
ینیمخ  / ١٣۵٨/٠٧/٣٠ یفطصمدیس  هللاتیآ  تداھش  درگلاس  نیمود  تبسانمهب  مق  مظعا  دجسم  رد  تانایب 

نابز رب  ار  بالقنا  یهمادا  مان  ام  هچ ؟ ینعی  بـالقنا  موادـت  تسا . ریظنیب  گرزب و  بـالقنا  کـی  یهمادا  موادـت و  یهلئـسم  ناریا ، زورما  یهلئـسم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

هتبلا تسیک ؟ هزرابم  فرط  . دـنک ادـیپ  همادا  دـیاب  هزرابم  تسین و  نکمم  هزرابم  نودـب  بالقنا ، هزرابم ؛ یهمادا  ینعی  بالقنا  یهمادا  اما  مینکیم  رارکت  همھ  مینکیم ، یراج 

تردـق و ینعی  دـیگنجیم : وا  اب  ناریا  تلم  زورید  ات  هک  تسا  یا  هھبج  نآ  ناریا ، تلم  یهزرابم  فرط  نطاب  رد  اـما  دـنک  تواـفت  زورما  تسا  نکمم  رھاـظلایلع  هزراـبم  فرط 

: دومرف ادـخ  لوسر  هک  دـنکب  یثنخ  ار  نآ  دسانـشب و  ار  وا  ینمـشد  یاھهویـش  دـیاب  دـنکب ؟ هزرابم  هنوگچ  دـنکب . هزرابم  وا  اب  دـیاب  تلم  هک  مسیلایرپما  یناـھج  یهطلس 

اھنمشد تخانش . میھاوخ  ار  اھهئطوت  تقونآ  میسانشب ، ار  نامز  رب  مکاح  یسایس  یاھنایرج  میسانشب ، ار  دوخ  نامز  ام  رگا  ( ١ (؛ سباوللا هیلع  مجھت  هنامزب ال  ملاعلا 

نیا تسا ؛ تیناـحور  یهفیظو  نیا  تسا ؛ ناربـھر  هفیظو  نیا  تسا ؛ ناریا  تـلم  یهـفیظو  نـیا  تخانـش . میھاوـخ  دـید و  میھاوـخ  تـسود  ساـبل  رد  وـلو  ساـبل  رھ  رد  ار 

طخ رد  المع  ماما  مان  ندرب  اب  هکنیا  یاج  هب  اھندرک ، هئطخت  ار  رگیدـکی  یاج  هب  اھندـیرپ ، مھ  هب  یاـج  هب  هدوھیب ، هواـی و  یاـھفرح  یاـج  هب  تسا . نارکفنـشور  یهفیظو 

یاج هب  دننکب ، داجیا  هقرفت  دننک ، ادج  رگیدکی  زا  ار  فوفص  دناهدرک ، هیصوت  فوفص  تدحو  هملک و  تدحو  هب  ار  همھ  همھ ، نیا  ماما  هکنآ  مغریلع  دنریگب و  رارق  ماما  لباقم 

هک دـننکن  نامگ  مدرم  ات  تسا  ربخ  هچ  ایند  رد  دـننامھفب  مدرم  هب  دـنھدب ، یـسایس  قمع  مدرم ، شنیب  هب  مدرم ، لد  هب  مدرم ، نھذ  هب  مدرم ، هب  دـننک  یعـس  همھنیا ،

. دش مامت  هزرابم 

روشک  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ترازو  دشرا  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

ماـما نادـقف  لوا  زور  رد  یـسایس ، یاـھرگلیلحت  یجراـخ و  یاـھیرازگربخ  دـیدید  امـش  هکنیا  منادیم . گرزب  رایـسب  ار  ناـشلامیظع  ماـما  تلحر  زادـگناج  یهثداـح  نـم 

اھنآ . دندوب هتفرگ  ار  هجیتن  نیا  دندوب و  هدرک  هبساحم  دوخ  یاھرایعم  ساسارب  اھنآ  هکلب  دوبن ؛ ضحم  یتاغیلبت  راک  کی  زا  یـشان  دش ، مامت  زیچ  همھ  هک  دندرک  ینیبشیپ 

رابکتسا هب  تبسن  ناریا  تلم  ینمـشد  یـسانشنمشد و  نالووسم و  مدرم و  نیب  یونعم  طابترا  یبلطتداھـش و  نامیا و  دننیبیمن و  ار  ام  یهعماج  رد  دوجوم  قیاقح 

کمک ام  هب  هشیمھ  هک  یتازجعم  یھلا و  تاکرب  زا  مینک و  یبایزرا  یدام  دودـحم  یهچیرد  زا  ار  نادـقف  نیا  میھاوخب  رگا  مدـقتعم  اتقیقح  مھ  نم  دـننکیمن . هدـھاشم  ار 

. مینک تواضق  هنوگنامھ  دیاب  میریگب ، هدیدان  ار  وا  هب  نامیا  ادخ و  هب  لکوت  میشوپب و  مشچ  تسا ، هدرب  شیپ  هب  ار  بالقنا  هدناسر و 

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

یاھشزرا تیمکاح  تیناحور و  یمالسا و  یروھمج  ماظن  بالقنا و  مالسا و  اب  هک  یناسک  اھضرغم و  لوا ، یهتـسد  دننکیم : لیھـست  ار  نمـشد  ذوفن  مدرم ، زا  هتـسد  ود 

تـسد یهدروخیزاب  هاگآان و  لـفاغ و  اـما  دـنرادن ، ضرغ  هک  دنتـسھ  یناـسک  مود  یهتـسد  و  دنتـسین -  رثایب  یلو  دنتـسھ  مک  رایـسب  اـھنیا  هتبلا  دـنفلاخم -  یمالـسا 

. دننکیم یریگمیمصت  روشک  فلتخم  یاھشخب  نالووسم  لوا ، یهتسد  هب  تبسن  درک و  هاگآ  دیاب  ار  مود  یهتسد  دنتسھ . اھضرغم 

دیاب ام  مینک . دروخرب  تینابصع  نودب  ریبدت و  تردق و  اب  هک  تسا  نیا  ام  شور  مینک . دروخرب  لمع  تدش  اب  وا  اب  ام  دشاب ، هتشادن  لوبق  ار  ام  یسکرھ  هک  تسین  روطنیا 

ماظن تسا  یعیبط  هک  دننکیم ، تتامش  هئطوت و  یزروضرغ و  اھیـضعب  هتبلا  مینک . لیدبت  تسود  هب  دشاب -  فاصنا  اب  رگا  ار -  نمـشد  حیحـص ، یهرادا  تسرد و  شور  اب 

. درک دھاوخ  یوق  دروخرب  اھنیا  اب  یمالسا  یروھمج 

هب ار  هار  دننک و  هاگآ  ار  لفاغ  دارفا  ایناث  دنریگن ؛ هابتشا  هاوخریخ  مدآ  اب  ار  اھنآ  دنـسانشب و  ار  ناضرغم  الوا  هک  تسا  نیا  ناناوج -  اصوصخ  نموم -  مدرم  یهفیظو  نیاربانب ،

نمشد ندوب و  رایشوھ  مدرم ، ندرک  هاگآ  دینک . ساسحا  دوخ  شود  رب  ار  یرتشیب  تیلووسم  دیاب  دیراد ، ییالاب  ناوت  طاشن و  هیحور و  هک  اھناوج  امـش  دنھد . ناشن  اھنآ 

. تسام فیلکت  نیرتیساسا  نتخانش ، یسابل  هرھچ و  رھ  رد  ار 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  عومجم  رد  هک  دوش  ادیپ  ایند  رد  یتلم  رتمک  دیاش  دـیتسھ . یدـشر  اب  تلم  هللادـمحب  امـش  دـینک . ظفح  ار  تفلا  تبحم و  هملک و  تدـحو  نیا  نارھاوخ ! ناردارب و 

ماظن زا  تیامح  بالقنا و  یاھهنحص  رد  روضح  دینک . هلباقم  نآ  اب  دیسانشب و  ار  نمشد  دورو  یگنوگچ  تدحو و  ندرب  نیب  زا  یاھھار  دشاب . ام  تلم  لثم  یسایس ، دشر 

مامت دـش -  دـھاوخ  یھلا  لضف  هب  هتبلا  هک  دـش -  ظفح  اھنیا  رگا  تسا . نیا  یلـصا  زار  دـینک ؛ ظفح  دـنراد ، ام  تلم  یهمھ  هک  ار  ندوب  روشک  بالقنا و  بحاص  ساسحا  و 

. دنکچوک ناوتان و  دنروآ ، دراو  هشدخ  هبرض و  امش  هب  دنناوتب  هکنیا  زا  ملاع ، یاھرگهلیح  اھرگهئطوت و  یهمھ  گرزب و  یاھتردق 

نارھت  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

اھنمـشد و تخانـش  رد  یـسانشتسود . یـسانشنمشد و  زا : دوـب  تراـبع  نآ  و  دوـبن ، نکمم  یھلا  تیناروـن  اـب  زج  مھ  نیا  هـک  تـشاد ، مـھ  رگید  تیـصوصخ  ود  ماـما 

زا مھ  رخآ  ات  درک و  مالعا  ار  اھنآ  تخانش و  ار  اھتسود  لوا  زا  زین  و  داتسیا ، ناشلباقم  رد  مھ  رخآ  ات  درک و  مالعا  ار  اھنآ  تخانش و  ار  اھنمشد  لوا  زا  درکن . هابتشا  اھتـسود 

. دش عفتنم  اھنآ  یتسود 

مرحم  / ١١/١٣۶٨/٠۵ هام  یهناتسآ  رد  روشک  رسارس  نویناحور  املع و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

لاعفنا عضوم  رد  رابکتسا -  ینعی  نمشد -  میتوق و  عضوم  رد  یـسایس ، ظاحل  زا  هللادمحب  زورما  ام  هچ  رگا  هک  داد  رکذت  لفاحم  سلاجم و  نیا  رد  یتسیاب  مھ  ار  هتکن  نیا 

«، یدھلاوھ هللایدھ  نا  لق  : » یانبم رب  هتبلا  مھتلم .» عبتت  یتح  یراصنلاالو  دوھیلاکنع  یضرت  نلو  . » تسین نمـشد  رکم  دیک و  ندش  مامت  یانعم  هب  نیا  اما  دراد ؛ رارق 

دیاب ار  هتکن  نیا  میشاب . لفاغ  نمشد  دیک  زا  ییهظحل  چیھ  دیابن  ام  تخانش . دیاب  ار  نمـشد  تعیبط  لاحرھهب ، یلو  دوشیمن ؛ میلـست  نمـشد  تساوخ  هب  قح  حانج 

. تسا لاعفنا  رد  یناھج ، رابکتسا  نمشد و  میتوق و  رد  زورما  ام  تفگ . مدرم  هب 

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  ىاملع  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، تنـس لھا  یاملع  امـش  نم ، رظن  هب  ( ١ .) دشاب هاگآ  دـنک و  زاب  ار  شمـشچ  دـیاب  هک  تسا  تسود  تسا . نمـشد  نمـشد ، تسین . یتسود  راظتنا  نمـشد ، زا  ناردارب !

هک تسا  هدرک  ررقم  لاـعتم  یادـخ  دـینکیم ، یگدـنز  امـش  هک  یدـلب  نآ  رد  یگدـنز و  یهطیح  رد  هک  تسا  نـیا  تیلووـسم  نآ  دـیراد . یداـیز  نیگنـس و  تیلووـسم  زورما 

باـختنا هک  ار  یزیچ  نآ  تسا . هنوگ  نیا  اـم  روشک  رد  نـالا  یلو  دوش ؛ باـختنا  نید  یاـنبم  رب  یمکاـح  هک  هدوبن  روطنیا  ـالبق  دـشاب . اـجنآ  رد  مالـسا  کبـس  هب  یمکاـح 

رد هک  یناگدـنیامن  نایاقآ  دوشیم . باختنا  نآرق  یانبمرب  ماـکحا  نآ ، رد  هک  تسا  یروشک  اـم  روشک  رگید . روما  یاـنبم  رب  هن  دـننکیم ؛ باـختنا  نید  یاـنبم  رب  دـننکیم ،

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 1 
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هقف فالخ  رب  هچ  رھ  درادن . مھ  درگربورب  دوشیم ؛ در  دشاب ، مالـسا  ماکحا  فالخ  رب  هک  دیایب  اجنآ  رد  یمکح  هچنانچ  رگا  دننیبیم . ار  دراوم  نیا  دـنراد ، فیرـشت  سلجم 

. دشاب هدش  مھ  بیوصت  ولو  دوشیم ؛ رادجلا » یلع  هوحرطاف  ، » دشاب

ىمالسا  / ١٣۶٨/١١/٠٧ بالقنا  نارادساپ  هاپس  رد  هیقفیلو  ىگدنیامن  یهزوح  رتافد  نالوئسم  هیقفیلو و  یهدنیامن  رادید  رد  تانایب 

ىنید تراھط  نامھ  ىنعی  دنشاب ؛ اوقت  نیدت و  ىاراد  دیاب  دنـشاب ؛ ىقتم  دیاب  هاپـس  ناردارب  یهنادهناد  اوقت ؛ مود  و  دشاب . ىنید  تفرعم  ىاراد  ىتسیاب  هندب  یهمھ  سپ 

، تسھ مھ  ىـسایس  لئاسم  لماش  ىنید  ىھاگآ  تفرعم و  هتبلا  هک   - ىنید ىھاـگآ  تفرعم و  لـمع ؛ ملع و  تسا ؛ ىلـصا  تیلوئـسم  نآ  نیا  ىنید . نیزاوم  هب  لـمع  و 

شخب نامھ  وزج  اھنیا  یهمھ  ىـسایس ، لئاسم  لیلحت  تردـق  ىـسانشنایرج ، ىـسانشتسود ، ىـسانشنمشد ، تسین ؛ اھنیا  دـننام  هزور و  زامن و  طقف  نامروظنم 

. دشاب هتشاد  روضح  ىتسیاب  هاپس  نییاپ  ات  هاپس  ىالاب  نآ  زا  هک  تسا  ىنایرج  کی  نیا  و  تسا . ىگدنیامن  ىلصا  یهفیظو  نیا  لمع ؛ و  تسا - ىنید  تفرعم 

هاگتسد ىنعی  تسا ؛ وا  دییات  وا و  کمک  وا و  اب  ىراکمھ  هب  رومام  فظوم و  هچرگا  تسین ؛ مھ ]  ] ىزاوم ىھدنامرف  تسین ؛ مھ  هاپـس  ىھدنامرف  رما  ریز  نایرج  نیا  هتبلا 

زا ىکی  تسا ، کالم  کی  اعقاو  نیا  دشابن ؛ ىھدنامرف  رما  رد  یهدـننکلالخا  ای  ىھدـنامرف  رما  رد  محازم  ای  ضراعم  نایرج  کی  ناونعهب  ىھجوچـیھهب  ىتسیاب  ىگدـنیامن 

نآ هب  ىدـیما  چـیھ  رگید  دـش ، لزلزت  راـچد  درک و  ادـیپ  لـالتخا  ىھدـنامرف  رگا  ىماـظن  دـحاو  رد  اریز  درواـین ؛ دوـجو  هب  ىھدـنامرف  رما  رد  لـالتخا  دـیاب  تسا ؛ نـیا  اـھرایعم 

. دوب دھاوخن  ىقاب  رما  ریز  یهعومجم 

نانبل  / ١٣۶٨/١١/١١ ىمالسا  دیحوت  شبنج  ربھر  رادید  رد  تانایب 

اعقاو نیا  نورفاکلا ؛ مھ  نیقفانملا  نا  دننیقفانم ؛ قادصم  اھنیا  دیدروآ ، مسا  امـش  هک  ىدوعـس  نامھ  ىنعی  تسھ ؛ ود - رھ   - قافن رفک و  اب  هزرابم  زورما  منکیم  نامگ  نم 

. هزرابم نیا  هب  میرومام  مھ  ام  و  ( ١ -) مھیلع ظلغا  نیقفٰنملا و  رافکلا و  دھٰج  دومرف : ادخ   - دش رومام  مھ  مرکا  ربمغیپ  رگید ؛ تسا  رفک 

نتگنشاو  / ١٣۶٨/١١/١١ دجسم  تعامج  ماما  رادید  رد  تانایب 

زا ىطاقن  رد  هتسباو ؛ مالسا  شوشغم و  مالسا  ندرک  حرطم  اب  دننکیم ، هدافتسا  هدیچیپ  ىاھشور  زا  دناهدرک و  زکرمتم  مالسا  ىور  ار  ناششالت  یهمھ  مالسا  نانمشد 

رافکلا و دـھج   » اعقاو ىنعی  تسا ؛ ود - رھ   - نیقفانم رافک و  اـب ] یهزراـبم   ] هکلب تسین ، راـفک  اـب  یهزراـبم  طـقف  اـم  یهفیظو  زورما  اذـل  دوشیم ؛ لـمع  روجنیا  نـالا  ناـھج 

رون هب  رونم  نامبلق  ام  منکیم : ضرع  امش  هب  نم  نکل  تسا . زورما  یهفیظو  میھدب ؛ ناشن  مھ  ار  تظلغ  نآ  دیاب ] ، ] میناوتب هک  ىیاجنآ  ات  ( ١ (؛» مھیلع ظلغا  نیقفنملا و 

. تسین ناملسم  وا  تسھ ، هزرابم  مالسا  رد  دمھفن  هک  ىناملسم  نآ  . ... دھدب قیفوت  امش  هللااشنا ب  ادخ  میراودیما  تسا . هدنیآ  هب  دیما 

ون  / ١٣۶٩/٠١/٠١ لاس  زا  زور  نیتسخن  رد  یرکشل  یروشک و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

تسرد ار  رابکتسا  دوب ، شراک  لوا  هک  یزور  نآ  تلم ، نیا  هک  دنادب  دیاب  مھ  نمشد  میورب . شیپ  میناوتیم  میراد و  رتبرجم  رتدمآراک و  رترایـشوھ ، رتھاگآ ، یتلم  زورما ، ام 

عیمطت بیبحت و  دیدھت و  زا  زور  نآ  دروخب ، بیرف  دریگب و  یدج  ایند  رد  ار  دوخ  گرزب  رھاظلایلع  میسج و  نانمـشد  عیمطت  باعرا و  دیدھت و  دوب  نکمم  دوب ، هدرکن  شیامزآ 

شیب یللملانیب ، یهنحص  رد  ار  نانمشد  ناتسود و  هدرک ، ادیپ  یفعاضم  یاھیھاگآ  هتـشاذگ ، رـس  تشپ  ینالوط  یھار  هدش ، برجم  هک  زورما  دروخن . بیرف  نانمـشد ،

. دروخ دھاوخن  ار  گرزب  نانمشد  عیمطت  دیدھت و  لوگ  یلوا ، قیرط  هب  هتخانش ؛ هشیمھ  زا 

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

هتـشاد ینھذ  یهطاحا  دـمھفب ، ار  اھربخ  دـنک ، ادـیپ  طلـست  دربن  رازراک و  یهنحـص  نیا  رب  دـناوتب  سک  رھ  تسا . نایرج  رد  یـسایس  یگنھرف و  یرکف و  رازراک  کی  نـالا ،

اھدزمهبملق و دنتـسین  مھ  مک  دروآیم . دراو  ار  دوخ  راشف  نیرتشیب  یگنھرف ، قرط  زا  نمـشد  نالا  هک  دـش  دـھاوخ  ملـسم  شیارب  دزادـنیب ، هنحـص  هب  هاگن  کی  دـشاب و 

دـصاقم یارب  هک  روشک -  لـخاد  رد  یکوتوکـت  هچ  روشک و  جراـخ  رد  ارثکا  اـبلاغ و  هچ  رابکتـسا -  داـسف  طاـسب  یاـپ  یهتـسشن  هتخاـب و  نادـجو  لد و  نید و  یاـھیگنھرف 

. دننکیم دنراد  دننکب و  مھ  راک  دنیوگب ، مھ  رعش  دنرادرب ، مھ  ملق  یرابکتسا ،

، نمـشد تیعـضو  نتـسناد  نودـب  ینابهدـید و  ییاسانـش و  نودـب  هک  یفرط  رھ  مھ ، یماظن  گنج  رد  تخانـش . ار  هنحـص  درک و  زاب  دـیاب  ار  اھمـشچ  یماظن ، گنج  لثم 

هکنآ زا  ای  دنکیم ، راک  نمـشد  هک  دینادن  رگا  تسا . روطنیمھ  مھ ، یگنھرف  گنج  رد  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  دورب ، ولج  دزادـنیب و  نییاپ  ار  شرـس  ددـنبب ، ار  شمـشچ 

تـسکش شرـس  تشپ  دھدن ، ماجنا  تسرد  ار  یھدنامزاس  رونام و  دنکن و  هدافتـسا  امـش  یورین  زا  وا  ای  دیریگن ، روتـسد  یگنھرف  یهدـنامرف  زا  دـیربن ، نامرف  دـنادیم ،

. تسا

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

ادخ هب  لکوت  ینعی  دنکیم ؛ فورصم  نآ  اب  هلباقم  رد  ار  دوخ  یورین  یهمھ  نمشد  هک  تسا  نامھ  تسرد  وا ، یرادیاپ  توق و  یهطقن  هک  تسا  هتسناد  یبوخب  ناریا  تلم 

ظیغ مشخ و  تسا . هدـش  دـیکات  نآ  رب  هیلعهللاناوضر ) ) بالقنا ریبک  ربھر  تاملک  رد  هتفرگ و  همـشچرس  مالـسا  یناـبم  زا  همھ  هک  بـالقنا  یـساسا  لوصا  هب  کـسمت  و 

یگمیسارس یگدنامرد و  زا  یشان  تسا ، سوسحم  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  نمشد ، یاھهناسر  یهنامصخ  تاراھظا  رد  ییارگداینب »  » یهژاو ندربراکهب  رد  هک  یزیمآدانع 

. تسا بالقنا  یساسا  لوصا  هب  ام  ماظن  تلم و  ربھر و  یدنبیاپ  ربارب  رد  نانآ 

یربخ و یاھهناسر  اھیرازگربخ و  رثکا  هک  یتسینویھص  عیسو  یهتسدوراد  رابکتسا و  یهھبج  اکیرما و  ینمـشد  دننکیم  نامگ  هک  یناسک  دنیحطـس  حولهداس و  ردقهچ 

یوردنت راچد  یناھج  لئاسم  رد  ای  هدادن و  ماجنا  ناتـسود  بسک  یارب  ار  مزال  شالت  عقومب  یمالـسا ، یروھمج  هک  تسا  نآ  زا  یـشان  دـنراد ، رایتخا  رد  ار  ناھج  یغیلبت 

. تسا یسانشنمشد  رد  تریصب  مدع  یناھج و  یلخاد و  تانایرج  ثداوح و  رد  قمعت  مدع  زا  یکاح  نامگ ، نیا  تسا . هدش 

فارتعا اکیرما  رگا  درک . دنھاوخن  دناهدرکن و  نایب  تحارـص  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  اب  دوخ  ینمـشد  تلع  زگرھ  دنیمالـسا ، بالقنا  یهدروخدنگوس  نانمـشد  هک  اھتردقربا 

نیا زا  وا  یهزیگنا  هک  دـنک  فارتـعا  رگا  داد و  دـھاوخ  رارق  دوـخ  ربارب  رد  ار  ناـھج  ناملـسم  دراـیلیم  کـی  تسا ، مالـسا  اـب  ینمـشد  ناریا ، اـب  وا  ینمـشد  یهزیگنا  هـک  دـنک 

دھاوخ رارق  دوخ  ربارب  رد  ار  ملاع  ناھاوخیدازآ  ناگدازآ و  یهمھ  دنک ، یگدنز  اکیرما  تلاخد  زا  رود  هب  دازآ و  لقتسم و  تسا  هتساوخ  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  نآ  ینمـشد 

، ناریا بالقنا  هک  تسا  نآ  یمالـسا  یروھمج  هب  تبـسن  شیمیاد  یهئطوت  ناریا و  لاوما  ندرک  دودـسم  ناریا و  اـب  شزیمآتثاـبخ  تموصخ  لـیلد  هک  دـنک  فارتعا  رگا  داد و 

هتفرگ دوب ، هدش  راذـگاو  اھییاکیرما  هب  هنادنمتواخـس  یولھپ ، نئاخ  میژر  یوس  زا  هک  ار  تلم  یداصتقا  تراغ  یهمادا  ولج  هدرک و  عطق  روشک  نیا  ینغ  عبانم  زا  ار  وا  تسد 

. تسویپ دنھاوخ  اکیرما  اب  یهزرابم  هب  هتفرگ و  رارق  ناریا  تلم  رانک  رد  یرامعتسا ، یاھتراغ  ناگدیدمتس  ناھج و  مولظم  یاھتلم  یهمھ  تسا ،

ریزگان ناـنآ  یهدـناشنتسد  یاـھهناسر  یغیلبت و  یربخ و  یهتـسدوراد  یهمھ  رابکتـسا و  یهھبج  یاـھتلود  رگید  اـکیرما و  هک  تسا  یھیدـب  یعیبط و  رایـسب  نیارباـنب ،

مانـشد هب  هاگ  یدازآ و  ضقن  تمھت  اب  هاگ  رـشب و  قوقح  مان  هب  هاگ  و  دـننکب ، فورـصم  ناھج  یمومع  راکفا  فارحنا  ناریا و  قیاـقح  فیرحت  هب  ار  دوخ  مھ  ماـمت  هک  دنـشاب 

دـنھد و رارق  ماھتا  دروم  ار  نآ  قیال  حـلاص و  نالووسم  یمالـسا و  یروھمج  یبالقنا  یقرتم و  ماظن  ناریا و  یهدازآ  هاگآ و  عاجـش و  تلم  نآ ، لاثما  ییارگـسپاو و  عاـجترا و 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 2 
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. دننک یفالت  هنوگنیدب  ار  گرزب  ناطیش  اصوصخم  ثیبخ ، ربکتسم و  نارگهطلس  زا  ناریا  تلم  یمومع  ترفن 

کین و مان  دناهتـسناوتن  هدرکن و  بسک  یتیقفوم  زین  دـنفرت  نیا  رد  نانآ ، یدایا  عاجترا و  رابکتـسا و  هک  تسا  هدرک  تباث  یمالـسا  یروھمج  یهلاـس  هدزاـی  یهبرجت  هچرگا 

مادختـسا رد  نانآ  فازگ  یراذگهیامرـس  دـنزاس و  شودـخم  ملاع  فعـضتسم  یاھهدوت  نایم  رد  صوصخب  ناھج و  رد  اھـشالت  هنوگنیا  اب  ار  اـم  راوگرزب  تلم  نشور  یهرھچ 

تسا و هدش  نارـسخ  راچد  یمالـسا ، بالقنا  ندرک  مان  دب  ای  لعفنم  ای  یوزنم  یارب  یتاعوبطم  یریوصت و  یتوص و  یهناسر  اھدص  ندـنکفاراکهب  رودزم و  یاھنابز  اھملق و 

یور یناطیـش  یاھهطلـس  اب  یمدرم  تازرابم  هب  ناریا ، تلم  شخبتاجن  تکرح  نتخاـس  وگلا  اـب  اـھتلم  ملاـع ، قطاـنم  زا  یرایـسب  رد  ناـنآ  تساوخ  مغریلع  نونکامھ 

اب نآ  یدایا  و  اکیرما -  ینعی  رابکتسا -  سار  ینمشد  تلع  هک  دناهداد  صیخشت  یبوخب  اجهمھ  رد  ناملسم  رادیب  یاھرشق  دناهدوبر و  نارگمتس  مشچ  زا  باوخ  هدروآ و 

. دیمحلا زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  : » تسا مالسا  اب  نانآ  ینمشد  ناریا ، تلم 

همرکم  / ٠۶/١٣۶٩/٠۴ یهکم  ریت و  متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  اب  رادید  رد  ینارنخس 

لیلذ هثداح ، لباقم  رد  هک  داد  ناشن  ام  تلم  رگید ، نوگانوگ  ثداوح  رد  و  نینوخ -  یهعمج  هکم و  هثداح  رد  ریت ، متفھ  یهثداح  رد  گـنج ، یهثداـح  رد  خـلت -  ثداوح  نآ  رد 

تیمکاح نآرق و  مالـسا و  اب  اجک  اـت  ثیبخ ، قاـفن  یناـھج و  رابکتـسا  هک  دـیمھف  و  درک ، هدافتـسا  سرد  کـی  ناونع  هب  هثداـح  زا  دـش ، راوس  هثداـح  رب  هکلب  تسا ؛ هدـشن 

رییغت دوخ  دوس  هب  ار  هثداح  داد و  ناشن  یھاگآ  درک ، یگنادرم  یگداتسیا و  انثتسا  نودب  لاس ، هدزای  نیا  نوگانوگ  ثداوح  رد  ام ، تلم  تسا . فلاخم  ضراعم و  یمالسا ،

. داد

مدرم  / ٢۴/١٣۶٩/٠۵ فلتخم  راشقا  اھھاگشناد و  نایوجشناد  دیتاسا و  زا  یعمج  دیھش ، داینب  نالووسم  اب  رادید  رد  ینارنخس 

یک ات  اھتلم  هرخالاب  هک  تسا  نیا  یدعب  یهلاسم  تسا . لکشم  شلمع  هکلب  تسا -  ناسآ  شمھف  نآ -  مھف  هن  مھ  نآ  تسا ؛ یدعب  یهلاسم  تسا ، لکشم  هک  هچنآ 

اب مادص  یزاب  زورما  دشاب ؟ مکاح  دیاب  یک  ات  تسا ، مکاح  ایند  رب  هک  ییهطلس  یمنھج  ماظن  نیا  دنشاب ؟ دنمتردق  یاھناسنا  صاخشا و  ینارسوھ  یارب  ییهلیـسو  دیاب 

اـکیرما و یناـھج و  رابکتـسا  هب  هتـسباو  یاـھتلود  دوب . دـھاوخ  یرگید  روط  ادرف  دـنریگب ؛ رارق  راـشف  ریز  تیوک ، تلم  قارع و  تلم  دوشب و  روـشک  نیا  دراو  هک  تسا  تیوـک 

. دراد دوجو  تاجن  هار  تسین ؟ یتاجن  هار  ایآ  تسیچ ؟ تاجن  هار  دننکب ؟ ناشدوخ  یاھتلم  اب  دنھاوخیم ، هک  یراک  رھ  اھتلم ، حلاصم  نتفرگ  رظن  رد  نودب  دیاب  یک  ات  برغ ،

دنسانشب و ار  یعقاو  نمـشد  دیاب  ناملـسم  یاھتلم  تسا . یعقاو  نمـشد  هب  تبـسن  تریـصب  تاجن ، هار  تسا . مالـسا  هب  تشگزاب  یمالـسا ، یاھروشک  رد  تاجن  هار 

. دننک کرد  ار  رابکتسا  یهعدخ  دنفرت و 

شترا  / ١٣۶٩/٠٩/٠٧ ییایرد  یورین  لنسرپ  ناراتسرپ و  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، جیسب اما  دنشاب ؛ رایشوھ  دیاب  همھ  دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  یماظتنا -  یاھورین  هاپـس و  شترا ، حلـسم -  یاھورین  یهمھ  دشاب . رایـشوھ  روشک  رـساترس  رد  جیـسب ،

رد هرادا ، رد  رازاب ، رد  ناتـسریبد ، رد  هیملع ، یهزوح  رد  هاگـشناد ، رد  ریاشع ، رد  هد ، رد  رھـش ، رد  دنتـسھ -  اـجرھ  رد  جیـسب  داـحآ  دراد . فعاـضم  یرایـشوھ  هب  جاـیتحا 

دیشاب و هجوتم  دینک ، زاب  ار  ناتمشچ  دیاب  دیآیم . فلتخم  یاھھار  زا  دیآیمن ؛ هار  کی  زا  مالـسا ، بالقنا و  هب  ندز  هبرـض  یارب  نمـشد ، دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  هناخراک - 

. دندرک صخشم  تسرد  ام  یارب  ار  طوطخ  نیا  راوگرزب ، ماما  دیسانشب . ار  نمشد 

هک یتـقو  دـنک . هنخر  دـھاوخیم  اـجنیا  زا  نمـشد  هک  دـیمھفب  دـیوشب و  ساـسح  نآ  یور  مھ  امـش  دـھدیم ، ناـشن  تیـساسح  نآ  یور  نمـشد  دـیدید  هک  یزیچ  رھ 

رد اـھنآ  روـضح  زا  بـالقنا و  هب  مدرم  یدـنبیاپ  زا  نمـشد  هک  دـینادب  دـننکیم ، تاـغیلبت  بـالقنا  هب  مدرم  یدـنبیاپ  بـالقنا و  تلم و  هب  تبـسن  ثیبـخ ، نانمـشد  دـینیبیم 

. درک دھاوخ  سویام  ار  نمشد  ناتیگدامآ ، یرایشوھ و  بالقنا و  یاھهنحص  رد  امش  روضح  دسرتیم . بالقنا  یاھهنحص 

ناملسم  / ١٣٧٠/٠٧/٢٨ ناگدنسیون  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھنیا تسا . مزال  بوخ  تفرعم  کی  مھ  بوخ  موجھ  کی  یارب  یتح  هچرگا  تسا ؛ مزال  بوخ  تفرعم  کی  بوخ ، عافد  کی  یارب  دنکیم . هلمح  دراد  اجک  زا  نمـشد  دید  دیاب 

لذب امش  یگتفھ  یهسلج  نیا  هب  یتغارف  رگا  دیوشیم ، عمج  مھ  رود  امش  هک  راب  کی  ییهتفھ  نیاربانب ، دوشیم . نیمات  کرتشم  راک  اب  رظن و  لدابت  اب  یرکفمھ و  اب 

ار اھراک  هک  دـشاب  هتـشاد  ییهناخریبد  ای  رتفد  شدوخ  رانک  امـش  عمجم  نیمھ  و  دوشب -  یزیرهمانرب  دـشاب و  یگدامآ  کی  دـشابن ؛ یگتـسخ  عفر  الثم  یارب  طـقف  دوش - 

. تسا بوخ  دنک ، فیدر 

نایجیسب  / ١٣٧٠/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تخانش دیاب  مھ  ار  هدولآقافن -  یهرھچ  نآ  یلخاد -  نمشد  تسھ . نمـشد  مھ  نورد  رد  یھاگ  یلخاد . نمـشد  یجراخ و  نمـشد  دنراد : یماسقا  عاونا و  نانمـشد 

. دیتسیاب نانمشد  نیا  لباقم  رد  یمکحتسم ، ناینب  لثم  دیاب  هک  دیتسھ  امش  تساھامش . هب  دیما  نوگانوگ ، نانمشد  نیا  اب  یهلباقم  رد 

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد یھللابزح  یاـھورین  فرط  زا  مـھ  ررکم  دـنکیم ؛ ناراـبمب  ار  اـجنالف  دراد  نمـشد  تـسا ؛ هدـمآ  اـجنالف  اـت  نمـشد  ـالثم  هـک  دیـسریم  ییاھـشرازگ  گـنج ، لـیاوا  رد 

دیوگیم یسک  هچ  الصا  تسا ؛ غورد  تفگیم  درکیم و  راکنا  ، دوب حلسم  یاھورین  لووسم  هک  ییادخ  یهدنب  نآ  دشیم . رارکت  بلطم  نیا  یبالقنا ، نوگانوگ  یاھطیحم 

دنیوـگیم تفگ : دـندرک ؛ هبحاـصم  وا  اـب  نوـیزیولت  زا  تفر و  اـجنآ  هب  وا  دـناهتفرگ ؛ ار  شوـخنیع  هک  دوـب  هدـش  عیاـش  مدرم  نیب  رد  دـنکیم !؟ هـلمح  اـم  هـب  دراد  قارع  هـک 

نمـشد هلب ، تفرگ ! ار  شوخنیع  نمـشد  دعب ، تعاس  راھچ  هس ، اما  دـمآ ؛ نوریب  شوخنیع  زا  وا  منکیم ! هبحاصم  شوخنیع  رد  مراد  نالا  نم  دـناهتفرگ ؛ ار  شوخنیع 

. تسین نمشد  هک  دوبن  نآ  یانعم  هب  نیا  اما  دوبن -  شوخنیع  رد  دوب -  شوخنیع  نوریب 

هدولآباوخ نمـشد  کی  اب  ناسنا  هکیتقو  اما  دوب ؛ مالـسا  هیلع  یگنھرف  مجاھت  مھ  لبق  لاس  دـص  زا  هلب ، تسا . هدوب  لـبق  لاـس  دـص  زا  ـالثم  هک  تسین  یزیچ  نآ  نیا ،

هدشریدخت هکلب  هدولآباوخ ، مالسا ، ملاع  زور  نآ  دوشیم . رگید  عون  یماظن  شیارآ  تسورهبور ، رادیب  نمـشد  کی  اب  یتقو  تسا ؛ عون  کی  شیماظن  شیارآ  تسورهبور ،

؛ تسا رادـیب  مالـسا  نالا  اما  تفریم ؛ دـشیم  مامت  درکیم ؛ قیرزت  یزیچ  درکیم و  ورف  شگر  رد  نزوس  کـی  دزیم ، ییهبرـض  وا  هب  نمـشد  یھاـگ  الـصا  دوب ؛ تسم  و 

یبالقنا یهریخذ  همھ  نیا  دراد ؛ شدوخ  اب  ار  ماما  لثم  یتیـصخش  زا  یندشنمامت  یهرطاخ  کی  تسا ؛ نادیم  رد  ینامرھق  لثم  تسا ؛ رادـیب  زورما  برغ ، یایند  نمـشد 

دوخ هب  ار  شیپ  لاـس  هاـجنپ  اـی  لاـس  دـص  یماـظن  شیارآ  تسژ و  نآ  اـم ، ینونک  عضو  لـباقم  رد  نمـشد  زورما  تسین . یخوـش  اـھنیا  دراد ؛ بوـخ  ناوـج  همھ  نیا  دراد ؛

مل مان  نم  قرالا و  برحلا  اخا  نا  . » تسا هنع » منی  مل  مان  نم   » نامھ میاهتفر ؛ نیب  زا  میدیباوخ ، میتخانشن و  رگا  میسانشب ؛ ار  نمـشد  دیدج  شیارآ  دیاب  ام  دریگیمن .

. دشاب رادیب  تسا  نکمم  وا  دشاب ؛ هدیباوخ  لباقم  رگنس  رد  وت  نمشد  امتح  هک  تسین  نیا  شاهمزال  یدیباوخ ، وت  رگا  و  دشاب ؛ رادیب  دیاب  گنج  درم  هنع ؛» منی 

یگنھرف  / ١٣٧٠/٠٩/٢٠ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار یگنھرف » مجاھت  . » میربب نیب  زا  ار  مجاھت  لصا  میناوتیمن  ام  نآ ، راکنا  اب  تسا ؛ ینـشور  تیعقاو  میاهدرک ، دیکات  نآ  یور  اھراب  ام  هک  یگنھرف » مجاھت   » یهلاسم نیا 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 3 
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رگنس رد  مھ  تنمشد  هک  تسین  نیا  شیانعم  درب ، تباوخ  رگنس  رد  امش  رگا  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  (، » هیلعهللاتاولـص  ) نینموملاریما لوق  هب  . دراد دوجو  درک ؛ راکنا  دیابن 

یلم گنھرف  لصا  هکنیاامک  تسا ؛ دیدھت  رد  یگنھرف  بالقنا  هک  میشاب  هتشاد  هجوت  دیاب  ام  ینک . رادیب  ار  تدوخ  نک  یعس  هدرب ؛ تباوخ  وت  تسا . هدرب  شباوخ  لباقم 

تسا . نانمشد  دیدھت  رد  ام  یمالسا  و 

یاھورین فرط  زا  مھ  ررکم  دـنکیم ؛ نارابمب  ار  اجنالف  دراد  نمـشد  تسا ؛ هدـمآ  اجنالف  ات  نمـشد  الثم  هک  دیـسریم  ییاھـشرازگ  گنج ، لیاوا  رد  هک  دـیآیم  مداـی  نم 

هچ الـصا  تسا ؛ غورد  تفگیم  درکیم و  راکنا  دوب ، حلـسم  یاھورین  لووسم  هک  ییادخ  یهدنب  نآ  دشیم . رارکت  بلطم  نیا  یبالقنا ، نوگانوگ  یاھطیحم  رد  یھللابزح 

: تفگ دندرک ؛ هبحاصم  وا  اب  نویزیولت  زا  تفر و  اجنآ  هب  وا  دـناهتفرگ ؛ ار  شوخنیع  هک  دوب  هدـش  عیاش  مدرم  نیب  رد  دـنکیم !؟ هلمح  ام  هب  دراد  قارع  هک  دـیوگیم  یـسک 

، هلب تفرگ ! ار  شوخنیع  نمشد  دعب ، تعاس  راھچ  هس ، اما  دمآ ؛ نوریب  شوخنیع  زا  وا  منکیم ! هبحاصم  شوخنیع  رد  مراد  نالا  نم  دناهتفرگ ؛ ار  شوخنیع  دنیوگیم 

رد مینک . راـکنا  تسا ، حـضاو  نشور و  هک  ار  یزیچ  یتسیاـبن  اـم  . تـسین نمـشد  هـک  دوـبن  نآ  یاـنعم  هـب  نـیا  اـما  دوـبن -  شوـخنیع  رد  دوـب -  شوـخنیع  نوریب  نمـشد 

یاھهمانرب رد  دنیارـسیم ، هک  ییاھرعـش  رد  دننکیم ، هک  ییاھهمجرت  رد  دنـسیونیم ، هک  ییاھباتک  رد  ام ، یعمج  یاھهناسر  رد  یتح  هاگـشناد ، نوریب  رد  هاگـشناد ،

یماظن شیارآ  کی  اجهمھ  دیونـشیم ، دـیتسھ -  یگنھرف  یرـصانع  هک  ناـیاقآ -  امـش  اتدـعاق  ار  شربخ  دراد و  دوجو  اـیند  رد  هک  اـم  هب  طاـبترایب  رھاـظلایلع  یگنھرف 

لاس دـص  زا  هلب ، تسا . هدوب  لبق  لاس  دـص  زا  الثم  هک  تسین  یزیچ  نآ  یگنھرف ،]  مجاھت  ] نیا . دراد دوجو  تسا و  هدـش  تسرد  بـالقنا  هیلع  کاـنرطخ  رایـسب  یگنھرف 

رادـیب نمـشد  کـی  اـب  یتـقو  تسا ؛ عون  کـی  شیماـظن  شیارآ  تسورهبور ، هدولآباوخ  نمـشد  کـی  اـب  ناـسنا  هکیتـقو  اـما  دوب ؛ مالـسا  هیلع  یگنھرف  مجاـھت  مھ  لـبق 

رد نزوس  کی  دزیم ، ییهبرض  وا  هب  نمـشد  یھاگ  الـصا  دوب ؛ تسم  هدشریدخت و  هکلب  هدولآباوخ ، مالـسا ، ملاع  زور  نآ  دوشیم . رگید  عون  یماظن  شیارآ  تسورهبور ،

کی تسا ؛ نادیم  رد  ینامرھق  لثم  تسا ؛ رادیب  زورما  برغ ، یایند  نمشد  تسا ؛ رادیب  مالسا  نالا  اما  تفریم ؛ دشیم  مامت  درکیم ؛ قیرزت  یزیچ  درکیم و  ورف  شگر 

رد نمـشد  زورما  تسین . یخوش  اـھنیا  دراد ؛ بوخ  ناوج  همھ  نیا  دراد ؛ یبـالقنا  یهریخذ  همھ  نیا  دراد ؛ شدوخ  اـب  ار  ماـما  لـثم  یتیـصخش  زا  یندـشنمامت  یهرطاـخ 

میتخانـشن و رگا  میـسانشب ؛ ار  نمـشد  دـیدج  شیارآ  دـیاب  اـم  دریگیمن . دوخ  هب  ار  شیپ  لاـس  هاـجنپ  اـی  لاـس  دـص  یماـظن  شیارآ  تسژ و  نآ  اـم ، ینونک  عـضو  لـباقم 

شاهمزال یدیباوخ ، وت  رگا  و  دشاب ؛ رادیب  دیاب  گنج  درم  ( ١ (؛» هنع منی  مل  مان  نم  قرالا و  برحلا  اخا  نا  . » تسا هنع » منی  مل  مان  نم   » نامھ میاهتفر ؛ نیب  زا  میدـیباوخ ،

. دشاب رادیب  تسا  نکمم  وا  دشاب ؛ هدیباوخ  لباقم  رگنس  رد  وت  نمشد  امتح  هک  تسین  نیا 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

زا جیردتب  دشابن ، نآ  رد  اکیرما  طلـسم  تردق  لباقم  رد  یریذپانفاطعنا  یگداتـسیا و  حور  رگا  اما  دشاب ؛ مھ  مالـسا  ندرک  هدـنز  ندرک و  هدایپ  رکف  رد  یروشک  تسا  نکمم 

عورش ار  تکرح  یتح  اھراعـش  نآ  ساسا  رب  دزاس و  حرطم  مھ  ار  اھراعـش  نیرتقارب  نیرتنیریـش و  راک ، زاغآ  رد  تسا  نکمم  ماظن  کی  درک ! دنھاوخ  شیادج  مھ  مالـسا 

اھنآ تسد  زا  یکی  یکی  ار ، اھراعـش  نیا  دشابن ، روشک  نآ  یربھر و  نآ  تلم ، نآ  رد  یرابکتـسا ، یاھتردق  یهبناج  همھ  راشف  لباقم  رد  یریذپانمیلـست  حور  رگا  اما  دـنک .

ربھر راوگرزب و  درم  نآ  یھلا  یاھتیقفوم  ماما و  تفرشیپ  راک و  یساسا  زمر  دوشیم !؟ فقوتم  یاهطقن  رد  رابکتـسا  رگم  دسانـشیم !؟ دح  رابکتـسا  رگم  تفرگ ! دنھاوخ 

. داتسیا وا ، لباقم  رد  میلست  وا و  هب  دامتعا  نیرتمک  نودب  تماقتسا ، تردق و  یهمھ  اب  تخانش و  ار  نمشد  هک  دوب  نیا  رد  ییانثتسا ،

رب راشف  نآ ، دندوب و  قفاوم  مھ  اب  هطقن  کی  رد  اما  دنتـشاد ، فالتخا  هلاسم  دون  رد  یناھج  یهلاسم  دـص  زا  هکنیا  دوجو  اب  تردـقربا ، ود  نیا  دـندوب و  تردـقربا  ود  زور ، نآ 

زا یلیزرب و  یسیلگنا و  یوسنارف و  ییاکیرما و  یسور و  حالـس  زا  ام ، اب  شاهلاستشھ  گنج  رد  قارع  میژر  هک  دیدید  امـش  اذل  دوب . ام  یبالقنا  ماظن  یمالـسا و  ناریا 

هبراحم تموصخ و  لاح  رد  ناریا  اب  همھ  دـنتفرگ ؛ رارق  وا  رـس  تشپ  یمالـسا ، ناریا  هیلع  همھ  دـندرک ؛ کمک  وا  هب  همھ  ینعی  دـنک . هدافتـسا  تسناوت  ملاع  طاقن  یهمھ 

یکتم ادخ  هب  تشاد ؛ نامیا  دوخ  هار  هب  نوچ  دشن ؛ دیدرت  راچد  هظحل  کی  ماما  اما  دنتشاد . یراکمھ  رگیدکی  اب  دج  هب  یبالقنا ، مالسا  لباقم  رد  تردقربا ، ود  نیا  دندوب و 

ماظن و نیا  روشک و  نیا  هک  دش  نآ  لماع  اھنیا  یهمھ  دوب . هداتسیا  شرـس  تشپ  دوب و  هتخانـش  ار  وا  تشاد ؛ لوبق  ار  دوخ  ماما  مھ  تلم  تشاد . رواب  تلم  نیا  هب  دوب و 

. تسا هیضق  زار  نیا ، دنداتسیا . نارگید  اپورا و  یهمھ  و  درادن -  یجراخ  دوجو  زورما  هک  زور -  نآ  یوروش  اکیرما و  لباقم  رد  تلم ، نیا  ربھر و  نآ 

رگا مالسا . ینعی  دحاو ؛ یگتـسبلد  اب  اما  فلتخم ، تاداع  بادآ و  توافتم و  یاھتنـس  اب  نوگانوگ ، یاھماظن  نایم  زا  دیاهدمآ ؛ ایند  فلتخم  طاقن  زا  نارھاوخ  ناردارب و  امش 

تالآ اھرازبا و  یهطلس  زا  دیھاوخیم  رگا  دینک و  مک  ای  فرطرب و  ناتدوخ  یور  زا  ار  اھتردق  ریاس  اکیرما و  راشف  دیھاوخیم  رگا  دیوش ؛ قفوم  مالسا  یزوریپ  رد  دیھاوخیم 

، نآ تسا و  ملاع  ناناملـسم  یارب  ماما  ثاریم  یمالـسا و  ناریا  یهبرجت  هک  یاهملک  تسا ؛ هملک  کی  رد  همھ  نیا  جالع  دینامب ، نوصم  ملاع  ردـلق  نارادمتـسایس  تسد 

نیمضت امـش  یزوریپ  دیتسیاب ، اھنآ  یهمھ  لباقم  رد  دیـسانشب و  ار  اھنآ  راشف  یاھـشور  دینک و  ادیپ  ار  یگداتـسیا  نیا  دیناوتب  رگا  تساکیرما . لباقم  رد  ندشن  میلـست 

اھتلم و تاجن  فدـھ ، تسا . تیناـسنا  تاـجن  فدـھ ، تسا . یلاـع  فدـھ ، اـما  تساھرـسدرد . اـب  هارمھ  ادـخ  هار  تسا . تخـس  تدـھاجم  هتبلا ، تسا . یمتح  هدـش و 

زمر هار و  دراد و  اج  یتخـس  لمحت  یراکادـف و  یمھم ، یاھفدـھ  نینچ  یارب  تسا . هدروآ  شیپ  ملاـع  مدرم  یارب  رابکتـسا  یاـیند  زورما  هک  تسا  یلاذـتبا  نیا  زا  اـھروشک 

یبیع هچ  الاح   » هک دنک  رکف  نیا  راچد  ار  روشک  کی  مدرم  هزرابم و  کی  ناربھر  هک  دنک  یراک  دوخ ، تاغیلبت  اب  رابکتسا  هک  دشابن  روطنیا  تسا . ندشن  میلست  تفرـشیپ ،

ندـش ماکان  یانعم  هب  ماگ -  کی  ردـق  هب  نمـشد  لباقم  رد  میلـست  ینعی  هملک -  کی  نیا  مینک »!؟ لوبق  تسا  هتـساوخ  ام  زا  رابکتـسا  هک  ار  هچنآ  زا  هملک  کی  ام  هک  دراد 

، دنک ینیـشنبقع  میلـست و  حور  ساسحا  تلم ، کی  رد  هکنیا  درجم  هب  تسا . شدوخ  زیمآتثابخ  دیلپ و  یاھفدھ  یپ  رد  تسا و  هفطاعیب  محریب و  رابکتـسا ، تسا .

. درک دھاوخ  فعاضم  ار  راشف 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب راک ، نیا  هک  دندیمھف  یم و  تسا » مایق  تقو  نونکا   » هک دش  یم تبحـص  هیـضق  نیا  باب  رد  اھنآ  اب  رگا  هک  دـندوب  یناسک  مالـسلا ، هیلع هللادـبعابا  تکرح  نامز  نامھرد 

نیـسح ماـما  اـب  هک  ییاـھنآ  ناـیم  رد  دـندرک . ار  راـک  نیمھ  یا  هدـع میدـید ، هک  نیا اـمک  دـندیبسچ ؛ یم ود  هـجرد  فیلاـکت  هـب  دراد ، ییاھرـسدرد  تالکـشم و  دوـخ  لاـبند 

، مالـسا یایند  ناگدـیزگرب  نارـس و  نیب  رد  زور  نآ  دنـشاب . ایند  لـھا  همھ ، هک  دوبن  روط  نیا تشاد . دوجو  دـھعتم  نموم و  یاـھمدآ  دـنتفرن ، دـندرکن و  تکرح  مالـسلا ، هیلع

ار یلـصا  نمـشد  دـنداد ؛ یمن صیخـشت  ار  ناـمز  تیعـضو  دـندیمھف ؛ یمن ار  فـیلکت  اـما  دـندوب ؛ دـننک ، لـمع  هـفیظو  قـبط  دنتـساوخ  یم هـک  یناـسک  نموـم و  یاـھمدآ 

تسا نکمم  مھ  زورما  تسا . هدوب  مالسا  یایند  گرزب  تائالتبا  زا  یکی  نیا ، دندرک . یم هابتشا  هس ، هجرد  ود و  هجرد  یاھراک  اب  ار  یروحم  یلـصا و  راک  دنتخانـش و  یمن

. درک ادیپ  تسا ، نآ  هب  هعماج  تایح  ماوق و  هک  ار  یساسا  هفیظو  دیاب  مینک . هابتشا  رت  تیمھا مک  زیچ  اب  تسا ، مھم  هک  ار  هچنآ  و  میوش ، نآ  راچد  ام 

یاھراک هب  دنداد و  یمن صیخشت  ار  فیلکت  نیا  یضعب ، اما  دوب ؛ حرطم  توغاط ، رفک و  هاگتسد  دض  یدادبتـسا و  دض  یرامعتـسا و  دض  تازرابم  ام ، روشک  نیمھ  رد  یزور 

ینید یاھراک  رد  مدرم  زا  یدودحم  عمج  تیادھ  رگا  تشاد ، یغیلبت  کچوک  هزوح  کی  رگا  تشاد ، یفیلات  رگا  تشاد ، یـسیردت  یـسک  رگا  انایحا  دـندوب . هدـیبسچ  رگید 

زاـب اـھراک  نیا  زا  هک  نیا یارب  درک ، یم کرت  ار  تیمھا  نآ  هب  تمظع و  نآ  هب  هزراـبم  دـنام ! دـھاوخ  لـطعم  اـھراک  نآ  دزادرپـب ، هزراـبم  نآ  هب  رگا  درک  یم رکف  دوـب ، وا  هدـھعرب 

. دوب مھا  هچنآ  دوب و  مھم  هچنآ  دوب ، مزال  هچنآ  نتخانش  رد  هابتشا  ینعی  دنامن !

مدرم  / ١٣٧١/٠٧/٢٩ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  تسا ، هدش  هتخانـش  یناھج  یاھتردق  نالووسم و  نارادمتـسایس و  یارب  ملاع  یـسایس  قافآ  رـساترس  رد  هللادمحب  هک  ناریاتلم ، تردق 

امش هب  صوصخب  نم ، یهیصوت  دینک . ظفح  ار  اھنیا  تسا . هملک  داحتا  نیمھ  زا  یھاگآ و  یرایشوھ و  نیمھ  زا  یشان  تسا . هزیگنا  نیمھ  زا  یشان  تسا . نامیا  نیمھ 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 4 
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هک ییاجنآ  دنک ؛ داجیا  فالتخا  دھاوخیم  هک  ییاجنآ  دینک . کرد  مامـشتسا و  ار  نمـشد  یهئطوت  هک  تسا  نیا  ناگدازآ ، نازابناج و  اھهداددیھـش و  ناگدنمزر ، ناناوج ،

ار اـھنآ  تاـمحز  اـھنآ و  دنکـشب و  مدرم  مشچ  رد  ار  شکتمحز  رازگتمدـخ و  نیلووسم  تلود و  ردـق  دـھاوخیم  هک  ییاـجنآ  دزادـنیب ؛ ییادـج  تلود  تلم و  نیب  دـھاوخیم 

، یھاگآ یرایـشوھ و  نیمھ  یور  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ام  راوگرزب  ماما  دنزیم . فرح  هک  تسا  نمـشد  ثیبخ  نابز  تسد و  نیا  دنکیم و  هئطوت  هک  دـینادب  دـنک ، کچوک 

اداـبم دوـش ! شودـخم  یاهرذ  یرایـشوھ ، نـیا  دـیراذگب  اداـبم  دراد . هـگن  رایــشوھ  ار  ناریا  تـلم  اـم  درکیم  یعــس  دوـمرفیم و  هـیکت  رمع ، رخآ  اـت  تدـم و  نـیا  ماـمت  رد 

هدـیدن ار  اھنیا  یهمھ  یمالـسا و  یروھمج  تلود  رازگتمدـخ و  یاھھاگتـسد  بالقنا و  ماظن و  دـننک و  گرزب  ار  یکچوک  زیچ  دـنک و  هبلغ  یـضعب  رب  روک ، گنگ و  تاساسحا 

. دوب دھاوخ  نک  داش  نمشد  نیا  هک  دریگن  ماجنا  یھابتشا  نینچ  دیشاب  بظاوم  دنریگب !

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تعاطا اب  دـندنبب و  ار  ناشیاھمـشچ  دـنیایب و  یاهدـع  تسا  هتـساوخن  زگرھ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اجنیا  رد  تسا . یھاگآ  رب  یمالـسا ، یروھمج  رد  جیـسب  ساـسا 

نیا ماـما  یمالـسا و  یروھمج  میتساوخن . اـم  ار  نیا  دـنراذگب . ندـیگنج  یاـنب  دنـشکب و  ار  اھهحلـسا  دـنورب و  نادـیم  هب  دـتفایم ، قاـفتا  هک  هچنآ  زا  ربـخیب  هناروکروک و 

، دربن یاھهھبج  رد  هک  یناسک  دیگنج . نادـیم  نآ  رد  درک و  باختنا  ار  نادـیم  داتفاهار ، یھاگآ  اب  ام  تلم  دـندرک . تکرح  نیا  سکع  وا -  رب  ادـخ  تمحر  ناوضر و  یروھمج - 

ارچ دنگنجیم ، یـسک  هچ  اب  دـننکیم ، هچ  هک  دـندیمھف  دـندیگنج . هریـصب  یلع  دـندیگنج ، دنداتـسیا و  نآ  زا  دـعب  یرادـقم  نآ و  زا  لبق  یلیمحت و  گنج  لاس  تشھ  رد 

رگا دندوبن ، یھاگـشناد  رگا  دنتـشادن ، یلیـصحت  کردم  رھاظلایلع  رگا  دندوب ، ییاتـسور  رگا  دندوب ، یرھـش  رگا  ام ، یجیـسب  ناناوج  دننکیم . عافد  هچ  زا  دـنگنجیم و 

فادـھا و یارب  ام  میگنجیمن ؛ نیمز  بجو  کی  یارب  ام  میگنجیمن ؛ کاخ  یارب  اـم   » هک میدینـش  ناـشنابز  زا  ررکم  رد  ررکم  دـندوب -  هکرھ  دـندوبن -  هبتریلاـع  صـصختم 

. تسا تفرعم  نامھ  نیا ، میگنجیم ». نامیاھنامرآ 

لئاـسم یداـم و  یاـھزاین  زا  یـضعب  دـیراذگن  دـینک . داـیز  زورهبزور  ار  تریـصب  نیا  دـیتسھ ، هک  روشک  یاـج  رھ  زیزع ! نایجیـسب  زیزع ! ناـناوج  منک : ضرع  مھاوخیم  نم 

نمشد دروخن . بیرف  هک  دوشیم  قفوم  یتلم  نآ  و  دراد ؛ نوگانوگ  یاھدنفرت  نمـشد ، دیـسانشب . ار  ناتنمـشد  دینک و  ظفح  ار  ناتتریـصب  دریگب . ار  اھتریـصب  ولج  کچوک ،

زا اما  تسا ، زاین  مھ  یدام  زاین  دنک . گرزب  وا  رظن  رد  ار  کچوک  یدام و  یاھزاین  دـنکیم  یعـس  دـنک . کچوک  نموم ، تلم  کی  رظن  رد  ار  یبالقنا  یاھوزرآ  دـنکیم  یعس 

؟! دشاب هتشاد  دناوتیم  یریثات  هچ  رگید  یاھزاین  تسا ، نمشد  اب  هزرابم  نادیم  هک  ییاجنآ  تسا ، یندرک  راثن  شیارب  ناج  ادخ ، هار  رد  هک  یتلم  تسین ! رتالاب  هک  ناج 

رابکتسا نیتسآ  رد  ییاھهئطوت  یمالسا ، سدقم  ماظن  نیا  هیلع  هک  تسا  هدوب  ماگنھ  هچ  دینیبب  دینک ! هدھاشم  ار  ایند  زورید  زورما و  یاھتسایس  دینک ! هاگن  نالا  امش 

ام دوخ  تسا . شرتسگ  هب  ور  یمالسا  یاھروشک  رد  یمالسا ، یبالقنا  تاساسحا  هک  دننکیم  راھظا  انلع  دنسرتیم . مالسا  عویش  زا  اھنآ  دشابن ؟ یناھج  دادبتسا  و 

هب هک  یناسک  زا  دـینک و  هاگن  اپورا  بلق  هب  الثم  ایند ، رد  نوگاـنوگ  یاـھروشک  هب  تسین . یوزنم  تلم  کـی  ناریا  تلم  زورما  تسا . تیعقاو  کـی  نیا ، مینیبیم . ار  نیا  مھ 

راعش یناریا ، ناناوج  امـش  مان  هب  تسا ، هتفرگ  رارق  تیناسنا  نانمـشد  یهرـصاحم  رد  هک  نیوگزرھ  ینـسوب  تلم  لثم  یتلم  روطچ  هک  دیونـشب  دیـسرپب و  دناهتفر  اجنآ 

ات دورب  ار  هار  نامھ  دیاب  دیتفر و  امـش  هک  تسا  یھار  نآ  هار ، هک  تسا  هدرک  ساسحا  روطچ  دینیبب  دنکیم ! دـیلقت  اھدـنبیناشیپ  نتـسب  رد  امـش ، زا  روطچ  دـھدیم و 

نالا دوب و  امـش  یمالـسا  سدقم  روشک  نیمھ  تاساسحا ، نیا  نوناک  دنکیم . ادـیپ  شرتسگ  زورهبزور  هک  تسا  یمالـسا  تاساسحا  نیا ، دـھد ! تسکـش  ار  نمـشد 

ار اھنآ  دـناوتیم  دـنک ، هاـگن  تریـصب  اـب  رگا  ناـسنا  هک  تسا  ییاـھهمانرب  مھ  شیاـھهمانرب  دـنکیم . یزیرهماـنرب  موادـم  روط  هب  رابکتـسا ، هک  تسور  نیا  زا  تسھ . مھ 

. دسانشب

، دنک یفرعم  دب  ناھج  حطس  رد  ار  یمالسا  یروھمج  دھاوخیم  روطچ  نمشد  دینیبب  نمشد . یاھدنفرت  ییاسانش  رد  دیشاب  ریصب  نمشد . ییاسانش  رد  دیشاب  ریصب 

اھدرایلیم دننکیم ؛ جرخ  لوپ  مینک . لوبق  دیاب  ار  نیا  تسا . یاهدشباسح  تاغیلبت  افاصنا  نمـشد ، تاغیلبت  دوشیمن . هک  قفوم  هتبلا  دنک ! یفرعم  طلغ  یاھلکـش  اب  ای 

ناریا تلم  زا  یدرف  شوگ  هب  هطـساو  ود  یکی  اب  تفرگ و  رارق  ناـشیاھویدار  جاوما  لاـب  رب  فرح  نیا  یتقو  هک  دـننک  لـعج  ار  یفرح  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـننکیم ، جرخ  رـالد 

زا ار  ام  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  دیمھف . دیاب  ار  ناشفدھ  اذل  دنراد . اھراک  روط  نیا  یارب  ینیصصختم  اھنیا  دندرک ! تسرد  روطنیمھ  اھغورد  ردقچ  دنک . رثا  وا  لد  رد  دیسر ،

هزرابم یهنحص  زکرم  نادیم و  زا  ار  تلم  دننک ؛ دیماان  شعافد  داھج و  یهدنیآ  زا  ار  تلم  دننک ؛ درـسلد  بالقنا  زا  ار  تلم  دننک ؛ ادج  نیلووسم  زا  ار  تلم  دننک ؛ ادج  مالـسا 

. دش دنھاوخن  قفوم  اھنتساوخ ، نیا  رد  زگرھ  هک  دننادب  دیاب  هتبلا  دننزب . بقع 

مق  / ١٣٧١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دـنھد تروص  یراک  دـنرادرب و  یمدـق  روشک  نیا  دروم  رد  ناریا ، ناملـسم  مدرم  یهدارا  فالخ  رب  دنتـسین  رداق  همھ ، اپورا و  اکیرما ، هک  تسا  نیا  ملـسم  یعطق و  یهتکن 

دیتسناوت امش  دینک . عافد  نآ  زا  ظفح و  ار  یمالسا  یروھمج  مالـسا و  دیتسناوت  نمـشد ، تساوخ  مغریلع  هک  دییامـش  دیتسھ ؛ دنمتردق  امـش  دیتسھ ؛ بلاغ  امش 

زورما ات  هک  ینانچمھ  دیـشاب ؛ رایـشھ  دیاب  دنامب ، یقاب  ناتتردق  دیھاوخب  رگا  تسا . یعطق  ملـسم و  یاهتکن  نیا ، دیتسھ . اھنآ  زا  رتیوق  سپ  دیبوکب ؛ مھ  رد  ار  اھهئطوت 

، دـننکیم مادـقا  نید  ناگرزب  املع و  نید و  نیتسار  نیملعم  ینید و  میلاعت  نید و  هیلع  هک  ار  یناـسک  تسا . هداد  تاـجن  ار  اـھنآ  هدروخ و  مدرم  نیا  درد  هب  یرایـشھ  مھ 

ناناوج امش  لثم  ناملسم ، ناناوج  تخانش . دیاب  یسابل  رھ  رد  ار  نمـشد  دیـسانشب . دنراد ، نانآ  یاھـشزرا  ندرک  طقاس  رد  یعـس  دننیچیم و  هئطوت  دننزیم ، فرح 

. میرازگرکـش تباب  نیا  زا  ار  ادـخ  دـیراد و  ار  تخانـش  نیا  دـیتسھ ، قطنم  روعـش و  اب  هارمھ  راعـش  یمالـسا و  ناجیھ  روش و  رھظم  هللادـمحب  هک  روشک  طاقن  ریاس  مق و 

مدرم نایم  دنویپ  تسا . شزرا  نیرتگرزب  ناریا ، تلم  یمالسا و  یروھمج  یارب  تسا و  یگرزب  درواتسد  یمالـسا  بالقنا  دینک . رتمکحتـسم  رتمکحم و  ار  ناتقافتا  داحتا و 

هک تسا  یلماوع  یمالـسا ، فراعم  هب  ندیـشخب  قمع  یارب  شـشوک  روشک و  نارازگتمدخ  هب  مارتحا  نید ؛ نارازگتمدـخ  هب  مارتحا  مدرم ؛ داحآ  نایم  دـنویپ  نیلووسم ؛ و 

. دوش لعفلاب  دیاب  هک  تسا  یاهوقلاب  تاناکما  زا  راشرـس  هللادـمحب  ام  روشک  دـنکیم . زاب  تفرـشیپ  یارب  ار  هار  هک  تساھیگژیو  لماوع و  نیا  دـنکیم . سویام  ار  نمـشد 

لوط مھ  ییاھلاس  اذـل ، دـنناریمب . ار  اھدادعتـسا  دـندرک  شالت  اھلاس  دـننک . هدافتـسا  ناشدوخ  عفن  هب  اھنآ  زا  ای  دوبان ، ار  تاناکما  نیا  دـندرک  شالت  اـم  نانمـشد  اـھلاس 

. دوش ایحا  اددجم  اھنیا  یهمھ  ات  دشکیم 

رجف  / ١٣٧١/١١/١٨ هھد  تشادگرزب  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

ملاع یهطقن  رھ  رد  یمدرمان  روج و  ملظ و  اب  دنتـساوخیم  هک  ار  ینادـنمتریغ  یاھلد  داددـیما و  ایند  نازرابم  هب  فرط  کی  زا  دوخ ، یزوریپ  زا  سپ  ناریا ، یمالـسا  بالقنا 

یاج همھ  رد  یمالسا  بالقنا  هک  دوب  یتبثم  ریثات  نیا  تسین . یکش  چیھ  نیا  رد  دنادرگرب . ناملسم  یاھتلم  هب  ار  یمالسا  تیوھ  رگید ، فرط  زا  درک و  هدنز  دننک  هزرابم 

؟ تسیک نمشد  داد ! هبرجت  نانآ  هب  درک و  رادیب  ار  مالسا  یهھبج  نانمشد  هک  دوب  نیا  نآ  داھن و  اج  هب  ایند  رد  مھ  یرگید  ریثات  کی  ریثات ، نیا  اب  نامزمھ  اما  تشاذگ . ایند 

هک زورما  دندوب . یوروش  اکیرما و  رابکتسا ، رھظم  زور  کی  ملاع . طلسم  یاھتردق  مییوگیم ؛ رابکتـسا »  » نآ هب  ام  هک  نامھ  تسا ؛ رابکتـسا  تسا ؛ یمالـسا  دض  یهھبج 

دوخ تشم  رد  ار  فیعـض  یاـھتلم  هک  ییاھتردـق  زواـجتم ، یاھتردـق  یمدرم ، دـض  یاھتردـق  عجترم ، یاھتردـق  تسا . هتفرگ  رارق  رابکتـسا  سار  رد  اـکیرما  تسین ، یوروـش 

، یمالـسا بالقنا  زا  دعب  اھنیا  تسورهبور . اھنیا  اب  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  دناهدرک و  مان  تبث  رابکتـسا  یهھبج  رد  همھ  دننادیم ، دوخ  هب  قلعتم  ار  ایند  دنھاوخیم و 

یاـھتکرح هتـشذگ  رد  تشادـن . یمالـسا  مـیظع  یاـھتکرح  هـب  تبـسن  یاهـبرجت  چـیھ  رابکتـسا  دـمآ ، شیپ  یمالـسا  بـالقنا  یتـقو  دـندرک . ادـیپ  هـبرجت  دـندش و  برجم 

. دش ریگلفاغ  شلباقم  رد  رابکتسا  هک  دوب  یمیظع  تکرح  هعقاو و  هزرابم ، نیا  بالقنا و  نیا  اما  دوب ؛ هدمآ  شیپ  یمجسنمان 

یوضر  / ١٣٧٢/٠١/٠۵ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ناطیش زا  دیاب  دمھفب  نآرق  بطاخم  هک  دیکات  رکذت و  نیا  اب  مھ  اج  همھ  تسا . هدش  رارکت  ناطیـش  ىهملک  تاقتـشم  ای  ناطیـش  مان  هبترم  اھھد  نآرق ، متخ  ات  عورـش  زا 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 5 
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ىانعم کـی  ناطیـش  تسا . تواـفتم  سیلبا »  » ىاـنعم اـب  نآرق  رد  ناطیـش »  » ىاـنعم نوچ  تسا ؛ هدـمآ  سیلبا  ىهملک  ىهراـبرد  هک  تسا  نآ  زا  ریغ  نیا ، و  دـنک . باـنتجا 

ىارجام هک  تسا  سیلبا  اھناطیش  نآ  زا  ىکی  دراد . دوجو  وا  هار  رس  رد  رشب و  ىارب  اھتنطیش ، اھناطیش و  عاونا  تساھناطیش و  زا  ناطیـش  کی  سیلبا ، تسا . رتىمومع 

. تسا هدش  رارکت  نآرق  ىاھهروس  رگید  و  هرقب »  » ىهروس رد  اھراب  اھراب و  هناگادج ، وا 

هب نم  رگم  مدآ ! نادـنزرف  ىا  ١ ؛) « ) ناطیـشلا اودـبعت  نا ال  مدآ  ىنب  ای  مکیلا  دـھعا  مل  ا  : » دـیوگىم هیآ  تسا . نیـسای  ىهکرابم  ىهروس  رد  مدرک ، توالت  هک  ىاهیآ  نیمھ 

راکـشآ ىنمـشد  تسامـش و  نمـشد  ناطیـش  هک  متفگن  امـش  هب  رگم  و  دییامنن ؛ ىوریپ  تیعبت و  وا  زا  دـینکن و  ىگدـنب  ار  ناطیـش  هک  مدادـن  مدوب و  هدادـن  روتـسد  امش 

؟ تسا

ىهلاسم زاب  مھ ، تمایق  رد  تسین . اـیند  رد  طـقف  دـیوگىم ، اـم  هب  ناطیـش  ىهراـبرد  لاـعتم  ىادـخ  هک  هچنآ  ناطیـش و  ىهلاـسم  ىنعی  تسا ؛ تماـیق  هب  طوبرم  هیآ  نیا 

هدـشن تجح  مامتا  امـش  اب  رگم  دـیدرک ؟ ىوریپ  ارچ  دـیدرک ؟! تیعبت  ار  ناطیـش  ارچ   » هک دـشکىم  ام  خر  هب  اجنآ  لاعتم ، ىادـخ  دوشىم و  رارکت  ادـخ  ام و  نیب  ناـطیش ،

»؟! دیتسنادىمن رگم  دوب ؟!

