
مدرم  / ١١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

تھج نیمھ  هب  و  دـھد ، یم خر  رتمک  اھتلم  تشذگرـس  رد  عیاقو  هنوگ  نیا ـالومعم  هک  مینک  یم هدـھاشم  ار  یی  هثداـح هتفھ ، هاـم و  لاـس و  رھ  رد  نونکاـت ، بـالقنا  لوا  زا 

. تسادخ فطل  مھ  نیا  و  تسا ، هدش  هجاوم  یرایسب  ی  هدنزومآ ثداوح  اب  بالقنا ، نارود  رد  نوچ  تسا ؛ ینغ  بالقنا  فراعم  ظاحل  زا  ام  تلم  هک  تسا 

بالقنا و شزرااب  ی  هناوتـشپ ایوگ و  نابز  تما و  ماما  نیرید  یمیمـص و  رای  بـالقنا و  ناـگنھاشیپ  زا  راوگرزب و  ملاـع  یقودـص ، هللا  تیآ موحرم  تداھـش  ثداوح ، نآ  زا  یکی 

هب ار  نمـشد  تئاند  تثابخ و  دوب و  هدـنزومآ  ی  هثداح سرد و  کی  دـندوب - ام  نامز  رد  بارحم  دیھـش  نیموس  هک  ناشیا - تداھـش  دوب . ماظن  زاـتمم  هتـسجرب و  تیـصخش 

. دناسر تابثا 

مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

هب ام  دنک . لیمحت  وا  رب  ار  یزیچ  دناوت  یمن یـسک  رگید  دـش و  دـھاوخ  رادروخرب  یدام  هافر  یتحار و  تزع و  زا  دـنک ، تکرح  یمالـسا  حیحـص  هناقداص و  نامیا  اب  هک  یتلم 

اھتلم یارب  نآ  ی  هدـھاشم هک  میروآ  دوجو  هب  تحار  هفرم و  دازآ و  دابآ و  یا  هعماج ملاع ، زا  هعطق  نیا  رد  تسناوت  میھاوخ  نامتلم  قیمع  نامیا  ی  هیاس رد  راگدرورپ و  لضف 

. دوب دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تسا و  هدوب  ام  تلم  لاح  لماش  راگدرورپ  لضف  نونکات  دوش . بالقنا  رکف  رودص  هب  رجنم  دشاب و  سرد 

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ار بالقنا  لماع ، نامھ  دـناسر ، یزوریپ  هب  ار  بالقنا  هک  یلماع  نآ  دـندومرف : ناشیا  مینک . شومارف  ار  نآ  دـیابن  زگرھ  هک  تسھ  نامزیزع  ماما  ی  هماـن تیـصو رد  یا  هلمج

، نیا تسا . بالقنا  موادت  یزوریپ و  زمر  هملک ، تدحو  یمالـسا و  یھلا و  ی  هفیظو ماجنا  رب  عطاق  میمـصت  مالـسا و  هب  مدرم  نامیا  ادخ و  هب  لاکتا  ینعی  داد . دھاوخ  موادـت 

. تسام ی  همھ یارب  یگشیمھ  سرد  کی 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ رسارس  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاپورا مدرم  رب  یجراخ ، تردـق  تلاخد  کنات و  روز و  لوپ و  اب  مدرم ، لیم  فالخرب  یتسیـسکرام  یاـھماظن  دـنک . یم تاـبثا  تیعقاو  ی  هنحـص رد  ار  دوخ  قیاـقح ، نیا  زورما 

نیا رد  یرھاظ ، تردق  تقد و  یاھتنم  اب  ار  ماظن  نیا  لاس ، هاجنپ  لاس ، لھچ  دش . لیمحت  اھروشک - نیا  ی  هیقب ناتسراجم و  یکاولسا و  کچ ناتسھل و  زا  معا  یقرش -

، دروخ اھ  نآ هب  یـساسا  ی  هبرـض کی  یتقو  دش و  هدیـشک  دنرخ  زا  تشخ  یتقو  دنامب و  تسناوتن  تشاد ، ینئمطمان  تسـس و  ی  هیاپ نوچ  اما  دنتـشادھگن ؛ اھروشک 

رد هک  یصخش  نیمھ  تشونرس  لثم  دندرک - تمواقم  تجاجل و  هک  دندش  ادیپ  ینارس  مھ  رگا  دندرک . نتفر  نیب  زا  نتخیرورف و  هب  عورش  یرگید ، زا  سپ  یکی  اھماظن  نیا 

اھتدش اھتظلغ و  لباقم  رد  دندرکن و  ینیشن  بقع مدرم  دیـسرارف ، شماگنھ  یتقو  درک - یم راتفر  مدرم  اب  تدش  اب  هک  دیدید  دیدرک و  هدھاشم  ینامور  رد  زور  هس  ود  نیا 

. دننک ینیشن  بقع دندش  روبجم  دندوب ، لیمحت  هک  ییاھ  نآ هجیتن ، رد  دنداتسیا و 

اھتلم رب  هنایزات  ریـشمش و  روز  اب  هک  یناسک  اھروتاتکید و  ملاع ، نادبتـسم  دراد . ار  تشونرـس  نیمھ  دشابن ، مدرم  داقتعا  لیم و  ی  هیاپ رب  هک  یماظن  رھ  دنلـصا . مدرم 

، دـنراد یم هگن  اپرـس  قاـنتخا  هزینرـس و  ی  هیاـپ رب  ار  اـھماظن  مدرم ، لـیم  مغر  یلع هک  یناـسک  نآ  دـنریگب . تربـع  دـننک و  زاـب  ار  ناشیاھمـشچ  دـیاب  دـننک ، یم تموکح 

یلو دزیربورف ؛ مھ  رد  زور  کی  هک  دشاب  نکمم  دندرک  یمن روصت  مھ  ناشدوخ  هک  دوب  نانچ  نآ یتسینومک  یاھروشک  رد  نینھآ  مظن  دـننیبب . ار  یقرـش  یاپورا  تشونرس 

اب تلم  میدید و  نامدوخ  مشچ  اب  هک  دوب  روشک  نیمھ  ی  هتـشذگ یھاش  متـس یولھپ و  میژر  رگید ، عون  زا  هنومن  کی  میا . هدید مھ  ار  شرگید  یاھ  هنومن ام  هتبلا  تخیر .

. تفر نیب  زا  درک و  یشالتم  ار  میژر  نآ  دوخ ، تسد 

میدید و اما  دش ؛ بوکرـس  لاس  اھھد  لوط  رد  مدرم  ینید  داقتعا  دنتفرگ . رارق  راشف  ریز  یحیـسم - هچ  ناملـسم و  هچ  نید - لھا  دش . تفلاخم  نید  اب  اھروشک ، نیا  رد 

دنک و یم لیمحت  شنافلاخم  رب  ار  دوخ  دشک و  یم رـس  اھراوآ  ریز  زا  هرخالاب  ینید ، نامیا  داقتعا و  دـسر و  یمن ییاج  هب  مدرم ، ینید  داقتعا  نید و  اب  ی  هزرابم هک  دـندید 

رد مدرم  ینید  نامیا  اب  دـننک و  یم هزرابم  نید  اب  هک  یناسک  دـنریگ و  یمن چـیھ  هب  ار  اھتلم  دـننک و  یم تموکح  اھتلم  رب  روز  هب  هک  یناسک  ملاع و  نادبتـسم  سپ ، درک .

. میریگب تربع  دیاب  هک  دھد  یم روتسد  ام  ی  همھ هب  نآرق ، مالسا و  تسا و  تربع  سرد  اھ ، نیا دنریگب . تربع  دنزادنا ، یم هجنپ  رد  هجنپ  ایند  یاجرھ 

روشک  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ رسارس  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب ای  دنرادن و  یگتسباو  ای  دنراد و  مھ  یمدرم  ی  هبنج یدودح  ات  اھ  نآ زا  یـضعب  دنتموکح و  لوغـشم  ایند  فلتخم  یاھروشک  رد  هک  ییاھتلود  میوگب  دیاب  فسات  لامک  اب 

یا ییامیپ هار دـنزادنا و  یم هار  یتارھاـظت  راـنک  هشوگ و  رد  اـھتلم  هتبلا ، دـننک . یم توکـس  یمیظع  تفآ  گرزب و  تیاـنج  نینچ  لـباقم  رد  همھ  همھ و  دـنرادن ، تظلغ  نآ 

ماجنا دریگب ، ماجنا  دیاب  هک  یتکرح  نآ  دشاب و  یم رانک  هشوگ و  رد  تسا و  دودعم  نکیل  دـش - یتارھاظت  اکیرما  مادـقا  هیلع  دـیدرک  هظحالم  زور  دـنچ  نیا  رد  هک  دـننک - یم

. میزومایب مینک و  هدافتسا  نامبالقنا  یاھفدھ  طخ  رد  سرد  کی  ناونع  هب هثداح  نیا  زا  یتسیاب  ام  دریگ . یمن

مدرم  / ١٣۶٨/١١/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاـھنایرج ی  همھ رد  دوشب ، لـیان  هک  یتفرـشیپ  رھ  هب  دـنکب و  یگدـنز  هک  یتـیفیک  رھ  هب  اـم  تلم  دـنریگب . داریا  دـننک و  ییوـج  بیع مالـسا  زا  دـنھاوخ  یم اـمئاد  اـھ ، نآ

. تسا بالقنا  مالـسا و  هیلع  غیلبت  دـنکب ، دـناوت  یم نمـشد  هک  یراک  تسـشن . دـھاوخن  زاب  یمالـسا ، ماـظن  روشک و  بـالقنا و  هب  تبـسن  ییوگدـب  زا  نمـشد  یگدـنز ،

ظفح دندرک ، میسرت  ام  تلم  لباقم  رد  ماما  هک  ار  یھار  یبالقنا و  یمالسا و  ماظن  مالـسا و  دینادب و  ردق  ار  ناتبالقنا  گرزب  درواتـسد  امـش  نمـشد ، لمع  نیا  مغر  یلع

یاھتردق اب  شزاس  مدع  یگدنز و  یقیقح  یگدنزاس  تسا ، مالسا  روتـسد  ادخ و  یاضر  دروم  هک  یلکـش  هب  یگدنز  نتخاس  ندش ، لماک  نتـسیز ، دازآ  هار  ماما ، دینک .

. تسا نمھب  مود  تسیب و  یاھسرد  ام  یارب  اھ ، نیا داد . ناشن  ام  هب  ار  یمالسا  دض 

شترا  / ١٣۶٨/١١/١٩ ییاوھ  یورین  لنسرپ  زا  یریثک  عمج  هدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا . یندـشن  ماـمت  ینمـشد  کـی  ییاھراعـش ، نینچ  اـب  یربھر و  تلود و  تلم و  نینچ  اـب  اـکیرما - همھ  زا  شیب  و  تردـق - نارادمدرـس  ینمـشد  هک  تسا  مولعم 

تفرعم تربع و  یاھ  هنحص زا  یکی  نیمھ ، تسا و  هدرک  ادیپ  همادا  مھ  لاس  هدزای  نیا  لوط  رد  هتشاد و  دوجو  ماما  روشک و  مالـسا و  بالقنا و  هیلع  لوا  زور  زا  اھینمـشد ،

. دنتریصب ی  هدید یاراد  هک  تسا  یناسک  یارب 

هک متفگ  نیا  زا  شیپ  لاـس  دـنچ  تـقو  کـی درادـن . تمواـقم  یگداتـسیا و  باـت  وا  لـباقم  رد  سک  چـیھ هـک  دـنکب  مـیھفت  اـیند  مدرم  هـب  هـک  تـسا  نـیا  تردـقربا  تیـصوصخ 

تموکح دـننار و  یم نامرف  دـننک و  یم یگدـنز  ناشتبیھ  اـب  دـننکب ، تموکح  دـنھدب و  ناـشن  تردـق  دـننکب و  یگدـنز  ناشحالـس  لوپ و  اـب  هک  هچنآ  زا  شیب  اـھ ، تردـقربا

همھ رد  میوگب  مناوتب  دیاش  و  ایند - طاقن  زا  یرایـسب  رد  ار  اھرادمتـسایس  لاجر و  اھتلود و  اھتلم و  یوروش ، شیپ  یدنچ  ات  اکیرما و  اھ و  تردقربا تبیھ  اتقیقح  دننک . یم

. دنازرل یم ایند - یاج 

یوروش اکیرما و  مدرک و  داریا  ایند  رد  هطلس  ماظن  اھتردق و  طلست  هیلع  اجنآ  رد  یروشرپ  یلیخ  قطن  هک  یللملا  نیب عماجم  زا  یکی  رد  هک  ما  هدرک لقن  اھراب  ار  هرطاخ  نیا 

نیمھ دنتفگ : دندرک و  قیدصت  نیـسحت و  دندمآ  یدایز  ی  هدع قطن ، نآ  زا  دعب  مدرک ، موکحم  مدیبوک و  مان  هب  اھتلود ، یاسور  یگدنیامن و  تئیھ  دـص  زا  شیب  روضح  رد  ار 

، تسا تسرد  امـش  یاھفرح  ی  همھ تفگ : دـمآ و  نم  دزن  دنتـشک - ار  وا  مھ  دـعب  هتبلا  و  دوب - یبالقنا  ناوج  کی  هک  اـھروشک  نارـس  زا  یکی  تسا . تسرد  امـش  نخس 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 1 
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دروآ نم  کیدزن  ار  شرس  دعب  دنسرت ! یم اکیرما  زا  دنا ، هتسشن اجنیا  رد  هک  ییاھنیا  ی  همھ دیسرت ؛ یمن اکیرما  زا  هک  دینکن  هاگن  ناتدوخ  هب  هک  میوگب  امـش  هب  نم  اھتنم 

!! مسرت یم اکیرما  زا  مھ  نم  تفگ : و 

بتارم هب  ناشلقع ، تسایـس و  لوپ و  حالـس و  تردـق و  تقیقح ، رد  دـنک . یم هدرک و  یم لح  ایند  رد  ار  اھ  نآ تالکـشم  نیرتشیب  هشیمھ  اھ ، تردـقربا یتردـقربا  تبیھ 

مھ یلیخ  هک  هناردـلق  یتبیھ  اب  تردـقربا ، نیا  الاح  دنتـسیاب . اھ  نآ لباقم  رد  دـننک  یمن تارج  دـناسرت و  یم ار  همھ  هک  تساـھ  نآ تبیھ  نیا  تسا . ناـشتبیھ  زا  رتمک 

نیا دـناوتب  هکنیا  یارب  دـگنج ؛ یم بالقنا  اب  دور و  یم راجنلک  ناریا  تلم  اب  تسا  لاـس  هدزاـی  دـنک ، یم لـصف  لـح و  دوخ  عفن  هب  ار  عاـضوا  دوش و  یم اـھروشک  دراو  حـضاو 

. تسا هتسناوتن  یلو  دیامن ، دوبان  ار  ماظن  نیا  دربب و  نیب  زا  ار  بالقنا 

ی هگر هـک  ییاـھ  نآ اـھتلود - هاوـخ  یدازآ نارـس  زا  یرایـسب  دـینک ، هاـگن  اـیند  یاـھتلم  لد  قاـمعا  هـب  امـش  رگا  یتـح  هـک  تـسا  نـیا  دـشاب . یم تربـع  ی  هنحـص نآ  نـیا ،

. تساکیرما تردق  لبط  ندوب  یھت  نایم  رھظم  یبالقنا ، ناریا  نوچ  دنیآ ؛ یم ناجیھ  هب  دنھد و  یم راعش  ناریا  یمالسا  یروھمج  تلم و  مان  هب  دنراد - یھاوخ  هدازآ

دنک و یلاخ  سرت  زا  مکحم و  ار  اھلد  دناوت  یم هک  تسا  مالـسا  نامیا و  رکف و  بالقنا و  تکرب  هب  نیا  دروآرد . وناز  هب  ار  اھ  نآ دناوت  یمن تردـقربا  هک  دـنداد  ناشن  ناریا  تلم 

یرایسب دیدید ، ار  یقرش  یاپورا  مینیب . یم ایند  رد  ار  تیدام  لوفا  تیونعم و  دشر  یاھ  هناشن زورما  ام  دینادب . ار  نیا  ردق  دیاب  دیامن . میھفت  اھ  نآ هب  ار  ناشیناسنا  تردق 

. درک دیھاوخ  هدھاشم  ادعب  ار  رگید  یرایسب  دیدرک و  هدھاشم  ار  ایند  رگید  طاقن  زا 

لکـش ام  یارب  زورما  اتقیقح  هداتفا ، قافتا  خیرات  رد  ثداوح  نیا  هیبش  رگا  هک  دتفا  یم قافتا  ایند  رد  یثداوح  تساھارجام . نیرتزومآ  تربع نآ  زا  یکی  ملاع ، زورما  یارجام 

تدم فرظ  رد  ایند  رد  زورما  هک  یثداوح  تسا . هداتفین  قافتا  یھاتوک  تدم  هام و  دنچ  لوط  رد  هداتفا ، قافتا  رگا  یھگناو  تسا . تخس  شندرک  رواب  روصت و  دراد و  هناسفا 

همھ دـشاب و  یم یبیجع  هدـنھد و  ناکت ثداوح  تسا . هداتفا  قافتا  اھلاس  یط  رد  خـیرات  لوط  رد  یھاگ  دـتفا ، یم قافتا  لاس  کی  هام و  تشھ  هام و  تفھ  هام و  شش 

تھج رد  اھ و  نآ بوبحم  مدرم و  داحآ  هب  یکتم  یاھماظن  تیمکاح  اـھتلم و  تردـق  تیونعم و  تردـق  تھج  رد  ینعی  دـیراد ؛ ناـمیا  نآ  هب  امـش  هک  تسا  یزیچ  نآ  تھج  رد 

. نآ ییاکیرما  نردم و  عون  هچ  یتنطلس و  یدادبتسا و  یعاجترا و  عون  هچ  شعون - رھ  زا  هطلس  ییوگروز و  سکع 

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

ی هیام زوسلد ، تلود  کی  عاجـش ، بوخ و  تموکح  کی  دننک . ادـیپ  التعا  ات  دـنراذگ ، یم اپ  وکـس  نآ  یور  هک  تسا  مدرم  یارب  ییوکـس  لثم  تموکح  تسرد ، ماظن  کی  رد 

یتلود نآ  دـب ، تلود  اما  تسا . نیا  بوخ ، تلود  ناربھر و  نالوئـسم و  درک . ادـیپ  تمظع  ایند  رد  ناـمراوگرزب ، ماـما  تمظع  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  تسا . شدوخ  مدرم  تزع 

هدنز یروشک  رد  مالسا  یتقو  هنافساتم  دشاب . یم اھ  نآ یارب  یلابو  رزو و  تساھ و  نآ ندرگ  رب  یراب  دنز ، یم اھ  نآ رـس  هب  دوش ، یم راوس  دوخ  مدرم  شود  رب  هک  تسا 

. تسا تربع  ام  یارب  اھ  نیا دوش . یم روط  نآ تشادن ، تیمکاح  دوبن و 

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

تشگزاب تھج  رد  دوخ ، هب  دامتعا  رس  زا  یتاکرح  ناھج ، یاج  همھ  رد  ناملسم  یاھتلم  زورما ، ات  ناریا و  رد  یمالـسا  بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  تسا  نآ  دھاش  ایند  رگا 

قرـش و للم  هک  ار  یرابکتـسا  یرامعتـسا و  دنفرت  نیا  ناریا ، تلم  ی  هناراکادف ی  هزرابم هک  تسا  لیلد  نیا  هب  تسرد  دنھد ، یم ماجنا  دوخ  یمالـسا  گنھرف  تیوھ و  هب 

ربارب رد  دـننامیااب و  مدرم  یعقاو ، تردـق  تسا . هداد  ناشن  ار  یعقاو  تردـق  هاگیاج  هدرک و  لاطبا  دنتـسین ، اکیرما  اپورا و  یاھتردـق  ندـناشن  بقع  هب  رداق  ناملـسم ، لـلم 

. دوب دھاوخن  دوخ  ی  هدارا لامعا  هب  رداق  زھجم  گرزب و  دنچرھ  یدام  تردق  چیھ  یمدرم ، نینچ 

ماما و نآ  تما  ی  هناراکادف نینوخ و  تمواقم  دھاش  مھ  دوب ، قح  ی  هھبج ماما  تیمولظم  تبرغ و  دھاش  مھ  هک  یزور  تسا . هام  نابآ  مھدزیس  زور  سرد  نیرتگرزب  نیا ،

سب یـسرد  زور ، نیا  سرد  اذـل  شیبـالقنا ... . روـشرپ و  نادرگاـش  نادـیرم و  تسد  هب  ماـما  نآ  نانمـشد  تـلذ  دـھاش  مـھ  و  زوـمآ ، شناد ناـناوجون  نداد  یناـبرق  دـح  اـت 

. تسا ییانثتسا  زومآ و  تربع

یناھج  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ رابکتسا  اب  هزرابم  یلم  زور  تبسانم  هب  مایپ 

ققحت اـب  زور  هب  زور  تخومآ و  دوخ  میکح  ربـھر  گرزب و  بـالقنا  زا  ار  یگدـنز  گرزب  یاھـسرد  نیب ، قح مشچ  شوین و  قح شوگ  اـب  ناریا  تلم  هک  مییوگ  یم رکـش  ار  ادـخ 

رب یزوریپ  ار ، ییاـکیرما  یاـھ  هئطوت اھدـنفرت و  رب  یزوریپ  ار ، یھاـش  ی  هتـسباو میژر  رب  یزوریپ  اـم ، تلم  دـش . رت  قـیمع هار  نیا  تیناـقح  هب  شناـمیا  یھلا ، یاـھ  هدـعو

ار یتالکشم  زا  یرایسب  رب  یزوریپ  ار و  یناھج  یتاغیلبت  یـسایس و  ی  هھبج رب  یزوریپ  ار ، یداصتقا  ی  هرـصاحم رب  یزوریپ  ار ، برغ  قرـش و  ی  هدرک شیپ یماظن  ی  هھبج

کسمت تکرب  هب  اھیزوریپ ، نیا  ی  همھ دیـشچ . ار  نآ  نیریـش  معط  درک و  سح  دوجو  ی  همھ اب  یرگید  زا  سپ  یکی  دوب ، هدش  مھارف  شیارب  نانمـشد  نامھ  تسد  هب  هک 

. دمآ تسد  هب  شلیدب  یب هناگی و  ربھر  رس  تشپ  تلم  ی  هچراپکی شالت  ادخ و  هب  لکوت  ناگناگیب و  زا  انغتسا  لالقتسا و  ظفح  مالسا و  هب 

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

دوـخ تثاـبخ  تینوـس و  دوـلوم  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  مجاـھم  یاـھورین  نیا  لـباقم  رد  زورما  هک  یتازیھجت  هک  تـسا  نـیا  نآ ، دراد و  دوـجو  یزیمآ  تربـع ی  هـتکن اـجنیا ، رد 

نردـم و تازیھجت  نیا  اھییاوھدـض و  نیا  اھامیپاوھ و  نیا  اھکـشوم و  نیا  دـندرک و  تسرد  ار  یکـشوم  یاھوکـس  نیا  اـھھاگیاپ و  نیا  هک  دنتـسھ  اـھ  نآ دوخ  تساـھ . نیا

ی هلیسو حالس و  لوپ و  برغ ، قرش و  دش . روط  نیمھ نوبلغی .» مث  هرـسح  مھیلع  نوکت  مث  اھنوقفنیـسف  . » دبوکب ار  مالـسا  اھ  نآ اب  ات  دنداد ، قارع  میژر  هب  ار  هتفرـشیپ 

هداد رارق  ناشدوخ  لباقم  رد  الاح  دوشب ، دوبان  مالـسا  اھ  نآ اب  ات  دـندوب ، هداد  هک  ییاـھزیچ  ناـمھ  دنتـشاذگ و  راـیتخا  رد  یماـظن  یاـھکینکت  دـنداد و  تاـناکما  تاـغیلبت و 

تسا یزیگنا  تربع اتقیقح  ی  هطقن نآ  مھ  نیا  دننکب . دوبان  ار  یمالسا  بالقنا  مالـسا و  تازیھجت ، نیا  اب  دنتـسناوتن  دمحب هللا  دور . یم راک  هب  ناشدوخ  هیلع  دوش و  یم

. تخانش ار  ادخ  دیمھف و  یتسیاب  هک 

جح  / ١٣٧٠/٠٣/٢۶ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

نآ رد  دزاسب و  یمالـسا  یاھـشزرا  ساـسا  رب  یا  هعماـج تسا  ددـصرد  ناریا  تلم  هکنیا  مـالعا  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت  یمالـسا و  بـالقنا  یزوریپ  زا  سپ 

