
١٣۶٨/٠٣/١۴ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  تبسانمهب  ریزوتسخن  هوق و  هس  نارس  هیعالطا 

لباقم رد  ریذـپان  شزاس  هرھچ  نیرت  ممـصم  یوقت ، دـھز و  رولبت  صولخ ، نافرع و  رھظم  هزرابم ، داھج و  نامرھق  نیموصعم ، ایبنا و  زا  سپ  یھلا  هرھچ  نیرتصخاش  بشید 

. داتسیا راک  زا  مالسا  یناھج  تما  هدنپط  بلق  تسب و  رب  تخر  ام  نایم  زا  مالسا ، هدرورپ  تسد  درف  هب  رصحنم  یوگلا  یتلادع ، یب  کرش و  ملظ و 

بالقنا  / ١٣۶٨/٠٣/٢٠ ربھر  اب  ناتسناغفا  هناگتشھ  فالتئا  ناربھر  اکنالیرس و  انغ ، یپویتا ، یوروش ، هژیو  ناگدنیامن  رادید 

نآ نادقف  گرزب  الخ  میناوتب  دوخ  فیاظو  هب  لمع  اھتدھاجم و  اب  هک  میراودـیما  هر ،) ) ینیمخ ماما  هار  ناگدـنھد  همادا  ام  هکنیا  هب  هراشا  اب  ناریا  یمالـسا  بالقنا  یربھر 

یردـلق یئوگروز و  اب  ناشرمع  لوط  ماـمت  دـندوب و  اـیند  زراـبم  ریقف و  ریـسا ، یاـھتلم  یاـھمغ  اھتبیـصم و  کیرـش  هراومھ  اـم  دـیقف  ربھر  دـندوزفا : مینک  رپ  ار  هل  مظعم 

. دنتخادرپ نانآ  اب  هزرابم  هب  هراومھ  دندرکن و  شزاس  یرابکتسا  یاھتردق 

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

. درکیم میـسقت  ییاکیرما  مالـسا  و  (ص ) یدـمحم بان  مالـسا  هب  ار  مالـسا  هک  دوشیم  راکـشآ  هللایف  یناف  هللایلا و  یعاد  نآ  اـم ، دـیقف  ماـما  نخـس  هک  تساـجنیا 

نافعـضتسم نامولظم و  قوقح  زا  عافد  مالـسا  تسا ؛ نامورحم  ناگنھرباپ و  افعـض و  زا  تیامح  مالـسا  تزع و  مالـسا  تسا ؛ طسق  لدع و  مالـسا  یدمحم ، بان  مالـسا 

. تسا تیونعم  تلیضف و  قالخا و  مالسا  تسا ؛ نارگهنتف  نایوگروز و  اب  یریذپانشزاس  نانمشد و  اب  داھج  مالسا  تسا ؛

هب نانآ  نتخادرپن  نید و  لھا  یاوزنا  یارب  ییهناھب  تساھنآ ؛ لامعا  یهدننکهیجوت  یرابکتسا و  یاھتردق  عفانم  تمدخ  رد  هک  تسا  مالسا  مان  هب  یزیچ  ییاکیرما ، مالسا 

ندرک رصحنم  نید و  یهعومجم  زا  مالسا  یسایس  یعامتجا و  ماکحا  زا  یمیظع  شخب  ندرک  ادج  یارب  ییهلیسو  تسا ؛ ناملسم  یاھتلم  تشونرس  نیملسم و  روما 

زا ندش  ادج  یارب  ییهشوگ  ناونع  هب  هکلب  تسا -  هدوب  مالسا  ردصرد  هکنانچ  نیملسم -  روما  قتف  قتر و  یارب  یھاگیاپ  ناونع  هب  هن  دجسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

تـسکش مھ  ناریا  لثم  یمواقم  تلم  هک  دنامھفب  رگید  یاھتلم  هب  ات  دـھدب  تسکـش  ار  ناریا  تلم  یوحن  هب  ای  دراد  یعـس  یناھج  رابکتـسا  هک  تسا  یگرزب  رـس  نیا ،

لثم ییهسامحرپ  روشرپ  مواقم  تلم  هک  دـیوگب  ملاع  یاھتلم  هب  زاب  ات  دـناشکب  شزاس  هب  ار  ناریا  تلم  هک  نیا  ای  دروآ و  دوجو  هب  اـھتلم  یارب  ار  خـلت  یهبرجت  نیا  دروخ و 

. دیایب هاتوک  رانک و  ام  اب  ات  دش  روبجم  شرخآ  مھ ، ناریا  تلم 

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

لثم دنتـسھ -  ناملـسم  نآ  مدرم  هک  ییاھروشک  رد  دینیبیم  امـش  اذـل  تسا . ریذـپان  شزاس  بان و  یقیقح و  مالـسا  دـنکیم ، ذوفن  یرـشب  عماوج  اھلد و  رد  زورما  هچنآ 

، هتـسباو یاھتموکح  دننکیم و  مایق  مالـسا  زا  یرادفرط  ناونعهب  یعمج  اما  تسا ؛ رومعم  دـجاسم  دنناملـسم -  مدرم  یهدوت  هک  ییاقیرفآ  یبرع و  یاھروشک  زا  یـضعب 

هچنآ هک  تسا  نیا  شیانعم  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا ، دنمانیم !! راکبارخ  ار  اھنآ  مھ  اتیاھن  دننکیم و  هجنکـش  اھهجنکـش ، عاونا  اب  ار  اھنآ  دنھدیم و  رارق  راشف  ریز  ار  عمج  نیا 

مکاح ار  ریذپانشزاس  یعقاو و  مالسا  هک  دنیآیمرب  ددص  رد  دازآ  هاگآ و  نادجو  یاراد  نموم و  دارفا  اذل  دراد ، هلصاف  مالـسا  تقیقح  بل و  زا  نوچ  تسا ، جیار  اھروشک  نآ  رد 

. دیآیم شیپ  کاکطصا  رطاخ  نیمھ  هب  دننک و 

مدرم  / ١٣۶٨/١١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هیلع مالـسا و  هیلع  غیلبت  تسا ؛ غیلبت  دـنکب ، دـناوتیم  وا  هک  ىراک  نآ  تسـشن . دـھاوخن  زاب  ىمالـسا  ماظن  روشک و  هب  تبـسن  بالقنا و  هب  تبـسن  ىیوگدـب  زا  نمـشد 

تلم لباقم  رد  دندرک  میسرت  ماما  هک  ار  ىھار  نیا  ار ، ىبالقنا  ماظن  ار ، ىمالسا  ماظن  ار ، مالسا  دینادب : ردق  ار  ناتبالقنا  گرزب  درواتسد  امش  نمشد ، مغریلع  بالقنا .

اب شزاس  مدع  ىگدنز و  ىقیقح  ىگدنزاس  ىنعی ] ، ] تسا مالسا  روتسد  ادخ و  ىاضر  دروم  هک  ىلکش  نآ  هب  ىگدنز  نتخاس  هار  ندش ، لماک  هار  نتـسیز ، دازآ  هار   - ام

. ام ىارب  تسا  نمھب  مودوتسیب  ىاھسرد  اھنیا  ىمالسادض - ىاھتردق 

ناتسناغفا  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ یمالسا  تدحو  بزح  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دـننک و شزاس  دـنورب  دـنرادن . جاـیتحا  یداـھج  راـک  هب  الـصا  دنـشزاس ، لـطاب و  لـھا  هک  یناـسک  دـنقح . لـھا  هک  یناـسک  یارب  هتبلا  دـشاب ؛ هناوتـشپ  دـیاب  یماـظن  راـک 

. دنتسین روطنیا  دنقح ، لھا  هک  یناسک  دننک . لح  دش -  لح  رگا  ار -  ناشتالکشم 

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

: دوب لوا  ردص  یمالسا  تکرح  رب  قبطنم  همھ  هک  تشاد  دوجو  مھم  تیصوصخ  دنچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد 

...

طارـص تخاس و  نکممان  دوش ، فدـھ  زا  فارحنا  بجوم  هک  ار  یزیچ  نآ  رھ  هصـالخ  ار و  نمـشد  اـب  هلماـعم  شزاـس و  یورجک و  هنوگرھ  ربھر ، یرایـشوھ  افـص و  قدـص و 

. دنام یقاب  جاجوعایب  راوتسا و  اھفدھ ، تمس  هب  بالقنا  میقتسم 

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا یرگید  ناکلپ  دنیایب و  ام  لاب  ریز  هک  تسا  نیا  ناشتاجن  هار  دننکیم . هابتـشا  دنروخیم و  ناکت  دوخیب  دننک  تباث  اھتلم  هب  هک  هدوب  نیا  رگمتـس  یاھتردق  یعـس  هشیمھ 

. دننک رواب  مھ  رگید  یاھتلم  میراذگب  میھاوخیمن  مینکیمن و  رواب  ام  دننکیم . میھفت  ار  نیا  دنوشب ! قحبان  یهطلس  یدام و  روما  رد  جورع  ناکلپ 

زا یـضعب  زا  ینامیـشپ  ضرعت و  مدع  زا  مد  ملاع ، تفلک  ندرگ  یاھتردـق  نیا  یولج  هرخالاب  ام  هک  تسا  نیا  رد  تلم  نیا  روشک و  نیا  تاجن  هار  دـننکیم  لایخ  یناسک  رگا 

. دزاسب اکیرما  اب  هک  تسا  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  تراسا  تسام . تراسا  تلذ و  هار  نیا  ریخن ، دنیوگیم . غورد  مینزب ، دنتـشاذگ ، یوردـنت  ار  شمـسا  اھنآ  هک  ییاھراک 

نانمشد لباقم  رد  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  لاحم  دنکب . یمالسا  یروھمج  رد  عوط  میلست و  ساسحا  برغ  هک  تسا  نیا  رد  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  تراسا 

. دوب دھاوخن  یمالسا  یروھمج  رگید  هاگنآ  دنک ؛ ادیپ  یمیلست  عوط و  تلاح  نینچ  ادخ ،

، تسا ییاکیرما  ىمالـسا  یروھمج  تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  رگید  دوشیم ، میلـست  ادـخ  نانمـشد  لباقم  رد  یلو  تسا ، نآرق  مان  هب  مالـسا و  مان  هب  هک  یماـظن  نآ 

، دش هدیـشک  اھتمحز  شیارب  دـش ، هتخیر  اھنوخ  دـیدرگ ، جراخ  اھنت  زا  رھاط  بیط و  یاھناج  تفر ، نیب  زا  اھیناوج  شھار ، رد  هک  یزیچ  نآ  تسین . ایبنا  هار  نآرق و  بتکم 

مدـع ضرعتم و  یهرھچ  اـھتلم ، لالقتـسا  تیناـسنا و  فرـش  اـھتلم و  میرح  هب  ناـضرعتم  ادـخ و  نانمـشد  هب  تبـسن  یمالـسایروھمج  یهرھچ  دوب . دـھاوخن  نآ  رگید  نیا 

. تسا هیاپ  نیا  رب  ام ، یساملپید  یمالسا و  یروھمج  تسایس  دوب . میھاوخ  میتسھ و  میدوب و  ضراعم  فلاخم و  دامتعایب و  ام  تسا . میلست 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یبالقنا مالسا  زا  ات  تسا ، هداتسیا  ناریا  تلم  هک  دندیمھف  تسین . یندشمامت  اکیرما ، میژر  اھنآ  سار  رد  مالسا و  نانمشد  هب  تبسن  ناریا  تلم  ینمـشد  هک  دندیمھف 

فرط همھ  زا  دناهدیمھف ، ار  اھنیا  هک  الاح  دنتسین . هلماعم  شزاس و  لھا  نالووسم ، تلم و  تلود و  هک  دندیمھف  دنک . عافد  ملسوهلاوهیلعایلص ) ) یدمحم بان  مالـسا  و 

ار یناھج  یاھوگدنلب  زورما ، ات  ماما  ترضح  تلحر  یهلصاف  نارود  نیمھ  ماما و  ترـضح  نامز  لثم  و  دندرک -  دیدشت  دوب ؛ هدشن  فقوتم  دناهدرک -  عورـش  ار  ناشیاھتثابخ 

. دندرک رپ  یمالسا  ماظن  هیلع  غیلبت  زا 

بالقنا  / ١٣۶٩/٠٩/١٨ ربھر  اب  نیطسلف  یمالسا  سنارفنک  نیلوا  رد  هدننکتکرش  یمالسا  یاھتکرح  ناربھر  رادید 

نارود متـسھ . نیبشوخ  رایـسب  هدـنیآ  هب  تبـسن  یناـھج  عاـضوا  زا  طابنتـسا  اـب  دـندومرف : دـندرک و  هراـشا  یمالـسا  تضھن  نوزفازور  شرتـسگ  هب  یربـھر  مظعم  ماـقم 

رادیب ناناملسم  تسا و  ققحت  لاح  رد  یھلا  هدعو  دنکیم . تابثا  ار  رما  نیمھ  زین  تابساحم  تسا و  هدمآ  رـس  هب  ناھج  رد  اپورا  اکیرمآ و  تدایـس  تردق و  یاھیروطارپما 

. تسین نکمم  رابکتسا  اب  هحلاصم  تسا و  نشور  یمالسا  تکرح  هدنیآ  دناهداد . رارق  دوخ  تکرح  هحولرس  ار  ادخ  مالک  هتساوخ  اپب  و 

یوضر  / ١٣٧٠/٠١/٢٩ رھطم  مرح  نیواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ات تساپ ؛ رس  زونھ  رگید  یکی  و  قرـش ، یروتارپما  ینعی  تسین ؛ رگید  زورما  دوب و  ام  بالقنا  لوا  ناشیکی  هک  ام -  نامز  طلـسم  یروتارپما  ود  نآ  اھتردق ، سار  رد  اھتردق و 

اھیردـلق و زا  رگید  تقونآ  دـننک ؛ عمج  ار  ناشطاسب  دـیاب  اھنآ  دـیایب ، هنحـص  هب  دـیدج  ندـمت  نیا  ماظن و  نیا  رکف و  نیا  رگا  هک  دـندیمھف  لوا  زا  دـیایب -  رد  یاپ  زا  مھ  وا  یک 

