
یروھمج  / ١٨/١٣۶٨/٠۵ تسایر  داھن  نانکراک  عیدوت  مسارم  رد  تانایب 

رد راک  نایرج  دز و  تسد  یی  هبـساحم هب  یتقو  دوخ ، یگدنز  فلتخم  عطاقم  رد  یـسکرھ  هک  تسا  نیا  دوش ، یم بوسحم  یھلا  معن  وزج  انئمطم  هک  ییاھزیچ  زا  یکی 

، تفرگ دـنھاوخ  رارق  لمع  نیا  نایرج  رد  هک  یناسک  رادـیب  نادـجو  شنادـجو و  شیپ  هک  دـنک  ساسحا  دراد ، دوخ  راک  لاـح و  هب  هک  یتفرعم  اـب  درک ، هدـھاشم  ار  عطقم  نآ 

یروـھمج تساـیر  داـھن  ناراـکمھ  عـمج  اـب  هک  یی  هلاـس تشھ نارود  یراـکمھ  ی  هبـساحم رد  هک  منک  یم ساـسحا  نم  تسا . تمعن  کـی  اـتقیقح  نیا ، تسا . زارفارس 

. مرادروخرب تمعن  نیا  زا  میتشاد ،

دروـم تسا - یراـک  رارمتـسا  کـی  زا  ینـالوط  عـطقم  کـی  هک  نارود - نیا  لوـط  رد  تشاد ، دراد و  رارق  یزاـتمم  هاـگیاج  رد  هک  کـچوک  اتبـسن  هاگتـسد  نـیا  ی  هعوـمجم رگا 

راک ای  دنا  هدوب هجاوم  هعومجم  نیا  اب  رادیب ، نادجو  زاب و  مشچ  اب  هک  یناسک  مھ  متشاد و  راکورس  وا  اب  هک  نم  هعومجم و  نیا  دوخ  مھ  دریگب ، رارق  هنافـصنم  ی  هبـساحم

. دوب دنھاوخ  رطاخ  تیاضر  نادجو و  شمارآ  راچد  داد ، دنھاوخ  ای  دنا  هداد رارق  یبایزرا  دروم  ار  نآ 

هییاضق  / ٢٠/١٣۶٨/٠۶ یهوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شخب هب  تبـسن  مدوخ  مھ  منک . زاربا  دراد ، دوجو  تیفیک  نیا  اب  یی  هعومجم دمحب هللا  هکنیا  تبـسانم  هب  دـنوادخ  زا  ار  مدوخ  یرازگـساپس  بتارم  مناد  یم مزال  ادـتبا  رد 

نیا اـب  ی  هیئاـضق ی  هوق رما  رب  زورما  ناـشیا ، تسا . یفاـک  یـسکرھ  یارب  دـندرک - ناـیب  هک  روط  نآ  یدزی - یاـقآ  باـنج  تداھـش  مھ  مراد و  تخانـش  هعوـمجم  نیا  مظعا 

یاھلاس زا  ام  هدوب و  نشور  نم  یارب  ادـیدج - طقف  هن  مایالا - میدـق  زا  ناشلیاضف  هک  دـنراد  رارق  یدزی  یاـقآ  باـنج  لـثم  یـصخش  هوق ، نیا  سار  رد  دـنراد . طلـست  تیمھا 

نموم و یرـصانع  دارفا و  زا  دنناوتب  هک  هداد  قیفوت  مھ  دنوادخ  دنتـسھ . یفاک  حلاص و  مھم  رما  نیا  یارب  المع  املع و  ناشیا ، دـمحب هللا  میتشاد . تدارا  ناشیا  هب  شیپ ،

. دننک هدافتسا  مھم  رما  نیا  یارب  راک ، نادجو  یاراد  تیلوئسم و  راک و  هب  هاگآ  دھعتم و 

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ییاھفدھ نیمھ  تمس  هب  اقیقد  ار  تکرح  تھج  دیاب  میدرک ، راک  هب  عورش  مینک و  جراخ  اھناطیـش  گنچ  زا  ار  تردق  میتسناوت  ینعی  میدیـسر ، ییادتبا  ی  هجیتن هب  یتقو 

هک تسا  نآ  یارب  نیا ، دوشن . ادـیپ  لوصا  نیا  زا  یا  یطخت چـیھ  هک  میـشاب  بقارم  میھدـب . همادا  ار  تکرح  مینک و  میظنت  نییعت و  دوب ، اـھ  نآ یارب  تکرح  لـصا  لوا ، زا  هک 

نیا نایناب  وزج  ناشدوخ  ای  روشک ، یالاب  نالوئـسم  الا  و  دـننک ؛ هجوت  ار  هتکن  نیا  ناشدوخ ، یـصخش  لمع  رد  دـننک ، یم راک  یتلود  یاھ  هاگتـسد رد  هک  یناسک  ی  هیلک

رد نیارباـنب ، دـنا . هداد ناـشن  یقدـص  مدـق  هار ، نیا  رد  هک  دنتـسھ  یناـسک  وزج  اـی  دوـشب  هداد  یرکذـت  اـھ  نآ هب  تسین  جاـیتحا  هک  دنتـسھ  لوـصا  نیا  ناـنیبم  تـکرح و 

راـک رد  یوحن  هب  مادـکرھ  هک  ییاـھ  هاگتـسد هیئاـضق و  ی  هوق هیرجم ، ی  هوق زا  معا  تموکح ، هاگتـسد  ی  هعومجم ینعی  ماـع ؛ یاـنعم  هب  تلود  تلود  هاگتـسد  ی  هعومجم

. دشاب هدنز  هراومھ  یمالسا ، یاھ  نامرآ تمس  هب  یریگ  تھج ینورد  ینادجو  ساسحا  نیا  دیاب  دنراد  تلاخد  روشک  ی  هرادا

ناریزو  / ٠١/١٣۶٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

نادجو نآ ، منکب و  ضرع  دوشب ، راک  یردق  شیور  دیاب  ام  روشک  رد  اعقاو  هک  ار  هتکن  کی  مھاوخ  یم نم  اما  دنراد ؛ هجوت  تیریدم  یـساسا  تاکن  هب  زیزع  ناردارب  دمحب هللا 

هدروخ تسد  نامیونعم  ریاخذ  زا  یلیخ  ام ، روشک  رد  تلم  نیا  نانمـشد  ی  هطلـس یاھلاس  لوط  رد  دوشب . نیقلت  قیرزت و  دایز  یلیخ  ام  نانکراک  رد  دیاب  هک  تسا  یراک 

هب دـیاب  تسا . هتکن  نیا  دـینک ، یم لماک  هجوت  نآ  هب  ناـتدوخ ، تیریدـم  زکارم  رد  اـھ و  هناـخترازو رد  هک  ییاـھراک  زا  یکی  ناـیاقآ ! تسا . عوضوم  نیمھ  هلمج ، زا  هک  هدـش 

ماجنا شالترپ  یتسیاب  ام ، روشک  رد  راک  زورما  دینک . ایحا  ار  نآ  دیھدب و  تیمھا  یلیخ  تسامـش ، دارفا  زا  کیرھ  شود  رب  هک  یتیلوئـسم  هفیظو و  نآ  نادجو  راک ، نادجو 

. دوش یمن مھ  راک  نادجو  نآ  نودب  دریگب .

یگنھرف  / ١٣۶٩/٠٩/١٩ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

شالت هب  جایتحا  میزادـنیب ، هار  هعماج  رد  هملک  حیحـص  یانعم  هب  ار  یداصتقا  ی  هعـسوت میھاوخب  ام  رگا  میراد . یزاب  نادـیم  یمومع ، گنھرف  ی  هنیمز رد  راک  یارب  ام  اعقاو 

رھظم هک  تسا  حرطم  ملاس  گنھرف  کی  رد  هک  نانچ نآ ار ، راک  هب  قشع  راک و  نادـجو  راک و  گنھرف  نآ  ام ، یملع  رگوجتـسج  ققحم و  یتح  هک  یماداـم  میراد . یگنھرف 

مھ یمھم  یاھ  هاگشیامزآ الثم  میدرک و  تیبرت  یگرزب  ناققحم  ام  هک  میریگ  دوب . دھاوخ  هدیاف  یب ققحم ، نیا  دوجو  دشاب ، هتشادن  تسا  یمالـسا  گنھرف  مھ  شیلاع 

. دش دھاوخ  لیدبت  یصخش  راک  کی  هب  نیا  میتشاذگ ؛ ناشرایتخا  رد 

نآ هچ  نارگید و  اھ و  مایخ اھ ، یمزراوخ اھانیـس ، نبا لثم  دنتـساخرب  ام  دوخ  نایم  زا  شیپ ، اھنرق  رد  هک  یناسک  نآ  زا  معا  مینیب ، یم ایند  رد  ام  هک  یگرزب  ناـققحم  نیا 

، مینک یم هاـگن  اـھ  نیا یگدـنز  هب  یتـقو  هریغ  تاـیکلف و  یعیبـط و  یمیـش و  گرزب  نادنمـشناد  نـیمھ  لـیبق  زا  دنتـساخرب  اـھییاپورا  نـیب  زا  ریخا ، نورق  رد  هـک  یناـسک 

رارق روحم  القا  دـنداد ؛ رارق  مود  ی  هجرد رد  الـصا  ار  ناـشدوخ  یارب  عفن  لوپ و  یتحار و  یـصخش و  یگدـنز  دـندرک و  شومارف  یگدـنز  رد  ار  ناـشدوخ  اـتقیقح  هک  مینیب  یم

رگید یضعب  دندرک . یم یگدنز  تنکسم  رقف و  رد  تفرشیپ ، راک و  ملع و  قیقحت و  عفن  هب  دندرک و  شومارف  ار  دراوم  نآ  اعقاو  ناشیـضعب  دندرک . شومارف  مییوگن  رگا  دندادن ،

. دنتشاذگ هیشاح  رد  ار  نآ  هکلب  دندادن ؛ رارق  روحم  ار  یصخش  یگدنز  دنداد و  تیمھا  تفرشیپ  راک و  ملع و  قیقحت و  هب  القا  مھ 

یاھحرط امـش  رگا  دراد . یداصتقا  ی  هعـسوت اب  میقتـسم  طابترا  یرادا ، راک  مینک ؟ هدـنز  یرادا  راک  طیحم  رد  ای  روشک و  ناققحم  نیب  رد  ار  هیحور  نیا  میناوت  یم هنوگچ  اـم 

ار حرط  نیا  درک و  دھاوخ  عیاض  ار  نآ  دیھدب ، راک  تیفیک  زا  یھاگآ  داوس و  زا  یراع  راک و  نادجو  زا  یراع  جوعم و  طلغ و  یرالاس  ناوید ی  هعومجم کی  تسد  هب  ار  یداصتقا 

ای مینکب ؟ قیرزت  دـھد  یم لیکـشت  ار  ام  یناوید  میجح  لکیھ  هک  نامدوخ  یرادا  ی  هعومجم نیا  رد  ار  راـک  نادـجو  یھاـگآ و  میناوت  یم هنوگچ  اـم  دـناسر . دـھاوخن  رمث  هب 

«، هنقتاـف ائیـش  لـمع  نم  محر هللا  : » هتفگ هک  ار  مالـسا  ی  هیـصوت تاـجناخراک ، رد  شـالترپ  یھاـگراک  یاـھطیحم  داـجیا  تخاـس و  دـیلوت و  ی  هنیمز رد  میناوت  یم هنوگچ 

دعب دیآ ، یم نوریب  هناخراک  زا  ام  لیبموتا  یتقو  هک  مینک ، قیرزت  رگراک  هب  ار  دیلوت  یارب  نتشاذگ  مامت  گنس  ماکحتـسا و  راک و  تمالـس  ناقتا و  میناشوپب و  لمع  ی  هماج

رد دورن ؛ رد  راک  زا  درف  نیا  هک  مینک  راک  هچ  ای  تسین ؟ روط  نیا ایند ، رگید  ی  هطقن نالف  دـیلوت  هک  یلاح  رد  دوشن ؛ زاب  شچیپ  نـالف  اـی  دـنکن ، قل  قل نآ  رد  ـالثم  هاـم  کـی  زا 

یاھحرط رد  ار  راک  تمالس  راک و  یریگیپ  راک ، نادجو  راک ، رد  تیدج  راک ، حور  میناوت  یم هنوگچ  ام  دننک ؟ راک  دننک  یم یعـس  رتشیب  دنراد و  قوش  راک  هب  نارگید  هک  یلاح 

؟ مینک قیرزت  اھ  نآ هب  ار  راک  هب  طوبرم  تامولعم  راک و  نادـجو  راک و  گنھرف  میربب و  الاب  ار  هعماج  یمومع  گنھرف  هکنیا  نودـب  میریگب ؛ رظن  رد  نامدوخ  یداصتقا  ی  هعـسوت

. تشگرب گنھرف  هب  هک  دینیب  یم سپ ،

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـنک و یم هک  دـنکب  راک  دروآ ، یم اجب  ار  یباوث  هکنیا  ساسحا  اب  و  تیقـالخ ، راـکتبا و  اـب  تیلوئـسم ، ساـسحا  اـب  راـک ، نادـجو  اـب  دوجو ، ی  همھ اـب  یناریا  رگراـک  رگا  زورما 

تـساھتردق هب  یگتـسباو  مدع  شیانعم  هک  یبرغ ،» هن  یقرـش و  هن   » فدـھ ینعی  میدرک  مالعا  لوا  زا  هک  یفدـھ  نآ  هب  ام  دـھدب ، رارق  دوخ  تلم  رایتخا  رد  ار  نآ  ی  هجیتن