ای هکئالم  ىهملک  هک  تسا  ىتاعفد  دادعت  ربارب  اقیقد  هتفر ، راکهب  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم  ناطیـش و  هملک  هک  ىتاعفد  دادعت  مدید  مدرک ، هاگن  هک  سرھفملا » مجعملا   » هب نم 

ىاوـق ىنعی  هکئـالم ؛ فرطکـی  زا  تسا و  نیرفآ  طاـطحنا  نیرفآداـسف و  نیرفآ ، رـش  هـک  تـسا  ناطیـش  ناـمھ  فرطکـی  زا  ىنعی  تـسا ! هـتفر  راـکهب  نآرق  رد  نآ  تاقتـشم 

ناطیـش و ىهملک  هبترم  تشھ  داتـشھ و  تسا . هتفر  راکهب  هزادنا  کی  هب  ود ، رھ  و  تسا ؛ مدآ  ملاع و  رد  دوجو  ماظن  ىهدننک  ظفح  هدننک و  ریبدت  هدـننک ، کمک  رگتیادـھ ،

. تسا ىنآرق  ىاھتفاطل  زا  ىکی  نیا ، تسا . هتفر  راکهب  هملک  نیا  هشیر و  نیا  تاقتشم  هکئالم و  ىهملک  هبترم  تشھ  داتشھ و  ناطیش و  تاقتشم 

نآرق رد  هک  ىبن »  » هملک دادـعت  زا  ناطیـش  ىهملک  نتفر  راکهب  تاعفد  نآرق ، رد  دـیروآ . تسدهب  منکىم  ضرع  هک  ىاهمدـقم  نیا  زا  ار  نخـس  دوصقم  ات  دـینک  هجوت  تسرد 

تیعبت ناطیش و  اب  تفلاخم  هب  عجار  لاعتم  ىادخ  ردقنیا  ارچ  تسیچ ؟! نآرق  رد  ناطیش  ىهملک  رارکت  رب  رارـصا  تلع  هک  تسا  نیا  لاوس  تسا . رتشیب  تسا  هتفر  راکهب 

ىارب دینک ، ربدت  نآرق  رد  دناهتفگ  ام  هب  هکنیا  دنک . ربدت  نآ  رد  نآرق  ىهدنناوخ  رھ  دیاب  هک  تسا  ىاهتکن  نآ  نیا  دنکىم ؟! رارکت  ار  نآ  دـیوگىم و  نخـس  نآرق  رد  وا  زا  ندرکن 

نآرق رد  زیچ  همھ  تسا . نافرع  باتک  تسا ؛ تسایـس  باتک  تسا ؛ تموکح  باتک  تسا ؛ ىگدـنز  باتک  ام  ىارب  نآرق  نوچ  تسا ؛ قیقد  فیرظ و  تاـکن  نیمھ  ندرک  ادـیپ 

نمشد اب  دوخ  ىگدنز  ریسم  رد  ناسنا  هک  تسا  نیا  هلاسم  نآ  تسا و  رـشب  ىارب  ىناور  قیقد  ىهلاسم  کی  هدش ، رارکت  نآرق  رد  ناطیـش  ىارجام  هکنیا  تلع  تسھ .

نآرق تسین . نمشد  نودب  زگرھ  ناسنا  دراد . ىنانمشد  دوخ  شالت  تکرح و  هار  رد  تسا  هدنز  هک  ىـسک  الاو  دینکن ؛ ىگدنز  تکرح و  دیورن و  هار  هکنیا  رگم  تسا . هجاوم 

زا دنکن و  تلفغ  ناطیش  دای  زا  دیاب  ناملسم ، درف  رھ  درم و  نز و  ىنعی  درادب . هگن  تسا  ناطیش  هک  وا  نمشد  نیرتىلصا  دای  رد  هراومھ  ار  ىمالـسا  ىهعماج  دھاوخىم 

ساوح تسا ، ندز  هبرـض  هئطوت و  ددـص  رد  تسا و  نیمک  رد  نمـشد  هک  دـیدوب  هجوتم  دـیتشاد و  دای  هب  ار  نیا  رگا  تسوا . نیمک  رد  نمـشد  لماکت ، هار  رد  هک  دورن  شداـی 

، تسامـش نیمک  رد  هک  تفر  ناـتدای  دـیدرک و  شومارف  ار  نمـشد  رگا  اـما  درک . دـیھاوخ  ىریگولج  دوخ  هابتـشا  زا  تفر و  دـیھاوخ  تسرد  ار  هار  درک ؛ دـیھاوخ  عمج  ار  دوخ 

شومارف ار  نیا  دننیرفآرش و  ىاوق  نامھ  امش  نانمشد  لامک ، ریـسم  رد  هک  تسا  نیمھ  سرد  کی  دھدىم : ام  هب  سرد  ود  راک ، نیا  اب  نآرق  تسا . دایز  هابتـشا ، لامتحا 

هجوتىب رگا  دیروخن . هبرض  ات  دینک  ىراددوخ  ىتسس  فعض و  زا  دیاب  دیورب ؛ هار  حیحص  دیاب  دیشاب ؛ رایشوھ  دیاب  تسا . هتسشن  امش  نیمک  رد  نمـشد  هک  دینادب  دینکن .

. داتفا دیھاوخ  نمشد  ماد  رد  دیدش ، لفاغ  و 

یوضر  / ١٣٧٢/٠١/٠۵ رھطم  مرح  رد  تانایب 

تلم رھ  لثم  ام  میاهدربن . ورین  هک  ام  میاهدرکن . ىـشکرکشل  نیطـسلف  هب  هک  ام  دینزن . فرح  امـش  دریگ و  ماجنا  گرزب  ملظ  کی  دیراذگب  دینکن ؛ تفلاخم  امـش  دـنیوگىم 

ىتردـق زا  هک  تلم  کی  زرابم ، تلم  کی  دازآ ، ماظن  کی  لقتـسم ، ماظن  کی  ىمالـسا ، ماظن  کـی  هک  دوشىم  روطنیا  مینکىم . مـالعا  ار  ناـمدوخ  عضوم  لقتـسم ، دازآ و 

رد نمشد  هک  دورن  ناتدای  دیراد ؛ نمشد  هک  دورن  ناتدای  دینکن . شومارف  زگرھ  ار  نمشد  نیا  لدرادیب ؛ ناملسم  دارفا  ىا  : » دیوگىم نآرق  دنکىم ! ادیپ  نمشد  دسرتىمن ،

، داصتقا هار  زا  دوش : دراو  ندز  هبرض  ىارب  اھھار  ىهمھ  زا  دھاوخىم  نمشد  دز ». دھاوخ  هبرـض  نمـشد  دینک ، ىتسـس  رگا  دییایب ، هاتوک  رگا  هک  دورن  ناتدای  تسا ؛ نیمک 

؛ دیوشن نمشد  میلست  ( ١ !«) ناطیـشلا اودبعت  نا ال  مدآىنب  ای  مکیلا  دھعا  مل  ا  : » دشاب رادـیب  دـیاب  ناملـسم  تلم  ىتینما . ىاھھار  زا  تسایـس و  هار  زا  گنھرف ، هار  زا 

ناک ناطیـشلا  دـیک  نا  : » دـیامرفىم لاعتم  ىادـخ  دـیکات ، همھنیا  اب  ناطیـش ، نیمھ  هب  عجار  اما  تسھ . نمـشد  هک  دیـشاب  هتـشاد  دای  هب  دـینکن ؛ شومارف  ار  نمـشد 

هجوتم دیـشاب ، دحتم  دیـشاب ، رایـشوھ  دیـشاب ، رادیب  امـش  رگا  دروخ  دیھاوخ  هبرـض  وا  زا  دیـشابن ، بظاوم  رگا  دیـشاب و  شبظاوم  دیاب  هک  ىناطیـش  نیمھ  (٢ ؛») افیعض

دروم رد  ناطیـش  تردق  (٣ ؛») هنولوتی نیذـلا  ىلع  هناطلـس  امنا  . » دـھد ماجنا  ىراک  دـناوتىمن  تسا و  فیعـض  رایـسب  شرکم  دـیک و  دـینک ، لمع  ناـتهفیظو  هب  دیـشاب و 

. دسرتب وا  زا  دیاب  ناطیش  تسادخ ، ىهدنب  ىکتم و  ادخ  هب  هک  ىسک  دننکىم . زاب  باسح  وا  ىارب  دنربىم و  باسح  وا  زا  دنسرتىم ، وا  زا  هک  تسا  ىناسک 

نایجیسب  / ١٣٧٢/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یکانرطخ یهطقن  اجنآ  دننک ، لیلحت  تسرد  دنتسناوتن  مدرم  اج  رھ  دنھدیم . تسد  زا  ار  لیلحت  تردق  یھاگ  مدرم ، هک  تسا  نیا  خیرات ، رد  نوگانوگ  یاھتسکش  تلع 

. دنک دراو  ار  هبرض  نمشد  تسا  نکمم  هک  تسا  ییاج  اجنآ ، تسا .

ات دیھد  رارق  یگشیمھ  ینالوط و  لیلحت  کی  یهتشررس  ار  نیا  هک  منک  ضرع  ار  هتکن  نیا  مدوخ ، یجیسب  ناردارب  نادنزرف و  امـش  هب  منازیزع و  امـش  هب  مھاوخیم  نم 

داحآ هب  یکتم  دـننکیم  هرادا  ار  ناریا  لثم  گرزب  روشک  کی  هک  یاهدـع  ینیلووسم  ماظن ، کی  رد  یتقو  دـنکیم . راـک  هچ  زورما  نمـشد ، دـیمھفب  دیـسانشب و  ار  نمـشد 

قوش و روش و  زا  راشرـس  یاھلد  نیا  هب  دـنراگنایم ؛ چـیھ  هب  ناشدوخ  یاھفدـھ  لباقم  رد  ار  رطخ  هک  یناناوج  نیا  هب  طاشنرپ ؛ هدـنز و  یاـھورین  نیا  هب  دنتـسھ ؛ مدرم 

هک تسا  نیا  رطاخ  هب  میتسیایم ، تردق  اب  یناھج  رابکتسا  لباقم  رد  ام  رگا  زورما  هک  ییاھنیمھ  دندرک ؛ هرادا  ار  هلاس  تشھ  گنج  هک  ییاھنیمھ  الاو ؛ فدھ  هب  قشع 

یهدننک هرادا  هاگتسد  اب  روشک ، نیلووسم  اب  روشک ، تیزکرم  اب  میظع  یورین  نیا  نیب  هک  یتقو  میراد ؛ نانیمطا  دامتعا و  روشک  لخاد  رد  میظع  یورین  نیا  یگداتسیا  هب 

ات هن ؛»  » دـنیوگب یناھج  تالیمحت  اھراشف و  لباقم  رد  هک  دـننکیم  ادـیپ  یحور  تردـق  نانچ  ناگدـننک  هرادا  دـشاب ، مکحتـسم  طاـبترا  دـنویپ و  تلود ، اـب  ربھر ، اـب  روشک ،

ادـیپ تردـق  اھنآ  مھ  دـننکیم . لـیمحت  اـھتلود  زا  یلیخ  رب  بصاـغ ، ملاـظ و  یاھتردـق  یهیقب  اـھییاکیرمآ و  زورما  هکنیااـمک  دـنک . لـیمحت  ار  یزیچ  اـھنآ  رب  دـناوتن  رابکتـسا 

نتـسیز و دازآ  هار  رد  روشک و  ندـش  دابآ  لالقتـسا و  هار  رد  مدرم ، یهدرک  هرگ  یاھتـشم  مدرم ، یاـھهدارا  دوریم . راـکهب  روشک  حـلاصم  هار  رد  مدرم  یورین  مھ  دـننکیم ،

، نیا دھد !؟ رارق  شدوخ  یاھتساوخ  هب  ندیسر  یارب  هلیـسو  تسد و  رازبا  ار  نآ  دناوتن  یتردق  چیھ  هک  رتالاب ، نیا  زا  تلم  کی  یارب  تزع  مادک  و  دتفایم . راکهب  تلم  تزع 

. تسا رتالاب  یتزع  رھ  زا  تلم ، کی  یارب 

نامھ ینعی  داد . هولج  تسھ  هکنآ  زا  رتگرزب  ار  نمشد  مھ  دیابن  اما  دروخ . دھاوخ  هبرض  تقونآ  ناسنا  نوچ  درک ؛ نامگ  تسھ  هک  ینآ  زا  رتکچوک  دیابن  ار  نمـشد  هتبلا 

، دشاب هتشادن  هبرجت  یـسک  رگا  هک  دندرک ، تسرد  یلوغ  اھتردق  زا  اکیرما و  زا  دنھدیم : ماجنا  ناشدوخ  نیربکتـسم ، اھتـسینویھص و  یتاغیلبت  هاگتـسد  زورما  هک  یراک 

تـضھن زورهبزور  دنتـشاد ، تردـق  رگا  اھنیا  تسیچ !؟ اھفرح  نیا  تفر ! دـھاوخ  نیب  زا  دـش و  دـھاوخ  ردوپ  دـش ، دـھاوخ  دود  اج  همھ  اھنیا ، یهراشا  کـی  هب  دـنکیم  لاـیخ 

منھج ناشلماوع  ناشدوخ و  یارب  ناشلماوع  ای  ناشدوخ  ای  دندرک  هنادنمتردق  هنادنمروز و  تلاخد  هک  اج  رھ  رد  اھنیا  دشیمن ! رتهوکـشرپ  رترادهشیر و  ایند  رد  یمالـسا 

« يسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رـس هب  یتشز  تیعـضو  هچ  رد  دـینیبب  دـندرک ! لیمحت  مدرم  رب  ار  یناسک  اھنیا  هک  اـھاجنآ  هب  دـینک  هاـگن  دـنتفر . ورف  نآ  رد  هرخرخ  اـت  هک  دـندرک  تسرد  یقـالتاب  نازوس و 

! دننکیم یگدنز  ییاھیراتفرگ  هچ  رد  دنربیم و 

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

، دیامن تعاطا  ار  یھلا  روتـسد  دشاب و  یکتم  ادخ  هب  دنک ، تکرح  هدارا  اب  یتلم  رگا  تساھتلم . دوخ  یگدارایب  دنکیم ، فیعـض  اھتردـق  لباقم  رد  ار  اھتلم  هک  یلماع  نآ 

شتداـبع هنـالھاج  هک  یزیچ  نآ  رب  امـش و  رب  فا  : » دومرف مالـسلاهیلع  میھاربا  نود هللا ». نم  نودـبعت  اـمل  مکل و  فا  . » دـنک مک  وا  رـس  زا  ییوم  دـناوتیمن  یتردـق  چـیھ 

اب هاگنآ ، دنک . هجوتم  ار  اھنھذ  اھنادجو و  ات  داد ، ماجنا  یدنت  تکرح  لوا  هک  دوب  بیترت  نیا  هب  مالسلاهیلع  میھاربا  تکرح  ریس  دیروآیم ». ورف  رس  نآ  لباقم  رد  دینکیم و 

دیسر نمشد  هب  تبون  دمآ ، دوجو  هب  مدرم  رد  یرادیب  هکنآ  زا  دعب  دومن . اقلا  اھنآ  یاھنھذ  اھلد و  هب  هلمج  کی  رد  ار  قح  نخـس  درک ، ادیپ  اھلد  هک  یھجوت  نآ  زا  هدافتـسا 

تردق و توھـش و  تسم  هک  یناسک  امیظع ». الیم  اولیمت  نا  تاوھـشلا  نوعبتی  نیذلا  دیری  و  : » دومرف نآرق  هک  تسا  نامھ  تسیک ؟ نمـشد  دـھد . ناشن  لمعلاسکع  ات 

هک یدرم  نآ  ناریا -  یھلا  ربھر  تلم و  تسا . نیا  هلاسم  دنتسم ! اھنآ  نوچ  دنشاب ؛ تسم  همھ  دنشاب . تلفغ  لاح  رد  مدرم  یهمھ  دنھاوخیم  هک  دنتـسھ  اھنآ  دنلوپ .

دولآهغلابم زیمآقارغا و  ینخس  نخس ، نیا  تسا . هدمآ  دوجو  هب  یرادیب  ایند ، رد  هک  دینکیم  هظحالم  امش  زورما  دندومن و  یط  ار  هار  نیمھ  درکیم -  تکرح  ایبنا  هار  رد 

هب هنوگچ  اکیرما  یرابکتـسا  تردـق  اھنآ  سار  رد  یرابکتـسا و  یاھتردـق  هک  دـینیبیم  تسا !؟ هنوگچ  نمـشد  لمعلاسکع  هک  دـینیبیم  تسا . تقیقح  کی  هکلب  تسین ؛

دندوب هدروخن  هبرض  ناریا  تلم  میظع  تکرح  زا  اھنآ  رگا  تساھنآ . لمعلاسکع  نیا  دننکیم !؟ جرخ  لوپ  یمالسا  ماظن  ناریا و  تلم  هیلع  تاغیلبت  یارب  دنزادرپیم و  دیدھت 

. دندادیمن ناشن  لمعلاسکع 

نایوجشناد  / ٠٨/١٠/١٣٧۴ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناتیگدنز دوجو و  رد  ربکا  داھج  ادـخ و  هب  تشگزاب  اوقت ، هک  دـنامیم  یقاب  ناوج  رـشق  امـش  رد  ملاس  لماک و  روط  هب  یتقو  نمـشد ، لباقم  رد  یگداتـسیا  هزرابم و  حور 

لیلد نیا  هب  دـنھد ، رارق  اھراک  یهحولرـس  ار  تایونعم  هب  هجوت  ادـخ و  هب  ندروآ  ور  هانگ ، زا  بانتجا  رافغتـسا ، اوقت ، تراھط ، هک  مینکیم  هیـصوت  ناناوج  هب  ام  رگا  دـجنگب .

یهئطوت دنتسیاب ، اھنادیم  رد  دننک ، کرد  ار  قیاقح  دنناوتب  هک  تسا  دنمزاین  یناناوج  هب  مھ  امـش  روشک  امـش ، یـصخش  تداعـس  نتـشاد  هارمھ  هب  رب  هوالع  هک  تسا 

زا راظتنا  نیا ، تسا . هزرابم  یرایشوھ و  تمواقم ، یگداتسیا ، نیا  یاج  یلیصحت  یملع و  طیحم  هیملع و  یهزوح  هاگشناد ، دننک . هلباقم  نآ  اب  دنـسانشب و  ار  نمـشد 

. تسا ناوج  لسن 

ایند یاھیدنبهھبج  ات  دشاب  هتشاد  یسایس  لیلحت  تردق  دیاب  وجشناد  هک  تسا  نآ  فرح  نیا  یانعم  دشاب . یسایس  دیاب  وجشناد  دنشاب و  یـسایس  دیاب  اھھاگـشناد 

هعلاطم و یـسایس ، راک  یـسایس ، شالت  امـش  رگا  تسا . مزال  امـش  یارب  نیا ، دـنکیم . هلمح  یرازبا  هچ  اب  اجک و  زا  تساجک و  نمـشد  زورما  دـمھفب  اـت  دسانـشب ؛ ار 

هداتسیا یرایشوھ  لامک  اب  نمشد  دنکن . هدافتسا  رما  نیمھ  زا  نمشد  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت  هتبلا  دینکیمن . ادیپ  ار  ییاناوت  نیا  دیشاب ، هتشادن  یسایس  یهثحابم 

لامک اب  نمشد  دنکیمن . تلفغ  امش  زا  نمشد  دینکیم ، تلفغ  امش  رگا  هک  دیشاب  بقارم  هنع ؛» منی  مل  مان  نم  و  : » دومرف مالـسلاوھالصلاهیلع  نینموملاریما  تسا .

. تسا بقارم  یرایشوھ 

نکمم دنملاسان . ایند  یهمھ  مییوگیمن  تسایند . ملاس  طاقن  وزج  ام  روشک  تسا . هتفرگ  ار  ایند  ناطرس  لثم  کانرطخ و  یسوپاتخا  لثم  هطلـس ، ماظن  هک  مدرک  ضرع 

رانکرب ملاس و  اھروشک ، اھتلم و  دوپ  رات و  رد  یهدننت  کانرطخ  توبکنع  نیا  دنمک  هطلـس و  ماظن  زا  هک  یتلود  روشک و  دنـشاب . هدـنام  ملاس  ایند  رد  یدودـعم  طاقن  تسا 

هبلط وجشناد ، دیشاب . رادیب  دیاب  مھ  امش  دنھد . ماجنا  یشالت  رھ  دننک و  رکف  دنشاب ، رادیب  امـش  هیلع  هک  تسا  یعیبط  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسا ، هدنام 

نیا یهدیزگرب  لسن  امـش  تسھ . راظتنا  نیا  امـش  یهمھ  زا  زورما  دنـشاب . رایـشوھ  رادیب و  دیاب  اھرـسپ  اھرتخد و  یناتـسریبد ، یاھهچب  دشاب . رادیب  دـیاب  زومآشناد  و 

. تسا مدق  نیلوا  نیا  دوش . هتخانش  دیاب  نمشد  دیروشک .

نازومآشناد  / ٠٨/٠٩/١٣٧۵ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قح یادـن  لباقم  رد  دـنداد -  گرزب  ناطیـش  بقل  وا  هب  ماما  هک  اکیرما -  تلود  ینعی  میوشیمن . لکـشم  راچد  مینک ، ادـیپ  ار  ربکتـسم  ایند ، یاھتلود  نیب  رد  میھاوخب  رگا 

مھ زورما  اـت  بـالقنا و  نارود  رد  دوب . روط  نیا  مھ ، بـالقنا  زا  لـبق  دوب . ییاـکیرما  رابکتـسا  تفرگ ، لکـش  اـم  ناـمز  رد  هک  یرابکتـسا  دوب . ربکتـسم  ناریا ، تلم  یهناـبلط 

. تسا روطنیمھ 

اب روشک و  رد  اھییاکیرما  تلاخد  هسوسو و  اب  ماما  بالقنا ، زا  لبق  تسا . طاـبترا  نیمھ  رد  تسا ، ثداوح  نآ  روآداـی  رگـشیامن و  ناـبآ ، یهدزیـس  زور  هک  یاهثداـح  هس  نیا 

یولگ رد  ار  قح  فرح  ناشدوخ ، لایخ  هب  نیا . ینعی  رابکتـسا ، دندرک . دـیعبت  نابآ ، یهدزیـس  زور  رد  ار  ماما  هزرابم ، نیا  رطاخهب  دـندرک . تفلاخم  نویـسالوتیپاک  یهلاسم 

. دش یاهبیط  یهرجش  هللادمحب  تسکشن و  ادص  نیا  هتبلا  دنتسکش . قح  یهدنیوگ 

، مھ نیا  دندیـسر . تداھـش  هب  ییاکیرما ، یهھبج  اب  هزرابم  و  اکیرما » رب  گرم   » نتفگ رطاخ  هب  دندمآ و  اھنابایخ  هب  ام  نازومآشناد  یزور ، نینچ  لثم  رد  بالقنا ، یانثا  رد 

یھتنم اجنیا  هب  یمالـسا ، یاپون  ماظن  هیلع  فلتخم ، لاکـشا  هب  اھییاکیرما  یاھهئطوت  مھ ، بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  درک . ادـیپ  طابترا  ییاکیرما ، رابکتـسا  یهلاسم  هب  زاب 

رد یرگید  یارجام  مھ ، نیا  دـندرک . فرـصت  دوب ، اکیرما  ترافـس  لحم  هک  ار  یـسوساج  یهنـال  ینعی  نارھت ؛ رد  اـھییاکیرما  یهئطوت  زکرم  دـنتفر ، اـم  نایوجـشناد  هک  دـش 

بالقنا زا  دعب  ات  هدش و  عورش  بالقنا  زا  لبق  زا  اکیرما ، یهدحتم  تالایا  ماظن  لکـش  رد  رابکتـسا  ققحت  رابکتـسا و  اب  هزرابم  نایرج  ینعی  دوب . رابکتـسا  اب  هزرابم  یهیـضق 

. دراد همادا  مھ  زورما  ات  هتشاد و  همادا 

، دوش مگ  هدرسفا و  راعش ، نیا  دوشن و  ظفح  هتـشارفارب  ملع  نیا  رگا  نوچ  ارچ ؟ دنک . ظفح  یلعـشم  مچرپ و  ناونع  هب  دیاب  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  راعـش  ناریا ، تلم  سپ ،

هکنیا دوجو  اب  مھ ، راکشآ  نمشد  تسین و  یفخم  تریصب ، لھا  یارب  تسا و  راکـشآ  نمـشد ، نآ  ینمـشد  نوچ  دراد . مھ  یحـضاو  لالدتـسا  دش . دھاوخ  مگ  تلم  هار 

ار نمـشد  یاھـشور  هک  دندرک  هابتـشا  اجنیا  زا  دـندرک ، هابتـشا  هک  ییاھتلود  دـندروخ و  بیرف  هک  ییاھتلم  بلاغ  دراد . بیرف  یارب  ییاھهویـش  تسا ، راکـشآ  شینمـشد 

میھاوخ ار  یھار  هک  تسا  یھیدب  میدرپس ، یشومارف  هب  دنک ، دوبان  ار  ام  دھاوخیم  هک  ینمشد  اب  هزرابم  میتخانشن و  ار  نمـشد  یاھـشور  ام  رگا  دنتخانـشن . تسرد 

. داسف هار  یناریو ، هار  یدوبان ، هار  ینعی  ددنسپیم ؛ نمشد  هک  تفر 

. دنکیم باختنا  تسرد  ار  اھراعش  اب  دروخرب  هشیمھ  دنمشوھ ، تلم  کی  هک  تسا  نیا  یـساسا  بلطم  اھتنم  تسا . یگـشیمھ  راعـش  کی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  سپ ،

راک نآ ، ساسا  رب  دـنکیم و  قمعت  نآ  رد  دفاکـشیم ، ار  راعـش  تقو ، کی  تسین . یدایز  راک  نیا  دـنکیم ؛ رارکت  یراج و  نابز  رب  امئاد  ار  یراعـش  طـقف  ناـسنا  تقو ، کـی 

لوا زا  ییاکیرما ، نادرمتلود  اھییاکیرما و  دوخ  تساکیرما -  زواجتم  تلود  رابکتسا ، مسجت  متفگ  زورما  هک  رابکتسا -  اب  هزرابم  راعش  رد  تسا . تسرد  نیا  دھدیم ؛ ماجنا 

رپ اکیرما » رب  گرم   » زا مدرم  نھذ  ات  دراد ، دوجو  راعـش  نیا  ات  نوچ  ارچ ؟ دنیادزب . ناریا  روشک  یاضف  زا  ار  راعـش  نیا  هکنیا  یارب  دندرک ، یط  ار  ییاھھار  لاح ، هب  ات  بالقنا 

. تسین نکمم  نآ ، عبانم  روشک و  نیا  رب  اکیرما  یهرابود  طلست  تسا ،

« يسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زورما مھ  تسا و  هدنیآ  یاراد  مھ  تسا ، نکمم  مھ  رابکتسا ، اب  هزرابم  دناهدرک ، غیلبت  ناربکتسم  دوخ  هک  هچنآ  فالخ  رب  تسا . هدنز  راعش  کی  رابکتسا ، اب  هزرابم  راعش 

نآ نیا ، دینک . ادیپ  ار  هزرابم  نیا  نوگانوگ  یاھـشور  دیاب  دنمـشوھ ، دارفا  امـش  نارکفنـشور و  امـش  ناناوج و  امـش  اھتنم  دـیآیم . باسح  هب  هضیرف  کی  ناریا ، تلم  یارب 

. تسام یساسا  فرح 

ار روشک  لخاد  رد  اھشور  نآ  یهدش  همجرت  هدش و  لیدبت  دیسانشب ، ار  ینمشد  یاھشور  دیسانشب ، روشک  لخاد  رد  ار  نمـشد  فوفـص  یهمادا  دیـسانشب ، ار  نمـشد 

رابکتسا دیسانشب . ار  رابکتسا  روضح  یهمادا  تاغیلبت ، رد  تاعوبطم و  رد  روشک ، یاھتیلاعف  رد  هعماج ، نتم  رد  ناتسریبد ، لخاد  رد  هاگـشناد ، لخاد  رد  دیـسانشب . مھ 

جیار تسا ، رکنم »  » مالـسا رظن  زا  هچنآ  دشابن و  یمالـسا  فورعم » ، » دـشاب تاوھـش  هب  یمرگرـس  دـشابن ، قیمع  نامیا  تلم ، نیا  نایم  رد  روشک و  نیا  رد  دـھاوخیم 

دھاوخیم رابکتسا  دشابن . مدرم  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا و  روما  حالصا  راکتبا و  یگدنزاس و  دشاب ، یگراکیب  یلبنت و  روشک ، لخاد  رد  دھاوخیم  رابکتـسا  دشاب .

. دشابن سرد  سالک  دشابن ، تاقیقحت  دشابن ، روشک  رد  شناد  ملع و  تفرشیپ 

. تسا ناوج  لسن  زا  ام  عقوت  نیا ، دیشاب . رایشوھ  الماک  امش  دیاب  دھاوخیم . رابکتسا  هک  دننکب  ار  یراک  نامھ  هدنبیرف ، یاھراعش  حرط  اب  هک  دنـشاب  یناسک  اسب  یا 

ییاھلمع نآ  هلمج  زا  تسین . نیا  هیضق ، یهمھ  اما  تسھ ؛ تسا و  مزال  تسا و  راعـش  کی  نیا ، مییوگب . اکیرما » رب  گرم   » ای رابکتـسا » رب  گرم   » هک مینکن  افتکا  نیا  هب 

دیاب ناوج  طیحم  هاگشناد و  متفگ  نم  هکنیا  دینک . تبحص  مھ  اب  دینیشنب و  مھ  رود  ناناوج ، امش  تسا . راعش  نیا  یور  راک  یکی  تسا ، مزال  راعـش  اب  هارمھ  میتفگ  هک 

دینک و نییبت  یناھج -  رابکتسا  اب  هزرابم  ینعی  دوشیم -  یفرعم  روشک  نیا  تلم و  نیا  ریسم  ملع ، ناونع  هب  هک  ار  یزیچ  نیا  تسا . نیمھ  شیانعم  دشاب ، یـسایس 

. دیفاکشب

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

دعب تسھ و  مھ  زونھ  هتشاد ، دوجو  بالقنا  هیلع  زورما ، ات  لوا  زور  زا  یھورگ ، زکرم و  عمج و  کی  یهنامصخ  دایرف  فرط ، رھ  زا  دینکیم ، هاگن  ملاع  فارطا  هب  امـش  یتقو 

عطق ار  رگتلاـخد  یاھتـسد  دـھدیمن ، هزاـجا  ار  ناـگناگیب  تلاـخد  دـھاوخیم ، لقتـسم  ار  ناریا  تلم  هک  تکرح ، نیا  تعیبـط  درادـن . مھ  یبـجعت  دوـب ؛ دـھاوخ  مھ  نیا  زا 

نمـشد ار  مسینویھـص  یمنھج  یناطرـس  یهکبـش  دریگیم و  هدیدن  تساھنآ -  تسد  رد  ایند ، زیچ  همھ  هک  ار -  اھیناپمک  دشیدنایم ، لقتـسم  اھتـسایس  رد  دنکیم ،

. تسا دایز  ینمشد  شھیلع  هک  تسا  یھیدب  درادیم ،

الوا ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  لـباقم  رد  یلـصا ، نمـشد  دـننادب . اـیند  مدرم  یهمھ  ار  نـیا  درک . دـھاوخن  هابتـشا  یلـصا ، نمـشد  تخانـش  رد  ناریا ، تـلم 

رتشیب تسا . لالحمضا  هب  ور  یمسر و  ریغ  هدشن و  هتخانش  لوبقمریغ و  میژر  کی  نیطسلف ، رد  اھنآ  بصاغ  میژر  ناریا ، تلم  رظن  زا  دننادیم  هک  دنتسھ  اھتـسینویھص 

یعمج و طابترا  لیاسو  اھهمانزور ، اھویدار ، دـنتیلاعف . لوغـشم  اپورا ، اکیرما و  رد  اصوصخم  ایند ، فارطا  رد  تسینویھـص ، نارادهیامرـس  تساـھنآ . فرط  زا  مھ ، اھینمـشد 

رگید یور  عقاو ، رد  هک  تساکیرما  میژر  مھ ، رگید  نمشد  دننکیم . تیلاعف  ناریا ، تلم  یمالسا و  یروھمج  سدقم  ماظن  هیلع  تساھنآ و  رایتخا  رد  تاناکما ، زا  یرایسب 

زا دوب -  هداد  بیترت  هدرک و  ینیبشیپ  ار  نآ  هک  ناریا -  رد  اـکیرما  یماـظن  یـسایس و  یداـصتقا و  میظع  هاـگیاپ  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  مھ ، ینمـشد  نآ  تسا . هکـس  نیا 

. تسا هتفر  شتسد 

، نیاربانب دوبن . ینمـشد  دروم  ردـق  نیا  تفرگیمن ، روشک  نیا  رد  ار  اکیرما  یبلط  هدایز  ولج  دـمآیم و  راک  رـس  رب  ناریا  رد  هک  ییاشمم  قطنم و  رکف و  رھ  اب  یماـظن ، رھ 

یاینمـشد رھ  مھ ، ییاـج  رھ  دـش . دـھاوخن  هابتـشا  راـچد  ناریا ، تلم  دنتـسھ . اھتـسینویھص -  گرزب و  ناطیـش  ینعی  ثیبخ -  دـیلپ و  رـصنع  ود  نیا  یلـصا ، نمـشد 

، یلـصا نمـشد  تسا . یعرف  ود و  یهجرد  دوش ، نادیم  نیا  دراو  یرگید ، تلود  صخـش و  وگدـنلب و  هورگ و  مسا و  رھ  رگا  تسا . نمـشد  ود  نیا  فرط  زا  دوش ، هدـھاشم 

هرادا و اـھنآ ، تسد  هب  دراد و  رارق  یللملانیب  نارگلواـپچ  هحلـسا و  ناگدـننکرداص  ناگدنـشورف و  اـھیناپمک و  ریثاـت  تـحت  هـک  تساـکیرما  مـیژر  تـلود و  زین  اھتـسینویھص و 

. تسا هلاسم  ساسا  نیا ، دوشیم . ینابیتشپ 

هب یاهلصاف  یمالسا ، یروھمج  هیلع  تموصخ  نیب  هک  دناهتشاذگن  تسا و  هدوب  یلاوتم  روط  هب  اھینمـشد ، بیترت  دینک ، هاگن  مھ  زورما  ات  بالقنا  یزوریپ  لوا  زا  رگا  امش 

، دمآ دوجو  هب  هک  یلیمحت  گنج  تشاد . دوجو  نوگانوگ  یاھدیدھت  یسایس و  یداصتقا و  یاھینمـشد  ماسقا  عاونا و  دوش ، عورـش  یلیمحت  گنج  هکنآ  زا  لبق  دیآ . دوجو 

یمالسا یقرتم  رکفت  مالسا و  ینارون  یاھهشیدنا  یانبم  رب  تموکح  کی  لیکشت  نمشد  یناسک  رگا  ایند ، یاج  رھ  دش . زکرمتم  گنج  یهلاسم  رد  اھینمـشد ، یهمھ 

دنتساوخیم دنک و  جراخ  گنج  یهنحص  زا  ار  دوخ  نمشد  یماظن ، یزوریپ  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنراذگن  هک  دندرک  شـشوک  گنج  یهلاسم  رد  دندوب ،

. دنوش یمالسا  یروھمج  یماظن  حتف  عنام 

یلیخ ام  رگا  دـنداد ! ماجنا  ار  کمک  نیا  اباحمیب ، دـندرک و  یقلت  بجاو  مزال و  رما  کی  ناـشدوخ  یارب  همھ  ار  قارع -  یثعب  میژر  ینعی  اـم -  نمـشد  هب  کـمک  گـنج ، رد 

رد یناوارف  دھاوش  یلو  دننک ؛ دیدرت  هیـضق  نیا  رد  یناسک  تسا  نکمم  دوب -  یرابکتـسا  یاھتردق  تلاخد  کیرحت و  هب  گنج ، عورـش  لصا  هک  مییوگن  میـشاب و  نیبشوخ 

. تسین یدیدرت  راکنا و  چیھ  یاج  یمالسا ، یروھمج  یماظن  یزوریپ  زا  یریگولج  یارب  قارع ، میژر  هب  کمک  گنج و  یهمادا  کش ، نودب  دراد -  دوج  صوصخ و  نیا 

یمالسا  / ٠١/٠۵/١٣٧۶ تدحو  سنارفنک  نانامھم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  نیا  هک  تسا  نآ  یارب  دننکیم ، جرخ  همھ  نیا  ار  اھنیا  لاثما  رورت و  هب  ندز  تسد  رـشب ، قوقح  ضقن  رـشب ، قوقح  اب  تفلاخم  رـشب ، قوقح  تمھت  دینیبیم  هکنیا 

فاکش داجیا  نامھ  یارب  نیا ، دریگب . هلصاف  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  ملاع ، یمومع  راکفا  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا . غورد  هک  دننادیم  اھنآ  دوخ  دنیامن ! تابثا  ایند 

لطاـب ار  اـھنآ  دـیک  لاـعتم  یادـخ  هتبلا  دوشن . داـجیا  یباذـجنا  ملاـع ، رـساترس  رد  ناملـسم  عماوج  نآرق و  مالـسا و  عیفر  هاـگیاپ  نیا  ناـیم  هک  تسا  نآ  یارب  نیا ، تسا .

، لاحرھهب اما  تسا . هدرک  لطاب  ار  نآ  لاعتم  یادـخ  دـندرک ، اھنیا  هک  یراـک  رھ  لاـس ، دـنچ  نیا  لوط  رد  هللارکم .» اورکم و  و  «، » ادـیک دـیکا  ادـیک و  نودـیکی  مھنا  : » دـنکیم

تدـحو داحتا و  یهلاسم  هک  تساج  نیا  درادیمن ! رب  تسد  اما  دوشیم ، اوسر  مھ  ییاـھاج  رد  دـنیرفآیم ؛ تالکـشم  دـنکیم و  لاکـشا  داـجیا  یـشارتعنام و  نمـشد 

یاهیـضق نیا ، تسا ! تیمھا  زئاح  ردقچ  مالـسا ، یایند  یادرف  یارب  هلاسم  نیا  دینیبب  تسا ! مھم  ردقچ  هیـضق  نیا  دینیبب  دنکیم . ادـیپ  انعم  یمالـسا  مھافت  مالـسا و 

هب مھ  هعیـش ، هب  مھ  تنـس ، لـھا  هب  مھ  میوـگیم ؛ همھ  هـب  نـم  دـننک . باـسح  مـالک  نـیا  بطاـخم  ار  دوـخ  دـیاب  هـمھ  تشذـگ . نآ  زا  دوـشب  یناـسآ  هـب  هـک  تـسین 

دنمھفب و ار  تقیقح  نیا  دیاب  همھ  دنراد . یعمتسم  دننزیم و  یفرح  دنراد ، یھاگیاپ  مدرم  نیب  رد  هک  یناسک  هب  مھ  اھیچهعبطم ، هب  مھ  ارعـش ، هب  مھ  ناسیونباتک ،

نامز هب  ملاع  دینکن . هلمح  یدوخ  هب  نمـشد ، هب  مجاھت  یاج  هب  امـش  هک  دیـشاب  بظاوم  دریگن . اج  یدوخ  رگنـس  رد  نمـشد  هک  دیـشاب  بظاوم  دنـسانشب . ار  نمـشد 

. تسا مھم  یلیخ  اھنیا  دیسانشب . ار  هزرابم  یهصرع  تسود و  نمشد و  ینعی  دیشاب ؛

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننکیم هاگن  وگلا  نآ  هب  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  زورما  هک  دنک  تسرد  ایند  رد  ییوگلا  تسا  هتسناوت  یھلا ، یربھر  نآ  ناریا و  تلم  یالاو  تمھ  هب  یمالسا  ماظن 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 8 
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رھ تلم و  رھ  یمالـسا ، ریغ  یاھروشک  یـضعب  یتح  یمالـسا و  یاھروشک  یاج  رھ  رد  زورما  درذـگیم !؟ یناسآ  هب  یزیچ  نینچ  زا  رابکتـسا ، هک  دـینکیم  لایخ  امش 

ار اھراک  نیا  لحار -  ماما  هب  ناریا و  تلم  مان  هب  کسمت  اب  یتح  ناریا -  تلم  امش  راعش  اب  دنکب ، یضارتعا  یناھج  رابکتسا  یاھیبلطهدایز  هیلع  دھاوخیم  هک  یتیعمج 

رد لاحهب  ات  هکنیا  لثم  دننکیم . رکم  دیک و  و  یرگهلیح ، هئطوت ، دننکیم ، هزرابم  دنرذگیمن ؛ نیا  زا  شیاھراوخهریج ، اھورهلابند و  یرابکتـسا و  یدایا  اکیرما و  دـنکیم !

رادیب دیاب  اما  دنکیمن ؛ یرثا  دـش و  دـھاوخ  یثنخ  تلود ، تلم و  تسرد  تیلاعف  روضح و  یرادـیب و  یھاگآ و  لباقم  رد  نمـشد ، رکم  دـیک و  هتبلا  دـندرک . لاس  هدـجھ  نیا 

. درک تیوقت  ار  صالخا  دیاب  درک ، یوق  ادخ  اب  ار  هطبار  دیاب  دوب ، رایشوھ  دیاب  دوب ،

، یناھج رابکتسا  اکیرما ، ینعی  دوب . یگبرجتیب  یور  زا  نمشد  یهئطوت  هتشذگ ، رد  تشاد . زورما  اب  توافت  کی  هتشذگ  رد  نمـشد ، یهئطوت  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم 

اـشفا لباق  همھ ، یارب  هک  دندرکیم  هدافتـسا  یرتهداس  یاھـشور  زا  دـننک ، هزرابم  ناریا  بالقنا  تلم و  اب  دنتـساوخیم  هک  اھنآ  لاثما  تسینویھـص و  گرزب  نارادیناپمک 

. دندرکیم هلباقم  دنتساخیم و  اپ  هب  مدرم  دشیم ؛ نشور  هئطوت  دنتخانـشیم . ار  نیا  همھ ، اما  دوب ؛ هئطوت  گنج ، نتخادنا  هار  یماظن و  یهلمح  هب  کیرحت  الثم  دوب .

دندـیمھف رورم  هب  دوب . راکـشآ  ییاھراک  هریغ -  یغیلبت و  تالمح  یداصتقا ، یهرـصاحم  دـنداد -  ماجنا  هک  هچنآ  لیبق ، نیا  زا  سبط و  یارحـص  هب  اھییاکیرما  یهلمح  لثم  ای 

نامھ هب  دـننک . رتهدـیچیپ  ار  ناشدوخ  یاھـشور  هک  تسا  هدـش  بجوم  هبرجت ، نیا  داد . تسکـش  اھراک  اھهئطوت و  نیا  اب  ار  یمالـسا  بـالقنا  ناریا و  تلم  دوشیمن  هک 

نوچ یگنج ؛ یگدامآ  هن  دننک . رتشیب  ار  ناشیگدامآ  یتسیاب  ناناوج  دنک . رتشیب  ار  شیرایشوھ  یتسیاب  مھ  ناریا  تلم  دننکیم ، رتهدیچیپ  ار  اھـشور  اھنآ  هک  یتبـسن 

، یرکف یگدامآ  ینعی  یونعم ؛ یگدامآ  تسا ، مزال  همھ  یارب  هک  یزیچ  نآ  اما  تسا ؛ یرورـض  اداـبم  زور  یارب  مھ  یمزر  یگداـمآ  هتبلا  تسین . یماـظن  گـنج  ثحب  زورما 

یسابل رھ  رد  نمشد  یهرھچ  نتخانش  تلود و  تلم و  هناتـسود  مکحتـسم و  طابترا  رگیدکی ، اب  اھورین  طابترا  لاصتا و  تدحو ، ظفح  یـسایس و  یگدامآ  یحور ، یگدامآ 

. دیآیمن ولج  هناگیب ، تلود  نالف  هب  هتسباو  یماظن  سابل  اب  هشیمھ  دناشکیم . بالقنا  اب  هلباقم  هب  ار  دوخ  یفلتخم  یاھلکش  اب  نمشد  تسا .

اجنآ رد  هک  یناسک  زا  یـضعب  دوب ، هدـش  لیکـشت  هناگیب  یاھروشک  زا  یکی  رد  رابکتـسا ، یارب  بالقنا  تارطخ  بالقنا و  یهرابرد  هک  یتاعامتجا  زا  یکی  رد  لـبق ، یدـنچ 

همادا ناوج  لسن  هب  هیکت  اب  یلک  روط  هب  تفر و  شیپ  هاگشناد  هزوح و  ناناوج  ینابیتشپ  هب  تیناحور و  یهلیـسو  هب  یمالـسا ، بالقنا  هک  دندوب  هتفگ  دندرک ، ینارنخس 

قیرط نآ  زا  هکلب  میورب ؛ هاگشناد  هزوح و  غارس  ممعم و  کی  غارس  هیملع ، یهزوح  غارس  دیاب  مینک ! هدافتسا  هلیسو  نیمھ  زا  دیاب  مھ  بالقنا  ندیبوک  ندز و  یارب  تفای .

دب ار  ناریا  تلم  دـننکیم ، هئطوت  هک  یناـسک  دـنرادیب . اـم  ناـگرزب  تسا ، رادـیب  اـم  هاگـشناد  تسا ، رادـیب  اـم  یهزوح  هکنیا  زا  لـفاغ  مینزب ! هبرـض  ار  بـالقنا  نیا  میناوتب 

مـسا یناسک  زا  دھاوخیمن  ملد  موش -  دراو  اھزیچ  هنوگنیا  تایئزج  رد  متـسین  لیام  نم  هک  دیدرک -  هدـھاشم  ار  نآ  یاھهناشن  اریخا  هک  یاهئطوت  نیا  رد  دـناهتخانش !

. دنادب ار  هئطوت  قامعا  دنک و  هجوت  تسرد  دیاب  ناریا ، تلم  ار  هیضق  لصا  اما  مروایب ؛

ام دننزب ، یفرح  هک  دندرک  راداو  ار  ممعم  حولهداس و  مدآ  رفن  دنچ  دـندمآ و  رگا  هک  دـنکن  لایخ  دـنادب ! نمـشد  ار  نیا  دـش ؛ میھاوخن  هابتـشا  راچد  نمـشد ، نتخانـش  رد  ام 

ناشن ار  دوخ  دیآیمن و  ولج  هک  نمشد  دنکیم . ناھنپ  هدرپ  تشپ  ار  دوخ  نمشد ، دنتسین ! یسک  اھنیا  دنتسھ ! اھنیا  ام  نمشد  هک  مینکیم  لایخ  مینکیم و  هابتـشا 

لماع دنادن  مھ  شدوخ  تسا  نکمم  تسا ؛ لماع  کی  دیآیم ، ولج  دوخ  لایخ  هب  دنکیم و  رپس  هنیس  هک  یسک  نآ  دوشن ! هتخانش  دنکیم  یعـس  نمـشد  دھدیمن .

! تسا

، دیسانشب ار  نمشد  دیھاوخب  امش  رگا  دھد ! ماجنا  ار  یراک  ای  دیوگب ، یفرح  هک  دنکیم  کیرحت  ار  رفن  کی  هطساو ، هد  اب  نمشد  یھاگ  هک  دومرفیم  ررکم  راوگرزب ، ماما 

هب مق ، یهزوح  رد  ار  ناشدوخ  دـننک و  ادـیپ  هطـساو  هد  دـنناوتیم  تحار  یناھج -  رابکتـسا  یدایا  ینعی  ناریا -  رد  بالقنا  نمـشد  دـیورب . دـینک و  یط  ار  هطـساو  هد  دـیاب 

، بالقنا زا  یاھهدروخ  تبرض  یـسایس ، ناگتـسکشرو  روشک ، رد  ردقنآ  دننک ! راداو  هنایـشان  طلغ و  یریگعـضوم  کی  هب  یاهتفگ و  هب  یفرح ، هب  ار  وا  دنناسرب و  یاهراچیب 

دنامب ملاظ  یهتشذگ  رودزم  ماظن  هک  دوب  نیا  هب  ناشدیما  هک  یناسک  میدق و  یاھیکاواس  بالقنا ، یاھھاگداد  زا  یاھهدروخ  تبرض  جیسب ، نیمھ  زا  یاھهدروخ  ینھدوت 

دنھدب کولفم  هراچیب و  مدآ  نالف  هب  ار  یغورد  فرح  طلغ و  ربخ  دننک و  تسرد  ار  هطساو  هد  نآ  ات  دنوشب  هطساو  هک  دنتسھ  دندنام ، مورحم  دننک و  هدافتـسا  نآ  زا  اھنآ  و 

! دزادنیب الب  هب  ار  دوخ  یهچب  نز و  نارگید و  شدوخ و  دز ؛ یفرح  الاح  دیاب  هک  تسا  یتروص  هب  لاوحا  عاضوا و  هک  دنک  لایخ  وا  و 

اھتسینویھص نمشد ، تساکیرما . یناھج و  رابکتسا  نمشد ، دسانـشب . ار  نمـشد  دنکن و  هابتـشا  نمـشد ، تخانـش  رد  ناریا  تلم  هک  مراودیما  نم  دوب . رایـشوھ  دیاب 

نتفرگ فدـھ  نآ ، دـننک و  هبرجت  ار  یرترثوم  شور  دنتـساوخ  دوخ  لایخ  هب  هعفد  نیا  تسا . هدرک  هبرجت  ار  اھـشور  ماسقا  عاونا و  بالقنا ، اـب  هزراـبم  یارب  نمـشد  دنتـسھ .

ار یربھر  دـیاب  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  دناهتـسناوت  یغورد -  تسار و  یاھربخ  هتبلا  و  ینوگانوگ -  لاوحا  عاضوا و  زا  عالطا  اب  دایز و  یهعلاطم  زا  دـعب  انیقی  تسا ! یربھر 

، صخـش اب  اھنیا  الاو  دش ؛ دھاوخ  بآ  رب  شقن  اھنآ  یاھهئطوت  یهمھ  دشاب ، هتـشاد  دوجو  ردتقم  یربھر  کی  رگا  روشک ، رد  دننادیم  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ داد ! رارق  فدھ 

تمھت و لیـس  هنادرمناوجان  روطنیا  دـننزیم و  فرح  نشخ  ناـبز  نیا  هب  زورما  هک  یناـسک  نیمھ  رگم  دـشاب . سک  رھ  تسین ؛ مھم  اـھنیا  یارب  صخـش ، دنتـسین ! فرط 

اب ار  اھراک  نیمھ  دومرف ! هراشا  نآ  هب  همان ، نآ  رد  ماما  هک  دندرک ، نوخ  زا  رپ  ار  ماما  لد  دندش ؛ فرط  مھ  ماما  اب  دارفا  نیمھ  دندشن !؟ فرط  ماما ، اب  دـننکیم ، هناور  ارتفا 

. تساشگهرگ یمالسا ، ناریا  یمالسا و  یهعماج  رد  یربھر  دننادیم  نوچ  دننکیم ؛ یربھر 

هک اج  رھ  دـینک ؛ هجوت  دوشیم . لح  یربھر  تسد  هب  شجـالعال  تالکـشم  دـشاب ، هتـشاد  یلکـشم  ناریا -  رد  یتلود  رھ  تلود -  اـج  رھ  هک  یاهطقن  نآ  ینعی  یربھر ،

دنچ نیا  دنکیم . الم  رب  ار  نمـشد  یهئطوت  و  نشور ، مدرم ، یارب  ار  تقیقح  هک  تسا  یربھر  شقن  اجنیا  دزاس ، نیبدب  اھتلود  هب  ار  مدرم  ات  دـنک  یراک  نمـشد  تاغیلبت 

سویام ار  مدرم  ات  دننک  جیار  ار  ینوگانوگ  یاھدنفرت  غورد و  تاغیلبت  هک  دندومنیم  یعـس  هنوگچ  دندرکیم و  هچ  نالووسم  نادرمتلود و  اھتلود ، یهرابرد  هک  دیدیدن  هلاس 

! دنیامن

ناگزمرھ  / ١١/٢٨/١٣٧۶ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یونعم و ظاحل  زا  مھ  روشک ، زا  شخب  نیا  رد  دـنناوتب  دـیاب  نئمطم ، یاـھحور  نیا  یوق و  یراـک و  یاھتـسد  نیا  تبحمرپ ، یاـھلد  نیا  ناوج ، ناتـسا  نیا  نموم ، تلم  نیا 

ملاع نادـنمتردق  یهمھ  مشچ  هک  یناھج  میظع  هاربآ  نیا  زمرھ -  ساسح  یهگنت  بل  رب  مھ  و  یعامتجا ، لئاسم  ظاحل  زا  مھ  یداصتقا ، ظاحل  زا  مھ  ینید ، یگنھرف و 

مالـسا یارب  یراکادـف  نھیم و  هب  قشع  زا  ناـشلد  هک  ینادرم  ناـنز و  دـنمورین ، یوـق و  ییاـھهجنپ  ممـصم ، یناـناوج  رایـشوھ ، یمدرم  دـنوش . دـنمهرھب  تسا -  نآ  هب 

نیا تینما  هب  ناتسا ، نیا  یهبناج  همھ  تفرشیپ  دنمھفب . ار  هفیظو  دنسانشب و  ار  نمشد  دنسانشب ، ار  تسود  دنشاب ؛ گنز  هب  شوگ  ساسح  یهطقن  نیا  رد  دپتیم ،

شقن صوصخب  مدرم ، داحآ  امـش  شقن  هتبلا  دریگ . ماجنا  اھراک  نیا  یهمھ  راگدرورپ  لضف  هب  دیاب  هک  دنکیم ، ادیپ  طابترا  میقتـسمریغ -  میقتـسم و  روط  هب  مھ -  روشک 

. دوب دھاوخ  هدننکنییعت  ساسح و  رایسب  تسھ ، فلتخم  یاھراک  یارب  نوگانوگ  یاھیگدامآ  تراھم و  صصخت و  راظتنا  اھنآ  زا  هک  یناسک  شقن  صخالاب  ناناوج و 

نیا دیاب  سرافجیلخ ، یرتمولیک  رازھ  لحاس  رد  و  زمرھ -  یهگنت  مھم -  هاربآ  نیا  بل  رب  امـش  فلتخم ! یاھرـشق  مرتحم ! نویناحور  ناگزمرھ ! ناتـسا  ناناوج  نم ! نازیزع 

یدازآ لالقتسا و  نمشد  اھتلم و  نمشد  مالسا و  نمشد  هک  دینادب  هچ . ینعی  نمـشد  دیدھت  هک  دینادب  درذگیم . هچ  امـش  یکیدزن  رد  هک  دینادب  دینادب . بوخ  ار  قیاقح 

اب دناوتب  هک  درادن  دوجو  ایند  رد  یایدام  تردق  چـیھ  دـناوتیمن . هک  تسا  نیا  باب  زا  دـھاوخیمن ؛ هک  تسا  نیا  باب  زا  هن  دـنکیمن ، ضرعت  مھ  یروشک  هب  رگا  اھروشک ،

هزرابم یتلم  نینچ  اب  سک  رھ  دیآ . قئاف  نآ  رب  دـنک و  هزرابم  تلم  نالووسم و  نیب  یهنامیمـص  تاساسحا  نیا  اب  نموم و  مکحتـسم و  هچراپکی و  تلم  نیا  اب  ناریا ، تلم 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 9 
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یراـی ار  مالـسا  دـننکیم ، یراـی  ار  ادـخ  هک  یمدرم  اـب  تسا . تمیزھ  هب  موکحم  دـتفیبرد ، یتموکح  تلم و  روشک و  نینچ  اـب  سک  رھ  تسا . تسکـش  هب  موکحم  دـنک ،

هجاوم سک  رھ  دننکیم ، لیلحت  ار  لئاسم  دـنراد و  روضح  هنحـص  رد  دـننادیم ، ار  لالقتـسا  یدازآ و  ردـق  دـنمکاح ، دوخ  تشونرـس  رد  دـننکیم ، لمع  نآرق  هب  دـننکیم ،

. دش دھاوخ  زوریپ  تلم  نیا  دروخ و  دھاوخ  تسکش  شدوخ  دنک ، هلباقم  دوش و 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یلم تردـق  عاـمتجا و  تسایـس و  یهصرع  اـت  یمدآ  یهشیدـنا  لد و  تولخ  زا  غیردیب ، تمحر  ناراـب  نیا  دریگیم و  ارف  ار  یرـشب  تاـیح  یاـھهبنج  یهمھ  جـح ، تاـکرب 

و تسا ؛ تفرعم » ، » همھ نیا  دـیلک  هک  تفگ  ناوتب  دـیاش  نکیل  دزاـسیم ، یگدـنز  روش  زا  رادروـخرب  هدنزرـس و  روراـب و  ار ، ناملـسم  یاـھتلم  ناـیم  نواـعت  ناناملـسم و 

رـصحنم تخانـش  تفرعم و  نامھ  دریگب ، هرھب  اھهدـیدپ » مھف   » یهدادادـخ یورین  زا  دـیاشگب و  قیاقح  هب  ار  دوخ  مشچ  تسا  لـیام  هک  یـسک  هب  جـح  یهیدـھ  نیتسخن 

، جح مسارم  رد  هک  ار  ییاھتخانش  یهعومجم  دناوتیمن  یرگید  ینید  یهدیدپ  چیھ  و  دریگیمن ، رارق  ناناملسم  میظع  لیخ  رایتخا  رد  جح ، رد  زج  اتداع  هک  تسا  یدرفب 

. دھد رارق  یمالسا  تما  رایتخا  رد  اجکی  تسا ، لوصو  لباق 

: تساھنآ یهلمج  زا  هک  اھتخانش  زا  ییهعومجم  زا  تسا  ترابع  تفرعم ، نیا 

تمحر تمظع و  تخانش  هدحاو ، تما  نآ  زا  ییامن  هنومن و  تخانش  یمالسا ، تما  میظع  یهعومجم  زا  ییزج  ناونع  هب  دوخ  تخانش  درف ، کی  ناونع  هب  دوخ  تخانش 

. نمشد تخانش  و  ادخ ،

، رگتراغ نئاخ و  نزھار و  دربتسد  زا  هک  تسا  راصحیب  ینزخم  ناملسم ، نھذ  لد و  نآ ، نودب  تساھنآ . لمکم  ممتم و  اھتخانش و  نآ  یهمھ  لوصحم  نمـشد ، تخانش 

داد و رس  جح  رد  ار  تئارب  ناذا  هلاوهیلعهللایلص ،) ) مالسا مرکم  ربمایپ  و  تسا ؛ یزیتسنمشد  یسانشنمشد و  دامن  تارمج ، یمر  جح ، لامعا  دوخ  رد  تسین . نوصم 

نینچ ددرگ و  غراف  رارج  نانمـشد  دوجو  زا  یزور  یمالـسا ، تما  مالـسا و  ناـھج  رگا  دومرف . توـالت  جـح  مسارم  رد  مالـسلاهیلع )  ) ناـنموم ریما  یهرجنح  زا  ار  تئارب  تاـیآ 

تراسخرپ گرزب و  ییاطخ  تئارب ، هب  یتالابمیب  نمشد و  زا  تلفغ  ینونک ، یاھیرگهزیتس  اھنمشد و  دوجو  اب  یلو  دوب . دھاوخ  هفسلفیب  زین  تئارب  دوش ، نکمم  یزیچ 

. تسا

تیوـھ زا  ار  ناناملـسم  هـک  یماـظن  یتـموکح و  اـی  صخـش ، اـی  هدـیدپ ، رھ  دوـشیم . هتخانـش  زین  مالـسا  ناـھج  نمــشد  دـیآ ، تـسد  هـب  نیــشیپ  یاھتخانــش  نآ  رگا 

، دوخ رگا  و  دـنکیم ؛ هنانمـشد  یراک  دزاس ، سویام  نآ  زا  ای  انتعایب ، یمالـسا  تمظع  تزع و  بسک  هب  ای  دـناشکب ، یگدـنکارپ  قرفت و  هب  ای  دـنک ، هناـگیب  ناشیمالـسا 

! تسا نمشد  تشگنارس  تسین ، نمشد 

سنالا و نیطایـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلذـک  و  دریگیم ؛ رارق  ایبنا  لباقم  فص  رد  هک  تسا  نیرفآطاطحنا  نیرفآداسف و  نیرفآرـش و  یاھورین  زا  یریبعت  نآرق ، رد  ناطیش 

، نمـشد ناشن  دای و  هک  تسانعم  نادب  نیا  تسا . هدش  هدرب  مان  نآ  زا  یحو ، لوزن  تدـم  لوط  مامت  رد  هدـش و  رارکت  ناطیـش  ناشن  دای و  نآرق ، رـسارس  رد  و  ( ٢١ .) نجلا

. دریگ رارق  ناملسم  عماوج  تلفغ  دروم  دیابن  زگرھ 

. تسا نآ  زا  یرازیب  مالعا  نمشد و  یهئطوت  یاشفا  ینعم  هب  جح ، رد  تئارب  و  نآ ، یاھهزیگنا  اھشور و  نیا  تخانش  ینعم  هب  جح ، رد  نمشد  تخانش 

تزع تشارفارب ، ار  ناریا  مالسا و  تمظع  مچرپ  وا ، هار  طخ و  یهمادا  و  هیلعاھمحر )  ) ناشلامیظع ینیمخ  ماما  یربھر  هب  هک  دوخ  میظع  بالقنا  اب  ناریا ، تلود  تلم و 

دادبتـسا یقالخا و  یملع و  طاـطحنا  نوزفازور و  داـسف  زا  ناریا  تلم  یمالـسا ، بـالقنا  تکرب  هب  تسا . هتفاـیزاب  ار  دوخ  یخیراـت  یهراـبود  تاـیح  دوخ و  یلم  لالقتـسا  و 

راکدب قساف و  نیماریغ و  تیافکیب و  بآم و  رکون  یاھهرھم  تیمکاح  زا  دروآ . تسد  هب  هرابود  ار  یگدنزاس  یگدنز و  طاشن  تفای و  تاجن  اکیرما  هب  یگتسباو  یسایس و 

هب هک  ار  شاهدادادـخ  یاـھتورث  یلم و  عباـنم  روشک و  تشونرـس  تفاـی . نیما  نموم و  نادراـک و  زوسلد و  یناریدـم  یمدرم و  یتموکح  دـش و  صـالخ  ملاـظ ، دبتـسم و  و 

دوکر یگدومخ و  هب  اھلاس  هتـسباو ، نئاخ و  ناـھاشداپ  داـسف  فعـض و  رثا  رب  هک  ار  یگدـنزاس  راـکتبا و  یورین  تفرگ . تسد  هب  دوخ  دـشیم ، تراـغ  ناـگناگیب  یهلیـسو 

مزع دـنلب و  تمھ  زین  هدـنیآ  یارب  تشادرب و  دـنلب  یاھماگ  یگداتفابقع ، نرق  ود  ناربج  هب  یلمع ، یملع و  یاھنادـیم  یهمھ  رد  درک و  هدـنز  دوخ  رد  دوب ، هدـش  هدیـشک 

. تسا هتخاس  هار  غارچ  هلاس ، هدزون  نارود  یهبرجت  اب  ار  نشور  رکف  عطاق و 

میقتسم طارص  نشور و  هار  نیا  درب و  دھاوخن  دای  زا  ار  تقیقح  نیا  ام  تلود  تلم و  و  دنراد ، ناریا  یناریا و  ندرگ  رب  تایح ، قح  نآ ، ریبک  ماما  یمالسا و  بالقنا  مالـسا و 

. داد دھاوخن  تسد  زا  ار 

تیامح یولھپ  یمدرمدض  دساف و  میژر  زا  درک ، تنایخ  افج و  یناریا  ناریا و  هب  داھن ، مدق  ناریا  یـسایس  یهنحـص  رد  شیپ  نرق  مین  رد  هک  ییاھلاس  نیلوا  زا  اکیرما  میژر 

تالماعم قیرط  زا  ار  تلم  نیا  زا  یمیظع  تورث  درک ، تراغ  ار  یلم  عبانم  لیمحت و  ام  تلم  رب  ار  دوخ  یهدارا  دروآ ، راک  رس  رب  ار  بآمرکون  فیعض و  هتـسباو و  یاھتلود  درک ،

تلم نایم  فالتخا  بجوم  داد ، شزومآ  ار  نآ  نارگهجنکـش  هاش و  یتینما  دـض  هاگتـسد  تفرگ ، دوخ  یهضبق  رد  ار  ناریا  حلـسم  یاـھورین  دوبر ، حالـس ، تفن و  راـبتراسخ 

یراکمھ و نوگانوگ ، عطاقم  رد  یمالسا  تضھن  بوکرس  رد  هاش  میژر  اب  درک ، جیورت  ناریا  رد  ار  اشحف  داسف و  دش ، بارعا  هلمج  زا  ناملسم ، یاھتلم  زا  یرایسب  ناریا و 

! درک ییامنھار  ار  نآ 

عاوـنا یمالـسا ، یروـھمج  لیکـشت  یاـھزور  نیتـسخن  زا  دیـسر ، یزوریپ  هب  یمالـسا  بـالقنا  ناـیغط ، رفک و  تملظ و  یهھبج  نآ  یهعوـمجم  مـغریلع  هـکنآ  زا  سپ  و 

یارب تیلاـعف  اـت  هلاـس ، تشھ  گـنج  رد  قارع  میژر  هب  لاـعف  کـمک  زا  تسب ! راـک  هب  نآ ، یبـالقنا  تـلم  ناریا و  دـض  رب  ار  اـھهئطوت  اـھمجاھت و  اھینکـشراک و  اھینمـشد و 

تاـفالتخا رد  یراـیبشتآ  اـت  دوـخ ، هـب  طوـبرم  یغیلبت  یاھھاگتـسد  یهـمھ  رد  یمیاد  تاـغیلبت  اـت  یرارف ، نئاـخ و  رـصانع  هـب  کـمک  اـت  ناریا ، لـماک  یداـصتقا  یهرـصاحم 

یارب دیدش  تیلاعف  ات  ایس ، نامزاس  ناریگبدزم  یهلیسو  هب  یتسیرورت  یزادنارب و  یاھـشالت  ات  شناگیاسمھ ، ناریا و  نایم  فالتخا  داجیا  یارب  رفاو  یعـس  و  ییهقطنم ،

! نکمم یاھهنیمز  یهمھ  اھهھبج و  یهمھ  رد  رگید  زیمآدیدھت  هنایذوم و  تکرح  اھھد  ات  ناھج ، نوگانوگ  یاھروشک  ناریا و  نایم  یداصتقا  یاھدادرارق  داقعنا  زا  یریگولج 

ددصرد یپردیپ ، یاھتـسکش  زا  خـلت  یماک  هنیکرپ و  یلد  اب  مھ  زونھ  هک  ینمـشد  یوس  هب  ناریا ، تلود  تلم و  هک  تسا  نکمم  هنوگچ  نشور ، قیاقح  نیا  هب  هجوت  اب 

، تسا هارمھ  یو  تسد  رد  دوـلآرھز ، یرجنخ  اـب  مھ  زورما  نـیمھ  هـک  ار  نمـشد  نـیگآرھز  دـنخبل  بـیرف  دـنک و  زارد  یتـسود  تـسد  تـسا ، یناریا  ناریا و  هـب  ندز  هـبرض 

!؟ دروخب

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 10 
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تسایس رد  تحلصم ، تمکح و  تزع و  لصا  هس  اب  هک  ربارب  یطباور  هب  و  تسین ، اھروشک  اب  دوخ  طباور  رد  ینیرفآ  جنشت  یپ  رد  هک  تسا  هدرک  تباث  یمالـسا  یروھمج 

ناریا و ناشلامیظع  تلم  تزع  تحلـصم و  تیاعر  روشک و  یونعم  یدام و  عفاـنم  طـباور ، نیا  رد  هک  تسا  هدرک  تباـث  و  تسا ؛ دـنبیاپ  دـنمقالع و  دـشاب ، قبطنم  یجراـخ 

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

اب هناردارب  یاـھوگتفگ  یارب  اـم  یگـشیمھ  شـالت  و  تسا ، نشور  اـیوگ و  یلیلد  اـپورا -  یاـھروشک  اـب  هـلمج  زا  ناـھج -  یاـھروشک  رگید  اـب  ناـگیاسمھ و  اـب  اـم  طـباور 

نمشد تخانش  همھ ، نیا  رانک  رد  نکیل  تسا ؛ ناھج  مدرم  مشچ  ربارب  رد  میتسھ -  اھنآ  زا  یدادعت  نیریش  جیاتن  دھاش  نونکا  مھ  هللادمحب  هک  ناملـسم -  یاھروشک 

. دروخ دھاوخن  زین  سپ  نیا  زا  هللااشنا  و  تسا ، هدروخن  بیرف  نیطایش ، یاوغا  هب  هتخاس و  دوخ  یگشیمھ  لمعلاروتسد  زین  ار  نآ  ربارب  رد  یتخسرس  یرایشھ و  و 

ماظن  / ١٣٧٧/٠١/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

اب دیوش . هجاوم  ینامحر  سفن  اب  نمشد ، اب  دیسانشب و  یتاملک  هنوگرھ  بلاق  ریز  رد  ار  نمشد  دیسانشب . یسابل  رھ  رد  ار  نمشد  دیسانشب . هنارایـشوھ  ار  نمـشد 

. درک دھاوخ  تمیزھ  راچد  دنراد ، یناطیش  تھج  هک  ار  ینانمشد  راگدرورپ ، هب  لاکتا  ادخ و  دای  ادخ و  مان  هک  دینک  هلباقم  ادخ  دای  مان و  یهلیسوهب  نمشد 

راک تکرح و  رادیب  لد  اب  هاگآ و  نادجو  اب  افاصنا  دنتسھ ، نییبت  نایب و  تاغیلبت و  یهصرع  رد  هک  یناسک  زا  یرایسب  نیلووسم و  هللادمحب  هک  منیبیم  منادیم و  نم  هتبلا 

هک دنتـسھ  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یناسک  دـنرخیم . ناج  هب  مھ  ار  اھتمالم  دـنھدیم و  ماـجنا  یتشادمـشچ  چـیھ  نودـب  افـص و  اـب  صـالخااب ، ار  ناـشفیاظو  دـننکیم ؛

. درک هجوت  اھنآ  هب  تخانش و  ار  اھنآ  یتسیاب  دنامب . یگچراپکی  نیا  دنھاوخیمن 

ادھش  / ١٣٧٧/٠٧/٠۵ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس ود  یکی  رد  نم  دننکیم . یراذگهیامرس  دنراذگیم و  ییاھلوپ  دننکیم ، یدایز  یاھجرخ  تسا ! هناگیب  یاھویدار  نیمھ  یرابکتسا ، ذوفن  یاھرازبا  نیرتمھم  زا  یکی 

ثحب هعمج  زامن  رد  مداد . یلـصفم  حرـش  دـناهدرک ، هیکت  یعمج  یاھهناسر  نیا  هب  هنوگچ  ایند  یداصتقا  ناراوخناھج  اھتـسینویھص و  اـکیرما و  هکنیا  صوصخ  رد  هتـشذگ 

ادصمھ اھنیا  اب  دنیآیم و  هدع  کی  مھ  لخاد  رد  تساھنآ . راک  رازبا  یعمج  یاھهناسر  دننک . ذوفن  اھتلم  رد  قیرط  نیا  زا  دـنھاوخیم  اھنیا  هک  تسا  هدـش  روطچ  هک  مدرک 

! دنوشیم

زا نم  دـنلفاغ . یاھیدوخ  یـضعب  دـننادان ، ناتـسود  مھ  یـضعب  دـشاب . مولعم  مھ  نیا  دنتـسین ؛ نانمـشد  دـننکیم ، فالخ  راـک  نادـیم ، نیا  رد  هک  یناـسک  یهمھ  هتبلا 

یهشقن و  دنکیم -  هچ  دـھاوخیم و  هچ  تسیک ، نمـشد  زورما  دـنمھفب  دـنزادنیب ؛ راک  هب  ار  ناشدوخ  رکف  دـننک و  زاب  ار  ناشدوخ  نھذ  یردـق  مھاوخیم  ارـصم  اھیدوخ 

نمـشد هک  تسین  ییاج  ناـمھ  دـینکیم ، ناراـبمب  دـینکیم ، یزادـناریت  هک  یتھج  نیا  اـیآ  هک  دـینادب  دـیاب  گـنج  یهھبج  رد  امـش  تسا . نیا  لـقع ، تسیچ -  نمـشد 

نیا هلاسم  دنزب !؟ رود  ار  یدوخ  یاھورین  دناوتب  هکنیا  یارب  دینکیم  راومھ  ار  نمشد  یهداج  ارچ  دیریگیم !؟ هدھع  هب  ار  نمشد  راک  امـش  ارچ  دوش ؟ نارابمب  دھاوخیم 

، رادباقن نانمـشد  هتبلا  دننکن . ار  تاھابتـشا  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  یارب  دنـشاب ، هتـشاد  یـسایس  لیلحت  تردق  دارفا ، هکنیا  رب  مینکیم  هشیمھ  ام  هک  یدـیکات  تسا .