هتشذگ و هب  ور  تسرپ و  هنھک ارگداینب و  مان  هب  ار  یمالسا  یروھمج  ناشناگتسباو ، برغ و  قرـش و  یتاغیلبت  یاھ  قوب تاغیلبت  جوم  دشخب ، ققحت  ار  یمالـسا  تاررقم 

دوب یلاح  رد  نیا  و  درک ؛ داقتنا  دشاب ، هتشذگ  یاھتنس  هب  دنبیاپ  دھاوخ  یم یمالسا  ناریا  هکنیا  زا  ییارگون ، مان  هب  داد و  رارق  هلمح  دروم  تدش  هب لیبق ، نیا  زا  ینیوانع 

رد هدرکن و  مامـشتسا  رـشب  قوقح  یـسارکمد و  یدازآ و  دننام  ملاع  نیون  میھافم  زا  ییوب  زگرھ  هک  هدیـسوپ  یاھتنـس  دنبیاپ  دبتـسم و  عجترم و  یاھماظن  هک  تسھ  و 

ییارگون موسر  نیرت  ییادتبا زا  نآ  رد  هک  ییاھمیژر  یاھویدار  هکنآ  زیگنا  تربع و  دـنتفرگن ! رارق  یتاغیلبت  ضرعت  دروم  اھمان  نآ  هب  هاگ  چـیھ دنتـسین ، مک  ناھج  برغ  قرش و 

، مالـسا مکح  هب  نآ  رد  هک  یروـشک  هب  زین  تسا  هناـسفا  مـکح  رد  نآ  رد  یتـلود  ریغ  ی  هیرـشن دازآ و  تاـباختنا  یلم و  سلجم  ماـن  هـب  یزیچ  تـسین و  یربـخ  یـسایس 

رد مدرم  دوـش و  یم ارجا  مدرم  بـختنم  یتـلود  تـسد  هـب  بیوـصت و  مدرم  ناگدــنیامن  زا  بـکرم  یــسلجم  رد  یمالــسا  نوناــق  تـسا و  راــک  رــس  رب  یمدرم  یتــموکح 

! دنتخادنا هدنخ  هب  دوخ  زیمآ  هرخسم دیلقت  زا  ار  ملاع  نادنمشوھ  دنداد و  عجترم  مان  دنلاعف ، روضح  یاراد  نآ  لئاسم  نیرت  ساسح

شرورپ  / ١٣٧٠/١٠/٢۵ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میدقتعم ام  هتبلا  دیآ . یم دوجو  هب  اھ  نآ هیلع  یدیدش  ییارآ  فص هنوگچ  هک  دینیب  یم دندنم ، هقالع مالـسا  هب  هک  دـننک  یم زاربا  مدرم  دـنک و  یم زورب  مالـسا  هک  ییاجرھ 

تسھ اجنآ  رد  نآلا  هک  ییاھ  هئطوت نیا  دروآ و  دنھاوخ  تسد  هب  تسا  مالـسا  تیمکاح  هک  ار  ناشدوخ  بولطم  تفای و  دنھاوخ  تسد  مالـسا  هب  هرخالاب  رئازجلا  مدرم  هک 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 2 
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تمواقم یدایز  نامز  تدم  تلم ، کی  ی  هدارا لباقم  رد  دنتسین  رداق  اھ  نیا دش . دھاوخ  یثنخ  تسا ، اکیرما  صوصخب  رابکتـسا  تیادھ  اب  رابکتـسا و  رظن  ریز  امیقتـسم  و 

تمواقم اش هللا  نا  مدرم  هک  یطرـش  هب  دشاب ؛ راگدنام  مدرم  یبلق  تساوخ  هدارا و  لباقم  رد  دناوت  یمن نالوج  نیا  اما  دـننک ، یم یا  هلوج هرخالاب  یزور  دـنچ  کی  دـننک ؛

. درک دنھاوخ  و  دننک ،

نوچ اما  هدـشن ، بترتم  نآ  رب  یجراخ  رثا  هنوگ  چـیھ زونھ  هک  لیم ، زا  یکاح  تکرح  کی  لباقم  رد  یتقو  هربعل .» کلذ  یف  نا  « ؛ تسا یتربع  هبرجت و  ام  یارب  هثداـح ، نیا 

تـسا یمالـسا  یروھمج  ماظن  نامھ  هک  روشک  کی  رد  هتفای  رولبت  مالـسا  کی  اب  دینیبب  امـش  دننک ، یم تموصخ  ییارآ و  فص نینچ  نیا  تسا ، دوھـشم  ناشیارب  هدـنیآ 

نآلا میا ؛ هدوب هیضق  نیا  ریگرد  ام  الاح ، ات  بالقنا  لوا  زا  دننک . هدافتسا  قرط  عاونا  زا  نآ ، ندرک  دوبان  یارب  هک  دنتسھ  هدامآ  ردقچ  و  دننمشد ، دوجو  قامعا  زا  اھ  نیا ردقچ 

، زیھجت نیا  و  مینک ، زیھجت  ار  نامدوخ  دـیاب  اـج  همھ  میتسھ . ریگرد  ـالمع  یـسایس  ی  هنیمز اـی  یگنھرف ، ی  هنیمز اـی  یداـصتقا ، ی  هنیمز زا  معا  اـھ  هنیمز ی  همھ رد  مھ 

. میروایب راب  یمالسا  ار  موبوزرم  نیا  ناکدوک  ناناوجون و  ناناوج و  ام  هک  تسا  نیمھ  شریبادت  نیرت  مھم زا  یکی 

دیفم  / ١٣٧٢/٠١/٢٨ خیش  یهرازھ  یناھج  یهرگنک  هب  مایپ 

یکیدزن یهلیسو  ار  یملع  اقل  نیا  دنشوکب  ناوت  یهمھ  اب  هک  تسا  یگنھرف  عامتجا  نیا  رد  رضاح  نادنمـشیدنا  املع و  هب  نم  دکوم  یهیـصوت  لاقم ، نیا  ینایاپ  یهتکن 

هک تسا  یبئاصم  عامتجا و  خلت  ثداوح  زا  رثاتم  نامگیب  شنامز  یبھذم  مصخ  اب  دیفم  خیـش  دروخرب  یگنوگچ  دـنھد . رارق  یمالـسا  بھاذـم  نایم  یلمع  داحتا  یرکف و 

رگیدـکی اـب  یمالـسا  قرف  دروخرب  یارب  ییوگلا  هزورما  دـناوتیمن  راـتفر  هنوگنآ  تسا . هتخیگنایم  رب  ار  نآ  روک  یاھبـصعت  شتآ  هدوب و  هجاوم  نآ  اـب  زور  نآ  موـلظم  یهعیش 

هک ینامز  رد  دنزومایب و  ینابرھم  تملاسم و  یهبرجت  خیرات ، کاندرد  یاھهنحـص  نآ  یهدـھاشم  اب  دـیاب  یمالـسا  قرف  یهمھ  زورما  دـشاب . یمالک  یاھهنحـص  رد  یتح 

بارتقا و تدـحو و  هب  تسا ، رطخ  ضرعم  رد  یناـھج  نانمـشد  یوس  زا  دـناهدش -  لـمحتم  ار  ییاـھجنر  ناـنچ  نآ ، اـیحا  یارب  یبھذـم  رھ  رد  اھدـیفم  هک  مالـسا -  لوصا 

. تسا هیکزلاهسفنهللاسدق )  ) ام لحار  ماما  یگشیمھ  دومنھر  ام و  بالقنا  گرزب  سرد  نیا  و  دنشیدنیب ، اھنآ  نارکفتم  یهمھ  اھهقرف و  یهمھ  یراکمھ 

هاپس  / ٢۵/١٣٧٢/٠۶ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا زیگنا  تربع یارجام  کی  هثداح و  کی  روآدای  ام  تلم  یارب  رھم ، لوا  رویرھـش و  رخآ  مایا  ناریا . گرزب  تلم  ی  هدیزگرب هدـبز و  ناناوج  زیزع و  ناردارب  دـیدمآ  شوخ  یلیخ 

شاداپ دزم و  رجا و  ناوید  یھلا و  عساو  ملع  رد  و  نیبتاکلا » مارک   » رتفد رد  نیا ، رب  هوالع  دنام و  دھاوخ  خـیرات  رد  اھ  نیا دوش . یم راکـشآ  یدایز  یاھتلاصا  نآ ، لالخ  رد  هک 

ی هساـمح عاـفد و  نیا  رد  ناردارب ، امـش  هک  ناریا  تلم  ی  هناـناج ی  هلاـس تشھ عاـفد  زا  تسا  تراـبع  زیگنا  تربع یارجاـم  هثداـح و  نآ  تسا . طبـض  تبث و  مھ ، راـگدرورپ 

. دیا هتشاد یا  هدننک نییعت هتسجرب و  رایسب  شقن  گرزب ،

سلجم  / ١٣٧٣/٠٣/١١ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

راھچ دودـح  رد  ابیرقت  هریغ ، اھ و  نتـسب پوت هب  اھدادـسنا و  اھلیطعت و  اب  اعومجم ، هک  دوب  تیطورـشم  روشک ، نیا  رد  مھ ، هلاس  هاجنپ نارود  زا  لبق  لاس  تسیب  هب  بیرق 

یروھمج دـننادب  هکنیا  یارب  ناریا ، تلم  کیاکی  اـعقاو  تسا و  روآ  تربع رایـسب  سلاـجم ، نآ  خـیرات  درک . راـک  تیطورـشم ، لوا  رد  هدـش  تسرد  یلم  یاروش  سلجم  هرود ،

راـیتخا رد  هچ  زورما  هک  تسناد  میھاوخن  میا ، هدوب هنوـگچ  مینادـن  اـت  دـنناوخب . ار  هتـشذگ  نآ  دـیاب  تسا ، هداد  هچ  تلم  نیا  روـشک و  نیا  هب  یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و 

دوجو اب  هک  دوب  یسلجم  دوبن ، یجراخ  ی  هناخترافس هنطلس و  تلود و  رادرس و  ناطلس و  ذوفن  تحت  سلجم  نآ  سلجم ، زونھ  هک  یتقو ات  هیلوا ، لاس  دنچ  نآ  رد  میراد .

، دوب سور  موتامیتلوا  داتـسیا . یم مامت  تردق  اب  سلجم ، نآ  دوب ، یجراخ  ی  هطلـس ی  هناشن یکدنا  هک  اجرھ  تشاذـگ . یم روشک  عاضوا  رد  ار  دوخ  ریثات  ندوب ، ییادـتبا 

هک مھ  ییاھ  نآ دندوب . شیبو  مک سلجم ، نآ  رد  اھ  سردم لاثما  داتسیا . سلجم  دوب ، هلودلا  قوثو  داد  رارق  داتـسیا . سلجم  دوب ، اھیجراخ  زا  ضارقتـسا  داتـسیا . سلجم 

لاثما ینابایخ و  سردـم ، لیبق  زا  ینامیااب  لقتـسم  نادرم  روضح  ی  هیاس رد  دنـشاب ، سردـم  لثم  دـننامب و  یقاب  سردـم  هشیمھ  دـنناوت  یمن داد  ناشن  ناـمز  تشذـگ 

. دنداد سلجم  نآ  هب  یمدرم  یعقاو  تلاح  کی  اھ ، نآ

سلجم  / ١٣٧٣/٠٣/١١ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

دـندوب و یم یتسیاب  هک  یلاح  رد  دنتـشادن ! روضح  دـش ، هداد  یولھپ  نیگنن  دـساف و  نادـناخ  هب  ناریا  تنطلـس  هک  یا  هسلج نآ  رد  هک  دـندرک  یم راختفا  اھ  نآ زا  یـضعب 

اـھبیج و دـنتفرگ . یم راـک  هـب  قـح  فـالخ  لـطاب و  تـھج  رد  ار  تعاجـش  نآ  اـما  دنتـشاد ؛ مـھ  تعاجـش  دـندوب . لالقتــسا  دـقاف  هتــسباو و  یــضعب  دـندرک . یم تفلاـخم 

، تسا تردق  رـس  رب  زورما  ای  دریگب  تسد  رد  ار  تردق  تسا  نکمم  هک  یـسک  نالف کمک  عمط  تاماقم ، هب  ندیـسر  عمط  هوشر ، عمط  دوب . رپ  مارح ، لام  زا  ناشیاھمکش 

اجنآ هب  راک  دوبن و  یگنازرف  تفرعم و  یھاگآ و  دوبن ، تعاجش  دوبن ، لالقتسا  دوبن ، تیلوئـسم  ساسحا  تسیچ . تیلوئـسم  دندیمھف  یمن هک  درک  یم جیگ  ار  اھ  نآ نانچ 

رکنم سکرھ  و  دـندوب - گرزب  یاملع  اھ  نآ نیرترب  کشالب  هک  تضھن - نآ  نموم  صلخم و  یعقاو و  ناربھر  ی  هتـساوخ اب  قبطنم  راک ، زاغآ  رد  تیطورـشم  رگا  ـالا  و  دیـسر .

هب دننک - یم راکنا  ار  قیاقح  دنـسیون و  یم خـیرات  ام  ی  هتـشذگ یارب  زورما  دـنوش و  یم رکنم  یا  هدـع هک  نانچ تسا . هدـش  تاحـضاو  تایرورـض و  رکنم  دوش ، تقیقح  نیا 

ردـلق نآ  طلـست  رطاخ  هب  ناریا ، تلم  ام  میدرک . ررـض  لاس  هاجنپ  ام  دـنام . یمن بقع  هلفاق  زا  ناھج ، خـیرات  عطاقم  نیرت  ساسح رد  لاس  هاجنپ  اـم  روشک  تفر ، یم شیپ 

مھ دـعب  اھ و  یـسیلگنا بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  رخآ  نرق  مین  رد  هک  روشک - نیا  رب  طلـسم  یاھتردـق  طلـست  ینعی  شناـھارمھ ؛ ناـسک و  نادـنزرف و  نادـناخ و  داوس و  یب

. میدش نارسخ  راچد  میدرک و  ررض  سلجم ، یھاتوک  رطاخ  هب  زین  و  دندوب - اھییاکیرمآ 

، تردق نآ  لباقم  رد  داد ، ناشن  یتردق  دوخ  زا  سلجم  اجرھ  دینیب  یم دینک ، هاگن  هک  تیطورـشم  نارود  خیرات  هب  امـش  دریگب . ار  ررـض  نیا  ولج  لوا  زا  تسناوت  یم سلجم 

. تسا تربع  اھ  نیا متبسک ». ام  مکل  تبسک و  ام  اھل  تلخ  دق  هما  کلت  : » درک ذوفن  تقو  نآ  سلجم  رد  نمشد  اذل ، دننک . حالصا  ار  دوخ  شور  هار و  دندش  روبجم  همھ 

یوضر  / ٠١/٠٣/١٣٧۴ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

رش رھظم  ار  نآ  نید ، قطنم  رد  نآرق ، هک  یناطیش  منک : ضرع  امـش  هب  نم  دنـشاب . بظاوم  دیاب  همھ  دننک . یم مادقا  شداصتقا  تلم و  روشک و  نیا  هیلع  اھ  نیا اجنیا  ات 

تالایا تلود  رت ، ثیبخ رت و  لذر اھناطیـش  ی  همھ زا  تسا . بـالقنا  نمـشد  هک  تسا  رابکتـسا » ، » ناطیـش نیا  دراد . دوجو  مھ  بـالقنا  قطنم  رد  تسا ، هتـسناد  داـسف  و 

روما رادمدرـس  زورما  هک  ییاکیرما  نیلوئـسم  نیا  زا  اھ  نآ یارب  ینمـشد  چیھ  زورما  هک  دننادب  روشک ، نیا  رـساترس  رد  تلم  داحآ  یناریا و  درم  نز و  تساکیرما . ی  هدحتم

؛ دروخ یم گنـس  هب  مئاد  مھ  ناشرـس  هتبلا  دننک . یم هئطوت  تلم  نیا  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  مئاد  اھ  نآ تسین . رت  کانرطخ رت و  ثیبخ رتدب ، دنتـسھ ، اکیرما  روشک 

هچ اھ  نیا داـتفا . یھلا  یبیغ  دونج  ینعی  سبط ، ناـفوت  اـب  شراکورـس  داتـسرف و  رتپوکیلھ  روشک  نیا  لـخاد  هب  اـکیرما ، یاـھروھمج  سیئر زا  یکی  دـنوش . یمن بدا  اـما 

گرزب و تلم  ناریا  تلم  تسیک ؟ اـب  شباوـج  تـسیک ؟ هـیلع  دـنیوگ  یم هـک  ییاـھ  هواـی نـیا  دـنھجاوم !؟ یک  اـب  ارچ !؟ دـنمھف  یم دـننک !؟ یم هـچ  دـنمھف  یم دـنیوگ !؟ یم

هیلع مئاد  دـنریگ !؟ یمن تربع  لاس ، هدزناش  نیا  زا  ناشدوخ و  ناگتـشذگ  زا  اھ  نیا ارچ  منک  یم بجعت  نم  تسا . یگنھرفاـب  دـحتم و  تلم  ناریا  تلم  تسا . یدـنمورین 

یمتا و یژرنا  ناریا ، تاحیلـست  سراف ، جیلخ  ریازج  هب  عجار  مئاد  اھ ، نآ ناگرزب  نارـس و  دـننک ! یم ینکارپ  غورد ییوگ و  هوای ناریا  نیلوئـسم  تلم و  یمالـسا و  یروھمج 

سلجم و یاـسور  دــنیوگب »! غورد  دــنروبجم  ناـشنان  یارب  دــنراگن . هماـنزور بوـخ ؛  » دــیوگ یم مدآ  دنــسیونب ، اـھ  هماـنزور رگا  دــننک . یم ینکارپ  غورد ییایمیــش  حـالس 

! دتفیب ییوگ  غورد ی  هلبزم نیا  نورد  هب  هک  دوش ، یونعم  تبکن  طاطحنا و  راچد  ردق  نیا  دیاب  ماظن ، کی  ارچ  هک  دنک  یم بجعت  ناسنا  دنیوگ ! یم ناشروھمج  سیئر

١٣٧۴/٠٢/٠۶ /  ( تدحو میکحت  رتفد   ) نایوجشناد یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  یهنالاس  تسشن  هب  مایپ 

هک ام  ربارب  رد  نارود  نآ  ی  هبرجت دوجو  تسخن : تسا . مھم  هتکن ، ود  رد  لوا  ردـص  هب  ام  زایتما  هتبلا  میراد . رارق  دوخ  قیمع  میظع و  ریبک و  بالقنا  زا  نارود  نیا  رد  زورما  ام 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 3 
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. دوش عنام  تارطخ  نآ  زا  تسناوت  دھاوخ  اسب  یا هک  تسا  یی  هدنھدرادشھ هدنزومآ و  سرد  هحفص  ام  یارب 

. تسا گرزب  روشک  نیا  یاج  همھ  رد  کاپ و  یاھلد  ناشوج و  یاھ  نامیا اب  هاگآ  نموم و  یاھلد  مکارت  ترثک و  مود : هتکن  و 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

اب تسا و  هتفاـی  دوخ  اـب  بساـنتم  دوـخ و  زا  دوـخ و  اـب  ار  اـجنآ  بـالقنا  نیا  تسا ، هدـش  دـنلب  یھاوختلادـع  یادـن  هک  اـجرھ  اـیند  رد  تسا . تلادـع » ، » بـالقنا رگید  ماـیپ 

، ملاع ی  هناگ جنپ یاھ  هراق برغ و  قرـش و  رد  ضیعبت  ملظ و  اب  نازرابم  ناھاوخ و  یدازآ ناھاوختلادع ، زا  یرایـسب  تسا . هدرک  یھارمھ  ملاع ، ناھاوختلادع  نایوج و  قح

یمالـسا و تما  یارب  ام  بالقنا  مھم  گرزب و  مایپ  یھاوختلادع . مایپ  تسا ؛ مایپ  کی  مھ  نیا  دـنیوگ . یم تسار  و  میتخومآ » ار  سرد  نیا  امـش  بالقنا  زا  ام   » دـنیوگ یم

ام بالقنا  گرزب  مایپ  نیا ، تسا . یمالسا » تضھن  هب  تشگزاب  ناناملسم و  یرادیب  مالسا ، هب  تشگزاب  یمالسا ، تیوھ  یایحا   » زا ترابع  ناملسم ، یاھتلم  عماوج و 

. دوب بتکم  طخ و  نیا  گرزب  ملعم  هار و  نیا  گرزب  یاوشیپ  ماما و  هک  تسا  ناملسم  یاھتلم  هب 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  هک  تساجنیا  اھ  نآ لوا  هابتـشا  دننک . یم طلغ  رابود  دنک . یم فعاضم  طلغ  هابتـشا و  دوش ،» یم رداص  نویبالقنا  هلیـسو  هب  بالقنا   » دیوگ یم هک  نمـشد 

ماظن دروآ و  دوجو  هب  ار  بالقنا  تقیقح  تلم ، نیا  تسا . بالقنا  نامھ  هک  تسا  یتقیقح  یاراد  یمالسا  یروھمج  ماظن  تسین . زیچ  چیھ ندرک  رداص  ددص  رد  یمالـسا ،

مزال رگم  درادـن . ندرک  رداص  هب  جایتحا  تسا ، یرادـیب  یدازآ و  ماـیپ  هک  بـالقنا  ماـیپ  بـالقنا و  رکفت  هک  تسا  نیا  مود  هابتـشا  تسا . بـالقنا  مسجت  یمالـسا ، یروھمج 

، دندید ار  یمالـسا  یروھمج  قفوم  ی  هبرجت دندش و  هجاوم  یتقو  دـنربخ . یب نآ  زا  اھتلم  هک  تسا  یتقیقح  فرح و  کی  بوخ ؛ دـنک !؟ رداص  ار  میھافم  نیا  یـسک  تسا 

تزع تلم و  نیا  یاھتیقفوم  بالقنا ، یمالـسا ، یروھمج  ماظن  اھتلم ، دینک ». لمع  روط  نیا دـییایب  مھ  امـش   » هک دوش  هتفگ  اھتلم  هب  تسین  مزال  دـنریگ . یم سرد  ارھق 

. تسا یمالسا  بالقنا  نوھرم  ناھج ، رساترس  رد  تیونعم  حور  یرادیب  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  زورما  دنریگ . یم سرد  دننیب و  یم ار  مالسا  ناریا و 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  رد  تانایب 

دابآ یمالسا  ناریا  هک  تسا  نیا  تسا ، مالسا  مایپ  مالسا و  میکحت  تھج  رد  لاعتم  یادخ  رظن  زا  هک  ناھج  حطـس  رد  اھداھج  اھـشالت و  نیرتگرزب  زورما  دنادب : ناریا  تلم 

. دـنک یم موکحم  ار  نمـشد  هک  تسا  یلماع  نیا ، دـنریگب . سرد  نآ  زا  دـنھاوخب  ات  دوش ، رگید  یاھتلم  کشر  ی  هیام روشک  نیا  رد  یگدـنز  دـیاب  دوش . راکـشآ  شتاـکرب  و 

. دنک هرادا  ار  دوخ  دناوتن  دنامب و  مورحم  یملع  یاھتفرـشیپ  زا  دنک ، یگدـنز  رقف  رد  دـیاب  درب ، هانپ  مالـسا  شوغآ  هب  یتلم  روشک و  رگا  هک  دـنک  دومناو  دـھاوخ  یم نمـشد 

دیدرک یراک  اناوت ، رایشوھ و  زیزع ، گرزب ، تلم  امش  دیا . هدرک هزرابم  هدیگنج و  نمشد  تساوخ  نیا  اب  زورما - ات  بالقنا  لوا  زا  لاس - هدزناش  نیا  لوط  رد  امش  ناریا ! تلم 

تمحز یلیخ  روـشک  نیا  یزاـسزاب  یارب  ناریا  تلم  امـش  دـشاب . وـگلا  رگید  یاـھروشک  یارب  دـناوتب  دـنک ، یم یگدـنز  مالـسا  مچرپ  ریز  شوـغآ و  رد  هک  امـش  روـشک  هک 

روشک نیا  یدابآ  رد  زورما ، ات  دیدرک و  نیمات  ار  لالقتسا  دیدرک ؛ ظفح  ار  اھزرم  دیدرک ؛ هزرابم  نمـشد  تلاخد  اب  دیدنارذگ ؛ رـس  زا  ار  یلیمحت  گنج  لاس  تشھ  دیدیـشک .

