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

تسا نیا  تزع  یانعم  دشاب . یکتم  درک - هیقت  دیاب  هک  یدراوم  نآ  رد  هیقت - تیاعر  تمکح و  تزع و  لصا  هس  هب  ام  یجراخ  تسایس  هک  تسا  نیا  اھـشزرا  زا  رگید  یکی 

ندش لیلذ  هتبلا ، دوش . نیملـسم  مالـسا و  ندش  لیلذ  هب  یھتنم  هک  دنک  تکرح  یروط  دـیابن  دوخ ، یللملا  نیب یاھدروخرب  زا  کی  چـیھ رد  یمالـسا ، ماظن  هعماج و  هک 

. دنمھفب بوخ  دنناوت  یم اھراک ، نیا  نادمآراک  تسا . توافت  ود  نیا  نیب  دشابن . لیلذ  اما  دشاب ، فیعض  یسک  تسا  نکمم  تسا . ندوب  فیعض  زا  ریغ 

دید دنکن . تکرح  میریگب ، ایند  اب  هطبار  زا  دیاب  ام  هک  ییاھ  هرھب مزال و  طیارـش  عفانم و  هب  هجوت  یب تاساسحا و  یور  زا  دـنک و  راک  هنامیکح  یمالـسا  ماظن  ینعی  تمکح ،

لایخ تسا . تمکح  نیا ، میزیرب . یتسود  حرط  وا  اب  مینیـشنب  یتسیاب  نآلا  میراد ، دروخرب  مھ  تیاھن  رد  هک  نمـشد  کی  اب  ام  اسب  یا دشاب . هتخپ  هنامیکح و  الماک  دـیاب 

زا درک . هرکاذم  هنیدم - فارطا  دوھی  اب  هلمج  زا  اھ - یلیخ اب  ص )  ) مرکا لوسر  هکنیاامک  تسا ؛ مالـسا  زا  دشاب ، شیاج  هک  ییاج  نآ  ریخن ، تسین ؛ مالـسا  زا  اھ  نیا دـینکن 

اونظ اوجرخی و  نا  متننظ  ام  رشحلا  لوال  مھراید  نم  باتکلا  لھا  نم  اورفک  نیذلا  جرخا  یذلا  وھ  : » درک دلب  یفن  ار  رگید  ی  هفیاط ود  دیگنج و  هفیاط  کی  اب  هفیاط ، هس  نآ 

دوخ راصبالا .» یلوا  ای  اوربتعاـف  نینموملا  یدـیا  مھیدـیاب و  مھتویب  نوبرخی  بعرلا  مھبولق  یف  فذـق  اوبـستحی و  مل  ثیح  نم  مھاـتاف هللا  نم هللا  مھنوصح  مھتعناـم  مھنا 

. درک جارخا  هک  دیدید  دنک و  جارخا  ار  اھ  نیا لاعتم  یادخ  هک  دش  انب  دنتفر . اما  دنورب ؛ اجنیا  زا  یزور  اھ  نیا تسانب  هک  دیدرک  یمن لایخ  مھ  اھناملسم  امش 

رد عوضوم ، نیا  دوبن . راک  رد  ییاوعد  ی  هزیگنا چیھ  ینعی  دنتشاد . تدم  دنلب  یاھرارق  رافک ، زا  یـضعب  اب  یتح  دنتـسب . دادرارق  شیرق  رافک  اب  هیبیدح  رد  ص )  ) مرکا ربمایپ 

هلئسم و امش  اب  هک  یرافک  نآ  مھیلا .» اوطسقت  مھوربت و  نا  مکراید  نم  مکوجرخی  مل  نیدلا و  یف  مکولتاقی  مل  نیذلا  نع  مکاھنی هللا  ال  : » تسا صخشم  مھ  نآرق  دوخ 

تبحـص تمکح  زا  یتقو  نیاربانب ، دیـشاب . هتـشاد  هنـسح  تاطابترا  اھ  نآ اب  دیناوت  یم امـش  دـندرکن ، ناتجارخا  دـندرکن و  ملظ  امـش  هب  دـنرادن و  ییوس  ی  هقباس اوعد و 

. مینک تکرح  ساسا  نیا  رب  دیاب  دربب . اھتلود  نآ  اب  طابترا  زا  دناوت  یم ماظن  نیا  هک  ییاھ  هدافتسا مامت  ی  هظحالم یمالسا و  یروھمج  تحلصم  تیاعر  ینعی  مینک ، یم

یزیچ وا  سرت  زا  میدوـب و  یفخم  مھ  اـم  دوـب و  راکرـس  رب  یطلـسم  تـلود  هـک  دوـب  یناـمز  نآ  هـب  قـلعتم  هـیقت  دـییوگب  تـسا  نـکمم  مـینک ، یم تبحـص  هـیقت  زا  یتـقو 

دروم گـنج  نادـیم  رد  رپـس  دـنرب ؟ یم راـک  هب  اـجک  ار  رپـس  تسا . نموم  رپـس  هیقت  نموملا :» سرت  هیقتلا  . » دوبن سرت  ی  هلاـسم هیقت  مھ  تقو  ناـمھ  هن ، میتـفگ . یمن

. دوب هنوگ  نیا مھ  تقو  ناـمھ  تسا . رپـس  رگنـس و  زرح و  سرت و  نوـچ  تسا ؛ یریگرد  ی  هنیمز رد  هیقت  سپ ، دـیآ . یم راـک  هب  یریگرد  ماـگنھ  هب  دریگ و  یم رارق  هدافتـسا 

