
روشک  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب مھزاب  یمالسا ، یروھمج  بالقنا و  زورما  دش . اھ  نآ یراک  بارخ زا  عنام  یناحور  کی  روضح  یلو  دنتـشاد ، یراک  بارخ دصق  فلتخم  یاھاج  رد  مالـسا  نانمـشد  ردقچ 

نوگانوگ یاھرـشق  زاتـشیپ  لوارق و  شیپ دنک و  ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  اھراب  نیرت  نیگنـس نیرتشیب و  تیناحور ، ی  هعماج دـیاب  مھ  زونھ  تسا . دـنمزاین  اھـشالت  نامھ 

نید تیونعم و  ی  هجوتم ار  اھلد  ی  همھ دنکارپب و  هعماج  رد  دوخ  نابز  لمع و  اب  ار ، تیونعم  قالخا و  نید و  دندرک ، یم هیصوت  هراومھ  هر )  ) ماما هک  نانچمھ  و  دشاب ، مدرم 

. دنک قالخا  و 

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

تلادـع یمالـسا و  ماکحا  میناوتن  مینک و  لمع  دـب  فیعـض و  ام  رگا  تساـجنیا . مالـسا  نیداـمن  ی  هعماـج رھظم  ملع و  مالـسالا و  هبق  یناـھج ، نارظاـن  رظن  زا  تقیقح  رد 

تروص هب  ار  اھناسنا  طباور  میھد و  جاور  هعماج  رد  ار  یمالسا  قالخا  میناوتن  مینک و  هدافتـسا  اھ  نآ زا  میزاس و  ناشوج  ار  اھدادعتـسا  میـشخبب و  رارقتـسا  ار  یعامتجا 

یاملع و  تساـم ، ی  هدـھع رب  طـقف  تیلوئـسم  نیا  هک  دـینیب  یم دـنک . لـمع  دوخ  یاـھ  هدـعو هب  تسناوتن  مالـسا  هک  دوب  دـھاوخ  نیا  اـیند  تواـضق  مینک ، میظنت  بولطم 

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

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

تورث لوادت  یاھ  هنیمز میناوتن  میھد و  ناشن  نامتموکح  تواضق و  هاگتسد  رد  ار  یمالسا  لدع  مینک و  هدایپ  هعماج  رد  ار  یعقاو  یانعم  هب  یمالـسا  یاضق  میناوتن  ام  رگا 

مسجم و هعماج  رد  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  قالخا و  میناوتن  میربب و  نیب  زا  یمالـسا  ی  هعماج رد  تسرد  یداصتقا  ماظن  اب  تسا ، هدرک  عنم  ار  نآ  مالـسا  هک  ار  اـینغا  نیب 

، دـشاب یمالـسا  ریغ  زیچ  رھ  هک  تشاد ؛ میھاوخ  یلھاـج - اـنایحا  و  یمالـسا - ریغ  یاـنعم  تقیقح و  اـب  اـما  مالـسا ، مسا  مچرپ و  اـب  یماـظن  هجیتـن  رد  مینک ، قـقحم 

مالـسا هب  هکنآ  یاج  هب  ام ، شوخان  گنھآ  ادص و  هک  دوب  میھاوخ  ییادـصدب  نذوم  نامھ  ام  دـش ، نینچ  هدرکن  یادـخ  رگا  لالـضلا .» الا  قحلا  دـعب  اذ  امف  « ؛ تسا یلھاج 

. درک دھاوخ  یگتسکشرس  راچد  ار  نآ  دشخبب ، وربآ  تزع و 

فراع و نموم و  قیال و  نایدصتم  هب  جایتحا  هک  اجرھ  دننک و  نییبت  تسرد  ار  مالسا  هک  دنلوئسم  دنراد و  ار  لوا  شقن  هیملع  یاھ  هزوح تیناحور و  ی  هعماج نایم ، نیا  رد 

. دنزاس راومھ  ار  تالکشم  ریسم  دوخ ، یونعم  تردق  اب  دنیامن و  تحیصن  ار  تموکح  داشرا و  ار  مدرم  دننک و  رپ  ار  اجنآ  تسا ، یمالسا  زومر  هب  انشآ 

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

زآ و صرح و  زا  یرود  عوـنمم و  تاوھـش  زا  باـنتجا  یراـبدرب و  یگتـسراو و  یراـکزیھرپ و  تلیـضف و  حور  هـک  تـسا  ینعم  نیدـب  مالــسا  یقـالخا  یاھــشزرا  زا  یرادروـخرب 

هب یلصا  یاھشزرا  تروص  هب  دبای و  جاور  هعماج  رد  یقالخا  یاھتلصخ  رگید  ییاسراپ و  یکاپ و  صولخ و  هب  ندروآ  یور  یزودنا و  لام یمدرمان و  یـشک و  قح یبلطایند و 

. دیآ باسح 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یاھـشزرا اب  ار  یگدـنز  یاضف  دوشب ، جوزمم  طولخم و  مدرم  یگدـنز  دـیاقع و  حور و  اب  دـتفیب و  اـج  هعماـج  رد  ـالماک  یمالـسا  قـالخا  اھـشزرا و  هکنآ  یارب  مالـسا  ربماـیپ 

. درک یم هتشغآ  یمالسا 

لدع و ی  هماقا لابند  دننکن و  ملظ  دنشاب و  هتشاد  ادخ  هار  رد  تماقتسا  ربص و  تشذگ و  قلخ و  نسح  مدرم  الثم  هک  دنک  یم هیـصوت  ای  دھد  یم روتـسد  یـسک  تقو  کی

مدرم هب  یگدنز  تفرعم و  سرد  مھملعی و  داد  یم میلعت  مھ  مالسا  ربمایپ  تسا و  یمزال  راک  هتبلا  هک  تسا - حرطم  نداد  میلعت  نداد و  روتسد  هیصوت و  ینعی  دنشاب ؛ داد 

لکـش هب  هعماج  رد  یمالـسا ، ی  هفیظو قالخا و  نیا  هک  دریگ  یم شیپ  رد  یراتفر  دـنک و  یم یراک  ملعم  ینعی  تسا ؛ رتـالاب  نداد  داـی  زا  بلطم  تقو  کـی اـما  تخومآ - یم

لباقم دـنک و  یم هزرابم  یمالـسا  ریغ  قـالخا  ی  هدرک بوسر یاـھ  هدـنام هت یلھاـج و  تاـساسحا  اـب  دزیخ ، یمرب هلباـقم  هب  مدرم  طـلغ  دـیاقع  اـب  دـیآ ، یمرد تباـث  گـنر 

قالخا تفـص و  نیا  اب  مدرم ، یگدنز  طیحم  هعماج و  یاضف  هک  دنک  یم یراک  بسانم ، یاھـشور  اب  بسانم و  عطاقم  رد  دنک و  یم دراو  کوش  مدرم  هعماج و  هب  دوش ، یم

. دوش یم جوزمم  الماک  بوخ  شور  و 

ای مھملعی »  » زا سپ  مھیکزی »  » هک نآرق  ی  هیآ دنچ  رد  دیاش  تسا . شور  نیمھ  جاتحم  دروآ ، دوجو  هب  دوخ  رد  ار  یمالسا  حیحص  قالخا  دنک و  دشر  دھاوخب  هعماج  کی  رگا 

طقف دوخ  ضیرم  هب  هک  یبیبط  لثم  مدرم ؛ ندرک  هتـساریپ  ندرک و  رھاـط  ندرک و  کاـپ  ینعی  دـشاب ؛ بلطم  نیمھ  تاـیآ  نیا  رد  هیکزت  زا  دارم  تسا ، هدـش  ناـیب  نآ  زا  لـبق 

، تسا رضم  وا  یارب  هک  هچنآ  دناروخ و  یم دھد و  یم وا  هب  دراد ، مزال  وا  هک  ار  هچنآ  دھد و  یم رارق  یصوصخم  لحم  رد  ار  وا  هکلب  نکن ، ار  راک  نیا  نکب و  ار  راک  نیا  دیوگ  یمن

دندرک و یم یگدنز  هنیدم  رد  هک  یلاس  هد  رد  اصوصخم  دندرک ؛ یم لابند  توبن  لاس  هس  تسیب و  لوط  رد  ار  یشور  تیعـضو و  نینچ  ص ،)  ) مرکا ربمایپ  دریگ . یمزاب وا  زا 

. دوب یمالسا  تموکح  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  نارود 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هفیرـش ی  هیآ هک  دنتفگ  یم ار  یی  هنامرحم یفخم و  ثیدح  اوجن ، تروص  هب  دـندز و  یم ییاھفرح  ترـضح  نآ  شوگ  رد  دـندمآ و  یم ربمایپ  دزن  هک  دوب  مسر  اھناملـسم  نیب 

. درک یم نظوس  داجیا  اھناملسم  رگید  رد  نوچ  درک ؛ یھن  ربمایپ  اب  یشوگرد  اوجن و  زا  ار  مدرم  دش و  لزان 

رد تسا . کفا »  » ی هثداح مدرک ، هعجارم  نآرق  رد  هثداح  نیا  تایآ  هب  مدرک و  رورم  دوخ  نھذ  رد  ار  نآ  اھراب  نم  تسا و  مھم  یلیخ  هک  یی  هثداح هرطاـخ و  نآ  فیدر ، نیا  رد 

بقع هلفاق  زا  اھگنج  زا  یکی  رد  ربمایپ ، نارـسمھ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  هصالخ  روط  هب  کفا »  » ی هثداح دوش . یم هثداح  نیمھ  هب  طوبرم  هیآ  دـنچ  رون ، ی  هکرابم ی  هروس

هب ای  دوب و  هدنام  باوخ  هردخم  نآ  ای  یتھج ، رھ  هب  الاح  دندیدن . ار  وا  دندمآ ، یم دنتشگ و  یمرب هک  یتقو دندوب ، هدرب  گنج  نادیم  هب  ار  ناشرسمھ  نآ  ربمایپ ، دوب . هداتفا 

. دروآ هنیدم  هب  ار  ربمایپ  رسمھ  دش و  ادیپ  اھناملسم  زا  یدرم  تسین . اھ  نآ نایم  رد  ربمایپ  رسمھ  هک  دندید  تقو  کی دندمآ ، اھناملسم  دوب . هتفر  یتجاح  لابند 

دنیوگ یم تنـس  لھا  هدوب و  هیطبق » ی  هیرام  » دـنیوگ یم ناشتایاور  رد  هعیـش  تسا . فالتخا  هعیـش  تنـس و  لـھا  نیب  هدوب ، ربماـیپ  نارـسمھ  زا  کیمادـک  نز ، نآ  ـالاح 

نز مادک  مینیبب  میھاوخب  ام  هک  تسین  نیا  هیـضق  الـصا  تسا . هدوب  ربمایپ  نانز  زا  کیمادـک  مییوگب  هک  تسام  راگزور  رد  یفارحنا  ثحب  نییعت  نیا ، تسا . هدوب  هشیاع » »

. تسا مھم  رایسب  یعامتجا  یقالخا  روتسد  کی  تسا ؛ یرگید  ی  هلاسم هلئسم ، تسا . هدش  لزان  وا  هب  تمھت  ی  هراب رد  تایآ  نیا  هک  هدوب  ربمایپ 

١٣۶٨/١٠/٢٨ /  ( مالسلا مھیلع   ) تیبلھا ناحادم  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دـیاقع و میھافم و  میھفت  یارب  هک  ار  ییاھ  نآ دـینک و  ادـیپ  نوگاـنوگ  یاـھباتک  رد  ار  یـسراف  یوق  راعـشا  دـیورب  هک  میدرک  ضرع  ناردارب  هب  اھرادـید  نیا  رد  بترم  اـم  هکنیا 

ریثات نیمھ  یارب  دـیناوخب ، لفاحم  رد  دـیروایب  دـینیزگرب و  تسا ، بسانم  دراد و  زاین  نآ  هب  یمالـسا  ی  هعماج زورما  هک  هچنآرھ  ای  یـسایس و  شنیب  ای  یمالـسا و  قـالخا 

. دوب دیھاوخ  لبعد »  » کی و  تیمک »  » کی امش  تقو ، نآ  تسا .

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

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 1 
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یملع و دـشر  یداصتقا و  یانغتـسا  یـسایس و  لالقتـسا  یعامتجا و  لدـع  نمـضتم  هک  یمالـسا  تعیرـش  رارقتـسا  ینعی  بولطم ، ی  هعماج یلـصا  طوطخ  هکنآ  موس 

هب یلھاج  یگدـنز  یاھناینب  ی  هبناج همھ یعقاو و  لیدـبت  یانعم  هب  هک  یمالـسا » یروھمج  یبرغ ، هن  یقرـش ، هن   » راعـش تفرگ و  رارق  ناگمھ  رظنم  رد  تسا ، یقـالخا 

. دیدرگ حرطم  تسا ، یمالسا  یاھناینب 

نانز  / ١٣۶٩/١٠/١۶ یعامتجا  یگنھرف  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هراومھ خیرات ، لوط  رد  هنافـساتم  هک  دنیب  یم دنک ، هاگن  مدآ  رگا  تسین . مھ  ناریا  صوصخم  هتبلا  هک  تسا ، مکاح  نز  هب  تبـسن  یدـب  قالخا  ام ، ی  هعماج زا  یـشخب  رب 

، تسھ هدوب و  یلکش  رھ  هب  هدوب ، نینچ  رگید  یاجرھ  هتبلا  دنا . هتسنادن ار  وا  یاج  نز و  ردق  هک  تسا  نیا  زا  یشان  مھ  رتشیب  هک  تسا ؛ هتفر  نز  رب  یخیرات  متـس  کی 

، ندوب نز  رطاخ  هب  یتسیابن  دنک و  ادیپ  ار  شدوخ  یقیقح  ناش  دیاب  نز  تسا . هتساوخ  مالسا  هک  دشاب  یلکش  نآ  هب  یتسیاب  ام  ی  هعماج رد  یلو  درادن ؛ یطبر  ام  هب 

. تسا یدب  رایسب  زیچ  نیا ، دوشب . وا  هب  یملظ  متس و  چیھ 

قوس نیمھ  لثم  تسا ؛ متس  تقیقح  رد  اما  تسین ، متـس  مھ  شمـسا  هک  ییاھمتـس  هچ  و  تسا ، متـس  شمـسا  هدش و  هتـشاد  اور  نز  قح  رد  هک  ییاھمتـس  هچ 

چیھ هک  تفگ  دوشب  دیاش  تسا . نز  رب  یگرزب  متـس  نیا ، فرـصم . ی  هلیـسو کی  هب  ندش  لیدبت  نیگنـس و  جراخم  هدوھیب و  یاھـشیارآ  ییارگ و  فرـصم لمجت و  هب  نداد 

، نیا دیامن . یم مرگرـس  ریقح  کچوک و  یلیخ  یاھزیچ  هب  دنک و  یم فرـصنم  لفاغ و  شدوخ  یلماکت  فادـھا  اھ و  نامرآ زا  یلکب  ار  وا  هک  اریز  تسین ؛ نیا  زا  رتالاب  یملظ 

هدـش ییاھتلفغ  زاب  اھدـعب  نکیل  دوب ؛ بوخ  مھ  یلیخ  بالقنا ، لیاوا  رد  هتبلا  دـش . یم هتفرگ  نآ  یولج  دـیاب  الاح  و  هدـش ، ماجنا  یھاشداپ  ملاظ  میژر  رد  هک  هدوب  یراک 

. درک یزیر  همانرب یباسح  نآ ، هب  تبسن  دیاب  هک  تسا ،

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

اھضیرم و اھ و  هچب هانپ و  یب مدرم  اھرھش و  رس  رب  بمب  نت  نارازھ  دنیاجک ؟ اھ  نیا اعقاو  دنک . یم هضرع  ایند  رب  ار  یطلغ  گنھرف  بجع  یبرغ ، سوحنم  ندمت  نیا  دینیبب 

رد دـنروایب  دـنریگب  ار  نآ  نابلخ  دوشب و  طقاس  هدرک ، تیانج  همھ  نیا  هتفر  هک  ییاھامیپاوھ  نیا  زا  یکی  یلو  درادـن ؛ یعنام  دـنزیرب ، اھیماظن  ریغ  اھ و  هانگ یب اـھدرمریپ و 

!؟ تسا یگنھرف  هچ  نیا  تسا ! ونژ  نویـسناونک  فالخرب  دـنیوگ  یم دـننک و  یم فسات  راھظا  ادصورـس و  شیور  ایند  ی  همھ هک  دوش  یم یتیانج  دـنھدب ، ناشن  نویزیولت 

باسح هب  تیانج  نویزیولت ، رد  ار  ناگدنشک  نیا  زا  یکی  ندروآ  یلو  دیناد ؛ یمن تیانج  ار  اھناسنا  نتشک  امش  ارچ  تسا !؟ یرـشب  قیاقح  مھف  رد  یطلغ  لومرف  هچ  نیا 

! دننک یم لاجنج  همھ  دننک ، یم ضارتعا  همھ  دیروآ !؟ یم

نیا دـنھاوخ  یم دـننک . رداـص  ار  گـنھرف  نیا  دـنھاوخ  یم دـمآ !؟ دوجو  هب  اـیند  یارب  اـھ  یبرغ نیا  لـبق  زا  هک  دوب  یتبکن  هچ  نیا  تسا !؟ یگنھرف  هچ  نیا  ممھف ، یمن نم 

. تسا هلئسم  کی  نیا ، دننک ! لوبق  ار  یبرغ  گنھرف  نیا  دیاب  مھ  همھ  دننک ؛ رداص  ایند  ی  همھ هب  ار  یعامتجا  قالخا  یرشب و  دسافم  حلاصم و  زا  کرد  تیفیک 

نویناحور  / ١٣۶٩/١٢/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یمالـسا و قالخا  مدرم ، قالخا  رگا  درک . دھاوخ  ادیپ  همادا  دبا  ات  تکرح  نیا  دندش ، رادروخرب  قیمع  لوحت  زا  مدرم  رگا  دـش . دـھاوخ  لوحتم  ایند  دـندش ، لوحتم  مدرم  رگا 

هچ اب  دورب . شیپ  ییاغ  ییاھن و  فادھا  ات  تکرح  نیا  دنک و  ادیپ  همادا  هار  نیا  میھاوخ  یم ام  درک . دھاوخ  ادیپ  ققحت  تلم  نیا  ی  هراب رد  نآرق  یاھ  هدعو مامت  دش ، ینآرق 

. نموم مدرم  اب  یا ؟ هلیسو

اھناسنا و سوفن  رد  یعقاو  لوحت  داـجیا  یارب  نید  دـیآ  یم نآ  یارب  نید  هک  یعقاو  لوحت  نآ  دـناسر و  مدرم  حور  قاـمعا  هب  ار  یمالـسا  قـالخا  نیا  ناـمیا و  نیا  دـیاب  سپ ،

ایند و رد  لاعتم  دنوادخ  هک  هچنآ  ادخ و  باذع  زا  مدرم  ندناسرت  زا  دیاب  مینکن . تلفغ  راذنا  زا  دیاب  دشاب . نیا  دیاب  ام  شالت  دریگب . ماجنا  دیآ  یم سوفن  نیا  ی  هیکزت ریھطت و 

ماجنا مدرم  نتـشادھگن  نموم  ندرک و  نموم  یارب  ام ، ناگرزب  اـیلوا و  اـیبنا و  هتـشذگ  رد  هک  یـشور  هقیرط و  ناـمھ  مینکن ؛ تلفغ  تسا ، هدرک  هدـعو  ناراکدـب  یارب  ترخآ 

. دنداد یم

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

اب سلجم  نیا  تقو  هقیقد  رھ  تسا . مدرم  داـحآ  یارب  نشور  دـیما  طاـقن  زا  یکی  تلم و  نـیا  مـیظع  یاھتدـھاجم  لوـصحم  ادھـش و  سدـقم  نوـخ  یهدـمآمھارف  سلجم ،

. دـنک شزرا  مک  تاثحابم  اھراک و  فرـص  ای  دـھد  ردـھ  هب  ار  تلم  یاـھبنارگ  یهیامرـس  نیا  درادـن  قح  سکچـیھ  تسا و  ییـالاو  شزرا  یاراد  یونعم ، یداـم و  یاھـسایقم 

هک ییاھھار  زا  وجتسج  هزورما ، دوش . رادروخرب  مدقت  زا  رتیروف ، رتمھم و  لئاسم  دوشب و  اھتیولوا  تیاعر  دیاب  تسا  نکمم  هک  اجنآ  ات  اھحرط ، حیاول و  یهئارا  رد  نیاربانب ،

یلئاسم وزج  دـماجنیب ، هعماـج  یقـالخا  یگنھرف و  یاـضف  یزاـسملاس  یگنھرف و  دـشر  هب  هک  ینیناوق  زین  تسا و  دـمآرد  مک  تاـقبط  یارب  یداـصتقا  شیاـشگ  بجوم 

. دنزادرپب اھنآ  هب  یدج  روط  هب  مرتحم  ناگدنیامن  هک  تسا  هتسیاش  دنرادروخرب و  تیولوا  زا  هک  تسا 

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

هک یتیاور  هب  انب  مرحم ، هاـم  مجنپ  تسیب و  نوچ  تسا . مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  مراـھچ  ماـما  هب  ماـیا  نیا  باـستنا  تبـسانم  هب  منک ، ضرع  تسھ  مرظن  رد  هک  یبلطم 

نیا درک و  یگدـنز  زور  نآ  یمالـسا  طیحم  رد  البرک ، ی  هثداح زا  دـعب  لاس  راھچ  یـس و  اـبیرقت  راوگرزب ، نآ  تسا . مراـھچ  ماـما  تاـفو  دـشاب  رت  یوق لوق  تیاور و  مھ  دـیاش 

یتح نیملـسم و  یارب  مدرم ، یارب  ار  نآ  دـنراد ، یھاگآ  یگدـنز  نیا  یلاع  تایفیک  زا  هک  یناسک  شاـک  یا هک  تسا  سرد  زا  رپ  یاھیگدـنز  زا  یکی  تھج  همھ  زا  یگدـنز ،

نیتسار بان و  مالسا  رکیپ  رب  یمیظع  ی  هبرض هک  اروشاع  ی  هثداح زا  دعب  ام ، راوگرزب  ماما  نیمراھچ  هنوگچ  هک  دش  یم مولعم  ات  دندرک ، یم حیرشت  ناناملـسم  ریغ  یارب 

مالسلا هالصلا و  هیلع  نیسح  ماما  تداھش  دوبن ، مالسلا  هالـصلا و  هیلع  داجـس  ماما  یاھـشالت  رگا  دوش . نید  یانب  ندش  ناریو  زا  عنام  دتـسیاب و  هنت  کی تسناوت  دوب ،

قالخا ی  هتشر نیمھ  اھ ، نآ زا  یکی  هک  دراد  دوجو  راک  هتـشر  دنچ  مراھچ ، ماما  یگدنز  رد  تسا . یمیظع  مھـس  مراھچ ، ماما  مھـس  دنام . یمن نآ  راثآ  دوب و  هدش  عیاض 

تلم ی  همھ اب  زیزع و  نارھاوخ  ناردارب و  امش  اب  شا ، هراب رد  یا  هقیقد دنچ  مھاوخ  یم نم  هک  تسا  یا  هتکن نیا  یمالـسا . ی  هعماج قالخا  بیذھت  تیبرت و  ینعی  تسا .

. منک تبحص  ناریا 

هب هک  مالـسا  یایند  یـساسا  تالکـشم  زا  یمھم  شخب  راوگرزب ، ماما  نآ  لیلحت  قبط  نوچ  ارچ ؟ تسب . رمک  یمالـسا  ی  هعماج رد  قالخا  رییغت  میلعت و  هب  داجـس  ماما 

نآ دنتـسناوت  یمن نارگید  دعـس و  رمع  دایز و  نبا  دیزی و  دندوب ، رادروخرب  یمالـسا  قالخا  زا  مدرم  رگا  دوب . مدرم  قالخا  داسف  طاطحنا و  زا  یـشان  دیماجنا ، البرک  ی  هعجاف

دوبن نکمم  دوب ، یمن مکاح  اھ  نآ رب  لیاذر  دندوب و  هدشن  رود  اھ  نامرآ زا  روط  نآ دندوب ، هدیبسچن  کاخ  هب  روط  نآ دندوب ، هدـشن  تسپ  روط  نآ مدرم  رگا  دـننیرفایب . ار  هعجاف 

اھیلع هللا مالس ارھز  ی  همطاف رسپ  ربمغیپ و  رسپ  نتشک  ینعی  یمیظع ؛ ی  هعجاف نانچ  داجیا  هب  ار  مدرم  دنناوتب  دنـشاب  رئاج  نید و  یب ول  و  دنـشاب ؛ دساف  ول  اھتموکح و 

ی هرھچ رد  مالـسلا ، هالـصلا و  هیلع  داجـس  ماما  ار  نیا  دوش . بارخ  وا  قالخا  هک  دش  دھاوخ  دسافم  ی  همھ اشنم  یتقو  تلم ، کی  تسا !؟ یخوش  نیا  رگم  دـننک . راداو 

. تسا سرد  اما  تساعد ؛ قالخالا » مراکم   » یاعد اذل ، دنادرگ . وکین  ار  قالخا  دنک و  کاپ  یتشز  نیا  زا  ار  هرھچ  نیا  هکنیا  هب  تسب  رمک  و  درک ، صحفت  یمالـسا  ی  هعماج

. تسا سرد  اما  تساعد ؛ هیداجس » ی  هفیحص »

کیرھ هک  دید  دیھاوخ  ربدت  اب  تسین . یفاک  ربدت  یب هجوت و  یب ندناوخ  دینک . ربدت  نآ  رد  دیناوخب و  ار  هیداجس » ی  هفیحـص  » دیورب هک  منک  یم هیـصوت  ناناوج  امـش  هب  نم 

. تسا قالخا  سرد  یگدنز و  سرد  باتک  کی  قالخالا ،» مراکم   » یاعد نیمھ  و  هیداجس » ی  هفیحص  » نیا یاھاعد  زا 

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

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

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 2 
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. دـنوش یم تیبرت  دـب  اھناسنا  یتوغاط ، ماظن  رد  رئاج و  دـساف و  ماظن  رد  هکنیا  یارب  دوش . ضوع  مدرم  قالخا  هکنیا  یارب  دوش ؟ ضوع  یعامتجا  عاضوا  میھاوخ  یم ارچ 

رود یھارمھ ، یراکمھ و  یتسود و  تورم و  محر و  زا  اھناسنا  دنیآ . یم راب  تقادـص  یب افـص و  یب افو ، یب اھناسنا  دـنیآ . یم راب  تقیقح  یب تیونعم و  یب یدام و  اھناسنا 

اھناسنا قالخا  هک  تسا  نیا  یارب  هعماج  ندرک  ضوع  دـنک و  ضوع  ار  هعماج  هک  تسا  نیا  یارب  بالقنا  تسا . طلغ  دـساف و  یعامتجا  یگدـنز  کی  راثآ  اـھ  نیا دـننام . یم

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

رد یعامتجا ، تلادع  اما  تسالاو . یلصا و  فدھ  کی  تسا . لصا  کی  یعامتجا ، تلادع  دوش . یم نیمات  یعامتجا  تلادع  هک  تسا  هنوگ  نیا کلاح ». نسحب  انلاح  وس 

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

امـش نم و  کت  کت میا ؛ هتـسشن مھ  یور  هبور اـجنیا  هک  امـش  نم و  نیمھ  اـم  زا  مادـکرھ  دـشاب . قـالخا  رییغت  دـیاب  یـساسا ، یاھـشالت  زا  یکی  اـم ، ی  هعماـج رد  زورما 

نع لوئـسم  مکلک  عار و  مکلک  . » میتـسھ اـم  دوخ  مھ ، رفن  کـی  نآ  میناـشکب . یبوخ  تمـس  هب  یدـب  زا  مینک و  ضوـع  ار  رفن  کـی  قـالخا  هک  مینادـب  فـظوم  ار  ناـمدوخ 

زا یتـسپ ، زا  قـالخا ، داـسف  زا  ار  ناـمدوخ  مینک . تراـظن  ناـمدوخ  رب  تسامـش . دوـخ  صخـش  هب  تبـسن  تیلوئـسم ، نیلوا  دـیتسھ و  لوئـسم  امـش  ی  همھ هـتیعر ».