تخانـش و دیاب  ار  اھنآ  دننکیم ! ناھنپ  ار  دوخ  هداس ، انایحا  ملاس و  قداص و  رـصانع  تشپ  دـنرادن ، مھ  ندـش  رھاظ  تارج  یتح  هک  ینانمـشد  قفانم ، ورود و  نانمـشد 

. دنکیم هچ  نمشد  دنمھفب  دنشاب و  سانشنمشد  رادیب و  دنشاب ، رایشوھ  نیبزیت و  مدرم ، هکنیا  هب  دراد  جایتحا  تلم ، روشک و  زورما  داد . ناشرادشھ 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/٠٨ یمالسا  هعماج  هرگنک  نیمود  یرازگرب  تبسانم  هب  مایپ 

هطلس هار  هک  تسا  هدیناسر  هجیتن  نیا  هب  ار  یمالـسا  ناریا  نانمـشد  یهمھ  تسا  هناگیب  یـسایس  نازادرپهیرظن  یهلاستسیب  براجت  لوصحم  هک  قیمع  لیلحت  کی 

اب نانآ  یفطاع  یرکف و  دـنویپ  ندرک  تسـس  ناوج ، لسن  ینید  نامیا  ندرک  تسـس  ارـصحنم  خـماش ، ماظن  نیا  راوتـسا  یاھهیاپ  رد  هنخر  یمالـسا و  یروھمج  ناکرا  رب 

یتاغیلبت جرخرپ  یاھھاگتـسد  یاھیزادرپهیرظن  تاغیلبت و  یهمھ  یلـصا  فدـھ  زورما  تسا . اھنآ  یـشرورپ  یـشزومآ و  یاھهزیگنا  ندرک  تسـس  ماـظن ، یلـصا  یاـھنوناک 

یغیلبت یربخ و  یگنھرف و  یاھتیلاعف  رد  ار  ماجرفان  هللااـشنا  کراـبمان و  شـشوک  نیا  یاـھهناشن  دـناوتیم  سک  رھ  و  سب . تسا و  نیمھ  یتسینویھـص  یرابکتـسا و 

یمالـسا یاھلکـشت  رگید  امـش و  تسا . رجارپ  ناجیھرپ و  نیگنـس ، امـش  یهفیظو  طیارـش  نیا  رد  . دنک هدھاشم  یمالـسا  یروھمج  یهتخانـشان  هتخانـش و  نانمـشد 

نمشد و تخانش  یارب  ار  ذفان  دید  مزال و  تریـصب  دیـشخب ، تھج  هدش ، هتفرگ  بالقنا  تامکحم  تانیب و  زا  هک  نشور  یاھفدھ  اب  ار  نآ  دیھد ، مظن  دوخ  راک  هب  هاگـشناد ،

تاـفالتخا دـینک ، یثـنخ  ییاسانـش و  ییوجـشناد  طـیحم  رد  صوصخب  ار  اـھرگهنتف  اـھیرگهنتف و  دـیزاس ، مھارف  نایوجـشناد  موـمع  دوـخ و  یارب  شاهنازروهنیک  یاھـشور 

رتهتـسیاش و ناسنا ، یارب  یفدھ  چیھ  هک  دینادب  و  دـینادب ، دوخ  تاین  لامعا و  رظان  رـضاح و  لاح  همھ  رد  ار  ادـخ  دـیناسرب ، لقادـح  هب  ار  ینامزاسنورب  ینامزاسنورد و 

. تسین یھلا  یاضر  زا  رتالاو 

ییوجشناد  / ١٣٧٧/٠٧/١۴ جیسب  ییامھدرگ  نیمجنپ  هب  مایپ 

دیاب رـضاح  نارود  رد  جیـسب  نامزاس  تسا . یماظن  یهعومجم  کی  تسین ، هناحلـسم  گـنج  لاـح  رد  روشک  هک  ینارود  رد  یتح  ییوجـشناد  جیـسب  هک  درک  روصت  دـیابن 

ربارب رد  راثیا  تشذـگ و  نمـشد ، تخانـش  رد  یرایـشھ  هناصلخم ، شالت  قیمع ، نامیا  زا  تسا  یبیکرت  یجیـسب  رکفت  و  دـشاب . یجیـسب  رکفت  یهعاشا  دـشر و  نوناک 

. تسنادیم دوخ  راختفا  ار  ندوب  یجیسب  نآ ، رطاخ  هب  ام  راوگرزب  ماما  هک  ییالاو  تقیقح  نآ  تسا  نیا  و  ریذپانیگتسخ ...  هناعاجش و  تمواقم  یگداتـسیا و  و  تسود ،

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هب راـنک  هشوـگ و  رد  اـھهناسر  تاـعوبطم و  زا  یـضعب  هک  یتاـغیلبت  نیا  دـش . دـھاوخن  مھ  لـح  تسا و  هدـشن  لـح  اـکیرما  یارب  رابکتـسا و  یارب  یمالـسا  ناریا  لکـشم 

یاهدـع هک  یتاغیلبت  دوشیم . هدافتـسا  مھ  تاغیلبت  نیمھ  یارب  دوشیم ؛ هدافتـسا  لماع  هس  نآ  زا  میتفگ ، هک  روطنامھ  تسین . کالم  دـننکیم ، فلتخم  یاھلکش 

ییاـقآ و هب  ار  ملاـظ  یرابکتـسا  تردـق  کـی  ندرک . تسد  ریز  ندرب و  راـب  ریز  هب  ار  تلم  کـی  تسھ ؟ یفرح  رتهناـھلبا  نیا  زا  دـننک . قـیوشت  تراـسا  هب  ار  یتـلم  دـنھاوخب 

لابند هک  دنتـسھ  یـسایس  یاھکھورگ  یـضعب  هتبلا  دـنک ؟ نایب  ار  نآ  دـناوتب  ملاس  ناسنا  کی  ای  دـنزب ، ار  نآ  دـناوتب  تلم  کـی  هک  تسا  یفرح  نیا  اـیآ  نتفریذـپ ! یرورس 

یوق حیحـص و  ملاس و  یاھهعومجم  فرح  دـناوتیمن  نیا  دـننکیم . رارکت  ار  اھنآ  یاھفرح  تفـصیطوط  مھ  یـضعب  دـننزیم و  ییاـھفرح  دـنناشدوخ ؛ یـسایس  دـصاقم 

سار تسا و  رابکتسا  زورما  مھ  ناریا  نمشد  هک  تسا ، نمشد  نتخانش  رد  هملک و  تدحو  رد  مالسا ، هب  لمع  مالـسا و  هب  کسمت  رد  روشک  نیا  لالقتـسا  زورما  دشاب .

ار دوخ  تسا ، نامز  نیا  زاین  هک  هچنآ  اب  هک  دـنراد  هفیظو  مھ  همھ  تفر و  دـھاوخ  ار  تداعـس  هار  نیا  تلم  نیا  تلم . نیا  تداعـس  هار  تسا  نیا  تساکیرما . مھ  رابکتـسا 

. دنیوگب خساپ  نآ  هب  دننک و  انشآ 

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

هار ماما ، هار  دوب . یھاگآ  هبرجت و  ساسارب  یتکرح  دوبن ؛ دـیلقت  یور  زا  تکرح ، نیا  ـالوا  میھدیم . همادا  ار  ماـما  طـخ  ماـما و  هار  هک  میدرک  مـالعا  اـم  ماـما ، تلحر  زا  دـعب 

؟ تسا مادک  ماما  هار  زا  ام  دوصقم  تسیچ ؟ ماما  هار  اما  تسھ ؛ زورما  مھ  دوب و  راوگرزب  نآ  تایح  نارود  رد  مھ  بالقنا ، زاغآ  رد  مھ  روشک ، نیا  تاجن 
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دوب ؛ لوا  یهجرد  رد  ماما ، رظن  زا  بلطم  دنچ 

لوبق ار  ماظن  نیا  هک  مھ  مدرم  دوب . مالسا  تیمکاح  یارب  ماما ، تضھن  بالقنا و  دروآیمن . باسح  هب  مالسا  شزرا  زا  رتالاب  ار  یـشزرا  چیھ  ماما ، دوب . نید  مالـسا و  لوا ،

. دوب یمالسا  یهزیگنا  یارب  دنتفریذپ ، ار  ماما  دندرک و  اپ  هب  ار  بالقنا  نیا  دندرک ،

تیعورـشم یهیاـپ  ار  مدرم  یار  یـضعب ، ـالاح  دـنک . راـکنا  ار  مدرم  تساوـخ  مدرم و  یار  مدرم ، دـیابن  یمالـسا  ماـظن  رد  سک  چـیھ  تسا  مدرم  هـب  هـیکت  بـلطم ، نـیمود 

. دنامیمن دوشیمن و  اپ  رس  یمالسا ، ماظن  یهمیخ  مدرم ، تساوخ  ققحت  نودب  مدرم و  روضح  نودب  مدرم ، ارآ  نودب  تسا . تیعورشم  لامعا  یهیاپ  لقاال  دننادیم ؛

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

. درکن افتکا  مھ  نتفگ  هب  ماما  میتفگ ، هک  روطنامھ  تسھ و  مھ  روطنیمھ  تسنادیم ؛ تلم  نیا  یاھیزوریپ  رد  رصنع  نیرتمھم  ار  ناگنھرباپ 

یمالـسا ماـظن  روطچ  درادـن ! دوجو  ینمـشد  چـیھ  دـنکیم  غیلبت  هک  تسا  نیا  نمـشد  راـک  نیلوا  تسا . نمـشد  زا  ندروـخن  بیرف  یـسانشنمشد و  رگید ، رـصنع  کـی 

رد دـننکیم -  ینمـشد  هک  مینیبیم  دننمـشد ، هک  تسا  مولعم  تسا ؛ هدرک  مورحم  یداـمتم ، یاـھلاس  یهتفر  اـمغی  هب  یهرفـس  نیا  زا  ار  ناراوخناـھج  درادـن !؟ نمـشد 

! دنیوگیم مھ  حیرص  دننکیم ؛ ماظن ، هیلع  نمشد  تیوقت  رد  دنناوتیم  هک  یراکرھ  یداصتقا -  یهرصاحم  رد  تاغیلبت ،

یدر تسد  نآ  تسا ؛ مدرم  نیا  یرادـیب  لالقتـسا و  تکلمم و  نیا  لالقتـسا  تسین ، لوبق  لباق  ناراوخناـھج  یارب  رابکتـسا و  یارب  اـکیرما ، یارب  هک  هچنآ  تکلمم ، نیا  رد 

هب ار  یرادیب  نیا  مالسا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دننمشد ، هک  مھ  مالسا  اب  دنھاوخیمن . ار  نیا  دناهدز ؛ ناراوخناھج  روشک و  نیا  نانمـشد  یهنیـس  هب  مدرم  نیا  هک  تسا 

مکحم اـھنآ  لـباقم  رد  تخانـشیم و  دـیمھفیم ، ار  اـھنآ  یتاـغیلبت  یاھـشور  یـسایس و  یاھـشور  تخانـشیم ؛ ار  نمـشد  ماـما ، دننمـشد . نیا  اـب  تـسا ؛ هداد  مدرم 

. داتسیایم

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هلباقم رد  تیلوئسم  نیرتگرزب  دنک . فرصنم  یبالقنا  یهیحور  نید و  ملع و  میقتسم  طارص  زا  ار  هاگـشناد  هک  تسا  شالت  رد  مھ  زورما  نمـشد  هک  دننیبب  دنناوتیم  همھ 

دنھاوخ لمع  تیلوئـسم  نیا  هب  هتـشذگ  ساسح  عطاقم  یخرب  دننام  انیقی  و  تسا ، نایوجـشناد  هچ  دیتاسا و  هچ  زیزع  نایھاگـشناد  دوخ  شود  رب  نانمـشد ، هئطوت  اب 

یئهرھچ رھ  اب  اج و  رھ  رد  ار  نمـشد  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ار  روشک  ناـھج و  یـسایس  ثداوح  هنارایـشوھ  هک  تسا  نآ  میوجـشناد  نادـنزرف  زا  بناـجنیا  راـظتنا  درک .

افصم طیحم  دنھدن و  یسک  هب  هاگشناد  رد  ار  نید  ملع و  دنور  رد  لالخا  یهزاجا  یطئارش  چیھ  رد  دنھد . صیخشت  ینیبزیت  اب  ار  هنامصخ  یاھشور  اھفدھ و  دنـسانشب و 

. دننک ظفح  یبالقنا  شالت  نیدت و  دھعت و  اب  هارمھ  یملع  عیرس  تفرشیپ  یارب  ار  یئوجشناد  طاشنرپ  و 

نایوجشناد  / ١٣٧٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تسا یروط  ناشیاھتیبرت  دنرادن . رواب  یلم  تزع  تیـصخش و  یلم ، تیوھ  یلم ، لالقتـسا  مان  هب  یزیچ  هب  اھنیا  دنتـسھ . مھ  نالا  تسا ، فرط  نآ  ناشلد  هک  یناسک 

یضعب یارب  مھ  مالسا  تاروتسد  تسا . نیگنس  رابنایز و  تلم ، کی  یارب  ردقچ  روشک ، کی  رد  یرابکتسا  تردق  کی  روضح  هک  دنمھفب  تسرد  دھدیمن  هزاجا  اھنآ  هب  هک 

ار مالسا  نانمـشد  تاغیلبت  دننکیم ، تاغیلبت  دننکیم ، تیلاعف  هتبلا  دنتـسھ . مھ  زورما  دندوب ؛ کچوک  تیلقا  کی  هشیمھ  اھنیا  درادن . یـشزرا  تیمھا و  نادنچ  اھنآ  زا 

، تلم کی  یارب  هک  دـننکیم  کرد  دنتـسھ ، اج  رھ  ناوج -  فلتخم  یاھرـشق  ریاـس  نازومآشناد و  نایوجـشناد ، ناـناوج -  صوصخب  مدرم ، نتم  لد  اـما  دـنھدیم ؛ همادا 

چیھ ناریا  یارب  اـکیرما  زورما  هک  تسا  نشور  شیارب  اـنعم  نیا  دـشاب ، لـیلحت  لـھا  هک  سکرھ  دـشاب . هناـگیب  یرابکتـسا  تردـق  میلـست  هک  تـسا  نـیا  تناـھا  نیرتـگرزب 

دـض یریگتھج  نآ  نیا ، دتـسیایم . هشقن  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  مولعم  بالقنا ! زا  لـبق  تیعـضو  هب  تشگزاـب  ینعی  درادـن ؛ یرابکتـسا  یهشقن  زج  یاهشقن 

هدزیس زور  دننکیم  یعس  یتح  یضعب  دننکیم ؛ هطسفس  دننزیم ، فرح  دننکیم ، تاغیلبت  تسھ : نانمـشد  فرط  زا  ییاھـشالت  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  یدادبتـسا 

نوچ اھتنم  تسا ؛ تنایخ  مییوگب  میراچان  تسا ، یحول  هداس  مییوگن  رگا  دننک ! لیدبت  اکیرما  لباقم  رد  شمرن  زور  هب  تسا -  رابکتـسا  لباقم  رد  تمواقم  زور  هک  ار -  نابآ 

. دیسانشب ار  نمشد  فادھا  دیاب  دیشاب ؛ رادیب  رایـشوھ و  یلیخ  دیاب  ناناوج  امـش  تسا . تلفغ  یحولهداس و  یور  زا  اھراک  نیا  دبال  تنایخ ، دیوگب  دھاوخیمن  ناسنا 

ذوفن زا  تلاخد و  زا  یگنھرف و  مجاھت  زا  ییاپورا  یاھتلود  یتح  دشاب . هدیـشوپ  ناھنپ و  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسایند و  رب  طلـست  شفدھ  اکیرما  یرابکتـسا  تردق  زورما 

ناریا تلم  اما  دنتسیاب ؛ دننک و  تمواقم  دنناوتیمن  هک  دنتسھ  ییاھروشک  هتبلا  تسا . یزادناتسد  فرـصت و  یهلاسم  هلاسم ، دنراد . هلگ  اکیرما  لوپ  یهنایوج  هلخادم 

یھار هکنیا  ات  دنکیم ، لابند  ار  فدھ  کی  مھ  اھنیا  یهمھ  زا  دنکیم ؛ تاغیلبت  دنکیم ، ینابزبرچ  دنکیم ، عیمطت  دنکیم ، دیدھت  مھ  لباقم  فرط  نآ  تسا . هداتسیا 

رد ناریا  تلم  دیدرت  نودب  اما  دیامن ؛ رارکت  ناریا  تلم  یارب  ار  بالقنا  زا  لبق  روآمرش  عضو  نآ  دناوتب  دنک و  نھپ  ار  شطاسب  هرابود  دوش و  ناریا  روشک  دراو  اددجم  دیاشگب و 

. داتسیا دھاوخ  مامت  تردق  اب  یرابکتسا ، یاھعمط  نیا  لباقم 

رد دننک و  هرصاحم  ار  ناریا  تلود  تلم و  دنناوتب  هکنیا  یارب  اھییاکیرما  یاھشالت  تسا . هدنورـشیپ  یهرھچ  تزع و  یاراد  ایند  حطـس  رد  یمالـسا  یروھمج  زورما  هللادمحب 

. تسا رتمھم  همھ  زا  نمشد  نتخانـش  تسا . هداتـسیا  ماظن  نالووسم  رـس  تشپ  ام  تلم  دیـسر . دھاوخن  ییاج  هب  مھ  زگرھ  تسا و  هدیـسرن  ییاج  هب  دنزادنیب ، اوزنا 

هب لیدبت  برع ، نادرمتلود  زا  یضعب  نایم  رد  ار  مسینویھص  اب  تیدض  راعش  هکنیاامک  دنک ؛ ضوع  ار  اھتلم  یاھراعـش  دھد و  هولج  تسود  ار  دوخ  دنکیم  یعـس  نمـشد 

یتخبدـب داسف و  راچد  اـی  دسانـشن ، تسرد  ار  نمـشد  هک  دوشیم  میلـست  یتلود  تلم و  تساھراعـش . ندرک  لیدـبت  ناـشیاھراک  زا  یکی  دـندرک ! یفارحنا  راعـش  کـی 

هب دھاوخیم ، نمشد  هک  هچنآ  دوب و  دھاوخ  یاهناھاگآ  نشور و  یاھراعش  اھراعش ، تقونآ  مراد -  ناناوج  هب  ار  هیصوت  نیا  نم  هک  دوب -  یسانش  نمشد  رگا  اما  دشاب ؛

. دروآیمن تسد  هب  ناریا  تلم  نایم  رد  ار  نآ  راگدرورپ  لضف 

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

ار یفرح  رھ  تسا . قیقدت  قمعت و  وجشناد ، تیصوصخ  دینک . زیھرپ  تدشهب  یـشیدنایحطس  زا  نم ! نازیزع  تسا . ندش  یحطـس  ییوجـشناد ، شبنج  مھم  تافآ  زا 

رتشیب اھلاس  تدابع  زا  ششزرا  ندرک ، رکف  تعاس  کی  هنس ؛» نیعبـس  هدابع  نم  ریخ  هعاس  رکفت  : » هک تسھ  مالـسا  رد  ارچ  دینک . تقد  رکف و  شیور  دیونـشیم ، هک 

ار ناتتـسود  دـنکیم ؛ ادـیپ  انعم  مھ  ناتهزرابم  دـنکیم ؛ ادـیپ  انعم  مھ  ناتیگدـنزاس  شالت  دـنکیم ؛ ادـیپ  انعم  مھ  ناتتدابع  دـیدرک ، رکف  امـش  رگا  هکنیا  رطاخهب  تسا ؛

 - دنھدن صیخـشت  نمـشد  یهھبج  زا  ار  یدوخ  یهھبج  هک  دنوش  ادیپ  ییاھمدآ  یگنج  یهھبج  کی  رد  دـینک  ضرف  امـش  دیـسانشیم . مھ  ار  ناتنمـشد  دیـسانشیم ،

مدآ دشابن ، هک  رکف  دینیبب  دننزب ! ریت  ناشدوخ  هب  یھاگ  دننزب ، ریت  الاب  یھاگ  دـننزب ؛ ریت  اجنآ  یھاگ  دـننزب ، ریت  اجنیا  یھاگ  دـنخرچب -  ناشدوخ  رود  نادرگرـس  ناریح و 

. دنناشکب تمـس  نیا  هب  ار  ییوجـشناد  یهعومجم  نیغورد ، یاھباعل  گنر و  اھنغور و  گنر و  اھراعـش و  اھدایرف و  یوھویاھ  رد  دنھاوخیم  یاهدـع  دوشیم . یروطنیا 

رکف لھا  ناسنا  هچنانچ  دـنکب ، مھ  هابتـشا  باختنا  رد  رگا  دوب . دـھاوخ  یتسرد  باختنا  باختنا ، رکف ، اب  درک . رکف  دـیاب  تسا . رطخ  ییوجـشناد  تکرح  شبنج و  یارب  نیا 

تبحـص یقطنم  دز و  فرح  وا  اب  دوشیمن  دـشاب ، نآ  رد  ییاطخ  کدـنا  رگا  دـنکب ، یباختنا  هنوگرھ  تسین ، رکف  لھا  هک  یمدآ  نآ  دز . فرح  دوشیم  رتتحار  وا  اـب  دـشاب ،
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فرح وا  اب  دناوتیم  هاوخریخ  مدآ  رفن  کی  دشاب ، هداتفا  قافتا  مھ  ییاطخ  رگا  دوب ، تقد  رکف و  لھا  یتقو  اما  تسا ؛ شدوخ  یاھتلاھج  اھنتسنادن و  اھبصعت و  میلست  درک ؛

رکف دیاب  درک ؛ دامتعا  دوشیمن  یلقن ، رھ  هب  یمرگ و  ناھد  رھ  هب  یمرگ ، فرح  رھ  هب  یراعـش ، رھ  هب  دوب . یحطـس  دیابن  تساطخ . راک  نیا  لیلد ، نیا  هب  دـیوگب  دـنزب و 

. تسا نیا  تسا ، دنمشوھ  هنازرف و  یاھناسنا  زا  هدمع  راظتنا  هک  یزیچ  نآ  تسا . رکف  ایاضق  ساسا  درک .

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنکن تلفغ  نآ  زا  دیاب  امتح  گرزب ، یاھراک  رانک  رد  یملع و  تفرـشیپ  رانک  رد  یگدنزاس ، رانک  رد  هک  ییاھراک  هلمج  زا  تسا ، تفرـشیپ  لھا  هک  یتلم  هدـنز و  تلم  کی 

یگرزب یاھراک  دھاوخب  دشاب و  هتـشاد  یگرزب  یاھنامرآ  هک  درک  ضرف  ار  یتلم  دوشیمن  تسا . ندوب  هدـنز  تیـصاخ  نیا  تسا . هلحرم  رھ  رد  نمـشد  یاھفدـھ  تخانش 

لثم مھ  اھنآ  دنطلـسم ، اھنآ  رب  مھ  ناگناگیب  دـنرادن ، ناشتـشونرس  راک  هب  یراک  دـناهدیزخ ، یاهشوگ  هب  هک  دنتـسھ  ییاـھتلم  هلب ؛ دـشاب . هتـشادن  نمـشد  اـما  دـنکب ؛

هب هک  درادن  یموزل  چیھ  دننک ، یگدنز  روطنامھ  دنھاوخب  رگا  اھنآ  هتبلا  دننکیم ! هدافتسا  اھنآ  زا  دنھاوخیم ، هچرھ  نئاخ  یاھناپوچ  لثم  ناگناگیب  دنرچیم و  دنفـسوگ 

. دنتسھ مک  یلیخ  دنشاب ، هتـشاد  دوجو  رگا  داد . غارـس  دوشیم  مک  یلیخ  ار  ییاھتلم  نینچ  ایند  رد  زورما  هتبلا  درادن . دوجو  ناشیارب  یاهدنیآ  نوچ  دنـشاب ؛ اھرکف  نیا 

دوخ روشک  رد  ناگناگیب  یهلخادم  هب  دومن و  هاتوک  ار  ناگناگیب  تسد  درک و  مایق  ناگناگیب  تلاخد  هیلع  هک  ناریا  تلم  لثم  یتلم  لاحرھهب ، دـناهدش . رادـیب  اھتلم  هرخالاب 

هب هک  ار  یتموکح  هاگتسد  داد و  همتاخ  دوخ  یدام  نوگانوگ  عبانم  یتفن و  عبانم  زا  ناگناگیب  تراغ  هب  ناریا  تلم  دراد . نمـشد  تسین -  یکچوک  یاھراک  اھنیا  داد -  نایاپ 

. دوب دھاوخن  نمشد  نودب  دراد و  نمشد  هرخالاب  تایصوصخ ، نیا  اب  تلم  نیا  تخادنارب . نب  خیب و  زا  درک و  نک  هشیر  درکیم ، راک  ناگناگیب  عفن 

، دنـضیعبت لھا  هک  یناسک  یهمھ  دـنملظ ، لھا  هک  یناسک  یهمھ  تسا . فلاخم  ضیعبت  لیمحت و  ییوگروز و  ملظ و  اـب  تسارگناـمرآ و  تلم  کـی  ناریا ، تلم  مھ  زورما 

ام هک  دننکیم  جیورت  دنیوگیم و  اھیـضعب  هتبلا  دنرادن . یبوخ  یهنایم  تلم  نیا  اب  اعبط  دنیرگلواپچ ، لھا  هک  یناسک  یهمھ  دنتـسھ و  ییوگروز  لھا  هک  یناسک  یهمھ 

هللااشنا دـنیوگب  دـنراذگب و  مھ  یور  ار  ناشدوخ  مشچ  دـھاوخیم  ناشلد  هک  یناسک  بوخ ؛ یلیخ  دراد ! دوجو  ینمـشد  تسھ و  هئطوت  ناـمھیلع  هک  مینکیم  مھوت 

هک تسا  تصرف  رظتنم  هتفرگ و  نیمک  نمـشد ، رگا  دوریمن . نیب  زا  هک  امـش  نم و  نتفر  باوخ  هب  اب  نمـشد ، دوجو  دوشیمن . ضوع  هک  تیعقاو  اما  دنراذگب ؛ تسا ، هبرگ 

، ام نتسنادن  اب  تسا . نمشد  نوچ  دنکیم ، ار  شدوخ  ینمشد  هرخالاب  مینزب ، مھ  نتـسنادن  هب  ار  دوخ  ضرف  هب  رگا  مینادن ؛ هچ  مینادب ، امـش  نم و  هچ  دنک ، دراو  هبرض 

دینیشنب ناتدوخ  یهناخ  رانک  درادن ! ینمشد  چیھ  ناریا  تلم  ریخن ؛ هک  دننک  تابثا  دنلیام  یدارفا  درادیمنرب . تسد  دوخ  ینمشد  زا  نمشد  ندز ، نتسنادن  هب  ار  دوخ  ای 

یتح دنک . رکف  هنوگنیا  دناوتیمن  هدنز  تلم  کی  درادـن . تیعقاو  اھفرح  نیا  هن ؛ تسا ! ناما  نما و  اج  همھ  هک  دـشاب  عمج  مھ  ناترطاخ  دیـشاب ؛ مرگرـس  ناتدوخ  راک  هب  و 

دومناو روطنیا  دـندوبن ، کیدزن  اھنآ  هب  ردـقنآ  ناشنانمـشد  ای  دـندوبن ، کانرطخ  مھ  ردـقنآ  ناشنانمـشد  ای  هک  ینارود ، رد  هک  میراد  غارـس  ار  اھتلود  اھتلم و  زا  یـضعب  ام 

رد اـبلاغ  برغ ، قرـش و  نیب  درـس  گـنج  ینـالوط  یاـھلاس  نیمھ  رد  دـننک ! عاـفد  تسرد  ناـشدوخ  زا  دـنناوتب  هـکنیا  یارب  تساـھنآ ؛ یهناـخ  رد  نمـشد  هـک  دـندرکیم 

ار نمشد  نانچنآ  اما  دوبن ؛ کیدزن  وا  ینمشد  مھ  اھردقنآ  دیاش  هک  ینمشد  دندرکیم ؛ تسرد  موھوم  نمشد  یتح  دوب . روطنیا  اکیرما  رد  اتدمع  یبرغ و  یاھروشک 

ردـقنیا نمـشد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دـنھد ! ماجنا  ار  ناشدوخ  رظن  دروم  تامادـقا  گرزب و  یاـھراک  دـنناوتب  هک  دـندادیم  هولج  کـیدزن  ناـشیمومع  راـکفا  هب 

هیلع فانکا  فارطا و  زا  هک  هچنآ  اب  مینیبیم ، روشک  لخاد  رد  هک  هچنآ  اب  راکـشآ ، یاھهئطوت  اھینمـشد و  نیا  اب  ناریا ، لثم  یروشک  رد  تقونآ  تسین . مھ  اھنآ  هب  کـیدزن 

فرح نیا  تسین ». هئطوت  رکف  رد  تسین و  نمشد  نامنمشد ، میرادن . ینمـشد  ام  اقآ ، هن  : » مییوگب هک  تسین  هنالقاع  دریگیم ، ماجنا  ینمـشد  هئطوت و  مئاد  روطهب  ام 

دنسانشب ار  ناشنمشد  یاھفدھ  یاهلحرم  رھ  رد  دنراچان  میرادن ، نمشد  دنیوگب  دننزب و  تقامح  هب  ار  ناشدوخ  دنھاوخیمن  هکیناسک  نآ  سپ ، تسین . ییانتعا  لباق 

. تسیچ رکف  رد  نمشد  هک  دننادب  و 

گنج نارود  رد  دـیامن . میھفت  شدوـخ  یاـھورین  هب  ار  نیا  دـنک و  هـلمح  دـھاوخیم  اـجک  زا  نمـشد  دـمھفب  دـناوتب  هـک  تـسا  یـسک  نآ  بوـخ ، یهدـنامرف  کـی  هـھبج ، رد 

، تسیچ رکف  رد  نمـشد  دیمھفب  دـیناوتب  دـیتسھ ، امـش  هک  یاهطقن  رھ  رد  رگا  دـننادیم . بوخ  یلیخ  ار  هتکن  نیا  دـندوب ، گنج  نادـیم  رد  زور  نآ  هک  یناناوج  یلیمحت ،

ام هتبلا  داد . دـیھاوخ  ماجنا  دـیھد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  ییاھراک  دیـشخب و  دـیھاوخ  تینوصم  ار  ناتدوخ  درک و  دـیھاوخ  یریگـشیپ  ار  نمـشد  یهلمح  زا  یدایز  غلابم  اـنیقی 

نم زا  رگا  تسیچ ؟ هلحرم  نیا  رد  نمشد  یاھفدھ  اما  دسانـشیم . ار  شدوخ  یناھج  یللملانیب و  نانمـشد  ناریا  تلم  ابلاغ  مینک . یفرعم  نمـشد  الاح  میھاوخیمن 

یاھویدار تاغیلبت  فالخرب  هتبلا  مربب . ماـن  ناـمتلم  روشک و  یارب  یناـمز  عطقم  نیا  رد  نمـشد  یاهلحرم  یاھفدـھ  ناونعهب  ار  فدـھ  هس  ود ، مناوتیم  نم  دـننک ، لاوس 

؛ تسا نم  مھف  نیا  هن . میتسھ ؛ موصعم  ندیمھف ، رد  ام  تسین و  نآ  رد  یاهشدخ  چـیھ  تسا و  تقیقح  رم  میمھفیم ، ام  هچنآ  هک  مینکیمن  اعدا  ام  نانمـشد ، نامھ 

منکیم و ساسحا  هتـشاذگ ، مشود  رب  ار  ینیگنـس  تیلووسم  ریقح ، یهدـنب  نیا  تراـقح  یهمھ  اـب  لاـعتم  یادـخ  هک  یرازگتمدـخ  ناونعهب  نم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا 

یرگید روط  دراد و  لـئاسم  زا  یرتـھب  مھف  رتـشیب و  تاـعالطا  یـسک  رگا  هتبلا  منک . نشور  ممھفیم ، هک  یبلاـطم  نیا  هب  تبـسن  ار  مدرم  نھذ  یتسیاـب  هک  مباـییمرد 

. تساھنیا ممھفیم ، نم  هک  هچنآ  اما  تسا ؛ ربتعم  شیارب  شدوخ  مھف  مھ  وا  دمھفیم ،

نامیا بیرخت  مود ، دننک . بیرخت  دننکـشب و  ار  ناریا  تلم  یگچراپکی  یلم ؛ تدحو  بیرخت  زا  تسا  ترابع  لوا ، دنکیم . بیقعت  ار  یعطقم  یاهلحرم و  فدھ  هس  نمـشد 

عاجـش و ورـشیپ و  تلم  کی  هب  روخیرـسوت ، یهداـتفا  بقع  تلم  کـی  زا  ار  تلم  نیا  هک  یتاداـقتعا  اـھرواب و  اـھنامیا و  بیرخت  هب  ینعی  مدرم ؛ لد  رد  زاـسراک  یاـھرواب  و 

نمـشد تفریمن . شیپ  تلم  نیا  درکیمن و  تکرح  ناسنا  هک  اھرواب  نیا  نودـب  تفرگ ؛ ماجنا  ییاھرواب  تاداقتعا و  اب  تکرح ، نیا  دـنزادرپب . درک ، لیدـبت  اـیند  رد  رادـنادیم 

تدحو بیرخت  تسا : نمـشد  رظن  دروم  بیرخت ، هس  سپ ، مدرم . نھذ  رد  هدـنیآ  بیرخت  دـیما و  حور  بیرخت  موس ، دـنک . بیرخت  ام  تلم  نھذ  رد  ار  اھرواب  نیا  دـھاوخیم 

؛ مرادـن لفاغ  یاھیدوخ  ناتـسود و  نیا  هب  یراک  نم  دـنراذگیم ! حالـصا »  » مھ ار  اـھبیرخت  نیا  مسا  دـیما . حور  بیرخت  و  شخبتمواـقم ، زاـسراک و  یاـھرواب  بیرخت  یلم ،

وزج تساـھنآ ، تسد  راـک  ساـسا  هکیناـسک  مھ  اـھزرم  لـخاد  رد  تسا . طوبرم  اـھزرم  نیا  زا  نوریب  هب  تکرح ، نیا  ناـبنج  هلـسلس  هک  تسا  نمـشد  رـس  رب  نم  ثحب 

نیطساق و تشاد : دوجو  هھبج  هس  یولع ، تموکح  لباقم  رد  مدرک . ضرع  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دروم  رد  هتـشذگ  لاس  نم  هک  نیطـساق  یهھبج  لثم  دننانمـشد ؛

یھاوخماـقم و یبـلط و  تورث  ماد  هب  اـی  هداـتفا -  ماد  هب  هدروـخ و  بیرف  یاـھیدوخ  اـھتنم  دـندوب ؛ یدوـخ  یهھبج  یلخاد و  یهھبج  نیثکاـن ، نیقراـم و  نیثکاـن . نیقراـم و 

. دوبن نکبیتشآ  یلع  اب  دوب ؛ ریذپانیتشآ  یهھبج  دوب ؛ نمشد  یهھبج  نیطساق ، یهھبج  اما  ناشدوخ -  یاھبصعت  اھتقامح و  اھتلاھج و  ماد  هب  ای  ناشدوخ ، یاھهدقع 

؛ هن : » دومرف ترضح  اما  دنامب » تموکح  سار  رد  یحابـص  دنچ  نایفـسیبا  نب  هیواعم  بانج  دیراذگب  نینموملاریما ! ای  : » دندرک ضرع  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هب  دندمآ 

زا یـضعب  تسا ! هدرک  یتسایـسیب  دنتفگ  دندرک و  هئطخت  ار  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  اھنآ  دورب ». رانک  دیاب  دشاب ؛ تموکح  نیا  رادناتـسا  دناوتیمن  وا  ممکاح ، نم  رگا 

یارب درک ؛ لمع  هتخپ  رایـسب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـسایسیب ؛ ناشدوخ  اما  درک ! یتسایـسیب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنیوگیم  مھ  زورما  ات  ناگدنـسیون 

نیطـساق یهھبج  هھبج ، نآ  هن . تسـشنیم ؛ تکاـس  وا  دـندادیم ، وا  هب  تساوخیم ، هک  ار  یزاـیتما  نآ  رگا  هک  دوبن  ریبز  هحلط و  باـنج  نایفـسیبا ، نبھیواـعم  هکنیا 

، گـنج نادـیم  رد  زج  دـمآیم و  ولج  مدـق  کـی  نیا  تفریم ، بقع  وا  هچرھ  تخاـسیمن . مھ  یطیارـش  چـیھ  رد  تخاـسیمن ؛ یوـلع  یهھبج  اـب  هک  دوـب  یاهھبج  دوـب ؛

هـشیمھ دننکب و  دنتـسناوتن  راک  چیھ  نیطـساق  یهھبج  دوب ، راکرـس  رب  هک  ینامز  ات  اذل  تسنادیم و  ار  نیا  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  دنتـشادن . مھ  اب  یقالت  یهطقن 

مھف جک  مھفدب  یاهدـقع  بصعتم  یدوخهبـش  یاھھورگ  نآ  تسدهب  مھ  یلع  تداھـش  هک  دیـسر -  تداھـش  هب  مالـسلاهیلع  نینموملاریما  یتقو  اما  دـندروخ ؛ تسکش 

تموکح تسیچ ! تموکح  رد  اھنآ  لآهدیا  هک  دـنداد  ناشن  لاس ، دـنچ  تشذـگ  اب  دـنتفرگ و  ار  تموکح  نیطـساق -  اھهناگیب -  نآ  ینانچنآ -  یهناگیب  هن  دوب ، هدروخ  بیرف 

الـصا نایرج ، نآ  هک  دـش  مولعم  دـمآ ! دوجوهب  هیواـعم  نب  دـیزی  تموکح  دـمآ ؛ دوجوهب  یفقث » رمع  نب  فسوی   » تموکح دـمآ ؛ دوجوهب  هفوک  نیمھ  رد  فسوی » نب  جاـجح  »

. دنک یقالت  یولع  نایرج  اب  هطقن  کی  رد  دناوتب  هک  تسین  ینایرج 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 13 
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رثا رب  دوـشیم ؛ بیرف  هابتـشا و  تلفغ و  راـچد  هراـچیب  اـھتنم  تسھ ؛ مھ  یدوـخ  هـک  تـسا  یلفاـغ  مدآ  نآ  زا  ریغ  نمـشد ، یهـھبج  تـسا . روطناـمھ  اـنیع  مـھ  زورما 

یلـصا نمـشد  نآ  نیا ، دتـسیایم . ماما  هار  ماما و  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ قح  نخـس  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ ماـظن  لـباقم  رد  دـنکیم و  ادـیپ  یاهنیک  هدـقع و  یاهثداـح ،

. دھدیمن ناشن  ار  شدوخ  اما  دریگیم ، رارق  نیا  رـس  تشپ  هک  تسا  یـسک  نآ  یلـصا  نمـشد  تسا ! محرت  لباق  مدآ  کی  نیا  تسا ؛ هدروخ  بیرف  مدآ  کی  نیا  تسین ؛

یایـس یـسوساج  نامزاس  راداـفو  وضع  کـی  ناونعهب  یللملا ، نیب  یهھبج  رد  یناـھج ، یهھبج  رد  ارچ ؛ روشک  جراـخ  رد  دـھدیمن ؛ ناـشن  ار  شدوخ  روشک ، لـخاد  رد 

نیملسم مالسا و  اب  هزرابم  یارب  وا  هک  مھ  ار  ییاھهزیگنا  دیوگیم ؛ مھ  ار  قیاقح  دنزیم ، مھ  فرح  تسا ؛ راکشآ  وا  یهرھچ  الماک  ارچ . اھتسینویھص  داسوم  ای  اکیرما ،

یتموکح تسا ؛ یردتقم  تموکح  تموکح ، نیا  هک  دنادیم  دـھدیمن . رارق  تموکح  رادـتقا  کچ  مد  ار  دوخ  تسا ، روشک  لخاد  هک  وا  یهلابند  نآ  اما  دـنکیم ؛ نایب  دراد ،

اب ار  ناـشفرح  دـنھدیمن ؛ ولج  ار  ناـشدوخ  دنـسرتیم و  تموکح  نیا  زا  تسا . مدرم  ناـمیا  هب  یکتم  تسا ؛ مدرم  تبحم  هب  یکتم  تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  هک  تسا 

کی ای  ربخیب ؛ هدروخ و  بیرف  لـفاغ و  اـما  تسا ، یناـحور  کـی  فرط  دـینیبیم  تقو  کـی  دـننزیم . لـفاغ  یاـھمدآ  ناـبز  زا  هطـساو ، هس  اـب  هطـساو ، ود  اـب  هطـساو ، کـی 

هدـقع و راچد  انایحا  ای  هتخانـشن ، ار  نمـشد  هتخانـشن ، ار  نامز  اما  تسا ، یبالقنا  یتح  یلومعم  درف  کی  ای  هدیـشیدنین ؛ هدـش و  تاساسحا  ریـسا  اما  تسوجـشناد ،

نم اضغبلا  تدب  دق  : » هک تسا  یسک  نآ  ام  نمشد  تسا ! نمـشد  فرح  تسین ؛ شدوخ  فرح  هراچیب  نیا  اما  دوشیم ؛ جراخ  درف  نیا  نابز  زا  فرح  تسا . هدش  یاهنیک 

زا ییاھهھرب  رد  بالقنا ، نیا  لباقم  رد  یتح  هکلب  تسا ، هدـنازوسن  لد  طقف  هن  بـالقنا ، نیا  یارب  هک  تسا  یـسک  نآ  اـم  نمـشد  ربکا .» مھرودـص  یفخت  اـم  مھھاوفا و 

ناشیضعب دندرک ؛ یراکبارخ  دمآ ، راکرس  رب  یمالسا  ماظن  هکنآ  زا  دعب  ناشیضعب  دنداتسیا ؛ یولھپ  میژر  نامز  رد  بالقنا  لباقم  رد  ناشیضعب  تسا . هداتسیا  دیاش  نامز 

! دناهدیزخ نوریب  دوخ  کال  زا  هدمآ ، شیپ  ناشیارب  یتصرف  الاح  هک  دعب  دندرک ؛ یفخم  ار  دوخ  دنتفر و  رانک  دندیسرت ، ار  یتدم 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دنکیم و ادیپ  یاهنیک  هدقع و  یاهثداح ، رثا  رب  دوشیم ؛ بیرف  هابتشا و  تلفغ و  راچد  هراچیب  اھتنم  تسھ ؛ مھ  یدوخ  هک  تسا  یلفاغ  مدآ  نآ  زا  ریغ  نمـشد ، یهھبج 

نیا تسا ؛ هدروخ  بیرف  مدآ  کی  نیا  تسین ؛ یلصا  نمـشد  نآ  نیا ، دتـسیایم . ماما  هار  ماما و  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ قح  نخـس  لباقم  رد  دتـسیایم ؛ ماظن  لباقم  رد 

؛ دھدیمن ناشن  ار  شدوخ  روشک ، لخاد  رد  دھدیمن . ناشن  ار  شدوخ  اما  دریگیم ، رارق  نیا  رـس  تشپ  هک  تسا  یـسک  نآ  یلـصا  نمـشد  تسا ! محرت  لباق  مدآ  کی 

الماـک ارچ . اھتـسینویھص  داـسوم  اـی  اـکیرما ، یایـس  یـسوساج  ناـمزاس  راداـفو  وضع  کـی  ناونعهب  یللملا ، نیب  یهھبج  رد  یناـھج ، یهھبج  رد  ارچ ؛ روـشک  جراـخ  رد 

هک وا  یهلابند  نآ  اما  دنکیم ؛ نایب  دراد ، نیملسم  مالـسا و  اب  هزرابم  یارب  وا  هک  مھ  ار  ییاھهزیگنا  دیوگیم ؛ مھ  ار  قیاقح  دنزیم ، مھ  فرح  تسا ؛ راکـشآ  وا  یهرھچ 

یکتم تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  هک  تسا  یتموکح  تسا ؛ یردتقم  تموکح  تموکح ، نیا  هک  دنادیم  دھدیمن . رارق  تموکح  رادتقا  کچ  مد  ار  دوخ  تسا ، روشک  لخاد 

، هطساو هس  اب  هطـساو ، ود  اب  هطـساو ، کی  اب  ار  ناشفرح  دنھدیمن ؛ ولج  ار  ناشدوخ  دنـسرتیم و  تموکح  نیا  زا  تسا . مدرم  نامیا  هب  یکتم  تسا ؛ مدرم  تبحم  هب 

هدـش و تاساسحا  ریـسا  اما  تسوجـشناد ، کـی  اـی  ربخیب ؛ هدروخ و  بیرف  لـفاغ و  اـما  تسا ، یناـحور  کـی  فرط  دـینیبیم  تقو  کـی  دـننزیم . لـفاغ  یاـھمدآ  ناـبز  زا 

جراخ درف  نیا  نابز  زا  فرح  تسا . هدش  یاهنیک  هدقع و  راچد  انایحا  ای  هتخانشن ، ار  نمشد  هتخانشن ، ار  نامز  اما  تسا ، یبالقنا  یتح  یلومعم  درف  کی  ای  هدیـشیدنین ؛

نمشد («. ١) ربکا مھرودص  یفخت  ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدب  دق  : » هک تسا  یسک  نآ  ام  نمشد  تسا ! نمشد  فرح  تسین ؛ شدوخ  فرح  هراچیب  نیا  اما  دوشیم ؛

لباقم رد  ناشیضعب  تسا . هداتسیا  دیاش  نامز  زا  ییاھهھرب  رد  بالقنا ، نیا  لباقم  رد  یتح  هکلب  تسا ، هدنازوسن  لد  طقف  هن  بالقنا ، نیا  یارب  هک  تسا  یـسک  نآ  ام 

یفخم ار  دوخ  دنتفر و  رانک  دندیسرت ، ار  یتدم  ناشیضعب  دندرک ؛ یراکبارخ  دمآ ، راکرس  رب  یمالسا  ماظن  هکنآ  زا  دعب  ناشیـضعب  دنداتـسیا ؛ یولھپ  میژر  نامز  رد  بالقنا 

تسھ یتصرف  هک  دننکیم  لایخ  دناهدیزخ ! نوریب  دوخ  کال  زا  هدمآ ، شیپ  ناشیارب  یتصرف  الاح  هک  دعب  دندرک ؛

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

هدیدن ار  نمشد  امش  دوشیمن  تسھ ؛ نمشد  نمشد ! دییوگیم  ارچ  هک  دریگیم  ناشجل  نمشد ، دوشیم  هتفگ  ات  دناهدرک ؛ ادیپ  تیساسح  زورما  یاهدع  هنافساتم 

یهئطوت تسا ، هدـیدن  ار  نمـشد  یهحلـسا  تسا ، هدـیدن  ار  نمـشد  یاھزیرکاخ  تسا ، هدـیدن  ار  دوخ  نمـشد  هکنیا  یارب  ار  تعامج  کی  تلم و  کی  سک  چـیھ  دـیریگب .

ناریا رد  لالتخا  داجیا  یارب  نم  هک  دیوگیم  نمشد  دوخ  منکیم . ینمشد  نم  هک  دیوگیم  حیرص  روط  هب  نمشد  دوخ  درک . دھاوخن  شیاتـس  تسا ، هدیمھفن  ار  نمـشد 

، نیاربانب تسین !؟ یحولهداس  نیا  تسین !؟ مییوگب  ام  یلو  دنوش . هتسد  ود  ناریا  مدرم  مھاوخیم  منکیم ؛ تسرد  ویدار  ناریا  رد  راکفا  جنـشت  یارب  مراذگیم ؛ هجدوب 

رصنع مھم و  زج  کی  انیقی  ام  یھاتوک  تلفغ و  هابتشا و  سپ ، دنکب . یراک  دناوتیمن  نمشد  مینکن ، هابتشا  میـشاب و  رادیب  ام  رگا  هتبلا  تسا . راک  رد  مھ  نمـشد  تسد 

. تسا نمشد  تیقفوم  رد  یساسا 

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

تـسرد شنالووسم  رگا  یبتکم ، یتفرعم و  یاھهنیمز  نآ  اب  یایمیلقا و  یعیبط و  تاناکما  نینچ  اب  یایژرنا ، نینچ  اب  یدادعتـسا ، نینچ  اب  یناناوج ، نینچ  اب  یروشک 

یارب دناوتیم  هک  یاهدنیآ  تسا ؛ ناشخرد  رایسب  یهدنیآ  کی  تساھنآ ، راظتنا  رد  هک  یاهدنیآ  کشالب  دننک -  راک  هک  دنراد  مھ  میمصت  نامروشک  نالووسم  هک  دننک -  راک 

رارـصا نم  هکنیا  تخانـش . دیاب  ار  اھدیدھت  نیا  تسھ . مھ  ییاھدیدھت  اما  دوش . حرطم  وگلا  کی  ناونع  هب  دـعب ، یهجرد  رد  نارگید  یارب  و  لوا ، یهجرد  رد  مالـسا  یایند 

رکذـت ار  ناوج  لـسن  صوصخب  تلم و  روشک و  هب  هجوتم  یاھدـیدھت  تلم -  مومع  هب  باـطخ  رد  هچ  ناوـج و  لـسن  هب  باـطخ  رد  هچ  تاراـھظا -  اـھهتفگ و  یهمھ  رد  مراد 

. تسا دایز  رایسب  اھدیدھت  نیا  تیمھا  هک  تسا  رطاخ  نیا  هب  مھد ،

ام تلم  داد . هزاجا  دـیابن  دریگب . یتلم  تسد  زا  ار  میظع  لوصحم  کی  تسا  نکمم  یراگنالھـس ، کی  ای  یتسـس و  کی  یھجوتیب ، کی  تلفغ ، کـی  یھاـگ  نم ! نازیزع 

دعب دناسر . ماجنا  هب  ار  گرزب  یاھراک  تسناوت  دھاوخ  دنشاب ، شرـس  یالاب  یبوخ  نالووسم  ناھدنامرف و  رگا  تسا ، شالت  تکرح و  راک و  یاج  هک  ییاجنآ  هداد ، ناشن 

هجوت مھ  ناـناوج  امـش  دوـخ  هب  صوـصخب  تسین ؛ ناوـجریغ  لـسن  هب  طـقف  نم  باـطخ  رگید  اـجنیا  مینادـب . ار  اھدـیدھت  هکنیا  رب  طورـشم  تسناوـت ؛ دـھاوخ  مھ  نیا  زا 

. دیشاب اشوک  اھدیدھت  نیا  اب  یهلباقم  رد  ناتدوخ  مھس  هب  مھ  امش  دیسانشب و  دراد ، دوجو  هک  ار  ییاھدیدھت  قیقد  روطهب  ملیام  مھدیم و 

تلم نیا  لـخاد ، زا  رگا  هک  میوگب  ار  هملک  کـی  نیا  ادـتبا  نم  یلخاد . یاھدـیدھت  یجراـخ ؛ یاھدـیدھت  تسا : عوـن  ود  تساـم ، ناـشخرد  یهدـنیآ  هجوـتم  هک  ییاھدـیدھت 

هک دینک  هجوت  هتبلا  دھد . ماجنا  یدایز  راک  دناوتیمن  یجراخ  نمـشد  دننکن ؛ بیرخت  روشک  لئاسم  رد  ناگرھچ  ود  دشاب و  هتـشادن  یذوفن  لماع  دشاب ؛ هتـشادن  نمـشد 

لیـصحت شـشوک و  راک و  دـنزب و  همطل  طاشن  مزع و  ناـمیا و  تمالـس و  هب  هک  یزیچ  رھ  میوگیم  نم  تساـم . دوخ  سفن  ناـیم  رد  اـم و  دوخ  نورد  زا  اھدـیدھت  زا  یـضعب 

مرگرـس تسا ؛ دیدھت  راک  سرد و  ملع و  هب  یتیمھایب  تسا ؛ دیدھت  ردخم  داوم  تسا ؛ دیدھت  یرابودنبیب  تسا ؛ دیدھت  یراگنلو  تسا . دـیدھت  دراذـگب ، قوعم  ار  ناناوج 

دیدـھت مھ  نالووسم  تلفغ  هتبلا  تسا ؛ دـیدھت  نالووسم  ماظن و  هب  یدامتعایب  تسا ؛ دـیدھت  یلخاد  یاھیریگرد  تسا ؛ دـیدھت  هدوھیب  یعاـمتجا  تاـشقانم  هب  ندـش 

نیا یهمھ  دـیاب  ام ، تلم  لثم  یبالقنا  تلم  کی  ناوج ، تلم  کی  هدـنز ، تلم  کی  هاگآ ، تلم  کـی  رادـیب ، تلم  کـی  تسا . دـیدھت  مھ  ینوریب  نمـشد  یزیرهماـنرب  تسا ؛

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار  اھدیدھت 

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

. یسایس عیسو  قافآ  رد  مھ  یعامتجا و  یگدنز  یهدودحم  رد  مھ  ناسنا ، دوخ  نورد  یهدودحم  رد  مھ  دراد ؛ ییاھقیاع  اھعنام و  دراد ؛ ینانمـشد  هار ، نیا  تکرح و  نیا 

هک دندنامھف  ای  دـنتفگ  دـنداد ؛ ناشن  تیـساسح  درکیور ، نیا  هب  تبـسن  یـضعب  ماهدرک . تبحـص  نمـشد  هب  عجار  ماهدروآ و  مسا  نمـشد  زا  اھراب  دوخ  یاھتبحـص  رد  نم 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 14 
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هنادـنمدرخ دراد ، دوجو  یھار  رھ  رـس  رب  ینمـشد  مینک  ضرف  رگا  هک  میوـگیم  مھ  نوـنکا  ماهتفگ و  هشیمھ  اـھنآ  باوـج  رد  نم  دـیزادرپیم . نمـشد  هب  بترم  ارچ  اـمش 

رگا دشابن . ام  نیمک  رد  وا  هک  تسین  انعم  نیا  هب  اموزل  نیا  تسین ، ام  نیمک  رد  نمشد  هک  مینک  ضرف  رگا  دنک . ضرف  مدع  ار  وا  دوجو  دنیبن و  ار  نمـشد  ناسنا  هک  تسین 

هک یماظن  هقباسیب ، ماظن  ون ، ماظن  شیادیپ  ینعی  نامروشک -  گرزب  یسایس  یهلاسم  یهنیمز  رد  ام  دوب . رذحرب  وا  زا  تخانـش و  ار  وا  دیاب  دوشیم ، ضرف  ینمـشد 

، میدـنبب اھنمـشد  نیا  رب  ار  نامدوخ  مشچ  ام  رگا  میاهدوب . هجاوم  ینانمـشد  اب  لاح  هب  ات  لوا  زور  زا  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  ینعی  تسا ؛ یاهزات  نخـس  ماـیپ و  یاراد 

امش دنتفگ : یضعب  . تخانش ار  نمشد  دیاب  دش ؛ دھاوخن  فرصنم  ینمـشد  زا  وا  تسین ، ام  نمـشد  وا  هک  مینک  نیقلت  نامدوخ  هب  ام  رگا  دنوریمن . نیب  زا  اھنمـشد  نیا 

منکیم و یفرعم  ینالوط  تسرھف  کی  رد  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ار  تموصخ  یاھهناشن  هئطوت و  یاھهناشن  خساپ ، رد  نم  درادـن ! دوجو  یاهئطوت  دـینکیم ؛ هئطوت  مھوت 

یاھلکـشت یـسایس ، عماجم  یتینما ، یاھـسیورس  حطـس  رد  دـش ؛ تفلاخم  بالقنا  اب  اراکـشآ  بالقنا ، یزوریپ  لوا  رد  تسین !؟ ام  هیلع  هئطوت  روطچ  مھدیم . ناـشن 

ثحب . دراد همادا  زورما  ات  هلـسلس  نیا  دوب . هدرب  نیب  زا  ار  اھنآ  عفانم  روشک ، نیا  رد  ماظن  نیا  لیکـشت  بالقنا و  نیا  هک  یقطانم  نآ  رد  اتدمع  اھروشک و  یخرب  یـسایس 

، تسا ملسم  هچنآ  تسین . راوشد  نمشد  ییاسانش  هن . مینک ؛ یفرعم  تایصوصخ  اب  اھهناشن و  اب  صخشم  روط  هب  ار  نمشد  مییایب  الاح  ام  هک  تسین  نیا  رس  رب  نم 

. دنشاب یرگید  یاھتردق  مھ  هدنیآ  رد  تسا  نکمم  دندوب ، ینارگید  هتـشذگ  رد  تساکیرما . میژر  نآ ، سار  رد  زورما  هک  دراد  دوجو  یناھج  یهطلـس  ماظن  کی  هک  تسا  نیا 

عفانم دـناهدرک . فیرعت  ار  ناشدوخ  عفانم  ناشیـسایس ، یاھلیلحت  رد  دناهتـشون ؛ ناشتالاقم  رد  تسین -  مھ  یناھنپ  هدرک -  فیرعت  ایند  رد  ار  شدوخ  عفانم  اکیرما  زورما 

؛ دنتـسھ اھتلود  ماسقا  عاونا و  هندـب ، رد  تساـکیرما و  تلود  ماـن  هب  یتلود  ملاـع ، یاـھروشک  یهعومجم  سار  رد  ینعی  یبطق ؛ کـی  یاـیند  داـجیا  زا  تسا  تراـبع  اـھنآ 

نیا داد -  حیجرت  دوخ  عفانم  رب  ار  اھنآ  عفانم  اھنآ ، اب  یهضراعم  رد  تخاس و  یوحن  هب  اھنآ  اب  دیاب  دنایماظن ؛ ناوت  یاراد  یملع و  یاھتفرشیپ  یملع و  تردق  یاراد  یـضعب 

لاح رد  یاھروشک  دوشیم : هتـشاذگ  اھنآ  یارب  ییاھمـسا  دنتـسین ؛ رادروخرب  یداصتقا  رادـتقا  ای  یماظن  رادـتقا  زا  هک  دنتـسھ  مھ  ییاـھتلود  تسا -  ییاـکیرما  لـیلحت 

یژرنا هب  رگا  درک . هدافتسا  دیاب  درک ، هدافتـسا  اکیرما  رادتقا  یهعـسوت  یارب  ناوتیم  هک  اھنیا  یاھتـصرف  یهمھ  زا  موس . ناھج  یلبق -  حالطـصا  رد  یاھروشک -  هعـسوت ،

، تسا نکمم  هک  یتیفیک  رھ  هب  میراد ، جایتحا  اھنآ  فرصم  رازاب  هب  رگا  درک . زاب  یتیفیک  رھ  هب  اھنآ  زاگ  تفن و  تمـس  هب  ار  هار  دیاب  اھنآ -  زاگ  اھنآ ، تفن  میراد -  جایتحا  اھنآ 

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

نآ رد  ییاھتیـصخش  رگا  دودز . هعماج  ینھذ  یاضف  زا  ار  اھهشیدنا  نآ  دیاب  دراد ، دوجو  اھروشک  نآ  رد  یمحازم  یاھهشیدـنا  رگا  دز . رانک  ار  اھتلود  نآ  دـیاب  دـنراک ، رـس  رب 

نیا اـب  هک  ییاـھتلود  هیلع  راـشف  یورین  ناونع  هب  اـھنآ  زا  دوـشیم  هک  دنتـسھ  اـھروشک  نآ  رد  ییاـھورین  رگا  دـیرخ . دـیاب  دـیرخ ، ار  اـھنآ  دوـشیم  هک  دنتـسھ  اـھروشک 

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

یرازت یهیـسور  مھ  نآ  زا  لبق  رگید . یاھاج  رد  اداناک و  رد  ایلارتسا ، رد  دـنھ ، یهراق  هبـش  رد  ایـسآ ، رد  دوب ؛ هدـش  تیبثت  سیلگنا  یھاشداپ  تیمکاح  ایند  برغ  قرش و 

تسرد . تسا هدش  رتهتفرـشیپ  لیاسو  رتنردم و  اھرازبا  زورما  هتبلا  درکیم . لامعا  ار  تسایـس  نیا  تشاد ، راشف  ذوفن و  نآ  یور  هک  یدودحم  یهقطنم  نامھ  هب  تبـسن 

دوب اھییاکیرما  ذوفن  هطلـس و  اب  اکیرما و  روضح  اب  یهزرابم  دوبن ؛ یولھپ  میژر  اب  یهزرابم  طقف  هزراـبم ، نیا  اـما  درب ، نیب  زا  ار  یولھپ  میژر  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا 

مـشچ اـم  ـالاح  تساـکیرما . بـالقنا ، نیا  ماـظن و  نیا  نانمـشد  مدـقم  فص  رد  هک  دـندیمھف  اـیند  یهمھ  مھ  لوا  زا  اذـل  دـندوب . هدرک  ذوفن  تلم  نیا  ناوختـسا  زغم  اـت  هک 

؟ تسا هدرکن  هکولب  ار  ام  لاوما  تسین ؟ نمشد  دھدب  ناشن  هک  هدرک  راک  هچ  تسین !؟ نمشد  ام  اب  اکیرما  هن ، مییوگب : میراذگب و  هالک  ار  نامدوخ  رس  میدنبب ، ار  نامدوخ 

اھنیا دش . بالقنا  هک  دوب  هدشن  لقتنم  زونھ  دندوب و  هدیرخ  اکیرما  زا  هتـشذگ  میژر  رد  یناوارف  رازبا  لاوما و  تسا . هکولب  اکیرما  رد  تلم  نیا  هب  قلعتم  رالد  اھدرایلیم  نالا 

هتفرگ ار  شلوپ  هکنیا  اب  دـندادن ؛ ام  هب  تساھنآ ، یاھرابنا  رد  هک  ار  ام  لاوما  دـندرکن . لوبق  مینادرگرب ، ار  اھنآ  هک  میدرک  لابند  لاس  دـنچ  اـم  دوشیم ؛ یرادـھگن  یراـبنا  رد 

« نمـشد  » وا دنک  رواب  مدآ  هک  دـنک  راک  هچ  نمـشد  کی  ندرک ! مک  ام  یاھبلط  زا  دـندرک  عورـش  دـندرک و  باسح  ناشدوخ  یارب  مھ  یرادرابنا  هک  تسا  نیا  بلاج  و  دـندوب ؛

!؟ تسا

ناوناب  / ٣٠/١٣٧٩/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

سنج نآ  تایـصوصخ  یـسنج  رھ  یارب  تسا و  ترطف  تعیبط و  هک  دـنکیم -  ظـفح  ار  دوخ  یهناـنز  تیـصوصخ  تیوھ و  هکنیا  نیع  رد  نز  هک  تسا  نیا  یمالـسا  تیوھ 

، لاحنیعرد دـنکیم ، ظفح  دوخ  یارب  ار  هناـنز  یگدنـشخرد  افـص و  نآ  ار ، تقر  نآ  ار ، تبحم  رھم و  نآ  ار ، ناـشوج  فطاوع  ار ، قیقر  تاـساسحا  نآ  ینعی  تسا -  شزرا 

لئاسم یهصرع  رد  مھ  دـنک ، یورـشیپ  نافرع -  یاھیداو  ریـس  یھلا و  تفرعم  لثم  ادـخ ، هب  برقت  لثم  تداـبع ، لـثم  ملع ، لـثم  یونعم -  یاھـشزرا  نادـیم  رد  دـیاب  مھ 

، دوخ یهدـنیآ  تخانـش  دوخ ، روشک  تخانـش  یـسایس ، شوھ  کرد و  یـسایس و  تساوخ  یـسایس و  روضح  تمواقم و  ربص و  یگداتـسیا و  یـسایس و  یعاـمتجا و 

یاھشور تخانش  نمشد ، تخانش  نمشد ، یاھهئطوت  تخانش  یمالسا ، یاھتلم  یمالـسا و  یاھروشک  هب  طوبرم  یمالـسا  فادھا  گرزب و  یلم و  یاھفدھ  تخانش 

، تسا مزال  ینیناوق  رگا  دشاب . هتشاد  تفرشیپ  دیاب  هداوناخ  لخاد  رد  تنوکس  شمارآ و  طیحم  فاصنا و  لدع و  داجیا  یهنیمز  رد  مھ  دنک و  تفرشیپ  زورهبزور  دیاب  نمشد 

یورـشیپ یتسیاب  اھنادـیم  نیا  یهمھ  رد  تفرعماب ، نانز  هاگآ ، نانز  داوساب ، نانز  نانز ، تسا ، مزال  دوشیم ، یھتنم  اجنیا  هب  هک  یلئاـسم  رد  یحالـصا  حیحـصت و  رگا 

؛ دنکیم ظفح  ار  دوخ  یاھتفاطل  اھتقر و  اھتفارظ و  ار ، دوخ  یگنانز  ار ، دوخ  باجح  ار ، دوخ  نید  مھ  هک  تسا  ینز  ناملـسم  نز  دنیوگب  دنھدب ؛ ناشن  ار  نز  یوگلا  دـننک ؛

نادـیم رد  مھ  دـھدیم و  ناشن  ار  یاهتـسجرب  یاھتیـصخش  دـنکیم و  یورـشیپ  ادـخ  هب  برقت  قیقحت و  ملع و  تیونعم و  نادـیم  رد  مھ  دـنکیم ؛ عافد  دوخ  قح  زا  مھ 

. نانز یارب  ییوگلا  دوشیم  نیا  دراد . روضح  یسایس 

شترا  / ١٣٧٩/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دیروبجم دیـشاب ، هتـسشن  هک  مھ  ناتدوخ  یهناـخ  رد  امـش  تسا . هزراـبم  نادـیم  یگدـنز ، تسا . هزراـبم  عون  کـی  اـم ، یاـھراک  یهمھ  تسا . یـسانشنمشد  موس ،

قرف شایمومع  یـصخش و  دـنکیم ؛ قرف  شگرزب  کچوک و  دـنکیم ؛ قرف  اھهزرابم  دـیھد . تایح  یهمادا  دـینک و  سفنت  دـیناوتب  ات  دـینک  لیمحت  ناتدوخ  رب  ار  یـشلاچ 

ار یھار  ناسنا  تسا . تیعقاو  کی  داھج ،» هدـیقع و  هایحلا  امنا   » دـناهتفگ هکنیا  دـناهزرابم . لاـح  رد  همھ  دـنکیم ؛ قرف  شایناسنادـض  یناـسنا و  یریگتھج  دـنکیم ؛

تھج داد و  رارق  دیاب  یسک  هچ  تمس  هب  ار  هزرابم  نیا  شلف  تسیک ؟ هیلع  هزرابم  نیا  تسا . نیا  یگدنز  دوشیم . هزرابم  شلاچ و  لوغـشم  هار  نآ  رد  دنکیم و  باختنا 

مولعم نمشد  تشاد ؛ دوجو  ییاوھ  یورین  زور  نآ  راک  رد  مھ  موس  رـصنع  نیا  تسا . مھم  تسیک  نمـشد  هکنیا  یارخا  ترابع  هزرابم ، نیا  رد  ینعی  تسا ؟ مادک  هزرابم 

. دوب

زیچ همھ  دنھد و  ماجنا  یراک  دندوب  هتسناوتن  توغاط  میژر  یهناملاظ  یهطلـس  یهمادا  اب  نوگانوگ ، یاھراشف  گنرین و  بیرف و  اب  هک  روشک  نیا  رب  طلـسم  یاھھاگتـسد 

دوب رارق  رگا  دنک . یسررب  ار  یماظن  یاتدوک  یهنیمز  ات  دنداتسرف  ناریا  هب  ار  ییاکیرما  لارنژ  دوب . یماظن  یاتدوک  نآ ، دنتـشادن و  رتشیب  هار  کی  دوب ، هتفر  رد  ناشتـسد  زا 

سپ دندوب . هتفرگ  اج  زور  نآ  حلسم  یاھورین  رد  هک  ینئاخ  هتخورف و  دوخ  نارس  یهلیـسو  هب  تفرگیم ؟ ماجنا  یناسک  هچ  یهلیـسو  هب  دریگ ، ماجنا  یماظن  یاتدوک  نیا 

یورین نموم  رصانع  اما  دندوب . هدرک  شبصغ  اھنآ  هک  یحلسم  یهندب  نامھ  دشاب ؟ میظع  تکرح  نیا  بالقنا و  نید و  تلم و  نیا  نمشد  تسناوتیم  یـسک  هچ  عقاو  رد 

اھنآ دوخ  هب  ار  گنن  تمھت و  نیا  دنتـساوخ  دـھعتم ، نموم و  ناملـسم ، صالخا ، اب  بوخ ، کاپ ، یاھناسنا  حلـسم ، یاھورین  راـصح  نورد  زا  دنتخانـش . ار  نمـشد  ییاوھ 

. دادیم ناشن  ار  اھنآ  یسانشنمشد  زور ، نآ  رد  ام  ییاوھ  یورین  تکرح  دننادرگرب .

تسا نکمم  دھعت ، ساسحا  نودب  تیلووسم و  هب  یانتعایب  راگنلو و  مدآ  ایآ  هن ؟ ای  تسا  مھم  دھعت  ساسحا  مھ  زورما  ایآ  هن ؟ ای  تسا  مھم  رصنع  هس  نیا  مھ  زورما  ایآ 

زورما تسا . فیلکت  ساسحا  لوا ، سپ ، دشاب ؟ هتـشاد  شدوخ -  زج  یرگید -  یهعومجم  رھ  یارب  روشک و  یارب  شترا ، یارب  ییاوھ ، یورین  یارب  یاهدیاف  کدنا  شدوجو 

. تسا مزال  ام  کیاکی  یارب  فیلکت  ساسحا  نامھ  زین 

دیاب ام  تسا و  رترب  نیھب و  راک ، مادک  مینادـب  ات  میـسانشب  ار  تاناکما  اھهنیمز و  اضف و  تیعقوم و  دـیاب  نیاربانب  مینک . یراک  میھاوخیم  میدرک ، فیلکت  ساسحا  هک  لاح 

. تسا یساسا  رصنع ، هس  رھ  مھ  زورما  دینیبب ؛ تسیک ؟ ام  نمشد  تسیک ؟ ربارب  رد  هنیھب  یهزرابم  نیا  میھد . ماجنا  ار  نآ 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 15 
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وا هیلع  دیاب  هزرابم  نیا  تھج  هک  ینمشد  نآ  دنام . دھاوخ  هدنز  هشیمھ  تسا و  مھم  هشیمھ  تسین ؛ یندش  شومارف  ییاوھ ، یورین  لنسرپ  امـش  نمھب  مھدزون  زور 

. تسا فلاخم  ام  روشک  رد  دارفا  کیاکی  دوجو  رد  هطقن  هس  رھ  اب  دشاب ،

نادیم هب  دھعت  تیلووسم و  کاپ  ساسحا  کی  اب  فلتخم ، یاھھاگتسد  رد  روشک و  رسارس  رد  حلـسم و  یاھورین  یهمھ  رد  شترا و  رد  ییاوھ و  یورین  رد  زورما  یاھناوج 

زا دناوتیم  هنوگچ  نمشد  دھدیم . دیون  ار  یبوخ  یهدنیآ  دراد ، دوجو  راکیاپ  روشک و  رد  زورما  هک  یتاناکما  نیا  راک ، ناوارف  یاھهنیمز  نیا  یناریا ، دادعتسا  نیا  دنیآیم .