هن هتفرگ و  ار  ریشمش  هک  یتسد  هن  ریشمش و  هن  وا  هک  یروط  اما  میدرک ؛ یم دراو  نمشد  سحن  رکیپ  رب  ار  ریشمش  ی  هبرـض هک  دوب  نیا  شیانعم  میدرک ، یم هیقت  یتقو 

اھ نآ دندرک . یم هیقت  روط  نیمھ دندرک ، یم هیقت  زور  نآ  رد  هک  ییاھ  نآ دوب . نیا  هیقت ، دنک . ساسحا  ار  شدرد  طقف  هکلب  دمھفب ، دنیبب و  ار  نآ  ندـمآ  دورف  هن  ندرک و  دـنلب 

. درب یم ار  ماظن  یوربآ  یلکب  دـش ، یم شخپ  یتقو  هک  دـندرک  یم میظنت  هیمالعا  الثم  تبقارم ، هظحالم و  رازھ  اب  ناھنپ ، یاـھ  هناـخ رد  نمـشد ، مشچ  زا  رود  هناـیفخم و 

یراک هچ  دمھفب  نمـشد  هک  میتشاذگ  یمن ینعی  میدرک ؛ یم هیقت  نیاربانب ، دروخ . یم نمـشد  قرف  رمک و  رب  دش ، یم دنلب  یتقو  هک  دوب  ریـشمش  ی  هبرـض لثم  راک ، نیا 

. دھد یم ار  انعم  نیمھ  مھ  نآلا  تسا . نیا  هیقت  یانعم  دش . یم یفخم  رپس  تشپ  هدننک  هیقت دوب و  رپس  هیقت  دریگ . یم ماجنا 

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

لوصا هب  اھییاکیرمآ ، مینیشنب . للملا  نیب قوقح  یناسنا و  لوصا  هب  داقتعا  یب ربکتم و  هاگتـسد  کی  اب  هرکاذم  زیم  تشپ  میورب  دنیوگب  یناسک  هک  تسا  یحول  هداس هچ 

هرفندص دنچ  یربرفاسم  یامیپاوھ  دندرک ، کیلش  کشوم  داد ، ریت  روتـسد  شراک  تیانج رـسفا  هک  تسا  یتلود  نامھ  اکیرما ، تلود  دنرادن . یداقتعا  للملا ، نیب قوقح  و 

لادـم رـسفا  نآ  هب  اکیرما ، یلعف  روھمج  سیئر هک  مدینـش  درکن و  همکاحم  ار  رـسفا  نیا  اکیرما  تلود  دـندرک و  دوبان  ار  گرزب  کچوک و  نز و  درم و  دـندومن و  طقاس  ایرد  رد  ار 

ی هرکاذم اب  نم  ریخن . دندقتعم ؟ اھناسنا  قوقح  هب  اھ  نیا رگم  دندقتعم ؟ للملا  نیب قوقح  هب  اھ  نیا رگم  دییوگ ؟ یم هچ  امش  دنتـسھ . روط  نیا اھ ، نیا تسا ! هداد  تقایل 

، دنیوگ یم یضعب  دنتسین . قفاوم  یراک  نینچ  اب  اتدعاق  مھ  ناشدوخ  دنکب و  ار  یراک  نینچ  درادن  ناکما  نم  ی  هزاجا نودب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  مفلاخم و  اکیرما  اب 

میدرک انثتـسا  هک  یدروم  دـنچ  نیمھ  یاھنم  ناھج  حطـس  رد  دـیاب  ام  ی  هجراخ ترازو  هک  میدـقتعم  ام  میتسھ . لاـعف  یـساملپید  هب  دـقتعم  اـم  هلب ، لاـعف . یـساملپید 

یاھـشور فـلتخم ، دـیاقع  فـلتخم ، یاھمتـسیس  اـھتلود ، ی  همھ اـب  دـنورب  دـننک . تیاـعر  ار  تحلـصم  تمکح و  تزع و  هک  میا  هتفگ اـھراب  هتبلا  دـشاب . تیلاـعف  لوغـشم 

. دننک زواجت  دیابن  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  یی  هعونمم ی  هقطنم نکیل  درادن ، یعنام  دنشاب ؛ هتشاد  تاطابترا  نوگانوگ ،

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسایس لوصا  میھاوخب  رگا  تسا . رت  بلطراکتبا رت و  فیرظ رت ، تخس دوب  تخس  هدیچیپ و  یلیخ  هک  گنج  نارود  رد  یساملپید  زا  یتح  یتاھج ، زا  ام  یـساملپید  زورما 

، لمع راکتبا  تسارف ، کشالب  مینک ، قیبطت  نامدوخ  صاخ  عضو  ایند و  زورما  ی  هدیچیپ طیارش  عاضوا و  رب  تسا ، راوتسا  تحلصم  تمکح و  تزع و  ی  هیاپ رب  هک  ار  یجراخ 

یارب تسا ؟ هدیچیپ  تخـس و  ام  یـساملپید  ی  هلاسم زورما  ارچ  تسام . یـساملپید  هاگتـسد  یمومع  فیاظو  وزج  اھ ، نامرآ لوصا و  هب  دیدش  یدـنبیاپ  تقد و  یراکرپ ،

