
نارھت  / ٠٨/٢٩/١٣۶۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد فیدر ، کی  رد  ناج ، مھ  لام و  مھ  مکـسفنا ؛» مکلاوماب و  لیبس هللا  یف  نودـھاجت  و  . » تسا بجاو  مھ  لام  اب  داھج  سپ  تسا ، بجاو  سفن  اب  داـھج  هک  یناـنچمھ 

[. تسا  ] هتفرگ رارق  هجوت  دروم  نحل  کی  اب  زارط ، کی 

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

یا هریاد رد  مالـسا  اب  ینمـشد  هکلب  دنامن ؛ رـصحنم  دش ، لامعا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نآ و  مدرم  ناریا و  هب  تبـسن  هچنآ  هب  مالـسا ، اب  یرابکتـسا  یاھتردـق  ی  هزرابم

نارکف نشور املع و  ناھاوخ و  یدازآ نازرابم و  رب  یریگ  تخـس راشف و  دش . لابند  تیدـج  اب  یگنھرف  یاھـشور  اب  مھ  و  یتاغیلبت ، یـسایس و  یاھـشور  اب  مھ  رت ، عیـسو

زراب یاھ  هنومن یمالسا ، ریغ  یاھروشک  رد  ناملـسم  یاھ  تیلقا هب  تبـسن  یریگ  تخـس زین  و  اکیرما ، هب  هتـسباو  یاھمیژر  یوس  زا  یمالـسا  یاھروشک  رد  ناملـسم 

یاھ هنومن یمالـسا ، ریغ  یمالـسا و  یاھطیحم  رد  نآ  رـشن  مالـسا و  هب  تبـسن  زیمآ  تناھا یاھملیف  ی  هیھت بتک و  تالاقم و  نتـشون  و  مالـسا ، اـب  یـسایس  ی  هزراـبم

دـننک و یم جرخ  زیمآ  تیانج یاھتموصخ  نیا  هار  رد  ار  یفازگ  یاھلوپ  نانآ ، لاثما  سیلگنا و  اکیرما و  دـننام  یرابکتـسا  یاھتلود  نونکا  تسا . مالـسا  اـب  یگنھرف  ی  هزراـبم

رد دوخ ، یبدا  یرنھ و  نادـجو  بوکرـس  اـب  هدراذـگ و  هلماـعم  ضرعم  رد  ار  دوـخ  رنھ  ناـیب و  ملق و  یداـم ، تعفنم  یارب  هک  ینادـنمرنھ  ناگدنـسیون و  دنتـسھ  هنافـساتم 

. دنریگ یم رارق  تردق  نابحاص  موش  دصاقم  تمدخ 

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

زا گنفت ، یاھ  هلول دنریگن و  رارق  مھ  لباقم  رد  رگید  ناردارب  ات  تسا ، ییادص  مھ ییاونکی و  یگنھامھ و  تدحو ، زا  ام  روظنم  دیھاوخ . یم تدحو  دینک ، داھج  دیھاوخب  رگا 

ام تسا و  هتفگ  قدـصم  قداص  ار  نیا  هل . » ناک هللا  ناک   نم  . » درک دـھاوخ  کـمک  مھ  ادـخ  دـشاب ، یگنھاـمھ  نیا  اـش هللا  نا  رگا  دوشن . فرـصنم  تسود  هب  نمـشد 

تسا و حـضاو  مولعم و  اھفرح ، نیا  انلبـس . » مھنیدـھنل  انیف  اودـھاج  نیذـلا  و  . » دـشاب ام  یارب  مھ  ادـخ  ات  میـشاب ، ادـخ  یارب  میـشاب . هتـشاد  یکـش  نآ  رد  میناوت  یمن

. تسا یفاک  رگید  نتفگ ، مییامن . لمع  نآ  هب  مینکب و  هبرجت  دیاب  لمع  رد  الاح  میتفگ ؛ یم اھام  هشیمھ  هک  هدوب  یبلاطم 

تدحو داحتا و  اب  زج  مھ  داھج  و  درک ، دھاوخن  ینیشن  بقع هنحص  زا  ینمـشد  چیھ  داھج ، نودب  دنک . دییات  ار  امـش  دنوادخ  هک  میراودیما  مینک و  یم اعد  ام  لاح ، یا یلع

. دیراذگن هنع  لوفغم  امش  ار  مادک  چیھ تسا . داھج  هس ، رھ  نیا  تسا . یگنھرف  داھج  یسایس و  داھج  یماظن ، داھج  زا  ترابع  داھج ، تسین . ریذپ  ناکما یگنھامھ ، و 

نیا رگا  دینادب . ار  نیا  تفر ؛ دھاوخ  هالک  ناترس  دنریگب . مک  تسد  ار  یللملا  نیب فراعت  یـسایس و  راک  دنلوغـشم ، یماظن  داھج  هب  دنتـسھ و  هھبج  رد  هک  یناسک  ادابم 

یماظن راک  رگا  دمآ . دھاوخن  رب  نآ  زا  یراک  چیھ  یماظن ، ی  هناوتشپ نودب  ییاھنت و  هب  یسایس ، تیلاعف  درک . دیھاوخ  ررض  انئمطم  دیراگنیب ، هدیدان  دیریگب و  مک  تسد  ار 

، دنـشزاس لطاب و  لھا  هک  یناسک  دنقح . لھا  هک  یناسک  یارب  هتبلا  دشاب ؛ هناوتـشپ  دـیاب  یماظن  راک  دیـسر . دـھاوخن  یی  هجیتن هب  مھ  یـسایس  راک  نیرتھب  دـشابن ،

یسایس راک  یداھج ، راک  نودب  دنتسین . روط  نیا دنقح ، لھا  هک  یناسک  دننک . لح  دش  لح  رگا  ار  ناشتالکشم  دننک و  شزاس  دنورب  دنرادن . جایتحا  یداھج  راک  هب  الـصا 

اب ار  مدرم  یگنھرف ، راک  دوب . دھاوخ  رمث  یب یگنھرف  راک  نودب  اھ ، نیا یود  رھ  دشاب و  هتشاد  یماظن  داھج  ی  هناوتشپ دیاب  یسایس ، راک  درادن . یی  هدیاف چیھ  کرحت ، و 

یگنھرف راک  دیتسھ . ینآرق  یمالسا و  میھافم  هب  دراو  هدیشک و  تمحز هدناوخ ، سرد لضاف ، ملاع ، دمحب هللا  امـش ، زا  یریثک  عمج  ای  ناترثکا  تشاد . دھاوخ  هگن  امش 

. دینک لابند  اش هللا  نا  ار 

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

زا گنفت ، یاھهلول  دنریگن و  رارق  مھ  لباقم  رد  رگید  ناردارب  ات  تسا ، ییادصمھ  ییاونکی و  یگنھامھ و  تدحو ، زا  ام  روظنم  دیھاوخیم . تدـحو  دـینک ، داھج  دـیھاوخب  رگا 

. دوشن فرصنم  تسود  هب  نمشد 

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

داھج یماظن ، داھج  زا  ترابع  داھج ، تسین . ریذپناکما  یگنھامھ ، تدحو و  داحتا و  اب  زج  مھ  داھج  و  درک ، دھاوخن  ینیـشنبقع  هنحـص  زا  ینمـشد  چـیھ  داھج ، نودـب 

راک دنلوغشم ، یماظن  داھج  هب  دنتـسھ و  هھبج  رد  هک  یناسک  ادابم  دیراذگن . هنعلوفغم  امـش  ار  مادکچیھ  تسا . داھج  هس ، رھ  نیا  تسا . یگنھرف  داھج  یـسایس و 

. درک دـیھاوخ  ررـض  انئمطم  دـیراگنیب ، هدـیدان  دـیریگب و  مک  تسد  ار  نیا  رگا  دـینادب . ار  نیا  تفر ؛ دـھاوخ  هالک  ناترـس  دـنریگب . مک  تسد  ار  یللملانیب  فراـعت  یـسایس و 

. دیسر دھاوخن  ییهجیتن  هب  مھ  یـسایس  راک  نیرتھب  دشابن ، یماظن  راک  رگا  دمآ . دھاوخن  رب  نآ  زا  یراک  چیھ  یماظن ، یهناوتـشپ  نودب  ییاھنت و  هب  یـسایس ، تیلاعف 

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 

دیاب یـسایس ، راک  درادن . ییهدیاف  چیھ  کرحت ، یـسایس و  راک  یداھج ، راک  نودب  دنتـسین . روطنیا  دنقح ، لھا  هک  یناسک  دننک . لح  دـش -  لح  رگا  ار -  ناشتالکـشم 

. دوب دھاوخ  رمثیب  یگنھرف  راک  نودب  اھنیا ، یود  رھ  دشاب و  هتشاد  یماظن  داھج  یهناوتشپ 

یمالسا  / ١٣۶٩/٠١/٣١ تاغیلبت  نامزاس  یارعش  رادید  رد  تانایب 

یارعش نیا  زا  یکی  اب  تشاد ، دوجو  یبیجع  ششوج  ناجیھ و  روش و  هک  بالقنا  لوا  یاھلاس  رد  هک  مشاب  هتفگ  هناتسود  ار  هیضق  نیا  نایاقآ  زا  یضعب  هب  دیاش  تقو  کی

، وا نوچمھ  یدارفا  تسا . شزرا  یب اعقاو  یخیرات ، یونعم و  یعامتجا و  یناسنا و  یاھشزرا  ظاحل  زا  هک  درک  تباث  دوب و  یـشزرا  یب مدآ  اقح  وا  مدرک . یم تبحـص  قباس 

نآلا متفگ : وا  هب  نم  دوب . بوخ  اضعب  ناشرعـش  عبط  دـنچرھ  دنتـسھ ؛ نزو  مک کبـس و  یلیخ  هک  دـنداد  ناشن  مھ  مدرم  تازرابم  نارود  رد  هک  بالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  هن 

دیاب هک  دوب  هدش  یرایعم  نیا ، هطلس ! اب  هن  دشاب ، هطلس  رب  یتسیاب  رعاش  هک  مینک  یم رکف  ام  تفگ : نم  هب  وا  تسا . نیا  امش ، زا  روشک  بالقنا و  مدرم و  راظتنا  اعقاو 

دوخ هطلـس ! اب  هن  دوب ، هطلـس  رب  دیاب  نوچ  دیوگب ؛ دب  اھ  نآ هب  دـیاب  مدآ  دـندوب ، راک  سار  رد  مھ  ع )  ) نینموملا ریما  ای  ص )  ) ربمایپ رگا  ینعی  هطلـس . اب  هن  دوب ، هطلـس  رب 

یفعـضتسم ی  هعومجم ناریا ، تلم  زورما  شاـب . هطلـس  رب  امـش  درادـن ، یلاکـشا  متفگ : وا  هب  نم  تسا . صخـش  تمالـس  مدـع  یراـمیب و  ی  هدـنھد ناـشن راـیعم ، نیا 

اب یراکادف و  اب  دنا و  هدرک دنلب  یرـس  تلم  نیا  اھنرق ، زا  دعب  دندرک . متـس  ام  هب  اھنرق  دنتفگ ، روز  ام  هب  اھلاس  دـنگنج . یم دـنراد  یناھج  ملاظ  یاھ  هطلـس اب  هک  دنتـسھ 

اپ ریز  ار  یناسنا  نیناوق  دننک و  یم یمدرمان  اعقاو  دنروآ ، یم دراو  راشف  مدرم  یور  دننک ، یم تیذا  دنراذگ ، یمن اما  دنور ؛ یم دنراد  دـنا و  هدرک باختنا  ار  یھار  ندرک ، رطخ 

مدرم اب  تقو  چیھ هکنیا  رطاخ  هب  دننکب ؛ ار  یراک  نینچ  دنھاوخ  یمن دنتسین و  هدامآ  هک  دوب  مولعم  هتبلا  گنجب . هطلـس  نیا  اب  تسا ؛ هطلـس  نیا  متفگ : وا  هب  دنراذگ . یم

بیرف لیاسو  دوب ، بیرف  کی  غورد و  کی  ناشیاعدا  دندوبن . هزرابم  لھا  ابلاغ  دنتـشاد ، یگنھرف  ی  هزرابم ی  هیعاد قانتخا ، نارود  نآ  رد  هک  ینایاقآ  نیا  دنتـشادن . یلدمھ 

. درک ادیپ  همادا  روط  نیمھ مھ  دعب  دوب ، مھارف  اجنیا  رد  زور  نآ  مھ 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

دشاب هتشاد  ینھذ  ی  هطاحا دمھفب ، ار  اھربخ  دنک ، ادیپ  طلست  دربن  رازراک و  ی  هنحص نیا  رب  دناوتب  سکرھ  تسا . نایرج  رد  یسایس  یگنھرف و  یرکف و  رازراک  کی  نآلا ،

اـھدزم و هب ملق دنتـسین  مـھ  مـک  دروآ . یم دراو  ار  دوـخ  راـشف  نیرتـشیب  یگنھرف ، قرط  زا  نمـشد  نـآلا  هـک  دـش  دـھاوخ  ملـسم  شیارب  دزادـنیب ، هنحـص  هـب  هاـگن  کـی  و 

