
هیئاضق  / ٠٧/١٣۶٨/٠۴ یهوق  نانکراک  تاضق و  نیلوئسم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا تلادع  مھ  یمالسا ، ماظن  مالسا و  تکرب  هب  تسناوت  دھاوخ  ناریا  تلم  هک  ییهدنیآ  میتکرح ؛ رد  نآ  تمس  هب  هک  تسام ، یور  شیپ  ینـشور  رایـسب  یهدنیآ 

شرتتخس یاھتمسق  نم ، داقتعا  هب  میاهدرک و  تکرح  هدنیآ  نیا  تمس  هب  ام  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زور  زا  دبای . تسد  لماک  لالقتسا  هب  مھ  و  دشاب ، هتـشاد  یدام  هافر  و 

تسد نآ  هب  ناوتیم  تکرح ، یهمادا  هزیگنا و  نامیا و  تدحو و  ظفح  اب  میوگیم  اما  دیسر ؛ هدنیآ  نآ  هب  دوشیم  تمحز  لمحت  نودب  میوگیمن  میاهتشاذگ . رس  تشپ  ار 

. مینک ظفح  ار  اھنآ  میشاب و  هتشاد  رطاخ  رد  هشیمھ  ار  هر ) ) ماما یاھفدھ  هار و  دای و  ام  هک  تسا  نیا  هدمع  تفای .

مدرم  / ١٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هک دننادیم  رابکتـسا  رامعتـسا و  میزادرپب . نارمع  یاھهنیمز  ندرک  هدـنز  روشک و  یزاسزاب  هب  رترید  ام  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  دـندرک ، لیمحت  ام  رب  ار  هلاستشھ  گنج  رگا 

ریاس یعامتجا و  تلادـع  زا  رادروخرب  هفرم و  الماک  ار  هعماج  داحآ  دزاسب و  دازآ  دابآ و  یناریا  دـناوتب  روشک  زوسلد  ناریدـم  ناگدـننادرگ و  نالووسم و  کـمک  هب  اـم  تلم  رگا 

هب دنک ، شالت  یـسک  هکنآ  نودب  دوخ و  یدوخ  هب  ام  دنمھوکـش  گرزب و  بالقنا  تروص  نآ  رد  درادھگن ، مالـسا  یهسدقم  تعیرـش  رتچ  ریز  رد  دـنک و  یمالـسا  یاھـشزرا 

. تفرگ دھاوخ  رارق  نارگید  یوگلا  دش و  دھاوخ  رداص  یمالسا  یاھروشک  یهمھ 

دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

تلادـع یمالـسا و  ماکحا  میناوتن  مینک و  لمع  دـب  فیعـض و  اـم  رگا  تساـجنیا . مالـسا  نیداـمن  یهعماـج  رھظم  ملع و  مالـسالاھبق و  یناـھج ، نارظاـن  رظن  زا  تقیقحرد 

تروص هب  ار  اھناسنا  طباور  میھد و  جاور  هعماج  رد  ار  یمالـسا  قالخا  میناوتن  مینک و  هدافتـسا  اھنآ  زا  میزاس و  ناشوج  ار  اھدادعتـسا  میـشخبب و  رارقتـسا  ار  یعاـمتجا 

یاـملع و  تساـم ، یهدـھع  رب  طـقف  تیلووسم  نیا  هک  دـینیبیم  دـنک . لـمع  دوخ  یاھهدـعو  هب  تسناوتن  مالـسا  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  اـیند  تواـضق  مینک ، میظنت  بوـلطم 

. دنرادن دوخ  رد  ار  ساسحا  نیا  دننکیم ، یگدنز  توافتم  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هدشنمالعا گنج  اھتنم  دوب ؛ گنج  مھ  لاس  تشھ  نآ  زا  لبق  درک . لوغشم  یلیمحت  گنج  هب  لاس  تشھ  ار  ام  رابکتـسا  میھدب . ماجنا  دیاب  هک  میراد  یدایز  یاھراک  ام 

هب ندیشخب  قمع  یمالسا و  یاھشزرا  رارقتسا  یعامتجا ، تلادع  نیمات  روشک ، هافر  یارب  دیاب  دنکب . ار  لاس  تشھ  نآ  ناربج  هک  مینک  تکرح  یتعرـس  اب  دیاب  ام  دوب .

. میزاس هدروآرب  ار  تلم  نیا  یدام  یاھزاین  مینک و  راک  یبالقنا  یاھهزیگنا 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

تکرباب تایح  نیریـش  یاھهرطاخ  اب  مھ  ام ، ریبک  ماما  یهنادواج  دای  تسین . گرزب  گوس  نیا  رد  ناریا  تلم  غاد  درد و  نتفای  نایاپ  یانعم  هب  یمـسر ، یازع  نتفاـی  ناـیاپ 

ار جح  زا  تیمورحم  زیگنامغ  یهرطاخ  هک  نابرق  دیعـس  دیع  کیربت  اب  ددجم و  رکـشت  اب  نم  همھ ، نیا  اب  دوب . دـھاوخ  هارمھ  هراومھ  وا ، ریذپانالـست  نادـقف  مغ  اب  مھ  و  وا ،

هدـنکرب و نت  زا  ازع  تخر  هک  مھاوخیم  ناریا  تلم  مومع  زا  دزاسیم ، رتاسر  ار  نانآ  عجترم  لامع  ربکتـسم و  راـفک  زا  تئارب  رد  اـم  تلم  داـیرف  دزاـسیم و  هدـنز  رگید  راـب 

هب تکرح  دـنور . شیپ  وا  یاھفدـھ  تمـس  هب  تسوا ، تامم  رد  ام  ماما  رب  ادـخ  فطل  مسجت  هک  یدـیدج  یورین  ناوت و  اب  دـننک و  نت  هب  دـھج  دـج و  شـالت و  راـک و  یهماـج 

. دبلطیم دھج  دج و  شالت و  راک و  هنومن ، یروشک  نتخاس  یبالقنا و  عضاوم  ظفح  یعامتجا و  تلادع  یدابآ و  نارمع و  نیمات  بالقنا و  ماما و  یاھفدھ  تمس 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

اب یبـالقنا ، ناـمرآ  هیحور و  اـب  ماوت  یعاـمتجا و  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـم  هاـفر  نآ ، رد  هک  هنومن  یروشک  نتخاـس  زا  تسا  تراـبع  هدـمع  فدـھ  بـالقنا ، زا  هلحرم  نیا  رد 

نکمم نوگانوگ  لحارم  زا  نآ  روبع  بـالقنا و  یاـقب  دـشاب ، تلفغ  دروم  اـی  فیعـض  یلـصا ، نکر  راـھچ  نیا  زا  کـیرھ  دوش . نیماـت  مالـسا  یقـالخا  یاھـشزرا  زا  یرادروخرب 

. دش دھاوخن 

یدابآ و رظن  زا  روشک  هک  تسا  ینعم  نیدـب  هکلب  تسا -  برغ  گنھرف  موش  یاـھتاغوس  زا  یکی  دوخ ، هک  تسین -  ییارگ  فرـصم ی  هیحور جـیورت  یاـنعم  هب  یداـم ، هاـفر 

یاھورین یتاذ  یاھدادعتـسا  رب  هیکت  اب  تراجت ، دـیلوت و  جاور  یداصتقا و  قنور  هعماج ، تشادـھب  تمالـس و  نیمات  یعیبط ، عبانم  زا  هدافتـسا  نداعم و  جارختـسا  نارمع ،

ینعم نیدب  یعامتجا ، تلادع  ددنبرب . تخر  یگداتفا  بقع رقف و  یاھ  هناشن دوش و  یناگمھ  هبرجت  قیقحت و  گنھرف و  ملع و  دسرب و  لوبق  لباق  دح  هب  یدوخ ، یناسنا 

، دـنبالقنا ناعفادـم  نیرترادافو  نیرتنئمطم و  هراومھ  هک  ناگنھرباپ  نافعـضتسم و  دورب و  نایم  زا  اھتیمورحم  قحبان و  یاھیرادروخرب  تاقبط و  نایم  فرژ  یهلـصاف  هک  تسا 

هب یدعت  زواجت و  طاسب  روشک ، رد  ییاضق  تینما  نیمات  مزال و  نیناوق  اب  دریگیم . ماجنا  هناقداص  یدج و  یتکرح  تیمورحم ، عفر  تمـس  هب  هک  دننک  هدھاشم  ساسحا و 

و درب ، هانپ  نئمطم  اجلم  هب  دـناوتیم  یدـعت  ملظ و  ربارب  رد  هک  دـنک  ساـسحا  سک  همھ  دوش . عمج  مدرم  یگدـنز  عورـشم  یهطیح  هب  یزادـناتسد  ناـمولظم و  قوقح 

. دروآ مھارف  یبولطم  یگدنز  تسناوت  دھاوخ  دوخ  شالت  راک و  اب  هک  دنادب  سک  همھ 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

یمومع و تینما  یعامتجا و  تلادع  نیمات  مھ ، یلخاد  لئاسم  رد  تسین . فدـھ  اھنت  یگدـنزاس ، داجیا  تالکـشم و  عفر  هافر و  یگدـنزاس ، یلخاد و  لئاسم  رد  هتبلا ،

یهیقب راثیا و  تشذـگ و  یردارب و  یمالـسا و  تاـیحور  قـالخا و  روشک ، یمومع  تکرح  حطـس  رد  هکناـنچمھ  تسا ؛ یلـصا  نکر  کـی  مورحم ، فیعـض و  تاـقبط  تیاـعر 

. دریگب رارق  هجوت  دروم  دیاب  مھ ، یمالسا  یهنسح  تایقلخ 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح 

ماما یمیمص  روای  تبترم  ماقم و  هب  تفرعم  اب  ناشلامیظع و  تلم  زا  یوریپ  هب  هتمظعتلج ،)  ) یلاعتقح ترضح  راکشآ  ناھن و  فاطلا  زا  ددجم  ساپس  نمـض  بناجنیا ،

هب ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  یار  هتادـییاتتماد ،) ) یناجنـسفر یمـشاھ  یاقآ  بانج  نآ ، یاـیوگ  ناـبز  اـناوت و  یوزاـب  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  یهتـسجرب  تیـصخش  و 

دوخ فیرش  رمع  هک  ینارون  میقتسم و  طارـص  نیمھ  رد  ناشیا  هک  تسا  ینامز  ات  ذیفنت  یار و  نیا  هک  تسا  یھیدب  منکیم و  بوصنم  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر 

زا یرادـفرط  تعیرـش و  هب  لمع  نآرق و  لماک  تیمکاح  ققحت  یارب  تدـھاجم  و  هلاوهیلعهللایلـص )  ) یدـمحم بان  مالـسا  زا  عافد  هار  ینعی  دـناهدینارذگ -  نآ  رد  نونکاـت  ار 

. دوب دھاوخ  نینچ  هتبلا  هک  دنھد  همادا  ار  دوخ  هار  یعامتجا -  تلادع  رارقتسا  تیمورحم و  رقف و  ندرک  نکهشیر  یارب  ششوک  نیفعضتسم و  نیمورحم و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

نیا هبهب ! دنیوگب  دـننک ، هاگن  هک  تسا ؛]  ] نمـشد تسود و  یهطبغ  دروم  تھج  همھ  زا  روشک  کی  لماک ، ناریا  کی  دابآ ، ناریا  کی  میراد ، نامدوخ  لباقم  رد  زورما  ام  هچنآ 

[ بولطم [ى  هطقن نآ  هب  اجنیا  زا  ام  ندیـسر  امـش  رظن  هب  لیبق . نیا  زا  و  تسا ، شایعامتجا  تلادع  نیا  تسا ، شتموکح  نیا  تسا ، شایزرواشک  نیا  تسا ، شتعنص 

هب ىناھج  رابکتـسا  نما  یهعلق  ندـش  لیدـبت  ىنعی  ندیـسر ، اجنیا  هب  اجنآ  زا  تسا . رتناسآ  ىلیخ  نم  رظن  هب  هن ، اـجنیا ؟ هب  هطقن  نآ  زا  اـم  ندیـسر  زا  تسا  رتلکـشم 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 1 
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زورما ام  هک  ىھار  نآ  زا  تسا  ىرتیندشنیط  رتراوشد و  رتینالوط و  هار  بتارمب  دوب - دـھاوخ  تسھ و  ادـمحب  ناریا  زورما  هک   - ىناھج رابکتـسا  دـض  مکحتـسم  رگنس 

رتکـیدزن هار  نآ  زا  ىلیخ  هار  نیا  اـھنیا ؛ لاـثما  زیزع و  دـنموربآ  تکرحرپ  شپترپ  ىمالـسا  بوـخ  بترم  یهنـالداع  دازآ  داـبآ  روـشک  کـی  ىنعی  بوـلطم ؛ یهطقن  نآ  هب  مـیراد 

. اوموقت  نا  دراد : ار  طرش  نامھ  اما  میورب ؛ ار  هار  نیا  میناوتیم  ام  ناردارب ! تسا . رترایتخارد  ىلیخ  شرازبا  تسا ، رتیندش  ىلیخ  تسا ، رتینتفر  ىلیخ  تسا ،

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ىمالـسا هعماج ، هعماج ، رد  تلادـع  نیمات  نودـب  ىعامتجا ، تلادـع  نودـب  تسا . ىعامتجا  تلادـع  تسا ، مزـال  هک  ىیاـھزیچ  نآ  زا  ىکی  ىلخاد ، تسایـس  طـیحم  رد 

ىانعم هب   - ىعامتجا لدع  نآ ، رد  هک  میشاب  هتشاد  ىیاج  رد  ار  مالسا - طقفهن  ىعقاو ، نید  رھ   - ىھلا نید  ققحت  ام  تسا  نکمم  هک  دنکب  روصت  ىـسک  رگا  دوب . دھاوخن 

ات دندمآ  ناربمغیپ  الصا  ( ١۴ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  تسا ، طسق  یهماقا  ناربمغیپ  فدھ  دنکیم . هابتشا  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، هدرکن  ادیپ  ققحت  هملک - نیا  عیسو  حیحص و 

روج ملظ و  رش  زا  ار  مدرم  طسق و  یهماقا  دوب : نیا  ناشلوا  راک  دندمآ ، هک  اھنآ  نکل  تسین ؛ ىیاھن  فدھ  هار ؛ رد  تسا  لزنم  کی  طسق ، یهماقا  هتبلا  دننک . طسق  یهماقا 

. تسا لدع  نیمھ  زاب  مھ ، نامزلارخآ  رد  فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو تموکح  فدھ  نداد . تاجن  ناملاظ  نایغاط و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

مامت رد  هک  دشاب  دیاب  ام  ماظن  رد  شزرا  نیلوا  ىلمع ، ظاحل  زا  نیا  تسا . فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو مایق  فدھ  ناربمغیپ و  گرزب  فدھ  ىعامتجا  تلادع 

. دشاب هجوت  دروم  نیا ، لاثما  اھلمع و  اھیزیرهمانرب و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

و ىضیعبت . هنوگرھ  نتفر  نیب  زا  هعماج و  رد  لدع  رارقتسا  ىنعی  تسا ؛ رتالاب  شزرا  کی  ىعامتجا  تلادع  دوشن . هابتـشا  تسا ؛ ىعامتجا  تلادع  زا  ریغ  رقف  اب  یهزرابم 

. تسا رگید  یهلئسم  کی  نیا 

. مییوگیم مالسا  میلاعت  روحم  رد  ار  همھ  مینک ، نیمات  ار  ىعامتجا  تلادع  ای  مییادزب  ار  نمشد  هس  نیا  مییوگیم  هک  ام  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا  و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

هدافتسا مسیلایسوس  شور  نیمھ  زا  الثم  تسا . اھقیرط  نیا  رس  فرح  یهمھ  دندرک ؟ هدافتـسا  ىقیرط  هچ  زا  اما ] ، ] دننکب نکهشیر  ار  رقف  دنتـساوخ  ایند  رد  اھیلیخ 

دندرکیم رکف  دنتـشادن - امتح  ىنعی   - دنتـشادن مھ  ىئوس  دصق  دیاش  دندرک ، عارتخا  ار  شور  نیا  لوا ، زا  هک  ىیاھنآ  دمآ . رد  بآ  زا  طلغ  مسیلایـسوس  شور  بخ ، دـندرک ؛

. دـنکیم میـسقت  هنالداع  مھ  تلود  دـتفیبرو ؛ ىرادهیامرـس  نیا  ات  تلود  تسد  میھدـب  میریگب و  مدرم  زا  ار  اھهیامرـس  یهمھ  مییایب  دـنتفگ  تسا . ىھار  کی  ىراک و  کی 

ىتح ىزیچ  کی  هب  ىتدـم  کی  زا  دـعب  دـنراد ؛ ار  تاساسحا  نامھ  اھرادهیامرـس ، نامھ  لثم  مھ  اـھنآ  هک  ناـسنا  هدـع  کـی  زا  تسا  لکـشتم  مھ  تلود  هک  دـندوب  لـفاغ 

ات دوب و  تسیلایـسوس  ربھر  کی  هک  اقآ  نآ  تسا . ىقرـش  ىاپورا  ىاھروشک  نیا  نآ ] یهنومن   ] هک دـیدرک ؛ هظحالم  دـندش ؛ لیدـبت  اھرادهیامرـس  نآ  زا  رتهراکیب  رتررـضرپ و 

زا ( ٢٠) ىبیھرپ کی  تاراھظا ، اـھفرح و  نیا  لاـحرھهب  اـما  منادـیمن ؛]  ] تسا غورد  ردـقچ  تسا ، تسار  ردـقچ   - دـش هدینـش  دادـیم ، مسیلایـسوس  راعـش  رخآ  مد  نیمھ 

؟ دنکیم راک  رتنجل  رتدب و  نیا  زا  ایند  رد  ىرادهیامرـس  مادـک  درکیم ! هدافتـسا  ىئالط  ىوزارت  زا  شگـس  ىاذـغ  ندرک  نزو  ىارب  ناشیا  مناخرتخد  دـھدیم - ناشن  ار  تیعقاو 

مالـسا و هار  زا  اما ] ، ] مینک نکهشیر  ار  ىداوسیب  مینک ، داجیا  ار  تینما  مینک ، رقتـسم  ار  ىعامتجا  تلادع  مینک ، فرطرب  ار  رقف  دـیاب ] . ] تسا ىروجنیا  مسیلایـسوس 

. دش دھاوخن  هدروآرب  نامدصاقم  دوشیمن ، نیا  نودب  مالسا ؛ میلاعت  روحم  رد 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ىمالـسا هعماج ، هعماج ، رد  تلادـع  نیمات  نودـب  ىعامتجا ، تلادـع  نودـب  تسا . ىعامتجا  تلادـع  تسا ، مزـال  هک  ىیاـھزیچ  نآ  زا  ىکی  ىلخاد ، تسایـس  طـیحم  رد 

ىانعم هب   - ىعامتجا لدع  نآ ، رد  هک  میشاب  هتشاد  ىیاج  رد  ار  مالسا - طقفهن  ىعقاو ، نید  رھ   - ىھلا نید  ققحت  ام  تسا  نکمم  هک  دنکب  روصت  ىـسک  رگا  دوب . دھاوخن 

ات دندمآ  ناربمغیپ  الصا  ( ١ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  تسا ، طسق  یهماقا  ناربمغیپ  فدھ  دنکیم . هابتـشا  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، هدرکن  ادیپ  ققحت  هملک - نیا  عیـسو  حیحص و 

روج ملظ و  رش  زا  ار  مدرم  طسق و  یهماقا  دوب : نیا  ناشلوا  راک  دندمآ ، هک  اھنآ  نکل  تسین ؛ ىیاھن  فدھ  هار ؛ رد  تسا  لزنم  کی  طسق ، یهماقا  هتبلا  دننک . طسق  یهماقا 

. تسا لدع  نیمھ  زاب  مھ ، نامزلارخآ  رد  فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو تموکح  فدھ  نداد . تاجن  ناملاظ  نایغاط و 

ناریا  / ١٣۶٨/١١/٠٩ ىمالسا  ىروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ىمالـسا هعماج ، هعماج ، رد  تلادـع  نیمات  نودـب  ىعاـمتجا ، تلادـع  نودـب  تسا . ىعاـمتجا  تلادـع  تسا ، مزـال  هک  ىیاـھزیچ  نآ  زا  ىکی  ىلخاد ، تسایـس  طـیحم  ر 

ىانعم هب   - ىعامتجا لدع  نآ ، رد  هک  میشاب  هتشاد  ىیاج  رد  ار  مالسا - طقفهن  ىعقاو ، نید  رھ   - ىھلا نید  ققحت  ام  تسا  نکمم  هک  دنکب  روصت  ىـسک  رگا  دوب . دھاوخن 

ات دندمآ  ناربمغیپ  الصا  ( ١ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  تسا ، طسق  یهماقا  ناربمغیپ  فدھ  دنکیم . هابتـشا  هک  دنادب  دیاب  دشاب ، هدرکن  ادیپ  ققحت  هملک - نیا  عیـسو  حیحص و 

روج ملظ و  رش  زا  ار  مدرم  طسق و  یهماقا  دوب : نیا  ناشلوا  راک  دندمآ ، هک  اھنآ  نکل  تسین ؛ ىیاھن  فدھ  هار ؛ رد  تسا  لزنم  کی  طسق ، یهماقا  هتبلا  دننک . طسق  یهماقا 

نامز و ماما  هب  طوبرم  تایاور  نیا  امش  تسا . لدع  نیمھ  زاب  مھ ، نامزلارخآ  رد  فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رـصعیلو تموکح  فدھ  نداد . تاجن  ناملاظ  نایغاط و 

. اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطـسق و  ضرالا  المت  ىذلا  تنا  و  دوشیم ؛ هیکت  ىزیچ  هچ  ىور  دینیبب  دینک و  هاگن  دـیناوخیم ، هک  ار  نامز  ماما  هب  طوبرم  ىاھترایز  اھاعد و 

« اروج املظ و  تئلم  ام  دعب  الدع  اطـسق و  ضرالا  المت   » هک مدرکن  ادیپ  ىیاج  نم  متفگ  هعمج  زامن  رد  ىتقو  کی  هدنب  تسین . رتشیب  اج  ود  ىکی  رد  اھاعد ، رد  دـعب »  » نیا

ىبوخ ترایز  اتبـسن  هک  مھ  ىکی  تسا ، ىربتعمریغ  ترایز  اج  ود  نآ  زا  ىکی  اج : ود  زج  تسا ، اروج » املظ و  تئلم  امک   » تاراـیز هیعدا و  تاـیاور و  ماـمت  رد  متفگ  دـشاب ؛

ماما ندمآ  یهلئـسم  اھاعد ، تایاور و  نیا  یهمھ  رد  تسا ؛ اروج » املظ و  تئلم  ام  دـعب   » مھ اجنآ  هک ] تسا  ( ] ٢ «) ماتلا لماکلا  مالس ا  - » درادن ىتسرد  دنـس   - تسا

هک تسا ؛] نیا   ] ایند لکـشم  تسین ؛ لدـع  تسین ، طسق  هک  تسا  نیا  ایند  لکـشم  الـصا  دروایب . لدـع  طسق و  اـیند  رد  دـیایب و  راوگرزب  نیا  هک  هدـش  نیا  هب  لـلعم  ناـمز 

. تسا شیازفا  هب  ور  لکشم  نیا  مینیبیم  میراد  ام  نالا  نیمھ  دوشیم ؛ رتدایز  دراد  لکشم  نیا  مھ  زورهبزور 

رگیدمھ اب  هک  ىبرغ  قرـش و  نیا  تسین . مولعم  نآ  ىاھیدـنببطق  ایند و  فیلکت  زونھ  دـش . دـھاوخ  هچ  مینادـیمن  هتبلا  هک  تسھ  ناھج  عاضوا  رد  ىتالوحت  نالا  نیمھ 

نآ هب  رگید  مھ  برغ  تسین ، قرش  ىتقو  »ى ؛ برغ  » لباقم رد  دشاب  »ى  قرش  » هک تسین  رگید  نیا  تسکش ؛ نیا  دنتشاد ، هقباسم  دنتـشاد و  تباقر  دنتـشاد و  هنزاوم 

؛ دـنکیم ىرکف  کی  شدوخ  ىارب  دراد  مھ  اپورا  دنتـسھ ، ناشدوخ  رتشیب  هچرھ  تیوقت  هب  ور  اھییاکیرمآ  هتبلا  تسیک . تسد  ایند  تسین  مولعم  چـیھ  نالا  تسین . انعم 

. درادن ىنعم  ىلیخ  فرح  نیا  رگید  زورما  اما ] [ ؛ دوب دحتم ١٩٩٢  ىاپورا  رکف  رد  اپورا  اھزور ، نیمھ  لثم  لاسراپ  تسا . لاسراپ  زا  رتتخس  اپورا  ىارب  ندرک  رکف  زورما  هچرگا 

نانچنآ ىقرـش و  کولب  نانچنآ  دوجو  هب  دـحتم  ىاـپورا  نآ  ماوق  زا  رادـقم  کـی  تسا . هداـتفا  قاـفتا  هاـم -  تشھ  تفھ  لاـس -  کـی  زا  رتمک  رد  ، میظع تـالوحت  نیا  ماـمت 

نیا یهمھ  نیب  رد  نکل  درادـن ؛ ىنـشور  عضو  ىـسایس  ىدـنببطق  ىـسایس و  عجرم  ظاحل  زا  زونھ  هک  تسا  ىیایند  کی  ایند  تسین و  مھ  نآ  رگید  زورما  دوب . ىیاکیرمآ 

؛» اروج املظ و  تئلم  امک   » نیمھ دوشیم ؛ رتلعتـشم  دراد  زورهبزور  هک  مینکیم  هدـھاشم  میراد  ار  رابکتـسا  ماظن  هناملاظ و  ماظن  روج و  ملظ و  ىاھهلعـش  اـم  اـھلاجنج ،

فدھ ىعامتجا  تلادع  نیاربانب ، میشاب . اھتلم  هانپ  میناوتیم  مینک ، ظفح  مالسا  یهیاس  رد  ار  نامدوخ  رگا  ام  دنرادن . ىھانپ  اھتلم  اعقاو  هدش ، رپ  روج  ملظ و  زا  ایند  نالا 

اھلمع اھیزیرهمانرب و  مامت  رد  هک  دشاب  دیاب  ام  ماظن  رد  شزرا  نیلوا  ىلمع ، ظاحل  زا  نیا  تسا . فیرشلا ) هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رـصعیلو مایق  فدھ  ناربمغیپ و  گرزب 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 2 
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. دشاب هجوت  دروم  نیا ، لاثما  و 

نآرق  / ١٣۶٨/١٢/٠۴ نایراق  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

راعـش ىدازآ ، ىگدازآ و  راعـش  ىعامتجا ، تلادـع  راعـش  لثم ] [ ؛ دوشیمن ماجنا  اھراعـش  نآ  تحت  ىلمع  ابلاغ  هچرگا   - تسا حرطم  اھراعـش  زا  ایند  رد  هچنآ  یهمھ  زورما 

هک تسا  ىھلا  تثعب  نامھ  ىاھراعـش  دنھدیم - بتاکم  راکفا و  نابحاص  اھتلم و  اھتلود و  هک  ىیاھراعـش  نیا  ىگدنز ؛ حطـس  ىلاعت  راعـش  ىھاوخیقرت ، شناد و  ملع و 

حرطم متاخ - تثعب   - نیرخآ تثعب  اھتثعب و  تکرب  هب  ایند ، رد  اھراعـش  نیا  سفن  اما  دننکیم ؛ تکرح  نآ  تمـس  هب  ىـضعب  دراد و  دوجو  مدرم  تسد  رد  صقان  لکـش  هب  هتبلا 

. مینکیم تکرح  میراد  تثعب  نیا  ىاھشزرا  میھافم و  هب  نیدت  تمس  هب  رشب ، یهمھ  ام و  زورما  هدش .

ىمالسا  / ١٣۶٨/١٢/١٠ بالقنا  یهتیمک  ىمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  نارادساپ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

[. تسا  ] تما ماما  یهیصوت  نیا  افص و  نیا  هار و  نیا  اھاعد و  نیا  و  ناضمر ، کرابم  هام  یهناتسآ  تسا ، نابعش  هام  نیا ،

رد نیملسم ، مالسا و  ( ١٠) یهملک العا  ىمالسا و  تما  ( ٩) دـجم هار  رد  بیـشنوزارفرپ ، هار  نیا  رد  راوتـسا  مدـق  نیدالوپ و  مزع  هب  هشیمھ  زورما و  دراد  جایتحا  ام  تلم  و 

لمع اما  دنداد ، ار  نآ  راعش  ایند  رد  هک  ىزیچ  فیعض ، مولظم و  زا  تیامح  ىعامتجا و  تلادع  ىنعی ] [ ؛ تلادع ىعقاو  ندرک  مسجم  هار  رد  ىمالـسا ، ىاھـشزرا  ىایحا  هار 

. دشن

داتس  / ١٣۶٨/١٢/٢١ نیا  نالوئسم  سیئر و  عمج  رد  حلسم  ىاھورین  لک  داتس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

حرطم ار  نآ  ىسارکومد  ىایند  هچنآ  زا  تسا  ( ۴) رتیقار بتارمب  دنکیم ، حرطم  مالسا  هک  ىکبس  هب  رشب  قوقح  مینکیم و  حرطم  ام  هک  ىایعامتجا  تلادع  سکعب ، زورما 

ىـسارکومد حالطـصاهب  ىایند  رد  هچنآ  زا  نامیدرف  ىاھیدازآ  نامرـشب و  قوقح  تسا ؛ رتهتفرـشیپ  مسیلایـسوس  حالطـصاهب  ىایند  زا  نامیعامتجا  تلادـع  ام  دـنکیم .

، دـینکن هاگن  دـنیوگیم - عاجترم  عاجترا  دنـسیونیم ، زیچ  دـنریگیم  لوپ  هک   - تالجم ای  اھویدار  تاـغیلبت  نیا  هب  دراد ؛ لوبق  اـیند  مھ  ار  نیا  تسا . رتهتفرـشیپ  دوشیم ، حرطم 

. تسین هجوت  لباق  رکذ و  لباق  اھنیا 

١٣۶٨/١٢/٢٢ /  ( فیرشلا هجرف  ىلاعت  لجع ا   ) رصعیلو ترضح  دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا تلادع  تسھ ، تایاور  رد  تارایز و  رد  اھاعد و  رد  هک  مالسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نامز ماما  تیـصوصخ  نیرتگرزب  هک  مینادیم  تسا و  نامز  ماما  راگدرورپ ، لدع  رھظم 

رد ضیعبت  مدع  ىانعم  هب  تلادع  تسا . رتمھم  زیچهمھ  زا  تلادع  هعماج ، کی  ىانب  رد  مینکب . تلادع  یهعماج  ار  هعماج  زورما  دـیاب  ام  الدـع . اطـسق و  ضرالا  هب  المی ا 

نافعـضتسم و ىگدنز  نیمات  تھج  رد  روشک  ىلک  تکرح  روشک و  ىاھهمانرب  ىنعی  تلادع  فیعـض ؛ مورحم و  مدرم  هب  کمک  ىنعی  تلادع  تسا ؛ ماکحا  دودح و  قوقح و 

ناـشدوخ قوقح  هب  دـناهدنام ، مورحم  ناـشدوخ  قوقح  زا  ىتوغاـط  ماـظن  نیگنـس  یهیاـس  ریز  رد  هک  ىناـسک  نآ  هک  تسا  نیا  ىاـنعم  هب  تلادـع  دـشاب ؛ فیعـض  مدرم 

 - ىمومع قوقح  ىعامتجا ، قوقح  ىناـسنا ، قوقح  قوقح -  دنـشابن ؛ لـئاق  ىاهژیو  قح  ناـشدوخ  ىارب  ىاهژیو ، یهدـع  ىـصاخ ، یهدـع  هکنیا  ىنعی  تلادـع  دنـسرب ؛

ىاـھراک رب  روز ، رب  بیرف ، رب  یهیکت  اـب  هـک  ىناـسک  نآ  ىنعی  تلادـع  تـسا . تلادـع  ىاـنعم  نـیا  دوـشب ؛ ارجا  مدرم  رب  دـیاب  ناـسکی  مـھ  ىھلا  دودـح  و  دـشاب ]  ] ناـسکی

. دنھدب همادا  روطنیمھ  ار  هار  نیا  دننکن  ادیپ  تصرف  دننک ، ادیپ  تسد  هدوبن  اھنآ  قح  هک  ىیاھزیچ  هب  دنتسناوت  تیونعم ، زا  فرحنم  ىدام و  ىاھلقع  رب  حیحصان ،

ناضمر  / ١٣۶٩/٠١/٢٢ کرابم  هام  مھدزناپ  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلادـع تسا -  هدـمآ  تایاور  تارایز و  اھاعد و  رد  هک  مالـسلاوھالصلاهیلع - ) ) نامز ماما  تیـصوصخ  نیرتگرزب  هک  مینادیم  تسا و  جـع ) ) نامز ماـما  راـگدرورپ ، لدـع  رھظم 

یانعم هب  تلادع ، تسا . رتمھم  زیچ  همھ  زا  تلادع  هعماج ، کی  یانب  رد  مینکب . تلادع  یهعماج  ار  هعماج  زورما  دـیاب  ام  الدـع .» اطـسق و  ضرالا  هب  المی هللا  : » دـشابیم

یگدنز نیمات  تھج  رد  روشک ، یلک  تکرح  اھهمانرب و  هکنیا  ینعی  تلادع ، فیعض . مورحم و  مدرم  هب  کمک  ینعی  تلادع ، تسا . ماکحا  دودح و  قوقح و  رد  ضیعبت  مدع 

، تلادـع دنـسرب . ناشقوقح  هب  دـندنام ، مورحم  دوخ  قوقح  زا  یتوغاط ، ماظن  نیگنـس  یهیاس  ریز  رد  هک  یناسک  هک  تسا  نیا  یاـنعم  هب  تلادـع ، دـشاب . نافعـضتسم 

ارجا مدرم  رب  ناسکی  یھلا ، دودـح  یمومع و  یعامتجا و  یناسنا و  قوقح  هکنیا  ینعی  تلادـع ، دنـشابن . لیاق  ییهژیو  قح  ناشدوخ  یارب  یـصاخ  یهدـع  هکنیا  ینعی 

اھنآ قح  هک  ییاھزیچ  هب  دنتـسناوت  تیونعم ، زا  فرحنم  یدام و  یاھلقع  رب  ینتبم  حیحـصان و  یاھراک  ساسا  رب  ای  روز و  بیرف و  رب  هیکت  اـب  هک  یناـسک  یولج  رگا  دوش .

. تسا هدرک  ادیپ  ققحت  تلادع  دننکن ، ادیپ  دوخ  راک  یهمادا  یارب  یتصرف  ات  دوش  هتفرگ  دننک ، ادیپ  تسد  تسا ، هدوبن 

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

زا مدرم  هک  دوب  نیمھ  یارب  یھلا ، نازیم  باتک و  لوزن  ادخ و  ناربمایپ  مایق  تسا . یمالـسا  طسق  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  یمالـسا ، ماظن  لیکـشت  فدـھ  نیرتیروف 

، یمالـسا ماظن  هب  توعد  دـنیآ . لیان  یناسنا  تالامک  هب  هنالداع ، ماظن  نآ  وترپ  رد  دـننک و  یگدـنز  لدـع  طسق و  یهیاـس  رد  هتفاـی ، تاـجن  لـیمحت  ضیعبت و  ملظ و  راـشف 

لدع و طسق و  نیمات  رگا  یمالـسا ، شیارآ  اب  دنچرھ  یماظن  رھ  تسا و  غورد  طلغ و  هکلب  صقان ، یتوعد  یعامتجا ، تلادع  هار  رد  ریگیپ  یلمع  خسار و  یداقتعا  یاھنم 

یهیعاد دوجو  اب  هک  یماکح  نیطالـس و  یاـعدا  هک  تساـجنیمھ  زا  و  تسا . هناـقفانم  یمالـساریغ و  دـشابن ، نآ  یاـھهمانرب  یهحولرـس  رد  نیمورحم ، و  افعـض ، تاـجن 

لفاـغ ناـگنھرباپ  ارقف و  درد  زا  هـتفرگ و  رارق  اـینغا  فـص  رد  دوـخ  هدرک و  رتـشیب  ار  ینغ  ریقف و  یهلـصاف  هدوـمیپ و  ار  ناراـبج  رگید  هار  نآرق ، زا  یوریپ  راعــش  یناملــسم و 

. تسا هدش  هتسناد  دودرم  مالسا ، نآرق و  فراعم  هب  انشآ  نادنمشوھ  یوس  زا  هراومھ  رضاح ، نامز  رد  هچ  خیرات و  رد  هچ  دناهدنام ،

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

:... دوب لوا  ردص  یمالسا  تکرح  رب  قبطنم  همھ  هک  تشاد  دوجو  مھم  تیصوصخ  دنچ  ناریا ، یمالسا  بالقنا  رد 

، تسا یقالخا  یملع و  دشر  یداصتقا و  یانغتسا  یسایس و  لالقتسا  یعامتجا و  لدع  نمضتم  هک  یمالسا  تعیرش  رارقتـسا  ینعی  بولطم ، یهعماج  یلـصا  طوطخ 

یمالسا یاھناینب  هب  یلھاج  یگدنز  یاھناینب  یهبناجهمھ  یعقاو و  لیدبت  یانعم  هب  هک  یمالسا » یروھمج  یبرغ ، هن  یقرش ، هن   » راعش تفرگ و  رارق  ناگمھ  رظنم  رد 

. دیدرگ حرطم  تسا ،

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

بالقنا کی  رد  راب  نیلوا  هدـش ، رارکت  بالقنا  اـب  نایانـشآ  اـم و  تلم  یاـھلیلحت  رد  مھ  اـھراب  هک  تایـصوصخ  نیا  تشاد . دوخ  هب  صوصخم  یتایـصوصخ  اـم ، گرزب  بـالقنا 

یاھزیچ یعامتجا و  تلادع  لالقتسا و  یدازآ و  لثم  ملاع -  یسایس  میھافم  رد  رظن  دیدجت  یمالـسا ، تموکح  داجیا  یریگفدھ  مالـسا ، هب  یهیکت  دشیم : هدھاشم 

. دشاب هدش  انب  یمالسا  یاھشزرا  یهیاپ  رب  هک  ییهعماج  ایند و  تمس  هب  تکرح  و  رگید - 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

جنر ییاھزیچ  هچ  زا  ناشیا  دینیبب  دوشیم ؛ هدرزآ  اھزیچ  نآ  زا  ناشیا  رھطم  حور  اتدعاق  مھ  زورما  دندربیم ، جـنر  یویند  یگدـنز  رد  ناشیا  زور  نآ  هک  ییاھزیچ  نامھ  زا 

نوزفازور تیلاعف  رادفرط  دوب ، ناشناگتسباو  یناھج و  رابکتسا  یاھتفلکندرگ  اب  هزرابم  هلباقم و  یعامتجا و  تلادع  افعض و  ارقف و  رادفرط  تدحو و  رادفرط  ماما  دندربیم .

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 3 
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. دوب دـنمهقالع  نالووسم  رادـفرط  دوب ، روشرپ  صالخا و  اب  ناناوج  رادـفرط  دوب ، لضاف  ملاع و  سانـشهفیظو و  هاگآ و  دـھعتم و  یاملع  تیناحور و  رتشیب  هچرھ  تیفیک  اب  و 

. دوشب هدومیپ  تسرد  هار ، نیا  هک  دیشاب  بظاوم  تساھھار . نامھ  اھفدھ و  نامھ  اھزرم ، دودح و  نامھ  طخ ، نامھ  مھ  زورما  تساھفرح . نامھ  مھ  زورما 

ناریا  / ٠١/١٣۶٩/٠۵ یمالسا  یروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهراشا تشگنا  اب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مینادیم ، نامدوخ  یایند  نید و  حالـص  هب  ار  نآ  ام  هک  هچنآ  تسا . ماما  هار  طخ و  نامھ  تساـم ، یهعماـج  نتم  زورما  هک  هچنآ 

زا کیچیھ  زا  داد . میھاوخ  همادا  ار  هار  نآ  میراد ، ندـب  رد  ناج  ات  مھ  زاب  میدرک و  تکرح  نآ  رد  تردـق  اب  لاس  هدزای  میتشاذـگ و  نآ  رد  مدـق  هدـش و  زاـب  اـم  لـباقم  رد  ماـما 

هچ یعامتجا ، تلادع  یهنیمز  رد  هچ  یلخاد ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  درک ؛ میھاوخن  یشوپمشچ  هدش ، میـسرت  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما یهلیـسو  هب  هک  ییاھنامرآ 

 - دردیب ناھفرم  ماما ، ریبعت  هب  و  ناھفرم -  رب  اھنآ  تاساسحا  اھهزیگنا و  اھتـساوخ و  عفانم و  حیجرت  زین  ام و  روشک  رد  یمالـسا و  ماظن  رد  ناگنھرباپ  حـیجرت  یهنیمز  رد 

یاھهمـشچرس ندـناشوج  تمـس  هب  تکرح  ناـشدوخ و  یاـھورین  رب  مدرم  یهیکت  یهنیمز  رد  هچ  نتـسناد ، هـضیرف  ار  نآ  نـالووسم و  زا  مدرم  تیاـمح  یهـنیمز  رد  هـچ 

ناونع اب  هک  یزیچ  نآ  هدننکتلاخد ؛ یاھتردق  اھتردقربا و  زا  ییادج  طخ  رابکتسا ، اب  هلباقم  ینعی  یجراخ ، لئاسم  یهنیمز  رد  هچ  ییافکدوخ ، روشک و  نورد  رد  دادعتسا 

هلباقم و ملاع ، رگمتـس  ملاظ و  یاھتردـق  اب  یهزرابم  دـشیم ، یفرعم  تشاد -  برغ  قرـش و  یدـنبکولب  اعقاو  ایند  هک  یزور  نآ  رد  یبرغ - » هن  یقرـش ، هن   » زیمآراـختفا

تلم رھ  هب  تبسن  هطلس  ماظن  یاھلاگنچ  طلست  ام  رظن  زا  دنکیمن ، یقرف  ایند  یاجرھ  رد  دشاب -  دوھـشم  ایند  رد  هک  یرگهطلـس  زا  ییهناشن  رھ  اب  یمتح  یهضراعم 

. دندرک میسرت  ماما  هک  ینشور  طوطخ  یهیقب  نیطسلف و  یهلاسم  ندرمش  یلصا  گرزب و  یهنیمز  رد  زین  و  تسا -  دودرم  ییاجرھ  رد  یروشک و  رھ  و 

ناگدازآ  / ٠۵/١٣۶٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب رداق  مالـسا ، هک  دـننک  قیدـصت  ایند  یاھتلم  یهمھ  هک  مینک  دابآ  میزاسب و  ناـنچنآ  یونعم ، یداـم و  تھج  زا  ار  یمالـسا -  نیمزرـس  نیا  ناـمدوخ -  تکلمم  دـیاب  اـم 

شیپ یلیخ  مھ  زورما  دنک . ادیپ  رارقتـسا  لماک ، یمالـسا  لکـش  نامھ  هب  روشک ، نیا  رد  یعامتجا  تلادع  دـیاب  تسا . هجو  نیرتھب  هب  روشک  کی  تلم و  کی  یگدـنزاس 

. میراد ناملباقم  رد  ییاھھار  مھ  زاب  نکیل  هدش ؛ هاتوک  ملاظ  یاھتسد  زا  یلیخ  میتفر و 

(ع)  / ١٣٧٠/١٠/٠٧ حیسم ترضح  دالیم  تبسانم  هب  مایپ 

شرتسگ نآ ، یهجیتـن  دناهدرـشف و  یاـپ  یرـشب  عماوج  یگدـنز  رد  یناـسنا  یـالاو  یاھـشزرا  تیونعم و  فذـح  رب  ریخا ، لاـس  دـص  رد  صوصخب  ملاـع ، رگمتـس  یاھتردـق 

یعامتجا تلادع  زا  نوزفازور  یرود  ینغ و  ریقف و  یاھتلم  نایم  یهلصاف  شیازفا  رامثتـسا و  دشر  زین  هداوناخ و  ناینب  یناریو  یرابودنبیب و  دایتعا و  یقالخا و  یاھداسف 

هب ییانتعایب  تیونعم و  فذح  ینابرق  ناسنا ، دننام  زین  ملع  تسا . هدیدرگ  یعمجتسد  یاھراتشک  شیازفا  رابگرم و  یاھحالـس  دیلوت  ناسنا و  تمارک  هب  ییانتعایب  و 

. تسا هدش  ینید  یاھشزرا 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دنکن ادیپ  هتـشذگ  یاھدرد  زا  یرثا  ناسنا  رگید  هک  دنک  نوگرگد  نانچنآ  ار  روشک  نیا  رھاظ  یهرھچ  تسناوت  دـھاوخ  هتفرگ ، ماجنا  هچنآ  هک  دـنک  روصت  یـسک  دـیابن  هتبلا 

تسیب ربارب ، هد  ناشیلم ، یاھهجدوب  اھتورث و  هک  ییاھنآ  رگم  درک ؟ راک  روطنیا  لاس  هدزیس  تدم  رد  هدشیم  رگم  تسا ! هرـصب  حتف  نامھ  لثم  نیا  تسین ؛ روطنیا  هن ،

. دننک لابند  ار  یعامتجا  تلادع  دنھاوخیمن  اھنآ  میوشیمن ؛ سایق  اھنآ  اب  ام  هتبلا  دننک !؟ نکهشیر  ناشاھروشک  رد  ار  رقف  دناهتسناوت  تسام ، ربارب  دص  یھاگ  ربارب و 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ساـسحا یاراد  دـنتورم ، محر و  یاراد  دـننکیم ، لـمع  دنـشیدنایم و  تـسرد  شمدرم  اـھناسنا و  هـک  یاهعماـج  رگا  دـنروآ . دوـجو  هـب  ار  یاهعماـج  نـینچ  اـت  دـندمآ  اـیبنا 

نآ تردق و  لوپ و  نآ  دنبایب ، یدام  هافر  تردق و  دنھاوخیمن ؛ دوخ  یارب  ار  زیچ  همھ  دنتـسین و  هدام  رد  قرغ  دنتیونعم ، ساسحا  یاراد  دنگرزب ، یادخ  شیپ  رد  تیلووسم 

مالسا درک . نشور  ایند  رد  ار  تیونعم  ملع و  غارچ  دمآ و  مالسا  مالـسا ، ردص  رد  هک  روطنامھ  دروآیم . دوجو  هب  ریخ  ایند ، یاھناسنا  یهمھ  یارب  یدام ، هافر  تفرـشیپ و 

تیبرت هب  ایند  حطـس  رد  درک و  رقتـسم  اـیند  زا  یمیظع  حطـس  رد  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـندوب ، رادروخرب  تاـیونعم  زا  مالـسا  ردـص  حـتاف  عماوج  هک  هزادـنا  ناـمھ  هب  دـمآ و 

. تخادرپ اھناسنا 

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھتلم یداصتقا  یسایس و  یگدنز  یھدنامزاس  رب  رداق  مالسا  هک  دنکیم  دومناو  نینچ  تسا ، دیدج  یبیلص  یهلمح  زا  یشخب  هک  مالـسا  دض  رب  یرابکتـسا  تاغیلبت 

غورد دنفرت و  کی  نیا ، دننک ! یگدنز  برغ  یرادهیامرس  یاھماظن  اھتموکح و  یاوتحم  لکش و  اھرایعم و  اب  هک  دنرادن  نیا  زج  یاهراچ  ناملسم  یاھتلم  تسین و  ناملسم 

ماـظن دوشیم . غیلبت  تسا  اـھلاس  هدـش و  یحارط  نآ  یداـم  عباـنم  رامثتـسا  برغ و  یرابکتـسا  هاـگودرا  هب  یمالـسا  یاـھروشک  ندرک  هتـسباو  یارب  هک  تسا  هناروزم 

. تسا هدنام  ناوتان  یلک  هب  یعامتجا ، تلادع  رارقتسا  زا  دراد ، رایتخا  رد  هک  یناوارف  یاھتورث  دوجو  اب  هتفر و  ورف  لحنیال  یناسنا  تالکـشم  رد  ولگ  ات  برغ ، یرادهیامرس 

لمع یتلادـعیب  اب  زین  دوخ  تلم  هب  تبـسن  هک  نیتال ، یاکیرما  اقیرفآ و  ایـسآ و  یاھتلم  هب  تبـسن  طقف  هن  اکیرما  ماظن  هک  داد  ناـشن  اـکیرما ، رد  ناھایـس  ریخا  شروش 

ینعی نآ ، بیقر  اما  دـش ، دوبان  یـشالتم و  مزینومک  هاگودرا  هک  تسا  تسرد  دـھدیم . خـساپ  بوکرـس  تنوشخ و  اب  ار  ضارتعا  اھاجنآ ، دـننام  زین  اـجنیا  رد  دـنکیم و 

دھاش ایند  دوز ، ای  رید  تسین و  یندنام  هدش ، راچد  نادب  تردق  نادـیم  رد  ندـش  زاتهکی  زا  سپ  هک  ینایغط  رورغ و  اب  صوصخب  یلعف و  عضو  اب  مھ ، یرادهیامرـس  هاگودرا 

. دوب دھاوخ  زین  نآ  ندش  یشالتم  طوقس و 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

، تما ماـما  یتـموکح  طـخ  رد  قـطنم و  رد  دـندوب . لـصا » ، » ماـما مشچ  رد  مدرم  هشیمھ ، یعاـمتجا . تلادـع  نیماـت  نیمورحم و  تاـجن  هـب  نداد  یروـحم  شقن  مـتفھ ،

. دوب اھتیمورحم  زا  نیمورحم  تاجن  روحم  رب  نآ ، لاثما  یداصتقا و  یاھتیلاعف  یهمھ  دندشیم و  بوسحم  اھیریگمیمصت  روحم  نافعضتسم  نامورحم و 

ماظن  / ١٣٧١/١٠/١٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یفاک نیا  دـنک . راتفر  هنالداع  دوخ ، طیحم  رد  طقف  سک  رھ  هک  تسین  روطنیا  تسا . یعامتجا  ماظن  کـی  هکلب  تسین ؛ یـصخش  ماـیپ  کـی  لدـع  یمالـسا ، یروھمج  رد 

؛ هنالداع تواضق ، هنالداع ؛ تراظن ، هنـالداع ؛ ارجا ، هنـالداع ؛ نوناـق ، ( ١ «) طسقلاب سانلا  موقیل  . » دـشاب طسق  هب  مئاـق  هعماـج  دـیاب  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  لدـع  تسین .

. دوشیم بوسحم  شزرا  یمالسا  یروھمج  یارب  هک  تسا  یتیصوصخ  نیا ، هنالداع . میسقت ،

ماظن  / ١٣٧١/١١/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی لدـع  دـنکیم . قرف  لدـع »  » اب طسق » .«. » طسقلاب سانلا  موقیل  . » تسا یعامتجا  تلادـع  تسا ، هدـش  نیعم  فدـھ  ناونعهب  هک  یزیچ  یعامتجا ، تایح  ورملق  رد 

ینعی دراد . دوجو  ایند  ثداوح  یهمھ  بوچ و  گنـس و  ناج و  مسج و  یمومع و  یـصخش و  یگدنز  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  الاو و  یانعم  نامھ  لدـع  تسا . ماع  یانعم 

، طسق نکل  تسا . لدـع  یانعم  نیا ، نتفرن . دـح  زا  جورخ  بیع و  تمـس  هب  ندوب و  لدـتعم  حیحـص ؛ یهنزاوم  حیحـص ؛ راـتفر  ینعی  تسا . نیا  لدـع  حیحـص . یهنزاوم  کـی 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 4 
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هب لدع  نآ  زا  ریغ  نیا ، مینکیم . ریبعت  یعامتجا » تلادع   » هب نآ  زا  زورما  ام  هک  یزیچ  نآ  ینعی  تسا . یعامتجا  تابـسانم  رد  لدع  نیمھ  دـمھفیم ، ناسنا  هک  روطنآ 

تلادع لادتعا و  نامھ  اب  مھ  اھنامسآ  ضرالا ؛» تاومسلا و  تماق  لدعلاب   - » تسا یلک  یانعم  هب  تلادع  نآ  تمس  هب  ناشیلک  تکرح  هچ  رگا  ایبنا  تسا . یلک  یانعم 

ینعی طسق  تسا . طسق  دـنک ، یگدـنز  دـناوتیمن  نآ  زا  رتمک  اب  تسا و  نآ  یهنـشت  وا  تسا و  هلاـسم  رـشب  یارب  ـالعف  هک  یزیچ  نآ  اـما  دنتـسھ -  اـپ  رـس  ندوب  نازیم  و 

. دندمآ نیا  یارب  ایبنا  طسقلاب ». سانلا  موقیل  . » دیآ رد  یعامتجا  تلادع  لکش  هب  دوش و  درخ  لدع ، هکنیا 

ماظن  / ١٣٧١/١١/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی لدع  دنکیم . قرف  لدع »  » اب طسق » (.«. » ١) طسقلاب سانلا  موقیل  . » تسا یعامتجا  تلادع  تسا ، هدش  نیعم  فدھ  ناونعهب  هک  یزیچ  یعامتجا ، تایح  ورملق  رد 

ینعی دراد . دوجو  ایند  ثداوح  یهمھ  بوچ و  گنـس و  ناج و  مسج و  یمومع و  یـصخش و  یگدنز  رد  هک  تسا  یاهتـسجرب  الاو و  یانعم  نامھ  لدـع  تسا . ماع  یانعم 

، طسق نکل  تسا . لدـع  یانعم  نیا ، نتفرن . دـح  زا  جورخ  بیع و  تمـس  هب  ندوب و  لدـتعم  حیحـص ؛ یهنزاوم  حیحـص ؛ راـتفر  ینعی  تسا . نیا  لدـع  حیحـص . یهنزاوم  کـی 

هب لدع  نآ  زا  ریغ  نیا ، مینکیم . ریبعت  یعامتجا » تلادع   » هب نآ  زا  زورما  ام  هک  یزیچ  نآ  ینعی  تسا . یعامتجا  تابـسانم  رد  لدع  نیمھ  دـمھفیم ، ناسنا  هک  روطنآ 

لادتعا و نامھ  اب  مھ  اھنامـسآ  (٢ ؛») ضرالا تاومـسلا و  تماق  لدـعلاب   - » تسا یلک  یانعم  هب  تلادـع  نآ  تمـس  هب  ناشیلک  تکرح  هچ  رگا  اـیبنا  تسا . یلک  یاـنعم 

طـسق تسا . طسق  دـنک ، یگدـنز  دـناوتیمن  نآ  زا  رتمک  اب  تسا و  نآ  یهنـشت  وا  تسا و  هلاسم  رـشب  یارب  العف  هک  یزیچ  نآ  اما  دنتـسھ -  اپ  رـس  ندوب  نازیم  تلادـع و 

. دندمآ نیا  یارب  ایبنا  طسقلاب ». سانلا  موقیل  . » دیآ رد  یعامتجا  تلادع  لکش  هب  دوش و  درخ  لدع ، هکنیا  ینعی 

یسمش  / ١٣٧٢/٠١/٠١ یرجھ  لاس ١٣٧٢  لولح  تبسانم  هب  یمالسا  بالقنا  مظعم  ربھر  یزورون  مایپ 

. دشاب هعماج  مورحم  تاقبط  هب  کمک  یلـصا ، فدھ  هک  دـننک  هجوت  همانرب  نیا  رد  هک  تسا  نیا  منکیم ، شرافـس  ادـکوم  یتلود  نیلووسم  نازیرهمانرب و  هب  نم  هک  هچنآ 

یداصتقا قنور  تسا و  تلادع  نیمات  زا  ترابع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  رد  ام و  روشک  رد  یلصا  فدھ  دنکیم . کیدزن  یعامتجا » تلادع   » هب ار  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا ،

یرتشیب نکمت  زا  یاهدع  هک  دشاب  نیا  یداصتقا ، قنور  یهجیتن  ای  یگدـنزاس  نیا  یهجیتن  هک  مینک  یگدـنزاس  میھاوخیمن  ام  تسا . نآ  یهمدـقم  یگدـنزاس ، شالت  و 

قنور روشک  دوش و  یگدـنزاس  میھاوخیم  اـم  تسین . اـم  لوـبق  دروـم  مالـسا و  یاـضر  یھلا و  یاـضر  دروـم  هجوچـیھ  هب  نیا ، دـنوش . رتریقف  یاهدـع  دـنوش و  رادروـخرب 

، هعماج رد  مورحم  تاقبط  رگید ، ات  میـشاب ؛ هتـشادن  ریقف  دوش و  کیدزن  یعامتجا  تلادع  هب  دناوتب  ات  دنک ، دشر  یداصتقا  ظاحلزا  دـنک و  ادـیپ  یدام  تفرـشیپ  یداصتقا و 

دیاب تسا . یلصا  فدھ  نیا ، دوش . رتمک  زورهبزور  ینغ ، ریقف و  نیب  یهلصاف  میشاب و  هتشادن  روشک  رد  مورحم  یهقطنم  ات  دنشابن ؛ مورحم  دننکن و  تیمورحم  ساسحا 

هک ار ، تھج  نیا  دـیاب  تسا . بالقنا  فادـھا  تمـس  هب  تلود  تلم و  تکرح  یارب  یتشرد  مقر  مادـک  رھ  هلاس ، جـنپ  یاھهمانرب  نیا  دـنھد . رارق  رظن  دروم  همانرب  رد  ار  نیا 

. دنیامن ظفح  ار  نآ  دننک و  تیاعر  نآ  رد  رتمامت ، هچ  رھ  رارصا  دیکات و  اب  تسا ، یبالقنا  یریگتھج 

ىمالسا  / ١٣٧٢/٠٣/٠٨ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىداصتقا دشر  طقف  روشک ، رد  ام  ىهلاسم  اما  دوشىم ؛ ثحب  ىداصتقا  ىهعسوت  دشر و  ىور  زورما  دنشاب . هجوت  دروم  لوا  ىهجرد  رد  دیاب  هعماج  فعـضتسم  ىاھرـشق 

رد مھ ، ىداـصتقا  دـشر  ىتـح  اـما  دـشابن . ىعقاو  دـشر  اـما  دـشاب ، ىداـصتقا  قنور  هعماـج ، رد  تسا  نکمم  نوچ  تسین ؛ مھ  ىداـصتقا  قنور  ىلوا ، قـیرط  هب  تسین .

