
هاپس  / ٢٩/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تکرح هب  هعماج  یهمھ  ناھگان  دندرکیم ، هراشا  ماما  یتقو  هک  نیمھ  ینعی  یمومع ، یاوقت  تسا . دارفا  کیاکی  یصوصخ  یاوقت  زا  ریغ  تلم -  یاوقت  یمومع -  یاوقت 

ارثکا هن ، مینیبب . لماک  راگزیھرپ  کی  ار  اھنآ  میراذـگب ، اوقت  یراگزیھرپ و  نازیم  رد  ار  دارفا  کیاکی  رگا  الاح  هک  تسین  نیا  شیانعم  مییوگیم . اوقت  اب  ار  تلم  نیا  دـمآیم . رد 

. میشاب نامدوخ  رکف  هب  دیاب  ام  کیاکی  اما  تسا -  راختفا  مھ  یلیخ  تلم ، کی  یارب  هتبلا  هک  تسا -  یقتم  نموم و  یهعومجم  کی  هعومجم ، دنراد . یرسک  یلاخرس و 

یسایس و یبالقنا و  تیعقوم  ظاحل  زا  ایند ، رد  یمالسا  یروھمج  زورما  ینعی  تسانعم . نیا  دیوم  مھ  تیعقاو  مینکیم . هاگن  تیعقاو  هب  الاح  دوب . نخـس  یهمدقم  نیا ،

. دیاهدیسر اھفدھ  نآ  هب  امش  تسا . هدز  وناز  ناتلباقم  رد  هدمآ  امش  نمشد  ایند ، یسایس  رـصانع  ریبعت  هب  دیآیم . باسح  هب  زوریپ  یهعومجم  کی  یتیثیح ، یماظن و 

لالدتـسا یبـیغ  تـالاعفنا  لـعف و  نآ  دوـجو  رب  مینک ، لالدتـسا  اـنعم  نیا  رب  میھاوـخب  هک  هچنآ  زا  شیب  هتبلا  یدـنبیاپ . اوـقت و  ناـمیا و  زا  دیاهدیـسر ؟ اھفدـھ  نآ  هـب  اـجک  زا 

وا هب  لاعتم  یادـخ  تفرگ و  دـھاوخ  رارق  وا  تمدـخ  رد  تابـساحم  نآ  درک ، لکوت  ادـخ  هب  ناسنا  رگا  دـنناسنا . یهبـساحم  زا  جراخ  هک  دـنراد  دوجو  یلماوع  ینعی  مینکیم .

«. هبسح وھف  هللایلع  لکوتی  نم  بستحیال و  ثیح  نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  هللاقتی  نم  و  . » درک کمک  ناریا  تلم  هب  ادخ  درک . دھاوخ  کمک 

دیاب اعقاو  نم  هک  تسا -  مزال  نم  یلعف  تیلووسم  یارب  هک  ییاوقت  دوشب . جراخ  شدوخ ، ناش  اب  بسانم  یاوقت  یهداج  زا  دیابن  سکچیھ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

شدوخ یاوقت  دح  نامھ  رد  وا  دنکیم . قرف  تسا ، هاپس  نادرگ  کی  یهدنامرف  هک  یردارب  نالف  یاوقت  اب  مربب -  هانپ  ادخ  هب  مدوخ ، ناوارف  یاھیھایسور  اھفعض و  رطاخ  هب 

نم هک  ییاج  نیا  دوخ  هب  الاب و  هب  ات  بیترت ، نیمھ  هب  و  درک . دھاوخن  ادیپ  همادا  وا ، یھدنامرف  هک  دشاب  نئمطم  دناوتیم  شتـسدریز  درکن ، تیاعر  رگا  دـنکب . تیاعر  دـیاب 

بوذ دیـشروخ  ریز  فرب ، لثم  هداد ، لاعتم  یادخ  هک  ییاھییاناوت  نآ  دوخهبدوخ  دـنکب ، یتلاخد  دـھاوخب  یـسک  هکنیا  نودـب  دریگب ، ماجنا  یفلخت  رگا  دـسرب . ماهتـسشن ،

ماظن رد  تسا . نیا  رب  ضرف  سپ ، دوشیم . مامت  زیچ  همھ  دوخهبدوخ  الصا  دش ، لالتخا  طیارش  نآ  رد  رگا  تسا . طیارش  نآ  دوجو  هب  اجنیا ، رد  تیلووسم  ماوق  دوشیم .

صیخشت رب  وا  صیخـشت  حیجرت  اب  دریگیمن و  ماجنا  قح  فالخرب  یراک  هدنامرف ، یهیحان  زا  هکنیا  هب  یعمجرطاخ  اب  قیقد و  بتارم ، هلـسلس  دیاب  یمالـسا ، یھدنامرف 

. دشاب وا ، رد  ات  دوخ  رد  نداد  اطخ  لامتحا  رتشیب  دوخ و 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تاغیلبت هک  دـینیبیم  رگا  دوشیم ؛ لابند  نمـشد  فرط  زا  تدـشهب  روشک  نیا  رد  یگنھرف  ماع  لتق  ای  یگنھرف  نوخیبش  ای  یگنھرف  مجاھت  یهلاـسم  هک  دـینیبیم  رگا 

ار نینموم -  ناناوج و  صوصخب  تلم -  نھذ  دننکیم  شالت  مئاد  هک  دینیبیم  رگا  تسا و  زکرمتم  رگید  یاھاج  زا  شیب  یمالسا  یروھمج  یور  ایند  یاج  همھ  رد  نمشد 

رھ : » دـنیوگیم تسا . ریذپبیـسآ  ناـسنا ، هک  دـناهدیمھف  هبرجت  رثا  رب  نمـشد ، یاـھداھن  نمـشد و  تسا . ببـس  نیمھ  هب  دـننک ، فرـصت  یمالـسا  یروھمج  لـخاد  رد 

نیا اھنآ  درک . دساف  ناوتیمن  ار  نیقتم  نیقتملا .» الا  : » انثتسا کی  اب  دنیوگیم ؛ تسار  هتبلا  درک ». شدساف  ناوتیم  دشاب ، سک  رھ  تسا . ندش  دساف  لباق  یناسنا ،

ناشیاھلد دروآ و  رد  هژر  هب  اھنآ  مشچ  ولج  رد  عورـشمان  قرط  زا  ار  ایند  یاھییابیز  ناوتیم  درک و  دساف  ناوتیم  ار  اھناسنا  هلب ؛ دنمھفیمن . رگید  ار  اوقت  یانعم  ینعی  ار ؛

رثا مھ  ایند  رد  دنکیم ، رثا  مھ  تمایق  رد  اوقت  نیقتملا .» الا  : » دشابن اوقت  رگا  اما  دننک . ینابرق  یدام  یاھهولج  لباقم  رد  دنزیرب و  رود  ار  اھشزرا  یهمھ  هک  یروط  درب ؛ ار 

. دیدید دیدرک و  سمل  کرد و  امش ، دوخ  ار  نیا  و  دنکیم . رثا  مھ  گنج  رد  دنکیم ، رثا  مھ  ماظن  ظفح  رد  دنکیم ، رثا  مھ  تسایس  رد  دنکیم ،

هاپس  / ٢۶/٠۶/١٣٧۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - تسا مالـسا  رکـشل  نامز و  ماما  رکـشل  هیلعیلاعتهللاناوضر  ماما  ریبعت  هب  هک  سدقم -  هاپـس  نیا  رد  میظع و  هاگتـسد  نیا  رد  دشخبیم . رثا  مھ  یگدنز  روما  رد  اوقت 

 - تسھ شیاج  هک  ییاجنآ  یـسایس -  یاوقت  ینامزاس ، یاوقت  یراک ، یاوقت  یعمج ، لمع  رد  اوقت  یدرف ، لمع  رد  اوقت  دـینک ؛ هدـنز  ار  اوقت  ایاوز  ماـمت  رد  دـینک  یعس 

بالقنا یهمانرب  ناونع  هب  هک  هچنآ  یهمھ  زا  دش ، نیا  رگا  راک . اب  یهطبار  رد  لاملاتیب و  اب  یهطبار  رد  اھناسنا ، اب  یهطبار  رد  ادخ ، اب  یهطبار  رد  دوخ ، یدرف  لمع  رد  اوقت 

یروک هب  میاهتفریذـپ ، ار  نآ  ناریا  تلم  ام  یهمھ  تسا و  هدرک  میـسرت  راوگرزب  ماما  هک  هچنآ  زا  زین  و  تسا ، هدـش  هداد  بیترت  لاـحهب  اـت  لوا  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  و 

. دش دھاوخ  ماجنا  انیع  اھهمانرب  نامھ  تفر و  دھاوخن  ولج  بقع و  نزوس  رس  کی  نمشد ، مشچ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، هـتفھ رھ  رد  هـعمج  زاـمن  گرزب  ماـیپ  دیـشاب . راـگزیھرپ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  اوـقتا هللا ؛» ! » یـسایس یاـھهعومجم  یا  نارکفنــشور ! یا  زیزع ! ناـناوج  یا  ناریا ! تـلم  یا 

نیب هک  دنکیم  وزرآ  نمشد  دزادنیب . فالتخا  ام  نیب  دھاوخیم  نمشد  میوشن . نمشد  لیمحت  میلـست  میروخن و  ار  نمـشد  بیرف  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  یاوقت  تساوقت .

هگن مارآ  نما و  ار  روشک  نیا  تسا  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  هک  دنیبب  دناوتیمن  نمشد  دشاب . یلخاد  گنج  ناریا  رد  هک  دنکیم  وزرآ  نمشد  دشاب . فالتخا  نالووسم 

نمـشد دـنزب ، مھ  هب  ار  تینما  هک  دـنک  تسرد  ییارجاـم  رگا  یناـسک ، اـی  یـسک  یزروضرغ  هـچ  یناـسک ، اـی  یـسک  تلاـھج  هـچ  یاهناـھب ، رھ  هـب  ییاـجرھ و  رد  دراد .