دـصاقم یارب  هک  روشک  لـخاد  رد  یکوـتو  کـت هچ  روـشک و  جراـخ  رد  ارثـکا  اـبلاغ و  هچ  رابکتـسا  داـسف  طاـسب  یاـپ  ی  هتـسشن هتخاـب و  نادـجو  لد و  نید و  یاـھ  یگنھرف

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 1 
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. دننک یم دنراد  دننکب و  مھ  راک  دنیوگب ، مھ  رعش  دنرادرب ، مھ  ملق  یرابکتسا ،

ات مییوگ ، یم ار  نیا  تسا . ملق  وا ، گـنفت  داد . باوج  دوـش  یمن گـنفت  اـب  ار  یگنھرف  موـجھ  یگنھرف و  راـک  داد . خـساپ  دوـش  یم لـثم  هب  ی  هلباـقم اـب  ار  یگنھرف  دربـن 

ات ناتزومآ و  شناد ات  ناتـسردم ، هبلط و  یناحور و  وجـشناد و  ملعم و  زا  معا  زیزع  نایگنھرف  امـش  یحطـس و  رھ  رد  یگنھرف  روما  نارازگراـک  روشک و  گـنھرف  نالوئـسم 

ماجنا یراک  هچ  درک و  دیھاوخ  عافد  هنوگچ  هک  دینادب  دییامش و  هیضق  نیا  زابرـس  زورما ، هک  دینک  ساسحا  دنراک  لوغـشم  روشک  یـشزومآ  ماظن  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک 

. داد دیھاوخ 

، نمـشد تیعـضو  نتـسناد  نودـب  یناب و  هدـید ییاسانـش و  نودـب  هک  یفرط  رھ  مھ ، یماظن  گنج  رد  تخانـش . ار  هنحـص  درک و  زاب  دـیاب  ار  اھمـشچ  یماظن ، گنج  لثم 

هکنآ زا  ای  دنک ، یم راک  نمـشد  هک  دـینادن  رگا  تسا . روط  نیمھ مھ ، یگنھرف  گنج  رد  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  دورب ، ولج  دزادـنیب و  نییاپ  ار  شرـس  ددـنبب ، ار  شمـشچ 

تـسکش شرـس  تشپ  دھدن ، ماجنا  تسرد  ار  یھدنامزاس  رونام و  دنکن و  هدافتـسا  امـش  یورین  زا  وا  ای  دیریگن ، روتـسد  یگنھرف  ی  هدـنامرف زا  دـیربن ، نامرف  دـناد ، یم

ناترگنس هک  تسا  صخشم  ناملعم ، امـش  دنراد . تیلوئـسم  روشک ، یگنھرف  یانب  ی  هعومجم الک  تالجم و  اھ ، همانزور داشرا ، ترازو  سرادم ، نویزیولت ، ویدار ، تسا .

. تسا یگرزب  رایسب  تیلوئسم  مھ ، ناتتیلوئسم  تساجک .

روشک  / ٢۵/١٣٧٠/٠۶ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

راعـش تسا ؛ لالدتـسا  هب  یکتم  منک ، یم هدـھاشم  مدوـخ  لـباقم  رد  ناـیع  هب  ار  نآ  نم  تسا و  ناـیرج  رد  یگنھرف  ی  هئطوـت هک  مییوـگ  یم مـیا و  هـتفگ ررکم  اـم  هـکنیا 

نامھ نیا  تسام . هیلع  یگنھرف  رایع  مامت  ی  هزرابم گنج و  کی  لاح  رد  لخاد ، رد  یی  هناکریز رایـسب  ی  هویـش اب  نمـشد  زورما  منک . یم هدھاشم  ار  نیا  نم  مھد ؛ یمن

. منکب ضرع  متساوخ  یم هک  تسا  یا  همدقم

نینچ هک  دوشب  هدینـش  ای  هدید  روشک  رد  یگنھرف  لکـشم  کی  رگا  هک  تسا  یراج  نیا  رب  تداع  مینک ؟ دیاب  راک  هچ  یگنھرف  گنج  نیا  یارب  ام  الاح  هک  تسا  نیا  بلطم 

زا یضعب  رد  ای  یباجحدب ، مھ  شحـضاو  لاثم  ینک !؟ یمن تیلاعف  شالت و  ارچ  امـش  تلود ! هک  مییوگب  مینادرگرب و  تلود  فرط  هب  ار  اھور  ی  همھ دراد  دوجو  مھ  یلکـشم 

هک میوش  یم علطم  ام  دـیآ و  یم شرازگ  ای  دنـسیون ، یم ام  یارب  نایاقآ  یھاگ  هک  تسا  ییاھزیچ  نیا  یمیدـق و  یاھ  لـھد زاـس و  نیا  جاور  هداـتفا ، رود  طاـقن  اـھرھش و 

. دنتحاران دنم و  هلگ نایاقآ  یضعب 

یلیخ ی  هلاـسم هئطوت ، نآ  هب  تبـسن  تسا و  یکچوک  ی  هرھاـظ اـھ  نیا تسین ؛ اـھ  نیا یگنھرف  ی  هئطوت ی  هلاـسم اـما  تسین  یکـش  تسا  یدـب  رھاوظ  اـھ  نیا هتبلا 

لبق هب  تبسن  ام  هک  تسا  یتمسق  رتمک  تسا . قیمع  فرژ و  یلیخ  بالقنا ، زا  لبق  اب  ام  ی  هلـصاف روشک ، نانز  تیعـضو  باجح و  عضو  ظاحل  زا  زورما  تسا . یتیمھا  مک

لئاسم هب  طوبرم  یاھشخب  هچ  نید ، بھذم و  هب  طوبرم  یاھشخب  هچ  هعماج  فلتخم  یاھـشخب  زا  کیمادک  رد  دینیبب  امـش  میـشاب . هدرک  ادیپ  هلـصاف  ردق  نیا بالقنا ، زا 

ناـمز نز  زورما و  نز  ناـیم  اـم  رـضاح  لاـح  رد  هک  دراد ، دوجو  زور  نآ  عضو  دوجوم و  عضو  نیب  هلـصاف  همھ  نیا  هریغ  داـصتقا و  تسایـس و  هب  طوـبرم  یاھـشخب  هچ  یملع ،

نز تراھط  تسادق و  ظافح و  باجح و  تمرح و  مان  هب  یزیچ  هک  دندوب  هتشاذگن  زور ، نآ  دوب . هدنامن  یقاب  نز  زا  یزیچ  زور ، نآ  مینک ؟ یم هدھاشم  یھاش  متس تموکح 

لباق تسھ ، زورما  هک  هچنآ  اما  دوشب ؛ رتھب  نیا  زا  دیاب  هک  تسین  یکـش  هتبلا  تسین . زور  نآ  اب  هسیاقم  لباق  زورما ، تیعـضو  گرزب . یاھرھـش  رد  صوصخب  دنامب ؛ یقاب 

هجوت نآ  هب  نمشد  ی  هلمح رطخ و  ناونع  هب  نامدوخ و  ی  هعماج یگدیسوپ  یگنھرف و  ی  هعیاض ناونع  هب  دیاب  ام  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا ، تسین . راگزور  نآ  اب  هسیاقم 

. تسا نآ  رھاظم  زا  یکی  اھ و  هشوگ زا  یکی  مھ  نیا  یدراوم ، رد  هک  تسا  یرگید  زیچ  مینکب ؛

رھشوب  / ١٣٧٠/١٠/١١ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تدـھاجم رگا  اما  دـنکیم ؛ تیادـھ  کمک و  لاعتم  یادـخ  دوشب ، تدـھاجم  هزرابم و  رگا  دـیایب . ولج  دوب  دـھاوخن  رداق  یلطاب  چـیھ  دریگب ، ماـجنا  هزراـبم  قح ، رطاـخ  هب  رگا 

؟ دنک حتف  ار  ام  رگنس  دیآیمن  نمشد  مھ  زاب  ایآ  میباوخب ، رگنس  رد  رگا  میھدن ، جرخب  یرایشوھ  رگا  مینیشنب ، راکیب  رگا  دوشن ،

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دیوشیم هداد  راشف  دیوشیم ؛ ناحتما  تدشب  تسا ؛ نلبرغتل » هللاو   » و نصحمتل » هللاو  ، » تایاور رد  تسین . تیفاع  یبلطتحار و  شیاسآ و  دوعوم ، یدھم  نارود  زا  لبق 

رد دـنوشیم ؛ ناحتما  کاپ  یاھناسنا  تدـھاجم ، یاھنادـیم  رد  دوعوم ، یدـھم  روھظ  زا  لـبق  تسھ . یتدـھاجم  نادـیم  هک  یتقو  نآ  تسا ؟ یناـمز  هچ  اـجک و  رد  ناـحتما 

. دنیآیم نوریب  دنلبرس  دنوشیم و  دراو  شیامزآ  یاھهروک 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا داھج » یگدنمزر و  گنھرف  ، » دوش یم هدید  نامز  لوط  رد  رتمک  مالسا و  ردص  خیرات  رد  رتشیب  شزراب ، یاھقادصم  هک  یمالـسا ، گنھرف  رد  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 

دنھد ماجنا  یراک  تسا  نکمم  یضعب  هتبلا  دوش . یقلت  داھج  دناوت  یم نمـشد ، اب  هلباقم  رد  شالت  هنوگرھ  اریز  تسین ؛ گنج  نادیم  رد  روضح  یانعم  هب  طقف  مھ  داھج 

رد تقو  کی هلباقم ، نیا  دشاب . نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  نیا  داھج ، طرـش  کی  نوچ  تسین . تسرد  ریبعت ، نیا  اما  دننک . داھج  هب  ریبعت  نآ ، زا  دنـشکب و  مھ  تمحز  و 

لئاسم نادـیم  رد  مھ  تقو  کی دوش ؛ یم هدـیمان  یـسایس » داھج   » هک تسا  تسایـس  نادـیم  رد  تقو  کـی دراد ؛ ماـن  یمزر » داـھج   » هک تسا  هناحلـسم  گـنج  نادـیم 

رگید یاھناونع  اب  داھج ، هتبلا  ددرگ . یم قالطا  یگدنزاس » داھج   » نآ هب  هک  تسا  یگدـنزاس  نادـیم  رد  تقو  کی دوش و  یم ریبعت  یگنھرف » داھج   » هب هک  تسا  یگنھرف 

. دریگ تروص  نمشد  لباقم  رد  هکنیا ، شمود  طرش  دشاب و  ششوک  شالت و  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  داھج  لوا  طرش  سپ ، تسھ . مھ  رگید  یاھنادیم  رد  و 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بوخ هزرابم   » هک دـنک  دراو  روط  نیا تلم  نھذ  رد  دـنک و  ام  روشک  دراو  ار  شیاھفرح  دوش و  ام  روشک  دراو  شیاـھویدار  اـب  دوش ؛ اـم  روشک  دراو  یربخ  جاوما  اـب  نمـشد  رگا 

یا هزرابم ناریا ، تکلمم  رد  مھزاب  ایآ  دیا » هدرک ررض  دینک ، هزرابم  دیشکب و  تمحز  هچرھ  درادن ؛ یرمث  نمشد  لباقم  رد  یگداتسیا  درادن ؛ یا  هدیاف مالسا  زا  عافد  تسین ؛

دنتسھ اھتلم  یلیخ  دننک . یمن هزرابم  مالسا  نانمشد  اکیرما و  اب  هک  دنتسھ  ایند  رد  ناناملسم  زا  یلیخ  هن ! هک  تسا  مولعم  دوب !؟ دھاوخ  یقاب  مالسا  نانمشد  هیلع 

دناوتب نمـشد  رگا  دننک ! یم مھ  یتسود  اھ  نآ اب  چیھ ، هک  دـننک  یمن هزرابم  مالـسا  نمـشد  اب  اما  دـننک ، یم مھ  تدابع  دـنناوخ ، یم مھ  زامن  دـنناوخ ، یم مھ  نآرق  هک 

تـساجنیا تسا . هدش  زوریپ  دنک ، لیدبت  درادن ، یدام  یناوھـش و  یاھ  هولج هب  تبـسن  یدھز  درادن ، یزوریپ  هب  یدیما  درادـن ، هزرابم  هب  یداقتعا  هک  یتلم  هب  ار  ام  تلم 

. دوش یم بجاو  زا  رت  بجاو یا  هزرابم یگنھرف ، ی  هزرابم هک 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھلالقتسا عاونا  همھ  زا  یگنھرف ، لالقتسا  یارب  هزرابم  دراد . لد  نوخ  رایسب  تسا و  تخس  رایسب  نیا ، تسا . یگنھرف » لالقتسا  ، » تسارتتخس همھ  زا  هک  یموس 

ار هنحـص  ینعی  دنمھفیمن ؛ یـضعب  تسا . تسار  هک  دنادیم  ادخ  تسا و  تسار  اعدا  نیا  دـننزیم . یگنھرف » نوخیبش   » نانمـشد متفگ  تقو  کی  نم  تسا . رتتخس 

! تسھ مھ  ینوخیبش  هچ  و  تسا ، نوخیبش  هک  دمھفیم  دنکیم و  راکهچ  نمشد  هک  تسا  تفتلم  دنیبیم ، ار  هنحص  هک  یسک  دننیبیمن .