، ىعیش ىمالـسا و  میھافم  رد  تلادع ، زا  رتنـشور  امـش  تلادع . زا  تسا  ترابع  رگید  زج  نآ  تسام و  فدھ  زا  ىئزج  ىداصتقا ، دشر  تسین . ىلـصا  فدھ  ام  ىهعماج 

اطسق هب  ضرالا  المی هللا   » دییوگىمن رگم  دیشکىم ؟ ار  راوگرزب  نآ  راظتنا  زیچ  هچ  ىارب  دیتسھ ، مالـسلاوھالصلاهیلع  نامز  ماما  رظتنم  هک  امـش  دینکىم ؟ ادیپ  زیچ  هچ 

تلادع ىهلاسم  تسا ؛ لدع  طسق و  ىهلاسم  هلاسم ، سپ ، دنک ؟ لدـع  طسق و  زا  رپ  ار  ایند  ات  دـیایب  نامز  ماما  هک  دـییوگىمن  رگم  (١ ؟») اروج املظ و  تئلم  امک  الدـع  و 

الاو دنک . کیدزن  تلادع  فدھ  هب  ار  ام  اھهمانرب ، عومجم  رد  ای  شدوخ و  ای  هک  تسا  ربتعم  ىتقو  ىداصتقا ، ىهمانرب  رھ  تشذگ . نآ  زا  دوشب  هک  تسین  ىزیچ  نیا  تسا و 

. دھد رارق  هجوت  دروم  دیاب  ار  نیا  سلجم ، تسین . ىفاک  دوش  ىھتنم  ىداصتقا  دشر  هب  هک  مینکب  مھ  ضرف  دنک  رود  ىعامتجا  تلادع  زا  ار  ام  رگا 

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

ضوع ار  روشک  یعامتجا  ماـظن  یمومع و  عاـضوا  هک  تسا  نیا  یارب  دـیآیم ، دوجو  هب  روشک  کـی  رد  بـالقنا  کـی  یتقو  منکیم : ضرع  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  هب 

؟ تسیچ یعامتجا  عاضوا  ندش  نوگرگد  ندش و  ضوع  فدھ  اما  تسا . بالقنا  کی  فدھ  نیا ، دنک . نوگرگد  ار  یداصتقا  یعامتجا و  طباور  دنک ؛ نوگرگد  ار  تموکح  دـنک ؛

. دنوشیم تیبرت  دب  اھناسنا  یتوغاط ، ماظن  رد  رئاج و  دـساف و  ماظن  رد  هکنیا  یارب  دوش . ضوع  مدرم  قالخا  هکنیا  یارب  دوش ؟ ضوع  یعامتجا  عاضوا  میھاوخیم  ارچ 

رود یھارمھ ، یراکمھ و  یتسود و  تورم و  محر و  زا  اھناسنا  دنیآیم . راب  تقادـصیب  افـصیب و  افویب ، اھناسنا  دـنیآیم . راب  تقیقحیب  تیونعمیب و  یدام و  اھناسنا 

اھناسنا قالخا  هک  تسا  نیا  یارب  هعماج  ندرک  ضوع  دـنک و  ضوع  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  بالقنا  تسا . طلغ  دـساف و  یعامتجا  یگدـنز  کـی  راـثآ  اـھنیا  دـننامیم .

ریغ مھللا  : » هک تسا  نیا  اعد  یلـصا  تارقف  زا  یکی  ناضمر ، هام  یاھزور  یاعد  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل  دـنوش . تیبرت  یبوخ  هب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  دوش . ضوع 

رد یعامتجا ، تلادع  اما  تسالاو . یلصا و  فدھ  کی  تسا . لصا  کی  یعامتجا ، تلادع  دوشیم . نیمات  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  هنوگنیا  کلاح ». نسحب  انلاح  وس 

. دنورن ملظ  راب  ریز  دننکن و  ملظ  دنشاب ؛ هدش  تیبرت  هعماج  رد  دارفا  هک  دوشیم  نیمات  هعماج  رد  یتروص 

ار ناناوج  نیا  دـنکادیپ . همادا  مھ  زاب  دـیاب  تسین و  لماک  شدرگ  نیا  هچرگا  درک ؛ یھجوت  لـباق  شدرگ  یھلا ، قـالخا  تمـس  هب  شقـالخا  بـالقنا ، تکرب  هب  اـم ، یهعماـج 

ناشدوخ یصخش  تورث  زا  هنوگچ  دیدید  ار  اھناسنا  نیا  دنتـشذگ !؟ نید  نآرق و  ادخ و  یارب  دوخ ، نازیزع  زا  هنوگچ  دیدید  ار  ناردام  ناردپ و  نیا  دندرک !؟ هچ  گنج  رد  دیدید 

!؟ دندرک رظن  فرص  اجنالف ، یهلزلز  لیس و  یارب  روشک ، تالکشم  لح  یارب  گنج ، یارب  یمومع ، حلاصم  رطاخ  یارب  ناشدوخ  جنرتسد  زا  نادرم  ناشدوخ ، یالط  زا  نانز 

هب تکرح  نیا  هک  دیـشاب  بظاوم  دوبن . یمومع  کچوک . هاتوک و  رایـسب  یاھـسایقم  رد  اما  دوب ؛ اھزیچ  نیا  بالقنا  زا  لبق  تسا . یمالـسا  قـالخا  تمـس  هب  شدرگ  اـھنیا 

. دش دھاوخ  رادروخرب  یعامتجا  تلادع  زا  ام  یهعماج  دوش ، هنوگنیا  رگا  دنک . ادیپ  همادا  یمالسا ، قالخا  تمس 

زا دارفا  هکنیا  نودـب  نیناوق ، تاررقم و  اما  تسا . هعماج  نیناوق  تاررقم و  هب  طوبرم  نآ  یهدـمع  شخب  هتبلا  تسا . قالخا  هب  هتـسباو  یدایز  رادـقم  هب  یعامتجا ، تلادـع 

دروم صـصخت  اھنآ  صـصخت  ای  لاح  دنراد . یدایز  یاھدـمآرد  هک  یناسک  دنتـسھ  ام ، یهعماج  رد  زورما  تسین . زاسراک  نادـنچ  دنـشاب ، رادروخرب  یمالـسا  یھلا و  قالخا 

یدام قالخا  نیا  دـننک ؟ ناشدوخ  فرـص  دـیاب  ار  دـمآرد  همھ  نیا  ایآ  دـنراد . یدایز  یاھدـمآرد  لیلد ، رھ  هب  تھج و  رھ  هب  دـنراد . ار  صـصخت  نآ  یمک  دارفا  ای  تسا ، یزاـین 

قالخا نآ  صوصخب  یناـسنا و  قـالخا  تسا . شدوخ  صخـش  لاـم  دراد ، هچرھ  ناویح  تسا . یناویح  قـالخا  نیا  رتتسرد ، ریبعت  هب  تسا . یناطیـش  قـالخا  نیا  تسا .

یهیقب یارب  دیدومن ، لمع  ار  ناتدوخ  یاھهتـساوخ  دـیدرک و  نیمات  ار  ناتدوخ  یرورـض  زاین  هکنآ  زا  سپ  دـیاب  دـیراد ، امـش  هچنآ  دـنکیمن . مکح  روط  نیا  یمالـسا ، یالاو 

رد زورما  دـینک  ضرف  دوش . وا  فرـص  دراد ، یزاین  رگا  امـش  دـنواشیوخ  دوش . وا  فرـص  دراد ، یزاین  رگا  امـش  یهیاسمھ  دوش . فرـص  دنتـسھ  هعماج  نآ  رد  هک  ییاـھناسنا 

مھم راک  کی  ینھذ ، یمـسج و  نیلولعم  اھهداتفابقع و  هب  یگدیـسر  نیمھ  ای  یـشزومآ ، یاـھاضف  نتخاـس  تسا . مھم  یهلاـسم  کـی  یزاسهسردـم  اـم ، یهعماـج 

نامھ نیا ، دـننک . فرـص  اھنیا  یارب  ار  ناشدوخ  تورث  زا  یـشخب  هک  تسا  هضیرف  کی  یقـالخا  ظاـحل  زا  تسا و  هتـسیاش  رایـسب  دـنراد ، یلاـم  ناـکما  هکیناـسک  تسا .

. تسا یقالخا  ینوگرگد 

، ملاع حطـس  رد  ایند . نیمھ  رد  ولو  دـننکیم ؛ یگدـنز  تشھب  رد  اھناسنا  دوشیم و  دابآ  هعماج  دوشیم ؛ نیماـت  یعاـمتجا  تلادـع  دـش ، نیماـت  هعماـج  رد  قـالخا  رگا 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 5 
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ییاھملظ نیمھ  امش  تسھ . رـشب  عون  زا  یدارفا  قالخا  رد  هک  تسا  ییاھداسف  وس و  قالخا  زا  یـشان  دیآیم ، مدآینب  رـس  رب  هک  یعیاجف  هدمع  مینکیم  هدھاشم 

یهیاپ هشیر و  رد  رگا  نکل  تسا . نشور  اھلیلحت  نیا  یـسایس  یداصتقا و  لـماوع  میتسین . لـفاغ  یـسایس  لـلع  زا  اـم  هتبلا  دـینک ! هاـگن  دوشیم  اـیند  حطـس  رد  هک  ار 

هدرک گرزب  یاھتبیصم  راچد  ایند  رد  ار  ییاھتلم  زورما  هک  تسا  طلغ  یاھقالخا  اھتیبرت و  هک  تسا  نیا  هدنب  داقتعا  دراد . دوجو  قالخاوس  رـصنع  کی  دینک ، تقد  اھنآ  یهمھ 

ییوگغورد رگا  دنتسھ  ینوزفازور  بئاصم  راچد  دنوشیم و  ماع  لتق  هنوگ  نیا  اپورا  بلق  رد  هک  یمولظم  ناناملـسم  نطوم  نیوگزرھ  ینـسوب  یهلاسم  نیمھ  رد  تسا .

ریز مولظم ، تلم  نیا  هراچیب و  مدرم  نیا  هک  تسا  هام  دنچ  لاس و  کی  دنتشادن . ار  تیعضو  نیا  اجنآ  ناناملـسم  دوبیمن ، ایند  یرابکتـسا  یاھتردق  نیلووسم  زا  یـضعب 

یراکایر و دـساف ، قالخا  رد  هشیر  اھنیا  یهمھ  دـننکیم و  مرگ  ار  مدرم  رـس  ظافلا ، تاملک و  اب  دـنراد . رارق  اھبرـص  ینعی  تسیـشاف  تسرپداژن  یـشحو  هدـع  کی  تابرض 

رما کی  مھ  رابکتـسا  دراد . یقالخا  یهشیر  تسا و  یقالخا  یهلاسم  کـی  داـینب ، نب و  رد  دراد ، اـکیرما  یهدـحتم  تـالایا  میژر  زورما  هک  یرابکتـسا  یوخ  دراد . ییوگغورد 

. دندرکیمن لمع  روطنیا  ایند  یاھتلم  اب  دوب ، اھنآ  رد  تیناسنا  رگا  دنتشاد ؛ تورم  رگا  دنتشاد ؛ فاصنا  رگا  دنرادن . فاصنا  اھنیا  تسا . دساف  قالخا  کی  تسا ؛ یقالخا 

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

ضوع ار  روشک  یعامتجا  ماظن  یمومع و  عاضوا  هک  تسا  نیا  یارب  دیآیم ، دوجو  هب  روشک  کی  رد  بالقنا  کی  یتقو  منکیم : ضرع  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امش  هب  نم 

؟ تسیچ یعامتجا  عاضوا  ندش  نوگرگد  ندش و  ضوع  فدھ  اما  تسا . بالقنا  کی  فدھ  نیا ، دنک . نوگرگد  ار  یداصتقا  یعامتجا و  طباور  دنک ؛ نوگرگد  ار  تموکح  دـنک ؛

. دنوشیم تیبرت  دب  اھناسنا  یتوغاط ، ماظن  رد  رئاج و  دـساف و  ماظن  رد  هکنیا  یارب  دوش . ضوع  مدرم  قالخا  هکنیا  یارب  دوش ؟ ضوع  یعامتجا  عاضوا  میھاوخیم  ارچ 

رود یھارمھ ، یراکمھ و  یتسود و  تورم و  محر و  زا  اھناسنا  دنیآیم . راب  تقادـصیب  افـصیب و  افویب ، اھناسنا  دـنیآیم . راب  تقیقحیب  تیونعمیب و  یدام و  اھناسنا 

اھناسنا قالخا  هک  تسا  نیا  یارب  هعماج  ندرک  ضوع  دـنک و  ضوع  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  بالقنا  تسا . طلغ  دـساف و  یعامتجا  یگدـنز  کـی  راـثآ  اـھنیا  دـننامیم .

ریغ مھللا  : » هک تسا  نیا  اعد  یلـصا  تارقف  زا  یکی  ناضمر ، هام  یاھزور  یاعد  رد  دـینیبیم  امـش  اذـل  دـنوش . تیبرت  یبوخ  هب  اھناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  دوش . ضوع 

، یعامتجا تلادع  اما  تسالاو . یلصا و  فدھ  کی  تسا . لصا  کی  یعامتجا ، تلادع  دوشیم . نیمات  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  هنوگنیا  (« ١ .) کلاح نسحب  انلاح  وس 

. دنورن ملظ  راب  ریز  دننکن و  ملظ  دنشاب ؛ هدش  تیبرت  هعماج  رد  دارفا  هک  دوشیم  نیمات  هعماج  رد  یتروص  رد 

یروھمجتسایر  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

هب ار  لوا  یهمانرب  نامزیزع  تلود  هللادـمحب ، هک  منک  ضرع  یداـصتقا  یاھتـسایس  باـب  رد  هلمج  کـی  طـقف  نم  تساـھهمانرب . اھتـسایس و  یهلاـسم  مھ  مود  یهلاـسم 

قرف یعامتجا . تلادع  یمومع و  هافر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا ، ماظن  رد  ساسا  درک  دھاوخ  عورـش  رتمک ، ای  لاسکی  زا  دـعب  ار  مود  یهمانرب  یدوز  هب  دـناسر و  شرخاوا 

. تسا نیمھ  یرادهیامرس  یاھماظن  اب  ام  یهدمع 

هلاسم اجنآ  تسا . مدقم  وا  دنک ، تورث  دیلوت  رتھب  رتشیب و  هک  رھ  تسا . تورث  دیلوت  دایدزا و  یداصتقا و  ییافوکـش  یداصتقا و  دشر  ساسا ، یرادهیامرـس ، یاھماظن  رد 

یتح یرادهیامرـس ، ماـظن  رد  تسین . یرادهیامرـس  ماـظن  ینارگن  مدرم ، زا  یریثـک  عمج  هاـفر  نتـشادن  اھدـمآرد و  رد  هلـصاف  دـیآ . شیپ  هلـصاف  اـی  ضیعبت  هک  تسین  نیا 

ات دینک  عمج  تورث  مییوگب  ام  هک  درادن  ینعم  : » دیوگیم یرادهیامرـس  ماظن  تسا . یدودرم  یفنم و  ریبادت  یرادهیامرـس ، ماظن  رظن  زا  دنک ، میـسقت  ار  تورث  هک  یریبادـت 

دنمتورث یهعماج  کی  هب  دقتعم  یمالـسا  ماظن  تسین . هنوگنیا  یمالـسا  ماظن  دـش »! دـھاوخن  ییافوکـش  هکنیا  درادـن . ینعم  نیا  مینک ! میـسقت  میریگب  امـش  زا  ار  نآ 

هچنآ تسین . لوا  یهلاسم  یمومع ، هافر  یارب  یعامتجا و  تلادع  یارب  یداصتقا  دشر  یلو  تسا ؛ یداصتقا  دـشر  هب  دـقتعم  هدـنامبقع . ریقف و  یهعماج  کی  هن  تسا ،

، درک مھارف  یتاناکما  شدوخ  یارب  سک  رھ  دـشابن . یمومع  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  ضیعبت  دـشابن ؛ مورحم  دـشابن ؛ هعماـج  رد  ریقف  هک  تسا  نیا  تسا ، لوا  یهجرد  رد 

هک درادـن  ینعم  دـشاب . هتـشادن  دوجو  یـضیعبت  اھنیا  رد  دـیاب  تسا و  روشک  یهمھ  هب  قلعتم  تاناکما  اھتـصرف و  لثم  تسا  یمومع  هک  هچنآ  اما  تسوا . دوخ  هب  قلعتم 

نم اقآ ، : » دـیوگب دـعب  دـنکب و  یاهناسفا  یدـشر  دریگب ، زایتما  طلغ ، یاھـشور  لامعا  اب  هدرکان  یادـخ  دـنفرت و  اب  یتلود و  نیرومام  شود  یور  دراذـگب  ار  دوخ  یاپ  رفن  کـی 

. تسا عورشمان  لصا  زا  تسین ، یحیحص  یهیاپ  رب  هک  یتورث  میرادن . ار  یزیچ  نینچ  یمالسا ، ماظن  رد  ماهدروآ ». تسد  هب  مدوخ  ار  تورث 

ترابع روشک ، یداصتقا  یلک  تسایـس  ساسا  دـنکیم . یط  ار  کلـس  نآ  دراد و  یمالـسا  یهعماج  یداـصتقا  لـئاسم  رد  یکلـسم  دراد . دوخ  صاـخ  شور  کـی  مالـسا 

رد اما  درادـن . یعناـم  نیا  دـنک . مھارف  شدوخ  یارب  یرتشیب  یهرھب  رتشیب ، دادعتـسا  شـالت و  اـب  رفن  کـی  تسا  نکمم  هتبلا  یعاـمتجا . تلادـع  یمومع و  هاـفر  زا  تسا 

. دننک یزیرهمانرب  دیاب  ساسا  نیا  رب  یلک و  تسایس  نیا  اب  روشک ، نازیرهمانرب  همانرب و  نامزاس  دشاب . نیا  دیاب  نازیرهمانرب  فدھ  دشاب . دیابن  رقف  هعماج 

ناریا  / ١٢/١٣٧٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمشش  ذیفنت  مکح  نتم 

نکر یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رونم  یهرھچ  هتـسجرب و  تیـصخش  یالاو  تبترم  ماقم و  هب  تفرعم  اب  باختنا و  نسح  نیا  یارب  نامزیزع  تلم  هب  کیربت  نمـض  بناجنیا 

بوصنم ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسایر  هب  ار  ناشیا  ذـیفنت و  ار  تلم  یار  هـالعماد ، یناجنـسفر  یمـشاھ  یاـقآ  باـنج  نآ ، یاـیوگ  ناـبز  اـناوت و  یوزاـب  بـالقنا و  نیکر 

رمع یاھلاس  هک  دنرادیمرب  مدـق  یمیوق  جاھنم  میقتـسم و  طارـص  نامھ  رد  ناشیا  هک  تسا  ینامز  ات  تلم ، یار  دـننام  زین ، بناجنیا  ذـیفنت  هک  تسا  یھیدـب  منکیم .

هب لمع  نآرق و  لماک  تیمکاح  ققحت  یارب  تدـھاجم  هلآوهیلعهللایلـص و  یدـمحم  بان  مالـسا  زا  عاـفد  هار  ینعی  دـناهدینارذگ ؛ نآ  ینارون  لـحارم  یط  رد  ار  دوخ  تکرباـب 

هک یمالـسا ، بالقنا  رادـیاپ  لوصا  هب  کسمت  یعامتجا و  تلادـع  رارقتـسا  ضیعبت و  رقف و  ندرک  نکهشیر  یارب  شـشوک  نافعـضتسم و  نامورحم و  زا  تیاـمح  تعیرش و 

. دوب دھاوخ  نینچ  هراومھ  هتبلا 

تلود  / ٠٣/١٣٧٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یعامتجا تلادع  ساسا  رب  هعماج  کی  لیکشت  هک  شاهتساوخ  هب  ندیسر  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  مرادن  انعم  نیا  هب  یداقتعا  چیھ  نم  میرادن . مک  یزیچ  هللادمحب  ام ،

هدوارم هتبلا  مرادن . یداقتعا  الصا  مھ  میراد  نارگید  هب  یهیکت  هب  زاین  هیضق  نیا  رد  ام  هکنیا  هب  مرادن . داقتعا  نیا  هب  هجو  چیھ  هب  نم  تسا . ناوتان  تسا ، یمومع  هافر  و 

نوناـق و هک  یروـغث  دودـح و  اـب  هتبلا  تسا . بوـخ  حوطـس  یهمھ  رد  تسا ؛ بوـخ  هـشیمھ  نارگید ، اـب  دتـس  داد و  نارگید و  اـب  یراـکمھ  نارگید ، زا  هدافتـسا  نارگید ، اـب 

تالیکـشت یهرادا  ساسا  مرادـن . داقتعا  نم  ار  یزیچ  نینچ  نآ ؛ نودـب  یناوتان  دانتـسا و  اکتا و  هن ! هیکت  نکل  دـنکیم . صخـشم  الاب  ناریدـم  ریبدـت  روشک و  یاھتـسایس 

لیکـشت یمالـسا ، یهعماـج  تکرح  یارب  تیاـغ  فدـھ و  دـینکیم ، هاـگن  امـش  هک  ینید  راـثآ  ماـمت  رد  یعاـمتجا . تلادـع  هدـش : رارکت  اـھراب  هک  تسا  نیمھ  زین  روشک 

زا شیب  دـننک . لدـع  زا  رپ  ار  ناھج  هکنیا  ات  دـنروایب  فیرـشت  راوگرزب  نآ  هک  دوشیم  هتفگ  اھنیا  بلغا  رد  تسھ و  رثا  همھنیا  نامز  ماـما  هب  عجار  تسا . هلداـع  یهعماـج 

. دریگ ماجنا  دیاب  هک  تسا  تلادع » ، » تسا حرطم  لوا  یهجرد  رد  هک  هچنآ  ینعی  دننک .» تلادع  زا  رپ   » هدش هتفگ  دننک » قح  نید  زا  رپ   » هدش هتفگ  هک  هچنآ 

هعسوت  / ١٣٧٢/٠٨/١٨ مود  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

تسا نآ  یانعم  هب  تسا و  یساسا  نوناق  رد  ررقم  لصا  هک  یمالـسا  تعیرـش  ماکحا  ندرک  ظاحل  زا  سپ  دھدیم  لیکـشت  ار  مود  یاھهمانرب  رب  مکاح  یاھتـسایس  هچنآ 

رد هکلب  هتشادن  یفانت  ضراعت و  هنوگچیھ  یھقف  ماکحا  رھاوظ  اب  نآ  ریغ  یعامتجا و  یـسایس و  یگنھرف و  یلوپ و  یداصتقا و  یاھـشخب  رد  همانرب  داوم  یهمھ  دیاب  هک 

: تسا ریز  بیترت  هب  دشاب ، قبطنم  نآ  رب  مالسا  هقف  رد  روکذم  دراوم  یهمھ 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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: رد یعامتجا  تلادع  تیاعر 

. یعامتجا نیمات  ماظن  دوبھب  شرتسگ و  ز :

یلاع و شزومآ  نامرد ، تشادـھب و  یناگمھ ، شزومآ  گنھرف ، ییاضق ، یمومع و  تینما  لیبق : زا  همانرب  رد  نآ  مھـس  یهعـسوت  یعامتجا و  یاھـشخب  هب  مزال  ماـمتھا 

یندب تیبرت  تسیز و  طیحم  ظفح  تاقیقحت ،

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کی کچوک ، تعامج  کی  زا  مالـسا  ردـص  رد  هک  ار  یتافـص  میھد و  شرورپ  یمالـسا  تایقلخ  اب  ار  مدرم  مینک ، یمالـسا  ار  گنھرف  مینک ، یمالـسا  ار  قـالخا  میناوتب  رگا 

دوجو هب  اھناسنا  یارب  یقرت  تفرشیپ و  زا  زاغآ ، رد  هچنآ  هک  تشاد  هجوت  دیاب  تساھدرواتسد . نیرتگرزب  اھنیمھ  مینک ، هدنز  نامتلم  رد  درک ، تسرد  ردتقم  میظع و  تلم 

دنتخادرپ و یگدنز  یاھھار  خیرات و  ناسنا ، تعیبط ، تفرعم  هب  دندرک ، یروآون  دندرک ، یعـس  شالت و  دنتفر ، راک  ملع و  لابند  دوب : یمالـسا  گنھرف  نیمھ  زا  یـشان  دمآ ،

داجیا یاهعماج  رد  دناوتیمن  دنک ، حالـصا  ار  اھنآ  شنیب  مدرم و  گنھرف  هکنآ  نودب  یدنمتردق ، هاگتـسد  چـیھ  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دـنتفریذپ . ار  هناردارب  بوخ و  لماعت 

هک دش  یبویعم  طلغ  صقان  زیچ  نامھ  دندرک ، لیمحت  اھنآ  رب  اھنآ  یرایتخا  شریذپ  مدرم و  گنھرف  حالـصا  هب  هجوتیب  اھتـسینومک ، هک  یایعامتجا  تلادـع  نآ  الثم  دـنک .

. دندرواین رابهب  یاهدیاف  چیھ  دنتخیر و  مھ  هب  ار  زیچ  همھ  یعامتجا ، تلادع  مسا  هب  ینعی  تسا . هدش  تبث  خیرات  رد 

لاـبند هب  یتـلود ، یتـموکح و  مسینومک  داـجیا  زا  ناـشدوخ  معز  هب  هک  اـھنآ  میظع  هفرم  تاـقبط  هژیو  هب  دنتـسھ ؛ یمیظع  یهبرجت  یتـسینومک ، یاـھروشک  ورنیا ، زا 

قالخا زا  هک  یایعامتجا  تلادع  هلب ؛ دندروآ ! دوجوهب  بلقلایـسق  ملاظ و  دساف و  راکدب و  نیلاتـسا  کی  دیدج و  رازت  کی  تلادع ، نیا  یاجهب  اما  دندوب ؛ یعامتجا  تلادع 

. دوشیم نیا  شاهجیتن  دشاب ، ادج  حیحص  گنھرف  و 

کیاکی ناھذا  رد  حیحـص  گنھرف  کی  تکرب  هب  زج  تسا ، هعماج  رد  ییاورنامرف  یهویـش  تسایـس و  تموکح ، هب  طوبرم  ضحم و  یعامتجا  رما  کی  هک  یعامتجا ، تلادـع 

نآ یمالـسا و  گنھرف  دـیھاوخیم  یناریا . یهعماج  دییامـش و  کـنیا  بوخ ؛ تسا . هنوگنیا  اھهنحـص  یهمھ  رد  اـھتیقفوم  یهمھ  ـالوصا  تسین . یندـش  نیماـت  مدرم ،

هدـمآ قالخالامراکم »  » یاعد رد  هک  نیا ، ینم ». دـسف  ام  کتردـقب  حلـصتسا  و  : » دـینادرگرب نآ  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  یمالـسا  یهعماـج  نیا  یهرکیپ  زا  هک  ار  ییاـھزیچ 

لاثما هناگیب و  یاھتلاخد  اھیورجک و  اھیمھفجک و  اھفارحنا و  اھدادبتسا و  اھملظ و  ریثات  تحت  هک  ار  نامیگدنز  زا  ییاھشخب  نآ  دیھاوخیم  تسا . نیمھ  شقادصم  تسا ،

یرگید راک  چـیھ  یمومع ، گنھرف  حالـصا  زج  اعقاو  داشرا ، ترازو  رگا  هک  یدـح ، هب  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  میظع و  راک  نیا ، دـینک . حالـصا  تسا ، هدـش  دـساف  عیاض و  اھنیا 

شرانک رد  مھ  رگید  راک  دـص  دـننکیم و  ار  راک  نیا  تسالاب ؛ ناشتمھ  نایاقآ  هللادـمحب ، بوخ ؛ تسین . رادهدـھع  ار  یمک  راـک  تسا و  یفاـک  نآ  یارب  هدـنب ، رظن  هب  دـنکن ،

. دنباییم تسد  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  هللااشنا  دنراد .

اھناتسا  / ١٩/٠۴/١٣٧۴ یمومع  گنھرف  یاھاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

کیاکی ناھذا  رد  حیحـص  گنھرف  کی  تکرب  هب  زج  تسا ، هعماج  رد  ییاورنامرف  یهویـش  تسایـس و  تموکح ، هب  طوبرم  ضحم و  یعامتجا  رما  کی  هک  یعامتجا ، تلادـع 

نآ یمالـسا و  گنھرف  دـیھاوخیم  یناریا . یهعماج  دییامـش و  کـنیا  بوخ ؛ تسا . هنوگنیا  اھهنحـص  یهمھ  رد  اـھتیقفوم  یهمھ  ـالوصا  تسین . یندـش  نیماـت  مدرم ،

هدمآ قالخالامراکم »  » یاعد رد  هک  نیا ، ( ١ .«) ینم دسف  ام  کتردقب  حلـصتسا  و  : » دینادرگرب نآ  هب  تسا ، هدـش  هتفرگ  یمالـسا  یهعماج  نیا  یهرکیپ  زا  هک  ار  ییاھزیچ 

لاثما هناگیب و  یاھتلاخد  اھیورجک و  اھیمھفجک و  اھفارحنا و  اھدادبتسا و  اھملظ و  ریثات  تحت  هک  ار  نامیگدنز  زا  ییاھشخب  نآ  دیھاوخیم  تسا . نیمھ  شقادصم  تسا ،

یرگید راک  چـیھ  یمومع ، گنھرف  حالـصا  زج  اعقاو  داشرا ، ترازو  رگا  هک  یدـح ، هب  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  میظع و  راک  نیا ، دـینک . حالـصا  تسا ، هدـش  دـساف  عیاض و  اھنیا 

شرانک رد  مھ  رگید  راک  دـص  دـننکیم و  ار  راک  نیا  تسالاب ؛ ناشتمھ  نایاقآ  هللادـمحب ، بوخ ؛ تسین . رادهدـھع  ار  یمک  راـک  تسا و  یفاـک  نآ  یارب  هدـنب ، رظن  هب  دـنکن ،

. دنباییم تسد  مھ  اھنآ  یهمھ  هب  هللااشنا  دنراد .

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٧۴ تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  سک  رھ  تسا و  هدـش  هتفرگ  یدـج  روشک ، رد  یگدـنزاس  راـک  اـتقیقح  تسا . سوسحم  رما  کـی  نیا  دـنکیم . تکرح  هعـسوت  دـشر و  قیرط  رد  روـشک  هللادـمحب 

روشک نیا  یاج  رھ  دـنکیم و  تکرح  یگدـنزاس  تمـس  هب  یزیمآنیـسحت  زیگنارب و  بجعت  لکـش  هب  تکلمم  نوچ  تسا ؛ هدرک  یفاصنایب  کشالب  دـنک ، راکنا  ار  عوضوم 

تکرح یزیر و  همانرب  اب  امـش  دراد و  نایرج  هعـسوت  دـشر و  سپ  دریگیم . ماجنا  فلتخم  یاھـشخب  رد  مدرم  نیا  یارب  یدـیفم  راک  تسا و  دـنلب  راک  یهلعـش  دـینک ، هاـگن 

. تسا راگزاس  مھ  هعسوت  دشر و  اب  هک  تسا  یعامتجا » تلادع   » یهلاسم دیـشاب ، شلابند  تقد  ساوسو و  اب  یتسیاب  نیب  نیا  رد  هک  هچنآ  دیوریم . نآ  لابند  حیحص ،

نیمات هب  میدیسر ، بولطم  یهطقن  نآ  هب  هک  یتقو  مینک و  هعـسوت  دشر و  فرـص  ار  یاهرود  یتسیاب  ام  هک  دننک -  روصت  مھ  الاح  دیاش  دندرکیم -  روصت  روط  نیا  یـضعب 

، دشابن یعامتجا  تلادع  روشک  رد  هک  یزور  نآ  تسا . تلادع  یهمدقم  هعسوت  دشر و  تسا و  فدھ  تلادع » . » تسین یمالـسا  رکف  نیا  میزادرپیم . یعامتجا  تلادع 

نیا رطاخ  هب  دنتـسھ ، تیمورحم  رقف و  رد  یناسک  زونھ  دراد و  دوجو  یتاقبط  یهلـصاف  توافت و  زونھ  روشک  رد  هک  دـینیبیم  رگا  مینکن . لـمحت  ار  زور  نآ  دـیاب  میناوتب  رگا 

ار نآ  دوشب  هاتوک  تدـم  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نآ  زا  رتشیب  رتقیمع و  هدـمآ ، دوجو  هب  ینالوط  نایلاس  رد  هک  یایبارخ  دـنناوتیمن . نیا  زا  شیب  روشک  نالووسم  هک  تسا 

یهلاسم یدعب  یاھیزیرهمانرب  رد  دوریم . شیپ  یبوخ  اب  مھ  الاح  دـش و  ماجنا  بوخ  هللادـمحب  مود  یهمانرب  مینک . لمحت  دـیابن  مھ  زور  کی  میناوتب  رگا  الاو  درک ، فرط  رب 

رقف و اـم  هک  تسین  نیا  تلادـع  موـھفم  یهمھ  هتبلا  تسا . عوـضوم  نیا  تلادـع ، ناـکرا  زا  یکی  هک  دـیھد  رارق  لوا  یهـجرد  رد  ار  روـشک  زا  تـیمورحم  رقف و  ندرک  فرطرب 

رد دــیھد . تلاــخد  ناــتیاھیزیرهمانرب  اھــشخب و  یهـمھ  رد  اــھراک و  رد  ار  رما  نـیا  تـسا . موــھفم  نآ  زا  یمھم  شخب  اــفاصنا  اــقح و  هـچرگ  مـینک ؛ فرطرب  ار  تـیمورحم 

. دوب یراذگتسایس  نآ  مھم  مالقا  وزج  هتکن  نیا  دش ، مالعا  غالبا و  مود  یهمانرب  یارب  هک  مھ  ییاھتسایس 

زامن  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ هنایلاس  ییامھدرگ  تبسانم  هب  مایپ 

کی یاھفدھ  یهمھ  اریز  تسا . ضئارف  نیرتبجاو  زا  یکی  هدیدرگ ، رختفم  مالسا  تیمکاح  هب  هتشارفارب و  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یروشک  رد  زامن  یهماقا 

شناد و زا  یرادروخرب  مدرم ، داحآ  رد  اھتیقالخ  اھدادعتـسا و  شرورپ  یدام ، ییافوکـش  یمومع و  هافر  هب  یبایتسد  یعامتجا ، تلادع  نیمات  لیبق : زا  تخبکین ، یهعماج 

یدرف تیبرت  هک  دوشیم  نیمات  یتروص  رد  الاو ، یاھفدھ  رگید  مدرم و  داحآ  نایم  ملاس  طباور  یناسنا و  قالخا  شرتسگ  یلم ، رادـتقا  لالقتـسا و  تزع و  هبرجت ، شنیب و 

هعماج نآ  رد  یـشوکتخس  ربص و  صالخا و  لکوت و  تمھ و  زا  رادروخرب  کاپ و  ییاھناسنا  دوش و  نیمات  روشک ، روما  نارازگراک  رد  هژیو  هب  مدرم  داـحآ  رد  یقـالخا  بیذـھت  و 

یگداتـسیا یارای  یھابت ، داسف و  جاوما  هژیو  هب  نوگانوگ و  عناوم  ربارب  رد  دنـشاب و  اراد  ار  نیگنـس  یاھراب  نتـشادرب  ییاناوت  یحور ، یهناوتـشپ  نیا  یراـی  هب  هک  دنـشاب 

هعماج و نآ  رد  یتخبکین  یوس  هب  تکرح  رتنشور و  روشک ، نآ  هعماج و  نآ  یهدنیآ  قفا  دشاب ، رتشیب  یروشک  هعماج و  رد  اھناسنا  هنوگنیا  رامش  هچ  رھ  دنشاب . هتشاد 

. دوب دھاوخ  رتناسآ  رتنکمم و  روشک ، نآ 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ دـشخبیمن یاهدـیاف  مھ  یداصتقا  هافر  درادـن ، دوجو  هعماج  رد  تیونعم  یتقو  دـنرادن . تیونعم  اما  دـنراد ؛ یدودـح  ات  یداـم  هاـفر  یداـصتقا و  قنور  اـیند  یاـھاج  یـضعب 

روـشک کـی  زیچ  همھ  هک  یداـصتقا  قـنور  دربیمن . نیب  زا  ار  داـسف  دـنکیمن و  نکهشیر  ار  یگنـسرگ  دروآیمن ، دوـجو  هـب  یعاـمتجا  تلادـع  دـنکیمن ، فرطرب  ار  ضیعبت 

اما دشاب ، هتـشاد  لوپ  یاهداوناخ  ای  تسا . خلت  هداوناخ  نآ  رد  یگدنز  دننک ، اوعد  امئاد  مھ  اب  هداوناخ ، نورد  رد  رھوش  نز و  اما  دشاب ، هتـشاد  لوپ  یاهداوناخ  رگا  تسین .

. دربیمن ار  یرادلوپ  تذل  هداوناخ  نیا  دشاب ، نیئورھ  هب  داتعم  هداوناخ  نآ  ناوج  ای  دشابن ، هناخ  نورد  رد  تینما 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. دوشیم هدھاشم  ایند  رانک  هشوگ و  رد  مھ  زورما  دینکیم . هدـھاشم  رـشب  خـیرات  یاھ  هرھچ  نیرتتشز  رد  امـش  هک  تسا  یزیچ  نامھ  تلادـع ، نودـب  ناسنا  یگدـنز 

. تسا نیا  هیـضق ، نطاب  اما  دھدن ؛ ناشن  ار  نیا  روما ، رھاظ  تسا  نکمم  تسا . یتلادعیب  ملظ و  زا  یـشان  دینیبیم ، فلتخم  عماوج  رد  امـش  هک  ییاھیتخبدب  یهمھ 

؛ تسا هدش  یلاسکشخ  ناراب ، ندماین  لیلد  هب  هک  تسا  نیا  هیضق  رھاظ  دنھدیم ، تسد  زا  ار  دوخ  ناج  ییاذغیب  زا  ناکدوک  ملاع ، زا  یاهشوگ  رد  دینیبیم  امش  رگا 

رـشب یگدنز  طیحم  رب  تلادـع  هچنانچ  دوب و  امرفمکح  هعماج  نآ  رب  هتـشذگ  یاھلـسن  زا  تلادـع  رگا  تسا . یتلادـعیب  هیـضق ، نطاب  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق ، نطاب  اما 

، یگدنز دتفین و  تکالف  نآ  هب  وا  دنزرف  دشاب و  تسیز  لباق  وا  یارب  هک  دزاسب  یروط  ار  دوخ  یگدنز  طیحم  تلادع ، رارقتـسا  یهیاس  رد  تسناوتیم  ناسنا  دوب ، امرفمکح 

. تساھدرد اھیرامیب و  نیا  راچد  تیناسنا  یتلادعیب ، رثا  رد  دوشن . روآدرد  تشز و  ردق  نیا 

یاهشیر و نآ ، تسا . رکذـت  عوـضوم  ناـمھ  نآ ، تسا و  رتیلـصا  یکی  هتبلا  تسا . یلـصا  فدـھ  ود  نیا  تسا . تلادـع  نیماـت  رکذ ، نآ  راـنک  رد  اـیبنا ، یهمھ  فدـھ  نیلوا 

، دندوب یعامتجا  تلادع  یعدم  هک  یناسک  اھماظن و  نآ  دیدید  امـش  اذل ، دیآیمن . دوجوهب  مھ  تلادع  دش و  دھاوخن  دـیاع  یزیچ  دـیایب ، تلفغ  رگا  تسا . هیـضق  ساسا 

اما دـنتخاس ؛ ناشیارب  امیپهراق  یاھکـشوم  دـنداد ، اھنآ  هب  یدروناضف  دـنداد ! رگید  یاھزیچ  ارچ ؛ دـننک . هیدـھ  ناشدوخ  عماوج  مدرم  هب  تلادـع ، عون  زا  یزیچ  دنتـسناوتن 

، ود نیا  دش . دھاوخ  لصاح  رکذ ، ادخ و  هب  هجوت  یهیاس  رد  نطاوب و  سوفن و  ناسنا ، حالصا  یهیاس  رد  یعامتجا ، تلادع  دننک ! رقتـسم  دنتـسناوتن  ار  یعامتجا  تلادع 

. دودحم یاهریاد  رد  ولو  دنک ؛ ققحم  ار  اھنآ  تسناوت  تسا و  ربمغیپ  فدھ 

نادقف کالم  نیا ، اما  دنکب ؛ ملظ  یـسک  هب  یـسک  هعماج ، نآ  زا  یاهشوگ  رد  دوب  نکمم  یعامتجا . تلادع  یالعا  دح  زا  رادروخرب  هاگآ و  رکذتم ، دروآ  دوجو  هب  یاهعماج  وا 

نارمکح تسا ، هنالداع  ییاورمکح  نوناق و  هک  یاهعماج  رد  تسا . یعامتجا  تلادع  یهنامکاح  رارقتـسا  یعامتجا ، تلادع  مدع  دوجو و  کالم  تسین . یعامتجا  تلادع 

هب هرخالاب  اما  دشکب ؛ لوط  یتدم  دوش و  یط  هار  نیا  دوز  ای  رید  تسا  نکمم  تسا . یعامتجا  تلادع  تمـس  هب  یمومع  تکرح  تسا ، تلادـع  تین  تین ، تسا و  لداع 

زا سپ  ام  هتبلا  هک  داد ، ناشن  وگلا  تفریذپن . تفاتنرب و  راوگرزب  نآ  ار ، یتلادـعیب  نیرتمک  دروآ . دوجو  هب  مرکا  ربمغیپ  ار  یتیعـضو  نینچ  دیـسر . دـھاوخ  یعامتجا  تلادـع 

مکاح صخـش  رد  ار  قلطم  تلادع  نامھ  مالـسلاوھالصلاهیلع ، نینموملاریما  نارود  رد  زاب  میدید و  یمالـسا  عماوج  رد  اھتدـم  ات  ار  تیبرت  نآ  راثآ  مرکا ، یبن  کرابم  تایح 

. میدرک هدھاشم  نامز ، نآ  رد  مالسا  یایند  راوگرزب  رھطم و 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یاھفرح یلیخ  اـم ، یهراـبرد  نانمـشد  تسا . هداد  ماـجنا  یـساسا  میظع و  تکرح  کـی  تثعب ، نیا  تھج  رد  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، زارفارـس  ار  ناریا  تلم  زورما  هک  هچنآ 

ملسوهلآوهیلعهللایلص مرکا  یبن  تثعب  دیدجت  مالسا و  یاھشزرا  یایحا  یارب  ناریا ، تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  هک  دنوش  رکنم  دنناوتیمن  ار  نیا  اما  دننزیم ؛ غورد 

ار هعماـج  نتم  امـش  رگا  اذـل ، تسا . هدوب  نیمھ  دـنک ، تمواـقم  هار  نیا  رد  زورما  اـت  تلم  نیا  تسا  هدـش  بجوم  هک  مھ  یزیچ  تساـم . راـختفا  نیا ، و  تسا ، هدرک  ماـیق 

، اھنآ یارب  دنتقیقح . هار  رد  تقیقح و  لابند  دنتـسھ ؛ یرکذتم  رکاذ و  مدرم  مدرم ، تسین . هدز  تلفغ  یهعماج  کی  هللادمحب  ام  یهعماج  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هدـھاشم 

همھ هتبلا ، تسا . نیا  ام  یهعماج  یمومع  لاور  دننکیمن . تایدام  یادف  ار  تایونعم  دـننکیم ؛ تایونعم  یادـف  ار  تایدام  تسا . شزرا  اتقیقح  یھلا  یونعم و  یاھـشزرا 

طـسق تلادـع و  فدـھ ، تسا . طـسقلاب » ساـنلا  موقیل  ، » یمالـسا یروھمج  ماـظن  یهعماـج  ساـسا  مھ ، مود  تمـسق  نآرد  دوشیم . ادـیپ  اـج  همھ  رد  یناـسنا  عوـن 

. دوش نیمات  نیا  هک  دیسر  دھاوخ  یقیقح  تاجن  نارمع و  ینادابآ ، حالص ، هب  ینامز  هعماج ، تسا . یعامتجا 

ییانتعا لباق  مامتھا  یعامتجا ، تلادـع  لصا  هب  هکنیا  نودـب  دـنتفر ؛ ناشیاھروشک  رد  تعنـص  ملع و  تفرـشیپ  نارمع و  یدابآ ، لاـبند  اـیند ، رد  یرادهیامرـس  یاـھماظن 

اھنیا یماـظن . تردـق  بسک  سکول و  یگدـنز  هتفرـشیپ ، یرواـنف  تحار ، یگدـنز  ملع ، بسک  دـننام  دـننک ؛ بسک  دنتـسناوت  ار  اھفدـھ  نآ  زا  یلیخ  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد 

دھاوخ فدھ  نآ  هب  دنک ، تکرح  یفدـھ  رھ  لابند  هب  یدـج  روطهب  هچنانچ  یتلم ، رھ  هک  تسا  هدومرف  هدـعو  لاعتم  دـنوادخ  تسا . یھلا  یهدـعو  مھ  نیا  دـمآ و  تسدهب 

تفرـشیپ تردق و  یماظن و  تردق  هعماج ، تورث  هب  ینعی  یگدنز ؛ رھاوظ  نیا  هب  رادقم ، نامھ  هب  دندرک ، تکرح  یدـج  روطهب  هک  مھ  ییاھنآ  تسین . کش  نیا ، رد  . دیـسر

ار هعماج  دارفا  زا  یاهدع  تسھ ، هعماج  نآ  رد  هک  یتورث  تسا . هدشن  مامت  تیرـشب ، یاھدرد  اھروشک ، نآ  رد  دندشن . دنمتداعـس  ناشیگدنز ، رد  اما  دندیـسر ؛ یملع 

یتحار دنتـسناوتن  دـنرادروخرب ، تحار  یگدـنز  زا  هک  مھ  یناسک  یارب  یتح  دـننک . رارقرب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  فرطرب و  ار  ضیعبت  دناهتـسناوتن  اـما  تسا ؛ هدرک  رادروخرب 

زا یـضعب  هتبلا  تـسا . هـتفرگ  ار  اـھنآ  ناـبیرگ  اـھیراتفرگ ، ماـسقا  عاوـنا و  دوریمن . نییاـپ  ناـشیولگ  زا  شوـخ  بآ  دـنروآ . دوـجوهب  شوـخ  یگدـنز  یحور و  شمارآ  یقیقح ،

لاس لھچ  ات  تسیب  تسا  نکمم  برغ ، یایند  تساھنآ . یاھیراتفرگ  ندـش  رھاظ  تقو  نونکا  هک  ددرگیم ، رھاظ  یتدـم  زا  دـعب  یـضعب  دوشیم و  رھاظ  یروف  اـھیراتفرگ 

. تسا هدرکن  هجوت  یعامتجا  تلادع  تیونعم و  هب  هک  تسا  نیا  نآ ، لیلد  تسا . هتفرگ  ار  نآ  نابیرگ  یدام ، یگدنز  یاھیراتفرگ  نونکا  اما  تسا ؛ هدوبن  روطنیا  شیپ 

ناریزو  / ٠٨/٠۶/١٣٧۵ تایھ  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  دراد ، دوجو  اجنیا  رد  هک  یساسا  یهتکن  نکیل  دنشاب ؛ راک  رشابم  راکمھ و  کیرش ، میھس ، تلود ، یاھراک  رد  یتسیاب  مدرم  هک  تسھ  مھ  لصا  کی  نیا ،

یهدـع هک  یلاح  رد  دـنربب ؛ هدروآداب  نالک و  یاـھدوس  مدرم ، ناـیم  رد  گـنرز  دارفا  زا  یـضعب  اـی  مدرم  یاھرـشق  زا  یـضعب  هک  دوش  نیا  هب  رجنم  دـیابن  مدرم ، تلاـخد  عون 

رارق هجوت  دروم  دیاب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھرشق  یهمھ  هب  یگدیسر  یعامتجا و  تلادع  یـساسا  یهلاسم  نامھ  ینعی  دننامب . رد  یگدنز  تایلوا  رد  مدرم ، زا  یرگید 

مھ بوخ  هک  دراد -  دوجو  صاخ  یهناـخترازو  نیا  رد  هک  ییاھتـسایس  قبط  اـی  نوناـق ، قبط  اـی  فلتخم ، یاـھهناخترازو  رد  تلود  روشک ، فلتخم  یاھـشخب  رد  نـالا  دریگ .

هک تلود -  یدوجوم  تاناکما و  لبق  زا  هک  دـینک  هجوت  دـیاب  امتح  نکیل  دـننکیم ؛ نزاوتم  گـنھامھ و  مدرم ، اـب  ار  ناـشلئاسم  یوحن  هب  مادـک  رھ  درادـن -  یداریا  تسھ و 

مورحم یاهدـع  تسا ، روشک  رد  هدروآداب  تورث  دوجو  یهمزال  هک  نانچمھ  لباقم ، رد  دـیآ و  دوجو  هب  یاهدروآداب  یاھتورث  هک  دوشن  روط  نیا  تسا -  مدرم  یهمھ  هب  قلعتم 

. دننامب

روشک  / ٠٨/٣٠/١٣٧۵ رسارس  نایجیسب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب تسا و  هداد  رارق  فدھ  ار ، مالـسا  سدقم  ینارون و  ماکحا  دیحوت و  مالـسا و  یهیاس  رد  تینما  هافر و  یعامتجا و  تلادع  دوخ ، قشع  نامیا و  هدـیقع و  ناریا ، تلم 

هدرک هزرابم  اکیرما  ربکتـسم  میژر  اب  لوا ، زور  زا  ناریا  تلم  دـنریگیم ! بیع  ار  نآ  تسا و  یمھفجـک  بصعت و  رجحت و  اھنآ  رظن  زا  نیا ، دـھدیم . راعـش  دـنکیم و  شالت  نآ 

، تلم نیا  فدھ و  نیا  هار و  نیا  رکف و  نیا  اب  دراد  میمـصت  اکیرما  ربکتـسم  میژر  تسا ، زونھ  هک  زونھ  دیآیم ، تسد  هب  نئارق  زا  هک  روط  نآ  دنکیم . هزرابم  مھ  زاب  تسا ؛

. دنک هلباقم 

ماظن  / ٠٩/٠۵/١٣٧۵ نارازگراک  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب کلذ ». یلع  نوردـقتال  مکنا  الا و  : » دومرف مھ  نینموملاریما  دـنک . لمع  نینموملاریما  لثم  دـناوتیمن  هک  دومرف  مھ  داجـس  ماما  میوش . نینموملاریما  لـثم  میوگیمن 

تمس نآ  رد  هار ، نآ  رد  لقاال  اما  تسا . حضاو  هکنیا  دینک . لمع  منکیم ، نم  هک  هنوگ  نیا  دیناوتیمن  امش  هک  دومرف  وا  هب  تمظع . نآ  اب  فینحنبنامثع ، هب  یسک ؟ هچ 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 8 
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نم زورما  هب  طوبرم  هک  شتموکح -  نارود  رد  وا  تیـصوصخ  نیرتزراب  دیریگ ، رارق  نینموملاریما  یهھبج  رد  دیھاوخیم  رگا  تسا . مزال  نیا  دیریگ . رارق  وا  یهھبج  رد  تھج ، و 

. ایند هب  تبسن  دھز  یکی  یعامتجا ، لدع  یکی  تسا : زیچ  ود  دوشیم -  امش  و 

مدرم داحآ  هب  تبـسن  تموکح ، تردـق و  هاگتـسد  هاگن  رظن و  ینعی  یعامتجا ، تلادـع  مینک . دـنلب  نامدوخ  یهعماـج  رد  مچرپ ، لـثم  دـیاب  اـم  ار  شزرا  ود  نیا  نم ! نازیزع 

نآ تسین . تروص  کی  هب  همھ ، اب  تاطابترا  اذـل  تسا ؛ دـنواشیوخ  تسود و  یکی  اب  ناسنا  هتبلا  دـشاب . ناسکی  اھدروخرب  تازاـیتما و  نوناـق ، لـباقم  رد  دـشاب . ناـسکی 

 - تسا مھ  لثم  همھ  گرزب ، یاھتیلووسم  ای  کچوک ، یهیحان  کی  تیلووسم  دـنکیمن . یقرف  زیم ، کـی  اـی  هرادا  کـی  لووسم  دـنراد -  یتیلووسم  ییاـج  رد  هک  یناـسک 

نایم هب  تازایتما  یاپ  هک  ییاج  نآ  تسا . ینوناق  راتفر  دروخرب و  ام  روظنم  مییوگب . ار  نیا  میھاوخیمن  تسین . انشآ  یکی  اب  انـشآ و  یکی  اب  ناسنا  هرخالاب  هک  دننادیم 

ماـظن تاریخ  زا  ناـسکی  روط  هب  هک  دـننک  ساـسحا  دـیاب  همھ  دـشاب . ناـسکی  دـیاب  اـجنیا  دوشیم ، رثا  اـشنم  لووسم ، نیا  یوـس  زا  هراـشا ، هاـگن و  تکرح و  دـیآیم و 

یانعم اما  تسادج . اھنآ  باسح  دننکیم ؛ ملظ  ناشدوخ  هب  یضعب  دننکیم ؛ یھاتوک  اھیضعب  دنوریمن ؛ راک  لابند  دنلبنت و  اھیـضعب  هتبلا  دنوشیم . دنمهرھب  یمالـسا 

لدع یانعم  نیا  دشاب . هتـشادن  لیلد  نودـب  یاهژیو  زایتما  یـسک  دـشاب و  ناسکی  هعماج  دارفا  یهمھ  هب  تبـسن  اھراتفر  تاررقم و  نوناق ، هک  تسا  نیا  یعامتجا  لدـع 

. درک ار  راک  نیا  نینموملاریما  تسا . یعامتجا 

ماظن  / ٠٩/٠۵/١٣٧۵ نارازگراک  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

قئاف دوخ  نوریب  نورد و  تالیامت  اھیـشکرس و  زا  ییایند  رب  دـناوتیم  دـشاب ، هتـشاد  دوخ  دوجو  رد  دوب ، مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  رد  هچنآ  زا  یاهحـشر  سک  رھ 

مان نوچ  دنتفریم ، اج  رھ  ایند ، رد  مھ  وا  ناگدنیامن  دندرک ؛ تراقح  ساسحا  وا  لباقم  رد  ام ، نامز  رد  ایند  یاھتیـصخش  نیرتگرزب  دیدید  امـش  هک  ار  راوگرزب  ماما  نیا  دیآ .