. دش دھاوخن  روط  نیا الا  و  دیسر ؛ میھاوخ 

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فرح یرنھ  یاھبلاق  رد  طلغ ! دـننک ، یم ارجا  طلغ ! دنـسیون ، یم دوشب . انـشآ  یمالـسا  رکفت  قاـمعا  اـب  دـھاوخ  یم یک  اـم ، یرنھ  یمـسر  هاگتـسد  نیا  مناد  یمن نم 

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 1 
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ساسحا یارب  هک  ملعم  امـش  دـینک ، یم راک  نسح  تین  اـب  نادـجو و  اـب  بوخ و  هک  رگراـک  امـش  دـیوگ ، یم مالـسا  تسین . روط  نیا مالـسا  قطنم  ارچ !؟ طـلغ ! دـننز ، یم

راگدرورپ شیپ  رد  یا  هنـسح هریخذ و  ناتراک ، تعاس  کیرھ  دـینک ، یم راک  هعماج  یاھھرگ  ندوشگ  هعماـج و  دربشیپ  یارب  هک  دـنمراک  امـش  دـیھد ، یم سرد  تیلوئـسم 

. دنک یمن ادیپ  تلاسک  یگتسخ و  رگید  یراک ، نینچ  زا  ناسنا  درب . یم ولج  تعاس  کی  ار  تلم  نیا  ناتراک ، تعاس  کیرھ  تسا ؛

ناملعم  / ١٣٧٠/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هیحور و  نیا  اب  دننک و  راک  بوخ  دراد ، زاین  اھ  نآ سرد  تعاس  کیرھ  هب  بالقنا ، نیا  تلم و  روشک و  هکنیا  ساسحا  اب  تیمیمـص ، یور  زا  یزوسلد ، یور  زا  دیاب  ناملعم 

هرھم چیپ و  رھ  اھ ، نآ شکچ  ی  هبرـض رھ  هکنیا  هب  هجوت  اب  راکتبا ، تیقالخ و  حور  یریگراکب  اب  تیلوئـسم ، ساسحا  اب  راک ، نادجو  اب  دیاب  نارگراک  دنھدب . سرد  نادجو  نیا 

. دننک راک  تسا ، ناریا  بالقنا و  هب  یتمدخ  رابکتسا و  رکیپ  رب  یی  هبرض اھ ، نآ بوخ  زیمت و  راک  رھ  اھ ، نآ ندرک  صرق 

شترا  / ١٣٧٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

کی دودـحم و  ی  هزوح کـی  سراـف  جـیلخ  تسا . یعیبـط  قح  کـی  زا  یـشان  نیا  میناد ، یم میھـس  نآ  رد  ار  دوخ  مینز و  یم فرح  سراـف  جـیلخ  ی  هقطنم تینما  زا  رگا  اـم 

ام دشاب . هتشاد  شقن  نآ  زا  تسارح  تینما و  رد  هک  تسا  یعیبط  دراد ؛ یمالسا  یروھمج  ار  مھس  نیرتشیب  زرم ، ظاحل  زا  هک  تسا  یی  هتـسبرس هتـسبرد و  ی  هقطنم

اکیرما صوصخب  زورما  و  هقطنم ، نیا  نوریب  زا  هچ  و  هقطنم ، نیا  دوخ  زا  هچ  یرگید  تردق  چیھ  هک  میھد  یمن مھ  هزاجا  زگرھ  میشاب و  هقطنم  نیا  مرادناژ  میتساوخن  زگرھ 

زا یمالـسا و  یاھـشزرا  زا  تسارح  رب  فیلکت  ساـسحا  ی  هیحور نیا  اـب  دـھدب . صاـصتخا  شدوخ  هب  ار  ملاـع  یتمیق  رایـسب  زیخ و  تفن ی  هقطنم نیا  یمرادـناژ  دـھاوخب 

یحطس رھ  رد  دنزادرپب و  ناشدوخ  یماظن  راک  هب  دیاب  ییاوھ  یورین  هلمج  زا  شترا ؛ فلتخم  یاھورین  هچ  هاپس ، هچ  ام  یماظن  داحآ  کت  کت روشک ، نیا  مدرم  موبوزرم و 

. تسا یناسنا  یشزرا و  یلم ، ینید ، ینادجو ، فیلکت  کی  دیھد ، یم ماجنا  هک  یراک  نآ  امش  زورما  دنھدب . ماجنا  ار  ناشفیلکت  دنتسھ ، هک 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. درب یم موجھ  تلم  نآ  یگنھرف  یاھناینب  هب  تلم ، کی  ندرک  ریسا  یارب  دوخ و  یسایس  دصاقم  یارب  یداصتقا  ای  یـسایس  هعومجم  کی  هک  تسا  نیا  یگنھرف  مجاھت 

مجاھت شمـسا  نیا ، یلم . یاھرواب  گنھرف و  اب  اھ  نآ ندرک  نیزگیاج  دـصق  هب  اما  روز ؛ هب  اما  دـنک ؛ یم تلم  نآ  روشک و  نآ  دراو  ار  یا  هزات یاھزیچ  مھ  یا  هعومجم نینچ 

رد تسا . نآ  ندرب  نیب  زا  یلم و  گنھرف  ندرک  نک  هشیر فدھ ، یگنھرف ، مجاھت  رد  اما  تسا . نآ  ندرک  لماک  یلم و  گنھرف  ندرک  روراب  فدھ ، یگنھرف ، لدابت  رد  تسا .

اھ نآ زا  ار  شناد  دـییامرفب ، ضرف  دریگ . یم ار  هقـالع  دروم  بوخ و  نیـشنلد و  عوبطم و  یاـھزیچ  ددرگ  یم دریگ ، یم یزیچ  رگید  یاـھتلم  زا  هک  یتـلم  نآ  یگنھرف ، لداـبت 

هب تسا . بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھ  نآ زا  ار  نیا  رگا  دـنندرک . رطخ  یـشوک و  تخـس لھا  یمدرم  اـھ  نآ دـنیب  یم دور و  یم اـپورا  هب  ناریا  تلم  دـینک ، ضرف  دریگ . یم میلعت 

نالف هب  تسا . بوخ  یلیخ  دریگب ، دای  اھ  نآ زا  ار  نیا  رگا  راک . قاتشم  راک ، هب  دنم  هقالع راک ، نادجو  یاراد  دنتسھ  یمدرم  اھ  نآ هک  دنیب  یم دور و  یم ایسآ  قرش  یاصقا 

یبوـخ یاـھزیچ  اـھ  نیا دریگب ، داـی  رگا  دـنمارتحا . سح  بدا و  سح  یاراد  تبحم ، یاراد  طابـضنا ، مظن و  یاراد  سانـش ، تـقو روـشک ، نآ  مدرم  دـنیب  یم دور و  یم روـشک 

. تسا

لثم تسرد  دریگ . یم میلعت  نارگید  زا  دـنک ، یم لـماک  ار  وا  گـنھرف  هـک  ار  ییاـھزیچ  تـسرد و  طاـقن  ددرگ  یم هدـنریگارف ، تـلم  تـسا . نـینچ  هیـضق  یگنھرف ، لداـبت  رد 

ییاھزیچ یگنھرف ، مجاھت  رد  دورب . نیب  زا  شـصقن  دوش و  ملاس  ات  دنک ، یم فرـصم  ار  بسانم  یاذغ  اود و  ددرگ . یم یبسانم  یاذـغ  لابند  تسا و  فیعـض  هک  یناسنا 

دندماین دندرک ، عورـش  ام  روشک  رد  ار  یگنھرف  مجاھت  یتقو  اھییاپورا ، دییامرفب  ضرف  تسا . دب  یاھزیچ  هکلب  تسین ، بوخ  یاھزیچ  دـنھد ، یم مجاھت  دروم  تلم  هب  هک 

یعس تاقیقحت ، تاغیلبت و  اب  دننک و  رشتنم  ام  تلم  رد  ار ، یملع  یواکجنک  سسجت و  ای  ار ، لئاسم  رد  ندرک  رطخ  تعاجش و  ی  هیحور ار ، ناش  یـسانش تقو ی  هیحور

! دننک یمن هک  ار  اھراک  نیا  دوش . یملع  نادجو  ای  یراک  نادجو  یاراد  یتلم  ناریا ، تلم  دننک 

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لالقتـسا هک  یتلم  هک  تسین  نیا  شیانعم  دـشاب . هتـشادن  جایتحا  یـسک  هب  دتـسیاب و  دوخ  یاپ  یور  دوخ  یداصتقا  شالت  رد  روشک ، تلم و  ینعی  یداصتقا ، لالقتـسا 

اھ نیا ندرک ، یراجت  یوگتفگ  ندرک ، هلماعم  نتخورف ، ار  یزیچ  ندیرخ ، ار  یزیچ  تسین . فعض  لیلد  دتسوداد ، هن . دنک ؛ یمن دتـسوداد  ایند  رد  سک  چیھ اب  دراد ، یداصتقا 

، یناھج تالدابم  ایند و  یداصتقا  تالداعم  رد  ایناث ، دـنک . مھارف  شدوخ  دـناوتب  ار  شدوخ  یلـصا  یاـھزاین  ـالوا  تلم ، کـی  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  اـما  تسین . فعـض  لـیلد 

زورما دـننک . الما  وا  هب  دـنھاوخ  یم هچرھ  دـنھدورف و  یناسآ  هب  ار  وا  دـنناوتن  دـننک ؛ هرـصاحم  یناسآ  هب  ار  وا  دـنناوتن  دـنراذگب ؛ رانک  یناسآ  هب  ار  وا  دـنناوتن  دـشاب . یا  هنزو

یروشک اب  دنھاوخب  رگا  دننک  یم لابند  دنراد و  رایتخا  رد  مھ  ار  ایند  رابکتسا  رامعتـسا و  هنافـساتم  دنراد و  یتردق  دنتـسھ و  هتفرـشیپ  یداصتقا  ظاحل  زا  هک  ییاھروشک 

رد دراد ، مزال  روشک  هک  یزیچ  نآ  ینعی  روشک ، کی  لقتسم  داصتقا  دننک . یم لیمحت  روشک  نآ  هب  ار  یدراوم  دنشاب ، هتشاد  یراکمھ  دتسوداد و  دننک و  هلدابم  ار  ییالاک 

یـسک طقف  مھ  رگراک  دننادب . ناشدوخ  ینادجو  ینید و  یناسنا و  ی  هفیظو ار  راک  روشک ، نارگراک  دـننک و  راک  همھ  روشک ، یاھ  هناخراک دـشاب ؛ نیمات  لباق  روشک  لخاد 

، ققحم کی  رکتبم و  کی  ملعم ، کی  دـنمرنھ ، کی  هدنـسیون ، کی  تسا . رگراک  کی  دـھد ، یم ماجنا  تکلمم  نیا  رد  دـیفم  راک  کی  هک  سکرھ  تسا . هناخراک  رد  هک  تسین 

. دنرگراک مھ  اھ  نیا

یسمش  / ١٣٧٣/٠١/٠١ لاس ١٣٧٣  لولح  تبسانم  هب  مایپ 

فاـصنااب ناـسنا  رھ  یارب  هبذاـجرپ  نشور و  یریگ  تھج مھم و  رایـسب  یاھراعـش  یلاـعتم و  یاھـشزرا  یاراد  هزاـت ، ناوج و  یماـظن  زا  رادروخرب  اـم  هک  ینوـنک  طیارـش  رد 

هتشذگ و زا  یدنمشزرا  ثاریم  اب  خیرات ، لوط  رد  ناشخرد  یلاعتم و  رایسب  گنھرف  اب  مھم ، یخیرات  ی  هقباس یاراد  تمظعاب ، گرزب و  یروشک  رگید ، فرط  زا  و  میتسھ ،

یگرزب و نیا  هب  روشک  نیا  رد  و  تسام - ینیمزریز  عبانم  رگید  زاگ و  تفن و  دـشاب ، شنیرتگرزب  تسین  مھ  مولعم  هک  اھتورث  نیا  زا  یکی  هک  میراد - یدام  ناوارف  یاھتورث  اـب 

. دنروآ دوجو  هب  ناشدوخ  رد  ار  یقالخا  لوحت  نیا  ام ، مدرم  هک  دراد  اج  دنک ، یم یگدنز  تمظع  نیا  اب  یتلم  ییافوکش ،

« راک نادجو   » زا تسا  ترابع  صخاش ، ود  نیا  میھد : رارق  نامدوخ  یارب  راعـش  ناونع  هب  ار  صخاش  ود  دیدج ، لاس  زاغآ  زا  هک  تسا  نیا  منک  ضرع  مھاوخ  یم هک  یرکذت 

ار نآ  ماجنا  میتفرگ و  هدـھع  هب  ار  یراک  رگا  هکنیا  ینعی  راک » نادـجو  . » تسا مھم  رایـسب  میتسھ  هک  اجرھ  رد  اـم ، ی  همھ یارب  صخاـش ، ود  نیا  یعاـمتجا .» طابـضنا   » و

مھم روما  لثم  دشاب ؛ نارگید  هب  طوبرم  یمدرم و  یعامتجا و  یراک  هچ  و  دشاب ، ندروآرد  نان  تھج  نامدوخ ؛ ی  هداوناخ ای  نامدوخ  صخش  یارب  راک ، نیا  هچ  میدرک - دھعت 

« راک نادجو   » یاراد یتلم  رگا  میراذگب .» مامت  گنـس  ، » راک نآ  یارب  فورعم ، ریبعت  هب  میھد . ماجنا  مامت  قیقد و  لماک و  بوخ و  ار  نآ  یروشک - یاھتیلوئـسم  یعامتجا و 