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام هک  هچنآ  بسح  هب  شدوخ -  هک  ییاقآ  نآ  دزاس . دیماان  هزرابم  زا  دیامن و  فرـصنم  مالـسا  هار  زا  دنک ؛ ضوع  ار  مدرم  نھذ  هک  تسا  نیا  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  فدـھ 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 2 
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ملاع و یاھناملسم   » هک دننکیم  مھ  پاچ  و  دنسیونیم ، دناهدش !» هرخآلا  ایندلا و  رسخ  ناریا  تلم   » هک دسیونیم  درادیم  رب  تسا ، هرخآلا  ایندلارـسخ و  مینیبیم - 

تـسناوت هک  ناریا  تلم  تسا !؟ ندوب  هرخآلا  ایندـلا و  رـسخ  نیا ، تسا ! نیا  شدوصقم  دـندیگنج ؛ اکیرما  اب  نوچ  ارچ ؟ دـندش ». هرخآلاو  ایندـلا  رـسخ  ناریا ، تلم  هلمج  زا 

روطنیا دھد و  تاجن  اکیرما  اب  طابترا  یولھپ و  دساف  هدـناشن  تسد  سوحنم  میژر  اب  لاصتا  طابترا و  گنن  تلذ و  زا  ار  دوخ  تسناوت  دـھد ؛ تاجن  یگتـسباو  تلذ  زا  ار  دوخ 

، ام نموم  یاھهداوناخ  نیا  ام ، ناناوج  نیا  تسا !؟ هرخآلا  ایندـلا و  رـسخ  دـھن ، ماگ  یگدازآ  هداج  رد  دراذـگب و  شیامن  هب  دوخ  زا  ایند  رد  یدنلبرـس  تماھـش و  تعاجش و 

. تسا هرخآلا  ایندلا و  رسخ  اتقیقح  دیوگیم ، ار  نیا  هک  یسک  دناهرخآلا ! ایندلا و  رسخ  ناشدوخ  دناهرخآلا !؟ ایندلا و  رـسخ  ادخ ، هار  قشاع  نید و  هتخابلد  درم  نز و  نیا 

هچ یارب  دـننکیم . مھ  شخپ  دـننزیم و  ار  اھفرح  نیا  مدرمهب  تبـسن  تسا . یھلا  باذـع  رھق و  کشالب ، مھ  ناشترخآ  تبکن ؛ یایند  ناشایند ، ترخآهن . دـنراد ، ایند  هن 

، تسوا ررـض  هب  یداصتقا  لالقتـسا  هک  ینمـشد  نامھ  راک  تسیک ؟ راـک  نیا ، دـننک . ضوع  ار  مدرم  ناـمیا  هکنیا  یارب  دـننک ؛ لزلزتمار  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم ؟ شخپ 

. تسوا ررض  هب  یگنھرف  لالقتسا  تسوا ؛ ررض  هب  یسایس  لالقتسا 

اب دـندب و  مالـسا  اب  اھنیا  تسین ؛ مھ  ام  صوصخم  دـنھدیم . ماجنا  نانمـشد  هک  تسا ، ناریا  تلم  اـب  هزراـبم  نیا ، تسا . یگنھرف  مجاـھت  نیا ، دننمـشد . لـماوع  اـھنیا 

. دننکیم ینمشد  مالسا 

رـس و روشک  یگنھرف  روما  اب  هکیناسک  همھ  نینچمھ  و  دنراد -  رارق  هریاد  زکرم  رد  اھنیا  هک  زومآشناد -  یگنھرف و  ملعم و  هفیظو  میوگیم  نم  تسیچ ؟ ام  هفیظو  لاح 

. تسا ینالوط  هزرابم  داھج و  کی  دنراد ، راک 

هاپس  / ٢٩/١٣٧٣/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هزرابم و دـیاب  ارچ  هک  دـندیمھفیمن  دوب و  مک  ناش  یـسایس  تفرعم  هک  یدارفا  دـندیمھفیمن -  ای  دنتـشادن  لوبق  ار  تازرابم  هنوگنآ  هک  یـضعب  هزرابم ، قاـنتخا و  نارود  رد 

اھرگنس اھهھبج و  رد  مینزب . ریـشمش  تسھ ، ادخ  نمـشد  هک  ییاج  رد  میورب  ام  ات  دوش ، مھارف  یاهلیـسو  شاک  یا  : » دنتفگیم دندوب ، ینموم  یاھمدآ  اما  درک -  داھج 

. درکیم زاورپ  یتلاح  نانچ  یوس  هب  ناشلد  میوش ». رادروخرب  داھج  تیلضف  زا  میگنجب و 

زا لبق  هاپـس ، داھج  اما  دندرک . داھج  لاس  تشھ  طقف  یـضعب  !... دریگیمن رارق  سک  رھ  رایتخا  رد  رطخ ، نادـیم  رد  نمـشد و  اب  داھج  دریگیمن ! رارق  سکرھ  رایتخا  رد  داھج 

. دراد همادا  مھ  زورما  ات  تسا و  هدش  عورش  لاس  تشھ  نآ 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

. تسا داھج » یگدنمزر و  گنھرف  ، » دوش یم هدید  نامز  لوط  رد  رتمک  مالسا و  ردص  خیرات  رد  رتشیب  شزراب ، یاھقادصم  هک  یمالـسا ، گنھرف  رد  هتـسجرب  تاکن  زا  یکی 

دنھد ماجنا  یراک  تسا  نکمم  یضعب  هتبلا  دوش . یقلت  داھج  دناوت  یم نمـشد ، اب  هلباقم  رد  شالت  هنوگرھ  اریز  تسین ؛ گنج  نادیم  رد  روضح  یانعم  هب  طقف  مھ  داھج 

رد تقو  کی هلباقم ، نیا  دشاب . نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  تسا  نیا  داھج ، طرـش  کی  نوچ  تسین . تسرد  ریبعت ، نیا  اما  دننک . داھج  هب  ریبعت  نآ ، زا  دنـشکب و  مھ  تمحز  و 

لئاسم نادـیم  رد  مھ  تقو  کی دوش ؛ یم هدـیمان  یـسایس » داھج   » هک تسا  تسایـس  نادـیم  رد  تقو  کـی دراد ؛ ماـن  یمزر » داـھج   » هک تسا  هناحلـسم  گـنج  نادـیم 

رگید یاھناونع  اب  داھج ، هتبلا  ددرگ . یم قالطا  یگدنزاس » داھج   » نآ هب  هک  تسا  یگدـنزاس  نادـیم  رد  تقو  کی دوش و  یم ریبعت  یگنھرف » داھج   » هب هک  تسا  یگنھرف 

. دریگ تروص  نمشد  لباقم  رد  هکنیا ، شمود  طرش  دشاب و  ششوک  شالت و  نآ ، رد  هک  تسا  نیا  داھج  لوا  طرش  سپ ، تسھ . مھ  رگید  یاھنادیم  رد  و 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، هیئاـضق یهوق  سلجم ، فـلتخم -  یاھـشخب  رد  دـنراد ... رارق  یمیمـص  هاـگآ و  دـھاجم ، نموـم ، یاھتیـصخش  روـشک ، سار  رد  زورما  دـنبوخ . روـشک  نیلووـسم  دـمحلا 

منک هاگن  هک  تسا  نیا  مراب  ینیگنـس  رتشیب  هک  هدنب  تھج ، نیا  زا  تسا . هللالیبسیف  داھج  تکلمم  تکلمم ، دـنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم -  داحآ  حلـسم ، یاھورین 

، ریقح یلـصا  تیلووـسم  مریگب -  ار  شوـلج  دوـشیم ، یراـک  هابتـشا  اـجک  منیبـب  مراذـگن ؛ راـگدرورپ  کـمک  هـب  تـسا و  ندرک  شکورف  لاـح  رد  داـھج  یهلعــش  اـجک  منیبـب 

: دیوگیم ام  هب  نآرق  دزادنایم . رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یاهتکن  اھتنم ، دـینادب ! امـش  ار  نیا  متـسین . نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد  داھج  دوجو  زا  تساھنیمھ - 

. مدرک ضرع  نالا  هک  یا  ینارگن  نیمھ  ینعی  خیرات ، زا  نتفرگ  تربع  دیریگب ... سرد  خیرات ، یهتشذگ  زا  دینک و  هاگن 

نالولعم  / ١۵/٠۶/١٣٧۶ نازابناج و  یشزرو  یگنھرف ـ  رونام  یهیحاتتفا  مسارم  رد  تانایب 

تازرابم یگنھرف و  تازرابم  نادیم  رد  تسایس ، نادیم  رد  اھنادیم  ی  همھ رد  دش ، هداد  میلعت  وا  هب  یریگ  میمـصت تردق  دمآ و  راب  هدارااب  دوب و  رادروخرب  نامیا  زا  یتلم  رگا 

. دش دھاوخ  زوریپ  نانمشد  ی  همھ لباقم  رد  یتلم  نینچ  تسا . زوریپ  یماظن 

هعمجزامن  / ١٠/١٢/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنک یم باسح  تاغیلبت  یور  رب  هک  دنک  یمن مھ  هابتـشا  رابکتـسا ، هاگتـسد  انعم  کی  هب  تسین ! مھ  طلغ  نیا  هتبلا  دنک و  یم باسح  یلیخ  تاغیلبت ، یور  رب  رابکتـسا 

مھ دراد و  یلیـالد  یراذـگ  ماـن نیا  هک  مینک  یم رابکتـسا »  » هب ریبعت  ار  لـباقم  ی  هھبج مینک ، یم ثحب  یـسایس  ی  هنیمز رد  یتـقو  اـم  هک  یـسایس ، یاـھ  هنیمز رد  مھ 

العف دراد  ار  شدوخ  لیالد  زاب  مھ  یراذگ  مان نیا  هک  مییوگ  یم مجاھت » گنھرف   » ای یبرغ » گنھرف   » ار لباقم  ی  هھبج مینک ، یم ثحب  یگنھرف  ی  هزرابم ی  هھبج رد  یتقو 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  رابکتسا  ی  هھجاوم رس  رب  نم  ثحب 

لوا یاـھھام  ناـمھ  زا  هکلب  ـالاح ، زا  مییوگب  میھاوخب  هکنیا  هن  تسا . هدرک  ناملـسم  تلم  یریگ  تھج طـبر و  طـخ و  هیلع  هزراـبم  راد  نادـیم ار  تاـغیلبت  رابکتـسا ، عقاو  رد 

زا دننک ، یم باسح  تاغیلبت  یور  هک  اھ  نآ تسین ! رابکتسا  اب  لابقا  تھج ، نیا  رد  مھ  زورما  هکنیاامک  دوبن ؛ رابکتسا  اب  لابقا  عقاو ، رد  اھتنم  دش . راک  نیا  بالقنا ، یزوریپ 

یلیخ شقن  یقرـش ، یاپورا  رد  یتسیـسکرام  یاھماظن  یاحما  لیدـبت و  یاـیاضق  نیا  رد  تاـغیلبت  هک  دـییامرفب  ضرف  دـنا . هدـید اـیند  رد  ار  تاـغیلبت  رثا  هک  تسا  باـب  نیا 

. میدید یم هظحل  هب  هظحل  ار  تاغیلبت  رثا  میدرک و  یم لابند  تقد  اب  ار  ایاضق  نیا  زا  یضعب  صوصخب  ام  تشاد . یبیجع 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

ی هنیمز رد  ناتدوخ  یرکف  تیفیک  هب  دیناوت  یم هچرھ  نایوجـشناد  هک  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  شندرب  نیب  زا  هار  تسا و  لکـشم  کی  دـشاب ، اجرھ  رجحت  دومج و  کشالب 

؛ دھد شرتسگ  لمع  رد  ار  میھافم  نیا  دناوت  یم تسا ، یگتخیھرف  یرکف و  نشور یگنازرف ، گنھرف ، شناد ، لھا  هک  یتقو امـش ، زا  رفن  کیرھ  دـییازفیب . تفرعم  شناد و 

گنج دوـمج ، اـب  گـنج  تسا . یگنھرف  گـنج  ینعی  تسا ؛ هنوـگ  نیا دوـمج  اـب  گـنج  میگنجب ، دوـمج  اـب  میھاوـخب  رگا  رجحت . دوـمج و  وـج  لـباقم  ی  هطقن تـسرد  ینعی 

هب درک . هلباقم  نآ  اب  یگنھرف  یاھـشور  اب  یتسیاب  هتـسب ! گنھرف  اـھتنم  تسا ؛ گـنھرف  یعون  مھ  دومج  رجحت و  تسا . گـنھرف  ی  هلوقم زا  نوچ  تسین ؛ یریـشمش 

. دنشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دنناوت  یم نایوجشناد  نم ، رظن 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ جیسب  ییامھدرگ  نیمجنپ  هب  مایپ 

