
نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

رادـتقا و  دـننک ، هفاضا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادـتقا  رب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یتلود  ماظن  رد  موس  مود و  لوا و  یاـھ  هبتر نالوئـسم  مدرم و  داـحآ  اھرـشق و  ی  همھ شـالت 

رد دـننک . ربارب  دـنچ  ار  دوخ  شالت  دـیاب  دـنراد ، شقن  روشک  یگدـنزاس  هرادا و  رد  هک  یناسک  مامت  یگدـنزاس . اب  رگم  دوش ، یمن لـصاح  یماـظن  یداـصتقا و  یـسایس و 

تامدخ ی  هیارا اب  مدرم و  دامتعا  بلج  لمع و  نسح  اب  دیاب  یتلود  یرادا و  یاھـشخب  دنربب . الاب  ار  روشک  دـیلوت  دـنراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دـیاب  نارگدـیلوت  دـیلوت ، ی  هنحص

. دننک هفاضا  ار  دوخ  شالت  دنتسھ ، داشرا  ماھلا و  عبنم  مدرم  یارب  یگنھرف  یاھ  هنیمز رد  هک  یناسک  و  دنیازفیب ، ناشراک  تیفیک  رب  اھ ، نآ هب  هناصلخم 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

زا ار  نامتردـق  میزاس و  یم ار  روشک  میھد و  یم همادا  ار  هار  تردـق ، توق و  اب  میتشذـگ . یکانرطخ  رایـسب  یاھھاگرذـگ  زا  نامناشلا ، میظع ربھر  ماـما و  تیادـھ  تکرب  هب 

تسام و تسد  رد  نآرق  میناملـسم ، ام  درک . میھاوخ  تفرـشیپ  هعماج  رد  زور  هب  زور  مینک و  یم هفاـضا  یگنھرف  میظع  ییاـناوت  یـسایس و  یماـظن و  یداـصتقا و  ظاـحل 

کیرات و یاھبـش  تفر . میھاوخ  میورب و  شیپ  دیاب  میـشاب . نیرتھب  دـیاب  سانلل . » تجرخا  هما  ریخ  متنک  : » تسا هدومرف  نآرق  تسا . هتـسباو  نآرق  مالـسا و  هب  ام  یاھلد 

. دنارذگ میھاوخ  رس  زا  نآرق ، دنوادخ و  هب  کسمت  اب  ینامز  رھ  رد  ار  هنتف  ربا  یاھ  هراپ مھزاب  میا ، هدنارذگ ار  یناملظ 

(ع)  / ١٣۶٩/١١/٢٩ نیسح ماما  دالیم  زورلاس  رد  هاپس  نارادساپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

مزال یماظن  ی  هعومجم کی  یارب  هک  ییاھزیچ  ی  همھ یقالخا و  یونعم و  شالت  شزومآ و  مظن و  نآ  دـینک . تیوقت  ار  ناـتدوخ  یمزر ، یماـظن و  تردـق  ظاـحل  زا  یتسیاـب 

یوق شترا  رگا  درک  یم لایخ  هاپس  هک  یزور  نآ  دیشاب . یردارب  یگناگی و  لامک  رد  مھ  حلسم  یاھورین  ریاس  اب  دینکب . مھارف  ناتدوخ  یارب  یھجو ، نیرتھب  هب  دیاب  تسا ،

. تسین یروط  نیا هیضق  زورما  ریخن ، تشذگ . دورب ، نیب  زا  دوشب و  فیعض  دیاب  وا  دش ، یوق  هاپس  رگا  درک  یم لایخ  شترا  ای  دوشب ؛ فیعض  دیاب  وا  دش ،

مدرم  / ١٣٧٠/٠٩/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یورین تسا ؛ رادتقا  مود ، یمالسا . قالخا  کین و  قالخا  تفع و  لثم  تسا ؛ تناید  زا  یشان  هک  هچنآ  تناید و  لوا ، دشاب : مھم  زیچ  هس  رھظم  دیاب  یماظتنا  یورین  زورما 

یونعم یدام و  لماوع  اب  ار  تردق  دیاب  رطاخ  نیمھ  هب  دراد ؛ شود  رب  ار  ینیگنـس  یاھراب  و  تسا ، یماظتنا  یورین  کی  روشک  رـساترس  رد  دشاب . دنمتردق  دـیاب  یماظتنا 

روضح اج  همھ  ندروخن و  بیرف  تسا ؛ یدنمشوھ  یرایشوھ و  نیمھ  یماظتنا ، یماظن و  یورین  تیـصاخ  تسا . یدنمـشوھ  یرایـشوھ و  موس ، دنک . ظفح  دوخ  رد  نآ 

مدرم دننک ؛ رتشیب  تسھ ، هچرھ  دنروایب و  دوجو  هب  دوخ  رد  نوزفازور  روط  هب  ار  یرایـشوھ »  » و رادـتقا »  » و نامیا »  » تیـصوصخ هس  نیا  دـیاب  یماظتنا  یاھورین  نتـشاد .

. دننک هاگن  اھ  نآ هب  تینما  مظن و  ظفاح  ناردارب  مشچ  هب  دیاب  مھ 

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

تسا یـشیدنا  هداس دندنام . ماکان  اھ  تردقربا دش و  زوریپ  داتـسیا و  دنروایب  رد  اپ  زا  ار  تلم  نیا  دنتـشاد  میمـصت  ادج  هک  اھ  تردقربا لباقم  رد  هیحور  نیمھ  اب  ناریا  تلم 

راـشف دـنناوت  یم هک  هچنآ  زورما  هتبلا  مینیب . یم ار  نمـشد  تاـغیلبت  زورما  اـم  هکنیااـمک  تشادرب ؛ دـھاوخ  تسد  هلحرم ، نیا  رد  ندـش  ماـکان  اـب  نمـشد  هک  مینک  رکف  رگا 

دشر و هب  هدمآ و  نوریب  لگ  بآ و  زا  دمحب هللا  تلم  ینوگانوگ  لحارم  رد  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  هیلع  یـسایس  یاھ  هئطوت ی  هلحرم تاغیلبت و  ی  هلحرم دنروایب ،

یماظن تردـق  تازیھجت و  یور  رب  هیکت  تسا ؛ دـنلب  شیادصورـس  مھ  اھزور  نیا  دیونـش و  یم ررکم  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  تاغیلبت ، نیا  زا  یکی  تسا . هدیـسر  یگدـنلاب 

، هلب هک  دـننک  یم غـیلبت  ناـشدوخ  یناـھج  یاـھ  قوـب رد  یزیمآ  هغلاـبم تروـص  هب  ار  نآ  زورما  دـنیاشگب ، ناـبز  نآ  هـب  دنتـساوخ  یمن زگرھ  هـک  یزیچ  یمالـسا . یروـھمج 

یارب دراد  ار  یتازیھجت  روط  نـالف  هدرک ؛ عمج  ار  ینادنمـشناد  نـالف  درک ؛ دـھاوخ  دراو  اـی  هدروآ  ار  اـھزیچ  نـالف  هدـیرخ ؛ اـج  نـالف زا  ار  یتازیھجت  نینچ  یمالـسا  یروـھمج 

بوعرم یمالسا  یروھمج  زا  ار  یمالسا  یاھتلود  اھروشک و  هدوب ، اھ  نآ ینالوط  تسایس  هک  نانچمھ  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  اھ  نیا دنک ! یم مھارف  شدوخ 

نتخادنا هلصاف  و  یمالسا ، یروھمج  زا  ام  فارطا  کیدزن و  ناملـسم  یاھروشک  ندرک  بوعرم  دننک ؛ یم لابند  ار  تسایـس  نیا  دنراد  اھ  نیا هک  تسا  لاس  هدزیـس  دننک .

. تساھ نآ یماح  یمالسا  یروھمج  دیآ ؛ یمن باسح  هب  یرطخ  دوخ  ی  هیاسمھ یاھروشک  هیلع  یمالسا  یروھمج  هک  یلاح  رد  اھ ؛ نآ یمالسا و  یروھمج  نایم 

هاپس  / ١٣٧٢/٠٧/٠٧ ییایرد  ییاوھ و  ینیمز ، یاھناگی  کرتشم  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

هک تسا  یتاھج  نیا  زا  تازایتما  یاراد  هاپـس  تسا ، درف  هب  رـصحنم  یمالـسا  بالقنا  نارادساپ  هاپـس  رد  اتقیقح  اھ  نآ زا  یـضعب  هک  یتایونعم  رب  هوالع  زورما ، دمحب هللا 

ی هنازخ تھج ، نیا  زا  هاپـس  هک  یبرجت  یاھ  هتخودنا ظفح  یماظن ، شناد  ندروآ  تسد  هب  شزومآ ، ی  هنیمز رد  صوصخب  تاھج ، نیا  ی  همھ زا  هک  میراودـیما  دـش . هراشا 

یداتـس لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ  یتایلمع ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ  نوگانوگ  یاھ  هرود اھـسالک و  رد  هک  هچنآ  ظـفح  نینچمھ  دراد  راـیتخا  رد  ار  یگرزب  ی  هریخذ تمیق و  یذ

هب تساھ  نیا هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ی  هیکت هک  شترا  اب  شتایبرجت  اھ و  هتخودـنا لدابت  نینچمھ  و  نآ ، یاھییاناوت  هاپـس و  رادـتقا  ییآراـک و  زور  هب  زور  دـیریگ ، یمارف

. دنکب یرتشیب  تفرشیپ  دامتعا ، دیما و  دروم  یمزر  نامزاس  کی  ناونع 

اروشاع  / ٠٣/٢۵/١٣٧۴ رونام  رد  رضاح  یاھناگی  رادید  رد  تانایب 

، یمالسا یروھمج  رد  هک  دنک  یم نیا  زا  تیاکح  راک ، لکش  تسا . لکش  تھج  زا  لوا  ی  هتکن منک : یم ضرع  هتکن  ود  یرفن ، رازھ  دص  کی زا  شیب  میظع  رونام  نیا  باب  رد 

هتـشاد رظن  دروم  ی  هطقن رد  یوق  هبناج و  همھ یروضح  هاتوک ، رایـسب  یتدم  رد  هک  هدرک  ادیپ  ار  تردـق  ییاناوت و  نیا  یمالـسا  بالقنا  نارادـساپ  هاپـس  راگدرورپ ، لضف  هب 

ی هیحور ناـمھ  گـنج ، نادـیم  ی  هیحور ناـمھ  نیا ، دزیخ . یمرب ناـمیا  قشع و  زا  هک  تسا  یا  هدارا ی  هیاـس رد  ناـمیا و  تکرب  هب  نیا ، تسا . راـختفا  ی  هیاـم نیا ، تسا .

نامھ هیام ، تسا . نادابآ  رـصح  نتـسکش  و  سدقملا » تیب «، » نیبملا حتف   » نامھ تسا ؛ دـنورا »  » زا روبع  ی  هدارا نامھ  نیا ، تسا . تشھ » رجفلا  و   » و جـنپ » یالبرک  »

رتانـشآ و یماـظن ، راـک  تعیبـط  هب  اـھورین ، تـسا و  رتریـصب  رت و  هاـگآ یھدـنامرف ، رت و  مـظنم رت و  یوـق یھدـنامزاس  زورما  هـک  تـسا  نـیا  هدـش ، ادـیپ  هـک  یتواـفت  تـسا .

نآرق ی  هیآ تسا . هفیظو »  » روضح دـناوخ ، یمارف تکرح  هب  ار  همھ  هک  یزیچ  زورما ، دـناوخ . یمارف تکرح  هب  ار  یـسکرھ  هنحـص ، رد  نمـشد  روضح  زور  نآ  دـنرتدنم . هقالع

، نیا دندرک . هدـھاشم  یلیمحت  گنج  نارود  رد  ام ، تلم  روشک و  هک  تسا  یزیچ  نآ  لضفا  ی  هبترم نیا ، لیخلا ». طابر  نم  هوق و  نم  متعطتـسا  ام  مھل  اودعا  و   » هک تسا 

دھد یم ناشن  نیا ، درک . ریگلفاغ  ناوت  یمن رگید  ار  یمالسا  یروھمج  هک  دھد  یم ناشن  نیا ، دنک . یم نئمطم  راودیما و  دنسرخ ، ار  ناتـسود  دناسرت و  یم ار  نانمـشد 

. دنک رپرپ  ار  نآ  دوش و  زارد  لواطت  هب  فرط  رھ  زا  نمشد ، تسد  هک  دنا  هتشاذگن عافد  یب نانچ  نآ ار ، ابیز  رطعم  یوبشوخ  لگ  یمالسا ، یروھمج  هک 

ییاوھ  / ٠٩/٢۶/١٣٧۴ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دـنا و هتفریذـپن مھ  زور  کـی  ار  تسرپداژن  تسیرورت  تسینویھـص  بصاـغ  میژر  دـنیآ . یمن راـنک  بصغ  روز و  اـب  هک  دـننک  یم راـختفا  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  تلود 

روبـص دیـشر و  دـنمتردق ، هک  دـنک  تباث  تسا  هتـسناوت  لاس  هدـفھ  نیا  لوط  رد  ناریا ، تلم  تسا . راک  هایـس دـنک ، یم تیامح  نایوگروز  زا  هک  سکرھ  تفریذـپ . دـنھاوخن 

رد شناد  یلاع  حطـس  مظن و  نیا  ییاوھ ، یورین  نیا  شترا ، نیا  ام ، تلم  شیپ ، لاس  هدـفھ  دـھد . یم همادا  سفن  هب  یاکتا  اـب  شمارآ و  هنیناـمط ، اـب  ار  دوخ  هار  تسا .

. تسا هدش  اھششوک  اھشالت و  تسا . هدماین  تسد  هب  ناسآ  نیا ، و  تشادن ، ار  یھاگـشناد  نالوئـسم  ناھدنامرف و  نینچ  داتـسا و  وجـشناد و  نیا  حلـسم و  یاھورین 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 1 
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دنھاوخ تسد  هب  یرتشیب  یاـھییاناوت  زور  هب  زور  و  دـش ، دـنھاوخ  رت  کـیدزن دوخ  یاھفدـھ  هب  زور ، هب  زور  حلـسم ، یاـھورین  تفر . میھاوخ  رت  شیپ مھ  نیا  زا  اـش هللا ، نا 

یوناب دـنک . شالت  دـناوت ، یم هچرھ  نمـشد  تسھ . مھ  سفن  هب  یاکتا  تسھ . مھ  یحور  یتعنـص و  یملع ، ییاناوت  تسین . یماظن  ییاناوت  طقف  اـھییاناوت ، نیا  دروآ .

نیا نالوئسم  ناریا و  تلم  زورما  انرکذ ».  اوحمت  وف هللا ال  کیعـس  عسا  و  کدیک ، دک  : » دومرف دوخ  نامز  یاھناسنا  نیرت  یور هیـس هب  باطخ  مالـس ، اھیلع  یربک  بنیز  ام ،

تلم هیلع  ایند ، رگید  ی  هشوگ رھ  ای  اکیرما  روشک  نالوئـسم  عضوم  رد  هک  ییاھ  نآ دـنیوگ . یم یمالـسا  یروھمج  یوگ  هوای وگروز و  نانمـشد  هب  ار  نخـس  ناـمھ  روشک ،

ندرک لح  زا  نانآ  دنتسرپداژن . هراکدب و  نانآ  دنیوگروز . تسیرورت و  ناشدوخ  دنھد ، یم تبسن  ناریا  تلود  تلم و  هب  ار  ناشدوخ  یاھیتشز  دنیوگ و  یم هوای  نانخـس  ناریا 

. کدیک دک  : » دیوگ یم اھ  نآ هب  باطخ  ناریا  ماظن  تلم و  ار  نانخـس  نیمھ  زورما  دنزجاع . دیفـس ، هایـس و  داژن و  ی  هلاسم ینعی  دوخ ، یعامتجا  تالکـشم  نیرت  ییادـتبا

نآ دننام  امـش  تفر . دـیھاوخ  امـش  درم . دـیھاوخ  امـش  دـیناسرب !؟ یمالـسا  یروھمج  هب  یبیـسآ  نیرتمک  دـیناوت  یم امـش  رگم  انرکذ ». اوحمت  وف هللا ال  کیعـس . عساو 

. دش دھاوخ  رت  هدنز زور  هب  زور  تسا ، مالسا  هب  کسمتم  هک  سکرھ  ناریا و  تلم  دش . دھاوخ  رت  هتشارفارب زور ، هب  زور  مالسا  مچرپ  دش و  دیھاوخ  لیاز  رگید ، یروتارپما 

مدرم  / ١٠/١٧/١٣٧۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا هک  هچنآ  زا  یرایـسب  دوب و  هتـسباو  شزیچ  همھ روشک  نیا  میتشادـن و  رایتخا  رد  هناریو  کی  زج  ام  زور ، نآ  تساجک ؟ زورما  دوب و  هتفرگ  رارق  اجک  بـالقنا  لوا  رد  تلم ، نیا 

هدیجنس و ار  دوخ  یماظن  تردق  هدش ، دنمورین  هدرک ، تکرح  ام  تلم  زورما ، دوب . تسـس  داینب و  یب یاھ  هیاپ یگتـسباو و  اب  هارمھ  دوب ، هدنام  یقاب  هتـشذگ  میژر  نارود 

لـضف هب  نآلا - تسا . هدرک  هبرجت  ار  یگدنزاس  درک . تمواقم  دوش  یم رابکتـسا  ملظ و  یایند  لباقم  رد  روطچ  هک  تسا  هدـید  تسا . هدرک  هدـھاشم  ار  شیـسایس  تردـق 