. درک دھاوخ  ادیپ  دوبھب  عطق  روط  هب  یعامتجا ، عضو  دش ، وکین  راک  لوصحم  یتقو  و  دش ، دھاوخ  بوخ  وا  راک  لوصحم  دشاب ،

رھ سکرھ  منک : یم ضرع  نم  اما  دشاب . هتشاد  روشک  فلتخم  یاھ  هدیدپ لئاسم و  هب  تبـسن  ینوگانوگ  یاھلیلحت  یـسایس ، ای  یداصتقا  دارفا  زا  سکرھ  تسا  نکمم 

امـش روما . ی  همھ رد  یریذپ  مظن ینعی  یعامتجا ،» طابـضنا  . » تسا یعامتجا » طابـضنا   » و راک » نادجو   » صخاش ود  نیمھ  تالکـشم ، لح  هار  دـشاب ، هتـشاد  یلیلحت 

ای اج . همھ  ای  تیعمجرپ ، غولـش و  یاھنابایخ  رد  اھ ، لیبموتا یارب  هدایپ ، رباع  طخ  زا  ندرکن  روبع  دییامرفب ، ضرف  دینک . عورـش  کچوک  یاھراک  زا  طابـضنا ، نیا  لامعا  یارب 

طابـضنا مینک و  عورـش  اج  نیمھ زا  اما  دـیآ . یم هداـتفا  اـپ  شیپ  کـچوک و  رظن  هب  لوا ، ی  هلھو رد  راـک ، نیا  ناـبایخ . رد  هداـیپ ، رباـع  طـخ  لـحم  ریغ  زا  اـھ  هداـیپ ندرکن  روبع 

دروخرب رد  دنراد ، یمدرم  تاعجارم  هک  یناسک  ینعی  دسرب . روشک  لئاسم  اب  دروخرب  رد  روشک  یالاب  یاھتیلوئسم  هب  ات  میھد  میمعت  ناملئاسم  ی  همھ رد  ار  یعامتجا 

ی همھ دـنراد . لومعم  راک  نآ  ماجنا  رد  ار  طابـضنا  مظن و  دـنا ، هتفرگ شود  رب  ار  یراک  هک  یناسک  دـننک و  مکاـح  ار  طابـضنا  مظن و  دـننک ، یم هعجارم  اـھ  نآ هب  هک  یمدرم  اـب 

. درب دھاوخ  شیپ  ار  اھ  نآ راک  دناسر و  دھاوخ  یباداش  هب  ار  ام  تلم  روشک و  اھ ، نیا

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 2 
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یناسک هژیو  هب مھ ، ام  مدرم  زا  یرایسب  هتبلا ، منک . یم ضرع  امش  هب  روشک ، لئاسم  زا  یھاگآ  عالطا و  اب  ار  نیا  نم  تسا . تفرشیپ  لاح  رد  اھراک  هناتخبشوخ  زورما ،

دایز دنتسھ - ام  لالقتـسا  تلم و  نمـشد  هک  ردلق - یاھتردق  فرط  زا  ام  تمـس  هب  اھراشف  دننک . یم ساسحا  ار  تفرـشیپ  نیا  دنراد ، روضح  رارق و  یراج ، لئاسم  رد  هک 

دننک یم عفد  ناشدوخ  رس  زا  تردق ، لامک  اب  زوسلد ، یمیمـص و  صلخم و  نادرمتلود  نیا  گرزب و  تلم  نیا  تمظعاب ، روشک  نیا  ار  اھراشف  نیا  هناتخبـشوخ ، اما  تسا .

هب ناوت  یم ار  اھ  نیا ی  همھ دروآ . دوجو  هب  تدم ، هاتوک  رد  ار ، تالکـشم  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هچرگا  دراذگ ؛ یمن اھ  نآ یعقاو  یگدنز  رب  یریثات  هنوگ  چـیھ تدـمزارد  رد  و 

یگدـنز هک  تسین  نیا  ام  ی  هلاسم میوگب : امـش  هب  مھاوخ  یم ار  نیا  نم  میتسھ . ندـمت  کی  یانب  لاـح  رد  یگدـنزاس و  تفرـشیپ و  لاـح  رد  اـم  دـنارذگ . رـس  زا  یبوخ 

یلصا ی  هیاپ تسا . ندمت  کی  ندروآ  دیدپ  لاح  رد  تسوا - ناش  هک  نانچمھ  ناریا - تلم  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـشکب . بآ  زا  ار  نامدوخ  میلگ  میھد و  تاجن  ار  نامدوخ 

مھ ار  ملع  دنک و  یم مھارف  تلم  کی  یارب  ار  زیچ  همھ  هک  تسا  نیا  تسا . یناسنا  یرکف  لامک  تفرعم و  شنیب و  گنھرف و  رب  هک  ملع ، یروانف و  تعنـص و  رب  هن  ندـمت ،

ندروآ دوجو  هب  لاح  رد  ناریا  تلم  یخیرات  تکرح  هکلب  مینکب ؛ ار  راک  نیا  میریگب  میمـصت  ام  هکنیا  هن  میتسھ . تھج  نیا  رد  طارـص و  نیا  رد  اـم  دروآ . یم ناـغمرا  هب  وا  یارب 

. تسا نآ 

ینعی ناونع - ود  نیا  نم ، رظن  هب  دنیآ . یم رد  تکرح  هب  یطارـص  هچ  رد  دننک و  یم هچ  هک  دننادب  همھ  دـیاب  ناریا ، گرزب  تلم  میظع  تیعقوم  زارحا  اب  یطیارـش ، نینچ  رد 

نآ اش هللا  نا  هک  دروآ  دـھاوخ  دوجو  هب  یلوحت  لماکت و  ام  رد  صخاش ، ود  نیا  هک  مدرک  ضرع  دـشاب و  راعـش  ود  ام  یارب  دـناوت  یم یعاـمتجا -» طابـضنا   » و راـک » نادـجو  »

. تسا مدرم  یگدنز  مدرم و  اب  یتشآ  یھلا و  یاھشزرا  اب  لاعتم و  یادخ  اب  یتشآ  تھج  رد  لوحت ،

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

هیحور ود  نیا  دنـشالت  راک و  لھا  هک  یناسک  دننک . یزیر  همانرب  مدرم  رد  یعامتجا  طابـضنا  یراک و  نادجو  یهیحور  ود  ندیمد  یارب  دنتـسھ ، یزیرهمانرب  لھا  هک  یناسک 

یارب هراب  نیا  رد  دـننکیم ، غیلبت  مدرم  یارب  دـنھدیم و  رکذـت  مدرم  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنکب . دوخ  یارب  ار  شالت  راـک و  نیا  یـسک  رھ  دـنروآ . دوجو  هب  ناـشدوخ  رد  ار 

نآ یهدـننک  هک  یـسک  یارب  یـسایس ، لمع  هچ  یعامتجا و  لمع  هچ  یداصتقا و  لمع  هچ  یگنھرف و  لمع  هچ  هدـنزاس ؛ لـمع  راـک و  هک  مینک  یراـک  دـننزب . فرح  مدرم 

کی ات  روشک ، رد  گرزب  مھم و  تعنـص  بحاص  کی  ات  هبتریلاع ، ریدم  کی  ات  یرادا ، یهداس  رومام  کی  ات  دیریگب ، هداس  رگراک  کی  زا  دیآ . باسح  هب  سدـقم  لمع  کی  تسا 

ریخ و لمع  کی  تدابع و  کی  دـنھدیم  ماجنا  هک  یراک  نیا  دـننک  ساسحا  همھ  همھ و  یناحور ، غلبم و  کی  ات  وجـشناد ، کی  ات  ملعم ، کی  اـت  یتلود ، یهبتریلاـع  روماـم 

المع لـمع  رما  محر هللا  : » دوـمرف هک  تسا  هدـش  لـقن  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  یبـن  زا  دـنھد . ماـجنا  یکین  هب  تیدـج و  اـب  ار  ناـشراک  دـیاب  هـمھ  تـسا . حـلاص 

. دھد ماجنا  حیحص  نقتم و  مکحم و  وکین و  ار  نآ  دھد و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  رب  ادخ  تمحر  (١ ؛») هنقتاف

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

« یعامتجا طابـضنا   » یرگید و  یراک » نادجو   » اھ نآ زا  یکی  هک  مدومن  ناونع  ار  لصف  رـس  ود  راعـش ، ود  ناونع  هب  مدرک و  تلود  تلم و  هب  هیـصوت  ود  لاس ٧٣  زورون  رد  نم 

لیھست عیرست و  ار  دازآ  دابآ و  یمالسا  ناریا  یگدنزاس  یزوریپ و  تمس  هب  ناریا  تلم  تکرح  دناوت  یم تسناوت و  یم لصفرـس  ود  نیا  نم ، دوخ  یدنب  عمج بسحرب  دوب .

عوضوم ود  نیا  هب  تبسن  نارگید ، اھ و  هناسر ناگدننک  هرادا یگنھرف و  روما  نیلوئسم  زین  یعامتجا و  یداصتقا و  نوگانوگ  روما  نارادمدرـس  روشک و  نیلوئـسم  هتبلا  دنک .

ود نیا  هک  دندرک  مالعا  اھراتشون  اھینارنخس و  رد  نوگانوگ و  یاھشرازگ  رد  یھافش ، یاھراتفگ  رد  ام ، دوخ  اب  نینچمھ  دندرک . دییات  دنتفگ و  اھنخس  دندرک ، ییاسرف  ملق

. تفرگ ماجنا  تھج  نیا  رد  مھ  ییاھراک  تسا و  مھم  اتقیقح  لصفرس 

میشخب ققحت  ار  راعش  ود  نیا  میھد و  ماجنا  تیقفوم  اب  ار  لصفرس  ود  نیا  میا  هتسناوت یتروص  رد  ام  هک  منک  ضرع  مھاوخ  یم لاس ٧۴ - ی  هعیلط رد  ینعی  لاسما - نم 

؛ دشاب هدش  رت  ناسآ رت و  ناور یداصتقا ، یرادا و  یعامتجا و  یاھراک  رگا  دشاب ؛ هدش  دایز  یداصتقا  ی  هنیمز رد  دیلوت  روشک ، رد  رگا  مینک . هدـھاشم  جراخ  رد  ار  نآ  راثآ  هک 

رد یراـک  نادـجو  هک  تسا  نآ  ی  هناـشن نیا  دـشاب ، هتفرگ  ماـجنا  لـیبق  نیا  زا  ییاـھراک  رگا  دـشاب و  هتفرگ  رارق  سرتـسد  رد  رتـناوارف و  مدرم  ی  هدافتـسا دروـم  ساـنجا  رگا 

ی هفیظو کی  حلاص ، لمع  کی  ار  راک  دنتسھ و  یراک  نادجو  ساسحا  یاراد  راک ، اھنویلیم  ناگدنھد  ماجنا روشک  نیا  رد  ینعی  تسا . هدش  رادیب  لماک  روط  هب  ام  ی  هعماج

هدش ماجنا  اھراک  نآ  رادقم  رھ  مدرک . ضرع  هک  تسا  یتاکن  نیمھ  زین  یراک  نادجو  یانعم  دنا و  هدرک یقلت  یسایس  یعامتجا و  تیلوئـسم  کی  تدابع و  کی  یقیقح ،

یادـخ رگا  تسا . هدـش  رادـیب  هدرک و  ادـیپ  ققحت  یرادـقم  یراک  نادـجو  تسادـیپ  میـشاب ، هتفر  شیپ  مک  اھ ، هنیمز نآ  رد  رگا  تسا . هدرک  تفرـشیپ  یراک  نادـجو  دـشاب ،

هچرگا هتشذگ  لاس  رد  تسا . هدرکن  ادیپ  یکرحت  یراک  نادجو  هک  تسا  نیا  لیلد  تروص  نآ  رد  تسین - روط  نیا  هتبلا  هک  میشاب - هتفرن  شیپ  چیھ  اھ  هنیمز نیا  رد  هدرکان 

رگا دـشاب ؛ هدـش  مک  ینکـش  نوناق یعامتجا و  تافلخت  رگا  یعامتجا ، طابـضنا  دروم  رد  تسین . یفاـک  منک  ضرع  دـیاب  یلو  میتشاد ، اـھراک  رد  ییاھتفرـشیپ  دـمحب هللا 

هب یعامتجا  طابضنا  هک  مینک  یم ساسحا  ام  هاگ  نآ دشاب ، هتفای  ریگمـشچ  شھاک  تیانج  مرج و  رگا  دنـشاب ؛ هتفرگ  وخ  اتقیقح  یعامتجا  حیحـص  بادآ  تاداع و  اب  مدرم 

دوب و مزال  ام  ی  هعماج یارب  دوب و  ریقح  نیا  رظن  دروم  هک  رادـقم  نآ  هن  اـما  تسا ؛ هدـش  شـالت  میتشاد و  تفرـشیپ  یرادـقم  هتبلا  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  یعقاو  یاـنعم 

. تسھ

تاداع بادآ و  قـالخا و  هب  طوبرم  هک  یلئاـسم  نیا  میراد . هگن  هدـنز  ار  راعـش  ود  نآ  هک  تسا  نیا  هیـصوت  کـی  منکب . هیـصوت  ود  مھاوخ  یم مھ  لاـسما  منک  یم ضرع  نم 

دب ای  بوخ  عضوم  کی  هب  ار  تلم  کـی  هکنیا  اـت  دـنا  هدرک راـک  اـھنرق  تسین . لاـس  ود  لاـس و  کـی  لـئاسم  تسین ، رذـگدوز  یلـصف و  لـئاسم  تسا ، یعاـمتجا  یناـسنا و 

