
نیدوقفم  / ٢٣/١٣۶٨/٠۵ ارسا و  زا  لیلجت  زور  رد  روشک  رسارس  نیدوقفم  ارسا و  ىاھهداوناخ  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نامطباور  یطرش  هب  ام  دیوگب  دھدب و  رارق  طرش  نآ  یارب  دنک و  اعدا  ار  ناریا  تلم  اب  هرکاذم  دیایب  اکیرما  هک  تسین  رتهرخسم  رتروآهدنخ و  نیا  زا  یزیچ  ناریا ، تلم  یارب 

یجایتحا هچ  ناریا  تلم  دیتسھ . یتسینویھص  بصاغ  تلود  زا  دعب  اھتلود  نیرتروفنم  ناریا ، تلم  مشچ  رد  زورما  امـش  دوشب !! نانچ  نینچ و  هک  مینکیم  رارقرب  ناریا  اب 

هب یمومع ، یاھنوبیرت  رد  هک  تسا  نیمھ  اکیرما  اب  ام  یهرکاذـم  تسا ؟ هدرک  هرکاذـم  امـش  اب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  یـسک  هچ  دراد ؟ امـش  اـب  هرکاذـم  طاـبترا و  هب 

نالووسم یبالقنا و  گرزب و  تلم  تسناوت  دیھاوخن  اھعیمطت ، دیدھت و  نیا  اب  اھـشور و  نیا  اب  امـش  مییوگیم  مینزیم و  بیھن  میھدیم و  رادشھ  روشک  نآ  نارادمدرس 

. میھاوخیمن ار  اکیرما  اب  هطبار  مییوگیم : هتشذگ  لثم  مھ  زورما  ام  دیھدب . رارق  ریثات  تحت  ار  ام  روشک 

لیئارسا لثم  یدیلپ  تلود  زا  تیامح  تیانج و  بیرف و  غورد و  رب  اکیرما  تسایس  هک  یتقو  ات  مینکیم . در  ار  وا  اب  هطبار  ام  دراد ، رارق  یعضاوم  نینچ  رد  اکیرما  هک  یتقو  ات 

تسام تلم  نھذ  رد  هتفرگ ، ماجنا  ناریا  تلم  هب  تبسن  ییاکیرما  نارادمدرس  فرط  زا  هک  ییاھتیانج  یهرطاخ  هک  یتقو  ات  تسا و  راوتـسا  فعـضتسم  یاھتلم  هب  ملظ  و 

ییهطبار وا  اب  ای  مینک  هرکاذـم  اکیرما  تلود  اب  ام  درادـن  ناکما  اکیرما -  رد  ناریا  تلم  لاوما  اھییاراد و  ندرک  دودـسم  لثم  امیپاوھ ، طوقـس  یهرطاخ  لـثم  هدـشن -  ناربج  و 

. مییامن رارقرب 

یهوقلاب لعفلاب و  تاناکما  ام  میرادـن . اکیرما  لثم  یتلود  هب  یجاـیتحا  ناـمروشک ، تلم و  نتخاـس  هاـفر و  یارب  اـم  تسا . یوق  هدـنز و  رادـیب و  یتلم  اـم ، تلم  هللادـمحب 

. مینکیم دروخرب  زاب  یناھج  تاطابترا  رد  ام  هتبلا  مییامیپب . ار  ناریا  تلم  هافر  تداعـس و  هار  نامنانمـشد ، هب  یاکتا  نودب  میناوتیم  تسا و  نامرایتخا  رد  یبوخ  رایـسب 

زورما هدوب ، روطنیمھ  هتـشذگ  رد  میاهدرک . مالعا  هشیمھ  ار  نیا  مینکیم . یراکمھ  دـندرکن ، راکـشآ  هناحیقو و  تموصخ  روطنیا  ناریا ، تلم  هب  تبـسن  هک  یناسک  اب  ام 

دنھاوخ زارد  اکیرما  یوس  هب  تلذ -  تسد  مھ  نآ  تسد -  روشک ، یگدـنزاس  یارب  نامروشک  نـالووسم  هک  دـننک  لاـیخ  اـیند  رد  یناـسک  رگا  اـما  تسا . هنوگ  نیمھ  مھ 

. دمآ دھاوخن  شیپ  ادبا  هدماین و  شیپ  یزیچ  نینچ  دنھابتشا . رد  تخس  هک  دننادب  درک ،

روشک  / ٣١/١٣۶٨/٠۵ زا  جراخ  رد  ناریا  ىمالسا  ىروھمج  ىاھیگدنیامن  ىاسور  هجراخ و  روما  ترازو  نالوئسم  ریزو ، رادید  رد  تانایب 

هک یناسک  یهمھ  مھ  و  هر ) ) ماما مھ  ار ، شـسرپ  نیا  خـساپ  یک ؟ ات  دوشیم  لاوس  مینکیم . در  میرادـن و  لوبق  ار  وا  اب  طابترا  ام  هک  تسا  یدراوم  قیداصم و  زا  اکیرما 

یمالـسا و یروھمج  نانمـشد  زا  تیامح  یمالـسا و  یروھمج  اب  تموصخ  راشف و  ملظ و  روز و  رب  ینبم  یاھتـسایس  هک  یتقو  ات  دـناهتفگ : دـناهدرک ، تبحـص  هراـبنیارد 

رد ام  اتقیقح  هتبلا ، دنکب . حالـصا  ار  طلغ  یاھـشور  نیا  ینعی  دوشب .» مدآ  هک  یتقو  ات  : » دندومرف ماما  دنک . ادیپ  همتاخ  یتسینویھـص  تلود  زا  طرـش  دیقیب و  ینابیتشپ 

. تسا هتفگن  مھ  سکچیھ  تسا و  یتفم  فرح  مھ ، هرکاذم  هطبار و  یوھایھ  مینیبیمن و  مھ  یراگتسر  رون  یتشک ، نآ  نیبج 

هابتـشا یلخاد  لئاسم  یهمھ  رد  اـم  نانمـشد  هللادـمحب  ریخ ، دراد ! دوجو  فاکـش  هلاـسم ، نیا  ناـقفاوم  ناـفلاخم و  نیب  ناریا ، رد  هک  دـیوگیم  یجراـخ  ریـسافت  هتبلا ،

ماقم رد  اھتنم  تسا ؛ ربخ  هچ  هک  دـنمھفیم  تسرد  مھ  ییاھتقو  کی  ریخ ، دـنمھفب . طـلغ  اـج  همھ  رد  هک  تسین  مھ  روطنیا  هتبلا ، دـنمھفیم . طـلغ  جـک و  دـننکیم و 

زا یکاح  اھنآ  تاراھظا  هنرگو ، تسا  رثوم  مھم و  ناشیارب  تاراـھظا ، نآ  سفن  هک  دـننکب  یتاراـھظا  اـھنایرج  اـھهرھچ و  اھتیـصخش و  یور  هک  تسا  نیا  تحلـصم  تاـغیلبت ،

. مینکیم در  ار  نآ  ام  تسا و  دنفرت  عقاو و  فالخ  دشاب ، اشنا  رد  تحلصم  اھهبلط -  ام  لوق  هب  هچ -  هدیقع و  یور  زا  هچ  هیضق ، نیا  رد  لاح  تسین . ناشهدیقع 

هرکاذـم و هب  لیامتم  رادـفرط و  سکچـیھ  ناریا ، رد  دـنھدیمن . صیخـشت  تسرد  مھ  ار  نیا  دـناهدادن . صیخـشت  تسرد  ار  ام  یلخاد  لئاسم  زا  زیچ  چـیھ  هللادـمحب  اھنآ ،

سپ ام  هب  ار  نآ  دـیاب  هک  میراکبلط  اکیرما  زا  ام  درادـن . هرکاذـم  هطبار و  هب  یطبر  الـصا  هک  تسا  یرگید  یاھفرح  دوشیم ، هتفگ  هک  ییاھفرح  نیا  تسین . اکیرما  اـب  طاـبترا 

یطبر اجنآ ، رد  ناملاوما  ندوب  دودسم  اکیرما و  زا  ام  بلط  دھدب . رادقح  هب  ار  قح  دنک و  زاب  ار  اھنآ  یتسیاب  تسا و  دودـسم  اجنآ  رد  ام  لاوما  هک  تسین  یکـش  دـھدب .

. دنھدب شبحاص  هب  ار  قح  دیاب  درادن . یسایس  طابترا  هب 

لـصا میرادـن . یرگهطلـس  ییوگروز و  رب  انتبا  مدـع  نیفرط و  عفانم  رب  ینتبم  ملاس  طابترا  زج  یطرـش  چـیھ  مینکیم و  لمع  زاب  طابترا  داجیا  رد  ام  اھانثتـسا ، نیا  زا  ریغ 

نیا دش و  دھاوخن  برغ -  هن  قرش و  هن  ینکر -  چیھ  عبات  ام  تسایس  لصا ، نیا  ساسا  رب  تسا . ظوفحم  لاحرھهب  مھ  ام  یبرغ » هن  یقرـش ، هن   » یانبریز یـسایس و 

طابترا اب  مھ  یتافانم  تسا و  ماظن  یهیاپ  انبم و  هکلب  تسین ؛ تسایـس  الـصا  نیا ، تسین . مھ  ریذپرییغت  تسین و  نیا  رد  مھ  یکـش  چیھ  تسام و  ینابم  لوصا و  وزج 

. دییامن مکحتسم  یمالسا ، هار  داقتعا و  رکفت و  یانبم  رب  ار  تاطابترا  دینکب و  تکرح  تھج  نیا  رد  نایاقآ  درادن .

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

یرگید فرح  یـضعب  دـننزیم ، یفرح  یـضعب  تسا . ندرکن  هرکاذـم  ندرک و  هرکاذـم  تسا ، نایرج  رد  رظن  لھا  رکف و  لھا  زا  یعمج  حطـس  رد  اھزور  نیا  هک  ییهلاسم  اما 

راھظا رد  هک  یمادام  مرادـن . ینارگن  دـنکب ، نایب  ار  شدوخ  یـسایس  رظن  هک  یـسک  رظن  راـھظا  زا  نم  دنـسیونیم . یرگید  زیچ  اـھنآ  دنـسیونیم ، یزیچ  اـھنیا  دـننزیم .

ای دھدب ، بیرف  ار  مدرم  دیایب  رفن  کی  میھدب  هزاجا  دیابن  لووسم ، ناونعهب  ام  دوب ، بیرف  ارتفا و  غورد و  رگا  هلب ، درادـن . یعنام  دـشابن ، بیرف  هنتف و  تمھت و  غورد و  یرظن ،

. دیوگب ار  شرظن  یسک  رھ  دراد  یعنام  هچ  تسین ، یسک  هب  تناھا  بیرف و  تمھت و  غورد و  هک  ییاجنآ  اما  دیوگب . غورد  اھنآ  هب 

قـطنم و اـم  میوـشب ؟ هتفـشآ  اـم  ارچ  دـنوشن . هتفـشآ  فلاـخم  فرح  زا  هک  منک  شرافـس  نارادـنوبیرت  ناتـسدهبملق و  نارظنبحاـص و  ناگدنـسیون و  هب  مھاوـخیم  نـم 

زا میراد ، یقطنم  فرح  یتقو  ام  ارچ  تسا . لوبق  لباق  ایند ، رد  ناملـسمریغ  ناملـسم و  نویلیم  اھدص  یارب  هکلب  نامدوخ ، تلم  یارب  طقف  هن  ام ، فرح  میراد . لالدتـسا 

دیابن بدا  یهداج  زا  اھتنم  داد ؛ باوج  دیاب  تسھ ، فالخ  رگا  تشاذگ . باوجیب  دـیابن  ار  یفرح  رھ  هلب ، میھدـب ؟ ناشن  بارطـضا  یگتفـشآ و  دـنزب ، یفرح  یـسک  هکنیا 

. دش جراخ 

نیا اھراب  نم  دنبوعرم . ای  دنتـسھ ، یحولهداس  راچد  ای  مینک ، هرکاذم  اکیرما -  ینعی  رابکتـسا -  سار  اب  دیاب  ام  دـننکیم  رکف  هک  یناسک  نآ  مدـقتعم ، نم  هرکاذـم . اما  و 

کلکش تھبا و  رشت و  اب  رابکتـسا ، الـصا  دروخیم . ار  شدوخ  رـشت  تبیھ و  نان  دروخب ، ار  شدوخ  ییاناوت  تردق و  نان  هکنیا  زا  شیب  رابکتـسا ، هک  ماهدرک  ضرع  ار  هتکن 

. تسا هدنز  نآ ، نیا و  ندناسرت  ندروآرد و 

زورما الـصا  دنـشکب ! سفن  دنناوتیمن  اھنیا  دھاوخن ، وا  رگا  راگنا  هک  دـنزیم  فرح  یوق -  دـنمتورث و  یاھتلم  اب  رخاوا ، نیا  یتح  موس -  ناھج  یاھتلم  اب  یروط  اکیرما  نالا 

؛ دننکیم رواب  هنافـساتم  مھ  اھروشک  نیا  نارادمدرـس  دوخ . یاجهب  هک  ایـسآ  اقیرفآ و  رد  موس  ناھج  یاھروشک  اب  دـنزیم ؛ فرح  هنوگنیا  مھ  اپورا  یوروش و  اب  اکیرما ،

، دنـسرتن اکیرما  زا  هک  دنریگب  میمـصت  دنوشب و  دحتم  مھ  اب  دنیایب  رادـلوپ -  یاھروشک  ای  اھروشک ، یهمھ  میوگیمن  ایند -  ریقف  یاھروشک  زا  روشک  هد  رگا  هک  یلاح  رد 

ربکتسم حانج  هکلب  اکیرما ، طقف  هن  دنکب ؛ یداصتقا  یماظن و  یشیجلاقوس و  یهدافتسا  اھنآ  زا  وا  هک  دنھدن  هزاجا  دنھدن ، مھ  جاب  اکیرما  هب  دنشاب ، هتـشادن  یراک  وا  اب 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 1 
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. دننک ینیشنبقع  هب  راداو  دنناوتیم  ار  ایند 

هکنیا یارب  ار  شیورین  مامت  اکیرما  دھدب ، جاب  اکیرما  هب  تساوخن  هک  دمآ  راک  رس  یتلود  دش و  رادیدپ  یبالقنا  ریقف ، یاھروشک  رد  اجرھ  هک  تسا  نآ  رما ، نیا  حضاو  لیلد 

نیتال یاکیرما  رد  ولو  یبالقنا -  تلود  کی  اب  هک  دننادیم  دنسرتیم و  نوچ  ارچ ؟ درک . زکرمتم  دروایب ، شدوخ  رادفرط  تلود  کی  دربب و  نیب  زا  دھدب و  تسکش  ار  تلود  نآ 

. دنھدب ماجنا  دنھاوخیم ، هک  ار  یراک  نآ  دننک و  نیمات  ار  ناشعفانم  دنناوتیمن  اقیرفا -  یاھتنا  رد  ای  و 

اکیرما لاحنیعرد ، تسا ، یفیعـض  یلیخ  یلام  عبانم  مک و  تیعمج  یاراد  کـچوک و  ریقف و  رایـسب  روشک  هکنآ  اـب  روشک ، نیا  دوب . هدـمآ  راـک  رـس  یتلود  هئوگاراـکین ، رد 

ناشینامیا یمدرم و  یاھهیاپ  مھ ، اھهراچیب  نآ  دـنورب . رانک  تموکح  یهنحـص  زا  درک  ناشروبجم  هک  دروآ  راشف  فاـنکا  فارطا و  زا  داد و  اـھنآ  نویبـالقنا  دـض  هب  لوپ  ردـقنآ 

. دنتفر رانک  دنتسناوتن و  نیاربانب ، دندوب . هدروآ  راب  یرگید  یاج  هب  یکتم  ار  ناشدوخ  مھ  لوا  زا  دنتشادن ، مھ  راشف  تردق  دوبن ، مکحم  ردقنآ 

نالف هچنانچ  درادن ، جایتحا  رگا  دنک !؟ نوگژاو  ار  اھنآ  دھاوخیم  ارچ  تسین ، ذوفن  لباقریغ  تمواقم  کی  وا ، یارب  اھنآ  تمواقم  درادـن و  همھاو  یبالقنا  یاھتلود  زا  اکیرما  رگا 

؟ دـننکیم هئطوت  دـنربب ، نیب  زا  ار  وا  هکنیا  یارب  ارچ  مینکیمن . مھ  کمک  وت  هب  مینکیم و  هطبار  عطق  وت  اب  ام  دـیوگب  اکیرما  دـیآیم ، راک  رـس  یبـالقنا  تموکح  کـی  اـج ،

هب دـناوتیم  مھ  یبالقنا  تلود  کی  یتح  سپ ، دـنیوگب . روز  اجنآ  رد  دـننک و  نیمات  ار  ناشعفانم  دـنناوتیمن  رگید  اھنیا  دـشاب ، راک  رـس  وا  رگا  دـننادیم  هکنیا  رطاخ  یارب 

. دنتسین تسکش  لباقریغ  دننکیم ، دومناو  هک  روطنآ  اھنیا ، دنک . فقوتم  ای  دنزب ، بقع  ار  اکیرما  شدوخ ، عاعش  یهزادنا 

نیا تسا ، یعقاو  تردق  زا  شیب  یلیخ  دناسرتیم -  ار  فیعـض  یاھمدآ  هک  یتبیھ  وا -  تبیھ  درادن و  تردـق  دـنکیم ، اعدا  هک  یروطنآ  اکیرما ، هکنیا  رب  رگید  حـضاو  لیلد 

اکیرما رگا  تساماناپ . نآ ، دندرک و  دنتـسناوتیم ، هک  ییاجنآ  هکنیا  لیلد  هب  لیلد ؟ هچ  هب  دنتـسین . رداق  اما  دننک ، روز  تردـق و  لامعا  دـنھاوخیم  اھاج  یلیخ  هک  تسا 

رگا دناوتیمن . سپ  دادیم ؛ ماجنا  دـنکب ، تسا ، راکـش  تحاران و  نآ  زا  ردـقنآ  هک  ییابوک  نامھ  رد  رگید ، یبالقنا  یاھروشک  رد  درک ، اماناپ  رد  هک  ار  یراک  نآ  تسناوتیم 

رد هکنیا  لیلد  هب  دادیم ؛ ماجنا  دھدب ، ماجنا  دـنفلاخم ، اکیرما  تسایـس  اب  دنتـسھ و  رگید  قطانم  رد  ای  هقطنم و  نآ  رد  هک  یرگید  یاھروشک  رد  ار  راک  نیا  تسناوتیم 

. داد ماجنا  اماناپ 

یروشک دراو  دنناوتب ، تقو  کی  دنراذگیمن . مارتحا  اھتلم  قوقح  هب  هک  اھنیا  تسین . یللملانیب  نیناوق  رکف  هب  هک  اکیرما  تلود  دنتـسین . یناسنا  لئاسم  رکف  هب  هک  اھنیا 

نیمھ دنناوتب ، اجرھ  دندرک . ینادنز  ناشدوخ ، روشک  رد  دندرب و  دنتـشادرب  مھ  ار  درف  نآ  دنربیم . نیب  زا  ار  شتلود  تموکح و  تلم ، نآ  قوقح  هب  انتعا  نودب  دنوشیم و 

. تسا ناشتردق  تیعقاو  نیا ، دنناوتیمن . دننکیمن ، هک  ییاجنآ  دننکیم . ار  راک 

رگا دنتـسناوتن . اـما  دـندمآ ، سپ  تـسا ؟ ناـتدای  سبط  یهیـضق  دنتـسناوتن . یلو  دـننک ، یماـظن  یهـلمح  دنتــساوخ  تساـم . یبـالقنا  روـشک  دوـخ  شحــضاو ، یهنوـمن 

، دنناوتیم دندرکیم  لایخ  هک  یتقو  نآ  دنروخیم . تسکـش  هک  دنتـسنادیم  دنتـشادن ، ار  شتردـق  دـندماین ، هک  دنتـسناوتن  دـندمآیم ؛ مھ  رگید  راب  هد  دنتـسناوتیم ،

دراو امیپاوھ  رتپوکیلھ و  دـیایب و  فرط  نیا  هب  ایند ، فرط  نآ  زا  ناسنا  هک  تسا  یللملانیب  فرع  اـھدادرارق و  فـالخرب  ناریا و  تلم  قوقح  فـالخ  نیا ، هک  دـندرکن  هظحـالم 

یلو دـمآیم ؛ مھ  زاب  تسناوتیم ، رگا  دروخ . تسکـش  دـناوتیمن و  دـید  دـعب  دـمآ ، رطاخنیمھ  هب  دـناوتیم ؛ هک  درکیم  لایخ  ، قبـسا نادان  نآ  دـنکب . یروشک  یاھزرم 

هک تسا  یفرح  نآ  یانعم  نیا ، تسناوتن . یلو  دربیم ؛ دربب ، نیب  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  تسناوتیم  رگا  اکیرما  لاس ، هدزای  نیا  رد  هک  تسین  یکـش  تسناوتن .

. دنکب دناوتیمن  یطلغ  چیھ  اکیرما ، : » هک تسا  تسرد  ماما  ریبعت  نامھ  اب  دندومرف و  ماما 

اکیرما و هب  یهتـسباو  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یلیخ  تسا . یطلغ  رایـسب  زیچ  اکیرما ، تارادـتقا  اـھییاناوت و  زا  ندـش  بوعرم  مھ ، تبثم  فرط  زا  هیـضق . فرط  نآ  زا  نیا ،

مادک درک ؟ راک  هچ  اھروشک  نآ  یارب  اکیرما ، دوشیمن . هداد  اکیرما  هب  یتناھا  نیرتمک  یهزاجا  اھروشک ، نآ  رد  دنتسھ و  اکیرما  ناتسود  اھنآ ، نارس  دنتـسھ ؛ وا  اب  دوارم 

تارادتقا هب  تبـسن  ارچ  درک ؟ ریزارـس  اھنآ  فرط  هب  ار  ریخ  مادک  تخیر ؟ ناشرـس  یور  ار  تورث  مادک  دومن ؟ زاب  ار  اھنآ  یگدنز  روک  یهطقن  مادـک  درک ؟ فرطرب  ار  اھنآ  لکـشم 

؟ دیوشیم بوعرم  اکیرما 

وا دوخ  یاھرازاب  هب  رابتعا ، نآ  اب  هک  داد  نیا  یارب  داد ، یرابتعا  رگا  درب . دوب ، هچرھ  دش و  دراو  دنتشاذگ ، زاب  نئاخ  دزد  نیا  یور  هب  ار  هناخ  رد  هک  ییاھروشک  نآ  سکعهب ،

. دنرخب ار  شنانامیپمھ  ای  شدوخ  تالوصحم  دنورب  ماو  نآ  اب  هک  داد  نیا  یارب  داد ، ماو  رگا  دخرچب . شیاھهناخراک  ات  دنرخب ، سنج  دـننک ، باسح  ار  تمیق  انھپ  الود  دـنورب و 

. تسام یهتشذگ  میژر  شاهنومن ، دننک . عافد  حالس  نیا  اب  ناشدوخ -  نانمشد  هن  وا -  نانمشد  زا  هک  داد  نیا  یارب  داد ، حالس  رگا 

، اـھییاکیرما دوخ  دـشاب . هدوسآ  شلاـیخ  رگید  روشک  نآ  دوب ، بوخ  رگا  و  دـشکب ، سفن  اـیند  رد  دـناوتن  رگید  روـشک  نآ  دوـب ، دـب  یروـشک  اـب  اـکیرما  رگا  هک  تسین  روـطنیا 

رب گرم   » راعـش هک  تسا  لاس  هدزاـی  تسین . روطنیا  هن ، دوب . دـھاوخ  هتـسب  وا  یور  هب  اـھھار  ماـمت  دـشاب ، دـب  اـھنآ  اـب  یروشک  رگا  هک  دـننکیم  دومناو  غیلبت و  هنوگنیا 

هب قـلعتم  اـیند  رگم  مـینک . زاـب  ار  ناـمدوخ  هار  میتـسناوت  مـیدرک ، تـمھ  شـالت و  اـم  رگا  تـسا . هدوـبن  هتــسب  اـم  یور  مـھ  اـھھار  هداـتفین ، ناـممدرم  ناـھد  زا  اــکیرما »

رب تاکرب  تاریخ و  دندوب ، تسود  یسک  اب  اھنیا  رگا  دننکیم . طلغ  دنتسھ ؟ یناسک  هچ  دننکیم ، ار  ایند  تیکلام  یاعدا  هک  دساف  ربکتم  ردلق  نایوگروز  نیا  تساکیرما !؟

. دنوشیم تلم  نآ  یھایسور  یتخبدب و  یهیام  دنتسھ ، تسود  هک  یمدرم  اب  اھنیا  دش . دھاوخن  لزان  تلم  نآ  رس 

، دینک هرکاذم  دینزب و  فرح  دینیشنب  اکیرما  اب  دیورب  امش  هکنیا  فرص  هچ ؟ ینعی  هرکاذم ، هرکاذم . یحولهداس و  یهلاسم  اما  و  دوب ، ندش  بوعرم  یهلاسم  حیـضوت  نیا ،

ینعی دتـس ؛ داد و  ینعی  هلماعم ، اکیرما . اب  هلماـعم  ینعی  اـکیرما ، اـب  هرکاذـم  هلماـعم . ینعی  یـسایس ، فرع  رد  هرکاذـم  تسین . هک  یروطنیا  دوشیم ؟ لـح  تالکـشم 

وا زا  لباقم  رد  ات  دیھدب ، اکیرما  هب  دیھاوخیم  امش  هک  یزیچ  نآ  یریگب ؟ وا  زا  یزیچ  ات  یھدب ، یھاوخیم  هچ  اکیرما  هب  یمالـسا ، بالقنا  زا  وت  هدب . یزیچ  ریگب ، یزیچ 

زیزعلا اـب  اونموی  نا  ـالا  مھنم  اوـمقن  اـم  و  « ؟ دـھاوخیم هچ  وا  هک  دـینادیم  اـیآ  دـھاوخیم ؟ هچ  اـم  زا  وا  میھدـب ؟ اـکیرما  هب  میناوـتیم  هچ  اـم  تسیچ ؟ دـیریگب ، یزیچ 

تسد ناتیدنبیاپ  نیا  زا  امش  دھاوخیم  وا  تسین . تحاران  یدمحم ، بان  مالسا  هب  ندوب  دنبیاپ  ندوب و  ناملـسم  ردق  هب  ناریا ، تلم  زیچچیھ  زا  اکیرما  هک  هللاو  دیمحلا .»

؟ دیرضاح دیشاب ؛ هتشادن  ار  زارفارس  هتشارفارب و  ندرگ  نیا  امش  دھاوخیم  وا  دیرادرب .

. دنوشب دازآ  اھناگورگ  هک  مینک  کمک  میراد ، تردق  هک  یردق  هب  میلیام  هک  میدرک  مالعا  لوا  زا  هتبلا  ام  تسا . یحولهداس  مھ  نیا  . دینک هلماعم  اھناگورگ  اب  دییایب  دنیوگیم 

، ام لوصا  ظاحل  زا  هک  ییاجنآ  ات  دنراد . رایتخا  رد  ار  اھناگورگ  ینوگانوگ ، یاھهزیگنا  یور  هک  دنتـسھ  یمولظم  فعـضتسم  نامدرم  اھنآ  میتسین . ناریگناگورگ  کلام  هک  ام 

رطاخ یارب  تیناسنا و  رطاخ  یارب  فیلکت ، رطاخ  یارب  هکلب  اکیرما ، رطاخ  یارب  هن  اما  مینک ؛ کمک  میرادن  یفرح  دشاب ، هتشاد  یگدنرب  ام  فرح  دشاب و  هتشادن  یلاکـشا 

هچ اکیرما  درک ؛ ار  راک  نیا  اکیرما  رطاخ  یارب  دـمآ ، رفن  کـی  هک  مینک  ضرف  ـالاح  مینکیم ؟ ار  راـک  نیا  اـکیرما  رطاـخ  یارب  اـم  اـیآ  تسیک ؟ اـکیرما  تساـم ؛ لوصا  نیا ، لوصا .

؟ داد دھاوخ  یخساپ 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا هنوگنیا  دـنکیم ، ساسحا  فعـض  یکدـنا  اھنآ  رد  هک  یناسک  هب  تبـسن  اکیرما  تاعقوت  دورب . اـکیرما  یاـھلیمحت  روطنیا  راـب  ریز  هک  یتلود  تلم و  نآ  رـس  رب  کاـخ 

اب هرکاذم  زیم  تشپ  میورب  دنیوگب  یناسک  هک  تسا  یحولهداس  هچ  دینک ! رظن  دیدجت  لیئارـسا -  بارعا و  گنج  یاھتـسایس  ناتیاھتـسایس -  رد  دیاب  هک  دیوگیم  احیرص 

. دنرادن یداقتعا  للملانیب ، قوقح  لوصا و  هب  اھییاکیرما ، مینیشنب . للملانیب  قوقح  یناسنا و  لوصا  هب  داقتعایب  ربکتم و  هاگتسد  کی 

نز و درم و  دندومن و  طقاس  ایرد  رد  ار  هرفن  دص  دنچ  یربرفاسم  یامیپاوھ  دندرک ، کیلش  کشوم  داد ، ریت  روتـسد  شراکتیانج  رـسفا  هک  تسا  یتلود  نامھ  اکیرما ، تلود 

روطنیا اـھنیا ، تسا ! هداد  تقاـیل  لادـم  رـسفا  نآ  هب  اـکیرما ، یلعف  روھمج  سیئر  هک  مدینـش  درکن و  همکاـحم  ار  رـسفا  نیا  اـکیرما  تلود  دـندرک و  دوباـن  ار  گرزب  کـچوک و 

یروھمج تلود  مفلاخم و  اکیرما  اب  یهرکاذم  اب  نم  ریخن . دندقتعم ؟ اھناسنا  قوقح  هب  اھنیا  رگم  دـندقتعم ؟ للملانیب  قوقح  هب  اھنیا  رگم  دـییوگیم ؟ هچ  امـش  دنتـسھ .

. دنتسین قفاوم  یراک  نینچ  اب  اتدعاق  مھ  ناشدوخ  دنکب و  ار  یراک  نینچ  درادن  ناکما  نم  یهزاجا  نودب  یمالسا ،

هک یدروم  دنچ  نیمھ  یاھنم  ناھج -  حطس  رد  دیاب  ام  یهجراخ  ترازو  هک  میدقتعم  ام  میتسھ . لاعف  یساملپید  هب  دقتعم  ام  هلب ، لاعف . یساملپید  دنیوگیم ، یـضعب 

، فلتخم دیاقع  فلتخم ، یاھمتـسیس  اھتلود ، یهمھ  اب  دنورب  دننک . تیاعر  ار  تحلـصم  تمکح و  تزع و  هک  میاهتفگ  اھراب  هتبلا  دشاب . تیلاعف  لوغـشم  میدرک -  انثتـسا 

. دننک زواجت  دیابن  نآ  زا  هک  دراد  دوجو  ییهعونمم  یهقطنم  نکیل  درادن ، یعنام  دنشاب ؛ هتشاد  تاطابترا  نوگانوگ ، یاھشور 

مھ یناوارف  تیلاعف  ام  یهجراخ  ترازو  دـشاب و  رارقرب  طابترا  ییاـپورا ، یاـھتلود  اـب  هک  دـندوب  هدومرف  هزاـجا  هیلعیلاـعتهللاناوضر ،) ) ماـما ترـضح  تسا . هنومن  کـی  اـپورا ،

ایآ میدوبن ، هطبار  عطق  تیعـضو  رد  میتشاد و  دتـس  داد و  هناتـسود و  طباور  یبرغ ، یاپورا  یاھتلود  زا  یرایـسب  اب  ام  هکنیا  دوجو  اب  اعقاو  منکیم ، لاوس  نم  ـالاح  تشاد .

نآ اھنآ ، میدید . فلتخم  یایاضق  رد  ار  تیعقاو  نیا  دنرتفیعـض . اکیرما  زا  اھنآ  هزات  هن ، دندرک ؟ دروخرب  دـننک ، دروخرب  یمالـسا  یروھمج  اب  تفریم  عقوت  هک  یروطنامھ  اھنآ 

. تسا مالسا  یهلاسم  هلاسم ، دنداد . ناشن  ار  مالسا  اب  یمالسا و  یروھمج  اب  ناشدوخ  فلاخم  نطاب 

یکتم ناتدوخ  هب  دیاب  درادب ، هگن  ار  ناریا  تلم  امش  تمارک  تزع و  دوشب  روبجم  ایند  هکنیا  یارب  دینک . یوق  ار  ناتدوخ  دیاب  امش  دنک ، باسح  امش  یور  ایند  هکنیا  یارب 

یکتم ادخ  هب  یتلم  رگا  دش ، هچراپکی  یوق و  یتلم  رگا  دینک . افوکش  ار  یماظن -  عافد  تردق  راک و  یورین  یداصتقا ، یورین  ملع ، یورین  ناتدوخ -  یتاذ  یاھورین  دیوشب و 

هک ییاھدنرچ  یهمھ  مغریلع  هللادـمحب ، زورما  هکنانچمھ  دـنوشب ؛ لیاق  مارتحا  وا  یارب  هک  درک  دـھاوخ  راداو  ار  شنانمـشد  یتح  تلم ، نآ  دیـسرتن ، اھناطیـش  زا  دوب و 

ناریا تلم  امـش  یارب  دنـسانشیم ، ار  ام  تلم  ناریا و  هک  ییاـھتلم  یهمھ  دـنیوگیم ، یمالـسا  ماـظن  ناریا و  تلم  یهراـبرد  رابکتـسا ، هب  هتـسباو  یاـھهناسر  یھاـگ 

. میاهدید کیدزن  زا  ام  ار  نیا  دنلیاق . مارتحا 

یهنانونجم یوھایھ  بوعرم  دیسرتن ، نمشد  زا  دینک ، ظفح  ار  ناتـسفن  هب  یاکتا  دراد . یتمظع  شنانمـشد  مشچ  لباقم  رد  یتح  سفن ، هب  یاکتا  رطاخهب  ناریا ، تلم 

هدرک شوگ  ار  نانمـشد  تاغیلبت  یـسک  رگا  دیـشاب . ناتتلود  رـس  تشپ  و  منکیم -  دیکات  تدحو ، نیا  ظفح  یور  صوصخب  دـینک -  ظفح  ار  ناتدوخ  تدـحو  دـیوشن ، اکیرما 

ولو درک ، شوگ  یـسک  رگا  هک  تسھ ، فالتخا  دنیوگیم  امیاد  یداصتقا . لئاسم  فالتخا و  تسا : هتکن  ود  نیمھ  یور  اھنآ ، یهیکت  نیرتشیب  زورما  هک  دید  دـھاوخ  دـشاب ،

رد تسا ؛ نانچ  نینچ و  هدـنامبقع و  ناریا ، یلام  عضو  هک  دـننکیم  اـقلا  بترم  مھ ، فرط  نآ  زا  دـنیوگیم ! اـھنیا  هک  تسھ  یزیچ  دـبال  دـیوگب  دـنیبیمن ، مھ  یفـالتخا 

؟ تسا یخوش  رگم  گنج ، لاس  تشھ  میتسھ . اھنآ  لح  تمس  هب  تفرشیپ  لاح  رد  هک  میراد  یتالکشم  نالا  ام  هتبلا  تسا . عقاو  فالخ  نیا ، هک  یلاح 

 - دیآیم مدای  الامجا  اما  مدوب ، کچوک  یلیخ  نم  هک  یاھلاس ١٣٢٠ - ) رد   ) گنج نارود  زا  دعب  هک  متفگ  ینویزیولت  تبحص  کی  رد  یتبسانم  هب  نیا ، زا  لبق  لاس  دنچ  نم 

یهناخ رد  ام  دشیمن ! ادیپ  مدنگ  نان  اھتدم  ات  دوب ، هدروخ  ناریا  هب  هک  گنج  داب  اما  تشادن ، یطبر  ناریا  هب  دوب و  گنج  ایند  رد  هکلب  دوبن ، گنج  ناریا  رد  تقونآ  هکنیا  اب 

ییاچ دنناوتب  مدرم  هک  دشیمن  ادیپ  رکـش  دنق و  دندرکیم . یگدنز  عضو  نیرتدیدش  رد  مدرم ، دـنروخب . مدرم  هک  دـشیمن  ادـیپ  مدـنگ  نان  میدروخیم ؛ وج  نان  نامدوخ ،

. دنروخب نآ  اب  ار  دوخ 

تلم هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  تسا ؛ تلود  رـس  تشپ  تلم  هک  تسا  نآ  رطاخهب  نیا ، میرادـن . ار  یتالکـشم  روطنآ  میدرک و  لمحت  ار  گنج  لاس  تشھ  ام  هللادـمحب  زورما ،

، هعماـج نیا  ناـصلخم  یورین  یاـکتا  هب  راـگدرورپ و  لـضف  هب  دـیورب . شیپ  قـیرط ، نیمھ  اـب  دـندنمهقالع . زوـسلد و  روـشک ، نـالووسم  هک  تـسا  نآ  رطاـخهب  تـسا ؛ رادـیب 

ام دننازوسب و  لد  ام  یارب  اکیرما -  لثم  ام -  یهدروخدنگوس  نانمـشد  هک  میرادن  یجایتحا  چیھ  ام  دیدرگ . دھاوخ  روک  نانمـشد ، مشچ  دش و  دـھاوخ  فرطرب  تالکـشم 

. میتسین اھنآ  اب  یهطبار  هرکاذم و  لابند  هب  چیھ 

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

هک یروطنیا  دوشیم ؟ لح  تالکـشم  دینک ، هرکاذم  دینزب و  فرح  دینیـشنب  اکیرما  اب  دـیورب  امـش  هکنیا  فرـص  هچ ؟ ینعی  هرکاذـم ، هرکاذـم . یحولهداس و  یهلاسم  اما  و 

بـالقنا زا  وـت  هدـب . یزیچ  ریگب ، یزیچ  ینعی  دتـس ؛ داد و  ینعی  هلماـعم ، اـکیرما . اـب  هلماـعم  ینعی  اـکیرما ، اـب  هرکاذـم  هلماـعم . ینعی  یـسایس ، فرع  رد  هرکاذـم  تسین .

هچ ام  تسیچ ؟ دـیریگب ، یزیچ  وا  زا  لباقم  رد  اـت  دـیھدب ، اـکیرما  هب  دـیھاوخیم  امـش  هک  یزیچ  نآ  یریگب ؟ وا  زا  یزیچ  اـت  یھدـب ، یھاوخیم  هچ  اـکیرما  هب  یمالـسا ،

زیچچیھ زا  اکیرما  هک  هللاو  (. ١ «) دیمحلا زیزعلا  اب  اونموی  نا  الا  مھنم  اومقن  ام  و  « ؟ دھاوخیم هچ  وا  هک  دینادیم  ایآ  دھاوخیم ؟ هچ  ام  زا  وا  میھدب ؟ اکیرما  هب  میناوتیم 

نیا امـش  دھاوخیم  وا  دیرادرب . تسد  ناتیدنبیاپ  نیا  زا  امـش  دـھاوخیم  وا  تسین . تحاران  یدـمحم ، بان  مالـسا  هب  ندوب  دـنبیاپ  ندوب و  ناملـسم  ردـق  هب  ناریا ، تلم 

؟ دیرضاح دیشاب ؛ هتشادن  ار  زارفارس  هتشارفارب و  ندرگ 

هعمجزامن  / ١٣٧١/٠١/٠٧ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یاـھتلم اـھروشک و  رد  زورما  مالـسا ، نیا  تسا . مالـسا  دـننکیم ، رطخ  ساـسحا  نآ  زا  اـھنآ  هک  یزیچ  تسا . مالـسا  رطاـخ  هب  یمالـسا ، یروـھمج  اـب  اـکیرما  تفلاـخم 

تلم نیا  روشک و  نیا  دناوتب  هچ  رھ  درک . دھاوخ  دنک ، یراکبارخ  دناوتب  هچ  رھ  نمشد  تسا ، یمالسا  یروھمج  هک  مالسا  هاگیاپ  رد  تسا . هدرک  تایح  دیدجت  ناملـسم ،

رد ایـسآ و  رد  اقیرفآ ، رد  اپورا ، رد  مالـسا  زورما ، دـنوشن . قیوشت  مالـسا  هار  ندومیپ  هب  رگید ، یاھتلم  ات  درک  دـھاوخ  ار  شدوخ  شالت  دراد ، هگن  رود  یمالـسا  فادـھا  زا  ار 

مھ اـھنآ  اذـل  دـناسرتیم . ار  اـکیرما  میژر  صوـصخب  رابکتـسا و  تدـش ، هب  نیا ، دـننکیم و  یاهراـبود  تاـیح  ساـسحا  ناناملـسم  دراد . یاهژیو  زورب  روـھظ و  اـیند  یهـمھ 

اب میھاوخیم  ام   » دنیوگیم تسا . ناریا  یمالسا  یروھمج  اب  هزرابم  مالـسا ، اب  هزرابم  یاھھار  زا  یکی  هک  تسا  نیا  ناشـصیخشت  دننک . هزرابم  مالـسا  اب  دنھاوخیم 

رابکتسا اب  هارمھ  یهطبار  دنھاوخیم ؛ لیمحت  اب  ماوت  یهطبار  دنھاوخیمن ؛ ملاس  یهطبار  ینعی  تسا ؛ غورد  فرح  نیا  اما  میـشاب .» هتـشاد  هطبار  یمالـسا  یروھمج 

. دنک راھظا  ار  بلطم  نیا  هک  درادن  یاهراچ  اکیرمآ  میژر  زورما  دنھاوخیم . دساف  طحنم و  یاھمیژر  اب  اکیرما  یهطبار  یانعم  هب  هطبار  دنھاوخیم ؛

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

ببـس هب  تسا ؛ دودرم  اکیرما  اب  یهطبار  هتبلا  دوش . رادروخرب  اھتلود  اب  یملاس  طـباور  زا  دـیاب  دـناوتیم و  ملاـع  حطـس  رد  یمالـسا ، یروھمج  هک  دـنداد  داـی  اـم  هب  ماـما 

اب طابترا  زین  یتسینویھـص و  میژر  اب  طابترا  تسا . هبراحم  هضراعم و  لاح  رد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  اب  تسا و  ملاظ  زواجتم و  یرابکتـسا و  تلود  کـی  اـکیرمآ  هکنیا 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 3 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2304
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2608
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2623
http://farsi.khamenei.ir


. تسا طابترا  داجیا  رب  لصا  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  حلاصم  هب  هتسب  اھتلود ، یهیقب  اب  هطبار  اما  تسا ؛ دودرم  یبونج  یاقیرفآ  تسرپداژن  میژر 

نایوجشناد  / ١٣٧٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راک نیا  هک  منکیم  ضرع  زورما  نم  تسا . هنوگنیا  هیـضق  دـندرب . نیب  زا  ار  داسف  یهدام  نیا  دـنتفر  دـندرکیم ، ییامیپھار  هک  نابآ ۵٨  مھدزیس  زور  رد  وجـشناد ، ناناوج 

نیا اھنآ  زا  یعقاو  فیرعت  هدـنب  داقتعا  هب  هک  ار  ییاھمدآ  هدـع  کی  یاھنیقلت  ادابم  تفرگ . ماجنا  بالقنا  نیا  رد  هک  دوب  ییاـھراک  نیرتھب  زا  یکی  لاس ۵٨  رد  ام  نایوجشناد 

ابلاغ مھ  ار  اھبالقنا  دنفیعـض . هن ! دنـضرغم . مییوگب  میھاوخیمن  دناهتـسباو . اھنیا  مییوگب  میھاوخیمن  دـینک . رواب  دنتـسھ » یفیعـض  یحطـس و  یاـھناسنا   » هک تسا 

زا دننکیم ، ادیپ  تسد  تردـق  زکارم  رب  هک  ییاھنوبز  اھفیعـض و  ابلاغ  مھ  ار  تردـقرپ  دـنمورین  یاھتلم  دـناهداد . انف  داب  هب  اھفیعـض  مھ  ار  اھروشک  دـناهدرب . نیب  زا  اھفیعض 

ار یـسوساج  یهنال  هک  دوب  یراک  هچ  نیا  : » دـنک رکف  شدوخ  اب  ام ، یوجـشناد  اـم ، ناوج  هک  دوش  یروط  دـننک و  هسوسو  دـنیاین  زورما  فیعـض ، هدـع  کـی  دـنربیم . نیب 

ریپ نآ  ماما ، دز ». یفرح  دش و  یتاساسحا   » دییوگب امش  هک  دوبن  ناوج  کی  ماما  دوب . راک  نامھ  دش ، ام  بالقنا  رد  هک  ییاھراک  نیرتھب  زا  یکی  اقآ ! هن  میدرک »!؟ ریخست 

زین ام  تفگ . ار  نیا  هک  دوب  هدرب  یپ  یتقیقح  هب  ماما ، سپ  درک . لیلجت  زور  نآ  رد  نایوجـشناد  تکرح  زا  روطنآ  دوخ ، ذـفان  دـید  اب  برجم ، یهدـید  ایند  میکح  درم  تمکح و 

. مینکیم قیدصت  دییات و  قطنم  یور  زا  شنیب و  یور  زا  ساسحا ، یور  زا  هکلب  تیعبت ؛ یور  زا  طقف  هن  ار -  نامھ 

، ایـسآ رد  اقیرفآ ، رد  تسویپ . عوقو  هب  ملاع  رـساترس  رد  یددعتم  یاھبالقنا  مود ، للملانیب  گنج  زا  دعب  اتدمع  هکنیا  رطاخ  هب  ارچ ؟ دوب . راک  نامھ  اھراک ، نیرتھب  زا  یکی 

ینعی قرش ؛ کولب  هب  تسبرد  ار  ناشدوخ  هک  دندوب  ییاھروشک  یضعب ، دندوب : هتسد  ود  اھروشک  نیا  دنداد . تسد  زا  ار  ناشدوخ  یاھتموکح  اھروشک  یلیخ  اپورا ، رد 

ایند نالووسم  زا  یلیخ  داد  تصرف  لاعتم  یادخ  هک  یمالسا ، یروھمج  رمع  لاس  هدزناپ  نیا  رد  ام  دندش . اھنآ  یهتسباو  دندرک و  میلست  اھینیچ  هب  اھدعب  ای  اھـسور و  هب 

ار یبیرغ  بیجع و  یهدنیآ  دنشاب و  قرش  تالیکشت  هب  هتـسباو  دیاب  هک  دوب  هدمآ  ناشرواب  روطنیا  ناشنیربدم ، القع و  یتح  اھروشک ، نیا  رد  میدید  مینیبب ، کیدزن  زا  ار 

. دندادیمن لامتحا  الصا  داتفا ، قافتا  شیپ  لاس  ود  هک 

هتـسد کی  کی . یهجرد  وضع  هن  هداوناخ ، نآ  یود  یهجرد  وضع  مھ  نآ  دـندش . هداوناخ  کی  وزج  دـنتفر و  قرـش  کولب  اھتـسینومک و  رتچ  ریز  دـندش ؛ روطنیا  هک  هدـعکی 

رگا هک  دـندوب  ییاھروشک  رگید  یهتـسد  دـش . لطاب  عیاض و  تقیقح  رد  مدرم ، یاھیراکادـف  همھ  نآ  تفر . ردـھ  اعقاو  ناشنامدرم  تامحز  ناشیاھبالقنا و  هک  دـندوب ، اـھنیا 

ناربھر و یهدارا  مدرم ، یهدارا  دندرک . اھنیا  لخاد  رد  ذوفن  هب  عورـش  اھییاکیرما ، اتدـمع  دـعب ، دوبن . مکحتـسم  نانچ  نآ  طابترا ، نیا  دنتـشاد ، قرـش  کولب  اب  مھ  یطابترا 

رد ار  نیا  یاـھهنومن  دـمآرد . رتدـب  لکـش  هب  هکلب  تشگرب و  لوا  لاـح  هب  دـصرددص  دوب ، هدـش  ماـجنا  هک  یبـالقنا  جـیردتب ، هک  دـنداد  رییغت  یروـط  ار ، اـھتلم  یموـمع  مزع 

. مروایب مسا  اھروشک  نآ  زا  مرادن  انب  هدنب  هک  میراد ؛ رگید  یاھاج  اقیرفآ و  زا  ییاھروشک 

ای ندرک ، عیمطت  ای  ندرک ، بوعرم  هار  زا  ای  یھار ؟ هچ  زا  دـندش . هتـسباو  ییاکیرما  میژر  هب  هک  دـینیبیم  ار  اھروشک  نیا  دـینک ، هاگن  ریخا  لاس  لھچ  یـس ، خـیرات  هب  رگا 

، دوب مھ  ریفـس  دـندوب . هدرکن  عطق  یلک  هب  ار  هطبار  مھ  اھنآ  دـندرکیم . دراو  لقتـسم  یاھتلم  اـھروشک و  نیا  یور  ار  اـھراشف  عاونا  ندروآ . دراو  راـشف  اـی  ندرک و  جاـتحم 

، دـندناسرتیم ار  اـھنآ  دـندرکیم . یلاـخ  ار  اـھتلم  ناربـھر  اـھبالقنا و  ناربـھر  لد  یتـح  دـندمآیم و  دـنتفریم ، دــندرکیم ، هسوـسو  دــندوب . مـھ  ییاـکیرما  نیلووـسم 

. درک جراخ  نادیم  زا  ار  وا  دوشیم  یرشت  کدنا  اب  دش ، بوعرم  هک  یسک  و  دندرکیم ، ناشبوعرم 

، مھ شیاھهلابند  هچ  بالقنا ، زا  لبق  هچ  ای  میدـناوخ  ایند  رد  نامزمھ  یاھربخ  رد  هچنآ  میدـید ، کیدزن  زا  ام  هک  هچنآ  تساـھبالقنا . بلغا  همھ  مییوگن  رگا  تشونرـس  نیا 

نیا اـب  اـکیرما  دبتـسم  زواـجتم و  تموکح  یهقئاـف  تردـق  ناـیم  یلیمحت  دـنویپ  نآ  هک  دوب  نیا  دوب ؟ هچ  نتـشگرب  نیا  لـماع  دوب . نیمھ  میدـید ، بـالقنا  زا  دـعب  رد  یـضعب 

سلاجم رد  رتفیعـض  فرط  یور  مادـم  دـنک و  هدافتـسا  هطبار  نآ  زا  رتیوق ، فرط  هک  دـشیم  بجوم  دوخ  هطبار ، نآ  دوب ، رارقرب  یاهطبار  نوچ  دوب . هدـشن  عطقنم  اـھروشک ،

طابترا یهتـشر  نیرخآ  نیا  یـسوساج ، یهنال  یهیـضق  دنک . یلاخ  وا  عفن  هب  ار  نادیم  هک  دنک  شراداو  هرخالاب  ات  دروایب  راشف  نوگانوگ  تالماعم  رد  اھزیم ، تشپ  هرکاذم ،

، دـندرک ار  مادـقا  نآ  دـنتفر و  هظحل  نآ  رد  هک  یناـناوج  تسا  نکمم  درک ! اـم  بـالقنا  هب  ار  تمیقیذ  گرزب و  تمدـخ  نیا ، درک . عـطق  دـیرب و  اـکیرما  بـالقنا و  نـیب  ار  نـکمم 

یادـخ اما  دـھدیم . ماجنا  ار  یراک  دوخ ، ساسحا  نامیا و  یور  زا  ناوج  تسھ . نیا  لامتحا  دـندوب . هدـیدن  زور  نآ  ار ، راـک  نآ  نوگاـنوگ  تاـجرد  یاراد  قیمع و  یاـھهلابند 

، تسا صالخا  نامیا و  یور  زا  هک  ییاـھراک  یور  هشیمھ  لاـعتم  یادـخ  دوب و  صـالخا  ناـمیا و  یور  زا  یراـک  نوچ  دوب . هداد  رارق  ار  گرزب  یاـھتکرب  نیا  راـک ، نآ  رد  لاـعتم ،

لزلزتم دینکب ، یدام  یاھیرگباسح  یور  زا  هکار  یراک  رھ  داد . دھاوخ  تکرب  نآ  هب  ادخ  دینکب ، صالخا  یور  زا  امـش  ار  یراک  رھ  دینادب : ار  نیا  دـھدیم . رارق  یگرزب  تاریثات 

ناک  نم   » هک دیھدیم ؛ ماجنا  ادخ ، یارب  صالخا ، نامیا و  یور  زا  هک  یراک  نآ  فالخهب  دسریمن . هجیتن  هب  مھ  تاقوا  زا  یلیخ  دسرب ؛ یجیاتن  هب  تسا  نکمم  تسا .

ات نآ ، زا  دعب  درک . عطق  ار  هطبار  نآ  دوب و  لیبق  نیا  زا  ترافس  یهیـضق  دنکیم . کمک  وا  هب  دریگیم و  رارق  وا  تمدخ  رد  یھلا  تردق  دشاب ، ادخ  یارب  سک  رھ  هل .» ناک هللا 

یهتـشر نامھ  هک  تسا  نیا  ناشـشالت  اھییاکیرما  تسا ، زونھ  هک  زونھ  درذـگیم ، یـسوساج  هنال  یهیـضق  زا  لاس  هدراـھچ  بـالقنا و  یزوریپ  زا  لاـس  هدزناـپ  هک  زورما 

دنمتردق فرط  کیراب ، یهتـشر  نامھ  زا  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دـننکیم . ار  شالت  نآ  زونھ  دـننک . رارقرب  هرابود  دـش ، عطق  یـسوساج  یهنال  ریخـست  یهثداح  اب  هک  ار  یکیراب 

لاجر یفرط و  نآ  روھمج  سیئر  تارکمد و  روھمج  سیئر  زورید ، زورما و  دـینیبب ! ار  اـھییاکیرما  تاراـھظا  دـنکیم . هدافتـسا  فیعـض  فرط  اـب  دوخ  یاھتـساوخ  لـیمحت  یارب 

انب دوشیم ، هک  هطبار  تبحـص  هن ! مینک ». رارقرب  هطبار  ناریا  اب  میھاوخیم  اـم  : » دـنیوگیمن مادـک  چـیھ  منکیم . ضرع  هک  دـننزیم  ار  فرح  نیا  همھ  اـکیرما ، نوگاـنوگ 

ام تسا . هلـصاف  نامـسآ  ات  نیمز  زا  اھییاکیرما ، فرح  اـم و  فرح  نیب  هک  متفگ  تقو  کـی  هدـنب  دوشب ! ناـنچ  رگا  دوشب ، نینچ  رگا  هک  نتـشاذگ ؛ طورـش  طرـش و  دـننکیم 

دیاب دیـشاب ، هتـشاد  هطبار  ام  اب  دیھاوخیم  رگا  : » دنیوگیم اھنآ  میـشاب ». هتـشاد  میھاوخیمن  رخآ  ات  ار  اھنیا  اب  هطبار  مینیبب . میھاوخیمن  ار  اھنیا  لکـش  : » مییوگیم

اب  » هک تسا  هتخادـنا  ولج  هطـساو  ات  هد  روشک  نآ  هک  دـننکیم  تبحـص  یروشک  اب  ایوگ  تسا !؟ فرح  ود  نیا  نیب  یتبـسن  هچ  الـصا  دـینکب »! ار  راک  نآ  دـینکب ؛ ار  راـک  نیا 

دوجو نآ  خـیرات  رد  رـس و  تشپ  عیاجف  همھ  نآ  هک  یروشک  اب  هطبار  یارب  میراد  طرـش  ام  اقآ ؟ یطرـش ، هچ  دـنراذگیم ! طرـش  میـشاب ». هتـشاد  هطبار  میھاوخیم  اـمش 

، دننکیم طورـشم  ار  هطبار  دیراذگیم !؟ طرـش  ام  یارب  دییآیم  امـش  لاح  تسایند . یارب  ینیرفآ  هعجاف  همھ  نآ  عطق  ام ، طرـش  تسا . روشک  نآ  یهبوت  ام ، طرـش  دراد .

! دینک هجوت  تسرد  طورشم ! ریغ  ار  هرکاذم  اما 

لیلحت دـینک و  رکف  ایند  یـسایس  یاھهدـیدپ  نیرتزیر  نیا  یور  سرادـم  نازومآشناد  یتح  رـسپ و  هچ  رتخد ، هچ  نایوجـشناد ؛ امـش  ام  ناناوج  نیا  دـھاوخیم  ملد  هدـنب 

ریغ ار  اـم  هاگـشناد  ناوج و  رـشق  هک  دـننکیم  دـناهدرک و  شـالت  هک  ار  ییاھتـسد  نآ  دـنک  تنعل  ادـخ  دـشاب ! دـشاب ؛ عقاو  فـالخ  هک  دـیھدب  مھ  یلیلحت  هک  مریگ  دـیھدب .

ار ایند  یـسایس  یاھنایرج  دنمھفیمن ، ار  ایند  یـسایس  لئاسم  دنتـسین ، یـسایس  لئاسم  غاب  یوت  الـصا  دنـشابن ، یـسایس  شناناوج  هک  یروشک  دننک . یـسایس 

. دوشیم دشاب ، یدادبتـسا  تموکح  رگا  هلب ؛ دنک !؟ داھج  هزرابم و  تکرح و  تموکح و  مدرم ، شود  رب  دـناوتیم  یروشک  نینچ  رگم  دـنرادن . تسرد  لیلحت  دـنمھفیمن و 

هب دـھاوخیم  هک  یتموکح  اما  دنـشاب . هتـشادن  یـسایس  روعـش  لیلحت و  کرد و  مدرم  دنـشابن ؛ یـسایس  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  ناشهفرـص  ایند ، دبتـسم  یاھتموکح 

شمدرم رگم  دـنادیم ، ماـظن  زیچ  همھ  ار  مدرم  دـناسرب و  دوـصقم  لزنم  رـس  هب  مدرم  ناـیاپیب  تردـق  اـب  دـھاوخیم  ار  ماـظن  دـھد ؛ ماـجنا  ار  گرزب  یاـھراک  مدرم  تسد 

مھف زغم و  رگا  مھ ، ار  اھدنمشناد  نیرتدنمشناد  اھملاع و  نیرتملاع  دوشیم !؟ رگم  دنـشاب !؟ یـسایس  ریغ  دنناوتیم  شیوجـشناد  ناناوج  صخالاب  و  ناناوج ، صوصخب 

ناناوج دیاب  ار ، زیر  تاکن  نیا  دھد ! رارق  شدوخ  فادھا  تھج  رد  و  دنک ، شدوخ  بوذجم  دربب ؛ فرط  نآ  هب  دناوتیم  شرت  تابنبآ  کی  اب  نمشد  دنـشاب ، هتـشادن  یـسایس 

. دننک کرد  ام 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 4 
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نامھ دـیرب و  درک و  عطق  یمالـسا  یروھمج  هک  ار  یدـنویپ  نآ  ینعی  هچ ؟ ینعی  هرکاذـم  مینک ». رارقرب  هطبار  دـییایب  : » دـیوگیمن مینک ». هرکاذـم  دـییایب  : » دـیوگیم اکیرما 

یمالسا یروھمج  هب  نایامن  یهبرـض  کی  لوا ، یهجرد  رد  ینعی  دنک . رارقرب  هبترم  ود  ار  نیا  دوش ، بلج  ماظن  نیا  هب  ایند  یاھتلم  یهناقداص  فطاوع  مامت  هک  دش  بجوم 

تسا هتـسشن  هک  لیلد  نیا  هب  لیلد ؟ هچ  هب  تشگرب »! شیاھفرح  زا  یمالـسا ، یروھمج   » هک دننک  سکعنم  ایند  رد  تساھنآ ، تسد  رد  مھ  تاغیلبت  هک  اجنآ  زا  و  دننزب ؛

هک ییاھتلم  دیآ . دوجوهب  اکیرما  دوخ  رد  اپورا و  دوخ  رد  نوگانوگ و  یاھروشک  رد  اقیرفآ و  رد  ایسآ و  رد  اھتلم  مامت  رد  یمومع  سای  کی  تقونآ ، دنکیم . هرکاذم  اکیرما  اب  و 

هب راداو  ار  اھنآ  هدناشوپ و  ار  یمالسا  یروھمج  یور  هک  نامراوگرزب ، ماما  تبالص  اب  یهرھچ  نآ  و  دنوش ؛ دیماان  ناناملسمریغ  یضعب  یتح  ناناملسم و  دناهدرک  ادیپ  دیما 

ناتدای رگا  درک »! هبوت  ناریا  یمالـسا  یروھمج  تفر ، ماما  نوچ  : » دنیوگب ای  درک »! هبوت  مھ  یمالـسا  یروھمج  اقآ ! هن  : » دـنیوگب و  ددرگ ؛ شودـخم  تسا ، هدرکیم  تکرح 

نورد ار  ساسحا  نامھ  هکنیا  یارب  دـندرک ». اھر  ار  ماما  هار  رگید  اـھنیا  و  تفر ؛ ماـما   » هک دوب  نیمھ  نمـشد ، یتاـغیلبت  یاـھتیبهاش  زا  یکی  ماـما ، تلحر  زا  دـعب  دـشاب ،

زور دـنچ  نامھ  ماما  دوب !؟ هدز  یفرح  نینچ  ماما  یک  مینکن !؟ هرکاذـم  اکیرما  اب  ام  دوب  هتفگ  یک  ماما  : » دـنیوگب ار . نیا  زا  رتالاب  ای  دـنیوگب ، ار  نیا  ای  دـنروآ ؛ دوجو  هب  اـھتلم 

اھدـص ناـیم  رد  هک  دـننک  فرـصت  ماـما  تارظن  رد  دـننک  فرـصت  یتـح  ینعی  تسا »؟ هدرک  یھن  ار  اـم  یک  ماـما  دوـب ! هتفگ  ار  تقو  دـنچ  ناـمھ  دوـب ! هتفگ  ار  شدوـخ  ناـمز 

. تسا هدش  راھظا  روط  نیا  حیرص ، عطاق و  نایب  ینارنخس و 

اھهرھچ و رد  هک  یراوتـسا  تماق  تردـق و  تبالـص و  تیثیح و  نآ  زا  شدوخ ؛ یوربآ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  دـننزب ، دنتـساوخیم  راک  نیا  اـب  هک  یاهبرـض  نیلوا 

ییاقیرفآ ای  ییاپورا  یهدمآرد  هتوب  ریز  زا  تلم  نالف  ناریا ، تلم  تسا ؟ یکچوک  تلم  رگم  ناریا  تلم  دـننک . طقاس  تسا ، هدرک  ادـیپ  ایند  رد  ناملـسم  یاھتلم  یاھهرطاخ 

. تسا هتشاد  رارق  ناملسم  یاھتلم  جوا  رد  هشیمھ  مالسا ، زا  دعب  لاس ، دصراھچ  دصیـس ، رازھ و  دراد . هقباس  لاس  نارازھ  هک  تسا  یرادهشیر  نھک  تلم  تسین ! هک 

یروھمج هکنیا  فرـص  هب  ندرک !؟ هرکاذـم  اکیرما  اب  درک  عورـش  دـمآ  درک !؟ هبوت  راـنک و  تشاذـگ  ار  زیچ  همھ  اـھفرح ، نآ  اـب  مھ  نآ  بـالقنا ، نیا  اـب  مھ  نآ  تلم ، نیا  تقونآ 

و تسا . هبرـض  نیلوا  نیا ، دنک ، هرکاذم  اکیرمآ  اب  هک  درادن  یفرح  دوش  مولعم  هک  دنک  یـشم  یروط  ای  دنامھفب ، ار  نیا  ای  میراد ». لوبق  ار  هرکاذم  ام  هلب ؛  » دیوگب یمالـسا 

. تساھلیمحت عورش  هزات  دعب ،

عورش هرکاذم  یسک  اب  یتقو  اما  درادن . دوجو  یعقوت  تلاح  چیھ  مھ ، لباقم  رد  دیرادن . مھ  اب  یتسیابردور  دینزیمن ، فرح  یسک  اب  یتقو  دیرھق ، یـسک  اب  یتقو  امش 

لددرد هدرخ  کی  رگیدـمھ  اب  دیتسـشن و  یللملانیب  لفحم  نالف  رد  دـیدز ؛ مھ  اب  شرانک  رد  مھ  هناتـسود  پگ  کی  دـیدروخ ؛ مھ  اب  هوھق  کی  دیتسـشن ؛ زیم  تشپ  دـش ؛

اج نیمھ  زا  مدرک  ضرع  هک  روطنامھ  اکیرمآ  ذوفن  طلـست و  ایند و  یاھبالقنا  یاھیتخبدـب  تسا . تـالیمحت  عورـش  لوا  تقونآ ، دـیآیم . دوجوهب  یتسیاـبردور  دـعب  دـیدرک ؛

هرکاذـم یور  هک  تسا  نیا  دـنراد . یدـب  رایـسب  یاھهرھچ  ابلاغ  هراچیب ، یاھروشک  نآ  مھ  زورما  مروایب . ار  اھنآ  مسا  مھاوخیمن  هدـنب  هک  ییاـھروشک  لـثم  دـش . عورش 

ریغ اـی  دـنعالطایب ، اـی  دـنبوعرم ، مـنادیمن ، اـی  دـنحولهداس ، ییاـھمدآ  هـک  مـھ  یاهدـع  دـنک »؟ هرکاذـم  اـم  اـب  دـیآیمن  ارچ  ناریا   » هـک دـننکیم  رارـصا  دـنروآیم . راـشف 

!؟ دنیوگیم دنراد  هچ  دنمھفیم  منادیمن  نم  دننکیم . رارکت  ار  اھفرح  نیا  نامدوخ  لخاد  رد  دنایسایس ،

روھمج و سیئر  تلود و  هللادمحب ، تسا . یمالسا  یروھمج  ماظن  یهس  ود و  هجرد  نیلووسم  یضعب  فرط  زا  دوشیم ، هدز  یھاگ  هک  ییاھفرح  نیا  مدقتعم : هتبلا  هدنب 

یاـھمدآ اـبلاغ  هک  اـھیموس ، اـھیمود و  هجرد  نیا  زا  یـضعب  اـما  دناهداتـسیا . ادـخ  یارب  دـنراد و  رارق  حیحـص  یعقاو و  یونعم  یحور و  تردـق  نآ  رد  راـگدرورپ ، لـضف  هب  ارزو ،

دننکیم لایخ  دراد »!؟ یررـض  هچ  ندز  فرح  دـننزب ؟ فرح  دـنوریمن  ارچ  دـنیوگیمن ؟ ارچ  دـننکیمن ؟ هرکاذـم  اکیرمآ  اب  اھنیا  ارچ  : » دـننکیم همزمز  یھاـگ  دـنلووسمریغ ،

یارب یگرزب  تارطخ  هچ  دنکیم ، رارصا  نآ  یور  ردق  نیا  نمشد  هک  یاهرکاذم  نیا  دنمھفیمن  دننک . تبحـص  دننیـشنب و  یاهشوگ  هک  تسا  یلومعم  مدآ  رفن  ود  ندز  فرح 

. مدرک ضرع  ار  اھنآ  زا  یاهمش  نم  هک  دراد ؛ یمالسا  یروھمج 

یکی لمع ، رد  هانگ  کی  ندرک  جیار  یارب  مدقتعم : هدنب  تسا . هدنب  رظن  نیا  منکیم . ضرع  ار  نیا  نم  تسا . یدب  راک  مھ ، اھنآ  فرط  زا  اھفرح  نیا  رارکت  هک  مدـقتعم  هدـنب 

اھینیطسلف زا  یضعب  هک  ار  یموش  تشونرس  نیطـسلف و  یهیـضق  امـش  دورب ! نیب  زا  شحبق  هک  دنیوگب  ردق  نآ  دننک . جیار  اھنابز  رد  ار  هانگ  نآ  هک  تسا  نیا  شیاھھار  زا 

هب نارگید  تفگ و  یزیچ  یسک  رانک ، هشوگ و  رد  مادم  سب  زا  تسا . یگرزب  تربع  میظع و  رایسب  یهبرجت  نیا  زورما  دینیبب ! دندرک ، لوبق  نیطسلف  تلم  ناشدوخ و  یارب 

یهناـخ رد  نیا  تسا . بصاـغ  نمـشد  نیا  : » دـنتفگن بصاـغ »! نمـشد  : » دـنتفگن رگید  مینک »!؟ تبحـص  لیئارـسا  اـب  اـم  هک  دراد  عناـم  هچ  : » دـنتفگ یھ  دـندزن ! رـشت  وا 

ملاظ اب  یهرکاذم  تسا . نیا  بصاغ ، اب  یهرکاذم  نوریب »! ورب  ام  هناخ  زا  هدش ، نالف  نالف  دنیوگب  هک  تسا  نیا  وا  اب  یهرکاذم  یاهرکاذم !؟ هچ  تسا . هتـسشن  اھنیطـسلف 

نیا دیوگب و  یزیچ  وا  دندنخب و  دنیوگب و  دنورب و  هک  هناتـسود ، یهرکاذـم  الاو ، نیا . ینعی  هرکاذـم ، ینکیم »!؟ ملظ  ردـق  نیا  ارچ  هدـش ، نالف  نالف  : » دـنیوگب هک  تسا  نیا 

لیئارسا اب  هرکاذم  مسا  یھ  هک  یناسک  نآ  هب  مھ  سک  چیھ  دراد !؟ ینعم  هچ  میرادن ،» ار  اھفرح  نیا  بصاغ  اب  رگید   » دوش هتفگ  هکنیا  و  دننزب ، هناچ  دعب  دیوگب و  یزیچ 

اجنآ اجنیا و  ار  هرکاذم  مسا  یھ  هک  یناسک  دنکن  دیسر . هایس  خلت و  زور  نیا  هب  شرخآ  تفر و  نیب  زا  اھرظن  رد  شحبق  بیع و  ات  دندزن ، رشت  دندروآ ، دندروآ و  دندروآ و  ار 

رگم دیفیعض !؟ امش  رگم  درادن . ربکتسم  نمـشد  اب  طابترا  هدوارم و  هرکاذم و  هب  جایتحا  هک  تسا  یتلم  ناریا ، تلم  دشاب ! اھنیا  ناشدصق  دنروآیم ، ناریا  تلم  لخاد  رد  و 

یاـھروتاتکید نیدبتـسم و  نیربکتـسم ، یهناـخ  رد  هب  هکنیا  هب  میراد  جاـیتحا  هچ  اـم  درادـن !؟ ار  دوـخ  زا  عاـفد  تردـق  ناریا ، تلم  رگم  تـسا !؟ یکچوـک  تـلم  ناریا  تـلم 

دنلب ناـشدوخ  یاـھتلم  یارب  رھاـظ  هب  حالطـصا و  هب  ار  یـسارکمد  مچرپ  دـنروآیم و  ار  یـسارکمد  مسا  هک  یناـیاقآ  نیا  مـتفگ : هتـشذگ  لاـس  نـم  مـیورب !؟ یللملانـیب 

اج رھ  دنزادنایم . هار  هب  نینوخ  میظع و  یروتاتکید  کی  یللملانیب ، حطـس  رد  اھنامھ  تسین . اھروشک  هنوگنیا  رد  یعقاو  یـسارکمد  تسا و  غورد  مھ  نامھ  دـناهدرک ،

. اھنیا تسد  رد  رد  یرازبا  ناونع  هب  تسا  هدش  تسرد  اجنآ  مھ  یھاگتسد  هنافـساتم  و  دننکیم ، صحفت  دھاوخیم  ناشلد  اج  رھ  دنوشیم ، دراو  دھاوخیم  ناشلد 

نیا اـقآ ! هن  دـینک »!؟ هرکاذـم  اـم  اـب  دـییامرفب  : » مییوگب مینک و  میظعت  اـھنآ  لـباقم  رد  میورب ؛ اـھروتاتکید  غارـس  اـم  دراد  یموزل  هچ  تینما ! یاروش  لـلم و  ناـمزاس  ینعی 

. تسا روتاتکید  نامھ  نیا ، درک . نوریب  دوخ  یهناخ  زا  ار  وا  راعش  اب  یلاخ و  تشم  اب  تشادن ، زیچ  چیھ  هک  تقونآ  تلم ، نیا  هک  تسا  یروتاتکید  نامھ  روتاتکید ،

رد اما  دنتـشاد ، فالتخا  مھ  اب  هلاسم  دـص  رد  بطق ، ود  نآ  هکنیا  رطاـخ  هب  دوب . رتکاـنرطخ  اـم  یارب  تسا  یبطق  کـی  زورما  دـنیوگیم : هتبلا  دوب  یبطق  ود  اـیند  هک  زور  نآ 

. درک کمک  مھ  وتان » . » اھیوروش مھ  دندرک ، کمک  اھییاکیرما  مھ  دـندرک . کمک  قارع  هب  گنج ، رد  ود ، رھ  هک  دـیدید  ار  شاهنومن  دنتـشادن . یفالتخا  مھ  اب  ناریا ، یهیـضق 

هک زور  نآ  رد  اما  دنراد . رـصتخم ، تیعبت  کی  هتبلا  دنتـسین . اکیرما  راب  ریز  روطنآ ، هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یلیخ  زورما  دندرک . کمک  قارع  هب  همھ  درک . کمک  مھ  وشرو » »

یربھر هب  ایند ، یهمھ  روطنیمھ . زین  ایند  یاھاج  یهیقب  دوب . یکی  نآ  رایتخا  رد  مھ  یقرش  یاپورا  دوب . اکیرما  رایتخا  رد  انعم  کی  هب  مھ  یبرغ  یاپورا  لک  دوب ، یوروش 

لاس دنچ  نیمھ  لام  نیا  تسین . هتـشذگ  خیرات  لام  هکنیا  دنتـسناوتن . دنھد و  تسکـش  گنج  نیا  رد  ار  ناریا  هکنیا  یارب  دـندش  لوقلا  قفتم  زور  نآ  یوروش ، اکیرما و 

دیاش دننک !؟ ادـج  ناریا  زا  ار  ناتـسزوخ  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  دـندش  دـحتم  تردـق  ود  نیا  هک  دوبن  رگم  دـندید . ناشدوخ  مشچ  هب  ناریا  تلم  داحآ  تسام . دوخ  لبق 

یهیضق رد  مھ  ود  رھ  یوق ، مھ  ود  رھ  دندوب ، تردق  ود  زور  نآ  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دنتسناوتن !؟ دننک و  نوگنرس  دننک ، فیعض  دننک ، لیلذ  ار  یمالـسا  یروھمج  دنناوتب 

نا سانلا  مھل  لاق  نیذلا  : » دنکیم رارکت  ردقنیا  هک  میناوخیمن  ار  نآرق  ارچ  دیـسرتیم !؟ ارچ  دننکب !؟ دنناوتیم  راک  هچ  اھنیا  زورما  دننک . یراک  دنتـسناوتن  دحتم و  ناریا ،

زورما نیمھ  هک  ینمشد  ناوتان ، نمشد  فیعض ، نمـشد  دیـسرتیم !؟ نمـشد  زا  ارچ  لیکولا ». معن  انبـسح هللا و  اولاق  انامیا و  مھدازف  مھوشخاف  مکل  اوعمج  دق  سانلا 

هب میناوتب  دیاش  دیوش ، تسدمھ  ام  اب  دییایب   » هک دوریم  ییاپورا  روشک  نآ  روشک و  نیا  غارـس  دـنکیم . ار  اپورا  یگزویرد  دـنھد ، رارق  راشف  ریز  ار  ناریا  هکنیا  یارب  مھ 

رب یمالـسا ، یونعم و  تردـق  نیا  اب  میظع ، تلم  نیا  هک  تسین  نیا  رب  لیلد  نیا ، درواـیب !؟ راـشف  دـناوتیمن  ییاـھنت  هب  هک  تسین  نیا  لـیلد  نیا ، میرواـیب ». راـشف  ناریا 

!؟ دننکیمن رکف  ارچ  تسا !؟ هدمآ  قئاف  لاح  هب  ات  وا ، یدام  تردق 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 5 
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رادیب نایوجـشناد ! اما  دیرادیب . نایوجـشناد  امـش  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  دنرادیب . ام  ناناوج  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادخ  تسا . رادـیب  ام  تلم  هک  مینکیم  رکـش  ار  ادـخ 

نیا درذـگیم ، هچ  اـیند  رد  دـمھفن  الـصا  هک  ییوجـشناد  مدنـسپیمن . ار  تیعـضو  نیا  نم  میوـگب : حیرـص  امـش  هب  نم  تـسھ ، زورما  هـک  یھاگـشناد  عـضو  نـیا  دـینامب .