همھ رد  ار  دوخ  درب و  یم شیپ  هب  لکوت  شالت و  یدنمـشوھ و  رب  هیکت  اب  گنج ، یاھنادـیم  رد  روضح  دـننام  زین  ار  ینالقع  یرکف و  یگنھرف و  راـکیپ  یجیـسب ، یوجـشناد 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 3 
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یاھحانج رد  هن  تسا ، یھدنامزاس  زا  رادروخرب  هتفای و  مظن لکشت  کی  هکنآ  نیع  رد  ییوجـشناد  جیـسب  درمـش . یم ریبک  ینیمخ  دنزرف  بالقنا و  مالـسا و  زابرـس  لاح ،

بالقنا یاھشزرا  هب  دنبیاپ  رگا  یسایس ، ی  هقیلس رھ  اب  ییوجشناد  رھ  درمش . یم فراعتم  ییوجشناد  یاھنامزاس  بیقر  ار  دوخ  هن  دوش و  یم لح  مضھ و  یـسایس ،

جیـسب زا  یوـضع  هاگـشناد و  نایجیـسب  لـیخ  رد  دـناوت  یم تسا ، نآ  رادـباقن  راکـشآ و  یداـیا  رابکتـسا و  اـب  یـسایس  یگنھرف و  ی  هزراـبم ی  هصرع رد  روـضح  ی  هداـمآ و 

. دشاب ییوجشناد 

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یاھنادیم رد  ینارون  کاپ و  ناناوج  نموم ، ناناوج  تسا ؛ ناناوج  تسد  رد  مھ  زورما  دمآرد ، زازتھا  هب  روشک  نیا  رد  ناناوج  امـش  تسد  اب  هک  یراثیا  داھج و  تزع و  مچرپ 

رد هناخراک ، رد  رازاب ، رد  هیملع ، هزوح  رد  هاگـشناد ، رد  ناگداپ ، رد  تسھ -  اج  رھ  ناوج  نیا  دـشاب ، نمـشد  یاھینمـشد  لـباقم  رد  تمواـقم  داـھج و  هیحور  رگا  فلتخم .

. تسا نید  رادساپ  اھشزرا و  رادساپ  تسا ؛ هللالیبسیف » دھاجم   - » نوگانوگ یاھطیحم 

اھهلال  / ١٣٧٨/١١/١۴ ینامھیم  یونعم  مسارم  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

تاجن ار  دوخ  تسا ، تلم  کـی  یارب  یراوخ  تفخ و  نیرت  تشز هک  ناـگناگیب  ی  هطلـس رـش  زا  تسا  هتـسناوتن  شنادـنزرف  نیرتھب  تدـھاجم  نودـب  یروشک  یتلم و  چـیھ 

ی هنحـص رد  یقالخا  یونعم و  یزاسدوخ  یارب  شالت  ی  هصرع رد  تفرعم ، ملع و  نادـیم  رد  تسا : مزال  رگید  یاھنادـیم  رد  ناگدـیزگرب  ناناوج و  تدـھاجم  مھ  زورما  دـھد .

ندرک راوتسا  رد  ربکتسم ، نانمشد  تاغیلبت  اب  هزرابم  رد  سای ، وید  اب  هزرابم  دیما و  داجیا  رد  قاتـشم ، یاھلد  هب  بالقنا  شخب  تاجن مایپ  ندناسر  رد  یگنھرف ، تدھاجم 

. رگیدکی هب  اھلد  ندرک  کیدزن  یلم و  تدحو 

اھهلال  / ١٣٧٨/١١/١۴ ینامھیم  یونعم  مسارم  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

تاجن ار  دوخ  تسا ، تلم  کـی  یارب  یراوخ  تفخ و  نیرتتشز  هک  ناـگناگیب  یهطلـس  رـش  زا  تسا  هتـسناوتن  شنادـنزرف  نیرتھب  تدـھاجم  نودـب  یروشک  یتلم و  چـیھ 

هنحـص رد  یقالخا  یونعم و  یزاـسدوخ  یارب  شـالت  یهصرع  رد  تفرعم ، ملع و  نادـیم  رد  تسا : مزـال  رگید  یاھنادـیم  رد  ناگدـیزگرب  ناـناوج و  تدـھاجم  مھ  زورما  دـھد .

ندرک راوتسا  رد  ربکتسم ، نانمشد  تاغیلبت  اب  هزرابم  رد  سای ، وید  اب  هزرابم  دیما و  داجیا  رد  قاتشم ، یاھلد  هب  بالقنا  شخب  تاجن  مایپ  ندناسر  رد  یگنھرف ، تدھاجم 

. رگیدکی هب  اھلد  ندرک  کیدزن  یلم و  تدحو 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ىمالـسا رازگراک  کی  دـننام  میناوتب  ات  مینک  تدـھاجم  مھ  نامدوخ  میھاوخب و  ادـخ  زا  هک  تسا  نیا  اھبـش  اھزور و  نیا  زا  تاعاس و  نیا  زا  امـش  نم و  یقیقح  هدافتـسا 

درک لوبق  لمحت و  دوشیمن  الصا  ینعی  تسین ؛ مھ  یاهراچ  دوش و  روطنیا  دیاب  مینک . لمع  میتسھ ، هک  یـشخب  رھ  رد  یمالـسا ، نموم و  ىقیقح  لووسم  کی  یعقاو ،

دیاب اھحالـصا  نیا  دوشب ، دیاب  اھتدھاجم  نیا  دوش ، شالت  دـیاب  دـنلووسم . مھ  همھ  دوشب و  دـیاب  اھراک  نآ  هن ، دـنک ؛ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  اھداسف  نیا  میھد  هزاجا  ام  هک 

. تسام دوخ  ىنورد  حالصا  دوشیم -  هتفگ  تاحالصا  هک  حالصا -  مدق  نیلوا  دریگ . تروص 

شترا  / ١٣٧٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح نیا  روشک و  نیا  بالقنا و  نیا  منک ، ضرع  امـش  هب  نم  دنک . یم بجعت  دارفا  یـضعب  تلفغ  زا  ناسنا  میرادن ! یجراخ  نمـشد  ام  هک  دننک  یم جیورت  ناسک  یـضعب 

عفاـنم وـلج  یمالـسا  ماـظن  یمالـسا و  بـالقنا  هک  دراد  تـقیقح  فرح  نـیا  رگا  تـسا . هدرک  دراو  یللملا  نـیب نارگتراـغ  نارگلواـپچ و  عفاـنم  رب  ار  هبرـض  نیرتـگرزب  مـیظع ،

نمـشد هک  تسا  مولعم  تسا !؟ مزال  نمـشد  دوجو  تاـبثا  یارب  یحیـضوت  مادـک  رگید  تسا  تسار  دراد و  تقیقح  هک  تسا  هتفرگ  روشک  نیا  رد  ار  ناـگناگیب  ی  هنارگتراـغ

. تسا فلاخم  ماظن  نیا  اب  یسک  هچ  تسیک و 

، ملاع طاقن  رتشیب  رد  ابلاغ  تساھ . نآ هب  قلعتم  یناـسرربخ  یاـھنامزاس  تاـعوبطم و  اـھ و  نویزیولت اـھویدار و  تسا . نارگتراـغ  ناـمھ  تسد  رد  اـیند  یاـھ  هناـسر رثکا 

یداـصتقا و یاـھیرگ  یذوـم اـب  هارمھ  یـسایس  گـنج  یگنھرف ، گـنج  نیا  لاـبند  هـک  دـنا ؛ هدرک عورـش  یمالـسا  یروـھمج  هـیلع  ار  یمیظع  یـسایس  یگنھرف و  گـنج 

!؟ تسین لفاغ  دشابن ، هاوخدب  هچنانچ  ایآ  دنیبن ، ار  حوضو  نیا  اب  نمشد  نیا  یسک  رگا  تسا . نوگانوگ  یاھراشف 

جح  / ١٣٧٩/١٢/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یناور حالس  دراد ، تسد  رد  هدنیازف  جوم  نیا  ربارب  رد  هک  یحالس  نیرت  مھم تسوا ، عورشمان  عفانم  عماطم و  ی  هدننکدیدھت یمالـسا ، تما  یرادیب  هک  ربکتـسم  نمـشد 

زا ار  ناناملـسم  هک  داـتفا  دـھاوخ  هداـتفا و  راـک  هب  یغیلبت  رازبا  نارازھ  هدـنیآ  رد  زورما و  شیوخ . یداـم  نکمت  تردـق و  ندیـشک  خر  هب  تیوھ ، ریقحت  یزاسدـیمون ، تسا :

رازبا نیرت  یراک نونکات ، رامعتـسا  نارود  زاغآ  زا  یناور  یگنھرف و  گنج  نیا  دننک . بیغرت  تسا  نانآ  دوخ  دیلپ  تاین  اب  قبطنم  هک  یا  هدـنیآ هب  ای  دـیمون و  ناشخرد  ی  هدـنیآ

اب زج  دـنفرت  نیا  اب  هزراـبم  دـنا . مدرم ی  هدوت سپـس  نارکف و  نشور ناـگبخن و  تسخن  دولآرھز ، ریت  نیا  جاـمآ  تسا . هدوب  یمالـسا  یاـھروشک  رب  شا  یرگ هطلـس رد  برغ 

ازجا و  بذـج ، نآ  دـیفم  رـصانع  دوـش . شیـالاپ  نارکف ، نشور ناـگبخن و  ی  هلیـسو هب دـیاب  یبرغ  گـنھرف  تسین . نکمم  برغ  یلیمحت  زیمآ و  مکحت گـنھرف  زا  ینادرگ  یور

اشگھار و روراب و  یاھ  هشیدـنا یمالـسا و  گنھرف  تیمکح  گرزب ، شیالاپ  نیا  رد  رایعم  دوش . درط  یمالـسا  یاھ  هعماج لمع  نھذ و  زا  نآ  زیگناداـسف  برخم و  راـبنایز و 

ناھج رسارس  رد  یسایس  ناگبخن  نارکف و  نشور ینید و  یاملع  هک  تسا  یتبقاع  شوخ  هبناج و  همھ ی  هزرابم زا  یساسا  لصف  کی نیا  تسا . تنـس  نآرق و  رگ  تیادھ

. دنک مزاج  خسار و  راختفارپ ، تکربرپ و  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  ناگمھ  مزع  دناوتب  لاسما  جح  هکنآ  دیما  هب  دنراد . هدھع  رب  مالسا 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٢٢ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

اب برغ  زیمآ  مکحت طـباور  نآ  ظـفح  زج  یفدـھ  چـیھ  هک  یبرغ  یتادراو  یاـھیروئت  بظاوم  هک  مھدـب  هجوت  ار  ناـمدوخ  یوجـشناد  ناوج  هاگـشناد و  طـیحم  مھاوـخ  یم نم 

نیا ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تسین . رتشیب  زیچ  کی  فدـھ  اما  دوش ؛ یم هدز  اھفرح  رایـسب  فلتخم ، یاھمان  تحت  هتبلا  دنـشاب . درادـن ، ار  ام  روشک  لیبق  زا  ییاـھروشک 

دوجو جیار  ینوناق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  ام  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش  روشک  نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآ  مکحت ی  هتیروتا هطلـس و  نیا  هدمآ و  یمدرم  میظع  تکرح 

صوصخب دندوب  هدرک  نھپ  روشک  نیا  رد  عمط  نارازھ  اب  هک  ار  یا  هرفـس زورما  دوش . یم بوسحم  مومذم  رما  کی  ام  روشک  رد  ناگناگیب ، هب  روشک  عفانم  نداد  زورما  درادـن .

