـصا  یاھهفلوم  هب  هنافـساتم  هک  یقالخا » یرابودنبیب   » و یرگـشاخرپ »  » رـصنع ود 

عاونا بلاـق  رد  هک  میوش  یرگناریو  لیـس  عناـم  رگا  میراـکھنگ ؟ میھاوخن ، ار  زیرگاـنعم  لذـتبم و  وجهزیتس ، گـنھرف  کـی  اـم  رگا  هک  تسا  نیا  لاوس  کـنیا  تسا . هداد  لزنت 

اب یعیبط و  طیارـش  رد  هاگ  رھ  اھدنویپ  نیا  منکیمن . راکنا  ار  یگنھرف  یاھدنویپ  شزرا  تیمھا و  نم  میرـصقم ؟ دوشیم ، هناور  ام  ناناوج  یوس  هب  یرنھ  هبـش  تالوصحم 

. تسا هدوب  رابتراسخ  قفومان و  یلیمحت ، نوگمھان و  یاھدنویپ  لباقم ، رد  تسا . هدروآ  ناغمرا  هب  ار  انغ  یگدنلاب و  دشر و  هتفرگ ، تروص  اریذپ  یهعماج  هب  مارتحا 

« يگنھرف لدابت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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