ندعم نآ  زا  یاهشوگ  یـشخب و  دوب  هتـسناوت  ام  راوگرزب  ماما  نیا  دـندرکیم . راداو  عضاوت  عوضخ و  هب  ار  ملاع  نادـنمتردق  ناشکرـس و  ناگرزب و  دوب ، اھنآ  هارمھ  ماما  دای  و 

نینموملاریما تیـصخش  نارکیب  سوناـیقا  لـباقم  رد  اـھتنم  تسا ؛ میظع  یلیخ  مییوگیم ، اـم  هک  شخب  نیا  هتبلا  دروآ . دوجو  هب  دوخ  رد  ار  راوگرزب  نآ  صوـلخ  ییاـبیز و 

تسا . گرزب  یلیخ  دایز و  یلیخ  شدوخ  اما  تسا ؛ هرطق  کی  زیچان و 

مالسلاوھالصلاهیلع داجـس  ماما  دوب . هچ  وا  هک  دنک  ساسحا  یردق  اھهسیاقم  نیا  اب  ناسنا  رگم  دوشیمن . تخانـش ؛ هنوگ  نیا  دوشیمن  ار  نینموملاریما  نم ، نازیزع 

هنوگ نیا  دیزرویم ، دھز  دـینکیم و  تدابع  دـیھدیم ، تمحز  دـیروآیم ، راشف  ناتدوخ  هب  ردـق  نیا  امـش  هللالوسرنبای ! درک : ضرع  وا  هب  هک  شباحـصا  زا  یکی  لباقم  رد 

. دینک محر  ناتدوخ  سفن  مسج و  هب  یردق  تفگیم  دنک . محر  دوخ  هب  یردق  داجـس  ترـضح  هک  درکیم  راداو  ارچ ؟ رخآ  ندروآ ، راشف  دوخ  سفن  هب  ردق  نیا  ندیزرو و  دھز 

. تسا نیدباعلانیز  وا  دینک ؛ هجوت  (! ١) اجک نینموملاریما  اجک و  نم  نیبب  نک ، هسیاقم  نینموملاریما  اب  ارم  تفگ : درک و  هیرگ  داجس  ماما 

 

نآ زا  تـسا . ینتفاـین  تـسد  مـھ  نـھذ  رد  یتـح  تـسا ، ینتفاـین  تـسد  لـمع  رد  طـقف  هـکنیا  هـن  تـسا . ینتفاـین  تـسد  یاھتیـصخش  نآ  زا  داجـس  ماـما  تیــصخش 

هک دـنکیم  هاگن  یلیلجت  میظعت و  مشچ  نآ  اب  دـنکیم ، هاگن  نینموملاریما  هب  هک  یتقو  وا  مینیبب . رود  زا  ار  شعاعـش  میناوتیم  طقف  اـم  هک  تسا  یناـبات  یاھدیـشروخ 

. تسا تمظع  نیا  اب  نینموملاریما ، نیا  تسا . هنوگ  نیا  نینموملاریما  درگنیم . گرزب  نامرھق  کی  هب  یکچوک  یهچب 

 

بترم گنج ، نادـیم  رد  امـش  دوشیمن . ناـبز  اـب  هک  ندوب  درم  نیا  وریپ  نوچ  تسا ؛ هیـضق  شخب  نیا  دـنکیم ، ادـیپ  طاـبترا  یلیخ  امـش  نم و  هب  هک  یاهتکن  نم ! نازیزع 

رـضاح دنک ، توعد  نیرمت  هب  ار  امـش  دیورن ؛ امـش  یلو  دنک ، فص  هب  ار  همھ  هدنامرف ، نآ  دعب  دینکب ، هدنامرف  نالف  هب  تدارا  راھظا  بترم  تسام و  یهدنامرف  ینالف  دییوگب 

. دنکیم راتفر  هنوگ  نیمھ  هناگیب ، مدآ  کی  اب  شنمـشد و  اب  ناسنا  دشن . هدنامرف  هکنیا  تسا !؟ یھدنامرف  هچ  نیا  دـینک . تشپ  امـش  دـھد ، روتـسد  هلمح  هب  دـیوشن ؛

، دروایب یرتمک  لیلجت  اب  ار  نینموملاریما  مسا  یـسک  رگا  مینکیم . راختفا  نیا  هب  میتسھ و  یلع  یهعیـش  ام  تسام . ربھر  اوشیپ و  ماما ، تساـم ؛ یاـقآ  نینموملاریما 

. دشاب یرثا  اشنم  ام  یگدنز  رد  نیا ، هک  تسا  مزال  سپ  دوشیم ، رپ  وا  ضغب  زا  ناملد 

 

(« ٢ .) کلذ یلع  نوردـقتال  مکنا  الا و  : » دومرف مھ  نینموملاریما  دـنک . لمع  نینموملاریما  لثم  دـناوتیمن  هک  دومرف  مھ  داجـس  ماما  میوش . نینموملاریما  لثم  میوگیمن 

نآ رد  هار ، نآ  رد  لقاال  اما  تسا . حـضاو  هکنیا  دـینک . لمع  منکیم ، نم  هک  هنوگ  نیا  دـیناوتیمن  امـش  هک  دومرف  وا  هب  تمظع . نآ  اـب  فینحنبناـمثع ، هب  یـسک ؟ هچ  هب 

هب طوبرم  هک  شتموکح -  نارود  رد  وا  تیـصوصخ  نیرتزراب  دـیریگ ، رارق  نینموملاریما  یهھبج  رد  دـیھاوخیم  رگا  تسا . مزـال  نیا  دـیریگ . رارق  وا  یهھبج  رد  تھج ، تمس و 

. ایند هب  تبسن  دھز  یکی  یعامتجا ، لدع  یکی  تسا : زیچ  ود  دوشیم -  امش  نم و  زورما 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، تسا هدادیم  ار  اھنآ  راعـش  نید  هک  ار  ییاھنامرآ  دشخبب و  ققحت  ار  ینید  یاھوزرآ  فادھا و  دنک ؛ ادیپ  طسب  شرتسگ و  تسناوت  دھاوخ  دوش ، هارمھ  تردـق  اب  رگا  نید 

، هیـصوت تحیـصن ، اب  دوشیم  هعماج ، رد  ار  یعامتجا  تلادـع  دـینکیم  لایخ  امـش  الثم  تسا . نکمم  تردـق  اب  درادـن ؛ ناکما  تردـق  نودـب  اھنیا  دروآ . دوجو  هب  هعماج  رد 

کی هب  هعماج -  لخاد  حطـس  رد  تردـق ، نودـب  دوشیم  رگم  ار  نوناق  رد  یواست  رارقتـسا  یارب  کمک  ضیعبت و  عفر  یعامتجا ، تلادـع  دروآ !؟ دوجو  هب  شھاوخ  سامتلا و 

!؟ دروآ دوجو  هب  رگید  تروص  هب  ناھج -  حطس  رد  و  تروص - 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیکـشت تموکح  رگا  تساھنامرآ . ققحت  یارب  تموکح  لیکـشت  تساج . نیا  یـساسا  یهتکن  تسین . فدھ  تموکح ، لیکـشت  اما  تسا ؛ تموکح  لیکـشت  یدـعب  مدـق 

؛ دشکب لوط  ییاھلاس  اھنامرآ  ققحت  تسا  نکمم  تسا . رایعم  نیا  تسا ؛ یلک  یهدعاق  کی  نیا  تسا . فرحنم  تموکح  تفرن ، شیپ  اھنامرآ  ققحت  تھج  رد  یلو  دش ،

اھنامرآ و اھفدھ و  نآ  تمس  هب  دیاب  امتح  تسا -  هدش  لیکشت  هک  یتردق  نیا  یریگتمس  تھج و  تموکح -  تھج  اما  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  هار  رس  رب  یتالکـشم  عناوم و 

، رایعم تسا . فرحنم  تموکح  کشالب  دوبن ، تھج  نآ  رد  رگا  دراد . دوجو  یمالـسا  ماکحا  نآرق و  نتم  رد  دوشیم و  هداد  تسا و  هدش  هداد  نآ  راعـش  هک  دـشاب  ییاھوزرآ 

. دوش رقتسم  اج  همھ  یھلا  تاررقم  دیآ و  دوجو  هب  نوناق  رب  یکتم  مظن  یعامتجا و  تلادع  هک  تسا  نیا 

یط هار ، لحارم  زا  یکی  عقاو  رد  ای  طسوتم ، فدھ  کی  زونھ  درک ، ادیپ  ققحت  یعامتجا  تلادع  دمآ و  دوجو  هب  مالـسا  هب  یکتم  مظن  دش ؛ رقتـسم  یھلا  تاررقم  هچنانچ 

تصرف و هنسح ، قالخا  هب  قلخت  یارب  دننکیم ، یگدنز  لدع  زا  یرادروخرب  اب  هغدغدیب و  یگدوسآ ، هب  ماظن ، نیا  رد  هک  یمدرم  هک  تسا  نآ  دعب  یهلحرم  تسا . هدش 

دعب هکلب  تسا . فدھ  نیا  تموکح ، لیکشت  زا  دعب  هک  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  مھاوخیم  منک و  هیکت  نآ  یور  زورما  متساوخ  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، دننک . ادیپ  قوش 

. تسا یدعب  فدھ  نیا ، . تسا نیا  فدھ  یمالسا ، اعقاو  تموکح  یعامتجا و  تلادع  رارقتسا  هنالداع و  ماظن  لیکشت  زا 

زاوھا  / ١٢/١٨/١٣٧۵ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

اھتنم تسا ؛ هدش  هتـشادرب  مھ  مراھچ  مدـق  نیا  هتبلا  لماک . یانعم  هب  یعامتجا  تلادـع  رارقتـسا  ینعی  تسا ؛ ناریا  یونعم  یزاسون  دراد ، دوجو  هک  یمراھچ  مدـق  اما 

ناربمایپ نداتسرف  یھلا و  یاھماظن  لیکشت  فدھ  تلادع ، تسا . رتشزرااب  رتالاب و  اھزیچ  یهمھ  زا  لدع  یعامتجا ، ماظن  کی  رد  دنک . ادیپ  یرتشیب  باتش  زورهبزور  دیاب 

هک تسا  ییاھزیچ  روشک ، رانک  هشوگ و  رد  مدرم  زا  یـشخب  ناھذا  رد  هدرک  بوسر  ذوفن و  یاھینادان  تیمورحم و  لـھج و  رقف و  ضیعبت و  نتفر  نیب  زا  تلادـع ، تسادـخ .

ناملـسم درم  نز و  تمارک  یایحا  قوقح و  یربارب  داجیا  ضیعبت و  ندرب  نیب  زا  تلادـع و  رارقتـسا  تھج  رد  اما  میربب ، شیپ  مھ  زاـب  ار  یگدـنزاس  رگا  اـم  دریگ . ماـجنا  دـیاب 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 9 
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نایم رد  ار  نوگانوگ  یاھییاناوت  داوس و  تفرعم و  تلادـع و  قالخا و  نید و  تیونعم و  میناوتب  هک  تسا  یتقو  نآ  تیقفوم ، میاهدرواـین . تسد  هب  یتیقفوم  مینکن ، یتیلاـعف 

. مینک رقتسم  هعماج 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

لالدتسا و اب  نآرق ، مالسا و  هک  دننک  هجوت  دیاب  مالسلامھیلع  تیبلھا  مالـسا و  هب  نادنمهقالع  مالـسا ، شرتسگ  قاشع  ینید ، نارکفتم  ینید ، یاملع  ینید ، ناغلبم 

زا هک  دـندرک  دراو  ار  یزیچ  هدرکن  یادـخ  لالدتـسا ، یاـج  هب  دـندرک و  ادـج  نآ  زا  ار  لالدتـسا  رگا  تسا . هارمھ  لالدتـسا  قطنم و  اـب  تیب ، لـھا  بتکم  تسا . هارمھ  قطنم 

لـلم و تاـعامج و  ناـیدا و  یهمھ  رب  هبلغ  شرتـسگ و  یارب  مالـسا  رازبا  کـی  سپ ، درک . دـھاوخ  لـمع  لالدتـسا  دـض  تسرد  نیا  دراد ، یفارخ  یهبنج  تسا و  رود  قطنم 

. تسا یعامتجا  تلادع  زا  ترابع  یرگید ، تسا و  قطنم  زا  ترابع  اھروشک ،

راچد مالـسا  یهرابرد  هک  یناسک  هب  دـنناوتیم  دنـشاب ، مھ  تیلقا  رد  یتح  هک  یناناملـسم  یهمھ  ار  لالدتـسا  قطنم و  هک  تسا  نیا  قطنم  اب  یعامتجا  تلادـع  قرف 

دیاقع دناوتیم  دنشاب ، هتـشاد  رارق  تیلقا  رد  روشک ، نآ  رد  ناناملـسم  هک  دنک  یگدنز  یروشک  رد  یمالـسا  دنمـشناد  کی  رگا  دییامرفب ، ضرف  الثم  دنھد . هئارا  دندیدرت ،

تموکح کی  هک  تسا  ندرک  هضرع  هئارا و  لباق  یماگنھ  رد  طقف  مالـسا ، یعامتجا  تلادع  هچ ؟ یعامتجا  تلادع  اما  دـنک . هئارا  ار  مالـسا  قطنم  لالدتـسا و  یمالـسا و 

؟ تسارجا لباق  هنوگچ  یمالسا  تلادع  الاو  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  یروشک  رد  یمالسا  ماظن  یمالسا و  تموکح  هک  تسا  یماگنھ  رد  مالسا  لدع  دوش . اپ  رب  یمالسا 

زا رادـقم  نامھ  مالـسا -  ردـص  رگید  نارود  زا  یـضعب  ای  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  نارود  لثم  تسا -  هدوب  یقیقح  تیمکاح  مالـسا ، تیمکاـح  هک  خـیرات  زا  یتاـعطق  رد 

مالسلاهیلع نینموملاریما  یهرابرد  ناملسمریغ ، نادنمـشناد  ناگدنـسیون و  زا  رفن  دنچ  دینیبب  امـش  تسا . هدرک  بذج  دوخ  هب  ار  اھلد  هدنام ، یقاب  هک  یمالـسا  تلادع 

رگا تسا . هنوگنیا  تلادـع ، دـناهتخاب . لد  وا  هب  دناهتخانـش و  ار  مالـسلاهیلع  یلع  تلادـع ، یهزیگنا  هب  دـناهتفگ ؛ نخـس  ترـضح  نآ  تلادـع  هب  عـجار  دناهتـشون و  باـتک 

یانعم هب  تلادـع  دـشاب ، هتـشاد  ییارجا  تلادـع  ییاضق و  تلادـع  یقوقح و  تلادـع  یعامتجا و  تلادـع  دوخ ، نایم  رد  دـیآیم ، دوجو  هب  مالـسا  ساسارب  هک  یاهعماج 

مالسا هب  ایند  یاج  همھ  رد  مدرم  اھتلم و  یاھلد  بذج  یارب  یلماع  هعماج ، نیا  رد  تلادع  نیا  دوخ  دشاب ، تورث  حیحص  میـسقت  دوش و  ارجا  مدرم  نایم  رد  هملک  قلطم 

. دنربیم جنر  یتلادعیب  زا  اھناسنا  نوچ  ارچ ؟ تسا .

اھروشک نآ  رد  اھناسنا  تیرثکا  اذل  تسین . هملک  یقیقح  یانعم  هب  تلادع  تسھ و  یتلادعیب  دنتسھ ، ناوارف  یملع  یدام و  تورث  یاراد  هک  مھ  ییاھروشک  رد  زورما 

لکـش مالـسا  ساسارب  هک  تسھ  یماظن  دراد و  دوجو  یتموکح  ایند  زا  یاهشوگ  رد  هک  دـننیبب  اھنیا  یتقو  دوشیمن . ارجا  تلادـع  اھنآ  یهرابرد  نوچ  ارچ ؟ دـنجنر . راـچد 

نآ رد  تسین و  نارگید  قوقح  هب  ضرعت  زواجت و  رگیدکی و  هب  دارفا  ییوگروز  یتلادعیب و  نآ ، رد  دندنمهرھب و  تلادع  زا  مدرم  تسا و  رقتـسم  تلادـع  ماظن ، نیا  رد  هتفرگ و 

مود لـماع  سپ ، تسا . مالـسا  شرتـسگ  لـماع  نیا ، دوخ  دـنوشیم . بذـج  ماـظن ، نآ  هب  تبـسن  دـسرن ، یرتـسگداد  یـسرداد و  هب  شتـسد  هک  درادـن  دوجو  یمولظم 

. تسا نآ  هب  بطاخم  یمالسا ، یروھمج  زورما  هک  تسا  یاهلوقم  تلادع ، تسا . تلادع  مالسا ، شرتسگ 

یهلوقم تلادـع ، دـبای . رارقتـسا  لباق  ام  لیبق  زا  یـصقان  یاھناسنا  یهلیـسو  هب  لاسھد ، لاسجنپ و  لاـس و  ود  فرظ  رد  هک  تسین  یزیچ  قلطم ، لـماک و  تلادـع  هتبلا 

. درک ارجا  نآ  رد  ار  لماک  تلادع  ناوتب  ات  دوش ، هتخاس  یقالخا  ظاحل  زا  دیاب  هعماج  تسا . لکشم  لوصولابعص و  رایسب  تلادع ، تسا . یراوشد  رایسب 

، اھییوگروز نآ  اھملظ ، نآ  تسا . هدش  تلادع  رارقتسا  یارب  یرایـسب  یاھـشالت  راگدرورپ  لضف  هب  زورما ، ات  یمالـسا  یروھمج  تموکح  لیکـشت  لوا  زا  هکنیا  رگید  یهتکن 

یرما دوب -  رتدـنمتورث  روشک  مدرم  یهمھ  زا  تشاد ، رارق  تردـق  سار  رد  هک  یـسک  نآ  هک  نادـنمتردق -  یاھیزودـنالام  نآ  اـھندرک ، بصغ  ار  هعماـج  دارفا  قوقح  ـالاب  زا  نآ 

هب هک  یـسک  نآ  دـندوب و  تموکح  سار  رد  هک  یناسک  نآ  میرادـن -  اھنآ  اب  مھ  یراک  میرادـن و  ربخ  تسرد  اـم  اـھیلبق  زا  یولھپ -  نیطالـس  راـجاق ، نیطالـس  دوبن . یداـع 

؟ تسا نکمم  یزیچ  نینچ  ملظ ، اـب  زج  رگم  تساـجک ؟ زا  نیا ، دـندوب . رتدـنمتورث  تلم  دارفا  یهمھ  زا  دوب ، روـشک  سیئر  درکیم و  یگدـنز  روـشک  نیا  رد  هاـشداپ  ناوـنع 

یارب یمیظع  هوبنا  تورث  تشاذـگیم و  تسد  دوب ، ییاـبیز  تراـمع  اـج  رھ  دوب ، یریگمـشچ  زیچ  اـج  رھ  دوـب ، یبوـخ  کـلم  اـج  رھ  ناـخاضر  دـنتفرگیم . ار  مدرم  لاوـما 

، تردـق سار  رد  دـندوب . روـطنیمھ  مـھ  وا  ناگدــنامزاب  درک ! شدوـخ  هـب  قـلعتم  ار  نآ  تشاذــگ و  تـسد  اـجکی  هـک  ار  روـشک  قطاـنم  زا  ردــقچ  درکیم و  تـسرد  شدوـخ 

هک دیـسریم  شتـسد  ماظن  نآ  رد  سک  رھ  درکیم . ادیپ  شرتسگ  دمآیم و  رتنییاپ  مھ  یتلادعیب  نیا  میدمآیم ، رتنییاپ  تردـق  سار  زا  هچرھ  دوب . قلطم  یتلادـعیب 

. دندوب هنوگنیا  اھماظن ، نآ  دوبن . مھ  یرادولج  . تشادن مھ  یریگولج  درکیم . ملظ  دنک ، ملظ  یرگید  هب 

یناسک هب  طوبرم  اقلطم  دسریم ، اھزواجت  اھـضرعت و  ای  اھیتلادعیب  یخرب  زا  یـشرازگ  مھ  تقو  کی  رگا  تسا . سکع  هب  بلطم  هللادمحب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

اـضعب طسوتم -  مدرم  یاھیگدـنز  لثم  ییاھیگدـنز  دـنتموکح ، سار  رد  هک  یناـسک  نآ  دـنتردق ؛ سار  رد  هک  یناـسک  نآ  تسین . دنتـسھ ، تموکح  یـالاب  یاـھهبتر  رد  هک 

رد ار  هدیدنسپ  یهیجس  یهریس  تنس و  نیا  ملاع ، راگدرورپ  هک  مینکیم  رکش  ار  ادخ  دنرادن . ایند  لام  هب  یعمط  دنرادن ، مدرم  لام  هب  یعمط  دنراد ، طسوتم -  زا  رتنییاپ 

نتـشاد تورث  زورما  یلو  دوـب ؛ زاـیتما  کـی  نوـچ  دـندرکیم ، رخاـفت  تورث  هب  اـھزور  نآ  دـنک . رخاـفت  تورث  هب  دـھاوخن  نـالووسم  زا  یـسک  هـک  داد  رارق  یمالـسا  یروـھمج 

هتـشاد ینانچ  نآ  تیعـضو  دشاب ، هتـشاد  ینانچ  نآ  یهناخ  دشاب ، هتـشاد  یلانم  لام و  دشاب ، یتورث  یاراد  نالووسم  زا  یکی  رگا  تسا . یفنم  یهبنج  کی  نالووسم ،

یفنم یهطقن  کی  هک  دننادیم  دـنراد ، هک  یناسک  نآ  مھ  تسا ، یفنم  نالووسم  رظن  زا  مھ  تسا ، یفنم  هللادـمحب  مدرم  رظن  زا  مھ  تسا . یفنم  رما  کی  نیا  دـشاب ،

راوگرزب ماما  دش -  عورـش  هللادمحب  بالقنا  لوا  زا  هک  تسا  تلادع  تمـس  هب  تکرح  نامھ  نیا ، تسا . یمھم  یلیخ  یهلاسم  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد  نیا ، تسا .

. تسا روطنیمھ  مھ  زورما  تموکح  ماظن  رد  تشاد . جاور  هللادمحب  و  دوب -  ایند  هب  ییانتعایب  ییاسراپ و  ینمادکاپ و  رھظم  ام 

هب مھاوخیم  نم  هک  یزیچ  نآ  یلو  دراد ؛ مزـال  تدـمدنلب  تکرح  کـی  تسا ، رظن  دروـم  قـلطم  تلادـع  یاـنعم  هب  هک  هچنآ  مھ  تسا و  هدـش  هک  ییاـھراک  مھ  نیارباـنب ،

نوچ دوـشیم ؛ هتـشابنا  اـھتورث  یزاـسزاب ، نارود  رد  تسا . هشیمھ  زا  رتـشیب  یبلطاـیند  رطخ  یزاـسزاب ، نارود  رد  هک  تسا  هتکن  نیا  منک ، ضرع  مدرم  هب  نـالووسم و 

یداصتقا یتکرح  دـنکب و  یـشالت  دـناوتیم  یـسک  رگا  هک  تسا  ینارود  یداصتقا و  یاھتیلاعف  شیازفا  نارود  اھتورث ، تشابنا  نارود  اـھراک ، مکارت  نارود  یزاـسزاب ، نارود 

رب ار  دوخ  یـصخش  عفانم  هک  ییاھمدآ  تسا ، یویند  فراخز  دـنب  رد  ناشلد  هک  ییاھمدآ  دنتـسھ ، ایند  لـھا  هک  ییاـھمدآ  ینارود ، نینچ  رد  تسا . زاـب  وا  یارب  هار  دـنکب ،

لانم و لام و  عمج  یزودـنارز و  یرگیفارـشا و  تمـس  هب  هدرکن  یادـخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، زاب  ناشتـسد  دـنھدیم ، حـیجرت  بـالقنا  حـلاصم  تلم و  روشک و  عفاـنم 

هب فیعض  یاھمدآ  شیارگ  رطخ  نارود  نارود ، نیا  لاح ، نیمھ  رد  اما  تسا . روشک  نتخاس  نارود  تلم و  تفرشیپ  ییافوکش و  نارود  یزاسزاب ، نارود  دنورب . هدافتساوس 

. مدرم داحآ  مھ  نالووسم و  مھ  دنشاب ؛ بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  اذل  تسا . یداصتقا  یهدافتساوس  تورث و  تشابنا  لمجت و  یرگیفارشا و  تمس 

ار دوخ  یگدنز  دناوتیمن  هک  یریقف  تلم  دنمتـسم و  یهعماج  زا  تسین و  دونـشخ  ریقف  یهعماج  زا  لاعتم  یادخ  تسا . هتـساوخ  تورث  انغ و  هعماج ، یارب  لاعتم  یادـخ 

. تسا هتـساوخ  ار  اھنیا  لاثما  ینیمزریز و  یاھهریخذ  جارختـسا  یگدنز و  تاناکما  نتـشاد  تورث و  انغ و  هعماج ، کی  یارب  لاعتم ، یادـخ  دـیآیمن . شـشوخ  دـنک ، نیمات 

رد هک  تسا  هتساوخ  مالسا  لاحنیعرد  اما  تسرد ؛ نیا  مییازفیب . هعماج  تورث  هب  مینک و  دابآ  ار  نیمز  یور  هک  تسا  هتساوخ  ام  زا  مالسا  تسا . هتساوخ  ار  نیا  مالسا ،

یاهدع هعماج ، رد  هک  دشابن  روط  نیا  دیاین . دوجو  هب  فاکش  دشابن و  یقیمع  یهرد  دایز و  یهلصاف  ینغ -  رشق  ریقف و  رشق  هعماج -  زا  رـشق  ود  نایم  یهلـصاف  هعماج ،

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 10 
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تلادع فالخ  نیا ، دھاوخیمن . مالسا  ار  نیا  دننک . تسرد  یاهناسفا  یاھتورث  یاهدع  اما  دسرن ؛ اھنآ  تسد  هب  یگدنز  تایلوا  دنـشاب ، یزورهریت  یتسدگنت و  رقف و  راچد 

دوخ هب  یراوهناـسفا  لکـش  هعماـج ، رد  یعاـمتجا  تلادـع  نیماـت  رگید  تقو  نآ  دـش ، هداد  نادـیم  نآ  هب  دـمآ و  دوجو  هب  هعماـج  رد  رگا  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا ، تسا .

یرجھ لاس ١٣٧۶  لوا  زور  رد  مھاوخیم  نم  هک  هچنآ  تفرگ . ار  نیا  ولج  دـیاب  دیـسر . دـھاوخ  یعاـمتجا  تلادـع  هب  هعماـج  هک  دوب  راودـیما  دوشیمن  رگید  تفرگ . دـھاوخ 

. تسا هتکن  نیمھ  منک ، ضرع  نالووسم  یهمھ  هب  تلم و  یهمھ  هب  امش ، یهمھ  هب  مالسلاهیلع  اضرلایسومنبیلع  ماما  تدالو  زور  یسمش و 

ارچ دـنیوگب  یـضعب  هـک  تـسین  یزابادـگ  یاـنعم  هـب  ییوجهفرـص  دـیھد . رارق  ناـتدوخ  راعـش  ار  ییوجهفرــص  هـک  مدرک  ضرع  ناریا  تـلم  هـب  لاـس ، لوا  ماـیپ  رد  زورید  نـم 

تورث و رباربان  میـسقت  یرگیفارـشا و  یهمزال  هعماج ، رد  فارـسا  دننکن . یورهدایز  فارـسا و  یلو  دـننک ، هدافتـسا  هن ؛ دـننک . هدافتـسا  ادـخ  یاھتمعن  زا  مدرم  دـیراذگیمن 

یورهدایز یانعم  هب  تسین . ندروخن  یانعم  هب  دـنیوگیم -  تعاـنق  نآ  هب  مالـسا  رد  هک  ناـمھ  حیحـص -  ییوجهفرـص  تسا . یھلا  تمعن  یمومع و  لاوما  عییـضت  یهیاـم 

دیاب دـنک ، لمع  تسا -  یمالـسا  روتـسد  کی  هک  ار -  ییوجهفرـص  تعاـنق و  دـھاوخب  یاهعماـج  رگا  تسا . ندرکن  عیاـض  ار  یھلا  تمعن  ندرکن و  مارح  ار  ادـخ  لاـم  ندرکن ،

هک لاح  دننک . شـشوک  دیاب  همھ  همھ و  داد ، همادا  ار  هار  نیا  دوشب  هکنیا  یارب  دوش . هتخادرپ  تلادـع  یهلاسم  یعامتجا و  تلادـع  هب  یلک  لکـش  رد  هک  دـشاب  هجوتم 

اھھاگداد و ماکحتـسا  اب  ییاضق ، نـالووسم  دوشن . زاـب  ناگدـننک  هدافتـساوس  یارب  نادـیم  دـننکن و  تلفغ  تلادـع  زا  دـنکیم ، تکرح  یگدـنزاس  هار  رد  روشک  هللادـمحب 

یاروش سلجم  ناگدـنیامن  هننقم و  یهوق  نالووسم  نیما ؛ دارفا  هب  اھتورث  اـھحرط و  اـھراک و  اـھتیلووسم و  ندرپس  رد  تقد  اـب  ییارجا ، نـالووسم  ییاـضق ؛ یاھھاگتـسد 

. دننک مھارف  ار  هنیمز  نیا  دیاب  بسانم ، نیناوق  عضو  اب  یمالسا ،

یونعم و لوـحت  یزاـسون و  ماـگ  هک  ار  بـالقنا  مراـھچ  ماـگ  دـیاب  اـم  هک  متفگ  ناریا  تلم  یهمھ  هب  تقیقح  رد  ناتـسزوخ و  زاوـھا و  زیزع  مدرم  هب  شیپ  یدـنچ  نم  هکنیا 

ار هعماـج  یهمھ  یقـالخا ، ظاـحل  زا  ناـسنا  هک  تسا  تخـس  یلیخ  تسا و  رتراوـشد  اـھتکرح  یهمھ  زا  تکرح  نـیا  اـنعم  کـی  هـب  هعماـج ، رد  مـیرادرب و  تـسا ، یقـالخا 

، هدرتسگ قیمع و  یقالخا  لوحت  کی  نودـب  ام  هک  تسا  نیمھ  رطاخهب  دـنک ، رقتـسم  هعماج  رب  ار  تایونعم  دزیرب و  رانک  ار  یقالخا  لیاذر  دـشخبب و  لوحت  دـنک و  یزاـسون 

ددصرد هک  ار  یناسک  تلادع ، دـنکیم . یـضاران  رادـمخز و  ار  یاهدـع  تلادـع ، میھد . ماجنا  تسا ، مالـسا  رظن  دروم  هک  یروطنآ  ار  یعامتجا  تلادـع  تسناوت  میھاوخن 

هک یسک  دسرن . ییاج  هب  ناشتسد  هک  دنتسین  یناسک  دننکیم ، یـضارتعا  عقاوم  نیا  رد  هک  مھ  یناسک  نآ  درادیماو . ضارتعا  هب  دنایمومع ، لاوما  زا  هدافتـساوس 

. دننکیم کمک  اھمدآ  روط  نیا  هب  مھ  یجراخ  نانمشد  دنک . تسرد  هلاسم  دناوتیم  دراد ، تورث  تاناکما و 

موقیل : » تسا هدومرف  نیعم  طسق  یهماقا  فدھ  هب  ار  ینامـسآ  بتک  ندش  لزان  ناربمایپ و  نداتـسرف  نآرق ، یهفیرـش  یهیآ  رد  اذـل  تسا . تلادـع  ماظن  یمالـسا ، ماظن 

راک و شالت و  دناوتیم  هعماج  رد  دید  تسا ، تیلاعف  راک و  شالت و  لھا  هک  سک  رھ  یتقو  دوب ؛ تلادع  هعماج  رد  یتقو  دـنکیم . تکرح  طسق  اب  هعماج ، طسقلاب .» سانلا 

نوناـق نارادـساپ  نوناـق و  طـسوت  دـننارگید ، قوـقح  هب  ضرعتم  زواـجتم و  هک  یناـسک  دـنیوررپ ، هک  یناـسک  دـنبلطتصرف ، هک  یناـسک  دـندید  همھ  یتـقو  دـنک و  تیلاـعف 

مالسا تمس  هب  ایند ، رد  تلادع  ناگنـشت  یهمھ  اھناسنا و  یهمھ  اھروشک و  اھتلم و  یهمھ  هکلب  اھنآ ، طقف  هن  دنوشیم . بذج  مالـسا  هب  دوشیم ، هتفرگ  ناشیولج 

. دنوشیم بذج 

دنھاوخ ناشخرد  تقیقح  نیا  هب  مشچ  دیـشک ؛ دنھاوخ  ندرگ  مدرم  ایند  یاج  همھ  زا  دشاب ، تلادـع  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یتقو  دـنتلادع . یهنـشت  زورما  مدرم ،

هرھظیل قـحلا  نید  یدـھلاب و  هلوـسر  لـسرا  یذـلاوھ  : » دـش دـھاوخ  اـنعم  هفیرـش  یهیآ  نیا  تـقو  نآ  دـش . دـنھاوخ  بذـج  نآ  هـب  درک و  دـنھاوخ  نیـسحت  ار  نآ  تـخود ،

یاھھاگتـسد مھ  ییاـضق ، یاھھاگتـسد  مھ  مدرک ، ضرع  هک  روطناـمھ  لووسم . یاھھاگتـسد  یهفیظو  مھ  مدرم و  یهفیظو  مھ  تسا ؛ هفیظو  نیا  هلک .» نیدـلایلع 

هک یداصتقا -  یاھتیلاعف  اھراک و  یهمھ  رد  روشک و  حطـس  رد  تلادع  ندرک  ارجا  هنادنمـشوھ  شرتسگ و  لیمکت و  یارب  دننیبب  دـیاب  مادـک  رھ  هننقم ، یهوق  مھ  ییارجا و 

. دنھد ماجنا  دیاب  ار  هفیظو  نآ  تساھنآ ؛ هجوتم  یاهفیظو  هچ  نارود ، نیا  رد  صوصخب  دوش -  لیمکت  دیاب  اما  دراد ، دوجو  هللادمحب  یرادقم 

رادافو قداص  صالخااب  دنمهقالع  مدرم  نیا  دنرادیم . تسود  ار  دوخ  ناگدنیامن  ماظن و  نالووسم و  مدرم ، دندنمهقالع . دوجو  یهمھ  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  مدرم ،

. درک رتراودیما  نشور  تقیقح  نیا  هب  مھ  زاب  تلادع ، لامعا  شرتسگ و  ارجا و  اب  یتسیاب  ار  یمالسا  یروھمج  رد  مزال  یاھنادیم  یهمھ  رد  دراو 

وس و کی  زا  لالدتـسا  قطنم و  میدرک  ضرع  هک  دوخ -  ینورد  لماوع  یهیاس  رد  مالـسا  هک  دـیوگیم  هیآ  نیا  تسا . مھ  اـب  هیآ  ود  نیا  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم ! نازیزع 

رگید یاـھاج  رد  ادـخ  نانمـشد  هک  ییاـھراک  هار  زا  هن  ریـشمش ، هار  زا  هن  یرگهئطوـت ، هار  زا  هن  تفاـی . دـھاوخ  هرطیـس  اـیند  رب  تـسا -  رگید  یوـس  زا  یعاـمتجا  تلادـع 

نودیری  » هک تسا  نیا  مھ  یلبق  یهیآ  هیآ . کی  نیا ، تلادع . یارجا  هار  زا  قطنم و  هار  زا  هکلب  دننکیم ؛ مھ  الاح  نیمھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  دـناهدرک و  هشیمھ 

ربمایپ راگزور  رد  شیرق  رافک  دیک  طقف  درامشیم ، فیعض  مالسا  لباقم  رد  ار  نمـشد  دیک  لاعتم ، یادخ  هکنیا  دننک . دیدھت  دنھاوخیم  هچرھ  مھھاوفاب ؛» هللارون  اوئفطیل 

یاھراشف ینعی  اج . همھ  رد  هدرتسگ  یتاغیلبت  یهئطوت  ینعی  یداصتقا . یهرـصاحم  ینعی  یمالـسا . یروھمج  هیلع  اجکی  نمـشد ، یهئطوت  یهمھ  ینعی  نیا ، تسین .

یهمھ ندرک . شالت  زور  بش و  یمالـسا  یروھمج  هیلع  یمالـسا و  یروھمج  دـض  یاھتردـق  رگید  اـب  رگهسوسو  یاھتـسینویھص  نتـسشن  زور  بش و  ینعی  یـسایس .

ار تلم  نیا  هک  یقشع  لباقم  رد  تلم ؛ نیا  یگتـسبمھ  تدحو و  لباقم  رد  ادخ ؛ هار  مالـسا و  هب  تلم  نیا  یدنبیاپ  لباقم  رد  هک  دیوگیم  نآرق  دوشیم و  لماش  ار  اھنیا 

نیا یهمھ  اھهئطوت ، نیا  یهمھ  اھتردق ، نیا  یهمھ  تلم ، نیا  یرایـشوھ  تمکح و  ربص و  تماقتـسا و  لباقم  رد  تسا ؛ هتـشاداو  تکرح  هب  نآرق  ادخ و  هار  هب  لوا  زور  زا 

. تسا تسکش  هب  موکحم  اجکی  اھینمشد ، نیا  یهمھ  اھیتسدمھ و  اھیرگهعدخ و 

سلجم  / ٠٣/٠٧/١٣٧۶ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

؟ تسیچ رگم  بختنم  روـھمج  سیئر  یاھراعـش  دـنداد ؟ یار  یـسک  هچ  هب  مدرم ، ینوـیلیم  تـسیب  تیرثـکا  یـضارتعا !؟ هـچ  تـسا ! ضارتـعا  تاـباختنا ، نـیا  هـک  دـنتفگ 

راوگرزب ماما  یایاصو  زا  یوریپ  نتفر و  یبـالقنا  یمالـسا و  فادـھا  فرط  هب  یعاـمتجا و  تلادـع  شرتسگ  ضیعبت و  عفر  نوناـق و  مظن و  بختنم ، روھمج  سیئر  یاـھراعش 

رد دـنیبب  هک  تسا  هتـسشن  رظتنم  نمـشد  دـنرادیم . تسود  ار  اھنیا  مدرم  تسا . یمالـسا  ماظن  یاھراعـش  اھنیا  تسا !؟ یمالـسا  ماظن  اـب  تفلاـخم  اـھنیا  اـیآ  تسا .

تلم یهرھچ  درک و  خـلت  ام  مدرم  یارب  دنابـسچ و  نآ  هب  ار  یدـب  زیچ  مشیرـس ، نم  دـص  اب  دوشب  ات  دـتفیب ، قافتا  تسا  نکمم  یکچوک  یهثداـح  هچ  یمالـسا  یروھمج 

. دومن هوشم  ایند  رد  ار  ناریا 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، تسین یراعش  یهیضق  هیـضق ، نیا  هتبلا  دریگب . یتساک  هظحل  کی  دیابن  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  یهلاسم  هب  مامتھا  تسا . روطنیمھ  زین  یعامتجا  تلادع  راعش 

اھتنم دریگ ؛ ماجنا  دـیاب  تسا و  مزال  همھ  دریگیم ، ماجنا  روشک  رد  زورما  هک  ییاھراک  نیمھ  دـننک . شالت  دـیاب  اھھاگتـسد  یهمھ  دوشیمن ؛ مامت  هلاسم  مھ  نتفگ  اب 

ات ناراـگنهمانزور ، اـت  ناگدـنیوگ ، اـت  ناـیناحور ، اـت  ناراذـگنوناق ، اـت  ییاـضق ، نـالووسم  اـت  ییارجا ، نـالووسم  زا  دـشاب . یعاـمتجا  تلادـع  نیماـت  تھج  دـیاب  اـھنیا  تـھج 

تاقبط نایز  هب  دریگ ، ماجنا  روشک  رد  یراک  رھ  دوش ، فیعـض  روشک  رد  یعامتجا  تلادع  یریگتھج  رگا  دننادب . ناشدوخ  یهفیظو  ار  نیا  دیاب  همھ  نارگید ، نارکفنـشور و 

مھ ار  ینکـشنوناق  دـندلب و  ار  نوناق  یاھھار  هک  نکـشنوناق  یاھنادـنوناق  اھراداپ و  تسد و  اھتفلکندرگ و  اھگنرز و  دودـعم  یهدـع  کی  دوس  هب  مدرم و  یهماـع  فیعض و 

. تسا یماظتنا  یورین  نازیزع  امـش  یهدھع  هب  تسا ، تیمھا  لباق  هک  مھ  نآ  زا  یـشخب  تسا ؛ همھ  یهدھع  هب  اھراک  نیا  زا  یاهعومجم  دش . دھاوخ  مامت  دـننادیم ،

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 11 
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هک دوشیم  ساسحا  تسا  یدنچ  هللادمحب  هک  هنوگنامھ  دینک ؛ لابند  تردق  تیدج و  اب  ار  یمک  شرتسگ  مزال ، ردق  هب  نینچمھ  یفیک و  شرتسگ  لیمکت و  حالصا و  هار 

. تسا سوسحم  یتکرح  اعقاو  یماظتنا  یورین  رد 

مشش  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ تلود  تٔایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

یدایز یاھراک  نوگانوگ ، یاھرـشق  هب  طوبرم  لئاسم  یعامتجا و  تلادـع  هب  طوبرم  لـئاسم  لـیبق  زا  تسا . هدـش  هدروآرب  اـم  یاـھوزرآ  یهمھ  هک  میوگب  مھاوخیمن  نم 

یهنیمز رد  لاس  تشھ  لوط  رد  دوب و  تلود  نیا  یهدھع  رب  هک  هچنآ  یلو  داد ؛ دنھاوخ  ماجنا  ار  اھنآ  یدـعب  یاھتلود  هللااشنا  دریگ و  ماجنا  رورم  هب  یتسیاب  هک  دراد  دوجو 

هک یشالت  نیا  هب  دشاب و  یضار  امش  زا  دھد و  رجا  امـش  یهمھ  هب  هللااشنا  دنوادخ  تسا . هتفرگ  ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  هللادمحب  دریگب ، ماجنا  تسناوتیم  یزاسزاب 

. دشاب یدعب  یاھراک  یارب  یبوخ  یهنیمز  دناوتب  هک  دھد ، تکرب  ناتراک ، جیاتن  هب  دیدرک و 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٧۶ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمتفھ  ذیفنت  مکح  نتم 

یادـخ زا  زج  ار  اھنآ  شاداپ  هک  دـناهدرک  ناریا  تلم  روشک و  راثن  ییهقباسیب  یتح  گرزب و  تامدـخ  اـھتلود  یروھمج ، تساـیر  یلاوتم  یاـھهرود  رد  هک  تسا  نآ  تقیقح 

نانچمھ دوب ، دـنھاوخ  دـناهدوب و  راوشد  یاـھزور  رد  بـالقنا  نارواـی  نیرتراکادـف  نیرتقداـص و  لـماش  هک  مدرم  فیعـض  راـشقا  لاـح  نیا  اـب  تشاد ؛ راـظتنا  ناوتیمن  گرزب 

یعامتجا تلادع  رارقتـسا  هار  رد  تدھاجم  نانآ و  یارب  ییوججالع  یگدیـسر و  ناتناراکمھ ، یلاعبانج و  مھا  یهفیظو  و  دنینالوط . هژیو و  مامتھا  راک و  هجوت و  دـنمزاین 

. تسا

ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھراک مدرم  کمک  اب  دـیاب  تسا و  نالووسم  یهدـھع  هب  هک  تسا  یمیظع  تاکرح  روشک ، لخاد  رد  دریگ . ماجنا  دـیاب  هک  دراد  دوجو  یدایز  یاھراک  روشک ، لخاد  رد  هتبلا 

رقف و ندرب  نـیب  زا  مـھ  یعاـمتجا و  تلادـع  رارقتـسا  نیماـت و  مـھ  یگنھرف ، یوـنعم و  یزاـسون  مـھ  یداـم ، یزاـسون  مـھ  دـنزاسب ؛ ار  روـشک  دـنھد و  ماـجنا  ار  یگرزب 

مدرم میظع  تکرح  دش ، اھراک  نیا  هک  یتقو  دریگ . ماجنا  دیاب  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  هعماج . رد  یفنم  یاھتلـصخ  دـشر  زا  یریگولج  ضیعبت و  یداوسیب و  تیمورحم و 

. دنکب ار  دوخ  راک  تسناوت  دھاوخ  بالقنا  یونعم  رھوج  نآ  و 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

عماوج طباور  هعماج و  کی  رد  مدرم  داحآ  طباور  درم ، نز و  طباور  زواجت ، ییوگروز و  اب  هزرابم  هنالداع ، حلص  نوگانوگ ، یاھیدازآ  یعامتجا ، تلادع  مالسا ؛ یسایس  ماظن  رد 

هب مھ  زورما  تسا . یگـشیمھ  نھک و  یاھدرد  نآ  نامرد  هب  رظان  اھهیاپ و  نآ  رب  ینتبم  همھ  همھ و  دـنوادخ ، اـب  درف  رھ  ینطاـب  یهطبار  سفن و  یهیکزت  زین  رگیدـکی و  اـب 

ار نیمز  تورث  نیرتشیب  دودعم ، یاهدع  دنریقف و  ناھج  مدرم  رثکا  تسا . هدرب  خیرات  لوط  رد  هک  دربیم  جنر  ییاھدرد  نامھ  زا  رشب  یگدنز ، نیگنر  نیشنلد و  رھاوظ  مغر 

نارگید تساپرب و  اھگنج  ناھج ، رانک  هشوگ و  رد  دناهدرک . نارگید  هب  ییوگروز  یهلیسو  ار  دوخ  شناد  یعمج  دنبیـصنیب و  یملع  تفرـشیپ  زا  اھتلم  رثکا  دنراد . تسد  رد 

یرگیدام هب  ار  همھ  برغ ، یدام  ندمت  دراد . دوجو  ضیعبت  فلتخم ، تاقبط  نایم  اھروشک  بلغا  رد  زین  اھروشک و  نایم  ناھج  حطـس  رد  دنکانمیب . گنج  زورب  زا  امئاد  مھ 

هب ار  دوخ  یاج  ملاع ، زا  یمیظع  یاھـشخب  رد  راثیا ، تشذـگ و  یگنرکی و  افـص و  هرخـالاب  دوشیم و  هدـش و  اـھتمھ  نیرتگرزب  توھـش ، مکـش و  لوپ و  دـھدیم و  قوس 

. تسا هداد  تشز  یاھیوخ  رگید  لخب و  دسح و  صرح و  هئطوت و  گنرین و 

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٧/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتـسباو تلادع  هب  مھ  یعامتجا  ماظن  تسا ؛ هتـسباو  تلادع  هب  نیمز  نامـسآ و  ضرالاو ؛» تاومـسلا  تماق  لدـعلاب  : » تسا هعماج  رد  شزرا  نیرتمھم  لدـع ، تلادـع و 

نامھ تسین و  اھاجنآ  رد  هک  دـشابن -  تلادـع  رگا  ییاکیرما -  کبـس  نامھ  هب  دازآ  یتح  دازآ -  یهعماج  کـی  رد  . تسین هعماـج  رد  زیچ  چـیھ  دـشابن ، تلادـع  رگا  تسا .

ناـشدوخ لـیبموتا  هب  دـنرادیمرب و  رچلیو  یور  زا  ار  لوـلعم  تسوپهایـس  رفن  کـی  تسوپدیفـس  رفن  دـنچ  دوـب -  دـھاوخ  هقبط  کـی  هیلع  هـقبط و  کـی  عـفن  هـب  مـھ  یدازآ 

یچهدافتـساوس رادروخرب و  هفرم و  یهقبط  تمدخ  رد  مھ  تینما  دـشابن ، هک  تلادـع  رگید ! تسا  یدازآ  هرخالاب  دنـشکیم ! نیمز  یور  دـنربیم و  اھنابایب  هب  دـندنبیم ،

نیرتـھب و زا  هک  میدـنارذگ  ار  یگدـنزاس  نارود  لاـس  تشھ  هک  مدرک  ضرع  نازیزع  امـش  هب  لاـسراپ  نم  دوریم . فرط  کـی  هب  تاریخ  یهمھ  دـشابن ، تلادـع  رگا  تـسا .

. تسا دایز  هعماج  رد  لوپ  هک  تسا  نیا  یزاسزاب  نارود  تیـصاخ  اما  تسا ؛ هدـش  هدیـشک  تمحز  یلیخ  تسا ، هدـش  شـالت  یلیخ  تسا . هدوب  اـم  یاـھنارود  نیرتراـکرپ 

. دـننکیم هدافتـساوس  یطیارـش  نینچ  رد  دـپتیمن ، ریت  متفھ  یادھـش  لاـثما  نوـخ  هب  ناـشلد  هـک  یناـسک  اھرتادـخیب ، اـھرتنوناقیب ، اـھرتهظحالمیب ، اـھرتگنرز ،

یور رب  مروت  راب  هک  یناسک  ینعی  اھهنھرباپ ، ینعی  نیفعـضتسم ، یهقبط  ینعی  روشک ، تیرثکا  ینعی  دـنامیم ؛ هالکیب  ناشرـس  تساھنآ ، شود  رب  اھراب  هک  یناـسک 

یگتـسشنزاب هب  کیدزن  نینـس  رد  هک  یایـضاق  نمادکاپ ، تاضق  فیعـض ، یهبـسک  رگراک ، یهقبط  دنمراک ، یهقبط  ینعی  دروآیم ؛ راشف  اھنآ  رب  اھینارگ  تساھنآ و  شود 

! دشاب هتـشاد  نآ  لباقم  رد  یدمآرد  هکنیا  یارب  دنک . یـسررب  اھتعاس  دنیـشنب ، مرگ  قاتا  کی  رد  ناتـسبات  لصف  دربب و  هناخ  هب  دراذگب ، لغب  ریز  ار  هدنورپ  ولیک  دـنچ  دـیاب 

 - متـسھ هبلط  کی  هدنب  هک  اجنیا -  رد  نم  لاثما  نم و  دوجو  یهفـسلف  میاهدماین . نیا  یارب  ام  تسا . تلادـع  فالخ  نیا  دـننامیم . بقع  اھنیا  تساھنیا ؛ یور  اھراشف 

نیا تسا -  نیحلاصلا  هدابع  دنع  هللادنع و  قیالخ  یهمھ  زعا  هک  دینکیم -  ناتنامز  ماما  ندمآ  یارب  امش  هک  ییاعد  ریغالو . مینک  ارجا  ار  تلادع  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا 

. تسا تلادع  لابند  تلادع و  یهنشت  رشب  اقلخ . انید و  دییوگیمن  اطسق ،» الدع و  ضرالا  هب  هللاالمی  :» مییوگیم هک  تسا 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/١٢/٠۴ تایرشن  ناریبدرس  لوئسم و  ناریدم  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

راـک کـی  هک  لـبق  زور  دـنچ  هکنیا  اـت  مدوب ؛ نآ  یارب  یخـساپ  یاـیوج  هک  دوـب  هدرک  لوغـشم  دوـخ  هب  ارم  نھذ  یلاوـس  میـسرب ، یلاـعبانج  تمدـخ  هکنیا  زا  لـبق  اھتدـم 

راـک کـی  رد  مسرپـب . یلاعترـضح  روضح  زا  زورما  ار  لاوس  نیا  مدـش  ممـصم  مدروخرب ، یبـیرغ  بیجع و  اـعقاو  راـمآ  هب  مدـید و  دوب -  هماـننایاپ  ارھاـظ  هک  ار -  یتاـقیقحت 

رظنهب مھ  یاهدش  باسح  نودـم و  راک  دوب و  هدـش  ماجنا  نارھت  رھـش  حطـس  رد  الاب  لدـم  تمیقننارگ و  یاھلیبموتا  صوصخرد  نایوجـشناد  زا  یکی  طسوت  هک  یتاقیقحت 

ناریا یمالـسا  یروھمج  روشک  یهبترمدـنلب  نالووسم  یاھهداوناخ  ای  نادـنزرف و  هب  اھلیبموتا ، نیا  زا  ییـالاب  رایـسب  دـصرد  هنافـساتم  هک  دوب  هدـمآ  روط  نیا  دیـسریم ،

دوجوهب ناشلد  رد  یدـیما  یهقراب  مدرم  زا  یرایـسب  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  ندـمآ  راک  یور  اب  تشاد . دوجو  روشک  نیا  رد  یتاقبط  فالتخا  هتـشذگ ، رد  دراد . صاصتخا 

نودب اعقاو  یاهدع  تسا . نامسآ  ات  نیمز  زا  هلصاف  نیا  هک  میتسھ  دھاش  زورما  هنافساتم  اما  دوش ؛ مک  رایسب  یلو  لماک ، روط  هب  هن  رگا  یتاقبط ، یهلـصاف  نیا  هک  دمآ 

کی نتفرگ  یارب  هک  میراد  مھ  ار  یناسک  لـباقم ، رد  و  تسا ، مھارف  ناـشیارب  یلکـش  رھ  هب  یتمیق و  رھ  هب  دـنھاوخب ، هک  ار  هچنآ  یلکـشم ، هغدـغد و  درد و  نیرتکچوک 

یزیچ لاحرھهب  ات  دنیایب ، نوریب  دـنورب ، هزاغم  کی  هب  راب  هد  دـنورب ؛ راجنلک  ناشدوخ  اب  رتشیب  ای  زور  هنابـش  کی  دـنروبجم  ناشیگدـنز  یرورـض  مالقا  رگید  ای  تشوگ و  ولیک 

هکلب دناهتـسشن ؛ اھنابایخ  ای  اـھهارراھچ  رـس  دناهتـشاذگ و  ناـشدوخ  ولج  ییادـگ  یهساـک  هک  دنتـسین  یناـسک  ناـمروشک  یارقف  نـالا  دـننک . هیھت  مدرم  مشچ  زا  رود 

یداصتقا تالکشم  رب  ام  دناهتشاد . هگن  خرس  یلیس  اب  ار  ناشدوخ  تروص  هنافـساتم  اما  دنراد ؛ مھ  یبسانم  یعامتجا  یهھجو  تیـصخش و  اعقاو  هک  دنتـسھ  یناسک 

زا یخرب  رد  هک  یفیعـض  یاھتیریدـم  زا  یـضعب  منکیم  رکف  نم  اـما  هتفاـی ؛ شھاـک  هنـالاس  یاھدـمآرد  تسا و  نییاـپ  تفن  تمیق  هـک  مـینادیم  میتـسھ و  فـقاو  روـشک 

هک متـساوخیم  نم  مینکن . هدافتـسا  نسحا  وـحن  هب  میراد ، هک  یتاـناکما  نیا  زا  اـم  دوـش و  هدز  نماد  تالکـشم  نیا  هـب  هـک  دوـشیم  ثعاـب  مـیراد ، روـشک  یاھتمـسق 

و دوش -  مھارف  رتـشیب  نآ  یهنیمز  زورهبزور  هک  میراد  تسود  هللااـشنا  هدوب و  اـم  یاھراعـش  زا  یکی  هک  یعاـمتجا -  تلادـع  هب  ندیـشخب  ققحت  تھج  رد  یلاعترـضح 

. دییامرفب ار  ناتریبدت  یتاقبط ، تافالتخا  شھاک 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 12 
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هب طوبرم  لئاسم  دـننکیم  یعـس  اھیـضعب  هکنیا  مغریلع  دـیدرک . حرطم  امـش  هک  تسا  یاهلاسم  نیمھ  ام ، یهعماج  مھم  یهلاـسم  تسا . یمھم  تسرد و  لاوس  *

لاس و کی  هب  طوبرم  مھ  نیا  تسا . نیا  یلـصا  رطخ  یلـصا و  یهلاسم  اما  دنھد ، رارق  هیاس  رد  دننک و  گنرمک  ار  نیھفرم  زا  یدیدج  یهقبط  شیادیپ  یعامتجا و  تلادع 

دنچ تسا . هدش  هیضق  نیا  هب  تبـسن  هک  دراد  ییاھیھجوتیب  رد  هشیر  مییوگب  ای  دراد ؛ اھـشور  زا  یخرب  رد  لاس و  دنچ  رد  هشیر  هنافـساتم  نیا  تسین ؛ ریخا  لاس  ود 

یراذگتسایس روشک  یاھهمانرب  یارب  یربھر  هک  دینادیم  امش  تسیچ ؟ دروم  نیا  رد  ششقن  یربھر  هکنآ  لاح  منکیم ؛ حرطم  ررکم  ار  هلاسم  نیا  نم  هک  تسا  لاس 

هک منامیمن  رظتنم  منکیم ، ادیپ  یعالطا  یزیچ  زا  ای  دوشیم ، یتیاکش  هک  یدایز  دراوم  رد  هتبلا  نم  دنکیم . یسرزاب  ارجا و  تلود  دزیریم و  تلود  ار  همانرب  دنکیم ؛

مادقا تسا ، نم  ینوناق  تارایتخا  دودح  رد  هک  ییاج  نآ  ات  دراد ، دوجو  یقحان  منیبب  رگا  متسرفیم و  یسرزاب  یارب  مدوخ  دھدب . ربخ  نم  هب  دیایب  دنک و  یسرزاب  یسک 

ندـش مامت  لاح  رد  ابیرقت  نالا  هک  ار  یمود  یهمانرب  نیمھ  تسایـس  تسا . یراذگتـسایس  راـک ، لـکیھ  نکیل  منکیمن ؛ اـفتکا  لوا  یراذگتـسایس  نآ  هب  ینعی  منکیم .