یروھمج اب  مالـسا و  اب  اذل  دنامیمن ؛ یقاب  یرثا  دـنیبیم -  اکیرما  ینعی  رابکتـسا ، سار  زا  ار  اھییوگروز  نیا  دراد  ایند  زونھ  هک  ناشیاھییوگروز -  اھزاتوتخات و  اھیرگتراغ و 

هچرھ نانمـشد  هک  زورما  ات  هتفرگ ، رارق  ینمـشد  دروم  درادـن ، ار  ملاع  یاھردـلق  اب  شزاس  رـس  یمالـسا  یروھمج  دـش  ساسحا  هک  لوا  زور  زا  دـندرک . هزرابم  یمالـسا 

زا بترم  دنتـسین . قداص  فرح  نیا  رد  اھنآ  اما  مینک ؛ هنـسح  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  دوخ  طباور  میھاوخیم  ام  هک  دنیوگیم  نابز  هب  هلب ، دناهدرک . ینکـشراک  دناهتـسناوت ،

! مینک هنـسح  ناریا  اب  ار  نامطباور  هک  میراد  رارـصا  ادج  ام  دـیوگیم  مھ  وا  تسیچ ؛ یمالـسا  یروھمج  اب  طباور  هب  عجار  امـش  رظن  هک  دـننکیم  لاوس  اکیرما  روھمج  سیئر 

یروـھمج اـب  دـنک ، رظنفرـص  یمالـسا  یاھفدـھ  اھـشزرا و  زا  هک  یییمالـسا  یروـھمج  اـب  یمـسا ، ىمالـسا  یروـھمج  اـب  هلب ، تسا . هناـقداصریغ  فرح  کـی  فرح ، نیا 

تروص هب  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  هک  یییمالـسا  یروھمج  اب  اما  دـنیامن ؛ یراکمھ  دـننک و  یتشآ  دنرـضاح  اھییاکیرما  دوب ، دـھاوخ  غورد  کی  شمـسا  رگید  هک  یییمالـسا 

. دش دھاوخن  تسین و  فاص  ناشلد  دنکن ، رظنفرص  نآ  زا  درشفب و  تسد  رد  دوخ  یاھهتساوخ  نیرتیتایح 

دوخ زا  ییاراک  ردـقنآ  مالـسا  کانبات  رھوج  اھتثابخ ، اھینمـشد و  تابرـض و  تازرابم و  نیا  دوجو  اب  لاحنیعرد  اما  دـندرک ؛ هزرابم  یمالـسا  یروھمج  اب  ار  لاـس  هدزاود  نیا 

تھج رد  میدوب  هتـسناوتن  ام  رگا  تسا . هدش  رتشیب  یمالـسا  یروھمج  زا  زورهبزور  اھنآ  تشحو  ایناث  دننک ، فارتعا  اھییاراک  نیا  هب  دنروبجم  اھنآ  الوا  هک  تسا  هداد  ناشن 

هزیتس نآ  اب  دنـشاب ، هتـشاد  تشحو  یمالـسا  یروھمج  زا  ردقنیا  گرزب ، ناطیـش  اھنآ  سار  رد  نیطایـش و  برغ و  هک  تشادن  یبجوم  میورب ، شیپ  یمالـسا  یاھفدـھ 

دینیبب دیآیمرب ، یراک  وا  زا  دینیبب  هک  دینکیم  دروخرب  ینمـشد  نآ  اب  اما  دیرادن ؛ یراک  وا  اب  دیآیمنرب ، وا  زا  یراک  دـینیبیم  امـش  هک  ینمـشد  دـیایب . ناشدـب  نآ  زا  دـننک و 

. دیآیم شیپ  دراد 

یبیل  / ١٣٧٠/١١/٠٧ بالقنا  یھدنامرف  یاروش  وضع  رادید  رد  تانایب 

هک یا  هناملاظ  گنج  زا  تسناوتن  هکنآ  زا  سپ  اکیرمآ  دنناد . یم  یقرتم  مالـسا  ار  دوخ  نمـشد  اھنت  دـنا و  هدـش  دـحتم  مالـسا  هیلع  مھ  اب  برغ  قرـش و  ینونک  نامز  رد 

گنج نتخادـنا  هار  هب  نینچمھ  وشرو و  نامیپ  یوروش و  داحتا  یـشاپورف  زا  هدافتـسا  وس  اب  زورما  دربب ، یدوس  دوب ، هدرک  لیمحت  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هب  مادـص  طسوت 

برع نارس  ندناشک  شزاس  هب  لیئارسا و  زا  هدرتسگ  تیامح  اب  هدرک و  حرطم  یبرع  ناھج  رد  ار  دوخ  طلـست  رگید  راب  دھاوخ  یم  سراف  جیلخ  هقطنم ی  رد  گنج  تفن و 

هب تساوخ  یم  رابکتـسا  هک  ار  هچنآ  رھ  لیئارـسا و  هکلب  دـندرواین ، تسدـب  یزیچ  اھنت  هن  دـیردام  سنارفنک  رد  بارعا  هنافـساتم  دـھد و  همتاخ  زین  نیطـسلف  هلئـسم  هب 

. دنتخانش تیمسر 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

یھیدب دننکارجا . میدرک ، ارجا  ناریا  رد  ام  هک  ار  یاهژیو  ماظن  نیمھ  صاخ و  یاھتیلاعف  نیمھ  تالیکـشت و  نیمھ  دنراچان  یمالـسا  یاھروشک  هک  تسین  نیا  نم  دوصقم 

زا ریغ  ییاضتقا  روشکرھ  ییارجا ، تیفیک  ظاحل  زا  تسانکمم  تسا . ناملـسم  یاھتلم  نایم  ییاھقراف  اھنیا ، لاثما  یخیرات و  ییایفارغج و  هاـگیاج  اـھتیعقوم و  هک  تسا 

تـسناوت هک  یزیچ  نآ  دـش ؛ ملاـع  رـسارس  رد  رکف  نیا  شرتـسگ  یزوریپ و  هیاـم  یمالـسا  ناریا  رد  هک  یزیچ  نآ  بلطم ؛ حور  لـصا و  نـکل  دشابهتـشاد . رگید  یاـھروشک 

تساھزیچ و همھ  حور  هک  تسا  رتتسم  هلمج  کی  رد  دنھد ، ماجنا  روشک  نیا  رد  دنھاوخیم  هک  ار  هچنآ  دنناوتن  نانآ  دنک و  دنک  ناریا  تلم  یور  رب  ار  اھتردقربا  زیت  ریـشمش 

حور نامھ  نیا ، اکیرما . لاثما  اکیرما و  یناھج و  هطلـس  تردق و  لباقم  رد  ندادن  ناشن  فاطعنا  یریذـپان و  شزاس  ندـشن و  میلـست  یگداتـسیا و  حور  زا  تسا  ترابع  نآ 

. تسا هیضق 

زا جیردتب  دشابن ، نآ  رد  اکیرما  طلـسم  تردق  لباقم  رد  یریذپانفاطعنا  یگداتـسیا و  حور  رگا  اما  دشاب ؛ مھ  مالـسا  ندرک  هدـنز  ندرک و  هدایپ  رکف  رد  یروشک  تسا  نکمم 

عورش ار  تکرح  یتح  اھراعـش  نآ  ساسا  رب  دزاس و  حرطم  مھ  ار  اھراعـش  نیرتقارب  نیرتنیریـش و  راک ، زاغآ  رد  تسا  نکمم  ماظن  کی  درک ! دنھاوخ  شیادج  مھ  مالـسا 

اھنآ تسد  زا  یکییکی  ار ، اھراعـش  نیا  دـشابن ، روشک  نآ  یربـھر و  نآ  تلم ، نآ  رد  یرابکتـسا ، یاھتردـق  هبناـج  همھ  راـشف  لـباقم  رد  یریذپانمیلـست  حور  رگا  اـما  دـنک .

ربھر راوگرزب و  درم  نآ  یھلا  یاھتیقفوم  ماـما و  تفرـشیپ  راـک و  یـساسا  زمر  دوشیم ؟! فقوتم  یاهطقن  رد  رابکتـسا  رگم  دسانـشیم ؟! دـح  رابکتـسا  رگم  تفرگدـنھاوخ !

. داتسیا وا ، لباقم  رد  میلست  وا و  هب  دامتعا  نیرتمک  نودب  تماقتسا ، تردق و  همھ  اب  تخانش و  ار  نمشد  هک  دوب  نیا  رد  ییانثتسا ،

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

تکرب اب  تایح  لاس  هد  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تکرح  هصخـشم  مییوگیم و  ماما » طخ   » نآ هب  ام  هک  یریگتھج -  نیا  طخ و  نیا  تایـصوصخ  رد  ار  یبلاـطم  سوور  نم 

یروـھمج تسا . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هدننکریـسفت  هکیزیچ  ینعی  تما . ماـما  یتـموکح  کولـس  کلـسم و  نآ  ینعی  ماـما ، طـخ  مـنکیم : ضرع  تـسا -  هدوـب  ماـما 

، تسا هدوب  هیلعیلاعتهللاناوضر  ماـما  داـقتعا  لوبق و  دروم  دـنکیم و  کـیدزن  باوص  هب  ار  اـھیریگتھج  نیا  هکهچنآ  دـبای . ققحت  یفلتخم  یاـھیریگتھج  اـب  دـناوتیم  یمالـسا ،

: تساھنیا

. تسامراوگرزب ماما  تکرح  هصخشم  نیلوا  نیا ، اھتردق . نیا  اب  شزاس  رس  نتشادن  یجراخ و  یاھتردق  ذوفن  لیمحت و  ربارب  رد  یگداتسیا  لوا ،  

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما هدیشک و  تسد  شدوخ  یاھنامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  دشاب  نیا  نآ  یانعم  هک  دسیونب  یبلطم  دوخ ، قاذم  هقیلـس و  قبطرب  یاهدنـسیون ، هک  دشابن  روطنیا 

. دـشاب تسا ؛ نیا  یـسک  هقیلـس  دـنک ؟ یراج  ملق  رب  ای  دروایب  نابز  رب  تسوا ، یـصخش  هقیلـس  قاذـم و  ولو  ار ، یفرح  نینچ  ارچ  دـنک ! شزاس  نمـشد  اب  دراد  انب  رگید 

. دراد یتکرح  تسایس و  یلاور و  یمالسا ، یروھمج  ماظن  اھتنم 

یمالسا  / ١۴/١٣٧٢/٠۶ تدحو  یللملانیب  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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اب دناهدمآ و  راک  رـس  رب  اکیرما  تشگنا  هب  هک  ییاھتموکح  تساھنآ ؛ راب  ریز  ناشهناش  اھتردـق و  نیا  تسد  ناشـشیر  هک  ییاھنآ  ناشیاھرکونو ؛ اکیرما  ییاپورا ، یاھتردـق 

نآ زا  دـننک . بیوصت  دـھدیم ، همادا  تسا و  هدرک  ار  ملظ  نیا  حوضو  نیا  اب  هک  ار  یملاظ  نیا  راک  اـت  دـناهداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  دـنرادن ، یطاـبترا  ناـشدوخ  یاـھتلم 

لمع کی  ملاع  یالقع  همھ  رظن  رد  هک  دننکیم  یداھج  رگمتـس ، ملاظ و  نیا  اب  یتقو  ینانبل ، ینیطـسلف و  هدیـسر  بل  هب  ناج  هدـمآ  هوتـس  هب  ناناملـسم  ناناوج  فرط 

»؟! دیدرکن شزاس  ارچ  دیدشن ؟! میلست  ارچ  دیدز ؟! ارچ  دیتشک ؟! ارچ  دنملاظ ! اھنیا  دنتسیرورت ؛ اھنیا   » هک دوشیم  دنلب  ادص  فارطا  زا  تسا ، حودمم 

هعمجزامن  / ١٣٧٢/١٢/١٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

گنج لھا  الصا  ام   » هک ینعی  رایب ،» ولج  ار  فرط  نآ  دز ، یلیس  تتروص  فرط  نیا  هب  یـسک  رگا   » هک دناهدرک  لقن  حیـسم  لوق  زا  ناشلیجنا  رد  هک  یحیـسم  ناگدنـسیون 

ناناملـسم هب  دـندرک  عورـش  دـناهتفرن -  ورزا  مھ  زونھ  دـنیوگیم . مھ  زوـنھ  تسا . ناشیاھراعـش  اـھنیا  میتـسھ - » یناـبرھم  قـلطم و  شزاـس  حلـص و  لـھا  میتـسین و 

تقو نآ  دندرب ! ور  زا  ار  ناناملـسم  هک  دنتفگ  دنتفگ و  ردقنآ  دیتسھ ». یزیرنوخ  لھا  امـش  دیریـشمش . لھا  امـش  دـیگنج . لھا  امـش  دـیداھج . لھا  امـش   » هک ندزنعط 

: دـیوگیم ناملـسم  دنمـشناد  نک »! داھج  : » دـیوگیم لاعتم  یادـخ  تسا »! عافد  ام ، داھج  تقیقح  رد  میرادـن ! داھج  ام   » هک دـنتفگ  ناملـسم  نادنمـشناد  ناگدنـسیون و 

.« رافکلانم مکنولی  نیذـلااولتقاق  : » دـینک هلتاقم  اھنیا  اـب  دـینکن . تشپ  اـھنیا  هب  راـبدالا ؛». مھولوت  ـالف  اـفحز  اورفک  نیذـلامتیقل  اذا  : » دـیوگیم ادـخ  تسا »! عاـفد  داـھج ، »

مـسا سب  زا  هک  تسا  نایحیـسم  تاغیلبت  لمعلاسکع  همھ ، نیا  تسا »! یعفادـت  تسین ؛ یمجاھت  تسین . داھج  هللالیبسیف ، داـھج  : » دـیوگیم ناملـسم  هدنـسیون 

. دندرک نیشنهناخ  ار  داھج  زا  دنمتزع  داھج و  لھا  ناناملسم  دینکن ،» هلمح  یسک  هب  تسا و  دب  یشکریشمش  گنج و   » دنتفگ دندروآ و  ار  شزاس » حلص و  »

