
ادھش  / ١٣۶٨/١٠/١٣ هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

یاھتلم یتقو  تساـھتلم . تعاجـش  یرادـیب و  لـمعلاسکع  دـنداد ، ناـشن  ناـشدوخ  زا  ملاـع  فلتخم  طاـقن  رد  ریخا  یاـھلاس  نیا  رد  یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  یتواـقش 

ار ناشدوخ  یاوھ  دـنروبجم  هدـننکریقحت  یاھتردـق  دـنوشیم ، دـنلب  اپرـس  دـنزادنایم و  یرانک  ار  ریقحت  ساسحا  دـنناکتیم و  دوخ  ساـبل  زا  ار  ریقحت  راـبغ  هدـشریقحت ،

چیھ تسا ؛ هدـنز  جوم  کی  یبالقنا ، مالـسا  هب  شیارگ  جوم  یمالـسا ، عماوج  رد  دـیآیم . مھ  نیا  زا  رتشیب  دـمآ و  دراو  دـمآ و  دـھاوخ  دراو  اھنآ  رب  هبرـض  دنـشاب . هتـشاد 

یمالـسا یروھمج  اب  مھ  یطابترا  چیھ  ول  و  دنراذگیم ، تسیرورت  مسا  ناشیور  دننزیم ، تمھت  دننکیم ، یریگتخـس  بوکرـس و  هتبلا ، دننکب . دنناوتیمن  مھ  شراک 

جوم نیا  ندرب  نیب  زا  دنکب ، دناوتیمن  هک  ار  یراک  نآ  اما  دنکیم ؛ نمـشد  ار  اھراک  نیا  دننکیم . اعدا  ار  طابترا  نیا  دننابوکب ، ار  فرط  ود  هکنیا  یارب  یلو  دنـشاب ؛ هتـشادن 

. دنھدب ماجنا  تسناوت  دنھاوخن  مھ  نیا  زا  دعب  دنتسناوتن و  دننکب ، دنناوتیمن  ار  راک  نیا  تساھتلم . نایم  رد  یبالقنا  مالسا  هب  شیارگ 

رجف  / ١٣۶٨/١١/١٩ یهکرابم  یهھد  زا  زور  نیمتشھ  رد  نارگراثیا  ادھش و  زا  لیلجت  رد  مایپ 

عماوج تایح  دیدجت  رد  مولظم و  یاھتلم  یرادـیب  رد  ناھج ، رـسارس  رد  نونکا  دندیـشخب ، خرـس  لگ  یوب  گنر و  ار  نآ  دوخ  نوخ  اب  نادیھـش  دروآ و  دـیدپ  ماما  هک  یبالقنا 

مچرپ دنایامنیم . ار  دوخ  لطاب ، یگدنکفارس  قح و  یزارفارس  رد  هصالخ  دولآقافن و  حیرـص و  یرگیدام  یـشاپورف  رد  تیونعم و  ینابم  نوزفازور  ماکحتـسا  رد  ناملـسم و 

دنھاوخ رتهدـنز  زور  هب  زور  دـناهدنز و  اھنآ  تسوا . نادیھـش  ام و  ماما  مچرپ  تقیقح  رد  دوشیم ، هتـشارفارب  ایند  راـنک  هشوگ و  رد  زورما  هک  تیونعم  ماـب  هب  ناـسنا  جورع 

. دش

مدرم  / ١٣۶٨/١٢/٢٢ فلتخم  راشقا  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

طلـست هریغ ، یتعنـص و  تاناکما  لوپ و  تاغیلبت و  ویدار و  نویزیولت و  دـیدج و  لـیاسو  تفرـشیپ  اـب  هک  تسا  تسرد  میتسھ . مھ  اـھتلم  یرادـیب  دـھاش  اـیند  رد  اـم  زورما 

مھ اھتلم  هک  مینیبیم  زورما  ام  دنوشب و  رادیب  مھ  اھتلم  هک  هتفرگ  رارق  نیا  رب  یھلا  تنـس  اما  تسا ؛ هدش  رتشیب  زورهبزور  اھنآ  نووش  رب  اھتلم و  رب  یرابکتـسا  یاھتردـق 

. دناهدرک ادیپ  هدنیآ  هب  اھنآ  هک  تسا  یدیما  رطاخ  هب  نیا  دنوشیم و  رادیب  زورهبزور 

، مدرم تموکح  لیکـشت  ناریا ، رد  یمالـسا  بـالقنا  یزوریپ  ریخا ، لاـس  هد  رد  اـھتلم  یارب  دـیما  یهلیـسو  نیرتمھم  کـش ، نودـب  تساـھتلم . ندرک  رادـیب  لاـح  رد  دـیما ،

دیشخب دیما  ناناملسم -  اصوصخ  ایند -  مدرم  هب  عیاقو ، نیا  دوب . یرابکتسا  یاھتردق  لباقم  رد  تمواقم  تسایس  تفرشیپ  و  یبرغ » هن  یقرش و  هن   » تموکح سیـسات 

. دوب ادخ  تردق  یھلا و  عنص  نیا ، درک . رادیب  ار  اھنآ  و 

نیا یانعم  هب  بالقنا  رودص  درک .» میھاوخ  رداص  ملاع  یهمھ  هب  ار  نامبالقنا  ام  : » دندوب هدومرف  هک  دندیبوک  ار  نامدـیقف  زیزع و  ماما  یهلمج  نیا  یناھج  تاغیلبت  ردـقهچ 

نیا هجوچـیھ  هب  ماما  دوصقم  مینکیم ؛ راداو  بالقنا  شروش و  هب  ار  مدرم  میزادـنایم و  هار  گـنج  میوریم و  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  تردـق  توق و  اـب  میزیخیمرب و  اـم  هک  دوبن 

. دندیبوک ار  نآ  دندرک و  انعم  هنوگنیا  ار  هلمج  نیا  اھنآ  تسا . دودرم  هکلب  تسین ؛ ام  لوصا  اھتسایس و  وزج  راک  نیا  دوبن .

. دوشن میلـست  دنک و  یگداتـسیا  دناوتیم  ادخ  هب  لکوت  اب  شیوخ و  مزع  هدارا و  هب  اکتا  اب  دوخ و  تردق  اب  تلم ، کی  دننیبب  ایند  یاھتلم  هک  تسا  نیا  بالقنا  رودـص  یانعم 

رد ار  نیملـسم  تاکرح  نیرتحـضاو  امـش  زورما  دـنھدب . تاـجن  ملظ  راـب  ریز  زا  ار  ناـشدوخ  هک  دـش  دـنھاوخ  قیوشت  درک و  دـنھاوخ  رواـب  دـندید ، ار  یرادـیاپ  نیا  اـھتلم  رگا 

راشف اھنیا  رب  هتبلا ، دناهدرکدنلب . رـس  اھناملـسم  زورما  هک  ییاھروشک  ریاس  ریمـشک و  لثم  دـندوب ؛ راشف  ریز  اجنآ  یاھناملـسم  یدامتم  یاھلاس  هک  دـینیبیم  ییاھاج 

؛ دنکب فقوتم  ار  ادخ  رب  لکوتم  رمتـسم و  تکرح  کی  هک  تسین  رداق  راشف  تسین . راک  یهجیتن  ندرب  نیب  زا  یانعم  هب  راشف  اما  دندرک ؛ ملظ  دندروآ و  راشف  دروآ و  دنھاوخ 

. درک دھاوخ  مھ  رتعیسو  ار  تکرح  نآ  راشف ، یھاگ  هکلب 

رطف  / ١٣۶٩/٠٢/٠٧ دیع  زامن  یاھهبطخ 

تکرح نیا  تسناوتیمن  دوبن ، ادخ  یگدنب  یهدامآ  ناریا  تلم  رگا  تسادخ . یگدنب  یارب  یهدامآ  اتقیقح  هتخادرپ و  هتخاس و  ناناملسم  هب  خیرات ، لوط  رد  مالسا  تمظع 

رد یھاگآ  یرادـیب و  یراکادـف و  تدـھاجم و  یهنومن  هکلب  ملاع ، رـساترس  ناناملـسم  نایم  رد  یمالـسا  یهعماج  یهنومن  وگلا و  ناونع  هب  زورما  دـھدب و  ماـجنا  ار  میظع 

زج دناسرب ، بولطم  دصقمرـس  هب  دـنک و  لمح  دوخ  شود  رب  ار  تناما  نیگنـس  راب  نیا  دـھاوخب  ناریا  تلم  مھ  زورما  رگا  دوشب . یفرعم  فعـضتسم ، یاھتلم  یهمھ  نایم 

. درادن یھار  چیھ  یزاسدوخ 

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

ود زا  یکی  تفای و  ققحت  راوگرزب  ماما  یاھینیبشیپ  تسینومک ، یدادبتـسا  یاـھتموکح  دـض  رب  یمدرم  یاـھمایق  قرـش و  کولب  یـشالت  مسیـسکرام و  نفد  اـب  هک  زورما 

زا ملاع ، طاقن  زا  یرایسب  رد  یمدرم  یاھتمواقم  یریگجوا  اب  ییوس  زا  مھ  رگید  تردقربا  هدیدرگ و  لیدبت  مود  یهجرد  تردق  هب  فذح و  ملاع  تسایس  یهنحص  زا  تردقربا 

یبتکم رکفت  تیونعم و  الخ  یرابودنبیب ، ینامیایب و  داسف و  نوزفازور  شرتسگ  اب  رگید ، یوس  زا  ایسآ و  قرش  طاقن  اصقا  ات  یلاغشا  نیطسلف  اقیرفآ و  لامـش  بونج و 

نایم رد  ار  شخبتدحو  یهدیقع  کی  الخ  نآ ، اب  دنتساوخیم  اکیرما  نارادمدرس  هراومھ  هک  مسینومک » اب  هزرابم   » یهتشر ندش  هتسسگ  ییاکیرما و  یهعماج  لخاد  رد 

، رگید یوس  زا  زین  دننک و  رپ  دوخ  تلم 

تیعقوم دنکیم و  رطخ  ساسحا  تدـشهب  دـشیم ، ییاپورا  یاھروشک  رب  یتح  اکیرما  تلود  ذوفن  بجوم  دوب ، مکاح  اکیرما  اپورا و  طباور  رب  هک  یتابـساحم  نتخیر  مھرب 

. دنیبیم لزلزتم  ناھج  رد  ار  دوخ 

تزعاب عضوم  تبالـصاب و  یهرھچ  رد  یرییغت  نیرتکچوک  تسا  فظوم  یمالـسا  یروھمج  مولظم ، لیـصا و  یاـھتلم  یهیحور  تیوقت  لاعتـشا و  هب  ور  دـنور  نیا  ظـفح  یارب 

نخـس تیادـھ  تیاعر و  عضوم  زا  هتـساخاپب ، یاھتلم  اب  تیامح و  عضوم  زا  فیعـض ، یاھتلود  اب  تردـق و  عضوم  زا  ناردـلق ، اب  دـنکن ؛ داـجیا  یللملانیب  تابـسانم  رد  دوخ 

بصاغ و مسینویھص  زا  شتیامح  فیعض و  یاھروشک  هب  شمتس  رطاخ  هب  تنطیـش و  یرادغ و  زمر  رابکتـسا و  هنتف و  سار  یهباثم  هب  ار  اکیرما  تلود  دنک ؛ لمع  دیوگب و 

دولآریوزت و یهرھچ  یاشفا  یارب  ار  یتصرف  چـیھ  هتـسناد ، دورطم  روفنم و  موکحم و  ناریا ، تلم  اب  شرابتیانج  قیمع و  تموصخ  اـھتلم و  یدازآ  یرادـیب و  اـب  شینمـشد 

. دھدن تسد  زا  قیاقح  نیا  نایب  هریغ و  یدازآ و  نایعدم  نآ  ندرک  اوسر 

هاپس  / ٢٩/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رگلاغشا یورین  اب  اھیریازجلا  الثم  دشاب . هدش  شروشک  دراو  ردلق  نآ  هک  تساوخیم  اپ  هب  هشیمھ  هن  مھ  نآ  انایحا  ردلق ، تلود  کی  هیلع  تلم  کی  یتقو  نآ  هتشذگ ، رد 

شاهصخاش اھنت  یلو  تسین ، ورهبور  اھنآ  اب  لعفلاب  نآلا  هک  ییورین  هیلع  ناشدوخ ، روشک  رد  اھتلم  هک  دوب  هدشن  هدید  دـندرکیم . هزرابم  اکیرما  اب  اھیمانتیو  و  هسنارف ،

