
جح  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یلاکشا دشاب  مھ  یسایس  ولو  ادخ -  تایآ  راکفا  اھنآ و  هب  ناتھب  تمھت و  ادخ و  یایلوا  زا  یربت  یمالسا و  بالقنا  اب  هلباقم  هقرفت ، داجیا  نیملسم ، مالسا و  فیعـضت  ایآ 

اب تفلاخم  یمالـسا و  یاھروشک  رب  لیئارـسا  اکیرما و  طلـست  هب  ضارتعا  ناگدیدمتـس و  نامورحم و  اب  ییاونمھ  ناکرـشم و  زا  تئارب  نامولظم و  زا  تیاـمح  یلو  درادـن ؛

!؟ تسا مرج  نآ  لاثما  یعقاو و  ناناملسم  تازرابم  زا  تیامح  مانناملسم و  نیطالس  اسور و  تنایخ  ندرک  موکحم  یجراخ و  یاھیناپمک  یرگتراغ 

. 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 

ندش ادج  یارب  ییهشوگ  ناونع  هب  هکلب  تسا -  هدوب  مالسا  ردص  رد  هکنانچ  نیملـسم -  روما  قتف  قتر و  یارب  یھاگیاپ  ناونع  هب  هن  دجـسم  و   ) تسا دجـسم  هب  نید 

(. ترخآ ایند و  ندرک  ادج  یگدنز و  زا 

ییهلیـسو راجت ، یهیامرـس  نوچمھ  ار  نید  ادـخ و  دنـشیدنایمن ؛ دوخ  یناویح  هافر  هب  دوخ و  هب  زج  هک  تسا  یزوسیب  دردیب و  یاھناسنا  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا 

لیوات هناحیقو  ای  دـننکفایم و  یـشومارف  یهیواز  هب  اباحمیب  دـشاب ، ناشتعفنم  لیم و  فـالخرب  هک  ار  یتاـیاور  تاـیآ و  یهمھ  دـننادیم و  یبلطتردـق  اـی  یزودـنارز  یارب 

رد دـننکیم و  نابرق  ییاپورا  ییاکیرما و  یهھلآ  یهناتـسآ  رد  ار  دوخ  مولظم  مورحم و  یاھتلم  عفانم  هک  تسا  ییاـسور  نیطالـس و  مالـسا  ییاـکیرما ، مالـسا  دـننکیم .

اھتلیـضف و یهمھ  رب  اـپ  دوخ ، دوـس  نیماـت  یارب  هک  تسا  ینارادهیامرـس  مالـسا  دـنزودیم ؛ مشچ  دوـخ  نیگنن  تردـق  تموـکح و  یهمادا  یارب  ناـنآ  تیاـمح  هب  لـباقم ،

. دنبوکیم اھشزرا 

نید و زا  یـشخب  ار  تسایـس  یدمحم ، بان  مالـسا  یلو  دـناوخیم ؛ یـسایس  لمع  ثحب و  مھف و  تسایـس و  زا  یرود  هب  ار  مدرم  هک  تسا  ییاکیرما  مالـسا  نیا  یرآ ،

دوخ و دیقف  ماما  زا  هراومھ  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  یزیچ  نیا  و  دنکیم ؛ توعد  یـسایس  لمع  کرد و  هب  ار  نیملـسم  یهمھ  دنادیم و  نآ  زا  ییادـج  لباقریغ 

. دنشاب هتشاد  دای  هب  مالسا  یایوگ  نابز 

روشک  / ١٣۶٨/٠٩/٠١ رسارس  مدرم  فلتخم  راشقا  نالوئسم و  هعمج و  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

نیا نآ  دنک و  راکنا  تسناوت  دھاوخن  دید و  دھاوخ  ار  تقیقح  نیا  دشاب ، علطم  ناھج  لئاسم  زا  یسک  رگا  هک  تسا  سوسحم  ینـشور  تقیقح  ملاع  رـساترس  رد  زورما ،

رکف لابند  هب  دناهدمآ و  ناجب  یتوغاط  یاھماظن  یناطیش و  یاھتردق  متس  ملظ و  زا  هک  یتاعامتجا  هچ  تسا ؛ دشر  ذوفن و  لاح  رد  یرشب  تاعامتجا  رد  مالسا  هک  تسا 

؛ تسا ثحب  لباق  نیا ، مالـسا ؟ مادـک  هتبلا ، ییاپورا . یاھروشک  عماوج  یتح  هچ  و  اھنیا -  لاثما  ییایـسآ و  ییاقیرفآ و  یاـھروشک  عماوج  لـثم  دنتـسھ -  یدـیدج  هار  و 

: تسین ناسکی  اھنآ  یریگتھج  حور و  اما  دنشاب ، هیبش  مھ  اب  ود ، نیا  رھاوظ  زا  یضعب  دیاش  هک  دراد  دوجو  مالسا  عون  ود  نوچ 

تردق و نابحاص  تمدخ  رد  دنکیم و  توعد  یگدنز  زا  یدیدج  عضو  هب  ار  دوخ  ناوریپ  هک  یمالـسا  نامھ  ینعی  تسا ؛ (ص ) یدـمحم بان  ینآرق و  یقیقح و  مالـسا  یکی 

 - دریگیم رارق  قرـش  برغ و  اکیرما و  تمدـخ  رد  یناسآ  هب  اما  دراد ؛ ار  مالـسا  مسا  رھاوظ و  هک  تسا  یمالـسا  نامھ  مھ  یرگید  دریگیمن . رارق  برغ  قرـش و  یاـسور 

تردق تایح و  یهلیـسو  ناکد و  کی  اھنآ  یارب  مالـسا  اما  دننزیم ؛ مد  مالـسا  زا  مھ  اھنآ  دنطلـسم . یمالـسا  یاھروشک  زا  یـضعب  رب  هک  ییاھردـلق  نیمھ  مالـسا  لثم 