. دنا هدرک قیرزت  نآ  رد  ای  دنا  هدروآ دوجو  هب  یتلم  رد  ار  یعامتجا  یاھتداع  تشم  کی ای  یعامتجا  تداع  کی  دنا ؛ هدناسر

نیاربانب تسین . لاس  کی  هام و  دـنچ  هام و  ود  هام و  کی  راک  نیا  دـناود . هشیر  تلم  کی  ناج  رد  بوخ  تداع  کی  دوش و  فرطرب  تشز  تداع  کی  هک  تسا  مزال  اھلاس  الوا 

رد هعماـج ، لـخاد  رد  مدرم ، رد  یعاـمتجا  طابـضنا  ندـمآ  دـیدپ  یارب  شـالت  یراـک و  نادـجو  ندـمآ  دوـجو  هـب  یارب  شـالت  زا  دوـب  تراـبع  هـک  ار  راعــش  ود  نآ  مـنک  یم ضرع 

. میھد همادا  دیاب  تسا ، لوغشم  یراک  هب  هک  یسکرھ  رد  روشک و  نارازگراک  رد  نیلوئسم ،

لھا هـک  یناـسک  دـنیامن . نییبـت  دنفاکــشب و  مدرم  یارب  تـسرد  ار  لـئاسم  دـننک ؛ جـیورت  ار  لـئاسم  نآ  دنتــسھ ، یگنھرف  لـئاسم  ظـفاحم  یداـنم و  هـک  یناـسک  دـیاب 

هب ناشدوخ  رد  ار  هیحور  ود  نیا  دنشالت  راک و  لھا  هک  یناسک  دننک . یزیر  همانرب مدرم  رد  یعامتجا  طابـضنا  یراک و  نادجو  ی  هیحور ود  ندیمد  یارب  دنتـسھ ، یزیر  همانرب

. دـننزب فرح  مدرم  یارب  هراب  نیا  رد  دـننک ، یم غیلبت  مدرم  یارب  دـنھد و  یم رکذـت  مدرم  هب  هک  مھ  یناسک  نآ  دـنکب . دوخ  یارب  ار  شـالت  راـک و  نیا  یـسکرھ  دـنروآ . دوجو 

لمع کی  تسا  نآ  ی  هدـننک هک  یـسک  یارب  یـسایس ، لمع  هچ  یعامتجا و  لـمع  هچ  یداـصتقا و  لـمع  هچ  یگنھرف و  لـمع  هچ  هدـنزاس ؛ لـمع  راـک و  هک  مینک  یراـک 

رومام کی  ات  روشک ، رد  گرزب  مھم و  تعنـص  بحاص  کی  ات  هبتر ، یلاـع ریدـم  کـی  اـت  یرادا ، ی  هداـس روماـم  کـی  اـت  دـیریگب ، هداـس  رگراـک  کـی  زا  دـیآ . باـسح  هب  سدـقم 

حلاص ریخ و  لمع  کی  تدابع و  کی  دـنھد  یم ماجنا  هک  یراک  نیا  دـننک  ساسحا  همھ  همھ و  یناحور ، غلبم و  کی  ات  وجـشناد ، کی  ات  ملعم ، کی  ات  یتلود ، ی  هبتر یلاـع

؛» هنقتاف المع  لمع  ارما  محر هللا  : » دومرف هک  تسا  هدـش  لقن  هیلع  همالـس  تاولـص هللا و  مرکا  یبن  زا  دـنھد . ماـجنا  یکین  هب  تیدـج و  اـب  ار  ناـشراک  دـیاب  همھ  تسا .

نتخادرپن راک  هب  ندرک و  اھر  دوخ  لاح  ناما و  هب  ار  راک  یدنب و  مھرـس زا  دھد . ماجنا  حیحـص  نقتم و  مکحم و  وکین و  ار  نآ  دھد و  ماجنا  ار  یراک  هک  یناسنا  رب  ادخ  تمحر 

یحیحص یعامتجا  دح  همھ  هک  تسا  نیمھ  زین  یعامتجا  طابـضنا  دروم  رد  تسا . یراک  نادجو  هب  طوبرم  نیا  دوش . زیھرپ  تدش  هب  راک  کی  ماکحتـسا  هب  ییانتعا  یب و 

ظفح لاسما  ار  راعـش  ود  نیا  دـشاب . یملاس  حیحـص و  یگدـنز  کی  یگدـنز  ات  دـننک  تیاعر  تقد  اب  دـیامن ، یم نیعم  یھلا  دودـح  تاررقم و  دـنک و  یم ینعم  نوناق  هک  ار 

دنجنـسب و رایعم  نیا  اب  ار  ناشدوخ  هعماج  داحآ  دـننک و  یزیر  همانرب نآ  صوصخ  رد  نیلوئـسم  دنـسیونب ؛ نآ  ی  هراـب رد  ناگدنـسیون  دـنیوگب ؛ نآ  هب  عجار  ناگدـنیوگ  دـینک .

. دننک هظحالم  ار  ناشدوخ  یاھتفرشیپ 

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب هن  دیھد ، شرورپ  یبلط ، ملع لالقتـسا و  راک ، ی  هیحور اب  ار  ناناوجون  دیاب  دیزاسب . ار  ناناوج  دـیاب  زیزع ! نیملعم  تسا . میلعت »  » و راک » ، » تسا مزال  هچنآ  نم ! نازیزع 

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 3 
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مھم هچنآ  دوش . یرثا  اشنم  دـناوت  یمن اـما  تسا ؛ بوخ  تسا ، تاـمولعم  نیا  یاراد  یدرف  دـھد  ناـشن  هک  ناونع  نیا  هب  کردـم  تسیچ ؟ کردـم  یبلط . کردـم ی  هیحور

. دننک یزیر  همانرب دیاب  تسین . فراعت  کی  یراک ،» نادجو   » مدرک ضرع  نم  هکنیا  دننادب : نیلوئـسم  مدرم و  ی  همھ تسا . مزال  هعماج  یارب  راک ، ملع و  تسا . ملع  تسا ،

تولخ یقاتا  رد  اھنت ، رگا  یتح  تسا ؛ هداتـسیا  شرـس  یالاب  رفن  کی  هک  دنک  رکف  دھد ، یم ماجنا  یراک  یـسک  رگا  دیاب  دوش . مدرم  یمومع  گنھرف  دیاب  یراک » نادجو  »

. دریگ ماجنا  زاین  اب  هارمھ  یراکتبا و  یوق ، مکحم ، لماک ، دیاب  راک  دشاب .

کی اـی  نارھت  ی  هداـتفارود ی  هشوـگ نـالف  اـی  رھـش  نـالف  هـت  هـک  یا  هسردـم سرد  سـالک  رد  مـلعم  تـسا . تـیبرت  مـیلعت و  دراد ، مزـال  یراـک  نادـجو  هـک  ییاـھراک  زا  یکی 

ات دـیآ  یم دـعب  تعاس  کی  ای  دـنک ، یم هاگن  ار  وا  راک  تسا ، هتـسشن  سالک  رد  سرزاـب  نـآلا  اـیوگ  هک  دـنک  شـالت  دـشکب و  تمحز  دـیوگب ، سرد  روط  نآ دـیاب  تساتـسور ،

! مینک یمن هک  فراعت  ام  نیا . ینعی  یراک  نادجو  دنیبب . ار  راک  ی  هجیتن

مزال یزیر  همانرب شالت و  لمع ، دـش ! ور  هبور راوخنوخ  رادـغ و  نانمـشد  اب  دوش  یمن هک  فراعت  اب  دـنک ! ظفح  ار  شدوخ  ییاقآ  دـناوت  یمن تلم  کی  هک  فراعت  اب  نم ! نازیزع 

نیا ات  دننک  یزیر  همانرب دیاب  سلجم ، ناگدنیامن  هیئاضق و  ی  هوق تلود ، روشک ، نیلوئـسم  یداصتقا .» طابـضنا   » ای یعامتجا » طابـضنا  «، » یراک نادجو  : » میتفگ ام  تسا .

! دوش یمن مامت  راک  هک  هدز ، یبوخ  فرح  هچ  ینالف  دننک  فیرعت  هکنیااب  الا  و  دریگ ، ماجنا  اھراک 

، میظع تکلمم  تسامـش . تکلمم  تکلمم ، نیا  تسامـش . ی  هناخ هناخ ، نیا  نم ! نازیزع  دنتـسھ . راک  یعقاو  ناگدننک  مدرم ، کی  کی دـننک . کمک  دـیاب  مھ  مدرم  داحآ 

روشک نیا  رد  یداـیز  یونعم  تورث  تسا . روشک  نیا  ی  هدـنیآ یاھلـسن  امـش و  هب  قـلعتم  شا  همھ هک  تسا  هتفھن  کاـخ  نیا  رد  تورث  یلیخ  تسا . یدـنمتورث  تکرباـب و 

روشک نیا  رد  تلم  نیا  قباوس  یمالسا و  نھک  گنھرف  مالسا ، تکرب  هب  بوخ ، تایقالخا  یھاگآ و  دادعتسا ، ملع ، همھ  نیا  تسامـش . هب  قلعتم  شا  همھ دراد و  دوجو 

دنکن و یھاتوک  دوخ  یاھراک  رد  سک  چیھ دشاب ؛ هتـسب  رمک  دشاب ؛ راک  ی  هدامآ تلم ، نیا  هک  یتقو دـینک ؟ هدافتـسا  دـیناوت  یم تقو  هچ  تسامـش . هب  قلعتم  هک  تسھ 

دسرپ یمن اھ  نیا زا  یسک  دننک . یم راک  قوش  لامک  اب  دراد  دوجو  یراک  هک  یتقو مھ ، راک  زا  یگتسخ  لاح  رد  هک  یناسک  دنتسھ  درامشن . منتغم  دوخ  یارب  ار  یراک  یب

. تسا یراک » نادجو   » نامھ نیا ، دوش . یناگمھ  دیاب  هیحور ، نیا  دنک . یم راداو  راک  هب  ار  اھ  نیا مدرم ، زاین  یھلا و  ی  هذخاوم رکف  دیدرکن »؟ راک  ارچ  امش  »

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

زا شیپ  ای  مین و  تشھ و  ای  هقیقد  هد  تشھ و  هکنیا  میتشاذگ ، رارق  یسک  اب  تشھ  تعاس  یتقو  الثم  تسا . مھم  رایسب  هعماج ، کی  رد  یـسانش  تقو یراک و  نادجو 

. تسا هدیدنسپ  رایـسب  هک  تسا  یمومع  گنھرف  زا  یئزج  مھ ، یراک  نادجو  تسا ؟ ناسکی  شریثات  یکی و  میوش ، رـضاح  اجنآ  تشھ  تعاس  رـس  هکنیااب  میورب ، رھظ 

عفر یدنب و  مھرـس دنـشاب و  هتـشاد  نآ  هب  تبـسن  نادجو  ساسحا  یعون  دننادب و  دـھعتم  دـنا  هتفریذـپ هک  یراک  نآ  لابق  رد  ار  دوخ  هعماج ، کی  دارفا  ینعی  یراک ، نادـجو 

. تسا دایز  یلیخ  اھ  نآ تشونرس  یگدنز و  رد  شریثات  هک  تسا  تلم  کی  تایقلخ  ی  هلمج زا  اھ  نیا دنھد . ماجنا  لماک  تروص  هب  ار  راک  نآ  دننکن و  فیلکت 

ناملعم  / ٠٢/١٠/١٣٧۶ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یراک نادـجو  زا  لبق ، لاس  هس  ود ، رد  ام  هکنیا  دیـشخبب . دوبھب  اش هللا  نا  زور  هب  زور  دـیاب  شخب  ود  رھ  رد  ار  راک  تیفیک  هک  تسا  نیا  مراد ، امـش  هب  هک  مھ  یـشرافس 

نومضم نیا  تیمھا  هب  دح  هچ  ات  دنروآ ، یم نابز  هب  ار  هلمج  نیا  هک  یناسک  مناد  یمن نم  تسا . یمھم  یلیخ  ی  هتکن دوش ، یم رارکت  ریبعت  نیا  مھ  اھناھد  رد  میتفگ و 

کی تسا ، یراک  لوغـشم  هک  یـسک  نآ  هک  تسا  نیا  هملک  نیا  یانعم  تسا . یملع  نادجو  یـسایس و  نادجو  لیبق  زا  یریبعت  یراک ، نادجو  دـننک . یم هجوت  نآ  ریثات  و 

ی هبنج رب  هوالع  تسا . رگید  زیچ  کی  تسامرفراک ؛ لابق  رد  تیلوئـسم  زا  ریغ  نیا ، دـنادب . لوئـسم  راک ، نآ  لاـبق  رد  ار  دوخ  دـنک و  ادـیپ  راـک  هب  تبـسن  ینادـجو  ساـسحا 

دشاب و یسک  وا  رس  یالاب  هچ  دھد ؛ ماجنا  نیرتھب  یوق و  لماک ، تسرد ، ار  راک  هک  دنادب  لوئـسم  ار  شدوخ  ناسنا  راک ، دوخ  لابق  رد  دھعت ، یناسنا و  ی  هبنج یعرش و 

. تسا یراک  نادجو  یانعم  نیا ، دشابن . هچ 

رس فرح ، نیا  دھد . ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  نآ  دومن ، دھعت  درک و  لوبق  ار  یراک  سکرھ  هک  تسا  نیا  شا  همزال تسا ، هدش  هدرمش  شزرا  تدابع و  راک ، هک  مالـسا  رد 