بـالقنا لـیاوا  دـننک ؟ راـک  هچ  یلبق  تروص  هب  عاـضوا  ندـنادرگرب  یارب  تسین . یمک  تراـسخ  یناـھج ، طلـست  تردـق و  زکارم  یارب  نیا  دـننیب . یم هدـش  عـمج  اـھییاکیرمآ 

یگنھرف گنج  دندش . لسوتم  یگنھرف  گنج  هب  اذل  تسین . نیا  شھار  دندیمھف  دش ، هدیلام  کاخ  هب  ناشینیب  یتقو  یلو  دنتخادنا ؛ هار  ور  هبور گنج  دندمآ و  هنایـشان 

اھ نآ دـننک ! یم هلر  ار  اـھنامھ  لـخاد  رد  مھ  یا  هدـع هنافـساتم  دنـسیون و  یم هخـسن  دـننک و  یم رکف  دننیـشن  یم ناگدـبز  اذـل  تسا . ناگدـبز  راـک  تسین ؛ یناـسآ  راـک 

. دوب اھ  نیا بقارم  دیاب  دنھد ! یم اھفرح  نآ  هب  یموب  لکش  دنیوگ و  یم ار  نآ  یسراف  مھ  یا  هدع دننز ، یم ار  ییاھفرح 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

؛ دــندوب یگنھرف  اـھ  نـیا میتـفگ  نوـچ  تـسا . دوـھی  اـب  ربـمغیپ  یگنھرف  ی  هزراـبم دروـخرب و  هـب  طوـبرم  نآرق  رگید  یاـھ  هروـس زا  یــضعب  هرقب و  ی  هروـس زا  یمھم  شخب 

نمـشد اھ  نیا دـنتخادنا . یم مھ  ناج  هب  دـندرک و  یم دـیماان  ار  مدرم  دـندرک ؛ یم هئطوت  دنتـشاذگ ؛ یم دایز  رثا  نامیالا  فیعـض  مدرم  یاـھنھذ  یور  دنتـشاد ؛ ییاـھیھاگآ 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 4 
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همدقم نودب  دوخیب و  ربمغیپ ، درک . ناشتازاجم  دنتـسین ، رادربارادم  اھ  نیا دـید  هک  دـعب  اما  درک ؛ ارادـم  اھ  نیا اب  تسناوت ، یم هک  ییاجنآ  ات  ربمغیپ  دـندوب . یا  هتفای نامزاس

؛ دندرک تنایخ  ربمغیپ  هب  هک  دندوب  عاقنیق  ینب  لوا ، درک . تازاجم  ار  اھ  نآ لمع ، نآ  قبطرب  ربمغیپ  دنداد و  ماجنا  یلمع  هلیبق  هس  نیا  زا  مادـکرھ  تفرن ؛ اھ  نیا غارـس  مھ 

. دندوب ریـضن  ینب  مود ، ی  هتـسد دنام . اھناملـسم  یارب  ناشتاناکما  مامت  درک و  نوریب  هقطنم  نآ  زا  داد و  چوک  ار  اھ  نیا دیورب ؛ اجنآ  زا  دیاب  دومرف  تفر و  ناشغارـس  ربمغیپ 

ی هتـسد دنتفر . دندش و  روبجم  مھ  اھ  نیا دـیورب ؛ دـیرادرب و  ار  ناتلیاسو  زا  یرادـقم  دومرف  ربمغیپ  اذـل  تسا - مھم  ناشیاھ  تنایخ ناتـساد  هک  دـندرک - تنایخ  مھ  اھ  نیا

دراو ناشتالحم  فرط  زا  نمـشد  دنراذگن  قدنخ  گنج  رد  ات  تسب  نامیپ  اھ  نیا اب  درکن ؛ نوریب  ار  اھ  نیا دننامب ؛ ات  داد  ناش  هزاجا ناما و  ربمغیپ  هک  دندوب  هظیرق  ینب  موس 

رد هکلب  دندنامن ، رادیاپ  ربمغیپ  اب  ناشنامیپ  هب  طقف  هن  ینعی  دننک ! هلمح  ربمغیپ  هب  اھ  نآ رانک  رد  ات  دنتـسب  نامیپ  نمـشد  اب  دندرک و  یدرمناوجان  اھ  نیا اما  دوش ؛ هنیدـم 

اجنآ زا  نمـشد  هک  دندش  یم نیا  زا  عنام  دیاب  هک  دوب  یرگید  فرط  رد  اھ  نیا تالحم  دوب و  هدرک  رفح  قدـنخ  دوب - ذوفن  لباق  هک  ار - هنیدـم  تمـسق  کی  ربمغیپ  هک  یلاح  نآ 

ی هئطوت یانثا  رد  ربمغیپ  دـننزب ! رجنخ  ربمغیپ  هب  تشپ  زا  دـنوش و  هنیدـم  دراو  اجنآ  زا  اکرتشم - اھ - نآ نمـشد و  ات  دـندرک  وگتفگ  هرکاذـم و  نمـشد  اب  دـنتفر  اھ  نیا دـیایب ،

نینچ اھ  نیا هک  دش  علطم  ربمغیپ  دندرک . ار  تنایخ  نیا  اھ  نیا هک  دوب  هام  کی  نیا  طساوا  رد  دوب ؛ هدیـشک  لوط  هام  کی  بیرق  هنیدـم ، ی  هرـصاحم دـیمھف . ار  ارجام  اھ ، نیا

اھ و نیا نانیمطا  هک  درک  یراک  دنا - هتـشون خیرات  رد  ار  شیارجام  هک  دروخ - مھ  هب  شیرق  اھ و  نیا نیب  هک  درک  یراک  هنارایـشوھ ، رایـسب  ریبدـت  کی  اب  دـنا . هتفرگ یمیمـصت 

. دننزب همطل  دنناوتن  ات  درک  فقوتم  هلاجعلا  یلع ار  اھ  نیا ینعی  دوب ؛ اج  نیمھ ربمغیپ  یابیز  رایـسب  یـسایس  یگنج  یاھ  هلیح نآ  زا  یکی  دـش . بلـس  رگیدـمھ  زا  شیرق 

دناوخ و ار  رھظ  زامن  تشگرب ، هک  یزور  نامھ  تشگرب . هنیدم  هب  ربمغیپ  دنتفر ، هکم  فرط  هب  دندش و  ادج  قدـنخ  زا  دـندروخ و  تسکـش  ناشنانامیپمھ  شیرق و  هک  دـعب 

زور جنپ  تسیب و  درک . هرصاحم  ار  اھ  نآ تفر و  درکن ؛ لطعم  مھ  بش  کی  یتح  ینعی  میورب ؛ اجنآ  هب  میتفیب  هار  میناوخ ؛ یم هظیرق  ینب  یاھ  هعلق ولج  ار  رـصع  زامن  دومرف 

هنوگ نیا اھ  نیا اب  ربمغیپ  دـندوبن . حالـصا  لباق  دوب و  رتگرزب  ناشتنایخ  نوچ  دـناسر ؛ لتق  هب  ار  اھ  نیا یگنج  نادرم  ی  همھ ربمغیپ  دـعب  دوب ؛ یریگرد  هرـصاحم و  اـھ  نیا نیب 

یریگیپ و تردق و  ریبدت و  اب  هنوگ  نیا ربیخ - نایدوھی  ی  هیضق رد  شدعب  ریـضن ، ینب  ی  هیـضق رد  شلبق  هظیرق ، ینب  ی  هیـضق رد  اتدمع  ار - دوھی  ینمـشد  ینعی  درک ؛ دروخرب 

رد ربمغیپ  هک  دنراد  لوبق  ار  نیا  مھ  مالـسا  نانمـشد  یتح  درکن ؛ دھع  ضقن  ربمغیپ  ایاضق ، نیا  زا  مادک  چیھ رد  درک . عفر  اھناملـسم  رـس  زا  یناسنا  یالاو  قالخا  اب  هارمھ 

. دندرک دھع  ضقن  هک  دندوب  اھ  نآ درکن ؛ یدھع  ضقن  چیھ  ایاضق  نیا 

یزاریش  / ١٣٨٠/٠٩/٢۶ دمحم  دیس  جاح  یاقآ  هللاتیآ  تشذگرد  تبسانم  هب  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرلا  مسب هللا 

ناشیا و مرکم  نادنزرف  مرتحم و  ی  هداوناخ هب  صوصخب  یزاریـش و  مظعم  خماش و  تیب  هب  ار  هیلع  همحر هللا  یزاریـش  دمحم  دیـس  جاح  یاقآ  هللا  تیآ دھاجم  ملاع  تلحر 

. منک یم ضرع  تیلست  هنامیمص  ناریا  میقم  یاھیئالبرک  تارضح  هب  صوصخب  موحرم  نآ  نادنمتدارا  نارادتسود و  ی  همھ هب  زین 

مالسلا مھیلع تیب  لھا  بتکم  جیورت  مالـسا و  ی  هملک یالعا  یارب  یـسایس  یگنھرف و  داھج  فرـص  ناریا  قارع و  رد  ار  شیوخ  رمع  زا  یدامتم  یاھلاس  راوگرزب  ملاع  نآ 

یسایس ینید و  فراعم  زا  یگرزب  ی  هعومجم نمضتم  رابکتسا ، مزینویھـص و  اب  هزرابم  یمالـسا و  مولع  رد  ناشیا  ددعتم  تافیلات  دندرک . لمحت  یناوارف  تامحز  هدومن و 

راوگرزب ملاع  نآ  یارب  ار  شنیرھاط  دادجا  اب  رـشح  تاجرد و  ولع  لاعتم  دنوادخ  زا  اش هللا . نا  تسا . لاعتم  دـنوادخ  هاگرد  رد  یلوبقم  تدـھاجم  روکـشم و  یعـس  تسا و 

. منک یم تلئسم 

نازرواشک  / ١٣٨٢/١٠/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کمک میروخب ، بیرف  مینکب و  دـب  هبـساحم  مینیـشنب ، رانک  مینک ، یلبنت  رگا  هلب ؛ تسا . ناترـس  یالاب  یھلا  کمک  دیـشاب  نئمطم  دـینک ، تدـھاجم  شالت و  امـش  اـجرھ 

هک یناسک  مییامن . تمالم  دـیاب  ار  نامدوخ  مینک و  تیاکـش  دـیاب  نامدوخ  زا  درکن ؛ کـمک  اـم  هب  ارچ  هک  مینک  تیاکـش  ادـخ  زا  دـیابن  رگید  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  اـم  زا  یھلا 

. تساھنآ رایتخا  رد  اھنآ و  رس  یالاب  یھلا  کمک  امتح  دنراذگب ، هیام  ناشدوخ  مسج  ناج و  رکف و  هدارا و  زا  دنوش و  شالت  راک و  نادیم  دراو  رگا  تسا ، رثوم  ناششالت 

جح  / ١٣٨٢/١١/٠٨ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

رد شا  یرـشب یدام و  عبانم  دیماجنا و  ناگناگیب  یگنھرف  یـسایس و  هرطیـس  هب  ماجنارـس  هک  دوخ  راب  تراسخ  تدمزارد و  یگدولآ  باوخ  توخر و  زا  سپ  مالـسا  یایند 

. تسا هتفرگ  هھبج  نایمارح ، نارگتراغ و  ربارب  رد  رورم ، هب  هتفایزاب و  ار  دوخ  نونکا  تفرگ ، رارق  شنانمشد  هطلس  رادتقا و  دشر و  تمدخ 

یھاگیاج یسایس » مالسا   » هیرظن تسا . هدش  لدب  یدج  یا  هبلاطم  هب  لمع ، هصرع  هب  مالـسا  نداھن  اپ  هدیزو و  مالـسا  ناھج  یاج  همھ  رد  یمالـسا  یرادیب  میـسن 

. تسا هدوشگ  شخبدیما  نشور و  یقفا  نانآ ، هاگن  دم  رد  هتفای و  ناگبخن  نھذ  رد  الاو 

یامیـس برغ ، لاربیل  یـسارکمد  یور  زا  بیرف  ایر و  هدرپ  ندـش  هدـیرد  اب  صوصخ  هب  مسیـسکرام و  مسیلایـسوس و  نوچمھ  لاجنجرپ ، یتادراو و  یاھ  هشیدـنا لوفا  اـب 

ناناوج و تسا . هتسشن  نادنمشیدنا  ناگبخن و  نابلط و  یدازآ ناھاوختلادع و  یاھوزرآ  ردص  رد  بیقر ، یب هتشگ و  رتراکـشآ  هشیمھ  زا  مالـسا ، شخب  یدازآ هاوختلادع و 

یگداتسیا مزع  دنا و  هدروآ یور  یعامتجا  یگنھرف و  یسایس و  داھج  هب  یمالسا  لدع  تموکح  یوزرآ  رد  مالـسا و  مان  هب  ناملـسم  یاھروشک  رد  یرایـسب  نادرمناوج 

. دنھد یم شرتسگ  دوخ  عماوج  رد  ار  ربکتسم  ناگناگیب  هطلس  لیمحت و  ربارب  رد 

جیسب  / ٠٢/٠۶/١٣٨۴ تمواقم  یورین  فلتخم  یاھهدر  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

یهمھ رد  یمالسا  یگدازآ  مچرپ  یزارفارـس  ادخ و  نید  یارب  همھ  زا  رتالاب  روشک و  تلم و  یارب  تدھاجم ، نیا  تسا . هناصلخم  یونعم و  تدھاجم  بتکم  جیـسب ، بتکم 

شزرا نیرتالاب  تداھـش  تسا .  » تداھـش نتخاب » ناج  نیا  مان  جیـسب ، بتکم  رد  تسا . نتخاب  ناج  ناـسنا ، یارب  رطخ  نیرتـالاب  دراد . یتارطخ  تدـھاجم  نیا  تساـیند .

