
نیدوقفم  / ٢٣/١٣۶٨/٠۵ ارسا و  زا  لیلجت  زور  رد  روشک  رسارس  نیدوقفم  ارسا و  ىاھهداوناخ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دندرک ظفح  ار  بالقنا  روشک و  مالسا و  تزع  طیارش ، نیرتدب  رد  هک  نیا  یارب  دنام ؛ دھاوخ  هنادواج  ناریا  بالقنا و  خیرات  رد  ناشمان  هک  دنتـسھ  یناسک  نآ  زا  ام ، یارـسا 

یلیخ مھ  ناشرھاظ  اھیضعب  تسا . ینورد  یگتـسکش  دنکیم ، دوبان  مدھنم و  یلکب  ار  ناسنا  کی  هک  یزیچ  نآ  دندشن . ینورد  یگتـسکش  راچد  نمـشد و  میلـست  و 

: دیامرفیم مالسا  هک  نیا  دنتـسین . هنوگ  نیا  مھ  اھیـضعب  تسین . یدنلبرـس  تزع و  ساسحا  راختفا و  دیما و  ناشنطاب  رد  تسا و  هتـسکش  ناشنطاب  اما  تسا ، بوخ 

دـنکیمن و تلذ  ساسحا  تسا و  زیزع  دـنکیم  ساسحا  مھ  طیارـش  نیرتتخـس  رد  نموم  تسا . نیمھ  نینموم  تزع  زا  هجو  کـی  نینموملل ،» هلوسرل و  هزعلا و  «و  

. تسا هدادن  تسد  زا  هدرک و  ظفح  ار  شدوخ  ینورد  یونعم و  رادتقا  نوچ  دنکیمن ؛ ساسحا  راوخ  نمشد ، هب  تبسن  ار  شدوخ 

روشک  / ٢۵/١٣۶٨/٠۵ رسارس  دیھش  داینب  نالوئسم  دھاش و  نازومآشناد  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یونعم رادتقا  تھبا و  هک  دینادیم  نارھاوخ  ناردارب و  امش  تسا . یمالسا  ماظن  تیوقت  رد  اھتداھش  ریثات  لوا ، یهتکن  ؛ منکیم حرطم  هک  تسا  ینتفگ  هتکن  ود  اجنیا ، رد 

هک دننادب  ادھش  نادنزرف  دندرک . امـش  نازیزع  هک  تسا  یراک  اھتداھـش و  نیمھ  زا  یـشان  یناطیـش ، یاھتردق  مشچ  رد  ایند و  رد  ناملـسم  تلم  یمالـسا و  ماظن  زورما 

دـندرکیمن و ییانتعا  الـصا  نیملـسم ، یهعماج  مالـسا و  هب  هک  دوب  یزور  دـنک . ادـیپ  تھبا  ملاع ، یاھتوغاط  اھناطیـش و  مشچ  رد  مالـسا ، هک  دـندش  بجوم  اھنآ  ناردـپ 

ماما تسا . هدـنازرل  ایند  رـسارس  رد  ار  نانآ  یناطیـش  رادـتقا  یاھخاک  مالـسا ، هک  دـناهتفایرد  زورما  اما  دنتـسنادیمن ؛ رکف  بحاص  ار  نانآ  دنتـشاذگیمن و  یلحم  نیرتمک 

مداخ ار  دوخ  هک  دوب  نیا  رطاخهب  وا ، تمظع  تفرگ . مالـسا  زا  ار  دوخ  تمظع  دادیم ، ناکت  ار  نانآ  یاھخاک  درکیم و  بآ  ار  یتوغاط  یاھتردق  لد  وا ، دای  مان و  هک  یراوگرزب 

. دیشخب تمظع  مالسا  هب  شتلم ، وا و  تدھاجم  تسنادیم و  نیملسم  مالسا و 

ناگربخ  / ٢۵/١٣۶٩/٠۴ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شنیب دشر و  یھاگآ و  زا  یکاح  تکرح ، نآ  تخادنا . هار  هب  ار  میظع  بالقنا  نآ  درک و  دشر  هک  دوب  اھیوسنارف  رامعتسا  ملظ و  یهمکچ  ریز  رد  ریازجلا ، مدرم  نینوخ  تکرح 

یاھتیلقا رگید  ناملـسم و  یاھتلم  رگید  دـشاب . دـناوتیم  ناشروشک  یزورما  طیارـش  رد  مدرم  ناـمھ  زورما  تکرح  هک  ناـنچنآ  دوبن ؛ یمالـسا  تیوھ  یـسایس و  نشور 

لباقت هک  دننکیم  حیرصت  هظحالمیب  زورما  یبرغ ، ماظن  نارادمدرس  هک  هدیسر  ییاجهب  راک  تسا . تیعقاو  کی  نیا ، دنروطنیمھ . یمالساریغ ، یاھروشک  رد  ناملـسم 

. میتفاییمرد سدح  هب  ار  نیا  ام  تسا . مالسا  نیب  هطلس و  رابکتسا و  حانج  نیب  ملاع ، یهدنیآ 

نینچ هک  میتفگیم  سدـح  هب  اـم  دـشابیم -  بیاـجع  زا  نیا  تسا و  هتـشذگ  لاـس  کـی  رد  ثداوح ، نیا  یهمھ  زورب  دـمآ -  شیپ  یقرـش  یاـپورا  یاـیاضق  نیا  هک  یلیاوا 

راھظا دـناهدرک و  راھظا  ار  یزیچ  نینچ  اھنآ  تساـنعم . نیا  هب  برغ ، یرابکتـسا  یهطلـس  هاگتـسد  نیمھ  نارادمدرـس  زا  یـضعب  حیرـصت  زورما  دـمآ . دـھاوخ  شیپ  یعـضو 

دیدج تردق  مالـسا -  یونعم  رادتقا  ددرگیمرب ، فص  کی  هب  بناج و  کی  هب  ای  دوشیم ، زکرمتم  اجکی  رد  یرھاظ  یهطلـس  رادتقا  رگا  هک  میریگیم  هجیتن  سپ ، دننکیم .

تـسا یتیعقاو  نایب  نیا ، تسا . هنوگیباطخ  رما  کی  هن  سدح و  کی  هن  مدرک ، ضرع  هک  یزیچ  نیا  دنکیم . راکـشآ  دـھدیم و  ناشن  ار  شدوخ  مھ  ایند -  زورما  میظع  و 

. تسا سوسحم  یمتح و  ام  یارب  هک 

: هک تسا  نیا  مینک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  ام  هک  هچنآ 

نآ رگا  اعطق  تسا . فیرـشلاهسفنهللاسدقوهیلعیلاعت ) هللاناوضر  ) لحار ماما  یهبذاجرپ  ییانثتـسا  ریظنیب  یربھر  ناریا و  تلم  میظع  تکرح  زا  یـشان  تکرح ، نیا  الوا 

اھھاگتسد یهمھ  هک  ییایند  رد  هک  درادن  دوجو  یرگید  لماع  چیھ  رھاظلایلع  دمآیمن . شیپ  ملاع  رد  تیعضو  نیا  دندوبیمن ، صالخا  نآ  تکرح و  نآ  تلم و  نیا  ربھر و 

ناشن ار  شدوخ  یمالسا  رادتقا  تردق و  دنک و  دنلب  رـس  مالـسا  روطنیا  ملاع ، یاج  همھ  رد  ناھگان  دندروآیم ، دراو  راشف  مالـسا  تیونعم و  یور  یرابکتـسا ، یاھتردق  و 

. دھدب

هاپس  / ٢٩/١٣۶٩/٠۶ ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

مـسیلانویسان دـناوتیم  مھ  اجکی  دـشاب و  نید  دـناوتیم  یونعم ، ساسحا  نآ  تسا . یونعم  ساسحا  کی  زا  یـشان  یراکادـف ، تسین . نید  زا  یـشان  طـقف  یراکادـف ،

شتآ بآ و  هب  ار  ناشدوخ  دنتفر  ناشروشک ، هب  ندیشخب  رادتقا  یارب  ای  ناشنھیم ، زا  عافد  یارب  هک  دیراد  غارـس  ایند  رد  ار  ییاھرکـشل  ردقهچ  امـش  تسین ؟ رگم  دشاب .

رد دشاب . مکاح  یبھذـم  نامیا  طقف  هک  هدوبن  روطنیا  خـیرات ، لوط  ناوارف  یاھگنج  نیا  رد  هن . تسا ؟ یبھذـم  نامیا  ایآ  تسیچ ؟ نیا  دـنداد . مھ  نتـشک  هب  یتح  دـندز و 

؛ دراد یتیونعم  یهبنج  قیقر ، یدام  لماع  تسا . هدوب  راک  رد  قیقر  یدام  لماع  کی  ای  اـھیبلطهاج -  لـثم  یفنم -  یونعم  لـماع  کـی  اـما  هدوبن ؛ یبھذـم  ناـمیا  شبلغا 

. بوخ تیونعم  یهبنج  هن  دب ، تیونعم  یهبنج  اھتنم 

یتح هک  دنتـسھ  ییاھـشترا  سپ ، تسھ . نآ  رد  یدام  طـلغ  یریگتھج  اـما  تسین ؛ مھ  یداـم  زیچ ، کـی  یھاـگ  تسین . نسحتـسم  یحور ، یونعم و  زیچ  رھ  ـالوصا 

هب هجوت  عرو و  اوقت و  لماع  نآ  امـش ، رد  هک  تسا  نیمھ  شقرف  تسیچ ؟ اھنآ  اب  شقرف  یمالـسا ، بالقنا  نارادساپ  هاپـس  تایـصوصخ ، نآ  رب  هوالع  دـنراد . مھ  یراکادـف 

. دھدیم زایتما  ار  امش  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دراد . دوجو  تسا -  هدنام  بیرغ  ایند  رد  زورما  هک  ناربمایپ -  فادھا  یارب  لمع  صالخا و  ادخ و 

یهمانعطق ۵٩٨  / ١٣٧٠/٠٩/٣٠ یریگیپ  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ زا  دـعب  تشادـن  ناـکما  دوبن ، اـھلد  رد  ناـمیا  نیا  قمع  یمالـسا و  ناـمیا  رگا  دوب . مالـسا  تکرب  هب  بـالقنا ، ندـمآ  دوـجو  هب  میراد . مالـسا  تکرب  هب  میراد ، اـم  هک  هچنآ 

یربھر نآ  هک  یزیچ  نآ  درواـیب . رد  تکرح  هب  ار  مدرم  نیا  دـناوتب  یدـنمورین  تسد  چـیھ  دـینادیم ، ریخا -  نرق  رد  صوصخب  روشک -  نیا  یاھهتـشذگ  زا  همھ  هک  یقباوس 

نامیا و یرادنید و  هزادنا  نامھ  هب  دینک ، هبساحم  ار  ماما  یونعم  رادتقا  ماکحتـسا و  نازیم  هک  هزادنا  رھ  امـش  ینعی  دوب ؛ یبھذم  نامیا  دروآ ، دوجو  هب  ام  یارب  ار  ریظنیب 

دوجو رد  هک  یییونعم  یهبذج  ینید و  نامیا  هب  نید و  هب  شدرگربوربیب  قیمع و  یدنبیاپ  نیدت و  رطاخ  هب  ناشیا ، رادتقا  ینعی  دینک ؛ هبساحم  دیاب  ار  راوگرزب  نآ  تیونعم 

. دوب دزیم ، جوم  وا 

مدرم  / ٢٣/١٣٧٢/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اھنآ زا  دـنوشیم . لـسوتم  زیمآتثاـبخ  هناـیذوم و  یاھـشور  ماـسقاو  عاونا  هب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  اـھنیا  تسا . یقـالخا  دـض  ماـظن  کـی  اـکیرما  ماـظن  زورما 

نابز رب  ار  ناشدوخ  بلق  دـساف  نونکم  نطاب و  تحارـص ، اب  میھد »! رارق  راـشف  ریز  ار  ناریا  تلم  میھاوخیم  : » دـنیوگیم دـینکیم »؟ ار  راـک  نیا  ارچ  امـش  : » دنـسرپیم

هتـشاد طـباور  ناریا  اـب  میھاوـخیم  میرادیم و  تسود  ار  ناریا  تلم  اـم   » هکنیا هب  دـندرکیم  رھاـظت  (« - ٣) شوب  » تموـکح اـکیرما -  یلبق  تموـکح  نارود  رد  دـنروآیم .

هار نآ  زا  اھییاکیرما  اعقاو  دـیاش  : » دـنتفگیم دوب ! هدـمآ  ناشرواب  دنـشاب -  هتـشاد  یتینوس  هکنیا  هن  مھ -  ام  روشک  لخاد  رد  تین  نسح  اب  دارفا  زا  هدـع  کـی  میـشاب ».

تلم اب  تخاس ؛ بالقنا  اب  دیاب  دناهدیمھف  دناهدش ؛ نامیـشپ  دیاش  دندرکیم ، تثابخ  دندوب و  نمـشد  ناریا  تلم  اب  هک  ییاھنیا  دـناهدش . فرـصنم  ناشدوخ  جـک  فالخ و 

دوجو هب  یـضعب  رد  ار  رواب  نیاهک  دوب  یروط  ناشتاراھظا  اـما  دـنیوگیم ؛ غورد  اـھنآ  هک  دنتـسنادیم  مھ  تقو  ناـمھ  قیقد ، دنمـشوھ و  دارفا  هچرگا  تخاـس ». دـیاب  ناریا 

هک ییاھنیا  یلو  دناهتـسش . تسد  هدش و  فرـصنم  یمالـسا  بالقنا  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  ناشدوخ  یـسنجدب  زا  تثابخ و  ینمـشد و  زا  اھییاکیرما  ایوگ  هک  دوب  هدروآ 

یمالسا یروھمج  هیلع  احیرـص  دننکیم . نایب  ناشدوخ  زیمآتلاذر  هناخاتـسگ و  نانخـس  اب  ار  تقیقح  اھنیا  دننکیم . راکـشآ  ار  ناشدوخ  نطاب  دناهدمآ ، راک  یور  نونکا 

نابز رب  ار  نیا  فـالخ  هک  یناـسک  دـش  مولعم  دـش . نشور  تقیقح  مینک ». شـالت  راـک و  ناریا  هیلع  میھاوخیم  اـم   » دـنیوگیم دـننکیم . یریگعـضوم  ناریا  تلم  ناریا و 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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. تساھنیا مالک  رد  هک  تسا  نیمھ  عقاو  دندرکیم . یراکایر  دندروآیم ،

ناشیاھراک زا  نیا  دنتسایس . رد  ییادتبا  ینامدرم  دنماخ و  دناهبرجتیب ، هک  هتبلا  دننزیم ». اھفرح  نیا  زا  هک  دنحولهداس  دنماخ ، دناهبرجتیب ، اھنیا  : » دنیوگیم یـضعب 

« اکیرما رب  گرم   » راعـش رگید  زورما  هک  تسا  هدـش  یروط  اھنیا  راتفر  دـننک . یفخم  ناھنپ و  ار  ناـشدوخ  ریمـضلایف  اـم  دـنناوتن  هک  تسا  بجوم  نیمھ  اـما  تسا . مولعم 

ناریا تلم  دناهدیمھف . ار  تقیقح  همھ  رگید  زورما  دندوب ، هدش  دیدرت  راچد  یشیدناهداس  یورزا  اکیرما ، یلبق  تلود  نارود  رد  یضعب  رگا  تسا . ناریا  تلم  همھ  هب  قلعتم 

یناطیـش یاھراک  روط  نیا  دناهدیمھفن  اھنآ  هک  دوشیم  راکـشآ  بلطم  نیا  رد  اکیرما ، زورما  نالووسم  ندوب  ماخ  یحولهداس و  اھتنم  دنکیم . ساسحا  ار  ینمـشد  نیا 

تسکش اھزیچ  نیا  اب  ناریا  تلم  درادن . اھنآ  دوخ  ندرک  اوسر  زج  یرثا  چیھ  یونعم ، رادتقا  یاراد  روشک  نیا  هیلع  راکادف ، عاجـش و  تلم  نیا  هیلع  ناریا ، گرزب  تلم  هیلع 

. دروخیمن

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

روضح اب  هاپس ، نکیل  دومرف . دھاوخ  تیانع  شاداپ  رجا و  اھنآ  هب  لاعتم  یادخ  هک  دنتشاد  یـشقن  سدقم ] عافد  رد   ] مادک رھ  نارگید -  شترا و  زا  حلـسم -  یاھورین  همھ 

رـشب نیمھ  رـشب -  هکنیا : نآ  و  درک ؛ هدـنز  ار  مالـسا  قیاقح  زا  یتقیقح  هیلع ،» اودـھاع هللا  اـم  اوقدـص   » هک تسا  هفیرـش  هیآ  نیا  قادـصم  هک  دوخ  هناـقداص  یراکادـف  و 

ریذپان دیدرت  لماوع  للع و  رب  یتح  هک  دـباییم ، ار  یونعم  رادـتقا  میظع و  هطلـس  نآ  هنوگچ  دـنکیم ، رارقرب  هطبار  ادـخ  اب  هک  یتقو  یداع -  بابـسا  للع و  ریـسا  یلومعم و 

. دنکیم ادیپ  هبلغ  مھ  هدام  ملاع 

یماظتنا  / ٢١/٠۴/١٣٧۴ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھرادـتقا تسا . یوـنعم  رما  کـی  رادـتقا ، هکلب  تسین ؛ مکحم  تشم  زیت و  هحلـسا  تفلک و  یادـص  اـب  هشیمھ  رادـتقا ، نـیا  دـشاب . رادـتقا  یاراد  دـیاب  یماـظتنا  یورین  . 