یسایس لیلحت  دشاب ، هتـشاد  یـسایس  کرد  دشاب ، هتـشاد  یـسایس  ساسحا  دیاب  وجـشناد  تسین . شدوخ  نامز  درم  تسین ؛ شدوخ  نامز  یوجـشناد  وجـشناد ،

مدرم رد  یسایس  لیلحت  ندوبن  داد ، تسکش  ار  مالسلاهیلع  یبتجم  نسح  ماما  هک  یزیچ  هک ، ماهتفگ  اررکم  ار  بلطم  نیا  مالسا  خیرات  یایاضق  رد  هدنب  دشاب . هتـشاد 

هنوگنآ ار  خیرات  مدآ  نیرتدنمتردق  داد و  رارق  راشف  ریز  روطنآ  ار  مالسلاهیلع  نینموملاریما  دروآ و  دوجوهب  ار  جراوخ  یهنتف  هک  یزیچ  دنتشادن . یـسایس  لیلحت  مدرم ، دوب .

همھ هعیاش  نیا  اروف  تخادنایم ؛ نمـشد  هعیاش  کی  دنتـشادن . یـسایس  لیلحت  دندوبن . نیدیب  هک  مدرم  یهمھ  الاو  دوب  مدرم  رد  یـسایس  لیلحت  ندوبن  درک ، مولظم 

! دندرکیم لوبق  ار  نآ  همھ  دشیم و  شخپ  اج 

یوضر  / ١٣٧٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

امش زا  هک  دیاهدرک  راک  هچ  مینیبب  : » دنیوگب دننک و  حرطم  فعض  هطقن  کی  ناونع  هب  دنرادنرب  یـضعب  دسرتیم ،» ناریا  تلم  زا  یناھج  رابکتـسا   » دوشیم هتفگ  هک  ار  نیا 

دسانـشیم و ار  هانگ  هک  یـسک  زا  تسا ، راکھانگ  کی  سرت  دـناشنب . شدوخ  یاج  رـس  ار  وا  دـھاوخیم  هک  تسا  یناـسنا  زا  مرجم  کـی  سرت  سرت ، نیا  دـسرتیم »!؟

. تسا یسرت  نینچ  دراد ، رابکتسا  هک  یسرت  دنک . اشفا  ار  راکھانگ  دھاوخیم 

نانمـشد یاھدـیدھت  اـھراشف و  یهمھ  لـباقم  رد  راـگدرورپ  لـضف  هب  ناریا ، تلم  هک  تسا  لاـس  هدزناـپ  نوـنکا  نم ! زیزع  نارھاوـخ  ناردارب و  منک : ضرع  مھ  ار  هـتکن  نـیا 

نیا دـھاوخیم  نمـشد  تسا . هتـشاد  هگن  راودـیما  ار  رگید  یاھتلم  هک  تسامـش  تمواقم  نیمھ  هوکـش . اب  تمظع و  اب  رایـسب  یتمواـقم  مھ  نآ  تسا ؛ هدرک  تمواـقم 

فالخ هناراکایر و  یتاراھظا  میشاب ،» هتشاد  طباور  ناریا  اب  میلیام  ام   » دنھدیم راعش  هتسویپ  یناھج ، رابکتسا  نارادمدرس  دینیبیم  هکنیا  دنکـشب . مھ  رد  ار  تمواقم 

هب تسین . ناشهتشذگ  تاھابتشا  ندرک  لوبق  یانعم  هب  تسین . یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هب  تبحم  اھراعـش ، تاراھظا و  نیا  یعقاو  یانعم  تسا . تقیقح 

و مینک » رارقرب  طباور  میاهداـمآ  اـم   » دـنیوگیم رھاـظ  هب  تسا . بیرف  عون  کـی  نیا  تسین . دـننکن -  ییوگروز  ناریا  تلم  هب  نیا  زا  دـعب  هک  هدـنیآ -  هب  تبـسن  دـھعت  یاـنعم 

یروھمج ماـظن  یطارفا  یاـھفرح  زا  یکی  تسیچ ؟ اـم  یطارفا  یاـھفرح  دـنک ». رظن  فرـص  دوخ  یطارفا  یاـھفرح  زا  ناریا  هکنیا  رب  طورـشم   » دـننکیم ناوـنع  نآ  بقاـعتم 

نارادمدرـس رظن  هب  فرح ، نیا  تسا !؟ یطارفا  فرح ، نیا  دننک ». تلاخد  ام  راک  رد  یرابکتـسا  یاھتلود  میھاوخیمن   » مییوگیم هک  تسا  نیمھ  ناریا ، تلم  یمالـسا و 

ار ییاھتلود  نامدوخ ، یمالسا  یهقطنم  هنایم و  رواخ  یهقطنم  نیمھ  رد  دینکن !؟» تلاخد  ام  راک  رد   » هک دینکیم  ناونع  ارچ  دنیوگیم  تسا ! ینتفگن  یفرح  رابکتـسا ،

هتـشاد هطبار  تلود ، نالف  اب  ام  دـیھدیم  هزاجا  امـش  دـنیوگیم : اکیرما  هب  دـنریگیم ! هزاـجا  اـکیرما  زا  دـننک ، رارقرب  هطبار  رگید  یتلود  اـب  دـنھاوخب  رگا  هک  میـسانشیم 

! دنشکیمن مھ  تلاجخ  دننکیمن و  ایح  دنیوگیم . ناشدوخ  ار  نیا  میشاب ؟

هجراخ ریزو  مادک  ای  عافد و  ریزو  مادک  دیایب ؛ راک  رس  تفن  تکرش  سیئر  مادک  دیایب ؛ راک  رـس  ریزوتسخن  مادک  هکنیا  یارب  نئاخ ، یولھپ  اضردمحم  ناریا ، روشک  نیمھ  رد 

«، روایب  » دـنتفگیم اھنآ  رگا  تسیچ ؟ امـش  رظن  مروایب . ار  سک  نالف  مھاوخیم  تفگیم : اھنآ  هب  داتـسرفیم و  نارھت  رد  سیلگنا  اکیرما و  یارفـس  لابند  دـیایب ، راک  رس 

یاھگرگ نیا  دننکیم و  راتفر  هنوگنیا  هک  ییاھتلود  دنتسھ  دھاوخیم . ار  نیا  یناھج  رابکتـسا  دنھاوخیم . ار  نیا  اھییاکیرما  دروآیمن ! رواین ،»  » دنتفگیم رگا  دروآیم و 

کی یمیدق و  گنھرف  یاراد  تلم  کی  نھک ، تلم  کی  گرزب ، تلم  کی  ناریا ، تلم  : » دیوگیم هک  تسا  نیا  ناریا ، تلم  یرگیطارفا  دناهدرک . ور  رپ  اھتلم  هب  تبسن  ار  هدنرد 

تلم نیا  دناهدیدبآ . دالوپ  دننام  هک  دـناهداد  ناشن  ایند  تالکـشم  رد  شنارـسمھ ، ناردام و  نانز و  نادرم و  هک  تسا  یتلم  تسا . یخیرات  ناشخرد  یهقباس  یاراد  تلم 

.« دنک لوبق  شدوخ  رب  ار  یرابکتسا  یاھتلود  اکیرما و  تیمومیق  تسین  رضاح 

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - دــنتخادنا هار  مییوـگن  رگا  ناریا -  هـیلع  ار  گـنج  اـھنیا  دوـب . نآ  یاـھهشیر  لـلع و  زا  یلمجم  میتـفگ ، هـچنآ  تساــکیرما . مـیژر  زا  ناریا  تـلم  ترفن  یهلاــسم  هلاــسم ،

یزیچ میـشاب ، هتـشادن  نیقی  ات  میھاوخیمن  نوچ  اھتنم  دنـشاب . هتـشاد  تسد  اھییاکیرما  مھ ، ناریا  هیلع  قارع  گنج  یزادـناهار  رد  هک  دراد  لامتحا  دـندرک . ینابیتشپ 

قارع هک  یکمک  عون  همھ  دوریم ؟ شدای  زا  ناریا  تلم  دـندرک . ینابیتشپ  مقر  همھ  تسا . یعطق  ینیقی و  قارع ، زا  اھنآ  ینابیتشپ  اما  دراد . لاـمتحا  مییوگیم  مییوگب ؛

، اکیرما یمسر  تارظن  رد  ییاکیرما و  تاعوبطم  رد  تیوک ، هب  هلمح  یهیضق  رد  هک  یثعب  میژر  نیـسح و  مادص  نیا  دنکیم ؟ شومارف  ناریا  تلم  دندرک . نآ  هب  تشاد  مزال 

ینتـساوخ و هرھچ  کی  ناشیارب  دـیبوکیم ، اھکـشوم  اـب  دـحاو  نآ  رد  ار  ناریا  رھـش  لـھچ  یـس ، رد  مدرم  یاـھهناخ  هک  ینارود  رد  دـندرک ، میـسرت  شیارب  ار  اـھهرھچ  نآ 

نکمم لاح  تسا . مولعم  مھ  ینمـشد  تلع  دـننکیم و  ینمـشد  مھ  زاب  دـندرک ؛ ینمـشد  ناریا  تلم  اب  دـنکیم ؟ شومارف  ار  اھنیا  ناریا  تلم  دوب ! هدیدنـسپ  بوبحم و 

نآ بالقنا و  نیا  هزرابم و  نیا  هک  یگنھرف  اب  یمالـسا و  نامیا  اب  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیا  تلع  دندرک ؟ ارچ  لوا  زا  دننکیم ؟ ینمـشد  ردـقنیا  ارچ  دـسرپب : یـسک  تسا 

 - اکیرما همھ ، زا  شیب  همھ و  سار  رد  ایند -  یرابکتـسا  نارادمدرـس  دنرادن . تسود  ار  نیا  مھ  اھییاکیرما  دوشیمن . اھتردـق  طلـست  میلـست  تسا ، هدیـشخب  نآ  هب  ماما 

! دینیبب ایند  رد  ار  اھنیا  عضو  دینک و  هاگن  دننک . شوگ  دنیوگیم ، اھنآ  هچ  رھ  دنشاب و  اھنآ  میلست  اھتلود  اھتلم و  دنھاوخیم  دنرادیم . تسود  ار  میلـست  یاھتلم  اھتلود و 

هک دیتسھ  یتلود  امـش  تلود ؛ کی  مھ  ام  تلود ، کی  امـش  روشک ؛ کی  مھ  ام  روشک ، کی  امـش  دیتسھ ؟ هک  امـش  دیوگیم  درادن و  لوبق  تسا ؛ هداتـسیا  یتلم  یتقو 

امش میراد ؛ یضرا  ریاخذ  میراد ، تاناکما  میراد ، ناشخرد  یهقباس  میراد ، ناشخرد  دادعتسا  هک  میتسھ  یتلم  مھ  ام  دیراد ؛ یملع  یاھتفرشیپ  دیراد ، لوپ  دیدنمتورث ،

رگید دنکیمن ، هاگن  تردقربا  کی  مشچ  هب  اھنآ ، هب  یتلود  دوشیم و  رضاح  هنحص  رد  تردق  ییاناوت و  ساسحا  نیا  اب  لالقتـسا و  نیا  اب  یتلم  یتقو  یکی . مھ  ام  یکی ،

ار رکف  نیا  یسک  رگا  تسا . هدرک  ادیپ  اجک  زا  تلم  نیا  ار  یرکف  نینچ  دننیبب  هکنیا  غارس  دنوریم  تسا . یرابکتسا  نارادمدرـس  تعیبط  نیا ، دوشیم . مامت  ناشلمحت 

. دندوب نمشد  ناشدوجو  قامعا  زا  ماما ، اب  هکنیا  لثم  دنوشیم . نمشد  وا  اب  قامعا  زا  دوب ، هداد  تلم  نیا  هب 

رگا تساکیرما . یاھتـسایس  ناگدننادرگ  اکیرما و  میژر  نامھ  دارم ، تسین . اکیرما  تلم  نامدارم  مییوگیم ، هک  اھییاکیرما  هتبلا  دننکیمن . یتشآ  ماما  اب  دبا  ات  اھییاکیرما 

یمالـسا و رکف  زا  مالـسا و  زا  تارـضح  نیا  هک  روطنامھ  دـننکیمن . یتشآ  زگرھ  گنھرف  رکف و  نآ  اب  تسا ، هتـشاد  هگن  روطنیا  ار  مدرم  هک  تسا  گنھرف  کـی  رکف و  کـی 

. دننزیم یقن  یفرح و  دننیشنیم ، هشوگ  نآ  هشوگ و  نیا  هناحولهداس ، یاهدع ، لاح  تساھنیا . تموصخ ، تفلاخم و  اوعد و  تلع  دنرفنتم . تدش  هب  یمالسا  گنھرف 

؟ تسا ربـخ  هچ  اـیند  رد  دـنمھفیمن  اـھنیا  اـیآ  دـشاب »؟ هتـشاد  همادا  عـضو  نیا  دـیھاوخیم  یک  اـت  دـینکیمن ؟ هرکاذـم  اـھییاکیرما  اـب  ارچ  : » هک دـنروآیم  ذـغاک  یور  ملق 

یهمھ میدرک ، عورـش  اکیرما  اب  ار  نامطباور  تارکاذـم و  اـم  هک  ردـقنیمھ  دـننکیم  روصت  تسیچ ؟ تمکحیب  درخمک و  رورغم  هاوخنوزفا  نمـشد  نیا  عقوت  هک  دـنمھفیمن 

؟ هچ یارب  هرکاذم  میناریا . اب  هرکاذم  یهدامآ  ام  هک  دننکیم  راھظا  دنیوگیم و  یمسر  تاراھظا  رد  اھییاکیرما  یرآ ؛ تسین . نیا  هیـضق  اقآ ، هن  دش ؟ دھاوخ  مامت  تالکـشم 

، میرادن یراک  امـش  اب  ام  یاهرکاذم !؟ هچ  دنھاوخیم . نیا  یارب  ار  هرکاذم  دوش . ادیپ  ناریا  تلود  یور  ندروآ  راشف  یارب  ییارجم  یھار و  هکنیا  یارب  هرکاذم  تسا ؛ مولعم 

یامیپاوھ ایند ، مدرم  یهمھ  مشچ  ولج  نشور ، زور  رد  هک  دـیتسھ  یناسک  امـش  میرادـن . امـش  هب  یتبحم  چـیھ  میرادـن ، امـش  زا  یـسرت  میرادـن ، امـش  هب  یجاـیتحا 

هنوـگچ نـیا  تـسا ؟ یمیژر  هنوـگچ  نـیا  دـیدرکن . مـھ  یھاوخرذـع  یتـح  دـیتشک و  ار  ناـسنا  رفن  اـھھد  دــیدرک و  نوگنرــس  یھاو ، غورد و  یهناـھب  هـب  ار  اـم  یربرفاـسم 

ام و نیب  یتسود  تفوطع و  تبحم و  یهطبار  چیھ  میرادن . یراک  اھنیا  اب  ام  دوش ؟ فاص  یمیژر  نینچ  اب  ناسنا  لد  روطچ  تسا ؟ یگنھرف  هنوگچ  نیا  تسا ؟ یھاگتسد 

. تسا اھنآ  فرط  زا  زیمآتثابخ  تموصخ  یهطبار  تسام ؛ فرط  زا  ترفن  یهطبار  تسین . اکیرما 

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 6 
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نیا دینیبیم  هک  اکیرما  نیا  دنریگ . تسد  رد  ار  اھتلم  تشونرـس  دنھاوخیم  یرابکتـسا  یاھتردـق  هکنیا ، نآ  تسا و  هملک  کی  رـس  رب  زورید ، زورما و  رد  ایند  یاوعد  مامت 

تسا و لـئاق  یتردـقربا  قـح  شدوـخ  یارب  هک  تسا  نیا  یارب  تسا -  چوـپ  رمثیب و  هدـیافیب و  مھ  اـبلاغ  هک  دـنکیم -  اـپرب  اـغوغ  وھاـیھ و  لاـجنج و  اـیند  رد  زورما  ردـق 

نالف ارچ  روشک  نـالف  تخورف ؟ ار  زیچ  نـالف  تلود  نـالف  هب  ارچ  تلود  نـالف  درک ؟ ار  هلماـعم  نـالف  ارچ  سک  نـالف  دـشاب . وا  تسد  رد  اـیند  تشونرـس  راـیتخا و  دـھاوخیم 

تـشونرس دـنناوتیم  ایآ  تسایند . روما  رد  تلاخد  یارب  اھفرح  نیا  یهمھ  درک ...؟ دـییات  ار  اکیرما  یهقالع  دروم  ریغ  یهلاسم  ای  درک  در  ار  اکیرما  یهقـالع  دروم  یهلاـسم 

اب روشرپ ، یاھورین  اما  دنتسھ . اھروشک  زا  یضعب  رصنع  تسس  نارادمدرس  ناوتان و  فیعـض ، یاھتلم  هدع ، نآ  دنناوتیم ». : » دنیوگیم یاهدع  دنریگ ؟ تسد  رد  ار  ایند 

طرـش کـی  هب  هک  میوـگیم  نـم  مـنکیم ؟ ضرع  هـچ  هدـنب  دریگ »! تـسد  رد  ار  اـیند  تشونرـس  دـناوتیم  رگم  تـسا ! هدرک  طـلغ  اـکیرما  : » دـنیوگیم سمحتم  ناـجیھ و 

؛ دناوتیمن اکیرما  دشاب ، تیدج  شالت و  راک ، لھا  طاشن ، اب  هدنز ، یـسایس و  یهدارا  مزع و  یاراد  تساکیرما ، فرط  هک  یتلم  نآ  رگا  دناوتیم . طرـش  کی  هب  دـناوتیمن ،

رگا دوب ؟ هچ  یارب  دندرک ، ادیپ  طلـست  اھروشک  رب  هک  همھ  نیا  دـناوتیم . ارچ ؛ دـنک !؟ ادـیپ  طلـست  دـناوتیمن  اکیرما  مھ  زاب  دـشابن ، طاشن  شالت و  راک ، لھا  یتلم  رگا  اما 

اکیرما اب  هرکاذم  هلماعم و  لھا  یتلود  رگا  دـناوتیم . دنـشاب ، یاهراکیب  ساوح  شوھیب و  دارفا  مھ  روشک  نآ  مدرم  دنـشاب و  اکیرما  اب  هلماعم  لھا  یروشک  نارادـمدرس 

راکتبا هک  یمدرم  دننکن ، راک  هک  یمدرم  دوشیم . لصاتـسم  تلود ، نآ  هکنیا  یارب  ارچ ؟ دنک . ادـیپ  طلـست  دـناوتیم  اکیرما  مھ  اجنیا  دنـشاب ، لبنت  شمدرم  اما  دـشابن ؛

روشک و دنـشابن ، دـلب  ار  دـیلوت  دنـشاب و  دـلب  ار  فرـصم  طقف  هک  یمدرم  دـننادن ، ناشدوخ  یاـھزاین  دـیلوت  روشک و  یهرادا  هب  فظوم  ار  دوخ  هک  یمدرم  دنـشاب ، هتـشادن 

دتـسیاب و اکیرما -  لثم  ایند -  یاھبلطهدایز  اھریگبهندرگ و  اھعقوترپ ، اھوررپ ، لـباقم  رد  دـناوتیم  یتلم  داد . دـنھاوخ  رارق  یدـب  یتیعـضو  رد  دـنراک  سار  رد  هک  ار  یناـسک 

! رتھب بوخ ؛ دـیوگب : میـشورفیمن ، ار  زیچ  نالف  امـش  هب  دـیوگب  نمـشد  رگا  مینکیم ». هرادا  ار  نامدوخ  نامدوخ ، اـم  اـقآ ! : » دـیوگب هک  دـنک ، عاـفد  دوخ  قح  زا  تمواـقم و 

زا مھ  لوپ  دیھدب ، یناجم  ام  هب  هک  امش  دیآیم ». هدش  یدنبهتسب  اقآ ؛  » مییوگیم مینکیمن . دیلوت  نامدوخ  میوشیم و  لبنت  ام  دیشورفب ، ام  هب  هک  امـش  دیـشورفن .

یهیحور ام  هکنیا  یارب  تسام . عفن  هب  دینکن ، ریزارـس  ام  تکلمم  فرط  هب  ار  ناتدوخ  یاھلجنب  دیدنبب و  ام  اب  ار  دتـس  داد و  رد  امـش  رگا  دیاهدرک . تنایخ  ام  هب  دیریگن ، ام 

ناریا اب  ار  اکیرما  یداصتقا  طباور  دـھاوخیم  هک  تسا  هدرک  مالعا  ماخ  یهبرجتیب  لد  هداس  کدرم  نیا  هک  یزور  دـینک  رواب  درک . میھاوخ  ادـیپ  دـیلوت  شـالت و  طاـشن ، راـک ،

دنچ هب  هدنب  منادیمن ) نم  تخادنا ، مدآ  نیا  یاپ  ریز  هزبرخ  تسوپ  یـسک  هچ  لاح  دروخ . یزاب  عقاو  رد  هراچیب  اھتـسینویھص ، یهسلج  رد  تفر  هک  مھ  دعب   ) دـنک عونمم 

نمـشد ام  اب  مھ  اھردق  نآ  اھنیا  اقآ ؛ : » دندرکیم ناونع  رانک  هشوگ و  رد  یـضعب ، هک  دـنتفگیم  ییاھزیچ  ایر  اب  یھاگ  لاح  هب  ات  اھنیا  مدـش . لاحـشوخ  لد  هت  زا  تھج ،

!« تسا تشز  تسا ! بیع  تسا ! دب  اکیرما ، رب  گرم  دنیوگیم  مدرم  اکیرما ، رب  گرم  دییوگیم  امش  رخآ  دنتسین .

الاح دنرادھگن . دننک و  هفخ  اھولگ  رد  دوشیم ، هدنک  ناشلد  هت  زا  ام  مدرم  هک  ار  اکیرما  رب  گرم  دایرف  نیا  دنتساوخیم  تیلووسمیب ، ای  تیلووسم  مک  یاھمدآ  زا  یضعب 

اکیرما رب  گرم  : » دننزیم دایرف  تحار  دنتسھ ، روشک  یاج  رھ  رد  دنتفرگ ، رارق  یتحارص  نینچ  لباقم  رد  هک  یتقو  مدرم 

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

. دننک جراخ  نادیم  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  وا  دنھاوخیم  هک  تسا  یسک  هیلع  یزاس  وج  دنشاب  هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  زیزع ، ناناوج  هک  رابکتسا -  یاھشالت  زا  رگید  یکی 

رد دنھاوخیم  هک  یناسک  ام و  نارکفنشور  ناناوج و  هک  تسا  مزال  اعقاو  تسا . هتفرگ  ماجنا  یھجو  دشا  هب  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  راک ، نیا 

. دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دننک ، ادیپ  ینیب  نشور  ناشهقالع ، دروم  یسایس و  یناھج و  لئاسم 

یمالـسا یروھمج  تلود  لثم  یتلود  هتبلا ، دـنراد . یتسایـس  دندنـسپن ، ار  نآ  ایند ، زا  هشوگ  رھ  رد  هک  یتلود  رھ  هب  تبـسن  هکلب  ناریا ، هب  تبـسن  طقف  هن  اـھییاکیرما ،

اھییاـکیرما صوصخم  مھ ، تسایـس  نیا  دندنـسپیمن . ار  شیریگعضوم  کـی  وا و  یاـھتکرح  زا  یتـکرح  طـقف  هک  تسھ  مھ  یتـلود  دـنفلاخم . شدوجو  لـصا  اـب  هک  تسا 

ذاختا ار  فیرـشریغ  عضوم  نیا  اھییاکیرما  ام ، یارب  زورما  اھتنم  دنراد ؛ ار  تسایـس  نیا  نردـم ، یروآنف  رـصع  رد  تاطابترا و  دـیدج  نارود  رد  ایند ، یاھردـلق  یهمھ  تسین .

. دناهدرک

، ایند رد  ینعی  دنیامن . زجاع  ار  تلود  نآ  ناشدوخ ، لایخ  هب  هک  دننکب  ار  راک  نیا  یردق  هب  دنروایب و  ار  اھراشف  عاونا  تلود ، نآ  یور  فرط ، کی  زا  هک  تسا  نیا  تسایس  نآ 

مولع و یهنیمز  رد  دـننک و  یداـصتقا  یهرـصاحم  راـچد  ار  وا  یداـصتقا ، یهنحـص  رد  دـننادرگرب ؛ ماـظن  نآ  تلود و  نآ  زا  ار  مدرم  روشک ، نآ  لـخاد  رد  دـننک ؛ تاـغیلبت  وا  هیلع 

. دنرادب زاب  اھتفرشیپ  زا  ار  وا  دیدج ، عیانص  فراعم و  اھشور و 

هک دننادیم  دـنک ! تسرد  متا  بمب  دـھاوخیم  ناریا  هک  دـنتفگ  دـندروآ و  دوجو  هب  ایند  رد  یلاجنج  هچ  یمتا ، یهروک  لیکـشت  یمتا و  هاگورین  یهرابرد  هک  دـیدرک  هظحالم 

یدادعتـسا نیا  اب  تلم ، نیا  رگا  اریز  دسرن ؛ تلم  نیا  هب  دیدج ، یروآنف  نیون و  یاھـشور  دـنھاوخیم  دوشن . روشک  دراو  یمتا ، تعنـص  دـنھاوخیم  اھنآ  تسین . روط  نیا 

. تساھشور نامھ  وزج  نیا ، دننک . هلباقم  وا  اب  دنناوتیمن  هجو  چیھ  هب  رگید  دیسر ، دیدج  یروآنف  شناد و  هب  شتسد  دراد ، هک 

ناشرظن هب  یتقو  رگید ، فرط  زا  و  دننکیم ، یزاسوج  ییوگدب و  دـنناوتب ، هک  روط  رھ  دـنروآیم و  دراو  یتاغیلبت  یملع و  یداصتقا و  یـسایس و  راشف  فرط ، کی  زا  سپ ،

هک ییاھتلود  الومعم  مینک ! راک  هرکاذم و  امش  اب  میرضاح  ام  دنیوگیم  دنھدیم و  ناشن  زبس  غارچ  نتفرگ ، طابترا  یارب  تسا ، هدش  هتسخ  تلود  نآ  رگید  الاح  هک  دیسر 

زاب و یهرھچ  مھ ، رگید  فرط  زا  دـنروآیم و  دراو  ناوارف  راشف  فرط ، کـی  زا  نیارباـنب ، دزرلیم . ناـشیاھوناز  اـھاپ و  یعقوم ، نینچ  رد  دنـشاب ، فعـض  راـچد  نآ ، نـالووسم 

! دنھدیم ناشن  هداشگ  شوغآ 

لالقتسا رطاخ  هب  هک  مھ  یتیثیح  هرذ  کی  تفگ ، هلب »  » اھنآ توعد  هب  درک و  ار  هابتشا  نیا  دننک -  ینمـشد  وا  اب  دنھاوخیم  هک  تلود -  نآ  یتقو  هک  دوشیم  نیا  هجیتن 

رد یاهدارا  رگا  داد و  دـھاوخ  تسد  زا  تشاد ، یناھج  ینابیتشپ  رگا  داد ؛ دـھاوخ  تسد  زا  تشاد ، یمدرم  یناـبیتشپ  رگا  داد ؛ دـھاوخ  تسد  زا  دوب ، هدروآ  تسد  هب  دوخ 

لحمـضم دوبان و  دـنھاوخب  رگا  ینعی  دـنریگیم . دوخ  تشم  رد  ار  وا  دـننکیم و  رتدـیدش  مھ  زاب  ار  اھراشف  تقو ، نآ  تخیر . دـھاوخ  ورف  مھ  رد  هدارا  نآ  دوب ، شدوخ  نورد 

. تسا هدش  هتخانش  شور ، نیا  دریذپیم . تحار  مھ  وا  دننکیم ؛ لیمحت  دننک ، لیمحت  نیقلت و  وا  هب  یزیچ  دنتساوخ  رگا  دننکیم ؛ شلحمضم  دننک ،

هابتـشا دـننک . لـمع  ناریا ، تلم  لـثم  یدوـخ  هب  یکتم  ردـتقم  یهدارا  اـب  میظع  دوـجوم  هب  تبـسن  ار ، شور  نیا  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  ییاـکیرما  نادرمتلود  هابتـشا 

یراک رـس و  مدرم  اب  روشک ، نآ  رد  الـصا  درادن و  شمدرم  هب  مھ  ییاکتا  هک  فیعـض -  تلود  کی  اب  شیامزآ  رد  هک  ار  یـشور  نامھ  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رد  اھییاکیرما 

یوق یتلم  ام ، تلم  دنربب . راک  هب  ناریا -  تلم  لثم  ترطف -  نیمزرس  رد  رادهشیر  خیرات و  رد  رادهشیر  مکحتـسم  یهدارا  اب  میظع  دوجوم  کی  اب  دنربیم ، راک  هب  تسین - 

. تسین یکتم  اھتلود  صاخشا و  هب  یمالسا -  یروھمج  ماظن  تسا -  یتلم  نینچ  هب  یکتم  هک  یماظن  تسا و  هدارااب  گنھرفاب و  و 

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مالـسا هب  دنبیاپ  یاهرذ  دشاب ، مالـسا  هب  دقتعم  یـسک  هک  تسین  نکمم  درادن و  ینعم  تفر . دھاوخن  اھفرح  نیا  راب  ریز  زگرھ  مالـسا ، هب  یدـنبیاپ  اب  یمالـسا  یروھمج 

قالخالامراکم یاعد  رد  امـش  تسا . دب  ردقنامھ  مھ  ندش  ملظ  میلـست  تسا ، دب  ندرکملظ  هک  ردق  نامھ  مالـسا ، رد  دنک . لوبق  ار  ملظ  دورب و  روز  راب  ریز  یلو  دـشاب ،

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هن نوملظتال ؛» نوملظتال و  : » دـیامرفیم نآرق  رد  ینم .» ضبقلایلع  رداق  تنا  نملظا و  ینع و ال  عفدـلل  قیطم  تنا  نملظا و  ـالو  : » دـیوگیم داجـس  ماـما  هک  دـینیبیم 

لوبق یسک  رھ  زا  ار  روز  ملظ و  لاحنیعرد  دشاب ، هتشاد  مالسا  هب  داقتعا  دشاب ، ناملـسم  یـسک  تسا  نکمم  رگم  دیورب . ملظ  راب  ریز  دینک و  ملظ  لوبق  هن  دینک ، ملظ 

زا هک  تساج  نیا  زا  دننادیم . ار  نیا  تسین ، تسرد  هکنیا  تسا . هدز  هبرـض  ناریا  تلم  هب  همھ  نیا  هک  اکیرما -  ینعی  ناریا -  تلم  یهنیرید  نمـشد  هب  دـسرب  هچ  دـنک ؛

رضاح یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  هک  دننادیم  نوچ  دنتسھ ؛ نآ  اب  هزرابم  هضراعم و  ددص  رد  دننمشد و  نآ  اب  دنرازیب و  دوجو  یهمھ  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن 

. دورب نانآ  لیمحت  راب  ریز  تسین 

دنایناسک هن  منکیم ، ضرع  هک  یدایا  نیا  دنراد . یدایا  مھ  لخاد  رد  دـننکیم ؛ غیلبت  میقتـسمریغ  روطهب  بترم  دـننکیم . میظنت  مھ  ار  ناشیتاغلبت  یاھتـسایس  هتبلا 

اب ناسنا  دوشیم  رگم  هک  دننکیم  غیلبت  ار  اھفرح  نیا  هک  دنراد  مھ  یناسک  دنبجاوم ! هریجیب و  رکون  یضعب  دنشاب ؛ هتفرگ  لوپ  اکیرما  یـسوساج  هاگتـسد  زا  امتح  هک 

فرطرب اـم  تالکـشم  یهمھ  مینک ، هرکاذـم  اـکیرما  اـب  ـالقا  رگا  مینک ، رارقرب  ار  ناـمهطبار  رگا  مینک ! یگدـنز  دوـشیمن  میـشاب ، هطبار  عـطق  رگا  دـشاب ؟ هطبار  عـطق  اـکیرما 

. تسا تقیقح  زا  یراع  یلکهب  زغمیب و  چوپ و  هک  ییاھفرح  دننکیم ؛ جیار  مھ  اھفرح  نیا  زا  دوشیم !

یسک یهظحالم  اھییاکیرما  دناهتشاد ! هناتسود  تاطابترا  مھ  اکیرما  دوخ  اب  هک  دناهدوب  یناسک  دناهدرک ، اھنآ  هب  ار  اھتنایخ  نیرتدب  اھییاکیرما  هک  ییاھروشک  زا  یرایـسب 

دندنارپیم و رانک  هشوگ و  رد  ناسک  یضعب  یھاگ  رتشیپ  هک  اکیرما  اب  هرکاذم  دنکیمن . لح  ار  یلکشم  هطبار ، دننکیم . ار  ناشدوخ  عفانم  یهظحالم  طقف  دننکیمن ؛ ار 

اکیرما میلـست  دھاوخیم  هک  یتلم  زا  ار  یلکـشم  چیھ  دنزیمن -  اھفرح  نیا  زا  رگید  یـسک  هناتخبـشوخ  هتبلا  مینک -  رارقرب  هطبار  ای  مینک  هرکاذـم  هک  دـنتفگیم  یزیچ 

. تسا لاحم  مھ  یزیچ  نینچ  هک  دوش ، اکیرما  میلست  دھاوخب  تلم  رگم  دنکیمن ؛ لح  دوشن ،

، یتلود رھ  یبلطهدایز  یبآمروتاتکید و  یبلطنوزفا و  نیا  جالع  تسا . ناشدوخ  عماطم  اھهتـساوخ و  لباقم  رد  ناریا  تلود  تلم و  یگداتـسیا  یهلاسم  اـھنآ ، یهلاـسم 

یربکتسم تلود  اکیرما ، تلود  اھتنم  تسا ؛ رابکتسا  یهلاسم  ام ، یهلاسم  مدرک ، ضرع  درادن . مھ  یتیصوصخ  اکیرما  ام ، یارب  تسا . نآ  ربارب  رد  تمواقم  یگداتسیا و 

هک دننادب  دـیاب  همھ  دوب . دـھاوخ  روطنیمھ  وا  اب  ناریا  تلم  دروایب ، راشف  دـھاوخب  دـیوگب و  روز  دـھاوخب  دـشاب ، هتـشاد  ار  تیـصوصخ  نیمھ  هک  مھ  رگید  تلود  رھ  تسا .

نیا لباقم  رد  جالع  دنمھفب . دیاب  همھ  ار  نیا  تسین ؛ یقفوم  یهبرجت  ناریا ، تلم  یور  ندروآ  دراو  راشف  یهبرجت  دـنکیمن . لوبق  ار  روز  دوریمن و  راشف  راب  ریز  ناریا  تلم 

تسا و هدرک  لمع  هنوگنیمھ  ناریا  تلم  زورما  ات  هکنیاامک  تسا ؛ راک  جالع  نیا ، تسا . ندرکراک  تخـس  دروخرب و  رد  تعاجـش  یحور و  تردـق  یگداتـسیا و  مھ ، راـشف 

. تسا هتفر  مھ  شیپ  هللادمحب 

رتدب شزور  لاح و  دش ، میلـست  رتشیب  هک  سک  رھ  دناهدشن . میلـست  اھنآ  ردق  هب  هک  تسا  ییاھنآ  زا  رتدب  بتارم  هب  ناشزور  لاح و  دناهدش ، اکیرما  میلـست  هک  ییاھتلم 

رتدب ناشداصتقا  تسا ؛ رتدب  نارگید  زا  ناشزور  لاح و  دینک ، هاگن  دنتسھ -  اکیرما  یبلطتردق  روز و  میلست  رتشیب  هک  ییاھنآ  هقطنم -  یاھروشک  هب  امـش  زورما  تسا .

ناریا تلم  زا  هک  تسا  نیا  ایند  یاھتلم  یارب  جالع  هار  اھنت  تسا . رتشیب  اھنآ  ناـیم  رد  راـشف  تسا ، رتطحنم  ناـشیگنھرف  عضو  تسا ، رتبقع  ناـشیعامتجا  عضو  تسا ،

؛ تسا هدمآ  مھ  بوخ  تردـق و  اب  تسا و  هدـمآ  زورما  ات  ار  هار  نیا  مھ  ناریا  تلم  دنتـسیاب . اکیرما  تلود  یبآمروتاتکید  یبلطتردـق و  ییوگروز و  لباقم  رد  دـنریگب و  سرد 

. تسا هدوب  مھ  قفوم  هللادمحب 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب دـھاوخیم  ناریا  دـنیوگیم  امئاد  هکنیا  تسیچ . ایند  رد  ام  نافلاخم  و  اتدـمع -  اھییاکیرما -  یتاغیلبت  لاجنج  فادـھا  هک  منک  ناـیب  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  یارب 

هچنآ دنتـسھ ؟ یزیچ  هچ  لابند  هب  ام  نافلاخم  دنھاوخیم ؟ هچ  تسیچ ؟ اھفرح  نیا  زا  ناشفدھ  دنک ، رارقرب  اکیرما  اب  هطبار  جیردتب  دھاوخیم  ناریا  دـنک ؛ هرکاذـم  اکیرما 

تموکح مھ  درذـگیم ، بـالقنا  زا  هک  یلاـس  هدزون  نیا  لوط  رد  لاـح  هب  اـت  تسا . حـضاو  هکنیا  دنتـسین ؛ ناریا  تلم  ریخ  یمالـسا و  یروھمج  ریخ  لاـبند  تسا ، ملـسم 

، دنتشاداور تناھا  دندز ، تشپ  زا  رجنخ  دندز ، هبرـض  ناریا  تلم  هب  دنتـسناوت ، هک  ییاجنآ  ات  اکیرما ، یاھویدار  اھنویزیولت و  اھهناسر و  مھ  اکیرما و  تاعوبطم  مھ  اکیرما ،

. تسا لیبق  نامھ  زا  مھ  لاح  دندرکن ؛ راک  ام  عفن  هب  اھنیا  اجکی  یداصتقا ، یایاضق  رد  میتشاد و  ام  هک  یگنج  لاس  تشھ  رد  دنتخادرپ . غورد  دندرک و  تنایخ 

، هدرکلیصحت ناناوج  امـش  اصوصخم  دینک ؛ رکف  منکیم ، ضرع  هک  یبلاطم  یور  امـش  منکیم . ضرع  راصتخا  هب  نم  هک  تسا . زیچ  دنچ  فدھ ، تسیچ ؟ ناشفدھ  سپ ،

کچوک رھاظلایلع  یاھاج  نیمھ  رد  ابلاغ  مھ  تلم  کـی  تسا . یمھم  لـئاسم  اـھنیا  نوچ  دـینک ؛ لـمات  تقد و  تسرد  ینید ، مولع  بـالط  نایوجـشناد و  نازومآشناد ،

هک دوشیم  زاب  یاهیواز  تسیچ ، هیـضق  تقیقح  هک  دـندیمھفن  تسرد  نارگید  نالووسم و  ناـناوج ، مدرم ، رگا  یعطقم ، نینچ  دوشیم . هتخاـس  شتـشونرس  هک  تسا 

. دوش تقد  تسرد  هک  تسا  مھم  یلیخ  اذل  تسا ؛ روطنیا  الومعم  دش . دھاوخ  یھتنم  زیچ  همھ  یانف  هب  هیواز ، نیمھ  هتساوخن  یادخ 

؟ دنک هرکاذم  دھاوخیم  ناریا  دنیوگیم : بترم  هک  تسیچ  اھفرح  نیا  زا  ییاکیرما  یربخ  یروتارپما  هاگتسد  اکیرما و  تموکح  فدھ  تسیچ ؟ اھنیا  فدھ 

هب ات  دننک . لیدبت  ناریا  تلم  فالتخا  یهلیـسو  هب  تسا ، هدوب  ناریا  تلم  تدحو  یهلیـسو  زورما  ات  هک  ار  یزیچ  نآ  دـنھاوخیم  اھنیا  هکنیا  یکی  تسا : زیچ  دـنچ  فدـھ ،

دنتشاذگیم رانک  دنتشاد ، مھ  یئزج  تافالتخا  تقو  کی  رگا  اکیرما ، ینمشد  لباقم  رد  تساھنآ ، نمشد  اکیرما  تلود  دنتـسنادیم  هکنیا  رطاخ  هب  ناریا  تلم  داحآ  لاح 

فالتخا یهلیـسو  هب  ار ، تدـحو  یهلیـسو  نیمھ  اھلاجنج ، نیا  اب  دـنھاوخیم  اھنیا  تسا . هدوب  تلم  نیا  تدـحو  لیاسو  زا  یکی  اکیرما ، اب  یهلباقم  دـندشیم . دـحتم  و 

زا هدع  کی  دننک ، ثحب  فرط  نیا  زا  هدع  کی  دراد ؟ یررض  هچ  دیوگب  یکی  نآ  دراد ؛ یاهدیاف  هچ  هرکاذم  دیوگب  نآ  هرکاذم ، دیوگب  نیا  نیا . هیلع  نآ  نآ ، هیلع  نیا  دننک . لیدبت 

. دننک لیدبت  ناریا  تلم  فالتخا  هب  دراد ، نمشد  روضح  اب  یهلباقم  رد  ناریا  تلم  هک  ار  یلم  میظع  تدحو  نیا  مھ  اھنیا  و  دننک ! ثحب  فرط  نآ 

نیرتتـشز زا  یکی  یقطنم ، یلیـالد  هـب  ناریا ، تـلم  مـشچ  رد  هـک  ار  یاهیـضق  اـکیرما -  اـب  هـطبار  هرکاذـم و  هیـضق -  نـیا  رارکت  اـب  دـنھاوخیم  هـک  تـسا  نـیا  مود  فدـھ 

لثم دنربب ؛ نیب  زا  ار  نیا  حبق  دـنھاوخیم  تسیچ . نآ  یقطنم  لیالد  هک  تفگ  مھاوخ  دز ، فرح  دوشیم  هعمج  زامن  رد  هک  یدـح  ات  دـنربب . نیب  زا  ار  شحبق  تساھزیچ ،

. دندرک بارعا  اب  لیئارسا  یهیضق  رس  هک  یراک 

حرطم اب  اھنیا  دنتـسنادیم . تشز  رایـسب  یاھراک  زا  یکی  ار  لیئارـسا  مسا  ندروآ  یتح  لیئارـسا و  اب  یهطبار  لیئارـسا ، اب  ندرک  تبحـص  برع ، یاھتلود  هک  دوب  زور  کـی 

یتح تخیر ؛ هیـضق  نیا  حـبق  هک  دـندرک  یراک  جـیردتب  دـنتخادنا . وا  ندرگ  هب  ار  راب  دـندرک و  جراخ  برع  تلم  فوفـص  زا  یکی  یکی  ار  اـھنآ  هیـضق ، نیا  ندیـشک  شیپ  ندرک و 

اعقاو دننکیم ! لیئارسا  اب  هرکاذم  زا  تبحص  دناهتسشن و  ناشدوخ  یهناخ  رد  دننیبیمن ، لیئارسا  زا  مھ  یررض  رطخ و  چیھ  دنتسین و  لیئارسا  یاھزرم  رد  هک  ییاھتلود 

. تسا هتخیر  شحبق  نوچ  دننکیم ؛ اما  دراد ؟ یموزل  هچ 

تلم زا  ار  نیا  مھ  ایند  یاھتلم  یهمھ  درک . مھاوخ  هراـشا  ادـعب  نم  هک  دـنادیم ؛ دوخ  نمـشد  ار  اـکیرما  تلود  یقطنم ، لالدتـسا  اـب  مکحم و  ـالماک  لـیالد  هب  ناریا  تلم 

. دننکب یلومعم  یداع و  راک  کی  دنربب و  نیب  زا  ار  نیا  حبق  دنھاوخیم  جیردتب  دننکیم . هاگن  نیا  هب  لیلجت  میظعت و  مشچ  اب  دناهتخانش و  ناریا 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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یارب هک  تسیچ  ناریا  رگم  دنیوگب  دننک و  بجعت  یـضعب  تسا  نکمم  تسا . مھم  رایـسب  تردـقربا ، ناونع  هب  اکیرما  یارب  ناریا ، اب  هرکاذـم  لصا  هک  تسا  نیا  موس  فدـھ 

نآ ینعی  تردقربا ، تسا . مھم  یلیخ  شیارب  تسا ، تردقربا  نوچ  اقافتا  تسا . مھم  رایـسب  هلب ، دننیـشنب !؟ هرکاذم  زیم  تشپ  ناریا  اب  هک  تسا  مھم  تردـقربا ، یاکیرما 

. دنک لیمحت  اھنآ  رب  ار  دوخ  یهدارا  دناوتیم  تسا و  رتالاب  ایند  یسایس  یاھتردق  یهمھ  زا  هک  یتردق 

نآ لباقم  رد  اکیرما  یتح  دـننکب . دنتـسناوتیم  دنتـساوخیم ، مھ  راک  رھ  دنتـشاد ؛ یذوفن  یهقطنم  مادـک  رھ  و  یوروش -  اکیرما و  دـندوب -  اـیند  رد  تردـقربا  ود  زور  کـی 

ناونع هب  نوچ  دـندزیمن ؛ مھ  یفرح  دنتـشادن ، یاهراچ  مھ  اھییاپورا  هراچیب  دوب ؛ هدرک  رقتـسم  ییاپورا  یاھروشک  رد  ار  هریغ -  زورک و  ییاـکیرما -  یاھکـشوم  نمـشد ،

رد تدش  هب  تسا و  یعدـم  اکیرما  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  یوروش  هک  زورما  درکیم . ار  اھراک  نیا  شدوخ ، ذوفن  یهقطنم  رد  مھ  یوروش  دوب . قباس  یوروش  لباقم  رد  عافد 

! تسایند شمسا  هک  یگرزب  یروتارپما  سار  رد  تردقربا  کی  دیآ ؛ دوجو  هب  ایند  رد  یبطق  کی  ماظن  هک  تسا  نیا  یپ 

نیمھ اـب  یرکف  یـسایس  تـالاقم  ییاـکیرما ، تاـعوبطم  رد  دـنرادن . ییاـبا  نآ  نتفگ  زا  اـکیرما  یـسایس  نارظنبحاـص  هک  تسا  یفرح  منکیم ، ضرع  هک  یبـلطم  نـیا 

درکیم باطخ  ایند  هب  ییاکیرما  سیونیسایس  فورعم  یهدنـسیون  کی  هک  مدید  ییاکیرما  تاعوبطم  زا  یکی  رد  شیپ ، هام  کی  دودح  نیمھ  رد  دوشیم . پاچ  نومـضم 

نیا لابند  تسا ؛ نیا  ناشیاعدا  الـصا  اھنآ  تسا »! ناـنچ  نینچ و  زورما  اـکیرما  دـشاب !؟ هتـشاد  رارق  اـکیرما  یناـھج ، دـحاو  یروتارپما  کـی  سار  رد  هک  دراد  یبیع  هچ   » هک

. دنتسھ

؟ تساجک اج  کی  نآ  دـنوشیمن ؛ لئاق  یمارتحا  رابتعا و  شزرا و  شیارب  هک  تسھ  اج  کی  یـسایس ، یناھج و  تورب  داب و  همھ  نیا  اب  اعدا ، همھ  نیا  اـب  یتردـقربا  لاـح 

هب یکتم  اھتردـقربا ، تردـق  یهدـمع  هک  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم  دـندش . اـیند  رد  اـکیرما  تردـقربا  نکـشتبیھ  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروھمج  ناریا . یمالـسا  یروھمج 

یاسور هک  تسا  ناشتبیھ  رـشت و  دـنربیمن ؛ راک  هب  هک  گنفت  ریت و  دـنوشیمن ، نادـیم  دراو  هک  اجهمھ  اـھنیا  دـنک . راـک  دـناوتیم  هک  تساـھنآ  تبیھ  تسا ؛ ناـشتبیھ 

. دنیایب هاتوک  دزرلب و  اھنیا  لباقم  رد  ناشیاپ  تسد و  هک  دنکیم  راداو  ار  ایند  یسایس  بازحا  یاسور  اھتلود و 

دیوگب الاح  منکیمن ، هرکاذم  اکیرما  اب  هک  تفگ  دشن و  اکیرما  میلست  داتسیا و  اکیرما  لباقم  رد  ینـشور  لیالد  هب  لوا  زور  زا  هک  یمالـسا  ناریا  هک  تسا  مھم  اکیرما  یارب 

ار هبتع  مھ  اـجنیا  دـمآ ؛ راـب  ریز  تفریمن ، راـب  ریز  هک  مھ  یاهقطنم  نیا  دـش ! لـماک  یتردـقربا  اـمرفب ، دـنیوگیم  مـینکیم ! هرکاذـم  مـھ  اـم  مـشچ ، بوـخ ، رایـسب  هـک 

. تسا مھم  یلیخ  ناشیارب  هرکاذم  فرص  نیاربانب ، دندیسوب !

. تسا هرکاذـم  تسا ، مھم  یلیخ  اـھنآ  یارب  هک  هچنآ  دـننکیم . رکف  یرگید  روـط  هطبار ، هب  تبـسن  اـھییاکیرما  تفگ . مھاوـخ  دـعب  تسین ؛ روـطنیا  هطبار ، دروـم  رد  هتبلا 

. دنراد اھتیاکح  اھناتساد و  هطبار  رس  تقونآ  دش ، عورش  هرکاذم  هک  دعب  دنیشنب ؛ هرکاذم  زیم  تشپ  ناریا  دنھاوخیم 

رھ رد  یمالـسا  تاـساسحا  هک  دـش  بجوـم  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروـھمج  تکرح  هک  تسا  نیا  دراد ، تیمھا  اـکیرما  یارب  ناریا  اـب  یهرکاذـم  هـکنیا  یارب  مود  یهـتکن 

عورش یوحن  هب  ار  یاهزرابم  دنریگ و  تسد  رس  ار  ناشدوخ  یمالسا  تاساسحا  مالسا ، مان  اب  ناناملسم  اپورا ، رد  یتح  اقیرفآ و  رد  ایـسآ ، رد  دوش ؛ رادیب  ایند  یهشوگ 

نیا زا  اھنیا ، یهمھ  دنتـسھ . هزرابم  لوغـشم  هرخالاب  تسا ؛ یحالـصا  تازرابم  تازرابم ، نیا  زا  یـضعب  تساھتلود . اب  یـسایس  تازرابم  تازراـبم ، نیا  زا  یـضعب  دـننک .

. دناهدش ریزارس  تلم ، نیا  ماما و  یمالسا و  یروھمج  یهلق 

امـش هک  نیمھ  دـندرک . لوبق  گنج  یایاضق  رطاخ  یارب  طقف  یغیلبت ، هنوگچـیھ  نودـب  ار  تیبلھا  بھذـم  هک  مراد  عالطا  مسانـشیم و  مالـسا  یایند  رد  ار  یناـسک  نم 

دنداتسیایم هناعاجش  روطنآ  ناردام  هک  نیمھ  دشیم ؛ رشتنم  لکش  نیمھ  هب  ایند  رد  اھربخ  نیا  دیتفریم و  گنج  نادیم  هب  نارگراثیا  امـش  نازابناج ، امـش  ناناوج ،

ناریا تلم  ماما و  قشاع  بالقنا و  قشاع  ار  یرتشیب  یهدع  درک ، هعیـش  ار  ناناملـسم  زا  یاهدع  درک ، ناملـسم  ایند  رد  ار  یاهدع  دـندادیم ، جرخ  هب  ار  اھتعاجـش  نآ  و 

. تسا یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اھنیا ، یهمھ  بطق  تقیقح ، رد  درک . زورب  یمالسا  تاساسحا  درک و 

شالت هچ  یارب  امـش  دـنیوگیم : اـیند  رد  ییاـج  رھ  هب  دوشیم ؛ تحار  تھج  نیا  زا  ناـشلایخ  اـھییاکیرما  دنیـشنب ، هرکاذـم  زیم  تشپ  اـکیرما  اـب  یمالـسا  یروھمج  رگا 

اھنآ درک ؛ دیھاوخن  ادیپ  هک  ار  تعاجـش  هوکـش و  نآ  ماظن و  کی  تلم و  کی  دیوشب ، هچ  رھ  دیـسر ! دیھاوخن  هک  ناریا  یاپ  هب  دش ، دیھاوخن  ناریا  لثم  هک  امـش  دـینکیم ؟

زیم یاپ  نتـسشن  هب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  میلـست  اب  ینعی  دییوگیم !؟ هچ  رگید  امـش  دندمآ ؛ هرکاذـم  زیم  یاپ  اجنیا  دـندش و  روبجم  هرخالاب  مھ 

. دش دھاوخ  هدوسآ  مالسا  یایند  تازرابم  نیا  زا  یرایسب  زا  اکیرما  لایخ  اکیرما ، اب  هرکاذم 

ار بلاطم  سوور  طقف  هعمج ، زامن  رد  هک  ملیام  نم  تساھفرح . نیا  یهژیو  سلاجم  رد  شیاج  هک  دراد  یلـصفم  ینالوط و  یاھثحب  اـھنیا ، زا  مادـک  رھ  دـینک ! هجوت  تسرد 

میلست ذوفن و  تحت  ینعی  دنوشیم ؛ بوسحم  اکیرما  تلود  ناتسود  زا  ناشیاھتلود  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یرایـسب  دینیبب ؛ تسا . مھم  اھنیا  یارب  هرکاذم  منک . ضرع 

هلماعم ار  اجنالف  دـینک ، هلماعم  ار  اجنالف  دـینک ، هطبار  عطق  اجنالف  اب  دنتـسھ ؛ اکیرما  عباـت  ـالک  تساـکیرما و  تلود  عباـت  ناشیـسایس  عضاوم  دـنراد ، رارق  اـکیرما  تلود 

یروھمج ماـن  هب  یتـلود  هک  دـیآیم  دوـجو  هب  ناـشیارب  رکف  نیا  جـیردتب  دنتـسھ ، اـکیرما  میلـست  هک  ییاـھتلود  نیا  دـینک . روـطنآ  ار  سم  دـینک ، هنوـگنیا  ار  تفن  دـینکن ،

ردـقنیا اکیرما  زا  ام  هکنیا  تلع  سپ ، دـنزب . یدـج  بیـسآ  چـیھ  دـناوتیمن  تلود  نآ  هب  تبـسن  مھ  اکیرما  دـنکیمن ؛ ییاـنتعا  چـیھ  اـکیرما  هب  هک  تسھ  ناریا  یمالـسا 

؟ تسیچ میسرتیم ،

نالا هک  زرابم  بطق  ود  فاصم  رد  هک  تسا  نیا  نآ ، دـشاب و  مھم  تردـقربا  کی  ناونع  هب  اھییاکیرما  یارب  هرکاذـم  اـتقیقح  دوشیم  بجوم  هک  تسھ  مھ  رگید  یهتکن  کـی 

یربھر هب  رابکتـسا  بطق  رگید ؛ فرط  زا  مالـسا  بطق  و  فرط ، کی  زا  رابکتـسا  بطق  دـننکیم -  هزرابم  ملاع ، یـسایس  یهنحـص  رد  هک  تسا  لاس  تسیب  ای  لاس  هدزون 

هاگن ار  ایند  یهنحص  هچرھ  امش  تسا -  هدوب  مالسا  بطق  هب  قلعتم  تفرشیپ ، شرتسگ و  مھ  لاح  هب  ات  هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  تیروحم  هب  مالسا  بطق  و  اکیرما ،

بسانت هب  لقاال  یمالسا -  یاھتموکح  هک  دمآ  دوجو  هب  ناشیارب  یعضو  دشیمن ، مامـشتسا  اھنآ  رد  یمالـسا  تضھن  تکرح و  یوب  هک  ییاھروشک  دینیبیم  دینکیم ،

تاساسحا اب  اما  دـندرک ؛ دروخرب  مھ  اھنیا  یهمھ  اب  هتبلا  روطنیمھ . زین  رگید  یاـھاج  رد  یوحن و  هب  ریازجلا  رد  یتروص ، هب  هیکرت  رد  دـیآ ! دوجو  هب  اـھنآ  رد  اـھروشک -  نآ 

. دندرک دروخرب  رگید  یاھتموکح  زا  یـضعب  اب  ای  هیکرت  رد  هافر »  » تموکح اب  الثم  هک  دننک  دروخرب  روطنآ  مدرم  تاساسحا  اب  دنناوتیمن  دـننک ؛ دروخرب  دـنناوتیمن  هک  مدرم 

. تسا یقاب  دوخ  لاح  هب  مدرم  تاساسحا 

بطق هب  قلعتم  یزوریپ ، هزراـبم و  تفرـشیپ و  تسا -  رگید  فرط  زا  مالـسا  بطق  فرط و  کـی  زا  رابکتـسا  بطق ، هک  رگیدـکی -  اـب  زراـبم  بطق  ود  نیا  دروخرب  رد  لاـح  هب  اـت 

هک یمالسا -  یروھمج  یهرکاذم  یهعیاش  اب  دنھاوخیم  اھنیا  تسا . هتشادن  یتفرشیپ  رابکتـسا  بطق  اما  تسا ؛ هتفر  شیپ  هشیمھ  مالـسا  بطق  تسا . هدوب  مالـسا 

تسکش یمالسا  بطق  هرخالاب  فاصم ، نیا  رد  هک  دننک  دومناو  روطنیا  دنک -  هرکاذم  ام  اب  دیایب و  رانک  دش  روبجم  دمآ و  ام  فرط  دش ؛ میلست  یمالـسا  یروھمج  دنیوگب 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 9 

http://farsi.khamenei.ir


. دیدرگ زوریپ  فاصم  نیا  رد  رابکتسا  بطق  دش و  ینیشنبقع  هب  روبجم  دروخ و 

تشذـگ و شیاـھفرح  زا  یبـالقنا  مالـسا  هک  دـنیوگب  دـنھاوخیم  تسا . هدـش  ینیـشنبقع  هب  روـبجم  مالـسا  هدـش و  زوریپ  نمـشد  هک  دـننک  میھفت  ار  نیا  دـنھاوخیم 

 - دـندروآ نابز  رب  همھ  تلم  نالووسم و  ماما ، زا  دـعب  لاس  هن  و  دوب ، هتفگ  ماما  هک  لوا  لاس  هد  لاس -  هدزون  نیا  لوط  رد  اھفرح  نیا  یهمھ  دـنیوگب  دـنھاوخیم  تشگرب .

میلـست مییآیمن و  رانک  نمـشد  اب  ام  هک  دندوب  هدومرف  اھراب  ماما  نوچ  دیدرگ ؛ هئطخت  اھفرح  نیا  یهمھ  دـش و  هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  دـش ، هتـشاذگ  یاهشوگ  هب 

اب ات  تسا  هدـش  میلـست  یمالـسا  یروھمج  دوش  عیاش  هکنیا  زا  اکیرما  هرخالاب  دـنک . هئطخت  ار  هتـشذگ  نآ  هک  تسا  فدـھ  نیا  یارب  تاـعیاش  نیا  میوشیمن . نمـشد 

یتاغیلبت لاجنج  نیا  دنکیم . ار  هدافتـسا  نیرتشیب  درادرب -  تسد  رابکتـسا  هب  تبـسن  دوخ  یاھاعدا  اھفرح و  زا  ینعی  دنیـشنب -  هرکاذم  زیم  تشپ  دنک و  هرکاذم  اکیرما 

یهمدقم نیا  هلب ، دنتفگ  اھنآ  میرادن ، هرکاذـم  هب  یجایتحا  ام  هک  تفگ  مینکیمن ؛ هرکاذـم  ام  هک  تفگ  شاهبحاصم  رد  مرتحم  روھمج  سیئر  هکنیا  اب  اذـل  تسا . نیا  یارب 

نیا لاجنج  نیا  زا  اکیرما  یربخ  یاھھاگتـسد  اکیرما و  یاھهزیگنا  سپ ، دندرک . تسرد  ایند  رد  یلاجنج  تفگ ؛ یزیچ  یـسک  رھ  دننک ! هرکاذم  دـنھاوخیم  تسا ؛ هرکاذـم 

. تسا

نالووسم ام ، مھ  ماما  زا  دـعب  دـندومرف ، اھراب  ماما  منک . نایب  ار  نآ  مھاوخب  نم  الاح  هک  تسین  یزیچ  تسا ؛ هدـش  هتفگ  اھراب  اـم  عضوم  هتبلا  تسیچ ؟ اـم  عضوم  لاـح 

تـسین ییاھفرح  تسا ؛ یمکحم  یاھفرح  تساھفرح ؛ نامھ  اھفرح  دناهتفگ . ار  اھفرح  دندرکیم ، مادقا  دندزیم و  فرح  اھهنیمز  نیا  رد  هک  یناسک  یجراخ و  تسایس 

. منکیم ضرع  رصتخم  روط  هب  نم  لاحنیعرد  تشگرب ؛ اھنآ  زا  ادرف  تفگ و  زورما  دوشب  هک 

ام دشاب . لالدتسا  عبات  دیاب  میریگب ، بالقنا  یلوصا  عضاوم  ناونع  هب  بالقنا و  یارب  ام  هک  یمیمصت  رھ  الوا  هک  تسا  نیا  یمالسا  یروھمج  ماظن  عضوم  بالقنا و  عضوم 

عضاوم مھ  ام  یسایس  عضاوم  تسا ، یلالدتسا  فراعم  مھ  نامفراعم  تسا ، لدتسم  نیناوق  مھ  نامنیناوق  تسا ، لالدتـسا  تموکح  مھ  نامتموکح  ام  میقطنم . لھا 

قطنم ناھرب و  لالدتـسا و  راعـش ، نیا  رـس  تشپ  اما  درادن -  یعنام  بوخ ؛ یلیخ  دھدب -  راعـش  عضاوم  نیا  هب  تبـسن  یـسک  تقو  کی  تسا  نکمم  تسا . یلالدتـسا 

هزراـبم و اـھرواب  نیا  هار  رد  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاـھرواب  دـیاقع و  لوـصا و  مھ  یکی  تسا ، روـشک  حـلاصم  ناریا و  تلم  عـفن  یکی  مـھ  قـطنم  نـیا  ساـسا  دراد . دوـجو 

، هاتوک ناونع  هس  رد  نم  لاح  تساھزیچ . نیا  عباـت  اـم  عضاوم  تسا . هدرک  شدوخ  هجوتم  ار  اـیند  مدرم  تسا و  هدرک  یگداتـسیا  هداد ، زاـبناج  دیھـش و  هدرک ، تدـھاجم 

. منکیم هصالخ  ار  بلطم 

تیمولظم یهجیتن  عقاو ، رد  تسا ؛ ییاکیرما  رابکتسا  یعیبط  عضو  راتفر و  یهجیتن  عضو ، نیا  هک  دنکیم  نایب  ار  نیا  لوا  اکیرما -  اب  ام  یهطبار  عطق  ینعی  ینونک -  عضو 

ررـض ناریا  تلم  یارب  اکیرما ، اب  هطبار  هرکاذم و  هک  تسا  نیا  موس  فرح  درادن . ناریا  تلم  یارب  یاهدیاف  چـیھ  اکیرما ، اب  هرکاذـم  هک  تسا  نیا  مود  فرح  تسا . ناریا  تلم 

. دراد

رد هک  یروطنامھ  ییاکیرما -  تاغیلبت  ییاکیرما و  یاھتـسد  هک  تسا  نیا  بلاج  یاھزیچ  زا  زورما  درادن . یاهدیاف  چیھ  ناریا  تلم  لاح  هب  اکیرما ، تلود  اب  هرکاذم  هطبار و 

هرکاذـم اکیرما  اب  دـیایب  هک  تسا  نیا  مھ  تالکـشم  نیا  دـیلک  لحهار و  دراد ؛ یتالکـشم  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  عیاش  هنوگنیا  ایند  رد  مدرک -  ضرع  هاـم  نیا  لوا  یهتفھ 

. درادن هدیاف  الصا  اما  منکیم ؛ ضرع  دعب  هک  دراد  ییاھررض  هتبلا  درادن . ناریا  تلم  یارب  یرکذ  لباق  یهدیاف  چیھ  هرکاذم ، مدرک ! رواب  نم  یتفگ و  وت  دنک !

اب اکیرما  یاھراتفر  زا  مادک  رھ  الوا  تسا . هدرک  هابتشا  تفر ، دھاوخ  نیب  زا  و ...  وتاماد »  » نوناق یداصتقا و  یهرصاحم  میدرک ، هرکاذم  اکیرما  اب  ام  رگا  دنک  لایخ  هک  یـسک 

یلوا راب  رگم  دـننکیم ؟ دـیدھت  هک  تسا  یلوا  راب  رگم  دـننکیم ؟ راتفر  ام  اب  روطنیا  اـھنیا  هک  تسا  یلوا  راـب  رگم  تسا . هدـش  تسکـش  هب  موکحم  یتدـم  زا  دـعب  ناریا ،

نالف ای  دینکن ، ار  هلماعم  نالف  ناریا  اب  امـش  هک  دـنیوگیم  روشک  نآ  روشک و  نیا  هب  دـنتفایم و  هار  اھنیا  هک  تسا  یلوا  راب  رگم  دـننکیم ؟ یداصتقا  یهرـصاحم  هک  تسا 

هک یاهتسجرب  یاھراک  یهمھ  میاهدروآ ؛ تسد  هب  هک  ییاھتفرـشیپ  یهمھ  لاس ، هدزون  هدجھ ، نیا  رد  ام  دناهدرک . روطنیا  هشیمھ  تسین ؛ هک  لوا  راب  دیدنبن ؟ ار  دادرارق 

!؟ تساکیرما تساوخ  هب  رگم  تسا . هتساوخیمن  اکیرما  هک  هدوب  یلاح  نامھ  رد  دناهدرک ، لاس  دنچ  نیا  رد  ام  یاھتلود 

غلبم نالف  زا  درادـن  قح  یتکرـش  چـیھ  هک  دـندنارذگ  ینوناق  دـندرک . لاطبا  ار  ام  زاگ  تکرـش  اب  ناشدوخ  تکرـش  دادرارق  وتاماد ،»  » نوناـق تبـسانم  هب  هتـشذگ ، لاـس  رد 

زا یکی  نالا  میدـنبیم ! ار  دادرارق  زاب  میناوتب ، هک  یتصرف  نیلوا  رد  میتحاران و  ام  هک  داد  ماغیپ  ام  نالووسم  هب  تکرـش  ناـمھ  ـالوا  دـنک . یتفن  یهلماـعم  ناریا  اـب  رتشیب ،

تدش هب  اکیرما  یتفن  یاھتکرـش  دننک . یراذگهیامرـس  سراف  جیلخ  رد  ام  هب  طوبرم  یتفن  یاھراک  رد  دنیایب  دنناوتیمن  هک  دنتـسھ  ییاھتکرـش  نیمھ  اکیرما  تالکـشم 

اھـشالت نامھ  اذـل  دـندرک ؛ تسرد  همانعطق  دـندرک ، تسرد  عامتجا  دـندروآ ، راشف  تلود  یور  تسا . ریخا  لاس  کی  ابیرقت  هب  طوبرم  تسین ؛ مھ  الاح  هب  طوبرم  دـنتحاران .

. دنراد جایتحا  رتشیب  اھنآ  سپ ، دنک . فیعضت  ار  وتاماد »  » ییاکیرما نوناق  نآ  یدایز  دودح  ات  تسا  هتسناوت 

داقعنا بلطواد  دـمآ و  یوسنارف  تکرـش  کی  یھاتوک  یهلـصاف  هب  درک ، خـسف  ام  زاگ  تکرـش  اب  ار  دوخ  دادرارق  هتـشذگ  لاس  رد  ییاکیرما  تکرـش  نآ  هکنیا  درجم  هب  اـیناث 

نیا دـیاب  هک  دـنتفگ  دنداتـسیا و  اپورا  یهعماـج  یهمھ  ادـعب  هکلب  هسنارف ، تلود  دـیدنبب !؟ دادرارق  دـیھاوخیم  ارچ  هک  ندرک  لاـجنج  هب  دـندرک  اـنب  اـھییاکیرما  دـش . دادرارق 

دناوتب اکیرما  دشاب و  اکیرما  تسد  هب  ناریا  تلم  تالکشم  الاح  هک  تسین  روطنیا  دنک . زبس  هیضق  نیا  رد  ار  شدوخ  فرح  دناوتب  دیابن  اکیرما  دوش و  هتسب  ناریا  اب  دادرارق 

. تسین هک  اھنآ  تسد  اھراک  اما  دننکیمن -  هکنیا  هن  دننکیم -  ار  ناشدوخ  تثابخ  دننکیم ، شالت  هتبلا  دنک . تسرد  یایدج  لکشم 

بزح تموکح  نامز  یهیکرت  هیـسور ، نیچ ، لثم  دـنکیم -  تازاجم  ار  اھنآ  ناشدوخ  یهجراخ  ترازو  حالطـصا  هب  اکیرما  زورما  هک  ییاھتلود  دـینک ! هظحالم  امـش  یھگناو ،

هطبار اکیرما  اب  یداصتقا  یـسایس و  یاھهنیمز  رد  دـنکیم ، نشخ  دروخرب  اھنآ  اب  اکیرما  هک  یناسک  یهمھ  دـننکیمن ؟ هرکاذـم  رگم  دـنرادن ؟ هطبار  اـکیرما  اـب  رگم  هاـفر - 

اکیرما یاھترافس  تساکیرما ، رد  ناشیاھترافس  هک  دنتسھ  ییاھروشک  نالا  دوش . اکیرما  ینمـشد  زا  عنام  اکیرما ، اب  هرکاذم  ای  اکیرما  اب  هطبار  هک  تسین  روطنیا  دنراد .

یفرعم ایند  یاھتسیرورت  تسیل  وزج  ار  اھنآ  اکیرما  اما  دنراد ؛ طابترا  رگیدکی  اب  مھ  هریغ  یلوسنک و  یسایس و  ظاحل  زا  دنکیم ؛ تیلاعف  تسا و  زاب  اھنآ  یاھتختیاپ  رد  زین 

. دننک نییبت  دنیوگب و  مدرم  هب  ار  اھنیا  رگید ، یاھاج  هجراخ و  ترازو  رد  ام  ناردارب  هک  تسا  بوخ  مروایب . ار  اھروشک  نآ  مسا  مھاوخیمن  الاح  نم  دنکیم !

. هن دـش ؛ دـھاوخن  هتفگ  یمالـسا  یروھمج  هب  مھ  لگ  زا  رتکزان  فرح  یکدـنا  اکیرما ، یوس  زا  رگید  دـش ، هرکاذـم  ای  دـش ، رارقرب  هطبار  اکیرما  اـب  رگا  ـالاح  هک  دـینکن  لاـیخ 

هک ییاج  رھ  اکیرما  لاحنیعرد  تسا ؛ هنابدوم  یمیمـص و  بوخ و  یناھج  حطـس  رد  رھاظلایلع  ناشطباور  مھ  یلیخ  دـنراد ، مھ  هطبار  اکیرما  اـب  اـھروشک  زا  یرایـسب 

! دنکیم میرحت  دنکیم ، یداصتقا  یهرصاحم  دنزیم ؛ ار  شدوخ  یهبرض  دشاب ، مزال 

هک دشاب ؛ هتشاد  یاهدیاف  ام  روشک  یارب  هطبار  هک  تسین  روطنیا  نیاربانب ، تسا . شدوخ  فرح  ندرک  زبس  لابند  ربکتسم ، تلود  ربکتـسم و  مدآ  دنربکتـسم . اھییاکیرما 

داـجیا یارب  اـکیرما  هن  هن . تفر ؛ دـھاوخ  نیب  زا  تالکـشم  دـش ، ماـجنا  هطبار  هرکاذـم و  نیا  رگا  دـمآ و  دـھاوخ  دوجو  هب  تالکـشم  نیا  دـشابن ، هرکاذـم  اـی  دـشابن  هطبار  رگا 

هتسب تسا ، تلم  ناوت  هب  هتسب  تسین ؛ اھنیا  زا  مادکچیھ  دراد . تالکـشم  عفر  یارب  یایرگهزجعم  نینچ  نیا  هرکاذم  هطبار و  هن  تسا و  زاب  شتـسد  نانچنآ  تالکـشم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. مینک مادقا  نامروشک  حلاصم  قبطرب  هدارا و  قبطرب  میتسیاب و  اکیرما  لباقم  رد  میناوتب  هک  تسام  یھاوختزع  رادتقا و  هب  هتسب  تسا ، تموکح  کی  یهضرع  هب 

لاح رد  زور  کی  ام  دـھد . ماجنا  نآ  اب  یراک  تسناوتن  دوب ، گنج  لاح  رد  هک  تشاد  ار  یتلود  دوخ  لـباقم  رد  اـکیرما  تلود  یتقو  هک  دریگیم  ماـجنا  یلاـح  رد  تاـغیلبت  نیا 

ررـض دنتـسناوتن  زور  نآ  دـنھد . ماجنا  یراک  ام  اب  دنتـسناوتن  زور  نآ  دوب . فیعـض  رایـسب  یتموکح  تاـناکما ، ظاـحل  زا  اـم  تموکح  هک  دوب  یتاـقوا  نآ ، زا  لـبق  میدوب . گـنج 

سنارفنک سیئر  تسا ؛ هدش  هتخانش  زیزع  ردتقم و  روشک  کی  ناونع  هب  یناھج  حطـس  رد  تسا و  ردتقم  زیزع و  یتلود  ناریا ، تلود  هللادمحب  زورما  دننک . دراو  یـساسا 

ام زورما  دنلئاق . مارتحا  شیارب  اھتلم  دنلئاق ، مارتحا  شیارب  اھتلود  تسا ؛ هدش  هتخانش  مرتحم  وضع  کی  ناونع  هب  یناھج ، یاھسنارفنک  زا  یرایـسب  رد  تسا . یمالـسا 

؟ دش دھاوخ  نانچ  نینچ و  میھد ، همادا  میتشاد ، لاس  هدزون  نیا  رد  هک  یعضو  نیمھ  اب  رگا  هک  مینک  لایخ  ارچ  میسرتب ؟ ارچ  میسرتب ؟ هچ  زا 

دشیم و یقلت  مارتحا  اب  رگید ، یاھاج  اپورا و  رد  اکیرما  تلود  فرح  هک  دوب  یزور  درادن . مھ  ار  لبق  لاس  هدزناپ  لاس ، هد  تردـق  توق و  نآ  زورما  اکیرما  دراد . جایتحا  اکیرما 

دنھاوخیم دنتسین . تردق  عضوم  رد  دنفعض ؛ عضوم  رد  یجراخ ، تسایس  یساملپید و  ظاحل  زا  اھییاکیرما  زورما  تسین . مھ  روطنآ  زورما  دشیم ؛ راتفر  مارتحا  اب  نآ  اب 

! دنربب راک  هب  ناریا  تلم  لباقم  رد  ام و  هیلع  ار  یتردقربا  تبیھ  نامھ  ناشفعض ، لاح  رد 

رضم یناھج  تضھن  یارب  ناریا و  تلم  یارب  هرکاذم ، هطبار و  هک  تسا  نیا  درذگب ، زامن  تقو  مسرتیم  نوچ  منکیم ، ضرع  رـصتخم  یلیخ  نم  مھ  ار  نیا  هک  موس  ناونع 

عافد گنج و  نارود  ماما و  نارود  یاـھفرح  یهمھ  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  درک  دـنھاوخ  میھفت  روطنیا  نادـیم ، نیا  رد  دورو  اـب  اـھییاکیرما  هک  تسا  نیا  ررـض  نیلوا  تسا .

هک تسا  نیا  دـننکیم ، عیاـش  اـیند  رد  هک  یبلطم  نیلوا  تسا . نیا  دـننکیم ، اـعدا  اـھییاکیرما  هک  یزیچ  نیلوا  تسا . هتـشذگ  هدرک و  رظنفرـص  بـالقنا  نارود  سدـقم و 

! دننکیم همزمز  ار  اھفرح  نیمھ  هدشن ، زیچ  چیھ  زونھ  هکنیاامک  تفرگ ؛ نایاپ  دش و  مامت  یمالسا  بالقنا 

هدـنار نابز  رب  تلود  نآ  هیلع  ار  یفرح  ام  نالووسم  زا  یکی  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  هک  ییاقیرفآ -  یاھتلود  زا  یکی  سیئر  هک  مدـید  یـسکلت  نیا ، زا  لبق  زور  هس  ود ، نیمھ 

یتسود تسد  اکیرما  اب  دناوتب  هکنیا  یارب  دنکیم  روج  تامدـقم  الاح  اما  تسا ؛ فلاخم  اکیرما  اب  هک  درکیم  اعدا  یتدـم  ناریا  هلب ، هک  تسا  هتفگ  هدرک و  هبحاصم  دوب - 

زا اھنیا  هک  درک  دـھاوخ  رپ  ار  اضف  تلود  هیلع  یمالـسا و  یروھمج  هیلع  ناریا و  تلم  هیلع  تاعیاش  تاـغیلبت و  اـیند ، رد  دـنیوگیم ! روطنیا  هدـشن ، زیچچـیھ  زونھ  دـھدب !