روطنیا دیابن  ضرغ . ای  تسا ، تلاھج  زا  یشان  ای  هتبلا  هک  داتفا  قافتا  رھش  ود  یکی ، رد  تاباختنا ، تبـسانم  هب  هک  تسا  ییایاضق  نیمھ  شاهنومن  دوشیم . لاحـشوخ 

حیحـص و هار  ندرک ، دوبان  ار  یـصوصخ  لاوما  یتلود و  لاوما  ندز و  شتآ  نتـسکش و  هشیـش  دراد . دوجو  ینوناق  هار  کی  دراد ، ضارتعا  هلاسم  کی  هب  هک  یـسک  دشیم .

تشرد و گرزب و  ار  نآ  نمـشد  یغیلبت  یاھھاگتـسد  داتفا ، قافتا  لیبق  نیا  زا  یزیچ  کدنا  هک  ییاجرھ  دنکیمن . حدم  اھراک  نیا  یارب  ار  وا  سک  چـیھ  تسین . یاهنالقاع 

. دنکیم قیوشت  ار  ینماان  نمشد  یرآ ؛ دندرک ! قیوشت  رارکت و 

نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد وا ، یماـظن  لـمع  رد  وا ، یـسایس  لـمع  رد  هک  تساوقت  نیمھ  مینکیم . ریبـعت  اوقت  هب  نآ  زا  هک  یزیچ  ناـمھ  دوـب ؛ یلعا  دـح  رد  یـصخش  تلادـع  نینموـملاریما  رد 

رد دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  وا  نووش  یهمھ  رد  وا و  تواضق  رد  نیملسم ، لاملاتیب  ندرک  هنیزھ  رد  یگدنز ، یاھهرھب  زا  وا  یهدافتـسا  رد  وا ، طسوت  لاملاتیب  میـسقت 

رد دوخ و  نورد  رد  یـسک  دوشیمن  تسا . یعامتجا  یگدنز  رد  تلادع  ریثات  یهقطنم  یعمج و  تلادع  یهناوتـشپ  وا ، یناسفن  یـصخش و  تلادع  یناسنا ، رھ  رد  عقاو 

. تسین نکمم  یزیچ  نینچ  دنک . ارجا  ار  تلادع  هعماج  رد  دناوتیم  هک  دنک  اعدا  اما  دـشاب ، ناطیـش  ریـسا  سفن و  یاوھ  راچد  دـشاب ، هتـشادن  اوقت  دوخ  یـصخش  لمع 

مدرک ضرع  هبطخ  یادتبا  رد  هک  ییانعم  نامھ  هب  اوقت -  دنک . تیاعر  ار  یھلا  یاوقت  دوخ  نورد  رد  دیاب  لوا  دوش ، تلادع  اشنم  مدرم  یگدنز  طیحم  رد  دھاوخب  هک  سکرھ 

نیا اـما  دوشیم ؛ اـطخ  راـچد  یموصعم  ریغ  ناـسنا  رھ  هرخـالاب  ریخ . درک ؛ دـھاوخن  اـطخ  ناـسنا  هک  تسین  نآ  فرح  نیا  یاـنعم  هتبلا  ندرکن . اـطخ  یارب  تبقارم  ینعی  - 

لمع و رد  تسین و  دوخ  بقارم  هک  یناسنا  دشخبیم . تردق  ناسنا  هب  دـنکیم و  یریگولج  ناسنا  ندـش  قرغ  زا  تسا و  تاجن  هار  کی  میقتـسم و  طارـص  کی  تبقارم ،

نینموـملاریما هـک  تساـج  نـیا  دـشاب . یعاـمتجا  تلادــع  اـشنم  هعماـج  طـیحم  رد  دــناوتیمن  تـسا ، ییاوـقتیب  یتلادــعیب و  راـچد  دوـخ  یــصخش  یگدــنز  مـالک و 

اماما سانلل  هسفن  بصن  نم  : » تسا هدرک  نایب  دنراد ، یشقن  دوخ  یهعماج  یسایس  روما  رد  هک  یناسک  یهمھ  هب  ار  شدوخ  یگـشیمھ  سرد  مالـسلاوھالصلاهیلع 

تیبرت بیدات و  هب  عورش  دیاب  لوا  یاهدودحم -  رھ  رد  دراذگیم -  هعماج  ییاوشیپ  تماما و  تسایر ، ضرعم  رد  ار  دوخ  هک  سک  رھ  هریغ ؛» میلعت  لبق  هسفن  میلعتب  ادبیلف 

رگا هناـسلب » هبیداـت  لـبق  هتریـسب  هبیداـت  نکیلو  : » دـیامرفیم دورب . نارگید  غارـس  هب  دـعب  دـنک ، حالـصا  ار  شدوـخ  لوا  ینعی  دـنک . مدرم  تیبرت  هب  عورـش  دـعب  دـنک ؛ دوـخ 

دناوتیم هک  یزیچ  نآ  اما  تفگ ؛ دوشیم  اھزیچ  رایـسب  نابز  هب  دوخ . ناـبز  اـب  طـقف  هن  دـنک ؛ تیبرت  دوخ  راـتفر  شور و  هریـس و  اـب  دـیاب  دـنک ، تیبرت  ار  نارگید  دـھاوخیم 

« يسایس ياوقت   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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ملعم و اوشیپ و  ناونع  هب  ار  وا  رتکچوک -  یاھهدودحم  رد  هچ  هعماج و ، کی  قافآ  رد  هچ  یاهدودحم -  رد  هک  تسا  یسک  لمع  هریـس و  دنک ، تیادھ  ادخ  هار  هب  ار  اھناسنا 

میلعت ار  دوخ  هک  یـسک  مھبدوم ؛» سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اھبدوم  هسفن و  ملعم  و  : » دیامرفیم دـعب  دـننک . بوصنم  دـننک ، یوریپ  وا  زا  تسانب  مدرم  هک  یـسک 

، نیا تسا . هدرکن  بیداـت  ار  شدوخ  هک  یلاـح  رد  دـنک ، بیداـت  ار  نارگید  دـھاوخیم  هک  یـسک  نآ  زا  تسا ، میرکت  لـالجا و  قحتـسم  رتشیب  دـنکیم ، بیداـت  دـھدیم و 

ای دریگیم  رارق  یتـیعقوم  نینچ  رد  هک  یـسک  تساـھنھذ . رد  تیلوبقم  اـھلد و  رد  ذوفن  تموکح ، تسین . ییاورناـمرف  طـقف  تموکح ، تسا . نینموملاریما  سرد  قطنم و 

. دیامن هظعوم  ار  دوخ  دھد و  رکذت  دوخ  هب  دنک ، تیادھ  ار  دوخ  دشاب ؛ بیدات  لوغشم  یمئاد  تروص  هب  دوخ  نورد  رد  دیاب  لوا  دھدیم ، رارق  ار  دوخ 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

رما نیا  تسا و  یقالخا  یهفیظو  کی  نیا  . دنزرویم تفوطع  رگیدکی  اب  دـننکیم و  محر  مھ  هب  ینعی  دـنراد ؛ فطاعت  محارت و  رگیدـکی  اب  نینموم  هک  تسا  دراو  ام  تایاور  رد 

محرت و رگیدـکی  هب  تبـسن  مدرم  لد  رد  هک  یتقو  دـنک . محر  اھنآ  هب  مھ  ادـخ  اـت  دـننک  محر  مھ  هب  مدرم  دـینک . محر  مھ  هب  دراد . ریثاـت  اـم  یعاـمتجا  یاـنب  تفرـشیپ و  رد 

دوجو نظوس  یلددـب و  هنیک ، یـصخش ، ای  یـسایس  یاھهزیگنا  اب  دارفا ، لد  رد  هک  هاگنآ  دوشیم . تشھب  یاضف  هعماج ، یاـضف  تسھ ، تبحم  نظنسح و  تفوطع و 

یارب یسایس  تالداجم  میشاب . هتشاد  تشذگ  رگیدکی  هب  تبسن  مینک ، کمک  مھ  هب  مینک ، یراکمھ  مھ  اب  دوشیم . خلت  کیرات و  ییاضف  هعماج  یاضف  دشاب ، هتـشاد 

رھ اھیضعب  رگا  تسا . رضم  یداصتقا  یاھخرچ  نتخادنا  هار  یگدنزاس و  یارب  تسا ؛ رضم  هشیمھ  هکلب  دنکیم ، دیدھت  ار  ام  نمشد  هک  زورما  طقف  هن  تسا . رابنایز  روشک 

، ناگدـنیوگ صوصخب  همھ ، لاسما  تسا . روشک  ررـض  هب  اھنیا  دـننک ، موھوم  یهلاسم  کی  هب  هجوتم  ار  یمومع  راـکفا  دـننک و  تسرد  یدـیدج  یهلاـسم  یوحن  هب  یزور 

نیا رد  دننکن ؛ کیرحت  رگیدـکی  هب  تبـسن  ار  اھلد  اھنھذ و  دـنھد ؛ رارق  تفوطع  تبحم و  یاضف  ار ، اضف  دـنریگب  میمـصت  اھرادنوبیرت ، اھرادربنم و  نویـسایس ، ناگدنـسیون ،

ناوت و یهمھ  اب  دیاب  همھ  دنراد ؛ یـساسا  مھم و  یاھراک  همھ  دراد ؛ راک  سلجم  دراد ، راک  هییاضق  هاگتـسد  دراد ، راک  تلود  دـنراد ، راک  نیلووسم  میراد . دایز  راک  تکلمم 

رـصانع یاراد  گرزب ، تلم  کی  ام  نکمم . تسا  یراک  نیا  نکمم ؛ تسا  یراک  نیا  میناسرب و  تداعـس  نما و  لزنمرـس  هب  ار  روشک  میناوتب  ات  مینک  شـالت  دوجو  یهمھ  اـب 

شوھ و ام  ناناوج  تسا . هداد  ناشن  فلتخم  یاھنادـیم  رد  ار  نیا  تسا و  هنوگنیا  ام  تلم  میراد ؛ تمھ  مزع و  میراد ، نامیا  ام  میتسھ ، ناـمدوخ  ناـیم  رد  تردـق  ناوارف 

