
نویناحور  / ١١/١٣۶٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دیایب دوجو  هب  اھنرق  یهریخذ  هیامرـس و  نآ  رد  ییهشدخ  لالتخا و  کدـنا  هدرکن -  یادـخ  هک -  میھدـب  ماجنا  یلمع  تسا ، هدرک  ادـیپ  تردـق  تیناحور ، نید و  هک  زورما  رگا 

رگید لسن  کی  تفر ، نیب  زا  هدرکن -  یادخ  رگا -  ات  دشن  فرـصم  لسن  کی  یهیامرـس  دوب . دھاوخن  نکمم  لسن  ود  لسن و  کی  اب  نآ ، ناربج  رگید  هک  دوب  دھاوخ  ییهعیاض 

دیاب ام  تسا . مدرم  نامیا  نھذ و  رد  اھنآ  ریثات  ذوفن و  هعیـش و  تیناحور  ینالوط  یهقباس  زا  یـشان  تیناحور ، هب  مدرم  نامیا  دننک . دیدجت  هرابود  ار  هیامرـس  نیا  دنیایب و 

. مینک ظفح  ار  نامیا  نیا 

مدرم هک  دشاب  یعرو  اوقت و  فعـض  زا  یکاح  هک  دنزب  رـس  وا  زا  یلمع  رگا  دنکب و  هدافتـسا  وس  ییامنتردق و  یبلطتردـق و  دوشب و  جراخ  دوخ  یز  زا  تیناحور  رگا  زورما ،

لبق یهرود  اب  ینعی  تسا ؛ ییانثتـسا  نویناحور  ام  عضو  زورما  مھ ، تھج  نیا  زا  تسا . ناربج  لباقریغ  شاهمطل  اھنیا  زا  مادک  رھ  دنراد ، دامتعا  وا  هب  دندرک و  غارـس  وا  رد 

، ماظن نوچ  زورما  اما  درکیم ؛ تیارـس  تیناحور  یهمھ  هب  دوب و  هعیاض  دزیم ، رـس  یراک  یناحور  کی  زا  رگا  مھ ، بالقنا  زا  لبق  یهرود  رد  هتبلا ، دـنکیم . قرف  بـالقنا  زا 

مالـسا هجوتم  هعیاـض  هکلب  دوشیمن ؛ تیناـحور -  عـمج  یتـح  اـی  نویناـحور -  زا  یعمج  هجوـتم  طـقف  هعیاـض  دنتـسھ ، مالـسا  رھظم  نویناـحور  تسا و  یمالـسا  ماـظن 

. دوب دھاوخن  ناربج  لباق  مھ  یدوز  نیا  هب  دوشیم و 

هک یتاکرح  لامعا و  نامھ  مدرم و  اب  یلومعم  یمیدـق و  یاھهطبار  نامھ  تیناـحور و  یز  ظـفح  دـیاب  دـندرک . هدـنزومآ  یاھهیـصوت  یلیخ  ناـمراوگرزب  ماـما  هنیمز ، نیا  رد 

هب باط ، نیا  هتبلا  دریگب . رارق  هجوت  دـیکات و  دروم  دـنکب ، شودـخم  ار  لصا  نیا  هک  یزیچ  رھ  زا  بانتجا  دـشیم و  نآ  زا  نید  هب  دـیدش  یدـنبیاپ  نامیا و  عرو و  اوقت و  عازتنا 

. دشابیم میتسھ ، هک  اج  رھ  روشک و  رسارس  رد  نویناحور  ام  یهمھ  هب  قلعتم  تسین ؛ رضاح  عمج 
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مدق مینک . سح  ار  تیلووسم  نیا  دیاب  ام  تسا و  مزال  سفن  حالـصا  نیا  دنراد ، سابل  نیا  هب  ناسبلم  نویناحور و  نید و  یاملع  هک  یفیاظو  تیناحور و  نووش  یهمھ  رد 

هک نامھ  هانگ ؛ زا  بانتجا  تبرق و  دـصق  صالخا و  ندرک  کرادـت  یحور و  یقالخا و  ظاـحل  زا  حالـصا  میراد ؛ ار  سفن  حالـصا  تیلووسم  مینکب  ساـسحا  اـم  هک  تسا  نیا  لوا 

تفع و ندـشن و  فرحنم  ندرک و  تکرح  تسرد  یارب  میاد  شـالت  ینعی  دادـس ؛» هفع و  داـھتجا و  عروـب و  ینوـنیعا  نـکل  و  : » دوـمرف مالـسلاوھالصلاهیلع ) ) نینموـملاریما

یھقف و ینید و  برـشم  قاذم و  حالـصا  و  تسھ -  ام  رد  هدرکن  یادخ  رگا  جوعم -  یهقیلـس  حالـصا  شنیب و  حالـصا  رکف و  حالـصا  هب  مینکب و  دـیاب  ار  ساسحا  نیا  دادـس .

. مینک هجوت  هریغ  یسایس و  یمالک و 
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نایم رد  رایتخا  نیا  هن ، دـنرایتخا . نیا  یاراد  نویناحور ، کتکت  الاح  هک  تسین  نیا  شیاـنعم  هدرک ، ادـیپ  ار  ناـکما  تردـق و  تمظع و  نیا  تیناـحور  مییوگیم  اـم  هک  یتقو 

کی اب  امـش  تسین ؟ زیاج  ای  تسا ، زیاج  لکـش  نآ  هب  یابر  لیح  ایآ  هک  دننکیم  لاوس  امـش  زا  الثم  زورما  تسا . یمھم  رایـسب  یهلاسم  نیا ، تسا . تیناحور  یهعماج 

، دوریم راـک  هب  اـبر  لـیح  ناوـنع  هب  هک  ییاـھزیچ  زا  یمیظع  شخب  دـیناوتیم  تسا -  هلاـسم  یھقف  بناوـج  یـسررب  اوـتف و  طابنتـسا و  هب  یکتم  هتبلا  هک  ملق -  شین 

رایتخا رد  هک  ییاـھنآ  تسھ ؛ اـم  روشک  رد  زورما  هک  ییاـھنیمز  ماـسقا  عاونا و  ـالثم  اـی  ریاد  اـی  ریاـب  یاـھنیمز  مکح  هک  دنـسرپیم  امـش  زا  دـیزادنیب . هار  اـی  دـینک ، لـیطعت 

هب دوـشب ؟ دـیاب  راـک  هچ  اـھنیا  تـسیچ ؟ تـسا ، هرفن  تـفھ  تاـیھ  راـیتخا  رد  هـک  ییاـھنآ  هـتفرگ ؛ رارق  تقوـم  تـشک  ناوـنع  هـب  یدارفا  راـیتخا  رد  زورما  هدوـب و  اـھیتوغاط 

هب تسا . تیلووسم  اھنیا  دـنکیم . نییعت  ار  لئاسم  نیا  زورما  هک  تسا  مالـسا  یھقف  شنیب  ینعی  تسا ؛ تیناحور  راـک  راـک ، نیا  یطیارـش ؟ هچ  اـب  دوشب ؟ کـیلمتدارفا 

. تسا هتشادن  نمشد  تسود و  زورما ، ردق  هب  رشق  نیا  تیناحور ، خیرات  لوط  رد  تقوچیھ  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تھج  نیمھ 
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اھیـسنجدب و اھدـصقوس و  اھیرگیچوھ و  اھتمھت و  تالمح و  تابرـض و  هب  تسا ، رتکیدزن  ملـسوهلاوهیلعهللایلص )  ) یدـمحم باـن  مالـسا  بـالقنا و  طـخ  هب  هک  یـسک  رھ 

. دوب روطنیمھ  مھ  تنطلـس  هاگتـسد  رد  هکنانچمھ  دنبوخ ؛ مھ  یلیخ  اھدنوخآ  زا  یـضعب  اب  دنتـسین ؛ دب  یدنوخآ  رھ  اب  تسا . رتکیدزن  مھ  رابکتـسا  حانج  یاھیرگیذوم 