. دنکیم در  احیرص  ار  نیملسم  تشونرس  یتفن و  نزاخم  رب  اکیرما  طلست  دشاب ، نآرق  مالسا  نامھ  رگا  مالسا  الاو  تسا ؛

ماـسقا عاونا و  برط و  شیع و  طاـطحنا و  داـسف و  لـھا  مھ  دـشاب و  ناملـسم  مھ  اـکیرما !؟ داـقنم  عـیطم و  مھ  دـشاب و  ناملـسم  مھ  یـسک  هک  تسا  نکمم  روـطهچ 

. دنک دراو  راشف  اھناملسم  رب  مالسا  نانمشد  لیم  هب  دشاب و  هتشاد  رارق  ییهناملاظ  تردق  سار  رد  دنک و  ملظ  مدرم  هب  مھ  دشاب و  ناملسم  مھ  یقالخا !؟ یاھیراتفرگ 

. تسا ینایعدم  دارفا و  نانچنآ  مالسا  یارب  یتسرد  ریبعت  دندرکیم -  نایب  ررکم  نامراوگرزب  دیقف و  ماما  هک  ییاکیرما - » مالسا   » ریبعت نامھ  سپ ،

لثم دنتسھ -  ناملـسم  نآ  مدرم  هک  ییاھروشک  رد  دینیبیم  امـش  اذل  تسا . ریذپان  شزاس  بان و  یقیقح و  مالـسا  دنکیم ، ذوفن  یرـشب  عماوج  اھلد و  رد  زورما  هچنآ 

، هتسباو یاھتموکح  دننکیم و  مایق  مالسا  زا  یرادفرط  ناونعهب  یعمج  اما  تسا ؛ رومعم  دجاسم  دنناملـسم -  مدرم  یهدوت  هک  ییاقیرفآ  یبرع و  یاھروشک  زا  یـضعب 

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

ریذپانشزاس یعقاو و  مالـسا  هک  دنیآیم  رب  ددص  رد  دازآ  هاگآ و  نادجو  یاراد  نموم و  دارفا  اذل  دراد ، هلـصاف  مالـسا  تقیقح  بل و  زا  نوچ  تسا ، جیار  اھروشک  نآ  رد  هچنآ 

. دیآیم شیپ  کاکطصا  رطاخ  نیمھ  هب  دننک و  مکاح  ار 

لاس هد  لوط  رد  صوصخب  مالـسا -  هیلع  هک  یردـق  نآ  اریز  تسا ؛ نآرق  مالـسا و  تازجعم  زا  یکی  نیا ، تسا و  یورـشیپ  لاح  رد  مالـسا  زورما  هک  تسا  تقیقح  کی  نیا ،

. دشاب هتفرگن  ماجنا  تموصخ  تیدض و  غیلبت و  همھ  نیا  هباشم ، تدم  رد  یرگید  یهدیقع  رکف و  چیھ  هیلع  دیاش  تسا ، هدش  جرخ  لوپ  هدش و  مادقا  غیلبت و  ریخا - 

نارھت  / ١٣۶٨/١٢/٠٢ یهیملع  سرادم  مق و  یهیملع  یهزوح  بالط  املع و  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

زونھ هک  یناسک  دشاب . هدش  نکهشیر  هتفر و  نیب  زا  یلکب  یفارحنا ، راکفا  هک  تسین  مھ  روط  نیا  اما  دـناهدرک ؛ ادـیپ  الماک  ار  دوخ  هاگیاج  هار و  مالـسا ، تیناحور و  زورما 

اھنآ یاھبلق  نانمـشد ، اکیرما و  یهنیک  یاج  هب  هک  یناسک  زونھ  دنتـسھ . تیناحور  توسک  رد  اھهزوح و  رد  مھ  زاب  دـننک ، کرد  ار  مالـسا  یبـالقنا  یهولج  دناهتـسناوتن 

ررکم ماما  هک  ینارجحتم  نامھ  دـنوشیم . ادـیپ  زین  اھهزوح  زا  نوریب  اـھهزوح و  رد  تسا ، تقیقح  نارادـمچرپ  نموم و  ناـناوج  هللالـیبسیف و  نادـھاجم  یهنیک  هاـگیاج 

یداش و یهیام  دنکیم و  رود  ادـخ  مدرم و  زا  دوخ و  ریـسم  زا  ار  تیونعم  نید و  تیناحور و  هک  یمالـسا  ییاکیرما ؛ مالـسا  ناگتفیـش  نارادتـسود و  ینعی  دـندرک -  هراشا 

. تسا ترورض  کی  بالقنا ، یاھفدھ  تمس  رد  ناوج  یالضف  لاعف و  نموم و  یاھناوج  روضح  اھهھبج ، یهمھ  رد  دنتسھ . زونھ  دوشیم -  ادخ  نانمشد  لد  شیاسآ 

نارادساپ  / ١٣۶٨/١٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

نآ زا  ناـمولظم  نافعـضتسم و  دنـسرتیم و  نآ  زا  ادـخ  نانمـشد  هک  تسا  یمالـسا  نآ  هار  اـم ، هار  درک . یفرعم  اـم  هب  هر ) ) ماـما هک  تسا  یمالـسا  نشور و  هار  اـم ، هار 

، نیا میرادن . لوبق  مالـسا  ناونع  هب  ار  نیا  ام  دشابیم . مالـسا  نانمـشد  تمدخ  رد  رخآ ، ات  لوا  زا  تسا و  مالـسا  شمـسا  هک  یزیچ  هن  دـنوشیم ؛ راودـیما  لاحـشوخ و 

. دندرکیم رارکت  ار  نآ  ناممیکح ، دیقف  ماما  اھراب  هک  یتسرد  ریبعت  تسا ؛ ییاکیرما  مالسا  نامھ 