رما نیا  هب  هک  هچنآ  میزادنیب . هار  ار  نامیاھراک  میتسناوتیم  نیا  زا  رتھب  نیا و  زا  رتدوز  یلیخ  دیاب  ام  دنراد . ییاراک  صالخا و  هقالع و  ام  نیلووسم  دنراد ؛ راکتبا  دادعتسا و 

دوخ هب  کمک  نیا  مینکب ، نامدوخ  هب  ار  کمک  نیا  مینک ، ظفح  ار  شمارآ  نیا  یعامتجا . ظاحل  زا  یـسایس و  ظاحل  زا  هعماج  یاضف  شمارآ  زا  تسا  ترابع  دـنکیم  کـمک 

ام تلم  لد  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  تساوقت . نآ  قادصم  نیا  مینک ؛ هشیپ  ار  یھلا  یاوقت  مدرک  ضرع  مضیارع  ردص  رد  هک  تسا  ییاوقت  نامھ  زا  یقادـصم  نیا  تسا و 

وا یارب  یناھج  مھم  لئاسم  هک  تسا  هداد  رارق  یـساسح  هاگآ و  تلم  ار  ام  تلم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ  تسا . هدرک  ینارون  دوخ  یایلوا  فرعم  اـب  دوخ و  تفرعم  اـب  ار 

هدافتـسا یتسیاب  گرزب  یاھتـصرف  نیا  زا  دربیم . الاب  ار  تلم  یریگمیمـصت  تردق  نیا ، تسین . توافتیب  یناھج  ثداوح  هب  تبـسن  دـمھفیم و  ار  لئاسم  تسا ؛ حرطم 

. مینک

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠١/١۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاوـقت دراذـگن . جـک  ار  اـپ  دـنکن و  یطخت  قـح  حالـص و  یهداـج  زا  دـنک  یعـس  ادـخ  دوـخ و  نیب  سک  رھ  ینعی  یدرف ؛ یاوـقت  تساوـقت . هعماـج ، رد  تاریخ  یهـمھ  یهیاـپ 

مھ تشپ  یانعم  هب  تسایس  دنک . دروخرب  یزوسلد  یور  زا  هنادنمدرد و  هناقداص و  یسایس  لئاسم  اب  دنک  یعس  تسا ، تسایس  راک  رد  هک  سک  رھ  ینعی  یـسایس ؛

ناسنا ینعی  یسایس ، یاوقت  تسا . نید  وزج  نیا  هعماج ؛ تسرد  یهرادا  ینعی  تسایـس  تسین . مالـسا  بولطم  مدرم ، یمومع  راکفا  هب  نتفگ  غورد  بیرف و  یزادنا و 

، دشاب هتشاد  یداصتقا  شالت  تسا  روبجم  دوخ  طیحم  ندرک  دابآ  انمـض  یگدنز و  نارذگ  یارب  سک  رھ  رگا  ینعی  یداصتقا ؛ یاوقت  دنک . لمع  هناقداص  تسایـس ، نادیم  رد 

هدافتـسا دوخ  بیج  عفن  هب  مدرم  یمومع  درواتـسد  زا  یمومع -  لاوما  هب  صوصخب  نارگید -  لاـم  هب  یزادـناتسد  یروخمارح ، ندرک ، بصغ  دـنک . باـختنا  ار  تسرد  هار 

یداصتقا یاوقت  فالخ  اھنیا  تسا ، هابت  دـساف و  ردـقچ  نآ  نطاب  هک  دـنادیم  ناسنا  دوخ  اما  دـجنگیم ، مھ  نوناق  بوچراچ  رد  رھاظلایلع  هک  ییاـھیگنرز  اـنایحا  ندرک و 

هچ هاگـشناد ، هسردـم و  طیحم  هچ  هداوناخ ، طیحم  هچ  ترـشاعم ، طیحم  هچ  بسک ، طیحم  هچ  فلتخم -  یاـھطیحم  رد  مدرم  اـب  دروخرب  ینعی  یعاـمتجا ؛ یاوقت  تسا .

مدرم یونعم  یدام و  تالکـشم  رثکا  دوش ، یلمع  دـنک و  ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  اھهنومن  نیا  رگا  دـشاب . تقادـص  تناما و  یـسرت و  ادـخ  فاصنا و  اب  هارمھ  یرادا -  طـیحم 

. بوخ یاھکرت  بوخ و  یاھلعف  بوخ ، یاھمادقا  بوخ ، یاھلمع  عیسو  یهرتسگ  ینعی  یراکزیھرپ ، اوقت و  دش . دھاوخ  فرطرب 

هعمجزامن  / ٠۵/١٣٨١/٠۵ یاھداتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاوـقت دراذـگن . جـک  ار  اـپ  دـنکن و  یطخت  قـح  حالـص و  یهداـج  زا  دـنک  یعـس  ادـخ  دوـخ و  نیب  سک  رھ  ینعی  یدرف ؛ یاوـقت  تساوـقت . هعماـج ، رد  تاریخ  یهـمھ  یهیاـپ 

مھ تشپ  یانعم  هب  تسایس  دنک . دروخرب  یزوسلد  یور  زا  هنادنمدرد و  هناقداص و  یسایس  لئاسم  اب  دنک  یعس  تسا ، تسایس  راک  رد  هک  سک  رھ  ینعی  یـسایس ؛

ناسنا ینعی  یسایس ، یاوقت  تسا . نید  وزج  نیا  هعماج ؛ تسرد  یهرادا  ینعی  تسایـس  تسین . مالـسا  بولطم  مدرم ، یمومع  راکفا  هب  نتفگ  غورد  بیرف و  یزادنا و 

، دشاب هتشاد  یداصتقا  شالت  تسا  روبجم  دوخ  طیحم  ندرک  دابآ  انمـض  یگدنز و  نارذگ  یارب  سک  رھ  رگا  ینعی  یداصتقا ؛ یاوقت  دنک . لمع  هناقداص  تسایـس ، نادیم  رد 

هدافتـسا دوخ  بیج  عفن  هب  مدرم  یمومع  درواتـسد  زا  یمومع -  لاوما  هب  صوصخب  نارگید -  لاـم  هب  یزادـناتسد  یروخمارح ، ندرک ، بصغ  دـنک . باـختنا  ار  تسرد  هار 

یداصتقا یاوقت  فالخ  اھنیا  تسا ، هابت  دـساف و  ردـقچ  نآ  نطاب  هک  دـنادیم  ناسنا  دوخ  اما  دـجنگیم ، مھ  نوناق  بوچراچ  رد  رھاظلایلع  هک  ییاـھیگنرز  اـنایحا  ندرک و 

هچ هاگـشناد ، هسردـم و  طیحم  هچ  هداوناخ ، طیحم  هچ  ترـشاعم ، طیحم  هچ  بسک ، طیحم  هچ  فلتخم -  یاـھطیحم  رد  مدرم  اـب  دروخرب  ینعی  یعاـمتجا ؛ یاوقت  تسا .

مدرم یونعم  یدام و  تالکـشم  رثکا  دوش ، یلمع  دـنک و  ادـیپ  ققحت  هعماج  رد  اھهنومن  نیا  رگا  دـشاب . تقادـص  تناما و  یـسرت و  ادـخ  فاصنا و  اب  هارمھ  یرادا -  طـیحم 

. بوخ یاھکرت  بوخ و  یاھلعف  بوخ ، یاھمادقا  بوخ ، یاھلمع  عیسو  یهرتسگ  ینعی  یراکزیھرپ ، اوقت و  دش . دھاوخ  فرطرب 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھ دـنوشیم ، دزمان  هک  یناسک  مھ  دوشیم . تیاـعر  یبزح  یاھیگتـسباو  اھتیحالـص ، نیا  رد  اتدـمع  هک  تسا  رظندروم  یـصاخ  یاھتیحالـص  یبرغ ، یاھیـسارکمد  رد 

لثم تسا ، یبزح  ود  هک  ییاھروشک  نآ  رد  الاح  دنھدیم . یار  بزح  نآ  هب  ای  بزح  نیا  هب  عقاو  رد  دـنھدیم ، یار  اھدزمان  هب  هک  ییاھنآ  مھ  دـننکیم و  دزمان  هک  ییاھنآ 

، یـسایس تیافک  ییاناد و  زا  ریغ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  دنھدیم . یار  بزح  دـنچ  ای  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا ، یبزح  دـنچ  هک  ییاھروشک  رد  ای  سیلگنا و  اکیرما و 

اما تساھناسنا ؛ یصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هلب ، تساھناسنا . یـصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هک  دنیوگن  یدارفا  تسا . مزال  مھ  یداقتعا  یقالخا و  تیافک 

، منک رپ  ار  مدوخ  بیج  دـیاب  هک  مدوب  دـقتعم  متـشاد و  هعماـج  لـئاسم  زا  یدـب  مھف  متـشاد ؛ یتـشز  قـالخا  متفرگ و  رارق  تیلووسم  هاـگیاج  رد  رگا  نم  لووسم . یارب  هن 

؛ تسین یصخش  یهلاسم  قالخا  هدیقع و  لووسم  کی  یارب  درادن ! یسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  تسا و  نم  یصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوتیمن 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  یرگید  تیلووسم  رھ  هب  ای  دوریم ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاح  تسا ؛ یمومع  یعامتجا و  یاهلاسم 

نآ رگا  دـنک . افیا  دـنھاوخیم ، مورحم  تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دـناوتیمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفاـنم  تمدـخ  رد  تسرپهناـگیب و  دـساف ، رگا  دـسریم ،

دورب دریگ و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  دـناوتیمن  رگید  دز ، اج  یجراخ  یاھتـسایس  تاغیلبت و  رـشت  لباقم  رد  دوب ؛ یبوعرم  ریذپهیـصوت و  هوشر و  رگهلماـعم ، ناـسنا  صخش 

مھ تسرد  یهدیقع  یسایس و  ینید و  یاوقت  یقالخا ، تعاجش  هب  یتاذ ، ییاناد  یتاذ و  تیافک  زا  ریغ  صخـش  نیا  دنک . نیعم  ار  تلم  کلم و  فیلکت  دنیـشنب و  اجنآ 