و تبقارم ، هجوت و  جاتحم  مدرم  لاح  هب ییانتعا  یب زا  نارگید ، قح  رد  افج  زا  نارگید ، قوقح  هب  ضرعت  زا  یمحر ، یب زا  یزرو ، هنیک زا  یلددب ، زا  یھاوخدـب ، زا  ییوگ ، غورد

کی رد  تحیصن و  هظعوم و  تروص  هب  اھناسنا  قالخا  ندرک  ضوع  اھتنم  دننک . ضوع  ار  اھناسنا  قالخا  ات  دندمآ  ایلوا  ایبنا و  ی  همھ میراد . هگن  رود  دساف ، تایقالخا  ی  هیقب

هکنیاامک دریگ . یم ماجنا  تلوھس  هب  مدرم ، قالخا  رییغت  دشاب ، هدمآ  دوجو  هب  یھلا  یاھـشزرا  ساسارب  هک  یماظن  رد  اما  دریگ . یم تروص  یدنک  هب  یتوغاط ، طلغ  ماظن 

. میدرک هدھاشم  مینک و  یم هدھاشم  ار  نیا  نامدوخ ، لباقم  رد  ام 

ار ناناوج  نیا  دـنک . ادـیپ  همادا  مھزاب  دـیاب  تسین و  لماک  شدرگ  نیا  هچرگا  درک ؛ یھجوت  لباق  شدرگ  یھلا ، قـالخا  تمـس  هب  شقـالخا  بـالقنا ، تکرب  هب  اـم ، ی  هعماـج

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

!؟ دندرک رظن  فرص  اج ، نالف ی  هلزلز لیس و  یارب  روشک ، تالکشم  لح  یارب  گنج ، یارب  یمومع ، حلاصم  رطاخ  یارب  ناشدوخ  جنرتسد  زا  نادرم  ناشدوخ ، یالط  زا  نانز 

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

. دش دھاوخ  رادروخرب  یعامتجا  تلادع  زا  ام  ی  هعماج دوش ، هنوگ  نیا رگا  دنک . ادیپ  همادا  یمالسا ، قالخا  تمس 

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

دروم صصخت  اھ  نآ صـصخت  ای  لاح  دنراد . یدایز  یاھدمآرد  هک  یناسک  دنتـسھ  ام ، ی  هعماج رد  زورما  تسین . زاسراک  نادنچ  دنـشاب ، رادروخرب  یمالـسا  یھلا و  قالخا 

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

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

ی هیقب یارب  دـیدومن ، لمع  ار  ناتدوخ  یاھ  هتـساوخ دـیدرک و  نیمات  ار  ناتدوخ  یرورـض  زاین  هکنآ  زا  سپ  دـیاب  دـیراد ، امـش  هچنآ  دـنک . یمن مکح  روط  نیا  یمالـسا ، یالاو 

رد زورما  دینک  ضرف  دوش . وا  فرـص  دراد ، یزاین  رگا  امـش  دـنواشیوخ  دوش . وا  فرـص  دراد ، یزاین  رگا  امـش  ی  هیاسمھ دوش . فرـص  دنتـسھ  هعماج  نآ  رد  هک  ییاھ  ناسنا

مھم راک  کی  ینھذ ، یمـسج و  نیلولعم  اھ و  هداتفا بقع هب  یگدیـسر  نیمھ  ای  یـشزومآ ، یاھاضف  نتخاـس  تسا . مھم  ی  هلاـسم کـی  یزاـس  هسردـم اـم ، ی  هعماـج

نامھ نیا ، دـننک . فرـص  اھ  نیا یارب  ار  ناشدوخ  تورث  زا  یـشخب  هک  تسا  هضیرف  کی  یقالخا  ظاحل  زا  تسا و  هتـسیاش  رایـسب  دـنراد ، یلام  ناکما  هک  یناـسک  تسا .

. تسا یقالخا  ینوگرگد 

، ملاع حطـس  رد  ایند . نیمھ  رد  ول  و  دـننک ؛ یم یگدـنز  تشھب  رد  اھناسنا  دوش و  یم دابآ  هعماج  دوش ؛ یم نیمات  یعاـمتجا  تلادـع  دـش ، نیماـت  هعماـج  رد  قـالخا  رگا 

ییاھملظ نیمھ  امش  تسھ . رـشب  عون  زا  یدارفا  قالخا  رد  هک  تسا  ییاھداسف  وس و  قالخا  زا  یـشان  دیآ ، یم مدآ  ینب رـس  رب  هک  یعیاجف  هدمع  مینک  یم هدھاشم 

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

گرزب یاھتبیـصم  راچد  ایند  رد  ار  ییاھتلم  زورما  هک  تسا  طلغ  یاھقالخا  اھتیبرت و  هک  تسا  نیا  هدـنب  داقتعا  دراد . دوجو  قالخا  وس  رـصنع  کـی  دـینک ، تقد  اـھ  نآ ی  همھ

رگا دنتـسھ  ینوزفازور  بئاـصم  راـچد  دـنوش و  یم ماـع  لـتق  هنوگ  نیا اـپورا  بلق  رد  هک  یموـلظم  ناناملـسم  نطوـم  نیوـگزرھ  ینـسوب  ی  هلاـسم نیمھ  رد  تسا . هدرک 

تلم نیا  هراچیب و  مدرم  نیا  هک  تسا  هام  دنچ  لاس و  کی  دنتـشادن . ار  تیعـضو  نیا  اجنآ  ناناملـسم  دوب ، یمن ایند  یرابکتـسا  یاھتردق  نیلوئـسم  زا  یـضعب  ییوگ  غورد

، دساف قالخا  رد  هشیر  اھ  نیا ی  همھ دننک و  یم مرگ  ار  مدرم  رس  ظافلا ، تاملک و  اب  دنراد . رارق  اھبرص  ینعی  تسیـشاف  تسرپداژن  یـشحو  هدع  کی  تابرـض  ریز  مولظم ،

مھ رابکتـسا  دراد . یقالخا  ی  هشیر تسا و  یقالخا  ی  هلاسم کی  داینب ، نب و  رد  دراد ، اکیرما  ی  هدـحتم تالایا  میژر  زورما  هک  یرابکتـسا  یوخ  دراد . ییوگ  غورد یراکایر و 

لمع روط  نیا ایند  یاھتلم  اب  دوب ، اھ  نآ رد  تیناسنا  رگا  دنتـشاد ؛ تورم  رگا  دنتـشاد ؛ فاصنا  رگا  دـنرادن . فاصنا  اـھ  نیا تسا . دـساف  قـالخا  کـی  تسا ؛ یقـالخا  رما  کـی 

. دندرک یمن

!« میوش دراو  هک  دـنک  یم باجیا  ام  عفانم  اجنآ  : » دـنیوگ یم هک  منک  یم ضرع  ار  اھییاکیرمآ  تسا  نیا  مھ  ناشفرح  دـننک ! یم هچ  مدرم  اب  یلاموس  رد  زورما  دـینیبب  امش 

ام عفانم  : » دییوگ یم امش  هن »؟ ای  تسا ، مرتحم  ناشدوخ  یارب  مھ  اھتلم  عفانم  دینک  فارتعا  هک  دیراد  تورم  فاصنا و  ردق  نآ  ایآ  امـش  : » دیوگب اھ  نیا هب  تسین  رفن  کی 

هچ دـینک ، یم شبوکرـس  لیاسو  عاونا  اب  امـش  هک  یتلم  نآ  عفانم  دـنک ؟ یم باجیا  هچ  یلاموس  تلم  عفانم  سپ  مینک ». ادـیپ  یماظن  روضح  اجنآ  ام  هک  دـنک  یم باـجیا 

؟ تسین ربتعم  مرتحم و  رگید ، یاھتلم  عفانم  اما  تسا ؛ ربتعم  تسا ، مرتحم  تسا ، عفانم  امش  عفانم  دنک ؟ یم باجیا 

امـش عفانم  لیلد  هچ  هب  دـنک ، ادـیپ  کاکطـصا  سراف  جـیلخ  یاھتلم  عفانم  اب  امـش  عفانم  رگا  میراد ». عفانم  اجنیا  رد  ام  : » دـنیوگ یم دـینک ؟ یم هچ  سراف  جـیلخ  رد  امش 

!؟ دـش دـش ، عیاض  لامیاپ و  رگا  رگید ، یاھتلم  عفانم  دریگ و  رارق  انتعا  دروم  دـیاب  اقلطم  امـش  عفانم  دـییوگ  یم ارچ  تسا ؟ سراف  جـیلخ  ی  هقطنم یاھتلم  عفانم  رب  مدـقم 

!؟ ارچ

روج و ملظ و  هب  هنوگ  نیا ار  یـسایس  ماظن  کی  تلود و  کی  هک  تسا  دساف  یقالخا  ی  هشیر نامھ  تسا . یرابکتـسا  حور  نامھ  نیا  تسا . یقالخا  ی  هلاسم نامھ  نیا 

. دنک یم راداو  یفاصنا  یب یمدرمان و  ضرعت و 

اھ نآ زا  دـنوش . یم لسوتم  زیمآ  تثابخ هنایذوم و  یاھـشور  ماسقا  عاونا و  هب  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  دروم  رد  اھ  نیا تسا . یقالخا  دـض  ماـظن  کـی  اـکیرما  ماـظن  زورما 

نابز رب  ار  ناشدوخ  بلق  دـساف  نونکم  نطاب و  تحارـص ، اب  میھد »! رارق  راـشف  ریز  ار  ناریا  تلم  میھاوخ  یم : » دـنیوگ یم دـینک »؟ یم ار  راـک  نیا  ارچ  امـش  : » دنـسرپ یم

کی میشاب ». هتشاد  طباور  ناریا  اب  میھاوخ  یم میراد و  یم تسود  ار  ناریا  تلم  ام   » هکنیا هب  دندرک  یم رھاظت  شوب »  » تموکح اکیرما  یلبق  تموکح  نارود  رد  دنروآ . یم

ناشدوخ جک  فالخ و  هار  نآ  زا  اھییاکیرمآ  اعقاو  دیاش  : » دنتفگ یم دوب ! هدمآ  ناشرواب  دنـشاب  هتـشاد  یتینوس  هکنیا  هن  مھ  ام  روشک  لخاد  رد  تین  نسح  اب  دارفا  زا  هدع 

.« تخاس دیاب  ناریا  تلم  اب  تخاس ؛ بالقنا  اب  دیاب  دنا  هدیمھف دنا ؛ هدش نامیـشپ  دـیاش  دـندرک ، یم تثابخ  دـندوب و  نمـشد  ناریا  تلم  اب  هک  ییاھنیا  دـنا . هدـش فرـصنم 

ایوگ هک  دوب  هدروآ  دوجو  هب  یـضعب  رد  ار  رواـب  نیا  هک  دوب  یروط  ناـشتاراھظا  اـما  دـنیوگ ؛ یم غورد  اـھ  نآ هک  دنتـسناد  یم مھ  تقو  ناـمھ  قـیقد ، دنمـشوھ و  دارفا  هچرگا 

راک یور  نونکا  هک  ییاھنیا  یلو  دـنا . هتـسش تسد  هدـش و  فرـصنم  یمالـسا  بالقنا  ناریا و  تلم  هب  تبـسن  ناشدوخ  یـسنجدب  زا  تثاـبخ و  ینمـشد و  زا  اـھییاکیرمآ 

تلم ناریا و  یمالـسا  یروھمج  هیلع  احیرـص  دننک . یم نایب  ناشدوخ  زیمآ  تلاذر هناخاتـسگ و  نانخـس  اب  ار  تقیقح  اھ  نیا دننک . یم راکـشآ  ار  ناشدوخ  نطاب  دنا ، هدـمآ

، دـندروآ یم ناـبز  رب  ار  نیا  فـالخ  هک  یناـسک  دـش  مولعم  دـش . نشور  تقیقح  مینک ». شـالت  راـک و  ناریا  هیلع  میھاوخ  یم اـم   » دـنیوگ یم دـننک . یم یریگ  عضوم ناریا 

. تساھ نیا مالک  رد  هک  تسا  نیمھ  عقاو  دندرک . یم یراکایر 

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

یاھـشزرا شرتسگ  ینید ، رواب  اھتیـساسح و  شرتسگ  قیمعت و  هعماج ، رد  یقالخا  تلیـضف  تیونعم و  دـشر  تمـس  هب  یغیلبت  ییارجا و  یاھتیلاعف  یهیلک  نداد  تھج 

. دئاوز هب  نتخادرپ  ییارگفرصم و  فارسا و  زا  یریگولج  تعانق و  ییاکتا و  دوخ  شالت و  راک و  یهیحور  یریذپنوناق و  مظن و  داجیا  یناسنا ، تمارک  ظفح  یبالقنا ،

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 3 
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یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب رھـش و  نیا  نیدراو  راوز و  مالـسلا و  هیلع اضرلا  یـسوم  نب  یلع  نانامھیم  هب  نینچمھ  ناـسارخ و  یاھرھـش  رگید  دھـشم و  زیزع  مدرم  ی  همھ هب  ار  دیعـس  دـیع  ـالوا 

شنم و یگدنز و  کی  عورـش  یارب  یتصرف  یـسمش ، یرجھ  دیدج  لاس  زاغآ  تسا . هدش  نراقم  ابیرقت  زورون ، رطف و  دـیع  ود  لاسما  میوگ . یم کیربت  ناریا  تلم  ی  همھ

امش ی  همھ مالسلا ، هالصلا و  هیلع  اضرلا  یسوم  نب  یلع  ججحلا ، نماث  ترضح  تاھجوت  تحت  مراودیما  تسا . ناریا  تلم  داحآ  یارب  دیدج  یعامتجا  یصخش و  قالخا 

. دیشاب هادف ، انحاورا  رصع  یلو ی  هژیو تاھجوت  یھلا و  تاضافا  لومشم  نازیزع 

ناراتسرپ  / ١٣٧٣/٠٧/٢٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دروـخرب  رد  ناـنآ  ی  هدارا رت و  نشخ نادرم  قـالخا  نوـچ  ناـمز ، لوـط  رد  هک  تسا  نیا  نآ  تسا و  هدرک  یگداتـسیا  مالـسا  نآ  رد  هک  دراد  دوـجو  مـھ  یـساسا  هـتکن  کـی 

هدافتساوس یارب  یناکما  نادرم  هب  نیا ، دنا و  هتشاد تسد  رد  ار  نوگانوگ  یاھتردق  اھتیلوئسم و  مھم و  یاھراک  اذل  تسا ، هدوب  رت  نیگنس ناشمسج  رت و  یوق تالکشم 

اـھرابرد و رد  نادـنمروز  نادـنمرز و  ناراد و  لوـپ نادـنمتورث و  نیطالـس ، زا  کـی  مادـک  هک  دـینیبب  دـینک  هاـگن  امـش  تـسا . هداد  ناـشدوخ - عـفن  هـب  فلاـخم - سنج  زا  ندرک 

!؟ دنا هدرکن زارد  نز  زا  هدافتساوس  یطخت و  ضرعت و  تمس  هب  تسد  احنا ، زا  یوحن  هب  تردق ، ماقم و  لوپ و  نتشاد  اب  ناشیاھ ، هاگتسد

دراذگب و اپ  ریز  ار  زرم  نیا  هک  درادن  قح  سک  چـیھ مالـسا ، رظن  زا  تسا . هداد  رارق  یزرم  هعماج ، رد  درم  نز و  نیب  تسا و  هداتـسیا  توق  تردـق و  لامک  اب  اجنیا ، رد  مالـسا 

یطباوض نآ  رگا  تسا . رگید  یا  هنوگ هب هعماج ، طیحم  رد  و  تسا ، یا  هنوگ هب هداوناخ  طیحم  رد  درم  نز و  ی  هطبار تسا . مھم  یلیخ  هداوناخ  مالـسا ، رظن  زا  نوچ  دنکـشب ؛

تـسا نکمم  درم ، هب  مھ  یھاگ  نز و  هب  ابلاغ  هداوناخ ، رد  دوش . یم بارخ  هداوناخ  دنکـشب ، تسا ، هداد  رارق  درم  نز و  نیب  لـیاح  ناونع  هب  هعماـج  طـیحم  رد  مالـسا  هک 

یلقع نیزاوم  تیاعر  اـب  یتسرد و  هب  دـناوت  یم دـبای و  یم همادا  یتخبـشوخ  اـب  یا  یگدـنز نینچ  تسا . درم  نز و  طـالتخا  مدـع  گـنھرف  یمالـسا ، گـنھرف  دوش . ملظ 

درم فرط  زا  هچ  نز و  فرط  زا  هچ  تسا ، هدـش  هداد  رارق  هعماج  رد  هک  یزرم  دـح و  نآ  رگا  تسا . هدرک  یریگ  تخـس مالـسا  اـجنیا  رد  دورب . شیپ  هب  دـنک و  تکرح  دـخرچب و 

نادـنمرز و نادـنمتردق و  دـنا . هدرک یم لـمع  دـنا و  هتـساوخ یم ملاـع  نانارتوھـش  هـک  هـچنآ  لـباقم  ی  هـطقن تـسرد  دـنک ؛ یم یریگ  تخـس نآ  لـباقم  رد  مالـسا  دنکـشب ،

نیا هک  دنا  هدوب لیام  اھ  نآ دنا . هدرک یم لمع  نیا  سکع  هشیمھ  دنا ، هدرک یم یگدنز  اھ  نآ یارب  اھ و  نآ اب  هک  یناسک  ناشیاھ و  تسدریز ناشنز و  ناشدرم ، نادـنمروز ،

همھ زا  هداوناخ  یارب  صوصخب  رابنایز و  هعماج  تفع  ظفح  یارب  تسا . دب  هعماج  قالخا  یارب  رـضم و  هعماج  یگدنز  یارب  هتبلا  نیا ، هک  دورب ، نیب  زا  درم ، نز و  نیب  باجح 

. دنک یم لزلزتم  ار  هداوناخ  ناینب  نیا ، تسا . رتدب  زیچ 

ماظن  / ١٣٧٣/١٠/١٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک دوبن  روط  نیا دوب . جیار  فرع  یرگمتـس ، دوب . هناملاظ  ماظن  تیلھاج ، تیـصوصخ  اھناسنا . نیب  رد  لدـع  رارقتـسا  زا  تسا  ترابع  یمالـسا ، توعد  رد  رگید  ی  هتکن کی 

هب بابرا  ییوگروز  دوب ، لوپ  یب هب  دنمتورث  ییوگروز  دوب ، نز  هب  درم  ییوگروز  دوب ، فیعـض  هب  یوق  ییوگروز  ضیعبت و  ملظ و  رب  هعماج  ماظن  یانب  دنک . ملظ  رفن  کی  یھاگ 

ضیعبت و ملظ و  مدرم  یگدـنز  هرـسکی ، دوب . روز  ردـنا  روز  دـندرک . یم لوبق  ار  تردـق  ناـبحاص  نیطالـس و  یاـھ  ییوگروز ناـشدوخ  ی  هبوـن هب  اـھبابرا  ناـمھ  زاـب  دوـب . هدرب 

، دشاب روط  نیا اجرھ  تسا . یلھاج  یگدنز  تیصوصخ  نیا ، دوب . ییوگروز 

مھ طقف  لدع  تسا . یمالسا  ی  هعماج تایصوصخ  زا  یکی  نیا  ناسحالا . » لدعلاب و  رمای  نا هللا  . » دروآ ار  لدع  رارقتسا  دروآ . ار  نآ  لباقم  ی  هطقن مالسا  تسا . یلھاج 

ی هطقن یکی  لدع و  ی  هطقن یکی  هک  دراد  دوجو  هطقن  ود  ایند  رد  رگا  دنک . نیمات  ار  نآ  تسین ، تلادـع  رگا  دورب و  مھ  تلادـع  لابند  دـیاب  یمالـسا  ی  هعماج تسین . راعش 

یلـص هللا مرکا  ربـمغیپ  ار  هشبح  هب  نیرجاـھم  دراد . قفاوم  هجوت  تسا ، یمالـسا  ریغ  ول  و  لدـع ، ی  هطقن نآ  هب  مالـسا  دنتـسھ ، یمالـسا  ریغ  مھ  ود  رھ  تسا و  ملظ 

هب ناش  تسیزطیحم یگدـنز و  هناخ و  زا  ار  مدرم  رگید ، ریبعت  هب  داد . رارق  لدـع  رطاـخ  هب  رفاـک ، هاـشداپ  کـی  هاـنپ  رد  ار  اـھ  نآ ینعی  داتـسرف . هشبح  هب  شدوخ  هلآ  هیلع و 

تلادع تشادگرزب  لدع ، یارب  تدھاجم  شالت و  لدع ، جیورت  لدع ، زا  تیعبت  لدـع ، رارقتـسا  ینعی  تسا . هطقن  کی  مھ  نیا  درک . رود  دـش ، یم اھ  نآ هب  هک  یملظ  رطاخ 

یمالسا و یگدنز  دینیب  یم امـش  تسا و  یمالـسا  تایـصوصخ  زا  یکی  مھ  نیا  دشاب . هک  ایند  زا  یا  هطقن رھ  رد  ملظ  حیبقت  و  ملـسم - ریغ  دالب  رد  ول  و  دشاب - هک  اجرھ 

تازیمم زا  یکی  مھ  نیا  تسا . ییوج  تلادع یرورپ و  لدع زا  یکاح  شیاھنارود ، نیرت  ملاس هنمزا و  نیرتھب  رد  یمالسا  خیرات  هلآ و  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  کرابم  تایح 

زورما تکرح  یارب  یا  هتـشررس اھ  نآ زا  دوشب  هک  میـسرب  یا  هطقن هب  ات  دـینک  هجوت  منک . یم ضرع  لاثم  ناونع  هب  ار  اھ  نیا نم  تسا . هلآ  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  تثعب 

هک مینک  ضرف  موس  ی  هطقن کی  الثم  یمالـسا  ماـظن  رد  مییاراـیب . ار  تینھذ  مینک و  ناـیب  نھذ  رد  ار  یمالـسا  فراـعم  زا  یتفرعم  اـی  خـیرات  میھاوخ  یمن افرـص  درک . ادـیپ 

ینامدرم هعماج  نآ  داحآ  دراد . حیحص  یاھقالخا  زا  رادروخرب  ییاھ  ناسنا تقو  کی هعماج  کی  تساتود . نآ  زا  ریغ  زاب  نیا ، قالخا . مراکم  تمـس  هب  تکرح  زا  تسا  ترابع 

رگیدکی و اب  شوخ  دروخرب  قالخا و  یاراد  اھیتخـس ، رب  ملح  یاراد  تالکـشم ، رد  ربص  یاراد  رگیدکی ، هب  کمک  لھا  ناسحا ، ریخ و  لھا  لقاع ، رکفتم ، تشذـگاب ، دنتـسھ 

تورم و محر و  ساسارب  هن  رگیدـکی  اب  ناشطباور  هک  دنـشاب  ینامدرم  ینعی  دـنک . قدـص  تسا  نکمم  مھ  شـسکعرب  تسا . مزال  راـثیا  ـالثم  هک  ییاـج  نآ  رد  راـثیا  یاراد 

رـضاح دوبن ، راگزاس  رگا  دـشاب . راگزاس  وا  عفانم  اب  هک  دـنک  یم لمحت  لوبق و  یتقو  ات  ار  یرگید  یکی ، تسا . هدـش  میظنت  ییوجدوس  یانبم  رب  هک  بوخ  قالخا  فاـصنا و 

ی هعماج تسا و  مکاح  قالخا  مراکم  نآ  رد  هک  یا  هعماج اب  دوش و  یم یلھاج  ی  هعماج هعماـج ، نیا  تسا . هعماـج  عون  کـی  مھ  نیا  دربب . نیب  زا  دـنک و  دوباـن  ار  وا  تسا 

یلاسر و تاـیح  رد  رگید  ی  هتکن رـصنع و  کـی  مھ  نیا  دوب . قـالخا  مراـکم  هب  توعد  هلآ  هیلع و  یلـص هللا  ربمغیپ  تثعب  تیـصوصخ  دراد . قرف  دوش ، یم هدـیمان  یمالـسا 

. تسا قالخا  ی  هلاسم تیلھاج ، مالسا و  یاھ  هزیمم اھزرم و  زا  یکی  تقیقح  رد  هک  تفگ  ناوت  یم سپ  ربمغیپ . تثعب 

نیا یلھاج  ماظن  تایـصوصخ  زا  یکی  تسا . یـساسا  یا  هتکن مھ  نیا  تساـیند . یگدـنز  هب  اھدـید  ندـشن  دودـحم  مھد ، یم رارق  رخآ  ی  هتکن ار  نآ  هک  رگید  ی  هتکن کـی 

دنتـسناوت دوش ، یم طوبرم  ناسنا  صخـش  هب  هک  هچنآ  باوخ و  دروخ و  نیمھ  ینعی  ایند ؛ یگدـنز  رد  رگا  دـنناد . یم اـیند  یگدـنز  رد  ار  زیچ  همھ  شیاـھ  ناـسنا هک  تسا 

ار دوخ  دسر ، یمن ناسنا  تسد  هب  ایند  نیا  رد  نآ  لوصحم  هک  دنھد  ماجنا  یراک  دننکب و  یشالت  دش  انب  رگا  اما  دنروآ . یم باسح  هب  هدنرب  ار  دوخ  دنروآ ، تسد  هب  یزیچ 

تیونعم ادخ و  باسح  هب  ار  نآ  دنکب و  یراک  ناسنا  هکنیا  تسا . یلھاج  یگدنز  تایـصوصخ  زا  یکی  نیا  دنروآ . یم باسح  هب  هدرک  نایز  هدروخ و  تسکـش  هدروخ ، بیرف 

نیا دـشابن . ایند  تاـیح  هب  دودـحم  ناـسنا ، تمھ  یگدـنز و  ی  همھ هک  داد  رارق  نیا  مھ  ار  تایـصوصخ  زا  یکی  مالـسا  درادـن . دوجو  یلھاـج  یگدـنز  رد  دراذـگب ، ازج  زور  و 

. دراد رارق  تیلھاج  نآ ، لباقم  ی  هطقن هک  تسا  تثعب  تایصوصخ 

دـشاب رارق  رگا  دشوکب . اھ  نآ نیمات  رد  دیاب  تسھ و  تثعب  رد  هک  ار  اھـشزرا  نیمھ  ینعی  ار . تثعب  مچرپ  ینعی  تسا . هدرک  دنلب  یمالـسا  یروھمج  ار  مالـسا  مچرپ  زورما 

هنالداع و یماظن  یعامتجا ، ماظن  دیاب  دنک . ادیپ  جاور  راگدرورپ  لباقم  رد  میلـست  هملک و  یقیقح  یانعم  هب  دـیحوت  دـیاب  تسین . مالـسا  رگید  نیا  مینک ، افتکا  مسا  هب  هک 

. دـشابن یریذـپذوفن  دـشابن ، تیعبت  دـشابن ، تیدوبع  میلـست و  ادـخ ، ریغ  هچرھ  لباقم  رد  دـشاب . لئاضف  رب  ینتبم  یفطاع و  یناسنا و  یماظن  هعماـج ، یقـالخا  ماـظن 

رتـالاب و اـھتب  ی  همھ زا  و  تسامـش » سفن  تب  اـھتب ، رداـم   » هک یناـسفن  یاـھاوھ  تسا و  کـیبنج » نیب  یتلا  کـسفن   » ناـمھ هک  ناـسنا  ودـع  ادـعا  نآ  دـیاب  صوصخب 

هب لیدـبت  هرـسکی  اـما  دـنوش ، هتـشرف  هب  لیدـبت  هرـسکی  اـھناسنا  هک  مییوگ  یمن دـشاب . جـیار  سفن ، تب  هلمج  زا  اـھتب ، اـب  هزراـبم  دـیاب  دوـش . روـھقم  تسا ، رت  کاـنرطخ

یقتم و دنکب ، یا  هزرابم شالت و  نینچ  هک  یا  هعماج رھ  ناسنا و  رھ  دوش . یم هدیمان  اوقت  هزرابم ، نیا  سفن  دننک . یم هزرابم  شالت و  هار  نیا  رد  هک  دـنوش  ییاھ  ناسنا

املسم میدرک . ضرع  ار  شدروم  راھچ  هس  ام  هک  تسا  ییاھـشزرا  ناکرا و  دقاف  هک  دیآ  یم باسح  هب  ییایند  تیلھاج  یایند  تسا . هیـضق  دعب  کی  نیا ، تسا . راکزیھرپ 

دروم یاھـشزرا  زا  هک  تسا  یا  هعماج یلھاج  ی  هعماج تسا . دروم  راـھچ  هس  زا  شیب  ییاھـشزرا  ناـکرا و  یاراد  یمالـسا ، ی  هعماـج یـساسا  طوطخ  تثعب و  یاوتحم 

مینک لایخ  رگا  تسا  طلغ  درک ؟ دروخرب  دـیاب  هنوگچ  یلھاج - ی  هعماج لباقم - ی  هطقن نیا  اب  لاح  دراد . رارق  یمالـسا  هعماج  لباقم  ی  هطقن تسرد  تسا و  یھت  هراشا ،

