
ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سمل هبرجت و  لاس  تشھ  کـیدزن ، زا  ار  روشک  ییارجا  عاـضوا  نیا  یهمھ  متـسین . یربخیب  مدآ  نم  دوشیم . راـک  هچ  تکلمم  رد  هک  منیبیم  مفقاو و  روما  هب  مھ  نم 

نآ زا  هک  لـمع -  هب  دـسرب  هچ  درذـگب -  شرطاـخ  هب  یتـح  یـسک  زورما  تسا  نکمم  رگم  ماهدوب . اـھاج  رگید  بـالقنا و  یاروـش  رد  بـالقنا  لوا  زا  مھ ، نآ  زا  لـبق  ماهدرک .

بارخ ار  مدرم  نھذ  دننیـشنیم و  اـجنآ  اـجنیا و  رد  بترم  رداـم ، زا  رتناـبرھم  یاـھهیاد  هدـع  کـی  ـالاح  هـک  دـنک ، یطخت  بـالقنا  یهدـش  میـسرت  بوچراـچ  یریگتـھج و 

!؟ دننکیم

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

فالتخا دنک . هدافتـسا  وس  نمـشد  هک  دننکن  یراک  دنـشاب و  مھ  اب  دـیاب  نمـشد ، اب  هلباقم  رد  فلتخم ، یاھیریگتھج  اھتـسایس و  فلتخم ، یاھحانج  فلتخم ، یاھھورگ 

ندرک بارخ  روشک ، یهرھچ  ندرک  بارخ  رگیدـکی ، ندرک  بارخ  اما  درادـن ؛ یعنام  ملاس ، لکـش  هب  یتاباختنا  تازرابم  درادـن ؛ یعنام  رظن  فالتخا  درادـن ؛ یعناـم  یـسایس 

ژد کی  لـثم  صوصرم ،» ناـینب  مھناـک  ، » یگچراـپکی تدـحو و  اـب  دراد . لاکـشا  مدرم ، نھذ  رد  ماـھبا  لاوس و  داـجیا  دراد . لاکـشا  زوسلد ، نیلووسم  یهرھچ  مدرم و  نھذ 

اھنآ یهناخ  هب  هک  یسک  لباقم  رد  اما  دنشاب ، هتشاد  مھ  هلگ  ترودک و  رگیدکی  زا  ردارب  ود  تسا  نکمم  هناخ . کی  رد  ردارب  دنچ  لثم  دیتسیاب ؛ نمـشد  لباقم  رد  نیدالوپ ،

دنشاب هنوگ  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دنتسیاب . مھ  رانک  رد  دیاب  شود ، هب  شود  دنکیم ، هلمح 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

لثم صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدحو و  اب  دراد . لاکشا  مدرم ، نھذ  رد  ماھبا  لاوس و  داجیا  دراد . لاکـشا  زوسلد ، نیلووسم  یهرھچ  مدرم و  نھذ  ندرک  بارخ 

. دیتسیاب نمشد  لباقم  رد  نیدالوپ ، ژد  کی 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنھد و رارق  رگیدـکی  لـباقم  رد  ار  مدرم  دنتـساوخ  دوخ  لاـیخ  هب  دـننزب ، مھ  هب  ار  مدرم  تینما  بارخ و  ار  مدرم  نھذ  شوـشغم ، ار  مدرم  رطاـخ  دنتـساوخ  هک  یناـسک  نآ 

. دوش راتفر  اھنیا  اب  نوناق  بوچراچ  رد  دیاب  هتبلا  دندرک و  تنایخ  روشک  هب  بالقنا و  هب  دندرک ، تنایخ  مدرم  هب  اھنیا  دننک . ادج  مھ  زا  ار  فوفص 

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؟ ارچ دوشیمن . دیماان  تسا ، لصا  نیا  هب  دقتعم  هک  یناسنا  تقوچیھ  دـنکیم . هدـنز  اھلد  رد  ار  دـیما  هادـفانحاورا ، دوعوم  یدـھم  سدـقم  دوجو  هب  تیودـھم و  هب  داقتعا 

. دناسرب نآ  هب  ار  شدوخ  هک  دنکیم  یعس  درادن . درگرب  ورب  دراد ؛ دوجو  یمتح  نشور  نایاپ  کی  دنادیم  نوچ 

نیا هب  تسا ؟ هنوگچ  هدیقع  نیا  ندرک  بارخ  دننک . بارخ  مدرم  یاھنھذ  رد  ار  نآ  دنشوکیم  دنریگب ، مدرم  زا  ار  هدیقع  نیا  دنتسناوتن  یتقو  هتبلا  تسا . نیا  هدیقع  سپ ،

خرچ یـال  بوچ  کـی  هب  یکرحم  روتوم  ندرک  لیدـبت  نیا ، تسا . هدـیقع  ندرک  بارخ  نیا ، دـنکیم ! تسرد  ار  اـھراک  یهمھ  دـیآیم و  ناـمز  ماـما  دـنیوگب  هک  تسا  تروـص 