هک درکیم  شرافـس  اھنآ  هب  دادیم و  لوپ  یرابرد  یاھدنوخآ  هب  تساوخیم ! مھ  ار  اھدنوخآ  زا  یـضعب  رطاخ  دـنکب ، ار  تیناحور  یهشیر  تساوخیم  هک  یھاگتـسد  نآ 

مھ ار  نویناـحور  هنوگنیا  رطاـخ  توغاـط ، میژر  میراد . ربـخ  اـھنیا  زا  اـم  میدوـب ، هدـید  ار  اـھنیا  دـینک ! رتدـنلب  رادـقم  کـی  مھ  ار  ناتـشیر  رتـگرزب و  رادـقم  کـی  ار  ناـتهمامع 

. درکیم مھ  تاقالم  اھنآ  اب  تساوخیم و 
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اب هک  یناسک  نآ  تسا . یمالـسا  ماظن  مالـسا و  زا  یرادـساپ  زا  ترابع  امـش ، تیلووسم  نیلوا  تسا . نیگنـس  رایـسب  تیناـحور ، تیلووسم  زورما  هک  مینادـب  ار  نیا  اـم 

دای هب  ار  هدششومارف  هدشریقحت و  ناملسم  یاھتلم  دومن ، حرطم  ایند  رد  ار  مالسا  درک ، دنلبرس  ار  نیملسم  دیشخب ، تزع  ار  مالسا  هک  تمظع ، نیا  اب  یمالسا  ماظن 

تفلاخم دروآ ، لابند  هب  ار  اھتلم  یدازآ  ناھج ، حطـس  رد  هکلب  دننکیم -  ادیپ  شیارگ  مالـسا  تمـس  هب  یرگید ، زا  سپ  یکی  اھتلم  روطهچ  دینیبیم  هک  تخادـنا -  مالـسا 

هک یقطانم  نآ  زا  ام ، یارب  نیا  دـشاب . دـھاوخیم  هک  یدـح  رھ  رد  دـشاب ، دـھاوخیم  هک  سک  رھ  مینکیم ؛ دروخرب  ام  تفرگ . دـنھاوخن  رارق  ضاـمغا  وفع و  دروم  دـننک ،

. تسین دشاب ، ضامغا  یاج 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

هچ لاـح و  رد  هچ  امـش ، عضو  ناـش و  هک  منکیم  ضرع  تسا ، ناـنآ  ماـن  هب  گرزب  زور  نیا  هک  نایوجـشناد  نازوـمآشناد و  ناـناوج ، میبـالقنا ، زیزع و  ناردارب  نادـنزرف و  هب 

امش زا  دیما و  رظن و  امش  هب  تلم ، ناحلاص  راوگرزب و  ماما  نادیھش و  یایلوا  زیزع و  مالـسا  تسامـش و  شود  رب  بالقنا  یلـصا  راب  هک  تسا  ییهنوگ  هب  هدنیآ ، رد  رتشیب 

قمع تعسو و  دوخ ، لد  نھذ و  رد  ار  ینید  مھف  تفرعم و  دیرامش و  منتغم  ار  اھتصرف  میظع ، یمالـسا  بالقنا  فادھا  تالامک و  هب  ندیـسر  یارب  دیـشوکب و  دنراد  راظتنا 

ار دوخ  دنویپ  دینک و  رپ  تسا ، یبالقنا  یهیحور  گنھرف و  اھـشزرا و  زا  یرادساپ  هب  هچنآ  اصوصخ  ار  بالقنا  یاھهنحـص  تیلووسم ، حور  تیوقت  سفن و  بیذھت  اب  دیـشخب .

یزوسلد بلاـق  نحل و  رد  یتح  هاـگ  هک  یـسیلبا  یاھدـنفرت  سیاـسد و  یناطیـش و  یاـھهلیح  زا  دـینک و  تیوقت  مظعم  تیناـحور  صوصخب  فلتخم و  راـشقا  هعماـج و  اـب 

فارحنایب حیحص و  طخ  رد  یگنھاشیپ  یهدامآ  ار  دوخ  دنشاب . ورشیپ  گنھاشیپ و  دیاب  هشیمھ  ناناوج  ناریا ، تلم  زیمآراختفا  یهزرابم  ریـسم  رد  دیـشاب . رذحرب  تسا ،

. دینک میظعت  ار  یمالسا  ریاعش  جیورت و  ار  یھلا  یهغبص  دیسانش و  زاب  یفارحنا  یاھهھارجک  زا  ار  میقتسم  حیحص و  طخ  هنادنمشوھ  دیرادھگن و 
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زا هارثباط ) ) ام راوگرزب  ماما  همھ  سار  رد  مالـسا و  عجارم  درک ، یتوعد  مدرم  زا  تیناحور  تسا ؛ یـساسح  رایـسب  نارود  نارود ، نیا  نویناـحور ، ناـیاقآ  ملع و  لـھا  یارب 

دوخ الاح  دـش . یمالـسا  یروھمج  ماظن  لیکـشت  میظع و  بـالقنا  نیا  هب  رجنم  توعد ، نیا  دـندرک . توعد  هعماـج ، نتم  رد  نآ  ندرک  ققحم  مالـسا و  هب  لـمع  یارب  مدرم 

رد تمدـخ  بالقنا و  اب  یماگمھ  یکی  نیب هللا ، هنیب و  اـمیف  تسوا  لـمع  رد  یـصخش  فیلکت  یکی  دراد : شود  رب  هدـمع  فیلکت  ود  ارھق  تسا ، ربلاـب  رمآ  هک  هدـننک  توعد 

تیناـحور تیوـنعم  هب  مدرم  ناـمیا  میھدـب ، جرخب  یھاـتوک  مینک و  یتسـس  لوا  فـیلکت  رد  اـم  هدرکن  یادـخ  رگا  اـما  تسا ؛ مھم  مھ  ودرھ  تسا . بـالقنا  دربـشیپ  تـھج 

« تیناحور ياھنم  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 1 
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. میدرب شیپ  دنتشاد ، تیناحور  هب  مدرم  هک  یداقتعا  اب  ام  میدربن ؛ شیپ  هک  اھزیچ  نیا  گنفت و  پوت و  اب  ام  نوچ  دش ؛ دھاوخ  تسس 
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مدرم نامیا  هب  دـشاب ، هتـشاد  تافانم  دـنربیم ، نامگ  ام  یهرابرد  مدرم  هچنآ  اب  هک  دوشب  هدـھاشم  یزیچ  نامدوخ  یـصخش  راتفر  ناـمھ  رد  هتـساوخان  یادـخ  زورما  رگا 

هک ار  ییاھزیچ  نآ  یعرـش و  یھلا و  تاـھج  هشیمھ ، زا  شیب  هک  میفظوم  اـعقاو  اـم  اذـل  تسا . لوا  یهفیظو  نآ  نیا ، دـیزرل . دـھاوخ  هیاـپ  هجیتن  رد  دروخ و  دـھاوخ  هبرض 

عرو و ادـخ ، هب  لاصتا  طابترا و  یدام ، رادـتقا  لانم و  لام و  هب  ییانتعایب  ایند ، فراخز  هب  ییانتعایب  یـشنمدازآ ، لثم  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  اـھنآ  اـب  تیناـحور  هاگتـسد 

اھنیا هب  یتسیاب  تسام ؛ یـصخش  فیاظو  هک  تسا ، لوا  عون  فیاظو  نآ  اھنیا  مینک . تیاعر  دناهتخانـش -  ملع  هب  ار  تیناحور  مدرم  هک  ملع -  هب  هجوت  و  مراحم ، زا  زیھرپ 