، یتلیـضف رھ  زا  رتالاب   » هللالیبس یف  لجرلا  لتقی  یتح  رب  رب  یذ  لک  قوف  : « تسا دراو  تیاور  رد  تسا . یونعم  یاھشزرا  رایعم  رد  شزرا  نیرتـالاب  ناـسنا و  ییاروشاـع 

. تسا تداھش  یانعم  نیا  تسا و  داھج  یانعم  نآ  تساھشزرا . نیرتالاب  هک  دسریم ، تداھش  هب  درف  هک  یتقو  ات  دراد ، دوجو  یرگید  شزرا  یتیونعم ، یشزرا و 

ار داھج  تایآ  هک  تسا  نیا  رب  اھییاکیرما  یعس  ام ، یهقطنم  زا  ییاھروشک  رد  دینادیم  نالا  دننک . ماندب  ار  داھج  دندرک  یعس  تلم  نیا  تزع  نانمـشد  زا  تباین  هب  یدارفا 

میلاعت نآرق و  تایآ  زا  ار  داھج  دنھاوخیم  دندرک . لوبق  ار  نیا  مھ  نوبز  فیعض و  یاھتلود  زا  یـضعب  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  هک  دندرک  رارـصا  دنروایب ؛ نوریب  یـسرد  یاھباتک  زا 

کی ناونع  هب  ار  تداھـش  تسا . هللالیبسیف  داھج  تمواقم ، نیـصح  نصح  رگنـس و  نیرتگرزب  یمالـسا و  تما  یمالـسا و  یاھتلم  تزع  نماض  نوچ  دـننک ؛ جراـخ  ینید 

هب نداھن  لد  اب  هک  دـھد  ناشن  لماک  روطهب  ار  شدوخ  رثا  دـناوتیم  یتقو  داھج  دراد . لابند  هب  داھج  هک  تسا  ییاھـشزرا  نیرترب  دوخ  هک  دـندرک ، یفرعم  هناحولهداس  لمع 

. دشاب هارمھ  تداھش 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگم دشاب !؟ رظن  نودب  عضوم و  نودب  ای  توافت  یب روشک  یسایس  لئاسم  هب  تبـسن  دناوت  یم بالقنا - یوجـشناد  بالقنا و  یجیـسب  مھ  نآ  یجیـسب - ی  هعومجم رگم 

تبثم و یانعم  نامھ  هب  یجیـسب - وجـشناد و  هراومھ  دیوشن و  راک  هظفاحم هک  نیا  هب  منک  یم هیـصوت  ار  یجیـسب  یاھوجـشناد  امـش  نم ، تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ 

: دیھد یم راعش  دیشاب . رایشوھ  الماک  دیـشاب .» مھ  رایـشوھ  یلو   » هک تسا  نیا  دیوشن » راک  هظفاحم  » میئوگ یم هک  نیا  ی  هلابند هتبلا  دینامب . یقاب  شپترپ - نوخرپ و 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 5 
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؟ تسیچ اکیرما  تسین . اکیرما  زا  یرازیب  طـقف  مھ  وجـشناد  یرادـیب  دیـشاب . رادـیب  منکب : ضرع  امـش  هب  مھاوخ  یم نم  تسھ ؛ عقوت  نیمھ  هلب ، تسا ! رادـیب  وجـشناد 

هدـید مشچ  هب  هک  یگنھرف  یتالیکـشت ، یتینما ، یـسایس ، تیوھ  مجح و  کی  ناونع  هب  هن ، اـی  تسا ؟ حرطم  تلم  کـی  اـی  ییاـیفارغج  ی  هقطنم کـی  یاـنعم  هب  اـکیرما 

نادیم رد  یرادیب  لثم  دراد . مزال  فعاضم  یرادیب  نیا ، زا  یرازیب  یناور . گنج  تاغیلبت و  راک  رد  ناوارف  ی  هبرجت یلام و  میظع  ی  هناوتشپ اب  یتالیکـشت  مھ  نآ  دوش ؟ یمن

گنج رد  یگنھرف ، گـنج  رد  دـیھدب . رارق  فدـھ  ار  وا  داد ، ناـشن  یکرحت  نیرت  کـچوک نمـشد  هک  یدرجم  هب  دیـشاب ، رادـیب  رگنـس  رد  رگا  امـش  هک  تسین  یماـظن  گـنج 

! دوشب رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح ، فرح  هک  دھد  یم بیترت  یا  هنوگ هب  ار  راک  نمشد  تاقوا ، یھاگ  دید . ناوت  یمن تسرد  ار  نمشد  کرحت  یتینما ، گنج  رد  یـسایس ،

تـسیود ای  دص  زا  لزاپ  نیا  دـنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـھاوخ  یم نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا  قح  فرح  نیا  دـھاوخ  یم ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمـشد 

لماک ار  نمـشد  لزاپ  دز . دیابن  ار  قح  فرح  نیا  اجنیا  دنک ! لماک  ار  لزاپ  نیا  ات  دـنزب  دـیاب  صخـش  نآ  هک  تسا  یقح  فرح  نیمھ  مھ  شا  هعطق کی  هدـش ؛ لیکـشت  هعطق 

راـھظا و تکرح و  چـیھ  زا  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  رایـشوھ . رایـسب  اـما  دـینک ؛ یـسایس  رکف  دـیوشب و  تسایـس  دراو  هـلب ، تـسا ! مزـال  یرایـشوھ  دـح  نـیا  رد  درک . دـیابن 

. تسا زمرق  طخ  کی  لوا و  لصا  نیا ، دنک . هدافتسا  امش  یریگ  عضوم

. تسا یـساسا  ی  هطقن نامھ  نیا  تسا ؟ نمـشد  ررـض  هب  ای  نمـشد  عفن  هب  راک  نیا  هک  میمھفب  روطچ  مینک ؟ فشک  ار  وا  تالیامت  روطچ  میـسانشب ؟ ار  نمـشد  روطچ 

، تسین نشور  بلطم  ناسنا  یارب  ییاج  رد  مھ  رگا  دراد . جایتحا  لماک  یرادـیب  یرایـشوھ و  ندرکن و  یراگنا  لھـس اقلطم  لماک ، ماـمتھا  هب  هک  تسا  ییاـج  ناـمھ  نیا 

طخ نآ  نیا ، دیـشاب ؛ رایـشوھ  اما  دیـشابن ، راک  هظفاحم نیاربانب  دیراذگن . اپ  تسا ، کوکـشم  دـیدید  رگا  دـیراذگب ؛ اپ  تسا ، مکحم  اپ  ریز  دـیدید  رگا  دـنک . تکرح  دـیابن  اجنآ 

. دیریگب هدھع  هب  ار  تخس  راک  نیا  دیاب  دیتسھ و  یجیسب  دیتخس ؛ راک  درم  مھ  امش  اما  تسین ؛ ناسآ  تسا و  تخس  هتبلا  تسا . یسایس 

نایور  / ٢۵/٠۴/١٣٨۶ یهدکشھوژپ  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

داتـشھ دـص و  الاح  ات  بالقنا  لوا  زا  ناشینھذ -  یاھبیکرت  ناشیاھرکف ، صاخـشا -  زا  یـضعب  تیوھ  دـینیبیم  امـش  هک  ینیا  دـنکن . ادـیپ  رییغت  داھج ، تیوھ  دـینک  یعس 

کی ناـسنا  رگا  هک  تسا  نیا  یعیبط  تسین . یروجنیا  زگرھ  ریخن ، رگید ؛ تسا  نیمھ  شتعیبط  دـیئوگب  هک  تسین  یعیبـط  یاـشمم  لاور و  کـی  نیا  هدـش ، ضوع  هجرد 

کی میئوـگب : اـم  هک  تسین  یعیبـط  نیا  دریمب . هار  نیا  رد  دادـن ، فاـفک  شرمع  رگا  دورب و  هار  رخآ  یهطقن  نآ  اـت  ار  نیا  تفریذـپ ، لالدتـسا  قـطنم و  هب  ار  یھار  کـی  رکف و 

! سکع هب  دوش  لیدبت  هک  دنک  ادیپ  همادا  ردـقنیا  اھهیواز  نیا  دـعب ، مینزب ! هیواز  ناھگان  هطقن ، کی  زا  دـعب  ناجیھ ، یلیخ  روش و  اب  مھ  یھاگ  میورب ؛ مینک  تکرح  ار  یھار 

. تسین یعیبط  هجو  چیھ  هب  نیا ،

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

شومارف ار  هفیظو  ساسحا  دـیاب  میـشاب ، نادـیم  رد  دـیاب  وا . حـلاص  لمع  هب  نموم ؛ ناسنا  شـالت  تکرح و  هب  دراد  یگتـسب  یھلا  کـمک  یھلا و  تمحر  هک  تسناد  دـیاب 

رد تسھ ، داـھج  مھ  یـسایس  ی  هنحـص رد  تساـم . یزوریپ  تفرـشیپ و  نماـض  تساـم و  ی  هفیظو فلتخم ، یاـھ  هنحـص رد  داـھج  مینکن ؛ شومارف  ار  تدـھاجم  مینکن ؛

؛ تسین یماظن  داھج  طقف  داھج  تسھ . داھج  مھ  یعامتجا  یاھ  هنحـص رد  تسھ ، داھج  مھ  یتاطابترا  یتاـغیلبت و  ی  هنحـص رد  تسھ ، داـھج  مھ  یگنھرف  ی  هنحص

. دنداھج ی  هصرع رشب ، یگدنز  یاھ  هصرع ماسقا  عاونا و 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

زیزع ناج  ردقچ  دوب . هارمھ  مھ  یدایز  یاھ  هنیزھ اب  داتفا ، قافتا  دـمآ - دوجو  هب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  ی  هرود رد  هک  یئاھ  یگتـسجرب نیا  تفر - یمن راظتنا  یریبادـت 

رد تسناوت  یم هثداح  نآ  هک  ار  یتاریثات  نامھ  دینک . یم ینیرفآزاب  ناتدوخ  یرنھ  راک  اب  عقاو  رد  ار  اھ  نآ زورما  امـش  دش . فرـصم  تقو  تورث  لام و  تورث  ردـقچ  دـش ، ادـف 

ناتدوخ بطاخم  رد  تسا ، هثداح  نآ  ینیرفآزاب  هک  ناتدوخ  یرنھ  راک  نیا  اب  ناتدوخ ، ملیف  نیا  اب  ناتدوخ ، ی  هتـشون نیا  اب  امـش  دراذـگب ، یقاب  هعماج  کی  رد  لسن ، کـی 

راک نیا  دوخ  دـیوش . یم هنیئآ  یئابیز  تفارظ و  یراک و  هزیر زا  رپ  هوکـشرپ و  یولبات  نآ  یارب  امـش  تسا ؛ یمھم  راـک  یلیخ  تسا ، یگرزب  راـک  یلیخ  نیا  دـینک . یم داـجیا 

شالت نیا  یارب  دوشب ؛ هدرپس  یشومارف  تسد  هب  الاو  میھافم  نآ  هک  هدوب  نیا  رب  یعس  اریز  تسا ؛ داھج  تسھ ، سدقم  داھج  نآ  تیاور  هک  امش  یرنھ  راک  یگنھرف و 

ی هثداح نآ  تسناوت  دـش و  ساسحا  ام  یمالـسا  ی  هعماج اـم و  ناگدـنمزر  تیونعم  ی  هیحاـن زا  هک  یرادـتقا  ساـسحا  یـسفن ، هب  داـمتعا  یتزع ، نآ  هدـش . راـک  هدـش ،

یارب ام ، تلم  یارب  اھتلصخ ، نآ  تایصوصخ ، نآ  دنزب ، مقر  ار  نمشد - همھ  نیا  مجاھت  لباقم  رد  ندروخن  تسکش  سدقم و  عافد  رد  یزوریپ  ینعی  زیگنا - تفگش بیجع و 

امـش راک  مینک . تمواقم  اھ ، نآ ندرپس  یـشومارف  هب  یارب  دوش  یم هک  یـشالت  اب  ی  هلباقم رد  میراد و  هگن  یتسیاب  ار  اـھ  نیا تساـھزاین . نیرتگرزب  زا  یکی  اـم ، روشک 

. تسا گرزب  تدھاجم  نیمھ  سدقم و  عافد  تیاور 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دوخ هراومھ  لاس  دنچ  یس و  نیا  لوط  رد  هک  تسا  یمھم  رایسب  تاکن  نآ  زا  یکی  مق  مدرم  تریصب  تسا . تریصب  رھـش  تسا ، داھج  رھـش  تسا ، ملع  رھـش  مق  رھش 

لحم ار  هقطنم  نیا  دـندمآ  هک  نویرعـشا  نادـناخ  ینعی  تریـصب . اـب  ماوت  یداـھج و  تکرح  کـی  زا  دوب  یـشان  مھ  مق  رھـش  شیادـیپ  هک  تسا  بلاـج  تسا . هداد  ناـشن  ار 

لبق نویرعشا  دندرک . عورش  اجنیا  رد  ار  یگنھرف  تدھاجم  کی  مالسلا ؛) مھیلع  ) تیب لھا فراعم  رـشن  یارب  دندرک  یھاگیاپ  ار  اجنیا  عقاو  رد  دنداد ، رارق  ناشدوخ  تنوکس 

هدرک هزرابم  مالـسلاامھیلع )  ) یلع نبدیز بانج  باکر  رد  نویرعـشا  گرزب  دندوب ؛ هدرک  مھ  یماظن  داھج  دـندوب ؛ هداد  ماجنا  مھ  دربن  نادـیم  رد  داھج  دـنیایب ، مق  هب  هکنآ  زا 

. دنھدب رارق  ملع  ی  هقطنم دوخ ، شناد  اب  دوخ ، تریـصب  اب  دوخ ، شالت  اب  ار  هقطنم  نیا  دنیایب و  دندش  روبجم  اھنیا  تفرگ و  مشخ  اھنیا  رب  فسوی  نب جاجح هک  دوب  اذـل  دوب ؛

ناگرزب نیمھ  ندوب  رطاخ  هب  دنیایب ؛ مق  هب  هک  دـندرک  لیامت  راھظا  دندیـسر ، هیحان  نیا  هب  یتقو  اھیلع ) مالـس هللا   ) هموصعم ی  همطاف ترـضح  هک  دـش  بجوم  مھ  نیمھ 

. دنکیم یناشفارون  رھش  نیا  رد  راوگرزب  نیا  تافو  زا  دعب  زا  زور و  نآ  زا  ینارون  هاگراب  نیا  دندروآ و  رھـش  نیا  هب  ار  ترـضح  دندرک ، لابقتـسا  ترـضح  زا  دنتفر  اھنآ  نویرعـشا .