لالقتـسا درک ، دـھاوخ  لوفا  راچد  ار  یمالـسا  یناھج  تضھن  درک ، دـھاوخ  ددرم  ار  اھلد  درب ، دـھاوخ  نافعـضتسم  شیپ  رد  ایند  رد  ار  بالقنا  یوربآ  اھنیا  دنتـشگرب . بالقنا 

. تفرگ دھاوخ  وا  تسد  زا  ار  ناریا  تلم 

تلم ام  فرط  میرادـن . یثحب  اکیرما  تلم  اب  تساـکیرما ؛ تلود  یهلاـسم  اـم ، یهلاـسم  هک  دـناهتفگ  مھ  نـالووسم  ماهتفگ ، مھ  نم  تسا ؛ هدـش  رارکت  میاهتفگ و  اـھراب 

و تساکیرما ، میژر  اکیرما و  تلود  یهلاسم  هلاسم ، تسا . ناشدوخ  هب  طوبرم  دراد ؛ ییاھیدب  دراد ، ییاھیبوخ  رگید ، یاھتلم  یهیقب  لثم  مھ  اکیرما  تلم  تسین ؛ اکیرما 

دننادیمن ناشدوخ  تحلصم  هتبلا  دناهتفگ . مھ  اھراب  دناهدرک و  حیرصت  ار  نیا  و  تسا ، ناریا  تلم  نمشد  بالقنا و  نمشد  یمالسا و  یروھمج  ماظن  نمشد  اکیرما  میژر 

لباقم رد  امش  یگداتسیا  اب  دننمشد ، امش  تزع  اب  دننمـشد ، امـش  مالـسا  اب  دننمـشد ، امـش  لالقتـسا  اب  هک  تسا  نیمھ  هیـضق  نطاب  نکیل  دنروآ ؛ نابز  رب  ار  نیا  هک 

. دنربب نیب  زا  ار  اھنیا  هکلب  دنناوتب  هک  دننکیم  شالت  مھ  یلیخ  دننمشد ؛ ناشیاھیھاوخهدایز 

چیھ ام  دـش و  دـیھاوخ  مھ  زوریپ  هللااشنا  دـیوش ؛ زوریپ  امـش  دـیوش ، یوق  امـش  دـینامب ، امـش  هک  تسا  نیا  یھلا  نوناق  تساھنآ . تساوخ  سکع  یھلا ، نوناـق  هتبلا 

یجایتحا چیھ  دوب ؛ بوخ  یلیخ  دمحلا  دندرک . حیرصت  مھ  نارگید  دنتفگ و  هبحاصم  نآ  رد  مھ  نامروھمج  سیئر  هک  نانچمھ  میرادن ؛ اھییاکیرما  اب  یهطبار  هب  یجایتحا 

. دومیپ دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  ار  تفرشیپ  یقرت و  جرادم  هللااشنا  ام  تلم  ناریا ، تلم  نانمشد  لیم  مغریلع  میرادن و  اھنیا  اب  یهطبار  هب  هرکاذم و و  هب 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یاھتردـق یهمھ  رگا  دـنزیم و  ار  دوـخ  فرح  دتـسیایم و  یرابکتـسا  یاھتردـق  تساوـخ  لـباقم  رد  هک  تسا  یتـلم  نآ  ناریا ، تلم  هـک  داد  ناـشن  اـیند  هـب  دـمآ و  بـالقنا 

، دنھاوخب اھتـسینویھص  هچ  دنھاوخن ؛ هچ  دنھاوخب ، اھییاکیرما  هچ  زورما ، دننک ! لیمحت  وا  رب  ار  دوخ  یهدارا  دنناوتیمن  یاهنیمز  چیھ  رد  دنوش ، تسدـمھ  زین  یرابکتـسا 

شدوخ هک  عاجـش  سرتن و  هدارا ، اب  ممـصم ، یوق ، یتلم  تسا : هدش  هتخانـش  روط  نیا  ایند  رد  ناریا  تلم  دنھاوخن ، ای  دـنھاوخب ، تلم  نیا  نانمـشد  هچ  دـنھاوخن ؛ هچ 

هطبار روشک ، نالف  اب  ای  نک ، عطق  روشک  نالف  اب  ار  تاهطبار  ناریا ، تلم  یا  ناریا ، تلود  یا  دیوگب : دناوتیمن  سک  چیھ  دنکیم ! باختنا  دریگیم و  میمـصت  دـشیدنایم ،

. تسا ناریا  تلم  یوربآ  زورما  نیا  دھدب . روتسد  ام  هب  دناوتیمن  سک  چیھ  نکن ! اج  نالف  نک ، تراجت  اج  نالف  ای  نک و  رارقرب 

رطاـخ هب  نیا  هک  دـننادیم  مھ  همھ  دـتفایم ؛ قاـفتا  هچ  ناریا  رد  هک  دـننیبیم  اـیند  فارطا  رد  دنتـسین ! روـک  هک  یـسایس  نارگلیلحت  تسا . ناریا  تلم  تزع  نیا  بوـخ ؛

یهلمح هتبلا  دـننکیم -  هلمح  فارطا  زا  دنـشاب ؛ هتـشاد  ناریا  تلم  عضاوم  نیا  هیلع  مھ  ار  تاـغیلبت  ماـسقا  عاوـنا و  دـننکیم  یعـس  تسا . مالـسا  رطاـخ  هب  بـالقنا و 

هب طوبرم  دـنناسریم ؛ ام  شوگ  هب  ار  نیا  قیرط  دـص  زا  دوشیمن ! الا  و  دـنک ، رارقرب  هطبار  اکیرما  اب  تسا  روبجم  درادـن و  یاهراچ  ناریا  تلم  هک  یـسایس -  یـساملپید و 

! تسین مھ  زورما 

دیاب هرخالاب  امـش   : » تفگ دـمآ و  نم  شیپ  ییاپورا  یاـھروشک  زا  یکی  یهیاپدـنلب  نیلووسم  زا  یکی  متفر ، کرویوین  هب  لـلم  ناـمزاس  سـالجا  یارب  هدـنب  هک  یلاـس  نآ 

. دوشیمن متفگ  دـننزب ! مرگ  رونت  هب  ار  نان  دـنناوتب  دـیاش  میتسھ ، اـکیرمآ  روشک  رد  میاهتفر و  کرویوین  هب  هک  اـم  دـندرکیم  رکف  دـینک »! لـح  اـکیرمآ  اـب  ار  دوخ  یهلاـسم 

یرگید یهلاسم  اکیرمآ ، یهلاسم  درادـن ! اکیرمآ  هب  یطبر  نیا  منزب و  فرح  اـیند  مدرم  اـب  اـت  ماهدـمآ  لـلم  ناـمزاس  هب  نم  تسا . یرگید  یهیـضق  لـلم ، ناـمزاس  یهیـضق 

. تسا

فرح نیا  نم  دز . ییاھفرح  دـمآ و  ناریا  هب  هدـنب ، یروھمج  تسایر  نامز  رد  مربب -  مسا  مھاوخیمن  الاح  هک  ییاپورا -  گرزب  فورعم و  یاھروشک  یهجراخ  یارزو  زا  یکی 

یتصرف تقو  چـیھ  تسا و  تبث  اھذـغاک  رد  میدز ، یدامتم  یاـھلاس  لوط  رد  اـھتاملپید ، نیا  اـب  اـم  هک  ییاـھفرح  نیا  میوگیم -  نازیزع  امـش  هب  مھ  ـالاح  متفگ ؛ وا  هب  ار 

نم میتفگ ، هچ  نآ ، زا  دـعب  یروھمج و  تسایر  لاس  تشھ  لوط  رد  اـم  هک  دوش -  هدـیمھف  شخپ و  اـھفرح  نیا  زور  کـی  رگا  دـسرب . مدرم  شوگ  هب  هک  تسا  هدـماین  شیپ 

ناریا هب  اـپورا -  یهعماـج  فرط  زا  مھ  دـیاش  شتلود -  فرط  زا  هک  یاهجراـخ  ریزو  نآ  هب  نم  دـمحلا -  درک . دـھاوخ  تزع  ساـسحا  رتشیب  ناریا ، تلم  هک  منکیم  ناـمگ 

اما دـشاب ؛ رارقرب  نامهطبار  میھاوخیم  ام  میـشاب . هطبار  عطق  برغ ، اب  میھاوخیمن  یمالـسا ، یروھمج  ناونعهب  ام  متفگ  دوب -  ماما  کرابم  تایح  نامز  رد  دوب -  هدـمآ 

یوزنم الاو  دـیراد ، هطبار  برغ  اب  دـیدرک ، رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  امـش  رگا  اکیرمآ ! ینعی  برغ  هک  دـننک  دومناو  دـنھاوخیم  اھییاکیرمآ  تسین . اـکیرما  طـقف  هک  برغ  زا  روظنم 

. دش لاحشوخ  فرح ، نیا  زا  مھ  ییاپورا  نآ  هتبلا  میرادن . لوبق  ار  نیا  ام  متفگ  دیتسھ !

یاھتلم ناریا و  لباقم  رد  بالقنا ، لباقم  رد  ییاپورا  لووسم  نالف  رگا  هک  دـننکن  لاـیخ  یناـسک  دـنراد . فـالتخا  یلیخ  اـھییاکیرما  اـب  اـما  دـنبرغ ، یهعومجم  وزج  اـھییاپورا 

فالتخا تسا ! دایز  یلیخ  اھنآ  نیب  تافالتخا  هن . تسا ؛ نیمھ  هیـضق  دـنکیم ، ینابیتشپ  اکیرما  زا  ای  برغ ، تیلک  زا  هنایم ، رواخ  ای  قرـش  یاھتلم  لـباقم  رد  ناملـسم ،

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 11 
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. تسین نآ  ثحب  یاج  الاح  هک  دنراد  تافالتخا  یلیخ  مھ  اب  تسین ! برغریغ  یایند  اب  اپورا  فالتخا  زا  رتمک  الصا  یدراوم ، رد  قمع -  ظاحل  زا  اپورا -  اکیرمآ و  نیب 

هب روھمج ، سیئر  ای  هجراخ  ریزو  نالف  تلود ، نالف  روشک ، نالف  ات  مینامب  رظتنم  میناوتیمن  ام  میریگیم . میمـصت  نامدوخ  هک  میتسھ  یتلم  ام  میاهدرک ، رارکت  اـھراب  اـم 

، مالسا زا  یشان  هک  تزع ، زا  راشرـس  عضاوم  یور  رب  هک  تسا  نیا  هراچ  میراد ؛ هراچ  اقآ ، هن  دینک ! رارقرب  هطبار  اکیرمآ  اب  هکنیا  زج  دیرادن  یاهراچ  امـش  هک  دنک  هیـصوت  ام 

اب دوشیمن  تلم ، نیا  لباقم  رد  دـننک  ساسحا  دنتـسھ ، ام  زا  هناگیب  هک  یناسک  یهمھ  ات  میتسیاـب  مکحم  تساـم ، یلم  یمالـسا و  تردـق  زا  ناریا و  تلم  زا  یـشان 

! دز فرح  یردلق 

لخاد رد  نم ! نازیزع  تسامـش . یبالقنا  ینامیا و  عضاوم  زا  یـشان  دیراد ، هک  یتزع  نآ  زیزع ! تلم  یا  هک  منک  ضرع  ار  نیا  نامتلم  هب  متـساوخ  زورون ، دـیع  مایپ  رد  نم 

شخپ ایند  تاعوبطم  تالجم و  رد  دوخ  نادزمهب  ملق  یهلیـسو  هب  اکیرمآ  یایـس  نامزاس  هک  دـننزیم  ار  یفرح  نامھ  هنافـساتم  هک  دنتـسھ  یناـسک  اـم  تلم  یاـھزرم 

مایپ نیا  روشک ، لخاد  رد  مھ  یاهدـع  درک »! راک  چـیھ  دوشیمن  دـینکن ، ادـیپ  اکیرمآ  اب  طابترا  ات  تسا ؛ لح  دـیلک  اـکیرمآ ، اـب  طاـبترا   » دـنیوگب دـنھاوخیم  ینعی  دـنکیم !

، دنیوگب ار  ناشدوخ  تارظن  دنناوتیم  همھ  تسا و  هدروآ  دوجوهب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هناتخبـشوخ  هک  یدازآ  یاضف  زا  هدافتـسا  اب  ام  دوخ  یاھهمانزور  رد  ار  نمـشد 

! دننکیم شخپ 

زا هن  نآ . نیا و  هب  شیارگ  زا  هن  تسوا ؛ یلم  ینید و  عضاوم  ماکحتـسا  یبالقنا و  عضاوم  یور  رب  وا  رارقتـسا  زا  تلم  تزع  هک  تسا  نیا  منکیم ، دـیکات  نآ  رب  نم  هک  هچنآ 

هنوـگ نیا  دـننکیم و  تکرح  روـط  نیا  دـننزیم ، فرح  روـط  نیا  لـخاد ، رد  یاهدـع  هنافـساتم  تلود . نآ  اـی  نیا ، شیپ  هطبار  داـجیا  ندرک و  ساـمتلا  زا  هن  نآ . نیا و  هب  اـکتا 

، دنـسیونیم الاح  دنک ! رکف  جک  طلغ و  ردق  نیا  یبالقنا ، یونعم و  ملاس و  یاضف  نیا  رد  رفن  کی  دناوتیمن  دـشاب . اھنآ  رکف  نیا ، هک  منادیم  دـیعب  نم  هتبلا  دنـشیدنایم .

لاملاتیب یهجدوب  اب  دنریگب و  ار  تلم  نیا  لوپ  دنرادن  قح  ناسک  یضعب  دنـسیونیم . هچ  هک  دنمھفب  دیاب  دننزیم ، ملق  لاملاتیب  لوپ  اب  هک  یناسک  نآ  هتبلا  دنـسیونب ؛

! دنھدب رظن  هنانئاخ  دننزب و  فرح  مدرم  حلاصم  هیلع  تسا -  مدرم  لام  هک  لاملاتیب  لوپ  اب  - 

ناـشدوخ اــھییاکیرمآ  دوـشیمن . یتـلم  چــیھ  یاوزنا  بجوـم  یزیتسرابکتــسا  و  تـسا . یزیتـس  رابکتــسا  حور  نـیمھ  رثا  رب  اــم ، روـشک  رد  مدرم  تزع  زورما  هللادــمحب 

یوزنم هک  هن  میدرک ؛ در  مھ  ار  هطبار  میدرکن ، رارقرب  مھ  هطبار  اکیرما ، اب  ام  دوشیم ! یوزنم  دـنکن ، رارقرب  هطبار  ام  اب  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روط  نیا  دـنھاوخیم 

! دـش یوزنم  ناریا  تلم  لباقم  رد  اکیرمآ  هک  دـنتفگ  ایند  یهمھ  نآ ، زا  لـبق  رگید  یهیـضق  کـی  نارھت و  رد  یمالـسا  سنارفنک  ناـمزاس  سـالجا  یهیـضق  رد  هکلب  میدـشن ،

راـک زا  ار  یاهرگ  چـیھ  مھ  رگید  تلود  رھ  اـی  اـکیرمآ  تلود  اـب  هطبار  هک  ناـنچمھ  ددرگیم . وا  تزع  بجوم  رتـشیب  هکلب  دوشیمن ، وا  یاوزنا  بجوـم  تلم ، کـی  یگداتـسیا 

. دنکیمن زاب  دنک ، جالع  ار  دوخ  یاھدرد  دناوتن  شدوخ  هک  یتلم 

یهیـضق رد  دندش ، ررـض  راچد  لبق  هام  دنچ  یداصتقا ، نارحب  یایاضق  رد  هک  ییایـسآ  روشک  دـنچ  نیمھ  فورعم  یاسور  زا  یکی  دـینک ! هاگن  ایـسآ  قرـش  یاھتلم  هب  امش 

تسینویھـص و نارادهیامرـس  نیمھ  مھ  نآ  لماع  تفگیم  دش !» ریقف  تلم  کی  هب  لیدـبت  هبـش  کی  ام  تلم   : » تفگ نم  هب  دوب ، هدـمآ  نارھت  هب  هک  یمالـسا  سنارفنک 

یدایا رابکتـسا و  رگم  دنک !؟ لح  تلم  کی  راک  زا  ار  یلکـشم  دـناوتیم  هطبار  رگم  دراد . هناتـسود  یهطبار  ای  هنامیمـص ، طباور  مھ  اکیرمآ  اب  روشک ، نآ  دنتـسھ ! ییاکیرمآ 

داصتقا هب  هن  لوپ و  هب  هن  مدرم ، هب  هن  گنھرف ، هب  هن  دـننکیم ، محر  داصتقا  هب  هن  دـننکیم !؟ محر  یتلم  هب  دـنک ، باـجیا  ناـشعفانم  هک  یتقو  نآ  نارگید ، اـکیرمآ و  تلود 

! دننکیمن محر  یسک  هب  یللملانیب .

هک یتلم  ایآ  تسا !؟ اوزنا  نیا  ایآ  اوزنا !»  » دیوگب ار  ناریا  تلم  یگداتـسیا  دـنک و  هدافتـسا  وس  تسھ ، ام  روشک  رد  هللادـمحب  هک  یزاب  یاضف  زا  هدنـسیون ، یاقآ  نالف  لاح 

زیچ رھ  زا  اوزنا  نیا  دوشن ، نآ  نیا و  میلـست  دـشاب و  لقتـسم  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  یوزنم  یاـنعم  رگا  تسا !؟ یوزنم  دـنھدیم ، ربـخ  شتمظع  تزع و  زا  اـیند  یهمھ 

سامتلا یتسود  تسد  ددرگرب و  ماما  کرابم  تایح  نارود  راختفارپ  هار  زا  دنک ، رظن  فرص  دوخ  لوصا  زا  ناریا  تلم  رگا  هک  دیاهدرک  لایخ  تسین . اوزنا  نیا  تسا ! رتھب  یرگید 

! ادبا دش ! دھاوخ  لح  هبش  کی  روشک ، نیا  یداصتقا  تالکشم  یهمھ  دنک ، زارد  اھتردق  یوس  هب  زیمآ  تراقح  زیمآ و 

رد دننکیم ؟! محر  ریبک  ریغـص و  هب  اھییاکیرما  رگم  دندروخ ! اکیرمآ  دوخ  نارادهیامرـس  یهیحان  زا  ار  هبرـض  نآ  دوب ، رتدیدش  یلیخ  اکیرمآ  اب  ناشیتسود  هک  ییاھروشک  نآ 

هتبلا دـننکیم ! یناـشفارھز  یـشاپمس و  یـضعب  هنافـساتم  دوـشیم ، ملاـسان  هدـش و  ملاـسان  تدـشهب  رخآ ، هاـم  دـنچ  نـیا  رد  هـک  یایتاـعوبطم  یگنھرف و  یاـضف 

هب ار  اھنآ  میزادرپیم و  یرگاشفا  هب  اما  میھد ؛ رارق  تمالم  دروم  دـشابن ، نوناق  فالخ  ات  یبلطم ، شخپ  یزیچ و  نتـشون  رطاخ  هب  ار  یـسک  هک  تسین  نیا  ام  تساـیس 

! دننک هچ  اھنآ  اب  هک  دننادیم  ناشدوخ  مدرم  دنرادنرب ، تسد  مھ  رگا  مینکیم . یفرعم  مدرم 

نایوجشناد  / ١٣٧٧/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دننکیم  لایخ  یـضعب  دوب . یللملانیب  دودح  هب  زواجت  نیا  دوب ؛ تناھا  نیا  دـیدرک ؟ ار  راک  نیا  ارچ  هک  دـندرک  رارکت  اھییاکیرما  اکیرما ، یـسوساج  یهنال  ریخـست  زا  سپ 

اھییاکیرما اب  ار  ارادـم  تیاھن  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  تلم و  نیا  بالقنا ، زا  دـعب  هن . تسا ؛ هدوب  هنوگنیا  اعقاو  دـندرک ، ریخـست  ام  نایوجـشناد  هک  ار  یـسوساج  یهنـال 

لحم هک  یولع -  هافر و  یهسردم  نیمھ  هب  دـندرک و  ریگتـسد  ار  ترافـس  زا  یرـصانع  دـنتفر  دنتـشاد ، اھییاکیرما  هب  تبـسن  هک  یـضغب  رطاخهب  مدرم  بالقنا ، لوا  دـندرک .

دنوش و جراخ  تمالـس  اب  دنوش ، جراخ  روشک  زا  دـنھاوخیم  رگا  هک  دـندومن  مھارف  ار  لیاسو  دـندرک و  دازآ  ار  اھنآ  دـنداد  روتـسد  ماما  اما  دـندروآ ؛ دوب -  راوگرزب  ماما  تماقا 

. درکن یضرعت  اھنآ  هب  یسک  دنتفر .

لمعلاسکع دندیزرو . ینمشد  روط  کی  تلم  نیا  اب  زور  رھ  دندرک ؛ بالقنا  هیلع  تکرح  کی  هئطوت و  کی  زور  رھ  بالقنا ، لوا  یاھھام  نامھ  رد  اھنآ  دوبن . رادربتسد  اکیرما 

اکیرما اب  هطبار  دش و  مامت  دنداتسرف و  مھ  دعب  دنتـشادھگن ؛ یتدم  ار  ترافـس  نآ  لماوع  دندرک و  فرـصت  ار  اکیرما  ترافـس  دنتفر  ام  ناناوج  هک  دش  نیا  اھنآ  یاھینمـشد 

هب هک  دنتشاد  نیقی  اھنآ  هتبلا  درک . عورش  بالقنا  نیا  هیلع  ار  دوخ  یاھینمـشد  اھهئطوت و  یمالـسا ، بالقنا  لوا  زور  زا  اکیرما  یرابکتـسا  تسایـس  نیاربانب ، دیدرگ . عطق 

نالووسم مالـسا و  تلم و  دندوب و  هدیمھف  دب  اھتنم  درک ؛ دـنھاوخ  ار  راک  نیا  هک  دـندوب  نئمطم  دـنربب ! نیب  زا  ار  بالقنا  یمالـسا و  ماظن  تسناوت  دـنھاوخ  یھاتوک  تدـم 

اما تسا ؛ هدرک  ادـیپ  توافت  رھاظ  هب  تسا و  هدـش  میالم  رھاظلایلع  ییاکیرما  نـالووسم  نحل  مھ  زورما  دـنمھفیم . دـب  مھ  زورما  دـندوب . هتخانـشن  ار  بـالقنا  روشک و 

رارکت بالقنا  زا  لبق  طاسب  نامھ  دـنھاوخیم  اھنآ  دنتـسین . عناق  یزیچ  هب  روشک ، نیا  یداـصتقا  یـسایس و  عباـنم  رب  طلـست  زا  رتمک  هب  اـھنآ  تسا . ناـمھ  هیـضق  نطاـب 

. دـنفلاخم تسا ، هدـش  مدرم  یرادـیاپ  یرادـیب و  بجوم  هک  مالـسا  تیمکاح  رارقتـسا  لصا  اب  اھنآ  تسا . نیا  ناشفدـھ  اما  دـنیوگیمن ؛ ار  نیا  لوا  یهلھو  رد  هتبلا  دوش .

یزیچرھ دنفلاخم . اھتلم  یرادیب  اب  اھنیا  نوچ  تسا ؛ فلاخم  نآ  اب  لوا ، یهجرد  رد  ییاکیرما  رابکتسا  زورما  یرابکتـسا و  رھ  دنوش ، رادیب  اھتلم  دوش  بجوم  هک  یزیچرھ 

. تسا ضوغبم  اھنآ  رظن  رد  دھدب ، تماقتسا  ربص و  یرادیاپ و  مدرم  هب 

رد تماقتسا  اب  ار  ناناوج  روطچ  مالسا  هب  قشع  هک  دندید  دندرک . ناحتما  بالقنا  دوخ  رد  هلاس و  تشھ  گنج  رد  ار  نیا  دھدیم . تماقتسا  یرادیاپ و  ناناوج  هب  مالسا 

، دننمشد مالسا  اب  اذل  دندید ، ار  نیا  دزیریم . ورف  ار  دس  نآ  دنکیم و  تماقتسا  هب  راداو  نمشد ، ریذپانللخ  رھاظ  هب  نیدالوپ  دس  لباقم  رد  ار  مدرم  درادیم ؛ هگن  هنحص 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 12 
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کی نیا  تسا . ناریا  تلم  عفن  هب  دصرددص  اقآ ، هن  تسا ! ناریا  تلم  ررض  هب  اکیرما  تلود  ناریا و  یهطبار  عطق  هک  دننکیم  عیاش  ناشدوخ  تاغیلبت  رد  دنفلاخم . مالسا  اب 

رب شتالکـشم  یهمھ  یدام ، یداصتقا و  ظاحل  زا  دـشاب ، هتـشاد  هطبار  اکیرما  اب  یتلم  رگا  هک  دـننک  دومناو  روطنیا  اھتلم  نایم  رد  دـنھاوخب  هک  تسا  هداـتفا  رثا  زا  یهبرح 

اھراک سار  رد  دندوب و  هدرک  ادیپ  یتردق  هک  یاهدـع  بالقنا ، لوا  رد  مھ  ام  روشک  رد  دـندرکیم . لایخ  هنوگنیا  حول  هداس  یاھتلود  زا  یـضعب  یزور  کی  هن ، دوشیم ؛ فرط 

یاھناتساد هک  دنتـشاد -  یداصتقا  تالکـشم  مدرم  ریازجلا ، روشک  رد  درک . تباث  ار  نیا  سکع  ایند  فلتخم  طاقن  رد  اھهبرجت  نکیل  دندرکیم ؛ لایخ  هنوگنیا  دنتـشاد ، رارق 

رد هک  دینیبیم  زورما  امـش  ار  اھنآ  راک  یهجیتن  اما  دنتفر ؛ تمـس  نیا  هب  هجیتن  رد  تساھهرگ ! نیا  یهدننکزاب  اکیرما ، اب  یهطبار  هک  دـندرک  دومناو  روطنیا  دراد -  یلـصفم 

نیا زا  لبق  هام  دنچ  ات  هک  یتردق  یاھدناب  طلـست  یمالـسا ، یمدرم و  تکرح  دیدش  بوکرـس  رگمتـس ، یماظن  تموکح  مدرم ، زا  عطقنم  یاھتلود  تسا : ربخ  هچ  ریازجلا 

ماع لتق  راتشک و  روشک ، زکرم  فارطا  یاھکرھـش  زا  یکی  رد  ای  ریازجلا ، یاھاتـسور  زا  یکی  رد  راب  کی  زور  دنچرھ  هک  دیدینـشیم  اھهناسر  زا  دیدناوخیم و  اھهمانزور  رد 

. دشیم ماجنا  هدشن )!( هتخانش  یدایا  یهلیسو  هب  رفن  دص  رفن ، هاجنپ  رفن ، تسیب 

نانچ نآ  اکیرما  هب  برغ و  هب  هک  دیـشاب  بظاوم  دـیزادنایم ، هار  ناتروشک  رد  ار  یدـیدج  طاسب  هک  امـش  دـندومرف : دنتـشون ، قباس  یوروش  ربھر  هب  هک  یاهمان  رد  ماـما 

شاهجیتن یداصتقا ، ظاحل  زا  اکیرما ، اب  یهطبار  دینیبیم . ار  ناشعضو  امش  زورما  تفرگن و  رارق  هجوت  دروم  هیصوت  نیا  دنوش ! طلسم  ناتروما  رب  اھنآ  هک  دینکن  ادیپ  شیارگ 

زا دـنراد ، اکیرما  اب  یلاع  بوخ و  رایـسب  یاھهطبار  مرواـیب و  مسا  مھاوخیمن  نم  هک  ییاـھروشک  زا  یرایـسب  دـینیبیم . هیـسور  رد  امـش  زورما  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ 

عـضو دـھاوخب  رگا  ناریا  تلم  تسا . هبرجت  ناریا  تلم  یارب  اھنیا  تسا . شزرایب  رایـسب  رایـسب  ناشیلم  لوپ  تسا و  دـب  رایـسب  رفـص و  ریز  ناشعـضو  یداـصتقا ، ظاـحل 

زا تیامح  تلود و  اب  یراکمھ  هب  تاقبط ، یهمھ  راک  هب  میمـصت ، هب  هدارا ، هب  مزع ، هب  نیا  درک -  دھاوخ  حالـصا  دیدرت  نودب  هتبلا  هک  دـنک -  حالـصا  ار  دوخ  یداصتقا  یدام و 

ار روشک  کی  عضو  هک  تساھنیا  دراد . جایتحا  هناگیب  تاغیلبت  زا  نتفریذـپن  ریثاـت  هب  یجراـخ و  یاھتـسایس  زا  نتفریذـپن  ریثاـت  هب  مادـقا ، رد  تعاجـش  هب  روشک ، نـالووسم 

نمـشد یهدـنبیرف  تاغیلبت  نیا  لوگ  ناریا  تلم  میراد . روشک  نیا  رد  اھلاس  ام  ار  اھنآ  اب  طابترا  یهبرجت  هک  ینایوگروز  راب  ریز  نتفر  هن  اکیرما ، اب  طابترا  هن  دـنکیم ؛ تسرد 

. دروخیمن ار 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

اکیرما اـب  هک  ایـسآ -  رد  هچ  تسھ ، رتمک  هک  اـقیرفآ  رد  هچ  اـپورا ، رد  هچ  یتموکح -  رھ  اـیند ، یاـجرھ  هن . تسین ؛ یمالـسا  یروھمج  اـھیناریا و  اـب  طـقف  اـکیرما ، اـب  ثحب 

، دـشاب نپاژ  ناـملآ و  هسنارف و  تـلود  شفرط  یتـقو  هـتبلا  دـنک . لـمع  دبتـسم  مکاـح  کـی  لـثم  دـھاوخیم  اـکیرما  هـکنیا  هـب  ددرگیمرب  هشقاـنم  نـیا  دراد ، یاهشقاـنم 

مھ لوپ  دـنریگیم ، مھ  هاگیاپ  وا  زا  تقو  نآ  مرواـیب - ؟ مسا  ارچ  رگید  ـالاح  هک  تسا -  هقطنم  فیعـض  یاـھتلود  زا  یـضعب  لـثم  یتلود  شفرط  یتقو  اـما  دراد ؛ یتاـظحالم 

مھ شاهیاسمھ  رس  هب  دننکیم ، هدافتسا  مھ  شریشمش  زا  دنروآیم ، شرس  رب  دنھاوخب  مھ  ییالب  رھ  دنیوگیم ، وا  هب  مھ  روز  دنوریم ، مھ  شاهناخ  رد  دنریگیم ،

دنک و تموکح  یروشک  رد  ناطلـس  مانهب  یدرف  دنھد و  هولج  هجوم  ار  اھتلم  لخاد  رد  اھروشک و  لخاد  رد  دادبتـسا  دنھاوخیم  تسا ! دادبتـسا  قطنم ، انبم و  دـننزیم !

تلاخد دیاب  اکیرما  تسھ ، یاهیضق  ناتسناغفا  رد  ات  دننک ! نیریش  اھمشچ  رد  ار  نیا  تسا ، ملاع  یالقع  یهمھ  مشچ  رد  اھتلم و  مشچ  رد  اھزیچ  نیرتروفنم  وزج  نوچ 

دیاب اکیرما  تسھ ، یاهیضق  اپورا  رد  ات  دنک ! تلاخد  دیاب  اکیرما  تسھ ، یبلطم  هنایمرواخ  یهقطنم  رد  ات  دنک ! تلاخد  دیاب  اکیرما  تسھ ، یاهیضق  سراف  جیلخ  رد  ات  دنک !

نایب ار  ارچ »  » نیا رادتقا ، اب  تارج و  اب  تماھش ، اب  هک  تسا  نیا  شتیصوصخ  ناریا  یمالسا  یروھمج  تسھ . اھیلیخ  لد  رد  ارچ »  » نیا تسا !؟ هنوگنیا  ارچ  دنک ! تلاخد 

. میرادن لوبق  ار  دادبتسا  نیا  دیوگیم  دنکیم و 

همھ هک  تـسا  موـلعم  هـتبلا  دـنکن . اـی  دـنکب  هدافتـسا  رگید  تـلم  کـی  یوـنعم  یداـم و  یاھهیامرـس  زا  شناد و  زا  تاـیبرجت و  زا  دـھاوخب  یتـلم  هـک  تـسین  نـیا  هلاـسم 

؛ میرادن ینمشد  اکیرما  تلم  اب  ام  هک  میاهتفگ  اھراب  تسین . مھ  رگید  تلم  کی  اب  تلم  کی  ینمـشد  ثحب  درادن . مھ  یلاکـشا  چیھ  دننک ؛ هدافتـسا  مھ  زا  دنھاوخیم 

رد میناوتیمن  ام  دراد . تیمھا  ام  یارب  دشاب ، هک  سکرھ  هب  قلعتم  دـشاب و  هک  ییاج  رھ  ضارغا  دـصاقم و  نیا  میفرط . ضارغا  دـصاقم و  اب  ام  میرادـن ؛ یراک  صاخـشا  اب 

اھنیمھ هتبلا  میـشاب . توافتیب  مینیبیم ، مھ  نامدوخ  روشک  هب  تبـسن  مینیبیم ، ایند  یهمھ  رد  ار  نآ  درکلمع  تسا و  حضاو  ام  یارب  هک  یدـصقم  ضرغ و  نیا  لباقم 

مھ نآ  یفیرعت ، همین  کی  یـصخش ، کی  زا  ای  ناریا  تلود  زا  دینک  ضرف  الثم  دروایب -  ناریا  تلم  زا  یمـسا  دنک ، رت  یبل  دیوگب ، یاهملک  ناشیکی  دشاب  مزال  رگا  تقو  کی 

هن تسا ، لواپچ  ناشفدھ  هطبار ؛ هن  تسا ، طلـست  اھنآ  فدھ  تسیچ . اھنآ  یاھفدـھ  هک  تسناد  دـیاب  اما  دـننکیم ؛ مھ  ار  نیا  دـننکب -  یباسح  تسرد و  فیرعت  کی  هن 

. دـندوب رادروخرب  نآ  زا  روشک  نیا  رد  اھییاکیرما  حـضاو ، تروص  هب  دـعب -  هب  لاس ١٣٣٢  دادرم  زا ٢٨  لاس -  یـس  بیرق  هک  تسا  یتیعـضو  نآ  ندنادرگرب  ناشفدـھ  هلدابم ؛

لھاج مدآ  رفن  راھچ  ولو  الاح  دش ؛ دھاوخن  یضار  نیا  هب  تمظع ، نیا  اب  بالقنا  نیا  ناریا ، تلم  ناریا ، تلود  هک  تسا  مولعم  دنشاب . تکلمم  نیا  یهراکهمھ  دنھاوخیم 

اھفرح نیا  اب  هک  بالقنا  دنسیونب ؛ دنسیونب . یزیچ  ییاج  رد  هک  دننک  راداو  ار  ناشدوخ  ناگتسباو  زا  رفن  هس  رفن ، ود  ای  دننزب ؛ مھ  یفرح  هک  دننک  کیرحت  ییاج  رد  مھ  ار 

! دنیشنب بقع  شدوخ  لئاسم  لوصا و  نیرتمھم  زا  دناوتیمن 

یهطبار ایند  یاھتلود  یهمھ  اب  میلیام  هک  تسا  مولعم  مینک . هدافتـسا  ایند  ای  اھتلود  اب  طباور  زا  الثم  میھاوخیمن  اـی  میھاوخیم  اـم  هک  تسین  نیا  یهلاـسم  هلاـسم ،

لایخ زور  کی  دـش ؛ دـھاوخ  عطق  نامطباور  اپورا  اب  ام  هک  دـشیم  لایخ  زور  کـی  درک . میھاوخ  رتشیب  یھلا  لـضف  هب  مھ  زورهبزور  میراد ؛ مھ  هطبار  میـشاب . هتـشاد  بوخ 

یاھروشک هیـسور و  روشک  اب  تسا ؛ مرگ  ایـسآ  اب  تسا ، مرگ  اپورا  اب  اـم  طـباور  هک  دـینیبیم  زورما  ریخن . درک ؛ میھاوخن  رارقرب  یاهطبار  زگرھ  هیـسور  اـب  اـم  هک  دـندرکیم 

طلـست نیا  یارب  یهمدـقم  یانعم  هب  طباور  اھنآ ، یارب  تسین . طباور  یهلاسم  تسا ؛ یرگید  یهلاسم  اکیرما ، اـب  اـم  یهلاـسم  تسا . یبوخ  طـباور  اـم ، طـباور  اـیند  گرزب 

. تسا طباور  دننکب ، دنھاوخیم  هک  ییاھراک  نیا  زا  کیرھ  یهمدقم  تسا  مولعم  دنروآیم . راعش  ناونع  هب  ار  طباور  مسا  دنتسین ! یضار  مھ  نآ  زا  رتمک  هب  تسا و 

اجنآ رد  مھ  نیا  دراد ، ریفـس  اـجنیا  رد  مھ  نآ  ارچ ، درادـن ؟ طـباور  اـکیرما  اـب  رگم  تفرگ ، رارق  اـکیرما  یهمکچ  ریز  روطنیا  هتـشذگ  یهتفھ  رد  هک  یقارع  تلود  نیمھ  نـالا 

رگم دنکیم ، مالعا  ایند  یتسیرورت  یاھروشک  وزج  لاس  رھ  ار  هیروس  تلود  هک  اکیرما  تلود  تسین . اھیریگتخـس  هنوگنیا  عنام  هک  هطبار  دنراد . طباور  مھ  اب  دراد ؛ ریفس 

تردق نامھ  ندنادرگرب  یهلاسم  هلاسم ، تسا . هناھب  هطبار ، تسین . اھنیا  لاثما  ندرک و  دب  ندرک و  ملظ  زا  عنام  هک  هطبار  دنراد . یـسایس  یهطبار  دـنرادن ؟ هطبار  مھ  اب 

یرایـشوھ هب  تمھ و  هب  ناـناوج و  نیمھ  تلم و  نیمھ  تمھ  هب  دـمآ  بـالقنا  دنتـشاد و  روشک  نیا  رد  اـھییاکیرما  لاـس  یـس  هک  تسا  یتینما  یداـصتقا و  یـسایس و 

. درب نیب  زا  ار  تردق  نیا  ماما ،

. تسا هتـشگرب  اـھنامرآ  زا  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  لاـیخ  تسا . هتـشگرب  ماـما  زا  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  لاـیخ  تسا . هتـشگرب  بـالقنا  زا  ناریا  تلم  هک  دـننکیم  لاـیخ 

نیا تسناوت  مالـسا  دای  اب  مالـسا و  مان  اب  تفر ، شیپ  مالـسا  مان  هب  درک ، زاغآ  مالـسا  مانهب  هک  یتلم  نیا  دـننادب ، اھییاکیرما  دـننادرگرب . ار  هتـشذگ  عضو  نآ  دـنھاوخیم 

اـھلیمحت و اـھراشف و  لـباقم  رد  دـنک ، رتداـیز  ار  دوخ  تردـق  تزع و  زورهبزور  امـش  یاھینکـشراک  مغریلع  تسناوت  مالـسا  تکرب  هب  درادرب ، دوخ  هار  رـس  زا  ار  عناوم  همھ 

. دمآ دھاوخن  رانک  امش  اب  تسا ، مالسا  اب  یتقو  ات  تلم  نیا  دش . دھاوخن  امش  میلست  درک و  دھاوخن  ینیشنبقع  اھتلاذر 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نامھ زا  هکنیا  اب  دنتفگن ؛ زیچ  چیھ  هام  ود  یکی ، اھنآ  هتبلا  دش . فشک  دندوب ، یناریا  یاھیدوھیریغ  اھیدوھی و  زا  یدادعت  شیاضعا  هک  کانرطخ  یـسوساج  یهکبـش  کی 

!؟ دیدیمھف هنوگچ  دیدوبن ، طبترم  رگا  تفگ  دیاب  هک  میدوب ؛ هدیمھف  لوا  زا  ام  هک  دنتفگ  ادعب  ناشدوخ  دـناهدش ! ریگتـسد  روکذـم  یهکبـش  یاضعا  هک  دـندیمھف  لوا  یهظحل 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 13 
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هکنیا یارب  یلو  میاهدش ؛ ربخ  ام  لوا  زور  نامھ  زا  دنتفگیم  یتسینویھص  ییاکیرما و  نالووسم  اما  دناهدش ، راتفرگ  اھـسوساج  هک  تسنادیمن  زونھ  ناریا  تلم  روطچ 

یرثا ناشهطـساولاب  یاھراشف  تطاسو و  دندید  هک  دعب  اما  دناهدش ؛ راتفرگ  اھـسوساج  نیا  هک  دـندیمھف  لوا  زور  نامھ  زا  میاهدزن !؟ فرح  دوش ، رتتخـس  اھنیا  راک  ادابم 

، دندوب هدش  ریگتسد  ناریا  رد  هک  یسوساج  رفن  هدزیس  یهرابرد  ییاکیرما  ییاپورا و  یاھروشک  یاسور  دیتفرگ ؟! ار  یدوھی  رفن  هدزیس  ارچ  هک  دندرک  لاجنج  هب  انب  درکن ،

؟ تسین اھنآ  یارب  هیضق  تیمھا  یهدنھدناشن  نیا  ایآ  دندرک ! تبحص  مھ  اب  ینفلت 

رھاظلایلع داتفایم ، قافتا  یاهثداح  یتقو  دـتفایم . قافتا  مھ  رـس  تشپ  ثداوح  نیا  ریخا ، مین  لاـس و  کـی  لاـس ، کـی  لوط  رد  تسا . یبیجع  ثداوح  اـھنیا  دـینیبب ؛

یاھهنیمز یفرط  زا  تسین . طابترایب  مھ  اب  اھنیا  هک  دـباییمرد  دـنکیم ، هاگن  ار  ثداوح  نیا  عومجم  روکف ، ناسنا  هک  یماگنھ  اما  تشادـن ، رگید  یهثداـح  اـب  یطاـبترا 

راک هب  ار  ناشیاھسوساج  یفرط  زا  نتخادنا ، هلصاف  ماظن  مدرم و  نیب  یفرط  زا  ندرک ، یبنج  یاھراک  هب  لوغشم  ار  یلخاد  صاوخ  یفرط  زا  ندرک ، بارخ  ار  مدرم  ینھذ 

فارـشا تسرد  اجنآ  یایاضق  رب  ات  میرادـن  هناخترافـس  ناریا  رد  اـم  دوب : هتفگ  هدرک و  یتحاراـن  راـھظا  ییاـکیرما  نـالووسم  زا  یکی  اـیاضق ، نیا  ناـیرج  رد  اریخا  نتـشامگ .

مولعم دـنھاوخیم ! هچ  یارب  ار  نارھت  رد  هناخترافـس  هدوـب و  هچ  یارب  مینک ، رارقرب  هطبار  هک  دناهتـشاد  تدـم  نیا  رد  اـھنیا  هک  یرارـصا  دـش  موـلعم  سپ  میـشاب ! هتـشاد 

سیئر رظن  راھظا  رانک  رد  ار  ثداوح  هعومجم  نیا  ناسنا  یتقو  دنھد ! ماجنا  ناشیارب  اھنیا  لاثما  اھسوساج و  نیمھ  زین  ار  هناخترافـس  نآ  راک  دنتـساوخیم  هک  دوشیم 

ثداوـح ثداوـح ، نیا  دوـشیم  موـلعم  تقو  نآ  دـتفیب ،» قاـفتا  گرزب  یهثداـح  کـی  ناریا  رد  تـسا  رارق  لاـس ١٩٩٩  رد  : » دوب هتفگ  هک  دراذـگیم  اـکیرما  یایـس  ناـمزاس 

. دندوب هدرک  یزیرهمانرب  اھنیا  تسین ؛ فرط  نآ  فرط و  نیا  راکیب  مدآ  رفن  راھچ  راک  یقافتا و  یفداصت و  یدوخهبدوخ و 

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

رد هیحور  نیا  اب  ام  تلم  یتقو  تسھ . نآرق  رد  فعضتسم ، فاعضتسا و  شلباقم  رد  ربکتسم و  رابکتسا و  یهملک  دراد . مھ  ینید  یهشیر  رابکتسا ، اب  ام  تلم  یهلباقم 

شیپ دنک و  قفوم  ار  وا  تسناوت  مھ  نیمھ  دوب و  شرس  تشپ  ینید  نامیا  تاداقتعا و  زا  میظع  یهناوتشپ  کی  داتسیا ، اکیرما  هب  هتسباو  دساف  هاگتسد  اکیرما و  لباقم 

دوخ زورما  دـنکیم . هرداصم  دوخ  عفن  هب  ار  روشک  نآ  زیچ  همھ  دـناوتب ، اج  رھ  اـت  ینعی  دـنک ؛ یھت  ار  روشک  نآ  دـنکیم  یعـس  دوشیم ، یروشک  رھ  دراو  رابکتـسا  دربب .

لخاد رد  لفاغ  هدروخ و  لوگ  هدع  کی  مھ  دیاش  و  تسپ ، ریقح و  اعقاو  یاھدزم  هب  ملق  یـضعب  مدـقم و  فص  رد  متفگ -  هک  یایتاغیلبت  هاگتـسد  نامھ  ینعی  اھییاکیرما - 

یهمھ ناـھگان  دـندرک ، رارقرب  هطبار  دـش و  یداـع  یمالـسا -  یروھمج  ـالثم  یروـشک -  اـب  شتاـطابترا  اـکیرما  رگا  هک  دـننکیم  لاـیخ  اـھنآ  رـس  تشپ  فـص  رد  اـم  روـشک 

هدرک هبرجت  هرود  کی  ار  اکیرما  اب  طاـبترا  ناریا ، تلم  تسا . هدـش  بکترم  یمیظع  یاـطخ  دـنک ، رکف  روطنیا  یـسک  رگا  دـش ! دـھاوخ  لـح  ناریا  تلم  یداـصتقا  تالکـشم 

هچرھ دـنتفرگ ؛ ام  زا  میتشاد ، هچرھ  تفھوهاجنپ  شـشوهاجنپ و  یاھلاس  ات  دـنتفرگ ، تسد  رد  ناریا  رد  ار  یرابکتـسا  تردـق  مامز  هک  ودویـس  لاس  زا  اـھییاکیرما  تسا .

زا لبق  دنکیمن . یقرف  تساکیرما ؛ لثم  مھ  سیلگنا  تساھیـسیلگنا . طلـست  نارود  نینچمھ  نارود و  نآ  هب  طوبرم  ناریا  تلم  زورما  یاھیراتفرگ  بلغا  دندرب . تسا ، هدوب 

اھیسیلگنا تسد  رد  ناریا  رد  زیچ  همھ  ودویس -  لاس  ات  دعب -  ات  ناخاضر ، ندمآ  راک  یور  ات  راجاق  نارود  رخاوا  زا  دندوب . طلسم  ناریا  تسایس  رب  اھیـسیلگنا  اھییاکیرما ،

دندمآ و اھییاکیرما  مھ  دعب  دندرکیم . دنتـساوخیم ، راک  رھ  دندزیم و  مقر  ار  گنھرف  دندربیم ؛ ار  عبانم  دندربیم ، ار  تفن  دندربیم ؛ تموکح  دـندروآیم ، تموکح  دوب .

! هحوتفم یهقطنم  کی  لثم  دنتفرگ ؛ لیوحت  اھیسیلگنا  زا  ناشدوخ ، یللملانیب  تباقر  نآ  رد 

رد هک  ینوگانوگ  یاھروشک  دـنراد -  طابترا  اکیرما  اب  هک  ییاھروشک  دـینیبب ؛ نالا  دربیمن . یدوس  ریخ و  چـیھ  دراد ، یرابکتـسا  فادـھا  هک  یتلود  اب  طاـبترا  اـب  تلم ، کـی 

هتـشاد دوجو  لالقتـسا  یروآنف و  شناد و  تفرـشیپ  تردق  اھنآ  رد  رگا  دنتـشاد ، ییالاب  یملع  تردق  رگا  ناشدوخ ؛ تردق  هب  هتـسب  دنتـسھ -  اھاج  ریاس  اقیرفآ و  ایـسآ و 

یدوس اھنآ  هب  طقف  هن  اکیرما  یرابکتسا  تردق  نآ  دنروآ ، دوجوهب  خماش  یانب  کی  دنشاب  هتسناوتن  ناشدوخ  نورد  رد  رگا  دننک . تمواقم  دنناوتیم  هزادنا  نامھ  هب  دشاب ،

لدـب رگید -  شزرایب  تالوصحم  هچ  یماظن و  تـالوصحم  هچ  دوخ -  تـالوصحم  شورف  رازاـب  هب  ار  اـھنآ  دـنزیم ؛ مھ  هبرـض  اـھنآ  هب  دربیم ، هرھب  اـھنآ  زا  هکلب  دـناسریمن ،

هشوگ و رد  اھییاکیرما  یھاگ  ریخا ، لاس  راھچ  هس ، نیا  رد  تسا . رابکتـسا  فدھ  نیا ، دنکیم . تلاخد  مھ  اھنآ  روما  یهمھ  رد  دزادرپیم و  اھنآ  عبانم  تراغ  هب  دـنکیم ؛

دنھاوخیم هک  تسا  مولعم  تشادن ؛ نتفگ  هکنیا  هتبلا  دننزیم . ار  اھفرح  نیا  یھاگ  هک  تسا  لاس  راھچ  هس ، میـشاب ! هتـشاد  طابترا  ناریا  اب  میلیام  ام  هک  دنتفگ  رانک 

؛ منک ضرع  هچ  هک  نادرمتلود  الاح  ناشنادرمتلود -  زا  یکی  هک  رخاوا  نیا  ات  دنتـشادیم ؛ هگن  هدیـشوپ  ار  نیا  تسیچ ؟ طابترا  نیا  زا  اھنآ  فدـھ  اما  دنـشاب ؛ هتـشاد  طابترا 

نیا هطبار  نیا  طرـش  نکیل  مینکیم ؛ رارقرب  هطبار  ناریا  اب  اـم  تفگ  درک ! اـشفا  شتاـملک  رد  وا  دـنتفگیمن ، اـھنآ  هک  ار  یزیچ  داد و  جرخهب  یحولهداـس  دوب - ! مناـخ  فرط ،

اکیرما یلصا  یهلاسم  دندوبن ! تفتلم  اھیضعب  اما  میتفگیم ، ام  هشیمھ  ار  نیا  تسا . نیمھ  هیضق  الصا  هلب ؛ دنک ! لح  لیئارـسا  اب  ار  شاهلاسم  دیاب  لوا  ناریا  هک  تسا 

ناگدننادرگ اھتـسینویھص  تسا . هلاسم  نیمھ  تساجنیا -  لیئارـسا  اب  هزرابم  هاگیاپ  نیرتدـنلب  زورما  هک  یمالـسا -  ناریا  اب  هطبار  رد  صوصخب  یروشک و  رھ  اب  هطبار  رد 

ریبعت هک  ام -  یهجراخ  ترازو  ریبعت  هب  ای  اھنآ ، یشوخلد  یارب  تفر و  اھتـسینویھص  لفحم  رد  ناشرگید  صخـش  نآ  زاب  لبق ، زور  دنچ  نیمھ  هک  دیدید  دنیاکیرما . تسایس 

یهدـغ کی  لثم  لیئارـسا -  بصاغ  یورین  روضح  یهلاسم  تساھتـسینویھص ؛ یهلاسم  هلاسم ، درک ! ییوگدـب  ناریا  زا  اھنآ  لباقم  رد  یـصقر ، شوخ  یارب  تسا -  یبوخ 

، دـننکیم حرطم  هک  یطابترا  یهلاسم  نیارباـنب ، تسا . هدـمآ  هیحاـن  نیا  زا  یمالـسا  یاـھتلم  یارب  اھیتخبدـب  نیرتگرزب  هک  تسا  یمالـسا  یاـھتلم  بلق  رد  یناـطرس - 

! دنیامن دیدھت  ار  ام  دننک و  هتکید  رارکت و  ار  ناشدوخ  یاھهتساوخ  بترم  روطهب  دنناوتب  هک  تسا  نیا  یارب  طابترا  تسین . یاهناقداص  یهلاسم 

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

نیا دـننکیم ، هاگن  نمـشد  مشچ  هب  اکیرما  هب  روشک  نالووسم  ناریا و  تلم  زورما  رگا  تسا . لزلزت  دـیدرت و  داجیا  فالتخا و  ینماان و  داجیا  یجراـخ ، نانمـشد  نیا  دـصق 

هب هک  ییاھنیمھ  دنتـساوخ ! ادخ  زا  اروف  اھتـسدبملق  یـضعب  مھ  اجنیا  رد  تفگ ؛ اجنآ  رد  بانج  نآ  میرادرب . ار  یدامتعایب  راوید  دییایب  دنتفگ  تسین . لیلدیب  لمع  کی 

؛ تسین دامتعا  مدع  دامتعا و  یهلاسم  دندرک ! لابند  ار  هلاسم  نیا  اروف  دنوشیم ؛ ینابیتشپ  اجنآ  زا  دنتسھ و  مھ  زکارم  نامھ  هب  یهتـسباو  ناشیـضعب  دایز  لامتحا 

لوا زا  دـعب ، دـنکیم . هدـھاشم  شدوخ  هب  تبـسن  ینمـشد  هرـسکی  اکیرما  تلود  زا  بالقنا ، لوا  ات  دـنکیم ، هاگن  هک  دوخ  یهتـشذگ  هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلاـسم 

زا یضعب  هتبلا  دنکیم . هظحالم  شدوخ  یهقالع  دروم  تموکح  هب  تبسن  یلم و  حلاصم  هب  تبسن  شدوخ ، هب  تبسن  ار  اکیرما  یاھینمشد  هرـسکی  زورما ، ات  مھ  بالقنا 

یاھبمب هک  درک  دنھاوخ  فارتعا  یرود  نادنچ  هن  یهدنیآ  رد  انیقی  دندرک و  فارتعا  ار  مادص  هب  کمک  دنفرتعم . رگید  یـضعب  هب  اما  دـننکیم ؛ راکنا  مھ  زونھ  ار  اھینمـشد  نیا 

ررـض همھ  نیا  میراد ؛ لولعم  دارفا  همھ  نیا  میراد ؛ ییایمیـش  حورجم  همھ  نیا  ثداوح ، نیا  رطاخ  هب  اـم  دنتـشاذگ ! قارع  تلود  راـیتخا  رد  یاهلیـسو  هچ  اـب  ار  ییاـیمیش 

ناریا هیلع  ناشیـسایس  تاناکما  تسا ؛ ناریا  هیلع  ناشیتاغیلبت  لیاسو  ینونک ، نامز  رد  مھ  نالا  دـنیبیم . اھزیچ  نیا  زا  دـنکیم ، هاگن  ناریا  تلم  هک  هچرھ  میدـید .

هک دنیبیم  دنکیم ، هاگن  ناریا  تلم  تسا . ناریا  هیلع  امیاد  ناشیجراخ  تسایس  شالت  تسا ؛ ناریا  هیلع  هک  دندرک ، بیوصت  یتینما  ینمشد  یارب  لوپ  امـسر  تسا ؛

. دنادیم دوخ  نمشد  ار  وا  هکلب  درادن ؛ دامتعا  وا  هب  تبسن  هک  تسین  نیا  اکیرما  تلود  زا  ام  تلم  یقلت  نیاربانب ، تسا . هداتسیا  فرط  نآ  نمشد  کی 

روط نیا  تسا . بیرف  اھنیا  دننکب . یرتشیب  یاھینمـشد  دنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، یتامدقم  راک  یعون  مینک ، هرکاذم  ناریا  تلود  اب  میلیام  ام  دنیوگیم  هک  مھ  ثحب  نیا 

رد شدوخ  عفانم  لابند  اکیرما  دوشیمن . فرطرب  هرکاذـم  اب  اکیرما  ینمـشد  هن . دوش ؛ فرطرب  اھینمـشد  نیا  ات  مینک  هرکاذـم  اکیرما  اب  میورب  ام  دـنیوگب  یاهدـع  هک  تسین 

روط نیا  دشاب ، یلقتسم  تموکح  رگا  دز . زور  نآ  هک  دنزیم  هبرـض  ناریا  تلم  هب  روطنآ  دوب ، هاش  میژر  تموکح  لثم  یاهدناشن  تسد  تموکح  اجنیا  رد  رگا  تسا . ناریا 

هک تسا  نیا  زا  رتمک  بتارم  هب  دتـسیاب ، اکیرما  لـباقم  رد  لالقتـسا  اـب  ناـسنا  هکنیا  ررـض  زاـب  هک  دـید  میھاوخ  مینک ، هسیاـقم  رگا  دـنکیم . زورما  هک  دـنکیم  ینمـشد 

لباقم رد  ینماان ، داجیا  لباقم  رد  بیرف ، هئطوت و  لباقم  رد  دوخ ، یراکادف  تعاجش و  تماھش و  یهیحور  اب  تشادرب ، نیا  اب  ناریا  تلم  دوش . اکیرما  یاھییوگروز  میلـست 

تـسناوت دـھاوخ  هک  تسا  نئمطم  تسا و  دوخ  یگداتـسیا  تعاجـش و  هب  روشک و  نالووسم  درخ  ریبدـت و  هب  دوخ ، لقع  هب  دوخ ، یتاذ  یورین  هب  شدوخ  اکتا  ینمـشد ،

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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شدوخ اب  ینمـشد  زا  ار ، اکیرما  هلمج  زا  دـندش ، لیدـبت  یداع  یهدـننک  طابترا  هب  دـعب  دـندوب و  نمـشد  زورید  نانمـشد ، زا  یـضعب  هک  ناـنچمھ  ار  دوخ  نانمـشد  یهمھ 

. دنک نامیشپ 

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

فعاضم دـیدھت  نیا  دـنرادن . رارق  ییاکیرما  ییاپورا و  یهتفرـشیپ  یاھروشک  فیدر  رد  هک  دـنکیم  دـیدھت  ار  ییاھروشک  یهمھ  هکلب  ناریا ، طقف  هن  یفعاضم  دـیدھت  زورما 

زا یـشخب  فرط  زا  مھ  اکیرما ، دوخ  رد  زورما  هک  یجوم  تسا ؛ یرگیناھج  جوم  رگید  یوس  زا  و  اکیرما ، اھنآ  سار  رد  گرزب و  یاھتردـق  میقتـسم  ذوفن  وس  کـی  زا  تسیچ ؟

. دوشیم تارھاظت  نآ  هیلع  اکیرما ، مدرم 

ایند زورید  نارگرامعتـسا  هک  یناسک  نامھ  اتدمع  دنراد ؛ ذوفن  مھ  للم  نامزاس  رد  هک  یناسک  نآ  اتدـمع  یناھج ؛ یاھتردـق  زا  هعومجم  کی  ینعی  هچ ؟ ینعی  یرگیناھج 

دـصرد جنپ  دون و  هک  دـننک  تسرد  یماھـس  تکرـش  کی  دـنھد ؛ شرتسگ  ایند  یهمھ  هب  ار  ناشدوخ  بادآ  تاداع و  داصتقا و  گنھرف و  دـنددصرد  هک  یروشک  دـنچ  دـندوب ؛

هک تسا  یرگیناھج  یانعم  نیا  تساھنآ ! اب  مھ  یریگمیمـصت  اھنآ و  تسد  رد  رایتخا  رگید . یاھروشک  یهمھ  لاـم  مھ  هیقب  دـصرد  جـنپ  تساـھنآ ، لاـم  عقاو  رد  شمھس 

زا یـضعب  دنـسرتیم . نآ  زا  دـننکیم و  هزراـبم  تفلاـخم و  نآ  اـب  اـیند ، نارکفنـشور  زا  یرایـسب  موـس و  ناـھج  یـسایس  لاـجرزا  یرایـسب  اـھروشک ، زا  یرایــسب  زورما 

هک دننادیم  نوچ  دنـسرتیم ؛ ندش  یناھج  زا  اھدـھعتم ، ریغ  سنارفنک ٧٧ و  رد  کرتشم  یاھروشک  زا  یرایـسب  یناھج ، یاھـسنارفنک  رد  هک  دـندرک  لقن  ام  نـالووسم 

. تسا میقتسم  ذوفن  لامعا  زا  ریغ  هزات  نیا  رگید . یاھروشک  زیچ  همھ  رب  ابیرقت  تموکح و  تسایس ، شترا ، گنھرف ، داصتقا ، رب  اکیرما  یهطلس  ینعی  ندش ، یناھج 

اـنتعایب و یهرھچ  نیا  هکنیا  یارب  دـننکیم ، هدافتـسا  لـیاسو  ماـمت  زا  اـھییاکیرما  دـیآیم -  راـشف  همھ  نیا  اـکیرما  هب  ناریا  ییاـنتعایب  یور  رب  دـینیبیم  امـش  هکنیا 

ار ملاس  نویسایس  دنناوتب  ات  دناهدیشک  ار  ناشدوخ  تمحز  یهمھ  ایند  فارطا  رد  هک  تسا  نیا  یارب  دننکشب -  مھ  رد  هتفرگ ، اکیرما  لباقم  رد  ناریا  تلم  هک  ار  یسوبع 

چیھ ندرک ، یگدنز  یارب  هک  دناهدرک  میھفت  روطنیا  نیتال  یاکیرما  ییایسآ و  ییاقیرفآ ، یاھروشک  یاسور  هب  اھییاکیرما  دننک . میلـست  میظعت و  عضاوت و  قلمت و  هب  راداو 

هک تسا  ایند  رد  تلود  کی  تلم و  کی  روشک ، کی  اھنت  دـناهدرک ! لوبق  ار  نیا  مھ  اھنآ  زا  یرایـسب  نآ . یاھتـسایس  اکیرما و  لباقم  رد  ندـش  میلـست  رگم  تسین ، یاهراچ 

یروھمج روشک ، نآ  میوش . اکیرما  طباور  اھتسایس و  لیمحت  راشف و  ییوگروز و  میلست  میتسین  مھ  رضاح  اما  میرادن ؛ اکیرما  راک  هب  یراک  ام  دیوگیم  هتفرن و  راب  نیا  ریز 

. تسا ناریا  یمالسا 

ماظن نالووسم و  زا  یـشخب  زا  ای  هراکهمین و  فیرعت  کی  ناریا  تلم  زا  اھتقو  یـضعب  دـننکیم . زاربا  یاهناراکایر  تاراھظا  هباطخ  نایب و  ماـقم  رد  هاـگ  ییاـکیرما ، نـالووسم 

دروم ناریا  یاھرازاب  دـننک . ادـیپ  یماظن  یهطلـس  دوشب ، رگا  و  یداصتقا ، یـسایس و  یهطلـس  ناریا  رب  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدـھ  دـنروآیم . نابز  رب  یفیرعت  ناریا 

دوجوهب مالـسا  یایند  رد  ار  یمیظع  شزیخ  تسا  هتـسناوت  ناریا  یمالـسا  یبالقنا و  ماظن  تلم و  نوچ  رتالاب ، همھ  زا  تساھنآ ؛ عمط  دروم  ناریا  عباـنم  تساـھنآ . عمط 

روطنیا ایند  هب  ینعی  دنربب ؛ نیب  زا  ار  یناھج  شزیخ  نیا  ناریا ، ندرک  عضاخ  ندرک و  عناق  اب  دـنھاوخیم  دـنربب -  نیب  زا  ار  نآ  دـنناوتیمن  یناسآ  هب  هک  یرادـیب  کی  دروآ - 

نآ ناشتاغیلبت  رد  اھنآ  تسین . ملاس  طباور  فدھ ، نیاربانب ، دندرک ! عوضخ  میلـست و  راھظا  اکیرما  لباقم  رد  دـندمآ  دـندوب ، هدـننک  عورـش  ناشدوخ  هک  ییاھنیا  هک  دـنیوگب 

یداصتقا تالکـشم  یهمھ  تسناوت  دھاوخ  اکیرما  اب  طابترا  ایوگ  هک  دننکیم  رارکت  ار  اھفرح  نامھ  هریغ ، روشک و  تاعوبطم  رد  هنافـساتم  مھ  یاهدع  دـننزیم ؛ ار  اھفرح 

. تسا فالخ  غورد و  نیا  دنک . لح  ار  روشک 

هچنانچ تساکیرما . عفانم  نآ ، و  دننکیمن -  نامتک  ناھنپ و  دنیوگیم ؛ مھ  ار  نآ  دنرادن -  رتشیب  رظن  یهھجو  کی  ایند ، رد  ناشدوخ  یاھتیلاعف  تاطابترا و  یارب  اھییاکیرما 

رگا دـناسریمن . دوس  یروشک  چـیھ  هب  اکیرما  تسا ! مھم  ناشعفانم  اھنآ  یارب  نوچ  دـنکیم ؛ باجیا  ام  عفانم  دـنیوگیم  ارچ ، دنـسرپب  رگا  دـننک ، رارقرب  هطبار  یـسک  اب 

رقف و راچد  ام  فارطا  یاـھروشک  نیا  هک  دـینیبیم  دـینک ، هاـگن  هقطنم  نیا  هب  امـش  رگا  زورما  دریگیم ! تاـناکما  وا  زا  ربارب  دـنچ  دـھدب ، ماو  یروشک  هب  رـالد  نویلیم  دـنچ 

اھنآ هب  اما  دننکیم ، هدافتسا  اھنآ  زا  اھییاکیرما  دنراد . طباور  اکیرما  اب  اھنیا  یهمھ  دنرادن !؟ طباور  اکیرما  اب  رگم  اھنیا  دنتسھ . یناوارف  تالکشم  داسف و  دادبتسا و  فعض و 

! دنناسریمن هدافتسا 

، اھییاکیرما رظن  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ فرح  نیا  یانعم  تساکیرما ! تلود  عفانم  نیماـت  اـھروشک ، اـب  طاـبترا  زا  اـھنآ  فدـھ  هک  دـندرک  نـالعا  اـھییاکیرما  اـھراب 

هک رھ  ییاکیرما -  رـصنع  کی  دراد ؛ حیجرت  یناریا  ناوج  رب  ییاکیرما ، ناوج  کی  دراد ؛ حیجرت  دـشاب -  هک  رھ  یناریا -  دنورھـش  کی  عفانم  رب  ییاکیرما ، دنورھـش  کی  عفانم 

. تسا نیا  یلصا  فدھ  تسانبم . نیا  رب  شیناھج  لئاسم  رد  اکیرما  تسایس  دراد . حیجرت  یناریاریغ  ای  یناریا و  رصنع  کی  رب  دشاب - 

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

؛ دنرادن یھار  تسا ؛ نوخ  ناشلد  اکیرما  یبلطهطلس  تسایس  نیا  زا  اھروشک  زا  یرایسب  نارس  دننکیم ؛ هظحالم  اھروشک  زا  یضعب  دنـسرتیم ؛ اھروشک  زا  یـضعب 

. دناهدروآ راک  رس  ار  اھنآ  اھییاکیرما  دوخ  دناهتسباو ؛ مھ  یضعب  دننک . ییادصمھ  دنروبجم  دنتسیاب ؛ دنناوتب  هک  دنرادن  یمدرم  ینابیتشپ  تسا و  عطق  مدرم  اب  ناشطابترا 

نیا اب  تساوخیم  یسک  هچ  اھتنم  دھاوخیم ؛ هچ  روشک  نیا  رد  اکیرما  هک  دیمھفیم  بوخ  تسنادیمن ؛ هکنیا  هن  دیمھفیمن ، ار  تسایـس  نیا  هکنیا  هن  یولھپ  میژر 

دندنادرگرب دوب ، هتخیرگ  ناریا  زا  هک  ار  اضردمحم  داتفا و  هار  ناریا  رد  اھییاکیرما  یهلیسوهب  لاس ٣٢  دادرم  یاتدوک  دندوب ؛ هدروآ  راک  رس  اھییاکیرما  دوخ  ار  هاش  دنک ؟ هلباقم 

!؟ دنک هزرابم  اکیرما  اب  دناوتیم  وا  دندرک . هاشداپ  و 

هک دنتـسھ  یناسک  دـنوشیم . میلـست  اکیرما  یھاوخهداـیز  یبلطنوزفا و  لـباقم  رد  زورما  مرواـیب -  مسا  مھاوخیمن  نم  دـینیبیم -  هک  ییاـھروشک  نیا  زا  یرایـسب 

رد ام  دناهدیبسچ . ناشماقم  هب  ای  دھدیمن ، هزاجا  ناشعفانم  ای  دنرادن ، ار  یلم  ینابیتشپ  ای  دـنرادن ، ار  مزال  تراسج  تعاجـش و  ای  اھتنم  دنتـسین ؛ یـضار  ناشنارس 

. تفرگ لکش  اکیرما  هیلع  رب  اساسا  نامماظن  بالقنا و  ام  میرادن . ار  تالکشم  نیا  زا  کیچیھ  یمالسا  یروھمج 

ذوفن هطلـس و  اـب  اـکیرما و  روـضح  اـب  یهزراـبم  دوـبن ؛ یوـلھپ  میژر  اـب  یهزراـبم  طـقف  هزراـبم ، نیا  اـما  درب ، نیب  زا  ار  یوـلھپ  میژر  ناریا  یمالـسا  بـالقنا  هک  تسا  تسرد 

ام الاح  تساکیرما . بالقنا ، نیا  ماظن و  نیا  نانمـشد  مدقم  فص  رد  هک  دندیمھف  ایند  یهمھ  مھ  لوا  زا  اذل  دندوب . هدرک  ذوفن  تلم  نیا  ناوختـسا  زغم  ات  هک  دوب  اھییاکیرما 

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

بالقنا هک  دوب  هدـشن  لقتنم  زونھ  دـندوب و  هدـیرخ  اکیرما  زا  هتـشذگ  میژر  رد  یناوارف  رازبا  لاوما و  تسا . هکولب  اکیرما  رد  تلم  نیا  هب  قلعتم  رـالد  اـھدرایلیم  نـالا  تسا ؟

شلوپ هکنیا  اب  دندادن ؛ ام  هب  تساھنآ ، یاھرابنا  رد  هک  ار  ام  لاوما  دندرکن . لوبق  مینادرگرب ، ار  اھنآ  هک  میدرک  لابند  لاس  دنچ  ام  دوشیم ؛ یرادـھگن  یرابنا  رد  اھنیا  دـش .

وا دـنک  رواب  مدآ  هک  دـنک  راک  هچ  نمـشد  کی  ندرک ! مک  ام  یاھبلط  زا  دـندرک  عورـش  دـندرک و  باـسح  ناـشدوخ  یارب  مھ  یرادراـبنا  هک  تسا  نیا  بلاـج  و  دـندوب ؛ هتفرگ  ار 

!؟ تسا نمشد » »

یهلمح هک  دناهتفگ  نم  هب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  هنایمرواخ  نوریب  هنایمرواخ و  یهقطنم  یاھروشک  نارـس  زا  رفن  دنچ  هتبلا  دش . عورـش  ام  هیلع  هلاس  تشھ  گنج 
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قیوشت و هکلب  دنـشاب ؛ هتفرگ  رارق  هدش  ماجنا  لمع  لباقم  رد  هک  دوبن  روطنیا  دـتفایم ؛ قافتا  دراد  هچ  دنتـسنادیم  اھییاکیرما  دوب و  یلبق  یگنھامھ  اب  ناریا ، هب  قارع 

 - میـشاب هتـشاد  یبوتکم  دنـس  هکنیا  نودب  ار  یرگید  یاھزیچ  ام  هکنیاامک  دھدیم ؛ ناشن  ار  نیمھ  همھ  نئارق ، اما  مرادن ؛ یدنـس  نم  هتبلا  دـندرک ! مھ  یزاسهنیمز 

یماظن زکارم  زا  ار  یاهراوھام  تاعالطا  اھییاکیرما  هک  میتفگ  ام  الثم  دندرک ! فارتعا  ناشدوخ  دـش ، مامت  گنج  هک  لاس  دـنچ  زا  دـعب  میدرک ؛ اعدا  دادیم -  تداھـش  نئارق 

ار نیا  نئارق  میدیمھف ؛ تقونآ  ار  نیا  ام  تشادـن -  هلیـسو  شدوخ  هک  قارع  دـنھدیم -  قارع  هب  دـنریگیم و  ام  یماظن  یاھهدـع  عضاوم  زا  تاعمجت و  زا  تاکرحت ، زا  ام ،

ار گنج  عقاو  رد  دنتفگ ! احیرص  ار  نیمھ  ناشدوخ  ییاکیرما -  هچ  ییاپورا و  هچ  یبرغ -  زکارم  زا  یضعب  دوب ، هدش  مامت  گنج  هک  لاس  دنچ  تشذگ  زا  دعب  دادیم . ناشن 

دھاوخ یمالسا  یروھمج  گنج ، یهدنرب  دش  مولعم  هک  یزور  نآ  دندرک . کمک  نیسح  مادص  هب  گنج  نارود  مامت  رد  دندرک و  قیوشت  دندروآ ، دوجوهب  دندرک ، یزاسهنیمز 

نارھت ات  هزور  هس  شدوخ  لوق  هب  دریگب -  ار  ناتـسزوخ  دـیایب  مادـص  دوب  انب  رگا  دـشاب ! هتـشاد  هدـنرب  گنج  نیا  هک  میوشیمن  یـضار  ام  دـنتفگ : دنداتـسیا و  احیرـص  دوب ،

، دننک ینمـشد  تلم  نیا  اب  ماظن و  نیا  اب  تردقربا  کی  ناونع  هب  دوب  نکمم  هک  ییاھاج  یهمھ  رد  مھ  گنج  زا  دعب  تشادن ! یعنام  گنج  نتـشاد  هدـنرب  تقونآ  دـیایب - !

!؟ تسا هبرگ  هللااشنا  ریخن ، مییوگب  تسا !؟ هنادنمدرخ  نیا  میدنبب !؟ مھ  یور  ار  ناممشچ  ام  همھ ، نیا  اب  دندرک ! ینمشد 

یزوریپ کی  نیا  دنک ، فرصنم  ینمشد  زا  لددب -  هاوخدب و  مھ  هچرھ  ار -  نمشد  کی  دناوتب  ناسنا  رگا  تسا . یمھم  لاوس  نیا  هن ؟ ای  تسھ  ینمشد  نیا  عفر  ناکما  ایآ 

: مراد لاوس  نیا  هب  خساپ  ود  نم  هن ؟ ای  تسھ  ینمشد  نیا  عفر  ناکما  ایآ  تسا .

رگید یـسایس  مدآ  کی  تسا  نکمم  تسا ؛ یـسایس  هاگن  کی  نیا  هتبلا  منیبیمن . ار  یناکما  نینچ  یعیبط  روطهب  منکیم ، هاـگن  نم  هک  روطنآ  تسا : نیا  خـساپ  کـی 

زا رابکتـسا ، زا  هک  یتخانـش  و  وـس ، کـی  زا  تلم  نیا  زا  بـالقنا و  نیا  زا  روـشک ، نیا  زا  هک  یتخانـش  اـب  مدوـخ ، تفرعم  دـح  رد  نـم  اـما  دـشاب ؛ هتـشاد  یرگید  یهدـیقع 

یوس زا  مراد  دای  رد  ایند  یسایس  نارکفتم  نخـس  زا  اھتلم و  تشونرـس  زا  خیرات ، یهتـشذگ  زا  فیعـض ، یاھتلم  اب  یرابکتـسا  یاھتلود  طباور  زا  یرابکتـسا ، یاھتموکح 

نیب زا  اکیرما  ینمـشد  منک : ضرع  مناوتیم  هاتوک  یهلمج  کی  رد  منک ، هراشا  لیلد  هب  مھاوخب  رگا  هتبلا  تفر . دھاوخ  نیب  زا  ینمـشد  نیا  هکنیا  هب  مرادـن  داقتعا  رگید ،

. تسا نیا  اھییاکیرما  یارب  راک  بیع  تسوگلا . کی  داجیا  تسین ؛ روشک  کی  رد  دیدج  میژر  ماظن و  کی  داجیا  افرص  یمالسا  تموکح  نوچ  تفر ؛ دھاوخن 

، دوریم بقع  نیا  مدق  کی  دننکیم ، هرکاذم  هرخالاب  تسا ؛ فلاخم  مھ  تسایس  نالف  اب  تلود ، نالف  اب  دیآیم ، راک  رـس  دیدج  میژر  کی  یروشک  رد  هک  تسھ  تقو  کی 

رد دنروآیمن ، ور  هب  هتبلا  تسا . حرطم  ناملسم  یاھتلم  یارب  وگلا  کی  ناونع  هب  ماظن  نیا  تسین . روطنیا  هیـضق  اجنیا  رد  دنزاسیم . مھ  اب  دوریم و  بقع  نآ  مدق  کی 

رد رـصم ، رد  مالـسا -  یایند  رد  ناملـسم  یاھتلم  زورما  هک  تسا  یتقیقح  نیا  اما  دـننکیم ؛ نامتک  تدـشهب  ناشرتقیمع  یاھمدآ  صوصخب  دنـسیونیمن و  اـھهمانزور 

. تسا ناریا  هب  ناشمشچ  دنراد و  یشورخ  شوج و  دنراد ؛ یبات  بت و  ام -  یقرش  یهقطنم  رد  هنایمرواخ و  رد  اقیرفآ ، لامش 

لاس ود  دنتفگیم  دروآیمن ؛ ماود  مھ  لاس  جنپ  هبرجت  نیا  هک  دوب  نیا  دـندادیم ، ام  نانمـشد  هک  ییاھراعـش  دوب . یقفوم  یهبرجت  ایند ، یاھناملـسم  رظن  زا  هبرجت  نیا 

هب بالقنا ، لوا  زا  شیپ  لاس  هد  و  شیپ ، لاس  هد  زا  زورما  هک  دنراد  فارتعا  همھ  ایند  رد  درذگیم و  یمالـسا  ماظن  رمع  زا  هک  تسا  لاس  کی  تسیب و  دروآیمن ! ماود  مھ 

هدیـشخب ققحت  یدایز  نازیم  هب  ار  شیاھراعـش  هدرک و  ظفح  ار  شدوخ  لالقتـسا  هدرک ، ناوارف  شالت  هدرک ، ظفح  ار  مدرم  اب  یهطبار  یمدرم و  دامتعا  تسا ؛ رتیوق  بتارم 

یبوخ تفرشیپ  نکیل  ینمشد ؛ تفلاخم و  همھ  نیا  اب  صوصخب  تسین ؛ ریذپناکما  هاتوک  یاھنامز  رد  یطیارش ، چیھ  رد  ایند و  یاج  چیھ  رد  اھراعـش  ققحت  هتبلا  تسا .