. میھدب تیمھا  نآ  هب  میزادرپب و 
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ادیپ ار  شدوخ  یاج  هک  هدوب  نیا  خـیرات  لوط  رد  تیناحور  رنھ  نم ، رظن  هب  مینک . ادـیپ  بالقنا  دـنور  رد  ار  نامدوخ  هاگیاج  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  نویناحور  ام  یارب  هچنآ 

هک تسا  لاس  رازھ  دـنکیم . صخـشم  ار  تیناحور  دـید  قفا  شنیب ، نیا  دـننک . هجوت  هتکن  نیا  هب  اھهدـنیآ  یارب  دـیاب  طاشنرپ  ناردارب  ناوج و  نایاقآ  صوصخب  تسا ؛ هدرک 

مھ تیناحور  و  هعیش ؛ روشک  روشک ، هک  تسا -  هیقت  مدع  نارود  شلاس  دصراھچ  دودح  لاس ، رازھ  نیا  زا  تسا . یقاب  رشق  کی  فنـص و  کی  تروص  هب  هعیـش  تیناحور 

ود هلاس ، رازھ  خـیرات  نیا  تسا . هدرک  یگدـنز  سبح  رد  رارف و  رد  افخ ، رد  هیقت ، رد  تیناحور  هک  تسا  ینارود  لاس ، رازھ  نیا  زا  لاس  دصـشش  اما  دوب -  هعیـش  تیناحور 

. تسا هدنارذگ  ار  مھ  زا  زیامتم  الماک  نارود 

نامرک  / ١٣٧٠/٠٨/٢٠ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  دریگب ؛ رارق  ماظن  زا  عافد  تسارح و  عضوم  رد  دـیاب  تیناحور  فلتخم ، تاھج  رد  زورما  هک  تسا  نیا  تقیقح  دریگب ؟ رارق  اـجک  دـشاب و  دـیاب  هچ  تیناـحور  عضوم  زورما 

. تسا هنوگنیا  دیایب ، شیپ  هک  یطیارش  رھ  دنک . کفنم  یمالسا  یروھمج  ماظن  زا  عافد  زا  ار  هعیش  تیناحور  دناوتب  دیابن  یلماع  چیھ  زورما  درک . شومارف  دیابن  زگرھ 

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا دراد ، دوجو  یبلاغ  روط  هب  زونھ  هللادمحب  مھ  زورما  دوب و  یگبلط  زا  نوریب  یگبلط و  طیحم  رد  تیناحور و  طیحم  رد  هک  ییاھییاسراپ  نآ  ایند ، هب  ییانتعایب  دھز و  نآ 

دنتفگیم ییاـج  رد  یتـقو  دوـب . ینـشور  زیچ  روـختفم ، ریبـعت  تسا ! روـختفم  دـنوخآ  هـکنیا  هـب  دـندوب  هدرک  لیدـبت  ددـجتم ، یھاگـشناد و  تعاـمج  نـیا  مـشچ  رد  ار 

. دوب هدش  ماجنا  هک  دوب  یتاغیلبت  نیا  تشگیمرب ! نویناحور  هب  دنک -  ادیپ  ار  شدوخ  عجرم  هک  یریمض  لثم  یدیق -  هراشا و  چیھ  نودب  اھروختفم ،

تیناحور و تیثیح  مییایب  اـم  رگا  دوب . نید  تاـغیلبت ، نیا  زا  فدـھ  تشادـن -  یتیـصوصخ  هک  تیناـحور  دوبن -  تیناـحور  تاـغیلبت ، زا  فدـھ  دوب ؟ هچ  تاـغیلبت  نیا  زا  فدـھ 

یهقبط ینید  شیارگ  هب  تقیقحرد  مینکب ، هشدـخ  راـچد  اـی  میربـب ، لاوس  ریز  اـی  میوشب ، رکنم  روشک  کـی  یلک  تکرح  رد  ار  نآ  ریثاـت  تھاـقف و  یملع  یهبتر  تھاـقف و 

یلیخ هتکن  نیا  هب  هاگـشناد ، طیحم  رد  دـیاب  اذـل  نتخیر ؛ نمـشد  بایـسآ  هب  تسا  یبآ  و  دـنھاوخیم ، اھنآ  هک  تسا  یراک  ناـمھ  نیا  و  میاهدز ؛ همطل  یمیظع  دـمآراک و 

. دوش هجوت 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

مایپ قانتخا ، نارود  رد  دنتسناوت  دنتـشاد ، تیـصخش  ذوفن و  تیبوبحم و  مدرم  نیب  رد  نوچ  نویناحور  تسا . تیناحور  دنکیم ، شالت  نآ  یور  نمـشد  هک  یرگید  یهطقن 

. دنراد دامتعا  اھنآ  هب  دناهتـشادیم و  تسود  ار  تیناحور  مدرم ، درک . ار  راک  نیا  زرابم  تیناحور  دننک . علطم  ماما  تارظن  زا  ار  همھ  دـنربب و  شیپ  هعماج  قامعا  ات  ار  هزرابم 

هتـسباو تقو  چیھ  تسا و  مدرم  هب  یکتم  ام ، روشک  لخاد  رد  مالـسا  تیناحور  تساھنرق . لوط  هب  طوبرم  تنـس  کی  ام ، روشک  رد  نویناحور  هب  تبحم  زاربا  دامتعا و  نیا 

، هللادمحب دناهدوب و  لئاق  تیناحور  یارب  یتسادق  هشیمھ  ام  مدرم  دنایمدرم . دـصرددص  دنتـسین و  هتـسباو  یتردـق  چـیھ  هب  نویناحور  مھ  زورما  تسا . هدوبن  اھتردـق  هب 

نمـشد دـنکیم . هدافتـسا  هنیمز ، نیا  رد  دوخ  یاھهبرجت  زا  نمـشد ، مینیبیم  دـننادیم . دامتعا  لباق  ملاـس و  کاـپ و  یاهعومجم  ار  تیناـحور  مدرم ، دـنلئاق . مھ  زورما 

رد ار  یکچوک  هلاسم  رگا  دـنیوگیم ، غورد  دـننکیم ، تاغیلبت  تسا ! نیا  ناشـشالت  یهمھ  تخادـنا . راـبتعا  تیثیح و  زا  مدرم ، مشچ  رد  ار  تیناـحور  دـیاب  هک  دـمھفیم 

راکنا ار  تیناحور  شناد  ملع و  دنیوگیمن . ار  اھیراکادف  اھتشذگ و  اھیبوخ و  دنزادنیب ، مدرم  مشچ  زا  ار  تیناحور  هکنیا  یارب  دننکیم و  گرزب  ربارب  نیدنچ  دننک ، ادیپ  ییاج 

هب تسا ، ییاوقت  یملع و  یاهعومجم  هک  تیناحور ، دشیم . اھراک  نیا  زا  مھ  یولھپ  میژر  نارود  رد  لاس ، هاجنپ  هک  نانچمھ  دـنوشیم ؛ رکنم  ار  اھنآ  یاوقت  دـننکیم و 

. دھدیم ماجنا  نمشد  هک  تسا  ییاھراک  هعومجم  اھنیا  دریگیم . ماجنا  اذک  غیلبت  نامھ  مھ  زورما  دوب . هدش  یفرعم  اوقت  ملع و  دقاف  یولھپ ، میژر  یاھوگدنلب  هلیسو 

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهلاس رازھ  یوربآ  هکلب  تسا . هابتـشا  نیا  هن ؛ دننک . ادیپ  شیارگ  یمالـسا  بالقنا  تمـس  هب  مدرم  هک  دـش  نیا  بجوم  تیناحور  یلعف  لسن  یوربآ  مینک  لایخ  دـیابن  ام 