ینعی دیدرک ؛ هراشا  نآ  هب  امـش  هک  یاهلاسم  نیمھ  یعامتجا ؛» تلادع   » نیمات تسایـس  ینعی  میدرک ؛ غالبا  البق  ام  تسا ، نآ  رخآ  لبقام  ای  رخآ  لاس  لاسما ، تسا و 

؛ تسا یراذـگنوناق  سلجم ، یهفیظو  هتبلا  میدرک . غالبا  سلجم  هب  مھ  تلود و  هب  مھ  ار  تسایـس  نیا  ام  تاقبط . یهلـصاف  نداد  شھاک  دـیدج و  تاقبط  شیادـیپ  مدـع 

. تسارجا تلود ، یهفیظو 

اھتلود و زا  دننک و  تبحـص  ناشنالووسم  اب  یقطنم ، هنادجم و  یعامتجا ، تلادع  تساوخ  یعامتجا و  تلادع  یهلاسم  هب  تبـسن  مدرم  دـیاب  هک  تسا  نیا  مداقتعا  نم 

نآ دنـشاب  هتـشاد  هجوت  دیاب  دنیامن . هبلاطم  وا  زا  دننک و  لووسم  فظوم و  دھدیم ، یعامتجا  تلادع  راعـش  هک  ار  یـسک  نآ  دیاب  دـنھاوخب . ار  نیا  سلجم  ناگدـنیامن  زا 

زا دریگیم و  هدیدان  ار  هعماج  کی  زاین  نیرتشیب  وا  دراذگیم ، یعامتجا  تلادـع  یاجهب  ار  یرگید  نیوانع  دـھدیم و  رارق  مجنپ  یهجرد  رد  ار  یعامتجا  تلادـع  هک  یـسک 

نیا دشاب -  شیپ  لاس  هد  الثم  تسا  نکمم  دییوگیم ، امش  هک  یاهتشذگ  تسین . تسرد  تسا ، هتشذگ  زا  شیب  هلصاف  دییامرفیم  امش  هکنیا  هتبلا  دنکیم . رود  رظن 

، توغاـط میژر  ناـمز  رد  دوب . رتـقیمع  یلیخ  زورما  زا  اھهلـصاف  اـھنامز  نآ  دوـب ؛ یرگید  روـط  اـھنامز  نآ  ریخن . میدـید ، میـسانشیم و  اـم  هک  ییاـھنامز  اـما  تسا -  نکمم 

رھ هب  هک  دراد  دوجو  یطسوتم  یهقبط  زورما  دنتـشاد . دییوگیم ، امـش  هک  ار  ییاھیرادروخرب  نیمھ  مھ  یتیلقا  دوب و  نییاپ  تدشهب  ناشیگدنز  حطـس  مدرم  زا  یتیرثکا 

. دنراد یدایز  یاھیرادروخرب  هک  دنتسھ  مھ  یاهدع  نکیل  درادن ؛ مھ  ار  ییهناسفا  یاھتورث  نآ  الاح  هکنیا  ولو  تسا ؛ بوخ  شعضو  تھج 

. متفگ ییاھزیچ  مدرک و  تبحـص  هیـضق  نیمھ  هب  عجار  اھنآ  اـب  مدومن ، توعد  ار  یتلود  نـالووسم  ناـیاقآ  یاهسلج  رد  نم  دـییوگیم ، امـش  هک  یلیبموتا  یهیـضق  نیمھ 

هک ییاھھاگتـسد  دـننکیم . ار  اـھراک  نیا  شاوـی  شاوـی  زاـب  جـیردتب  نکیل  دنتـشاذگ ؛ راـنک  ار  تمیقنارگ  یاـھلیبموتا  اھیـضعب  هرخـالاب  دـندرک و  لـمع  مھ  رادـقم  کـی  هتبلا 

طیحم رد  لئاسم  نیا  نتفگ  نم ، رظن  هب  دنھاوخب . ار  هنیمز  نیا  رد  مادقا  دیاب  مھ  مدرم  دننک ؛ تبقارم  دیاب  اسور  ناریدم و  دـننک ؛ تبقارم  دـیاب  دنتـسھ ، راک  نیا  نالووسم 

یروـھمج رد  هک  دـینادب  امـش  لاـحرھهب  دـسرب . هجیتـن  هب  هللااـشنا  هک  تسا  نیا  هب  یهدـننک  کـمک  هدـنھد و  رادـشھ  شدوـخ  نـالووسم ، اـب  هھجاوـم  رد  ییوجـشناد و 

. تسا یعامتجا » تلادع   » ساسا یمالسا ،

هلمج زا  ماظن ، نالووسم  یهمھ  روشک و  یازجا  یهمھ  هب  تبسن  داقتنا  لصا  یهرابرد  لاوس  مسرپب ! هک  دندرک  بوصم  دنتشاذگ و  نم  یارب  ار  یکانرطخ  لاوس  ناتـسود 

زا دعب  زورما  لاحرھهب  منکن . هابتـشا  هک  متـسین  نآ  زا  رتالاب  نم  دینک و  داقتنا  نم  هب  دیامرفیم : هک  میراد  مھ  ثیدـح  مالـسلاهیلع  یلع  ماما  دوخ  زا  هتبلا  تسا . یربھر 

دنناوتیم هک  دناهدیـسر  یدح  هب  دناهدرک ، دـشر  دـناهتفای و  شرورپ  یمالـسا  یروھمج  نیمھ  رد  بالقنا و  نیمھ  رد  هک  یناناوج  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس  تسیب  تشذـگ 

، دشابن یبالقنا  شیناوج  نارود  رد  ناوج  رگا  دیوگیم : نارکفتم  زا  یکی  تسا . یبالقنا  یهیحور  کی  ناوج ، یهیحور  نوچ  دـننک ؛ داقتنا  هک  دـنراد  تسود  دنـسرپب ؛ لاوس 

دیدرت نآ  نالووسم  یمالـسا و  یروھمج  زا  ندرک  لاوس  هب  تبـسن  ناناوج  هدـمآ ، شیپ  هک  یلئاسم  زا  یـضعب  یفذـح و  یاـھدروخرب  زا  یـضعب  لـیلد  هب  اـما  تسا . هدرم 

اھرتگرزب مھ  ار  شیدودح  و  میدـید ، ام  ار  نآ  زا  یدودـح  هک  دراد ؛ دوجو  هتـشاذگرس ، تشپ  ماظن  هک  یلاس  تسیب  نیا  هتـشذگ و  عیاقو  دروم  رد  یددـعتم  تالاوس  دـنراد .

داینب تسا . هدـشن  ماجنا  نآ  هب  تبـسن  یلمعلاسکع  چـیھ  هدـش و  هتـشاذگ  توکـسم  لاس  تسیب  یـساسا ، نوناق  لوصا  زا  یکی  الثم  دـندرک . فیرعت  ام  یارب  دـندید و 

فیرحت یدودح  ات  ار  رابخا  امیس  ادص و  دنتسین . علطم  دوشیم ، ماجنا  تمسق  نآ  رد  هک  ییاھراک  زا  مدرم  تقو  چیھ  تسین و  وگخساپ  سک  چیھ  هب  ارھاظ  نافعضتسم 

شدارفا زا  هدـع  کی  نآ ، نیا و  زا  ینیچربخ  یـسوساج و  زجهب  هک  هدیـسر  ییاج  هب  شراـک  تاـعالطا  ترازو  دـناسریمن . مدرم  هب  ار  حیحـص  تاـعالطا  راـبخا و  دـنکیم و 

رد هدنورپ  کی  یناریا ، رفن  جنپ  رھ  دندرک ، پاچ  اھهمانزور  دندرک و  مالعا  ناشدوخ  هک  یماقرا  رامآ و  قبط  دراد . دوخ  یاج  هک  مھ  هییاضق  یهوق  ثحب  دـننکیم . یـشکمدآ 

ناـیرج رد  ار  شاهنومن  هک  تسا  هدـش  ریگ  اـپ  تسد و  هک  دراد  دوجو  ینیناوق  یرـس  کـی  میراد ! هییاـضق  یهوق  رد  هدـنورپ  نویلیم  هدزاـی  زا  شیب  ینعی  دراد ؛ هییاـضق  یهوق 

هک یتابوصم  نآ  تساربم . صاصق  مکح  زا  هدرک ، لمع  لتق  رد  شایعرـش  یهفیظو  هب  هک  دنک  تباث  دیایب  یلتاق  رگا  هک  تسا  نیا  نیناوق  نیا  زا  یکی  میدـید . ریخا  یاھلتق 

بیوـصت اـجنآ  رد  مھ  دـعب  دـھدیم و  سلجم  هب  یاراد  یداـصتقا و  روـما  ترازو  هک  یحیاوـل  نآ  دـندرک ، ناتـسود  هـک  یعاـمتجا  تلادـع  ثـحب  نآ  دراذـگیم ، یزکرم  کـناب 

دادرارق نامھ  هیبش  یزیچ  رـالد -  دراـیلیم  کـی  تسیب و  هب  سراـپ  تفن  نتخورف  دـش ، بیوصت  سلجم  رد  لاـسما  هک  ینینوق  نآ  لاـسما ، یهجدوب  یهیـضق  نآ  دوشیم ،

یهعماج رد  هک  مینیبیم  زورما  تسھ . هعماج  رد  دـننکیم  ساسحا  ناناوج  هک  تسا  یـصقاون  اھنیا  یهمھ  دـندرک -  ماـیق  اـملع  دـش و  غولـش  شرطاـخ  هب  هک  یـسراد 

. مینکیم یط  ارھاظ  ار  هتشذگ  دنور  نامھ  میتسھ و  یتشگرب  دھاش  ام  زاب  یمالسا ،

تلود  / ١٣٧٨/٠١/١٩ یداھنشیپ  دراوم  هب  یگدیسر  یارب  ماظن  تحلصم  صیخشت  عمجم  سیئر  هب  مایپ 

دـسریم رظن  هب  دوش -  رکـشت  نآ  یهیھت  ناراکردـناتسد  زا  تساـجب  هک  تقد -  ماکحتـسا و  قطنم و  زا  مرتحم  روھمج  سیئر  یلاـسرا  سیون  شیپ  یرادروخرب  دوجو  اـب 

، تسین بناجنیا  مامتھا  دروم  روکذم  یلک  تسایس  یدودحم ، دراوم  رد  و  تسین ، دنوش ، هئارا  یلک  یاھتـسایس  بلاق  رد  هک  یدح  رد  نآ ، رد  روکذم  یاھدنب  زا  یـضعب 

یاھهمانرب رب  رظان  هچنآ  زا  یخرب  دـننام  دـجنگیمن ؛ هلاسجنپ  یهمانرب  کی  بلاق  رد  اما  دـنریگیم ، رارق  ماظن  تدـمزارد  نالک و  هماـنرب  یهعومجم  رد  هچرگ  رگید  یـضعب  و 

. تسا هدماین  نایم  هب  یلاسرا  سیون  شیپ  رد  یرکذ  اھنآ  زا  اما  تسا ، بناجنیا  دیکات  دروم  هک  دراد  دوجو  زین  ییاھتسایس  دراوم ، نیا  لباقم  رد  تسا . یللملانیب 

: اب هارمھ  هعسوت  دشر و  رما  تسا  مزال  یداصتقا  یاھتسایس  میظنت  رد 

یلم یروهرھب  شیازفا  نایرج  رد  یمومع  یدنمهرھب  و  یعامتجا ، تلادع  - 

.... و

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

یساسا نوناق  مھد  دصکی و  لصا  ربارب  موس  یهلاسجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  هادفانحاورا )  ) مظعالااھیقب ترضح  تاھجوت  ناحبس و  دنوادخ  تیانع  لضف و  هب  کنیا 

تدم رد  هک  یللملانیب  رابتعا  تزع و  شیازفا  یداصتقا ، هافر  تینما و  یگنھرف ، یملع و  ینید و  اقترا  یعامتجا ، تلادع  رارقتـسا  فدھ : اب  اھتـسایس  نیا  ددرگیم . غالبا 

تفرـشیپ و یارب  یققحت  لـباق  نیتـم و  بوچراـھچ  هیاـپ و  دـناوتیم  هدـش و  میظنت  مدرم  تکراـشم  روـضح و  رب  دـکوم  رارـصا  اـب  تسا ، رادروـخرب  تیوـلوا  زا  موـس  یهماـنرب 

. هللااشنا دشاب ، روشک  یهعسوت 

زا تیمورحم  عفر  تاـقبط ، یاھدـمآرد  ناـیم  هلـصاف  شھاـک  و  یعاـمتجا » تلادـع   » یوس تمـس و  هب  یداـصتقا  یهعـسوت  دـشر و  هب  طوـبرم  یاـھتیلاعف  همھ  ندادزکرمت 

دمآردمک یاھرشق 

اب یمدرم  یاھهیریخ  تاسـسوم و  یمومع و  یاھداھن  زا  تیامح  رقف و  اب  هزرابم  نافعـضتسم و  نامورحم و  قوقح  زا  تیامح  یارب  یعاـمتجا  نیماـت  عماـج  ماـظن  داـجیا 

یبالقنا ینید و  تاظحالم  تیاعر 

تایلام و نتخادرپ  رد  یمدرم  یاھهزیگنا  داجیا  و  یدـیلوت ، یاھیراذگهیامرـس  دـیلوت و  ترورـض  هب  هجوت  تایلام ، نتفرگ  رد  تلادـع  یرارقرب  تھجرد :  یتاـیلام  ماـظن  حالـصا 

تلود یاھدمآرد  رد  تایلام  تبسن  شیازفا 

یتینما یعافد ، یسایس ، یعامتجا ،

. نانآ یهدنزاس  شقن  هب  هژیو  هجوت  و  اھهصرع ، یهمھ  رد  ناوناب  ینوناق  یعرش و  قوقح  یافیتسا  و  یعامتجا ، یاھهنحص  رد  نآ و  رد  نز  هاگیاج  هداوناخ و  داھن  تیوقت 

. ییهقطنم یاھلداعت  یعامتجا و  تلادع  شرتسگ 

زا یتینما  یعامتجا و  دـسافم  مئارج و  اب  رثوم  هلباقم  یریگـشیپ و  یمومع و  تینما  دوبھب  تلود ، تیمکاح  لاـمعا  هب  طوبرم  فیاـظو  هب  عباـنم ، صیـصخت  رد  یدـج  هجوت 

. یماظتنا یتینما ، ییاضق ، یاھھاگتسد  یگنھامھ  تیوقت و  قیرط 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

یاھبصعت زا  یدازآ  اھتلاھج ، تافارخ و  زا  یدازآ  دبتـسم ، روتاتکید و  یاھتردق  زا  یدازآ  ناشدوخ -  یگدنز  طیحم  رد  یدازآ  مھ  دھدیم ؛ یدازآ  لالقتـسا و  اھتلم  هب  مالـسا 

مھ یعامتجا  تلادـع  اب  هارمھ  یداـصتقا  تفرـشیپ  هاـفر و  اـھتلم  هب  مالـسا  رابکتـسا . یـسایس  راـشف  یداـصتقا و  تردـق  دـنمک  زا  یدازآ  مھ  و  اـھیرکف -  جـک  هنـالھاج و 

ایند مدرم  یارب  یبرغ  یاھروشک  زورما  هک  یداصتقا  یهخـسن  نآ  تسین . مالـسا  رظن  دروم  دـنک ، دایز  ار  مدرم  تاـقبط  نیب  یهلـصاف  هک  یداـصتقا  تفرـشیپ  نآ  دـھدیم .

هعماج زا  یتاقبط  نتفرگ  رارق  راشف  ریز  ندـش و  ریقف  ندـش و  فیعـض  تمیق  هب  دربیم و  الاب  ار  یداصتقا  قنور  دـنکیم و  هفرم  ار  یتاقبط  هک  دـنھدیم  هئارا  دـنچیپیم و 

. دیآیم تسدهب  مالسا  یهیاس  رد  زاب  یردارب ، حور  اب  هارمھ  تاساوم و  حور  اب  هارمھ  تلادع ، اب  هارمھ  یداصتقا  هافر  ددنسپیمن . مالسا  ار  نیا  دوشیم ؛ مامت 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

، ماما تسنادیم . روشک  بحاص  بـالقنا و  بحاـص  ار  اـھنآ  ماـما  هک  تسا  مورحم  فعـضتسم و  تاـقبط  هب  کـمک  یعاـمتجا و  تلادـع  ماـما ، طـخ  یاھهصخـشم  زا  موس 

، بالقنا لوا  نامھ  زا  ماما  درکن . افتکا  مھ  نتفگ  هب  ماما  میتفگ ، هک  روطنامھ  تسھ و  مھ  روطنیمھ  تسنادیم ؛ تلم  نیا  یاھیزوریپ  رد  رـصنع  نیرتمھم  ار  ناـگنھرباپ 

وزج یعامتجا ، تلادـع  داد . تقو  یاھتلود  هب  دـکوم  تاروتـسد  دروآ و  دوجو  هب  ار  نکـسم  داینب  دادرخ و  هدزناپ  داینب  نافعـضتسم ، داینب  دادـما ، یهتیمک  یگدـنزاس ، داھج 

بالقنا ام  بالقنا  دومرف : ماما  هک  دنیآیم  رد  فرط  نآ  زا  یاهدع  الاح  دوشیم !؟ رگم  دنار . هیـشاح  هب  داد و  رارق  مود  یهجرد  رد  ار  نیا  دوشیمن  تسا ؛ یلـصا  یاھراعش 

نآ مدرم  رگا  دوب . وکسم -  الثم  زور -  نآ  یلصا  یاھرھـش  رد  نان  ندش  عطق  رطاخهب  دش ، ادیپ  لاس ١٩١٧  رد  هک  هیـسور  ربتکا  بالقنا  هلب ؛ تسین ! نان  یارب  تسین ، نان 

دیابن بالقنا  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دوب ؛ نامیا  کی  ساسارب  ام  بالقنا  دوبن ، هنوگنیا  ام  بالقنا  دـمآیمن . شیپ  بالقنا  نآ  یلومعم -  ناـن  نیمھ  دنتـشاد -  ناـن  زور 

رظن دروم  لوا ، یهجرد  رد  هچنآ  دادیم و  روتـسد  تخادرپیم و  لـئاسم  نیا  هب  ماـما  تسا ؟! یفرح  هچ  نیا  دزادرپـب . مدرم  هاـفر  هب  ناـن و  هب  داـصتقا ، هب  مدرم ، یگدـنز  هب 

نودـب دـننک -  رداص  هخـسن  روتـسد و  دننیـشنب و  یاهشوگ  دـندلب  هشیمھ  هک  ییاھنآ  اھنیـشندوگ ، رانک  زورما  هتبلا  فعـضتسم . مورحم و  تاقبط  زا  دوب  تراـبع  دوب ، ماـما 

کـشالب لماک ، یعامتجا  تلادـع  هتبلا  تسا ! هدرکن  ادـیپ  ققحت  یعامتجا  تلادـع  دـنیوگیم  دـننک -  ساسحا  یتیلووسم  چـیھ  ای  تسا ، هنوگچ  اھتیعقاو  دـننادب  هکنیا 

اتـسور و یارب  یقح  چـیھ  هک  دوب -  تکلمم  نیا  رد  هک  ار  یطلغ  یهشقن  هماـنرب و  نآ  دـمآ و  یمالـسا  ماـظن  اـما  مینک -  تدـھاجم  دـیاب  یلیخ  تسا -  هدرکن  ادـیپ  ققحت 

ام رازگتمدخ  تلود  مامتھا  نیرتشیب  زورما  تشاذـگ . اھزیچ  نیا  یور  ار  مامتھا  نیرتشیب  داد و  رییغت  دـندوبن -  لئاق  مورحم  تاقبط  تسد و  رود  یاھرھـش  نیـشناتسور و 

تامدـخ ناوارف و  یاھراک  دوب و  مورحم  طاقن  مورحم و  مدرم  یارب  ناـشمامتھا  نیرتشیب  دـندوب ؛ روطنیا  اـھتلود  هشیمھ  بـالقنا ، نارود  لوط  رد  تسا . مورحم  طاـقن  یارب 

. تسا ماما  طخ  رد  یعامتجا  تلادع  رصنع  نیمھ  تکرب  هب  اھنیا  تسا . هتفرگ  ماجنا  مھ  یمیظع 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

راختفا دننکیم . هرادا  ار  روشک  نیا  یاوق  یمدرم ، ضرغیب و  عمطیب ، نموم ، نالووسم  هک  مینکیم  راختفا  میراد . طاشن  اب  هدنز و  ناوج و  یتلم  هک  مینکیم  راختفا  ام 

ار تکلمم  دنربب و  شیپ  ار  بالقنا  راوشد  ینالوط و  هار  دناهتـسناوت  هللادمحب  ام  نالووسم  تلم و  هئطوت ، همھ  نیا  مغریلع  رابکتـسا و  ینمـشد  مغریلع  هک  مینکیم 

رد مالسا  هب  دبعت  مالسا و  یاھهیاپ  زورهبزور  تفر ؛ میھاوخ  رتشیپ  یعامتجا ، تلادع  تمـس  هب  هللااشنا  زورهبزور  دش ؛ دھاوخ  رتشیب  یگدنزاس ، نیا  زورهبزور  دنزاسب .

. دش دھاوخ  رتمکحم  روشک ، نیا 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هدـش توافتم  هتـشذگ  اب  هدرک و  قرف  یلکهب  یـسایس  تھج  هتـشذگ ، هب  تبـسن  درک . ضوع  یلکهب  ار  روشک  یـسایس  یاـیفارغج  یهسدـنھ  دـمآ و  یمالـسا  بـالقنا 

هک تسا  هدـش  یناـسک  یهمھ  هجوت  یارب  یھاـگیاپ  ناریا ، تسا . هدـمآ  دوجوهب  یمدرم  دـصرددص  ماـظن  کـی  یمالـسا ، ینید و  ماـظن  کـی  لقتـسم ، ماـظن  کـی  تسا .

رگا نم  دـنوشیم . لاحـشوخ  ناریا  ییاکیرمادـض  یاھراعـش  زا  زورما  هک  دنتـسین -  مھ  مـک  دنتـسھ -  یناوارف  یاـھتلم  دـنراد . اـکیرما  یهطلـس  زا  یاهدروـخورف  یهدـقع 

لباـقم رد  تردـق  یهمھ  اـب  هک  دراد  دوـجو  اـجنیا  یتـلم  هکنیا  زا  هک  دنتـسھ  یگرزب  فورعم  یاـھروشک  دـیدرکیم . بجعت  امـش  هک  مدروآیم  ییاھمـسا  متـسناوتیم ،

لباقم یهطقن  وجـشناد ، ناونعهب  دـنیایب  هدـع  کی  الاح  یطیارـش ، نینچ  رد  دنلاحـشوخ ! دـننکیم و  ناجیھ  ساسحا  دـنزیم ، فرح  تحارـص  هب  اھییاکیرما  یبلطنوزفا 

؛ تسا ییوجـشناد  شبنج  هب  ندرک  تشپ  نیا  لدتـسمریغ . یقطنمریغ و  تسـس و  چوپ و  رایـسب  نیوانع  تحت  اکیرما  هب  شیارگ  ینعی  دـننک ؛ ملع  ار  رذآ  هدزناش  تکرح 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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داینبیب تسـس و  کچوک و  رایـسب  یاھبلاق  رد  ار  اکیرما  اـب  تفلاـخم  یهلاـسم  تسا . نآ  سکع  تسا ؛ رگید  زیچ  کـی  یلکهب  نیا  تسین ؛ ییوجـشناد  شبنج  الـصا  نیا 

ییوجـشناد شبنج  تافآ  زا  یکی  سپ ، تسا . ییوجـشناد  شبنج  تافآ  زا  نیا  دوشیمن . نیا  دـنربب . نیب  زا  ار  هیـضق  لصا  هکنیا  یارب  دـنھد ، رارق  نآ  لاثما  ییارگحانج و 

. دـنک تیامح  هلاسم  نیا  زا  دـیاب  وجـشناد  دوشیم ، حرطم  روشک  رد  یعامتجا  تلادـع  یهلاسم  هک  یتقو  الثم  ای  دـننک . تشپ  ییارگناـمرآ  اـھنامرآ و  هب  هک  تسا  نیمھ 

هرخالاب دـننک ، گنرمک  نوگانوگ  یاھهزیگنا  اـب  یـسایس و  لـیالد  هب  ار  یعاـمتجا  تلادـع  راعـش  دنتـشاد  رارـصا  هک  یناـسک  یتح  هک  تسا  یزیچ  نآ  یعاـمتجا ، تلادـع 

یعامتجا و تلادـع  هب  هک  تسین  یناسنا  چـیھ  ملاع ، نارگلواپچ  ناـیوگروز و  ناربکتـسم و  زا  ریغ  اـیند ، رد  دـننک . حرطم  ار  یعاـمتجا  تلادـع  دـندش  روبجم  دنتـسناوتن ؛

دیاب یسک  هچ  دشیدنیب ؟ نآ  یهرابرد  همھ  زا  رتشیب  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ تیامح  راعش  نیا  زا  دیاب  یسک  هچ  دوشیم ؛ حرطم  روشک  رد  راعش  نیا  دنک . تشپ  نآ  راعش 

، ییوجـشناد یرادیب  ییوجـشناد و  تکرح  نیا  هک  تشاد  هجوت  دیاب  نایوجـشنادریغ ؟ دراذگب ، درگزیم  دنک و  ثحب  قیقحت و  نآ ، نیمات  یاھھار  یهرابرد  دـنک و  راک  نآ  یارب 

. تساھنامرآ ندرب  دای  زا  اھنامرآ و  ندرک  شومارف  اھنامرآ ، هب  ندرک  تشپ  شبنج ، نیا  تافآ  زا  یکی  سپ ، دورن . اھتھج  سکع  تمس  هب  اقلطم 

فیرش  / ١٣٧٨/٠٩/٠١ یتعنص  هاگشناد  رد  نایوجشناد  یاھشسرپ  هب  خساپ  رد  تانایب 

یلاعبانج هک  یتیاغ  نآ  هب  دـیدرگ و  یـسایس  یاھیزاب  ریگرد  ثحب  نیا  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  رد  امـش  تانایب  مغریلع  مراد . یعامتجا » تلادـع   » ثحب هب  عجار  یلاوس 

زا ار  رما  نیا  میھد و  رارق  یـسررب  دروـم  ار  دارفا  یاـھییاراد  میرگنب و  ثحب  نیا  هب  یلوـصا  قـیرط  هب  هک  تـسا  هدیـسرن  نآ  ناـمز  اـیآ  دـشن . کـیدزن  نادـنچ  دـیدوب ، هدوـمرف 

؟ میھد یرست  هعماج  رد  رورم  هب  مینک و  زاغآ  نادرمتلود 

، دوش زارد  تسد  نالووسم  زا  یضعب  تمس  هب  هکنیا  درجم  هب  دیامنیم . لکشم  رایسب  رایسب  شندرک  لمع  اما  تسا ، ناسآ  شنتفگ  هک  تسا  یبوخ  رایسب  فرح  نیا 

تلادـع  » ثحب هک  مراد  یدـج  هدـیقع  کی  نم  دریگیمن ! ماجنا  دوشیم و  یـشارتعنام  مھ  راک  لصا  رد  هک  دـینیبیم  تقو  کـی  تساـھنآ . داـیرف  هوکـش و  هلگ و  لوا  اـعبط 

یاھھاگتسد ییاضق و  یاھھاگتسد  متسین ؛ هدنب  دنک ، بیقعت  دیاب  هک  یسک  نآ  اھتنم  ماهتفگ -  ار  نیا  مھ  اھراب  تسین و  نیا  رد  یکش  دوش -  بیقعت  دیاب  یعامتجا »

تکرب هب  دیاب  مھ  رادقم  کی  دوش ؛ لح  ارجا  تکرب  هب  دیاب  رادقم  کی  دوش ؛ لح  بوخ  نیناوق  تکرب  هب  دیاب  هیضق  نیا  زا  رادقم  کی  دننک . لابند  یتسیاب  هک  دنتسھ  یتلود 

هدنسیون اب  هیضق ، نیا  هب  تبسن  نم  لاحرھهب ، ناشدوخ . هعومجمریز  یاھـشخب  هب  تبـسن  یتلود ، یاھھاگتـسد  ینعی  دوش ؛ لح  رتالاب  رترب و  یاھھاگتـسد  یـسرزاب 

. دورب شیپ  هک  مراودیما  ماهدیقعمھ و  همان  نیا 

ماـجنا مھ  ییاـھراک  دـنداد و  ییاھـشرازگ  مدرک . یلاوس  هییاـضق  هوـق  زا  هنیمز  نیمھ  رد  شیپ  یدـنچ  هدـنب  دوـشن . یراـک  چـیھ  هکنیا  هن  دوـشیم ؛ مھ  ییاـھراک  هتبلا 

. دیتسھ هاوخنامرآ  ناوج و  هک  ار  امش  دسرب  هچ  دنک ؛ یضار  مھ  ار  هدنب  هک  تسین  یروط  راک  دنور  نکیل  دریگیم ؛

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دراذگب راگدنام  ریثات  دناوتیم  امـش  تکرح  کی  امـش ، راتفگ  کی  امـش ، راتفر  کی  دیـشاب . بقارم  دیاب  دیراد ، رارق  یتیلووسم  رھ  رد  دـیتسھ و  اج  رھ  نارھاوخ ! ناردارب و 

لـصا ظاحل  زا  هبنج  کی  دراد : هبنج  ود  نیا  مھدیم . رکذـت  ررکم  یتافیرـشت  یگدـنز  یهرابرد  هدـنب  هک  تساـھلاس  دراذـگب . مدرم  یگدـنز  رد  یعیـسو  یاـھریثات  دـناوتیم 

؛ تسا ناسنا  ناش  نود  هک  دوشیم  دـنبیاپ  مزال  ریغ  زیچ  کی  هب  ناسنا  تقو  کی  ینعی  تسالاو ؛ ناسنا  ناش  نود  دـب و  نیا  هک  تسا  تافیرـشت  تـالمجت و  هب  یدـنبیاپ 

اب هارمھ  لمجت  لصا  تسا ؛ دـب  فارـسا  لصا  هک  تسا  هیـضق  دـعب  کـی  نیا  تسھ . نآ  رد  اـھیدوجوم  عییـضت  لاوما و  عییـضت  اھهیامرـس ، عییـضت  تسا ؛ هنافرـسم  هوـالعب ،

. تسا مدرم  یگدـنز  رد  امـش  لـمجت  ساـکعنا  نآ  تسین و  لوا  یهبنج  زا  رتـمک  شتیمھا  هک  دراد  یمود  یهبنج  نـکیل  تـسا ؛ دـب  تـسا و  یور  هداـیز  اـب  هارمھ  فارـسا و 

یسکرھ تسا و  یلمع  سرد  کی  نیا  دینکیم ، ینانچنآ  ار  یگدنز  طیحم  راک و  طیحم  رتفد و  قاتا و  عضو  مدرم ، مشچ  ولج  امش  یتقو  دننکیم . تلفغ  نیا  زا  اھیـضعب 

یهیحور نیا  رگا  زورما  نوچ  میھدن ؛ رارق  لمجت  هب  ندرک  تداع  ییارگلمجت و  یتالمجت و  یاضف  ار ، اضف  درک . تیاعر  دیاب  ار  نیا  لقادح  دراذـگیم . رثا  وا  رب  دـنیبیم ، ار  نیا 

لح الصا  روشک  یقالخا  یعامتجا و  یداصتقا و  تالکشم  زا  یرایسب  تسا -  هدرک  ادیپ  جاور  مھ  یدایز  نازیم  ات  هنافساتم  هک  دنک -  ادیپ  جاور  ام  یهعماج  رد  ییارگلمجت 

یردارب یهیحور  تقوچیھ  دش ؛ دھاوخن  نیمات  یعامتجا  تلادع  تقو  چیھ  دراد : یدایز  یاھرطخ  اھررـض و  یگدنز ، رد  یرگیفارـشا  هب  شیارگ  ییارگلمجت و  دش . دھاوخن 

مادقا فرح و  ریثات  نامھ  نیا  دمآ . دـھاوخن  شیپ  تسا -  مزال  اوھ  بآ و  لثم  ام ، یهعماج  صوصخب  عماوج ، یهمھ  اھروشک و  یهمھ  یارب  هک  یلدـمھ -  سنا و  تفلا و  و 

، ماهدرک هیصوت  رگیدکی  اب  نالووسم  یلدمھ  هب  ررکم  رخاوا ، نیا  رد  نم  هکنیا  دنکیم . دایز  ردقنیا  ار  ام  یاوقت  تیمھا  نیا  تسا . مدرم  یهیحور  رد  امـش  نم و  درکلمع  و 

هکنیا هن  دـنراد -  هقیلـس  فالتخا  مھ  نالووسم  تسین . نالووسم  نیب  تساھنآ ، نیب  هک  ییاـھفرح  نیا  هک  دـننادب  ناـشیاھهلابند  طوطخ و  اـھنایرج و  هک  تسا  نیا  یارب 

. دنکیم خلت  مدرم  رب  ار  یگدنز  یمود  نیا  تسا . رگید  فرح  کی  نداد ، رارق  هناھب  شکمشک  یارب  ار  هقیلس  فالتخا  تسا و  هلاسم  کی  هقیلس  فالتخا  اما  دنرادن - 

لاس ١٣٧٩  / ١٣٧٩/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. میوش کیدزن  یعامتجا -  تلادـع  ینعی  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  ناـمتلم و  روشک و  گرزب  یوزرآ  هب  مالـسلاهیلع ، نینموملاریما  هب  یکیدزن  یهیاـس  رد  میناوتیم  اـم 

یهمھ گرزب  یوزرآ  نیا  مینک . رقتـسم  روشک ، نیا  رد  ار  یعامتجا  تلادـع  میناوتب  ات  دـننک  شالت  مدرم  داحآ  یهمھ  و  لوا -  یهجرد  رد  روشک -  نالووسم  ام  هک  مراودـیما 

. تسھ هدوب و  ملاع  خیرات  رد  ام و  خیرات  رد  ملاع  نادرمدار  یهمھ  نادیھش و  نازرابم و  یهمھ  ناھاوختلادع ،

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

دھاوخن مھ  یملع  تفرـشیپ  شناد و  دشابن ، تینما  رگا  دوب . دھاوخن  مھ  یعامتجا  تلادع  دشابن ، تینما  رگا  دوب . دھاوخن  رگید  مھ  یداصتقا  تیلاعف  دشابن ، تینما  رگا 

. تسا ساسا  هیاپ و  تینما ، اذل  دش . دھاوخ  هتسسگ  مھ  زا  جیردتب  تکلمم  کی  یاھهتشر  یهمھ  دشابن ، تینما  رگا  دوب .

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

رد زورما  تسین . حرطم  ضیعبت  عفر  یعامتجا و  تلادـع  مان  هب  یزیچ  اما  دـشاب ؛ مھ  یداـصتقا  تیلاـعف  دـشاب ، مھ  یـسارکمد  تسا  نکمم  اـیند  قطاـنم  زا  یرایـسب  رد 

تلادـع مان  هب  یزیچ  تسا و  ناشدوخ  عفانم  ظفح  یارب  صاخـشا  گنج  هزرابم و  دراد ، رابتعا  تیمـسر و  هک  هچنآ  نوگانوگ ، تاـقبط  ناـیم  رد  یرادهیامرـس و  یاـھروشک 

لیکـشت ار  ام  یـساسا  نوناق  هک  مالـسا  درادـن . دوجو  اـھروشک ، نآ  نازیرهماـنرب  شود  رب  فیلکت  کـی  ناونع  هب  شزرا و  کـی  ناونع  هب  هفیظو ، کـی  ناونع  هب  یعاـمتجا ،

هعماج و رد  رقف  یفن  یارب  یعامتجا ، تلادع  یارب  روشک  رد  ینالووسم  رگا  تسا . شیاھهیـصوت  نیرتگرزب  وزج  یعامتجا  تلادع  دنکیم ، تیادھ  ار  ام  نیناوق  دھدیم و 

اعبط دنـشاب ، اھنآ  لوبق  هقالع و  دروم  هک  ینالووسم  ناونع  هب  ار  اھنآ  مدرم  داـتفا و  دـنھاوخ  مدرم  مشچ  زا  دـننکن ، راـک  ینغ  ریقف و  تاـقبط  ناـیم  فاکـش  ندرک  مک  یارب 

. دنریذپیمن

ناملعم  / ١٣٧٩/٠٢/١۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

بوخ و دازآ ، زاب ، نارود  کی  هب  هللااشنا  ات  تسا ، یداصتقا  تخـس  نارود  کی  زا  رذـگ  لاح  رد  ام  روشک  زورما  منک . ضرع  نالووسم  زا  یـضعب  هب  مھاوخیم  مھ  هلمج  کی 

مھ ار  همھ  شالت  ام  دننک . هدافتـسا  تسھ ، ام  روشک  رد  هک  یناوارف  تاناکما  نیا  میظع و  تعیبط  نیا  تابھ  ایاطع و  عفانم و  زا  دـنناوتب  مدرم  هک  دـسرب  هافر  زا  رادروخرب 

نیب فاکش  روشک ، رد  اھتسایسوس  یهلیسوهب  هک  تسا  نیا  تسا ، روشک  یمومع  یهعسوت  دشر و  تکرح  هجوتم  نارود  نیمھ  رد  هک  یتافآ  زا  یکی  نکیل  میراد ؛ مزال 

هب هن  ارقف و  هب  هن  فعـضتسم ، مولظم و  رـشق  هب  هن  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  دـننکیم . رکف  دوخ  هب  طقف  یاهدـع  دنـشاب . بقارم  رایـسب  دـیاب  ار  نیا  دوش . داـیز  تاـقبط 

هزاجا دیابن  لووسم  یاھھاگتـسد  دنـشیدنایم . تورث  رتشیب  هچرھ  یروآدرگ  هب  ناشدوخ و  یـصخش  یگدنز  هب  ناشدوخ ، بیج  هب  طقف  دـننکیمن و  رکف  روشک  یهدـنیآ 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 15 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2982
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2985
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=3000
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3001
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3003
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3004
http://farsi.khamenei.ir


قنور نیا  دـشابن ، یعامتجا  لدـع  اما  دـشاب ، روشک  رد  یداصتقا  قنور  رگا  تسا . ساسا  یعاـمتجا ، تلادـع  دـننک . رتشیب  ار  اھفاکـش  اھهلـصاف و  بترم  اـھنیا  هک  دـنھد 

دیلوـت هـک  دـینکیم  هظحـالم  امـش  اـھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هـک  ناـنچمھ  درک ؛ دـھاوخن  فرطرب  ار  تـیمورحم  دروـخ و  دـھاوخن  نافعـضتسم  ارقف و  درد  هـب  یداـصتقا 

هک هچنآ  یبرغ . ییاپورا و  یهتفرشیپ  یاھروشک  نیمھ  هلمج  زا  تسھ ؛ اھروشک  نآ  رد  تیمورحم  اما  دوشیم ؛ دیلوت  تورث  دنراک ، لوغشم  گرزب  یاھهناخراک  تسالاب ،

اھتیمورحم و اھیگنـسرگ و  خلت و  یاھیگدنز  نیـشنریقف و  تالحم  تسا . شبوخ  یاھاج  دـنھدیم ، ناشن  امـش  نم و  هب  اھنیبرود  تشپ  زا  اھنویزیولت و  رد  اھروشک  نیا  زا 

اما دـشاب ، یداصتقا  قنور  یتعنـص و  تفرـشیپ  رگا  دـنھدیم ! ناشن  ار  اھنیا  لاثما  گرزب و  یاـھغاب  یلاـع و  یاـھنابایخ  اـھنامتخاس و  دـنھدیمن ؛ ناـشن  هک  ار  اھترـسح 

ار یداصتقا  قنور  طقف  هعماج  رد  ام  میھاوخیمن . ار  نیا  هک  ام  دنرتدب . مھ  اھنآ  زا  هک  ییاھروشک  زا  یـضعب  تیعـضو  تیعـضو و  نیمھ  دوشیم  دشابن ، یعامتجا  تلادع 

هک ییاجنآ  رد  نوچ  دـشابن ؛ یداصتقا  قنور  اما  دـشاب ، یعامتجا  تلادـع  مییوگیمن  هتبلا  میھاوخیم . ار  یعامتجا  تلادـع  اـب  هارمھ  یداـصتقا  قنور  اـم  میھاوخیمن .

اب هارمھ  یعامتجا  لدع  رگا  دیـسر . دھاوخن  مزال  یرادروخرب  هب  هافر و  هب  هعماج  لاحنیعرد  تسین و  یمھم  نادنچ  لماع  یعامتجا  تلادع  تسین ، یداصتقا  قنور  چیھ 

. مینکن تیاعر  ار  یعامتجا  تلادع  ام  هک  دوشیمن  دش . دھاوخ  افوکش  هعماج  دشاب ، یداصتقا  تفرشیپ 

مومذـم مالـسا  رد  تورث  دـیلوت  نوچ  دـننکب -  ینوناق  ملاس و  یداصتقا  شالت  حیحـص ، یراجم  زا  یناسک  هک  دـنھدب  هزاجا  دـیاب  یفرط  زا  دـنروما . راد  هتـشررس  نالووسم 

. تسا عونمم  اـھنیا  دـنریگب . ار  یمومع  یاـھتورث  زا  هدافتـساوس  رکم و  هعدـخ و  بلقت و  یاـھھار  زا  هدافتـسا  ینوناـقریغ ، یاھـشور  زا  هدافتـسا  وـلج  دـیاب  اـما  تسین - 

. تسین لوبق  مھف و  لباق  هیجوت و  لباق  الـصا  تسھ -  مھ  لاملاتیب  زا  هک  دنراد -  دارفا  یـضعب  هک  ییاھتفایرد  اھـشاداپ و  اھقوقح ، نیا  زا  یاهراپ  دوش . مک  دـیاب  اھهلـصاف 

هتـشاد دایز  یاھیرادروخرب  یاهدـع  هک  دوشیمن  دـنوش . رادروخرب  ناـشراک  شزرا  قح و  ردـقهب  یتسیاـب  دـننکیم ، هدافتـسا  لاـملاتیب  زا  یتلود و  لاوما  زا  هک  یناـسک 

. دشیم یقلت  ریذپانبانتجا  رما  کی  ینغ  ریقف و  نیب  یهلصاف  بالقنا ، زا  لبق  تسکش . روشک  نیا  رد  ار  یرورپ  توغاط  ضیعبت و  تب  نیا  یمالـسا  بالقنا  هتبلا  دنـشاب .

هک یـسک  نآ  مینک . لمع  دـیاب  ام  اما  درک . راومھ  ار  ریـسم  زاب و  ار  یعامتجا  تلادـع  هار  دـمآ و  یمالـسا  بالقنا  تسوربا . ناتمـشچ  یالاب  دـیوگب  درکیمن  تارج  یـسک 

یروھمج یامیـس  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  دنکب . ار  یعامتجا  تلادـع  یهظحالم  دـیاب  دـنکیم ، یزیرهمانرب  هک  یـسک  نآ  دریگیم و  میمـصت  هک  یـسک  نآ  دراذـگیم ، نوناق 

نآ اب  روشک ، نیمھ  زا  یاهشوگ  رد  ناوج  هدـع  کـی  دـمآ ! درد  هب  نم  لد  تیعـضو ، نآ  یهدـھاشم  زا  هک  داد  ناـشن  رھـشوب  یاھاتـسور  زا  یکی  رد  ار  یاهسردـم  یمالـسا 

، یمالسا یروھمج  ماظن  رد  ! دوشیم ییاھراک  هچ  هدروآداب  یاھتورث  اب  دینیبب  امـش  ایرد ، طسو  رد  رتفرط  نآ  رتمولیک  دنچ  تقو  نآ  دنوریم ؛ ناتـسریبد  هب  تخـس  طیارش 

لابند تلادـع و  لابند  دـیاب  نالووسم  دـھد . ماـجنا  قیقد  ار  شاهفیظو  دـیاب  دراد و  یاهفیظو  سکرھ  دـننک . تبقارم  دـیاب  نـالووسم  تسا . طـلغ  تسین ؛ تسرد  شور  نیا 

یرطخ رگید  راب  هدرکن  یادخ  رگا  دنداد و  تاجن  ار  تکلمم  نیا  رطخ  زور  رد  هک  تسا  یناسک  دارم  دنـشاب . هنھرباپ  مورحم و  فعـضتسم و  تاقبط  یارب  یگدـنز  ندرک  ناسآ 

، دنراد رارق  ینییاپ  حوطـس  رد  دمآرد  ظاحل  زا  هک  ینادنمراک  نیمھ  مورحم و  یاھرـشق  نیمھ  ناملعم ، نیمھ  یرگراک ، یهعماج  نیمھ  مھ  زاب  دنک ، دـیدھت  ار  تکلمم  نیا 

. دنزاسیم رپس  هنیس  دننکیم و  عافد  دنوریم 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. تسا ذوفن  رطخ  نآ  تسیچ ؟ نآ  دراد . دوجو  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رطخ  اما  دنوش . رطخ  راچد  دننک و  تلفغ  ناشدوخ  فرط ، ود  حانج و  ود  هکنیا  زا  دش  ترابع  رطخ ، کی  سپ 

تفلاـخم یلوحت  هنوگرھ  اـب  دـیآیم و  ییارگشزرا  ناونع  هب  فرط  نآ  زا  دـنکیم : ذوفن  فرط  ود  رھ  زا  نمـشد  کـی  یھاـگ  دـننک . ذوـفن  یدارفا  تسا  نکمم  فرط  ود  رھ  زا 

، تفرشیپ لوحت و  رییغت و  ناونع  هب  تسا ؛ هیضق  فرط  نیا  رتکانرطخ ، نیا  زا  دنادرگرب . ار  یبالقنا  تکرح  دھاوخیم  دنکیم و  تفلاخم  مھ  هتفر  یاھھار  اب  یتح  دنکیم ؛

هـسیک لابند  دـنایبرغ ؛ یرالاسهیامرـس  نامھ  راچد  دـنفلاخم ؛ یعامتجا  تلادـع  لصا  اب  مدرم و  نیدـت  لصا  اب  مالـسا و  لصا  اب  اھـشزرا و  ساسا  اب  هک  دـنیایب  یناـسک 

دنیایب حالـصا ، مان  هب  تفرـشیپ ، مان  هب  رییغت ، مان  هب  لوحت ، مان  هب  اھنیا  دـنرواین ! نابز  هب  ولو  دـنفلاخم ، مھ  نید  مان  اب  دـنفلاخم ؛ یتاقبط  ضیعبت  عفر  لصا  اب  دـنانتخود ؛

، دننک ذوفن  هعماج  یداصتقا  یهندب  رد  هبیرغ  هناگیب و  یاھمدآ  هنوگنیا  رگا  دننک . ذوفن  هعماج  یداصتقا  یهندب  رد  تسا  نکمم  اھنیا  دـننک . یرادـنادیم  دـنوش و  نادـیم  دراو 

ذوفن یگنھرف  زکارم  رد  دنیایب  هک  تسا  نیا  رتکانرطخ  نآ  زا  اما  دشاب . نیما  یاھناسنا  تسد  دـیاب  تسا و  مھم  هعماج  رد  تورث  لام و  داصتقا و  نوچ  تسا ؛ کانرطخ  هتبلا 

ادـص و تاعوبطم و  یهنحـص  رد  هک  دـتفیب  قافتا  یزیچ  نامھ  دـنریگب . رایتخا  رد  دـننک و  هضبق  ار  مدرم  حیحـص  ریـس  طخ  مدرم ، یاـھرواب  مدرم ، ناـمیا  مدرم ، نھذ  دـننک ؛

هب اھنیا  تساھرادهیامرـس ، تسد  رد  ایند  یربخ  یروتارپما  یللملانیب  یاھنویزیولت  اھویدار و  هک  نانچمھ  یرالاسهیامرـس . ینعی  دـتفایم ؛ قافتا  برغ  یاـیند  یاـمیس 

نآ یاھهناشن  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  هدنب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  دنراذگب . رثا  دنھاوخب  یگنھرف  قیرط  زا  دننک و  فرـصت  مھ  ار  یگنھرف  زکارم  دنیایب و  ام  روشک  لخاد 

! درادن دوجو  یگنھرف  مجاھت  الصا  دنتفگ  دندرک و  راکنا  ار  شلصا  مھ  یضعب  دنتفریذپ ، یضعب  متفگ . ار  یگنھرف » مجاھت   » مدرک و هدھاشم  رانک  هشوگ و  رد  ار 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اھعمجا لدعلا و  یف  اھمعا  قحلا و  یف  اھطسوا  کیلا  رومالا  بحا  نکیل  و  « ؛ تسا یرالاسمدرم  رگید  یهناشن  کی  مھ  نیا  مدرم :] هب  تبسن  نیلوئـسم  فیاظو  زا   ] موس

اھنآ عفانم  مدرم و  اب  شسامت  حطس  ینعی  دنک ؛ مدرم  لاح  لماش  یرتعیسو  حطس  رد  ار  تلادع  دشاب و  رود  طیرفت  طارفا و  زا  هک  شاب  ییاھراک  لابند  ( ١ (؛» هیعرلا یضرل 

هب ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاخ -  یاھھورگ  تیاضر  هک  شابن  نیا  لابند  دنک . بلج  رتشیب  ار  مدرم  یاھهدوت  هماع و  یدونـشخ  تیاضر و  دشاب و  رتعیـسو  هچرھ 

رگا دـیتسھ ، یربھر  هب  طوبرم  رگا  دیحلـسم ، یاھورین  هب  طوبرم  نالووسم  زا  رگا  دـیاهدنیامن ، رگا  دـیریزو ، رگا  امـش  نـالا  میباـطخ . نیا  بطاـخم  امـش  نم و  یروآ . تسد 

شیامرف نیا  رد  اھنیا  هک  دشابن ؛ تردق  تورث و  نابحاص  لیم  تھج  رد  دیھدیم ، ماجنا  هک  یراک  دیشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  دیتسھ ، اجرھ  دیتسھ ، هییاضق  یهوق  هب  طوبرم 

تسد هب  ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  رگا  هصاخلا ؛» یـضرب  فحجی  هماعلا  طخـس  ناف  : » دیامرفیم دعب  تسا . هدش  ریبعت  هصاخ »  » هب مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما 

هصاخلا طخس  نا  و  . » درب دھاوخ  یبالیـس  لثم  ار  تردق -  تورث و  نابحاص  ینعی  صاوخ -  یهدشدونـشخ  یاھھورگ  نیا  مدرم  یتیاضران  دیدرک ، یـضاران  ار  مدرم  دیدروآ و 

یارب دنایضار و  امش  زا  مدرم  یتقو  دنوش . یـضاران  راذگب  دنوشیم ؛ یـضاران  امـش  زا  دیدرکن ، ار  تردق  تورث و  نابحاص  لد  لیم  تیاعر  رگا  اما  هماعلا ؛» یـضر  عم  رفتغی 

. تسا هدوشخب  ییاضران  نیا  رفتغی ؛» . » دنشاب یضاران  اھنیا  راذگب  دیدرک ، راک  اھنآ 

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

رد یتح  دـنھدیم و  رارق  رظن  دـم  رتمک  ار  هتکن  نیا  یروشک  نالووسم  یتاـقبط ، داـسف  ضیعبت و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  یهنیمز  رد  امـش  یاھـشیامرف  هب  هجوت  اـب  ارچ 

؟ روشک حطس  رد  دسرب  هچ  دنناشوپیمن ، لمع  یهماج  نآ  هب  مھ  دوخ  یصخش  یگدنز 

هک نانچمھ  دوش . ارجا  هعماج  رد  یعامتجا  تلادـع  دـنلیام  اتقیقح  اھنآ  هک  تسا  نیا  نم  تشادرب  تسین . نیا  روشک  یهبتریلاع  نالووسم  یهعومجم  زا  نم  تشادرب 

یاھھار صیخشت  رد  اما  دننک ؛ راک  دنھاوخیم  اھنآ  دشاب -  هتشاد  مھ  ییاھانثتسا  تسا  نکمم  یاهدعاق  رھ  تسا ؛ هدعاق  کی  ماع و  هاگن  نیا  هتبلا  ماهتفگ -  مھ  اھراب 

یاھراک اھـشخب ، یهمھ  رد  هوق و  هس  رھ  رد  تسین . هدـش  نییبت  مدرم  یهمھ  یارب  دـیاب  هک  نانچ  مھ  نالووسم  راک  یبایزرا  دـشاب . فلتخم  تارظن ، تسا  نکمم  راـک ،

مباوج انیقی  دـیتسھ ، یـضار  دـح  نیا  هب  هک  دنـسرپب  نم  زا  رگا  هتبلا  دـنکیم . کمک  یعامتجا  تلادـع  هب  اتقیقح  هک  ییاـھراک  تسا ؛ هتفرگ  ماـجنا  رایـسب  بوخ ، تبثم 

زا بالقنا و  یاھفدھ  نیرتگرزب  زا  یکی  هک  دشاب ، یعامتجا  تلادـع  یارجا  هار  رد  نالووسم  تاناکما  تمھ و  شالت و  تقو و  یهمھ  هک  تسا  نیا  رب  مرارـصا  تسا و  یفنم 

مھ یدح  رھ  هب  ام  درک . فقوت  دیابن  هار  نیا  رد  دـش . دـھاوخ  مھ  رتعیرـس  رتدـنت و  تکرح ، تھج ، نیا  رد  هللااشنا  میورب . تمـس  نیا  هب  دـیاب  تسام . تلم  گرزب  یاھوزرآ 

. دنک ادیپ  همادا  شالت  دیاب  اذل  دراد ؛ دوجو  هلصاف  یمالسا  یروھمج  ماظن  یمالسا و  بالقنا  گرزب  یاھوزرآ  هب  ندیسر  ات  میشاب ، هدرک  تفرشیپ 

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

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 16 
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کی نتخاس  زا  دوب  ترابع  اھنامرآ  نیا  دندرک . بالقنا  ییاھنامرآ  ققحت  یارب  مدرم  دوب . مدرم  دوخ  بالقنا  بالقنا ، دنک . ییوگخـساپ  ناریا  مدرم  یارب  هک  دوب  هدماین  بالقنا 

. دوب امرفمکح  تکلمم  نیا  رب  زور  نآ  هک  یرھق  دادبتسا و  یملع و  یگدنامبقع  یگتـسباو و  زا  تاجن  یعامتجا ، تلادع  زا  رادروخرب  هاگآ و  مدرم  نتـشاد  دازآ ، دابآ و  ناریا 

هب مدق  درک و  تدھاجم  شالت و  نآ  یارب  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  تسا ؛ یجیردت  فادھا ، نیا  ققحت  هک  منکیم  ضرع  نم  میاهدیسر ؛ فادھا  نیا  هب  ردقچ  ام  دیـسرپیم 

الاب ار  نآ  دیچ و  مھ  یور  گنـس  گنـس  رجآ و  رجآ  دیاب  هک  تسا  یماظن  تسین ؛ هتخاسشیپ -  یاھهناخ  لثم  هتخاسشیپ -  ماظن  کی  یمالـسا ، ماظن  تفر . شیپ  مدـق 

دنماظن نیا  ینابم  وزج  هک  تیونعم ؛ یھاگآ ، یدازآ ، یعامتجا ، تلادع  متفگ -  نم  هک  مھ  یمیھافم  نیا  دیایب . شیپ  یتالکشم  هک  تسا  یعیبط  راک ، نیا  یانثا  رد  درب .

رایسب راک  نیا  یانثا  رد  دنک . ادیپ  رییغت  ناشقیداصم  تسا  نکمم  نامز ، تائاضتقا  تفرشیپ و  بسح  رب  هک  دنتسھ  ییاھزیچ  اھنیا  دنتسین . یرجحتم  اتسیا و  میھافم  - 

نیا زا  یاهطقن  چیھ  هک  دوب  بقارم  درک و  یرامعم  یـسدنھم و  یتسیاب  مئاد  هتـسویپ و  روط  هب  نوچ  دـیآ ؛ شیپ  یتالکـشم  هک  تسا  یعیبط  رایـسب  تمحزرپ ، شالترپ و 

ددـنبب و قینجنم  هب  ار  انب  نیا  نمـشد  دـیایب و  شیپ  راک  یورین  دوبمک  حـلاصم و  دوبمک  رظن و  فالتخا  یھاگ  تسا  نکمم  هتبلا  دوشن . هتخاـس  حیحـص  تھج  فـالخرب  اـنب 

تسا نکمم  یھاگ  درک . میمرت  ار  نآ  تفر و  دیاب  هک  دھد ، ماجنا  تسردان  ار  یراک  انب ، نیا  یهشوگ  رد  هلمع ، ای  انب  نالف  تسا  نکمم  یھاگ  دنک . ناریو  ار  نآ  زا  یاهشوگ 

یهیحان زا  یلیمحت و  اھفعـض  مییوگب  هک  تسین  روطنیا  مھ  شاهمھ  دشاب . هتـشاد  دوجو  ییاھیلبنت  اھفعـض و  دنتـسھ ، انب  یهدنزاس  رامعم و  ناشدوخ  هک  یناسک  رد 

نیا دیاب  ام  تسا . تالکـشم  نیا  زا  یـشخب  بلطتردق ، عامط و  یاھمدآ  هارهمین و  قیفر  حلاصم ، دوبمک  دراد . دوجو  یناوارف  تالکـشم  هار ، نیا  رد  نیاربانب  تسا . نارگید 

. میورب شیپ  مدق  هب  مدق  هرذ و  هرذ  میزاسب و  ار  ماظن 

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

یییعامتجا تلادع  هب  مھ  میراد ؛ یدایز  هار  زونھ  ام  ادبا . تسا : نیا  نم  خـساپ  معناق ، دـح  نیا  هب  ایآ  هک  دیـسرپب  نم  زا  رگا  اھتنم  میاهدرک ؛ یدایز  تفرـشیپ  ام  نیاربانب 

زوـنھ تسا ، نآ  هتـسیاش  قحتـسم و  ناریا  تلم  هک  یدازآ  زا  یحطـس  نآ  هب  مھ  تسا -  ریگتخـس  رایـسب  صوـصخ  نیا  رد  مالـسا  و  تسا -  هتـساوخ  اـم  زا  مالـسا  هـک 

یط ار  هار  نیا  دـیاب  امـش  تسا . نیمھ  یارب  دـینک ، هدامآ  ار  ناتدوخ  میوگیم  اھناوج  هب  اھراب  نم  هکنیا  تسا . ینالوط  یھار  هار ، نیا  میراد ؛ راک  زونھ  اـم  میاهدیـسرن .