. دراد جایتحا 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يسایس ياوقت   » 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 6هاگياپ  هحفص 2 
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ام میقتـسم  طخ  رد  فارحنا  یاھهیواز  هک  دوب  بقارم  دیاب  اما  دـیآیمن ؛ ایند  هب  دـب  سکچـیھ  دـندوب . ناسنا  مھ  اھنیا  دـینک ؛ هاگن  نآ  یاھراکدـب  اھورتشز و  هب  خـیرات و  هب 

ثحب و رد  ار  یجراخ -  تسایـس  یئزج  یقادـصم و  لئاسم  هچ  یلک و  لـئاسم  هچ  یجراـخ -  تسایـس  لـئاسم  تسا : نیا  امـش  هب  نم  مھم  یهیـصوت  دـیاین . دوجوهب 

رگا مینکن ، مکحتسم  ار  نامدوخ  نورد  رگا  تسا : هلاسم  نیا  تسا ، یندشن  لح  میریگن ، میمـصت  ام  دوخ  رگا  هک  هچنآ  اما  درک ؛ لح  دوشیم  وگتفگ  لالدتـسا و  هلخادم و 

، میشاب هتـشاد  لوبق  هک  ار  یتسایـس  رھ  میـشاب ، هتـشاد  هک  ییهدیقع  رھ  مینکن ، مکحتـسم  نامدوخ  لامعا  رد  اھنآ  عبت  هب  نامدوخ و  ناج  رد  لد و  رد  ار  اوقت  یاھهیاپ 

. دـھدیم رییغت  ار  اـم  یهدـیقع  ناـمیا و  دـنکیم ؛ ضوـع  لـئاسم  هب  تبـسن  ار  اـم  دـید  ینورد ، فارحنا  نیمھ  یھاـگ  مـینک . قـقحم  یتسردـب  ار  نآ  تسناوـت  میھاوـخن 

یروحمتذل و لھا  یبلطایند و  لھا  هک  یناسک  هب  نآرق  رد  تسا . میرک  نآرق  زا  یددعتم  تایآ  نومضم  نیا  هک  دنکیم ، تیارـس  داقتعا  هب  لمع ، رد  زیھرپ  مدع  لاحرھهب ،

داجیا هنخر  امش  نامیا  رد  نھذ و  رکف ، لد ، رد  تلاح  نیا  اریز  دیـشاب ؛ بقارم  هک  هدش  هداد  رادشھ  دنتـسھ ، عون -  رھ  زا  یناسفن -  یاھاوھ  تاوھـش و  هب  نداد  نت  لھا 

. تساوخ کمک  وا  زا  درب و  هانپ  ادخ  هب  دیاب  هک  درک ، دھاوخ 

هعمجزامن  / ٢٨/٠۵/١٣٨۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، ملع نادیم  رد  تسام . یاھناوج  تبون  زورما  دندناسر ؛ اجنیا  هب  ار  ام  دندز و  هار  نیا  رد  دنتشاد ، سفن  هچ  رھ  امش  زا  لبق  یاھناوج  تسامش . تبون  نم ! زیزع  یاھناوج 

اوقت حالـص و  هب  ار  ناتدوخ  دـیوش ؛ دراو  نوگانوگ  یاھیگتـسیاش  نادـیم  رد  و  تمدـخ ، مدرم و  یارب  راک  نادـیم  رد  تسایـس ، نادـیم  رد  اوقت ، نادـیم  رد  لـمع ، نادـیم  رد 

. دیورب شیپ  دییارایب و 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

الـصا تسا ، قالخا  اـب  یهتخیمآ  تسا ، تیونعم  اـب  یهتخیمآ  مھ ، نینموملاریما  تسایـس  تسین ؛ ادـج  وا  یقـالخا  یونعم و  کولـس  زا  نینموملاریما  یـسایس  کولس 

یهلیسو دنتسایس ، نآ  اب  هجاوم  هک  یمدرم  یارب  دوشب ، باریـس  تیونعم  زا  دریگب ، همـشچرس  قالخا  زا  رگا  تسایـس  تسوا . قالخا  یلع و  تیونعم  زا  یهتفرگ  اشنم 

رھ هب  تردـق ، بسک  یارب  یاهلیـسو  کـی  دوشیم ؛ یزروتسایـس  تقو  نآ  دـش ، ادـج  تیونعم  زا  دـش ، ادـج  قـالخا  زا  تسایـس  رگا  اـما  تسا ؛ تشھب  هار  تسا ، لاـمک 

یگدـنز یهصرع  رد  هک  مھ  یمدرم  یارب  تسا ، تفآ  مھ  زروتسایـس  دوخ  یارب  تفآ ؛ دوشیم  تسایـس  نیا  ایند . رد  دوخ  راک  ندرب  شیپ  یارب  تورث ، بسک  یارب  تمیق ؛

. تسا تفآ  مھ  دوشیم  هدیزرو  تسایس  نیا  اھنآ 

هک دـنکیم  یفرعم  یتاریبـعت  اـب  دـینک -  هاـگن  هغـالبلا  جـھن  رد  امـش  داـتفا -  قاـفتا  هتـشک  اـھرازھ  اـب  یماـظن  لـصفم  گـنج  هس  نآ  رد  هک  ار  یتـموکح  نیا  نینموملاریما 

اجکی دـنکیم . یفرعم  رتـشزرایب  دوخ  یهدزهلـصو  یهنھک  شفک  دـنب  زا  ساـبعنبا -  هب  باـطخ  رد  ار -  وا  تقو  کـی  تسا . تموکح  نیا  هب  تبـسن  وا  ریقحت  یهدـنھدناشن 

یتبوطر و شزرا  ردـقچ  دوشیم  لصاح  هلاغزب  کی  یهسطع  زا  هک  یتبوطر  نآ  زنع ؛» هطفع  نم  یدـنع  دـھزا  هذـھ  مکایند  متیفلـال  : » دـیامرفیم تموکح  نیمھ  یهراـبرد 

نیا ارچ  هکنیا  یارب  هبطخ  نامھ  رد  اج  کی  تسا . رتتیمھامک  رتمک و  نیا  زا  یلع ، یارب  هکیرا  نیا  رب  نتـسشن  تردـق ، نیا  تموکح ، نیا  دـیامرفیم : چـیھ . دراد ؟ یتاـیح 

. مدرک لوبق  دننکیم ، هضرع  ار  ناشدوخ  ترصن  دننکیم ، رارصا  دندمآ ، مدرم  مدید  رصانلا ؛» دوجوب  هجحلا  مایق  رضاحلا و  روضح  ول ال  : » دنکیم لالدتسا  درک ، لوبق  ار  تموکح 

هدرک نیعم  فیلکت  ملاع ، نایاناد  رب  ناملاع ، رب  لاعتم  یادخ  دیامرفیم : مولظم ؛» بغس  ملاظ و ال  هظک  یلع  اوراقیال  نا  املعلا  یلع  ذخا هللا  ام  و  : » لالدتـسا ماقم  رد  زاب 

لباقم رد  ای  دناشکیم ، تموکح  تمـس  هب  ار  نینموملاریما  هک  یئاھزیچ  تساھنیا  دننکن . لمحت  دـننکن ، ربص  مولظم  یگنـسرگ  یتسدـیھت و  ملاظ و  یریـس  رب  هک  تسا 

. درادن یشزرا  نینموملاریما  یارب  تموکح  الاو  دناشکیم ؛ یماظن  گنج  یتح  هب  یگداتسیا ، هب  تمواقم ، هب  دننکیم ، یغب  وا  هیلع  هک  یناسک 

یھدا تنکل  یقتلا  ـال  وـل  : » هک هدـش  لـقن  ترـضح  زا  یاهلمج  کـی  رد  تسا . رود  بیرف  رکم و  زا  تسا : نـیا  شتایـصوصخ  زا  یکی  نینموـملاریما  یزروتسایـس ، نـیا  رد 

نوچ شدوخ -  اب  هیواعم  یهسیاقم  ماقم  رد  رگید  یاج  کـی  مدوب . دـلب  رتھب  ار  هلیح  رکم و  برع ، ناراـکم  داـحآ و  یهمھ  زا  تسبیمن ، ارم  یاـپ  تسد و  اوقت  رگا  برعلا ؛»

؟ دـنک هچ  یلع  اھتنم  تسین . رتگنرز  نم  زا  هیواعم  ینم » یھداب  هیواـعم  اـم  هللاو  : » دومرف هدـش ، لـقن  هک  هچنآ  بسح  هب  دوب -  فورعم  تموکح  رد  رکم  اـھد و  هب  هیواـعم 

همھ دـناوتیم  تسا ، زاب  ناسنا  نابز  تسد و  دوبن ، هک  اوقت  تسا . نیا  نینموملاریما  شور  تسا . هتـسب  شنابز  تسد و  دراد ، قالخا  تیاعر  اوقت و  تیاعر  رب  یاـنب  یتقو 

ادیپ دناوتیم  میقتسم  طارص  نانمشد  هب  یگتـسبلد  دنکب ، دناوتیم  تادھعت  ضقن  دیوگب ، دناوتیم  مدرم  هب  غورد  دنزب ، دناوتیم  تمھت  دیوگب ، دناوتیم  عقاو  فالخ  دیوگب ، زیچ 

یراکم و نینموملاریما ، شور  رد  هک  تسا  نیا  مدرک ؛ رایتخا  اوقت  اب  مدرک ، باختنا  اوقت  اب  ار  تسایـس  نم  دیامرفیم : نینموملاریما  تسا . یروجنیا  دوبن ، اوقت  یتقو  دـنک .

. تسا هزیکاپ  درادن ؛ دوجو  اھزیچ  نیا  فیثک و  یاھراک  یرگهلیح و 

رد ار  یئاھهمغن  یضعب  هنافساتم  مھ  زورما  دوب ، مھ  ام  روشک  رد  دندرکیم -  جیورت  مالـسا  یایند  رد  هشیمھ  ار  نآ  یاهدع  هک  تسایـس  زا  نید  یئادج  یاھرطخ  زا  یکی 

رالوکـس و یاھماظن  رد  دش . دھاوخ  ادج  تیونعم  زا  دش ، دھاوخ  ادج  قالخا  زا  دش ، ادج  نید  زا  تسایـس  یتقو  هک  تسا  نیمھ  دننکیم -  دنلب  تسایـس  زا  نید  یئادج 

انثتسا تسا ؛ نکمم  نیا  دوشب ، هدید  یقالخا  لمع  کی  یئاج  رد  ائانثتسا  تقو  کی  الاح  تسا . هتفر  نیب  زا  دراوم ، یهمھ  هب  کیدزن  بلغا  رد  قالخا  نید ، اب  یهطباریب 

یهیاـپ رب  نینموـملاریما  یـسایس  کولـس  هناـبلطعفن . یداـم و  تابـساحم  یهمھ  رب  ینبم  یقـالخا ، ریغ  دوـشیم  تسایـس  دـش ، ادـج  تسایـس  زا  نید  یتـقو  تسا .