. تسا روآباوخ  ردخم و  یوراد  کی  هب  یوقم ، یوراد  کی  ندرک  لیدبت  تسا ؛

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رثا ینھذ  یاـضف  رد  دـننکیم  یعـس  تشاذـگ ، رثا  دوـشیمن  تیعقاو  رد  دـندید  رگا  رامعتـسا ، هب  هتـسباو  یاـھقوب  اـھیچتاغیلبت و  روـشک ، نانمـشد  هک  ماهتفگ  اـھراب  نم 

تمـس هب  روشک  حیحـص  تکرح  تقیقح ، دـنیوگیم . رابکتـسا  یاھیچتاغیلبت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  ریغ  تقیقح  دـنیامن . سویام  ار  اـھلد  دـننک و  بارخ  ار  اـھنھذ  دـنراذگب ؛

دیاـب مھ  ار  یراوشد  نیا  دریذـپیم ، تیلووسم  سک  رھ  تسا . راوشد  تسین ؛ ناـسآ  هار  نیا  ندوـمیپ  رابکتـسا ، یاـیند  نیا  رد  ملظ و  یاـیند  نیا  رد  هتبلا  تسا . فادـھا 

یاھطرش زا  یکی  تلم ، فوفـص  تدحو  و  تلود ، تلم و  یلدمھ  دنرادیمن . رب  شالت  زا  تسد  اھیتخـس  یهمھ  اب  دننکیم و  تکرح  دناهدرک ، لوبق  هللادمحب  هک  دنک ، لوبق 

«. اوقرفتالو اعیمج  لبحب هللا  اومصتعاو  : » دنزادنیب هقرفت  امش  نیب  نانمشد  دیراذگن  دینک و  ظفح  دیاب  ار  نیا  تسا . راک  یساسا 

نویناحور  / ١٣٧٧/٠٢/٠٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک سک  نآ  تسین . بارطـضا  لزلزت و  راچد  دـیاقع  زا  یـضعب  تسا . نییبت  ریـسفت و  لـباق  هلمج ، نیمھ  نکیل  دـنک ؛ خـسار  مکحتـسم و  ار  اـھنآ  ینید  دـیاقع  هک  یثحاـبم 

امش نیبطاخم  نھذ  یور  رب  هک  ار  یجاوما  نآ  دیاب  تساجک . وا ، نھذ  ریذپبیـسآ  شخب  نآ  وا و  تلاھج  شخب  نآ  دنیبب  دیاب  ادتبا  دنک ، تیادھ  ار  دوخ  بطاخم  دھاوخیم 

دوجو ام  بطاخم  نھذ  رد  لاوس  اـھھد  هک  دـشابن  یروط  دـییوگب . وا  هب  هک  دراد  جاـیتحا  ار  یزیچ  هچ  ناوج ، دـینادب  اـت  دیـسانشب ، دـیامن ، بیرخت  اـت  دـنکیم  راـک  شـالت و 

. مینک حرطم  تسین ، لاوس  دروم  وا  یارب  الصا  هک  ار  رگید  بلطم  کی  اھماھفتسا ، اھلاوس و  نآ  هب  ییوگخساپ  یاج  هب  ام  دشاب و  هتشاد 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/٠٢/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یهلاـسم هک  یاهعماـج  نآ  رد  ینعی  دوشیم . بارخ  مھ  اـھنھذ  تقو  نآ  دوشیم ؛ کوـپ  هعماـج  دـشابن ، ادـخ  تیدوـبع  یتـقو  دـشابن ، تلادـع  یتـقو  هک  تسا  یعیبـط 

یدوھی تسا ؛ رابحالا » بعک   » دیوگیم فراعم  مدرم  یارب  هک  مھ  یسک  هعماج  نآ  رد  دسریم ، اھاجنیا  هب  ایند  ماطح  هب  نتـسب  لد  ایند و  لام  هب  شیارگ  یزودناتورث و 

نامز و  دـش ، ناملـسم  رمع  نامز  تسا ؛ هدـشن  ناملـسم  مھ  رکبیبا  نامز  تسا ، هدـشن  ناملـسم  ربمایپ  ناـمز  رد  وا  تسا ! هدـیدن  مھ  ار  ربماـیپ  هک  یناملـسم  هزاـت 

، بعک نیا  دوھی . ملاع  ینعی  ربح ، تسا . ربح  عمج  رابحا ، تسا . تسرد  رابحالا » بعک  « ؛ تسا طلغ  هک  دـننکیم  ظفلت  راـبخالا » بعک   » یـضعب تفر ! اـیند  زا  مھ  ناـمثع 

؛ دـش دراو  رذیبا  بانج  هک  دوب  هتـسشن  نامثع  بانج  سلجم  رد  وا  ندز ! فرح  یمالـسا  لـئاسم  هب  عجار  درک  اـنب  دـعب  دـش ؛ ناملـسم  دـمآ  هک  دوب ، دوھی  یاـملع  بطق 

. میاهدینش ربمایپ  زا  نامدوخ  ار  ماکحا  نیا  ام  ییوگیم !؟ نخس  یمالسا  ماکحا  مالسا و  زا  ام  یارب  یراد  الاح  وت  هک  تفگ  دش و  ینابصع  رذیبا  هک  تفگ  یزیچ 