. تسا سوسحم  یگدنزاس  شالت  روشک ، یاج  همھ  رد  دنک ، یم هاگن  هک  سکرھ  یارب  راگدرورپ -

تلود  / ٠٧/٠۶/١٣٧۵ نانکراک  نادنمراک و  رادید  رد  تانایب 

اھیجراخ نارودزم  مھ  نآلا  هتبلا  درادن . هضرع  یناریا  دنتفگ : یم زور  کی  دیناوت . یمن اھامـش  دنتفگ : یم زور  کی  دوش . یمن یجراخ ، سانـشراک  نودب  دنتفگ : یم زور  کی 

، دنراد راکتبا  مھ  دـنراد ، هضرع  مھ  دـنراد ، ییاناوت  مھ  مالـسا ، تکرب  هب  هک  دـنا  هدرک تباث  روشک ، نالوئـسم  ناریا و  تلم  اما  دـننز ؛ یم ار  اھفرح  نیمھ  جراخ ، لخاد و  رد 

، راگدرورپ لضف  هب  روشک ، نالوئسم  ناریا و  تلم  داد . دنھاوخ  همادا  ار  هار  نیا  دننک و  یم تکرح  دنراد . یسایس  تردق  مھ  دنراد و  یماظن  تردق  مھ  دنراد ، تعاجش  مھ 

. دیبوک دنھاوخ  یللملا  نیب نایوگ  هوای ناھد  رب  ار  دوخ  یسایس  یبالقنا و  مکحم  تشم  مھ  راب  نیا  دوخ ، تعاجش  تماقتسا و  هدنزاس و  راک  اب 

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

، دوب یقیقح  رادتقا  ی  هیام اھ  نیا رگا  تسین . یمتا  دربرود و  یاھکشوم  امیپ و  هراق کیتسلاب و  کشوم  هب  یمالسا  یروھمج  رادتقا  یلو  دننک ؛ یم دراو  ار  یتاماھتا  اھ  نآ

اکیرما ارچ  دنـشخبب ؟ ققحت  دنناوت  یمن ارچ  دنـشاب ؛ هدیـشخب  ققحت  ایند  رد  ار  ناشدوخ  یاھ  هتـساوخ ی  همھ زورما  دنراد ، ار  اھحالـس  نیا  تساھلاس  هک  ییاھ  نآ دیاب 

تلم هب  تنایخ  دنتـساوخ  یم هک  ار  یراک  نآ  دنتـسناوتن  نیطـسلف  ی  هیـضق رد  ارچ  تسا ؟ هدـش  ماکان  هدرک ، تلاخد  هک  یناھج  لـئاسم  بلغا  رد  شدوخ ، لـیم  فـالخرب 

ارچ دـننک ؟ بوکرـس  دـنربب و  نیب  زا  یمالـسا  یاھروشک  رد  دنـسرت ، یم نآ  زا  ردـق  نیا هک  ار  یمالـسا  یرادـیب  دنتـسناوتن  ارچ  دـندش ؟ ماکان  ارچ  دـنھد ؟ ماجنا  نیطـسلف 

جرخ هک  یلوـپ  همھ  نیا  دـنراد و  هک  یتاـغیلبت  همھ  نیا  مـغر  یلع دنتـسناوتن  ارچ  دـننک ؟ فـقوتم  ار  نآ  دـنرادبزاب و  دوـخ  یھلا  دـشر  زا  ار  یمالـسا  یروـھمج  دنتـسناوتن 

، دننک ترفاسم  یمالـسا  یاھروشک  زا  کیرھ  هب  ام ، روشک  روھمج  سیئر نالوئـسم و  رگا  نآلا  نیمھ  ارچ  دننک ؟ بارخ  ایند  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ی  هعمـس دـننک ، یم

ار نآ  نالوئسم  یمالسا و  یروھمج  اھتلم ، ردق  نیا ارچ  درک ؟ دنھاوخن  یرگید  روشک  زا  یلوئـسم  چیھ  هب  تبـسن  هک  درک  دنھاوخ  یا  هقالع راھظا  لابقتـسا و  نانچ  اھتلم 

رگا دنوش ؟ یم ماکان  اھ  نیا ارچ  دربب ؟ نیب  زا  ار  تبحم  نیا  تسا  هتـسناوتن  هداد ، ماجنا  هک  یتاغیلبت  هدرک و  هک  یجرخ  همھ  نیا  مغر  یلع اکیرما  میژر  دنراد و  یم تسود 

دیاب زورما  دوب ، یفاک  یقیقح  رادـتقا  یباـیماک و  یارب  یماـظن  تازیھجت  ریاـس  زاورپرود و  یاـھامیپاوھ  نردـم و  قوف  نردـم و  یاھحالـس  عاونا  یمتا و  کـشوم  متا و  بمب 

هدیرفآ ادـخ  هک  یترطف  رد  قلخ هللا و  رد  تعیبط ، ملاع  رد  نیوکت ، ملاع  رد  هک  تسادـیپ  دـنک ؟ یلمع  دـناوت  یمن ارچ  دـشاب . هدرک  یلمع  ار  شدوخ  دـصاقم  ی  همھ اکیرما 

« . کیعس عسا  کدیک و  دکف  « ؛ دنماکان تیاھن  رد  دنھد ، ماجنا  هچرھ  یدام  یاھتردق  اذل  تسین ؛ اھ  نیا رثوم  لماع  تسا ،

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

رادروخرب یا  هژیو تروص  هب  نآ  زا  دـمحب هللا  مھ  ام  تلم  هک  انعم  نیا  هب  تسام  تلم  صوصخم  هک  یراکتبا  اب  ام ، ناروآ  نف ام و  ناسدـنھم  ام ، نارگتعنـص  ام ، ناناوج  زورما 

عاونا ام  نوچ  دـنتخاس ؛ دوخ  تایبرجت  زا  هدافتـسا  اب  ار  شخرذآ  یامیپاوھ  نیا  دـنیآ . لئان  یدایز  یاھتفرـشیپ  هب  دـنا  هتـسناوت یماظن ، تازیھجت  تخاس  ی  هنیمز رد  تسا 

یاھ هبرجت اھ و  شزومآ رد  هک  ار  هچنآ  یقرـش . یاھروشک  تخاس  یبرغ ، یاھروشک  تخاـس  یاـھامیپاوھ  میراد ؛ اـجنیا  رد  ار  فلتخم  یاـھروشک  تخاـس  یاـھامیپاوھ 

دادـع رد  ام ، نموم  یاـھورین  نیمھ  ی  هلیـسو هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تسا و  هدـش  هتخاـس  زورما  اـمیپاوھ  نیا  دنتـشاذگ و  مھ  یور  رب  دـندروآ ، تسد  هب  ناـشدوخ 

. دش یمن هداد  ییاھتصرف  نینچ  هتشذگ  رد  اما  تسا ؛ هدمآرد  ایند  ی  هتفرشیپ یاھ  هدنگنج ناگدنزاس 

راقفلاوذ  / ٠٧/٠۵/١٣٧۶ رونام  رد  رضاح  یاھورین  رادید  رد  تانایب 

راب کی یھاگرھ  دنتـسھ  یرابکتـسا  دـصاقم  یتاغیلبت  دربشیپ  یارب  ملاع  رـسارس  رد  رابکتـسا  یاھوگدـنلب  هک  یناھج  رابکتـسا  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد دـینیب  یم هکنیا 

رارق رکذ  وس  دروم  حلـسم ، یاھورین  نتـسارآ  ای  رونام و  داجیا  اـی  حالـس ، نتخاـس  اـی  حالـس ، نتـشاد  رطاـخ  هب  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  صوصخب  اـھروشک و  زا  یخرب 

. تسا هدرک  هیکت  یماظن  تردـق  حلـسم و  یاھورین  لیمکت  بیترت و  میظنت و  یور  رب  یتسرد  هب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  ی  هناشن دـنیوگ ، یم ازـسان  دـنھد و  یم

هک ییاھروشک  ی  همھ تسین . مھ  یمالـسا  یروھمج  صوصخم  هتکن  نیا  زورما  تساھبجاو . نیرت  بجاو زا  یکی  تساھتردق ، دیدھت  دروم  هک  یروشک  یارب  یماظن  تردق 

دمآراک یافکدوخ  یمدرم  یماظن  تردق  زا  دیاب  ایناث  دشاب ؛ مدرم  هب  یکتم  اھ  نآ یسایس  یاھماظن  دیاب  الوا  دنشاب ، ظوفحم  گرزب  یاھتردق  تلاخد  بیسآ  زا  دنھاوخ  یم

. دنھاوخ یمن ار  نیا  اھ  نآ یلو  دنشاب ؛ رادروخرب 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیرت خلت زا  یکی  نمـضتم  مھ  تسا و  ردـق  یاھزور  اھبـش و  مھ  هک  تسا  مکی  تسیب و  زور  بش و  مھدزون و  زور  بش و  نیبام  یف ناضمر ، کرابم  هام  متـسیب  زور  زورما ،

. تساوـقت وا  تیـصوصخ  نیرتـگرزب  هـک  دوـش  یم حرطم  یـسک  زا  نخـس  زور  نـیا  رد  تـسا . ناـیقتم  یـالوم  تداھـش  ندروـخ و  تبرـض  ینعی  مالـسا ، خـیرات  یاـھ  هرطاـخ

. منک یم تبحص  نایقتم  یالوم  ی  هراب رد  یردق  لوا ، ی  هبطخ رد  زورما  نم  تساوقت . مسر  هار و  وا  یگدنز  تساوقت و  باتک  وا  ی  هغالبلا جھن

دنرادن یراگزاس  مھ  نادنچ  رگیدکی  اب  ارھاظ  هک  رصنع  هس  راوگرزب ، نیا  تداھش  یگدنز و  تیصخش و  رد  هک  تسا  نیا  مینک ، یم ضرع  راوگرزب  نیا  دروم  رد  زورما  هک  هچنآ 

. یزوریپ تیمولظم و  رادتقا ، زا : تسا  ترابع  رصنع  هس  نیا  تسا . هدش  عمج 

یوس هب  اھرکف  اھنھذ و  تیادـھ  رد  یماظن ، یاـھ  هصرع نیرت  لکـشم ی  هرادا رد  شخـسار ، مزع  رد  شنیدـالوپ ، ی  هدارا رد  وا  تردـق  زا  تسا  تراـبع  ترـضح ، نآ  رادـتقا » »

خیرات رد  نایرج  کی  داـجیا  نارگید و  رکب و  یبا  نب  دـمحم  ساـبع و  نبا  راـمع و  رتشا و  کـلام  لـیبق  زا  گرزب  یاـھناسنا  تیبرت  یناـسنا ، یمالـسا و  میھاـفم  نیرت  یلاـع 

نینموملا ریما  تیصخش  رد  فرط ، چیھ  زا  یفعـض  چیھ  دوب . عاجـش  یوزاب  رادتقا  تموکح و  رادتقا  تسایـس ، رکف و  رادتقا  قطنم ، رادتقا  راوگرزب ، نآ  رادتقا  رھظم  یرـشب .

عقاو مولظم  یناوجون ، نارود  رد  تشاد . دوجو  شیگدـنز  یاھـشخب  ی  همھ رد  تیموـلظم  تسا و  خـیرات  یاـھ  هرھچ نیرت  موـلظم زا  یکی  لاـح  نیعرد تسین . مالـسلا  هیلع

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 2 
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ییوگدب وا  زا  اھربنم  رـس  رب  یدامتم  یاھلاس  ات  مھ ، تداھـش  زا  دعب  دش . عقاو  مولظم  تفالخ ، تلوھک و  نارود  رد  دش . عقاو  مولظم  ربمایپ  زا  دـعب  یناوج  نارود  رد  دـش .

. تسا هنامولظم  مھ  وا  تداھش  دنداد . غورد  یاھتبسن  وا  هب  دندرک و 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماظن کی  هک  تسا  نیا  تسا ، ملسم  هچنآ  تسین . راوشد  نمشد  ییاسانـش  هن . مینک ؛ یفرعم  تایـصوصخ  اب  اھ و  هناشن اب  صخـشم  روط  هب  ار  نمـشد  مییایب  الاح  ام 

عفاـنم اـکیرما  زورما  دنـشاب . یرگید  یاھتردـق  مھ  هدـنیآ  رد  تسا  نکمم  دـندوب ، ینارگید  هتـشذگ  رد  تساـکیرما . میژر  نآ ، سار  رد  زورما  هک  دراد  دوـجو  یناـھج  ی  هطلس

زا تسا  ترابع  اھ  نآ عفانم  دـنا . هدرک فیرعت  ار  ناشدوخ  عفانم  ناشیـسایس ، یاھلیلحت  رد  دـنا ؛ هتـشون ناشتالاقم  رد  تسین  مھ  یناھنپ  هدرک  فیرعت  اـیند  رد  ار  شدوخ 

یملع تردق  یاراد  یضعب  دنتـسھ ؛ اھتلود  ماسقا  عاونا و  هندب ، رد  تساکیرما و  تلود  مان  هب  یتلود  ملاع ، یاھروشک  ی  هعومجم سار  رد  ینعی  یبطق ؛ کی یایند  داجیا 

تـسا ییاکیرما  لیلحت  نیا  داد  حیجرت  دوخ  عفانم  رب  ار  اھ  نآ عفانم  اھ ، نآ اب  ی  هضراعم رد  تخاس و  یوحن  هب  اھ  نآ اب  دیاب  دـنا ؛ یماظن ناوت  یاراد  یملع و  یاھتفرـشیپ  و 

رد یاھروشک  هعـسوت ، لاح  رد  یاھروشک  دوش : یم هتـشاذگ  اھ  نآ یارب  ییاھمـسا  دنتـسین ؛ رادروخرب  یداصتقا  رادـتقا  اـی  یماـظن  رادـتقا  زا  هک  دنتـسھ  مھ  ییاـھتلود 

تفن میراد  جایتحا  اھ  نآ یژرنا  هب  رگا  درک . هدافتـسا  دـیاب  درک ، هدافتـسا  اکیرما  رادـتقا  ی  هعـسوت یارب  ناوت  یم هک  اھ  نیا یاھتـصرف  ی  همھ زا  موس . ناھج  یلبق  حالطـصا 

هب ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، نکمم  هک  یتیفیک  رھ  هب  میراد ، جایتحا  اھ  نآ فرـصم  رازاب  هب  رگا  درک . زاب  یتیفیک  رھ  هب  اھ  نآ زاگ  تفن و  تمـس  هب  ار  هار  دـیاب  اـھ  نآ زاـگ  اـھ ، نآ

، دـنراک رـس  رب  اھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاھتلود  رگا  دوشگ . ار  هار  نیا  دـیاب  تسا ، زاین  اھ  نآ نایم  رد  یداصتقا  یـسایس و  روضح  هب  رگا  درک . زاب  اھ  نآ فرـصم  رازاب  یوس 

اھروشک نآ  رد  ییاھتیـصخش  رگا  دودز . هعماـج  ینھذ  یاـضف  زا  ار  اـھ  هشیدـنا نآ  دـیاب  دراد ، دوـجو  اـھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاـھ  هشیدـنا رگا  دز . راـنک  ار  اـھتلود  نآ  دـیاب 

تـسایس نیا  اب  هک  ییاھتلود  هیلع  راشف  یورین  ناونع  هب  اھ  نآ زا  دوش  یم هک  دنتـسھ  اـھروشک  نآ  رد  ییاـھورین  رگا  دـیرخ . دـیاب  دـیرخ ، ار  اـھ  نآ دوش  یم هک  دنتـسھ 

قرـش و رد  هک  یزور  نآ  تشاد ؛ سیلگنا  زور  کی  دراد . ار  تسایـس  نیا  اکیرما  زورما  تسا . یرابکتـسا  تسایـس  نیا  درب . راک  هب  درک و  جرخ  دیاب  درک ، هدافتـسا  دـنفلاخم ،

هب تبسن  یرازت  ی  هیسور مھ  نآ  زا  لبق  رگید . یاھاج  رد  اداناک و  رد  ایلارتسا ، رد  دنھ ، ی  هراق هبش  رد  ایـسآ ، رد  دوب ؛ هدش  تیبثت  سیلگنا  یھاشداپ  تیمکاح  ایند  برغ 

. تسا هدش  رت  هتفرشیپ لیاسو  رتنردم و  اھرازبا  زورما  هتبلا  درک . یم لامعا  ار  تسایس  نیا  تشاد ، راشف  ذوفن و  نآ  یور  هک  یدودحم  ی  هقطنم نامھ 

لیبدرا  / ٠۵/١٣٧٩/٠۵ ناتسا  ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب اھناوج و  امش  تمھ  هب  یمالسا  ناریا  رگا  جایتحا . اب  هن  تلذ ، اب  هن  تسا ؛ نکمم  ناریا  لالقتـسا  تزع و  رادتقا و  اب  طقف  دشاب ، نکمم  ینمـشد  عفر  هک  مینک  ضرف  رگا 

یرفاو مھـس  دناوتب  تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  یروانف  یروانف و  رترب ، تعنـص  تعنـص و  ظاحل  زا  دنک و  یط  ار  یملع  جرادم  زورما ، دشر  هب  ور  لسن  نیا  تمھ 

، دنک فرطرب  ار  اھتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  یداصتقا  یاھ  هیاپ شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دـنیوگب ؛ روز  وا  هب  دـنناوتن  هک  دـھد  صاصتخا  شدوخ  هب  ار 

. دوش مک  اھ  نآ ینمـشد  تسا  نکمم  تقو  نآ دربب ، الاب  مدرم  داحآ  رد  ار  یـسایس  تفرعم  دناوتب  دنک ، یرادرب  هرھب اج  همھ  رد  روشک  نیا  ینغ  راشرـس و  عبانم  زا  دـناوتب 