ظفاح رادساپ و  نابـساپ و  هک  دننک  ساسحا  تلم  داحآ  مھ  دنک و  تردق  ساسحا  دوخ  رد  ورین  دوخ  مھ  هک  دیآ  دوجو  هب  یتیفیک  دـیاب  تسین . رادـتقا  تقیقح ، رد  یرھاظ ،

نآ دمھفب  دیاب  مھ  دـنکیم -  لالتخا  راچد  ار  تینما  هک  لخم  نمـشد  نآ  نمـشد -  دـنک . عافد  اھنآ  زا  دـناوتیم  تسا و  ردـتقم  هعومجم  کی  اھنآ  یعامتجا  یدرف و  تینما 

. تسا ردتقم  یماظتنایورین -  نیمھ  ینعی  تسا -  هداتسیا  اجنیا  رد  ظفاحم  ناونع  هب  هک  سک 

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

زا کی  چیھ  رد  دنناوتیمن  هدارا  یورین  فعـض  رطاخ  هب  هک  یملاس  یاھناسنا  اسبیا  دینادب . مھم  ار  نآ  دینک و  هیکت  تیناسنا  نامیا و  زا  یـشان  هدارا  یونعم و  تردـق  یور 

ندوب مشچ ، نتـشادن  عاخن ، عطق  اپ ، نتـشادن  تسد ، نتـشادن  یندب ، دوبمک  یرھاظ -  یندب  فعـض  اب  ییاھناسنا  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  ینیرفآراختفا  روضح  اھنادیم  نیا 

یوق تمھ  هدارا و  ددم  هب  دننکیم -  مرن  هجنپ  تسد و  نآ  اب  دنتسھ و  نآ  راچد  نازابناج  هنافـساتم  هک  ینامـسج  یاھیراتفرگ  ماسقا  عاونا و  ندب و  رد  ددعتم  یاھـشکرت 

. تسا سرد  اھنادیم  همھ  یارب  نیا ، دنوش ! لئان  ناشخرد  یاھراک  نیا  هب  اھتفرشیپ و  نیا  هب  دنناوتیم 

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

زا امـش  لباقم  فرط  هکنیا  دوجو  اب  یمالـسا -  ماظن  اب  رفک  رابکتـسا و  یایند  هلباقم  رد  هک  دـش  بجوم  ناناوج  امـش  یونعم  یناـسفن و  تردـق  نیمھ  اـھهدارا و  نیمھ 

هک تسین  یزیچ  نیا ، دشاب . ندـش  شومارف  لباق  تلم ، کی  یارب  یدوز  نیا  هب  هک  تسین  یـسرد  سرد ، نیا  دـیوش . زوریپ  امـش  دوب -  رادروخرب  یرتشیب  یدام  تاناکما 

. تسا سرد  کی  اھنادیم  همھ  یارب  نیا  تسا . هدنز  تقیقح  کی  نایرج و  کی  نیا ، تسناد . هدنیآ  هتشذگ و  زا  ادج  هدیدپ  کی  دوشب  ار  نآ 

امـش هک  یتقو  دوب ، ناسنا  یقیقح  یورین  زورب  یاج  هک  اجرھ  رد  دنداد . ناشن  ار  یونعم  تردق  توق و  نیمھ  یگدنزاس ، نادیم  رد  ندناوخ و  سرد  نادـیم  رد  ام  نازابناج 

مھ ینامـسج  فعـض  یتح  دشاب ، یونعم  تردـق  یتقو  هک  دـیداد  ناشن  ینعی  دـیھد . ماجنا  ینتفاین  تسد  ارھاظ  لوقعلاریحم و  گرزب و  یاھراک  دـیتسناوت  دـیدش ، دراو 

. دشاب هدننک  نییعت  دناوتیمن 

رد شزرو ! مھ  نیا  دـیھد . ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک  دـیتسناوت  امـش  تیونعم ، نامیا و  تردـق  هدارا و  تردـق  رطاخ  هب  مھ  یندـب  یاوق  یاھدوبمک  اـب  ینامـسج و  فعـض  اـب 

هن داتـشھ و  هک  دـندوب  نازابناج  نیا  یروضح ، رد  ینعی  دـنداد ؛ ماجنا  نازاـبناج  ار  یناـھج  یاھنادـیم  زا  یکی  رد  یناریا  روضح  نیرتراـختفارپ  روطنیمھ ، مھ  شزرو  نادـیم 

نادـیم ملع و  نادـیم  لثم  گنج ، نادـیم  لثم  مھ  شزرو  نادـیم  رد  هک  تسا  نیا  هدـیدپ  نیا  یانعم  تسیچ ؟ هدـیدپ  نیا  یانعم  دـندرک ! هیدـھ  ناریا  روشک  هب  ار  الط  لادـم 

لابند هب  مھ  ار  ینامـسج  یورین  هک  تسا  یونعم  یورین  هصـالخ  دـنلب و  تمھ  تساوخ و  ناـمیا و  هدارا و  یورین  تسا ، هدـننک  نییعت  هچنآ  تیریدـم ، نادـیم  یگدـنزاس و 

. تسا سرد  ام  روشک  یارب  اھنیا  دنکیم . ناربج  مھ  ار  ینامسج  فعض  دشکیم ؛ دوخ 

نارادساپ  / ٠٩/١٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هبنج تیاعر  یور  رب  دنراد ، یـساسح  یاھتیلووسم  فلتخم  یاھـشخب  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  اب  یبالقنا و  یاھهعومجم  اب  رادـساپ ، ناردارب  اب  تاقالم  رد  نم  هک  نیا 

دنھاوخیم هک  تسا  ییاـھورین  رادـتقا  ماکحتـسا و  هدـننک  نیمـضت  ملاـع ، راـگدرورپ  اـب  یبـلق  طاـبترا  لـسوت و  هجوت و  نیا  تسا . نیمھ  رطاـخ  هب  منکیم ، هیکت  یوـنعم 

. درادن دوجو  یھار  نیا  زج  دننک . تمواقم  دنتسیاب و  هھبج  نآ  لباقم  رد  هشیمھ 

مدرم  / ١٣٧٧/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ایند رد  یونعم  یـسایس و  رادـتقا  زا  هللادـمحب  یدامتم  یاھلاس  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  هکنیا  تلع  تسا . مدرم  روضح  هب  روشک ، کی  تلود و  کی  تردـق  نم ! نازیزع 

. تسا مدرم  امش  روضح  رطاخ  هب  دننک ، مک  ماظن  نیا  رس  زا  ییوم  دناهتسناوتن  تسا و  هدوب  رادروخرب 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هار رد  یتلم  رھ  هک  دوب  نیا  یھلا  هدعو  تسین . نکمم  مھ  لمع  شالت و  نودـب  تسین ؛ نکمم  هک  هبـشکی  نیا  دـنک . زیزع  ار  ناملـسم  یاھتلم  هک  تسا  نیا  یھلا  هدـعو 

نیا زا  دعب  امـش  هک  تسا  نیا  یھلا  هدعو  دیدش . زوریپ  دیدرک ، هزرابم  دیتشاد ، نامیا  ناریا  تلم  امـش  بوخ ؛ رایـسب  دوش . زوریپ  دشاب ، هتـشاد  نامیا  دـنک و  هزرابم  ادـخ 

یریگرد هدـعو  مھ  تسھ ، یزوریپ  هدـعو  مھ  ینعی  دـش ؛ دـیھاوخ  زوریپ  مھ  زاب  دـینک ، یگداتـسیا  ربص و  یراشفاپ و  رگا  دـش و  دـیھاوخ  ریگرد  ادـخ  نانمـشد  اب  یزوریپ ،

هک یناسک  دننکیم ؛ ینمشد  دنتیونعم ، فلاخم  هک  یناسک  دزارفایمرب ، ملع  اج  کی  رد  تیونعم ، تردق  نآرق ، تردق  مالـسا ، تردق  یھلا ، تردق  هکیتقو  یرآ ؛ تسھ .

یار امل  و  . » دننکیم ینمـشد  دنباتیمنرب ، ار  نید  تیونعم و  یتھج  رھ  هب  هک  یناسک  دننکیم ؛ ینمـشد  دنداسف ، لھا  هک  یناسک  دننکیم ؛ ینمـشد  دـنملظ ، لھا 

«. هلوسر قدص هللا و  هلوسر و  هللااندعو و  ام  اذھ  اولاق  بازحالا  نونموملا 

هاپس  / ١٣٧٨/٠٢/٢٩ ییایرد  هاگشناد  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  هاگشناد  رد  تانایب 

یرکف یحور و  یونعم و  رادتقا  هکلب  یدام ، یرھاظ و  رادتقا  طقف  هن  تسا ؛ دوخ  رد  رادتقا  اقب و  رـصانع  ندروآ  مھارف  لماک و  لالقتـسا  دوخ ، هب  یاکتا  اھتلم ، تاجن  هار  اھنت 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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. یدارا و 

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد یزوریپ  اھنیا  دنرادیم . یمارگ  ار  اھنآ  دای  دننکیم ؛ هدافتسا  اھنیا  نخس  زا  دنیوجیم ؛ کربت  اھنیا  مان  هب  هعیش -  ریغ  هعیـش و  زا  معا  ناملـسم -  نویلیم  اھدص  زورما 

راگدنام . یقیقح و  یزوریپ  تسا ؛ خیرات 

نیرتجیار نیرتحضاو و  لاح  نیع  رد  نیرتیساسا و  زا  یکی  نیا  نم ، رظن  هب  تسیچ ؟ اقب  نیا  لماع  تسیچ ؟ هیضق  هک  تسا  نیا  دیآیم ، شیپ  ناسنا  نھذ  رد  هک  یلاوس 

نیا دیـشروخ ، نیا  دنتـسھ -  یمھم  یاھهدیدپ  ملاع ، قیاقح  همھ  دزیگنایمن . رب  ار  لفاغ  یاھناسنا  هجوت  حضاو ، قیاقح  همھ  دننام  اھتنم  تسا . رـشب  یگدنز  قیاقح 

؛ تسا سرد  ربدت و  روخ  رد  ناسنا ، کی  یارب  ثداوح ، نیا  زا  مادک  رھ  ندرک -  یگدـنز  ندرم ، نتفر ، ندـمآ ، ایند  نیا  نوگانوگ ، لوصف  ندـمآ  نیا  زور ، بش و  ندـمآ  نیا  هام ،

، میتفگ هک  مھ  یتقیقح  نآ  دنربیم . مھ  ار  شاهرھب  دنیامنیم و  هدافتـسا  اھنآ  زا  دننکیم ؛ انتعا  اھنآ  هب  هک  دـنربدتم  دارفا  نیا  دـننکیمن . هجوت  اھنیا  هب  لفاغ  دارفا  نکیل 

یدام لماوع  تردـق . یونعم  لماوع  تردـق ، یدام  لماوع  میراد : تردـق  لماوع  هنوگود  ام  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدوب  خـیرات  لوط  رد  هک  تسا  یحـضاو  قیاقح  نیمھ  زا 

دینیبب امـش  تسا . یگدنز  زا  یحابـص  دنچ  هجیتن  تسا ، هدمآ  راب  هب  یاهجیتن  مھ  رگا  دندرک . خیرات  لوط  رد  نادنمتردق  هک  ییاھراک  ور و  روز و  لوپ و  نیمھ  ینعی  تردـق ،

هک یلاس ، دنچ  هاتوک و  یلیخ  دنربب ! ارنآ  هرمث  دنتسناوت  شالت  همھ  نآ  زا  دعب  اھیراکیسایس و  نآ  زا  دعب  اھگنج و  نآ  زا  دعب  ردقچ  دندرک ؛ رمع  ردقچ  ملاع  نادنمتردق  نیا 

. تدـھاجم اب  هارمھ  یھلا  ینید و  یاھـشزرا  تیناقح ، یتسار و  ییاسراپ ، یکاپ و  نامیا ، ینعی  دـنتردق ؛ یونعم  لماوع  مھ  هتـسد  کی  اما  تسین . یزیچ  چـیھ  عقاو  رد 

تردـق تسا ؛ یخیراـت  راگدـنام  تردـق  تسین ؛ نکعـتمت  ربـب و  هرھب  دـنبب و  ریگب و  یاـنعم  هـب  دوـشیم ، لـصاح  هار  نـیا  زا  هـک  یتردـق  تـسا . راگدـنام  تردـق  تردـق ، نـیا 

هک یطخ  نآ  ینعی  دناهدنز ؟ هچ  ینعی  دناهدنز . زونھ  رـشب  خیرات  رد  داد  لدع و  رادلعـشم  ناگرزب  دناهدنز ؛ زورما  ات  ایبنا  هک  نیا  امک  دـنامیم ؛ تسا و  رـشب  زاستشونرس 

تاریخ و همھ  زورما  دـمآرد . رـشب  یارب  سرد  کی  راگدـنام و  موھفم  کی  تروصهب  دـنام و  رـشب  یگدـنز  رد  دـندرکیم ، تدـھاجم  شالت و  نآ ، نتخادـنا  اج  تابثا و  یارب  اھنآ 

. دنامیم اھنیا  تسا . ناھاوخریخ  ناحلصم و  شالت  نامھ  هلابند  ایبنا و  میلاعت  نامھ  هلابند  اھسرد و  نامھ  زا  یشان  دراد ، دوجو  رشب  یارب  هک  ییاھییوکین  اھییابیز و 

ام ات  دنارذگب ، شوخ  یگدنز  رد  یحابص  دنچ  هک  دوبن  نیا  یارب  شتدھاجم  اما  دیسر ؛ تداھش  هب  وا  دوخ  هچرگا  تشاد . ار  تردق  یونعم  لماع  مالسلاهیلع  نیـسح  ماما 

نایم رد  ار  ناسنا  حالص  تاجن و  طخ  نید و  طخ  ار ، تیمکاح هللا  طخ  ار ، دیحوت  طخ  هک  دوب  نیا  یارب  وا  تدھاجم  دروخ . تسکش  سپ  دیـسر ، تداھـش  هب  هک  الاح  مییوگب 

. دننک کاپ  یلکهب  ار  طخ  نیا  هک  دندرکیم  یعس  یلماوع  اریز  دنک ؛ تیبثت  راگدنام و  رشب 

نارادساپ  / ١٣٧٨/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هزات زا  یـضعب  دنیبیم  زورما  امـش  هک  یتارکفت  نیا  تفر . ایند  زا  نید  هک  دش  نیا  روصت  دندوب ، هدروآ  یور  ملع  هب  هک  اپورا  یتعنـص  تایح  دیدجت  نیا  لوا  نرق  ود  رد  زور  کی 

نید هک  دندرکیم  لایخ  اھنآ  تساپورا . نارادمتسایس  نافوسلیف و  یمھدزون  نرق  یاھفرح  اھنیا  دننکیم ، یراج  نابز  رب  تسایس  هشیدنا و  رکف و  نادیم  هب  یاھهدیـسر 

اھنیا تفر . نیب  زا  دـش و  بوذ  دروایب ؛ تقاط  تسناوتن  ملع  موجھ  لـباقم  رد  اـھیکیرات ، هب  هتخیمآ  تاـفارخ و  هب  هدولآ  نید  هک  دادیم  ناـشن  ار  نیا  اـھنآ  هبرجت  دـش ! ماـمت 

نآ یرادـنید ، زا  عون  نآ  تیحیـسم ، زا  عون  نآ  دنتـشاد ؛ برغ  رد  اپورا و  رد  ار  شاهنومن  اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  لثم  تسھ ، اـج  رھ  رـشب  ناـیم  رد  نید  هک  دـندرک  روصت 

لایخ هب  دـندرک  عورـش  دـش ؛ لـح  یلکهب  اـیند  رد  نید  هلاـسم  تفر و  نیب  زا  نید  هک  دـندرک  لاـیخ  ناوارف ! یاـھداسف  تابـصعت ، ناـمھ  یـالبال  رد  لاـح  نیع  رد  تابـصعت و 

هب هجوت  نید ، هب  هجوت  ینید ، هزیگنا  دینک ؛ هظحالم  امـش  زورما  ندرب . نیب  زا  ار  نید  یاقب  رـشب ، یایاوز  قامعا و  نآ  زا  ندرک ؛ بترم  تسرد و  ار  اھرانک  هشوگ و  ناشدوخ 

. دوشیم رتـشیب  مھ  زور  هب  زور  تسا و  هدرک  رپ  ار  اـیند  تیونعم -  هب  یگدادـلد  یوـنعم و  هبنج  نآ  ینعی  نید -  صلاـخ  کرتـشم و  شخب  نآ  هب  هجوـت  صوـصخب  تیوـنعم ،