هاپس  / ٢٩/٠۶/١٣٧۴ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یلا اوعدت  اونھت و  الف  : » دیامرفیم رگید  یاج  رد  دـیرتالاب . امـش  نینموم ؛» متنک  نا  نولعالا  متناو  . » دـیوش نیگمغ  ادابم  اونزحت ؛» الو  . » دـیوش تسـس  ادابم  اونھت ؛» الو  »

اب هک  ییاھناسنا  اب  شزاس  یتح  بوخ ، یاھناسنا  اب  شزاس  دیریذپب . ار  ریذپان  یتشآ  نمشد  شزاس  توعد  ای  دینک  شزاس  هب  توعد  دیوش و  تسـس  ادابم  ملـسلا ؛»

امـش اب  هک  یناسک  همھ  اب  مھیلا ؛» اوطـسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذـلا  نع  مکیھنیال هللا  . » درادـن یبیع  دـنرادن ؛ یراک  امش 

یمالـسا و تموکح  لصا  اب  امـش و  نامیا  ساسا و  یدوجو و  هفـسلف  اب  هک  یـسک  اب  اما  دـینک : شزاس  دنتـسھ ، یردارب  توخا و  تمالـس و  حلـص و  لھا  دـنرادن و  یراک 

؟ دنزب فرح  ناسنا  اب  دناوتیم  نیا  زا  رتشیب  رتھب و  یسرد  تربع و  هنحص  مادک  دشاب . عمج  ناتساوح  دینکن . شزاس  ملـسلا ؛» یلا  اوعدت  ال  « ؛ تسا فلاخم  یھلا  تیالو 

. هتکن نیمھ  هب  هجوت  ینعی  سدقم  عافد  هتفھ 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

جالع دـنریگب ، ار  شیولج  دنتـسناوتیم  رگا  تسا . هداد  ناشن  ایند  هب  ار  دوخ  لحار ، ماما  لثم  یمیظع  ربھر  اب  یردـتقم  تموکح  تسا و  هدـمآ  دوجوهب  یبالقنا  لاـحرھهب ،

یکی هب  دنورب و  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  دنتـسناوت  رگا  دنرادن . رتشیب  هار  ود  دننک ؟ راکهچ  تسا ، هتـشذگ  راک  هداتفا و  قافتا  هک  لاح  داتفا . قافتا  نیا  دنتـسناوتن و  اما  دوب ؛ نآ 

تسا نیا  یکی  دنریگ . شیپ  رد  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  هک  تسا  نیا  یارب  اھنآ  شالت  تسھ . رطخ  هنرگو  تسا ، هدش  فرطرب  رابکتسا  رس  زا  رطخ  دنـسرب ، دوصقم  ود  نیا  زا 

هچ بوخ ؛ : » دنیوگیم دوشیم و  هبرجت  ملاع  ناناملـسم  یارب  دننکب ، یراک  نینچ  دنناوتب  رگا  دنربب . نیب  زا  دننک و  لحمـضم  ار  مکحتـسم  یانب  نیا  یمالـسا ؛ یروھمج  هک 

. میوش ناریا  لثم  لاـس ، هدزناـپ  لاـس ، هد  لاـس ، جـنپ  زا  دـعب  مھ  شرخآ  مینک و  تسرد  دوخ  یارب  لکـشم  همھ  نیا  میھدـب ، هتـشک  میـشکب ، تمحز  اـم  دراد ! یاهدـیاف 

صوصخ نیا  رد  ام  هتبلا  تساھنآ . لیلحت  نیا  ددرگیم . فرطرب  شدوخ ، لایخهب  نمـشد ، رـس  زا  رطخ  دوشیم . هبرجت  کی  نیا  دـش ». مامت  تفر ، نیب  زا  یمالـسا  یروھمج 

دھاوخ یقاب  لحنیال  رابکتـسا  لکـشم  زاب  دریگ ، ماجنا  یزور  اب -  ذایعلا  یمالـسا -  یروھمج  ندرب  نیب  زا  ینعی  ریبعتیب ؛ یاـیور  یندـشن و  راـک  نیا  رگا  میراد . فرح  مھ 

زا دننک و  لحمضم  دیدھت ، گنج و  یداصتقا ، هرـصاحم  اب  ار  ماظن  نیا  دنناوتب  هکلب  دننکیم  شالت  لیلد  نیا  هب  دش . دھاوخ  لح  ناشلکـشم  دننکیم  لایخ  اھنآ  دنچرھ  دنام ؛

! دننک هچ  یمالسا  یروھمج  اب  هک  دناهدنام  دناهدرک ؛ ریگ  لاحرھهب  دوشیمن . دندید  اما  دننکب ؛ کانرطخ  یاھراک  دنتفرگ  میمصت  مھ  راب  نیدنچ  نونک  ات  دنربب . نیب 

دیایب و رانک  زورید -  نمـشد  رابکتـسا -  اب  نکل  دـنامب ، یمالـسا  یروھمج  دـننک  یراک  هک  تسا  نیا  دراد ، ار  رثا  نامھ  اما  تسا ؛ رتناسآ  لوا  هار  زا  اھنآ  لایخ  هب  هک  مود  هار 

اب یمالـسا  یروھمج  ندـمآ  رانک  شزاس و  نوچ  ارچ ؟ تسا . هدـش  فرطرب  رابکتـسا  رـس  زا  رطخ  زاب  دریگ ، ماجنا  مھ  راک  نیا  رگا  درادرب . دوخ  فلاـخم  یاھراعـش  زا  تسد 

تمحز دننکیم ، ناج  اھتلم  درادن ! یاهدیاف  : » تفگ دنھاوخ  درک و  دھاوخ  همدص  هبرـض و  راچد  دناهدرک -  ادیپ  هیحور  ایند  یاج  همھ  رد  هک  ار -  ناناملـسم  هیحور  رابکتـسا ،

. دش دھاوخ  فرطرب  رابکتـسا  رـس  زا  رطخ  زاب  دنداد »! شزاس  هب  نت  تیاھن  رد  دندرک ! هچ  دینیبب  دـنوشیم . ناریا  یمالـسا  یروھمج  ناربھر  لثم  ناربھر ، دـعب  دنـشکیم ،

هار ود  نیا  زا  یکی  تھج  رد  دـننکیم ، ناشناگتـسباو  هیقب  یتینما و  یماظن و  یتاغیلبت و  هکبـش  نانآ و  یداـیا  نارودزم و  مسینویھـص و  اـکیرما و  زورما  هک  ییاـھراک  ماـمت 

؛ بوخ مینکیم ! یتشآ  امـش  اب  ام  دـنیوگب  دـنیایب  یمالـسا  یروھمج  نـالووسم  هک  میرواـیب  راـشف  اـی  دورب ، نیب  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  مینزب  هبرـض  اـی  دـنیوگیم  تسا .

لالحمـضا تسکـش و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  ای  هک  دـننک  وزرآ  راذـگب  تسین ! بیع  ناناوج  رب  وزرآ  دـنناوج و  مھ  ناشیاسور  هرخالاب  دـنراد ! ییاھوزرآ  مھ  اھنآ  هرخـالاب 

اھنآ دیشخبب ! امـش  میتفگ ، اکیرما  رب  گرم  میتفگ ، دب  امـش  هب  میدرک ؛ یدب  هلاس  دنچ  نیا  ام  دیوگب  دنک و  یھاوخرذع  اکیرما  زا  هک  دنراداو  ار  یمالـسا  یروھمج  ای  دننک ،

؛ دنراد ار  ناشدوخ  یوزرآ 

١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

. دریگب هدـیدن  ار  نیطـسلف  تلم  قح  دـناوتیمن  ناریا  تلم  دـنناوتیمن . مھ  تلاخد  اب  تسناوت . دـنھاوخن  اما  دـنربب ؛ شیپ  ار  ناشدوخ  راـک  دـیدھت ، اـب  دـنھاوخیم  اـھییاکیرما 

رھ دنکیم و  در  تردق  توق و  اب  ار  یفرح  نینچ  ناریا ، تلم  هک  تسا  مولعم  دینک ! اضما  ار  تلم  نآ  هیلع  یلیمحت  شزاس  دیریگب و  هدیدن  ار  نیطسلف  تلم  امـش  دنیوگیم :

. دنادیم نئاخ  دشاب ، هار  نیا  هدننک  لابند  هک  ار  سک 

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناریا روشک  هرابود  ات  دنکیم  هک  ییاھراک  ماسقا  عاونا و  نمـشد و  یـسایس  یاھـشالت  یزادناتسد و  ضرعت و  دیک و  لباقم  رد  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیا  هزرابم  زا  دوصقم 

، ناھج حطـس  رد  هک  اج  رھ  ینعی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  نیا . ینعی  هزرابم ، درک . دھاوخ  تمواقم  داتـسیا و  دـھاوخ  تردـق  تدـش و  اب  دـیامن ، لیدـبت  دوخ  رامقا  زا  یکی  هب  ار 

نآ فرط  میناوتب ، روط  رھ  ام  هدمآ ، ناج  هب  تسا و  بیـسآ  راچد  رابکتـسا  ملظ  زا  یمولظم ، هک  ییاج  رھ  درک . میھاوخ  یرگاشفا  رابکتـسا ، هب  تبـسن  دـسرب ، نامتـسد 

. تفرگ میھاوخ  ار  مولظم 

ار شمـسا  ناـشدوخ  هک  یاهناـنئاخ  شزاـس  دـنور  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  دـندرک  یعـس  دوخ ، یاھهویـش  ماـسقا  عاوـنا و  اـب  هناـیمرواخ ، هیـضق  رد  اـھییاکیرما 

؛ تسا تسکش  هب  تموکحم  دنور ، نیا  هک  میتفگ  لوا  زور  زا  ام  درکن . لوبق  داتـسیا و  تردق  توق و  اب  یمالـسا  ناریا  یلو  دننک ؛ کیدزن  قحلم و  دنتـشاذگ ، حلـص  یوگتفگ 

حطـس رد  ییاج  رھ  هک  نیا  ینعی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  دوب . تسرد  ام  فرح  هک  دننکیم  قیدـصت  ایند  همھ  زورما  دـش . مھ  روط  نیمھ  هک  دـیدید  تسا . قح  فالخ  رب  نوچ 

الم و رب  ار  هلیح  نآ  ام  دـندنبب ، راـک  هب  یدـنفرت  هلیح و  میتسھ ، دـنبیاپ  نآ  هب  اـم  هک  یتقیقح  هیلع  یمالـسا و  لوصا  زا  یلـصا  هیلع  یتلم ، هیلع  اـھییاکیرما  رگا  ناـھج ،

. میاهدرک مھ  لاحهب  ات  درک و  میھاوخ  یثنخ 

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میلـست دتـسیایم و  دوخ  قوقح  هب  نیـضرعتم  ربارب  رد  اوق  مامت  اـب  اـما  درادـن  یراـگزاس  رـس  ییوگروز  متـس و  ملظ و  اـب  تسا ، لـطاب  نمـشد  قح و  رادـفرط  ناریا  تلم 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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. دوشیمن ایند  یاھوگروز 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاهدع دنسریم ؛ دوخ  یایند  هب  یاهدع  دنوشیم . هتسخ  مھ  دعب  دننکیم ؛ یراک  یصخشم ، رشق  نیعم و  یاهدع  دوشیم ، یتکرح  یحابـص  دنچ  دشابن ، ینید  لماع  رگا 

مامت هیـضق  دنوشیم و  سویام  یاهدع  دنریگیم و  وخ  تحار  یگدنز  هب  یاهدع  دنـسرتیم ؛ یاهدع  دننکیم ؛ شزاس  نادنمتردق  اب  یاهدـع  دنـسریم ؛ ماقم  تموکح و  هب  مھ 

! دوریم نیب  زا  دوشیم و 

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

رد نیطـسلف  هنابـصاغ  فرـصت  میکحت  تھج  رد  امومع  شزاس و  یاھراعـش  نداد  رد  ار  لـمع  راـکتبا  اـکیرما ، همھ  سار  رد  ناـشنایماح و  اھتـسینویھص و  زورما  اـت  هراومھ 

، مدـقم طخ  یاـھروشک  هب  دـیاب  نیطـسلف  تاـجن  هار  رد  ناملـسم ، یاـھتلود  اـم  دـناهدناشک . شیوخ  لاـبند  هب  دناهتـسناوت ، اـج  رھ  اـت  ار  دوخ  یاـھفیرح  هتـشاد و  تسد 

. میدرگیم یرتیدج  یاھکمک 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هنال هک  دننکیم  لایخ  یـضعب  دوب . یللملانیب  دودح  هب  زواجت  نیا  دوب ؛ تناھا  نیا  دیدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  هک  دـندرک  رارکت  اھییاکیرما  اکیرما ، یـسوساج  هنال  ریخـست  زا  سپ 

لوا دندرک . اھییاکیرما  اب  ار  ارادم  تیاھن  یمالسا ، یروھمج  ماظن  تلم و  نیا  بالقنا ، زا  دعب  هن . تسا ؛ هدوب  هنوگنیا  اعقاو  دندرک ، ریخست  ام  نایوجشناد  هک  ار  یـسوساج 

ماما تماقا  لحم  هک  یولع -  هافر و  هسردـم  نیمھ  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ترافـس  زا  یرـصانع  دـنتفر  دنتـشاد ، اھییاکیرما  هب  تبـسن  هک  یـضغب  رطاـخهب  مدرم  بـالقنا ،

هب یسک  دنتفر . دنوش و  جراخ  تمالس  اب  دنوش ، جراخ  روشک  زا  دنھاوخیم  رگا  هک  دندومن  مھارف  ار  لیاسو  دندرک و  دازآ  ار  اھنآ  دنداد  روتـسد  ماما  اما  دندروآ ؛ دوب -  راوگرزب 

. درکن یضرعت  اھنآ 

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

اھنآ گرزب  رطخ  دــنچ  دراذــگیم -  رثا  مدرم  یور  ناشهتــشون ، ناشــشنم ، ناـشلمع ، ناشمادــقا ، ناـشفرح ، هکیناـسک  دــنراذگیم -  رثا  مدرم  یور  هـک  یناـسک  اـما 