. دنک رتدابآ  رتدابآ و  دناوت  یم هچرھ  ار  روشک  نیا  هک  تسا  نیا  تلم  نیا  یمومع  ی  هفیظو دعب ، هب  زورما  زا  دیا . هدرک یعس 

هاپس  / ٢٩/٠۶/١٣٧۴ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دھد یم تداع  نتفرگ  تربع  هب  ار  دوخ  ناوریپ  مالسا  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  حرطم  ار  یبلطم  مناد  یم مزال  میتسھ - نآ  ی  هناتسآ رد  هک  سدقم - عافد  ی  هتفھ ی  هراب رد 

هک تسین  نیا  یانعم  هب  طقف  تسا و  یگدـنز  سرد  کی  نیا  و ...  راصبالا » یلوا  ای  اوربتعاف  «، » هربعل کـلذ  یف  نا  : » دـنوش یم رکذـتم  ار  هتکن  نیا  یددـعتم  تاـیآ  نآرق  رد 

رتالاب مھ - هاشن و  نیا  تایح  مھ  سرد  نیا  اب  دناوتب  ناسنا  ینعی  یگدنز  سرد  دشخب . ناماس  دنک و  حالـصا  ار  هزور  دنچ  تایح  دوخ و  شاعم  سرد ، نیا  اب  دناوتب  ناسنا 

نیا زا  جورخ  تافو و  ی  هظحل زا  هک  تسا  هاشن  نآ  مھم  تسا . هدـش  مامت  زیچ  همھ  دـینزب ، مھ  رب  مشچ  ات  تساـجنآ . لـصا  نوچ  دـنک ؛ داـبآ  ار  دـعب  ی  هاـشن تاـیح  نآ - زا 

ایند نیا  ی  هظحل کی  یـشوخ  یارب  ناسنا  دنک . یم هدھاشم  ار  یـشوخان  ای  یـشوخ  تواقـش و  ای  تداعـساب  ماوت  یگدنز  تسا و  نآ  راچد  ناسنا  تمایق ، مایق  ات  ملاع 

هک تسا  هدش  دیکات  همھ  نیا  نآرق  رد  رطاخ  نیمھ  هب  تسا و  نیمات  لباق  تربع »  » اب اھ  نیا ی  همھ دـنک . شالت  یلیخ  دـبا  یـشوخ  یارب  دـیاب  دـشک ؟ یم تمحز  ردـقچ 

. دیریگب تربع 

تربع مشچ  هب  ار  اھیتخـس  ثداوح و  اھالب و  اھجنر و  دناوتب  هکرھ  تالثملا ؛» نم  هیدی  نیب  امع  ربعلا  هل  تحرـص  نم  نا  : » هک تسا  مھم  یلیخ  هغالبلا  جـھن  ی  هلمج نیا 

زا یتح  هک  دوش  یم نادرگ  یور دـنک ، یم یناماسبان  یتخبدـب و  راچد  ار  ناسنا  هک  ییاـھزیچ  یتشز و  یدـب و  زا  ردـق  نآ  تاھبـشلا ؛» محقت  نع  یوقتلا  هتزجح  : » دـنیبب

. نآ دوخ  هب  دسر  هچ  درک ؛ دھاوخ  بانتجا  مھ  نآ  یاھ  هھبش

یگدـنز بالقنا ، زا  لبق  مینک . هاگن  تربع  ی  هنحـص نیا  هب  تسا . تربع  یاھ  هنحـص نآ  زا  یکی  دراد ، همادا  مھ  زورما  ات  هک  شتارخوم  تامدـقم و  اب  هلاس  تشھ گنج  نیا 

یتسد هدش ، انف  یترخآ  ایند و  راتفرگ ، یمدرم  دـساف ، ییاھتموکح  دراد : دوجو  ایند  زا  یطاقن  رد  مھ  زورما  هنحـص  نآ  هک  دوب  تربع  ی  هنحـص کی  شدوخ  مھ  ناریا  مدرم 

ایند هن  دننک و  یم یگدنز  اجنآ  رد  هک  ییاھ  ناسنا یارب  رات  هریت و  هتسب و  یقافآ  تلم و  کی  یگدنز  رد  یللملا  نیب یاھروخـشال  ناھاوخدب و  نانمـشد و  یوس  زا  هداشگ 

نیا زا  یکی  درک . هدافتـسا  بوـخ  ناریا  تلم  تربـع ، نآ  زا  دـنروط . نیا اـھروشک  زا  یـضعب  اـیند  رد  مھ  زورما  دوـب و  هنوـگ  نـیا اـم  تیعـضو  بـالقنا  زا  لـبق  ترخآ ! هـن  دـنراد و 

. دوب هلاس  تشھ گنج  نادیم  رد  یگداتسیا  نامھ  اھ ، هدافتسا

دنادرگرب ارقھق  هب  ار  ناریا  دھاوخ  یم نمشد  : » دومرف یم اھلاس  نیا  لوط  رد  ررکم  دشاب - ناضیف  لاح  رد  وا  رھطم  حور  رب  یھلا  تمحر  رون و  دابآلادبا  ات  هک  ام - راوگرزب  ماما 

روشک یناسنا  یاھورین  تاکرب و  تاریخ و  نداعم و  عبانم و  هب  دراد و  هگن  هتـشذگ  راـصح  ناـمھ  رد  ار  وا  تسا و  هدرک  زاـغآ  ار  دوخ  تکرح  اـم  تلم  هک  دربب  ییاـج  ناـمھ  و 

دنمـشزرا نانخـس  مدرم  دنک .» اھر  درک ، یم یگدنز  هک  یا  یتخبدب لاچ  هایـس رد  ار  ناریا  تلم  دـنک و  یروآ  عمج تورث  تذـل و  لوپ و  شنارکون  دوخ و  یارب  دـنک و  زاب  تسد 

نآ زا  یتسیاب  رگید - یاھتلم  هکلب  و  ناریا - مدرم  ی  همھ امـش و  زورما  دـمآ . دـیدپ  لاـس  تشھ  نآ  ی  هساـمح اذـل  دـندیمھف ؛ ار  تقیقح  مھ  ناـناوج  دـندرک و  رواـب  ار  ماـما 

. دیریگب سرد  هسامح 

رد شراگن  کلـس  هب  تما  نیا  ناھاوخریخ  ناردـپ و  ناردام و  ام و  تلم  ناناوج و  ی  هلاس هد یاھـشالت  راـشعا  زا  یرـشع  زونھ  هک  دـش  اـھراک  یلیخ  لاـس  تشھ  نیا  رد 

یا هشوگ شرازگ  حرش و  هک  ار  ییاھباتک  منک  یم هیصوت  ادکوم  ناناوجون - صوصخب  زورما - ناناوج  هب  نم  دنرادن . ربخ  یا  هدع رایـسب ، یاھـشالت  نآ  زا  زونھ  تسا و  هدماین 

زا هک  ییاھشرازگ  دنـسیون و  یم ناناوج  هک  یتارطاخ  نیمھ  تسا . هدش  وگزاب  اھباتک  نآ  رد  یدایز  قیاقح  اریز  دنناوخب ؛ ار  اھ  نآ دننادب و  ردق  تسا ، هلاس  تشھ گنج  زا 

. تسا زومآ  تربع یندناوخ و  دنھد ؛ یم اھزور  نآ 

مـشچ ولج  هک  دراد  دوجو  یدـنب  عمج کی  نکیل  تفرگ ؛ ماجنا  اـھراک  یلیخ  تسا . هدـش  ناـیب  نونکاـت  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتشیب  بتارم  هب  هدـشن ، ناـیب  زونھ  هک  هچنآ 

ماـمت ناـمز ، زا  یا  هھرب رد  هک  تسا  نیا  تسا - رتـھب  دوـش  رارکت  رتـشیب  هچرھ  یلو  هدـش  هتفگ  مھ  اـھراب  هک  اـھ - یدـنب عـمج نیا  زا  یکی  تـسا . تربـع  ی  هیاـم هـمھ و 

ناسوساج و ناسانـشراک و  اما  دـیگنج ؛ یم ام  اب  هک  دوب  قارع  شترا  کی  طقف  رھاظ  رد  دـنچرھ  دـنداد . مھ  هب  تسد  یمالـسا  ناریا  هیلع  ابیرقت  اـیند  یاپرـس  یاھتردـق 

ریغ سانـشراک  یاھورین  سراف و  جـیلخ  فارطا  یاھتلود  لوپ  زین  و  یقرـش ) یاپورا  یاھروشک  زور و  نآ  یوروش   ) قرـش کولب  ییاپورا  ییاکیرما و  یاھحالـس  اھ و  هراوھام

. دندرک یم یراد  بناج قارع  زا  دندوب و  هداد  مھ  هب  تسد  میوگب - مھاوخ  یمن مرادن  نیقی  نوچ  نم  یلو  دـنا ، هدوب ناشنایم  رد  مھ  اھیلیئارـسا  دـنا  هتفگ یـضعب  هک  برع -

یارب رت  ناسآ دربن  ی  هنیمز ندرک  مھارف  هک  یتروص  رد  دوش ؛ زیوالگ  نمـشد  اب  ناسنا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  طـقف  نتـشاد  رارق  هھبج  رد  دـیناد  یم امـش  اـھ  نیا رب  هوـالع 

شدای راک  دندید و  کرادت  تاناکما  شیارب  دـندرک و  قیوشت  ار  ریگ  یتشک کی  یا  هدـع رگا  دـنریگ ، یم یتشک  مھاب  هک  رفن  ود  الثم  دـنک . یم وا  هب  یدایز  کمک  لباقم ، فرط 

. دوب یا  هنحص نینچ  هیبش  ام  اب  قارع  گنج  دنلخاد . یتشک  رد  اھ  نآ ی  همھ دنتفرگ ؛ ار  شلغب  ریز  داتفا  رگا  دندرک و  بترم  ار  شسابل  فاص و  ار  شیاپ  ریز  دنداد و 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 4 
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احیرـص دنناسرب - ام  روشک  زکرم  ات  ار  ناشیاھورین  ای  دننک و  ادج  ار  ناریا  زا  یـشخب  دـنناوتب  رگا  هکنیا  یارب  دـنتفرگ ؛ رارق  قارع  شترا  ی  هھبج رد  دـندوب ، اپرـس  هک  یناسک 

ار دوخ  تقاط  هک  دننک  دراو  ام  تلم  رب  یروط  ار  یداصتقا  راشف  ای  دننک و  فرصت  سراف  جیلخ  روشک و  بونج  رد  ار  ناریا  یتفن  عبانم  ای  و  درک -! میھاوخ  ار  راک  نیا  هک  دنتفگ 

؛ تفرگن ماجنا  راک  نیا  مھ  زور  ود  زور و  کی  دوب . اھ  نآ فدھ  نیا  دوش . نوگنرـس  نآرق  مالـسا و  تموکح  هک  دننک  یراک  تھج  هد  زا  هار و  هد  اب  هکنیا  هصالخ  دھدب . تسد  زا 

. دندرک شالت  یمالسا  ماظن  هیلع  فلتخم ، یاھحانج  یگچراپکی  تدش و  نیمھ  اب  دیشک و  لوط  لاس  تشھ  هکلب 

عبانم زا  یـشخب  دنتـسناوت  هن  دنیامن و  فیعـضت  ار  یبالقنا  ماظن  دنتـسناوت  هن  دننک و  ادج  دنتـسناوت  ار  ناریا  کاخ  زا  بجو  کی  هن  هک  دش  نیا  ناشداحتا  ی  همھ ی  هجیتن

یاراد راکفا  رتدنم و  هقالع مدرم  رت ، تباث تموکح  رت ، مکحتسم ناریا  سکع ، هب  هکلب  دننک ؛ یتدیقع  یرکف و  بارطضا  راچد  ار  یمالـسا  ناریا  دنتـسناوت  هن  دنریگب و  ار  ناریا 

زا رگید  ی  هھرب کـی  رد  رگا  هک  دـیراد  یلیلد  هچ  تسا . هبرجت  تربع و  کـی  نیا  تفر . شیپ  نمـشد  ی  هدارا لـیم و  فـالخ  تھج  رد  دـصرددص  زیچ  همھ  دـش و  رتشیب  دـشر 

دننک یم یعـس  امئاد  ناسک  یـضعب  ارچ  دـیاین ؟ تسد  هب  نیا  زا  ریغ  یا  هجیتن دـنھدب ، مھ  تسد  هب  تسد  ناعجترم ، ناـمھ  وتاـن و  اـپورا و  اـکیرما و  ناـمھ  مھزاـب  ناـمز 

!؟ دنھد هولج  کچوک  ار  بالقنا  ناشورخ  ناشوج و  میظع  یاھورین  دننک و  گرزب  ار  نمشد 

نارادساپ  / ١٠/٠۵/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

طیارش مامت  رد  هچ ، ینعی  تلم  کی  تزع  دنناد  یم دنا و  هدیشچ ار  تزع  معط  دنمتردق ، نانمـشد  تالیمحت  لباقم  رد  هک  یناسک  نموم و  ناناوج  امـش  ناریا و  تلم  دیاب 

زیزع و نارادساپ  نموم و  ناناوج  امش  تسشن . دنھاوخن  بقع  نزوسرس  کی  تسا ، هتخومآ  نانآ  هب  بالقنا  هک  یعضاوم  یمالسا و  عضاوم  زا  هک  دننک  یلاح  نمشد  هب 

هدـھع رب  دـیناوت  یم ار  یمھم  رایـسب  شقن  هلحرم ، نیا  رد  دـیا - هدروآ دوجو  هب  ار  نآ  هکلب  دـیا - هدرک سمل  ار  داھج  تداھـش و  یاضف  هک  یناـسک  دربن و  یاھنادـیم  نیبرجم 

دنب زا  ناریا  یدازآ  لالقتـسا و  دوب و  نآ  رھظم  ام  راوگرزب  ماما  هک  دشاب  یرادتقا  یگداتـسیا و  زا  راشرـس  ناتنطاب  لد و  نالعا و  رھاظت و  راتفگ و  راتفر و  دـیاب  امـش  دـیریگب .

نیا تایبرجت  زا  هک  ار  رگید  یاھتلم  یدازآ  دوب و  دـھاوخ  نآ  یدـعب  تارمث  روشک ، نیا  یپرد  یپ دـشر  تفرـشیپ و  اـش هللا  نا  تسا و  نآ  نیریـش  ی  هرمث رگزواـجت ، یاھتردـق 

. تشاد دھاوخ  لابند  هب  تفرگ ، دنھاوخ  سرد  روشک 

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

نانمـشد تسا !؟ مادک  دندرکن ، دننکب و  دنتـسناوت  یم ماظن  بالقنا و  هیلع  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  ام  نانمـشد  هک  یراک  درذـگ . یم بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  هدـفھ  زورما 

درک یمن باجیا  یناھج  یاھترورض  ای  دوب . اھ  نآ ماجنا  رد  ناش  ییاناوت نادقف  لیلد  هب  دندزن ، تسد  اھراک  زا  یـضعب  هب  مھ  رگا  دنا . هدرک تسا  هدوب  نکمم  هک  یراک  رھ  ام ،

نادیم رد  ام  دمحب هللا  دینیب  یم دینک ، هاگن  هک  زورما  دندرک . دـننکب ، تلم  نیا  اب  دنتـسناوت  یم یراک  رھ  لاح ، نیا  اب  دـندوب . هجاوم  سرت  یمومع و  راکفا  تالکـشم  اب  ای  و 

. دـندرک فیرعت  دـندمآ و  همھ  هک  دـیدید  سخرـس ، دھـشم - نھآ  طخ  حاتتفا  ریخا و  زور  دـنچ  یایاضق  نیمھ  رد  میتسھ . ولج  یللملا  نیب تسایـس  نادـیم  رد  یگدـنزاس و 

ناـماس هب  ار  اـھراک  نیا  یتـقو  رد  ناریا ، تلم  تسھ !؟ ییاـھراک  نینچ  ماـجنا  هب  رداـق  لالقتـسا ، نید و  زج  یلماوـع  اـیآ  دـنک ؟ یم درک و  یـسک  هچ  ار ، نینچ  ییاـھراک 

ماگ یگدنزاس  ریـسم  رد  دناوت  یمن رگید  دـشاب ، رھق  اکیرما  اب  یروشک  رگا  هک  دـننک  یم دومناو  نینچ  یـضعب ، دـنا . هدوب نمـشد  وا  اب  اکیرما  نیدـحتم  اکیرما و  هک  هدـناسر 

اکیرما هک  دـش  لصاح  ینامز  رد  اھتفرـشیپ  نیا  ی  همھ میدرک . ار  اھراک  نیا  اکیرما ، اب  رھق  ی  هرود رد  ام  تسیچ !؟ میدرک  ام  هک  ییاھراک  سپ ، دـھد . تروص  یراـک  درادرب و 

هدیـشک رجنخ  ام  هیلع  اقیرفآ - رد  یـضعب  ایـسآ و  رد  یـضعب  اپورا ، رد  یـضعب  اکیرما - نیدحتم  هک  دش  ماجنا  ینامز  هدنزاس ، یاھراک  نیا  زا  یلیخ  دوب . هنـشت  ام  نوخ  هب 

روشک نیا  نتخاس  هک  دننکن  لایخ  دنریگب . تربع  دننادب و  سپ ، میدرک . هدنزاس  راک  همھ  نیا  لاح ، نیعرد دندز . مھ  رجنخ  ام  هب  تشپ ، زا  هاگ  ور و  هبور زا  هاگ  اھ  نآ دـندوب .

هدشن دیاع  تفرشیپ  رادقم  نیا  میدوب ، هتفر  اھ  نآ ی  هناخ رد  هب  رگا  هن . میورب ؛ اکیرما - ریغ  اکیرما و  ادخ - نانمشد  ی  هناخ رد  هب  ام  هک  تسا  نیا  هب  فقوتم  نآ ، تفرشیپ  و 

کی درواین ! مھ  تسد  هب  تشادـن ، تعنـص  داد ! تسد  زا  تشاد ، یزرواشک  داد ! تسد  زا  تشاد  هک  مھ  ار  ینآ  روشک ، نیا  هک  دـیدید  هاـش ، میژر  نارود  رد  هکنیااـمک  دوب .

ار رکنم  اشحف و  داسف و  ماسقا  عاونا و  هتبلا  نامز ، نآ  رد  دوبن . تعنـص  عقاو  رد  هک  دنتـشاذگ  تعنـص »  » ار شمان  دـندروآ و  دوجو  هب  روشک  نیا  رد  ار  یطلغ  نیغورد  ژاتنوم 

. دندرک دراو  ار  ملاسان  یاھحیرفت  ماسقا  عاونا و  اھ و  هراباک ماسقا  عاونا و  یلکلا و  تابورشم  ماسقا  عاونا و  دندرک . دراو 

ص)  / ٠٣/٢٠/١٣٧۵  ) هللالوسر دمحم  رکشل ٢٧  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

هار رد  هک  سکرھ  دـنادرگ ؛ نامھابتـشا  اـطخ و  راـچد  دزاـس و  فرحنم  ار  اـم  رکف  دـنک ، لـفاغ  ار  اـم  تسا  نکمم  نمـشد  نوـچ  تسا . یرکف » داـھج   » مـھ اـھداھج  زا  یکی 

مھ نآ  دوش . یم هدیمان  داھج »  » ششالت تسا ، نمشد  اب  هلباقم  رد  هک  اجنآ  زا  دوش ، یمھفوس  عنام  دیامن و  یریگولج  یفارحنا  زا  دنکب ، یشالت  مدرم ، رکف  یرگنشور 

. دنبوخ روشک  نیلوئـسم  دمحلا   میرادن . مھ  یا  ینارگن چـیھ  تھج  نیا  زا  تسا و  داھج  نوناک  زورما  ام  روشک  سپ ، دوش . یم بوسحم  مھم  زورما ، دـیاش  هک  یداھج 

تیـصخش کی  هک  یناجنـسفر - یمـشاھ  یاقآ  ام - روھمج  سیئر لثم  یتیـصخش  زورما  دـنراد . رارق  یمیمـص  هاـگآ و  دـھاجم ، نموم ، یاھتیـصخش  روشک ، سار  رد  زورما 

داحآ حلسم ، یاھورین  هیئاضق ، ی  هوق سلجم ، فلتخم - یاھـشخب  رد  رگید ، نیلوئـسم  دنک . یم داھج  زور  بش و  هدنارذگ ، داھج  رد  مھ  ار  شرمع  تسا و  زرابم  دھاجم و 

ی هلعـش اجک  منیبب  منک  هاگن  هک  تسا  نیا  مراـب  ینیگنـس  رتشیب  هک  هدـنب  تھج ، نیا  زا  تسا . لـیبس هللا  یف  داـھج  تکلمم  تکلمم ، دـنداھج و  رد  همھ  همھ و  مدرم -

داھج دوجو  زا  تساھ - نیمھ ریقح ، یلصا  تیلوئسم  مریگب - ار  شولج  دوش ، یم یراک  هابتـشا  اجک  منیبب  مراذگن ؛ راگدرورپ  کمک  هب  تسا و  ندرک  شکورف  لاح  رد  داھج 

ی هتـشذگ زا  دـینک و  هاگن  دـیوگ : یم ام  هب  نآرق  دزادـنا . یم رکف  هب  ار  ام  هک  تسا  نآرق  رد  غیلب  یا  هتکن اـھتنم ، دـینادب ! امـش  ار  نیا  متـسین . نارگن  روشک ، ینونک  عضو  رد 

دننز و یم اھفرح  نیا  زا  هک  ما  هدینش دشاب ». قشمرس  دناوت  یمن زورما  یارب  هتـشذگ ،  » هک دننک  یفاب  هفـسلف دننیـشنب و  یـضعب  تسا  نکمم  لاح  دیریگب . سرد  خیرات ،

ار ام  تسا ، قدصم  قداص  هک  نآرق  میرادن . اھ  نآ راک  هب  یراک  دننک . حرطم  ار  یلئاسم  یفسلف ، یاھ  هویش اب  دنھاوخ  یم ناشدوخ ، لایخ  هب  دننک ! یم رابنا  فرب ، هتبلا ،

تربـع نآ  زا  میھاوخب  رگا  هک  تسھ  یزیچ  خـیرات  رد  نوچ  مدرک . ضرع  نـآلا  هک  یا  ینارگن نیمھ  ینعی  خـیرات ، زا  نتفرگ  تربـع  دـنک . یم توـعد  خـیرات  زا  نتفرگ  تربـع  هب 

؟ تسا هداتفا  یقافتا  هچ  رگم  هغدغد ؟ هچ ، یارب  ارچ و  تسا . هدنیآ  هب  طوبرم  هغدغد ، نیا  میشاب . هتشاد  هغدغد  دیاب  میریگب ،

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

ای تسا  گنر  مک یلیخ  هنافـساتم  هک  دیایب ؛ هتکن  نیا  دیاب  ناریا ، لئاسم  نارگـشرازگ  نیخروم و  یاھ  هتـشون رد  دـینک و  هجوت  هتکن  نیا  یور  دـیاب  صوصخب - ناناوج - امش 

ناگدـنیامن دنتـشاد . یفیعـض  روضح  شوحو  لوح نیا  رد  ایند ، یحیـسم  یاـھروشک  زا  روشک  هس  ود ، ناگدـنیامن  لوا ، لـلملا  نیب گـنج  رد  هک  تسا  نیا  هتکن  نآ  تسین .