نویناحور  / ١٣٧٨/٠١/٢٣ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای روشک  ناصخـشتم  نالووسم و  هک  دـنک  دومناو  روطنیا  دـھاوخیم  یجراخ  تاغیلبت  هلب ؛ دـنراد . نید » درد   » نادرمتلود تسھ و  ام  روشک  رد  تصرف  نیا  هللادـمحب  زورما 

؛ دـننک غیلبت  هنوگنیا  دـنھاوخیم  دـننکیم ؛ هیمعت  ادـمع  ناشیـضعب  دـنمھفیمن ، اـھنآ  زا  یـضعب  تسین . روطنیا  ریخن ؛ دـنرادن ! یراـک  ینید  لـئاسم  هب  اـھنآ ، زا  یـضعب 

اھهنیمز دننک . ارجا  ار  نآ  دنھاوخیم  دنمھفیم ، نید  زا  هک  هچنآ  دنراد ؛ نید  درد  روشک  لوا  زارط  نالووسم  ام ، روشک  رد  زورما  دننک . بارخ  ار  صاخـشا  نھذ  دـنھاوخیم 

ار ناشدوخ  دـنراد  هفیظو  مھ  اھنآ  یهمھ  هتبلا  دیرامـشب . منتغم  ار  ناتدوخ  یغیلبت  یهناسر  نیا  امـش  دـنراد . روصق  افاصنا  یغیلبت  یاھهناسر  هک  دـنچرھ  تسا ؛ مھارف 

رثوم و ذفان و  رایسب  زیچ  نیا  دینادب . ردق  ار  مالسلاهیلع  نیـسحماما  یهمیخ  ریز  هینیـسح و  دجـسم و  غیلبت  میظع  هاگیاپ  نیا  غیلبت و  ربنم  نیا  امـش  نکیل  دننک ؛ حالـصا 

. تسا یکرابم 

« ناھذا بيرخت   » 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=2319
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2609
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2609
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http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2883
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2886
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2940
http://farsi.khamenei.ir


. دیھد میلعت  اھنآ  هب  ار  هتساریپ  حیحص و  نید  دینک ؛ قیوشت  نید  نتفرگارف  هب  ار  مدرم  دینک ؛ نشور  ار  مدرم  نھذ  دینک ؛ تیادھ  ار  مدرم 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامیا بیرخت  مود ، دننک . بیرخت  دننکـشب و  ار  ناریا  تلم  یگچراپکی  یلم ؛ تدحو  بیرخت  زا  تسا  ترابع  لوا ، دنکیم . بیقعت  ار  یعطقم  یاهلحرم و  فدھ  هس  نمـشد 

عاجـش و ورـشیپ و  تلم  کی  هب  روخیرـسوت ، یهداـتفا  بقع  تلم  کـی  زا  ار  تلم  نیا  هک  یتاداـقتعا  اـھرواب و  اـھنامیا و  بیرخت  هب  ینعی  مدرم ؛ لد  رد  زاـسراک  یاـھرواب  و 

نمـشد تفریمن . شیپ  تلم  نیا  درکیمن و  تکرح  ناسنا  هک  اھرواب  نیا  نودـب  تفرگ ؛ ماجنا  ییاھرواب  تاداقتعا و  اب  تکرح ، نیا  دـنزادرپب . درک ، لیدـبت  اـیند  رد  رادـنادیم 

تدحو بیرخت  تسا : نمـشد  رظن  دروم  بیرخت ، هس  سپ ، مدرم . نھذ  رد  هدـنیآ  بیرخت  دـیما و  حور  بیرخت  موس ، دـنک . بیرخت  ام  تلم  نھذ  رد  ار  اھرواب  نیا  دـھاوخیم 

؛ مرادـن لفاغ  یاھیدوخ  ناتـسود و  نیا  هب  یراک  نم  دـنراذگیم ! حالـصا »  » مھ ار  اـھبیرخت  نیا  مسا  دـیما . حور  بیرخت  و  شخبتمواـقم ، زاـسراک و  یاـھرواب  بیرخت  یلم ،

. تسا طوبرم  اھزرم  نیا  زا  نوریب  هب  تکرح ، نیا  نابنج  هلسلس  هک  تسا  نمشد  رس  رب  نم  ثحب 

تلود  / ٠۵/١٣٨٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

تینھذ هک  یدارفا  زا  یـضعب  تینھذ  حیحـصت  تمدخ  رد  هنادنمرنھ  لکـش  هب  دـیاب  هتفرگ ، ماجنا  هک  ییاھراک  نیا  دوب . دـنمهلگ  همھ  زا  رتشیب  دـیاب  تلود  دوخ  زا  نم  رظنهب 

نیا دـیوگب  ناسنا  هکنیا  فرـص  هب  اریز  دـینکب ؛ یرکف  شیارب  تسالاب ، اـعقاو  اـھراک  تیفیک  مجح و  نوچ  دـھدب . ینیبنشور  دـنک ؛ هاـگآ  ار  مدرم  دریگ و  رارق  دـنرادن  یتسرد 

یبلاطم نیمھ  تفرگ . رظنرد  ار  زاسراک  یاھهویـش  دیاب  اعقاو  تسین ؛ یزاسراک  دمآراک و  شور  نادنچ  هتفرگ ، ماجنا  شخب  نیا  رد  راک  رادـقم  نیا  ای  ماهدرک  ار  اھراک  رادـقم 