ماکحا نیبم  رـسفم و  ثدحم ، ملاع ، اھدص  دنداد و  لیکـشت  رھـش  نیا  رد  ار  تیب  لھا فراعم  هاگیاپ  زور  نآ  زا  دندوب ، یگنھرف  میظع  تکرح  نیا  ی  هدنروآ دیدپ  هک  مق  مدرم 

هک تسا ؛ مق  مدرم  زور  نآ  تریـصب  نیا ، تفر . تاـماش  قارع و  یاـصقا  ناـسارخ و  یاـصقا  هب  ملع  مق ، زا  دنداتـسرف . مالـسا  یاـیند  برغ  قرـش و  هب  ار  ینآرق  یمالـسا و 

. دش تریصب  داھج و  ساسا  رب  مق  شیادیپ 

بالقنا  / ١٣٩٠/٠٣/٢٣ ربھر  اب  یگنھرف  بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

. تسا هدش  لیدبت  هدیچیپ  ریگارف و  فلتخم و  داعبا  اب  یاهصرع  هب  یگنھرف  گنج  هدمآ ، دوجوب  ایند  رد  زورما  هک  یتاطابترا  میظع  تالوحت  اب 

نانآ  / ٢٨/١٣٩١/٠۶ یاھهداوناخ  روشک و  لامش  یهقطنم  حلسم  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

امش اب  تسا ، یگدنز  کیرش  امش  اب  هک  تسا  یمناخ  نیا  لام  شفـصن  دیروایب ، تسد  هب  گرزب  یمومع و  تادھاجم  نادیم  رد  دیناوتیم  هک  ار  یتلیـضف  رھ  اھدرم  امش 

ار وا  اب  یگدنز  ای  دنک  تمحازم  ای  دنزب  قن  ای  دشابن -  هارمھ  وا  اب  شالت -  راک و  تدھاجم و  نادیم  دراو  تسا -  نادـیم  دراو  هک  یـسک  کی  رـسمھ  رگا  دـنکیم . یگدـنز  دراد 

. دنکب راک  دناوتیمن  وا  وا -  اب  دنکن  یھارمھ  دنادب ، تخس 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

. دنتسھ داھج  لاح  رد  اعقاو  دنتسھ ، سدقم  عافد  یبالقنا و  نیماضم  اب  یاھملیف  یهصرع  رد  تیلاعف  راک و  لوغشم  زورما  هک  یناسک 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 6 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3393
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3397
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8050
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=10302
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=12693
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=20997
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22068
http://farsi.khamenei.ir


یگنھرف  / ١٣٩٢/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب تسا  نکمم  هاگرارق "  " ریبعت میداد .] رارق   ] یزکرم هاگرارق  کـی  ناونعهب  ار  هاـگیاج  نیا  اـم  هک  دنـشاب  هتـشاد  رواـب  دـننک و  لوبق  یگنھرف  یاھهاگتـسد  اـضعا و  دوخ  دـیاب 

مھ یگنھرف  لئاسم  رد  امش  تسا ، یماظن  لئاسم  لام  هاگرارق  اقآ ، دنیوگب  و  تسا -  یماظن  حالطصا  تسا ، یگنج  حالطصا  کی  هاگرارق  دیایب -  نیگنس  اھشوگ  یـضعب 

ینعی دـینادب ؛ ار  نیا  تسین ؛ رتـمک  دـشابن ، رتکاـنرطخ  رگا  دـشابن و  رتمھم  رگا  یماـظن  رازراـک  زا  یگنھرف  رازراـک  هک  تسا  نیا  هیـضق  عـقاو  دـینکیمن ! اـھر  ار  یماـظن  رکف 

یدحاو کی  هکنیا  یانعم  هب  میقتسم  یارجا  تیلوئسم  هاگرارق  تسا ؛ یروجنیا  یماظن  یاھهاگرارق  رد  صوصخب  و  اجنیا . تسا  رازراک  نادیم  کی  اعقاو  امـش ، مھ  دینادیم 

ضرف میھدیم ، لیکـشت  یماظن  هاگرارق  کی  ام  یتقو  دـنریگیم . رارق  وا  یتایلمع  لرتنک  رد  یماظن  ریبعت  هب  دـنریگیم ، رارق  وا  رایتخا  رد  اھدـحاو  اما  درادـن ؛ دـشاب ، وا  قلعتم 

رھ ای  هاپـس ، ای  شترا ، اـی  تسا -  ناـمزاس  نآ  هب  قلعتم  ناـگی ، نیا  یناـبیتشپ  دنتـسھ ،]  ] تالیکـشت نآ  یتاـیلمع  لرتنک  رد  نم  یاـھناگی  نیا  دـیوگیم  هاپـس  دـییامرفب 

. تشاد هجوت  یتسیاب  اجنیا  رد  ار  یتلاح  نینچ  کی  ینعی  تسا ؛ هاگرارق  یهدھع  هب  نیا ، تیادھ  نیا و  یریگراکهب  اما  رگید -  هاگتسد 

لاس ١٣٩٣  / ١٣٩٢/١٢/٢٩ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

ود رھ  رد  تسا . گـنھرف  یهلئـسم  یرگید  داـصتقا و  یهلئـسم  نیمھ  هلئـسم  کـی  تسا : هلئـسم  ود  تسا ، همھ  زا  رتمھم  ریقح  نیا  رظن  هب  هـچنآ  لاس ٩٣  هب  هاـگن  رد 

، تسا راظتنا  دروم  هدنیآ  یگدـنزاس  یگدـنز و  یانب  یارب  هچنآ  مدرم . داحآ  روشک و  نالوئـسم  نایم  تسا  یکرتشم  شالت  دراد ، دوجو  هک  یعقوت  هنیمز  ود  رھ  رد  هصرع و 

یهصرع مھ  تسا ؛ یرورـض  مزال و  هصرع  ود  رھ  رد  مدرم  روضح  دـنھدب ، ماجنا  دـیاب  نیلوئـسم  هک  یتیریدـم  رب  هوالع  نیارباـنب  تسین . ریذـپققحت  مدرم  تکراـشم  نودـب 

یلم خسار  مزع  هدارا و  اب  یمدرم  نوگانوگ  یاھهورگ  رد  مدرم  درک . دھاوخن  ادـیپ  ققحت  دوصقم  تفر و  دـھاوخن  شیپ  راک  مدرم  روضح  نودـب  گنھرف . یهصرع  مھ  داصتقا ،

لاعتم و یادخ  هب  لکوت  اب  یتسیاب  مھ  اھنآ  دنراد . مدرم  ینابیتشپ  هب  جایتحا  دنربب ، شیپ  یتسردهب  ار  راک  دنناوتب  هکنیا  یارب  مھ  نیلوئسم  دننک . ینیرفآشقن  دنناوتیم 

حیـضوت هللااشنا  نم  گنھرف . یهنیمز  رد  مھ  داـصتقا و  یهنیمز  رد  مھ  دـنوشب ؛ لـمع  نادـیم  دراو  هنادـھاجم  یمدرم ، کـمک  یھلا و  تادـییات  تاـقیفوت و  زا  دادمتـسا  اـب 

هب هک  یداصتقا  زا  تسا  ترابع  میراد ، ور  شیپ  دیدج  لاس  نیا  رد  هچنآ  نم  نامگ  هب  اذل  دـناسر . مھاوخ  ناریا  تلم  ضرع  هب  هعمج  زور  ینارنخـس  رد  ار  دراوم  نیا  یهمھ 

راعش نم  اذل  دنک . نیعم  ار  ام  تلم  ام و  روشک  گرزب  تکرح  یوس  تمس و  دناوتب  مدرم  نالوئسم و  تمھ  اب  هک  یگنھرف  و  دنک ، ادیپ  ییافوکـش  مدرم  نالوئـسم و  کمک 

«. یداھج تیریدم  یلم و  مزع  اب  گنھرف  داصتقا و  : » مداد رارق  نیا  ار  لاسما  مان  ار و  لاسما 

١٣٩٣/١١/٢٧ /  « دنمرنھ یادھش  هرگنک   » و وجشناد ،» یادھش  هرگنک  «، » یتیبرت روما  یادھش  هرگنک   » یاھداتس یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دنتشاد ناشدوخ  میدربیمن ، ام  هکیلاحرد  هھبج -  دیربیم  دیراد  ار  وجشناد  یاھهچب  نیا  امش  اقآ  هک  دندروآیم  نابز  هب  مھ  اھیـضعب  دندرکیم و  رکف  اھیـضعب  یزور  کی 

یلاخ اھهاگـشناد  دـنورب -  دـنھدب  هزاـجا  هک  دـندرکیم  راداو  ار  دوخ  نوماریپ  دارفا  اھدـنفرت  اھـشالت و  عاونا  اـب  دـشیم ، هتفرگ  ناـشیولج  هک  مھ  ییاـھنآ  دـنتفریم ؛ قوش  اـب 

، دـیآیم دوجوهب  هعماج  رد  هک  یتاکرح  ریاـس  زا  ناـمدوخ ؛ یملع  تکرح  رد  اـم  هک  دـش  بجوم  اـھنآ  تدـھاجم  اـھنآ و  شـالت  اـھنآ و  تکرح  دوشیم ؛ فقوتم  ملع  دوشیم ،

روصت زور  نآ  میراد ؛ یزیمآراـختفا  تیعـضو  کـی  میراد ؛ یلوبق  لـباق  تیعـضو  کـی  روـشک ، حطـس  رد  ناـمیملع  تکرح  رد  اـم  زورما  هللادـمحب  میورب . وـلج  رتـشیب  رتـشیپ و 

مولعم دیآیم . دوجوهب  الخ  دوشب ، هتشک  هھبج و  هب  دورب  ملعم  نیا  داتـسا ، نیا  وجـشناد ، نیا  دنمرنھ ، نیا  هبخن ، نیا  هچنانچ  رگا  هک  دشیم  هتفگ  دیاش  زور  نآ  دشیمن ؛

یاھهنیمز رد  ملع ، ملاع  رد  هک  دندمآ  دوجوهب  یناگتـسجرب  هللادمحب  زورما  اما ] ، ] دـنتفر اھنآ  تسا . اھفرح  نیا  زا  شیب  یلیخ  ادـخ  هار  رد  داھج  تداھـش و  تاکرب  هک  دـش 

همادا نیا  تسا و  تلم  کی  تدـھاجم  تکرح و  تاکرب  اھنیا  دنتـسھ . یناـھج  یللملانیب و  حطـس  رد  نداد  ناـشن  لـباق  ینعی  دناهتـسجرب ؛ نوگاـنوگ ، یاھـشخب  رد  رنھ ،

. تشاد دھاوخ  همادا  تفر و  دھاوخ  شیپ  تشاد ؛ دھاوخ 

نانمس  / ٠٢/١۴/١٣٩۴ ناتسا  دیھش  رازھ  هس  تشادگرزب  ىهرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

گنج ریگرد  همھ  زا  رتالاب  تسا و  ىتینما  گنج  ریگرد  تسا ، ىداصتقا  گنج  ریگرد  تسا ، ىسایس  گنج  ریگرد  اما  تسین  ىماظن  گنج  ریگرد  هناتخبـشوخ  زورما  روشک 

رد نمـشد  دینادن  هک  ردقنیمھ  دنام . دـھاوخ  باوخ  دـنادن  ىـسک  رگا  دـنام ؛ دـھاوخ  باوخ  تقونآ  دـنادن ، ىـسک  رگا  ار  نیا  ىنعی  تسا . گنج  کی  ینعی  تسا ؛ ىگنھرف 

. تسا نیا  روشک  ىهنحص  زورما  دنکیم . راکهچ  نمشد  هک  دینادب  دیاب  دیروخیم ؛ تسکش  دیشاب  نئمطم  دیاب  تسا ، هنوگچ  تسا و  اجک  زا  هلمح  نیا  تسا و  هلمح  ددص 

ام میتـینما ، ساـسحا  رادفرط  اـم  دوـشب . روـشک  رد  مھ  شمارآ  ساـسحا  هکنیا  اـب  درادـن  تاـفانم  چـیھ  نـیا  ىداـصتقا ،» گـنج  «، » ىگنھرف گـنج   » مییوـگیم اـم  هـکنیا 

نآ اب  درادن  تافانم  نیا  میرادیم ؛ تسود  ار  نیا  ام  دننکب ؛ تینما  ساسحا  همھ  دشاب ؛ هتشادن  دوجو  ىبوکب  نزب و  دنبب و  ریگب و  ىنعی  دوشب ؛ تینما  ساسحا  میھاوخیم 

اھهویـش ماسقا  عاونا و  درک ؛ ادـیپ  ار  نآ  اب  ىهلباقم  هار  تخانـش و  دـیاب  ار  هژیو  لکـش  نآ  دـنکیم . هزراـبم  اـم  اـب  نکمم  ىهژیو  لکـش  هب  دراد  نمـشد  هک  میتفگ  هک  ىفرح 

ار نآ  شـشک  مھ  اھىـضعب  دراذـگیم ؛ ناشندرگ  هب  فیلکت  دـننک  رواب  هچنانچ  رگا  نوچ  دـننک ، رواب  دـنھاوخیمن  دـنمھفب ، ار  نیا  دـنھاوخیمن  اھىـضعب  الاح  اـھتنم  تسھ ؛

ىهنیمز رد  مھ  ىگنھرف ، ىهنیمز  رد  مھ  ىداصتقا ، ىهنیمز  رد  مھ  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  فلتخم -  ىاھهنیمز  رد  زورما  ىنعی  تسا ؛ نیا  هیـضق  تیعقاو  اما  دـنرادن .