، یرگیلاباال هب  ار  فیلکت  ساسحا  دربب ؛ نیب  زا  دـناریمب و  لاـعف  یراـک و  ناـسنا  رھ  رد  ار  دـھعت  ساـسحا  نیا  هک  تسا  نیا  شلوا  هار  دـنک ؟ یریگولج  هدـنیآ  نآ  ندـمآ  دـیدپ 

دـنوشیم و دراو  اـھھار  ریاـس  یلاـم و  یاـھهمعط  هار  زا  تاوھــش و  جـیورت  هار  زا  دـنوشیم . دراو  مـھ  فـلتخم  یاـھھار  زا  دـنک . لیدــبت  یگداداو  یراـگنلو و  یتـالابمیب ،

. دننکیم لیدبت  هتفرتسد  زا  یثنخ و  هدیافیب و  دھعتیب و  ناسنا  کی  هب  ار  دھعتم  یاھناسنا 

اضف ام  روشک  لخاد  رد  یبنجا  یاھقوب  یهلیسو  هب  اتدمع  هک  تاغیلبت  یسایس و  یاھلاجنج  نیا  زا  یرایـسب  تسا . روطنیمھ  زین  یـسانشعقوم -  ینعی  مود -  یهطقن 

رارق یتیعقوم  هچ  رد  هک  دننادن  دارفا  ینعی  دوشن ؛ هتخانـش  اھتیعقوم  هک  تسا  نیا  یارب  دنروآیم ، دوجو  هب  یونعم  یتوص  یگدولآ  یگنھرف و  یگدولآ  دـننکیم و  هدولآ  ار 

هار روشک  رد  یسایس  نوگانوگ  یاھحانج  تاجتسد و  زا  یضعب  فلتخم و  رصانع  اھھورگ و  یهلیـسو  هب  یمـسوم  یـسایس  یاھلاجنج  تاقوا  یھاگ  هک  دینیبیم  دنراد .

لوغـشم ار  اھنآ  نھذ  ات  دننکیم  باترپ  مدرم  تینھذ  طسو  ار  یاهلاسم  هک  دنتـسھ  اھزرم  یوس  نآ  نانمـشد  هب  طوبرم  ابلاغ  اھهدنیوگ  دنتـسھ . وگدنلب  اھنیا  دـتفایم .

یـشومارف تسد  هب  دراد -  جایتحا  یراک  هچ  هب  روشک  زورما  هکنیا  لمع -  تیلاعف و  تیعقوم  هنامز ، زاین  هنامز ، هاـگیاج  دورب و  نیب  زا  یـسانشعقوم  نآ ، لاـبند  هب  دـننک و 

. تسا هنیمز  نیا  رد  نمشد  یگنھرف  یاھشقن  زا  یرایسب  دوش . هدرپس 

امـش هب  نم  دنکیم . بجعت  دارفا  یـضعب  تلفغ  زا  ناسنا  میرادن ! یجراخ  نمـشد  ام  هک  دننکیم  جیورت  ناسک  یـضعب  دینیبیم  تسا . روطنیمھ  زین  یـسانشنمشد 

هک دراد  تقیقح  فرح  نیا  رگا  تسا . هدرک  دراو  یللملانیب  نارگتراـغ  نارگلواـپچ و  عفاـنم  رب  ار  هبرـض  نیرتـگرزب  میظع ، تکرح  نیا  روـشک و  نیا  بـالقنا و  نـیا  مـنک ، ضرع 

دوجو تابثا  یارب  یحیضوت  مادک  رگید  تسا -  تسار  دراد و  تقیقح  هک  تسا -  هتفرگ  روشک  نیا  رد  ار  ناگناگیب  یهنارگتراغ  عفانم  ولج  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا 

. تسا فلاخم  ماظن  نیا  اب  یسک  هچ  تسیک و  نمشد  هک  تسا  مولعم  تسا !؟ مزال  نمشد 

گنج ملاع ، طاقن  رتشیب  رد  ابلاغ  تساھنآ . هب  قلعتم  یناسرربخ  یاھنامزاس  تاعوبطم و  اھنویزیولت و  اھویدار و  تسا . نارگتراـغ  ناـمھ  تسد  رد  اـیند  یاـھهناسر  رثکا 

یاھراشف یداصتقا و  یاـھیرگیذوم  اـب  هارمھ  یـسایس  گـنج  یگنھرف ، گـنج  نیا  لاـبند  هک  دـناهدرک ؛ عورـش  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ار  یمیظع  یـسایس  یگنھرف و 

!؟ تسین لفاغ  دشابن ، هاوخدب  هچنانچ  ایآ  دنیبن ، ار  حوضو  نیا  اب  نمشد  نیا  یسک  رگا  تسا . نوگانوگ 

. دنکیم راک  نمـشد  یارب  دنادن -  هچ  دنادب ، هچ  دھد -  هولج  کچوک  تیمھایب و  مدرم ، یاھنھذ  رد  ار  نمـشد  شقن  دنک  یعـس  زورما  سک  رھ  منک ، ضرع  امـش  هب  نم 

. دراد جایتحا  رصنع  هس  نیا  هب  ییاوھ  یورین  رد  مھ  امش  میراد . جایتحا  رصنع  هس  نیمھ  هب  ام  مھ  زورما  تسا . یساسا  رصنع  هس  رصنع ، هس  نیا  مھ  زورما  سپ 

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

اب برغ  زیمآمکحت  طـباور  نآ  ظـفح  زج  یفدـھ  چـیھ  هک  یبرغ  یتادراو  یاـھیروئت  بظاوم  هک  مھدـب  هجوت  ار  ناـمدوخ  یوجـشناد  ناوج  هاگـشناد و  طـیحم  مھاوـخیم  نم 

نیا ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا  تسین . رتشیب  زیچ  کی  فدـھ  اما  دوشیم ؛ هدز  اھفرح  رایـسب  فلتخم ، یاھمان  تحت  هتبلا  دنـشاب . درادـن ، ار  ام  روشک  لیبق  زا  ییاـھروشک 

دوجو جیار  ینوناق و  تروص  هب  یبرغ  یاھـشزرا  ام  روشک  رد  زورما  تسا . هتـسکش  روشک  نیا  رد  ار  یبرغ  زیمآمکحت  یهتیروتا  هطلـس و  نیا  هدمآ و  یمدرم  میظع  تکرح 

 - دـندوب هدرک  نھپ  روـشک  نیا  رد  عـمط  نارازھ  اـب  هک  ار  یاهرفـس  زورما  دوـشیم . بوـسحم  مومذـم  رما  کـی  اـم  روـشک  رد  ناـگناگیب ، هب  روـشک  عفاـنم  نداد  زورما  درادـن .

لیاوا دـننک ؟ راک  هچ  یلبق  تروص  هب  عاضوا  ندـنادرگرب  یارب  تسین . یمک  تراسخ  یناـھج ، طلـست  تردـق و  زکارم  یارب  نیا  دـننیبیم . هدـش  عمج  اـھییاکیرما -  صوصخب 

گنج دندش . لسوتم  یگنھرف  گنج  هب  اذل  تسین . نیا  شھار  دندیمھف  دش ، هدیلام  کاخ  هب  ناشینیب  یتقو  یلو  دنتخادنا ؛ هار  ورهبور  گنج  دـندمآ و  هنایـشان  بالقنا 

اھنآ دننکیم ! هلر  ار  اھنامھ  لخاد  رد  مھ  یاهدع  هنافساتم  دنسیونیم و  هخـسن  دننکیم و  رکف  دننیـشنیم  ناگدبز  اذل  تسا . ناگدبز  راک  تسین ؛ یناسآ  راک  یگنھرف 

. دوب اھنیا  بقارم  دیاب  دنھدیم ! اھفرح  نآ  هب  یموب  لکش  دنیوگیم و  ار  نآ  یسراف  مھ  یاهدع  دننزیم ، ار  ییاھفرح 

دوشیمن دش . هجاوم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ؛ یدج  یاھفرح  اھفرح ، نیا  مراد . یھاگشناد  داتـسا  یھاگـشناد و  ناوج  هاگـشناد و  طیحم  اب  یدایز  یاھفرح  هنیمز  نیا  رد  نم 

نمـشد دـنیوگیم  نمـشد ، مییوگیم  یتقو  دـننک . کاـپ  ار  هلاـسم  تروص  دـنھاوخیم  دارفا  یـضعب  تسـشن . هشوگ  کـی  عمجرطاـخ  تفر  درک و  کاـپ  ار  هلاـسم  تروص 

هتبلا درک . رکف  دیاب  دوشیمن ؛ لح  هک  هیضق  درک . مامت  ار  هیـضق  هلاسم ، تروص  ندرک  کاپ  اب  دوشیمن  دیتسھ ! نیبدب  امـش  دنیوگیم  هئطوت ، مییوگیم  یتقو  تسیچ ؟

دوجو یهمھ  اب  روشک  یارب  ار  هاگشناد  شزرا  نم  ملئاق . مارتحا  یھاگـشناد  یارب  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  مراذگیم ، نایم  رد  یھاگـشناد  رـشق  اب  ار  نیا  نم  هکنیا  تلع 

. تسا مھم  رایسب  روشک ، یارب  هاگشناد  دنکیم . نیمات  دوش ، هئارا  روشک  کی  هب  دناوتیم  هک  ار  یتامدخ  جوا  یهطقن  هاگشناد  منکیم . سح 

!؟ هن ای  دیراد  یعالطا  مھ  نمشد  زا  امش  هک  دیسرپن  نم  زا  یسک  تسا . نمشد  زا  عالطا  شرگید  شخب  تسا ؛ عالطا  زا  شخب  کی  مدرم ، زا  عالطا  منک ، ضرع  امش  هب 

. مینکیم تبحص  نمشد  زا  میزادنایم و  یکیرات  هب  ریت  یھاگ  ام  هک  دننکیم  لایخ  اھیلیخ  متـسین . عالطایب  مھ  نانمـشد  زا  هدنب  هلب ، منکیم : ضرع  مدوخ  نم  یلو 

سیئر تاراـھظا  زا  ربـخ  اـکیرما  تاـعوبطم  زا  یـضعب  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  اـقافتا  دراد . روـضح  نمـشد  هک  مینکیم  سح  مینادیم و  تسین ؛ نتخادـنا  یکیراـت  هب  ریت  هـن ؛

نامزاس نارومام  دوب -  هدروآ  مسا  مھ  ار  ناریا  هلمج  زا  روشک -  دادـعت  نـالف  رد  اـم  دوب  هتفگ  وا  دـش . سکعنم  مھ  اـم  یاـھهمانزور  زا  یـضعب  رد  هک  دـنداد  ایـس  ناـمزاس 

یـسراف ناشیردام  نابز  هک  میراد  ینارومام  اـم  دوب  هتفگ  دوب و  هدروآ  ار  ناریا  مسا  صوصخب  دـعب  تساـھروشک . نآ  ناـبز  ناـشیردام ، ناـبز  هک  میاهدرک  لاـعف  ار  ناـمدوخ 

زیررـس داـیز و  یتاـعالطا  یتـقو  دـنیوگیم . ار  اـھفرح  نیا  ارچ  هک  دوـش  ادـیپ  لاوـس  نیا  یـضعب  یارب  تسا  نکمم  تـسا . لاـس  یـس  مـھ  ناشینـس  طـسوتم  تـسا و 

. تسین رنھ  نمشد  ندیدن  هلب ، دیمھف . دوشیم  اھزیچ  یلیخ  اھفرح  رانک  هشوگ و  زا  اذل  دوشیم ؛ مک  شتیمھا  تاعالطا  نآ  بحاص  یارب  دوشیم ،

مھ ظفاح  هدوبن -  خیش  اما  تسا ، خیش  شمسا  هتبلا  تسا -  قاحـساوبا  خیـش  هاش  اھنآ  زا  یکی  هک  دندرک  تموکح  زاریـش  رب  مھ  رـس  تشپ  ریما  راھچ  ظفاح ، نامز  رد 

هک نیدـلازرابم -  ریما  تسا . هدوب  شایع  رایـسب  مھ  ابیز و  مھ  ناوج ، مھ  قاحـساوبا ، خیـش  هاش  تسا . هدوب  دـنمهقالع  رایـسب  وا  هب  نوچ  هدروآ ؛ ار  وا  مسا  اج  دـنچ  رد 

وا دنمھفن و  اھیزاریش  ات  دمآیم  مارآ  زاریش ، هب  هلمح  یارب  دریگب . ار  رھش  نیا  تشاد  دصق  دمآ و  زاریش  فرط  هب  درک و  تکرح  نامرک  زا  دوب -  هقطنم  نآ  ناھاشداپ  زا  یکی 

درکیمن تارج  الـصا  یـسک  اما  دندیمھف ؛ ار  هیـضق  مھ  تموکح  نارومام  دندش ، هاگآ  ارجام  زا  مدرم  زا  یـضعب  دھدن . اھنآ  هب  عافد  تصرف  دنک و  هرـصاحم  ار  زاریـش  ناھگان 

یروطنیا دید  هرخالاب  قاحساوبا  خیش  هاش  ریزو  دز . ودرا  ار  زاریش  راصح  ولج  یهقطنم  مامت  دیسر و  زاریش  کیدزن  نمشد  دھد . ربخ  قاحساوبا  خیـش  هاش  هب  ار  عوضوم 

ریزو تساجک !؟ نمـشد  دنادن  هک  تسا  رنھ  لووسم  کی  یارب  نیا  ایآ  تسا . رھـش  تشپ  نمـشد  هک  درادن  ربخ  هاشداپ  دنکیم و  هلمح  رھـش  هب  نمـشد  ادرف  دوشیمن ؛

ایآ تسا ؛ رازهزبس  ارحـص  تسا و  یراھب  بوخ و  یلیخ  اوھ  تفگ  دش ؛ دراو  شھار  زا  اذل  دیوگب ! وا  هب  میقتـسم  دنکیمن  تارج  دید  اما  دمآ ، قاحـساوبا  خیـش  هاش  شیپ 

« يسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تفر و ماب  تشپ  یور  هاشداپ  یتقو  درب . رـصق  یالاب  دیـشک و  نوریب  رـصق  لخاد  زا  ار  هاشداپ  هناھب  نیا  هب  دینک ؟ اشامت  ار  نوریب  دـیورب و  رـصق  ماب  تشپ  یالاب  دـیرادن  لیم 

زور هد  ـالثم -  تفگ -  دـناهدمآ ؟ عقوم  هچ  تفگ  تسا . نیدـلازرابم  ریما  هب  قلعتم  تفگ  تسیک ؟ هب  طوبرم  ودرا  نیا  دیـسرپ  دـناهدز . ودرا  ناـبایب  رد  یناـسک  دـید  درک ، هاـگن 

اھنیا تفگ  دش -  هتـشک  سپـس  ریـسا و  ادـتبا  درک و  گنج  مھ  دـعب  هتبلا  دـشوپب -  گنج  سابل  دـیایب و  هلـصافالب  هکنیا  یاج  هب  هضرعیب  تریغیب و  هاشداپ  نیا  تسا .

. دریگ هدھع  رب  ار  هعماج  مھم  یاھتیلووسم  ناسنا  دوشیمن  هنوگنیا  دندمآ ! گنج  هب  یراھب  شوخ  یاوھ  نیا  رد  دماین  ناشفیح 

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

، دنراد راکورـس  نوگانوگ  یاھتیلووسم  اب  هک  ار  یناسک  اما  مینکیم ، هیـصوت  نمـشد  یهدیچیپ  یاھهئطوت  لباقم  رد  یرایـشوھ  تقد و  هب  ار  مدرم  یهمھ  ام  هچرگا  زورما 

هدرک رتدنت  رتباتشرپ و  ماظن ، نیا  هب  تبسن  ار  دوخ  تالمح  گنھآ  یمالسا ، یروھمج  نوزفازور  رادتقا  تکوش و  یهظحالم  اب  نمـشد  زورما  نوچ  مینکیم ؛ هیـصوت  رتشیب 

، دـنکیمن یرثا  تسین و  یراک  اھهبرـض  هک  دـننیبیم  نوچ  و  دـننزب ؛ یاهبرـض  دـنناوتب  دـیاش  دـنربیم ، شیپ  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  هلمح  قیرط  هس  ود  زا  تسا .

جراخ نادیم  زا  زونھ  اما  هدرک ؛ همیسارس  ار  نمـشد  تسا ، یکتم  مدرم  نامیا  یمومع و  ارآ  فطاوع و  هب  هک  ماظن  نیا  رادتقا  دننکیم . رظن  دیدجت  ناشیاھـشور  رد  بترم 

، دـھدیم رییغت  ار  دوـخ  ینمـشد  یاھـشور  نمـشد  هـک  ناـنچمھ  میـشاب و  رادـیب  دـیاب  اـم  درک . دـھاوخ  هئطوـت  اھتدـم  اـت  دـنکیم و  هئطوـت  زوـنھ  نمـشد  تـسا . هدـشن 

هک دنـساسح ؛ رایـشوھ و  هاگآ و  همھ  ام ، فلتخم  یاھرـشق  ام ، یاھناوج  ام ، مدرم  هناتخبـشوخ  زیزع -  مدرم  نیا  داحآ  یهمھ  مھ  مینک ؛ دایز  ار  ناـمدوخ  یاھیرایـشوھ 

. نالووسم مھ  و  دیآیم -  مدرم  مشچ  هب  زیر  یاھزیچ  یلیخ  تسا و  یمھم  رایسب  رما  ام ، روشک  رد  یمومع  تیساسح  نیا 

لیلجت و میظعت و  ار  فرط  کی  رگید ؛ فرط  کی  عفن  هب  ندـیبوک ، ار  فرط  کی  دـنکیم  انب  دـیآیم ، دوجو  هب  یرظن  فالتخا  روشک  لخاد  رد  یاهلاـسم  رـس  رب  هکنیا  درجم  هب 

، دنمھفیم ار  دنفرت  نیا  اھیلیخ  تسا . یلایخ  هچ  رکف و  هچ  رد  نمـشد  هک  میمھفب  دشاب و  عمج  نامـساوح  میـشاب ، رایـشوھ  دیاب  ام  رگید ! فرط  کی  هیلع  ندرک ، میرکت 

زاغآ زا  هک  یاهبرجت  لاس  ودوتسیب  نیا  لوط  رد  هدنب  دندرکیم . زاربا  یلک  یهدعاق  کی  دراوم  هنوگنیا  رد  هیلعهللاناوضر  ماما  دنروخیم . بیرف  دـنمھفیمن و  مھ  اھیـضعب 

امـش زا  نانمـشد  تقو  رھ  هک  دنتفگیم  ماما  تسا . هدوب  تسرد  دندزیم ، راک  هب  ماما  هک  یقطنم  شور و  نیا  هک  ماهدید  اجهمھ  ماهتـشاد ، زورما  ات  یمالـسا  یروھمج 

نآ هب  ار  فلتخم  یاھرـشق  ناناوج و  ار ، تعامج  ار ، مدرم  اھنآ  هک  هچرھ  دیربب . نیب  زا  ار  عمط  نآ  یهنیمز  دینک و  هعجارم  اذل  دنراد ؛ امـش  رد  یعمط  دـینادب  دـندرک ، فیرعت 

. دوب بقارم  دیاب  رایسب  نیاربانب  تسا ؛ هدوب  روطنیمھ  میاهدرک ، هبرجت  نونکات  اجرھ  ام  تسامش . ررض  هب  نآ  هک  دینادب  دندرک ، توعد 

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

دـشن هدید  دادن . ردھ  ار  هظحل  کی  لاس ، هد  نیا  لوط  رد  هک  تسا  نیا  ترـضح  نآ  یگدنز  یاھیتفگـش  هلمج  زا  درک . عورـش  ار  راک  دش ، هنیدم  دراو  هکنیا  درجم  هب  ربمغیپ 

، وا نتفر  رازاـب  هچوک و  رد  وا ، گـنج  نادـیم  وا ، یهناـخ  وا ، دجـسم  وا ، باوخ  وا ، یرادـیب  دـنامب . زاـب  یاهظحل  تیبرت  میلعت و  تیادـھ و  تیونعم و  رون  ندـناشف  زا  ربمغیپ  هک 

رثا نآ  یور  درک و  دوـخ  رکف  رخـسم  ار  خـیرات  یهمھ  هک  یـسک  دراد ! دوـجو  یرمع  نینچ  رد  یتـکرب  بجع  دوـب . سرد  دوـب -  هـک  اـجرھ  وا -  دوـجو  وا و  یگداوناـخ  ترـشاعم 

تحت همھ  یرالاسمدرم ، تلادع و  یردارب ، تاواسم ، موھفم  لثم  درک ؛ ادیپ  سدقت  تیرـشب  یارب  دعب  یاھنرق  هک  یمیھافم  زا  یرایـسب  ماهتفگ ، اھراب  نم  هک  تشاذـگ - 

هدرک یعمج  یـسایس و  یتموکح و  راک  لاس  هد  طقف  دوب -  هدیـسرن  روھظ  یهصنم  هب  لقاال  ای  تشادـن و  دوجو  ییاھزیچ  نینچ  نایدا  ریاس  میلاعت  رد  دوب ؛ وا  میلعت  ریثاـت 

. درک صخشم  ار  دوخ  یریگعضوم  دورو ، لوا  زا  یتکرباب ! رمع  هچ  دوب .

رس تشپ  هک  دمھفیم  تسا ، هتفر  شیپ  هنارایشوھ  هناربدم و  مدق ، هب  مدق  دنیبیم  دنکیم و  هاگن  ناسنا  یتقو  درک . یحارط  ار  ماظن  نآ  یهرادا  تسایـس  ریبدت و  دعب ،

دنھاوخب هک  یناسک  مھ  زورما  تسین . نکمم  یھلا  یحو  اب  زج  رھاظلایلع  هک  تسا  هتفرگ  رارق  یقیقد  یهبـساحم  رکف و  هشیدنا و  هچ  عطاق ، یوق و  میمـصت  مزع و  نآ 

بیترت دنیبب  دنک و  هاگن  دیاب  دوشیمن ؛ تفتلم  یزیچ  دنک ، باسح  هناگادـج  ار  یاهعقاو  رھ  ناسنا  رگا  دـنمھفیمن . یزیچ  دـننک ، لابند  مدـق  هب  مدـق  ار  لاس  هد  نآ  عاضوا 

. تسا هتفرگ  ماجنا  حیحص  یهبساحم  اب  هنارایشوھ و  هناربدم ، اھراک  نیا  یهمھ  روطچ  تسا ؛ هنوگچ  راک 

بصعتم و عماوج  یالب  نیرتمھم  رگیدکی ، زا  مدرم  نوگانوگ  یاھرشق  ییادج  یاهلیبق و  رورغ  یفارخ و  یاھبـصعت  یرگیفارـشا و  دوب . توخا  داجیا  مھم ، رایـسب  یدعب  مادقا 

امـش تفگ  درک . داجیا  توخا  طسوتم ، نییاپ و  رایـسب  مدآ  نالف  اب  هلیبق  سیئر  نالف  نیب  درک . هل  شدوخ  یاپ  ریز  ار  اھنیا  توخا ، داجیا  اـب  ربمغیپ  دوب . برع  زور  نآ  یلھاـج 

عناوم یهمھ  راک ، نیا  اب  داد و  رارق  هتفاییدازآ  هدشناملـسم و  ناگدرب  رانک  رد  ار  ناگرزب  فارـشا و  دـندرک . لوبق  ار  یردارب  نیا  لیم  لامک  اب  مھ  اھنآ  دـیردارب ؛ مھ  اـب  رفن  ود 

ددعتم هتـسجرب  یاھتیـصخش  فیراعم و  دندوب ، دایز  اھهفایقشوخ  اھادصشوخ و  دننک ، باختنا  نذوم  دجـسم ، یارب  دنتـساوخیم  یتقو  درب . نیب  زا  ار  یعامتجا  تدـحو 

هار رد  تدـھاجم  نامیا ، مالـسا و  طقف  دوب ؛ حرطم  یردام  ردـپ و  یگداوناخ و  فرـش  هن  توص و  هن  ییابیز ، هن  درک . باختنا  ار  یـشبح  لالب  اھنیا  یهمھ  نایم  زا  اما  دـندوب ؛

هریـس و لمع و  دراذـگب ، رثا  اھلد  رد  دـھاوخب  وا  فرح  هک  هچنآ  زا  شیب  درک . صخـشم  لـمع  رد  ار  اھـشزرا  روطچ  دـینیبب  دوب . کـالم  هار  نیا  رد  یراکادـف  نداد  ناـشن  ادـخ و 

. تشاذگ رثا  اھلد  رد  وا  یاشمم 

ماظن نیا  زا  تسارح  مود ، یهلحرم  تفرگ . ماجنا  اھراک  نیا  اـب  هک  دوب  ماـظن  یزیرهدولاـش  لوا ، یهلحرم  تشاد : دوجو  هلحرم  هس  دـسرب ، ناـماس  هب  راـک  نیا  هکنآ  یارب 

، نمـشد لباقم  رد  دناوتن  ربمغیپ  رگا  دراد . نمـشد  ارھق  دننکیم ، رطخ  ساسحا  وا  زا  دنـسانشب ، ار  وا  رگا  تردق  نابحاص  یهمھ  هک  یومن  دشرهبور و  یهدنز  دوجوم  دوب .

، موس یهلحرم  دـنک . تسارح  دـیاب  اذـل  دوب ؛ دـھاوخ  لصاحیب  شتامحز  یهمھ  تفر و  دـھاوخ  نیب  زا  ماـظن  نیا  دـنک ، تسارح  کراـبم  یعیبط  دولوم  نیا  زا  هنارایـشوھ 

لوا یهجرد  رد  یزیرهدولاش  دریگیم . ماجنا  مھ  ضرع  رد  راک  هس  نیا  تسا . لوا  مدـق  یزیرهدولاش ، تسین ؛ یفاک  یزیرهدولاش  تسانب . یگدـنزاس  لـیمکت و  زا  تراـبع 

صاخـشا و یاـنب  هب  یزیرهدولاـش ، نیمھ  رد  درک . دـھاوخ  ادـیپ  همادا  تسارح  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا و  هدـش  نانمـشد  یهظحـالم  مھ  یزیرهدولاـش  نیمھ  رد  اـما  تسا ؛

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدش  هجوت  زین  یعامتجا  یاھناینب 

: دننکیم دیدھت  ار  هدش  دلوتم  هزات  یهعماج  نیا  یلصا ، نمشد  جنپ  دنیبیم  دنکیم و  هاگن  ربمغیپ 

یـشحوهمین لیابق  تسا ؟ مادـک  وا  دروآ . دوجو  هب  گرزب  رطخ  کی  تسا  نکمم  تقو  کی  دـنام . لفاغ  وا  زا  دـیابن  لاـحنیعرد  اـما  تسا ؛ تیمھامک  کـچوک و  نمـشد ، کـی 

تراغ و یزیرنوخ و  گنج و  زا  ترابع  اھنآ  یگدنز  مامت  هک  دنراد  دوجو  یایـشحوهمین  لیابق  هنیدم ، زا  خسرف  تسیب  خسرف ، هدزناپ  خسرف ، هد  یهلـصاف  هب  هنیدـم . فارطا 

رکف ربمغیپ  دنکب . ار  اھنیا  باسح  دیاب  دروآ ، دوجو  هب  یمارآ  نئمطم و  ملاس و  یعامتجا  ماظن  هنیدم  رد  دھاوخب  رگا  ربمغیپ  تسا . ندیپاق  رگیدـمھ  زا  نداتفا و  مھ  ناج  هب 

اب اما  دندوب ؛ مھ  کرشم  رفاک و  هن ، دیوش ؛ ناملسم  دییایب  امتح  هک  تفگن  مھ  لوا  تسب ؛ نامیپ  اھنآ  اب  دوب ، تیادھ  حالـص و  یهناشن  رگا  اھنآ  زا  مادک  رھ  رد  درک . ار  اھنیا 

؛ دوب رادیاپ  درکیم و  یراشف  اپ  رایسب  شدوخ ، نامیپ  دھع و  رب  ربمغیپ  دننکن . ضرعت  ات  تسب  نامیپ  اھنیا 

مھ اب  ذفنتم  دنمتردق  ربکتم  فارشا  هورگ  کی  اما  تشادن ؛ دوجو  شدوخ  جیار  یانعم  هب  تموکح  هکم  رد  هک  تسا  تسرد  تسا . تیزکرم  کی  هک  تسا  هکم  مود ، نمـشد 

؛ تساھنآ یهیحان  زا  هدمع  رطخ  تسنادیم  ربمغیپ  دندوب . تسدـمھ  رگیدـکی  اب  دـیدج ، دولوم  نیا  لباقم  رد  اما  دنتـشاد ، فالتخا  مھ  اب  اھنیا  دـندرکیم . تموکح  هکم  رب 

هکم فرط  هب  اھتنم  تفر ؛ اھنآ  غارـس  اذـل  تفای ؛ دـنھاوخ  تصرف  اھنآ  انیقی  دـنیایب ، شغارـس  اھنآ  ات  دنیـشنب  رگا  درک  ساسحا  ربمغیپ  داتفا . قافتا  لـمع  رد  مھ  روطنیمھ 

« يسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ضرعت ربمغیپ  دوب . راک  لوا  رد  اھضرعت  نیا  نیرتمھم  ردب ، گنج  هک  درک ، عورش  اھنآ  هب  ار  شدوخ  ضرعت  ربمغیپ  درکیم ؛ روبع  هنیدم  یکیدزن  زا  اھنآ  یناوراک  هار  درکن . تکرح 

اھر ناشدوخ  لاح  هب  ار  اھنآ  ربمغیپ  ینعی  دوب ؛ هنوگنیا  عضو  لاـس  جـنپ  راـھچ ، اـبیرقت  دـندمآ . ترـضح  نآ  گـنج  هب  تجاـجل  یریگیپ و  بصعت و  اـب  مھ  اـھنآ  درک ؛ عورـش  ار 

ددعتم یاھگنج  دحا و  گنج  دننک . نک  هشیر  دندرکیم ، رطخ  ساسحا  نآ  زا  هک  ار  یمالـسا -  ماظن  ینعی  دیدج -  دولوم  نیا  دـنناوتب  هک  دـندوب  راودـیما  مھ  اھنآ  درکیمن ؛

. دوب هنیمز  نیمھ  رد  داتفا ، قافتا  هک  یرگید 

بیرخت یرگلالخا و  یرگیذوم و  زا  تسد  اما  دـننک ؛ یگدـنز  هنیدـم  رد  ربمغیپ  اب  دـندش  رـضاح  هلاجعلایلع  هک  ینئمطماـن  ناـگناگیب  ینعی  دـندوب ؛ اـھیدوھی  موس ، نمـشد 

میتفگ نوچ  تسا . دوھی  اب  ربمغیپ  یگنھرف  یهزراـبم  دروخرب و  هب  طوبرم  نآرق  رگید  یاـھهروس  زا  یـضعب  هرقب و  یهروس  زا  یمھم  شخب  دـینک ، هاـگن  رگا  دنتـشادیمنرب .

مھ ناـج  هـب  دــندرکیم و  دــیماان  ار  مدرم  دــندرکیم ؛ هئطوـت  دنتــشاذگیم ؛ داـیز  رثا  نامیالافیعــض  مدرم  یاـھنھذ  یور  دنتــشاد ؛ ییاــھیھاگآ  دــندوب ؛ یگنھرف  اــھنیا 

. درک ناشتازاجم  دنتـسین ، رادربارادـم  اھنیا  دـید  هک  دـعب  اما  درک ؛ ارادـم  اھنیا  اب  تسناوتیم ، هک  ییاـجنآ  اـت  ربمغیپ  دـندوب . یاهتفاـینامزاس  نمـشد  اـھنیا  دـنتخادنایم .

. درک تازاجم  ار  اھنآ  لمع ، نآ  قبط  رب  ربمغیپ  دنداد و  ماجنا  یلمع  هلیبق  هس  نیا  زا  مادک  رھ  تفرن ؛ اھنیا  غارس  مھ  همدقم  نودب  دوخیب و  ربمغیپ ،

رظنگنت و دـناعم ، تسپ ، نامدرم  دنتـشادن ؛ نامیا  نطاب  رد  اما  دـندوب ، هدروآ  نامیا  نابز  هب  هک  یناسک  دـندوب ؛ مدرم  لخاد  رد  نیقفانم  دـندوب . نیقفاـنم  مراـھچ ، نمـشد 

دروخرب لثم  دنزب ، هبرض  ات  تسا  هلمح  رظتنم  هدامآ و  هک  یاهتفاینامزاس  نمـشد  اب  ربمغیپ  دوب . نیا  دوھی  اب  اھنیا  قرف  هتفایننامزاس . اھتنم  نمـشد ، اب  یراکمھ  یهدامآ 

. دنکیم لمحت  تسا ، نامیایب  دراد و  یدرف  یاھتثابخ  اھینمشد و  اھتجاجل و  تسین و  هتفاینامزاس  هک  ار  ینمشد  اما  دھدیمن ؛ ناما  اھنآ  هب  دنکیم و  راتفر  دوھی  اب 

نیا تسا . نیمھ  مھ  اھنمشد  یهمھ  زا  رتکانرطخ  تشاد . دوجو  نموم  ناملسم و  دارفا  زا  کی  رھ  نورد  رد  هک  ینمشد  زا  دوب  ترابع  مجنپ  نمـشد  مجنپ . نمـشد  اما  و 

ربمغیپ دنکیم . مھارف  ناسنا  دوخ  ار  نآ  یهنیمز  هک  ییاھشزغل  یھارمگ و  هب  لیم  فارحنا ، هب  لیم  اھیھاوخدوخ ، یناسفن ، تالیامت  دراد : دوجو  مھ  ام  نورد  رد  نمـشد 

یتقو اذل  تسا . نداد  رادشھ  میلعت و  هیکزت و  تیبرت و  یهلیسو  هب  تسین ؛ ریشمش  یهلیسو  هب  نمـشد ، نیا  اب  یهزرابم  اھتنم  درک ؛ هزرابم  تخـس  مھ  نمـشد  نیا  اب 

؟ تسیچ رتگرزب  داھج  هللالوسر ! ای  بجع ! دیوش . رتگرزب  داھج  لوغشم  الاح  دیتشگرب ، رتکچوک  داھج  زا  امش  دومرف  ربمغیپ  دنتشگرب ، گنج  زا  تمحز  همھ  نآ  اب  مدرم  هک 

. ناتدوخ سفن  اب  داھج  هلب ، دومرف  دراد ؟ دوجو  یداھج  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رگم  میداد ؛ ماجنا  ار  تمحز  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  داھج  نیا  ام 

دوجو رد  یفعـض  یهطقن  چیھ  تشاد و  یـصخش  تراھط  تعانق و  درذگب . تقو  یاهیـضق  چیھ  رد  تشاذگن  تشاد . لمع  تعرـس  درک و  لمع  هناربدم  دوخ  راتفر  رد  ربمغیپ 

دای دیاب  نم  دنیوگب ؛ هدنب  هب  دـیاب  ار  اھفرح  نیا  زا  یدایز  رادـقم  میریگب ؛ دای  دـیاب  ام  تسا . یراذـگرثا  رد  لماع  نیرتمھم  شدوخ  نیا  دوب ؛ هزیکاپ  موصعم و  وا  دوبن . شکرابم 

فرح ولھپ  ود  تقو  چیھ  ربمغیپ  تشاد . تحارـص  تیعطاق و  وا  نابز . اب  یراذگرثا  زا  تسا  رتقیمع  رتریگارف و  بتارم  هب  لمع ، اب  یراذـگرثا  دـنریگب . دای  دـیاب  نالووسم  مریگب ؛

هچ تسا ؛ هدرک  ریگلفاغ  ار  نمشد  ربمغیپ  یناوارف ، دراوم  رد  تخادنایم . هابتشا  هب  ار  نمـشد  درکیم و  قیقد  یـسایس  راک  دشیم ، هجاوم  نمـشد  اب  یتقو  هتبلا  دزن .

ناشن شمرن  مزال  دراوم  رد  درکیمن و  یراکیسایس  دزیم و  فرح  نشور  فافش و  حیرص ، هشیمھ  دوخ ، مدرم  نینموم و  اب  اما  یسایس ؛ ظاحل  زا  هچ  یماظن ، ظاحل  زا 

. دادیم

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

یزیتسنمــشد و یهلاـسم  دـش -  ماـظن  یراگدـنام  یهیاـم  هللادـمحب  و  تشاذـگ -  راـک  یمالــسا  یروـھمج  ماـظن  یاـھهیاپ  رد  ار  نآ  ماـما  هـک  مراـھچ  یــساسا  رــصنع 

هک یمالسا  یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  دننک . تلفغ  نالووسم  هک  تشاذگ  هن  درک و  تلفغ  نمـشد  یهلیح  رکم و  دیک و  زا  دوخ  هن  هظحل  کی  ماما  تسا . یزیتسهطلس 

ناریا رد  تسا . ینمـشد  دروم  هک  تسا  یھیدـب  تسا ، هدرک  دـیدھت  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  ملاع و  زا  یهطقن  نیا  رد  ار  ایند  یرابکتـسا  یاھھاگتـسد  عفانم 

تارج یسک  رگم  هتسباو ، بصاغ و  یتنطلس  ماظن  رد  دندوب . هدز  هربنچ  روشک  یـسایس  یاھھاگتـسد  یلم و  عبانم  یور  رب  یرام  لثم  یدامتم  یاھلاس  اھنیا  ام ، زیزع 

تـشادن تارج  یـسک  دنک !؟ یتناھا  کدنا  دنرادهگن ، هدنامبقع  ار  وا  دننک و  تراغ  ار  وا  عبانم  ریقف و  ریقحت و  ار  تلم  ات  دندوب  هدش  روشک  نیا  دراو  هک  یناسک  هب  تشاد 

. دندربیم دنتفریم و  دـندمآیم ، ناریا  هب  شمارآ  تینما و  لامک  رد  ایند ، نارگلواپچ  نارگتراغ و  رگید  اھتـسینویھص و  اھییاکیرما و  تسوربا ! ناتمـشچ  یالاب  دـیوگب  اھنآ  هب 

و اـھنآ ؛ دــیدباوص  اـب  ناریزوتـسخن ، نـییعت  اـھنآ ؛ راـیتخا  رد  تـکلمم ، هاـش  ندرب  ندروآ و  اــھنآ ؛ تـسد  رد  اــھتموکح ، نـتفر  ندــمآ و  اــھنآ ؛ تـسد  رد  روـشک ، تساــیس 

نیا هک  تسنادیم  ماما  تخیر . مھ  هب  لکهب  ار  طاسب  نیا  دـمآ و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دوب . اھنآ  عفانم  اھهتـساوخ و  تھج  رد  امامت  روشک ، یـسایس  یاھیریگعـضوم 

زورما دوب . رادیب  رایشھ و  دیاب  اذل  دنک ؛ ضرعت  زاب  ات  دنکیم  ینیشنبقع  اتقوم  دروخ ، ینھدوت  درک و  ضرعت  یاهھرب  رد  رگا  دنکیم . ضرعت  دنیـشنیمن و  تکاس  نمـشد 

نارازگراـک نـالووسم ، مدرم ، هک  دـھاوخیم  ار  نیمھ  نمـشد  تسا ! مھوت  نیا  هک  دـننکیم  غـیلبت  نانمـشد ، نآ  یهتـساوخ  قـبط  یناـسک  هک  منیبیم  هنافـساتم  نم 

. تخانش ار  وا  ینمشد  یاھهویش  نمشد و  دیاب  داد ؛ هزاجا  دیابن  دننک . تلفغ  نمشد  دیدھت  زا  مدرم ، یگدنز  روما  ناراذگنوناق  ناحارط و  روشک و  ناگدننکهرادا  تموکح ،

اکیرما رـس  رب  دـیراد ، داـیرف  هچرھ  : » دومرفیم ماـما  دـیدیدیم  هکنیا  درکیم . دـیکات  هتکن  نیا  یور  رب  ماـما  دـنامب و  اـم  داـی  هب  هشیمھ  یارب  دـیاب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا 

. تسا نیا  رطاخ  هب  دیشکب ،»

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  یادھش  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

. دوشیم ضوع  اھشور  هتبلا  دنادب . مھ  شدوخ  نامز  رد  ار  نمشد  یاھدنفرت  ناسنا  هک  دوشیم  بجوم  تسا ، هدرک  لمع  هتشذگ  رد  نمشد  هک  هچنآ  زا  عالطا  هشیمھ 

دـص لوط  رد  ناریا  تلم  دنـسانشب . ار  وا  یاھـشور  ات  دـننکیم  هاگن  تقد  اب  ار  بیقر  میت  نالف  درکلمع  دننیـشنیم و  نایبرم  مھ  یـشزرو  تازرابم  رد  هک  دـینیبیم  اـمش 

یلم تضھن  یهیضق  هیضق ، کی  تسا ؛ تیطورشم  یهیضق  هیضق ، کی  تسا . هدش  ورهبور  سیلگنا  اکیرما و  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  مھم  یهیـضق  ود  رد  القا  ریخا  لاس 

نیا زا  مادک  رھ  رد  ار  هایس  تخس و  یروتاتکید  کی  دندرک و  مورحم  دوخ  یزوریپ  زا  ندرب  تذل  زا  ار  ناریا  تلم  دندز و  یدنفرت  اھنآ  هیضق ، ود  رھ  رد  تسا . تفن  تعنص  ندش 

. دندروآ دوجو  هب  روشک  رد  عطقم  ود 

ناـسنا هک  دوشیم  بجوـم  تسا ، هدرک  لـمع  هتـشذگ  رد  نمـشد  هک  هچنآ  زا  عـالطا  هشیمھ  مربیم . جـنر  دـنعالطایب ، اـیاضق  نیا  زا  اـم  ناـناوج  منیبیم  هکنیا  زا  نم 

ار بیقر  میت  نالف  درکلمع  دننیشنیم و  نایبرم  مھ  یشزرو  تازرابم  رد  هک  دینیبیم  امش  دوشیم . ضوع  اھشور  هتبلا  دنادب . مھ  شدوخ  نامز  رد  ار  نمشد  یاھدنفرت 

هدـش ورهبور  سیلگنا  اکیرما و  اب  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  مھم  یهیـضق  ود  رد  القا  ریخا  لاس  دـص  لوط  رد  ناریا  تلم  دنـسانشب . ار  وا  یاھـشور  اـت  دـننکیم  هاـگن  تقد  اـب 

زا ندرب  تذل  زا  ار  ناریا  تلم  دندز و  یدنفرت  اھنآ  هیضق ، ود  رھ  رد  تسا . تفن  تعنص  ندش  یلم  تضھن  یهیضق  هیضق ، کی  تسا ؛ تیطورـشم  یهیـضق  هیـضق ، کی  تسا .

. دندروآ دوجو  هب  روشک  رد  عطقم  ود  نیا  زا  مادک  رھ  رد  ار  هایس  تخس و  یروتاتکید  کی  دندرک و  مورحم  دوخ  یزوریپ 

، بوخ رایـسب  هک  دندرکیم  غیلبت  نانمـشد ، نامھ  نیقلت  هب  بالقنا  لوا  یاهدـع  تشاذـگن . داد و  جرخهب  یرایـشھ  ماما  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  یارجام  موس ، یارجام 

یاھراک ثحب و  سرد و  لوغشم  دورب و  مق  هب  ماما  دش ؛ مامت  رگید  ماما  راک  دش ؛ لیکشت  یمالسا  یروھمج  تلود  دروآ و  هنحص  هب  ار  مدرم  درک ، زوریپ  ار  بالقنا  دمآ ، ماما 

یاھهبرجت هک  یاهدـیدبآ  نازراـبم  نموم ، تلم  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوشب . مھ  یمالـسا  بـالقنا  رد  دـش ، تیطورـشم  رد  هک  یراـک  ناـمھ  هک  دوب  نیا  شیاـنعم  دـشاب ! دوخ 

دنفرت دنکب ، روشک  نیا  هب  هرابود  یاهلمح  موجھ و  تسا  نکمم  ذـفنم  مادـک  زا  نمـشد  دـننکیم و  هچ  دـندیمھفیم  هک  بالقنا  رادمتـسایس  ناگرزب  دنتـشاد و  ار  یخیرات 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 18 
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رانک رد  مدرم  تدـم ، نیا  لوط  رد  تشاد . تراظن  فارـشا و  هیاپ  نیا  ماکحتـسا  رب  راک ، ناـیرج  یهمھ  رد  راوگرزب  ماـما  دـش و  نیودـت  یـساسا  نوناـق  دـندیمھف . ار  نمـشد 

یاھیگتـسجرب هب  ینید و  تفرعم  یاـھییابیز  قیاـقح و  هب  نمـشد ، یهتـساوخ  قبط  هکنیا  یاـج  هب  اـم  ناـناوج  دـندنام . یقاـب  ینید  تفرعم  نارادـمچرپ  ینید و  قیاـقح 

روشک رد  ار  یھاوخمالسا  مالسا و  مچرپ  رتشیب ، رارصا  اب  رتهناھاگآ و  رگید  یاھرشق  یهمھ  زا  دننک ، تشپ  تسا ، هدرک  دنلب  زورما  یایند  رد  ار  تلادع  مچرپ  هک  یمالسا 

. دناهتفرگ تسد  هب  هتشارفارب و 

نید و زا  تضھن  تسایـس و  هاگتـسد  ییادج  لوا ، مدـق  تسیچ ؟ لومرف  نیا  دـنک . ادـیپ  ققحت  یمالـسا  بالقنا  رد  نمـشد ، یمیدـق  لومرف  دنتـشاذگن  ام  ناناوج  مدرم و 

بجوـم مدرم  ندـش  سویاـم  تفن . تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  تیطورـشم و  لـثم  تسا ؛ هدـمآ  دوـجو  هب  هک  یلوـحت  زا  مدرم  ندـش  سویاـم  مود ، مدـق  تـسا . تیناـحور 

رارق رامعتـسا  رابکتـسا و  نمـشد و  تشم  رد  محریب و  هناملاظ و  یروتاتکید  کی  ندمآ  دـیدپ  مدرم ، بایغ  رد  موس ، مدـق  دنـشاب . هتـشادن  روضح  هنحـص  رد  هک  دوشیم 

رھ اھنآ  بایغ  رد  دننک ؛ رود  هنحـص  زا  ار  اھنآ  دننک ؛ سویام  ار  مدرم  دننک : هدایپ  ار  لومرف  نیا  دناهتـسناوت  تحار  تسا ، هتـشادن  یـشقن  نید  هک  یتالوحت  رد  تسا . نتفرگ 

ساسا زا  ار  نید  رـصنع  دنتـسناوتن  دننکب ؛ ار  راک  نیا  دنتـسناوتن  یمالـسا  بالقنا  زا  سپ  ناریا  رد  دنروایب . راک  رـس  ار  دوخ  رظن  دروم  لماوع  دننکب و  دـنھاوخیم  هک  یراک 

کرحت چیھ  لاجم  نمشد  دنتسھ ، هنحص  رد  مدرم  ات  دندنام و  هنحص  رد  مدرم  دننک ؛ سویام  ار  مدرم  دنتسناوتن  دننک ؛ ادج  یمالسا  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  تموکح 

. درادن ام  روشک  رد  ار  یقیقح  یعقاو و 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. درک دـھاوخ  عمج  ار  دوخ  ساوح  دوشیم ، دراو  یھار  هچ  زا  نمـشد  دـنادب  ناـسنا  رگا  تسوا . ندرک  ینمـشد  شور  ینمـشد و  نتخانـش  نمـشد ، نتخانـش  زا  رتـمھم 

، عوـضوم نیا  هب  تسین ؛ یکـش  نیا  رد  تساـکیرما . ربـکتم  یرابکتـسا و  تلود  وا ، یدازآ  لالقتـسا و  نمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  زورما  دنـسانشیم . ار  نمـشد  همھ ،

نوچ تسا ؛ ناریا  تلم  اب  اھنآ  یلـصا  تفلاخم  اقافتا  اما  میتسین ؛ فلاخم  ناریا  تلم  اب  ام  دـنیوگیم  هناراکایر  هناسولپاچ و  یھاگ  هتبلا  دـننکیم . فارتعا  مھ  ناـشدوخ 

هدش بجوم  هک  تسا  ناریا  تلم  دنکیم ؛ مالـسا  زا  ار  هنادـنمتریغ  هناقداص و  ینابیتشپ  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم  تخادـنا ؛ هار  هب  ار  میظع  مایق  نیا  هک  تسا  ناریا  تلم 

ار نمـشد  نیا  اـم  دنتـسیاب ؟ اـھیھاوخهدایز  نیا  لـباقم  رد  دنتـسناوتیم  نـالووسم  رگم  دوبن ، نـالووسم  ماـظن و  ناـبیتشپ  ناریا  تلم  رگا  ـالاو  دزروب ؛ عمط  دـناوتن  اـکیرما 

یاھنامرآ هب  تبـسن  یدرـسلد  داجیا  تسا ؛ مدرم  داحآ  نایم  هنیک  ترفن و  فالتخا و  داجیا  ینمـشد ، شور  زورما  تخانـش . دیاب  مھ  ار  ینمـشد  شور  اما  میـسانشیم ؛

. درادن یناوخمھ  چیھ  مدرم  میظع  تکرح  اب  هک  تسا  ییاھراعش  حرط  مدرم و  یاھراعش  ندرک  فرحنم  تسا ؛ یمالسا 

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

؛» مھنیب امحر  . » دننمشد مالسا  لصا  اب  ار ؛ ینس  هن  دنراد و  تسود  ار  هعیـش  هن  دننکیم ، کیرحت  هعیـش  هیلع  ار  ینـس  ینـس و  هیلع  ار  هعیـش  هک  یناسک  نآ  دینادب 

مشچ رد  ار  هعیش  دنکیم و  جیورت  ار  یرگیبصان  یرگیلاغ و  فرط  کی  زا  دنکیم . شالت  فرط  ود  رھ  زا  نمشد  دنشاب . نابرھم  میحر و  دوخ  نیب  ناملسم  ناردارب  ینعی 

راداو ینس  یاھشزرا  تاسدقم و  هب  تناھا  هب  ار  هعیش  رگید  یوس  زا  دننکیم -  رواب  هنافساتم  مھ  ینید  نیرجحتم  زا  یضعب  دنکیم -  یفرعم  یقیقح  نمشد  ینس ،

هک دوشیم  داـجیا  یتاـعوضوم  رد  تلم و  کـی  تیوھ  ندرب  نیب  زا  تھج  رد  فـالتخا  نیا  دـھد . رارق  مھ  لـباقم  رد  ار  بتکم  ود  نیا  هک  تسا  نآ  نمـشد  یهئطوت  دـنکیم .

لفاغ نمـشد  دیک  زا  اما  منونمم ؛ امـش  زا  مھ  نم  تسا و  بوخ  یلیخ  نیا  دینزیم و  تدـحو  زا  مد  امـش  متفگ  ینـس  هعیـش و  مرتحم  یاملع  هب  دـشاب . اھنآ  نیب  دـیابن 

. دیسانشب یسابل  رھ  رد  ار  نمشد  دیشاب و  رایشوھ  دیشاب  هتـشادن  هجوت  نآ  هب  دینک و  تلفغ  نآ  زا  امـش  تسا  نکمم  هک  دوشیم  دراو  ییاھھار  زا  نمـشد  دیـشابن .

. تخانش ار  اھنآ  ناوتیم  مھ  ناشنانخس  زا  لوقلا ؛» نحل  یف  مھنفرعتل  «و 

، دـنھدیم قوس  یلخاد  تافالتخا  هب  ار  امـش  هک  یناـسک  دنتـسین . تسود  دننمـشد و  دـنھدیم ، قوس  روشک  تلم و  نید ، زا  ییارگاو  هب  ار  امـش  هک  یناـسک  دـینادب 

ماظن ینتفاینتسد و  ار  یمالـسا  بالقنا  یاھنامرآ  دـننکیم  یعـس  هک  یناسک  دننمـشد . دـننک ، نیکرچ  مھ  هب  تبـسن  ار  اھلد  دـننکیم  یعـس  هک  یناسک  دننمـشد .

. دننمشد دنھد ، هولج  اھنآ  هب  ندیسر  زا  ناوتان  ار  یمالسا 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

رس رد  هچ  نمشد  هکنیا  نتسنادن  دیشاب . هتشاد  هجوت  هلاسم  نیا  هب  تسام ؛ یعافد  ناوت  زا  یـشخب  مینادب ، نامدوخ  دروم  رد  ار  نمـشد  یلک  حرط  میناوتب  ام  هکنیا 

راھچوداتفھ هسوداتفھ و  یاھلاس  زا  مینادـب . الماک  ار  نیا  دـیاب  ام  دـنک ؛ مورحم  عافد  دروخرب و  ناکما  زا  ار  اـم  تسا  نکمم  هک  تسا  یتلفغ  دـنکب ، دـھاوخیم  هچ  دراد و 

، میدرک حرطم  هک  یایگنھرف  مجاھت  ثحب  مدرک . ساسحا  ار  هزرابم  نیا  عورـش  اھتقو  نامھ  هدـنب  دـش . عورـش  یقالخا  یداقتعا -  یهزراـبم  نوزفازور ، تروصهب  جـیردتب و 

. دش زاغآ  یگنھرف  یاھرازبا  اب  یگنھرف و  لئاسم  یهنیمز  رد  مجاھت  کی  اتقیقح  هریغ ، یداصتقا و  یسایس و  یلمع  تاکرح  رانک  رد  دوب . هیضق  شخب  نیا  زا  یشان 

زاوھا  / ٠٨/١٣٨٢/٠۵ ناناوج  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یهدارا یرادـیب و  نآ ، دریگب و  ار  یرگنایغط  نیا  ولج  دـنک و  راھم  ار  نآ  دـناوتیم  هک  دراد  دوجو  لماع  کی  طـقف  دراد ، رابکتـسا  زورما  هک  یرگناـیغط  شکرـس و  حور  لـباقم  رد 

رگید هک  تساجنیا  دتسیاب . وا  لباقم  رد  دریگیم  میمصت  دنادیم و  ار  وا  فدھ  دسانشیم ، ار  نمشد  دسانـشیم ، ار  دوخ  قوقح  تسا ، رادیب  یتلم  یتقو  تساھتلم .

لوا زا  یمالـسا  بالقنا  هک  تسا  یـساسا  یهتکن  نامھ  نیا  دـنکب . یراک  دـناوتیمن  رگید  هک  تساجنیا  تسا . گنل  یماظن  تازیھجت  یهمھ  اـکیرما و  رابکتـسا و  تیمک 

روشک نالووسم  هک  تساجنیا  دینادب . ار  دوخ  ردـق  دـیاب  ناناوج  امـش  هک  تساجنیا  دومن . انب  ار  دوخ  مکحتـسم ، یهیاپ  نیا  ساسارب  یمالـسا  ماظن  درک و  هیکت  نآ  یور 

. دننادب ار  هدارا  اب  نموم و  روشرپ ، ناناوج  نیا  ردق  دیاب 

هعمجزامن  / ١٣٨٢/٠٨/٢٣ یاھهبطخ  رد  تانایب 

طبضنم قالخا  هب  ییانتعایب  یگزرھ و  هب  ندناشک  یرگیحابا و  یرگیلاباال و  قیرزت  ینعی  دنـشاب ؛ دنزادنیب ، هار  دنھاوخیم  هک  یایگنھرف  نایرج  هجوتم  ام  زیزع  ناناوج 

اب هزرابم  زورما  دنشاب . دراوم  نیا  بقارم  دیاب  دنزادرپیم  ناناوج  لئاسم  هب  هک  یناسک  مھ  شرورپ و  شزومآ و  مھ  یملع ، نالووسم  مھ  ناناوج ، مھ  یمالـسا . ینید و 

ام مدرم  یملع  تفرـشیپ  زا  دـنتحاران . میـشاب ، هتـشاد  یملع  تفرـشیپ  هکنیا  زا  مھ  اجنآ  دـنکیم . قدـص  مھ  ملع  نادـیم  رد  اـکیرما  اـب  هزراـبم  تساـھاجنیا . اـکیرما 

یگدنامبقع هب  سک  رھ  دنتحاران . دوش ، زاب  مدرم  تالکـشم  زا  یاهرگ  دنکب و  مدرم  هب  یتمدخ  دناوتب  تلود  هکنیا  زا  دـنتحاران ؛ ام  مدرم  یداصتقا  تفرـشپپ  زا  دـنتحاران ؛

یهوق هچ  هییاضق و  یهوق  هچ  هیرجم ، یهوق  هچ  دـھد -  ماجنا  ار  مزال  تامدـخ  دـناوتن  تلود  هکنیا  هب  دـنک  کمک  سک  رھ  تسا . هدرک  راک  اکیرما  عفن  هب  دـنک ، کمک  یملع 

زا یکی  تسا . هدرک  راک  اکیرما  عفن  هب  دـنک ، نایب  اھنوبیرت  اـھهمانزور و  رد  ار  اـھییاکیرما  تارظن  اـھرکف و  سک  رھ  تسا . هدرک  راـک  اـکیرما  تمدـخ  رد  اـکیرما و  یارب  هننقم - 

یاضف سک  رھ  یناور . گنج  کی  تمھت و  کی  هعیاش ، کی  زور  رھ  دـندرکیم ؛ نینموملاریما  نامز  رد  هک  یراک  نامھ  انیع  تسا . ینزتمھت  ینکارپهعیاـش و  اـھنآ  یاـھراک 

دزمیب و رکون  هچ  دریگب ، لوپ  اکیرما  زا  هچ  تسا ؛ هدرک  راک  اکیرما  یارب  تساکیرما و  رودزم  دـنک ، دـیدشت  تیوقت و  ار  ماظن  هیلع  یناور  گـنج  روشک و  لـخاد  رد  ینزتمھت 

ضرغ و هک  ییاھمدآ  دشاب . عمج  ناشساوح  همھ ، یگنھرف . یسایس و  یزاسنایرج  نیا  لباقم  رد  تمواقم  زا  تسا  ترابع  اکیرما  اب  هزرابم  زورما  دشاب . اکیرما  بجاوم 

دننادـب دوش . ماـمت  روشک  نیا  تلم و  نیا  هیلع  اـکیرما و  یاھتـساوخ  تھج  رد  هک  دـننزن  یفرح  رذـگدوز  ساـسحا  هزیگنا و  کـی  رطاـخهب  دنـشاب  بظاوم  دـنرادن ، یتینوس 

. دنکیم مادقا  تلم  نیا  هیلع  زاب و  ار  دوخ  یاپ  تسد و  ییاھھار  هچ  زا  دوشیم و  تیوقت  هنوگچ  نمشد 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 19 
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هعمجزامن  / ١٣٨٢/١١/٢۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اکیرما و رد  هک  ام  یللملانیب  یناھج و  نانمـشد  هناراکایر . اما  دـننکیم ، ینمـشد  میتسھ . نمـشد  اـم  دـنیوگیمن  احیرـص  دوشیم ؟ لاـمعا  یدـنفرت  هچ  اـب  اھینمـشد  نیا 

هب هدـمآ  تسدهب  دنمـشزرا  عاتم  دنـشوکیم  الوا  تسا . هدوب  یروطنیا  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زا  ناشدـنفرت  دـننکیم ، کـیرحت  ار  اـھتلود  دنتـسھ و  اـیند  رگید  زکارم  زا  یـضعب 

ام میاهدروآ . ییوـن  هـبرجت  اـیند  رد  اـم  دـنکیم . مـالعا  راـختفا  یدنلبرـس و  اـب  تـسا ، هدروآ  تـسد  هـب  هـک  ار  هـچنآ  ناریا  تـلم  دـننک . ریقحت  کـچوک و  ار  ناریا  تـلم  هلیـسو 

زا یضعب  اھتلود و  هک  ییاھروشک  زورما  مینک . رقتسم  نامروشک  رد  تیونعم  نید و  زا  هتساخرب  الماک  میاهتسناوت  هکلب  نید ، تیونعم و  زا  هناگیب  ادج و  هن  ار  یرالاسمدرم 

ناـمھ رد  دناهتـسناوت  هدـش و  مزـال  اـجرھ  هجیتـن  رد  تسا . هدوب  تیونعم  زا  هناـگیب  ناشیـسارکمد  دـننزیم ، مد  تاـباختنا  یدازآ  یـسارکمد و  زا  ناشـسلاجم  ناگدـنیامن 

اکیرما رد  هاـگداد ، مکح  اـب  مھ  نآ  شدوخ ، مدرم  ارآ  دـصرد  جـنپوتسیب  زا  رتـمک  اـب  اـکیرما  روھمجسیئر  نـالا  دـناهدرک . بلقت  مدرم  یار  فـالخرب  دـننک ، بلقت  اھیـسارکمد 

تقافر و یتسود و  تسد  ایند  یاھروتاتکید  نیرتروتاـتکید  هب  یـسارکمد ، یاـعدا  اـب  مھ  دـعب  تسا . نیمھ  دـشابن ، هارمھ  تیونعم  اـب  هک  یایـسارکمد  دـنکیم ! تموکح 

. دـنایرالاسمدرم یـسارکمد و  نارادـفرط  ایند و  یاھتارکمد  نیمھ  کیدزن  یاھقیفر  اھنیا  همھ  دـینک ! هاگن  یماظن  یاـھاتدوک  اـیند و  یاـھروتاتکید  هب  دـنداد ! یگدـناوخردارب 

نید تیونعم و  اب  ام  یسارکمد  میتفرگ ؛ نید  زا  ار  یسارکمد  ام  میدروآ ؛ ار  ییون  هبرجت  ام  دوشیم . یروطنیا  دشابن ، هارمھ  نید  تقیقح و  تیونعم و  اب  یسارکمد  یتقو 

بترم دوخ  تاغیلبت  رد  نمـشد  دـننکیم . راختفا  نآ  هب  عافد و  نآ  زا  دـنلابیم و  درواتـسد  نیا  هب  مدرم  یمالـسا . یروھمج  دـش  ینید ؛ یرالاسمدرم  دـش  اذـل  تسا ؛ هارمھ 

: دومرف دوخ  درگاش  هب  مالـسلاوھالصلاهیلع  قداص  ماما  دـیامن . ریقحت  ار  نآ  دـنزب و  سنج  رـس  یوت  هبـسک ، نیب  جـیار  لوق  هب  دـنک ؛ کچوک  ار  درواتـسد  نیا  دـنکیم  یعس 

کی رگا  ینکیمن . رواب  ار  ایند  همھ  فرح  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  هک  ینادب  وت  تسا و  گنس  نیا  دنیوگب  رگا  ایند  همھ  یشاب ، هتـشاد  تسد  رد  ییاھبنارگ  رھوگ  وت  هچنانچ 

دوجو ییاھبنارگ  رھوگ  یتقو  (. ١) تسا گنس  هک  ینیبیم  ینکیمن ؛ شوگ  اھنآ  فرح  هب  مھ  زاب  تساھبنارگ ، رھوگ  نیا  دنیوگب  ایند  همھ  یشاب ، هتـشاد  تتـسد  رد  گنس 

. تسا هداتسیا  اذل  تسا ؛ هدیمھف  تسا و  هتسناد  ام  تلم  تسا . یشزرااب  عاتم  ینیبیم  تسا ، شزرایب  یراد ، تسد  رد  هچنآ  دنیوگب  ایند  همھ  رگا  دراد ،

یوضر  / ١٣٨٣/٠١/٠٢ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

. دھدب تسد  زا  ار  دوخ  تابث  روشک  دنھاوخیم  نانمشد  دراد . رارق  نالووسم  ناریا و  تلم  رایتخا  رد  زورما  هک  تسا  یتصرف  نیرتگرزب  یمالـسا ، ماظن  تابث  روشک و  تابث 

تزع دوشیمن  هکنانچمھ  درک ؛ عافد  تلم  قوقح  زا  ناوتیم  هن  درک و  دوشیم  یگنھرف  راک  هن  یداصتقا ؛ راـک  هن  درک و  دوشیم  یملع  راـک  هن  تاـبثیب ، روشک  کـی  رد 

روطنآ اھییامیپھار  رد  امـش  هکنیمھ  تسا . نوگانوگ  لحارم  رد  ناریا  تلم  رادـتقا  زاربا  تکرب  هب  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  زورما  هک  یتابث  نیا  درک . ظـفح  اـیند  رد  ار  تلم 

تسا و یلم  رادتقا  یهدنھدناشن  دـیوشیم ، دراو  صالخا  اب  روطنآ  هناگیب  یتاغیلبت  یاھقوب  نانمـشد و  شالت  مغریلع  تاباختنا  قودنـص  یاپ  رد  دـینکیم ؛ ادـیپ  روضح 

داجیا روشک  رد  مطالت  دنھاوخیم  دـشاب ؛ تابث  اب  ام  روشک  دـنرادن  تسود  ملاع  یرابکتـسا  زکارم  هتبلا  تسا . یمالـسا  ماظن  روشک و  تابث  یهناوتـشپ  یلم  رادـتقا  نیا 

یاھهاگتسد یهمھ  لاس ٨٢  ناتسبات  رد  دندرک . هکنانچمھ  بوشآ ؛ داجیا  مطالت و  داجیا  ینیرفآنارحب ؛ یارب  دننکیم  ار  دوخ  شالت  یهمھ  هک  دینادیم ، و  دینادب ، دننک .

، اھنآ نارازگتمدخ  زیمآتدھاجم  شالت  مدرم و  یرایشوھ  یھاگآ و  اما  دنشکب ؛ بوشآ  هب  ار  روشک  هکنیا  یارب  دندش  جیسب  اکیرما  مسینویھص و  هب  هتـسباو  یـسوساج 

ینمـشد دنک  ساسحا  هک  یتقو  رگم  دـشکیمن ، تسد  دوخ  ینمـشد  زا  نمـشد  هک  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  تشاذـگن . دز و  اھهئطوت  نیا  یهمھ  یهنیـس  هب  در  تسد 

دیناسریم و روھظهب  تسا ، یلم  رادتقا  یهناشن  هک  ار  هچنآ  ماگنھهب ، اجب و  تقوهب ، هک  دیتسھ  یتلم  ملاع  ناربکتـسم  رظن  رد  ناریا  تلم  امـش  زورما  تسا . هدـیافیب 

اھباوخ درب . نیب  زا  درک و  لطاب  ار  نمشد  یـسایس  یگنھرف و  یهلاسدنچ  یاھهئطوت  امـش ، یگدامآ  یرایـشوھ و  یھاگآ و  نیمھ  دناهتخانـش . ار  نیا  دیھدیم ؛ ناشن 

مطالت و هب  ار  روشک  هک  دوب  نیا  ناشفدـھ  هک  ناریا  تلم  نانمـشد  زورما  درک . بآرب  شقن  ار  نمـشد  یاـھهئطوت  امـش ، یھاـگآ  یلو  دـندوب ؛ هدرک  اـھهئطوت  دـندوب ؛ هدـید 

نیطـسلف رد  قارع و  رد  اھنآ  دناهدیـسر . تسبنب  هب  دننک ، داجیا  فالتخا  گنج و  نالووسم  نیب  رد  هک  دوب  نیا  ناشفدھ  دـنزادنیب ؛ هار  هب  یـشکردارب  دـننک و  راچد  بوشآ 

فرصت و اب  هک  دندرکیم  لایخ  اھزور  نیمھ  رد  هتشذگ  لاس  اھنیا  تسا . هدناسر  تسبنب  هب  ار  اھنآ  نیطسلف  تلم  یراکادف  تدھاجم و  نوچ  دناهدیسر ؛ تسبنب  هب  مھ 

هتبلا دناهدیسر . تسبنب  هب  تسا و  هدرک  لگ  رد  اپ  ار  اھنآ  قارع  تالکشم  زورما  یلو  دنربب ؛ نیب  زا  دنیابرب و  دنناوتیم  ار  ییهدامآ  الماک  یهمعط  هرـسکی  قارع ، رب  طلـست 

شقن ناریا  تلم  لثم  ییهدازآ  تلم  هیلع  دنریگب ، هک  مھ  یمیمصت  رھ  اما  دریگب ، راوهناوید  یاھمیمصت  تسا  نکمم  تسا ، هجاوم  نآ  اب  هک  ییاھتسبنب  نیا  اب  نمشد 

. تسا رادیب  ام  تلم  دش ؛ دھاوخ  بآ  رب 

جح  / ١٣٨٣/٠٩/٣٠ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دینیبیم تسا . ینـس  هعیـش و  نیب  فالتخا  داجیا  مھ  هلیـسو  نیرتھب  فالتخا ؛ داجیا  زا  تسا  ترابع  مالـسا  یایند  رد  اکیرما  رابکتـسا و  یـساسا  فادـھا  زا  یکی  زورما 

یاھلاس دننکارپیم . یقافن  رذب  هچ  ناشدوخ  لایخ  هب  دننکیم و  ییاھیشاپمس  هچ  دننزیم ، ییاھفرح  هچ  قارع  لئاسم  تبسانم  هب  ایند  رد  رامعتسا  ناگدرورپتسد 

و ینـس ، زا  ار  هعیـش  ات  تساھنآ  یارب  یبوخ  تصرف  جح ، رد  دـننکیم . ار  راک  نیا  دـنراد  یبرغ  هاوخنوزف  یاھتردـق  بلطتردـق  تسد  رامعتـسا و  تسد  هک  تسا  یدامتم 

جح صوصخم  دوب ؛ رایشوھ  دیاب  دنک . تناھا  وا  تابوبحم  تاسدقم و  هب  دننک  راداو  ار  نیا  دنک ، تناھا  نیا  تاسدقم  هب  دننک  راداو  ار  نآ  دننک ؛ ینابـصع  هعیـش  زا  ار  ینس 

 - دننیشنب مھ  یورهبور  اھنرق  تشذگ  زا  دعب  تساکیرما . یعقاو  بوبحم  ینس ، هعیش و  گنج  دوب . رایـشوھ  دیاب  اھنادیم  یهمھ  رد  لاس و  نارود  یهمھ  رد  تسین ؛ مھ 

هک درادـن  یدـعب  چـیھ  دـنک . بس  ار  نیا  وا  دـنک ، بس  ار  وا  نیا  دـننزب ؛ فرح  رگیدـکی  هب  تبـسن  هنیکرپ  یاھلد  اب  دـنوشیم -  ورهبور  رگیدـمھ  اب  گنج  رد  هک  یناـسک  لـثم 

؛ دنشاب رایشوھ  مدرم  دیـشاب ؛ رایـشوھ  دیاب  امـش  دننک ؛ داجیا  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  یارب  دننک ، ریجا  ار  یناسک  جح  مسارم  رد  ساسح ، رایـسب  راگزور  نیا  رد  صوصخب 

لایخ هب  ناسنا  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  دھاوخیم . هچ  نمـشد  دننادب  دنـشاب ؛ هجوتم  هیـضق ، نیا  هب  تبـسن  مامت  تیلووسم  ساسحا  اب  دیاب  اھناوراک  مرتحم  نویناحور 

ماوـع ییهدـع  دـننکیم ؛ ار  راـک  نیا  دـنوشیم و  رودزم  دـنریگیم ، لوـپ  نارگید  دـنک . راـک  نمـشد  یارب  دـنک و  عاـفد  نمـشد  یهشقن  زا  دـنکیم ، عاـفد  تقیقح  زا  هکنیا 

ناـشدوخ فدـھ  هب  کـشالب  دـنوش ، هجاوم  یلباـقتم  لـمع  اـب  رگا  دـننک . کـیرحت  ناتتاسدـقم  هیلع  ناتدـیاقع و  هیلع  امـش ، هیلع  تسا  نکمم  مھ  ار  بصعتم  یحطس 

. دننک تحار  ار  ناشدوخ  لایخ  ات  دننک  زیوالگ  مھ  اب  ار  ام  دنھاوخیم  دنھاوخیم ؛ ار  نیمھ  اھنآ  دناهدیسر ؛

نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتـشاد یرکف  تارداص  دـیاب  هیملع  یاھهزوح  درک . راک  دـیاب  دـناوخ ، سرد  دـیاب  تسا ؛ ینید  لیـصحت  هب  ندیـشخب  قمع  تسا ، مزال  هیملع  یاھهزوح  رد  هک  یزیچ  نیلوا 

دنـشاب و انـشآ  ملاع  یـسایس  لئاسم  اب  هک  دنھد  شرورپ  ینویناحور  دیاب  دنھد ؛ شرورپ  نمادکاپ  هزیکاپ و  یناحور  دیاب  دننک ؛ تیبرت  هنازرف  ملاع و  یناحور  دیاب  دنـشاب ؛

نآ رد  دیاب  هک  ار  یرگنـس  هاگیاج و  دنناوتیمن  لاحنیعرد  اما  دـنراد ، مھ  اوقت  ملع و  اھیـضعب  تسا . هنامز  عضو  نتخانـشن  ام ، راک  تالاکـشا  زا  یکی  دنـسانشب . ار  ایند 

مھ شتآ  دنکیم ؛ هابتـشا  ار  نمـشد  تھج  دنکیم و  مگ  ار  شدوخ  هاگیاج  رگنـس و  نمـشد ، یدوخ و  یهھبج  نیب  رد  هک  یـسک  لثم  دنـسانشب ؛ دننک ، راک  دنتـسیاب و 

هک نمشد -  ریت  دادتما  هاگن و  طخ  زکرمت و  یهطقن  نینچمھ  ایند و  یرکف  یسایس و  یایفارغج  یاضف  نتخانشن  دزیریم . ناتـسود  رـس  یور  ار  شتآ  یھاگ  اما  دریگیم ،

تـسرد یھاگآ  نامدوخ  یارب  مھ  یـسایس  یهنیمز  رد  مینک ؛ راک  یملع  یهنیمز  رد  دیاب  دـنکیم . لاکـشا  راچد  یلیخ  ار  ام  دوشیم -  باترپ  وا  یهنیک  دـقح و  نامک  زا 

تیناحور کشالب  نانمـشد  تالمح  یاھجامآ  زا  یکی  زورما  . تسا یگزیکاپ  یکاپ و  رھظم  یناحور ، میـشاب . هیکزت  لھا  مھ  یـصخش  ظاحل  زا  مینک و  هزیکاـپ  ار  دوخ  مینک ؛

دنھدیم و رارق  فدھ  نداد ، رارق  جامآ  یارب  ار  یناسک  نویناحور  نیب  رد  هک  تسا  تسرد  دینکن . دیدرت  چیھ  نیا  رد  دنربب ؛ نیب  زا  دنھاوخیم  شتیلک  اب  ار  تیناحور  تسا .