ندیبسچ رطخ  یکی  تسا ، شزاس  هب  لیم  رطخ  یکی  تسا ، یبلطتحار  رطخ  یکی  تسا ، ندش  هتـسخ  رطخ  یکی  دنـشاب . بقارم  رایـسب  دیاب  هک  دنکیم  ناشدیدھت 

زا ار  ناشدوخ  یاھتلم  هک  دمآ  یناربھر  همھ  رـس  رب  هک  یرطخ  نامھ  دمآ ؛ دـندرک ، فرحنم  ار  نیطـسلف  بالقنا  هک  یناسک  رـس  رب  هک  ییالب  نامھ  تسا ؛ دـقن  عفانم  هب 

. دنتشادزاب دندرک و  فرحنم  دندوب ، هدرک  عورش  هک  یھار  تسرد و  ریسم 

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

یبلطتحار و شزاس و  هب  لیم  دنراذگیم -  رثا  تلم  کی  ریسم  یور  رب  ناشیاضما ، اب  ناشراتفر ، اب  ناشملق ، اب  ناشنابز ، اب  هک  ییاھورین  ینعی  روشک -  کی  صاوخ  رگا 

. دنکیم دیدھت  رطخ  تقو  نآ  دنوش ، هتسخ  رطخ  یاھنادیم  رد  روضح  زا  دننک و  ادیپ  ینارذگشوخ  هفرم و  یگدنز 

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

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

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

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

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

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

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

امـش دراد  یلیلد  هچ  تسا ؛ متـس  تیانج و  لبمـس  اکیرما  تسا ؛ طلغ  هار  کی  رکفت و  کی  لبمـس  یوروش  میتفگیم  اـم  برغ !» قرـش و  رب  گرم   » مییوگب دـیاب  دـنتفگیم 

اکیرما و لباقم  رد  امسر  دنورب  دنرضاح  هک  دنتـسھ  یناسک  زورما  تارـضح ، نیمھ  هلمج  زا  دیبلطشزاس ! راکهظفاحم و  امـش  دنتفگیم  برغ !؟» قرـش و  رب  گرم   » دییوگب

! دیشخبب ار  ام  میدرک ؛ ییوگدب  امش  هب  میدرک  هابتشا  میدرک ، طلغ  ام  دنیوگب  دننک و  یھاوخرذع  سیلگنا 

ناضمر  / ١٣٨٠/٠٩/١۶ هعمج ٢١  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنتحاران یدنبیاپ  نیمھ  زا  ایند  یاھردلق  اھوگروز و  اقافتا  تسین . ریذپیگنھک  زگرھ  هک  یراگدنام  یاھـشزرا  نینچ  هب  دنبیاپ  وریپ و  ینعی  ارگلوصا ، تموکح  مییوگیم  هکنیا 

ایند رد  ملاظ  ردلق و  تلود  نالف  اب  ای  تسا  ناتسناغفا  تلم  رادفرط  ای  نیطسلف  نامولظم  رادفرط  ناریا  رد  یمالسا  تموکح  ارچ  هک  دنوشیم  نیگمـشخ  نیمھ  زا  مھ  اھنآ 

. دنکیمن شزاس 

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

رانک یرابکتـسا  یاھتردـق  لد  لیم  رطاـخ  هب  ار  تلادـع  قح و  زا  عاـفد  زگرھ  اـم  دـنکیم . عاـفد  تلادـع  قح و  زا  حیرـص  اراکـشآ و  هک  تسا  نیا  مھ  یمالـسا  یروھمج  مرج 

. میدرک عافد  نآ  زا  حرطم و  ار  تلادع  قح و  حیرص  ام  میدرکن . یراکایر  شزاس و  هنیمز ، نیا  رد  زگرھ  ام  میتشاذگن .

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، لفاغ یاھھورگ  یخرب  عیمطت  ماظن و  لک  یارب  تیعورـشم  نارحب  یاقلا  ماظن و  یاھداھن  رد  کیکفت  تلم ، رد  سای  داجیا  تموکح ، رد  فاکـش  داـجیا  ددـصرد  شوب  هیناـیب 

یخـساپ اھهعدـخ  اھدـنفرت و  نیا  همھ  هب  اجکی  مدرم  امـش  دوب و  باعرا  دـیدھت و  زیت  نابز  زا  سپ  یرگاوغا ، برچ  ناـبز  هبرجت  هناـبیرفماوع و  شزاـس  میلـست و  داھنـشیپ 

. تسا هدش  مامت  ناھج  رسارس  روشک و  لخاد  رد  بالقنا ، نیا  نانمشد  ناتسود و  رب  تجح  سپ  نیا  زا  دیداد و  ناریا  تلم  ناش  بسانم 

ریت  / ٢٩/١٣٨١/٠۴ ییامیپھار ٢٨  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

یاهناھب زین  نتگنـشاو  رد  مکاح  یاھدناب  نایم  کیکفت  تسا ، نمـشد  هئطوت  ناریا  تموکح  رد  کیکفت  هک  هنوگنامھ  تسا و  بلطهدایز  رگزواجت و  هچراپکی  اکیرما  تیمکاح 

. تسا هلماجم  شزاس و  یارب 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 4 
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اکیرما شترا  ربارب  رد  ندرکنتمواـقم  یهنـالیلذ  یهـنیزھ  تـخادرپ  لاـح  رد  قارع  قباـس  یاھیــشترا  نوـنکا  هـک  هنوگناـمھ  دراد ؛ ییاـھهنیزھ  زین  شزاـس  یریذــپتلذ و 

. دنتسھ

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ ربھر  اب  ناجنز  ناتسا  نایھاگشناد  نایوجشناد و  رادید 

، دندرکیم نایب  ار  هیرظن  نیا  هکیناسک  مییایب ! رانک  رابکتسا  اب  یوحن  هب  ام  هک  دوب  نیا  هیرظن  کی  اھزور  نامھ  رد  اما  داتسیا ؛ برغ  قرـش و  هاگودرا  ربارب  رد  یمالـسا  ماظن 

ندمآ و هاتوک  ندمآ و  رانک  نیا  هک  دندادیمن  ار  لاوس  نیا  خساپ  اما  مینک ؛ عفد  دوخ  زا  ار  اھنآ  ررـض  ات  مییایب  رانک  دنتفگیم  دـندوب و  شیدـناهداس  هکلب  دـندوبن ؛ یدـب  یاھمدآ 

اکیرما ات  دنک  رظنفرص  دوخ  یاھشزرا  زا  دیاب  ردقچ  دوش ؛ یضار  وا  زا  اکیرما  هک  دنک  راک  هچ  دیاب  ناریا  تلم  دنک ؛ ادیپ  همادا  دیاب  اجک  ات  رگنس  هب  رگنس  ندرک  ینیشنبقع 

مدق هک  دیدید  ناریا  یاهتسھ  یاھتیلاعف  ریخا  لاجنج  رد  تسین . عناق  مھ  یدح  هب  رابکتـسا  هک  دندرکیمن  رکف  یتح  اھنآ  زا  یـضعب  دیاش  مرادن ؟ یراک  امـش  اب  رگید  دیوگب 

ناریا الـصا  دنتفگ  دنتـشاذگ و  رتارف  ار  اپ  دعب  دھدب ؛ ار  تاعالطا  نالف  دیاب  دنتفگ  دعب  دنک ؛ لوبق  ار  یقاحلا  لکتورپ  دیاب  ناریا  دنتفگ  لوا  ندمآ ؛ ولج  هب  دـندرک  عورـش  مدـق  هب 

هناملاظ لکش  هب  روز  نیا  زا  ات  تسین  شدوجو  رد  یقالخا  هریخذ  اقلطم  اما  دراد ، یدام  روز  هک  یاهعومجم  لباقم  رد  ینیشنبقع  دشاب ! هتشاد  یاهتـسھ  یروانف  دیابن 

یھار اھنت  نیا  و  دوب ؛ تمواقم  رھظم  تخسرس -  روبص و  مواقم ، ناسنا  نآ  ام -  راوگرزب  ماما  و  تمواقم ، رد  دوب  هدش  رصحنم  جالع ، هار  تسین . جالع  هار  دنکن ، هدافتـسا 

. دیشخبن رثا  ناشیماظن  هلمح  یتح  اذل  تشاد . دوجو  ناریا  تلم  لباقم  رد  هک  دوب 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، تسا رتـیوق  یلیخ  رگلاغـشا  تسین و  هسیاـقم  لـباق  روشک  لـخاد  اـی  رھـش  لـخاد  یهدـننک  تمواـقم  یورین  تردـق  اـب  وا  تردـق  هک  یطلـسم  رگلاغـشا  یورین  لـباقم  رد 

نمـشد اب  هدوب و  بلطتصرف  هک  یھورگ  دـنچ  نآ  هن  دـننکیم ، اھنآ  ار  درب  دـیآیم و  قئاـف  رگلاغـشا  ىرھاـظ  تردـق  رب  تیعمج  نآ  ناـمیا  تریغ و  یگداتـسیا و  لاـحنیعرد 

. دروخیم ناشرس  یوت  هک  دوب  دنھاوخ  یناسک  نیلوا  وزج  اھنیا  دناهدرک ؛ یراکمھ  شزاس و 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

. دوب میھاوخ  اھتدم  ات  میتسھ و  میاهدوب و  ورهبور  یعقوتم  هدش و  ینیبشیپ  شلاچ  کی  اب  نامروشک  رد  ام  دـمآ ، راک  رـس  ماظن  نیا  دـش و  زوریپ  بالقنا  نیا  هک  یلوا  زا 

 - ناھج رب  طلسم  یاھتردق  لاح ، نیع  رد  میشاب و  هتشاد  ار  هدش  فیرعت  یاھزرم  نیا  اب  اھرایعم و  نیا  اب  ىمالسا  یروھمج  ماظن  میناوتیم  ام  هک  دنک  لایخ  یـسک  رگا 

الماـک راـظتنا  راـظتنا ، نیا  دـننکب ، کـمک  اـم  هب  یتـح  هکلب  دـننکب ، یـضرعت  اـم  هب  هـن  دننیـشنب و  ناـشدوخ  یاـج  رـس  دنتـسھ -  اـم  یاـھرایعم  نـیا  لـباقم  یهـطقن  هـک 

هب ادخ و  نید  هب  شیارگ   » و ناسنا » عون  هب  نداد  تمارک  «، » تیونعم هب  شیارگ  «، » یللملانیب تلادـع   » رایعم اب  ام  تشاد . دـیابن  ار  شراظتنا  الـصا  تسا ؛ یاهدیجنـسان 

یروھمج یاـھرایعم  اـھنیا ، میاهدـمآ ؛ راکرـس  ملاـع  نایوجهرطیـس  ىھاوخهداـیز  یبلطتردـق و  هب  ندادـن  نت  راـیعم  اـب  اـم  میاهدـمآ ؛ راـک  رـس  یونعم ،» قـالخا  تیونعم و 

نیا دنکیم . داجیا  شلاچ  نیا ، و  تشاد ؛ دنھاوخن  شزاس  رس  امش  اب  ملاع  یاھوگروز  تسا ، ییوگروز  اب  یهھجاوم  ناتیانب  امش  یتقو  هک  تسا  یھیدب  تسا . یمالسا 

سویاـم هک  دـیناسرب  ییاـج  هب  ار  روشک  نیا  ناـتدوخ و  دـیاب  دراد . دوجو  دـناهدشن ، سویاـم  هک  یتـقو  اـت  مھ  نیا  زا  دـعب  تسھ ، مھ  نـالا  اـت  هدوب ، بـالقنا  لوا  زا  شلاـچ 

هاگن نیا  اب  دـینادب و  نابلطنوزفا  اب  یهھجاوم  شلاچ و  نادـیم  رد  ار  ناتدوخ  هشیمھ  نیاربانب ، یرتمک . تاریثات  اب  اھتنم  دوب ؛ دـھاوخ  یقاب  اھشلاچ  مھ  تقو  نآ  دـنوشب .

. دینک لابند  ار  ناتدوخ  لئاسم 

هچ رد  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپ  رـس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلـصم  اکیرما  دننیبیم ؟ هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلـصم  تساھنآ ، اب  ماظن  یهدمع  شلاچ  هک  یناسک 

یملع تکرح  ندرک  فـقوتم  رد  دـینکیم و  هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یاـیگچراپکی  نیا  ندرب  نـیب  زا  فـالتخا و  داـجیا  رد  ار  شدوـخ  تحلـصم  وا ، دـنیبیم ؟ یتیعـضو 

. تسا یاهیحور  یماظن و  یسایس ، یداصتقا ، رادتقا  رد  یروشک  رھ  تفرشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ  دنیبیم ؛ روشک ،

جیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٨۶ یارھزلا  اروشاع و  هنومن  یاھنادرگ  رادید  رد  تانایب 

ینیـشنبقع دوخ  هاگیاج  زا  یناھج  یهناملاظ  دـعاوق  دوس  هب  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  راشف  ریز  ار  یمالـسا  بالقنا  تسا . ریذـپانشزاس  نانمـشد  اب  بالقنا  لـثم  جیـسب 

ماما دشن ، میلست  بالقنا  دوب . روشک  نیا  رب  گنج  لاس  تشھ  لیمحت  شایکی  هک  دندرک  دراو  روظنم  نیا  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  رب  بالقنا و  رب  ار  اھراشف  عاونا  دنک ؛

. دوریمن بقع  هب  مدق  کی  دوشیمن و  میلست  زگرھ  اھیزاسوج  هناملاظ و  دعاوق  اھراشف و  لباقم  رد  مھ  جیسب  دشن ، میلست 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یهدوسرف یبالقنا  هدع  کی  زا  رظنفرـص  دنرادن . رـسک  یچیھ  هزیگنا  ظاحل  زا  ام  زورما  ناناوج  سپ  دوشیم . رتدـیفم  رتقیمع و  رتینغ ، تلم  کی  یاھهبرجت  لسن  هب  لسن 

ناوج مھ  تیرثکا  هک  تلم  یهدوت  روشک ، ناوج  دنتسنادن ، بیع  ار  ندیـصقر  نمـشد  زاس  هب  ای  دنداد ، حیجرت  ار  شزاس  ار ، تحار  یگدنز  نوگانوگ ، لئالد  هب  هک  نامیـشپ 