هھبج رد  امش  رگا  ( ۵ (؛ هنع منی  مل  مان  نم  و  دومرف : دعب  تسا ؛ رادیب  تسا  هزرابم  لھا  هک  ىـسک  ( ۴ (؛ قرالا برحلا  اخا  نا  و  دراد . دوجو  روشک  رد  ىگنج  کی  ىـسایس - 

؛ تسا لـفاغ  امـش  زا  مھ  وا  هک  تسین  نیا  ىهناـشن  ىدـش ، لـفاغ  وا  زا  وت  رگا  تسا ؛ لـفاغ  مھ  وا  هدرب و  شباوخ  مھ  لـباقم  فرط  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  درب ، تباوخ 

. تسا ىمھم  ىهصرع  هصرع  هک  تساذل  تشاد ؛ هجوت  دیاب  ار  نیا  دشاب ؛ رادیب  وا  اما ] ، ] دربب تباوخ  تسا  نکمم  امش  ریخن ،

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

رد توغاط  اب  داھج  رد  دناهدوب . ناکیپ  کون  اھناوج  دناهدوب ، اشگهار  اھناوج  دناهدوب ، ولج  اھناوج  اھداھج  نیا  یهمھ  رد  میاهتـشاد ؛ یددـعتم  یاھداھج  لاس  لھچ  رد ... ام 

، دندش ادـیپ  ینابلطهیزجت  روشک  لامـش  رد  روشک ، برغ  رد  روشک ، قرـش  رد  هک  بالقنا  یزوریپ  زاغآ  رد  نابلطهیزجت  اب  داھج  رد  تازرابم - یهرود   - یزوریپ زا  شیپ  یهرود 

تکرح نیا  هک  دـندوب  اھنآ  دـندوب و  ولج  اھناوج  دوب ، بالقنا  زاغآ  یاھـشیور  زا  هک  یگدـنزاس  داھج  رد  دـندوب ؛ اھناوج  میظع  تکرح  نیا  رادولج  نابلطهیزجت ، نیا  اب  داـھج  رد 

میمرت یارب  داھج  رد  سدقم ، عافد  لاس  تشھ  رد  نیزواجتم  اب  داھج  رد  یهھد ۶٠ ، لیاوا  رد  نئاخ  قفانم و  مسیرورت  اب  داھج  رد  دندرک ؛ عورـش  ار  یگدنزاس  داھج  میظع 

رییغت مالسا  بالقنا و  عفن  هب  ار  راوشد  یاضف  نآ  دنتسناوت  هک  دندوب  اھناوج  لاس ٧٠ ، یگنھرف  مجاھت  ربارب  رد  یگنھرف  داھج  رد  لاس ۶٧ ، زا  دعب  گنج  زا  دعب  یاھیبارخ 

کیبل یملع  تفرشیپ  یهبلاطم  یادن  هب  فلتخم ، یاھهاگشھوژپ  رد  فلتخم ، یاھهاگـشناد  رد  هک  دندوب  اھناوج  یهھد ٨٠ ، زاغآ  شوحولوح  زا  یملع  داھج  رد  دـنھدب ؛

. ریخا یاھلاس  نیا  رد  یهھد ٩٠  رد  یریفکت  مسیرورت  اب  داھج  رد  هرخالاب  و  دندرک ؛ زاب  روشک  رد  یشھج  تروصهب  ار  یروانف  ملع و  هار  دنتفگ و 

. دنیاھناوج مھ  زاب  یداصتقا ، یاھهرگ  ندوشگ  یارب  یلمع  داھج  یرکف و  داھج  رد  مھ  زورما  و 

یناحور  / ١٣٩٨/١٠/٢٣ یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

مھ تقو  کی  دـنکیم ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  لیبق  نیا  زا  میراد  یدراوم  هلب ، دـنک ــ  ادـیپ  ناحجر  یملع  داھج  هک  تسا  نکمم  تقو  کی  دراد : یفلتخم  عاونا  داـھج 

یهمھ رد  دنکیم . ادیپ  ناحجر  یعامتجا  یاھتیلاعف  رد  دورو  یعامتجا و  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یـسایس  داھج  تقو  کی  دـنکیم ، ادـیپ  ناحجر  یماظن  داھج 

یهعماج ام  یلصا  یلوا و  یهفیظو  هکنیا  یارب  تسا ؛ اھنآ  هب  قلعتم  لوا ، باطخ  هک  دننادب  دننکب و  تیلوئسم  ساسحا  دیاب  ام  ناوج  یالـضف  ام ، ناوج  بالط  دراوم ، نیا 

رد لمع  لمع ؛ زا  تسا  ترابع  مھ  ریخلایلا  توعد  یهلیـسو  نیرتھب  و  تسا . ام  یهیلوا  یهفیظو  نیا  دندرکیم ؛ ایبنا  هک  یراک  ریخلایلا ؛ توعد  زا  تسا  ترابع  تیناحور 

یدـیدرت چـیھ  نیا  رد  تسا ؛ یعطق  یھیدـب و  یلوا و  یهفیظو  کی  یناـحور  ینید و  ملاـع  یارب  تدـھاجم ، نادـیم  رد  ندـش  دراو  نیارباـنب  توعد . نادـیم  رد  ریخ و  نادـیم 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 7 
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. تسا هیضق  ساسا  داھج ، نادیم  هک  دنکب  هجوت  یتسیاب  عقاو  رد  دریگیم ، هرانک  داھج  نادیم  زا  هک  یسک  نآ  تسین .

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

موجھ یهنیمز  رد  ام  روشک  هیلع  دراد ؛ دوجو  یتیعقاو  کی  مراد ، ناعذا  مراد و  هجوت  اـھنآ  هب  مھ  هدـنب  دـیدرک ، هراـشا  ناتـسود  امـش ]  ] هک یرھاوظ  نیا  یهمھ  مغریلع 

هب اھویدار ، یهلیـسو  هب  مھ  قباس  زا  نکل  هدش ، ربارب  دنچ  مجح  تسا و  هدمآ  یزاجم  یاضف  هک  مھ  زورما  الاح  تسین ، مھ  زورما  لام  دوشیم ؛ دراد  راک  یلیخ  یگنھرف 

ناوج میظع  یهعومجم  کی  اھنیا  یهمھ  مغریلع  هدشیم . راک  هدشیم و  شالت  یمالـسا  یروھمج  رد  یگنھرف  لئاسم  هیلع  نوگانوگ  لیاسو  اب  اھنویزیولت ، یهلیـسو 

رد ام  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  دنایمالـسا ؛ یروھمج  یگنھرف  ینابم  یداقتعا و  ینابم  هب  ینید ، یناـبم  هب  دـنبیاپ  تیلقا - کی  هن  کـچوک ، یهعومجم  کـی  هن  -

هک یاینید  تارھاظت  دیدرکن . هراشا  مھ  ار  یـضعب  دیدرک ، هراشا  اھامـش  ار  اھنآ  زا  یـضعب  هک  تسھ ]  ] ینوگانوگ لئاسم  میتسھ . رتیوق  نمـشد  زا  مھ  یگنھرف  داھج 

ریظنیب میظع  عییـشت  یهلئـسم  رخاوا  نیا  رد  دـعب  ینیـسح ، یاھیرادازع  یهلئـسم  فاکتعا ، یهلئـسم  نیعبرا ، ییامیپهار  یهلئـسم   - دریگیم ماجنا  دراد  اـھلاس  نیا 

اب رابکتـسا  یهھبج  اب  مھ  یگنھرف  یهزرابم  دربن و  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  همھ  اھزیچ - لیبق  نیا  زا  و  ینامیلـس ، دیھـش  نامزیزع ، دـیھش 

روج نیمھ  مھ  یگنھرف  تدـھاجم  رد  نیاربانب  هتفرگ ؛ تروص  یگرزب  یاھتفرـشیپ  هدـش و  ماجنا  یگرزب  یاـھراک  تسین و  هدـنامبقع  دـنکیم ، دراد  وا  هک  یـشالت  یهمھ 

. تسا

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

اھـشزرا زا  یناریا  ناوج  دـنک  دومناو  هک  تسا  نیا  یتاغیلبت  نایرج  نیا  تمھ  دـنکب ؛ غیلبت  ار  نیا  سکع  دـھاوخیم  هک  دراد  دوجو  یاهدـننکهارمگ  یتاغیلبت  نایرج  کـی  زورما 

یهطقن تسرد  تسا ؛ تیعقاو  سکع  نیا ، دننکیم . لابند  تدشب  دنراد  یتاغیلبت  نایرج  کی  ار  نیا  دنکیمن ؛ تیلوئسم  ساسحا  تسا و  دیماان  هدنیآ  هب  تسا و  هتسسگ 

روج نیمھ  هللااشنا  مھ  هدـنیآ  رد  تسا ، هدوب  هدنـشخرد  تکرح  یاراد  زورما  ات  اھنادـیم  اھهصرع و  یهمھ  رد  اـم  ناوج  لـسن  تسا . اـم  روشک  رد  دوجوم  تیعقاو  لـباقم 

تامدخ رد  هچ  مرح ــ  زا  عافد  سدقم  میظع و  تکرح  نیمھ  رد  هقطنم ــ  لک  رد  تمواقم  یهھبج  هب  کمک  رد  هچ  تینما ، زا  عافد  رد  هچ  نھیم ، زا  عافد  رد  هچ  دوب : دھاوخ 

نیا نارـشیپ  هک  دنتـسھ  اـھنآ  تسا و  اـھناوج  شود  رب  عـقاو  رد  یاهطقن  رھ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ  دـینکیم ، هاـگن  هک  امـش  هـک  یملع ــ  یاھتفرـشیپ  رد  هـچ  یعاـمتجا ،

رد هک  یناوج  اھنویلیم  هچ  دـندرک و  یط  ار  البرک  ات  فجن  هار  دـنتفر و  هک  یناریا  ناوج  اھنویلیم  هچ  نیعبرا ــ  ییامیپهار  نیا  یبھذـم ، یاـھنیئآ  یهمھ  رد  هچ  دـنتکرح ــ 

رد ار  نآ  یاھربخ  هک  راکتبا  دـیلوت و  نادـیم  رد  هچ  دـندرک ــ  ییامیپهار  تیونعم  تراـشب و  لزنمرـس  نآ  زا  ناـگداتفارود  ناونع  هب  نیعبرا ، ناونع  هب  اھرھـش ، رد  روشک ، دوخ 

اب یهلباقم  رد  هچ  دنھدیم ، هئارا  دنراد  ام  یاھناوج  ار  یدیدج  تکرح  کی  روشک  تعنص  روشک و  دیلوت  یاھشخب  زا  یشخب  کی  رد  یزور  رھ  هک  دینکیم  هدھاشم  نویزیولت 

هاگن امـش  هک  اج  همھ  رد  اھنیا ؛ لاثما  هلزلز و  لیـس و  یعیبط ، ثداوح  تبـسانم  هب  دادـما  رد  هچ  یگنھرف ، داھج  رد  هچ  هنانموم ، کمک  تضھن  رد  هچ  ریگهمھ و  یراـمیب 

یورین کـی  ناوـج  نـیا  دـشاب ، اھــشزرا  زا  یهتــسسگ  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـشاب ، دـیماان  دـناوتیمن  ناوـج  نـیا  دـینیبیم . گـنررپ  تروـص  هـب  ار  ناـناوج  روـضح  دــینکیم ،

. تسا اھناوج  عضو  نیا  دندوب . زاتشیپ  دراوم  نیا  یهمھ  رد  نامیااب  یبالقنا و  ناناوج  هتبلا  تسا و  هھبج  طسو  رد  ریذپانیگتسخ 

« : یگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یدنوخآ  /   ٠١/٠۴/١٣٨۶ یفطصم  هدنسیون :  یگنھرف /  یوتان  اب  لباقت  رد  یگنھرف  داھج  یاھدربھار 

« يگنھرف داھج   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 8 
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