راک نیا  فرـص  ناشتقو  ایند  ی  همھ هک  میوگب  مھاوخ  یمن دـمآ . دوجو  هب  ام  هب  طوبرم  یاـیند  رد  یی  هدـیچیپ ی  هناـکریز تسایـس  هر ،)  ) ماـما ترـضح  تلحر  زا  دـعب  زا  هکنیا 

زا دندرک ؛ عورش  لوا  یاھزور  نآ  زا  ابیرقت  هک  دش  ادیپ  یدولآ  تثابخ هتبلا  هناکریز و  یلیخ  ی  هدیا ام ، هب  طوبرم  ییایند  تیلاعف  یراذگ و  تسایس شخب  نآ  رد  هن ، دوش ؛ یم

یمالسا یروھمج  شنم  راتفگ و  راتفر و  لامعا و  رد  دنتفرگ  میمصت  هک  تسا  نیا  نآ ، دننک و  یم بیقعت  مھ  زونھ  دندرک ؛ بیقعت  ار  تسایس  نیا  مھ  نوگانوگ  یاھ  هنحص

تایح ینارون  ی  هلاس هدزای هد ، نارود  هک  دننک  یراک  تسا . یمھم  یلیخ  زیچ  نیا ، دشاب . ماما  نارود  ی  هئطخت نآ ، رد  هک  دنھدب  تبسن  نآ  هب  یزیچ  ای  دننک و  ادیپ  یزیچ 

هچرھ دیـسر و  دوخ  یمالـسا  تزع  جوا  هب  نارود  نآ  رد  روشک  میدرک ، ادـیپ  تاـیح  نارود  نآ  رد  اـم  دـنا ، هتـسب لد  نارود  نآ  هب  اـیند  یاـھتلم  هک  هر )  ) ماـما کراـبم  روضح  و 

یمالـسا یروھمج  نورد  زا  یراـتفر  شنم و  ملق و  ناـبز و  هب  تسناوتن ، دـنک ، کوکلم  شودـخم و  ار  نارود  نآ  هک  درک  شـالت  نمـشد  یتاـغیلبت  یـسایس ، یاـھ  هاگتـسد

. تسا ماجنا  لاح  رد  راک  نیا  ییوگ  هک  دننک  دومناو  نانچ  نآ تسین ، نکمم  روسیم و  یزیچ  نینچ  رگا  ای  دوشب ؛ هئطخت 

هجراخ  / ١٨/١٣٧٠/٠۴ روما  ترازو  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لـعجی هللا نل  «، » هیلع یلعی  ـال  وـلعی و  مالـسالا  : » تزع تساـم . یللملا  نـیب تاـطابترا  بوچراـچ  یارب  یمازلا  ثـلثم  کـی  تحلـصم ، تـمکح و  تزع و  هـک  مـیدرک  ضرع 

کی ناشدوخ  رود  اھ  نآ هب  هیکت  اب  ایند  ی  همھ هنافـساتم  هک  ییاـھفرح  مسیلانویـسان و  داژن و  رب  هیکت  اـب  ار  ناـمتزع  میھاوخ  یمن اـم  ـالیبس .» نینموملا  یلع  نیرفاـکلل 

هب رخافت ، سفانت و  نیا  یتح  تسا . نیرترب  نم  داژن  ریخن ، دـیوگ  یم یکی  نآ  تسا . نیرترب  نم  داژن  هک  دـنک  یم تباث  ییاپورا  روشک  نالف  مینک . تباـث  دنـشک ، یم راـصح 

رکفت ی  هصخاش تیـصاخ و  هک  یدـیحوت  نامیا  داقتعا و  ساسا  رب  ار  تزع  نامدوخ ، یارب  ام  هن ، دوش ! یم هدیـشک  مھ  نالک  یاھجرخ  اھیزیرنوخ و  یللملا و  نیب یاـھگنج 

رابکتـسا و ربکت و  یتردـقربا و  دـھاوخ  یم هک  یتردـق  رھ  ام  اذـل  میلئاق . اـھ  نآ هب  تمدـخ  موزل  یھلا و  قیـالخ  ناگدـنب و  هب  تبحم  ادـخ و  هب  نتـسب  لد  تسا و  یمالـسا 

یژولونکت تردق و  ای  تورث  یاراد  امـش  رگا  دـیتسھ . ناتدوخ  یارب  دـیتسھ ، داژن  نالف  وزج  امـش  رگا  مینک . یم در  دـنکب ، دراو  رگید  یاھتلم  اب  دوخ  طباور  رد  ار  یـشورفرخف 

؟ دیشورف یم رخف  ام  هب  ارچ  تسین ؛ هک  ام  یارب  تسا ؛ ناتدوخ  یارب  امش  یژولونکت  دیتسھ . ناتدوخ  یارب  دیتسھ ،

رد یناھج ، تسایس  ی  هنحـص رد  یناھج ، ملع  ی  هنحـص رد  ناشخرد  رایـسب  ی  هدنورپ یگنھرف ، ریاخذ  دراد ؛ یناوارف  یلیخ  ریاخذ  مھ  ام  تلم  دراد . یا  هریخذ یتلم  رھ 

تتاطابترا یتسھ ؛ تدوخ  یارب  یدنم ، تردق رگا  یتسھ ؛ تدوخ  یارب  یراد ، لوپ رگا  یتسھ ؛ تدوخ  یارب  یبوخ ، رگا  میرادـن . یـشورفرخف  یانب  ام  نوگانوگ . یاھ  هنحص