. دنراد ار  قیمع  یهزیگنا  نیا  دنتسھ ،

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

تاجتسد هک  اھروشک ، یاج  همھ  زا  ناناوج  مدرم و  نوگانوگ  یاھرشق  هن  ار  بالقنا  نیگنس  راب  ایسآ ، اقیرفآ و  یاھروشک  زا  یدادعت  رد  تصـش  هاجنپ و  یهھد  ثداوح  رد 

لباق لماوع  اھهزیگنا و  رثا  رب  اھنآ  زا  سپ  لسن  ای  ناشدوخ  هک  هاگنآ  دندرک و  لمع  دنتفرگ و  میمـصت  اھنآ  دنتـشاد . شود  رب  حلـسم  دودحم  کچوک و  یاھهتـسھ  ای  رگاتدوک 

یهدوت شود  رب  هک  یلوحت  اب  تسا  توافتم  یلکب  نیا  تفای . طلـست  اھروشک  نآ  رب  رگید  راب  نمـشد  دش و  لیدبت  دوخ  دض  هب  اھبالقنا  دـندرک ، ضوع  ار  دوخ  هار  شرامش ،

. دنناریم نوریب  هنحص  زا  ار  نمشد  یراکادف ، تدھاجم و  اب  دنروآیم و  نادیم  هب  ار  دوخ  ناج  مسج و  هک  دنیاھنآ  تسا و  مدرم 

میـسرت لامجا ، هب  هچ  رگا  ار ، بولطم  یهدنیآ  دننکیم ، بیقعت  یفرعم و  یئاسانـش و  ار  نمـشد  دننکیم ، نیعم  ار  اھفدھ  دنزاسیم ، ار  اھراعـش  هک  دنامدرم  نیا  اجنیا  رد   

. دنھدیمن نمشد  یذوفن  لماوع  هب  یلوا  قیرط  هب  هدولآ و  راکشزاس و  صاوخ  هب  ار  ریسم  رییغت  نمشد و  اب  شزاس  فارحنا و  یهزاجا  هجیتن  رد  دننکیم و 

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

هدیشوک سنوت و ...  رصم و  کنیا  نیطسلف و  نانبل و  قارع و  ات  ناتـسناغفا  ناریا و  زا  یپایپ  یاھتـسکش  زا  سپ  ریخا  یاھلاس  هژیوب  یمالـسا و  یرادیب  یاھهھد  رد  برغ 

یاج هب  ار  یمدرم  دض  مزیرورت  تایلمع  ات  دنزب ، تسد  یبلقت  یاھهنومن  دیلوت  یزاسلدـب و  کیتکات  هب  ینلع ، تنوشخ  یزیتسمالـسا و  کیتکات  تسکـش  زا  سپ  تسا 

یگدزبرغ و «، » یئارگتما یھاوخمالـسا و   » یاج هب  ار  یزابهلیبق » یئارگتیموق و  «، » داھج یئارگمالـسا و   » یاج هب  ار  تنوشخ » رجحت و  بصعت و  «، » یبلطتداھـش »

« جرم جرھ و  داسف و  «، » تینالقع  » یاج هب  ار  یراکـشزاس » «، » یئارگملع  » یاج هب  ار  مزیرالوکـس » لقتـسم ،» تفرـشیپ   » یاج هب  ار  یگنھرف » یداصتقا و  یگتـسباو 

هب ار  یگدنامبقع » رقف و  «، » یقرت هعسوت و   » مان هب  ار  یرگیفارـشا » یئارگایند و  یگدزفرـصم ، «، » تینما مظن و   » مان هب  ار  یروتاتکید » «، » یدازآ  » یاج هب  ار  یقالخا 

. دنک دادملق  دھز » یئارگتیونعم و   » مان

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

رد شالت  اھتلم ، بوکرـس  راھم و  زا  یناوتان  زا  سپ  ناشفدھ  نیرتگرزب  کنیا  تسا و  هدرب  ورف  یقیمع  یریگمیمـصت  نارحب  یناھج و  دامتعا  نارحب  رد  ار  لوا  یهتـسد  اھنیا 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 5 

http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=1043
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3331
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3411
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8339
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=17269
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=18923
http://farsi.khamenei.ir


یزاسزاب یـشیامن ، یحطـس و  یاھمرفر  هب  افتکا  دـساف و  یاھمیژر  یلبق  یاھراتخاس  یرثکادـح  ظفح  رثوم ، بازحا  نورد  هب  ذوفن  اھبالقنا و  نامرف  قاتا  رب  طلـست  تھج 

عاجترا ای  نتخاس  فقوتم  تھج  رد  اھھورگ  دارفا و  یخرب  ندـیرخ  یارب  شالت  ای  رورت و  هدـنیآ ، رد  الامتحا  دـیدھت و  عیمطت ، هدرک ، بالقنا  یاھروشک  رد  دوخ  ىموب  یاھورین 

یاھراعش لعج  یبزح ، ای  یبھذم و  ای  یاهلیبق  یموق و  یاھداضت  هب  ندز  نماد  رگیدکی ، اب  یعرف و  لئاسم  اب  مدرم  ندرک  ریگرد  ای  ندرک  سویام  ندرک ، درس  اھبالقنا و  رد 

نانآ نایم  یزادناهقرفت  ای  یسایس و  یاھیزاب  نورد  هب  نانآ  ندناشک  نویبالقنا و  نابز  نھذ و  رب  میقتسمریغ  ای  میقتسم  لرتنک  اھشبنج ، تیھام  رییغت  تھج  رد  یفارحنا 

هب هک  تسا  رگید  دـنفرت  اھهد  و  یلام و ... کمک  نوچمھ  غورد  یئاھهدـعو  اب  صاوخ  یخرب  اـب  هدرپ  تشپ  شزاـس  یارب  شـالت  یمدرم ، یاـھھورگ  ناـیم  ناـنآ ، قیرط  زا  و 

. مدرک هراشا  البق  نارھت  رد  یمالسا  یرادیب  یللملانیب  یهرگنک  رد  اھنآ  زا  یئاھهنومن 

بالقنا  / ١٣٩٠/١١/٢٣ ربھر  اب  نیطسلف  ریزوتسخن  هینھ  لیعامسا  رادید 

هب راکشزاس  رصانع  ذوفن  بقارم  هراومھ  دیاب  دندرک : ناشنرطاخ  درک ، دھاوخ  شودخم  ار  هدنیآ  تمواقم ، هدننکفیعـضت  تکرح  رھ  هکنیا  رب  دیکات  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. تسا یجیردت  یرامیب ، زورب  اریز  دوب  تمواقم  دبلاک 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکـشم و لـح  اـھنآ  ضرغ  دراد . دوـجو  مھ  هرکاذـم  هب  توـعد  نیا  رد  یقطنمریغ ، راـتفر  نیمھ  مینک . هرکاذـم  مینیـشنب  دـیایب  ناریا  هک  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  ثـحب 

یمالسا یروھمج  ماظن  نیا  دینیبب  هک  دنھد  ناشن  ناملسم  یاھتلم  هب  هکنیا  یارب  تسا  یتاغیلبت  راک  کی  ناشضرغ  داد -  مھاوخ  حیـضوت  دعب  نم  هک  تسین -  لئاسم 

نیا رگید ؟ دیئوگیم  هچ  اھامش  تسا ، روجنیا  ناریا  تلم  یتقو  دنک . زاب  ام  اب  ار  وگتفگ  هحلاصم و  باب  دیایب  دش  روبجم  تبقاع  اما  یگداتسیا ، نآ  اب  یتخسرس ، نآ  اب  دوب 

مالـسا رطاخ  هب  تسا و  هدیزو  یرادیب  میـسن  اھنیا  ىمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  ناملـسم  یهتـشارفاربرس  یاھتلم  ندرک  دیماان  ندرک و  شوماخ  یارب  ار 

هحلاـصم و زیم  یاـپ  ار  ناریا  هک  دوـب  نـیمھ  اـھنآ  یاھفدـھ  زا  یکی  بـالقنا ، لوا  یاـھلاس  زا  دوـب . اھفدـھ  زا  یکی  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا  دـنراد . مزـال  دـننکیم ، تزع  ساـسحا 

زیم یاپ  دنیـشنب  دـیایب  دـش  روبجم  تسا ، عاجـش  تسا ، سرتن  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  درکیم  اعدا  هک  مھ  ناریا  دـیدید  هرخـالاب  دـنیوگب  دـنناشکب ؛ ناتـسبهدب 

یتاغیلبت فدھ  کی  تسا ، یـساسا  لئاسم  هب  طوبرمریغ  فدھ  کی  هرکاذم ، زا  فدھ  یتقو  تسا . یمھم  بلطم  نیا ، دـننکیم . لابند  ار  فدـھ  نیمھ  مھ  زورما  هرکاذـم ؟

تین نامھ  اـب  بساـنتم  اذـل  تسیچ ؛ امـش  فدـھ  هک  دـمھفیم  تسین ، هتـسبمشچ  تسین ، ماـخ  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هک  لـباقم  فرط  تسا  مولعم  بخ  تسا ،

. دھدیم ار  امش  باوج  ناتدوخ ،

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. دـندروآ دوجوهب  ام  یارب  هک  تسین  یتصرف  کی  نیا  مینک ؛ هرکاذـم  میھاوخیم  دـنیوگیم  هک  تسا  اھلاس  بخ ، مینک . هرکاذـم  ناریا  اـب  میھاوخیم  اـم  دـنیوگیم  اـھیئاکیرمآ 

 - رگید یایاضق  زا  یـضعب  و  میتشاد ، قارع  یهیـضق  رد  هک  یـصاخ  یهلئـسم  لثم  منکیمن -  عنم  ار  هرکاذـم  صاخ ، لـئاسم  رد  متـسین . نیبشوخ  هک  متفگ  لاـس  لوا  نم 

نیا دنتـسین . قداص  ناشدروخرب  رد  مھ  دنایقطنم ، ریغ  مھ  دـندامتعا ، لباقریغ  مھ  اھیئاکیرمآ ، دـھدیم . ناشن  ار  نیا  نم  یهبرجت  نوچ  متـسین ؛ نیبشوخ  نم  نکیل 

میتفگ هک  میتفگ -  ام  هک  یبلطم  نیمھ  هک  داد  ناشن  اکیرمآ  نادرمتلود  نالوئـسم و  یاھیریگعـضوم  درک ؛ دـییات  ار  نیمھ  تشذـگ ، ام  تبحـص  نآ  زا  هک  مھ  یھام  راھچ 

لوا زا  ام  درادن ، یداریا  چـیھ  ایند  اب  لماعت  رگید . روج  کی  مھ  نارگید  رگید ، روج  کی  مھ  اھـسیلگنا  دـندرک . دـییات  ار  نیا  المع  اھنآ  دوخ  تسا ؛ تسرد  میتسین -  نیبشوخ 

نکمم تشاد . رظن  دم  رد  دـیاب  ار  نالک  یـساسا و  یاھفدـھ  تسناد ؛ دـیاب  ار  وا  یاھدرگـش  تخانـش ؛ دـیاب  ار  لباقم  فرط  لماعت ، رد  اھتنم  میدوب ؛ ایند  اب  لماعت  لھا  مھ 

دینک یراک  امش  هک  تسا  نیا  رنھ  دیدرگرب ؛ دینک ، لوبق  امش  هک  تسین  تروص  نیا  هب  وا  اب  شزاس  دیورب . ولج  دیابن  اجنیا  زا  دیوگب  دریگب ، ار  امش  هار  رس  ینمـشد  تسا 

یلیخ دیئوگب  مھ  امـش  دیدرگرب ، هار  نیا  زا  دیاب  امـش  دیوگب  وا  هک  دوب  انعم  نیا  هب  مھافت  قفاوت و  هچنانچ  رگا  الاو  دوشن ؛ امـش  راک  عنام  مھ  وا  دیھد ، همادا  ار  ناتھار  هک 

. دشاب هتشاد  دوجو  نادرمتلود  نیلوئسم و  یوس  زا  دیاب  تاھج  نیا  هب  هجوت  تسا . تراسخ  هک  نیا  بوخ ،

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا طلغ  نیا  دنادب ؛ راکشزاس  کی -  یهوالعب  جـنپ  حالطـصاهب  تلود ، شـش  نامھ  اکیرمآ -  لماش  یهعومجم  اب  ار  ام  ناگدـننکهرکاذم  یهعومجم  نیا  دـیابن  سکچـیھ 

. دنھدیم ماجنا  دنراد  ار  یتیرومام  کی  دنبالقنا ؛ یاھهچب  دنتسھ ، نامدوخ  یاھهچب  اھنیا  دنتسھ ، ناریا  یمالسا  یروھمج  تلود  نارومام  اھنیا 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

رامعتـسا دش ، خوسنم  هویـش  نآ  هک  دندرکیم -  رامعتـسا  میقتـسم  تروص  هب  ار  اھروشک  دوب و  لومعم  البق  هک  میقتـسم -  رامعتـسا  یهویـش  تسکـش  زا  دـعب  دـینیبب ،

اھنآ و لماوع  دـندشیمن ؛ رامعتـسا  تحت  یاـھروشک  یهرادا  دراو  امیقتـسم  یجراـخ  رگهلخادـم  یاھتردـق  هک  دوب  تروص  نیا  هب  دـیدج  رامعتـسا  دـش ؛ نآ  نیزگیاـج  دـیدج 

اب تسین ، ریذپناکما  دادبتـسا  نودـب  جراخ  هب  یکتم  تموکح  نوچ  دـنتفرگیم و  رارق  اھروشک  سار  رد  دـندوب ، اھنآ  هب  یکتم  دنتـشاد و  اھنآ  زا  ییاونـش  شوگ  هک  یناسک 

رـس تشپ  هک  یایجراخ  تردق  نآ  اب  یهزرابم  نودب  دادبتـسا  اب  یهزرابم  دوب . دیدج  رامعتـسا  نیا  دندرکیم ؛ نیمات  ار  یجراخ  یاھتردق  عفانم  دندرکیم و  تموکح  دادبتـسا 