نآ رگم  تـسا ، ینید  فراـعم  هـب  دـنبیاپ  تیناـحور  نوـچ  تـسا ؛ مـحازم  رـضم و  لـخم و  تیناـحور  تـیلک  نمــشد ، رظن  زا  تیاـھن ، رد  اـما  دـنوشیم ؛ لـئاق  تیوـلوا  شیارب 

هک تسا  یھرز  نیرتـمھم  ینید  یرگنـشور  زورما  دـتفایم . قاـفتا  مک  یلیخ  مـھ  یزیچ  نـینچ  هـتبلا  هـک  دـشاب ؛ هدـیتلغ  ناطیـش  ماد  رد  لـماک  روـطهب  هـک  یییناـحور 

دمآراک لاعف و  نموم و  یناحور  رگا  دنفلاخم . یناحور  لاعف  روضح  تیناحور و  اب  اذل  دتسیاب ؛ نمشد  تالمح  لباقم  رد  دنکب و  شدوخ  نت  رب  دناوتیم  ام  یمالسا  یهعماج 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 20 
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یاملع لضاف و  بالط  تیبرت  هیملع و  یاھهزوح  ظفح  زورما  اذل  دنھدیم . رارق  ناشدوخ  تالمح  جامآ  رتشیب  ار  وا  دنفلاخم و  رتشیب  وا  اب  دشاب ، یرایـشوھ  دنمـشوھ و  و 

یالضف دیاب  دراد . دوجو  مھ  روشک  یاج  همھ  رد  دراد ، دوجو  مھ  ناتسا  نیا  یاھناتـسرھش  رد  دراد ، دوجو  مھ  نامرک  رد  هفیظو  نیا  تسا ؛ یـساسا  یهفیظو  کی  گرزب 

. دـنوش تیبرت  هیملع  یاھهزوح  رد  دنـشاب ، انـشآ  نمـشد  یاھدرکلمع  خـیرات و  ناھج و  لئاسم  اب  لاحنیعرد  هک  ثدـحم  رـسفم و  ملکتم ، فوسلیف ، هیقف ، ملاع ، هاـگآ ،

. درک رکف  دیاب  فدھ  نیا  یارب 

هاگشناد  / ٠٧/٢١/١٣٨۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

هیضق نیمھ  نیع  دنک . تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  دنراذگن  هک  تسا  نیا  شھار  دنراد ، هگن  یسایس  یداصتقا و  یهرطیس  تحت  ار  یروشک  دنھاوخب  رگا  هک  دنراد  هجوت  اھنآ 

ضحم یوعد  اـھنیا  هدـش ؛ اـھراک  نیا  هتبلا  تسا . ینـالوط  یاـھراک  وزج  اـھنآ  نییبت  لـیلحت و  هک  تسا  یلئاـسم  اـھنیا  هتـشاد . دوجو  مھ  یولھپ  تموکح  نارود  لوط  رد 

. دراد دوجو  شرس  تشپ  ییاھلالدتسا  تسین ؛

یپ رد  یاھتردـق  هکنیا  هب  یھاـگآ  مود  دوخ ؛ یتاذ  دادعتـسا  ییاـناوت و  هب  یھاـگآ  یکی  تسھ : نآ  رد  یھاـگآ  ود  هک  دـنارذگیم  ار  ییهرود  هناتخبـشوخ  اـم  روـشک  زورما 

یھاگآ و  یسانشدوخ ، یانعم  هب  یھاگآ  ینعی  دنتسھ . ام  روشک  یملع  تفرـشیپ  ندش و  دنمـشناد  ضراعم  نیرتمھم  ام ، ریظن  یاھروشک  رب  ام و  روشک  رب  یهرطیس 

. میوش لیان  یملع  میظع  یاھتفرشیپ  هب  میناوتب  ام  هک  دراد  دوجو  دیما  نیا  یھاگآ ، ود  نیا  تکرب  هب  یسانشهئطوت . یسانشنمشد و  یانعم  هب 

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب هبوـت  نیا  مینک . هبوـت  رافغتـسا و  نآ  زا  یتسیاـب  میاهدرک ، تلفغ  نمـشد  یاـھهئطوت  نمـشد و  زا  هچ  رھ  تسا . نمـشد  زا  تلفغ  منکیم ، رکذ  هک  یلـصفرس  نـیرخآ 

مـسا دایز  نمـشد ، زا  امـش  هک  دـنتخادنا  هار  ار  لاجنج  نیا  یتدـم  تسام . مشچ  ندـش  زاب  یرایـشھ و  یھاـگآ و  یاـنعم  هب  دوخ  هب  نداد  هبنت  دوخ ، نداد  هجوت  یاـنعم 

نآ تسا . هدش  رھاظ  راکشآ و  زیچ  همھ  رگید  زورما  دوریم ؟ نیب  زا  هئطوت  رگم  هئطوت ، زا  تلفغ  اب  تسا . هئطوت  امـش  هیلع  دینکیم  لایخ  دیراد ؛ هئطوت  مھوت  دیروآیم ؛

نوناق هیلع  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هیلع  هک  دـننکیم  نالعا  ینلع  روط  هب  زورما  اما  دوب ؛ هدـشن  ینلع  اھفرح  زا  یخرب  زونھ  دـیاش  دـشیم ، هدز  اـھفرح  نیا  هک  یزور 

اھینمـشد و اب  هناھاگآ  هنادنمـشوھ و  دـیاب  درب . رد  هب  ملاس  ناج  هئطوت  زا  ناوتیمن  هئطوت  زا  تلفغ  اب  دراد . دوجو  هئطوت  ام  عفانم  هیلع  اـم و  تلم  هیلع  اـم ، یـساسا 

. درک عافد  دوخ  تیوھ  زا  دوخ و  یلم  عفانم  زا  دوخ و  زا  هناربدم  هناھاگآ و  هنادنمشوھ و  نآ  لباقم  رد  دش و  انشآ  اھهئطوت 

نارگراک  / ٠٢/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

میھـس ار  ناشدوخ  تلم ، نیا  یناگمھ  میظع و  تکرح  نیا  رد  دننک  تمھ  دیاب  درم ، نز و  روشک ، یاھریپ  یهمھ  ریبدت و  رکف و  نابحاص  یهمھ  روشک ، یاھناوج  یهمھ 

اب هنارادافو و  طبـضنم و  بوخ و  اج  نامھ  رگا  تسا ؛ عیـسو  یهھبج  نیا  زا  یاهشوگ  کی  اج  نامھ  دینادب  دیراک ، لوغـشم  اج  رھ  دـیتسھ و  اج  رھ  امـش  دوشیم . دـننک و 

تلم و اب  هک  دناهدیمھف  یناھج  ثیبخ  رابکتسا  ام و  نانمشد  دیشاب . هتشاد  هجوت  مھ  ار  نیا  دھاوخیمن ؛ ار  نیا  نمشد  و  دیاهتشاذگ . رثا  هھبج  نیا  رد  دینک ، راک  تراھم 

هجدوب دـنراد  دـناهدیمھف . تسرد  ار  نیا  تسھ و  مھ  تسرد  دراد و  یدایز  یاھتراسخ  ناشیارب  دـش ؛ دراو  دوشیمن  یماظن  گـنج  نادـیم  رد  ناریا  یمالـسا  یروھمج 

یاھرـشق نیب  رد  اھدـنمراک و  نیب  رد  یرادا ، یاھهاگتـسد  نیب  رد  اـھرگراک ، نیب  رد  اھوجـشناد ، نیب  رد  مدرم -  یاھرـشق  لـخاد  هک  تسا  نیا  ناشیعـس  دـنراذگیم و 

فیلکت دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  همھ  تسا . نیا  لابند  نمـشد  زورما  دنک . یط  ار  هار  نیا  دنکیم ، یط  دراد  هک  ار  یھار  نیا  روشک  دنراذگن  ات  دـننک  داجیا  فالتخا  فلتخم - 

، میراد رارق  ام  هک  یاهطقن  نیا  یارب  نمـشد  مینیبب  مینک و  زاب  رتشیب  هشیمھ  زا  ار  نامـشوگ  مشچ و  میتسھ ، اج  رھ  مادـک ، رھ  هک  تسا  نیا  اـم  یهمھ  شود  رب  یھلا 

. تسام یهفیظو  نیا  دوش ؛ بایماک  یحارط  نیا  رد  وا  میراذگن  تسا ؛ هدرک  یایحارط  هچ 

(ع)  / ١٧/٠۵/١٣٨۵ نینموملاریما دالیم  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فعـض راچد  تسا ، هقرفت  راچد  یمالـسا  تما  زورما  دوب . خـیرات  رد  ینالوط  یاھنارود  رد  تیناـسنا  یاـھهناشن  شرتسگ  قـالخا و  تیندـم و  ملع و  ورـشیپ  یمالـسا  تما 

، نیا دنک . عافد  شدوخ  زا  دـناوتیمن  وا  دـننکیم و  ملظ  وا  هب  دـننکیم ؛ تلاخد  وا  یگدـنز  روما  رد  تسایـس و  رد  نید  نانمـشد  رافک و  تسا ؛ یگدـنامبقع  راچد  تسا ،

گنج دیاهدیگنجن -  نمـشد  اب  تقویب  تقو و  دیاهتفرگن و  تسد  ریـشمش  ارچ  مییوگیمن  تسادـخ . هار  رد  تدـھاجم  ندرک  شومارف  رثا  رب  مالـسا  یایند  طاطحنا  فعض و 

بیرف ارچ  میاهدش ؟ لفاغ  نمـشد  دیک  زا  میاهدـش ؟ لفاغ  نمـشد  یاھهشقن  زا  میاهدـش ؟ لفاغ  نمـشد  ییاسانـش  زا  ارچ  ام  مییوگیم  تسا -  داھج  عاونا  زا  یکی  مھ 

؟ میاهدروخ ار  نمشد 

جح  / ١٠/٠٨/١٣٨۵ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یسایس یاھبتکم  تسکش  دش . وربور  گرزب  یدیدھت  اب  یبرغ  رامعتسا  هاگودرا  دوب ، ناریا  رد  یمالسا  یروھمج  ندروآربرـس  نآ  جوا  یهطقن  هک  یمالـسا  یرادیب  زاغآ  اب 

یاھهدوت نایم  رد  ار  یمالـسا  یھاـگآدوخ  دـندرکیم ، دومناو  تیرـشب  یتخبـشوخ  هار  اـھنت  ار  نآ  نارگرامعتـسا ، هک  یئاھـشزرا  نتخیرورف  ندـمآرد و  طـلغ  برغ و  قرش و 

. تخاس روراب  ناملسم  یاھتلم  لد  رد  ار  دیما  لاھن  یھلا ، غورف  نیا  ندرک  شوماخ  ندناشوپ و  رد  ناربکتسم  یپردیپ  یاھیماکان  تخاس و  رادهشیر  ناملسم 

ار نمـشد  یاھهلیح  دنـشاب و  رایـشوھ  هشیمھ  زا  شیب  دیاب  نآ ، رد  مدرم  یاھهدوت  هچ  ینید و  یگنھرف و  یـسایس و  ناگبخن  هچ  یمالـسا  تما  هک  تسا  یزور  زورما 

. دننک هلباقم  نآ  اب  دنسانشب و 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناونع و کی  ینید  یرالاسمدرم  زورما  تخانـشیمن ؛ ار  ینید  یرالاسمدرم  ایند  دـنک . دراو  ار  یدـیدج  میھافم  یللملانیب  تسایـس  گنھرف  رد  تسا  هتـسناوت  اـم  تلم 

. دش دراو  یللملانیب  تسایس  گنھرف  رد  درک و  فیرعت  ام  تلم  ار  نیا  تخانـشیمن ؛ ار  هطلـس  ماظن  فیرعت  ایند  تسا . یمالـسا  یاھتلم  یهمھ  نایم  رد  بولطم  راعش 

 - یناھج تاقباسم  رد  ام  سپ  دنک . دراو  ار  اھنیا  تسا  هتـسناوت  ام  تلم  هک  تسا  یدـیدج  میھافم  همھ  اھنیا  روشک ؛ تیریدـم  نوناق ، تسایـس ، یروحمنید  یهلئـسم 

تیقفوم هب  دـیما  تدـمهاتوک  رد  میوـش و  دراو  میناوـتیم  یگنھرف -  یهقباـسم  یداـصتقا و  یهقباـسم  یتعنـص ، یهقباـسم  یـسایس ، یهقباـسم  یملع ، یهقباـسم 

عنامیب یهتلافـسا  هار  کـی  دورب ، دـھاوخیم  ناریا  تلم  هک  یھار  نیا  تساـم . تلم  عضو  نیا ، میـشاب . هتـشاد  ندـش  دمآرـس  هب  دـیما  تدـمدنلب  رد  و  میـشاب ، هتـشاد 

رد امـش  نم و  مینیبب  ات  منک  ییامنهرھچ  یفرعم و  امـش  یارب  راصتخا  هب  زورما  ار  نمـشد  ود  نیا  نم  میراد . گرزب  نمـشد  ود  ام  میراد . مھ  شلاچ  هار  نیا  رد  ام  تسین ؛

، نمـشد کی  میراد : نمـشد  ود  ام  دنک . زھجم  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ  دنادب و  ار  نمـشد  یهشقن  دسانـشب ، ار  نمـشد  دیاب  تلم  کی  مینکب . دـیاب  هچ  نمـشد  ود  نیا  لباقم 

نکمم هک  تسا  یدـب  یاھتلـصخ  ینورد  نمـشد  تسیچ ؟ ینورد  نمـشد  تسا . رتکانرطخ  ینورد  نمـشد  تسا . ینوریب  نمـشد  نمـشد ، کـی  تسا ؛ ینورد  نمـشد 

هب دامتعا  نتـشادن  هدنیآ ، هب  ندوب  نیبدب  نارگید ، هب  ندوب  نیبدب  یطارفا ، یاھیھاوخدوخ  یدـیماان ، نتـشادن ، راک  طاشن  یلبنت ، میـشاب . هتـشاد  نامدوخ  رد  ام  تسا 

ینوریب نانمشد  هشیمھ  دوشیم . لکشم  ام  راک  دشاب ، هتشاد  دوجو  ام  رد  ینورد  یاھنمشد  نیا  رگا  تسا . یرامیب  اھنیا  دوخ -  تلم  هب  هن  دوخ و  صخش  هب  هن  دوخ - 

هریت ناتقفا  «، » تسا کیرات  ناتهدـنیآ  «، » دـیتسین رداـق  امـش  «، » دـیناوتیمن امـش  : » دـنھد خوسر  یناریا  یهعماـج  نورد  رد  ار  اـھبورکیم  نیا  دـناهدرک  یعـس  ناریا  تلم 

اھنیا دـنروایب ؛ راب  هناگیب  تسد  هب  مشچ  لبنت و  سفن ، هب  داـمتعایب  لـسک ، دـیماان ، ار  اـم  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  یعـس  دـمآرد .» ناتردـپ  «، » دـیدش هراـچیب  «، » تسا

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 21 
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تلم نیا  دـشاب ، هتـشاد  ار  اھیرامیب  نیا  یتلم  رگا  دوب . اھنیا  ام  تلم  یهدـمع  یالب  ام ، روشک  رد  یمالـسا  تکرح  زورب  زا  لبق  یاھلاس  لوط  رد  تسا . ینورد  نانمـشد 

، دنشاب نیبدب  رگیدمھ  هب  دنشاب ، هتشادن  دنویپ  رگیدمھ  اب  دنشاب ، هتشادن  سفن  هب  دامتعا  دنـشاب ، دیماان  دنـشاب ، لبنت  شمدرم  یتلم  رگا  تسین ؛ نکمم  شتفرـشیپ 

رارق هویم  لخاد  هک  تسا  یمرک  لثم  دـنکیم ؛ ناریو  ار  انب  دـتفیب ، انب  یهیاپ  نورد  رد  هک  یاهناـیروم  لـثم  اـھنیا  تفر ؛ دـھاوخن  شیپ  یتلم  نینچ  دنـشاب ، دـیماان  هدـنیآ  زا 

هب نموم  دقتعم و  و  تفرشیپ ، هب  دنمهقالع  هدنیآ ، هب  نیبشوخ  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  راودیما ، دیاب  ام  تلم  درک . هزرابم  تافـص  نیا  اب  دیاب  دنکیم . دساف  ار  هویم  دریگب ،

اھنمشد نیا  میناوتب  ام  رگا  درک . لیمکت  ار  اھنیا  دیاب  دراد ؛ یدیما  نینچ  سفن و  هب  دامتعا  نینچ  ام  تلم  زورما  هللادمحب  دنکیم . کمک  هار  نیا  رد  ار  وا  هک  دشاب  یتایونعم 

. ینوریب نمـشد  اما  دـناسرب . یاهمطل  همدـص و  ام  هب  دـناوتیمن  مھ  ینوریب  نمـشد  میزادـنیب ، راـک  زا  دوخ  یهعماـج  یمومع  گـنھرف  رد  دوخ ، ناـج  رد  دوخ ، نورد  رد  ار 

ار ایند  هطلس ، ماظن  یناھج و  رابکتسا  یناھج . رابکتسا  مییوگیم  وا  هب  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  یللملانیب ؛ یهطلس  ماظن  زا  تسا  ترابع  ام  فدھ  نیا  ینوریب  نمـشد 

راشف وا  یور  دننکیم ؛ ینمشد  تلم  نآ  اب  نارگهطلس  دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگهطلس  لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  دنکیم . میسقت  ناریذپهطلـس  نارگهطلـس و  هب 

نارگهطلس راب  ریز  دوشب و  هتفرشیپ  دنموربآ و  دنمتزع و  لقتسم و  دھاوخیم  هک  تسا  یتلم  کی  نمشد  نیا ، دننکشب . مھ  رد  ار  وا  تمواقم  دننکیم  یعس  دنروآیم و 

لام ینمـشد  نیا  هتبلا  اکیرما . یهدحتم  تالایا  ینونک  تلود  یناھج و  مسینویھـص  یهکبـش  زا  تسا  ترابع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  تسا . ینوریب  نمـشد  نیا  دورن ؛

یاھراشف ثبع ؛ اما  دناهدروآ ، دراو  راشف  دناهتسناوت ، هچرھ  تسا . هدوب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اب  ینمـشد  تسایـس  اما  دنکیم ، رییغت  اھـشور  تسین ؛ زورما 

گنج هن  ناشیـسایس ، راـشف  هـن  ناـشیماظن ، دـیدھت  هـن  ناـشیداصتقا ، مـیرحت  هـن  دـنک ؛ راداو  ینیـشنبقع  هـب  اـی  دـنک  فیعـض  ار  ناریا  تـلم  تـسا  هتـسناوتن  اـھنآ 

ینمـشد رد  نمـشد  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  میتسھ ؛ رتیوق  رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما  ناشیناور .

دیاب دعب  تخانـش ، دـیاب  ار  نمـشد  لوا  میراد . یفئاظو  نمـشد  ود  نیا  لباقم  رد  ام  . تسھ ینمـشد  نیا  اما  تسا ؛ هدـنام  ماکان  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب 

هلاستسیب زادنامشچ  قفا  مینکیم ؛ فیرعت  ار  نامدوخ  یهلاسجنپ  یاھتـسایس  ام  دنراد . هشقن  ناریا  تلم  یارب  مھ  ام  ینوریب  نانمـشد  زورما  تسناد . ار  وا  یهشقن 

ار وا  تسایـس  دـیاب  دراد . یتسایـس  مـھ  وا  دراد ؛ هماـنرب  اـم  یارب  مـھ  وا  روـطنیمھ ؛ مـھ  اـم  نمــشد  مـینک . صخــشم  ار  ناـمدوخ  هار  هـکنیا  یارب  مـینکیم ؛ فـیرعت  ار 

. میسانشب

ماظن  / ٠١/١٧/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، مھ دـیاقع  یهرابرد  مینکیم ؛ تامھوت  مھ  یهرابرد  میرادـن ؛ ربخ  مھ  لاح  زا  تساھیعالطایب ؛ اھیمھفجـک و  اضعب  اھنآ  یهدـمع  دوشیم . داـحتا  زا  عناـم  ییاـھزیچ 

وس شاهیاسمھ ؛ یهرابرد  رگید ، تلم  نآ  یهرابرد  ناملسم  تلم  نالف  هعیش ؛ یهرابرد  ینس  ینس ، یهرابرد  هعیـش  میوشیم ؛ هابتـشا  راچد  رگیدکی  تارکفت  یهرابرد 

یهچیزاب نمشد ، یلک  یهشقن  ندیدن  لیلحت ، وس  مھف ، وس  نیمھ  رثا  رب  هنافساتم  مھ  یدارفا  دننزیم . نماد  اھمھافتوس  نیا  رب  تدشب  مھ  نانمـشد  هک  اھمھافت ،

دنکب یراک  دریگب ، یعـضوم  دنزب ، یفرح  دنکیم  راداو  ار  یناسنا  کچوک ، یلیخ  یهزیگنا  کی  یھاگ  دنکیم . هدافتـسا  اھنآ  زا  نمـشد  دـنریگیم و  رارق  نمـشد  یزاب  نیا 

. دنکیم دایز  ناردارب  نیب  ار  فاکش  دنکیم و  هدافتسا  فرح  نآ  زا  دوخ  یلک  یهشقن  رد  نمشد  هک 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناوتیمن تسرد  ار  نمشد  کرحت  یتینما ، گنج  رد  یـسایس ، گنج  رد  یگنھرف ، گنج  رد  دیھدب . رارق  فدھ  ار  وا  داد ، ناشن  یکرحت  نیرتکچوک  نمـشد  هک  یدرجم  هب 

قح فرح  نیا  دھاوخیم  ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمشد  دوشب ! رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح ، فرح  هک  دھدیم  بیترت  یاهنوگ  هب  ار  راک  نمـشد  تاقوا ، یھاگ  دید .

تـسا یقح  فرح  نیمھ  مھ  شاهعطق  کی  هدش ؛ لیکـشت  هعطق  تسیود  ای  دص  زا  لزاپ  نیا  دـنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـھاوخیم  نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا 

تـسایس دراو  هلب ، تسا ! مزال  یرایـشوھ  دح  نیا  رد  درک . دیابن  لماک  ار  نمـشد  لزاپ  دز . دـیابن  ار  قح  فرح  نیا  اجنیا  دـنک ! لماک  ار  لزاپ  نیا  ات  دـنزب  دـیاب  صخـش  نآ  هک 

زمرق طـخ  کـی  لوا و  لـصا  نـیا ، دـنک . هدافتـسا  امـش  یریگعـضوم  راـھظا و  تـکرح و  چـیھ  زا  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  رایــشوھ . رایــسب  اـما  دـینک ؛ یــسایس  رکف  دـیوشب و 

یساسا یهطقن  نامھ  نیا  تسا ؟ نمشد  ررض  هب  ای  نمشد  عفن  هب  راک  نیا  هک  میمھفب  روطهچ  مینک ؟ فشک  ار  وا  تالیامت  روطهچ  میسانشب ؟ ار  نمـشد  روطهچ  . تسا

نـشور بلطم  ناسنا  یارب  ییاج  رد  مھ  رگا  دراد . جایتحا  لماک  یرادـیب  یرایـشوھ و  ندرکن و  یراگنالھـس  اـقلطم  لـماک ، ماـمتھا  هب  هک  تسا  ییاـج  ناـمھ  نیا  تسا .

، نیا دیـشاب ؛ رایـشوھ  اما  دیـشابن ، راکهظفاحم  نیاربانب  دیراذگن . اپ  تسا ، کوکـشم  دیدید  رگا  دیراذگب ؛ اپ  تسا ، مکحم  اپ  ریز  دیدید  رگا  دنک . تکرح  دیابن  اج  نآ  تسین ،

. دیریگب هدھع  هب  ار  تخس  راک  نیا  دیاب  دیتسھ و  یجیسب  دیتخس ؛ راک  درم  مھ  امش  اما  تسین ؛ ناسآ  تسا و  تخس  هتبلا  تسا . یسایس  طخ  نآ 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگم دشاب !؟ رظن  نودب  عضوم و  نودب  ای  توافت  یب روشک  یسایس  لئاسم  هب  تبسن  دناوت  یم بالقنا -  یوجشناد  بالقنا و  یجیسب  مھ  نآ  یجیـسب -  ی  هعومجم رگم 

تبثم و یانعم  نامھ  هب  یجیسب -  وجشناد و  هراومھ  دیوشن و  راک  هظفاحم هک  نیا  هب  منک  یم هیـصوت  ار  یجیـسب  یاھوجـشناد  امـش  نم ، تسا !؟ نکمم  یزیچ  نینچ 

: دیھد یم راعش  دیشاب . رایشوھ  الماک  دیشاب .» مھ  رایشوھ  یلو   » هک تسا  نیا  دیوشن » راک  هظفاحم  » میئوگ یم هک  نیا  ی  هلابند هتبلا  دینامب . یقاب  شپترپ -  نوخرپ و 

؟ تسیچ اکیرما  تسین . اکیرما  زا  یرازیب  طـقف  مھ  وجـشناد  یرادـیب  دیـشاب . رادـیب  منکب : ضرع  امـش  هب  مھاوخ  یم نم  تسھ ؛ عقوت  نیمھ  هلب ، تسا ! رادـیب  وجـشناد 

هدـید مشچ  هب  هک  یگنھرف  یتالیکـشت ، یتینما ، یـسایس ، تیوھ  مجح و  کی  ناونع  هب  هن ، اـی  تسا ؟ حرطم  تلم  کـی  اـی  ییاـیفارغج  ی  هقطنم کـی  یاـنعم  هب  اـکیرما 

نادیم رد  یرادیب  لثم  دراد . مزال  فعاضم  یرادیب  نیا ، زا  یرازیب  یناور . گنج  تاغیلبت و  راک  رد  ناوارف  ی  هبرجت یلام و  میظع  ی  هناوتشپ اب  یتالیکـشت  مھ  نآ  دوش ؟ یمن

گنج رد  یگنھرف ، گـنج  رد  دـیھدب . رارق  فدـھ  ار  وا  داد ، ناـشن  یکرحت  نیرتـکچوک  نمـشد  هک  یدرجم  هب  دیـشاب ، رادـیب  رگنـس  رد  رگا  امـش  هک  تـسین  یماـظن  گـنج 

! دوشب رداص  رفن  کی  نابز  زا  یقح ، فرح  هک  دھد  یم بیترت  یا  هنوگ هب  ار  راک  نمشد  تاقوا ، یھاگ  دید . ناوت  یمن تسرد  ار  نمشد  کرحت  یتینما ، گنج  رد  یـسایس ،

تـسیود ای  دص  زا  لزاپ  نیا  دـنک . لماک  ار  شدوخ  لزاپ  دـھاوخ  یم نوچ  دوشب ؟ رداص  صخـش  نآ  نابز  زا  قح  فرح  نیا  دـھاوخ  یم ارچ  سپ  تسا ، لطاب  قحان و  نمـشد 

لماک ار  نمـشد  لزاپ  دز . دیابن  ار  قح  فرح  نیا  اجنیا  دنک ! لماک  ار  لزاپ  نیا  ات  دـنزب  دـیاب  صخـش  نآ  هک  تسا  یقح  فرح  نیمھ  مھ  شا  هعطق کی  هدـش ؛ لیکـشت  هعطق 

راـھظا و تکرح و  چـیھ  زا  دـناوتب  دـیابن  نمـشد  رایـشوھ . رایـسب  اـما  دـینک ؛ یـسایس  رکف  دـیوشب و  تسایـس  دراو  هـلب ، تـسا ! مزـال  یرایـشوھ  دـح  نـیا  رد  درک . دـیابن 

. تسا زمرق  طخ  کی  لوا و  لصا  نیا ، دنک . هدافتسا  امش  یریگعضوم 

یـساسا ی  هطقن ناـمھ  نیا  تسا ؟ نمـشد  ررـض  هب  اـی  نمـشد  عفن  هب  راـک  نیا  هک  میمھفب  روط  هچ مینک ؟ فشک  ار  وا  تـالیامت  روط  هچ میـسانشب ؟ ار  نمـشد  روـط  هچ

نـشور بلطم  ناسنا  یارب  ییاج  رد  مھ  رگا  دراد . جایتحا  لماک  یرادـیب  یرایـشوھ و  ندرکن و  یراگنا  لھـس اـقلطم  لـماک ، ماـمتھا  هب  هک  تسا  ییاـج  ناـمھ  نیا  تسا .

، نیا دیـشاب ؛ رایـشوھ  اما  دیـشابن ، راک  هظفاحم نیاربانب  دیراذگن . اپ  تسا ، کوکـشم  دیدید  رگا  دیراذگب ؛ اپ  تسا ، مکحم  اپ  ریز  دیدید  رگا  دنک . تکرح  دیابن  اج  نآ  تسین ،

. دیریگب هدھع  هب  ار  تخس  راک  نیا  دیاب  دیتسھ و  یجیسب  دیتخس ؛ راک  درم  مھ  امش  اما  تسین ؛ ناسآ  تسا و  تخس  هتبلا  تسا . یسایس  طخ  نآ 

اھهاگشناد  / ٠٢/٣١/١٣٨۶ ییوجشناد  جیسب  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اھامش لوق  هب  ای  یزادرپ -  هشیدنا رکفت ، رکف ، تسا . ینیب  نشور لیلحت و  رکف و  هب  شلوا  زاین  یساسا : یرصنع و  یلـصا و  یاھزاین  دراد ؛ یئاھزاین  ییوجـشناد  جیـسب 

رد یجیـسب ، یوجـشناد  هک  یروط  هب  یراج ؛ لئاسم  ی  هنیمز رد  یللملا و  نیب لئاسم  ی  هنیمز رد  بالقنا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  مالـسا ، لئاسم  ی  هنیمز رد  کیروئت -  راک 

هاگن یسایس  یاھ  یدنب حانج یارو  زا  ار  قیاقح  مدرک ، هراشا  متفگ و  هک  یروط  نامھ  دشاب . هتـشاد  یرتشیب  راکتبا  رتایوگ و  نابز  رتنـشور ، نھذ  ییوجـشناد ، عمج  رھ 

کی رد  رفن  کی  دنتـسھ ؛ ینوگانوگ  یاھدحاو  دشاب ، رتمولیک  دص  نآ  لوط  تسا  نکمم  هک  یا  هدرتسگ ی  هھبج کی  رد  دـینیبب . ار  هھبج  دـینک و  هاگن  الاب  زا  دـینیبب ؛ دـینک و 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 22 
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نآ دینک ؛ هاگن  ار  روشک  عاضوا  الاب  زا  دنیب . یم ار  اھدحاو  نیا  ی  هعومجم یگنج  شیارآ  دنک ، یم روبع  الاب  زا  رتپوک  یلھ اب  هک  یسک  نآ  اما  دنیب . یم ار  شدوخ  طقف  دحاو ،

. دیھدن ناشن  تیـساسح  دیاب  زیچ  هچ  هب  دیھدب ، ناشن  تیـساسح  دیاب  زیچ  هچ  هب  دینکب ، دیاب  راک  هچ  دیـشاب ، دیاب  اجک  هک  دینک  یم ادیپ  تسرد  ار  ناتدوخ  یاج  تقو 

لزاپ ی  هدننک لیمکت امش  یا ، هلحرم چیھ  رد  دیـشاب  بظاوم  دنک . یم لیمکت  ار  نمـشد  لزاپ  فرح ، نیا  نتفگ  نوچ  دز ؛ دیابن  ار  قح  فرح  کی  یھاگ  متفگ  هک  روط  نامھ 

. دیشابن نمشد 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

حرطم ار  ینـس  هعیـش و  یهلئـسم  ایند  رد  زورما  الاح  دراد ؛ دوجو  یمالـسا  قرف  نیب  فالتخا  داجیا  یارب  تسا -  یمیدق  مھ  یلیخ  هک  یکانرطخ -  قیمع و  یهئطوت  کی 

یاـھهقرف یلوصا ، یاـھهقرف  ننـست -  نورد  رد  عیـشت ، نورد  رد  مھ  یمالـسا  قرف  یهیقب  دـنھاوخیم  هکلب  تسین ، ینـس  هعیـش و  صوصخم  فـالتخا  نیا  اـما  دـننکیم ،

نیا رد  اھـسیلگنا  صوصخب  دھاوخیم و  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنـشکب ؛ دایرف  مھ  هیلع  دـنریگب ، ار  مھ  نابیرگ  دـنریگب ، رارق  مھ  لباقم  رد  یمالک -  یاھهقرف  یھقف ،

ار فعـض  طاـقن  دـندلب ، بوـخ  دـنراد ؛ درکراـک  هنیمز  نیا  رد  اھدـص -  اـنعم  کـی  هـب  تـفگ  دوـشب  دـیاش  لاـس ، اـھھد  یداـمتم -  یاـھلاس  دـنبرجم ؛ یلیخ  دـنرحبتم ؛ هیـضق 

یتینما یتاعالطا و  یاھسیورس  تسین ؛ اھـسیلگنا  صوصخم  اجنیا  رگید  هتبلا  دنلوغـشم . تدشب  مھ  نالا  فالتخا . داجیا  یارب  دنراذگیم  تشگنا  اھنآ  یور  دنـسانشیم ؛

ساسحا هک  دننزیم  فرح  یروط  ینـس ، روشک  کی  لوئـسم  نالف  اب  دننکیم ؛ تسرد  تاعیاش  دـننک . قیمع  ار  فالتخا  نیا  هکنیا  یارب  دنتـسھ ، همھ  اکیرما و  لیئارـسا و 

فرح یروط  دنتسھ -  هعیش  اھنآ  رد  هک  یئاھروشک  یهیقب  هعیش و  روشک  نالوئسم  نایعیـش -  یهعماج  اب  اجنیا  دنکیم . دیدھت  ار  وا  دراد  رطخ  کی  ناونع  هب  هعیـش  دنک 

مھ هقباس  خـیراوت  رد  هیـضق  نیمھ  نیع  تسا . نیا  ناشراک  دـنربیم . نیب  زا  ار  اھنآ  تیوھ  یتسھ و  دـننکیم و  دـیدھت  ار  اھنآ  دـنراد  تنـس  لھا  دـننک  ساسحا  هک  دـننزیم 

ات دنچ  دندمآ  ناریا  زا  هک  یاهتسشن  هچ  دنیوگیم  ینـس  لوئـسم  نالف  هب  مینیبیم . میراد  نامدوخ  نامز  رد  مھ  ام  تسا ، هدش  رکذ  ینیعم  صخـشم و  یاھهنومن  دراد ،

نمشد راک  اھنیا  دندرک ! ینس  ار  امش  روشک  زا  اتسور  اتدنچ  دندمآ  هک  دیاهتـسشن  هچ  دنیوگیم  ام  زا  یـضعب  هب  دنیآیم و  مھ  اجنیا  دندرک ! هعیـش  وت  روشک  رد  ار  اتـسور 

. تخانش ار  نیا  دیاب  تسا .

مخ  / ١٠/٠٨/١٣٨۶ ریدغ  دیعس  دیع  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دنلب نیمزرـس  نیا  رد  ار  مالـسا  مچرپ  دنتـسناوت  اـھنیا  داد و  ار  قیفوت  نیا  لاـعتم  یادـخ  هک  یلاـس  تشھ  تفھ ، تسیب و  نیا  لوـط  رد  ناریا  تلم  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

یروھمج لباقم  رد  ار  رابکتسا  یاھتکرح  اھشزیگنا و  تاکرحت و  عون  رگا  دندروخ . تسکش  ناریا  تلم  لباقم  اھنآ  رابکتـسا ، ریبادت  زا  کی  رھ  رد  هک  دندرک  لمع  یروج  دننک ،

ام تسا . هدوـب  ربکتـسم  ربـکتم و  اعدـمرپ و  یهھبج  نآ  هدروـخ ، تسکـش  هکنآ  انثتـسا  نودـب  شاهمھ  رد  مینک ، تسرھف  لاـس  تشھ  تفھ ، تسیب و  نیا  رد  یمالـسا 

ماجنا ار  دوخ  تیلوئـسم  میتساوخیم  هکنیا  تکرب  هب  هنحـص ، رد  نامروضح  تکرب  هب  ناملکوت ، تکرب  هب  نامنامیا ، تکرب  هب  ناملـسم  مدرم  ام  اما  میتشادـن ، مھ  یئاـعدا 

دیاب و  دنتسناوتن . دننک ، داجیا  فالتخا  دنتساوخ  ماسقا  عاونا و  هب  اھنیا  میدمآ . قئاف  ایاضق  نیا  یهمھ  رد  رابکتسا  یوھایھرپ  هاگتسد  نیا  یهمھ  رب  ناریا  تلم  ام  میھد ،

هک تشاد  هجوت  دـیاب  ایاضق  یهمھ  رد  درک . دـیابن  شومارف  ار  نمـشد  مینکن . شومارف  ار  نمـشد  ام  هک  تسا  نیا  نم ! نازیزع  اھتیقفوم ، نیا  یهمادا  هار  . میـشاب رایـشوھ 

مـسا ردقچ  نآرق  رـساترس  دینیبب  امـش  دـھدیم . دای  ام  هب  نآرق  هک  تسا  یـشور  نیا ، دـنک . دراو  هبرـض  دـنک ، هدافتـسا  تسا  نکمم  ام  تلفغ  زا  هک  دراد  دوجو  ینمـشد 

هزرابم اھـشلاچ و  یهصرع  هک  یگدنز -  یهصرع  رد  ناسنا  هک  تسا  نیمھ  یارب  نیا  رگید ؛ دش  مامت  تسھ ، یناطیـش  کی  دنتفگیم  راب  کی  بوخ ، هدـش . رارکت  ناطیش 

یادـخ مینکن ؛ شومارف  ار  نمـشد  تسا : نیا  شھار  دـنزب . هبرـض  تسا  نکمم  نمـشد  دراد و  نمـشد  هک  دـنکن  شومارف  تسا -  هزرابم  شلاـچ و  اپاترـس  یگدـنز  تسا ؛

. تسا مھم  رثوم و  رایسب  لماع  نآ  نیا ، میربن . دای  زا  مھ  ار  هنحص  رد  روضح  تیلوئسم  ساسحا  میربن ؛ دای  زا  تسام ، نابیتشپ  هک  مھ  ار  لاعتم 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

یاھتـسایس رد  اکیرمآ  زورما  هک  صوصخب  درک ؛ دـھاوخ  هزیتس  دیاهدیـسر ، نآ  هب  زورما  ات  امـش  هک  یـسفن  هب  دامتعا  نیا  اب  تسا ، ناریا  تلم  لـباقم  رد  هک  ینمـشد  نیا 

رکف قارع ؛ فرط  کـی  زا  ناتـسناغفا ، فرط  کـی  زا  دوب . یمالـسا  یروھمج  هب  فوـطعم  اتدـمع  اـکیرمآ  یاهناـیمرواخ  یاھتـسایس  هدروـخ . تسکـش  شدوـخ  یاهناـیمرواخ 

رب دوب  ینتبم  اکیرمآ  یاهنایمرواخ  تسایـس  دربیم . الاب  ار  شیاھتـسد  دوشیم و  عقاو  راشف  ریز  تفرگ و  دـھاوخ  رارق  ربنازاگ  کـی  یهبل  ود  نیب  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم 

نآ تسا -  هدش  بصغ  نیطسلف  نیمزرس  رب  فرشم  یهیاسمھ  هک  نانبل -  لخاد  رد  هک  دوب  نیا  ناشتامیمـصت  اھمادقا و  نیرتگرزب  زا  یکی  و  یتسینویھـص ، میژر  تیوقت 

لاسراپ زا  دش . هتفرگ  ناشتسد  زا  نیا  هناحـضتفم ، تسکـش  نآ  اب  هتـشذگ  لاس  دنربب . نیب  زا  ار  تمواقم  یورین  هللابزح و  ینعی  ذفان ، راذگرثا و  نموم و  هکرحم و  یورین 

هک دنروایب ؛ دوجو  هب  اکیرمآ  رادفرط  شترا  کی  اکیرمآ ، رادفرط  تموکح  کی  دـننکب ، یراک  کی  نانبل  رد  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  دـننزیم ، اپ  تسد و  دـنراد  بترم  مھ  الاح  ات 

هکنیا یارب  دنروایب ؛ نوریب  ناشنادند  ریز  زا  ار  هتخپ  ناشدوخ  لایخ  هب  تشوگ  نیا  یناسآهب  دنتسین  رضاح  اھیئاکیرمآ  تسا . نیا  رطاخ  هب  نانبل  یهلضعم  لکشم و  نالا 

ریز ار  هللابزح  دنناوتب  ات  دنروایب  دوجو  هب  اجنآ  رد  هدناشنتسد  تلود  کی  نآ ، عبت  هب  و  تسھ -  مھ  شترا  هدنامرف  هک  سیئر -  ناونع  هب  یاهدـناشنتسد  درف  کی  دـنناوتب 

یـساملپید هاگتـسد  نآ  اب  لوپ ، همھ  نآ  اب  ناوت ، همھ  نآ  اب  اعدا ، همھ  نآ  اب  تسا . یماکان  اھنیا  اکیرمآ ، لثم  یتردـق  یارب  دناهتـسناوتن . ـالاح  اـت  اـما  دـنھد ؛ رارق  راـشف 

یزوریپ ار ، هللابزح  یزوریپ  دـننادیم ؛ ناریا  اب  طبترم  مھ  ار  هللابزح  اھنیا  دـنوش . هجاوم  هللابزح  اب  دنتـسناوتن  یناسنا  ینف و  نوگانوگ  یاھرازبا  نآ  اـب  و  یوق ، هداـعلاقوف 

. دندروخ تسکش  مھ  اجنیا  دننادیم . یمالسا  یروھمج 

اب هک  یراک  نآ  لثم  ینعی  دراذگب ؛ رانک  ار  شایاهتسھ  یاھتیلاعف  یهمھ  یلکب  ناریا  دیاب  هک  رارـصا  رارـصا ، شیپ  هام  دنچ  نیمھ  ات  اھیئاکیرمآ  یاهتـسھ ، یهلئـسم  رد 

نیمھ رد  ناریا  دنتفگ  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  عضو  نیا -  زا  لبق  یهتفھ  دنچ  اریخا -  دـنک . فارـصنا  مالعا  یلکب  اھنآ ؛ هب  دـنک  میدـقت  دـنک ، وراج  ار  شاهت  دـندرک ؛ یبیل 

وگتفگ و نیلوئـسم  دـننک . لـمحت  ار  ژویفیرتناـس  ددـع  جـنپ  دـندوبن  رـضاح  اـھنیا  هک  دوب  یزور  کـی  تسا . داـیز  یلیخ  اـھنیا  یهلـصاف  دـینیبب  دـنک . فقوت  تسھ ، هک  یدـح 

، یکی دنتفگیم  رگا  دوشیمن . دندوب  هتفگ  ات ، جنپ  لقاال  سپ  دندوب  هتفگ  دوشیمن ؛ دندوب  هتفگ  اھنآ  دنراد ، هگن  ار  ژویفیرتناس  ات  تسیب  دـندوب  هدـش  رـضاح  اپورا  اب  یهرکاذـم 

مھ نیا  دـیوش . فقوتم  دـح  نیمھ  رد  دـنیوگیم  تسا . نتـشاذگ  راک  یهدامآ  مھ  یدایز  غلابم  دـنکیم ، راک  دراد  ژویفیرتناـس  اـت  رازھ  هس  زورما  دوشیمن ! دـنتفگیم  مھ  زاـب 

. تساکیرمآ یاھیماکان  زا  یکی 

نیب گنج  هقطنم : نیا  رد  یبطق  ود  یهنحـص  کی  هب  دننک  ریوصت  ار  هنحـص  ولقود ، یاھجرب  نآ  رویرھـش  متـسیب  یهیـضق  زا  دعب  زا  دـندرک  شالت  اھیئاکیرمآ  هقطنم  دوخ  رد 

لماح اـم  دـنیوگب  اـت  دـندرک  دنتـسناوت ، یراـک  رھ  دـندرک و  جرخ  یـشکرکشل و  یماـظن و  مجاـھت  ردـقچ  دـندرک ، راـک  ردـقچ  دـندرک ، تاـغیلبت  ردـقچ  مزیرورت . یـسارکومد و 

زا دوب ؛ اھنیا  یاـھتیلاعف  روحم  زکرم و  هک  قارع  دوخ  رد  دـینک  هاـگن  امـش  زورما  میھد . تاـجن  ار  هقطنم  میاهدـمآ  اـم  تسا ؛ مزیرورت  یهلماـح  هقطنم  میتسھ ، یـسارکومد 

هک یتموکح  نیا  هدروآ . یـسارکومد  قارع  یارب  اکیرمآ  هک  تسین  دـقتعم  سک  چـیھ  دـنیاھیئاکیرمآ ؛ دوخ  مزیرورت  لـماع  بجوم و  دـنیوگیم  دـینک ، لاوس  هک  یداـع  مدرم 

رد نیاربانب  دننادیم . همھ  ار  نیا  دندش ؛ راچان  دوشب ؛ نیا  دنتـساوخیمن  دمآ ؛ اکیرمآ  مغریلع  دمآ ، راک  یور  هک  یـسلجم  نیا  دـمآ ، راک  یور  هک  یتلود  نیا  دـش ، لیکـشت 

. دندش ماکان  اھنیا  فلتخم ، یاھهنحص 

تسا نیا  باوج  دنامیم ؟ تکاس  ایآ  دوشیم ، ماکان  روطنیا  وا ، سفن  هب  دامتعا  نتسکش  تلم و  کی  یناور  یحور و  ندناشن  بقع  یارب  وجهرطیس  تردق  کی  هک  یتقو  ایآ 

دیدج یاھهار  یهبـساحم  دـیاب  ام  میـشاب . دـیدج  یاھهویـش  رکف  هب  دـیاب  ام  ددرگیم ، دـیدج  یاھهار  لابند  وا  نوچ  ددرگیم . دـیدج  یاھهار  لابند  دـنامیمن ؛ تکاس  هن ، هک 

یتاغیلبت تاناکما  اب  شایتاغلیبت  تاناکما  نمشد  درمش .» هراچیب  ریقح و  ناوتن  نمشد  : » ماهتفگ اھراب  نم  تسین . یمک  تاناکما  وا ، تاناکما  مینادب  مینکب ؛ ار  نمـشد 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 23 
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نمـشد تاناکما  یتاطابترا ، یتاغیلبت و  راـک  یاـھهنیمز  رد  یگنھرف ، راـک  یاـھهنیمز  رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  مھ  ار  نیا  تسین . هسیاـقم  لـباق  یمالـسا  یروھمج 

ریبـعت هب  ناریا -  رد  ماـظن  نیفلاـخم  هب  رـالد  نویلیم  دـص  رـالد ، نویلیم  داتـشھ  اـم  اـقآ  دـنتفگ  هک  ینیا  دـننکیم . جرخ  ناوارف  مھ  لوـپ  دنلوغـشم ، مئاد  تسا ؛ داـیز  یلیخ 

نیا ناوج  امـش ، نم و  دـننکیم . هنیزھ  دـنراد  تساھزیچ . نیا  زا  رتشیب  یلیخ  راک  نیا  یارب  اھنآ  یاھهنیزھ  تسا ؛ هیـضق  رھاظ  اـھنیا  میھدـیم ، نویـسیزوپوا -  ناـشدوخ 

نآ دیدرک ، ینیبشیپ  رگا  دنک . ینیب  شیپ  دش ؛ دھاوخ  دراو  یھار  هچ  زا  نمشد  هک  دنادب  دیاب  تکلمم  نیا  داتسا  تکلمم ، نیا  لوئسم  تکلمم ، نیا  یوجشناد  تکلمم ،

ثودح زا  شیپ  یاھهدیدپ  تسا ، هار  رد  ینافوط  ای  تسا ، هار  رد  یلیـس  اضرف  هک  دینادیم  امـش  یتقو  دیـسانشیم . ار  اھنیا  دیآیم ، شیپ  هعماج  رد  هک  یئاھهدـیدپ  تقو 

امـش یارب  لماوع  نیا  دینادیمن ، یتقو  دـینادیم . ار  شلماع  دیـسانشیم و  ار  نافوط  ای  لیـس  زا  شیپ  تاظحل  نیا  دـتفایم ، قافتا  امـش  یگدـنز  رد  یتقو  نافوط  ای  لیس 

. دنکیم یدج  ام  یارب  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  نیا  دنکیم . کمک  هتسنادان  لماوع  نآ  هب  ناسنا  یھاگ  تسا . هتخانشان 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  هیلع  دنتـسناوت  راک  رھ  تسا . هجاوم  اکیرما  یاھندزهمطل  ماـسقا  عاونا و  اـب  اـکیرما ، ینمـشد  اـب  اـکیرما ، یهئطوت  اـب  هک  تسا  لاـس  تشھ  تسیب و  تلم  نیا 

اب ار  ناتاھزرم  دنیاھنآ . تمدخ  رد  دنتـسھ  یناسک  دنیاھنآ ؛ رکون  دنتـسھ  یناسک  دنیاھنآ ؛ رودزم  دنتـسھ  یناسک  دـینک . صخـشم  ار  ناتاھزرم  دیـشاب  بظاوم  دـناهدرک .

دنیبب دـنک  هاگن  دراد ؛ تریـصب  هب  جاـیتحا  دـسریم ، هک  تاـباختنا  تقو  ناریا  تلم  تریـصب . تساـجنیمھ ؛ یکی  ربص ، رـصب و  تقو  دـینک . صخـشم  دـینک و  نشور  مھ  اـھنیا 

یتسیاـب هک  تسا  مدرم  اـم  یهفیظو  مھ  نیا  دریگب . تسرد  میمـصت  دـنک ، عـمج  ار  دوـخ  ساوـح  یمدرم ؛ میظع  تکرح  نیا  لاـبق  رد  تسا  هـتفرگ  یعـضوم  هـچ  نمـشد 

. مینک تبقارم 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار هنحـص  رگا  سباوـللا .» هیلع  مجھت  ـال  هناـمزب  ملاـعلا  : » میـشاب رادـیب  دـیاب  تسیچ . شاهـشقن  ناریا  تـلم  لـباقم  رد  یهدـنام  ماـکان  نمـشد  نـیا  مینادـب  دـیاب  اـم  زورما 

تلم اـم ، تلم  هللادـمحب  ناریا . تلم  دـنادب  ار  نـیا  دـیاب  دـش . میھاوـخن  ریگلفاـغ  مینادـب ، ار  نمـشد  یهـشقن  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـسانشب ، ار  هـصرع  میـسانشب ،

، دـننکیم داشرا  ار  مدرم  هک  دنتـسھ  هاگـشناد  یاملع  نایم  رد  نید ، یاملع  ناـیم  رد  مھ  یداـیز  نارکفنـشور  نالدـبحاص و  نایوگنخـس و  ناروآناـبز و  تسا ؛ یرایـشوھ 

، هبرجت یاھنادیم  رد  ملع ، یاھنادیم  رد  ام  یجیـسب  ناناوج  ام ، مدرم  نایم  رد  زورما  دناهدرک . ادیپ  دـشر  فلتخم  یاھهصرع  رد  مھ  ام  روش  رپ  ناناوج  دـننکیم . یئامنھار 

نمشد هک  یطاقن  زا  یکی  زورما  تسین . لکشم  ام  تلم  یارب  هنحص  تخانش  نیاربانب  تسا . یتلم  نینچ  کی  تلم ، دناهدرک . تفرـشیپ  راوشد  یاھیروانف  یاھنادیم  رد 

فالتخا ناتـسا ؛ نآ  اب  ناتـسا  نیا  نیب  فالتخا  یـسایس ؛ قاذم  نآ  اب  یـسایس ، قاذم  نیا  نیب  فالتخا  تسا . تافالتخا  یهلئـسم  دنکیم ، یراذگهیامرـس  نآ  یور  رب  ام 

یـشرازگ کی  رد  اریخا  نیمھ  دننکیم . لابند  ار  نیا  مالـسا  یایند  رد  هتبلا  تسا . نیا  اھهار  زا  یکی  بھذم ؛ نآ  اب  بھذم  نیا  نیب  فالتخا  هقیلـس ؛ نآ  اب  هقیلـس  نیا  نیب 

یمالـسا و یاھهقرف  هک  یطاقن  نآ  مالـسا ، یایند  رد  هک  دـنکیم  شرافـس  تسا -  شیپ  هتفھ  دـنچ  نیمھ  لام  ناشروشک -  تلود  هب  سیلگنا  ناـملراپ  مدـناوخ  مدـید و 

مھ لخاد  رد  یمالسا . بھاذم  نیب  گنج  ینعی  فالتخا ؛ داجیا  ینعی  دنک ؛ هیکت  اھنآ  یور  رب  دنک ، ادیپ  دنک ، وجتسج  ار  اھنآ  دنرادن ، قفاوت  مھ  اب  اھنآ  رد  یمالـسا  بھاذم 

. دننکیم لابند  دنراد  ار  نیا  میدرک ، ضرع  هک  روطنامھ  یرگید ، لکش  کی  هب 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار هنحـص  رگا  (. ١ «) سباوللا هیلع  مجھت  هنامزب ال  ملاـعلا  : » میـشاب رادـیب  دـیاب  تسیچ . شاهشقن  ناریا  تلم  لـباقم  رد  یهدـنام  ماـکان  نمـشد  نیا  مینادـب  دـیاب  اـم  زورما 

تلم اـم ، تلم  هللادـمحب  ناریا . تلم  دـنادب  ار  نـیا  دـیاب  دـش . میھاوـخن  ریگلفاـغ  مینادـب ، ار  نمـشد  یهـشقن  میـسانشب ، ار  نمـشد  میـسانشب ، ار  هـصرع  میـسانشب ،

، دـننکیم داشرا  ار  مدرم  هک  دنتـسھ  هاگـشناد  یاملع  نایم  رد  نید ، یاملع  ناـیم  رد  مھ  یداـیز  نارکفنـشور  نالدـبحاص و  نایوگنخـس و  ناروآناـبز و  تسا ؛ یرایـشوھ 

، هبرجت یاھنادیم  رد  ملع ، یاھنادیم  رد  ام  یجیـسب  ناناوج  ام ، مدرم  نایم  رد  زورما  دناهدرک . ادیپ  دـشر  فلتخم  یاھهصرع  رد  مھ  ام  روش  رپ  ناناوج  دـننکیم . یئامنھار 

. تسین لکشم  ام  تلم  یارب  هنحص  تخانش  نیاربانب  تسا . یتلم  نینچ  کی  تلم ، دناهدرک . تفرشیپ  راوشد  یاھیروانف  یاھنادیم  رد 

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

، میاهدرک تکرح  همھ  نیا  ام  هک  دنمھفیمن  دننکیم ، تلفغ  یاهدع  کی  میتسھ . اجک  ام  هک  دننادب  دنـسانشب ، ار  هفیظو  نیا  همھ  هک  تسا  نیا  تسا ، مزال  زورما  هک  هچنآ 

هدافتـسا وس  ام ، فالتخا  زا  ام ، تلفغ  زا  اـم ، یلبنت  زا  نمـشد  میراد ، نمـشد  اـم  هک  دـنمھفیمن  میراد ؛ شیپ  رد  یاینـالوط  هار  زونھ  اـم  هک  دـنمھفیمن  میاهدـمآ ؛ شیپ 

یاھنتـشون بـقارم  ناـشدوخ ، یاـھندز  فرح  بـقارم  دـیاب  هـک  دنتــسھ  هریغ -  یگنھرف و  یــسایس و  هعماـج -  حرطم  یاھتیــصخش  فرح  نـیا  رتـشیب  بطاـخم  دـنکیم .

. تسا مزال  روشک  نیا  یارب  همھ  زا  رتشیب  زورما  تساھیزوریپ ، اھتفرشیپ و  یهمھ  زمر  هک  یقافتا  داحتا و  دنشاب . ناشدوخ  یاھیریگعضوم  بقارم  ناشدوخ ،

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

مارآ تکاـس و  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  لـباقم  رد  هک  تشاد  عـقوت  دـیابن  دـناهدروخ ، یلیـس  دـناهدروخ ، هبرـض  مالـسا  زا  هک  ینانمـشد  زا  تسا . نمـشد  نمـشد ، هتبلا 

ظفح یارب  ار  هار  نیرتھب  نمشد  ینمشد  اب  یهھجاوم  رد  هنارایشھ  هناھاگآ ، دیاب  اھتنم  تشاد ، دیاب  ار  نمشد  ینمشد  راظتنا  دنکیم . ینمشد  نمشد  انیقی  دننیـشنب .

. تفرگ رظن  رد  مدرم  مومع  حلاصم  ظفح  یلم ، عفانم 

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شوھب یمالسا  یاھروشک  نارادمامز  نالوئسم و  تسا . نارادمتسایس  شود  رب  مھ  لوا  یهجرد  یهفیظو  دتـسیاب . اھنیا  لباقم  رد  دیاب  دشاب ؛ رادیب  دیاب  یمالـسا  تما 

یولگ زا  درک . میھاوخن  اطخ  یلـصا  لماع  تخانـش  رد  ام  مینکیمن . هابتـشا  ام  اما  دوش ؛ جراـخ  یدوخ  نارادمتـسایس  زا  یـضعب  یولگ  زا  تسا  نکمم  داـیرف  نیا  دنـشاب .

یهرجنح زا  رگا  دنایمالـسا . تما  تدـحو  فلاخم  هک  دنتـسھ  اھنآ  تسایند . یرابکتـسا  یاھتردـق  هب  طوبرم  تسا ، نارگید  دایرف  دایرف ، تسین ؛ اھنیا  لاـم  اـما  تساـھنیا ،

، لوا یهجرد  رد  میـسانشیم . ار  ادـص  نیا  تساھنآ ؛ یادـص  نیا  تسین . اـھنیا  یادـص  ادـص ، نیا  دـناهدروخ . بیرف  اـھنیا  دوش ، جراـخ  مھ  یمالـسا  تما  لـخاد  زا  یناـسک 

، ناگدنـسیون نارکفنــشور ، نـید ، یاـملع  دـنراد ؛ راـک  رــس و  مدرم  لد  زغم و  اـب  هـک  یناـسک  نادنمــشیدنا ، ـالاب ، مـھم و  یهـجرد  رد  زاـب  نالوئــسم و  نارادمتــسایس و 

نیا دننک و  لالتخا  تدحو  نیا  رد  دنھاوخیم  هک  ار  یناتشگنارس  مدرم ، هب  هک  دنراد  هدھع  رب  ار  گرزب  یهفیظو  نیا  مالـسا ، یایند  نادنمـشناد  ابدا ، ارعـش ، ناراگنهمانزور ،

. دننک یفرعم  دنریگب ، اھناملسم  تسد  زا  ار  یھلا  مکحتسم  یهتشر 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

هدرک دراو  رابکتـسا  رکیپ  رب  یمالـسا  یروھمج  هک  یاهبرـض  هک  تسا  نیا  یهناشن  دننکیمن ، اھر  دنریگیم و  ار  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  یهقی  دـینیبیم  هکنیا 

تلم وت  هک  تسین  ناوتان  زجاع و  یاهقطنم  تلود  نـالف  اـم  نمـشد  تسین . گرزب  اـی  کـچوک  مدآ  اـتراھچ  اـب  یوزنم  کـھورگ  نـالف  اـم  نمـشد  هدوب . قیمع  یلیخ  تسا ،

اـھرادتسارت و اـھرادیناپمک و  تسینویھـص و  نارادهیامرـس  شیاھریگمیمـصت  نیرتـمھم  هک  تـسا  رابکتـسا  مـیظع  هاگتـسد  اـم  نمـشد  درادـن . یھاـگیاپ  مـھ  شدوـخ 

روج نیا  هک  تسا  هدروخ  وا  هب  هبرـض  دـنکیم . هدافتـسا  مھ  اھهویـش  یهمھ  زا  هتبلا  تسا و  هداتـسیا  یمالـسا  ماـظن  لـباقم  رد  نیا ، دـنیایند . تفلکندرگ  یاـھرادلتراک 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 24 
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هب ردخم ، داوم  هب  ناوج  نداد  قوس  یمالـسا ، دیاقع  هب  تبـسن  یئارگاو  داجیا  زا  الاح  دنکیم . هدافتـسا  لئاسو  یهمھ  زا  دـنکیم ، هدافتـسا  تاناکما  یهمھ  زا  دـینیبیم 

رد دسرب  شتسد  رگا  و  کھورگ ؛ نالف  ات  ینس ، هعیش و  فالتخا  ات  یبھذم ، تافالتخا  ات  ندرک ، ریذپبیسآ  ار  اھناوج  اھهاگتسد ، زا  یضعب  تلفغ  زا  یهدافتسا  هب  داسف ،

: دناهداتـسیا نینموم  اھـشالت  نیا  یهمھ  اب  دـننکیم . دـنراد  ار  شالت  یهمھ  دـنکیم . مھ  ار  راک  نیا  دـنکب ، ذوفن  مھ  یمالـسا  یروھمج  یـالابهمین  ـالاب و  نیلوئـسم  نتم 

. دھدب ناکت  ار  یمالسا  یروھمج  دناوتیمن  اھدابدنت  نیا  «.. فصاوعلا هکرحت  خسارلا ال  لبجلاک  »

نمـشد کیرحت  مینیبیم  یتقو  تسا ، خسار  ناممزع  مینیبیم  یتقو  مینکیم . هدـھاشم  ار  یھلا  تمحر  مینکیم ، هاگن  ناممدرم  لد  هب  مینکیم ، هاگن  نامدوخ  لد  هب  ام 

نیا یهمھ  رـس  تشپ  لاعتم  یادـخ  تسا ؛ یھلا  تمحر  میمھفیم  دـنکیمن ، نیبشوخ  شوخلد و  وا  هب  ار  ام  وا  یهدـعو  دـناسرتیمن ، ار  اـم  وا  مخا  دـنکیمن ، کرحتم  ار  اـم 

«.. کتوق لضفب  نوفتکملا  یفتکی  امنا  مھللا  . » دنکیم تیادـھ  دراد  دربیم ؛ شیپ  هب  ار  وا  دراد  تسا و  ماظن  نیا  تشپ  یھلا  دـنمتردق  تسد  تسا ؛ یدام  یرھاظ و  لماوع 

یهمھ هدـمآ : هیلع - ) مالـس هللا   ) داجـس ماما  یاـھاعد  دـینک ؛ ادـیپ  سنا  هیداجـس  یهفیحـص  اـب  هک  ار  امـش  یهمھ  منکیم  هیـصوت  نم  هیداجـس -  یهفیحـص  یاـعد  رد 

نوطعملا یطعی  امنا  انفکا و  هلا و  دمحم و  یلع  لصف  . » دنتـسھ وت  تردق  تشم  رد  دنتـسھ ؛ وت  تردـق  راوخهزیر  دـنراد ، یایتاذ  افتکا  دـنراد ، یتردـق  ایند  رد  هک  یناسک 

یمرگتـشپ یھلا ، تیافک  هب  افتکا  ادخ ، هب  دامتعا  اندھا ..» هلا و  دمحم و  یلع  لصف  کھجو  رونب  نودتھملا  یدتھی  امنا  انطعا و  هلا و  دمحم و  یلع  لصف  کتدج  لضف  نم 

رگا دناینـس ، رگا  تسا ، ناتـسدرک  رگا  مینیبیم . ار  نیمھ  نیع  مینکیم ، هاـگن  هک  مھ  ناـمدوخ  مدرم  هب  دوـش . دـیماان  ناـسنا  دراذـگیم  رگم  ادـخ ، تیادـھ  تـمحر و  هـب 

. تسا هدرک  صرق  لاعتم  یادـخ  ار  اھلد  تسادـیپ ؛ یھلا  تمحر  یهناشن  مدرم  لد  قاـمعا  رد  دـنیبیم  ناـسنا  دنایزاریـش ، رگا  دنایناھفـصا ، رگا  دناهعیـش ، رگا  دـنچولب ،

دیدج راکفا  اب  دنکب ، ار  هدافتـسا  رثکادح  دیاب  ناکما  نیا  زا  نامز  نیا  یناحور  دیورب . شیپ  دـینک  تکرح  هنیمز . نیا  ناکما ، نیا  هدرک ؛ مامت  ام  رب  ار  تجح  ادـخ  بوخ ، یلیخ 

دیاش گنج . یهھبج  لثم  تسرد  سباوللا ..» هیلع  مجھتـال  هناـمزب  ملاـعلا  « ؛ دـنوش ملاـع  ناـشدوخ  ناـمز  هب  دنـسانشب و  ار  نمـشد  یاھهویـش  اـھهار و  دـنوش ، انـشآ 

هراپمخ دـیآیم ، هناخپوت  یهلولگ  فارطا  زا  گنج ، یهھبج  لخاد  رد  دـناهدیدن -  ار  اھزور  نآ  اھرتناوج  الاح  دنـشاب -  هدـید  ار  گنج  یاـھهھبج  رـضاح  عمج  نیا  زا  یرایـسب 

، دیآیم دراد  هک  یاهلولگ  نیا  دنادیمن  دنکیم ؛ مگ  ار  یریگتھج  ناسنا  یھاگ  هک  یروط  هب  دوشیم ؛ در  ناسنا  رـس  یالاب  زا  درابیم و  فارطا  زا  شتآ  ماسقا  عاونا و  دـیآیم ،

ار یریگتھج  هک  تسا  نیا  رطخ  نیرتگرزب  هدنمزر  کی  یارب  تسا . یگرزب  رطخ  یلیخ  نیا  دـبوکیم . ار  نمـشد  عضاوم  دراد  تسود  فرط  زا  ای  دـیآیم ، دراد  نمـشد  فرط  زا 

دراد هکنیا  لایخ  هب  دنک ؛ شتآ  تسود  فرط  هب  تسا  نکمم  تقونآ  تساجک ، تسود  تساجک و  نمـشد  تسنادن  رگا  تساجک . تسود  تساجک ، نمـشد  دنادن  دـنک ؛ مگ 

زا یضعب  مینکیم ! شتآ  میراد  نمـشد  فرط  هب  مینکیم  لایخ  مینکیم ، شتآ  نامناتـسود  فرط  هب  ام  زا  یـضعب  تسا . کانرطخ  یلیخ  اھنیا  دنکیم . شتآ  نمـشد  فرط  هب 

دوشیم هعیش  کی  تمھ  یهمھ  مینکیم ؛ تلفغ  دنک . نامدوخ  هب  لوغشم  ار  ام  هکنیا  یارب  تسا  نمشد  حرط  هشقن و  یبھذم ، فالتخا  داجیا  هکنیا  زا  مینکیم  تلفغ  ام 

. دھاوخیم ار  نیا  نمشد  و  تسا . روآفسات  یلیخ  نیا  بوخ ، هعیش . ندیبوک  دوشیم  ینس  کی  تمھ  یهمھ  ینس ، ندیبوک 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

ساسحا رکفت و  یهزوح  رد  ار  نمشد  اب  یهھجاوم  دیاب  صوصخب  دیسانشب و  دیاب  ار  اھهار  نیا  هدش . دایز  اھناوج  نھذ  رد  ذوفن  یاھهار  هدش ، دایز  رییغت  هتفر ، شیپ  نامز 

نوچ ناوج ؛ لسن  زا  تسا  ترابع  نآ ، یاھشخب  زا  یکی  هک  تسا  لاعف  یهطقن  نآ  دھدیم ، رارق  هجوت  دروم  هک  ار  یاهطقن  نیلوا  نمشد  هک  دینادب  دیھدب و  تیمھا  اھناوج 

اجنآ نمشد  دنتسھ ؛ نید  یاملع  مھ  ساسح  طاقن  زا  یکی  هتبلا  دھدیم . رارق  فدھ  نمـشد  ار  اجنآ  اذل  تسا ، ناوج  لسن  هدنیآ ، یهدنزاس  تسا و  ناوج  لسن  هب  دیما 

. دھدیم رارق  فدھ  نوگانوگ  لاکشا  فلتخم و  عاونا  هب  مھ  ار 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، اھجرم جرھ و  اھتنوشخ و  اھنوخ و  لوئـسم  دنھاوخن ، هچ  دنھاوخب ، هچ  دـننک ، روک  ار  مشچ  وربا ، حالـصا  یارب  ای  دـنراذگب ، اپ  ریز  ار  نوناق  دـنھاوخب  یـسایس  ناگبخن  رگا 

؛ دینیبب ار  نمشد  یاھتسد  دیشاب ؛ هتـشاد  ردص  یهعـس  دیـشاب ؛ طلـسم  ناتدوخ  رب  منکیم  هیـصوت  ناردارب  نیا  یمیدق ، ناتـسود  نیا  نایاقآ ، نیا  یهمھ  هب  نم  دنیاھنآ .