زا یدامتم ، یاھنرق  لوط  رد  هک  یرابتعا  نآ  زا  تسا  ترابع  هلاسرازھ ، یوربآ  نیا  دـیدرگ . اھتیقفوم  اـھیزوریپ و  نیا  بجوم  دوب ، یندـشن  ماـمت  یهریخذ  کـی  هک  تیناـحور ،

خیش دنراد ، شقن  نیدیھش  دراد ؛ شقن  یسلجم  دراد ؛ شقن  ققحم  دراد ؛ شقن  هعومجم  نیا  رد  یلح  یهمالع  ینعی  تسا . هدمآ  تسد  هب  گرزب  یاملع  یاوقت  ملع و 

هک یناسک  دـنراد ؛ شقن  مق  ناـگرزب  دـنراد ؛ شقن  فجن  رد  یداـمتم  یاـھنرق  رد  گرزب  یاـملع  دراد ؛ شقن  یراـصنا  خیـش  دراد ؛ شقن  یـضترم  دیـس  دراد ، شقن  یـسوط 

غورد یاھربخ  اـھنیا  دـننک . عیاـض  ار  تیناـحور  ملع  سدـق و  اـت  دـننکیم  تسرد  غورد  دـننزیم و  تمھت  تسا  هدـش  رگا  دـننک ، وربآیب  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنھاوخیم 

تیمھا یلیخ  اھنآ  یارب  وربآ  نیا  تسادیپ  دـنربب . مدرم  رظن  رد  ار  تیناحور  یوربآ  هکنیا  یارب  دـننکیم ، گرزب  ار  یکچوک  عوضوم  دـننکیم و  لعج  غورد  ثداوح  دـنھدیم ،

ثحب ایوگ  دنناشوپیم -  نآ  هب  یلالدتـسا  ثحب  یملع و  سابل  دننکیم ، هلومرف  ار  نیمھ  زین  یـضعب  دراد . توافت  ردـقچ  دـشابن  ای  دـشاب  وربآ  نیا  رگا  هک  دـننادیم  دراد .

. تسا رتشیب  رگید  یاھرشق  یهمھ  زا  تبسن ، هب  رشق ، نیا  نیب  رد  سدق ، اوقت و  افاصنا  اقآ ؛ هن  تسین »! اوقت  ملع و  هیملع ، یهزوح  رد  هلب ؛  » هک دننکیم -  یملع 

نویناحور  / ١٣٧١/١١/٢۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دنناوتب عیمطت  اب  دیاش  دننکیم  یعـس  تسا . نانمـشد  ینمـشد  میـشاب ، هتـشاد  ار  شراظتنا  دیاب  میوشیم  هجاوم  تمظع  نآ  اب  یتقو  اتدـعاق  هک  یمود  یهثداح  اما 

هرخالاب ناونع . حور و  رورت  اب  دـشن ، رگا  مسج ؛ رورت  اب  دـشن ، رگا  تاغیلبت ؛ اب  دـشن ، رگا  لمع ؛ اـب  دـشن ، رگا  دـیدھت ؛ اـب  دنتـسناوتن ، رگا  دـننک . رود  دوخ  هار  رـس  زا  ار  اـمش 

یملع یهریخذ  تیناـحور و  اـب  مالـسا ، نانمـشد  زورما  هک  دـینادب  تسین . مھ  رادربیخوـش  دراد و  ناـیرج  هزراـبم  کـی  اـھنآ  امـش و  نیب  دـنزیرب . ار  ناـشرھز  دـنھاوخیم 

، امـش اب  ینمـشد  زا  شیب  هک  دینادب  درک و  دنھاوخ  مادقا  دنناوتب  ردق  رھ  اھنیا  دنفلاخم . تدش  هب  یھلا  تناما  نیا  نالماح  اب  زین  و  زورما -  ات  شیپ  اھنرق  زا  نآ -  دنمـشزرا 

تقو نآ  دوب و  دھاوخ  تحار  ناشلایخ  دننک ، ادج  نآ  ندرک  لابند  یمالـسا و  یهفیظو  زا  ار  امـش  دنناوتب  رگا  دننک ؛ ادـج  مالـسا  زا  ار  امـش  دـنناوتب  رگا  دـنفلاخم . مالـسا  اب 

. دنفلاخم مالسا  اب  اھنیا  دش . دیھاوخن  بوسحم  رطخ  ناشیارب  رگید  مھ  امش 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، هتکن نیا  دیشاب . هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  تسام . روشک  رد  تیناحور  ماظن  هیلع  مجاھت  دنکیم ، لابند  هاگشناد  طیحم  رد  صوصخب  نمـشد  هک  یلئاسم  زا  یکی  زورما 

« تیناحور ياھنم  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 2 
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ینید نامیا  نید و  مان  هب  یزیچ  دیابن  دننک ، فرصت  ار  روشک  نیا  هرابکی  هب  دنھاوخب  رگا  هک  دندیمھف  نانمـشد  دمآ ، راک  رـس  رب  یولھپ  ماظن  هک  یزور  زا  تسین . زورما  فرح 

کی عقاو  رد  تسھ ، تیناحور  هک  یتقو  ات  دوش . هدیچرب  تیناحور  طاسب  دیاب  دشاب ، هتشادن  دوجو  هتفای  نامزاس  لکـش  هب  ینید  نامیا  هکنیا  یارب  دشاب و  روشک  نیا  رد 

. دودز مدرم  یاھزغم  اھلد و  یگدنز ، نایم  زا  ناوتیمن  ار  نید  دنونشیم . ار  نید  نخس  نآ ، قیرط  زا  دنسانشیم و  نید  مان  هب  ار  نآ  مدرم  هک  دراد  دوجو  یزکرم  نامزاس 

یاـھروشک رد  اـم  تنـس  لـھا  ناردارب  تیناـحور  درب . ناـیم  زا  یتـحار  هب  دوـشیمن  تـسین ، یکتم  یلاـم  ظاـحل  زا  تردـق  یاھھاگتـسد  زا  کیچـیھ  هـب  هـک  ار  یناـمزاس 

هک هدوب  نیا  هعیش  تیناحور  تیصوصخ  تسا . نیمھ  هب  هیبش  یزیچ  مھ  یحیسم  تیناحور  دنک . تفلاخم  اھھاگتسد  اب  دناوتیمن  تساھھاگتسد و  روخنان  یمالـسا ،

. تسا هدوب  زاب  ناشنابز  اذل  تسا . هدوبن  یکتم  مکاح  یاھھاگتسد  هب  یگدنز ، قازترا  یلام و  ظاحل  زا 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یـسارکمد و ای  یتسیـسکرام و  رکفت  اـب  ار  نید  دنـسریم و  هار  زا  یاهدـع  هک  دـسریم  اـجنیا  هب  راـک  دـشاب ، هتـشادن  یمـسر  یلوتم  یدـصتم و  رـسفم و  نید ، یتقو 

قیبطت دنھاوخیم ، گرزب  یاھیناپمک  اھتکرش و  هک  هچنآ  اب  تسرد  ار  نید -  قلطم  هن  و  مالسا -  هک  دنتسھ  یناسک  ایند  رد  زورما  دنھدیم . قیبطت  یبرغ  یرادهیامرس 

تیناحور و یهرابرد  بالقنا  لیاوا  رد  ام  راوگرزب  ماما  تسا . هتـشاد  تاحالـصا  هب  جایتحا  تیناـحور  هراومھ  هتبلا  دـشیمن . روط  نیا  تشاد ، دوجو  تیناـحور  رگا  دـنھدیم .