« تحلصم تمکح  تزع   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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. ندرکن لوبق  ار  سک  چیھ لیمحت  ینعی  تزع  نیاربانب ، تسا . ناسنا  اب  ناسنا  قیالع  تاطابترا و  ام ، اب 

نوچ هک  دننک  یم روصت  دراد . دوجو  یا  هناقمحا اجیب و  رورغ  رخف و  هک  دنک  یم هدھاشم  یھاگ  ناشیاھ  تاملپید راتفر  رد  یتح  اھروشک ، نالوئسم  زا  یـضعب  راتفر  رد  مدآ 

، یناسنا حیحـص  قطنم  رد  تسا و  یا  هناقمحا تاروصت  اھ  نیا هن ، دنـشورفب ! رخف  دـیاب  سپ  تسا ، مسا  نالف  داژن و  نالف  ناشمـسا ، داژن و  ای  تسا ، نابز  نالف  ناشنابز 

. مینک یم تکرح  نامدوخ  تلم  تزع  یدیحوت و  تزع  یمالسا ، تزع  ساسا  رب  ام  مینک . یمن لوبق  سک  چیھ زا  ار  یزیچ  نینچ  ام  درادن . ییاج 

ریذپ تناھا یـسک  رگا  دنک . لوبق  نارگید  اب  دروخرب  نیرتمک  رد  ار  ناریا  تلم  هب  تناھا  درادن  قح  سک  چیھ دوشن . تناھا  دـنیبن و  یراوخ  یللملا  نیب طباور  رد  دـیاب  ام  تلم 

رد روضح  تردـق  هک  تسا  هداد  ناشن  تسا و  راد  ناج گرزب و  زارفارـس و  یتلم  ناریا ، تلم  درادـن . قح  دوش ؛ یمن ناریا  تلم  یارب  تسا ؛ ریذـپ  تناھا شدوخ  یارب  تسا ،

دقتعم یـسک  هچ  دنتخانـش ! یم اکیرما  ی  هدیاز ناونع  هب  زور  کی  و  سیلگنا ، ی  هدـیاز ناونع  هب  زور  کی  ایند  رد  ار  ام  میدوب ؟ اجک  ام  میدوب ؟ هک  ام  دراد . ار  ایند  یاھ  هنحص

رد دـمحب هللا  ام  دـیامن ؟ بلج  شیوخ  یوس  هب  ار  یناھج  راظنا  دـنک و  تسرد  تزع  شدوخ  یارب  ایند  رد  هنوگ  نیدـب سک ، چـیھ هب  یاـکتا  نودـب  دـناوت  یم تلم  نیا  هک  دوب 

. تسین ریذپ  تلذ رازن و  راز و  تسا ؛ ینوخرپ  راد و  ناج گرزب و  تلم  تلم ، نیا  هک  میا  هدرک هدھاشم  اھ  هنحص مامت 

یجراخ و تسایـس  هب  طوبرم  هک  هچنآرھ  کیتاملپید و  تاراھظا  رد  دیابن  ار  یگدیجنـسن  هنوگ  چـیھ ندرک . راک  هدیجنـس  هنامیکح و  ینعی  تمکح ، مییآ . یم تمکح  غارس 

درخ قطنم و  نیزاوم  اب  نخـس  نیا  ایآ  هک  مینک  هظحالم  دـیاب  دـیوگب . دـمآ ، شناھد  هب  هچرھ  دـیابن  مدآ  دـشاب . هدیجنـس  دـیاب  زیچ  همھ  داد . هار  تسا ، یناـھج  تاـطابترا 

دیاـب مھ  اـھدروخرب  اھترـشاعم و  رد  تسین ؛ ندز  فرح  رد  طـقف  مینک . دروـخرب  هناـمیکح  دـیاب  مینک . لرتـنک  ار  نآ  تسین ، قـبطنم  رگا  تسین . قـبطنم  اـی  تـسا ، قـبطنم 

هدیجنـس راک  چـیھ  هک  ییوگ  دز !؟ فرح  دـیاب  ارچ  سپ  دز ، دـیابن  هدیجنـسن  فرح  هک  الاح  دـنیوگ  یم یـضعب  تسین . نتفگن  یانعم  هب  تمکح ، هتبلا  درک . دروخرب  هنامیکح 

! دیآرد هنامیکح  ریغ  ادابم  مینزن ، فرح  مینکن ، تکرح  میریگن ، سامت  مینکن ، راک  سپ  هک  تسین  نیا  شیانعم  مینک ، راک  هنامیکح  دیاب  ام  میتفگ  رگا  هن ، درک ! دوش  یمن

یا هریخذرپ هاگتـسد  اعقاو  یناسنا ، یورین  ظاحل  زا  تسا . میظع  یناسنا  هاگتـسد  کی  هجراخ  ترازو  تسا ، مھ  تسرد  دـندرک و  هراشا  یتیـالو  رتکد  یاـقآ  هک  روط  ناـمھ

زا ارچ  ام  دـنراد . روضح  هجراخ  ترازو  رد  بوخ  یاھرکف  اب  نموم ، یبالقنا  ناناوج  بالقنا ، یاھ  هچب امومع  ای  ارثکا  ناملـسم ، یبالقنا ، بوخ ، یاھناسنا  دـمحب هللا  تسا .