، دنراد رارق  تلود  یالاب  یاھتیلووسم  رد  هک  ینالووسم  هک  دننادب  مدرم  ات  دوش  سکعنم  لقتنم و  یبسانم  وحن  هب  هک  تسا  بوخ  یلیخ  دـنتفگ ، هسلج  نیا  رد  نایاقآ  هک 

تسا یبلاطم  اھنیا  تسا . مھم  دنتفگ ، یناگرزاب  ریزو  یاقآ  هک  کیوداتـشھ  لاس  لئاوا  مروت  دشر  شھاک  رامآ  نیمھ  الثم  دنھدیم . ماجنا  ار  اھراک  زا  یمیظع  مجح  هچ 

مروت دشر  لرتنک  تسین و  ناسآ  دـیآ ، شیپ  یاهثداح  نینچ  ات  هتفرگ  تروص  لاس  دـنچ  لوط  رد  هک  ییاھـشالت  نوچ  تسا ، بوخ  دـنوش ، علطم  مدرم  دوش و  هتفگ  رگا  هک 

ار شولج  ات  دـینکیم  شالت  الاح  هک  تخیگنارب  ار  اھهلگ  درک و  بارخ  ار  اھنھذ  رادـقم  کـی  ریخا  دـشر  نیا  هتبلا  تسا . هتفرگ  تروص  هرخـالاب  هک  تسا  یراوشد  مھم و  راـک 

دشاب هتشاد  همادا  شالت  نیا  نانچمھ  زاب  هک  دینک  یراک  ینعی  دینکن ؛ فقوتم  ار  شالت  نیا  میوگب  مھاوخیم  نم  دیریگب و 

نارھت  / ٠٧/٢٩/١٣٨۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

تفلاخم ناشبلق  نطاب  رد  دندرکیم ، تقفاوم  راھظا  مھ  ینابز  ولو  دندوب ؛ فلاخم  ام  یاھتلود  یهمھ  اب  هشیمھ  مھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  هک  دینادیم 

یساسا یاھراعش  عیسو ، روشرپ و  تاباختنا  کی  رد  ناریا  تلم  هک  دنتحاران  نوچ  دننکیم ؛ تفلاخم  راھظا  مھ  نابز  رد  ام  نانمشد  زا  یضعب  یتح  الاح  اما  تسا ؛ هدوب 

یزاسهعیاش اذل  تسا ؛ دنیاشوخان  یناھج  رابکتسا  یارب  هک  تسا  مولعم  نیا  دنورب ؛ اھراعش  نیا  لابند  هب  یریگمـشچ  گرزب و  تیرثکا  کی  دوشب و  حرطم  شیارب  بالقنا 

نیا لثم  هک  دونـشیم  تلود  یهرابرد  ار  یکحـضم  تاعیاش  ناسنا  دننکیم . رارکت  لخاد  رد  ار  تاعیاش  نیمھ  مھ  هدع  کی  هنافـساتم  دننکیم ، ینکارپهعیاش  دننکیم ،

دـننکیم و هعیاـش  ار  اـھفرح  روـجنیمھ  زا  مھ  ـالاح  دـننکب . هـچ  و  دـننک !! یـشکراوید  ار  اـھنابایخ  اـھنیا  دـنراد  اـنب  هـک : دـنتفگیم  مـھ  تاـباختنا  ناـمز  رد  ار  تاـعیاش 

دامتعا دـیاب  مھ  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـننک ، دامتعا  دـیاب  مھ  مدرم  تسا . رـضم  اھینکارپهعیاش  نیا  دـننک . درـسلد  ار  مدرم  دـننک ؛ بارخ  ار  مدرم  نھذ  دـنھاوخیم 

. دھدب ماجنا  ار  اھراک  دناوتب  تلود  نیا  هللااشنا  ات  دنکب ،

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

یـسایس و یاھهزیگنا  اب  یـضعب  الاح  دوشیم . عورـش  تاباختنا  یکیدزن  نامھ  زا  مھ  ناشیاھبیرخت  دوشیم ، تاباختنا  لصف  ات  نوگانوگ ، یاھهزیگنا  اب  یاهدع  هنافـساتم 

نویناحور املع و  زا  نیمرتحم  یتح  هیملع و  یاھهزوح  نیھجوم  یبالقنا ، یاھهرھچ  ینید ، یاھهرھچ  یسایس ، یاھهرھچ  صاخشا -  ینید  یتح  یاھهزیگنا  اب  یضعب 

کی زا  ناسنا  اعقاو  رگا  لقع . هن  تسا ، قفاوم  راک  نیا  اب  عرـش  هن  ییالقع ؛ قطنم  هن  دراد و  یعرـش  قطنم  هن  نیا  تسا !؟ یراـک  هچ  نیا  دـنھدیم . رارق  بیرخت  دروم  ار  - 

نیا و زا  ندروآ  مسا  شھار  تسین ، صاخشا  هب  تناھا  بیرخت و  شھار  تسا ، یـضاران  دنتـسھ ، یریگتھج  نآ  رد  ناسک  نالف  ای  سک  نالف  دنکیم  لایخ  هک  یایریگتھج 