دیاـب یعاـمتجا  تلادـع  نازابرــس  درک . فـقوت  دـیابن  هار  نـیا  رد  اذـل  تـسا ؛ هدـش  بـصن  عوـنمم » فـقوت   » یولباـت شرتـمولیک  رھ  رد  هـک  تـسا  یھار  مـھ  هار  نـیا  دـینک .

ییاقآ و تدایـس و  هب  هنوگنیا  تلم ، کـی  دـننکن . سح  یگتـسخ  دـیاب  دـننکیم ، تکرح  گرزب  یاـھنامرآ  ینـالوط و  یاـھھار  نیا  رد  هک  یناـسک  دنـشاب . ریذپانیگتـسخ 

یهمھ میتسناوتن  اـم  نوچ  دـیوگب  هک  تسا  نیا  تلم  کـی  یارب  تبیـصم  نیرتگرزب  دـسریمن . تداعـس  تدایـس و  هب  یلبنت  اـب  یتـلم  چـیھ  دـسریم . شدوخ  یاـھنامرآ 

. درک لابند  ار  اھفدھ  یتسیاب  ریخن ؛ شلو ! سپ  مینک ، نیمات  ار  دوخ  یاھفدھ 

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

تایصوصخ نیا  نیرتهتسجرب  زا  یکی  اما  دوب ، راوگرزب  نآ  رد  تایصوصخ  زا  یرایسب  دراد . یصاخ  یگتسجرب  تلادع »  » موھفم هژاو و  نینموملاریما ، تیصخش  یگدنز و  رد 

. تسا هدـینتمھرد  نینموملاریما  دوـجو  رد  دراد ، تلادـع  فـلتخم  بعـش  هک  ینوگاـنوگ  میھاـفم  تسا . تلادـع  یهلاـسم  تسا -  هارمھ  راوـگرزب  نآ  ماـن  اـب  هشیمھ  هک  - 

یارب ار  نینموملاریما  لثم  یتیـصخش  لاعتم  دـنوادخ  هک  درکیم  اضتقا  مینادیم ، نید  لوصا  وزج  ام  هک  ییاـنعم  نآ  هب  لدـع  تسھ . مھ  یھلا  لدـع  رھظم  نینموملاریما 

لدـع رھظم  اھنیا  تفالخ ، هب  وا  بصن  دـعب  و  وا ، ماقم  جوا  وا ، تیبرت  وا ، تیـصخش  نینموملاریما ، دوجو  درک . لاعتم  یادـخ  ار  راک  نیا  و  دـنک ؛ باختنا  مدرم  تیادـھ  یربھر و 

: دھدیم ناشن  ار  دوخ  یعامتجا ، یدرف و  ورملق  ود  رد  یناسنا  تلادع  تسا . یلجتم  لماک  روط  هب  مھ  نآ  یناسنا  یانعم  هب  تلادـع  وا ، دوخ  دوجو  رد  اما  تسا ؛ یھلا 

یگدـنز رد  اـھنیا  یود  رھ  مییوـگیم . یعاـمتجا  تلادــع  نآ  هـب  هـک  وا ، ییاورناـمرف  تموـکح و  یهـنیمز  رد  ناـسنا  کـی  تلادــع  و  وا ، یدرف  ورملق  رد  ناـسنا  کـی  تلادــع 

بحاـص تموکح ، ورملق  رد  دـنراد و  شود  رب  ییاـھتیلووسم  هعماـج  رد  هک  یناـسک  صوصخب  مینادـب ؛ ندرک  لـمع  دـصق  هب  دـیاب  اـم  ار  اـھنیا  تسا . هتـسجرب  نینموملاریما 

. دنتسھ یناش 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ملعم و اوشیپ و  ناونع  هب  ار  وا  رتکچوک -  یاھهدودحم  رد  هچ  هعماج و ، کی  قافآ  رد  هچ  یاهدودحم -  رد  هک  تسا  یسک  لمع  هریـس و  دنک ، تیادھ  ادخ  هار  هب  ار  اھناسنا 

«. مھبدوم سانلا و  ملعم  نم  لالجالاب  قحا  اھبدوم  هسفن و  ملعم  و  : » دیامرفیم دعب  دننک . بوصنم  دننک ، یوریپ  وا  زا  تسانب  مدرم  هک  یسک 

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

نینموـملاریما تموـکح  تـسا . مالــسا  لـماک  یهخــسن  نینموـملاریما  اـجنیا  رد  یعاـمتجا . تلادــع  نیماـت  ینعی  هعماـج ؛ ورملق  رد  مالــسلاهیلع  یلع  تلادــع  اــما  و 

نینموملاریما و هب  هک  ییاجنآ  ات  تسا . یمالـسا  تموکح  کی  دـصرددص  هن . دـصرد ؛ ای ٩٩/٩٩  دصرد  هن ٩٩  تسا ، یمالـسا  دصرددص  تموکح  کی  مالـسلاوھالصلاهیلع 

تموکح زا  ینوگانوگ  قطانم  رد  هتبلا  قلطم . تلادع  ینعی  تسین ؛ وا  رد  یمالـسا  ریغ  میمـصت  تکرح و  هظحل  کی  دـنکیم ، ادـیپ  طابترا  وا  تردـق  ورملق  رایتخا و  یهنماد 

هجاوم یزیچ  نینچ  اب  هک  اجرھ  لووسم ، درف  کی  ناونع  هب  نینموملاریما  اـما  دریگ ؛ ماـجنا  یاهنـالداع  ریغ  یاـھراک  هک  داـتفا ، مھ  قاـفتا  دوب و  نکمم  ـالماک  نینموملاریما 

. دوب تلادع  نیا  یارجا  هار  رد  همھ  نینموملاریما ، یاھگنج  زوسناج و  یاھهبطخ  اھرادشھ و  اھهمان و  درک . فیلکت  ساسحا  دش ،

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

یاهرود رد  هک  ار  تلادـع  زا  ییاھـشخب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  هکنیاامک  تسا ؛ نکمم  نیا  و  دـھد ؛ ناشن  هعماـج  رد  ار  شدوخ  تیعقاو  دـیاب  تلادـع 

اکیرما هب  یهتـسباو  هک  یناـسک  یارب  یـسایس  زکارم  هب  یباـیتسد  ناـکما  اـم  روشک  رد  هک  دوب  زور  کـی  درک . قـقحم  دـشیم ، هدرمـش  تـالاحم  وزج  ناریا  رد  نآ  یارجا 

. دندوبن یاهراک  یداع  مدرم  دوب . تالاحم  وزج  دندوبن ، دساف  رابرد  نآ  هب  یهتـسباو  دندوبن ، دساف  یاھتردق  هب  یهتـسباو  دـندوبن ، سیلگنا  هب  یهتـسباو  نآ  زا  لبق  دـندوبن ،

داحآ یهمھ  زورما  اما  دراذگب ؛ یریثات  روشک  نیا  رد  تردق  تسایس و  کلف  یهعومجم  رد  اھیگتسباو ، اھیگدولآ و  نیا  نودب  دناوتب  هک  درکیمن  روطخ  مھ  شنھذ  هب  یسک 

روشک نیا  رد  هک  دوب  زور  کی  دنوشیم . لیان  ماظن  نیا  یـسایس  تاماقم  نیرتالاب  هب  دننک ، مھارف  ناشدوخ  رد  ار  مزال  طیارـش  رگا  دنھاوخب و  رگا  هک  دـننیبیم  روشک  نیا 

. درک یدایز  یاھراک  دوشیم  مدرم ، تمھ  اب  میناوتیم . ام  سپ  تسا . هدش  ققحم  نآ  زا  یشخب  زورما  اما  دوبن ؛ روصت  لباق  یسک  یارب  یعامتجا  تلادع 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 17 
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نارھت  / ١٣٧٩/١٢/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

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

. تسین نکمم  یزیچ  نینچ  دنک . ارجا  ار  تلادع  هعماج  رد  دناوتیم  هک  دنک  اعدا  اما  دشاب ، ناطیش  ریسا  سفن و  یاوھ  راچد  دشاب ، هتشادن  اوقت  دوخ  یـصخش  لمع  رد 

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

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

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

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

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

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

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

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

ملعم و اوشیپ و  ناونع  هب  ار  وا  رتکچوک -  یاھهدودحم  رد  هچ  هعماج و ، کی  قافآ  رد  هچ  یاهدودحم -  رد  هک  تسا  یسک  لمع  هریـس و  دنک ، تیادھ  ادخ  هار  هب  ار  اھناسنا 

ار دوخ  هک  یـسک  ( ١ (؛» مھبدوم ساـنلا و  ملعم  نم  لـالجالاب  قحا  اـھبدوم  هسفن و  ملعم  و  : » دـیامرفیم دـعب  دـننک . بوصنم  دـننک ، یوریپ  وا  زا  تساـنب  مدرم  هک  یـسک 

، نیا تسا . هدرکن  بیدات  ار  شدوخ  هک  یلاح  رد  دنک ، بیدات  ار  نارگید  دھاوخیم  هک  یسک  نآ  زا  تسا ، میرکت  لالجا و  قحتسم  رتشیب  دنکیم ، بیدات  دھدیم و  میلعت 

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

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

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٨ تسایر  هرود  نیمتشھ  تاباختنا  رد  تکرش  زا  سپ  امیسوادص  راگنربخ  اب  هبحاصم 

هدوب و نکمم  یراک  رھ  هک  دـناهداد  ناـشن  مدرم  تسا . روھمج  سیئر  تلود و  ماـظن ، ییارجا  یوزاـب  تسا . یمھم  ناـش  یروھمج  تساـیر  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  رد 

مدرم و دناوتب  دـمآ ، دـھاوخ  راک  یور  هک  یدـیدج  تلود  هللااشنا  هک  میراودـیما  دـنکب . مدرم  یارب  دـناوتیم ، یراک  رھ  دـیاب  مھ  ماظن  دـناهدرک ؛ ماظن  یارب  دناهتـسناوتیم ،

. میشابن هدنمرش  یلیخ  ناممدرم ، زا  لاس  رخآ  رد  میراودیما  هتفرگ و  مان  یولع » راتفر   » لاس لاسما ، نوچ  دنک ؛ انشآ  رتشیب  یعامتجا ، تلادع  معط  اب  ار  روشک 

یروھمج  / ١٣٨٠/٠٣/١٩ تسایر  تاباختنا  رد  مدرم  روشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

و تسا ، تلم  حالـص  وا و  یاضر  بجوم  هچنآ  هب  لمع  رد  ار  نالوئـسم  قیفوت  هادـف  یحور  اھیقب  ترـضح  تاھجوت  هب  دـیما  یھلا و  تمحر  لـضف و  هب  داـمتعا  اـب  ناـیاپ  رد 

. میامنیم تلاسم  لجوزع  دنوادخ  زا  یولع ، راتفر  هب  ندش  کیدزن  یعامتجا و  تلادع  نیمات  رد  ار  نانآ  مزع  یئاناوت و 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

زا مھ  دـنمروز ، دـنمرز و  هفرم و  رـشق  اما  دـنرادن ؛ نوبیرت  وگدـنلب و  مدرم ، مورحم  رـشق  میاهدـمآ . تلادـع  یارجا  یارب  ام  تسا . یرورپتلادـع  یهلاـسم  نم ، مود  تحیـصن 

یلصا مامتھا  دننامیم . نیمز  مورحم  رشق  نآ  یلو  دنربیم ؛ شیپ  ار  ناشراک  دننکیم و  ذوفن  لامعا  اھهندب  رد  دنھاوخب ، اجرھ  مھ  دننکیم ؛ هدافتـسا  قحانب  اھنوبیرت 

ردقچ راک ، نیا  اب  دریگیم . رارق  رظن  دروم  هک  دشاب  یزیچ  نیلوا  دیاب  نیا  دشاب . تلادع  داجیا  عفن  هب  تیمورحم  عفر  دیاب  یـشخب ، ییارجا و  یاھتـسایس  یهمھ  رد  تلود 

. دینادیم بوخ  یلیخ  ار  اھنآ  امـش  دنرثوم ، رتشیب  تیمورحم  عفر  رد  ییاھزیچ  هچ  هکنیا  هتبلا  مینکیم . کیدزن  تلادـع  هب  ار  روشک  ردـقچ  مینکیم و  تیمورحم  عفر  ام 

، مینک ارجا  ار  یتاطابترا  ای  یندعم  ای  یتعنص  یهژورپ  کی  میھاوخیم  رگا  الثم  دنرثوم . تیمورحم  عفر  شھاک و  رد  رگید ، نوگانوگ  دراوم  همیب و  نامرد ، نکـسم ، لاغتـشا ،

. مینک راک  ساسا  نیا  رب  تسا ؛ ردقچ  یعامتجا  تلادع  داجیا  رد  نآ  ریثات  مینیبب  دیاب  لوا  یهجرد  رد 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

داسف اب  هزرابم  تسا . یمالسا  ماظن  یلـصا  لوصا  زا  یکی  یتاقبط ، یهلـصاف  ندرکرپ  مدرم و  عیـسو  یاھهدوت  قح  نتفرگ  رظن  رد  تلادع ، یارجا  یعامتجا ، تلادع  لصا 

تسا و بالقنا  لوصا  زا  یسایس -  یهدافتساوس  هچ  یلام و  یهدافتساوس  هچ  دراذگیم -  دارفا  رایتخا  رد  تردق  هک  یتاناکما  زا  هدافتـساوس  یداصتقا و  داسف  یرادا و 

بالقنا ریذپانرییغت  لوصا  وزج  نانمشد ، یهنخر  ذوفن و  زا  یریگولج  اھهنیمز و  یهمھ  رد  روشک  لالقتـسا  ظفح  تسا . بالقنا  لوصا  زا  مدرم ، هب  تمدخ  دوش . تیاعر  دیاب 

. تسام یقرتم  یساسا  نوناق  اھنیا  یهمھ  رھظم  تسین . رییغت  لباق  بالقنا  یلصا  طوطخ  لوصا و  تسا .

مدرم  / ٣٠/١٣٨١/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلادع رب  ار  دوخ  صخش  هب  طوبرم  تسایس  چیھ  یصخش و  تحلـصم  چیھ  ینعی  قلطم . تلادع  تسا ؛ تلادع  نینموملاریما  تموکح  مود  یهصخاش  مود و  تیـصوصخ 

هچ تسا ؛ یناشخرد  ولبات  ولبات ، نیا  ردقچ  دـینیبب  مروآ . تسد  هب  ملظ  هار  زا  ار  یزوریپ  متـسین  رـضاح  نم  هللاو ؛» روجلاب ال  رـصنلا  بلطا  نا  ینورماتا  . » دـنکیمن مدـقم 

؛ دیوش زوریپ  گنج ، نادیم  نیا  رد  تاباختنا ، نادیم  نیا  رد  یملع ، یهقباسم  نادیم  نیا  رد  تسایس ، نادیم  نیا  رد  تسا  نکمم  دنیوگیم  امـش  هب  تسا . یدنلب  مچرپ 

، درادن یبیع  مروخب  تسکـش  نم  مھاوخیمن . ار  یزوریپ  نیا  نم  دیوگیم  نینموملاریما  دینکیم ؟ باختنا  ار  مادـک  دـیھد . ماجنا  ار  ملظ  نیا  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  اما 

یارب تلادـع  تسا . نینموملاریما  قلطم  یبلطتلادـع  نیمھ  شروحم  دیاهدینـش ، تلادـع  یهراـبرد  نینموملاریما  هب  عجار  هک  ییاـھفرح  نیا  یهمھ  منکیمن . ملظ  اـما 

نینموملاریما تموکح  یاـھرایعم  زا  رگید  یکی  نیا  یقـالخا . تلادـع  یعاـمتجا و  تلادـع  یـسایس ، تلادـع  یداـصتقا ، تلادـع  ینعی  نووـش ؛ یهمھ  رد  تلادـع  همھ و 

، ماکحا یارجا  رد  ضیعبت  هچ  تسا ؛ ضیعبت  گرزب ، یاھملظ  زا  یکی  دورب . تسد  زا  شحلاصم  ولو  دوشیمن ، میلـست  ملظ  هب  مھ  شدوخ  دنکیمن ؛ ار  ملظ  لمحت  تسا .

هب امئاد  تسا و  یرھام  رایـسب  یچتاغیلبت  هک  وا  صرق  اپورپ  نارادـفرط  زا  رفن  کی  تسین . لوبق  لـباق  نینموملاریما  یارب  هجو  چـیھ  هب  اـھنیا  تاررقم . یارجا  رد  ضیعبت  هچ 

ای دـیوگیم : درادـن ، یراـظتنا  نینچ  هک  روکذـم  رادـفرط  دـنکیم . یراـج  وا  رب  ار  یھلا  دـح  نینموملاریما  دوـشیم و  یفـالخ  لـمع  بکترم  دـنکیم ، قـح  تاـغیلبت  وا  عـفن 

، ینکیم ام  زا  هک  یایرادـفرط  نآ  تسادـخ . مکح  هلب ، دـیامرفیم : ترـضح  منکیم ؟ عاـفد  امـش  زا  ردـق  نیا  هک  ینم  میامـش ؟ رادـفرط  ردـق  نیا  هک  ینم  نینموملاریما !

هیواعم رابرد  غارـس  تسا ، روطنیا  هک  لاح  بوخ ؛ یلیخ  تفگ : مھ  وا  درک ؛ یراج  شیارب  ار  ادخ  دح  تسا . نیا  ادـخ  مکح  اما  رکـشتم ؛ مھ  یلیخ  دـشاب ، لوبق  هللااشنا 

. تفر و  دننادیم ! ارم  ردق  هک  موریم 

ییوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/٠۶ شبنج  یرسارس  شیامھ  نیمود  هب  مایپ 

تلادـع هب  دـشابن ، مھ  هعماـج  فعـضتسم  یاھرـشق  زا  هتـساخرب  دوـخ  هچ  رگا  ناوـج  یوجـشناد  تسا . تلادـع  یهلاـسم  روـشک  لـئاسم  دـنلب  تسرھف  زاغآرـس  زورما 

اھتواضق یهیاپ  دناوتیم  و  تسا . کرابم  جرا و  رپ  وجشناد  رد  هزیگنا  ساسحا و  نیا  . درگنیم لیدبیب  گرزب و  یوزرآ  کی  مشچ  هب  یتاقبط  یاھفاکش  ندرک  رپ  یعامتجا و 

دیاب سپ  تساھیزیرهمانرب ، فدھ  نامرآ و  وزرآ و  تلادع -  زا  نتفگ  نخس  طقف  هن  سوملم و  یعقاو و  تلادع  تلادع -  رگا  دشاب . هدنیآ  لاح و  یارب  وا  یلمع  یاھهمانرب  و 

 . دریگ رارق  لاوس  دروم  روشک  تایعقاو  رد  تلادع  دض  یهدیدپ  رھ 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 18 
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رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

قوقح هب  یزادـناتسد  لھا  هک  یناسک  ات  تسا ، هعماج  طیحم  رد  هنالداع  ماـظن  یعاـمتجا و  تلادـع  رارقتـسا  هار  زا  یاهعماـج ، رھ  رد  یلوصا  لکـش  هب  رقف  جـالع  هتبلا 

ینیگنس یهفیظو  دوخ  یهبون  هب  مھ  مدرم  اما  تسا ؛ یتموکح  یتلود و  یهفیظو  کی  نیا  دننک . هرداصم  دوخ  دوس  هب  تسا ، ناگمھ  قح  هک  ار  یتورث  دنناوتن  دننارگید ،

دسرب و رمث  هب  یعامتجا  یاھهمانرب  ات  دـنام  رظتنم  دوشیمن  اما  تسا ؛ ریذـپناکما  جـیردتب  تدـمنایم و  تدـمدنلب و  رد  طقف  یعامتجا  یاھهمانرب  یارجا  دـنراد . شود  رب 

. دننک شالت  هار  نیا  رد  دنناوتیم  هک  تسا  یناسک  یهمھ  مدرم و  دوخ  یهفیظو  نیا  دوب . هعماج  رد  ناگنسرگ  رقف  نامورحم و  تیمورحم  دھاش 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

کی ناونع  هب  ود -  رھ  یداصتقا ، تلادع  یعامتجا و  تلادع  تلادع -  قشاع  بلاط و  مدرم  دزن  دتفیب و  اج  مدرم  نھذ  رد  دیاب  هک  تساھمایپ  نیا  زا  یکی  تلادع  یهلاسم 

رد ار  تلادع  راعـش  ام  اضرف  دشاب . رگید  راعـش  کی  عفن  هب  تلادع  هب  ییانتعایب  یاقلا  شاهجیتن  هک  مینک  شخپ  ار  ینایب  ای  یزنط  ای  یملیف  ام  الثم  دوش . یلـصا  راعش 

راعش نآ  هب  راعـش  نیا  ای  مایپ  نیا  تسین . ینـشور  نادنچ  موھفم  ناگدنونـش ، ناگدنیوگ و  رظن  زا  مدرم و  رظن  زا  مھ  هعـسوت  هتبلا  مینک . لیدبت  هعـسوت  راعـش  هب  هعماج 

یازجا هاگتسد و  یهمھ  یتسیاب  هک  یمومع  تخاون  نآ  اب  هک  تسا  یتکرح  نامھ  اعبط  نیا  دشاب . هدش  هتفرگ  رظن  رد  تلادع  هعـسوت ، نیا  رد  هکنیا  نودب  دوش ، لیدبت 

. دنکیمن قیبطت  دنربب ، شیپ  ار  نآ  دنشاب و  گنھامھ  نآ  اب  دننک و  قیبطت  نآ  اب  هعومجم  نیا 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

منکیم شھاوخ  نم  دـنیوگیم و  هماندـھع »  » طلغ هب  هک  رتشا  کـلام  دـھع  نیمھ  تسھ -  یلـصا  یهتکن  راـھچ  (، ١) رتشا کلام  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یهماـن  رد 

نمـضتم هک  یاهماـن  ینعی  یـسراف  رد  هماندـھع  تسا . تشز  یهناـماوع  یاـھطلغ  نآ  زا  نوچ  دـینکن ، رارکت  ار  هماندـھع  یهملک  نیا  دـیتسھ ، نویزیولت  وـیدار و  هک  اـمش 

ینعی رتشا ،» کلام  یلا  ىلع  دھع  : » نامرف ینعی  دھع  یهملک  یبرع  رد  رگید . دـب  ای  بوخ  یهماندـھع  کی  ای  یاچنامکرت  یهماندـھع  الثم  تسا ، رفن  ود  نیب  یاهدـھاعم 

تـسایر مکح  لثم  مییوگیم ، مکح  ام  زورما  تسوا . مکح  ینعی  تسا ؛ تموکح  ناـمرف  نمـضتم  هک  هتـشون  یاهماـن  ماـما  رتشا . کـلام  هب  نینموملاریما  یتموکح  ناـمرف 

، دـننزیم فرح  اـجنآ  دـنیآیم  هک  مھ  یناـیاقآ  نیا  زا  دـیوگن . هماندـھع  یـسک  اـت  دـینک  عونمم  امیـس  ادـص و  رد  هک  منکیم  شھاوخ  نم  نیارباـنب  یناـجیرال . یاـقآ  ناـمزاس 

 - تسا یـسیون  تسرد  ییوگتسرد و  نتـشاد  ساپ  لیبق  زا  نیا  هکلب  دـنکیم ، داـجیا  یـساسا  لاکـشا  کـی  مییوگب  هکنیا  هن  دـنیوگن . هماندـھع  هک  دـیھاوخب  یـصوصخ 

هتشاذگ وا  رایتخا  رد  هک  تسا  یاهقطنم  نآ  تینما  یکی  هک  تسا  هدش  هتـساوخ  رتشا  کلام  زا  یلـصا  یهتکن  راھچ  عومجم  رد  رتشا ، کلام  دھع  نیا  رد  هکنیا  رتتسرد 

تینما مھ  یجراخ  نمشد  دربیم و  نیب  زا  ار  تینما  یلخاد  نمشد  هچ  دوش ؛ دروخرب  دیاب  یجراخ -  تینما  مھ  یلخاد و  تینما  مھ  تینمادض -  لماوع  اب  تسا . هدش 

. تسا هدش  هتساوخ  رتشا  کلام  زا  هک  تسا  یتاکن  زا  یکی  یجراخ -  هچ  یلخاد و  هچ  ینماان -  لماوع  اب  هلباقم  تینما و  رارقتسا  دربیم . نیب  زا  ار 

، مالـسا رظن  زا  ینک . تیبرت  دـیاب  یونعم  یقالخا و  ظاـحل  زا  ار  مدرم  دـیوگیم  تسا . مدرم  یقـالخا  یونعم و  تیبرت  یموس ، تسا . یداـصتقا  یعاـمتجا و  تلادـع  یمود ،

هب تبـسن  هداوناخ  کی  رد  ردپ  هکنانچمھ  دننکب . دننکب ، دـنھاوخیم  هک  راک  رھ  دـننادیم و  مدرم  دوخ  دـنیوگب  هک  دنتـسین  توافتیب  مدرم  یونعم  تیبرت  هب  تبـسن  اھتموکح 

یهنیمز رد  هعماج  رد  مھ  تموکح  دنھد . ماجنا  دیاب  هک  دنراد  ییاھتیلووسم  ردام  ردپ و  دننکب . دننکب ، دنتساوخ  راک  رھ  الثم  دیوگب  هک  تسین  توافتیب  دوخ  نادنزرف  تیبرت 

. دراد ییاھتیلووسم  اھنآ  رد  یقالخا  یاھتلیضف  دشر  مدرم و  تیونعم  قالخا و 

مھ یعامتجا  هافر  تسا . یونعم  یقالخا و  یاھتیبرت  هافر و  لخاد  رد  مھ  اھنیا  قیقحت و  ملع و  جـیورت  ملع و  یهلاسم  هتبلا  تساھنآ . یگدـنز  یدابآ  هافر و  مھ  یمراھچ 

. تسا هدماین  دوجو  هب  تقو  چیھ  تیبرت  ملع و  نودب 

دیاب هچ  تموکح  زا  دـننادب  مدرم  هک  تسا  نیا  اھمایپ  زا  یکی  دـھدب . اھنآ  هب  مدرم  یقیقح  تابلاطم  ناونع  هب  دـیاب  تموکح  هک  تسا  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  زیچ  راـھچ  نیا 

. تسیچ تموکح  زا  اھنآ  یعقاو  یهبلاطم  یقیقح و  قح  دنھاوخب ؛

ماظن  / ١٣٨١/١٢/٠١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناطلـس و کی  ای  اورنامرف  کی  طقف  ملاع ، نایاورنامرف  ماکح و  فالخرب  تسا ، ماقم  نیا  هب  بوصنم  هک  یـسک  نآ  تسا . لاصتا  طابترا و  دـنویپ ، یانعم  هب  تقیقح  رد  تیالو 

یهمئا رد  نینموـملاریما و  رد  اـنعم  نیا  تسا . مدرم  ناـج  لد و  یاـکتا  دروـم  تسا و  هتـسویپ  اـھنآ  هب  تـسا ، کـیدزن  مدرم  هـب  تـسا ، یلو  کـی  هـکلب  تـسین  مکاـح  کـی 

تقیقح و دریگیم . لکـش  اجنآ  رد  تیـالو  دوش ، ادـیپ  ییاـج  رد  تقیقح  نیا  زا  یفیعـض  یاـھوترپ  رگا  مھ  همئا  روضح  نارود  زا  دـعب  دراد . دوجو  مالـسلامھیلع  نیموصعم 

ینورد و تلادـع  مھ  تسا . مدرم  نیب  رد  امـش  نیرتلداع  وا  هیعرلا ،» یف  مکلدـعا  : » دـیامرفیم نینموملاریما  تافـص  نایب  رد  مرکایبن  اذـل  تسا . نیا  رما  یعقاو  یانعم 

رولبت ققحت و  رد  اما  درک ، نایب  دوشیم  یناسآ  هب  نابز  رد  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  وا . یعامتجا  تلادع  یراتفر و  تلادع  مھ  تسا و  دارم  نینموملاریما  یدرف  یونعم و 

راتفر رد  نینموملاریما ، دوجو  رد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  تلادـع  دربیم . یپ  دـناهدوب ، تقیقح  نیا  مسجت  هک  یناسک  تقیقح و  نیا  تمظع  هب  ناسنا  هک  تسا  لـمع  رد 

رد ار  نآ  مینک و  فیرعت  ار  تلادـع  میھاوخب  رگا  اـھنرق ، تشذـگ  زا  دـعب  زورما  دـنکیم . ادـیپ  مسجت  تلادـع  مھ  وا  ینوریب  راـتفر  رد  دراد . روضح  وا  هجوت  رد  وا و  یاوقت  رد  وا ،

. مینک ادیپ  میناوتیمن  مالسلاهیلع  نینموملاریما  راتفر  زا  رتایوگ  رتاسر و  یلاثم  چیھ  مینک ، نایب  هنومن  لاثم و  نمض 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک یایراذگتسایس  یزیرهمانرب و  تسا . یلصا  یاھصخاش  زا  یکی  امتح  تلادع  دنشاب . هعسوت  روحم  دیاب  مدرم  دروخب ؛ هرگ  مدرم  اب  دیاب  هعسوت  یعامتجا ، یهصرع  رد 

تیریدم و نامزاس  ناردارب  نوچ  تسین . ام  بولطم  یهمانرب  دنک و  نیمات  ار  ام  رظن  دروم  زادـنامشچ  دـناوتیمن  دریگب ، هدـیدن  هعماج  رد  ار  تورث  یهنالداع  عیزوت  تلادـع و 

مییوگیمن دوش . تیاعر  تورث  یهنالداع  عیزوت  یداصتقا و  یعامتجا و  تلادع  رصنع  امتح  دینک  هجوت  میوگیم : ار  بلطم  نیا  دنتـسھ ، اجنیا  نازیرهمانرب  ناسانـشراک و 

رظنفرص تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  رصانع  نیرتیساسا  زا  یکی  هک  تلادع  رصنع  زا  میناوتیمن  اما  تسین -  ثحب  دروم  هکنیا  دنـشاب -  هتـشاد  ربارب  دمآرد  همھ 

. دوش تیاعر  امتح  دیاب  مینک ؛

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  ار  دوخ  یاھیگدـنامبقع  یهمھ  دـیاب  ام  تسا . یلـصا  نکر  هس  اھنیا  درک ؛ زاب  اج  ایند  رد  یعامتجا -  تلادـع  ناسنا و  تمارک  دـیحوت ، ون -  نخـس  نیا  نم ! نازیزع 

ادیپ شھاک  مدرم  تزع  تیوھ و  تیـصخش ، یگدنز ، هب  ام  مارتحا  دریگب و  هلـصاف  یدیحوت  راتفر  زا  نالووسم  ام  راتفر  تیـصخش و  هچرھ  مینادـب . یگدـنامبقع  نکر ، هس 

نیا ام  شالت  یهمھ  دیاب  تسا . یگدنامبقع  نیا  ددرگن ، لابند  روشک  رد  یقیقح  یانعم  هب  یعامتجا  تلادـع  دوشن و  جالع  یتاقبط  یاھفاکـش  هک  رادـقم  رھ  هب  دـنک و 

نیمھ رطاخهب  مھدیم ، رادشھ  نارگید -  نالووسم و  ناسک -  یـضعب  هب  یھاگ  هکنیا  دشاب . نینچنیا  دیاب  مھ  هعماج  یاضف  مینک ؛ ناربج  ار  اھیگدـنامبقع  هک  دـشاب 

. تساھرظن هطقن 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 19 
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روضح مھ  ناتـسا  نالووسم  زا  یعمج  هسلج  نیا  رد  هناتخبـشوخ  تسام . تیلووسم  نیرتگرزب  یتاقبط ، فاکـش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادـع  یارب  شـالت  مدـقتعم  نم 

هب تمدخ  نیرتگرزب  مینک . رپ  ار  ینغ  ریقف و  نیب  یتاقبط  فاکش  میناوتب  هک  تسا  نیا  ام  یهلاسم  نیرتمھم  زورما  دننک . رکف  لئاسم  نیا  یور  منکیم  شھاوخ  هک  دنراد 

یھاگ نم  هکنیا  میـشاب . اھنآ  یارب  راک  لغـش و  رکف  هب  دـعب  مییامن و  مھارف  ناـشیارب  یلیـصحت  تاـناکما  مینک ؛ روراـب  ار  اـھنآ  یاھدادعتـسا  میناوتب  هک  تسا  نیا  ناـناوج 

دـص رد  بزح  حانج و  ود  هکنیا  الاو  تسا ، نیمھ  رطاخهب  دـینکن ، یمومع  تاـشقانم  نادـیم  دراو  ار  یـسایس  یاوعد  اـی  یلاـجنج  یعرف و  یهلاـسم  نـالف  منزیم  بیھن 

نیا اھهدر  یهمھ  رد  نالووسم  تلود و  سلجم ، زا  هدنب  راظتنا  دنزیمن . یاهمدص  روشک  یاج  چیھ  هب  دننزب ، مھ  یهلک  رـس و  هب  دنـشاب و  هتـشاد  فالتخا  مھ  اب  هلاسم 

. دیسانشب ار  روشک  یساسا  لئاسم  هملک ، یعقاو  یانعم  هب  تسا :

ییوجشناد  / ١٣٨٢/٠٨/١۵ ناگبخن  زا  یعمج  اھلکشت و  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کیروئت راک  یشیدنادازآ  یھاوختلادع و  ملع ، یهنیمز  هس  رد  دیناوتیم  امش  هک  تسا  نیا  دوب ، مھ  ناتسود  زا  یضعب  یهراشا  دروم  هک  یمھم  رایـسب  یاھراک  زا  یکی 

ار یـساسا  نوناق  دیناوتیم  یھاوختلادع ، یهنیمز  رد  الثم  دـیھد . ماجنا  یھاوختلادـع  یهنیمز  رد  ای  ملع  دـیلوت  شبنج  یهنیمز  رد  دـیناوتیم  ار  کیروئت  راک  نیا  دـینک .

هتشاد ییاھعقوت  هچ  اھھاگتسد  مادک  زا  دیاب  میـشخبب ، ققحت  میمھفیم ، همھ  هک  یفراعتم  موھفم  نامھ  اب  ار  یعامتجا  تلادع  میھاوخب  ام  رگا  دینیبب  دینک و  هعلاطم 

. میشاب

هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یبالقنا یهبلط  کی  ناونع  هب  هدـنب  میوگیم : مھ  نالا  ماهتفگ ، اـھراب  نم  میاهدیـسر . دوخ  یاھفدـھ  هب  اـم  هک  تسین  نیا  اھتفرـشیپ  نیا  یاـنعم  میاهدرک . تفرـشیپ  اـم 

یهبناجهمھ یزاسدابآ  رقف و  ینکناینب  یعامتجا و  تلادع  ام  میتسھ . هار  یهمین  رد  زونھ  دوخ  فادھا  زا  یرایسب  رد  هک  تسا  نیا  مداقتعا  بالقنا ، مالـسا و  هب  دقتعم 

نیا میاهتفر . شیپ  ار  هار  زا  یمھم  شخب  میاهدمآ و  ولج  میاهدرک و  تکرح  لاحنیعرد  میتسھ ؛ هار  طسو  رد  میاهدیـسرن و  دـصاقم  نآ  هب  زونھ  اما  میتساوخیم ؛ ار  روشک 

. درک یمالسا  ماظن  بالقنا و  ار  اھراک 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یهخرچ ندش  ناور  ینارگ ، اب  هلباقم  مروت و  راھم  مورحم ، قطانم  زا  تیمورحم  ندودز  یلام ، داسف  اب  هزرابم  لاغتشا ، دیـسانشیم ؛ ار  مدرم  یقیقح  تابلاطم  اھزاین و 

نیا نیرتهتـسجرب  رامـش  رد  یتموکح ، نالوئـسم  ییوگخـساپ  یریذـپ و  تیلوئـسم  قیقحت ، ملع و  نتفای  قنور  قـالخا ، گـنھرف و  یـالتعا  شرتسگ و  یناـسر ، تمدـخ 

، هاوخدب هناگیب و  یاھیچتاغیلبت  تسد  یهتخاس  موھوم و  یاھزاین  دزاسیم . ققحم  ار  هعـسوت  تفرـشیپ و  نکمم و  ار  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  اھنیا  تسا و  اھزاین 

. دنیشنب یقیقح  یاھهتساوخ  نیا  یاجب  دیابن 

١٣٨٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناپ  مسارم  رد  تانایب 

طوطخ نیرتیلـصا  نیرتمھم و  زا  یکی  یعامتجا  تلادع  تسا . یعامتجا  تلادـع  یهلاسم  منکیم ، ضرع  ماما  یـسایس  بتکم  یهصخاش  ناونعهب  هک  ییهتکن  نیرخآ 

دروم یتاقبط ، یاھفاکـش  ندرک  رپ  یعامتجا و  تلادـع  دـیاب  اضق -  رد  ارجا ، رد  یراذـگنوناق ، رد  تموکح -  یاھهمانرب  یهمھ  رد  تسام . راوگرزب  ماـما  یـسایس  بتکم  رد 

یهدع دوش و  رابنا  هدع  کی  عفن  هب  ییهشوگ  رد  اھتورث  اما  میربیم -  الاب  ار  یلم  صلاخان  دیلوت  ینعی  مینکیم -  دـنمتورث  ار  روشک  مییوگب  ام  هکنیا  دـشاب . فدـھ  رظن و 

نوگانوگ عبانم  زا  یهدافتـسا  رد  ضیعبت  عفر  مدرم و  نیب  رد  یداصتقا  فاکـش  ندرک  رپ  دزاسیمن . ماـما  یـسایس  بتکم  اـب  دـشاب ، یلاـخ  ناشتـسد  مدرم  زا  مھ  یریثک 

لوغشم نوگانوگ  یاھهاگتسد  رد  هک  یناسک  یهمھ  نایرجم و  ناراذگنوناق ، نازیرهمانرب ، یهمھ  تسام . تیلووسم  نیرتتخس  نیرتمھم و  مدرم ، تاقبط  نایم  رد  یلم 

. دنروآ باسحهب  دوخ  تکرح  یاھصخاش  نیرتمھم  زا  یکی  دنھد و  رارق  هجوت  دروم  ار  نیا  دیاب  دنتسھ ، راک 

سلجم  / ١٣٨٣/٠٣/٢٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

یباسح یاھمدآ  زا  ار  فرح  نیا  هدنب  الاو  دنربیم ؛ راک  هب  دنیوگب -  ینومضم  دننک و  یریگهتکن  دنھاوخیم  هک  یناسک  اھامـش -  نافلاخم  ابلاغ  ار  تیالو » رد  بوذ   » ریبعت

ردص دیھش  هک  یزور  تسا . مالـسا  رد  بوذ  مھ  تیالو  دوخ  دش . مالـسا  رد  بوذ  دیاب  هچ ؟ ینعی  تیالو  رد  بوذ  ار . تیالو  رد  بوذ  یانعم  ممھفیمن  هدنب  ماهدینـش . رتمک 

یمالسا یروھمج  هن  دوب ، یساسا  نوناق  هن  دوب ؛ ماما  صخش  هار ، تحص  صخاش  اھنت  تسا ،» هدش  بوذ  مالسا  رد  وا  هکنانچمھ  دیوش ؛ بوذ  ینیمخ  ماما  رد   » تفگ

؛ دوب ماما  وا  تشاد و  دوجو  زارفارـس  ملع  کی  هتـشارفارب و  تماق  کی  فلتخم ، طوطخ  اھنایرج و  اھیوھ و  یهتفـشآ  یهنحـص  رد  دوب . یھاگتـسد  هن  دوب ، یماـظن  هن  دوب ،

الصا نیا  تسا ؛ صخش  رد  بوذ  یربھر ، رد  بوذ  تسین . یروطنیا  زورما  دوب . مالـسا  رد  بوذ  ماما ، رد  بوذ  تفگیم ؛ مھ  تسار  دیوش . بوذ  وا  رد  تفگیم  ردص  دیھش 

نیمھ رد  بوذ  مالسا و  رد  بوذ  وا  هک  تسا  نیا  یهیاس  رد  یربھر  مارتحا  دشاب . هتشاد  مارتحا  ات  دشاب  مالـسا  رد  بوذ  دیاب  مھ  یربھر  تسیک ؟ رگم  یربھر  درادن . انعم 

رد دش ؛ بوذ  دیاب  مالـسا  رد  دش ؛ بوذ  دیاب  اھفدھ  نآ  رد  دوشیمن ؛ بوذ  تھج  رد  صخـش و  رد  سکچیھ  دوشیم . طقاس  دراذـگب ، جـک  مدـق  کی  ار  شیاپ  دوشب ؛ اھفدـھ 

. دـیزودب مشچ  الاو  جوا و  یهطقن  نآ  هب  اھفدـھ و  نیا  هب  دـش . بوذ  دـیاب  تلم  رد  عقاو  رد  دـش ؛ بوذ  دـیاب  هدرک -  نیعم  ام  یارب  لاعتم  یادـخ  هک  یمالـسا -  یـالاو  فادـھا 

ریقف و نیب  فاکش  دناوتیم  امش  نوناق  کی  میراد . زاین  یلیخ  اھنیا  هب  ام  زورما  هعماج ؛ تاقبط  نیب  اھهلصاف  ندرک  مک  یعامتجا و  تلادع  لالقتسا ، یلم ، تزع  مالسا ،

. دینک رپ  ار  فاکش  نیا  مک و  ار  هلصاف  نیا  هک  دیشاب  نیا  لابند  دیاب  دنک . عمج  ار  نیا  یرادقم  مھ  دناوتیم  دنک ؛ رتقیمع  ار  ینغ 

یمالسا  / ٢۵/١٣٨٣/٠۶ هعسوت  کناب  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک مھ  تلادع  رارقتسا  تسا -  رظندم  تمالس  شیازفا  شزومآ و  شیازفا  هنارـس ، شیازفا  هعومجم ، نیا  رظن  زا  هک  هعـسوت -  یوگلا  یلـصا  رـصانع  رد  هک  تساجب  رایـسب 

؛ دشاب یعامتجا  تلادع  رارقتسا  هب  هجوت  اب  میھدیم ، ماجنا  یمالـسا  یاھروشک  رد  هک  ار  ییاھهژورپ  اھمادقا و  اھهمانرب و  دوش و  هتفرگ  رظن  رد  تساھنیا ، یهمھ  حور 

. مینک هجوت  نآ  هب  دیاب  یداصتقا  تکرح  رھ  رد  ام  هک  تسا ، مالسا  گرزب  میلاعت  زا  یکی  نیا 

ماظن  / ١٣٨٣/٠٨/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مھ وا  دننزیم ؛ شرانک  دنناکشیم و  ار  شرس  دننزیم  اھنآ  اما  دنکیم ، دنلب  رـس  اھنآ  عفانم  زا  یتعفنم  لباقم  رد  یتلود  تقو  کی  هک  تسا  نیا  یریذپهطلـس  رگید  عون 

رد ار  شیاـھهنومن  هک  دـنروآیم ، راـک  رـس  ار  رگید  یکی  هجیتن  رد  دوریم ؛ ناـیم  زا  یتـحارب  دناهتـشاد -  هگن  ار  وا  اھرگهطلـس  نیمھ  نوچ  درادـن -  یمدرم  یهناوتـشپ  هک 

؛ میتشادـن مک  لیبق  نیا  زا  هیاسمھ ، یاھروشک  نایم  رد  دـیراد . هجوت  مھ  اھامـش  دوخ  دـیاش  مروایب ؛ ار  اھروشک  نیا  مسا  مھاوخیمن  نـالا  نم  میدـید و  ییاـھروشک 

اھـشزرا و تیـصخش و  تیوھ و  عفانم و  دنتـسھ ؛ اھتلم  دـنوشیم ، لاماپ  هطلـس  ماظن  رد  هکیناسک  ایند . رد  تسا  هطلـس  ماظن  نیا  دـناهدروآ . ار  یکی  دـناهدرب ، ار  یکی 

، دمآ دوجوهب  ملع  تفرـشیپ  رگیدکی و  اب  ایند  ناسآ  تاطابترا  رثا  رب  رامعتـسا  هک  یتقو  زا  ینعی  تسا ؛ هدش  تیوقت  هطلـس  ماظن  مھ  زورهبزور  دوشیم . دوبان  ناشگنھرف 

دراد و دوجو  هک  ییهداعلاقوف  عیرـس و  یطابترا  لیاسو  دـیدج و  تاـناکما  اـب  تسا . هدـش  تیوقت  هطلـس  ماـظن  هتفر ، شیپ  رامعتـسا  هچرھ  دـمآ . دـیدپ  مھ  هطلـس  ماـظن 

هب دناهدش  موکحم  اھناسنا  هدرک ، ورف  رتشیب  اھناسنا  اھتلم و  یگدنز  لحم  نیمزرـس  رب  ار  دوخ  یاھخیم  هچرھ  هطلـس  ماظن  هریغ ، یتاغیلبت و  یلوپ و  یماظن و  تاناکما 

میـسقت ار  ایند  تشاد و  دوجو  هطلـس  رادـم  اما  دوب ، ایند  رد  مھ  مسینومک  دـنچرھ  دوشیمن . تفگ  درک ؛ عطق  ار  رادـم  نیا  دـمآ  ام  ماظن  یریذپهطلـس . یروخ و  یرـس  وت 

نامھ تشاد . دوجو  مھ  اجنآ  رد  هطلس  رادم  نیاربانب  نآ . تسد  تمسق  کی  نیا ، تسد  تمسق  کی  یراچان ؛ یور  زا  میسقت  تبغر ؛ عوط و  یور  زا  هن  هتبلا  دندوب ؛ هدرک 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 20 
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هک اھام  تسھ -  ناتدای  اھامـش  زا  یـضعب  دـبال  هک  تخادـنا  هار  هب  یمیظع  عیاجف  یقرـش  یاـپورا  رد  یعاـمتجا ، تلادـع  مسینومک و  مسیلایـسوس و  یعدـم  یوروش 

اھکنات دنتـشک ، اھمدآ  دنتخیر ، اھنوخ  روطکی . یکاولـسکچ  روطکی ، ناتـسراجم  روطکی ، ناتـسھل  دیاهدناوخ . اھهتـشون  اھباتک و  رد  دبال  مھ  اھیـضعب  تسھ -  نامدای 

رادم نیاربانب  تسا . هطلـس  هطلـس ، دندرک . ناتـسناغفا  رد  لبق  حابـص  دنچ  اھییاکیرما  هک  یراک  نامھ  دننکیم ؛ دنراد  قارع  رد  اھییاکیرما  زورما  هک  یراک  نامھ  دندرب ؛

مھ باوجیب  ایند  رد  حرط ، نیا  میرادن . لوبق  ام  دیوگیم  هدرک ؛ عطق  ار  رادم  نیا  هدمآ  یمالسا  ناریا  تشاد . دوجو  هطلس  روحم  رب  هطلس و  هب  یکتم  زیمآهطلس و  تکرح 

. تسا نیطـسلف  شاهنوـمن  کـی  دـنیبیم ؛ ینـشورب  ار  نیا  یاـھهناشن  مالـسا  یاـیند  رد  دـنک ، هاـگن  سک  رھ  دـناهدش . دـقتعم  یلیخ  حرط  نیا  هب  اـھتلم  تسا . هدـنامن 

هنوگچ راشف  همھ  نیا  اب  دناهدیـسر و  اجک  هب  نیطـسلف  تلم  دـینیبیم  اـما  دـنھد ؛ ناـشن  یدوخ  نیطـسلف  تلم  هکنیا  نودـب  دوب ، لاغـشا  تحت  لاـس  اـھهد  نیطـسلف 

نیا رطاخهب  دـننکیم ، یمدرم  تاھج  هب  شیارگ  مالـسا و  هب  شیارگ  مدرم و  هب  شیارگ  یهنیمز  رد  ام  دوخ  شوح  لوح و  یاـھروشک  زا  یـضعب  هک  یتاراـھظا  دناهداتـسیا .

تکرح پـچ  لـماوع  مـھ  دـعب  سیلگنا و  تموـکح  راـشف  ریز  یداـمتم  یاـھلاس  هـک  دنتـسھ  یناـسک  ناـمھ  اـھیقارع  نـیا  دـینیبیم . ار  قارع  مدرم  یگداتـسیا  تـسا .

ریـسم کی  دیدج و  رکف  کی  دیدج ، گنھرف  کی  هدرک ؛ ار  شدوخ  راک  دیدج  حرط  نیا  تسا . هدرک  رادیب  روطنیا  ار  اھیقارع  هک  تسا  یمالـسا  یرادیب  جوم  نیا  دـندرکیمن ؛

ایند رد  یمتا  یماـظن  تیلاـعف  مھوـت  رد  هچنآ  یاـھهلابند  مـتا و  بـمب  یهلاـسم  تـسا . نـیا  هـب  طوـبرم  تالاکـشا  اھتینابـصع و  تـسا . هدرک  حرطم  تیرـشب  یارب  دـیدج 

دیشاب هتشاد  هجوت  امش  ار  نیا  تسین . یتفلاخم  مالـسا  راعـش  مالـسا و  دوخ  ناونع  هب  مھ  مالـسا  اب  یتح  تسین . نیا  هلاسم  تسا ؛ فرح  هناھب و  همھ  دننکارپیم ،

نویناحور تموکح  ایند  زا  یقطانم  رد  ام ، یناوج  یهرود  رد  تسا . ناوارف  تسین ؛ مک  نایناحور  تموکح  نید ، یعدم  یاھتموکح  ای  ینید  یاھراعش  تموکح  خیرات  رد  هک 

نید و نایعدم  تموکح  هک  مھ  مالسا  خیرات  رد  درکیم . تموکح  رگید  قطانم  یـضعب  یبرغ و  یاھروشک  زا  یلیخ  رب  اسیلک  هک  مھ  هتـشذگ  نرق  دنچ  رد  دوب . یحیـسم 

نیا هک  تسا -  بایمک  ایند  رد  هچنآ  دراد . رارق  ناشتسد  رس  نید  راعش  هک  دنتسھ  ییاھتموکح  ایند  رد  مھ  نالا  تسین ؛ مک  خیرات  رد  اھزیچ  نیا  مینیبیم . ار  نید  تیلوت 

راعـش مییوگیم ، ام  هکنیا  یعامتجا . تلادـع  ققحت  رب  رارـصا  ینعی  تسا ؛ نید  ندـش  ادـیپ  تسا ؛ ینید  یاھـشزرا  تموکح  هدرک -  بذـج  شدوخ  هب  ار  ینمـشد  همھ 

ققحت ار  یعامتجا  تلادع  دیاب  درادن . ینعم  یمالسا  یروھمج  تسا و  هدوھیب  چوپ و  ام  دوجو  میشابن ، یعامتجا  تلادع  لابند  رگا  ام  تسام . تیوھ  تقیقح و  تسین ؛

. مینک یمالسا  ینید و  یهعماج  ار ، هعماج  دیاب  مینک ؛ هدایپ  هعماج  رد  ار  یمالسا  یاھشزرا  دیاب  میشخبب ؛

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هنحص دراو  دروآ ، قوش  هب  ار  مدرم  هک  ییاھراعش  ییافکدوخ ؛ راعش  لالقتسا ، راعش  نید ، راعش  داھج ، راعـش  تلادع ، راعـش  بالقنا ؛ یاھراعـش  دننکیم  لایخ  ییهدع 

رادـتقا و میـشاب و  هدـش  هنھک  ام  تسا  نکمم  هن ، تسین ؛ ندـش  هدایپ  لباق  هدـش و  هنھک  دـندرک ، تمواقم  گنج  رد  لاس  تشھ  مدرم  درک و  طقاس  ار  توغاط  میژر  درک ،

روھقم اب  دـیما ، قوش و  اب  یفاک ، تیریدـم  اب  مزال ، نامیا  اب  رگا  ام  تسا . یقاب  دوخ  تبالـص  توق و  اب  لوصا  نآ  میدـش ؛ تسـس  ام  میـشاب . هداد  تسد  زا  ار  دوخ  تبالص 

تلادـع تسا ؛ مولعم  تشاد . دـھاوخ  یرتـشیب  یهولج  زورما  لوـصا ، ناـمھ  میوـش ، نادـیم  دراو  نانمـشد  یتاـغیلبت  یـسایس و  یاـھکلک  اھهویـش و  لـباقم  رد  ندـشن 

نینموملاریما نارود  تموکح  ینویلیم  دص  نیدنچ  ینویلیم و  هد  نیدـنچ  یهعماج  کی  رد  یعامتجا  تلادـع  اجک ، هنیدـم  یرفن  رازھ  هدزناپ  هد ، یهعماج  کی  رد  یعامتجا 

. درک ار  اھراک  نیا  نینموملاریما  و  اجک ؟

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، تسنادیم دوـخ  قـح  هک  یزیچ  لـباقم  رد  دـشن ؛ روـطنیا  ربـمغیپ  تلحر  زا  دـعب  اـما  تسنادیم ؛ شدوـخ  هـب  قـلعتم  ار  تفـالخ  قـح  نینموـملاریما  هـک  تـسا  یھیدـب 

حیـص ابھن  کنع  عدو  «، » ددس ریغ  یف  لسرت  نیـضولا  قلقل  کنا  . » تشادهگن مارآ  ار  اھنآ  دننزب ، یفرح  دنتـساوخ  مھ  یناسک  رگا  درکن ؛ یتکرح  چـیھ  لاس  جـنپوتسیب 

زا رتمک  رھاظب  هک  ییهیـضق  لباقم  رد  اما  دادـن ؛ ناشن  لمعلاسکع  لاس  جـنپوتسیب  هلاسم  نآ  لباقم  رد  نینموملاریما  دراد . نینموملاریما  بلاـطم  نیا  زا  هتارجح ؛» یف 

نینموملاریما دوب -  هتشاذگ  ربمغیپ  هک  یمکحتسم  یمالسا  یانب  ندرک  انب  هرابود  یوبن ، لوصا  یایحا  یهلاسم  یعامتجا ، تلادع  یهلاسم  دسریم -  رظنهب  هیـضق  نآ 

. تسا نیا  نینموملاریما  گرزب  راک  دوب . مھم  ردقچ  نینموملاریما  رظن  هب  راک  نیا  دینیبب  ناورھن . گنج  نیفص ، گنج  لمج ، گنج  درک ؛ لمحت  ار  گنج  هس 

هعمجزامن  / ١٣٨٣/٠٨/١۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوجو نینموملاریما  یگدـنز  رد  لـیبق ، نیا  زا  دروم  نارازھ  منکیم ؛ ضرع  اـجنیا  رد  تسا -  سکعنم  راوگرزب  نآ  تاـنایب  رد  هک  ار -  نینموملاریما  تامادـقا  زا  دروم  دـنچ  نم 

طقف هـن ، دــنتفگ  یمیدــق  یهباحــص  اـسور و  ناـکچوک ، ناــگرزب ، هـمھ ، دــش . داــیز  مدرم  رارــصا  درکیمن . لوـبق  ترــضح  اــما  دــندرک ؛ تـعیب  رارــصا و  دــندمآ  مدرم  دراد .

دناوخ و هبطخ  تفر و  ربنم  یور  ترضح  میورب . دجسم  هب  سپ  دومرف  ترضح  دندرب . ار  ترـضح  رارـصا  هب  دندمآ و  دناوتیمن . یـسک  وا  زا  ریغ  دشاب و  دیاب  بلاطیبانبیلع 

تسد لاوما  نیا  هب  نم  اجرھ  دناهدرک ، فرصت  قحانب  اجیب و  اھمرتحم  هدیزگرب و  دارفا  زورما  ات  هک  یلاوما  دومرف : نینموملاریما  درک . نایب  ار  شدوخ  فرح  ینارنخـس  نیا  رد 

ار اھنیا  همھ  نم  دومرف  دـنرادرب . ناشدوخ  عفن  هب  لاملاتیب  زا  ار  ییاھلوپ  دـندوب  هتـسناوت  یناسک  لاـس  دـنچ  نیا  لوط  رد  منادرگیمرب . لاـملاتیب  هب  ار  اـھنیا  منک ، ادـیپ 

هب هتددرل ؛» . » دـیاهدیرخ زینک  ناتدوخ  یاھارـسمرح  یارب  امالا ؛» هب  کـلم  و   » اـی دـیاهداد ، رارق  ناـتیاھنز  رھم  منیبب  رگا  یتح  اـسنلاهب ؛» جوزت  دـق  هتدـجو  ول  « ؛ منادرگیمرب

(١ .) تسا نیا  نم  شور  هک  دننادب  ناگرزب  مدرم و  منادرگیمرب . لاملاتیب 

هکیناسک ناذفنتم و  نکیل  دوش ؛ هتفرگ  راکهب  یـشور  نینچ  دنھاوخیم  ادـخ  زا  هعماج  مولظم  یهقبط  فعـضتسم و  مدرم  هتبلا  دـش . عورـش  اھتفلاخم  زور  دـنچ  زا  دـعب 

ماجنا دـھاوخیم  یلع  هک  تسا  یراک  هچ  نیا  دـنتفگ  دـنداد و  لیکـشت  هسلج  دنتـسشن  دـندوب . یـضاران  هک  تسا  یھیدـب  دـندوب ، بلطم  نیا  یعقاو  بطاخم  ناشدوخ 

نحن و  « ؛ دراد طرـش  وت  اب  ام  تعیب  یلع ! ای  تفگ  دمآ و  نینموملاریما  شیپ  دش  دنلب  اھنآ  فرط  زا  دوب -  هفوک  رادناتـسا  نامثع  نامز  هکیـسک  نامھ  هبقعنبدیلو -  دـھد .