نیا هکنیااـب  دـینک ! هجوت  تسرد  لـیبق . نیا  زا  کـشزپ و  مسا  هب  ملعم ، مسا  هب  یمـسا ؟ هچ  هب  دنتـشاد . روـضح  ناتـسا  نیا  رد  مھ  اـھییاکیرمآ  اـھ و  یـسیلگنا اھـسور ،

هاگیاپ کی  رگیدـکی ، کمک  هب  هک  دـنداتفا  رکف  هب  ناھگان  ایند ، زا  ی  هطقن نیا  رد  اـما  دنتـشاد ، ینمـشد  هضراـعم و  رگیدـکی  اـب  تدـش  هب  فلتخم ، یاھتـسایس  رد  اـھروشک 

مـسا هب  اجنآ  اھتنم  دمآ . دوجو  هب  یلاغـشا  نیطـسلف  رد  اھدعب  هک  یزیچ  نآ  هیبش  ینعی  دـنروآ . دوجو  هب  وکام و  یوخ و  هیمورا و  ی  هقطنم نیمھ  تیزکرم  هب  یرامعتـسا 

! تیحیسم مسا  هب  اجنیا  یرگ ، یدوھی

لثم درک - دنھاوخ  یگدـنز  مھ  هدـنیآ  رد  دـننک ؛ یم یگدـنز  مھ  زورما  دـندرک ؛ یم یگدـنز  ام  یحیـسم  نانھیم  مھ  زا  یعمج  رانک  رد  یدامتم ، یاھلاس  ناتـسا  نیا  مدرم 

زا ام ، یناریا  نانھیم  مھ  زا  یدادعت  ناتـسا ، نیا  رد  ینعی  تشاد . دنھاوخ  هدنیآ  رد  هن  دنراد و  زورما  هن  دنتـشاد ، زور  نآ  هن  مھ ، یلکـشم  چـیھ  مھاب  دـنواشیوخ - ردارب و 

راتفر هناتسود  هناردارب و  ناناملـسم  اب  مھ  اھ  نآ هناتـسود ، اھ  نآ اب  مھ  ناناملـسم  دندوب . مھ  زور  نآ  دنراد ؛ روضح  ناتـستورپ ، کیلوتاک و  نایحیـسم  ینمرا و  یروشآ و 

نیا رد  یحیسم  یدادعت  دندید  نوچ  رگرامعتـسا ، یجراخ و  یاھروشک  ناگدنیامن  هک  تسا  نیا  زومآ  تربع ی  هتکن اما  تشادن . دوجو  یلکـشم  چیھ  اھ  نآ نیب  دندرک . یم

زا ار  شخب  نیا  دنروآ و  دوجو  هب  ناریا  زا  شخب  نیا  رد  تیحیـسم  زا  یھاگیاپ  ینید ، یا و  هقرف یبھذم و  تاکیرحت  اب  دنناوتب  دـیاش  هک  دـنداتفا  عمط  هب  دراد ، دوجو  ناتـسا 

. دننک ادج  ناریا 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 5 
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ادھش  / ٢٩/٠۵/١٣٧۶ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ار اھ  نآ دنتشادھگن و  هناگیب  تقیقح  نیا  زا  ار  مدرم  هک  تسا  هدوب  نیا  ام  زیزع  ناریا  ی  هتشذگ رد  یرشب و  عماوج  رد  دساف  ماکح  نیطالس و  نارادمدرس و  هانگ  نیرتگرزب 

ماما درک و  زاب  مدرم  لباقم  رد  ار  هار  نیا  داد ، مدرم  هب  ار  سرد  نیا  هک  تسا  نآ  یمالـسا  بالقنا  راختفا  نیرتگرزب  دـندادن . قوس  راـثیا  یراکادـف و  شـالت و  راـک و  تمـس  هب 

هب هک  تسـشنن  تسا . هدرک  تکرح  هدوب و  مدـق  شیپ هار  نیا  رد  دوخ  هک  دوب  نیا  شراـختفا  نیرتگرزب  اـم  ناـمز  ریظن  یب ییانثتـسا  ناـشلا  میظع ربـھر  نآ  راوگرزب  لـحار و 

. دیتسھ یکرابم  یاضف  نینچ  لوصحم  نازیزع ، امش  داتفا . هار  همھ  زا  رتولج  ناریا و  تلم  یمومع  تکرح  شیپاشیپ  رد  شدوخ  دینکب . امش  دیوگب  نارگید 

ناراتسرپ  / ١٩/٠۶/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یا هرطاخ لاس ١٣۵٧  رویرھـش  مھدفھ  زور  زا  نم  تسام . خیرات  رد  یراگدنام  یاھزور  اھزور ، نیا  هک  منک ، ضرع  رویرھـش  مھدـفھ  تبـسانم  هب  مھ  یھجوت  لباق  ی  هتکن

وردـنت و هب  ار ، ناریا  تلم  نآ  عبت  هب  نازرابم و  هک  دوب  نیا  لاـبند  هب  یھاـش  متـس میژر  تسایـس  دـتفیب ، قاـفتا  نارھت  رد  راـبنوخ  ی  هثداـح نیا  هکنآ  زا  لـبق  مراد . نھذ  رد 

نآ یاھ  همانزور هک  یـسک  دـھد . یم سرد  ام  هب  ار  اھتربع  ی  همھ یا ، هنییآ لثم  زورما  هک  تسا  یھجوت  لـباق  یلیخ  ی  هتکن نیا ، دـنک . میـسقت  لدـتعم  یطارفا و  وردـنک ،

ادج مھ  زا  دننک ، یم هزرابم  دنتـسھ و  اھ  نآ لباقم  رد  هک  ار  یناسک  دـنھاوخ  یم اھ  نیا هک  دـیمھف  یم درک ، یم هعلاطم  ار  یھاش  متـس میژر  نالوئـسم  تاراھظا  تقو و 

اھ نیا لباقم  رد  دندرک . یم یفرعم  بصعتم  یطارفا و  وردنت و  ناونع  هب  دندرک ، یم راھظا  انلع  ار  ماما  هار  دندوب و  ماما  صلخم  نادنم  هقالع ناراد و  فرط هک  ار  یا  هدع دننک .

هب دنرادن ، یتیدج  اھ  نیا درک  یم لایخ  روط  نآ هاگتـسد  یلو  دندوب ، یدج  ای  دندوبن ، هار  نآ  رد  یدج  یلیخ  یلو  دندوب ، هزرابم  هب  دـنم  هقالع هک  ار  یناسک  زا  یـضعب  مھ ،

. مدوب دـیعبت  تفریج  رد  نم  نامز  نآ  مدرک . ار  رطخ  ساسحا  نیا  زور  نآ  رد  نم  دـندرک . یم یفرعم  درک ، تبحـص  هرکاذـم و  دوش  یم اـھ  نیا اـب  دـنلدتعم و  هک  یدارفا  ناونع 

نیا اب  اھ  نیا متفگ  مدرک و  حیرشت  اقآ  نآ  یارب  ار  میژر  تسایس  نیا  متشون و  یا  همان دوب ، مق  رد  هک  فورعم  نایاقآ  زا  یکی  هب  دوب . رویرھش  مھدزناپ  ای  مھدراھچ  زور  دیاش 

رارق اھ  نآ لباقم  رد  دـیھاوخب ، ناتدوخ  هکنیا  نودـب  ار  امـش  دـنروآ و  تسد  هب  راوگرزب  ماما  قاشع  ناصلخم و  رب  یریگ  تخـس یارب  یا  هناھب دـنھاوخ  یم زیمآ  تثاـبخ ریبدـت 

نآ یادرف  دندرک . شخپ  ار  رویرھش  ی  هدفھ راتشک  ربخ  اھ ، همانزور ویدار و  هک  دوب  رویرھش  مھدجھ  هبنـش  زور  مدوب . هداتـسرفن  زونھ  اما  مدوب ؛ هتـشون  ار  همان  نیا  دنھد .

«. تسا رحس  جیاتن  زا  زونھ  نیاک  دمدب ، شتلود  حبص  ات  شاب  : » هک متشون  اقآ  نآ  یارب  همان  نآ  ی  هیـشاح رد  متـشادرب  نم  میدش . علطم  هیـضق  نیا  زا  تفریج  رد  ام  زور ،

راتـشک شا  هنومن هک  نتخادنا  هار  یقیقح  نویبالقنا  نازرابم و  هیلع  ار  اھیریگ  تخـس دـندرک  عورـش  اھ  نآ مداتـسرف . مرتحم  یاقآ  نآ  یارب  رفاسم ، ی  هلیـسو هب  ار  همان  نآ 

. دوب رویرھش  مھدفھ 

تلود  / ٠٢/١٣٧٧/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

یاـھ هیاـپ نیا  یور  رب  تلود  نیا  هک  تسا  نیمھ  مھ  نآ  یاـنعم  تسا و  راداـنعم  تلود ، یارب  تبـسانم  نیا  هـتفھ و  نـیا  باـختنا  دـندومرف ، یمتاـخ  یاـقآ  هـک  روـط  ناـمھ

هدرک هدـھاشم  دوخ  هب  تمدـخ  دنـسم  رد  ار  ییاھتیـصخش  نینچ  بالقنا ، یارجامرپ  خـیرات  رد  ناریا  زیزع  تلم  هدـش و  انب  صالخا  یراکادـف و  راـثیا و  راوتـسا  مکحتـسم و 

لثم تلود  سار  رد  مھ  دنا ؛ هتشاد دوجو  هوکشرپ  بالقنا  نیا  خیرات  رد  ناشدوخ ، تمدخ  زا  یصخش  درواتـسد  هب  هجوت  یب صالخااب و  راثیا و  اب  روشرپ و  یاھناسنا  تسا .

هب زورید  هک  یدروجـال »  » دیھـش نینچمھ  و  دوش ، یم رارکت  ناـشدای  رکذ  اـھزور  نیمھ  رد  مھ  ناـشیا  هک  یقارع »  » دیھـش لـثم  اھـشخب ، ریاـس  رد  مھ  راوـگرزب و  ود  نیا 

اھ نیا بالقنا . زا  دـعب  هچ  بالقنا و  زا  لبق  هچ  دوب ؛ راکادـف  یاھناسنا  عون  نآ  ییاجر و  دیھـش  لثم  راثیا  اـب  نادرم  ناـمھ  عون  رد  مھ ، راوگرزب  دیـس  نیا  دندیـسر . تداـھش 

. دننک یم تکرح  ریسم  نیمھ  رد  ارجم و  نیمھ  رد  نالوئسم ، یمالسا و  یروھمج  تلود  مھ  زورما  دمحب هللا  هک  تسا  نایرج  کی  نیا  تسا . سرد  ام  یارب 

(ع)  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ ادھشلادیس رکشل  هاگحبص  مسارم  رد  تانایب 

هب هتـشغآ  نارود  رد  دـندرک  یم روصت  هک  ناروابرید  زا  یرایـسب  رب  دـندش  یتجح  لیبق ، نیا  زا  ییاھرکـشل  رد  روشک ، نیا  یبالقنا  نموم و  ناـناوج  هک  میرازگرکـش  ار  ادـخ 

ای ناوج  دوش  یمن دنتـسھ  راـتفرگ  فـلتخم  یاـھداسف  یبـصع و  یفطاـع و  یمـسج و  یحور و  یـالتبا  اھدـص  هب  اـیند  ناـناوج  هک  یداـم  یاـھیراتفرگ  هب  هدوـلآ  داـسف و 

سرد اھ  نآ زا  دننک و  ادتقا  اھ  نآ هب  ناناوج  ریغ  دـشاب و  هوسا  رگید  یاھناسنا  یارب  هک  دـنیامیپب  ار  یھار  یوق ، نامیا  اب  دازآ و  حور  اب  ینارون ، لد  اب  ناناوج ، زا  یا  هعومجم

تیناسنا رھوگ  تسا ، هدنز  هشیمھ  ادخ  نید  هک  نانچمھ  هک  دیدرک  تباث  ار  تقیقح  نیا  ینارون ، راختفارپ و  یاھرکشل  نیا  رد  امش ، لاثما  ام و  ناناوج  دمحب هللا  دنریگب .

ار نارگید  دننک و  ادیپ  شرورپ  دنناوت  یم هدیزگرب ، هتسجرب و  کاپ و  ینارون و  افصم و  یاھناسنا  یفلتخم ، طیارـش  رد  تسا و  هدنز  هشیمھ  تسا  یھلا  گرزب  قلخ  هک  مھ 

. دنوش نارگید  رب  تجح  دنناشکب و  هار  نیا  هب 

هاپس  / ١٣٧٨/٠٢/٢٩ ییایرد  هاگشناد  و  هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  هاگشناد  رد  تانایب 

امش درک . لقتنم  اھتلم  یادتقم  ی  هصرع رد  یگدنز  نارود  هب  یناھج  یروخ  یرـسوت تلذ و  یـشوماخ و  نارود  زا  ار  ناریا  تلم  هک  یدمآراک  رـصنع  نامھ  ینعی  تعاجش ،

راکتبا و تردق  زا  دنروآ ، یم تسد  هب  هک  مھ  یبایماک  رھ  تسا ؛ ینورد  مازھنا  تلذ و  فعـض و  ساسحا  زا  دنروخ ، یم هک  یا  هبرـض رھ  خیرات ، راودا  ی  همھ رد  اھتلم  دـینادب 

ملاع قطانم  ی  همھ مرادناژ  دنـشاب و  ایند  ی  همھ ریگب  جاب دنھاوخ  یم هک  ییاھتردق  زورما  تسا . هدننک  بوعرم یرابکتـسا  یاھتردق  لباقم  رد  ندـشن  بوعرم  تعاجش و 

؛ دنھاوخ یم اھناسنا  یارب  هن  ناشدوخ و  یارب  ار  نیریش  یاھشزرا  ی  همھ هک  ییاھتردق  دنتسین ؛ لئاق  باختنا  قح  تایح و  قح  اھتلم  یارب  هک  ییاھتردق  دنیآ ؛ رامش  هب 

لوط رد  بالقنا و  نارود  رد  ام  ریظن  یب ناشلا و  میظع ربھر  دشن . بوعرم  ناریا  تلم  دـننک . ققحم  ار  یناطیـش  دـصاقم  نیا  دـنناوت  یم هک  تسا  ندرک  بوعرم  ی  هیاس رد 

رد ار  تلم  داحآ  نایماظن و  نالوئـسم و  نادرمتلود و  اھتلم و  دـنھاوخ  یم اھ  هویـش عاونا  هب  یرابکتـسا  یاھتردـق  دـنام . ناریا  تلم  یارب  سرد  نیا  دـشن . بوعرم  شتاـیح 

. تسا یندش  لاماپ  ینتفر و  دش ، دیدرت  راچد  رگا  تلم  کی  دننک . دیدرت  بعر و  راچد  ناشدوخ  ی  هنمیھ لباقم 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دـینیبب هثداـح  نیا  رد  ار  ادـخ  تسد  مرگ ! یاـھحور  یا  نموـم ! یاـھلد  یا  درم ! نز و  یا  ناـناوج ! یا  راـگزور ! نیا  رد  مالـسا  تردـق  تمظع و  رادوـمن  یا  ناریا ! گرزب  تـلم 

نامھب نالف و  هن ، دوب ؛ نامھب  نالف و  فرح  رطاخ  هب  دندش ، رھاظ  هنادنم  تردق هنوگ  نآ هک  ینموم  یاھورین  ای  دمآ ، نادیم  هب  هک  ناریا  تلم  دنک  نامگ  یـسک  رگا  تساطخ 

مغر یلع تسا  لاس  تسیب  هک  تسا  یتمظع  تردق و  تسد  نامھ  نیا  تسادخ ؛ تردق  تسد  هدارا و  نیا ، میتسھ ؟ یـسک  هچ  نم  لاثما  نم و  دنتـسھ ؛ یـسک  هچ 

دھاوخ بوکرـس  ار  نانمـشد  مھزاب  درک ؛ دـھاوخ  عافد  تلم  نیا  زا  مھزاب  درب ؛ دـھاوخ  شیپ  مھزاب  درب . یم شیپ  ار  بالقنا  نیا  ماـظن و  نیا  تلم و  نیا  اھینمـشد ، ی  همھ

. دش دھاوخ  قفوم  زوریپ و  تفرگ ، سرد  ثداوح  زا  هک  یتلم  رھ  میریگب . سرد  دیاب  امش  نم و  اما  درک ؛

تسا و یددـعتم  یاھـسرد  هثداح ، نیا  یاھـسرد  منک . مامت  دـش  مھ  ینالوط  هک  ار  متبحـص  منک و  ضرع  هک  ما  هدرک تشاددای  سرد  ناونع  هب  ار  هتکن  دـنچ  اـجنیا  رد  نم 

: تسھ مھ  همھ  یارب 

. درادن یا  هدیاف دنتفینرد ؛ تسا ، تلم  ینویلیم  یاھ  هدوت هب  یکتم  هک  یماظن  اب  دنتفینرد ؛ مالسا  اب  دنبوکن ؛ نادنس  هب  تشم  دنریگب . ام  نانمشد  ار  سرد  نیلوا 

تدـحو و نامیا ، زا  ترابع  ام  رترب  حالـس  قئاف و  حالـس  یلـصا و  حالـس  هک  دـنادب  دسانـش  یم هک  دسانـشب  ار  نانمـشد  ام  زیزع  تلم  تسا . تلم  مومع  یارب  مود  سرد 

. دنزب بیسآ  امش  هب  دناوت  یمن ینمشد  چیھ  دشاب ، نیا  رگا  دینک . ظفح  ار  ناتیرایشوھ  دینک ، ظفح  ار  ناتتدحو  دینک ، ظفح  ار  ناتنامیا  تسا . یرایشوھ 

رگا دننک ، یم شالت  هچرھ  دنھد . رارق  ناشدوخ  یمئاد  یقیقح و  فدھ  ار ، تلم  نیا  تالکـشم  عفر  دننادب . ار  تلم  نیا  ردق  نالوئـسم  تسا . نالوئـسم  یارب  موس  سرد 

ی هوـق سلجم ، تلود ، زیزع  نالوئـسم  دراذـگب . هیاـم  ار  شدوـخ  یتـسھ  ی  همھ ناـشیارب  ناـسنا  هک  دـنراد  ار  شـشزرا  مدرم  نیا  دراد . اـج  دـننک ، فعاـضم  ار  شـالت  نیا 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 6 
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اب ماظن  نیا  هک  دـینادب  دنفیرـش . یلیخ  شزرااب و  یلیخ  مدرم  نیا  دـینک . راک  اھ  نآ یارب  تمدـخ و  مدرم  نیا  هب  دـیناوت ، یم هچرھ  همھ  همھ و  حلـسم ، یاھورین  هیئاـضق ،

. تسا رت  مکحم رتراوتسا و  یھوک  رھ  زا  مدرم ، نیا  هب  یاکتا 

الاح اما  تسا ؛ هدرک  دراو  شیپ  یتدم  زا  هتبلا  دنک . یم دراو  ار  وجشناد  رصنع  دوخ  تابساحم  رد  نمـشد  هک  دینیبب  زیزع ! نایوجـشناد  تسا . نایوجـشناد  هب  مراھچ  سرد 

هچرھ دـنک . ماکان  ار  نمـشد  دـیاب  امـش  رظن  تقد  امـش و  ناـمیا  امـش ، یھاـگآ  امـش ، یرایـشوھ  دـنک . یزاـب  وجـشناد ، رـصنع  اـب  دـھاوخ  یم یلمع  تروص  هب  نمـشد 

ناردـپ و دریگ . یم ار  تکلمم  نیا  هک  تسامـش  لسن  میتسھ ؛ ینتفر  هک  ام  تسامـش . هب  قلعتم  تکلمم  دـینک . لمع  رایـشوھ  هاگآ و  ناسنا  کی  عضوم  رد  دـیناوت ، یم

شـالت دنـشک و  یم هجنپ  دـننز ، یم اـپ  تسد و  مھ  زونھ  اـھ  نآ دـننک . جراـخ  ییاـکیرما  اتدـمع  یجراـخ و  نارگتراـغ  گـنچ  زا  ار  روشک  نیا  دنتـسناوت  امـش  زا  لـبق  لـسن 

تـسد هب  ساسح  ی  هقطنم نیا  میظع و  تردق  نیا  عبانم ، نیا  روشک ، نیا  دیراذگن  دیرادھگن . ار  ناتروشک  دـینک و  زھجم  ار  ناتدوخ  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  نیا  دـننک ! یم

. دینک هدامآ  ار  ناتدوخ  دتفیب . نمشد 

تیمھا اھلمع  اھلد و  اھزغم و  نم  یارب  دنرادن ؛ تیمھا  اھمسا  نم  یارب  منک . یم هاگن  رظنم  کی  زا  ار  یسایس  طوطخ  نم  تسا . یسایس  طوطخ  هب  سرد  مجنپ ، سرد 

یطخ رھ  هب  قلعتم  تسا ؛ رتزیزع  نم  یارب  وا  دھد ، ناشن  هقالع  رتشیب  روشک  نیا  تشونرـس  هب  یلم و  حـلاصم  هب  ماما ، هب  اھـشزرا ، مالـسا و  هب  هک  یـسکرھ  دـنراد .

. دـھاوخ یم امـش  زا  ار  نیا  تلم  دـیھد . قیبطت  اھرایعم  نیا  اب  ار  ناتدوخ  دـینک  یعـس  دـشاب . یا  یـسایس نایرج  رھ  هب  قلعتم  دـشاب ؛ یتعاـمج  رھ  هب  قلعتم  دـشاب ؛

لخاد رد  دـنیبب  ناسنا  هک  تسا  یتلاح  دـب  نیا  دـینکن . دامتعا  وا  یداـیا  نمـشد و  هب  دـھاوخ . یم ار  دوخ  یمالـسا  رادـتقا  تیمکاـح و  تلم ، دـھاوخ . یم ار  مالـسا  تلم ،

هب ددنسپ ؛ یمن تلم  ار  نیا  مدنسپ ؛ یمن ار  نیا  نم  دنراذگب ! زاب  نمشد  یور  هب  ار  ناشدوخ  یاھزرم  اما  دننک ؛ راتفر  هنامـصخ  ناشدوخ  لباقم  طخ  اب  یـسایس ، طوطخ 

. ددنسپ یمن مھ  ادخ  ار  نیا  هک  میوگب  مناوت  یم تارج 

مدرم  / ١٣٧٨/١١/١٣ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـشاب اکیرما  دـھاوخ  یم ناگناگیب ، نیا  دورب  ناگناگیب  هطلـس  راب  ریز  رگید  دـھاوخ  یمن یناریا  ناریا و  هک  دوب  نیا  فرح  نآ  دز و  گرزب  فرح  کی  دوخ  بـالقنا  رد  ناریا  تلم 

هک دنناد  یم دننمـشد و  دنزرو و  یم هنیک  ناریا  تلم  یبلط  لالقتـسا نیا  اب  اھ  نآ دنامب . لقتـسم  دھاوخ  یم دشاب  زور  نآ  یوروش  دھاوخ  یم دشاب ؛ سیلگنا  دـھاوخ  یم

، دشاب رت  یوق وا  رد  لالقتسا  حور  رت و  کیدزن مالسا  هب  هک  سکرھ  دننک . یم ینمشد  مھ  مالـسا  اب  سپ  تسا ؛ مالـسا  زا  ینید و  حور  زا  یـشان  ناریا  تلم  لالقتـسا  نیا 

هب داتـسیا و  راوتـسا  مکحم و  ناریا  تلم  یلو  تساـھ . نیا رطاـخ  هب هلاـس ، تسیب یاـھیزرو  هنیک نیا  اھیھاوخدـب ، نیا  اھینمـشد ، نیا  تسا . رتشیب  وا  اـب  اـھ  نآ ینمـشد 

. داد سرد  مھ  رگید  یاھتلم 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

یعفانم دـیاوف و  هچ  راک  نیا  زا  رابکتـسا  هک  دـنناد  یم دـنلیلحت ، رکف و  لھا  هک  یناسک  هتبلا  دـتفیب . فالتخا  ینـس  هعیـش و  نیب  هک  دوش  یم شالت  رایـسب  اـیند  رد  زورما 

یوس زا  ار  ناریا  یور  راـشف  دـننک ؛ ناریا  یاـھزرم  صوصخم  ار  یمالـسا  بـالقنا  دـننک ؛ ادـج  یمالـسا  یاـھروشک  ی  هعومجم زا  ار  ناریا  هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  درب . یم

هچ سکرھ  مینک . لمع  لباقم  ی  هطقن تسرد  دیاب  ام  دنیامن . یریگولج  ناریا  تلم  یاھسرد  زا  رگید  یاھتلم  یزومآ  سرد زا  دننک و  یزاس  هنیمز رگید  یمالسا  یاھروشک 

راک یمالسا  تما  یاھفدھ  مالسا و  بالقنا و  عفن  هب  وا  دنک ، کمک  ینس  هعیش و  نیب  هناتـسود  هنـسح و  تاطابترا  یلدمھ و  هب  هعیـش  طیحم  رد  هچ  ینـس و  طیحم  رد 

. تسا هدرک  تکرح  نآ  لباقم  ی  هطقن تسرد  دنک ، ییادج  رد  یعس  مھ  سکرھ  تسا . هدرک 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  رھطم  نحص  رد  نارادازع  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هک یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  نوگانوگ  تالمح  رد  فلتخم ، یاھنادیم  رد  نوگانوگ ، یاھ  هبرجت رد  دش ، زوریپ  بالقنا  هکنآ  زا  دعب  دشن . متخ  بالقنا  یزوریپ  هب  هلئـسم 

گنج رد  دمآ . ناریا  تلم  راک  هب  درک  یم رارکت  ام  یارب  ار  نآ  دوب و  سرد  نیا  مسجت  ام  راوگرزب  زیزع و  ماما  هک  نآرق  یندشن  شومارف گرزب و  سرد  نیمھ  دـش ، تلم  نیا  هب 

رگید راب  کی نانبل  روشک  رد  دینک ؛ هاگن  امش  زورما  درک . هدافتسا  گرزب  سرد  نیا  زا  ام  تلم  یـسایس ، لئاسم  ی  همھ رد  یرابکتـسا و  یاھتردق  اب  ی  هلباقم رد  یلیمحت ،

. تسا هدش  رارکت  سرد  نیمھ 

ریت  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  هییاضق و  هوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هرکیپ رب  نمـشد  هنامـصخ  یاھ  هبرـض هک  دوب  نیا  درک ، لوغـشم  دوخ  هب  ار  اھمـشچ  اھلد و  همھ  هثداح  نیا  رد  هک  یزیچ  نیرت  مھم منک . ضرع  ریت  متفھ  هراـبرد  هلمج  کـی 

اھ نآ ناـیم  رد  هک  یا  هتـسجرب ناریدـم  زا  رفن  دـنچ  داـتفھ و  دـش . دـھاوخ  رتـشیب  مدرم  رد  تماقتـسا  ربـص و  تبالـص  ناـمیا و  شـشوج  دـشاب ، رت  نیگنـس هچرھ  بـالقنا 

بالقنا نیا  لمعلا  سکع زیگنا . نزح زیمآ و  هعجاف عضو  نآ  اب  مھ  نآ  دندش ؛ هتفرگ  یمالسا  ماظن  زا  نمشد  هلیسو  هب اجکی  تشاد ، روضح  یتشھب  دیھـش  لثم  یتیـصخش 

هب یخـساپ  نانچ  دنتـسناوت  ناش ، هنانموم یرابدرب  ییابیکـش و  اب  مظعم  یاھ  هداوناخ نآ  ناـشدوخ و  تماقتـسا  ربص و  تبالـصاب  ناـمیا و  اـب  مدرم ، دوب ؟ هچ  تلم  نیا  و 

هزاوآ دـنلب  ار  ناریا  تلم  مان  دـندرک و  دورطم  ار  نمـشد  دـندرک ، همیب  ار  بالقنا  تسین . دوبن و  ندـیناجنگ  لباق  یتیعـضو  چـیھ  رد  یدام و  تابـساحم  رد  هک  دـنھدب  نمـشد 

نیا هب  هبرض  ندروآ  دراو  زا  نمـشد  تسا ، ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  دنمـشزرا  هریخذ  مدرم  یرابدرب  یرایـشوھ و  ربص و  نامیا و  هک  یتقو ات  تسا . روط  نیمھ هشیمھ  دندرک .