. دوب دھاوخ  نکمم  زور  نآ  دشاب ، نکمم  رگا  نیاربانب 

لاس ١٣٨٠  / ١٣٨٠/٠١/٠١ لولح  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

. تسا یلم  رادتقا  لوا ، ی  هطقن منک : یم حرطم  ار  مھم  ی  هطقن ود  نم  مینک ، هاگن  نآ  هب  نامدوخ  یـساسا  یاھراعـش  ناونع  هب  دیاب  لاس ٨٠  رد  اـم  هک  هچنآ  ی  هنیمز رد 

زا اھ - نآ ندیـشک  ریجنز  هب  اھتلم و  یدوبان  یارب  هک  یـشالت  تساھ . نامرآ هب  وا  ندیـسر  ی  هلیـسو وا و  تزع  ی  هیام وا ، تیوھ  ی  هدننکظفح روشک ، کی  یارب  یلم  رادتقا 

مدـق لاـمک  یلاـعت و  هار  رد  هک  ییاـھتلم  سکعب ، و  تسا ؛ هدوـب  اـھ  نآ یلم  رادـتقا  ندرک  فیعـض  اـی  ندرک  دوباـن  تھج  رد  هشیمھ  دوـش ، یم زورما - اـت  هتـشذگ  یاـھنارود 

ی همھ شود  رب  تسا و  هبناج  همھ ی  هلاسم کی  یلم  رادتقا  تسین ؛ یماظن  یاھییاناوت  یانعم  هب  طقف  یلم ، رادتقا  دنـشوکب . ناشدوخ  یلم  رادتقا  رد  دیاب  دـنراد ، یمرب

نالوئـسم رد  تلم ، کی  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  یلم  رادتقا  تسا . هدش  هداھن  روشک  یـساسا  ی  هوق هس  رھ  شود  رب  یلـصا ، ی  هفیظو کی  ناونع  هب  تساھ و  هاگتـسد

لماک ماجسنا  یگنھامھ و  اب  راکتشپ و  تیدج و  اب  حیحـص ، یزیر  همانرب اب  تسرد ، یاھتـسایس  اب  اھراک  دنک و  هدھاشم  ار  دوخ  تزع  ییاناوت و  تردق و  یاھ  هولج روشک 

شالت دیاب  هوق  هس  رھ  دننک . لوذبم  ار  ناشدوخ  شالت  اھدادعتسا ، نیا  ییافوکش  اب  ناشدادعتـسا و  ردق  هب  دنناوت  یم مدرم  هک  تسا  یلم  رادتقا  ی  هیاس رد  دورب . شیپ 

. دنوش یلم  رادتقا  رھظم  دنشخب و  یلجت  ار  یلم  رادتقا  رگیدکی ، اب  یراکمھ  مدرم و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  راکتشپ و  تیدج و  اب  ات  دننک 

شترا  / ١٣٨٠/٠١/٢٨ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

درکلمع رگا  دـھد . یم ناـشن  ار  دوخ  روشک  کـی  نالوئـسم  درکلمع  رد  تلم  رادـتقا  تلم . رادـتقا  ینعی  یلم ، رادـتقا  تسا . حلـسم  یاـھورین  رد  یلم ، رادـتقا  ی  هیاـپ کـی 

یاھناسنا نداد  رارق  وگلا  رد  زاسراک ، قالخ و  یاھراکتبا  ندروآ  نایم  هب  رد  یریذپان ، یگتـسخ شالت و  رد  ینماد ، کاپ تقادـص و  رد  اھنوناق ، یارجا  ندراذـگ و  رد  نالوئـسم 

ساسحا تلم  دشاب ، یبوخ  درکلمع  تسین - رسیم  لماک  روط  هب  ادخ  هب  ی  هناصلخم نامیا  اب  زج  مھ  اھ  هنیمز نیا  هک  دساف - یاھناسنا  ندرک  درط  رد  هنومن ، هتسجرب و 

. دنک یم رادتقا 

دنناوت یم نالوئـسم  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  دراد . یناـمزاس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یـسایس  ی  هنیمز مھ  دراد ، یداـصتقا  ی  هنیمز مھ  دراد ، یماـظن  ی  هنیمز مھ  یلم ، رادـتقا 

تلم دـنناسر ، ماـجنا  هب  بوخ  ار  ناـشدوخ  ی  هفیظو اـھزرم  زا  عاـفد  نالوئـسم  رگا  دـنک ، یم هلمح  زرم  هب  ینمـشد  هک  یتقو دـنک . رادـتقا  ساـسحا  تلم  هک  دـننک  یراـک 

یسایس هاگتسد  رگا  دننک ، لیمحت  ار  یزیچ  یتلم  روشک و  رب  دنتساوخ  یسایس  یاھیزاب  عاونا  اب  یناھج  یوگروز  نارادمتسایس  هک  یماگنھ  دنک . یم رادتقا  ساسحا 

تلم کی  دننک  یم یعس  یللملا  نیب نازودنا  هیامرس ی  همھ هک  یتقو دنک . یم رادتقا  ساسحا  تلم  دنزب ، سپ  ار  نمشد  لیمحت  هناربدم  هنارایشوھ و  تسناوت  روشک  نآ 

اب دنتـسناوت  روشک  یداصتقا  نالوئـسم  رگا  دننک ، بذج  ار  تلم  کی  عبانم  قحان ، هب هدنبیرف و  یاھمان  اب  دنروآرد و  ناشدوخ  یداصتقا  سوپاتخا  ی  هربنچ رد  ار  روشک  کی  و 

تلم دـننک ، افوکـش  ار  یلم  داصتقا  دـنوش و  روشک  داصتقا  رد  نمـشد  ی  هجنپ ذوفن  زا  عنام  دـنریگ و  شیپ  ار  مزال  ریبادـت  بسانتم ، لـمع  تعرـس  اـب  یرایـشوھ و  ریبدـت و 

یارب یا  هناھب دـیاب  نآ  ندوبن  یرگیماظن  هن  تسا و  یرگیماظن  یانعم  هب  هن  هک  تسا  بکرم  هدـیچیپ و  الماک  ی  هلوقم موھفم و  کـی  یلم  رادـتقا  دـنک . یم رادـتقا  ساـسحا 

هنادرمناوج تایقلخ  دشر  یماظن و  ییاراک  اب  یلم  رادتقا  یماظن ، ی  هعومجم کی  رد  دنکیرش . یلم  رادتقا  رد  دوخ  ی  هبون هب  مھ  نایماظن  دوش . یماظن  راک  ندرک  یوزنم 

. دھد یم ناشن  ار  دوخ  اھ ، نآ رد 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ناشتالوصحم و شورف  رطاخ  هب  هچ  اھرازاب ، رطاخ  هب  هچ  زاگ - تفن و  یژرنا - رطاخ  هب  هچ  ناھج ، گرزب  یاھتردـق  زورما  تسا . ملاع  رب  هرطیـس  اـھ ، تردـقربا یارب  هلئـسم 

دوبان ناش  یلم عفانم  دنوش و  یم لاماپ  اھتلم  رگا  دنھد . هعسوت  ایند  رد  ار  دوخ  ذوفن  هرطیس و  ی  هنماد دنراچان  ناش ، یماظن رادتقا  یـسایس و  ی  هناوتـشپ رطاخ  هب  هچ 

یاھتلم هلمج ، زا  یتلم - رھ  هتبلا  دنـشیدنا . یم تسھ - مھ  عورـشمان  دراوم ، زا  یرایـسب  رد  هک  دوخ - عفاـنم  هب  طـقف  اـھ  نآ درادـن . یتیمھا  چـیھ  اـھ  نآ یارب  ددرگ ، یم

. دنتسین لئاق  ار  زرم  دح و  نیا  اھ  نآ یلو  دشابن ؛ عورشمان  رگید ، یاھتلم  عفانم  ندرک  لاماپ  رطاخ  هب  هک  یعفانم  نآ  دنـشیدنیب ؛ دوخ  عفانم  هب  دنراد  قح  گرزب - یاھتردق 

غورد اـیند  مدرم  هب  مھ  اـھ ، نآ اـما  دـننک ؛ یم شقن  ار  هدـنبیرف  نیواـنع  دوـخ ، یاـھمچرپ  یور  رب  تسا . یـسارکمد  یدازآ و  رـشب و  قوـقح  مچرپ  دـنراد ، یمرب هـک  یمچرپ 

. تسایند رب  هرطیس  اھ  نآ فدھ  دنیوگ . یم غورد  دوخ  مدرم  هب  مھ  دنیوگ ، یم

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 3 
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شترا  / ١٣٨١/٠٨/٢۶ ینیمز  یورین  یهنومن  یاھناگی  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

هب رادتقا  نیا  زا  یـشخب  دنک . ردتقم  ریذـپان و  بیـسآ یدام  یونعم و  ظاحل  زا  ار  دوخ  هک  دراد  نیا  هب  جایتحا  هشیمھ  زا  شیب  ام  تلم  یـساسح ، رایـسب  طیارـش  نینچ  رد 

نورد رد  ار  دوخ  یاھییاناوت  زور  هب  زور  دیاب  هک  تسا  یماظن  یاھ  هعومجم اب  طبترم  مھ  نآ  زا  یمھم  شخب  دنک و  یم ادـیپ  طابترا  یـسایس  یگنھرف و  یداصتقا و  لئاسم 

تیلوئسم ی  هیحور نتشادھگن  الاب  تازیھجت ، یرادھگن  لیمکت و  هیھت ، دیلوت ، یارب  مزال  ییاناوت  یمزر ، تردق  اقترا  یھدنامزاس ، ماکحتسا  دنھد ؛ شیازفا  تھج  همھ  زا 

یھدنامرف زا  یمالسا  یروھمج  شترا  ینیمز  یورین  هناتخبشوخ  زورما  تسا . ریذپ  ناکما لوئسم  بوخ و  ناریدم  تیریدم  راکتبا و  اب  هک  یرگید  یاھزیچ  ی  همھ یماظن و 

رب ار  ادـخ  تسا . رادروخرب  فلتخم  یاھناگی  رد  روشک  رـساترس  رد  نموم  فرـشاب و  رـصنع  اھرازھ  زا  هک  نانچمھ  تسا ؛ رادروخرب  نموم  بوخ و  ی  هدـننک هرادا نالوئـسم  و 

. میرازگساپس تسا ، ندش  رتھب  هچرھ  هب  ور  هک  تیعضو ، نیا 

شترا  / ١٣٨٣/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دـح و رھ  رد  ار  ینمـشد  رھ  هـک  تـسا  یزیچ  ناـمھ  رھظم  تـسا ؛ ناریا  تـلم  یموـمع  مزع  ی  هدـنھد ناـشن تـسا ؛ یلم  رادـتقا  رھظم  نـمھب  مود  تـسیب و  ییاـمیپ  هار

دوخ یاـج  رد  ار  نمـشد  نمھب ، مود  تسیب و  رد  دوخ  تکرح  اـب  لاـس  رھ  ناریا  تلم  دـنک . یم بوعرم  یـسایس ، یتاـغیلبت و  یاـھ  ییاـناوت یماـظن و  رادـتقا  زا  یا  هزادـنا

. دوب دھاوخ  روط  نیمھ یھلا  لضف  هب  مھ  لاسما  هدرک ؛ ینیشن  بقع هب  راداو  فقوتم و 

ییوجشناد  / ٠٧/٢۴/١٣٨۴ یاھلکشت  ناگدنیامن  هدیزگرب و  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

، دنک یم داجیا  مھ  تورث  ملع ، نوچ  تسا ؛ یندش  راک  دروایب ، رد  ایند  لوا  نانخـس  دح  رد  ار  شدوخ  نخـس  یملع  ی  هنیمز رد  دناوتب  یمالـسا  ناریا  رگا  دینک . ادیپ  تردق 

ی هدنیآ رادتقا  یانبریز  هیاپ و  هک  درک  مھاوخ  دیکات  اھراب  مھزاب  میوگ و  یم مھزاب  ما ، هتفگ اھراب  نم  دنک . یم داجیا  مھ  سفن  هب  دامتعا  دنک ، یم داجیا  مھ  یماظن  تردـق 

. تسا یملع  تردق  رد  زیزع  تلم  امش 

شترا  / ٠٩/٣٠/١٣٨۴ یرسفا  یاھهاگشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

مزع و تیوقت  ی  هوالعب یماظن ، شزومآ  دوش ؛ یمن لصاح  ییاھنت  هب  یماظن  شزومآ  اب  طقف  رادـتقا  نیا  تسا . یگرزب  راـختفا  نیا ، دـیناریا . تلم  رادـتقا  توق و  داـمن  اـمش 

شرورپ ناتدوخ  نورد  رد  ار  خـسار  مزع  دـینک و  یوق  ار  ناتدوخ  زیزع ! یاھناوج  دریگب . راک  هب  دـناوتب  ار  دـنمورین  حالـس  دـنمورین و  مسج  اـت  دـشاب ، دـنمورین  دـیاب  لد  ناـمیا .

یگدامآ و اما  دوشن ؛ هجاوم  گنج  کی  اب  مھ  راب  کی یتح  یدامتم  یاھ  لاس لوط  رد  شترا  کـی  تسا  نکمم  دـیراد . شود  رب  ار  ینیگنـس  یاـھ  تیلوئـسم امـش  دـیھد ؛

ناشدوخ هب  دامتعا  مھ  هک  ناتتلم - لد  رد  دامتعا  داجیا  یارب  ار  ناتدوخ  امـش  تساھلد . شمارآ  ی  هیام تسا ؛ یلم  دامتعا  ی  هیام شتلم ، رانک  رد  نآ  ی  هناردـتقم روضح 

یلصا فیاظو  تسا - ینارون  کاپ و  هک  امـش - یاھلد  رد  نوزفازور  نامیا  یمالـسا ، یالاو  قالخا  یماظن ، طابـضنا  یماظن ، شزومآ  دینک . هدامآ  تسا - ناش  شترا هب  مھ  و 

شترا دـیھد . زورب  ار  اھدادعتـسا  نیا  دـینادب و  ار  ناـتدوخ  یتاذ  یاھدادعتـسا  ردـق  دـینادب ؛ ار  تینارون  نیا  ردـق  تسا ؛ یناروـن  امـش  ناوـج  یاـھلد  دـیکاپ ، اھامـش  تسا .

ی هداوناخ کی  ار  حلـسم  یاـھورین  ی  همھ دـینک . رتزارفارـس  مھزاـب  تسا ، هدروآ  تسد  هب  یگرزب  تاراـختفا  یھلا  ی  هوق لوح و  هب  زورما  اـت  هک  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

، رگید یاـھ  ناـمزاس رد  دوـخ  ناردارب  اـب  یماـظتنا - یورین  جیـسب و  هاپــس و  شترا و  ناـمزاس - رھ  و  رگید ؛ یورین  رد  دوـخ  نادـنواشیوخ  ناردارب و  اـب  ورین  رھ  دـینادب . گرزب 

دینادب و  دینک ؛ رت  هدامآ رت و  یوق ار  ناتدوخ  زور  هب  زور  دیریگب و  راک  هب  ار  رگیدکی  براجت  دـیوش ، دـنم  هرھب مھ  زا  دـینک ، دامتعا  مھ  هب  دـننک ؛ راتفر  رگیدـکی  نت  ی  هراپ نوچمھ 

ناتدوخ راگدرورپ ، هب  لسوت  لکوت و  اب  ریذپان ، یگتسخ هفقو و  یب راک  اب  نامیا ، اب  دننک . یم اھ  کمک نیا  تفایرد  ی  هدامآ ار  دوخ  هک  تسا  یمدرم  نآ  هب  قلعتم  یھلا  کمک 

. دینک یھلا  کمک  تمحر و  تفایرد  ی  هدامآ ار 

روشک  / ١٢/٠٨/١٣٨۴ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

هچ رد  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ندوب  اپرس  اب  ناریا ، رد  ار  شدوخ  تحلصم  اکیرما  دننیب ؟ یم هچ  رد  ار  ناشدوخ  تحلصم  تساھ ، نآ اب  ماظن  ی  هدمع شلاچ  هک  یناسک 

یملع تکرح  ندرک  فقوتم  رد  دینک و  یم هدـھاشم  مدرم  رد  امـش  زورما  هک  یا  یگچراپکی نیا  ندرب  نیب  زا  فالتخا و  داجیا  رد  ار  شدوخ  تحلـصم  وا ، دـنیب ؟ یم یتیعـضو 

هک تساھ  لاـس ار  تکرح  نیا  اـم  تسا . یا  هیحور یماـظن و  یـسایس ، یداـصتقا ، رادـتقا  رد  یروشک  رھ  تفرـشیپ  زار  یملع ، رترب  تسد  ملع و  نوچ  دـنیب ؛ یم روشک ،

اریز دوش ؛ فقوتم  تکرح  نیا  دـھاوخ  یم ناـشلد  اـھ  نآ هک  هچرگا  دور ؛ یم ـالاب  فعاـضت  اـب  لوبق و  لـباق  یدـعاصت  دـنور  اـب  تکرح  میور و  یم شیپ  بوخ  میا و  هدرک عورش 

تلود هدـش و  لیدـبت  نامتفگ  کی  هب  نآلا  هدـش ، حرطم  روشک  رد  تسا  لاس  دـنچ  هک  یناسر  تمدـخ راعـش  تسا . یناـسر  تمدـخ جوم  ندرک  فقوتم  رد  اـھ  نآ تحلـصم 