. تسین ادج  وا  یونعم  کولس  زا  تسا و  تیونعم 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تامرحم و عرـش و  رھاوظ  تیاعر  هب  دوریم  ناسنا  نھذ  یراگزیھرپ ، اوقت ، دوشیم  هتفگ  یتقو  ابلاغ  منکب . ضرع  هک  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  یاهلمج  کـی  نم  اوقت  باـب  رد 

داعبا اوقت  نکیل  تسا ؛ مھم  شاهمھ  تسا ، مھم  اھنیا  هتبلا  میئوگن . غورد  میریگب ، هزور  میھدـب ، ار  نامیعرـش  تاھوجو  میناوخب ، زاـمن  تساـم ؛ تسد  مد  هک  یتاـبجاو 

ینلح هلا و  دمحم و  یلع  لص  مھللا  : » تسھ رگید  داعبا  نیا  حیـضوت  رد  یاهرقف  کی  قالخالا  مراکم  فیرـش  یاعد  رد  مینکیم . تلفغ  اھنیا  زا  ام  ابلاغ  هک  دراد  مھ  یرگید 

نیا بوخ ، نک . سبلم  ناراگزیھرپ  سابل  اب  هدب و  رویز  ناحلاص  رویز  اب  ارم  اراگدرورپ ! هک  دـنکیم  تساوخرد  لاعتم  یادـخ  زا  ( ١ (؛» نیقتملا هنیز  ینسبلا  نیحلاصلا و  هیلحب 

افطا و  ، » مشخ ندرب  ورف  رد  ظیغلا ؛» مظک  و  ، » تلادـع ندرتسگ  رد  ناراـگزیھرپ  ساـبل  لدـعلا ؛» طـسب  یف  : » تسا بلاـج  حرـش  نیا  تقو  نآ  تسیچ ؟ ناراـگزیھرپ  ساـبل 

اھنیا دینک  یعس  دندش ، ادج  اما  دنیامش ، زا  هک  یدارفا  هقرفلا ؛» لھا  مض  و  . » تساوقت اھنیا  دنزورفایمرب . هعماج  دارفا  نیب  هک  یئاھـشتآ  شتآ ؛ ندناشن  ورف  رد  هرئانلا ؛»

رایـسب اعد ، نیا  تسا . هدـش  هراشا  نآ  هب  هیداجـس -  یهکرابم  یهفیحـص  متـسیب  یاعد  قـالخالامراکم -  فیرـش  یاـعد  رد  هک  تساوقت ، دراوم  وزج  نیا  دـیروایب . درگ  ار 

؛» نیبلا تاذ  حالـصا  و  . » تسا هدنھدمیلعت  دننک ؛ تقد  شنیماضم  رد  دنناوخب و  ار  اعد  نیا  دیاب  نارازگراک ، صوصخب  همھ ، هک  تسا  نیا  ماهدیقع  نم  تسا . یمھم  یاعد 

فالتئا داجیا  ناملـسم ، ناردارب  نموم ، ناردارب  نیب  دـننک ؛ نیبلاتاذ  حالـصا  نتخادـنا ، نیا  نیتسوپ  رد  ار  نآ  نتخادـنا ، نآ  ناج  هب  ار  نیا  ینیچربخ ، یزورفاشتآ ، یاـج  هب 

. تساوقت اھنیا  دننک ؛

نیب روشک  یاھتـصرف  عبانم و  میـسقت  رد  تلادـع  اھـشنیزگ ، رد  تلادـع  یداصتقا ، تلادـع  یئاضق ، تلادـع  تلادـع ، ندرتسگ  تسام . زورما  لـئاسم  همھ ، اـھنیا  دـینیبب ،

کی زا  بوخ ، زامن  کی  زا  نیا  تساوقت ؛ یاھمقر  نیرتالاب  تلادـع ، ندرتسگ  تسام . یاھزاین  همھ  اھنیا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  لئاسم  اـھنیا  یئاـیفارغج ، تلادـع  اـھهورگ ،

رد وا  مکح  دناریم ، نامرف  نآ  رد  هک  دراد  یھاگتسد  کی  یسک  رھ  اھامـش ؛ یهمھ  ینعی  ریما  یریما -  رھ  دومرف : هک  تسا  یتیاور  تسا . رتالاب  ناتـسبات  مرگ  زور  یهزور 

زیمآتلادع راتفر  ار ، تلادع  تیمھا  تسا ؛ یمھم  لئاسم  یلیخ  اھنیا  ( ٢ (؛ هدرک تدابع  لاس  داتفھ  هک  تسا  نیا  لثم  دنک ، مکح  تلادع  هب  ار  یزور  هک  تسا -  ذفان  اجنآ 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار 

تیوھ اب  هک  ینمـشد  نآ  لباقم  رد  مھبولق .» ظیغ  بھذـی  و  « ؛ تشاد ظیغ  دـیاب  نانمـشد  لباقم  رد  هتبلا  تسا . ناتـسود  اجنیا  ثحب  ناتـسود . لباقم  رد  مشخ  ندرب  ورف 

اھنآ اب  یناملسم  راتفر  هب  رومام  هک  یدارفا  نیب  رد  نینموم ، عمج  رد  هن ، درادن . یلاکـشا  نآ  سدقم ؛ مشخ  دوشیم  مشخ  اجنآ  تسا ، فلاخم  امـش  تیدوجوم  اب  امش ،

رضم مشخ  اب  ندرک  راک  تسا ، رضم  مشخ  اب  ندز  فرح  تسا ، رضم  مشخ  اب  یریگمیمـصت  دنزیم . ررـض  ناسنا  هب  مشخ  دشاب . دیابن  تینابـصع  تلاح  مشخ و  میتسھ ،

« يسایس ياوقت   » 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 6هاگياپ  هحفص 3 
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، دوشیم فارحنا  بجوم  هک  یمـشخ  مشخ ، نیا  زا  یریگوـلج  مینکیم . ادـیپ  ـالتبا  یلیخ  هنافـساتم  اـھام  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ هابتـشا  طـلغ و  راـچد  اـبلاغ  تسا ،

« ظیغلا مظک  و  « ؛ تساوقت دراوم  زا  یکی  دوشیم ، لمع  رکف و  رد  یاطخ  بجوم 

کی هک  نامدوخ  روشک  لخاد  رد  منیبیم  نم  دنراد . تیرومام  راک  نیا  یارب  هناک  یاهدع  دننکیم . یحانج  یـسایس و  یاھیزورفاشتآ  اھیـضعب  هرئانلا .» افطا  ، » رگید راک 

یزورفاشتآ زا  الـصا  هناک  دـننک ؛ داجیا  فـالتخا  دـنزادنیب و  مھ  ناـج  هب  ار  اـھحانج  زا  کـی  رھ  زا  یدارفا  ار ، فلتخم  یاـھحانج  ار ، نوگاـنوگ  رـصانع  الـصا  دـنھاوخیم  یاهدـع 

رد دیاب  دـینکیم ، افطا  ار  یزورفاشتآ  کی  امـش  یدام ، یاضف  یدام و  طیحم  کی  رد  هک  نانچمھ  هرئانلا .» افطا   : » تسا نیا  اوقت  تساوقت . فالخ  نیا  دـیآیم ؛ ناشـشوخ 

« هقرفلا لھا  مض  و  : » روط نیمھ  و  دینک . افطا  راھم و  ار  اھیزوسشتآ  مھ  یقالخا  یونعم و  یناسنا و  یاضف 

میراد یئاھمدآ  نامدوخ  نیب  رد  ام  دنتـسین . دح  کی  رد  نامیا  ظاحل  زا  اھناسنا  تساھـشزرا . لوصا و  نازیم ، رایعم و  هتبلا  یلقادح . عفد  یرثکادـح ، بذـج  میدرک  ضرع  ام 

؛ دـننامیالایوق هک  تخود  مشچ  یناسک  هب  طقف  دوشیمن  درک ، عفد  ار  نامیالافیعـض  دوشیمن  میئایب . هار  دـیاب  تسا . رتیوق  ناشنامیا  هک  میراد  یئاھمدآ  ناـمیالافیعض ،

هک یناسک  نآ  دننکن . عفد  دـننک ، تاعارم  دـننک ، هظحالم  دـننادیم ، فیعـض  هک  ار  یناسک  نآ  دـننادیم ، یوق  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  تشاد . رظن  رد  دـیاب  مھ  ار  افعـض  هن ،

اھنآ دنھدب ، ناشن  اھنآ  هب  ار  هار  دننک ، تلالد  دننک ، تحیصن  ار  اھنیا  دنروایب ؛ دوخ  هب  ار  اھنیا  دنداتفا ، ادج  دنداتفا ، رانک  تلفغ  هابتشا و  رثا  رب  نکیل  دنتسھ ، هعومجم  وزج 

. تسا یساسا  لئاسم  اھنیا  دننادرگرب . ار 

یدرف لمع  کی  تسا ؛ یعمج  لمع  کی  هام ، نیا  هزور و  هک  تسا  نیا  بلاج  اھتنم  (. ٣ «) هبانالا رھش  «، » هبوتلا رھش  « ؛ هبانا هبوت و  یاھهار  دش  اھنیا  اوقت ، دش  اھنیا  سپ 

، ار حیاصن  نیا  میھاوخیم  هک  یتقو  یمالسا . تما  یمالسا ، یهعماج  دارفا  یهمھ  میتسشن ؛ هرفس  نیا  رـس  همھ  میھام ، نیا  لخاد  همھ  میاهزور ، همھ  ینعی  تسین .