راک کی  مھ  میلعت  تیبرت و  یملعم و  باسح ، نیا  هب  هک  یراک  عون  رھ  رد  تسھ . مھ  هناخ  لخاد  راک  یطایخ و  خرچ  یاپ  هعرزم و  لخاد  دـیلوت و  طـخ  یاـپ  سرد و  سـالک 

تالکشم دیلک  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تفای . دھاوخ  ماجنا  لکش  نیرتھب  هب  راک  نآ  دشاب ، هتـشاد  یراک  نادجو  راک ، ی  هدننک رگا  دنمـشزرا  رایـسب  راک  کی  مھ  نآ  تسا ؛

هدوبن یتسرد  راک  هدش ، نآ  یور  هک  یراک  دش و  بارخ  یھاتوک  تدم  زا  دعب  هک  دینک  یم هدـھاشم  دـیرب و  یم لزنم  هب  دـیرخ و  یم ار  سنج  نالف  امـش  رگا  تسا . روشک 

رد وا  هک  دـنادن  دتـسرفب و  هسردـم  هب  ار  دوخ  دـنزرف  یـسک  داتفا . دـھاوخرب  رگید  نیا  یراک ، نادـجو  دوجو  تروص  رد  دوش  یم ماجنا  هک  یراـک  هب  یداـمتعا  یب ینعی  تسا 

. دوب دھاوخن  رگید  نیا  دش ؛ دھاوخ  یرصنع  هنوگچ  یزیچ و  هچ  هب  لیدبت  هسردم 

رظان رـضاح و  لاعتم  دنوادخ  اما  تسین ، مھ  راک  بحاص رگا  دننک ، یم ار  راک  هک  یلاح  رد  دـندیمھف  دـنتخادرپ و  راک  هب  یراک  نادـجو  ساسحا  اب  راک ، ناگدـننک  ی  همھ یتقو 

ی هدـنورپ رد  دوـب و  دـھاوخ  نیبتاـکلا  مارک  نیــسحت  دروـم  دوـشب ، راـک  دوـبھب  یارب  هـک  یتـقد  رھ  دـننک ؛ یم هاـگن  یھلا  برقم  ی  هکئـالم دنرــضاح و  نیبتاـکلا  مارک  تـسا ،

ادخ باسح  رد  اما  میرادن ؛ هجوت  نادب  مینک و  یم تلفغ  مینیب ، یمن ابلاغ  دیآ و  یمن باسح  هب  ام  یرـشب  تابـساحم  رد  اھزیچ ، نیا  دش . دـھاوخ  تبث  راک  ی  هدـننک لمع

. تسین اھفرح  نیا  هک 

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

ناـیاپ رد  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ  دوش . ماـمت  دـیاب  مھ  ریزگاـن  دوش ؛ یم ماـمت  مھ  اـم  رمع  تدـم  تسیچ ؟ اھتدـم  نیا  لوصحم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

ار رتزیر  یاھزیچ  دناوت  یم دوش و  یم زیت  ناسنا  مشچ  دیدح » مویلا  کرصبف  کاطغ  کنع  انفشکف   » هک مینکب  نامدوخ  راک  رد  یا  هبـساحم میناوتب  نامدوخ  هچنانچ  رمع ،

؟ هن ای  دوب ، میھاوخ  لاحشوخ  یضار و  میا ، هداد ماجنا  هک  هچنآ  زا  انادجو  ایآ  دنیبب  هتشذگ ، شیگدنز  روما  رد  هک 

، دنک یـضار  ار  وا  دوخ  نادجو  ادـخ و  هک  یراک  ایآ  دـنیبب  دـنک ، یم هاگن  دوخ  ی  هتـشذگ هب  یتقو  تیلوئـسم ، نیح  رد  یتسیاب  ناسنا  تسا . روط  نیمھ زین  اھتیلوئـسم  رد 

؟ هن ای  تسا  هداد  ماجنا 

یناسنا رھ  کشالب  اما  دش ، مامت  راک  نیا  الاح  تسین . مھ  امـش  راک  تیلوئـسم و  نارود  نایاپ  نیا ، هتبلا  دیدرک . شالت  بوخ  دیدرک ؛ راک  بوخ  نایاقآ  امـش  هناتخبـشوخ 

تمدـخ روشک  هب  دـناوت ، یم هک  ینادـیم  رھ  رد  دـنک و  لمع  شدوخ  فیاـظو  هب  تسھ ، وا  رد  یا  ییاـناوت کدـنا  هک  یتاـظحل  نیرخآ  اـت  دراد  هفیظو  یمالـسا ، یروھمج  رد 

. دیامن

امیس  / ١٣٧٨/٠٣/٠۵ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  یلع  رتکد  یاقآ  ددجم  باصتنا 

مالسا و یتفرعم  ینابم  اب  ییانشآ  ینید ، یداقتعا و  یاھناینب  ماکحتسا  زا : تسا  ترابع  اتدمع  تسا  ام  روشک  یادرف  دیما  هک  ناوجون  ناوج و  لسن  یگنھرف  یاھزاین 

یـسایس یاھهشیدنا  رـصاعم و  خیرات  دـنلب  یهلق  ینیمخ  ماما  تسرد  تخانـش  زورما ، هب  کیدزن  یاھنارود  رد  هژیو  هب  دوخ  تلم  تاراختفا  روشک و  خـیرات  تخانـش  نآرق ،

نتفرگارف دـنداد ، ناھج  هب  سدـقم  عافد  بالقنا و  یزوریپ  نارود  رد  نایناریا  هک  یـسرد  رطاخ  هب  یدنلبرـس  تزع و  ساـسحا  وا ، یبـالقنا  میظع  تکرح  یاـھهیاپ  کاـنبات و 

یھاگآ یدرمناوج ، ینمادکاپ و  تعاجـش و  طابـضنا ، راک و  نادـجو  یھوژپشناد ، یرادنید و  دـننام : دـناسرب  تمظع  التعا و  هب  ار  ینونک  لسن  دـناوتیم  هک  ییاھتلـصخ 

: فدـھ دوخ  یاھهمانرب  یهمھ  یط  رد  هک  تسا  نآ  امیـس  ادـص و  یلـصا  یهفیظو  یـشنمدازآ ...  لالقتـسا و  و  یردارب ، تبحم و  تناـما و  یبـالقنا ، صولخ  یـسایس و 

. دورن نوریب  نآ  یوس  تمس و  زا  دریگب و  رظن  رد  ار  یتایح  یاھزاین  نیا  ندروآرب 

سلجم  / ١٣٧٨/٠٣/١٠ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 4 
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هک دـھد  ماجنا  یراک  یقیقح  نادـجو  اب  تقد و  اب  ار  راـک  نیا  دـنک ؛ میـسرت  ار  یطوطخ  هیرجم ، هوق  ی  هلیـسو هب  روما  ناـیرج  یارب  هک  تسا  نیا  شتعیبط  هننقم  هاگتـسد 

، مرتـحم ی  هسیئر تئیھ زا  صوـصخب  مرتـحم ، ناگدـنیامن  کـیاکی  زا  هک  مناد  یم مدوـخ  ی  هفیظو مناد و  یم هتـسیاش  اـعقاو  نـم  تـسا . هدوـب  روـط  نـیا نونکاـت  دـمحب هللا 

هدـھاشم ایند  سلاجم  زا  یرایـسب  رد  ناسنا  هک  هچنآ  فالخرب  اـم ، سلجم  منک . رکـشت  تاـسلج  نیا  ی  هرادا نسح  رطاـخ  هب سلجم ، مرتحم  سیئر  صخـش  زا  صوصخب 

دوـجو ی  همھ اـب  ار  نیا  تسا ؛ شزرا  نیا  تسین . روـط  نیا دنتـسھ ، عرـش  نید و  فـالخ  تـشز و  رایـسب  تـالماعم  اـھ و  بوـشآ اھـشکمشک و  اـھعازن و  زکرم  هـک  دـنک  یم

. دیرادھگن

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

نیدالوپ ی  هدارا اھ  نآ رد  دیزومایب ؛ تعاجـش  تقادص و  دوخ و  هب  دامتعا  سفن و  هب  نانیمطا  یقالخا و  تفع  عبط و  تعانم  ام  ناناوج  هب  منک ، یم ضرع  نالوئـسم  هب  نم 

. دش دھاوخ  ققحم  هدنیآ  نیا  تسا و  یندش  اھراک  نیا  دینک . یزیر  همانرب ناشیارب  مھ  دعب  دیروآ ؛ دوجو  هب  یراک  نادجو  یعامتجا و  طابضنا  و 

قفا ١۴٠۴  / ١٣٨٢/٠٨/١٢ رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  زادنامشچ  دنس 

ییافوکش یمالسا و  ماظن  بالقنا و  هب  دھعتم  یعامتجا ، یراگزاس  نواعت و  ی  هیحور طابضنا ، یراک ، نادجو  زا  رادروخرب  دنمتیاضر ، نموم ، رگراثیا ، ریذپ ، تیلوئـسم لاعف ،

. ندوب یناریا  هب  رختفم  ناریا و 

تاعالطا  / ١٣٨٣/٠٧/١٣ ترازو  ناریدم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

یتشگنا رثا  هگرب و  چیھ  هکنیا  نودب  دیناوتیم  امش  و  دراد -  یفلتخم  یاھمسا  اھنیا  ینـشورمشچ -  هیدھ ، هوشر ، کی  دریگیم ؛ رارق  امـش  هار  رـس  یبوخ  لوپ  اجکی 

، دمھفیمن مھ  سکچیھ  دیریگیمن ؛ ادخ  یاضر  ضحم  اما  ناتبیج ؛ یوت  دیراذگب  دـیریگب و  ار  لوپ  نیا  دـینک ، تسرد  ناتدوخ  یارب  یراتفرگ  دـیھدب و  ییاضما  دـیراذگب ، اج 

ناش ذـئموی  مھنم  رما  لکل  هینب  هتبحاص و  هیبا و  هما و  هیخا و  نم  رملا  رفی  موی   » هک دـیآیم  امـش  راک  هب  یتقو  نآ  دوشیم و  تبث  اـما  دوریم ؛ امـش  یهسیک  زا  مھ  لوپ 

ندیشک تسام  زا  وم  یھلا و  یازج  باسح و  تمایق و  زور  رب  مکاح  یگتفشآ  بارطضا و  تدش ، باھتلا ، ترثک  رطاخهب  شدوخ  ردارب  زا  ناسنا  هک  یزور  تسا ؛ ( ١ «) هینغی

یهنادرد یهچب  زا  شدوخ و  ردام  ردپ و  زا  زور  نآ  رد  ناسنا  دـنکیم ؛ ریپ  ار  ناوج  ٢ ؛) «) ابیش نادلولا  لعجی  موی   » هک تسا  تخس  نیگنـس و  نانچ  زور  نآ  دزیرگیم ؛ یھلا 

سب شیارب  شدوخ  یراتفرگ  نامھ  هک  دراد  یییراتفرگ  شدوخ  ردـق  هب  یـسک  رھ  ٣ ؛) «) هینغی ناش  ذـئموی  مھنم  لکل   » نوچ ارچ ؟ دزیرگیم . شدوخ  رـسمھ  زا  شدوخ و 

یهرھچ نآ  هتفرگ . دنمھرد و  ییاھهرھچ  دنداش ؛ ییاھهرھچ  ۴ ؛) «) هرـضان ذئموی  هوجو  ، » اج نآ  رد  زور و  نآ  رد  اما  دـشاب ؛ یرگید  سک  رکف  هب  هک  تسین  نیا  لاجم  تسا و 

دیریگب و دـیتسناوتیم  امـش  امـش و  هب  دـنداد  ادصورـسیب  هک  یجراخ  زرا  نآ  رالد و  نآ  دـقن ، لوپ  نآ  کچ ، نآ  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ تسامـش . یاھهرھچ  نامھ  داش ،

دیتسناوتیم هک  یعقاو  فالخ  شرازگ  نآ  دیدشن ، دیوشب و  بکترم  دیتسناوتیم  هک  یناوھـش  فالخ  یاھراک  نآ  دـیدرک ، راک  رتشیب  هرادا  رد  هک  یتعاس  کی  نآ  دـیتفرگن ،

؛ دھدیم تاجن  یراتفرگ  نآ  زا  ار  امش  امش و  کمک  هب  دیآیم  حلاص  لامعا  نیا  اجنآ  تشاذگیم -  ناتنمشد  ناتتسود و  ای  امش  عضو  رد  یتاریثات  هک  دیدادن -  دیھدب و 

. تساجنیا لوپ  زا  رتمھم  یلیخ  نآ ، دروخیم ؛ امش  درد  هب  لامعا  نآ  هک  تساجنآ 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یقح نارگید  هکنیا  نارگید - قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیر ، همانرب مظن و  یراک ، نادـجو  یعاـمتجا ، طابـضنا  لـثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھ  قـالخا

یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  دامتعا  تیلوئـسم ، ساسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا - مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھ  نآ قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھ  هنیمز یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لـیاضف  نیرت  مھم زا  یکی  تعاـنق - یلم ، تعاـجش 

لاـبند هب  ینعی  تسا ؛ یبلط  ییاـبیز بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلط - ییاـبیز یبـلط ، قح یراکتـسرد ، تناـما ، میا - هدرک شومارف  ار  یمالـسا  مھم  ی  هنـسح قـالخا  نیا 

یفن رھــش - طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدــنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدز ، فرصم

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ وجـشناد ، هچ  زومآ ، شناد هچ  اھناوج - روضح  تسا . هناشن  کی  صوصخ  نیا  رد  یمالـسا  یاـھ  نمجنا روضح  دـنھاگآ . رادـیب و  اـم  یاـھناوج  منیب  یم نم  هناتخبـشوخ 