داجیا رد  اھ  نآ تحلـصم  دوش . فقوتم  یناسر  تمدـخ طخ  دـنھاوخ  یم اھ  نیا تسا . هتفرگ  تسد  هب  ار  راک  مامز  هدـمآ و  نادـیم  طسو  ناـمتفگ  نیا  ساـسا  رب  مھ  ینونک 

ینماان فلتخم  قرط  زا  دـنھاوخ  یم هک  میراد ، یناوارف  ددـعتم و  یاھ  شرازگ مھ  ام  دـیراد و  ییاھ  شرازگ امـش  تسا . ناوارف  ینماان ، داـجیا  یاـھ  هزیگنا تسا و  ینمااـن 

نتفرگ رد  تسا ؛ مدرم  ندرک  دیمون  رد  اھ  نآ تحلصم  تسا ؛ یحانج  طخ و  یـسایس و  یاھ  یظافل اھ و  شکمـشک هب  تلود  ندرک  مرگرـس  رد  اھ  نآ تحلـصم  دننک . داجیا 

شرازگ کی  رگا  یتح  ام  تسا . نشور  یعیبط  روط  هب  هک  تسا  ییاھراک  اـھ  نیا تسا . مدرم  ندرک  طاـشن  یب رد  تسا ؛ هار  نیا  تحـص  اھراعـش و  تحـص  هب  مدرم  ناـمیا 

رب هوالع  تساھراک . نیا  داجیا  رد  دنھد ، یم لیکشت  ام  لباقم  رد  ار  هھبج  نآ  هک  ییاھ  نآ یتسینویھص و  یاھ  تردق اکیرما و  تحلصم  هک  میناد  یم میشاب ، هتـشادن  مھ 

. دنلئاسم نیا  لابند  اعقاو  هک  دھد  یم ناشن  دنک و  یم دییات  ار  اھ  نیمھ هک  میراد  مھ  ییاھ  شرازگ هکنیا 

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رد تسا ، یتسینویھص  میژر  اب  ی  هلباقم وا  راعش  هک  یزرابم  نامزاس  کی  هک  دنک  رواب  تسناوت  یم یـسک  هچ  دندروخ . تسکـش  یرابکتـسا  یاھتردق  مھ  نیطـسلف  رد 

یزیمآ تحاضف روط  هب  هتشذگ ، ناج  زا  نموم  زرابم  هورگ  کی  ی  هلیـسو هب  نانبل  هب  یماظن  مجاھت  هک  دنک  رواب  تسناوت  یم یـسک  هچ  دریگب !؟ تردق  اھ  ینیطـسلف نایم 

دناوتن ورین ، همھ  نآ  لیـسگ  اب  درک و  قارع  رد  هک  یـشالت  ی  همھ اب  اکیرما  هک  درک  یم رواب  یـسک  هچ  دـش !؟ هدـید  ناـنبل  ی  هزور هسو یـس گـنج  رد  هک  دروخب ، تسکش 

!؟ هقطنم نیا  یاھتلود  اھتلم و  اب  ندرک  یزاب  هنایمرواخ و  یبرع  ی  هقطنم لـک  رب  ی  هرطیـس یارب  دـھدب  رارق  یلخدـم  ار  قارع  دـنک و  لـیمحت  قارع  تلم  رب  ار  دوخ  دـصاقم 

یداصتقا و تردق  لوپ و  یرھاظ و  رادتقا  یماظن و  رادتقا  زا  رھاظ ، بسح  هب  هک  دوب  یفرط  نامھ  دروخ ، تسکش  هک  یفرط  دراوم ، نیا  ی  همھ رد  داتفا . قافتا  اھ  نیا یلو 

. تسا یتقیقح  کی  مھ  نیا  دوب . رادروخرب  یسایس 

نارھت  / ٢٣/٠۶/١٣٨۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنک عمج  ار  اھ  نآ یاپ  تسد و  دناوت  یم هک  داتفا  رکف  هب  اکیرما  دندروخ . اجنیا  ار  یلصا  ی  هبرـض یثعب  میژر  مادص و  ینعی  دش . هدز  لباقم  ی  هھبج هب  مھ  یناوارف  تابرض 

هک دز ، زواجتم  نیا  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  ار  یلـصا  ی  هبرـض عقاو  رد  دندیمھف . ار  نیا  تسین ؛ شمدرم  هب  یکتم  هک  یلاخوت  تسا  یمیژر  دـندید  ینعی 

نیا زا  اھفرح . نیا  زا  هرـصاحم و  میرحت و  دنیوگ  یم دیونـش  یم الاح  دش . رت  یوق زور  هب  زور  یمالـسا  یروھمج  اما  دـینک . یم هظحالم  هک  دـش  یھتنم  اھاج  نیا  هب  شرخآ 

زا میدـناسر و  اجنیا  هب  زورما  ار  نامدوخ  یلاخ  تسد  یماظن  یاھورین  هک  تسا  هدوب  اھمیرحت  نامھ  نایم  رد  ام  دوب . گنج  ی  هرود رد  رتدـب  بتارمب  اھمیرحت  اـھ و  هرـصاحم

. تسا هقطنم  نیا  رد  یماظن  یئاناوت  مدقم  طخ  رد  یمالسا  یروھمج  یماظن ، یاھ  یئاناوت ظاحل 

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

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 4 
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رگا تسین ؛ ندرک  ینیشن  بقع ندش و  میلست  تاجن  هار  نانمشد ، یھاوخ  هدایز لباقم  رد  هک  دنناد  یم دنراد و  رظن  رد  الماک  ار  یلم  تزع  روشک  نیلوئسم  هناتخبشوخ 

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

یارب لاعتم  دنوادخ  هب  لاکتا  زا  هک  یحور - یونعم و  رادتقا  اھ  نیا ی  همھ زا  رتالاب  یعامتجا و  یقالخا و  تردق  ندروآ  تسد  هب  یداصتقا ، رادتقا  یملع ، رادتقا  دـیاب  تسین ؛

رگیدکی هب  دیاب  تلود  تلم و  مینک ، ادیپ  تسد  دوخ  یاھفدھ  هب  میورب و  شیپ  ناریا  تلم  یبای  تردق ی  هنحـص رد  میھاوخب  رگا  مینک . بسک  مھ  دوش - یم لصاح  تلم  کی 

تلم دنک و  ادیپ  همادا  رتشیب - هچرھ  ینابیتشپ - نیا  دیاب  تسا ، هدوب  نالوئـسم  نابیتشپ  هراومھ  تلم  دمحب هللا  هک  ینانچمھ  دنھدب ؛ لماک  یراکمھ  یتسود و  تسد 

ناراذگ و هیامرس رشق  نازرواشک ، نارگراک و  رشق  نایوجشناد ، رشق  ناققحم ، ناگنازرف و  ناملاع و  رـشق  ناریا ، تلم  نوگانوگ  یاھرـشق  دننک . یراکمھ  رگیدکی  اب  تلود  و 

راب هک  دننکب  ساسحا  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یتلود ، ریغ  یتلود و  تاسـسوم  نوگانوگ  یاھـشخب  ناریدـم  دـنربب ، شیپ  هب  ار  تلم  دوخ  یراذـگ  هیامرـس اب  دـنرداق  هک  یناسک 

یناسک نآ  دوخ  همھ ، زا  شیب  و  همھ - دـش و  دـھاوخ  همھ  دـیاع  فیلکت  نیا  ماجنا  جـئاتن  یمدرم و  یھلا و  تسا  یفیلکت  تساھ و  نآ شود  رب  روشک  تفرـشیپ  نیگنس 

. درب دنھاوخ  دوس  نآ  زا  دنا - هداد ماجنا  یھجو  نیرتھب  هب  ار  فیلکت  نیا  هک 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هرـصاحم رت  فیعـض یھاگ  رتدـیدش و  یھاـگ  ار  ناریا  تلم  هک  یلاـس  یـس  نیا  رد  بخ ، مینک ! یم یداـصتقا  ی  هرـصاحم مینک و  یم میرحت  ار  امـش  هک  دـننک  یم دـیدھت 

یماظن یاھرازبا  هب  جایتحا  ام  هک  دوب  یزور  کی  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  تفرـشیپ  عفن  هب  میرحت  زا  ام  ادبا ! درک ؟ ررـض  ناریا  تلم  درک ؟ ررـض  یـسک  هچ  دـیدرک ، یداصتقا 

هک هدروآ  تسد  هب  ییاھ  یئاناوت ناریا  تلم  زورما  مینک ؛ هدافتـسا  میرحت  نیا  زا  میتسناوت  ام  میرحت ! دنتفگ : یم دـنتخورف و  یمن ام  هب  ار  یماظن  رازبا  نیرت  هداس میتشاد ؛

نیا دوب . امـش  میرحت  رثا  رب  نیا  بخ ، دننز ! یم اپ  تسد و  دـنراد  دوش ، یم لیدـبت  هقطنم  یماظن  لوا  تردـق  هب  دراد  ناریا  تلم  هکنیا  زا  زورما  زورید ، ناگدـننک  میرحت نامھ 

یھلا ی  هوق لوح و  هب  ناریا  تلم  میسرت . یمن برغ  میرحت  زا  ام  تسا . روج  نیمھ مھ  زورما  میروایب . دوجو  هب  تصرف  کی  میتسناوت  دیدھت  نیا  زا  ام  دزن ؛ ررض  ام  هب  میرحت 

. درک دھاوخ  ربارب  دنچ  فعاضم و  ار  وا  تفرشیپ  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دوخ  زا  یشالت  نانچ  نآ یا  یداصتقا ی  هرصاحم رھ  یمیرحت و  رھ  لباقم  رد 

ص)  / ٠٩/١٣٨٧/٠۵  ) مظعا لوسر  ترضح  ثعبم  تبسانم  هب  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یلم و یهبناجهمھ  میظع  یهعـسوت  شنوگانوگ ، یاھتراھم  شاهبرجت ، شایروانف ، شملع ، تسین و  لـبق  لاـس  تسیب  ناریا  تلم  اـب  یهسیاـقم  لـباق  ناریا  تلم  زورما 

تماقتـسا نیمھ  رثا  رب  نیا ، تسین . شیپ  لاس  جـنپوتسیب  شیپ و  لاس  تسیب  اب  یهسیاـقم  لـباق  هقطنم ، رد  شرادـتقا  ذوفن و  شایروشک ، یداـصتقا و  یعاـمتجا و 

تما تثعب  زورما  دوـب ، مرکم  یبـن  تثعب  زور  نآ  هک  مینادـب  میوـش ؛ انـشآ  ربـمغیپ  خـیرات  اـب  میمھفب ؛ مینادـب و  اـم  کـت  کـت  یتسیاـب  ار  نیا  تسا ؛ تثعب  سرد  نیا  تـسا .

دوخ یاھیئاناوت  رب  دنک ، هفاضا  دوخ  ملع  رب  دنک ؛ مادقا  تکرح و  تریـصب  اب  هناھاگآ و  دنادب ؛ ثوعبم  ار  دوخ  دنکب ؛ تثعب  ساسحا  دـیاب  یمالـسا  تما  زورما  تسا . یمالـسا 

، یمالـسا بالقنا  مایپ  ناریا ، تلم  مایپ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  هملک  دـیحوت  ناشیا  نیب  و  دـنک . هفاضا  دوخ  یمالـسا  للملانیب  ماجـسنا  یلم و  ماجـسنا  رب  دـنک ، هفاضا 

هار هک  مینادیم  دیـسر و  میھاوخ  اجک  هب  مینادـیم  مینکیم ،  میراد  راک  هچ  مینادـیم  یھلا  قیفوت  هب  تسا . نشور  ام  یارب  مھ  قفا  و  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  مایپ 

. ندرک درگبقع  هن  نداتسیا و  هن  تسا ؛ نتفر  هطقن ، نآ  هب  ندیسر 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یشھوژپ رھاظ  هب یاھ  هاگتسد یتاغیلبت ، نوگانوگ  یاھ  هاگتسد یتاعوبطم ، یاھ  هاگتـسد یرنھ ، یاھ  هاگتـسد اکیرمآ - صوصخب  برغ و  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد ی  همھ

؛ تسا ضحم  غورد  نیا ، دور ! یم شیپ  دوخ  هار  رد  اـکیرمآ  تسا و  تسب  نب ناریا  تلم  یارب  هار  نیا  ناـیاپ  هک  دـننک  دوـمناو  روـج  نیا دـننک  یم شـالت  یملع - اـی  یـسایس 

تسکش ار  ناریا  تلم  دنناوتب  اھ  نآ دوب  رارق  رگا  هک  تسا  نیا  شحضاو  لیلد  تساکیرمآ . رگرابکتسا  میژر  توغاط و  میژر  یارب  تسب  نب هار ، نیا  نایاپ  تسا . سکع  هیضق 

رازراک دربن و  کـی  رد  هن  تشاد ، ار  اـھ  هبرجت نیا  هن  تشاد ، ار  اھتفرـشیپ  نیا  هن  تشاد ، ناوج  همھ  نیا  هن  تلم  نیا  هک  دـنھدب  تسکـش  دنتـسناوت  یم یزور  نآ  دـنھدب ،

ار ناریا  تلم  دنناوتب  دوب  انب  رگا  دنتـسناوت - یم زور  نآ  دوب ؛ هداد  ناشن  ار  شدوخ  تردـق  نوگانوگ  یـسایس  یاھ  هصرع رد  هن  دوب ، هدـش  زوریپ  سدـقم  عافد  لثم  یمیظع 

هتــشذگ نآ  زا  بـتارمب  شا  یملع تاـناکما  تـسا ، رت  یوـق شتــسد  تـسا ، رتـشیب  شا  هـبرجت ناریا  تـلم  هـک  زورما  هـن  دـنداد ؛ یم تسکــش  زور  نآ  و  دـنھدب - تـسکش 

. دراد زور  نآ  زا  یرتشیب  یاھ  ناوج تسا و  هتـشذگ  زا  رتشیب  اھتلم  نیب  رد  شذفان  نابز  تساھزور ، نآ  ربارب  نیدنچ  نیدـنچ و  شا  یماظن یاھ  یئاناوت تسا ، رت  هتفرـشیپ

ینویلیم دـنچ  داتفھ و  تیعمج  رد  زورما  دـندوب ، تیلقا  رد  اھ  ناوج شا  ینویلیم هاجنپ  جـیردتب  ینویلیم و  جـنپ  لھچ و  ینویلیم و  لـھچ  تیعمج  نیب  رد  ناریا  تلم  زور  نآ 

یتـح ناملـسم ، یاـھتلم  طـقف  هن  زورما  تـسوربآ . یب اـیند  رد  اـکیرمآ  زورما  دوـب . زورما  زا  رتـشیب  یلیخ  شیوربآ  اـیند  رد  اـکیرمآ  زور  نآ  دـنتیرثکا . رد  اـھ  ناوـج ناریا ، تـلم 

. دنضرتعم روشک  نآ  رب  مکاح  میژر  هب  تبسن  ناشمدرم ، زا  یلیخ  اکیرمآ و  روشک  دوخ  رد  نارظنبحاص  زا  یرایسب  دننادرگور . اکیرمآ  زا  یبرغ  یاھتلم  زا  یرایسب 

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

اکیرمآ  » دومرف انلع  ماما  هک  یزور  نآ  دوب . تزع  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  دوب . تزع  ساسحا  درک ، اطع  ناریا  تلم  ام  هب  یمالـسا  بالقنا  هک  یئاـھملق  نیرت  یـساسا زا  یکی 

ناریا تلم  هب  ار  تزع  ساسحا  بالقنا  دـنادرگرب و  مدرم  نیا  هب  ار  تزع  ساسحا  ماما  دوب . ایند  رد  اـکیرمآ  یماـظن  یـسایس و  رادـتقا  جوا  دـنکب ،» دـناوت  یمن یطلغ  چـیھ 

، اھ نآ دـیدھت  ناریا ، تلم  لباقم  رد  هک  دـننک  یم فارتعا  مھ  ملاع  نادـنمتردق  زورما  دـنک . یم راـختفا  دوخ  ندوب  ناملـسم  هب  دوخ و  ندوب  یناریا  هب  یناریا  زورما  دـنادرگرب .