هب یکیرات  درک ، یفرعم  ار  ییانـشور  ییاج  کی  ناسنا  یتقو  دش . نییبت  یقیاقح  دـمآ و  دوجو  هب  نییبت  ساسا  رب  بالقنا  تکرح  لوا ، زا  تسا . نییبت  شھار  تسین ، نآ 

رگا درادـن . یلقع  قطنم  هجوـم ، مرتـحم و  یاـھهرھچ  ندرک  بیرخت  صاخـشا ، زا  ندروآ  مسا  دـننک . نیعم  مھ  ار  یکیراـت  درادـن  یبـیع  دـش . دـھاوخ  یفرعم  دوـخ  یدوـخ 

مولعم هک  مھ  یعرـش  رظن  زا  دـنکیمن . لصاح  ار  دوصقم  نآ  نیا ، تسین ؛ نیا  شھار  دـننک ، بارخ  روک و  ار  یفارحنا  طخ  کـی  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  یناـسک 

نینموملا و نظ  هومتعمـس  ذا  ـال  ول  : » دـیوگیم اـم  هب  نآرق  تسین . هتـساوخان ، ملعریغ  هب  لوق  هتـساوخان و  غورد  هتـساوخان ، ارتـفا  زا  یلاـخ  اـتداع  اـھراک  روطنیا  تسا .

بترتـم نتـشاد  لوـبق  رب  هک  ار  یرثا  نآ  دـیرادن ، لوـبق  ار  یـسک  امـش  بوـخ  دـینکیمن ؟ تحـص  رب  لـمح  ارچ  دـیرادن ؟ نظنسح  مھ  هـب  ارچ  ( ١ «) اریخ مھـسفناب  تانموملا 

، میوگب مھاوخیم  تاباختنا  باب  رد  طیارش  نیا  رد  نآلا  هک  ار  یزیچ  نآ  نم  تسا . یدب  راک  رایـسب  نیا  دنزب ، بیرخت  هب  تسد  دیایب  ناسنا  هکنیا  اما  دینکن ؛ بترتم  دوشیم ،

بیرخت و یاضف  اب  ار -  ناگربخ  تاباختنا  صوصخب  ار -  تاباختنا  دنشاب  بقارم  درک . میھاوخ  ضرع  ادعب  هک  تسھ  تاباختنا  باب  رد  یرگید  یاھفرح  الاح  تسا . هتکن  نیمھ 

دیاب همھ  هک  تسا  ییاھزیچ  یهلمج  زا  نیا  دننکن . هدولآ  اھناتسرھش -  رد  هچ  نارھت ، رد  هچ  هیملع ، اھهزوح  رد  هچ  صاخشا -  ندرک  مھتم  دارفا ، یهرھچ  ندرک  شودخم 

. دنھدب تیمھا  نآ  هب  دننک و  هجوت  نآ  هب 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

 - درادن یلاکشا  دننکیم ؛ تاغیلبت  اما  هدیسرن ، مھ  ینوناق  تقو  الاح  هچرگا  دنتسھ -  یتاراھظا  تاغیلبت و  لوغـشم  دناهدرک و  یـسیونمان  نونکات  هک  یمرتحم  یاھدزمان 

هک یناسک  نآ  اھدزمان و  نابز  زا  هک  دـنکیمن  رواب  دونـشیم ، ناسنا  هک  ار  یئاھزیچ  دـشاب . قدـص  قح و  هب  هجوت  اب  ناشیفن  تابثا و  دـننک . لمع  فاـصنا  اـب  دـننک  یعس 

؛ دنکیم نارگن  ار  مدرم  اھفرح  نیا  دونـشیم . یبیجع  یاھتبـسن  بیجع و  یاھفرح  ناسنا  یھاگ  دشاب . هدـش  جراخ  افـص  قدـص و  یور  زا  دنتـسھ ، اھتیلوئـسم  نیا  لابند 

نداد فالخ  تبسن  همھ  نیا  دننکن . بیرخت  ار  یمومع  ناھذا  دنشاب : هتـشاد  هجوت  مرتحم  یاھدزمان  دنکیمن ! دنمهقالع  هتـسبلد و  اھفرح  نیا  یهدنیوگ  هب  مھ  ار  یـسک 

، مراد ربخ  رتھب  منادیم و  رتشیب  ار  روشک  عاضوا  نایاقآ  نیا  یهمھ  زا  هک  هدنب  تسھ . مھ  عقاو  فالخ  درادـن ؛ مھ  تیعقاو  تسا ؛ مدرم  ناھذا  یهدـننک  بیرخت  نآ ، نیا و  هب 

. دننکیم هابتشا  تسا ؛ عقاو  فالخ  دنیوگیم ، اھنیا  داصتقا و  عضو  روشک و  عضو  یهرابرد  داقتنا  ناونعب  هک  یبلاطم  نیا  زا  یرایسب  هک  منادیم 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا رـضم  اھنیا  هدنیوگ . نآ  لد  رب  یھورگ و  یحانج و  تاقلعت  تیمکاح  نودب  دـننک ؛ نشور  بصعت  نودـب  ار  قئاقح  تسا ؛ نییبت  صاوخ ، ناگبخن و  مھم  یاھراک  زا  یکی 