یرکف یداـقتعا و  تسرد  هیاـپ  رگا  هک  تسا ؛ یحطـس  ساـسحا  کـی  یناـفرع ، ساـسحا  نیا  دـنرادن ، یتـسرد  ینید  یرکف  یاـھهیاپ  نوچ  هنافـساتم  ییاـھاج  رد  هتبلا 

لماـع نیا  دـمآ . شیپ  دـندرکیم ، روصت  هک  هچنآ  سکع  نیارباـنب ، تسـالاو . تمیقیذ و  هداـعلاقوف  ساـسحا  کـی  دوش ، هارمھ  نآ  اـب  دراد ، دوجو  مالـسا  رد  هک  یناـنچنآ 

. دمآ شیپ  نارادساپ  هاپس  رد  هیضق ، نیمھ  نیع  دمآ . دوجو  هب  بالقنا  رد  هلاسم ، نیمھ  نیع  تسرد  تسا . تردق  یونعم 

نیا طقف  نارادساپ ، هاپس  داجیا  رد  دیھد . رارق  هجوت  دروم  ار  نارادساپ  هاپس  یرادساپ و  هلاسم  تقیقح  حور و  دیتسھ ، اج  رھ  رد  رادساپ  نازیزع  امش  هک  مراد  رارصا  نم 

تالیکـشت کی  رد  هک  دوب  نیا  هلاسم  دوب . رتالاب  مھ  نیا  زا  هلاسم  دشیمن -  متخ  اج  نیا  هب  اھنت  هلاسم  دنک -  تسرد  حلـسم  یورین  کی  ون  زا  دـھاوخیم  ماظن  هک  دوبن 

. دش راک  نیا  دوب ، نکمم  هک  اجنآ  ات  دوش و  ظاحل  تیاعر و  ازجا  مامت  رد  تردق -  یونعم  لماع  ینعی  نامیا -  هدیقع و  رکف و  دـمآیم ، دوجوهب  بالقنا  هلیـسوهب  هک  یماظن 

نآ هب  تبسن  دنتخادنا ؛ شیاوزنا  هب  دندرب و  شلالحنا  زرم  ات  اھراب  دنتساوخیمن ، ار  نآ  هک  یناسک  دمآ ، دوجوهب  هک  نآ  زا  دعب  نارادساپ  هاپـس  الاو  دوب ، نیا  هیـضق  ساسا 

رد تردق  یونعم  لماع  نوچ  ارچ ؟ دنامیم ؛ یمکحتـسم  هیاپ  هنوگنیا  دنامیم . دنام و  هاپـس  اما  دندرک ؛ ییوگدـب  نآ  زا  اھراب  دـندادن ؛ تاناکما  نآ  هب  دـندرک و  ییانتعایب 

تدھاجم فیلکت ، یادا  یارب  تدھاجم  صالخا ، نامیا ، داقتعا ، تسیچ ؟ تردـق  یونعم  لماع  نآ  دراد . دوجو  مھ  زورما  تسا و  هتـشاد  دوجو  رفاو  روطهب  نامزاس  نیا  نورد 

انعم نیمھ  مھ  بالقنا  لصا  رد  دنکیم . ظفح  ار  ماظن  کی  هعومجم و  کی  هک  تساھنیا  تسا ؛ مھم  اھنیا  شالت . تدھاجم و  نآ  یدام  دمآرد  یاھنم  تدـھاجم  ادـخ ، یارب 

، دـنیامن هغلابم  اھنآ  هب  تبـسن  دـننک و  یزیمآگنر  گنر و  رپ  تشرد و  ار  اھنآ  دـننکیم  یعـس  ماظن  لصا  ناـفلاخم  هک  یرھاوظ  زا  یـضعب  هب  دـیابن  تسھ . مھ  زورما  دوب و 

. تسا نامیا  دوجو  هیضق ، تقیقح  دروخ . بیرف 
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نارود لثم  دوب -  تبرغ  رد  تیونعم  هک  یزور  نآ  مھ  دـنمھفیمن . ار  نیا  یاهدـع  هتبلا  تسا . هدرتسگ  ام  روشک  رـساترس  رد  مدرم و  لد  رد  اـم ، ناـناوج  لد  رد  ناـمیا  زورما 

، شالت نیا  زا  فدھ  هک  دننک  کرد  دنتسناوتیمن  هک  دندوب  یناسک  لاح  ود  رھ  رد  ربمایپ -  نامز  لثم  دوب -  تردق  رد  تیونعم  هک  یزورنآ  مھ  و  مالـسلاهیلع -  داجـس  ماما 

یف متلزامف  : » دـیامرفیم لیئارـساینب  هب  باطخ  نآرق  تایآ  زا  یکی  رد  راـبج .» ربکتم  بلق  لـک  یلع  عبطی هللا  کلذـک  « ؛ تسیچ یونعم  تکرح  نیا  زا  تدـھاجم و  نیا  زا 

لیئارـساینب دوـخ  زا  هدـع  کـی  دیــشخردیم ، دیــشروخ  لـثم  یفــسوی  ماـظن  رد  هرھچ و  رد  یھلا  قـح  دوـب و  تردـق  جوا  رد  هـک  فـسوی  یتـح  هـب .» مکئاـج  اـمم  کـش 

دعب دـنروطنیا . هک  دنتـسھ  ییاـھلد  دـنام ! دـھاوخن  یربماـیپ  رگید  فسوی  زا  دـعب  هک  دـنتفگ  اـھنآ  تفر ، اـیند  زا  فسوی  ترـضح  هک  یتـقو  دـننک . کرد  ار  نآ  دنتـسناوتیمن 

هلاسم تسا ، تردـق  یونعم  لماوع  هب  یکتم  هک  یتردـق  نآ  یارب  باسحلا .» مویب  نموی  ربکتم ال  لک  نم   » ای رابج ؛» ربکتم  بلق  لک  یلع  عبطی هللا  کلذـک  : » دـیامرفیم

تاجن یتلادـعیب ؛ زا  ناسنا  تاجن  یونعم ؛ یدام و  بئاصم  زا  ناـسنا  تاـجن  ناـسنا ؛ حـالف  حالـص و  تسیچ ؟ تردـق  نآ  یریگتھج  تسا . تردـق  نآ  یریگتھج  یـساسا ،

یراتفرگ دـنمھفیمن . یرگید  زیچ  تینم  زج  هک  یتسم  روک و  لفاغ و  یعمج  تردـق  لاگنچ  زا  ناسنا  تاجن  اـھناسنا ؛ یاـھلد  ناـیم  هنـالھاج  اـضغب  اھینمـشد و  زا  ناـسنا 

تیمھا ناـشیارب  هک  یزیچ  دـناهدوب و  یھاوخدوخ  تینم و  تسم  هک  تسا  هدوب  ییاھتردـق  راـتفرگ  دوخ ، رمع  نارود  رتـشیب  رد  رـشب  تسا . هدوب  نیا  هشیمھ  رـشب  گرزب 

رد ار  ایند  لئاسم  مامت  دیاب  ناشدوخ -  تلم  ینعی  ام -  تلم  هک  دننزیم  نیا  زا  مد  هک  دنتسھ  یناسک  ایند  رد  دینیبیم  امش  تساھناسنا . تشونرس  درادن ، هتشادن و 

رابکتسا مھ  زورما  دندزیم ؛ ییاپورا  نارگرامعتسا  رامعتـسا ، نارود  رد  هک  تسا  یفرح  نیا  دنوشب ! دندش ، ریقف  تخبدب و  دوبان و  لامیاپ و  رگید  یاھتلم  رگا  دریگ و  تسد 

رد هک  یـسکرھ  دـیاب  دوش ، دـیدھت  عفانم  نآ  هک  ییاجنآ  تسا و  لصا  تلم  نآ  عفانم  روشک ، نآ  عفانم  تلود ، نآ  عفانم  دـنکیم . یراج  نابز  رب  اکیرما -  حـضاو  روط  هب  و  - 

اھتلم و اھتلود و  رب  ار  یگدـنز  یاضف  دـیباییم ، روضح  ایند  هطقن  نالف  رد  امـش  هک  یتقو  هرخالاب  دراد ! یعفانم  مھ  وا  ولو  ددرگ ؛ بوکرـس  تسا ، هداتـسیا  عفانم  نآ  لباقم 

حضاو قطنم  نیا  دراد !؟ یحیجرت  هچ  اھتلود  نآ  عفانم  رب  امش  عفانم  دنتسیایم . امش  عفانم  لباقم  رد  مھ  اھنآ  دیزاسیم ، لامیاپ  ار  اھنآ  عفانم  دینکیم و  گنت  اھروشک 

! دنمھفیمن الصا  ار 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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! تسا بیرف  مھ  نیا  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، شواک  دـیبایرد و  ار  شتقیقح  رگا  میدـنمهقالع ، نامدوخ  تلم  عفانم  هب  ام  هک  دـننزیم  انعم  نیا  زا  مد  زورما  هک  یناـسک  نیا 

، ناشیرادروخرب ناشناونع ، ناشترھـش ، نوچ  تسا ؛ نیا  هب  هتـسباو  ناشیاھتموکح  اھتردق و  نوچ  دـنروآیم ، ار  اھتلم  مان  دنتـسھ . اھنآ  دوخ  تسا ، مھم  ناشیارب  هچنآ 

، اھنآ تینم  اھنآ ، تساوخ  دـیاب  هک  تسا  نیا  اھنآ  رظن  زا  تقیقح  نیا  دـنیوگب ، ار  تقیقح  دنتـسناوتیم  رگا  دـنروایب ! ار  ناشتلم  مسا  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  ناشینارماک 

هک یراک  نیرتمھم  دراد ؟ دوجو  رشب  یارب  رتالاب  نیا  زا  یایراتفرگ  ایآ  تسین ؟ یراتفرگ  رـشب  یارب  نیا  ایآ  تسا . نیا  ناشیارب  هلاسم  الـصا  دوش . اضرا  اھنآ  رورغ  اھنآ و  ربکت 

. تسا ساسا  نیا  اھناسنا ، یارب  تسا . هتخیـسگ  راسفا  یاھتردق  نیا  اھرورغ و  نیا  اھتینم و  نیا  هب  ندز  راھم  تساھتینم ؛ نیا  تسد  زا  رـشب  تاجن  دراد ، یونعم  تردـق 

. تسا یونعم  یاھهنیمز  رد  تاجن  یناسنا و  یگدنز  ظاحل  زا  ناسنا  تاجن  یدام ، یگدنز  رد  ناسنا  تاجن  یونعم ، تردق  فدھ 
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هدـیقع مکحتـسم  یاھهیاپ  هب  یکتم  نامیا و  هب  یکتم  یونعم و  تردـق  هب  یکتم  ماظن ، نیا  دـش . انب  تردـق  یاھهیاپ  نیا  رب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  راگدرورپ ، لـضف  هب 

، مدرم داحآ  نامیا  تسا . هشدـخ  لباقریغ  لدتـسم و  مکحم ، یقطنم ، نیتم ، رکف  کی  تسا ، هتفرگ  رارق  نآ  رب  شاهیاپ  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  زورما  هک  یرکف  نآ  تسا .

نیا هلمج  زا  امـش ، هعومجم  تسا . روشک  نیا  یارب  تردق  هیام  رازبا و  نیرتگرزب  هیامرـس و  نیرتگرزب  نیا  ربمایپ ؛ نادناخ  هب  ربمایپ ، هب  ادخ ، یایلوا  هب  ادـخ ، هب  اھنآ  قشع 

اھزرم و تینما  زا  دنک و  ییامنتردق  نانمشد  لباقم  رد  تسناوت  نآ  اب  دمآ و  دوجو  هب  نآ  اب  هک  یدنمشزرا  رصانع  نامھ  اب  ار  نارادساپ  هاپـس  تسا . نموم  یاھهعومجم 

، تلم نیا  رادتقا  یلـصا  زکارم  هب  نمـشد  زورما  دیھنب . جرا  دـینادب و  ردـق  دـینک و  ظفح  مکحتـسم ، یاھهیاپ  نامھ  اب  تایـصوصخ و  نامھ  اب  دـیامن ؛ عافد  یلم  لالقتـسا  زا 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  تسا ، نمـشد  تدـشهب  نآ  اب  نمـشد  هک  یزکارم  نآ  زا  یکی  تسا . هاپـس  اھنآ  زا  یکی  تساـھنآ . هب  هجوتم  دـنکیم و  ینمـشد  همھ  زا  رتشیب 

جیورت یرگیداـم و  جـیورت  لاذـتبا ، جـیورت  تسا . رابکتـسا  تدـمدنلب  راـک  کـی  نیا  هک  دـننک ؛ مک  یوـنعم  تردـق  نـیا  زا  دـنناوتب ، هـک  هـچنآ  دـننکیم  یعـس  تـسا . یمالـسا 

هب هتـسب  تسام ؛ نموم  تلم  هدارا  هب  هتـسب  نیا  دـنوش ، قفوم  ردـقچ  الاح  دناهتـشامگ . تمھ  نآ  رب  اـھنیا  هک  تسا  ییاـھراک  هلمج  زا  مدرم ، داـحآ  نیب  رد  یتسرپعفن 

نمـشد دنک ، اکتا  لکوت و  ادـخ  هب  دریگب و  میمـصت  ینموم  ناسنا  رھ  امـش و  رگا  دیـشاب  نئمطم  دـننک . ظفح  ار  ناشدوخ  هک  تسا  نامیا  اب  رونم و  یاھناسنا  اھلد و  هدارا 

رد اھلد  تدـحو  یگتـسبمھ و  یگتـسبمھ -  نیا  نامیا و  نیا  تردـق ، یونعم  یاھهیاپ  نیا  دروآ . دـھاوخن  تسدهب  دوخ  لضم  هدـننک و  هارمگ  یاھراک  نیا  رد  یقیفوت  چـیھ 

رد امش  دننک . بذج  ناشدوخ  تمس  هب  نیغورد ، گنراگنر  یاھهولج  اھبیرف و  اھهچیزاب و  اب  ار  امش  یاھلد  دیراذگن  دینادب . ردق  ار  روشک -  رساترس  رد  هاپس  رـصانع  نایم 

تسا و هداتسیا  اپرس  لماک  ماکحتسا  اب  هللادمحب  زورما  ماظن  نیا  هک  تسا  نیمھ  امش  یزوریپ  دیدش . زوریپ  دیدرک و  تدھاجم  هزرابم و  عافد و  یگرزب  مھم و  تقیقح  هار 

. تسا یگرزب  یلیخ  قیفوت  نیا  دھد . تسکش  ار  ماظن  نیا  دناوتیمن  هک  دنکیم  ساسحا  نمشد 
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هدـش نادـیم  دراو  یگنھرف  ظاحل  زا  یغیلبت و  ظاحل  زا  یـسایس ، ظاحل  زا  یماظن ، ظاـحل  زا  دوخ  گرب  زاـس و  همھ  اـب  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  لـباقم  رد  نمـشد  زورما 

، ندروآ دراو  هشدخ  نآ  هب  ندش و  ریگرد  مکحتسم  ماظن  نیا  اب  دنکیم  ساسحا  نمـشد  تسا . سویام  نمـشد  هک  دباییمرد  ینـشورهب  ناسنا  لاح  نیع  رد  اما  تسا ؛

ار تسکـش  لماوع  نامدوخ  رگا  ام  مینک . مھارف  ار  دوخ  تسکـش  لماوع  نامدوخ  میراد ، شود  رب  ار  ماظن  نیا  یاھتیلووسم  هک  ام  هک  تسا  نیا  هب  شدیما  تسین . وا  راک 

؛ دننامب لفاغ  ناشدوخ  یقیقح  یاھتیلووسم  زا  تلم ، نآ  نایم  رد  نالووسم  هک  تسا  نیا  تلم  کی  یارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دنک . یراک  دـناوتیمن  نمـشد  مینکن ، مھارف 

یتسرپ عفن  دوخ و  عفن  هب  دنوش ؛ لوغشم  مرگرـس و  تیمھا  مک  یاھزیچ  هب  دننامب ؛ لفاغ  تساھنآ ، تیلووسم  یلـصا  هیاپ  تسا و  هتـساوخ  اھنآ  زا  ادخ  هک  یزیچ  نآ  زا 

همھ رد  اھـشخب و  همھ  رد  اـھهدر ، همھ  رد  نـالووسم  دـپتب . ریقح  کـچوک و  لـئاسم  یارب  یھلا ، هـفیظو  یارب  ندـیپت  یاـج  هـب  اـھنآ  لد  دـنوش ؛ لوغـشم  مرگرـس و  دوـخ 

دراد و دوجو  روفوهب  ماظن  نیا  رد  تلم و  نیا  نایم  رد  تردق  لماوع  دنشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  ادخ  دنشاب و  تیلووسم  نیا  هجوتم  دیاب  ماظن ، یرکشل  یروشک و  یاھنامزاس 

دیاب ار  لماوع  نیا  تسا . هدـمآ  نوریب  زارفارـس  تخـس ، یاھهبرجت  راوشد و  یاھنادـیم  زا  تسا و  هداد  ناـشن  لاـس  تسیب  نیا  لوط  رد  ار  دوخ  تردـق  یونعم ، لـماوع  نیا 