دنک و مایق  هدمآ ، ناج  هب  دوخ  نامکاح  دادبتـسا  زا  هک  یتلم  کی  مینک  ضرف  رگا  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  دـسریمن . دیـسریمن و  ییاج  هب  دراد ، رارق  دبتـسم  روتاتکید و 

ناریدم نالوئسم و  بالقنا و  نیا  تشونرس  دنک ، شزاس  تشاد ، رارق  دبتـسم  نیا  رـس  تشپ  هک  یا  یجراخ  رگهطلـس  نآ  اب  اما  دنک ، هزرابم  دبتـسم  نآ  اب  دنک و  بالقنا 

دنھاوخب رگا  ای  درک ؛ دـنھاوخ  تنایخ  ناشروشک  هب  ناشبالقنا ، هب  دـش و  دـنھاوخ  تنایخ  راچد  ای  تسین ؛ جراخ  لاح  ود  نیا  زا  تنایخ ، ای  تسا  تسکـش  ای  بـالقنا ، نیا 

، ] دندیگنج دبتـسم  اب  هک ] میدرک [  هظحالم  ریخا  لاس  دنچ  نیا  یاھبالقنا  زا  یـضعب  رد  هکنانچمھ  دش . دـنھاوخ  وحم  هنحـص  زا  دروخ ، دـنھاوخ  تسکـش  دـننکن  تنایخ 

ربکتسم اب  شزاس  دبتـسم و  اب  یهزرابم  دینکیم . هظحالم  زورما  ار  هجیتن  دنداتفا ؛ وا  اب  ارادم  شزاس و  رکف  هب  انایحا  ای  دندرک ، تلفغ  دبتـسم  رـس  تشپ  یورین  نآ  زا  اما ]

یاھناوج یتقو  اذل  دنک ؛ هزرابم  وا  اب  دنیبب و  مھ  ار  روتاتکید  رـستشپ  رگهلخادم  تردق  نآ  هک  دش  دھاوخ  زوریپ  دش و  دھاوخ  قفوم  یبالقنا  نآ  دیـسر . دـھاوخن  ییاج  هب 

بالقنا دوب ، بالقنا  مھ  لوا  بالقنا  لوا .» بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا   » دـنتفگ ماما  دـندز ، اکیرمآ  هب  ار  یزیمآریقحت  یهبرـض  دـنتفرگ و  ار  اـکیرمآ  یـسوساج  یهنـال  دـنتفر  اـم 

. دنکیم هزرابم  هلباقم و  نآ  اب  دسانشیم و  ار  الب  یراتفرگ و  هطلس و  یدعب  یهیال  هک  داد  ناشن  ناریا  تلم  مود ، تکرح  نیا  رد  اما  دوب ، یریظنیب  میظع و 

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

نیا ىجراخ ، عیاقو  اھهناسفا و  اھناتساد و  خیرات و  ىهدشهتخانـش  ىیایرد  نادزد  اب  دنتـسھ -  اجهمھ  اوھ و  نیمز و  ایرد و  نادزد  هک  ایند -  زورما  ىیایرد  نادزد  قرف  الاح 

ار اھنیا  نیا  شناد ؛ هب  دنزھجم  قالخا -  تراغ  مھ  تزع ، تیثیح و  تراغ  مھ  عبانم ، تراغ  مھ  لوپ ، تراغ  مھ  رـشب -  رگتراغ  نادزد  زورما  دنملع . هب  زھجم  اھنیا  هک  تسا 

، دـندرک لمع  هنالقاع  تسا . نیا  ناـشقرف  طـقف  هدرک ؛ داـیز  ار  ناـشتورث  مھ  هدرک ، جراـخ  اھمـشچ  رد  زیگناتشحو  تلاـح  نآ  زا  ار  اـھنیا  ىهرھچ  مھ  شناد ، هدرک . دـنموربآ 

حالـس ىتحارب  دـننکیم ، ىزورفاگنج  ىتحارب  دـننکیم ، تنایخ  ىرـشب  ىاھنامرآ  هب  ىتحارب  دـننکیم . تیانج  ىتحارب  اذـل  هن ؛ قالخا  هب  اما  دـندناسر ، ملع  هب  ار  ناشدوخ 

ىاھمان هب  قرورز -  اب  ار  نیا  مھ  لالدتـسا  فرح و  ماقم  رد  دنرادن ؛ مھ  ىکاب  دننکیم ، میلـست  ىتحارب  نآ  ىهدنربراکهب  هب  ار  ىیایمیـش  حالـس  دـنربیم ، راک  هب  ىیایمیش 

هانگ هکنیا  رطاخ  ىارب  تسا ؛ رتالاب  اھملیف  اھهناسفا و  رد  دوجوم  ىتنـس و  ىیایرد  نادزد  تیانج  زا  اھنیا  تیانج  ىنعی  دمھفب ؛ ىـسک  دنراذگیمن  دـنناشوپیم ، ىفلتخم - 

؛ مینک عافد  نامدوخ  زا  هکنیا  زج  میرادـن  ىاهراچ  میفرط ؛ ىاهھبج  نینچکی  اب  میفرط ، ىیایند  نینچکی  اـب  اـم  دـننکیم . دومناو  باوص  راـک  ار  نیا  دـنھدیم و  ماـجنا  ار  گرزب 

دنراد گنج ، ندرک  هزیروئت  هب  ای  ىبلطگنج  هب  دـننکیم  مھتم  ار  ماظن  نایوگروز ، لـباقم  رد  تعاـطا  میلـست و  شزاـس و  ندرک  هزیروئت  ىارب  هک  ىیاـھنیا  تسا . نیا  هزراـبم 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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نیا ىهمھ  رد  ریخ . حلصلا  و  تسا ؛ تمالـس  ماظن  تسا ، رـشب  تمارک  هب  مارتحا  ماظن  تسا ، فرـش  ماظن  تسا ، ىناسنا  ماظن  ماظن  هن ، دنیوگیم . غورد  دننکیم ، تنایخ 

هچ نینقت ، ىهـصرع  هـچ  ىراذگتسایـس ، ىهـصرع  هـچ  هریغ ، ىگنھرف و  ىملع ، ىداـصتقا ، نوگاـنوگ  ىاـھتیلاعف  ىهـصرع  هـچ  روـشک ، ىهرادا  ىهـصرع  هـچ  اـھهنحص ،

؛ مینکیم تکرح  میراد  دش ، ىھتنم  ماظن  ىاقب  ماظن و  شیادـیپ  هب  هک  ىھار  ىتازرابم و  ىهمادا  رد  میاهزرابم ؛ لاح  رد  ام  مینادـب  دـیاب  هریغ ، ىجراخ و  تارکاذـم  ىهصرع 

نیطایـش ىاوق  دشاب . ظوحلم  نآ  نمـض  رد  تسیاب  نیا  مینکیم ، ىراک  رھ  دشاب ، مکاح  ام  ىاھتیلاعف  مامت  رب  ىاهدرتسگ  رکفت  کی  لثم  ىتسیاب  نیا  مینادـب . دـیاب  ار  نیا 

؛ رگید دینیبىم  تسا . نیا  رب  ناشیانب  دـننک ؛ مدـھنم  تسین  اھنآ  تمدـخ  رد  هک  دراد  دوجو  ىرـشب  ندـمت  ىرـشب و  ىاھهاگیاپ  زا  ىھاگیاپ  رھ  ىیاج ، رھ  هک   دـننآرب  ملاع 

ار دوخ  اھنآ  لباقم  رد  دیاب  دننکیم . اوعد  دننکیم ، هزرابم  دننکیم ، هضراعم  الاو  دش ، نآ  میلـست  دینـش و  ار  اھنآ  نشخ  ىهرعن  اھنآ و  روز  فرح  دیاب  دوب ، اھنآ  تمدـخ  رد  دـیاب 

. تسا راک  ساسا  نیا  داتسیا ؛ درک و  ىوق 

یمالسا  / ٠٣/٠۶/١٣٩۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

عمج شـساوح  دـیاب  دراوم  یهمھ  رد  اجهمھ و  ناسنا ، هشیمھ  دـشاب ؛ عمج  دـیاب  نامـساوح  تسین . یروخبیرف  یانعم  هب  تسین ؛ یرواـبشوخ  یاـنعم  هب  نظنسح 

رب شیانب  هک  مینک  مھتم  لوا  زا  ار  لباقم  فرط  ام  هکنیا  دنراذگب . دیابن  نظوس  رب  ار  انب  نکل  هن ، دـھدب ؛ ناشن  یروابشوخ  هکنیا  هب  ار  یـسک  منکیمن  هیـصوت  هدـنب  دـشاب .

ریذـپناکما لماعت  هاگن ، نیا  اب  دوشیمن ؛ نیا  تسا -  یـصخش  یهدافتـساوس  رب  شیانب  ای  تسا  تنایخ  رب  شیانب  ای  تسا  شزاس  رب  شیانب  اـی  تسا -  فـالخ  راـک  نـالف 

. لماعت یهلئسم  لیذ  رد  هتکن  کی  نیا  درک .] لماعت   ] قفاوم هاگن  اب  دیاب  دوب ؛ دھاوخن 

ماظن  / ٠٣/٢۵/١٣٩۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یتسرد روصت  روصت ، نیا  بخ  مینک !» لح  ار  تالکـشم  مییایب و  رانک  اکیرمآ  اب  مییایب ؛ رانک  میناوتیم  اکیرمآ  اب  ام   » هک تسا  نیا  نآ  دراد و  دوجو  اـجنیا  رد  یطلغ  روصت  کـی 

دروم زگرھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  لـثم  یماـظن  یقطنم ، ظاـحل  زا  میتـفگ ، هک  روطناـمھ  ـالوا  مینک . هیکت  اـھتیعقاو  هب  دـیاب  مینک ، هیکت  مھوت  هب  میناوـتیمن  اـم  تسین .

رد نآ  زا  دـعب  دادرم ، متـشھوتسیب  زا  شیپ ، لاس  تصـش  شیپ ، لاس  هاجنپ  زا  ناشیاھراتفر ؛ اـیناث  درادـن . ناـکما  دریگیمن ؛ رارق  اـکیرمآ  لـثم  یماـظن  تفطـالم  تبحم و 

میژر هب  درکیم  هاگن  تورث  کی  ناونعهب  اکیرمآ  توغاط ، میژر  رد  هدوب . هنوگچ  ام  اب  اکیرمآ  راتفر  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  شدـعب  توغاـط ، میژر  نارود 

نارود نآ  یگدـنز  اب  دنیانـشآ ، خـیرات  اب  هک  یناـسک  هک  تسا  یرثوم  یراـک و  تابرـض  هدـش  دراو  ناریا  هب  اـکیرمآ  یوس  زا  نارود  ناـمھ  رد  هک  یتابرـض  لاـحنیعرد  یولھپ ،

ثحب سپ ] [ ؛ دراد همادا  مھ  زورما  ات  دانع و  تثابخ و  هب  دندرک  عورش  لوا  زور  زا  تسا ؛ مولعم  بخ  هک  مھ  بالقنا  زا  دعب  دننکیم ؛ قیدصت  دنمھفیم و  ار  نیا  الماک  دنیانشآ ،

نیا هک  دـینک  ضرف  الثم  تسا ، یـضرا  یهقطنم  کـی  رـس  فـالتخا  تقوکـی  دوشیم ؛ لـح  هرکاذـم  اـب  بخ  تسھ ، مھاـفت  وس  تلود  ود  نیب  تقوکـی  تسین . مھاـفت  وس 

هاجنپ هاجنپ  یهلئـسم  اجنیا  دـننک ؛ شمامت  هاجنپ  هاـجنپ  دـننک ، لـح  دـنناوتیم  هرکاذـم  اـب  ار  نیا  بخ  تسا ، وت  لاـم  شردـق  نیا  تسا ، نم  لاـم  شردـق  نیا  زرم  تمـسق 

لالقتـسا و تردق و  هچنآ  تسین . یتسرد  روصت  روصت ، نیا  دوشیمن ؛ لح  هطبار  اب  دوشیمن ، لح  هرکاذم  اب  تسا و  یمالـسا  یروھمج  تیدوجوم  لصا  یهلئـسم  تسین ؛

روصت کی  نیا  تسین ؛ لوبق  لباق  تسا - اکیرمآ  رابکتسا ، رھظم   - رابکتـسا یارب  هدروآ ، دوجو  هب  هدیدپ  کی  ناونعهب  ایند  رد  مالـسا  اب  قبطنم  مالـسا و  زا  یـشان  تفرـشیپ 

یاھفرح زا  امـش  هک  تسا  نیا  هب  هحلاصم  مینک . هحلاصم  رگیدـمھ  اب  یروجکی  دـییایب  اقآ  مییوگب  اھییاکیرمآ ، اب  مینیـشنب  دوشیم  الاح  مینک  لایخ  اـم  هک  تسا  یطلغ 

. دیرذگب ناتدوخ 

اھنآ دنک ، ینیشنبقع  اجک  ات  یمالسا  یروھمج  رگا  دنیوگب  ام  هب  نالا  نیمھ  زا  اھییاکیرمآ  متفگ  ، یاهتـسھ تارکاذم  یهیـضق  نیا  لیاوا  رد  نیا  زا  لبق  لاس  هس  ود  نم   

؟ هیـضق تسا  مامت  دـینیبب  هدـش ، لح  یاهتـسھ  یهیـضق  الاح  بخ  تسا ؟ مامت  هیـضق  رگید  دـش ، لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  رگا  دـنیوگب . ار  نیا  دـننکیمن ؛ ینمـشد  رگید 

یاروش یهیضق  تسا ؛ نابھگن  یاروش  یهیضق  دوشب ، لح  رشب  قوقح  یهیضق  تسا ؛ رشب  قوقح  یهیـضق  دوشب ، لح  اھکـشوم  یهیـضق  دمآ ؛ شیپ  اھکـشوم  یهیـضق 

اوعد تسا ، اھنیا  تسا ؛ مالـسا  تیمکاح  یـساسا و  نوناق  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  هیقف  تیالو  یهیـضق  تسا ؛ هیقف  تیالو  یربھر و  لصا  یهیـضق  دوشب ، لح  نابھگن 

. تسا یطلغ  روصت  روصت ، نیا  نیاربانب  تسین . یئزج  یاھزیچ  رس 
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زا دعب  اھییاکیرمآ ] . ] دندرک کمک  وا  هب  دنتسناوت  هچرھ  دنداتـسیا ؛ مکحم  مادص  رـس  تشپ  اھییاکیرمآ  میتشاد ، گنج  مادص  اب  لاس  تشھ  ام  مھ  اھلاس  نیا  لوط  رد 

لبق زور  دنچ  دندرک .] ینمشد   ] روج کی  ماجرب  زا  دعب  روج ، کی  ماجرب  یهیضق  رد  روج ، کی  زورما  ات  روج ، کی  گنج  نارود  رد  روج ، کی  گنج  عورش  زا  لبق  روج ، کی  گنج 

. تسا نیا  اکیرمآ  میدرک . میرحت  ار  ناریا  مھ  ماجرب  زا  دـعب  ام  هک  دـش - شخپ  مھ  ام  نویزیولت  رد  و   - تفگ داتـسیا و  احیرـص  ییاـکیرمآ  یهدـننکهرکاذم  یاـقآ  نیمھ  نیا ، زا 

اکیرمآ لباقم  رد  تجاـجل  یور  زا  مدرم  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  هک  دوب  نیا  لوا  یاـطخ  سپ ] . ] تسا قطنم  هب  یکتم  یگداتـسیا  اـکیرمآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

. لوا یاطخ  حیحصت  نیا  دناهداتسیا . اکیرمآ  لباقم  رد  قطنم  یور  زا  مدرم  تسا ؛ نیا  سکع  هیضق  عقاو  دناهداتسیا .