تیناـحور ناـیم  رد  دـندوزفا : نومـضم  نیا  اـب  یبـلطم  تبحـص ، یاـنثا  رد  دـندرک . تبحـص  دـننزب ، ار  تیناـحور  یهشیر  دنتـساوخیم  هک  یناـسک  هب  هلمح  نآ و  دوجو  موزل 

یناحور تسا . روطنیمھ  اعقاو  دشاب .» شتآ  بجوتـسم  هک  هقرخ  اسب  یا  : » دـندناوخ ار  عارـصم  نیا  دـعب  میراذـگب . اھنآ  رب  یناحور  مسا  تسا  ملظ  هک  دنتـسھ  یناسک 

رد یلـصا  داھن  کی  تیناحور  دـیمھف . همھ  زا  رتدوز  ار  بلطم  نیا  نمـشد  تسا . مزال  هعماج  رد  ینید  نامیا  نید ، ظفح  یارب  تسا . مزال  یرما  تیناحور  ساسا  اما  میراد ؛

روشک رـساترس  هب  اھهبلط  لاس ١٣۵٧ -  ات  لاس ١٣۴١  زا  لاس -  هدزناش  تفرگیمن . لکـش  بالقنا  نیا  دـندوبن ، ممعم  یاھهبلط  تیناـحور و  رگا  تسا . یمالـسا  ماـظن 

تـسناوتیمن مھ  یتموکح  هاگتـسد  دندرکیم . غیلبت  ار  میژر  هیلع  هزرابم  مالـسا و  یـشترا -  یاھناگداپ  رد  یتح  یاهقطنم -  اتـسور و  رھـش و  رھ  رد  دـندرکیم و  رفس 

. دوش اھنآ  عنام 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

دندرک ادج  یناشاک  هیآ هللا  زا  ار  اھنآ  دنک . ادج  نید  تیناحور و  زا  ار  یتلود  نارادمدرس  نویـسایس و  ات  دمآرب  ددصرد  اذل  تسیچ ؛ ناریا  تلم  یزوریپ  زار  هک  دیمھف  نمـشد 

دادرم ١٣٣٢ ات ٢٨  دروایب ، هنحـص  هب  روطنآ  ار  ناریا  تلم  تسناوت  یناشاک  اھیآ  موحرم  هک  ریت ١٣٣١  یس  زا  دندش . مھ  قفوم  هنافساتم  دنتخادنا و  هلـصاف  ناشنیب  و 

. دیشکن لوط  رتشیب  هام  کی  لاس و  کی  دندادن ، ناشن  دوخ  زا  یتکرح  چیھ  مدرم  دننک و  عمج  ار  وا  طاسب  مامت  نوگنرس و  ار  قدصم  دنتسناوت  نارھت  رد  اکیرما  لماوع  هک 

ات درک ، دایز  یناشاک  یاقآ  اب  ار  دوخ  یهلـصاف  بترم  قدصم  رتکد  تلم ، نیا  نانمـشد  یهئطوت  اب  روشک و  نیا  لالقتـسا  دض  یدایا  تطاسو  اب  هام ، کی  لاس و  کی  نیا  رد 

هیلع دـیراد ، هک  یعـضو  نیا  اـب  مسرتیم  نم  تفگ  و  تسا -  دوجوم  اـھهمان  نیا  یهمھ  تشون -  هماـن  دادرم  یارجام ٢٨  زا  لبق  زور  دـنچ  یناـشاک  هللاهیآ  موحرم  هکنیا 

تـشگنارس ار  ناریا  تلم  دوب . اـجنیمھ  وا  هابتـشا  متـسھ ! ناریا  مدرم  یناـبیتشپ  هب  رھظتـسم  نم  تفگ : قدـصم  رتـکد  دـنروآ . دوـجو  هب  یلکـشم  دـننک و  اـتدوک  اـمش 

یوزنم و یناــشاک  هـک  دادرم  رد ٢٨  دزادـنیب . رطخ  هـب  ار  دوـخ  ناـج  دـیایب و  نادـیم  هـب  دـنک و  رپ  ار  اھهنحــص  هـک  درکیم  راداو  یناـشاک -  هللاهـیآ  لـثم  یــسک  تیناـحور - 

اذـل دنـشاب ؛ هتـشادن  روضح  هنحـص  رد  زین  مدرم  هک  دـش  بجوم  هنحـص  رد  وا  روضح  مدـع  دوب -  هدرک  ادـج  دوخ  زا  یوزنم و  ار  وا  قدـصم  تلود  عـقاو  رد  و  دوـب -  نیـشنهناخ 

دنتخادنا و هار  مھ  ار  نارھت  طاولا  شابوا و  تشم  کی  دننک . اتدوک  دنروآرد و  فرصت  هب  ار  شترا  زا  یـشخب  یتحارهب  دنیایب و  دنتـسناوت  اکیرما  میقتـسم  رومام  یاھیچاتدوک 

ندش یلم  دش و  لامدـگل  وا  یروتاتکید  یاھهمکچ  ریز  تلم  نیا  لاس  جـنپوتسیب  هک  دـمآ  دوجو  هب  یھاشاضردـمحم  یروتاتکید  نآ ، زا  سپ  دـندرک . نوگنرـس  ار  قدـصم 

رطاخ هب  دش ؛ نامھ  تساوخ ، نمـشد  هچرھ  دندرک . ار  نآ  یحارط  اھییاکیرما  هک  دنداد  یمویـسرسنک  هب  ار  تفن  نامھ  نوچ  دیدرگ ؛ چوپ  چـیھ و  عقاو  رد  مھ  تفن  تعنص 

. تسا تربع  اھنیا  نید . تیناحور و  زا  ندش  ادج 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیب رد  هک  تسا  تسرد  دـینکن . دـیدرت  چـیھ  نیا  رد  دـنربب ؛ نیب  زا  دـنھاوخیم  شتیلک  اب  ار  تیناحور  تسا . تیناـحور  کـشالب  نانمـشد  تـالمح  یاـھجامآ  زا  یکی  زورما 

محازم رـضم و  لخم و  تیناـحور  تیلک  نمـشد ، رظن  زا  تیاـھن ، رد  اـما  دـنوشیم ؛ لـئاق  تیولوا  شیارب  دـنھدیم و  رارق  فدـھ  نداد ، رارق  جاـمآ  یارب  ار  یناـسک  نویناـحور 

قاـفتا مک  یلیخ  مھ  یزیچ  نینچ  هتبلا  هک  دـشاب ؛ هدـیتلغ  ناطیـش  ماد  رد  لـماک  روـطهب  هک  یییناـحور  نآ  رگم  تسا ، ینید  فراـعم  هـب  دـنبیاپ  تیناـحور  نوـچ  تـسا ؛

روضح تیناحور و  اب  اذل  دتسیاب ؛ نمشد  تالمح  لباقم  رد  دنکب و  شدوخ  نت  رب  دناوتیم  ام  یمالسا  یهعماج  هک  تسا  یھرز  نیرتمھم  ینید  یرگنشور  زورما  دتفایم .

اذل دنھدیم . رارق  ناشدوخ  تالمح  جامآ  رتشیب  ار  وا  دنفلاخم و  رتشیب  وا  اب  دشاب ، یرایـشوھ  دنمـشوھ و  دـمآراک و  لاعف و  نموم و  یناحور  رگا  دـنفلاخم . یناحور  لاعف 

؛ تسا یساسا  یهفیظو  کی  گرزب  یاملع  لضاف و  بالط  تیبرت  هیملع و  یاھهزوح  ظفح  زورما 

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

نیا درکن . یرثا  مدرم  رد  مھ  اھنیا  دنتشونیم ؛ یتادافا  یمالـسا  ینابم  هیلع  نید ، هیلع  شناد ، مھف و  یعدم  دارفا  یـضعب  روشک ، تاعوبطم  یخرب  رد  هتـشذگ  یاھلاس 

یکی تسا : راذـگریثات  ردـقچ  مدرم  یگدـنز  رد  هطقن  ود  نیا  هک  دـناهدید  نوچ  دـننکیم ؛ لابند  دـنراد  نید  باـب  رد  ار  یـساسا  یهتکن  ود  نانمـشد  دیـشاب ؛ هتـشاد  هجوت  ار 