رـصانع نیمھ  هجراخ ، ترازو  ناردارب  نیمھ  نامدوخ ، یاـھ  یھللا بزح هچب هک  میدـید  میـشاب ؟ سویاـم  ناـمدوخ  یاـھ  یھللا بزح هچب تیلقع  شجنـس و  رکفت و  شـالت و 

ناشدوخ زا  هنوگچ  همانعطق ، ی  هیـضق لثم  ای  دـندرک  هابتـشا  دارفا  ردـقچ  دوب و  یمیظع  یلیخ  زیچ  هک  سراف  جـیلخ  گنج  لثم  یـسایس  ی  هبرجت کـی  رد  بوخ ، نموم و 

. تسا روط  نیمھ یناوارف ، تاطابترا  رد  دنداد . ناشن  یدنمشوھ  تیصخش و  لقع و 

عیانص ترازو  ای  اج  نالف لاوحا  تبث  ی  هرادا رد  اضرف  هدیجنسن  راک  ررض  اب  اجنیا ، رد  هدیجنسن  راک  ررض  نوچ  دریگن ؛ ماجنا  هدیجنـسن  یاھراک  میھدب . ماجنا  هدیجنـس  ار  راک 

هدز دیابن  هدیجنـسن  فرح  دریگب ، ماجنا  دیابن  هدیجنـسن  راک  تسا . رتدـقن  رتریگمـشچ و  رت و  یمومع رت و  قیمع اجنیا ، رد  هدیجنـسن  راک  ررـض  دـنک . یم قرف  رگید  ترازو  ای 

نیا ام  رگا  هک  تسین ، امش  نم و  صخش  تحلصم  دارم ، تحلصم . اما  و  تسا . تمکح  یانعم  نیا ، دریگب . ماجنا  دعب  دوشب و  هدیجنس  بوخ  دیاب  یراک  رھ  بناوج  دوشب .

یلو تسا ، بالقنا  تحلـصم  هب  روشک و  تحلـصم  هب  یراک  رگا  میتسھ ؟ هک  ام  رگم  دوشب ، مامت  هک  مھ  نارگ  هن ، دوشب . مامت  نارگ  نامیارب  تسا  نکمم  میدرک ، ار  مادقا 

صوصخب ام  یصخش  راتفر  زا  ینعی  تسا ؛ هبناج  همھ تحلـصم  نیا  و  بالقنا ، تحلـصم  ینعی  تحلـصم ، دراد ؟ یتیمھا  هچ  شابم ؛ وگ  تسین ، نم  صخـش  تحلـصم  هب 

. دوش یم عورش  امش 

شنم اب  امـش ، یـصخش  شنم  راک و  دنراد  دمآ  تفر و  جراخ  هب  هک  یناسک  مود  ی  هجرد رد  و  دنتـسھ ، جراخ  رد  هک  ارفـس  صوصخب  دیتسھ  هجراخ  ترازو  رومام  هک  امش 

، هناخترافـس رد  امـش  رگا  تسا . ربخ  هچ  جراخ  رد  هک  دوش  یم هدز  سدـح  امـش  زا  دـیروآ . ماـیپ لوسر و  امـش  تسا . تواـفتم  رگید  ی  هناـخترازو کـی  رد  یوضع  یـصخش 

زا رگید  یترازو  رد  امـش  ی  هبتر مھ حطـسمھ و  کی  هکنیااب  دنک  یم قرف  دنـشاب ، هتـشاد  یناملـسم  شور  امـش  نادنمراک  نادنزرف و  رـسمھ و  دـینک و  یگدـنز  ناملـسم 

. تسا رتشیب  شررـض  تشاد ، لالتخا  یکدـنا  امـش  یلمع  شور  هدرکن  یادـخ  مھ  رگا  تسا . رتریگمـشچ  شرثا  اجنیا  دـشاب . هتـشاد  یمالـسا  شنم  ام ، یاھ  هناخترازو

. دینک عورش  ار  زیمآ  تحلصم راتفر  اجنیا  زا  سپ ،

ناریا  / ١٩/١٣٧١/٠۵ ىمالسا  ىروھمج  نارادراک  ارفس و  هجراخ و  روما  ترازو  نالووسم  عمج  رد  تانایب 

ىـسک رگا  دـنک . تلذ  ساسحا  درادـن  قح  ىـسک  دوخ . هب  زازتعا  ندرک و  رادـتقا  ساسحا  ىھلا ؛ رادـتقا  ىنعی  تزع  .« تحلـصم تمکح ، تزع ، : » مدرک ضرع  تقو  کی  نم 

ربکت و ساسحا  زا  ریغ  هتبلا  تزع ، ساسحا  مینک . تزع  ساـسحا  دـیاب  اـھدروخرب ، ىهمھ  رد  (.« ١) نینموملل هلوسرل و  هزعلا و  و   . » تسین ام  زا  دـنک ، تلذ  ساـسحا 

ام تسا . هدوبن  نیا  زا  ریغ  هدوب و  روطنیمھ  مراد ، طابترا  راکورس و  نآ  اب  هدنب  هک  ىلاس  دنچ  لوط  رد  ام  ىساملپید  هناتخبشوخ  مینک . دروخرب  هنازیزع  دیاب  تسا . توخن 

ایند رد  هـنازیزع  ریغ  هنـالیلذ و  دروـخرب  زگرھ  ماـظن -  ىاـسور  روـشک و  ىاـسور  حوطـس  رد  هـن  هجراـخ ، ترازو  حطـس  رد  هـن  سکچـیھ -  اـب  ناـمدوخ  ىــساملپید  رد  زگرھ 

. میدوب زیزع  اما  میدوب . نابرھم  ورهدنخ و  تسود و  مھ  نامناتسود  اب  میتشادن .