تیـصخش کی  یتشھب  هللا  تیآ موحرم  ام  راوگرزب  دیھـش  دـش . دـھاوخ  رت  مکحتـسم بالقنا  درب و  دـھاوخن  یدوس  چـیھ  تسب و  دـھاوخن  یفرط  چـیھ  بالقنا  نیا  ماـظن و 

یارب گرزب  سرد  نیا  درک و  رادیاپ  ار  بالقنا  شنارای  وا و  نوخ  مھ  دنام و  هدنز  وا  دای  مھ  اما  دـش ؛ هتفرگ  ام  تسد  زا  هثداح  نیا  رد  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  رد  زاتمم  هنومن و 

. دنام بالقنا 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

لئاسم مامت  یلام و  لئاسم  مامت  دادرارق ، نآ  ساـسارب  هک  دنتـشاذگ  ناـیم  رد  هیراـجاق  تلود  اـب  ار  یدادرارق  اـھ  یـسیلگنا تسا . ناـخ  اـضر  تموکح  دوخ  مود ، ی  هنومن

سلجم رد  هحیال  نیا  تشاذـگن  درک و  تفلاـخم  دادرارق  نیا  اـب  هاـگآ ، ملاـع  نآ  سردـم ، نسح  دیـس  موحرم  تفرگ . یم رارق  اـھ  یـسیلگنا ی  هضبق رد  ناریا  روشک  یماـظن 

کی ناریا  رد  دیاب  دـندیمھف  دـنداتفا . یا  هزات رکف  هب  درک ، لمع  یروط  نیا دوش  یمن دـندید  دـندش و  مورحم  اجنیا  زا  اھ  یـسیلگنا هک  دـعب  دوش . بیوصت  زور  نآ  یلم  یاروش 

راک رـس  رب  ار  ناخ  اضر  اذـل  دـنک . لامعا  ار  سیلگنا  یاھ  هتـساوخ دـنک ؛ راتفر  تنوشخ  لامک  اب  مدرم  اب  دـنک ؛ عمقو  علق ار  اھـسردم  لاثما  ات  دـنروایب  راک  رـس  رب  ار  روتاـتکید 

دیاب زورما  روشک ، نیا  یاھناوج  ی  همھ هک  تسا  ییارجام  تسام . خـیرات  زیگنا  تربع رایـسب  یاھارجام  زا  یکی  ناریا ، رد  ناخ  اـضر  ندیـسر  تنطلـس  هب  یارجاـم  دـندروآ .

هک دمآ  دوجو  هب  روشک  رد  یدادبتسا  یلیمحت و  مظن  کی  تفر و  نیب  زا  سیلگنا  تلود  کمک  اب  ناخ و  اضر  نیدالوپ  تشم  ی  هلیـسو هب  ناخ ، اضر  زا  لبق  جرمو  جرھ دننادب .

. داد رارق  راشف  تحت  ار  مدرم  ام ، روشک  یگنھرف  یسایس و  یاھ  هاگتسد رد  سیلگنا  ذوفن  درک . ادیپ  همادا  لاس  جنپ  هاجنپ و 

یماظتنا  / ١٣٧٩/٠٧/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  یلیصحتلاغراف  مسارم  رد  تانایب 

زا دـعب  زا  هک  نانچمھ  دنـشاب ؛ وگلا  ایند  یارب  دـنناوت  یم دـننک ، یم یگدـنز  راـختفارپ  ی  هقطنم نیا  رد  هک  یگرزب  تلم  یمالـسا و  یروھمج  سدـقم  ماـظن  اـم و  زیزع  ناریا 

ناریا تلم  تسا ، هزرابم  لاح  رد  لماک  تعاجـش  اب  هک  زورما  نیمھ  نیطـسلف  تلم  هک  دینادب  یدیدرت  چیھ  نودب  ار  نیا  دنا . هدوب وگلا  فلتخم  یاھنادیم  رد  زورما  ات  بالقنا 

مھ و  دنرایـسب ، هک  ملاـع  رـسارس  رد  امـش  ناتـسود  مھ  ار ، نیا  دروآ و  یم باـسح  هب  دوـخ  یندـشن  شوـمارف یوـگلا  دوـخ و  یندـشن  شوـمارف سرد  ار ، ناریا  سرد  ار و 

ی هبلغ رگید  راب  کی دـھد . یم همادا  دوخ  هوکـشرپ  تکرباب و  ی  هزرابم هب  ادـخ  مان  اـب  زورما  نیطـسلف ، دـنناد . یم یبوخ  هب دـنا ، یرابکتـسا تردـق  زکارم  هک  امـش  نانمـشد 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 7 
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ی هیاس رد  نیطسلف  تلم  هک  دید  دھاوخ  ایند  دش . دھاوخ  حضاو  زراب و  یدام ، یاھتردق  ی  همھ رب  دنراد ، دوخ  هب  داقتعا  ادخ و  هب  نامیا  ورگ  رد  لد  هک  ییاھ  ناسنا ی  هدارا

مھ مالـسا  یاـیند  رد  تسا . نادـیم  رد  تلم  نیا  زورما  تسا . نیطـسلف  تلم  هب  قـلعتم  نیطـسلف  تفر . دـھاوخ  شیپ  دوـخ  یاھفدـھ  تمـس  هب  ماـگ  هب ماـگ تماقتـسا ،

. تسا هدیرفآ  دوخ  ی  هناعاجش یگداتسیا  اب  یللملا  نیب یاضف  رد  تلم  نیا  هک  یناجیھ  زا  تسا  ییاغوغ 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بـالقنا مالـسا و  تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  اـھتموصخ  نیا  منک . ضرع  دوـش ، یم یمالـسا  یروـھمج  اـب  هک  ییاـھتموصخ  ی  هراـب رد  مـھ  یا  هـلمج دـنچ 

ام و تلم  یارب  اکیرما  روھمج  سیئر ریخا  ی  هینایب دشابن . یناھج  یاھتردق  ی  هتـسب شوگ مشچ و  میلـست  دنکن و  هیکت  نارگید  هب  دتـسیاب ، دوخ  یاپ  یور  تسا  هتـساوخ 

، نانمـشد هک  دـنمھفب  دـنریگب و  تربع  دـننیبب ، تسا . هدننکرایـشھ  رایـسب  لیبق ، نیا  زا  ییاھ  هدـیدپ رد  یـسایس  ی  هقادـم نابحاص  ناھاگآ و  صوصخب  ناھج و  یاـھتلم 

نیا و ی  هطلـس دـنمک  زا  جراخ  لقتـسم و  دـھاوخ  یم نوچ  میدرک ؛ ضرع  هک  تسا  نیمھ  طقف  تلم  نیا  مرج  دـننک . یم رکف  هچ  تلم  نیا  ی  هراب رد  نازرو  عمط ناگناگیب و 

ماقتنا تلم  نیا  زا  دـنھاوخ  یم دـیمحلا ؛» زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  - » تسادـخ هب  نامیا  تکرب  هب  مھ  نیا  هک  دـنک - یگدـنز  دتـسیاب و  دوخ  یاـپ  یور  نآ ،

دنمگردرس و اتقیقح  اھ  نآ تسا . بالقنا  نیا  تلم و  نیا  لباقم  رد  اکیرما  یسایس  ناحارط  نارادمتسایس و  نالوئـسم و  یمگردرـس  ی  هدنھد ناشن هینایب  نیا  دنـشکب .

، ناریا تلم  یعمج  رکف  یاوـغا  یارب  دوـخ  لاـیخ  هـب  دـننک و  یم ضوـع  ار  دوـخ  نـحل  دـنخرچ ، یم فرط  نآ  فرط و  نـیا  دـننز ، یم شتآ  بآ و  هـب  دـننک . راـک  هـچ  دـنناد  یمن

. تسا هجیتن  یب شا  همھ اما  دننز ؛ یم راک  هب  یسایس  یاھدنفرت 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دوخ زا  یلیمحت  گنج  نارود  رد  یمالـسا و  میظع  تضھن  بـالقنا و  نارود  رد  مق  ی  هیملع ی  هزوح مق و  مدرم  هک  یتاراـکتبا  ی  هیقب لـثم  زین  یمیمـص  مرگ و  ی  هسلج نیا 

ار ید  مھدزون  ی  هسامحرپ ی  هثداح دـیراد ، روضح  هسلج  نیا  رد  هک  زیزع  ناناوج  امـش  زا  یرایـسب  تسا . نامیا  یاھ  هناـشن تیمیمـص و  افـص و  زا  نوحـشم  دـنداد ، زورب 

روضح اھ  نآ رد  دیا و  هدینـش یربخ  طقف  ثداوح  نیا  زا  امـش  دیدیدن . کی  لھچ و  لاس  رد  ار  مق  ی  هیـضیف ی  هدننک نییعت گرزب و  ی  هثداح دیاش  امـش  رثکا  هکنیاامک  دیدیدن ؛

عورش گرزب  ی  هثداح نوچ  دنتـشاد ؛ روضح  اھ  نآ رد  هک  یناسک  یارب  طقف  هن  تسا ، زومآ  سرد مھم و  اویـش و  همھ  یارب  یخیرات ، عطاقم  گرزب و  ثداوح  نکیل  دیتشادن ؛

. تسا ناسنا  هعماج و  یگدنز  زا  هعومجم  کی  راھب  هار و  کی  زاغآ  تکرح و  کی 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نمـشد یتاغیلبت  یاھتـسد  هتـسجرب ، ی  هدنزرا ینارون  راوگرزب  دیـس  نیا  هب  هرود  نآ  رد  هک  یرادقم  نآ  دوب . نیا  شناحتما  نیرتگرزب  مھ  یتشھب  موحرم  ام ، زیزع  دـیھش 

، تسا بلط  تردق تسا ، ربکتم  تسا ، بلطراصحنا  دنتفگ  دـندرک . دولآ  ضغب هنامـصخ و  یاھ  تناھا همھ  نیا  نامز  لوط  رد  بالقنا  رـصانع  زا  یـسک  رتمک  هب  دـندز ، تمھت 

ار شدوخ  تیوھ  تقیقح و  ناج و  هار ، نیا  رد  تماقتـسا  اب  عقاو  رد  اما  تشاذـگ ؛ ار  شدوخ  ناج  هتبلا  درک . یط  توق  تردـق و  اب  ار  دوخ  هار  وا  اما  تسا ؛ یروتاتکید  لاـبند 

ار هار  دـنک ؛ باـختنا  تسرد  ار  فدـھ  هک  تسا  نیا  یئاـضق  رثوـم  مھم و  رایـسب  ی  هوـق هب  اـم  ی  هیـصوت نیلوا  تسا . سرد  اـم  یارب  اـھ  نیا ی  همھ دـناسر . یلعا  شرع  هب 

یرگ یذوم یدب و  یزاسوج و  هدع  کی  هک  دنکن  ار  نیا  ی  هظحالم دورب و  شیپ  ادخ  هب  لاکتا  سفن و  هب  دامتعا  توق و  اب  دراذگب و  هار  نآ  رد  مدق  دنک ؛ باختنا  نیزاوم  قبطرب 

رد تسا - هتـشاد  یدایز  یاھتیقفوم  دـمحب هللا  هک  هیئاضق - ی  هوق هک  تسا  یراـک  نیرت  یـساسا نیا  درک ؛ دـھاوخ  حالـصا  ار  اـھ  نیا لاـعتم  یادـخ  دـننک . یم یفاـصنا  یب و 

. دورب شیپ  دریگب و  رظن  رد  دیاب  یمالسا  یاضق  ی  هلق هب  ندیسر  یارب  هار  نیا  ی  همادا

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

ی هئطوت رب  مدرم  یزوریپ  میوگ . رکـش  لد  قاـمعا  زا  دنفـسا  لوا  تاـباختنا  رد  مدرم  روـشرپ  روـضح  سلجم و  ماـگنھب  یئاـپرب  رد  ار  یھلا  لـضفت  هک  مناد  یم دوـخ  ی  هفیظو

تـسد هب  راگدرورپ  ی  هژیو لضفت  اب  زج  تسا و  یمالـسا  ماظن  یادرف  زورما و  یارب  اھتربع  زا  راشرـس  یندـشن و  شومارف یا  هدـیدپ سلجم ،» ریخات   » یرابکتـسا هدـیچیپ و 

تیانع نیا  زاس  هنیمز دنتشاد ، لوذبم  هک  یزیمآ  تدھاجم شالت  نابھگن و  مرتحم  یاروش  روشک و  ترازو  رد  تاباختنا  ناراکردنا  تسد نالوئسم و  یھارمھ  کمک و  دماین .

. تسا بناج  نیا یگشیمھ  یمتح و  ی  هفیظو نانآ  کیاکی  زا  رکشت  و  دوب ، یھلا  یونعم و 

نادمھ  / ١٨/١٣٨٣/٠۴ هژون  دیھش  ییاوھ  هاگیاپ  رد  تانایب 

شزرااب یادھـش  نارود ، دیھـش  رب  هوالع  هژون و  دیھـش  رب  هوالع  تسا . هدرک  میدـقت  ناریا  تلم  روشک و  هب  سدـقم  عافد  نارود  رد  ار  یـشزرااب  رایـسب  تامدـخ  هاگیاپ  نیا 

یروھمج یمالـسا و  بالقنا  ریذـپان  نایاپ تاراختفا  تسرھف  رد  ار  ناـشدوخ  ماـن  ساـسح ، رایـسب  ی  هقطنم نیا  رد  حلـسم  یاـھورین  ی  هعومجم زا  هاـگیاپ و  نیا  زا  یرگید 

- یئارضخ دیھش  یناتسدرا ، دیھش  ییاباب ، دیھش  لثم  ییاھ  تیصخش ام  یارب  میراد . یم یمارگ  ار  اھ  نآ مان  مینک ؛ یم راختفا  نازیزع  نیا  هب  ام  دنا . هدرک تبث  یمالسا 

نآ رد  ار  ناشدوخ  حلـسم  یاھورین  یلو  دنتـسھ ؛ یندـشن  شومارف انیقی  حلـسم  یاـھورین  رد  رگید  راوگرزب  شزرااـب و  یادھـش  و  دوب - مھ  هاـگیاپ  نیا  هدـنامرف  یتدـم  هک 

مالسا و تمظع  هار  راختفارپ ، رایـسب  هار  نیا  ندومیپ  رد  ار  ام  دوخ  یراکادف  تعاجـش و  یھاگآ و  نامیا ، اب  هک  یناگتـشذگ  دننکب ؛ دیابن  درک و  دنھاوخن  فقوتم  اھ  هتـشذگ

تیعقوم هب  هجوت  اب  دـیاب  ام  میریگب . هرھب  اھـسرد  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ام  ی  هفیظو دـنا . هتـشاذگ راگدای  هب  دوخ  زا  یندـشن  شومارف یاھـسرد  اـم  یارب  دـندرک ، یراـی  ناریا ،

تیوقت اب  میھدـب و  صیخـشت  ار  ناـمدوخ  ی  هفیظو دراد ، دوجو  یی  هرود رھ  رد  روشک  عفاـنم  اـم و  هیلع  هک  ییاھدـیدھت  هب  هجوت  اـب  روشک ، یاـھزاین  هب  هجوت  اـب  ناـمدوخ ،

. دندوشگ ام  یور  هب  ناشدوخ  ناج  تمیق  هب  ام  زیزع  نادیھش  هک  مینکب  یراختفارپ  هار  نآ  ی  همادا ی  هدامآ ار  نامدوخ  یمسج ، یحور و 

شترا  / ١٣٨٣/٠٧/٢٢ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

ماکان راب  نیمدنچ  یارب  رگید و  راب  ار  نمشد  دندنب و  یم نمشد  ی  هطلس رب  ار  هار  طیارـش ، ی  همھ رد  روشک ، نیا  رد  نموم  رویغ و  درم  نز و  نیا  گرزب و  تلم  نیا  ناناوج ،

دھاجم ینعی  نموم - یماظن  لمع ، رد  دـینکن ؛ افتکا  ظفل  هب  دـینک . راختفا  دـیلابب و  دوخ  یرگیماظن  هب  تسا و  راختفا  ی  هیام یماظن ، نینچ  کی  رد  یرگیماظن  دـنراذگ . یم

ار دوخ  تسا ، هتفای  تسد  نآ  هب  ملاع  راطقا  ی  همھ رد  رـشب  نھذ  هک  ییاھتفرـشیپ  هبرجت و  نف و  شناد و  اب  تسا . ندوب  هداـمآ  دـھاجم ، طرـش  دیـشاب . لـیبس هللا - یف 

ییاوھ و یورین  نیمھ  زور ، نآ  رد  دینکب . ار  هدافتـسا  رثکا  دح  سدقم  عافد  نارود  یاھ  هبرجت زا  دینک و  هدیچیپ  ار  ناتیاھ  نھذ دیزومایب ؛ زین  نارگید  هب  دینک و  زھجم  انـشآ و 

نایماظن شمدـقم  فوفـص  هچرگا  هک  دنتـسیاب  یا  هھبج لباقم  رد  دنتـسناوت  یمومع  میرحت  اب  یداصتقا و  ی  هرـصاحم اـب  مک ، تاـناکما  اـب  جیـسب ، هاپـس و  شترا و  نیمھ 

اھ نآ یوس  زا  یتیریدم  یھدنامزاس و  یتاعالطا و  یملع و  ینف و  ینابیتشپ  دندوب و  برغ  قرـش و  یماظن  یاھتردـق  ی  همھ نآ ، رخوم  فوفـص  اما  دـندوب ؛ مادـص  یثعب 

نام و عاجـش یاھ  ینف نانابلخ و  نام ، شترا نامھاپـس ، نامجیـسب ، تمھ  هب  نامیاھ ، ناوج تمھ  هب  میتسناوت  ام  یعیـسو ، ی  هھبج نینچ  لباقم  رد  تفرگ . یم ماجنا 

. دیرامشب منتغم  ار  شترا  رد  روضح  دیوش . انشآ  نآ  اب  دیریگب و  سرد  هبرجت  نیا  زا  میوش . زوریپ  نمشد  رب  نامحلسم  یاھورین  فلتخم  یاھ  هتسر دمآراک  رصانع 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ایسآ و یاھروشک  تیعضو  صوصخب  تسیچ ؛ ام  هب  تبسن  ایند  تیعضو  دننک - لاجنج  ایند  رد  دننک  یم یعـس  هک  یا - هتـسھ یژرنا  ی  هیـضق نیمھ  رد  دینیبب  امـش  زورما 

اب ایند  دـنیوگ : یم دـیآ ، یم ناشنھد  هب  هچرھ  دـندنب و  یم ار  ناشمـشچ  دـننک ، یم زاب  ار  ناـشناھد  هشیمھ  لـثم  اـھییاکیرمآ  ـالاح  یمالـسا . یاـھروشک  هناـیمرواخ و 

روشک دص  زا  شیب  نآ  ی  هناشن هک  ایند  یاھتلود  یتح  چیھ ، هک  ایند  یاھتلم  دینیب . یمن ار  ایند  دیسانش ؛ یمن ار  ایند  هک  دییامش  هن ، تسا )!(  فلاخم  ناریا  یزاس  ینغ

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 8 
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ایند یاھروشک  عطاق  تیرثکا  هک  رگید  ی  هعومجم دنچ  دنا و  هدـمآ درگ  دـھعت  مدـع  شبنج  رد  یمالـسا و  سنارفنک  رد  هک  تسا  یمالـسا  روشک  هاجنپ  دودـح  دـھعتم و  ریغ 

هناعاجـش هار  نیا  رد  هکنیا  یارب  ار  ناریا  تلم  دـیایب و  نوریب  یناـھج  راـکبلط  یعدـم و  تردـق  دـنچ  راـصحنا  زا  یا  هتـسھ یژرنا  هـک  دنتـسھ  نـیا  راد  فرط هـمھ  دنتـسھ ،

دمحب هللا زورما  هک  یھاگآ  هدـیمھف و  هنازرف و  لسن  نیا  اب  شالت - اب  طاشن و  اب  تردـق و  اب  دوخ ، راختفا  هار  رد  ناریا  تلم  دـننک . یم قیوشت  نیـسحت و  لد  هت  زا  هداتـسیا ،

زور هب  زور  هدرب ، لاوس  تمالع  ریز  هدیـشک و  شلاچ  هب  ار  برغ  یایند  ینھذ  یاھ  هتفاب هک  ار ، شدوخ  تارکفت  اـم ) زیزع  ناوج  لـسن  نیا  - ) تسا دـشر  لاـح  رد  زور  هب  زور 

روبجم رابکتـسا  ی  هھبج و  درک ؛ دھاوخ  میدقت  ناملـسم  یاھتلم  مالـسا و  یایند  هب  یدنمـشزرا  یونعم  یایادھ  لثم  ار  اھ  نآ دیـشخب و  دھاوخ  قمع  داد و  دـھاوخ  دـشر 

ام دوخ  یارب  یـسرد  نیا ، مینیب ؛ یم هدنیآ  یارب  هک  تسا  یزادنا  مشچ میا و  هتـشاد زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ام  دـمحب هللا  هک  تسا  یعـضو  نیا ، دـنک . ینیـشن  بقع تسا 

. میریگب سرد  دیاب  مھ  ام  دوخ  اما  دنریگب ، سرد  دیاب  مھ  اھ  نآ نانمشد ؛ یارب  مھ  یسرد  دراد و 

یارب مھ  یـسرد  دراد و  ام  دوخ  یارب  یـسرد  نیا ، مینیب ؛ یم هدـنیآ  یارب  هک  تسا  یزادـنا  مشچ میا و  هتـشاد زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  اـم  دـمحب هللا  هک  تسا  یعـضو  نیا ،

. میریگب سرد  دیاب  مھ  ام  دوخ  اما  دنریگب ، سرد  دیاب  مھ  اھ  نآ نانمشد ؛

تلم کی  یاھدرد  ی  همھ جالع  دـیما ، نامیا و  هب  یکتم  راـک  تسا ؛ راـک  شـالت و  تلم ، کـی  یاـھدرد  ی  همھ جـالع  مینادـب  هک  تسا  نیا  میریگب  دـیاب  اـم  دوخ  هک  یـسرد 

نینچ دننکب ،» دنناوت  یم دنھاوخب ، هک  راک  رھ  اھ  نآ دـیآ ، یمرب یراک  هچ  ام  تسد  زا  اقآ ! یا  : » دـیوگب هک  یتلم  دـیماان و  تلم  لسک ، تلم  لبنت ، تلم  راکیب ، تلم  تسا .