زا دینیبب ؛ دنھدیم ، ناشن  ار  ناشدوخ  یقیقح  یهرھچ  دنرادیمرب و  ناشیاھهرھچ  زا  دنراد  شاوی  شاوی  ار  یساملپید  باقن  رگید  زورما  هک  ار  هدرکنیمک  یهنسرگ  یاھگرگ 

. دینکن تلفغ  اھنیا 

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

نیمھ رد  میا ؛ هدرک هدـھاشم  لاس  یـس  نیا  تدـم  لوط  رد  ار  شیاھ  هنومن تسا . یتشذـگاب  تلم  تسا ، یرادافو  تلم  تسا ، یگرزب  تلم  تسا ، یبوخ  تلم  ام  تلم 

رد یعامتجا  یگدـنز  ی  هصرع رد  یفلتخم  قئالـس  دـیدرک . هدـھاشم  امـش  ار  تلم  شقن  دـندروآ ، دوجو  هب  تاباختنا  زا  دـعب  هک  یثداوح  تاـباختنا و  نیا  رد  ریخا ، یاـیاضق 

هک یئاجنآ  تسا ، نایم  رد  ماظن  اب  ینمـشد  یاپ  هک  دـننکیم  ساسحا  هک  یئاجنآ  اما  دـننکیم ؛ نایب  ار  ناشرظن  مادـکرھ  دـننزیم ، ار  ناشفرح  دراد ؛ دوجو  تلم  ناـیم 

نیا هک  دـھدب  ار  یراعـش  نامھ  وا  ولو  دـنریگیم ؛ هرانک  اھنآ  زا  مدرم  دـنکیم ، تیریدـم  دـنکیم ، هرادا  ماظن  هب  ندز  هبرـض  یارب  ار  یتکرح  دراد  یتسد  دـننکیم  ساسحا 

. تسا یمھم  ی  هلئسم نیا  دنناشکیم . رانک  ار  ناشدوخ  تسا ، هاوخدب  وا  هک  دننیب  یم دنشاب ؛ مھ  دقتعم  راعش  نآ  هب  مدرم  داحآ 

دندـیمھف همھ  دـش ؛ هبرجت  ام  تلم  یارب  میدـیمھف ؛ اھزیچ  یلیخ  میتفرگ ، دای  اھزیچ  یلیخ  میریگن - دای  یبلطم  میزودـنین ، یا  هبرجت هک  دوبن  یزور  لاس  یـس  نیا  رد  ام 

. دنشکیم هشقن  شیارب  دنراد  هک  ینانمشد  ینمشد  زا  دنامب  لفاغ  دیابن  دھدیم ، ماجنا  ار  گرزب  تکرح  کی  تابث  شمارآ و  رارقتـسا و  نیع  رد  تلم  هک  یتقو  نآ  رد  هک 

مدرم ندروآ  هنحـص  هب  مدرم و  بذج  تردق  لاس ، یـس  زا  دعب  هنحـص  رد  مدرم  روضح  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  ریظن  یب تمظع  کی  ینویلیم ، لھچ  تاباختنا  کی  دنتفگ  همھ 

هتفگ ات  الاح  تسا . بقارم  تسا ؛ هتفرگ  نیمک  نمـشد  هک  دـننک  تلفغ  دـیابن  یتیعـضو  نینچ  رد  هک  دـندیمھف  همھ  دـننک ؛ تلفغ  دـیابن  دوب ؛ تمظع  کی  نیا  ماـظن ؛ یارب 

نآ الاح  دننیب . یم همھ  تسا ؛ یئایح  یب نیا  میدرکن . یراک  ام  میرادـن ، یتلاخد  ام  هن ، هن ، هک  دـنیآ  یم بناج  هب قح ی  هرھچ اب  اھ  یجراخ اروف  یجراخ ، نمـشد  دوشیم 

هک تساھ  هناسر شقن  دـننکیم ، هدـھاشم  دـنراد  همھ  هک  یزیچ  نآ  رانک ؛ هب  نآ  دـننادیم ، ار  اـھتلاخد  دـننکیم و  فشک  نارگید  یتاـعالطا و  یاـھ  هاگتـسد هک  یراـک 

. دنا هتشاد اھتلم  تالوحت  رد  اھ  هناسر ریخا ، لاس  هد  دنچ  نیا  رد  ار  شقن  نیرتمھم 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دشابن ناترایتخا  رد  نیمز  ی  هسدـنھ یماظن ، گنج  ی  هھبج وت  امـش  رگا  گنج . ی  هھبج هب  منزیم  لاثم  ار  یـسایس  یاھ  هنحـص یـسایس و  یاھ  هھبج نیا  اھراب  هدـنب 

نیمز هک  کیدزن ، زا  یئاسانش  تسا ؛ یئاسانش  یماظن ، لمع  رد  مھم  یاھراک  زا  یکی  دنوریم . یئاسانـش  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  تسھ . گرزب  یاھاطخ  لامتحا 

هتشادن ار  یئاسانش  نیا  یسک  رگا  دننکب . دیاب  راک  هچ  دنمھفب  ات  تسا ، هنوگچ  شضراوع  تسا ، هنوگچ  شعضاوم  تسا ، یروج  هچ  تساجک ، نمـشد  دننیبب : دنورب  ار 

، تسا تسود  فرط  فرط ، نیا  اقافتا  هک  یفرط ، هب  دنکیم  شتآ  ار  شا  هناخپوت ار ، شا  هراپمخ دراد  هک  دینیب  یم تقو  کی  دنکب ، مگ  ار  نمـشد  دسانـشن ، ار  نادیم  دشاب ،

دینیب یم تقو  کی  دیسانشن ، ار  نمـشد  دیـسانشن ، ار  تسود  دیـشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  تسا . روج  نیمھ  انیع  یـسایس  ی  هصرع رگید . دنادیمن  نمـشد . فرط  هن 

تخانش رد  دسانشب ؛ ار  نمشد  مدآ  نانمشد . هن  دنعمتجم ، ناتسود  اجنآ  هک  تسا  یتمسق  فرط  هب  امش  لمع  امـش و  دونـش  تفگ و  امـش و  تاغیلبت  ی  هناخپوت شتآ 

. تسا مزال  نییبت  تسا ، مزال  تریصب  اذل  مینکن . اطخ  نمشد 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 25 
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تلفغ میشاب . هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیمک  هشیمھ  طئارش . نیرتھب  رد  یتح  تسھ ؛ یمالسا  ناریا  نانمشد  بالقنا و  نانمـشد  یوس  زا  ندز  هبرـض  ناکما  هشیمھ 

تسا هیلع ) مالـس هللا   ) نانموم ریما  یهیـصوت  نامھ  نیا  دیـشاب . رایـشھ  تسا . یکانرطخ  زیچ  دوش ، دراو  یاهبرـض  ناریا  تلم  یمومع  تکرح  هب  تسا  نکمم  هکنیا  زا 

نمـشد هک  ینادب  دیاب  درب ، تباوخ  وت  رگا  دربن . نامباوخ  اھرگنـس  تشپ  رد  میوشن ؛ یگدولآباوخ  راچد  یـسایس  یگدنز  یهصرع  رد  هنع .» منیمل  مان  نم  و  : » دومرف هک 

یایدازآ یاضف  رد  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  دندرک ، یعس  یمالسا  یروھمج  ماظن  نانمشد  تسا . عالطا  میئوگیم ، ام  هک  تسین  لیلحت  نیا  دشاب . رادیب  تسا  نکمم 

ار یرایسب  لماوع  دنتخادنا ، راک  هب  ار  یدایز  یاھهناسر  دندرک ، جرخ  لوپ  دندرک ، یعس  دننک . تسرد  رسدرد  هغدغد و  مدرم  یارب  تسا ، هداد  مدرم  هب  یمالـسا  ماظن  هک 

تسرد ناریا  تلم  هیلع  یتیعضو  دمآیم ، باسح  هب  یلم  گرزب  نشج  کی  دمآیم ، باسح  هب  دیع  کی  ناریا  تلم  یارب  هک  یتیعضو  نیا  زا  دنناوتب  دیاش  دندرک ، جیـسب 

هب یعامتجا  یـسایس و  یگدـنز  یهنحـص  رد  ام  رگا  دـشاب . یاهدـنھدرادشھ  یهبرجت  مدرم -  داحآ  یهمھ  ام ، یهمھ  ام -  یارب  یتسیاـب  هبرجت  نیا  دـش . شـالت  دـننک ؛

رگا میشاب ، هتـشادن  تریـصب  رگا  مینکن ، رکف  رگا  دمآ . دھاوخ  شیپ  ام  یقیقح  نانمـشد  یارب  تصرف  نیا  مینک ، هاگن  رگیدکی  هب  نمـشد  مشچ  هب  میـشاب ، نیبدب  رگیدمھ 

. دش هبرجت  ام  یارب  نیا  دروخ ؛ میھاوخ  هبرض  دنبالقنا ، نیمک  رد  ینانمشد  هک  مینک  شومارف 

دوب و رایشوھ  ناریا  تلم  هناتخبشوخ  دننکب . یاهدافتسا  ناریا  تلم  هیلع  تاباختنا  عطقم  زا  دنناوتب  هک  دندرکیم  مھارف  یتامدقم  دندوب ، راک  رد  شیپ  اھتدم  زا  یئاھتـسد 

ام یهبرجت  نیا  دوب . تلم  امش  یرایشوھ  نیا  دنھدب . ماجنا  دنھاوخیم ، هک  ار  یراک  نآ  دنتـسناوتن  اما  دندرک ؛ خلت  یردق  ار  اھناھد  دندرک ، دولآرابغ  ار  اضف  تسا . رایـشوھ 

. تسا هدرک  نیمک  ام  نمشد  مینادب  هک  دوب 

اھهاگشناد  / ٠٨/١٣٨٨/٠۶ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

دیایب ایب ، بقع  ولج ؛ دورب  شیپ ، دنیوگب  وا  هب  هک  تسا  رظتنم  طقف  زابرس  نوچ  نازابرس ، میتفگن  دیاهھبج . نیا  ناوج  نارسفا  وجشناد ، یاھناوج  امـش  مرن ، گنج  نیا  رد 

نوچ گرزب ، یاھناگی  اھهاگرارق و  حارط  ناھدنامرف  مھ  میتفگن  دنک . لمع  دیوگیم ، هدنامرف  هچ  رھ  دیاب  درادن و  هدارا  یریگمیمصت و  شدوخ  زا  هنوگچیھ  زابرس  ینعی  بقع .

. دیامزآیم ار  هنحص  دوخ  ناج  دوخ و  مسج  اب  دینیبیم ؛ تسرد  ار  هنحص  مھ  دنکیم ، لمع  روتسد  هب  مھ  تسا ؛ هنحص  وت  ناوج  رسفا  دننکیم . ار  نالک  یاھیحارط  اھنآ 

رد دننیبیم ، مھ  ار  عاضوا  دنراد ، روضح  مھ  هنحـص  وت  دـنراد ، مھ  لمع  دـنراد ، مھ  رکف  ناوج ، نارـسفا  اتقیقح  تسا . نیا  شـشقن  وجـشناد  دـنناوج ؛ نارـسفا  اھنیا  اذـل 

یئاھزیچ نآ  روشک ، لئاسم  یسایس ، لئاسم  یعامتجا ، لئاسم  یاھهنیمز  رد  رگا  دراد ؟ یاهبتر  هچ  هاگـشناد  داتـسا  فیرعت ، نیا  اب  بوخ ، دننکیم . راک  مھ  بوچراھچ 

دیتسھ یاهدنامرف  امش  دیناوج ؛ رسفا  رتالاب  یهبتر  دیتسھ ، وا  داتسا  هک  امش  تسا ، ناوج  رسفا  ام ، یوجـشناد  ناوج  دراد ، جایتحا  یفاک  تریـصب  هب  زاب ، مشچ  هب  هک 

رـس دنادن ، وا  دوخ  هک  ینانچنآ  نمـشد ، یاھهاگرارق  هب  انایحا  دـینکب ؛ فشک  ار  نمـشد  یاھفدـھ  دـینکب ؛ یئاسانـش  تسرد  ار  نمـشد  دـینیبب ؛ ار  نالک  لئاسم  دـیاب  هک 

. دننک یم  افیا  ار  اھشقن  نیا  الاب  ناھدنامرف  فلتخم ، یاھهبتر  رد  دینک . تکرح  نالک ، یحارط  نیا  رد  دینکب و  نالک  یحارط  وا ، ساسا  رب  دیشکب و 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچنآ فالخرب  درادن  راظتنا  یـسک  دینک . نییبت  ار  نآ  دینکیم ، کرد  هک  ار  یتقیقح  تسا ؛ رایعم  کی  نیا  الا هللا ؛» ادحا  نوشخی  هنوشخی و ال  تالاسر هللا و  نوغلبی  نیذـلا  »

، نوگهنتف ثداوح  رد  نوچ  دینک ؛ تدھاجم  شالت و  دیاب  دشاب ، باوص  تسرد و  دیمھفیم  هچنآ  هکنیا  یارب  هتبلا  دیئوگب . دیمھفیم ، هک  ار  هچنآ  هن ، دینزب . فرح  دـیمھفیم  هک 

نمـشد و تخانـش  تسا ، راوشد  مولظم  ملاـظ و  تخانـش  تسا ، راوشد  عفادـم  مجاـھم و  تخانـش  تسا ، راوشد  هصق  فارطا  تخانـش  تسا ، راوـشد  هصرع  تخاـنش 

کی یرنھ و  ناسنا  کی  ناش  نود  یلیخ  نیا  دـیایب ، شغارـس  هب  یتریـصبیب  دروخب و  بیرف  دروخب ، لوگ  نارگید  لثم  مھ  رعاش  کـی  دـشاب  اـنب  رگا  تسا . راوشد  تسود 

نارگتــسایس و یاھهویــش  یــسایس -  یاھهویــش  اـب  دوـشیمن  درک . غـیلبت  ار  تـقیقح  ناـمھ  دــیاب  مـھ  دــعب  دــیمھف ؛ ار  تـقیقح  دــیاب  سپ  تـسا . یگنھرف  ناـسنا 

یاھهرگ یتسیاب  درک ، زاب  ار  تقیقح  یتسیاب  درک ؛ یئاشگهرگ  یتسیاب  گنھرف  ملاع  رد  تسا . گنھرف  ناش  فالخ  نیا  درک ، تکرح  گـنھرف  ملاـع  رد  نارادمتـسایس - 

. تسانعم نیا  هب  شتغالب  تسا ، مزال  نایب  رد  دناهتفگ  هک  مھ  یتغالب  تحاصف و  ایبنا ؛ راک  نامھ  ینعی  دراد ، مزال  نییبت  نیا  و  درک . زاب  ار  ینھذ 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زگرھ ام  تسا . نمـشد  ینمـشد  زا  مدرم  نھذ  ندرک  فرـصنم  دنکیم -  یراذگهیامرـس  دراد  مھ  وا  یور  رب  نمـشد  ام  رظن  هب  هک  تسا  یرگید  طخ  نیا  یدـعب -  یهلئـسم 

دوجو نورد  زا  یعامتجا ، یاھریـصقت  یـصخش و  یاھریـصقت  دـیآیم ، شیپ  دارفا  هعماج و  هار  رـس  رب  هک  یناوارف  تالکـشم  نوگانوگ و  یاھیئاسران  رد  هک  میتسین  رکنم 

رگا مھ  نمشد  تسا ؛ مولعم  هکنیا  کسفن ؛» نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  هنسح  نم  کباصا  ام  . » تسین رکنم  ار  نیا  یسک  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  دراد ؛

اھناملسم تقیقح  رد  دز ، هبرض  درک و  هلمح  نمـشد  هک  مھ  دحا  گنج  رد  تسین . یکـش  نیا  رد  تسا ؛ کسفن » نم   » مھ نیا  دش ، یراک  هبرـض  نیا  دز و  ام  هب  یاهبرض 

هظحالم هجوت و  مزاول  زا  یکی  دنیبب . ار  نمشد  شقن  دیاب  دروخن ، هبرض  دھاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  هتکن  اھتنم  تسین ؛ یثحب  هک  نیا  رد  دندروخ ؛ هبرـض  ناشدوخ  زا 

زا یکی  نمـشد ، ریثات  زا  ناگبخن  صاوخ و  صوصخب  لافغا  طخ  دـننک . لفاغ  دـیابن  ار  ام  نیا  زا  دـنزب ؛ هبرـض  اـم  هب  دـھاوخیم  هک  تسا  ینمـشد  ندـید  ندروخن ، هبرـض  یارب 

! دیزادنایم نمشد  ندرگ  هب  شاهمھ  امش  اقآ  دنیوگیم : نمشد ، دیوگب  یـسک  ات  دنراد . راک  نیا  یارب  هتبلا  یفلتخم  قرط  الاح  تسا . نمـشد  یتاغیلبت  یئاقلا و  طوطخ 

دعب یاولب  زا  نوگانوگ ، ثداوح  زا  ام ، فالتخا  زا  اجنیا  هک  هچنآ  زا  دنکیم  ادیپ  نمشد  هک  یمیظع  فعـش  مینیبیمن  ارچ  ار ؟ نمـشد  مینیبیمن  ارچ  نمـشد ؛ تسھ  بوخ ،

زا تسا ؟ ینمـشد  داجیا  زج  نیا  بوخ ، دروآیم ! مسا  اھمدآ  زا  گرزب  روشک  کی  سیئر  اجنآ ، دنتـسھ . لـماع  هک  ار  یناـسک  دـننک  قیوشت  دـیآیم ؟ دوجو  هب  تاـباختنا  زا 

؛ دید دیاب  ار  اھنیا  هدمآ . ناششوخ  اھنآ  هک  هتفگ  یاهملک  کی  نوچ  ارچ ؟ میدرک . بجعت  ام  وا  تعاجـش  زا  اقآ  هک  سک  نالف  زا  دنکیم  دیجمت  دروآیم و  مسا  ماظن  نیـضراعم 

. درک تلفغ  نمشد  ینمشد  زا  یتسیابن  دش و  هجوتم  دیاب  ار  اھنیا 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ینمـشد زا  مدرم  نھذ  ندرک  فرـصنم  دنکیم -  یراذگهیامرـس  دراد  مھ  وا  یور  رب  نمـشد  ام  رظن  هب  هک  تسا  یرگید  طخ  نیا  یدعب -  یهلئـسم  نمـشد ] یاھ  همانرب  زا  ]

یاھریـصقت یـصخش و  یاھریـصقت  دـیآیم ، شیپ  دارفا  هعماج و  هار  رـس  رب  هک  یناوارف  تالکـشم  نوگانوگ و  یاـھیئاسران  رد  هک  میتسین  رکنم  زگرھ  اـم  تسا . نمـشد 

هکنیا ( ١ (؛» کسفن نمف  هئیس  نم  کباصا  ام  نمف هللا و  هنـسح  نم  کباصا  ام  . » تسین رکنم  ار  نیا  یـسک  تسین ؛ یدیدرت  چیھ  نیا  رد  دراد ؛ دوجو  نورد  زا  یعامتجا ،

درک و هلمح  نمـشد  هک  مھ  دـحا  گنج  رد  تسین . یکـش  نیا  رد  تسا ؛ کسفن » نم   » مھ نیا  دـش ، یراک  هبرـض  نیا  دز و  ام  هب  یاهبرـض  رگا  مھ  نمـشد  تسا ؛ مولعم 

ار نمـشد  شقن  دـیاب  دروخن ، هبرـض  دـھاوخب  ناسنا  رگا  هک  تسا  نیا  هتکن  اـھتنم  تسین ؛ یثحب  هک  نیا  رد  دـندروخ ؛ هبرـض  ناـشدوخ  زا  اھناملـسم  تقیقح  رد  دز ، هبرض 

صاوخ و صوصخب  لافغا  طخ  دننک . لفاغ  دیابن  ار  ام  نیا  زا  دنزب ؛ هبرـض  ام  هب  دھاوخیم  هک  تسا  ینمـشد  ندید  ندروخن ، هبرـض  یارب  هظحالم  هجوت و  مزاول  زا  یکی  دنیبب .

امـش اقآ  دـنیوگیم : نمـشد ، دـیوگب  یـسک  ات  دـنراد . راک  نیا  یارب  هتبلا  یفلتخم  قرط  الاح  تسا . نمـشد  یتاـغیلبت  یئاـقلا و  طوطخ  زا  یکی  نمـشد ، ریثاـت  زا  ناـگبخن 

فالتخا زا  اجنیا  هک  هچنآ  زا  دنکیم  ادیپ  نمشد  هک  یمیظع  فعش  مینیبیمن  ارچ  ار ؟ نمشد  مینیبیمن  ارچ  نمشد ؛ تسھ  بوخ ، دیزادنایم ! نمـشد  ندرگ  هب  شاهمھ 

، بوخ دروآیم ! مسا  اھمدآ  زا  گرزب  روشک  کی  سیئر  اجنآ ، دنتـسھ . لماع  هک  ار  یناسک  دننک  قیوشت  دیآیم ؟ دوجو  هب  تاباختنا  زا  دعب  یاولب  زا  نوگانوگ ، ثداوح  زا  ام ،

اھنآ هک  هتفگ  یاهملک  کی  نوچ  ارچ ؟ میدرک . بجعت  ام  وا )!( تعاجش  زا  اقآ  هک  سک  نالف  زا  دنکیم  دیجمت  دروآیم و  مسا  ماظن  نیضراعم  زا  تسا ؟ ینمـشد  داجیا  زج  نیا 

. درک تلفغ  نمشد  ینمشد  زا  یتسیابن  دش و  هجوتم  دیاب  ار  اھنیا  دید ؛ دیاب  ار  اھنیا  هدمآ . ناششوخ 

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

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 26 
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نادھعتم یناحور ، ناملعم  دنھدب . شیازفا  ار  ناشدوخ  تریصب  دنشیدنیب ، دننک ، رکف  دیاب  اھناوج  درک . تکرح  دوشیمن  تریـصب  نودب  زورما ، یعامتجا  یهدیچیپ  یگدنز  رد 

رد تریـصب  هلیـسو ، رد  تریـصب  فدـھ ، رد  تریـصب  دـنھدب ؛ تیمھا  تریـصب  یهلئـسم  هب  دـیاب  یوزوح ، یھاگـشناد و  زا  گـنھرف ، داوس و  لـھا  زا  اـم  یهعماـج  رد  دوجوم 

، دوب تریصب  یتقو  تسا . مزال  اھتریـصب  نیا  عناوم ؛ نیا  نتـشادرب  عناوم و  نیا  زا  یریگولج  یاھهار  تخانـش  رد  تریـصب  هار ، عناوم  تخانـش  رد  تریـصب  نمـشد ، تخانش 

دوشیم مھ  یئاپمد  کی  اب  یلومعم ، سابل  اب  بوخ ، دینزب ، مدق  نابایخ  وت  دیھاوخیم  امـش  زور  کی  دیرادیمرب . ناتدوخ  اب  ار  مزال  رازبا  دیفرط ، یک  اب  دـینادیم  امـش  تقونآ 

دینادب ات  دیھاوخیم ، هچ  دینادب  هکنیا  ینعی  تریـصب  دھاوخیم . ار  شدوخ  تازیھجت  رگید  وا  دینک ، حتف  ار  دنوامد  یهلق  دـیورب  دـیھاوخیم  زور  کی  اما  دز ؛ مدـق  نابایخ  وت  تفر 

. دیشاب هتشاد  ناتدوخ  اب  دیاب  هچ 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد مھ  اج  دنشکیم . ملاع  ناربکتسم  خر  هب  رادنابز ، ایوگ و  یخیرات  عطقم  کی  نوچمھ  مق ، تریـصباب  زیزع و  مدرم  صوصخب  ناریا ، تلم  یهمھ  ار  ید  مھدزون  لاس  رھ 

. تسا یندیشک  نمشد  خر  هب  ید ، مھدزون  لثم  یا  هثداح  مھ  اتقیقح 

؛ یراکادف مادقا و  تدھاجم و  مھ  یسانش ، نمشد  مھ  یسانشعقوم ، مھ  دنزیم ، جوم  هثداح  نیا  رد  تریـصب  مھ  تسا : لمات  هجوت و  لباق  یفلتخم  داعبا  زا  هثداح  نیا 

، لوحت کی  ادـبم  هثداح ، نیمھ  رگید ، فرط  زا  تسا . هتـسویپ  عوقو  هب  لبق -  لاس  ود  یـس و  ینعی  لاس ۵۶ -  ید  مھدزون  رد  هک  تسا  یمیظع  یهثداح  نیا  داـعبا  اـھنیا 

ار و هثداح  نآ  دای  امـش  هک  مھ  زورما  تشاذـگ ؛ ریثات  مھ  زور  نآ  تسا . یمھم  یهثداح  اتقیقح  هثداح ، سپ  دـش . ناریا  تلم  رد  یرادـتھج  میظع و  نایرج  کی  تکرح ، کی 

. دھدیم ناشن  ام  هب  ار  تکرح  تھج  دھدیم و  تریصب  دھدیم ، سرد  دراذگیم ؛ ریثات  زاب  دیرادیم ، یمارگ  ار  هثداح  نآ  یناحور  ریغ  یناحور و  یادھش  دای 

امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

کیتامارد رثا  نیا  یـشیامن و  رثا  نیا  ندـمآ  دـیدپ  رد  رثوم  لماع  کی  ناونع  هب  سیونهمانملیف ، کـی  ناونع  هب  هشیپرنھ ، کـی  ناونع  هب  نادرگراـک ، کـی  ناونع  هب  امـش  رگا 

شقن یگداتسیا و  شقن  هچرھ -  ای  تسا ، رادربملیف  ای  تسا ، نادرگراک  ای  تسا ، سیونهمانملیف  ای  الاح  تسا -  لاعف  نادیم  نیا  رد  هک  یـسک  ناونع  هب  بلاج ، بذاج و 

؛ نامرھق کی  دـیوشیم  امـش  دوخ  دـیتسھ ؛ یقیقح  ناتـساد  کـی  ناـمرھق  امـش  دوخ  دـیدرک ، لـمع  نآ  هب  دیتخانـش و  ار  ناـتدوخ  شقن  دـیدرک ، اـفیا  ار  یـسانشنمشد 

راک دنکیم ، تدھاجم  دنکیم ، شالت  دراد  یفدھ  کی  تمس  هب  نامرھق  نیا  میراد ؛ نامرھق  دض  کی  میراد ، نامرھق  کی  ناتـساد ، کی  رد  یـشیامن ، رنھ  کی  رد  هک  نانچمھ 

، رتحوراب دـینکیم ، هک  یایزاب  دـیزاسیم ، هک  یرثا  تقو  نآ  دـینامرھق ؛ نامھ  ناتدوخ  امـش  دـیدرک ، افیا  ار  ناتدوخ  شقن  نآ  دـیتفرگ ، رارق  ناتدوخ  یاج  رد  رگا  امـش  دـنکیم ؛

راظتنا دیتسھ ، راکمھ  امیـس  ادـص و  اب  صوصخب  هک  یاهعومجم  امـش  زا  نامروشک ، دـنمرنھ  یهعماج  زا  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  دـش . دـھاوخ  رتباذـج  رتاریگ و  رتمرگ ،

. میراد

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

ناناوجون ناکدوک و  یاھیرامیب  زا  یکی  یلاعفشیب  یراـمیب  تساـم . لـباقم  یهھبج  ندـش  لاـعف  شیب  تسا ، رتزراـب  رتحـضاو و  همھ  زا  هک  یزیچ  نآ  یناـھج  لـئاسم  رد 

نودـب اما  دایز ، کرحت  دـننزیم . رد  نآ  رد و  نیا  هب  تسین ؛ فدـھ  تسین ، زکرمت  اما  دـنھدیم ، ماجنا  نوگانوگ  یاھراک  دایز ؛ کرحت ، هک  تسا  نیا  شانعم  یلاعفشیب  تسا .

، میرحت دننوگانوگ : تاکرحت  لوغـشم  دنکیم . هدـھاشم  نمـشد  لباقم  یهھبج  رد  زورما  ار  تلاح  نیا  ناسنا  تسا . یلاعفشیب  تلاح  نیا  یماکان . اب  هارمھ  ابلاغ  فدـھ و 

اب یھ  روـط  نیمھ  ار  اـھنیا  هک  یلخاد ، نیـضراعم  ندرک  گـنیپود  اھراکـشزرو  حالطـصا  هب  یلخاد ، ناـضراعم  تیوـقت  یمالـسا ، ماـظن  هیلع  یزاـسوج  تـمھت ، هماـنعطق ،

. دننک قیرزت  یھ  دنکیم ، لاعف  ار  وا  ارھاظ  طقف  درادن و  یعقاو  تیوقت  رد  مھ  یریثات  چیھ  هک  ازورین  یاھلوپمآ 

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

دراد راک  هچ  نالا  نمشد  دھدیم ؛ ماجنا  دراد  هک  تسا  یراک  وا و  یاھهویـش  نمـشد و  یئاسانـش  دوشیم ، هدافتـسا  دراد ، دوجو  هک  یتیعـضو  نیا  زا  هک  یاهتکن  نیموس 

تانیب زا  مدرم  ندرک  ادج  ملق  کی  ماظن ، زا  مدرم  ندرک  ادج  ملق ، کی  تسا : راک  ملق  ود  دنکیم ، نمشد  هک  یراک  نیرتمھم  میوگب  مناوتب  دیاش  ای  نیرتمھم  زا  یکی  دنکیم ؟

یهناوتشپ نوچ  دناهدیمھف ؛ مھ  تسرد  دنھدیم . ماجنا  دنراد  اھنیا  هک  تسا  یراک  ملق  ات  ود  نیا  تسا . یمالسا  تعیرش  یمالـسا و  ماکحا  تاحـضاو  نید و  لوصا  نید و 

کی دننک . دامتعایب  یروج ؟ هچ  دننک . ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  دننکیم  یعـس  اذل  دش ؛ دھاوخ  هناوتـشپیب  ماظن  دندرک ، ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  رگا  هک  دننادیم  دـنمدرم . ماظن ،

بوخ یاھراک  هچرھ  دـنھدب ، ناشن  کرحت  هچرھ  دـننکب ، شالت  هچرھ  دـننکب ، راک  هچرھ  نیلوئـسم  دـننک . دامتعایب  نیلوئـسم  هب  ار  مدرم  دـننک : دامتعایب  حـضاو ؛ راـک 

هشیمھ نیا  هتبلا  دوشیم . هدھاشم  حضاو  روط  هب  نیا  دنک ، هاگن  ار  اھویدار  نیا  ناسنا  رگا  هک  دراد  دوجو  هناگیب  تاغیلبت  رد  هناگیب و  یاھویدار  رد  یدب  ریـسفت  کی  دننکب ،

تسیب و هلاس ، تسیب  یهرود  نیا  یهمھ  رد  هدوب . نارازگراک  ناریدم و  هب  مدرم  ندرک  دامتعایب  ندرک و  ادج  نمـشد ، یاھراک  زا  یکی  اھهرود  یهمھ  رد  هشیمھ و  هدوب .

دوجو اـب  راوگرزب  ماـما  ناـمز ، نآ  رد  هک  دوـب  اذـل  هدوـب . اـھراک  زا  یکی  نیا  هیلع ،) یلاـعت  ناوـضر هللا   ) ماـما کراـبم  تاـیح  یهرود  رد  ماـما و  تلحر  زا  دـعب  یهلاـس  ود  یکی 

تایئزج زا  ماما  هک  دوبن  نیا  شیانعم  نیا  دنتفرگیم . رارق  اھنآ  عفادـم  عضوم  رد  هشیمھ  دنتـشاد ، روشک  نارازگراک  نیلوئـسم و  یاھدرکلمع  زا  یـضعب  هب  هک  یئاھـضارتعا 

ماما دشیم ، اھنیا  هب  مدرم  یدامتعایب  بجوم  درکیم ، یزادناگنس  یسک  رگا  ماظن  نیلوئـسم  نارازگراک و  لباقم  رد  درکیم . رپس  هنیـس  ماما  اما  هن . دنکیم ؛ عافد  اھراک 

نیلوئـسم یاهشوگ ، کی  رد  یدرکلمع  کی  رطاخ  هب  دیابن  منکیم . عافد  مھ  زاب  مدرک ، عافد  ثیح ، نیا  هب  اھتلود  یهمھ  زا  مھ  هدـنب  روج . نیمھ  مھ  هدـنب  دنداتـسیایم .

دنناوتیمن میظع  یاھهاگتـسد  نیا  هک  دـندرک  ساسحا  هچنانچ  رگا  مدرم  نوچ  درک . رابتعایب  مدرم  مشچ  رد  هیئاضق ، یهوق  ای  هننقم  یهوق  ای  هیرجم  یهوق  زا  معا  ار  ماظن 

فالخ دوشیم ، هتفگ  تاقوا  یھاگ  هک  یئاھزیچ  نیا  ینعی  تسھ ؛ مھ  قح  فالخ  افاصنا  دننکب . دیاب  ار  نیا  رکف  تفر . دـھاوخ  نیب  زا  مدرم  دـیما  دـنریگب ، رارق  دامتعا  دروم 

. دنکیم هدھاشم  ار  نیا  ناسنا  هناصلخم ؛ هنانموم و  شالت  دوشیم ؛ دراد  شالت  یلیخ  میتسھ ؛ انشآ  راک  نوطب  زا  ار و  لاوحا  عاضوا و  مینیبیم  میراد  ام  بخ  تسا . قح 

هب هک  نیلوئسم  یراکیب  هناخ و  جنک  نتسشن  اب  روط  نیمھ  اھنیا  روشک -  یاھتفرشیپ  روشک ، یاھتفرشیپ  دوشیم : هتفگ  یھ  دوشیم -  هدھاشم  هک  مھ  یئاھتفرـشیپ 

نیا دھاوخیم  نمـشد  دربب . نیب  زا  ار  تلاح  نیا  دھاوخیم  نمـشد  دوشیم . شالت  افاصنا  دوشیم ؛ دراد  شالت  دـیآیم . تسد  هب  اھنیا  نیلوئـسم  شالت  اب  دـیآیمن ؛ تسد 

دامتعا دوشیمن  ناشسلجم  هب  ناشهیئاضق ، یهوق  هب  دننک ؛ دامتعا  ناشتلود  هب  دوشیمن  دننک  ساسحا  مدرم  ات  دنک  تسس  ار  ماظن  نیلوئـسم  هب  مدرم  دامتعا  تلاح 

رپ ار  نمـشد  لودج  دیابن  دش ، ادصمھ  نمـشد  اب  دـیابن  دـیمھف . دـیاب  ار  نیا  هک  تسا  نمـشد  راک  ملق  کی  نیا  تساطخ . نیا  دـننک . بارخ  مدرم  مشچ  رد  ار  اھنیا  دـننکب ؛

. درک تبقارم  دیاب  ار  اھنیا  داد ؛ باتزاب  لخاد  رد  ار  نمشد  یادص  درک ، لیمکت  ار  نمشد  لزاپ  درک ،

یهیقب هیعرـش و  دودـح  باجح و  ماکحا و  ات  دـیریگب  اـھنیا  زا  تیـالو و  تماـما و  توبن و  دـیحوت و  زا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و  تاـنیب  نید و  یهلئـسم  مھ  یکی 

نیا رد  اجنیا و  رد  هتبلا  درک . راـک  دـیاب  تشاد ، ریبدـت  اـھنیا  لـباقم  رد  دـیاب  تسا . نمـشد  شور  اـھنیا  هک  دـشاب  نامـساوح  دـیاب  دوشیم . ینکارپهھبـش  دراد  مئاد  اـھزیچ ؛

نیا دوشیم و  هدـھاشم  تاراھظا  نیا  رد  اھتیاس و  نیا  رد  هک  ینید  یاھینکـشراجنھ  نیا  ربارب  رد  هک  دـنراد  هفیظو  همھ  دوشیم ، حرطم  فلتخم  قرط  هب  هک  یئاھهھبش 

هکنیا هن  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  دنتسیاب . اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  هک  یسنج  یقالخا و  یاھینکـشراجنھ  نیا  و  دراد ، دوجو  هک  یئاھیزاسهقرف 

هب دھدیم  لھ  ار  اھنیا  دنکیم و  کمک  دـھدیم ، تھج  دـنکیم ، تیوقت  نمـشد  اما  دراد ، دوجو  مھ  یلخاد  یاھهزیگنا  هن ، دـنکیم ؛ جراخ  زا  دراد  نمـشد  ار  اھراک  نیا  یهمھ 

. میشاب بظاوم  ار  نیا  دیاب  تسا . دنسرخ  اھزیچ  نیا  زا  نمشد  ولج و 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 27 
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یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یلـصا اما  دوش ؛ حرط  دیاب  تایئزج  یهمھ  دوش ؛ حرط  دیاب  مھ  یعرف  لئاسم  هن ، درکن ؛ حرطم  هکنیا  هن  درکن ؛ یلـصا  ار  یعرف  لئاسم  تخانـش و  دـیاب  ار  یلـصا  لئاسم 

بالقنا ینابم  هب  یدنبیاپ  تسا ، نیدت  تسا ، عرشت  تسا ، مالـسا  تسا ، قح  میقتـسم  طارـص  تفلاخم ، تقفاوم و  کالم  دریگن . رارق  تقفاوم  تفلاخم و  کالم  دوشن و 

ام نمـشد  هک  مینادب  ینعی  تسا . نیربکتـسم  هب  ندوب  نیبدب  تسا ، نیربکتـسم  اب  یهلباقم  دندرک ؛ میـسرت  ماما  هک  تسا  یفادـھا  ماما و  یاھوزرآ  هب  یدـنبیاپ  تسا ،

وا زا  دـشاب ، هارمھ  فلاخم  یایحیب  نآ  اب  ربکتـسم ، نآ  اب  ناملد  اما  تفلاخم ، مینک  انب  هتـسشن ، اجنیا  ـالثم  هک  ناـمدوخ  ردارب  قیفر و  اـب  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  تسیک .

. دشابن یروجنیا  مینک ؛ دامتعا  وا  هب  میھاوخب ، کمک 

بالقنا  / ١٣٨٩/٠٧/٠۶ مظعم  ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

ماظن هک  دندرک  یم  هطلاغم  دراوم  یخرب  رد  یتح  دننک و  جراخ  مدرم  هعماج و  نھذ  زا  ار  یـسانشنمشد  عوضوم  ات  دـندرک  یناوارف  شالت  اھملق ، یخرب  ریخا  یاھلاس  رد 

رکنم دـناوتیمن  یــسک  اریز  تـسا  تسرداـن  ساـسا  زا  فرح  نـیا  دــنک . یم  حرط  ار  یجراـخ  نمــشد  عوـضوم  اـمئاد  یلخاد ، تالکــشم  یخرب  تیلوئــسم  زا  رارف  یارب 

. دشاب نمشد  نتفرگ  هدیدان  یانعم  هب  دیابن  عوضوم  نیا  اما  دشاب  هتشذگ  لاس  یس  رد  تالکشم  یخرب  زورب  رد  نالوئسم  یاھیراگنالھس  اھتلفغ و  اھیھاتوک ،

نمـشد کرحت  هب  تبـسن  هراومھ  دـیاب  دـنریگب . هدـیدان  روشک  نوگاـنوگ  ثداوح  رد  ار  نمـشد  لاـعف  ثیبخ و  رگ  هئطوت  تسد  روضح  هک  دـنراد  هتـشاد و  رارـصا  یا  هدـع  ارچ 

. تسناد ار  نآ  اب  هلباقم  هویش  دوب و  رایشوھ 

یاھرطخ بیسآ  زا  ار  ناناوج  دیاب  تسا . روشک  هدنرب  شیپ  روتوم  ناوج  اریز  دنتسھ ، نمـشد  فدھ  نیرتیلـصا  دنھد ، یم  لیکـشت  ار  روشک  تیعمج  تیرثکا  هک  ناناوج 

. تسا ناناوج  اب  هعمج  همئا  رگتیادھ  رمتسم و  طابترا  نآ ، یاھھار  زا  یکی  هک  درک  ظفح  نمشد 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢١ نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  عمج  رد  تانایب 

ای میسانشیمن ؛ تسا ، هتفرگ  نیمک  وا  هک  مینادیمن  ام  دریگیم و  نیمک  ینمشد  یتقو  دنروخیم . هبرض  تصرف ، نتخانـشن  تیعقوم و  نتـسنادن  زا  عماوج  اھروشک و  ابلاغ 

. میروخیم هبرض  تقو  نآ  میھدیمن ؛ هئارا  ماگنھب  دوز و  ار  جالع  میدرک ، ادیپ  عالطا  هچنانچ  رگا 

نیا میگنجب . دیاب  دیآیم ، هناخ  رد  مد  نمـشد  ادرف  میتسرفن ، نوریب  هناخ  زا  ام  ار  هدنمزر  نیا  رگا  دنتفگیم  اھهداوناخ  دنتفگ  دـنتفگ . اجنیا  زیزع  ردارب  نیا  ار  یبوخ  یهلمج 

رارق نمـشد  مجاـھت  دروـم  ناـشدوخ  یهناـخ  لـخاد  رد  هک  یتعاـمج  رھ  دوـمرف : مالـسلاهیلع )  ) نینموـملاریما هک  تسا  یاهتکن  ناـمھ  نیا  تسا ؛ یمھم  یهـتکن  یلیخ 

دوب یتلفغ  نیا  تخانش ؛ دیاب  رود  زا  دید ، دیاب  رود  زا  ار  نمشد  ( ١ .) دش دنھاوخ  بولغم  دروخ ، دنھاوخ  تسکش  اھنیا  دیآیم ، دراد  نمشد  هک  نیا  زا  دننک  تلفغ  دنریگب ،

نمشد قطانم -  نیا  رد  رتشیب  مالیا -  یهقطنم  رد  هاشنامرک ، یهقطنم  رد  هک  دیسریم  ربخ  دشیم و  هتفگ  یھ  نارھت  رد  دندیدن . دندیدیم ، دیاب  هک  یناسک  نآ  زور  نآ  هک 

نارابمب ار  نارھت  یتقو  ات  تسین . یربخ  نینچ  هن ، دـنتفگیم  دـندرکیم ؛ راکنا  دـندوب ، راـک  لوئـسم  هک  ینویـسایس  دـشیم ، هتفگ  هک  اـجنآ  تسا . یماـظن  شیارآ  لوغـشم 

نامھ دندوب -  راک  سار  رد  زور  نآ  هک  ینالوئـسم  رگا  دوب . هدش  عورـش  شیپ  زا  گنج  دش -  نارابمب  نارھت  زور  نآ  دـشن -  زاغآ  عقاو  رد  گنج  رویرھش ۵٩  زور ٣١  رد  دندرک .

نیریشرصق هن  دشیم ، روجنآ  رھشمرخ  هن  دندربیم ، الاب  ار  دوخ  یگدامآ  دندادیم و  صیخـشت  دندیمھفیم ، دنرادن -  ار  روشک  یهرادا  تقایل  دنداد  ناشن  مھ  دعب  هک  یناسک 

. یزرم رگید  قطانم  زا  یخرب  هن  دشیم ، روجنآ 

هک دوش  مکاح  یدولآمغ  یاضف  نانچنآ  مدرک ، هدھاشم  کیدزن  زا  یھاتوک  یهھرب  رد  نم  هک  یروطنآ  ناتسزوخ ، یهقطنم  هقطنم و  نیا  رب  هک  دش  بجوم  هیلوا  تلفغ  نآ 

دراو هک  دنک  ادیپ  نادیم  یمدرم  روضح  یمدرم و  یاھدادعتـسا  یتقو  دـشاب ، مدرم  تسد  یتقو  راک  منک . شومارف  مناوتیمن  مدـید ، کیدزن  زا  نم  هک  ار  نآ  رظانم  زا  یـضعب 

. دیآیمن شیپ  اھتلفغ  نیا  دوش ، هصرع 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد میروخن . ار  نمـشد  یهھبج  غورد  یاھهدعو  نمـشد و  دنخبل  بیرف  هک  تسا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  همھ  میھدب و  ماجنا  دیاب  هک  یلـصا  یاھراک  زا  یکی 

دنخبل بیرف  تسیچ . هنحص  تشپ  میدیمھف  شاوی  شاوی  میدرکیم . رواب  ام  زا  یـضعب  یھاگ  لئاوا  دندز . دنخبل  ام  یور  هب  یھاگ  میاهدرک . ادیپ  مھ  هبرجت  لاس ، یـس  نیا 

ینکـشدھع یاهغدـغد  چـیھ  نودـب  دنکـشیم . دـھع  تحار  تسا ، طلـسم  ایند  رب  زورما  هک  یایدام  تردـق  یهھبج  میروخن . ار  نمـشد  غورد  یاھهدـعو  بیرف  ار ، نمـشد 

! دنیوگیم غورد  تحار  دنشکیم ؛ تلاجخ  هرکاذم  فرط  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  قلخ  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  ادخ  زا  هن  دننزیم ، ناشفرح  ریز  دننزیم ، ناشلوق  ریز  دننکیم ،

روھمج سیئر  دـندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یتاراھظا  نیمھ  منکب -  ضرع  دـشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تسین ؛ شثحب  یاج  اـجنیا  رد  ـالاح  هک  مراد -  هدـنز  یاـھهنومن  نم 

 - ایند یمومع  راکفا  رایتخا  رد  یزور  کی  اھنیا  دندرک . اھهمان  نآ  نومـضم  اب  اھنآ  هک  یمادـقا  لمعلاسکع و  دـعب  میداد ؛ ام  هک  یباوج  تشون ، ام  هب  هک  یاهمان  درک ؛ اکیرمآ 

زا یکی  نیاربانب  دراد . شزرا  ردـقچ  ناشهدـعو  دراد ، شزرا  تیمھا و  ردـقچ  ناشفرح  دـنایروج ، هچ  اـھنیا  هک  دـید  دـنھاوخ  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  دـشاب -  مزـال  هک  یتقو  نآ 

. میروخن ار  اھنیا  غورد  یهدعو  دنخبل و  بیرف  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  یاھراک 

روشک  / ١٣٩١/٠٢/١٣ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھنمشد لاس ، هس  یـس و  نیا  رد  تسھ . مھ  سانـشنمشد  هللادمحب  تسا ؛ سانـشعقوم  تسا ، تریـصباب  هناتخبـشوخ  تسا ، هدامآ  تسا ، هنحـص  رد  ناریا  تلم 

یایند نیا  رد  هکنیا  یارب  دننمشد . اما  دننکب ، مھ  یتسود  هب  رھاظت  هنازادرپغورد  هناراکایر و  تسا  نکمم  یھاگ  هک  دنتسھ  یناسک  هچ  میدیمھف  میتخانش ؛ ار  نامدوخ 

، دشاب رادـیب  دـیاب  دـنک ، عافد  یدـعب  یاھلـسن  زا  دـنک ، عافد  دوخ  یهدـنیآ  زا  دـنک ، عافد  دوخ  قح  زا  دـناوتب  ناریا  تلم  ایند ، یدام  یاھتردـق  نایم  شکمـشک  نیا  رد  گرزب ،

. دراد یدایز  یاھهنومن  هتبلا  و  تسا ، تاباختنا  نیمھ  شیاھهنومن  زا  یکی  دشاب ؛ هنحص  رد  دشاب ، رایشوھ 

جح  / ١٣٩١/٠٧/٠٣ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نینچمھ نادنمتدارا و  ناتسود و  مشچ  رد  ملـس ) هلآ و  هیلع و  یلـص هللا   ) ایبنالامتاخ ترـضح  تمظع  روھظ  زورب و  تسا . یـصوصخم  تیعقوم  کی  جح ، تیعقوم  لاسما 

، دنداد ماجنا  اکیرمآ  رد  راوگرزب ، نآ  سدق  هاگرد  هب  تناھا  دروم  رد  نانمشد  راکھنگ  یاھتـسد  هک  یاهیـضق  نیا  تسا . لاسما  جح  تایـصوصخ  زا  یکی  نانمـشد ، مشچ  رد 

اب تمارک ، ربمایپ  اب  تزع ، ربمایپ  اب  تمحر ، ربمایپ  اب  تساھنآ  لماوع  نیربکتـسم و  نانمـشد و  یهنیک  ضغب و  قمع  یهدنھدناشن  فرط  کی  زا  دراد : ور  ود  دراد ، فرط  ود 

نآ زا  دننمـشد . ربمغیپ  اب  اقیمع  ردقچ  اھنیا  دھدیم  ناشن  دوجو ؛ ملاع  یهمھ  رد  رـشب و  یگدـنز  خـیرات  لوط  رد  یرـشب  یناسنا و  دـماحم  نیرتدنمـشزرا  نیرترب و  لماح 

، بخ هک  تسا ؛ هیضق  یور  کی  نیا  درادن ! یتوافت  چیھ  ینمشد  عضوم  اب  هک  دنریگیم  یعضوم  هیضق  نیا  رد  ناشنارادمتـسایس  فرط ، نآ  زا  دننکیم ؛ ار  اھتناھا  نآ  فرط ،

قح و یهھبج  نیب  اھاوعد  تسیک ؛ یک و  نیب  یلصا  یدنبفص  زورما  هک  دندیمھف  تاعامج  اھهعومجم و  اھناسنا و  نیرتروابرید  دوب . دیفم  یلیخ  مالـسا  یایند  یارب  نیا 

نمـشد هک  دوب  یاهثداح  کی  نیا  تسا . ملـس ) هلا و  هیلع و  یلـص هللا   ) ایبنالامتاخ دوجو  لصا  روحم  رب  تسا ، مالـسا  لصا  روحم  رب  دـش  مولعم  تسیچ ؛ روحم  رب  لـطاب 

؛ تساھنیا اھاوعد  زورما  تخانـش . ار  لطاب  قح و  فـالتخا  روحم  تخانـش ، ار  ینمـشد  تلع  تخانـش ، ار  نمـشد  هک  اریز  درب ؛ دوس  نآ  زا  مالـسا  یاـیند  اـما  داد ، ماـجنا 

کی نیا  تسیچ . هیضق  لصا  دش  نشور  تسا ؛ هناھب  یغورد و  یعرف و  یاھفرح  دنیوگیم ، دننکیم و  فیدر  ناملسم  یاھتلم  هیلع  ملاع  نیربکتـسم  هک  یئاھفرح  یهیقب 

. تسا هیضق  یور 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 28 
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یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یریگرد یهطقن  اھیضعب  تسا ؟ یریگرد  نمشد  اب  اجک  دیھد ؛ صیخشت  ار  نمشد  اب  یریگرد  طخ  امش  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  اھنارود  یهمھ  رد  نارود و  نیا  رد  تریـصب 

ناشدوخ یتاباختنا  بیقر  اھیضعب  تسا . تسود  اجنآ  تسین ، نمشد  اجنآ  هک  یاهطقن  کی  تمـس  هب  دننکیم  شتآ  ار  ناشدوخ  یهناخپوت  هراپمخ و  دننکیم ؛ هابتـشا  ار 

ناطیـش هک  یتاباختنا  بیقر  تسین ، ربکا  ناطیـش  هک  یحانج  بیقر  تسا ؛ مسینویھـص  ربکا  ناطیـش  تساکیرمآ ، ربکا  ناطیـش  دنروآیم ! باسح  هب  ربکا » ناطیـش   » ار

، دننکیم مالسا  بالقنا و  یاعدا  ود  رھ  ورمع  دیز و  هک  یلاح  رد  تبسانم ؟ هچ  هب  ارچ ؟ منادب ؟ ناطیش  ار  امـش  نم  یئورمع ؛ رادفرط  امـش  مدیز ، رادفرط  نم  تسین . ربکا 

ار نمـشد  نخـس  وا  یهرجنح  اما  تسا ، یدوخ  سابل  رد  یرفن  کی  هک  تسھ  یھاگ  مینک . صخـشم  ار  نمـشد  اب  یریگرد  طخ  دنبالقنا . تمدـخ  رد  مالـسا و  تمدـخ  رد 

ناـمھ اـب  امـش  تساـنب  رگا  میوشیم . ادـج  لـصاف . طـخ  دـنک : فیرعت  زرم  دـح و  دـیاب  وا  اـب  ناـسنا  درکن ، لـمع  تحیـصن  اـب  رگا  درک ؛ تحیـصن  دـیاب  ار  وا  بخ ، دـنکیم ! رارکت 

اب بخ  ینزب ، فرح  یتسیاب و  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  یھاوخب  یرگید -  تایبدا  کی  اب  ولو  دراد -  یمالسا  یروھمج  هب  تبـسن  یتسینویھـص  میژر  هک  یتاساسحا 

لماعت یمالـسا  یروھمج  اب  قطنم  نآ  اب  یھاوخب  امـش  دـنکیم ، لمع  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  یقطنم  نامھ  اب  رگا  یراد ؟ یقرف  هچ  یتسینویھـص  میژر 

، دـشاب مھ  یقیمع  تاـفالتخا  تاـفالتخا ، تسا  نکمم  تسین . یروـجنیا  هن ، هک  تسھ  تقو  کـی  اـما  تسادـج . هلئـسم  نـیا  یرادـن . یقرف  اـکیرمآ  اـب  امـش  بـخ  ینک ،

ار نمشد  اب  یریگرد  طخ  دراد . یرگید  باسح  نمشدریغ  دراد ، یرگید  باسح  نمشد  دنک ؛ هابتشا  دیابن  نمشدریغ  اب  ار  نمـشد  ناسنا  اما  دشاب ، مھ  یگرزب  تافالتخا 

. تسا نیا  مینکیم ، ضرع  ام  هک  یتریصب  دھاوخیم . تریصب  نیا  درک ؛ صخشم  درک ، میسرت  دیاب 

زا نوچ  دنـسانشیمن ، مھ  ار  نمـشد  دایرف  دـننکیم ، تسود  یهلماعم  مھ  نمـشد  اب  یاهدـع  کی  دـنتفایم . فرط  نیا  زا  یاهدـع  کـی  دـنتفایم ، فرط  نآ  زا  یاهدـع  کـی 

نآ تسا ؛ طسو  طخ  نآ  تریـصب ، دنراذگیم ! نمـشد  باسح  هب  دراد ، اھنآ  اب  یاهقیلـس  فالتخا  کدنا  هک  یـسکرھ  فرط ، نیا  زا  مھ  هدع  کی  دـیآیم ؛ رد  یرگید  یهرجنح 

. تسا تسرد  طخ 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٩/٢١ یرادیب  مالسا و  ناھج  یاھهاگشناد  دیتاسا  یناھج  سالجا  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. میدرک یریگعضوم  هیروس  یهیضق  رد  هاگن  نیا  اب  ام  دوشیم ؟ دراو  اجک  زا  تخانش ؛ دیاب  ار  نمشد  یاھهلیح  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  یاھرازبا  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد 

نآ دنرصقم . دنناشکیم ، دنراد  یلخاد  گنج  هب  ار  هیروس  هک  یناسک  نآ  میئوگیم  ام  دیآیم . نامدرد  میتسین و  قفاوم  مھ  ناملسم  ناسنا  کی  ینیب  زا  نوخ  ندمآ  اب  ام 

نودـب یلوـمعم و  فراـعتم ، قرط  زا  دـیاب  اـھتلم  یاھهتـساوخ  یهمھ  دنرـصقم . دـناهدناشک ، دـنناشکیم و  یـشکردارب  بیرخت و  تمـس  هـب  دـنراد  ار  هیروـس  هـک  یناـسک 

. دوش لح  یروجنیا  یاھتنوشخ 

بالقنا  / ١٣٩١/١٠/٢٧ ربھر  اب  حلسم  یاھورین  تاعالطا  تظافح  نانکراک  نالوئسم و  رادید 

، مرتحم ماظن  کی  نونکا  لاس ، تشذگ ٣۴  زا  دعب  نمشد ، یاھیحارط  اھراشف و  یهمھ  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یھلا ، یهدعو  ققحت  ینیع  قادصم 

. تسا یملع  گرزب  یاھتفرشیپ  یاراد  سانشهظحل و  سانشنمشد و  میھف ، گرزب ، یتلم  یاراد  یناھج ، یاهقطنم و  لئاسم  رد  راذگرثا  ردتقم ،

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یس و زورما  تسین . راوشد  لاوس ، نیا  هب  خساپ  تساجک ؟ ناریا  تلم  هیلع  هئطوت  یلصا  یهنال  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  نانمـشد  نیا  دنتـسھ . ینانمـشد  میدرک  ضرع 

ار نیا  دـننک و  هجوت  هتکن  نیا  هب  اـکیرمآ  نادرمتلود  تسا  بوخ  دوـشیم . اـکیرمآ  تلود  هجوـتم  ناریا  تلم  نھذ  دوـشیم ، هدرب  نمـشد »  » ماـن هاـگرھ  هک  تسا  لاـس  راـھچ 

. دوشیم اکیرمآ  هب  هجوتم  ناریا  تلم  نھذ  نمشد ، دنیوگیم  ات  هک  تسا ، هدنارذگ  ار  یلحارم  تسا ، هدید  یئاھزیچ  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم  هک  دنمھفب 

هلئسم نیا  یور  دیاب  تسا ؛ یتقد  لباق  هجوت و  لباق  یهلئسم  هلئسم ، نیا  دنک ؛ یگدنز  وربآ  اب  ایند  رد  دھاوخیم  هک  یتلود  کی  یارب  تسا  یمھم  رایسب  یهلئـسم  نیا 

. تسا اجنیا  ینمشد  ساسا  تسا ، اجنیا  هئطوت  زکرم  دننک . هیکت 

رد یتسینویھص  میژر  اھتنم  تسھ ، مھ  یتسینویھـص  نمـشد  میروآیمن : باسح  هب  لوا  فیدر  رد  لوا و  یهجرد  رد  ار  اھنیا  ام  هک  دنتـسھ  مھ  یرگید  یاھنمـشد  هتبلا 

یماـظن یهلمح  هب  دـیدھت  دـننکیم ؛ مھ  دـیدھت  ار  اـم  یتسینویھـص ، میژر  نارادمدرـس  یھاـگ  دـیایب . مشچ  هب  ناریا  تلم  نانمـشد  فص  رد  هک  تسین  یاهزادـنا  هراوـق و 

. درک دھاوخ  ناسکی  کاخ  اب  ار  افیح »  » و ویوآلت »  » یمالـسا یروھمج  دنزب ، رـس  اھنآ  زا  یطلغ  رگا  هک  دننادب  دننادیمن ، رگا  و  دـننادیم ، مھ  ناشدوخ  مرظنهب  اما  دـننکیم ؛

نیا رد  ار  اکیرمآ  لمکم  شقن  سیلگنا  تلود  اھتنم  تسا ؛ ناریا  تلم  یمیدق  یتنس و  نانمـشد  زا  یکی  مھ  نیا  دنکیم ؛ ینمـشد  ناریا  تلم  اب  مھ  ثیبخ  سیلگنا  تلود 

. تسا اکیرمآ  ورهلابند  دروایب ؛ باسح  هب  یلقتسم  نمشد  کی  ار  وا  ناسنا  هک  درادن  یلالقتسا  سیلگنا  تلود  دوخ  دنکیم . یزاب  نادیم 

تلم اب  یراکـشآ  یاھینمـشد  ریخا  لاس  دنچ  رد  مھ  هسنارف  تلود  نیلوئـسم  میوگب  هک  منادـیم  بسانم  اجنیا  نم  دـنراد . یئاھینمـشد  مھ  رگید  یاھتلود  زا  یـضعب 

یدوجوم هک  دشاب  هتشاد  ار  نیا  یهزیگنا  دیابن  زگرھ  لقاع ، رادمتـسایس  صوصخب  لقاع ، ناسنا  تسا . هسنارف  نادرمتلود  یوس  زا  یدنمـشوھان  کی  نیا  دناهدرک ؛ ناریا 

اما رـضاح ؛ نارود  رد  هن  میتشاد ، یلکـشم  خیرات  لوط  رد  هن  میتشادـن ؛ یلکـشم  هسنارف  روشک  اب  هسنارف ، تلود  اب  ام  دـنک . نمـشد  هب  لیدـبت  تسین ، وا  نمـشد  هک  ار 

راـک تسا ، یطلغ  راـک  نیا  اـم  رظن  هب  تسا . ناریا  تلم  اـب  ینمـشد  دوریم ــ  ار  هار  ناـمھ  هنافـساتم  مھ  هـسنارف  زورما  تـلود  هـک  یزوکراـس ــ  ناـمز  زا  طـلغ  تساـیس 

. تسا یاهنادنمشوھان  راک  تسا ، یاهنالقاعریغ  هناربدمریغ و 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ناریا تلم  هک  دنعقوتم  دنزرویم ، دانع  تفلاخم و  مینمشد ؛ امش  اب  ام  هک  دیمھفن  امش  دنیوگیم  دننکیم ، ینمـشد  اھیئاکیرمآ  هک  تسا  ملاع  فئاطل  نآ  زا  یکی  مھ  نیا 

اکیرمآ نادرمتلود  ار  تسایس  نامھ  هنافساتم  مھ  زورما  تسا ، هدش  عورش  ناریا  لباقم  رد  شوب  نارود  رخاوا  زا  تسایس  نیا  دننکیم ! ینمشد  دندناعم و  اھنآ  هک  دمھفن 

لوا ینارنخـس  نیمھ  رد  مالـسلا ) هیلع   ) اضرلایـسومنبیلع یهعقب  راوج  رد  اجنیا  شیپ  لاس  دـنچ  نم  یلمخم . شکتـسد  ریز  یندـچ  یهجنپ  ناـمھ  دـنھدیم ؛ همادا 

دیھاوخیم دیدیشک و  یندچ  یهجنپ  یور  رب  یلمخم  شکتسد  هک  دشابن  نیا  یانعم  هب  امش  تقفاوم  یتسود و  راھظا  امـش ، تبحم  راھظا  دیـشاب  بقارم  متفگ  نیدرورف 

. دینکیم ینمشد  نطاب  رد  اما  دینک ، یتسود  هب  رھاظت 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

ورـشیپ رگتیادـھ و  شقن  رد  گرزب ، تالوحت  یهماگنھ  رد  هک  اجرھ  دـناهدوب و  مدرم  یحور  روبـص  گنـس  یرکف و  عجرم  اج  همھ  رد  شیبامک  سانـشنید  لاـجر  ناـیناحور و 

هب هار  نداد  ناشن  رد  نانآ  یهراشا  تشگنا  هتفای و  شیازفا  مدرم  نانآ و  نایم  یرکف  دنویپ  دناهدرک ، تکرح  تارطخ  اب  هھجاوم  رد  مدرم  فوفـص  شیپاشیپ  رد  هدـش و  رھاظ 

ناـفلاخم مالـسا و  اـب  نازروهنیک  تما و  نانمـشد  یارب  تسا ، تکرب  دوـس و  یاراد  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  یارب  هـک  هزادـنا  ناـمھ  هـب  نـیا  تـسا . هدوـب  رتراذـگرثا  مدرم ،

؛ دنشارتب نآ  یارب  یدیدج  یاھبطق  هدرک و  بلس  ینید  یاھهاگیاپ  زا  ار  یرکف  تیعجرم  نیا  دننکیم  یعـس  تسا و  بولطمان  نیرفآهغدغد و  یمالـسایاھشزرا ،  تیمکاح 

دھاوخن قافتا  زگرھ  دـھعتم  ینید  لاجر  اوقتاب و  ناملاع  دروم  رد  هک  یزیچ  درک ! هلماـعم  یتحارب  یلم  یاھـشزرا  لوصا و  رـس  رب  ناوتیم  نانآ  اب  هک  دناهتفایرد  هبرجت  هب  هک 

. داتفا

دندنبب و یلکب  ار  ذوفن  هار  نمـشد ، یهدنبیرف  یاھدـنفرت  اھهویـش و  تخانـش  اب  و  ناوارف ، تقد  یرایـشوھ و  اب  دـیاب  اھنآ  دـنکیم . رتنیگنـس  ار  نید  ناملاع  یهفیظو  نیا ،

ربارب رد  ندـش  ریگکمن  روز و  رز و  نابحاص  ناسحا  هلـص و  هب  ندـش  هدولآ  تسا . اھتفآ  نیرتگرزب  زا  اـیند ، عاـتم  نیگنر  یهرفـس  رب  نتـسشن  دـننک . ماـکان  ار  نمـشد  بیرف 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 29 
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هب شیارگ  هب  ار  نارـصنعتسس  هک  یبلطتردق  تینم و  تسا . اھنآ  تیمیمـص  دامتعا و  نداد  تسد  زا  مدرم و  زا  یئادج  لماع  نیرتکانرطخ  تردـق ، توھـش و  یاھتوغاط 

نیذلل اھلعجن  هرخالا  رادلا  کلت  : » هک دنـشاب  هتـشاد  شوگ  رد  دـیاب  هراومھ  ار  نآرق  یهیآ  نیا  تسا . فارحنا  داـسف و  هب  یگدولآ  رتسب  دـناوخیم ، ارف  تردـق  یاـھبطق  یوس 

«. نیقتملل هبقاعلا  اداسف و  ضرالا و ال  یف  اولع  نودیریال 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٢/٠٩ یرادیب  املع و  یناھج  سالجا  رد  تانایب 

یموق و یبھذم و  یاهقرف و  نینوخ  یاھهضراعم  هب  اھتضھن  نیا  لیدبت  ینکفافالتخا و  دنکیم ، دیدھت  ار  یمالـسا  یرادیب  تضھن  هک  یئاھزیچ  نیرتکانرطخ  زا  یکی  زورما 

لامـش ات  ایـسآ  قرـش  زا  هتخورفدوخ ، نارادمتـسایس  یتفن و  یاھرالد  کمک  اـب  مزینویھـص ، برغ و  یـسوساج  یاھـسیورس  یوس  زا  نونکامھ  هئطوت  نیا  تسا . یلم 

یراذـگبمب و رورت و  ریفکت و  دـیدھت و  جرخ  دـشاب ، ادـخ  قلخ  یزورھب  تمدـخ  رد  تسناوتیم  هک  یلوپ  دوشیم و  لاـبند  ماـمتھا  دـج و  اـب  یبرعیهقطنم ،  رد  هژیوـب  اـقیرفآ و 

رد اھفالتخا  هب  ندزنماد  دننادیم ، دوخ  ثیبخ  یاھفدھ  عنام  ار  یمالـسا  یهچراپکی  تردـق  هک  اھنآ  ددرگیم . تدـمزارد  یاھهنیک  شتآ  نتخورفارب  ناناملـسم و  نوخ  نتخیر 

زیواتسد تسا -  ریذپانبانتجا  یعیبط و  هک  ار -  ثیدح  خیرات و  مالک و  هقف و  رد  یرظن  یاھتوافت  دناهتفای و  دوخ  یناطیش  دوصقم  یارب  هار  نیرتناسآ  ار  یمالسا  تما  نورد 

. دناهتخاس داسف  هنتف و  یزیرنوخ و  ریفکت و 

اـھتیبصع و اـھلھج و  زا  کـشیب  رادـغ ، تسد  نیا  دـھدیم . ناـشن  ینـشورب  اـھهعجاف  نیا  سپ  رد  ار  نمـشد  تسد  یلخاد ، یاـھیریگرد  یهنحـص  هب  هنادنمـشوھ  هاـگن 

تسا . نیگنس  رایسب  ارجام  نیا  رد  یسایس  ینید و  ناگبخن  ناحلصم و  یهفیظو  دزیریم . نیزنب  شتآ ، یور  رب  دنکیم و  یرادربهرھب  ام  عماوج  نایم  رد  اھیرگنیحطس 

دیاب دنکانرطخ . یاھهلعـش  نیا  ضرعم  رد  ای  ریگرد  یاهنوگ  هب  نانبل  قارع و  و  یاهنوگ ، هب  ناتـسکاپ  یاهنوگ ، هب  هیروس  یاهنوگ ، هب  سنوت  رـصم و  یاهنوگ ، هب  یبیل  نونکا 

یاهقطنم یاھهناسر  برغ و  تاـغیلبت  میھد . تبـسن  یموق  یتدـیقع و  یاـھهزیگنا  لـماوع و  هب  ار  همھ  نیا  هک  تسا  یـشیدناهداس  دوب . جـالع  یپ  رد  بقارم و  تدـشب 

. دروآیم دیدپ  نانبل  هیروس و  رد  تمواقم  نانمشد  اھتسینویھص و  یارب  ینما  یهیشاح  دننکیم و  دومناو  ینس  هعیش و  عازن  ار  هیروس  رد  رگناریو  گنج  رودزم ، هتـسباو و 

هن و  یعیـش ، تلود  کی  هیروس  تلود  هن  دـننآ . نافلاخم  یتسینویھـصدض و  تمواقم  نارادـفرط  هکلب  هعیـش ، ینـس و  هن  هیروس ، رد  عازن  فرط  ود  هک  تسا  یلاح  رد  نیا 

رد ناشیدناهداس  یبھذم  تاساسحا  زا  دناهتـسناوت  هک  تسا  نآ  زیمآهعجاف  یویرانـس  نیا  ناگدننادرگ  رنھ  اھنت  دناینـس . هورگ  کی  نآ  مالـسا  دض  رالوکـس و  یهضراعم 

. دنک نشور  یفصنم  ناسنا  رھ  یارب  ار  هلئسم  دناوتیم  نآ ، فلتخم  حوطس  ناراکردناتسد  هنحص و  هب  هاگن  دننک . هدافتسا  کلھم  یزورفاشتآ  نیا 

قوقح رگید  یار و  قح  زا  تسا  یداـمتم  یاـھلاس  هک  موـلظم  یتـیرثکا  نیرحب ، رد  تسا . مرگرـس  بیرف  غورد و  هب  رگید  یاهنوـگ  هب  زین  نیرحب  دروـم  رد  تاـغیلبت  جوـم  نیا 

ار نیا  دیاب  تسا ، یرگینس  هب  رھاظتم  رالوکس ، رابج  تموکح  دناهعیش و  مولظم  تیرثکا  نیا  نوچ  ایآ  دناهتساخرب . دوخ  قح  یهبلاطم  هب  دنمورحم ، تلم ، کییساسا 

؟ تسا تقیقح  نیا  ایآ  یلو  دننک ، دومناو  نینچ  دنھاوخیم  هتبلا  هقطنم  رد  نانآ  یاھهلایپمھ  یئاکیرمآ و  یئاپورا و  نارگرامعتسا  تسناد ؟ ینس  هعیش و  عازن 

یبھذـم و تافالتخا  ندرک  هدـمع  رد  نانمـشد  یاھفدـھ  نتخانـش  دـناوخیم و  ارف  تیلوئـسم  ساسحا  تقد و  لمات و  هب  ار  فصنم  ناحلـصم  نید و  یاملع  هک  تسا  اـھنیا 

. دزاسیم ضرف  همھ  رب  ار  یبزح  یموق و 

یمالسا  / ١٣٩٢/٠٣/١٧ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار هشقن  رگا  میـسانشب . ار  مالـسا  اب  دوخ و  اب  نانمـشد  یهھجاوم  دوخ و  یگدنز  یلک  یهشقن  هکنیا  هب  میراد  جایتحا  یرایـشوھ ؛ هب  میراد  جایتحا  اھناملـسم  ام  زورما 

نآ زا  یئزج  اـم  دوـخ  میـسانشیمن ، تسرد  ار  نمـشد  یهشقن  ناـمدوخ  اھناملـسم  اـم  یھاـگ  هـک  تساـجنآ  لاکـشا  درک . میھاوـخ  باـختنا  تـسرد  ار  هار  میتخاـنش ،

کیرحت نمشد ، یهشقن  تسا ؛ ناناملسم  نیب  رد  ینکفافالتخا  نمشد ، یهشقن  تسا . نیا  هب  یالتبم  مالسا  یایند  هنافـساتم  زورما  هک  میوشیم ؛ نمـشد  یهشقن 

ینعی ینمـشد -  تموـصخ و  یقیقح  یهطقن  زا  ار  یمالـسا  تـما  هجوـت  هـک  تـسا  نـیا  نمـشد  یهـشقن  تـسا ؛ رگیدـکی  هـیلع  یمالـسا  فـلتخم  بھاذـم  یاـھتیبصع 

. دنک هجوتم  یرگید  یاھاج  هب  دنک و  فرحنم  مزینویھص -  دسفم و  دساف و  یرادهیامرس 

یاھروشک رد  دوبن . یزیتسیدوھی  هک  یلاح  رد  تسا ؛ یزیتسیدوھی  نیا  دـنتفگ  ناشتاغیلبت  رد  نانمـشد  درکیم ، هلباقم  بصاغ  مسینویھـص  اب  مالـسا  یایند  یزور  کی 

ناملسم تسھ ، یحیسم  تسھ ، یدوھی  ام  روشک  رد  زورما  دننکیم . یگدنز  رگیدمھ  رانک  رد  ناملسم -  یحیسم ، یدوھی ، نایدا -  رگید  لثم  مھ  اھیدوھی  یمالسا ،