شندوب مالسا  رد  دیاب  دندوبن ، نمشد  نآ  اب  دندیـسرتن و  نآ  زا  اھنایفـسوبا  اھلھجوبا و  هک  دوب  یمالـسا  رگا  دنـسرتب . نآ  زا  اھلھجوبا  دیاب  هک  تسا  یمالـسا  بان ، مالـسا 

یهتـشکورف هتفخ و  یاـھوزرآ  دـناوتن  هک  یمالـسا  تـسین . مالـسا  دـنھدن ، لد  دـنوشن و  راودـیما  نآ  هـب  مورحم  فعـضتسم و  تاـقبط  هـک  مـھ  یمالـسا  نآ  مـینک . کـش 

. دشاب مالسا  نید ، نیا  هکنیا  رد  دینک  کش  دنک ، ایحا  هدنز و  نامدوخ -  روشک  حطس  رد  طقف  هن  ایند -  حطس  رد  ار  مولظم  یاھرشق 

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

ام روشک  عباـنم  هب  رگید  اـی  هداد ، تسد  زا  ناریا  رد  ار  شرازاـب  هک  تسین  نیا  طـقف  هلاـسم  اـکیرما -  ملاـظ  تموـکح  ینعی  نآ -  لـصف  نیرتتشز  یناـھج و  رابکتـسا  یارب 

نیا تسین ، نیا  هلاسم  اـما  تسا ؛ زیچ  همھ  یداـم ، یهدافتـسا  هیامرـس و  لوپ و  ملاـع ، یرادهیامرـس  یاھھاگتـسد  یارب  اریز  تسھ ؛ مھ  نیا  هتبلا  درادـن . یـسرتسد 

« يياکيرمآ مالسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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راوتـسا و یمالـسا  تکرح  ینعی  تکرح -  نیا  رگا  هک  دنادیم  دمھفیم و  دراد ، یرگنهدنیآ  دـنیبیم ، یرابکتـسا  هاگتـسد  هک  تسا  نیا  هلاسم  تسا . هلاسم  زا  یـشخب 

دھاوخ لاـحم  هکلب  لکـشم ، شناگدـناشنتسد  ناراـیتسد و  اـکیرما و  یرابکتـسا  تردـق  یهمادا  دورب ، شیپ  بیترت  نیمھ  هب  مدرم -  فطاوع  اـھنامیا و  هب  یکتم  نموم و 

. میرادیمن هدیشوپ  ار  نیا  مھ  ام  تساھنآ ، اب  مھ  قح  دش .

مھ لوا  زا  میرادـن ؛ دـشاب ، اـم  یحارط  یزیرهماـنرب و  یور  زا  هک  یمیقتـسمریغ  میقتـسم و  شقن  چـیھ  ناـھج ، رد  یمالـسا  تکرح  یزادـناهار  یھدلکـش و  رد  اـم  هتبلا 

نانمـشد لباقم  رد  میلـست  مالـسا  هن  زرابم ، مالـسا  زاسیگدنز و  یگدنز و  مالـسا  مچرپ  دناهتـسناوت  ناریا  تلم  هک  نیمھ  ینعی  تسا ؛ مالـسا  نآ  زا  شقن ، میتشادن .

دـنرادھگن و مکحم  تسد  رد  دـننک ، دـنلب  ار  (ص ) یدـمحم بان  مالـسا  هکلب  دـندرک -  ریبعت  نامزیزع  ماما  هک  یروطنامھ  ییاکیرما -  مالـسا  هن  توغاـط و  مالـسا  هن  ادـخ ،

. تسا شخبدیما  ایند  ناملسم  یاھتلم  یارب  نیمھ ، سفن  دنوشن . لزلزتم 

زا شیب  ام و  یهفیظو  تیساسح ، نیا  نتخانـش  اب  اما  تسا ؛ هنامز  تیـساسح  ایند و  تیعـضو  مدرک ، ضرع  الاح  ات  هچنآ  مینکیم . ادیپ  ینیگنـس  یهفیظو  اجنیا  رد  ام 

داوسیب و ناریا  کـی  دوـشب . وربآ  بجوـم  مالـسا  یارب  هک  میزاـسب  مینک و  هتـسارآ  ناـنچنآ  ار  یمالـسا  ناریا  دـیاب  اـم  دوـشیم . فعاـضم  ناـناوج ، امـش  یهفیظو  همھ 

هکلب دـنکیمن ؛ تسرد  یراختفا  چـیھ  یمالـسا ، تضھن  بالقنا و  مالـسا و  یارب  دنـشاب ، هتـشادن  یقافتا  داحتا و  نآ ، رد  مدرم  داـحآ  هک  یناریا  دـشریب ؛ تشادـھبیب و 

. دش دھاوخ  مھ  یگتسکشرس  بجوم  سکعهب ،

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

نیزگیاج لقعت ، دبعت و  مالسا  تلذ ؛ تراسا و  دوعق و  مالسا  نیزگیاج  تداھش ، داھج و  مالسا  تعدب ؛ هفارخ و  مالسا  نیزگیاج  تنس ، باتک و  مالسا  یمالسا ، بالقنا  رد 

، تسایس تناید و  مالسا  تلفغ ؛ رجحت و  مالسا  نیزگیاج  تفرعم ، ملع و  مالسا  تینابھر ؛ ای  یتسرپایند  مالسا  نیزگیاج  ترخآ ، ایند و  مالـسا  تلاھج ؛ طاقتلا و  مالـسا 

؛ تیصاخیب یتافیرشت و  مالسا  نیزگیاج  هعماج ، درف و  مالسا  یگدرسفا ؛ یلاحیب و  مالـسا  نیزگیاج  لمع ، مایق و  مالـسا  یتوافتیب ؛ یرابودنبیب و  مالـسا  نیزگیاج 