، تسا رتکانرطخ  یلوا  زا  دننکیم و  جـیورت  ار  نآ  لخاد  رد  مھ  یناسک  دوشیم و  قیرزت  اھییاکیرمآ  یوس  زا  یوحنهب  دراد  زاب  مھ  نیا  هک  یئاطخ  طلغ و  رکف  مود ؛ یاطخ   

. دش دھاوخ  لح  نامروشک  تالکشم  مینک ، شزاس  اکیرمآ  اب  ام  رگا  هک  تسا  نیا 

دوشیم لیلد  ات  هد  الاح  بخ ، دوشیم . لح  روشک  تالکـشم  میدرک ، شزاس  اکیرمآ  اب  اـم  رگا  دـنیوگیم ] [. ] تسا  ] کاـنرطخ رایـسب  بیرغوبیجع و  تاھابتـشا  نآ  زا  نیا ] ]

یداصتقا تالکشم  هن  دنکیمن ؛ لح  هجوچیھهب  ار  روشک  تالکـشم  اکیرمآ  اب  شزاس  تسا . بیرف  فرح  نیا  تسا ، غورد  فرح  نیا  تسا ، طلغ  فرح  نیا  هکنیا  یارب  درمش 

نیا یارب  درک  فیدر  درمـش و  دوشیم  دراد و  دوجو  لیلد  هدزناپ  هد  درک . دـھاوخ  رتدـب  هکلب  ار ، یقالخا  تالکـشم  هن  ار ، یتینما  تالکـشم  هن  ار ، یـسایس  تالکـشم  هن  ار ،

هظحالم الاح  دنتـسیایمن ؛ ناشفرح  یاپ  اـھنیا  دـنیوگغورد ، اـھنیا  دـندھعدب ، اـھنیا  هک  متفگ  تارکاذـم  لوط  رد  ردـقچ  نم  تسا . ماـجرب  یهیـضق  نیمھ  شایرخآ  هیـضق ؛

لاس کی  دندیشک ، تمحز  همھنیا  هک  ام  ناگدننکهرکاذم  دوخ  روشک ، مرتحم  نیلوئسم  متـسین ؛ طقف ]  ] نم رگید  دندھعدب  اھنآ  دیوگیم  دراد  هک  یـسک  نآ  زورما  دینکیم !

تمحز دـنتخیر ، قرع  تـمحز ، هـمھنآ  اـب  هرکاذـم  زیم  تـشپ  روـشک ، زا  جراـخ  زور  تـسیب  زور ، هدزناـپ  زور ، هد  دنتـساخرب ؛ دنتــسشن ، دـنتفر ، دـندرک ، هرکاذـم  یاهدرخ  و 

. دنیوگیم دنراد  اھنآ  دندیشک ،

نآ رد  دـندوب ؛ هدرک  تکرـش  مھ  اھنآ  درک ، تکرـش  مھ  ام  یهجراخ  مرتحم  ریزو  دـش ، لیکـشت  لبق  هام  کی  دودـح  رد  کرویوین ، رد  هک  یاهجراـخ  یارزو  یهسلج  نیمھ  رد   

کی دـیدرکیم ؛ دـیاب  هک  دـیدرکن  ار  راک  نیا  دـیدرکیم ، دـیابن  هک  دـیدرک  ار  راک  نیا  اھامـش  دـیوگیم  دـنکیم ؛ رکذ  اـھنآ  هیلع  یگرزب  تساوخرفیک  کـی  اـم  یهجراـخ  ریزو  هسلج 

ناتـسناغفا و رـس  دینک  شزاس  هللابزح ، رـس  دینک  شزاس  هیروس ، رـس  دینک  شزاس  دنتـسھ ؛ روط ] ] نیا اھنیا  بخ  دنتـشادن ؛ مھ  یباوج  هماناعدا ؛ کی  تساوخرفیک ،

هک تسا  نیا  ناشفدـھ  دـنکیمن . راذـگورف  ینمـشد  زا  یاهظحل  هک  یـسک  نآ  اب  یـسک ؟ هچ  اب  یلخاد ؛ لئاسم  رـس  دـینک  شزاس  قارع ، رـس  دـینک  شزاـس  ناتـسکاپ ،

؟ دننک تالکشم  لح  هب  کمک  دنیآیم  اھنیا  تقونآ ] [ ؛ دوشب لح  روشک  نیا  یداصتقا  تالکشم  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دنک ، دشر  تلم  نیا  دنراذگن 
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نآ اھناوج  امـش  بخ  یلو  تسا ، لبق  لاسهدزاود  هد  لام  تسین ، تقو  یلیخ  لام  هتبلا  تسین ، ناتدای  اھامـش  دـینیبب ، تشاد . هشقن  ایـسآ  برغ  یهقطنم  یارب  اکیرمآ 

مـسا هزور ، گـنج ٣٣  ناـنبل و  یهیـضق  رد  مینک ؛» تـسرد  گرزب  یهناـیمرواخ  کـی  میھاوـخیم  اـم   » هـک تـفگ  دـمآ  زور  نآ  اـکیرمآ  یهجراـخریزو  تـسین . ناـتدای  مـھ  ار  زور 

ات ناتسکاپ  دودح  زا  یاهقطنم  کی  ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  هنایمرواخ ؛ دنیوگیم  ار  ایسآ  برغ  یهقطنم  مسا  اھنآ  هچ ؟ ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  دروآ . ار  گرزب  یهنایمرواخ 

تیروـحم اـب  ار  اـھنیا  یهمھ  هک  دوـب  هدیـشک  یلک  یهشقن  کـی  هقطنم  نیا  یهمھ  یارب  اـکیرمآ  تـسا و  هناـیمرواخ  هـقطنم ، نـیا  یاـھروشک  نـیا  ماـمت  ینعی  هنارتیدـم ،

ییاج هب  دز - ار  فرح  نیا  هک  دوب  مھ  یمناخ  کی  هراچیب  هک   - هجراخریزو نآ  گرزب  یهنایمرواخ  نیا  عضو  زورما  نیا . ینعی  گرزب  یهنایمرواخ  درادهگن ؛ تشم  یوت  لیئارـسا 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 7 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=29853
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=33371
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34815
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=34815
http://farsi.khamenei.ir


لگ رد  اـپ  یبـیل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، اـقیرفآ  لامـش  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، ناـنبل  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، قارع  یهیـضق  رد  دـناهدنام ، هیروس  یهیـضق  رد  اـھنیا  هک  هدیـسر 

کمک هب  دیایب  دھاوخیم  نیا  رتالاب ؟ نیا  زا  نارحب  تسا . اکیرمآ  یللملانیب  یـسایس  عضو  نیا  دـناهدنام ؛ اما ]  ] دـناهدرک هیـضق  دراو  ار  ناشدوخ  نمی  یهیـضق  رد  دـناهدنام ،

؟ دنک لح  ار  روشک  تالکشم  دیایب  دھاوخیم  نیا  امش ؟

تالکشم داد ، تماقتسا  اھنآ  هب  داد ، تریصب  اھنآ  هب  داد ، تعاجـش  اھنآ  هب  هک  تسا  تلم  نیا  هب  ادخ  فطل  نیا  تسا ؛ ادخ  راک  نیا  رکـش ؛ ار  ادخ  میلباقم ؛ یهطقن  رد  ام   

رد هیروس ، رد  قارع ، رد  تسا . دنلبرس  هنایمرواخ  رد  ناریا  تلم  زورما  هک  دننک  لمع  یروج  دننک و  یـشم  یروج  دنتـسناوت  تلم  نیا  نموم  نانز  نادرم و  دندرک ، لمحت  ار 

رد یـسایس  ظاحل  زا  دـننارحب ، رد  یداصتقا  ظاحل  زا  اھنآ ] . ] تسا ناشخرد  یهرھچ  کی  ناریا  دـینکیم ، هاگن  امـش  هک  اجرھ  رد  سراف ، جـیلخ  یهقطنم  رد  نمی ، رد  ناـنبل ،

دسافم هب  طوبرم  لئاسم ]  ] هچ یسنج ، قالخا  هب  طوبرم  لئاسم  یهنیمز  رد  هچ   - یقالخا ظاحل  زا  دننارحب . رد  یقالخا  ظاحل  زا  دننارحب ، رد  یللملانیب  ظاحل  زا  دننارحب ،

و تسا - تیعقاو  زا  رتمک  یلیخ  نیا  هتبلا   - دـننزیم ناشدوخ  هک  ییاھفرح  دوشیم ، رـشتنم  ناشدوخ  تاـعوبطم  رد  دـنیوگیم ، ناـشدوخ  هک  ییاـھفرح  ساـسارب ] - ] یلاـم

فرح دـبال  دـش ، دـھاوخ  اـجنآ  روـھمجسیئر  دیفـس و  خاـک  رد  تفر  دـھاوخ  رگید  زوردـنچ  هرخـالاب  اـھنیا  زا  یکی  هک  ناـشیروھمجتسایر  مرتـحم  دزماـن  ود  نیا  ـالاح  هـچنآ 

روطچ روشک  نیا  دـناهدش . مھ  قفوم  اکیرمآ و  یوربآ  ندرک  دوباـن  یارب  اـکیرمآ و  یرگاـشفا  یارب  دـناهداد  مھ  تسدهبتسد  اـما  دـندب ، مھاـب  ییاـتود  دـنزیمن ؛ باـسحیب 

؟» دش دھاوخ  لح  روشک  تالکـشم  میدرک ، شزاس  میدرک و  لح  ار  نامتالکـشم  اکیرمآ  اب  رگا   » هک دنراذگیم  اھنھذ  رد  ار  طلغ  نیا  ارچ  دنک ؟ کمک  ناریا  هب  دـیایب  دـھاوخیم 

؛ میشاب هتشاد  رگا  یداصتقا  لکـشم  میـشاب ، هتـشاد  رگا  یایـسایس  تالکـشم  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  هکلب  دنکیمن ، لح  ار  روشک  تالکـشم  اکیرمآ  اب  شزاس  ناجاقآ ! هن 

. اھناوج امش  دینک ، لح  دیاب  امش  ار  ام  تالکشم  مینک ؛ لح  دیاب  نامدوخ  ار  ام  تالکشم 
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بوخ دـیدیم ، بوخ  تمکح ؛ زا  راشرـس  لد  میکح ، لد  نآ  نیبزیت ، مشچ  نآ   - میتفرگ هدـیدن  ار  ماـما  یهیـصوت  هکیتـقو  اـم  میتشادـنرب ، مکحم  ار  ناـمیاھماگ  هکیتـقو  اـم 

؛ دـننک هاگن  ار  همانتیـصو  نیا  دـنراد  دـیدرت  هک  یناسک  نآ  بخ ، تسا ؛ ام  تسد  مد  ماما  یهمانتیـصو  هدرک ؛ نشور  اـم  یارب  ار  هار  دادـیم ؛ صیخـشت  تسرد  دـیمھفیم ،

، دراد تفع  هب  لـیامت  هک  ار  یناوـج  میھدـیم ، قوـس  یرگیلاـباال  هب  ار  ناوـج  مینکیم ، رود  اـھنیا  زا  ار  اـھناوج  مینکیم ، رود  اـھنیا  زا  ار  مدرم  یتـقو  ماـما - هتفگ  هچ  دـننیبب 

ات هناتخبـشوخ  هتبلا  دش . دھاوخ  بارخ  هنامز  دش ، دھاوخ  دـب  هجیتن  دوشیم  مولعم  بخ  میھدـیم ، قوس  اھنیا  دـننام  یتفع و  لئاسم  هب  تبـسن  یتالابمیب  تمـسهب 

شزاـس و یئـالقع ، هاـگن  لـقع و  مسا  هب  مینک ، قـیرزت  ار  یرگیلاـباال  یدازآ ، مسا  هب  رگا ] . ] تسا بوـخ  یلیخ  اـم  ناوـج  تسناوـت ؛ مھ  دـنھاوخن  دناهتـسناوتن و  زورما 

دعب بولق  غیزتف  دیامرفیم : هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما  داد . همادا  ماکحتـسا  اب  تسیاب  ار  هار  نیا  رگید ؛ دوشیم  بارخ  هنامز  بخ  مینک ، اقلا  ار  نمـشد  لباقم  رد  میلـست 

ینعی غیز ، دندش . هدنادرگرب  دـعب  اما  دـندرکیم  تکرح  تسرد  دنتـشاد ، رارق  تسار  هار  رد  دـندوب ، میقتـسم  یزور  کی  اھلد  زا  یـضعب  همالـس ؛ دـعب  لاجر  لضت  هماقتـسا و 