هب ار  اھـشزرا  ینعی  دـشاب . هنازوسلد  دروخرب  دـیاب  ام  دروخرب  هن . میـشاب ؛ هتـشاد  هنامـصخ  دروخرب  دـیاب  میتسھ  یمالـسا  ی  هعماج هک  ام  یلھاج ، ی  هعماـج لـباقم  رد 

لباقم ی  هطقن هب  ار  اھ  نآ میتسھ ، اھـشزرا  نیا  زا  رادروخرب  اش هللا  نا  نامدوخ  رگا  دـعب  تسا . لوا  مدـق  نیا  مینک . یفرعم  تسا ، یمالـسا  یاھـشزرا  جاتحم  هک  ییایند 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 4 
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نورد رد  لوحت  لدبت و  نیا  عنام  دنلاقتنا و  لقن و  نیا  عنام  دنلدابت ، نیا  عنام  هک  تسا  یناسک  هب  تبسن  دراد ، دوجو  مالسا  رد  هک  یا  یرگ هزیتس ینمـشد و  مینک . لقتنم 

. تسا دنمزاین  یمالسا  مایپ  هب  زورما  هک  تسا  ییایند  ایند ، نکل  دنک . یم زیمآ  هضراعم دروخرب  مالسا  اعبط  ضراعم ، اب  دنضراعم و  هک  دنتسھ  اھ  نآ دنا . یمالسا ماظن 

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

هب طوبرم  روما  دوخ  ینعی  تسا . سوسحم  رایـسب  یروف و  شتاریثات  اما  دراد ؛ ریثات  تلم  کی  تشونرـس  رد  لوا  شخب  دـننام  هک  تسا  نآ  یمومع ، گـنھرف  زا  مود  شخب 

عقاو رد  روـما و  نیا  ی  هلمج زا  تسا . سوـسحم  رایـسب  نآ ، ریـسم  تشونرـس و  هعماـج و  رد  شتاریثاـت  نکل  تسین ؛ سوـسحم  نادـنچ  یموـمع ، گـنھرف  زا  شخب  نیا 

هعماج نآ  دراو  امـش  هک  یتقو بوخ ؛ دنـشابن . سانـش  تقو هعماج ، کی  دارفا  دییامرفب  ضرف  هعماج . کی  مدرم  یعامتجا  یدرف و  قالخا  تسا ؛ تایقالخا  اھ ، نآ نیرت  هدمع

. تسین حضاو  نادنچ  نآ ، دوخ  هک  یلاحرد دیبای ؛ یمرد مدرم  ناتدوخ و  تشونرس  رد  شا  یفنم تاریثات  قیرط  زا  ار ، نانآ  یسانشان  تقو  نیا  دیوش ، یم

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

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

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

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

رـضاح اعقاو  هکلب  دنـشابن ؛ دوخ  یـصخش  عفانم  لابند  هب  بلط و  تیفاع یلیخ  هک  دنـشاب  یمدرم  تلم ، کی  دارفا  هک  تسا  نیا  یمومع ، گنھرف  رگید  قیداـصم  هلمج  زا 

نانآ یدرف  یبلط  تعفنم سح  زا  شیب  دیاب  تلم ، کی  یعمج  یھورگ و  ییوج  تعفنم سح  ینعی  دننک . یریذـپرطخ  دـنوش و  نادـیم  دراو  ناشروشک  تلم و  یارب  دنـشاب 

. دشاب

دشاب نیا  ناشتداع  دنشاب ، تسود  نامھم دنشاب ، روبـص  هعماج  دارفا  هکنیا : تسا ، طوبرم  یعامتجا  یـصخش و  قالخا  هب  هک  یمومع  گنھرف  رگید  یاھ  هنومن هلمج  زا 

. دھد رییغت  ار  تلم  کی  تشونرس  دناوت  یم تسا و  مھم  رایسب  لئاسم  هنوگ  نیا ور ، نیازا دننک . مارتحا  دوخ  ردام  ردپ و  اھرتگرزب و  هب  هک 

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

کی یاھفدھ  ی  همھ اریز  تسا . ضئارف  نیرت  بجاو زا  یکی  هدیدرگ ، رختفم  مالسا  تیمکاح  هب  هتشارفارب و  شیوخ  رـس  زارف  رب  ار  مالـسا  مچرپ  هک  یروشک  رد  زامن  ی  هماقا

شناد و زا  یرادروخرب  مدرم ، داحآ  رد  اھتیقالخ  اھدادعتسا و  شرورپ  یدام ، ییافوکش  یمومع و  هافر  هب  یبایتسد  یعامتجا ، تلادع  نیمات  لیبق : زا  تخب ، کین ی  هعماج

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

هعماج نآ  رد  یشوک  تخس ربص و  صالخا و  لکوت و  تمھ و  زا  رادروخرب  کاپ و  ییاھ  ناسنا دوش و  نیمات  روشک ، روما  نارازگراک  رد  هژیو  هب  مدرم  داحآ  رد  یقالخا  بیذھت  و 

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

هعماج نآ  رد  یتخب  کین یوس  هب  تکرح  رت و  نشور روشک ، نآ  هعماج و  نآ  ی  هدنیآ قفا  دشاب ، رتشیب  یروشک  هعماج و  رد  اھناسنا  هنوگ  نیا رامش  هچرھ  دنشاب . هتـشاد 

نیرترب زاـمن  اریز  تسناد ، ناوت  یم میتـفگ  هچنآ  زا  ار  یمالـسا  فراـعم  رد  نآ  رب  یراـشف  یاـپ  یاـھزار  زا  یکی  زاـمن و  تیمھا  دوب . دـھاوخ  رت  ناـسآ رت و  نکمم روشک ، نآ  و 

. دناسرب یونعم  یحور و  یلاعت  یقالخا و  بیذھت  هب  ار  ناملسم  ی  هعماج دارفا  ی  همھ دناوت  یم هک  تسا  یزیچ 

ماظن  / ٠٩/١٩/١٣٧۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناسنا لحارم  زا  نآ  تسا و  رترب  تفرعم  یحور و  یونعم و  لماکت  یلاعت و  بجوم  مھ  هنـسح  قالخا  هب  قلخت  هتبلا  هک  دـننک  ادـیپ  قلخت  هنـسح  قـالخا  هب  دـیاب  اـھناسنا 

ادـیپ طابترا  ام  هب  الاح  هک  یا  هلحرم تسا . هدینـش  ییاھزیچ  ناگرزب ، زا  شلھا و  زا  ناـسنا ، ردـق  نیمھ مینک . کرد  تسرد  یتح  میناوت  یمن یلیخ  مھ  اـم  تسا . لـماک 

قرف نیقیرف - قرط  زا  ثیدـح  نیا  قالخالا .» مراکم  ممتال  تثعب  امنا  : » دومرف ربمغیپ  هک  تسا  تسار  نیا  دـینیبب ، امـش  قالخا . قالخا ، تسا ؛ قـالخا  ی  هلحرم دـنک ، یم

. دنا هدرک لقن  ینس  هعیش و  تسا ؛ هدش  لقن  یمالسا -

نایم رد  قالخا ، مراکم  هکنیا  ات  قـالخالا ؛» مراـکم  ممتـال  . » تسا همدـقم  هیقب  تسا ؛ نیا  فدـھ  تسا ؛ نیا  یارب  نم  تثعب  اـساسا  ینعی  دراد . اـنعم  یلیخ  اـمنا »  » نیا

. میوش ناسنا  دنوش و  رادروخرب  نآ  زا  همھ  دنک و  ادیپ  دشر  دوش ؛ لماک  تما  نیا  اھناسنا و  نایم  رد  هعماج ، دارفا  رشب و 

رد تسا ، مالـسا  هب  قلعتم  هک  یا  هعماج رد  رگا  تسا . مھم  یلیخ  یدـعب و  مدـق  نآ  نیا ، مینک . لیمکت  تیوقت و  نامدوخ  رد  ار  یناـسنا  قـالخا  دـیاب  میوش . ناـسنا  دـیاب 

رتشیب هکنیا  یارب  دنک  شالت  سکرھ  میورب و  اھ  یتسرپدوخ اھ و  یھاوخدوخ اھـسوھ ، لابند  مینامب و  رود  یھلا  قالخا  زا  ام  تسا ، یمالـسا  ناکرا  نآ ، ناکرا  هک  یماظن 

هچ نیا  یراثیا ؛ هن  دشاب و  یتشذگ  هن  دنک ؛ فرـصت  هدافتـسا و  دوخ  قح  زا  شیب  دش ، مزال  رگا  دپاقب و  نآ  نیا و  تسد  زا  دنک ؛ یگدنز  رتھب  دروخب و  رتھب  دروایب ، تسد  هب 

!؟ دوب دھاوخ  یا  یمالسا ی  هعماج هچ  یمالسا و  هچ  دوب !؟ دھاوخ  یتموکح 

«. قالخالا مراکم  ممتال  تثعب  . » تسا هیضق  ساسا  نآ  نیا ،

! تسا مورحم  یلک  هب  تیصوصخ  نیا  زا  یدام ، یایند  هنافساتم  دراد . جایتحا  نیا  هب  زورما ، ایند  هک  دینادب  نم ! نازیزع 

صالخا رکش ، ربص ، لثم  تسا - ناسنا  دوخ  هب  طوبرم  هک  ییاھزیچ  نآ  هچ  تسا ؛ هدش  هداد  لیصفت  حیضوت و  مالسا ، سدقم  عرـش  رد  قالخا  مراکم  یھلا و  قالخا  اما  و 

یمالـسا ی  هعماج ی  هعومجم اب  هطبار  رد  هک  ییاھزیچ  هچ  و  اھناسنا - میرکت  راـثیا و  عضاوت ، تشذـگ ، لـثم  تسا - رگید  یاـھناسنا  اـب  هطبار  رد  هک  اـھ  نآ هچ  تعاـنق .- و 

مرکم یبن  شالت  مالـسا ، رد  و  یھلا - نایدا  ناگرزب  ایلوا و  ایبنا و  ی  همھ شالت  نیرتشیب  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھ  نیا دراد . یعیـسو  ی  هنماد یمالـسا  قالخا  تسا .

. دیآ دوجو  هب  اھ  نیا هک  تسا  هدوب  نآ  یارب  ناگرزب - همئا و  مالسا و 

رب ملظ و  لـطاب ، رب  شـساسا  هک  یماـظن  رد  میتـفگ ، هک  روط  ناـمھ دـیآ . تسد  هب  یراوشد  هب  یلیخ  یلیخ  هک  تسا  نکمم  اـھزیچ  نیا  هنارئاـج ، تموکح  کـی  رد  هتبلا 

دروآ و تسد  هب  دوش  یم رت  تحار یمالـسا ، ماظن  کی  رد  اما  دـیآ ؛ یمن تسد  هب  ناسآ  اھزیچ ، روط  نیا هک  تسا  یعیبط  ملاع - تیغاوط  تموکح  لـثم  تسا - یرگ  یداـم

. دراد جایتحا  نیا  هب  ایند ، زورما 

ماظن و رارقتـسا  یکی  دـشاب : هلحرم  ود  یاراد  گرزب ، تکرح  نیا  هک  دـھد  ماجنا  یمالـسا  گرزب  بالقنا  یلـصا  ممتم  ناونع  هب  ار  یـساسا  تکرح  کی  دـیاب  اـم  ی  هعماـج

زا اھ  نیا روشک ، نیا  رد  تیغاوط  تموکح  لوط  رد  دوش . شزرا  اھ  نیا مدرم . ام  نایم  رد  یمالـسا  تاـیقلخ  ندـش  یـشزرا  اـم ؛ دوخ  ناـیم  رد  یمالـسا  قـالخا  شرتسگ 

مدآ یلو  دیوگ ؛ یم دـناد  یم هچرھ  تسا ؛ قداص  تسا . حول  هداس یدرف  نیب ، هتوک یاھ  مدآ صقان و  دـید  اب  یدارفا  راکفا  لباقم  رد  قداص  مدآ  تسا . هداتفا  مھ  ندوب  شزرا 

تموکح لوط  رد  تساھـشزرا . ینوـگرگد  نیا  دـنک ! بلقت  یزاـب و  هقح دـناوتب  دزاـس و  نوـگرگد  ار  قیاـقح  دـیوگن ؛ تسار  هک  تسا  یـسک  نآ  یباـسح ، تسرد و  بوـخ و 

! تسا هدروخ  هبرض  یلیخ  ام ، روشک  رد  یقالخا  یاھداھن  هنافساتم  تسا و  هدش  روط  نیا  قالخا ، دض  دساف و  رئاج و  ملاظ و  ناھاشداپ  تموکح  تیغاوط ،

. تسا لوا  ی  هلحرم نیا  تسا . مزال  شالت  اما  داد ؛ ناج  درک ؛ کمک  ام  ی  هعماج رد  یقالخا  حور  ینورد و  یاھداینب  یقالخا و  یاھداھن  هب  یبالقنا ، تکرح  هتبلا 

نیملـسم مالـسا و  درب . یم جـنر  قالخا  نادـقف  زا  ناھج  حطـس  رد  تیرـشب  دراد . جایتحا  زورما  ایند  دـیھدب . داـی  اـیند  هب  ار  اـھ  نیا امـش  هک  تسا  نیا  مود  ی  هلحرم اـما  و 

. دننک اطعا  تیرشب  هب  دنھدب ؛ اھتلم  هبار  یقالخا  ی  هیدھ نیرتھب  دنناوت  یم

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

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

نداتـسرف یھلا و  یاھماظن  لیکـشت  فدـھ  تلادـع ، تسا . رت  شزرااب رتالاب و  اھزیچ  ی  همھ زا  لدـع  یعاـمتجا ، ماـظن  کـی  رد  دـنک . ادـیپ  یرتشیب  باتـش  زور  هب  زور  دـیاب 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 5 
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ییاھزیچ روشک ، رانک  هشوگ و  رد  مدرم  زا  یـشخب  ناھذا  رد  هدرک  بوسر  ذوفن و  یاھینادان  تیمورحم و  لـھج و  رقف و  ضیعبت و  نتفر  نیب  زا  تلادـع ، تسادـخ . ناربماـیپ 

درم نز و  تمارک  یاـیحا  قوقح و  یربارب  داـجیا  ضیعبت و  ندرب  نیب  زا  تلادـع و  رارقتـسا  تھج  رد  اـما  میربب ، شیپ  مھزاـب  ار  یگدـنزاس  رگا  اـم  دریگ . ماـجنا  دـیاب  هک  تسا 

ار نوگانوگ  یاھییاناوت  داوس و  تفرعم و  تلادع و  قالخا و  نید و  تیونعم و  میناوتب  هک  تسا  یتقو  نآ  تیقفوم ، میا . هدرواین تسد  هب  یتیقفوم  مینکن ، یتیلاعف  ناملـسم 

. مینک رقتسم  هعماج  نایم  رد 

ناـشدوجو زا  ضیعبت  ملظ و  هک  ییاـھ  هاگتـسد مینک ، یم رکـش  ار  ادـخ  تسا . هدرک  تـکرح  نآ  لاـبند  هـب  هداد و  ار  راعـش  نـیا  لوا  زور  زا  یمالـسا ، یروـھمج  ماـظن  هـتبلا 

، یرگیفارـشا یاھ  هاگتـسد ینوعرف ، یاھ  هاگتـسد ییوگروز ، یاھ  هاگتـسد یھاشداپ ، هاگتـسد  یھاشداپ ، دنتفر . نیب  زا  تکلمم  نیا  رد  دـش ، یم یـشان  دـیوارت و  یم

. تسا قالخا  اوقت و  نید و  کالم ، زورما  دـنتفر . نیب  زا  دـندش و  دوبان  دوب ، نارگید  ترخآ  ایند و  ندرک  دوبان  تمیق  هب  دوخ  یایند  نیمات  ناشتمھ  ی  همھ هک  ییاھ  هاگتـسد

. تسا مراھچ  مدق  نآ  نیا ، دنتلادع . رارقتـسا  لابند  هب  ام ، نادرمتلود  روشک و  نالوئـسم  راگدرورپ ، لضف  هب  دنتیونعم و  لابند  هب  همھ  ام ، فلتخم  ماوقا  درم و  نز و  ناوج و 

ام مدرم  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ  مـیھد . رارق  یقیقح - یاـنعم  هـب  هنـالداع - ی  هعماـج کـی  ار  یمالـسا  ی  هعماـج میناوـتب  اـت  تـسا ، یـساسا  راـک  یلـصا و  مدـق  نـیا ،

. دنشاب فلاخم  مھ  دیاب  دنفلاخم ؛ تسا ، یتوغاط  ی  هعماج کی  هب  قلعتم  هک  یتایصوصخ  روز و  ملظ و  ضیعبت و  اب  دنھاوختلادع و 

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

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

لکش مالسا  ساسارب  هک  تسھ  یماظن  دراد و  دوجو  یتموکح  ایند  زا  یا  هشوگ رد  هک  دننیبب  اھ  نیا یتقو  دوش . یمن ارجا  تلادع  اھ  نآ ی  هراب رد  نوچ  ارچ ؟ دنجنر . راچد 

نآ رد  تسین و  نارگید  قوقح  هب  ضرعت  زواجت و  رگیدکی و  هب  دارفا  ییوگروز  یتلادع و  یب نآ ، رد  دندنم و  هرھب تلادع  زا  مدرم  تسا و  رقتـسم  تلادـع  ماظن ، نیا  رد  هتفرگ و 

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

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

ی هلوقم تلادـع ، دـبای . رارقتـسا  لباق  ام  لیبق  زا  یـصقان  یاھناسنا  ی  هلیـسو هب  لاس ، هد  لاس و  جـنپ  لاس و  ود  فرظ  رد  هک  تسین  یزیچ  قلطم ، لماک و  تلادـع  هتبلا 

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

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

یوـنعم و لوـحت  یزاـسون و  ماـگ  هک  ار  بـالقنا  مراـھچ  ماـگ  دـیاب  اـم  هک  متفگ  ناریا  تلم  ی  همھ هب  تقیقح  رد  ناتـسزوخ و  زاوـھا و  زیزع  مدرم  هب  شیپ  یدـنچ  نم  هـکنیا 

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

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

ددصرد هک  ار  یناسک  تلادـع ، دـنک . یم یـضاران  راد و  مخز ار  یا  هدـع تلادـع ، میھد . ماجنا  تسا ، مالـسا  رظن  دروم  هک  یروط  نآ ار  یعامتجا  تلادـع  تسناوت  میھاوخن 

هک یسک  دسرن . ییاج  هب  ناشتسد  هک  دنتسین  یناسک  دننک ، یم یـضارتعا  عقاوم  نیا  رد  هک  مھ  یناسک  نآ  دراد . یماو ضارتعا  هب  دنا ، یمومع لاوما  زا  هدافتـساوس 

. دننک یم کمک  اھ  مدآ روط  نیا  هب  مھ  یجراخ  نانمشد  دنک . تسرد  هلئسم  دناوت  یم دراد ، تورث  تاناکما و 

جح  / ٠١/٢١/١٣٧۶ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

هعماج و هک  تسا  نآ  یلم  تردـق  زا  دوصقم  تسا . هبیط  تایح  هب  هعماج  دارفا  ندیـسر  یارب  مزال  ی  هلیـسو اھ و  یبایماک ی  همھ دـیلک  یرـشب ، عماوج  یارب  یلم  تردـق 

یارجا تراـظن و  تیادـھ و  دـقاف  رگا  دـنمتردق ، عماوج  هک  تسا  تسرد  دـشاب . رادروخرب  یموـمع  ی  هدارا مزع و  دـمآراک و  یـسایس  ماـظن  تورث ، ملع ، قـالخا ، زا  روـشک ،

هک روط  نامھ دز  دھاوخ  مقر  طاطحنا  تمـس  هب  ار  نانآ  ریـسم  هدرک ، لیاز  ار  نانآ  ی  هدارا قالخا و  دـیناشک و  دـھاوخ  نایغط  هب  ار  نانآ  ملع ، تورث و  نامھ  دنـشاب ، تلادـع 

ناج رب  رت  عیرس یسب  ار  یسایس  یقالخا و  طاطحنا  یالب  اھرادتقا ، اھییاناوت و  نآ  نادقف  یلو  دوش  یم هدید  نآ  یاھ  هناشن هریغ ، اکیرما و  نوچمھ  ییاھروشک  رد  زورما 

هک تسا  نآ  تھج  رد  همھ  مالـسا ، یعامتجا  یـسایس و  میلاعت  هک  تسور  نآ  زا  دناتـس . یم اھتلم  زا  ار  زیچ  همھ  قـالخا و  ملع و  ترخآ و  اـیند و  دزادـنا و  یم اـھروشک 

ناکما و رھ  زا  هک  دنددص  رد  ناھج  یاھتلم  رایشوھ  ناربھر  ی  همھ زورما  و  دنبای . تسد  یدام  یحور و  یـسایس و  یقالخا و  یملع و  تدایـس  رادتقا و  هب  یمالـسا  للم 

. دنریگ هرھب  دنک ، دنمتردق  ار  نانآ  دناوت  یم هک  یا  هریخذ

نارگراثیا  / ٠٢/٣١/١٣٧۶ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هعومجم کی  نابھگن ، مرتحم  یاروش  الوا  دنک ؟ یراکتـسد  مدرم  ارآ  رد  هک  دـھدب  تارج  ای  دـھدب  قح  دوخ  هب  یـسک  یمالـسا ، یروھمج  تاباختنا  رد  تسا  نکمم  رگم 

میراذگ یمن ام  هک  دیـشاب  نئمطم  امـش  تفگ  دمآ و  نم  شیپ  روشک  مرتحم  ریزو  ایناث  دـنراذگ . یمن یقاب  بلقت  یارب  ار  یھار  چـیھ  دـنتاباختنا و  رب  رظان  بظاوم و  لداع و 

کچوک فلخت  کی  یا  هشوگ رد  ضرفرب  دـنا . هتفرگ دامتعا  یار  یمالـسا  یاروش  سلجم  زا  دـندامتعا و  دروم  نیدـتم و  یبالقنا و  ناملـسم و  اھ  نیا دوش . اج  هباج یار  کـی 

هک ار  تاباختنا  رد  بلقت  دـھدب ، قح  دوخ  هب  یـسک  هک  داد  مھاوخن  هزاجا  مبظاوم و  مھ  نم  دوخ  تشاد . دـھاوخن  یریثات  چـیھ  تاباختنا  ی  هجیتن رد  نیا  دریگ . ماجنا  مھ 

. دتفا یم قافتا  هچ  الاح  هک  دنا  هدرک لایخ  یضعب  دش . دھاوخن  زگرھ  یراک  نینچ  دھد . ماجنا  تسا ، یعامتجا  یـسایس و  قالخا  فالخ  مھ  عرـش و  فالخ  مھ  لمع  کی 

ناراکردنا تسد نالوئسم و  هب  اھتاباختنا ، ی  همھ رد  نم  هن ؛ هک  دنتفگ  ناشیا  اما  دنراد ؛ یربخ  ناشیا  دیاش  متفگ  مدرک و  راسفتسا  مرتحم  روھمج  سیئر زا  صوصخب  نم 

اب اش هللا  نا  تاباختنا  ریخن ؛ دـنتخادنا . هار  یوھو  یاھ مھ  هناگیب  یاھویدار  دـندرک و  لاـجنج  یا  هدـع درادـن . دوجو  یـصاخ  ی  هلاـسم دـننکن . فلخت  هک  منک  یم شراـفس 

. دوش شودخم  یکدنا  هدرکن  یادخ  تاباختنا ، ی  هلاسم هک  تشاذگ  مھاوخن  نم  دوخ  مھ  دننانیمطا ، دروم  دنتسھ ، هک  ینالوئـسم  مھ  تفرگ . دھاوخ  ماجنا  لماک  ناقتا 

ماظن  / ٠٩/٠٧/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ی همھ نیب  فورعم  یوبن  ثیدـح  رد  تسا و  هتفرگ  رارق  دـیکات  دروم  نآرق  زا  یتایآ  رد  مھ  نآ  هک  تسا  سوفن  ی  هیکزت تاـیقالخا و  ی  هلاـسم رگید ، ی  هتـسجرب ی  هطقن کـی 

زا وکین  قالخا  زا  اھناسنا  دـشاب ، جـیار  یقالخا  مراکم  هنـسح و  قالخا  تایقلخ  هک  یا  هعماج نآ  رد  دـینیبب ؛ قالخالا .» مراکم  ممتال  تثعب   » هک تسھ  مھ  یمالـسا  قرف 

یگدنز یتشھب  هچ  رد  دـشابن ، جـیار  مکاح و  اھ  نآ نایم  رد  هلیذر  تافـص  دـشاب ، اھ  نآ نیب  فاصنا  دنـشاب ، رادروخرب  یبلط  قح ملع و  لدـع ، ناسحا ، یردارب ، تشذـگ ،

! درک دنھاوخ 

. ددرگ یمرب یقالخا  یاھ  هشیر هب  تیغاوط ، ملاع و  رد  یسایس  یاھنایغط  زا  یشان  یاھیراتفرگ  رـشب ، یایند  یاھیراتفرگ  زورما  درب . یم جنر  اھزیچ  نیمھ  زا  رـشب ، زورما 

. دنک یم فرطرب  ار  اھ  نیا مالسا ، ددرگ . یمرب اھ  نآ تلاھج  هب  ابلاغ  مھ  مدرم  یاھ  هدوت یاھیراتفرگ 

ساسا رب  ار  هعماج  رگید  راب  کی هک  تسا  یگرزب  قیفوت  مھ  رایـسب  هک  میا  هدرک ادـیپ  ار  قیفوت  نیا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  دـنرادب . یمارگ  ار  اھمایپ  نیا  دـیاب  ناناملـسم 

. تسا هدیشخب  ام  هب  لاعتم  یادخ  هک  تسا  یریظن  مک قیفوت  نیا  مینک . تیادھ  میھدب و  لکش  میروآ و  دوجو  هب  یمالسا  لمعلاروتسد  فراعم و  ماکحا و 

ناناوج  / ١٣٧٧/٠٢/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

صخـشم شیاھھار  هنوگچ ؟ دـیآ . دوجو  هب  دـیابن  یقالخا  لاذـتبا  ینعی  دـیآ ؛ دوجو  هب  داسف  طاطحنا و  هعماـج  رد  هک  دوشن  نیا  بجوم  یتسیاـب  یزاـسابیز ، ییاـبیز و  نیا 

، دیآرد یتسرپدم  لکـش  هب  یطارفا  تروص  هب  رگا  دش . دھاوخ  داسف  بجوم  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  درم  نز و  طباور  رد  یرابودـنب  یب طرـش و  دـیق و  یب طابترا  رگا  تسا .