ام یاھدرواتسد  هب  ینزن و  تسد  میاهدروآ ، تسدهب  ام  هک  ییاھلوپ  هب  هک  تسا  نیا  ام  طرـش  ٢ ؛) «) نامثع مایا  یف  لاملا  نم  هانبـصا  ام  انع  عضت  نا  یلع  مویلا  کعیابن 

وزج عقاو  رد  هبقعنبدـیلو  تسادـج . ریبز  هحلط و  زا  هبقعنبدـیلو  باـسح  هتبلا  دـندمآ . ریبز  هحلط و  هبقعنبدـیلو ، زا  دـعب  یـشاب . هتـشادن  یراـک  تدوخ  زا  لـبق  نارود  رد 

هیماینب زا  نارگید  لثم  مھ  وا  ربمغیپ ، نامز  رخاوا  دش ، بلاغ  مالسا  هک  مھ  دعب  دندوب ؛ هدیگنج  مالسا  اب  دندوب و  بالقنادض  مالسادض و  شاهداوناخ  تساھناملسمهزات ؛

 - دـندوب ربمغیپ  باحـصا  یایاقب  وزج  مالـسا و  زور  نآ  ناگرزب  هک  مھ -  ریبز  هحلط و  دـندوب . ربمغیپ  کـیدزن  ناراـی  وزج  مالـسا و  نیقباـس  وزج  ریبز  هحلط و  اـما  دروآ ؛ مالـسا 

ناسکی لاملاتیب  میـسقت  رد  نارگید  اب  ار  ام  وت  اـنریغ ؛» قحک  مسقلا  یف  اـنقح  تلعج  کـنا  : » دـنتفگ هلمج  زا  دـندز ؛ یزیمآهلگ  یاـھفرح  دـندمآ و  نینموملاریما  تمدـخ 

لئاق زایتما  ارچ  تسا ؟ یعـضو  هچ  نیا  یداد . رارق  یکی  لاـملاتیب  لاوما  نداد  رد  دنتـسین ، اـم  هیبش  هکیناـسک  اـب  ار  اـم  اـنلثامی ؛» ـال  نم  نیب  اـننیب و  تیوس  و  « ؛ یدرک

میدیـشک و تمحز  هک  میدوب  ام  میدرب ؛ شیپ  ار  مالـسا  هک  میدوب  ام  دـمآ ؛ تسدهب  اھنیا  ام  ریـشمش  اب  انحامر ؛» انفایـساب و  یلاعت  هللاافا  امیف  اـنلثامی  ـال  نم  « ؟ یتسین

(٣ (؟ یاهداد رارق  ناسکی  دنتسھ ، حوتفم  یاھروشک  وزج  یمجع و  دناهدمآ و  هزات  هکیناسک  اب  ار  ام  وت  الاح  میدرک ؛ شالت 

یهلاـسم هب  عجار  داد . یدـنت  باوج  تفر و  ربـنم  یـالاب  ترـضح  داد . ار  نارگید  باوج  اـما  تسا -  هدرکن  تبث  خـیرات  ماهدـیدن -  نم  ار  هبقعنبدـیلو  هب  نینموملاریما  باوـج 

هلا هیلع و  یلص هللا  لوسر هللا  امتنا  انا و  تدجو  دق  « ؛ متـسین یـشور  نینچ  راذگناینب  هک  نم  دب ؛» ئداب  هیف  مکحا  مل  رما  کلذ  ناف  : » دومرف لاملاتیب  یواسم  میـسقت 

ناـمھ مھاوخیم  منکیم ؛ لاـبند  مراد  ار  ربمغیپ  راـک  ناـمھ  ماهدرکن ؛ ییهزاـت  راـک  نم  درکیم . لـمع  روطنیا  ربمغیپ  میدـید  میدوب و  امـش  مھ  نم و  مھ  کلذـب ؛» مکحی 

نیا یهنیزھ  تخادرپ . نینموملاریما  مھ  ار  شاهنیزھ  درکیم ؛ درک و  رقتـسم  یلع  و  (. ۴) منک رقتسم  نارود  نیا  رد  ار  هعماج  یلمع  یداقتعا و  یاھهیاپ  نامھ  اھـشزرا و 

رد دشن ؛ روطنیا  ربمغیپ  تلحر  زا  دـعب  اما  تسنادیم ؛ شدوخ  هب  قلعتم  ار  تفالخ  قح  نینموملاریما  هک  تسا  یھیدـب  داتـسیا . نینموملاریما  دوب . گنج  هس  عوقو  راک ،

لـسرت نیـضولا  قلقل  کنا  . » تشادهگن مارآ  ار  اھنآ  دننزب ، یفرح  دنتـساوخ  مھ  یناسک  رگا  درکن ؛ یتکرح  چیھ  لاس  جنپوتسیب  تسنادیم ، دوخ  قح  هک  یزیچ  لباقم 
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؛ دادن ناشن  لمعلاسکع  لاس  جـنپوتسیب  هلاسم  نآ  لباقم  رد  نینموملاریما  دراد . نینموملاریما  بلاطم  نیا  زا  ۵ ؛) «) هتارجح یف  حیـص  ابھن  کنع  عدو  «، » ددس ریغ  یف 

یمالـسا یاـنب  ندرک  اـنب  هراـبود  یوـبن ، لوـصا  یاـیحا  یهلاـسم  یعاـمتجا ، تلادـع  یهلاـسم  دـسریم -  رظنهـب  هیـضق  نآ  زا  رتـمک  رھاـظب  هـک  ییهیــضق  لـباقم  رد  اـما 

مھم ردـقچ  نینموملاریما  رظن  هب  راک  نیا  دـینیبب  ناورھن . گنج  نیفـص ، گنج  لمج ، گنج  درک ؛ لـمحت  ار  گـنج  هس  نینموملاریما  دوب -  هتـشاذگ  ربمغیپ  هک  یمکحتـسم 

. تسا نیا  نینموملاریما  گرزب  راک  دوب .

هماقا نع  دھعل  قحلا  هیاعر  مکنا  نمت  ال  : » دـیامرفیم ناشیا  میوش . انـشآ  هدرخکی  یولع  فراعم  اب  ام  تسین  دـب  دراد . رگید  یهلمج  کی  هنیمز  نیمھ  رد  نینموملاریما 

رب وا  قح  تیاعر  هدرک ، یگرزب  یاھراک  هدوب و  هھبج  هتشاد ، یدایز  تامحز  تسا ، هللالیبس  یف  دھاجم  ناسنا  تسا ، ینموم  ناسنا  یسک  رگا  ینعی  ۶ ؛) «) هیلع قحلا 

هک یدروم  رد  هکنیا  زا  دوشب  عناـم  بجاو ، قح  نآ  دـیابن  دـیتسھ ، لووـسم  ریدـم و  هک  امـش  درک ، عیاـض  ار  یقح  یطخت و  صخـش  نیا  ییاـج  رد  رگا  تسا . بجاو  اـمش 

روشک مالـسا و  یارب  دراد و  یبوخ  یهقباس  تسا ، یـشزرااب  صخـش  تسا ، یبوخ  مدآ  یـسک  رگا  دـینک . ادـج  مھ  زا  ار  لئاسم  نیاربانب  دوشن . ارجا  قح  هدرک ، یطخت 

هدیدان هداد ، ماجنا  هک  یفلخت  دوش  بجوم  دـیابن  قح  نآ  تیاعر  درک ، یطخت  رگا  اما  میتسھ ؛ وا  صلخم  ام  ظوفحم و  لوبقم و  وا  قح  بوخ ، یلیخ  هدیـشک ؛ تمحز  مھ 

. تسا نینموملاریما  قطنم  نیا ، دوشب . هتفرگ 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رکف نیا  ات  دننک  کمک  ار  رگیدکی  دیاب  ام  یاھهمانرب  یهمھ  درادن . ییهدیاف  یدروم  یعطقم و  دیایبرد ؛ دنور  کی  لکش  هب  دریگب و  ماجنا  ینایرج  دیاب  نوگانوگ  یاھمایپ  نداد 

؛ دینکیم دیلوت  یبوخ  یلیخ  یهمانرب  یعامتجا  تلادع  یهرابرد  فرط  کی  زا  الثم  میھدب . ضقانتم  یاھمایپ  ام  یھاگ  تسا  نکمم  دوش . حرطم  هعماج  رد  هشیدنا  نیا  و 

هدید ضقانت  اھنآ  نیب  رد  دشاب و  یکی  اھهمانرب  یلک  گنھآ  دیاب  تسین ؛ تسرد  نیا  دینکیم ! ضقن  ار  یعامتجا  تلادـع  المع  رگید ، یهمانرب  کی  لالخ  رد  فرط  نآ  زا  اما 

! تسا یفارـشا  ینایعا و  اھملیف  نیا  یاھتیـصخش  یهدافتـسا  دروم  یاھهناخ  ابلاغ  هک  دوشیم  هتخاـس  ییاھلایرـس  اـھملیف و  یعاـمتجا  تلادـع  یهلوقم  رد  دوشن .

زا یـضعب  لبق  اھلاس  دراد ؟ یموزل  هچ  راک  نیا  دـننکیم !؟ یگدـنز  ییاھهناخ  نینچ  رد  رھوش  نز و  کی  ای  ناوج  جوز  کی  ایآ  تسا ؟ یروطنیا  ام  مدرم  یگدـنز  عضو  اـعقاو 

یلومعم یهناخ  کی  رد  هناعـضاوتم و  اھنآ ، رد  یگدـنز  یاضف  نکیل  دوب -  رتبقع  دوبن -  نالا  یاھلایرـس  لثم  اھنآ  تیفیک  دـنچرھ  دـشیم ، شخپ  امیـس  زا  هک  ییاھلایرس 

مھ صوصخ  نیا  رد  یھاگ  هتبلا  دشاب . یروطنیا  امیس  ادص و  یغیلبت  یاضف  درک . یفرعم  هنالمجتم  یفارشا و  ینایعا و  دیابن  اموزل  ار  یگدنز  تسا . بوخ  یروطنآ  دوب ؛

اـضرف هک  ییهمانرب  اب  دھدیم ، قوس  ییارگفرـصم  فرط  هب  ار  مدرم  هک  گنررپ  یلیخ  یاھغیلبت  یھاگ  ییهناسر و  تاغیلبت  دـنیوگیم . یبلاطم  دـنھدیم و  رکذـت  ام  هب 

. تسین گنھامھ  مھ  اب  تسا ؛ ضقانت  رد  المع  دینک ، حیبقت  ار  ییارگفرصم  ات  دیاهتخاس  امش 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: دنک هدھاشم  ار  تایصوصخ  نیا  دنکیم ، یگدنز  هک  ییهعماج  طیحم و  رد  هک  تسا  نیا  رتخد -  هچ  رسپ ، هچ  اھامـش -  نینـس  رد  یناوج  رھ  یاھوزرآ  نیرتمھم  زا  یکی 

یهمھ یارب  ینـشور  قفا  دـشاب و  رادروخرب  یناسنا  یقالخا  یناسنا و  یعامتجا  طباور  تلادـع و  زا  دـشاب ؛ تیندـم  ملع و  ظاحل  زا  هتفرـشیپ  یهعماج  کی  وا ، یهعماـج 

ای لاس و  هاجنپ  رگا  یمالـسا -  بالقنا  ندروآ  دـیدپ  ینعی  داد -  ماجنا  شیپ  لاس  شـشوتسیب  رد  ام  تلم  هک  یگرزب  راـک  دـشاب . هتـشاد  دوجو  ناـناوج -  صوصخب  دارفا - 

. میتشاد نامدوخ  یهناخ  روشک و  رد  ار  ینامرآ  یهعماج  نیا  زورما  دوب ، هتفرگ  ماجنا  رتدوز  لاس  یس  یتح 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مدرم ماک  ینیریش ، لوصحم  تروص  هب  دناوتب  زورما ، ات  یلیمحت  گنج  رد  یزوریپ  زا  دعب  نارود  مھم  یاھدرواتسد  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  روشک  نیا  یارب  زورما  هچنآ  اما 

هافر و یعاـمتجا و  تلادـع  زا  مدرم  یرادروخرب  اـب  هارمھ  ار  هدـنیآ  دـنناوتب  دـیاب  روشک  نـالووسم  ناریا و  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  زورما  اـت  هک  یـشالت  اـب  دـنک . نیریـش  ار 

زا دھد . تاجن  تیمورحم  رقف و  زا  ار  مدرم  یگدنز  دیاب  هدمآ ، دوجوهب  هچنآ  اما  تسا ؛ هدش  هتخاس  بوخ  روشک  یاھانبریز  دنزاسب . نوگانوگ ، یاھهار  رد  تفرـشیپ  یهمادا 

ار گنج  زا  دـعب  یدامتم  یاھلاس  نوگانوگ و  یاـھتلود  یهتـشذگ  یاـھشالت  یـسک  رگا  تسا  یفاـصنایب  دـنک . یرادربهرھب  دـناوتب  دـیاب  تلم  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هچنآ 

کی دـنک ، دـنمهرھب  دوخ  تاـکرب  عفاـنم و  زا  ار  روشک  قطاـنم  یهمھ  مدرم و  یهماـع  یگدـنز  اـھراک  نیا  هکنیا  یارب  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  تروص  یمکارتم  راـک  دریگب . هدـیدن 

. تسا تبسانم  نیا  هب  ام  مھم  ریطخ و  تیعضو  تسا . مزال  مھ  رگید  راک  هلسلس 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھرواب یبالقنا و  نامیا  ینید ، رواب  میونشب . مییوگب و  ینخس  طقف  یعامتجا  حالص  زا  میناوتیمن  ام  میونشب . مییوگب و  یفرح  طقف  یعامتجا  تلادع  زا  میناوتیمن  ام 

ات تفرـشیپ ، رادـتقا و  ییاـناوت و  زا  دوشب  ییوگلا  دـیاب  دـنکیم -  تفرـشیپ  مھ  یرواـنف  ملع و  تھج  رد  هک  دوـخ -  نموـم  تلم  اـب  اـم  روـشک  دـنک . ادـیپ  قـمع  دـیاب  یلم 

مھم اـم  یارب  تھج  نیا  هب  یخیراـت  عطقم  نیا  تسا . یتیعقوم  نینچ  هاـگیاج و  نینچ  ناریا  تلم  یهتـسیاش  دـنک . دـنلب  ار  مالـسا  ماـن  قیوشت و  ار  اـیند  یاھناملـسم 

. تسا

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یملع و دـشر  تفرـشیپ و  شالت و  نامروشک  رد  هک  میراد  جایتحا  ام  زورما  دـنداد . ماجنا  ییاھراک  هتـشذگ  یاھهرود  رد  نالووسم  زا  مادـک  رھ  دراد و  یتیـصوصخ  هرود  رھ 

یارب شالت  راک و  یپ  رد  دوجو  یهمھ  اب  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  رایـسب  هدـنیآ  روھمج  سیئر  یارب  هچنآ  دـشاب . داسف  اب  یهزرابم  یعامتجا و  تلادـع  اب  هارمھ  یرواـنف ،

ردـق هک  یروھمج  سیئر  تسا ؛ هلـصوح  اب  ریگیپ و  اناوت ، نادراک ، ممـصم ، طاشناب ، روھمج  سیئر  دراد ، جایتحا  روشک  هچنآ  مدرک ؛ ضرع  لاس  لوا  رد  نم  اذـل  دـشاب . مدرم 

نیا زا  دـنناوتب  مدرم  هـک  دریگب  راـکهب  ناـنچنآ  ار  روـشک  یاـھتیفرظ  دـنک ؛ شـالت  راـک و  مدرم  یارب  دـنک ؛ تدـھاجم  مدرم  یارب  دـشاب ؛ یمیمــص  مدرم  اـب  دــنادب ؛ ار  مدرم 

گرزب و یاھرھـش  مدرم  قح  دـشاب ؛ هتـشادن  یتوافت  نارھت  اب  وا  یارب  هداـتفارود  یاھاتـسور  روشک و  قاـمعا  هک  یروھمج  سیئر  دـنوش ؛ دـنمهرھب  اـجهمھ  رد  اـھتیفرظ 

یاھفدھ هب  نموم  ریبدت و  اب  عاجش ، یروھمج  سیئر  دنک ؛ راک  شالت و  ارقف  نادنمتورث و  نایم  فاکـش  ندرک  رپ  ضیعبت و  عفر  یارب  دناوتب  دشاب ؛ ناسکی  وا  رظن  رد  کچوک 

. دشاب ماظن  بالقنا و 

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناتسا نیا  تسا . دایز  رایسب  ناتسا  نیا  یناسنا  یعیبط و  یاھتیفرظ  دراد . ییالاب  رایسب  یاھتیفرظ  ناتسا  نیا  مینک . ضرع  ناتـسا  نیا  هب  عجار  مھ  ییهلمج  دنچ 

رد یرگـشدرگ  یاھهبذاج  یناتـساب و  راثآ  دراد . دوجو  ناتـسا  نیا  رد  یرادغاب  یزرواشک و  یندـعم ، ریظنیب  یاھتیفرظ  تسا . هدرک  ادـیپ  ییهتفرـشیپ  تعنـص  هللادـمحب 

تاـناکما لـیبق ، نـیا  زا  ییاـھزیچ  یزرواـشک و  یاھرذــب  حالــصا  ماد و  یاـھشخب  رد  دراد . ییـالاب  مھــس  ناتــسا  نـیا  مـھ  یتـفنریغ  تارداــص  رد  تـسا . ناوارف  اــجنیا 

یمیظع تورث  ناتسا  نیا  ناوج  یورین  دصرد  دادعتساشوخ و ۶٧  یناسنا  یورین  همھ ، زا  رتالاب  دراد . دوجو  اجنیا  رد  یدیشروخ  هاگورین  داجیا  ناکما  دراد . یدرفهبرصحنم 

قطانم زا  یشخب  تسین . دنکیم ، باجیا  ناکما  تیفرظ و  همھ  نیا  هک  یروطنآ  ناتسا ، یعامتجا  یداصتقا و  تیعـضو  اما  دراد ؛ ار  مھم  یاھتورث  نیا  ناتـسا  نیا  تسا .

ار جونھک  زور  نآ  مدوب و  دیعبت  تفریج  رد  نم  مدوب . هتفر  ناتسا  نیا  مورحم  قطانم  هب  مدوب و  هدید  ار  ناتسا  نیا  مھ  بالقنا  زا  لبق  نم  تسا . مورحم  رایسب  ناتـسا ، نیا 

نیا یارجام  اذـل  دـندوب ؛ دـیعبت  رگید -  یاھاج  کباب و  رھـش  تفاب و  رد  ناتـسا -  نیا  فلتخم  یاھرھـش  رد  ام  ناتـسود  تسا . هنوگچ  مدرم  عضو  منادیم  مدـید ؛ کیدزن  زا 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ییاجنآ ات  هدش ، ماجنا  هچنآ  اما  دوب ؛ لایخ  باوخ و  طقف  زور  کی  هک  هتفرگ ، تروص  قطانم  نیمھ  رد  یدایز  یاھراک  بالقنا  یزوریپ  زا  دعب  هتبلا  میدینش . زور  نآ  ار  قطانم 

تلادـع یانعم  هتبلا  دـنراد . یفلتخم  حوطـس  مھ  اب  یعامتجا  تلادـع  رظن  زا  ناتـسا  نیا  بونج  لامـش و  دوشیم  هتفگ  تسا . دایز  یلیخ  هلـصاف  دریگب ، ماجنا  دـیاب  هک 

. دنک تفرشیپ  دناوتب  ات  مینک  رتشیب  هداتفابقع  شخب  هب  ار  دوخ  یاھکمک  دیاب  هن ، مینک ؛ مک  هتفرشیپ  شخب  یاھتفرشیپ  زا  ام  هک  تسین  نیا  یعامتجا 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تلم هب  یھلا  یهیدـھ  کی  یعامتجا -  تلادـع  رکف و  یدازآ  رب  ینتبم  ماظن  لیـصا ، یاھشزرا  رب  ینتبم  ماظن  لقتـسم ، ماظن  یمدرم ، ماظن  ینعی  یمالـسا -  یروھمج 

لمحتم ار  یراوشد  تخـس و  تدـھاجم  امـش  زا  لبق  لسن  دـندرک ، شالت  ییاھلسن  تسا . هدادـن  ناریا  تلم  هب  یناـجم  تفم و  ار  هیدـھ  نیا  لاـعتم  یادـخ  تسا . ناریا 

هداد شاداپ  مھ  یگدـنز  یهئـشن  نیمھ  رد  هکلب  تسا ، یورخا  شاداپ  طقف  هن  شاداپ  تسا . لئاق  شاداپ  تدـھاجم  یارب  هک  تسا  هدرک  هدـعو  مھ  لاـعتم  یادـخ  دـندش ؛

اھنآ هب  ار  هیدھ  نیا  مھ  لاعتم  یادخ  دـندرک ؛ شالت  ناریا  تلم  دیـسر . دـھاوخ  شالت  نآ  یهجیتن  هب  دـنک ، شالت  سکرھ  کبر ؛» اطع  نم  الوھ  الوھ و  دـمن  الک  « ؛ دوشیم

رگا هک  تسین  روطنیا  تشاد . هگن  دـیاب  ار  هیدـھ  نیا  تسا . هدـش  هداھن  یگتـسباو  یورجک و  فارحنا و  داسف و  اب  تیدـض  رب  نآ  یاھهیاپ  هک  یمدرم  ماـظن  کـی  ینعی  داد ؛

. دنام دھاوخ  اھنآ  یارب  تمعن  نیا  هک  دنشاب  عمجرطاخ  موق  نآ  داد ، تمعن  یموق  هب  ادخ 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا تخانش  هبرجت و  هب  هک  یزیچ  نآ  اما  منکب ؛ یرظنراھظا  یملع  ظاحل  زا  مناوتیمن  نم  دشاب ؛ روطنیمھ  مھ  رگید  یاھاج  رد  دیاش  ام -  ینونک  یمالسا  ناریا  رد  ناوج 

. تسین ناوج  کی  یاھوزرآ  یهمھ  نیا ، لغش ؛ رسمھ و  هناخ و  ندرک  ادیپ  رد  دوشیمن  هصالخ  شیاھوزرآ  تسام -  ینونک  یناریا  ناوج  دروم  رد  ماهدیسر ، نآ  هب  کیدزن 

تعیبط هب  طوبرم  یـشخب  دراد ؛ دوجو  ام  ناوج  رد  یعیبط  روطهب  مھ  یرتگرزب  یاھوزرآ  نیا ، زا  رتارف  اما  دوش ؛ نیماـت  دراد  تسود  تسا و  ناوج  کـی  یاـھزاین  اـھنیا  هتبلا 

رثا رب  دیاش  یخرب  هدرک ؛ میسرت  ام  یهدنیآ  تلم و  یارب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  ییاھوزرآ  هب  طوبرم  یـشخب  دراد -  دوجو  نآ  رد  ییارگنامرآ  هک  تسا -  یناوج 

تلادع یوزرآ  دنیبیم ، هعماج  رد  ار  ضیعبت  یتقو  ام  ناوج  دراد . دوجو  هک  تسا  ییاھیماکان  رثا  رب  مھ  یخرب  هدـمآ ؛ تسد  هب  هبرجت  اب  نونکات  هک  تسا  ییاھتفرـشیپ 

ناـمرآ داـسف و  اـب  یهزراـبم  هب  لـیم  دـنکیم ، هدـھاشم  ماـظن  یهعوـمجم  یاھهاگتـسد  زا  یـشخب  رد  ار  داـسف  یتـقو  اـم  ناوـج  دـشکیم . هلعـش  وا  لد  رد  یعاـمتجا 

. دراد دوجو  ام  یمالسا  ناریا  ناناوج  رد  یھاوخنامرآ  ییوجلامک و  لیالد ، نیا  هب  دنکیم . راداو  تکرح  هب  ار  وا  دریگیم و  لکش  وا  نورد  رد  داسف  ینکهشیر 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسین یعقاو  یسارکمد  یتح  یعامتجا و  تلادع  یبرغ ، یهبرجت  رد 

نامرک  / ٠٢/١٩/١٣٨۴ ناتسا  نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فلخت تسا ، هدش  فیرعت  مدرم  نیا  بالقنا و  نیا  یارب  الاو  فادـھا  ناونع  هب  هچنآ  یمالـسا و  یاھنامرآ  زا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نالووسم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

فادـھا نیا  هب  یلووسم  رھ  هک  تسا  نیمھ  مدرم  نیا  یارب  یـساسا  یاھتیلووسم  زارحا  طرش  مدرم و  نیا  هب  تمدخ  طرـش  دناهتفریذپ و  همھ  ار  فادھا  نیا  دـناهدرکن .

رسارس رد  ناملسم  یاھتلم  یارب  یمالسا  ماظن  یهبذاج  دنک . تدھاجم  شالت و  نآ  هار  رد  دشاب و  دقتعم  ناج  قمع  زا  نادند و  نب  زا  یمالـسا  یھلا و  یاھنامرآ  الاو و 

هنحص هب  یمالـسا  بالقنا  هکنآ  زا  لبق  ات  ناملـسم  یاھتلم  تسناد . یمالـسا  عماوج  تداعـس  یهدننکنیمـضت  ار  مالـسا  هک  دوب  هتفھن  یـساسا  یهتکن  نیمھ  رد  ایند 

هب مالـسا  دراد . رارق  یرادهیامرـس -  ماظن  ینعی  تسار -  هاگودرا  رد  یدام  تفرـشیپ  هافر و  و  تسا ، یتسیلایـسوس  پچ و  هاـگودرا  رد  تلادـع  ماـن  دنتـشادنپیم  دـیایب ،

مان مالـسا ، یایند  مامت  رد  اذل  دندش ؛ میظع  تکرح  نیا  راعـش و  نیا  بوذـجم  اھنآ  داد و  مدرم  هب  ار  یعامتجا  تلادـع  یدام و  هافر  اب  هارمھ  یگدـنز  یهدـعو  دـمآ ؛ هنحص 

دمآرد . هبذاجرپ  یهطقن  کی  ناشخرد و  دیشروخ  کی  تروص  هب  مدرم  یارب  بالقنا  نیا  ماما  مان  یمالسا و  بالقنا 

رگا تسا . یعیبط  تلم  نیا  یارب  اھتفرـشیپ  نیا  مینیبیم . مینادیم و  یداصتقا  یهعـسوت  تاقیقحت و  یروانف ، ملع ، یهنیمز  رد  ار  روشک  نیا  یاھتفرـشیپ  ام  یهمھ 

یعاـمتجا تلادـع  یهیاـس  رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـھتکرح و  نیا  هک  تسا  نیا  درک ، شـالت  نآ  یارب  هیکت و  نآ  یور  دـیاب  هچنآ  تسا . یعیبط  ریغ  دـنکن ، تفرـشیپ  تلم  نیا 

. دننک هدافتسا  روشک  نیا  تاناکما  زا  دنناوتب  ناریا  نوگانوگ  یاھشخب  مدرم  یهمھ  ناناوج و  ات  دریگب  ماجنا 

یساسا  / ٠٣/٠١/١٣٨۴ نوناق  لصا ۴۴  یلک  یاھتسایس  غالبا 

دـشر هب  ندیـشخب  باتـش  روظنم -:  هب  لصا ۴٣ و  دافم  یـساسا و  نوناـق  لصا ۴۴  لیذ  هب  هجوت  اـبناریا  یمالـسا  یروھمج  یـساسا  نوناـق  لصا ۴۴  یلک  یاھتـسایس 

. یعامتجا تلادع  نیمات  روظنم  هب  مدرم  مومع  حطس  رد  تیکلام  شرتسگ  یلم -. داصتقا 

هعـسوت دـشر و  یعامتجا و  تلادـع  روشک و  لالقتـسا  تلود و  تیمکاـح  ظـفح  هب  هجوت  اـب  لـصا ۴۴ ، ردـص  یاـھتیلاعف  رد  یتلودریغ  یتلود و  یاھـشخب  هنیھب  مھـس  .... و

. دوشیم نییعت  نوناق  قبط  یداصتقا ،

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

مدرم نوچ  دیراد ؛ یفعاضم  تیلووسم  دیاهدرک ، حرطم  ار  ماما  نانخس  هب  ندیـشخب  هولج  بالقنا و  ینابم  ظفح  راعـش  سلجم  رد  هللادمحب  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش 

یعامتجا تلادع  مالـسا و  بالقنا و  ماما و  طخ  ماما و  هار  هک  دندرکیم  اقلا  روطنیا  نایعدم  دناهدرک . صخـشم  ار  روشک  هار  دوخ ، شنیزگ  اب  دـناهدمآ و  نادـیم  هب  اتقیقح 

دشاب مولعم  ات  دنکیم  صخشم  ار  طخ  دیآیم  هک  یرھام  نابنزوس  لثم  دندرک ؛ حیحصت  ار  هار  دندمآ  مدرم  درک . دیاب  یرگید  یاھراک  دمآ و  یرگید  لصف  راگزور و  دش ؛ مامت 

امـش هک  تسا  نیا  مدرم  راظتنا  تسا . ینیگنـس  یلیخ  تیلووسم  نیا  دـیاهدش ؛ سلجم  دراو  اعدا  نیا  اب  عقاو  رد  عقوت و  نیا  اب  هجوت ، نیا  اب  امـش  تساجنیا . زا  ریـسم 

. دینکن شومارف  ار  تیلووسم  نیا 

دادرخ  / ٠٣/٢٨/١٣٨۴ روشرپ ٢٧  یهسامح  تبسانم  هب  مایپ 

رب ار  دوخ  خسار  مزع  دیدنادرگرب و  شدوخ  هب  ار  شوب  مانشد  ، دوخ یهناھاگآ  یسامح و  روضح  اب  نامیا ، اب  نز  درم و  امش  دھعتم ، روشرپ و  ناناوج  امـش  زیزع ، تلم  امش 

. دیدرک مالعا  یمالسا  یرالاسمدرم  مالسا و  زا  عافد  روشک و  لالقتسا 

یروھمج هب  یار  زیچ ، رھ  زا  شیپ  دش ، هتخیر  یار  قودنص  رد  عونتم ، یاھشیارگ  اھهرھچ و  اب  یئاھدزمان  هب  نوگانوگ و  قیالـس  روضح  اب  دازآ و  یطیحم  رد  هک  امـش  یار 

و یمومع ، تیونعم  هافر و  ،و  مدرم یایند  نید و  ، نآ رد  هک  تسا  یمالسا  یاھنامرآ  تلادع و  تفرشیپ و  هب  یار  یساسا ، نوناق  هب  یار  یلم ، لالقتسا  هب  یار  یمالسا ،

. دش دھاوخ  نیمات  یلم  راختفا  تزع و 

اب هلباـقم  ضیعبت و  داـسف و  عفر  یعاـمتجا و  تلادـع  تسا و  اـھنامرآ  نیا  هب  دـھعتم  دـشاب ، رادروـخرب  مدرم  یار  نیرتـشیب  زا  ماجنارـس  هک  مرتـحم  یاـھدزمان  زا  مادـکرھ 

. تسوا یهفیظو  نیتسخن  یداصتقا  یگنھرف و  یسایس و  یاھهئطوت 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رـس ییاھراعـش  اب  یتلود  تسا . همھ  یهفیظو  مھ  نیا  تسا ؛ تلود  زا  تیامح  صوصخب  ییارجا و  یاھهاگتـسد  زا  تیامح  تسا ، ینیگنـس  یهفیظو  هک  مھ  مود  دروم 

نازوسلد یهمھ  درب ؛ دھاوخ  دوس  روشک  نیا  دنک ، ادیپ  ققحت  اھراعش  نیا  رگا  تسا . یبالقنا  یمدرم و  یاھراعش  تسا ؛ یباذج  یاھراعش  مھ  اھراعش  نیا  هدمآ ، راک 

؛ مینک هتـشذگ  زا  شیب  مالـسا  اب  ار  نامدوخ  راتفر  قیبطت  میناوتب  نالووسم  ام  رگا  میربب ؛ شیپ  هب  ار  یعامتجا  تلادع  اتقیقح  میناوتب  ام  رگا  درب . دنھاوخ  دوس  ماظن  نیا 

هک تسا  یدوس  تسا ؛ روشک  بالقنا و  یارب  یگرزب  تیقفوم  نیا  مینک ، یریگولج  هدش ، ادـیپ  اھاج  یخرب  رد  ینابم  زا  ییهراپ  اب  هک  ییاھییارگاو  یـضعب  زا  میناوتب  رگا 

یلاس هدفھ  هدزناش ، نارود  یهمھ  رد  دنربیم . دوس  همھ  هن ، دسرب ؛ یـصاخ  یهعومجم  ای  حانج  کی  ای  صخـش  کی  هب  شدوس  هک  تسین  روطنیا  دـسریم ؛ همھ  هب 

؛ دوب عضوم  نیمھ  هدنب  عضوم  دـندوب ، لووسم  تدـم  نیا  رد  مرتحم  تیـصخش  ود  میتشاد و  یروھمجتسایر  تاباختنا  ام  راب  راھچ  دـندوب و  راک  رـس  یددـعتم  یاھتلود  هک 

تھج همھ  زا  مییوگب  میناوتب  ام  هک  تسین  مھ  یـسک  چیھ  یتلود و  چیھ  دننک . کمک  اھنآ  هب  تیامح و  تلود  زا  روھمج و  سیئر  زا  دیاب  همھ  مدقتعم  تساک . مک و  نودب 

اھفعض دیابن  تسین . انثتسم  مھ  تلود  نیا  دنتشاد ، مھ  هتشذگ  یاھتلود  دشاب . هتشاد  دوجو  یفعض  شراک  زا  یشخب  رد  تسا  نکمم  یـسک  رھ  هرخالاب  تسا ؛ لماک 

اھنآ هب  تیامح و  تلود  زا  روھمج و  سیئر  زا  دیاب  همھ  مدقتعم  دوگ ، نیا  طسو  نادیم و  نیا  طسو  هک  دـید  ار  نیا  دـیاب  داد ؛ حـیجرت  اھلامک  رب  ار  اھضقن  دـیابن  درک ؛ هدـمع  ار 

دوجو یفعـض  شراک  زا  یـشخب  رد  تسا  نکمم  یـسک  رھ  هرخالاب  تسا ؛ لماک  تھج  همھ  زا  مییوگب  میناوتب  ام  هک  تسین  مھ  یـسک  چیھ  یتلود و  چـیھ  دـننک . کمک 

طـسو هک  دید  ار  نیا  دیاب  داد ؛ حیجرت  اھلامک  رب  ار  اھضقن  دیابن  درک ؛ هدمع  ار  اھفعـض  دیابن  تسین . انثتـسم  مھ  تلود  نیا  دنتـشاد ، مھ  هتـشذگ  یاھتلود  دشاب . هتـشاد 

تساھنیا شود  رب  راب  نیرتشیب  تسا و  روھمج  سیئر  نآ  سار  رد  هک  هتفرگ  رارق  تلود  مان  هب  ییهعومجم  دوگ ، نیا  طسو  نادیم و  نیا 

تساـم و یلـصا  راـک  مدرم  هب  یناسرتمدـخ  تسا . یتـلود  نـالووسم  هب  هجوـتم  اتدـمع  هفیظو  نیا  هک  تـسا ؛ یناسرتمدـخ  باـب  رد  نیگنـس  یهـفیظو  رخآ ، یهـتکن 

میناـسرب و اـھنآ  هب  ار  تمدـخ  نیا  دـیاب  اـم  دـنتمدخ . جاـتحم  هک  دـناهعماج  فعـضتسم  مولظم و  مورحم و  یهقبط  دوش ، اـھنآ  هجوـتم  دـیاب  تمدـخ  هک  یناـسک  نیرتـشیب 

ای تعاس  کی  هب  ار  یرادا  دیفم  تقو  اھلساکت و  اھیھاتوک و  رگید  زورما  تسا . یعامتجا  تلادع  داجیا  هار  رد  گرزب  مدـق  کی  دوخ  نیا ، مینک . لیھـست  ار  یناسرتمدـخ 

دنناوتب نالووسم  ات  دـننک  کمک  هللااشنا  دـیاب  همھ  تسا . مزال  شـالت  تدـھاجم و  هتبلا  دوش . تسرد  دـیاب  اـھنیا  تسین ؛ لـمحت  لـباق  ندـناسر ، رتشیب  یکدـنا  اـی  رتمک 

. دنھد ماجنا  ار  دوخ  فیاظو 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

امـش صوصخب  دوش ؛ لفاغ  مدرم  زا  ام  لد  میراذگن  مینک . هبوت  میربب و  هانپ  ادـخ  هب  دـیاب  میاهتـشاد ، دروم  نیا  رد  یتلفغ  رگا  تساھنآ . هب  تمدـخ  مدرم و  زا  تلفغ  موس ،

زا دیاب  هظحل  کی  دـناهدرک . باختنا  ار  امـش  تلود -  رد  هچ  سلجم ، رد  هچ  یعامتجا - » تلادـع  «، » داسف اب  یهزرابم  «، » مدرم هب  تمدـخ   » راعـش اب  مدرم  هک  ینالووسم 

؛ هدوب میھافم  نیا  هب  مدرم  یهقالع  هتفرگ . لکـش  تلود  نیا  سلجم و  نیا  زورما  دسافم ، اب  یهزرابم  تمدخ و  تلادـع و  نامتفگ  تکرب  هب  میوشن . لفاغ  مدرم  هب  تمدـخ 

تسا . یگدنز  نادیم  رد  تسا ؛ یعقاو  میھافم  اھنیا  مینادب ؛ یعازتنا  درجم و  ار  میھافم  نیا  دوشیمن 

ناغماد  / ٠٨/١٩/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ندرک و  عافد  نآ  زا  نتشارفارب ، ار  یمالـسا  تلادع  مچرپ  تسا . ینتفای  تسد  اھنامرآ  نیا  اما  تسا ؛ یدنلب  یاھنامرآ  هتبلا  تسا ، هدرک  ریوصت  ناریا  تلم  هک  ییاھنامرآ 

یایند رد  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا . یلمع  نیا ، دـننک . اقلا  روطنیا  دـننکیم  یعـس  یـضعب  هک  ناـنچنآ  تسین ، هجیتنیب  چوپ و  ییارگناـمرآ  کـی  ندرک ، تکرح  نآ  هار 

دراد هچ  نیطـسلف  رد  نالا  دینیبب  امـش  دنرـشب ؛ قوقح  ناگدـننک  لاماپ  نیرتمحریب  رـشب  قوقح  نایعدـم  زورما  هک  تسا  تسرد  تسا ؛ مولظم  یعامتجا  تلادـع  رـشب 

زا نانبل  یهزور  هس  یس و  گنج  رد  ار  لاس  هاجنپ  لوط  رد  یماظن  یهدمآ  تسد  هب  تھبا  هک  یشحو  یاھتـسینویھص  دنوشیم . ماع  لتق  اھینیطـسلف  هنازور  درذگیم ؛

هورگ کی  اوھ . تفر  دـش  دود  زور  هس  یـس و  رد  هلاس  هاجنپ  تھبا  نیا  اما  تسا ؛ ریذپانتسکـش  لیئارـسا  هک  دـنھدب  ناشن  اـت  دـندرک  شـالت  لاـس  هاـجنپ  دـنداد -  تسد 

ایند حطـس  رد  ار  وا  دـنک ؛ دراو  نآ  رب  تاـفلت  دـناشکب ؛ تلذ  هب  ار  شکرـس  رورغم و  شترا  نآ  تسناوـت  هریغ ، ییاوـھ و  یهتفرـشیپ  یاھحالـس  زا  تسدـیھت  نموـم  دـھاجم 

مجاھت دروم  هزغ  هک  تسا  هتفھ  دنچ  دیاش  ای  تسا  زور  نیدنچ  نالا  دنریگب . هراچیب  یاھینیطسلف  زا  ار  تحاضف  نآ  تسکـش و  نآ  ماقتنا  دنھاوخیم  ایوگ  دنک -  هرخـسم 

دنراد ـالاح  دـندنادرگرب و  اھینیطـسلف  تسد  هب  ار  اـھنآ  یدادرارق  کـی  لـیذ  رد  رھاـظهب  هک  هزغ -  هب  یهناـملاظ  ناـمایب و  مجاـھت  نیمھ  دوـخ  و  تساھتـسینویھص . یمئاد 

اب ار  نامتالکـشم  هرکاذم ، اب  دنیوگیم  اھیـضعب  تسیچ . اھتـسینویھص  بصاغ و  لیئارـسا  اب  یهرکاذـم  تبقاع  رخآ و  هک  دـھدب  ناشن  دـیاب  دـننکیم -  راتفر  اھنآ  اب  روطنیا 

یهطقن رھ  رد  هک  یتارـضح  رـشب ، قوقح  نایعدم  رـشب ، قوقح  نارادفرط  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  زورما  گرزب  متـس  نیا  هرکاذم ! مھ  نیا  دـییامرفب  مینک ؛ لح  اھتـسینویھص 

؛ دناهتـشاذگ مھ  تسد  یور  تسد  دناهتـسشن ، برغ -  اـپورا و  رد  دـننکیم -  مھتم  رـشب  قوـقح  ضقن  هب  دنتـسین ، اـھنآ  عـیطم  هک  ار  ییاـھتلود  یکچوـک  زیچ  رـس  اـیند 

هب لاب  تغارف  ردقنیا  دربب ، رـس  ییاپورا  تختیاپ  کی  یاھنابایخ  زا  یکی  رد  مھ  ار  دنفـسوگ  کی  یـسک  رگا  دننکیم . هاگن  هنازور  راتـشک  نیا  هب  دـنراد  لایخیب  لابلاغراف و 

دناهتـشادن و تکرـش  یاهناحلـسم  راک  چـیھ  رد  هک  یناسک  عافدیب ، نادرم  نانز و  ناکدوک ، ندـش  دوباـن  یارب  ناـسنا و  اھدـص  اـھھد و  نتـشک  یارب  دـمآ . دـھاوخن  دوجو 

هاـگن تیعـضو  نیا  هب  هک  یـضعب  . تسا نیا  اـیند  رد  تلادـع  عـضو  زورما  دـنرادن ؛ دنفـسوگ  کـی  نوـخ  نتخیر  ردـق  هب  یـشزرا  دنـسریم ، لـتق  هب  هتـسب  مـشچ  روـطنیمھ 

اھدص و عفانم  یور  اپ  دوخ ، عفانم  یارب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناسک  هتبلا  مھ  لخاد  رد  دوشیم !؟ رگم  دـیروآیم ، ار  یعامتجا  تلادـع  مان  امـش  دـنیوگیم : دـننکیم ،

تـسد دنناوتب  اج  رھ  دنکیمن ؛ یقرف  لاملاتیب  ریغ  لاملاتیب و  ناشیارب  یداصتقا  نادسفم  ناگدننک و  هدافتـساوس  یـضعب  دیونـشیم . هک  دـنراذگب ؛ اھنویلیم  اھرازھ و 

؛ هلب منکیم : ضرع  نم  درک !؟ رقتـسم  ار  یعامتجا  تلادع  روشک  رد  دوشیم  رگم  دنیوگیم : دـننیبیم ، یـضعب  هک  ار  اھنیا  دـش . دـش ، عیاض  سک  رھ  قح  دـنزادنایم ؛

. دناسر هجیتن  هب  دناهداتسیا -  هوک  لثم  هک  رویغ -  نموم و  مدرم  نیا  ینابیتشپ  اب  دوشیم  ار  یعامتجا -  تلادع  هلمج  زا  بالقنا -  تلم و  نیا  یاھنامرآ  یهمھ 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دراوم یهیقب  داصتقا و  یهنیمز  رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  یهمھ  دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  یهدنھدناشن  یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

ندوب ناسکی  یانعم  هب  تلادـع  دـشاب . یعامتجا  تلادـع  دـیاب  هعماج  نآ  رد  دـننک . یراـکمھ  مھ  اـب  کـمک و  رگیدـکی  هب  یگدـنز ، فادـھا  دربشیپ  رد  دوخ  یهدادادـخ  ناوت 

دیاب دـنوش . دـنمهرھب  تفرـشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دـنناوتب  دـیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناـسکی  تساھتـصرف ؛ ندوب  ناـسکی  یاـنعم  هب  تسین ؛ اـھیرادروخرب  یهمھ 

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار  دودح  زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع  یهجنپرس 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یارب یگرزب  فدھ  ناریا  مدرم  ام  ی  هعومجم ام و  تلم  هک  تسا  نیا  میـشاب -  هتـشاد  رظن  دم  رد  ار  نیا  دـیاب  هشیمھ  هک  تساھ -  یناریا ام  یارب  بلطم  ساسا  هک  هچنآ 

، فدـھ ود  نیا  هب  ندیـسر  یارب  اـم  هک  مینک  یم ساـسحا  مینک ، یم هاـگن  هچرھ  میدرک . لاـبند  ار  فدـھ  نیا  بـالقنا ، زا  سپ  یاـھ  هھد لوط  رد  میدرک و  میـسرت  ناـمدوخ 

. یونعم ظاحل  زا  مھ  یدام و  ظاحل  زا  مھ  ناملـسم ، یاھتلم  نایم  رد  ندـشوگلا  یمالـسا ، ناریا  یدنلبرـس  زا  تسا  ترابع  گرزب  فدـھ  نیا  میراد . ار  مزال  یاـھ  ییاـناوت

ناوت و دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تزع  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  لالقتـسا  دـنک ؛ ادـیپ  اقترا  یونعم  یاھ  هبنج زا  مھ  یداـم و  ظاـحل  زا  مھ  اـم ، تلم  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یاـنعم 

نیا دشاب . مکاح  وا  یگدنز  رب  یعامتجا  یمومع و  تلادع  دشاب و  رادروخرب  یمومع  هافر  زا  دـنک ؛ هدافتـسا  دوخ  یاھتیفرظ  ی  همھ زا  دـناوتب  دـشاب ؛ هتـشاد  یلم  تیفرظ 

دـشاب هتـشاد  یروشک  و  نامیااب ، هفرم ، دازآ ، دـشاب  یتلم  دـھاوخ  یم ناریا  تلم  ناملـسم . ریغ  یتح  ناملـسم و  عماوج  ی  همھ یارب  وگلا  دوش  یم تروص  نآ  رد  تلم 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 24 
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. تسا ناریا  تلم  فدھ  نیا  هتفرشیپ ؛ دابآ و 

تسا . ناریا  تلم  داحآ  ی  همھ لوبق  دروم  فدھ  نیا  دوش ؛ یم فرطرب  همھ  اجنیا  رد  یسایس  تافالتخا  یحانج و  یاھاوعد  درادن ؛ دوجو  مھ  یفالتخا  فدھ ، نیا  رد 

ار یعامتجا  تلادع  مچرپ  میشاب ، ورشیپ  میناوتب  مینک ، هدافتسا  یبوخب  نامدوخ  یلم  یاھتیفرظ  زا  میشاب ، هتشاد  دنلبرـس  دازآ و  یتلم  میـشاب ، هتـشاد  دابآ  یروشک 

نآ قشاع  بلاط و  ناریا  تلم  ی  همھ هک  تسا  یزیچ  نیا  میریگب ؛ شود  هب  ناملـسم  یاھتلم  ی  همھ شیپاـشیپ  رد  ار  یمالـسا  ناـمیا  مچرپ  میـشاب ، هتـشاد  تسد  رد 

. دنک یم دییات  ار  نیا  اھ  هبرجت مھ  دھد ، یم ار  دیما  نیا  ام  هب  یلم  یاھتیفرظ  تخانش  مھ  مینک ؛ ادیپ  تسد  فدھ  نیا  هب  میناوت  یم و  دنتسھ .

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

هب شیاـنعم  شتیوـھ ، بـالقنا  دـننادب . بـالقنا  نیا  ظـفاح  ار  ناـشدوخ  دـیاب  مدرم  تسا . یھلا  گرزب  تناـما  نـیا  ظـفح  نآ  دـنکیم و  ینیگنـس  ناـگمھ  شود  رب  یاهـفیظو 

هک یناسک  دوب  دـنھاوخ  مھ  هدـنیآ  رد  دنتـسھ ، مھ  زورما  دـناهدوب ، هشیمھ  تسا . بالقنا  ینابم  اھـشزرا و  هب  تسا ؛ بالقنا  یاھیریگتھج  هب  تسا ؛ بالقنا  یاـھراعش 

ار یعامتجا  تلادع  دعب  ای  دننک  ادج  بالقنا  زا  ار  ینید -  دعب  ینید -  راعش  ای  دنھدب  رییغت  ار  بالقنا  یاھراعش  تسا ، هدش  ضوع  ناھج  عاضوا  هکنیا  یهناھب  هب  دنھاوخب 

فلتخم یاھهناھب  هب  فلتخم ، یاھهزیگنا  دننک . ادج  بالقنا  زا  ار  ندوب  دادبتسا  دض  دعب  ای  دننک  ادج  بالقنا  زا  ار  یزیتسهناگیب  یزیتسهطلس و  دعب  ای  دننک  ادج  بالقنا  زا 

دوخ یاھراعش  اب  بالقنا  نیا  دننادب . دنشاب ؛ رایشوھ  دیاب  مدرم  دنھد . رییغت  ار  بالقنا  یاھفدھ  بالقنا و  یاھراعـش  هکنیا  یارب  دنوش ، نادیم  دراو  تسا  نکمم  هشیمھ 

دعاوق لوصا و  نید و  ینابم  هب  ندوب  دنبیاپ  تسا ؛ ندوب  یمالـسا  راعـش  تسا ، هدش  هتـشون  بالقنا  مچرپ  یور  رب  بالقنا  نیا  رد  هک  یئاھراعـش  نیرتیلـصا  تسا . هدنز 

. نامولظم یهمھ  زا  یهناقداص  حیرص و  عافد  مھ  نآ  تسا ، ملاع  نامولظم  زا  عافد  تسا ؛ رابکتسا  اب  یهزیتس  تسا ؛ یزیتسهطلس  تسا ؛ ینید 

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

عفر تاقبط و  یاھدـمآرد  نایم  هلـصاف  شھاک  یعاـمتجا و  تلادـع  هیاـپ  رب  یداـصتقا  هعـسوت  دـشر و  هب  طوبرم  یاـھتیلاعف  همھ  میظنت  اـب : یعاـمتجا  تلادـع  شرتسگ 

یاھراک زاس و  دنمفدھ و  یاھهنارای  یاطعا  یتایلام ، یاھتسایس  قیرط  زا  یدمآرد  هجومریغ  یاھیرباربان  ناربج  ریز : دراوم  رب  دیکات  اب  دمآرد  مک  یاھرـشق  زا  تیمورحم 

ندرک دـنمفدھ  یجیردـت  یارجا  راکـشآ و  یاھهنارای  ندرک  دـنمفدھ  . نآ موادـم  ندرک  ماگنھ  هب  یدـمآرد و  نییاپ  کھد  ود  راـشقا  هب  طوبرم  تاـعالطا  کـناب  لـیمکت  یاهمیب .

. یداصتقا تاعالطا  زا  هعماج  داحآ  یرادروخرب  نیمات  راکشآریغ . یاھهنارای 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

ناشیا و نیب  هتبلا  دـننک . رکف  یرگید  زیچ  دـنوشب ، مھوت  راچد  دـیابن  مدرم  یلو  تسھ ؛ مھ  یعیبط  هک  میراد ، رظنفالتخا  یمـشاھ  یاقآ  اـب  یددـعتم  دراوم  رد  هتبلا  نم 

یهوحن یهنیمز  رد  مھ  دـنراد ، رظنفالتخا  یجراخ  لئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسھ ؛ مھ  نالا  دوب ، رظنفـالتخا  زورما  اـت  لاس ٨۴  باختنا  نامھ  زا  روھمج  سیئر  یاـقآ  نیب 

. تسا رتکیدزن  هدنب  رظن  هب  روھمج  سیئر  یاقآ  رظن  و  دنراد ؛ رظنفالتخا  یگنھرف  لئاسم  یخرب  رد  مھ  دنراد ، رظنفالتخا  یعامتجا  تلادع  یارجا 

داسف اب  تسا . ینشور  عضوم  کی  ماظن  عضوم  یعامتجا ، تلادع  هب  طوبرم  لئاسم  یهنیمز  رد  تسا . ینشور  عضوم  کی  ماظن  عضوم  یلام ، داسف  اب  یهزرابم  دروم  رد 

تـشادن دوجو  رگا  ارچ ، درادن ؛ دوجو  یداصتقا  یلام و  داسف  ام  ماظن  رد  میتسین  یعدـم  ام  منکب : ضرع  ار  نیا  مھاوخیم  نم  درک . هزرابم  تسھ ، هک  یاهطقن  رھ  رد  دـیاب 

ار نیا  مھاوخیم  اما  تسھ ؛ ارچ ، مدرکیمن . دـیکات  نآ  یور  ردـقنیا  متـشونیمن و  هوق  هس  مرتحم  یاسور  هب  باطخ  لـبق  لاـس  دـنچ  ار  یاهداـم  تشھ  یهماـن  نآ  هدـنب  هک 

عجرم نـالف  شرازگ  دانتــسا  هـب  میئاـیب  اـم  هـکنیا  تساـیند . رد  یعاـمتجا  یــسایس و  یاــھماظن  نیرتملاــس  زا  یکی  زورما  نـیمھ  یمالــسا ، یروـھمج  ماــظن  میوـگب :

، میربب لاوس  ریز  داسف  یهنیمز  رد  تھجیب  ار  نیلوئسم  ار ، صاخـشا  ام  هک  مھ  نیا  تسین . تسرد  اقلطم  نیا  داسف ، هب  مینک  مھتم  ار  روشک  ار و  ماظن  یتسینویھص ،

یهوق رد  مھ  هیئاضق ، یهوق  رد  مھ  هیرجم ، یهوق  رد  مھ  درک ؛ هزرابم  ادـج  وا  اب  دـیاب  تسا و  یمالـسا  ماظن  رد  مھم  لئاسم  زا  یکی  یلام  داسف  تسین . تسرد  مھ  نیا 

یاھروشک نیمھ  ایند -  یاھروشک  زا  یرایـسب  هکنیا  امک  درک ؛ دـھاوخ  ادـیپ  هعـسوت  دوشن ، راھم  دوشن ، هزراـبم  رگا  دـننک . هزراـبم  هلئـسم  نیا  اـب  دـنفظوم  همھ  هننقم .