رد دندوب  هدرک  یعس  لاس  اھھد  لوط  رد  هک  ار - تایحور  نیا  تدم ، نیا  رد  ام  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  رطاخ  هب  میا ، هدروآ تسد  هب  ام  هچنآ  دیسر . دھاوخن  ییاج  هب  یتلم 

، دشاب هتشادن  ندرک  راک  ی  هلـصوح ناسنا  هک  نیا  تسا ؛ طلغ  دنکب ، زجع  ساسحا  ناسنا  هک  نیا  نموم . دیمااب و  تسا  یتلم  ام  تلم  تخیر . رود  یلکب  دننک - قیرزت  وا 

ناشدوخ راک  مادکرھ  دنک ؛ راک  دیاب  رگراک  دنک ، راک  دیاب  هیامرـس  بحاص  دنک ، راک  دیاب  یناحور  دنک ، راک  دیاب  وجـشناد  دنک ، راک  دیاب  لصحم  دنک ، راک  دیاب  ناوج  تسا . طلغ 

نیا نوزفازور  تفرـشیپ  یدنلبرـس و  فدھ  تمـس  هب  اھ  نیا همھ  دنک ؛ شالت  دیاب  یعامتجا  یـسایس و  لاعف  دننک ؛ شالت  دـیاب  یزرواشک  لاعف  یتعنـص و  لاعف  دـننکب . ار 

. تفر دھاوخ  شیپ  زیچ  همھ  دش ، روط  نیا یتقو  تسا . روشک  نیا  تلم و 

ناوج  / ١٢/٠۶/١٣٨۶ ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ریز ام  هک  دنا  هدیمھف میا ؛ هداتـسیا یللملا ، نیب نداد ، ناشن مخا  ندرک ، تفلک  ادص  اھ ، تفلک ندرگ اھیردـلق ، اھیئوگروز ، لباقم  رد  ام  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  هیـضق  اھھد  رد 

یلیخ اھناوج  امـش  یارب  نیا  دـینیبب  تسا . ملع  هب  حلـسم  لباقم ، فرط  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب  تسیچ ؟ رطاـخ  هب  اـھیئوگروز  نیا  تسھ . اـھیئوگروز  نیا  یلو  میور . یمن راـب 

. تسا زیگنا  تربع

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

میجح و تلود  مجح  رد  یتح  بالقنا ، هب  نیمجاھم  سکعب ، تسا و  هدروخ  تسکـش  هقطنم  نیا  رد  دوب - یرابکتـسا  ی  هژورپ کی  هک  بالقنا - تسکـش  بـالقنا و  بوکرس 

هدھاشم هقطنم  رد  یئاکیرما  یاھتـسایس  رد  ار  تسکـش  حضاو  مئالع  اھ و  هناشن ام  زورما  دنوش . یم رت  کیدزن مازھنا  تسکـش و  هب  زور  هب  زور  اکیرما ، لثم  یدنم  تردق

یاھورین ی  هھجاوم میظع  ثحب  ینعی  دـننک . ربدـت  اعقاو  نآ  یور  دـیاب  هک  تسا  یمھم  یاھ  لصفرـس ام  نارگلیلحت  یارب  ام و  ناناوج  یارب  ام و  تلم  یارب  اھ  نیا مینک . یم

اھتلم و یـسانش  ناور یعامتجا و  مولع  ثحابم  رد  دـیاب  هک  تسا  یدـیدج  مھم و  رایـسب  ثحب  کی  دـیدھت ، روز و  هب  یکتم  یدام  یاـھورین  اـب  تیونعم  هب  یکتم  یمدرم 

لوط رد  هدـش  هداد  تصرف  وا  هب  یملع  ظاحل  زا  هن  دراد ، متا  بمب  هن  هک  ام  تلم  لثم  یتلم  تسا . هنع  لوفغم  الماک  نیا  دریگب ؛ رارق  هجوت  دروم  یعاـمتجا  یـسانش  ناور

نیا لاح  نیع  رد  اما  دسر ، یمن دنمتورث  یاھروشک  نآ  یاپ  هب  اھتورث  ظاحل  زا  مھ  هدـنام ، بقع  یدایز  عقاوم  دـنک و  تکرح  یملع  ی  هلفاق ناورـشیپ  یاپمھ  هک  لاس  دـص 

هب اھنادـیم  نیرت  مھم رد  ار  یا  هناـسر یداـم و  تورث  یژوـلونکت و  حالـس و  زا  رادروـخرب  دـنم  تردـق یاـھروشک  ی  هعوـمجم یاـھ  هئطوـت تسا  هتـسناوت  تـلم  نـیا  روـشک و 

؛ دننک لیلحت  یعامتجا  مولع  یسایس و  مولع  نادنمـشناد  دیاب  ار  نیا  تسا . قیقدت  لمات و  روخ  رد  نیا  تسیچ ؟ شتلع  نیا  دھدب . تسکـش  دنک و  راداو  ینیـشن  بقع

ی هنحـص هنحـص ، تسا . یزومآ  سرد زومآ و  تربع هاگن  هنحـص ، نیا  هب  هاگن  اذـل  هداد . ناـشن  ناریا  رد  زورما  هک  دـھد ، یم ناـشن  ار  دوخ  هنوگچ  اـھتیونعم  نیا  شقن  دـننیبب 

. دنیوگ یم مھ  ناشدوخ  تسا و  یحضاو  یاھزیچ  اھ  نیا هن ، مینکب ؛ یھاو  یاعدا  میھاوخ  یمن تساکیرما . یرابکتسا  تردق  تسکش 

شترا  / ١١/١٩/١٣٨۶ یئاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

ی هدـنھد ناشن هک  شوجدوخ - تکرح  کی  اب  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  دوب . فطع  ی  هطقن کی  کش  نودـب  داتفا ، قاـفتا  لاـس ۵٧  رد  نمھب  مھدزون  زور  رد  هک  هچنآ 

مھ دوب ، هناعاجـش  رایـسب  راک  مھ  درک . دراو  توغاط  میژر  رـضتحم  رکیپ  رب  ار  هبرـض  نیرخآ  هک  دـندرک  یراـک  هب  مادـقا  دوب - ورین  نآ  رد  تاـینھذ  تاـساسحا و  ی  همھ دـنیآرب 

هار رد  ار  اھ  نآ ای  دـھدب  رییغت  ار  تلم  کـی  تشونرـس  دـناوت  یم یھاـگ  دـتفا ، یم قاـفتا  ماـگنھب  زاـین و  دروم  یناـمز  فرظ  رد  هک  ثداوح  روج  نیا دوب . هنادنمـشوھ  رایـسب 

نیا رد  هک  روطناـمھ  مدرم . زا  یرایـسب  یور  رب  درک  زاـب  ار  هار  دوب ؛ یگرزب  رایـسب  تکرح  درک ؛ ار  راـک  نیا  زور  نآ  یئاوـھ ، یورین  دـشخبب . فعاـضم  تعرـس  ناشتـشونرس 

رکف زورما  هک  دوبن  روج  نیا دوب ؛ یراد  هشیر تکرح  تکرح ، نیا  دوب . روج  نیمھ اتقیقح  ربھر ،» هب  مداد  لد  هک  منیلوا   » هدـش هتفگ  دـندرک  ارجا  نازیزع  نیا  هک  یئاـبیز  دورس 

نامز رد  هک  تشذگ ، یم تایلقع  تاینھذ و  تاساسحا و  زا  یئاوھ ، یورین  رد  هک  هچنآ  ی  هعومجم زا  دوب  یدنیآرب  کی  نیا  مدرک  هراشا  هک  روطنامھ  دنتفیب ؛ هار  ادرف  دننک ،

. تسا یکرابم  رایسب  زور  تسا ؛ یمھم  زور  زور ، نیا  اذل  درک . زورب  لکش  نیا  هب  بسانم 

اھنارود ی  همھ رد  ناریا  تلم  یارب  هثداح  نیا  سرد  دنامب . یقاب  دـعب  یاھلـسن  یارب  نآ  یاھتربع  نآ و  یاھـسرد  هک  تسا  روظنم  نیا  هب  اساسا  یخیرات  ثداوح  یناوخزاب 

، دوبن مھ  نامیا  رگا  زیگناروش . نامیا  کی  زا  ی  هتـساخرب حیحـص و  تینالقع  کی  زا  ی  هتـساخرب سفن و  هب  اکتا  اـب  هنادـنم ، تردـق هناعاجـش ، مادـقا  تسا . هدـنز  سرد  کـی 

ناـمیا اـب  هارمھ  هنادنمـشوھ ، تسرد و  رکف  کـی  تسا : یتـقیقح  نینچ  کـی  رھظم  ماـجنا ، اـت  زاـغآ  زا  اـم  بـالقنا  ی  هعوـمجم و  دـتفیب . قاـفتا  تکرح  نـیا  تسناوـت  یمن

هک تساھ  نیا نادقف  دشک ؛ یم الاب  ار  تلم  کی  هک  تسا  یلـصا  رـصانع  نیا  دمآ . دھاوخ  شیپ  هار  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  ندیـسارھن  مادـقا و  تعاجـش و  اب  هارمھ  زیگناروش ،

. دنک یم ریقحت  ار  تلم  کی 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٢ ناتسا  حلسم  یاھورین  یاھناگی  کرتشم  یماظن  مسارم  رد  تانایب 

مادـص رـس  رب  دـیدید  دـننکن . افو  مھ  ناشدوخ  ناتـسود  هب  یتح  ملاع  ناربکتـسم  هک  تسا  هدـش  بجوم  یئاوقت  یب تسا . یئاوقت  یب یایند  یناھج ، تسایـس  یاـیند 

کمک نیـسح  مادص  هب  دنتـسناوت  هچنآ  ام ، رب  یلیمحت  گنج  نارود  رد  اھ  یئاکیرمآ نیمھ  دندرک . تیوقت  ار  وا  دنتـشاد ، جایتحا  وا  هب  یتقو  ات  دـندروآ ؟ هچ  هایـسور  نوعلم 

همھ یلام ، ینابیتشپ  هب  دوخ  هب  ناگتـسباو  ندرک  راداو  ات  یحور ، تیوقت  ات  یتاحیلـست ، کمک  ات  یـسوساج  تاعالطا  یئاوھ و  ی  هشقن زا  دـنداد . ینابیتشپ  دـندرک و 

نآ هب  دش ، مامت  شفرـصم  خیرات  دندش ، سویام  یتقو  دنک . دراو  ناریا  تلم  رورغم  تردقرپ و  ی  هرھچ رب  یا  هشدخ دناوتب  وا  دندوب  راودیما  دنتـشاد ، جایتحا  وا  هب  نوچ  روج ؛

، دـنراد راکزیھرپان  اوقت و  یب یاھ  تردـقربا نیا  هب  دـیما  نظ و  نسح  هک  یناـسک  یارب  نیا  دـندرک ؛ لاـبند  یرگید  روج  ار  ناـشدوخ  عفاـنم  دـندروآرد ، ار  وا  دـیدید  هک  یلکش 

. تسا تربع  سرد 

ساسا رب  راک ، تیانج یاـکیرمآ  لـباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  نالوئـسم  ناریا و  تلم  یاـھ  یریگ عضوم دسانـش . یم مھ  زورما  تخانـش ، ار  اـھ  تردـقربا ناریا  تلم 

، کیرات هایس و  نارود  شوب ، نارود  تسا ؟ یرـشب  ریخا  خیرات  یاھنارود  نیرت  نماان اکیرمآ  ینونک  یروھمج  سیئر نارود  دنادن  هک  تسیک  زورما  تسا . قیمع  تفرعم  نیمھ 

تالکشم تفر ، دھاوخ  رگید  هام  دنچ  ات  هتبلا  وا  دنام . دھاوخ  وا  مان  هب  خیرات  رد  هایس  لطاب و  رھم  نیا  تسایند . رـسارس  رد  مزیرورت  دشر  نارود  ایند ، ندش  رت  نماان نارود 

. تسا تربع  سرد  ام  دنمـشوھ  ناناوج  یارب  اھ  نیا دش . دھاوخن  هتـسب  زگرھ  تسا ؛ هدوشگ  هشیمھ  خـیرات  رد  هدـنورپ  نیا  اما  درک ، دـھاوخ  لقتنم  دوخ  یدـعب  رفن  هب  ار 

، ناربکتـسم رابکتـسا و  یفن  در و  راعـش  یبرغ ،» هن  یقرـش ، هن   » راعـش دینادب . درک ، یزیر  یپ ار  سدقم  ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  هک  یرکف  نآ  تمظع  دیـسانشب ، ار  دوخ 

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 9 
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اب هک  تسا  هتساخرب  یتمکحرپ  لد  زا  مادکرھ  تسام ؛ دیواج  هدنز و  یاھراعش  روشک ، زا  یا  هطقن رھ  رد  نموم  یاھناوج  نیا  هب  دامتعا  راعش  ناریا ، تلم  لالقتسا  راعش 

. تخومآ ناریا  تلم  ام  هب  ار  اھ  نآ روالد  میکح  نآ  هنازرف ، ریپ  نآ  گرزب ، درم  نآ  ادخ ، یگدنب  اب  ادخ ، اب  طابترا  اب  بیغ ، ملاع  اب  طابترا 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی رگا  هک  داد  ناشن  وگلا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  مینکب و  دیاب  نامدوخ  دنمورین  زیزع و  تلم  ی  هدنیآ نامدوخ و  زورما  عضو  یارب  زومآ  تربع یدنم  هرھب کی  رال  ی  هتشذگ نیا  زا 

نیرتدونع جوجل و  نیرتگرزب و  رب  تسناوت  دـھاوخ  دوش ، اھنادـیم  نیرتراوشد  دراو  دـشاب ، هدرپسن  اـیند  عماـطم  اـیند و  هب  لد  هک  یا  یربـھر تسرد ، یربـھر  کـی  اـب  یتـلم 

نتـشارفارب راعـش  اب  تسب . راک  هب  یمالـسا  بالقنا  رد  دوب ، هتخومآ  روشک  رگید  قطانم  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  خـیرات  زا  هک  ار  هبرجت  نیا  ناریا  تلم  دوش . زوریپ  اـھ  نمـشد

هچرھ هک  دوب  نیا  ناشنامگ  ناشتین و  ملاع  نادنمتردق  هک  درک  تکرح  ینارود  رد  ناریا  تلم  هلآ ) هیلع و  یلص هللا   ) یدمحم نیناوق  لوصا  زا  یوریپ  راعش  اب  مالـسا ، مچرپ 

تـسناوت مالـسا  مان  هب  نید و  مان  هب  ینارود  رد  ناریا  تلم  بالقنا  هک  تسا  یمھم  رایـسب  ی  هتکن نیا  دـنا . هدرک فرطرب  مدرم  یگدـنز  ی  هنحـص زا  تسا ، یراد  نید نید و 

یمالـسا یاھروشک  رد  هلمج  زا  ملاع  ی  همھ رد  ار  یراد  نید نید و  ی  هشیر هک  دندرک  یم روصت  یرابکتـسا - یاھتـسایس  ملاع - نادنمتردق  هک  دنک  دوخ  هب  هجوتم  ار  ایند 

نیا هب  ار  ناشدوخ  دش ؛ دھاوخ  رت  فیعـض مدرم  رد  ینید  راثآ  زور  هب  زور  دنام و  دھاوخن  یقاب  رگید  هتـسجرب ، روط  هب  نید  زا  یمان  هک  دوب  هدوسآ  ناشرطاخ  دـنا . هدرک عطق 

. تسا یتیعقاو  کی  نیا  دنادرگرب . ملاع  ی  همھ مدرم  یگدنز  یاضف  هب  ار  یراد  نید مالـسا ، مچرپ  نتـشارفا  اب  ناریا  تلم  هک  دوب  ینارود  نینچ  کی  رد  دندوب . هدرک  شوخلد 

هب ار  اھ  نآ هک  دیـشخب  ام  تلم  بالقنا و  ار  ریثات  نیا  تسا ، مالـسا  ریغ  اھ  نآ نید  هک  یئاھروشک  رد  یتح  اما  میدرک ؛ دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  میدرک ؛ مایق  مالـسا  یارب  اـم 

رثکا یارب  تسناوت  نآرق ، کرابم  مان  اب  مالـسا ، مان  اـب  بـالقنا  نیا  دـیرفآ و  ناریا  تلم  ار  هزجعم  نیا  درک . لـیامتم  نید  قلطم  تمـس  هب  تیونعم ، تمـس  هب  نیدـت ، تمس 

. دوش وگلا  ملاع  یاھتلم 

مھ یـسک  رگا  زور  نآ  تسا . توافتم  یلکب  اضف  بالقنا - نیا  یزوریپ  زا  لبق  ینعی  لبق - لاس  یـس  اب  دـینیب  یم دـینک ، ترفاسم  یمالـسا  یاـھروشک  هب  امـش  زورما  رگا 

، رکف نشور مالـسا ، یاـیند  رد  زورما  اـما  دوـب ، یھلا  ریغ  یداـحلا و  بتاـکم  راعـش  مـچرپ و  ریز  درک ، یم یماـیق  یتـکرح و  دز و  یم یفرح  لالقتـسا  اـی  یھاوـخ  یدازآ یارب 

ار تکرح  نیا  دنھد و  یم ار  اھراعش  نیا  مالسا  مچرپ  ریز  دنیوگب ، نخـس  یدازآ  زا  دنیوگب ، نخـس  لالقتـسا  زا  هک  یتقو نآ  تیلوئـسم ، دھعت و  یاراد  یاھناسنا  وجـشناد ،

مایق وکابنت ، مایق  دیدرک : هظحالم  رـصاعم  خـیرات  هب  کیدزن  خـیرات  رد  ار  شیاھ  هشیر هک  دوب  یگرزب  یمالـسا  بالقنا  ناریا و  تلم  امـش  مایق  تکرب  هب  نیا  دـنھد . یم ماجنا 

مـشچ نیا  اب  مینک ، یم هاگن  هک  هتـشذگ  هب  ام  راوگرزب . درم  نیا  یربھر  هب  ناتـسرال  مدرم  مایق  اھ  نآ نیرت  هتـسجرب ی  هلمج زا  و  گرزب ، یاـملع  ی  هلیـسو هب  تیطورـشم 

. مینک راومھ  ار  نام  هدنیآ هار  ات  تسا  یتربع  ی  هیام تسا ؛ یا  هنیئآ هلیسو و  کی  ام  یارب  هتشذگ  مینک . یم هاگن 
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زا دیاب  تسا ؛ هدیدن  ار  اھ  نآ ام  ناوج  لسن  هک  تسا  یئاھزیچ  نیا ، دیریگب . رارق  رگید  قطانم  رد  هقطنم و  نیا  رد  زیمآ  تربع رایـسب  خـیرات  نیا  نایرج  رد  دـیاب  اھناوج  امش 

- اھ نیا دـننک . هدایپ  دـننک و  ارجا  ار  نمـشد  یاھ  هشقن بالقنا ، اب  یمیمـص  نابرھم و  نموم و  مدرم  نیا  نایم  رد  ناتـسا و  نیا  رد  دنتـساوخ  یناسک  دیـشاب . علطم  اھ  نآ

ی هزرابم نیا  هار  رد  ناشنادنزرف  هک  میتسھ  هجاوم  یئاھ  هداوناخ اب  مھ  ام  زورما  دندز . هبرـض  درک  مدرم  هب  دـننزب - فرح  درک  مدرم  مان  هب  دنتـساوخ  یم هک  یناسک  نامھ 

. دنتسھ ام  یدردمھ  محرت و  دروم  دنا و  هدید غاد مھ  اھ  نآ دنا ؛ هدروخ ار  نمشد  بیرف  ناشنادنزرف  هک  میتسھ  هجاوم  یرگید  یاھ  هداوناخ اب  مھ  دنا ، هدش دیھـش  سدقم 

غاد دنا ؛ هدرکن یھانگ  مھ  اھ  هداوناخ نآ  دریگب ، راکب  مسینویھص  اکیرمآ و  دساف  ضارغا  هار  رد  ار  وا  نوخ  دھدب و  بیرف  ار  اھ  نآ ناوج  تسناوت  نمـشد  هک  یئاھ  هداوناخ نآ 

هدرک دراو  ناتـسا  نیا  رب  بالقنا  دض  هک  تسا  یئاھتراسخ  زا  مھ  نیا  میراد . یزوسلد  اھ  نآ هب  تبـسن  ام  دنتـسین . اھ  نآ دای  هب  مھ  اھ  یلیخ دنا ؛ هدید مھ  ار  ناشناناوج 

. تسا
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نیا یاپ  تسد و  هب  ار  تراسا  دنمک  الماک  دنناوتب  هکنیا  یارب  دندش ، یمالسا - یاھنیمزرس  هلمج  زا  قرش - یاھنیمزرس  دراو  هک  هدفھ  هدزناش و  یاھنرق  زا  نارگرامعتسا 

دوخ و بادآ  هب  تبـسن  دوخ ، بھذم  هب  تبـسن  دوخ ، یاھ  هتـشاد هب  تبـسن  دوخ ، ی  هتـشذگ هب  تبـسن  ار  اھ  نآ دندرک  عورـش  دننکب ، دوخ  ریـسا  ار  اھ  نآ دـندنبب و  اھتلم 

هب ات  رس  زا  دیاب  یناریا  تفگ : رکف  نشور کی  روشک ، نیا  رد  تیطورشم  لئاوا  نامز  رد  هک  دیـسر  یئاج  هب  راک  تسا ؛ زومآ  تربع اھ  نیا ندرک . نیبدب  دوخ  سابل  هب  تبـسن 

موسر یبرغ ، بادآ  یبرغ ، گنھرف  اما  دـنکب ، شومارف  دراذـگب و  رانک  ار  شرخافم  ار و  شا  هتـشذگ ار ، شطخ  ار ، شـسابل  ار ، شقـالخا  ار ، شنید  ینعی  دوشب ! یگنرف  اـپ 

مولعم دنداد . رـس  دندوب ، هدرک  تشپ  نید  هب  هک  یناسک  نآ  ام  روشک  رد  ار  راب  تلذـم دایرف  نیا  دـندرک . نالعا  روج  نیا دریذـپب ! ار  یبرغ  شنم  شور و  یبرغ و  رکفت  یبرغ ،

هاگتسد وا ، یئاراد  وا ، شترا  وا ، تفن  وا - زیچ  همھ  رب  دناوت  یم یتحار  هب سیلگنا  رامعتـسا  دش ، یھت  نورد  زا  داد و  تسد  زا  ار  دوخ  زیچ  همھ  یروشک  کی  یتقو  تسا ؛

ریفـس اـب  دوب  روبجم  دـنکب ، نیعم  ریزو  تسخن ناونعب  ار  سک  نـالف هکنیا  یارب  نئاـخ  هاـش  هک  دوب  هدیـسر  یئاـج  هب  یوـلھپ  نارود  رد  راـک  دـنک ؛ ادـیپ  طلـست  وا - یـسایس 

یاھتموکح تسا . یلم  تزع  دض  نیا  تسام . ی  هتـشذگ رابدرد  خیرات  نیا  دریگب . هزاجا  دنک و  هزاجتـسا  وا  زا  عقاو  رد  دراذگب و  نایم  رد  اکیرمآ - ریفـس  اب  اھدـعب  و  سیلگنا -

سابل دنتفرگ و  وا  زا  مھ  ار  شترخآ  هکلب  دندرک ، تسرد  ار  وا  یایند  هن  دنداد ، هعـسوت  ار  وا  ملع  هن  دـندروآ ؛ دورف  تزع  ی  هکیرا زا  ار  ناریا  تلم  دـساف ، هتـسباو و  یروتاتکید 

ناریا تلم  داتسیا و  راوگرزب  ماما  یمالسا و  بالقنا  یگرزب  تبیصم  نینچ  کی  لباقم  رد  درک . مایق  یتیعـضو  نینچ  کی  لباقم  رد  یمالـسا  بالقنا  دندناشوپ . وا  رب  تراسا 

. دیسر یزوریپ  هب  درک و  راثن  هار  نیا  رد  ار  دوخ  نوخ 
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، دـش ناشبیـصن  گرزب  یزوریپ  نیا  ناریا  تلم  داحآ  اکتا  هب  داد و  ماجنا  ناریا  تلم  هک  یمیظع  تکرح  نیا  تسا ، هدـنارذگ  یمالـسا  یروھمج  هک  ار  یگرزب  یاـھنومزآ  دـیاب 

، دننک یم ایند  رد  رابکتـسا  یدایا  زورما  هک  یتاغیلبت  رادقم  نزو و  دیمھفب  ات  دینادب ، اھناوج  امـش  خیرات ، ی  هدنزومآ یاھـسرد  خیرات ، گرزب  یاھتربع  تروص  هب  دیاب  ار  اھ  نیا

دنادب زیزع  ار  دوخ  دیاب  تلم  کی  مدز . فرح  یلم  تزع  هب  عجار  نم  هبنش ، هس زور  رد  جدننس  رد  میوگب : ار  نیا  مھاوخ  یم نم  میوگب ، خیرات  مھاوخ  یمن نم  تسا . ردقچ 

کی ناریا  تلم  یارب  هک  یتزع  نیا  دـناسرب . تزع  ی  هطقن هب  ار  دوخ  دـنک و  هزرابم  یـسکرھ  یوس  زا  یا  هلیـسو رھ  هب  تلذ ، زا  یراوخ ، زا  تلم  کی  دـیاب  دـھد . رارق  زیزع  و 