هچ روشک  رد  رتدودـحم  یهریاد  رد  دـتفایم ؛ یقافتا  هچ  مالـسا  یایند  رد  دـینیبب  مینادـب ، نآ  بطاخم  ار  دوخ  همھ  رگا  مینک ، لمع  ار  تنـس  باـتک و  مھم  یاھهیـصوت  نیا 

هام میھدب ، رارق  ریھطت  هام  میھدب ، رارق  هبانا  هام  میھدب ، رارق  هبوت  هام  ار  هام  اعقاو  هک  تسا  نیمھ  هب  مھ  شنتـسناد  ردق  تسناد . دیاب  ار  هام  نیا  ردـق  دـتفایم . یقافتا 

. میدرک ضرع  هک  دوب  نیمھ  هسلج  نیا  یوت  ام  یلصا  ضرع  ام ، یلصا  فرح  بوخ ، اھزیچ . نیا  تمس  هب  میورب  میھدب ؛ رارق  صیحمت 

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

ریشب هتالاسر  غلبم  هرس و  ظفاح  هقلخ  یف  هتریخ  هبیجن و  هبیبح و  یلع  ملسا  یلـصا و  هیلع و  لکوتا  هرفغتـسا و  هنیعتـسا و  هرکـشا و  هدمحا و  نیملاعلا  بر  دمحلا  

نیدلا موی  یلا  ناسحاب  مھعبت  نم  نیبجتنملا و  هبحص  نیرھطالا و  نیبیطالا  هلا  یلع  دمحم و  یفطـصملا  مساقلایبا  انبولق  بیبح  انیبن و  اندیـس و  هتمقن  ریذن  هتمحر و 

(١ .«) مکرما مظن  یوقتب هللا و  هللادابع  مکیصوا  . » نیضرالا یف  اھیقب  یلع  لص  نینموملا و  هادھ  نیفعضتسملا و  هامح  نیملسملا و  همئا  یلع  لص  و 

قیفوت هب  رگا  تسا . یلاعت  لامک و  تمـس  هب  ناسنا  کی  تکرح  لصا  نیا  یھلا ؛ یاوقت  ظـفح  هب  منکیم  هیـصوت  توعد و  ار  دوخ  رازگزاـمن و  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ 

ام لاح  لماش  یھلا  فاطلا  یهمھ  تاریخ و  یهمھ  مینکب ، ار  یھلا  یاوقت  تیاـعر  یعاـمتجا ، راـک  رد  یـسایس ، راـک  رد  یعمج ، لـمع  رد  یدرف ، لـمع  رد  میناوتب  یھلا 

. دش دھاوخ 

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

قیفوت هب  رگا  تسا . یلاعت  لامک و  تمـس  هب  ناسنا  کی  تکرح  لصا  نیا  یھلا ؛ یاوقت  ظـفح  هب  منکیم  هیـصوت  توعد و  ار  دوخ  رازگزاـمن و  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  یهمھ 

ام لاح  لماش  یھلا  فاطلا  یهمھ  تاریخ و  یهمھ  مینکب ، ار  یھلا  یاوقت  تیاـعر  یعاـمتجا ، راـک  رد  یـسایس ، راـک  رد  یعمج ، لـمع  رد  یدرف ، لـمع  رد  میناوتب  یھلا 

. دش دھاوخ 

بالقنا  / ١٣٩١/٠٢/٢٩ ربھر  اب  سدقم  عافد  نارود  نارگراثیا  زا  یعمج  رادید 

تیمھا شزرا و  دـیدرک ، تیاعر  یگنھرف  یداصتقا و  یعامتجا ، یـسایس ، فلتخم  یاھهصرع  رد  ار  اوقت  دـیدرک و  یراشفاپ  اـھشزرا  لوصا و  رب  رگا  روشک  زورما  یاـضف  رد 

. دراد یرتالاو 

یربھر  / ٠٣/٠۴/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  هرود  نیمجنپ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یروھمج هاگیاج  اب  ییانـشآ  دزاسیم : نآ  هجوتم  ار  یگرزب  یاھتیلوئـسم  دوخ  یهبونهب  نیا ، تسا و  مظعم  سلجم  نیا  یهدھعرب  اھتیحالـص  نیا  یاقب  دوجو و  صیخـشت 

ود رھ  اـی  و  مدرم ، اـی  نید ، تیونعم و  اـی  اـھنآ  رد  هک  تموکح  نوگاـنوگ  یاھهویـش  هوبنا  ناـیم  ردینید  یرـالاسمدرم  باذـج  یهدـیدپ  هب  هجوت  ینونک ؛ یاـیند  رد  یمالـسا 

رد ربھر  صخش  یسایس  یدرف و  یاوقت  ریثات  هب  هجوت  یمدرم ؛ یاھـشنیزگ  عون  رد  یمالـسا  فراعم  زا  هدمآرب  یاھرواب  نامیا و  دننامیب  شقن  هب  هجوت  دناهدش ؛ ینابرق 

دوشیم روآدای  تسا ، راذگرثا  یمدرم و  یاھقف  زا  لکشتم  هک  ار  مظعم  سلجم  نیا  یاھتیلوئسم  زا  یشخب  اھنیا  ماظن . یراوتسا  تبالص و  تمالس و  مدرم و  دامتعا  ظفح 

رد ار  ربھر  ددرگیم و  نومنھر  دادـس  حالـص و  هب  ار  ماظن  روشک و  نآ ، ماجنا  نسح  هک  تسا  یفیاظو  نمـضتم  روکذـم  یاھلصفرـس  زا  کیرھ  دـنکیم . هبلاـطم  ار  نآ  یادا  و 

. دناسریم ددم  اتمھیب  گرزب و  تیلوئسم  نآ  یادا 

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

شتآ زا  ار  ناـمدوخ  ( ١ (؛ هراجحلا سانلا و  اھدوقو  اران  مکیلھا  مکـسفنا و  اوق  مینک ؛ ظفح  ار  ناـمدوخ  مینک ، زیھرپ  هاـنگ  زا  ناـمدوخ  امـش  نم و  هک  میراد  یدرف  یاوقت  کـی 

هک ییاـھزیچ  نیا  ققحت  هار  رد  هک  تسا  نیا  عاـمتجا - هب  طوبرم  یمالـسا  یاوقت   - یعاـمتجا یاوـقت  تسا . یدرف  یاوـقت  نیا  مینک ؛ رود  یھلا  بضغ  شتآ  زا  یھلا ، خزود 

یئالقع یهبـساحم  کی  یهلئـسم  طقف  هلئـسم ، ینعی  تسا ؛ یمالـسا  یاھنامرآ  میدرک ، ضرع  هک  ییاھنامرآ  نآ  یهمھ  مینک . شالت  تسا ، هدرک  هبلاطم  اـم  زا  مالـسا 

ملاظ و اب  دوب ، مولظم  زا  تیاـمح  لاـبند  دوب ، نیمورحم  زا  تیاـمح  لاـبند  دوب ، یعاـمتجا  تلادـع  لاـبند  دـیاب  دوب ، دـنباپ  اـھنامرآ  نآ  هب  دـیاب  میدرک  ضرع  اـم  هکنیا  تسین ؛

یئالقع و یهبـساحم  کی  طقف  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ هتـساوخ  ام  زا  ار  اھنیا  مالـسا  تسا ، یمالـسا  تابلاطم  همھ  اھنیا  تفرن ، وا  راب  ریز  درک ، هلباقم  دـیاب  ربکتـسم 

ار مالسا  یلمع  یهزوح  ار و  مالسا  یتفرعم  یهزوح  یسکرھ  تسا ؛ هتخانشن  ار  مالسا  دنک ، ادج  مالسا  زا  ار  اھزیچ  نیا  یسکرھ  تسا . ینید  فیلکت  دشاب ؛ یناسنا 

ینعی  - ادخ تیدوبع  ( ٢ (؛ توغاطلا اوبنتجا  اودبعا هللا و  دیوگیم : ام  هب  نآرق  تسا . هتخانشن  ار  مالسا  کشالب  دنک ، رود  مدرم  یسایس  مدرم و  یعامتجا  یگدنز  طیحم  زا 

آیلوا اولتاقف  توغاطلا  لیبس  یف  نولتاقی  اورفک  نیذلا  لیبس هللا و  یف  نولتاقی  اونما  نیذـلا  دـیوگیم :]  ] رگید یهیآ  رد  و  توغاط ، زا  بانتجا  و  ندوب - ادـخ  لباقم  رد  میلـست 

لباقم رد  تیلوئسم  ساسحا  هب  ار  نامنیلوئسم  ار و  نامناناوج  ار و  ناممدرم  ار و  نامدوخ  ام  هکنیا  تسا . نآرق  روتسد  اھنیا  ( ٣ (؛» افیعض ناک  نٰطیشلا  دیک  نا  نٰطیشلا 

یاوقت نیا  تسا . ینید  یاوقت  نآ ، تیاعر  تسا ؛ ینید  تساوخ  کی  نیا  تسین ؛ یـسایس  یهیـصوت  کی  تسین ، یئالقع  یهیـصوت  کـی  طـقف  میناوخیم ، ارف  اـھفرح  نیا 

یسایس یاوقت  تسا . نیمھ  هارمھ  مھ  یسایس  یاوقت  درک ، ادیپ  ققحت  ینید  یاوقت  نیا  هچنانچرگا  تسا ؛ جردنم  نیمھ  لخاد  رد  مھ  یـسایس  یاوقت  تسا ؛ ینید 

. دنکب زیھرپ  دنک ، هدافتسا  نآ  زا  دناوتیم  نمشد  هک  ییاھهاگشزغل  زا  ناسنا  ینعی 

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

کی تسین ، یئالقع  یهیـصوت  کی  طقف  میناوخیم ، ارف  اھفرح  نیا  لباقم  رد  تیلوئـسم  ساسحا  هب  ار  نامنیلوئـسم  ار و  ناـمناناوج  ار و  ناـممدرم  ار و  ناـمدوخ  اـم  هکنیا 