وگلا نیا  یاپ  رگید  یاـھروشک  یارب  عقاو  رد  دـنریذپب ، تسھ ، هک  روطنیمھ  ار  نیا  دـنیایب و  راـنک  نیا  اـب  رگا  تسا . یقفوم  یوگلا  نیا  وگلا ؛ کـی  دوشیم  نیا  تسا ؛ هدرک 

. دناهدز اضما  رھم 

هن مدرم و  هب  یکتم  هن  دشابن ؛ مھ  یمالسا » « ؛ دشابن یروھمج » « ؛ دشابن یمالسا » یروھمج   » رگید یمالسا ، یروھمج  هکنیا  طرش  هب  اما  دنیایب ، رانک  دنرـضاح  اھنآ 

دوش رـضاح  مھ  نم  لـثم  یناـسنا  زور  کـی  رگا  دـشاب ! هک  رھ  مھ  تموکح  سار  رد  دـنیایب ؛ ولج  دنرـضاح  لـیم  لاـمک  اـب  تقونآ  دـش ، روطنیا  رگا  دـشاب . مالـسا  روحم  رب 

وا اب  اھنآ  دشابن -  مھ  ندوب  یمدرم  تیمالـسا و  ولو  دـنامب -  راک  رـس  هک  دـنک  لوبق  درذـگب و  شیاھنامرآ  یهمھ  زا  دـنک و  باترپ  تلذ  ضیـضح  هب  تداعـس  جوا  زا  ار  شدوخ 

ناملسم مدرم  مھ  نآ  تسا -  یمدرم »  » تسا و یروھمج »  » یتقو ات  دنفرط . اھطخ  اھنامرآ و  اب  اھتھج ، اب  دنتسین ؛ فرط  صاخشا  ناونع  هب  صاخشا  اب  اھنآ  دنزاسیم !

. دننک فقوتم  ار  ینمشد  دنناوتب  هک  منیبیمن  نم  تسا ، مالسا  روحم  رب  یتقو  ات  و  گرزب -  ناریا  میظع و  یهطخ  نیا  روشرپ 

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

دناوتب تسا ، زاین  دروم  زورما  هک  یملع  رترب و  یروآنف  یروآنف و  رترب ، تعنـص  تعنـص و  ظاحل  زا  دـنک و  یط  ار  یملع  جرادـم  زورما ، دـشر  هب  ور  لسن  نیا  تمھ  هب  اھناوج و 

ار اھتیمورحم  نیا  دناوتب  دنک ، مکحتـسم  ار  روشک  یداصتقا  یاھهیاپ  شدوخ و  یماظن  تردق  دناوتب  دنیوگب ؛ روز  وا  هب  دـنناوتن  هک  دـھد  صاصتخا  شدوخ  هب  ار  یرفاو  مھس 

اھنآ ینمشد  تسا  نکمم  تقونآ  دربب ، الاب  مدرم  داحآ  رد  ار  یـسایس  تفرعم  دناوتب  دنک ، یرادربهرھب  اج  همھ  رد  روشک  نیا  ینغ  راشرـس و  عبانم  زا  دناوتب  دنک ، فرطرب 

. دوب دھاوخ  نکمم  زور  نآ  دشاب ، نکمم  رگا  نیاربانب  دوش . مک 

نیا هب  تنایخ  نیھوت و  نیرتگرزب  نیا  دننک ، یزاس  یداع  ار  اضف  دننزب و  طابترا  هرکاذـم و  یکیدزن و  زا  مد  اکیرما ، یایـس  ناسانـشراک  لد  لیم  قبط  دـنرادرب  یـضعب  هکنیا 

ار شدوـخ  یاـھهیاپ  یداـصتقا  ظاـحل  زا  روـشک  نـیا  هـک  دـشاب  یزور  نآ  دـیاب  دروآ ، ناـبز  رب  هدروـخ  دـنگوس  نانمـشد  ینمـشد  عـفر  زا  نخـس  تـسا  رارق  رگا  تـسا . مدرم 

لیـصحتلاغراف هدرکلیـصحت و  ناوج  دشاب ؛ هدرک  نشور  ار  اھناوج  یهدنیآ  دشاب ؛ هدرب  نیب  زا  ار  یراکیب  تبـسن  نیا  دـشاب ؛ هدرک  عفر  ار  اھتیمورحم  دـشاب ؛ هدرک  مکحتـسم 

ار روشک  یامنیـس  یلم ، حلاصم  عفانم و  قبط  رب  هک  دنک  تیبرت  ینادنمرنھ  دناوتب  روشک  نیا  یگنھرف  لئاسم  ظاحل  زا  دشاب ؛ هتـشادن  راک  یهغدغد  شاعم و  یهغدـغد 

نآ ریغ  رد  ـالاو  مینک ؛ رکف  ینمـشد  عفر  یارب  هک  دیـسر  دـھاوخ  نیا  تبون  تقونآ  دـش ، روطنیا  رگا  دـننک . هرادا  ار  روشک  تاـعوبطم  دـننک ؛ هرادا  ار  روشک  رنھ  دـننک ؛ هرادا 

. تسا نمشد  یرگمتس  ینمشد و  شتآ  ندرک  زیت  نمشد ، لباقم  رد  نداد  ناشن  شمرن  هنوگرھ  نمشد ، هب  ندش  کیدزن  هنوگرھ  تروص ،

مھ نیا  هن ؟ ای  میراد  ار  نمشد  یهبرض  زا  یریگولج  ای  نمشد ، هب  هبرض  ای  دوخ ، زا  عافد  ناکما  میھجاوم ، حطـس  نیا  رد  ینانمـشد  نینچ  اب  ام  هک  نونکا  ایآ  موس : لاوس 

یاـھروشک مسانـشیم -  هقطنم  نیا  رد  نم  هک  ییاـھروشک  ناـیم  رد  زورما  مھدـب . راعـش  مھاوخب  هکنیا  هن  میراد . یرآ ، هک  تسا  نیا  نم  خـساپ  تسا . یمھم  لاوس 

یاھروشک هتبلا  درادن . ار  ناوت  نیا  ناریا  زج  یروشک  چیھ  هتفای -  لالقتسا  هزات  هنایم و  یایسآ  یاھروشک  ایـسآ ، قرـش  یاھروشک  سراف ، جیلخ  یاھروشک  هنایمرواخ ،

. میراد ار  ناکما  نیا  الماک  ام  تسام ؛ دوخ  یهژیو  ام  لیالد  اما  دنراد ؛ ار  ییاناوت  نیا  یرگید  لیالد  هب  مھ  اھنآ  هک  دنتسھ  مھ  یگرزب 

ید  / ١٣٧٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  مق  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ناگتسباو نایوگروز ، نازودنارز ، نایوجدوس ، نارگتراغ ، نازروعمط ، تسا . نمشد  تسا ، فلاخم  ینید  یمدرم  لقتـسم  ماظن  تیمکاح  اب  هک  سک  رھ  تسیک ؟ نمـشد 

. دناهدید ررض  همھ  زا  شیب  هک  دنتسھ  یجراخ  نانمشد  اھنیا  سار  رد  هتبلا  دننمشد . دننیبیم ، یـصخش  نایز  ینید  گنھرف  تیمکاح  زا  هک  یناسک  داسف و  هب  نیلیام 

یناـھج گرزب  یاـھیناپمک  روـطنیمھ ، اھتـسینویھص  دـناهمھ -  زا  رتوـلج  اـھنآ  دـنیبیم -  مـھ  زوـنھ  دـید و  تراـسخ  یمالـسا  تموـکح  لیکــشت  زا  هـمھ  زا  شیب  اـکیرما 

. دننمشد اھنیا  یهمھ  روطنیمھ . یلم  تورث  یارب  یاھهتخودهسیک  روطنیمھ ، فلتخم  یاھشخب  رد  نوگانوگ  یاھرابودنبیب  روطنیمھ ،
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نیا فدـھ  دریگب . سپ  ار  هعلق  نیا  هدرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  بترم  هھبج  نیا  تسا . هدـمآ  دوجوهب  نمـشد  یهھبج  کی  عومجم ، رد  یلو  تسا ؛ فلتخم  نمـشد ، تاجرد 

تحار اکیرما  هک  دوش  لیدبت  یراصحنا  یهتسباو  تموکح  کی  هب  دراد -  دوجو  ناریا  رد  زورما  هک  مدرم -  یهدارا  قشع و  نامیا و  هب  یکتم  ینید  یمدرم  تموکح  هک  تسا 

. دننکب ار  راک  نیا  دنناوتیمن  زورما  اما  دریگب . زایتما  نآ  زا  دھدب و  یصخش  زایتما  نآ  هب  دنک ؛ هرکاذم  نآ  اب  دناوتب 

دوجو یلماوع  دوشیم ؟ لصاح  اجک  زا  تلفغ  نیا  دوشیم ، تلفغ  راچد  دـعب  دـنکیم و  حـتف  ار  یژد  هعلق و  گنج ، یهھبج  رد  هک  یزابرـس  رکـشل  ای  نادرگ  ای  ناھورگ  نآ 

یارب تسا . تعاجش  یگتـسبمھ و  ندش  فیعـض  نامیا و  ندش  فیعـض  تریغ ، هزیگنا و  ندش  فیعـض  یگزیگنایب ، لماع ، نیلوا  دروآیم . دوجوهب  ار  تلفغ  نیا  هک  دراد 

. دوشیم قیرزت  نمشد  یهلیسو  هب  لماوع  نیمھ  دننک ، لاعفنا  راچد  ار  یمدرم  میظع  یهھبج  یمالسا ، ماظن  بالقنا و  رد  هکنیا 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هجیتـن نیا  هب  یار ، یاراد  هدـمع و  نارظنبحاـص  اـب  تروشم  اـب  هیاـسمھ و  یاـھروشک  دوخ و  روشک  یاـھهبرجت  یهمھ  یهعلاـطم  اـب  بناوـج ، یهمھ  یهظحـالم  اـب  اـم 

رکف هشیدنا و  کی  نیا  تسین ؛ هنابـصعتم  رظن  کی  نیا  تسا . تلم  عفانم  یلم و  حلاصم  فالخرب  زورما  اکیرما  تلود  اب  هرکاذـم  هکلب  اکیرما ، اب  هطبار  طقف  هن  هک  میـسریم 

یاھیراکبلط تاعقوت و  باب  ندرک  زاب  یانعم  هب  رگید -  لئاسم  رد  هچ  ینونک و  یایاضق  رد  هچ  اکیرما -  اب  هرکاذم  تسا . بناوج  یهمھ  یهظحالم  اب  هدش و  یسررب  تسا ؛

یارب نآ  رد  تلود  نیا  هک  ییایاضق  زا  کی  رھ  رد  اکیرما  اب  هرکاذم  هک  دنرادن  هجوت  دنتلفغ -  راچد  دنرادن ، تین  وس  هتبلا  هک  دننزیم -  هرکاذـم  زا  مد  هک  یناسک  تساکیرما .

کی اب  اکیرما  یهرکاذم  دوشیمن . میلست  تسا و  ربکتسم  وا  نوچ  ارچ ؟ درادن . یاهدیاف  چیھ  ناتسناغفا -  یهیضق  نیمھ  لثم  تسا -  هدرک  فیرعت  یتعفنم  هدیا و  شدوخ 

ثحب سنارفنک ، کی  رد  اقیرفآ  رد  هک  الاح  نیمھ  دـنکیمن ! لوبق  ار  یناھج  عماجم  تارظن  یتح  دـنک ؛ لوبق  ار  تلود  نآ  تارظن  دـھاوخیم  هک  تسین  نیا  یانعم  هب  تلود ،

یاقفر اب  یتح  ینعی  دوریمن ؛ راب  ریز  اکیرما  دننک ، شالت  صوصخ  نیا  رد  دنتـسناد  مزال  ایند  یهمھ  تسا و  حرطم  ایند  رد  یاهناخلگ  یاھزاگ  یهلاسم  نیمز و  ندش  مرگ 

نالف زا  ناتـسناغفا ، هب  هلمح  یارب  هک  دـنکیم  تساوخرد  اھییاکیرما  زا  ناتـسکاپ  روھمج  سیئر  هک  مدـناوخ  اھربخ  رد  شیپ  زور  دـنچ  دـیآیمن ! راـنک  مھ  شدوخ  ییاـپورا 

هاگدورف کی  دروم  رد  روشک  نآ  سیئر  یتروشم  رظن  هب  ینعی  دـننکیم ! در  ار  وا  یهتـساوخ  اھییاکیرما  اما  دـننک ؛ هدافتـسا  اـھھاگدورف  یهیقب  زا  دـننکن ؛ هدافتـسا  هاـگدورف 

یبرع یاھروشک  زا  یـضعب  دـننک ؟ لیمحت  اکیرما  هب  ار  ناشرظن  مھم ، یهلاسم  کی  رد  دناهتـسناوت  دـنراد ، هطبار  اکیرما  اـب  هک  ییاـھروشک  زا  کیمادـک  دـننکیمن ! اـنتعا 

اھروشک نیا  یهتـساوخ  مادک  هب  اکیرما  اما  دننکیم ؛ لمع  نآ  هب  تیاعر و  اھـشخب  یهمھ  رد  ار  اکیرما  تارظن  دنناوتیم ، هچرھ  اھنآ  زا  یـضعب  دنیوگیم ؛ ار  اکیرما  قلمت 

. دنراد ناسک  یضعب  هک  تسا  یگرزب  تلفغ  نیا  تسا ؟ هداد  رثا  بیترت  برع  ناھج  مھم  لئاسم  رد  ای  بصاغ  یتسینویھص  میژر  لباقم  رد 

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناـگبخن نـالووسم و  هک  تسا  نیا  مـھم  یاھترورـض  زا  یکی  زورما  دـنرادن ! یھاـگآدوخ  اـم  ناـگبخن  زا  یـضعب  اـما  دـنایھاگآدوخ ؛ یاراد  اـم  مدرم  مـنکیم  ساـسحا  زورما 

وا فدھ  تساجک و  نمشد  دنراد ؛ رارق  اجک  دنمھفب  دنشاب ؛ هتشاد  یھاگآدوخ  روشک ، نیا  ناکرا  ریاس  هناگهس و  یاوق  یهمھ  رد  روما  یهرادا  ناراکردناتسد  یسایس و 

مدرم یاھهتساوخ  زا  یرایسب  نانمشد ، یاھینمـشد  رطاخ  هب  هکنیا  اب  دننکیم . تکرح  مکحم  هار ، نیا  رد  دناهداتـسیا و  مدرم  تسا . مادک  نآ  اب  یهلباقم  هار  تسیچ و 

دھاوخ دابآ  اھنآ  ترخآ  ایند و  یمالـسا -  ماظن  ماکحتـسا  ینعی  هار -  نیا  هب  نداد  همادا  تروص  رد  دننادیم  نوچ  ارچ ؟ دناهداتـسیا ؛ مدرم  لاحنیعرد  تسا ؛ هدشن  هدروآرب 

نیطایش یهمھ  سار  رد  یرابکتسا و  یاھتـسایس  فدھ  زورما  دریگ . تروص  راک  نیمھ  دراذگن  دھاوخیم  نمـشد  دناهدیمھف و  دناهتخانـش و  مالـسا  زا  مدرم  ار  نیا  دش .

نآ زا  دنوشب ، ماظن  ییاراک  زا  عنام  فرط  نیا  زا  دسرب . دوخ  فادھا  هب  تسا -  یکتم  مدرم  لیم  رایتخا و  هدارا و  هب  هک  یمالـسا -  ماظن  دـنراذگن  هک  تسا  نیا  اکیرما  ملاع 

هار دنھاوخیم  راک ، نیا  اب  دش ! دھاوخ  لح  امش  تالکشم  یهمھ  دینک ، رارقرب  هطبار  رگا  و  دیرادن ؛ هطبار  اکیرما  اب  هک  تسا  نیا  امش  لکشم  هک  دننک  هسوسو  مھ  فرط 

. دننک زاب  روشک  نیا  رب  ددجم  یهطلس  یارب  ار 

ماظن  / ١٣٨٠/١٢/٢٧ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. مینادیم نامدوخ  یهفیظو  ار  گنج  زا  بانتجا  تسا ؛ ماظن  نالووسم  یهمھ  یهچراپکی  دـحتم و  عضوم  نیا  دـننادب . همھ  ار  نیا  مینکیمن ؛ لابقتـسا  یگنج  چـیھ  زا  ام 

رـصانع یهمھ  تسا . هغلابم  راچد  شدوخ  یاھییاناوت  دروآرب  رد  اکیرما  هک  میدـقتعم  لاحنیعرد  دـشکیم . یتاـبثیب  هب  ار  اـیند  هقطنم و  اـکیرما ، ینونک  درکیور  میدـقتعم 

یهقطنم گرزب ، تلم  یاھییاناوت  دروم  رد  دـنرادن . اھنآ  هک  تسا  مزال  رگید  یاـھزیچ  یلیخ  تسین ؛ متا  کـشوم و  دـنروایب ، تسد  هب  دـنھاوخیم  اـھنآ  هک  هچنآ  یارب  مزـال 

یتابثیب تسا . یساسح  رایسب  یهقطنم  ام ، یهقطنم  میراد . ییایفارغج  یاھییاناوت  میراد ، یناسنا  یاھییاناوت  ام  دنتلفغ . راچد  مھ  ام  رایشوھ  نالووسم  ساسح و 

دنب هک  تسین  ناـبلاط »  » مھ ناریا  یمالـسا  یروھمج  میـشاب . هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دـیاب  هک  تسا  یمھم  رایـسب  قیاـقح  اـھنیا  دـنکیم . تاـبثیب  ار  اـیند  هقطنم  نیا  رد 

یتاناکما اب  گرزب ، یمدرم  اب  گرزب ، یروشک  یمالـسا  یروھمج  تفر . نیب  زا  دوخ  یدوخ  هب  دـندرک ، عطق  ار  فان  دـنب  هک  یتقو  اذـل  دوب ، لصو  هناگیب  روشک  کـی  هب  شفاـن 

رگید یاھاج  اب  هسیاقم  لباق  یمالسا  یروھمج  تسالاب . رایسب  یگدنرادزاب  تردق  اب  مالسا و  یایند  یهمھ  رد  ینالوط  یهبقع  اب  ناوارف ، طاشن  یگدنزرـس و  اب  ناوارف ،

. تسین

تـسا یزیچ  نیا  مینکن و  هلمح  امـش  هب  ات  دیـشاب ، هدناشنتسد  دیـشاب ، هتـسباو  دیـشاب ، فیعـض  دـیوگیم  ام  هب  تسا ؛ نیا  تسا  ییاکیرما  فرط  مالک  ناج  هک  هچنآ 

ینمشد چیھ  لباقم  رد  میلست  یهزاجا  ام  گنھرف  هن  ام و  خیرات  هن  ام ، تلود  هن  ام ، تلم  هن  میتسھ . دنلبرس  میتسھ ، زیزع  میتسھ ، یوق  میتسین ، فیعـض  ام  لاحم .

نیمھ ار  روـشک  ظـفح  هار  اـھنت  تسا و  ریبدـت  مزح و  لـقع و  نتفرگ  راـک  هب  قـح و  رب  ندرـشف  یاـپ  اـم  عـضوم  دـش . دـھاوخن  میلـست  هجوچـیھهب  تلم  نیا  دـھدیمن و  ار 

، هرود نیا  دنراد و  ینیگنـس  فیاظو  ناگبخن  هرود  نیا  رد  میدنب . راک  هب  لحارم  یهمھ  رد  ار  مزح  ریبدـت و  لقع و  دـیاب  مینک و  ظفح  ار  نامدوخ  قحرب  عضاوم  دـیاب  مینادیم .

. تسا یمھم  شیامزآ  یهرود 

. دنھد ماجنا  هجو  نیرتھب  هب  تساھنآ ، یهدھع  رب  ینوناق  تروص  هب  هک  ار  یفیاظو  نآ  دیاب  همھ  هک  تسا  نیا  یمتح  دیاب  یمتح . دـیابن »  » کی میراد و  یمتح  دـیاب »  » کی

، بوخ تساھنآ ، یهدھع  رب  نوناق  بسحرب  هک  ار  یراک  نآ  دنھد ، ماجنا  ار  دوخ  یقیقح  یهفیظو  دنھاوخیم  رگا  یتلود  نوگانوگ  یاھـشخب  ینعی  تسا . راک  ساسا  نیا ،

راک دیاب  مھ  اھنآ  دننارود . نیا  هیبش  ینارود  صوصخم  هک  دنتـسھ  مھ  ییاھـشخب  دنھد . ماجنا  تسرد  ار  دوخ  راک  نوگانوگ  یاھـشخب  یهمھ  دنھد . ماجنا  ملاس  لماک و 

نآ دوخ  یارب  اھتلم  اھروشک و  خـیرات  رد  ساسح  یاھهظحل  نیا  تسھ . مھ  اـم  یهمھ  هب  قلعتم  تسا ؛ یمتح  دـیاب  نآ  نیا ، دـنھد . ماـجنا  هجو  نیرتھب  هب  ار  ناـشدوخ 

. تسا مھم  تاکرح  نیا  زا  مادک  رھ  زورما  درک ، دنھاوخ  تواضق  هدنیآ  رد  هک  یناسک  یارب  اما  دنک ؛ هولج  یداع  تسا  نکمم  دـننکیم ، یگدـنز  اھهظحل  نیا  رد  هک  یناسک 

ام لاـمعا  بظاوـم  یھلا  ناروماـم  تسھ ؛ نیبتاـکلامارک  نیبهرذ  ریز  مھ  زورما  هک  ناـنچمھ  دوـب ؛ دـھاوخ  ناگدـنیآ  نیبهرذ  ریز  یمادـقا  تـکرح و  رھ  یتوکـس ، راـھظا و  رھ 

رھ یفرح ، رھ  بقارم  تقد ، اب  یتسیاب  سپ  دشاب . راذگریثات  دناوتیم  امش  زورما  تکرح  رھ  مھنع .» یفخ  امل  دھاشلا  مھئارو و  نم  یلع  بیقرلا  تنا  تنک  و  : » دنتـسھ

. تسا مزال  دیاب  نآ  نیا ، میشاب . ینتفگن  رھ  ینتفگ و  رھ  یایریگعضوم ؛ رھ  یمادقا ،

هتـسناوت هک  دـنک  ساسحا  نمـشد  هک  تسا  نیا  یطیارـش  نینچ  رد  روشک  کی  یارب  رطخ  نایز و  اـطخ و  نیرتگرزب  تسا . ندـشن  بوعرم  نآ  میراد و  مھ  مزـال  دـیابن  کـی 

زا ناسک  یـضعب  تسا . رتشیب  حالـس  زا  شریثات  افعـض  لباقم  رد  یتردقربا  تبیھ  تاقوا  یھاگ  تسا . ندرک  بوعرم  اھتردـقربا  رازبا  زا  یکی  الـصا  دـنک . بوعرم  ار  وا  تسا 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا هک  ینوگانوگ  یاھوگتفگ  رد  ناسک  یـضعب  دـیوشن ! بوعرم  دروایب . رد  اھنآ  رـس  تسا  نکمم  تردـقربا  نآ  هک  دـنروآیم  ناـشدوخ  رـس  ار  ییـالب  ناـمھ  تردـقربا  سرت 

یخرب ام  رظن  هب  دننزیم . مھ  رب  دراد ، جایتحا  نآ  هب  روشک  طیارـش ، نیا  رد  هک  ار  یمزال  طابـضنا  نآ  هک  دننکیم  لمع  یاهنوگ  هب  دـننزیم ، فرح  یروط  دراد ، دوجو  اھزور 

. تسا ندش  بوعرم  نیمھ  یهجیتن  زین  یخرب  تسا و  یگقیلسجک  یور  زا 

اھتردـقربا رازبا  زا  یکی  الـصا  دـنک . بوعرم  ار  وا  تسا  هتـسناوت  هک  دـنک  ساـسحا  نمـشد  هک  تسا  نیا  یطیارـش  نینچ  رد  روشک  کـی  یارب  رطخ  ناـیز و  اـطخ و  نیرتگرزب 

دنروآیم ناشدوخ  رس  ار  ییالب  نامھ  تردقربا  سرت  زا  ناسک  یضعب  تسا . رتشیب  حالـس  زا  شریثات  افعـض  لباقم  رد  یتردقربا  تبیھ  تاقوا  یھاگ  تسا . ندرک  بوعرم 

لمع یاهنوگ  هب  دننزیم ، فرح  یروط  دراد ، دوجو  اھزور  نیا  هک  ینوگانوگ  یاھوگتفگ  رد  ناسک  یـضعب  دـیوشن ! بوعرم  دروایب . رد  اھنآ  رـس  تسا  نکمم  تردـقربا  نآ  هک 

نیمھ یهجیتن  زین  یخرب  تسا و  یگقیلـسجک  یور  زا  یخرب  ام  رظن  هب  دـننزیم . مھ  رب  دراد ، جایتحا  نآ  هب  روشک  طیارـش ، نیا  رد  هک  ار  یمزـال  طابـضنا  نآ  هک  دـننکیم 

. تسا ندش  بوعرم 

تروشم و حالـص  وا  دوخ  اب  مینک ؛ هعجارم  هدـننکدیدھت  یوگروز  ملاظ  نیا  دوخ  هب  هک  تسا  نیا  ناملح  هار  طیارـش  نیا  رد  اـم  ـالاح  هک  دـنک  لاـیخ  یـسک  هک  تسین  نینچ 

باب دـناهتفرگ ، رارق  دـیدھت  دروم  هک  یرگید  یاھروشک  نیا  تسین . تالکـشم  لیبق  نیا  زا  یلکـشم  چـیھ  یهدـننک  فرطرب  هرکاذـم  تسین ؛ لـح  هار  هرکاذـم  مینک ! هرکاذـم 

؛ دشابن مھ  گنج  دشابن ، هرکاذم  تسا  نکمم  دشاب ؛ مھ  گنج  دشاب ، هرکاذم  تسا  نکمم  دندیدھت . دروم  لاحنیعرد  دـنراد ؛ مھ  طباور  تسا ؛ زاب  اکیرما  اب  ناشهرکاذـم 

لایخ یـسک  هک  تسین  روطنیا  دشاب . تراسا  تلذ و  گنج ، ندوبن  هارمھ  اما  دشابن ، گنج  تسا  نکمم  دشاب ؛ یزوریپ  تزع و  شھارمھ  اما  دـشاب ، گنج  تسا  نکمم 

هدننکنییعت لماع  لکوت ، مزع و  دش . دھاوخ  لح  هلاسم  وگب ، یزیچ  کی  دیتسھ ، ینابـصع  ردقنیا  هک  امـش  دـییامرفیم ، هچ  امـش  میتفگ  میتفر و  هچنانچ  رگا  الاح  دـنک 

. تسا هدننک  نییعت  لماع  فرط  نآ  زا  زین  بعر  یگتخابدوخ و  تسا .

رد دینک ، تبحص  اھروشک  اھتلود و  اب  دیورب  هک  مدرکیم  دیکات  نوگانوگ  یاھھاگتسد  هجراخ و  ترازو  هب  هشیمھ  یروھمج  تسایر  نامز  زا  هدنب  میاهرکاذم . لھا  ایند  رد  ام 

هتـشاد طابترا  دـینک و  تکرـش  تارکاذـم  رد  دـینک ؛ ترفاسم  هک  مدرکیم  دـیکات  هشیمھ  مدوخ  یروھمج  تسایر  زا  دـعب  روھمج  یاسور  هب  دـینک . تکرـش  یناھج  عماجم 

لوبق ار  رگیدمھ  دیاب  فرط  ود  کرتشم ؛ ردـق  کی  هب  ندیـسر  یارب  هرکاذـم  هچ ؟ رـس  رب  هک و  اب  هرکاذـم  اما  مدـقتعم ؛ هرکاذـم  هب  ائانبم  دیـشاب . هتـشاد  دـمآ  تفر و  دیـشاب ؛

ناونع هب  امـش  دوجو  لصا  اب  درادن ، لوبق  الـصا  ار  امـش  هک  یفرط  نآ  دنـسرب . طسو  دح  نیا  هب  ات  دننک  هرکاذم  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  مھ  یطـسو  دح  کی  دنـشاب ؛ هتـشاد 

فلاخم صوصخب ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  تسا ؛ فلاخم  ینید  ماظن  اب  هک  دیوگیم  احیرـص  وا  دینکب !؟ دـیناوتیم  یاهرکاذـم  هچ  وا  اب  تسا ، فرط  یمالـسا  یروھمج 

نیا دـنادیم ؛ یمالـسا  ماـظن  دـض  رب  یتـکرح  یاـنعم  هب  ناریا  رد  ار  یبلطحالـصا  تکرح  احیرـص  وا  تسا . هدـش  اـیند  رد  ناناملـسم  یرادـیب  تـکرح  اـشنم  نوـچ  تـسا ؛

نیا نت  هب  رـس  هن  دـنھاوخیم  هک  دـنادیم  بلطحالـصا  ار  یناسک  وا  دـنادیمن ! بلطحالـصا  الـصا  دنتـسھ ، بلطحالـصا  مان  تحت  هک  ار  ام  نارھاوخ  ناردارب و  یهعومجم 

کی دنکب ، یتکرح  کی  هچنانچ  تسا و  فلاخم  یمالسا  ماظن  لصا  اب  هک  یسک  اب  نیاربانب  دشابن . یمالسا  ماظن  دنھاوخیم  الـصا  حانج ؛ نآ  نت  هب  رـس  هن  دشاب ، حانج 

؟ دوش یھتنم  تسا  نکمم  یاهجیتن  هچ  هب  هرکاذم  نیا  درک ؟ دوشیم  یاهرکاذم  هچ  نیا  اب  تسا ، بیرف  یارب  کیتکات و  یور  زا  امتح  دنک ، زاربا  یسک  اب  یایتسود 

رایـسب تکرح  نیا  دننکیم . مالعا  دـنلب  یادـص  اب  ار  ناشدوخ  فعـض  دـنتفایم ، هرکاذـم  رکف  هب  دـیدھت  طیارـش  رد  هک  یناسک  دـشاب . توق  تردـق و  عضوم  زا  دـیاب  هرکاذـم 

فرط کی  دننام  درادرب ؛ تسد  یرابکتسا  یوخ  زا  رگا  ینعی  مینکیم ؛ رارقرب  مھ  هطبار  وا  اب  ام  دوش ، مدآ  اکیرما  رگا  دندومرف : دنتفگ ، ار  هرکاذم  زا  رتالاب  ماما  تسا . یطلغ 

اھنآ تسا . نیا  زا  ریغ  تیعقاو  تسین ؛ نیا  تیعقاو  اما  دوب . دـھاوخ  اـھتلود  یهیقب  لـثم  مھ  وا  تروص  نآ  رد  دـنک ، بیقعت  ناریا  لـخاد  رد  ار  شدوخ  فادـھا  دـھاوخن  و  ربارب ،

تـسایس دـھاوخیم  تسا و  لقتـسم  هک  یماظن  کـی  اـب  اـھنآ  دنتـسھ . هطلـس  هرود و  ناـمھ  نتـشگزاب  رکف  هب  دـننیبیم ؛ ار  یولھپ  ناـمز  یهطلـس  نارود  باوخ  زونھ 

ار نیا  تحارـصهب  زورما  هچرگ  دنفلاخم ؛ دوجو  یهمھ  اب  دریگب ، ماھلا  شدوخ  گنھرف  زا  شدوخ ، دـیاقع  زا  شدوخ ، نید  زا  دـنزب ، ار  شدوخ  فرح  دـشاب ، هتـشاد  ار  شدوخ 

. تسھ ناشیاھفرح  رانک  هشوگ و  رد  اما  دنیوگیمن ،

ناملعم  / ١٣٨١/٠٢/١١ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح هار  نامھ  زا  دنریذپب و  ار  وا  یفاصنایب  ملظ و  روز و  قطنم  ات  دنک  راداو  ار  اھتلم  یهمھ  اھنآ  عبت  هب  اھتلود و  یهمھ  هک  تسا  نیا  ملاع  رد  ییوگروز  رابکتـسا و  یانب 

هیلع ایند و  گرزب  یلام  عبانم  یتسینویھـصریغ  یتسینویھـص و  ناگدننادرگ  گرزب و  نارادهیامرـس  اھیناپمک و  عفن  هب  دنھاوخیم  دنتـشاذگ و  ملظ  رب  ار  ملاع  یانب  دـننک .

عفاـنم رطاـخ  هب  اـھتلود  زا  یـضعب  تسا  نکمم  دوـشیم ؟ یزیچ  نینچ  رگم  دـننک . یوریپ  عـضاوم  نیا  زا  اـھتلم  اـھتلود و  یهمھ  دـنراد  عـقوت  دـننک و  هرادا  ار  ملاـع  اـھتلم ،

لابند دیوگیم و  قح  دریگیم و  عضوم  دوخ  یلم  تیوھ  لالقتسا و  مان  هب  دیوگیم ، نخس  مالسا  مان  هب  هک  یتلم  تلود و  اما  دنوش ؛ میلـست  دوخ  نالووسم  یـصخش 

؟ دوش میلست  تسا  نکمم  رگم  دوریم ، قح 

ار ام  یلم  عفانم  دنکن و  دیدھت  درواین ؛ دراو  راشف  دنکن ؛ یرگیذوم  ات  دینک  هرکاذم  اکیرما  اب  دنیوگیم  یاهرکاذم !؟ هچ  تسا ! هدش  اکیرما  اب  یهرکاذم  یاهدـع  رکذ  درو و  نالا 

هرکاذم و دنرادن ؟ هطبار  اکیرما  اب  اھنآ  رگم  دـننکیمن ؟ هرکاذـم  اکیرما  اب  یمالـسا -  یروھمج  زا  ریغ  دنتـسھ -  اکیرما  دـیدھت  دروم  زورما  هک  ییاھروشک  رگم  دـیامن . تیاعر 

یمالسا تیوھ  یمالسا ، ماظن  اب  احیرص  اکیرما  تلود  دنکیمن . لح  ار  یلکشم  هرکاذم  تسین ؛ یبلطنوزفا  ندرک و  یـسنجدب  ندرک و  دیدھت  ندروآ و  راشف  عنام  هطبار ،

دتـسیاب و اجرباپ  دـشاب و  تباث  رقتـسم و  دوخ  عضاوم  رد  تلم  نیا  اـت  هدـش  بجوم  مالـسا  هک  تسا  نیا  شتلع  تسا . هدرک  تفلاـخم  مـالعا  اـم  مدرم  یمالـسا  ناـمیا  و 

هدرتسگ روشک  یاج  همھ  رب  میژر -  نآ  رخآ  لاس  یـس  رد  صوصخب  یولھپ -  سوحنم  میژر  نارود  رد  هک  ار  دوخ  یهرطیـس  هک  تسا  نیا  اکیرما  فدـھ  دوشن . اھنآ  میلـست 

ییوگروز نینچ  میلـست  اھتداھـش ، همھ  نیا  زا  دـعب  ینامرھق و  یراکادـف و  همھ  نیا  زا  دـعب  میظع ، بـالقنا  نیا  زا  دـعب  ناریا  تلم  هک  تسا  مولعم  دـنک . رارقرب  هراـبود  دوب ،

. دنکیمن لح  ار  یلکشم  چیھ  هرکاذم  ریخن ، دش . دھاوخن 

رب رتھوبنا  ار  دوخ  تاعقوت  دنک و  لیمحت  رتشیب  ار  دوخ  یاھهتـساوخ  دناوتب  ات  دنکیم  ادیپ  ییاپ  یاج  وا  هرکاذـم ، اب  تسا . دـیفم  اکیرما  تلود  یارب  هتبلا  اکیرما ، اب  هرکاذـم 

رد هک  ار  یاهناردـلق  اـجیب و  تاـعقوت  نیمھ  دـنکیم ، رود  زا  نـالا  هک  ار  ییاھدـیدھت  نیمھ  دـناوتب  اـکیرما  تلود  هـک  دوـشیم  بجوـم  هرکاذـم  دزیرب . تـلود  تـلم و  نـیا  رس 

اکیرما هک  تسین  نیا  هرکاذم  یانعم  دزیرب . ام  روشک  نالووسم  رـس  رب  رتشیب ، ینزهناچ  تردق  اب  رتشیب و  مجح  اب  هرکاذم ، زیم  تشپ  دـیوگیم ، اھینارنخـس  اھهبحاصم و 

مدرم نیا  روضح  اب  اھنآ  دنفلاخم ؛ ساسا  نیا  اب  اھنآ  دسانشب . تیمـسر  هب  ار  اھنآ  عضاوم  مدرم و  نیا  نامیا  ار ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  ار ، تلم  نیا  تیوھ  دشاب  رـضاح 

نیا رد  هرابود  تیرھاق -  نامھ  طلست و  نامھ  داسف ، نامھ  دشیم -  لامعا  یولھپ  تموکح  نارود  رد  هک  ار  ییاھشور  نامھ  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  اھنآ  دنفلاخم ؛ نموم 

عـضاوم زا  نـالووسم -  یهمھ  اـت  هتفرگ  یربـھر  زا  روـشک -  نیا  رد  یلووـسم  هک  داد  دـھاوخ  هزاـجا  تلم  نیا  رگم  دوـشیمن . لـح  هرکاذـم  اـب  هکنیا  دـننک . داـجیا  تکلمم 

؟ دنیشنب بقع  مدق  کی  شزاستشونرس  یساسا  عفانم  یمالسا و 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ دعب  دنزادنایم و  وا  یاھنامرآ  تلم و  نیا  یارب  هدافتـسا  تیلباق  زا  ار  دوخ  دنروآیم ؛ دوجو  هب  ار  ییاھهرگ  دندنبیم و  ار  ییاھهتـشر  دوخ  یاپ  هب  ناشتـسد  اب  یاهدع 

ار اھنآ  اکیرما  یاھهرغمشچ  ای  دـننکیم ، فعـض  ساسحا  دوخ  لد  رد  یـضعب  رتشیب !؟ نیا  زا  یدرمناوجان  دـننکیم . مھتم  ار  یمالـسا  ماکحا  یمالـسا و  ماـظن  مالـسا و 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ناریدم نموم و  ناناوج  تلم و  هاگنآ  دنـشکیم . اکیرما  تمـس  هب  اذـل  دـنکیم ؛ بذـج  دوخ  هب  ار  ناشناوتان  فیعـض و  لد  اکیرما  لاثما  اکیرما و  یاھهدـعو  ای  دـناسرتیم ،

یابفلا زا  ای  دننزیم ، اکیرما  اب  یهرکاذم  زا  مد  هک  یناسک  میوش ! اکیرما  میلـست  میورب  میراچان  نیاربانب  دنناوتیمن ؛ اھنیا  هک  دـننکیم  مھتم  ار  روشک  یافـصاب  نامیااب و 

هب روطنیا  دنزیم ، فرح  هناربکتم  روطنیا  دنکیم ، مخا  روطنیا  نمشد  هک  یلاح  رد  تسات . ود  نیا  زا  یکی  دنتـسین ؛ دلب  ار  تریغ  یابفلا  ای  دننادیمن ، یزیچ  تسایس 

راک هچ  دنیوگیم : هنانوبز  هنالیلذ و  اجنیا  رد  یاهدع  دنک ، مادـقا  نآ  عفانم  روشک و  نیا  ماظن و  نیا  هیلع  دـھاوخیم  هک  دـیامنیم  مھ  حیرـصت  دـنکیم ، تناھا  ناریا  تلم 

یتریغیب یهناـشن  نیا  تسا ؛ ناریا  مدرم  تزع  تریغ و  هب  تناـھا  نیا  مینک !؟ شھاوـخ  مینک ، تساوـخ  رد  مینک ، تبحـص  اـھنآ  اـب  میوـش ، کـیدزن  میورن ، میورب ، مـینک ؛

. تسا یسایس  مھف  دض  تسرد  نیا  هن ، دنھدب ؛ دوخ  راک  هب  یسایس  مھف  زا  یباعل  گنر و  دننکیم  یعس  تسین . یرادمتسایس  نیا  تسا ؛

نامز لوط  رد  ناریا  تلم  هدرک ، لوبق  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هتشاذگ و  مارتحا  ناریا  تلم  هب  زین  دصاقم و  نیا  هب  سک  رھ  ایند  رد  هک  دراد  یدصاقم  اھنامرآ و  ناریا  تلم 

یهلاسم میراد . تاطابترا  مھ  ایند  یهمھ  اپورا و  اب  میتشاد ، تاطابترا  مھ  یوروش  اب  ام  تسا . هدـش  هلماعم  هرکاذـم و  نادـیم  دراو  یواـسم  ربارب و  فرط  کـی  لـثم  وا  اـب 

. تسا فسات  یاج  اعقاو  دـنمھفیمن !؟ مھف ، تسایـس و  نایعدـم  زا  یاهدـع  ارچ  دروآیم . نابز  هب  ار  نیا  درادـن و  لوبق  ار  ام  یلم  یمالـسا و  تیوھ  هک  تسا  نیا  اـکیرما 

، نآ اب  هرکاذم  طابترا و  دراذگیم ، هجدوب  ماظن  نیا  یزادنارب  یارب  منک و  لمع  ناریا  تلم  تساوخ  یمالـسا و  ماظن  هیلع  مھاوخیم  دیوگیم  احیرـص  روطنیا  هک  یتموکح 

! تسا تقامح  مھ  تنایخ و  مھ 

یوضر  / ١٣٨٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

نآ مدرم  تسا و  تیعمجرپ  مھ  هقطنم  نیا  دسرب . شورف  هب  اھنآ  تادـیلوت  دـیاب  لاحرھهب  دریگ . رایتخا  رد  ار  نآ  فرـصم  رازاب  هک  تسا  نآ  هقطنم ، نیا  رد  اکیرما  یهتـساوخ 

مھم فادھا  زا  مھ  عوضوم  نیا  دنروایب . تسد  هب  دوس  دـننک و  رپ  ار  دوخ  یاھبیج  دـنناوتب  یتسینویھـص  ییاکیرما و  نارادهیامرـس  ات  دـننک  فرـصم  ار  اکیرما  تادـیلوت  دـیاب 

. دوریم رامش  هب  هقطنم  نیا  رد  اھییاکیرما 

رگا دـننک . لوبق  ار  اھنآ  یاھتـسایس  دنـشاب و  اھنآ  عیطم  لماک  روطهب  هک  دـیایب  دوجوهب  هقطنم  نیا  رد  ییاھمیژر  ات  تسا  مزال  اھنآ  ظـفح  فادـھا و  نیا  هب  یـسرتسد  یارب 

تـسود نالف  اب  ای  دینک و  عطق  اکیرما  بیقر  نالف  اب  ار  ناتیـسایس  طباور  دینک ، فرـصم  ار  الاک  نیا  دیـشورفب ، تمیق  نیا  هب  دینک ، دیلوت  رادقم  نیا  دینک ، دیلوت  تفن  دنتفگ 

هقطنم نیا  رد  ار  دوخ  یهطلـس  هکنیا  یارب  اھییاکیرما  نیاربانب  دـنریذپب . دنونـشب و  دـنتفگ  اھییاکیرما  هک  هچرھ  دنـشاب و  عیطم  اـھمیژر  نیا  دـینک ، رارقرب  هطبار  اـکیرما 

. دنراد زاین  تمواقم  نودب  هدناشن و  تسد  عیطم و  الماک  یاھمیژر  هب  دننک ، ظفح 

رگید زورما  تفرگ . هدـیدان  ار  نآ  ناوتیمن  هک  تسا  هدـمآ  دوجوهب  ایند  رد  مھ  رگید  یهدـیدپ  کی  زورما  اـما  دـنراد ؛ دوجو  دنـشاب ، اـکیرما  عیطم  هک  ییاـھمیژر  هقطنم  رد  نـالا 

رھاظ هک  دـنراد  جایتحا  یاهدرپسرـس  یاھمیژر  هب  اھنآ  دـنروخیمن . روشک  نیا  درد  هب  دـننک  نیماـت  مھ  ار  اـکیرما  عفاـنم  رگا  یتح  یدادبتـسا  یثوروم و  عجترم ، یاـھمیژر 

دنسپ و مدرم  ییاھمیژر  هک  ییاج  نآ  زا  دنراد ، یبوخ  طباور  اکیرما  اب  هک  هقطنم  یاھمیژر  زا  یرایسب  تسین . قارع  صوصخم  اکیرما  رطخ  دنشاب . هتشاد  مھ  یـسارکومد 

لباقم رد  مدرم  دنـشابن و  یولھپ  توغاط  میژر  لثم  هک  دنراد  جایتحا  یمیژر  هب  اھییاکیرما  تفرگ . دـنھاوخ  رارق  اکیرما  شلاچ  دروم  هدـنیآ  رد  دنتـسین ، مدرم  ارآ  هب  یکتم 

ماظن دـندرک و  نوگنرـس  ار  نآ  هدرک و  مایق  مدرم  دـنداتفین و  شحالـصا  رکف  هب  اھییاکیرما  هک  دوب  اکیرما  یهدـناشنتسد  عجترم و  یاھمیژر  زا  یولھپ  میژر  دـننکن . مایق  نآ 

زا یکی  دناهدرک . حیرصت  ار  بلطم  نیا  دوش . رارکت  مھ  رگید  یمالسا  یبرع و  یاھروشک  رد  بلطم  نیمھ  دنسرتیم  اھنیا  دندروآ . راک  رـس  ار  دوخ  یهقالع  دروم  یمالـسا 

هب یار  رایتخا  تردـق و  دوش و  رارقرب  ماگنھ  دوز  یـسارکمد  یبرع ، یاھروشک  رد  رگا  هزورما  هک  تسا  هتفگ  یگزات  هب  ییاکیرما  رثوم  یاـھتسیژتارتسا  نارادمتـسایس و 

دیاب اھییاکیرما  بلطم ، نیا  هب  هجوت  اـب  داد . تداھـش  اـکیرما  یانـس  سلجم  لـباقم  رد  یو  دوخ  ار  بلطم  نیا  دـنیآیم . راـک  رـسرب  یمالـسا  یاـھمیژر  دوش ، هداد  مدرم 

. دنشاب هدمآ  راکرس  مدرم  ارآ  اب  هتشاد و  مھ  یمدرم  رھاظ  هک  دنروایب  راک  رس  رب  ار  ییاھمیژر 

دنفرط نیا  دـنراد . جایتحا  مھ  یرگید  دـنفرط  هب  دـنک ، نیماـت  ار  اـکیرما  عفاـنم  هک  دـنروایب  راکرـس  دـننک و  باـختنا  ار  یدارفا  مدرم  هکنیا  یارب  دـش  ققحم  فدـھ  نیا  یتقو 

تحت مدرم  هجیتن  رد  دنروایب . راب  ییاکیرما  گنھرف  اب  ار  مدرم  هک  دننکیم  شالت  اھنآ  مدرم . نایم  رد  اھشزرا  هب  تبـسن  یتالابمیب  یرابودنبیب و  گنھرف  جیورت  تسیچ ؟

. ددنسپیم اکیرما  میژر  هک  دنھدیم  یار  یسک  هب  گنھرف  نیا  ریثات 

رد تکرح  شالت و  نیا  نونکا  و  دـھدیم . رارق  اکیرما  راک  روتـسد  رد  ار  یماظن  تیاھن  رد  یتاـغیلبت و  یگنھرف ، یـسایس ، یهدرتسگ  تیلاـعف  شـالت و  فادـھا  نیا  عومجم 

. تسا هتفرگ  تروص  قارع 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

. تسا هدرک  هجوتم  شدوخ  هب  یدایز  مجح  رد  ار  اھلیلحت  اھلد و  اھنھذ و  هک  یاهلاسم  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  اکیرما و  ینونک  یهلاسم  هلاسم ، کی 

مناوتب منک و  ادیپ  ار  تصرف  نیا  مراودیما  دراد . لصفم  یثحب  هب  جایتحا  تدـمدنلب ، دربھار  کی  تروص  هب  اکیرما  لابق  رد  یمالـسا  یروھمج  عضوم  اکیرما و  یهرابرد  تبحص 

، منک ضرع  امـش  هب  مھاوخیم  هسلج  نیا  رد  هچنآ  اما  مراد . یدایز  ینتفگ  یاھفرح  تقو ، نآ  یارب  منک . حرطم  ار  ثحب  نیا  ییوجـشناد ، احیجرت  ناوج و  عمج  کی  رد  زاب 

میقتـسم و انایحا  هک  ییاھدیدھت  نینچمھ  تسا ؛ هدرک  ادیپ  قارع -  یهیـضق  زا  دعب  صوصخب  یللملانیب -  یهنحـص  رد  هک  تسا  یـشلاچ  اکیرما و  یلعف  عضو  یهلاسم 

. دباییم ساکعنا  مھ  ام  مدرم  نوگانوگ  یاھهعومجم  نیب  رد  دنزیم و  رس  اھنآ  زا  ام  هب  مھ  یھاگ  اھتلم و  زا  یخرب  هب  میقتسمریغ 

اھنت هک  دننک  تیبثت  ار  نیا  دنتـشاد  رارـصا  یوروش  طوقـس  زا  دعب  اھییاکیرما  تسا . هدـش  هتخانـش  ایند  رـصحنم  تردـقربا  ناونعهب  اکیرما  هک  تسا  لاس  هدزاود  هد ، دودـح 

. دننک هدافتسا  یراصحنا  یتردقربا  یایازم  زا  هک  تسا  نیا  درکیور  نآ  دندرک . لابند  قطنم  نیا  ساسا  رب  ار  یدرکیور  اھنآ  تسا . یبطقکت  ایند  دنتـسھ و  اھنآ  ایند  تردقربا 

تالاقم یضعب  زا  یتح  دریگیم و  رارق  سرتسد  رد  هک  یایسایس  کرادم  اھراتفگ و  یهعومجم  زا  هک  روطنآ  تسین . دیدج  هزات و  تسا و  یرادهقباس  رکف  رکف ، نیا  هتبلا 

، ایند یاج  رھ  رد  اھییوجارجام  هنوگنیا  یارب  اھتنم  تسا ؛ یرادهقباس  رادهشیر و  رکف  رکف ، نیا  دـنیبیم  ناسنا  دوشیم ، طابنتـسا  اـکیرما  یـسایس  زکارم  زا  هدـشرداص 

نیا تشپ  ات  تسا  مزال  مھ  یروسج  یهلکیب  یهدـننار  دـنک ، بارخ  ار  ینامتخاس  ات  دـنراذگب  یرزودـلوب  دـنھاوخب  یتقو  هرخـالاب  دـنزاین . دروم  یبساـنم  یاـھمدآ  ریزگاـن 

مزال یبلطناجیھ  روسج  راکلدـب  دـشاب ، ملیف  کی  رد  رگا  ای  تسا ؛ مزـال  شدوجو  اـما  دـنکیم ، بارخ  رزودـلوب  دـنکیمن و  بارخ  وا  ار  ناـمتخاس  هچرگا  دنیـشنب . رزودـلوب 

هنارگزواجت و یهیحور  نیا  اب  بسانتم  یتاـیقلخ  یاراد  یعیبط  روطهب  تسا  یمدآ  وا  درک . ادـیپ  ققحت  مھ  طرـش  نیا  اـکیرما ، ینونک  روھمج  سیئر  باـختنا  زا  دـعب  تسا .

راـتفر یللملانیب ، حطـس  رد  اـھنآ  راـتفر  دـنلیام  هک  دـننک  میھفت  ناشناتـسود -  یتـح  هچ  نانمـشد و  هچ  همھ -  هب  اـیند  رد  ار  هیحور  نیا  دـنھاوخیم  اـھنآ  هناـیوجارجام .

. دریگب دشاب ، نکمم  هک  یتیفیک  رھ  هب  ار  تابلاطم  نیا  دھاوخیم  دراد و  یتابلاطم  قوقح و  شدوخ  یارب  هک  دشاب  یرصحنم  تردقربا 

هاـگن نوچ  تسھ ؛ مھ  اـم  هجوتم  یـشخب  رد  یبلطهداـیز ، یهزوـح  نیا  هاـگن  هک  میتـسھ  ییاـھروشک  وزج  اـم  دوـشیم . ناریا  هب  طوـبرم  اـعبط  درکیور ، نیا  زا  یـشخب 

؛ دراد تیمھا  تسا و  ییایفارغج  مھم  زکرم  تورث و  زکرم  هنایمرواخ  دینادیم ، هک  روطنامھ  تسا . هنایمرواخ  هب  رتشیب  یـسایس ، تکرح  درکیور و  نیا  رد  اکیرما  یهدـمع 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؟ تساکیرما ینعی  زواجتم ، نوناک  زواجتم و  تردق  هجوت  فرط  شلاچ ، نیا  رد  ناریا  ارچ  میتسھ . هقطنم  نیا  رد  دراد ، نامروشک  هک  یاهتسجرب  تایـصوصخ  اب  مھ  ام  اعبط 

هب قلعتم  ایند ، حطـس  رد  زاگ  یهریخذ  نیمود  تسا . ینیمزریز  مھم  رایـسب  عبانم  زا  رادروخرب  دـنمتورث و  گرزب ، یروشک  ناریا  هک  لیلد  نیا  هب  ـالوا  میتفگ ، هک  هنوگناـمھ 

زرم ساسح ، ییایفارغج  تیعقوم  دایز ، تیعمج  اب  تسا  یروشک  تسا . ناریا  هب  قلعتم  رگید  ینیمزریز  عبانم  زا  یلیخ  تفن و  دنمـشزرا  رایـسب  یهریخذ  تسام . روشک 

اب ارھق  درذگیم . اجنیا  زا  مھ  ایند  زا  هقطنم  نآ  هنایم و  یایـسآ  هب  برغ  رـصحنم  ابیرقت  هار  تسا . روشک  کی  تازایتما  همھ  اھنیا  نامع ؛ یایرد  سراف و  جیلخ  رد  ینالوط 

یماـظن اـیند  زا  یاهطقن  رد  هکنیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تیوھ  رگید ، لـیلد  کـی  دریگیم . رارق  اـکیرما  شلاـچ  فرط  هجوت و  دروم  ناریا  اـم  روـشک  یعیبـط ، لـیلد  نیا 

هب دـقتعم  یکتم و  دـشاب ؛ یناـھج  یاـھبطق  هـب  یـسایس  یگنھرف و  یداـصتقا و  یگتـسباو  یفن  هـب  دـقتعم  دـشاب ؛ دادبتـسا  مـلظ و  یفن  هـب  دـقتعم  هـک  دـیایب  راـکرس 

یاھدادرارق زا  هن  دشاب ، هتفرگ  ینامیا  یداقتعا و  ینید و  ینابم  زا  مھ  ار  میھافم  نیا  یهمھ  و  دوخ -  تلم  مدرم و  یوس  زا  ندوب  هتخیگنارب  ینعی  دـشاب -  یرالاسمدرم 

رب نوچ  ینید  یرالاسمدرم  تسا . مھم  یلیخ  دراد -  لیصفت  ندرک و  تبحص  ثحب و  یاج  تسا و  نیمھ  رد  ام  یرالاسمدرم  یبرغ و  یسارکمد  نیب  قرف  هک  یعامتجا - 

یو هب  ناشھاگن  قحانب  هک  دـنک  بلج  ار  مدرم  رظن  یاهویـش  هب  ای  دـنک  بلقت  تاباختنا  رد  تسناوت  یـسک  رگا  ینعی  تسین ؛ ضقن  لباق  تسا ، ینید  داقتعا  کی  ساسا 

نیا درادـن . یقح  وا  ینید  یرالاسمدرم  قطنم  رد  دـنھدب -  یار  دـننک و  لابقا  وا  هب  مدرم  دـعب  تسھ ؛ وا  رد  هک  دـنک  دومناو  تسین ، وا  رد  هک  یـشزرا  الثم  دـشاب -  هجوتم 

هب اکتا  رطاخهب  اجنیا ، رد  یریگتخـس  هن . ینید  یرـالاسمدرم  قطنم  رد  اـما  تسا ؛ هدـش  هتفریذـپ  ـالماک  تسا ، یبرغ  مسیلاربیل  یهیاـپ  هک  مسیلاربیل  قطنم  رد  هویش 

یماظن یتقو  تسا  یھیدب  تسا . ینید  داقتعا  زا  هتساخرب  ثعبنم و  همھ  داسف ، یگتسباو و  دادبتسا ، هطلـس ، ملظ ، یفن  سپ  تسا . رتشیب  ینامیا ، ینید و  ینابم 

ییانتعایب هب  دقتعم  اھروشک و  اھتلم و  قوقح  یفن  یللملانیب ، دادبتـسا  یللملانیب ، ملظ  هب  دقتعم  ایند  یاج  رھ  رد  هک  سک  رھ  یارب  دیآ ، دوجوهب  تایـصوصخ  نیا  اب 

یهطلـس کی  یتقو  نیاربانب  تسا . روطنیا  یعیبط  روطهب  دش . دھاوخ  بوسحم  یلمحت  لباقریغ  بیقر  لباقم و  فرط  نمـشد و  تسا ، لقتـسم  یاھروشک  یاھزرم  هب 

مھم شیارب  دتفیب ، رطخهب  رگید  یاھروشک  عبانم  رگا  دنک ، نیمات  ار  شدوخ  عفانم  هک  دھدیم  رارق  نیا  رب  ار  شدربھار  تسایـس و  اکیرما ، لثم  تردقربا  کی  یللملانیب و 

اھنیا نیب  تسا  یھیدـب  تسا -  عفانم  ظاحل  زا  اکیرما  هجوت  نوناک  هک  یاهقطنم  رد  صوصخب  دـشاب -  هتـشاد  دوجو  ایند  رد  تبثم  تایـصوصخ  نآ  اـب  یماـظن  یتقو  تسین .

. تسا ریذپانبانتجا  یمتح و  یرھق و  رما  کی  شلاچ ، داضت و 

هلجع یـسارکمد  داجیا  یارب  دیابن  هجو  چـیھ  هب  یمالـسا  یاھروشک  رد  دوب : هتفگ  اکیرما  تلود  هب  دوخ  یاھهیـصوت  رد  ییاکیرما  تسیژتارتسا  کی  نیا ، زا  لبق  هام  دـنچ 

نیا دنھاوخیم . ار  اھنیا  مدرم  دنیآیم و  راک  رس  یمالسا  تانایرج  یمالسا و  یاھتموکح  دوش ، رازگرب  یمالـسا  یاھروشک  زا  کی  رھ  رد  دازآ  تاباختنا  زورما  رگا  اریز  درک ؛

یرادیب رکفت  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  اعدا  فرح و  نیا  تسا . سردوز  یمالسا ، یاھروشک  رد  یسارکمد  دیوگیم  تسا . یمھم  رایسب  فرح  بیجع و  رایسب  فارتعا 

یمک شزرا  رابتعا و  نیا  تسا . هدیـسر  ایند  یهمھ  هب  هدـش و  رـشتنم  هدوب -  مدرم  امـش  نایم  یمالـسا و  یروھمج  رد  نآ  نوناـک  هک  مالـسا -  هب  تشگزاـب  یمالـسا و 

اب هک  تسا  نیا  هار  نیرتیعیبـط  تسیچ ؟ شھار  دـیورن ، رذـب  نیا  دـنھاوخب  یناـھج  رابکتـسا  یاـھنوناک  تردـق و  زکارم  رگا  تسا . هدـش  هدیـشاپ  نوـنکا  رذـب  نیا  تـسین .

نوچ دنامب ؛ شحرـش  هک  تسام  روشک  یمالـسا و  یروھمج  اب  رابکتـسا  ینمـشد  للع  زا  یکی  مھ  نیا  دننک . هلباقم  رذـب  نیا  یهدـننک  یرایبآ  ناشوج  یاھهمـشچرس 

. تساکیرما رس  رب  ام  ثحب  العف 

دوب هتشذگن  بالقنا  یزوریپ  زا  هام  راھچ  ای  هس  دیاش  دش . عورـش  لباقت  نیا  بالقنا ، عورـش  زا  هن ، تسا ؛ ییهزات  دیدج و  رما  ناریا ، اب  اکیرما  لباقت  هک  دنکن  نامگ  یـسک 

لوا زا  ضرغ ؛ دینکیم . تلاخد  ارچ  دنتفگ  دندرک و  تارھاظت  عامتجا و  مدرم  اجنیا  هتبلا  درک . رداص  بالقنا  هیلع  ینحللادیدش  رایسب  یهمانعطق  اکیرما  یانـس  سلجم  هک 

یرظن لباقت  لباقم  رد  یلمع  لباقت  دوب . یلمع  لباقت  رتشیب  یمالـسا ، یروھمج  اب  اکیرما  لباقت  ینالوط ، اتبـسن  یهرود  کی  رد  اـھتنم  تشاد ؛ دوجو  لـباقت  نیا  بـالقنا 

. تسا

یاـتدوک اـجنیا  رد  دـش . عورـش  اـکیرما  یانـس  یهماـنعطق  نیمھ  زا  یلمع  لـباقت  فلتخم . یاـھھار  زا  یمالـسا  یروھمج  هب  ندزهبرـض  یارب  مادـقا  ینعی  یلمع ، لـباقت 

یاتدوک میدوب . ایاضق  زیر  نایرج  رد  ام  هتبلا  دیـشاب . هتـشاد  مھ  یتاعالطا  دـیاش  دیاهدینـش و  اـمتح  هک  تسا ، فورعم  هژون  دیھـش  هاـگیاپ  یاـتدوک  دـنتخادنا . هار  یماـظن 

اھنیا هک  ییاج  رھ  رد  ام  روشک  یکناب  یاھباسح  ندرک  دودسم  دنناسرب . ییاج  هب  ار  نآ  دنتـسناوتن  اما  دندوب ، هدـیچ  مھ  ار  شتامدـقم  هک  دوب  یکانرطخ  رایـسب  یماظن 

هک یتالماعم  رد  ناریا  تلود  یاھلوپ  هلمج ، زا  تشاد -  دوجو  ناریا  تلم  هب  قلعتم  یدایز  یاھلوپ  اکیرما  یاھکناب  رد  دوب . یرگید  یلمع  لباقت  دننک ، تلاخد  دنتـسناوتیم 

هکلب اھبلطتنطلــس -  ینعی  تـسار -  بالقنادـض  طـقف  هـن  دـندرک ؛ کـیرحت  فـلتخم  عاوـنا  هـب  ار  بالقنادـض  دـندرک . دودـسم  ار  اـھباسح  یهـمھ  اـھنآ  اـما  دادیم -  ماـجنا 

هب یماظن  یهلمح  تسھ . رایتخا  رد  ییاھهناشن  کرادم و  هک  دـندرکیم ، کیرحت  دـندوب ، زور  نآ  پچ  نایرج  هب  هتـسباو  هک  مھ  ار  ییاھھورگ  اھبالقنادـض و  میقتـسمریغ 

اھییاـکیرما میتفگیم  لـیلحت  ناونعهب  تقو  کـی  اـم  دوب . اـکیرما  یلمع  تامادـقا  رگید  زا  گـنج ، هب  قارع  قیوشت  تفن و  دـیرخ  عطق  هطبار ، عطق  یداـصتقا ، میرحت  سبط ،

مولعم دمآ و  تسد  هب  یکرادم  دانـسا و  لاس ، دنچ  تشذـگ  زا  سپ  دـینک . هلمح  دـناهتفگ  دـناهدرک و  کمک  ناشدوخ  مھ  دـعب  دـناهداد ؛ ناشن  زبس  غارچ  اھیقارع  هب  امتح 

هک دوب  سراف  جیلخ  رد  ام  یربرفاسم  یامیپاوھ  ینوگنرـس  اکیرما ، رگید  یلمع  مادقا  تسا ! نشور  شکرادم  هدوب و  تایعقاو  اب  قبطنم  تسرد و  الماک  ام  یاھلیلحت  دـش 

مھ نآ  اکیرما ، یلمع  یاھدروخرب  اھنیا  دندرک . فیقوت  ایرد  رد  هناردلق  ار  ام  رجا » ناریا   » یتشک نینچمھ  دندش . هتشک  هثداح  نآ  رد  ام  نانطومھ  زا  رفن  دصیس  هب  کیدزن 

مھ ییاپورا  ینویزیولت  لاناک  دنچ  مدرک ؛ یروشرپ  رایسب  ینارنخس  یمومع  عمجم  رد  متفر و  للم  نامزاس  هب  هدنب  یروھمج ، تسایر  نامز  دوب . ساسح  تیعقوم  نآ  رد 

جیلخ رد  ار  رجا » ناریا   » یتشک ینارنخـس ، زور  یادرف  ای  زور  نامھ  رد  دراذـگب ، یداـیز  تاریثاـت  ینارنخـس  نیا  دوب  نکمم  نوچ  دـندرک . شخپ  ار  ینارنخـس  نیا  میقتـسم 

یتاغیلبت یاضف  مامت  سراف ، جیلخ  رد  شایراذگنیم  هب  مادقا  و  رجا » ناریا   » یتشک یارجام  میتفرگیم ، ار  ینویزیولت  لاناک  رھ  میدوب و  کرویوین  رد  دـندرک ! فیقوت  سراف 

یلمع لباقت  رگید  عون  تامادقا ، نیا  لاثما  یتفن و  یاھوکس  هب  هلمح  دنھد . رارق  عاعشلاتحت  ار  ینارنخس  نآ  هک  دوب  نیا  یارب  راک  نیا  دوب . هدرک  رپ  ار  ایند  هکلب  اکیرما و 

. یماظن یتح  یماظنهمین و  ای  یداصتقا  یسایس و  مادقا  دوب ؛ یلمع  لباقت  یور  هیکت  رتشیب  اھلاس ، نیا  لوط  رد  دوب . اکیرما 

، نآ رانک  رد  دـیاب  تسین و  یفاک  یلمع  لباقت  هک  دیـسر  هجیتن  نیا  هب  درک ، لمع  شور  نیا  اب  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  لباقم  رد  ار  ییاھلاس  هکنیا  زا  دـعب  اـکیرما 

لئاسم گنھرف و  یهنیمز  رد  داقتعا و  یهنحـص  رد  یمالـسا  یروھمج  اب  هزرابم  ینعی  تسیچ ؟ یرظن  لباقت  یانعم  دـنک . عورـش  مھ  ار  یرظن  یهزرابم  مصاخت و  لباقت و 

دننک جلف  ار  یمیظع  شخب  دنناوتیم  یداقتعا  یهزرابم  اب  دندرک  رکف  دشاب . نیا  لقث  یهطقن  دیاب  دـندرک  ساسحا  اھتنم  دوب ؛ یدـج  اھنآ  یهزرابم  مھ  البق  هتبلا  یقالخا .

دنریگب تسھ ، یمالسا  یروھمج  رایتخا  رد  هک  ار  یحالس  ناکما و  زا  رگید  شخب  کی  یقالخا ، یاھهنیمز  رد  هزرابم  اب  دندرک  رکف  دنرادرب . ار  عنام  کی  و 

دروخب و گنـس  هب  شریت  دوش ، سویام  هک  تقو  نآ  رگم  دنک ؛ اھر  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  دوخ  لباقم  یهھبج  اب  هلباقم  یارب  هک  ار  یھار  تشاد  عقوت  دوشیمن  نمـشد  زا 

نمـشد یملع -  لئاسم  هچ  هللابزح و  یهلاسم  هچ  نیطـسلف ، یهلاسم  هچ  یداقتعا ، لئاسم  هچ  یـسایس ، لئاسم  هچ  لئاسم -  یهمھ  رد  درادن . یاهدیاف  دـمھفب 

ضرع مینادیم و  هک  یتایـصوصخ  نامھ  اب  ناریا ، رب  هطلـس  یبایتسد و  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  هلباـقم  تسیچ ؟ نمـشد  یـساسا  یهشقن  دـنکیم . ینکفاهھبش 

. دراد یتیمھا  هچ  اکیرما  رابکتسا و  هاگودرا  یارب  ناریا  میدرک 

یمالـسا و یروھمج  ماظن  نیب  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  اھنآ  تسایـس  ساسا  دـننکیم . یزاسهنیمز  مدرم ، اـب  ماـظن  دـنویپ  نتـسسگ  یهلیـسوهب  لـخاد ، رد  رگید  فرط  زا 

، یزاسهنیمز نیا  نودـب  هکنیا  یارب  دـنراد ؟ جایتحا  یزاسهنیمز  نیا  هب  ارچ  یللملانیب . حطـس  رد  یمومع  راکفا  یزاـسهدامآ  مھ  دـعب  دـنروآ ؛ دوجوهب  یگتخیـسگ  مدرم ،

هک تسین ، هدـننک  نییعت  اجهمھ  یماظن  یرترب  تسا . تیعقاو  کی  نیا  تسین ؛ نکمم  یماظن -  یاھیرترب  دوجو  اب  یمالـسا -  یروھمج  رب  شایزوریپ  هک  دـنادیم  اـکیرما 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 20 
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. دشاب هتشاد  یماظن  یهطلس  دناوتب  ات  دراد  یلخاد  یزاسهنیمز  نیا  هب  جایتحا  اکیرما  داد . مھاوخ  حیضوت  رتشیب  هللااشنا 

اـضتقا دربھار  نیا  کـشالب  تسا . دربھار  کـی  درواـیب ، تسدهب  شدوخ  یارب  ار  یتردـقربا  یراـصحنا  زاـیتما  دـنک و  تیبـثت  ار  دوخ  یتردـقربا  دـھاوخیم  اـکیرما  هک  یدرکیور 

کی نانیرفآنارحب  نایوجارجام و  نیا  رظن  زا  ینیرفآنارحب  ییوجارجام و  اھتنم  دـننکیم -  ار  راک  نیا  ایند  رد  دـینیبیم  هکنیاامک  دـننکب -  مھ  ییوجارجاـم  اـھنآ  هک  دـنکیم 

دنـشابن نئمطم  هک  ییاـجنآ  دـنیآ . نوریب  قـفوم  نارحب ، زا  دـنناوتب  هک  تسا  نیا  طرـش  نآ  دـننزیمن . ینیرفآنارحب  هب  تسد  دوـشن ، لـصاح  رگا  هـک  دراد  یـساسا  طرش 

. دش دھاوخ  مامت  ناشدوخ  ررض  هب  نوچ  دننکیمن ؛ مادقا  دنیآ ، نوریب  قیفوت  اب  ییوجارجام  زا  دنناوتیم 

یروھمجتسایر  / ١٢/٠۵/١٣٨۴ مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

رـس ناریا  تلم  تسا . بلطحلـص  تلم  کـی  ناریا  تلم  دوـب ، دـھاوخ  روـطنیمھ  مھ  ادـعب  دـندرک و  مـالعا  یلبق  یاـھتلود  هـک  ناـنچمھ  لـلملانیب ، تسایـس  یهـنیمز  رد 

ناریا تلم  تسا ، هداتفا  قافتا  هک  ییاھگنج  هشیمھ  ناریا ، تلم  یهتشذگ  خیرات  رد  یتح  یمالـسا و  یروھمج  خیرات  رد  دینیبب  امـش  درادن . ار  یتلم  چیھ  اب  یرگهزیتس 

مھ زاب  میاهدرک و  عافد  هنادـنمتردق  دوخ  قوقح  زا  ام  میاهدرکن ؛ ضرعت  یتلم  چـیھ  روشک و  چـیھ  هب  ام  هدوب . دوخ  لالقتـسا  زا  دوخ و  قوقح  زا  دوخ ، زرم  زا  عافد  عضوم  رد 

قح روشک  نالووسم  داد . دھاوخن  جاب  یتردق  چیھ  هب  ناریا  تلم  دننادب ؛ اکیرما -  گرزب ، ناطیـش  صوصخب  ملاع -  ناربکتـسم  نارادمتردق و  یهمھ  ار  نیا  مینکیم . عافد 

؛ مینک عافد  دیاب  ناشیداصتقا  یـسایس و  قوقح  زا  نیاربانب  تسا ؛ تلم  قوقح  زا  عافد  هاگیاج  ام ، هاگیاج  میرادن . یقح  نینچ  ام  دننک . رظنفرـص  تلم  قوقح  زا  دـنرادن 

ام تلم  دراد . ار  ییاراک  نیا  هک  تسا  هداد  ناشن  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هللادـمحب  مینک . ظفح  للملانیب  طباور  رد  زورما و  یایند  رد  یتسیاب  ار  اھنآ  یهتـسیاش  هاـگیاج 

. درک دھاوخ  رتشیب  زورهبزور  ار  نیا  دراد و  ییهتسیاش  زاتمم و  هاگیاج  هقطنم  رد  مھ  و  یناھج ، یهنحص  رد  یللملانیب و  یهنحص  رد  مھ  زورما ،

رطف  / ٠٨/١٣/١٣٨۴ دیع  تبسانم  هب  ماظن  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

تردـق دـماجنایم . اـھنآ  یماـکان  هب  یگداتـسیا ، اـما  دـنکیم ؛ رتیرج  ار  اـھنآ  یرابکتـسا ، یاھتردـق  لـباقم  رد  ینیـشنبقع  هک  میمھفب  مینادـب و  دـیاب  همھ  مھ  ار  نیا 

رد زورما  هچنآ  درکن و  ادیپ  ققحت  دنتساوخیم ، اھییاکیرما  هک  هچنآ  قارع -  رد  هقطنم -  نیمھ  رد  هک  دینیبیم  تسین . اھتنمیب  فلختیب و  تردق  کی  ایند  یاھتردقربا 

ام دنـسریم . لتق  هب  یتسیرورت  یاھراک  اب  یھانگیب  نامدرم  هنازور  دوشیم ؛ تیانج  قارع  رد  هتبلا  دنتـساوخیم . اـھییاکیرما  هک  تسین  یزیچ  نآ  درذـگیم ، قارع 

. تساھنآ ررـض  هب  قارع  تینما  دـنربیم ؛ دوس  قارع  رد  عضو  نیا  زا  هک  دنتـسھ  اھنآ  میراد ؛ نظوس  اکیرما  لیئارـسا و  یـسوساج  یاھهاگتـسد  هب  اـیاضق  نیا  رد  تدـشب 

. دنک لوبق  دریذپب و  ار  اکیرما  یهطلس  تیمکاح و  هک  تسین  یتلم  قارع  تلم  دنتسھ . نظوس  دروم  اھنآ  تسا ؛ ینماان  دوجو  قارع ، رد  اھنآ  یهطلس  ندنام و  یهناھب 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

اکیرما تسایس  نارادمدرس  فرح  تساکیرما . یهدحتم  تالایا  میژر  مھ  نانمشد  نیا  رادولج  دندنسپیمن . ام  تلم  یارب  ار  ولج  هب  تکرح  نیا  اھنآ  میراد و  ینانمـشد  ام 

؛ تسا هملک  کی  اھنآ  لد  فرح  اما  دننزیم ؛ ینوگانوگ  یاھفرح  الاح  منک ؛ نایب  امـش  یارب  ار  اکیرما  یـسایس  ناگدننادرگ  لد  فرح  نم  دـینک  هجوت  تسیچ ؟ ناریا  تلم  اب 

، یداصتقا یهرطیـس  امـش  روشک  رب  ام  بالقنا  زا  لبق  دنیوگیم  اھنآ  دینادرگرب . ام  هب  ار  نآ  تسا ، هتفرگ  ام  زا  امـش  بالقنا  هک  ار  یزیچ  نآ  ناریا ! تلم  یا  دـنیوگیم : اھنآ 

تـالماعم تـفن ، یهیـضق  رد  تـسا . یتـیعقاو  نـیا  تـفرگیم . هزاـجا  اـم  ریفـس  زا  شایللملانـیب  یاھمیمـصت  یارب  امــش  روـشک  سیئر  میتـشاد ؛ یگنھرف  یــسایس و 

. درکیم هرکاذم  سیلگنا  ریفس  اکیرما و  ریفس  اب  دوخ  تامادقا  یارب  نوعلم  یولھپ  هاش  مدرم ، اب  دروخرب  عون  رد  یتح  یساملپید و  یسایس  نوگانوگ  طباور  یللملانیب ،

دینادرگرب ام  هب  ار  نیا  درک ؛ نوریب  ار  ام  دمآ و  بالقنا  میتشاد ، ار  هطلس  نیا  امش  روشک  رب  ام  دنیوگیم  دندرکیم . ارجا  اھنیا  دندیدنـسپیم ، دنتـساوخیم و  اھنآ  ار  هچنآ 

دنروآیم ار  یسارکومد  مسا  دنروآیم ، ار  یمتا  یژرنا  مسا  دنروآیم ، ار  رشب  قوقح  مسا  الاح  تسا . نیا  اھییاکیرما  فرح  مینک . ادیپ  هطلس  امـش  روشک  رب  هرابود  ام  ات 

تموکح ام  امـش  داصتقا  رب  مینک ، نییعت  ام  ار  امـش  یاھتلود  رگید  راب  دـیھدب  هزاجا  دـنیوگیم  تسا ؛ ناـمھ  یعقاو  فرح  تسا . فرح  اـھنیا  دـننزیم ؛ تسیرورت  تمھت  و 

. دنراد ار  عقوت  نیا  ناریا  تلم  زا  دنروطنیا . رگید  یاھتلود  زا  یـضعب  هب  تبـسن  هک  نانچمھ  دیـشاب ؛ اجک  یناھج  یاھیدنببطق  رد  امـش  مینک  نییعت  هک  میـشاب  ام  مینک و 

یزیچ نامھ  دـنھدیم ، زورب  دوخ  زا  اھییاکیرما  زورما  هک  هچنآ  تسا . هدرکن  یتوافت  هتـشذگ  اب  زورما  دـناشلاچ . نیا  رد  ناریا  تلم  اـب  اـھییاکیرما  تسا  لاـس  تفھوتسیب 

درسلد یناور ، گنج  تاغیلبت  باعرا ، دیدھت ، زا  تسا  ترابع  مھ  ناشرازبا  تسا . هدوب  ناشنھذ  رد  هشیمھ  ناریا ، تلم  هب  تبسن  لاس  تفھوتسیب  لوط  رد  هک  تسا 

اب و  یـشیاسرف -  یاـھراشف  دـنروایب -  راـشف  تساـھنیا . امـش  تلم  نانمـشد  رازبا  دـنناوتب ، رگا  اـھتیبصع ؛ کـیرحت  یگتـسدود و  داـجیا  مدرم ، ندرک  دـیمون  مدرم ، ندرک 

تیاـفک ناشهدـنیآ و  ناـشتیقفوم ، رد  مدرم  هـکنیا  یارب  دـنروآ ، دوـجو  هـب  تـینما  مدـع  ساـسحا  مدرم  رد  هـکنیا  یارب  دــننک ؛ تـشرد  گرزب و  هتــسجرب ، ار  اـھنیا  تاـغیلبت 

روشک ناریگمیمصت  دنناوتب  دیاش  دننک ؛ یگتسدود  راچد  ار  نیلوئسم  دنناوتب  دیاش  دنروایب ، راشف  تساھنیا . نمشد  راک  دننک ؛ ادیپ  هھبش  کش و  دیدرت و  ناشنالوئـسم 

ار ناریا  تلم  ام  هک  دـننکیم  دـیدھت  درادـن . یرگید  رازبا  نمـشد  تساھنیا ؛ نمـشد  رازبا  تساھنیا ؛ نمـشد  راـک  دـننک ؛ لزلزت  راـچد  ناـشدوخ  گرزب  یاھیریگمیمـصت  رد  ار 

، ملع رد  میاهدرک و  ادـیپ  یتفرـشیپ  زورما  ام  رگا  تسا !؟ هدوبن  وگروز  یاھتردـق  امـش  میرحت  راچد  ناریا  تلم  الاح  ات  رگم  دـیدرکن !؟ میرحت  ـالاح  اـت  رگم  درک ؛ میھاوخ  میرحت 

یملع تفرـشیپ  میاهدرک ؛ ادـیپ  یماظن  تفرـشیپ  ام  تسا . هدـمآ  شیپ  ام  یارب  میرحت  طیارـش  نیمھ  رد  اھنیا  مینزیم ، ار  لوا  فرح  هقطنم  رد  عیانـص ، زا  یخرب  تعنص و 

ادیپ تفرشیپ  ام  درکیمن ، روصت  ایند  هک  هدیچیپ  رایسب  عیانص  زا  یخرب  رد  تعنص ، یهنیمز  رد  میاهدرک ؛ ادیپ  روآتفگش  یاھتفرـشیپ  یکـشزپ  یاھهنیمز  رد  میاهدرک ؛ ادیپ 

، ناشدوخ کـچوک  یهعومجم  کـی  زا  ریغ  دـنھدیمن  هزاـجا  زگرھ  اـھنآ ، ناگدـنراد  هک  ار  ییاھـشناد  مولع  میاهدرک ؛ ادـیپ  تفرـشیپ  یتسیز  مولع  یهنیمز  رد  اـم  میاهدرک .