نیا ار  سیلگنا  ناملراپ  سلجم  سیلگنا و  تلود  یایاضق  دـنداسف . رد  قرغ  هرخرخ  ات  دـننزیم -  اھنیا  لاثما  یئوشلوپ و  یلاـم و  داـسف  اـب  یهزراـبم  زا  مد  ردـقنیا  هک  یبرغ 

. تساھنیا زا  شیب  یلیخ  تسایاضق ؛ زا  یئاھهشوگ  کی  نیا  دنتسناد . ایند  یهمھ  دیدینش و  اھزور 

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد هک  یئاھراک  یهیقب  یرالاسمدرم و  ظفح  زا  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  تسا ؛ رتتخـس  اھراک  نیا  یهمھ  زا  یعاـمتجا  تلادـع  بخ ، دـندرک . تلادـع  مـالعا  لوا  زا  ماـما 

تلادع لماک  روط  هب  میتسناوت  زورما  ات  ام  هک  مھ  میوگیمن  تسا . یراوشد  راک  رایسب  تسا ؛ یرتتخـس  راک  یعامتجا  تلادع  رارقتـسا  تسا ، هدش  یمالـسا  یروھمج 

اما دراد ؛ یدایز  یهلـصاف  تسام ، یهعماج  رد  زورما  هک  هچنآ  اب  تسا ، هتـساوخ  اـم  زا  مالـسا  هک  یتلادـع  نآ  میراد . هلـصاف  یلیخ  زونھ  هن ، مینک ؛ رقتـسم  ار  یعاـمتجا 

رتشیب مھ  لبق  یاھلاس  زا  یعامتجا  تلادع  تمـس  هب  تکرح  زورما  تسا . هدـش  رتدـیدش  زورهبزور  درک و  ادـیپ  همادا  دـشن و  فقوتم  یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  تکرح 

تقیقح زا  لفاغ  یاھماظن  رد  تسا . روشک  یاھتـصرف  بساـنتم  عیزوت  میـسقت و  یعاـمتجا ، تلادـع  مھم  یاـھهنومن  زا  یکی  تسا . رتشیب  مھ  لـبق  یاـھهرود  زا  تسا ،

هک زورما  اـت  میئآیم -  شیپ  هچرھ  یمالـسا  یروھمج  رد  اـما  دوشیم ؛ هیکت  روشک  زا  یـصاخ  قطاـنم  یور  رب  دوـشیم ، هیکت  یـصاخ  یهقبط  یور  رب  یعاـمتجا ، تلادـع 

همھ نیا  دـنریگیم . رارق  تـبقارم  یهزوـح  رد  تـسدرود  یاھرھـش  دـنریگیم ، رارق  تـبقارم  یهزوـح  رد  اھاتـسور  مـینیبیم . رتیوـق  ار  اـنعم  نـیا  هتـشذگ -  لاـس  ود  یس و 

، نفلت بسانم ، بآ  قرب ، یورین  نوگاـنوگ ، تاـطابترا  یطاـبترا ، یاـھهار  اھاتـسور ، روشک و  رود  یاھرھـش  تمـس  هب  یزاـسهداج  همھ  نیا  اھاتـسور ، رد  یزاسنکـسم 

. تسا هدش  عیزوت  روشک  رساترس  رد  اھنیا  یگدنز ، تاناکما 

لوئـسم کـی  دـنناوتب  هک  دـندرکیمن  روصت  تسدرود  یاھرھـش  نیا  زا  یـضعب  دـننکیم ، فلتخم  یاھرھـش  هب  فلتخم ، یاھناتـسا  هب  روـشک  نیلوئـسم  هک  یئاھرفـس  نیا 

ار تالکـشم  تفر ، ناسنا  یتقو  دراد . شزرا  یلیخ  تسا ، تیمھااب  یلیخ  اھنیا  اھنیا . غارـس  دنوریم  روشک  یالاب  نیلوئـسم  هک  دننیبیم  الاح  دـننیبب ؛ مھ  ار  ود  یهجرد 

. یعامتجا تلادع  تمس  هب  میوریم  میراد  تسا . یعامتجا  تلادع  رارقتسا  نیمھ ، و  دیآیم ؛ دوجو  هب  هزیگنا  تالکشم  ندرک  فرطرب  یارب  دنکیم ، هدھاشم 

ادیپ یئالاب  ماقم  کی  ای  دوشیم  روھمج  سیئر  دسریم ، تموکح  هب  هک  یسک  تسا ؛ یفارـشا  یاھیگدنز  دنکیم ، هدھاشم  نالوئـسم  یگدنز  زا  ایند  رد  ناسنا  هک  هچنآ 

، میتسناوتن میھدب . رارق  هعماج  راشقا  نیرتفیعـض  اب  قباطم  ار  ناماھیگدـنز  دـیاب  هدـنب  لاثما  هتبلا  هن . ام  روشک  رد  دوشیم ؛ ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  هناک  شایگدـنز  دـنکیم ،

مدرم طسوتم  زا  رتنیئاپ  یـضعب  یھاگ  مدرم ، طسوتم  یگدنز  لثم  هللادمحب  روشک  نیلوئـسم  هعماج ، نیلوئـسم  یگدنز  اما  تسا ؛ هدـشن  نیا  میتشادـن ، ار  قیفوت  نیا 

. تسا شزرااب  یلیخ  اھنیا  تسا ؛

ارجا بوخ  ار  نیا  دنناوتب  روشک  نیلوئسم  هللااشنا  رگا  تسا . یگرزب  راک  کی  اھهنارای ، ندرک  دنمفدھ  نیمھ  یئاتسور ، نکـسم  نیمھ  تلادع ، ماھـس  یهلئـسم  نیمھ 

دنکیم و نشور  رتسول  غارچلھچ و  هناخ  یوت  هک  یسک  نآ  بخ ، دادیم ، مدرم  یهمھ  هب  قرب  یورین  یارب  تلود  هک  یاهنارای  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دننک ، لمع  دننک و 

هدافتـسا هنارای  نیا  زا  رتشیب  تسا ، رتدنمتورث  هک  یـسک  نآ  اجک ؟ نیا  دراد ، هناخ  یوت  قرب  یهلعـش  ود  هلعـش ، کی  هک  یـسک  نآ  اجک ، نآ  دنکیم ، یرتشیب  قرب  فرـصم 

تلادع راعش  یور  رب  ماظن  میداتسیا . ام  اھنیا . ریغ  نیزنب و  یهیضق  رد  روط  نیمھ  نان ، یهیـضق  رد  روط  نیمھ  دنریگب . ار  ملظ  نیا  یولج  دنھاوخیم  دوب . ملظ  نیا  درکیم ؛

. داتسیا یعامتجا 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 25 
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لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

یهنومن کی  هک  تسا  یداصتقا  یاھهصرع  یهلئـسم  دیآیم ، دوجو  هب  راک  زا  یئایرد  دوخ ، لابند  هب  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  ار  فعاضم  تمھ  نآ ، رد  هک  یرگید  یهنیمز 

تلود اب  یداصتقا  یاھهاگدـید  ظاحل  زا  هک  یناسک  نآ  هچ  یداصتقا -  نارظنبحاص  یهمھ  هک  دـننادب  ام  زیزع  تلم  تسا  بوخ  تساـھهنارای . ندرک  دـنمفدھ  دـنلب  ماـگ  نآ ،

رایـسب مزال ، رایـسب  راک  کی  اھهنارای  ندرک  دـنمفدھ  هک  دـنقفتم  تسا -  یلعف  تلود  تارظن  اـب  فلاـخم  اـھنآ  یداـصتقا  یاھهاگدـید  هک  یناـسک  نآ  هچ  و  دـنقفاوم ، یلعف 

هدامآ مھ  اھهنیمز  تسا ؛ یتخس  راوشد و  راک  نادیم ، نیا  رد  دورو  دشیم . هبلاطم  اھتلود  زا  هتشذگ  یاھلاس  هک  دوب  یئاھوزرآ  وزج  نیا ، تسا . دیفم  رایـسب  یـساسا و 

تکرح اـھهنارای ، ندرک  دـنمفدھ  تھج  رد  مدرم  تکرح  دوـب . یلاـع  اـفاصنا  مھ  هنیمز  نیا  رد  تلود  تـلم و  یراـکمھ  تـسا . هدـش  عورـش  راـک  نـیا  نوـنکا  هللادـمحب  دوـبن .

عیزوت لوا ، یهجرد  رد  راک ، نیا  مھم  فادـھا  تسا . هدـش  راکـشآ  نآ  تبثم  راثآ  زا  یـضعب  مھ  زورما  اـت  هچرگا  دوشیم ؛ راکـشآ  جـیردتب  هدـنیآ  رد  راـک  نیا  راـثآ  دوب . یایلاـع 

فرصم رتشیب  دنتشاد ، لوپ  رتشیب  هک  یناسک  هب  اھهنارای  نیا  یلبق ، لکش  اب  دنکیم . میـسقت  مدرم  نیب  ار  یئاھهنارای  روشک  تیریدم  هاگتـسد  تساھهنارای . یهنالداع 

ماجنا هنـالداع  عیزوت  اـھهنارای ، ندرک  دـنمفدھ  اـب  دیـسریم . رتمک  اـھهنارای  نیا  دـندرکیم ، فرـصم  رتمک  دنتـشاد ، لوپ  رتمک  هک  یناـسک  هب  اـما  دیـسریم ؛ رتشیب  دـندرکیم ،

. تسا یعامتجا  تلادع  داجیا  تھج  رد  دنلب  ماگ  کی  نیا ، دسریم . یدحاو  تبسن  هب  همھ ، هب  ینعی  دریگیم ؛

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

امکح نافوسلیف و  رشب ، نارکفتم  هتشاد ، تیمومع  مدرم  رد  زورما  ات  خیرات  لوط  رد  هک  تلادع  هب  زاین  ساسحا  عبت  هب  هدوب . رشب  یخیرات  یگـشیمھ و  یهغدغد  تلادع 

، هدش ثحب  ماع ، یانعم  نیمھ  هب  یعامتجا  تلادع  تلادع و  یهرابرد  زورما  ات  خیرات  یاھنارود  نیرتمیدق  زا  نیاربانب  تسا . هدوب  اھنآ  یهغدغد  دـندش و  دراو  هلوقم  نیا  رد 

. تسا یئانثتسا  ریظنیب و  دندرک ، مامتھا  دنتساوخ و  دنتفگ و  تلادع  هب  عجار  نامز  لوط  رد  نایدا  هک  هچنآ  ینعی  تسا . یئانثتـسا  نایدا  شقن  نکیل  هدش ؛ هداد  هیرظن 

. دوشیمن هدھاشم  اقلطم  نایدا  مامتھا  نآ  نادنمشیدنا ، امکح و  تارظن  رد 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

، مینک فشک  ار  یمالـسا  باـن  یهیرظن  میـسرب و  دـیاب  هیرظن  کـی  هب  میئوگیم  اـم  هکنیا  ینعی  ارآ . براـضت  ارآ و  ددـعت  هب  میراد  جاـیتحا  اـم  یزادرپهیرظن ، رکفت و  یهصرع  رد 

مزـال نیا  و  دوـش ؛ حرطم  یفلتخم  ارآ  دـنکادیپ ، براـضت  نارکفتم  ارآ  هک  تسا  نیمھ  تامدـقم  نیا  مھا  هک  تـسا ؛ یاهدرتـسگ  ینـالوط و  اتبـسن  تامدـقم  کـی  رب  ینتبم 

اب میھاوخیم  هن ، میـسرب ؛ نآ  هب  امتح  میھاوخیم  میاهتفرگ و  رظن  رد  لبق  زا  ار  یزیچ  کی  میراد ، یایروادـشیپ  کی  ام  هک  درک  روصت  دـیابن  تسا . یملع  طاـشن  نیا  تسا ؛

نیا یارب  راتخم  یئاھن و  رظن  هب  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  درادـن . مھ  فقی  دـح  تسا . مزـال  ارآ  براـضت  نیارباـنب  تسا . تسرد  هک  هچنآ  تسا و  قح  هک  ار  هچنآ  میباـیب  ارآ  براـضت 

تـسھ زاین  لاح  رھ  هب  نکیل  درادن . مھ  یعنام  چیھ  تسھ ؛ دوش ، حرطم  هدنیآ  رد  یاهزات  تاکن  یدیدج ، تارظن  یدـیدج ، ارآ  هکنیا  لامتحا  زاب  میدیـسر ، نامز  زا  یهھرب 

روشک یهرادا  تیاھن  رد  نکیل  تسا ؛ مزال  ارآ  براضت  نیاربانب  دریگب . تروص  روشک  رد  تدـمزارد  یاھیزیرهمانرب  نآ ، ساسا  رب  هک  میـسرب  یوق  یدـنبعمج  کی  هب  هکنیا  هب 

هتبلا دنک . یحارط  ار  تدمدنلب  یاھهمانرب  یدنبعمج ، نآ  ساسا  رب  دناوتب  هک  دسرب  یعامتجا  تلادع  باب  رد  لدتسم  نقتم و  یوق و  یدنبعمج  کی  هب  هکنیا  هب  دراد  زاین 

مدرک هظحالم  نم  زورما  یدربراک . یاھشھوژپ  ینعی  دینک ؛ ادیپ  ار  اھهویش  هکنیا  یارب  دش  دھاوخ  عورـش  یاهزات  یاھـشھوژپ  زاب  میدیـسر ، یدنبعمج  نیا  هب  هکنآ  زا  دـعب 

یهیرظن کـی  هب  اـم  هکنآ  زا  دـعب  ینعی  تسا ؛ عیـسو  یلیخ  شاهنماد  نیا  تسا -  بوخ  مھ  رایـسب  تسا -  یدربراـک  ثحاـبم  هب  طوبرم  ثحاـبم ، یاھـشخب  زا  یـضعب  هک 

شدوـخ نیا  هـک  مـیراد ؛ زاـین  یدربراـک  یاـھثحب  هـب  هعماـج ، رد  نآ  قـقحت  ارجا و  یاھهویـش  ندرک  ادـیپ  یارب  هزاـت  میدیـسر ، تلادـع  باـب  رد  یاهدـش  یدـنبعمج  نـقتم و 

. مینک هدافتسا  یرشب  تایبرجت  زا  میناوتیم  ام  هک  تساجنیا  رد  تقو  نآ  درک . دھاوخ  لابند  ار  یناوارف  یاھشھوژپ 

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

زورما نیا  هک  میـسانشب ، یملع  یهدـش  فیرعت  یهتـشر  کی  ناونع  هب  هاگـشناد  هزوح و  رد  ار  یھوژپتلادـع  ام  هک  تسا  نیا  یرظن  یهصرع  رد  اـھراک  نیرتمھم  زا  یکی 

هناھیقف شور  اب  هیقف  کی  دریگیم ، رارق  ثحب  لـحم  هک  یتاـعوضوم  زا  یکی  هزوح  رد  اـضرف  درادـن  لاکـشا  چـیھ  ینعی  هاگـشناد . رد  هن  دراد ، دوجو  هزوح  رد  هن  درادـن ؛ دوجو 

شحقنت مدع  لیلد  تسا . حقنم  ریغ  نیا  دوش ؛ حیقنت  یتسیاب  دندرک ، هراشا  نآ  هب  نایاقآ  هک  یفاصنا  لدع و  یهدعاق  نیمھ  الاح  دشاب . تلادع  یهلئـسم  دـنکیم ، ثحب 

نیمھ تسین -  لالدتسا  لباق  ینعی  درک -  مامت  ار  اھنیا  دوشیمن  چیھ  هک  دوشیم  هدعاق  نیا  هب  یئاھدانتسا  یھقف  فلتخم  یاھـشخب  رد  دنیبیم  مدآ  هک  تسا  نیا  مھ 

هک یئاھشخب  زا  یکی  دنراد -  روضح  هسلج  رد  یاهتسجرب  یالـضف  هللادمحب  بخ ، هک  هیملع -  یهزوح  رد  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دوشیم . هتفگ  فلتخم  یاھـشخب  رد  روط 

هیلع  ) خیـش دـندرک  هراـشا  هک  تسا  یتلادـع  ثحب  نآ  زا  ریغ  نیا  هلادـعلا ؟» باـتک  « ؛ دـشاب تلادـع  یهلئـسم  دـنکیم ، لاـبند  شدوخ  یلالدتـسا  هقف  سرد  رد  هیقف  کـی 

. یوق یھقف  ثحب  دوش ؛ ثحب  یعامتجا  تلادع  باب  رد  تسا . یرگید  ثحب  نآ  دناهدومرف ؛ همحرلا )

یدربھار  / ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یاھهشیدنا  تسشن  نیمود  رد  تانایب 

داقتعا تلادـع ، یهلئـسم  رد  هک  تسا  نیا  یکی  تسین . دـب  شرکذـت  هبنت و  نکیل  تسا ، ثحب  نتم  زا  جراخ  اھنیا  هتبلا  هک  منکیم ، ضرع  رخآ  رد  نم  ار  هاتوک  یهتکن  ات  ود 

هک یلاح  رد  دنک ، ادیپ  رارقتسا  هملک  یقیقح  یانعم  هب  تلادع  هعماج  رد  هک  تشاد  عقوت  ناوتیمن  مینک . تلفغ  دیابن  نیا  زا  ام  دراد ؛ یـساسا  شقن  کی  داعم ، ادبم و  هب 

یاھحرط زا  یـضعب  هک  مھ  نیا  تلع  دوب . دـھاوخن  شیب  یرابجا  یلیمحت و  رابرـس ، زیچ  کی  تلادـع  دوبن ، داعم  ادـبم و  هب  داقتعا  اـج  رھ  دـشابن . داـعم  ادـبم و  هب  داـقتعا 

ولو دراد ، یگنـشق  رھاظ  لقاال  الاح  تسا -  گنـشق  فرح  درادـن . یداقتعا  یهناوتـشپ  تسا ؛ نیمھ  دـنکیمن ، ادـیپ  ققحت  لمع  رد  اقلطم  تلادـع  باـب  رد  یبرغ  گنـشق 

رد قلطم  یتلادعیب  دنکیمن ؛ هدھاشم  ار  اھنآ  ققحت  ناسنا  الصا  تسین ؛ یربخ  نآ  زا  اقلطم  یبرغ  یگدنز  رد  یبرغ ، عماوج  رد  لمع ، رد  نکیل  دشابن -  یناھرب  یلیخ 

، تمایق رد  تاکلم  مسجت  هب  داقتعا  لامعا ، مسجت  هب  داقتعا  داـعم ، هب  داـقتعا  تسین . نآ  رد  داـعم  ادـبم و  هب  داـقتعا  یهناوتـشپ  هک  تسا  نیمھ  تلع  دراد . دوجو  اـجنآ 

نیمھ مھ  شلباقم  یهطقن  درک . دھاوخ  ادیپ  مسجت  تمایق  رد  اھنیا  مینک ؛ شالت  لدع  یارب  مینک ، شیاتس  ار  لدع  میشاب ، هاوخلدع  میشاب ، لداع  ام  دراد . ریثات  یلیخ 

هب یئالب  هچ  تمایق ، رد  لامعا  مسجت  یهصرع  رد  هناملاظ ، یهشیدـنا  یتح  هناملاظ ، راتفر  هک  دـنادب  ناسنا  دـھدیم . ورین  دـھدیم ، طاشن  ناسنا  هب  داـقتعا ، نیا  تسا .

. دوشیم کیدزن  تلادع  هب  اعبط  دروآیم ، وا  زور 

نافسوی نیتسوپ  هدیرد  یا 

نارگ باوخ  نیا  زا  یزیخرب  گرگ 

رد نیارباـنب  دراذـگیم . ریثاـت  یلیخ  نیا  تـسا ، گرم  نارگ  باوـخ  زا  نتـساخرب  گرگ  اـجنآ ، رد  شمـسجت  اـجنیا ، رد  یتفـصگرگ  هـک  دـشاب  هتـشاد  داـقتعا  نـیا  هـب  یـسک 

. درک تلفغ  یتسیابن  هتکن  نیا  زا  تلادع ، هب  طوبرم  یاھشھوژپ 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 26 
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تاـیآ رد  سفن  هب  ملظ  نآرق ، رد  درادـن . یعاـمتجا  تلادـع  هب  یطبر  هک  دوـخ ، اـب  یهطبار  رد  تسا  یتلادـع  منکب ، ضرع  اـجنیا  رد  نم  تسین  دـب  هک  یناـیاپ  مود و  یهتکن 

یلع ترج  دق  : » مینکیم ضرع  هینابعش  فیرش  تاجانم  رد  یـسفن .» تملظ  : » میناوخیم لیمک  یاعد  رد  تسا . لدع  شلباقم  یهطقن  ملظ ، بخ ، هدش . رارکت  یددعتم 

، راگدرورپ لباقم  رد  عوشخ  رکذت و  هجوت و  زا  ندش  رود  اوھا ، لابند  هب  نتفر  تاوھـش ، لابند  هب  نتفر  اھـشزغل ، ناھانگ ، اھل .» رفغت  مل  نا  لیولا  اھلف  اھل  رظنلا  یف  یـسفن 

 - یعامتجا ماـظن  لیکـشت  رد  تلادـع  یعاـمتجا ، طـباور  رد  تلادـع  مینکیم -  ثحب  تلادـع  باـب  رد  هک  یتقو  اـم  تسا . یمھم  یهصرع  کـی  مھ  نیا  تسا . دوخ  هب  ملظ 

یلع ترج  دـق   » نیا لـباقم  یهطقن  میزروـب . لدـع  یتسیاـب  مھ  ناـمدوخ  هب  مینکن . ملظ  دـیاب  مھ  ناـمدوخ  هـب  مـینک . تـلفغ  ناـمدوخ  هـب  تبـسن  تلادـع  زا  میناوـتیمن 

دھاوخ قیفوت  هک  مراد  یناوارف  دیما  هدنب  مینک ، بانتجا  ملظ  نیا  زا  ام  هک  دھدب  قیفوت  لاعتم  یادخ  رگا  میـشاب . هتـشاد  لدـع  مینکن ، روج  تسا . لدـع  نامھ  یـسفن ،»

. مینک رارقرب  ار  لدع  میناوتب  هللااشنا  مھ  هعماج  طیحم  رد  هک  داد 

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هک یئاھشزرا  لوصا و  نیا  دنوشیمن . ضوع  اھفدھ  هدش . میسرت  یاھفدھ  تمس  هب  اجک ؟ هب  باتشرپ . تفرشیپ  مھ  نآ  تسا ، هدنورـشیپ  تکرح  کی  دوخ  تاذ  رد  بالقنا 

. تسا یھلا  برق  لماکت و  یلاعت و  یئاھن ، فدھ  دـناهدش . صخـشم  فادـھا ، رد  هک  دنتـسھ  یئاھـشزرا  لوصا و  داد ، ناج  نآ  یارب  درک و  یگداتـسیا  یتسیاب  نآ  یور  رب 

، دشاب دیحوت  دشاب ، نآ  رد  تلادع  رارقتـسا  هک  راثآ ، تاصخـشم و  یهمھ  اب  تسا  یمالـسا  یهعماج  داجیا  نآ ، زا  رتنیئاپ  فدھ  تسا ؛ یزاسناسنا  نآ ، زا  رتنیئاپ  فدھ 

زور کـی  بخ ، یلیخ  میئوگب  مینک . مک  فدـھ  زا  اـت  میراذـگب  هیاـم  میئاـیب  میناوتیمن  اـم  ینعی  دنتـسین ؛ یندـشضوع  فادـھا  نیا  دنتـسھ . فادـھا  اـھنیا  دـشاب . تیونعم 

. تسا فدھ  نیا ، تلادع . هن ، مینک ! رارقرب  یتلادعهمین  کی  دوشیمن ، هک  تلادع  میئوگیم  الاح  مینک ، رارقرب  تلادع  میتساوخیم 

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

میسقت یانعم  هب  تلادع  یئاضق ، تلادع  مینک ؛ رقتـسم  هعماج  نایم  رد  ار  تلادع  تلادع . ندرتسگ  لدعلا ؛» طسب  یف  ، » لوا اھزیچ : نیا  رد  نیقتملا » هنیز  ینـسبلا  «و 

. تساوقت نیا  ینابم  اھهیاپ و  وزج  دوریم ، راظتنا  ام  زا  هک  یئاوقت  مدرم . نایم  اھتصرف  تسرد  میسقت  یانعم  هب  تلادع  مدرم ، داحآ  نایم  روشک  یتایح  عبانم 

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

ناربج یتسیاـب  ار  اھفعـض  نیا  تساـم . یاھفعـضهطقن  زا  مھ  نیا  میاهدیـسرن ؛ تسا -  هدوب  اـم  دوخ  یوزرآ  هک  مالـسا -  رظن  دروم  یهطقن  هب  زونھ  یعاـمتجا  تلادـع  رد 

زا دـیاب  هللااشنا  دـننک . فرطرب  ار  اھفعـض  نیا  دـنراد  هفیظو  دـننک  ساسحا  دـیاب  مدرم  داحآ  مھ  نیلوئـسم ، مھ  تشذـگ . اھنآ  زا  دوشیمن  هک  تسا  یئاھفعـض  اھنیا  مینک .

. تسا یندرکفرطرب  دیدرت  نودب  اھنیا  درک ؛ فرطرب  دوشیم  هتبلا  و  مینک . فرطرب  ار  اھفعض  نیا  میھاوخب و  کمک  لاعتم  یادخ 

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

گرزب و یاھماگ  ینید و ...  یاھتیلقا  قوقح  نانز و  تمارک  نیمات  تشادـھب ، هعـسوت ، یعاـمتجا ، تلادـع  یعاـمتجا ، قوقح  یژولونکت ، ملع ، یهصرع  رد  یمالـسا  ناریا 

. هللااشنا مینکیم  نامرد  هللانوعب  میسانشیم و  زین  ار  دوخ  یاھفعض  ام  تشادرب . یریظنیب 

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

نینچمھ سنوت و  یبیل و  رـصم و  ات  دـیریگب  نیرحب  نمی و  زا  اھبالقنا ، نیا  تسا . تلم  تزع  اـب  طـبترم  همھ  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  هک  ار  هقطنم  یاـھبالقنا  اھـشبنج و  نیا 

رد همھ  و  یدازآ ، یعامتجا و  تلادـع  یلم و  تزع  هب  تشگزاـب  ناـشهزیگنا  اـھنیا  یهمھ  دـش ، دـنھاوخ  روهلعـش  یزور  کـی  دـنرتسکاخ و  ریز  شتآ  زونھ  هک  یئاـھروشک 

، دـنھاوخیم ار  یدازآ  دـنھاوخیم ، ار  تلادــع  ناملــسم  یاـھتلم  تـسا . رادهـشیر  تـسا ، رادهیاـپ  فرح  نـیا  یمالــسا ، یرادــیب  میئوـگیم  هـکنیا  تـسا . مالــسا  یهیاـس 

. دناهدروختسکـش هدادناحتما و  رگید  بتاکم  نوچ  رگید ؛ بتاکم  رد  هن  دننیبیم ، مالـسا  رد  ار  اھنیا  دنھاوخیم ؛ ار  اھناسنا  تیوھ  هب  یانتعا  دـنھاوخیم ، ار  یرالاسمدرم 

یرادـیب مالـسا و  زا  تسا  تراـبع  هقطنم  یاـھتلم  داـقتعا  ناـمیا و  بسح  رب  یرکف  یاـنبم  نآ  درک . ادـیپ  تسد  دـنلب  فادـھا  نیا  هب  دوـشیمن  هک  مـھ  یرکف  یاـنبم  نودـب 

. تسا نیا  اھشبنج  تیھام  یمالسا .

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

هب نیا  دشابن ، نآ  رد  یعامتجا  تلادع  اما  دنک ، تفرشیپ  یدام  ندمت  نوگانوگ  یاھهولج  یروانف و  ملع و  رد  یروشک  رگا  تسا . تلادع  تفرشیپ ، یارب  رگید  صخاش  کی 

تفرشیپ یگدنز  نوگانوگ  یاھهویش  تسا ، هدرک  تفرشیپ  تعنص  تسا ، هدرک  تفرـشیپ  ملع  اھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  تسین . تفرـشیپ  مالـسا  قطنم  اب  ام و  رظن 

رد هک  یتقو  تسا . یکنکداب  یرھاظ و  یحطس و  تفرشیپ  نیا  تسین ؛ تفرـشیپ  نیا  تسا ؛ هدش  رتشیب  یتاقبط  فاکـش  رتقیمع و  یتاقبط  یهلـصاف  اما  تسا ، هدرک 

ریغ موھفمان و  ردقنیا  تلادع  دنریمیم ، امرگ  امرـس و  زا  مدرم  اھنابایخ  رد  روشک ، نامھ  رد  دنربیم و  روشک  نآ  زا  ار  یدام  یهرھب  نیرتشیب  یدودعم  تیعمج  یروشک ، کی 

امرگ زا  یـسک  ارچ  بخ ، دـنریمیم ! امرگ  زا  یدارفا  اکیرمآ ، فلتخم  یاھتلایا  یاھرھـش  رد  ناتـسبات  لصف  رد  هک  میناوخیم  یناـھج  یاـھربخ  رد  تسا . روشک  نآ  رد  یلمع 

اھلتراک و اھتکرـش و  نیرتتفلکندرگ  ایند و  یاھمدآ  نیرتدنمتورث  هک  تسا  یروشک  نامھ  اکیرمآ  دـنرادن ؟ اج  دـنرادن ، هناخ  دـنرادن ، هانپرـس  هک  تسا  نیا  زا  ریغ  نیا  دریمب ؟

زا ناتـسبات  رد  یاهدـع  دراد ، دوجو  یاهناسفا  یاھتورث  نآ  هک  یروشک  رد  اما  تسا ؛ روشک  نآ  رد  حالـس  یاـھتراجت  دوس  نیرتشیب  دنتـسھ ؛ روشک  نآ  رد  اـیند  یاھتـسارت 

زا یئاھلکش  یناتساد ، یاهناسفا و  یاھاعدا  یئامنیس و  یاھملیف  رد  الاح  تسا . تلادع  دوجو  مدع  شیانعم  نیا  دنریمیم ! دنھدیم و  ناج  امرس  زا  ناتسمز  رد  و  امرگ ،

 - مسیلاربیل ماـن  دـنوشیم و  هرادا  یرادهیامرـس  یداـصتقا  یهویـش  اـب  هک  یئاـھروشک  رد  تسا . داـیز  رایـسب  شاهلـصاف  تیعقاو  اـب  نیا  بخ ، دـنھدب ؛ شیاـمن  ار  تلادـع 

. تسا نیا  یگدنز  تیعقاو  اجنآ  رد  دراد ؛ دوجو  یئاھیتخبدب  نینچ  کی  دناهتشاذگ ، ناشدوخ  یور  ار  یئارگدازآ - 

یردق هب  هن  هتبلا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هنیمز  نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  هدنب  یاعدا  تسا . تلادع  مھم ، یاھـصخاش  زا  یکی  لوا ، یهجرد  رد  مینک ، تفرـشیپ  میھاوخب  رگا  ام 

یگدـنز نوگانوگ  یاھماظن  اب  هک  رگید  یاھروشک  زا  یرایـسب  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  مینک ، هسیاـقم  بـالقنا  زا  لـبق  عضو  اـب  ار  ناـمدوخ  رگا  میھاوخیم . هک 

هلـصاف یلیخ  زونھ  ام  هن ، تسا ، هتـساوخ  ام  زا  تسا و  هتفگ  ام  هب  مالـسا  هک  هچنآ  اب  مینک  هسیاقم  ار  نامدوخ  رگا  اما  میاهدرک ؛ تفرـشیپ  هلب  مینک ، هسیاقم  دـننکیم ،

. تسا مھ -  اب  مدرم -  نالوئسم و  یهدھع  هب  شالت  نیا  تسیک ؟ یهدھع  هب  شالت  نیا  مینک . شالت  دیاب  میراد و 

یـصاخ قلعت  هک  یـصوصخم  قطانم  رد  روشک  نیا  عبانم  نیرتشیب  هک  دوب  یزور  کی  میاهدرک . تفرـشیپ  روشک ، قطانم  یهمھ  هب  یمومع  عبانم  عیزوت  ظاـحل  زا  اـم  هلب ،

یکی بالقنا ، زا  لبق  دنتشادن . یاهرھب  ظح و  چیھ  روشک  یمومع  عبانم  زا  مھ  اھرھش  اھناتسا و  زا  یرایسب  دشیم ؛ فرص  زور ، نآ  رابرد  هب  زور و  نآ  نادنمتردق  هب  تشاد 

هب دوـب  قـلعتم  هک  تشاد ، ناتـسا  یهطقن  جـنپ  رد  یـصاصتخا  هاـگدورف  جـنپ  متفگ -  یتـقو  کـی  ـالبق  مرواـیب ؛ مسا  مھاوـخیمن  هتبلا  هک  روـشک -  نـیا  گرزب  یاھناتـسا  زا 

یناـکما چـیھ  یئاوھ ، دـمآوتفر  اـمیپاوھ و  هاـگدورف و  زا  یهدافتـسا  یارب  مدرم  ینعی  تشادـن ! دوجو  ناتـسا  نآ  رد  یمومع  هاـگدورف  کـی  اـما  هاـش ؛ راـبرد  هب  ناگتـسباو 

زا تامدـخ ، ظاحل  زا  مینیبیم  مینکیم ، هاگن  یتقو  زورما  دوب . یتلادـعیب  نیا  تشاد ؛ دوجو  صاخ  صاخـشا  یارب  هاگدورف  جـنپ  ناتـسا ، نامھ  رد  هک  یلاـح  رد  دنتـشادن ؛

زایتما و نیا  روشک  رساترس  رد  ملع ، لیـصحت  شرتسگ  ظاحل  زا  دنرادروخرب . روشک  رـساترس  تحار ، یاھهداج  اھهاردازآ و  اھهارگرزب و  نتخاس  ظاحل  زا  یزاسهداج ، ظاحل 

ناتـسیس و ناتـسا  رد  هدنب  دندوب . هقیـضم  رد  ناتـسریبد  ظاحل  زا  اھرھـش ، یتح  زور ، نآ  رد  روشک  زا  یددعتم  قطانم  مدرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  دراد . دوجو  ناکما  نیا 

مراھچ موس  یهجرد  فیعـض  دـنبمین  زکرم  کی  دـندوب . هقیـضم  رد  ناتـسا  نآ  یاھرھـش  زا  یرایـسب  ناتـسریبد ، ظاحل  زا  مدـیدیم . اجنآ  ار  عاـضوا  مدوب ؛ دـیعبت  ناتـسچولب 

ناکما ینعی  دراد ؛ دوجو  هاگشناد  اھرھـش  یهمھ  رد  دینیبیم  دینک ، هاگن  اھناتـسا  یهیقب  ناتـسا و  نآ  رد  یتقو  امـش  زورما  تشاد . دوجو  ناتـسا  نآ  لک  رد  یھاگـشناد 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 27 
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ملع یلام ، عبانم  روشک ، یدام  تاناکما  روشک ؛ نوگانوگ  قطانم  نیب  تسا  هدش  عیزوت  ملع  لیـصحت  ناکما  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  تسا . تلادع  نیا  بخ ، لیـصحت .

، ارچ زورما  دنتـشادن ؛ روھظ  زورب و  ناکما  دندوب ، دادعتـسا  یاراد  هک  یناسک  تسدرود و  یاھرھـش  ناگبخن  هتـشذگ ، رد  تسا . یبوخ  زیچ  رایـسب  نیا  تسا ؛ هدـش  عیزوت 

نوگانوگ یاھهاگتسد  دھد ، ناشن  ار  شدوخ  یگبخن  دناوتب  دشاب و  هتشاد  روضح  یدادعتـسااب  ناسنا  یتقو  یرگید ، یهطقن  رھ  نیارفـسا و  رد  دنراد . روھظ  زورب و  ناکما 

هک تفرشیپ -  صخاش  نیا  انئمطم  هتشذگ ، هب  تبسن  نیاربانب  دوبن . روجنیا  هتشذگ  رد  دننکیم . هدافتسا  وا  ناکما  زا  دنرادیم و  یمارگ  ار  وا  دننکیم ، لابقتـسا  وا  زا  روشک 

. مینک راک  مینک و  شالت  دیاب  میبقع ؛ زونھ  ام  هن ، میتخانش ، میدیمھف و  مالسا  زا  ام  هک  هچنآ  هب  تبسن  اما  تسا ؛ هتسجرب  تسا -  تلادع  صخاش 

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دوخ هکنیا  اب  تسا . درخ  نامرآ  کی  یونعم ] هتفرـشیپ و  لداع و  هنالداع و  یهعماج  داجیا  ،] میتفگ هک  یلبق  نامرآ  هب  تبـسن  هک  تسا ؛ یتمواقم  داـصتقا  رگید ، ناـمرآ  کـی 

، ورـشیپ ملع  قنور ، رپ  تراجت  رترب ، یزرواشک  رترب ، تعنـص  هعماج ، رد  تمالـس  دوشیم . فیرعت  یلبق  نامرآ  نآ  لـیذ  رد  عقاو  رد  اـما  تسا ، یمھم  زیچ  یتمواـقم  داـصتقا 

ندیسر تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اھنیا  ملاع ، رد  هطلـس  یـسایس  یهموظنم  رد  ناھج و  رد  یـسایس  ذوفن  ناھج ، رد  یگنھرف  ذوفن  تسا . اھنامرآ  وزج  شاهمھ  اھنیا 

همھ اـھنیا  اـھنیا ، ینعی  ناـمرآ  دورن ؛ یـسرتسد  زا  رود  فـیرعت  لـباق  ریغ  رما  کـی  هب  اـم  نھذ  ناـمرآ ، میئوـگیم  یتـقو  نیارباـنب  تسا . اـھنامرآ  وزج  یعاـمتجا ، تلادـع  هب 

. فلتخم تاجرد  رد  هتبلا  دنیاھنامرآ ؛

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھنامرآ یور  رب  ناریا  تلم  ینعی  هچ ؟ ینعی  تماقتـسا  تدـحو . مایپ  یکی  تماقتـسا ، مایپ  یکی  تسا : هتـشاد  دوجو  نمھب  مودوتسیب  یاھییامیپھار  نیا  رد  مایپ  ود 

یعامتجا تلادـع  لابند  ام  هکنیا : زا  تسا  هدوب  ترابع  ام  یباجیا  یاھنامرآ  میتشاد ؛ مھ  یبلـس  یاھنامرآ  میتشاد ، مھ  یباجیا  یاھنامرآ  ام  دـنراد . یگداتـسیا  بـالقنا 

لابند ام  مینادـیم ؛ یمالـسا  میلاعت  هب  لمع  رد  ار  روشک  تداعـس  اـم  میتسھ ؛ مالـسا  لاـبند  اـم  میتسھ ؛ روشک  نوگاـنوگ  ثداوح  رد  یمدرم  روضح  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

ملاظ اب  یهلباقم  مولظم و  هب  نداد  هانپ  لابند  ام  میتسھ ؛ نامدوخ  یناریا  یمالسا و  لیصا  گنھرف  ناگناگیب و  هب  یهتسباو  ریغ  گنھرف  لابند  میتسھ ؛ لقتسم  داصتقا 

رد یعامتجا ، روما  رد  گنھرف ، رد  داصتقا ، رد  ملع ، رد  نامروشک  میھاوخیم  میتسھ ؛ روشک  یملع  یگتـسجرب  لابند  اـم  میتسھ ؛ روشک  تفرـشیپ  لاـبند  اـم  میتسھ ؛

: هک تسا  نیا  بالقنا  یبلس  مایپ  تشاد ؛ بالقنا  مھ  یبلـس  یاھمایپ  کی  تسا . اھنیا  ام  بالقنا  یباجیا  تبثم  یاھمایپ  دشاب ؛ مدقشیپ  ورـشیپ و  تیونعم ، رد  قالخا ،

. میوشیمن هطلس  ماظن  میلست  میوشیمن ، یھاوخجاب  میلست  میوشیمن ، ییوگروز  میلست  ام 

اکیرمآ زورما  مھ  هطلـس  ماظن  رھظم  دـننک ؛ تموکح  ایند  رب  دـنھاوخب  اھنیا  لاثما  لوپ و  حالـس و  یداـم و  ییاـناوت  هب  یهتفاـی  تسد  تردـق  دـنچ  هکنیا  ینعی  هطلـس  ماـظن 

میھاوخن اکیرمآ  یھاوخجاـب  ییوگروز و  میلـست  اـم  تفگ : نمھب  مودوتسیب  نیا  رد  تفگ ، یلیمحت  گـنج  رد  تفگ ، یدـعب  ثداوح  رد  تفگ ، بـالقنا  رد  ناریا  تلم  تسا .

. دش

١٣٩٢/١١/٢٩ /  « یتمواقم داصتقا   » یلک یاھتسایس  غالبا 

یدرکیور اب  یتمواقم  داصتقا  یلک  یاھتسایـس  هلاستسیب ، زادنامشچ  دنـس  فادھا  هب  یبایتسد  یداصتقا و  تمواقم  یاھصخاش  دوبھب  ایوپ و  دشر  نیمات  فدـھ  اب 

: ددرگیم غالبا  ارگنورب  ورشیپ و  ازنورد ، دلوم ، زاس ، تصرف  ریذپ ، فاطعنا  یداھج ،

...

. یعامتجا تلادع  یاھصخاش  اقترا  یژرنا و  تدش  شھاک  یروهرھب ، لاغتشا و  دیلوت ، شیازفا  تھج  رد  اھهنارای  یزاسدنمفدھ  یارجا  تیفرظ  زا  هدافتسا  - ۴

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

اھهفلوم نیا  تسرھف  یکی  ماهدرک : میـسقت  ار  مضیارع  شخب ، هس  رد  نم  منکیم . حرطم  ار  یتمواقم  داصتقا  یوگلا  یاھیگژیو  اـھهفلوم و  زا  یلاـمجا  تسرھف  کـی  نم 

. میشاب دنباپ  اھنآ  هب  یتسیاب  هک  یتامازلا  مھ  موس  شخب  رد  و  مینکیم ؛ لابند  مینادیم و  ترورض  کی  زورما  ار  یتمواقم  داصتقا  ارچ  ام  هکنیا  یارب  هتکن  دنچ  دعب  تسا ؛

عقاو رد  هدـش و  حرطم  هک  تسا  یتمواقم  داصتقا  یاھتـسایس  نیا  یاـھیگژیو  اـھنیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  هک  ماهدرک  تشادداـی  ار  یگژیو  هد  نم  لوا ]  ] شخب نیا  رد 

زا یلم ، دـیلوت  لیبق  زا  یداصتقا ، دـشر  لیبق  زا  تسا ؛ نالک  یاھـصخاش  دوبھب  روشک و  داصتقا  رد  ییایوپ  کرحت و  داجیا  یهلئـسم  یکی  تسا . هعومجم  نیا  یاـھهفلوم 

زا و  هدـش ؛ هتفرگ  رظن  رد  اھـصخاش  نیا  رد  یدوبھب  روشک و  داـصتقا  رد  یکرحت  اھتـسایس ، نیا  نیماـت  رد  یمومع . هاـفر  یروهرھب ، شیازفا  مروـت ، شھاـک  لاغتـشا ، لـیبق 

میرادن و لوبق  هجوچیھهب  یعامتجا  تلادع  نیمات  نودب  ار  روشک  یداصتقا  قنور  ام  ینعی  تسا . یعامتجا  تلادـع  مھم  یدـیلک و  صخاش  رتمھم ، اھـصخاش  نیا  یهمھ 

، یتاقبط فالتخا  ضیعبت ، نکل  تسا ؛ الاب  یلیخ  ناشیداصتقا  دشر  تسا ، بولطم  تسا ، بوخ  یلیخ  ناشیاھـصخاش  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  میتسین . نآ  هب  دـقتعم 

نیرتمـھم زا  یکی  نیارباـنب  مینادـیمن . یمالـسا  یروـھمج  فادـھا  مالــسا و  تساوـخ  اـب  قـبطنم  هجوچـیھهب  ار  نـیا  اـم  تـسا ؛ سوـسحم  اـھروشک  نآ  رد  تلادـع  دوـبن 

. لوا یهفلوم  نیا  دنوشب . دنمهرھب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  روشک  یداصتقا  تفرشیپ  زا  مورحم  تاقبط  دیاب  تسا . یعامتجا  تلادع  صخاش  ام ، یاھصخاش 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هک تسین  اھنیا  ثحب  دـنکیمن ؛ افتکا  یلم ــ  صلاخان  دـیلوت  یلم ، دـشر  لثم ] [ ـ  یرادهیامرـس داصتقا  یاھـصخاش  هب  اـھنت  ینعی  تسا ؛ روحمتلادـع  یتمواـقم ، داـصتقا 

دیلوت هک  یلاح  رد  دینکیم . هدھاشم  یرادهیامرـس  داصتقا  رد  یناھج و  یاھـصخاش  رد  هک  دـش ؛ دایز  ردـقنیا  یلم  صلاخان  دـیلوت  ای  دـش ، دایز  ردـقنیا  یلم  دـشر  مییوگب 

یداصتقا و تلادع  تلادع ـ  صخاش  نیاربانب  میرادن . لوبق  ام  ار  نیا  دنریمیم ! یگنـسرگ  زا  روشک  نآ  رد  مھ  یناسک  اما  دوریم ، الاب  مھ  یلیخ  یروشک  کی  یلم  صلاخان 

ییاـنتعا یب  مھ  اـیند  دوجوم  یملع  یاھـصخاش  هب  هک  تسین  نیا  نآ  یاـنعم  اـما  تسا ، یتمواـقم  داـصتقا  رد  مھم  یاھـصخاش  زا  یکی  هعماـج ـ  رد  یعاـمتجا  تلادـع 

هب هکلب  تسین ، رقف  میـسقت  یاـنعم  هب  هماـنرب  نیا  رد  ناـیب و  نیا  رد  تلادـع  دوشیم . راـک  مھ  تلادـع »  » روحم رب  اـما  دوشیم ، هجوـت  مھ  اھـصخاش  نآ  هب  ریخن ، دوـشب ؛

. تسا نداد  شیازفا  ار  یلم  تورث  تورث و  دیلوت  یانعم 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. میدرک ىط  هنیمز  نیا  رد  ىدایز  هار  ام  اما  تسا ؛ ىعطق  نیا  میشخبب ، ققحت  لماک  روطهب  ار  مالـسا  ىاھهتـساوخ  میتسناوتن  ام  هک  میتفگ  اھراب  مییوگیم ، هشیمھ  ام 

نیا تورث  ىهمھ  ىزورکی  دوشب . هتفرگ  هدـیدن  اھنیا  دـیابن  میدـمآ . ولج  ار  هار  زا  ىلیخ  اما  میروایب  دوجوهب  روشک  نیا  رد  لـماک  روطهب  ار  ىعاـمتجا  تلادـع  میتسناوتن  اـم 

تکرح نیا  دنروشک . نیا  تاریخ  زا  رادروخرب  روشک  طاقن  ىصقا  زورما  دیسریم ؛ گرزب  رھش  دنچ  هب  نآ  زیررس  انایحا  و  دشىم ]  ] ىفارشا ىاھهداوناخ  ىدادعت  فرص  روشک 

[. دراد دوجو   ] ىمالسا قالخا  تمس  هب  تکرح  ىعامتجا ، تلادع  تمس  هب  تکرح  میظع ،

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

مسا هب  دراد ؛ ینوگانوگ  بعش  تسا ، مھم  یلیخ  یھاوختلادع  یهلئسم  دنتفگ . اجنیا  اھردارب  زا  یضعب  هک  ییاھفرح  نیمھ  تسا ؛ یھاوختلادع  اھنامرآ ، یهلمج  زا 

یهدـننکفرحنم طلغ و  یانعمهب  هن  یدازآ  تسا ؛ یھاوخیدازآ  هلمج ، زا  تسا . یمالـسا  یگدـنز  کبـس  یهلئـسم  هلمج ، زا  دوب . لابند  اعقاو  دـیاب  درک ، دـیابن  اـفتکا  مھ 

اب جاودزا ، تنـس  یمالـسا و  یاھتنـس  فالخرب  هک  یناـسک  نآ  رب  تنعل  دـنک . یگدـنز  یروجنیا  رـسپ  دـنک ، یگدـنز  یروجنیا  رتخد  هک  تسا  نیا  یدازآ  یاـنعم  هک  یبرغ 

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یهلئـسم درک . هلباـقم  اـھنیا  اـب  دـیاب  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  نـیا  هنافــساتم  اـم  یگنھرف  یاھهاگتــسد  اـم و  تاروـشنم  زا  یــضعب  دـننکیم و  تفلاـخم  احیرــص  جاودزا  تـنس 

. تسا لالقتسا  نامھ  هعماج  رد  یھاوخیدازآ  یانعم  هک  هعماج  رد  یعامتجا و  لمع  رد  یسایس ، لمع  رد  یدرف ، لمع  رد  هشیدنا ، رد  یھاوخیدازآ 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دراد مزال  نامز  رورم  دراد ، دوجو  جـیردت  دـشخبب ، ققحت  ار  دوخ  فادـھا  دـنک و  مکحم  ار  دوخ  یاھهیاپ  دـناوتب  بالقنا  نیا  هکیتقو  ات  اما  تسا  مزال  یبـالقنا  ماـظن  لـیکش 

هفخ هفطن  رد  اھبالقنا  یـضعب  دـش ؛ هدـید  یبالقنا  رھاظب  یاھروشک  زا  یلیخ  رد  هک  دوشیم  یروجنآ  تقونآ  دـش ، شومارف  هثداح  نآ  تفر ، داـی  زا  اھفدـھ  نآ  هچناـنچرگا 

؛ دوب نیمھ  شتلع  دندش . گرمناوج  ندمآ  ایند  هب  زا  دعب  مھ  یضعب  دش - هفخ  هفطن  رد  اعقاو  داتفا و  قافتا  ریخا ، لاس  دنچ  نیمھ  ام ، نامز  رد  هک  ییاھنیمھ  لثم   - دش

تزع هک   - یعقاو یانعمهب  یمالـسا  یگدنز  ققحت  فدھ  یعامتجا ، تلادع  فدھ  دننامب ؛ یقاب  یتسیاب  اھفدـھ  نآ  دوب . هدـش  مالعا  هک  ییاھفدـھ  زا  دوب  فارحنا  شتلع 

، تسھ تزع  مھ  تسھ ، قالخا  مھ  تسھ ، لدع  مھ  تسھ ، ملع  مھ  هعماج ، نآ  رد  هک  یمالسا  یهعماج  کی  لیکشت  فدھ  تسا - یمالسا  یگدنز  رد  ترخآ  ایند و 

. میتسھ اھفدھ  نیا  هارهمین  رد  میاهدیسرن و  زونھ  اھفدھ  نیا  هب  ام  تسا ؛ اھنیا  فدھ  تسھ . تفرشیپ  مھ 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دـشاب تلم  لالقتـسا  یلم و  تزع  لابند  هب  یروانف ، تفرـشیپ  ملع ، تفرـشیپ  لابند  هب  یداصتقا ، شیاشگ  یعامتجا ، تلادـع  مدرم ، هافر  لابند  هب  سلجم  هچنانچ  رگا 

نیا رد  وا  یراذـگلیر  دـشاب ، یرگیفارـشا  نایرج  تیمکاح  لابند  دـشاب ، اـکیرمآ  بوعرم  دـشاب ، برغ  بوعرم  سلجم  رگا  دوب ؛ دـھاوخ  اھفدـھ  نیا  تمـس  هب  وا  یراذـگلیر 

. درک دنھاوخ  تخبدب  ار  روشک  دوب ؛ دھاوخ  اھتھج 

یربھر  / ٠٣/٠۶/١٣٩۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یانعم اب  دشاب  هتـشاد  تیمکاح  دـنک ؛ تموکح  مالـسا  هکنیا  یارب  دـمآ ؛ دوجوهب  نیا  یارب  بالقنا  الـصا  تسا ؛ مالـسا  تیمکاح  لوا  یهجرد  رد  تسیچ ؟ بالقنا  یاھفدـھ 

داسف نکناینب  لیـس  ربارب  رد  تمواقم  لھج ، رقف و  ینکهشیر  یمومع ، هافر  یعامتجا ، تلادـع  یدازآ ، ادـخ ، نید  تیمکاح  زا :] دـنترابع   ] بالقنا فادـھا  شدوخ . صاـخ 

. دینیبیم ار  شتایصوصخ  دیراد  زورما  امش  هک  هدش  ریزارس  ایند  یهمھ  هب  برغ  زا  هک  یایقالخا 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٩۵ یاروش  سلجم  هرود  نیمھد  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

یعاـمتجا و تلادـع  رارقتـسا  یهدننکنیمـضت  هک  دراد  دوجو  روشک ، تینوـصم  تینما و  ماکحتـسا  یلم و  رادـتقا  هب  طوـبرم  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  یرگید  مھم  یاـھتیولوا 

. تسا نانآ  دنمشوھ  نھذ  سرتسد  رد  ناگدنیامن و  فیاظو  یهلمجزا  اھتیولوا  نیا  تخانش  تسا . روشک  تفرشیپ  لالقتسا و 

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

نیا داد . تکرح  گرزب  یاھفدـھ  تمـسهب  ار  ام  درک ؛ ضوع  ار  لیر  داد ، رییغت  ار  ناریا  تلم  ریـسم  ماما ] [ ؛ تفرگ ماجنا  گرزب  رییغت  کی  درک و  ضوع  ار  ریـسم  ام  راوگرزب  ماما 

اھفدـھ نیا  تسا . تیمھا  زئاح  هداعلاقوف  دـندش ، نومنھر  تمـس  نیا  هب  ار  یناریا  یهعماج  دـنداد و  تکرح  اھفدـھ  نیا  تمـسهب  ار  ام  بالقنا ، ماما  بالقنا و  هک  اھفدـھ 

لھج ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، رقف  ینکهشیر  یانعمهب  تسا ، یعقاو  یانعمهب  یعامتجا  تلادـع  ینعمهب  ادـخ  نید  تیمکاـح  ادـخ . نید  تیمکاـح  رد  دوشیم  هصـالخ 

تسا یمالسا  یاھشزرا  یهموظنم  یرارقرب  یانعمهب  ادخ  نید  تیمکاح  تسا ؛ فاعضتسا  ینکهشیر  یانعم  هب  تسا ،

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

دیاب ربکتـسم  ملاظ و  اب  دوب ، مولظم  زا  تیامح  لابند  دوب ، نیمورحم  زا  تیامح  لابند  دوب ، یعامتجا  تلادع  لابند  دیاب  دوب ، دـنباپ  اھنامرآ  نآ  هب  دـیاب  میدرک  ضرع  ام  هکنیا 

؛ دشاب یناسنا  یئالقع و  یهبساحم  کی  طقف  هک  تسین  روجنیا  تسا ؛ هتساوخ  ام  زا  ار  اھنیا  مالـسا  تسا ، یمالـسا  تابلاطم  همھ  اھنیا  تفرن ، وا  راب  ریز  درک ، هلباقم 

طیحم زا  ار  مالـسا  یلمع  یهزوح  ار و  مالـسا  یتـفرعم  یهزوح  یـسکرھ  تسا ؛ هتخانـشن  ار  مالـسا  دـنک ، ادـج  مالـسا  زا  ار  اـھزیچ  نیا  یـسکرھ  تسا . ینید  فـیلکت 

. تسا هتخانشن  ار  مالسا  کشالب  دنک ، رود  مدرم  یسایس  مدرم و  یعامتجا  یگدنز 

اھهاگشناد  / ٠٣/٢٩/١٣٩۵ دیتاسا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نانمشد دیدھت  زا  ینعی  ردتقم ، میھاوخیم ؛]  ] ردتقم یناریا  دعب  لاس  تسیب  ردتقم ؛ ناریا  میھاوخیم ؟ منکیم  ضرع  هک  یتایصوصخ  نیا  اب  یناریا  ام  دعب  لاس  تسیب  ایآ 

مھ سارھ  ساسحا  یروشک  کی  یھاـگ  لقتـسم ؛ یناریا  ردـتقم . یناریا  دـشاب ؛ یکتم  شدوخ  رادـتقا  هب  دـنکن ، همھاو  ساـسحا  دـنکن ، سارھ  ساـسحا  تشرد  زیر و 

، هن ای  میـشاب ؟ یروجنیا  میھاوخیم  ایآ  دـنکیم . تردـق  تینما و  ساسحا  شردـپ  اـکتا  هب  هک  یکدوک  لـثم  یتردـق ؛ کـی  اـکتا  هب  اـما  ینوریب  نانمـشد  یهیحاـن  زا  دـنکیمن 

تلادع تلادع ، زا  رادروخرب  یناریا  دنمتورث ؛ یناریا  نیدتم ؛ یناریا  دشاب ؟ هتـشاد  لالقتـسا  دشاب ، لقتـسم  دـشاب ، شدوخ  اکتا  هب  شرادـتقا  هک  دـشاب  یناریا  میھاوخیم 

نیا هک  میھاوخیم ؛ یناریا  روجنیا  راکزیھرپ ؛ زوسلد و  رگداھج ، کاپ ، یتموکح  اب  یناریا  یمدرم ؛ تموکح  کـی  اـب  یناریا  یئاـضق ؛ تلادـع  یعاـمتجا ، تلادـع  یداـصتقا ،

. تسا یبولطم  زیچ  کی  هتبلا 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  یلاع  فادھا  اما  دشاب  فلتخم  بھاذم  دشاب ، فلتخم  اھنابز  تسا  نکمم  هلب ، دنریـسم . کی  یاراد  دنفدھ ؛ کی  یاراد  ددـعتم ، فلتخم و  ماوقا  اب  هچراپکی  ناریا 

روشک نیا  رد  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  مھ  یمالسا  روشک  یوگلا  دننک . یفرعم  ایند  هب  یمالـسا  روشک  کی  یوگلا  ناونعهب  ار  زیزع  ناریا  دنھاوخیم  همھ  تسا ؛ ناسکی 

، تسھ یملع  دـشر  تسھ ، یدام  تفرـشیپ  تیونعم ، نیا  رانک  رد  اما  تسا  تیونعم  اھنیا  تسھ ، اھنیا  هن ، دنتالـسوت ؛ اعد و  هزور و  زامن و  لوغـشم  طـقف  مدرم  یهمھ 

. تسا اھنیا  یمالسا  یهعماج  تیصوصخ  تسھ ؛ یرگیفارشا  یاھهلق  اھهنومن و  ندش  هتشادرب  تسھ ، یتاقبط  یاھهلصاف  ندش  مک  تسھ ، تلادع  یهعسوت 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ریز لیلذ  مانمگ  یهداتفابقع  یهتـسباو  ناریا  دـنک ، هاگن  فاصنا  مشچ  اب  یـسک  رگا  اعقاو  میتفر . شیپ  بوخ  تسا ، هتـشذگ  بـالقنا  لوا  زا  هک  یلاـس   ٣٨ نیا ٣٧ ، رد  اـم 

ار هقطنم  رد  یمالـسا  یروھمج  دوجوم  تاـناکما  هکنیا  یارب  دـندنبیم  فص  دـنیآیم  هیقب  سیلگنا و  اـکیرمآ و  هک  تسا  هدـش  یروج  زورما  سیلگنا ، اـکیرمآ و  یاـپ  تسد و 

مـشچ اب  هک  ییاھنآ  هک  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماظن  تزع  یمالـسا و  تزع  تسا  هدرک  ادیپ  شرتسگ  روجنیا  ینعی  دـنناوتیمن ؛ و  دـننک ، هرداصم  یوحنب  دـنناوتب  هکلب 

تلم یمومع  تفرـشیپ  نیا  دـنوشب . هجاوم  وا  اب  دـنمتردق  دروامھ  کی  لـثم  دـنروبجم  زورما  توغاـط - نارود  لـثم   - ناریا تلم  هب  هلمجزا  اـھتلم و  هب  دـندرکیم  هاـگن  ریقحت 

، هتـشذگ اب  زورما  مھ  یعامتجا  تلادـع  ظاحل  زا  میدرک . تفرـشیپ  مالـسا  رظن  دروم  نوگاـنوگ  لـئاسم  رد  میدرک ، تفرـشیپ  تسایـس  رد  میدرک ، تفرـشیپ  ملع  رد  تسا .