زا لـبق  زا  هتبلا  تشاذـگ . مدرم  تکرح  رب  دروآ و  دوجو  هب  ار  یفرگـش  ریثاـت  هچ  یناریا  یهعماـج  رد  تیناـحور  هک  دـناهدید  نوـچ  تسا ؛ تیناـحور  یاـھنم  مالـسا  یهلئـسم 

مالـسا مھ  یکی  دندرک . عورـش  زاب  اما  درک ؛ جراخ  هنحـص  زا  ار  انعم  نیا  اتقوم  بالقنا ، رد  اھنآ  یورـشیپ  بالقنا و  رد  نویناحور  روضح  دـندرکیم . ار  اھهمزمز  نیا  مھ  بالقنا 

یتنرتنیا لئاسو  رد  تاجهتشون ، رد  تاعوبطم ، رد  ناوارف  رارصا  اب  دنراد  زورما  هک  تسا  یئاھزیچ  یهلمج  زا  اھنیا  تسا . تسایس  زا  نید  یئادج  تسا ، تسایس  یاھنم 

یور رب  نمشد  یلک  حرط  نمشد و  هار  یهشقن  دنکیم و  هیکت  نآ  یور  رب  نمشد  هک  ار  هچنآ  رھ  میشاب ؛ هتشاد  هجوت  ار  نیا  دراد . تیمھا  اھنآ  یارب  هلئسم  دننکیم . جیورت 

هتـشاد هجوت  دـیاب  ام  دـنھدیم ، رارق  هلمح  جامآ  اھنآ  هک  ار  یزیچ  ناـمھ  دراذـگب . راـیتخا  رد  ار  یھار  یهشقن  یلک و  حرط  کـی  مھ  اـم  یارب  دـناوتیم  وا  تسا ، زکرمتم  اـھنآ 

. یمالسا ینید و  فراعم  یمدرم و  روضح  مینک : هیکت  اھنآ  یور  رب  دیاب  مینک ، ظفح  یتسیاب  ار  اھنآ  هک  مینادب  میشاب و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

یـشلاچ لئاسم  یـسایس ، لئاسم  یناھج ، لئاسم  دراو  هیملع  یاھهزوح  رگا  دـنیوگب  یـضعب  تسا  نکمم  منک . هراشا  نآ  هب  دـیاب  هک  تسھ  یاهطلاـغم  کـی  اـجنیا  رد 

یریگهرانک و اوزنا و  رطاخ  هب  یـشزرااب  یهعومجم  چیھ  یداھن ، چیھ  یعمج ، چیھ  تسا . هطلاغم  نیا  دـندوب . زورما  زا  رتمرتحم  دنتـشادیمن و  نمـشد  ردـقنیا  دـندشیمن ،

هک بلطهزنت  توافتیب و  یاھداھن  عماجم و  هب  مارتحا  دوب . دھاوخن  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ، هدوبن  زیگناربمارتحا  یمومع  راکفا  رد  زگرھ  ندرک ، تکرح  یثنخ  ینیشنهشوگ و 

یقیقح مارتحا  هک  تسا ، ایـشا  هب  مارتحا  لثم  تسا ؛ یمارتحایب  دوخ  قمع  رد  انعم و  رد  مارتحا  کـی  تسا ؛ یروص  مارتحا  کـی  دـننیچیمرب ، یـشلاچ  لـئاسم  زا  نماد 

نآ ینطاـب  ریقحت  اـب  هارمھ  تسھ ؛ مھ  زیمآتناـھا  مارتحا ، نیا  یھاـگ  دوشیمن . بوسحم  مارتـحا  تساـھتروص ؛ لـیثامت و  ریواـصت و  هب  مارتـحا  لـثم  دوشیمن ؛ بوسحم 

لد رد  یتح  مھ  و  دوخ ، ناتـسود  لد  رد  مھ  دزیگنایمرب ؛ مارتـحا  تسا ، رثا  اـشنم  تسا ، لاـعف  تسا ، هدـنز  هک  یدوجوم  نآ  دـنکیم . مارتـحا  هب  رھاـظت  هک  تسا  یـسک 

. دنلئاق مارتحا  وا  یارب  دننکیم و  میظعت  ار  وا  اما  دننکیم ، ینمشد  دوخ . نانمشد 

، ندوبن یـشلاچ  لئاسم  تسایـس و  عاـمتجا و  تاـنایرج  دراو  دـماجنایم . ندـش  فذـح  هب  یرگید  یهیملع  یهزوح  رھ  مق و  یهیملع  یهزوح  ندـش  نیـشنهیشاح  ـالوا 

« تیناحور ياھنم  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 3 
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نتم رد  هشیمھ  یعطقم ، یدرف و  یاھانثتـسا  زا  رظن  عطق  اب  دوخ ، تیلک  اب  هعیـش  تیناحور  اذـل  دـماجنایم . ندـش  یوزنم  ندـش و  شومارف  نتفر و  هیـشاح  هب  جـیردتب 

هچ ملاـع -  رد  یرگید  یناـحور  یهعومجم  چـیھ  هک  تسا  رادروخرب  هعماـج  رد  یقمع  ذوفن و  کـی  زا  هعیـش  تیناـحور  هک  تسا  نیمھ  یارب  تسا . هتـشاد  روضح  ثداوـح 

. تسین رادروخرب  ذوفن  نیا  زا  قمع و  نیا  زا  یمالسا -  ریغ  هچ  یمالسا و 

نید یاھنم  دوخ  زا  تسا ، نید  مداخ  تسا ، نید  زابرـس  تیناحور  دـیدیم . بیـسآ  نید  دوش ، یوزنم  دـنک و  تکرح  ورهداـیپ  رد  هیـشاح و  رد  تساوخیم  تیناـحور  رگا  اـیناث 

دیدرت نودب  دنامیم ، توافتیب  نآ  لباقم  رد  تفرگیم و  هرانک  تسا -  یمالسا  میظع  بالقنا  نآ ، یهتسجرب  یهنومن  هک  یساسا -  لئاسم  زا  تیناحور  رگا  درادن . یتیثیح 

. تسا نید  ظفح  شفدھ  تیناحور  و  دیدیم ؛ بیسآ  نید 

کیرحت ار  اھهزیگنا  اھتریغ و  هک  تساھینمشد  نآ  تسا . ریخ  یهیام  یئاھن  یدنبعمج  کی  رد  اھینمشد  نیا  تساھینمشد ، کیرحت  بجوم  هنحص  رد  روضح  رگا  اثلاث 

زا هدـنزاس  یتکرح  لباقم ، رد  تفرگ ، ماجنا  یایزرونیک  یزروتموصخ و  کی  نید  هب  ای  تیناحور  یهعومجم  هب  اـج  رھ  دـنیرفآیم . هدـنز  دوجوم  یارب  یئاھتـصرف  دـنکیم و 

نیدـنچ ندـمآ  دوجو  هب  بجوم  هعیـش ، دـض  بصعتم  یهدنـسیون  کی  یهلیـسو  هب  باتک  کی  نتـشون  هک  متفگ  یعمج  رد  یتقو  کی  تفرگ . ماجنا  ناھاگآ  نارادـیب و  یوس 

یرگیباھو یاھـشیارگ  یتسیرالوکـس و  تارکفت  زا  یبیکرت  هک  فرحنم  درف  کی  یوس  زا  هلاس » رازھ  رارـسا   » باتک رگا  مق  رھـش  نیمھ  رد  دـش . یعیـش  گرزب  عبنم  باتک 

یمالـسا و تموکح  تیمھا  باتک ، نیا  رد  هک  دـسیونب ؛ ار  رارـسالا » فشک   » باتک دـنک و  لـیطعت  یتدـم  ار  دوخ  سرد  تفریمن  اـم  راوگرزب  ماـما  دـشیمن ، رـشتنم  تشاد ،

کرحت رگا  تسا . سوـسحم  راوـگرزب  ماـما  رارـسالا » فـشک   » باـتک رد  یعیـش  یھقف و  مھم  رکفت  نیا  دـیلوتزاب  دوـشیم . هدـھاشم  شیاـھهناوج  نیتـسخن  هیقف ، تیـالو 

دوجو هب  دشیمن و  دـیلوت  مسیلائر » شور  هفـسلف و  لوصا   » لثم یراگدـنام  باتک  دوبیمن ، یهھد ٣٠  لـئاوا  یهھد ٢٠ و  رد  هدوت  بزح  یتسیـسکرام و  پچ و  یاھـشیارگ 

ناشن یشنکاو  دوخ  زا  هیملع -  یهزوح  ینعی  هاگآ -  رادیب و  دوجوم  تفرگ ، ماجنا  یزروتموصخ  اج  رھ  تسا . هدشن  مامت  ام  ررـض  هب  اھینمـشد  نیا  نیاربانب ، دمآیمن .