نیا هک  هتـشذگ  رد  دیراد ؟ غارـس  اھتلم  یرادـیب  خـیرات  یاجک  رد  ار  نیا  امـش  دـننکب . هزرابم  دـنکیم ، یردـلق  افعـض  نامولظم و  نافعـضتسم و  اھتلم و  هیلع  هک  تسا  نیا 

. تسا هدوبن  الصا  اھفرح 

رـس رگید ، یاھاج  اقیرفآ و  رد  جیردتب  هنایمرواخ و  رـصم و  دنھ و  رد  تساھتلم و  یرادـیب  خـیرات  هک  ریخا  لاس  تسیب  دـص و  ای  لاس و  هاجنپ  دـص و  ای  لاس ، تسیود  نیا  رد 

نآ رد  لاغترپ  ای  ایناپـسا  رگا  دندیگنجیم ؛ هسنارف  اب  دوب ، نآ  رد  هسنارف  رگا  دندیگنجیم ؛ سیلگنا  اب  دوب ، نآ  رد  سیلگنا  یروشک ، رگا  دندیگنج ، اھتردق  هیلع  دندرک و  دنلب 

یهناخ رد  هک  دنـشاب  هدیـسر  دـشر  زا  دـح  نآ  هب  اھتلم  هک  دـیراد  غارـس  اجک  امـش  دـندیگنجیم . وا  اب  تشاد ، روضح  نآ  رد  اـکیرما  رگا  دـندیگنجیم ؛ روشک  ود  نآ  اـب  دوب ،

« اھتلم يرادیب   » 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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هقباس یزیچ  نینچ  دنھدب ؟ راعش  یناھج  ربکتسم  گرزب و  تردق  کی  هیلع  دننک و  هرگ  تشم  دشاب ، هدرک  کیلش  اھنآ  هب  ییهلولگ  یتح  نمشد  هکنیا  نودب  ناشدوخ ،

. درادن

هدازآ  / ١٣۶٩/٠٨/٠۵ بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

یتخـس و رد  اتقیقح  رـشب  تسین . ینامـسآ  سدـقم  ماکحا  میرک و  نآرق  بان و  مالـسا  زج  رگهزجعم ، دـنمتردق و  تسد  نآ  دـھدب ، تاجن  ار  رـشب  دـناوتیم  هک  یلماع  نآ 

لدـع هکنیا  رب  هوالع  تسین . اـیند  رد  لدـع  دـنکیم . ادـیپ  صاـصتخا  ثیبخ  یاـھناسنا  هب  نیمز ، یور  تاـبیط  مظعا  شخب  دـنملظ . دروم  اـھناسنا  تیرثکا  تسا . یتخبدـب 

زا طابنتـسا  اب  دسانـشیمن . تسرد  ایند  رد  یـسک  تسا  یھلا  ماکحا  نآرق و  مالـسا و  هک  مھ  ار  شخبتاجن  هکنیا  رتمھم  تسین و  مھ  لدـع  نادـقف  هب  روعـش  تسین ،

اب رگید  زورما  دیسریم ، رظن  هب  نھذ  زا  رود  هغلابم و  ییوگهدنگ و  اھفرح ، نیا  یزور  رگا  . دھدب تاجن  ار  اھتلم  دیاب  مالـسا  یخیرات ، لیلحت  فیلکت و  بسحرب  ینآرق ، شنیب 

تسا نکمم  تسین . یروآتفگش  فرح  فرح ، نیا  یناھج ، یاھتردق  رابکتسا و  یتاذ  فعض  ندش  راکشآ  اب  اج و  همھ  رد  نیملـسم  یرادیب  اب  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ 

. تفای دنھاوخ  تاجن  همھ  زا  رتدوز  یمالسا ، عماوج  ناملسم و  یاھتلم  دش و  دھاوخ  اما  دشکب ، لوط  هک 

، یناحور ناگتـسبرمک  نودـب  نکیل  تسا ؛ ناریا  ینعی  یمالـسا  بالقنا  یھلا  تکرح  زکرم  مالـسالا و  هبق  نیمھ  مھ ، یناھج  شخبتاجن  شخبیدازآ و  تکرح  نیا  هاگیاپ 

. تسین نکمم  راک  نیا 

مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھتلم هک  یزواجتم  ناطیـش  ملاظ و  نیمھ  اما  تسا ؛ ناوارف  مھ  شتاناکما  ملع و  یژولونکت و  و  نردم ، شتازیھجت  دایز ، شتورث  هکنیااب  اکیرما ، لثم  یملاظ  تلود  زورما 

دنشاب و هتشاد  دیما  دوخ  یهدنیآ  هب  ناملسم ، یاھتلم  هکنیا  طرـش  هب  تسام ؛ یمالـسا  یهقطنم  رد  ندش  بوکرـس  لباق  یتحارهب  دنکیم ، ریقحت  هنادنمتردق  ار  ایند 

، تکرح نیا  دننک و  تکرح  دیاب  یرادیب ، زا  دعب  تسین . یفاک  ندش  رادیب  طقف  اما  دناهدش ؛ رادیب  یلیخ  اھتلم  هناتخبـشوخ  دننک . تکرح  مایق و  مادقا و  دیما ، یمرگلد و  اب 

. دراد جایتحا  یراودیما  هب 

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

، میژر نآ  یتقو  ات  دنادیم و  دودرم  تسا ، ملاع  فیعـض  یاھتلم  هب  متـس  رھظم  قحان و  یهطلـس  یردلق و  یهناشن  زمر و  هک  ار  اکیرما  میژر  اب  هطبار  یمالـسا ، یروھمج 

یاھتـضھن اـب  دـنکیم ، تیاـمح  یتسینویھـص  روـفنم  میژر  نوـچ  یعورـشمان  یاـھمیژر  زا  دـنکیم ، تلاـخد  اـھروشک  اـھتلود و  رد  دـنکیم ، مـلظ  اـھتلم  هـب  هناربکتـسم 

هطبار میژر  نآ  اب  زگرھ  دزرویم ، ینمـشد  ناملـسم  یهتـساخاپهب  یاھتلم  ناریا و  ماگشیپ  ناملـسم  تلم  اب  صوصخب  دـنکیم و  هزیتس  اھتلم  یرادـیب  هناھاوخیدازآ و 

. درک دھاوخن  رارقرب 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار اھتلم  هکنیا  یارب  دـنراذگیم ؛ مارتحا  اھنآ  دـیاقع  نید و  تاسدـقم و  هب  هک  دـننک  دومناو  روطنیا  اھتلم  هب  دنتـساوخیم  دنتـسناوتیم ، ملاـع  یرابکتـسا  یاھتردـق  رگا 

الاح دننک ؛ نامتک  ار  ناشدوخ  ریمضلا  یف  ام  دنناوتن  رگید  اھنآ  هک  تسا  هدش  بجوم  ناملسم  یاھتلم  ریگیپ  تازرابم  اھتلم و  یرادیب  اھراک ، تفرـشیپ  اما  دنھدب ! بیرف 

نیا میفلاخم ؛ مالسا  نارادفرط  ندیسر  تردق  هب  نایارگمالسا و  ندمآ  راک  یور  اب  یمالـسا ، یروھمج  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  یمالـسا ، تموکح  اب  ام  هک  دنیوگیم  حیرص 

دوشب و رتکیدزن  دیاب  تسا ، ناربکتسم  راظتنا  رد  هک  یخلت  ماجنارـس  نآ  ینعی  دوشب ؛ اشفا  رتشیب  زور  هب  زور  دیاب  اھتلم  لباقم  رد  اھنآ  یهرھچ  دننکیم ! نایب  حیرـص  ار 

. دش دھاوخ  رتکیدزن 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھروشک رد  هک  درکیم  نامگ  یسک  هچ  دش . ماجنا  یندرکنرواب  زیچ  نیا  اما  درکیمن ؛ رواب  درکیمن و  لوبق  وا  زا  سکچیھ  دزیم ، ار  فرح  نیا  یـسک  لبق  لاس  جنپ  رگا 

دننکب و باختنا  ار  مالـسا  تاباختنا ، رد  ناشدوخ  یار  اب  مدرم  رئازجلا ، لثم  یروشک  رد  هک  دوشب  ردقنآ  اھتلم  یرادیب  دـنریگب و  اپ  نانچنآ  یمالـسا  یاھتـضھن  یمالـسا ،

. دش اما  دننکب ؟ ینمشد  تفلاخم و  تاباختنا ، نآ  اب  یبرغ ، یسارکمد  نایدانم  دوشب و  زوریپ  مالسا 

رطف  / ١٣٧٢/١٢/٢٢ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

مھ دراد و  دوجو  اـبیز  تایـصوصخ  مھ  رگید  فرط  زا  یمدرم  هوـبنا  یاـھتیعمج  اـھتلم و  فرط و  کـی  زا  یناـھج  یاھتردـق  اـھتلود و  یللملانیب  تسایـس  یهنحـص  رد  زورما ،

ییوگروز نارگمتس ، یرگمتس  تشز ، تایصوصخ  و  تسا ، نامولظم  یریذپانلمحت  ناملسم و  یاھتلم  ییارگمالـسا  اھتلم ، یرادیب  ابیز ، تایـصوصخ  تشز . تایـصوصخ 

. تساھتلم ناھاوخدب  نالددب و  یهئطوت  ناردلق و 

یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

، دیامن تعاطا  ار  یھلا  روتـسد  دشاب و  یکتم  ادخ  هب  دنک ، تکرح  هدارا  اب  یتلم  رگا  تساھتلم . دوخ  یگدارایب  دنکیم ، فیعـض  اھتردـق  لباقم  رد  ار  اھتلم  هک  یلماع  نآ 

شتداـبع هنـالھاج  هک  یزیچ  نآ  رب  امـش و  رب  فا  : » دومرف مالـسلاهیلع  میھاربا  نود هللا ». نم  نودـبعت  اـمل  مکل و  فا  . » دـنک مک  وا  رـس  زا  ییوم  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ 

اب هاگنآ ، دنک . هجوتم  ار  اھنھذ  اھنادجو و  ات  داد ، ماجنا  یدنت  تکرح  لوا  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  مالسلاهیلع  میھاربا  تکرح  ریس  دیروآیمورف ». رـس  نآ  لباقم  رد  دینکیم و 

دیسر نمشد  هب  تبون  دمآ ، دوجو  هب  مدرم  رد  یرادیب  هکنآ  زا  دعب  دومن . اقلا  اھنآ  یاھنھذ  اھلد و  هب  هلمج  کی  رد  ار  قح  نخس  درک ، ادیپ  اھلد  هک  یھجوت  نآ  زا  هدافتـسا 

تردق و توھـش و  تسم  هک  یناسک  امیظع ». الیم  اولیمت  نا  تاوھـشلا  نوعبتی  نیذلا  دیری  و  : » دومرف نآرق  هک  تسا  نامھ  تسیک ؟ نمـشد  دـھد . ناشن  لمعلاسکع  ات 

یدرم نآ  ناریا - یھلا  ربھر  تلم و  تسا . نیا  هلئسم  دنتسم ! اھنآ  نوچ  دنشاب ؛ تسم  همھ  دنـشاب . تلفغ  لاح  رد  مدرم  یهمھ  دنھاوخیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  دنلوپ .