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

. طباور نیا  رد  تحلصم  تمکح و  تزع و  نیوانع  هب  دیکا  هجوت  یجراخ و  تسایس  رد  یمالسا  یروھمج  ی  هدش مالعا  لوصا  تیاعر 

شترا  / ٠١/٢٧/١٣٧۶ نانکراک  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دییامن هدھاشم  هک  یتشز  راک  رھ  دـب و  تکرح  رھ  دـینک ، ادـیپ  روشک  رد  هک  یدـب  زیچ  رھ  امـش  مھ  نآلا  تسا . هتـشادن  یدامتعا  اھ  یـسیلگنا هب  تقو  چـیھ ناریا  تلم 

اھ یـسیلگنا رگا  نیاربانب ، دـنماندب . اجنیا  رد  دـندرک ، داسف  ناریا  رد  هک  سب  زا  ناشرامعتـسا و  تدـم  لوط  رطاخ  هب  اـھ  یـسیلگنا تساـھ . یـسیلگنا راـک  نیا  دـنیوگ  یم

مھ ناـمھ  نم ، رظن  هب  هتبلا  دنتـشاد . داـمتعا  یعون  ناـملآ  تقادـص  هب  ناریا ، تلود  مدرم و  دوـبن . یروـط  نیا  ناـملآ ، دـنداد . یمن تسد  زا  هیـضق  نیا  رد  ار  یزیچ  دـندوب ،

رگید اھ  نآ تقادص  هب  ناریا ، تلم  زورما  هک  دننادب  اھیناملآ  دـش . تباث  الاح  اما  دوبن ؛ یتسرد  دامتعا  مھ  دامتعا  نیا  دـش . یم راک  نیا  دـیابن  دوب و  یروابدوز  کی  زا  یـشان 

. درادن یدامتعا  چیھ 

هک یتزع  اـب  هارمھ  تسا ، تلم  تحلـصم  هک  ار  هچنآ  دـنک . لـمع  دـیاب  دـنک و  یم لـمع  هنیمز  نیا  رد  تسا ، تلم  نیا  زازتـعا  تمکح و  ی  همزـال هک  ار  هچنآ  هتبلا  مھ  تلود 

جایتحا یـسک  هب  ام  دنک . یمن دمحب هللا  هک  دنکن ، یجایتحا  ساسحا  چیھ  دـھدن . جرخ  هب  یا  هلجع هنوگ  چـیھ دـنک و  لابند  تقد  هجوت و  اب  دـیاب  تسا ، تلم  نیا  بسانم 

، یناـسنا یاـھ  هیامرـس یداـم ، یاـھ  هیامرـس اـھ  هیامرـس اـھ و  هـبرجت زا  یـشزرااب  رایـسب  ی  هریخذ اـب  یناـسنا و  یورین  نوـیلیم  تصــش  اـب  یتـلم  تـلم ، نـیا  میرادـن .

هب اـم  داـتفا . میھاوـخن  اـپ  زا  میدـنبب ، مھ  ار  ناـمیاھ  هزاورد ی  همھ رگا  اـم  دراد . دوـخ  نورد  رد  ار  اـھزیچ  یلیخ  تـلم ، نـیا  تـسا . هـبرجت  شناد و  یوـنعم و  یاـھ  هیاـمرس

یزور نانچ  رگا  هک  دینادب  دناوت . یم ددـنبب ، مھ  ار  اھرد  ی  همھ هک  دـنک  باجیا  شتحلـصم  تقو  کی تلم ، نیا  رگا  میا . هدیـسر بناوج  ی  همھ رد  یلماک  یبسن  ییافکدوخ 

هب گنج ، رد  هک  دیدید  میا . هدیشخرد مینک ، هدافتسا  نامدوخ  زا  دیاب  میا  هدرک ساسحا  هک  یتقو نآ  هشیمھ  ام  هکنیا  یارب  ارچ ؟ تسا . جرف  زور  دیآ ، شیپ  ناریا  تلم  یارب 

عیانـص رد  هزورما  ام  هک  ییاھتفرـشیپ  نیا  مینک . نیمات  ار  نامدوخ  هک  میتشگرب  نامدوخ  نورد  هب  ام  دـش ، هتـسب  ام  یور  رب  یگنج  تازیھجت  حالـس و  یاـھرد  هکنیا  درجم 

دناوت یم دـنک و  یم دـیلوت  مھ  ار  هدـیچیپ  یاھحالـس  ناریا  زورما  دـنک . دـیلوت  مھ  کچوک  کبـس  حالـس  تسناوت  یمن ناریا  الا  و  دـمآ ، شیپ  رطاخ  نیمھ  هب  میراد ، یماظن 

هب دـیاب  هک  دـندرک  ساسحا  دـمآراک ، هدـنزاس و  یاھورین  ناریا و  تلم  هک  دـمآ  شیپ  نیا  تکرب  هب  دـمآ . شیپ  اھ  هطبار عطق  اھرد و  نتـسب  نیمھ  تکرب  هب  نیا ، دـنک . دـیلوت 