زا تسا  تراـبع  شرـصانع  زا  یکی  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  مدرم  اـم  رد  تزع  ساـسحا  نیا  لـماک  ی  هـنیمز یمالـسا  بـالقنا  ی  هلیـسو هـب  یھلا  لـضف  هـب  تـسا و  ترورض 

نیاربانب دـننک . یمن دوس  ساسحا  هنوگ  چـیھ اھ  نآ ام ، تلم  لثم  تلم  کی  هوکـشرپ  تشونرـس  رد  هک  یناسک  هب  نانمـشد ، هب  ناـگناگیب ، هب  ندوبن  هتـسباو  هتـسب و  لد

. دشن هتسب  لد اھ  نیا هب  دیاب  دنناد . یم اھتلم  ندناشک  فاعضتسا  هب  ندرک ، راوخ  ندرک ، لیلذ  رد  ار  عفانم  نیا  دنتسھ و  ناشدوخ  عفانم  لابند 
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- قارع یاھنیمزرـس  رب  فرـشم  تاـعافترا  تمـس  هب  میورب  میدـش  جراـخ  اـھردارب  اـب  یلزد  زا  دـندرک . لابقتـسا  اـم  زا  زاـب  ی  هرھچ اـب  مدرم  یلزد  رد  منک  یمن شومارف  نم 

نیب رد  ام  داتسرف . ار  شیاھامیپاوھ  نمـشد  دنداد و  عالطا  نمـشد  هب  ار  ام  تئیھ  روضح  دندوب و  هدرک  ذوفن  مدرم  نآ  نیب  رد  یریقح  هاوخدب  نارودزم  هک  هتت -»  » تاعافترا

، یماظن ریغ  مدرم  هنافـساتم  میدـید  میتشگرب  دروآ . دـنھاوخ  شیپ  یلزد  یارب  یا  هثداح میدـیمھف  درک ؛ روبع  نمـشد  یامیپاوھ  میدـید  میتفر ، یم تاعافترا  فرط  هک  هار 

. ناویرم میدمآ  میتشادرب ، ار  نیحورجم  زا  یضعب  ادھش و  ی  هزانج ام  و  دندناسر . لتق  هب  ار  یا  هدع دندرک ، یمخز  ار  یا  هدع دندرک ؛ نارابمب  ار  رازاب  هچوک و  مدرم 

. دندرک یم عافد  هنایـشحو  تاکرح  نیمھ  زا  دـندرک ؛ یم عافد  نیـسح  مادـص  نیمھ  زا  رـشب  قوقح  یعدـم  یناھج  یاھماظن  نیمھ  زور  نآ  تسا . زومآ  تربع تارطاخ  نیا 

زیزع روشک  نیمھ  رشب ، قوقح  یعدم  یاھ  هاگتـسد ریذپان  ناربج گرزب و  یاھاطخ  هاگـشیامزآ  بیرف ، غورد و  هاگـشیامزآ  دنادب ، دناد و  یم ام  روشک  رد  زورما  ناوج  لسن 
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. تسا هدوب  ناتسدرک  ی  هقطنم هلمج  زا  روشک  نیا  یبرغ  یاھزرم  نیمھ  ام و 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

اب ی  هلباقم هب  ناشراک  هک  ماما ، تایح  لاح  رد  بالقنا و  لوا  ی  هھد رد  ماما  ناکیدزن  زا  ماما ، نارای  زا  دندوب  یـضعب  دنناد ؛ یم تسھ ، ناشدای  بالقنا  لئاوا  زا  هک  یناسک 

نآ ار ، گرزب  درم  نآ  ار - هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما تکرح  یاطخ  دـنروایب و  رد  وناز  هب  ار  ماما  هکنیا  یاپ  دنداتـسیا  دیـشک ؛ ماما  اب  ی  هضراعم هب  ناـشراک  دیـشک ؛ ماـما 

هانپ ای  هب  دیـشک  ناشراک  دـندوب ، ماما  نارای  زا  دـندوب ، ماما  ناکیدزن  زا  هک  یناسک  درک . دورطم  ار  اھ  نیا بالقنا  بخ ، دـندرک . ادـیپ  هیواز  دـعب  اما  دـننک ؛ تابثا  ار - یھلا  درم 

. میمھفب دیاب  دشاب ؛ تربع  دیاب  ام ؛ ی  همھ یارب  دشاب  تربع  دیاب  اھ  نیا بالقنا . هب  ندز  هبرض  ای  بالقنا ، اب  ندش  هجاوم  ای  نمشد ، هب  ندرب 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  هکنیا  رب  دنراد  رارـصا  ناشدوخ  هناک  یـضعب  اما  تسا ؛ یلقا  دح  عفد  یرثکا و  دح  بذـج  هب  نم  داقتعا  هعمج ؛ زامن  رد  متفگ  نم  عفد ؛ هب  مرادـن  یداقتعا  چـیھ  نم 

رد دنکچوک ؛ دنتیلقا ، اھ  نیا هتبلا  ماظن - اب  ی  هزرابم هب  دندرک  لیدـبت  یا  هدـع کی  دوب - یتاباختنا  تازرابم  هک  ار - ماظن  نورد  ار ، یگداوناخ  نورد  فالتخا  کی  دـنریگب . هلـصاف 

ار قیاقح  نیا  دناوتب  دیاب  غیلبت  دشاب . تربع  ی  هیام دیاب  نیا  نیا - هب  دننک  یم شوخ  لد  مھ  اھ  نیا دنھد ، یم راعش  اھ  نیا مان  هب  نکل  دنرفـص ، ناریا  تلم  تمظع  لباقم 

. دننک یم هابتشا  دننک و  یم اطخ  دنراد  دنمھفب  هک  دنکب  نشور  اھ  نآ دوخ  یارب  مدرم و  یارب 

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٠۶ هسامح ۶  درگلاس  رد  ناردنزام  مدرم  رادید 

مھ دوخ  یخیرات  ی  همان تیصو رد  ار  نآ  ام  راوگرزب  ماما  هک  تشاد  تیمھا  ردق  نآ نمھب  مشش  ی  هیضق تسا ؟ یکچوک  فرح  تسا ؟ یمک  ریبعت  نیا  رگنس ؛» رازھ  رھـش  »

رب یراج  یایاضق  تسا . تربع  مھ  تسا ، سرد  مھ  یخیراـت ، ثداوح  هکنیا  یارب  دوشن ؟ شومارف  ارچ  ـالاح  دوشن . شومارف  ینعی  دنتـشاذگ ؛ راـگدای  ار  نآ  دـندرک ، جردـنم 

هدـشن ضوع  هک  یمالـسا  یروھمج  هار  اما  درذـگ ، یم نامز  نآ  زا  لاس  تشھ  تسیب و  زورما  دوش . یم رارکت  اـبلاغ  فلتخم  یاـھ  هھرب رد  هک  تسا  یئاـیاضق  تلم ، کـی 

یھلا ی  هوق لوح و  هب  ناریا  تلم  هک  یتقو رھ  ات  هدنیآ  یارب  زورما و  یارب  دـناوت  یم داتفا ، قافتا  اجنآ  هک  هچنآ  سپ  دـندشن . ضوع  مھ  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  تسا ؛

. دوشب شومارف  دیابن  اذل  دشاب ؛ سرد  دشاب ، تربع  دنبالقنا ، نیا  لوصا و  نیا  ی  هتسب لد

١٣٨٩/٠١/٠١ /  « فعاضم راک  فعاضم و  تمھ   » لاس لاس ١٣٨٩ /  زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

زا دـعب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد  روشک و  نانمـشد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  درک ، هئارا  دوش  یم هام  دـنچ  لوط  رد  تاباختنا  زا  دـعب  ثداوح  زا  هک  یھاتوک  ریـسفت 

نیا لـباقم  رد  تلم  دـنھدب . تسکـش  نورد  زا  ار  بـالقنا  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنا  هدرک زکرمتم  ار  دوخ  یاـھورین  دوخ و  ناوت  دوخ و  شـالت  ی  همھ لاـس ، یـس  تشذـگ 

زا دعب  هام  تشھ  نیا  رد  هک  یا  هبرجت دناشکب . تسکـش  هب  ار  نمـشد  تسناوت  یریظن  یب یگداتـسیا  مزع و  تریـصب و  یھاگآ و  اب  هنامـصخ ، تکرح  نیا  گرزب ، ی  هئطوت

. تسا ناریا  تلم  یدنلبرس  ی  هیام اتقیقح  تربع و  زا  رپ  سرد ، زا  رپ  یا  هبرجت تشذگ ، روشک  نیا  رب  تلم و  نیا  رب  نمھب  مود  تسیب و  ات  تاباختنا 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

. روـج نـیمھ مـھ  ید  هـن  دوـب ؛ یمیظع  راـک  نـمھب ، مود  تـسیب و  رد  ناریا  تـلم  راـک  درک . دراو  نـمھب  یود  تـسیب و  ید و  مـھن  زور  رد  تـلم  ار  هبرـض  نـیرخآ  نـیرت و  یوـق

دیلپ فادھا  دندیمھف  یتقو  تسا ، هنحـص  رد  نمـشد  دندید  یتقو  دندوب ، هداد  یار  یدزمان  رھ  هب  یـسایس  ی  هصرع رد  هک  یناسک  ی  همھ دش . راکـشآ  تلم  یگچراپکی 

تسیب رد  تسا . نیا  میقتسم  طارص  تسا ، نیا  بالقنا  هار  هک  دندیمھف  دندرک ؛ رظن  دیدجت  دندوب ، مھ  نیب  شوخ اھ  نآ هب  البق  هک  یناسک  نآ  هب  تبسن  تسیچ ، نمشد 

یزوریپ نیا  داتسیا ؛ تلم  و  دنتسناوتن . اما  دننک ؛ داجیا  یگتـسدود  تلم  نیب  دنناوتب  دیاش  دندرک ، شالت  یلیخ  دندش . نادیم  دراو  راعـش  کی  اب  همھ  تلم  نمھب ، یود  و 

. دمآ دوجو  هب  یدـیدج  یھاگآ  دـش . سرد  کی  نیا  دوب ؛ ناریا  تلم  یارب  یتربعرپ  راختفارپ و  لصف  کی هام - تشھ  نمھب - مود  تسیب و  ات  دادرخ  مود  تسیب و  زا  دوب . تلم 

. مینک تکرح  هنیمز ، نیا  ساسا  رب  دیاب  تسا . یمھم  رایسب  ی  هنیمز کی  نیا  دش . هدوشگ  ناریا  تلم  تریصب  رد  یا  هزات لصف 

ع)  / ١٣٨٩/٠٣/٠٣  ) نیسح ماما  هاگشناد  ناگتخومآشناد  عمج  رد  تانایب 

ی هنومن کی  ام  ی  هدـنیآ اـم و  خـیرات  یارب  اـم و  ی  همھ یارب  تسا - لاـس ۶١  دادرخ  تشھبیدرا و  رد  سدـقملا » تیب  » تاـیلمع جوا  ی  هطقن عقاو  رد  هک  رھـشمرخ - حـتف  زور 

لباـق ریغ  یراکادـف  تعاجـش و  اـب  زیگنارب و  نیـسحت روآ و  تفگـش یگنھاـمھ  کـی  اـب  هاپـس ، شترا و  فکرب  ناـج یاـھورین  زور  نیا  رد  نوچ  تسا ؛ زوـمآ  تربـع زوـمآ و  سرد

دوخ ی  هدع هدع و  اب  هک  یناھج  یرابکتـسا  ماظن  ی  هرکیپ رب  دش  دراو  تبرـض  نیا  هکلب  قارع ، شترا  رکیپ  رب  طقف  هن  دـننک ؛ دراو  یمیظع  ی  هبرـض کی  دنتـسناوت  یفیـصوت 

. داتفا یلو  دتفیب ، یقافتا  نینچ  درک  یمن نامگ  سک  چیھ دندوب . هتفرگ  رارق  ثعب  میژر  یگنج  نیشام  رس  تشپ 

ید  / ١٣٨٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمشد رب  یلیس  دنداد ، ماجنا  اھناوج  دنداد ، ماجنا  املع  دنداد ، ماجنا  هیملع  یهزوح  دنداد ، ماجنا  ریقح  یهدنب  نیا  یهزور  دنچ  رفس  رد  مق  زیزع  مدرم  هک  یتکرح  نیمھ 

. تسا سرد  ناریا  تلم  ام  یارب  نیا  دنریذپبیسآ ؛ مدرم  یهبناجهمھ  روضح  نیا  تریصب ، نیا  یئامنتردق ، نیا  لباقم  رد  هک  دنداد  ناشن  اھنآ  دمآ . ناشدرد  دوب ؛

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نمشد زا  هکنیا  یاج  هب  دنھدب ، تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  هب  دامتعا  هکنیا  یاج  هب  دنوش ، دیماان  هکنیا  یاج  هب  دنداد : جرخ  هب  ار  رنھ  نیا  ریت  تفھ  یهیـضق  رد  ام  مدرم 

قیرزت اھنآ  رد  راوگرزب  ماما  یهلیـسو  هب  مئاد  روط  هب  دنتـشاد و  هک  یتریـصب  رطاخ  هب  ام  تلم  مازھنا ، راسکنا و  فعـض و  یاـج  هب  دـننزب ، وناز  نمـشد  لـباقم  رد  دنـسرتب و 

. دندنادرگرب نمشد  هیلع  ار  جوم  دندرک و  یگداتسیا  دندرک ، ربص  دشیم ، هدز  نماد  مدرم  نایم  رد  دشیم و 

یتقو نکیل  مدوب -  شوھیب  همین  شوھیب و  مدوبن -  یلومعم  یداع و  لاح  رد  نم  ریت ، تفھ  زا  دعب  یاھزور  ریت و  تفھ  زور  نآ  رد  مدینـش . اھدعب  ار  ریت  تفھ  یاھربخ  نم 

دیاب ام  مدرم  مدش . هدزتفگـش  دنکیم ، هاگن  نوریب  زا  هک  یرظان  کی  لثم  اتقیقح  دندرک ، دروخرب  نآ  اب  هنوگچ  مدرم  تسا و  هدوب  هچ  تسا ، هداتفا  قافتا  هچنآ  هک  مدـینش 

. مینک ظفح  میداد -  سپ  خیرات  هب  ار  نآ  میدرک ، لمع  ار  نآ  هک  یسرد  سرد -  کی  ناونع  هب  ام  دیاب  ار  نیا  دننک . ظفح  ار  نیا 

نایوجشناد  / ١٣٩٠/٠٨/١١ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

نیا ساـسا  رب  ندرک و  جاتنتـسا  ندرک و  رکف  یارب  تسا  یتـصرف  تسا ؛ هللاماـیا  زا  یکی  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  تقیقح  رد  تسا -  رگید  زور  ود  هک  مـھ -  ناـبآ  مـھدزیس 

، ار نامخیرات  ار ، نامروشک  ار ، نامتلم  ار ، نامدوخ  میناوتب  هک  مینک  تکرح  هنوگچ  تسامـش . لام  هدنیآ  نوچ  ندرک ؛ یزیرهمانرب  هدـنیآ  یارب  نتخاس و  ار  هدـنیآ  جاتنتـسا ،

تردـق تسا . نابآ  مھدزیـس  نیمھ  رد  اـھتربع  نیا  زا  یکی  دروآ . تسد  هب  اـھتربع  نیا  رد  ربدـت  رکفت و  اـب  دـیاب  ار  نیا  تسیچ ؟ هار  میناـسرب ؟ جوا  هب  ار  یمالـسا  تما  هکلب 

یھلا قیفوت  یھلا و  تردق  هب  یکتم  هک  هزرابم ، هار  رد  یگداتسیا  هزرابم و  یهدارا  دعب  و  تسا -  جردنم  یھلا » تردق   » یهلمج نیمھ  رد  زیچهمھ  هک  فرط -  کی  زا  یھلا 

. تسا هدیشخب  یگتسجرب  کی  ار  نابآ  مھدزیس  رگید ، فرط  زا  تسا ،

زور ١٣ ضارتعا ، نیا  رطاخ  هب  داتسیا و  دندوب -  هراکهمھ  ناریا  رد  زور  نآ  هک  اھیئاکیرمآ -  تینوصم  نویسالوتیپاک و  حرط  لباقم  رد  ام ، خیرات  یهناگی  درم  نآ  ام ، زیزع  ماما 

« بالقنا ياھتربع   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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اما دوب ؛ ماما  اب  مدرم  یاھلد  هتبلا  دوبن . ماما  رانک  رد  سک  چـیھ  دـیعبت ، نیا  رد  زور و  نآ  رد  دـش . دـیعبت  ناریا  زا  اکیرمآ  نارودزم  یهلیـسو  هب  یئاھنت ، تبرغ و  لاح  اـب  ناـبآ 

 - درذـگیم قرب  لثم  تسین ؛ یدایز  نامز  لاس ، هدزناپ  دـعب -  لاس  هدزناپ  دـندرک . دـیعبت  ناریا  زا  لاس ۴٣  نابآ  زور ١٣  رد  ار  وا  لماک ، تبرغ  رد  دـندوبر و  شاهناـخ  زا  ار  ماـما 

لعف و دـینیبب  دـندرک . دـیعبت  ناریا  زا  ار  اکیرمآ  دـندرک ؛ ریخـست  ار  نارھت  رد  اکیرمآ  یـسوساج  یهنال  دـنتفر  نابآ  زور ١٣  رد  وجـشناد ، یبالقنا  ناناوج  ینعی  ماـما ، نادـنزرف 

مکمک و ار  مدرم  درک و  لابند  ار  هار  تماقتـسا  لامک  اب  داتـسیا ، دـیعبت  رد  تبرغ  نآ  رد  ماـما  دـنکیم . راـک  هچ  یھلا ، تردـق  یھلا و  یهدارا  هب  یکتم  یمدرم  تکرح  لاـعفنا 

. درک هدنز  مدرم  رد  درادن ، دوجو  یـسرت  فوخ و  چیھ  نآ  رد  هک  یتدھاجم  اب  هارمھ  یھاوخنامرآ  لالقتـسا و  ساسحا  درک ؛ رادـیب  ار  مدرم  ماما  درک . هنحـص  دراو  دروآ  رورمب 

نیا لوا . بالقنا  زا  رتگرزب  یبالقنا  دومرف : ماما  اذل  دندنار . ناریا  زا  ار  اکیرمآ  نابآ ، رد ١٣  دندنار ؛ ناریا  زا  ار  هاش  بالقنا ، رد  مدرم  دش . زوریپ  بالقنا  دندمآ و  نادـیم  هب  مدرم 

یهمھ درادن . تمواقم  بات  وا  لباقم  رد  یتردق  چیھ  دنکیم ، تماقتسا  یگداتسیا و  تریصب ، اب  حیحـص و  تیادھ  اب  تسرد ، هار  رد  یتقو  تلم  کی  ینعی  تسا . تربع  کی 

هدیچرب ناریا  زا  ایند ، یدام  یاھتردـق  یهمھ  ینابیتشپ  اب  مھ  نآ  هلاس ، دـصناپ  رازھ و  ود  یتنطلـس  تموکح  دـمآیم . رظن  هب  لاحم  هلئـسم ، نیا  دـش . هتـشادرب  اھعنام 

نیا ناشمشچ  لباقم  رد  همھ  دش . عقاو  یندشن ، رما  نیا  درک ؛ نکمم  ار  لاحم  رما  نیا  ماما ، یربھر  هب  ناریا  تلم  ینامیا  یمالـسا و  یهدارا  اما  دوب ؟ یندرکرواب  دوش ؟

نیا دش . لامدگل  ام  نموم  یاھناوج  یاپ  ریز  دش ؛ هدیشک  نیئاپ  ناریا  ماب  زا  اکیرمآ  یهناربکتم  یهناملاظ  طلست  مچرپ  رتالاب ، نیا  زا  و  دندرک . سمل  ار  نآ  دندید و  حوضوب  ار 

، تسا هداتـسیا  اکیرمآ  لباقم  رد  نوچ  یمالـسا  ناریا  هک  دنتـشونیم  دنتفگیم ، دندرکیم ، لیلحت  دیـسریم . رظن  هب  نکممان  راک  کی  مھ  نیا  دیـسریم . رظن  هب  یندشن  مھ 

لیلحت لھا  ار  دوخ  هک  ام  نایامنرکفنـشور  زا  یلیخ  دادـیم . ناشن  ار  نیا  تفگیم ، ار  نیا  یدام  یاھلیلحت  دوشیم . ینیـشنبقع  هب  روبجم  دروخیم و  تسکـش  اعطق  سپ 

اکیرمآ دـش ، زوریپ  یمالـسا  یروھمج  دـش ، زوریپ  مالـسا  دـش ؛ سکعب  اـما  دـندرکیم . لـیلحت  روجنیا  دنتـسنادیم ، ثداوح  زا  جاتنتـسا  ثداوح و  ندرک  ور  ریز و  یـسایس و 

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم 

شترا  / ١٣٩٠/١١/١٩ ییاوھ  یورین  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

میدرک و رادـید  یئاوھ  یورین  نازیزع  اـب  اـم  یزور  نینچ  رد  یداـمتم  یاـھلاس  نیا  رد  دریگب و  تروص  تشادـگرزب  نیا  لاـس  رھ  میراد  رارـصا  اـم  هک  نمھب  هدزوـن  تشادـگرزب 

مھم ام  یارب  هچنآ  تسا -  شزرا  کی  هوکـشاب ، یمارگ و  تارطاخ  نتـشادھگن  هدـنز  دوخ  هچرگا  تسین -  هرطاخ  کـی  نتـشادھگن  هدـنز  روظنم  هب  طـقف  میتفگ ، میدـینش و 

ارف هثداـح  نیا  زا  یـسرد  کـی  مینکیم ، رورم  ار  نمھب  مھدزون  یهرطاـخ  ـالثم  اـم  یتـقو  تسا . هتـشذگ  زا  نتفرگ  تربـع  نتفرگ و  سرد  یکی  تسا : رگید  یهتکن  ود  تسا ،

لبق نارود  شترا  یهندب  هک  تسا  تسرد  دش . تربع  کی  نیا  تسا ؛ روشک  هعماج و  تکرح  رد  نآ  ریثات  ماگنھب و  راک  یگداتـسیا ، راکتبا ، مادقا ، سرد  سرد ، نآ  میریگیم ؛

یاـھلاس لوط  رد  مھ  مدرم  یارب  دوب ، نشور  لوا  زا  اـم  یارب  تسا ، ینـشور  زیچ  نیا  دـندوب ؛ تلم  وزج  هندـب  دـندوب ، یتوغاـط  نارـس  دوـبن ؛ یتوغاـط  یهندـب  بـالقنا ، زا 

کی شترا  نورد  زا  هک  یتقو  نآ  رگم  دشیمن ، نیا  تسا . رگید  زیچ  کی  یمدرم ، تکرح  یهصرع  رد  ینیرفآشقن  ندوب ، یمدرم  نیا  زورب  نکیل  دش ؛ نشور  حضاو و  یدامتم 

. داد ماجنا  ار  راک  نیا  نمھب  هدزون  و  ددنویپب ؛ عوقو  هب  دشاب ، ریگمشچ  دشاب ، زاونمشچ  دشاب ، هتسجرب  هک  یتکرح 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

نینچ کی  رد  یاهقطنم ، نینچ  کی  رد  مھ  نآ  روجنیا ، دناوتب  مالـسا  مچرپ  هک  درکیمن  نامگ  گرزب  یایند  نیا  رد  سک  چیھ  دمآ ، دیدپ  ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  یزور  نآ 

چیھ دنک ؛ تمواقم  دناوتب  اھینمـشد  لباقم  رد  دنک ، ادیپ  دـشر  دـنامب ، یمالـسا  تکرح  نیا  دـیایب و  رد  زازتھا  هب  دوب ، نارگهطلـس  رایتخا  رد  تسبرد  روط  هب  هک  یروشک 

. درکیمن رکف  ایند  فارطا  رد  سک 

یهمھ تخادنا و  دنھاوخ  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رثکادح ، لاس  کی  هام ، ود  هام ، کی  فرظ  رد  هک  دندادیم  هدـعو  ناشدوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد 

عورـش ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  شالترپ  کرحترپ و  یاھلاس  نیا  زورهبزور  تسا ؛ تربع  ام  بالقنا  خیرات  زورهبزور  اعقاو  دـندرب . راک  هب  یدوصقم  نینچ  کی  یارب  ار  شالت 

نوگانوگ و یاھلکـش  هب  راشف  همھ  نآ  هئطوت ، همھ  نآ  دـشاب . تربع  یهیاـم  دریگب و  رارق  اـھتلم  مشچ  لـباقم  رد  یئولباـت ، کـی  یاهناـشن ، کـی  تروص  هب  دـناوتیم  دـش ،