زیمآقارغا و ینخـس  نخـس ، نیا  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  یرادـیب  اـیند ، رد  هـک  دـینکیم  هظحـالم  امـش  زورما  دـندومن و  یط  ار  هار  نـیمھ  درکیم - تـکرح  اـیبنا  هار  رد  هـک 

اکیرما یرابکتـسا  تردق  اھنآ  سار  رد  یرابکتـسا و  یاھتردق  هک  دینیبیم  تسا !؟ هنوگچ  نمـشد  لمعلاسکع  هک  دـینیبیم  تسا . تقیقح  کی  هکلب  تسین ؛ دولآهغلابم 

هبرـض ناریا  تلم  میظع  تکرح  زا  اھنآ  رگا  تساھنآ . لمعلاسکع  نیا  دننکیم !؟ جرخ  لوپ  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  تاغیلبت  یارب  دنزادرپیم و  دیدھت  هب  هنوگچ 

. دندادیمن ناشن  لمعلاسکع  دندوب  هدروخن 

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

! تسا رپ  هنیک  دقح و  زا  ناشیاھلد  ردـقچ  دـینیبب ، دوب !؟ هدرک  عمج  اجنآ  ار  مدرم  تلود ، هک  دوب  یـسوبوتا  تیعمج  زا  ترابع  سدـق ، زور  رد  ینویلیم  میظع  عامتجا  نیا  ایآ 

هب راگدرورپ ، لضف  هب  تسامـش . روضح  زا  اھنآ  یهنیک  مشخ و  لمعلاسکع  غورد ، یاھربخ  نیا  دنھدیمن . ناشن  ار  لمعلاسکع  نیا  دنوشن ، نیگمـشخ  رگا  دننیبن ، رگا 

. دیزرل دھاوخ  دش و  دھاوخ  یتحاران  راچد  بالقنا ، نیا  هب  تبسن  نیکرپ  یاھلد  ضغبرپ و  یاھمشچ  رگید  رابکی  مھ  ادرف  دنوادخ ، تردق  تسد  اب  یھلا و  کمک 

هک دوب  انب  رگا  هدـیافیب . هتبلا  تسا ؛ هدـش  رتشیب  زور  هب  زور  مھ  نمـشد  یهئطوت  ناریا ، یبالقنا  تلم  هب  بالقنا و  هب  اھتلم  یمومع  قشع  یرادـیب و  نیا  تازاوم  هب  اما 

. دنکیم هئطوت  لاحرھهب  اما  دنک ؛ هدروآرب  ار  اھنآ  دوصقم  تسا  هتسناوتن  نمشد  یهئطوت  راگدرورپ ، لضف  هب  هک  دینیبیم  درکیم . رثا  دیاب  دنک ، رثا  نمشد  یهئطوت 

« اھتلم يرادیب   » 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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نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

صیخشت ار  اھتیعقاو  دنوشیم ، تلفغ  راچد  ای  ربص . مدع  ای  تریـصب ، مدع  ای  تسا : ود  نیا  زا  یکی  رثا  رب  دیآیم ، شیپ  رـشب  تاعامتجا  ای  دارفا  یارب  هک  یتالکـشم  مامت 

زا رپ  رـشب  خـیرات  ود ، رھ  ای  ود ، نیا  زا  یکی  رطاـخ  هب  هک  تساذـل  دـنوشیم . هتـسخ  یگداتـسیا  زا  تاـیعقاو ، ندـیمھف  دوجو  اـب  اـی  دـنمھفیمن ، ار  اـھقیاقح  دـنھدیمن ،

راوخناھج کی  تسایـس  روھقم  تلم  کی  لاس  اھدص  یھاگ  لاس  اھھد  تسا . لفاغ  سفنلافیعـض و  یاھتلم  رب  ملاع  نایوگروز  یهبلغ  زا  رپ  تساھتلم ؛ گرزب  یاھتنحم 

دقاف دوخ ، یھاگآ  نآ  هار  رد  دناهتـشاد ، تریـصب  رگا  ای  دناهتـشادن ، تریـصب  ای  نکیل  دـناهدوب ؛ ناسنا  هلب ، دـناهدوبن ؟ ناسنا  اھنیا  رگم  ارچ ؟ تسا . هدوب  گرزب  تردـق  کی  و 

. دناهتشادن یرادیاپ  ای  دناهتشادن ، یرادیب  ای  ینعی  دناهدوب ؛ ار  مزال  ربص 

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

یدادعت رگا  تسا . ناریا  تلم  تلم ، نآ  تسین ، نآ  رب  یجراخ  ی  هطلس چیھ  هک  دشاب  هتشاد  دوجو  تلم  کی  رگا  دینک ، یم هاگن  ناھج  یسایس  قفا  رد  یتقو  زورما  امش 

نیا ناناوج  ی  هلیـسو هب  مدرم ، نیا  ی  هلیـسو هب  نوچ  ارچ ؟ تسا . ناریا  تلم  ناریا و  اھروشک ، نآ  سار  رد  زاب  دنـشاب ، هتـشاد  دوجو  تیـصوصخ  نیا  اب  اـھروشک  اـھتلم و 

ردق نیا  تیصوصخ  ود  نیا  دش . هتخومآ  مالسلا  هیلع نینموملا  ریما  زا  ربص  تریصب و  تلم ، نیا  نارگ  تیادھ ناربھر و  ی  هلیسو هب  تلم ، نیا  نالوئسم  ی  هلیـسو هب  تلم ،

ی هنوـگ ناطرـس یاـھ  هاگتـسد سار  رد  اـی  یداـصتقا ، یاـھیناپمک  سار  رد  اـی  رگ ، هلخادـم وـگروز و  یـسایس  یاھتردـق  سار  رد  هک  یناـسک  اـیند  رد  مھ  زورما  تسا ! مـھم 

اھتلم دننک  یم یعس  ای  دننک . یم ییوگروز  دننار و  یم مکح  اھتلم  رب  تیـصوصخ  ود  نیا  زا  یکی  قیرط  زا  دنا ، هتفرگ رارق  تاغیلبت  یوجدوس  میظع  یاھ  هکبـش یتاغیلبت و 

مھم ناشیارب  صاخ  ی  هلاسم کی  هک  دروم  کی  رد  دـننک ، بلـس  ار  تریـصب  اھ  نآ زا  یلک  روط  هب  دـنناوتن  مھ  رگا  دـنریگب  اھ  نآ زا  ار  اـھ  نآ تریـصب  دـنراد و  هگن  تلفغ  رد  ار 

کی رد  ناسنا ، ی  هعومجم کی  تلم و  کی  یھاگ  دننک . یربص  یب راچد  ار  اھ  نآ ای  دنیامن  بلـس  هعماج  نآ  رد  ار  اھناسنا  تریـصب  اھتلم و  یرادـیب  دـننک  یم یعـس  تسا ،

اھدرایلیم یتاغیلبت ، یاھ  هکبـش رد  هک  دینادب  امـش  زورما  درک . نیقلت  اھتلم  هب  دوش  یم تسا ؛ ینیقلت  رما  کی  مھ  یربص  یب نیا  دنوش . یم یربص  یب راچد  تسرد  هار 

رد رابکتـسا و  هکنیا  تلع  دـننک . رود  دـنزادنیب و  رود  لماک  حیحـص و  ربص  زا  ای  تسرد ، صیخـشت  زا  ای  ار  اھ  نآ هک  اـھتلم ، رد  اـھزیچ  نیمھ  نیقلت  یارب  دوش ، یم جرخ  رـالد 

کی یمالسا ، بالقنا  یمالسا و  یروھمج  هک  تسا  نیا  تسا ، فلاخم  یمالسا  یروھمج  اب  یمالسا و  بالقنا  اب  اکیرما  ی  هدحتم تالایا  میژر  یرابکتسا ، یاھتردق  سار 

تاسلج رد  یصصخت و  یاھرانیمس  رد  اکیرما ، روشک  زورما  یسایس  یاھشخب  نارگلیلحت  هک  دیـشاب  هدینـش  امـش  دیاش  درک . یزاس  هنیمز یحارط و  ار  یناھج  یرادیب 

زا ار  شدوخ  هار  یتلم  هک  تسا  نیا  رثکا  دح  تسا ؟ لکشم  نیرتگرزب  ارچ  تسا . یمالسا » بالقنا   » ام یارب  لکشم  نیرتگرزب  زورما  هک  دنا  هدروآ نابز  رب  ار  هملک  نیا  هژیو ،

یا هطقن یتقو  دنک . یم هدافتسا  اھتلم  تلفغ  زا  رابکتسا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب ندوب  لکشم  تسیچ ؟ رطاخ  هب  شندوب  لکـشم  اما  تسا ؛ هدرک  ادج  وگروز  تلود  نیا  هار 

نآ نمشد  دوش  یم زکرم  نآ  دندروآ ، تسد  هب  یلمع  ی  هبرجت کی  دندش ، ییامنھر  یھار  هب  دندش ، رادیب  اھتلم  درک ، هدنکارپ  ناھج  رد  ار  یرادیب  هک  دمآ  دوجو  هب  ایند  رد 

هک دندش  بجوم  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  ناریا و  تلم  تسا . نیمھ  تقیقح  هلب ؛ دـننامب . تلفغ  رد  باوخ و  رد  اھتلم  دـنھاوخ  یم هک  ییاھتـسایس 

زا یلیخ  دوـب ، هدـشن  هنحـص  دراو  ناوـترپ  طاـشناب و  دازآ و  اـھر و  روـط  نیا  تلم  نیا  دوـب و  هدـماین  شیپ  میظع  بـالقنا  نـیا  هـک  یناـمز  نآ  رد  دـنوش . رادـیب  رگید  یاـھتلم 

؛ دـندوبن روط  نیا  دـنا ، هدـش رازیب  ناشروشک  رد  اکیرما  یاـھتلاخد  زا  دـنا و  هدرک دـنلب  اـکیرما  اـب  ینمـشد  داـیرف  دـنا ، هدرک دـنلب  یھاوخ  مالـسا داـیرف  زورما  هک  ییاـھروشک 

اقآ دنتفگ : یم دز ، یم یفرح  هملک  کی اھ  نآ هب  دش و  یم ادیپ  اھ  نآ نایم  رد  یملاع  رکف و  نشور مھ  تقو  کی رگا  دندرک ! یم یگدنز  دندوب و  هتخادـنا  نییاپ  ار  ناشیاھرس 

ار سای  ربا  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  دندوب . سویام  دوش ؛ یمن دنتفگ  یم دھد ؟ تاجن  ار  شدوخ  یـسک  اکیرما  ی  هطلـس ریز  زا  دوش  یم رگم  درادن ؛ یا  هدیاف دوش ، یمن

یارب یررض  هچ  دنروایب ، ور  مالسا  هب  اھتلم  یتقو  دندرک . ادیپ  شیارگ  مالسا  تمـس  هب  ناناوج  دندش و  راودیما  رادیب و  اھتلم  زا  یرایـسب  دودز ؛ اھتلم  دید  یگدنز و  قفا  زا 

. تسا روط  نیا  ناریا  رد  هکنیاامک  دراذگ ؛ یمن مالسا  تسا . فلاخم  ناملسم  تلم  رب  یرابکتسا  تردق  کی  ی  هطلس اب  مالسا  تسا ؛ مولعم  دراد ؟ رابکتسا 

نمھب  / ١٣٨٠/١١/٢٣ ییامیپھار ٢٢  تبسانم  هب  مایپ 

؛ داد ناشن  همھ  هب  یلم  فرش  یبالقنا و  تزع  زا  تسارح  رد  ار  امـش  یهدارا  تمھ و  رگید  راب  لاسما ، نمھب  مود  تسیب و  هوکـشرپ  میظع و  یهسامح  ناریا ! زیزع  تلم 

. دیشخب مسجت  مالسا  یهتشارفارب  مچرپ  زا  عافد  رد  ار  امش  خسار  مزع  و  داھن ؛ شیامن  هب  ار  یمالسا  ماظن  هب  امش  یگتسبلد 

ناشیدـنایدام و خر  هب  تسا ، نآ  یاـھھاگهولج  نیرتاـبیز  زا  یکی  ناـنآ ، ماـگنھب  روضح  اـھتلم و  یرادـیب  هک  ار  یھلا  لازی  ـال  تردـق  رگید  راـبکی  اـنعمرپ  هناـھاگآ و  روضح  نیا 

. دیشک ملاع  نارگنهداس 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ینمشد منک . نشور  نامزیزع  تلم  یارب  ار  بلطم  بل  تقیقح و  ملیام  هکلب  مزادرپب ؛ یسایس  لیلحت  هب  مھاوخیمن  زیزع ، نارازگزامن  امـش  اب  رادید  رد  هعمج و  زامن  رد 

رد یرادیب  هکنیاامک  دوش ؛ رارکت  مھ  رگید  یاھروشک  رد  دوب  نکمم  هبرض  نیا  دناهدروخ . مالسا  زا  ار  هبرض  نیرتگرزب  اجنیا  رد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  یمالـسا  ناریا  اب  اھنآ 

رد ار  لیئارـسا  اکیرما و  تقیقح  رد  هک  نیطـسلف  تلم  یرادیب  مھم  رایـسب  یهلاسم  نیمھ  زورما  دـمآ . دوجو  هب  ام  روشک  رد  ناناملـسم  یرادـیب  تکرب  هب  مالـسا ، یایند 

هک درک  یراک  دوشب  نیطـسلف  تلم  یهلیـسو  هب  هک  درکیمن  روصت  یـسک  نآ  زا  لبق  ـالا  و  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  یرادـیب  رثا  رب  تسا ، هداد  رارق  لـماک  تسبنب 