. دینک ظفح 

بالقنا  / ١٣٧٨/٠٨/٢۶ ربھر  اب  زابناج  ناگتخیھرف  ناھوژپ و  شناد  زا  نت  اھدص  رادید 

هاوخ دوخ  ربکتم و  ملاظ ، رابج ، دارفا  تیروحم  اھتوغاط و  تیزکرم  یانبم  رب  هشیمھ  تاحوتف  نیا  اـما  تسا ، هدرک  تبث  دوخ  رد  ار  یناوارف  تاـحوتف  ناریا ، هلاـسرازھ  خـیرات 

نورد رد  ار  اھدادعتـسا  شـشوج  یونعم و  یدام و  تردـق  تعاجـش ، لالقتـسا ، تسا  هتـسناوت  ناریا  تلم  هتـشذگ ، لاس  تسیب  رد  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  تسا و  هدوب 

. دشاب تلادع  قالخا و  تمدخ  رد  نید و  یتسرد و  یتسار و  تمدخ  رد  دھد و  ناشن  دوخ 

جح  / ١٣٧٨/١٢/٢٣ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

دراذگب و ناملـسم  یاھروشک  یهمھ  زا  یمدرم  مشچ  ربارب  رد  سوسحم  روطب  هلاسرھ  ار  مالـسا  یایند  یناسنا  یونعم و  رادتقا  عونت و  تمظع و  دـناوتیم  جـح ، مسوم 

. دزاس رارقرب  تلم  رھ  ناگدیزگرب  نایم  رد  ار  رظن  لدابت  یئاسانش و  طابترا و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ار نآ  دندرک ، ادیپ  یملع  تردق  کی  هک  نیا  درجم  هب  اھیبرغ  دوب . هدش  رگید  یاھتلم  رامثتسا  یارب  یاهلیسو  یملع  یاھتفرـشیپ  نیا  اما  دوب ، برغ  رد  یملع  یاھتفرـشیپ 

. دنداتفا هار  ایند  برغ  قرش و  فرط  هب  دندومن و  لیدبت  یداصتقا  یسایس و  تردق  هب 

بالقنا  / ٠۴/١٣٧٩/٠۵ ربھر  اب  لیبدرا  ناتسا  نویناحور  رادید 

تشحو هب  ار  یناھج  یاھتردق  نانمشد و  ایند ، رد  ناریا  یسایس  نوزفازور  تفرشیپ  نینچمھ  گرزب و  یاملع  نیرکفتم و  دوجو  تکرب  هب  یمالسا  یروھمج  یونعم  تردق 

. دنوش تکرح  نیا  عنام  ات  دنراد  شالت  اھنآ  اذل  هتخادنا ،

(ع)  / ١٣٨١/٠٨/٠٧ یلع ماما  یرسفا  هاگشناد  رد  تانایب 

یاھحالـس تسا . یھت  دـنک ، هدروآرب  هقطنم  نیا  اـیند و  حطـس  رد  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دـناوتب  هک  یایوـنعم  تردـق  زا  شناوارف ، یوـھ  یاـھ و  مغریلع  رابکتـسا ، زورما 

نردـم قوف  نردـم و  یاھحالـس  زا  یرایـسب  نآ ، لباقم  رد  هک  دراد  یتردـق  دوخ  یارب  مھ  یتسار  قح و  تسین . ییاھن  هدـننک  نییعت  اھنیا  اـما  دراد ؛ دوجو  نردـم  یماـظن 

. تسا ناوتان 

شترا  / ١٣٨١/٠٨/٢۶ ینیمز  یورین  یهنومن  یاھناگی  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

دروم دـنراد -  زاین  نآ  هب  ایند  یتعنـص  یاھتردـق  هک  یتفن -  عبانم  ندوب  اراد  مرج  هب  ندوب ، دـنمتورث  مرج  هب  هناـیمرواخ  دـنمتورث  زیختفن و  هقطنم  دـینکیم  هظحـالم  زورما 

رد اھتردق  اھتلود و  نایم  فالتخا  زا  اھتلم ، فعض  زا  دنروآیم . دوجوهب  ار  یدیدھت  نآ ، زا  شخب  کی  رد  زوررھ  تسا و  هتفرگ  رارق  نوگانوگ  یاھتسایس  تلاخد  زواجت و  ضرعت ،

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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زا دنناوتن  هک  دنتسھ  یمولظم  یاھتلم  رابکتـسا ، یبلطنوزفا و  نیا  ینابرق  دننکیم . هدافتـسا  تسا -  ناناملـسم  هب  قلعتم  تسا و  یمالـسا  هقطنم  هک  هقطنم -  نیا 

. دننک عافد  ناشدوخ  یونعم  تردق  تیوھ و 

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا فلاخم  نآ  اب  نمشد  دنکیم ، نیمضت  ار  تلم  امش  یدام  یونعم و  رادتقا  هک  یزیچ  رھ 

ماظن  / ١٣٨١/١٢/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوخ راک  تلیـضف  تیونعم و  تردق  اھتـساوخ و  اھهدارا ، اھناسنا ، اھتلم ، دنام . دھاوخن  رادیاپ  دنامب و  رادیاپ  دنک و  ادیپ  رارقتـسا  دناوتیمن  ملظ  هک  تسا  نیا  ملاع  تقیقح 

یهمھ رد  مالـسا و  یایند  رد  ریدغ  یقیقح  موھفم  انعم و  یولع و  تلادع  زا  یاهحـشر  هک  دھدب  ناشن  ام  نامز  رـشب  هب  ار  یزور  لاعتم  دنوادخ  میراودـیما  درک . دـھاوخ  ار 

. دنک دنمهرھب  ار  مدرم  دشاب و  نکفاوترپ  تیرشب 

هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

قوقح هب  یزواجت  یدـعت و  دوشیمن ؛ عییـضت  اھناسنا  قوقح  هک  دریگیم  راکهب  نانچنآ  یونعم ، هناوتـشپ  اب  ار  یدام  تاناکما  دـش ، اـنعم  یھلا  یاـنعم  اـب  تردـق ، یتقو 

مدرم و هدارا  نآ ، یلصا  رـصنع  هک  تردق  زا  یانعم  نیا  تسوا . هب  قلعتم  ییاھن  یزوریپ  دنکیم و  شالت  قح  یارب  دریگیم و  رارق  قح  عضوم  رد  دریگیمن ؛ تروص  یـسک 

رادتقا لباقم  رد  دنتـسناوتن  یدام  یاھتردـق  تسا . هداد  سپ  یبوخهب  هتـشذگ  لاس  راھچوتسیب  رد  ار  دوخ  ناحتما  تسا ، یلاعتم  الاو و  یاھـشزرا  زا  عافد  یارب  تموکح 

نادیم زا  ناشدوخ  نیگنـس  مجح  اب  دنروآرد و  وناز  هب  ار  نآ  دننک و  تمواقم  دش ، نادیم  دراو  قح  تردـق  هک  یاهطقن  رھ  رد  نیطـسلف و  رد  نانبل ، رد  ناریا ، رد  قح  یونعم 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسھ و  هدوب ، هشیمھ  تقیقح  نیا  دننک . شجراخ 

هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

رد دـنکیم و  عافد  تسا ، یدنلبرـس  هتـسیاش  هک  یتلم  یدنلبرـس  زا  دوخ و  تلم  یمالـسا  یلم و  تیوھ  زا  ناسنا ، قوقح  زا  قح ، ناـمرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

ملاع ناربکتـسم  هناربکتم  تاعقوت  راشف و  لیمحت ، یرگمتـس ، ییوگروز ، لباقم  رد  هک  درک  تباث  تفگ و  زاـغآ  زا  یمالـسا  یروھمج  دـنکیمن . ینیـشنبقع  ملظ  لـباقم 

لوـط رد  ناریا  تلم  تسا . یوـنعم  تردـق  هـب  یکتم  یناـقح و  یناـسنا ، حیحـص ، قـطنم  کـی  نـیا  درادیمنرب . تـسد  دوـخ  یـالاو  یاـھنامرآ  زا  دـنکیمن و  ینیـشنبقع 

. دـنداد ناشن  ار  تردـق  نیا  رادـساپ ، نموم  ناناوج  نیمھ  حلـسم و  یاھورین  یلیمحت ، گنج  لوط  رد  تسا . هداد  ناشن  ار  یونعم  تردـق  نیا  هتـشذگ  لاس  راھچوتسیب 

نامیا و اب  ادخ ، هب  اکتا  اب  یناسنا ، هدارا  تردق  اب  خسار ، مزع  اب  یبلطتداھـش ، اب  دمآ ؛ تسد  هب  یگنج  یاھرازبا  شتآ و  یورین  اب  هچملـش  واف و  هزجعم  تفگ  دوشیمن 

تاناکما اھورین و  دناهدامآ  جیسب -  نارادساپ و  هاپس  شترا و  حلـسم -  یاھورین  ناریا و  تلم  زورما  دمآ . دوجوهب  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ناگدنمزر  هک  یتاناکما  اب  اھنیا  قیفلت 

ضرعت دصق  یمالسا  یروھمج  ماظن  لباقم  رد  هک  ینمـشد  رھ  لباقم  رد  دشاب و  مزال  هک  ییاجرھ  رد  هدارا ، نیا  نامیا و  نیا  یونعم ، یورین  نیا  هناوتـشپ  اب  ار  دوخ  یدام 

. تسا یونعم  رادتقا  یونعم و  تردق  نینچ  هب  قلعتم  یزوریپ ، دنریگ . راکهب  دشاب ، هتشاد  زواجت  و 

بالقنا  / ١٣٨٢/٠٧/٣٠ ربھر  اب  روشک  ناوج  ناگبخن  رادید 

هب روشک  رھ  رادتقا  میدقتعم  هکلب  میناد  یمن  رادتقاو  تردق  زاس  هنیمز  ار  یعمج  راتشک  حالس  نتـشاد  هک  ارچ  میرادن  زاین  یا  هتـسھ  حالـس  الوصا  ام  هک  میا  هتفگ  اھراب 

. دنک یم  لابند  ار  یفدھ  نینچ  ناریا  تلم  تسا و  هتسباو  یگداتسیا  نامیا و  ملع و  زارادروخرب  یوق و  یناسنا  هعومجم  نتشاد 

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

تردق دوخ  رد  دیاب  تسا ، دقتعم  دوخ  یناسنا  تیوھ  هب  لالقتسا و  فرـش ، تزع ، هب  رگا  دنک . تیوقت  ار  دوخ  دشاب و  شدوخ  رکف  هب  دیاب  یتلم  رھ  لگنج ، نوناق  یایند  رد 

نالووسم اب  مدرم  یلدـمھ  یراکمھ و  تسا ؛ یلم  تدـحو  یونعم و  تردـق ، نیا  اما  تسا ؛ یماظن  حالـس و  یدام و  عافد  تردـق ، نیا  زا  یـشخب  هتبلا  دروآ . دوجوهب  عافد 

زا عاـفد  یارب  ناـناوج  نیرتعاجـش  نیرترب و  نیرتھب و  یگداـمآ  اـھنیا  راـنک  رد  و  تسا ، مدرم  تدـحو  ظـفح  تسا ؛ مدرم  یزورھب  یارب  روشک  نـالووسم  شـالت  تسا ؛ روشک 

. دیاهدرک باختنا  ار  یفدھ  بوخ  دیاهدش و  ینادیم  بوخ  دراو  تسا . یلم  تزع  لالقتسا و  اھشزرا ، روشک ،

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

و دوخ ، راک  یارب  هدننک ی  عناق  یـسایس و  لالدتـسا  ماظن ، نیا  میژر و  نیا  هک  دوش  یم  عورـش  یتقو  تردق  لوفا  یقیقح و  فعـض  یـسایس ، میژر  کی  ماظن و  کی  یارب 

نآ دش ، جراخ  وا  تسد  زا  شدوخ  یاھراک  تیدوجوم و  یارب  وا  لالدتـسا  تفر و  تسد  زا  شا  یـسایس  تیناقح  یمیژر  یتقو  دھدب . تسد  زا  ار  دوخ  یـسایس  تیناقح 

. دمھفن وا  دوخ  دوشن و  هدیمھف  یزیچ  رھاظ  رد  ولو  تسا ؛ هدش  عورش  وا  طوقس  تسا و  هداد  تسد  زا  ار  دوخ  یونعم  تردق  تقو 

ناحادم  / ١٧/١٣٨٣/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دنروایب دوجو  هب  رتشیب  نآ  رد  دننک و  تیوقت  نآ  رد  ار  یدام  یونعم و  توق  تردق و  رـصانع  دننک و  صالخ  شدوخ  یاھفعـض  اھـصقن و  زا  ار  ماظن  نیا  دنراد  هفیظو  همھ  زورما 

یبلط و تداھش  حور  هب  جایتحا  رگا  میراد ، یسایس  ای  یداصتقا  شالت  هب  جایتحا  رگا  میراد ، یراکمھ  هب  جایتحا  رگا  میراد ، ملع  هب  جایتحا  رگا  میراد ، تدحو  هب  جایتحا  رگا 

. دروایب دوجو  هب  هعماج  رد  ار  اھنیا  شدوخ  ردق  هب  سک  رھ  دیاب  میراد ، اھزیچ  یلیخ  هب  جایتحا  رگا  میراد و  یروشحلس 

ماظن  / ٢٣/١٣٨٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

زا یرود  یایند  ملظ و  رفک و  یایند  شراطقا -  یهمھ  رد  ایند -  دمآ ، نوریب  مالـسا  مرکمیبن  کرابم  یهرجنح  زا  تثعب ، هوکـشاب  یهظحل  زا  سپ  دـیحوت ، دایرف  هک  یزور  نآ 

هدزیـس زا  سپ  تفرگ و  ماجنا  لاس  هدزیـس  فرظ  رد  ییاسآزجعم  وحن  هب  ربمغیپ  یگدنز  رد  میظع  تکرح  نیا  دوب . دسافم  تالکـشم و  عاونا  رد  ناسنا  یروهطوغ  قالخا و 

یمالـسا تما  زا  یرجھ  مجنپ  مراھچ و  نرق  رد  ام  هچنآ  هب  ار  یزکرم  یهتـسھ  نیا  تسناوتیم  هک  هچنآ  دش . هتـشاذگ  هنیدم  رد  یمالـسا  تما  روراب  یهفطن  نیلوا  لاس 

یرفن رازھدـنچ  کچوک  یهعماج  نآ  تسناوت  هک  دوب  اھنیا  رمتـسم ؛ داھج  خـسار و  مزع  هبناـجهمھ ، حـضاو و  میلاـعت  نشور ،  ناـمیا  زا  دوب  تراـبع  دـنک ، لیدـبت  مینادیم ،

هک دـنک -  لیدـبت  یرجھ  مجنپ  مراھچ و  نرق  رد  ایند  یارب  تمکح  ملع و  ناشوج  یهمـشچ  زیزع و  ملاع و  ردـتقم و  میظع و  تما  کـی  هب  ترجھ  لوا  یاـھلاس  رد  ار  هنیدـم 

، ملع اجرھ  دش . یوربقع  تسکـش و  راچد  درک ، تلفغ  میلاعت  نآ  زا  هک  اج  رھ  رد  دوخ و  ناوارف  یاھزیخوتفا  رد  یمالـسا  تما  دعب  دھدیم -  حرـش  ام  یارب  ار  نیا  خـیرات 

زواجتم یاھتردق  هک  دیـسر  ییاج  هب  راک  درک و  درگبقع  دش و  فقوتم  نآ  دشر  تفرگ ، هدیدان  ار  تلادع  همھ  زا  رترب  تدحو و  تزع ، یونعم ، رادـتقا  یعامتجا ، طباور  قالخا ،

. دنریگب ار  اھنآ  عبانم  دننک و  ادیپ  طلست  اھنآ  رب  دننک ، راداو  رگیدکی  یاوق  فیعضت  هب  مھ  لباقم  رد  دننک ، هراپهکت  ار  تما  نیا  دنتسناوت  عامط  ضرعتم و  و 

اوق  / ١٣٨٣/١٢/١۶ لک  هدنامرف  اب  یماظتنا  یورین  ناھدنامرف  رادید 

. دیامن تیوقت  شیپ  زا  شیب  ار  یونعم  رادتقا  مدرم ، اب  یمیمص  طابترا  یرارقرب  اب  دیاب  دشاب ، ییوخدنت  تنوشخ و  زا  رودب  دیاب  هک  یرھاظ  رادتقا  رب  هوالع  یماظتنا  یورین 

« يونعم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

و مدوب -  روھمج  سیئر  تقو  نآ  هدـنب  درک -  نفلت  نم  هب  یزاریـش  دایـص  دیھـش  موحرم  دـندوب ، هتفرگ  ار  رھـشمرخ  ام  ناگدـنمزر  هک  یلوا  تعاـس  ناـمھ  دادرخ ، موس  زور 

کی یونعم  تردق  دنوش ! ریسا  میدنبب و  ار  ناشیاھتسد  ام  دنیایب  هکنیا  یارب  دناهتسب ، فص  یقارع  رـسفا  زابرـس و  نارازھ  نالا  تفگیم  دادیم . ار  هھبج  عاضوا  شرازگ 