. دیسر دیھاوخ  فدھ  نآ  هب  تفر و  دھاوخ  مامت  تردق  اب  درک ، باختنا  هک  ار  یفدھ  ار و  یھار  ناریا  تلم  درادن ؛ یریثات  چیھ  اھ  نآ یسایس  تاغیلبت  اھ و  نآ یماظن  تردق 

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

هکنیا لوا  دیراد : حیجرت  رگید  یاھشترا  رب  امش  تھج ، ود  زا  دراد . رارق  یبولطم  رایسب  زارط  کی  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  شترا  ام و  حلسم  یاھورین  زورما  افاصنا  اقح و 

یارب ملاع  یاھروشک  ملاع و  یاھهعماج  یهمھ  تسا . رارقرب  یراوتـسا  یبلق  دـنویپ  کی  مدرم  امـش و  نایم  هکنیا  مود  و  تسا ، یناسنا  یھلا و  فدـھ  کـی  امـش  فدـھ 

علـض کی  هک  یرادتقا  رادـتقا ؛ هب  دـنراد  جایتحا  دـننک ، ادـیپ  تسد  یونعم  یدام و  شیاسآ  هب  دـنیامیپب و  ار  دوخ  تزع  هار  دـنناوتب  دـننک ، نیمات  ار  دوخ  تینما  دـنناوتب  هکنیا 

رب زورما  هک  یدام  یاھماظن  رد  رادـتقا  یوگلا  هک  تساجنیا  رد  یلـصا  توافت  دوشیم . نیمات  یروشک  یاهعماج و  رھ  رد  حلـسم  یاھورین  یهلیـسو  هب  نآ  مھم  یـساسا و 

تاغیلبت هب  حالـس ، هب  لوپ ، هب  تسا -  یدام  تردـق  یاھهیاپ  هب  یکتم  رادـتقا ، یدام ، یاھماظن  رد  تسا . توافتم  یمالـسا  ماـظن  رد  رادـتقا  یوگلا  اـب  تسا ، مکاـح  اـیند 

؛ تسا یھلا  یونعم و  شزرا  یونعم و  لـماع  هب  یکتم  لوا  یهجرد  رد  رادـتقا  نیا  یونعم ، یمالـسا و  یوگلا  رد  اـما  هناـقفانم -  هناروزم و  دوش ، مزـال  اـجرھ  و  هناراـکبیرف ،

هکنیا هن  میشاب ، انتعایب  حالـس  هب  هکنیا  هن  الاو . دنلب و  یاھنامرآ  هار  رد  هناصلخم  شالت  هب  تسا  یکتم  لاعتم ، یادخ  هب  دامتعا  هب  تسا  یکتم  نامیا ، هب  تسا  یکتم 

ترابع دنیآیم -  باسح  هب  نآ  دـبلاک  نآ و  مسج  یهلزنم  هب  اھنیا  هک  اھنیا -  حور  اما  تسا ؛ مزال  اھنیا  یهمھ  میرگنب ؛ یتیمھایب  مشچ  هب  شزومآ  تازیھجت و  مظن و  هب 

راوتـسا مواقم و  نانچنآ  ار  تلم  کی  ار ، حلـسم  یاھورین  یهعومجم  کی  ار ، شترا  کی  هک  تسا  نیا  لاعتم . یادـخ  هب  لاکتا  ساـسحا  یئادـخ ، فیلکت  ساـسحا  زا  تسا 

. تسوا اب  یئاھن  یزوریپ  یئاھن و  ترصن  دنروایب و  رد  وناز  هب  ار  نآ  دنتسین  رداق  یدام  یاھتردق  هک  دنکیم 

سابعردنب  / ٠١/١٣٩٠/٠۵ رد  شترا  یئایرد  یورین  هاگیاپ  رد  تانایب 

هقطنم نیا  نادرمتلود  ماکح و  نیب  رد  زونھ  تسا  نکمم  دننک . نیمات  ناشدوخ  یماظن  روضح  اب  ار  هقطنم  نیا  تشونرـس  دـنیایب  دـنھاوخب  یناسک  هک  تشذـگ  نارود  نآ 

اھتلم زورما  دنرایـشھ . اھتلم  زورما  دناهدش . رادیب  زورما  اھتلم  اما  ناگناگیب ؛ یاھهدنتـسرف  اب  دننک  قیبطت  ار  ناشدوخ  جوم  لوط  دنـشاب  لیام  مھ  زاب  هک  دنـشاب  یناسک 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 5 
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. تسا ینماان  یهیام  ناگناگیب  روضح  مھ  اجنیا  تسا . هقطنم  نآ  ینماان  یهیام  ام ـ  یهقطنم  رد  طقف  هن  یاهقطنم ـ  رھ  رد  ناگناگیب  حلـسم  یماظن و  روضح  هک  دننادیم 

هب قلعتم  تکربرپ  یایرد  نیا  تاناکما  تسا ؛ همھ  لام  ایرد  عفانم  سب . دوشیم و  نیمات  اھنآ  یراکمھ  هقطنم و  یاھروشک  روضح  اـب  ناـمع  یاـیرد  سراـف و  جـیلخ  تینما 

اب هک  یحلسم  یاھورین  امش  ار  رادتقا  نیا  رادتقا . نتشاد  اب  درک ؟ دنمهرھب  نآ  زا  ار  روشک  درک و  هدافتـسا  یلم  عفانم  عفن  هب  تاکرب  نیا  زا  دوشیم  هنوگچ  تساھتلم . نیا 

. دینک نیمات  دیناوتیم  دیاهتفرگ ، وخ  یگتشذگدوخزا  موھفم  داھج و  یانعم 

رھ زا  میناوتب ، هک  یئاـجنآ  اـت  درک و  میھاوخن  میدرکن و  قیوشت  گـنج  یئوراـیور و  هب  ار  یتردق  چـیھ  ار ، یروشک  چـیھ  زگرھ  ام  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  لیکـشت  زاغآ  زا 

اب ار  ناشدوخ  راک  تفرـشیپ  هک  یناسک  نآ  اما  میبلطحلـص ؛ تلم  کی  ام  تسا ـ  ظوفحم  دوخ  یاج  هب  نیا  مینکیم ـ  یریگولج  یفداـصت  اـی  هدـش  باـسح  یئوراـیور  هنوگ 

، ایرد رد  تلم  رادـتقا  رھظم  و  دـننک ؛ سح  ار  ردـتقم  تلم  کی  ناشدوخ  لباقم  رد  دـیاب  دـننک ، نیمات  دـنھاوخیم  لومعم  یاھیئوگروز  اب  یماـظن ، مکحت  اـب  یماـظن ، روضح 

. دیراد رارقتسا  ینالوط  لحاس  نیا  رساترس  رد  هک  دیتسھ  یئایرد  یاھورین  امش 

یدنلبرس ناریا و  تلم  عفانم  هار  رد  مادقا  کی  تسا ؛ هنـسح  کی  امـش  یـشزومآ  ای  ینابیتشپ  ای  یتایلمع  تیلوئـسم  رھ  امـش ، یراک  یهرود  رھ  امـش ، بش  زور و  رھ 

دروآیم و باسح  هب  ار ـ  شوماخ  تدھاجم  تقیقح  رد  دنـسانشیمن ؛ ار  نآ  مھ  یرایـسب  هک  یتدھاجم  ار ـ  تدـھاجم  نیا  لاعتم  یادـخ  تسا . ناریا  یمالـسا  یروھمج 

دیھدب و همادا  دـینک و  تدـھاجم  ورین  ناوت و  یهمھ  اب  هناصلخم و  هناقداص و  سدـقم ، شالت  نیا  رد  دـیناوتیم ، هچنآ  دـیامرفیم . ررقم  یھلا  ناوید  رد  باوث  رجا و  امـش  یارب 

. دیھدیم ناشن  دیشخبیم و  مسجت  ار  وا  رادتقا  هک  تسا  یناناوج  امش  نویدم  تلم  نیا  ماظن و  نیا  روشک و  نیا  هک  دینادب 

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 

، 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 

جح  / ٢٠/١٣٩٢/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

روشک نآ  یللملانیب  یمومع و  یاھییاناوت  رگشیامن  دناوتیم  روشک ، رھ  یماظن  رادتقا  یهیاپ  انیقی  دنروشک . نآ  رادتقا  یاھهیاپ  زا  یکی  یروشک  رھ  رد  حلسم  یاھورین 

هزیگنا و هک  دنتـسھ  ییاھورین  نآ  دنمناوت ، حلـسم  یاھورین  دوشب . هتـسیرگن  یـشیدناهداس  یراگنالھـس و  اب  دیابن  حلـسم ، یاھورین  دوخ  رد  رادتقا  یانعم  یلو  دشاب .

، دشابن نامیا  رگا  دـنک . تیادـھ  دـھدب و  تھج  دـھدب ، لکـش  تیلوئـسم  یاھهصرع  رد  ار  اھنآ  تکرح  اھنآ و  یاھراتفر  اھنآ ، یاھـشور  دـناوتب  نانآ  رد  خـسار  مزع  تیونعم و 

. دوب دھاوخن  زاستشونرس  تازیھجت ، یماظن و  یهدع  هدع و  ترثک  ای  تیعمج  دادعت  دشابن ، نمشد  فوفص  یاھتنا  هب  تدمدنلب  هاگن  دشابن ، خسار  مزع  دشابن ، تریصب 

ار تلم  روشک و  کی  هب  قلعتم  حلـسم  یاھورین  هک  دنتـسین  یفاک  ییاھنتهب  دـمآزور  یاھـشزومآ  یتح  اـی  هتفرـشیپ  تازیھجت  یتح  اـی  حلـسم  یاـھورین  رد  داـیز  تیعمج 

هتـشاد دوجو  حلـسم  یاھورین  تیلوئـسم  تقیقح  مھف  دـشاب ، تیلوئـسم  ساسحا  دـشاب ، مزع  دـشاب ، نامیا  تسا  مزال  دـنھدب ؛ رارق  تلم  نآ  رادـتقا  ییاناوت و  بجوم 

زارفارـس شترا  هچ  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  حلـسم  یاھورین  دھدب . رارق  تلم  کی  رادتقا  نکر  هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  حلـسم  یاھورین  دـناوتیم  هک  تسا  اھنیا  دـشاب ؛

ناشدوخ یاھتیلباق  زارد  نایلاس  لوط  رد  دنراد -  روضح  حلسم  یاھورین  ماظن  یهعومجم  رد  هک  یناسک  رگید  و  جیسب ، یورین  نارادساپ و  هاپس  هچ  یمالسا و  یروھمج 

ام حلـسم  یاھورین  یور  رب  ایند  اذـل  دـنداد . ناشن  المع  ار  دوخ  خـسار  مزع  دوخ ، راـکتبا  تردـق  دوخ ، یملع  یاـھییاناوت  دوخ ، یونعم  یاـھتیلباق  دـندناسر ؛ تاـبثا  هب  ار 

مامت گنس  اجنآ  رد  حلسم  یاھورین  ناریا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  رد  تسا  یروآمزر  یهصرع  تیلوئسم و  نادیم  هک  ییاجنآ  دنادیم  دریگیم ، یدج  ار  نآ  دنکیم ، باسح 

. دنراذگیم

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

یتینما و میرح  هب  اھنیا  تراظن ، یهناھب  هب  هک  دوشن  هداد  هزاجا  هجوچیھهب  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  مھ  امش  هب  میداد و  رکذت  مرتحم  نیلوئـسم  هب  هک  یدعب  یهتکن 

هب ار  ناگناگیب  اھفرح ، نیا  دـننام  یـسرزاب و  یهناھب  هب  تراظن و  یهناھب  هب  هک  دنتـسین  نوذام  هجوچـیھهب  روشک  یماـظن  نیلوئـسم  اـقلطم . دـننک ؛ ذوفن  روشک  یعاـفد 

رد تلم  مکحم  تشم  روشک ، یعافد  ییاناوت  روشک ، یعافد  یهعـسوت  دـننک ؛ فقوتم  ار  روشک  یعافد  یهعـسوت  اـی  دـنھدب ، هار  روشک  یعاـفد  یتینما و  راـصح  میرح و 

دروم تارکاذـم  رد  یتسیابن  اقلطم  اھنیا  فلتخم ؛ طاـقن  رد  ناـممواقم  ناردارب  زا  اـم  تیاـمح  اـی  دوشب ؛ رتمکحم  دـنامب و  مکحم  ناـنچمھ  یتسیاـب  نیا  یماـظن ، یهصرع 

. دریگب رارق  هشدخ 

ناریا  / ٠١/٣٠/١٣٩۴ ىمالسا  ىروھمج  شترا  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زاب نھد  اھنآ  زا  یکی  نیا  زا  لبق  زور  دنچ  زاب  دندوب ، تکاس  دوب  یتقو  دنچ  دنکیم ؛ یماظن  دیدھت  بترم  تحاقو ، اب  دنکیم ؛ یماظن  دـیدھت  ار  ام  مامت  تحاقو  اب  لباقم  فرط 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 6 
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عافد تردق  یمالـسا  یروھمج  دنیوگیم  تقونآ  دننکیم ، ار  یدایز  طلغ  نیا  دننزیم ، ار  فال  نیا  بخ  ندز . فرح  درک  انب  یماظن  یهنیزگ  زیم و  یور  یاھهنیزگ  هب  عجار  درک و 

هوق و نم  متعطتسا  ام  مھل  اودعاو   » مکح هب  دوب  مزال  دندرکیمن ، دیدھت  مھ  احیرص  روجنیا  ار  ام  رگا  یتح  تسین ؟ هناھلبا  دننزیم  اھنآ  هک  یفرح  نیا  دنک ؛ بلـس  دوخ  زا  ار 

دیدھت دنراد  مھ  احیرص  هک  الاح  میدادیم ؛ شیازفا  ار  اھیگدامآ  نیا  میدرکیم ، ار  تبقارم  نیا  ام  دیاب  دندرکیمن  مھ  دیدھت  رگا  یتح  میشاب ؛ رکف  هب  ام  ( ۴ «،) لیخلا طابر  نم 

یاضف رد  هناھلبا  هناوتـشپ و  نودب  تاروتـسد  مادم  دینک ، نانچ  دیابن  دینک ؛ نینچ  دیابن  دیزاسب ، کشوم  دیابن  امـش  دیوگیم  فرطنآ  زا  دـنکیم ، دـیدھت  فرطنآ  زا  دـننکیم .

رادتقا تیاھن  رد  هناردتقم و  الماک  دوخ  زا  عافد  رد  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا و  هدرک  تباث  الوا  یمالـسا  یروھمج  ریخن ، دـننکیم . رداص  یللملانیب  یاھرارق  رد  ای  یتاغیلبت 

تلم عافد ، رد  دنتـسیایم ؛ یقطنم  ریغ  مجاھم  لباقم  رد  ضرعتم ، لباقم  رد  زواجتم ، لباقم  رد  دنیآیم و  مھ  درگ  مکحتـسم  تشم  کی  لثم  تلم  یهمھ  دـنکیم ؛ لمع 

. مود یهتکن  مھ  نیا  دنکیم ؛ ظفح  ار  دوخ  یگدامآ  درادیم و  هگن  هدامآ  ار  دوخ  یمالسا  یروھمج  و  کی . نیا  دراذگیمن ؛ ریثات  یرگید  زیچچیھ  دراد و  لماک  یگچراپکی  ام 

مالسلامھیلع  / ٠١/١١/١٣٩۵ تیبلھا  ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

شیپ لاـس  تسیب  دـینک  ضرف  هکناـنچمھ  دـنکیم ؛ هدافتـسا  دراد  مھ  اھهویـش  ماـسقا  عاوـنا و  زا  دراد و  دوـجو  مھ  زورما  هھبج  نیا  هک  دـنداد  لیکـشت  هـھبج  کـی  سپ ] ]

؛ دننکیم هدافتسا  دنراد  یمالسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  نیرتعیرس  نیرتعیسو و  اھرازبا و  نیرتشیب  زا  دوشیم . هتفرشیپ  دراد  زورهبزور  اھرازبا  تسھ ؛ زورما  دوبن ، تنرتنیا 

، یـسایس یوگتفگ  یـساملپید ، دـنکیم . هدافتـسا  یـساملپید  رازبا  زا  نمـشد ] . ] دـنک هدافتـسا  اھرازبا  یهمھ  زا  دـنک ؛ هداـمآ  ار  شدوخ  دـیاب  مھ ]  ] یمالـسا یروھمج 

 - همھ اب  هن  هتبلا  متـسین ؛ فلاخم  یـسایس  یوگتفگ  اب  مھ  هدـنب  دـننکیم . هدافتـسا  رازبا  نآ  زا  اھنیا  تسا ؛ اـھرازبا  زا  یکی  یـسایس  ناتـسبهدب  یـسایس ، یهرکاذـم 

روجنیا مدرکیم ؛ یریگلابند  متـشاد و  فرح  یروھمج  تسایر  نامز  زا  اھهنیمز  نیا  رد  نم  مقفاوم ؛ یـسایس  یوگتفگ  اب  یناھج ، لـئاسم  حطـس  رد  هدـنب  دراد - انثتـسا 

مینادیم ار ؛ اھراک  نیا  میدلب  اھنیا  زا  رتشیب  ییاھاج  کی  رد  مھ  میقفاوم ، اھنیا  زا  رتشیب  مھ  ام ، ریخن ، میفلاخم ؛ نآ  دننام  ندرکوگتفگ و  اب  الـصا  ام  هناک  هک  دننکن  دومناو 

. دوب بقارم  دیاب  دنکیم . هدافتسا  مھ  یسایس  یوگتفگ  زا  نمشد  درک . لمع  دیاب  یروجهچ  هک  مھ 

یهمھ لباقم  رد  دنکیم ؛ هدافتسا  حالـس  گنج و  هب  دیدھت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  میرحت  زا  دنکیم ، هدافتـسا  یداصتقا  تالدابم  زا  دنکیم ، هدافتـسا  هرکاذم  زا  سپ ،

. تشاد یعافد  یورین  یتسیاب  اھنیا 

یور زا  رگا  تسا ، یھاگآان  بخ  دشاب ، هدش  هتفگ  یھاگآان  یور  زا  رگا  فرح  نیا  تسین ،» کشوم  یادرف  تسا ، هرکاذم  یادرف  ایند ، یادرف   » دنیوگب دنیایب  اھیضعب  هکنیا 

یهرکاذـم لابند  دورب ، یروانف  لابند  دورب ، ملع  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هچناـنچرگا  تسا ؟ نکمم  یزیچ ] نینچ   ] روطچ تسا . تناـیخ  دـشاب ، هدـش  هتفگ  یھاـگآ 

رھ دـشاب ، هتـشادن  ندرک  عافد  ییاناوت  دـشاب ، هتـشادن  یعافد  تردـق  اما  تسا - مزال  اھنیا  یهمھ  هک   - دورب یداـصتقا  یراـجت و  نوگاـنوگ  یاـھراک  لاـبند  دورب ، یـسایس 

دیروبجم دیـشاب ، هتـشادن  عافد  ناکما  امـش  رگا  بخ  مینزیم ؛ کشوم  ام  دـیدرکن ، ار  راک  نالف  رگا  هک  دـنکیم  دـیدھت  ار  وا  یایئاذـک  ( ١٠) یترزف تلود  رھ ]  ] ییاپورـسیب و