یرادـیب درذـگیم . یلاغـشا  نیطـسلف  رد  زورما  هک  تسا  هداتفین  قافتا  یزیچ  نینچ  هرود ، نیا  ات  دـنوش . هدیـشک  شلاچ  هب  اکیرما  بصاـغ و  یاھتـسینویھص  لیئارـسا و 

. تسا روطنیمھ  مھ  رگید  یاھروشک  رد  ناملسم  یاھتلم 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدـنازوس اکیرما  مچرپ  ایند  هطقن  دـنچ  رد  دـینیبب  زورما  امـش  اما  دـشیم ؛ هداد  اـکیرما  رب  گرم  راعـش  هدـنازوس و  اـکیرما  مچرپ  اـیند ، یهطقن  کـی  رد  اـھنت  هک  دوب  زور  کـی 

یگداتـسیا و زج  ایآ  دش ؟ راک  نیا  ثعاب  یلماع  هچ  تسا . یمھم  یهدـیدپ  نیا  دـندز ؛ شتآ  ار  اکیرما  مچرپ  اکیرما  دوخ  رد  دوشیم ! هداد  اکیرما  رب  گرم  راعـش  دوشیم و 

دنلب رد  ار  نآ  راثآ  و  تسین - یعفد  تسا - یجیردـت  اھزیچ  نیا  دـنک ؟ یرـسارس  جـیردتب  ار  جوم  نیا  تسناوت  دوخ  هار  هب  فادـھا و  هب  نموم  عاجـش و  تلم  کـی  تماقتـسا 

. میدـشن فقوتم  هطقن  کی  رد  میتفر و  شیپ  تدـم  نیا  ماـمت  رد  اـما  مینکیم ؛ مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  اـب  اـم  هک  تسا  لاـس  راـھچ  تسیب و  دـیمھف . دوشیم  تدـم 

ایاضق هب  یتقو  ام  دنرادن . عیسو  هاگن  ایاضق  هب  دنلفاغ و  دنـشابن ، نمـشد  لماع  نمـشد و  رگا  دننک ، دیماان  ار  اھلد  دنناوخب و  سای  یهیآ  مئاد  دننکیم  یعـس  هک  یناسک 

نتشگرب راعش  دنیایب و  ام  روشک  لخاد  رد  یاهدع  الاح  دنک . داجیا  یرادیب  ناملسم  یاھتلم  رد  تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  زورما  مینیبیم  مینکیم ، عیـسو  هاگن 

؟ تسین اھنیا  دوخ  یاھلد  رد  یریذپتلذ  ینوبز و  فعض و  تلفغ و  تیاھن  یهناشن  نیا  دنھدب ! ار  اکیرما 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدارا یرادـیب و  نآ ، دریگب و  ار  یرگنایغط  نیا  ولج  دـنک و  راھم  ار  نآ  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  لماع  کی  طقف  دراد ، رابکتـسا  زورما  هک  یرگنایغط  شکرـس و  حور  لباقم  رد 

رگید هک  تساجنیا  دتسیاب . وا  لباقم  رد  دریگیم  میمصت  دنادیم و  ار  وا  فدھ  دسانشیم ، ار  نمـشد  دسانـشیم ، ار  دوخ  قوقح  تسا ، رادیب  یتلم  یتقو  تساھتلم .

لوا زا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یـساسا  یهتکن  نامھ  نیا  دـنکب . یراک  دـناوتیمن  رگید  هک  تساجنیا  تسا . گنل  یماـظن  تازیھجت  یهمھ  اـکیرما و  رابکتـسا و  تیمک 

. دومن انب  ار  دوخ  مکحتسم ، یهیاپ  نیا  ساسارب  یمالسا  ماظن  درک و  هیکت  نآ  یور 

« اھتلم يرادیب   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2916
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2916
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3107
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3155
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8869
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3185
http://farsi.khamenei.ir


البرک  / ٢٩/١٣٨٢/٠۶ رکشل ٢۵  نایھاپس  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

و دندوب - هتفای  نموم  ار  اھنآ  نوچ  نانمـشد ، دیمحلا ؛» زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  : » دـیامرفیم هتـشذگ  نموم  یاھتلم  زا  یکی  هب  هراشا  اب  لاعتم  دـنوادخ 

راوگان نمـشد  یارب  ناریا  تلم  یروابدوخ  تمواقم و  یگداتـسیا ، نامیا ، دـنتفرگیم . ماقتنا  اھنآ  زا  ناشنامیا  رطاـخهب  دوشیمن - رابکتـسا  روز و  میلـست  نموم  ناـسنا 

نابز زا  راب  لوا  هک  ناریا  تلم  یھاوخمالـسا  دایرف  زورما  دندنـسپیم . ار  ناشیاھییوگروز  لباقم  رد  میلـست  لاحیب و  یاھتلم  ربنامرف و  عیطم و  یاھتموکح  اـھنآ  تسا .

اما دناهمیسارس ؛ نارگن و  لئاسم  نیا  زا  نانمـشد  تسا . هدروآ  دوجو  هب  یروابدوخ  یرادیب و  حور  هقطنم  رد  هداد و  ناکت  ار  اھلد  هدرک و  رادیب  ار  اھتلم  تساخرب ، تما  ماما 

. دش دھاوخ  زوریپ  اھهئطوت  نیا  رب  ناریا  تلم 

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  یعیبط  روطهب  یھاگآ  یرادـیب و  هک  مھ  هرود  کی  دوب ؛ قلطم  تلفغ  باوخ و  یهرود  هرود ، کی  میدـنام . رود  ملع  زا  یداـمتم  یاـھلاس  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رد  اـم 

شرورپ ار  اھدادعتسا  دندرکیمن ؛ زاب  ار  قیقحت  هار  دندرکیم و  مرگرس  دوش ؛ روشک  دراو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ملع  دنتشاذگیمن  دوب . بیرف  یهرود  دمآ ، دوجو  هب  اھتلم 

نودب تیریدم ، نودب  تکرح  نیا  اما  دمآ ؛ دوجو  هب  یملع  یھاگآدوخ  تشادرب و  ار  اھتیدودحم  نیا  اھزرم و  نیا  اھراوید و  نیا  دمآ  بالقنا  دـندرکیمن . قیوشت  دـندادیمن و 

. دیسر دھاوخن  ییاج  هب  هدارا  مزع و  نودب  تکرح و 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

- دوب هنھک  رامعتـسا  زور  کـی  ون . یهویـش  اـب  اـھتنم  تسا ، رامعتـسا  ناتـساد  ناـمھ  زورما  تسا . یتیعـضو  هچ  رد  یناـھج  رابکتـسا  زیرنوـخ  یهجنپ  رد  اـیند  زورما  دـینیبب 

اب رگید . یاھروشک  زا  یلیخ  لثم  رئازجلا ، لثم  دنھ ، لثم  دندرکیم ؛ ادیپ  طلست  اھروشک  رب  دنتفریم  نھک - هنھک و  رامعتسا  دنتـشاذگ  ار  شمـسا  اھدعب  هک  یرامعتـسا 

لاحرھهب یلو  دـنتفرگ ؛ ار  اھنآ  قمر  اعقاو  دندرـشف و  ار  اھتلم  رامعتـسا ، نارود  یاھلاس  رد  هتبلا  دـنھد . همادا  دنتـسناوتن  رگید  تفر و  نیب  زا  رامعتـسا  نیا  اھتلم  یرادـیب 

دوبن میدق  رامعتسا  نارود  لثم  دننک ؛ تموکح  دندمآیمن  ناگناگیب  اھروشک  سار  رد  هک  دوب  نیا  ون  رامعتـسا  دندروآ . ار  ون  رامعتـسا  نآ ، یاج  تفر و  نیب  زا  نھک  رامعتـسا 

یاھتلود زا  یرایـسب  لثم  و  شرـسپ ، ناخ و  اضر  لثم  توغاط ، میژر  لثم  دنتـشامگیم ؛ ار  یناسک  اھروشک  دوخ  زا  هن ، دـنک ؛ تموکح  دـنھ  رد  دورب  یـسیلگنا  مکاح  هک 

ار یچاتدوک  یاھیماظن  دـندروآ ؛ ار  نادبتـسم  دندرـشف ؛ ار  اـھتلم  یداـمتم  یاـھلاس  یمالـسا . یاـھروشک  هلمج  زا  و  ناـشدوخ - لوق  هب  موس - ناـھج  یاـھروشک  رگید 

ذوفن نآ ، دناهتفرگ و  شیپ  رد  اھروشک  رب  طلـست  یارب  ار  یرگید  هار  اذل  درادن ؛ یدرب  مھ  نیا  دننیبیم  زورما  دندش . عنام  اھتلم  روضح  زا  دنتـسناوت ، روطرھ  دندروآ و  راکرس 

. ونارف رامعتسا  متفگ  شیپ  یدنچ  نم  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  هک  تساھتلم ؛ رد 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا رپ  اھ  نیا زا  اھتلم  لد  دنراد ، طلـست  مھ  اھروشک  نآ  ماکح  رب  ارھاظ  هک  ییاھروشک  نیمھ  رد  تسا . ناربکتـسم  اکیرما و  زا  ترفن  زا  رپ  یمالـسا  یاھتلم  لد  زورما 

- تساـھ نآ عباـنم  سوماـن و  لاـم و  ناـج و  رب  طلـست  اـھتلم و  هب  ملظ  رب  نآ  یاـنبم  هک  یرابکتـسا - ماـظن  نارود  دـنھد . ناـشن  ار  نیا  دـنناوتب  هـک  دنتـسھ  یناـمز  رظتنم 

نیا زا  رتشیب  هدیـسررس ؛ هب ملاع  نطاب  رد  اھناسنا و  نطاب  رد  یردـلق  ییوگروز و  نارود  اما  دـننک ، هبرجت  ار  یتخـس  یاھ  هرود اھتلم  تسا  نکمم  هتبلا  تسا . هدمآرـس  هب

لابقا نیرتشیب  درب . دھاوخ  ار  نادیم  وا  دنک ؛ هدافتسا  یرایـشوھ  نامیا و  هدارا و  زا  دسرب و  یھاگآدوخ  هب  هک  تسا  یتلم  دنک ، افیا  شقن  دناوت  یم هک  یتلم  دنناوت . یمن

. دنرادن ار  ام  تلم  ی  هبرجت رگید  یاھتلم  تسا . هدرک  هبرجت  مھ  تسا و  نموم  مھ  تسا ، شوھاب  مھ  تسا ، دادعتسااب  مھ  ناریا ، تلم  دراد . ناریا  تلم  دروم  نیا  رد  ار 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

باـختنا رد  اـھتلود ، نییعت  رد  دـشاب . عمج  نامـساوح  دـیاب  تسین ؛ راعـش  کـی  اـم  یرادـیب  دـشاب . رادـیب  دـیاب  یمالـسا  یروھمج  میـشاب . رادـیب  دـیاب  اـم  دـنرادیب . اـھتلم 

دیاب دـننک ، تیلاعف  تساـنب  روشک  یـسایس  یهنحـص  رد  هک  یناـسک  شنیزگ  رد  و  هدـنامن - یقاـب  رتشیب  رگید  حابـص  دـنچ  تاـباختنا ، یرازگرب  ناـمز  اـت  هک  روھمجسیئر -

. دشاب عمج  نامساوح 

نایوجشناد  / ٢٣/٠۶/١٣٨۵ یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هب  مایپ 

نا هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و   » دیوگ یم نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  نآرق  ی  هدعو فرح و  ام  هک  تسا  نیا  مالـسا ، هب  لمع  میوگ  یم هک  نیا 

هب ینآرق  تفرعم  نیا  مینک . رواب  ار  نیا  هرما ،» یلع  بلاغ  نا هللا  . » دنک یم ترـصن  ار  امـش  ادخ  نرـصنیل هللا ،» ، » دیدرک ادخ  ترـصن  رگا  مینک . رواب  ار  نیا  زیزع ،» یوقل  هللا 

یارب ناربکتـسم  نازواجتم و  ی  همانرب ندروخ  مھ  هب  رد  زواجتم و  یاھتردق  نوزفازور  فعـض  رد  اھتلم ، یرادیب  رد  شا  هجیتن هرمث و  تقو  نآ  دـھد ؛ یم ار  یرواب  نینچ  کی  ام 

. دوش یم رھاظ  اھاجنیا  ناملسم ، یاھروشک 

نایوجشناد  / ٢٣/٠۶/١٣٨۵ یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هب  مایپ 