؛ تسا جردـنم  نیمھ  لخاد  رد  مھ  یـسایس  یاوقت  تسا ؛ ینید  یاوقت  نیا  تسا . ینید  یاوقت  نآ ، تیاعر  تسا ؛ ینید  تساوخ  کـی  نیا  تسین ؛ یـسایس  یهیـصوت 

هدافتسا نآ  زا  دناوتیم  نمشد  هک  ییاھهاگشزغل  زا  ناسنا  ینعی  یسایس  یاوقت  تسا . نیمھ  هارمھ  مھ  یسایس  یاوقت  درک ، ادیپ  ققحت  ینید  یاوقت  نیا  هچنانچرگا 

« يسایس ياوقت   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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. دنکب زیھرپ  دنک ،

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مھاوخیم یضیارع  هنیمز  نیا  رد  یاهقیقد  دنچ  یاهملک ، دنچ  میراد . زاین  نارگید  زا  شیب  اوقت  تیاعر  هب  ام - یهمھ   - میلوئسم هک  امـش  نم و  تسا ؛ اوقت  هام  ناضمر  هام 

هـشیپ اوقت  دیاش  « - نوقتت مکلعل   » نیا ( ١ «،) نوقتت مکلعل  مکلبق  نم  نیذلا  یلع  بتک  امک  مایـصلا  مکیلع  بتک  اونمآ  نیذـلا  اھیا  ای   » یهفیرـش یهیآ  رد  بخ  منکب . ضرع 

دیما تسا ، زیچ  همھ  تایفخ و  رـس و  هب  ملاع  ادخ  درادن ؛ انعم  لاعتم  یادخ  دروم  رد  دیما  بخ ، دتفیب . قافتا  نیا  هک  تسھ  نیا  دیما  ینعی  تسا ، دیما  یانعم  هب  دـینک -

مومع هب  باطخ  مھ  باطخ  اوقت ؛ جاور  یارب  دشاب  یرتسب  دـشاب ، یاهنیمز  ات  میداد  رارق  ار  یھلا  عیرـشت  نیا  ار ، ناضمر  هام  نیا  هک  تسا  نیا  دارم  نیاربانب  درادـن ؛ ینعم 

. تسا اوقت  جاور  هام  ناضمر ، هام  نیاربانب  دنک . ادیپ  جاور  اوقت  مدرم  امش  نیب  ینعی  تسا ،

دنیوگیم ـالثم ] [ ؛» ندرک هظحـالم   » اـھام یلومعم  تاریبـعت  رد  اـی  ندرک ،» اورپ   » ینعی تسھ ، مھ  تسرد  هک  هدـش  جـیار  اـھهمجرت  رد  هک  یروط  نآ  اوقت  هچ ؟ ینعی  اوـقت 

ار ادخ  یهظحالم  ینعی  ( ٢ ،) اوقتا هللا تسا . اوقت  یانعم  ندرک ، هظحالم  ندرک ، اورپ  نیا . ینعی  اورپ  دیراد ؛ ار  سک  نالف  یهظحالم  امش  ای  دراد ، ار  ینالف  یهظحالم  ینالف 

دینک ضرف  تسا . تالکشم  هب  فوفحم  هک  یرشب  تایح  میظع  تکرح  نیا  رد  تسا  هداد  ناشن  امش  هب  یمیقتـسم  طخ  کی  لاعتم . یادخ  زا  دیـشاب  هتـشاد  اورپ  دینکب ،

طارـص دـیورب ؛ اـجنیا  زا  تسا ، تینما  هار  تسا ، تمالـس  هار  هار ، نیا  دـنیوگیم  دـننکیم ، زاـب  ار  یھار  کـی  هک  دراد  دوـجو  نیم  شاهشوـگ  نآ  هشوـگ و  نیا  هک  ینیمز  لـثم 

تـسرد ناتیارب  لکـشم  دش ، دیھاوخ  راتفرگ  هک  دیوشن  تسار  جـک و  دـیوشن ، فرحنم  هار  نیا  زا  دـشاب  ناتـساوح  ینعی  اوقتا هللا -  - ادـخ یهظحالم  تسا . نیا  میقتـسم 

. دوشیم

؛ نومحرت مکلعل  اوقتا هللا  هدرک : نایب  ینآرق  ددعتم  تایآ  رد  ررکم  نآرق  رد  ادخ  مھ  ار  جیاتن  نآ  هک  دیـسر  دـھاوخ  امـش  تسد  هب  یبوخ  جـیاتن  تقو  نآ  دـیتفر ، هار  نیا  زا  رگا 

اوقت تسھ - تایآ  زا  یـضعب  رد  هک  ( - ۵ (؛ نودتھت مکلعل  دـیآیم ؛ شیپ  ناسنا  یارب  یراگتـسر  دوب ، اوقت  رگا  یراگتـسر - ینعی  حالف  ( - ۴) نوـحلفت مکلعل  یھلا ؛ تمحر  ( ٣)

هتـشاد اوقت  رگا  دـش . دـھاوخ  نشور  امـش  یارب  تسرد  هار  تفر و  دـھاوخ  بقع  امـش  یولج  زا  اـھهارهروک  تالکـشم ، دـیدرک ، هشیپ  اوـقت  یتـقو  تسا ، تیادـھ  بجوـم 

هک صیخـشت  تردق  هب  میراد  زاین  یگدنز  لئاسم  یهمھ  رد  ام  تسا . مھم  یلیخ  نیا ] [ ؛ صیخـشت تردق  ینعی  ناقرف  ( ۶ (؛ اناقرف مکل  لعجی  تسا : ناقرف  بجوم  دیـشاب ،

هل لعجی  قتی هللا  نم  و  رگید : زیچ  کی  دـیآیم . دوجو  هب  صیخـشت  تردـق  دـیآیم ، دوجو  هب  ناقرف  اوقت »  » اب میھدـب ؛ صیخـشت  لطاب  زا  ار  قح  تسرداـن ، زا  ار  تسرد  هار 

، دینک تاعارم  دیشاب ، هتشاد  اوقت  رگا  اھهنیمز  یهمھ  رد  تسین . ناتراک  رد  تسبنب  درادن ، دوجو  یتسبنب  دشاب ، اوقت  رگا  ینکـشتسبنب - ینعی  جرخم » ( -» ٧) اجرخم

ینآرق یاھهدـعو  اھنیا  دـھدیم .] ناسنا  هب  مھ   ] تریـصب و  درادـن . دوجو  امـش  لباقم  رد  یتسبنب  دیـشاب ، هتـشاد  ار  لاعتم  یادـخ  زا  یهظحالم  رظن و  دروم  یاورپ  ناـمھ 

، دنکیم ادیپ  ققحت  دـھدیم ، هدـعو  لاعتم  یادـخ  یتقو  تسین ؛ لاعتم  یادـخ  زا  رتقداص  یاهدـنھدهدعو  چـیھ  سک ، چـیھ  ( ٨ (؛ ـالیق نم هللا  قدـصا  نمو  اوـقت . یارب  تسا 

. تسین یکش  نیا  رد  تسا و  یعطق 

زا یاوقت  نیا ، لابق  رد  و  اشگھار - زاسراک و  تقیقح  نیمھ  هب  میدـش ؛ توعد  اوقت  هب  اـھام  اـھراب  اـھراب و  نآ  رخآ  اـت  لوا  زا  هک   - نآرق رد  اوقت  هب  توعد  یهیـشاح  رد  بخ ،

یهظحالم هچ ؟ ینعی  ادخ  ریغ  بخ ، دینکیم ؟ هظحالم  ادـخ  ریغ  زا  ایآ  ( ٩ (؛ نوقتت ریغفا هللا  ابـصاو  نیدلا  هل  و  تسا : لحن  یهروس  رد  مرظن  هب  هک  هدش  حرطم  مھ  ادـخ  ریغ 

یتقو سپ  ییادخ . دض  یاھتردق  ییادـخ ، ریغ  یاھتردـق  ینعی  تسین ؛ دارم  اھنیا  تسا ، بوخ  یلیخ  هک  نموم  ردارب  یهظحالم  تسا ، بوخ  هک  ناسنا  ردام  ناسنا ، ردـپ 

عمج ار  نامـساوح  هکنیا  هن  مـینکیمن . ار  اـھنآ  یهظحـالم  ینعی  مـینکیمن » اورپ  « ؛ مـینکیمن اورپ  ادـخ  ریغ  یاھتردـق  زا  مـینکیم ، اورپ  ادـخ  تردـق  زا  میدـش ، اوـقت  دـنبیاپ  اـم 

اوقت یهمزال  نیا  تسا ؛ اھنآ  تسد  ام  تشونرـس  ام ، یهدنیآ  ام ، تداعـس  ام ، یگدنز  هک  مینکیمن  رکف  میـسرتیمن ، اھنآ  زا  اما  دشاب  عمج  نامـساوح  دیاب  ارچ ، مینکیمن ؛

ییافوکـش ارھق  دوب ، ندرک  لمع  روج  نیا  و  ندیـشیدنا ، روج  نیا  و  دوب ، اوقت  یتقو  یمالـسا  تما  کی  رد  ینعی  تسا ، تلم  کی  یزوریپ  یاھهار  همھ  اھنیا  دـینیبب ؛ تسا .