لیلد همھ  منک - یم هدـھاشم  ار  نآ  یاھ  هناشن نم  هک  هدـنیآ - یارب  اھ  نآ یرکف  یاھ  ینیچ هنیمز اھ و  نآ ندرک  رکف  یعامتجا ، فلتخم  یاھ  هصرع رد  ینید - مولع  بـالط 

ار هلصاف  نیا  تسا ؛ هلصاف  کی  ندرک  یط  مزلتسم  هلق ، نآ  هب  ندیـسر  ام ، ینونک  عضو  اب  دنـشاب . رادیب  دیاب  اھتنم  دننک ؛ یم راک  بوخ  ام  زورما  یاھناوج  هک  تسا  نیا  رب 

نیا دھد ، یم رارق  ام  یاھناوج  ام و  هار  رس  نمـشد  هک  ییاھ  هچیزاب اھ و  سوھ هب  ندش  لوغـشم  ندش و  مرگرـس  یبلط و  تحار ییاسآ ، نت نتـسشن ، اب  درک . یط  دیاب 

. دـینک تیاعر  ار  یعامتجا  مظن  طابـضنا و  قیقد  روط  هب دـیناوخب و  سرد  بوخ  دـیاب  دـنک . مامت  دـناسرب و  لامکا  هب  ار  ناگتـشذگ  راک  دـیاب  لسن  نیا  دـش . دـھاوخن  یط  هار 

زا دنا و  سویام تلم  نیا  اب  هرھچ  هب هرھچ دروخرب  زا  هک  ام  نانمشد  زورما  دینیبب  امش  تسا . تفرـشیپ  دض  دشاب ، هتـشادن  دوجو  دیما  نآ  رد  هک  یطیحم  جرمو و  جرھ طیحم 

؛ دـننک دـیماان  ار  ناوج  دـنھد ؛ ناشن  رات  هریت و  ار  قفا  دـننک  یم یعـس  ینعی  دـننک ؛ یم هدافتـسا  لیاسو  نیمھ  زا  دـنراذگب ، رثا  تلم  نیا  یور  دـنھاوخ  یم نوگانوگ  قرط 

اب یراک ، نادجو  اب  دوب . رادیب  دـیاب  اذـل  دـننک ؛ جرمو  جرھ هب  کیرحت  ار  وا  دـنرادبزاب و  ملع  لیـصحت  زا  ار  ناوج  دـننک ؛ لوغـشم  نوگانوگ  یاھ  یمرگرـس اھ و  هچیزاب هب  ار  ناوج 

ناوج درک . یط  ار  هلـصاف  نیا  دیاب  راگدرورپ ، زا  دادمتـسا  ادخ و  هب  لکوت  اب  لاح  نیعرد و  هدش ، یزیر  همانرب هناربدـم و  راک  اب  اریگ ، مرگ و  هناراودـیما و  شالت  اب  یگتـسبمھ ،

. دشاب هتشاد  رظن  دم  مھاب  ار  اھ  نیا ی  همھ دیاب 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نآ هچرگ  دـشاب ؛ ردـتقم  یوق و  هکنیا  هب  دراد  جاـیتحا  دـسرب ، تفرعم  یاـھ  هلق هب  هکنیا  یارب  دـسرب ، یدازآ  هب  هکنیا  یارب  دـسرب ، یونعم  تداعـس  هب  هکنیا  یارب  تلم  کـی 

، تسا نارگید  ناھد  تسد و  هب  شمـشچ  هک  یتلم  ور ، هلابند هتـسباو و  تلم  کی  روخ ، یرـسوت تلم  کی  فیعـض ، تلم  کی  تسا . رادـتقا  تابجوم  زا  شدوخ  مھ  اھزیچ 

تبحـص یلیخ  ملع  ی  هراب رد  قالخا . ملع و  اب  دوش ؟ یم نیمات  یزیچ  هچ  اب  یلم  رادتقا  درک . نیمات  دیاب  ار  یلم  رادتقا  دناسرب . ینامرآ  یاھ  هلق هب  ار  شدوخ  دـناوت  یمن

ربمغیپ ار  قالخا  لیمکت  بیذـھت و  مچرپ  تسا . قالخا  ملعم  ام  ربمغیپ  میروایب . مک  هرمن  دـیابن  اـم  قـالخا ، رد  مینک . یم تبحـص  قـالخا  ی  هراـب رد  هسلج  نیا  رد  میا ؛ هدرک

- یراد نید حور  ییارگ و  نوناق یراک ، نادجو  طابـضنا ، یعامتجا ، یاھراتفر  میوشن . یگدنام  بقع راچد  قالخا  ی  هنیمز رد  دـیاب  ام  هدرک . مالعا  ربمغیپ  تلاسر  هتـشارفارب و 

- دندرک تراغ  شوختسد  یدازآ ، مان  هب  قطنم و  یب اوتحم و  یب یاھ  فرح مان  هب  دنداد و  رارق  لواطت  ضرعم  رد  ار  ام  یاھ  ناوج یراد  نید حور  فاصنا ، یب یاھ  مدآ یضعب  هک 

. تسا رادتقا  یاھ  هیاپ زا 

یوضر  / ١٣٨٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

زا یخرب  رد  هک  دـشاب  روج  نیا دـیابن  شدوـخ . ندرگ  هب  شا  یلبنت درک ، یلبنت  یـسک  رگا  دـننک ؛ تفاـیرد  ربارب  یاھتـصرف  دـنراد ، دادعتـسا  کرحت  یارب  هک  یناـسک  نآ  دـیاب 

. تسا نیا  رنھ  هن ، دـننک ؛ هدافتـسا  دـنناوتب  تیاھن  یب روط  هب  روشک  تاناکما  زا  عبانم و  زا  اھیـضعب  اما  دـشابن ، یداصتقا  شالت  ای  یملع  شالت  یارب  لاجم  روشک  قطانم 

ی همھ رد  تفرـشیپ  دنک ؛ تفرـشیپ  دـیاب  روشک  دـشاب . نیا  دـیاب  نالوئـسم  ی  همھ زا  هیئاضق و  ی  هوق زا  یمالـسا ، یاروش  یپرد  یپ سلاجم  زا  اھتلود ، زا  تلم  ی  هبلاطم

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 5 
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، رگیدـکی هـب  فـلتخم  یاھرـشق  یکیدزن  یلم و  داـحتا  رد  تفرـشیپ  یلم ، ی  هدارا مزع و  رد  تفرـشیپ  یرو ، هرھب شیازفا  رد  تفرـشیپ  تورث ، دـیلوت  رد  تفرــشیپ  اھــشخب :

دوجوب رد  یعامتجا ، طابضنا  رد  یمومع ، هافر  رد  یتاقبط ، ی  هلـصاف ندرک  مک  رد  تفرـشیپ  تیونعم ، رد  قالخا و  رد  تفرـشیپ  یروانف ، ملع و  یاھدرواتـسد  رد  تفرـشیپ 

لبق هام  دنچ  نم  هک  یلم - سفن  هبدامتعا رد  تفرـشیپ  یـسایس ، دشر  یھاگآ و  رد  تفرـشیپ  یقالخا ، تینما  رد  تفرـشیپ  مدرم ، ام  داحآ  کیاکی  رد  یراک  نادجو  ندـمآ 

رد تلم  نیا  نانمـشد  هک  یزیچ  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  دنناوت ؛ یم هک  دننادب  دنـشاب و  هتـشاد  دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تلم  مدرک ؛ مالعا  ار  یلم  سفن  هبدامتعا ی  هلئـسم

رد دیاب  اھتفرـشیپ  نیا  ی  همھ اما  تسا ؛ مزال  اھ  هنیمز نیا  ی  همھ رد  تفرـشیپ  دیناوت - یمن هک  دننک  تباث  دنیوگب و  دـننک و  نیقلت  ام  هب  دنتـساوخ  یدامتم  یاھلاس  لوط 

. دشاب تلادع  نیمات  رانک  رد  تلادع و  ی  هیاس

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

نیا نآرق  رد  هک  حـلاص  لمع  اما  تسین ؛ رگید  یاھـشخب  ای  هعرزم  ای  هناخراک  رد  راک  طقف  راک ، هتبلا  دراد . یئالاو  ی  هبتر کـی  اـم ، یمالـسا  ینآرق و  تاـیبدا  رد  راـک ، لـمع و 

هارمھ تیلوئـسم  ساسحا  اب  تسا ، هارمھ  یراک  نادـجو  اب  هک  دـیھد  یم ماـجنا  یراـک  یتقو  امـش  ینعی  تسھ . مھ  اـھ  نیا لـماش  تسا ، هدـش  هیکت  نآ  یور  رب  همھ 

اولمع اونمآ و  نیذلا  الا  - » تسا حلاص  لمع  کی  نیا ، دوخ  تسا ، هارمھ  هلئاع  کی  یگدنز  ی  هرادا فدـھ  اب  تسا ، هارمھ  یروآون  اب  تسا ، هارمھ  شالت  تیدـج و  اب  تسا ،

رد تسا ؛ نآ  هب  هتـسباو  وا  یگدنز  دـمآرد  هک  تسا  یراک  بسک و  لوغـشم  ناسنا  هک  نیا  زا  رتھب  هچ  نیا ؟ زا  رتھب  هچ  تسھ ؛ مھ  اھ  نیا لماش  حـلاص  لمع  تاحلاصلا -»

. نیا ینعی  دوش ، یم هتفگ  هک  راک  شزرا  تاحلاصلا ؟» اولمع  اونمآ و  « ؛ تسا هدش  هداد  رارق  نامیا  لدع  نآرق ، رد  هک  تسا  یحلاص  لمع  راک  نیمھ  لاح  نیع 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

رد زونھ  ام  یلو  دندرک ؛ تفرشیپ  دنداد و  ماجنا  ار  یبوخ  شالت  دیلوت ، ناراکردنا  تسد ی  هعومجم تسا . یبوخ  شالت  راک ، شالت  کرحت و  هناتخبـشوخ  ام  روشک  رد  زورما 

ی هدننکدیلوت راک و  دلوم  رگراک و  ینعی  دیلوت - ی  هعومجم رد  یراکتـسرد  یراک و  مکحم یراک ، نادجو  مھ  مینک . شالت  دـیاب  یلیخ  میورب ، ولج  یلیخ  دـیاب  ام  میھار . لئاوا 

هتبلا و  دریگب . ماجنا  دشاب و  یلداعتم  حیحص و  تکرح  تکرح ، نیا  هک  تسا  مزال  هجوت  تبقارم و  تیاعر و  یمسر ، نیلوئسم  یتلود و  نیلوئـسم  رد  مھ  تسا ، مزال  راک -

، دوخ تسد  اب  رگراک  تسا . مرتحم  رگراک ، دننادب . ار  نیا  همھ  دریگب و  رارق  اھ  همانرب سار  رد  دیاب  راک  ی  هدننک میرکت راک و  سدقت  مدرک ، ضرع  مضیارع  لوا  رد  هک  روط  نامھ 

. دناسر یم لالقتسا  هب  ار  روشک  دراد  دوخ  ناج  مسج و  اب  دوخ ، راک  اب  دوخ ، زغم  اب 

نانیرفآراک  / ١٣٨٧/٠٢/٠۴ نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  اھ  نآ فئاظو  اھ ، نآ لباقم  رد  امرفراک  فئاظو  امرفراک ، اـب  ناـشتاطابترا  ی  هلئـسم ناشنکـسم ، ی  هلئـسم ناـش ، همیب ی  هلئـسم یرگراـک - ی  هعماـج تالکـشم 

یـصخشم فدـھ  فدـھ ، نیا  تسا ؛ ینـشور  هار  هار ، نیا  دریگب . رارق  دـیکات  دروم  یتسیاب  راک  ناقتا  راک و  نادـجو  تیمھا  دوش و  لابند  مئاد  روط  هب  یتسیاب  راک - طیحم 

. تسا یشالت  لھا  راک و  لھا  تلم  مھ  تلم  نیا  تسا ؛

هعسوت  / ١٣٨٧/١٠/٢١ مجنپ  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

. دیلوت رد  تیفیک  اقترا  هب  مامتھا  فارسا و  زا  زیھرپ  تعانق ، یراکتسرد ، راکتبا ، یعمج ، راک  هیحور  یروابدوخ ، یراک ، نادجو  یعامتجا ، طابضنا  ییارگنوناق ، تیوقت 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قیسنت و یلخاد  دیلوت  جیورت  تمس  هب  ار  نامدوخ  روشک  گنھرف  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  منک ، یم دیکات  مھ  زورما  ما و  هدرک دیکات  نآ  رب  نم  هک  هچنآ  راک  ی  هلئـسم دروم  رد 

یاھ هتخاس تاعونـصم و  لابند  هب  هک  تسا  هدـش  قیرزت  ام  تلم  هب  گنھرف  نیا  یدامتم  یاھلاس  هتـشذگ ، رد  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میربب ؛ شیپ  مینک و  میظنت 

دیاب گنھرف  نیا  سنج . نیا  ندوب  رت  بوغرم ندوب و  رتھب  یارب  دوب  یمامت  مات و  لالدتـسا  کی  نیا  تسا ، یجراخ  سنج  نیا  دـش  یم هتفگ  یتقو  دـنورب . یجراخ  هناـگیب و 

، تسا رثوم  نیا  رد  یلخاد  نیرفآراک  قیوشت  تسا ، رثوم  نیا  رد  یجراخ  تادیلوت  ی  هیور یب اجیب و  ندرکن  غیلبت  تسا ، رثوم  نیا  رد  لخاد  دـیلوت  تیفیک  هتبلا  دوش . ضوع 