اجنیا هب  دـیاش  دـندرکیمن ، میرحت  رگا  تسا . هدـمآ  دوـجو  هب  میرحت  طیارـش  رد  اـھنیا  یهمھ  مـیاهدرک . ادـیپ  تـسد  اھـشناد  نـیا  هـب  اـم  دـنک ؛ ادـیپ  تـسد  اـھنآ  هـب  یـسک 

؛ مینک هدافتـسا  نامناناوج  دادعتـسا  راکتبا و  زا  هک  میداتفایمن  رکف  هب  ام  دندادیم ، ام  هب  ار  ناشدوخ  مدنچ  هتـسد  یاھحالـس  دـنتفرگیم ، ار  ام  لوپ  رگا  میدیـسریمن ؛

زاـب ار  اـھرازاب  رگا  میـشاب . رتوـلج  تادـیلوت  نیا  رد  هقطنم  یاـھروشک  زا  یرایـسب  زا  مینک و  دـیلوت  مھ  کـشوم  مـینک ، دـیلوت  مـھ  کـنات  مـینک ، دـیلوت  مـھ  اـمیپاوھ  زورما 

میرحت زا  ار  اـم  میدوـب . هدیـسرن  اھتفرـشیپ  نیا  هب  اـم  مـھ  زورما  دـنتخیریم و  ناـشبیج  یوـت  دـنتفرگیم ، ار  اـم  لوـپ  دـندادیم ، اـم  هـب  میتـساوخیم  هـچرھ  دـندرکیم ،

!؟ دیناسرتیم

زا مالسا  یایند  زورما  تسا ؛ رفنتم  اکیرما  یاھشور  زا  ایند  زورما  ام . هن  دییامـش ، یوزنم  مییوگیم ، اھنآ  هب  ام  دیتسھ ؛ یوزنم  یناھج  یهعماج  رد  امـش  دنیوگیم  ام  هب 

یوزنم یـسک  هچ  دننادب  دنھاوخیم  رگا  دراد . دوجو  مدرم  یاھلد  قامعا  رد  دیفـس ، خاک  نارادمدرـس  زا  ترفن  دینک ، لاوس  مدرم  زا  دیورب و  امـش  اجرھ  برغم ، ات  یزنودـنا 

نارادمدرـس رگا  دـننک . رازگرب  اکیرما  روھمج  سیئر  ام و  یروھمج  سیئر  تیبوبحم  نازیم  ندیجنـس  یارب  مالـسا  یایند  رد  یمودـنارفر  کی  منکیم  داھنـشیپ  هدـنب  تسا ،

یرایسب دنرفنتم ؛ اکیرما  زا  اھتلم  زورما  دنزادنیب . هار  دنیایب  نادیم ، نیا  یوگ و  نیا  دنسرتیمن ، یایھاوخرظن  یجنسرظن و  مودنارفر ، نینچ  رابتفخ  جیاتن  زا  اکیرما  میژر 

. تسین مھ  ام  زا  رتمک  یھاگ  اھنآ  ترفن  اما  دنروایب ؛ نابز  رب  ار  ترفن  نیا  هک  دھدیمن  هزاجا  ناشحلاصم  اھتنم  دنرفنتم ؛ مھ  اھتلود  زا 

یاکیرما اکیرما ؟ مادک  رـشب ! قوقح  رادمچرپ  تسا  هدش  اکیرما  تسا ! نارود  روآهدنخ  یاھهفیطل  نآ  زا  رگید  نیا  دـننزیم . رـشب  قوقح  ضقن  ماھتا  یمالـسا  یروھمج  هب 

؛ اکیرما روشک  دوخ  لخاد  رد  روسناس  یاکیرما  ملاـع ، طاـقن  زا  یرایـسب  رد  ینمااـن  گـنج و  یهدـنزادنا  هار  یاـکیرما  بیرغوبا ، یاـکیرما  وماـناتناوگ ، یاـکیرما  امیـشوریھ ،

دنیوگیم ام  هب  اھنیا  منک . هراشا  نآ  هب  نالا  نم  هک  تسین  یلاجم  هک  تسا  بلاج  مھم و  رایـسب  یاھارجام  نآ  زا  یکی  اکیرما ، رد  نایب  هتـشون و  رکف و  روسناس  یارجام 

هک دینکن  کش  دریگب ، ماجنا  یسرپهمھ  کی  ایند -  حطس  رد  مالسا ، یایند  میوگیمن  ایند -  رد  زورما  رگا  دنرشب ! قوقح  ضقان  نیرتگرزب  ناشدوخ  اما  رـشب ؛ قوقح  ضقن 

تینما حلـص و  یارب  یدـیدھت  اـکیرما  زورما  دـش . دـنھاوخ  هتخانـش  ترارـش  یاھهمـسجم  ناونع  هب  چـیوسولیم  مادـص و  نوراـش و  فیدر  رد  اـکیرما ، یلعف  روھمج  سیئر 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 21 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3300
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3319
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3332
http://farsi.khamenei.ir


دننزیم شتآ  ار  اکیرما  روھمج  سیئر  یهمسجم  هک  دینیبیم  امش  ملاع  فانکا  رد  زورما  تسین . ام  تلم  صوصخم  زورما  رگید  اکیرما » رب  گرم   » راعـش اذل  تسا ؛ یناھج 

اتقیقح تساھنآ ؛ ندوب  اھتسینویھص  یهچیزاب  اھنآ و  یبلطهطلس  اھنآ ، ربکت  اکیرما ، میژر  رابکتسا  اکیرما ، میژر  یھاوخهدایز  مھ  تلع  دنھدیم . اکیرما  رب  گرم  راعـش  و 

. دنیاھتسینویھص یهچیزاب 

اب یهرکاذـم  یهلئـسم  موشب . یاهتـسھ  یهلئـسم  دراو  دـعب  میوگب ، هلمج  کی  دـش ، حرطم  یناھج  نوگانوگ  یاھهناسر  رد  اھزور  نیا  هک  یبلطم  کی  هب  عجار  اجنیا  نم 

ام اکیرما ، اب  نامدوخ  فالتخا  دروم  لئاسم  زا  کی  چیھ  رد  مینکیم ، نالعا  مھ  نالا  میدرک و  نالعا  لوا  زا  ام  دش ، نابلطرادـتقا  ناربکتـسم و  یتاغیلبت  یهژوس  هک  اکیرما 

فرط هب  ناشدوخ  یاھهتساوخ  لیمحت  یارب  تسا  یرازبا  کی  اھییاکیرما  یارب  هرکاذم  هک  تسا  نیا  لیلد  تسا ؛ یحضاو  رما  کی  مھ  نآ  لیلد  مینکیمن . هرکاذم  اکیرما  اب 

دروم یهلئسم  کی  رد  تسود  ود  یتقو  تسیچ ؟ یارب  هرکاذم  تسا . هداد  تسد  زا  درادن و  شدوخ  یاھفرط  اب  اکیرما  تارکاذم  رد  ار  شدوخ  یعقاو  موھفم  هرکاذم  هرکاذم .

انعم نیا  هب  ار  هرکاذم  اکیرما  دنـسرب . قفاوت  دروم  یهطقن  کی  هب  دننک و  تکرح  دنراد ، رارق  هک  یاهطقن  زا  مادک  رھ  هک  تسا  نیا  یارب  نیا  دـننکیم ، هرکاذـم  مھ  اب  فالتخا 

. درادن انعم  لئاسم  یهمھ  رد  اکیرما  اب  هرکاذم  نیاربانب  راشف . ندروآ  دراو  یارب  دنھدیم ؛ رارق  ناشدوخ  یاھهتساوخ  لیمحت  یارب  یاهلیسو  ار  هرکاذم  اھنآ  دنادیمن .

یپ یاھتساوخرد  ام  نیلوئـسم  زا  قارع -  نوریب  رد  هچ  قارع ، رد  هچ  ییاکیرما -  نیلوئـسم  تسا . قارع  تینما  یهلئـسم  یهرابرد  هدش ، حرطم  اھزور  نیا  هک  یزیچ  نآ 

نیا رد  دنتفگ  دشاب ، مزال  راک  نیا  قارع  مولظم  تلم  رابهعجاف  یاھینماان  زا  یریگولج  یارب  دیاش  هکنیا  یارب  دعب  دندرکن ؛ ییانتعا  لوا  مھ  اھنیا  دـندرک و  یررکم  یپ و  رد 

رس زا  تسد  دیاب  اھنآ  هک  تساھییاکیرما  هب  هتکن  نیا  میھفت  تارظن  نآ  تسیچ ؟ تارظن  نآ  مینک . لقتنم  ییاکیرما  فرط  هب  ار  نامدوخ  تارظن  هک  میرادن  یفرح  ام  هلئسم 

هرادا ار  شروشک  دناوتیم  قارع  تلم  دنیبب . ار  تینما  یور  قارع  ات  دنرادرب  دیاب  اھتیموق  کیرحت  زا  تسد  دـننک ؛ هرادا  ار  ناشروشک  ناشدوخ  قارع  تلم  ات  دـنرادرب  قارع 

یاھـسیورس اـی  دراد ؛ رارق  یـسوساج  یاھـسیورس  تسد  هک  دراد  دوجو  یناوارف  نئارق  قارع ، دوجوم  یاـھینماان  رـس  تشپ  دـنک . نیماـت  دـناوتیم  مھ  ار  تینما  دـنک ؛

. دش یاهزیگنا  کی  ام  یارب  قارع ، مدرم  یارب  تینما  نیمات  نیا  لیئارسا . ای  اکیرما  ای  سیلگنا  یسوساج 

نوگانوگ لئاسم  رد  دھاوخیم  ناریا  ایوگ  هک  دندرک  دومناو  روطنیا  دـنداد . ناشن  ار  ناشدوخ  ییوگغورد  یبلطهدایز و  ییوجهطلـس و  حور  مھ  هیـضق  نیمھ  رد  اھییاکیرما 

هب نیا  دنتفگ  یتح  ییوگغورد ، ربکت و  یوخ  نامھ  رثا  رب  ییاکیرما  نیلوئسم  زا  یضعب  دندرب ؛ راک  هب  مھ  ار  یتشز  بسانمان و  رایـسب  تاریبعت  دنک . هرکاذم  اکیرما  اب  دوخ 

فدھ اب  دنناوتیم  رگا  ام  روشک  طبریذ  نیلوئـسم  دنک . راضحا  ار  یناریا  لوئـسم  هک  دنکیم  طلغ  اکیرما  تلود  منکیم ، ضرع  نم  تسا . یناریا  لوئـسم  راضحا  یهلزنم 

یارب دوش  زاب  یاهصرع  کی  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هرکاذـم  رگا  اما  درادـن ؛ یعنام  دـننک ، لـقتنم  اـھنآ  هب  ار  یبلطم  قارع ، یهیـضق  رد  اـھییاکیرما  هب  ندرک  یلاـح  میھفت و 

. دوب دـھاوخ  عونمم  میدرک ، مالعا  هک  نانچمھ  دراوم ، یهیقب  لثم  نیا  دـنک ، لـیمحت  فرط  هب  ار  شدوخ  یاـھفرح  دـھاوخب  روز  هب  یاـکتا  اـب  راـکم  وررپ و  وگروز و  فرط  هکنیا 

. درک شودخم  تامھوت  اب  دوشیمن  ار  نیا  تسام ؛ روشک  تفرشیپ  رادتقا و  یهیام  ام  تلم  تمواقم  یگداتسیا و  تزع ،

یمالسا  / ٣٠/٠۵/١٣٨۵ تدحو  سنارفنک  شیامھ  رد  ناگدننک  تکرش  رادید  رد  تانایب 

ینعی یلبق  مظعا  توغاط  نیـشناج  اکیرما  دنکیم . دییات  ار  نآ  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  وا  ار  مسینویھـص  اریز  تساکیرما ؛ هدـحتم  تالایا  میژر  ایند ، رد  مظعا  توغاط  زورما 

رد دوخ ، تفرـشیپ  رد  مالـسا  یایند  تسا و  هداد  رارق  یراوشد  تیعـضو  رد  ار  مالـسا  یایند  شناراـکمھ ، شنارکفمھ و  هدـحتم و  تـالایا  میژر  زواـجت  زورما  تسا . سیلگنا 

هب هک  ریخا -  هام  کی  نیا  رد  نانبل  هب  یتسینویھص  میژر  زواجت  نیمھ  رد  تسوا . نارکفمھ  ناراکمھ و  اکیرما و  راشف  ریز  دوخ ، یونعم  یدام و  یقرت  رد  دوخ ، یریگعـضوم 

یلام و ینابز و  تیامح  هب  طقف  دـش و  گـنج  نادـیم  دراو  احیرـص  اـکیرما  دـش -  لزاـن  اـھنیا  رب  یھلا  ترـصن  دـش و  یھتنم  هللابزح  یوس  زا  یمالـسا  گرزب  هساـمح  نیا 

توغاط زورما  دندرک . عورـش  اھنآ  دنتـساوخ و  اھییاکیرما  ار  گنج  نیا  عقاو  رد  درک . کمک  داتـسرف و  درک ، مھارف  تاحیلـست  یتسینویھـص  میژر  یارب  درکن و  افتکا  یـسایس 

. دنتسھ اھییاکیرمآ  مظعا 

یھلا یاقثو  یهورع  هب  کسمت  ، توغاط هب  رفک  نودـب  تسا . مزال  توغاط  هب  رفک  تسین . توغاط  هب  رفک  اما  تسھ ؛ اب  نامیا  یمالـسا  تما  یاھـشخب  زا  یرایـسب  رد 

توعد ام  دـنوشن . اـکیرما  میلـست  هک  مینکیم  توعد  اـم  مینکیمن ؛ توعد  دنباتـشب ، اـکیرما  اـب  گـنج  هب  هک  نیا  هب  ار  اـھتلم  اـھتلود و  اـھروشک و  اـم  تسین . ریذـپناکما 

انتعا یمالـسا  تما  تدحو  یهنیمز  رد  اھنآ  یاھهسوسو  هب  هک  تسا  نیمھ  ندرکن  یراکمھ  ماسقا  زا  یکی  دننکن . یراکمھ  نیملـسم  مالـسا و  نمـشد  اب  هک  مینکیم 

. دننک ظفح  شدوخ  داحتا  اب  ار  یمالسا  تما  دننکن و 

مھ یسایس  تفرشیپ  مینک ؛ ادیپ  میناوتیم  مھ  یملع  تفرشیپ  ام  دش ، ماجنا  داحتا  نیا  رگا  تسا . داحتا  یهلئسم  مالسا ، یایند  یهلئسم  نیرتمھم  ام  رظن  هب  زورما 

اھنآ میتسین . متا  بمب  لابند  ام  هک  دننادیم  اھنآ  دنراد . ناریا  رد  یاهتسھ  یژرنا  هلئسم  یور  رب  یراشف  هچ  مالسا  یایند  نانمشد  دینیبیم  امش  مینک . ادیپ  میناوتیم 

ناشن تسین ؛ اکیرما  یاھتسایس  میلست  هک  هداد  ناشن  هک  یایمالسا  روشک  کی  دنتحاران . یمالسا  روشک  کی  رد  یروانف  تفرشیپ  زا  روشک ، نیا  رد  ملع  تفرشیپ  زا 

ار راشف  نیا ، رطاخ  هب  اھنآ  دشابن . زھجم  یاهتسھ -  یژولونکت  ینعی  ایند -  زورما  یژولونکت  نیرتمھم  تفرـشیپ  هب  دیاب  یمالـسا  روشک  نیا  دسرتیمن . اکیرما  زا  هک  هداد 

، نانمشد دیک  زا  یـصالخ  هار  اھنت  هک  تسا  هدیمھف  هبرجت  اب  بالقنا ، زا  دعب  لاس  تفھ  تسیب و  لوط  رد  ناریا  تلم  میاهتفرگ . ار  نامدوخ  میمـصت  ام  هتبلا  دننکیم . دراو 

توق اب  ار  هار  نیمھ  مھ  همادا  رد  یھلا  یهوق  لوح و  هب  میدیـشچ و  ار  نآ  نیریـش  تارمث  میاهتفر و  زورما  ات  ار  هار  نیا  ام  تسا . تدھاجم  نادـیم و  رد  ربص  ادـخ و  هب  لکوت 

. مینیبیم مھ  ار  شراثآ  هک  تفر ، میھاوخ  مامت 

یمالسا  / ٠٣/٠٨/١٣٨۶ یاروش  سلجم  هرود  نیمتفھ  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نآ هب  لد  یهمھ  اـب  دوـشب ، نییبـت  اـیند  یاـھتلم  یهـمھ  یارب  رگا  هـک  تـسا  یقطنم  تـسین . یفیعـض  قـطنم  ییاـکیرما ، یاھیزادـناتسد  اـب  یهلباـقم  رد  اـم  قـطنم 

، زواجتم یروطارپما  کی  تردق ، کی  هک  دھدب  هزاجا  دھاوخیمن  روشک ، کی  تلم و  کی  مییوگیم  ام  مینزیمن . یفراعتم  فالخ  فرح  مینزیمن ؛ یروز  فرح  ام  دـنورگیم .

راک نالف  دنیوگیم : دنک . تارایتخا  بلس  وا  زا  دنک و  نییعت  ار  وا  تسایـس  دزادنیب ، تسد  وا  یناسنا  عبانم  هب  دزادنیب ، تسد  وا  عبانم  هب  ایند ، یهمھ  زا  راگبلط  یعدم و 

زا یلیخ  رد  اھییاکیرما  نالا  هک  تسا  یراک  نیا  دیریذپن ! ار  نآ  دیریذپب ، ناتتموکح  یارب  ار  راک  نیا  دیرخب ، ار  زیچ  نالف  دیـشورفب ، ار  زیچ  نالف  دینکن ، ار  راک  نالف  دینکب ، ار 

دنراد اھروشک  زا  یلیخ  رد  ایـسآ و  رد  دـننکیم ؛ دـنراد  تسا  لاس  اھھد  هنایمرواخ  یهقطنم  رد  دـندرک ؛ ررکم  قباس  یوروش  تافرـصتم  رد  دـننکیم . دـنراد  اـیند  یاـھاج 

اب راکشآ  ورهبور و  یهھجاوم  رد  ناریا  تلم  تسا ؟ یدب  فرح  نیا  میریگب . میمصت  نامدوخ  میھاوخیم  دینک ؛ تلاخد  ام  راک  رد  امـش  میھاوخیمن  ام  تفگ  ناریا  دننکیم .

دوخ رد  یتح  ووزوک ، رد  اقیرفآ ، رد  ناتسناغفا ، رد  قارع ، رد  اج -  همھ  رد  ار  رشب  قوقح  حضاف  راکشآ و  روجنیا  دینزیم و  رشب  قوقح  زا  مد  ارچ  امـش  دیوگیم  رابکتـسا ،

. دنمھفن ار  نیا  اھتلم  هک  تسین  یفرح  نیا  دینکیم !؟ ضقن  اکیرما - 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب یمجاـھت  عضوم  لیدـبت  دوب . یمجاـھت  عضوم  لوا  زا  یمالـسا  یروھمج  عضوم  دـنداد -  حیـضوت  روھمجسیئر  یاـقآ  هک  روطناـمھ  مھ -  یجراـخ  تسایـس  یهنیمز  رد 

رد ام  میراگبلط . ام  تسین ؛ نیا  شیانعم  هن ، میراد ؟ گنج  ایند  اـب  اـم  ینعی  یمجاـھت ؟ عضوم  ارچ  تسا ! هداـتفا  قاـفتا  اـضعب  اـطخ  نیا  و  تساـطخ . کـی  یعفادـت ، عضوم 

تاحیلست یلخاد و  یاھگنج  داجیا  یهلئسم  رد  میراگبلط ؛ ام  ایند  رد  نز  یهلئسم  اب  لماعت  یهیضق  رد  میراگبلط ؛ رگرامعتـسا ، یایند  یرامعتـسا  یاھتـسایس  یهیـضق 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 22 
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مدرم و تایقالخا  ندرک  بارخ  یهلئسم  رد  میراگبلط ؛ ایند  زا  ام  یبرکیم  یئایمیش و  یاھحالس  یمتا و  یاھحالـس  یهعاشا  یهلئـسم  رد  میراگبلط ؛ ایند  زا  ام  نوگانوگ 

یاھراک نیا  هک  یطلسم  یایند  زا  تسانبماب  هدنز و  تلم  کی  تابلاطم  اھنیا  میراگبلط ؛ ایند  زا  ام  یسنج  توھـش  یهعاشا  یرگیلاباال و  ناجھتـسا و  گنھرف  یهعـسوت 

. دھدیم ماجنا  دراد  ار  فالخ 

، میرادـن یعافد  ام  متفگ  نم  دـیراد ؟ یعافد  هچ  هیـضق  نالف  لباقم  رد  امـش  دیـسرپ  نم  زا  یکی  دـندرکیم -  حرطم  یتالاوئـس  مدرکیم -  تبحـص  یئاـج  رد  یتقو  کـی  نم 

؛ تسا یزاردناـبز  شتعیبط  رابکتـسا  یاـیند  ـالاح  اـیند . لـباقم  رد  میراد  هبلاـطم  میراد ، لاوئـس  میراد ، موجھ  میرادـن ، یعاـفد  اـیاضق  زا  یرایـسب  رد  اـم  میراد . یموجھ 

لثم اـھروشک  زا  یـضعب  روھمجیاـسور  هـک  یئاھینارنخـس  نـیا  دـینیبب  دـینک و  هاگنامـش  نـالا  دـنک . یراـگبلط  درادـن ، قـح  هـک  مـھ  یئاـج  نآ  هـک  تـسا  نـیا  شتعیبـط 

رییغت ار  تاعوضوم  دننکیم  یعس  ای  دنمھفیمن  اتقیقح  ای  ار  تاعوضوم  تسا . طلغ  هدشنباسح و  هناخاتـسگ و  ردقچ  دنھدیم ، ماجنا  اکیرما  تلود  نارـس  روھمجسیئر و 

. دننک دومناو  یرگید  روج  دنھدب ؛

روفنم اـھتلم  رظن  رد  میژر  کـی  تلود و  کـی  دوخیب  دراد و  یلئـالد  هتبلا  مھ  ترفن  نیا  تسین . راـکنا  یاـج  رگید  هکنیا  تسا ؛ روـفنم  تدـشب  مالـسا  یاـیند  رد  اـکیرما  زورما 

؛ تسا نشور  شتلع  تسا ، روفنم  اھیقارع  نیب  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روفنم  اھینانبل  نیب  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روفنم  اھینیطـسلف  نیب  رد  دوشیمن .

تناـھا زا  دـننکیم ؛ تناـھا  یمالـسا  یاھـشزرا  هب  نیملـسم ، هب  مالـسا ، هب  مئاد  نوچ  تسا ؛ نشور  شتلع  تسا ، روفنم  مولعم  رگید  ناملـسم  نوگاـنوگ  یاـھتلم  نیب 

یهمھ اـب  اـکیرما  هک  دوشیم  نیا  شاهجیتـن  دوـشیم ؟ هچ  ترفن  نیا  هجیتـن  بوـخ ، دـننکیم . هل  اـپ  ریز  ار  ناملـسم  یاـھتلم  قوـقح  دـننکیم ؛ تیاـمح  مالـسا  هب  ناگدـننک 

همھ تواضق  دروخ ؛ تسکـش  قارع  رد  اکیرما  میئوگیم  هک  میتسین  اـم  رگید  زورما  دروخیم . تسکـش  دـنامیم و  لـگ  رد  اـپ  قارع ، رد  شیوھاـیھرپ  نیگنـس و  یـشکرگشل 

. دـیآیم ناشدـب  وا  زا  مدرم  نوچ  تسا ؛ مدرم  روفنم  نوچ  دروخیم ؟ تسکـش  ارچ  بوخ ، تسا . نیمھ  مھ  اـکیرما  یـسایس  ناـگبخن  اـھیئاکیرما و  دوخ  تواـضق  تسا ؛

دنیوگیم دننکیم و  ضوع  ار  هلئـسم  تروص  دـنیآیم  اھییاکیرما  دـننزب . وا  هب  یاهبرـض  دـنناوتیم ، مھ  اجرھ  دـننکن و  یراکمھ  وا  اب  هک  دوشیم  بجوم  اکیرما  زا  مدرم  ترفن 

. تسا نشور  نیا  دنرفنتم ؛ امش  زا  ناریا  تلم  تلود و  تسین ؛ یکش  نیا  رد  تسا ؛ رفنتم  امش  زا  ناریا  هلب ، تساکیرما . لباقم  رد  قارع ، رد  ناریا 

مالسلاهیلع  / ٠۶/٠۵/١٣٨۶ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

دـسفم یهکبـش  یتوغاـط و  ماـظن  دوـشیم . ملظ  دراد  زورما  مھ  اـکیرما  مدرم  دوـخ  هب  تسا و  تیرـشب  هـیلع  مـلظ  رھظم  تساـکیرما -  تموـکح  مروـظنم  اـکیرما -  زورما 

رگمتـس و یاھتردق  دنراد ، ملاع  رب  طلـست  زورما  هک  یئاھتردـق  یھارمگ . تلالـض و  تسا ؛ یرـشب  یاھلـسن  ندرک  هابت  یقالخا و  داسف  رھظم  زورما  ایند ، رد  یتسینویھص 

. تسا نینموملاریما  یھاوختلادع  رھظم  یمالسا ، یروھمج  یگداتسیا  دنراد . یرگهزیتس  رس  یراگزاسان و  رس  یمالسا  یروھمج  اب  مھ  لیلد  نیمھ  هب  دنملاظ و 

ع)  / ٢٨/٠۵/١٣٨۶  ) تیب لھا  یناھج  عمجم  نیمراھچ  رد  هدننک  تکرش  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

یاـھیزروعمط و  وـس ، کـی  زا  یمالـسا  یرادـیب  یمالـسا و  فراـعم  مالـسا و  نیب  رازراـک  تسا -  هداـتفا  هار  زورما  لـطاب ، قـح و  نیب  هک  یرازراـک  نیا  رد  هک  میراد  نیقی  اـم 

چیھ نیا ، رد  تسا . قح  فرط  اب  یزوریپ  تسام ؛ اب  یزوریپ  رگید -  فرط  کی  زا  اکیرما  تلود  ینعی  گرزب  ناطیـش  اـھنآ  سار  رد  ملاـع و  نیطایـش  یاھتـسایس  یرابکتـسا 

دنقح رادفرط  هک  یھورگ  نآ  درادن . ینعم  نیا  زا  ریغ  ینعی  تسا ؛ نیمھ  مھ  یھلا  ننس  تعیبط  دننکیم . دییات  دنھدیم و  ناشن  ار  نیا  نئارق  یهمھ  درادن . دوجو  یدیدرت 

، خیرات رد  یھلا  ننـس  نایرج  زا  یعیبط  راظتنا  تسا و  قح  تیوقت  تھج  رد  یھلا  یاھتنـس  دـش . دـنھاوخ  زوریپ  لطاب  رب  هک  تسین  یکـش  دـننکب ، مادـقا  دنتـسیاب و  رگا 

هک دش  دھاوخ  هظحالم  دوش ، هسیاقم  لبق  لاس  تسیب  اب  ایند  رد  یمالـسا  تکرح  طاشن و  زورما  رگا  مینکیم . هدـھاشم  ار  نیا  هبرجت  هب  میراد  مھ  ام  دراد . ار  نیا  اضتقا 

لاسما دینک -  هاگن  رگا  ار  یمالسا  یروھمج  صوصخ  هدرک . یرتشیب  تفرشیپ  دراد و  یرتشیب  طاشن  تکرح  نیا  لبق ، لاس  تسیب  هب  تبسن  فعاضم  فاعضا  هب  بتارمب ،

تھج زا  یروانف ، تھج  زا  یملع ، تھج  زا  تسا ؛ هدرک  یلوقعلاریحم  یاھتفرـشیپ  داعبا  یهمھ  رد  یمالـسا  یروھمج  دـینیبیم  دـینک -  هظحالم  لـبق  لاـس  تسیب  اـب  ار 

هک یئاھروشک  رد  یتح  ایـسآ ، اقیرفآ و  رد  مالـسا -  یایند  حطـس  رد  تسا . هدرک  ادیپ  یرتشیب  توق  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  یرتشیب  یدـمآراک  یتیریدـم ، تھج  زا  یـسایس ،

. فرط نیا  زا  نیا  تسا ؛ هدش  رتشیب  زورهبزور  ناملسم  یاھهعومجم  نایم  رد  تیوھ  ساسحا  نیا  هک  دنیبیم  ناسنا  مھ  دنتیلقا -  رد  اھناملسم 

ار یئاھتـسکش  درادن . مھ  ار  اکیرما  نآ  تردـق  درادـن ، ار  اکیرما  نآ  تھبا  زورما  یاکیرما  تسا . رتفیعـض  بتارمب  لبق  لاس  تسیب  یاکیرما  زا  زورما  یاکیرما  مھ  فرط  نآ  زا 

یکانرطخ یهدنیآ  دوریم و  ورف  رتشیب  اھهطرو  نیا  رد  درذـگیم ، نامز  هچرھ  هک  تسا  هداتفا  مھ  یئاھهطرو  رد  تسا ؛ هدرک  رتشیب  ار  وا  فعـض  زورهبزور  هک  هدرک  لمحت  مھ 

نیا تسام ؛ هاگن  نیا  تسام ، یهبرجت  نیا  دنکیم . میـسرت  دـنتفر ، هریغ  یـسایس و  کانرطخ  یاھھاچ  هت  هب  اکیرما  نامـسیر  اب  هک  یناسک  یهمھ  یارب  اکیرما و  یارب  ار 

. دش دیابن  مھ  رورغم  اھتیعقاو  نیا  هب  اھتنم  تسام ؛ ربارب  رد  هک  تسا  یئاھتیعقاو 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٨۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

زورما دنک . راکهچ  دیاب  هک  دنادب  دـنادب و  ار  شدوخ  تردـق  ورین و  دـنادب ، ار  شدوخ  تساوخ  دـنادب ، ار  شدوخ  یاج  ناسنا  ایند ، اب  لماعت  رد  هک  تسا  مھم  یلیخ  نم  رظنهب 

روطنیا ایند  هن ، میوریم ! میتفایم و  هار  مارآ  مارآ  ناـمعفانم  لاـبند  میراد ، یعفاـنم  مھ  اـم  بخ ، دـیوگب : ناـسنا  هک  تسین  یبیقریب  مارآ  رـسدرد  یب  نادـیم  کـی  اـیند 

ضرعت یاـج  ینکـشراک و  یاـج  ضراـعت ، یاـج  اـیند  هدـش . دـیدشت  نیا  تسھ ، رـشب  دارفا  نیب  هـک  یکیدزن  تاـطابترا  اـب  زورما  هدوـب ؛ روـجنیمھ  هـشیمھ  هـتبلا  تـسین .

ربکتسم یاھتلود  نالا  هک  ییاھراک  نیا  تسا . مکاح  ایند  یسایس  یاضف  رد  لگنج  نوناق  کی  یعقاو ، یانعم  هب  دنراد ؛ روز  مک  ای  دنرادن  روز  هک  یناسک  هب  تساھدنمروز 

، میناوتیم نوچ  دـیوگیم : تسا . شلابند  روز  قطنم  تسین ؛ شلابند  دنـسپللملانیب  یـسایس و  ینالقع و  یئالقع و  قطنم  دـنھدیم ، ماجنا  اـکیرما  ناشـسار  رد  و 

ناوت زا  درکن و  یگداتـسیا  شعـضاوم  رـس  رب  داد و  ناـشن  یگداداو  شدوخ  زا  دـش و  میلـست  ناـسنا  رگا  ییاـیند  نینچ  کـی  رد  تسا . روز  قـطنم  قـطنم ، مینکیم ! سپ 

! دنکیمن یسک  هب  محر  یسک  ییایند  نینچ  رد  دید . دھاوخ  ررض  اعطق  درکن ، هدافتسا  هھجاوم  هلباقم و  رد  شدوخ 

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رھ اب  هطبار  عطق  دـبا  اـت  هک  درادـن  یلیلد  چـیھ  هن ، دوب ؛ میھاوخ  هطبار  عطق  دـبا  اـت  اـم  میتفگن  مھ  زگرھ  تساـکیرمآ . اـب  یهطبار  عطق  نامیـساسا  یاھتـسایس  زا  یکی 

هب یروشک  رھ  اب  ار  هطبار  ناـسنا  دراد . ررـض  اـم  یارب  وا  اـب  یهطبار  هک  تسا  یاهنوگ  هب  تلود  نیا  طئارـش  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـشاب . هتـشاد  یتلود  رھ  اـب  یروشک ،

. میوریمن هطبار  لابند  یلوا  قیرط  هب  تشاد ، ررض  رگا  الاح  میوریمن ؛ هطبار  لابند  درادن ، تعفنم  ام  یارب  هک  یئاجنآ  دنکیم ؛ داجیا  یتعفنم  کی  فیرعت  لابند 

؛ دنتشاد ریفس  دنتشاد ، یسایس  یهطبار  مھ  اب  هک  یلاح  رد  درک ؛ هلمح  قارع  هب  اکیرمآ  دنکیمن . مک  ار  اکیرمآ  رطخ  الوا  تسا . رضم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یـسایس  یهطبار 

هن اھیئاکیرمآ -  یارب  هطبار  دوجو  ایناث  دربیمن . نیب  زا  ار  یتردـق  چـیھ  یهنابلطهرطیـس  زیمآنونج و  رطخ  هک  هطبار  تشاد . ریفـس  اـجنیا  مھ  نآ  تشاد ، ریفـس  اـجنآ  نیا 

لوط رد  مھ  اھیسیلگنا  دندوب . روط  نیمھ  مھ  اھیسیلگنا  روشک . نآ  رد  یرودزم  دعتـسم  یاھرـشق  رد  ذوفن  یارب  تسا  هدوب  یاهلیـسو  هدوب -  روطنیا  هشیمھ  زورما ،

نیا ناشیاھراک  زا  یکی  اھهناخترافـس  دنـشورفب . نمـشد  هب  ار  ناشدوخ  دـندوب  رـضاح  هک  یناسک  دوب ؛ تلم  ناگلفـس  اب  طابترا  زکرم  ناشهناخترافـس  یدامتم  نایلاس 

. تسا

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 23 
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. دوب اھـشاشتغا  اھبوشآ و  یهرادا  زکرم  روحم و  اکیرمآ  ترافـس  دـش ، یاهداعلاقوف  لاجنج  داتفا و  قافتا  نیچ  رد  شیپ  لاـس  هدـجھ  هدـفھ  دودـح  هک  یئاـیاضق  نیمھ  رد 

ناروماـم یـسوساج و  ناروماـم  یهغدـغدیب  دازآ و  دـمآ  تفر و  هب  جاـیتحا  دـنھاوخیم . ار  نیا  دـنرادن ؛ هاـگیاپ  و  دـنراد ، هاـگیاپ  هب  جاـیتحا  دـنراد ؛ ناریا  رد  ار  ـالخ  نـیا  اـھنیا 

ندرک و یجارو  نایاقآ  دننیـشنیم  الاح  دنکیم . نیمات  اھنآ  یارب  ار  نیا  طابترا ، دـنرادن . ار  نیا  اما  دـنراد ؛ رودزم  هلفـس و  رـصانع  اب  اھنآ  عورـشم  ان  تاطابترا  ناشیتاعالطا و 

، دشاب دـیفم  اکیرمآ  اب  یهطبار  هک  یزور  نآ  تسا . دـیفم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یهطبار  دوبن  اقآ ! هن  تسا . رـضم  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یهطبار  دوبن  هک  ندرک ، لالدتـسا  ندز و  فرح 

. متسھ هدنب  دوخ  دننکب ، داجیا  ار  هطبار  دیوگب  هک  یسک  لوا 

نیا دوب ؛ دـنت  ریبعت  نیا  دـنیوگیم  القع  حالطـصا  هب  نایاقآ  ناھگان  دـنکیم ، یدـنت  ریبعت  روھمج  سیئر  الاح  دـینک  ضرف  الثم  دـینکیم ؟ ار  اکیرمآ  ینمـشد  بلج  ارچ  دـنیوگیم :

فلتخم یاھنامز  رد  ینمشد  نیا  تسا . یلوصا  ینمشد  ینمشد ، تسین . تاریبعت  ظافلا و  نیا  عبات  اھیئاکیرمآ  ینمشد  اقآ ! هن  دنکیم . بلج  ار  اھیئاکیرمآ  ینمـشد 

زا دـعب  زا  ینعی  ریخا ، لاس  هدـجھ  لوط  رد  لقادـح  درک -  مھاوخ  ضرع  یاهلمج  کی  دـعب  ار  یماظن  یهلمح  رطخ  ثحب  ـالاح  هدوب -  ینمـشد  ـالاح  اـت  بـالقنا  لوا  زا  هدوب .

لام دننکب ؛ یماظن  یهلمح  اھنیا  تسا  نکمم  هک  هدشیم ، دیدھت  ناریا  تلم  هشیمھ  ینعی  هتشاد ؛ دوجو  رطخ  نیا  هشیمھ  زورما ، ات  هلاس  تشھ  یلیمحت  گنج  نایاپ 

یزیچ نآ  دنکیم . عیجشت  ار  نمشد  امش  فعض  شیامن  امش . فعض  شیامن  هن  تسامش ، تردق  شیامن  دنک ، فیعض  ار  نمـشد  رطخ  دناوتیم  هک  یزیچ  نآ  تسین . زورما 

هک یراک  رھ  عناـم ، نودـب  دیفیعـض ، دـنک  ساـسحا  رگا  دـیدنمتردق . امـش  دـنک  ساـسحا  هک  تسا  نیا  دریگب ، ار  نمـشد  یگماـکدوخ  یرـسدوخ و  یولج  تسا  نکمم  هک 

. دنکیم دنکب ، دھاوخب 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ دوخ  لوا ، دریگب . دوخ  یهیامحلاتحت  ار  وا  دـھاوخب  اـکیرما  هک  یـسک  رھ  یارب  تسا  گـنن  نیا  مینکیم . تیاـمح  ناریا  رد  هتـسد  نـالف  زا  اـم  تفگ  اـکیرما  روھمج  سیئر 

هدش بجوم  هک  تسھ  اھنیا  رد  صقن  مادک  دـنک . تیامح  دـھاوخیم  ارچ  دـننیبب  دـننک ، رکف  مدرم  مھ  دـعب  دـنک ، تیامح  اھنآ  زا  دـھاوخیم  یـشحو  نمـشد  نآ  هک  یناسک 

نوریب هک  ینئاخ  دزد ، نمشد ، رگا  دنشاب . هتشاد  فالتخا  مھ  اب  رھاوخ  ردارب و  کی  ردارب ، ات  ود  تسا  نکمم  هداوناخ  کی  لخاد  رد  دنک . تیامح  وا  زا  دھاوخب  نمشد  تسا 

نمـشد نیا  هک  مدرک  یھابتـشا  هچ  مدرک ، یطلغ  هچ  نم  دـیوگب  دـیایب ، دوخ  هب  یتسیاب  نآ  متـسھ ، وت  فرط  نم  تفگ  درک و  رارقرب  طابترا  اھنیا  زا  یکی  اـب  تسا ، هناـخ 

. دنک تیامح  نم  زا  دھاوخیم  یگداوناخ 

زیربت  / ١١/٢٨/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. درادـن هفرـص  ناشیارب  نتفر  یاهتـسھ  یژرنا  لابند  هک  دنـسرب  هجیتن  نیا  هب  ناریا  مدرم  ات  میروآیم  راشف  ناریا  یور  اـم  تفگ : اـکیرمآ  روھمج  سیئر  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ 

رـس ار  رگید  یاھتلم  یردـق  هب  تسا ، یاهتـسھ  یژرنا  یهلئـسم  اـھنآ  رظن  زا  شرھظم  ـالاح  هک  یایرواـنف  جوا  کـی  هب  ناریا  تلم  ندیـسر  هک  تسا  نیا  فرح  نیا  یاـنعم 

یرگید مسا  هتبلا  دسرن . دـنھاوخیم  دـننک . راھم  دـنناوتیمن  دـننک ؛ لرتنک  ار  نیا  دـنناوتیمن  اھنآ  رگید  هک  دـناروابیم  اھنآ  هب  ار  ناملـسم  یاھتلم  یاھیئاناوت  دروآیم ، قوش 

متا بمب  یهلئـسم  اھنآ  یهلئـسم  دنیوگیم ؛ غورد  هک  دننادیم  ایند  رد  مھ  اھیلیخ  دننادیم ، مھ  ناشدوخ  بوخ ، اما  میـسرتیم ! متا  بمب  زا  ام  دنیوگیم : دـنراذگیم ؛ شیور 

هکنیا نودب  تلم  کی  دنتحاران . نیمھ  زا  اھنآ  تسا ؛ یاهتسھ  یروانف  لابند  هب  تسا ، هتسھ  شناد  لابند  هب  تسین ؛ یاهتسھ  حالس  لابند  هب  ناریا  هک  دننادیم  تسین .

. دریگب یجوا  دنکب و  یناروف  نینچ  کی  دناوتب  دوخ  نورد  زا  دشاب -  هدرک  زارد  اھنآ  یوس  هب  یئادگ  تسد  دشاب -  هتفرگ  کمک  اھنآ  زا  هکنیا  نودب  دـشاب ، هتفرگ  هزاجا  اھنآ  زا 

؛ تسین قفاوم  اھھار  هنوگنیا  ندومیپ  اب  هک  هدرک  هدـعو  ای  هتفگ  حانج  نآ  نوچ  ارچ ؟ مینکیم ؛» تیامح  هورگ  نالف  حانج ، نالف  زا  ام  . » دـنکیم ینابـصع  ار  اھنآ  هک  تسا  نیا 

هرکاذم اب  ار  همعط  گرگ  ناھد  زا  مینک )!( تفرشیپ  ام  دیھدب  هزاجا  امش  هک  ناشتمدخ  مینکب  ضرع  اکیرمآ  شیپ  میورب  هک  تسا  نیا  قفاوم  تسین ؛ قفاوم  یگداتسیا  اب 

: ام روشک  تایبدا  رد  هک  تسا  لاس  دص  رازھ و  تفرگ . دیاب  تردق  اب  تفرگ ؛ دوشیمن 

تسا رد  ریش  ماک  هب  رگ  یرتھم 

یوجب ریش  ماک  نک ز  رطخ  ور 

نیا نکرطخ .» ور  « ؛ دنکیم لمع  هیصوت  نیا  هب  دوخ  یگداتسیا  اب  دراد  ناریا  تلم  زورما  هدشن . لمع  مھ  تاقوا  زا  یرایـسب  ام ، خیرات  رد  هدش  لمع  مھ  یھاگ  دناهتفگ . ار 

رد هک  دیرواین  هنحـص  هب  ار  ناتتردق  ناتدادعتـسا ، ناتدوجو ، امـش  دنیوگیم  اھنآ  تسا . نیا  ملاع  نیربکتـسم  اب  ام  یهلئـسم  اکیرمآ و  اب  ام  یهلئـسم  ام . یهلئـسم  تسا 

زا میناوتیم  ام  ریخن ، هک : تسا  نیا  ام  تلم  باوج  نادـیم . رد  مینک  یزاتهکی  میناوتب  ام  دـشاب ، هتـشادن  دوجو  یبیقر  ام  یتاغیلبت  یاھیئاناوت  ام ، حالـس  ام ، تردـق  لباقم 

. درک دھاوخ  هذخاوم  ام  زا  ادخ  مینکن ، رگا  میریگب ؛ ار  امش  زواجت  ولج  میناوتیم  مینک ؛ عافد  نامدوخ  قح 

نیا هک  یئاھوگم  وگب  درادـن . یتیمھا  یفالتخا ، یئزج ، لئاسم  گرزب . درواتـسد  نیا  ندرکن  اھر  هنحـص ، رد  روضح  تسا ؛ یتسرد  هار  هدرک ، باختنا  ناریا  تلم  هک  یھار 

: متفگ لاسما  لوا  هدنب  دـنک . ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  دـیاب  بالقنا  یهداوناخ  تسا . یئزج  یاھزیچ  اھنیا  دـنرادن . تیمھا  اھنیا  دراد ، مدآ  نآ  اب  مدآ  نیا  هورگ ، نآ  اب  هورگ 

دنراذـگن دـننک ؛ ظـفح  رگیدـکی  هب  ار  یگدنبـسچ  لاـصتا و  رگیدـکی ، هب  تبـسن  ار  دوخ  یئارگنورد  ار ، دوخ  تدـحو  بـالقنا  یهداوناـخ  تلم ، یهداوناـخ  ینعی  یلم ؛» داـحتا  »

رد هک  میتسھ  یمیظع  تینالقع  نیمھ  عبات  مھ  ام  دوبن . دیاش  مھ  ام  نتفگ  هب  جایتحا  دراد ؛ شوگ  یهزیوآ  ار  هیـصوت  نیا  شدوخ  هللادـمحب  تلم  دـیایب . دوجو  هب  یئارگاو 

. تسا روجنیمھ  هک  دنداد  ناشن  مھ  اھنآ  میدرک و  ضرع  تلم  هب  مھ  ام  تسھ ؛ نامتلم 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١٣ ناتسا  یادھش  یاھهداوناخ  نارگراثیا و  نازابناج و  رادید  رد  تانایب 

رگید ار  ادھـش  مسا  دنتفگ : ای  دش ، مامت  بالقنا  دـنتفگ : ای  نادان  لفاغ و  مدآ  ات  دـنچ  هک  دوب  نیا  مھ  تلع  هدـش ؛ مامت  بالقنا  روشک  نیا  یوت  دـندرک  لایخ  اھنآ  یزور  کی 

رواب دننک ، تسرد  لیلحت  ناشدوخ  یاھتسایس  یارب  دنتساوخیم  اھفرح  نیا  زا  هک  یئاھلقعیب  نآ  اھفرح ! نیا  زا  درپس و  خیرات  یهزوم  هب  دیاب  ار  ماما  دنتفگ : ای  دیرواین ،

زا ناریا ، تمظع  زا  ناریا ، تلم  زا  دـنیبیم . ناشاھلیلحت  رد  نانخـس و  رد  ار  لیلحت  نآ  زا  سای  راثآ  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  زورما  دـش . مامت  بالقنا  دـندرک  لاـیخ  دـندرک ؛

. دننکیم همھاو  ساسحا  ناریا ، یاھناوج  دادعتسا  زا  ناریا و  لالقتسا 

ضرف همعط  ار  ناریا  نوـچ  دنبلطهطلـس ؛ نوـچ  دـنبلطراصحنا ؛ نوـچ  ارچ !؟ تسا ؟ زیمآدـیدھت  اـیند  رد  یتعاـمج  کـی  رظن  زا  روـشک ، کـی  تلم و  کـی  یملع  تفرـشیپ  ارچ 

یگدنشخرد دادعتسا و  یناریا و  ناوج  یرادیب  ناریا ، تلم  یرادیب  دنعلبب . اج  کی  شاهتسجرب ، زاتمم و  یئایفارغج  تیعقوم  اب  رئاخذ و  اب  ار  روشک  نیا  دنتـساوخ  دناهدرک .

تلم رگا  هلب ، دنکیم . ینابـصع  ار  اھنآ  امـش ، رگید  یملع  یاھتفرـشیپ  امـش و  یاهتـسھ  یژرنا  امـش ، یروانف  تفرـشیپ  اذل  دراذگیمن . یناریا ، ناوج  یملع  تفرـشیپ 

. دنوشیم لاحشوخ  اھنآ  دنارذگب -  ترشع  شیع و  هب  روطنیمھ  دورن و  یروآون  لابند  دیلوت و  لابند  راک و  لابند  ملع و  لابند  دشاب -  رکفیب  یناریا  ناوج  لایخیب و  ناریا 

طخ رد  یتعنص  تفرشیپ  ظاحل  زا  امش ، زاریش  متفگ  نم  هک  تسھ -  یملع  تفرشیپ  نآ  رد  هک  دشاب  یزکرم  کی  زاریش ، رھـش  دنھاوخیمن  اھنآ  دنھاوخیم ؛ ار  نیا  اھنآ 

اھنآ دـنھاوخیمن . ار  نیا  اـھنآ  دـناهدرک -  ادـیپ  هزاوآ  اـیند  رد  امـش  ناـنز  نادرم و  اـھناوج و  یملع ، یاھهتـشر  زا  یـضعب  رد  دراد و  رارق  روـشک  یاھناتـسا  اھرھـش و  مدـقم 

یناوھش و یاھشزیمآ  رـسپ و  رتخد و  طالتخا  دھاوخیم  ناشلد  اھنآ  دشاب . قنور  رپ  ام ، دیلوت  طیحم  ام و  هاگـشیامزآ  ام ، یهیملع  یهزوح  ام ، هاگـشناد  هک  دنھاوخیمن 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 24 
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همھ نیا  اھتـسینویھص و  اـکیرما و  تینابـصع  تلع  دـیدرک ؛ لـمع  ار  نیا  سکع  امـش  دـنھاوخیم . ار  نیا  اـھنآ  دـنک ؛ ادـیپ  هبلغ  مدرم  یگدـنز  رب  اـھنیا ، ترـشع و  تلفغ و 

. تسا نیا  تاغیلبت 

میرادرب و تسد  شالت  راک و  زا  میباوخب ، میریگب  دیاب  مینکن ، کیرحت  ار  اکیرما  ینمـشد  میھاوخب  رگا  بخ ، دینکیم ؟ کیرحت  ار  اکیرما  ینمـشد  ارچ  اقآ ! دنیوگیم  اھیـضعب 

رد لوئـسم  نالف  هک  نیا  رطاخ  هب  اھنآ  تسا !؟ یـضار  نیا  هب  ناریا  تلم  ایآ  تسا . نیا  اکیرما  دش ؛ دھاوخ  نونمم  ام  زا  اکیرما  تقو  نآ  مینک ! شومارف  ار  نامدوخ  تاراختفا 

نوناک اج  رھ  دننمـشد . ام  اب  ناریا  تلم  یرادـیب  رطاخ  هب  اـھنآ  هن ، دنتـسین ؛ نمـشد  اـم  اـب  تسا ، هدرک  تکرح  روج  نـالف  اـم  تسایـس  اـی  تسا  هدز  ار  فرح  نـالف  روشک 

ناناوج یگدامآ  هزیگنا و  یرایشھ و  دوارتیم و  اجنآ  زا  یرادیب  هک  یئاج  رھ  دینیبب  دینک ، هاگن  امش  تسا . تلم  نیا  نانمشد  یهلمح  یارب  یرتمھم  جامآ  تسا ، یرادیب 

. دننمشد ادھش  یاھهداوناخ  اب  دننمشد . رتشیب  اجنآ  اب  دنکیم ، ادیپ  ششخرد  زورب و  رتشیب  اجنآ  زا  تلم 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

دیدھت یھاگ  تسا ؛ یناور  یاھمدآ  ندز  فرح  لثم  اھنآ  ندز  فرح  دننزیم . فرح  یروج  هچ  دینیبب  شرود -  میت  روھمج و  سیئر  اکیرمآ -  نارادمامز  راتفر  هب  دینک  هاگن  امش 

رارق ناشدوخ  جامآ  ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاـگ  دـننکیم ، کـمک  تساوخرد  لاـصیتسا  یور  زا  یھاـگ  دـننزیم ، تمھت  یھاـگ  دـنھدیم ، رورت  روتـسد  یھاـگ  دـننکیم ،

یاھیماکان ساکعنا  نیا ، زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راتفر  اھنآ ، راتفر  دـننزیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اھهناوید  لثم  دـنھدیم ؛

زا دعب  زورما  دندش . قارع  ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکومد و  یهدعو  اب  اھنیا  قارع ؛ رد  یماکان  ناتـسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ 

یاھتردق نوزفازور  طلـست  رقف ، یگداتفابقع ، ینماان ، دشاب ؛ هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  دنکیمن  وزرآ  یتلم  چیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاس ، دنچ  تشذگ 

ای دـندوب  هدرک  مالعا  هک  یدـصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرـس  تشپ  هتبلا  اـھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  اـھروشک و  نآ  یلم  عفاـنم  هب  نتخادـنا  هجنپ  یرابکتـسا ،

رد ناــشیاھوگموگب ، رد  ناــشتافالتخا ، رد  تــسا ؛ سکعنم  اـــکیرمآ  نارادمتـــسایس  راـــتفر  رد  اـــھیماکان  نــیا  دـــندوب . هدرکن  مـــالعا  دنتـــشاد و  لد  رد  هــک  یدـــصاقم 

یاـھهعومجم هناتخبـشوخ ، زورما  تسا . یگداتـسیا  ماـما ، یهیـصوت  درک ؟ دـیاب  هچ  یئوگروز  نیا  لـباقم  رد  بوخ ، تسا . ملاـع  ناـیوگروز  عضو  نیا  ناشیاھیریگمیمـصت .

یسایس یاھنایرج  زا  یضعب  دوبن . روجنیا  هتـشذگ  یاھهرود  زا  یخرب  رد  تسا . یکرابم  یهدیدپ  کی  نیا  دننزیم ؛ مد  ماما  طخ  هب  یرادافو  زا  ام  روشک  یـسایس  نوگانوگ 

یلیخ دننزیم . فرح  ماما  طخ  ماما و  راکفا  هب  شیارگ  زا  همھ  ام ، روشک  رد  یـسایس  یاھهعومجم  هناتخبـشوخ  زورما  دـنتفگیم ! نخـس  احیرـص  ماما  طخ  زا  ینادرگیور  زا 

. تسا ناربکتسم  نازروعمط و  لباقم  رد  عطاق  یگداتسیا  موزل  تسا ، سکعنم  ماما  تانایب  یهمھ  رد  همانتیصو و  رد  هک  ماما  طخ  طاقن  نیرتهتسجرب  زا  یکی  بوخ ،

ماظن  / ١٩/١٣٨٧/٠۶ نالوئسم  هوق و  هس  یاسور  رادید  رد  تانایب 

بوخ نیا  میھدـب ، رارق  مالـسا  یهیاپ  رب  ار  نامدوخ  ماظن  ینونک  راتخاس  دوجوم و  عضو  میاهتـسناوت  هک  اـج  رھ  مالـسا . یناـبم  یهیاـپ  رب  تسا  یماـظن  یمالـسا ، ماـظن 

. تسام فدھ  نیا  مینک . یطخت  دیابن  وا  زا  میھدب ؛ رارق  یمالسا  یانبم  هیاپ و  نامھ  رب  ار  نآ  هک  دشاب  نیا  دیاب  ام  یعس  میتسناوتن ، اج  رھ  تسا ؛ بولطم  تسا ،

فلاخم رابکتسا  اب  تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  یمالسا ، یهعماج  یمالسا و  تموکح  یمالسا و  ماظن  مالسا ، هکنیا  رطاخ  یارب  تسا ؛ نیمھ  مھ  رابکتسا  یاھینمشد  زار 

یلخاد دادبتـسا  لثم  یللملانیب -  دادبتـسا  اب  تسا ؛ فلاخم  اھتردق  تینوعرف  اب  تسا ؛ فلاخم  اھتلم  هب  زواجت  اب  تسا ؛ فلاخم  مدرم  یگدنز  هب  یزادـناتسد  اب  تسا ؛

ادیپ روھظ  درک ؛ دھاوخ  زورب  دنک ، ادیپ  اضتقا  هک  یئاج  رھ  لمع و  ماقم  رد  هک  تسا  یتفلاخم  هن ، تسین ؛ یبلق  تفلاخم  طقف  مھ  تفلاخم  نیا  تسا . فلاخم  اھروشک - 

، دننارگید تورث  عبانم  هب  یزادناتسد  لھا  هک  یناسک  نآ  دنزواجت ، لھا  هک  یناسک  نآ  اذل  تسا . هدـش  هتخانـش  یمالـسا  یروھمج  زا  نیا  دـننادیم ؛ ار  نیا  درک . دـھاوخ 

. دنفلاخم ارھق  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  دنتسھ ، ناشدوخ  یسایس  یاھدروخرب  رد  تینوعرف  لھا  دنرابکتسا ، لھا 

الماک اھنآ  تسین ؛ راک  رد  یمھافت  مدع  تسا . هابتـشا  میرادـن ، مھافت  اکیرمآ  اب  ای  گرزب  یاھتردـق  اب  ام  دوشیم  هتفگ  هک  ینیا  متفگ ، یمرتحم  نایاقآ  عمج  رد  نم  زور  نآ 

نشخ یاھهجنپ  یور  رب  هک  ینیلمخم  رھاظ  ریز  اھنآ  هک  مینادیم  میـسانشیم ؛ ار  رابکتـسا  یوخ  تعیبط و  ام  میـسانشیم . الماک  ار  اھنآ  ام  هکنیا  امک  دنـسانشیم ، ار  ام 

ار ناشنطاب  میاهدروخن ؛ بیرف  زگرھ  نایاقآ  کیـش  رھاظ  تاوارک و  نلکدا و  هب  ام  مینیبیم . مینادـیم ، اـم  ار  نیا  تسیچ ؛ دناهدیـشک ، دوخ  نینوخ  یاـھلاگنچ  یور  رب  دوخ ،

رد ندرک  تلاخد  نیا  رد  اھیئوگروز ، نیا  رد  اـھنارابمب ، نیا  رد  ناتـسناغفا ، رد  قارع ، رد  بیرغوبا ، رد  وماـناتناوگ ، رد  دـناهداد ؛ ناـشن  ار  ناـشنطاب  مھ  ناـشدوخ  میاهدـید .

. دـننکیم تراغ  مھ  ناشدوخ  تلم  زا  اھنآ  دنتـسھ . هک  رگید  یاھتلم  رگید -  یاھتلم  زا  هن  ناشدوخ و  یاـھتلم  زا  یتح  تورث  تراـغ  یارب  اھیدنبهتـسد  نیا  رد  زیچ ، همھ 

یاھدنـس دروآ و  ماما  دـمآ و  بالقنا  اب  هک  یایمالـسا  یروھمج  نآ  دـننادیم  مھ  اھنآ  دناهتخانـش ؛ ار  ام  مھ  اـھنآ  میاهتخانـش ، اـم  ار  اـھنیا  رگید -  دـنایروجنیا  اـھیناپمک 

. تسھ نآرق  رد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  تورث و  زنک  دض  زواجت ، دض  یھاوخهدایز ، دض  رابکتـسا ، دـض  ملظ ، دـض  یروھمج  ینعی  دـننکیم ، یراشفاپ  نآ  رب  یمالـسا  یروھمج 

. دنفلاخم تھج  نیمھ  هب  دننادیم ، ار  نیا  اھنآ 

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

یمھم یهتکن  نیا  تسیچ ؟ رـس  رب  فالتخا  دراد . یتافالتخا  تاضراعم و  رابکتـسا ، کولب  زا  یرگید  یاـھتلود  اـب  اـکیرمآ ، اـب  رابکتـسا ، یاـیند  اـب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

یمالـسا و یروھمج  هب  یمـشچ  یهشوگ  دوشیم ، دراو  اکیرمآ  هک  ایند  نوگانوگ  لئاسم  رد  دـنیوگیم  دـننکیم ، لیلحت  نارگلیلحت  یتقو  زورما  هک  تسیچ  رـس  اوعد  تسا .

زا فـلتخم ، قرط  هب  اـم  روـشک  تلم و  تالکـشم  زا  یرایـسب  مینیبیم  مینکیم ، هاـگن  ناـمدوخ  یلخاد  لـئاسم  هب  یتـقو  مھ  اـم  تـسیچ ؟ تـلع  ارچ ؟ دراد ؛ ناریا  تـلم 

. درک ادیپ  وجتسج و  قیقد  هاگن  اب  ار  نیا  یتسیاب  تسیچ ؟ تلع  ارچ ؟ تساھیئاکیرمآ ؛ لیمحت  یهیحان 

لح ار  فالتخا  نیا  هرکاذم  اب  دننیشنیم  هک  دنشاب  هتشاد  فالتخا  تسا  نکمم  یلئاسم  رس  رگیدمھ  اب  روشک  ود  بوخ ، تسین . یسایس  یهلئـسم  دنچ  رـس  رب  اوعد 

نیا هلئسم  تسا . رتیاهشیر  هلئسم  تسا ؛ یرگید  یهلئسم  هلئسم ، تسین . لیبق  نیا  زا  اکیرمآ  ربکتسم  تلود  یمالسا و  یروھمج  یهلئسم  دننکیم . مامت  دننکیم ؛

تباقر یهلئسم  نیا  اما  دوب ، شلباقم  رد  یوروش  زور  نآ  هتبلا  تشاد . ار  ایند  قلطم  یتردقربا  یهیعاد  مود ، یناھج  گنج  زا  دعب  زا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  میژر  هک  تسا 

یـساسح میظع و  یهقطنم  مھ  المع  دراذـگب . تسد  ملاع  یتایح  عبانم  مامت  یور  رب  تساوخیم  اکیرمآ  دوبن . تردـقربا  ود  نیب  تباقر  افرـص  زور  نآ  یوروش  اکیرمآ و  نیب 

هچ ادرف  الاح  تسا . زورما  یایند  کرحت  شخبتایح  نوخ  تفن ، دوب . اکیرمآ  رادتقا  یهجنپ  رد  تفن -  یهقطنم  سراف -  جـیلخ  اقیرفآ و  لامـش  دـنیوگیم و  هنایمرواخ  نآ  هب  هک 

، دشابن تفن  رگا  تساھروشک . زا  یلیخ  یارب  تایح  یهیام  عقاو  رد  یئانشور و  رون و  یهیام  امرگ ، یهیام  دیلوت ، یهیام  تفن  ایند ، نیا  یوت  زورما و  اما  مینادیمن ؛ دوشب ،

شمـسا هک  یاهقطنم  تسا ؛ هـقطنم  نـیا  یوـت  تـفن  نـیا  مـظعا  شخب  ـالاح  یگدـنز . ینعی  نوـخ ؛ ینعی  تـفن  تـسین . اـھتراجت  تـسین ، تادـیلوت  تـسین ، اـھهناخراک 

. دوب هدرک  ادیپ  طلست  مھ  اکیرمآ  هک  تسا  مھم  اجنیا  رب  طلست  تسا . هنایمرواخ 

رد هتبلا  یوروش  دـندوب . اکیرمآ  رایتخا  رد  یوحن  هب  مادـک  رھ  هک  دـندوب  یفلتخم  یاھروشک  ناریا  فارطا  رد  رابکتـسا . یلـصا  هاگیاپ  تشاد ؛ رارق  ناریا  هنایمرواخ ، طسو  رد 

. دوبن مھ  تفن  صوصخم  هقطنم و  نیا  صوصخم  یزروعمط  هتبلا  درکیم . ادـیپ  همادا  دـیاب  لاور  نیا  دنتـشاد و  هبلغ  اھیئاکیرمآ  اما  دوب ، هدرک  یئاھیزادـناتسد  لالخ  نیا 

لوغشم درک -  مھاوخ  ضرع  اھناوج  امش  هب  یتقو  کی  تسین ؛ نآ  ریسفت  یاج  الاح  هک  فلتخم -  یاھاج  رد  ایـسآ و  قرـش  رد  اقیرفآ ، رد  نیتال ، یاکیرمآ  رد  اھیئاکیرمآ 

. دندیشکیم بقع  زورهبزور  ناشیابقر  دندرکیم و  تیوقت  ار  هطلس  زورهبزور  دنتفریم و  مھ  شیپ  دندوب و  ناشدوخ  تردق  میکحت 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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ملظ و اـب  هلباـقم  بـالقنا  نیا  راعـش  نیرتمھم  هک  دـمآ  دوجو  هب  ناریا  رد  یمالـسا  بـالقنا  هطقن ، نیرتساـسح  رد  یرابکتـسا و  رادـتقا  ینوزفازور  یهحوبحب  نیا  طـسو  رد 

روشک نیمھ  یوت  اھیئاکیرمآ  زور  کی  دیـشک . نوریب  اکیرمآ  یهرطیـس  ریز  زا  ار  ناریا  ینعی  یلـصا  یهطقن  نیا  یمالـسا  بالقنا  دوب . اھتلم  قوقح  زا  عاـفد  دوب ؛ رابکتـسا 

رد یئاراد ، هیلاـم و  هب  طوبرم  یاھـشخب  رد  حلـسم ، یاـھورین  رد  دنتـشاد ؛ مدآ  ساـسح ، طاـقن  یهمھ  رد  روشک ، فلتخم  قطاـنم  یوت  امـش ، نارھت  نیمھ  یوـت  اـمش ،

رد تلاخد  دوب و  روشک  یاھهاگتسد  یهمھ  سیئر  هک  مھ  تکلمم  هاش  دوخ  دندوب . هراکهمھ  اھنآ  یاھمدآ  رصانع و  تینما ، یاھشخب  رد  تسایـس ، ساسح  یاھـشخب 

یھاگ درکیم . تعاطا  هاوخان ، هاوخ و  ریزگان ، وا  دنتـشاد ، رارـصا  دنتـساوخیم و  یزیچ  اھنآ  رگا  دوب . سیلگنا  ریفـس  اکیرمآ و  ریفـس  ناھد  هب  شـشوگ  درکیم ، روما  یهمھ 

مخز نیا  دوب ؛ یمھم  یهثداـح  یلیخ  نیا  بوخ ، دـندش . هدـنار  نوریب  اـھیئاکیرمآ  یاهطقن  نینچ  کـی  زا  درکیم . تعاـطا  دـنک و  تعاـطا  دوب  روبجم  اـما  تساوـخیمن ، مھ 

. دوبن یکچوک 

 - دننکیم رارقرب  یـسوساج  تاناکما  دننکیم ، رارقرب  طابترا  دـننکیم ، یـشاپمس  اھروشک  لخاد  رد  ناشیاھهناخترافـس  قیرط  زا  هک  یرابکتـسا  یاھتلود  لومعم ، قبط  رب 

تکرح ندرک . راک  هب  دـندش  لوغـشم  قیرط  نیا  زا  دـننکیم -  ینوگانوگ  یاـھداسف  اھهناخترافـس  قیرط  زا  تسا . لومعم  راـک  نیا  اـیند  رد  مھ  نـالا  دـننکیم ؛ مھ  نـالا  هک 

دص دودح  نالا  دندیشک . نوریب  ار  دانسا  دنتفرگ و  ار  ترافس  دنتفر  اھنآ  درک . لطاب  مھ  ار  دنفرت  نیا  ماما » طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   » ناونع هب  وجـشناد  یاھناوج 

یندناوخ تسا ، یندناوخ  هن ؛ ای  دیناوخیم  دیاهدناوخ ، ار  یسوساج  یهنال  دانسا  یاھباتک  نیا  اھناوج  امش  منادیمن  نم  تسا . دانـسا  عقاو  رد  هک  هدش  پاچ  باتک  دلج 

. تسا هدوب  هچ  بالقنا  زا  لبق  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ترافس  نیا  شقن  هدرکیم و  رارقرب  طابترا  اھیک  اب  هدرکیم ، راک  هچ  ناریا  رد  زور  نآ  اکیرمآ  ترافس  دینیبب  تسا .