یاـھهناشن ناـنچمھ  هنافـساتم  زورما  مـیراد . هلـصاف  یلیخ  بوـلطم  تلادـع  اـت  مـیراد ، هلـصاف  یلیخ  یمالـسا  تلادـع  نآ  اـت  هـتبلا  تـسا ؛ هدرک  قرف  نامـسآ  اـت  نـیمز 

ار بالقنا  زا  لبق  هک  اھناوج  امش  الاح   - مینکب هظحالم  بالقنا  زا  لبق  هب  تبسن  یتقو  اما  تسین  مک  ام  یهعماج  رد  نوگانوگ  تافارحنا  زا  یضعب  تالمجت و  یرگیفارـشا و 

. تسا یاهتسجرب  رایسب  تفرشیپ  تقونآ ، هب  تبسن  یمالسا  روشک  ناریا و  تلم  تفرشیپ  ار - بالقنا  زا  لبق  میدید  هک  ییاھنآ  ام و  دیدیدن ؛

« يعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  تسھ . مھ  تسایـس  گنھرف ، لد  رد  تسا ؛]  ] یگنھرف تریـصب  یگنھرف و  تیادھ  یگنھرف و  یاھتیلاعف  دشر  هاگیاپ ]  ] مھ تسا ، تمواقم  هاگیاپ  مھ ] ، ] دجـسم

مادـک هک  هعماج  یمومع  تکرح  هب  هاگن  ینعی  تسایـس  سکعب ؛ ای  دـشاب  ورمع  فلاخم  دـیز و  رادفرط  ناسنا  هک  تسین  نیا  طقف  تسایـس  یاـنعم  هک  مینکب  ضرع  مھ 

نیا لالخ  رد  تقونآ  تسا . نیا  تسایـس  یعقاو  یانعم  میوشیم ؟ رود  اھفدـھ  زا  میراد  میاهتفرگ و  هیواز  ای  مینکیم  تکرح  میراد  اھفدـھ  تمـس  هب  اـیآ  میوریم ؛ میراد  فرط 

ینید یعقاو  لالقتـسا  تمـس  هب  میراد  ایآ  میوریم ؟ یعامتجا  تلادـع  تمـس  هب  میراد  ایآ  هک  دوشیم  نشور  اھنایرج  بازحا و  اـھهورگ و  صاخـشا و  اـھمدآ و  فیلکت  هاـگن ،

اـھهتفاب و هب  تبـسن  نتفرگ  رارق  ریثاـتتحت  اـکیرمآ و  هب  یگتـسباو  برغ و  هب  یگتـسباو  تمـس  هب  میراد  اـی  میوریم ، یمالـسا  ندـمت  داـجیا  تمـس  هب  میراد  اـیآ  مـیوریم ؟

تـسا یـسایس  هاگن  هاگن ، نیا  دناشکیم ؛ دراد  فرط  مادک  هب  ار  ام  ام ، یگدنز  کبـس  هک  تسا  یمھم  یهلئـسم  یلیخ  نیا  مینکیم ؟ تکرح  اھیبرغ  زغمیب  یاھهتفای 

. درک هاگن  دیاب  هعماج  ثداوح  هب  هاگن  نیا  اب  تسھ . مھ  تسایس  گنھرف ، لد  رد  نیاربانب  دریگیم ؛ همشچرس  گنھرف  زا  دینیبیم  هک 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

ار اھناوج  زا  مدرم و  فلتخم  یاھرشق  تسناوت  هک  دوب  یوق  ردقنآ  اھتیباذج  نیا  تشاد ؛ دوجو  ماما  یاھراعـش  رد  ییاھتیباذج  کی  تشاد ، یـصخش  یاھتیباذج  کی  ماما 

. دنک نادیم  دراو 

...

. یدـمحم بان  مالـسا  بان ، مالـسا  دوب ؛ مالـسا  درکیم ، هئارا  مدرم  هب  ماما  هک  ییاـھزیچ  یهلمجزا  ـالثم  درکیم . هئارا  ماـما  هک  دوب  یلوصا  هب  طوبرم  اھتیباذـج  زا  یـشخب 

مالسا ماما ، تشاد ، دوجو  طاقتلا  مھ  تشاد ، دوجو  رجحت  مھ  هک  ینارود  رد  تسا . طاقتلا  دنباپ  ریسا و  هن  تسا ، رجحت  دنباپ  ریـسا و  هن  هک  یمالـسا  ینعی  بان  مالـسا 

تلادع اھنآ  یهلمجزا  دوب ؛ یدازآ  اھنآ  یهلمجزا  دوب ؛ لالقتـسا  ماما ، یاھراعـش  ماما و  یمالعا  ینابم  یهلمجزا  دوب . باذج  ناملـسم ، ناوج  یارب  نیا  درک ؛ حرطم  ار  بان 

. تسا باذج  همھ  اھنیا  درکیم ؛ حرطم  هک  دوب  ماما  ینابم  اھنیا  دوب ؛ یداصتقا  تلادع  یعامتجا و 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

روشک و زا  جراخ  رد  یاهدع  تشذگ ، ییاھلاس  ماما  تلحر  زا  دعب  دنتـسناوتن . هللادمحب  هک  دننادرگرب ، ار  ماما  هار  دنناوتب  دیاش  هک  دندش  راودیما  یاهدع  ماما  تلحر  زا  دعب 

ار بالقنا  زا  لبق  طاسب  نامھ  دـننک و  هلمح  دـنناوتب  ات  دوشب ، هداتفاراکزا  دوشب ، ریپ  بالقنا  دـنک ، تلفغ  بـالقنا  دـیاش  هک  دنتـسشن  رظتنم  روشک  لـخاد  رد  اـھنآ  لـماوع 

راوگرزب ماما  لوصا  ینابم و  یاھهبذاج  راوگرزب ، ماما  یاـھهبذاج  ناـمھ  تلع ، تسیچ ؟ اھنتـسناوتن  نیا  تلع  دنتـسناوتن . یلو ] ، ] دـنروایب راـک  رـس  رب  روشک  رد  اددـجم 

هدـنز ماما  هار  تسا ، هدـنز  ماـما  حور  تسا ؛ هدـنز  ماـما  حور  اـما  تسا  هتفر  اـم  ناـیم  زا  ماـما  مسج  درک ؛ مھاوخ  ضرع  مھ  دـعب  ار  نیا  نم  دراد . دوجو  روشک  رد  هک  تسا 

دوجو مھ  زورما  درکیم ، بذـج  دوخ  هب  ابرنھآ  لثم  ار  اھلد  ار ، اھناوج  ار ، مدرم  یرھاظ ، تایح  نامز  رد  هک  ییاھتیباذـج  نآ  تسا . هدـنز  اـم  یهعماـج  رد  ماـما  سفن  تسا ،

، یداصتقا یعامتجا و  تلادـع  راعـش  نیاربانب  دراد . دوجو  اھنیا  تسا ؛ یندـشنهنھک  یندـشنمامت و  لوصا  کی  ماـما  لوصا  هکنیا  رب  هوـالع  تسا ، اـشگهرگ  ماـما  ماـن  دراد .

باذج ام  یاھناوج  ام و  مدرم  یارب  مھ  زورما  یناھج ، یاھتردق  اکیرمآ و  تردق  یهبذاج  هربنچ و  زا  ندـش  ادـج  راعـش  یرالاسمدرم ، راعـش  یدازآ ، راعـش  لالقتـسا ، راعش 

. تسا

نیا میراد ؛ یگدنامبقع  یمالـسا  لوصا  ینابم و  زا  یخرب  ققحت  دروم  رد  میبقع ، یعامتجا  تلادع  دروم  رد  ام  میبقع . افاصنا  اھراعـش  نیا  زا  یـضعب  ققحت  رد  هتبلا  ام 

؛ تسا باذـج  ام  ناوج  لسن  یارب  نیا  مینکیم ؛ تکرح  اھنامرآ  نیا  لابند  ام  درک و  نیعم  راوگرزب  ماما  هک  تسا  نیمھ  ام  نامرآ  ام ، فدـھ  ام ، تمھ  اـما  مینکیمن ، راـکنا  ار 

. تسا باذج  یمالسا ، یاھروشک  صوصخب  رگید ، یاھروشک  ناوج  لسن  یارب  هکلب  ام ، روشک  ناوج  لسن  طقفهن 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یمان  رھ  تحت  دـنمیظع ؛ یهزرابم  نیا  هب  دـقتعم  دنایمالـسا ، ماظن  هب  دـقتعم  دـننید ، هب  دـقتعم  دـنبالقنا ، هب  دـقتعم  یماـن ، رھ  تحت  هک  میوگیم  ار  ییاھلکـشت  نم 

. تسا اھنآ  هب  مباطخ  دنکیمن ؛ قرف  دنتسھ 

...

: دینکن شومارف  ار  یلصا  یاھهژاودیلک  نیا  تسھ ، یلصا  یهژاودیلک  دنچ  یدعب . یهیصوت 

...

. لیبقنیازا و  تسا ؛ یلصا  یاھهژاودیلک  وزج  تلادع »  » یهلئسم - 

هدافتسا ماما  تانایب  زا  دننک . نییبت  تسرد  ار  یلـصا  یـساسا و  یاھهژاودیلک  نیا  هک  تسا  نیا  ییوجـشناد  یاھلکـشت  هب  نم  یهیـصوت  ینعی  دینک . نییبت  دیاب  ار  اھنیا 

. اھنیا دننام  دینک و 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وزج مییوگیم ، یعامتجا  تلادع  هب  عجار  همھنیا  مینزیم ، همھ  ار  یعامتجا  تلادـع  فرح  همھنیا  هک  تسا  یعامتجا  تلادـع  ثحب  تسا ، یعامتجا  یاھبیـسآ  ثحب 

رکف نیا  تسیچ ؟ تلع  ارچ ؟ تسا . هدـش  رتدـب  تسا ، هتفر  رتالاب  زورهبزور  ینیج  بیرـض  یعاـمتجا ؟ تلادـع  درک  ادـیپ  ققحت  ـالاح  وک ؟ بخ  تسا . تاملـسم  تاحـضاو و 

؟ دنکیمن ادیپ  ققحت  روشک  رد  ارچ  تسرد ، فدھ  نیا  تسرد ، تساوخ  نیا  تسرد ،

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دیشخب و ققحت  درک و  داھنشیپ  ار  یعامتجا  یـسایس و  ماظن  یمالـسا ، بالقنا  درک . میـسرت  دوخ  یارب  یایلوصا  یاھتـسایس  کی  یمالـسا ، بالقنا  زا  یهدمآرب  ماظن 

. دمآ دوجو  هب  بالقنا  یانبم  رب  ماظن  نیا  یارب  مھ  یلوصا  کی  درک ؛ هدایپ 

...

هنیمز نیا  رد  دیاب  هک  یراک  میراد ، یگدـنامبقع  میراد ، یراکمک  هتبلا  هنیمز  نیا  رد  مدرم . فلتخم  یاھرـشق  نیب  دایز  یاھهلـصاف  نتـشادرب  یعامتجا ، تلادـع  تلادـع ،

رظنفرص هیـضق  نیا  زا  میتسھ و  نیا  لابند  یھلا  قیفوت  هب  هک  دینادب  میـشاب و  نیا  لابند  دجب  دیاب  هتفرگن ؛ ماجنا  هدوب  مزال  هتـسیاب و  هتـسیاش و  هکنانچنآ  دریگب  ماجنا 

. تسا داسف  اب  یهزرابم  ملظ و  اب  یهزرابم  شھار  هتبلا  تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یلصا  یاھهیاپ  زا  یکی  نیا  درک ؛ میھاوخن 

یربھر  / ١٢/٢۴/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

شلاـبند میراد و  اـم  هک  ییاھراعـش  نیا  ناـسنا ؛ میرکت  یعاـمتجا ، تلادـع  هللااـیلوا ، تیـالو  هللاتیـالو و  زا  دـیحوت ، زا  تسا  تراـبع  نامراعـش  یمالـسا  یروـھمج  رد  اـم 

، عضوم نیا  میمولظم . نوع  میملاظ ، مصخ  میراد ؛ ار  بتکم  نیا  ام  انوع ؛ مولظملل  امـصخ و  ملاظلل  انوک  میفلاخم ؛ ملظ  اب  ام  دراد . نمـشد  اھنیا  و  تسا ، اـھنیا  میتسھ ،

. تسھ نیا  دزادنایم ؛ هار  اوعد  دروآیم ، دوجو  هب  ینمشد  دروآیم ، دوجو  هب  نمشد  اعبط 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 30 
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ماظن  / ١٣٩٧/٠٣/٠٢ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یهنیمز رد  هن  دش ؛ دوشیمن  یبرغ  یاھهخسن  درگربوربیب  میلست  میجنـسب . هن ، مینک ؛ در  یلکب  میوگیمن  نم  دنتـسین . دامتعا  لباق  ام  یارب  یبرغ  یاھهخـسن  مینادب 

زیوجت ثیبخ  سیلگنا  تلود  یتاـغیلبت  هاگتـسد  اریخا  تسا . یبرغ  یاھهخـسن  ناـمھ  زا  یکی  تیعمج  یهیـضق  تیعمج . یهلئـسم  لـثم  رگید  یاـھهنیمز  رد  هن  داـصتقا ،

. دیـسر دھاوخ  مھ  نویلیم  هب ١۵٠  تیعمج  نیا  هللااـشنا  اـت ! راـھچ  ناتمـشچ  دوب ! دـھاوخ  یبوخ  روشک  یلیخ  تیعمج ، نوـیلیم  یـس  یارب  ناریا  هک  هدرک  مھ  هخـسن 

شاهمادا یلو ] ، ] دوب تسرد  عورـش  دوب ؛ تسرد  شلوا  هتبلا  ماهتفگ ؛ نم  ار  نیا  البق  دوب . یطلغ  یاھتـسایس  میدرکیم - لابند  هک  ییاھنآ   - روشک یتیعمج  یاھتـسایس 

. دـش دـھاوخن  تسرد  یبرغ  یاھهخـسن  اـب  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  روشک  یداـصتقا  لکـشم  مینکب . ناربج  دـیاب  هنیمز ؛ نیا  رد  میدرک  تلفغ  اـم  دوب و  طـلغ  دوبن و  تسرد 

داتفھ یهھد  رد  هکیتقو  لیدـعت  یهیـضق  میدرک ؛ ررـض  ییاھاج  کی  زا  میدربن ، یدوس  میتفرگ ، راک  هب  ار  یبرغ  یاھهخـسن  تقورھ  فلتخم  یاـھلاس  لوط  رد  مھ  نونکاـت 

یاھررـض نیا  اما  تشاد  یدـئاوف  کی  تسا  نکمم  دـمآ ؛ دوجو  هب  یتاقبط  فاکـش  دروخ ، هبرـض  هملک  یعقاو  یانعمهب  ام  روشک  رد  یعامتجا  تلادـع  لکـشم  دـمآ ، شیپ 

. میدرک لمحت  ام  مھ  ار  هدمع 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

تخبدـب تسا ، یـسارکومدلاربیل  رب  ناشیعامتجا  ماظن  ناشتموکح و  ساسا  هیاپ و  هک  ار  یبرغ  یاھتلم  دوخ  ماهتفگ - ار  نیا  ررکم  مھ  اـھلبق  هدـنب   - یـسارکومدلاربیل

یقالخا داسف  هداوناخ ، ندـش  دوباـن  یعاـمتجا ، تلادـع  دوبن  یعاـمتجا ، یاھفاکـش  هدرک ؛ هراـچیب  ار  اـھنآ  دوخ  تسا ، جـیار  برغ  رد  زورما  هک  یایـسارکومدلاربیل  هدرک .

یهمھ هب  رگید  هک  اکیرمآ - بیرغوبیجع  یلعف  روھمجسیئر  نیا   - هدـمآ هک  مھ  اقآ  نیا  الاح  دـناهدش . هراچیب  اھنآ  دوخ  دـیدش ؛ یطارفا و  یاـھییارگدرف  ریگهمھ ، ریگارف و 

. هدرب ار  یسارکومدلاربیل  مھ  اکیرمآ و  مھ  یوربآ  یهمتت  عقاورد  هدز و  جارح  بوچ  اھنیا 

تلود  / ٣٠/١٣٩٨/٠۵ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

نک هشیر  ار  رقف  مینک ، نیمات  هعماج  رد  ار  یعامتجا  تلادـع  میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  فدـھ  تسیچ ... ؟ شایلـصا  فدـھ  روشک ، داصتقا  تفرـشیپ  روشک ، داصتقا  قنور 

یگدـنز رقف  طخ  ریز  ناسنا  نویلیم  دـنچ  اـجنآ  تسا ؛ اـکیرمآ  اـیند  روشک  نیرتدـنمتورث  نـالا  ـالاو  دـشاب ؛ رقف  ینک  هشیر  رقف و  عفر  عفن  هب  روشک  ندـش  دـنمتورث  اـت  مینک ،

تسین یزیچ  نآ  نیا ، دشاب ، دنمتورث  روشک  کی  هکنیا  فرص  میھاوخیمن . ار  نیا  ام  دنریمیم ؛ امرگ  زا  ای  امرس  زا  ای  یگنسرگ  زا  اھنابایخ  یهشوگ  رد  یدایز  یهدع  دننکیم ،

تکرح دیاب  درکیور  نیا  اب  هاگن و  نیا  اب  دشاب ؛ تلادع  شرتسگ  تمدخ  رد  دشاب ، رقف  ینکهشیر  تمدخ  رد  تورث  نیا  دـیاب  دـشاب ؛]  ] مالـسا بولطم  مالـسا و  رظن  دروم  هک 

. درک

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هب یرـشب  نوگانوگ  عماوج  رـشب و  داحآ  رگا  هک  تسا  یوحن  هب  قیاقح  نیا  درک . نشور  ار  یقیاـقح  تیرـشب  یارب  درک ؛ نشور  مدرم  یارب  ار  یقیاـقح  یھلا ، یحو  تثعب و 

دیسر . دھاوخ  اھنیا  هب  هبیط  تایح  دنوشب ، مزتلم  المع  دنروایب و  نامیا  قیاقح  نیا 

...

داحآ هک  تسا ؛ هتخانـش  ار  اھنآ  شزرا  ناونع  هب  ینعی  تسا ، هدرک  تیبثت  ار  اھنآ  مالـسا  هک  ییاھـشزرا  تسا ، مالـسا  یـشزرا  یهموظنم  قیاقح ، نیا  زا  رگید  شخب  کی 

یاراد ناسنا  هک  یدرف  تایقلخ  لثم  زا  تسا . نیا  رد  ناشتداعـس  دنربب ؛ شیپ  اھنآ ] تمـس  هب  و   ] دننک کیدزن  اھـشزرا  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دنفظوم  یمدرم  عماوج  مدرم و 

، یعامتجا تلادع  لثم  یدازآ ، لثم  زاسیگدنز  یمومع و  میھافم  ات  تسا ، اھناسنا  یدرف  تافـص  هک  اھنیا  لاثما  دـشاب و  تشذـگ  یاراد  دـشاب ، ملح  یاراد  دـشاب ، ربص 

دننکیم روصت  اطخب  یاهدع  کی  ام . هب  هدش  میھفت  هدش و  نایب  مالسا  رد  هک  تسا  یمالسا  یاھشزرا  یهلسلس  نآ  وزج  اھنیا  یگدنز ؛ کبس  لثم  یناسنا ، تمارک  لثم 

الماک نیا  دـناهتفرگ ؛ دای  اھیبرغ  زا  ار  اھنیا  یمالـسا  نیرکفتم  ای  تسا ، هدـمآ  مالـسا  ملاع  هب  برغ  زا  اھنیا  دـننام  یدازآ و  یعامتجا و  تلادـع  لثم  جـیار  میھافم  نیا  هک 

لاس مالـسا ١۴٠٠  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  انـشآ  میھافم  نیا  اب  سناسنر  زا  دـعب  زا  هدـش ؛ انـشآ  میھافم  نیا  اب  هک  تسین  رتشیب  نرق  راھچ  هس  برغ  تسا . هابتـشا 

هب هن   - دـناهدرکن لمع  نآ  هب  هناقداص  تقو  چـیھ  دـناهدرک ، حرطم  ار  اھنیا  هک  اھیبرغ  هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدرک  نایب  نآرق  رد  نشور  روط  هب  ار  میھاـفم  نیا  نیا ، زا  لـبق 

لدعال ترما   » ترابع نیا  دش . لمع  ربمغیپ  نامز  رد  دوب و  مالـسا  رد  میھافم ] نیا  [ ؛ دندرکن لمع  دنتفگ و  اھنآ ] - ] دندرک لمع  یعامتجا  تلادـع  هب  هن  دـندرک ، لمع  یدازآ 

انلـسرا دقل  دیامرفیم :]  ] ای تسا ؛ هبناجهمھ  تلادع  یعامتجا و  تلادـع  نامھ  نیا  دـنکب ؛ تلادـع  یارجا  هک  تسا  نیا  ربمغیپ  روتـسد  رگید ؛ تسا  نآرق  لام  ( ٧ «،) مکنیب

ینعی  - طـسق هک  تسا  هدوـب  نیا  یارب  بتک  لـسر و  لاـسرا  اـیبنا و  یهمھ  تـثعب  لـصا  ینعی  ( ٨ (؛ طسقلاب ساـنلا  موقیل  نازیملا  بٰت و  ـ کلا مھعم  اـنلزنا  تٰنیبلاـب و  انلـسر 

. تسا یمالسا  یمیدق  میھافم  اھنیا  نیاربانب  دشاب ؛ رارقرب  مدرم  نیب  رد  یداصتقا - لدع  یعامتجا ، لدع  نیمھ 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

هدرک تیبـثت  ار  اـھنآ  مالـسا  هک  ییاھـشزرا  تسا ، مالـسا  یـشزرا  یهموـظنم  درک ،] نشور  مدرم  یارب  یھلا  یحو  تثعب و  هـک  یقیاـقح   ] قیاـقح نـیا  زا  رگید  شخب  کـی 

؛ دـنربب شیپ  اھنآ ] تمـس  هب  و   ] دـننک کـیدزن  اھـشزرا  نیا  هب  ار  ناـشدوخ  دـنفظوم  یمدرم  عماوج  مدرم و  داـحآ  هک  تسا ؛ هتخانـش  ار  اـھنآ  شزرا  ناونع  هب  ینعی  تسا ،

ات تسا ، اھناسنا  یدرف  تافـص  هک  اھنیا  لاثما  دـشاب و  تشذـگ  یاراد  دـشاب ، ملح  یاراد  دـشاب ، ربص  یاراد  ناسنا  هک  یدرف  تاـیقلخ  لـثم  زا  تسا . نیا  رد  ناـشتداعس 

رد هک  تسا  یمالـسا  یاھـشزرا  یهلـسلس  نآ  وزج  اھنیا  یگدنز ؛ کبـس  لثم  یناسنا ، تمارک  لثم  یعامتجا ، تلادع  لثم  یدازآ ، لثم  زاسیگدـنز  یمومع و  میھافم 

هدمآ مالـسا  ملاع  هب  برغ  زا  اھنیا  دننام  یدازآ و  یعامتجا و  تلادـع  لثم  جـیار  میھافم  نیا  هک  دـننکیم  روصت  اطخب  یاهدـع  کی  ام . هب  هدـش  میھفت  هدـش و  نایب  مالـسا 

زا دـعب  زا  هدـش ؛ انـشآ  میھاـفم  نیا  اـب  هک  تسین  رتشیب  نرق  راـھچ  هس  برغ  تسا . هابتـشا  ـالماک  نیا  دـناهتفرگ ؛ داـی  اـھیبرغ  زا  ار  اـھنیا  یمالـسا  نیرکفتم  اـی  تسا ،

اھیبرغ هک  توافت  نیا  اب  تسا ؛ هدرک  نایب  نآرق  رد  نشور  روط  هب  ار  میھافم  نیا  نیا ، زا  لبق  لاس  مالسا ١۴٠٠  هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدش  انشآ  میھافم  نیا  اب  سناسنر 

نیا [ ؛ دـندرکن لمع  دـنتفگ و  اھنآ ] - ] دـندرک لمع  یعامتجا  تلادـع  هب  هن  دـندرک ، لـمع  یدازآ  هب  هن   - دـناهدرکن لـمع  نآ  هب  هناـقداص  تقو  چـیھ  دـناهدرک ، حرطم  ار  اـھنیا  هک 

نیا دـنکب ؛ تلادـع  یارجا  هک  تسا  نیا  ربمغیپ  روتـسد  رگید ؛ تسا  نآرق  لام  ( ١ «،) مکنیب لدـعال  ترما   » ترابع نیا  دـش . لمع  ربمغیپ  نامز  رد  دوب و  مالـسا  رد  میھاـفم ]

لصا ینعی  ( ٢ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  نازیملا  بٰت و  ـ کلا مھعم  انلزنا  تٰنیبلاب و  انلـسر  انلـسرا  دـقل  دـیامرفیم :]  ] ای تسا ؛ هبناـجهمھ  تلادـع  یعاـمتجا و  تلادـع  ناـمھ 

میھافم اھنیا  نیاربانب  دـشاب ؛ رارقرب  مدرم  نیب  رد  یداصتقا - لدـع  یعامتجا ، لدـع  نیمھ  ینعی   - طسق هک  تسا  هدوب  نیا  یارب  بتک  لسر و  لاـسرا  اـیبنا و  یهمھ  تثعب 

. تسا یمالسا  یمیدق 

تـسا رگید  یاھاج  ای  هسنارف  لثم  یبرغ  یاھروشک  رد  یدازآ  یهلئـسم  حرط  زا  لبق  لاس  رازھ  هغالبلاجھن ، رد  مالـسلا ) هیلع   ) نینموملاریما نایب  نیا  یدازآ ؛ دروم  رد  ای 

نآ ای  دوشیم . یدازآ  عاونا  یهمھ  لماش  یدازآ  دـندازآ ؛ دـنرح ، اـھناسنا  ینعی  دوشیم ؟ هچ  رگید  رتنشور  نیا  زا  ( ٣ (؛ ارح کلعج هللا  دق  کریغ و  دبع  نکت  ال  دـیامرفیم : هک 

دیھاوخیم اھامش  سانلا ؛» متدبعتسا   » هک تسا  هرود  نآ  نارادنامرف  زا  یضعب  هب  باطخ  نیا  ارارحا ؛ مھقلخ هللا  دق  سانلا و  متدبعتـسا  تسا : فورعم  هک  یرگید  یهلمج 

هغالبلاجـھن رد  تسا ؛ دایز  یمالـسا  فراعم  رد  لیبق ، نیا  زا  تسا . یمالـسا  فراعم  اھنیا  هدـیرفآ ؟ دازآ  ار  اھنآ  لاعتم  دـنوادخ  هک  یلاـح  رد  دـینکب  راـتفر  هدرب  لـثم  مدرم  اـب 

هب یشزرا  یهموظنم  یتفرعم و  یهموظنم  فراعم و  یهلسلس  اھشزرا و  یهلسلس  نیا  نیاربانب  یمالسا .] عبانم   ] یهیقب رد  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  یددعتم  تاملک 

نآ زا  یهتساخرب  همھ  یعامتجا - هچ  یدرف و  هچ   - یمالـسا ماکحا  نیا  اھ ؛ « نکن  » و نکب » ، » اھ « دیابن  » و دیاب »  » ینعی تسا ؛ ماکحا  اھنیا  رـس  تشپ  تسا . تروص  نیا 

یلـصا و میھاـفم  ناـمھ  زا  یهتفرگتئـشن  تسا ، هداد  رارق  ملـسم  درف  یارب  لاـعتم  یادـخ  هک  یفیلاـکت  نیا  یهمھ  ینعی  تسا ؛ اھـشزرا  نآ  رب  قـبطنم  تسا و  فراـعم 

. دش هیدھ  مدرم  هب  عقاو  رد  تثعب  رد  هک  تسا  یاهعومجم  نیا  بخ ، تسا . هار  نیا  رد  دوعص  هب  یهدننککمک  تسا و  یشزرا  میھافم  اب  قبطنم  تسا و  یتفرعم 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 31 
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یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

، میداد ماجنا  یھجوتیب  تلاسک و  زا  یـشان  تکرح  یبالقنا و  ریغ  تکرح  کی  میدـمآ ، هاتوک  بالقنا  زا  اج  رھ  میتشادـن ، یگدـنامبقع  میدرک ، لـمع  یبـالقنا  اـج  رھ  اـم 

هتبلا تسھ . یتاقبط  فاکـش  فالتخا و  میراد و  یگدـنامبقع  هنیمز  نیا  رد  ام  تسا ، ریقف  تاـقبط  تشیعم  یهلئـسم  لوا ، یهجرد  رد  هک  دـمآ ؛ دوجو  هب  یگدـنامبقع 

لثم بالقنا  زا  لبق  عضو  هک  دـنک  لایخ  یـسک  هکنیا  میتسھ . ولج  بتارمب  بالقنا  لبق  اب  یهسیاـقم  رد  میراد ، یگدـنامبقع  اـم  هک  یاهنیمز  نیمھ  رد  میوگب ، مھ  ار  نیا 

. تسین روج  نیا  الصا  دوب ، زورما  عضو 

؛ میدوبن عالطایب  ام  مھ  رگید  یاھاج  زا  و  میتشاد ؛] طابترا   ] میدوب هک  ییاجنآ  رد  دھـشم و  رد  ریقف ، تاقبط  فلتخم ، تاقبط  اب  مدوب و  راک  نادـیم  رد  هدـنب  بخ  اـھزور  نآ 

ام تسین ؛  بالقنا  ناش  باـب  میتسھ  زورما  اـم  هک  ییاـج ]  ] نیا اـھتنم  میاهدرک  تفرـشیپ  اـم  مھ  تھج  نآ  زا  زورما  دوب ؛ دـب  رایـسب  دوب و  تواـفتم  زورما  اـب  رایـسب  عضو ،

نیا روشک ؛ رد  دوشب  رقتـسم  یتسیاـب  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  یداـصتقا  تلادـع  دورب و  نیب  زا  یتسیاـب  یتاـقبط  فاکـش  میدرکیم . تکرح  نیا  زا  شیب  یلیخ  یتسیاـب 

دمآرد زا  زورما  ربارب  دـنچ  زور  نآ  تسا ؛ نویلیم  زورما ٨۵  دوب ، نویلیم  روشک ٣۵  تیعمج  بالقنا ، زا  لبق  میھدـب . شماجنا  یتسیاب  تسا ، ام  راک  نیا  تسا ، اـم  یهفیظو 

بالقنا زا  لبق  لثم  میاهتـشادن - زگرھ  مھ  تفن  شورف  رادقم  نیا  هدش ، هفاضا  هک  میرحت  رب  یهوالع  زورما   - میدرکیم هدافتـسا  میتخورفیم و  تفن   - میدرکیم هدافتـسا  تفن 

. تسا مک  یلیخ  اھراک  نآ  یلو  هتفرگ  ماجنا  ییاھراک  هللادمحب  بخ  لاح  نیع  رد  و  دوب - فورعم  هک  روط  نآ  دنتخورفیم ؛ تفن  هکشب  نویلیم  شش  زور  نآ  هک 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

لوا زا  رتساسح  یتاقبط  یهلـصاف  هب  تبـسن  دنـساسح ، داسف  هب  تبـسن  مدرم  زورما  دـنرتساسح . اـھیناماسبان  نیا  هب  تبـسن  بـالقنا  لـیاوا  زا  زورما  مھ  اـم  مدرم 

ضارتـعا اذـل  دـنیاھنامرآ ، نآ  لاـبند  دنیانـشآ و  بـالقنا  یاـھنامرآ  اـب  مدرم  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  زیچ  نیا  تسین ، یدـب  زیچ  نیا  دـنبالقنا ؛

؛ دنھدیم ناشن  یمرگلد  دنھدیم و  ناشن  یرادفرط  دنھدیم و  ناشن  هقالع  اھاجنآ  رد  مدرم  دـشاب ، داسف  اب  یهزرابم  هک  ییاج  رھ  دـننکیم و  ضارتعا  داسف  هب  دـننکیم ؛

تسا و مھم  یلیخ  نیا  دـنھدیم ؛ ناشن  تیامح  یرادفرط و  مدرم  دـشاب ، تلادـع  رارقتـسا  تلادـع و  داجیا  دـشاب ، فیعـض  مدرم  هب  کـمک  تمـس  هب  تکرح  هک  ییاـجنآ 

. درک تیوقت  دیاب  ار  نیمھ  تسا ؛ مدرم  شیارگ  یهدنھدناشن 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

اھناسنا یملع  ماقم  اھناسنا و  میلعت  روآطاطحنا ؛ هدننکتسپ و  یاھهیاریپ  زا  اھیگدولآ و  زا  اھناسنا  یحور  شیالاپ  ینعی  رشب ، یهیکزت  دراد : دوجو  مھ  یرگید  یاھفدھ 

ینعی هبیط  تایح  نیا  ( ٢ (؛ هبیط هوٰیح  هنییحنلف  هبیط : تایح  داـجیا  ( ١ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  دوشب : هرادا  تلادع  اب  یرـشب  یهعماج  هک  تلادع ، رارقتـسا  ندرب . الاب  ار 

رـشب و هافر  رـشب و  یگدـنز  طیحم  تینما  رـشب ، یدام  شیاسآ  رـشب ، یحور  شمارآ  ییوس و  زا  رـشب  ملع  رـشب و  لقع  ییافوکـش  دـشر و  یاـنعم  هب  هبیط  تاـیح  هچ ؟

ثحب دروم  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . ناربمایپ  تثعب  فادـھا  اھنیا  اھنیا . ینعی  هبیط  تایح  تسا ؛ ناسنا  یحور  جورع  یونعم و  لماکت  اھنیا  یهمھ  زا  رتـالاب  رـشب و  یماـکداش 

. دندشیم لیسگ  ملاع  فلتخم  طاقن  هب  قیاقح  نیا  غلبم  یانعم  هب  هک  دندوب  مھ  یرگید  ناربمایپ  نکل ] ، ] دنتسھ یھلا  گرزب  ناربمایپ  ابلاغ 

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

لثم درک ؛ هجوت  اھنآ  هب  دیاب  هک  دنتسھ  یساسا  یاھنامرآ  هتبلا  دنتسھ و  تدمنایم  تدمدنلب و  یاھنامرآ  دنایمالـسا ، یروھمج  ماظن  نالک  یاھنامرآ  اھنامرآ ، زا  یـضعب 

رد اھنامرآ  نیا  زا  یضعب  تسا . یساسا  یاھنامرآ  نآ  اھنیا  اھنیا ؛ دننام  یدازآ و  یهلئسم  لالقتسا ، یهلئسم  ای  یعامتجا  تلادع  رارقتسا  ای  یمالسا  یهعماج  لیکشت 

یاھنامرآ زا  یکی   - تسا نامرآ  کی  یملع ؛ تفرـشیپ  دینک  ضرف  الثم  لثم  دنوشیم ؛ بوسحم  الاب  حطـس  یاھنامرآ  نآ  لیکـشت  یازجا  عقاو  رد  دنتـسھ و  یرتدرخ  حوطس 

دینک ضرف  ای  داد . دھاوخ  لیکـشت  الثم  ار  ام  لالقتـسا  ای  داد  دھاوخ  لیکـشت  ار  یمالـسا  یهعماج  هک  تسا  یاهعومجم  زا  یئزج  اھتنم  تسا - یملع  تفرـشیپ  اعطق  ام 

تسایس رد  رادتقا   - تسا هطلس  ماظن  ربکتـسم و  یاھتردق  یرامقا  یهکبـش  زا  یـسایس  ماظن  روشک و  نتـشاد  هگن  نوریب  یانعم  هب  هک  یجراخ  تسایـس  رد  رادتقا  هک 

یهعماـج تسینوـمک و  ماـظن  هک  میتـشاد  یقرـش  تردـقربا  کـی  زور  نآ  هک  دوـب  روـلبتم  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » راعـش رد  بـالقنا  لوا  رد  هک  تسا  اـنعم  نـیا  هـب  یجراـخ 

ظفح دنک و  ظفح  گرزب  یاھتردق  نیا  یرامقا  یهکبش  رد  دورو  زا  ار  شدوخ  یتسیاب  یمالسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  راعـش  یرادهیامرـس ؛ ماظن  کی  و  دوب ، ایند  یتسینومک 

رد هک  یداصتقا  یئافکدوخ  ای  دوشب . رترب  زورهبزور  دوشب و  بیقعت  دوشب و  لاـبند  دوشب و  ظـفح  ناـمرآ  نیا  یتسیاـب  تسا ؛ یناـمرآ  کـی  مھ  نیا  بخ  هللادـمحب - درک  مھ 

. تسا هدمع  یاھنامرآ  نآ  هب  تبسن  درخ  یاھنامرآ  زا  یکی  عقاو 

١۴٠٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمودویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

ار ناشدوخ  دنـسرب ، دوصقم  هب  دنتـسناوت  دـندش و  زوریپ  هچنانچ  رگا  هک  دـنریگب  میمـصت  مرتحم  یاـھدزمان  منکب ؛ ضرع  مھ  ار  نآ  هک  تسھ  اـھدزمان  زا  یرگید  عقوت  کـی 

اب یهزرابم  ایناث  دـننادب . ناشدوخ  یاھراک  نیرتیـساسا  وزج  ار  راک  نیا  ینعی  دـننادب ؛ دـھعتم  ینغ  ریقف و  یهلـصاف  شھاک  هب  یعامتجا ، تلادـع  هب  ـالوا  دـننادب  دـھعتم 

. دننک تیوقت  ار  یلخاد  دیلوت  هکنیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  دـننک ؛ هزرابم  داسف  اب  هک  نیا  هب  دـننادب  دـھعتم  ار  ناشدوخ  هظحالم ، نودـب  یتسیابردور ، نودـب  داسف ؛

؛ تسا یلخاد  دـیلوت  تیوقت  روشک ، داصتقا  تاجن  روحم  هک  نیا  یور  ماهدرک  هیکت  ررکم  مھ  هدـنب  تسھ ؛ مھ  یداصتقا  نیـصصختم  فرح  فرح ، نیا  میاهدرک ؛ ضرع  اـھراب 

اب هک  دـنراذگب  دـنھاوخیمن  دـننکیم و  رپ  تادراو  قیرط  زا  ار  ناشدوخ  بیج  هک  یناسک  اب  یهزرابم  هیوریب ، تادراو  اب  یهزرابم  قاـچاق ، اـب  یهزراـبم  یلخاد ؛ دـیلوت  تیوقت 

دزمان یاقآ  نیا  دنوشب . دھعتم  ار  نیا  دننادب و  ناشدوخ  یلـصا  لئاسم  وزج  ار  هزرابم  نیا  دننکـشیم ، تادراو  اب  ار  یلخاد  دیلوت  رمک  دوشب و  فقوتم  تادراو  یلخاد ، دیلوت 

ناشیا زا  دنناوتب  یتراظن  یاھهاگتـسد  درکن ، لمع  دھعت  نیا  هب  دش و  باختنا  هچنانچ  رگا  ات  تسا ، نیا  هب  دـھعتم  هک  دـنک  حیرـصت  و  نیا ، هب  دـنک  دـھعتم  ار  شدوخ  زورما ،

. یدرکن لمع  ارچ  اقآ  دنیوگب  دنتسیاب  ناشیا  یولج  دنسرپب و  دننک و  لاوس 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

ار ناربمغیپ  ام  هک  دـیامرفیم  لاعتم  یادـخ  تسا . لدـع  یهماقا  رب  نایدا  یهمھ  ساسا  هکنیا  امک  تسا ، لدـع  یهماقا  رب  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  تموکح  ساسا 

نیا رد  ام  بخ  دـشاب . زیمآتلادـع  یهعماج  هعماج ، دـننک و  طسق  هب  ماـیق  مدرم  هکنیا  یارب  الـصا  ( ٣ (؛ طسقلاب سانلا  موقیل  میداتسرف ، ار  ینامـسآ  یاھباتک  میداتـسرف ،

رھ دـینکیم ، میظنت  تـلود  رد  هـک  یاهحیـال  رھ  دـینکیم ، بیوـصت  امـش  هـک  یاهبوـصم  رھ  نـم  رظن  هـب  مـینک . شـالت  دـیاب  یلیخ  مـینک ، راـک  دـیاب  یلیخ  میبـقع ، اـھهنیمز 

هب یاهبرـض  روتـسد ، نیا  راک ، نیا  شور ، نیا  دیـشاب  بقارم  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  دـیاب  تلادـع  تسویپ  کی  دـینکیم ، رداص  ناتدوخ  هاگتـسد  رد  امـش  دوخ  هک  یاهمانـشخب 

. دشاب روط  نیا  هک  دشاب  یروج  میظنت  عون  ظاحل  زا  هرخالاب  ای  بوتکم  تسویپ  کی  اب  ای  الاح  دشاب ؛ هشیمھ  دیاب  تبقارم  نیا  دنکن ؛ لامیاپ  ار  مولظم  تاقبط  دنزن ، تلادع 

هک دراد  دوجو  یعاضوا  و  یموسر ، کی  ام  یاھراک  یهعومجم  رد  مھ  نالا  میراد . یدراوم  نینچ ]  ] اعقاو ام  دـنزیم ؛ هبرـض  جـیار  راتفر  کی  یتیریدـم ، شور  کی  تاقوا  یھاگ 

نالا دوشب . عیزوت  هنالداع  اعقاو  دیاب  تاناکما  نیا  تسا ؛ روشک  تاناکما  عیزوت  رد  تلادع  یهنیمز  رد  اتدمع  و  تسھ ؛] مھ   ] فلتخم یاھهنیمز  رد  دوشب ؛ حالـصا  دیاب  اھنیا 

رد ـالثم  نکل  دـشاب  هتـشاد  دوجو  نیا  رـس  تشپ  یمادـقا  کـی  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  منکیم ، ضرع  نم  هکنیا  هتبلا  تسین . یروـج  نیا  اـتقیقح  اھـشخب  زا  یـضعب  رد 

بخ هک  تسا ! رالد  درایلیم  دودح ۶٣  لاس ٩٩ ، رد  تفن  ناھنپ  یهنارای  هک  داد  ام  هب  یشرازگ  لبق ، تلود  نیلوئسم  زا  یکی  رخاوا  نیمھ  تفن ، یهنیمز  رد  یژرنا ، یهنیمز 

هدافتـسا چیھ  هنارای  نیا  زا  الـصا  مدرم  زا  یمھم  عمج  دننکیم ؟ هدافتـسا  رتشیب  نیزنب ، زا  روشک ، تفن  زا  یناسک  هچ  دـسریم ؟ یـسک  هچ  هب  هنارای  نیا  مقر و  نیا  الـصا 

متفگ نم  الاح  هک  تسا  ییاھزیچ  بخ  اھنیا  تسا ! رتشیب  لاس ٩٩  یهجدوب  زا  هک  ناموت ، درایلیم  رازھ  ینعی ١۵٠٠  رالد  درایلیم  دناهدرک ۶٣  هبـساحم  تقو  نآ  دننکیمن .

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 32 
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یعـضو نینچ  کی  میوگب  مھاوخیم  دیھدب ؛ ماجنا  دیاب  راک  هچ  هک  دینیبب  دینک ، یـسررب  دیاب  ار  اھنآ  دینکب ، راک  هچ  هک  مرادن  یاهیـصوت  چیھ  نم  تفن ، یهنیمز  رد  هتبلا ] ، ]

نکمم هچ  رھ  ینعی  دوشب ؛ مک  رادروخرب  تاقبط  اب  مورحم  تاقبط  یهلصاف  هک  مینک  یراک  دیاب  دوشب . تبقارم  یتسیاب  تسا ، تلادع  فالخ  بخ  اھنیا  دراد ؛ دوجو  یھاگ 

. دوشب عیزوت  هنالداع  روشک  تاناکما  تسا 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هب ندیسر  تیاھن  رد  روشک و  رد  یمالسا  یهعماج  لیکـشت  روشک ، رادتقا  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  روشک ، تفرـشیپ  ینعی  هچ ؟ ینعی  میتفگ ، هک  بالقنا » یاھفدھ  »

هب ندیـسر  یارب  یعامتجا ، تلادع  هب  ندیـسر  یارب  اھفدھ ، نیا  هب  ندیـسر  یارب  دید  دـیاب  تسا . اھنیا  بالقنا  یاھفدـھ  یمالـسا ؛ گرزب  ندـمت  یمالـسا و  نیون  ندـمت 

یانعم هب  مالسا  ماکحا  هک  یمالـسا  یهعماج  هب  ندیـسر  یارب  و  یونعم - یدام و  هبناجهمھ ، یاھتفرـشیپ  ییاعدا ؛ یلاشوپ و  یاھتفرـشیپ  هن   - روشک یعقاو  تفرـشیپ 

دح رد  ار  اھراک  نآ  تسا ، مزال  ییاـھراک  هچ  یمالـسا ، نیون  ندـمت  هب  ندیـسر  یارب  تیاـھن  رد  ماـکحا و  نیا  ققحت  زا  دـنوشب  دـنمهرھب  مدرم  دوشب و  هداـیپ  نآ  رد  یعقاو 

. درک میھاوخ  ضرع  الاح  هک  اھنیا  لاثما  روج و  کی  وجشناد  نآ  روج ، کی  لوئسم  نآ  روج ، کی  هدنب  شدوخ ؛ ناوت  دح  رد  یسک  رھ  میھدب ؛] ماجنا   ] نامناوت

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

رد تورث ، یهنـالداع  عـیزوت  یهنیمز  رد  یعاـمتجا ، تلادـع  یهنیمز  رد  منکیم ؛ داـقتنا  ناـمدوخ  هب  هشیمھ  داـصتقا  لـئاسم  رد  هـک  متـسھ  یناـسک  وزج  هدـنب  دوـخ  ـالاح 

نیا ایند  فورعم  یداصتقا  زکارم  تواضق  مھ  داصتقا  یهلوقم  نیمھ  رد  نکل  مراد ؛ داقتنا  نوگاـنوگ  یاـھراتفگ  رد  هدـنب  اـھنیا ، لاـثما  فیعـض و  تاـقبط  یرادروخرباـن  یهنیمز 

یهوالع هتفرگ . ماجنا  یگرزب  تاکرح  هتشادرب و  ار  یگرزب  یاھماگ  هدرک ، یمھم  یاھتفرـشیپ  لبق  هب  تبـسن  داصتقا ، یاھـصخاش  زا  یمھم  یاھـصخاش  رد  ناریا  هک  تسا 

نیا رد  یلم  یهناسر  هتبلا  دوشب . سکعنم  تسیاب  اھنیا  هک  هدش ] لصاح  مھ   ] یناریا یهدننکدیلوت  سفن  هب  دامتعا  اھزیچ و  زا  یرایسب  دیلوت  رد  ام  یئافکدوخ  اھنیا ، رب 

یهناسر شود  رب  هک  تسا  یمزال  یاھراک  وزج  نیا  دـننکب ؛ دـیاب  دـناهدرکن ؛ سکعنم  دـیاش  دـیاب و  هک  نانچ  نآ  اـما ] ، ] دـنکب سکعنم  ار  اـھنیا  هک  دراد  یگرزب  فیلکت  هنیمز 

. تسا یلم 

یقرش  / ١۴٠٠/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

روج نیا  رابکتـسا  یهھبج  دینیبیم  امـش  هکنیا  تسا . هدننکدیلوت  هدنیاز و  مھ  تسا ، هدنز  مھ  بالقنا ، هللادمحب  زورما  بالقنا ، رارمتـسا  بالقنا و  موادت  تکرح  نیمھ  اب 

دنتـشادن یعاد  اھنیا  دوبن ، بالقنا  رگا  تسا . هدنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  دنکیم ، ینمـشد  روج  نیا  دتـسیایم و  ناریا  یبالقنا  تلم  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم  رد 

زورما بالقنا . یاھنامرآ  هب  روشک  دـیدج  یاھلـسن  یگتـسبلد  ینعی  هچ ؟ ینعی  بالقنا » ندوب  هدـنز   » الاح ناریا . تلم  لباقم  رد  دـنھدب  جرخ  هب  تنعلم  تثاـبخ و  ردـق  نیا 

، تیاھن رد  یمالسا و  یهعماج  ققحت  یعامتجا ، تلادع  یلم ، هافر  یلم ، تزع  یلم ، لالقتسا  ینعی  درک ؛ حرطم  بالقنا  هک  دنتـسھ  ییاھنامرآ  نامھ  یهتـسبلد  مدرم 

ناشتـسد زا  یراک  دـندنمهقالع ؛ دناهتـسبلد ، اھفدـھ  نیا  هب  زورما  ام  مدرم  تسا . بالقنا  گرزب  یاھفدـھ  اھنیا  یمالـسا ؛ نیون  ندـمت  داجیا  میدرک ، ضرع  هک  روط  ناـمھ 

رانکهشوگ تسا  نکمم  مھ  یدارفا  الاح  دنراد . ار  یگتسبلد ]  ] نیا روشک  زا  یمیظع  تیرثکا  کی  ینعی  دنھدیم ؛ ماجنا  اعقاو  دھدب - ماجنا  یراک  دناوتب  یـسک  رھ   - دیایبرب

بالقنا تسا ، هتسبلد  تلم  تسا . اھنامرآ  نیا  هب  یهتسبلد  امومع  ناریا  تلم  نکل  دنوشن ، لخاد  تکرح  رد  ای  تکرح  رد  دنشاب  دنک  یرادقم  کی  هک  دنشاب  هتشاد  دوجو 

. تسا اھفدھ  نیا  رس  رب  ماظن  یگداتسیا  رطاخ  هب  هک  تسا  رابکتسا  یهھبج  ینمشد  نیمھ  یکی  مھ  بالقنا  ندوب  هدنز  لیلد  تسا و  هدنز 

اھناینب  / ١۴٠١/١١/١٠ شناد  ناگدننکدیلوت و  نانیرفآراک ، رادید  رد  تانایب 

ضارتعا لـصا ۴۴  یاھتـسایس  هب  تینشوخ  بوخ و  رـصانع  زا  یـضعب  بوخ ، یاـھردارب  زا  یـضعب  منیبـیم  روـصت  فـالخرب  میدرک ، حرطم  ار  لصا ۴۴  یاھتـسایس  اـم  هکنیا 

یعامتجا و تلادع  هب  دنمهقالع  یداصتقا و  لئاسم  رد  دندوب  دراو  هک  یدارفا  دش ؛ باختنا  رکف  اب  دش ، باختنا  تقد  اب  اھتسایس  نیا  تسین . تسرد  ضارتعا  نیا  دننکیم ؛

روج نیا  تلود  نیدنچ  هدش . لمع  مک  یلیخ  دندرکن ؛ لمع  تسرد  اھتلود  هنافـساتم  هدشن ؛ لمع  بخ  اھتنم  دندرک ؛ دییات  ار  نآ  همھ  دندوب ، یعامتجا  تلادع  لابند  دجب 

نیا دوشب و  هظحالم  یراک  طابـضنا  مظن و  دوشب ، تیریدم  دوشب ، تبقارم  دوشب ، تقد  هتبلا  دوشب . لمع  دـیاب  دـندرکن ؛ لمع  لصا ۴۴  یاھتسایس  نیا  هب  مھ  رـس  تشپ 

. دریگب ماجنا  راک 

« : یعامتجا تلادع   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یمیحر  /   ١٢/١۵/١٣٨۵ یناغم  مانھب  یبارض ،   رغصا  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رب  ندش  یناھج  ریثأت 

هدازیضاق  /   ٠١/٠۴/١٣٨۴ مظاک  هدنسیون :   / ( هر ) ینیمخ ماما  یهریس  اھهاگدید و  هب  هرابود  یھاگن  اب  یعامتجا  تلادع  هلئسم  یناوخزاب 

یرغصا  /   ١٣٨٣/٠٩/٠١ دومحم  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رد  نآ  ریثأت  ییوگخساپ و  شقن 

انالوم  /   ١٣٨٠/٠١/٠١ دیمح  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  داعبا  و  ع )  ) یلع ماما 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 33 
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انالوم  /   دیمح  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  داعبا  و  ع )  ) یلع ماما 

گنروپ  /   ٠١/٠١/١٣٨۵ دیمح  روپقازر ،   دیمح  مجرتم :  یھیل -   لکیام  هدنسیون :  ؟ /  تسا ریذپناکما  یعامتجا  تلادع  ایآ 

دنزیعاجش  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ اضریلع  هدنسیون :  تلادع /  یدازآ و  ینید  رداصم 

تزع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ روپ  رغصا  یلع  هدنسیون :  نیون /  عماوج  رد  یرتسگتلادع  یاھیگدیچیپ  ناینبشناد و  یمومع  یشم  طخ 

دنمزوریپ  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ اضریلع  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  رد  نآ  ریثات  تیدوبع و  موھفم  رب  هیکت  اب  یدازآ  تلادع و  تبسن  لیلحت 

یمظاکناوخا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ مارھب  هدنسیون :  تفرشیپ /  تلادع و  یوگلا  یداقتعا  یدیحوت و  دعب  مدقت 

اخیک  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ همجن  هدنسیون :  مالسا /  رد  یعامتجا  تلادع  ققحت  یاھراکوزاس 

مدقمیحابصم  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ اضرمالغ  هدنسیون :  مالسا /  رد  یعامتجا  تلادع 

یوسوم  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ نزخم  نسحلاوبا  ّدیس  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  ققحت  یاھراکھار 

یرغصا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دومحم  هدنسیون :  یرھطم /  دیھش  زلار و  ناج  ءارآ  رد  تلادع  هلئسم 

یرغصا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دمحم  دیس  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  رظنم  زا  یعامتجا  تلادع  یلصا  یاھصخاش  ینابم و  موھفم ،

غورفا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دامع  هدنسیون :  یعامتجا /  تلادع  یرظن  یاھدرکیور  اھضرف و  شیپ 

ردیح  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یجاح  دیمح  هدنسیون :  ناریا /  یمالسا  یروھمج  رد  هیرجم  هوق  هننقم و  هوق  هطبار  میظنت  رد  تلادع 

داژن  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یمتاح  نیسح  هدنسیون :  ناریا /  ییاضف  یناوخزاب  یعامتجا و  تلادع  لوصا 

نایناھج  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ رصان  هدنسیون :  تلادع /  لوصا  یقوقح و  یفسلف و  ینابم  موھفم ،

یدابآ  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ فجنیرد  یلعنابرق  هدنسیون :  (ع) /  نینمؤملاریما تلادع و 

یخیش  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ دیجملادبع  هدنسیون :  تفرشیپ /  یناریا  یمالسا  یوگلا  رد  یداصتقا  تلادع  یزاس  هنیداھن  دنمشور  هیرظن 

یرین  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ یقداص  هیقر  هدنسیون :  ینامرآ /  هن  ققحت ، لباق  یموھفم  تلادع ،

یلیبدرا  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ هدازمیظع  هزئاف  هدنسیون :  مالسا /  ینامرآ  هعماج  رد  هعسوت  یاھصخاش  یعامتجا و  تلادع 

یناخیلع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ ربکا  یلع  هدنسیون :  حوطس /  لحارم ، لوصا ، ینابم ، یولع ؛ تلادع  ماظن 

تسودیلع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ مساقلاوبا  هدنسیون :  فوشکم /  ماکحا  یارجا  مکح و  فشک  رد  ماع  نامتفگ  درکیور و  هدعاق ، دنس ، کی  هباثم  هب  تلادع 

ولضویع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ نیسح  هدنسیون :  تفرشیپ /  یناریا  یمالسا  یوگلا  بوچ  راھچ  رد  یداصتقا  یعامتجا و  تلادع  یاھرایعم  میھافم و 

یضویع  /   ١٣٩٠/٠٢/٢٧ میحردمحم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  رد  یسایس  تلادع  نامتفگ 

« يعامتجا تلادع   » 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 34هاگياپ  هحفص 34 
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