. دینک ینیشنبقع 

نامھ دانتـسا  هب  همھ  زا  رتشیب  دـننکیم ، ییوگروز  دـننزیم و  دـب  یاـھفرح  دـننکیم ، طـلغ  دـنیوگیم ، روز  دـننزیم ، فرح  تفلک  یادـص  اـب  دـینیبیم  امـش  هک  اـیند  یاھتردـق 

یهیام طقف  هن  دـھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  یکـشوم  یاھتفرـشیپ  هک  هاپـس  مینک ؟ یلاخ  ار  نامدوخ  تسد  مییایب  اھنیا  لـباقم  رد  اـم  تقونآ  دـنراد ؛ هک  تسا  ییاـھحالس 

زا ناشلد  هک  ام  ربورود  هاوخیدازآ  یاھتلم  زا  یلیخ  دوشیم ، شیامزآ  ییابیز  نیا  اب  تقد و  نیا  اب  هاپـس  یاھکـشوم  نیا  یتقو  هکلب ] تسا ،  ] اـھیناریا تاـھابم  راـختفا و 

زور هن ، هتـشذگ ! کشوم  زور  رگید  زورما  اقآ ! مییوگب  میبوکب و  ار  اھنیا  مییایب  ام  دریگیم ، ماجنا  اھنیا  یتقو  دنوشیم . لاحـشوخ  تسا ، نوخ  یتسینویھـص  میژر  زا  اکیرمآ و 

هک بالقنا  لوا  لثم  هن . مییوگب  میـشکب و  بقع  ار  نامدوخ  هناحولهداس  اجنیا  ام  دعب ] ، ] تسا دوخ  ندرک  هدامآ  دوخ و  ندرک  زورهب  لاح  رد  مئاد  نمـشد  هتـشذگن . کشوم 

نیا تسا  هتفگ  زور  نآ  تقوـم  تلود  لاـجر  زا  یکی  هک  مدـش  ربـخ  نـم  متـشاذگن . هدـنب  دـنھدب و  سپ  دنتـساوخیم  دنـشورفب و  دنتـساوخیم  ار  اـم  یاـھهدراھچفا  نـیمھ 

، میدرک وھایھ  میداتـسیا ، ام  بخ  اجنآ  ناشھب . میھدـب  سپ  ار ! اھهدراھچفا  نیا  مینک  راـک  هچ  میھاوخیم  دروخیمن ، اـم  درد  هب  هدـیرخ  توغاـط  میژر  هک  ییاـھهدراھچفا 

مولعم ام و  هب  دندرک  هلمح  درک و  دماشیپ  قارع  ناریا و  گنج  شدعب ، حابص  دنچ  دنھدب . سپ  دنتساوخیم  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دندرکن  تئرج  میدرک ، هلباقم  میدرک و  هبحاصم 

هک دـناهتفرگ  شیپ  ار  گنھآ  نیمھ  اھیـضعب  مھ  زورما  اـھنیا . لاـثما  راـھچفا و  نیمھ  هدراـھچفا و  نیمھ  میراد ؛ هک  یلیاـسو  نیمھ  هب  میراد  جاـیتحا  ردـقچ  اـم  هک  دـش 

؟ اقآ تسیچ  راگزور  سپ  تسین ! کشوم  راگزور  راگزور  مینک ، راک  هچ  میھاوخیم  کشوم  تسیچ ، کشوم 

ذغاک یور  مینکب ، هرکاذم  ام  هکنیا  دورن . هالک  نامرـس  دعب  هک  درک  هرکاذم  دـیاب  یروج  دوب و  یوق  هرکاذـم  رد  دـیاب  تسھ ؛ مھ  هرکاذـم  راگزور  تسا . زیچهمھ  راگزور  زورما ] ]

اجنآ رد  یلاکـشا  کی  هک  تسا  ادیپ  دتفین ، هار  تراجت  دوشن و  فرطرب  اھمیرحت  اھتنم  دنھدب  ماجنا  یراک  کی  رھاظ  بسحهب  مھ  اھنآ  دـعب  مینک ، اضما  میـسیونب ، میروایب ،

سب نتفگ  . لمع مادـقا و  میتفگ  ام  روجنیمھ ؛ مھ  روشک  نورد  داصتقا  رد  مینک . یوق  ار  ناـمدوخ  دـیاب  مھ  اـجنآ  رد  دـیایب و  دوجو  هب  تالاکـشا  نیا  میراذـگب  دـیابن  تسھ ؛

زیچ کـی  دـش ، هک  یرارکت  ینعی  دـتفایم ؛ مھ  نـھد  زا  یتمواـقم ، داـصتقا  میتـفگ  مادـم  مـیدرک و  رارکت  مـھ  داـیز  یتـقو  تـسین .» رادرکمـین  نوـچ  هـتفگ  دـص  ود  « ؛ تـسا

. دراد جایتحا  روشک  هک  تسا  نیا  ضرغ  مینک . لمع  دوشیم ؛ مھ  یرابتلاسک 

بالقنا  / ٢٨/٠۶/١٣٩۵ ربھر  اب  یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید 

، تسا هدوب  مادـقا  نـالف  لـیلدهب  گـنج  یماـظن و  دـیدھت  عفر  هکنیا  رب  ینبم  هدـش  حرطم  نالوئـسم  یخرب  بناـج  زا  ینانخـس  تاـقوا  یھاـگ  هتـشذگ  یاـھلاس  لوط  رد 

. دوب دھاوخ  هدوب و  نمشد » رد  بعر  سرت و  داجیا   » و یماظن » یعافد و  رادتقا  ، » یماظن دیدھت  عفر  لماع  اھنت  اریز  تسین ، حیحص  نانخس  نیا  هک  یلاحرد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ینانمشد هب  مھ  نآ   - دوب روشک  زا  جراخ  هب  ضحم  یهتسباو  یماظن  ظاحل  زا  بالقنا ، یزوریپ  زا  لبق  هک  یروشک  تسا ؛ هداعلاقوف  اھرامآ  یماظن ، یاھتیلاعف  یهنیمز  رد 

. دنکیم ینابصع  نارگن و  نیگمشخ و  مھ  ار  وا  دنزیم ، مھ  ار  نمشد  مشچ  هک  تسا  ریگمشچ  نانچنآ  یماظن ، یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  زورما  اکیرمآ - لثم 

اوق  / ٠١/٢٠/١٣٩۶ لک  هدنامرف  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  یزورون  رادید 

، شترا نوچمھ  حلـسم  یاھورین  یاھشخب  زا  کی  رھ  نمـشد ، دـندرک : ناشنرطاخ  حلـسم ، یاھورین  تیوقت  زا  یریگولج  رد  نمـشد  شالت  هب  هراشا  اب  نینچمھ  ناشیا 

. دنوش رتیوق  زورهبزور  یھدنامزاس  ظاحل  زا  دیاب  حلسم  یاھورین  اما  دنوش  یھت  نورد  زا  ات  دبوکیم  یوحنهب  ار  جیسب  یماظتنا و  یورین  هاپس ،

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

ام هلب ، دراد . قیقد  کشوم  ناریا  دراد ، کشوم  ناریا  هک  دـنزادنایم ، هار  ایند  رد  یلاجنج  هچ  یکـشوم  لئاسم  یهرابرد  دـینیبیم ، تسا . رادـتقا  یهیام  یماـظن ، تردـق 

اب میدروآ ، تسد  هب  تردق  اب  ار  نیا  دنزب ؛ تسا  رداق  یرتم  دنچ  یهلصاف  اب  یرتمولیک  رازھ  دنچ  یهلصاف  زا  ار  فدھ  ام  کشوم  میراد ؛ مھ ]  ] قیقد کشوم  میراد ، کشوم 

هچ دـینیبیم  دـنراد . بضغ  ظیغ و  دـنراد ، اوعد  نآ  اب  دـنفلاخم ، تسا  روشک  رادـتقا  یهیام  نوچ  مھ  نیا  اب  هللااشنا . داد ؛ میھاوخ  شیازفا  تردـق  اب  مینکیم ، ظفح  تردـق 

. ایند رد  دننکیم 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 7 
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راکادف ناسنا  کی  دوخ  یرتشوش و  دیھش  کی  یزاریش ، دایص  کی  راکادف ، یماظن  رصنع  کی  یماظن ، یاھنامزاس  رب  هوالع  تسا ؛ رادتقا  یهیام  مھ  راکادف  یماظن  رـصنع 

، دـندش ییاسانـش  ینعی  دـندش ؛ رورت  اھنیا  دندیـسرن ، تداھـش  هب  گنج  رد  اـھنیا  تسا . بضغ  ظـیغ و  دروم  تسا ، قداـص  راکادـف و  تسا و  یماـظن  رـصنع  کـی  هک  مھ 

اھنآ اب  سپ ] [ ؛ دندوب روشک  رادتقا  یهیام  دندادیم و  ناشن  نمـشد  یزادـناتسد  لباقم  رد  یعنام  کی  ناونعهب  ار  ناشدوخ  هکنیا  رطاخ  یارب  دـندش ، رورت  دـندش و  بیقعت 

. دننمشد مھ 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

، دیریگب رظن  رد  اھدیدھت  اھتـصرف و  راضم و  عفانم و  تیریدـم  روشک و  یهرادا  روشک و  تیریدـم  رد  یتسیاب  مھ  ار  نیا  امـش  هک  تسا  ام  تایبرجت  وزج  هک  یدـعب  یهلئـسم 

امیقتـسم اـم  نیلوئـسم  زا  یـضعب  دریگب . رارق  هجوت  دروم  اـمتح  دـیاب  هک  تسا  یلئاـسم  وزج  نیا  تسا ؛ مھم  یلیخ  تسا . روشک  یتـینما  یماـظن و  رادـتقا  یهلئـسم 

نیلوئـسم زا  یاهدـمع  شخب  دریگیم . ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یاھراک  بخ  تسا و  اھنآ  یهدـھع  رب  مزال  فیاظو  مزال و  یاھتیاعر  هک  دنتـسھ  یتینما  یماـظن و  نیلوئـسم 

هتکن نیا  هب  امتح  دیاب  اھنیا  دنـشاب ؛ راذگریثات  دـنناوتیم  میقتـسم  ریغ  نکل  دـنرادن ، یماظن  یتینما و  لئاسم  اب  یطابترا  میقتـسم ، روطهب ]  ] هک دنتـسھ  یناسک  روشک 

نیا نم  ار . یھللابزح  نموم و  رصانع  ار ، جیسب  ار ، هاپس  ار ، حلـسم  یاھورین  ار ، روشک  رادتقا  لماوع  درک ؛ ظفح  ار  روشک  رادتقا  لماوع  یتسیاب  اعقاو  ینعی  دننک ؛ هجوت 

یبالقنا و نموم و  رصنع  نامھ  وا  دنکیم ، لمحت  ار  تخس  طیارش  دتسیایم ، فلتخم  یاھـشخب  رد  نمـشد  لباقم  رد  دنکیم ، رپس  هنیـس  هک  نآ  منکب ، ضرع  امـش  هب  ار 

رد هچ  یتعنص ، یاھـشخب  رد  هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  فلتخم ، یاھـشخب  رد  روشک  نیلوئـسم  دنراد . هگن  دیاب  ار  اھنیا  دتـسیایم ؛ هک  تسا  وا  تسا ؛ یھللابزح  احالطـصا 

امش سدق  یورین  زا  اکیرمآ  دیھاوخیم  تسا ؛ مولعم  بخ  دیآیم ، شدب  هاپس  زا  نمشد  هکنیا  دننکب . ار  رصانع  نیا  تیاعر  یتامدخ ، یاھـشخب  رد  هچ  یملع ، یاھـشخب 

تسا مولعم  دیآیم ! شدب  هک  تسا  مولعم  بخ  دیایب ؟ ششوخ  هنیمز ، نیا  رد  تسا  لاعف  هک  ام  رادرـس  نالف  زا  دینک  ضرف  الثم  اکیرمآ  دیراد  عقوت  امـش  دیایب ؟ شـشوخ 

رد امـش  یتشک  میت  دـنیوگب  امـش  هب  هک  دـنامیم  نیا  لثم  تسرد  نیا  دـشابن . ام  رد  رادـتقا ، لماوع  دـھاوخیم  وا  بخ  فلتخم ! یاھـشخب  رد  دراذـگیم  طورـش  طرـش و  هک 

دییایب هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیانعم  دیراذگن ؛ یلم  میت  رد  ار  ردق  ریگیتشک  هس  ود  نآ  امش  هکنیا  طرش  هب  دوشیم ، هداد  تکرش  یناھج  ینامرھق  تاقباسم 

هک تسا  نیا  راک ، نیا  طرـش  دنیوگب  هکنیا  تسا . نیا  شیانعم  دیروخب ؛ تسکـش  هکنیا  یارب  دـییایب ، مینکیم ، یللملانیب  تاقباسم  دراو  ار  امـش  ندروخ ! تسکـش  یارب 

لماوع ینعی  تسا ؛ نیا  شیانعم  دننکن ، تلاخد  دننکن ، تکرش  یاهقطنم - لئاسم  رد  الثم   - هلئسم نالف  رد  ای  دنکن  تلاخد  جیسب  ای  دشابن  نینچ  هاپـس  دینک  ضرف  الثم 

مکحتـسم میھدب و  تیمھا  امتح  ار  یتینما  یماظن و  رادتقا  یتسیاب  ام  مینکب . لمع  دیاب  سکعهب  ام  دـینکن ؛ هنحـص  دراو  دـینکن ، نادـیم  دراو  یتسیاب  ار  ناتدوخ  رادـتقا 

. مینک نوزفازور  مینک و 

ردقلاھلیل  / ١۴/٠۴/١٣٩۶ یکشوم  تایلمع  زا  سپ  بالقنا  ربھر  اب  هاپس  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید 

یرادـید رد  یمالـسا  بـالقنا  ربـھر  یاهنماـخ  هللاتیآ  ترـضح  هیروـس ، روزلارید  رد  شعاد  عـمجت  زکارم  هب  نارادـساپ  هاپـس  یکـشوم  نـیرفآرورغ  شروـی  زا  سپ  یتاـعاس 

لوبق اھامـش  زا  دنوادخ  دوب ، یلاع  یلیخ  ناتراک  : » دـندومرف یکـشوم  یهصرع  رد  هاپـس  یاھشالت  زا  ینادردـق  اب  هاپـس ، ناھدـنامرف  نارادرـس و  زا  یعمج  اب  هنامیمص 

.« تسا ناضمر  هام  تدابع  نیا ، دنک .

.« تسا مھم  ناتراک  ردقچ  هک  دینادب  سپ  تسا ، ساسح  کشوم  یور  ردقچ  نمشد  دینیبب  دینک ؛ راک  کشوم  یور  دیناوتیم  هچ  رھ  : » دندوزفا یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

.« دروخب یلیس  دیاب  نمشد  دینک ؛ راک  دیراد  ناکما  دیناوتیم و  ات  دیناوتیم و  یگمھ  : » دنتفگ ناشیا 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد 

نامدوخ تاناکما  یور  رب  ناممـشچ  ام  هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نکل  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  روشک  یارب  ار  یتالکـشم  هتبلا  میرحت  دـندرک ؛ میرحت  ار  ام 

میدرک ادیپ  ار  یلخاد  دوجوم  یاھتیفرظ  میدرک ، هاگن  میدمآ ؛ دوخ  هب  میدش ، میرحت  یتقو  میدوب . لفاغ  اھنآ  زا  میتسنادیمن ، اما ] ، ] میدوب اراد  ار  اھتیفرظ  زا  یلیخ  دـش . زاب 

ظاـحلزا میتسھ ، یوق  یماـظن  ظاـحلزا  میتسھ ، یوق  یـسایس  ظاـحلزا  میتـسھ ؛ یوق  اـم  نمـشد ، تساوخ  نمـشد و  لـیم  مغریلع  زورما  میدرک . هدافتـسا  اـھنآ  زا  و 

تـسا نیا  شیانعم  ینمـشد ؛ همھنیا  دوجو  اب  میرحت ، همھنیا  دوجو  اب  تسا ، لوا  یاھلاس  زا  رتردتقم  رتیوق و  بتارمب  یمالـسا  یروھمج  زورما  میتسھ . یوق  یتینما 

یاھینمشد طقفهن  درک . رتمواقم  ار  ام  نمـشد ، حیرـص  یاھینمـشد  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  عفن  هب  روشک و  عفن  هب  درب ، راک  هب  ام  هیلع  نمـشد  هک  یدنفرت  زا  ام  هک 

رد یندچ  تسد  تروصهب  اھیـضعب  یاھینمـشد  اما ] - ] رگید یاھاج  یـضعب  اکیرمآ و  رد  دنراک  رـس  زورما  هک  ییاھنآ  لثم   - دننکیم ینمـشد  تحارـصب  اھیـضعب  حـیرص ؛

؛ میدـش رتمواقم  یھلا ، تیادـھ  قیفوت و  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  ام  اھینمـشد ، نیا  لباقم  رد  تسا . ینمـشد  مھ  نآ  میدرک ؛ ضرع  البق  ام  هک  تسا ، نیلمخم  شکتـسد 

یاـھهار ناریا  تلم  یھلا ، قـیفوت  هب  زورما  میدـلب . مھ  ار  نمـشد  اـب  یهلباـقم  یاـھهار  میرتیوـق . لوا  یاـھلاس  زا  بتارمب  زورما  اـم  درک . ادـیپ  شیازفا  ناـمسفنهبدامتعا 