حرطم و  دیدرگ . ییاکیرما  مالسا  نیزگیاج  ملسوهلاوهیلعهللایلص ،) ) یدمحم بان  مالسا  هصالخ  و  اھتردق ؛ تسد  یهچیزاب  مالـسا  نیزگیاج  نیمورحم ، شخبتاجن  مالـسا 

یهمھ رد  ناریا و  رد  مالـسا  لاوز  هب  لد  هک  تسا  هدـش  یناـسک  راوهناوـید  همیـسارس و  مشخ  بجوـم  هک  تسا  تیدـج  تـیعقاو و  نـیا  اـب  تروـص و  نیدـب  مالـسا  ندـش 

، زورما ات  بالقنا  یزوریپ  لوا  زور  زا  اذل  و  دندیدنسپیم . ار  مدرم  لافغا  قیمحت و  یارب  ییهلیـسو  اوتحمیب و  یمان  طقف  مالـسا ، زا  ای  دندوب و  هتـسب  یمالـسا  یاھروشک 

. دناهدادن تسد  زا  ناریا -  ینعی  مالسا -  یناھج  تکرح  نوناک  یمالسا و  یروھمج  هب  تبسن  یھاوخدب  هئطوت و  ندز و  هبرض  مجاھت و  یارب  ار  یتصرف  چیھ 

ادخ هب  لکوت  ینعی  دنکیم ؛ فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  یهمھ  نمشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  توق و  یهطقن  هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم 

ظیغ مشخ و  تسا . هدـش  دـیکات  نآ  رب  هیلعهللاناوضر ) ) بالقنا ریبک  ربھر  تاملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  یناـبم  زا  همھ  هک  بـالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کـسمت  و 

یگمیسارس یگدنامرد و  زا  یشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نمشد ، یاھهناسر  یهنامصخ  تاراھظا  رد  ییارگداینب »  » یهژاو ندربراکهب  رد  هک  یزیمآدانع 

. تسا بالقنا  یساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ 

ناگدازآ  / ٢۶/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا طقف  ملاع ، نایوگروز  نادنمتردق و  سرت  زورما  دنیامنیم . تزع  ساسحا  دننکیم و  راختفا  ناشدوخ  مالـسا  هب  زورما  ناناملـسم ، دناهدش . رادیب  دناهتـسب و  دیما  اھتلم 

دندیمھف همھ  تسا . هلاوهیلعهللایلص ) ) یدمحم بان  مالسا  زا  ییاکیرما ، مالسا  نارادملع  ناوریپ و  ناعجترم و  یهمھاو  زورما  تسا . یعقاو  ناناملـسم  نآرق و  مالـسا و 

رگا دش . دھاوخ  مھ  نیا  و  دھدیم ؛ دیون  نافعضتسم  هب  دیما و  ناناملسم  هب  تسا و  هدرک  زاب  ار  دوخ  ناوزاب  هدرک و  زاغآ  ار  تکرح  هتساخرب و  اج  زا  مالسا  هک  دنتسناد  و 

. دوشیم فرطرب  تساھتردقربا ، ذوفن  رثا  رب  یتالکشم 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

هار نیا  موادـت  رب  یزراب  ناشن  ناریا و  یمالـسا  بالقنا  اب  هلباقم  رد  نانآ  زجع  رب  یمکحم  لیلد  دوخ  رابکتـسا ، دـنفرت  نیا  هک  منکیم  مالعا  تیعطاـق  توق و  اـب  بناـجنیا ،

رادغ یاکیرما  هژیوب  رابکتسا و  هاگودرا  روز  رز و  ربارب  رد  مکحتسم  رگنس  هناگی  هک  تسا  هتسناد  سک  رھ  زا  رتھب  ناریا ، تلم  تسا . یمالـسا  نیون  ماظن  هاگداز  رد  سدقم 

ذوفن رب  ار  هار  لوصا ، نیا  زا  فارحنا  و  تسا ، نآ  شخبتاجن  لوصا  هب  یدنبیاپ  نآرق و  مالسا و  هب  کسمت  دنزیم -  فیعض  مولظم و  للم  رب  یرگهطلس  زا  مد  انلع  زورما  هک  - 

زا دزاسیم . بایماک  هدروآ ، دراو  نیربکتسم  نیغورد  تیثیح  عورشمان و  عفانم  رب  ار  هبرـض  نیرتگرزب  هک  یتلم  رب  هنایوجماقتنا  یهطلـس  رد  ار  نانآ  و  زاب ، مالـسا  نانمـشد 

هدرک عافد  ملسوهلاو ) هیلعهللایلص  ) یدمحم بان  مالسا  زا  دوجو ، یهمھ  اب  هراومھ  دوخ ، میظع  تضھن  یریگجوا  یهظحل  زا  عاجش ، دنمـشوھ و  تلم  نیا  هک  تسور  نآ 

نینچ هراومھ  هللااشنا  و  تسا ؛ هدرک  هزرابم  هدـشیم ، تیادـھ  ییاکیرما  مالـسا  ناـیلوتم  رابکتـسا و  نارادمدرـس  یوس  زا  هک  ییاـھهئطوت  اھدـنفرت و  اـب  هنارایـشوھ  و 

. دوب دھاوخ 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

تیغاوط و تمدخ  رد  مالسا  ناونع  مان و  هک  اجنآ  ینعی  ییاکیرما -  مالسا  رطخ  زورما  تسا . هدید  همطل  حیرص  رفک  زا  شیب  قافن ، زا  هراومھ  یمالسا  یاھتکرح  مالسا و 

سابل رد  هچ  ییاکیرما ، مالسا  نارادملع  زا  تسا . رتشیب  تسین و  رتمک  اکیرما  یـسایس  یماظن و  یاھرازبا  رطخ  زا  تسا -  نیربکتـسم  رگید  اکیرما و  یاھفدھ  تھج  رد 