هدمآ نآرق  رد  راب  دنچ  ررکم و  لاعتم ، یادـخ  یوس ] زا   ] هک دوشیم  ( ١٠ «) هلک نیدلا  یلع  هرھظیل  تقو «  نآ  و  اقترا ، التعا ، یورـشیپ ، دیآیم و  شیپ  تکرح  دـیآیم ، شیپ 

. تسا

زا ار  سفن  یاوـھ  دـیھدن ، هار  لد  رد  ار  قـح  رد  کـش  بیر و  دـیھدن ، هار  لد  رد  ار  تاوھـش  هک  دراد  دوـجو  اوـقت  امـش  لد  توـلخ  زا  ینعی  دراد ؛ مھ  یعیـسو  یهنماد  اوـقت 

. میتسھ شراچد  اھام  هک  یتالکشم  نیا  ینعی ] [ ؛ دینک رود  ناتدوخ 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا سفن  نایغط  ربارب  رد  یرادنتشیوخ  یهلئسم  یکی  تسا ، لاملاتیب  تیاعر  یهلئـسم  یکی  تسا ؛ اجنیا  دھدب  ناشن  ار  شدوخ  دیاب  اوقت  هک  ییاھاج  یهلمج  زا 

یف متنکس  و  میشاب . بقارم  یلیخ  دیاب  یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  ام  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  تیفارشا ؛ یتالمجت و  یگدنز  هب  لیم  یقالخا ، تالکشم  یزودنالام ،

وا اب  ام  تروص ] نیا  رد  ، ] دشن هک  مینکب  لمع  مھ  وا  لثم  مینک ، ینارمکح  درکیم  ینارمکح  توغاط  نآ  هک  ینامتخاس  نامھ  رد  ام  هکنیا  بخ ، ( ١ (؛ اوملظ نیذلا  نکاسم 

. دشاب توافتم  ناطیش  عابتا  ناطیش و  ناگدنب  شور  اب  یتسیاب  نامشور  میرادن . یقرف 

هک تسا ، ایند  لھا  لام  روج  کـی  دراد : دوجو  اـنعم  نیا  دـننکیم  ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  یناـسک  یهمھ  رد  تردـق . هب  ندیـسر  رد  دراد  دوجو  کلـسم  ٰیـشمم و  روج  ود 

یروھمج تسایر  هب  هکنیا  یارب  دـنکیم  شالت  درف ]  ] ینعی دنـسرب ؛ ناـشدوخ  یـصخش  عماـطم  هب  اـت  دـننک  ادـیپ  تسد  تموکح  هب  دـننک ، ادـیپ  تسد  تردـق  هب  دـنرظتنم 

یارب تسا  یاهلیـسو  تردـق ، هب  ندیـسر  وا  یارب  ینعی  دوشیم ؛ یرتھب  یگدـنز  کی  وا  یگدـنز  هک  دوشیم  مھارف  ییاھهنیمز  یروھمج  تسایر  یهرود  رد  نوچ ] ، ] دـسرب

؛ دـندوب یروج  نیا  تردـق  لھا  ابلاغ  هک  تسا  روج  کی  نیا  دـنکیم ؛ بلط  وا  سفن  هک  ییاھزیچ  تاوھـش و  تورث و  لام و  هب  ندیـسر  یارب  یناـسفن ، تاوھـش  هب  ندیـسر 

یهوحن کولـس و  یهوحن  کی  نیا  تسین . یرگید  زیچ  ایند  زج  ناشیارب  مھ  تردـق  نآ  جـیاتن  دوب و  ایند  ناشیارب  مھ  تردـق  دـندوب ، ایند  لابند  دـندوب ، ایند  لھا  اـبلاغ  نوچ 

(٢ (؛ دـیبعلا لکا  لکای  دـیبعلا  هسلج  سلجی  هدـش :] لقن   ] ربمغیپ یهرابرد  تسا : ایبنا  یـشم  یهوحن  مھ  یکی  دـننکیم ؛ ادـیپ  تسد  تردـق  هب  هک  تسا  یناـسک  یـشم 

تقافر شندروخ ، اذغ  رد  دوبن  لئاق  شدوخ  یاربینیعت  هنوگ  چـیھ  دراد ، وا  ماقم  هک  یتمظع  نآ  اب  ینعی  دوب ؛]  ] اھمالغ لثم  اھهدرب ، نتـسشن  لثم  نیمز  یور  شنتـسشن 

. تسا هنومن ]  ] کـی مھ  نیا  تسا ؛ نینموملاریما  یگدـنز  نیا ] [؛ هیـصرقب همعط  نم  هیرمطب و  هاـیند  نم  ٰىفتکا  دـق  مکماـما  نا  ـالا و  دـیوگیم :]  ] نینموملاریما اـی  شندرک ؛

ٰىلع نوردـقت  مکنا ال  الا و  دـیامرفیم : مھ  ترـضح  دوخ  میتسین ؛ رداق  ام  الـصا ] [ ؛ مینک لمع  نینموملاریما  لثم  ای  ربمغیپ  لـثم  امـش  نم و  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هتبلا 

. دینکن لابند  ار  یویند  تردق  باحصا  طخ  دینک ؛ شالت  ( ٣ (؛ داھتجا عروب و  ینونیعا  نکٰل  و  دینک ، راتفر  یروج  نیا  دیناوتیمن  اھامش  کلٰذ ؛

لابند هک  تسا  نیا  تسا ، اوقت  یهمزال  دنشاب و  هتشاد  مامتھا  نآ  هب  اعقاو  دیاب  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  دنراد  یتیلوئـسم  هک  یناسک  نیاربانب 

. دنشاب هتشادن  اھنیا  دننام  فارسا و  دنشاب ، هتشاد  یلومعم  یگدنز  دنورن . اھنیا  دننام  یتافیرشت و  یتالمجت و  یگدنز 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی تسا - مزال  یلیخ  رکذـت  بخ  اما  هسلج  نآ  رد  میدوب  ام  هتبلا   - دـشیم یراج  وا  لد  زا  تمکح  مئاد  دزیم ، هک  فرح  ینعی  دوب ، هملک  یعقاو  یانعم  هب  میکح  ماما ، اعقاو 

، یبلطتردق تسا ؛ رتتخـس  یونعم  توھـش  یونعم ؛ تاوھـش  صوصخب  مینک ، رود  ار  نامدوخ  تاوھـش ، زا  هک  دوشیم  بجوم  ناضمر  هام   » هک دنتفگیم  ناشیا  یاهلمج 

یرھاظ و تاوھـش  تسا ؛ یونعم  توھـش  نآ  نیا  دنک ، میکحت  ار  شدوخ  یگدنز  یاھنادیم  یهمھ  رد  دنک  یعـس  ناسنا  هکنیا  تسا .]  ] یونعم تاوھـش  اھنیا  یبلطهاج ،

« يسایس ياوقت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یـسایس یاھتیلاعف  رد  دراد ، دوجو  اوقت  گنج ، رد  عامتجا ؛ یهصرع  هب  ات  دوشیم  عورـش  اجنیا  زا  اوقت  تسا . ظوفحم  دوخ  یاج  هب  هک  مھ  اھنیا  دننام ]  ] یقالخا و یدام و 

، نامتکرح تسا ، اھام  یهدھع  هب  فلتخم  یاھتیریدم  روشک و  رد  میتسھ  نیلوئسم  وزج ]  ] هک امـش  نم و  تقو  نآ  روج . نیمھ  یداصتقا  یاھتیلاعف  رد  دھدیم ، انعم  اوقت 

. دنکیم ادیپ  تیمھا  اوقت  هک  تسا  اجنیا  و  دنکیم ؛ ادیپ  طابترا  مدرم  تشونرس  هب  ناممیمصت ، نامریمض ، ناملعف ، ناملوق ،

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رخآ ات  ار  اھیگژیو  نیا  دینک ، ظفح  ار  اھیگژیو  نیا  دیتسھ ؛ راک  لابند  دـیتسھ ، ناوترپ  دـیتسھ ، شالترپ  دـیتسھ ، یبالقنا  دـیراد : یبوخ  یاھیگژیو  هللادـمحب  هک  امش 

یبالقنا دنتـشاد ، ار  تایـصوصخ  روج  نیمھ  راک  لوا  رد  هک  دندوب  اھیلیخ  دـیراد . هگن  ار  اھیگژیو  نیا  هرود  رخآ  ات  لقاال  اما  تفگ ، دـیاب  رمع » رخآ  ات   » الاح دـیراد . هگن  هرود 

، لام یهسوسو  دننک ؛ تمواقم  اھهسوسو  لباقم  رد  دنتـسناوتن  نامز  رورم  هب  نکل  دندرکیم ، راک  ترارح  اب  دـندزیم ، فرح  ترارح  اب  دـندوب ، یژرنارپ  دـندوب ، ناوترپ  دـندوب ،

یھتنم راک  لوا  اب  فالتخا  هجرد  هب ١٨٠  یھاگ  دش ، ضوع  راتفر  دش ، جک  هار  دـننک ، تمواقم  دنتـسناوتن  ناشن . مان و  یهسوسو  ترھـش ، یهسوسو  ماقم ، یهسوسو 

هک تسا  یناسک  نآ  لام  یھلا  تمحر  یهکئـالم  لزنت  ( ١ (؛ هکئٰلملا مھیلع  لزنتت  اوماقتـسا  مث  انبر هللا  اولاق  نیذلا  نا  دیامرفیم : نآرق  رد  لاعتم  یادخ  دینیبیم  اذل  دـش .

میراد هگن  یبالقنا  ار  نامدوخ  میناوتب  هکنیا  یارب  الاح  بخ  بوخ . یاھیگژیو  نیا  یاپ  دیتسیاب  دنتسیایم . دننکیم ، تماقتسا  اوماقتسا ؛ مث  فرح : نیا  یاپ  دنتسیایم 

ضرعم رد  میفیعـض ، اـھناسنا  اـم  تسا . مزـال  یمئاد  یهبقارم  ناـمدوخ . زا  مینک  یـشکباسح  دـیاب  مینک ، هبقارم  دـیاب  هک  تسا  نیا  هدـنب  یهیـصوت  مینک ؟ راـک  هـچ  دـیاب 

زا یمئاد  تبقارم  نیمھ  ینعی  اوقت  تسا ؛ اوقت  شمسا  یمالسا ، ینآرق و  حالطصا  رد  تبقارم ، نیا  میشاب . نامدوخ  بقارم  میشاب ، بقارم  میـشزغل ؛ ضرعم  رد  میرطخ ،

. تسا نیمھ  یلصا  یهیصوت  نم  رظن  هب  هک  دوب  نیا  هیصوت  کی  بخ ، رب . رود و  یاھراخ  نیا  هب  دنکن  ریگ  ناسنا  نماد  هک  دوخ 

« : یسایس یاوقت   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

ییادخدبع  /   ١٣٧٩/٠٧/٠١ یداھدمحم  هدنسیون :  هغالبلاجھن /  رد  یسایس  یاوقت 

یناحیر  /   ١٣٧٩/٠٩/٠١ مساج  هدنسیون :  (ع) /  نانمومریما بتکم  رد  یسایس  یاوقت 

« يسایس ياوقت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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