. تسا نیا  تلم 

نانمس  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ ناتسا  یماظن  یاھورین  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

، تھبا نیا  دنک ، رود  دوخ  زا  ار  نمـشد  رکم  دـیک و  تسا  هتـسناوت  یللملانیب  یهنحـص  رد  دوخ  تزع  تھبا و  اب  روشک  راگدرورپ ، یهوق  لوح و  هب  یھلا و  قیفوت  هب  هک  زورما 

تسرد ار  دوخ  یاھتیلوئسم  اھنامزاس  نوگانوگ  یاھـشخب  اھنامزاس و  زا  مادک  رھ  دینک . خسار  رادهشیر و  رتشیب  هچرھ  دوخ  یاھراتفر  رد  ار  یونعم  یدام و  رادتقا  تزع و 

. دننادب ریذپانفلخت  ملسم و  لصا  کی  مھ  ار  دوخ  نایم  یلدمھ  یگناگی و  تدحو و  دنشاب ؛ رادیاپ  دھعتم و  اقیمع  نآ  هب  دننادب و  ار  نآ  تامازلا  دنسانشب ،

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ادخ و هب  لکوت  نید و  هب  کسمت  ینعی  دوخ ، یونعم  تردق  یملع و  تفرـشیپ  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  لالقتـسا  یارب  دنک ؛ شالت  دوخ  تزع  یارب  دیاب  یمالـسا  یایند  زورما 

، هدعو نیا  هب  دامتعا  اب  هرـصنی .» نم  نرـصنیل هللا  و   » هک تسا  یھلا  زجنم  یهدـعو  تسا ؛ یھلا  یهدـعو  نیا  هزجنم .» کدابعل  کتادـع   » و دـنک . شالت  ادـخ  کمک  هب  نیقی 

یعامتجا لمع  تسا ، یملع  لمع  تسا ، ینالقع  لمع  تسا ، یرکف  لمع  لمع ، نیا  تسین ؛ نتفرگ  تسد  گنفت  طـقف  لـمع ، نیا  دـنوشب . لـمع  کرحت و  نادـیم  دراو 

. مالسا یایند  داحتا  هار  رد  همھ  ادخ و  یارب  همھ  تسا ؛ یسایس  لمع  تسا ،

ناسارخ  / ٠٢/٢٧/١٣٨۶ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

زج تمھ ، زج  دنکب ؟ دیاب  راک  هچ  نامرآ  اھفدھ و  نیا  هب  ندیسر  یارب  هنازوتهنیک ، یاھینمشد  عیـسو  یهھبج  لباقم  رد  الاو  سدقم و  فادھا  دنلب و  یاھنامرآ  اب  تلم  کی 

اھنامرآ و لابند  هب  ام  تلم  درک . ار  راک  نیا  ام  تلم  و  دنکب ؟ دناوتیم  یرگید  راک  ثداوح ، اب  یئورایور  یارب  یگدامآ  یریذپرطخ و  زج  رطخ ، یاھنادـیم  رد  دورو  زج  خـسار ، مزع 

. داد ناشن  خسار  مزع  درک و  تکرح  برغ  قرـش و  بلطهطلـس  یاھتردـق  یاھیزوتنیک  رابکتـسا و  رفک و  رابتبکن  یایند  اب  یهھجاوم  رد  یمالـسا  بالقنا  یالاو  یاھفدـھ 

باھذ یلا  نوتفاھتی  مھناک  عوردـلا  یلع  بولقلا  اوسبل   » البرک ادھـش  یهدـننک  فیـصوت  ریبعت  هب  هک  دـندوب  یناناوج  نامھ  ینـالوط ، یهرود  کـی  رد  خـسار  مزع  نیا  رھظم 

. دش کچوک  ناشرظن  رد  اھنامرآ  نآ  لباقم  رد  ناشزیزع  یمارگ و  ناج  دندش و  نادیم  دراو  هناقشاع  دنتفر ؛ رطخ  لابقتـسا  هب  دندیـشوپ و  اھهرز  یور  رب  ار  اھلد  سفنالا ؛»

دروآ رد  اپ  زا  ار  وا  دنک ، مخ  ار  رابکتـسا  رفک و  دحتم  یهھبج  یوناز  تسناوت  اھنآ  تمواقم  دنداتـسیا . اھنادیم  رد  دنتفر و  یایحور  یونعم و  رادتقا  نینچ  اب  یمزع ، نینچ  اب 

. دندرک ام  یاھناوج  ار  راک  نیا  دنک . جراخ  نادیم  زا  و 

تسا یناسک  نآ  یراکادف  نوھرم  میدرک ، لاس  تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  یتفرشیپ  رھ  تلم  تزع  روشک ، یدابآ  یداصتقا ، یعامتجا ، یـسایس ، یاھهنیمز  رد  ام  رگا 

مھنمف . » دندیگنج دندرک و  تمواقم  هناروبص  هنارایشوھ و  دنداتـسیا ؛ رطخ  لباقم  رد  دنتفر  دندرک و  رپس  ار  ناشیاھهنیـس  اھنومزآ  نیرتتخـس  اھزور و  نیرتینارحب  رد  هک 

اھنیا دندیھـش ، تقیقح  رد  مھ  زیزع  نازاـبناج  نیا  اـم ، یهدـنز  یادھـش  دندیـسر . تداھـش  هب  هک  دـندوب  یناـسک  نآ  ناـشاھنیرترب  رظتنی .» نم  مھنم  هـبحن و  یـضق  نـم 

هب تناھا  زواجت و  ضرعت و  زا  تبحـص  هک  یئاجنآ  ایند ، زورما  یاھلیلحت  رد  هک  تسا  نیا  دروآ ؛ رد  ریذپانتسکـش  یورین  کـی  تروص  هب  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  دـنیاھنیرترب .

یارب هریخذ  کی  دش  نیا  دندروآ و  دوجو  هب  ام  یارب  اھناوج  نیمھ  ار  یونعم  رادـتقا  نیا  دـینکن . یتخـسرس  یخوش و  ناریا  تلم  اب  دـنیوگیم  موق  یالقع  تسا ، ناریا  تلم 

. میئوگیم ساپس  ار  ادخ  تفرن ؛ ردھ  ام  نادیھش  نوخ  تلم . نیا 

هوکربا  / ١٠/١۵/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناریا تلم  هاگیاج  تسا و  ناریا  تلم  ناش  هک  هچنآ  هب  تبـسن  اھتفرـشیپ  نیا  اما  میدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  زورما  اـم  دـش . هتـشاد  هگن  هدـنامبقع  قحاـنهب  روشک  نیا 

یور هب  ار  نامشوغآ  میاهدرک ؛ یبایزاب  ار  مالسا  زورما  ام  مالـسا . تکرب  هب  تسا  هتـشاد  رارق  یونعم  یدام و  رادتقا  ملع و  یهلق  رد  یزور  کی  ناریا  تلم  تسا . مک  تسا ،

شیارگ رکفت  مالـسا ، یعامتجا  رکفت  یمالـسا ، یـسایس  رکفت  زورما  میدرک . هضرع  ایند  هب  هنامز  تفرـشیپ  اب  هنامز و  اـب  بساـنتم  هاـگن  اـب  ار  مالـسا  میدرک ، زاـب  مالـسا 

فرح نیا  هکنیا  هن  دوش ؛ حرطم  قشمرس  کی  لثم  لمعلاروتسد ، کی  لثم  ایند  رد  دناوتیم  مھ ، اب  هعماج  دارفا  ینورد  یلخاد و  طباور  دروم  رد  مالسا  رکفت  مالسا ، یونعم 

. دننزیم ار  فرح  نیمھ  ایند  فاصنااب  نادنمشیدنا  زورما  هک  تسا  ینخس  نیا  میوگب ؛ اجنیا  نم  ای  مینزب  ام  ار 

لاس ١٣٨٧  / ١٣٨٧/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  بالقنا  ربھر  یزورون  مایپ 

رگا تسین ؛ ندرک  ینیشنبقع  ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمشد ، یھاوخهدایز  لباقم  رد  هک  دننادیم  دنراد و  رظن  رد  الماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ 

یماظن رادـتقا  یانعم  هب  طقف  رادـتقا  نیا  تسا ؛ رادـتقا  بسک  رد  ناریا  تلم  جالع  درک . تفرـشیپ  داتـسیا و  نمـشد  لباقم  رد  دـیاب  دـنک ، یم  یریگروز  ییوگروز و  نمـشد 

یارب لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور ـ  یونعم و  رادتقا  اھنیا  یهمھ  زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادتقا  یملع ، رادـتقا  دـیاب  تسین ؛

. مینک بسک  مھ  دوش ـ  یم  لصاح  تلم  کی 

تلود  / ٠٢/١٣٨٧/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یهطقن ناونع  هب  ار  نیمھ  دنیایب  یضعب  تقو  نآ  تسا ؛ یلم  رادتقا  یونعم و  رادتقا  تزع ، یراگبلط ، نابز  نامنابز  یجراخ  تسایس  رد  رابکتسا ، اب  یهلباقم  رد  زورما  ام 

ناشـشوخ یتقو  نآ  اھتلود  نالف  دیآیمن . ناشـشوخ  هک  تسا  مولعم  بخ ، دیاین . ناشـشوخ  امـش  زا  اھتلود  نالف  هک  دیاهدرک  یراک  امـش  اقآ ! هن  هک  دـننک  دومناو  فعض 

؛ دنک ینیـشنبقع  بالقنا  یاھفرح  شدوخ و  یاھفرح  زا  دنک و  کچوک  ار  شدوخ  دنکب ؛ رکذ  رترب  یاھفرح  ناونع  هب  ار  اھنآ  یاھفرح  دیوگب و  ار  اھنآ  قلمت  ناسنا  هک  دـیآیم 

! دیآیم ناششوخ  یلیخ  اھنآ  تقو  نآ 

ع)  / ١٣٨٧/٠٧/٢٨  ) یلع ماما  یرسفا  یهدکشناد  رد  یشودرس  یاطعا  فیلحت و  مسارم  رد  تانایب 

شزرا تیمھا و  یلم  تردق  رھظم  نیا  رادتقا و  نیا  یتقو  نآ  یلو  دنیآیم ؛ باسح  هب  اھروشک  یلم  رادتقا  مھم  رایسب  ازجا  زا  یکی  حلـسم  یاھورین  ملاع ، یاج  همھ  رد 

یورین حالس ، زا  رتمھم  اما  تسا ؛ عافد  یاناوت  حلسم ، درم  تسا و  مھم  حالس  دشابن . حالس  کمک  ددم و  هب  رادتقا  افرص  دنکیم ، زورب  وا  رد  هچنآ  هک  دنکیم  ادیپ  یفعاضم 

اب تلم  کی  دروآیم . رد  لاوز  لباق  ریغ  یقیقح و  یونعم و  رادتقا  کی  تروص  هب  ار  روشک  کی  یلم  رادتقا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا . حلـسم  درم  یحور  تردق  یونعم و 

یاراد تسا ، مکحتـسم  نامیا  تبالـص  تردق و  اب  اھنآ  یاھهدارا  تسا و  نشور  نامیا  رون  اب  اھنآ  یاھلد  هک  یدیـشر  عاجـش و  نازابرـس  حلـسم و  ناناوج  نادرم و  نتـشاد 

. دیراد رارق  یتوسک  نینچ  رد  امش  زورما  درک . ادیپ  ناوتیم  رتمک  خیرات -  رسارس  رد  هکلب  ناھج -  رسارس  رد  ار  نآ  ریظن  هک  تسا  یرادتقا 

ینامیا یورین  هب  هتسباو  اھنآ  یونعم  رادتقا  نآ ، رانک  رد  هکلب  دنھدیمن ؛ ناشن  حالس  تردق  هب  طقف  ار  دوخ  تھبا  تمظع و  حلـسم ، یاھورین  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  رد 

رد یمالـسا ، یناریا  حلـسم  ناوج  یناریا و  یماظن  یناریا و  زابرـس  هک  تسا  لیـصا  یاھـشزرا  زا  عافد  یارب  دیحوت و  شرتسگ  یارب  تیناسنا ، یارب  ادـخ ، یارب  تساھنآ .

هب دناهدمآ و  دوجو  هب  نادنمتردق  عمط  صرح و  شتآ  ندناشنورف  یارب  اھشترا  خیرات ، لوط  رد  زورما و  یدام  یایند  رد  رگا  درادیم . هاگن  هدامآ  ار  دوخ  دیآیم و  رد  توسک  نیا 

« يونعم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دنلئاضف و نایادفناج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  حلـسم  یاھورین  دـنیآیم ، باسح  هب  اھتردـقربا  یئوگروز  یهلیـسو  ملاع  حلـسم  یاھـشترا  زورما  رگا  دـناهدش و  هتفرگ  راک 

هب ار  عطاق  یعطق و  یزوریپ  تیاھن ، رد  هک  یزیچ  نآ  تسا  نیا  دنتسیایم ؛ اھنادیم  رد  دننکیم و  تمواقم  نیرمت و  هک  تسا  یھلا  یاھـشزرا  یناسنا و  لئاضف  تیبثت  یارب 

. دینک ظفح  دیاب  ار  نیا  دروآ . دھاوخ  تسد 

یاھـشترا دوب  هتـسناوت  هک  یحلـسم  نادـند  ات  شترا  هک  دـنکیم  هدـھاشم  ایند  زورما  دـنکیم . راکـشآ  نایناھج  یارب  ار  یبیجع  قیاقح  ون ، هب  ون  یاھهبرجت  ایند ، رد  زورما 

تلذ هک  دـش  روبجم  هللابزح ،»  » تماھـشاب عاجـش و  ناناوج  نامیا  لباقم  رد  دـنکب ، میلـست  هب  راداو  دوخ  رادـتقا  تھبا و  لـباقم  رد  یبرع ، یاـھروشک  رد  ار  دوخ  هباـشم 

رد اـم  زیزع  ناـناوج  تسیداـم . یاھتردـق  رب  یونعم  رادـتقا  یرترب  ینعم  هب  نیا  تسا ؛ ناوتاـن  فیعـض و  نموم ، ناـناوج  نیا  لـباقم  رد  هک  دـنک  فارتعا  دریذـپب و  ار  تسکش 

یاھیگدامآ رانک  رد  هک  یئاھناسنا  ناونع  هب  یمالسا -  یروھمج  زارفارس  حلسم  یاھورین  یاھـشخب  زا  یـشخب  رھ  رد  یماظتنا و  یورین  رد  جیـسب ، رد  هاپـس ، رد  شترا ،

. دینادب ردق  ار  نیا  دنتسھ ؛ اراد  ناھج  رسارس  رد  حلسم  یاھورین  یهمھ  نایم  رد  یئانثتسا  زایتما  کی  دنرادروخرب -  تیونعم  نامیا و  زا  مالسا ، زابرس  سابل  رد  یمزر و 

اپورا  / ١٣٨٧/٠٨/٠٢ رد  نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  تسشن  هب  مایپ 

رادلعشم یزور  هک  تسا  امش  روشک  تلم و  یدام  یونعم و  رادتقا  ندنادرگزاب  هار  رد  یماگ  دوریم ، راک  هب  شناد  یریگارف  هار  رد  ناناوج  امـش  یوس  زا  هک  یـششوک  رھ 

. تسا یخیرات  تلاسر  کی  نیا  دنک . ناربج  ار  یورهلابند  یگتسباو و  نارود  یاھیگدنام  بقع  دناوتیم  بالقنا  لسن  دوب . ناھج  رد  یروآون  شناد و 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

عمج وا  رد  یونعم  رادـتقا  ناکرا  مامت  هک  تسا  یماظن  یمالـسا  یروھمج  ماهتفگ -  ار  نیا  تساھلاس  نم  منکب -  ضرع  امـش  هب  نم  تسا . مولظم  یمالـسا  یروھمج 

یمالـسا یروھمج  نانمـشد  هک  تسا  نیا  شایکی  فلتخم ؛ لئالد  هب  یچ ؟ رطاخ  هب  تسا  مولظم  درادـن . تافانم  مھ  اب  اھنیا  مولظم . ردـتقم  اما  تسا ، ردـتقم  تسا ؛

یاھغورد زا  دناهتسب ؛ یمالسا  یروھمج  هب  ار  اھغورد  ماسقا  عاونا و  دنکن ، ادیپ  شرتسگ  اھناملسم  میظع  یهعماج  نیب  رد  یمالـسا  یروھمج  نامرآ  رکف و  هکنیا  یارب 

روجنآ دـننکیم ، رکف  روجنیا  دـنیوگیم ، روجنآ  دـنیوگیم ، روجنیا  دـننکیم ، ار  راک  نآ  دـننکیم ، ار  راک  نیا  یئارجا . یـسایس و  یاهقرف و  یاھغورد  ات  دـیریگب  یرکف  یداقتعا و 

. دنفابیم غورد  ام  هیلع  دنراد  هک  تسا  لاس  یس  دننکیم . لمع 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

گرزب یاھتردق  نانمـشد ، عافد . یارب  یگدامآ  روشک و  دوخ و  یگدـنزاس  هیحور ، ظاحل  زا  تفرـشیپ  یهصرع  رد  ملع ، یهصرع  رد  دـیتسھ ؛ یرگید  یهصرع  رد  امـش  زورما 

تھبا نداد  ناشن  اب  دـننکیم ، یگدـنز  رـشت  اب  ابلاغ  اھنیا  دنتـسھ -  تلیـضف  تیناـسنا و  نانمـشد  ناریا ، تلم  نمـشد  طـقف  هن  اـھتلم ، نانمـشد  هک  یناـھج -  ربکتـسم 

رد امش  یونعم  تبیھ  دیسرتن . اھتردقربا  تبیھ  زا  دنربیم . رد  نادیم  زا  ار  اھنآ  ناشدوخ  تبیھ  اب  دننکیم ، لیمحت  اھتلم  رب  ار  ناشدوخ  تبیھ  دنربیم ؛ شیپ  هب  ار  ناشراک 

هناربدـم و باـتک  باـسح و  هب  دوخ ، ریبدـت  هب  دوخ ، شناد  هب  دوخ ، یاـھیگدامآ  هب  دوـخ ، ناـمیا  هب  یتـقو  امـش  تساـھتلم . لد  رد  اـھنآ  یداـم  تبیھ  زا  رتـشیب  اـھنآ ، لد 

نانچ نآ  دینکیم ، ظفح  اھنآ  اب  ار  ناتدوخ  نامیا  دـینکیم ، انتعا  اھنآ  هب  دـیھنیم و  رجا  ار  بالقنا  لد  زا  یهدـمآرب  میظع  یاھـشزرا  هک  یتقو  نآ  دـینکیم ، هیکت  دوخ  یهناریدـم 

نیا اب  نموم ، ناناوج  نیا  اب  ناریا ، تلم  اب  دننادیم  نانمشد  زورما  تسا . رتشیب  ربخیب  یاھتلم  لد  رد  اھنآ  تھبا  زا  هک  دوشیم  لصاح  امش  زا  اھتلم  یهمھ  لد  رد  یتھبا 

همھاو یتبیھ  چیھ  زا  یرشت ، چیھ  زا  یاهدنزرا ، یاھهیامرس  نینچ  اب  ناریا  تلم  دننکیم ، راختفا  اھشزرا  هب  یدنبیاپ  هب  هک  ینادرمتلود  نالوئسم و  نیا  اب  ممصم ، نادرم 

. دننادیم ار  نیا  دنکیمن .