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 6 
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لثم تسا ؛ طاطحنا  فارحنا و  دوش ، یگدنز  یلـصا  ی  هلغـشم اھ ، نیا لاثما  سابل و  عضو و  رـس و  هب  ندیـسر  یزاسابیز و  ی  هلوقم نیا  رگا  دیماجنا . دھاوخ  داسف  هب  نیا 

ام دراد و  تیعقاو  نیا  تعاس ! شـش  دنتـسشن ؟ یم تعاس  دنچ  دـینک  یم رکف  دنتـسشن . یم شیارآ  زیم  تشپ  فارـشا ، نایعا و  یاھمناخ  نآ  توغاط ، ی  هرود رد  هکنیا 

ای ار ، شرـس  یوم  دورب و  یـسورع  هب  الثم  دـھاوخ  یم هک  دـنک  تقو  فرـص  شیارآ  یارب  تدـم  نیا  ناسنا ، کی  دنتـسشن ! یم تعاس  شـش  هک  میتشاد  قیقد  یاـھربخ 

جربت ییامندوخ و  نآ  رد  هکنیا  نودب  سابل ، عضو و  رس و  هب  ندیسر  هسفن ، یف اما  تسا ؛ طاطحنا  فارحنا و  دیآرد ، لکش  نیا  هب  راک  رگا  دنک ! تسرد  یروط  نیا ار  شتروص 

. درادن یبیع  دشاب ،

زامن  / ١٨/١٣٧٨/٠۶ سالجا  هب  مایپ 

زا دـناشک و  یم طابـضنا  هب  ار  رازگزامن  دوخ  هژیو  یاوتحم  لکـش و  اب  هک  ور  نآ  زا  ایناث  دـشخب و  یم هعماج  دارفا  هب  یونعم  یقالخا و  یلاعت  تمالـس و  الوا  هک  اـجنآ  زا  زاـمن 

رد تلیضف  ماگنھ  رد  قوش و  رـس  زا  روضح و  اب  زامن  رگا  دوش . هتخانـش  یعامتجا  ماظتنا  طابـضنا و  مھم  لماوع  زا  یکی  دیاب  قح  هب  دھد ، یم تاجن  یراگنلو  یگدوھیب و 

ار دئاوف  نیا  زا  کی  چیھ هنایامندوخ ، ای  روضح و  یب تلاسک و  رـس  زا  زامن  هک  تسا  یھیدب  دوب ، دـھاوخ  مدرم  نآ  یعطق  یاھدرواتـسد  اھ  نیا دـنک ، ادـیپ  جاور  یمدرم  نایم 

. تشاد دھاوخن 

یملع  / ١٣٧٨/٠٧/١٩ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا دایز  یلیخ  ناشنیب  رد  بابان  یاھ  مدآ یخیراـت  یعاـمتجا و  قـالخا  هچ  یدرف ، قـالخا  هچ  یقـالخا  ظاـحل  زا  دنتـسھ ، ولج  بوخ و  یملع  ظاـحل  زا  هچرھ  اـھییاپورا 

دندرک سکعنم  روط  نیا گرزب . یلم  یاھغورد  نیا  یخیرات و  یاھفیرحت  نیمھ  هلمج  زا  تسھ ؛ اـھ  نآ نیب  رد  دـب  یاـھزیچ  یلیخ  اـما  دـندب ؛ هک  میوگب  قلطم  مھاوخ  یمن

؛ داد یمن هزاجا  درک و  یم گنت  ملع  یارب  ار  اج  نید  دنشاب ، هتشاد  روضح  هعماج  رد  دنتـساوخ  یم ود  رھ  نید  ملع و  یتقو  ات  هک  تسا  یمھدزون  نرق  راکفا  نامھ  زا  هتبلا 

ملع همھ  نـیا  اـب  دوـب ؛ مـھ  زیمآ  بـصعت دوـب ، مـھ  داـیز  دوـب و  نـید  مدرم  نـیب  رد  یطـسو ، نورق  رد  یطـسو ! نورق  شلیلد  تـسیچ ؟ شلیلد  دـنام ! یم فـقوتم  مـلع  اذـل 

نادرگ هنحص دمآ و  نوریب  شدوخ  درک  گنت  نید  یارب  ار  اج  دمآ و  نوریب  یملع  یاھ  هگر ینید ، داقتعا  بصعت و  راوشد  یاھ  هرخص نیا  یالبال  زا  جیردتب  اما  درکن ؛ یتفرـشیپ 

اھ نآ هک  ییاطسو  نورق  الوا  تسین . تایعقاو  قیاقح و  زا  یـشان  ینعی  تسا ؛ یطلغ  لیلحت  لیلحت ، نیا  دننک . یم اھ  نآ هک  تسا  یلیلحت  نیا  دنار  اوزنا  هب  ار  نید  دش و 

نورق جوا  دییامرفب  ضرف  الاح  دنھد . یم میمعت  ار  اپورا  اھ  نیا ایند ؛ یاج  همھ  یملع  یگدنام  بقع نارود  هن  تساپورا ، یتخبدب  تلاھج و  نارود  یاطـسو  نورق  دنیوگ ، یم

ییافوکش جوا  ینعی  یرجھ ؛ مشش  مجنپ و  مراھچ و  یاھنرق  ینعی  تسا ؛ یدالیم  مھدزاود  مھدزای و  مھد و  یاھنرق  تسا ؟ ینامز  هچ  یطسو  نورق  یکیرات  یطـسو و 

هک دنتسھ  ییاھباتفآ  گرزب ، یاھتیصخش  نیا  ی  همھ نارگید . یباراف و  یزار و  انیـس و  نبا  یگدنز  تدالو و  نرق  ینعی  ناریا ؛ همھ  سار  رد  یمالـسا و  یاھروشک  یملع 

. دندیبات ایند  فرط  نیا  زا 

ماظن  / ١٣٧٨/١٠/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لاسما ام  داد . ناشن  ار  شدوخ  اقافتا  هک  تسا  نالوئـسم  ی  هنیکـس نیا  مدرک . ضرع  یتالمج  لاسراپ  مھ  نم  تسا و  هدـش  تبحـص  هنیکـس »  » ی هراب رد  ررکم  نآرق  رد 

؛ میتـشاد ار  یداـصتقا  تالکـشم  میتـشاد ؛ ار  یداـصتقا  یاھدـمآرد  یمک  دوب . زاـسراک  نالوئـسم  ی  هنیکـس نآ  رد  هک  میتـشاد  یثداوـح  میتـسھ  شرخاوا  رد  هک  یلاـس 

هنیکس و زا  رگا  اھناسنا  دندروآ . دوجو  هب  یثداوح  نارھت  نیمھ  رد  لاسما  ناتسبات  رد  نانمشد  هک  دیدید  میتشاد . ار  یتینما  تالکـشم  میتشاد ؛ ار  یـسایس  تالکـشم 

ار ناشیاپ  تسد و  ثداوح  روط  نیا لباقم  رد  دنـشابن ، رادروخرب  تساھ ، نآ رایتخا  رد  قح  ینابم  زا  هک  هچنآ  هب  دامتعا  هدنیآ و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  دامتعا  لکوت و  شمارآ و 

کی ماـما  تلحر  زا  دـعب  زا  نمـشد  دراد . مھ  ینئارق  تسین و  مھ  دـیعب  هک  تسا ؛ هدرک  یزیر  هماـنرب نمـشد  ار  ثداوـح  نیا  هـک  دـنادب  ناـسنا  رگا  صوـصخب  دـننک ؛ یم مـگ 

لئاسم زا  یخرب  یـسایس ، لئاسم  تفن  تمیق  ندـش  نازرا  ام  یداصتقا  یاـیاضق  دـیاش  دـناسرب . تیاـھن  هب  ار  نآ  لاـس  هد  لوط  رد  اـت  درک  یحارط  ار  هلاـس  هد ی  هماـنرب

ی هنیکـس زا  نیا  دراد . یدھاوش  مینک ، ضرف  روط  نیا رگا  دـشابن . طابترا  یب اھیزیر  همانرب نیا  هب  یتینما ، یاھیراتفرگ  زا  یـضعب  یداصتقا و  یاھیراتفرگ  زا  یـضعب  یگنھرف ،

ار ناگدبز  ی  هنیکس نیا  دوش  یم هنوگچ  دراد . جایتحا  شمارآ  هنیکس و  هب  مھ  تلم  هچ ؟ مدرم  ی  هنیکس اما  دیتسھ  اجنیا  هک  یناتسود  تارضح و  امش  ینعی  نالوئـسم 

؛ دنا یقیقح رادتقا  کی  یاراد  تالکشم  رد  هک  دنداد  ناشن  مدرم  مومع  دنراد و  یفافش  نشور و  بوخ و  نامیا  مدرم ، زا  یرایسب  هتبلا  درک ؟ زیررـس  مدرم  مومع  حطـس  هب 

دوخ هیضق  نیا  هب  تبسن  دنناوت  یمن دنریگ ، یم شود  رب  ار  تلم  روشک و  روما  ی  هرادا تیلوئسم  یھورگ  یتقو  نکیل  تسا ؛ هتفرگ  همـشچرس  نامیا  نید و  زا  هک  یرادتقا 

یحور و ظاحل  زا  مدرم  رگا  میراد . تیلوئـسم  مھ  مدرم  تاـیونعم  لـباقم  رد  اـم  دوش ؛ یمن هصـالخ  یـسایس  یداـصتقا و  فیاـظو  رد  اـم ، فیاـظو  ی  همھ دـننادب . راـنکرب  ار 

نالوئـسم انیقی  تسیک ؟ لوئـسم  دشاب ، لوئـسم  یـسک  دش  انب  رگا  الاح  تسین . نیا  لوئـسم  سک  چـیھ هعماج  رد  مییوگب  دوش  یمن دنـشاب ، هتـشاد  درگبقع  یقالخا 

فلتخم تاقبط  رد  روشک  ناریدم  شود  رب  مھ  مدرم  تایونعم  تیلوئـسم  سپ ، دنراد . تیلوئـسم  یوحن  هب روط و  کی  مادکرھ  دننادب ؛ رانکرب  ار  ناشدوخ  دنناوت  یمن روشک 

. تسا نییاپ  ات  الاب  زا 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دنک ادیپ  ققحت  دیاب  بالقنا  نامز ، لوط  رد  اما  تسا ؛ یعفد  تسا ، یـسایس  ماظن  رییغت  هک  بالقنا  ی  هلحرم کی  تسا . یجیردـت  رما  کی  تسین ؛ یعفد  رما  کی  بالقنا 

، دیدج یاھراک  دیدج ، یاھھار  زور  هب  زور  دـنک و  ادـیپ  لوحت  تسا ، هدرکن  ادـیپ  لوحت  هدـنام و  بقع  هک  ییاھـشخب  نآ  هک  تسا  نآ  هب  ققحت  نیا  تسا ؟ هنوگچ  ققحت  نیا 

شدوخ فدھ  تمـس  هب  تردق  اب  طاشن و  اب  دناوتب  تلم  نآ  ات  دورب ، شیپ  دیایب و  دوجو  هب  هعماج  رد  اھـشزرا  نآ  ی  هیاپ رب  بوچراچ و  رد  دـیدج ، یاھـشور  دـیدج و  یاھرکف 

. تفر ولج  هب  درک و  تکرح  دیاب  تسا ؛ طلغ  مھ  نداتسیا  اما  تسا ؛ تراسخ  درگبقع ، تسا ؛ طلغ  تشگرب ، دنک . تکرح 

، نیناوق هعماـج . یگدـنز  هب  طوبرم  قطاـنم  ی  همھ رد  تساـجک ؟ رد  ولج  هب  تکرح  نیا  دـیایب و  دوجو  هب  دـیاب  مییوگ  یم هک  یلوحت  نیا  تساـجک ؟ رد  اھتفرـشیپ  نیا  اـما  و 

ماظن رد  ددرگ . لصاح  تفرـشیپ  دریگ و  تروص  لوحت  یتسیاب  زور  هب  زور  مدرم ، یمومع  قـالخا  رد  گـنھرف و  رد  دوش . رت  لـماک رتھب و  زور  هب  زور  دـیاب  دـنک و  یم ادـیپ  لوحت 

، نیب نشور عاجش و  رکفاب و  یاھناسنا  یتسیاب  هیملع ، یاھ  هزوح رد  یتح  روشک ، ی  هرادا تموکح و  روما  رد  رنھ ، رد  یداصتقا ، یاھتیلاعف  رد  روشک ، یشزومآ  یملع و 

تالوحت دنورب و  شیپ  اھشزرا  نامھ  بوچراچ  رد  تساھـشزرا . نامھ  ساسا ، دننک . لابند  ار  دیدج  یاھ  نامرآ دیدج و  یاھرکف  دیدج ، یاھراک  دیدج ، یاھـشور  زور  هب  زور 

تـسیب لاس ، هد  رھ  ینعی  تسین ؛ مھ  یندـش  مامت  لماکت ، نیا  تسین . مھ  یندـش  مامت  دوش و  یم زور  هب  زور  لماک و  بالقنا  کی  بـالقنا ، تقو  نآ  دـنروآ . دوجو  هب  ار 

. تسا هدش  داجیا  یقرت  تفرشیپ و  فلتخم ، یاھشخب  رد  هک  دید  دھاوخ  دنک ، هاگن  روشک  هب  ناسنا  رگا  راب ، کی لاس 

ماظن  / ١٣٧٩/٠٩/١٢ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینعی یسایس  یعامتجا و  یلاعت  یقالخا ، یحور و  یلاعت  یرکف ، یلاعت  یملع ، یلاعت  لماش  یلاعت  نیا  نارگید . دوخ و  یلاعت  تسا ؛ ناسنا  یلاعت  نتفرگ  فدھ  مود ،

تیمکاح همھ ؛ یارب  ملع  تفرـشیپ  شرتسگ و  دننک : شالت  اھزیچ  نیا  یارب  دنفظوم  همھ  مدرم . یگدنز  روما  هافر  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  یلاعت  دنک و  ادیپ  یلاعت  هعماج 

یقالخا یملع و  یونعم و  یاھ  هبنج طقف  هن  یرـشب  یعامتجا  تفرـشیپ  قالخا ؛ مراکم  میرک و  قلخ  یقالخا ، یونعم و  یحور و  یلاعت  تسرد ؛ رکف  ملاـس و  ی  هشیدـنا

شیپ یگدـنز  تاناکما  زا  رتشیب  هچرھ  عتمت  هافر و  تمـس  هب  ار  مدرم  یتسیاب  و  اھناسنا ، یھافر  یداصتقا و  روما  تفرـشیپ  تسا و  رظن  دروم  مھ  هعماـج  هکلب  درف ، کـی 

. دراد دوجو  هفیظو  نیا  مھ  ادخ  ریغ  تموکح  ی  هرود رد  تسین ؛ مھ  تموکح  تردق و  ی  هرود صوصخم  تسا ؛ همھ  فیاظو  زا  یکی  نیا  دنربب .

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 7 
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یدج دیاب  ار  نیا  ندرک . گنل  نادرگرـس و  ار  وا  نتفرگ و  وا  زا  دنک ، یم ممـصم  مزاع و  یـصخشم  فدـھ  تمـس  هب  دوخ  تکرح  رد  ار  ناسنا  کی  هک  ییاھ  هاگ هیکت تادـیقت و 

ناشتاغیلبت رد  ار  نیا  هک  تسا  یلاس  دـنچ  دـننک . بلـس  ار  بالقنا  هب  اھ  نآ داقتعا  دـنریگب و  ار  مدرم  ناـمیا  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  یاھتـسایس  زا  یکی  دـیریگب .

مدش و هتکن  نیا  هجوتم  شیپ - لاس  هدزای  هد ، دودح  دوب - هدـش  یتایلمع  ییارجا و  روشک ، نانمـشد  یاھراتفر  رد  تاغیلبت  نیا  هک  یلیاوا  نامھ  زا  هدـنب  دـنا . هدرک عورش 

رد یرـشب  خـیرات  تاراختفا  زا  یکی  هک  یبالقنا  دـنربب ؛ لاوس  ریز  ار  بالقنا  رابتعا  لصا  دـنھاوخ  یم اـھ  نیا متفگ  مداد و  رادـشھ  یگنھرف  نالوئـسم  هب  صوصخب  همھ ، هب 

قفوم درک و  اپرب  ار  نآ  هقطنم  نیا  رد  رابکتـسا  ریذپانریخـست  رھاظلا  یلع ژد  کی  لباقم  رد  مھ  نآ  نامیا ، تکرب  هب  یلاخ و  تسد  اب  تلم  کـی  هک  یبـالقنا  تساـم ؛ ناـمز 

رد هک  یبالقنا  درک ؛ مرگلد  ناشیمالسا  تیوھ  هب  راودیما و  ناشمالسا  هب  ار  ناملسم  یاھتلم  هک  یبالقنا  یمالسا ؛ یاھشزرا  هار  رد  یبالقنا  ادخ ؛ مان  هب  یبالقنا  دش ؛

دوش و زوریپ  عناوم  نیرتگرزب  رب  دناوت  یم دھد - ناشن  دوخ  زا  یا  هدارا مزع و  هک  یتقو تلم - کی  هک  دـندرک  ساسحا  اھ  نآ دیـشخب و  یروابدوخ  ار  اھتلم  ناھج  طاقن  ی  همھ

تروـص هب  هک  دوـب  یراـک  نـیا  دـنریگب . هدـیدن  دوـب ، بـالقنا  نـیا  رد  هـک  ار  یا  یناـسنا تـمارک  تلیـضف و  شزرا و  تیوـنعم ، یدازآ ، ماـیپ  دنتـساوخ  یم نانمـشد  دـیآ . قئاـف 

مھ زونھ  دندرک و  غیلبت  ار  اھنامھ  مھ  لخاد  رد  وداپ  تروص  هب  لفاغ ، هدـع  کی  هنافـساتم - هتبلا - دـندرک . لابند  ار  نآ  یتاغیلبت ، قرط  ماسقا  عاونا و  اب  هدـش و  یزیر  همانرب

. تسا یلاخ  ناشتشپ  دننک  ساسحا  مدرم  دوش و  هتفرگ  اھ  نآ زا  تسا - مدرم  خسار  مزع  هدارا و  هاگ  هیکت عقاو  رد  هک  یرکف - ی  هناوتـشپ هک  تسا  نآ  یارب  نیا  دننک . یم

، مجاھت نیا  رھظم  دنریگب . یدج  ار  یگنھرف  لئاسم  دیاب  همھ  داد ؟ همادا  ار  هار  نآ  دوش  یم هتشاذگ ، مدق  نآ  رد  ناسنا  هک  یھار  هب  رواب  نودب  داقتعا و  نامیا و  نودب  رگم 

اھ نیا دوش . یم داـجیا  اـھداسف  ماـسقا  عاونا و  جـیورت  قـیوشت و  هعماـج و  رد  قـالخا  فـالخ  یاـھنایرج  قـیوشت  تاداـقتعا ، رد  هشدـخ  هار  زا  هک  تسا  یرگیحاـبا  ناـمھ 

. تسین یگنھرف  نالوئسم  صوصخم  طقف  دننک و  هجوت  رایسب  نآ  هب  دیاب  روشک  نالوئسم  ی  همھ هک  تسا  ییاھزیچ 

- مرتحم یروھمج  سیئر هلمج  زا  روشک - نالوئـسم  یاھتیلوئـسم  نیرتگرزب  زا  یکی  تساـھ . نآ ی  هلمج زا  یداـصتقا  یلاـم و  یاـھداسف  هک  دراد  یماـسقا  عاونا و  داـسف 

ییاھ یراکمھ هناتخبـشوخ  دنلوئـسم و  هنیمز  نیا  رد  مھ  هننقم  ی  هوق هیئاضق و  ی  هوق هتبلا  دریگ . رارق  تلود  ی  همانرب رد  دـیاب  هک  تسا  یداصتقا  یلام و  دـسافم  بیقعت 

یداصتقا شیاشگ  هب  هک  تسا  ییاھراک  زا  یکی  یلام  یداصتقا و  ی  هدسفم اب  هزرابم  دھد . ناشن  لمع  ی  هلحرم رد  ار  دوخ  دوش و  یدـج  دـیاب  هزرابم  نیا  دـننک . یم مھ 

راک هتبلا  درک . هزرابم  هلباقم و  نآ  اب  دیسرت و  نآ  زا  دیاب  تدش  هب  هک  تسا  داسف  یاھھاگولگ  دوجو  روشک ، یداصتقا  تفرـشیپ  عناوم  زا  یکی  درک . دھاوخ  کمک  مھ  روشک 

سلجم مرتحم  سیئر  هب  مھ  هیئاضق و  ی  هوق مرتحم  سیئر  هب  مھ  مرتحم ، روھمج  سیئر هب  مھ  متشون ، هک  یا  هدام تشھ  ی  همان نآ  نایرج  رد  نم  تسھ . مھ  یتخس 

عویـش اب  هلباقم  یارب  تسا . یتخـس  راک  اذـل  دروآ ؛ دـنھاوخ  راشف  درک و  دـنھاوخ  مجاھت  نیدـسفم  تسا . یعقاو  یدـج و  ی  هزرابم کی  داسف ، اب  هزرابم  دـینادب  هک  متفگ 

. درک نت  هب  هزرابم  سابل  دیاب  یلام ، یداصتقا و  داسف 

نییبت نابز و  اب  هک  تسا  مالـسا  میلاعت  وزج  نیا  میناد ، یم بوخ  ام  درک . هزرابم  هلباقم و  دـیاب  مھ  نیا  اب  تسا . تارکنم  جاور  یقالخا و  یاھداسف  مھ  داسف  ناـیرج  کـی 

بکترم مالـسا  درک . هلباقم  دـیاب  نآ  هب  رھاظت  اب  تارکنم و  عویـش  اب  اما  تسرد ؛ دوخ  یاج  هب  نیا  تشاد . هگن  رود  تارکنم  زا  درک و  انـشآ  یقـالخا  لـیاضف  اـب  ار  مدرم  دـیاب 

هزاجا دریگب . ار  داسف  اشحف و  ریـس  ولج  دیاب  ماظن  تردق  درک . یراک  دوش  یمن هیـصوت  نابز و  فرـص  اب  دراذگ . یم وا  یارب  مھ  دـح  اما  دـنک ؛ یم تیادـھ  تحیـصن و  ار  رکنم 

ی هزیگنا چیھ  هک  دوش  ینموم  نز  درم و  ناوج و  رسپ  رتخد و  رکف  نھذ و  یاوغا  بجوم  هعماج ، لخاد  رد  کدنا  کچوک و  هورگ  کی  دودعم و  ی  هدع کی  یاھسوھ  هک  دیھدن 

هک یدازآ - مان  هب  هیکت  اب  یا  هدع دیھدن  هزاجا  دنلوئـسم . هنیمز  نیا  رد  روشک  فلتخم  یاھـشخب  نالوئـسم  ی  همھ دیریگب . ار  دارفا  هنوگ  نآ ولج  دیاب  امـش  دنرادن . یداسف 

نیا نآ  لمعلا  سکع دـننک . جـیار  هعماج  رد  ار  یرابودـنب  یب اـشحف و  تارکنم و  دوش - یم ماـن  نیا  زا  ییاـھ  هدافتـساوس هچ  هک  تسیرگ  یدازآ  مولظم  ناونع  رب  دـیاب  اـعقاو 

. هطورشم لوا  لثم  دنوش ؛ نیبدب  ماظن  هب  یا  هدع هک  تسا 

امیس  / ١٣٨١/١١/١۵ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

مدرم یوـنعم  تیبرت  هب  تبـسن  اـھتموکح  مالـسا ، رظن  زا  ینک . تیبرت  دـیاب  یوـنعم  یقـالخا و  ظاـحل  زا  ار  مدرم  دـیوگ  یم تسا . مدرم  یقـالخا  یوـنعم و  تیبرت  یموـس ،

تسین توافت  یب دوخ  نادنزرف  تیبرت  هب  تبـسن  هداوناخ  کی  رد  ردپ  هک  نانچمھ  دننکب . دننکب ، دنھاوخ  یم هک  راک  رھ  دنناد و  یم مدرم  دوخ  دنیوگب  هک  دنتـسین  توافت  یب

دـشر مدرم و  تیونعم  قالخا و  ی  هنیمز رد  هعماج  رد  مھ  تموکح  دنھد . ماجنا  دـیاب  هک  دـنراد  ییاھتیلوئـسم  ردام  ردـپ و  دـننکب . دـننکب ، دنتـساوخ  راک  رھ  الثم  دـیوگب  هک 

. دراد ییاھتیلوئسم  اھ  نآ رد  یقالخا  یاھتلیضف 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

قالخا گنھرف و  ی  هلاسم هتبلا  تسین ؛ یقـالخا  رطخ  اـھنت  رطخ  منک . یم مھزاـب  ما ؛ هدرک دزـشوگ  ار  مزـال  تاـکن  اـھراب  اـھ  نآ تاـسلج  رد  نالوئـسم و  هب  باـطخ  رد  نم 

دشاب دوخ  تردق  ظفح  رکف  هب  طقف  هک  تسین  یماظن  یمالسا  ماظن  دشاب . توافت  یب دوخ  مدرم  قالخا  گنھرف و  هب  تبسن  دناوت  یمن یمالسا  ماظن  تسا . مھم  یلیخ 

زیزع . » درب یم جـنر  دـنک ، یم هارمگ  فرحنم و  ار  مدرم  هک  هچنآ  زا  یمالـسا  ماظن  دـنامب . توافت  یب دـنتفیب - یقـالخا  ی  هطرو هب  رگا  یتح  دوخ - مدرم  درکلمع  هب  تبـسن  و 

تبسن دناوت  یمن یمالسا  ماظن  دشاب . هتـشاد  دیاب  ار  شور  نامھ  یمالـسا  ماظن  تسا و  یمارگ  ربمایپ  شور  نیا  میحر ؛» فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  متنع  ام  هیلع 

یاھ هاگتـسد صوصخب  ام ، یاھ  هاگتـسد دراد . هدـھع  رب  ینیگنـس  ی  هفیظو ماظن  نیا  دـشاب . انتعا  یب دوخ  مدرم  لد  رکف و  یاـھیھارمگ  ینامـسج و  یونعم ، یاـھجنر  هب 

ناتسیس و امش - ناتسا  لثم  ییاھاج  رد  دنراد . هدھع  رب  نیگنس  یا  هفیظو روشک  ینارمع  یداصتقا و  یاھ  هاگتسد هک  نانچمھ  دنراد ؛ یرت  نیگنـس ی  هفیظو یگنھرف ،

. تسا رتراوشد  فیاظو  تسا ، مورحم  رایسب  هک  ناتسچولب -

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

رب راذگریثات  یعامتجا ، یرکف و  ییایوپ  یشیدناون و  یقالخا ، ی  هعماج دمآراک ، ی  هعـسوت ینید ، یرالاس  مدرم یوگلا  میکحت  اب  مالـسا  ناھج  رد  رثوم  لاعف و  شخب ، ماھلا

(. هر  ) ینیمخ ماما  یاھ  هشیدنا یمالسا و  میلاعت  ساسا  رب  یا  هقطنم یمالسا و  ییارگمھ 

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

تیرومام نآ  ام  رظن  هب  دراد . هارمھ  شدوخ  اب  مھ  ار  ینالک  فادـھا  یلم  تیروماـم  نیا  دراد و  یتاـمازلا  هک  میتسھ ، لـئاق  یلم  ی  هناـسر یارب  یروحم  تیروماـم  کـی  اـم 

قالخا گـنھرف و  رکف و  زا  ییادز  بیـسآ یمومع ، گـنھرف  رکف و  هب  یھد  تھج هعماـج ، یراـتفر  قـالخا  هیحور ، گـنھرف ، رکف ، تیادـھ  تیریدـم و  زا  تسا  تراـبع  یروحم 

. یگدنام بقع ساسحا  ندودز  و  نداد - هیحور  ینعی  تفرشیپ - هب  قیوشت  هعماج ،

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

لکـش نآ  روحم  رب  زیچ  همھ  تسا و  هعماـج  نآ  یقـالخا  ی  هلکاـش عاـمتجا ، کـی  یارب  یلـصا  ی  هزاـس عقاو  رد  ینعی  تساـھ ؛ نآ یقـالخا  تیوھ  هعماـج ، یقیقح  تیوھ 

فادھا زا  یکی  دنک ؛ یزیر  همانرب دیاب  یقالخا  یاھ  تلیضف نییبت  میھفت و  شرتسگ و  شرورپ و  ی  هنیمز رد  امیـس  ادص و  میھدب . تیمھا  یلیخ  قالخا  هب  دیاب  ام  دریگ . یم

. دشاب نیا  دیاب  اھ  همانرب ی  همھ رد  امیس  ادص و 

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

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

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

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

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 8 
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یفن رھــش - طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدــنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

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

رد ینویزیولت ، لایرـس  رھ  رد  دیزاس ، یم هک  یا  همانرب رھ  رد  امـش  دنادب . تایقلخ  نیا  شرتسگ  لفکتم  ار  شدوخ  امیـس  ادـص و  تسام . یقالخا  لیاضف  تایقلخ و  اھ  نیا

. دوشن هتخادنا  اپ  ریز  ضقن و  اھزیچ  نیا  دوش ؛ تیوقت  لیاضف  نیا  هک  دیشاب  هجوتم  شرازگ ، رھ  رد  ینفلت و  یوگتفگ  رھ  رد  درگزیم ، رھ  رد  هرواحم ، رھ 

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رادروخرب عاجـش  راـکزیھرپ و  اوقتاـب و  ریبدـتاب و  نارادـمامز  زا  هاـگرھ  یرـشب  عـماوج  ینعی  تسا ؛ هدوـب  هطقن  نیمھ  رد  عطاـقم ، نیرت  مھم رد  مھ  یرـشب  عـماوج  لکـشم 

عفانم رب  مدرم  عفانم  حـیجرت  تشادـن ، انعم  ینماد  کاپ یراگزیھرپ و  اھ  نآ یارب  هک  دـندش  یناریدـم  راچد  عماوج  هک  یتقو نآ  دـنورب . ولج  ییاھمدـق  دـنا  هتـسناوت دـنا ، هدوب

هب ناشیارب  تالکشم  یصخش - تاوھش  عفانم و  هب  ی  هتسب لد یاھناسنا  فیعض ، یاھناسنا  دوبن - حرطم  ناشیارب  یھلا  ی  هبساحم ادخ و  زا  سرت  دوبن ، حرطم  ناشدوخ 

ملاظ و یاھتردـق  روھقم  خـیرات ، زا  یا  هھرب رد  یمالـسا  یاھروشک  یمالـسا و  لـلم  دـینیب  یم هکنیا  یونعم . یقـالخا و  تالکـشم  هچ  یداـم و  تالکـشم  هچ  دـمآ ؛ دوجو 

زا نید ، زا  ناملسم  نارادمامز  دش ، عورـش  یمالـسا  قطانم  رد  یبرغ  یاھ  ییاشگروشک اھ و  یـشکرکشل رامعتـسا و  هک  یزور  نآ  رگا  دوب . نیمھ  تلع  دندش ، زواجتم 

عوضوم دندوبن ، هزور  دنچ  تردق  ماقم و  رب  ناشدوخ  طلست  هب  دنبیاپ  تاوھـش و  هب  دنبیاپ  رگا  دش . یمن روط  نیا هیـضق  دندوب ، رادروخرب  تعاجـش  زا  تریغ و  زا  ینماد ، کاپ

. دـنراذگ یم رثا  مھ  یور  ود  رھ  هتبلا  اـھ ؛ نآ نارادـمامز  عـماوج و  ناریدـم  فعـض  زا  تسا  هدـش  یـشان  بـلغا  یمالـسا ، عـماوج  ناناملـسم و  فعـض  دـش . یمن روـط  نـیا

زاب یعیبط  روط  هب یا  هعماج نینچ  رد  تقو  نآ  دـنناشک ؛ یم فعـض  هب  ار  اھناسنا  دـننک و  یم تسـس  هعماج  رد  ار  یـسایس  یقالخا و  ماظن  لـھاان ، ناوتاـن و  یاھتیریدـم 

. دنوش یم اھ  نآ هب  یالتبم  دنرب و  یم جنر  رت  فیعض رت و  لھاان یاھناسنا  زا  نارادمامز 

ادھش  / ٠٣/٠٣/١٣٨۴ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ تخاـس دـیاب  ار  یا  هعماـج هچ  مالـسا ، رظن  قبط  میزاـسب . مالـسا  رظن  قبط  ار  دوخ  ی  هعماـج روشک و  میا  هتـساوخ اـم  هار . طـسو  تفگ  دوش  یمن میھار ؛ لوا  زوـنھ  اـم 

، نآ رد  دشاب ؛ مکاح  یعامتجا  طباور  رد  هلـضاف  هنـسح و  قالخا  دشاب ؛ اھدادعتـسا  ییافوکـش  دشر و  دشاب ؛ هشیدنا  رکف و  یدازآ  دشاب ؛ داد  لدـع و  نآ ، رد  هک  یا  هعماج

ار یا  هعماج مالـسا  دـنزاسب . هلـضاف  قالخا  اب  راختفا و  اب  فرـشاب و  ار  ییایند  دـنھاوخب  دـننک و  دـیما  راـختفا و  فرـش و  ساـسحا  اـھناسنا  دـشابن ؛ ضیعبت  داـسف و  رقف و 

ی هعومجم دارفا و  نآ ، رد  هک  دھاوخ  یم ار  یا  هعماج مالـسا  دورب . شیپ  دوش و  یزاسون  یعامتجا  یاھ  ناینب ی  همھ ملع ، ی  هیاپ رب  دـشوجب و  ملع  نآ  رد  هک  دـھاوخ  یم

«. سانلا یلع  ادھش  اونوکت  و  « ؛ اھتلم ی  همھ یارب  دنشاب  یصخاش  مچرپ  لعشم و  تلم  کی 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

یرگید زیچ  نید  زج  دریگب ، هدـھع  رب  ار  حیحـص  تیمکاح  دـناوت  یم هچنآ  یی ، هنحـص نینچ  رد  دـیاین . باسح  هب  تیناقح  کالم  یدام  روز  تردـق و  دـیاب  یگدـنز  ی  هنحـص رد 

یاھ تصرف یانعم  هب  اـیند  تیونعم . تلادـع و  ندرک  دوباـن  ینعی  تیونعم ؛ زا  داـصتقا  تسایـس و  یگدـنز و  ندرک  یلاـخ  ینعی  ینعم ، نیا  هب  اـیند  زا  نید  کـیکفت  تسین .