. نـکن یمھفجـک  یمھفدـب و  راـچد  ار  اـم  میدــیمھفیم ، تـسرد  رگا ] [ ؛ نـکن هنوـگژاو  ار  اـم  یاـھلد  ایادــخ ! ینعی  تـسھ - نآرق  رد  هـک   - اـنبولق غزت  ـال  اـنبر  ندــش ؛ هنوـگژاو 

ناـمدوخ دـنکیمن ؛ ملظ  یـسک  هب  هک  ادـخ  دوشیم ؟ هنوگژاو  ارچ  ـالاح  دـش . هنوگژاو  ناـشیاھلد  اـما  دـندرکیم ، تکرح  تسرد  یزور  کـی  اھیـضعب  دـیوگیم : نینموـملاریما 

، میوشیم یزاببزح  یزابحانج و  یهدولآ  میوشیم ، یزابقیفر  یهدولآ  میوشیم ، یبلطهاج  یهدولآ  میوشیم ، اجیب  یاـھتبحم  یهدولآ  میوشیم ، اـیند  یهدولآ  هک  میتسھ 

؛ تسا اھنیا  تفآ  دـنوشیم . هارمگ  دـعب  دـندوب ، ملاس  یزور  کـی  همالـس ؛ دـعب  لاـجر  لـضت  و  میدرگیم . رب  یلوا  تماقتـسا  نآ  زا  تسرد ، هار  نآ  زا  دوشیم و  هنوگژاو  ناـملد 

. درب هانپ  ادخ  هب  دیاب  اھنیا  زا  تفرگ و  یتسیاب  ار  اھنیا  یولج 
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نآ رد  دـندوب ؛ هدرک  تکرـش  مھ  اھنآ  درک ، تکرـش  مھ  ام  یهجراخ  مرتحم  ریزو  دـش ، لیکـشت  لبق  هام  کـی  دودـح  رد  کرویوین ، رد  هک  یاهجراـخ  یارزو  یهسلج  نیمھ  رد 

کی دـیدرکیم ؛ دـیاب  هک  دـیدرکن  ار  راک  نیا  دـیدرکیم ، دـیابن  هک  دـیدرک  ار  راک  نیا  اھامـش  دـیوگیم  دـنکیم ؛ رکذ  اـھنآ  هیلع  یگرزب  تساوخرفیک  کـی  اـم  یهجراـخ  ریزو  هسلج 

ناتـسناغفا و رـس  دینک  شزاس  هللابزح ، رـس  دینک  شزاس  هیروس ، رـس  دینک  شزاس  دنتـسھ ؛ روط ] ] نیا اھنیا  بخ  دنتـشادن ؛ مھ  یباوج  هماناعدا ؛ کی  تساوخرفیک ،

هک تسا  نیا  ناشفدـھ  دـنکیمن . راذـگورف  ینمـشد  زا  یاهظحل  هک  یـسک  نآ  اب  یـسک ؟ هچ  اب  یلخاد ؛ لئاسم  رـس  دـینک  شزاس  قارع ، رـس  دـینک  شزاـس  ناتـسکاپ ،

؟ دننک تالکشم  لح  هب  کمک  دنیآیم  اھنیا  تقونآ ] [ ؛ دوشب لح  روشک  نیا  یداصتقا  تالکشم  دنراذگن  هک  تسا  نیا  ناشفدھ  دنک ، دشر  تلم  نیا  دنراذگن 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

امـش رایتخا  رد  زورما  هک  یونعم  یدام و  یاھهیامرـس  هوبنا  اب  یمدرم ، تیامح  اـب  یداـھج ، راـک  اـب  تسا - یمھم  رایـسب  یهتکن  نیا   - یبـالقنا تیوھ  رب  یهیکت  اـب  اـمش 

: منکیم هیصوت  ار  هدمع  یریگتھج  هس  نم  دیربب و  شیپ  ار  روشک  دیناوتیم  تسا ،

...

تـالایا میژر  رتحـیقو ، رتزواـجتم و  همھ  زا  زورما  دـشاب ؛ دـھاوخیم  هک  رھ  بلطهطلـس  نآ  دـیوشب ؛ رھاـظ  تردـق  تبالـص و  اـب  یبلطهطلـس ، رھ  ربارب  رد  موـس ؛ یریگتـھج 

یریگولج اھنآ  یاھدنفرت  زا  دیناوتیم  مدرم  نیا  کمک  یلم و  رادتقا  یهناوتـشپ  اب  دـیوشب ؛ رھاظ  تردـق  اب  دـیوشب ، رھاظ  تبالـص  اب  اھنیا  لباقم  رد  تسا ؛ اکیرمآ  یهدـحتم 

رد یگداتـسیا  یهنیزھ  زا  رتشیب  بتارمب  وگروز  یاھتردق  ربارب  رد  میلـست  یهنیزھ  هک  دھدیم  ناشن  ام  هب  یللملانیب  تیلاعف  یهبرجت  هھد ، راھچ  دـینک . عفد  ار  نآ  دـینک و 

دودـسم هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  اھنآ  تفرـشیپ  یاھهار  دـنکیم ؛ هراچیب  ار  اھروشک  اھتلم و  وگروز ، یاھتردـق  یاـھییوگروز  لـباقم  رد  ندـش  میلـست  تسا ؛ اـھنآ  لـباقم 

دراو میلـست  رـس  زا  هطلـس  ماظن  اب  رابکتـسا و  اب  یھلا ، یهوقولوح  هب  یھلا و  قیفوت  هب  ام  دراد . ینیگنـس  یاھهنیزھ  دـنکیم ؛ رود  یناسنا  یاھـشزرا  زا  ار  اھنآ  دـنکیم ؛

. تـسا رتـشیب  یلیخ  زورید  زا  زورما  ناـمتاناکما  میرتدـنمتردق ؛ رتاـناوت و  زورید  زا  زورما  و  مـیدرکن ، شزاـس  اـھنآ  یاھهتــساوخ  رــس  رب  اـھنآ  اـب  میدـشن ، میلــست  میدـشن ،

یاھتیصخش میاهتشاد ؛ یناراکادف  میاهتشاد ، یئادھش  هار  نیا  رد  هتبلا  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  کی  نیا  میاهدشن ؛ مھ  اھنآ  میلـست  اھنآ ، لباقم  رد  میاهداتـسیا 

. تسا هدرک  رتهتسجرب  ار  دوخ  یاھراعش  تسا ، هدرک  تکرح  تسا ، هدرک  تفرشیپ  یمالسا  یروھمج  ماظن  نکل  میاهداد  تسد  زا  ار  یاهتسجرب  دنمشزرا و 
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دنیوگیم دنکیم . فساتم  ار  ناسنا  اعقاو  یزاجم  یاضف  یاھشخب  زا  یضعب  رد  ای  اھهمانزور  زا  یضعب  رد  ناشیاھلیلحت  نکل  دننکیم  مھ  یسایس  مھف  یاعدا  یاهدع  کی 

یزروتسایـس و یعدم  هک  دنیوگیم  یناسک  ار  نیا  الاح  دینک ــ  تکاس  دینک و  مامت  روشک ، رد  دناهتخادنا  هار  هتفھ  دنچ  نیا  رد  هک  ار  اھـشاشتغا  نیا  دـیناوتب  هکنیا  یارب 

ای دـینک . لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دنـسیونیم  حیرـص  دنـسیونیم ! حیرـص  ار  نیا  دـینک ؛ لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دـنناھج ــ ! عاـضوا  زا  عـالطا  ینادتساـیس و 

. دیونشب ار  تلم  یادص  دینک ، لح  ار  ناتلکشم  اکیرمآ  اب  اھهتشون : رد  ماهدید  ار  ریبعت  ود  نیا  نم  دیونشب . ار  تلم  یادص  دیاب  دنیوگیم 

لح یروج  هچ  اـکیرمآ  اـب  لکـشم  مینکیم : لاوس  مینک ؛ اوعد  مھ  اـب  میھاوخیمن  تسا . یدـج  تسا ، یعقاو  لاوس  نیا  دوـشیم ؟ لـح  لکـشم  یروـج  هچ  اـکیرمآ  اـب  بخ 

ار اھراک  نالف  دـیاب  امـش  هک  میریگب  دـھعت  مینک ، هرکاذـم  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا ] [ ؟ دوشیم لـح  لکـشم  نتفرگ  دـھعت  اـکیرمآ  زا  ندرک و  هرکاذـم  نتـسشن و  اـب  دوشیم ؟

نآ هدنب  دیدرک . تبحص  اکیرمآ  اب  دیتسشن  امـش  لاس ۶٠ ، رد  اھناگورگ  یدازآ  یهیضق  رـس  ریازجلا ، یهینایب  یهیـضق  رد  دوشیم ؟ لح  لکـشم  دینکن ، ار  اھراک  نالف  دینکب ،

نودـب ریازجلا و  یهطـساو  هب  دنتـسشن  تارـضح  نیمھ  نارھت  رد  اـجنیا  تقو  ناـمھ  مدوب ــ  زاوھا  مدوب ، هھبج  رد  مدوـبن ، سلجم  رد  هتبلا  مدوـب ــ  سلجم  یهدـنیامن  تقو 

، دینک دازآ  ار  ام  یاھتورث  هک  دنتفرگ  یددعتم  یاھدـھعت  دنتـشاذگ ، دادرارق  دوبن ــ  یاینوناق  ریغ  راک  دوب ، سلجم  یهبوصم  هتبلا  دـندرک ــ  تبحـص  اھییاکیرمآ  اـب  ییورردور 

؟ درک لمع  تادـھعت  نآ  هب  اکیرمآ  ایآ  میدرک ، دازآ  ار  اھناگورگ  مینکیم . دازآ  ار  اھناگورگ  فرط  نیا  زا  مھ  ام  و  دـینکن ، تلاخد  ام  روشک  یلخاد  روما  رد  دـیرادرب ، ار  ام  یاھمیرحت 

. اکیرمآ اب  نتـسشن  هرکاذم و  مھ  نیا  بخ ، یلیخ  دنکیمن ؛ لمع  دـھعت  هب  اکیرمآ  هن ، داد ؟ سپ  ام  هب  ار  ام  یهدـشدودسم  یاھتورث  اکیرمآ  ایآ  تشادرب ؟ ار  میرحت  اکیرمآ  ایآ 

« اکيرمآ اب  شزاس   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ماجنا ار  اھراک  نیا  ام  دینک ، یھاکورف  رادقم  نیا  هب  لیطعت ــ  لیطعت  دنیوگب  دندرکن  تئرج  الاح  دینک ــ  مک  ار  یاهتـسھ  یتعنـص  تیلاعف  امـش  رگا ]  ] هک دنتفگ  ماجرب ؛ رد  ای 

. دنکیمن لح  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هرکاذم  رگید . دندرکن  ار ؟ اھراک  نیا  دندرک  مینکیم ؛ ار  راک  نآ  مینکیم ، ار  راک  نیا  میرادیمرب ، ار  اھمیرحت  میھدیم ؛

دنیآیم ادرف  میھدب ، جاب  زورما  دنتسین ؛ عناق  مھ  جاب  راب  کی  هب  اھییاکیرمآ  راب ؛ کی  هن  میھدب ؛ جاب  اکیرمآ  هب  یزیچ ؟ هچ  دنکیم ؛ لح  زیچ  کی  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هلب ،

دنیوگیم لوا  دینک ــ  لیطعت  ار  یاهتـسھ  دنیوگیم  زورما  میھدـب . جاب  دـیاب ] زاب  ، ] دـنھاوخیم رگید  جاب  کی  دـنیآیم  ادرفسپ  میھدـب ؛ جاب  دـیاب ] زاب  ، ] دـنھاوخیم رگید  جاب  کی 

دنیوگیم دعب  دینک ، ضوع  ار  یساسا  نوناق  دنیوگیم  دعب  دینیچرب ــ  ار  یاهتـسھ  طاسب  دنیوگیم  دعب  دینک ، لیطعت  ار  دصرد  جنپ  دنیوگیم  دعب  دینک ، لیطعت  ار  دصرد  تسیب 

تـشپ دھاوخیم : ار  اھنیا  اکیرمآ  دیھدب . جاب  بترم  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  دوشب ، لح  اکیرمآ  اب  ناتلکـشم  دیھاوخب  رگا  دنریگیم . جاب  اھییاکیرمآ  دیرادرب ؛ ار  نابھگن  یاروش 

نم دھدب ؟ یجاب  نینچ  کی  هک  تسا  رـضاح  یتریغاب  یناریا  مادک  دینک . لیطعت  ار  ناتیعافد  عیانـص  دینک ، یلاخ  ار  ناتتـسد  دینک ، سوبحم  ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، یاھزرم 

رـضاح مھ ] وا  [ ؛ دشاب هتـشاد  یناریا  تریغ  دـشاب ، یناریا  اما  دـشاب  هتـشادن  لوبق  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  یکی  تسا  نکمم  یمالـسا ؛ یروھمج  رادفرط ]  ] میوگیمن

، راب ود  هن  راب ، کی  هن  دیھدب ، جاب  دیرـضاح  رگا  دنکیمن . لح  ار  یلکـشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دـنمھفیمن ؟ ارچ  تسین ؛ عناق  نیا  زا  رتمک  هب  اکیرمآ  دـھدب . ار  اھجاب  نیا  تسین 

دندرک بالقنا  مدرم  یولھپ . نارود  لثم  درادن ، یراک  رگید  امش  اب  اکیرمآ  تقو  نآ  هلب ، دینک ، روبع  ناتزمرق  طوطخ  یهمھ  زا  و  یساسا ، لئاسم  یهمھ  رد  مھ ، رـس  تشپ 

، دننکیم راک  اھنادـیم  یهمھ  رد  دـنراد  روج  نیا  هک  ییاھناوج  نیا  دـنکیم ، تفرـشیپ  دراد  روج  نیا  هک  یروشک  نیا  نیا . یارب  دـنداد  دیھـش  همھ  نیا  نیا ، زا ] ییاھر   ] یارب

؟ تفگ ناشھب  روج  نیا  دز ؟ فرح  اھنآ  اب  روج  نیا  دیاب 

« اکيرمآ اب  شزاس   » 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 9هاگياپ  هحفص 9 
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