نیرفآراک دراد ، شقن  رگراک  دوخ  دنراد ، شقن  نیلوئسم  دراد ، شقن  تلود  تسا ، رثوم  نیا  رد  راک - سدنھم  ای  برجم  رگراک  ای  هداس  رگراک  هچ  راک - ی  هدننک رد  یراک  نادجو 

ام و ی  هعماج رب  یگنھرف  دنک و  ادیپ  شزرا  دنک ؛ ادیپ  ناحجر  لخاد  دیلوت  ات  دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  دراد . شقن  یجراخ  یالاک  ی  هدـننکدراو رجات  دراد ، شقن 

لخاد رگراک  کی  مینک ، یم فرـصم  ار  وا  دیلوت  هک  هناگیب  رگراک  کی  نتـشاداو  راک  هب  تمیق  هب  ام  مینادـب . شزرا  ار  یلخاد  دـیلوت  ندرک  فرـصم  هک  دوش  مکاح  ام  یاھنھذ  رب 

نیا هب  هطوبرم  یاھـشخب  تلود ، نارگراک ، دوخ  نانیرفآراک ، دوخ  روشک ، تاـغیلبت  نالوئـسم  روشک ، ناراذـگ  تسایـس روشک ، نیلوئـسم  ی  همھ مینک . یم راـکیب  ار  روشک 

. دنھدب تیمھا  دیاب  هتکن 

نارھت  / ١٣٨٨/١١/١٣ هاگشناد  ناداتسا  مولع و  ریزو  رادید  رد  تانایب 

، یـسانش تقو لھا  فاصنا ، لھا  ساسحا ، رب  لقع  بیلغت  لھا  ضامغا ، لھا  یعمج ، راک  لھا  تاقیقحت ، هب  لیام  راک ، هب  لـیام  عناـق ، روبـص ، ار  ناوج  نیا  میناوت  یم اـم 

- هلاس هدزون هدجھ  ناوج  کی  دریگ - یم رارق  هاگـشناد  رایتخا  رد  هک  یناوج  نیا  اعقاو  مینک . قیرزت  وا  رد  ار  تافـص  نیا  سکع  مھ  میناوت  یم مینک ؛ تیبرت  یراک  نادجو  لھا 

هب ار  یلـسن  کی  دـیناوت  یم امـش  درک . یزیر  همانرب درک ، رکف  اعقاو  هلئـسم  نیا  یور  ناوت  یم لوا - ی  هرود نیا  سناسیل - صوصخب  یاـھ  هرود رد  تسھ . تیبرت  نیا  روخ  رد 

. دوش یمن تسرد  اھ  نیا اب  روتسد و  اب  رتسوپ و  اب  نیا  دھاوخ ؛ یم یزیر  همانرب مھ  نیا  دشاب . یقالخا  تایصوصخ  نیا  یاراد  لسن  نیا  هک  دیروایب  دوجو 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا مھم  تسا ؛ گنھرف  ی  هلئـسم تسا ، دارفا  ی  هغدغد دروم  و  هدش - حرطم  مھ  هسلج  رد  دـندومرف ، هک  روطنآ  تسھ - هشیمھ  هدـنب  نھذ  رد  هک  یمھم  ی  هلئـسم

رواب دـقتعم و  مھف ، تشادرب ، کرد ، نآ  زا  تسا  تراـبع  گـنھرف  هیچ ؟ گـنھرف  تسا . رتمھم  یـسایس  لـئاسم  زا  تسا ، رتمھم  یداـصتقا  لـئاسم  زا  گـنھرف  ی  هلئـسم

، دوب یریذـپ  تیلوئـسم گنھرف  هچنانچ  رگا  الثم  روشک  کی  رب  مکاح  گنھرف  دـنکیم . راداو  راک  هب  ار  ناسنا  هک  تسا  یئاھنآ  یگدـنز ؛ رد  اھنآ  تایقلخ  تاـیحور و  اـھناسنا و 

تبسن نمشد ، هب  تبسن  هدنیآ ، هب  تبسن  ایاضق ، هب  تبسن  ثداوح ، هب  تبسن  ناسنا  هک  تسا  یتیلوئسم  یب تلاح  لباقم ، ی  هطقن دنکیم . تیادھ  ار  مدرم  لمع  نیا 

. تسا گنھرف  تیوقت  نیا  مدرم ، تایحور  مدرم و  راکفا  هب  مدرم ، حاورا  هب  وا  ندرک  هیدھ  یریذپ و  تیلوئسم قیرزت  یریذپ ، تیلوئسم دنکن . تیلوئسم  ساسحا  تسود ، هب 

؛ مینکیم دـیلوت  هک  هچنآ  رد  ماکحتـسا  تعانق ، ی  هیحور فرـصم ، یوگلا  حالـصا  فارـسا ، زا  زیھرپ  یعامتجا ، یراگزاس  یعامتجا ، نواعت  طابـضنا ، یراک ، نادـجو  یرگراثیا ،

نآرق هک  یزیچ  نآ  یمالـسا - داحتا  ماجـسنا و  ی  هیحور بالقنا ، ماما و  یاھ  هشیدنا نتـشاد  هگن  هدنز  یراک ، تسرد درک . تیوقت  مدرم  رد  دـیاب  ار  اھنیا  تسا . گنھرف  اھنیا 

ماجـسنا داحتا و  تلاح  نانھیم ، مھ اب  ناملـسم ، ناردارب  اب  دـنکیم - رما  دـنکیم و  لمح  وا  هب  ار  ام  مھ  بالقنا  دـنکیم ، رما  وا  هب  مھ  ام  تارکفت  دـنکیم ، رما  وا  هب  ار  اـم  مھ 

گنھرف هتبلا  مھ  اھنآ  زا  یکی  تسا . گنھرف  اھنیا  تسا . روج  نیمھ  مھ  یمالسا  تما  ی  هرتسگ ضرع  رد  هک  نتـشاد ، رگیدکی  هب  تبـسن  تبثم  لباقتم  بصعت  نتـشاد ،

. تسا یتسیز  هداس گنھرف  فافع و 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

روجنیا دراد ؛ دوجو  یمالـسا  موھفم  اب  تفرـشیپ  یارب  یجراخ  ینیع و  قادصم  کی  هرخالاب  میریگب -  یمالـسا  نیون  یزاسندمت  یانعم  هب  ار  هبناجهمھ  تفرـشیپ  رگا  ام 

« يراک نادجو   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 8هاگياپ  هحفص 6 
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، شخب کی  دراد : شخب  ود  نیون  ندمت  نیا  تسا -  یتسرد  یهبـساحم  نیا  تسا ؛ یمالـسا  نیون  ندمت  کی  داجیا  یمالـسا ، بالقنا  فدھ  ناریا و  تلم  فدھ  هک  میئوگب 

. دیسر دیاب  شخب  ود  رھ  هب  تسا . یساسا  یلصا و  ینتم و  شخب  رگید ، شخب  کی  تسا ؛ یرازبا  شخب 

، داصتقا تسایس ، تعنص ، عارتخا ، ملع ، مینکیم : حرطم  روشک  تفرشیپ  ناونع  هب  زورما  ام  هک  یئاھشزرا  نیمھ  زا  تسا  ترابع  یرازبا  شخب  تسیچ ؟ یرازبا  شخب  نآ 

تفرـشیپ روشک  رد  شخب  نیا  رد  ام  هتبلا  تسا . هلیـسو  تسا ؛ ندـمت  یرازبا  شخب  همھ  اھنیا  غیلبت ؛ یاـھرازبا  غیلبت و  یللملانیب ، راـبتعا  یماـظن ، یـسایس و  رادـتقا 

یهنیمز رد  مھ  یعاـمتجا ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  یملع ، لـئاسم  یهنیمز  رد  مھ  تسایـس ، یهنیمز  رد  مھ  تسا ؛ هدـش  یبوـخ  داـیز و  یاـھراک  میاهتـشاد . یبوـخ 

رد تسا . هتفرگ  ماجنا  روشک  رساترس  رد  هللااشام  یلا  لیبق ، نیا  زا  و  دنداد -  حرـش  ام  یارب  زیزع  ناوج  نیا  دیدرک و  هظحالم  ار  شاهنومن  اجنیا  الاح  امـش  هک  تاعارتخا - 

. تسا هدوب  بوخ  روشک  تفرشیپ  اھزیچ ، نیا  اھمیرحت و  اھدیدھت و  اھراشف و  مغریلع  یرازبا ، شخب 

؛ تسا ندمت  یلصا  یقیقح و  شخب  نیا ، میدرک . ضرع  هک  تسا  یگدنز  کبـس  نامھ  هک  دھدیم ؛ لیکـشت  ار  ام  یگدنز  نتم  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  یقیقح ، شخب  اما 

بسک و یهلئسم  نابز ، یهلئسم  طخ ، یهلئسم  تاحیرفت ، یزپشآ ، عون  کاروخ ، عون  فرـصم ، یوگلا  سابل ، عون  نکـسم ، عون  جاودزا ، کبـس  هداوناخ ، یهلئـسم  لثم 

راتفر تسام ، رایتخا  رد  هک  یاهناسر  رد  ام  راتفر  شزرو ، رد  ام  راتفر  یـسایس ، تیلاعف  رد  ام  راتفر  هسردـم ، رد  ام  راتفر  هاگـشناد ، رد  ام  راتفر  راک ، لحم  رد  ام  راتفر  راـک ،

تراھط تفاظن و  ام ، یاھرفـس  تلود ، رومام  اب  ام  راتفر  سیلپ ، اب  ام  راتفر  سوئرم ، اب  ام  راتفر  سیئر ، اب  ام  راتفر  دـنزرف ، اب  ام  راتفر  رـسمھ ، اب  ام  راتفر  ردام ، ردـپ و  اب  اـم 

. تسا ناسنا  یگدنز  نتم  هک  تسا ، ندمت  یلصا  یاھشخب  نآ  اھنیا  هناگیب ؛ اب  ام  راتفر  نمشد ، اب  ام  راتفر  تسود ، اب  ام  راتفر  ام ،

رد هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ یگدنز  نتم  اھنیا  دوشیم ؛ لیکـشت  اھزیچ  نیا  زا  یلـصا ، شخب  رد  مینک -  هضرع  میھاوخیم  ام  هک  یزیچ  نآ  یمالـسا -  نیون  ندمت 

، هن مینک ؛ جرخ  لوپ  هنوگچ  میروایب ، رد  لوپ  هنوگچ  هک  تسین ، ندرک  جرخ  لوپ  ندروآ و  رد  لوپ  یانعم  هب  طقف  شاعم ، لقع  شاعم . لقع  دنیوگیم : نآ  هب  یمالسا  حالطـصا 

یهرابرد هرشعلاباتک  نآ  هرـشعلاباتک ؛»  » مان هب  دراد  دوجو  یباوبا  ام  مھم  لیـصا و  یثیدح  بتک  رد  تسا . شاعم  لقع  وزج  دش ، هتفگ  هک  یعیـسو  یهصرع  نیا  یهمھ 

. تساھزیچ نیا  هب  رظان  هک  دراد  دوجو  یناوارف  تایآ  میرک  نآرق  دوخ  رد  تساھزیچ . نیمھ 

نتم هک  یشخب  نیا  رد  ام  رگا  دروآ . باسح  هب  یرازفاتخـس  یاھـشخب  ار ، لوا  شخب  نآ  و  دروآ ؛ باسح  هب  ندمت  یرازفامرن  شخب  یهلزنم  هب  ار  شخب  نیا  دوشیم  بخ ،

هک نانچمھ  دشخبب ؛ یناور  شمارآ  تینما و  ام  هب  دناوتیمن  دـنک ؛ راگتـسر  ار  ام  دـناوتیمن  میدرک ، لوا  شخب  رد  هک  یئاھتفرـشیپ  یهمھ  مینکن ، تفرـشیپ  تسا ، یگدـنز 

، تسھ هداوناخ  رد  عامتجا و  رد  اـھناسنا  تینما  مدـع  تسھ ، نتخیر  مھ  هب  نورد  زا  تسھ ، یدـیماان  تسھ ، یگدرـسفا  اـجنآ  رد  هتـسناوتن . برغ  یاـیند  رد  دـینیبیم 

میناوتب ام  هک  تسا  نیا  هیـضق  لصا  تسھ . مھ  یماظن  تردق  تسھ ، یملع  نوگانوگ  یاھتفرـشیپ  تسھ ، متا  بمب  تسھ ، تورث  هکنیا  اب  تسھ ؛ یچوپ  یفدھیب و 

، میدرکن تکرح  لوا  شخب  لثم  ام  هنیمز ، نیا  رد  تسین ؛ ریگمـشچ  ام  تفرـشیپ  شخب ، نیا  رد  بالقنا ، رد  هتبلا  مینک . حالـصا  ار  ندمت  یلـصا  شخب  نیا  ار ، یگدـنز  نتم 

؟ میدرکن تفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  ارچ  مینک ؛ یسانشبیسآ  دیاب  بخ ، میدرکن . تفرشیپ 

ناگبخن یرکف ، ناگبخن  ناگبخن -  یهدـھع  هب  تسیک ؟ یهدـھع  هب  اھنیا  مینک . جالع  ار  اھنیا  میناوتیم  هنوگچ  هک  نیا  هب  میزادرپب  تقو  نآ  میدرک ، ادـیپ  ار  اـھتلع  هکنآ  زا  دـعب 