بصاغ مسینویھـص  اب  یهلباقم  ثحب  تسین ، یزیتسیدوھی  ثحب  دننکیم . یگدنز  مھاب  همھ  مالـسا ، تینما  یهیاس  ریز  رد  دنراد و  روضح  رگید  نایدا  زا  یـضعب  تسھ ،

رد دنتسھ . یزیتسناملـسم  یزیتسمالـسا و  هب  التبم  اھیبرغ  دوخ  زورما  اما  یزیتسیدوھی ؛ دنتفگیم  دندرکیم ، فیرحت  غوردب  ار  نیا  تسا ؛ بلقلایـسق  ملاظ  زواجتم 

نیا دننکیم -  ینابیتشپ  مظعا  ربمایپ  مالـسا و  هب  ناگدننکتناھا  زا  دننکیم ، تیامح  اھنآ  زا  دننکیم ، کیرحت  ار  یزیتسناملـسم  جاوما  دینک ؛ هدھاشم  امـش  برغ  یایند 

تـسایس نیا  دـننکیم ؛ جـیورت  ار  یزیتسهعیـش  دـننکیم ، جـیورت  ار  یزیتـس  فلاـخم  بھاذـم  مھ  یمالـسا  یهعماـج  نورد  رد  تساـجنآ -  لاـم  نیا  تسا ، یزیتسمالـسا 

فطعنم ینمشد  یلـصا  یهطقن  زا  اھـساوح  هکنیا  یارب  هعیـش ؛ هیلع  ینـس  ینـس ، هیلع  هعیـش  دنوش ؛ مھ  مرگرـس  دننک ، هزرابم  رگیدکی  اب  دیاب  اھناملـسم  تساھنآ :

مھ میمھفب ؛ دـیاب  ام  ار  اھنیا  هتـشاذگ . یکانرطخ  یاھماد  یمالـسا  تما  یارب  هک  تسیک  دـنمھفن  دـنکیم ، هلباقم  مالـسا  یایند  اـب  دراد  زورما  هک  تسیک  دـنمھفن  دوش ،

. دنمھفب نارکفنشور  مھ  دنمھفب ، نارادمتسایس  مھ  دنمھفب ، اھتلم 

ریبدت ناکما  میتخانشن ، ار  نمشد  یهشقن  رگا  اما  دیآیم ؛ دوجو  هب  هشقن  نیا  لباقم  رد  ریبدت  ناکما  میتخانش ، ار  نمشد  یهشقن  رگا  میـسانشب . ار  نمـشد  یهشقن 

رگیدـکی هب  ار  ناملـسم  یاـھتلم  تسا : نیا  نمـشد  یهشقن  مینکیم . هابتـشا  ناـمدوخ  درکلمع  رد  مـینکیم ، هابتـشا  ناـمدوخ  هار  ندرک  ادـیپ  رد  تـشاد ؛ دـھاوخن  دوـجو 

زا ناملسم  یاھتلم  دوش ، هتخیر  نیمز  رب  اھنوخ  دنوش ، هتشک  رفن  نارازھ  دناهتخادنا -  هار  هب  دینیبیم  زورما  هکنیاامک  دنزادنیب -  هار  هب  فالتخا  اھنیا  نیب  دننک ، لوغـشم 

رگمتس ملاظ و  تردق  نابحاص  عفانم  نارگرامعتسا ، عفانم  هکنیا  یارب  دننک ، تلفغ  دنشاب ، نآ  لابند  هب  دیاب  هک  یایرورـض  تفرـشیپ  زا  دننامب ، لفاغ  دوخ  یلـصا  لئاسم 

. دندرک ار  راک  نیا  رامعتسا ، اب  زور  کی  هک  نانچمھ  دوش ؛ نیمات 

یرادفرط یاھراعش  رشب ، قوقح  زا  یرادفرط  یاھراعـش  دننک . کاپ  دوخ  ناماد  زا  ار  رامعتـسا  گنن  یهکل  تسناوت  دنھاوخن  اھیبرغ  خیرات ، رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم 

رامعتـسا تحت  اھلاس  هک  یئاھروشک  یهطقنهطقن  رد  نیتال و  یاکیرمآ  رد  اقیرفآ و  رد  ایـسآ و  رد  ار  اعدارپ  یعدـم و  یاھیبرغ  درکلمع  تسناوت  دـھاوخن  یـسارکومد ، زا 

رادیب دیاب  ام  بخ ، دننکیم ؛ لابند  ار  اھفدھ  نامھ  دننکیم ، لابند  ار  هشقن  نامھ  یرگید  لکـش  هب  زورما  دندرک ، ار  راک  نیا  رامعتـسا  اب  زور  نآ  درپسب . یـشومارف  هب  دندوب ،

. میسانشب ار  نامدوخ  هار  یهشقن  دیاب  ام  مینکیم ؛ هچ  هک  میمھفب  دیاب  ام  میشاب ؛

یاھتلود یهمھ  زا  یمالـسا ، یاـھروشک  یهمھ  زا  مینکیم  توعد  اـم  تسا . نیرتیرورـض  نیرتیروف و  وزج  یراـکمھ ، یلدـمھ و  قاـفتا ، داـحتا و  اھناملـسم ، یارب  زورما 

نمشد دنمھفب  دننکن ؛ هابتشا  نمشد  یاھهشقن  تخانش  رد  دننکن ، هابتشا  نمشد  تخانش  رد  دنراد ؛ رارق  یک  لباقم  رد  هک  دننیبب  دنریگب ؛ راک  هب  ار  تریصب  یمالـسا ،

. تسیچ رد  ناشاھتلم  تداعس  هک  دننادب  تسیچ و  لابند 

بالقنا  / ١٨/١٣٩٢/٠۶ ربھر  اب  روشک  رسارس  هعمج  همئا  رادید 

بوچراچ رد  هناـنیب و  عقاو  هاـگن  اـب  ار  اـکیرما  برغ و  یرـشب  قوقح  یاـھیزاسرھاظ  هدـیچیپ و  یاـھراتفر  تاـکرحت و  دـیاب  مدرم  اـھتاملپید و  نویـسایس ، نالوئـسم ، تلود ،

هابتـشا راچد  نمـشد  تخانـش  یتح  لباقم و  فرط  یاھدربھار  اھ و  کیتکات  نایم  زیامت  رد  تروصنیا  ریغ  رد  اریز  دـننک  لـیلحت  مالـسا  اب  برغ  ییاـنبم  قیمع و  ییوراـیور 

. دش میھاوخ 

جح  / ١٣٩٢/٠٧/٢٢ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

یاھسرد نیرتزراب  زا  ود  رھ  هک  درک  هصالخ  یدیلک  یهلمج  ود  رد  ناوتیم  ار  یمالـسا ] یرادیب  ناناملـسم و  یبای  تیوھ  اب  رابکتـسا  هھبج  لباقت  ] یـساسا یناینب و  جالع 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 30 
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: تسا جح 

، دیحوت یاول  ریز  رد  ناناملسم  یردارب  داحتا و  لوا :

. وا یاھهویش  اھهشقن و  اب  هلباقم  نمشد و  تخانش  مود : و 

)...(

، جح رد  تارمج  یمر  یهرابدنچ  مسارم  درپس و  یـشومارف  تلفغ و  تسد  هب  دیابن  ار  زوتنیک  نمـشد  دوجو  الوا  تسا . نکر  نیمود  زین  وا  یاھهویـش  نمـشد و  تخانش 

، تسا مسینویھص  راکتیانج  یهکبش  یناھج و  رابکتسا  یهھبج  نامھ  هزورما  هک  یلصا  نمـشد  تخانـش  رد  ایناث  تسا . یگـشیمھ  نھذ  روضح  نیا  نیدامن  یهناشن 

راشف و  ناگبخن ، عیمطت  دـیدھت و  و  یقالخا ، یـسایس و  داسف  جـیورت  و  ناناملـسم ، نایم  ینکفاهقرفت  هک  ار  دونع  نمـشد  نیا  یاھهویـش  اثلاث  و  دـش . اطخ  راـچد  دـیابن 

. درک ییاسانش  هار  نیا  زا  ار  نانآ  یهتسنادان  هتسناد و  یدایا  ناگتسباو و  داد و  صیخشت  یبوخب  دیاب  تسا ، یمالسا  یاھرواب  رد  دیدرت  داجیا  و  اھتلم ، رب  یداصتقا 

رـشب و قوقح  زا  یرادـفرط  یوعد  اب  دـنناشوپیم و  ار  دوخ  یعقاو  یهرھچ  هتفرـشیپ ، ریگارف و  یاهناسر  یاھرازبا  کـمک  هب  اـکیرمآ ، ناـنآ  شیپاـشیپ  یرابکتـسا و  یاـھتلود 

، هتـشذگ زا  رتشیب  زور  رھ  ناملـسم ، یاھتلم  هک  دننزیم  اھتلم  قوقح  زا  مد  یلاح  رد  نانآ  دنریگیم . شیپ  رد  اھتلم  یمومع  راکفا  ربارب  رد  زیمآهعدخ  یراتفر  یـسارکومد ،

ار شنایماح  یتسینویھـص و  میژر  تایانج  مخز  هنازور  تسا  لاس  اھهد  هک  نیطـسلف  مولظم  تلم  هب  هاگن  کی  دننکیم . سمل  دوخ  ناج  مسج و  اب  ار  نانآ  یاھهنتف  شتآ 

خلت نانآ  یاھتلم  ماک  هب  ار  یگدـنز  نانآ ، یاهقطنم  یدایا  رابکتـسا و  یاھتـسایس  یهدـییاز  مسیرورت  هک  قارع  ناتـسکاپ و  ناتـسناغفا و  یاھروشک  هب  ای  دـنکیم ؛ تفایرد 

گنج هب  هدـش و  نانآ  یاهقطنم  نارازگراک  یللملانیب و  نارگهطلـس  یهنیک  جامآ  یتسینویھـص ، دـض  تمواقم  ناـیرج  زا  یناـبیتشپ  مرج  هب  هک  هیروس  هب  اـی  تسا ؛ هدرک 

یرگید یاھتلم  هب  ای  دنتیامح ؛ دروم  ناشنانمشد  و  لوفغم ، هدزتنحم و  ناناملـسم  یوحن ، هب  کی  رھ  رد  هک  رامنایم  هب  ای  نیرحب  هب  ای  تسا ؛ هدمآ  راتفرگ  یلخاد  نینوخ 

هطلس ماظن  نارادمدرـس  نیا  یعقاو  یهرھچ  دناوتیم  دنوشیم ؛ دیدھت  یتینما  یراکبارخ  ای  یداصتقا  میرحت  ای  یماظن  مجاھت  هب  یپردیپ  شنادحتم ، اکیرمآ و  یوس  زا  هک 

ینید یقالخا و  یهفیظو  نیا  دننادب . دھعتم  قیاقح ، نیا  یاشفا  هب  ار  دوخ  دیاب  مالـسا  ناھج  یاج  همھ  رد  ینید  یگنھرف و  یـسایس و  ناگبخن  دھد . ناشن  همھ  هب  ار 

ینعی میظع ، تیلوئـسم  نیا  هب  دـیاب  همھ  زا  شیب  دـناهتفرگ ، رارق  یلخاد  قـیمع  تاـفالتخا  ضرعم  رد  زورما  هنافـساتم  هـک  اـقیرفآ  لامـش  یاـھروشک  تـسا . اـم  یهـمھ 

هک تسا  یگرزب  رطخ  اھروشک ، نیا  رد  یگناـخ  گـنج  رطخ  زا  تلفغ  یلم و  یاـھنایرج  ناـیم  تاـفالتخا  یهمادا  دـننک . هجوت  شیاھدـنفرت  اھهویـش و  نمـشد و  تخاـنش 

. دش دھاوخن  ناربج  اھیدوز  نیا  هب  یمالسا  تما  یارب  نآ  تراسخ 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

اب دـیاب  یدرف  یعمج و  یاھیریگتھج  یهمھ  رد  اھیزیرهمانرب ، یهمھ  رد  اھهصرع ، یهمھ  رد  میدـقتعم  ام  میفلاخم ؛ اـھهصرع  یهمھ  رد  هنادـنمدرخریغ  دروخرب  اـب  اـم 

روطچ میسانشن ، ار  رابکتسا  میسانشن ، ار  هطلس  ماظن  زورما  رگا  میسانشن ، ار  نمشد  میـسانشن ، ار  تسود  رگا  میـسانشن ، ار  هنحـص  رگا  درک . لمع  تمکح  تیارد و 

. میسانشب دیاب  اذل  مینک ؟ یزیرهمانرب  تسرد  میناوتیم  روطچ  مینک ؟ تکرح  تیارد  تمکح و  اب  میناوتیم 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیمھ مھ  زورما  میریگب ؛ سرد  نامدوخ  یاھتوق  زا  نامدوخ و  یاھفعـض  زا  مینک و  لمات  نامدوخ  یهتـشذگ  رد  نامدوخ ، راتفر  رد  ام  هک  تسا  نیا  تسا  مھم  اـم  یارب  هچنآ 

رھ اـھتنم  دناهداتـسیا ؛ مھ  زورما  هن ، دـناهدش ؛ فرـصنم  زورما  دـندوب ، هداتـسیا  اوـق  یهمھ  اـب  یمالـسا  بـالقنا  لـباقم  رد  هک  یناـسک  نآ  هک  دـنکن  مھوـت  یـسک  تسا .

فرـصنم ینمـشد  زا  اما  دننکیم ؛ ینیـشنبقع  راچان  ینیـشنبقع ، هب  دیدرک  ناشراداو  دیدرک و  ناشروبجم  رگا  دنکیم ؛ ینیـشنبقع  دـش ، راچان  هچنانچ  رگا  ینمـشد 

فدھ دش ، نآ  یهتفیرف  دیابن  تفرگ ، یدج  دیابن  ار  نمشد  دنخبل  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  یهھبج  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد  تسا . نیا  ایند  رد  هلئـسم  زورما  دنوشیمن ؛

یدام و یگدنز  روما  رد  تفرشیپ  ینعی  رشب ، یونعم  یدام و  تداعس  ینعی  مالسا ، یاھنامرآ  هب  ندیـسر  زا  تسا  ترابع  یمالـسا  یروھمج  فدھ  درک ؛ شومارف  دیابن  ار 

تریـصب اب  یراج ، لئاسم  ینوماریپ و  روما  رد  تریـصب  اب  هار ، یهمادا  اب  خـسار ، نامیا  اـب  هک  تشاد  نیقی  دـیاب  درک و  لاـبند  دـیاب  درک ، شومارف  دـیابن  ار  فدـھ  نیا  یونعم .

ماظن دـید  قفا  منکیم  ضرع  ررکم  هدـنب  هکنیا  تشاد . هجوت  تسیاب  ار  نیا  تسا ؛ یعطق  یزوریپ  هزراـبم ، یهھبج  لـمع و  نادـیم  هب  تبـسن  تریـصب  نمـشد و  هب  تبـسن 

ار نمـشد  مھ  دنتریـصب ، یاراد  مھ  دـننامیا ، یاراد  مھ  ام ، نز  درم و  ام ، ناـناوج  اـم ، مدرم  هللادـمحب  نوچ  تسا ؛ نیا  رطاـخهب  تسا ، ینـشور  قفا  یمالـسا ، یروھمج 

. دنراکتبا لھا  لمع و  لھا  راک و  لھا  مھ  دنسانشیم ،

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیمھ رد  تسا . تربـع  یهیاـم  اـم  مدرم  یارب  نیا  نانمـشد ؛ یوس  زا  دوـشیم  هدز  ییاـھفرح  عطاـقم  اھهلـصاف و  زا  یخرب  رد  دـنکیم  هدـھاشم  ناـسنا  هنافـساتم  زورما 

ریز دننیبب ، مدرم  ار  ییاکیرمآ  نالوئـسم  یهنابدایب  یاھرظنراھظا  دنـشاب ؛ هتـشاد  رظن  ریز  ار  تارکاذـم  نیا  ناریا  تلم  دریگیم ، ماجنا  اھزور  نیا  رد  هک  ینوگانوگ  تارکاذـم 

نیلوئـسم ار . ییورود  دینیبب  ار ، ینمـشد  دـینیبب  هن ، دـننک ؛ فرـصنم  نمـشد  ینمـشد  زا  ار  مدرم  رظن  دـنھاوخیم  اھیـضعب  دنـسانشب . ار  نمـشد  دنـشاب ، هتـشاد  رظن 

نیا ناریا  مدرم  دـننزیم . فرح  رگید  روجکی  نوریب  رد  دـنوشیم ، ادـج  اـھنآ  زا  هکنیا  درجمب  دـننزیم ، فرح  روجکـی  اـم  روشک  نیلوئـسم  اـب  یـصوصخ  تاـسلج  رد  ییاـکیرمآ 

. دشاب هتشاد  هجوت  تلم  دننیبب ؛ ار  ام  نمشد  دیلپ  وس و  تاین  نمشد و  ییورود 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

. دنناریا تلم  نانمشد  اھنیا  دنتسھ ؛ وربآیب  ایند  رد  هک  دنیایند  دساف  تردق  دنچ  بالقنا  نانمشد  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  زورما  ام  بالقنا  نانمشد 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دـنامورف یتـلیح  همھ  زا  نوچ  نمـشد  : » یدعـس لوق  هب  درک . تلفغ  دـیابن  نمـشد  ینمـشد  زا  تسا . اـم  نانمـشد  ینمـشد  درک ، تلفغ  دـیابن  هک  یرگید  تیعقاو  کـی 

نمـشد دنتـسھ ، ام  نمـشد  تسا ؛ یتیعقاو  نیا  مینک ؛ شومارف  دیابن  ار  نیا  دشاب ؛ هدرکن  ینمـشد  چیھ  هک  دنک  یراک  یتسود  رد  هاگنآ  دنابنجب ،» یتسود  یهلـسلس 

تسد مالسا  زا  تشادیمرب ، تسد  بالقنا  زا  تلم  نیا  هچنانچ  رگا  هلب ، تایصوصخ ؛ نیا  رطاخهب  دنتسھ  ام  تلم  نمشد  دنتسھ و  ام  یلم  لالقتسا  نمشد  دنمالـسا ،

نم آضغبلا  تدب  دق  نیا . رطاخهب  دندب  تلم  اب  اما  دندرکیم ، فیرعت  مھ  یلیخ  دندوب ، یضار  مھ  یلیخ  ام  تلم  زا  درکیم ، یدعتم  زواجتم و  میلـست  ار  شدوخ  تشادیمرب ،

نآ زا  یـشخب  دـنیوگیم  هک  یرادـقم  نآ  ربـکا ؛ مھرودـص  یفخت  اـم  و  تسا . قـیمع  ینمـشد  ضغب و  نیا  ردـقچ  هک  دـھدیم  ناـشن  دـننزیم ، هـک  مـھ  ییاـھفرح  مھھاوـفا ؛

. درک شومارف  دیابن  درب و  دای  زا  دیابن  هک  تسا  یتیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا ؛ رتشیب  بتارمب  تسا  اھنآ  یاھلد  رد  هک  هچنآ  الاو  دنروآیم ، نابز  رب  اھنیا  هک  تسا  اھینمشد 

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسین نوصم  نانمشد  ینمـشد  زا  دنکب ، یتکرح  دشاب و  یاهدیا  یفرح و  بحاص  هک  یتلم  چیھ  دراد . دوجو  هرخالاب  ینمـشد  میوشن . کانمیب  رارـشا  ینمـشد  زا  دیاب 

رد اکیرمآ  تلود  زورما  دـینک ، هظحالم  امـش  دنتـسھ . ایند  رد  اھنیرتماندـب  وزج  ناریا ، تلم  نانمـشد  ناریا و  تلم  نمـشد  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لابقا  نم  رظن  هب  زورما 

رگیزاب کی  تسا : نیا  زورما  اکیرمآ  تلود  یللملانیب  حطـس  رد  تسا . نیمھ  مھ  هیـضق  تیعقاو  هک  هدش  یفرعم  تیانج  هب  یهدولآ  نشخ و  رگیزاب  کی  یللملانیب  حـطس 

میژر کی  تلود و  کـی  ناونعهب  مھ  ناـشدوخ  روشک  لـخاد  رد  اـھناسنا ؛ قوقح  اـھتلم و  قوقح  فـالخ  باـکترا  و  تشز ، یاـھراک  زا  کاـبیب  و  تیاـنج ، هب  یهدولآ  نشخ ،

یلبق روھمجسیئر  هب  مھ  اکیرمآ ، یلعف  روھمجسیئر  نیا  هب  مھ  اھتلود -  نیا  هب  مدرم  داقتعا  هک  تساذل  دنکیمن . لمع  دھدیم ، هدعو  هک ]  ] هدش یفرعم  روزم  وگغورد و 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 31 
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کی ام  نمشد  دنتـسھ ؛ ام  نمـشد  اھنیا  بخ ، دنرادن . لوبق  ار  اھنیا  مدرم  هک  دھدیم  ناشن  دوب ؛ ینییاپ  رایـسب  دح  رد  دندرک ، مدرم  زا  هک  ییاھیجنـسرظن  رد ]  - ] اکیرمآ

یمھم رایـسب  رما  یھلا  تیامح  هب  اکتا  و  دـھدب . هار  شدوخ  هب  ناسنا  یمیب  کی  یتسیابن  اھنیا  زا  اذـل  دنتـسھ . اھنیا  تسین ، رادباسحفرح  تلود  کی  دـنموربآ ، تلود 

. تسا

یربھر  / ١٣٩٢/١٢/١۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

چیھ هک  دـنک  یراـک  یتـسود  رد  هاـگنآ  دـنابنجب ،» یتـسود  یهلـسلس  دـنامورف ، یتـلیح  همھ  زا  نوچ  نمـشد  : » یدعـس لوـق  هب  درک . تلفغ  دـیابن  نمـشد  ینمـشد  زا 

ام تلم  نمـشد  دنتـسھ و  ام  یلم  لالقتـسا  نمـشد  دنمالـسا ، نمـشد  دنتـسھ ، ام  نمـشد  تسا ؛ یتیعقاو  نیا  مینک ؛ شومارف  دـیابن  ار  نیا  دـشاب ؛ هدرکن  ینمـشد 

تلم زا  درکیم ، یدعتم  زواجتم و  میلست  ار  شدوخ  تشادیمرب ، تسد  مالسا  زا  تشادیمرب ، تسد  بالقنا  زا  تلم  نیا  هچنانچ  رگا  هلب ، تایصوصخ ؛ نیا  رطاخهب  دنتـسھ 

نیا ردقچ  هک  دھدیم  ناشن  دننزیم ، هک  مھ  ییاھفرح  مھھاوفا ؛ نم  آضغبلا  تدب  دق  نیا . رطاخهب  دندب  تلم  اب  اما  دندرکیم ، فیرعت  مھ  یلیخ  دندوب ، یـضار  مھ  یلیخ  ام 

یاھلد رد  هک  هچنآ  الاو  دنروآیم ، نابز  رب  اھنیا  هک  تسا  اھینمـشد  نآ  زا  یـشخب  دنیوگیم  هک  یرادـقم  نآ  ( ١ (؛ ربکا مھرودص  یفخت  ام  و  تسا . قیمع  ینمـشد  ضغب و 

. درک شومارف  دیابن  درب و  دای  زا  دیابن  هک  تسا  یتیعقاو  کی  مھ  نیا  تسا ؛ رتشیب  بتارمب  تسا  اھنآ 

میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

هارهب ناشدوخ  زا  تباین  هب  ار  ىلخاد  گنج  ىشکردارب و  ىمالـسا  تما  رد  ىمالـسا و  عماوج  نایم  رد  ىمالـسا  ىاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  تسایس 

ىایند دوبمک  نیا  دیمھف ، ار  نمشد  ىهئطوت  دیاب  تخانـش ، ار  نمـشد  دیاب  اجنیا  بخ ، میداتفا . مھ  ناج  هب  ام  هک  دنـشاب  نیا  دھاش  دننیـشنب و  رانک  ناشدوخ  دنزادنیب ؛

؛ میراد ار  نیا  ام  زورما  دنھدیم ؛ تسدهبتسد  مالسا  نانمشد  اب  ناشدوخ  ناملسم  ناردارب  اب  ىهلباقم  ىارب  هک  دنتسھ  ىناسک  ىمالسا  تما  نایم  رد  تسا . مالـسا 

ىتسینویھـص میژر  اب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  ىناسک  زورما  دـننک ؛ هلباقم  دـننک و  هزرابم  دـنگنجب و  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  اـب  هکنیا  ىارب  دـنوشیم  کـیدزن  ناطیـش  هب 

، دنزاسیم ناطیـش  اب  ( ١ (؛ نودـتھم مھنا  نوبـسحی  نود هللا و  نم  ایلوا  نیطیـشلا  اوذـختا  مھنا  دـنزادنیب . کاخ  هب  ار  ناشدوخ  ناملـسم  ردارب  هکنیا  ىارب  دـننک ، ىراـکمھ 

رد نآرق  هک  تسا  ىنـشور  ىاھرایعم  اھنیا  تسا ، ىنآرق  ىاھرایعم  اھنیا  دنرادیمرب . مدق  دـنراد  تیادـھ  هار  رد  هک  تسا  نیا  ناشلطاب  نامگ  دـنھدیم و  مھ  تسدهبتسد 

. مینک زاب  نآرق  ىورهب  ار  نامدوخ  لد  ىتقو  میشاب ، هتشاد  سنا  نآرق  اب  ىتقو  میمھفب ؟ میناوتیم  ىک  میمھفب ؛ دیاب  ار  اھنیا  دھدیم ، رارق  ام  رایتخا 

میرک  / ١٣٩٣/٠٣/١٣ نآرق  ىللملانیب  تاقباسم  ىهرود  نیمکیوىس  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

هارهب ناشدوخ  زا  تباین  هب  ار  ىلخاد  گنج  ىشکردارب و  ىمالـسا  تما  رد  ىمالـسا و  عماوج  نایم  رد  ىمالـسا  ىاھروشک  رد  هک  تسا  نیا  مالـسا  نانمـشد  تسایس 

ىایند دوبمک  نیا  دیمھف ، ار  نمشد  ىهئطوت  دیاب  تخانـش ، ار  نمـشد  دیاب  اجنیا  بخ ، میداتفا . مھ  ناج  هب  ام  هک  دنـشاب  نیا  دھاش  دننیـشنب و  رانک  ناشدوخ  دنزادنیب ؛

؛ میراد ار  نیا  ام  زورما  دنھدیم ؛ تسدهبتسد  مالسا  نانمشد  اب  ناشدوخ  ناملسم  ناردارب  اب  ىهلباقم  ىارب  هک  دنتسھ  ىناسک  ىمالسا  تما  نایم  رد  تسا . مالـسا 

ىتسینویھـص میژر  اب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  ىناسک  زورما  دـننک ؛ هلباقم  دـننک و  هزرابم  دـنگنجب و  ناشدوخ  ناملـسم  ناردارب  اـب  هکنیا  ىارب  دـنوشیم  کـیدزن  ناطیـش  هب 

، دـنزاسیم ناطیـش  اـب  نودـتھم ؛ مھنا  نوبـسحی  نود هللا و  نم  اـیلوا  نیطیـشلا  اوذـختا  مھنا  دـنزادنیب . کاـخ  هب  ار  ناـشدوخ  ناملـسم  ردارب  هـکنیا  ىارب  دـننک ، ىراـکمھ 

رد نآرق  هک  تسا  ىنـشور  ىاھرایعم  اھنیا  تسا ، ىنآرق  ىاھرایعم  اھنیا  دنرادیمرب . مدق  دـنراد  تیادـھ  هار  رد  هک  تسا  نیا  ناشلطاب  نامگ  دـنھدیم و  مھ  تسدهبتسد 

. مینک زاب  نآرق  ىورهب  ار  نامدوخ  لد  ىتقو  میشاب ، هتشاد  سنا  نآرق  اب  ىتقو  میمھفب ؟ میناوتیم  ىک  میمھفب ؛ دیاب  ار  اھنیا  دھدیم ، رارق  ام  رایتخا 

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رطخ نیرتگرزب  نیا  میھدـب ؛ تسد  زا  ار  نآ  مینک و  شومارف  میرادـب و  رود  رظن  زا  ار  راوـگرزب  ماـما  تضھن  تھج  هیحور و  هکنیا  زا  تسا  تراـبع  اـم  تلم  ىارب  ىنورد  شلاـچ 

تسود تسیک ؛ نمـشد  میمھفن  مینک ، طولخم  مھ  اب  ار  تسود  نمـشد و  ىهھبج  مینک ؛ هابتـشا  نامتـسود  تخانـش  رد  مینک ؛ هابتـشا  نامنمـشد  تخانـش  رد  تسا .

اب ىکی  ىھاگ  هک  دنشاب  هتشاد  هجوت  ناریا  تلم  مومع  زیزع ، نارھاوخ  زیزع ، ناردارب  تسا . رطخ  مھ  نیا  مینکب ، هابتشا  ىعرف  ىلصا و  نمـشد  تخانـش  رد  ای  تسیک ؛

[ رگا  ] الاو دـینک ؛ ادـیپ  ار  ىلـصا  نمـشد  رگید ؛ سک  کی  زا  رگید ، لماع  کی  زا  تسا  ىعبات  تسین ، ىلـصاىنمشد  وا  ىنمـشد  دـینک  تقد  رگا  اما  دـنکیم ، ىنمـشد  اـمش 

. دش دھاوخن  ىبولطم  ىهجیتن  راک  ىهجیتن  مھ  دوریم ، لیلحت  وا  ىاوق  مھ  دوشب ، هنیسهبهنیس  ىعرف  نمشد  اب  ناسنا 

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ضارتعا ام  هب  دـنراد ؛ تیـساسح  نمـشد  ىهملک  ىور  اھىـضعب  ـالاح  روشک . ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  ىارب  اـم  نانمـشد  ىهھبج  رد  دراد  دوجو  ىیاـھهزیگنا  اـنئمطم 

؛» سیلبا  » ناونع ناطیش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  رخآ  ات  لوا  دینیبىم  دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امش  هکىلاحرد  نمشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادم  ارچ  هک  دننکیم 

نیا شیاـنعم  مینکیم ، هیکت  مادـم  نمـشد  ىور  اـم  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  نتـسنادنمشد  درک . تلفغ  دـیابن  هک  نمـشد  زا  هدـش . رارکت  ررکم  هدـش ، هتفگ  ررکم 

، تسا ام  ىنورد  نمـشد  رتدـب ، اھنمـشد  ىهمھ  زا  ( ١ (؛ کیبنج نیب  ىتلا  کسفن  کودـع  ىدـعا  هن ، میلفاـغ ؛ ناـمدوخ  ىنورد  تالکـشم  ناـمدوخ و  بویع  زا  هک  تسین 

ىاج هب  اھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] نامروما دربشیپ  رد  ام  ریبدـت  مدـع  تسا ، ام  ىیاسآنت  تسا ، ام  ىلبنت  تسا ، ام  بلطتحار  سفن  تسا ، ام  دوخ  نمـشد 

امـش هکنیا ]  ] الاح دید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دیاب  بخ ، درک . دـھاوخ  تراسخ  راچد  ار  ام  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار  ىاطخ  ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اما  ظوفحم ؛ دوخ 

مھم ىاھهشقن  زا  ىکی  داد . صیخـشت  دیاب  ار  وا  ىهشقن  دیمھف ، دیاب  ار  وا  ىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روجنآ  دـشاب ، روجنیا  نمـشد  اب  نامدروخرب  دـییوگیم 

. تسا روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  نمشد ،

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ضارتعا ام  هب  دـنراد ؛ تیـساسح  نمـشد  ىهملک  ىور  اھىـضعب  ـالاح  روشک . ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  ىارب  اـم  نانمـشد  ىهھبج  رد  دراد  دوجو  ىیاـھهزیگنا  اـنئمطم 

؛» سیلبا  » ناونع ناطیش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  رخآ  ات  لوا  دینیبىم  دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امش  هکىلاحرد  نمشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادم  ارچ  هک  دننکیم 

نیا شیاـنعم  مینکیم ، هیکت  مادـم  نمـشد  ىور  اـم  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  نتـسنادنمشد  درک . تلفغ  دـیابن  هک  نمـشد  زا  هدـش . رارکت  ررکم  هدـش ، هتفگ  ررکم 

نمشد تسا ، ام  ىنورد  نمشد  رتدب ، اھنمـشد  ىهمھ  زا  کیبنج ؛ نیب  ىتلا  کسفن  کودع  ىدعا  هن ، میلفاغ ؛ نامدوخ  ىنورد  تالکـشم  نامدوخ و  بویع  زا  هک  تسین 

دوخ ىاج  هب  اھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] نامروما دربشیپ  رد  اـم  ریبدـت  مدـع  تسا ، اـم  ىیاـسآنت  تسا ، اـم  ىلبنت  تسا ، اـم  بلطتحار  سفن  تسا ، اـم  دوخ 

امـش هکنیا ]  ] ـالاح دـید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  بخ ، درک . دـھاوخ  تراـسخ  راـچد  ار  اـم  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار  ىاـطخ  ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اـما  ظوفحم ؛

مھم ىاھهشقن  زا  ىکی  داد . صیخـشت  دیاب  ار  وا  ىهشقن  دیمھف ، دیاب  ار  وا  ىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روجنآ  دـشاب ، روجنیا  نمـشد  اب  نامدروخرب  دـییوگیم 

. دنکیم ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع  ام  هک  ىداھج  تیریدم  نآ  اجنیا  هاگشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ، ار  نیا  ىتقو  بخ ، تسا . روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  نمشد ،

شلاچ کی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  تسین . داھج  ىـشالت  روج  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  ىاىنمـشد  کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داـھج  نوچ 

ىملع تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج  تیریدم  ىانعم  تقونآ  تسا . داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لباقم  فرط  ىوس  زا  هنامصخ 

، دیتسھ وجشناد  هک  امش  دیداتسا ، هک  امش  دیریدم ، هک  امـش  هنامـصخ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و 

، میظع ىهصرع  نیا  نوگانوگ  ىاھشخب  زا  ىـشخب  رھ  تیریدم  هچ  ترازو ، تیریدم  هچ  هاگـشناد ، تیریدم  هچ  هاگتـسد ؛ تیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 32 
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هک میتشاد  روشک  ربتعم  هاگـشناد  کی  رد  ار  ىناـسک  میتشاد . هاگـشناد  رد  ىبولطماـن  ىاـھهنومن  ىنارود ، کـی  رد  هتـشذگ ، رد  هتبلا  اـم  ىداـھج . تیریدـم  دـش  دـھاوخ 

، دندرکیم ادیپ  دندرکیم ، وجتـسج  ار  هبخن  ىوجـشناد  هک  میتشاد  ىیاھمدآ  اھزغم ؛ رارف  اھزغم ، رارف  دنیوگیم  ررکم  هکنیا  روشک ! کرت  هب  دندرکیم  قیوشت  ار  هبخن  ىاھناوج 

ىناسک ترازو  لخاد  رد  هک  ار  نارود  نیا  میدـنارذگ  ار و  نیا  میدـید  ىنارود  کی  رد  و  میتشاد ؛ ار  نیا  ىنارود  کی  رد  دـنورب ؛ دـننک و  کرت  ار  روشک  هکنیا  هب  دـندرکیم  قیوشت 

ىشارتعنام هک  دوب  نیمھ  تیعقاو  اما  هجوم ، ناشدوخ  رظن  زا  ىلیالد  اب  تسا  نکمم  هتبلا ] [ ؛ دندرکیم ىـشارتعنام  ىملع  تفرـشیپ  ىملع و  تکرح  لباقم  رد  هک  دندوب 

رارق ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دنھدیمن ؛ تیمھا  نآ  هب  دنراگناىم ؛ چیھ  هب  ار  ىملع  تفرـشیپ  هک  دریگن  رارق  ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دوشب ؛ رارکت  دـیابن  اھنیا  دوب .

؛ تسا اـم  ىلـصا  ضرع  نیا  دـننکیم . کرد  روـشک  نیا  تشونرـس  ىارب  تلم و  نیا  تشونرـس  ىارب  ار  هلئـسم  نیا  تیمھا  دـنروشک ؛ ىملع  تفرـشیپ  قشاـع  هک  دریگب 

نیا دیراذگن  هدرک ، عورش  ار  ىتکرح  هاگشناد  دیتسھ ؛ دیتاسا  امش  دوخ  مھ  دنتسھ ، اھهاگشناد  نیلوئسم  مھ  دنتـسھ ، ىتلود  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ، نیا  بطاخم 

میراد شیپ  رد  هار  ىلیخ  زونھ  ام  تسین -  اجنیا  رد  مالک  لیـصفت  ىاج  الاح  مدرک -  ضرع  دوشب . فعاضم  دیاب  دـنک و  ادـیپ  همادا  تسیاب  تکرح  نیا  دوشب ؛ فقوتم  تکرح 

. درک تدھاجم  دیاب  ىلیخ  درک ؛ شالت  دیاب  ىلیخ  تسا ؛ رظن  دروم  ىملع  ظاحل  زا  هک  میسرب  ىاهطقن  نآ  هب  ات 

ماظن  / ١۶/١٣٩٣/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اھنیا هدادیم  لکش  ار  تابساحم  نیا  هک  یرصانع  تسا . هدوب  یاهلقاع  یهوق  کی  ساسارب  تسا ؛ هدوب  ینالقع  قطنم  ساسارب  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  تابـساحم 

دامتعا تسا ؛ مدرم  هب  دامتعا  شنیرفآ ، ننس  ادخ و  هب  دامتعا  دراوم  یهلمج  زا  وا . تخانـش  نمـشد و  هب  یدامتعایب  مود ، شنیرفآ ؛ ننـس  ادخ و  هب  دامتعا  لوا ، تسا :

هب داقتعا  دوب -  دامتعا  نیا  رھظم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  تسا -  مدرم  قدـص  هب  داـمتعا  تسا ؛ هناـقداص  یاـھهزیگنا  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھتبحم  هب  داـمتعا  تسا ؛ اـھنامیا  هب 

زا هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  اھنیا  فیلکت ؛ هار  رد  تدھاجم  فیلکت و  هب  یهیکت  یھلا ؛ ترصن  هب  دامتعا  یگراکیب ؛ زا  زیھرپ  لمع و  هب  یهیکت  میناوتیم ؛» ام   » هکنیا یروابدوخ و 

. تسا هداد  لکش  دوب -  وا  تکرح  یانبریز  هیاپ و  هک  ار -  یمالسا  ماظن  ینالقع  یهوق  رصانع  یهعومجم  زورما  ات  لوا  زور 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

تیعضو دنک ؛ دروخرب  لئاسم  اب  هناھاگآ  ىلیخ  وجشناد  دیاب  اذل  دھدیم ، ناشن  ار  نآ  ىاھىریگتھج  ار و  تلم  رادیب  نادجو  هک  تسا  ىیاھهعومجم  وزج  عقاو  رد  وجشناد 

، نوگانوگ راک  ثحب و  سرد و  زا  وجشناد  هک  میرادن  ار  نیا  راظتنا   [ هتبلا . ] دسانشب دیاب  ار  اھىنمشد  ار ، اھنمـشد  ار ، اھتـصرف  ار ، اھدیدھت  ار ، دوخ  طیحم  تیعـضو  ار ، دوخ 

راظتنا نیا  دنک ؛ هاگن  لئاسم  هب  هزیگنا  اب  فیلکت و  ساسحا  اب  نشور ، هاگن  اب  زاب ، مشچ  اب  هک  میراد  راظتنا  تسین ؛ روظنم ]  ] نیا هن ، دزادرپب ؛ ىسایس  راک  هب  طقف  دنزب و 

. تسا وجشناد  زا  ام 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ناسنا دـیاب  هن  دـنکب ، بجعت  ناسنا  دـیاب  هن  فلاخم  دوجو  زا  دـشاب . هارمھ  فلاخم  لـمحت  اـب  هکىتروصرد  تسا ، ىبوخ  زیچ  ىناـمتفگ » تباـقر  ، » ىیوجـشناد طـیحم  رد 

... تسین لوبق  لباق  فلاخم ، لابق  رد  تلاح  هس  نیا  زا  مادکچیھ  دوشب ؛ کانمیب  ناسنا  دیاب  هن  دوشب ، نیگمشخ 

ىنابم دننکب ، ثحب  مھ  اب  دننزب ، فرح  رگیدمھاب  دننک ، لمحت  مھ  ار  رگیدکی  داد ؛ دنھاوخ  راک  ىهمادا  دنراد ، زورما  هللادـمحب  هک  ىطاشن  نیمھ  اب  ىیوجـشناد  ىاھطیحم 

زا هک  ىنمـشد  ىاھهویـش  تخانـش  نمـشد و  تخانـش  ىمالـسا و  زرمودح  ىرکف ، ىهنیمز  رد  دـنھدب و  رارق  اوقت  ىلمع ، ىهنیمز  رد  مھ  ار  راک  ساسا  دـننک ؛ مکحم  ار 

. دوریم راک  هب  نمشد  ىوس 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىتقونآ دیشاب ، ىوق  امش  هک  ىتقونآ  هن ، دشوپیم ؛ مشچ  ىنمشد  زا  نمشد  هک  دنکن  روصت  سکچیھ  تسا ؛ ماظن  نیا  اب  ىهضراعم  شالت و  رد  رابکتـسا  ىهھبج  زورما 

تلفغ راچد  امش  هک  ىتقونآ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  ىنمـشد  زا  راچانب  نمـشد  دیـسانشب ، ار  نمـشد  ىاھدنفرت  ار و  نمـشد  امـش  هک  ىتقونآ  دیـشاب ، هدامآ  امـش  هک 

رابکتسا ىهیحان  زا  زورما  هک  ىراشف  دروایب . دوجوهب  روشک  رد  ار  دوخ  ىاھفدھ  دوخ و  دصاقم  هک  درک  دھاوخ  ادیپ  تصرف  نمـشد  تقونآ  دینک ، دامتعا  نمـشد  هب  دیـشاب ،

. تسا ىندشنمامت  ىنمشد  تسا ؛ ىندشنمامت  میظع و  ىنمشد  نامھ  زا  ىشان  دوشیم ، دراو  ناریا  تلم  رب 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

مھ اـھنیا  هک  دـنکیمن  رکف  مدآ  دنتـسھ ؛ یھبرف  گرزب و  رھاـظ  یاراد  هک  تسا  یتاـھج  اـی  صاخـشا  یرگهلیح  اھمـشچ ، زا  دـنامیم  ناـھنپ  اـبلاغ  هک  ییاـھزیچ  یهـلمج  زا 

نیمھ هکنیا  زا  دوشیم  تلفغ  و  یتینما ، تردـق  یماظن ، تردـق  یـسایس ، تردـق  یداـصتقا ، تردـق  یلاـم ، تردـق  دراد ؛ یھبرف  رھاـظ  اـکیرمآ  زورما  بخ  دنـشاب . رگهلیح 

یروجنیا تسا ؛ ندز  تشپ  زا  رجنخ  لھا  تسا ، هعدخ  لھا  تسا ، یرگهلیح  لھا  تسھ ؛ یلو  دشاب ، مھ  فیعـض  یاھمدآ  یاھیرگیذوم  لھا  تردق ، بحاص  هاگتـسد 

هعدخ هلیح و  هب  تسد  هکنیا  هب  دنرادن  یجایتحا  نیاربانب  دنراد ، یدنمتردق  یماظن  لیاسو  ای  دـنراد  متا  بمب  الثم  نوچ  اھنیا  الاح  هک  مینکب  روصت  روجنیا  دـیابن  ام  تسا .

هکیتقو رھ  میـشاب . نمـشد  یاھدرگـش  بقارم  دیاب  دنکیم . نارگن  ار  ام  نیا  دننکیم ؛ یرگهعدـخ  اعقاو  دـننکیم و  مھ  لمع  تسا و  دایز  مھ  ناشجایتحا  اقافتا  هن ، دـننزب ؛

؛ دوشیم رتنشخ  رتتخـس ، رتدـنت ، اھییاکیرمآ -  نحل  صوصخب  لباقم -  فرط  نحل  میوشیم ، کیدزن  نامز  نیا  هب  ام  تارکاذـم و  نایاپ  یارب  تسا  هدـش  نیعم  نامز  کـی 

. تسا اھنیا  یاھهعدخ  اھهلیح و  وزج  تسا ، اھنیا  یاھدرگش  وزج  هک  تسا  نیا  یارب  نیا 

ىمالسا  / ٢۵/٠۶/١٣٩۴ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

یناھج رابکتسا  نمشد  دیسانشیم ؛ ار  نمـشد  اھامـش  هتبلا  میـسانشب . ار  نمـشد  تسا ؛ نمـشد  تخانـش  بالقنا ، یرادساپ  بالقنا و  تشادساپ  زا  رگید  دعب  کی 

امـش یارب  نمـشد  دنتـسھ ؛ اـھنیا  دـننام  سفنلافیعـض و  یاـھمدآ  هتخورفدوخ و  یاـھمدآ  عجترم و  یاـھمیژر  مھ  شلماوع  تسا و  اـکیرمآ  مھ ، شلماـک  رھظم  هک  تسا 

خر هب  ار  اـھنیا  درک و  ییاسانـش  دـیاب  ار - نمـشد  یلمع  یتـفرعم و  فعـض  طاـقن   - ار نمـشد  فعـض  طاـقن  درک . هدافتـسا  تخانـش  نیا  زا  یتسیاـب  تـسا ؛ هدـشهتخانش 

، دندش هقطنم  دراو  لبق  لاس  هدزناپ  هد  هک  دنتسھ  یناسک  نامھ  یمالسا  بالقنا  نانمـشد  دناشک . دوشب ، هدیـشک  اھنآ  خر  هب  بلطم  نیا  دنراد  جایتحا  هک  ییاھناسنا 

ناتسناغفا هب  یتقو  اقیرفآ . لامـش  ایـسآ و  برغ  هتفرگ ؛ ار  هقطنم  نیا  رـسارس  ینماان  دراد ؟ تینما  هقطنم  نیا  یاجک  دینک  هاگن  امـش  زورما  دوب ؛ تینما  داجیا  ناشراعش 

هک یمسیرورت  نشخ ؛ یـشحو و  مسیرورت  یمـسیرورت ! هچ  مھ  نآ  هتفرگ ؛ ارف  ار  هقطنم  یهمھ  مسیرورت  زورما  اما ]  ] دوب مسیرورت  اب  یهزرابم  ناشراعـش  دندرک ، هلمح 

ار هرظنم  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم  هدافتـسا  مھ  ینف  نوگانوگ  تاناکما  زا  دـننازوسیم ؛ همھ  مشچ  یولج  شتآ  رد  هدـنزهدنز  ار - ناشدوخ  نانمـشد   - ار اھناسنا  شیاـھمدآ 

، دنـشکیم شردام  لباقم  رد  ار  هچب  دنتـسھ ؛ روجنیا  زورما  یریفکت  رـصانع  یروجنیا ! مسیرورت  دـننک ؛ سکعنم  دـننک و  لقتنم  ایند  مدرم  یهمھ  رواب  مشچ و  هب  تسرد 

نیا ناشراعش  دوب ؛ نیا  ناشیعقاو  تساوخ  میوگیمن   - اعدا نیا  اب  راعش و  نیا  اب  هقطنم  رد  ار  مسیرورت  دندوب  هدمآ  اھنیا  دنربیم . رـس  ناشنادنزرف  لباقم  رد  ار  ردام  ردپ و 

نیرتروتاتکید نیرتدبتـسم و  نیرتعجترم و  زورما  دـننک ؛ داجیا  یـسارکومد  ناشدوخ  یاعدا  هب  دـندوب  هدـمآ  تسین ؟ مسیرورت  هقطنم  یاـجک  زورما  دـننیچرب ؛ هقطنم  زا  دوب -

اکیرمآ یساسا  تالکشم  زا  یکی  اعقاو  دنھدیم . همادا  ناشدوخ  تایانج  هب  دنتسیایم و  ناشدوخ  یاپ  رـس  دنراد  اکیرمآ  نیدحتم  اکیرمآ و  کمک  هب  هقطنم  نیا  یاھمیژر 

یروتاتکید و دض  راعش  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هک  دننکیم  تیامح  ییاھمیژر  زا  دنریگرد . یباسح  هدیچیپ ؛ مھ  اکیرمآ  نارادمتسایس  یاپورپ  هب  لکـشم  نیا  تسا ؛ نیا 

دنناوتیمن هدرک ؛ داجیا  هلئـسم  یباسح  اکیرمآ ، یرکف  یـسایس و  ناگبخن  نارکفنـشور و  نیب  رد  نـالا  نیا  دوشیم ؛ ضقن  اـھمیژر  نیا  دوجو  اـب  اـھنآ  یرـشب  قوقح  راـعش 

یهلئـسم نآ  شایـسارکومد ، یهلئـسم  نآ  شرـشب ، قوـقح  یهلئـسم  نآ  تسا ، اـم  لـباقم  رد  هک  ینمـشد  تسا . یدوـجوم  نینچ  کـی  نمـشد  نـیا  دـنھدب ؛ باوـج 

« يسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هقطنم نیا  یاجک  دندرک ؛ گنج  هب  یهدولآ  ار  هقطنم  یهمھ  حلص ؟ وک  حلـص ؛ یارب  میگنجیم  ام  دنتفگیم  حلـص ؛ یهلئـسم  نآ  شتینما ، داجیا  یهلئـسم  نآ  شمـسیرورت ،

، ضقانت همھنیا  اب  یدوجوم  نینچ  کی  تسا ؛ نیا  دیاهدرک ، رپس  هنیس  شلباقم  رد  امش  هکنآ  هداتسیا ، وا  لباقم  رد  بالقنا  هکنآ  تسا . نیا  نمشد  تسین ؟ گنج  نالا 

ار اھنیا  مینک ، زاـب  ار  مشچ  هک  تسا  نیا  بـالقنا  زا  یرادـساپ  تایـصوصخ  زا  یکی  نمـشد . نآ  تسا  نیا  یلمع ؛ یتفرعم و  لـلخ  همھنیا  اـب  فعـض ، یهطقن  همھنیا  اـب 

قمع یرادساپ و  یانعم  یرادساپ و  دروم  رد  هتبلا  یرادساپ . هب  طوبرم  مھ  نیا  الاح  میسانشب ؛ ار  نمشد  مھ  میسانشب ، ار  بالقنا  مھ  میسانشب ؛ ار  نمـشد  مینیبب ،

. تسھ فرح  باتک  کی  دنزب ، فرح  دھاوخب  یسک  رگا  زاب  مھ  انعم  نیا 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

زا ار  گنج  عورـش  تئرج  دـیاب  اما  مینکیمن  عورـش  ام  ار  یگنج  چـیھ  راـک ؛ نیا  یارب  میراد  ار  ناـمدوخ  لـیالد  دوب ؛ میھاوخن  گـنج  یهدننکعورـش  اـم  هک  میاهتفگ  اـم  اـھراب 

. تخانش دیاب  ار  نمشد  تعیبط  تخانش ، دیاب  ار  نمشد  تفرگ ، نمشد 

. دـنکیم ادـیپ  راکورـس  اھتلم  تشونرـس  اب  هک  تسا  ییاھفدـھ  اھنیا  دـناهدرک ؛ فیرعت  ناشدوخ  یارب  ار  یکاـنرطخ  یاھفدـھ  هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  یاھهاگتـسد  زورما 

هتشک هانگیب  یاھناسنا  هک  دنریگب  راک  هب  ار  ییاھشور  دنرادن  ابا  چیھ  ینعی  تسا ؛ هناعبس  یناسنا و  ریغ  کانرطخ و  رایسب  یاھرازبا  دنریگیم ، راک  هب  هک  مھ  ییاھرازبا 

. دنوشب

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ناـمدوخ نورد  رد  اـم  منکب ؛ ضرع  مزیزع  یاـھناوج  امـش  هـب  ار  نـیا  تـسین . ناـمدوخ  ینورد  یاھفعـض  زا  ضاـمغا  یاـنعم  هـب  یجراـخ  نانمـشد  ینمـشد  رب  اـم  یهـیکت 

فعض میراد ؛ ارجا  رد  فعض  میراد ؛ یراذگتسایس  رد  فعض  ام  مینک . فرطرب  دیاب  ار  اھفعض  نیا  دنکیم ؛ هدافتسا  ام  یاھفعـض  زا  یدایز  دراوم  رد  نمـشد  میراد ؛ ییاھفعض 

، یئزج زیچ  کی  رـس  تاقوا  یھاگ  میراد ؛ روشک  یاـھتیولوا  صیخـشت ]  ] رد فعـض  میوشیم ؛ ناـمدوخ  یاـھتکرح  رد  یلھاـک  راـچد  یلبنت و  راـچد  یھاـگ  میراد ؛ شـالت  رد 

ام یاھفعـض  اھنیا  میوشیم ؛]  ] لفاغ نمـشد  زا  درادن ؛ مھ  یموزل  درادن ، مھ  یترورـض  هک  یرما  کی  رـس  دنوشیم ، ریگرد  رگیدمھ  اب  نامدوخ  زا  روشک  نورد  رد  ییاھهورگ 

راذـگورف یتیانج  چـیھ  زا  دـناوتب  رگا  هک  ینمـشد  دـنکیم ، جرخ  لوپ  هک  ینمـشد  تسا ، هاگآ  هک  ینمـشد   - نمـشد دوجو  نکل  درک . فرطرب  یتسیاب  ار  اھفعـض  نیا  تسا ؛

. دننکیم شومارف  ار  اکیرمآ  دننکیم ، شومارف  ار  یجراخ  نمـشد  یلخاد ، یئزج  لئاسم  نیمھ  یهناھب  هب  اھیـضعب  دنامب . هنعلوفغم  دیابن  هک  تسا  یزیچ  کی  دـنکیمن -

؛ مینکن داقتنا  میوگیمن  دیشکب . دایرف  رتمک  رگیدکی  رس  رب  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دیـشکب ، اکیرمآ  رـس  رب  دیراد  دایرف  هچرھ  هک  دندرکیم  رارکت  ررکم  هیلعهللاناوضر )  ) ماما هکنیا 

اب ود و  یهجرد  نانمـشد  اـب  ار  یلـصا  نمـشد  اـما  تسا  تفرـشیپ  یهیاـم  مھ  داـقتنا  دراد ، دوـجو  داـقتنا  قـح  دـندازآ ، راـکفا  تسا ، یدازآ  یهعماـج  هعماـج ، هرخـالاب  هن ،

ناوت یهمھ  اب  هک  تسا  ینمشد  نآ  یلصا  نمشد  تسا . رگید  یاج  یلصا  نمشد  میریگن ؛ هابتشا  دنتسین ، یتح  مھ  نمشد  میراد و  رظن  فالتخا  اھنآ  اب  هک  یناتسود 

نیا مدرم ؛ نایم  رد  یمالسا  ینآرق و  راکفا  ذوفن  یلم ، تیمکاح  تلم ، روضح  زا  تسا  ترابع  درواتسد  نیا  دریگب ؛ وا  زا  ار  ناریا  تلم  میظع  درواتـسد  هک  تسا  نیا  ددصرد 

ار نیا  دـناسر . دـھاوخ  ناـمیاھنامرآ  هب  ار  اـم  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  مھ  زورما  اـت  دـناسریم ؛ تفرـشیپ  هب  ار  اـم  هـک  تـسا  گرزب  درواتـسد  نآ 

، دـنروایب دوجو  هب  برغ  بوعرم  برغ و  میلـست  برغ و  هب  یهتخاـبلد  یتـموکح  هدـناشنتسد ، تموکح  هناـملاظ ، تموکح  دـنھاوخیم  دـنریگب ؛ مدرم  تسد  زا  دـنھاوخیم 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیا  میربن و  دای  زا  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا  ناشفدھ 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب دــننزب ، فرح  ناــشمدرم  اــب  دــیاب  تـسا ؛ مالــسا  یاــیند  رد  نیتــسار  نارکفنــشور  هـب  مالــسا و  یاــملع  هـب  هجوــتم  تیلوئــسم ، فــیلکت و  دــیما و  هـک  مدرک  ضرع 

نم ضرع  دننک . افیا  شقن  دنناوتیم  میدرک - هبرجت  کیدزن  زا  ام  ار  نیا  دنراد ؛ یرادیب  یاھنادجو  مالسا  یایند  نارادمتسایس  زا  یضعب   - دننزب فرح  مھ  ناشنارادمتـسایس 

نامدوخ تمھ  یهھجو  دوب ، نامز  نآ  یهدرم  یایند  یایحا  هک  درک  لوا  زور  رد  مالـسا  هک  ار  یراک  هک  میربب  ار  هرھب  نیا  ربمغیپ  تدالو  دوبدای  زا  اـم  تسا : نیا  هسلج  نیا  رد 

ار نمشد  بیرف  میسانشب ، ار  نمشد  یاھهئطوت  میسانشب ، ار  نمشد  نمشد ؛ تخانش  هب  تریـصب ، هب  ربدت ، هب  یدنمدرخ ، هب  لقع ، هب  دراد  جایتحا  نیا  و  میھدب ؛ رارق 

: هک تسا  هتفگ  تسرد  برع  رعاش  درادب . مدقتباث  دھدب و  رارق  شدوخ  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  دنک ، کمک  ام  هب  دیاب  لاعتم  دنوادخ  میروخن .

منی مل  ثادحالا  ناظقی و  رھدلا 

(٩) ممالا لضفا  ای  مکداقر  امف 

. دیورب باوخ  دیرادن  قح  دینزب ، ترچ  دیرادن  قح  امش  تسا ، امش  هجوتم  دوخ  تاناکما  یهمھ  اب  روز  رز و  یایند  تردق ، یایند  هکیتقو 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نمشد یهھبج  کی  دوجو  هب  هجوت  اب  دیاب  ام  یاھراتفر  یهمھ  ام ، یاھتسایس  یهمھ  منکیم : ضرع  مرتحم  نیلوئـسم  هب  مھ  منکیم ، ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  مھ  نم ،

هک دننکیمن  فیرعت  دنک ؛ تلفغ  نمـشد  دوجو  زا  هکیتقو  دننکیمن  شیاتـس  مدرم  ار  یاهعومجم  چیھ  ار ، یناسنا  چیھ  دشاب . نیا  هب  ام  هجوت  یهمھ  دـیاب  دـشاب ؛ عیـسو 

، درک شومارف  دـیابن  ار  اھینمـشد  تسیچ ! دـنخبل  نیا  تشپ  هک  شاـب  بظاوـم  اـما  ینزیم  دـنخبل  مھ  امـش  دـنزیم ، دـنخبل  وا  هلب ، بخ  تسا . شوـخ  همھ  اـب  اـھنیا  لد 

رد نامگنھرف ، رد  نامتشیعم ، رد  نامداصتقا ، یهلئسم  رد  نامتینما ، یهلئسم  رد  زورما  ام  دراد . دوجو  ام  لباقم  رد  نمشد  یهھبج  کی  درب . دای  زا  یتسیابن  ار  اھنمـشد 

ساسارب مینک ، یراذگتسایس  نیا  ساسارب  لئاسم  یهمھ  رد  تسیچ و  نمـشد  نیا  شقن  هک  مینک  هجوت  دیاب  یعامتجا  یاھبیـسآ  یهلئـسم  رد  اھناوج ، یهلئـسم 

امش اقآ ، هک  دننکیم  ضارتعا  اھیضعب  تسھ . نمشد  مینادب  درادن ؛ راختفا  نمـشد  زا  تلفغ  مینزب . فرح  نیا  ساسارب  مینک ، مادقا  نیا  ساسارب  مینک ، یراذگنوناق  نیا 

. دنکیم تساوخ  شلد  راک  رھ  دیآیم  ام  تلفغ  رد  نمشد  تقونآ  میراد و  نمشد  هک  دوریم  نامدای  مییوگن ، رگا ]  ] بخ نمشد ؛ نمشد  دییوگیم  امئاد  ارچ 

یهلـسلس دنام ، ورف  راک  همھ  زا  نوچ  نمـشد  ترابع - نیا  هیبش   - دیوگیم هک  یدعـس  لوق  هب  مھ  تخانـش ، دـیاب  ار  وا  یاھینمـشد  مھ  تخانـش ، دـیاب  ار  نمـشد  مھ 

دیاـب اـم  یهمھ  دـنک . دراو  ار  هبرـض  یتـسود  ساـبل  رد  ینعی  ( ۶ (؛ درک دـناوتن  ینمـشد  چـیھ  هک  دـنک  یراک  تقونآ  دـنابنج ، یتسود  یهلـسلس  یتقو  دـنابنجب ؛ یتسود 

مزال فعاضم  تبقارم  اھتنم  دننکیم ؛ شالت  دننکیم ، تیلاعف  دنراد  افاصنا  اقح و  تسا ، بوخ  روشک  نیلوئـسم  یاھتیلاعف  هللادـمحب  بخ ، دـشاب . اھزیچ  نیا  هب  نامـساوح 

. تسا یئایحیب  حیقو و  نمشد  تسا ، یراکبان  نمشد  نمشد  نیا  نوچ  تسا ؛

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی درک ؛ دوشیمن  نانیمطا  نمـشد  هب  اما  دنک ، فرطرب  ار  عناوم  نیا  ریبدت ، اب  دورب  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع  هلب ، دـننکیم . داجیا  تفرـشیپ ] یارب   ] یعناوم نانمـشد  یھاگ 

، دنتـشاد روضح  رخآ  ات  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناسک  نامھ  ام و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم  نیمھ  شاهنومن 

عنام دـنکیم ، بیرخت  دراد  تشپ  زا  نارگید ، شاهجراخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  نابز  مارآ و  رھاظ  ریز  اکیرمآ  تسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اکیرمآ  دـنیوگیم  دـنراد  اھنیمھ 

مینولاسکی شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدـنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دـنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاـھروشک  اـب  روشک  یداـصتقا  تاـطابترا 

، هتـشذگ یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] ام نیلوئـسم  دوخ  زورما  اما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک دامتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت  بترم  شیپ ،

ضقن نیا  امش  دنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  ام  یهدننک ] ] هرکاذم مرتحم  نیلوئـسم 

مھ هام  شش  دنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دیدادن ، ماجنا  دیدادیم  ماجنا  دیاب  هک  ار  یراک  نیا  دیدرک ، ار  فلخت  نیا  دیدرک ، ار  دھع 

اھمیرحت نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدـماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چـیھ  درذـگیم ، ماجرب  یاـضما  زا 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 34 
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رـس ثحب  رگم  دوشیم ! تسرد  دراد  شاوی  شاوی  جیردتب ، دنیوگیم  الاح  هدشن ؛ هتـشادرب  بخ  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دوشب . هتـشادرب  هناملاظ  یاھمیرحت  هکنیا  یارب  دوب ؛

هرابکی دھدیم ، ماجنا  ار  دوخ  تادھعت  ناریا  یتقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذم ، نیا  رد  هک  دنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دنتفگیم ، ام  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوب ؟ شاوی  شاوی 

نیا زا  هام  شـش  الاح  بخ  دوشب ؛ هتـشادرب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  زیمآتثابخ  هناـملاظ و  ناریا  تلم  هار  رـس  اـکیرمآ  هک  یعناـم  نیا  ینعی  دوشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ 

رگا دـنکب  راک  تسناوتیم  مک  مرتحم  تلود  هام  شـش  نیا  رد  تسا ؟ یمک  نامز  ینویلیم  داتـشھ  تکلمم  کـی  یارب  هاـم  شـش  هدـشن ؛ هتـشادرب  تسا ، هتـشذگ  دـعوم 

شیپ مینولاسکی  ای  دوب  هتشذگ  لاس  ای   - یمومع ینارنخس  رد  هتشذگ  لاس  هدنب  هبرجت . کی  هنومن ، کی  ام  یارب  دش  ماجرب  نیا  دوبن ؟ اھییاکیرمآ  تثابخ  نیا  هچنانچ 

نابز اب  الاح  هک  اھنیا  دـننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دـھاوخ  هنومن  کی  اـم  یارب  یاهتـسھ ، تارکاذـم  نیا  ماـجرب و  متفگ  ( ٣ -) شخیرات تسین  مداـی  تسرد  دوب ؛

اب مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذـم  یتروشم و  تاـسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راـھظا  دـننکیم ، تدارا  راـھظا  دنـسیونیم ، هماـن  یھاـگ  دـنیآیم ، مرن  برچ و 

فرح مرن  برچ و  نابز  اب  دنھدیم ، هدعو  رھاظ  رد  دننکیم ! راکهچ  لمع  رد  دش  مولعم  الاح  دـننکیم . راکهچ  لمع  رد  مینیبب  بخ  یلیخ  دـننکیم ، تبحـص  یناریا  نیلوئـسم 

لئاسم یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دش  نیا  اکیرمآ ؛ دش  نیا  دنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد  اما  دـننزیم 

. تسا کلھم  مس  ام  یارب  راک  نیا  دیوگیم  ام  هب  هبرجت  نیا  بخ ، مینک ! تبحص  امش  اب  هقطنم 

اما دـنزیم  فرح  مھ  نمـشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحـص  مینیـشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  وا ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چـیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  هبرجت  نیا 

، دز مھ  فرح  دوشیم  نمشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دنک  دامتعا  دناوتب  ناسنا  دشاب و  دنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد 

ارچ اقآ  مییوگیم  یتقو  مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمشد  تسا ، راکبان  نمشد  نمشد ، هک  دش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛

مئاد تسا  اھلاس  هدنب  هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دنخبل  زاب  یدرک ، دھع ] ضقن  ]

لئاسم رد  هقطنم ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت 

دیراذـگب میورب ؛ ار  نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دـیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذـم  اب  میراد ، اـکیرمآ  لاـثما  اـکیرمآ و  اـب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگاـنوگ 

[ اما ، ] دنریگب ار  زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یـساملپید  یـسایس و  نیلوئـسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد 

، درادن یلاکشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچیھ 

؛ رگید دیریگب  زایتما  کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحـص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذـم  لاکـشا 

و ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم 

ینعی نیمھ ، ینعی  یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ 

راوگرزب ماما  بخ  دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دـنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ،

وا زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دـنکیم  لـقن  ناطیـش  لوق  زا  لاـعتم  یادـخ  تسا . یاهداـعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اـعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : اـم 

زا اھامش  دوب ، هداد  امش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  نا هللا  دیوگیم : دناهدرک  تعباتم 

؛ مدرک فلخت  امـش و  هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو 

ار نم  مکـسفنا ،» اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم  لاعتم  یادخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیش 

؛ دننزیم ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو 

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

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

یداصتقا کرحت  هب  زاین  دراد و  رارق  روشک  یروف  یاھتیولوا  سار  رد  هلئـسم  نیا  تسا  لاس  دـنچ  هک  لاسما ، طـقف  هن تسا ؛ روشک  رادتیولوا  یهلئسم  داصتقا ، یهلئـسم 

، ناریا تلم  زورما  تیوـلوا  درک . مھاوـخ  هراـشا  نم  هک  تسا  هدـش  مھ  ییاـھراک  تسا و  هدوـب  سوـسحم  لاـس  دـنچ  نـیا  رد  حیحـص ، یزیرهماـنرب  اـب  حیحـص و  لکـش  هـب 

ار ناشدوخ  فادھا  دنناوتب  هکنیا  یارب  یمالسا  یروھمج  نانمشد  زورما  ینعی  تسا ؛ یداصتقا  یهلئـسم  مھ  نمـشد  تیولوا  هک  دینک  هجوت  تسا و  یداصتقا  یهلئـسم 

نیا نمشد  فدھ  دنناریا . تلم  هب  یداصتقا  ندزهبرض  لابند  رتتسرد ، ریبعت  هب  ای  و  یداصتقا ، یاھراکھار  لابند  دننک ، ققحم  یمالـسا  یروھمج  یناریا و  ناریا و  دروم  رد 

دزادنیب و هلـصاف  یمالـسا  ماظن  ناریا و  تلم  نیب  دنک و  هدزلد  درـسلد و  یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هب  تبـسن  ار  ناریا  تلم  یداصتقا ، راشف  اب  دـناوتب  هک  تسا 

[ یلو  ] ماظن زا  تلم  ندرک  ادج  یارب  دنکیم  ار  شالت  نیا  هک  تسا  اھلاس  ام  نامیایب  نادان  نمشد  منک  ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  دنک . لابند  هار  نیا  زا  ار  شدوخ  یاھفدھ 

، نآ تیمھا  یارب  مینک ؛ حرط  ار  ثحب  نیا  میفظوم  ام  اما  دنکیمن  ادیپ  قیفوت  نمـشد  بخ ، دش . دھاوخن  قفوم  یھلا  یهوق  لوح و  هب  مھ  نیا  زا  دعب  تسا ؛ هدـشن  قفوم 

، مدرم تشیعم  یهلئـسم  داـصتقا ، یهلئـسم  نوچ  داـصتقا ؛ یهنیمز  رد  نالوئـسم  مدرم و  ناـیم  یراـکمھ  تاـطابترا  اھدـنویپ و  داـجیا  یارب  نآ ، هب  نالوئـسم  هجوت  یارب 

زورما میدـناسر ، ناریا  تلم  ضرع  هب  زورید  لاس ، لوا  ماـیپ  رد  لاـمجا  روط  هب هتبلا ] [ ؛ درک مھاوخ  یـضیارع  اھهنیمز  نیا  رد  یرادقم  نم  تسا و  یمھم  رایـسب  یهلئـسم 

نیا فافکلا ؛ نادـقف  نم  فارـسالا و  لوانت  نم  کب  ذوعن  و  دـننکیم : ضرع  لاعتم  یادـخ  هب  اعد  رد  مالـسلاوھالصلاهیلع )  ) داجـس ماما  منکیم . زاب  ار  هلئـسم  یرادـقم  کـی 

هب یتشیعم ، عبانم  هکنیا  زا  فارسا و  زا  دربیم . هانپ  لاعتم  یادخ  هب  دنکیم و  تساوخرد  لاعتم  یادخ  زا  داجس  ماما  هک  تسا  یداصتقا  یهلئـسم  تیمھا  یهدنھدناشن 

. مینک ثحب  هنیمز  نیا  رد  دیاب  سپ  تسا . داصتقا  یهلئسم  تیمھا  یهدنھدناشن  نیا  دشاب ، هتشادن  دوجو  مدرم  رایتخا  رد  یفاک  ردق 

...

نمشد یهشقن  نیا  دھدب ؛ تبسن  یمالسا  یروھمج  هب  یمالسا و  ماظن  هب  ار  روشک  یداصتقا  یتشیعم و  یاھدوبمک  هک  دنکیم  شالت  دوخ  عیـسو  تاغیلبت  رد  نمـشد 

دنک و لح  ار  ناریا  تلم  یساسا  تالکشم  ار و  ناریا  تلم  یداصتقا  لکشم  تسین  رداق  تسا و  هدوبن  رداق  یمالـسا  ماظن  هک  دننکب  دومناو  روجنیا  دنھاوخیم  اھنآ  تسا .