. تسا ناسنا  لماکت  دـشر و  ی  هلیـسو اھ ، تبیـصم اھ و  یخلت اھ ، ینیریـش اھ و  ییابیز یانعم  هب  ناـھج ، ی  هصرع رد  ی  هدـنکارپ یاـھ  تمعن یاـنعم  هب  ناـسنا ، یگدـنز 

همادا تسا ، هتـشاذگ  وا  دوجو  رد  ادـخ  هک  ییاھدادعتـسا  زورب  لماکت و  یلاـعت و  یوس  هب  ار  دوخ  هار  دـناوتب  ناـسنا  هکنیا  یارب  دنتـسھ  ییاـھرازبا  نید  رظن  زا  مھ  اـھ  نیا

. تسین کیکفت  لباق  نید  زا  انعم ، نیا  هب  یعامتجا  یدرف و  طباور  قالخا و  قوقح و  تموکح و  داصتقا و  تسایـس و  تسین . کیکفت  لباق  نید  زا  انعم ، نیا  هب  یایند  دھد .

ماما تکرح  زاغآ  زا  هک  تسا  یی  هطقن نامھ  تسرد  نیا ، تسین . کیکفت  لباق  تسا و  رگیدکی  اب  ی  هدینت مھرد هتخیمآ و  لمکم و  ام  راوگرزب  ماما  قطنم  رد  ایند  نید و  اذـل 

فذـح رب  ینتبم  اھ  نآ تورث  شالت و  تموکح و  یگدـنز و  هک  یناسک  تسا ؛ هتخیگنارب  ناربکتـسم  نارادایند و  یوس  زا  ار  داـنع  تموصخ و  تمواـقم و  نیرتشیب  زورما ، اـت 

. تسا هعماج  زا  تیونعم  قالخا و  نید و 

دوخ سوھ  یوھ و  ریـسا  مھ  ار  نارگید  ندوب و  دوخ  سوھ  یوھ و  ریـسا  یھاوخدوخ و  تیناسفن و  یاـنعم  هب  اـیند  یمالـسا ، نوتم  رد  دراد . مھ  یرگید  موھفم  اـیند  اـما 

، تسین عمج  لباق  نید  اب  هک  یدورطم  یایند  ام ، تایاور  ناسل  رد  تسا . ییایند  نینچ  درط  نعط و  رد  نید  ناگرزب  تاـملک  ثیداـحا و  نآرق و  رـساترس  تسا . هدـمآ  ندرک ،

؛ تسا مادـص  شوب و  هاش و  ی  هصخاش نوراق و  دورمن و  نوعرف و  ی  هصخاش اـیند  نیا  تسا ؛ یتسرپدوخ  یھاوخدوخ و  تیناـنا و  تیناـسفن و  سوھ و  یوھ و  یاـنعم  هب 

ناسنا کی  دـنا . مومذـم یایند  نیا  یقالخا و  لئاذر  رتگرزب  یاھ  همـسجم اھ  نیا هتبلا  تسا . زورما  ات  خـیرات  لوط  رد  راگزور  رگمتـس  ملاظ و  ناربکتـسم  ی  هصخاش ایند  نیا 

رتشیب شتاناکما  رگا  دنک . لمع  هناروتارپما  یرصیق و  ینوراق و  ینوعرف و  دوخ ، تاناکما  ناوت و  ردق  هب  دشاب و  هتشاد  نوعرف  کی  دوخ  نورد  لد و  رد  دناوت  یم مھ  یلومعم 

، تایاور ناسل  رد  هک  تسا  ییاـیند  ناـمھ  نیا  تسین ؛ عمج  لـباق  اـیند  اـب  نید  نیا  دوب . دـھاوخ  خـیرات  تیغاوط  ناـشکندرگ و  ی  هیقب نوراـق و  نوعرف و  لـثم  مھ  وا  دـش ،

ییاـیند نینچ  اـب  ار  نید  تسین . نکمم  دـنک ، عـمج  نید  اـب  ار  اـنعم  نیا  هب  یاـیند  دـھاوخب  یـسک  رگا  دـنوش . عـمج  مھاـب  دـنناوت  یمن تسا ؛ هدـش  هدـیمان  نـید  یووـھ 

نیع ار  نید  هک  ام  راوگرزب  ماما  تشاد . یم رذـحرب  مھ  اـیند  تراـسا  زا  ار  اـم  ماـما ، تسا . نید  هب  تناـیخ  نداد ، رارق  ییاـیند  نینچ  تمدـخ  رد  ار  نید  درک . داـبآ  دوش  یمن

. تشاد یم رذحرب  انعم  نیا  هب  یایند  زا  ار  نالوئسم  مدرم و  امئاد  دید ، یم ایند  نیع  داصتقا و  نیع  تسایس ،

تیناسفن یھاوخدوخ و  تینانا و  سفن و  یاوھ  لھا  دوب ؛ هتـشاذگ  رانک  یلکب  ار  مود  یانعم  هب  یایند  مھ  وا  دوخ  میوش . لئاق  هلـصاف  اـیند  زا  یاـنعم  ود  نیا  نیب  دـیاب  اـم 

ناسمھ و نید  اب  ار  نآ  ماما  تسا ، هتخومآ  ام  هب  مالـسا  هک  نانچ نآ یمالـسا و  نوتم  لثم  هک  دوب  یزیچ  یگدـنز - عیـسو  ی  هصرع ینعی  لوا - یاـنعم  هب  یاـیند  اـما  دوبن .

دنناوت یم تساھ ؛ نآ یادوس  یناگرزاب و  رازبا  ای  تسادخ ، ایلوا  یادوس  یناگرزاب و  هاگیاج  ایند  ایلوا هللا ؛» رجتم  ایندـلا  : » دـیامرف یم نینموملا  ریما  تسناد . یم قبطنم 

. دننک هدافتسا  یونعم  یلاعت  هب  ندیسر  یارب  ایند  زا 

مدرم  / ٠٣/٢۵/١٣٨۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

اـھروشک و رد  اـما  دـنربب . نیب  زا  دـننک و  جاراـت  ار  نآ  دـننک  یم یعـس  نانمـشد  هچرگا  تسا ؛ یقاـب  یرفاو  مھـس  گرزب ، تمعن  نـیا  زا  هناتخبـشوخ  اـم  ی  هعماـج رد  زورما 

ار یونعم  یاھـشزرا  ی  همھ دوش . یم لکـشم  راچد  مھ  هعماج  یونعم  یقالخا و  یاضف  دگنل و  یم مدرم  تیبرت  یاھ  هیاپ دـینیب  یم درادـن ، یتیوھ  نینچ  نز  هک  یعماوج 

هعماج حطـس  رد  ار  تایونعم  دیـشک و  نوریب  تسا - هفطاع  ی  همـسجم نآ  هعومجم ، نیا  یادـخدک  تسا ؛ هداوناخ  نز  نآ ، روحم  هک  هداوناخ - مرگ  نوناـک  نورد  زا  ناوت  یم

تاذ رھوج  تسا . یعرف  اھزیچ  ی  هیقب دننیبب ؛ نآ  رد  ار  دوخ  تیـصخش  تیوھ و  دـننک و  تقد  یربک  بنیز  یوگلا  رد  ام  ی  هعماج نانز  ناوج و  نارتخد  میراودـیما  دـنارتسگ .

. ددرگ یم نیمات  وا  یارب  رگید ، یاھراک  ی  همھ رب  وا  تردق  دوش و  یم کچوک  وا  لباقم  رد  زیچ  همھ  دنک ، ادیپ  تیفافش  ییانشور و  یلاعت و  رگا  ناسنا  کی 

ناحادم  / ٠۵/٠۵/١٣٨۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک لوا  شخب  میراذـگب ، یراکتفـس - اھانب ، ناگدـنزاس  ریبعت  هب  و  مکحتـسم - یاھراک  شخب  یراک و  هزیر فیرظ و  یاھراک  شخب  ود  هب  ار  ناھج  ناسنا و  شنیرفآ  یاـنب  رگا 

ندرپس یشومارف  هب  یھاگ  فیعضت و  یدام ، ندمت  گرزب  هانگ  تسا . نز  رایتخا  رد  تسا ، رشب  فطاوع  تاساسحا و  ندرورپ  هتشر  هتـشر  اھ و  یراک هزیر اھ و  یراک فیرظ

شوغآ رد  دنزرف  تیبرت  رنھ  یردام و  رنھ  هب  ییانتعا  یب زا  نخس  اجرھ  هدش . هتفرگ  هدیدان  مھم  شخب  نیا  شقن  تسا ، هداوناخ  فیعضت  زا  نخس  اجرھ  تسا . شقن  نیا 

زا یـشخب  تسا . هتفرگ  هدـیدان  یدراوم  رد  هدرک و  فیعـضت  ار  شقن  نیا  هک  دراد  ار  گرزب  مرج  نیا  برغ  یایند  هدـش . هتفرگ  هدـیدان  شقن  نیا  تسا ، رداـم  تبحم  رھم و  رپ 

تنایخ نز و  هب  تنایخ  نیا  تسین ؛ نز  زا  تیامح  نیا  هک  یلاحرد دـھد ؛ یم ماجنا  نز » زا  تیامح   » مان اب  ار  زیمآ  هعجاف تکرح  نیا  هک  تسا  طوبرم  نیا  هب  هاـنگ  نیا  یگرزب 

روبع مھ  یناوج  نارود  زا  ای  هدیـسر  یناوج  نارود  هب  هک  یدرم  دراد . همادا  ناسنا  یگدـنز  رخآ  ات  دوش و  یم عورـش  یرادراب  لمح و  نارود  زا  ردام  شقن  تسا . ناـسنا  هب 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 9 
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نیا دـنھد ، اقترا  ار  دوخ  حطـس  تامولعم ، شنیب و  یتفرعم و  ی  هبتر ظاحل  زا  ام  نانز  رگا  تسا . ردام  ی  هناردام صاخ  یاھ  هویـش تبحم و  تفوطع و  ریثاـت  تحت  زاـب  هدرک ،

هتبلا تسا ؛ نییاپ  شحطـس  تفرعم  ظاحل  زا  یردام  تقو  کی تسین . هسیاقم  لباق  رخآ  ات  یقالخا  یگنھرف و  تارثوم  زا  یرگید  رثوم  چـیھ  اب  یرگید ، شقن  چـیھ  اب  شقن 

ندـمت و تفرعم و  گنھرف و  هک  تسا  ردام  تسین . یردام  ریثات  صقن  نیا  تسا ؛ ناـسنا  کـی  تاـمولعم  ندوب  مک  هاـنگ  نیا  دـنک ؛ یراذـگرثا  یگرزب  نارود  رد  دـناوت  یمن نیا 

. دنک یم لقتنم  دنزرف  هب  هتسنادن  هتسناد و  دوخ ، راتفر  اب  دوخ و  قلخ  اب  دوخ ، حور  اب  دوخ ، مسج  اب  ار  هعماج  موق و  کی  یقالخا  یاھ  یگژیو

نایجیسب  / ٠١/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

تثعب یالاو  یاھفدـھ  هب  دـناوت  یمن وکین ، تایقلخ  زا  دارفا  یرادروخرب  نودـب  هعماج  قالخالا .» مراکم  ممتال  تثعب  : » یقالخا مراـکم  لـیمکت  زا  تسا  تراـبع  لصفرـس  کـی 

یانعم هب  هکلب  تسین ؛ مدرم  اب  یقالخا  شوخ  طقف  مھ  وکین  قالخا  تسوکین . قالخا  دناسر ، یم یناسنا  یلاع  تاماقم  هب  ار  هعماج  درف و  هچنآ  دنک . ادیپ  تسد  ربمایپ 

، دنشاب رگیدکی  یھاوخدب  راچد  دنشاب ، دسح  راچد  دوخ  نیب  رد  هک  یمدرم  تسا . دوخ  لمع  رد  اھ  نآ ساکعنا  دوخ و  ناج  لد و  رد  هلضاف  تایقلخ  وکین و  تافص  ندنارورپ 

روط هب  مھ  نوناق  رگا  یتح  هعماج  نیا  رد  دنـشاب ، رگیدـکی  اب  یزرو  هنیک راچد  دنـشاب و  ایند  لام  هب  تبـسن  لخب  ایند و  هب  صرح  راـچد  دنـشاب ، رگیدـکی  اـب  یرگ  هلیح راـچد 

. تسین بولطم  یرشب  ی  هعماج هعماج ، نیا  دسرب ، هوکش  یاھتنم  هب  مھ  یرھاظ  ندمت  دنک و  تفرشیپ  مھ  ملع  رگا  تسین . هعماج  نیا  رد  تداعـس  دوش ، لمع  قیقد 

یزرو هنیک وا  هب  تبـسن  دـنراد ، یلددـب  وا  هب  تبـسن  دـنزرو ، یم دـسح  وا  هب  هک  دـنک  ساسحا  یناسنا  رھ  دـننک ، ینماان  ساسحا  رگیدـکی  زا  نآ  رد  اھناسنا  هک  یا  هعماج

مدرم ناج  لد و  رب  یقالخا  لـیاضف  یا  هعماـج رد  رگا  اـما  تسین . هعماـج  نیا  رد  یتحار  دـنزرو ، یم صرح  شا  ییاراد وا و  هب  تبـسن  دـننیچ و  یم هئطوت  وا  یارب  دـننک ، یم

دنراد هچنآ  هب  تبسن  دنزرون ، صرح  ایند  لام  هب  تبسن  دنشاب ، هتـشاد  ضامغا  وفع و  تشذگ و  رگیدکی  هب  تبـسن  دنـشاب ، نابرھم  رگیدکی  هب  تبـسن  مدرم  دشاب ، مکاح 

ظاحل زا  رگا  یتح  هعماج  نیا  دنـشاب ، یرابدرب  هلـصوح و  ربص و  یاراد  نآ  مدرم  دننکن و  یـشارت  عنام رگیدکی  تفرـشیپ  هار  لباقم  رد  دنزرون ، دسح  رگیدـکی  هب  دـنزرون ، لخب 

لد رد  دیاب  ام  میراد . جایتحا  نیا  هب  ام  تسا . نیا  قالخا ، دـننک ؛ یم تداعـس  شیاسآ و  شمارآ و  ساسحا  نآ  رد  مدرم  زاب  دـشاب ، هتـشادن  یدایز  یاھتفرـشیپ  مھ  یدام 

یارجا اما  تسین ؛) یدیدرت  نیا  رد   ) دنرشب تداعس  یارب  ییاھ  هلیسو دوخ ، یاج  رد  مالسا  یعامتجا  یدرف و  نوناق  میھد . شرورپ  زور  هب  زور  ار  یمالـسا  تایقلخ  دوخ ،

. دراد بوخ  قالخا  هب  جایتحا  مھ  نیناوق  نیمھ  تسرد 

شزوـمآ و ی  هلیـسو هب  هک  یقـالخا  یاـھ  شزوـمآ مھ  یکی  تساـم و  دوـخ  تدـھاجم  نیرمت و  یکی  میراد : مزـال  زیچ  ود  دـنک ، ادـیپ  رارقتـسا  قـالخا  هعماـج  رد  هکنیا  یارب 

مظعا ربمایپ  لاس  رد  مزال  یاھراک  زا  ملق  کی نیا  دـنفظوم . اھ  نیا دوش ؛ هداد  میلعت  اھناسنا  هب  حوطـس  ی  همھ رد  دـیاب  یملع  یـشزومآ و  زکارم  یتیبرت و  زکارم  شرورپ ،

رد اھ  نآ زا  مادکرھ  هک  مینیبب  مینک و  هیھت  تشز  هلیذر و  تافص  زا  یتسرھف  کی  مینک . ربمغیپ  عبات  ناملسم و  نموم و  هلضاف ، تایقلخ  رد  ار  نامدوخ  ینعی  تسا ؛ یھلا 

لماع هتبلا  مینک . مھارف  دوخ  یارب  ار  اھ  نآ نیرمت ، اب  مینک  یعـس  مینک و  هیھت  کـین  تاـیقلخ  زا  یتسرھف  کـی  نینچمھ  میراذـگب . راـنک  ار  ار  نآ  مینک  یعـس  تسھ ، اـم 

(- مالسلا مھیلع  ) نیموصعم ی  همئا ناربمایپ و  ینعی  قالخا - ناراگزومآ  هب  تبحم  هار ، نیا  هب  تبحم  ربمایپ ، هب  تبحم  ادخ ، هب  تبحم  تسا ؛ تبحم  هار ، نیا  رد  تفرـشیپ 

بح کبحی و  نم  بح  کبح و  ینقزرا  مھللا  . » مینک رتشیب  زور  هب  زور  ناـمدوخ  رد  دـیاب  ار  قشع  نیا  درب ؛ یم شیپ  تعرـس  اـب  هار  نیا  رد  ار  ناـسنا  هک  تسا  قشع  نیا 

تامیلعت زا  ملق  کی نیا  مینایورب . دوخ  لد  رد  ار  اھقشع  نیا  تسا ؛ یھلا  بوبحم  هک  ییاھراک  تبحم  یھلا و  نابوبحم  تبحم  ادخ ، تبحم  کبرق ؛» یلا  ینلصوی  لمع  لک 

. تسا مظعا  ربمایپ  لاس  رد  ربمایپ ،

یمالسا  / ٠٣/٢٩/١٣٨۵ یروھمج  ماظن  نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

کی نیا  ات  مینک ، فافش  هتـسجرب و  مالـسا  یایند  رد  ار  یمالـسا  تیوھ  هک  تسا  نیا  تسا ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  تلود و  ی  هدھع رب  هک  یرگید  مھم  فیاظو  زا  یکی 

ی هنیجنگ درادن ! ناکما  نید  رد  یروآون  هک  دننک  یم لایخ  اھیـضعب  یروآون . ینید و  عبانم  رد  شواک  هفارخ و  زا  رود  نیدت  ناملـسم ؛ یاھتلم  مشچ  یولج  رد  دـشاب  یرایعم 

رد ون  یاھفرح  ون و  یاھرکف  مینک و  شالت  میا ؛ هتشادرب ناشوج  ی  همشچ نیا  زا  بآ  لطس  دنچ  طقف  نامدوخ ، عسو  ردق  هب  ام  تسا ؛ نایاپ  یب ام  ینید  یمالسا و  عبانم 

میناوـت یم نآرق  زا  اـم  هک  ار  ملاـع  قیاـقح  رتـشیب  هکلب  یلیخ ،»  » هن تسھ ؛ قیاـقح  یلیخ  تـسا ؛ ناـیاپ  یب سوناـیقا  کـی  نآرق  نـیا  مـینک . دـیلوت  فـلتخم  یاـھ  هـنیمز

یاھراک زا  یکی  نداد ، رارق  ناملسم  نادنمشیدنا  نارکفتم و  یمومع  راکفا  لباقم  رد  ار  ون  نخس  ندرک و  یروآون  ندرک ، جارختـسا  ندرک ، رکف  میا . هدیمھفن زونھ  میمھفب ،

نآ داد . ماجنا  ار  راک  دوش  یمن دـتم  نآ  زا  جراخ  دراد و  دـتم  کی  نیا  دریگب ؛ ماجنا  دوخ  نف  بولـسا و  اب  دـیاب  رگید ، یاھراک  ی  همھ لثم  راک  نیا  هک  تسادـیپ  هتبلا  تساـم .

؛ دنیانـشآ نآرق  اب  تنـس و  باتک و  اب  دـنعلطم ؛ دـندراو ؛ هک  تسا  یناسک  راک  نیا  نکب ؛ یروآون  نف  نیا  رد  تفگ  وا  هب  دوش  یمن تسین ، دراو  ینف  کـی  رد  الـصا  هک  یـسک 

یمالـسا یاھتلم  ی  همھ اب  ار  یمالـسا  یردارب  مچرپ  دزاسب ؟ هنوگچ  زاسب ؛ هزات  گنھآ  کی  تفگ  دوش  یمن تسین ، دـلب  یقیـسوم  الـصا  هک  یـسک  زا  دـنا . نف نیا  نانف 

، نیا میھدب . دشر  هعماج  رد  ار  اھ  نیا تسا ؛ یمالـسا  تایقلخ  اھ  نیا ملح ؛ ربص ، کمک ، تشذگ ، یراکمھ ، میھدب : دـشر  هعماج  رد  ار  یقالخا  یاھتلیـضف  مینک و  دـنلب 

. تسا لوا  لصا  هک  تسا  یبالقنا  یمالسا و  تیوھ  نامیا و  نامھ 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دـندمآ و یم ماـما  شیپ  رگید - یاـھ  هاگتـسد هچ  اـھ ، هناـخترازو هچ  فلتخم - یاـھ  هاگتـسد زا  دارفا  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماـما ترـضح  کراـبم  تاـیح  ناـمز  تسھ  مرظن  نم 

مھ عقاو  رد  تسا ». تخـس  راک  اقآ ! : » دنتفگ یم اھ  نیا باوج  رد  ماما  اھراب  دراد ؛ دوجو  لاکـشا  نیا  اج  نالف دراد ، دوجو  یـصقن  نینچ  اج  نالف اقآ  دـندرک : یم ییاھ  هوکش

تسا و ینالوط  هار  نکیل  دنکب ، دھاوخ  یم ار  اھراک  یلیخ  ناسنا  تسا ؛ یدایز  یاھ  هلصاف ندرک ، ادیپ  ققحت  ات  نتسناوت  زا  نتسناوت و  ات  نتـساوخ  زا  تسا . روط  نیمھ

ات دوب  جیاتن  رظتنم  یتسیاب  تسا ، تسرد  مھ  یریگ  تھج دریگ و  یم ماجنا  دراد  شالت  هک  دش  نشور  رگا  درک . یگلـصوح  یب دیابن  تامدـقم  نیا  یط  رد  دراد . یتامدـقم 

. مینک ادیپ  تسد  جیاتن  نآ  هب  اش هللا  نا 

یگنھرف لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ  هعماج ، یقالخا  لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ  هناتخبـشوخ  دریگ . یم ماجنا  دراد  ییاھراک  بوخ  دـندومرف ، نایاقآ  هک  مھ  ییاھ  هنیمز نیمھ  رد 

هب دنتـسھ و  مھ  شجالع  لابند  هب  دننک و  یم مھ  رکف  نآ  دروم  رد  دـننک ، یم ساسحا  ار  یرامیب  بیع و  دنتـسین ؛ توافت  یب نالوئـسم  یرادا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  هچ  و 

رد هشیمھ  اھ  نیا دشابن ؛ رثوم  یضعب  دشاب ، رثوم  اھراکھار  زا  یضعب  دشاب ؛ طلغ  یـضعب  دشاب ، تسرد  جیاتن  نیا  زا  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  دنـسر . یم مھ  یجیاتن 

. دراد ور  شیپ  یراوشد  راک  دسرب ، اجنآ  هب  ات  ناسنا  هرخالاب  تسا . لمتحم  اھراک  ی  همھ

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دراوم ی  هیقب داصتقا و  ی  هنیمز رد  مدرم  یعامتجا  تاـطابترا  تخاـس و  ظاـحل  زا  دریگب . رارق  ـالاب  حوطـس  رد  یرواـنف  هبرجت و  ملع و  نآ ، رد  دـیاب  یداـم  ظاـحل  زا  اـم  روشک 

اب نآ  رد  دنناوتب  اھناسنا  ی  همھ دفکشب . هعماج  نآ  رد  اھدادعتـسا  دیاب  دشاب ؛ ییافوکـش  تفرـشیپ و  ی  هدنھد ناشن یوق و  ملاس ، تاطابترا  دیاب  رگیدکی ، اب  مدرم  طابترا 

ی همھ ندوب  ناسکی  یانعم  هب  تلادع  دشاب . یعامتجا  تلادع  دیاب  هعماج  نآ  رد  دننک . یراکمھ  مھاب  کمک و  رگیدکی  هب  یگدنز ، فادھا  دربشیپ  رد  دوخ  ی  هدادادخ ناوت 

ی هجنپرس دیاب  دنوش . دنم  هرھب تفرـشیپ  تکرح و  یاھتـصرف  زا  دنناوتب  دیاب  همھ  تسا . قوقح  ندوب  ناسکی  تساھ ؛ تصرف ندوب  ناسکی  یانعم  هب  تسین ؛ اھیرادروخرب 

. دننک ادیپ  نانیمطا  نیا ، هب  مدرم  دریگب و  ار  دودح  زا  نازواجتم  نارگمتس و  نابیرگ  تلادع 

ملاع اب  سنا  ادخ ، اب  سنا  دوشب . انـشآ  تایونعم  ادـخ و  اب  مدرم  یاھلد  دـنک . تفرـشیپ  یدام  ی  هدـنور شیپ تکرح  ردـق  هب  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یا ، هعماج نینچ  رد 