نمـشد و زا  میراد ، رتشیب  مھ  تاناکما  دننکیم ؛ دروخرب  هک  نمـشد ، اب  دننک  دروخرب  دیاب  روجهچ  دـننادیم  دـندلب ، نیلوئـسم  تفرگ ؛ دای  ار  نمـشد  یاھدـنفرت  اب  یهلباقم 

. میرادن یسارھ  چیھ  مھ  نمشد  یاھدنفرت 

یماظتنا  / ٢۶/٠۶/١٣٩۶ مولع  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

دینک هارمھ  ار  رادتقا  تسا ؛ مدرم  اب  یهنامیمـص  طابترا  تسا  مھم  دعب  یهجرد  رد  هچنآ  تسا . لاعتم  یادخ  اب  یهطبار  ظفح  لاعتم و  دنوادخ  زا  دادمتـسا  تسا  مھم  هچنآ 

رد مزال  یخاتـسگ  تئرج و  تسا  مھم  هچنآ  هرخالاب  و  دریگن . ماجنا  نوناقیب  راک  چـیھ  تسا ؛ نوناـق  هب  یدـنبیاپ  تسا  مھم  هچنآ  مدرم . هب  تبـسن  تیمیمـص  تبحم و  اـب 

هتـشاذگ امـش  یهدھع  رب  نوناق  هک  ار  یاهفیظو  دیوشب ، دراو  یریلد  اب  دیوشب ، دراو  تئرج  اب  دینکن ؛ ار  سکچیھ  یهظحالم  تسھ ، نوناق  هک  ییاجنآ  تسا ؛ نوناق  یارجا 

اھروشک و یهدمع  لکـشم  دینک . ارجا  دـیاب  تسا  نوناق  هک  ییاجنآ  دـیزرو . دـیابن  دـیدرت  لمات و  زگرھ  مھ  نوناق  یارجا  رد  درک ، دـیابن  یطخت  نوناق  زا  دـیھدب . ماجنا  تسا 

. دنوشیم لمات  دیدرت و  راچد  دوخ  یناسنا  یهفیظو  دوخ و  ینالقع  یهفیظو  دوخ ، ینادجو  یهفیظو  دوخ ، ینید  یهفیظو  یارجا  رد  هک  تسا  نیمھ  اھتلم 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

، نمـشد مغریلع  دیاب  ام  تسا . فلاخم  نآ  اب  نمـشد  تسا ، یمالـسا  یروھمج  رد  تردـق  یهیام  رـصنع و  هچرھ  تسا ؛ فلاخم  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  اب  نمـشد ،

تردق یهیام  تسا ، هزرابم  نادیم  اعقاو  دیتسھ ؛ شنایرج  رد  امـش  هک  تسا  ملع  نامھ  یکی  میھدب . شیازفا  یمالـسا  یروھمج  لخاد  رد  ار  تردـق  رـصانع  مینک  یعس 

؛ دنکیم هتبلا  و  دنک ، ادیپ  شیازفا  یعافد  تردق  نیا  زورهبزور  دیاب  دننکیم . ادصورس  هک  ییاھفرح  نیا  اھکشوم و  یهلئـسم  نیمھ  تسا ؛ یعافد  تردق  یکی  تسا . روشک 

نآ نیا و  هب  یگتـسباو  اب  مھ  یداصتقا  تردق  دینکب . مامتھا  یداصتقا  تردق  هب  تسا ؛ یداصتقا  تردق  موس  درک . دھاوخ  ادـیپ  شیازفا  مھ  زورهبزور  ناشمـشچ ، یروک  هب 

ییاپورا ای  یبرغ  مرادـن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نم  مقفاوم ، روشک  رد  اھیجراخ  یاھیراذگهیامرـس  اب  نم  ماهتفگ ، اھراب  ـالاح ، هن  میدـق ، زا  قباـس ، زا  هدـنب  دوشیمن . لـصاح 

رد دامتعا  دروم  نوتـس  نآ  دشاب . دیابن  روط ] ] نیا دزرلب ؛ یپمارت  کی  الثم  یهرعن  اب  تسا  نکمم  هک  دشاب  ینوتـس  هب  دیابن  روشک  داصتقا  یهیکت  اھتنم  تسین ؛ یلکـشم 

دیاب هدـش و  مالعا  شیاھتـسایس  هک  یتمواقم ، داصتقا  نامھ  ینعی  دـشاب ؛ ازنورد  ام  داصتقا  دـیاب  دـشاب ، روشک  لـخاد  روشک و  نورد  هب  طوبرم  یتسیاـب  روشک  داـصتقا 

. اھنیا دننام  یاهقطنم و  ثحب  تردق  یعافد ، تردق  دوشب ؛ تیوقت  لخاد  رد  دیاب  تردق  رصانع  لماوع و  یهمھ  هک  تسا  هتکن  کی  مھنیا  نیاربانب ، دوشب . لابند 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 8 
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یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

تحار لایخ  اب  هللادمحب  الاح  امش  هک  نارھت  نیمھ   - روشک نیا  هک  دوب  یزور  کی  میاهدرک . هبرجت  ام  تسا ؛ ام  یهبرجت  زا  یـشان  مینکیم  هیکت  یعافد  تردق  یور  ام  هکنیا 

هب همھ  هکیلاحرد ] ، ] میتشادن عافد  یهلیـسو  چیھ  ام  دیدوبن . ایند  رد  تقونآ  دیاش  اھامـش  زا  یلیخ  دوب ؛ مادـص  یاھکـشوم  ریز  دـینکیم - دـمآوتفر  نآ ] رد   ] تینما اب  و 

کمک نارگید  شیاھهراوھام و  درکیم ؛ کـمک  مادـص  هب  گـنج  نادـیم  یهشقن  یارب  یتح  یعاـفد و  یاـھرازبا  یارب  اھکـشوم و  نیمھ  یارب  اـکیرمآ  دـندرکیم ؛ کـمک  مادـص 

راک مادـص  رکـشل  یدایز  دراوم  رد  دـینادیم  دادـیم . ییایمیـش  داوم  درکیم ؛ کمک  ناملآ  دادـیم . امیپاوھ  مھ  دادـیم ، کـشوم  مھ  هسنارف ، درکیم ؛ کـمک  هسنارف  دـندرکیم .

اھنیا هک  تشاذگیم  اھنیا  رایتخا  رد  ییایمیـش  داوم  ناملآ  دادیم . اھنیا  هب  ناملآ  ار  شداوم  دنتفر ! ایند  زا  اھنآ  زا  ردقچ  میراد ، ییایمیـش  زابناج  ردقچ  ام  دـندرک . ییایمیش 

میداتفا رکف  هب  اذل ] [ ؛ میتشادن یاهلیسو  میدوب ، یلاختسد  ام  دندرک ؛ کمک  همھ  دادیم ؛ ناشھب  مھ  ییایمیش  بمب  دیاش  یھاگ  یتح  دننک . تسرد  ییایمیـش  بمب 

نیلوا هک  تسین - تقو  هنافساتم  الاح  هک   - منک ریوصت  امش و  هب  میوگب  رگا  نم  میدرک . عورـش  عقاو  رد  رفـص  زا  میدرک ؛ عورـش  مینک . تسرد  یعافد  یهلیـسو  بخ  دیاب  هک 

ام هک  دندوب  هدرک  تسرد  نادوان  کی  لثم  یاهلیـسو ] ! ] دریگب ناتهدـنخ  تسا  نکمم  دوب ، هچ  دوب  رتمولیک  تسیب  دودـح  مھ  شدرب  هک  مینک  باترپ  میتسناوت  ام  هک  یزیچ 

عورـش یروجنیا  دورب ؛ مھ  رتمولیک  تسیب  ای  رتمولیک  هدزناپ  دودـح  الثم  هک  مینک ، باترپ  نادوان  نیا  یور  زا  یلکـش  کـی  اـب  ار  یجیپرآ  کـشوم  میناوتب  دـینک  ضرف  ـالثم 

ام تسا . ام  یهبرجت  نیا  دش ؛ فقوتم  مینک ، لثمهبهلباقم  میناوتیم  ام  هک  دـید  نمـشد  دـش و  دایز  نامیاھییاناوت  یتقو  مینک . رتشیب  ار  اھییاناوت  میتسناوت  دـعب  دـش .

تردق دیاب  دننک . هلمح  ام  هب  هکنیا  هب  دش  دنھاوخ  قیوشت  دش ، دنھاوخ  خاتـسگ  دش ، دنھاوخ  یرج  ام  نانمـشد  میھدـن ، شیازفا  ار  نامدوخ  یعافد  تردـق  هچنانچ  رگا 

. ندرک اطخ  اپ  زا  تسد  هب  مادقا و  کی  هب  دوشن  قیوشت  نمشد  هک  دشاب  یروج  ام  یعافد 

یملع  / ٠٧/٢۶/١٣٩۶ ناوج  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

دراد وا  هک  دننزب  ار  یفرح  نامھ  دنیایب  ییاپورا  یاھتلود  هکنیا  دننکن . اکیرمآ  اب  ییادـصمھ  دـننک ؛ زیھرپ  اھنیا - دـننام  یعافد و  تردـق  لثم   - ام یـساسا  لئاسم  رد  دورو  زا 

ضرف الثم  ای  یرتمولیک  رازھ  ود  کشوم  امـش  ارچ  هک  دنک  داریا  وا  یتقو ]  ] ای دشاب -؟ هتـشادن  روضح  ارچ  روک ! ناتمـشچ  ات  بخ   - دراد روضح  هقطنم  رد  ارچ  ناریا  هک  دـنزیم 

کشوم ارچ  امش  دیراد ؟ کشوم  ارچ  امش  دوخ ] [ ؟ دراد یطبر  هچ  امـش  هب  درادن ! ینعم  بخ  هکنیا  دننزب ، ار  فرح  نامھ  دنیایب  مھ  اھنیا  دیراد ، یرتمولیک  رازھ  هس  دینک 

؛ مینکیمن لوبق  ام  اھییاپورا  زا  اقلطم  مھ  ار  نیا  هن ؛ دننزب ، فرح  دننکب و  تلاخد  دنھاوخب  یمالسا  یروھمج  یعافد  تردق  رد  هکنیا  دیراد ؟ یمتا  حالس  ارچ  دیراد ؟ یمتا 

؛ دنزیم رس  وا  زا  هک  یطلغ  فرح  دنزیم و  هک  یروز  فرح  رد  اکیرمآ  اب  دنوشن  زاوآمھ  و 

شترا  / ٠٨/٠٣/١٣٩۶ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

هچنآ تسا . یمالسا  یروھمج  رادتقا  نیا  هتفرگ . ارف  ار  هقطنم  امش  تردق  ارچ  هک  تسا  نیا  ام  اب  رابکتـسا  یاوعد  زورما  ام ! دادعتـسااب  دنمـشوھ و  یاھناوج  نم ، نازیزع 

هقطنم و رد  اھتلم  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  رادتقا  یهعـسوت  اب  دـننکیم . هزرابم  نآ  اب  تسا و  محازم  لماع  کی  ام  نانمـشد  رظن  زا  تسا ، یلم  رادـتقا  رـصنع  ام  رظن  زا 

هچنآرھ اب  دننکیم ؛ تفلاخم  روشک  یماظن  تردق  روشک و  یعافد  تردـق  اب  تسا ؛ روشک  یدربھار  قمع  نوچ  تسا ، رادـتقا  لماع  نوچ  دـننکیم ، تفلاخم  هقطنم  زا  رتارف 

. دننکیم تفلاخم  ام  نانمشد  دشاب ، یلم  رادتقا  رصنع  تردق و  یهلیسو 

زاب میدرک ، مالعا  مینک . هیکت  نامدوخ  رادتقا  رـصانع  یور  وا ، یهتـساوخ  فالخرب  سکعب و  ام  هک  تسا  نیا  نمـشد  اب  یهلباقم  هار  دـینک . رکف  اھناوج ! تسیچ ؟ هلباقم  هار 

ارچ دـیراد ؟ ار  یعاـفد  رازبا  نـالف  امـش  ارچ  هک  دـننک  هناـچوکچ  دـنیایب  تسین . هناـچوکچ  هرکاذـم و  لـباق  روـشک  یعاـفد  تردـق  یعاـفد و  ناـکما  هک  مینکیم  مـالعا  مـھ 

نمـشد اب  دنکیم  ینابیتشپ  ای  دنکیم  نیمات  ای  دھدیم  شیازفا  ار  یلم  رادتقا  هک  ییاھزیچ  نآ  یهرابرد  ام ] [ ؟ دینکیم قیقحت  ارچ  دینکیم ؟ دیلوت  ارچ  دیراد ؟ ار  شروجنالف 

. تسا امش  یهدھع  رب  نیا  و  میوریم ؛ شیپ  ار  روشک  رادتقا  هار  ام  میرادن ؛ یاهلماعم  چیھ  یاهناچوکچ ، چیھ 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

، دوب شنابیتشپ  اپورا  دوب ، شنابیتشپ  اکیرمآ  هکیلاحرد  دزادنیب ؛ رود  دـنک و  علق  روشک ، نیا  رد  دوب  ییاپرید  یهثیبخ  یهرجـش  هک  ار  یھاشداپ  ماظن  تسناوت  ناریا  تلم 

دوجو هب  اھـشزرا  ساسا  رب  ار  یتموکح  کی  تسناوت  دنزیم ، جوم  نآ  رد  یتالابمیب  یداقتعایب و  داحلا و  رفک و  هک  ییایند  رد  دندوب . شنابیتشپ  هقطنم  نیعجترم  نیمھ 

زورهبزور دنک و  ظفح  دنک و  یرادـھگن  دـنک و  ینابھگن  روشک  نیا  رد  شداعبا  یهمھ  اب  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نیا  تسناوت  دـنک ؛ ظفح  ار  تموکح  نیا  تسناوت  دروایب ؛

یماظن یاھییاناوت  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  تسا ، ملع  رادـتقا  رـصانع  زا  یکی  دروایب . دوجو  هب  ماـظن  نیا  یارب  ار  رادـتقا  تردـق و  رـصانع  لـماوع و  تسناوت  دـھدب ؛ هعـسوت 

؟ دناوتیمن دییوگیم  امش  روطچ  شدوخ ، یارب  دروایب  دوجو  هب  تسناوت  ار  اھنیا  تسا ؛ رگید  یاھتلم  یاھهشیدنا  راکفا و  رد  ذوفن  ییاناوت  رادتقا  رصانع  زا  یکی  تسا ،

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یمالسا . یروھمج  یزادنارب  دوب : نیمھ  ناشفدھ  مھ  اھنآ  اما ] [ ؛ تفگیم ار  نیا  فالخ  دروآیمن ، ور  هب  ار  نیا  اکیرمآ  لبق  تلود  هتبلا  تسا ؛ مولعم  اھنآ  ییاھن  فدھ 

...

دنریگب . یمالسا  یروھمج  زا  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  هک  تسا  نیا  ناشهلیسو  دییامرفب ! هجوت  هتکن ]  ] نیا هب  تسرد  تسیچ ؟ هلیسو  بخ 

...

، دننکیم وھایھ  کشوم  یهلئـسم  یور  ردقنیا  دینیبیم  هکنیا  دنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  تسا ؛ روشک  یعافد  تردـق  یلم  رادـتقا  یاھرازبا  زا  یکی 

؛ تسا رادتقا  کی  نیا  بخ  دھدب ، بسانم  خساپ  دـنکیم ، باترپ  کشوم  وا  هب  رود  هار  زا  هک  یـسک  هب  تسناوت  یتلم  کی  هچنانچ  رگا  تسا . نیا  رطاخهب  دـننکیم ، لاجنج 

. دنریگب دنھاوخیم  ار  یلم  رادتقا  یاھرازبا  دشاب ؛ هتشادن  دنھاوخیم  اھنیا  دراد و  یمالسا  یروھمج  زورما  ار  رادتقا  نیا 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠١/١٩ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  دشرا  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید 

یزاسرداک و ترورـض  رب  دـیکات  اب  دـندرب و  مان  حلـسم  یاـھورین  یلـصا  فادـھا  ناونعهب  مزـال » ناـمز  رد  یفاـک  ییاـناوت  تزع و  تینما ، رادـتقا ،  » زا یمالـسا  بـالقنا  ربھر 

. دنشاب هدشنییعت  فادھا  نیمات  یاتسار  رد  دیاب  حلسم  یاھورین  رد  هدشماجنا  تامادقا  اھتیلاعف و  یهجیتن  دندرک : ناشنرطاخ  حلسم  یاھورین  رد  یرورپنیشناج 

نوزفازور تردق  یمالـسا ، ماظن  دض  ینونک  یهقباسیب  یاھمجاھت  تلع  دندرک : دیکات  دنتـسناد و  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تزع  نارود  ار  ینونک  نارود  نینچمھ  ناشیا 

. دناهداد شیازفا  ار  دوخ  تالمح  دناهدرک و  رطخ  ساسحا  تدشهب  هدنیازف  تردق  نیا  زا  نانمشد  اریز  تسا  ماظن  نیا 

. تفای دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  یمالسا ، ماظن  تردق  نانمشد ، مشچ  یروک  هب  اھهئطوت و  مامت  مغرهب  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

بالقنا  / ١٣٩٧/٠٩/٠٧ ربھر  اب  شترا  ییایرد  یورین  ناھدنامرف  رادید 

درادن ار  یسک  اب  گنج  زاغآ  دصق  یمالسا  یروھمج  دنتفگ : دنتسناد و  نانمشد  سرت  یگدنرادزاب و  بجوم  ار  حلـسم  یاھورین  یگدامآ  شیازفا  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