تسا و امـش  نآ  زا  هدنیآ  دیـسانشب . ردق  ار  لمع  ملع و  یهصرع  رد  دوخ  یاھیئاناوت  دینک و  دامتعا  دـیدھاش ، اھتلم  یرادـیب  راگزور  رد  ار  نآ  ققحت  هک  یھلا  یاھهدـعو  هب 

. دعب نم  لبق و  نم  رمالا   

نآرق  / ٠٧/٠۴/١٣٨۵ یللملانیب  تاقباسم  نیموس  تسیب و  رد  هدننک  تکرش  نایراق  رادید  رد  تانایب 

نا هرصنی  نم  نرـصنیل هللا  و   » دیوگیم نآرق  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  میـشاب ، هتـشاد  لوبق  ار  نآرق  یهدعو  فرح و  ام  هک  تسا  نیا  مالـسا ، هب  لمع  میوگیم  هک  نیا 

هب ینآرق  تفرعم  نیا  مینک . رواب  ار  نیا  هرما ،» یلع  بلاغ  نا هللا  . » دنکیم ترـصن  ار  امـش  ادخ  نرـصنیل هللا ،» ، » دیدرک ادخ  ترـصن  رگا  مینک . رواب  ار  نیا  زیزع ،» یوقل  هللا 

یارب ناربکتـسم  نازواجتم و  یهمانرب  ندروخ  مھ  هب  رد  زواجتم و  یاھتردق  نوزفازور  فعـض  رد  اھتلم ، یرادیب  رد  شاهجیتن  هرمث و  تقو  نآ  دـھدیم ؛ ار  یرواب  نینچ  کی  ام 

. دوشیم رھاظ  اھاجنیا  ناملسم ، یاھروشک 

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

. دنکب لابند  ار  دوخ  گرزب  تکرح  نیا  تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  و  دناهدروآ . مک  ناریا  تلم  لباقم  رد  هک  دننکیم  فارتعا  اھهصرع  اھنادیم و  یهمھ  رد  ناریا  تلم  نانمـشد 

، امش یدنلبرس  امش ، یگداتسیا  امش ، طاشن  دننکیم . هاگن  امش  هب  قارع  مولظم  هداد و  نوخ  تلم  نیطسلف ، مولظم  تلم  دننکیم . هاگن  امـش  هب  مھ  رگید  یاھتلم 

کیدزن ناشموش  دـصاقم  هب  ار  ناشدوخ  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  زاب  ناشناتـسدمھ  اـھیئاکیرما و  دـینیبیم  زورما  دراذـگیم . رثا  اـھنآ  یهیحور  رد  امـش  یهدارا  مزع و 

هب دنناوتب  هک  دنراودیما  تسا . شیور  شمسا  تسا ؛ هدزنازخ  تسا ؛ یزییاپ » « ؛ مدرک هراشا  مھ  رطف  دیع  زور  رد  نم  هک  یزییاپ ، سنارفنک  لیکشت  هب  دندز  تسد  دننکب ،

همھ زورما  دننک . تسرد  یئوربآ  هایس  خاک  زورما  نالوئسم  یارب  دننکب و  ار  هتشذگ  یاھتسکش  ناربج  دنناسرب ؛ یکمک  تسینویھـص  بصاغ  یلعج  تلود  هب  هلیـسو  نیا 

تلم یرادیب  رطاخ  هب  تسیچ ؟ رطاخ  هب  نیا  تسا . هدروختسکش  دش - دھاوخ  لیکـشت  رگید  زور  دنچ  هک  سنارفنک - نیا  هک  دننادیم  شیپ ، زا  نارادمتـسایس  ایند و  رد 

راعش امش ، تکرح  نموم . ناناوج  امش  ناریا ، گرزب  میظع و  تلم  اھنآ ، سار  رد  و  رگید ، یاھتلم  یرادیب  هب  تسا  هدروخ  هرگ  نیطـسلف  تلم  یرادیب  و  تسا . نیطـسلف 

. دراذگیم رثا  تبسن  نیمھ  هب  یناھج  یایاضق  رد  امش ، تیلاعف  امش ، روضح  امش ،

« اھتلم يرادیب   » 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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زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هطلـس و هب  یبلطزواجت و  هب  اـھنآ  ماوق  تسا . روطنیمھ  اـتقیقح  اـکیرمآ ؛ رد  هطلـس  نارادمتـسایس  رکفت  رد  تسا  یناـینب  یهلئـسم  کـی  ناریا  ندرک  گرزب  یهلئـسم 

توافت نودـب  تلم  تلود و  تسا ، هداتـسیا  اھنآ  لباقم  رد  هک  یمچرپ  اھنت  دـندرک . تکاس  مھ  ار  اھتلم  دـندرک ، عناـق  ار  اـھتلود  تساـیند . یاـجنآ  اـجنیا و  هب  یزادـناتسد 

ضیعبت دننکیم ، یفن  ار  ملظ  هیقت  نودب  اھنآ ، هارمھ  روشک ، نیلوئسم  و  اھنآ ؛ هارمھ  روھمجسیئر ، و  اھنآ ؛ هارمھ  تلود ، مدرم و  داحآ  یمالسا . یروھمج  تساجک ؟

نیا دایرف  نوچ  دنکیمن . دودحم  ار  شدوخ  شدوخ ، یلم  یاھراصح  نورد  هب  هک  یتردق  نآ  یارب  تسا  یگرزب  رطخ  نیا  دننکیم ؛ یفن  ار  یزادـناتسد  دـننکیم ، یفن  ار 

ساسحا اھنیا  بوخ ، تسا . هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  نیا  هکنیاامک  الاح ؛ ات  هدوب  هکنیاامک  تسا ، هدـنھدرادشھ  تسا ، هدـننکرادیب  رگید  یاھتلم  یارب  تلم  نیا  مایق  تلم ،

رب دیتسیاب و  اھنیا  یهمھ  لباقم  رد  دیناوتیم  نایوجشناد  امـش  ناناوج ، امـش  ناریا ، تلم  اھنیا  یهمھ  اب  یلو  دناهتـشاذگ ، مھ  ار  ناشـشالت  یهمھ  دننکیم . رطخ 

دینک ادیپ  هبلغ  اھنیا  یهمھ 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

روشک هب  طوبرم  مھ  یـشخب  تسا . لصتم  مھ  هب  اھنیا  هقطنم ، ثداوح  ملاع ، ثداوح  دـشاب . ادـج  ملاع  ثداوح  زا  هک  تسین  یلیلحت  نامروشک  یراـج  ثداوح  لـیلحت 

کی تلم و  کـی  هک  دـھدیم  ناـشن  نیا  و  دـنیبیم ؛ اـجنیا  زا  ار  دوـخ  راـک  یگنل  رابکتـسا  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  تـسا . یـساسا  یلـصا و  شخب  نآ  هـتبلا  هـک  تساـم ،

رادـیب یتقو  تلم  کی  تسا . تقیقح  نیا  هب  هجوت  اب  مالـسا ، تما  هب  درکیم  باطخ  یھ  ام  راوگرزب  ماـما  هک  ینیا  دـنک . اـفیا  دـناوتیم  یـشقن  هچ  یناـسنا  یهعومجم 

یرابکتـسا فادـھا  ندـناسر  رمث  هب  یارب  هک  یدـیلوت  طـخ  دـندرک ، تسرد  اـھنآ  هک  یاهناـخراک  دزیرب . مھ  هب  ار  رابکتـسا  تابـساحم  یهمھ  دـناوتیم  روـجنیا  دوـشیم ،

یهمھ رگا  دوشیم ! هچ  نادیم ، یوت  دـنیایب  ناملـسم  یاھتلم  یهمھ  رگا  دـنکیم . فقوتم  ای  دـنک  روجنیا  تلم  کی  یرادـیب  ار  دـیلوت  طخ  نیا  دـندروآ ، دوجو  هب  ناشدوخ 

شوماخ امش  نم و  یادص  دنھاوخیم  دنسرتیم . نیا  زا  دتفایم ! ایند  رد  یقافتا  هچ  دننک ، ادیپ  ار  روضح  نیمھ  ار ، یگدامآ  نیمھ  ار ، تریصب  نیمھ  ناملـسم  یاھتلم 

. تسا ردقچ  ملاع  ثداوح  رد  تلم  کی  تریصب  یرادیب و  ریثات  دنمھفن  رگید  یاھتلم  هک  دننک  یراک  دنھاوخیم  دسرن . رگید  یاھتلم  شوگ  هب  دوشب و 

ثعبم  / ١٩/١٣٨٩/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ، یندـش  لئاز  نیا  تسا ، ینتفرنیب  زا  نیا  تسا ؛ شنیرفآ  رد  یھلا  تنـس  فالخرب  هک  یزیچ  نآ  ینعی  لطاب  اقوھز .» ناک  لطابلا  نا  لـطابلا  قھز  قحلا و  اـج  »

ایند عضو  . دـنیبیم ار  لاوز  نیا  یاھهناشن  دـنکیم ، هاگن  هک  یللملانیب  عضو  هب  ناـسنا  دـنکیم . هدـھاشم  ناـسنا  زورما  مھ  ار  لاوز  نیا  یاـھهناشن  و  تسین . یندـنام 

تمظع مالسا و  تیمھا  ناملسم ، یاھتموکح  ناملسم ، یاھتلم  تسا ؛ رتشیب  ناملـسم  یاھتلم  رد  یرادیب  نیا  هناتخبـشوخ  دناهدش ؛ رادیب  اھتلم  تسا ؛ هدش  ضوع 

یئاناوت نآ  رگید  اھتردق  هک  تسا  هدش  بجوم  مالـسا  یایند  رد  یمالـسا  یرادیب  زورما  دننکیم . کرد  دنراد  ار  نانیمطا  لباق  دامتعا و  دروم  هاگهیکت  نیا  تمظع  مالـسا و 

. دنشاب هتشادن  ار  هتشذگ 

اھهاگشناد  / ١۴/١٣٨٩/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

مھارف وا  یارب  یلکـش  کی  هب  مھ  اھهنیمز  نیا  هناتخبـشوخ  دنک ، هدافتـسا  دوخ  دادعتـسا  زا  دتـسیاب ، دوخ  یاپ  یور  هک  دریگیم  یمیمـصت  دـنکیم و  هدارا  یتلم  کی  الاح 

؛ دنتسناوتیمن دنتسیاب ، ناشدوخ  یاپ  یور  ملع  یهلئسم  رد  دنتفرگیم  میمصت  اھنآ  هچنانچ  رگا  هک  دنـشاب  رگید  یاھتلم  زا  یـضعب  دیاش  تسا - یروجنیا  ام  تلم  تسا -

تکرح دـش ، مھ  بـالقنا  دراد . ار  اـھنیا  هللادـمحب  اـم  روشک  دنتـشاد . ار  ناـشدوخ  یتاذ  یاهقطنم و  یموب و  دادعتـسا  نآ  هن  دنتـشاد ، ار  یخیراـت  یهنیـشیپ  نآ  هن  نوـچ 

دیاب ام  هتـشاد . مھ  یناوارف  یاھتفرـشیپ  بوخ ، هک  دش ، عورـش  یمھم  تکرح  کی  دمآ ، دوجو  هب  یایئاناوت  ساسحا  دمآ ، دوجو  هب  یایرادیب  تفرگ ، ماجنا  مھ  یمیظع 

. میھار لوا  ام  تسا . دوخ  زاغآ  رد  تکرح  نیا  هک  مینک  فارتعا  مینک و  لوبق 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

تما تکرح  تساھتلم ؛ تکرح  تکرح ، نیا  تسا . هدـش  زاغآ  هقطنم  نیا  رد  یدـیدج  تکرح  کی  راگدرورپ  قیفوت  هب  هک  تسا  نیا  منکیم ، ضرع  عطاـق  روط  هب  نم  هک  هچنآ 

تکرح نیا  یھلا ، یهدعو  قبط  تساھتلم و  یمومع  یرادیب  یهدـنھدناشن  تسا ؛ یمالـسا  فادـھا  تمـس  هب  تکرح  تسا ؛ مالـسا  راعـش  اب  تکرح  تسا ؛ یمالـسا 

. تسا هدرک  تماقتسا  یگداتسیا و  تسا و  هدوب  هار  نیا  یهدننکزاغآ  هک  تسا  دنـسرخ  تسا و  رختفم  تسا ، زارفارـس  ناریا  تلم  دیـسر . دھاوخ  یزوریپ  هب  انیقی  اعطق و 