حانج هک  لباقم  حانج  نآ  نوچ  دوب . تقیقح  نییبت  رـسای  رامع  بانج  مھم  یاـھراک  زا  یکی  نیفـص  گـنج  رد  دـیمھف . ار  تقیقح  دـیاب  تشاذـگ ، راـنک  دـیاب  ار  اـھنیا  حاـنج و 

. هدوب لوا  زا  نیا  هدرک ؛ قرف  شاھهویـش  تسین ، دـیدج  تاعارتخا  وزج  نیا  دـنیوگیم ، یناور  گـنج  نآ  هب  زورما  ـالاح  هک  ینیمھ  دنتـشاد . ینوگاـنوگ  تاـغیلبت  دوب ، هیواـعم 

. تسا نھذ  ریمعت  زا  رتناسآ  مھ  نھذ  بیرخت  دندوب . رھام  یناور  گنج  رد  هک  دنیبیم  ار ، ناشیاھراک  دنکیم  هاگن  مدآ  یلیخ . یناور ؛ گنج  نیا  رد  دندوب  رھام  مھ  یلیخ 

، دندرکیم ینکفاهھبـش  اھنآ  اذل  تسا . تخـس  نھذ  زا  شندرک  کاپ  تسا ، ناسآ  نھذ  هب  نظ  وس  ندش  دراو  دینک ، ادـیپ  اج  کی  ینظوس  دـنیوگب ، یزیچ  امـش  هب  یتقو 

رامع بانج  دـنک ، تمواقم  دتـسیاب و  یناور  گنج  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  هتـسناد  فظوم  ار  شدوخ  فرط ، نیا  زا  هک  یـسک  نیا  دوب . یناسآ  راـک  دـندرکیم ؛ دراو  ار  نظ  وس 

، زورما ریبعت  هب  هک -  ار  یئاھهورگ  نیا  روط  نیمھ  تفریم و  یدوخ  فوفـص  هھبج و  فرط  نآ  هب  هھبج ، فرط  نیا  زا  بسا  اب  هک  دراد  نیفـص  گنج  یاـیاضق  رد  هک  دوب ، رـسای 

« ناھذا بيرخت   » 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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ریثات درکیم و  نشور  اھنآ  یارب  ار  یقئاقح  درکیم ؛ تبحص  اھنآ  یارب  یغلابم  داتسیایم و  اھنآ  لباقم  رد  دیسریم ، مادک  رھ  هب  دندوب ، مھ -  زا  یادج  ادج  یاھپیت  ای  اھنادرگ 

تبحـص دزیم ، فرح  ناشیارب  دناسریم و  اجنآ  تعرـسب  ار  شدوخ  تسھ ، اھنآ  یوت  وگم  وگب  دندش ، دیدرت  راچد  یاهدع  کی  هدش ، ادیپ  فالتخا  دیدیم  اج  کی  تشاذـگیم .

. درکیم زاب  ار  اھهرگ  نیا  درکیم ؛ نییبت  درکیم ،

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نالا دوریم ـ  هناشن  ار  یلم  لالقتـسا  حور  هک  تسا  یـسک  کی  رگا  میریگب ؟ هدـیدن  ار  ناـمناناوج  ناـمروشک و  یبـالقنا  یداـقتعا و  زمرق  طوطخ  هک  دـنراد  عقوت  اـم  زا  روطچ 

هزیروئت ار  یگتسباو  دھاوخیم  و  تسیچ ـ  لالقتسا  تسا ، یگداتفابقع  نیا  دنیوگیم  دننکیم ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دوشیم ، هک  لالقتـسا  تبحـص  هک  یناسک  دنتـسھ 

یکی داد . ناشن  لمعلاسکع  وا  لباقم  رد  دیاب  دنام ؛ توافتیب  وا  لباقم  رد  دوشیمن  دنک ، لزلزتم  نتـسیز  لقتـسم  یارب  ار  ناناوج  یاھلد  دنک ، هرخـسم  ار  لالقتـسا  دنک ،

یناـسک نـالا . دراد  دوـجو  اـھنیا  تسھ ؛ اـھنیا  دـنکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا  تاـیقلخ  دـنکیم ، هرخـسم  ار  یـسراف  ناـبز  دـنکیم ، تناـھا  هعماـج  ینید  یقـالخا و  تایرورـض  هب 

ار رگیدمھ  دیریگب ، دای  اھیبرغ  زا  دیریگب ، دای  اھییاپورا  زا  دنھدیم : تبـسن  ار  یفنم  تایقلخ  ررکم  یناریا ؛ ناوج  یلم  تزع  حور  رـس  یوت  دـننزب  هک  تسا  نیا  ناشیعس 

لاس هاجنپ  لبق و  لاس  تسیب  هن  الاح ، ییاپورا ــ  یاھتختیاپ  ییاپورا و  یاھروشک  یاـھنابایخ  رد  تسا ؟ نیا  هیـضق  عقاو  مینکیمن ! لـمحت  ار  رگیدـمھ  اـم  دـننکیم ، لـمحت 