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

لوـط رد  مھ  زورما و  مھ  تسا ؛ تردـق  یهیاـم  ملع  ناـمیا . یکی  تسا ، ملع  یکی  تسا : زیچ  ود  نم  رظن  هب  تـسا ، مـھم  یلم  تردـق  داـجیا  رد  لوا  یهـجرد  رد  هـک  هـچنآ 

نیرفآتورث تسا ؛ رادتقا  یهیام  شناد  دوخ  دش . دھاوخن  مھ  تقو  کی  دش ، دھاوخ  یروانف  کی  هب  یھتنم  تقو  کی  ملع  نیا  دوب . دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  هدـنیآ  رد  خـیرات ؛

مل نم  هب و  لاص  هدـجو  نم   - » تسا تردـق  ملع ، ناطلـس - » ملعلا  : » دـیامرفیم هک  تسھ  یتیاور  کـی  تسا . نیرفآیـسایس  تردـق  تسا ؛ نیرفآیماـظن  تردـق  تسا ؛

تلاح دیتشادن ، رگا  نیا -  ینعی  لاص »  - » دیشاب هتشاد  ار  رترب  تسد  دیئوگب ، ار  رترب  نخـس  دیناوتیم  دیتشاد ، ملع  رگا  دراد : فرط  ود  هلئـسم ، ینعی  هیلع .» لیـص  هدجی 

. دنکیم تلاخد  امـش  تشونرـس  رد  دنکیم ؛ تلاخد  امـش  تاردقم  رد  تشاد ؛ دھاوخ  امـش  یور  رب  ار  رترب  تسد  وا  دراد ، ملع  هک  یـسک  سپ  هیلع .» لیـص  « ؛ درادن هنایم 

. تسا یلصفم  ثحب  تسا ؛ یرگید  ثحب  نامیا ، ثحب  الاح  هک  تسا ؛ نامیا  مھ  یکی  اھفرح . نیا  زا  تسا  رپ  یمالسا  فراعم  یهنیجنگ 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نانمشد ینعی  مالسا -  نانمشد  هک  تسا  تسرد  دننک . راختفا  یمالسا  یاھشزرا  هب  مالسا و  ماکحا  مالسا و  هب  دننک و  هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  ماظن  نیلوئـسم  یهمھ 

نیا نمشد  دیشاب ، هتشاد  دمآراک  یهحلسا  دیشاب ، هتشاد  یوق  یهدارا  دیریگب ، رارق  ینمـشد  کی  لباقم  رد  یتقو  امش  تسا  یھیدب  دندنـسپیمن . ار  نیا  ناریا -  تلم 

یگداتـسیا و یهیام  هک  دننادیم  یناریا  ناریا و  نانمـشد  دریگب . ناتتـسد  زا  ار  هحلـسا  دنک ؛ فیعـضت  ار  امـش  دریگب و  امـش  زا  ار ، امـش  یهدارا  دـھاوخیم  ددنـسپیمن ؛ ار 

. دننکیم یھدنامزاس  تھج  نیمھ  رد  ار  یناھج  تاغیلبت  اھنآ  دنریگب . وا  زا  ار  نیا  دنھاوخیم  دوب ؛ وا  یمالسا  نامیا  نیمھ  وا ، مکحتسم  یهدارا  تلم و  نیا  رادتقا 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۴ ییایرد  مولع  هدکشناد  رد  تانایب 

تلم کی  اما  دنتلم . رادتقا  یهناشن  کرحت و  مدقم  طخ  نآ  حلـسم ، یاھورین  تسا ؛ هبناجدنچ  تقیقح  کی  تلم ، رادتقا  تسین . حلـسم  یاھورین  هب  طقف  تلم  کی  رادتقا 

. رادتقا یونعم  رـصانع  یور  رب  مینکیم  هیکت  ام  دنک . ظفح  ار  دوخ  رادتقا  دناوتب  ات  هدارا ، مزع و  ظاحل  زا  نامیا ، ظاحل  زا  قالخا ، ظاحل  زا  دشاب ، هتفرـشیپ  دـیاب  شناد  ظاحل  زا 

تـسا نیا  راوشد ؛ یاھنادیم  رد  دورو  یارب  دنکیم  هدامآ  ار  لد  هک  تسا  نیا  ادخ . هب  نظنسح  ادخ ، هب  لکوت  ادخ ، هب  نامیا  تسا ؛ نامیا  یونعم ، رادتقا  رـصنع  نیرتیلـصا 

رظن دم  رد  دراذگیم و  ناسنا  رایتخا  رد  ار  گرزب  یاھفدھ  دنکیم ، کچوک  اھمشچ  رد  ار  تالکـشم  هک  تسا  نیا  تخـس ؛ یاھهداج  ندومیپ  یارب  دنکیم  راوتـسا  ار  اھماگ  هک 

هک یئاھهعومجم  نانچنآ  رد  تلیـضف ، تیونعم و  هب  قشع  ادخ و  هب  قشع  زا  اھلد  تسا . یدام  بلاق  کی  ناسنا  نامیا ، نیا  نودب  ادخ . هب  نامیا  دھدیم ؛ رارق  وا  هاگن  وا و 

. دیآیمن تسد  هب  هملک  یقیقح  یانعم  هب  مھ  رادتقا  دپتیمن ؛ دنرادن ، ادخ  هب  نامیا 

دنتـسناوتیم برخم  یاھرازبا  هتفرـشیپ و  حالـس  لوپ و  رگا  تسین . مھ  یتاغیلبت  یـسایس و  تردق  لوپ و  نتـشاد  اب  تسین ؛ هتفرـشیپ  یاھحالـس  نتـشاد  اب  طقف  رادتقا 

گنج رد  هزغ  نافکربناج  لـباقم  رد  هزور و  هس  یـس و  گـنج  رد  ناـنبل  نموم  ناـناوج  لـباقم  رد  یتسینویھـص  میژر  دـنروایب ، دوجو  هب  روشک  کـی  یارب  ار  یقیقح  رادـتقا 

عاـفدیب مورحم و  مدرم  اـب  گـنج  رد  هدـحتم  تـالایا  تلود  دوـب ، یفاـک  یقیقح  رادـتقا  یارب  تردـق ، یداـم  رـصانع  رگا  دـشیمن . حـضتفم  اوـسر و  روـجنآ  هزور ، ود  تـسیب و 

میاهدینش و هک  تسا  یقئاقح  یهدنزرا  مھم و  رایسب  یاھنومزآ  اھنیا  تسام ؛ مشچ  لباقم  رد  اھنیا  دنامیمن . ماکان  قارع  لاغـشا  رد  ناتـسناغفا ، لاغـشا  رد  ناتـسناغفا ،

. میاهتسناد میاهدناوخ و 

زارد اھناسنا  یگدنز  هب  لواطت  تسد  اھناسنا و  ناج  هب  زواجت  تسد  دننکیم . ادیپ  ار  مزال  یهدارا  مزع و  دش ، ینارون  ناشیاھلد  نشور ، یاھفدـھ  اب  نامیا ، اب  یتقو  اھتلم 

یاھفدھ یارب  تلم و  کی  بوکرس  یارب  ایند  یوس  نآ  زا  دنک ؛ هلمح  عافدیب  مولظم و  یمدرم  هب  دنک ؛ زواجت  دوخ  یهیاسمھ  هب  ناسنا  هک  تسین  نیا  هب  رادتقا  دننکیمن .

. تسین رادتقا  اھنیا  دنک ؛ لقتنم  رتفرطنیا  رتمولیک  اھرازھ  هب  ار  دوخ  شترا  یسایس ، یداصتقا و  یماظن و 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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شترا  / ١٣٨٨/١١/١٩ یئاوھ  یورین  لنسرپ  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدـش  هتخانـش  نامیا  یهنومن  نوعرف  نز  میرک ، نآرق  رد  دـھدیم . ناشن  ار  یربک  بنیز  ماقم  تمظع  نوعرف ، رـسمھ  نیب  یربک و  بنیز  نیب  هاتوک  یهسیاـقم  کـی 

، درکیم هضرع  یـسوم  هک  دوب  هدش  یتیادھ  نآ  یهتـسبلد  دوب و  هدروآ  نامیا  یـسوم  هب  هک  ار  نوعرف  نز  دـینک  هسیاقم  تقو  نآ  ایند . رخآ  ات  نامز  لوط  رد  نز  درم و  یارب 

ذا : » دروآ ناغف  هب  ار  وا  وا ، ینامـسج  یهجنکـش  تفر ، ایند  زا  تایاور -  خـیراوت و  لقن  قبط  مھ -  هجنکـش  نامھ  اب  هک  تفرگ ، رارق  ینوعرف  یهجنکـش  راـشف  ریز  رد  یتقو 

بلط عقاو ، رد  نک . انب  یاهناـخ  تشھب  رد  نم  یارب  اراـگدرورپ ! هک  درک  تساوخرد  لاـعتم  یادـخ  زا  هلمع ؛» نوعرف و  نم  ینجن  هنجلا و  یف  اـتیب  کدـنع  یل  نبا  بر  تلاـق 

رسمھ هیسآ -  بانج  هک  یلاح  رد  هدب . تاجن  نوعرف  یهدننکهرمگ  لمع  نوعرف و  تسد  زا  ار  نم  هلمع ؛» نوعرف و  نم  ینجن  و  . » دورب ایند  زا  هک  تساوخیم  درکیم ؛ گرم 

هدادن تسد  زا  ار  ناگدازردارب  ناکیدزن و  زا  یدایز  دادعت  دنزرف ، ود  ردارب ، دنچ  بنیز ، ترضح  لثم  دوب ؛ ینامسج  جنر  درد و  شجنر ، درد و  شاهجنکش ، شلکـشم ، نوعرف - 

رد دوب . هدماین  شیپ  نوعرف -  رـسمھ  هیـسآ -  بانج  یارب  اھنیا  دمآ ، شیپ  یربک  بنیز  یارب  هک  یحور  یاھجنر  نیا  دندوب . هتفرن  هاگنابرق  هب  شدوخ  مشچ  لباقم  رد  دوب و 

، دید ار  ادھـشلادیس -  مالـسلاهیلع - )  ) یلعنبنیـسح دـناهدش : دیھـش  دـناهتفر و  هاگنابرق  هب  هک  دـید  دوخ  مشچ  لباقم  رد  ار  نازیزع  همھ  نیا  یربک  بنیز  اروشاع  زور 

، ار مارتحا  کتھ  ار ، نمـشد  مجاھت  دید : ار  اھتنحم  همھ  نآ  تداھـش ، زا  دعب  دـید . ار  ناردارب  رگید  دـید ، ار  شدوخ  نادـنزرف  دـید ، ار  مساق  دـید ، ار  ربکایلع  دـید ، ار  سابع 

ملاع راگدرورپ  هب  بنیز  بئاصم ، نیا  یهمھ  لباقم  رد  اما  ینامـسج ؟ بئاصم  اب  درک  هسیاـقم  دوشیم  رگم  ار  اھتبیـصم  نیا  تمظع  ار . ناـنز  ار ، ناـکدوک  ظـفح  تیلوئـسم 

لباقم رد  تسد ، لباقم  رد  شردارب  یهراـپ  هراـپ  ندـب  نک . لوبق  اـم  زا  اراـگدرورپ ! درک : ضرع  اروشاـع  زور  رد  هدـب . تاـجن  ار  نم  اراـگدرورپ ! تفگن  ینجن ؛» بر  : » درکن ضرع 

«. الیمج الا  تیار  ام  : » دـیامرفیم یدـید ؟ هنوگچ  هک  دوشیم  لاوس  وا  زا  یتقو  نک . لوبق  ام  زا  ار  ینابرق  نیا  اراگدرورپ ! دـنکیم : ضرع  ملاع ، راـگدرورپ  تمـس  هب  لد  مشچ ؛

ماقم ماقم ، نیا  دـینیبب  تسوا . یهملک  یالعا  هار  رد  تسوا ، هار  رد  نوچ  تسوا ، یارب  نوچ  تسادـخ ، یوس  زا  نوچ  تساـبیز ؛ یربک  بنیز  مشچ  رد  تبیـصم  همھ  نیا 

ناشن ار  بنیز  ماقم  تمظع  نیا ، دنکیم . لقن  هیـسآ  بانج  زا  میرک  نآرق  هک  یماقم  نآ  اب  تسا  توافتم  ردـقچ  تقیقح ، قح و  هب  تبـسن  یگدادـلد  نینچ  یربص ، نینچ 

هب هار  نیا  ندوـمیپ  یهمادا  ادـخ ، هار  یاـقب  مالـسا ، نید  یاـقب  تسا . راگدـنام  اـیند  رد  تسوـگلا و  زورما  بنیز  راـک  بنیز و  ماـن  اذـل  تسا . روـجنیا  ادـخ  یارب  راـک  دـھدیم .