. میشابن لفاغ  ام  هک  یتقو  نآ  میشاب ، هدنز  ام  هک  یتقو  نآ  میشاب ، رادیب  ام  هک  یتقو  نآ  دننیرفآتصرف ؛ اھینمشد  دیرفآ . یتصرف  داد و 

( هیلع یلاـعت  ناوضر هللا   ) یناھفـصا نسحلاوبا  دیـس  موحرم  لـثم  یدـیلقت  عجرم  دـش  بجوـم  دـش ، تیناـحور  اـب  هک  یاهنامـصخ  تکرح  نآ  یناـخاضر ، نارود  ناـمھ  رد 

اب ینید  یهیرشن  نیاربانب  دوب . یبیجع  زیچ  مھ  زور  نآ  رد  دوب ، یاهقباسیب  زیچ  کی  نیا  هک  دھدب ؛ ینید  تالجم  ینید و  یاھهیرشن  دیلوت  رد  ار  تاھوجو  فرـص  یهزاجا 

فالخرب هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) یناھفـصا دیـس  لثم  یتیـصخش  ینعی  دـمآ . دوجو  هب  ماما  مھـس  هب  یاکتا  اب  ینید  عماجم  داتفا ؛ هار  هب  ماما  مھـس  اب  تاـھوجو و  لوپ 

؛ درمشیم زاجم  یراک  نینچ  کی  رد  ار  ماما  مھس  فرص  تسا و  هعیش  روشک  هعیـش و  یایند  ام و  روشک  یگنھرف  لئاسم  رکف  هب  دننکیم ، دندرکیم و  روصت  یخرب  هک  هچنآ 

. دنروآیم دوجو  هب  ار  یگرزب  یاھتصرف  نینچ  کی  اھینمشد  تساھتصرف . اھنیا 

منیمل مان  نم  و  « ؛ دـنامب تکاس  فرطیب و  مھ  نید  نمـشد  تیناحور و  نمـشد  هک  دوشیمن  بجوم  یـساسا ، یـشلاچ  لـئاسم  رد  تیناـحور  ندـنام  فرطیب  اـب  اـعبار 

ار یگرزب  راک  دھدن ، زورب  ار  دوخ  تیفرظ  دوشن ، نادیم  دراو  دنکن ، تیلوئـسم  ساسحا  دـیآیم ، شیپ  وا  یارب  هک  یاهنامـصخ  ثداوح  لباقم  رد  هعیـش  تیناحور  رگا  هنع .»

تقو رھ  دندمآ ؛ ولج  دندرک ، فعض  ساسحا  ام  رد  اھنآ  تقو  رھ  سکعب ، دنک ؛ فقوتم  ار  دوخ  ینمشد  نمشد ، هک  دوشیمن  بجوم  نیا  دھدن ، ماجنا  تسوا ، یهدھع  رب  هک 

شیپ اھتدم  زا  ار  یناھج  رابکتسا  یناھج و  ملظ  اب  یهھجاوم  یارب  هعیـش  رکف  میظع  تیفرظ  اھیبرغ  دندمآ . شیپ  دندوزفا و  ناشدوخ  تیلاعف  هب  دندرک ، لاعفنا  ساسحا 

نویناحور و املع و  یفرطیب  توکس و  دنھدیم . همادا  دوخ  یورـشیپ  هب  دوخ ، زواجت  هب  اھنآ  دنتـسین ؛ وشبتکاس  اھنآ  اذل  وکابنت ؛ یایاضق  زا  قارع ، یایاضق  زا  دناهدیمھف ؛

رد یناھج ، ثداوح  لابق  رد  هیملع  یاھهزوح  ندنامن  فرطیب  هیملع ، یاھهزوح  تکرح  نیاربانب  دنک . فقوتم  ار  نمشد  ینمـشد  دناوتیمن  هجو  چیھ  هب  هیملع  یاھهزوح 

. دش لفاغ  نآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  یترورض  کی  یللملانیب  یلم و  یشلاچ  لئاسم  لابق 

حرطم اھنھذ  رد  دـندوب ، نمـشد  بالقنا  اب  مھ  دـندوب ، دـب  تیناحور  اب  مھ  هک  یناسک  یهلیـسو  هب  یفارحنا  طلغ و  موھفم  ود  ناونع و  ود  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب 

. دوب رادیب  هشیمھ  دوب ، هجوتم  هشیمھ  دیاب  روش .» بآ  نیریش و  بآ  نیا  تسا  گر  گر   » اما المع ؛ مھ  الوق ، مھ  تسا ؛ هدش  هداد  خساپ  اھفرح  نیا  هب  هتبلا  دش .

، یدنوخآ تموکح  ناریا  رد  دـنیوگیم  تسا . یدـنوخآ  تموکح  یهلئـسم  حرط  یکی  تسا : هدرک  حرطم  کیتکات  ناونع  هب  نمـشد  ار  تمھت  ود  عقاو  رد  طلغ و  موھفم  ود  نیا 

ریغ یتموکح و  هب  دـنوخآ  میـسقت  تسا ؛ یتـموکح  دـنوخآ  عوضوم  حرط  یرگید  دـندرک . رارکت  دـندرک ، جـیورت  دـنتفگ ، دنتـشون ، ار  نیا  تسا . راـک  رـس  رب  یناـحور  تموکح 

مورحم نید  یاملع  یملع  یلالدتسا و  یرظن و  یرکف و  میظع  یهناوتشپ  زا  ار  یمالـسا  ماظن  الوا  هک  دوب  نیا  طلغ  یفارحنا و  موھفم  ود  نیا  حرط  زا  ناشفدھ  یتموکح .

ماندب دننک ، یوزنم  ناشدوخ  لایخ  هب  تسا ، هدرک  رپس  هنیس  اھینمشد  لباقم  رد  هک  ار  هنحص  رد  رضاح  تیناحور  ار ، یبالقنا  تیناحور  ار ، لوئسم  تیناحور  ایناث  دننک ؛

. تسا هزنم  نیا  تسا ، تبثم  نیا  هک  تسا ، یتموکح  ریغ  شعون  کی  تسا ؛ شزرا  دض  تسا ، یفنم  تسا ، دب  نیا  هک  تسا ، یتموکح  شعون  کی  دنوخآ  ینعی  دننک .

مھاوخ حیضوت  ار  نیا  تسا . تحیصن  تیامح و  تبسن  یمالسا ، ماظن  اب  هیملع  یاھهزوح  تیناحور و  تبسن  تسا . ینشور  تبسن  یمالسا ، ماظن  اب  تیناحور  تبـسن 

یروھمج نداد  تبـسن  یدـنوخآ و  تموکح  الوا  هکنیا  لیلد  هب  تسا ؛ هنامـصخ  یفارحنا و  اتقیقح  طلغ ، موھفم  ود  نآ  حالـصا . رانک  رد  عاـفد  تحیـصن ، راـنک  رد  تیاـمح  داد .