تئرج یسک  دنـشکیم ، ای  دننکیم  حورجم  ار  هبجحم  نز  دننزیم  مدرم  مشچ  یولج  دریگیم ، رارق  اھناوج  مجاھت  دروم  هدرک ، تاعارم  ار  شباجح  یکدنا  هک  یرفن  کی  لبق ــ 

قافتا هزات  نیمھ  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؟ فلاخم  لمحت  نیا  دننزیم ! شتآ  مدرم  مشچ  یولج  تسین ، روشک  نآ  لھا  نیا  هکنیا  ناونعهب  ار  یـسک  ارچ ! دیوگب  دـنکیمن 

، دـننزیم شــشتآ  دـنزیریم ، نـیزنب  شیور  دـعب  دـننزیم ، کـتک  ار  یناریا  کـی  ییاـپورا ، یاـھروشک  زا  یکی  یاھرھــش  زا  یکی  طاوـلا  یاـھناوج  نـیا  زا  لـبق  هاـم  دـنچ  داـتفا ؛

تاـیقلخ ار و  یناریا  تیلم  ار و  ناریا  تلم  هک  یناـسک  نآ  تسا ؟ فلاـخم  لـمحت  نیا  دـنھدیمن ! ناـشن  یلمعلاسکع  دـننکیم ، هاـگن  ربورب  دنتـسیایماو  مھ  اـھهیاسمھ 

نآ دـنھدیم ، رارق  یدـج  ضرعت  دروم  ار  بالقنا  یلـصا  یاھراعـش  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ، لزلزتم  اـھنھذ  رد  ار  یمالـسا  یناـبم  هک  یناـسک  نآ  دـننکیم ؛ ریقحت  ار  یناریا 

نآ دـننکیم ـ  دـنراد  ار  اھراک  نیا  یناـسک  تسھ ؛ اـم  یهعماـج  رد  زورما  اـھنیا  دـننکیم ـ  دومناو  ینعمیب  ار  جاودزا  دـنھدیم و  هولج  شزرایب  ار  هداوناـخ  داـھن  هک  یناـسک 

دایتعا اب  یکی  بخ ، دوشب ؛ تذل  بجوم  هچرھ  تسا ؛ یبرغ  گنھرف  تاغوس  نامھ  هذللاهلاصا » « ؛ تذل دننادیم ــ  شزرا  کی  بولطم و  رما  کی  ار  ییوجتذـل  هک  یناسک 

ار اھفرح  نیا  هک  یناسک  دننادیم ـ  حابم  ار  نیا  دشاب ، یسک  تذل  یهیام  هچرھ  دربیم ؛ تذل  نآ  نیا و  ندز  کتک  اب  یکی  دربیم ، تذل  یسنج  تاوھش  اب  یکی  دربیم ، تذل 

. دنام توافتیب  اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  دننکیم ، جیورت 

تاباختنا  / ١۴٠٠/٠٣/٢۶ یرازگرب  هناتسآ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

هب تبـسن  مدرم  ینھذ  بیرخت  تمدـخ  رد  اھنآ  یـسایس  یاھرازبا  اھنآ ، یاهناسر  یاھرازبا  هک  هدوب  روج  نیا  هشیمھ  لاس  اھهد  نیا  لوط  رد  ام  یاھتاباختنا  یهمھ  رد 

رد اھنآ  مشچ  یروک  هب  هتبلا  دـھدب . ناشن  ار  شدوخ  ناریا  تاـباختنا  تکوش  هوکـش و  نآ  دـنراذگن  هکنیا  یارب  هدوب ؛ تاـباختنا  رد  تلاـخد  یوحن  هب  دـنناوتب  رگا  تاـباختنا و 

هتبلا دـنداد . یار  دـندش و  رـضاح  اھقودنـص  یاپ  رد  مدرم  هداتفا ؛ بقع  زور  کی  هن  هدـش ، لیطعت  هن  هتفرگ ؛ ماجنا  تقو  رـس  اھتاباختنا  یهمھ  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط 

ادیپ ار  یروشک  میناوتن  ملاع  زا  یاهطقن  چـیھ  رد  دـیاش  هتـشاد . همادا  هشیمھ  تاغیلبت  نیا  تاباختنا  زا  دـعب  ات  تاباختنا  زا  لبق  یتدـم  زا  هتـشاد ؛ دوجو  اھنآ  وس  تاغیلبت 

، ییاکیرمآ یاھهناسر  هک  تسا  هام  دـنچ  نـالا  هعمج - زور   - اـم یادرفسپ  تاـباختنا  نیمھ  رد  و  دـشاب . هتـشاد  رارق  نانمـشد  مجاـھت  دروم  همھ  نیا  شتاـباختنا  هک  مینک 

لاوس ریز  ار  تاباختنا  دنناوتب  دیاش  هکنیا  یارب  دنـشکیم  ار  ناشدوخ  دـنراد  دـنراک ، لوغـشم  اھهناسر  نیا  رد  اھنیا و  مچرپ  ریز  هک  ییاھرودزم  نآ  یـسیلگنا و  یاھهناسر 