. دنتسین رتمک  دنشابن ، رتمکحم  رگا  زور  نآ  نویبالقنا  زا  اما  دندیدن ؛ ار  بالقنا  دندمآ ، راک  یور  هک  زورما  ناوج  لسن 

روشک  / ١٣٩٠/٠٢/١۴ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دشاب هدـمآ  دوجو  هب  یایرادـیب  تاکرح  میراد ، رارق  اجنآ  رد  ام  زورما  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یاھروشک  رد  هک  تسین  نیا  طقف  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

هرـسکی ار  اھنآ  هک  ینادـنمتردق  نارادـمامز و  نارادمتـسایس و  هیلع  یئاپورا  یاھتلم  نیمھ  هک  دـمآ  دـھاوخ  شیپ  یزور  نآ  تفر . دـھاوخ  اـپورا  بلق  اـت  یرادـیب  تکرح  نیا 

تکرح تساھنیا ؛ شقمع  دادتما و  ناریا ، تلم  تکرح  تسا . یمتح  یرادیب ، نیا  درک . دنھاوخ  مایق  دندرک ، مسینویھص  اکیرمآ و  یداصتقا  یگنھرف و  یاھتسایس  میلست 

. تسا یمیظع 

ثعبم  / ٠٩/١٣٩٠/٠۴ دیع  زور  رد  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دندش رادیب  هقطنم  یاھتلم  هک  دنوش  میلست  راکنا  لباقریغ  گرزب و  تیعقاو  نیا  لباقم  رد  دنھاوخیمن  دنھدیم ؛ جرخ  هب  یتخسناج  یبرغ  ربکتـسم  یاھتردق  زورما  هتبلا 

اکیرمآ یهدناشنتسد  ماکح  ناگتسباو و  تسا . هدش  هدیمد  ناملسم  یاھروشک  رد  یمالسا  سفن  تسا . نیمھ  تقیقح  نکیل  دناهتشگرب ؛ مالسا  هب  هقطنم  یاھتلم 

هار نیا  رد  مدـق  اذـل  تسین ؛ اـھنآ  لـباقم  رد  یھار  بـالقنا ، زج  یمومع ، میظع  تکرح  زج  ماـیق ، زج  هک  دـندرک  ساـسحا  اـھتلم  نیا  هک  دـندرک  یراـک  اـھتلم  نیا  اـب  برغ  و 

. دیسر دھاوخ  هجیتن  هب  انیقی  اھتکرح  نیا  دنوریم . شیپ  دنراد  دنتشاذگ و 

نیا ات  تسا  هداتفا  راک  هب  هقطنم  نیا  رد  ناشنارودزم  زا  یـضعب  اکیرمآ و  یداصتقا  یـسایس و  یتاغیلبت و  یاھهاگتـسد  یهمھ  زورما  دننکیم . شالت  یلیخ  اھیبرغ  هتبلا 

بیرف اب  هک  دننک  ادیپ  ار  یناسک  دننک ؛ راکنا  دننک ، موتکم  دننک ، یفخم  ار  نآ  یمالسا  یهبنج  دننک ؛ فرحنم  یلـصا  ریـسم  زا  ار  گرزب  یاھمایق  نیا  ار ، یمدرم  یاھبالقنا 

رادیب یتلم  یتقو  دناهدش . رادیب  اھتلم  درادن ؛ یاهدیاف  نکیل  دننکیم ، دنراد  ار  اھـشالت  نیا  دـننادرگرب . برغ  عفن  هب  هرابود  زاب  ار  اھهلداعم  یهمھ  دـنیایب و  راک  رـس  رب  مدرم 

یاـھتلم راوشد  ریـسم  نیا  میراودـیما  اـم  داد . بیرف  ار  وا  دوشیمن  دـنادرگرب ، ار  وا  دوشیمن  رگید  دـمآ ، تفرگ و  تسد  فک  ار  دوخ  ناـج  دـش ، هصرع  دراو  یتلم  یتقو  دـش ،

ینـالوط تسا  نکمم  هار  تسا ؛ یعطق  هجیتن  دوش . رتهاـتوک  هچرھ  ریـسم  نیا  دـنک و  ادـیپ  همادا  هللااـشنا  تسھ ، اـھنآ  رد  هنیمز  نیا  هک  یئاـھنآ  هدرک و  ماـیق  ناملـسم 

. دشاب هاتوک  تسا  نکمم  دشاب ،

، دنوش طلسم  اھنیا  رب  دننک ، فرحنم  ار  اھبالقنا  نیا  دننکیم  شالت  هقطنم  رد  ناشدوخ  نارودزم  نانامیپمھ و  زا  یخرب  کمک  هب  اھتـسینویھص ، کمک  هب  اھیئاکیرمآ  زورما 

نیا یهمھ  ام  دـننکیم ؛ داـجیا  فـالتخا  تسا -  یعیبط  اھرـسدرد  نیا  دـننکیم -  تسرد  رـسدرد  اـھتلم  یارب  هتبلا  درادـن . یاهدـیاف  نکیل  دـنوش ؛ راوس  اـھنیا  جاوما  یور  رب 

یجراخ نمـشد  کی  دندرک ، تسرد  یلخاد  یاھیریگرد  دنتخادنا ، مھ  ناج  هب  ار  ماوقا  دندرک ، ادـیپ  ذوفن  دـندرک ، داجیا  فالتخا  مھ  ام  بالقنا  رد  میاهدرک . هبرجت  ار  اھزیچ 

نیا زا  دعب  دمآ ، قئاف  اھنیا  یهمھ  رب  داد ، همادا  تردق  اب  ار  هار  داتسیا ، تلم  اما  داتفا ، قافتا  همھ  اھنیا  دنک ؛ یـشکرکشل  دنک ، یماظن  یهلمح  ام  هب  هک  دندرک  کیرحت  ار 

« اھتلم يرادیب   » 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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. تسھ تالکشم  نیا  نیاربانب ، دمآ . دھاوخ  قئاف  مھ 

دنھاوخ هار  هب  ار  اھیزیگناهنتف  اـھرورت و  یهلـسلس  اـنیقی  دـننکیم ، داـجیا  یریگرد  دـننکیم ، داـجیا  یلخاد  تاـفالتخا  رگید ، یاـھاج  رد  رـصم ، رد  دـینکیم  هدـھاشم  زورما 

دیاب اھنیا  روشک . تشونرـس  هب  دنمهقالع  زوسلد و  نالوئـسم  یـسایس ، ناگبخن  یملع ، ناگبخن  ناگبخن ؛ یرادـیب  مدرم ، یرادـیب  نیمھ  زا  تسا  ترابع  جالع  تخادـنا .

دوخ دراد  لکـش  نیا  هب  زورما  هک  تسا  یوبن  تکرح  ربمغیپ و  تثعب  یهمادا  نامھ  نیا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  یھجو  نیرتھب  هب  راک  هللااشنا  دننک و  تبقارم  دنـشاب ، رادـیب 

. دھدیم ناشن  ار 

ناربکتـسم و نانمـشد و  یداـمتم ، یاـھلاس  لوط  رد  دوب . ربـمغیپ  توعد  یاـھهیاپ  زا  یکی  هک  یتـمارک  تزع و  ناـمھ  دنتـسھ ؛ ناـشدوخ  تمارک  لاـبند  موـلظم  یاـھتلم 

. دندرک لیلذ  دندرک ، ریقحت  ار  اھنآ  لاح  نیع  رد  دندرک ؛ رامثتسا  ار  ام  یاھتلم  نارگهلخادم ، نارگلاغشا و 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ندروآ نیا  تسا . میظع  یلیخ  نیا  داعبا  تسین ؛ هبـساحم  لباق  نالا  دـتفایم ، قافتا  دراد  رگید  قطاـنم  زا  یـضعب  رد  نمی و  رد  سنوت و  رد  رـصم و  رد  هک  هچنآ  داـعبا  اـعقاو 

رگید یکی  تفر و  یتردـق  کی  ای  تفر  یمیژر  کی  هکنیا  یهلئـسم  طقف  هلئـسم  تسا . یبیجع  یانعمرپ  یهثداح  کی  الـصا  ندرک ، هاـگداد  دراو  سفق و  یوت  رـصم  کراـبمان 

ثداوح ثداوح ، دنراد . هزیگنا  وا  اب  یهلباقم  یارب  هک  یئاھروشک  نیب  رد  تسا  هرـصاحم  سدق  رگلاغـشا  میژر  زورما  تسا . رتقیمع  یلیخ  نیا  زا  تسین ؛ دـیآیم ، شیاج 

هب هللااـشنا  دنتـسناوتن و  اـما  دـننک ؛ لرتنک  یوحن  هب  ار  یرادـیب  دـنوش و  راوس  هقطنم  نیا  رد  نارحب  جاوما  رب  هکنیا  یارب  دـننکیم  شـالت  دـنراد  بترم  هتبلا  تسا . یبیجع 

. درک ناشیرپ  ار  اھنیا  باوخ  اددجم  زاب  دش ، هداد  رصم  رد  هک  یایمالسا  یاھراعش  نیمھ  الاح  هکنیاامک  تسناوت ؛ دنھاوخن  اھتلم  یرادیب  تکرب 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

دمآراک و عیرـس و  یاھتکرح  دناوتیم  اھتکرح  نیا  دراد . ئطب  تعرـس و  اھتنم  دروآیم ؛ ار  یتاکرحت  راکدوخ  روط  هب  شدوخ ، لابند  هب  یرادیب  نیا  دـندش ، رادـیب  اھتلم  یتقو 

راـک میراد  اـم  دنتـسین . راـکیب  هک  مھ  نارگید  نوچ  میـسرن ؛ نارگید  هب  زاـب  هک  دـشاب  یئیطب  یاـھتکرح  دـناوتیم  دریگب ، یـشیپ  اـیند  تعرـس  طـسوتم  زا  هک  دـشاب  یبوخ 

ام دـننکیم . شالت  دـنزاسیم ، دـننکیم ، تمھ  دـنراد  ام  لباقم  یهھبج  رد  مھ  نارگید  دـننکیمن ؟ ار  راک  نیا  نارگید  رگم  میزاسیم . مینکیم ، تمھ  مینکیم ، شـالت  مینکیم ،

. میشاب راودیما  هدنیآ  هب  میناوتیم  تقو  نآ  دشاب ؛ رتشیب  ناملباقم  یهھبج  باتش  زا  هک  دھدب  ام  هب  یباتش  ام  یاھشالت  عمجرس  هک  مینک  یراک  دیاب 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

وا لابند  زاب  نامدوخ  تسد  هب  مھ  الاح  میتخادنا . بقع  ار  نامدوخ  نامدوخ  تسد  هب  اھناملـسم  ام  دندز ؛ هبرـض  دنداد ، جرخهب  یئاھیتسـس  وا  زا  دعب  اھناملـسم  بخ ،

ناھج رد  مالـسا و  یایند  رد  هک  یئاھمایق  نیا  اب  زورما  دراد . فراعت  هب  جایتحا  دراد ، محارت  هب  جایتحا  دراد ، داحتا  هب  جاـیتحا  یمالـسا  تما  زورما  میورب . شیپ  مینک ، تکرح 

میژر نوزفازور  فعـض  نیا  یرابکتـسا ، یاھهاگتـسد  اکیرمآ و  یپردیپ  یاھینیـشنبقع  نیا  هنحـص ، رد  اھتلم  روضح  نیا  اـھتلم ، یرادـیب  نیا  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  برع 

تما تمھ  اب  هللااـشنا  هک  تسین  یکـش  میریگب و  سرد  میئاـیب ، ناـمدوخ  هب  تسا . تصرف  یمالـسا  تما  یارب  تسا ؛ تصرف  اھناملـسم  اـم  یارب  اـھنیا  یتسینویھص ،

. دید دھاوخ  رگید  راب  هللااشنا  ار  دوخ  تزع  زور  مالسا  یایند  درک و  دھاوخ  ادیپ  همادا  تکرح  نیا  ینید ، یسایس ، یملع ، ناگبخن  نارکفنشور ، ناگرزب ، یمالسا و 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب اـھتلم  دیـسر . دـنھاوخن  یئاـج  هب  نتخود ، نآ  نیا و  هب  مـشچ  زا  ندـنام ، راـکیب  زا  ندیـشک ، راـنک  زا  اـھتلم  دـنھدب . ناـشن  ار  دوـخ  دـیاب  اـھتلم  هـک  تـسا  یئاـیند  اـیند 