. دیشابن نانآ  کمک  بلج  ددصرد  زگرھ  دینک و  مھتم  ناشیریگتھج  هراشا و  نخس و  رد  ار  نانآ  دیشاب و  رذحرب  رادمتسایس  عضوم  رد  هچ  نید و  ملاع 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ درادن و  رتشیب  هار  کی  دوخ  تیوھ  تیدوجوم و  تزع و  ندروآ  تسد  هب  یارب  مالسا  یایند  زورما  تسا . هبرجت  اھنیا  ددنبب ؟ ار  دوخ  مشچ  دناوتیم  هنوگچ  یمالـسا  تما 

روـطنیا تسا -  نیا  مالـسا  دـنیوگیم  دـننکیم و  غـیلبت  مالـسا  نانمـشد  هک  تاـفارخ  اـب  هتخیمآ  رجحتم  مالـسا  کـی  هن  یعقاو ، مالـسا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  هب  تشگرب 

ماما هک  تسا ، ییاکیرما  مالسا  اھنیا  یود  رھ  تسین ؛ مالسا  مھ  نآ  هک  اھیبرغ  رظن  دروم  ییاکیرما و  لوصا  اب  یهدش  هداد  قیبطت  مالسا  هن  و  تسین -  دمآراک  یمالـسا 

نل و   » مالـسا یمالـسا ، تما  نیب  تدحو  دیحوت و  مالـسا  صلاخ ، بان و  مالـسا  یدـمحم .» بان  مالـسا   » و ییاکیرما » مالـسا  : » دـندومرف دـندرک و  داجیا  لباقت  ام  راوگرزب 

مھیلع اـنحتفل  اوقتا  اونما و  یرقلا  لـھا  نا  وـل  و  : » دـیوگیم هک  یمالـسا  (٢ «، ) هیلع یلعی  ـال  ولعی و  مالـسالا   » مالـسا (، ١ «) الیبس نینموملا  یلع  نیرفاـکلل  لـعجی هللا 

قرش زا  مالسا ، نیا  تمس  هب  تکرح  زورما  تسا . نکمم  نیا  تسا و  یمالسا  تما  نامرد  یهخسن  جالع و  اھنت  مالـسا ، نیا  هب  تشگرب  (. ٣ «) ضرالاو امسلا  نم  تاکرب 

. تسا هدرک  هچاپتسد  ار  مالسا  نانمشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  هتفرگارف و  ار  اج  همھ  مالسا ، یایند  برغ  ات 

اذل تسا ؛ هدرک  همیسارس  ار  اھنآ  یمالسا ، میظع  تکرح  دناهدیسرت و  مالسا  زا  اھنآ  دینکن ؛ هاگن  دننکیم ، هک  یاییامنتردق  لاجنج و  رابکتـسا و  یتاغیلبت  یوھایھ  هب 

یلو دربب ، نیب  زا  ار  اھتموکح  اھتلود و  دناوتیم  هیرھق  یهوق  دنکیمن . جالع  ار  ناشراک  دروخیمن و  ناشدرد  هب  مھ  هیرھق  یهوق  دنوش . لسوتم  هیرھق  یهوق  هب  دـنروبجم 

، یمالـسا تما  یهدنیآ  دناهدیمھف . ار  عوضوم  نیا  اھنآ  تسا ؛ نتـساخرب  ندش و  رادیب  لاح  رد  یمالـسا  تما  دربب . نیب  زا  ار  یمدرم  یمالـسا و  میظع  تکرح  دـناوتیمن 

هدرک و میسرت  ار  هدنیآ  نیا  میفظوم  یسایس  لووسم  تلود و  رومام  ناونع  هب  نید ، ملاع  ناونع  هب  رکفنشور ، ناونع  هب  ام  تسا . هدرک  میسرت  مالـسا  هک  تسا  یاهدنیآ 

. مینک لیھست  عیرست و  ار  تفرشیپ  نیا 

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

« يياکيرمآ مالسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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یمدرم مھ  تسا ، یمالسا  مھ  ندوب ؛ یمدرم  ندوب و  یمالسا  تسا : دعب  ود  یراد  هک  تسا  یدحاو  کی  تسا -  هتساخرب  یمالـسا  بالقنا  زا  هک  یمالـسا -  یروھمج 

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

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

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

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

داعبا نیا  هک  تسا  یداعبا  یاراد  دـحاو  میئوگب  ای  تسا ، هعومجم  کی  تسا ، هموظنم  کی  تسا ؛ یمالـسا » یروھمج   » نیاربانب تسا . هداد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  هللادـمحب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  مرح  رد  نارھت  یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رادفرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتسملظ ، مالسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالسا  یهلئـسم  ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرتیلـصا  نیلوا و 

. درک دراو  ام  یـسایس  گنھرف  رد  ار  یئاکیرمآ » مالـسا   » حالطـصا ماـما  مالـسا ، نیا  لـباقم  رد  نافعـضتسم . ناگدـیدجنر و  ناـگنھرباپ و  قوقح  عفادـم  مالـسا  ناـمورحم ،

مالسا نامولظم ، قوقح  هب  یزادناتسد  لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یھاوخهدایز ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یتافیرشت ، مالسا  ینعی  یئاکیرمآ  مالسا 

. یئاکیرمآ مالسا  درک : یراذگمان  ماما  ار  مالسا  نیا  دزاسیم . اھنیا  یهمھ  اب  هک  یمالسا  ایوقا ، هب  کمک  مالسا  نایوگروز ، هب  کمک 

یمالسا ماظن  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  اب  زج  بان ، مالسا  ققحت  اھتنم  دوبن ؛ یمالسا  یروھمج  نارود  صوصخم  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یگشیمھ  رکف  بان ، مالـسا  رکف   

اب ملاع ، نایوگروز  اب  ملاع ، نارگمتـس  اب  دـناوتب  مالـسا  هک  درادـن  ناکما  دـشابن ، یمالـسا  رکفت  یمالـسا و  تعیرـش  یهیاپ  رب  روشک  یـسایس  ماظن  رگا  دوبن . ریذـپناکما 