نآ میظع ، ربص  نآ  ینعی  درک . یربک  بنیز  هک  یراک  درک و  مالـسلاهیلع )  ) یلعنبنیـسح هک  یراک  زا  تسا  هتفرگ  ورین  ددم و  تسا ، هدـش  یکتم  ادـخ ، ناگدـنب  یهلیـسو 

رد هک  یناسنا  یاھـشزرا  نیا  یهمھ  تسا . جـئار  یاھـشزرا  ایند ، رد  ینید  یاھـشزرا  دـینیبیم  امـش  زورما  هک  دـش  بجوم  تالکـشم  بئاـصم و  لـمحت  نآ  یگداتـسیا ،

. تسا نیا  شتیصاخ  ادخ  یارب  راک  تسا . هداد  میلعت  نید  ار  اھنیا  تسا ؛ هتساخرب  نید  زا  هک  تسا  یئاھشزرا  تسا ، یرشب  نادجو  اب  قبطنم  نوگانوگ ، بتاکم 

. ادخ یارب  دوب  یبالقنا  بالقنا ، نیا  درک . ادیپ  ماود  درک ، ادیپ  یقیقح  یونعم و  رادتقا  تابث و  دش ، راگدنام  بالقنا  اذل  دوب ؛ بالقنا  راک  راک ، نیمھ  سنج  زا 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

نمـشد درک . ادیپ  یلجت  ناگدنمزر  راکتبا  تردق  رد  ناگدنمزر ، یاناوت  یوزاب  رد  ناگدنمزر ، ربص  رد  ناگدنمزر ، نیدالوپ  مزع  هدارا و  رد  ناگدنمزر ، لد  رد  لاعتم  یادـخ  تردـق 

زورما تسا ، روج  نیمھ  هشیمھ  درادـن . ار  تیناسنا  تیونعم و  شوج  تفھ  نینچ  کی  اب  یئوراـیور  یگداتـسیا و  ناوت  یداـم  تردـق  هک  تسا  مولعم  دوب . هداـم  هب  یکتم 

تردق ناشیملع -  یاھتفرشیپ  اب  ناشهتفرشیپ ، یروانف  اب  ناشتعنـص ، اب  ناشلوپ ، اب  ناشناوت -  یهمھ  اب  یدام  یاھتردق  مھ  زورما  نم ! نازیزع  تسا  روج  نیمھ  مھ 

. دنرادن هتفرگ ، دوخ  راک  رایعم  صخاش و  ار  یراکادف  ار ، تمھ  ار ، مزع  ار ، نامیا  هک  یناسنا  یهعومجم  نآ  اب  یئورایور  هلباقم و 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

بیقریب یهطلـس  نارود  لبق و  لاس  هاجنپ  لبق و  لاس  لھچ  لـبق و  لاـس  یـس  تابـساحم  اـب  ار  زورما  تابـساحم  دنـسانشیمن ، ار  ناریا  تلم  دنـسانشیمن ، ار  هار  اـھنآ 

ناگتسجرب ناگدبز و  هک  یناناوج  امش  ناریا و  تلم  امش  زورما  اذل  دناهدش ؛ رادیب  مھ  اھتلم  تسا ، هدش  ضوع  ایند  تسا . طلغ  هسیاقم  نیا  دننکیم ؛ هسیاقم  اھتردقربا 

هکنیا اب  دننکیم . هاگن  امـش  هب  دـنراد ، دـیما  امـش  هب  مھ  اھتلود  زا  یلیخ  دـیتسھ . اھتلم  یاھلد  نیرفآدـیما  نارادـساپ -  هاپـس  زیزع  یاھناوج  دـیتسھ -  تلم  نیا  ناناوج 

ناشن ار  دوخ  اھهصرع  یهمھ  رد  هک  یونعم  تردق  نیا  سفن  یگداتسیا ، نیا  سفن  اھمایپ ، نیا  سفن  اما  تسین ، اھروشک  رد  یهلخادم  لھا  یمالسا  یروھمج  دننادیم 

هک دنتسین  یمک  یاھتلم  اپورا ، یهراق  رد  یتح  اکیرمآ ، یهراق  رد  اقیرفآ ، یهراق  رد  ایـسآ ، یهراق  رد  زورما  دنکیم . راداو  یگداتـسیا  هب  ار  اھنآ  دنکیم ، مرگلد  ار  اھنآ  دھدیم ،

. دننکیم نیسحت  ار  امش  دناهتخود و  مشچ  امش  هب 

ناوج  / ١٣٨٩/٠٧/١۴ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

یراذگهیامرـس اـھراک  نیرتتیولوااـب  زا  یکی  رد  اـمتح  مینک ، یراذگهیامرـس  یرورپهبخن  یرواـنف و  ملع و  یهلئـسم  یور  رب  هچناـنچ  رگا  هک  تـسا  نـیا  نـم  خـسار  داـقتعا 

هاگن کی  اب  نیاربانب  دنک . ادیپ  یونعم  یدام و  رادتقا  هک  داد  دـھاوخ  ار  ناکما  نیا  تصرف و  نیا  تلم  روشک و  هب  یروانف ، تفرـشیپ  نآ ، لابند  هب  یملع و  تفرـشیپ  میاهدرک .

. تسا ساسا  نیا  رب  ام  یهیکت  دراد . یتیمھا  نینچ  کی  ملع  یدربھار ،

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

اما دوـب ، اھناملـسم  ربارب  نیدـنچ  ناـشتاناکما  لوـپ و  اھناملـسم ، ربارب  نیدـنچ  ناـشتازیھجت  حالـس و  اھناملـسم ، ربارب  دـنچ  ناشهدـع  ربـمغیپ  نانمــشد  ردـب ، گـنج  رد 

یزوریپ تسین . اـھنیا  هب  یزوریپ  هن ، تسین ؟ یرھاـظ  رادـتقا  هـب  تـسین ؟ لوـپ  هـب  تـسین ؟ ریـشمش  هـب  تـسین ؟ وزاـب  روز  هـب  یزوریپ  رگم  ارچ ؟ دـندش ؛ زوریپ  اھناملـسم 

یتقو ناسنا  هکنیا  هب  رواب  راثیا ، هب  نامیا  تداھـش ، هب  داقتعا  زا  دوشیمن ؛ لصاح  یمتا  حالـس  زا  یدام و  ناکما  زا  لوپ و  زا  رادـتقا  نآ  هک  تسا  یرادـتقا  کی  هب  یهتـسباو 

، تسا رتیوق  رگید  یاھتلم  یهمھ  زا  ناریا  تلم  تسا -  یتسرد  باسح  هک  مینک -  هبـساحم  رگا  باسح  نیا  اب  دوشیم . یـشان  دنکیم ، هلماعم  ادخ  اب  دراد  دنکیم ، راثیا 

. تسا رتتمظعاب 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

نامھ تسا ؛ هداتـسیا  مکحم  دوخ  یاھنامرآ  رـس  رب  دسرتیمن ؛ دنمکاح ، ایند  رب  هک  یتاوھـش  رد  قرغ  یدام و  روھمج  یاسور  یاھهدـبرع  زا  اھدـیدھت ، زا  ناریا  تلم  زورما 

هب دناهداتـسیا ، ناریا  تلم  دناهداتـسیا ، ادھـش  یاھهداوناخ  تسا . تسار  اھفرح  نیا  دندرک ؛ نایب  دندرک ، تبحـص  اجنیا  دندمآ  هک  یزیزع  مرتحم و  ناردام  ناردـپ و  هک  روط 

. درک تیوقت  دیاب  ار  نامیا  نیا  دراد . دوجو  اھنآ  رد  ادخ  هب  نامیا  یهیحان  زا  هک  یتوق  نیا  یونعم و  رادتقا  نیا  رطاخ 

شترا  / ١٣٨٩/٠٨/١٩ ناگتخومآشناد  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

، رادتقا یدام ، یاھماظن  رد  تسا . توافتم  یمالـسا  ماظن  رد  رادتقا  یوگلا  اب  تسا ، مکاح  ایند  رب  زورما  هک  یدام  یاھماظن  رد  رادتقا  یوگلا  هک  تساجنیا  رد  یلـصا  توافت 

رد رادتقا  نیا  یونعم ، یمالـسا و  یوگلا  رد  اما  هناقفانم -  هناروزم و  دوش ، مزال  اجرھ  و  هناراکبیرف ، تاغیلبت  هب  حالـس ، هب  لوپ ، هب  تسا -  یدام  تردـق  یاھهیاپ  هب  یکتم 

رد هناصلخم  شالت  هب  تسا  یکتم  لاـعتم ، یادـخ  هب  داـمتعا  هب  تسا  یکتم  ناـمیا ، هب  تسا  یکتم  تسا ؛ یھلا  یونعم و  شزرا  یونعم و  لـماع  هب  یکتم  لوا  یهجرد 

 - اھنیا حور  اما  تسا ؛ مزال  اھنیا  یهمھ  میرگنب ؛ یتیمھایب  مشچ  هب  شزومآ  تازیھجت و  مظن و  هب  هکنیا  هن  میشاب ، انتعایب  حالـس  هب  هکنیا  هن  الاو . دنلب و  یاھنامرآ  هار 

کی ار ، شترا  کی  هک  تسا  نیا  لاعتم . یادخ  هب  لاکتا  ساسحا  یئادخ ، فیلکت  ساسحا  زا  تسا  ترابع  دـنیآیم -  باسح  هب  نآ  دـبلاک  نآ و  مسج  یهلزنم  هب  اھنیا  هک 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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اب یئاھن  یزوریپ  یئاھن و  ترـصن  دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  نآ  دنتـسین  رداق  یدام  یاھتردـق  هک  دـنکیم  راوتـسا  مواقم و  ناـنچنآ  ار  تلم  کـی  ار ، حلـسم  یاـھورین  یهعومجم 

. تسوا

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

دـنکیم و عـنم  ضرعت  زا  ار  اـھنآ  دـناشکیم و  نانمـشد  خر  هب  ار  وا  یوـنعم  تردـق  دـنکیم ، ظـفح  ار  تلم  نیا  تبیھ  هک  یزیچ  نآ  تسا . روـشک  هـب  شخبتینوـصم  تاـباختنا 

. دیراد لباقم  رد  امش  هک  تسا  ینمھب  یود  تسیب و  نیمھ  مھ  شرھاظم  زا  یکی  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شرھاظم  زا  یکی  هک  تسا ؛ یمدرم  روضح  دناسرتیم ،

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیریدم تفرگ و  رارق  روشک  سار  رد  هک  یتقو  نآ  تیمکاح -  تیریدـم و  یهزوح  رد  هچ  و  راوشد ، یهزرابم  نارود  رد  هچ  سیردـت ، ملع و  یهزوح  رد  هچ  تایح ، لوط  رد  ماما 

، ماما عولط  اب  تسا ، یندشن  دنتفگیم  همھ  هک  یگرزب  یاھراک  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب . میحرلا » زیزعلا  یلع  لکوت  و   » قادـصم اھنیا  یهمھ  رد  تفرگ -  هضبق  رد  ار  هعماج 

سفن و تزع  رھظم  دوخ ، هکنیا  رب  هوالع  وا  دش . ینتـسکش  اھدـس  نیا  ماما ، روضح  اب  تسین ، ینتـسکش  دـشیم  هتفگ  هک  یئاھدـس  یهمھ  دـش ؛ یندـش  اھراک  نیا 

. درک هدنز  مھ  تلم  رد  ار  تزع  حور  دوب ، یونعم  رادتقا 

مھن  / ١٣٩١/٠٣/٢۴ سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دراد هدروآرب و  رـس  یدام  یهتفـشآ  یایند  طسو  رد  ماظن  نیا  هک  تسا -  یـساسا  نکر  کی  یمالـسا  یاروش  سلجم  دـیدش -  عقاو  یـساسا  نکر  یماظن  کـی  رد  اـمش 

هـشوگ دـننکیم -  لاکـشا  یھ  یـضعب  هکنیا  دوشیم . هجاوم  اھینمـشد  اب  هک  تسا  یعیبط  بخ ، دـنکیم . هئطخت  ار  یدام  یاـیند  تکرح  ریـسم  دـھدیم ؛ تیونعم  یادـن 

دیئوگیم یتقو  دیراد ، ینید  یونعم و  تموکح  یهیعاد  هک  یتقو  امـش  تسا . ندیـشیدنین  رـس  زا  یفرح  نم  رظن  هب  دینکن ، لباقم  ناتدوخ  اب  ار  ایند  اقآ  هک  حیرـص -  هیانک ،

نیمھ دارم ، مـینکیم ، ضرع  هـک  اـیند  تـسا . نـید  توـعد  اـب  ندـش  هجاوـم  اـیند ، لکــشم  تساوـعد . لوا  شدوـخ  نـیا  یمالــسا ، یرـالاسمدرم  اـی  ینید  یرـالاسمدرم 

یارب یناسنا ، یاھشزرا  هب  یهبرض  تیناسنا ، هب  یهبرض  اھناسنا ، تراغ  ساسا  رب  ناشتیوھ  ناشماوق ، هک  دنتسھ  یناسک  اھنیا  تسایند ؛ یهدننکهرادا  یاھهاگتـسد 

، اھنیا اب  یهلباقم  رد  تساھنیا . تسد  ایند  دـنراد ؛ رارق  یناسنا  یاھـشزرا  لباقم  رد  خـیرات  یاھنوعرف  بخ ، دـیاهدید . دیاهدینـش ، ار  خـیرات  یاھنوعرف  تسا . یدام  تاعتمت 

یاھـشزرا زا  عافد  یناسنا ، یاھـشزرا  زا  عاـفد  تیونعم ، هب  شیارگ  زا  تسا  تراـبع  نآ  یهیعاد  هک  دـیروآیم  دوجو  هب  یتموکح  یتیریدـم و  هاگتـسد  کـی  هک  یتقو  اـمش 

نیا دوب . یکتم  یتردـق  کی  هب  دـیاب  هضراعم ، نیا  هار  رد  بخ ، دراد . یئاـھهضراعم  کـی  هک  تسا  یعیبط  تسا -  نیمھ  مھ  یناـسنا  یاھـشزرا  یاـنعم  حور و  هک  یھلا - 

 - امش زا  رتشیب  هدنب  امـش -  نم و  تسا . هیـضق  ساسا  نیا  تسادخ ؛ هب  اکتا  تسا ؛ یونعم  تردق  کی  تردق ، نیا  تسین ؛ اھنیا  متا و  بمب  یدام و  حالـس  تردق  تردق ،

نیا رگا  تفر ؛ میھاوخ  شیپ  ام  دش ، نیا  رگا  دش ؛ دـھاوخ  لح  تالکـشم  دـش ، نیا  رگا  مینک . یئادـخ  شیپ  زا  شیب  ار  نامفدـھ  ار ، ناملد  ار ، نامتین  هک  نیا  هب  میجاتحم 

هللادمحب مھ  امـش  و  تسین ، اجنیا  شیاج  هک  دراد  یلـصفم  ینالوط  یاھثحب  اھنیا  تسا ؛ دایز  نمـشد  یاھتیدودـحم  دـش . دـھاوخ  دـیماان  ام  رب  یهبلغ  زا  نمـشد  دـش ،

یھلا ماـظن  نیا  رد  ناـسنا  رگا  تسا ؛ نیا  هیـضق  عقاو  دـینک . لـیلحت  دـینادب و  ـالماک  ار  لـئاسم  دـیناوتیم  دـیرادروخرب ؛ ملع  داوس و  هشیدـنا و  رکف و  یـالاب  حوطـس  زا  همھ 

عناوم دـش ؛ دـھاوخ  دایز  ناـماھتیقفوم  نمـشد ، اـب  یهلباـقم  رد  کـشالب  میورب ، شیپ  هار  نیا  رد  هک  یتبـسن  رھ  هب  دـنک ، مکحتـسم  ار  ادـخ  اـب  شدوخ  یهطبار  تسناوت 

رد دراد ؛ یتائاضتقا  اعبط  مھ  سلجم  دراد ؛ دوجو  یتاـئاضتقا  کـی  یتیروماـم ، رھ  رد  یراـک ، رھ  رد  یتمـس ، رھ  رد  هتبلا  تفرگ . رظن  رد  دـیاب  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  هتـشادرب 

نیا دـیاب  فدـھ  دراد . دوجو  یرگید  تاـئاضتقا  دیـشاب ، هک  یتیمکاـح  یاھهاگتـسد  زا  جراـخ  رد  اـی  رگید  نوگاـنوگ  یاھهاگتـسد  رد  دراد ؛ یرگید  تاـئاضتقا  دیـشاب ، هک  تلود 

، میدرک تسرد  ار  یریگتھج  نیا  ار ، تین  نیا  هچنانچ  رگا  تسا -  دراو  ام  رب  مھ  شایلیخ  هک  دنریگیم -  ام  هب  زورما  هک  یتالاکـشا  زا  یرایـسب  مینک . راک  ادخ  یارب  دـشاب :

. دش دھاوخ  فرطرب  دوخیدوخ  هب  تالاکشا  نیا 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار ناشدوخ  یگداتـسیا  خساپ  اھنآ  و  دـننک ، یگداتـسیا  دـننک ، تماقتـسا  شنمدد  نشخ و  نمـشد  نیا  لباقم  رد  هک  تسا  هداد  ار  قیفوت  نیا  هزغ  مدرم  هب  لاعتم  یادـخ 

حلـسم یهدـیچیپ  گرزب  مجح  کی  رب  کچوک ، مجح  یهمھ  اب  ناوتیم  یـشوکتخس  اب  تمواقم ، اب  یگداتـسیا ، اب  هک  دـنداد  ناـشن  دوب ؛ هزغ  مدرم  تزع  نآ  و  دـنتفرگ ، مھ 

هزغ نالوئسم  هزغ و  مدرم  زا  رتهچاپتسد  سبشتآ  یارب  یلاغشا  نیطسلف  رب  مکاح  یاھتـسینویھص  زورما  دمآ . قئاف  گرزب  یاھتردق  فرط  زا  یهدش  تیامح  هدش و  دییات 

ناملـسم کچوک  عمج  یگداتـسیا  رطاخ  هب  دنروخیم ، دنراد  اھنآ  مھ  ار  رتشیب  یهبرـض  اما  دندرک ، اھنآ  ار  یـشنمدد  دندرک ، اھنآ  ار  تثابخ  دـندرک ، اھنآ  ار  تیانج  دنتـسھ .