؛ دـھد یم ناشن  ار  دوخ  یمالـسا ، ندـمت  هعماج و  ییانثتـسا  تیـصوصخ  نآ  هک  تساجنیا  دوش . جـیار  یتسیاب  یا  هعماج نینچ  کی  رد  ترخآ  هب  هجوت  یھلا و  رکذ  انعم ،

. مھاب ترخآ  ایند و  یگتخیمآ  بیکرت و 

. درک تراسخ  رتشیب  زور  هب  زور  یونعم  ی  هفک رد  اما  دروآ ؛ تسد  هب  یگرزب  تاقیفوت  یداـم ، ی  هدـیچیپ یاھـشور  رد  درک . تفرـشیپ  یژولونکت  ملع و  رد  برغ  یداـم  ندـمت 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 10 
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دیاب سرتسددوز ، تاطابترا  تلوھس و  تعرس و  دوش . مامت  تیرشب  دوس  هب  دیاب  ملع  دش . مامت  تیرشب  ررـض  هب  برغ ، یدام  ندمت  تفرـشیپ  ملع و  هک  دش  نیا  هجیتن 

زور بـش و  مدرم  هتـسنادان - راـجفنا  دربرود و  کـشوم  مـتا و  بـمب  سرت  زا  ینعی  نآ - درواتــسد  سرت  زا  هـک  یملع  نآ  دـشاب . مدرم  یتـحار  تـینما و  شمارآ و  تمدـخ  رد 

. داتفا کانرطخ  ماد  نیا  رد  دوخ ، یملع  تفرشیپ  اب  برغ  یایند  تسین . دیفم  تیرشب  یارب  ملع  نآ  دنشاب ، هتشادن 

ماظن تایـصوصخ  نیا  رگیدـکی ؛ اب  مدرم  ی  هنانابرھم یتسیزمھ  مدرم و  هافر  مدرم ، شیاسآ  مدرم ، تینما  یارب  اما  دـھاوخ ؛ یم ار  یدام  تفرـشیپ  یمالـسا ، رکف  ندـمت و 

. تسا هدـش  بلج  اھ  نیا هب  مھ  ناملـسم  ریغ  ناملـسم و  زا  یناوارف  یاھلد  میدرک و  حرطم  ملاع  حطـس  رد  بـالقنا  لوا  زا  دـنلب  یادـص  اـب  ار  اـھ  نیا اـم  تسا . یمالـسا 

یروھمج ماـظن  تارکفت  اـب  دروخرب  رد  یناـھج ، عماـجم  رد  دـحلم - اـنایحا  ناملـسم - ریغ  رادمتـسایس  یحیـسم و  رکفتم  ینعی  تساـھ . نیا ناریا  تلم  تزع  ی  هناوتـشپ

! زیزع نارھاوخ  ناردارب و  مینک . هدایپ  ار  الاو  تارکفت  نیا  نامروشک  رد  میھاوخ  یم ام  تسا . هدـش  هدـید  هدـھاشم و  اھراب  اھراب و  نیا ، دریگ . یم رارق  ریثات  تحت  یمالـسا 

و تلم ، روشک و  نیا  نانمـشد  دراد . مزال  ار  تلود  تلم و  نایم  ی  هدنیازفا زور  هب  زور  دنویپ  نیا ، دراد ؛ مزال  عاجـش  راکادـف و  نموم و  نادرم  نیا ، دراد ؛ مزال  شالت  راک و  نیا ،

ی هدارا هکنیا  یارب  دننک ؛ یم یحارط  اھ  همانرب دـننک ، فیعـض  ار  مدرم  نالوئـسم و  نایم  دـنویپ  هکنیا  یارب  دـنریگ . یم فدـھ  ار  طاقن  نیا  فادـھا ، نآ  هب  ندیـسر  نانمـشد 

رد هک  دننیا  ددص  رد  هک  دـندرک  رارکت  دـنتفگ و  برغ  یتاغیلبت  یاھ  هاگتـسد احیرـص  هتـشذگ ، لاس  دـنچ  رد  دـننک . یم یحارط  اھ  همانرب دـننک ، تسـس  ار  روشک  نالوئـسم 

ام ناوج  دندشن . قفوم  دمحب هللا  و  دندرک . فارتعا  ار  نیا  ناشدوخ  دننک ؛ تسرد  ینایرجود  یگتـسدود و  دنزادنیب ؛ فالتخا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تیریدـم  ی  هعومجم

نیا دنناوت  یم دیما  ی  هیاس رد  هک  ار  ام  مدرم  یاھلد  دننک . یم یزیر  همانرب نیا  یارب  دنھدب ؛ قوس  تاوھـش  تمـس  هب  هدـنیآ ، یانب  یارب  نتـشامگ  تمھ  هدـنیآ و  رکف  زا  ار 

. دنک یم یحارط  نمشد  هک  تسا  ییاھ  همانرب وزج  اھ  نیا دننک . یلاخ  دیما  زا  ار  ناشیاھلد  دننک ؛ دیماان  دننک ، یط  ار  زیگنارب  قوش اما  راوشد ، ینالوط و  هار 

ناملعم  / ٠٢/١٢/١٣٨۶ رادید  رد  تانایب 

هتـسجرب دادعتـسا ، ظاحل  زا  نآ  دارفا  هک  دیـشاب  هتـشاد  یروشک  دـیھاوخ  یم زوسلد ، کی  ناونع  هب سیئر و  کی  ناونع  هب ریدـم ، کی  ناونع  هب ناسنا ، کی  ناونع  هب اـمش 

، راکتبا یاراد  رکف ، یاراد  لقتـسم ، ینامدرم  روشک  نیا  دارفا  دنـشاب ؛ ریبدـت  یاراد  رکف ، ظاحل  زا  دنـشاب ؛ عاجـش  مادـقا ، ظاحل  زا  دنـشاب ؛ هزیکاپ  قالخا ، ظاـحل  زا  دنـشاب ؛

رد هک  تسیک  دیزاسب . یا  هعماج روشک و  نینچ  کی  دیھاوخ  یم دنشاب ؛ بلط  نامرآ گرزب و  یاھ  مادقا لھا  ریذپ ، نوناق ریذپ ، مظن نماد ، کاپ راکزیھرپ ، تیقالخ ، حور  یاراد 

راک هب  ار  یدادعتـسا  یاھتیفرظ  ینعی  دنـشاب ؟ تایـصوصخ  تایحور و  نیا  یاراد  هک  دشاب  هدـش  لیکـشت  ینانز  نادرم و  زا  شا  هعماج روشک و  هک  دـشابن  نیا  شیوزرآ  ایند 

یراگنلو و اھ  نآ رد  دنشاب ، هتشاد  طابضنا  مظن و  دنشاب ، هتشاد  طاشن  قوش و  دنوشن ، هتسخ  دننک ، لابند  ار  دنلب  یاھ  نامرآ دنشاب ، هتشاد  مادقا  رد  تعاجـش  دندنبب ،

. دشاب هتشادن  دوجو  یرورپ  نت یطابضنا و  یب

هقطنم و مادک  هطقن و  مادک  گرم ، تقو  ات  تدالو  لوا  زا  تساجک ؟ اھناسنا  تیبرت  یاج  دینیبب  دینک و  هاگن  امش  مینک . تسرد  تایصوصخ  نیا  اب  یروشک  میھاوخ  یم الاح 

. دـنک تیبرت  تبثم  تایـصوصخ  نیمھ  اب  ار  اھناسنا  دـناوت  یم هلاس  هدزاود ی  هنیطنرق نیمھ  تسا ؟ شرورپ  شزومآ و  زا  رت  بسانم ییاھ  ناـسنا نینچ  تیبرت  یارب  طـیحم ،

دیدرت نودب  دنکب ، راک  بوخ  شتیریدم  یزاس و  لدم یحارط و  دنکب ، راک  شیازجا  ی  همھ دـنکب ، راک  تسرد  تھج  رد  دـنکب ، راک  بوخ  شرورپ  شزومآ و  ی  هناخراک رگا  ینعی 

شقن نیا  دنا . هتـسجرب تایـصوصخ  نیا  یاراد  شمدرم  هک  دسر  یم یا  هطقن هب  لاس  جنپ  تسیب و  لاس ، تسیب  زا  دعب  دـشاب ، هتـشاد  رارق  هک  یا  هطقن رھ  رد  روشک  کی 

شزومآ و زا  ریغ  روشک  یـشزومآ  یرادا و  ی  هعومجم زا  شخب  مادـک  تفرگ . دوش  یمن مک  تسد  ار  نیا  تسا ؛ شرورپ  شزومآ و  ملعم  شقن  نیا  تسا ؛ شرورپ  شزوـمآ و 

شزومآ و تیمھا  دنشاب ؟ اھ  نآ تسد  ریز  لاس - هدزاود  رمتسم - تروص  هب  ناشرمع ، تاقوا  نیرتھب  رد  اھناسنا  زا  عیسو  مجح  نیا  هک  دنراد  ار  میظع  تیمھا  نیا  شرورپ ،

ورمع دـیز و  دـنیاشوخ  یارب  نیا  تسین ؛ فراعت  منک ، یم میرکت  لیلجت و  ار  ملعم  هملک  یقیقح  یاـنعم  هب  هدـنب  میلئاـق و  مارتحا  ملعم  یارب  اـم  هک  نیا  تسا . نیا  شرورپ 

. تسا هداتسیا  هطقن  نیرت  ساسح رد  دراد و  یا  یلاع الاب و  ی  هبتر دنھاوخن - هچ  دنھاوخب ، هچ  ملعم - تسا . هفسلف  نیا  رب  ینتبم  تسا و  تیعقاو  نیا  تسین ؛

ثعبم  / ٢٠/٠۵/١٣٨۶ زورلاس  رد  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

کی ای  بزح  کی  ای  هورگ  کی  یبلط  تردق یارب  یمالـسا  بالقنا  دـشاب . هتـشاد  زایتما  تایـصوصخ  نیا  اب  هک  تسا  هدوب  یا  هعماج لیکـشت  یمالـسا ، تازرابم  رد  ام  یوزرآ 

یاھـصخاش اھرایعم و  تسا و  یمالـسا  ی  هعماج لیکـشت  مھ  بـالقنا  نیا  زا  فدـھ  دـنتخادنا ؛ هار  هب  ناریا  ناملـسم  مدرم  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـماین . دوجو  هب  تیعمج 

نآ هب  هک  یلوـصا  دـننک . شـالت  نیا  یارب  دـیاب  همھ  تلادـع . زا  رادروـخرب  قـالخا و  زا  رادروـخرب  ملع ، زا  رادروـخرب  ی  هعماـج تساـھ : نیا مـھ  یمالـسا  ی  هعماـج ی  هدـمع

تزع ار ، ام  هافر  ار ، ام  یدام  یگدـنز  دـناوت  یم هک  مھ  یزیچ  نآ  تساھ . نیا تسا ، هدـش  لیکـشت  اھ  نآ یارب  یمالـسا  ی  هعماـج هک  یئاھـشزرا  تساـھ . نیا میدـنبیاپ ،

تلادع زا  رادروخرب  قالخا ، زا  رادروخرب  ملع ، زا  رادروخرب  یا  هعماج دننک  شالت  دـیاب  همھ  تساھ . نیا دـنک ، نیمات  لماک  روط  هب  ار  ام  تینما  ار ، ام  یللملا  نیب یـسایس و 

ناشوزرآ مھ  مدرم  داحآ  تسا ، نیمھ  مھ  فلتخم  یاھـشخب  ناریدم  ی  هفیظو تسا ، نیا  مھ  نالوئـسم  داحآ  ی  هفیظو تسا ، نیا  مھ  اھتلود  ی  هفیظو دنروایب . دوجو  هب 

اجرھ زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  ام  تلادع . قالخا و  ملع و  زا  رادروخرب  ی  هعماج کی  تسا : نیا  دننک ، یم نالوئـسم  زا  ی  هبلاطم دـننک و  یم بلط  هک  ار  یزیچ  نآ  تسا . نیا 

لوصا نیا  زا  دش ، مکاح  ام  رب  نوگانوگ  تاظحالم  اجرھ  میتفر ؛ شیپ  میداتسیا ، هفیظو  یاپ  میتشاذگ ، مارتحا  یھلا  ماکحا  هب  میدرک ، لمع  نامدوخ  یمالسا  ی  هفیظو هب 

. میدنام ماکان  میدش ، بولغم  میدروخ ، تسکش  میدرک ، گرزب  نامدوخ  لد  رد  نامدوخ و  مشچ  رد  ار  جئار  یدام  بتاکم  قرب  قرز و  میدرک ، ینیشن  بقع مالسا  یساسا 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـشاب هتـشاد  دوجو  مدرم  ناـیم  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا  قـالخا  دـشاب ؛ هتـشاد  رارقتـسا  لـماک  وحن  هب  تلادـع  وا  رد  هک  تسا  یا  هعماـج نآ  یمالـسا  ی  هعماـج

بھاوم زا  رادروخرب  زیزع ، عاجش ، دنمتردق ، یمالـسا ؛ ی  هعماج نایم  رد  دوشب  هتخاس  زارت  نیا  دنتـساوخ  یم یھلا  ناربمایپ  هک  دنروایب  تسد  هب  ار  یزارت  نامھ  نامدرم 

ناوت ورین و  ار ، شدوخ  تمھ  ار ، شدوخ  ی  هدارا هک  تسا  نیا  ناسنا  کی  یارب  تلم و  کی  یارب  یقیقح  یدازآ  راگدرورپ . ی  هدارا میلـست  ادخ ؛ دـبع  لاح  نیع  رد  یگدـنز و 

. میتسھ نیا  لابند  ام  دنیبب . ادخ  یگدنب  ادخ و  تیدوبع  رد  ار  یزورھب  نآ  دوخ و  یزورھب  یارب  دزادنیب  راک  هب  ار  شدوخ 

تلادـع اـما  دـنداد ؛ شرتسگ  ار  ملع  ی  هنماد دـندرک ، داـیز  ار  هدـندرگ  یاـھخرچ  دـندرک ، داـیز  ار  اـھ  هناـخراک تسا . نیمھ  برغ  یـسارکومد  لاربـیل  یاـیند  گرزب  ـالخ  زورما 

هک یناھج ، ربنم  نوبیرت و  کی  رد  دوش  یم رگم  میوگب . اجنیا  نم  هک  تسین  یفرح  نیا  هدـش ؛ هدیـشک  طاطحنا  هب  یناسنا  قالخا  دـننک . نیماـت  دنتـسناوتن  ار  یعاـمتجا 

. دننز یم ناشدوخ  هک  تسا  یفرح  دروآ ؛ نابز  رب  تساھروشک ، نآ  مدرم  ساسحا  هک  هچنآ  فالخرب  یزیچ  دوش ، یم سکعنم  ایند  رد  اھفرح  نیا  زورما 

یئاھروشک نامھ  یاھیراتفرگ  یگداوناخ ، نارحب  یقالخا ، نارحب  یداصتقا ، نارحب  یـسنج ، نارحب  زورما  تسا . برغ  یـسارکومد  لاربیل  ریگ  ناـبیرگ یقـالخا  نارحب  زورما 

. ناشدوخ یاھتفرشیپ  زا  دندرک  هریخ  ار  خیرات  مشچ  یملع  ظاحل  زا  هک  تسا 

یگدـنز هب  تسا ، حور  شیاـسآ  هب  تسا ، رکف  شیاـسآ  هب  رـشب  تداعـس  تسا - تداعـس  رازبا  شناد  دـنک - تفرـشیپ  وا  شناد  هک  تـسین  نـیا  هـب  شا  یدنمتداعـس رـشب 

وا زا  مھ  زور  هب  زور  درادن ، هکنیا  هن  درادن ؛ برغ  ار  نیا  تسا . هعماج  رد  تلادع  ساسحا  هب  تسا ، یدام  یونعم و  یقالخا و  تینما  اب  هارمھ  یگدنز  هب  تسا ، هغدـغد  یب

لابند هار ، نیا  هب  دوخ  نامیا  یاضتقا  هب  ناریا  تلم  درک . ادـخ  میدرکن ، ام  میدرک ؛ میـسرت  نامدوخ  نامرآ  ناونع  هب  ایند  هب  نداد  ناـشن  یارب  ار  نیا  اـم  دوش . یم رترود  دراد 

. داتفا هار  نیا 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

دنم هرھب نیدتم و  تینما ، تورث و  زا  رادروخرب  دازآ ، لقتـسم ، منک : یم ضرع  هک  یتایـصوصخ  نیا  اب  یناریا  کی  نتخاس  زا  دوب  ترابع  بالقنا  فدھ  دوب ؟ هچ  بالقنا  فدـھ 

یاھدرواتـسد رد  تسا  هقباـسم  کـی  رـشب  داـحآ  نیب  لزا  لوا و  زا  هک  اھدرواتـسد - ی  هیقب ملع و  رد  یرـشب  میظع  ی  هعماـج ی  هقباـسم رد  ورـشیپ  قـالخا ، تیوـنعم و  زا 

، یعامتجا یدازآ  هچرگا  تسین - یعامتجا  یدازآ  طقف  یدازآ  یدازآ . یناعم  ی  همھ اب  یدازآ  زا  رادروخرب  یرشب - یاھدرواتـسد  اھ و  هتـساوخ ی  هیقب رد  ملع و  رد  یرـشب ،

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3380
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3396
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3415
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3431
http://farsi.khamenei.ir


ناـگناگیب و یزادـنا  تسد زا  روشک  ندوب  دازآ  ندوب و  هدوسآ  ندوـب و  اـھر  یاـنعم  هب  یدازآ  مھ  تسا ، رظن  دروـم  یعاـمتجا  یدازآ  مھ  تسا - یدازآ  مھم  قیداـصم  زا  یکی 

یونعم جورع  ناسنا و  یقالخا  یلاعت  ناسنا و  یراگتـسر  نآ  هک  یونعم ، یدازآ  مھ  و  تسا - ذوفن  ریز  اما  تسھ ، مھ  لقتـسم  رھاظب  روشک  یھاگ  هک  اـھ - نآ یـالیتسا 

اب ناریا  دـھدب . ناشن  ار  دوخ  یمالـسا  ی  هعماج رد  دـیاب  نیا  تسا . یناسنا  جورع  ناسنا و  لماکت  یارب  همدـقم  اھراک  ی  همھ تسا . نیا  یلعا ، فدـھ  هک  تسا ، ناسنا 

الصا مالسا  یمالسا . ی  هملک زا  منک  یم ضرع  نم  دش ؟ نیودت  اجک  دمآ ؟ یم رد  تایصوصخ  نیا  بالقنا ، یاجک  زا  هک  دیسرپب  امـش  دوب . بالقنا  بولطم  تایـصوصخ ، نیا 

اب مھ  نآ  یونعم ، یاـھ  هبنج هب  طـقف  مالـسا  دـنک  یم روصت  هک  یـسک  نآ  هتخانـشن . ار  مالـسا  دـنک ، یم روصت  مالـسا  دروـم  رد  نیا  زا  ریغ  هک  یـسک  نآ  تساـھ . نیمھ

وا دزادرپ ، یمن مدرم  یرـشب  یاھ  هتـساوخ هب  مدرم ، تاذل  هب  مدرم ، یایند  هب  دزادرپ ، یم اھ - نیا لاثما  رکذ و  دھز و  تدابع و  یونعم - یاھ  هبنج زا  صاخ  یقلت  تشادرب و 

لثم تلادـع ، لـثم  تسا - هعماـج  یئاـیند  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  یزیچ  نآ  مھ  میتـفگ ؛ هک  یئاـھزیچ  نیا  ی  همھ تسین . یروج  نیا مالـسا  هتخانـشن ؛ تسرد  ار  مالـسا 

، یقالخا دـشر  یراگزیھرپ ، اوقت ، یراگتـسر ، لثم  تسا ؛ یورخا  لـئاسم  هب  طوبرم  هک  هچنآ  مھ  لالقتـسا - یدازآ و  زا  یرادروخرب  تورث ، زا  یرادروخرب  هاـفر ، لـثم  تینما ،

. تسا جردنم  یمالسا  ی  هملک رد  ناسنا ، یونعم  لماکت 

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

ناج و رب  وگروز  یاسور  نادنمروز ، نادنمتردق ، دیـسر و  یمن ماشم  هب  تلادـع  زا  یا  هحیار هعماج  نآ  رد  دوب ، لدـع  ربمایپ  دوبن ؛ ملع  هعماج  نآ  رد  دوب ، ملع  ربمایپ  ربمغیپ ،

رود ونشروز ، وگروز و  نشخ ، ی  هعماج کی  دوب ؛ طحق  انعم  مامت  هب  اھزیچ  نیا  هعماج  نآ  رد  دوب ، تبحم  فاصنا و  تشذگ و  ارادم و  قالخا و  ربمایپ  دندوب . طلسم  مدرم  لام 

. اجیب دروم و  یب یاھرورغ  هب  یلھاج ، یاھتیبصع  هب  یناسفن ، یاھاوھ  هب  ی  هتسب لد ملع ، زا  رود  تیونعم ، قالخا و  زا 

یھتنم لاس  هدزیس  نیا  درک و  دشر  تخس  طئارش  نیا  رد  لاس  هدزیس  دیئور ، لاھن  نیا  یفلع  بآ و  یب ناتسگنس  نینچ  کی  رد  یراوشد ، رجحتم و  یاضف  نینچ  کی  رد 

؛ درک توخا  هب  لیدبت  ار  یرگیشحو  درک ؛ تزع  هب  لیدبت  ار  تلذ  تمارک . قالخا و  تیونعم و  دیحوت و  لدع و  ملع و  یانبم  رب  هعماج  کی  لیکـشت  تموکح ؛ کی  داجیا  هب  دش 

، مکحم ی  هدولاش نآ  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ینیتم  ی  هدولاش کـی  یمکحتـسم ، ی  هدـعاق کـی  درک ؛ ملع  هب  لیدـبت  ار  لـھج  درک ؛ لـقعت  ارادـم و  هب  لیدـبت  ار  تیبصع 

. تشادن هقباس  تیرشب  خیرات  رد  هک  دنروایب  دوجو  هب  ناشدوخ  ار  یئاھ  هلق دنوش و  طلسم  ملاع  تیندم  ی  هلق رب  دنتسناوت  ناناملسم  اھنرق 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تواـفت تفر ، اـیند  زا  مرکا  ربمغیپ  هک  یزور  نآ  اـب  ناملـسم  تما  عضو  دـمآ ، راـک  رـس  رب  زور  نآ  یمالـسا  ی  هعماـج رد  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموملا ریما  هک  یزور  نآ 

رکف نھذ و  یور  رب  ثداوح  نیا  هک  دوب  هداتفا  قافتا  یدایز  ثداوح  راک ، رس  رب  نینموملا  ریما  ندمآ  مرکا و  ربمغیپ  تلحر  نیب  هلصاف  لاس  جنپ  تسیب و  نیا  دوب . هدرک  یدایز 

. تفرگ لیوحت  نینموملا  ریما  ار  هعماج  نیا  ماظن و  نیا  دعب ، دوب و  هتشاذگ  رثا  یمالسا  ی  هعماج لمع  قالخا و  و 

نینموملا ریما  رمتـسم  یاـھراک  زا  یکی  تسا . سرد  کـی  یواـح  شزور  رھ  لاـس ، جـنپ  نیا  درک . تموکح  یمالـسا  گرزب  روـشک  نآ  رد  نینموـملا  ریما  لاـس  جـنپ  کـیدزن 

تایـصوصخ و ناسنا ، قالخا  تساـم . تاـیقالخا  رد  شا  هشیر شتـشگرب و  دـیآ ، یم شیپ  هعماـج  رد  هک  یئاـھ  فارحنا ی  همھ تسا . مدرم  نآ  یقـالخا  تیبرت  هب  نتخادرپ 

ی هشیر دـیاب  مینک ، یم هدـھاشم  ار  یئاھ  یراتفر جـک ایند  حطـس  رد  ای  یا  هعماج کی  رد  ام  رگا  دـنک . یم میـسرت  دـھد و  یم تھج  ار  اھ  نآ لمع  اھناسنا ، یقالخا  لاـصخ 

لاصخ نیا  بلغا  هک  تسا  نیا  رتالاب  تقیقح  نآ  دـنک و  یم راداو  یرت  مھم تقیقح  کی  نایب  هب  ار  نینموملا  ریما  تقیقح ، نیا  مینک . هظحالم  دنـسپان  تاـیقلخ  رد  ار  اـھ  نآ

هک تسام ، یاھاطخ  ی  همھ یلـصا  زکرم  هشیر و  یبلطایند  هئیطخ ؛» لک  سار  ایندلا  : » دیامرف یم نینموملا  ریما  اذل  یبلطایند . هب  ددرگ  یمرب اھناسنا ، رد  رـضم  لطاب و 

. دراذگ یم رثا  اھاطخ  نیا  ام ، یدرف  یگدنز  رد  ام ، یعمج  یگدنز  رد 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٧ رادید  رد  تانایب 

ینعی درادـن . دوجو  هنالداع  هاگن  لداعت و  مھ  یدام  یاھتفرـشیپ  نامھ  دروم  رد  اما  تسا ؛ بوخ  یدام  یاھتفرـشیپ  قلطم  ردـق  ینعی  دراد ؛ دوجو  یدابآ  یدام  یاھماظن  رد 

زا دریم ، یم امرـس  زا  تسایند ؛ ریقف  نیرتدب  یھاگ  مھ  شریقف  نکیل  تسایند ، دـنمتورث  نیلوا  شدـنمتورث  اکیرمآ ، لثم  یدـنمتورث  روشک  رد  هک  دـینیب  یم الثم  نآلا  امش 

ریس ار  ناشمکـش  دنناوت  یمن دننکن ، راک  ناوت  ی  همھ اب  تقو ، مامت زور ، هنابـش رگا  هک  دننک  یم یگدنز  اجنآ  رد  یطـسوتم  ی  هقبط دریم . یم یگنـسرگ  زا  دریم ، یم امرگ 

هک نیا  تسا ؛ رگید  روشک  کی  ربارب  هد  ینک ، هاگن  ار  شا  یلخاد صلاخان  دـیلوت  هلب ، تسین . یتخبـشوخ  هعماج  کی  یارب  نیا  تسین ، یتخبـشوخ  رـشب  یارب  نیا  دـننک .