. تابجاو بجوا  زا  هن  تابجاو ، بجوا  تسنادیم . تابجاو  بجوا  ار  یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  تسارح و  ماما  اذل  دـنکب . یقیقح  یعقاو و  یهزرابم  هعماج ، کی  نایوگروز 

نودب تسا . یمالسا  یسایس  ماظن  زا  تنایـص  هب  یهتـسباو  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  مالـسا -  تنایـص  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  اھبجاو ، نیرتبجاو 

. درادن ناکما  یسایس ، ماظن 

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

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

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

یارگلوصا مالـسا   » یوگلا ات  دش  دھاوخ  هدش و  داھنـشیپ  امـش  هب  برغ  یوس  زا  کیئال » مالـسا   » و یریفکت » مالـسا   » یوگلا ود  دنوش . حالـصا  یناوخزاب و  دـیاب  اھفیرعت 

. دینک فیرعت  تقدب  هرابود و  ار  تاملک  دوشن . تیوقت  هقطنم  یاھبالقنا  نایم  رد  ینالقع » لدتعم و 

یـسارکومد لاربیل  ماد  هب  نداـتفا  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ تارکومد  همھ  تساـھبالقنا ، لوصا  بوچراـچ  رد  دازآ  تاـباختنا  ندوب و  یمدرم  یاـنعم  هب  رگا  ندوب » تارکومد  »

. دیشابن تارکومد  کی  چیھ  دشاب ، یدیلقت  مود و  یهجرد 

یگمھ دـشاب ، یگدزبرغ  یفن  تعیرـش و  ایحا  تافارحنا و  تافارخ و  اب  هزرابم  لیـصا و  یاھـشزرا  هب  یرادافو  تنـس و  باـتک و  رد  یئارگلوصا  یاـنعم  هب  رگا  یرگیفلـس » »

ندـمت رکفت و  ناـکرا  هک  تینـالقع -  تحامـس و  یئارگون و  اـب  دوش ، همجرت  یمالـسا  بھاذـم  اـی  ناـیدا  ناـیم  تنوـشخ  رجحت و  بصعت و  یاـنعم  هب  رگا  و  دیـشاب ؛ یفلس 

. دش دھاوخ  ینیدیب  مزیرالوکس و  جیورت  ثعاب  دوخ  دوب و  دھاوخن  راگزاس  دنایمالسا - 

لمحت ار  یتسینویھـص  میژر  هک  یمالـسا  هب  نآ . نشخ  رجحتم و  عون  زا  هچ  و  ارگبرغ ، کـیئال و  عون  زا  هچ  دیـشاب ؛ نیبدـب  سیراـپ  ندـنل و  نتگنـشاو و  بولطم  مالـسا  هب 

نماد یبھذـم  یاهلیبق و  یاھگنج  هب  لخاد  رد  یلو  دـنکیم ، زارد  وتاـن  اـکیرمآ و  یوس  هب  یتشآ  تسد  دوشیم ، هجاوم  هناـمحریب  رگید  یمالـسا  بھاذـم  اـب  یلو  دـنکیم ،

یگدزفرـصم و برغ و  یرادهیامرـس  ماد  هب  ار  امـش  هک  دیـشاب ، نیبدـب  یـسیلگنا  یئاکیرمآ و  مالـسا  هب  دـینکن . دامتعا  تسا ، رافک  اب  امحر  نینموم و  اـب  ادـشا  دـنزیم و 

زا دـندرکیم و  راختفا  یوروش  ای  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  هب  دوخ  رتشیب  یگتـسباو  هب  نامکاح ، مھ  ناگبخن و  مھ  هتـشذگ ، یاھهھد  رد  دـنناشکیم . یقالخا  طاطحنا 

. تسا هدش  سکعرب  زیچ  همھ  زورما  و  دنتخیرگیم ؛ یمالسا  یاھلبمس 

، دنھد همادا  ادخ  ریسم  رد  هللااشنا  یبیل و ...  سنوت و  رصم و  یاھتلم  رگا  یتاغیلبت ! یسایس و  یماظن ، یداصتقا ، ماقتنا  دمآ ؛ دھاوخ  رب  ماقتنا  ددص  رد  برغ  هک  دینادب 

. دنوش دیدھت  اھمیرحت  هب  تسا  نکمم 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

تئیھ رد  مالسا  یتقو  نوچ  ارچ ؟ دورن . راک  هب  میظع  تکرح  نیا  یارب  یمالسا » یرادیب   » ناونع دننکیم  یعـس  دنـسرتیم ؛ یمالـسا » یرادیب   » یهملک زا  نانمـشد  هتبلا 

زا دنسرتیمن ؛ یرگیفارشا  داسف و  رد  قرغ  مالسا  زا  دنسرتیمن ؛ رالد  یهدرب  مالسا  زا  اھنیا  دزرلیم . اھنیا  نت  دنکیم ، ادیپ  روھظ  زورب و  دوخ  یعقاو  یهراوق  رد  دوخ ، یقیقح 

، ادخ هب  لکوت  مالسا  مدرم ، یهدوت  مالـسا  مادقا ، مالـسا  لمع ، مالـسا  زا  اما  دنـسرتیمن ؛ دشاب ، هتـشادن  مدرم  یهدوت  رد  لمع و  رد  یئاھتنا  دادتما و  هک  یمالـسا  مسا 

ملاع نیربکتسم  دوشیم ، ادیپ  مالسا  نیا  زا  یناشن  دیآیم ، مالسا  نیا  مسا  یتقو  دنسرتیم . هرـصنی ،» نم  نرـصنیل هللا  و  : » دومرف هک  یھلا  دعو  هب  نظ  نسح  مالـسا 