، یبالقنا ماـظن  تفرـشیپ  یبـالقنا ، یمالـسا و  ماـظن  یاـقب  درکن . ادـیپ  همتاـخ  مھ  اـجنیا  هب  هیـضق  تسین . یکچوک  مخز  نیا ، هداـتفا . قاـفتا  یگرزب  یهثداـح  نینچ  کـی 

یور یـسایس  یعامتجا و  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  یملع و  یاھهصرع  رد  سدـقم ، عافد  لثم  یماظن  یهصرع  رد  فلتخم ؛ یاھهصرع  رد  یبالقنا  ماظن  نوگانوگ  تاـحوتف 

نینچ ناریا  رد  دـندید  یتـقو  دنتـشادن -  ربـھر  دوب و  رپ  ناـشیاھلد  هک  ناملـسم  یاـھتلم  هقطنم و  نیا  یاـھتلم  مھ -  رگید  یاـھتلم  تشاذـگ و  رثا  زورهبزور  رگید ، یاـھتلم 

یمالـسا یروھمج  ماظن  هب  و  هیلع ) یلاعت  ناوضر هللا   ) ماما یربھر  یمالـسا ، یربھر  هب  یمالـسا ، ماظن  هب  اھتلم  اذل  دوب . اھنآ  لد  تیاکح  هناک  هداتفا ، قافتا  یاهثداح 

باجعا و مشچ  اب  اج -  همھ  رد  مالسا ؛ یایند  قرـش  ات  دیریگب ، مالـسا  یایند  برغ  زا  مالـسا -  یایند  رد  اھتلم  مھ  زورما  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما  هک  دندش  هتخابلد 

یروـھمج اـب  تفلاـخم  یارب  اـکیرمآ  یهزیگنا  نیا ، درکیم و  رتقـیمع  ار  اـھیئاکیرمآ  مخز  مھ  اـھنیا  دـننکیم . هاـگن  تکرح  نیا  ناریا و  تلم  هب  هـطبغ ، تلاـح  اـب  نیـسحت ،

. تسا یمالسا 

نارودزم و لـماوع و  یهعومجم  رد  دوش و  نامیـشپ  تسا ، هدرک  هک  یراـک  زا  دـنک ؛ یگتـسخ  راـھظا  دـنک و  ـالاب  ار  شیاھتـسد  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  دـھاوخیم  اـکیرمآ 

، دنک لوبق  ار  یگتسباو  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دھاوخیم ، ناریا  تلم  زا  اکیرمآ  هچنآ  دھاوخیم . ار  نیا  رابکتسا  ماظن  دریگب . رارق  توغاط  ماظن  ناورهلابند  ناگدرورپتسد و 

هک یئاـھراشف  دـنراد و  عـقوت  ار  نیا  ناریا  تلم  زا  اـھنآ  دوـش . اـکیرمآ  تردـق  میلـست  هراـبود  شدوـخ  تسد  هب  دـھدب و  تـسد  زا  ار  شدوـخ  یهدـمآ  تـسد  هـب  لالقتـسا 

هتـسخ ام  تسا ، سب  رگید  دـنیوگب  تلم  هار ، نیب  رد  دـننک ؛ هتـسخ  ار  تلم  دـننک ، هتـسخ  ار  یمالـسا  یروھمج  یاـھتلود  هک  تسا  نیا  یارب  تسا . نیا  یارب  دـنروآیم ،

لابند اھنآ  دنک . لابند  دراد ، رگید  یاھروشک  زا  یـضعب  اب  زورما  هتـشاد و  روشک  نیا  اب  هتـشذگ  رد  هک  ار  یاهویـش  نامھ  زاب  اکیرمآ  ات  دننیـشنب ، بقع  مھ  اھتلود  میدش ؛

. دنایگتسباو

لاس دنچ  هاجنپ و  لکـشم  تسین ؛ زورما  یاھراک  لکـشم  اکیرمآ  اب  ناریا  تلم  لکـشم  تسا . قمع  نیمھ  هب  هلئـسم  مھ  ناریا  تلم  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  فرط  زا 

و هیلع ) ناوضر هللا   ) ماـما تضھن  یتـقو  زا  صوـصخب  بـالقنا ، زا  شیپ  اـھلاس  زورما . اـت  لاـس ١٣٣٢  زا  تسا ؛ ناریا  تلم  هب  تبـسن  مـیژر  نآ  یوـس  زا  تثاـبخ  یرگیذوـم و 

یاھهویـش ماسقا  عاونا و  دـندروآ و  دراو  راشف  دـندرک ، تنایخ  دـندز ، هبرـض  دـندرک ، هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دنتـساوخ  هچنآ  بالقنا ، یزوریپ  ات  دـش  عورـش  تیناحور  تضھن 

؛ دشاب هتشاد  یریخ  تین  ناریا  تلم  هب  تبسن  اکیرمآ  هک  تسا  هدوبن  یزور  چیھ  تسا -  لاس  یس  نالا ، بالقنا -  یزوریپ  زا  دعب  دندرب . راک  هب  تلم  نیا  اب  ار  هناربکتـسم 

ود رس  رب  الاح  هک  تسین  نیا  اکیرمآ  اب  ام  یهلئسم  درادرب . ناریا  تلم  هب  تبـسن  یزروعمط  رابکتـسا و  زا  تسد  هناقداص  دنکب ؛ یھاوخرذع  شدوخ  یهتـشذگ  یاھراک  زا 

یهلئـسم تسا ؛ یگدـنز  گرم و  یهلئـسم  لثم  هلئـسم  مینک . لح  هرکاذـم  اب  مینیـشنب  میورب  میراد ، رظن  فالتخا  مھ  اب  یاهقطنم  اـی  یللملانیب  اـی  یناـھج  عوضوم  اـت 

رھ میتسھ . دوخ  تزع  دوخ ، لالقتـسا  دوخ ، تیوھ  ظفح  لھا  اما  میتسین ؛ یرگهزیتس  لھا  ام  دینادب ؛ اھناوج  امـش  ار  نیا  هک  مود ، یهتکن  نیا  تسا . تسین  تسھ و 

نیا دوخ  نامیا  اب  دوخ ، تریغ  اب  ناریا  تلم  دـنک ، زارد  تلم  نیا  رب  ار  هطلـس  تسد  دـھاوخب  دـنک ، ریقحت  ار  ناریا  تلم  دـنک ، لاـمیاپ  دـھاوخب  ار  ناریا  تلم  تزع  هک  یـسک 

. دنکیم عطق  ار  تسد 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

هتفگ رانک  هشوگ و  یھاگ  هک  یئاـھفرح  نیا  یمالـسا ، یروھمج  اـب  اـیند  یتسینویھـص  یهکبـش  اـکیرمآ و  اـھنآ  سار  رد  رابکتـسا و  ریذـپانیتشآ  قیمع و  ینمـشد  تلع 

دوخ اب  یفن »  » کی یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  نیا  هلئـسم  تسین . دـننکیم -  لخاد  رد  یـضعب  هک  یتاروصت  هچ  دـنھدیم ، ار  شراعـش  اـھنآ  هک  یئاـھزیچ  هچ  دوشیم - 

تابثا .»  » کی دراد ،

رد اـیند  طلـسم  یاھتردـق  تلاـخد  ذوفن و  یفن  یـسایس ، یگتـسباو  یفن  اـیند ، یـسایس  یاھتردـق  یهلیـسو  هب  تلم  ریقحت  یفن  یریذپهطلـس ، یفن  رامثتـسا ، یفن 

تابثا یناریا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  تابثا  دنکیم : تابثا  مھ  ار  یئاھزیچ  کی  دنکیم . یفن  عطاق  یمالسا  یروھمج  ار  اھنیا  یرگیحابا ؛ یقالخا ؛ مسیرالوکـس  یفن  روشک ،

وزج اھنیا  شناد ؛ یاھهلق  حـتف  و  شناد ، یهلئـسم  رد  یورهلابند  طقف  هن  شناد ؛ یاھهلق  رب  ندرک  ادـیپ  تسد  یارب  شالت  ناھج ، ناـمولظم  زا  عاـفد  یمالـسا ، یاھـشزرا 

. دنکیم یراشفاپ  اھنآ  رب  یمالسا  یروھمج  هک  تسا  یئاھزیچ 

یـضار رگا  دـش ؛ دـھاوخ  مک  اھینمـشد  مینک ، لوبق  ار  اکیرمآ  ذوفن  رگا  تسایند . یتسینویھـص  یهکبـش  ینمـشد  اکیرمآ و  ینمـشد  لیلد  اـھنیا  تاـبثا ؛ نیا  یفن و  نیا 

نیمھ هب  اھینمشد  انئمطم  میراذگب ، رانک  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  زا  عافد  ای  یلم  تیوھ  زا  عافد  دوش ، ریقحت  فلتخم  قرط  هب  ناگناگیب  یهلیـسو  هب  ام  تلم  هک  میوش 

، اکیرمآ لیبق  زا  ربکتسم  یاھروشک  یسایس  نیلوئسم  یھاگ  دیاهتفنش  نیا . ینعی  دنک ، ضوع  ار  دوخ  راتفر  یمالسا  یروھمج  دنیوگیم  هکنیا  دش . دھاوخ  مک  تبـسن 

ینعی دنک ، ضوع  ار  شراتفر  دنک . ضوع  ار  شراتفر  یمالسا  یروھمج  میئوگیم  دورب ، نیب  زا  یمالسا  یروھمج  میئوگیمن  ام  دنیوگیم : دننکیم ، تبحـص  هک  ناریا  یهرابرد 

. دنھاوخیم ار  نیا  درادرب . تسد  تابثا  نیا  زا  یفن و  نیا  زا  ینعی  نیا ؛

نامھ دنک ؛ تمواقم  وا  لباقم  رد  دوش و  هجاوم  تاناکما  عاونا  هب  زھجم  یهدرتسگ  یهھبج  اب  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  تابثا ، نآ  رد  یفن و  نیا  رد  یگداتسیا  نیمھ  اب 

یمالـسا و یروھمج  هیلع  دـنداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ ، یبرع و  یاھروشک  زا  یـضعب  وتان و  اپورا و  برغ و  قرـش و  هک  دوب  سدـقم  عافد  لاـس  تشھ  رد  هک  یتلاـح 

انعم نیمھ  زورما  ات  گنج  زا  دعب  یاھلاس  رد  یسایس و  یهصرع  رد  درکن . ینیـشنبقع  چیھ  دوخ  درک و  ینیـشنبقع  هب  راداو  ار  اھنآ  یهمھ  هرخالاب  یمالـسا  یروھمج 

دنک یورشیپ  هکلب  دنکن ، ینیشنبقع  طقف  هن  دتسیاب ؛ هدرک ، ادیپ  لکش  شربارب  رد  هک  یمیظع  یهھبج  نیا  لباقم  رد  هتسناوت  یمالـسا  یروھمج  ینعی  هتـشاد ؛ دوجو 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. هداتفا قافتا  نیا ، دنک . دراو  هبرض  نمشد  هب  و 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

یـس نیا  لوط  رد  دش . زاب  ناریا  تلم  یارب  گرزب  نومزآ  کی  ناونع  هب  ینادیم  اکیرمآ ، یهدـحتم  تالایا  تلود  اب  لماعت  عون  هھجاوم و  رد  دـش ، زوریپ  بالقنا  هک  یلوا  زور  زا 

اب اھنآ  هتبلا  دـش . ورهبور  تفلاخم  نحل  اـب  شرت و  یهرھچ  سوبع و  یور  اـب  بـالقنا  نیا  اـب  لوا  زا  اـکیرمآ  تلود  تسا . هتـشاد  همادا  گرزب  مھم و  نومزآ  نیا  هراومھ  لاـس ،

، اکیرمآ رایتخا  رد  شایـسایس  یریگمیمـصت  زکارم  اکیرمآ ، رایتخا  رد  شایتایح  عبانم  دوب ؛ اکیرمآ  تشم  رد  بالقنا  زا  لـبق  ناریا  دنتـشاد . مھ  قح  ناـشدوخ  تابـساحم 

تفلاخم دنتـسناوتیم  دش . هتفرگ  ناشتـسد  زا  نیا  بوخ ، اھنآ . ریغ  یئاکیرمآ و  نایماظن  نایئاکیرمآ و  یارچ  یارب  دوب  یعترم  اکیرمآ ؛ رایتخا  رد  ساسح  زکارم  بصن  لزع و 

یمالسا یروھمج  ماظن  اب  ناشتارکمد -  روھمج  یاسور  هچ  ناشھاوخیروھمج ، روھمج  یاسور  هچ  اکیرمآ -  تلود  بالقنا  لوا  زا  اما  دننکن ؛ زاربا  هنامـصخ  روجنیا  ار  دوخ 

هب کمک  یمالسا و  یروھمج  یهدنکارپ  نیفلاخم  کیرحت  تفرگ ، ماجنا  اھیئاکیرما  فرط  زا  هک  یراک  نیلوا  دشاب . هدیشوپ  یـسک  رب  هک  تسین  یزیچ  نیا  درک ؛ یراتفردب 

تـشگنا تشاد ، یاهنیمز  اجنآ  رد  بلطهیزجت  یاھتکرح  هک  روشک  طاقن  زا  یاهطقن  رھ  رد  دندرک . عورـش  ار  راک  نیا  لوا  زا  دوب ؛ روشک  رد  یتسیرورت  بلطهیزجت و  یاھتکرح 

زونھ راک  نیا  هنافـساتم  تشاد . یدایز  تراسخ  ام  مدرم  یارب  نیا  میدـید ؛ اجنآ  رد  ام  ار  یئاکیرمآ  رـصانع  یدراوم  رد  یتح  و  ار ، اھنآ  لوپ  یھاگ  میدـید ؛ ام  ار  اھیئاکیرمآ 

اب ینعی  دنطبترم ؛ یئاکیرمآ  رصانع  اب  اھنیا  میراد ؛ ار  ناشیاھدونـش  ام  اھنآ  زا  یـضعب  دنتـسھ ، ناتـسکاپ  ناریا و  یزرم  قطانم  رد  هک  یئاھرورـش  نیمھ  دراد . همادا  مھ 

عورـش دراد . همادا  هنافـساتم  مھ  زونھ  نیا  هیاسمھ ! روشک  کی  رد  یئاکیرمآ  رـسفا  اب  طـبترم  شکمدآ  تسیرورت  رورـش  دـنریگیم . روتـسد  دـننزیم ، فرح  اـھنآ  اـب  میـسیب 

، دریگب امیپاوھ  اھنآ  زا  هکنیا  یارب  دوب ، هتشاذگ  اھیئاکیرمآ  رایتخا  رد  ار  یباسحیب  لوپ  هتشذگ  میژر  ناریا . سانجا  اھیئاراد و  سبح  فرـصت و  دعب  دوب ، اجنیا  زا  ناشراک 

رتبیجع و  دندادن ؛ دوب ، رالد  اھدرایلیم  هک  ار  اھلوپ  نآ  دندادن ؛ ار  لئاسو  نآ  دش ، بالقنا  یتقو  دوب . هدـش  مھ  هیھت  اجنآ  لئاسو ، نیا  زا  یـضعب  دریگب . حالـس  دریگب ، درگلاب 

یرادرابنا رئازجلا  دادرارق  باسح  زا  دـندرک و  راگبلط  ار  دوخ  دـندش ، لئاق  ناشدوخ  یارب  یرادرابنا  دـندوب ، هتـشاد  هگن  دـندوب ، هدرک  عمج  یرابنا  کی  رد  ار  لئاسو  نیا  هکنیا 

همادا مھ  نالا  هدش ، عورش  زور  نآ  زا  هک  هدوب  یراتفر  نیا  دنریگب ! مھ  ار  شایرادرابنا  دعب  دنھدن ، دنراد ، هگن  ناشدوخ  شیپ  دننک ، بصغ  تلم  کی  زا  ار  یلام  دنتـشادرب !

، دیھدب ار  ام  لاوما  هک  میدرک  هعجارم  اھنیا  هب  اھلاس  لوط  رد  ام  هک  تسا ؛ یئاپورا  یاھروشک  زا  یضعب  رد  مھ  تساکیرمآ ، رد  مھ  تساجنآ ؛ ناریا  تلم  لاوما  زونھ  دراد .

تلم لام  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  دنتـشاد . هگن  میھدـیمن ؛ دـنھدیمن و  هزاجا  اھیئاکیرمآ  تساھیئاکیرمآ ، سناـسیل  ریز  نوچ  دـنتفگ  هدـش ؛ تفاـیرد  شیاـھلوپ  اـھنیا 

. تسا دوجوم  اجنآ  ناریا 

تـشھ دنک . هلمح  ام  یاھزرم  هب  دوب  دیعب  تفرگیمن ، ار  اکیرمآ  زبس  غارچ  رگا  مادص  ناریا . هب  یهلمح  یارب  دوب  اکیرمآ  تلود  رگید  مادقا  کی  نیا  دنداد ؛ زبس  غارچ  مادص  هب 

رخآ یاھلاس  رد  صوصخب  لاس -  تشھ  نیا  لوط  رد  دندیسر . تداھش  هب  گنج  نیا  رد  ام  مدرم  ام ، یاھناوج  رازھ  دصیس  بیرق  دندرک ؛ لیمحت  ام  روشک  رب  ار  گنج  لاس 

دـندادیم و یاهراوھام  یاھربخ  یـسایس -  یـسانشراک  کمک  یتاحیلـست ، کمک  یلام ، کمک  دـندرکیم -  کمک  وا  هب  دـندوب و  مادـص  رـس  تشپ  اھیئاکیرمآ  هشیمھ  - 

اھنآ زا  هک  دنداتـسرفیم  مادـص  یاھهاگرارق  یارب  هنابـش  نامھ  ار  نآ  دـعب  دـندرکیم ، تبث  ناشیاھهراوھام  رد  هھبج  رد  ار  ام  یاھورین  کرحت  دنتـشاد . یناسرربخ  تاـناکما 

کشوم اب  ام  روشک  ددعتم  یاھرھش  ندز  داتفا ، قافتا  هچبلح  یهعجاف  دنتـسب . ار  ناشیاھمـشچ  مادص  تایانج  لباقم  رد  دنک . هدافتـسا  ام  یاھورین  ام و  یاھناوج  هیلع 

زا یکی  مھ  نیا  دندرک . کمک  مادص  هب  دندرکن ، یـضرعت  ادـبا  الـصا و  دنتـسب ، ار  ناشیاھمـشچ  دـندرب ، راک  هب  یئایمیـش  اھهھبج  رد  دـندرک ، بارخ  ار  اھهناخ  داتفا ، قافتا 

اب یئاکیرمآ  رـسفا  سراف  جـیلخ  نامـسآ  رد  ار  ام  یربرفاسم  یاـمیپاوھ  گـنج ، رخآ  رد  دـعب  اـم . روشک  اـب  اـم و  تلم  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  تسا  هدوب  تلود  نیا  یاـھراک 

، دوش خیبوت  رسفا  نآ  هکنیا  یاج  هب  دعب  دندش . هتـشک  ناشهمھ  هک  دندوب ، امیپاوھ  نیا  رد  رفاسم  رفن  دصیـس  بیرق  درک . طقاس  درک ، کیلـش  یگنج  وان  زا  هک  یکـشوم 

، ار درم  ام  روشک  لخاد  رد  هک  یراکتیانج  یاھتـسیرورت  زا  دنک ؟ شومارف  دناوتیم  دـنک ؟ شومارف  ار  اھنیا  ام  تلم  داد . لادـم  شاداپ و  رـسفا  نآ  هب  اکیرمآ  تقو  روھمج  سیئر 

امئاد دننک ؛ تیلاعف  ناشروشک  رد  هک  دـنداد  هزاجا  اھنیا  هب  دـندرک ؛ تیامح  دنتـشک ، دـندرک و  رورت  ار  لاسدرخ  یاھهچب  ات  گرزب  یاملع  دنتـشک ، ار  درف  ار ، تعامج  ار ، نز 

هیلع تقو  رھ  یلبق -  یهدشلئاز  روھمج  سیئر  یهلاس  تشھ  یهرود  رد  صوصخب  اھلاس -  نیا  لوط  رد  اکیرمآ  روھمج  یاسور  دندرک . هنامـصخ  تاغیلبت  نامروشک  هیلع 

نیا لوط  رد  دندرک . ناریا  تلم  هب  یتناھا  دنتفگ ، یدنرچ  لمھم و  فرح  دندرک و  یتبحـص  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  ام ، نیلوئـسم  هیلع  ام ، روشک  هیلع  ناریا ، تلم 

اب یهلباـقم  یارب  دـندرک ؛ یگتفـشآ  شاـشتغا و  راـچد  ار  قارع  ار ، ناتـسناغفا  ار ، سراـف  جـیلخ  تینما  ار ، اـم  یهقطنم  تینما  تسا . هدوـب  روـج  نیمھ  هـشیمھ  اـھلاس 

طرش دیقیب و  یتسینویھص  میژر  زا  دندرک ؛ ریزارس  هقطنم  یاھروشک  هب  ار  اھحالس  لیس  حالس -  یاھیناپمک  بیج  ندرک  رپ  یارب  عقاو  رد  هتبلا  و  یمالـسا -  یروھمج 

هچب ردـقچ  دـندرک ؛ تسرد  یاهعجاـف  هچ  هک  دـیدرک  هظحـالم  شیپ  هاـم  هس  ود  نیا  رد  هزغ  یارجاـم  رد  امـش  ار  نآ  ملظ  زا  یهنوـمن  کـی  هک  یملاـظ  میژر  دـندرک ؛ تیاـمح 

نیرخآ ات  اکیرمآ  تلود  لاـح  نیع  رد  دنتـشک ؛ میقتـسم  ریت  اب  کشوم ، اب  نارابمب ، اب  هزغ  رد  ار  مدآ  رازھ  جنپ  زور ، ود  تسیب و  فرظ  رد  دنتـشک ؛ نز  درم و  ردـقچ  دنتـشک ،

درک و عاـفد  وـلج و  دـمآ  درک ، رپـس  ار  شاهنیـس  اـکیرمآ  دـنارذگب ، یاهماـنعطق  یتسینویھـص  میژر  هیلع  تساوـخ  تینما  یاروـش  تـقو  رھ  درک . تیاـمح  مـیژر  نآ  زا  هـظحل 

رھ مینکیم . نانچ  مینکیم ، نینچ  تسام ، زیم  یور  یماظن  حرط  دنتفگ  مینکیم ، هلمح  دنتفگ  مئاد  دندرک . دیدھت  ار  ام  روشک  تبـسانمیب  یتبـسانم و  رھ  رد  تشاذـگن .

هب ناریا ، تلم  هب  دنداد . ناشن  هار  نیا  زا  ار  ناشدوخ  ینمـشد  اھنآ  اما  درکن ، رثا  ام  تلم  رد  اھدـیدھت  نیا  هتبلا  دـندرک . دـیدھت  ار  ام  تلم  دـندز ، فرح  ام  روشک  هیلع  تقو 

زا یکی  ریخا  یاـھلاس  نیمھ  رد  دـنک ! دـیاب  ار  ناریا  تـلم  یهـشیر  تـفگ  لـبق  لاـس  دـنچ  اـھیئاکیرمآ  زا  یکی  دـندرک . تناـھا  اـھراب  ناریا  روـھمج  سیئر  هـب  ناریا ، تـلود 

زا هک  تسا  نیا  شھانگ  طقف  هک  یتلم  نیا  هب  فرـش ، اب  تلم  نیا  هب  گرزب ، تلم  نیا  هب  دشاب ! هدرم  هک  تسا  یایناریا  لدتعم  بوخ و  یناریا  تفگ  یئاکیرمآ  نیلوئـسم 

نیا زا  اھیئاکیرمآ  زا  دیاب  ام  دش . مامت  ام  دوس  هب  میرحت  نیا  هتبلا  هک  دـندرک ، میرحت  ار  ام  روشک  لاس  یـس  دـندرک . اھتناھا  روجنیا  دـنکیم ، عافد  دوخ  لالقتـسا  تیوھ و 

، میئایب دوخ  هب  هک  هدرک  راداو  ار  ام  هشیمھ  میرحت  میدیسریمن . میاهدیسر ، هک  تفرـشیپ  ملع و  زا  یاهطقن  نیا  هب  زورما  ام  دندرکیمن ، میرحت  ار  ام  رگا  مینک . رکـشت  شخب 

تلود الاح  دندرک . راتفر  یروجنیا  ناریا  تلم  اب  لاس  یس  دننک . ینمشد  دنتساوخیم  اھنآ  دوبن ، تمدخ  نیا  ناشدصق  اھنآ  یلو  میـشوجب . دوخ  نورد  زا  مینک ، رکف  دوخ  هب 

؟ تسا یتسد  روج  هچ  نیا  بوخ ، میدرک . زارد  تسد  ناریا  تمـس  هب  ام  دنیوگیم  مینک . شومارف  ار  هتـشذگ  دیئایب  مینک ، هرکاذـم  ناریا  اب  میلیام  ام  دـیوگیم  اکیرمآ  دـیدج 

کیربت ناریا  تلم  هب  ار  دـیع  درادـن . یبوخ  یاـنعم  چـیھ  نیا  دـشاب ، یندـچ  تسد  کـی  شریز  اـما  دـشاب ، شیور  لـمخم  شکتـسد  کـی  هک  دـشاب  هدـش  زارد  یتـسد  رگا 

! دننکیم مھتم  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  نتفر و  یاهتسھ  حالس  لابند  مسیرورت ، زا  یرادفرط  هب  ار  ناریا  تلم  کیربت ، نامھ  رد  اما  دنیوگیم ،

ات لوا  زور  زا  ناریا  تلم  میراد . یقطنم  ام  میوگب  مھاوخیم  نم  نکیل  دناهدرپ ؟ تشپ  رصانع  تسا ؟ هرگنک  تسا ؟ روھمج  سیئر  تسیک ؛ اکیرمآ  رد  ریگمیمـصت  منادیمن  نم 

. میریگیم میمـصت  هبـساحم  اب  ام  میریگیمن ؛ میمـصت  تاساسحا  یور  زا  میتسین ؛ یتاساسحا  ناـمدوخ  مھم  لـئاسم  یهنیمز  رد  اـم  تسا . هدرک  تکرح  قطنم  اـب  زورما 

؟ تسا هدرک  رییغت  هچ  دینک ؛ نشور  ام  یارب  ار  نیا  هدرک ؟ رییغت  هچ  تساجک ؟ رییغت  نیا  بوخ ، دنھدیم ؛ رییغت  راعـش  مینک . داجیا  طباور  دیئایب  مینک ، هرکاذم  دیئایب  دنیوگیم 

وـس تاغیلبت  ینزماھتا و  ینکارپنجل و  زا  دـیتشادرب ؟ ار  هناملاظ  یاھمیرحت  دـیدرک ؟ دازآ  ار  ناریا  تلم  یاھیئاراد  شتمالع ؟ وک  هدرک ؟ رییغت  ناریا  تلم  اب  امـش  ینمـشد 

رد اما  دنھدیم ، رییغت  راعش  هدرک ؟ رییغت  هچ  دیتشاذگ ؟ رانک  ار  یتسینویھـص  میژر  زا  طرـش  دیقیب و  عافد  دیتشادرب ؟ تسد  نآ  یمدرم  نیلوئـسم  گرزب و  تلم  نیا  هیلع 

تـسایر هب  امـسر  هک  یاهظحل  نیلوا  زا  اـکیرمآ  دـیدج  روھمج  سیئر  تسا . هدـشن  ضوع  مھ  تاـیبدا  یتـح  میدـیدن . یرییغت  چـیھ  اـم  دوـشیمن . هدـھاشم  یرییغت  لـمع 

؟ دوشیمن هدید  یزیچ  ارچ  رییغت ؟ نیا  وک  تسا ، هتفرگ  ماجنا  یرییغت  دیئوگیم  تسار  رگا  ارچ ؟ درک ؛ تناھا  یمالسا  یروھمج  تلود  ناریا و  هب  درک ، قطن  دیسر و  یروھمج 

. دناسرت دوشیم  هن  داد ، بیرف  دوشیم  هن  ار  ناریا  تلم  دننادب ؛ مھ  نارگید  دننادب ، مھ  یئاکیرمآ  نیلوئسم  میوگیم ؛ همھ  هب  ار  نیا  نم 

یرییغت نیا  میئوگب ؛ یئاکیرمآ  نیلوئسم  هب  مھ  ار  نیا  دشاب . یقیقح  رییغت  دیاب  رییغت  میدیدن -  مھ  ظافلا  رد  یرییغت  نادنچ  ام  الاح  هک  تسین -  یفاک  ظافلا  رد  رییغت  الوا 

رییغت ار  امش  ایند  داد ؛ دھاوخ  رییغت  ار  امش  یھلا  یاھتنس  دینکن ، رییغت  رگا  دینک ؛ رییغت  دیاب  دیرادن ، یاهراچ  تسا ؛ ترورض  کی  امش  یارب  دیروآیم ، ار  شمسا  امـش  هک 
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اما میھد ، رییغت  ار  نامدوخ  تسایـس  میھاوخیم  ام  دنیوگب  تقو  کی  دشاب . ملاسان  یاھتین  اب  دیابن  دشاب ، یظافل  طقف  دـیابن  رییغت  نیا  اما  دـینک ؛ رییغت  دـیاب  داد . دـھاوخ 

. دوش هدھاشم  لمع  رد  دیاب  تقو  نآ  تسا ؛ یعقاو  رییغت  رییغت ، تقو  کی  تسا . هعدخ  نیا  تسین ؛ رییغت  رییغت ، نیا  مینکیم ؛ ضوع  ار  اھکیتکات  مینکیمن ، ضوع  ار  اھفدھ 

اکیرمآ تلود  هتـشذگ  رد  هک  یعـضو  نیا  نارگید -  هچ  هرگنک و  هچ  روھمج ، سیئر  هچ  تسا -  ریگمیمـصت  اکیرمآ  رد  هک  رھ  هب  یئاـکیرمآ ، نیلوئـسم  هب  منکیم  تحیـصن  نم 

یاھتلم دننزیم ، شتآ  ار  امـش  مچرپ  اھتلم  دینادب . دینادیمن ، رگا  دـیروفنم ؛ ایند  رد  زورما  امـش  تسھ . مھ  اکیرمآ  تلود  دوخ  ررـض  هب  اکیرمآ و  تلم  ررـض  هب  تسا ، هتـشاد 

هک تسا  نیا  تلع  دیاهتفرگ ؟ تربع  دیاهدرک ؟ لیلحت  دیاهدرک ؟ یسررب  چیھ  ار  نیا  تسیچ ؟ تیروفنم  نیا  تلع  دنیوگیم . اکیرمآ » رب  گرم   » ملاع طاقن  یهمھ  رد  ناملسم 

یاھرایعم ایند  رد  دـینکیم ، تلاخد  اھروشک  روما  رد  دـینک ، لیمحت  ایند  رد  ار  ناتدوخ  یهدارا  دـیھاوخیم  دـینزیم ، فرح  هناربکتم  دـینکیم ، دروخرب  هناـبآممیق  اـیند  اـب  اـمش 

زا اما  دیزیریم ؛ وا  رـس  رب  ار  تاغیلبت  لیـس  دھد ، ماجنا  هنابلطتداھـش  تکرح  کی  دوشیم  ریزگان  راشف  تدش  زا  هک  ار  ینیطـسلف  ناوج  کی  اج  کی  دـیربیم ؛ راک  هب  هناگود 

میژر نیا  دیناوخیم ، تسیرورت  ار  ناوج  نآ  دیریگیم ؛ هدیدن  ار  وا  یاھتیانج  دروآیم ، دوجو  هب  هزغ  رد  ار  هعجاف  نآ  زور  ود  تسیب و  فرظ  رد  هک  یتسینویھـص  میژر  رگید  فرط 

یارب ناتدوخ ، حالـص  یارب  ناتدوخ ، ریخ  یارب  تسامـش ؛ هب  تحیـصن  نیا  تسا . هدرک  روفنم  ایند  رد  ار  امـش  هک  تساھنیا  میدھعتم ؛ شتینما  هب  ام  دـیئوگیم  ار  تسیرورت 

یارب دیـشاب ؛ عناق  ناـتدوخ  قح  هب  دـینکن ؛ تلاـخد  اـھتلم  راـک  رد  دـیرادرب ؛ تسد  هناـبآممیق  یاـھتکرح  زا  هناربکتـسم ، شور  زا  زیمآربکت ، نحل  زا  ناـتدوخ ، روشک  یهدـنیآ 

. دینک شوگ  ار  اھفرح  نیا  دش . دھاوخ  لیدبت  یرگید  لکـش  هب  تیروفنم  نآ  زا  جیردتب  ایند  رد  اکیرمآ  یهرھچ  دید  دیھاوخ  دـینکن ؛ فیرعت  ایند  یاج  همھ  رد  یعفانم  ناتدوخ 

اھتـسینویھص هب  هتبلا  دننک -  همجرت  ناتیارب  دیھدب  دـینک ، رکف  تقد  اب  اھفرح  نیا  یور  تسا ؛ نیا  نارگید -  هچ  روھمج و  سیئر  هچ  یئاکیرمآ -  نیلوئـسم  هب  نم  تحیـصن 

لثم ار ، دوخ  یاھتسایس  ار ، دوخ  یریگتھج  ار ، دوخ  لمع  ار ، دوخ  شور  اکیرمآ  تلود  یتقو  ات  دیھاوخب . رظن  دیھاوخب ، تروشم  ملاس  یاھناسنا  زا  دننک - ! همجرت  دیھدن 

هرکاذـم و  » هک دـیھدب  راعـش  امـش  مھ  زاب  هکنیا  زا  ام  تلم  میتسھ . لاس  یـس  نیا  تلم  نامھ  لـبق ، لاـس  یـس  مدآ  ناـمھ  اـم  دـھد ، همادا  اـم  هیلع  لاـس  یـس  نیا 

زا یاهقباس  ام  دز . فرح  دوشیمن  ام  تلم  اب  روجنیا  دـیآیم . شدـب  عیمطت -  مھ  دـیدھت ، مھ  میروآیم -  دراو  مھ  راشف  لاح  نیع  رد  مینکیم ، هرکاذـم  ناریا  اب  ام  راشف ،»

نیا ام  تلم  دینکن ، رییغت  امـش  درک . دھاوخ  رییغت  نامراتفر  مھ  ام  دینک ، رییغت  امـش  درک . میھاوخ  تواضق  مینکیم ، هاگن  میرادن ؛ اکیرمآ  دیدج  روھمج  سیئر  دـیدج و  تلود 

. تسا هدش  رتهبرجتاب  رتیوق و  رتلمحتم و  رتهدیدبآ و  زورهبزور  ار  لاس  یس 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دـندش ادـیپ  اھنابایخ  رد  الثم  اھدزمان  توعد  هب  هک  یمدرم  تاعامتجا  زا  یـضعب  هب  داتفا  ناشمـشچ  شاوی  شاوی  یتقو  دـش و  ضوع  هبنـشکی  هبنـش و  زور  زا  ناـشنحل 

اکیرمآ یئاپورا و  روشک  ات  دنچ  یاھتلود  یاسور  هجراخ و  یارزو  زا  ات  دنچ  نداد . ناشن  دندرک  انب  ار  ناشدوخ  تقیقح  تفر و  رانک  ناشیاھباقن  شاوی  شاوی  دندش ، راودیما 

فرط نآ  زا  دنزیرب . اھنابایخ  هب  مدرم  هک  میدوب  یزور  نینچ  رظتنم  ام  هتفگ  هک  دش  لقن  اکیرمآ  روھمج  سیئر  لوق  زا  دادیم . ناشن  ناسنا  هب  ار  اھنآ  نطاب  هک  دندز  یئاھفرح 

؟ مینک رواب  ام  ار  مادک  دننزب . ار  اھفرح  نیا  فرط  نیا  زا  دننکب ، یمالسا  یروھمج  هب  مارتحا  زاربا  دننک ، طباور  هب  یهقالع  راھظا  دنسیونب ، همان 

ادھش  / ١٣٨٨/٠٨/١٢ یاھهداوناخ  نایوجشناد و  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، درک هئطوت  تسناوت  هچرھ  دوب و  هدش  عطق  روشک  یناسنا  یلام و  میظع  عبانم  زا  شتـسد  هک  یتلود  نکیل  درادن ؛ یتلود  چیھ  اب  یتسیابردور  چیھ  یمالـسا  یروھمج 

رگا هدرک . هتسناوت  راک  رھ  هدیـشیدنا ؛ نوگانوگ  ریبادت  هدز ، هبرـض  هدرک ، هئطوت  ناریا  تلم  هیلع  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  هیلع  اکیرمآ  تلود  لاس  یـس  دوب . اکیرمآ  تلود 

یهجیتن هک  دینیبیم  امش  بوخ ، دناهدرک . هدوب ، نکمم  راک  رھ  تسین ؛ یزیچ  نینچ  هک  دینادب  دندرکن ، دننکب و  دنتـسناوتیم  اھیئاکیرمآ  هک  دوب  یراک  کی  دینک  رکف  امش 

. دنیاھنآ تسا ، هدرک  ررض  هک  ینآ  هدوب . ماظن  نیا  روشک و  نیا  نوزفازور  توق  یمالسا ، یروھمج  رتشیب  هچرھ  تفرشیپ  ناریا ، تلم  رتشیب  هچرھ  یگدنلاب  یئورایور ، نیا 

رد یرجنخ  میدید  میدرک ، تقد  یتقو  دندز ، یمالسا  یروھمج  نیلوئسم  یور  هب  یدنخبل  هک  تقو  رھ  اما  دندز ؛ تدم  نیا  رد  یاهنایوجیتشآ  رھاظهب  یاھفرح  مھ  یھاگ 

ار ناکدوک  اھهچب و  طقف  یکیتکات ، شوخ  یور  دـنخبل و  یکیتکات ، یهدـنخ  تسا . هدـشن  ضوع  ناـشتین  دناهتـشادنرب ؛ تسد  دـیدھت  زا  دـناهدرک ؛ یفخم  ناشرـس  تشپ 

قرغ دیاب  ای  دنشاب ، حولهداس  دیاب  ای  دنشاب ؛ حولهداس  دیاب  یلیخ  دنروخب ، بیرف  رگا  یتلم ، نینچ  کی  یهدیزگرب  نیلوئسم  و  هبرجت ، نیا  اب  گرزب  تلم  کی  دھدیم . بیرف 

، دنـشاب قیقد  دنـشاب ، شوھاب  روشک  نیلوئـسم  رگا  الاو  دنزاسب . نمـشد  اب  دنھاوخب  دنـشاب ؛ تیفاع  اب  هارمھ  شوخ و  تحار و  یگدـنز  لابند  دنـشاب ؛ سوھ  یوھ و  رد 

هب دز ؛ یگنشق  یاھفرح  اکیرمآ ، دیدج  روھمج  سیئر  نیمھ  دنروخیمن . ار  دنخبل  لوگ  دنشاب ، هتـشاد  دوجو  یهمھ  اب  تلم  عفانم  ورگ  رد  لد  دنـشاب ، هتخپ  دنـشاب ، برجم 

ات مینک ؛ یراکمھ  رگیدمھ  اب  ملاع  تالکـشم  لح  رد  دیئایب  مینک ، تسرد  یاهزات  عضو  دیئایب  مینک ، ضوع  ار  هحفـص  دـیئایب  هک  یبتک ، یھافـش ، داد ؛ ماغیپ  اررکم  مھ  ام 

رد نم  هک  نیدرورف  لوا  زور  زا  ار . رییغت  مینیبـب  بوخ ، میتـفگ  مینک . داـجیا  رییغت  میھاوخیم  دـنتفگ ، مینکیم . هاـگن  لـمع  هب  اـم  مینکن ؛ یروادشیپ  میتـفگ  مھ  اـم  دـح ! نیا 

اجنآ نم  ار  رادشھ  نیا  مینکیمن ؛ زارد  ار  نامتسد  ام  دینک ، زارد  ار  ناتتسد  دیشاب و  هدیـشک  یندچ  یهجنپ  یور  یلمخم  شکتـسد  رگا  متفگ  مدرک -  ینارنخـس  دھـشم 

دیئایب هک  تسا  نیا  هیـضق  تروص  دـننکیم . زاربا  رھاظهب  نابز ، هب  اھنیا  هک  دوب  یزیچ  نآ  فالخرب  میدـید ، ام  هچنآ  هام ، تشھ  نیا  لوط  رد  درذـگیم . هام  تشھ  نالا  مداد - 

هک تسا  شیم  گرگ و  یهطبار  نامھ  نیا  هرکاذم !؟ دش  نیا  نانچ ! نینچ و  سپ  دسرن ، بولطم  یهجیتن  نیا  هب  هرکاذـم  رگا  هک  دـیدھت ؛ هرکاذـم ، رانک  رد  اما  مینک ؛ هرکاذـم 

نیا شطرش  نکیل  یاهتـسھ ، عوضوم  رـس  رب  الثم  عوضوم ؛ نالف  رـس  رب  دینک  هرکاذم  زیم ، رـس  ام  اب  دینیـشنب  دیئایب  میھاوخیمن . ام  ار  شیم  گرگ و  یهطبار  تفگ : ماما 

. دیدھت نانچ ؛ نینچ و  سپ  دسرن ، هجیتن  نیا  هب  رگا  یاهتسھ ، تیلاعف  زا  روشک  نتشادرب  تسد  الثم  دسرب ! نیعم  یهجیتن  نالف  هب  هرکاذم ، نیا  هک  تسا 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

راکفا یور  رب  یراذـگرثا  یارب  یناور  گنج  یماظن ، دـیدھت  یداـصتقا ، راـشف  تساـھنیا : شیاـھهمانرب  دـھدیم . ماـجنا  نمـشد  هک  هچنآ  هب  منکب  یئارذـگ  یهراـشا  کـی  نم 

، لخاد رد  دنتسھ  کشالب  لخاد . رد  یراکبارخ  یسایس و  لالتخا  داجیا  دننکیم . دنراد  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  یللملانیب ؛ حطـس  رد  مھ  روشک ، لخاد  رد  مھ  یمومع ؛

دنتسھ مکولداجیل .» مھئایلوا  یلا  نوحویل  نیطایشلا  نا  « ؛ دنتسھ یئاھراک  لوغشم  اھنیا  نمشد ، زا  ماھلا  اب  نمـشد ، تیادھ  اب  نمـشد ؛ زا  دنریگیم  ماھلا  هک  یزکارم 

، تسھ همانعطق  تسھ ، مھ  هبناجکی  یاـھمیرحت  ـالاح  دـنھدیمن ! تسد  زا  مھ  ار  هرکاذـم  راعـش  اـھیئاکیرمآ  اـھراک ، نیا  یهمھ  راـنک  رد  دـنراد . دوجو  یزکارم  کـشالب ،

رد ریبادت  ام ، لباقم  یهھبج  ریبادت  نیا  بوخ ، مینک ! هرکاذم  مینیـشنب  ناریا  اب  میرـضاح  ام  ررکم : رد  ررکم  یھ  دوشیم ؛ حرطم  مھ  هرکاذـم  اما  تسھ ، مھ  یماظن  دـیدھت 

اھمیرحت دشاب . هقباسیب  هک  تسین ، دیدج  اھنیا  زا  مادکچیھ  هک  تسا  نیا  درک ، هجوت  نآ  هب  دیاب  هک  یتاکن  زا  یکی  نم  رظن  هب  تسین . دیدج  مادکچیھ  ام ، نمـشد  عقاو 

. تسا هتشاد  دوجو  هرود  نیا  زا  لبق  یاھهرود  یهمھ  رد  مھ  یماظن  دیدھت  دنراد و  هلاس  یس  یهقباس 

روھمج سیئر  هک  دوب  دیدش  یردـقهب  یماظن  دـیدھت  هک  دوب  نوتنیلک  یروھمج  تسایر  مرظن  هب  یهرود  رد  منادـیم ؛ نم  سک  همھ  زا  رتشیب  منکیم و  ضرع  امـش  هب  هدـنب 

یئاھزاس تخاس و  میداد ، ماجنا  هک  ار  یئاھراک  دـننک ، هلمح  دـنیایب  هک  تسا  فیح  مینکب ؛ یراک  مینکب ، یرکف  میئایب  الثم  هک  تفگیم  ار  نیا  ابلاغ  نم  هب  زور  نآ  مرتحم 

یماظن یاھدیدھت  مھن ، یهرود  زا  لبق  یروھمج  تسایر  یهرود  نیمھ  رد  دنتفگیم . دندرکیم و  دیدھت  دوبن ؛ مک  هلمح  لامتحا  ینعی  دنربب ؛ نیب  زا  دننزب  میداد ، ماجنا  هک  ار 

زا یتارطاخ  ناوارف  الاح  هک  تشاد  دوجو  یتاسلج  درکیم . بعر  راچد  ار  یلخاد  ناراکردناتسد  یباسح  هک  نمـشد  فرط  زا  دشیم  رارکت  دشیم و  دیدش  یردـقهب  یھاگ 

. دشاب هتشادن  دوجو  هک  دوبن  روجنیا  دوب ؛ هشیمھ  یماظن  دیدھت  مراد . یئاھتشاددای  تقو  نآ  زا  نم  میراد ؛ ام  تقو  نآ 

ار مدرم  یهعمج  زامن  ات  مدرم ، تاعامتجا  ات  مدرم ، ات  هتفرگ  ماما  صخش  زا  دنداد ؛ رارق  ماھتا  دروم  لخاد  رد  دنتسناوت ، هک  ار  یزیچ  رھ  دوب . بالقنا  لوا  زا  ام  هیلع  تاغیلبت 

، تسھ هتبلا  مھ  زورما  تسین ؛ زورما  صوصخم  دناهتشاد ؛ تاغیلبت  رد  هک  یناوارف  تاناکما  اب  یناھج ، تاغیلبت  رد  دنداد  رارق  فالخ  یاھتبـسن  تمھت و  دروم  تناھا ، دروم 

. هدوب مھ  رتشیب  یدراوم  هدوبن ، زورما  زا  رتمک  هتشذگ  رد  نکیل 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 28 
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نز نآ  دـش . شاـشتغا  یزور  دـنچ  نارھت  رد  اـجنیا  قارع -  هـب  نارگلاغــشا  یهـلمح  قارع -  یاـیاضق  زا  دــعب  لاـس ٨٢  رد  تـسین . زورما  صوـصخم  یلخاد  یاـھیراکبارخ 

حیرـص ار  نیا  مینکیم ؛ تیامح  نارھت  رد  یـشروش  یـشاشتغا و  رھ  زا  ام  تفگ : روجنیا  احیرـص  وا ، یهجراخ  ریزو  دـش  دـعب  هک  اکیرمآ  روھمج  سیئر  رواشم  تسوپھاـیس 

نآ هیبش  شیب  مک و  مھ  زور  نآ  زا  لـبق  دوب ، زور  نآ  تسا . لاس ٨٢  لام  نیا  دتفایم ؛ قافتا  دراد  نارھت  رد  یاهثداح  الاح  هک  دندرک  لایخ  دندوب ، هدـش  راودـیما  درک . نالعا 

. تسین دیدج  دراد ، دوجو  دیدھت  تروص  هب  زورما  هک  هچنآ  دیدید . دیدرک ، هظحالم  تسا ، ناشدای  همھ  رگید  ار ، شاهیبش  ار ، شرئاظن  مھ  لاس ٨٨  دوب ؛ مھ  نآ  زا  دعب  دوب ،

. منکیم ضرع  یاهملک  کی  دراوم  نیا  زا  مادک  رھ  یهرابرد  نم 

داھنـشیپ ام  هب  اکیرمآ  یاھتلود  مھ  لبق  زا  تسین . دـیدج  هتبلا  داھنـشیپ  نیا  دـننزیم . هرکاذـم  فرح  هک  تسین  دـب  میئوگب ؛ همھ  زا  رتدوز  ار  نیا  هک  هرکاذـم  یهیـضق  رد  اما 

هرکاذم راشف ، دیدھت و  یهیاس  رد  یهرکاذم  هک  تسا  نیا  حضاو  لیلد  کی  اما  دراد ، دوجو  یلئالد  هتبلا  میاهدرک . در  ار  داھنـشیپ  نیا  هشیمھ  مھ  ام  هرکاذم ؛ یارب  دـندادیم 

، بوـخ یلیخ  دـیوگب  مھ  فرط  نآ  زا  دـھدب و  ناـشن  ار  یاینھآ  تـسد  کـی  دـنکب و  یمیرحت  درواـیب و  یراـشف  دـنکب و  دـیدھت  دـھاوخب  اھتردـقربا  لـثم  فرط  کـی  تـسین .

هدش نادـیم  دراو  هرکاذـم  یارب  هرھچ  نیا  اب  هشیمھ  اکیرمآ  اذـل  مینکیمن . سک  چـیھ  اب  ام  ار  یاهرکاذـم  روجنیا  تسین . هرکاذـم  هرکاذـم ، نیا  هرکاذـم ! زیم  تشپ  مینیـشنب 

. تسا

دنتفر مینکیم و  لوبق  ار  هرکاذـم  نیا  ام  هک  متفگ  یمومع  ینارنخـس  رد  نم  هک  دوب ، قارع  هب  طوبرم  لـئاسم  دروم  رد  تارکاذـم  یکی  میراد : مھ  تدـمهاتوک  یهبرجت  اـت  ود 

. درک هرکاذـم  رود  هس  ود  تلود  تسھ ، یمھم  یتینما  یهلئـسم  کی  دـنداد  ماغیپ  اھیئاکیرمآ  هک  یعوضوم  کی  یهرابرد  دوب ، لبق  یاـھتلود  رد  مھ  یکی  دـندرک ؛ هرکاذـم 

لـسوتم دننک ، هئارا  دشاب ، یقطنم  لوبق و  لباق  هک  یلالدتـسا  دنناوتیمن  یتقو  دنروآیم ، مک  نیتم  لالدتـسا  لباقم  رد  یتقو  هک  دنروجنیا  هرکاذم  رد  الومعم  اھیئاکیرمآ 

ار هبرجت  نیا  تسا ؟ یاهرکاذـم  روج  هچ  نیا  بوخ ، لیطعت ! تارکاذـم  هک  دـننکیم  نـالعا  هفرطکی  درادـن ، رثا  یمالـسا  یروھمج  یور  یئوگروز  نوچ  و  یئوگروز . هب  دـنوشیم 

؛ دـنوریم یریـسم  هچ  هب  دـنراد  اھنیا  مدـیمھفیم  تارکاذـم  تیفیک  زا  مدرکیم . ینیبشیپ  ار  نیا  هدـنب  یلبق ، دروم  نآ  رد  هتبلا  دـش . یروجنیا  دروم  ود  رھ  رد  میراد . اـم  مھ 

اھنآ هدرکنمادـقا ، زونھ  دـینک . عطق  ار  هرکاذـم  نیا  متفگ  هجراخ  ترازو  هب  تقو  نامھ  هدـنب  دـندوب . هدرک  هرکاذـم  مھ  اب  هسلج  هس  ود  دنداتـسرفیم ؛ نم  یارب  ار  شـشرازگ 

اب هن  اما  میاهرکاذـم ؛ لھا  اـم  هلب ، میاهرکاذـم ، لـھا  اـم  دـنیوگیم  نارگید  مرتحم و  روھمج  سیئر  دوشیم ؛ هتفگ  هک  ینیا  هن ، نیارباـنب  دـنایروجنیا . دـندرک ؛ مادـقا  هبناـجکی 

یتردـقربا یهرھچ  اب  ام  دوشیم . هرکاذـم  دراو  تردـقربا  کی  لـثم  دوشیمن ، نادـیم  دراو  یلومعم  یهدـننکهرکاذم  کـی  لـثم  هناـقداص  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  اـکیرمآ .

اجنآ هب  هرکاذم  دیاب  هک  دننکن  ضرف  یـصخشم  تیاھن  فدھ و  کی  هرکاذم  یارب  رانک ، دنراذگب  ار  میرحت  رانک ، دـنراذگب  ار  دـیدھت  رانک ، دـنراذگب  ار  یتردـقربا  مینکیمن . هرکاذـم 

ضراوع نیا  رطاخ  هب  مینکیمن ، هرکاذـم  مینکن ؛ هرکاذـم  رخآ  ات  هک  میاهدروخن  مسق  ام  متفگ  مدرک ، مالعا  یمومع  ینارنخـس  رد  زاریـش ، رد  لبق  لاـس  دـنچ  رد  نم  دـسرب .

دیـسرپیم تشاد ؛ تسود  لـسع  ناـکد ، یوت  دـشیم  دراو  هک  یطاوـلا  نآ  لـثم  دـنیوگب ؛ روز  دـنھاوخیم  اـھنیا  دنتـسین ؛ هدـننکهرکاذم  اـھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  تسا ؛

امـش هچ  رھ  بوخ ، تفگیم : وا  راشف  ریز  رگید ؛ دیـسرتیم  هراچیب  بساک  نیا  دادیم ، راشف  تفرگیم  ار  فرط  تسد  ناموت ، دص  الثم  تفگیم  تسا ؟ دـنچ  لسع  یهشیش 

دـص زا  هک  دننک  راداو  ار  اھنآ  دـنھدب ، راشف  ار  نارگید  تسد  دـنناوتیم  رگا  دـشن . هلماعم  هک  نیا  دـشن ، هرکاذـم  هک  نیا  بوخ ! یلیخ  تفگیم  ناموت ، یـس  تفگیم  دـیئوگب !

لـسوتم یئوگروز  هب  داد . دـھاوخ  خـساپ  یراشف  رھ  هب  دوخ  کبـس  هب  مھ  وا  تفر ؛ دـھاوخن  اـھراشف  نیا  راـب  ریز  هن ، یمالـسا  یروھمج  ناـموت ، یـس  هب  دـنیایب  ناـموت 

. درادن ناکما  تسا ، روجنآ  هک  یتقو  ات  اما  درادن ؛ یلاکشا  دنیایب ، نیئاپ  تسھ ، مھ  یاهدیسوپ  نابدرن  هک  یتردقربا  نابدرن  زا  دنوشن ،

نایوجشناد  / ١٣٨٩/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

زاب هرابود  ار  هتـسب  هار  نیا  دـنناوتب  دـیاش  دـندز ، مرن  برچ و  یاھفرح  یلیخ  دـندش ، تسار  الود  یلیخ  بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  فلتخم  یاھهرود  رد  اکیرمآ  روھمج  یاـسور 

. تسا هدش  ناھنپ  یلمخم  شکتسد  ریز  رد  متفگ  نم  هک  تسا  یندچ  یهجنپ  نامھ  هیضق  نطاب  اما  دننزیم ، یئاھفرح  ارھاظ  دننک .

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

راعـش هک  دوب  نیا  شیانعم  نیا  مینک ! مامت  ار  لئاسم  اھیئاکیرمآ  اب  میورب  تسا ؛ سب  رگید  دش ، زوریپ  بالقنا  هک  الاح  اقآ  دنتفگیم  بالقنا ، لئاوا  نامھ  زا  دندوب  اھیلیخ 

نمـشد هک  یـسک  نآ  میوش ؛ هارمھ  اکیرمآ  اب  میورب  ینعی  دندوب ؛ نیا  لابند  هک  یناسک  دـندوب  نامز ، لوط  رد  دـندرکیم . قیوشت  ار  نیا  دوش . هئطخت  بالقنا  یزیتسملظ 

قارع و رد  اکیرمآ  تایانج  زا  ندرک  ضامغا  فرح ، نیا  یانعم  تسا . نیطـسلف  یهیـضق  نتخورف  فرح ، نیا  یانعم  میربب . هانپ  وا  نماد  هب  وا ؛ لاـب  ریز  میورب  تساـم ، یلـصا 

هب ینعی  فرح ، نیا  یانعم  دـھدیم . ماجنا  دراد  اھتلم  رب  ناھج  رد  اکیرمآ  هک  تسا  یملظ  همھ  نیا  یور  رب  نتـسب  مشچ  فرح ، نیا  یانعم  تساھنیا . لاثما  ناتـسناغفا و 

کی و  دـننزب ؛ ار  ناـشفرح  دـننک و  ضارتعا  حیرـص  دـنناوتن  ناریا  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  رگید  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  طـباور  ندرک  یداـع  بخ ، مینکن . ضارتـعا  لـئاسم  نیا 

اھتلم هجوت  درک ، بلج  مھ  ار  یھلا  تمحر  دوب ، تکرباب  اما  دوب ؛ تمحز  رپ  تماقتـسا ، تابث و  نیا  بخ ، دننک . لوبق  ار  اھنآ  فرح  دـنوشب  روبجم  اجیردـت  رتفرط ، نآ  هلحرم 

هب مالـسا  یاـیند  زورما  هک  تسا  هتـشاد  ار  گرزب  تکرب  نیا  بـالقنا ، یلـصا  یاھراعـش  یور  رب  لاـس  ود  یـس و  نیا  فرظ  ناریا  تلم  امـش  یگداتـسیا  درک . بلج  مـھ  ار 

تیبوبحم دنھاوخیم  اھرگباسح  یتقو  دوشیم . اھنآ  زا  یلابقتـسا  روجنآ  دـننکیم ، رفـس  فلتخم  یاھروشک  هب  امـش  روشک  نیلوئـسم  یتقو  دـنکیم . هاگن  تمظع  مشچ 

. دینکیم هدھاشم  ار  نیا  یاھهناشن  دیراد  زورما  دش ؛ وگلا  شراک  ناریا  تلم  دنریگیم . رارق  لوا  فیدر  رد  امش  روشک  نیلوئسم  دننک ، هبـساحم  ار  یـسایس  یاھتیـصخش 

. دشیمن مولعم  نامز  تشذگ  اب  زج  هک  تسا  یتایصوصخ  زا  تیصوصخ  نیا  گرزب و  تکرب  نیا 

، هدرک هبحاصم  شیپ  زور  دنچ  نیمھ  دوب ، روھمج  سیئر  ام  بالقنا  یهرود  رد  هک  اکیرمآ  روھمج  سیئر  نآ  دوشیم . هدینـش  امـش  یادـص  ساکعنا  دراد  رـصم  روشک  رد  زورما 

هدینـش وا  یروـھمج  تساـیر  یاـھزور  نآ  نارھت  رد  دوـشیم ، هدینـش  هرھاـق  رد  زورما  هچنآ  ینعی  تسانـشآ ! نم  یارب  دوـشیم ، هدینـش  رـصم  رد  هک  یئاھادـص  نیا  هـتفگ 

. دشیم

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

طخ ریز  رصم  ینویلیم  دنچ  داتفھ و  تیعمج  دصرد  لھچ  دربب . شیپ  یئافوکش  تمس  هب  ار  رصم  مدق  کی  تسناوتن  اکیرمآ ، هب  تبسن  کرابم  ینسح  لثم  یـسک  یرکون 

 - رازھ دص  دنچ  ملسم  ردق  اما  مدینش ، مھ  نویلیم  هس  ود  ات  نم  هتبلا  رازھ -  دص  دنچ  دراد ، دوجو  هدنب  یارب  ملسم  یاھـشرازگ  هک  یروطنآ  هرھاق ، رھـش  دوخ  رد  دنرقف !

رطاخ هب  اھیئاکیرمآ  ینعی  دننکیم . یگدنز  تشیعم  یتخس  رد  مدرم  دنربیم . هانپ  اھناتـسربق  هب  دنوریم  درگنابایب ، هراوآ ، دننکیم ! یگدنز  اھناتـسربق  یوت  هرھاق  یارقف  زا 

نیلوا هک  دـشاب  نئمطم  ادـخ -  دـیما  هب  دوشب -  جراـخ  دـنک و  رارف  رـصم  زا  وا  هک  یتعاـس  رھ  مھ  زورما  دـنھدیمن . شاداـپ  وا  هب  مھ  زورما  دـندادن . مھ  شاداـپ  یرکون ، نیا 

اھنیا دـندادن . هار  ار  اضردـمحم  هک  ناـنچمھ  دـندادن ، هار  ار  یلعنـب  هـک  ناـنچمھ  دـنھدیمن ؛ شھار  تساـکیرمآ ؛ یاـھهزاورد  دوـب ، دـھاوخ  هتـسب  وا  یور  هـب  هـک  یاهزاورد 

یهفیحـص یاعد  رد  دنناطیـش . لثم  اھنیا  دـننیبب . ار  اھهنومن  نیا  دـپتیم ، اکیرمآ  زا  تعاطا  اکیرمآ و  اب  تقافر  اکیرمآ و  یتسود  یارب  ناـشلد  هک  یناـسک  نیا  دـنایروجنیا .

. دنروجنیا اھنیا  دنکیمن . یئانتعا  دنکیم ، تشپ  نم  هب  ددنخیم ، نم  هب  هدنب -  ریبعت  هب  فرط -  نآ  دنکیم  هاگن  دعب  دنکیم ، راچد  ار  نم  هک  یتقو  ناطیش  دیامرفیم  هیداجس 

. دنناشدوخ عفانم  لابند  فیعض ، ریقح و  دارفا  نیا  یهلیسو  هب  اھیئاکیرمآ 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد میروخن . ار  نمـشد  یهھبج  غورد  یاھهدعو  نمـشد و  دنخبل  بیرف  هک  تسا  نیا  میـشاب ، هتـشاد  هجوت  نآ  هب  دیاب  همھ  میھدب و  ماجنا  دیاب  هک  یلـصا  یاھراک  زا  یکی 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 29 
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دنخبل بیرف  تسیچ . هنحص  تشپ  میدیمھف  شاوی  شاوی  میدرکیم . رواب  ام  زا  یـضعب  یھاگ  لئاوا  دندز . دنخبل  ام  یور  هب  یھاگ  میاهدرک . ادیپ  مھ  هبرجت  لاس ، یـس  نیا 

ینکـشدھع یاهغدـغد  چـیھ  نودـب  دنکـشیم . دـھع  تحار  تسا ، طلـسم  ایند  رب  زورما  هک  یایدام  تردـق  یهھبج  میروخن . ار  نمـشد  غورد  یاھهدـعو  بیرف  ار ، نمـشد 

! دنیوگیم غورد  تحار  دنشکیم ؛ تلاجخ  هرکاذم  فرط  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  قلخ  زا  هن  دنـشکیم ، تلاجخ  ادخ  زا  هن  دننزیم ، ناشفرح  ریز  دننزیم ، ناشلوق  ریز  دننکیم ،

روھمج سیئر  دـندرک ، اھیئاکیرمآ  هک  یتاراھظا  نیمھ  منکب -  ضرع  دـشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  دـیاش  تسین ؛ شثحب  یاج  اـجنیا  رد  ـالاح  هک  مراد -  هدـنز  یاـھهنومن  نم 

 - ایند یمومع  راکفا  رایتخا  رد  یزور  کی  اھنیا  دندرک . اھهمان  نآ  نومـضم  اب  اھنآ  هک  یمادـقا  لمعلاسکع و  دـعب  میداد ؛ ام  هک  یباوج  تشون ، ام  هب  هک  یاهمان  درک ؛ اکیرمآ 

زا یکی  نیاربانب  دراد . شزرا  ردـقچ  ناشهدـعو  دراد ، شزرا  تیمھا و  ردـقچ  ناشفرح  دـنایروج ، هچ  اـھنیا  هک  دـید  دـنھاوخ  تفرگ ؛ دـھاوخ  رارق  دـشاب -  مزـال  هک  یتقو  نآ 

. میروخن ار  اھنیا  غورد  یهدعو  دنخبل و  بیرف  هک  تسا  نیا  ام  یساسا  یاھراک 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، نیا گنج . یهنیزگ  یتح  ینعی  تسا ! زیم  یور  اـھهنیزگ  یهمھ  ناـبز : نیا  هب  دـیدھت  دـننکیم ؛ دـیدھت  اـبترم  مینکب . ضرع  اـکیرمآ  یاھدـیدھت  نیا  هب  عجار  مھ  هلمج  کـی 

رطاخ هب  تساکیرمآ ؟ ررـض  هب  اھدیدھت  نیا  ارچ  تساکیرمآ . ررـض  هب  ربارب  هد  گنج ، دوخ  تساکیرمآ ؛ ررـض  هب  گنج ، هب  دیدھت  نیا  بخ ، نابز . نیا  اب  تسا  گنج  هب  دـیدھت 

دنناوتیمن دنرادن ؛ یمالسا  یروھمج  نامتفگ  لباقم  رد  ینامتفگ  کی  تسا ؛ ینامتفگ  یهلباقم  یقطنم و  یهلباقم  زا  اکیرمآ  زجع  یهدنھدناشن  اھدیدھت  نیا  دوخ  هکنیا 

، روز زج  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  دننکب . روز  هب  ثبـشت  روز و  هب  لسوت  دنوشیم  روبجم  دـننک ؛ داجیا  یاهبلغ  ناشدوخ  یارب  یقطنم ، یرکف و  یهلباقم  نادـیم  رد 

تلم مشچ  رد  اھتلم و  مشچ  رد  تسا ، هتـسکش  نونکات  هک  هچنآ  زا  شیب  ار  اکیرمآ  رابتعا  نیا ، درادن . دوخ  دربشیپ  یارب  یھار  چـیھ  یزیرنوخ ، زج  درادـن ؛ یقطنم  چـیھ 

شتشونرس دنکشب ، شدوخ  مدرم  مشچ  رد  شرابتعا  هک  یماظن  نآ  یمیژر ، نآ  دنکیم . نیعم  ار  اھمیژر  تشونرس  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسکش ؛ دھاوخ  شدوخ 

رد قباـس  یوروش  عضو  هیبـش  برغ  اـکیرمآ و  عضو  زورما  هک  دـنتفگ  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  یبرغ  نارظنبحاـص  زا  یـضعب  اـقافتا  قباـس . یوروش  میژر  لـثم  تسا ؛ موـلعم 

طقاس شدوخ  مدرم  مشچ  رد  قطنم ، ظاحل  زا  نامتفگ ، ظاحل  زا  یماظن  کی  یمیژر ، کی  یتقو  ینعی  دـش . طوقـس  هب  رجنم  هک  تسا  یدـالیم  یهھد ٨٠  رخاوا  یاھلاس 

گنج و هب  دیدھت  ربارب  رد  مھ  ام  هک  مھ -  دننادیم  دننادب -  نارگید  اھنآ و  هتبلا  تسا . ناشررـض  هب  دـننک ، دـیدھت  هچرھ  اذـل  تسین . میژر  نیا  یاقب  هب  یدـیما  رگید  دوشب ،

. دش دھاوخ  لامعا  هللااشنا  دشاب ، مزال  هک  یتقو  نآ  شدوخ ، تقو  رد  هک  میراد  یئاھدیدھت  یتفن ، میرحت  هب  دیدھت 

ناریا  / ١٣٩١/١١/١٩ یمالسا  یروھمج  شترا  یئاوھ  یورین  نانکراک  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار هرکاذم  یهلئـسم  درادـن . یگزات  نیا  دـنکب ؛ میقتـسم  یهرکاذـم  ناریا  اب  تسا  هدامآ  اکیرمآ  هک  دـننکیم  رارکت  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  یهلئـسم  زاب  اھییاکیرمآ  اریخا 

نیمز رد  پوـت  تـسا ، ناریا  نـیمز  رد  پوـت  دـنیوگیم  مـینک و  هرکاذــم  هـک  دــننکیم  رارکت  اددــجم  اھهدــمآنادیمهبون  زورما  ـالاح  دــناهدرک . رارکت  یعطقم  رھ  رد  اـھییاکیرمآ 

تین نسح  تابثا  یارب  هرکاذم  دراد ؟ ییانعم  هچ  دیدھت ، راشف و  اب  هارمھ  یهرکاذـم  دـییوگب  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  دیـشاب ، وگخـساپ  دـیاب  هک  دـیتسھ  امـش  تسامش ،

ام دـیراد !؟ تین  نسح  امـش  هک  دـننک  لوبق  ناریا  تلم  دـیراد  عقوت  هرکاذـم !؟ دـییوگیم  نابز  هب  تقو  نآ  تسا ، تین  وس  زا  یکاح  هک  دـیھدیم  ماجنا  راک  ات  هد  امـش  تسا .

تلع میمھفیم  ام  نوگانوگ ؛ یاھنابز  هب  مھ  رـس  تشپ  دـنیوگیم  یھ  دـننکیم ، رارکت  یھ  ار  هرکاذـم  یهلئـسم  اددـجم  زاب  اـھزور  نیا  اـھییاکیرمآ  ارچ  مینکیم  کرد  هتبلا 

هب دـنراد  جایتحا  تسا . تسکـش  راچد  هقطنم ، نیا  رد  دوخ  یاھتـسایس  رد  اکیرمآ  هدـش . تسکـش  راچد  اھنآ  یاهنایمرواخ  تسایـس  اھییاکیرمآ ، دوخ  لوق  هب  تسیچ .

زیم یاپ  دـنناشکب  ار ، یمدرم  یبالقنا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا : زا  تسا  ترابع  اھنآ  رظن  زا  هدـنرب  گرب  نیا  دـننک ؛ ور  ناشاھدوخ  لوق  هب  ار  یاهدـنرب  گرب  کی  هکنیا 

تلود نیا  لوا  رد  لبق -  لاس  راـھچ  نم  مینکیمن . هدـھاشم  یتین  نسح  اـم  هن ، میراد . تین  نسح  اـم  هک  دـننک  مـالعا  اـیند  هب  دـنھاوخیم  دـنراد . جاـیتحا  نیا  هب  هرکاذـم ؛

هنوگچ اھنیا  لمع  مینیبب  مینکیم  هاـگن  اـم  مینکیمن ؛ ماـگنھدوز  تواـضق  مینکیمن ، یروادـشیپ  اـم  هک  متفگ  مدرک ، مـالعا  دـندزیم ، ار  اـھفرح  نیمھ  زاـب  هک  اـکیرما -  ینونک 

اب هقطنم  حطـس  رد  دندرک ، کمک  نارگهنتف  هب  دندرک ، تیامح  یلخاد  یهنتف  زا  دشاب ؟ هچ  ناریا  تلم  تواضق  لاس ، راھچ  زا  دـعب  الاح  درک . میھاوخ  تواضق  تقو  نآ  تسا ،

هیروس رد  دـنراد  زورما  اھتـسیرورت  نامھ  اب  دـندرک ؛ دوبان  دـندرک ، لاـماپ  ار  ناـسنا  همھ  نیا  دـندرک ، یـشکرگشل  ناتـسناغفا  لـثم  یروشک  هب  مسیرورت  اـب  هزراـبم  یاـعدا 

ناسوساج اھنآ ، یاھنامیپمھ  اھنآ ، لماوع  دـنتفرگ ، راک  هب  دـنریگب ، راک  هب  ناریا  رد  دنتـسناوت  هک  ییاجرھ  رد  ار  اھتـسیرورت  نامھ  دـننکیم ؛ ینابیتشپ  دـننکیم ، یراـکمھ 

تلم هیلع  تساھنآ ؛ درکلمع  نیا  دندرک ؛ مھ  تیامح  دننک ، موکحم  یتح  دندشن  رضاح  اھنیا  حیرص ، دندرک  رورت  یمالسا  یروھمج  رد  ار  نادنمـشناد  یتسینویھـص ، میژر 

؟ دینک جلف  دیتساوخیم  ار  یسک  هچ  هدننک . جلف  دنتفگ  دندرک و  حیرصت  ار  نیا  دنتفرگ و  راک  هب  دشاب ، هدننک  جلف  اھمیرحت  نیا  دنتساوخیم  ناشدوخ  هک  ار  ییاھمیرحت  ناریا 

ادیپ انعم  دننزب ، کلک  رگیدکی  هب  دنھاوخیمن  هک  یفرط  ود  نایم  ربارب ، طیارـش  اب  تین ، نسح  یور  زا  هرکاذم  دیراد ؟ تین  نسح  امـش  دینک ؟ جلف  دـیتساوخیم  ار  ناریا  تلم 

تکرح نیا  تسا ؛ هنارگهلیح  تکرح  کی  هرکاذـم  نیا  ایند ، هب  رتشیب  یتردـقربا  تسژ  نتخورف  یارب  هرکاذـم  هرکاذـم ، یارب  هرکاذـم  کـیتکات ، کـی  تروص  هب  هرکاذـم  دـنکیم .

هناقداص حیرص و  ام  دنکیم . هدارا  ار  یرگید  یانعم  دیوگیم ، ار  یاهملک  کی  تاملپید  میوگیم . هناقداص  حیرص و  ار  فرح  مایبالقنا ، نم  متسین ، تاملپید  نم  تسین . یعقاو 

تین نسح  فرط ، یتقو  دھدب ؛ ناشن  ار  دوخ  تین  نسح  فرط ، هک  دنکیم  ادـیپ  انعم  یتقو  نآ  هرکاذـم  مینزیم . ار  نامدوخ  فرح  مزاج  عطاق و  ام  مینزیم ؛ ار  نامدوخ  فرح 

کیلـش ای  نک  هرکاذم  ای  دییوگب : دیریگب ، ناریا  تلم  لباقم  ار  هحلـسا  دیھاوخیم  امـش  تسین . راگزاس  مھ  اب  اتود  نیا  هرکاذـم ؛ راشف و  دـییوگیم  ناتدوخ  دـھدیمن ، ناشن 

... دش دھاوخن  بوعرم  اھزیچ  نیا  لباقم  رد  ناریا  تلم  دینادب  دیناسرتب ، ار  ناریا  تلم  هکنیا  یارب  منکیم .

، ضرغم مدآ  راک  اب  حولهداس ، مدآ  راک  اما  دنکب ، صاخـشا  هب  تبـسن  یعطق  تواضق  ناسنا  دوشیمن  ضرغ -  یور  زا  مھ  یـضعب  اضعب ، یحولهداس  یور  زا  مھ  یاهدع  کی 

؛ دنکیمن لح  ار  یلکشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دنکیمن ؛ لح  ار  یلکشم  هرکاذم  تسین ، روجنیا  هن ، دییایب ؛ هلب ، هک  دنوشیم  لاحـشوخ  دنکیمن -  ادیپ  یتوافت  دوخ  تیھام  رد 

هبرـض دندرک ، دامتعا  روشک  نیا  نیلوئـسم  اھییاکیرمآ  اب  هک  یدروم  رھ  رد  زورما  ات  دادرم ٣٢  زا ٢٨  هک  تسا  لاس  تصـش  دندرک ؟ لمع  ناشدوخ  یاھهدـعو  هب  اھنیا  اجک 

اھییاکیرمآ رایتخا  رد  اتدوک  لحم  هک  دـمآ  شیپ  دادرم  یارجام ٢٨  درک ، ضرف  دوخ  تسود  ار  اھنآ  درک ، هیکت  اھنآ  هب  درک ، دامتعا  اھییاکیرمآ  هب  قدـصم  یزور  کـی  دـندروخ .

، دندرک فارتعا  مھ  ناشدوخ  ار  راک  ریبدت  دوب . ییاکیرمآ  دزادنیب ؛ هار  ار  اتدوک  هک  شابوا  لذارا و  نیب  درک  تمـسق  لوپ  نارھت و  دمآ  لوپ  رپ  نادـمچ  اب  اتدوک  لماع  تفرگ و  رارق 

نیا دندرک ؛ هجنکش  دندیشک ، ریجنز  هب  ار  نازرابم  دنداد ، لیکشت  کاواس  دندرک ، طلـسم  روشک  نیا  رب  یدامتم  یاھلاس  ار  یولھپ  یهناملاظ  تموکح  مھ  دعب  دندرک . رارقا 

روحم رد  ار  ناریا  اکیرمآ ، تلود  تسایس  فرط ، نآ  زا  دندرک ، دامتعا  اھنیا  هب  دوخ  یاھینیبشوخ  یور  روشک  نیلوئـسم  یاهھرب  رد  مھ  بالقنا  زا  دعب  تسا . هرود  نآ  لام 

، دینکیم تیامح  یتسینویھص  میژر  زا  دیپاچیم ، ار  اھتلم  دیزادنایم ، هار  گنج  دینکیم ، ترارـش  دیراد  ایند  رد  هک  دیتسھ  امـش  دییامـش ؛ ترارـش  رھظم  داد . رارق  ترارش 

قلعتم ترارش  دیزادنایم ؛ فالتخا  اھنآ  نیب  دیشکیم و  فاعضتسا  هب  دینکیم و  بوکرـس  راچد  دیناوتب  هک  اج  رھ  ات  یمالـسا  یرادیب  یارجام  نیا  رد  ار  هتـساخاپب  یاھتلم 

ناشن تین  نسح  دـیاب  دـندرک . تکرح  یروج  نیا  اھنیا  دـش ، دامتعا  اھنیا  هب  اج  رھ  گرزب . تناھا  ترارـش ؛ هب  دـندرک  مھتم  ار  ناریا  تلم  تسامـش . ناـش  تسامـش ؛ هب 

دیدھت ریز  راشف ، یهمکچ  ریز  هک  دنکب  لوبق  ناریا  تلم  هک  درادن  ناکما  تساتود ؛ هرکاذم  هار  اب  راشف  هار  تسین ؛ راگزاس  راشف  اب  هرکاذم  داھنـشیپ  هرکاذم ، ناونع  دنھدب .