؛ تسا هدوب  روج  نیمھ  هشیمھ  تسا ، یروجنیا  ایند  زورما  دننک . بسک  تیقفوم  دنناوتیم  ندروآ ، نادیم  هب  ار  دوخ  یاھتیفرظ  ار و  دوخ  اب  ندوب ، نادـیم  رد  اب  یرایـشوھ ،

لفاغ دوخ  لاح  زا  یتقو  هتـسجرب ، یملع  ثاریم  کی  اب  تاقوا  یھاگ  نھک ، خـیرات  کی  اب  گرزب  تلم  کی  تسا . هدـش  ادـیپ  رتشیب  اھتلم  نایم  رد  یرادـیب  نیا  زورما  اـھتنم 

. هشیریب ثاریمیب  یهقباسیب  یهداتفابقع  تلم  کی  فیدر  رد  دوریم  دینیبیم  ناھگان  دنکیمن ، یشالت  تسین ، نادیم  دراو  دوشیم ،

میرک  / ٠۴/١٣٩١/٠۴ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رد اھتلم ، نایم  رد  میناوتب  ام  هچرھ  اذـل  تسا . میرک  نآرق  دوخ  باـتک ، نیرتھب  هلیـسو ، نیرتھب  اھـسرد ، نیا  شرتسگ  یارب  دراد . زاـین  اھـسرد  نیا  هب  مالـسا  یاـیند  زورما 

هب میھدب ، شرتسگ  مینک و  رـشتنم  دشاب ، هارمھ  یھلا  یهدعو  رواب  لوبق و  اب  دـشاب ، هارمھ  ربدـت  اب  هک  ار  نآرق  اب  سنا  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  نامدوخ ، تلم  نایم 

. تسا هفیظو  کی  نیا  میاهدرک ؛ کمک  اھتلم  یرادیب 

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رب هک  یتسینویھـص  دـساف  یهکبـش  لباقم  رد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  دـنناوتیم  دـننکیم  ساسحا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھتلم  زورما 

نیا هذـھ - » مکل  لجعف  اھنوذـخات  هریثک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » دراد شزرا  یلیخ  اـھیزوریپ  نیا  دـنناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسا ، طلـسم  یبرغ  لود  یاھتـسایس 

رد تلم  کـی  هـک  یایزوریپ  رھ  ( ١ «.) امیقتـسم اطارـص  مکیدـھی  نینموملل و  هیا  نوکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فک  و   - » درک ادـیپ  ققحت  هک  تسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشخب 

نوکتل و   - » تسا یھلا  یهناشن  کی  تسا ، یھلا  تیآ  کی  تسا ، یھلا  تراشب  کی  دنکیم ، ادـیپ  اھنآ  دولآتثابخ  یاھهویـش  اھـشور و  تاغیلبت و  نانمـشد و  اب  یهلباقم 

. دیسر دیھاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، تکرح  رگا  هک  هیآ - »

یمالسا  / ١٣٩١/١١/١٠ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لکش هب  هچ  یمالسا ، عماوج  رب  نیملسم  نانمـشد  مالـسا و  نانمـشد  طلـست  یدامتم  لاس  اھھد  زا  دعب  تسا . هداتفا  قافتا  هک  تسا  یتقیقح  کی  یمالـسا  یرادیب 

یاھلاس زا  دعب  یسایس ؛ یهطلس  ای  یداصتقا  یهطلس  ای  یگنھرف  یهطلس  تروص  هب  هچ  میقتسم ، ریغ  رامعتسا  دیدج و  رامعتسا  لکش  هب  هچ  میقتـسم ، رامعتـسا 

، یرادـیب یهتـسھ  جـیردتب  ناشاھروشک ، رب  یئاکیرمآ  یئاپورا و  یاھتلود  یبرغ و  یهطلـس  میظع  یاھراشف  نیا  ریز  رد  دـندش  هدرـشف  ناملـسم  یاـھتلم  هک  یداـمتم 

، ناشیدنلبرس یهلیسو  ناشتزع ، یهلیسو  هک  دننکیم  ساسحا  زورما  مالـسا  یایند  مدرم  دھدیم . ناشن  ار  دوخ  دراد  تسا و  هدش  تبث  هدرک ، دشر  یمالـسا  یهظقی 

مالـسا تکرب  هب  یمالـسا  یاـھتلم  دوـش . هدروآرب  دـناوتیم  مالـسا  یاـیند  رد  تلم  کـی  یلم  یاـھوزرآ  یهمھ  مالـسا ، تکرب  هب  تـسا . مالـسا  ناشلالقتـسا ، یهلیـسو 

. دنتسیاب یبرغ  یاھتلود  رابکتسا  رامثتسا و  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  یهناملاظ  یهطلس  لباقم  رد  یبرغ ، یاھتلود  ربکت  لباقم  رد  برغ ، طلست  لباقم  رد  دنناوتیم 

رد مھ  زورما  داتفا ؛ قافتا  ناریا  رد  هلئسم  نیا  لبق  لاس  دنچ  یـس و  دینکیم . هدھاشم  مالـسا  یایند  رد  ار  هبرجت  نیا  امـش  زورما  تسا ؛ ینیـشنبقع  هب  روبجم  برغ  و 

هار یولج  دناوتیمن  تالکشم  میشاب ، رادیب  ام  رگا  نکیل  تسھ ؛ تالکشم  هتبلا  تسا . یزوریپ  تمس  هب  اھمدق  دینکیم . هدھاشم  ار  نیا  اقیرفآ ، لامش  رد  مالـسا ، یایند 

، میشاب هتشاد  لکوت  ادخ  هب  میـشاب ، مزاع  ام  رگا  اما  دننکیم ؛ تسرد  لکـشم  دننکیم ، رازآ  دننکیم ، تیذا  هلب ، یذا .» الا  مکورـضی  نل  : » دیامرفیم نآرق  دنک . داجیا  دس  ام 

. دننک داجیا  دس  ام  هار  یولج  دنناوتیمن  میشاب ، هتشاد  تکرح  رب  میمصت 

رب هک  یتسینویھـص  دـساف  یهکبـش  لباقم  رد  مالـسا ، یایند  نانمـشد  لباقم  رد  مالـسا ، تکرب  هب  دـنناوتیم  دـننکیم  ساسحا  دـناهدش ؛ رادـیب  یمالـسا  یاـھتلم  زورما 

نیا هذـھ - » مکل  لجعف  اھنوذـخات  هریثک  مناـغم  مکدـعو هللا  . » دراد شزرا  یلیخ  اـھیزوریپ  نیا  دـنناشنب . یـسرک  هب  ار  دوخ  فرح  تسا ، طلـسم  یبرغ  لود  یاھتـسایس 

رد تلم  کـی  هک  یایزوریپ  رھ  امیقتـسم .» اطارـص  مکیدـھی  نینموـملل و  هیا  نوـکتل  مکنع و  ساـنلا  یدـیا  فـک  و   - » درک ادـیپ  قـقحت  هـک  تـسا  یھلا  یهدـعو  زا  یـشخب 

« اھتلم يرادیب   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نوکتل و   - » تسا یھلا  یهناشن  کی  تسا ، یھلا  تیآ  کی  تسا ، یھلا  تراشب  کی  دنکیم ، ادـیپ  اھنآ  دولآتثابخ  یاھهویـش  اھـشور و  تاغیلبت و  نانمـشد و  اب  یهلباقم 

دیسر . دیھاوخ  هجیتن  هب  دیدرک ، تکرح  رگا  هک  هیآ - »

زیواتـسد نیرتـمھم  زورما  منکب : ضرع  یناریا -  ریغ  هچ  یناریا و  هچ  زیزع -  نارھاوـخ  ناردارب و  امـش  هب  نـم  تـسا . هجاوـم  نانمـشد  یاـھهئطوت  اـب  مالـسا  یاـیند  زورما 

مھ هب  ار  اھنیا  ندرب ، نیب  زا  ناملسم  تسد  هب  ار  ناملسم  نداد ، رارق  ناملـسم  لباقم  رد  ار  ناملـسم  تسا . فالتخا  داجیا  یمالـسا ، یرادیب  اب  یهلباقم  یارب  نمـشد 

، دـش زوریپ  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هک  یلوا  زور  زا  دـننک ؟ لوغـشم  مھ  هب  ار  ناناملـسم  هک  یمالـسا  لالقتـسا  نانمـشد  یارب  نیا  زا  رتـھب  یزیچ  هچ  ندرک ؛ لوغـشم 

مھ یمالسا  للملانیب  حطس  رد  داتسیا . هلئـسم  نیا  لباقم  رد  لماک  تیعطاق  اب  یمالـسا  یروھمج  اما  دش ؛ لابند  ام  روشک  ام و  تلم  نایم  رد  فالتخا  داجیا  تسایس 

نامز رد  ناریا  تلم  و  دـنتفگ ، ار  نیا  اھراب  ام  راوگرزب  ماما  میدرک ، مالعا  ام  تشارفارب . ار  یمالـسا  داحتا  مچرپ  یمالـسا  یروھمج  اما  دـندرک ، حرطم  ار  یبھذـم  تاـفالتخا 

. میتسھ یمالسا  یردارب  هب  دقتعم  ام  هک  دندرک  دیکات  رارکت و  ناشیا  زا  دعب  ناشیا و 

هدافتسا ناناملـسم  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  یکچوک  یهدیدپ  رھ  زا  هک  تسا  نانمـشد  لماوع  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  مینکیم ؛ در  ار  ناناملـسم  نیب  یفاکـش  رھ  ام 

؛ تسا نیمھ  رابکتسا  تسایس  تسا . فالتخا  داجیا  مھ ، اقیرفآ  لامش  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  نانمشد  تسایـس  زورما  دینیبیم  دینک ، هاگن  امـش  رگا  دننکیم .

. دنھد رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھنیا  دنزادنیب ، مھ  ناج  هب  ار  اھنیا 

یاھحانج فلتخم ، بھاذم  فلتخم ، یاھھورگ  روشک ، رھ  لخاد  رد  دنوش . دـحتم  مھ  اب  دـیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا ؛ نیملـسم  نیب  داحتا  ساسحا  یرامیب ، نیا  جالع 

رد دنناوتب  ات  دـننکن ، مکاح  ناشدوخ  یـساسا  یاھتکرح  رب  ار  یحانج  یاهقیلـس و  یـسایس و  یتدـیقع و  یرکف و  تافالتخا  دـنھدب ؛ مھ  تسد  هب  تسد  دـیاب  فلتخم ،

رگیدکی اب  فالتخا  هب  ناشرس  اھناملسم  یتقو  امش . دینیبیم  دننک ؛ فالتخا  داجیا  دننکیم  شالت  دنراد  لیح  عاونا  اب  تسا . نیا  طقف  هار ، زورما  دنتـسیاب ؛ نمـشد  لباقم 

هک دـننکیم  ادـیپ  ناـکما  اـھنآ  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  برغ ، اـکیرمآ و  یھاوخهداـیز  لـباقم  رد  یگداتـسیا  دریگیم ؛ رارق  هیـشاح  رد  نیطــسلف  یهلئــسم  دـش ، لوغــشم 

. دننک لمع  ار  ناشدوخ  یاھهشقن 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

دھد و وس  تمـس و  دیاب  ار  اھتلم  یرادیب  هک  یئالاو  یلاعتم و  یهطقن  تسا ؛ ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادیب  یارب  تدمدنلب  فدـھ  میـسرت  موزل  هتکن ، نیمود 

. دومن صخشم  نآ  رد  ار  کیدزن  ینایم و  یاھفدھ  درک و  میسرت  ار  هار  یهشقن  ناوتیم  هک  تسا  هطقن  نیا  یئاسانش  اب  دناسرب . هطقن  نآ  هب  ار  نانآ 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

دھد و وس  تمـس و  دیاب  ار  اھتلم  یرادیب  هک  یئالاو  یلاعتم و  یهطقن  تسا ؛ ناملـسم  یاھروشک  رد  یمالـسا  یرادیب  یارب  تدمدنلب  فدـھ  میـسرت  موزل  هتکن ، نیمود 

. دومن صخشم  نآ  رد  ار  کیدزن  ینایم و  یاھفدھ  درک و  میسرت  ار  هار  یهشقن  ناوتیم  هک  تسا  هطقن  نیا  یئاسانش  اب  دناسرب . هطقن  نآ  هب  ار  نانآ 