درم نیا  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوب . هداد  رارق  لاـعتم  یادـخ  وا  دوجو  رد  اـھتوبن  یهبیط  راونا  زا  یاهحمل  یاهعمل و  کـشالب  هک  یمیظع  درم  نآ  یربھر  اـب  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

لمحت ار  اھراشف  دندنام ، هنحص  رد  دنداد ، ناشن  قدص  دنداد ، ناشن  یرادافو  مھ  ناریا  تلم  تفرگ ، راک  هب  ار  تکرح  نامھ  ار ، تیفیک  نامھ  ار ، هار  نامھ  یهلابند  گرزب ،

ماکحتـسا و رب  دشر و  رب  زورهبزور  هللااشنا  درک و  دشر  دـناود ، هشیر  دـنام ، ( ١) هبیط یهرجـش  نیا  اذل  نمـشد . یهئطوت  رب  دندرک  قئاف  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دـندرک ،

. تسا هلآوهیلعهللایلص ]) ) ربمغیپ تدالو   ] زورما تدالو  تکرب  زا  همھ  تسا ، مالسا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  دش . دھاوخ  هدوزفا  مکحتسم  یانب  نیا  تردق  توق و 

یمالسا  / ١٣٩٠/١١/٢١ تدحو  سنارفنک  نیمجنپ  تسیب و  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رادید  رد  تانایب 

یهمھ تخادنا و  دنھاوخ  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رثکادح ، لاس  کی  هام ، ود  هام ، کی  فرظ  رد  هک  دندادیم  هدـعو  ناشدوخ  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نانمـشد 

عورـش ناریا  رد  یمالـسا  بالقنا  هک  شالترپ  کرحترپ و  یاھلاس  نیا  زورهبزور  تسا ؛ تربع  ام  بالقنا  خیرات  زورهبزور  اعقاو  دـندرب . راک  هب  یدوصقم  نینچ  کی  یارب  ار  شالت 

نوگانوگ و یاھلکـش  هب  راشف  همھ  نآ  هئطوت ، همھ  نآ  دـشاب . تربع  یهیاـم  دریگب و  رارق  اـھتلم  مشچ  لـباقم  رد  یئولباـت ، کـی  یاهناـشن ، کـی  تروص  هب  دـناوتیم  دـش ،

درم نیا  اـم ، راوگرزب  ماـما  دوب . هداد  رارق  لاـعتم  یادـخ  وا  دوجو  رد  اـھتوبن  یهبیط  راونا  زا  یاهحمل  یاهعمل و  کـشالب  هک  یمیظع  درم  نآ  یربھر  اـب  ناریا  تلم  یگداتـسیا 

لمحت ار  اھراشف  دندنام ، هنحص  رد  دنداد ، ناشن  قدص  دنداد ، ناشن  یرادافو  مھ  ناریا  تلم  تفرگ ، راک  هب  ار  تکرح  نامھ  ار ، تیفیک  نامھ  ار ، هار  نامھ  یهلابند  گرزب ،

توق و ماکحتسا و  رب  دشر و  رب  زورهبزور  هللااشنا  درک و  دشر  دناود ، هشیر  دنام ، هبیط  یهرجش  نیا  اذل  نمشد . یهئطوت  رب  دندرک  قئاف  ار  ناشدوخ  یهدارا  مزع و  دندرک ،

. تسا زورما  تدالو  تکرب  زا  همھ  تسا ، مالسا  تکرب  زا  همھ  اھنیا  دش . دھاوخ  هدوزفا  مکحتسم  یانب  نیا  تردق 

ناجیابرذآ  / ١٣٩٠/١١/٢۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ار ام  تلم  مدق  هب  مدق  هک  تسا  یراگدنام  یندشن و  شومارف  بلاطم  دزومآیم ، ام  هب  یمالسا  یروھمج  ماظن  بالقنا و  نوگانوگ  یاھتربع  نوگانوگ و  یاھسرد  هک  هچنآ 

تامولعم طقف  هن  ام ، تادوھـشم  ام و  یاھهبرجت  دیوگیم ، ار  نیا  ام  یاھتربع  دنکیم . تیادھ  دنلب  یاھهلق  یوس  هب  ار  ناناوج  صوصخب  ار ، نازیزع  امـش  ار ، ام  نیلوئـسم 

تسیب و رد  ناریا  تلم  میظع  یئامیپھار  نیمھ  منک ، حرطم  منادـیم  مزال  نم  هک  هنومن  کی  دـنکیم . یئاـمنھار  تقیقح  نیا  هب  ار  اـم  مینیبیم ، مشچ  هب  هچنآ  هکلب  اـم ،

، نارھت رد  تسین ؛ رفن  ود  رفن و  کی  ربخ  نیا  ارچ ؟ دندوب . رتنامداش  دـندوب ، رتروشرپ  دـندوب ، رتشیب  تیعمج  لبق  یاھلاس  زا  لاسما  دـنتفگ  همھ  تسا . لاسما  نمھب  مود 

مدرم هک  دوب  ربخ  هچ  لاسما  ارچ ؟ هک  تسا  نیا  لاوس  تسا . روجنیا  هیضق  میراد ، ربخ  اھنآ  زا  ام  هک  یگرزب  یاھرھش  یهیقب  دھشم و  ناھفصا ، زیربت ، رد  اھناتسرھش ، رد 

تلم هک  تسا  نیا  خساپ  تسا ؛ زومآسرد  ام  یارب  لاوس  خساپ  دـندرک ؟ رپ  دنتـشابنا و  ار  یمدرم  میظع  یهنحـص  نیا  رتروشرپ  رتقاتـشم ، رتاریگ ، رتمرگ ، رگید  یاھلاس  زا 

ایند و یطابترا  یاھهاگتـسد  یهمھ  هک  ریرـش  دونع  نمـشد  یهھبج  کی  دراد . جایتحا  روضح  نیا  هب  شزیزع  مالـسا  شماـظن ، شروشک ، هک  درک  ساـسحا  لاـسما  ناریا 

، نارادلـتراک نارادهیامرـس ، یهھبج  ینعی  دنتـسھ ، ریرـش  یهـھبج  نـیا  یهدـناشنتسد  برغ  یاـیند  نارادمتـسایس  زا  یرایـسب  تـسوا و  تـشم  رد  اـیند  یاـھهناسر 

لثم زورما  نردـم  قوف  یاھهناسر  ایند و  یاھهناسر  بلغا  هک  یناھج  تسینویھـص  یهکبـش  اھتـسینویھص ، راوخنوخ و  نارادهیامرـس  گرزب ، نارادیناـپمک  نارادتسارت ،

هطقن نیا  یور  ار  دوخ  تاغیلبت  لبق  اھهام  زا  لبق ، اھتدـم  زا  اـھنیا  تساـھنآ . هب  قلعتم  تساـھنیا ؛ راـیتخا  رد  یتنرتنیا  یاـھلاناک  همھ  زا  رتشیب  ینویزیولت و  یاـھلاناک  نیا 

یاھقوب رد  موادم  روط  هب  دندرک و  غیلبت  یھ  ار  نیا  تسا . هدش  تسس  هدش ، مالعا  یاھفدھ  هب  تبسن  مالسا ، هب  تبسن  ماظن ، هب  تبسن  ناریا  تلم  هک  دندرک  زکرمتم 

نموم تلم  ناریا ، عاجـش  تلم  المع  هک  دوب  نیا  فدـھ  دوب ؟ یچ  فدـھ  ار . گرزب  غورد  نیا  دـنناروابب  ام  زیزع  تلم  هب  هک  دـندرک  دـیدشت  ار  هلمح  نیا  ناـشدوخ  یتاـغیلبت 

نیلوئـسم دوبن ، هنحـص  رد  تلم  یتقو  دوشیم ؛ عافدیب  روشک  دش ، تسـس  تلم  یتقو  دوشب . تسـس  گرزب ، تخـس و  یاھهصرع  رد  ناریا  یهدادناحتما  تلم  ناریا ،

« بالقنا ياھتربع   » 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 14هاگياپ  هحفص 12 
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تسیب و صوصخ  یور  دنتشاد . ار  ضرغ  نیا  اھنیا  دنورب . شیپ  دننک ، راک  دنناوتیمن  ناشدوخ  یاھتلم  یهناوتشپ  نودب  ایند  رد  یایـسایس  یهعومجم  چیھ  دننامیم . اھنت 

مدرم دننک ؛ قنوریب  دننک ، شوماخ  دـننک ، تولخ  ار  روضح  یهنحـص  نیا  دـنناوتب  دـیاش  ات  دـندرب  راک  هب  ار  یتاغیلبت  یاھهلیح  ماسقا  عاونا و  دـندرک ، هیکت  مھ  نمھب  یود 

تریصب نیمھ  تسا ، تمظع  اب  تلم  نیا  ردقچ  هک  دنکیم  کچوک  تلم  نیا  تمظع  لباقم  رد  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دنکیم ، راداو  باجعا  هب  ار  ناسنا  هک  هچنآ  دندیمھف . ار  نیا 

تسا نیا  تسا ، هتشاد  هگن  ار  تلم  هک  تسا  نیا  دنکیم . باجعا  راچد  ار  ناسنا  یسانشعقوم  نیا  یمدرم ، ریظنیب  تریـصب  نیا  تسا ... . ناریا  تلم  یـسانشعقوم  و 

. درک یثنخ  ار  نمـشد  تاغیلبت  دوخ ، روضح  اب  دز ؛ نمـشد  نھد  یوت  دوخ ، لمع  اب  دراد ؛ ار  فدـھ  نیا  نمـشد  زورما  هک  دـیمھف  ناریا  تلم  تسا . هدرک  ظـفح  ار  روشک  هک 

رد ـالقا  قثوم -  شرازگ  دـنداد -  نم  هب  هک  یـشرازگ  قبط  روضح . یهنحـص  هصرع و  یوـت  دـندمآ  روـشک  یهمھ  رد  درم ، نز و  هداـتفاراک ، زا  لاـسنھک  ریپ ، ناوـج ، ناوـجون ،

نیا تسا ، ناریا  تلم  نیا  دـھدب . ناشن  ار  همھ  نیا  تسین  رداق  نویزیولت  هک  تسا  هتـشاد  دوجو  هدرتسگ  لکـش  نیمھ  اـب  تارھاـظت  نیا  روشک  رھـش  هاـجنپ  دصتـشھ و 

یلکلا یاـھزغم  رد  هک  یئاـھنآ  دـنتفرگ . دـنریگب ، ار  ماـیپ  دـیاب  هک  یئاـھنآ  دروـخ . دـھاوخن  تسکـش  تلم  نیا  تسا . تلم  نیا  روـضح  یـسانشعقوم و  نیا  تسا ، تریـصب 

اما دوشب ، سکعنم  تقیقح  نیا  دنراذگن  دندرک  یعـس  تاغیلبت  رد  هتبلا  تسا . ربخ  هچ  ناریا  رد  دندیمھف  اھنآ  دنتخپیم ، رـس  رد  ناریا  تلم  یارب  یتالایخ  دوخ  یهدـیدتفآ 

ناریا نامرھق  تلم  هک  دندیمھف  یمالـسا ، یروھمج  اب  ضراعم  یاھروشک  رد  یلـصا  ناراذگتـسایس  ام و  نانمـشد  یتاعالطا  یاھهاگتـسد  دیمھف . دـمھفب ، دـیاب  هک  ینآ 

یناسک نامھ  اھنیا  تساـھنآ ؛ یهدـننکاوسر  مھ  نیا  دـمھفب . اـیند  یمومع  راـکفا  دـنراذگن  دنتـساوخ  هتبلا  تسا . رـضاح  نادـیم  طـسو  روج  نیا  تسا ؛ هنحـص  رد  روجنیا 

روسناس رگا  بخ ، مینکیمن . روسناس  میرادیمن ، هگن  روتـسم  ار  ربخ  مینکیمن ، ناھنپ  ار  ربخ  ام  هک  دننکیم  اعدا  دـنتاعالطا ، رابخا و  تاطابترا و  یدازآ  یعدـم  هک  دنتـسھ 

رد هصرع ، رد  رـضاح  ینویلیم  تیعمج  دندوب !؟ رفن  نارازھ  اھنیا  دندمآ ! رفن  نارازھ  نارھت  رد  دنتفگیمن  ار  روشک  رـسارس  یئامیپھار  ینویلیم  اھهد  تیعمج  نیا  دندرکیمن ،

اھدص روشک  گرزب  یاھرھـش  زا  مادـک  رھ  رد  دـندوب !؟ رفن  رازھ  اھدـص  اھنیا  رازھ ! اھدـص  ناریا ، روشک  لک  رد  دـنتفگ  دـندوب !؟ رفن  نارازھ  نارھت  رد  نمھب  یود  تسیب و  زور 

مک نمـشد  زا  ار  زیمآتراـقح  یاـھریوزت  هعدـخ و  بلقت و  غورد و  اـم  بخ ، تسا . یروجنیا  تاـغیلبت  هنحـص . یوت  دـندمآ  ناـسنا  نویلیم  اـھهد  دـندش ، عـمج  تیعمج  رازھ 

. دوشیمن هدروآرب  اھنآ  فدھ  نکل  دوب ، دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  زاب  هدوب ؛ روج  نیمھ  هشیمھ  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  میدیدن ؛

ناگدازآ  / ٢۵/١٣٩١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسین اکیرمآ  رابکتـسا و  اب  شلاـچ  هشیمھ  میـشلاچ . اـب  هجاوم  مئاد  مینکیم ، یگدـنز  اـیند  رد  هک  یلاـس  هد  دـنچ  نیا  ناـمیویند ، هاـتوک  یگدـنز  نارود  رد  اـم  هرخـالاب 

نابلطراصحنا و نارگهطلـس و  اب  شلاچ  و  هراما ، سفن  اب  شلاچ  ناطیـش ، اـب  شلاـچ  ینورد ، یاھـشلاچ  یمالـسا ، بـالقنا  عضو  رد  نکیل  تسھ ؛ ینوگاـنوگ  یاھـشلاچ 

نآ رد  ناملسم  ناوج  یناریا ، یلیمحت  گنج  ریسا  هک  یزور  نآ  دیاش  میراد . جایتحا  یھلا  تنس  نیا  رد  قمعت  لمات و  تربع و  هب  ام  تسھ . مھ  رابکتـسا  ناھاوخهدایز و 

تسا نکمم  تیعضو  نیا  هک  درکیم  روصت  دیاش  دوبن ؛ زاب  وا  یور  هب  یدیما  یهچیرد  رھاظ  بسح  هب  درکیم ، یگدنز  اھهجنکش  نآ  اب  لولس  نآ  رد  ای  تیعضو ، نآ  اب  هاگودرا 

امـش دـنیاجک ، اھنآ  تسا ؛ هداتفا  یقافتا  هچ  دـینیبب  دـینک ، هاگن  ار  تیعقاو  زورما  دـشاب . هتـشادن  ندـش  هتـشک  گرم و  زج  یماجنارـس  ای  دـشکب  لوط  یرتشیب  یاـھلاس 

. تسا یھلا  یهدعو  قدص  یتسار و  یتسرد و  یهناشن  نیا  تسا ؛ تربع  کی  نیا  دیئاجک ؟

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. میرادـن لوبق  ام  ار  نیا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  یایریذـپانتشگزاب  دـنکیم ، لوبق  هک  ییاـھزیچ  دریگیم و  هک  ییاھمیمـصت  رد  یتسیاـب  ناریا  هک  دـننکیم  رارکت  اـھییاکیرمآ 

دھدب ماجنا  یراک  دریذپب و  ام  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هک  درادـن  یھجو  چـیھ  دـنک ، رارقرب  ناریا  تلم  هیلع  ار  اھمیرحت  مھ  زاب  یاهناھب  رھ  هب  دـناوتیم  لباقم  فرط  هچنانچرگا 

دیاب تسا ، مدرم  لام  نآ  یروانف  نآ و  شناد  تسا ، مدرم  هب  قلعتم  تسا ، یموب  تعنص  کی  تسا ، یمدرم  تعنص  کی  نیا  هجوچیھهب ، تسا ؛ ریذپانتشگرب  راک  نیا  هک 

اما میتسین  یاهتسھ  حالس  لابند  ام  هک  دننادیم  مھ  ناشدوخ  بخ  دنـشکیم ، شیپ  ار  متا  بمب  ثحب  اھنآ  تسا . یروانف  تعنـص و  رھ  تاذ  زج  تفرـشیپ  نیا  دورب ؛ شیپ 

قالخا تادـھعت  هب  تارکاذـم  نیا  رد  ام  میدوب ، دـنبیاپ  یللملانیب  تادـھعت  یهمھ  هب  تارکاذـم  نیا  رد  اـم  ناریا . تلم  رب  ندروآ  راـشف  یارب  دـناهداد  رارق  یاهناـھب  کـی  ار  نیا 

، دنتـسھ اـھییاکیرمآ  اـم  لـباقم  فرط  لـباقم و  یهـطقن  میدادـن ؛ جرخهـب  نوـلت  اـم  مـیدزن ، فرح  روـج  ود  اـم  مـیدرکن ، دـھع  ضقن  اـم  میدوـب ، دـنبیاپ  یمالـسا  - یـسایس

نورد رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  تسا ؛ تربـع  یهیاـم  اـم  تـلم  یارب  هـک  تـسا  یراـتفر  کـی  اـھنآ  راـتفر  دـنداد ، ناـشن  بـلقت  دـنداد ، ناـشن  ارآ  رد  نوـلت  دـندرک ، ینکـشدھع 

دـنھجاوم و یـسک  هچ  اب  دـنمھفب  تارکاذـم و  نیا  هب  دـننک  هاگن  تسا  بوخ  تسیک ، اـکیرمآ –  ناـشلباقم –  فرط  هک  دـندوبن  تفتلم  زونھ  روشک  یرکفنـشور  یهعومجم 

. دھدیم ماجنا  دراد  هچ  ایند  رد  زورما  اکیرمآ 

ماجرب  / ٠٧/٢٩/١٣٩۴ یارجا  تامازلا  هرابرد  روھمجسیئر  هب  بالقنا  ربھر  همان 

لـصا رد  تبثم و  طاقن  حیـضوت  رد  هک  ریخا  یهدـننکهرکاذم  تئیھ  هلمج  زا  اھهرود  یهمھ  رد  شلاـچرپ ، دـنیارف  نیا  ناراکردـناتسد  یهمھ  زا  منادـیم  مزـال  زیچ  رھ  زا  شیپ 

زا اصوصخم  دـندش و  روآدای  ام  یهمھ  هب  ار  نآ  فعـض  طاـقن  نیـسحت ، لـباق  ینیبزیر  اـب  هک  ینادـقتنم  زا  زین  و  دـندرب ، راـک  هب  ار  دوخ  نکمم  یعـس  یهمھ  طاـقن  نآ  تیبثت 

و دـنداد ، شـشوپ  ار  الخ  طاقن  زا  یخرب  دوخ ، مھم  تاظحالم  جرد  اب  هک  یلم  تینما  یلاع  یاروش  ماقمیلاع  یاضعا  زا  زین  سلجم و  یهژیو  نویـسیمک  یاـضعا  سیئر و 

ناگدنـسیون یلم و  یهناسر  زا  زین  و  دـندرک ، هئارا  تلود  هب  ار  ارجا  تسرد  هار  هناطاتحم ، یحرط  بیوصت  اب  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  ناگدـنیامن  سیئر و  زا  ماـجنارس 

رپ یهعومجم  نیا  مراد . مالعا  ار  دوخ  ینادردـق  دـنداھن ، یمومع  راکفا  ربارب  رد  همانتقفاوم  نیا  زا  یلماک  ریوصت  عومجم  رد  اھرظنفالتخا ، یهمھ  اب  هک  روشک  تاـعوبطم 

. تسا یدنسرخ  یهیام  ریدقت و  روخ  رد  دشاب ، یمالسا  یروھمج  زومآتربع  یندنام و  دای  هب  لئاسم  یهلمج  زا  دوریم  نامگ  هک  یاهلئسم  رد  رکف  شالت و  راک و  مجح 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۴ ییاوھ  دنفادپ  ییاوھ و  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

کی راورخ ، زا  یتـشم  کـی  دـندوب ؛ یاهنومن  کـی  مھ  اـجنآ   - دـش رـضاح  ماـما  روضح  رد  درک و  بـالقنا  رب  یهضرع  ار  دوخ  شترا ، نآ  ییاوھ  یورین  یتـقو  نمھب  مھدزون  زور 

نایماظن هک  مدرم  هیلع  شترا  دیدھت  هک  دـش  مولعم  دـش ؛ نوگرگد  همھ  ناھذا  رب  مکاح  تالداعم  درک و  ادـیپ  رییغت  روشک  رد  تالداعم  عقاو  رد  هعومجم - کی  زا  یلگهتـسد 

مدید کیدزن  زا  مدوب و  رـضاح  زور  نآ  هدنب  درادن . تیعقاو  تسا و  مھوت  کی  دـندرکیم ، رارـصا  نآ  رب  ناشییاکیرمآ  نانابیتشپ  رابرد و  دوخ  زور و  نآ  رابرد  هب  یهتـسباو  دـشرا 

زا ام و  خـیرات  زا  هک  تشاذـگ  دـیابن  ار  راذـگرثا  انعمرپ و  تکرح  نیا  تشاد ؛ یمارگ  دـیاب  ار  هدـیدپ  نیا  دوب . یبیجع  یهدـیدپ  دوب و  یاهدـیدپ  ار ؛ اھمدآ  ار ، اھقوش  ار ، اـھهزیگنا 

ییاوھ یورین  تکرح  نیا  تسا . امنھار  یهراتـس  کی  تسا ، سرد  کی  عقاو  رد  تسین ؛ هرطاخ  کی  افرـص  خیرات  راذگرثا  ثداوح  خـیرات ، مھم  ثداوح  دوشب . هدودز  ام  ناھذا 

رد هک  داد  ناشن  مھ  هثداح  نآ  زا  دـعب  ییاوھ  یورین  دـمحلا  دوب . دـنھاوخ  هدـنیآ  رد  دنتـسھ و  هعومجم  نیا  رد  هک  یناسک  لک  یارب  تسا  امنھار  یهراتـس  کی  زور ، نآ 

کیدزن زا  اھنآ  نوگانوگ  ثداوح  اب  حلـسم و  یاھورین  اب  شترا ، اب  هک  یایدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هدـنب  تسا . روجنیا  افاصنا  اقح و  دـنکیم ؛ تکرح  یبوخ  میقتـسم و  طـخ 

رد مھ  تاـیلمع ، رد  مھ  درک ، لـمع  بوخ  هملک  یقیقح  یاـنعمهب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  ییاوـھ  یورین  هک  مھدـب  مناوـتیم  اـعطاق  ار  یھاوـگ  نیا  متـشاد ، راـکورس 

یورین اما ]  ] دناهتخورفن یھجوت  لباق  ردـقهب  ای  دـناهتخورفن  یزیچ  ام  هب  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  اھرازبا . لیاسو و  کرادـت  رد  مھ  ینورد ، تخاس  رد  مھ  اھینابیتشپ ،

. دش دھاوخ  رتیوق  مھ  زورهبزور  تشاد و  دھاوخ  هگن  اپرس  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دراد ؛ هگن  اپرس  ار  دوخ  هتسناوت  ییاوھ 

ینعی تسا ؛ سرد  کی  مھ  نیا  دش . هداد  خـساپ  مدرم  یوس  زا  هلـصافالب  ییاوھ ، یورین  یوس  زا  لاـس ۵٧  نمھب  مھدزون  زور  تکرح  نیا  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کـی 

هب ییاوھ  یورین  هک  دوب  نیا  مھ  ناشدـصق  دـندرک ؛ هلمح   - تفرگ رارق  دـیدھت  دروم  دراگ  رکـشل  فرط  زا  ییاوھ  یورین  رقم  هکیتقو  نمھب ، مودوتسیب  مکیوتسیب و  بش 

، ندوب مدرم  تمدـخ  رد  ندوب ، مدرم  اب  ینعی  دوشیم ؛ هداد  ناشن  لمعلاسکع  اروف  دـینیبب ، دنتفاتـش . ییاوھ  یورین  کمک  هب  مدرم  اجنیا  دـننک - هیبنت  ار  درمتم  اـھنآ  ریبعت 

ای دشاب  مدرم  هب  یکتم  یماظن  یهعومجم  کی  هک  دنکیم  قرف  یلیخ  دنوشیم . نابیتشپ  مدرم  ینعی  دھدیم ؛ باوج  اروف  یماظن ، یهعومجم  کی  ندوب  مدرم  هب  هتسویپ 

. دندرک تفایرد  هلصافالب  ار  تکرح  نآ  یهجیتن  اجنآ  دراد . توافت  یلیخ  نیا  دشابن ؛
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