؟ دوشب هچ  هک  یچ ؟ هک  مینک  هرکاذم  دنک . هرکاذم  هدنروآ  راشف  هدننک و  دیدھت  فرط  اب  دیایب 

؛ دراد اھنآ  یارب  یددعتم  نئارق  نظ  وس  نیا  دنراد و  نظ  وس  اکیرمآ  هب  اھتلم  تسا ؛ هدش  هتخانش  هقطنم  رد  ناریا ، رد  طقف  هن  اکیرمآ  یهرھچ  تسا . رادیب  ناریا  تلم  زورما 

رب روشک  نیا  رد  اددجم  ار  اکیرمآ  یهطلـس  دنھاوخب  یناسک  رگا  زورما  تسا . رادـیب  تلم  تسیچ ؛ اھنآ  دوصقم  هک  دـمھفیم  تسا ، هدـناوخ  ار  اکیرمآ  تسد  مھ  ناریا  تلم 

رگا مھ  هدـنب  تفرگ ؛ دـھاوخ  ار  اھنیا  نابیرگ  تلم  اکیرمآ ، تیاـضر  رطاـخ  یارب  دـننک  رظنفرـص  لقتـسم  تکرح  زا  یملع ، تفرـشیپ  زا  یلم ، عفاـنم  زا  دـنھاوخب  دـننک ، رارق 

؛ دـننک تیاعر  ار  یلم  عفاـنم  دـنفظوم  نیلوئـسم  یهمھ  تسا . مولعم  درک ؛ دـھاوخ  ضارتعا  تلم  منک ، تکرح  یمومع  تساوخ  یمومع و  تکرح  نیا  فـالخ  رب  مھاوخب 

. دننک ظفح  ار  ناریا  تلم  یوربآ  دننک ؛ تیاعر  ار  یلم  لالقتسا 

ناریا تلم  تسا ؛ تملاسم  لھا  ناریا  تلم  میدرک ؛ رارقرب  طابترا  میتسب ، داد  رارق  میدرک ، هرکاذـم  دـنرادن ، دنتـشادن و  ناریا  هیلع  زیمآهئطوت  تکرح  هک  ییاـھروشک  اـب  اـم 

یارب یمالـسا و  تما  عفانم  یارب  یلم ، عفانم  یارب  دھدیم  ماجنا  ناریا  تلم  هک  هچنآ  زورما  تسا ؛ تیرـشب  یمومع  عفانم  تمدخ  رد  ناریا  تلم  تدـحو  تسا ؛ ملح  لھا 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 30 
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دوخ نشور  هار  نیا  رد  هک  یایگداتسیا  نیا  اب  خسار ، مزع  نیا  اب  تریصب ، نیا  اب  ناریا  مدرم  تسا . ناریا  تلم  رـس  تشپ  یھلا  کمک  دیدرت  نودب  و  تسا . تیرـشب  عفانم 

نیا شھار  دـنناسرب . راختفا  یهلق  جوا  هب  ار  یمالـسا  تما  هللااشنا  ار ، ناریا  تلم  طقف  هن  تسناوت  دـھاوخ  درک ، دـنھاوخ  لابند  ار  نیا  هشیمھ  هللااشنا  دـنداد و  ناـشن 

. دننک ظفح  ار  روشک  حلاصم  روشک  نیلوئسم  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  نامدوخ  داحتا  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ؛ ظفح  ار  تریصب  نیا  هک  تسا 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اب ار  ناملئاسم  مینک و  هرکاذم  میھاوخیم  دـنیوگیم  دـنیوگیم . مھ  رتشیب  اریخا  دـنتفگیم ، اھراب  هک  تسا  یفرح  نیا  مینک . لح  ناریا  اب  ار  ناملئاسم  میھاوخیم  دـنیوگیم 

ار عقاو  فالخ  بلاطم  دننزیم ، هتـسیاشان  یاھفرح  دـنوشیم ، غورد  تاغیلبت  هب  ثبـشتم  دـنوشیم ، میرحت  هب  ثبـشتم  لمع  رد  اما  تسا -  ناشفرح  نیا  مینک -  لح  ناریا 

. دننکیم رشتنم  مدهبمد  ناریا  تلم  یمالسا و  یروھمج  ماظن  هب  تبسن 

ناریا هک  تسا  نیا  اکیرمآ  ناریا و  نیب  فالتخا  راگنا  هک  دنزیم  فرح  یروج  ناریا  یاهتـسھ  لئاسم  یهرابرد  دنکیم و  قطن  اکیرمآ  روھمج  سیئر  نیا ، زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ 

تسرد یاهتسھ  حالس  میتساوخیم  ام  رگا  بخ ، دنک ! تسرد  یاهتسھ  حالـس  ناریا  میراذگیمن  میناوتب ، هک  یئاج  ات  ام  دیوگیم  دنک . تسرد  یاهتـسھ  حالـس  دھاوخیم 

. دریگب ار  وا  یولج  تسناوتیمن  هجو  چیھ  هب  اکیرمآ  دشاب ، هتشاد  یاهتسھ  حالس  هک  درکیم  هدارا  ناریا  رگا  دیراذگن ؟ دیتسناوتیم  روطچ  امش  مینک ،

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

تالکـشم و لـح  اـھنآ  ضرغ  دراد . دوـجو  مھ  هرکاذـم  هب  توـعد  نیا  رد  یقطنمریغ ، راـتفر  نیمھ  مینک . هرکاذـم  مینیـشنب  دـیایب  ناریا  هک  دندیـشک ، شیپ  ار  هرکاذـم  ثـحب 

یمالسا یروھمج  ماظن  نیا  دینیبب  هک  دنھد  ناشن  ناملسم  یاھتلم  هب  هکنیا  یارب  تسا  یتاغیلبت  راک  کی  ناشضرغ  داد -  مھاوخ  حیـضوت  دعب  نم  هک  تسین -  لئاسم 

نیا رگید ؟ دیئوگیم  هچ  اھامش  تسا ، روجنیا  ناریا  تلم  یتقو  دنک . زاب  ام  اب  ار  وگتفگ  هحلاصم و  باب  دیایب  دش  روبجم  تبقاع  اما  یگداتسیا ، نآ  اب  یتخسرس ، نآ  اب  دوب 

مالـسا رطاخ  هب  تسا و  هدیزو  یرادیب  میـسن  اھنیا  یمالـسا  یاھروشک  زا  یرایـسب  رد  زورما  هک  ناملـسم  یهتـشارفاربرس  یاھتلم  ندرک  دیماان  ندرک و  شوماخ  یارب  ار 

هحلاـصم و زیم  یاـپ  ار  ناریا  هک  دوـب  نـیمھ  اـھنآ  یاھفدـھ  زا  یکی  بـالقنا ، لوا  یاـھلاس  زا  دوـب . اھفدـھ  زا  یکی  نـیا  بـالقنا ، لوا  زا  دـنراد . مزـال  دـننکیم ، تزع  ساـسحا 

زیم یاپ  دنیـشنب  دـیایب  دـش  روبجم  تسا ، عاجـش  تسا ، سرتن  تسا ، هداتـسیا  تسا ، لقتـسم  درکیم  اعدا  هک  مھ  ناریا  دـیدید  هرخـالاب  دـنیوگب  دـنناشکب ؛ ناتـسبهدب 

یتاغیلبت فدھ  کی  تسا ، یـساسا  لئاسم  هب  طوبرمریغ  فدھ  کی  هرکاذم ، زا  فدھ  یتقو  تسا . یمھم  بلطم  نیا ، دـننکیم . لابند  ار  فدـھ  نیمھ  مھ  زورما  هرکاذـم ؟

تین نامھ  اـب  بساـنتم  اذـل  تسیچ ؛ امـش  فدـھ  هک  دـمھفیم  تسین ، هتـسبمشچ  تسین ، ماـخ  تسا ، یمالـسا  یروھمج  هک  لـباقم  فرط  تسا  مولعم  بخ  تسا ،

. دھدیم ار  امش  باوج  ناتدوخ ،

فدھ دینک -  لوبق  ار  ام  فرح  امـش  ات  مینک  وگتفگ  مینیـشنب  دیئایب  هک  تسا  نیا  یانعم  هب  رگهطلـس  یاھتردـق  اھیئاکیرمآ و  فرع  رد  هرکاذـم  هک  تسا  نیا  موس  یهتکن 

نیمھ دینک . لوبق  الاح  دیدرکیمن ، لوبق  امش  هک  ار  یبلطم  هک  دشاب  نیا  ندرک  وگتفگ  ندز و  فرح  نیا  یهجیتن  هرخالاب  ات  مینزب  فرح  مینیـشنب  دیئایب  تسا -  نیا  هرکاذم 

میقتـسم یهرکاذم  ناریا  اب  هلب ، هک  دنراد  وھایھ  ادص و  رـس و  و  دیونـشیم -  دبال  تسا  تقو  دـنچ  هک  دـناهتخادنا -  هار  تارکاذـم  دروم  رد  اھیئاکیرمآ  هک  یتاغیلبت  رد  الاح 

زا درادرب ؛ تسد  یزاسینغ  زا  هک  مینک  عناق  ار  ناریا  اـت  مینیـشنب  میئاـیب  دـھدیم : ناـشن  ار  شدوخ  ـالماک  اـنعم  نیا  مھ  ناـشزورما  یاـھفرح  نیمھ  رد  مینک ، هچ  مینک ،

تسد یاهتـسھ  یهلئـسم  یور  راشف  زا  ام  دنک ، نایب  ار  شدوخ  یهلدا  ناریا  ات  مینک  هرکاذم  مینیـشنب  میئایب  دنیوگیمن  تسا . نیا  فدھ  درادرب . تسد  یاهتـسھ  یژرنا 

! دنک لوبق  ار  ام  فرح  ناریا  ات  مینک  هرکاذم  دیئایب  دنیوگیم  میرادرب ؛ تسد  هریغ  یسایس و  یتینما و  یاھتلاخد  زا  میرادرب ، تسد  میرحت  زا  میرادرب ،

نیا فدھ  یتقو  دندرک . هرکاذم  اھیئاکیرمآ  اب  دنتـسشن  دـنتفر  درک ، لوبق  ناریا  تلود  مریگ  الاح  دـسریمن . یئاج  هب  هک  هرکاذـم  نیا  دروخیمن ؛ درد  هب  هک  هرکاذـم  نیا  بخ ،

یایقطنم فرح  کی  لباقم  فرط  دننیبب  هرکاذم  یانثا  رد  هک  یئاج  رھ  تسین . رادربتسد  شدوخ  قوقح  زا  ناریا  هک  تسا  مولعم  بخ ، تسا ؟ یاهرکاذـم  هچ  نیا  تسا ،

؛ تساھنآ تسد  مھ  یـسایس  یربخ و  یاھهکبـش  دنزب ! فرح  تسین  رـضاح  ناریا  دنیوگیم  دننکیم ؛ عطق  ار  هرکاذـم  اج  نامھ  ناریا  لباقم  رد  دـنروآیم ، مک  اھنآ  دـنزیم و 

ماغیپ ام  نیلوئـسم  هب  یـصخشم  عوضوم  کی  رـس  اھیئاکیرمآ  هک  داتفا  قاـفتا  هبترم  هس  ود  هتـشذگ ، لاـس  هدزناـپ  هد  نیا  رد  میدرک . هبرجت  اـم  ار  نیا  دـننکیم . تاـغیلبت 

کی دـنتفر  رفن -  ود  رفن ، کی  الومعم  یتلود -  نیرومام  بخ ، مینکب . یتبحـص  کی  مینیـشنب  دـیایب  تسا ، یبجاو  یتوف  یروف  مزال  یلیخ  رما  کـی  هک  دـندرک  رارـصا  دـنداد ،

مھ ار  ناشیتاغیلبت  یهدافتـسا  هتبلا  دش ! عطق  اھهرکاذم  هبناجکی  دنتـشادن ، یباوج  اھنآ  دـش و  نایب  اھنیا  یقطنم  فرح  هکنیا  درجمب  دـندرک ؛ تبحـص  دنتـسشن  یئاج 

«. همادنلا هب  تلح  برجملا  برج  نم  ، » بخ تسام . یهبرجت  نیا ، دندرک .

اب هک  تسا  نیا  ناشفدـھ  تسا . غورد  مھ  نیا  دوشیم . هتـشادرب  اـھمیرحت  دنیـشنب ، هرکاذـم  زیم  رـس  اـکیرمآ  اـب  ناریا  رگا  هک  دـننکیم  دومناو  تاـغیلبت  رد  مراـھچ : یهتکن 

، دـناهدمآ هوتـس  هب  اھمیرحت  زا  رگید  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  اھنآ  روصت  دـنک . ادـیپ  اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  هب  قاـیتشا  هک  دـننک  راداو  ار  ناریا  تلم  اـھمیرحت ، نتـشادرب  یهدـعو 

، هلب هک  دنتفیب  هار  ناریا  تلم  تیعمج  وھکی  میرادرب ، ار  میرحت  ات  دینک  هرکاذم  دیئایب  بوخ ، یلیخ  میئوگب  ام  سپ  تسا ؛ هتخیر  مھ  هب  زیچ  همھ  دیآیم ، رد  دراد  ناشردـپ 

. مینک هرکاذم  دیئایب 

هرکاذـم دـیئایب  دـنیوگیم  هکنیا  میدرک -  ضرع  هک  روط  ناـمھ  ـالوا -  تسا . یئوـگروز  یارب  یاهلیـسو  کـی  بیرف و  اـب  هارمھ  یقطنم و  ریغ  یاـھفرح  ناـمھ  زا  مھ  فرح  نیا 

. میرادرب ار  اھمیرحت  ام  ات  دیوش ، میلـست  دینک ، لوبق  ار  ام  یاھفرح  دیئایب  امـش  ینعی  هرکاذم  تسین ؛ یقطنم  هنالداع و  یوگتفگ  کی  اعقاو  هرکاذم ، زا  ناشدوصقم  مینک ،

یارب دـندرک  بالقنا  ناریا  تلم  درکیم . تساوخیم ، شلد  راک  رھ  دوب و  طلـسم  ناریا  عاضوا  رب  اکیرمآ  دـندرک ؟ بـالقنا  ارچ  دـنوش ، میلـست  دنتـساوخیم  ناریا  تلم  رگا  بخ ،

. لوا لاکشا  نیا ، دنوش ؟ امش  میلست  اددجم  زاب  دننیشنب  دنیایب  الاح  دنوش ؛ جراخ  اکیرمآ  غوی  ریز  زا  هکنیا 

تلم ندرک  هتـسخ  اھمیرحت  فدھ  تسا . یرگید  زیچ  اھمیرحت  فدھ  منکب . ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دش ؛ دھاوخن  هتـشادرب  هرکاذم  اب  اھمیرحت  هک  تسا  نیا  دـعب  لاکـشا 

اھمیرحت نیا  دزروب ، رارصا  دوخ  قوقح  رب  دشاب و  یقاب  هنحص  رد  زاب  ناریا  تلم  رگا  دریگب ، ماجنا  هک  مھ  هرکاذم  تسا . یمالـسا  ماظن  زا  ناریا  تلم  ندرک  ادج  تسا ، ناریا 

. تشاد دھاوخ  دوجو 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ناشیناھج تاغیلبت  رد  مھ  دـنھدیم ، ماغیپ  ام  هب  مھ  مینک ؛ وگتفگ  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهرابرد  دـیئایب  هک  دـنھدیم  ماغیپ  ام  هب  نوگانوگ  یاھهار  زا  بترم  اـھیئاکیرمآ 

، دـننکیم ثحب  یاهتـسھ  لئاسم  یهرابرد  هک  یاھوگتفگ ١ ۵  رانک  رد  دـیئایب  دـنیوگیم  اھراب  اھراب و  اکیرمآ  ینایم  نیلوئـسم  هیاپدـنلب و  نیلوئـسم  دـننکیم . حرطم  ار  نیا 

ناشن ام  یهتـشذگ  یاھهبرجت  نوچ  ارچ ؟ متـسین . نیبشوخ  اھوگتفگ  نیا  هب  نم  دـننک . ثحب  ناریا  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهرابرد  ود ، هب  ود  یمالـسا  یروھمج  اکیرمآ و 

ــ  تسین نیا  وـگتفگ  زا  ناـشروظنم  مینک ــ  ادـیپ  تسد  یقطنم  لـح  هار  کـی  هب  اـت  مینیـشنب  هک  تسین  ینعم  نـیا  هـب  یئاـکیرمآ  تارـضح  قـطنم  رد  وـگتفگ  هـک  دـھدیم 

هـشیمھ ام  اذل  دوش . لوبق  لباقم  فرط  رظن  دیاب  تسا ؛ هدش  مالعا  لوا  زا  فدھ ، دـینک ! لوبق  ار  ام  رظن  امـش  ات  مینزب  فرح  مینیـشنب  هک  تسا  نیا  وگتفگ  زا  ناشروظنم 

نیا رد  مرادـن . مھ  تفلاـخم  اـما  متـسین ، نیبشوخ  تاراـھظا  نیا  هب  نم  دوریمن . لـیمحت  راـب  ریز  ناریا  تسا و  لـیمحت  نیا ، تسین ؛ وگتفگ  نیا ، هک  میتفگ  میدرک و  مـالعا 

: منک نشور  دیاب  ار  بلطم  دنچ  صوصخ ،

. دنیوگیم روجنیا  ام  هب  میرادن ؛ ار  یمالـسا  ماظن  رییغت  دصق  ام  هک  دنھدیم ــ  ماغیپ  یھاگ  دنـسیونیم ، یھاگ  دنھدیم ــ  ماغیپ  بترم  اھیئاکیرمآ  هک  تسا  نیا  بلطم  کی 

نآ میرادن . ار  دصق  نیا  ام  هک  دینکیم  رارصا  یھ  الاح  هک  دیشاب ، هتشادن  ای  دیشاب  هتشاد  ار  یمالسا  ماظن  رییغت  دصق  امش  هک  میتسین  نیا  نارگن  ام  هک  تسا  نیا  باوج 

. دیھد ماجنا  تسناوت  دیھاوخن  مھ  نیا  زا  دعب  دیھد ، ماجنا  دیتسناوتن  یراک  چیھ  دیدرک ، مالعا  تحارصب  ار  نیا  دیتشاد و  ار  یمالسا  ماظن  رییغت  دصق  امش  هک  مھ  یزور 

یهرکاذـم دـینک و  هرکاذـم  هک  میھاوخیم  امـش  زا  هناقداص  ینعی  میقداص ؛ یقطنم  یهرکاذـم  داھنـشیپ  رد  ام  هک  دـنھدیم  ماغیپ  یپردیپ  بترم و  اھیئاکیرمآ  مود : یهتکن 

ام مینکیمن ؛ رواب  دیئوگیم  امش  میتسین ، یاهتـسھ  حالـس  یپ  رد  هک  میاهتفگ  اھراب  امـش  هب  ام  میوگیم : باوج  رد  نم  دشابن . یلیمحت  یهرکاذم  ینعی  مینکب ؛ یقطنم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 31 
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تباث اھراب  نآ  فالخ  هک  دینزیم ــ  امش  هک  ار  یفرح  دیاب  ارچ  ام  دینک ، لوبق  ار  هناقداص  یقطنم و  نخس  کی  دیتسین  رضاح  امش  یتقو  مینک !؟ رواب  ار  امـش  فرح  دیاب  ارچ 

راکفا تسا ؛ یمومع  راکفا  نداد  بیرف  یارب  یئاکیرمآ و  کیتکات  کی  اھیئاکیرمآ ، یوس  زا  هرکاذـم  داھنـشیپ  هک  تسا  نیا  ام  تشادرب  مینک ؟ لوبق  امـش  زا  تسا ــ  هدـش 

. دینک تباث  دینک ؟ تباث  دیناوتیم  تسین . نیا  دینک  تباث  امش  دیاب  ناممدرم . یمومع  راکفا  ایند و  یمومع 

مھ نیا  دندرک ؛ هرکاذم  اھیئاکیرمآ  اب  یناسک  یربھر ، فرط  زا  هک  دـننکیم  عیاش  یھاگ  هک  تسا  نیا  اھنیا  یتاغیلبت  یاھکیتکات  یهلمج  زا  هک  میوگب  ار  نیا  نم  اجنیمھ 

یاھتلود رد  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دروم ، دـنچ  رد  تسا . هدرکن  هرکاذـم  اھنآ  اب  سک  چـیھ  یربھر ، یوس  زا  نونک  اـت  تسا . ضحم  غورد  رگید و  یتاـغیلبت  کـیتکات  کـی 

دناهدوب فظوم  مھ  اھنامھ  هتبلا  تسا . هدوب  اھتلود  هب  طوبرم  اما  دناهدرک ؛ هرکاذم  اھنآ  اب  میتشادـن ــ  یتفلاخم  مھ  ام  هک  یعطقم ــ  تاعوضوم  رـس  رب  یناسک  نوگانوگ ،

. دننک تیاعر  دیاب  دنفظوم و  مھ  زورما  دننک ؛ تیاعر  ار  یربھر  زمرق  طوطخ  هک 

اھیئاـکیرمآ تسین . یاهتـسھ  تارکاذـم  ندـش  ماـمت  هب  لـیام  اـکیرمآ  هک  تسا  نیا  اـم  تشادرب  یواـکجنک ، تقد و  اـب  هنحـص ، هب  هاـگن  هبرجت و  ساـسا  رب  موس : یهتکن 

رایسب لح ، هار  دندوب ، لکشم  نیا  لح  تارکاذم و  نیا  مامتا  هب  لیام  اھنآ  هچنانچ  هنرگو  دوش ؛ لح  یاهتسھ  یهشقانم  دوش و  مامت  یاهتـسھ  یاھوگتفگ  دنرادن  تسود 

نالوئـسم دوـش ؛ هتخانـش  اـیند  فرط  زا  تسا ــ  شایعیبـط  قـح  هک  وا ــ  یزاـسینغ  قـح  دـھاوخیم  طـقف  یاهتـسھ ، یهلئـسم  رد  ناریا  دوـب . ناـسآ  رایـسب  کـیدزن و 

؛ دھد ماجنا  شدوخ  تسد  هب  شدوخ و  روشک  رد  زیمآحلـص  فادھا  یارب  ار  یاهتـسھ  یزاسینغ  دراد  قح  ناریا  تلم  هک  دـننک  فارتعا  دنتـسھ ، یعدـم  هک  یئاھروشک 

. دنھاوخیمن ار  نیمھ  اھنآ  میاهتفگ ؛ هشیمھ  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  تسا ؟ یدایز  عقوت  نیا 

یهعماج  " دنراذگیم ار  ناشدوخ  مسا  مدروآ ؛ مسا  هک  دنتسین ، رتشیب  مھ  روشک  اتدنچ  دیورب ــ  یاهتسھ  حالـس  دیلوت  تمـس  هب  امـش  هک  میراد  ینارگن  ام  دنیوگیم  اھنآ 

ام یهتساوخ  زا  دنتسھ و  یمالسا  یروھمج  فرط  ایند  یاھروشک  رثکا  درادن . یاینارگن  چیھ  یناھج  یهعماج  ریخن ، دراد . ینارگن  یناھج  یهعماج  دنیوگیم  یناھج ــ !"

یارب یزاس  ینغ  قح  هب  دنتـسناوتیم  دوب ؛ یناسآ  رایـسب  لح  هار  نیا  دوش ، لح  هلئـسم  دنتـساوخیم  رگا  اھیئاکیرمآ  تسا . یقحب  یهتـساوخ  نوچ  دننکیم ؛ تیامح 

چیھ لوا  زا  مھ  ام  دـننک ؛ لاـمعا  مھ  ار  یاهتـسھ  سناژآ  ینوناـق  تاررقم  دنتـسناوتیم  دنـشاب ، هتـشادن  تاـھج  نآ  زا  مھ  یاینارگن  هکنیا  یارب  دـننک ؛ فارتعا  ناریا  تلم 

اھنآ فدـھ  دوش . هتفرگ  لح  هار  یولج  هک  دـنزادنایم  یگنـس  کی  اھیئاکیرمآ  میوشیم ، لح  هار  هب  کیدزن  تقو  رھ  میتشادـن . تاررقم  اھتراظن و  نیا  لامعا  اـب  یتفلاـخم 

ــ  دـنتفگ ناشدوخ  هک  روط  نامھ  اھراشف ــ  نآ  هک  راشف ؛ یارب  دـشاب  یاهناـھب  اـت  دـنامب  یقاـب  هیـضق  نیا  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  مراد ، نم  هک  یتشادرب  یقلت و  قبط 

. دش دھاوخن  جلف  ناریا  تلم  نمشد ، مشچ  یروک  هب  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  ندرک  جلف  یارب 

زا اھیئاکیرمآ  تسا : نیا  لح  هار  مھدـیم . هئارا  ار  لـح  هار  هدـنب  دوش ، ماـمت  راـک  دـنھاوخیم  هناـقداص  اـھیئاکیرمآ  رگا  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیا  رد  رخآ  مراـھچ و  یهتکن 

نیا تسرد  فرح  تسین ؛ یلدتـسم  نیتم و  یقطنم و  فرح  هرکاذم ، داھنـشیپ  دنرادرب . تسد  ناریا  تلم  اب  ینمـشد  زا  دـنرادرب ، تسد  یمالـسا  یروھمج  اب  ینمـشد 

. دنرادرب ینمشد  زا  تسد  دشاب ــ  هتشادن  دوجو  یلکـشم  اکیرمآ  ناریا و  نیب  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  هک  دشاب ــ  هتـشادن  دوجو  نیبامیف  تالکـشم  دنھاوخیم  رگا  تسا .

لیکشت بالقنا و  یزوریپ  لوا  لاس  زا  دناهدرک . یحارط  ام  اب  ار  ینوگانوگ  یاھینمشد  یناریا ، ناریا و  زا  طلغ  مھف  اب  اکیرمآ  نوگانوگ  یاھتلود  هک  تسا  لاس  راھچ  یس و 

زا دندرک ؛ مادقا  ام  یـضرا  تیمامت  هیلع  دنداد ؛ ماجنا  هنامـصخ  تاکرح  دندرک ؛ یزیرهمانرب  ام  تینما  هیلع  تینما ، یهنیمز  رد  دندرک ؛ ینمـشد  ام  اب  اھنیا  یمالـسا ، ماظن 

رد و  دندرک ؛ هدافتـسا  ناریا  تلم  هیلع  اھرازبا  یهمھ  زا  دندرک ؛ تیلاعف  ام  یلم  داصتقا  هیلع  دـندرک ؛ تیامح  هشیمھ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ام  تشرد  زیر و  نانمـشد 

نالوئسم هدنب  نیاربانب  دروخ . دنھاوخ  تسکش  دنھد ، همادا  ار  اھینمشد  نیا  رگا  ناریا  تلم  اب  یهلباقم  رد  مھ  نیا  زا  دعب  دندروخ ؛ تسکش  هللادمحب  مھ  اھنیا  یهمھ 

اب ینمشد  زا  تسد  دـننک و  حیحـصت  ار  دوخ  لمع  دـننک ؛ حیحـصت  ار  دوخ  تسایـس  هک  تسا  نیا  هنالقاع  هار  دـندرگیم ، هنالقاع  هار  لابند  رگا  منکیم ؛ تیادـھ  ار  یئاکیرمآ 

. دش مامت  ثحب  نیا  دنرادرب . ناریا  تلم 

ماظن  / ٣٠/١٣٩٢/٠۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نم دندروآ . دوجوهب  ام  یارب  هک  تسین  یتصرف  کی  نیا  مینک ؛ هرکاذم  میھاوخیم  دنیوگیم  هک  تسا  اھلاس  بخ ، مینک . هرکاذم  ناریا  اب  میھاوخیم  ام  دـنیوگیم  اھیئاکیرمآ 

نکیل رگید -  یایاضق  زا  یـضعب  و  میتشاد ، قارع  یهیـضق  رد  هک  یـصاخ  یهلئـسم  لثم  منکیمن -  عنم  ار  هرکاذم  صاخ ، لئاسم  رد  متـسین . نیبشوخ  هک  متفگ  لاس  لوا 

راھچ نیا  دنتـسین . قداص  ناشدروخرب  رد  مھ  دنایقطنم ، ریغ  مھ  دـندامتعا ، لباقریغ  مھ  اھیئاکیرمآ ، دـھدیم . ناشن  ار  نیا  نم  یهبرجت  نوچ  متـسین ؛ نیبشوخ  نم 

میتـفگ هک  میتـفگ -  اـم  هک  یبـلطم  نیمھ  هک  داد  ناـشن  اـکیرمآ  نادرمتلود  نالوئـسم و  یاھیریگعـضوم  درک ؛ دـییات  ار  نیمھ  تشذـگ ، اـم  تبحـص  نآ  زا  هک  مـھ  یھاـم 

لوا زا  ام  درادن ، یداریا  چـیھ  ایند  اب  لماعت  رگید . روج  کی  مھ  نارگید  رگید ، روج  کی  مھ  اھـسیلگنا  دـندرک . دـییات  ار  نیا  المع  اھنآ  دوخ  تسا ؛ تسرد  میتسین -  نیبشوخ 

نکمم تشاد . رظن  دم  رد  دـیاب  ار  نالک  یـساسا و  یاھفدـھ  تسناد ؛ دـیاب  ار  وا  یاھدرگـش  تخانـش ؛ دـیاب  ار  لباقم  فرط  لماعت ، رد  اھتنم  میدوب ؛ ایند  اب  لماعت  لھا  مھ 

دینک یراک  امش  هک  تسا  نیا  رنھ  دیدرگرب ؛ دینک ، لوبق  امش  هک  تسین  تروص  نیا  هب  وا  اب  شزاس  دیورب . ولج  دیابن  اجنیا  زا  دیوگب  دریگب ، ار  امش  هار  رس  ینمـشد  تسا 

یلیخ دیئوگب  مھ  امـش  دیدرگرب ، هار  نیا  زا  دیاب  امـش  دیوگب  وا  هک  دوب  انعم  نیا  هب  مھافت  قفاوت و  هچنانچ  رگا  الاو  دوشن ؛ امـش  راک  عنام  مھ  وا  دیھد ، همادا  ار  ناتھار  هک 

. دشاب هتشاد  دوجو  نادرمتلود  نیلوئسم و  یوس  زا  دیاب  تاھج  نیا  هب  هجوت  تسا . تراسخ  هک  نیا  بوخ ،

یمالسا  / ٢۶/١٣٩٢/٠۶ بالقنا  نارادساپ  هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

رطاخهب دـندوب ؛ شنمـشد  لد  هت  زا  اما  دـندوب ، لئاق  مارتحا  شیارب  دوبن ؛ اـم  راوگرزب  ماـما  نازورف  باـتفآ  ناـشخرد و  یهرھچ  زا  رتروفنم  نانمـشد  نیا  مشچ  رد  سک  چـیھ 

یدس داتسیایم -  عطاق  مھ  دیمھفیم ، تسرد  دیدیم و  بوخ  مھ  مامت - » تیعطاق   » و لماک » تریصب   » ریظنیب تیـصوصخ  ود  اب  ماما  هکنیا  رطاخهب  دوب ، هداتـسیا  هکنیا 

دندیمھفیم دـندوب ، لئاق  مھ  مارتحا  شیارب  میدرک  ضرع  هتبلا  دـندوب . نمـشد  وا  اب  اذـل  اھنیا ؛ ندز  هبرـض  ندز و  شین  ندز و  نخان  لباقم  رد  اھنیا و  تفرـشیپ  لباقم  رد  دوب 

تیوھ هک  یـشزرا  ینعی  یلـصا ، یلوصا و  شزرا  نیا  هب  یدنبیاپ  رد  هک  یـسک  رھ  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زورما  رتضوغبم ؛ اھنآ  مشچ  زا  رتمیظع ، هچرھ  اما  ار ، وا  تمظع 

رد یمالـسا  ماظن  هیلع  نانمـشد  یهدشداجیا  هدشدیلوت و  تالکـشم  تسرھف  هک  دمھفب  دشاب و  رتدـنبیاپ  نوملظت -  نوملظت و ال  ال  دـنکیم -  نیعم  ار  بالقنا  یـسایس 

ندز دنخبل  ملاع  یـساملپید ، ملاع  هتبلا  تسا . ضوغبم  اھنآ  یارب  ردقنامھ  دشاب -  هار  نیا  رد  یگداتـسیا  اب  یـشنیب و  نینچ  کی  اب  یـسکرھ  دجنگیم -  بوچراھچ  نیا 

هتفگ نیا  زا  شیپ  زور  دنچ  یبرغ  نارادمتـسایس  نیا  زا  یکی  هب  دنیوگیم . مھ  ناشدوخ  دننکیم ، مھ  هرکاذـم  تساوخرد  دـننکیم ، مھ  هرکاذـم  دـننزیم ، مھ  دـنخبل  تسا ؛

حیرـص ناریا ؛ اب  ینمـشد  هب  رارقا  ینعی  رگید ! دـنکیم  هرکاذـم  نمـشد  اب  مدآ  بخ ، دوب  هتفگ  ناریا ؛ تسا  نمـشد  بخ  ناریا ، اـب  دـینکب  هرکاذـم  دـیھاوخیم  هک  امـش  دـندوب 

رد دوشب ، لیلحت  ریـسفت و  دیاب  بوچراھچ  نیا  رد  دنیوگیم  هک  هچنآ  یهمھ  تسا . تیوھ  نیا  تقیقح و  نیا  ینمـشد  تلع  دنتـسین ، صاخـشا  ینمـشد  تلع  دـنیوگیم .

. دوشب هدیمھف  دیاب  بوچراھچ  نیا 

هک متسھ  یزیچ  نامھ  هب  دقتعم  هدنب  یلخاد . یاھتـسایس  ملاع  رد  هچ  یـساملپید ،  ملاع  رد  هچ  میتسین ؛ مھ  یـساملپید  یقطنم  حیحـص و  یاھتکرح  اب  فلاخم  ام 

فیرح اب  دراد  هک  یریگیتشک  نیا  اما  درادـن ، یبیع  تسا ؛ بوخ  رایـسب  تسا ، مزال  رایـسب  ییاھاج  کـی  رد  شمرن  هناـنامرھق ؛» شمرن   » دـش یراذـگمسا  شیپ  اـھلاس 

طرـش نیا  تسا ؛ یراک  هچ  لوغـشم  هک  دـنکن  شومارف  تسیک ؛ شفرط  هک  دـنکن  شومارف  دـھدیم ، ناشن  یـشمرن  ینف  لیلد  هب  ییاھاج  کـی  دریگیم و  یتشک  شدوخ 

هتشاد هجوت  ار  نیا  تسا ؛ هلئسم  یاجک  اھنآ  فرط  یهلمح  جامآ  دنفرط ، یـسک  هچ  اب  دنھجاوم ، یـسک  هچ  اب  هک  دننادب  دننکیم ، راکهچ  دنراد  هک  دنمھفب  تسا ؛ یلـصا 

. دنشاب

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا طلغ  نیا  دنادب ؛ راکشزاس  کی -  یهوالعب  جـنپ  حالطـصاهب  تلود ، شـش  نامھ  اکیرمآ -  لماش  یهعومجم  اب  ار  ام  ناگدـننکهرکاذم  یهعومجم  نیا  دـیابن  سکچـیھ 

تسھ مھ  یتخس  راک  دنھدیم . ماجنا  دنراد  ار  یتیرومام  کی  دنبالقنا ؛ یاھهچب  دنتسھ ، نامدوخ  یاھهچب  اھنیا  دنتسھ ، ناریا  یمالـسا  یروھمج  تلود  نارومام  اھنیا 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 32 
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کی لوئسم  تسا و  یراک  کی  لوغشم  هک  ار  یرومام  دیابن  نیاربانب  دنھدیم . ماجنا  تسا  اھنآ  یهدھع  رب  هک  ار  یراک  نآ  ناوارف  شالت  اب  دنراد  تسا ؛ اھنیا  یهدھع  رب  هک ] ]

مھ ار  نیا  تسین . اھفرح  نیا  هن ، داد ؛ رارق  اھنیا -  دننام  و  دنراکشزاس ، اھنیا  هک  دوشیم -  هدینش  یھاگ  هک  یتاریبعت  زا  یـضعب  ای  نیھوت  ای  فیعـضت  دروم  تسا  یدنیارف 

تسا و یاهتـسھ  لئاسم  دروم  رد  طقف  تسا -  روشک  شـش  نیا  وزج  مھ  اکیرمآ  هک  روشک -  شـش  اب  دریگیم  ماـجنا  دراد  زورما  هک  یاهرکاذـم  نیا  دیـشاب ، هتـشاد  هجوت 

هب متـسین  نیبشوخ  مرادن ، دامتعا  نم  متفگ  اھتنم  درادن ؛ یلاکـشا  صاخ  تاعوضوم  رد  هرکاذم  هک ]  ] متفگ ینارنخـس  رد  سدقم  دھـشم  رد  لاسما  لوا  مھ  هدنب  ریغال .

. مینکیمن یررض  هللانذا  هب  مھ  ام  دننکب ؛ دننک ، هرکاذم  دنھاوخیم  نکل  هرکاذم ،

لاس ٨٢ و ٨٣ رد  هک  یاهبرجت  لثم  درب ؛ دھاوخ  الاب  ار  ام  تلم  یرکف  تیفرظ  هبرجت  نیا  درک -  مھاوخ  ضرع  ارـصتخم  نم  الاح  هک  تسا -  ناریا  تلم  رایتخا  رد  یاهبرجت  کی 

ود ام  بخ  تفریذـپ . یتدـم  کی  یارب  یمالـسا  یروھمج  اھییاپورا ، نیمھ  اـب  تارکاذـم  رد  ار  یزاـسینغ  قیلعت  تقونآ  هک  تفرگ ، ماـجنا  یزاـسینغ  قیلعت  یهنیمز  رد 

قیلعت نآ  ام  رگا  درادـن . دوجو  اقلطم  یبرغ  یاکرـش  فرط  زا  یراکمھ  دـیما  یزاسینغ ، قیلعت  اب  هک  میدـیمھف  نوچ  ارچ ؟ دـش . مامت  ام  عفن  هب  نکل  میداتفا ، بقع  لاس 

امش هرذ  کی  بخ  دنیوگب  یناسک  دوب  نکمم  میدوب ، هدرکن  لوبق  زور  نآ  دندرک -  لوبق  ام  نیلوئـسم  میدرک ، لوبق  ام  نکل  دوب ، هدش  لیمحت  یوحنهب  هتبلا  هک  ار -  یرایتخا 

اب دـش  مولعم  هک  تشاد  اـم  یارب  ار  هدـیاف  نیا  یزاـسینغ  قـیلعت  نآ  دـشیم . یداـع  ناریا  یاهتـسھ  یهدـنورپ  دـشیم ، لـح  تالکـشم  یهمھ  دـیدرکیم ، ینیـشنبقع 

ام ار  نیا  تسا ؛ یرگید  بلطم  لابند  لباقم  فرط  دوشیمن ؛ لح  لکـشم  اـھراک  زا  یرایـسب  ندرک  لـیطعت  اـب  راـک ، نداـتفا  بقع  اـب  یزاـسینغ ، قیلعت  اـب  ینیـشنبقع ،

، ود رس  میدزیم  هناچ  ام  زور  نآ  هدرک ؛ قرف  نامـسآ  ات  نیمز  لاس ٨٢ ، اب  یمالسا  یروھمج  تیعـضو  زورما  ندرک . زاغآ  ار  یزاسینغ  میدرک  عورـش  نآ  زا  دعب  اذل  میدیمھف ،

شیپ ار  اھراک  دـندرک ، تمھ  ام  نیلوئـسم  ام ، نیققحم  ام ، نادنمـشناد  ام ، یاھناوج  دـنراک . لوغـشم  ژویفیرتناـس  رازھ  نیدـنچ  زورما  هک ] یلاـح  رد  ژویفیرتناـس [ ، هس 

نآ تارکاذم  نیا  زا ]  ] منکیمن رکف  نم  متـسین ؛ نیبشوخ  متفگ  هک  نانچمھ  هدنب  هتبلا  درک . میھاوخن  یررـض  ام  تسا ، نایرج  رد  زورما  هک  مھ  یتارکاذم  زا  نیاربانب  دـندرب .

اما درادـن  یداریا  درک ؛ دـھاوخ  تیوـقت  داد و  دـھاوخ  شیازفا  ار  ناریا  تلم  یبرجت  یهناوتـشپ  تسا و  یاهبرجت  نکل  دـیایب ، تسدهب  دراد ، راـظتنا  ناریا  تلم  هک  ار  یاهجیتـن 

رادیب دیاب  تلم  اما  مینکیم ، تیامح  مکحم  صرق و  دننکیم ، راک  دـننکیم ، تیلاعف  یـساملپید  یهھبج  رد  دـنراد  هک  نامدوخ  نیلوئـسم  زا  ام  دـشاب . رادـیب  تلم  تسا  مزال 

راکفا دنناوتن  یحولهداس -  یور  زا  بجاومودزمیب -  یاھیچتاغیلبت  زا  یـضعب  نمـشد و  ریگببجاوم  یاھیچتاغیلبت  زا  یـضعب  ات ]  ] دتفایم دراد  یقافتا  هچ  دنادب  دشاب ،

. دننک هارمگ  ار  یمومع 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یلخاد لئاسم  یور  رب  تسیاب  هیکت  نکل  دـنیاھراک -  زا  یـشخب  دـننکیم ، ار  اھراک  نیا  هک  ینیلوئـسم  تسا -  یمزال  رایـسب  راک  یـساملپید  روضح  یـساملپید ، کرحت 

زبس ار  شدوخ  فرح  یساملپید  یهرکاذم  زیم  تشپ  رد  دناوتیم  یتلود  نآ  ازنورد ؛ یورین  هب  دشاب  یکتم  هک  تسا  قفوم  یروشک  نآ  مھ  یساملپید  یهصرع  رد  دشاب .

. یتلود نینچ  کی  زا  دنربیم  باسح  ینورد ؛ یاھییاناوت  ینورد ، رادتقا  کی  هب  دشاب  یکتم  هک  دنکب  ادیپ  تسد  شدوخ  رظن  دروم  جیاتن  دوصقم و  هب  دنکب و 

نایوجشناد  / ١٣٩٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

: دنیوگیم دنیآیم  هلصافالب  فرط  نیا  زا  دننکیم ، هرکاذم  هب  لیم  راھظا  دننکیم ، هقالع  راھظا  دننزیم ، دنخبل  فرط  نآ  زا  دننیبب ؛ ار  اھفرح  دنشاب ، هتشاد  هجوت  ام  نیلوئسم 

یتسیاب راک ، رد  دنتسھ  یدج  رگا  دنھدب ؟ ماجنا  یمالسا  یروھمج  هب  تبـسن  تسا  نکمم  یطلغ  هچ  یتکرح ، هچ  هچ ؟ الثم  هک  بخ ، تسا ! زیم  یور  اھهنیزگ  یهمھ 

، هلب هک  دنکیم  یطلغ  کی  ییاکیرمآ  رادلوپ  رادمتسایس  کی  دنریگب . دنیاشگیم  لیبق  نیا  زا  یاهوای  یاھفرح  هب  نابز  هک  ار  یناسک  نآ  یولج  دیاب  دننک ، لرتنک  ار  ناشدوخ 

. دننک درخ  ار  یمدآ  نینچ  کی  نھد  دننزب  دیاب  نالف ؛ مینک و  دیدھت  مینزب و  متا  بمب  ناریا  یارحص  نالف  رد  یتسیاب  ام 

روشک  / ١٣٩٢/٠٨/٢٩ رسارس  جیسب  هدنامرف  رازھ  هاجنپ  رادید  رد  تانایب 

الوا مینکب . ضرع  تسھ ، اھفرح  نیا  زا  هرکاذم و  وگتفگ و  یاهتسھ و  لئاسم  یجراخ و  تسایـس  یهنحـص  رد  هک  ییاھوگموگب  نیا  ریخا و  لئاسم  یهرابرد  مھ  هتکن  کی 

 - یجراخ نالوئسم  یلخاد ، نالوئسم  نالوئـسم -  زا  منکیم ، تیامح  هدنب  اھتلود  یهمھ  زا  تسا ، ناشهدھعرب  راک  یارجا  هک  ینالوئـسم  زا  تیامح  رب  مراد  رارـصا  هدنب 

هک منادیم  ماهدرک ؛ ساسحا  دوجو  یهمھ  اب  ار  راک  یتخس  راک و  ینیگنـس  ماهدوب ، نادیم  طسو  ماهدوب ، ییارجا  لوئـسم  مدوخ  نم  تسا . ام  یهفیظو  منکیم و  تیامح 

نآ زا  تسا . یعطق  هک  تسا  هیـضق  فرط  کی  نیا  منکیم ؛ ناشتیامح  منکیم ، ناشکمک  مھ  نم  دـنراد ، جایتحا  کمک  هب  اـھنیا  اذـل  تسا . یتخـس  راـک  روشک  یهرادا  راـک 

هتبلا ام  دوشب . دیابن  ینیشنبقع  مدق  کی  ناریا  تلم  قوقح  زا  هکنیا  رب  میراد  رارصا  یاهتـسھ ؛ قوقح  یهلئـسم  هلمج  زا  ناریا ، تلم  قوقح  تیبثت  رب  مراد  رارـصا  فرط 

هک دنفظوم  نیلوئـسم و  هب  میتفگ  ار  نیا  دوشب ؛ تیاعر  دیاب  دودح  نیا  دراد ، دوجو  یدودـح  کی  دراد ، دوجو  یزمرق  طوطخ  کی  مینکیمن ؛ هلخادـم  تارکاذـم  نیا  تایئزج  رد 

. دنھدن هار  ناشدوخ  هب  یسرت  دنشاب و  هتشادن  یاهمھاو  مھ  نافلاخم  نانمشد و  تروھوتراھ  زا  دننک ؛ تیاعر  ار  دودح  نیا 

مق  / ١٣٩٢/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسھ مھ  نیمھ  دوشیم ؛ ینیشنبقع  هب  راچان  نمشد  نآ  دربب ، شیپ  ار  شدوخ  راک  دراد  میمصت  تسا ، هداتسیا  تسا ، مزاع  یتلم  کی  دید  درک ، هاگن  نمشد  یتقو 

مھ البق  ام  تسین .] روطنیا  ، ] هن هرکاذم ، زیم  یاپ  دیایب  دش  روبجم  ناریا  میدرک ، میرحت  ام  دنیوگیم  دننکیم ، لایخ  هکنیا  دز ؛ دنھاوخ  مھ  هب  ناریا  تلم  ار  اھنآ  هابتشا  نیا 

لح یارب  وا و  رـش  عفر  یارب  ناطیـش  نیا  اب  دـنادب ، تحلـصم  هک  یـصاخ  تاعوضوم  یهرابرد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هک ]  ] میتفگ ام  مھ  اھفرح  نیا  زا  لبق  میدرک ، نـالعا 

. ادبا تسا ، هدش  لصاتسم  تلم  نیا  هک  تسین  نآ  نیا  یانعم  دنکیم ؛ هرکاذم  لکشم ،

یارب دش ، راکشآ  نیملسم  مالـسا و  اب  یناریا ، ناریا و  اب  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  تلود  نیلوئـسم  اھییاکیرمآ و  ینمـشد  هک  دوب  نیا  ریخا  تارکاذم  نیمھ  تاکرب  زا  یکی 

. دندیمھف ار  نیا  همھ  دش ، للدم  همھ 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لح عوضوم  ات ]  ] مینک هرکاذم  اھییاکیرمآ  اب  ام  یاهتسھ  یهیـضق  رد  دننکیم  رکف  تلود -  نیا  نادرمتلود  مھ  دعب  تلود ، نآ  نادرمتلود  نادرمتلود -  نیلوئـسم و  زا  یـضعب 

یتفلاخم متسین ؛ نیبشوخ  نم  متفگ  لاسما  لوا  ینارنخس  نامھ  رد  یلو  دینک ؛ هرکاذم  دیورب  صوصخلاب  عوضوم  نیا  رد  امـش ، دیراد  رارـصا  بخ ، یلیخ  میتفگ  دوشب ؛

یانس سلجم  رد  دورب  ات  دریگیم  لوپ  اھتسینویھص  زا  ییاکیرمآ  یوربآیب  روتانس  ار ؛ اھییاکیرمآ  فیخس  تاراھظا  یپردیپ  بترم  دینیبب  متسین . نیبشوخ  اما  منکیمن 

هتبلا دـنک .] تناھا   ] ناریا تلم  هب  فلتخم  حوطـس  رد  روجنیمھ ، مھ  ناـشروشک  یاـسور  دـھدیم . مانـشد  دـنک ؛ تناـھا  هکنیا  هن  دـھدب ، حیرـص  مانـشد  تلم  هب  اـکیرمآ 

، وررپ خاتـسگ ، اـکیرمآ  نیلوئـسم  روـطچ  هـک  دـندید  مدرم  هـک  دوـب  نـیمھ  لاـسما  مدرم  رتمرگ  عاـمتجا  لـلع  زا  یکی  دـندروخ . مدرم  زا  نـمھب  مودوتـسیب  زور  ار  ینھدوـت 

ییامیپھار نیا  رد  ناریا  تلم  میتسھ . ام  نکن ، هابتـشا  دنیوگب : نمـشد  هب  ات  دـناشک  نادـیم  هب  ار  اھنآ  مدرم  ینید  تریغ  دـنوشیم ؛ ورهبور  بدایب  نھددـب ، بلطهدایز ،

باب رد  هک  ییاھنآ  هچ  دنشکیم ؛ تمحز  اتقیقح  روشک  یهرادا  روما  رد  دنراد  هک  یناشکتمحز  هب  نوگانوگ ، نیلوئـسم  هب  ریقح ، نیا  هب  ام -  یهمھ  هب  نمھب  مودوتسیب 

، تسا هنحص  رد  تسا ، هداتسیا  ناریا  تلم  دشاب ، عمج  ناترطاخ  دنیوگب : دنتساوخ  دننکیم -  راک  یلخاد  تسایس  باب  رد  هک  ییاھنآ  هچ  دننکیم ، راک  یجراخ  تسایس 

. دوب نیا  ناریا  تلم  گرزب  یاھمایپ  زا  یکی  دینکن ؛ فعض  ساسحا  نمشد  اب  یهھجاوم  رد 

بالقنا  / ٢٢/١٣٩٣/٠۵ ربھر  اب  روشک  زا  جراخ  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  یاھیگدنیامن  یاسور  ارفس و  هجراخ و  ترازو  نالوئسم  رادید 

راک لابند  هک  تسا  یلقاع  مادـک  دراد و  مھ  ررـض  هکلب  درادـن  یعفن  چـیھ  اھنت  هن  یمالـسا  یروھمج  یارب  یـصاخ  دراوم  رد  زج  هب  روشک  نیا  اب  هرکاذـم  اـکیرمآ و  اـب  هطبار 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 33 
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؟! دورب تعفنمیب 

کی یایاضق  اما  تسین  روجنیا  میتسنادیم  ام  هتبلا  دوشیم ، لح  تالکشم  زا  یرایـسب  مینیـشنب  هرکاذم  زیم  رود  اھییاکیرمآ  اب  رگا  هک  دندرکیم  دومناو  روجنیا  یاهدع 

. درک تابثا  ار  تیعقاو  نیا  راب  نیمدنچ  یارب  ریخا  لاس 

انب دوشب ، ماجنا  دش  حرطم  هک  یاهبرجت  یاهتـسھ و  ساسح  لئاسم  رطاخب  ریخا  لاس  کی  رد  اما  دوبن  یطابترا  چـیھ  اکیرمآ  نالوئـسم  ام و  نالوئـسم  نایم  هتـشذگ  رد 

رتدنت و اھییاکیرمآ  نحل  هکلب  دشن  دـیاع  یاهدـیاف  اھنت  هن  تاطابترا  نیا  زا  اما  دنـشاب  هتـشاد  یتارکاذـم  اھتسـشن و  اھسامت ، هجراخ  ترازو  حطـس  ات  نالوئـسم  دـش 

. دندرک نایب  یمومع  یاھنوبیرت  رد  تارکاذم و  تاسلج  رد  ار  یرتشیب  یهناراکبلط  تاعقوت  دش و  رتزیمآتناھا 

چیھ هب  اھیخرب ، تاروصت  فالخرب  هرکاذم  دش  مولعم  عومجم  رد  اما  دنداد ، رتهدنزگ  یھاگ  رتیوق و  یاھباوج  اھنآ ، یراکبلط  باوج  رد  اھتسشن  رد  ام  نالوئـسم  هتبلا 

. دنکیمن کمک  زیچ 

رد هرکاذـم  تسا و  دـیدج  عـقاو  رد  اـما  تسین  دـیدج  اـھمیرحت ، نیا  دـنیوگیم  هتبلا  دـنداد ! شیازفا  مھ  ار  اـھ  میرحت  هکلب  دـندرکن  مک  ار  اھینمـشد  اـھنت  هن  اـھییاکیرمآ 

. تسا هتشادن  یاهدیاف  مھ ، میرحت  یهنیمز 

، نیا اما  دوشیم  لابند  دنتفر  شیپ  بوخ  مھ  زورما  ات  دندرک و  عورـش  ناشناتـسود  فیرظ و  رتکد  هک  یراک  مینکیمن و  عنم  یاهتـسھ ، تارکاذم  یهمادا  یهنیمز  رد  هتبلا 

هدیاف نودب  درادن و  اھنآ  ینمشد  ندرک  مک  رد  یریثات  اقلطم  اھ ، ییاکیرمآ  اب  ندز  فرح  تساخرب و  تسـشن و  میوش  هجوتم  هک  دوب  همھ  یارب  رگید  تمیقیذ  یهبرجت  کی 

. تسا

هولج یگناگ  ود  لاعفنا و  راچد  ار  یمالـسا  یروھمج  ناشدوخ ، میظع  تاغیلبت  اب  اھیبرغ  دـنکیم و  مھتم  بذـبذت  هب  اھتلود  اـھتلم و  یمومع  راـکفا  رد  ار  اـم  راـک  نیا 

. دنھدیم

. درادن یھجو  چیھ  زین  اھنآ  اب  لماعت  دراد  همادا  ناریا  هرابرد  اکیرمآ  هرگنک  تلود و  هنامصخ  تاراھظا  اکیرما و  ینمشد  ینعی  ینونک  عضو  یتقو  ات 

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

ىاهتسھ تارکاذم  نیمھ  رس  زور  دنچ  نیا  هک  ىیاھفرح  نیمھ  دنبلطهدایز ؛ دنیوگروز ، دنربکتم ، دنربکتسم ، تسا ؛ ىیاکیرمآ  رابکتسا  ىهلئـسم  اکیرمآ ، اب  ام  ىهلئـسم 

. ندز فرح  هشیمھ  لثم  دندرک  عورش  دعب ] ، ] دندرک دیدمت  الاح  دندرک و  هرکاذم  هام  دنچ  دینیبب ؛ امش  دندز ،

اب مدوبن ، فلاخم  تارکاذم  لصا  اب  هک  لیلد  نامھ  هب  هکنانچمھ و  متـسین ، فلاخم  تارکاذم  دیدمت  اب  هدنب  الوا  منکب : ضرع  اھهنیمز  نیا  رد  هلمج  هس  ود  هدنب  الاح  بخ ،

ار نیا  مینکیمن . تفلاخم  تارکاذم  دیدمت  اب  مھ  الاح  متفگ ؛ مھ  ار  نآ  لیالد  ىنارنخس  رد  هدنب  میدرک ؛ نایب  مدرم  ىارب  مھ  ار  شلیلد  میدرکن ؛ تفلاخم  مھ  تارکاذم  لصا 

دنراد دنوریمن ، روز  فرح  راب  ریز  دننزیم ، فرح  قطنم  اب  دننکیم ، ىگداتسیا  دنتسھ ؛ ىدج  شالترپ و  افاصنا  اقح و  ام  ىهدننک  هرکاذم  تئیھ  هک  منکب  ضرع  نآ  رانک  رد  مھ 

دنراد ىزوسلد  اب  قطنم ، اب  تیدج ، اب  هن ، دنتسین ؛ علطم  مدرم  ابلاغ  درذگیم ، اھوگتفگ  نیا  رد  ار  هچنآ  تایئزج و  الاح  دنـشاب . هتـشاد  هجوت  همھ  مھ  ار  نیا  دننکیم ؛ راک 

؛ دننزیم فرح  روجکی  ىنکارپ  همان  رد  ىـصوصخ و  سلجم  رد  دننزیم -  ىفرح  کی  زور  رھ  هک  اکیرمآ  اتدمع  لباقم و  فرط  فالخرب  دننکیم . لمع  مھ  ىقطنم  دـننکیم و  راک 

ىتقو میقتـسم  طارـص  میقتـسم و  طخ  دنریگیم ، سپ  ار  فرح  نآ  ادرف  دننزیم ، ار  ىفرح  کی  زورما  دننزیم ؛ فرح  رگید  روجکی  ناشىمومع  تاراھظا  رد  مومع و  رـضحم  رد 

 - اجنیا دننزب  فرح  ىروج  اجنآ  دننزب ، فرح  ىروج  دـنروبجم  اذـل  دـننک ؛ هدافتـسا  تارکاذـم  زا  اجنیا و  زا  دـنھاوخیم  ناشدوخ  ىلخاد  تالکـشم  ىارب  رگید ؛ تسا  نیا  دوبن ،

هنتکی ناریا  دنتـسھ - ]  ] ناریا لباقم  رد  هک  ىرفن  دـنچ  نیا  اھهدـننکهرکاذم و  نیا  نایم  رد  هتبلا  دـنراد . رارق  اھنآ  لباقم  رد  مکحم ، قطنم و  اب  ام  تئیھ  هن ؛ ام  تئیھ  اما ] ]

رتقالخادب همھ  زا  تسھ -  اھنیا  دننام  رگلیلحت و  ساکع و  ىمومع و  طباور  تاملپید و  رکـشل  کی  اھنآ  زا  مادک  رھ  رـس  تشپ  هک  دـنروشک  دـنچ  دنرکـشل ؛ کی  اھنآ  تسا ،

رد هک  ىناسک  نیا  مھ  دناهرکاذم ، فرط  هک  ىناسک  نآ  مھ  دننادب -  همھ  دندرک ، دیدمت  ار  تارکاذم  الاح  بخ ، دنتسھ . اھسیلگنا  رتىذوم  همھ  زا  دنتـسھ ، اھىیاکیرمآ 

. دنتـسھ اھىیاکیرمآ  میتسین ، ام  دنکیم  ررـض  همھ  زا  شیب  هک  نآ  دسرن ، هجیتن  هب  تارکاذم  نیا  رگا  هک  تسا -  تارکاذـم  نیا  هب  ناشھاگن  دناهلئـسم و  نیا  نارگن  لخاد 

ار نیا  دوشیم  مھ  ددـعتم  لیالد  اب  دـناهدیمھف ، مھ  ـالاح  اـت  مییوگیم ، ناـمتلم  هب  میراذـگیم ، ناـیم  رد  تلم  اـب  ار  بلطم  تقیقح  میتسھ . تسارور  ناـمدوخ  تلم  اـب  اـم 

ناریا تلم  نوزفا  زور  تزع  زا  هک  تسا  نیا  ىعقاو  دـصق  تسا ؛ ناریا  تلم  رادـتقا  دـشر و  زا  ىریگولج  ناریا ، لـباقم  رد  برغ  رابکتـسا و  ىعقاو  دـصق  هک  درک  للدـم  ىعطق و 

زورب و جیردتب  ناریا  تلم  ىاھدادعتـسا  هک  تسا  نیا  ىلـصا  ىهلئـسم  تسھ . نیا  رانک  رد  مھ  ىرگید  ىاھهناھب  تسا ، هناھب  کی  ىاهتـسھ  ىهلئـسم  دـننک ؛ ىریگولج 

زا دناىـضاران ، نیا  زا  اھنیا  دنکیم ، ادیپ  رادتقا  دراد  و  ىعامتجا ، نوگانوگ  داعبا  ىملع ، داعبا  ىـسایس ، داعبا  داعبا ؛ ىهمھ  رد  دنکیم  تفرـشیپ  دراد  تسا ، هدرک  ادیپ  روھظ 

هب ور  ىاھـشالت  زا  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیمھ  رطاخ  هب  ىداصتقا  راشف  میرحت و  تسا ، تین  نیمھ  هب  مھ  راشف  میرحت و  دنریگب ؛ دنھاوخیم  ار  نیا  ىولج  دـنتحاران ، نیا 

تحار نامتلم  اب  ام  تسا . ىمھم  لماع  ىداصتقا  راشف  بخ  هتبلا  دـنروآىم ، ىداصتقا  راـشف  دـنروآىم ، راـشف  دـننکیم ، میرحت  اذـل  دـننک ؛ ىریگولج  ناریا  تلم  شرتسگ 

نآ دـنھدیم ؛ ناشدوخ  هک  تسا  ىیاھرامآ  نیا  تسا ؛ هدـش  مک  زور  هب  زور  ناشروھمجسیئر  تیبوبحم  درادـن . لوبق  ار  اھنآ  ناشتلم  دنتـسین ، روجنیا  اھنآ  مینزیم ، فرح 

ناشىــسایس ماـظن  هـب  مدرم  نوـچ ] ، ] تـسا هدرک  ادـیپ  شھاـک  تیبوـبحم  نـیا  زور  هـب  زور  زورما ، اـت  دوـب ؛ ـالاب  شتیبوـبحم  دــش ، باـختنا  روـھمجسیئر  نـیا  هـک  ىزور 

. دنداقتعاىب

نیفعضتسم  / ١٣٩٣/٠٩/٠۶ جیسب  ىلاع  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

فرح دوـشن . بخ ، دـسریمن ؛ رخآ  هب  اـیند  دـیآىمن ، نیمز  هب  نامـسآ  میدیـسرن ، مھ  قـفاوت  هب  رگا  تفگ  دز ، ىبوـخ  فرح  شیپ  ىدـنچ  هدـننکهرکاذم  تـئیھ  دارفا  زا  ىکی 

نیمھ لح  هار  دراد ، دوجو  لح  هار  هن ، دـش ؛ دـھاوخ  نانچ  دوشب ، نینچ  هچنانچرگا  هک  دـندرک  روصت  مینکیمن ؛ ررـض  دـندرک ، لایخ  اھنآ  الاح  هک  ناـنچنآ  اـم  تسا . ىتسرد 

. تسا ىتمواقم  داصتقا 

مق  / ١٣٩٣/١٠/١٧ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ىضعب درک ؛ دوشیم  هک  تسھ  ىیاھراک  تسھ ، ىیاھهار  و  دروخن ؛ همطل  نمشد  میرحت  زا  دنیبن ، هبرض  نمشد  مخا  زا  روشک  هک  دینک  ىراک  هک  تسا  نیا  ىـساسا  رکف 

نمـشد تسد  هب  ام  مشچ  هچناـنچ  رگا  ـالاو  تفرگ ، نمـشد  تسد  زا  ار  هبرح  نیا  دوشیم  درک ؛ ىیاـھراک  دوشیم  تسا ؛ هداد  باوج  تسا و  هدوب  قفوم  دـناهدرک و  مھ  ار 

مھ هاتوک  ناریا  ىاهتـسھ  ىهیـضق  رد  رگا   » دنیوگیم دنراد  تحاقو  لامک  اب  اھىیاکیرمآ  هکنیاامک  درادن ؛] ىاهدیاف  « ] دنامیم ىقاب  میرحت  ىدرکن  ار  راکنیا  رگا  اقآ ،  » هک دشاب 

دامتعا دوشیمن  درک  نانیمطا  دوشیمن  نمـشد  نیا  هب  هک  تسا  نیا  ىهدنھدناشن  نیا  دنیوگیم . دنراد  حیرـص  ار  نیا  دش ،» دھاوخن  هتـشادرب  همھ  اجکی و  اھمیرحت  دیایب ،

هب هن  درپـس ، ىقیقح  شخبدـیما  ىاـھهطقن  هب  ار  لد  دـیاب  مدـقتعم  نم  دـننک ! هرکاذـم  دـنھاوخیم  تـقورھ  اـت  دـننک ؛ هرکاذـم  متـسین ؛ فلاـخم  ندرک  هرکاذـم  اـب  نـم  درک .

. تسا نیا  تسا  مزال  هچنآ  ىلایخ ، ىاھهطقن  هب  هن  ىلایخ  ىاھهطقن 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رـضاح هرکاذـم  زیم  تشپ  هتـسب  تسد  اب  یاهتـسھ ، یایاضق  رد  اـھیناریا  دـناهداتفا ؛ ریگ  اـھیناریا  هک  دـیوگیم  نیا  زا  لـبق  زور  دـنچ  نیمھ  ( ٢) ییاکیرمآ لوئـسم  کی ] ] 

یروضح هچ  درک و  دھاوخ  هچ  ناریا  تلم  دید  دیھاوخ  هللااشنا  نمھب  مودو  تسیب  رد  امـش  الاح  دناهداتفین ، ریگ  اھیناریا  تسا ؛ یتابـساحم  یاطخ  نیا  بخ ، دـنوشیم .

ناشن مھ  نیا  زا  دـعب  تساهداد و  ناشن  لـمع  رد  ار  نیا  تسین و  هتـسب  ناریا  تلم  تسد  تسا ؟ هتـسب  ناریا  تلم  تسد  اـیآ  هک  دوشیم  مولعم  تقونآ  تشاد ؛ دـھاوخ 

هتـسب ناریا  تلم  تسد  هک  داد  دـنھاوخ  ناـشن  ناـشدوخ  تعاجـش  اـب  ناـشدوخ ، تاراـکتبا  اـب  هللااـشنا  مھ  روشک  نیلوئـسم  روجنیمھ ؛ مھ  نیلوئـسم  داد ؛ دـھاوخ 

. دیلکـشم راچد  هک  دـیتسھ  امـش  دـینکیم ! هابتـشا  اقآ ، هن  تسا ! هدیـسر  راوید  هب  اـھیناریا  تشپ  دـیوگیم  هتخادـنا ! ریگ  جـنکهس  رد  ار  ناریا  هک  دـنکیم  روصت  وا  تسین .

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 34 
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. تسا هدروخ  تسکش  هقطنم  نیا  نوریب  رد  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  فادھا  رد  اکیرمآ  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  ام  یهقطنم  یاھتیعقاو  یهمھ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ندرک دـب  قفاوت  زا  رتـھب  ندرکن ، قفاوت  هک  میدـقتعم  اـم   » دـنیوگیم دـننکیم و  رارکت  ررکم  اـھییاکیرمآ  هن . دـب  قفاوت  هتبلا  مقفاوم ؛ دریگب  ماـجنا  دـناوتب  هک  یقفاوـت  اـب  هدـنب 

ریقحت بجوم  هک  یقفاوت  تسا ، یلم  عفانم  ررـض  هب  هک  یقفاوت  دـب ، قفاوت  زا  تسا  رتھب  ندرکن ، قفاوت  هک  میدـقتعم  مھ  ام  میراد ؛ ار  هدـیقع  نیمھ  مھ  ام  هلب ، تسا ؛»

. تسا ناریا  تمظع  اب  گرزب و  تلم 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. دننک جراخ  نمشد  تسد  زا  ار  میرحت  یهبرح  هک  دننکیم  دنراد  ار  ناششالت  یهمھ  ام  تلود  ام و  یهدننک ] هرکاذم [ تئیھ  ام و  نیلوئسم 

ام نانمـشد  مھ  دننادب ، همھ  دنتـسناوتن  رگا   [ اما  ] رتھب هچ  دنتـسناوت  رگا  هتبلا  دـنروایب . نوریب  رادـغ  نمـشد  نیا  تسد  زا  ار  میرحت  یهبرح  هک  تسا  نیا  یارب  اھنآ  شالت 

کـشالب میرحت ، یهبرح  مینک  روصت  هک  تسین  روجنیا  دنکیم . دنک  ار  نمـشد  یهبرح  هک  دراد  دوجو  یناوارف  یاھراکھار  لخاد  رد  دـننادب ، ایند  رد  ام  ناتـسود  مھ  دـننادب ،

دنک ار  میرحت  یهبرح  ناوتیم  تسھ -  هللادمحب  هیحور  نیا  بخ  هک  مینک -  هجوت  تسرد  نامدوخ  یاھهتـشاد  هب  رگا  ام  مینک ، تمھ  رگا  ام  ریخن ، تسا ؛ یراک  یهبرح  کی 

. درک جراخ  ناوتن  نمشد  تسد  زا  ولو  درک ،

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یهطقن هب  دـننک  یعـس  فرط  ود  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  هرکاذـم  هکنیا  نآ  دـندروآ و  ناـبزرب  یاینارنخـس  کـی  رد  شیپ  یدـنچ  مرتـحم ، روھمجسیئر  ار  یبوخ  یهتکن  کـی 

. دـنروجنیا اـھییاکیرمآ  دـنک . ادـیپ  قـقحت  تساوا  عـقوت  دروـم  وا و  یهقـالع  دروـم  ار  هچنآ  یهمھ  دـھاوخن  فرطکـی  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  بخ  ( ٣ (؛ دنسرب کرتشم 

ییاپورا یاھروشک  نیا  دنتـسھ  یدربھار  هابتـشا  کی  راچد  دـننکیم ، دـنراد  مھ  هابتـشا  اعقاو  دـنتکرح و  رد  اکیرمآ  لابند  هچب  لثم  هک  ییاپورا -  روشک  دـنچ  اھییاکیرمآ و 

، تسا طلغ  نیا  بخ  دـنک ؛ ادـیپ  ققحت  یتسیاب  دـنھاوخیم  اھنآ  هک  تایـصوصخ  نامھ  اب  دـنھاوخیم ، اھنآ  هچنامھ  هک  تسا  نیا  ناشفرح  مامت ، یعقوترپ  اب  اکیرمآ -  عبات 

یهعـسوت شرتسگ و  هداد : ماجنا  ار  یددعتم  یاھراک  تسا . هداد  ماجنا  دنک  کیدزن  قفاوت  هب  ار  وا  تسناوتیم  هک  ییاھراک  زا  یخرب  یناریا ، فرط  تسین . هرکاذـم  هار  نیا 

ندیسر تسا  یگرزب  رایسب  راک  کی  هک  ار -  دصرد  تسیب  مویناروا  دیلوت  دننک ؛ فقوتم  یاهھرب  کی  هک  دنتسناد  مزال  ار  نیا  بخ  هدرک ، فقوتم  ار  یزاسینغ  یاھنیشام 

زا تسا  رتشیب  یلیخ  شتیمھا  دصرد ، تسیب  هب  دصرد  جنپ  زا  ندیسر  هک  دننادیم  دننف  لھا  هک  یناسک  ار  نیا  دوب ؛ یگرزب  رایـسب  راک  دصرد ، تسیب  یروانف  شناد و  هب 

ار کارا  یهناخراک  دننکب ؛ فقوتم  هک  دوب  نیا  هرکاذم  یاضتقا  دندرک ، فقوتم  دـنداد -  ماجنا  ام  دـھعتم  ناروانف  ام و  ناناوج  ار  گرزب  راک  نیا  الاب ؛ هب  دـصرد  تسیب  زا  ندیـسر 

رـصانع ام و  یاھورین  هک  تسا  ییاھراکتبا  نیرترب  زا  یکی  هک  ار  ودرف  دـناهدرک ؛ فقوتم  العف  تسا ، یروانف  گرزب  رنھ  کی  یروانف و  مھم  گرزب و  رایـسب  یاھراک  زا  یکی  هک 

یناریا فرط  دناهداد ، ماجنا  گرزب  یاھراک  همھ  نیا  دناهدرک . فقوتم  العف  دننکب ، نیمضت  دننکب و  نیمات  دنتسناوت  ام  ژویفیرتناس  یاھهاگتسد  تینما  یارب  ار  نآ  ام  یلخاد 

رگا ام  نیلوئـسم  بخ  دـنکیم ؛ یھاوخجاب  دـنکیم ، ییوررپ  دـنکیم ، یھاوخهدایز  لباقم  فرط  تسا ؛ هدرک  لمع  هرکاذـم  قطنم  قبط  تسا ، هدرک  لـمع  یقطنم  نیارباـنب 

، دـنھدیم جرخ  هب  دـنراد  دـنھدب و  جرخ  هب  یگداتـسیا  دـیاب  دـنکب ، تمـالم  ار  اـھنآ  دـیابن  یـسک  تسا ، اـھنآ  اـب  قـح  دـنھدب ، ناـشن  یگداتـسیا  اـھهنیمز  نیا  رد  هچناـنچ 

؛ میداد رارق  نامدوخ  راک  یانبم  ار  قطنم  یلیمحت ، گنج  رد  ام  درک ؛ تکرح  قطنم  اب  نوگانوگ ، لئاسم  رد  زاغآ و  زا  یمالـسا  یروھمج  ینعی  دنھدیم . جرخهب  یگداتـسیا 

اجک چـیھ  میدرک ؛ لمع  لالدتـسا  قطنم و  ساسا  رب  اج  همھ  تسا ، هتـشاد  دوجو  زورما  ات  گنج  زا  دـعب  هک  ینوگانوگ  یایاضق  رد  میدرک ؛ لمع  یقطنم  همانعطق ، لوبق  رد 

هب مھ  لـباقم  فرط  دوـشیمن ؛ شرـس  قـطنم  لـباقم  فرط  اـھتنم  دـنکیم . تکرح  دراد  قـطنم  اـب  مھ  هیـضق  نیا  رد  تسا ؛ هدادـن  ناـشن  یقطنمیب  یمالـسا  یروـھمج 

نالف دـنک ، فقوتم  ار  زیچ  نالف  دـھدن ، شرتسگ  ار  یاهتـسھ  یاھهاگتـسد  هک  مینک  راداو  ار  ناریا  میاهتـسناوت  ام  هک  دـنیوگیم  مھ  اھنآ  دوخ  روز -  رب  یهیکت  اب  یقطنمیب 

تلم بخ ، دـننکیم . یھاوخهدایز  اھتنم  دـنکیم ؛ رارقا  تسا -  هداد  ماجنا  تارکاذـم  قطنم  قبط  رب  یمالـسا  یروھمج  ار  اـھراک  نیا  دـنیوگیم ، تسار  دـنک ؛ لـیطعت  ار  زیچ 

. تفر دھاوخن  ییوگروز  یھاوخهدایز و  راب  ریز  ناریا 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب میقفاوم ؛ دننکیم -  فرص  ورین  دنراذگیم و  تقو  دننکیم و  شالت  دنراد  اعقاو  دننکیم -  دنراد  مھ  شالت  دناهدرک و  عورـش  ام  یتلود  نیلوئـسم  هک  یراک  نیا  تفرـشیپ  اب  ام 

شعفانم دنامب ، ظوفحم  شمارتحا  دـنامب ، ظوفحم  وا  تزع  نآ  رد  هک  ار  یقفاوت  نآ  مھ  ناریا  تلم  هک  منئمطم  مقفاوم ، مھ  هدـنب  میقفاوم . دـسرب  رگا  مھ  بوخ  قفاوت  کی 

هک یمھم  یـساسا  یهلئـسم  ناریا و  تلم  تمرح  میرکت و  دیاب  دوشب ؛ هظحالم  کشالب  تایـصوصخ ، نیا  دیاب  اھتنم  درک ؛ دھاوخ  تقفاوم  درادـن ، یتفلاخم  دوشب ، ظفح 

ییوـگروز و میلـست  دـھدب و  ارف  شوـگ  نانمـشد  ییوـگروز  هب  هک  تسا  هدرکن  تداـع  ناریا  تلم  دـنامب . ظوـفحم  دوـشب و  ظوـفحم  ناریا ، تـلم  تفرـشیپ  زا  تـسا  تراـبع 

اب دـندوب و  هداد  مھ  تسد  هب  تسد  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  قباس ، یوروش  اکیرمآ و  یزورکـی  نارگید .] اـی  ] دـشاب اـکیرمآ  دـشاب ، هکرھ  فرطنآ  دوشب ؛ یھاوخجاـب 

روجنیمھ مھ  زورما  دش ؛ قفوم  یمالسا  یروھمج  دش ، زوریپ  یمالسا  یروھمج  تفرن ، اھنآ  روز  راب  ریز  یمالسا  یروھمج  دنتفگیم ؛ روز  دنتشاد ، هک  یتافالتخا  یهمھ 

. تفر دھاوخن  روز  راب  ریز  یمالسایروھمج ، ماظن  ناریا و  تلم  مھ  زورما  دوب . دھاوخ 

ىیاوھ  / ١٣٩٣/١١/١٩ ىورین  نانکراک  ناھدنامرف و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ار نیا  مدنـسپیمن ؛ هدنب  مھ  ار  نیا  تایئزج ،» یهرابرد  دـعب  مینک ، قفاوت  یلک  لوصا  یهرابرد  یاهھرب  کی  رد   » هک دـنیوگیم  هک  دونـشیم  ناسنا  الاح  هک  مھ  یفرح  نیا 

قفاوت رگا  تایئزج . رـسرب  یپردیپ  یاھیریگهناھب  یارب  دش  دھاوخ  یاهلیـسو  نیا  هک  منکیم  ساسحا  میراد ، لباقم  فرط  یاھراتفر  زا  هک  یاهبرجت  اب  مدنـسپیمن . نم 

یاھزیچکی هک  تایلک -  نآ  ساـسا  رب  دـعب  و  دـننک ، قفاوت  هناگادـج  ار  تاـیلک  هکنیا  دـننک . اـضما  دـننکب ، ماـمت  دـحاو  یهسلجکـی  رد  ار  همھ  تاـیلک و  تاـیئزج و  دـننکیم ،

. تسین یقطنم  نیا  هن ، تایئزج ، غارس  دنورب  تسا -  ریذپلیلحت  تسا ، ریذپریسفت  تسا ، یمھبم 

اب هک  لباقم -  فرط  هک  دشابن  روجنیا  دشاب . لیوات  ریـسفت و  لباق  ریغ  حضاو ، نشور ، دـیاب  لباقم ، فرط  نیب  ام و  نیلوئـسم  نیب  دوشیم  هتـسب  دادرارق  مھ  هچنآ  یهمھ 

نیا یارب  اھنیا  یهمھ  هن ، دـنکب ؛ لکـشم  ار  اھراک  دروایب ، رد  هبد  دـنک ، یریگهناھب  نوگانوگ ، یاـیاضق  رـس  زاـب  دـناوتب  دربیم -  شیپ  ار  دوخ  راـک  ندز ، هناـچوکچ  ندرکهبد و 

جراخ نمـشد  تسد  زا  میرحت  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دیاب  هتبلا  تسا . بوخ  دـننکب  ار  راک  نیا  دـنناوتب  رگا  دوشب . جراخ  نمـشد  تسد  زا  میرحت  یهبرح  حالـس و  هک  تسا 

یاھهار نارگید ، مرتحم و  تلود  نیلوئـسم و  ناریا و  تلم  دندیـسرن ، قیفوت  هب  هنیمز  نیا  رد  هچنانچرگا  الاو  دوشب ؛] تروص [ نیا  هب  قفاوت  دوشب ؛ هتـشادرب  میرحت  دوشب ،

. دننک دنک  دننک و  رثایب  ار  میرحت  یهبرح  دنناوتب  هکنیا  یارب  دننک  یط  ار  اھهار  نآ  دیاب  انیقی  دنراد و  یناوارف 

ىربھر  / ١٣٩٣/١٢/٢١ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ دوـب میھاوـخن  لـباقم  فرط  تبحم  فـطع  هب  یهتـسباو  تالکـشم ، رد  اـم  ینعی  دـش ؛ دـھاوخ  لـح  تالکـشم  مینکب ، تکرح  روـجنیا  مینک و  رکف  روـجنیا  رگا  اـم  رظن  هـب 

العف تسا . یراـج  ـالاح  هک  یتارکاذـم  نیمھ  هلمج  زا  دراد ؛ دوـجو  نیربکتـسم  اـم و  نانمـشد  اـم و  نیب  هک  یایـشلاچ  یاـضف  رب  میراذـگب  ریثاـت  ناـمدوخ  اـعقاو  میناوـتیم 

، رایعم نیمھ  فرح ، نیمھ  تسا . یاهتسھ  لئاسم  هب  طوبرم  تارکاذم  هدنکفا ، هیاس  رتشیب  ام  یجراخ  تسایس  یاھتیلاعف  ام و  یساملپید  یاھتیلاعف  رب  هک  یتارکاذم 

. دراد ییاراک  الماک  ام  رظن  هب  مھ  تارکاذم  نیا  رد  قطنم ، نیمھ 

یضعب دنتسھ . یبوخ  نامدرم  نیما و  نامدرم  دناهتشاذگ ، یاهتـسھ  تارکاذم  یارب  مرتحم  روھمج  سیئر  هک  یتئیھ  یمیت و  نیا  منکب : ضرع  ار  نیا  اجنیمھ  هتبلا  نم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 35 
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راک دننکیم  شالت  دنراد  دنزوسلد ؛ مھ  دننیما ، مھ  میسانشیم ؛ رودارود  ناشیاھراک  زا  ناشیاھفرح و  زا  مھ  ار  یضعب  دنلوبق ، دروم  اعقاو  میـسانشیم و  کیدزن  زا  ام  ار 

یارب دـنراد  هک  مینادـیم  دنتـسھ و  ینیما  ناردارب  دنتـسھ ، یبوخ  ناردارب  ناردارب  نیا  ناتـسود و  نیا  هکنیااب  هتبلا  مینک . نایب  هنافـصنم  هک  تسا  مزال  ام  ار  نیا  دـننکیم ؛

یرگهلیح اھمـشچ ، زا  دـنامیم  ناـھنپ  اـبلاغ  هک  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  تسا . یرگهـلیح  فرط  لـباقم ، فرط  نوـچ  مـنارگن ؛ نـم  لاـحنیعرد  دـننکیم ، شـالت  روـشک  حـالص 

تردق یلام ، تردق  دراد ؛ یھبرف  رھاظ  اکیرمآ  زورما  بخ  دنـشاب . رگهلیح  مھ  اھنیا  هک  دـنکیمن  رکف  مدآ  دنتـسھ ؛ یھبرف  گرزب و  رھاظ  یاراد  هک  تسا  یتاھج  ای  صاخـشا 

یلو دشاب ، مھ  فیعـض  یاھمدآ  یاھیرگیذوم  لھا  تردق ، بحاص  هاگتـسد  نیمھ  هکنیا  زا  دوشیم  تلفغ  و  یتینما ، تردق  یماظن ، تردق  یـسایس ، تردـق  یداصتقا ،

ای دنراد  متا  بمب  الثم  نوچ  اھنیا  الاح  هک  مینکب  روصت  روجنیا  دیابن  ام  تسا . یروجنیا  تسا ؛ ندز  تشپ  زا  رجنخ  لھا  تسا ، هعدـخ  لھا  تسا ، یرگهلیح  لھا  تسھ ؛

اعقاو دـننکیم و  مھ  لمع  تسا و  دایز  مھ  ناـشجایتحا  اـقافتا  هن ، دـننزب ؛ هعدـخ  هلیح و  هب  تسد  هکنیا  هب  دـنرادن  یجاـیتحا  نیارباـنب  دـنراد ، یدـنمتردق  یماـظن  لـیاسو 

کیدزن نامز  نیا  هب  ام  تارکاذم و  نایاپ  یارب  تسا  هدش  نیعم  نامز  کی  هکیتقو  رھ  میـشاب . نمـشد  یاھدرگـش  بقارم  دیاب  دنکیم . نارگن  ار  ام  نیا  دننکیم ؛ یرگهعدخ 

اـھهلیح و وزج  تسا ، اـھنیا  یاھدرگـش  وزج  هک  تـسا  نـیا  یارب  نـیا  دوـشیم ؛ رتنـشخ  رتتخـس ، رتدـنت ، اـھییاکیرمآ -  نـحل  صوـصخب  لـباقم -  فرط  نـحل  میوـشیم ،

. تسا اھنیا  یاھهعدخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

نیا دننکیم . تکرح  یراذگتسایس  ریبدت و  اب  دنراد  اھنیا  تسا –  اکیرمآ  مھ  هدمع  هک  دنراد –  رارق  ناریا  تلم  لباقم  فرط  هک  ام  نانمـشد  یاهتـسھ ، لئاسم  یهنیمز  رد 

هک مھ  یتافالتخا  نیا  دراد . جایتحا  رایـسب  یاهتـسھ  تارکاذـم  هب  اکیرمآ  دـنراد ، جایتحا  تارکاذـم  نیا  هب  اھنآ  دـننکیم ؛ راکهچ  دـنراد  هک  دـنمھفیم  میراد ، هجوت  الماک  اـم  ار 

حانج نآ  هن ، دنتـسین ؛ دنمزاین  تارکاذم  نیا  هب  اھنیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  روجکی ، اکیرمآ  تلود  روجکی ، اکیرمآ  یاھروتانـس  تسھ ، اھییاکیرمآ  نیب  رد  دینیبیم 

دنراد جایتحا  تارکاذم  نیا  هب  دنتـسھ . نیا  لابند  دوشن ؛ تبث  تسا  تارکومد  بزح  هک  شفیرح  مان  هب  دراد ، دوجو  تارکاذم  نیا  رد  هک  ار  یزایتما  تسا  لیام  تلود ، لباقم 

. دننکیم انغتسا  زاربا  اما  دننادیم  مزال  ناشدوخ  یارب  ار  تارکاذم  نیا  و 

ناسنا اما  دـننکیم  یتسود  راھظا  رھاظلایلع  ناریا  تلم  هب  تبـسن  هکنیااب  تشاد . دوجو  یاهناقداص  ریغ  یاھفرح  هنافـساتم  اکیرمآ  روھمجسیئر  یزورون  مایپ  نیمھ  رد 

تقفاوم یاهتـسھ  یهلئـسم  کیتاملپید  لح  اب  هک  دنتـسھ  یناـسک  ناریا  رد  هک  دوب  نیا  اـھفرح  زا  یکی  تسین . هناـقداص  تاراـھظا  نیا  هک  دـباییمرد  ینـشورب  ـالماک و 

ناریا رد  تسا ؛ غورد  نیا  دوـشب ؛ لـصفولح  یـساملپید  تارکاذـم  اـب  یاهتـسھ  یهلئـسم  دـنھاوخیمن  هـک  دنتـسھ  یناـسک  ناریا  رد  دـیوگیم  دـیوگیم . وا  ار  نـیا  دـنرادن ؛

؛ اکیرمآ یاھییوگروز  اھلیمحت و  لوبق  زا  تسا  ترابع  دنھاوخیمن  ناریا  تلم  هچنآ  دوشب . لح  تارکاذم  اب  دوشب و  لح  یاهتـسھ  یهلئـسم  دھاوخن  هک  تسین  سکچیھ 

ار ام  یاھفرح  امـش  مینک و  هرکاذـم  دـییایب  دـیوگیم  لباقم  فرط  تسا . لـباقم  فرط  یاـھییوگروز  لوبق  دـنکیم  تمواـقم  نآ  لـباقم  رد  ناریا  تلم  هچنآ  دـھاوخیمن . ار  نیا 

ار نیا  اقلطم  ناریا ، تلم  اھنآ  رـس  تشپ  هدـننکهرکاذم و  تئیھ  هن  ام ، نیلوئـسم  هن  انیقی  تسا و  هداتـسیا  نیا  لـباقم  رد  ناریا  تلم  دـیوگیم . ار  نیا  دـینک ؛ لوبق  ومهبوم 

. درک دھاوخن  لوبق 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

. دننادب همھ  ار  نیا  ریغال ، تسا و  یاهتسھ  یهیضق  رد  افرـص  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دننکیم ، هرکاذم  اکیرمآ  اب  ییاپورا و  یاھتلود  اب  هک  تسا  نایرج  رد  زورما  هک  یتارکاذم  نیا 

تینما و هقطنم  رد  ام  تسا . اـم  یاھفدـھ  لـباقم  یهطقن  تسرد  یاهقطنم ، لـئاسم  رد  اـکیرمآ  یاھفدـھ  مینکیمن ؛ یاهرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  یاهقطنم  لـئاسم  یهراـبرد  اـم 

! دـینک هاگن  هیروس  هب  دـینک ، هاـگن  یبیل  هب  دـینک ، هاـگن  رـصم  هب  امـش  تسا . ینمااـن  داـجیا  هقطنم  رد  اـکیرمآ  تسایـس  میھاوخیم ؛ ار  اـھتلم  طلـست  میھاوخیم ، شمارآ 

اھتلم دراد و  همادا  زونھ  هک  دندرک  عورش  ار  هلمح  دض  کی  دمآ ، دوجوهب  اھتلم  یهلیسوهب  هک  یایمالـسا  یرادیب  لباقمرد  اکیرمآ ، اھنآ  سار  رد  یرابکتـسا و  یاھهاگتـسد 

رد هن  یلخاد و  لئاسم  رد  هن  یاهقطنم ، لئاسم  رد  هن  ام  تسا . ام  یاھفدـھ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا ؛ نیا  اھنآ  فدـھ  دـنکیم ؛ تخبدـب  جـیردتب  دراد  هقطنم  رد  ار 

هنوگچ یساملپید  شور  اب  یاهتسھ  عوضوم  رد  ام  هکنیا  تسا و  یاهتسھ  یهیضق  رد  افرـص  هرکاذم ، میرادن ؛ یاهرکاذم  تبحـص و  اقلطم  اکیرمآ  اب  تاحیلـست ، یهلئـسم 

. میسرب هجیتن  هب  میناوتیم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

لباق ریغ  طلغ و  فرح  فرح  نیا  میرادـیمرب » ار  اـھمیرحت  دـندرک  لـمع  دادرارق  هب  رگا  مینیبب  مینکیم  هاـگن  دـعب  میدـنبیم ، ناریا  اـب  دادرارق  اـم   » هک دـننکیم  رارکت  اـھییاکیرمآ 

یبوخب ار  ود  نیا  قرف  دنتـسھ ، راکردـناتسد  هک  یناـسک  نآ  تارکاذـم ؛ یهجیتـن  هن  تسا ، هرکاذـم  تاـعوضوم  وزج  اـھمیرحت  عفر  میرادـن . لوـبق  اـم  ار  نیا  تسا ؛ یلوـبق 

نیلوئـسم هک  روطنیمھ  تسین ؛ یروجنیا  میرادیمرب ! ار  اھمیرحت  دعب  اھراتفر ، هب  مینکیم  هاگن  میدنبیم ، دادرارق  دنیوگیم  هک  تسا  ییاکیرمآ  یهعدخ  کی  نیا  دـنمھفیم .