یناور شمارآ  یونعم ؛ یرادروخرب  هب  دـسرب  هچ  دنتـسین ؛ رادروخرب  همھ  ینعی  تسین ؛ یریگ  همھ تسین ، تلادـع  مھ  یدام  یاھ  یرادروخرب رد  یتح  ینعی  دـشن . لیلد 

تسین و و  تسین ؛ ادـخ  ناگدـنب  زا  یریگتـسد  محرت و  تسین ، ضامغا  تشذـگ و  تسین ، تراھط  ینماد و  کاپ تسین ، یراـگزیھرپ  اوقت و  تسین ، ادـخ  هب  هجوت  تسین ،

. تسین تسین و 

ی هعماج یارب  هک  یا  یرادروخرب یمالـسا ، ی  هعماج یارب  ام  هک  یا  یتخبـشوخ نآ  تسا . نآ  لاـبند  یمالـسا  ی  هعماـج یمالـسا و  روشک  هک  تسین  یتفرـشیپ  نآ  نیا ،

تیونعم و قالخا و  اوقت و  دـشاب ، دـیاب  تلادـع  دـشاب ، دـیابن  رقف  ینعی  یونعم . یدام و  یرادروخرب  هکلب  دـینک ؛ یم هاگن  اجنیا  امـش  هک  تسین  نیا  طقف  میلئاق ، یمالـسا 

. میورب وا  لابند  دیاب  هک  تسا  یفدھ  نآ  نیا ، دشاب . دیاب  مھ  یراگزیھرپ 

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

لقن قبط  گرزب ، تدالو  نیا  ماگنھ  رد  هک  یئاھ  هدـیدپ دوخ  تسا . تیرـشب  ریـسم  ی  هدـننک نییعت ی  هثداح کی  تسین ؛ یخیراـت  افرـص  ی  هثداـح کـی  مظعا  ربمغیپ  تدـالو 

رفک و یاھ  هناشن  ) هلآ هیلع و  یلـص هللا  مالـسا ) مرکم  یبن  تدالو  ماگنھ  رد  هک  دـنا  هدرک لقن  تسا . تدالو  نیا  تقیقح  انعم و  هب  یئایوگ  تاراشا  کی  دـش ، هدـید  خـیرات 

، دندوب دباعم  رد  هک  یئاھتب  دش . شوماخ  ربمغیپ  دالیم  ماگنھ  رد  دوب ، هدشن  شوماخ  دوب  لاس  رازھ  هک  سراف  ی  هدکـشتآ دش . لالتخا  راچد  ملاع  فلتخم  طاقن  رد  کرش 

. تسا ییارگ  هدام رفک و  کرـش و  رب  تدالو  نیا  نیدامن  ی  هبرـض نیا ، تسا ! یا  هثداح هچ  نیا  هک  دندنام  ریحتم  یتسرپ  تب دباعم  نارازگتمدخ  نابھار و  و  دـندش ؛ نوگنرس 

هب تسا  رگید  نیدامن  ی  هراشا کی  مھ  نیا  تخیرورف . هرگنک - هدراھچ  نئادـم - خاک  یاھ  هرگنک دـش ؛ هثداح  راچد  زور  نآ  کرـشم  ناریا  یروطارپما  نارابج  خاـک  رگید  فرط  زا 

ی هبنج نیا  ناسنا ، یرکف  یبلق و  تیادـھ  تیونعم و  ی  هبنج نآ  اھتوغاط . اب  ی  هزراـبم ملاـع ؛ رد  یرگ  ناـیغط اـب  ی  هزراـبم یارب  تسا  یا  هنیمز همدـقم و  تدـالو  نیا  هکنیا 

تدالو نیدامن  تاراشا  اھ  نیا مدرم ؛ داحآ  رب  نارگمتـس  قحان  هب تیمکاح  اب  ی  هزرابم یرگ ، نایغط اـب  ی  هزراـبم ملظ ، اـب  ی  هزراـبم رـشب . داـحآ  یلمع  یعاـمتجا و  تیادـھ 

تـالمج درک ، عولط  روھظ و  ناـبات - دیـشروخ  نیا  هناـمز - نآ  رد  ربـمغیپ  هک  یا  هناـمز فیـصوت  رد  هغـالبلا  جـھن  رد   ) مالـسلا هالـصلا و  هیلع  نینموـملا ) ریما  و  تسا . ربـمغیپ 

: دنیامرف یم هلمج  زا  دنراد . یددعتم 

هتبلا هک  یھارمگ ، تاملظ  نایغط ، تاملظ  لھج ، تاملظ  دندرک ؛ یم یگدنز  تاملظ  رد  اھناسنا  دوبن ؛ رـشب  یگدنز  طیحم  رد  رون  ؛«  رورغلا هرھاظ  رونلا  هفـساک  ایندـلا  و  « 

اھ یھارمگ اھتلالض و  اھ و  یکیرات ی  همھ برعلا . هریزج  ینعی  دش ؛ ثوعبم  سپس  دش و  دلوتم  اجنآ  رد  مرکا  ربمغیپ  هک  دوب  یا  هطقن نامھ  دوخ  اھتملظ  نیا  ی  همھ رھظم 

نآ ات  نشخ ، یعامتجا  قالخا  نآ  ات  ناسنا ، ی  هدـننک لیلذ کرـش  نآ  یداـقتعا ، یرکف و  یاـھ  یھارمگ تشاد . برعلا  هریزج  یبرع  یگدـنز  طـیحم  هکم و  رد  یا  هنومن کـی 

بارتلا نم  هسدی  ما  نوھ  یلع  هکسمی  هب ا  رـشب  ام  وس  نم  موقلا  نم  یراوتی  میظک  وھ  ادوسم و  هھجو  لظ  یثنالاب  مھدحا  رـشب  اذا  و  هک »: بلق  تواسق  یمحر و  یب

 ». یمعلا نم  ارون  لالـضلا و  نم  یدـھ  هدـعب  ناک  و  تسا ». ربمغیپ  تثعب  نارود  رد  سپـس  ربمغیپ و  تدالو  نارود  رد  رـشب  قـالخا  زا  یا  هنومن نیا ، نومکحی .«  اـم  اـس  ـالا 

نیھر اھناملـسم  ام  طقف  هن  تسا . راوگرزب  نآ  تثعب  سپـس  گرزب و  تدالو  نیا  یانعم  نیا  دـش . رونم  ربمغیپ  دوجو  رون  اب  دوب ، یناملظ  ملاع  دـش . اـنیب  دوب ، روک  تیرـشب 

. تسا تمعن  نیا  نیھر  تیناسنا  ی  همھ هکلب  سدقم ، دوجو  نیا  رطاخ  هب  میتسھ  یھلا  تمعن  یھلا و  تنم 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 12 
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ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

یناـبم نآ  هک  دراد  یا  یقـالخا یناـبم  یفـسلف و  یناـبم  یتـفرعم ، یناـبم  یتـلم ، رھ  هعماـج و  رھ  دراد . ریثاـت  بولطماـن  اـی  بوـلطم  تفرـشیپ  عوـن  رد  یتـفرعم  یناـبم 

دایرف داد و  راعش  یزور  کی  هنادرخبان ، هنایشان و  هک  یـسک  نآ  تسا . بولطمان  یتفرـشیپ  عون  هچ  تسا ، بولطم  یتفرـشیپ  عون  هچ  دیوگ  یم ام  هب  تسا و  هدننک  نییعت

نآ ساسا  رب  اـپورا ، تفرـشیپ  هک  دراد  یا  یتفرعم یناـبم  گـنھرف و  هقباـس و  کـی  اـپورا  هک  درکن  هجوت  وا  میوشب ، یئاـپورا  میوشب و  یگنرف  اپاترـس  میورب  دـیاب  هک  دیـشک 

رد اپورا  میراد . ار  نامدوخ  یقالخا  یتفرعم و  ینابم  ام  مینادـب . طلغ  مینک و  هئطخت  ار  اھ  نآ دـشابن و  اـم  لوبق  دروم  اـضعب  یناـبم  نآ  تسا  نکمم  تسا ؛ یتفرعم  یناـبم 

رظن زا  دیابن  ار  هتشذگ  نآ  لباقم  رد  اپورا  یملع  سناسنر  یـشنکاو  یلمعلا و  سکع یاھ  هزیگنا دراد ؛ ار  شناد  اب  اسیلک  تازرابم  یخیرات  ی  هقباس یطـسو ، نورق  نارود 

ام هب  ام  یتفرعم  ینابم  تسا . هداعلا  قوف  ریثات  کی  دنک ، باختنا  دھاوخ  یم وا  هک  یتفرشیپ  عون  رب  یقالخا  ینابم  یفسلف و  ینابم  یتفرعم و  ینابم  ریثات  تشاد . رود 

. هنالداع ریغ  ای  تسا  هنالداع  بولطمان ؛ ای  تسا  بولطم  عورشمان ؛ ای  تسا  عورشم  تفرشیپ  نیا  دیوگ  یم

تمیق یزیچ  رھ  دـنوش : یم یریگ  هزادـنا دـنوش و  یم هدز  کـحم  لوـپ  اـب  ملاـع  یاـھ  هدـیدپ ی  همھ ینعی  تسا ؛ حرطم  روـحمدوس  رکفت  یا  هعماـج کـی  رد  دـیئامرفب  ضرف 

زا یخرب  تسا  نکمم  هعماج  نیا  رد  دوش ! یم هدیجنـس  لوپ  اب  زیچ  همھ  تسا : نیا  هلئـسم  ایند  زا  یگرزب  شخب  کـی  رد  زورما  تسا . ردـقچ  شا  یداـم دوس  شا و  یلوپ

شزرا دـض  تسا  نکمم  راک  نامھ  تسین ، تواضق  روحم  دوس ، لوپ و  نآ  رد  هک  یا  هعماج کی  رد  اما  دـناسر - یم لوپ  هب  ار  اـھ  نآ هکنیا  رطاـخ  یارب  دـشاب - یـشزرا  اـھراک 

: دیوگ یم دیناد ؟ یم حابم  ار  یزاب  سنجمھ یئارگ و  سنج مھ ارچ  دیناد ؟ یم حابم  ار  لمع  نیا  ارچ  امش  اقآ  تسا . مکاح  تذل  تلاصا  یا  هعماج کی  رد  ای  دوشب . بوسحم 

کی دوب ، مکاح  یمومع  تینھذ  کی  رب  هعماج و  کی  رب  تذل  تلاصا  یتقو  تذل ؛ تلاصا  دش  نیا  درب ! یم تذل  وا  زا  ناسنا  تسا ؛ تذل 

کی درادن ، دوجو  وا  رد  تذـل  تلاصا  هک  دـینک  یم سفنت  دـیراد  یا  یقالخا ماظن  کی  رد  یا و  یژولوئدـیا کی  رد  یا ، هفـسلف کی  رد  امـش  یتقو  اما  دوش . یم حابم  یئاھزیچ 

دیناوت یمن امـش  رگید  اجنیا  تسین . تیعورـشم  زوجم  تسین ، یریگ  میمـصت زوجم  تسین ، مادقا  زوجم  تذل  تسا . عونمم  تسا ، عورـشمان  اما  دراد ، مھ  تذل  یئاھراک 

. دنک یم قرف  یتفرعم  ینابم  دینک ؛ یریگ  میمصت تسا ، مکاح  تذل  تلاصا  نآ  رد  هک  یا  هعماج نامھ  دننام 

هار زا  تسا  نکمم  دـشاب ، هدـمآ  تسدـب  رامثتـسا  هار  زا  تسا  نکمم  تسین . مھم  هدـمآ ؟ اـجک  زا  دراد ؛ قلطم  مارتحا  لوپ  یا ، یقـالخا ماـظن  کـی  رد  هعماـج و  کـی  رد  اـی 

هک یعماوج  نآ  رد  دوشب - هتفگ  احیرـص  رگا  اھزیچ  نیا  زورما  هتبلا  تسا . لوپ  دنک ، یمن یقرف  دشاب ؛ هدمآ  تسدب  تراغ  هار  زا  تسا  نکمم  دشاب ، هدمآ  تسدب  رامعتـسا 

یمسیلاربیل نیا  یدرف و  یدازآ  ی  هلئـسم نیا  ی  هشیر اکیرمآ ، رد  دوش . یم نشور  هیـضق  دینک  یم هاگن  هک  ار  ناشخیرات  اما  دوشب ؛ راکنا  تسا  نکمم  دنیالتبم - اھ  نآ هب 

دوجوب طیحم  نآ  رد  اکیرمآ  هک  یطیحم  ینعی  یصخش . تورث  ظفح  زا  تسا  ترابع  دنروآ ، یم باسحب  یئاکیرمآ  یاھـشزرا  زا  یکی  دننک و  یم دندرک و  یم راختفا  نآ  هب  هک 

هتبلا دوشب . هداد  یقلطم  شزرا  کی  دارفا  یصخش  تورث  هب  هک  تشاد  نیا  هب  زاین  یدام ، شالت  تیلاعف و  ظفح  دندوب ، هدش  عمج  اکیرمآ  رد  زور  نآ  هک  یمدرم  نآ  اب  دمآ و 

هب اکیرمآ - یـسایس  ماظن  هن  اکیرمآ - ی  هقطنم هک  یزور  نآ  دراد . یلـصفم  یلیخ  ناتـساد  یئاکیرمآ ، ی  هعماج هب  ینتم  یعقاو - هاـگن  اـب  یتخانـش و  هعماـج  هاـگن  زا  نیا 

هداتفا هار  اپورا  زا  هک  دـندوب  ینایوجارجام  رتشیب  دـندوب ، هدـش  عمج  اکیرمآ  رد  هک  یناسک  نآ  دـش ، لیدـبت  دوسرپ  یعیبط  ی  هنیمز نآ  اب  دـمآرد  بسک  یارب  یلحم  ناونع 

، تشاد یگدنز  اپورا  رد  هک  یـسک  نآ  دمآ . یمن یـسکرھ  دنناسرب ؛ ینوزاتا  نیمزرـس  هب  ار  ناشدوخ  دنیامیپب و  ار  سلطا  مطالتم  سونایقا  ضرع  دندوب  هتـسناوت  دندوب ،

. دـندوب وجارجام  ای  دـندوب ، یئازج  بیقعت  تحت  ای  دنتـشاد ، لاصیتسا  یلام  ظاحل  زا  ای  هک  دـندمآ  یم یدارفا  دـمآ ؛ یمن هک  وا  تشاد ، تلاصا  تشاد ، هداوناـخ  تشاد ، راـک 

یئوجارجام کی  شدوخ  ندـناسر ، اـکیرمآ  نیمزرـس  هب  اـپورا  زا  ار  دوخ  ندرک و  روبع  سوناـیقا  نیا  ضرع  زا  تساـیند ؛ یاـھایرد  نیرت  مطـالتم سلطا ، سوناـیقا  دـیناد ، یم

دننکب و یگدنز  مھ  رانک  رد  مھاب و  دنناوتب  اھ  نیا دوب  انب  رگا  دنداد . لیکشت  ار  اکیرمآ  ی  هیلوا مدرم  امومع - میوگ  یمن اتدمع - اھوجارجام ، نیا  زا  یا  هعومجم تساوخ . یم

هب دشاب ، هتشاد  تیعقاو  دصرددص  هکنیا  هن  اھ  نیا هتبلا  یئوباک - یاھملیف  نیا  یوت  دش . هداد  و  دش . یم هداد  قلطم  شزرا  کی  یـصخش  تورث  هب  دیاب  دننکب ، دیلوت  تورث 

یضاق هدیدزد ، راد  هلگ کی  ی  هلگ زا  یسک  هک  یواگ  کی  رطاخ  یارب  دینیب  یم امش  دراد - دوجو  اھ  نآ رد  الماک  تیعقاو  یاھ  هناشن اما  تسا ؛ ناتـساد  تسا ، ملیف  لاح  رھ 

ادیپ قلطم  شزرا  کی  یـصوصخ ، تیکلام  یـصخش و  تورث  هک  تسا  نیا  رطاخب  نیا  دننز ! یم شراد  هب  مھ  دعب  دھد ، یم وا  هب  مادـعا  مکح  دـنک ، یم تواضق  دنیـشن  یم

. دشاب هدمآ  اجک  زا  لوپ  نیا  تسین  مھم  رگید  یا  هعماج نینچ  کی  رد  بخ ، دنک . یم

ثعبم  / ٢٩/١٣٨٨/٠۴ دیعس  دیع  زورلاس  رد  تانایب 

یفیطل یاوھ  نآ  قالخا  دـنک . لماک  مدرم  ناـیم  رد  ار  یقـالخا  یاھتلیـضف  یقـالخا ، یاـھ  تمرکم قـالخالا ؛» مراـکم  ممتـال  تثعب  : » هک تسا  یقـالخا  تیبرت  مود ، تیبرت 

، اھـصرح دـش ، مکاح  یتقو  یقالخا  یب دوبن ، هک  قالخا  دنـشاب . هتـشاد  یملاس  یگدـنز  وا  سفنت  اب  دـنناوت  یم اھناسنا  تشاد ، دوجو  رگا  یرـشب  ی  هعماـج رد  هک  تسا 

دھاوخ تخس  یگدنز  دمآ - نایم  هب  یقالخا  لئاذر  نیا  یتقو  دش - دراو  رگیدکی  هب  نظوس  اھلخب ، اھتداسح ، یـصخش ، یاھ  ضغب اھ ، یبلطایند اھتلاھج ، اھـسفن ، یاوھ 

دـشر نامھ  هک  هیکزت  همکحلا -» باتکلا و  مھملعی  مھیکزی و  - » اج دنچ  رد  میرک  نآرق  رد  اذل  دش . دھاوخ  هتفرگ  ناسنا  زا  ملاس  سفنت  تردق  دـش ؛ دـھاوخ  گنت  اضف  دـش ؛

زا تقو  نآ  هک  دیامرف  یم دنک - یم نایب  ار  لقع  هک  دعب  میدرک - ضرع  مرکا  ربمغیپ  زا  لقع  هب  عجار  هک  مھ  تیاور  نیمھ  رد  تسا . هدمآ  میلعت  زا  رتولج  تسا ، نداد  یقالخا 

نیا ار . لمحت  تلاح  ار ، یرابدرب  تلاح  دروآ ؛ یم دوجو  هب  ار  ملح  لوا  لقع ، دـنک : هجوت  ناسنا  ار  لئاسم  نیا  بیترت  دـمآ . دوجو  هب  ملع  ملح ، زا  دـمآ ؛ دوجو  هب  ملح  لقع ،

، ملح تسا . ملح  زا  دـعب  ی  هبترم رد  ملع  ینعی  دـمآ ؛ دـھاوخ  مھارف  هعماـج - صخـش و  دوخ - تاـمولعم  رب  ندوزفا  شناد ، نتخومآ  یارب  هنیمز  دوب ، یتـقو  یراـبدرب  تلاـح 

یقالخا تیبرت  نیا  هب  ار  زاین  تیاـھن  اـم  زورما  تسا . یقـالخا  تیبرت  نیا ، دروآ . یم رتولج  ار  هیکزت  همکحلا ،» باـتکلا و  مھملعی  مھیکزی و   » مھ نآرق  ی  هیآ رد  تسا . قـالخا 

لوا یاھزاین  اھ  نیا ناملـسم . عماوج  یمالـسا ، گرزب  تما  مالـسا ؛ یاـیند  ی  همھ رد  مھ  یئاـیفارغج ، ی  هدودـحم نیا  رد  یمالـسا  ی  هعماـج ناریا ، مدرم  اـم  مھ  میراد ؛

. تسام

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

راـک هچ  گـنھرف  هب  نتخادرپ  گـنھرف و  ی  هنیمز رد  اـم  تسا . یمھم  ی  هلئـسم رایـسب  گـنھرف  ی  هلئـسم دـش  هراـشا  هک  تسا ، گـنھرف  دروـم  رد  اـم  مشـش  ی  هیـصوت

هب مامتھا  انتعا و  یھاگتـسد  کی  هن ، تقو  کی تسا ، انتعا  یب یگنھرف  روما  هب  یھاگتـسد  کی  هک  تسھ  تقو  کی مینک . نشور  ار  نیا  فیلکت  لوا ، مینکب ؟ میھاوخ  یم

هچ ام  درک . تلفغ  یتسیابن  نیا  زا  تسا ؛ مھم  یلیخ  اھ  یراذـگ فدـھ نیا  تسا . هشدـخ  راچد  ای  لالتخا  راـچد  شا  یگنھرف یاـھ  یراذـگ فدـھ نکیل  دراد ، یگنھرف  روما 

فئاظو وزج  هن ، اعطق  مینک ؟ اھر  ار  نامدوخ  ی  هعماج یگنھرف  تیادـھ  میناوت  یم یمالـسا  تلود  ناونع  هب  اـم  اـیآ  مدرم ؟ گـنھرف  اـب  مدرم ، قـالخا  اـب  مینکب  میھاوخ  یم

نیا اب  ار  یھلا  فیلکت  میناوت  یمن هک  ام  دننکب ؛ دننک ، یم تناھا  یھاگ  دننک ، یم هرخـسم  یھاگ  دننک ، یم دقن  دـننز ، یم یئاھ  فرح نیـضرتعم  نیفلاخم ، الاح  تسام .

یگدنز روما  ی  هرادا تسین ؛ فرـص  ضحم و  یدام  تسایر  یمالـسا ، ی  هعماج رد  تسایر  تیادھ . مینکب ؛ تیادـھ  ار  نامدوخ  مدرم  میراد  هفیظو  ام  مینک . شومارف  اھزیچ 

یاھ هاگتـسد رایتخا  رد  تیادـھ  یاھرازبا  زا  یلیخ  مینک . تیادـھ  ار  مدرم  مینک و  زاب  ار  مدرم  تیادـھ  هار  دـیاب  میناوت ، یم هک  ییاـجنآ  اـت  تیادـھ . اـب  هارمھ  تسھ ، مدرم 

ترازو هنومن  کی  تسا ، مولع  ترازو  هنومن  کی  تسا ، داشرا  ترازو  هنومن  کی  دراد ؛ مھ  رگید  ناوارف  یاھ  هنومن تسامیـس و  ادـص و  شا  هنومن کـی  ـالاح  تسا ؛ یتموکح 

، دنیایب راب  نیدتم  مدرم  هک  مینک  تکرح  یتھج  رد  دیاب  مینک ؟ یم هدافتسا  هنوگچ  اھ  نیا زا  ام  تسا . یتیادھ  یتامدخ  یاھ  هاگتسد همھ  اھ  نیا تسا ؛ شرورپ  شزومآ و 

. دشاب نیا  دیاب  اھ  هنیمز ی  همھ رد  ام  یریگ  تھج دنوشب ؛ دنبیاپ  المع  دنوشب ، دقتعم  ینید  ینابم  هب  دننکب ، لمع  نیدتم 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک تسا  نیا  جوا  تمـس  هب  تکرح  طوقـس . لوزن و  تمـس  هب  تکرح  جوا ، جورع و  تمـس  هب  تکرح  یفنم ؛ تکرح  تـبثم ، تـکرح  تـسا : روـج  ود  ماـظن  هعماـج و  تـکرح 

ادیپ یتعنـص  دشر  یملع و  دشر  یلمع ، دشر  دنک ؛ ادـیپ  دـشر  یدازآ  یاضف  رد  دوش ؛ کیدزن  ینید  قالخا  ینید و  راتفر  نید ، هب  دوش ؛ کیدزن  یھاوخ  تلادـع هب  هعماج 

ساسحا روشک ، لالقتسا  نانمشد  نید ، نانمشد  ادخ ، نانمشد  لباقم  رد  زور  هب  زور  هعماج  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ربص  هب  یصاوت  قح و  هب  یـصاوت  هعماج ، نیب  رد  دنک ؛

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 13 
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، تسا دشر  اھ  نیا دنک ؛ رتشیب  ار  شدوخ  یگداتسیا  یللملا  نیب داسف  ملظ و  ی  هھبج لباقم  رد  زور  هب  زور  دنکب ؛ یرتشیب  ی  هناردتقم یگداتـسیا  دنکب ، یرتشیب  رادتقا 

، اھ نیا لباقم  ی  هطقن اما  میـشاب . یتبثم  تکرح  نینچ  کی  لابند  دـیاب  ام  درک . دـھاوخ  دابآ  اھ  نیا ار  هعماج  کی  ترخآ  ایند و  تسا ؛ هعماج  تبثم  تکرح  ی  هناـشن اـھ  نیا

یاج هب  نوگانوگ ؛ یاھ  هیجوت اب  یعامتجا  یداـصتقا و  میظع  یاھفاکـش  تمـس  هب  تکرح  تلادـع ، تمـس  هب  تکرح  یاـج  هب  دراد : دوجو  مھ  لزنت  تمـس  هب  تکرح  کـی 

هب فالخ ؛ ی  هعاشا هانگ و  ی  هعاشا اشحف و  داسف و  تھج  رد  یدازآ  زا  ی  هدافتـسا یرگیلاـباال و  یقـالخا ، دـشر  یلمع و  دـشر  یملع و  دـشر  یارب  یدازآ  زا  ی  هدافتـسا

فعـض ساسحا  ندـش ، لعفنم  اھ  نآ لباقم  رد  اھ ، نیا لباقم  رد  نداد  ناشن  رادـتقا  یاج  هب  یللملا ، نیب نارگتراـغ  نازواـجتم و  ناربکتـسم ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  یاـج 

قح الاح  ندرک - رظن  فرـص  قوقح  زا  داتـسیا ، دوخ  قوقح  رـس  رب  دـیاب  هک  ییاـجنآ  ندز ؛ دـنخبل  اـھ  نآ هب  درک ، مخا  اـھ  نآ هب  دـیاب  هک  ییاـجنآ  ندرک ؛ ینیـشن  بقع ندرک ،

نیا دشاب . تبثم  تکرح  دشاب ؛ الاب  تمس  هب  تکرح  اھـشزرا ، نآ  یلاعت و  نآ  تمـس  هب  دیاب  هعماج  تکرح  تسا . طاطحنا  یاھ  هناشن اھ  نیا یا - هتـسھ ریغ  یا و  هتـسھ

. دنـشاب رادیب  دـیاب  مدرم  تسا ؛ یمالـسا  ماظن  یارب  رطخ  نیا  و  دـیایب ؛ شیپ  تسا  نکمم  یمالـسا  ماظن  یارب  هک  تسا  یئاھ  یرامیب نامھ  نیئاپ ، تمـس  هب  یاھتکرح 

، دوب راعـش  دوب ، حرطم  ماما  کرابم  تایح  نارود  رد  هک  یئاھزیچ  نامھ  ماما ، مکحتـسم  ینابم  نامھ  اب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  اـعقاو  یتقو  نآ  یمالـسا  یروھمج 

شیامزآ کیدزن  زا  ار  لاس  یـس  نیا  عاضوا  هدـنب  منک ، یم ضرع  تریـصب  اب  نم  میتفر - شیپ  اھراعـش  نآ  اب  ام  اجرھ  دورب . شیپ  اھراعـش  ناـمھ  اـب  دـش ، یم لاـبند  دـجب 

هاتوک میدرک و  ینیشن  بقع اھراعـش  نآ  زا  اجرھ  تسا ؛ هدوب  ام  اب  مھ  یئایند  تعفنم  تسا ، هدوب  ام  اب  تزع  تسا ، هدوب  ام  اب  یزوریپ  تسا ، هدوب  ام  اب  تفرـشیپ  مدرک -

مھ یدام  ظاحل  زا  تسا ؛ هدمآ  رتشیپ  تسا ، هدش  رت  یرج نمشد  تسا ، هدماین  تسد  هب  تزع  میدرک ، ادیپ  درگبقع  میدرک ، ادیپ  فعـض  میداد ، نادیم  نمـشد  هب  میدمآ ،

ناسنا هک  تسا  نیا  یسایس - تالکشم  هچ  یعامتجا ، تالکشم  هچ  یداصتقا ، تالکـشم  هچ  روشک - تالکـشم  جالع  دننک  لایخ  یـضعب  هک  تساطخ  نیا  میدرک . ررض 

. دھاوخ یم ار  نیمھ  ربکتسم  نمشد  دزادنیب ؛ ار  حالس  ربکتسم  نمشد  لباقم  رد 

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

رارق نظ  نسح  ینابرھم ، یردارب ، یاضف  ار  هعماج  یاضف  تسا . رتشیب  مھ  لـمع  زا  شتیمھا  قـالخا  میـسرب . مھ  ناـمدوخ  قـالخا  هب  میـسرب ؛ مھ  ناـمدوخ  قـالخا  هب 

هدش باب  هنافـساتم  هکنیا  مینک . رود  دیاب  نامدوخ  زا  ار  تاداع  نیا  میھدب . رارق  ینامگدب  یاضف  نظوس و  یاضف  ار  هعماج  یاضف  هکنیااب  متـسین  قفاوم  چیھ  نم  میھدب .