یمالـسا یرادـیب  کی  نیا  ریخن ، میدـقتعم  ام  یلو  دـشاب . یمالـسا  یرادـیب  ناونع  دـنھاوخیمن  اذـل  هروسق - » نم  ترف  هرفنتـسم . رمح  مھناـک   - » دـنزرلیم ناـشدوخ  هب 

. دننک فرحنم  شدوخ  هار  زا  ار  نآ  دنناوتیمن  نانمشد  مھ  اھیناسآ  نیا  هب  تسا ، هدرک  ادیپ  دادتما  تسا ، هدرک  ادیپ  خوسر  و  تسا ، یقیقح  یرادیب  تسا ،

« يياکيرمآ مالسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بوخ ار  نیا  دیشک ؛ دھاوخ  یتحار  سفن  تسینویھص  بصاغ  میژر  دننک ، عورش  ار  رگیدمھ  اب  شکمشک  دنریگب و  ار  رگیدکی  نابیرگ  یمالسا  بھاذم  مالـسا  یایند  رد  رگا 

زا دننک ؛ ریفکت  مھ  ار  تنس  لھا  قرف  زا  یرایسب  هکلب  دننک ، ریفکت  ار  هعیش  طقف  هن  هک  دنزادنایم  هار  هب  ار  یریفکت  یاھهورگ  فرط  کی  زا  اذل  دندیمھف ؛ تسرد  دندیمھف ،

یعمج طابترا  لئاسو  دیراد . ربخ  ای  دیونـشیم ، دینیبیم ، هک  دنزیرب ؛ شتآ  یور  نیزنب  دننک ، مھارف  همیھ  شتآ  نیا  یارب  هک  دنزادنیب  هار  هب  ار  رودزم  هدـع  کی  مھ  فرط  نآ 

هعیـش درد  هب  عیـشت  نآ  دوشب ، شخپ  ایند  یارب  دـھاوخب  اکیرمآ  زا  ندـنل و  زا  هک  یعیـشت  نآ  ندـنل ! رد  اـجک ؟ رد  اـکیرمآ ! رد  اـجک ؟ رد  دـنراذگیم ؛ اـھنیا  راـیتخا  رد  هناـسر  و 

ناناملسم یردارب  یمالسا و  تما  داحتا  ظفح  رب  دننکیم  دیکات  همھ  نیا  نارگید ، راوگرزب و  ماما  یمالسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  صوصخب  عیشت و  ینید  ناربھر  دروخیمن .

نیا دـھاوخیم ؛ نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنتـسھ .]  ] فالتخا یریگرد و  داجیا  لابند  یزورفاشتآ ، لابند  شآ -  زا  رتغاد  یهساک  یاهدـع -  کـی  تقونآ  رگیدـکی ، اـب 

اھنیا میمھفب ، دیاب  ار  اھنیا  دنتسھ . شلابند  دنراد ، تسود  ار  نآ  هن  دنراد ، تسود  ار  نیا  هن  دناینس ، هن  دناهعیش ، هن  هک  مالـسا  یایند  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

. مینک هجوت  دیاب  ار 

نآرق  / ٠٨/١٣٩٣/٠۴ اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

ناوضر  ) ام راوگرزب  ماما  هک  ىریبعت  نامھ  دننکیم ؛ هلباقم  مالسا  اب  مالسا  ششوپ  رد  مالـسا  نانمـشد  مالـسا ، مان  هب  هک  تسا  نیا  مالـسا  ىایند  رد  دوشیم  هدید  هچنآ 

تمدخ رد  دزاسیم ، مسینویھص  اب  دزاسیم ، توغاط  اب  هک  تسا  ىمالـسا  ىیاکیرمآ ، مالـسا  ىدمحم . بان  مالـسا  لباقم  رد  ىیاکیرمآ ، مالـسا  دومرف : هیلع ) ىلاعت  هللا 

ناسنا هک  ىروطنآ  هچرگا  دنھدیم ؛ ماجنا  مھ  ار  ىمالـسا  مسارم  زا  ىـضعب  دیاش  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  مسا  تسا ، مالـسا  مھ  نآ  رھاظ  دریگیم ، رارق  اکیرمآ  ىاھفدـھ 

ىاھاج زا  ىخرب  رد  البق  قارع و  رد  اریخا  اھروشک -  زا  ىخرب  رد  ىزیمآبصعت  لکـش  اب  مالـسا ، مان  هب  هک  ىناسک  نیا  میرادـن -  ىقیقد  ىلیخ  عالطا  ام  ـالاح  دونـشیم - 

رد هجرد  اعطق ١٨٠  ىلک  تھج  رد  تسا ، ملسم  هچنآ  اما  دنتسین ؛ مھ  ىصخش  ىنید  فیاظو  ىنید و  عیارش  ماکحا و  هب  دنباپ  مھ  ىلیخ  دندرک ، ادیپ  زورب  روھظ و  رگید - 

نآ زا  دیاب  نموم  هک  تسا  هتسناد  ىیاھزیچ  وزج  ار  نیربکتسم  تیالو  ار ، نید  نانمشد  تیالو  ار ، نید  نانمشد  اب  ىھارمھ  مالـسا  دننکیم . تکرح  مالـسا  فلاخم  تھج 

نیا هک  دینکب  فشک  دینکیم ، تکرح  توغاط  هار  رد  مالـسا ، مان  اب  امـش  رگا  توغاطلا ؛ لیبس  ىف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  هللالیبس و  ىف  نولتاقی  اونما  نیذلا  دشاب ؛ رانک  رب 

دیاب دـنیبب ؛ دـناوتیم  ار  نمـشد  ىاھتـسد  ناسنا  هتبلا  تسا . روجنیا  زورما  دراد ؛ بیع  راک  ىاجکی  تسین ، ىعقاو  مالـسا  تسین ، ىاىباسح  تسرد و  مالـسا  مالـسا ،