اب دوب  نئمطم  ناوتیم  دشاب ، هنیمز  نیا  رد  اھبیـسآ  عفر  هب  رظان  هک  دیایب  دوجو  هب  ینامتفگ  ام  یعامتجا  طیحم  رد  رگا  اھناوج . یهدـھع  هب  امـش ، یهدـھع  هب  یـسایس - 

ناریا تلم  یگدنشخرد  تقو  نآ  درک ؛ میھاوخ  یبوخ  یاھتفرشیپ  شخب  نیا  رد  ام  دراد ، دوجو  هک  یدادعتـسا  اب  دنراد ، ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هک  یطاشن 

. دینک جالع  دعب  دینک و  یسانشبیسآ  دیاب  دش . دھاوخ  رتناسآ  ایند  رد  ناریا  یمالسا  بالقنا  ناریا و  تلم  یمالسا  یهشیدنا  شرتسگ  ایند و  رد 

اب هک  یئاھهاگتـسد  صوصخب  اھهاگتـسد ، زا  یرایـسب  ناریدم  دـنفظوم ؛ اھرادنوبیرت  دـنفظوم ، اھهناسر  تسا ، فظوم  هاگـشناد  تسا ، فظوم  هزوح  دـنفظوم ، ناگبخن 

هک یناـسک  دـنفظوم ؛ هنیمز  نیا  رد  دـننکیم ، یـشزومآ  یزیرهماـنرب  سرادـم  یارب  اـی  اھهاگـشناد  یارب  هـک  یناـسک  دـنفظوم ؛ دـنراد ، راکورـس  مـیلعت  تـیبرت و  گـنھرف و 

نیا رد  مینزب . بیھن  نامدوخ  هب  یگمھ  ام  دـیاب  همھ . شود  رب  تسا  یاهفیظو  کی  همھ  اھنیا  دـنفظوم . دـننکیم ، نییعت  یـسرد  یاـھباتک  یارب  ار  یـشزومآ  یاھلـصفرس 

. مینک تکرح  مینک ، راک  دیاب  هنیمز 

هدشمامت ار  هلئسم  میھاوخیمن  اجنیا  ام  هتبلا  اھبیسآ . نیا  للع  زا  وجتسج  دراد و  دوجو  هنیمز  نیا  رد  هک  یئاھبیـسآ  هب  هجوت  ینعی  مینک ؛ یـسانشبیسآ  دیاب  نیاربانب 

تبث ناشدوخ  مسا  هب  اھیبرغ  ار  یعمج  راک  هکنیا  اب  تسا . بیسآ  کی  نیا  تسا ؟ فیعـض  ام  یهعماج  رد  یعمج  راک  گنھرف  ارچ  مینکیم : حرطم  یتسرھف  مینک ؛ ضرف 

دیاـب مـھ  هللالـبح  هـب  ماـصتعا  یتـح  ینعی  اـعیمج .» لـبحب هللا  اومـصتعا  و  : » اـی یوـقتلا ،» ربـلا و  یلع  اونواـعت  : » تـسا هـتفگ  اـھنیا  زا  لـبق  یلیخ  مالـسا  اـما  دـناهدرک ،

دایز ردـخم  داوم  هب  اھناوج  ندروآ  یور  نامروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  تسا ؟ دایز  قالط  ناـمروشک  یاھـشخب  زا  یخرب  رد  ارچ  اوقرفت .» ـال  و  « ؛ دـشاب یعمجهتـسد 

ناـمدرم اـم  ناـبایخ ، رد  یگدـننار  گـنھرف  یهنیمز  رد  ارچ  تسا ؟ فیعـض  اـم  نیب  رد  محر  یهلـص  ارچ  مـینکیمن ؟ ار  مزـال  یاـھتیاعر  ناـمیگیاسمھ  طـباور  رد  ارچ  تـسا ؟

. تـسا یـساسا  یهلئـسم  تـسین ، مـھ  یکچوـک  یهلئـسم  تساـم ؛ لـئاسم  زا  یکی  ناـبایخ ، رد  دـمآوتفر  تـسا . بیــسآ  نـیا  میتـسین ؟ لـماک  روـط  هـب  یطبــضنم 

ملاس حیرفت  یوگلا  مینکیم ؟ تیاعر  ار  تامازلا  نآ  ردقچ  درک ؟ تیاعر  ار  اھنآ  دیاب  هک  دراد  یتامازلا  هچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  تسا ؟ یرورض  ام  یارب  ردقچ  ینیـشننامتراپآ 

رد تسا ؛ یگدنز  کبـس  یهلوقم  نیا  رد  لخاد  یگدـنز ، یاھـشخب  یهمھ  ریگارف  عونتم و  لئاسم  نیا  ردـقچ  دـینیبب  تسا ؟ هنوگچ  ام  یهعماج  رد  یرامعم  عون  تسیچ ؟

یحارط تسا ؟ یقطنم  ینالقع و  ردقچ  تسام ؟ یاھزاین  اب  بسانتم  ام  ینونک  یرامعم  عون  ردـقچ  تسام . یاھراتفر  هک  ندـمت ، یعقاو  یقیقح و  یلـصا و  شخب  نیا 

هب رگیدمھ  هب  هنازور ، یاھترـشاعم  رد  تارادا ، رد  رازاب ، رد  ام  ایآ  تسا ؟ دیفم  ردقچ  تسا ؟ تسرد  ردقچ  روطچ ؟ نانز  نادرم و  نیب  رد  شیارآ  یهلئـسم  روطچ ؟ نامـسابل 

؟ تسیچ یزیرگراک  تلع  دنزیرگیم ؛ راک  زا  راک ، ناوت  نتشاد  اب  اھیضعب  مینزیم ؟ فرح  رگیدکی  رس  تشپ  ارچ  دراد ؟ جاور  ردقچ  غورد  ام  نیب  رد  میئوگیم ؟ تسار  لماک  روط 

تاعارم ردقچ  ار  دارفا  قوقح  تسیچ ؟ اھام  زا  یضعب  نایم  رد  یرابدربان  یربصیب و  یرگشاخرپ و  تلع  دننکیم ؛ درومیب  یاھیرگـشاخرپ  اھیخرب  یعامتجا ، طیحم  رد 

رد تسا -  یکانرطخ  یرامیب  کی  هک  یزیرگنوناق -  تلع  مینکیم ؟ مارتحا  نوناق  هب  ردقچ  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  تنرتنیا  رد  دوشیم ؟ تاعارم  ردقچ  اھهناسر  رد  مینکیم ؟

رد یفیک  دیلوت  دراد ؟ دوجو  ردقچ  دیلوت  رد  یراکمکحم  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یعامتجا  طابـضنا  دراد ؟ دوجو  ردـقچ  هعماج  رد  یراک  نادـجو  تسیچ ؟ مدرم  زا  یخرب 

هراشا دـیدید  هک  دـنامیم ؟ یقاب  فرح  ایور و  دـح  رد  بوخ ، یاھهدـیا  بوخ ، یاھرظن  بوخ ، یاـھفرح  زا  یخرب  ارچ  تسا ؟ ماـمتھا  هجوت و  دروم  ردـقچ  فلتخم ، یاھـشخب 

کی ردق  هب  ارچ  دشاب ؛ هتـشاد  هدیاف  تعاس  تشھ  ردق  هب  دیاب  راک  تعاس  تشھ  تسا ؟ مک  ام  یرادا  یاھهاگتـسد  رد  راک  دـیفم  تاعاس  هک  دـنیوگیم  ام  هب  ارچ  دـندرک .

هکنیا ینعی  یئارگفرصم  تسا ؟ راختفا  یئارگفرصم  ایآ  دراد ؟ جاور  یئارگفرـصم  ام  مدرم  زا  یرایـسب  نیب  رد  ارچ  تساجک ؟ لکـشم  تعاس ؟ ود  ای  تعاس  مین  ای  تعاس 

قح نز ، قح  رـسمھ -  قح  هک  مینک  هچ  دوش ؟ عطق  هعماج  رد  ابر  یهشیر  هک  مینک  هچ  تسین . ام  یگدنز  تایرورـض  وزج  هک  مینک  یروما  فرـص  میروآیم ، ریگ  هچرھ  ام 

، ام یهعماج  رد  نز  هک  مینک  هچ  دنکن ؟ ادـیپ  جاور  ام  نیب  رد  تسا ، جـئار  برغ  رد  هک  نانچنآ  هداوناخ ، یـشاپورف  قالط و  هک  مینک  هچ  دوش ؟ تیاعر  نادـنزرف  قح  رھوش - 

هچ دـنامب ؟ ظوفحم  شایگداوناخ  یعامتجا و  قوقح  مھ  دـھد ، ماجنا  ار  شایعامتجا  فئاظو  دـناوتب  مھ  دـنامب ، ظوفحم  شایگداوناخ  تزع  دوش و  ظـفح  شتمارک  مھ 

کی مدرک ؛ هراشا  نم  تسیچ ؟ ام  یهعماج  رد  دـلو  داز و  دـح  تسام . یـساسا  لئاسم  وزج  اھنیا  دـنک ؟ باـختنا  ار  شایکی  اـت ، دـنچ  نیا  نیب  دـشابن  روبجم  نز  هک  مینک 

دعب دینک . زاب  تعاس  کی  ار  بآ  ریش  نیا  اقآ  دنیوگب  امش  هب  دینک  ضرف  الثم  تفر ! نامدای  شنامز  دعب  میتفرگ ، میدرک ، باختنا  ار  یعطقم  نامز و  هب  زاین  رادنامز و  میمـصت 

یهعماج یرود ، نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  ام  یهعماج  اقآ  هک  دـنھدیم  شرازگ  ام  هب  الاح  دـعب  لاس . هدزناپ  لاس ، هد  میدـش ؛ لفاغ  میتفر ، اھام  یورب ! ینک و  زاب  ار  ریـش  امش 

یاـھهناخ گرزب ، یاھرھـش  زا  یـضعب  رد  ارچ  تسا ؟ ردـقچ  دـلو  داز و  دـح  دـش . دـھاوخ  هتفرگ  وا  زا  دراد ، یناریا  یهعماـج  زورما  هک  یناوـج  یهرھچ  نیا  دـش ؛ دـھاوخ  ریپ 

؟ تسا بوخ  شردقچ  تسا ؟ دـب  شردـقچ  تسا ؟ بوخ  تسا ؟ دـب  تسیچ ؟ یئارگلمجت  تسا ؟ هدرک  ذوفن  ام  یهعماج  رد  هنوگچ  یبرغ  یرامیب  نیا  دراد ؟ دوجو  یدرجم 

زا یـضعب  هک  دراد ؛ دوجو  لیبق  نیا  زا  هلئـسم  اھهد  و  تسا ، یگدنز  کبـس  لئاسم  زا  ینوگانوگ  یاھـشخب  اھنیا  دسرن ؟ دب  دح  هب  دورن ، رتارف  بوخ  دح  زا  هک  مینک  راک  هچ 

. تساھنیا رب  ینتبم  ندمت ، کی  یهرابرد  تواضق  دھدیم . لیکشت  ار  ندمت  نتم  هک  یئاھزیچ  نآ  زا  تسا  یتسرھف  کی  نیا  تسا . رتمھم  متفگ ، نم  هک  یئاھنیا 

هعماج و رسارس  ناوارف ، تالکشم  نیا  نآ ، لخاد  رد  هک  یلاح  رد  درک ؛ نیسحت  درک و  تواضق  دراد ، تورث  دراد ، تعنـص  دراد ، نیـشام  هکنیا  فرـص  هب  ار  ندمت  کی  دوشیمن 

یگدنز تینما  اب  دـننک ، یگدـنز  دـیما  اب  دـننک ، شیاسآ  ساسحا  مدرم  ات  دوش ، نیمات  شخب  نیا  هکنیا  یارب  تسا  یرازبا  اھنآ  تساھنیا ؛ لصا  هتفرگ . ارف  ار  مدرم  یگدـنز 

. دننک ادیپ  بولطم  یناسنا  یلاعت  دننک ، تکرح  دنورب ، شیپ  دننک ،
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١٣٩٣/٠۶/٢٩ /  « یروانف ملع و   » یلک یاھتسایس  غالبا 

میحرلا نمحرا  مسب هللا 

( یروانف تاقیقحت و  یلاع ، شزومآ  ماظن   ) یروانف ملع و  یلک  یاھتسایس 

...

: یروانف ملع و  هعسوت  تیمھا  هب  تبسن  یعامتجا  کرد  شیازفا  یلم و  مزع  تیوقت  - ۴

. روشک رد  یرازفامرن  شبنج  ملع و  دیلوت  نامتفگ  شرتسگ  تیوقت و  - ١-۴

. یراک نادجو  یعمج و  راک  یملع و  تعاجش  دنمماظن ، یروآون  یروابدوخ ، دیما ، طاشن ، هیحور  اقترا  - ٢-۴

. یملع یشیدنادازآ  راکفا ، براضت  ارآ و  لدابت  ناینبشناد و  راک  بسک و  گنھرف  تیوقت  یزادرپ و  هیرظن  یاھیسرک  لیکشت  - ٣-۴

. ناگتخومآ شناد  لاغتشا  ناھوژپشناد و  ناققحم و  ناداتسا ، تشیعم  دوبھب  تلزنم و  اقترا  - ۴-۴

. یروانف ملع و  هصرع  قفوم  یاھهرھچ  رخافم و  زا  یزاسوگلا  ناریا و  ناناملسم و  یگنھرف  یملع و  خیرات  ایحا  - ۵-۴

. یروانف ملع و  هصرع  یاھتیلاعف  ناروآون و  ناگبخن و  زا  یونعم  یدام و  دنمفدھ  یاھتیامح  شرتسگ  - ۶-۴
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