میرک  / ١٣٩٢/٠٣/١٨ نآرق  یللملانیب  تاقباسم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یهناھب هب  روک  مسیرورت  مالسا ، یایند  رد  دینیبب  دیآیم ؛ دوجو  هب  یدسافم  هچ  فالتخا  گنج و  زا  دینیبب  تسا . یروف  یهضیرف  کی  ناناملـسم ، نیب  قافتا  داحتا و  زورما 

. دشکیم یتحار  سفن  هچ  بصاغ  یتسینویھـص  میژر  دندروآ ، دوجو  هب  ناناملـسم  ام  نیب  هک  یتافالتخا  نیا  اب  دینیبب  دزادـنایم ؛ هار  هب  یعیاجف  هچ  یبھذـم ، تافالتخا 

ار ام  مشچ  دیاب  اھنیا  دنروآیم . دوجو  هب  یاهثداح  کی  دـننکیم ، تسرد  یاهئطوت  کی  دـنوش ، کیدزن  مھ  هب  دـنھاوخب  یمالـسا  یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  یتقو  رھ 

ناحتما یهنحـص  اجنیا  دنک . زاتمم  نانمـشد  یهدناشنتسد  نامکاح  زا  ار  صالخااب  نامکاح  اسور و  یهرھچ  دیاب  اھنیا  دنک ، رادیب  ار  ناملـسم  یاھتلم  دیاب  اھنیا  دـنک ، زاب 

. تسا

ناوج  / ١٣٩٢/٠٧/١٧ ناگبخن  یلم  شیامھ  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ثداوح رصم ، ثداوح  دنداد . ناشن  نآ  لباقم  رد  یلمعلاسکع  هچ  اھیبرغ  دینیبیم  دوب ؛ یمھم  رایسب  ثداوح  دمآ ، شیپ  ام  یهقطنم  رد  شیپ  لاس  ود  هک  یثداوح  نیا 

هب اکیرمآ  صوصخب  برغ و  هک  یریقحت  لباقم  رد  نداتـسیا  یلاختسد ، اب  اھتلم  ندـش  رادـیب  نیا  دوب ؛ یمھم  رایـسب  ثداوح  فرط ، نیا  ثداوح  اـقیرفآ ، لامـش  یهقطنم 

کی هدشن ؛ بوکرس  ام  رظن  هب  دندرک ، بوکرس  ار  نآ  هک  دننکیم  لایخ  هدشن ؛ مامت  هتبلا  دوب ؛ یگرزب  رایسب  یهثداح  دندوب ، هدرک  لیمحت  اھنآ  رب  ناشدوخ  لامع  یهلیـسو 

؛ تسھ نیمھ  مھ  اھنآ  یاھریسفت  رد  دننادیم ، مھ  اھیبرغ  دوخ  هدشن ؛ ییاھن  نآ  تشونرـس  زونھ  تسا ؛ یخیرات  چیپ  نیا  زا  روبع  لاح  رد  هقطنم  هک  دوب  یخیرات  چیپ 

یهدنھدتراشب هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  تکرب  هب  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  ناریا و  تلم  مایق  تکرب  هب  نیا  درذگیم . دراد  هچ  هقطنم  رد  دننادیمن  دننارگن ، زونھ 

. دوب یتردق -  نینچ  کی  التعا -  دشرهبور و  دادعتسااب  یاجرباپ  نموم  قیمع  یلم  تردق  کی  روھظ 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا هیلع  یبرع ، یهقطنم  اقیرفآ و  لامـش  یهقطنم  رد  یمالـسا  یرادـیب  میتفگ  ام  الاح  تسا ؛ اھتلم  یرادـیب  یناھج ، عاضوا  یناھج و  یاھتیعقاو  دروم  رد  یدـعب  یهتکن 

[ ار نآ   ] رھاـظ بسحهب  ـالاح  بخ ، دراد ؛ مالـسا  هب  طـبر  ـالماک  ارچ ، هک  دـش  مولعم  درادـن ؛ مالـسا  هب  یطبر  تسین ، یمالـسا  یرادـیب  نیا  هن ، هک  دـش  یریگهھبج  ریبعت 

هب دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یتقو  یمالـسا  تیوھ  ساسحا  دمآ ، دوجوهب  یتلم  کی  رد  یمالـسا  یهفیظو  ساسحا  یتقو  تسین . یندش  شوماخ  اما  دندرک  شوماخ 

دوجوهب مدرم  رد  هک  یحور  نآ  نکل  یرگید -  یهضراع  رھ  اب  ای  اتدوک ، اب  ای  دوشب -  رانکرب  ای  دوشب  بوکرس  یتلود  کی  مریگ  الاح  درب ؛ نیب  زا  ار  نیا  دوشیمن  اھیناسآ  نیا 

ناـمھ رد  یقطاـنم و  ناـمھ  رد  زورما  تـسا . هـتفرن  مـھ  نـیب  زا  تـفر و  دـھاوخن  نـیب  زا  اـھیناسآ  نـیا  هـب  نـیا  یمالــسا ، تیوـھ  یباـیزابدوخ  یرواـبدوخ و  نآ  دــیآیم ،

زا یکی  مھ  نیا  دشاب . هتفر  نیب  زا  یرادیب  نیا  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ نایلغ  لاح  رد  یناشوج  گید  لثم  نانچمھ  دوب ، هدمآ  دوجوهب  یمالـسا  یرادیب  هک  ییاھروشک 

. هتفرگ جوا  یمالسا  تماقتسا  تسا ؛ ایند  یاھتیعقاو 

ىمالسا  / ٠٢/٢۶/١٣٩۴ ىاھروشک  ىارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسین . یندشبوکرـس  تریـصب ، تسین ؛ یندشبوکرـس  یرادیب ، نکل  دندرک  بوکرـس  اتقوم  ار  یمالـسا  یرادیب  هلب ، دناهدش ؛ رادیب  هقطنم  یاھتلم  هناتخبـشوخ 

(۶  -) هلوج لطابلل  دننکیم -  ادیپ ]  ] طلست نانمشد  هتبلا  تسا ؛ یرادیب  لاح  رد  هللادمحب  مھ  یمالسا  تما  دنرادیب و  هاگآ و  هقطنم  یاھتلم  زا  یرایسب  تسا ، رادیب  ناریا 

یورین مینکن و  شومارف  ار  یمالـسا  تما  تلاسر  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  تسا ؛ اھنیا  میراد  ربمغیپ  تثعب  دوبدای  لابق  رد  زورما  ام  هک  یاهفیظو  دـھدیم . ینالوج  لـطاب 

یعـس دـنراد  تسا  یدامتم  یاھلاس  هک  تسا  نیا  مھ  شحـضاو  لـیلد  تسا ؛ یداـیز  رایـسب  یورین  یمالـسا  تما  یورین  هناتخبـشوخ  میریگن . هدـیدان  ار  یمالـسا  تما 

؛ دننکیم هزرابم  تسا  لاس   ٣۵ دوب ، یرادیب  نیا  روحم  هک  یمالسا  یروھمج  اب  دناهتـسناوتن ؛ دننک و  بوکرـس  ار  هقطنم  رد  تمواقم  یرادیب و  یورین  اوق  یهمھ  اب  دننکیم 

. دروخ دنھاوخ  تسکش  مھ  نیا  زا  دعب  دناهدروخ و  تسکش  هللادمحب 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک یتارکاذم  نیا  اب  العف  دنتفگ  یلاغشا  نیطسلف  رد  اھتسینویھـص  مدینـش  یاهتـسھ ، تارکاذم  نیا  مامتا  زا  دعب  مینکب ؛ ضرع  یتسینویھـص  میژر  هب  عجار  هلمج  کی 

ات ٢۵ هللااشنا  دید . دـیھاوخن  ار  هدـنیآ  لاس  امـش ٢۵  الوا  منکیم  ضرع  باوج  رد  هدـنب  مینکیم . ار  شرکف  لاـس  زا ٢۵  دـعب  میاهدوسآ ؛ ناریا  یهغدـغد  زا  لاس  ات ٢۵  دش ،

« اھتلم يرادیب   » 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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زراـبم و یمالـسا  یهیحور  مھ  تدـم  نیمھ  رد  اـیناث  تشاد ؛ دـھاوخن  دوـجو  هقطنم  رد  یتسینویھـص  میژر  ماـن  هـب  یزیچ  یھلا  لـضف  هـب  یھلا و  قـیفوت  هـب  رگید ، لاـس 

یتاغیلبت و یاھقوب  اھتلود و  الاح  تسیک ؛ نمـشد  دننادیم  دناهدش ، رادیب  اھتلم  دننادب . ار  نیا  تشاذگ ؛ دـھاوخن  تحار  ار  اھتسینویھـص  هظحل  کی  یداھج ، یـسامح و 

تسا و عمج  ناشـساوح  هقطنم - یاھتلم  صوصخب  ناملـسم ، یاھتلم   - اھتلم دـسریمن . ییاج  هب  اـما ] ، ] دـننک ضوع  ار  تسود  نمـشد و  یاـج  دـنھاوخیم  اـھنیا  دـننام 

. اکیرمآ عضو ]  ] مھ نآ  یتسینویھص و  میژر  عضو  نیا  بخ ، دننادیم .

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

نیا رظتنم  دربب ؛ شباوخ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  یزور  کـی  هک  دناهتـسشن  رظتنم  اـھنآ  دـش . دـھاوخ  دـیماان  اـھنآ  دـیما  میـشاب ، رادـیب  اـم  هچناـنچرگا 

رد یناطیـش  دیما  نیا  رکف و  نیا  تشاذگ  دیابن  تسا . نیا  ناشروصت  دننکیمن ! یراک  رگید  هک  مھ  نارگید  تسین و  ناریا  نآ  ناریا  دعب ، لاس  هد  هک  دنھدیم  هدعو  دنتـسھ .

نیا یبالقنا  تکرح  رد  یریثات  ورمع ، دـیز و  نآ و  نیا و  ندوب  هدـنز  ندرم و  هک  دـشاب  مکحتـسم  اجنیا  رد  یبالقنا  رکف  بالقنا و  یاھهیاپ  نانچنآ  دـیاب  دریگب ؛ اـپ  نمـشد  لد 

. تسا روشک  نیا  یبالقنا  ناگبخن  یهمھ  هاپس و  ناگبخن  یساسا  یهفیظو  نیا  دراذگن ؛ روشک 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هانپ دندرک ، هدافتـسا  نوگانوگ  یاھترافـس  زا  لخاد ، دندمآ  هنایفخم  دـنداد ، مھ  تسد  هب  تسد  اھییاکیرمآ  اھیـسیلگنا و  درک ؛ رارف  ناریا  زا  اضردـمحم  مھ  دادرم  رد ٢٨ 

همست لاس  هک ٢۵  دوب  ندنادرگرب  نامھ  دندنادرگرب و  ار  اضردمحم  هبترمود  دندرک ، هدافتـسا  مدرم  زور  نآ  تلفغ  زا  دندرک ، هدامآ  دـندرک ، زیھجت  ار  ناشدوخ  لماوع  دـنتفرگ ،

درک و رادـیب  ار  ناریا  تلم  درک ، دـس  تفرگ ، ار  نیا  یولج  ماما  اما ] ، ] دـنھدب ماجنا  هرابود  ار  راک  نیا  دنتـساوخیم  اھنیا  دروآرد . ار  مدرم  نیا  ردـپ  دیـشک و  تلم  نیا  یهدرگ  زا 

. دندش رادیب  ناریا  تلم 
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، تسا راوگرزب  ماما  بالقنا ، ادبم  تکرح و  ادبم  دیریذپن . یاهدـنیوگ  رھ  زا  ار  یفرح  رھ  دـینک ، هاگن  تریـصب  اب  دـینک ، هاگن  زاب  مشچ  اب  هک  تسا  نیا  اھناوج  هب  نم  شرافس 

ماما اب  یدامتم  یاھلاس  ام  تسا ؛ طلغ  نیا  ریخن ، درکیم ؛ لـمع  یروجنیا  دوب ، زورما  مھ  ماـما  رگا  دـنیوگن  تفگیم . هچ  ماـما  دـینیبب  دـینک  هاـگن  دـینادب ؛ تجح  ار  وا  فرح 

هب درک و  رادـیب  ار  تلم  هک  یدایرف  نامھ  دزیم ؛ مھ  زورما  ار  نکـش  تب  دایرف  نامھ  یمیھاربا ، دایرف  نامھ  دوب ، زورما  رگا  ماـما  میـسانشیم . اـھنآ  زا  رتھب  ار  ماـما  میدوب و 

. دناسر بالقنا 

« اھتلم يرادیب   » 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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