یاھورین رثوم  روضح  رادتقا و  یگتـسبمھ ، تکرب  هب  هکلب  دشاب  ناسارھ  کانمیب و  ناریا  هب  هلمح  زا  اھنتهن  نمـشد  ات  دـیھد  شیازفا  ار  دوخ  یاھییاناوت  نانچنآ  دـیاب  اما 

. دوش رود  ناریا  تلم  رس  زا  زین  دیدھت  یهیاس  نادیم ، رد  حلسم 

« يماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 11هاگياپ  هحفص 9 
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شترا  / ١٣٩٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

یماظن و توق  یور ]  ] هک ام  مینک ؛ دـیدھت  ار  یـسک  میھاوخیمن  ام  تسا . یماظن  تاھج  مھ ، تاـھج  زا  یکی  هک  دوشب  یوق  تاـھج  یهمھ  زا  روشک  هک  میراد  جاـیتحا  اـم 

تینما ظـفح  یارب  تسا ، دـیدھت  زا  یریگولج  یارب  تسین ، دـیدھت  یارب  تسین ؛ یتلم  چـیھ  یروشک و  چـیھ  دـیدھت  یارب  مینکیم ، هیـصوت  مینکیم ، رارـصا  یماـظن  رادـتقا 

ات میوشب  یوق  دیایب . کیدزن  دنکیمن  تئرج  نمشد  دیدوب  یوق  امش  رگا  ار ؛ امش  دنکب  تیذا  رازآ و  هکنیا  هب  دوشیم  قیوشت  نمشد  دیشاب ، فیعض  امش  رگا  تسا . روشک 

یاھتیریدم شخب  رد  تازیھجت ، شخب  رد  عافد  ترازو  تعنص  هاگتسد  مھ  هاپس ، یاضفاوھ  یورین  مھ  امش ، مھ  دوشب ؛ مامت  نمـشد  دیدھت  ات  میوشب  یوق  دوشن ؛ گنج 

یاهطقن نآ  هب  یھلا ، لضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  ات  دیربب  راک  هب  ار  ناتشالت  یهمھ  تسا ، امـش  یهعومجم  لثم  یاهعومجم  کی  یهدھع  رب  هک  یناوارف  یاھراک  یناسنا و 

. مراودیما الماک  هدنب  دیسرب . دیناوتب  هللااشنا  تسا ، دنلبرس  دازآ و  لقتسم و  یهعماج  کی  زاین  دروم  هک 

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

تثعب یهخـسن  یلـصا  طوطخ  زا  مھ  نیا  تسا . اـم  یاھفدـھ  وزج  روشک  ندـش  یوق  ( ٢٠ (؛ دوشب یوق  یتسیاـب  روـشک  هک  ماهدرک  رارکت  راـب  دـنچ  ریخا  یاھتبحـص  رد  نم 

نیا الاح  دینک . دایز  ار  توق  دیناوتیم  هچ  رھ  ( ٢١ (؛» هوق نم  متعطتـساام  مھل  اودعا  و   » هک دیامرفیم  نآرق  هدش . هتفرگ  نآرق  زا  مھ  نیا  هدش ؛ هتفرگ  تثعب  زا  مھ  نیا  تسا ؛

؛ تسا یعیـسو  داعبا  توق  داـعبا  تسا . یماـظن  توق  یهنماد  زا  رتعیـسو  یلیخ  ارھاـظ  نکل  دـسرب ، رظن  هب  یماـظن  توق  تسا  نکمم  لوا ، هاـگن  رد  لوا ، یهلھو  رد  توق 

. یغیلبت توق  و  تسا - یسایس  لالقتسا  یسایس ، توق  زاسهنیمز  هک   - یسایس توق  یگنھرف ، توق  یملع ، توق  یداصتقا ، توق  دراد ، یداصتقا  داعبا 

حلسم  / ١٣٩٩/٠٧/٢١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یهبساحم مینکیمن . لابند  اھنیا  دننام  تامھوت و  فطاوع و  تاساسحا و  ساسا  رب  ار  رادتقا  ام  ینعی  تسا ؛ یتینالقع »  » یانبم کی  یمالسا  یروھمج  رد  رادتقا  یانبم 

میـسقت یگنوگچ  حلـسم ، یاھورین  لوط  ضرع و  یعافد ، تردـق  یهزادـنا  دـح و  یقطنم . تسرد و  یهبـساحم  کی  ینعی  تسا ؛ ینـالقع  یهبـساحم  کـی  یلم  رادـتقا 

میھاوخب رگا  ام  تسا . تینالقع  ساسا  رب  ینعی  تسا ؛ یقطنم  تسرد و  تابساحم  ساسا  رب  همھ  یعافد ، یاھرازبا  عاونا  نییعت  حلـسم و  یاھورین  نایم  اھتیلوئـسم 

یفخم ار  دـیدھت  یھاـگ  نانمـشد  مینیبـب . شدوخ  یعقاو  لکـش  هب  ار  دـیدھت  یتسیاـب  ناـمیعافد ، تردـق  دودـح  دـح و  ندرک  صخـشم  یارب  میریگب  راـک  هب  ار  تینـالقع 

اھتردـقربا رتشیب  ار  مود  راک  نیا  هک  ملاع  یاھتلم  رد  بعر  سرت و  داجیا  یارب  دـنھدیم  ناـشن  رتگرزب  ربارب  هد  ار  دـیدھت  یھاـگ  یریگلفاـغ ، یارب  دـننکیم  ناـھنپ  دـننکیم ،

، یتلم کی  هچنانچ  رگا  دننکب . میلـست  هب  راداو  ار  نارگید  هکنیا  یارب  دـنھدیم  ناشن  تسھ  هچنآ  زا  رتشیب  یلیخیلیخ  ار ، ناشدوخ  تردـق  ار ، ناشدوخ  دـیدھت  دـننکیم ؛

دادعتـسا ناوت و  ناشدوخ و  یاھتیفرظ  یفرط  زا  دـننیبب ، شدوخ  یعقاو  یهزادـنا  رد  ار  دـیدھت  حلـسم  یاھورین  ناریدـم  نارادمدرـس و  وا و  حلـسم  یاھورین  یروشک و  کی 

ار دوخ  تاناکما  دینک - دادـعا  دـیناوتیم  هچ  رھ  (١ ؛) متعطتـساام مھل  اودعا  و   - دننک هدامآ  دـننک ، جیـسب  ار  نآ  دـننک ، دادـعا  ار  نآ  دـننیبب و  یعقاو  تروص  هب  مھ  ار  ناشدوخ 

. تشاد دھاوخ  ظوفحم  ار  یلم  تیوھ  درک ، دھاوخ  ظفح  ار  یلم  تیدوجوم  درک و  دھاوخ  نیمات  ار  یلم  عفانم  اعطق  نیا  دننیبب ، مھ  ار  نمـشد  دیدھت  ناوت  دـننکب و  دادـعا 

لایخ شمارآ  اـب  دـننکیم و  ادـیپ  شمارآ  مدرم  دـننکیم ، ادـیپ  هنیناـمط  نالوئـسم  تقو  نآ  دـشاب ، هتـشاد  ار  یاهبـساحم  نینچ  کـی  زا  یهدـمآدیدپ  یعاـفد  تردـق  تلم  رگا 

. تسا یروج  نیا  یعافد  تردق  نیاربانب ، دنوشیم . تسا  مزال  روشک  کی  رد  هک  یایساسا  یاھراک  لوغشم 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

بیرـض روشک  یعاـفد  تادـیلوت  نیا  هک  دوشیم  دراد  رتزیگناتریح  یـضعب  رظن  زا  رتناـشخرد و  رتهتـسجرب و  روشک  تفرـشیپ  دـمحلا  زورهبزور  مھ  یعاـفد  یاھـشخب  رد 

، نیاربانب روشک . تینما  یارب  دنتـسھ  یراصح  نصح و  اھنیا  عقاو  رد  ( ١ (؛» هیعرلا نوصح   » ینعی روشک ؛ یارب  تسا  مھم  یلیخ  نیا  دربیم ؛ ـالاب  ار  روشک  یجراـخ  تینما 

هیکت نامدوخ  یلخاد  یاھورین  یلخاد و  یاھتیفرظ  هب  هک  لکـش  نیا  هب  تصرف ؛ هب  درک  لیدـبت  ناوتیم  تسا ، یقیقح  تیانج  کـی  یعقاو و  دـیدھت  کـی  هک  ار  میرحت  دـیدھت 

. مینکب

حلسم  / ١۴٠٠/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یملع یاھتفرـشیپ  هب  یلمع ، تاراکتبا  هب  اھـشزومآ ، هب  یهتـسباو  حلـسم  یاھورین  رادـتقا  هتبلا  تسا ؛ یمھم  یهتکن  نیا  تسا ؟ اـنعم  هچ  هب  حلـسم  یاـھورین  رادـتقا 

یاھهعومجم لثم  دـنراد ، جایتحا  اھزیچ  نیا  هب  حلـسم  یاھورین  املـسم  تسا و  یمزال  یاھزیچ  دوخ  یاج  هب  اھنیا  تسا و  یناـمزاس  طابـضنا  هب  اـھرازبا ، هب  نوگاـنوگ ،

رایـسب یهلئـسم  نیا  یقـالخا ؛ ینید و  حالـص  تاـیونعم و  هیحور و  زا  تسا  تراـبع  نآ  هک  دراد  دوـجو  یمھم  رایـسب  لـماع  کـی  نـکل  رگید ، یاـھهعومجم  زا  شیب  رگید و 

نآ دنـشاب ، هتـشاد  تاناکما  تازیھجت و  هچ  رھ  تشادن ، دوجو  یـشترا  کی  رد  لماع  نیا  هچنانچ  رگا  دراد . حلـسم  یاھورین  رادتقا  رد  یاهداعلاقوف  شقن  هک  تسا  یمھم 

. تسا یرادتقااب  شترا  هک  دنک  اعدا  دناوتیمن  شترا 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

الثم هکنیا  لایخ  هب  ار  تردق  رـصانع  نیا  زا  مادک  چیھ  میرادن  قح  ام  دیـشاب . هتـشاد  هجوت  نیا  هب  دوشب ؛ عطق  رگید  یاھوزاب  عفن  هب  دیابن  تردق  یاھوزاب  نیا  زا  مادک  چیھ 

هک دنک  داھنشیپ  یـسک  رگا  تسا  هنایـشان  اعقاو  تسا . نکمم  مھ  نیا  هک  دورب  شیپ  هب  رگیدمھ  اب  دیاب  اھنیا  یهمھ  ریخن ، مینک ؛ عطق  تسا ، یفانم  رگید  رـصنع  نالف  اب 

هک دنزب  یفرح  نینچ  کی  مدآ  هک  تسین  یزیچ  رتهناحولهداس  رتهنایشان و  نیا  زا  رگید  هدنب  رظن  هب  دنوشن ! ساسح  ام  یور  اھنمـشد  هک  مینک  مک  ار  نامیعافد  تردق  ام 

لئاسم رد  روضح  هک  دـییامرفب  ضرف  ای  میھدـب . شھاک  اـی  مینک  مک  ار  ناـمدوخ  یجراـخ  تینما  ناوت  ناـمدوخ و  یعاـفد  تردـق  اـم  دـنوشن ، ساـسح  اـم  یور  هکنیا  یارب 

، نیا دوخ  تسا ؛ اـم  یدربھار  قمع  هقطنم ، لـئاسم  رد  روضح  نیا  هن ، دـنکن ؛ یریگهناـھب  اـم  هیلع  اـی  دـیاین  شدـب  گرزب  تردـق  نـالف  هکنیا  یارب  میـشاب  هتـشادن  هقطنم 

؟ میشاب هتشاد  دیاب  میشاب و  هتشاد  میناوتیم  ار  یزیچ  نینچ  کی  یتقو  میھدب  تسد  زا  ام  ار  نیا  روطچ  تسا ؛ ماظن  تردق  یهلیسو  تسا ، ماظن  ماکحتسا  یهلیسو 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

زا دوب ؛ هدروخ  هبرض  شترا  دوبن : بوخ  یماظن  ظاحل  زا  ام  عضو  دش ، عورـش  گنج  هک  یماگنھ  دوب . روشک  یماظن  رادتقا  یهلئـسم  تصرف ، هب  دیدھت  لیدبت  دراوم  زا  یکی 

زا تسناوت  سدقم  عافد  دوب . هدرکن  ادیپ  یناج  دوب ، هدشن  رادهشیر  زونھ  هاپس  دوب ؛ هدروخ  ییاھهبرـض  بالقنا  زا  دعب  بالقنا و  نایرج  رد  دوب ، هدروخ  هبرـض  بالقنا  زا  لبق 

یاھراک نآ ، زا  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  دروآ و  نادیم  هب  ار  شدوخ  یاھییاناوت  هک  دوشب  یمالـسا  سدـقم  ماظن  هب  یمالـسا  یروھمج  شترا  یرادافو  نومزآ  یفرط ،

هاپـس یهرکیپ  هاپـس و  مسج  یتح  دوب  نکمم  دوبن ، سدقم  عافد  رگا  درک . عولط  دروآرب و  رـس  هدنـشخرد  تقیقح  کی  ناونع  هب  هاپـس  فرط ، کی  زا  دـنداد ؛ ماجنا  یگرزب 

. نادیم طسو  دروایب  ریبدت  نیا  اب  ماظتنا ، نیا  اب  مظن ، نیا  اب  ار  هاپس  تسناوت  هک  دوب  سدقم  عافد  دنک . ادیپ  اھهتیمک  لثم  یتشونرس  الثم  دنامن ؛ یقاب  مھ 

حلسم  / ١۴٠١/٠٧/١١ یاھورین  یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

هتـسباو حلـسم  یورین  هب  طقف  روشک  تیوقت  هتبلا  دنتـسھ . حلـسم  یاـھورین  روشک ، تیوقت  رد  مکحم  یاھنوتـس  زا  یکی  تسا . روشک  تیوقت  حلـسم  یاـھورین  تیوقت 

؛ تسا یلم  ماکحتسا  یهیام  اھلد  رد  نامیا  خوسر  مدرم و  یمومع  نامیا  تسا ؛ روشک  تفرشیپ  یهیام  یملع  تفرشیپ  دنتسھ : مھ  یرگید  مکحم  یاھنوتس  تسین ؛

یهلیـسو کی  مھ  یماظن  تردـق  حلـسم و  یاھورین  روضح  نکل  تسھ ، اھنیا  یهمھ  تسا ؛ روشک  کی  یدنلبرـس  یهیام  مدرم  هب  یکتم  مدرم و  زا  یهتـساخرب  تموکح 

اھروشک یهمھ  لاـم  نیا  هتبلا  دـننک . تسارح  دـننک و  ظـفح  اھینمـشد  اھبیـسآ و  زا  ار  روشک  دـنناوتیم  نوگاـنوگ  لـماوع  نیا  تسا . روشک  یهینب  تیوقت  یارب  یمھم 
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اکیرمآ و لثم  وگروز  ردـلق و  نانمـشد  اب  هک  ام  روشک  لثم  یروشک  رد  نکل  ماکحتـسا ، یاھرازبا  نیا  هب  دـنراد  جایتحا  اھروشک  یهمھ  تسین ؛ اـم  روشک  صوصخم  تسا ،

. دوشب تیوقت  دیاب  یعافد  تردق  اذل  دراد ؛ یرتشیب  تیمھا  نیا  تسا ، ورهبور  اھنآ  لاثما 

؛ حلـسم یاھورین  نورد  یوس  زا  یـشخب  حلـسم ، یاھورین  نوریب  یوس  زا  یـشخب  دوشب . تیوقت  دـیاب  یعافد  تردـق  منکیم : رارکت  مھ  زاب  ماهتفگ ، هشیمھ  نم  ار  نیا 

رد یزاسدنمشوھ  اھنآ  یهلمج  زا  هک  دنریگب  شیپ  رد  حلسم  یاھورین  تیوقت  یارب  ار  دمآزور  ون و  یاھراکھار  دیاب  حلسم  یاھورین  نالوئـسم  مزادرپیم . یمود  نیا  هب  نم 

تاـکرح ماـمت  یزاسدنمـشوھ  زورما  تسا . زاـب  یلیخ  زونھ  راـک  نادـیم  نکل  هدـش ، عورـش  اـم  حلـسم  یاـھورین  رد  هللادـمحب  هک  تسا  یماـظن  یاـھرازبا  رد  اھـشزومآ و 

تیوقت نیا ، هک  حلـسم  یاھورین  رد  یملع  یـشھوژپ و  یاھتفرـشیپ  ای  تسا . مھم  لئاسم  زا  یکی  تامھم  یتح  حالـس و  یماـظن ، یاـھرازبا  هلمج  زا  حلـسم  یاـھورین 

یرکف و گنج  مرن و  گنج  تخـس و  گنج  دـینادیم ؛ تسا . یبیکرت  یاھگنج  ایند  یاـھگنج  زورما  یبیکرت . گـنج  یهدـیچیپ  یاـھیزاب  یحارط  اـی  تسا . حلـسم  یاـھورین 

دناوتب یتسیاب  گنج  یاھیزاب  تسا . روشک  کی  ای  تلم  کی  هب  مجاھت  یهیام  رگیدـمھ  اب  اھنیا  لاثما  یتخانـش و  گنج  نوگانوگ و  یاھحالـس  اب  گنج  یگنھرف و  گـنج 

. دنک نیمات  هللااشنا  دمآزور ، یاھهویش  اب  ون ، یاھهویش  اب  ار  اھهیال  نیا  یهمھ 

« : یماظن رادتقا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

يعینص  /   ٠٢/٠١/١٣٨۶ نیسحدمحم  یدیحوت ،   وطسرا  هدنسیون :  یماظن /  تردق  دیلوت  یسدنھم 
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