تموکح هن  تسا ، هقف  تموکح  تسا ، عرـش  تموکح  تسا ، مالـسا  تموکح  تساھـشزرا ، تموکح  یمالـسا  یروـھمج  تسا . یغورد  فرح  موـھفم ، نیا  هب  یمالـسا 

رد میـسانشیم ، ایند  رد  هک  یایناـحور  یاـھتموکح  اـب  یمالـسا  یروھمج  دـنک . ادـیپ  یتموکح  یهطلـس  یـسک  هکنیا  یارب  تسین  یفاـک  ندوب  یناـحور  یناـحور . دارفا 

کی تسا  نکمم  تسا . ینید  یاھـشزرا  تموکح  یمالـسا ، یروھمج  تموکح  تسا . توافتم  اتیھام  تسھ ، اـیند  زا  یئاـھهطقن  رد  مھ  زورما  تسا ، هدوب  مھ  هتـشذگ 

هب هن  دوش . تیحالص  بلس  یسک  زا  هک  دوشیمن  بجوم  مھ  ندوب  یناحور  اما  تسا ؛ مدقم  وا  دشاب ؛ رترب  اھیناحور  زا  یرایسب  زا  هک  دشاب  زئاح  ار  یئاھشزرا  یناحور 

. صاـخ یهعومجم  کـی  صاـخ و  فنـص  کـی  تموکح  هن  تسا ، نید  تموکح  تسا . تیحالـص  بلـس  بجوم  ندوب  یناـحور  هن  تسا ، روآتیحالـص  ندوب  یناـحور  یئاـھنت 

یزیچ رھ  تمـس  هب  نتفر  تموکح و  تمـس  هب  نتفر  تسا . شحاف  طلغ  کی  مھ  اـھنیا  ندرک  دادـملق  شزرا  دـض  شزرا و  یتموکح و  ریغ  یتموکح و  هب  یناـحور  میـسقت 

هک مینک  تکرح  یفدھ  رھ  تمـس  هب  ام  تسین . تموکح  تمـس  هب  نتفر  صوصخم  تسا ؛ دـب  دـش ، سفن  یاوھ  یارب  رگا  تسا ؛ دـب  دـش ، ایند  یارب  رگا  تموکح ، زا  ریغ 

مل ام  لسرلا  انما  اھقفلا  : » دومرف هک  تساـیند  رد  لوخد  قادـصم  ناـمھ  نیا  تسا ؛ شزرا  دـض  نیا  دـشاب ، یـصخش  عفاـنم  ناـمدوصقم  دـشاب ، سفن  یاوھ  ناـمدوصقم 

اب تموکح  تمـس  هب  نتفر  رگا  اما  درادـن ؛ تموکحریغ  تموکح و  تسا ؛ دودرم  تساـیند ، فدـھ ، رگا  تسین . تموکح  تمـس  هب  نتفر  صوصخم  نیا  ایندـلا ؛» یف  اولخدـی 

نیگنس یاھتیلوئسم  لوبق  نیا  تسا ؛ تدھاجم  قیداصم  نیرترب  زا  تسا ؛ رکنم  زا  یھن  فورعم و  هب  رما  قیداصم  نیرترب  زا  نیا  تسا ، یھلا  فدھ  اب  تسا ، یونعم  فدھ 

یارب دوخ ، یعرـش  تیلوئـسم  یادا  یارب  دوخ ، نید  یادا  یارب  هک  دوشیم  هتفگ  یـسک  نآ  هب  یتموکح  یناحور  رگا  تسا . تیحالـص  بحاص  نالوئـسم  زا  عافد  ای  تسا ،

سپ تسا . شزرا  دـض  تلاـح ، نیا  نتـشادن  تسین ؛ شزرا  دـض  نیا  تـسا ، شزرا  نـیا  دـنکیم ، تیاـمح  ینیلوئـسم  زا  اـی  دـنکیم  تیاـمح  یمالـسا  ماـظن  زا  ادـخ  رطاـخ 

سپ اھنیا  حرط  تسین . یتسرد  میھافم  یتموکح -  یناحور  یتموکح ، دنوخآ  موھفم  هن  و  یدـنوخآ ، تموکح  یناحور و  تموکح  موھفم  هن  موھفم -  ود  نیا  زا  مادـکچیھ 

. تسین بالقنا  نیا  گنھرف  هب  قلعتم  میھافم  نیا  تسا ؛ زیمآهطلاغم  حرط  کی  یمالسا ، ماظن  لیکشت  بالقنا و  زا 

یاملع جاتحم  یملع  یرظن و  ظاحل  هب  ماظن  هک  تسا  نیا  موھفم  کی  تسا . نیرفآشزرا  یـشزرا و  میھاـفم  اـھنآ  هک  دراد  دوجو  رگید  موھفم  ود  تقیقح و  ود  ـالباقتم  اـما 

کی تسا . ینید  نارظنبحاص  ناگتـسجرب و  اـملع ، هب  یکتم  تسا ؛ هیملع  یاـھهزوح  هب  یکتم  ماـظن  تساـھنآ . یملع  شـالت  هب  رھظتـسم  هیملع و  یاـھهزوح  نید و 

هب تبـسن  دـناوتیمن  یمالـسا  مداخ  چـیھ  ینید ، ملاع  چـیھ  یایناحور ، چـیھ  تسین . توافتیب  ینید  ماظن  هب  تبـسن  تیناـحور  هزوح و  هک  تسا  نیا  مھ  رگید  موھفم 

« تیناحور ياھنم  مالسا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 5هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir


کی مھ  نیا  دروایب . باسح  هب  هناگیب  ار  دوخ  دناوتیمن  دشاب ؛ توافتیب  دنکیم ، راک  تسا و  هدرک  تکرح  مالـسا  یهزیگنا  اب  تسا ، هدمآ  دیدپ  مالـسا  ساسا  رب  هک  یماظن 

. تسا رگید  تقیقح 

تلم کی  یهرادا  یاھنایرج  یهمھ  رد  یزادرپهیرظن  یـسایس و  یزادرپهیرظن  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هیملع  یاھهزوح  هب  رھظتـسم  ماظن  میتفگ  هک  لوا  تقیقح  نآ 

لئاسم باب  رد  حلـص ، گنج و  لئاسم  باب  رد  تیریدم ، باب  رد  یداصتقا ، ماظن  باب  رد  دنناوتیم  یناسک  نآ  تسا . نید  یاملع  یهدھع  هب  یمالـسا  ماظن  رد  روشک  کی  و 

ار راک  نیا  نید  یاـملع  رگا  دـشن ، رپ  یزادرپهیرظن  نیا  یاـج  رگا  دنـسانشب . ار  نید  دنـشاب و  ینید  صـصختم  هک  دـنھدب  هئارا  ار  مالـسا  رظن  رگید  ناوارف  لـئاسم  یتیبرت و 

ماظن کی  دـنک ؛ تیریدـم  دـناوتیمن  الخ  رد  یاهعومجم  چـیھ  یماظن ، چـیھ  درک . دـھاوخ  رپ  ار  اھنآ  یاج  یدام  یاھهیرظن  ینیدریغ ، یاھهیرظن  یبرغ ، یاـھهیرظن  دـندرکن ،

یدراوم نآ  رد  هک  نانچمھ  دوشیم ؛ نیزگیاج  دیآیم  تسا ، یدام  ناھذا  یهتخادرپ  هتخاس و  هک  یرگید  یسایس  ماظن  کی  یرگید ، یداصتقا  ماظن  کی  یرگید ، یتیریدم 

. داتفا قافتا  نیا  تشاد ، دوجو  دش و  سوسحم  اھالخ  نیا  هک 
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