ریغ ای  میقتسم  ای  الاح  اھناملسم -  ىارب  اھاولب  روجنیا  ایاضق و  روجنیا  داجیا  رد  مالسا  نمـشد  ىاھمیژر  ىـسوساج  ىتینما و  ىاھسیورـس  ثیبخ  تسد  هک  درک  رواب 

تما رگا  تسا . راکـشآ  مھ  اـھنآ  لـیالد  اـھهناشن و  دـنکیم ؛ هدـھاشم  ناـسنا  هکنیااـمک  دـننکیم ، ىنادرگهنحـص  دـنراد  هک  دنتـسھ  اـھنآ  دـنراد ؛ ىمتح  شقن  میقتـسم - 

ادـخ هار  هب  اھلد  هکنیا  زا  دوشیم  عنام  ادـخ  هب  اھلد  لاصتا  طابترا و  دـیآىم . شیپ  رتمک  ثداوح  روجنیا  دـشاب ، انـشآ  رتشیب  دـشاب ، هتـشاد  سنا  نآرق  فراعم  اـب  ىمالـسا 

. دیایب شیپ  نیا  میراودیما  هک  دننک ؛ تنایخ 

مارحلاهللاتیب  / ١٣٩٣/٠٧/٠٨ جاجح  هب  مایپ 

هتـشاد ییاکیرمآ  مالـسا  یدـمحم و  بان  مالـسا  نایم  توافت  هب  دـیاب  مالـسا  ناھج  زوسلد  نـالاعف  هک  تسا  یاهنادنمـشوھ  هاـگن  تیولوا ، یاراد  مھم و  عوضوم  نیموس 

سوماـق دراو  ار  نآ  هتـشامگ و  تمھ  هلوقم  ود  نیا  زیاـمت  هب  اـم  گرزب  لـحار  ماـما  راـب  نیتـسخن  دـنرادب . رذـحرب  ار  نارگید  دوخ و  ود ، نیا  ناـیم  هابتـشا  طـلخ و  زا  دنـشاب و 

مالـسا تسا . ( ٢ « ) مـھنیب اـمحر  راـفکلا  یلع  ادـشا   » مالـسا یرـالاسمدرم ، یراـکزیھرپ و  مالـسا  تیوـنعم ، افـص و  مالـسا  باـن ، مالـسا  درک . مالـسا  یاـیند  یـسایس 

یهدعو هب  دامتعا  یاج  هب  دنزب ، نماد  ار  نیملسم  نایم  هقرفت  شتآ  هک  یمالسا  تسا . یمالـسا  تما  اب  ینمـشد  بناجا و  یرکون  رب  مالـسا  سابل  ندناشوپ  ییاکیرمآ ،

، دوش دحتم  رگید  یاھتلم  ای  دوخ  تلم  هیلع  ربکتسم  یاکیرمآ  اب  دگنجب ، ناملسم  ردارب  اب  رابکتسا  مسینویھـص و  اب  هزرابم  یاج  هب  دنک ، دامتعا  ادخ  نانمـشد  هب  یھلا ،

. دنک هزرابم  نآ  اب  دیاب  یقداص  ناملسم  رھ  هک  تسا  یکلھم  کانرطخ و  قافن  تسین ؛ مالسا 

یمالسا  / ٠٢/١۶/١٣٩۵ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب ار  دوخ  راعـش  ار و  دوخ  فرح  اما  تسا  هدادـن  ماجنا  یروشک  چـیھ  هیلع  یایماـظن  تکرح  چـیھ  تسا و  هدرکن  عورـش  ار  یگنج  چـیھ  راـک ، زاـغآ  زا  یمالـسا ، یروھمج 

مالـسا زا  اھنآ  دنریگیم . رارق  بان  مالـسا  لباقم  رد  اھنیا  یود  رھ  داد ؛ رارق  مھ  رانک  رد  ار  رجحتم  مالـسا  ییاکیرمآ و  مالـسا  ام  راوگرزب  ماما  تسا . هدرک  مالعا  دـنلب  یادـص 

. دنسرتیم بان 

بالقنا  / ٠٢/٢۵/١٣٩۵ ربھر  اب  نارھت  ناتسا  هیملع  یاھهزوح  بالط  ناسردم و  ناریدم ، رادید 

. دنتسھ بان » مالسا   » اب هلباقم  لوغشم  ییاکیرمآ » مالسا   » و یطاقتلا » مالسا  ، » یچیق نیا  رگید  یهبل  رد 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

. تسا ییاکیرمآ  مالسا  نیا  رالوکس ؛ مالـسا  هخاش  کی  رجحتم ، مالـسا  هخاش  کی  دراد : هخاش  ود  مھ  ییاکیرمآ  مالـسا  تسا ، ییاکیرمآ  مالـسا  لباقم  رد  بان  مالـسا 

اھنآ ییاھاج  کی  دننکیم ، ییامنھار  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دنروآیم ، دوجو  هب  ار  اھنآ  ییاھاج  کی  دننکیم ؛ دناهدرک و  ینابیتشپ  هخاش  ود  رھ  زا  یدام  یاھتردـق  رابکتـسا و 

ار همھ  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  ات  یدرف  تولخ  یدرف و  یگدـنز  زا  تسا ؛ هبناجهمھ  هک  تسا  یمالـسا  بان  مالـسا  تسا ؛ اھنآ  لباقم  رد  بان  مالـسا  دـننکیم ؛ کـمک  ار 

. دوشیم لماش 

« يياکيرمآ مالسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 4 
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« : ییاکیرمآ مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یریالگ  /   ٠٣/٠١/١٣٨۴ یلع  هدنسیون :  ییاکیرمآ /  مالسا  یسانشزاب  و  هر )  ) ینیمخ ماما 

« يياکيرمآ مالسا   » 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 5هاگياپ  هحفص 5 
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