. میرادن ینارگن  چیھ  نیا  زا  ام  تسام . دیع  زور  دیآ ، شیپ  مھ  رگید  بناوج  رد  ساسحا  نیا  زور  کی  رگا  دننک . هعجارم  ناشدوخ 

اقح ییاپورا  یاھروشک  هتبلا  دننک . تکرش  ینعم  یب شیامن  نیا  رد  هک  دننک  راداو  ار  اپورا  هب  هتـسباو  رگید  یاھروشک  ییاپورا و  یاھروشک  دنناوتب  دیاش  ات  دندرک ، شالت 

دیاب تلم  نیا  یخیرات  ی  هظفاح رد  دننک . تبث  تقد  اب  ار  اھتلود  نیا  یاھراتفر  هک  ما  هداد روتـسد  هجراخ  ترازو  هب  نم  دندرک . لمع  دب  یلیخ  یـضعب  دـندرکن ؛ راتفر  ناسکی 

« تحلصم تمکح  تزع   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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راـتفر هنوگچ  شیاـمزآ ، ناـشدوخ  لاـیخ  هب  زور  رد  ناریا  تلم  اـب  دـنک ، یم هرادا  ار  تلود  زورما  هک  روشک  نـالف  رد  بزح  نـالف  دـنک ؛ یم راـتفر  هنوگچ  تلود ، نـالف  هک  دـنامب 

اھیضعب دندرک ؛ لمع  دندیمھف و  ار  عفانم  نآ  دندرک . لمع  ناشدوخ  عفانم  قبط  هنالقاع و  بوخ و  اھیـضعب ، دش . دھاوخ  تبث  تقد  اب  هتبلا  دوش و  تبث  دیاب  نیا  درک . دھاوخ 

. هن مھ 

رد هک  میا  هداد صیخـشت  نامدوخ  ام  تسا . هدرکن  هتکید  ام  هب  یـسک  میا ؛ هدرک یحارط  ام  دوخ  ار  ییاپورا  تسایـس  میرادن . یلکـشم  چـیھ  اپورا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  ام 

تمکح و ی  همزال هک  ار  هچنآ  مھ  زورما  تسا . هدوب  مھ  زورما  ات  میا و  هدرک راتفر  مھ  روط  نامھ مینک ؛ راتفر  اـپورا  اـب  دـیاب  هنوگچ  تساـجک و  اـپورا  ناـھج ، اـب  هطبار  ی  هنیمز

لوا زور  زا  راگدرورپ ، لضف  هب  نامدوخ  ام  دـنک . کمک  ام  هب  دـھاوخب  هک  میرادـن  زاین  یـسک  هب  اـیند  رد  میرب . یم شیپ  مینک و  یم یحارط  ار  ناـمھ  تسا ، تحلـصم  تزع و 

. دـشاب هسیاقم  لباق  میا ، هدـنارذگ رـس  زا  ام  هک  هچنآ  اب  هک  درادـن  یتیمھا  الـصا  تسین و  یزیچ  هک  اھ  نیا میا ؛ هدـنارذگ ار  راوشد  رایـسب  یاھھاگرذـگ  لاـح ، هب  اـت  بـالقنا 

. تسا هدرب  ار  دوس  نیرتشیب  شیامزآ ، نیا  رد  ناریا  تلم  نم  رظن  هب  نیاربانب ،

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

تسایس رد  تحلصم ، تمکح و  تزع و  لصا  هس  اب  هک  ربارب  یطباور  هب  و  تسین ، اھروشک  اب  دوخ  طباور  رد  ینیرفآ  جنشت  یپ  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  یمالـسا  یروھمج 

ناریا و ناشلا  میظع تلم  تزع  تحلـصم و  تیاعر  روشک و  یونعم  یدام و  عفانم  طباور ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  و  تسا ؛ دـنبیاپ  دـنم و  هقـالع دـشاب ، قبطنم  یجراـخ 

. تسوا یلصا  یامنھار  صخاش و  ناھج ، یسایس  یاضف  رد  ملس  شمارآ و  زا  تنایص 

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

. دریگ رارق  هجوت  دروم  تحلصم  تمکح و  تزع و  نیوانع  رب  دیکات  یمالسا و  یروھمج  ی  هدش مالعا لوصا  یجراخ ، تسایس  رما  رد 

هعسوت  / ١٣٧٨/٠٢/٣٠ موس  همانرب  یلک  یاھتسایس  غالبا 

: ریز یاھفدھ  بیقعت  تحلصم و  تمکح و  تزع ، لوصا : ساسارب  یجراخ  تسایس  رد  تابث 