نانمـشد و یاھتثابخ  نانمـشد و  تـالمح  لـباقم  رد  دـھاوخیم  رگا  مالـسا  یاـیند  مالـسا : یاـیند  هب  تسا  ماـیپ  کـی  نیا  تسین ؛ نیا  زج  هار ، و  هزغ . ناـناوج  هزغ و  مدرم 

هک یونعم  تردق  مھ  دـنک ؛ داجیا  تردـق  دوخ  رد  دـیاب  دـنک . عافد  دوخ  زا  تردـق  اب  دـیاب  دـنامب ، ریذپانبیـسآ  نانمـشد  یاھیدرمناوجان  اھیدرمان و  نانمـشد و  یاھهئطوت 

زا معا  یگدنز ، تازیھجت  تخاس  یئاناوت  تسا ؛ یدام  تردق  یروانف ، هبرجت و  تسا ؛ یدام  تردـق  یملع ، تفرـشیپ  یدام . تردـق  مھ  تسا و  هدارا  مزع  ینامیا و  تردـق 

لمحت ار  یتخـس  هزغ  یکچوک  هب  یدـحاو  تقو  نآ  دـننک . مھارف  ناشدوخ  یارب  یمالـسا  عماوج  مالـسا و  یاـیند  دـیاب  ار  اـھنیا  تسا . یداـم  تردـق  حالـس ، ریغ  حـالس و 

مدرم هزغ و  نالوئـسم  دوخ  ات  تسا  رتهچاپتـسد  هزغ  رد  سبشتآ  یارب  زورما  نمـشد  میتفگ ، هک  روط  نامھ  هک  نمـشد ، اب  دـنکیم  یراک  اما  دـھدیم ، ینادیھـش  دـنکیم ،

نیا رد  ام  نارگهبرجت  ام ، نادنمـشناد  اـم ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  میتخومآ . سدـقم  عاـفد  نارود  زا  ار  سرد  نیا  اـم  هتبلا  مالـسا و  یاـیند  یارب  تسا  سرد  نیا  هزغ .

زا یکی  مھ  نیا  میتسیاب . نامدوخ  یاپ  یور  دـیاب  هک  میدـیمھف  ار  تقیقح  نیا  میدرک ؛ تفرـشیپ  یبرجت  ظاحل  زا  میدرک ، تفرـشیپ  یملع  ظاحل  زا  دـندرک . تفرـشیپ  هنیمز 

. تسا یگداتسیا  لماوع  نیا 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مک تسین ، اـتود  یکی  یمالـسا  تعیرـش  یهعومجم  رد  توـق  طاـقن  هچرگ  تسا ؛ مالـسا  سدـقم  نییآ  توـق  طاـقن  زا  یکی  جـح  مینادـب  اـم  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ 

جح هک  تفگ  دوشیم  عقاو  رد  دراد ؛ یایگتـسجرب  کی  میتسھ -  انـشآ  تایـصوصخ  نیا  اب  همھ  شیبامک  هک  تسھ -  نآ  رد  هک  یتایـصوصخ  نیا  رطاخ  هب  جح  اما  تسین ،

، مینک ادیپ  ار  قیفوت  نیا  فلتخم  بھاذم  زا  فلتخم ، یاھروشک  رد  اھناملسم  ام  هک  یزور  نآ  تسا . یمالـسا  تما  رادتقا  یهیام  تسا ، یمالـسا  یهعماج  رادتقا  یهیام 

هب میدرکن و  ادیپ  ار  قیفوت  نیا  اھناملسم  ام  الاح  ات  هنافساتم  هک  میھدب -  لیکـشت  ار  یمالـسا " تما   " هملک یقیقح  یانعم  هب  عقاو و  رد  هک  مینک  ادیپ  ار  یرکف  غولب  نیا 

یاھتلود اب  ولو  میشاب ، تما  کی  یمالسا  ملاع  برغ  یاھتنم  ات  ملاع  قرش  یاصقا  زا  اھناملـسم  یهعومجم  میناوتب  و  میدیـسرن -  یقالخا  یرکف و  یـسایس و  غولب  نیا 

. تسا تما  نیا  یدنموربآ  التعا و  ماکحتسا و  رادتقا و  یهیام  هنوگچ  جح  هک  دیمھف  میھاوخ  زور  نآ  فلتخم ،

یـسایس و یدام و  یاھرادتقا  هیبش  رادتقا ، نیا  زا  ام  دارم  ایآ  یرادتقا ؟ روجهچ  رادتقا ؛ یهلیـسو  دنک : هاگن  جـح  هب  دـیاب  مشچ  نیا  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مھ  زورما 

هوالع دراد ، یـسایس  رادتقا  هکنیا  رب  هوالع  جح  تسا . نیا  زا  رتالاب  یلیخ  هن ، تسا ؟ نابز  رادتقا  و ]  ] یگنھرف رادـتقا  لثم  یرازفامرن ، یاھرادـتقا  لیبق  زا  یتح  ای  یماظن ،

اھنآ مشچ  دنکیم ، راوشد  عناوم  زا  روبع  یهدامآ  دزاسیم ، نورد  زا  ار  اھناسنا  ینعی  دراد ؛ یونعم  رادتقا  دـھدیم ، ناشن  ایند  هب  ار  یمالـسا  ماظن  یگنھرف  رادـتقا  هکنیا  رب 

مالسا یونعم  قیاقح  زا  یخرب  دمھفیم  ناسنا  هک  تسا  اجنآ  تسین ؛ یندرک  سمل  تسین ، یندید  قیاقح  نیا  جح  یهصرع  رد  روضح  نودب  هک  دنکیم  زاب  یقیاقح  هب  ار 

. جح تسا  یزیچ  نینچ  کی  ار ؛ مالسا  یتیبرت  قیاقح  ار ،

شترا  / ١٣٩٣/٠٨/٢۶ ىرسفا  ىاھهاگشناد  نایوجشناد  ىگتخومآشناد  مسارم  نیمتشھ  رد  تانایب 

« يونعم رادتقا   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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هب دینادب و  ردق  ار  نیا  دروآیم ؛ باسحهب  دوخ  یونعم  رادتقا  یهیام  ار  اھنآ  دلابیم و  اھنآ  دوجو  هب  ناریا  تلم  زورما  هک  تسا  ییاھناسنا  دـشر  شرورپ و  لحم  هاگـشناد  نیا 

. دینک راختفا  دیتسھ  ناتدوخ  یزاسهدامآ  لوغشم  یزکرم  نینچ  کی  رد  هکنیا 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هب دروخ ، همدص  ناشوان  هب  دش . نماان  اھنآ  دوخ  یارب  ایرد  هک  دش  بجوم  هصرع ، رد  دورو  ورین و  نیا  لیکشت  ییایرد و  یورین  نارادساپ و  هاپـس  یبالقنا و  یاھناوج  روضح 

نیا دننک ؛ یزاب  دنھاوخیم  روجرھ  وا  تشونرـس  اب  دنناوتب  هک  تسین  یدوجوم  نآ  یمالـسا  یروھمج  دـندیمھف  دروخ ؛ همدـص  ناششکتفن  هب  دروخ ، همدـص  ناشدرگلاب 

تسیاب ( ١ ،) مکودع ودع هللا و  هب  نوبھرت  لیخلا  طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودعا  و  دنکیم : رما  ام  هب  نآرق  هکنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یونعم  رادـتقا 

، تسا ندمآ  ولج  تسا ، زواجت  ناراوخناھج  تعیبط  تسا ؛ عبطلاب  زواجتم  نمشد  دنک . بعر  راچد  ار  نمـشد  هک  دشاب  یروج  امـش  تکرح  امـش ، تیعـضو  امـش ، روضح 

. دنک ذوفن  دناوتیمن  دنک  ساسحا  وا  هک  دینک  تکرح  یروج  دیاب  دنکیم ؛ ذوفن  دـشاب ، ذوفن  لباق  امـش  زیرکاخ  رگا  تسا ؛ اھنیا  تعیبط  تسا ، نتخادـنا  هجنپ  تسا ، فرـصت 

یاھناوج نیا  عاجـش ، یاھناوج  نیا   - یلحاس یاھناتـسا  یاھهچب  هاپـس و  ییاـیرد  یورین  بلاـق  رد  بـالقنا  یاـھورین  روضح  روشک و  بونج  رد  یبـالقنا  یهھبج  لیکـشت 

ام هک  میاهتفگ  اـم  اـھراب  دـشاب . هتـشاد  رارمتـسا  هشیمھ  دـیاب  نیا  مکودـع ؛ ودـع هللا و  هـب  نوـبھرت  دوـشب : لـصاح  ینآرق  فدـھ  نـیا  هـک  دـش  بجوـم  هدادـن - اـیندهبلد 

دیاب ار  نمشد  تفرگ ، نمشد  زا  ار  گنج  عورش  تئرج  دیاب  اما  مینکیمن  عورـش  ام  ار  یگنج  چیھ  راک ؛ نیا  یارب  میراد  ار  نامدوخ  لیالد  دوب ؛ میھاوخن  گنج  یهدننکعورش 

. تخانش دیاب  ار  نمشد  تعیبط  تخانش ،

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نومـضم  نیا  دـیتسھ ، لاعف  میھـس و  ایرد  تینما  ینعی  روشک ، مھم  لئاسم  زا  یکی  رد  هللادـمحب  هک  بالقنا  یاھناوج  بالقنا ، یاھهچب  امـش  هب  نم  باطخ  م .

لباقم رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  نامیا  یهمھ  زورما ، تفرگ ، رارق  رفک  لباقم  رد  نامیا  یهمھ  هلھابم  رد  هک  روطنامھ  دـینادب . دـیمھفب و  زورما  ار  ناتدوخ  راک  تیمھا 

یهوقولوح هب  یھلا و  لضف  هب  دـنک ، جراخ  نادـیم  زا  ار  نمـشد  تسناوت  شاهداوناـخ  مرکا و  ربمغیپ  یونعم  رادـتقا  افـص و  تیونعم و  هک  روطناـمھ  و  تسا ؛ هتفرگ  رارق  رفک 

. درک دھاوخ  جراخ  نادیم  زا  ار  نمشد  دوخ  تیونعم  اب  دوخ و  رادتقا  اب  ناریا  تلم  یھلا 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھوجشناد هک  ( ۶) هیرجین یهـنیمز  رد  ( ۵ ،) دـنلیزوین ریخا  یهلئـسم  نیا  یهنیمز  رد  ( ۴ ،) نمی یهنیمز  رد  ـالثم ] ، ] هقطنم یاـھتیلاعف  یللملانیب و  یاـھتیلاعف  یهـنیمز  رد 

اب هتبلا  تسا ؛ بوخ  هناخترافس  یولج  الثم  یعمجت  کی  تاقوا  یھاگ  ای  تسا . بوخ  اھروضح  مالعا  نیا  روج ؛ نیمھ  مھ ]  ] رگید ددعتم  لئاسم  رد  و  دندرک ؛ روضح  مالعا 

رد تسا ؛ بوخ  هتبلا  ییاـھاج  کـی   - دـشاب بوخ  نتفر  ـالاب  راوید  زا  هشیمھ  هک  تسین  روج  نیا  یوـنعم . یحور و  رادـتقا  نداد  ناـشن  اـب  تینـالقع و  اـب  تقد ، اـب  تناـتم ،

، امـش رادـتقا  نداد  ناشن  امـش ، یقطنم  فرح  امـش ، یهتـساوخ  امـش ، روضح  نکل  تسین - روج  نیا  هشیمھ  اما  دوب  یبوخ  راـک  یـسوساج ، یهنـال  ریخـست  یهیـضق 

یدراوم وزج  نیاربانب  روضح ]  ] نیا بخ  هتـشاذگ . رثا  اھنیا  هک  دـینادب  اـما  دـینیبن  مشچ  هب  یروف  ار  شریثاـت  امـش  تسا  نکمم  تسا . راذـگریثات  امـش  عامتجا  نداد  ناشن 

. دنک ادیپ  رارمتسا  نیا  هک  ملیام  منکیم و  دییات  منکیم ، دیکات  نم  هک  تسا 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

درک و لوحتم  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  دمآ  دوجو  هب  یبالقنا  تفرگ ، ماجنا  یگرزب  یهثداح  تفرگ ، ماجنا  یگرزب  راک  شناھارمھ ] ینامیلـس و  دیھـش  تداھـش  [ی  هیـضق نیا  رد 

؛ مینک هاگن  مشچ  نیا  اب  یھلا  کمک  هب  داد . رییغت  دش - دھاوخ  تواضق  اھدعب  هک   - ار ناھج  خیرات  ریـسم  دیاش  ار و  هقطنم  خـیرات  ریـسم  ار ، روشک  خـیرات  ریـسم  ار ، خـیرات 

رپ نامتسد  تسین ، یلاخ  نامتسد  هللادمحب  زورما  ام  دوب ؛ یلاخ  مدرم  تسد  زور  نآ  نامیگدنز . ثداوح  یهمھ  رد  مینیبب  روج  نیا  ار  یھلا  تردق  تسد  یھلا و  تیادھ 

نامیا نامھ  هب  دشاب  یکتم  هک  دشخبیم  هدیاف  یتقو  نآ  یماظن  رازبا  تسین ؛ یماظن  رازبا  هب  طقف ]  ] هیکت نکل  ملاع ، نایوگروز  لباقم  رد  دنزھجم  زورما  ناریا  تلم  تسا .

هکنیا میـشاب ؛ هتـشاد  دای  هب  دیاب  هشیمھ  نمـشد  عیـسو  یهھبج  لباقم  رد  ام  زورما  ار  نیا  دنکیم . ییاشگراک  دـنکیم ، رثا  یماظن  رازبا  هک  تسا  تقو  نآ  ینید ؛ تریغ  و 

عیـسو و رایـسب  یهھبج  کـی  رب  یاهلیلق  یهئف  کـی  یھاـگ  تـسا ؛ اـج  نـیمھ  شقادـصم  ( ١ «،) نذاـب هللا هریثـک  ـه  ئف تبلغ  هل  ـ یلق هئف  نـم  مـک   » دـیامرفیم لاـعتم  یادـخ 

. ینید تریغ  نامیا و  نیا  هب  دشاب  یکتم  هک  یتقو  دوشیم  زوریپ  یھلا  تردق  هب  یاهدرتسگ ،

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

زا دـنروایبرد و  نمـشد  یهھبج  تشپ  زا  رـس  یاهناعاجـش  وحن  هب  دـنناوتب  یمالـسا  یروھمج  حلـسم  یاـھورین  ینعی  دـش ؛ هدرب  راـک  هب  نیبملاحـتف  رد  هک  ییاـھکیتکات 

رد تفرگ ؛ ماجنا  ون  یاھکیتکات  گرزب و  یاھراک  ماسقا  عاونا و  سدـقملاتیب  رد  دوب . یراکتبا  یاھکیتکات  اھکیتکات ، نیا  الـصا  دـننک . بوکنم  بولغم و  ار  نمـشد  تشپ ،

اھنیا تفرگ . ماجنا  یگرزب  راک  تایلمع  نامھ  رد  دـنورا  زا  روبع  رد  داد ؛ ماجنا  یاهداعلاقوف  راـکتبا  اـجنآ  یراتـس  دیھـش  زور  دـنچ  فرظ  رد  تشھ ، رجفلاو  رد  ییاوھ  دـنفادپ 

. دربب شیپ  ار  راک  دناوتیم  ریبدت  یونعم و  رادتقا  نیا  اب  یرکف و  ییاناوت  نیا  اب  یحلسم  یورین  رتمک  دوب ؛ هنالقاع  یاھراک  دوب ، یگرزب  هناربدم و  یاھراک  همھ 

ییوجشناد  / ١۴٠٠/٠٢/٢١ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

راک مدش و  طبترم  اھوجـشناد  اب  هدنب و  غارـس  دـندمآ  ماما  شرافـس  هب  اھوجـشناد  لاـس ۵٨ - موشب ،]  ] روھمجسیئر هکنیا  زا  لـبق  ینعی   - بـالقنا لوا  ناـمھ  زا  دـینادیم 

اھنآ زا  یضعب  هک  دش  روج  هچ  و  دوب ، یروج  هچ  تسا و  یروج  هچ  عضو  هک  منادیم  متسھ و  انشآ  ییوجشناد  یاھتیلاعف  ییوجشناد و  یاھراک  قمع  هب  الماک  نم  مدرک ؛

رگید دشاب ، اوقت  دـشاب ، نامیا  رگا  دـماجنایم . هجرد -  ١٨٠  - هلباقم هب  اضعب  تاقوا  یھاگ  هک  دنوشیم ، فرحنم  شاویشاوی  دعب  دـننکیم ، ادـیپ  هیواز  لوا  دـندرک ؛ ادـیپ  هیواز 

: دـنکیم رما  شربمغیپ  هب  نآرق  رد  لاعتم  دـنوادخ  اذـل  تفر ؛ دـھاوخن  بالقنا  نانمـشد  بالقنا و  نیفلاـخم  غارـس  هب  وجـشناد  ینعی  تشاد ، دـھاوخن  دوجو  یلکـشم  اـعقاو 

نیا رگا  و  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـننک ؛ یگداتـسیا  دنتـسھ  وت  اـب  هک  یناـسک  نآ  مھ  نک ، تماقتـسا  نک و  یگداتـسیا  وـت  مھ  ( ١ (؛ کعم بات  نم  ترما و  اـمک  مقتـساف 

تقو نآ  تشادن ، دوجو  قیمع  یقطنم و  رکف  قیمع و  نامیا  اوقت و  نیا  دوبن ، یگداتسیا  نیا  هچنانچ  رگا  دنوشیم ؛ ریخهبتبقاع  لکشت  نآ  دارفا  لکشت و  دوب ، یگداتـسیا 

«. تسا تبقاع  رب  همھ  یتسم  یروتسم و  مکح  ، » ظفاح لوق  هب  دوش ؛] ریخ  هب  متخ   ] تسا لکشم  تبقاع ، دروم  رد  رگید 

« يونعم رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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