ندرک مھتم  یارب  دـنا  هتفرگ شیپ  رد  ار  یـشور  دوش - یم رت  هدـیچیپ رت و  هدرتسگ رتشیب و  مھ  زور  هب  زور  زورما  هک  یطابترا - نوگانوگ  یاـھ  هاگتـسد هناـسر و  هماـنزور و  هک 

ار شدوخ  هانگ  ناوات  راکھنگ  هک  درادن  تافانم  چیھ  دنک . یم یناملظ  ار  ام  یگدنز  یاضف  دنک ، یم کیرات  ار  ام  لد  تسین ، یبوخ  زیچ  نیا  تسین ؛ یبوخ  زیچ  نیا  رگیدکی ،

رد هک  اـھ - هاـگداد رد  هکنیا  میوـگب : مھ  ار  نیا  نم  اـج  نیمھ تـالایخ . هب  تاـعیاش ، هب  ندرک  مھتم  ار  نارگید  ندز ، تمھت  دـشابن ؛ هاـنگ  ی  هعاـشا یاـضف  اـضف ، اـما  دـنیبب ،

رد هچرھ  مھتم  هلب ، درادـن . تیجح  اعرـش  نیا ، هک  میوگب  ار  نیا  نم  دوـش ، یم هتفگ  یرگید  سک  کـی  هب  عـجار  یزیچ  یمھتم  کـی  لوـق  زا  دـش - یم شخپ  مھ  نوـیزیولت 

یـشزرا یب فرح  تسا ، یلمھم  فرح  نیا  تسین ، تجح  درک ، یفارتـعا  رگا  شدوـخ  ی  هراـب رد  هاـگداد  رد  دـنیوگب  هکنیا  تسا . تـجح  نـیا  دـیوگب ، هاـگداد  رد  دوـخ  ی  هراـب

فارتـعا نیا  دـنکب ، دوـخ  هیلع  مھتم  هک  ینوـیلیم  ناگدـننیب  لـباقم  رد  نیبرود ، لـباقم  رد  هاـگداد  کـی  رد  ـالقع  دزن  رد  اـفرع و  اعرـش ، یفارتـعا ، رھ  یرارقا ، رھ  هن ، تسا ؛

: دیامرف یم میرک  نآرق  درک . رپ  وس  نامگ  زا  تمھت و  زا  دیابن  ار  اضف  تسین . عومسم  هن ، دنک ، یفارتعا  دھاوخب  یرگید  هیلع  اما  تسا ؛ ذفان  تسا ، لوبقم  تسا ، عومسم 

یئارجا هاگتسد  فیلکت  دیرادن ؟ نظ  نسح  رگیدمھ  هب  ارچ  دننک ، یم مھتم  ار  یکی  هک  دیونش  یم یتقو  اریخ ؛» مھسفناب  تانموملا  نونموملا و  نظ  هومتعمس  ذا  ول ال  »

هک یـشور  نامھ  اب  دننک ؛ تازاجم  موکحم و  ار  مرجم  دـیاب  یئاضق  یاھ  هاگتـسد دـننک ، بیقعت  ار  مرجم  دـیاب  یئارجا  یاھ  هاگتـسد تسا . ظوفحم  دوخ  یاج  هب  یئاضق  و 

هدـش تباث  وا  مرج  ینوناـق  قرط  زا  هک  مرجم  تازاـجم  اـما  دـنیایب ؛ هاـتوک  دـیابن  هنیمز  نیا  رد  مھ  چـیھ  تسھ و  اـم  یفرع  نیناوق  یمالـسا و  نیناوق  رد  دوش و  یم تباـث 

یاـضف اـضف ، نیا  دوـش . یمن هکنیا  مینادرگب . نھد  هب  نھد  هعماـج  یوـت  مینک ، ماندـب  مینک ، مھتم  ار  یکی  تمھت ، هب  لاـیخ ، هـب  ناـمگ ، هـب  هـک  تـسا  نـیا  زا  ریغ  تـسا ،

اطخ اج  نالف دـندرک ، تنایخ  اج  نالف اھ  نیا هک  دـننک  اعدا  دـننزب ، یفرح  یناسک  ای  یـسک  هیلع  ضرغم - یاھ  نویزیولت اھ ، هناگیب اھ ، یجراـخ نارگید - اـی  تسین . یتسرد 

رد قئاقح  دـنا  هتـساوخ یک  تسا ؟ هتخوس  ام  یارب  ناشلد  یک  هناگیب  یاھ  هناسر تسین . لوبق  دروم  نیا ، تسا ؛ ملظ  نیا ، مینک . شخپ  ار  ناـمھ  نیع  مھ  اـم  دـندرک ؛

، نیا تسا . تیفافـش  اھ  نیا تفگ  دـیابن  دـننک . یم یئاـھاعدا  دـننز ، یم یئاـھ  فرح دـنیوگ ، یم دنـشاب ؟ هتفگ  ار  تقیقح  دـنیایب  دروم  نیا  رد  هک  دوشب ، نشور  اـم  دروم 

؛ دھدب رارق  مدرم  رایتخا  رد  حـضاو  روط  هب  ار  شدوخ  درکلمع  یمالـسا  یروھمج  رد  لوئـسم  هک  تسا  نیا  شیانعم  تیفافـش  تساضف . ندرک  ردـک  نیا ، تسین ؛ تیفافش 

تبـسن اھ  نآ هب  ار  یئاھزیچ  تمھت و  راشف  راب  ریز  میریگب  دـشاب ، هدـش  تابثا  هکنیا  نودـب  ار  نآ  نیا و  میئایب  اـم  هکنیا  اـما  دـننکب ؛ مھ  دـیاب  تسا ، تیفافـش  یاـنعم  نیا 

ی هناسر زا  دنک ؛ مھتم  ار  نیا  نآ  دنک ، مھتم  ار  نآ  نیا  مینک ؛ نایب  ار  نآ  میرادن  قح  ام  تسا ، هدشن  تباث  هک  یمادام  ات  اما  دشاب ، تسار  عقاو  رد  تسا  نکمم  هک  میھدب 

ماظن تسین و  یمالـسا  ماظن  ی  هتـسیاش هک  یروما  هب  ار  ماظن  لک  دوشب و  ادـیپ  فرط  نآ  زا  رفن  کی  مھ  دـعب  میروایب ، شیارب  دـھاش  سیلگنا - ضرغم  ی  هناـسر هناـگیب -

ندز تمھت  تسا . دراو  مھ  رتشیب  اھ  نآ رب  لاکشا  نیا  دنکب ، مھتم  دنھد ، یم تبسن  یمالسا  ماظن  هب  یـضعب  هک  یئاھزیچ  نیا  زا  تسا  رتالاب  رایـسب  شناش  یمالـسا 

. تسا یرتگرزب  رایسب  هانگ  هعومجم ، کی  هب  یمالسا ، ماظن  کی  هب  ندز  تمھت  تسا ، هانگ  صخش  کی  هب 

رھشون  / ١٣٨٨/٠٧/١۵ سولاچ و  مدرم  یمومع  رادید  رد  تانایب 

یارب اـھ  نیا تسا . هقطنم  نیا  یخیراـت  ی  هقباـس نیا  دـش . عیـشت  بتکم  نینموـملا و  ریما  بتکم  وریپ  دـش ، ناملـسم  هک  یا  هـظحل نآ  زا  روـشک  لامـش  ی  هـقطنم نـیا 

نیا هب  تسا . نیمھ  مھ  زورما  دندوب ؛ یمکحتـسم  نابیتشپ  نوچمھ  هشیمھ  اھمتـس ، اھملظ و  هیلع  ناراد  مچرپ یارب  لیبس هللا ، یف  داھج  یارب  یمالـسا ، یاھـشزرا 

. تشاذگ مارتحا  دیاب  ینالوط  یاھنرق  زا  ی  هدنامزاب قیمع  قالخا  نیا  هب  نامیا ، نیا  هب  اھشزرا ،

هک دوشب  یرادرب  هرھب اھ  نآ زا  یوحن  هب  زین  دنکن و  راد  هشدخ ار  مدرم  قالخا  نید و  ابیز ، رظانم  نیا  زا  ی  هدافتـسا ایرد ، زا  ی  هدافتـسا لگنج ، زا  ی  هدافتـسا دنـشاب  بقارم 

قطانم نیا  رد  صوصخب  ناردنزام ، رد  ار  گنھرف  نیا  دـیاب  مدرم  دـھاوخ . یم ار  امـش  یراکمھ  هتبلا  تسا . فئاظو  وزج  نیا  دـشاب . هتـشادن  انعم  رگید  ریقف  ناتـسا  نیا  رد 

ظفاح زین  ناشقالخا و  ناشنید و  ظفاح  دنناوتب  دننک ، یم راک  اھ  نآ عفن  هب  اھ و  نآ یارب  هک  یتلود  یاھ  هاگتـسد هک  دنھاوخب  دنھاوخب ؛ لگنج ، لحاس و  هب  کیدزن  تدش  هب

. تسا مزال  لئاسم  نیا  رد  مدرم  تلود و  نیب  یقیمع  دنویپ  مکحتسم و  یراکمھ  کی  دنشاب . ناشعفانم 

روشک  / ١٣٨٨/٠٧/٢٨ هوژپنآرق  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

وا یگدـنز  رد  نآرق  زا  اما  تسا ، بوخ  شا  ینآرق تامولعم  ناسنا  یھاگ  تسین . تامولعم  طقف  یگدـنز ؛ یارب  تسا  یمیھافم  ینآرق  میھاـفم  دـش ؛ نیجع  دـیاب  نآرق  اـب 

زا یکی  زا  هک  روط  نامھ  دـنک . ادـیپ  مسجت  ام  یگدـنز  رد  نآرق  هک  دـشاب  نیا  نامـشالت  دـیاب  ام  دـنتفگ . دـندرک ، هراشا  اـجنیا  رد  مھ  اـھمناخ  زا  یـضعب  تسین ! یرثا  چـیھ 

نیا دوب . مسجم  نآرق  ینعی  دوب ؛ نآرق  وا  قالخا  نآرقلا ؛» هقلخ  ناک  : » هک دـنتفگ  باوج  رد  ناشیا  دندیـسرپ ، ربمغیپ  قـالخا  ی  هراـب رد  یتقو  مرکا  ربمغیپ  ی  همرکم تاـجوز 

. دنک ادیپ  ققحت  ام  ی  هعماج رد  دیاب 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زیزع ناوج  هنیمز  نیمھ  رد  ای  دینک ؛» ریوصت  ار  اھزاین  نیا  دینک ، میـسرت  ار  هدنیآ  نیا  دشاب ، هدنیآ  یاھزاین  ساسا  رب  دیاب  اھتیلاعف  : » دنتفگ زیزع  یاھناوج  زا  یکی  هک  ینیا 

اھ نآ ی  هدنیآ یگدنز  یاھ  لزاپ ی  هدننک لیمکت ام  دنا ، هدرک میسرت  اھ - یبرغ نارگید - هک  ار  یتکرح  تھج  هکنیا  هن  مینک ؛ نیعم  نامدوخ  ار  نامتکرح  تھج  : » دنتفگ یرگید 

ناسنا رھ  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  اھ  نیا تسا . یمھم  رایـسب  یاھفرح  تسا ؛ یگرزب  رایـسب  یاھفرح  اھفرح  نیا  مینکب ،» نیمات  ار  نآ  میراد ، زاین  هچ  مینیبب  میـشاب ؛

رب تسا ؛ مزال  هچرگا  تسین ؛ یفاک  وا  کرد  اـھتنم  دـنک ؛ یم کرد  ار  اـھزیچ  نیا  دـنک ، یم هاـگن  روشک  یملع  تکرح  هب  نـالک  هاـگن  هب  یتقو  یدـھعتم  زوسلد  رکفتم  هاـگآ 

دھعتم گنھرف  مینک ، یزاسگنھرف  دـنتفگ  اجنیا  زیزع  یاھناوج  نیا  زا  رفن  دـنچ  ناگبخن ، یارب  یزاـسگنھرف  تھج  زا  هک  ینیا  و  تسا . مھم  ندرک ، یزیر  هماـنرب نآ  ساـسا 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 14 
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رادماو دـھعت ، ساسحا  عقوت ، نیا  رانک  رد  نکل  تسین ؛ اجیب  عقوت  تساجب ؛ تسا ، یقطنم  عقوت ، هتبلا  فرـص . نتـشاد  عقوت  هن  میھدـب ، شرتسگ  هعماج  هب  ار  هبخن  ندوب 

رـصنع : » دـش هتفگ  هکنیا  تسا . مھم  یلیخ  اـھ  نیا منکب ؟ دـیاب  راـک  هچ  نم  مراد ؟ شود  رب  یا  هفیظو هچ  روـشک  میظع  ی  هعوـمجم نیا  زا  درف  کـی  ناوـنع  هب  نـم  ندوـب ؛

«- میھدب رارق  یملع  شھوژپ  یملع و  تکرح  رد  یلصا  رـصنع  کی  ار  تسا - مھوت  تسین ، تیونعم  اساسا  هک  نید - زا  یادج  نید و  زا  غراف  تیونعم  هن  ار ، ینید  تیونعم 

هک مھ - هعماج  ندـش  یقالخا  نآ  دـش ، نیا  رگا  درک . هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یـساسا  طاقن  نآ  زا  یکی  نیا  تسا . تسرد  الماک  دـندرک - نایب  اجنیا  اـھمناخ  زا  یکی  هک 

تکرح دیاب  تفر ؛ شیپ  دوش  یمن هک  راعـش  اب  نوچ  درک ؛ دھاوخ  ادیپ  ققحت  مینک - یم رارکت  ار  عقوت  نیا  اھراب  تسام و  عقوت  نیا  هک  دـندرک  عقوت  حرط  ریخا  زیزع  ناوج  نیا 

. هدش میسرت  هک  یفدھ  نآ  تھج  رد  تفر  دیاب  درک ؛

یزاسوردوخ  / ١٣٨٩/٠١/٠٩ تعنص  یاھیدنمناوت  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

داضت لباقت و  مھوت  زا  دوب  ترابع  نآ  و  دشاب - هتـشاد  دوجو  مھوت  نیا  مھ  زونھ  اھنھذ  زا  یـضعب  رد  دـیاش  دوب - هدـش  قیرزت  تشاد ، دوجو  اھنھذ  رد  یکانرطخ  مھوت  کی 

ینالقع و دـھاوخب  هعماج  رگا  هک  یـضعب  یارب  دوب  هدـش  رواب  رگید . یفرط  زا  نتـسیز  یقالخا  نتـسیز و  یونعم  و  فرط ، کی  زا  یگتفاـی  هعـسوت نتـسیز و  ینـالقع  ناـیم 

هب میدرک ، رکف  یقالخا  یگتسبمھ  هب  رگا  دریگب ! هلـصاف  ادخ  نید و  تایونعم و  تایقالخا و  زا  تسا  راچان  دنکب ، یگدنز  تفرـشیپ  هار  رد  ی  هدنریگ باتـش هدنور و  ارگ و  لمع

کی میشوپب ! مشچ  ینالقع  یگدنز  زا  مینک ؛ رظن  فرـص روشک  ندوب  هتفرـشیپ  زا  میراچان  میدرک ، ار  یقالخا  ینید و  دودح  طباوض و  ی  هظحالم میدوب ، هتـسب  لد  تایونعم 

. دراد مھ  یسانش  هعماج لئالد  و  لطاب ، نامگ  نیا  نامگ ؛ نیا  دراد  مھ  ینشور  یخیرات  لئالد  هتشاد . دوجو  یمھوت  نینچ 

ینالقع و مھ  میناوت  یم میھاوخ و  یم ام  هدرک . لاطبا  ار  مھوت  نیا  مالسا  نید و  تیمکاح  یمالـسا و  یروھمج  هک  تسا  نیا  میراشفب ، اپ  نآ  رب  میھاوخ  یم ام  هک  هچنآ 

یگدنز مزاول  ضئارف و  هب  لماع  نامدوخ و  ینید  نامیا  هب  دـنبیاپ  نامدوخ و  یقالخا  یاھـشزرا  هب  کسمتم  لاح  نیع  رد  مھ  مینک ، یگدـنز  هتفرـشیپ  یملع و  یقطنم و 

. میورب رتشیپ  مھ  تھج  نیا  رد  هکلب  مینامب ؛ یقاب  نامدوخ  یبھذم 

رخافم دندوب . ناشدوخ  نامز  رد  یرـشب  عماوج  نیرت  هتفرـشیپ یرجھ  مجنپ  مراھچ و  یاھنرق  رد  یمالـسا  ی  هعماج تسھ . مھ  ملع  نید  تسا ، تیونعم  نید  هک  مالـسا 

. میتشاد لزنت  میتشاد ؛ دوکر  ام  دوخ ، صاخ  لئالد  هب  اما  دنشخرد ؛ یم لاس  رازھ  تشذگ  زا  دعب  شناد  نامسآ  رد  هراتس  لثم  نانچمھ  نارود ، نآ  رد  ام  یملع 

تعنص کی  دناوت  یم تعنص  یقالخا . یونعم و  یاھ  هنیمز رد  مھ  یملع ، یاھ  هنیمز رد  مھ  دشاب ؛ روج  نیا دیاب  تسا و  یـشھج  تکرح  تسا ؛ ولج  هب  ور  ام  تکرح  زورما 

ناریدم نامروشک ، نارگتعنص  امش  میھاوخ  یم ام  دوشب . تیاعر  الماک  تعنـص  رد  یناسنا  تاظحالم  یقالخا ، تاظحالم  ینید ، تاظحالم  لاح  نیع  رد  دشاب ، هتفرـشیپ 

. تعنص یشھج  تفرشیپ  هب  دنبیاپ  دانتسا ، نامھ  هب  لاح و  نامھ  رد  نید و  هب  دنبیاپ  دیشاب . تقیقح  نیا  دامن  تعنص ،

(ع)  / ١٣٩٠/٠٣/٠٣ تیب لھا  نیرکاذ  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شرتسگ یارب  هعماج ، رد  قالخا  دـشر  یارب  میتحیـصن . جاتحم  اـم  زورما  دوش . هتفرگ  ناراوگرزب  نیا  دوخ  یگدـنز  زا  دـناوتیم  مھ  حـیاصن  نیا  هک  تسا ، حـیاصن  رگید ، شخب 

؟ میریگب داـی  یک  زا  ار  اـھنیا  تحیـصن . هب  میراد  جاـیتحا  تسا ، بوـلطم  ینید  یهعماـج  رد  هـک  یتوـخا  افـص و  یردارب و  یلدـمھ و  یهـیحور  یـالتعا  یارب  بوـخ ، تاـیقلخ 

هب دـیما ، هب  یھاوخریخ ، هب  ار  مدرم  میھدـب ؛ دـشر  هعماج  رد  ار  قالخا  ام  تسا . مالـسلامھیلع )  ) همئا راتفر  رد  تسا ، مالـسلامھیلع )  ) همئا تاملک  رد  قالخا  یاـھهیاپ 

نیا و یارب  یھاوخدـب  زا  ینیبدـب ، زا  یدـیماان ، زا  یرظنگنت ، زا  دـب ، قالخا  زا  مینک ؛ توعد  تشذـگ  هب  راثیا ، هب  ناسحا ، هب  رکـش ، هب  ملح ، هب  ربص ، هب  توخا ، هب  نواعت ،

. زیمآتحیصن نابز  رثن و  نابز  ات  دوشیم  ادا  رتھب  تسا و  رتھب  یلیخ  رعش  نابز  اب  راک  نیا  میھدب . زیھرپ  ار  مدرم  یقالخا ، تائیس  یهیقب  لخب و  زا  دسح ، زا  نآ ،

نحل اب  بوخ و  ابیز و  رعـش  کی  رد  ار  نومـضم  نیمھ  یاهدنناوخ  یتقو  اما  دشخبب ؛ یقیمع  ریثات  تسین  مولعم  یلیخ  دنک ، تحیـصن  مدرم  هب  دنیـشنب  ام  لثم  یاهدنیوگ 

هتبلا دراذـگیم . رثا  ناـسنا  دوجو  قاـمعا  اـت  دوشیم ، دـنمهرھب  بآ  نیا  زا  ناـسنا  ندـب  یاھلولـس  ماـمت  دـشونیم ؛ ناـسنا  هک  تسا  یئاراوـگ  بآ  لـثم  دـنکیم ، ناـیب  بوـخ 

اذل دنکیم . راک  نآ  سکع  تھج  رد  هک  تسھ  هعماج  رد  مھ  یرگید  تارثوم  تسین ؛ یدبا  یمئاد و  رثا ، نیا  اما  دراد ؛ رثا  ندینـش  دراد ، رثا  نتفگ  دوش . رارکت  دـیاب  تایقالخا 

. دوشب رارکت  زاب  دوشب ، هتفگ  زاب  دوشب ، هتفگ  یھ  تایقالخا  یتسیاب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

رطاخ نیا  هب  هدـش ، رکذ  ملح  ردـقنیا  یمالـسا  قـالخا  رد  مالـسا و  رد  هکنیا  ملح . تسا ؛ یراـبدرب  یهیحور  میراد ، جاـیتحا  یعاـمتجا  لـماعت  رد  اـم  هک  یئاـھزیچ  زا  یکی 

مھ اب  هناـمیلح  مھ  اـم  یـسایس  یاـھھورگ  رگا  دروآیم . دوجو  هب  یعاـمتجا  حوطـس  یدرف و  حوطـس  نیئاـپ و  حوطـس  رد  ار  تالکـشم  زا  یرایـسب  یراـبدرب ، دوبن  تسا .

هب ندرک ، دروخرب  ملح  اب  دش . دھاوخ  رتھب  عاضوا  یلیخ  دننک ، دروخرب  مھ  اب  ملح  اب  رگا  نآ ، رادفرط  نیا و  رادـفرط  فلتخم  تاجتـسد  دـش . دـھاوخ  رتھب  راک  دـننک ، دروخرب 

یلا عدا  « ؛ تسا رظن  دروم  دروخرب ، عون  تسین ؛ نامداقتعا  دروم  یاھـشزرا  اھتلاصا و  هب  ندرک  یئانتعایب  یانعم  هب  تسین ؛ اھیتشز  اھیدـب و  زا  ندرک  ضامغا  یانعم 

قافتا مھم  یهلئـسم  کی  رـس  رب  تسا ، داـقتعا  کـی  رـس  رب  هک  مھ  یرگید  اـب  یهلداـجم  ( ١ «.) نسحا یھ  یتلاب  مھلداج  هنـسحلا و  هظعوملا  همکحلاـب و  کـبر  لـیبس 

. دشاب نسحا » یھ  یتلاب   » مھ نآ  دتفایم ،

بدا  / ١٣٩٧/٠٣/٠٩ گنھرف و  یلاھا  نارعاش و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یرگید عون  هب  یرگید و  شخب  رد  اھرنھ  زا  یـضعب  بخ  تسین . رگید  یاـھرنھ  زا  یرایـسب  رد  هک  تسھ  رعـش  رد  یتایـصوصخ  کـی  تسا ؛ راذـگرثا  یاـھرنھ  زا  یکی  رعش 

دیاب روشک  رعاش  یهعومجم  ینعی  دـنکب ؛ یزاسنایرج  یتسیاب  رعـش  تسا . راذـگرثا  یرگید  روج  کی  رعـش  اما  لیبق - نیا  زا  رتائت و  لثم  امنیـس ، لـثم   - دـنراذگرثا یلیخ 

ار روشک  ـالتبا  دروم  مھم و  لـئاسم  دـناوتب  هک  دـننکب  ریثـکت  دـننکب و  قلخ  دـننکب و  دـیلوت  دـننکب و  میظنت  روـشک  یرعـش  یاـضف  روـشک و  یرنھ  یاـضف  رد  ار  رعـش  یروـج 

اب یترـشاعم  قالخا  هب  میراد  جایتحا  ردقچ  ام  قالخا ؛ یهلئـسم  تمواقم ، یهلئـسم  تلادع ، یهلئـسم  هب  عجار  دییامرفب  ضرف  دـنک . یزاسنایرج  دـنک و  یزاسنامتفگ 

دشر و دوشب و  بیذھت  یتسیاب  نامدوخ  یـصخش  قالخا  نامدوخ ، یدرف  قالخا  مھ  ام ، مدرک ؛ هیکت  نیا  یور  اھناوج  اب  اجنیا  یاهسلج  کی  رد  مھ  زوریرپ  نم  هک  رگیدـکی 

رعـش خیرات  رد  هناتخبـشوخ  اھزیچ . نیا  زا  یردارب و  توخا ، لثم  تقادص ، لثم  راثیا ، لثم  تشذـگ ، لثم  مدرم ، اب  نامیاھراتفر  نامیترـشاعم ، قالخا  مھ  دـنکب ، ادـیپ  ولع 

لثم مدرک ؛ ضرع  هک  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  نینچمھ  دنک ؛ ادیپ  همادا  دـیاب  یزاسنامتفگ  نیا  هدـش و  هدورـس  یلاع  راعـشا  یلیخ  تسھ ، فرح  یلیخ  هنیمز  نیا  رد  ام ،

. دوب یمھم  تاعوضوم  دوب و  رعش  دنچ  رد  بشما  هک  یلئاسم  نیمھ  لثم  تمواقم ،

ناوج  / ١٣٩٨/٠١/٠۶ یاھجوز  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ادیپ یبوخ  رـسمھ  هک  دنک  کمک  دھدب و  قیفوت  امـش  هب  لاعتم  یادخ  هکنیا  دنرادن . هجوت  اھیلیخ  هک  تسا  یگرزب  تمعن  رتخد - یارب  هچ  رـسپ ، یارب  هچ   - جاودزا تمعن 

یارب اھهداوناخ ، یارب  لاعتم  یادخ  هک  ار  یلکـش  نآ  هک  تسا  نیا  هب  مھ  تمعن  نیا  رکـش  دینکب . رکـش  دیاب  ار  تمعن  نیا  تسا ؛ یھلا  یاھتمعن  نیرتگرزب  زا  یکی  دینک ،

هچ رھ  هللااشنا  دـینک  یعـس  دـینادب ؛ ار  یگدـنز  نیا  ردـق  و  دـینک . تیاعر  لـماک  روط  هب  هدـش ، ررقم  مالـسا  رد  هک  ار  یایگداوناـخ  قـالخا  هدرک و  نییعت  رھوش  یارب  نز ،

. دینک یمالسا  ار  یگدنز  نیا  رتشیب 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٨/١١/٢۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

لوا ( ٩ (؛» رادـلا مث  راجلا  ینب  اـی   » هک دونـشیم  باوج  یدرک ؟ اـعد  نارگید  یارب  طـقف  عرـضت  اـعد و  لاـح  رد  امـش  ارچ ]  ] رداـم هک  دـسرپیم  ارھز س ] همطاـف  دـنزرف   ] یتقو

یادخ هک  ریـسا  میتی و  نیکـسم و  یهیـضق  رد  ای  دنکیم . یروآدای  ام  هب  ار  یعامتجا  تیلوئـسم  کی  نیا  تسا ، هار  کی  نیا  تسا ، سرد  کی  نیا  نامدوخ ؛ دـعب  هیاسمھ ،

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 15 
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ماعطلا نومعطی  و  تسا . مھم  ردـق  نیا  هثداح  تسا ؛ هثداح  نیا  شوح  لوح و  هیآ  هدـجھ  هدـفھ  هک  دـنکیم  دای  هثداح  نیا  زا  تمظع  اب  روج  نیا  ٰیتالھ  یهروس  رد  لاـعتم 

یهمھ ناشدوخ و  یگنـسرگ  رب  اـھراوگرزب  نیا  اـجنآ  هلب ، تسا ؛ نیداـمن  یهثداـح  کـی  هثداـح ، نیا  ( ١٠ (؛ هجوـل هللا مکمعطن  اـمنا  اریـساو *  اـمیتی  انیکـسم و  هبح ! ٰیلع 

دیورب هک  دیوگب  اجنآ  تسناوتیم  ارھز  ترضح  بخ  تسا ؛ نیدامن  نیا  اما  داتفا ، قافتا  نیا  المع  دندرک ، کمک  ریـسا  نیکـسم و  میتی و  هب  دندرک و  ربص  ناشهداوناخ  یاضعا 

یهفیظو هن ، دھدب - ماجنا  دیاب  تسا و  یمالسا  تموکح  بخ  دینکیم ، یرورپادگ  ارچ  هک  دنیوگیم  اھیـضعب  مھ  الاح   - رگید تسا  یمالـسا  تموکح  اجنآ  ربمغیپ ، دجـسم 

کمک مھ  یرکف ، کمک  مھ  یلام ، کمک  مھ  دـننکب ؛ کمک  رگیدـکی  هب  هملک  یعقاو  یانعم  هب  هک  دـنفظوم  هعماج  رد  اـھناسنا  دـنکیمن . یفن  ار  هعماـج  یهفیظو  تموکح ،

. تسا یمطاف  تفرعم  نیا  تسا ، یمطاف  سرد  نیا  دریگب ؛ لکش  هعماج  رد  دیاب  اھکمک  ماسقا  عاونا و  ییوربآ ،

میرک  / ١٣٩٩/٠٢/٠۶ نآرق  اب  سنا  لفحم  نایاپ  رد  ینویزیولت  ینارنخس 

مکـضعب بتغیالو  دـییامرفب : ضرف  یعامتجا . تابـسانم  هب  تسا  طوبرم  یدربراک  یاھروتـسد  نیا  تسا ؛ یعامتجا  تابـسانم  میظنت  هب  طوبرم  هک  تسھ  تایآ  زا  یـضعب 

، دینکیم نیکرچ  ار  ناتبطاخم  لد  دینکیم ، نیکرچ  ار  ناتدوخ  لد  دینکیم ، تبیغ  یتقو  امـش  دنکیم . میظنت  ار  یعامتجا  تابـسانم  روتـسد ،]  ] نیا دـینکن ؛ تبیغ  ( ١ (؛ اضعب

ار راک  نیمھ  هک  تسا  نکمم  امـش  هب  تبـسن  مھ  وا  تسردان . طلغ و  راک  کی  دیـشکیم ؛ نآ  نیا و  خر  هب  یدوخیب  مھ  ار  ینموم  رھاوخ  ینموم ، ردارب  کـی  ناـھنپ  تیعقاو 

. دنکیم جراخ  حیحص  مظن  زا  ار  یعامتجا  طباور  ار ، یگدنز  راک ، نیا  دنکب .

« : یعامتجا قالخا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یریصن  /   ٠١/٠۴/١٣٨۶ روصنم  هدنسیون :   / ( هلآ هیلع و  یلص هللا  ) مرکاربمایپ یعامتجا  قالخا  زا  ییاھهفلؤم 

یناقلاط  /   ١٣٨٧/٠١/٠١ باھولادبع  هدنسیون :  نآرق /  رظنم  زا  یمالسا  هعماج  رد  یقالخا  طباور  یسدنھم 

« يعامتجا قالخا   » 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 16هاگياپ  هحفص 16 
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