یللملا نیب یا و  هقطنم هبناجود و  یاھ  یراکمھ شرتسگ 

مصاختم ریغ  یاھروشک  اب  طباور  رد  جنشت  زا  زیھرپ  همادا 

یلم ناوت  شیازفا  یارب  طباور  زا  یریگ  هرھب

یجراخ طباور  رد  هنازواجتم  مادقا  یھاوخ و  نوزفا اب  هلباقم 

ناگناگیب یماظن  روضح  زا  هقطنم  ییاھر  یارب  شالت 

ناھج ندش  یبطق  کت  اب  هلباقم 

فعضتسم مولظم و  یاھتلم  ناناملسم و  زا  تیامح 

یمالسا یاھروشک  نایم  رتشیب  یکیدزن  داجیا  یارب  شالت 

للم نامزاس  راتخاس  حالصا  یارب  شالت 

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

. تحلصم تمکح و  تزع ، لوصا  ساسا  رب  ناھج  اب  رثوم  هدنزاس و  لماعت  یاراد 

روشک  / ١٣٩٠/١٠/٠٧ زا  جراخ  رد  ناریا  یسایس  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ ظـفح  اـب  ناوـتیم  دروـخیمن . تسبنب  هب  تسا ؛ طـلغ  دروـخ ، دـھاوخ  تسبنب  هب  یـساملپید  راـک  میداد ، رارق  کـالم  ار  یوـنعم  یاھـشزرا  رگا  مینک  روـصت  اـم  هکنیا 

دوخ عضاوم  هب  جـیردتب  هتفر و  هتفر  ار  اھفرط  درک و  مکاح  ار  قطنم  درک ، شـالت  دـش ، لاـعف  دـش ، دراو  یـساملپید  یهصرع  رد  اھـشزرا ، نیمھ  رب  یراـشفیاپ  اـب  اھـشزرا ،

کیدزن ناـتدوخ  عـضاوم  هب  هناـمیکح  ار  لـباقم  فرط  عـضاوم  دـیناوتب  امـش  هک  تسا  نیا  تمکح  تسا . نیا  تمکح  تحلـصم ،» تمکح ، تزع ،  » میتـفگ هکنیا  درک . کـیدزن 

یتیوھ تزع  یلم و  تزع  ظفح  اب  دیاب  لوا  یهجرد  رد  و  دنـشاب ؛ یلم  حلاصم  تھج  رد  دیاب  دنمھ ؛ لمکم  تحلـصم  تزع و  تمکح و  دنتـسین . مھ  اب  داضت  رد  اھنیا  دـینک ؛

. تسا ریذپناکما  تمکح  اب  نیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  دیابن  دادرارق ، لمع و  یهلحرم  رد  هن  یبلق و  یاھرواب  یهلحرم  رد  هن  مالظنا ، مالسنا ، میلـست ، ینعی  دنـشاب . هارمھ 

اب ینعی  تمکح  تسا . تمکح  یموـمع ، شور  تسین . یموـمع  شور  نیا  اـما  دروـخب ؛ درد  هب  تسا  نکمم  یتـقو  کـی  ندز ، دـنت  فرح  ندرک و  یخلتتاـقوا  ندرک و  اوـعد 

. دش دھاوخن  فقوتم  زگرھ  ام  یاھتفرشیپ  یھلا  قیفوت  هب  میورب ، شیپ  یروجنیا  هچنانچ  رگا  ندش . دراو  یساملپید  یهصرع  رد  نیتم  قطنم ،

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

روج نیمھ  مھ  روشک  یهرادا  رد  تحلصم ؛» تمکح و  تزع و   » میتفگ یجراخ  تسایس  رد  ام  دنـشاب . تمکح  اب  دنـشاب ، یریبدت  اب  یاھناسنا  دیاب ] تاباختنا  یاھدزمان  ]

یهسدـنھ کی  اب  هبناجهمھ ، تدـمدنلب و  هاگن  اب  ریبدـت ، اب  تمکح ، اب  همانرب ، اب  دـیاب  تسا ؛ روج  نیمھ  مھ  داـصتقا  رد  تسا ، روج  نیمھ  مھ  یلخاد  لـئاسم  رد  تسا ،

. دنوش نادیم  دراو  دننک ، هاگن  دننک ، هدھاشم  ار  اھراک  حیحص 

تارظن رب  ندرک  هیکت  داصتقا -  رد  صوصخب  اھشخب ، یهمھ  رد  تسا -  رـضم  مئاد ، روط  هب  یداصتقا  یاھتـسایس  رییغت  تسا ؛ رـضم  یداصتقا ، لئاسم  رد  ندرک  رکف  هرمزور 

داـصتقا  » یاھتـسایس دـیاب  داـصتقا  یاھتـسایس  تـسا . رـضم  برغ ، قرـش و  یلیمحت  یاـھداصتقا  یقیرزت  یاھهویـش  هـب  ندرک  داـمتعا  تـسا ؛ رـضم  یـسانشراک ، ریغ 

نآ ایند ، یهشوگ  نیا  رد  نوگانوگ  تارییغت  اب  دنک ؛ یگداتـسیا  دناوتب  دشاب ، مواقم  دوخ  ینورد  تخاس  رد  هک  دشاب  یداصتقا  دـیاب  مواقم -  داصتقا  کی  دـشاب -  یتمواقم »

. تسا مزال  اھزیچ  نیا  دوشن ؛ مطالتم  ایند  یهشوگ 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

دھاش زورما  یناھج ، یهنحـص  دـنایللملانیب . طباور  رد  تحلـصم » و  تمکح ، تزع ،  » لصا زا  ییاھهخاش  هس ، رھ  نیا  نمـشد : اب  یدـنبزرم  یجراخ ، طـباور  یلم ، تزع 

؛ مسینویھـص اـکیرمآ و  یهطلـس  ربارب  رد  تمواـقم  یوگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ 

رد یمالـسا  یروھمج  یـسایس  یهنادنمتردق  روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکش 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ 

. دمآیمن تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجش و  اب  زج  هک  تسا  یمالسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یشخب  اھنیا 
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