. تسا یمالـسا  ماظن  هب  اھنآ  یهنیک  توادع و  ضغب و  زا  یـشان  فرح  نیا  یمالـسا . ماظن  ندیبوک  یارب  دننکب  دنھاوخیم  یروجنیا  یهدافتـساوس  کی  دـنک ؛ زاب  ار  اھهرگ 

. تسا هداعلاقوف  هتسجرب و  تامدخ  کی  تسا ، هدرک  تدم  نیا  رد  ناریا  تلم  ناریا و  هب  یمالسا  یروھمج  یمالـسا و  ماظن  هک  یتامدخ  تسا ، عقاو  فالخ  فرح  کی  نیا 

ماـظن ار  یدنمـشزرا  گرزب و  تامدـخ  هچ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  توغاـط ، نارود  رد  ینعی  یمالـسا  نارود  زا  لـبق  اـب  مینک  هسیاـقم  ار  روـشک  عـضو  ار و  تلم  عـضو  رگا 

رد هک  تسا  یناریدـم  یاـھییاناوتان  اـھدوبمک و  هب  طوـبرم  نیا  تـسا ، اـھام  تیریدـم  هـب  طوـبرم  اھفعـض  نـیا  دراد ؛ دوـجو  ییاھفعـض  هـلب ، تـسا . هدرک  میدـقت  یمالـسا 

ار یگرزب  رایسب  یاھراک  دناهتـسناوت  هک  تسا  هدرک  تیبرت  ار  یناریدم  هداد و  شرورپ  دوخ  رد  ار  ییاھییاناوت  یمالـسا  ماظن  اما  دناهدوب ؛ راک  لوغـشم  فلتخم  یاھـشخب 

هدوب نانمشد  یداصتقا  راشف  میرحت و  راشف  رد  فرط  همھ  زا  تلم  لاس ، دنچ  یـس و  نیا  رد  هکیلاحرد  مھنآ  دنھدب ؛ ماجنا  روشک  یارب  لاس  دنچ  یـس و  نیا  لوط  رد 

. تسا

نایگنھرف  / ٠٢/١٧/١٣٩۶ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 35 
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زا یشان  تسا ، مدرم  زا  یشان  نیا  ادبا ، تسا ؟ اھنیا  دننام  ریقح و  لاثما  زا  یشان  تسیچ ؟ زا  یشان  تبیھ  نیا  دراد ؛ تبیھ  شنانمـشد  مشچ  رد  یمالـسا  یروھمج 

؛ میوگیم ار  نیا  هدـنب  دـھدیم ؛ ناشن  روضح  یاھهنحـص  اھهصرع و  یهمھ  رد  ار  شدوخ  هک  تسا  یفطاوع  تاـساسحا و  نیا  زا  یـشان  تسا ، یمدرم  میظع  روضح  نیا 

راک رـس  ار  یتلود  کی  دـینک - ضرف   - مدرم روضح  نیا  هک  تسا  نیا  ینالف  دارم  ریخن ؛  » دـنیوگب دـننک و  لیوات  دـننک و  ریبعت  ماهدرک ، ناـیب  تحارـصب  هدـنب  هک  ار  یفرح  دـنیاین 

هب درک و  مھتم  ار  ام  روھمجسیئر  ییاپورا ، یاھتلود  زا  یکی  یهھد ٧٠ ، رد  هک  هتفر  ناتدای  رگم ] . ] دنرادن یریثات  اھتلود  اقآ ! هن  دنکیم ؛»] داجیا  تبیھ   ] تلود نآ  هک  دروآیم 

هدـنیامن دـندرکیم ، هلداـبم  ماـیپ  مھاـب  دوب ؛ یکیدزن  یلیخ  طـباور  ناـشطباور  تلود ، نآ  اـب  روھمجسیئر  نآ  اـقافتا  هکنیا  اـب  ار ! ناریا  روھمجسیئر  ( ١٠ (؟ درک راضحا  هاـگداد 

نامھ درکیم ؛] یتسود   ] راھظا وا  و  یراگنهمان - همان و  بترم  اما  تسین  مداـی  شاینفلت  نیا  ـالاح   - دـندرکیم تبحـص  ینفلت  دـیاش  یھاـگ  دـندادیم ، هماـن  دنداتـسرفیم ،

یوت رگا  تسـشن ؛ بقع  هک  میدز  شنھد  یوت  درک ! راـضحا  مھتم  تروصهب  شروشک  یاـھهاگداد  رد  هقـالع ، تدارا و  یتـسود و  راـھظا  دوجو  اـب  ار  اـم  روھمجسیئر  تلود ،

ار سکچیھ  یهظحالم  دزیریم ؛ دزیرب ، ار  شرھز  دناوتب  رگا  دنک ، ینمـشد  دناوتب  رگا  درادن . تلود  نآ  تلود و  نیا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، دـنتفریم . شیپ  دروخیمن ، شنھد 

لامعا نمـشد  دوشیم  عناـم  هک  یزیچ  نآ  رگید . تسا  نمـشد  دـنکیمن ؛ الـصا  مھ  ار  اـھنیا  دـننام  یـسایس و  یریگعضوم  یزاـبنابز و  یظاـفل و  یهظحـالم  دـنکیمن . مھ 

شلباقم رد  ینویلیم  داتـشھ  روشک  کی  هکنیا  رطاخ  یارب  دش ؛ دـھاوخ  سکعب  هجیتن  دـنکب ، ینمـشد  هچنانچرگا  هک  دـنیبیم  تسا . مدرم  روضح  زا  سرت  دـنک ، ینمـشد 

رد هک  تسا  نیا  ناوج ؛ همھنیا  اب  یوق ، یناـسنا  یورین  اـب  دنمـشوھ ، هاـگآ و  مدرم  اـب  تمظعاـب ، روشک  اـم ؛ میتیعمج  نویلیم  داتـشھ  تسا ؟ یخوش  نیا  دتـسیایم .

. دیشاب هتشاد  هجوت  ار  نیا  یمالسا . یروھمج  ماظن  یارب  دنکیم  داجیا  تمظع  دنکیم ، داجیا  تھبا  نمشد  مشچ 

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

اجنیا اـم  زیزع  ناھدـنامرف  هک  مھ  یـشرازگ  دـیتسھ . نم  ناـناوج  نم و  نادـنزرف  نم ، زیزع  ناردارب  امـش  میوگیم . امـش  هب  ار  نیا  نم  هتفرگ ؟ فدـھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد 

رد نمـشد  فدـھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد  دـیراد . مھ  اھنیا  دـننام  یـسایس و  هاگن  تیونعم و  تریـصب و  شزومآ  یماظن ، شزومآ  رب  هوالع  امـش  هک  دـھدیم  ناشن  دـنداد ،

تدمدنلب فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ  کی  دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج 

هللادمحب یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  گرزب  راختفا  نیا  ندرب  نیب  زا  تسا ، روشک  رد  هنتف  بوشآ و  داجیا  تسا ، روشک  تینما  ندز  مھ  هب  نمـشد  تدمهاتوک  فدـھ  دراد .

دوجو هب  نامدوخ  روشک  یارب  ار  ینما  طیحم  میا  هتسناوت یمارآان ، جنـشت و  زا  رپ  یایند  کی  رد  هکلب  یمارآان ، زا  رپ  جنـشت ، زا  رپ  یهقطنم  کی  رد  ام  تسا . رادروخرب  نآ  زا 

زا ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ هدروآ  دوجو  هب  اھندوبزورهب  اھیرایـشھ و  اھیھاگآ و  ار  نیا  دـناهداد ، ماجنا  زوسلد  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ، هدرک  تلم  ار  راـک ]  ] نیا میرواـیب .

هنیمز نیا  رد  دعب  نم  دننک . بلـس  روشک  زا  ار  تینما  دنناوتب  هک  تسا  نیا  نمـشد ، تدمهاتوک  فدھ  نیرتمھم  دیاش  ای  فادھا  نیرتمھم  زا  یکی  دـنریگب . ناریا  گرزب  تلم 

. درک مھاوخ  ضرع  رگید  یهلمج  کی  زاب 

دیاب دیلوت  راک و  دنامب ، گنل  یتسیاب  مدرم  تشیعم  دنکن ، تکرح  یتسیاب  داصتقا  تسا . مدرم  تشیعم  یهلئـسم  تسا ، روشک  داصتقا  یهلئـسم  اھنآ  تدمنایم  فدـھ 

یتشیعم تالکـشم  رطاخهب  یمالـسا  ماظن  زا  یمالـسا و  یروھمج  زا  یتسیاب  مدرم  دنک ، ادـیپ  تیمومع  روشک  رد  الب  کی  ناونعهب  دـیاب  یراکیب  دـنامب ، نییاپ  روشک  رد 

، دنھدیم لیکـشت  رکف  یاھقاتا  ناشدوخ  لوق  هب  دننکیم ، یزیرهمانرب  شیارب  دننکیم ، شالت  دنراد  دنتـسھ ، نیا  لابند  تسا ؛ نمـشد  فدھ  نیا  دـنوشب . سویام  دـیماان و 

؛ مینکب جالع  دیاب  تقونآ  میدـیمھف ، ار  فدـھ  نیا  یتقو  ام  دنتـسھ . شلابند  هک  تسا  اھنآ  تدـمنایم  فدـھ  نیا  دـنھدب . ماجنا  ام  روشک  رد  ار  راک  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب 

یلم و دـیلوت  یتمواقم ؛ داصتقا   -» میدرک حرطم  لاس  لوا  اـم  هک  ار  یراعـش  نیمھ  رگا  مینک . لاـبند  مینک ، هجوت  یردـق  کی مییاـیب ، دوخ  هب  رگا  مینکب ، میناوتیم  مھ  جـالع 

فدـھ نآ  اب  یهھجاوم  دروخرب و  یارب  میـشاب  هداـمآ  میـشاب و  هجوتم  هچناـنچرگا  هکناـنچمھ  تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  املـسم  نمـشد  یهشقن  نآ  مینکب ، لاـبند  لاغتـشا -»

. مینک یثنخ  ار  نآ  تسناوت  میھاوخ  اعطق  بوشآ ، هنتف و  داجیا  ینماان و  داجیا  تسا و  ینماان  یهلئسم  هک  کیدزن  فدھ  تدمهاتوک و 

مامت ناشررـض  هب  هک  تسا  یفرح  فرح ، نیا  دندید  دعب  دورب ؛ نیب  زا  دیاب  یمالـسا  ماظن  هک  دنتفگیم  احیرـص  یزور  کی  تسا . یمالـسا  ماظن  لصا  مھ ، تدـمدنلب  فدـھ 

رییغت دنتفگ : دندرک و  لیدـعت  ار  نیا  دـندمآ  اذـل ] [ ؛ دوریم ایند  رد  ناشرودزم  هتـسباو و  یاھتلود  ناشنارادفرط ، شیپ  ناشیوربآ  دـننامیم و  نآ  رد  دـنناوتیمن و  الوا ، دوشیم و 

راتفر رییغت  یانعم  درادن . یقرف  چیھ  ماظن  رییغت  اب  راتفر ، رییغت  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  نایاقآ ! متفگ : روشک  زیزع  نیلوئـسم  هب  تقونامھ  هدنب  یمالـسا . یروھمج  راتفر 

ماما طخ  میتفریم ، ار  بالقنا  هار  میتفریم ، ار  مالسا  هار  هکنیا  ینعی  راتفر  رییغت  مییایب . مین  شـش و  ای  مین  تفھ و  الاح  میدمآیم ، تفھ  تعاس  حبـص  رگا  هک  تسین  نیا 

ندرب نیب  زا  نامھ  ینعی  نیا ؛ ینعی  راتفر  رییغت  مینکب ؛ تکرح  لـباقم  فرط  رد  هجرد  دعب ١٨٠  هجرد ، دعب ٩٠  هجرد ، دعب ۴۵  هجرد ، لوا ٢٠  میریگب ؛ هیواز  ـالاح  میتفریم ، ار 

دھاوخ هدافتـسا  دنکب ، ینمـشد  لامعا  دناوتب  هک  هچرھ  زا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، تسا . اھنیا  نمـشد  فدھ  نیاربانب ، تسا . اھنآ  تدمدنلب  فدھ  نیا  یمالـسا ؛ ماظن 

. درک

یججح  / ٠٧/١١/١٣٩۶ نسحم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

دابآفجن مدرم  دینادیم . اھامش  دینیبیم ، دننادرگرب ؛ هزرابم  هار  داھج و  هار  بالقنا و  هار  زا  ار  ام  تلم  دننکیم  شالت  دنراد  یگنھرف  ذفانم  زا  نانمشد  هک  تسا  اھلاس  نالا 

یارب نانمشد ، فرط  زا  روشک  نیا  رد  دریگیم  ماجنا  دراد  هچ  دینادیم  دیسانشطوطخوطخ و  اھامش  یهمھ  دنتسھ ؛ یسانشمدآ  سانشربخ و  نادربخ و  شوھاب و  مدرم 

هچ مھ  هلمح  نیا  جامآ  دوشیم . شالت  دراد  دننک ؛ مگ  نوگانوگ  طوطخ  نیب  رد  ار  بالقنا  نشور  طخ  دنرپسب ، یـشومارف  هب  ار  ماما  دنرپسب ، یـشومارف  هب  ار  بالقنا  هکنیا 

هدید و ار  سدـقم  عافد  هن  هدـید ، ار  ماما  هن  هدـید ، ار  بالقنا  هن  هک  ار  یلـسن  نیا  ار ، اھناوج  نیا  دـننکیم  یعـس  ینعی  دنتـسھ ؛ اھناوج  لوا  یهجرد  رد  دنتـسھ ؟ یناسک 

دراد تسا  اھلاس  دریگیم ؛ ماجنا  شالت  دراد  راک  نیا  یارب  دـننک . میھفت  لسن  نیا  هب  ار  یبالقنا  دـض  یبـالقنا و  ریغ  میھاـفم  دـننک ، ادـج  بـالقنا  زا  تسا ، ناوج  مھ  زورما 

. دوشیم شالت 

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

بخ درادـن . یموزل  اـعقاو  نیا  منکب ؛ اـکیرمآ  نھدکاـچیب  ناـتالراش و  روھمجسیئر  نیا  یاـھییوگهوای  لـیطابا و  هب  ییوگخـساپ  فرـص  ـالاح  ار  تقو  مھاوـخیمن  هتبلا  نم 

دھاوخب ناسنا  هک  تسا  تقو  ندرک  عیاض  عقاورد  ینعی  مھدب ،] خساپ   ] مھاوخیمن نم  دنتفگ . مھ  تسرد  دنتفگ ، مھ  بوخ  دندرک ، ییوگخساپ  روشک  نیلوئـسم  دنتفگ ،

هک یتارطخ  زا  یکی  دیسانشب . ار  نمشد  دیـسانشب ، ار  نمـشد  میوگب : تفنـش  دھاوخ  ار  فرح  نیا  هک  یـسک  رھ  هب  امـش و  هب  مھاوخیم  نکیلو  دزادرپب ! وا  یاھفرح  هب 

. تسا یگرزب  یلیخ  رطخ  نیا  دنادب ؛ فرطیب  ای  دنادب  تسود  ای  دنادن ؛ نمـشد  ار  شدوخ  نمـشد  دسانـشن ، ار  شدوخ  نمـشد  هک  تسا  نیا  دنکیم  دـیدھت  ار  یتلم  رھ 

، میدرک تلفغ  رگا  میوشن ؛ تلفغ  راچد  دنکیم . ینمـشد  یروجهچ  دینیبب  دیـسانشب ؛ ار  شاینمـشد  یاھـشور  مھ  دیـسانشب ، ار  نمـشد  مھ  تسا . یگتفرباوخ  نیا 

عبـضلاک نوکا  و هللا ال  تسا - هغالبلاجھن  رد   - دومرف مالـسلاهیلع )  ) نینموملاریما مینکن . تلفغ  دـش ؛ دـھاوخ  هدز  ام  هب  نوخیبش  میدرک ، تلفغ  رگا  دـش ؛ میھاوخ  تراغ 

مرادیب تفر ، مھاوخن  باوخ  نم  دوریم ؛ باوخ  هب  وا  دـنناوخیم و  یگنھآ  کی  دورب ، باوخ  هب  هکنیا  یارب  الومعم  هک  دوب  مھاوخن  یناویح  نآ  لثم  نم  مدـللا ؛ لوط  ىلع  مانت 

. مینک تلفغ  دیابن  میورب ، باوخ  هب  دیابن  دناهتساوخ . ار  نیمھ  مھ  ام  زا  درذگیم . هچ  مربورود  ممھفیم  و 

نایوجشناد  / ٠٨/١١/١٣٩۶ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

بالقنا یمالـسا و  یاھنامرآ  بولطم  هک  یاهطقن  نآ  هب  دیناسرب  ار  روشک  نیا  دینک و  روبع  عناوم  اھیتخـس و  زا  دیناوتیم  دییایب ؛ قئاف  نمـشد  دـنفرت  رب  دـیناوتیم  اھامش 

. نمشد مشچ  یروک  هب  دش ، دھاوخ  نیا  داتفا ، دھاوخ  قافتا  هللااشنا  نیا  و  دیناوتیم . تسا ؛ یمالسا 

شیور نم  هک  نآ  اما ] ، ] گرزب کچوک و  دراد ، ینانمشد  ام  تلم  هتبلا  دیروخن . بیرف  دیسانشب ؛ ار  نمشد  هک  تسا  نیا  شیاھطرـش  زا  یکی  دراد ؛ ییاھطرـش  هتبلا  نیا   

؛ تسین هنانیبدـب  هاگن  کی  یور  زا  نیا  تسین ، بصعت  یور  زا  نیا  تسا . اکیرمآ  دـنکیم ، تثابخ  دـنکیم و  ینمـشد  تسا و  نمـشد  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  هک  منکیم  هیکت 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 36 
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اب ای  دنـشاب  نمـشد  ریقح  نیا  اب  طقف  هک  تسین  روجنیا  ار . نادـیم  مینیبیم  میراد  تسا ؛ نادـیم  ندـید  تسا ، یعقاو  تسرد  مھف  کـی  تسا ، هبرجت  کـی  زا  یـشان  نیا 

؛ دیدید دننمشد . نیا  اب  دندب ، نیا  اب  دنفلاخم ، دوشیمن  هتسخ  نمشد  اب  یهھجاوم  زا  هک  یتلم  نیا  تسا ، هداتسیا  هک  یتلم  نیا  لصا  اب  هن ، یمالـسا ؛ یروھمج  تلود 

دیوگیمن تسیرورت ؟ دـنیوگیم  ار  تلم  کی  تسا ! یاهناھلبا  هاـگن  هاـگن ، نیا  ردـقچ  دـینیبب  امـش  تسا . تسیرورت  تلم  ناریا ، تلم  تفگ ، اـکیرمآ  تلود  سیئر  رخاوا  نیمھ 

تفگ ییاکیرمآ  رگید  درمتلود  کی  مھ  نیا  زا  لبق  لاس  دنچ  تسین ؟ ینمـشد  نیا  دنتـسیرورت ! ناریا  تلم  دیوگیم  تسا ؛ تسیرورت  تلود  دـیوگیمن  تسا ، تسیرورت  ربھر 

دوشیم یگنھرف ، روانت  تخرد  نیا  اب  یخیرات ، یهقباس  نیا  اب  یتلم  نینچ  کی  مھنآ  ار ، یتلم  کی  یهشیر  قمحا ! مینکب . میربب و  نیب  زا  ار  ناریا  تلم  یهشیر  دـیاب  ام 

؛ دنک یبایزرا  تسرد  دناوتیمن  دنک ، هبساحم  تسرد  دناوتیمن  دنیبیمن ، هک  یمدآ  لثم  تسا ؛ هتسب  شمـشچ  تسا ، نمـشد  یتقو  تسا ؛ ینمـشد  نیا ] ! ] دینیبب دنک ؟

مھ تسکـش  دسانـشیمن ، تسرد  ار  هنحـص  نوچ  دـنک ، هبـساحم  دـناوتیمن  تسرد  نوچ  دروخب . تسکـش  هک  دوـشیم  بجوـم  وا  یهبـساحم  ییاـناوت  مدـع  نیمھ  هک 

زورما دندرک ؛ هلمح  دندیگنج و  نآ  اب  دوب ، یکیراب  لاھن  کی  بالقنا  نیا  هک  لوا  زور  زا  درذگیم ؛ بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  لھچ  بیرق  نالا  دـناهدروخ ! مھ  تسکـش  هک  دروخیم ،

مھ زورما  لام  دـننکیم ؛ ینمـشد  اما  دنتـسناوتن ؛ دـنناوتیمن و  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  سپ  هدـش . یرابوگربرپ  روانت  تخرد  کی  بـالقنا ]  ] اـھنیا مشچ  یروک  هب 

. تسین

دامتعا اکیرمآ  هب  هک  مھ  ییاھنآ  هب  یتح  هن ، دوشب ؛ مک  ناشینمـشد  دیاش  مییایب ، رانک  اکیرمآ  اب  هرذکی ، الثم  یروجکی ، الاح  دنیوگیم  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  دـینیبب ؛  

اھیـسیلگنا اب  دـناوتب  هکنیا  یارب  قدـصم  رتکد  قدـصم . رتکد  یـسکهچ ؟ لثم ] [ ؛ دـندرکن محر  نتفرگ ، کمک  یارب  دـنتفر  اکیرمآ  غارـس  هب  دنتـسب ، دـیما  اکیرمآ  هب  دـندرک ،

یاتدوک درک . دامتعا  اھنآ ] هب  [ ؛ درک تساوخرد  درک و  هرکاذـم  درک ، تاقالم  اھنآ  اب  اـھییاکیرمآ ؛ غارـس  تفر  شدوخ ، لاـیخ  هب  دتـسیاب  اـھسیلگنا  لـباقم  رد  دـنک و  هزراـبم 

اھنیا دنتسین ؛ یضار  اھنیا  مھ  قدصم  لاثما  هب  یتح  ینعی  قدصم . هیلع  تفرگ ، ماجنا  ناریا  رد  اکیرمآ  یهلیـسوهب  هکلب ]  ] سیلگنا یهلیـسوهب  هن  دادرم  متـشھوتسیب 

تکربرپ تمعنرپ  روشک  نیا  رب  هک  دـنھاوخیم ؛ یمدآ  روجنیا  یولھپ ؛ یاضردـمحم  لثم  یـسکهچ ؟ لثم  دـنھاوخیم ؛ روخیرـسوت  دـنھاوخیم ، هدرپسرـس  دـنھاوخیم ، رکون 

میلـست هتـسبتسد و  دـشاب  یرفن  کی  دـنک ؛ تموکح  تسا ، ساسح  نوگانوگ  یاھییاناوت  ظاحلزا  تسا ، ساسح  ییایفارغج  تیعقوم  ظاـحلزا  هک  یـساسح  دـنمتورث 

، ام یربرفاسم  یامیپاوھ  ندرک  طقاس  یهنیمز  رد  دندروخ ؛ یرـسوت  دندرک و  ینمـشد  سبط  یهیـضق  رد  نمـشد . دنوشیم  دشن ، رگا  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  اھییاکیرمآ  اھنآ ؛

تارکاذـم یهجیتـن  یاهتـسھ و  تارکاذـم  ندرک  بارخ  یهـنیمز  رد  دـننکیم . ینمـشد  دـنراد  مـھ  زورما  دـندرک ؛ ینمـشد  لوا  زور  زا  اـھمیرحت  یهـنیمز  رد  دـندرک ؛ ینمــشد 

. دننمشد دننکیم ؛ لمع  دنراد  ار  تثابخ  تیاھن  ماجرب - حالطصاهب   - یاهتسھ

- دیراد ار ] نآ   ] تردق دیناوتیم و  و   - اھنامرآ تمـس  هب  دـینکیم  تکرح  دـیراد  امـش  هک  یتبقاعشوخ  مھم و  رایـسب  هار  نیا  رد  هک  دورن  ناتدای  زیزع ! یاھناوج  زیزع ، یاھهچب   

رد مییایب  هاتوک  دیاب ]  ] هک دننکیم  روصت  یـضعب  میدرک . ضرع  هک  ار  یزیچ  نیا  دوریمن  ناتدای  نیاربانب  سپ  بخ ، دـینکن . شومارف  ار  نیا  تسا ؛ اکیرمآ  امـش  یلـصا  نمـشد 

نیا هک  تسا  نیا  شھار  تسا ؛ یگداتـسیا  شھار  تسا ، هھجاوم  شھار  تسا ، هلباقم  شھار  دـنوشیم . رتیرج  اھنآ  مییایب ، هاتوک  هچرھ  هکیلاـحرد ] [ ؛ اـکیرمآ لـباقم 

. تسا نیا  یساسا ، طرش  نیاربانب  سپ  دنکب . ادیپ  همادا  دیاب  تسا ، هدرک  عورش  بالقنا  هک  یتکرح 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

هک دننک  هظحالم  هک  دراد  نیا  هب  یگتسب  ادخ  نانمـشد  یوس  زا  ینمـشد  لامعا  دراد . دوجو  اھینمـشد  تسین ؛ یندشمامت  ادخ  نانمـشد  قح و  نانمـشد  ینمـشد 

دننکیم لامعا  ار  ینمشد  نیا  دننک ، لامعا  ار  ینمشد  نیا  دنناوتیم  دننیبب  دننک ، هدھاشم  فعـض  لباقم  فرط  رد  رگا  دنراد ؛ ار  تموصخ  ینمـشد و  لامعا  ییاناوت  ردقچ 

زا دنلفاغ  دنتسھ ؛ هلئسم  نیا  زا  لفاغ  اھنآ  نمشد !» نمشد  دییوگیم  ردقنیا  ارچ   » هک دنوشیم  تحاران  نمـشد  ناونع  رکذ  زا  هک  یناسک  نآ  یاهظحالم . هنوگچیھ  نودب 

، ینخـس یلمع ، نمـشد  لباقم  رد  دـیابن  داد ؛ نمـشد  هب  ار  لاجم  نیا  دـیابن  درک . دـھاوخن  یلمات  چـیھ  هبرـض  ندروآ  دراو  رد  دـنکب ، ادـیپ  لاجم  نمـشد  هچنانچ  رگا  هکنیا 

لـصا کی  نیا  تسا ؛ یگـشیمھ  لصا  کـی  تسا ؛ لـصا  کـی  نیا  تموصخ . لاـمعا  ندرک و  ینمـشد  ندز و  هبرـض  هب  دـنک  قیوشت  ار  وا  هک  دوشب  هدـھاشم  اـم  رد  یتلاـح 

. تسا ییالقع 

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

تریـصب تایـصوصخ  نیا  زا  یکی  دیراد . هگن  ار  تایـصوصخ  نیا  هللادـمحب ، تسا  هتـشاد  دوجو  تسا و  ربتعم  تسا و  مزال  جیـسب  رد  هک  یتایـصوصخ  دـینک . ظفح  ار  جیـسب 

هک تسا  نیا  نمشد  یاھهویش  زا  یکی  هک  دنادب  دیاب  ام  نموم  ناوج  تسا . نمـشد  یاھدنفرت  مھف  تسا ؛ نمـشد  اب  یهلباقم  یاھهار  تسا ؛ یـسانشنمشد  تسا ؛

. نوگانوگ لئاسم  یگداوناخ ، لئاسم  یگدنز ، یصخش  لئاسم  یهنیمز  رد  دنک ؛ توافتیب  یمالسا  یلمع  یاھشزرا  هب  تبسن  ار  وا 

یوگدـنلب یاهدـع  هنافـساتم  دـینیبیم  روطنیمھ  هک  داتـسیا ؛ اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  میناوتیمن ، ام  هکنیا  تسا ؛ ام  یاـھناوج  ندرک  دـیماان  نمـشد  یاھهویـش  زا  یکی 

نانمـشد یھاوخهدایز  لباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  دوشیمن ؟ ارچ  داتـسیا ؛ اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  هک  دـننکارپب  هعماج  یاـضف  رد  ار  اـھزیچ  نیمھ  هک  دـناهدش  نمـشد 

؟ دوشیمن دییوگیم  امش  روطچ  هدش ! زوریپ  نمشد  رب  دراوم  یهمھ  رد  تسا و  هداتسیا 

رون  / ١٢/١٩/١٣٩۶ نایھار  یاھناوراک  رد  هدننکتکرش  ناناوج  ناناوجون و  رادید  رد  تانایب 

نیا رد  هکنانچمھ  ناریا ، تلم  لباقم  رد  نمـشد  دـنکیم ، هدـھاشم  روشک  نیا  یاھناوج  زا  فلتخم ، یاھنادـیم  رد  ناسنا  هک  ییاھهزیگنا  نیا  اب  رون ، نایھار  تکرح  نیا  اب 

لئاسم میرحت ، لئاسم  دننکیم ، رازآ  دننکیم ؛ ییاھتیذا  هلب ، دـنکب . دـناوتیمن  یطلغ  چـیھ  یھلا  قیفوت  هب  مھ  نیا  زا  دـعب  دـھدب ، ماجنا  یراک  تسا  هتـسناوتن  لاس  لھچ 

تکرح یارب  تسا  یدـج  اھمیمـصت  یتقو  تسا ، یوق  هدارا  یتقو  دـنکیمن ؛ فقوتم  اما  ار  تلم  دـنکیم  رازآ  اـھراک  نیا  تسھ ، اـھراک  نیا  زا  نوگاـنوگ ، تاـغیلبت  یداـصتقا ،

رب میمـصت  دـننکیمن و  هابتـشا  نمـشد  تخانـش  رد  دنـسانشیم ، تسا  اھنآ  لـباقم  رد  هک  ار  نمـشد  دـنراد و  ار  مزـال  تریـصب  اـھناوج  یتقو  ندرک ، تفرـشیپ  یارب  ندرک ،

. دنک فقوتم  ار  میظع  تکرح  نیا  دناوتیمن  نمشد  دنزب ، یاهبرض  دناوتیمن  نمشد  دنکب ، یتکرح  دناوتیمن  نمشد  دننکیمن ، فیعض  ناشدوخ  رد  ار  نمشد  اب  یهلباقم 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

تلم ربارب ] رد   ] مھ طقفهن  دنتـسیایم ؛ ناریا  تلم  لباقم  رد  یتثابخ  هچ  اب  دـننکیم و  تکرح  دـنراد  یاهیحور  هچ  اب  دنتـسھ و  یناـسک  هچ  امـش  نانمـشد  دـینیبب  اـمش 

. تسا یگرزب  یلیخ  یهلئـسم  تسین ؛ یکچوـک  یهلئـسم  کـی  اـکیرمآ  رد  ناـشیاھردام  زا  هچب  رازھ  دـنچ  ندرک  ادـج  یهلئـسم  نیا  زورما  تسا .] نیا   ] اـھنیا تاذ  ناریا ؛

طـلغ و یهمدـقم  نـینچ  کـی  یئارجا ، کـی  رطاـخهب  یتسایـس ، کـی  رطاـخهب  دنرـضاح  اـھنیا  روـطچ  دونـشب ؛ دروآیمن  تقاـط  نوـیزیولت  رد  ناـسنا  ار  اـھهچب  نـیا  یهـیرگ 

تاحیلست یاراد  گرزب و  تلود  دنچ  اب  هک  دنتـسھ  یناسک  نامھ  اھنیا  دنتـسھ . روج ] ] نیا اھنیا  دننک !] ادج   ] ناشردام زا  ار  هچب  رازھ  دنچ  هک  دنھدب  ماجنا  ار  یرابتیانج 

نودب دنشکیم  مدآ  دننک ؛ جراخ  اھنیا  تسد  زا  تسا ، نمی  مولظم  مدرم  سفنت  لحم  هک  ار  ردنب  کی  هکنیا  یارب  دنتسیایم  نمی  مدرم  لباقم  رد  ایرد  رد  دنیآیم  هتفرـشیپ 

مھ یمالسا  یروھمج  اب  هلب ، دنملظ . تردق  یاھهاگتـسد  دنتـسھ ؛ یملاظ  یاھناسنا  اتاذ  اھنیا  دنـشاب ؛ دب  یمالـسا  یروھمج  اب  طقف  هک  تسین  روجنیا  دیدرت . چیھ ] ]

اھنیا لـباقم  رد  دـیاب  دـنھدیم . ماـجنا  دـنراد  ار  اھینکـشراک  نیا  دـنفلاخم و  تدـشب  دراد ، موـلظم  زا  عاـفد  یهیعاد  دراد ، مالـسا  یهیعاد  نوـچ  تسا ، بلطتلادـع  نوـچ 

. دش دھاوخ  زوریپ  شنانمشد  اکیرمآ و  رب  ناریا  تلم  یھلا ، تزع  لالج و  تمرح و  هب  یھلا ، قیفوت  هب  هک  دوب  نئمطم  دیاب  درک و  ظفح  ار  ماکحتسا  یتسیاب  داتسیا ؛

دھع و چـیھ  ( ١ (؛» مھل نا  ـ میا ـال  مھنا   » دـیوگیم ناـشقح  رد  نآرق  هک  دنتـسھ  یناـسک  اـھنیا  هملک  یعقاو  یاـنعمهب  دـننامز ؛ نیا  یاھرمـش  اـھنیا  هملک  یعقاو  یاـنعمهب 

تلم هک  تسا  یھیدـب  دنتـسھ و  وگروز  بلطجاب و  اھنیا  هملک  یعقاو  یانعمهب  تسا - اـم  مشچ  یولج  نیا  رگید ؛ مینیبیم  میراد   - تسین داـمتعا  دروم  اـھنیا  رد  یناـمیپ 

. تفر دنھاوخن  ییوگروز  بلطجاب و  چیھ  راب  ریز  ماظن  مرتحم  نالوئسم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  ناریا و 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 37 
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بالقنا  / ١٣٩٧/٠٨/٢۶ ربھر  اب  قارع  یروھمج  سیئر  رادید 

جراخ رد  هقطنم و  رد  اھتلود  یخرب  دندرک : ناشنرطاخ  یبایزرا و  مھم  رایسب  یجراخ  تسایس  رد  ار  نمشد  تسود و  حیحـص  قیقد و  تخانـش  یمالـسا ، بالقنا  ربھر 

داتـسیا و تردـق  اب  اـھنآ  لـباقم  رد  دـیاب  هک  دـننکیم  تلاـخد  قارع  یلخاد  روما  رد  دـنراد و  هنیک  ضغب و  قارع ، ینـس و  هعیـش و  مالـسا ، هب  تبـسن  تدـشهب  هقطنم  زا 

. درکن هظحالم  هجوچیھهب  حیرص ، حیقو و  نمشد  ربارب  رد  یگداتسیا  صوصخرد 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ناـشیتسرپلوپ دـینک ؛ هاـگن  ار  اـکیرمآ  نادرمتلود  زورما  دـنقرغ . یــسایس ؛ داـسف  نـجل  یقـالخا ، داـسف  نـجل  دـننجل ؛ رد  قرغ  یمالــسا  ناریا  سانــشرس  نانمــشد 

نیا کیرـش  اما  دننکیم  دـنراد  اھیدوعـس  ار  تیانج  نمی  رد  تسا . نمی  رد  شاهنومن  کی  دـینک ؛ هاگن  ار  اھتلم  اھناسنا و  لام  ناج و  هب  ناشیئانتعایب  ناشیـشکقح ،

یاوعد ثحب  دـننزیم ؛ ار  تیعمج  روضح ]  ] یاھلحم دـننزیم ، ار  سلجم  دـننزیم ، ار  رازاب  دـننزیم ، ار  ناتـسرامیب  دـننکیم . رارقا  مھ  ناشدوخ  دنتـسھ ؛ اھییاکیرمآ  تیاـنج ،

اکیرمآ شرھظم  هک   - ار رابکتـسا  ار و  اـکیرمآ  دـھاوخیم  رگا  ناریا  تلم  تسا . نیا  اـکیرمآ  یهرھچ  دـننجل ؛ رد  قرغ  دـنراکتیانج ، اـھنیا  دـنفلاخم ؛ اـھتلم  اـب  تسین ، یماـظن 

؛ تسین مھ ]  ] اھنیا صوصخم  دنتـسھ ، روجنیمھ  ناـشهمھ  اـکیرمآ ؛ ینونک  نادرمتلود  و  ( ۴) روھمجسیئر نیا  یاھراک  هب  زورما ، هب  دـنک  هاـگن  دسانـشب ، تسرد  تسا -

رد یمالـسا  ناریا  تسا . هداتـسیا  اھنیا  لباقم  رد  یمالـسا  ناریا  دنتـسھ ؛ روجنیمھ  ناـشهمھ  ـالاو  دـندرک ، راکـشآ  ار  زیگناترفن  تشز و  یهرھچ  نآ  تحارـص ، اـب  اـھنیا 

بجوم هتبلا  دوخ  یگداتـسیا  اب  دوخ ، لالقتـسا  اب  یمالـسا  ناریا  تسا . هداتـسیا  یـسایس  داسف  یقالخا و  داسف  لباقم  رد  یتلادـعیب ، لباقم  رد  یـشکقح ، لباقم 

شروما یهمھ  رب  هک  دشاب  بالقنا  زا  لبق  ناریا  لثم  ناریا ، دھاوخیم  ناشلد  اھنآ  دننک ؛ ادیپ  هرطیـس  دنلیام  دننک ، ادیپ  طلـست  دـنلیام  اھنآ  دوشیم ؛ ناراوخناھج  ینمـشد 

دنیوگیم مھ  دعب  دنربیم ، دنکمیم و  ار  وا  لاوما  یلو ] ، ] دنھدیم یتسود  تسد  یروشک  کی  اب  دینیبیم  دنتـسھ . زورما  هک  یرگید  فیعـض  یاھروشک  لثم  دندوب ؛ طلـسم 

فدـھ نیا  هب  دنـشاب ؛ اھنآ  تسد  ریز  اھروشک ، نآ  لثم  ناریا  عاجـش  تلم  راختفارپ و  ناریا  گرزب ، ناریا  زیزع ، ناریا  دـھاوخیم  ناشلد  اـھنآ  دنتـسھ . اـم  هدریـش  واـگ  اـھنیا 

. دیسر دنھاوخن  فدھ  نیا  هب  اعطق  دندیسرن و 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشن نادند  یھاگ  دوشیم ؛ دراو  فلتخم  قرط  زا  نمشد  دنروخن . ار  نمشد  یهعدخ  بیرف  دنسانشب ، تسرد  ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  مھ  روشک  نیلوئـسم  هب  هیـصوت 

، تسا نمـشد  نداد  ناشن  نادند  نامھ  لثم  مھ  نمـشد  دنخبل  تسا . انعم  کی  هب  اھنیا  یهمھ  دھدیم ؛ ناشن  دنخبل  مھ  یھاگ  دھدیم ، ناشن  تشم  یھاگ  دھدیم ،

مالـسا و زا  دراد  دوجو  اھنآ  یهنیک  ضغب و  زا  راشرـس  سجن و  یاـھلد  رد  هچنآ  ( ١ (؛ ربکا مھرودص  یفخت  ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدب  دـق  تسا : ینمـشد  دـنکیمن ، یقرف 

. دـننکن لوبق  ار  نمـشد  یهعدـخ  دـنروخن ، ار  نمـشد  بیرف  دوشیم . رھاظ  ناشیاھفرح  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  یمالـسا ، یروھمج  صوصخب  نیملـسم و 

[ هتـسب ] ورزاریـشمش راکـشآ و  الماک  هتـشذگ و  هعدـخ  زا  رگید  هک  اکیرمآ  راک  الاح  دـننکیم . هعدـخ  دـنراد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھیبرغ  هک  دـینکیم  هظحـالم  امـش  زورما 

، دنوشن عودـخم  دنـشاب  بظاوم  اھتنم ] ، ] دـننک رکف  دننیـشنب  اھیتلود  دـننک ؛ راک  هچ  میوگیمن  نم  دـننکیم . لمع  هعدـخ  اب  روجنیمھ  دـنراد  مھ  اھییاپورا  اما ] ، ] تسا

زا مھ  دـنروخن ، بیرف  مھ  دـننکن ؛ لکـشم  راچد  ار  تلم  ار و  ناشدوخ  مینکب ، یراک  کی  میناوتب  هکنیا  دـیما  هب  دـنروخن ، تسدور  نمـشد  زا  دـنروخن ، بیرف  دنـشاب  بظاوم 

تلم نیا  دننکیم و  یرای  دننکیم و  ترـصن  ار  وا  نید  هک  تسا  یتلم  نابیتشپ  رادفرط و  لاعتم  یادخ  تسا و  اھتـسد  یالاب  ادخ  تسد  هک  دـننادب  دـننکن ؛ تشحو  نمـشد 

. داد دھاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  هللادمحب 

یقرش  / ١٣٩٧/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناشن نادند  یھاگ  دوشیم ؛ دراو  فلتخم  قرط  زا  نمشد  دنروخن . ار  نمشد  یهعدخ  بیرف  دنسانشب ، تسرد  ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  مھ  روشک  نیلوئـسم  هب  هیـصوت 

، تسا نمـشد  نداد  ناشن  نادند  نامھ  لثم  مھ  نمـشد  دنخبل  تسا . انعم  کی  هب  اھنیا  یهمھ  دھدیم ؛ ناشن  دنخبل  مھ  یھاگ  دھدیم ، ناشن  تشم  یھاگ  دھدیم ،

مالـسا و زا  دراد  دوجو  اھنآ  یهنیک  ضغب و  زا  راشرـس  سجن و  یاھلد  رد  هچنآ  ( ١١ (؛ ربکا مھرودص  یفخت  ام  مھھاوفا و  نم  اضغبلا  تدب  دق  تسا : ینمـشد  دنکیمن ، یقرف 

. دـننکن لوبق  ار  نمـشد  یهعدـخ  دـنروخن ، ار  نمـشد  بیرف  دوشیم . رھاظ  ناشیاھفرح  رد  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  یلیخ  یمالـسا ، یروھمج  صوصخب  نیملـسم و 

[ هتـسب ] ورزاریـشمش راکـشآ و  الماک  هتـشذگ و  هعدـخ  زا  رگید  هک  اکیرمآ  راک  الاح  دـننکیم . هعدـخ  دـنراد  هملک  یعقاو  یانعم  هب  اھیبرغ  هک  دـینکیم  هظحـالم  امـش  زورما 

، دنوشن ( ١٢) عودخم دنشاب  بظاوم  اھتنم ] ، ] دننک رکف  دننیشنب  اھیتلود  دننک ؛ راک  هچ  میوگیمن  نم  دننکیم . لمع  هعدخ  اب  روجنیمھ  دنراد  مھ  اھییاپورا  اما ] ، ] تسا

زا مھ  دـنروخن ، بیرف  مھ  دـننکن ؛ لکـشم  راچد  ار  تلم  ار و  ناشدوخ  مینکب ، یراک  کی  میناوتب  هکنیا  دـیما  هب  دـنروخن ، تسدور  نمـشد  زا  دـنروخن ، بیرف  دنـشاب  بظاوم 

تلم نیا  دننکیم و  یرای  دننکیم و  ترـصن  ار  وا  نید  هک  تسا  یتلم  نابیتشپ  رادفرط و  لاعتم  یادخ  تسا و  اھتـسد  یالاب  ادخ  تسد  هک  دـننادب  دـننکن ؛ تشحو  نمـشد 

. داد دھاوخ  ماجنا  ار  راک  نیا  هللادمحب 

مالسلامھیلع  / ١٣٩٧/١٢/٠٧ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

هناـک رکـشل  دارفا  زا  یاهدـع  کـی  دـید  نیفـص  گـنج  رد  راـمع  باـنج  مینکیم . هابتـشا  میـسانشن  ار  نمـشد  فص  رگا ] [ ؛ مینکیم هابتـشا  میـسانشن  ار  ناـمدوخ  فـص  رگا 

تیعمج نیا  لـباقم  رد  دـمآ  تسا ؛ نینموـملاریما  یاـیوگ  ناـبز  راـمع ، درک . هفیظو  ساـسحا  دـنھدیمن ؛ صیخـشت  تسرد  ار  راـک  فدـھ  راـک و  تھج  دـنریحتم ، دنبرطـضم ،

مچرپ ناـمھ  نیا  میتشاد ؛ ناـمدوخ  لـباقم  رد  دـحا  گـنج  رد  ردـب و  گـنج  رد  اـم  ار  مچرپ  نیمھ  دـینیبیم ؟ ار  هیماینب - مچرپ   - لـباقم یهھبج  مچرپ  نیا  تفگ : داتـسیا ،

. تسا

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  ثداوح ؛ اـب  اھـشلاچ ، اـب  روـشک  رثوـم  دارفا  روـشک و  یهھجاوـم  عوـن  هلئـسم : نیا  زا  تسا  تراـبع  منک ، ضرع  ثحب  دروـم  عوـضوم  ناوـنع  هب  مھاوـخیم  هدـنب  هچنآ 

ام دینک  ضرف   - تسھ راشف  اضعب  تسا ، خلت  ثداوح  اضعب  تسا ، بوخ  ثداوح  اضعب  ثداوح  نیا  دراد ؛ یثداوح  یاهعماج  رھ  یروشک ، رھ  هرخالاب  مینک . ثحب  میھاوخیم 

شیپ اھروشک  یارب  یثداوح  دنتـسھ ؛ یماظن  مجاھت  تخـس و  مجاھت  راچد  اھروشک  زا  یـضعب  ای  اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  میتسھ و  یگنھرف  مجاـھت  راـچد  میمیرحت ، راـچد 

هک یعوضوم  نم و  ثحب  میوشب . هجاوـم  ثداوـح  نیا  اـب  روـج  هچ  هک  تسا  مھم  یلیخ  ثداوـح  نیا  اـب  یهھجاوـم  عوـن  دـیآیم . شیپ  ییاھتفرـشیپ  مھ  یھاـگ  دـیآیم -

. تسا نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم 

: دوشب ریوصت  دناوتیم  تروص  دنچ  هب  هھجاوم  عون  ینعی  هنیمز ؛ نیا  رد  منکیم  ضرع  نم  ار  هناگود  دنچ   

…

اجک ام  : » میراد رارق  اجک  رد  نالا  هک  مینادـب  ام  ینعی  نادـیم ؛ یاھتیعقاو  نتخانـشن  نادـیم و  یاـھتیعقاو  تخانـش  تسا . نادـیم  یاـھتیعقاو  تخانـش  رگید ، یهناـگود  کـی 

هشیمھ لاس  دنچ  نیا  رد  نمشد  یعس  دنکیم . شالت  یلیخ  نآ  یور  نمشد  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یهلمج  زا  نیا  تسیچ »؟ ام  هاگیاج  تسھ ، اجک  نمشد  میتسھ ،

هک انعم  نیا  نیقلت  دـنھدیم ؛ ناـشن  یوق  ار  نمـشد  هاـگیاج  دـنھدیم ، ناـشن  فیعـض  ار  یدوخ  هاـگیاج  هک  دـننکیم  رارکت  ار  راـک  نیمھ  مھ  شایلخاد  لـماوع  هدوب و  نیا 

اجک اـعقاو  مینادـب  تـسا ؛ یـساسا  یاـھهناگود  زا  یکی  هـک  تـسا  ییاـھزیچ  نآ  یهـلمج  زا  نـیا  تـسین .» هتخاـس  نامتـسد  زا  یراـک  دـمآرد ، نامردـپ  میدـش ، هراـچیب  »

هک میتسناد  رگا  مینکیم ، لـمع  روج  کـی  دربیم ، باـسح  اـم  زا  نمـشد  هک  تسا  یوحن  هب  نـالا  هقطنم  رد  اـم  تیعقوم  هک  مینادـن  اـم  هچناـنچ  رگا  دـینک  ضرف  میتسھ .] ]

، دـننزیم فرح  هقطنم  رد  ام  روضح  هب  عجار  دـینکب  ضرف  الاح  الثم  هک  یناسک  نآ  مینکیم . لمع  یرگید  روج  دربیم ، باـسح  اـم  زا  نمـشد  هک  تسا  یوحن  هب  اـم  تیعقوم 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 38 
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کی مھ  نیا  دننکیم . کمک  نمشد  یهشقن  نیا  هب  دنراد  منکیمن - مھتم  ار  یسک  هدنب  الاح   - هتسنادان عقاو  رد  اھنیا  دننکیم ، اجیب  یاھداریا  دننکیم ، ضارتعا  دنـسیونیم ،

. میسانشب هلباقم  هھجاوم و  نادیم  رد  ار  نمشد  هاگیاج  نادیم و  رد  ار  نامدوخ  هاگیاج  هک  رگید  یهناگود 

یربھر  / ١٣٩٧/١٢/٢٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب هن ، هکنیا  ای  دننکیم ، مھتم  ار  رگیدمھ  دشاب - تلم  کی  هچ  دشاب ، تلود  کی  هچ  دـشاب ، بزح  کی  هچ  اھهعومجم  الاح   - دـنوشیم هجاوم  یتخـس  اب  اھهعومجم  یتقو 

ام ماهتفگ ، یمومع  یاھتبحـص  رد  ررکم  هدنب  تسا . وا  لباقم ، فرط  ( ١٠ (؛» دیشکب اکیرمآ  رس  رب  دیراد  دایرف  هچ  رھ   » ماما ریبعت  هب  میـشکب ، داد  رگیدمھ  رـس  هکنیا  یاج 

دننام ای  تسا  تلفغ  یور  اما   - دـننکیم راک  ام  هیلع  هک  دنتـسھ  یرگید  ناسک  تسا . مولعم  ام  نمـشد  میـسانشن ؛ ار  نامدوخ  نمـشد  هک  میوشیمن  هابتـشا  نیا  راـچد 

یدوخیب یروج  نیا  یاـیاضق  نآ  دروم ] رد  . ] دومرف نینموملاریما  هک  ( ١١ «،) نایفـس یبا  نبا  یف  بطخلا  ملھ  و   » تسا یعقاو  نمـشد  هک  نآ  دـنرادن ؛ یتیمھا  اھنیا  اھنیا -

. مینکب لمع  یروج  نیا  دش ؛ فرط  دیاب  یسک  هچ  اب  درک ، اوعد  دیاب  یسک  هچ  اب  اعقاو  مینیبب  مینکن . اوعد  رگیدمھ  اب  یدوخیب  میشکن ، داد  مھ  رس 

هاپس  / ١٣٩٨/٠٧/١٠ ناھدنامرف  یلاع  عمجم  رادید  رد  تانایب 

یوق نمـشد  مھ  هچ  رھ  دیـسرتن ؛ نمـشد  زا  الـصا  دـیریگن ؛ هابتـشا  سرت  اب  مھ  ار  یرایـشھ  دـینک . یعقاو  ار  نمـشد  زا  ناتدوخ  یبایزرا  قیقد ، هاگن  اـب  نمـشد  ربارب  رد 

ریقح و ناوتن  نمشد  . » دیسانشب ار  نمشد  مجح  اما  دشاب ؛ هک  یمجح  رھ  رد  درادن ، ناتنمـشد  دیراد ، امـش  هک  ار  ینامیا  تردق  نآ  نوچ  دیـسرتن . دشاب ، گرزب  دشاب ،

، تسھ مھ  کچوک  ولو  ار  نمشد  هن ، دیرواین ؛ باسح  هب  انتعا  لباق  ریغ  هراچیب ، ناوتان ، ریقح ، ار - گرزب  نمشد  کچوک و  نمـشد   - ار ینمـشد  چیھ  ( ٧ (؛» درمش هراچیب 

اقلطم دـیریگن ؛ هابتـشا  سرت  اب  ار  یرایـشھ  نیا  مدرک ، ضرع  دیـشاب . هتـشاد  یرایـشھ  شلباـقم  رد  دیـشاب ، هتـشاد  تسرد  یباـیزرا  شلباـقم  رد  دـیروایب ، باـسح  هب 

. دیفرط یسک  هچ  اب  هک  دیسانشب  اما  دیسرتن 

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

ضعب ٰیلا  مھـضعب  یحوی  نجلا  سنالا و  نیطٰیـش  اودع  یبن  لکل  انلعج  کلٰذک  و   » هک دـیامرفیم  لاعتم  یادـخ  نآرق  رد  مدرک  ضرع  درک . دـیابن  بجعت  میراد ، دایز  نمـشد  ام 

اب ام  هیلع  اھروشک  زا  یلیخ  یتاعالطا  یاھمتسیس  دننکیم ؛ مھ  کمک  مھ  هب  اھنیا  دنراد و  دوجو  یـسنا  نانمـشد  مھ  ینج ، نانمـشد  مھ  ( ١٣ (؛» ارورغ لوقلا  فرخز 

ارورغ . لوقلا  فرخز  ضعب  ٰیلا  مھضعب  یحوی  دننکیم ؛ یراکمھ  رگیدمھ 

...

. اکیرمآ زا  تسا  ترابع  تسا ، رتدونع  رتثیبخ و  همھ  زا  هک  نآ  اما  میرادن  مک  نمشد  ام  هتبلا  تسا . اکیرمآ  یمالسا  یروھمج  نمشد  ام و  نمشد  نیرتثیبخ  هتبلا  زورما 

یناتالراش دینیبیم ] ، ] دیونـشب امـش  ار  ناشیاھفرح  ناشیاھتکرح ،  - دنناتالراش دنعامط ، دنحیقو ، دنتـسھ ، زادنامھتشپ  دنتـسھ ، وگغورد  مھ  ییاکیرمآ ، نالوئـسم 

، دنراد همھ  نابوخ  هچنآ  ینعی  دنتـسیرورت ؛ دنمحریب ، تدشب  دنلدگنـس ، دنملاظ ، شرانک  رد  هتبلا  مھ  و  یقالخا - تشز  تایـصوصخ  ماسقا  عاونا و  ینعی  دـننزیم ؛ فرح 

. دراد دوجو  زورما  ام  لباقم  رد  ینمشد  روج  نیا  ینعی  دنراد ! ار  همھ  ییاھنتهب  اھنیا 

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دناوتب هکنیا  زا  تسا  هدشن  سویام  نمشد  ینعی  دنھدیم ]؛ همادا   ] دنراد ار  اھتـسایس  نامھ  مھ  زورما  ینعی  دھدیم ؛ همادا  ار  تلم  ریقحت  یارب  شالت  تسایـس  نمـشد 

تسا نیا  ددص  رد  زورما  نمشد  هک  میریگب  رظن  رد  نامیاھـضارتعا  رد  نامیاھرظنراھظا ، رد  نامیاھلیلحت ، رد  ام  یهمھ  یتسیاب  ار  هتکن  نیا  دراذگب . ریثات  مدرم  تایحور  رد 

ریدـقت ار  نیا  سکع  مھ  لاعتم  یادـخ  دـنکیم ، شالت  نمـشد  هتبلا  دربب . نیب  زا  دـنک و  شودـخم  ار  یلم  سفن  هب  نانیمطا  ار ، تردـق  ساـسحا  ار ، تزع  ساـسحا  نیا  هک 

. تسا ربخ  هچ  اکیرمآ  رد  یبرغ ، یاھروشک  رد  برغ ، رد  دـینک ، هظحالم  امـش  بخ  دـننک ؛ ادـیپ  یرتشیب  تزع  ساسحا  مدرم  هک  دـش  بجوم  انورک  یهثداـح  نیمھ  هدرک .

یاھراک دـندرک ، ادـیپ  مدرم  هک  یروضح  دـش ، هک  یتیریدـم  دوب : یروج  هچ  عضو  اجنیا  تسا ، یروج  هچ  عضو  دـینیبب  اجنآ  تفر ؛ مھ  اجنآ  دـمآ ، مھ  اجنیا  هک  هثداـح  نیمھ 

هک تسا  یثداوح  همھ  اھنیا  سوریو . نیمھ  تخانـش  یارب  دریگیم  ماجنا  دراد  نالا  هک  یایملع  یاھراک  ای  هراوھام ، باترپ  الثم ]  ] ای تفرگ . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یگرزب 

، تسھ ینمـشد  نآ  تسھ ، یدنبهھبج  نآ  تسا . اھنیا  روشک ، طیارـش  سپ  تفرگ . ماجنا  هک  یتمدـخ  هنانموم و  کمک  میظع  تضھن  نیا  ای  هدرک ؛] ردـقم   ] لاعتم یادـخ 

. دراد دوجو  روشک  رد  مھ  تردق  تزع و  ساسحا  نیا  تسھ و  اھتیفرظ  نآ 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

هک دینکن ، یگداتـسیا  دیاب  اکیرمآ ، لباقم  رد  دییایب  هاتوک  دیاب  هک  تسا  نیا  فرح  یهصالخ  دـییایب ؛» هاتوک  اکیرمآ  لباقم  رد  دوشب ، فرطرب  میرحت  دـیھاوخیم  رگا   » دـنیوگیم

و دنریگیم ، رارق  ریثات  تحت  اھیـضعب  هلب ، هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  هتبلا  تسا . فیرحت  نایرج  نیا  درک . مھاوخ  تبحـص  یرتشیب  لیـصفت  اب  نیا ، یهرابرد  ادعب  نم  الاح 

اـھتوقهطقن و نداد  ناـشن  کـچوک  نداد و  ناـشن  مک  دروـم  رد  هچ  دوـشیم ، رباربهد  هک  روـشک  یاھفعـض  دروـم  رد  هچ  دـننکیم ؛ رارکت  دـنیوگیم  اـھنآ  هک  ار  یبـلطم  ناـمھ 

، ار اکیرمآ  دناهتخانـش  مدرم ] بلاغ  . ] دنکیمن رثا  ناریا  تلم  بلاغ  رد  مدرم ، رثکا  رد  اما  دنکیم  رثا  اھیـضعب  رد  نیا  بخ  نداد . طلغ  سردآ  دروم  رد  هچ  روشک ، یاھتفرـشیپ 

. هدیسرن اھنآ  رظن  دروم  جیاتن  هب  مھ  فیرحت  نایرج  سپ  دننزیم ؛ فرح  هناضرغم  اھنیا  هک  دننادیم  دنیوگیم ، غورد  اھنیا  هک  دننادیم  ار ، نمشد  دناهتخانش 

یقرش  / ١٣٩٩/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

نیمھ دوخ  اھدرواتسد  نیا  یهلمج  زا  هک  میراد  ییاھدرواتسد  تسا . یمھم  یهتکن  کی  نیا  دینیبب ، مینک . ناربج  ار  اھفعض  اھیماکان و  اھدرواتـسد ، اب  میراد  هفیظو  ام 

نمـشد مینک ؛ ناربج  ار  اھیماکان  یتسیاب  اھدرواتـسد  کمک  اب  اـم  تسا . اـم  یاھدرواتـسد  وزج  اـھنیا  دـنراکهبهدامآ ؛ یناـسنا  یاـھورین  رکتبم و  دـنمهقالع و  یاـھناوج 

نمشد فرح  نیا  دینک ؛ اھر  ار  بالقنا  ریسم  دینک ، شومارف  ار  اھدرواتسد  دشاب ، اھیماکان  هب  ناتھاگن  دیوگیم  دروآیم ، ولج  ار  اھیماکان  نمشد  دیوگیم ؛ ار  نیا  سکع 

نتـشادرب هب  کـمک  یارب  اـھنآ  زا  مینیبـب و  ار  اھدرواتـسد  هوبنا  مینک و  فرطرب  ار  اھفعـض  اـھیماکان و  یتسیاـب  نامیاھدرواتـسد  کـمک  هب  هک  مییوـگیم  سکعب ، اـم  تسا .

. مینک یرادربهرھب  هدافتسا و  هللااشنا  اھفعض 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

زا میراد ؛ یفیاظو  ام  هدرک ، زاب  اھنآ  یولج  هک  یتداعـس  هار  هتـشاذگ و  ناریا  تلم  شود  رب  اـم ، شود  رب  یمالـسا  بـالقنا  هک  یتناـما  نیگنـس  راـب  نیا  اـب  مینادـب  دـیاب  اـم 

نیا هب  ندرکن  دامتعا  نمـشد و  لـباقم  رد  ندـشن  میلـست  و  نمـشد ، لـباقم  رد  یگداتـسیا  نمـشد و  تخانـش  و  ربص ، هب  قح و  هب  یـصاوت  نیمھ  فیاـظو ، نیا  یهلمج 

. تسا رادغ  نمشد 

دزی  / ١٣٩٩/١٢/٢۵ ناتسا  دیھش  رازھ  راھچ  یلم  هرگنک  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ات درک  دیکات  دیاب  هلب ، نمـشد ؛ دیوگیم  مادم  ینالف  ارچ  هک  دـنوشیم  تحاران  یاهدـع  کی  منکیم ، نایب ] ار   ] نمـشد ریبعت  مادـم  هک  نم   - نمـشد هک  دیـشاب  هتـشاد  هجوت 

دقتعم هک  ار  ییاھنآ  درادـب ؛ زاب  هار  زا  دـنک ، فرحنم  دـنک ، سویام  ار  اـھناوج  هکنیا  یارب  دـنکیم  راـک  دراد  مئاد  روط  هب  تسا - نیمک  رد  ناشنمـشد  هک  دـننکن  شومارف  مدرم 

 - ام یارب  نمـشد  یاھهمانرب  زا  یلیخ  دنکیم . یزیرهمانرب  دراد  مئاد  نمـشد  دنک ؛ بالقنا  طخ  زا  رادهیواز  فرحنم و  دـندقتعم  هک  ار  ییاھنآ  و  دـنک ، داسف  رد  قرغ  دنتـسین 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 39 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=41994
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=43632
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45227
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=45639
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=46146
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47366
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47510
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=47596
http://farsi.khamenei.ir


دـینک و ظفح  ار  ناتیاھناوج  هک  دـشاب  نیا  یتسیاب  امـش  شالت  شلباـقم  رد  مینکیم ؛ ادـیپ  عـالطا  میمھفیم ، اـم  دوشیم ، شرازگ  شیاـھیلیخ - اـما  همھ  هن  دـیاش  ـالاح 

. دریگب تمدخ  هب  تیاھن  رد  دنک و  درس  ار  اھنآ  دناوتب  دراذگب و  رثا  اھناوج  رد  نمشد  یهسوسو  دیراذگن  دینکب . ار  راک  نیا  دیناوتیم 

یمالسا  / ١۴٠٠/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

تـسایر  - تلود بیکرت  عـضو  تصـش ، یهھد  رد  ینعی  هیلع ) ناوـضر هللا   ) ماـما ناـمز  رد  ـالاح  یداـمتم ؛ یاـھلاس  لوـط ] رد  ، ] لوا زا  دـنفلاخم . اـم  تاـباختنا  اـب  نانمـشد 

یئارجا سیئر  تلود و  سیئر  یروھمج  تسایر  دش و  ضوع  نوناق  هکنآ  زا  دعب  اما  درکیمن  ادـیپ  یدومن  اجنآ  رد  یلیخ  لئاسم  نیا  هک  دوب  یروج  یریزوتسخن - یروھمج و 

نکمم تاباختنا  رد  دـننکیمن ، تکرـش  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هجوتم  نمـشد  تاغیلبت  دوشب ، تاـباختنا  هکنیا  زا  لـبق  هک  تسا  هدوب  روج  نیا  هشیمھ  ـالاح  اـت  دـش ، تلود 

تاباختنا دـندرکیم و  تکرـش  مدرم  هکنآ  زا  دـعب  دـننکن ، تکرـش  مدرم  هکنیا  یارب  دـننکیم ]  ] تاغیلبت دوشب . اـھنیا  دـننام  ییاـھراک  دوشب و  هدرب  تسد  دوشب ، بلقت  تسا 

لام طقف  و  هدوب ، هشیمھ  نیا  دیآیم ؛ نوریب  قودنص  زا  یـسک  هچ  هک  تسا  مولعم  تسا ، هدشیـسدنھم  تسا ، مولعم  بخ  هک  دنتفگیم  اھنآ  تفرگیم ، ماجنا  یروشرپ 

، وا زا  ریغ  ای  دندزیم  سدح  اھنآ  هک  یـسک  نآ  ای  الاح  هدشیم ، باختنا  یرفن  کی  هکنآ  زا  دـعب  فلتخم . صاخـشا  هب  تبـسن  دـندزیم  ار  اھفرح  نیمھ  هشیمھ  تسین . زورما 

یراک دنراد  مھ  زورما  تسا . نیمھ  مھ  زورما  هدوب ، نیا  اھلاس  لوط  رد  نمـشد  یتاغیلبت  تسایـس  درادن . یرایتخا  هک  روھمجسیئر  درادن ؛ هک  رایتخا  هدیاف ، هچ  دـنتفگیم 

هچ الثم  هک  تسا  مولعم  درادن ، یاهدیاف  امـش  تکراشم  نیا  بخ  هک  دنیوگب  دندرک ، تکراشم  مدرم  هچنانچ  رگا  دنھدب ؛ شھاک  ار  مدرم  تکراشم  دنناوتب ، رگا  هک  دـننکیم 

دنھاوخ اھنآ ، ینیبشیپ  قباطم  ریغ  هچ  اھنآ ، ینیبشیپ  قباطم  هچ  یسک - رھ  الاح   - دمآ نوریب  قودنـص  زا  هک  یـسک  کی  هک  مھ  نآ  زا  دعب  دش ؛ دھاوخ  باختنا  یـسک 

. منیبیم نم  ار ] اھفرح  نآ  رارکت   ] لخاد رد  هنافساتم  دنکیم ، لابند  دراد  نمشد  ار  نیا  درادن . یاهدیاف  نیا  بخ  هک  تفگ 

ینامیلس  / ١۴٠٠/١٠/١١ مساق  جاح  دبھپس  دیھش  درگلاس  داتس  هداوناخ و  رادید  رد  تانایب 

تاناکما نآ  زا  دوشیم  هک  نمـشد  تاناکما  دنادن  ینامیلـس  دیھـش  هک  دوبن  روج  نیا  ینعی  تسنادیم ؛ مھ  ار  نمـشد  یاھرازبا  مھ  تخانـشیم ، تسرد  ار  نمـشد  مھ 

هار تشادن و  میب  نمشد  زا  دشیم . نادیم  دراو  تردق  تماھش و  لامک  اب  لاح  نیع  رد  اما  تخانشیم  الماک  مھ  ار  نمـشد  تاناکما  تسیچ ؛ دنزب  هبرـض  دنک و  هدافتـسا 

. درکیم باختنا  ریبدت  اب  ار  راک 

(ع)  / ١٢/١۴٠١/٠۶ تیب لھا  یناھج  عمجم  سالجا  نیمتفھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

. دوب نمشد  تخانش  تشادن  دوجو  هک  یزیچ  دوب ، خسار  مزع  تشادن  دوجو  هک  یزیچ  اھتنم  تشاد  دوجو  تاناکما  نیمھ  ون ، رامعتـسا  رامعتـسا و  نارود  رد  هتـشذگ ، رد 

، دنتشادن ام  راوگرزب  ماما  لثم  دنک  تیادھ  ار  اھنآ  هک  ار  یسک  دنتشادن ، نمشد  اب  یهلباقم  یارب  یخسار  مزع  دنتخانشیمن ، ار  نمشد  رامعتـسا ، نارود  رد  ام  یاھتلم 

. دـناهدامآ زورما  اھتلم  ناگبخن  دـناهدامآ ، نالا  اھتلم  تسھ . اھتلم  رد  مھ  مزال  یهدارا  مزع و  تسا ، مھارف  همھ  اھنیا  هللادـمحب  زورما  دـننکب . یراـک  دنتـسناوتن  هک  دوب  نیا 

. تسا ام  یراکمک  زا  یشان  اھفعض  نیا  هک  دوشیم  هدھاشم  ییاھفعض  کی  هتبلا ] ]

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، دیسانشب ار  نمشد  یاھفعضهطقن  تسیک ، هک  دیتخانـش  ار  نمـشد  یتقو  ایناث  دینکن . هابتـشا  ار  نمـشد  تسیک ؛ نمـشد  دینادب  مھ  لوا  دیـسانشب و  ار  ناتنمـشد 

، تسا یتیعضو  هچ  رد  نمشد  دیسانشب  دینک  یعس  دھدب . هولج  یوق  گرزب و  امش  رظن  رد  ار  شدوخ  دنکیم  یعس  هشیمھ  نمشد  دیسانشب . ار  نمشد  یاھیناوتان 

ریگلفاـغ نمـشد  یهشقن  لـباقم  رد  اـھیلیخ  دیـسانشب . ار  نمـشد  یاـھهشقن  دیـسانشب ، ار  نمـشد  دراد . ییاـھیناوتان  هچ  ییاھفعـضهطقن ، هچ  ییاھفعـض ، هچ 

نیرتمھم نالا  تسا . یزادرپغورد  لعج و  نمـشد ، یهویـش  نیرتمھم  زورما  دیـسانشب . ار  نمـشد  یاھهویـش  میتفگ  بخ ، دیوشن ... ریگلفاغ  دیـشاب ] بقارم  [ ؛ دـنوشیم

، دـنھدیم غورد  ربخ  یزاجم ، یاضف  نیمھ  ای  تسا  نمـشد  لام  دـینیبیم  دـینادیم و  هک  ییاھنویزیولت  نیمھ  ینعی  تسا ؛ غورد  راشتنا ]  ] دـنکیم دراد  نمـشد  هک  یراـک 

رب زورما  نمـشد  دینادب  دننکیم . رواب  مھ  هدع  کی  غورد . دننکیم ؛ بوخ  ار  یکی  دننکیم ، دب  ار  یکی  غوردـب ، ار  اھمدآ  دـننکیم ، یفرعم  غورد  یهتـشک  دـنھدیم ، غورد  لیلحت 

اجنیا شیاھاج  زا  یکی  میتفگ ، هک  نییبت » داـھج  . » دـینک نییبت  ناتـشود . یور  دـیآیم  هفیظو  اـعبط  دـیتسناد ، هک  یتقو  بخ  دـنکیم . راـک  دراد  یزادرپغورد  غورد و  یهیاـپ 

. نییبت داھج  تسا ؛

دینک یعس  دنیبیم . بیسآ  وا  دیشاب ، نیبنشور  هک  امش  تسا . امش  ینیبنشور  نمشد ، یاھیریذپبیسآ  زا  یکی  دیسانشب . ار  نمـشد  یریذپبیـسآ  طاقن ]  ] میتفگ

اھنیمزرـس رب  طلـست  زا  رتشزرااب  یلیخ  نمـشد  یارب  اھزغم  رب  طلـست  دـنک . ادـیپ  طلـست  اھزغم  رب  هک  تسا  نیا  لاـبند  نمـشد  دـیھدب . شیازفا  ار  ناـتدوخ  ینیبنشور 

یاهدع کی  اھزغم . رب  طلست  درک ؛ ظفح  دیاب  ار  اھزغم  دنکیم . میدقت  نمشد  هب  یتسدود  ار  شدوخ  نیمزرس  تلم  نآ  دننک ، فرـصت  دنتـسناوت  ار  یتلم  کی  زغم  رگا  تسا .

. دینک کمک  ناتمدرم  هب  دیاین ؛ شیپ  ناتمدرم  یارب  امش و  یارب  اھرطخ  نیا  دیشاب  بقارم  دندرک . دییات  ار  نمشد  غورد  هنافساتم  اما  دنتفگن ، غورد  ناشدوخ 

نایوجشناد  / ١۴٠٢/٠١/٢٩ یناضمر  رادید  رد  تانایب 

زاب هک  دنوشیم  یبصع  میروآیم  ار  نمـشد  مسا  ام  ات  دنتـسھ  یـضعب  هتبلا  میـشاب . زورب  دـیاب  ام  یهمھ  میـشاب ؛ دـیاب  زورب  نمـشد ، دربھار  هشقن و  تخانـش  دروم  رد 

، هن مینک ؛ راکنا  میھاوخیم  ار  نامدوخ  یاھیراکمک  اھیتسس و  نامدوخ و  فعـض  میراد ،» نمـشد  ام  : » مییوگیم ام  هک  یتقو  هناک  یجراخ ! نانمـشد  ندرگ  هب  دنتخادنا 

مئاد تسھ ، مھ  راک  لوغشم  دراد ، دوجو  نمشد  میمھفن ، هچ  میمھفب ، هچ  میھاوخن ، هچ  میھاوخب ، ام  هچ  دراد ، دوجو  نمشد  درک . شومارف  دیابن  ار  نآ  اما  تسھ  اھنیا 

(١ «،) هنع منی  مل  مان  نم  . » دوشیمن لـفاغ  وا  میـشاب ، مھ  لـفاغ  اـم  دـننکیم . راـک  دـنراد  قح  یهھبج  هیلع  دـننکیم ، مھارف  تاـناکما  دـننکیم ، جرخ  لوپ  دـنکیم . راـک  دراد 

مھ وا  دـشاب و  هدرک  هبلغ  باوـخ  مھ  نمـشد  رگنـس  رد  درب ، تباوـخ  رگنـس  رد  امـش  رگا  هک  تسین  روـجنیا  هنع ! منی  مل  ماـن  نم  دـیوگیم . هغالبلاجـھن  رد  نینموـملاریما 

. درک راکنا  ار  نیا  دوشیمن  دراد و  دوجو  نمشد  نیاربانب  دشاب . رادیب  وا  یشاب ، باوخ  امش  تسا  نکمم  هن . دشاب ؛ هدرب  شباوخ 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 40 
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« : یسانشنمشد  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یمتاخ  /   ١٣٧٨/٠٢/٠١ دمحا  هدنسیون :  (ع) /  یلع ماما  هاگدید  زا  یسانشنمشد 

یتشھب  /   ٠۵/١٣٨١/٠۵ دمحا  هدنسیون :  یسانشنمشد / 

« يسانشنمشد  » 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 41هاگياپ  هحفص 41 
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