. دننزیم هنیمز  نیا  رد  مھ  ار  اھفرح  ماسقا  عاونا و  دنھدب ؛ رارق  ماھتا  دروم  یوحن  هب  ار  یمالسا  یروھمج  تاباختنا  دننک و  گنرمک  ار  مدرم  روضح  دنربب ،

ینیسح  / ١۴٠٠/٠٧/٠۵ نیعبرا  یرادازع  مسارم  نایاپ  رد  تانایب 

قیاقح زا  یلیخ  دـیھدب . تیمھا  نییبت »  » یهلئـسم هب  دـیروشک ، نیا  یهدـنیآ  دـیما  تلم و  لد  یهویم  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  زیزع  نایوجـشناد  زیزع و  ناـناوج  اـمش 

یاھفدـھ زا  یکی  هک  یمومع  راـکفا  رب  یراذـگریثات  تسا و  ریزارـس  ناریا  تلم  تمـس  هب  فرط  دـص  زا  هک  یاهدـننکهارمگ  تکرح  نیا  لاـبق  رد  دوشب . نییبت  دـیاب  هک  تسھ 

نیا یهدـننکیثنخ  نییبت » تکرح  ، » اھناوج صوصخب  مدرم و  ناھذا  ندرک  اھر  راکفا و  نتـشاد  هگن  ماـھبا  راـچد  تسا و  یمالـسا  بـالقنا  مالـسا و  ناریا و  نانمـشد  گرزب 

. تسا نمشد  تکرح  نیا  نمشد و  یهئطوت 

یاضف نیا  راکفا . راشتنا  یارب  تسا  زاب  نادیم  هناتخبشوخ  زورما  دینک . نشور  ار  ناتدوخ  نوماریپ  یرون  کی  لثم  یغارچ ، کی  لثم  هفیظو ، کی  ناونع  هب  امش  زا  مادک  رھ 

خساپ ار ، تالاکشا  هب  خساپ  دینک ، رشتنم  ار  حیحص  راکفا  ار ، تسرد  راکفا  دیناوتیم  دراد ؛ مھ  یگرزب  تاکرب  دروایب ، دوجو  هب  تسا  نکمم  هک  یتالکـشم  رانک  رد  یمومع 

نیا باب  نیا  رد  یعطق  لصا  هتبلا  دـینک . داھج  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هنیمز  نیا  رد  دـیناوتیم  دـینک و  رـشتنم  ناکما  نیا  زا  یهدافتـسا  اـب  اـضف  نیا  رد  ار  اـھینیرفآماھبا  هب 

اب هک  دـنھدیم  ماجنا  اجنآ  اجنیا و  اھهلاقم و  رد  تاعوبطم و  رد  ای  یزاجم  یاضف  رد  اھیـضعب  هک  یراک  نیا  زا  درک . یوریپ  راک  نیا  رد  یقالخا  یهویـش  زا  یتسیاب  هک  تسا 

اب هارمھ  لماک ، تینالقع  نیتم و  نخـس  یوق ، قطنم  اب  ار  قیاقح  یتسیاب  درک . بانتجا  تدشب  دیاب  دـنوشیم ، هجاوم  یمومع  راکفا  اب  غورد  بیرف و  تمھت و  اب  مانـشد ،

هار نیا  رد  هک  یمھـس  اب  یوحن و  هب  مادـک  رھ  مینکب ؛ تکرح  نادـیم  نیا  رد  یتسیاب  ام  یهمھ  زورما  درک . رـشتنم  قالخا  یریگراـکهب  و  یناـسنا ، فطاوع  هفطاـع و  تنیز 

. میراد

یگنھرف  / ١۴٠١/٠٩/١۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. تسا نیا  یبالقنا  رھ  تعیبط  تسا ؛ نیـشیپ  یاـھناینب  هب  مجاـھت  بـالقنا ، تعیبط  ینعی  داد ؛ رییغت  ار  نیـشیپ  یاـھناینب  اـھبالقنا ، یهمھ  لـثم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

؛ داد رییغت  ار  اھناینب  نیا  دـمآ  بالقنا  دـنکب . نوگرگد  دـھدب و  رییغت  ار  طلغ  یـسایس  یاھناینب  طلغ ، یگنھرف  یاھناینب  طلغ ، یداصتقا  یاھناینب  هکنیا  یارب  دـیآیم  بـالقنا 

. داتفا قافتا  نیمھ  مھ  مالسا  ردص  رد  هدوب ، روج  نیمھ  هشیمھ 

ریثات تحت  فلتخم ، لماوع  تحت  جـیردتب و  مدرم  نھذ  تسا . مکاح  مدرم  ناھذا  رب  هک  تسا  یطلغ  یاھهرازگ  دارم ، تسیچ . طلغ  یگنھرف  یاھناینب  زا  ام  دارم  الاح  بخ 

ناناوج ام ، یهعماج  تینھذ  رب  اعقاو  ینعی  دوب . میناوتیمن »  » یهلئـسم دز ، لاثم  دوشیم  هک  طلغ  یاھهرازگ  زا  یکی  ام  بالقنا  رد  الثم  الاح  دریگیم . رارق  یطلغ  یاھهرازگ 

. دوب مکاح  میناوتیمن » ، » ام
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