تسا قفاوت  زج  میرحت  عفر  ینعی  دریگب ، ماجنا  قفاوت  هب  ندیسر  ماگنھ  رد  یاهلصاف  چیھ  نودب  دیاب  اھمیرحت  عفر  تفگ ، احیرـص  مرتحم  روھمجسیئر  دناهتفگ و  احیرـص  ام 

. قفاوت رب  بترتم  یزیچ  هن 
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. 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 

هب دـننکیم  دـیدھت  اھفرح  لالخ  رد  هکنیا  رتشیب ، میرحت  هب  دـننکیم  دـیدھت  هکنیا  تسا ؛ رثایب  دـننکیم  هک  مھ  ییاھدـیدھت  نیا  دـھدیم . ماجنا  دراد  هچ  ایند  رد  زورما  اکیرمآ 

هتبلا دـمآ ؛ دـھاوخ  نوریب  گرزب  نومزآ  نیا  زا  تیقفوم  لامک  اب  هللااشنا  تسا و  هداتـسیا  ناریا  تلم  دـناسرتیمن ؛ ار  ناریا  تلم  هک  تسا  ییاھدـیدھت  اھنیا  یماظن ، کرحت 

. دنک قفوم  هار  نیا  رد  ار  ام  تلم  دناوتیم  یھلا  تاقیفوت 
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. تساهتـشادن دوـجو  یریگعـضوم  یارب  ییاـج  هک  تسا  نیا  باوـج  تساهتفرگن ؟ عـضوم  یاهتـسھ  یهلئـسم  یهراـبرد  ینـالف  ارچ  هک  دـننکیم  دـندرک و  لاوـس  اھیـضعب 

رگا یایریگعضوم ؟ هچ  تسا ؛ هتشذگن  فرط  ود  نیب  یروآمازلا  زیچ  چیھ  هتفرگن ، ماجنا  یراک  زونھ  دنیوگیم  دنراد  ام  هب  راک  نیرشابم  یاهتسھ ، نیلوئسم  ام ، نیلوئسم 

تـسا یتایئزج  نآ  رـس  رب  لکـشم  یهمھ  هدشن . یراک  زونھ  تسا ؛ هداتفین  یقافتا  زونھ  نوچ  فلاخم ؛ هن  مقفاوم ، هن  میوگیم  فلاخم ، ای  دیقفاوم  امـش  دنـسرپب  نم  زا 

یهمھ دـناهتفگ ؛ ار  نیا  مدرم  هب  ناـشیاھهبحاصم  رد  مھ  دـناهتفگ ، اـم  هب  مھ  دـناهتفگ ؛ مھ  نیلوئـسم  دوـخ  ار  نیا  دـننک ؛ ثحب  ار  اـھنآ  کـیاکی  دننیـشنب و  تسا  اـنب  هک 

لھا ندز و  رجنخ  تشپ  زا  لـھا  ندرک ، هناـچوکچ  لـھا  ندروآ ، رد  هبد  لـھا  هلماعمدـب ، دـھعدب ، جوجل ، فرط  کـی  هک  لـباقم  فرط  تسا  نکمم  تسا . نیا  زا  دـعب  لکـشم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، میرادن رایتخا  رد  زیچ  چیھ  زونھ  ام  دنک ؛ روصحم  یاهریاد  کی  رد  ارام  ناگدننکهرکاذم  ار ، ام  تلم  ار ، ام  روشک  دـھاوخب  تایئزج  رـس  تسا ، اھیراکهایـس  اھراک و  روجنیا 

ماجنا نونک  ات  هچنآ  یکیربت ؟ هچ  تسا ، ینعمیب  دـنیوگیم ، کیربت  نارگید  هب  دـنیوگیم ، کیربت  هدـنب  هب  دـنیوگیم ، کـیربت  ـالاح  هکنیا  تسا . هدـماین  دوجوهب  یمازلا  چـیھ 

هب ات  تارکاذم  نیا  هک  دنکیمن  نیمضت  یتح  ار ؛ مادک  چیھ  دنکیم ؛ نیمـضت  ار  قفاوت  یاوتحم  هن  دنکیم ، نیمـضت  ار  قفاوت  هب  یھتنم  یهرکاذم  قفاوت و  لصا  هن  تسا  هتفرگ 

. تسا نیا  زا  دعب  هب  طوبرم  زیچ  همھ  تسا ؛ یروجنیا  هتفرگ ، ماجنا  نالا  ات  هکنیا  دوشب ؛ یھتنم  قفاوت  کی  هب  دسرب و  رخآ 
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نآ رد  هک  ام  یزور ــ  کی  رگا  الاح  کی  باب  زا  هن  میدرک . هبرجت  هبرجت ؛ باب  زا  هکلب  مھوت  کی  باـب  زا  هن  مدوبن . نیبشوخ  اـکیرمآ  اـب  یهرکاذـم  هب  تبـسن  تقوچـیھ  هتبلا  نم 

لـصاح اجک  زا  ام  یهبرجت  نیا  هک  دید  دیھاوخ  دیریگب ، رارق  اھزور  نیا  یاھهتـشون  اھتشاددای و  تایئزج و  ثداوح و  نایرج  رد  هللااشنا  اھامـش  دوب ــ  میھاوخن  اتدعاق  زور 

اب مھ  ناگدـننکهرکاذم  زا  مدرک ؛ تقفاوم  مدرکن ، تفلاـخم  یدروم ، تارکاذـم  نیا  اـب  اـکیرمآ ، اـب  یهرکاذـم  هب  مدوبن  نیبشوخ  نم  هکنیا  دوجو  اـب  نکل  میدرک . هبرجت  هدـش ؛

تیامح نم  دـصرددص  دـنک ، ظفح  ار  ناریا  تلم  تزع  دـنک و  نیمات  ار  ناریا  تلم  عفانم  هک  یقفاوت  کی  هب  ندیـسر  زا  منکیم . تیامح  مھ  نالا  مدرک ، تیاـمح  دوجو  یهمھ 

کی رگا  تسا . هتفگ  عقاو  فالخ  قح و  فالخ  هن ، میفلاخم ، هطقن  کی  هب  ندیسر  اب  ای  قفاوت  اب  الثم  ام  هک  دیوگب  یسک  رگا  دننادب . همھ  ار  نیا  منکیم ؛ لابقتـسا  منکیم و 

. درک مھاوخ  تقفاوم  نآ  اب  الماک  هدنب  دنکب ، نیمات  ار  روشک  عفانم  ار ، تلم  عفانم  هک  دشاب  یقفاوت  قفاوت  نیا  هک  دریگب  ماجنا  یقفاوت 

قفاوت زا  ندرکن  قفاوت  تسا ؛ یتسرد  لومرف  لومرف ، نیا  دـننزیم ــ  مھ  اـھییاکیرمآ  ار  فرح  نیا  هک  تسا ــ  دـب  قفاوت  زا  رتھب  ندرکن  قفاوت  هک  میتفگ  اـم  مھ  ار  نیا  هتبلا 

قفاوت نینچ  کـی  رب  دراد  فرـش  ندرکن  قفاوت  تسا ،] رتـھب   ] دوـشب ریقحت  تمظع ، نیا  اـب  ناریا  تلم  دورب ، نیب  زا  تلم  تزع  دوـشب ، لاـماپ  تلم  عفاـنم  نآ ، رد  هک  یندرک 

. یندرک
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؛ ماهتفگ هراومھ  روشک  نیلوئـسم  هب  ار  اھزمرق  طخ  مھم و  یاھبوچراھچ  یلـصا ، طوطخ  نـالک ، لـئاسم  نم  منکیمن ؛ مھزاـب  مدرکن ، یتلاـخد  هرکاذـم  تاـیئزج  رد  هدـنب 

کچوک تایـصوصخ  راک ، تایئزج  یلک . یلـصا و  طوطخ  هجراخ ؛ مرتحم  ریزو  هب  مھ  یدودعم  دراوم  و  میراد ، بترم  تاسلج  ناشیا  اب  ام  هک  مرتحم  روھمج  سیئر  هب  اتدمع 

تحت تارکاذم  نیا  تایئزج  هک  دوشب  هتفگ  الاح  هکنیا  دـننک . راک  دـنورب  دـنناوتیم  تسا ، اھنآ  رایتخا  رد  اھنیا  تسین ؛ هجوت  دروم  درادـن ، نالک  طوطخ  نآ  نیمات  رد  یریثات  هک 

الاح هک  دراد  دوجو  یتایلک  متـسین ، توافتیب  هجوچـیھهب  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  منکیم ، تیلوئـسم  ساـسحا  هدـنب  هتبلا  تسین ؛ یقیقد  فرح  نیا  تسا ، یربھر  رظن 

. میتفگ ار  شرتلصفم  مھ  نیلوئسم  هب  میتفگ ؛ ار  اھنآ  مدرم  هب  باطخ  یمومع  یاھتبحص  رد  مھ  البق  اھنآ ؛ زا  یضعب  هب  درک  مھاوخ  مھ  هراشا 
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؛] مرادن  ] یدیدرت چیھ  اھنآ  دروم  رد  نم  ام ، دامتعا  دروم  دنتسھ  یدارفا  اھنیا  دنتـسھ ، راک  لوغـشم  هک  ینایاقآ  نیا  دینادب ؛ امـش  ار  نیا  مراد ؛ دامتعا  رما  نایرجم  هب  هدنب 

زا یـشان  هغدغد  نیا  مراد ؛ هغدغد  ادج  لاحنیعرد  نکل  مرادن . اھنآ  هب  تبـسن  یدیدرت  چیھ  دمآ ؛ دھاوخن  دوجوهب  یدیدرت  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دـندوب ، الاح  ات  هچنآ  رد 

قافتا هیـضق  نیمھ  رد  شاهنومن  کی  تسا . یروجنیا  لباقم  فرط  تسا ؛ حیحـص  تھج  فالخ  رد  تکرح  دھعضقن و  غورد و  بیرف و  لھا  تدشب  لباقم  فرط  هک  تسا  نآ 

دندرک رشتنم  اھنآ  هک  یاهینایب  نیا  تارکاذم . نییبت  رد  دش  رشتنم  دیفـس  خاک  یهینایب  تعاس  دنچ  زا  دعب  دش ، مامت  ناشهرکاذم  ام  ناگدننکهرکاذم  هک  هکنآ  زا  دعب  داتفا ؛

کی دننکیم ، تسا  هتفرگ  ماجنا  هک  ییاھمھافت  زا  تارکاذم و  زا  دـنراد  اھنیا  هک  یتیاور  ینعی  تسا ؛ عقاو  فالخ  دراوم  بلغا  رد  تیـشتکف ــ »  » دـنراذگیم ار  شمـسا  هک   ــ

رد هدشن ؛ هیھت  هک  تعاس  هس  ود  نیا  فرظ  رد  هحفـص  جنپ  راھچ  نیا  تسا ؛ هحفـص  جنپ  راھچ  مدـید ؛ نم  دـندروآ  ار  هینایب  نیا  تسا . عقاو  فالخ  طلغ و  شودـخم و  تیاور 

یتاعوضوم کی  رس  رب  دنزیم ، فرح  امش  اب  دراد  تسا ؛ یروجنیا  فرط  دینیبب ، دندرک . نیمات  دنتـسشن  مھ  ار  هینایب  نیا  دندرکیم ، هرکاذم  دنتـشاد  اھنیا  هک  یلاح  نامھ 

ات درذـگیم و  دراد  وا  امـش و  نیب  هک  تسا  یزیچ  نآ  فالخرب  هک  دـنکیم  هیھت  یاهیمالعا  کـی  دراد  دـنزیم ، فرح  امـش  اـب  دراد  هک  یلاـح  ناـمھ  رد  دـیآیم ، دوجوهب  مھاـفت 

دنیوگیم یـصوصخ  مھ  دعب  دـننزیم ، فرح  تسا . یبلقتم  فرط  تسا ، یدـھعدب  فرط  فرط  تسا ؛ یروجنیا  فرط  دـنکیم ! رـشتنم  ار  هیمالعا  نآ  دـش ، مامت  ناتهرکاذـم 

انب رگا  درادن . یطبر  ام  هب  نیا  بخ ، دنسیونیم . اھنیا  ار  ییاھزیچ  کی  دنرواین ، مک  ناشروشک  لخاد  رد  ناشنافلاخم  لباقم  رد  الثم  هکنیا  یارب  تسا ؛ یرادوربآ  یارب  اھنیا 

زا دعب  تسا  نکمم  هک  دنتفگ  اھنآ  دننزیم . ار  فرح  نیا  مھ  ام  یهرابرد  هتبلا  اھنآ  دوب . دـھاوخن  لمع  کالم  اعطق  دنتـشون ، اھنآ  هچنآ  دریگب ، رارق  لمع  کالم  اھنیا  هک  دـشاب 

؛ تسا لباقتم  دامتعا  یانبم  رب  مدرم  اب  نامفرح  ام  درادـنپ . دوخ  شیک  هب  ار  همھ  رفاک  دـنکب ؛ یتفلاخم  راـھظا  کـی  یرادوربآ  یارب  یربھر  تفرگ ، ماـجنا  تارکاذـم  نیا  هکنآ 

مراد داقتعا  ٧ ؛) « ) هعامجلا عم  دی هللا   » مدقتعم مراد ؛ دامتعا  یمومع  تکرح  نیا  هب  مراد ؛ دامتعا  تلم  نیا  کت  کت  هب  مھ  هدنب  دندرک ، دامتعا  فیعض  ریقح  نیا  هب  مدرم 

مدرم یسک  هچ  هزور ؛ ناھد  نآ  اب  امرگ  نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  سدق  زور  تالکشم ؛ نآ  رد  امرـس ، نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  نمھب  مودوتسیب  دنکیم . راک  دراد  هک  تسا  ادخ  تسد 

ساسحا نیا  هب  یمدرم ، تکرح  نیا  هب  مینکیم  دامتعا  مینیبیم ، ار  ادخ  تسا ؛ ادخ  تسد  نیا  اھنابایخ ؟ نیا  رد  ندمآ  زا  دیآیم  ناشریگ  هچ  اھنابایخ ؟ نیا  رد  دروآیم  ار 

. دـننکیم هسیاقم  ناشدوخ  اب  مھ  ار  اـم  دـننکیم ، لـمع  یرگید  روج  لـباقم ] فرط   ]= اـھنآ مھاـب ؛ مینزیم  فرح  مینکیم ؛ داـمتعا  یمدرم  تریـصب  قدـص و  نیا  هب  یمدرم ،

. دش دھاوخ  لمع  هنوگچ  درک و  دنھاوخ  هچ  اھنیا  هک  مراد  هغدغد  نم  مھ  نالا  دراد ؛ دوجو  ریقح  نیا  یهغدغد  نیاربانب 
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، دننکیم شیاتـس  یـضعب  هریغ ، یزاجم و  یاضف  یاھتیاس  رد  ام ، روشک ]  ] یاھهتـشون نیا  رد  ام ، تاعوبطم  نیا  رد  دـندرک ؛ تفلاخم  یـضعب  دـندرک ، تقفاوم  اھیـضعب 

ماهتفگ ار  نیا  مھ  نیلوئـسم  دوخ  هب  نم  هتبلا  داتفا ؛ دھاوخ  یقافتا  هچ  مینیبب  دیاب  درک ، دیابن  مھ  هلجع  درک ، دیابن  هغلابم  هدنب  داقتعا  هب  دـننکیم ؛ تفلاخم  مھ  یـضعب 

یلدمھ قادصم  نیا  میرادن . یفخم  زیچ  میرادن ، هنامرحم  زیچ  ام  دننک ؛ علطم  تایعقاو  تایئزج و  زا  ار  ناگبخن  صوصخب  ار و  مدرم  دنیایب  دـیاب  نیلوئـسم  زور ؛ دـنچ  نیمھ 

مدرم دینک ، یلدمھ  مدرم  هک  دھدب  روتسد  یسک  هک  تسین  یروتسد  زیچ  کی  تسین ، یکروز  زیچ  کی  یلدمھ  (، ٨) میاهتفگ ام  هک  ینابزمھ  یلدمھ و  تسا ؛ مدرم  اب 

ار نآ  درک ، تبقارم  نآ  زا  دـعب  نیمز ، رد  دـناشن  ار  لاھن  دـیاب  تسا ، لگ  یهتوب  لاھن و  کـی  لـثم  تسا ، لـگ  کـی  لـثم  یلدـمھ  دوشیمن ؛ یلدـمھ  نیا  مشچ ، دـنیوگب  مھ 

بوخ مھ  ینابزمھ  تسا ، رتھب  مھ  ینابزمھ  زا  یلدمھ  دش . دھاوخن  یلدمھ  نیا ، نودب  دنک ؛ دـشر  یلدـمھ  نیا  ات  درک  یریگولج  دـیاب  نآ  هب  ندز  همطل  زا  درک ، یرایبآ 

. تسا

نابزمھ کرت  ودنھ و  اسب  یا 

ناگناگیب نوچ  کرت  ود  اسب  یا 

تسا رگید  دوخ  یمرحم  نابز  سپ 

(٩) تسا رتھب  ینابزمھ  زا  یلدمھ 

یاهدـع کـی  یلدـمھ ؛ یارب  تسا  یبوـخ  تصرف  نـالا  تسا . همھ  هب  نم  یهیـصوت  نیا  داد . دـشر  دـیاب  ار  یلدـمھ  دروآ ؛ دوـجوهب  دـیاب  ار  یلدـمھ  تـسا ؛ مزـال  یلدـمھ 

ار نیفلاخم  زا  یعمج  کی  بخ ، رایسب  دنایلم ، عفانم  هب  دنمهقالع  نامدرم  دنتسھ ، یقداص  نامدرم  هک  ام  نیلوئسم  بخ ، یلیخ  دنراد ؛ ضارتعا  یاهدع  کی  دنفلاخم ،

شیپ رتھب  ناشراک  دـننک ، تیاعر  رگا  ار  هتکن  نیا  هک  دـشاب  یاهتکن  کی  اھنآ  یاھفرح  رد  اسب  یا  دنونـشب ؛ ار  اـھنآ  یاـھفرح  دـننک ، توعد  دنـصخاش ــ  هک  ار  یدارفا  نآ  زا   ــ

، دننیـشنب نم  رظن  هب  اـھلمع . نآ  عبت  هب  و  اھـساسحا ، اـھلد و  یزاـسناسکی  دوشیم  نیا  یلدـمھ ؛ دوشیم  نیا  دـننک ؛ عناـق  ار  اـھنآ  دوـبن ، مھ  یاهتکن  هچناـنچ  رگا  دورب ؛

؟ دراد یلاکشا  هچ  دیآیمن ؛ نیمز  هب  هک  نامـسآ  هام ، راھچ  دوشب  هام  هس  الاح  بخ ، میرادن ؛ نامز  رتشیب  هام  هس  ام  اقآ  دنیوگب  تسا  نکمم  الاح  دننک . ثحب  دنونـشب ،

یتقو کی  اھرظنلدابت  اھینابزمھ و  اھیلدمھ و  نیا  رد  هچنانچ  رگا  مھ  ام  ناتـسود  بخ ، یلیخ  دـنتخادنا . بقع  ار  نامز  هام  تفھ  یرگید  یهھرب  کی  رد  اھنآ  هکنیاامک 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 37 
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. دش دھاوخن  یروط  دتفیب ؛ بقع  ییاھن  تامیمصت  نآ  نامز  هدرخ  کی  دوشب ، هتفرگ  یتقو  دراد ، لاکشا  هچ  دش ، هتفرگ 
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العف یرگید  عوضوم  چیھ  رد  ام  طقف . تسا ؛ یاهتسھ  عوضوم  رد  طقف  تسا ــ  ییاکیرمآ  یاھفرط  اب  یهرکاذم  مھ  نآ  زا  یـشخب  هک  دریگیم ــ  ماجنا  دراد  هک  یتارکاذم  نیا 

دروم ثحب و  دروم  عوضوم  طقف  زورما  یللملانیب ؛ لئاسم  رد  هن  یلخاد ، نوگانوگ  لئاسم  رد  هن  هقطنم ، لئاسم  رد  هن  دننادب ؛ همھ  ار  نیا  چیھ ؛ میرادـن ؛ هرکاذـم  اکیرمآ  اب 

هک دوشیم  ام  یارب  یاهبرجت  کی  نیا  تشادرب ، تسد  شدوخ  یلومعم  یاھیباتجک  زا  لباقم  فرط  رگا  دش ؛ دھاوخ  یاهبرجت  نیا  الاح ، تسا . یاهتسھ  لئاسم  هرکاذم ،

دنراد هھارجک  دراد و  دوجو  مھ  زاب  میاهدید  اھنیا  زا  هشیمھ  هک  ییاھیباتجک  نیا  هن ، میدید  رگا  اما  درک ؛ هرکاذم  اھنیا  اب  مھ  رگید  عوضوم  کی  رد  دوشیم  سپ  بخ ، یلیخ 

. دش دھاوخ  تیوقت  ام  یهتشذگ  یهبرجت  اعبط  بخ  دنوریم ،

یهعماـج دـنیوگیم  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  زا  مدرک ــ  مھ  هلگ  نم  دونـشیم ــ  مدآ  تاریبعت  رد  یھاـگ  دوشب . هجوت  مھ  نیا  هب  دنتـسین ، مھ  اـیند  یهمھ  اـم  لـباقم  فرط 

دنراد هلئـسم  نیا  رد  هک  ییاھنآ  نیمھ . ییاپورا ؛ روشک  هس  اکیرمآ و  کی  تسین ؛ ام  لباقم  رد  یایللملانیب  یهعماج  دنیوگیم ، اھنآ  ار  یللملانیب  یهعماج  یللملانیب !

ود لاس ، ود  نیمھ  تسین . ام  لباقم  رد  یرگید  سک  ییاپورا ؛ روشک  هس  مھ ]  ] یکی تسا ، اکیرمآ  یکی  دـننکیم ، تثاـبخ  یدـھعدب و  یباتجـک و  یزابجـل و  ناریا  تلم  اـب 

نارھت رد  هک  اھدھعتمریغ  شبنج  نایرج  رد  نارھت  رد  روشک  سیئر  هاجنپ  دودح  دندمآ ، روشک  زا ١۵٠  رتشیب  دشرا  ناگدنیامن  نارھت ، رھش  نیمھ  رد  نیا  زا  لبق  مین  لاس و 

مییوگب مادم  ام  هکنیا  دنتـسھ . اھنیا  یللملانیب  یهعماج  تسا ؛ هزات  نیمھ  لام  تسین ؛ هک  شیپ  لاس  دـص  لام  تسا ،]  ] شیپ لاس  هس  ود  لام  (١٠ ؛) دندش عمج  دوب 

، ناشیاھتلم زا  یلیخ  مھ  اھروشک  نیمھ  رد  دراد ؛ دامتعا  مھ  الماک  ام  هب  یللملانیب  یهعماج  دوب ؟ اجک  یللملانیب  یهعماج  دنک ،» دامتعا  دـیاب  یللملانیب  یهعماج  »

. دنرادن لوبق  ار  ناشیاھتلود 
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لباقم فرط  هب  ام  هک  تفگ  احیرـص  مرتحم  نیلوئـسم  زا  یکی  اریخا  هناتخبـشوخ  دینکن . دامتعا  لباقم  فرط  هب  میتفگ  هک  تسا  هدوب  نیا  نیلوئـسم  زا  ام  یدعب  یهبلاطم 

لمع هن  دقن ، یهدعو  دھدیم ــ  هک  دقن  یهدعو  هب  دیروخن ، بیرف  وا  دـنخبل  هب  دـینکن ، دامتعا  لباقم  فرط  هب  میتفگ  تسا . یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  میرادـن و  یدامتعا  چـیھ 

کی تشاددای و  کی  تروصهب  هیلوا  مھافت  کی  هک  زورما  دنحیقو . اھنیا  ردقنیا  ددنخیم ! امـش  شیر  هب  ددرگیمرب و  تشذـگ ، لپ  زا  شرخ  یتقو  نوچ ] ، ] دـینکن دامتعا  دـقن ــ 

امـش دننکب ، ار  تکرح  رادـقم  نیا  دناهتـسناوت  هک  الاح  نیمھ  درادـن ، دوجو  یمازلا  هک  دـنیوگیم  نیفرط  دوخ  تسا و  هدـشن  راک  چـیھ  زونھ  تسا و  هدـش  رـشتنم  هیمالعا 

! یتخیر هچ  اب  یتسژ ، هچ  اب  دش  رھاظ  نویزیولت  رد  اکیرمآ  روھمج  سیئر  دیدید 
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هک یقافتا  تسا ــ  مھم  هدنیآ  هام  دنچ  نیا  مھ  یلیخ  هک  تارکاذم ــ  تایئزج  نیا  رد  هک  تسا  نیا  مینکیم ، ضرع  مھ  مدرم  هب  میتفگ و  نیلوئـسم  هب  ام  هک  یدعب  بلطم 

تـسا نکمم  هن  دیوگیم  یکی  دوشیم ، وغل  رگید  هام  شـش  اھمیرحت  دیوگیم  اھنآ  زا  یکی  هکنیا  دوشب . وغل  یتسیاب  اجکی  لماک و  روطهب  اھمیرحت  هک  تسا  نیا  دـتفیب  دـیاب 

لوبق لباق  انتعا و  لباق  چـیھ  اھنیا  تسا ؛ اھنیا  لومعم  فراعتم  یاھیزاب  اھنیا  دوشب ، رتشیب  مھ  لاس  کـی  زا  تسا  نکمم  دـیوگیم  رگید  یکی  دـشکب ، لوط  مھ  لاـس  کـی 

دیاب نیا  دوشب ؛ وغل  لماک  روطهب  قفاوت  زور  نامھ  رد  دنـسرب ــ  یقفاوت  کی  هب  دنتـسناوت  دوب و  هدومرف  ردـقم  لاعتم  یادـخ  الاح  هچناـنچ  رگا  یتسیاـب ــ  اـھمیرحت  تسین ؛

ثحب هرکاذم و  زیم  تشپ  نتـسشن  هرکاذـم و  الـصا  میدرک ؟ هرکاذـم  الـصا  ام  ارچ  سپ  یرگید ، دـنیارف  کی  رب  دوشب  فقوتم  زاب  اھمیرحت  وغل  هک  دـشاب  رارق  رگا  دـتفیب . قافتا 

. تسین لوبق  لباق  الصا  یرگید ، زیچ  کی  هب  دننک  فقوتم  دنھاوخب  زاب  ار  نیا  دوشب ؛ هتشادرب  اھمیرحت  هک  دوب  نیمھ  یارب  دوب ؟ هچ  یارب  ندرک  وگموگب  ندرک و 
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تسا نکمم  ار  ییاھتیدودحم  الاح  ینف . یهعسوت  دنک ، ادیپ  همادا  دیاب  هعسوت  دوشب . فقوتم  یتسیابن  هجوچیھهب  نوگانوگ ، داعبا  رد  یاهتسھ  ینف  یملع و  یهعـسوت 

ضیارع نیا  دورب . شیپ  تردق  تدش و  اب  دنکب و  ادیپ  همادا  یتسیاب  امتح  ینف  یهعـسوت  اما  دننک ، لوبق  ار  اھتیدودحم  زا  یخرب  میرادن . یفرح  ام  دننکب ، لوبق  دـننادب  مزال 

رد اضعب  و  مرتحم ، روھمجسیئر  اب  مین  لاس و  کی  نیا  لوط  رد  اتدـمع  میتفگ ؛ مھ  یـصوصخ  تاسلج  رد  ام  ار  اھفرح  نیا  تسا . اھنیا  نامناردارب  هب  ام  یاھفرح  تسا ، ام 

یتارکاذـم یهویـش  مادـک  اب  اھنیا  ار  اھهتـساوخ  نیا  ـالاح  اـما  تسا ؛ نم  یاـھفرح  نیا  میتفگ . تسا  اـم  یهجراـخ  مرتحم  ریزو  هک  تارکاذـم  لوئـسم  هب  مھ  یرداـن  دراوم 

تارظن زا  دنوشب ، دـنمهرھب  نیما  علطم و  یاھمدآ  زا  دـننک ، ادـیپ  ار  یتارکاذـم  تسرد  یاھهویـش  دننیـشنب  دـنورب  تسا ؛ ناشدوخ  یهدـھع  هب  نیا  دـننک ، نیمات  دـنناوتیم 

. دنھدب ماجنا  تسا  مزال  ار  هچنآ  دنوشب و  علطم  نیدقتنم 

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

لوبق دروم  هجوچـیھهب  دـنکیم ، لیدـبت  تراظن  ظاحل  زا  یـصاصتخا  روشک  کـی  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  فراـعتم  ریغ  یتراـظن  یهویـش  چـیھ  هک  تسا  نیا  یدـعب  رکذـت 

. رتشیب هن  و  دشاب ،]  ] اھتراظن نامھ  مھ  اجنیا  تسا ، لومعم  ایند  یهمھ  رد  هک  یفراعتم  یاھتراظن  نیمھ  تسین .

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، میدرک ضرع  هک  یلکـش  نیمھ  هب  همھ  دـش . زکرمتم  دـیلوت  یور  دـیاب  دوـشب ، لـح  دـھاوخب  رگا  روـشک  یداـصتقا  لکـشم  هک  تسا  روـشک  یداـصتقا  لکـشم  جـالع  نـیا 

کرویوین ونژ و  نازول و  رد  یداصتقا  تالکشم  لح  دیلک  دنلوئسم . یروجنیا  همھ  اما  تسا  رتکبس  یـضعب  تسا ، رتنیگنـس  اھتیلوئـسم  یـضعب  هتبلا  دنراد ؛ تیلوئـسم 

اھلاس نیا  لوط  رد  ار  یرتگرزب  یاھراک  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  دـش . دـھاوخ  لح  هللااـشنا  دـننک ، تمھ  همھ  دـننک ، شـالت  همھ  تسا . روشک  لـخاد  رد  تسین ؛

روضح تلود  لخاد  رد  علطم  دارفا  و  تسا ] دنمهقالع [  راک و  لوغـشم  هللادمحب  مھ  ینونک  تلود  دننک . لح  دنناوتیم  مھ  ار  دـیلوت  یهلئـسم  تسا ؛ هدـش  دـناهداد و  ماجنا 

. دننک لح  ار  تالکشم  هللااشنا  دننک ، لابند  دننک ، راک  دننک ، شالت  دنراد ؛

روشک  / ٠٢/١۶/١٣٩۴ رسارس  نایگنھرف  ناملعم و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیلوئسم مھ  دنشاب -  هتشاد  هجوت  همھ  نکل  میاهتفگ  مییوگب ، دیاب  هچنآ  میاهدز و  دایز  فرح  اھنیا ؛ لاثما  یاهتسھ و  لئاسم ]  ] تارکاذم و نیا  هب  عجار  ماهتفگ  ررکم  نم 

عافد ناگناگیب  لباقم  رد  تسھ ، هک  نانچنآ  دوخ ، تمظع  زا  دوخ ، تیوھ  زا  دناوتن  رگا  تلم  کی  هعماج -  ناگبخن  مھ  رگید ، نوگانوگ  نیلوئسم  مھ  ام ، یجراخ  تسایس 

اکیرمآ یمـسر  تاماقم  زا  رفن  ود  هزوردنچ ، نیمھ  دنکیم ، دیدھت  نمـشد  تسناد . ار  دوخ  تیوھ  تیـصخش و  ردق  دیاب  درادـن . درگربورب  دروخ ؛ دـھاوخ  یرـسوت  اعطق  دـنکب ،

؟ دراد ییانعم  هچ  دـیدھت  حبـش  ریز  رد  هرکاذـم  ممھفیمن  نم  میرادـن . دـنرادن ، یـساسح  مھم و  یلیخ  یاھتیلوئـسم  هک  یدارفا  نآ  هب  راـک  ـالاح  ( ٧ (؛ دندرک یماظن  دـیدھت 

ارچ دـباتیمنرب . ار  دـیدھت  یهیاس  ریز  یهرکاذـم  ناریا  تلم  تسین ؛ یروجنیا  ناریا  تلم  دـشاب .] ام   ] رـس یالاب  یریـشمش  کی  هکنیا  لثم  دـیدھت ! حبـش  ریز  مینک  هرکاذـم 

نامز رد  نم  ایناث  دینکیم ؛ طلغ  هک  الوا  مینکب ؛ ناریا  هب  یماظن  یهلمح  ام  تسا  نکمم  دوشن ، نانچ  دوشن ، نینچ  رگا  دـیوگیم  دـننکیم ؟ یدایز  طلغ  ارچ  دـننکیم ؟ دـیدھت 

ریگ ناـتیاھاپ  ریخن ، میوریمرد ؛ مینزیم و  دـییوگب  امـش  هک  تسین  روجنیا  ( ٨ (؛ هدش مامت  ورردونزب  نارود  متفگ  دـندرکیم -  دـیدھت  مھ  تقونآ  اـکیرمآ -  یلبق  روھمجسیئر 

هجوت همھ  ار  انعم  نیا  درک . میھاوخ  لابند  ام  دـنکب ؛ یـضرعت  ناریا  تلم  هب  دـھاوخب  هک  ار  یـسک  دـنک  اھر  ناریا  تلم  هک  تسین  روجنیا  مینکیم . لابند  ام  داتفا و  دـھاوخ 

، تسھ دـبال  هتبلا  هک  دـشاب  ناـشرظن  رد  هراومھ  تسا ، هدـش  هتفگ  هک  یـساسا  طوطخ  زمرق و  طوـطخ  دنـشاب ؛ هتـشاد  هجوـت  مھ  اـم  ناگدـننکهرکاذم  دنـشاب ؛ هتـشاد 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 38 
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نیا هب  امـش  یدـیدھت ؟ هچ  دـننکب . دـیدھت  دننیـشنب  مادـم  اھنآ  هک  تسین  لوبق  لباق  مھ  انعم  نیا  اما  درک ؛ دـنھاوخن  روبع  طوطخ  نیا  زا  تسھ و  ناشرظن  دروم  هللااشنا 

؛ مینک هرادا  ار  نامدوخ  یرگید  قرط  زا  میناوتیم  ام  دوشن  هتـشادرب  مھ  میرحت  رگا  اما  دوشب  هتـشادرب  اھمیرحت  میراد  تسود  ام  هلب ، دـیرادن ؛ جاـیتحا  اـم  زا  رتمک  تارکاذـم 

امئاد همھ  روشک ، یداصتقا  لئاسم  رد  دراو  دارفا  نوگانوگ ، نیلوئـسم  اـھنادداصتقا ، مینیبیم  هناتخبـشوخ  زورما  ( ٩ ،) مدرک حرطم  ار  نیا  هدـنب  یزور  کی  هدـش . تباث  نیا 

، هن دوشب ؛ فرطرب  یداصتقا  تالکشم  اھمیرحت ، نتـشادرب  اب  ات  دشاب  اھمیرحت  نیا  هب  یهتـسباو  روشک  یداصتقا  لئاسم  هک  تسین  روجنیا  دنیوگیم  دننکیم ؛ رارکت  ار  نیا 

میرحت هتبلا  دـشابن . هچ  دـشاب ، میرحت  هچ  دوشب ؛ فرطرب  تسا  نکمم  نامدوخ  ریبادـت  اب  ناـمدوخ ، تسد  هب  ناـمدوخ ، تین  اـب  ناـمدوخ ، یهدارا  اـب  یداـصتقا  تالکـشم 

هب اکیرمآ  ینونک  تلود  اما  تسا . یعـضوم  نینچ  کی  تارکاذم  هب  تبـسن  ام  یهلئـسم  تسا . نکمم  اما  تسا  رتلکـشم  یردقکی  دـشاب  میرحت  تسا ؛ رتناسآ  دـشابن ،

میروایب ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  میتسناوت  ام  هک  تسا  نیا  دننک ، حرطم  دنناوتیم  هک  یـساسا  یهطقن  کی  ناشدوخ ، یهمانراک  رد  اھنیا  دراد ؛ یعقاو  زاین  تارکاذم  نیا 

لقاال تسھ -  امتح  هک  دشابن -  ام  زا  رتشیب  تارکاذم  نیا  هب  لباقم  فرط  جایتحا  رگا  نیا . هب  دـنراد  جایتحا  اھنیا  ( ١٠ (؛ مینک لیمحت  وا  هب  ار  بلطم  نالف  هرکاذـم و  زیم  رس 

یلاکـشا دنـسرب ، قفاوت  هب  دننک ، هرکاذم  دننزب ، فرح  دنورب  متـسین . قفاوم  دریگب ، ماجنا  دیدھت  حبـش  ریز  رد  هک  یتارکاذم  اب  هدنب  دننکیم ؟ دیدھت  ارچ  تسین ؛ ام  زا  رتمک 

. دننکن لوبق  ار  دیدھت  دننکن ، لوبق  ار  ریقحت  دننکن ، لوبق  ار  روز  دننکن ، لوبق  ار  لیمحت  هجوچیھهب  نکل  دنشاب -  هدرک  تیاعر  ار  یلصا  طوطخ  نآ  هکیلاحرد  هتبلا  درادن - 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

هب طوبرم  تارکاذـم  یاـیاضق  نیمھ  رد  دـننزیم . روز  فرح  هک  دنتخانـشن  تسرد  ار  یمالـسا  یروـھمج  نیلوئـسم  دنتخانـش ، دـب  ار  ناریا  تلم  دـندیمھف ، دـب  اـم  نانمـشد 

میلـست مھ  ام  تلود  دناهتخانـشن ؛ ار  ام  تلود  هک  تسا  نآ  یهناشن  دناهتخانـشن ؛ ار  تلم  هک  تسا  نآ  یهناشن  نیا  دننزیم ؛ فرح  دننکیم ، ییوگروز  یاهتـسھ  لئاسم 

ادیپ دـشر  اھنامرآ  نیمھ  اب  دـناهتفر ، شیپ  اھنامرآ  نیمھ  اب  تسا ، تلم  نیمھ  نایم  زا  یهدـمآرب  تسا ، تلم  نیمھ  رـس  زا  تسا ، تلم  وزج  مھ  ام  تلود  دـش ، دـھاوخن 

رامعتـسا و رابکتـسا و  هب  زج  اھنآ  دـنبلطهدایز ؛ اھنآ  دـنیآیم ؛ ولج  اـھنآ  دـننک ، ینیـشنبقع  نمـشد  نیا  لـباقم  رد  ینیلوئـسم  یتلم ، کـی  یتلود ، کـی  هچرھ  دـناهدرک .

. دروآ دوجوهب  اھنآ  لباقم  رد  یلم  رادتقا  لکوت و  مزع و  زا  یمکحتسم  یهراوید  دیاب  دنیآیم ؛ ولج  دنناوتب  هچرھ  دنتسین ؛ عناق  یزیچ  هب  اھتلم  رب  یهطلس 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تروص ناگناگیب  یوس  زا  یایـسرزاب  چیھ  یماظن  زکارم  زا  کیچیھ  زا  میھدیمن  هزاجا  هک  میتفگ  اھیـسرزاب ، الثم ] . ] دـننزیم یاهزات  یاھفرح  زاب  تارکاذـم  نیمھ  رد  الاح 

نادنمشناد ام و  یاهتسھ  نادنمـشناد  میرح  هب  میھدیمن  هزاجا  ام  مینک . ییوجزاب  عقاو  رد  ینعی  مینک  هبحاصم  امـش  نادنمـشناد  اب  مییایب  ام  یتسیاب  دنیوگیم  دریگب .

هدرتسگ شناد  نیا  هک  ناریا  تلم  زیزع  هتسجرب و  نادنزرف  اب  ام ، نادنمشاد  اب  دنیایب  ناگناگیب  مھدیمن  هزاجا  نم  دوشب . یتناھاکدنا  یمھم ، ساسح و  یهتـشر  رھ  رد 

دنراذگیمن دننکیم ، یفخم  ار  ناشنادنمـشناد  دـھدیمن ؛ هزاجا  یتلود  چـیھ  دـھدیمن ، هزاجا  یلقاع  چـیھ  ایند  رد  دـننزب . فرح  دننیـشنب  دـنھاوخب  دـناهدناسر ، اجنیا  هب  ار 

هرکاذم دننک ، وگتفگ  ام  نیققحم  اب  ام ، دیتاسا  اب  ام ، نادنمشناد  اب  دنیایب  دننک و  زاب  ار  هار  دنھدب  هزاجا  دراد  عقوت  حیقو  وررپ و  نمشد  دمھفب . یسک  مھ  ار  ناشیاھمـسا 

دنرظتنم هک  یناسک  مھ  دننادب ، نانمـشد  مھ  ار  نیا  دـش ؛ دـھاوخن  هداد  اقلطم  هزاجا  نیا  روشک . رد  یملع  یموب  یـساسا  تفرـشیپ  کی  یهرابرد  هچ ؟ یهرابرد  دـننک .

. دننادب دوشیم ، هچ  یمالسا  یروھمج  ماظن  میمصت  دننیبب 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

تلم مایپ  دنناوتب  دیاب  اھنیا  تسا ؛ لاعفنا  مدع  خسار و  مزع  حـیقو ، نمـشد  اب  یهلباقم  هار  اھنت  دـننادب  دـننکیم ، تکرح  تعاجـش  اب  نادـیم  نیا  رد  هک  ام  زیزع  نیلوئـسم 

میدرک ادـیپ  ار  قـیفوت  نیا  یمالـسا  بـالقنا  تکرب  هب  هـک  میتـسھ  یناـسک  اـجرھ -  رد  مادـکرھ و  اـم -  یهـمھ  دـنھدب . ناـشن  تارکاذـم  رد  ار  ناریا  تـلم  تـمظع  ناریا و 

. میشاب هتشاد  یتیلوئسم 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب یهزرابم  تسا ؟ ریذـپلیطعت  رابکتـسا ، اب  یهزرابم  رگم  بخ ، تسیچ ؟ تارکاذـم  زا  سپ  رابکتـسا  اـب  یهزراـبم  فیلکت  هک ،] دوب  نیا   ] دـندرک لاوس  هک  یرگید  یهتکن  کـی 

ام یاھراک  وزج  نیا  میوگب . امـش  هب  هک  ماهدرک  تشاددای  نم  زورما  اقافتا  هک  تسا  ییاھفرح  نیمھ  وزج  مھ  نیا  تسین . ریذـپلیطعت  هطلـس  ماظن  اب  یهزراـبم  رابکتـسا ،

. دوشیمن مامت  هک  رابکتسا  اب  یهزرابم  میتسین . نآرق  عبات  الصا  ام  دشابن ، رابکتسا  اب  یهزرابم  رگا  ینعی  تسا . بالقنا  ینابم  وزج  تسا ، یـساسا  یاھراک  وزج  تسا ،

دناهدرک ادیپ  هزاجا  اھنیا  الاح  هک   - دننکیم هرکاذم  یاهتسھ  یهیـضق  رد  هک  یمرتحم  نیلوئـسم  نیا  هب  ام  تسا . رابکتـسا  قیداصم  متا  اکیرمآ  رابکتـسا ، قیداصم  دروم  رد 

رد طـقف  هک  میاهتفگ  دوـب - راـبنیلوا  حطـس ، نیا  رد  تشاد ؛ هقباـس  رتنییاـپ  حوطـس  رد  هن ، حطـس  نیا  رد  تشاد ، هقباـس  هتبلا  دـننزب ؛ فرح  مھ  اـب  ورهبور  نیلوئـسم  هـک 

نمی هیروس و  هقطنم و  لئاسم  یھاگ  لباقم ، فرط  نآ  دننکیمن . و  دینک ، هرکاذم  دیرادن  قح  یرگید  یهلئسم  چیھ  رد  دینک ؛ هرکاذم  دیراد  قح  امش  یاهتسھ  یهلئـسم 

هب مھ  نآ  تسا ، یاهتسھ  یهلئسم  یهنیمز  رد  طقف  هرکاذم  دننکیمن . تبحص  میرادن و  یتبحص  امش  اب  اھهنیمز  نیا  رد  ام  دنیوگیم  اھنیا  دشکیم ، شیپ  ار  اھنیا  دننام  و 

اب یهزرابم  مدرک . حیرـشت  لصفم  ار  نیا  نم  میدرک ؛ باختنا  ار  درکیور  نیا  ار ، شیارگ  نیا  ام  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  ارچ  هک  مدرک  رارکت  رابدنچ  متفگ و  نم  هک  یلیالد  نامھ 

. رابکتسا اب  یهزرابم  یهمادا  یارب  دینک  هدامآ  ار  ناتدوخ  تسا و  نشور  الماک  شفیلکت  تسین ، ریذپلیطعت  رابکتسا 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ینوناــق یراــجم  رد  تـسا ، هدــش  هـیھت  هـک  ینتم  نـیا  هـچ  دــندرک ؛ شــالت  دندیــشک و  تـمحز  اــتقیقح  هـک  هدــننکهرکاذم  تـئیھ  صوصخلاــب  مرتـحم و  روـھمج  سیئر 

ریـسم کی  نتم ، نیا  بیوصت  یارب  هتبلا  میدرک . ضرع  کـیدزن  زا  مھ  ناردارب  نآ  دوخ  هب  ار  نیا  تسا ؛ ظوفحم  اـھنآ  رجا  دوشن ، هچ  دوشب و  بیوصت  دوخ  یهدـشینیبشیپ 

، ار روشک  حلاصم   - ار حلاصم  تقد  اب  ناراکردناتسد ، هک  تسا  نیا  ام  راظتنا  هللااشنا . درک ؛ دھاوخ  دنک و  یط  ار  ریـسم  نیا  دیاب  هک  دراد  دوجو  یاهدـشینیبشیپ  ینوناق 

. دنھدب هئارا  مھ  لاعتم  یادخ  لباقم  رد  هتشارفا ، ندرگ  اب  دنناوتب  داد ، دنھاوخ  تلم  لیوحت  ار  هچنآ  دنریگب و  رظن  رد  ار - یلم  حلاصم 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

ام میدرک ، رارکت  اھراب  هک  روطنامھ  درک . دھاوخن  یرییغت  چیھ  اکیرمآ  ربکتـسم  تلود  لباقم  رد  ام  تسایـس  تروص  رھ  رد  تسا ، هدش  هیھت  هک  ینتم  اب  تارکاذـم و  نیا  اب 

، یاهتسھ دروم  نیا  لثم  یئانثتـسا  دراوم  رد  یھاگ  میرادن ؛ یاهرکاذم  هبناجود  لئاسم  دروم  رد  میرادن ؛ یاهرکاذم  یاهقطنم  یناھج و  نوگانوگ  لئاسم  دروم  رد  اکیرمآ  اب 

. ماهدرک هراشا  اھنآ  هب  یلبق  یمومع  یاھینارنخـس  رد  نم  هک  تسا  هدوب  یدراوم  مھ  نیا  زا  لبق  تسا ، هدوبن  طقف  مھ  دروم  نیا  میاهدرک ؛ هرکاذـم  تحلـصم ، ساسا  رب 

رد یلم  عافد  یاھورین  نیرتراکادف  هک   - ار نانبل  تمواقم  ار و  هللابزحاھییاکیرمآ  دراد . فالتخا  هجرد  یمالسا ١٨٠  یروھمج  یاھتسایس  اب  هقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایس 

رارق ناشدوخ  تیامح  دروم  ار  شککدوک  یتسینویھـص  تسیرورت  تلود  لباقم ، رد  تقونآ  دوشیمن . رتـالاب  یفاـصنایب  نیا  زا  دـننکیم ، مسیرورت  هب  مھتم  دـنروشک - کـی 

شلیـصفت نم  هک  تسھ  مھ  رگید  دراوم  الاح  دیـسر ؟ قفاوت  هب  دوشیم  هنوگچ  درک ، هرکاذم  دوشیم  هنوگچ  درک ، هلماعم  دوشیم  هنوگچ  یتسایـس  نینچکی  اب  دنھدیم ،

. رگید یاج  یارب  مراذگیم  ار 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یزجر ینابز  اب  مادک  رھ  دنایناوخزجر ، لوغـشم  ناشنانزتلود - ناشنادرمتلود ،  - ییاکیرمآ نیلوئـسم  تارـضح  تسا ، هتـشذگ  تارکاذم  نیا  نایاپ  زا  هک  یزور  دـنچ  نیا  رد 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 39 
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، میدناشک هرکاذم  زیم  رـس  ار  ناریا  ام  هلب ، هک  دننکب  ار  اھیناوخزجر  نیا  هک  دنکیم  راچان  ار  اھنآ  اھنآ ، یلخاد  تالکـشم  میرادن ؛ اھنآ  راک  نیا  هب  یداریا  ام  هتبلا  دـنناوخیم .

یولج ام  دـنیوگیم  تسا . یرگید  زیچ  هیـضق  تقیقح  بخ ، لیبق ! نیا  زا  میتفرگ و  ار  زایتما  نالف  ام  میدـش ، ناریا  یاهتـسھ  حالـس  زا  عنام  اـم  میدرک ، میلـست  ار  ناریا  اـم 

حالـس تمرح  یاوتف  تیمھا  مھ  یھاگ  دننادیم ؛ مھ  اھنآ  دوخ  درادـن ؛ اکیرمآ  ریغ  اکیرمآ و  اب  یوگتفگ  هب  یطبر  ناریا ، یاهتـسھ  حالـس  میتفرگ ؛ ار  ناریا  یاهتـسھ  حالس 

نیا مینکیمن ؛ مادقا  نآ  هب  مینادیم و  مارح  ار  نآ  ندرب  راکهب  نآ و  یرادھگن  یاهتسھ و  حالس  دیلوت  یمالـسا ، تعیرـش  نآرق و  مکح  ساسا  رب  ام  دناهدروآ ؛ نابز  رب  ار  یمتا 

دیلوت یهنیمز  رد  یمالـسا  یروھمج  عنام  هچنآ  هک  دـننادیم   - تسا تیعقاو  نیا  هک  دـننادیم  ناـشدوخ  اـھنآ  درادـن . یطبر  مھ  تارکاذـم  نیا  هب  درادـن ، اـھنآ  هب  یطبر  چـیھ 

هب میتشاذـگن ؛] هک   ] میدوب ام  هک  دـنیوگیم  زاب  لاحنیعرد  دـننادیم - ار  اوتف  نیا  تیمھا  تسا ؛ یعرـش  عنام  کی  تسین ؛ اھنآ  رـشتوپوت  دـیدھت و  تسا ، یاهتـسھ  حالس 

ار ناریا  میتفگ ، روجنیا  میدرک ، روجنیا  یاهتسھ  تعنـص  یهرابرد  ام  دنیوگیم  رگید ، نوگانوگ  لئاسم  یهرابرد  اھنآ  دنیوگیمن . ار  تقیقح  دنیوگیمن ، تسار  ناشدوخ  تلم 

ای دندرم  ای  دننک  میلست  ار  یمالسا  یروھمج  هک  وزرآ  نیا  رد  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  اکیرمآ ]  ] رگید روھمج  سیئر  جنپ  دننیبب . باوخ  هب  رگم  ار  ناریا  میلست  میدرک ؛ میلـست 

. دینک میلست  ار  یمالسا  ناریا  هک  دروآ  دیھاوخن  تسد  هب  زگرھ  ار  وزرآ  نیا  مھ  امش  اھنآ ؛ لثم  مھ  امش  دندش ، مگ  خیرات  رد 

تلود  / ٠۴/٠۶/١٣٩۴ تایھ  ىاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  تسا  مھم  هچنآ  میاهدینش و  میاهتفگ و  یدایز  بلاطم  میدز ، فرح  یلیخ  الاح  ات  یاهتسھ  یهلئسم  یهرابرد  ام  الاح  روجنیمھ . مھ  یاهتسھ  یهلئـسم 

یمھم راک  یلیخ  نیا  دوخ  دندنبب ؛ ار  هلئـسم  نیا  رـس  دنتـسناوت  دوب و  یاهلئـسم  کی  تارکاذم  نداد  شک  دوخ  هرخالاب  نوچ  دننک ، متخ  دنتـسناوت  نایاقآ  ار  تارکاذم  نیا 

ناردارب و یهمھ  زا  لاحرھهب  دش . دھاوخ  فرطرب  دنلوئسم ، هک  ینارگید  اھامـش و  ریبدت  اب  دشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  یلکـشم  شرانکهشوگ  رگا  هک  هللااشنا  الاح  تسا .

. مینکیم رکشت  ام  دنتسھ ، راک  لوغشم  هک  نارھاوخ 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا دنکیم ؛ لابند  دـنکیم و  هیھت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  هبوصم  یکی  دـنزیم ، دـنخبل  یکی  دـننکیم ؛ فیاظو  میـسقت  هلب ، دـنکیمن . مھ  ناھنپ  ار  شدوخ  ینمـشد  اکیرمآ 

اھتساوخ لیمحت  یارب  هلیـسو  هرکاذم  تسا ، ذوفن  یارب  هلیـسو  هرکاذم  تسا ، هناھب  هرکاذم  اما ] [ ؛ دنناریا اب  یهرکاذم  مان  هب  یزیچ  لابند  تسا . فیاظو  میـسقت  یوحنهب 

هللادـمحب دـندرک . هرکاذـم  بخ  دـننک ؛ هرکاذـم  دـنورب  میدرک  تقفاوـم  میاهدرک ، رکذ  ار  لـیالد  نیا  مـھ  ررکم  هـک  یـصخشم  لـیالد  هـب  یاهتـسھ  یهیـضق  رد  طـقف  اـم  تـسا .

، مینکیم هرکاذم  ام  ایند  یهمھ  اب  مینکیمن ؛ هرکاذم  اکیرمآ  اب  میدادـن و  هرکاذـم  یهزاجا  ام  رگید  یاھهصرع  رد  اما  دـندش ؛ رھاظ  بوخ  هصرع  نیا  رد  مھ  ام  ناگدـننکهرکاذم 

میاهرکاذم لھا  ام  نایدا ؛ حطس  رد  تارکاذم  مھ  ماوقا ، حطـس  رد  تارکاذم  مھ  اھتلود ، حطـس  رد  تارکاذم  مھ  میمھافت ؛ لھا  میاهرکاذم ، لھا  ام  مینکیمن . اکیرمآ  اب  اما ] ]

. تسا یلعج  تلود  عورشمان و  دوجو  یتسینویھص ، میژر  دوجو  لصا  هک  ظوفحم  دوخ  یاجب  یتسینویھص  میژر  هتبلا  و  اکیرمآ ؛ اب  زج  مینکیم  هرکاذم  همھ  اب  و 

نانآ  / ٠٧/١۵/١٣٩۴ یاھهداوناخ  یمالسا و  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ییایرد  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

نیرتشیب بخ ، اذـل  تسا ؛ هدـش  یثنخ  هدـنام ، ماکان  هدـشیم ، دراو  دـیاب  هک  ییاھاج  نآ  رد  یمالـسا  یروھمج  دورو  روضح و  رادـتقا و  رطاخهب  اھنیا  یاـھهشقن  زا  یلیخ 

. تسا ذوفن  یارب  دننزیم ، وگتفگ  هرکاذم و  زا  مد  هک  مھ  نیا  و  دننکیم ]  ] دنناوتب راک  رھ  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  ینمشد ، یارب  اھنآ  زکرمت 

نالایخیب  - دـنلایخیب اھیـضعب  الاح  دـنمھفیمن . تسرد  ار  بلطم  دـننکیم ، یـشیدنالھس  دـننکیم ، یراگنالھـس  هرکاذـم  یهلئـسم  هرکاذـم و  یهیـضق  رد  یاهدـع  کـی 

دنتـسین مھ  لایخیب  یـضعب  اما  میرادن  یراک  اھنآ  اب  الاح  هک  دوشب - دوبان  یلم  عفانم  دورب ، نیب  زا  روشک  حلاصم  درادـن ، یتیمھا  ناشیارب  دـیایب  شیپ  هچرھ  هک  هعماج ،

مھ نینموملاریما  بخ  دـینکیم ؟ تفلاخم  اکیرمآ  اـب  یهرکاذـم  اـب  ارچ  امـش  اـقآ  دـنیوگیم  دوشیم ، هرکاذـم  تبحـص  یتقو  دـنھفیمن . ار  لـئاسم  قمع  دنـشیدنالھس ، نکل 

روجنیا تسا . هلئـسم  قـمع  هب  ندیـسرن  یهدـنھدناشن  تسا ، یـشیدنالھس  یهدـنھدناشن  اـھنیا  بخ  درک .]  ] هرکاذـم مھ  نیـسح  ماـما  سکنـالف ، اـب  درک  هرکاذـم 

دعسنبا اب  هک  نیـسح  ماما  ای  ریبز  اب  هک  نینموملاریما  الوا  دیـسر . روشک  حلاصم  هب  دوشیمن  هناشیدناهداس  هنایماع و  هاگن  نیا  اب  درک ؛ لیلحت  ار  روشک  لئاسم  دوشیمن 

ریبز اب  نینموملاریما  ریگب . یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هلماعم ، ینعی  یزورما  یهرکاذم  تسین ؛ یزورما  یانعم  هب  یهرکاذم  ثحب  دـنکیم ؛ تحیـصن  ار  وا  دـنزیم ، فرح 

روجنیا ار  خـیرات  دوب ؟ نیا  فدـھ ] [ ؟ ریگب یزیچ  کـی  اـی  هدـب  یزیچ  کـی  هک  درکیم  هلماـعم  دعـسنبا  اـب  نیـسح  ماـما  ریگب ؟ یزیچ  کـی  هدـب ، یزیچ  کـی  هک  درکیم  هلماـعم 

ربمغیپ نامز  یهرطاخ  درک ، تحیصن  ار  ریبز  نینموملاریما  سرتب ؛ ادخ  زا  تفگ  درک ، تحیصن  دز ، بیھن  تفر  نیسح  ماما  دینکیم ؟ لیلحت  روجنیا  ار  همئا  یگدنز  دیمھفیم ؟

گرزب ناطیـش  هک  اکیرمآ  اب  ام  هکنیا  یارب  تسین ؛ انعم  نیا  هب  هرکاذـم  زورما  دیـشک . رانک  گـنج  زا  ار  شدوخ  ریبز  درک ، مھ  رثا  اـقافتا  سرتب ؛ ادـخ  زا  تفگ  و  دروآ ، شداـی  ار 

رد دنـسیونیم و  تیاس  رد  دنـسیونیم ، همانزور  رد  دنروآیم و  لاثم  لاح  تقیقح  مھف  نودب  هناماوع و  هناشیدنالھـس و  هاگن  اب  اعقاو  یاهدع  کی  مینک  هرکاذـم  دـیاب  تسا ،

انعم نیا  هب  الاح  هک  نیا  دراد .] دوجو   ] هلئـسم مھف  رد  هابتـشا  ردقنیا  ینعی  دینکیمن ؟ هرکاذم  اکیرمآ  اب  امـش  درک ، هرکاذم  ریبز  اب  نینموملاریما  ارچ  هک  دنیوگیم  ینارنخس 

. دوبن هرکاذم 

یاکیرمآ یاھتلود  اب  مینکیم ، هرکاذـم  ییاپورا  یاھتلود  اب  ام  مینکیم . هرکاذـم  میراد  ایند  یهمھ  اب  نالا  ام  میرادـن ؛ یتفلاخم  یزورما  یانعم  نامھ  اب  یهرکاذـم  اب  اـم  اـیناث 

هرکاذـم لصا  اب  هک  تسین  نیا  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  مییوگیم  هکنیا  یاـنعم  میرادـن . یاهلئـسم  هرکاذـم  اـب  اـم  تسا ؛ هرکاذـم  اـھنیا  یهمھ  مینکیم ؛] هرکاذـم   ] نیتـال

ناتـسود نانچنآ  مینکیم ، هرکاذـم  هک  مھ  نارگید  اب  الاو  ارچ ؛ هک  دـمھفب  دـیاب  دنمـشوھ  ناسنا  ار  نیا  دراد ، یتلع  کی  نیا  میفلاخم . اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  اب  هن ، میفلاخم ؛

ینعی ناریا ، یمالسا  یروھمج  اب  اکیرمآ  یهرکاذم  اما  میرادن - مھ  یلکشم  مینکیم  هرکاذم  اھنآ  اب  دنتوافتیب ، یـضعب  دننمـشد ، اھنآ  زا  یـضعب   - دنتـسین هک  ام  کاچهقی 

نایرج زورما  تسا ؛ اکیرمآ  تشم  رد  ایند  یتاغیلبت  میظع  لوغ  زورما  دـننک . زاـب  لـیمحت  یارب  ار  هار  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسا و  نیا  دـندرک  هرکاذـم  یارب  اـھنآ  هک  یفیرعت  ذوفن ؛

اھنیا اب  یهرکاذـم  دنتـسھ . مھ  اب  نوریب و  دـیآیم  نیتسآ  کی  زا  ناشتـسد  دنـسابل ، کی  رد  ود  رھ  اکیرمآ ، اب  تلیـضف ، نمـشد  تیرـشب و  نمـشد  تدـشب  یتسینویھص 

. دننک ذوفن  روشک  یتینما  یسایس و  یاھهنیمز  رد  مھ  یگنھرف ، یهنیمز  رد  مھ  یداصتقا ، یهنیمز  رد  مھ  دنناوتب ، هکنیا  یارب  ندرک  زاب  ار  هار  ینعی 

کی اما  دوب  عمج  ناشـساوح  هللادمحب  یناریا  یاھفرط  هتبلا  هک   - دش هداد  اھنآ  هب  نادیم  دندرک و  ادیپ  تصرف  اجرھ  یاهتـسھ ، یژرنا  لئاسم  هب  طوبرم  تارکاذم  نیمھ  رد 

عونمم اکیرمآ  اب  یهرکاذم  تسا . نیا  تسا  عونمم  هچنآ  دـنداد ؛ ماجنا  یلم  عفانم  یارب  رـضم  تکرح  کی  دـندرک ، یذوفن  کی  دـندرک - ادـیپ  ییاھتـصرف  اھنآ  هرخالاب  ییاھاج 

اھنیا دراد ؛ یاهزیگنا  نانچ  هن  دراد ، یتاناکما  نینچ  هن  هک  یتلود  نالف  اب  هرکاذم  اب  دنکیم  قرف  نیا  درادن ؛ الـصا  هک  یتعفنم  دراد و  هک  یرامـشیب  یاھررـض  رطاخهب  تسا 

. دنمھفیمن ار  نیا  تسا ، توافتم  رگیدمھ  اب 

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 

. مراد مالعا  ار  دوخ  ینادردق  دنداھن ، یمومع  راکفا  ربارب  رد  همانتقفاوم  نیا  زا  یلماک  ریوصت  عومجم  رد  اھرظنفالتخا ، یهمھ  اب  هک  روشک  تاعوبطم 

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

، یرگید یهلئسم  چیھ  رد  هن  یاهتسھ و  یهیضق  رد  اکیرمآ ، تالایا  تلود  هک  دیاهتسناد  اعبط  یمالـسا ، یروھمج  لئاسم  نتم  رد  روضح  هھد  دنچ  یهقباس  اب  یلاعبانج 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 40 
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بناجنیا هب  همان  ود  رد  اکیرمآ  روھمجسیئر  تاراھظا  دنک . لمع  شور  نیا  زج  تسا  دـیعب  مھ  هدـنیآ  رد  تسا و  هتفرگن  شیپ  رد  لالخا  تموصخ و  زج  یدرکیور  ناریا  ربارب  رد 

بآ زا  عقاو  فالخ  یمالسا ، یروھمج  ناضراعم  هب  یلام  کمک  یلخاد و  یاھهنتف  زا  شایرادفرط  اب  دوز  یلیخ  درادن ، ار  یمالـسا  یروھمج  یزادنارب  دصق  هکنیا  رب  ینبم 

زا هدرپ  دوش – یھتنم  یللملانیب  یاھهاگداد  رد  یو  هیلع  یطوسبم  تساوخرفیک  هب  دـناوتیم  هک   – یاهتـسھ یتح  یماـظن و  یهلمح  هب  یو  حیرـص  یاھدـیدھت  دـمآرد و 

، یندـشنمامت تموصخ  نیا  لماع  هک  دـنھدیم  صیخـشت  حوضوب  اـھتلم ، زا  یرایـسب  یمومع  راـکفا  ملاـع و  یـسایس  نارظنبحاـص  تشادرب . اـکیرمآ  نارـس  یعقاو  تین 

. تسا یمالسا  بالقنا  زا  هتساخرب  هک  تسا  ناریا  یمالسا  یروھمج  تیوھ  تیھام و 

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

اب نانآ  زیمآدانع  ینمشد  یهریجنز  یاھهقلح  زا  یکی  زین  نیا  هک  داد  ناشن  نآ ، روآلالم  ینالوط و  تارکاذم  یاهتـسھ و  یهلئـسم  رد  اکیرمآ  تلود  راتفگ  راتفر و  یگنوگچ 

ررکم یاھدھع  ضقن  اب  دشیم ، ماجنا  ناریا  یوس  زا  میقتسم  یهرکاذم  لوبق  تین  اب  هک  نانآ  یهیلوا  تاراھظا  نایم  یگناگود  رد  نانآ  یراکبیرف  تسا . یمالسا  یروھمج 

رد لیخد  ییاپورا  تاسـسوم  اھتلود و  اـب  هطبار  رد  ناـنآ  یهناـیوگروز  یـساملپید  یتسینویھـص و  میژر  یاھهتـساوخ  اـب  ناـنآ  یھارمھ  هلاـسود و  تارکاذـم  لوط  رد  ناـنآ 

دوخ یهنامـصخ  یاھفدھ  دربشیپ  ضرغ  اب  هک  هنالداع ، لصفولح  تین  اب  هن  یاهتـسھ ، تارکاذـم  رد  اکیرمآ  یهناراکبیرف  دورو  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  همھ  تارکاذـم ،

. تسا هتفرگ  تروص  یمالسا  یروھمج  یهرابرد 

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

راک هب  یمالسا  یروھمج  نالوئسم  یوس  زا  تارکاذم  ریـسم  لوط  رد  نآ  رثا  رب  هک  ییاھیگداتـسیا  اکیرمآ و  تلود  یهنامـصخ  تاین  هب  تبـسن  یرایـشوھ  ظفح  کشیب 

ماـھبا و طاـقن  راـچد  تسا ، هتفرگ  لکـش  ماـجرب  بلاـق  رد  هک  تارکاذـم  لوصحم  لاـح ، نیا  اـب  دـنک . یریگولج  نیگنـس  یاـھنایز  دورو  زا  یددـعتم ، دراوـم  رد  تسناوـت  تفر ،

. دوش یھتنم  روشک  یهدنیآ  لاح و  یارب  یگرزب  یاھتراسخ  هب  دناوتیم  هظحلهبهظحل ، قیقد و  تبقارم  نادقف  تروص  رد  هک  تسا  یددعتم  دراوم  یراتخاس و  یاھفعض 

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

یاھمادقا زا  دعب  هب  ماجرب  رد  نآ  ندش  یئارجا  تسا و  هتفرگ  تروص  یلام  یداصتقا و  یهناملاظ  یاھمیرحت  وغل  فدھ  اب  اساسا  ناریا  یوس  زا  تارکاذم  شریذـپ  هک  اجنآ  زا 

اکیرمآ و روھمجسیئر  یبتک  مـالعا  نآ  یهلمج  زا  هک  دوش ، کرادـت  لـباقم ، یاـھفرط  فلخت  زا  یریگولج  یارب  یفاـک  یوق و  یاھنیمـضت  تسا  مزـال  هدـیدرگ ، لوکوم  ناریا 

یراھظا هنوگرھ  تسا . هدش  هتشادرب  یلکب  اھمیرحت  نیا  هک  دوش  حیرصت  دیاب  اکیرمآ ، روھمجسیئر  اپورا و  یهیداحتا  مالعا  رد  تسا . اھمیرحت  وغل  رب  ینبم  اپورا  یهیداحتا 

. تسا ماجرب  ضقن  یهلزنمهب  دنام ، دھاوخ  یقاب  اھمیرحت  راتخاس  هکنیا  رب  ینبم 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ییاھتلود دینکیم . هدھاشم  دـنکیمن ، یـضرعت  چـیھ  دـننکیمن ، یـضرعت  دـنرادن و  یراک  وا  اب  هک  ییاھتلود  اھتلم و  هب  ناریا  تلم  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم 

یراک مھ  ام  دنرادن ، ام  هب  یضرعت  اما  تسا  دوھشم  الماک  میمھفیم ، مینادیم ، ار  نیا  تسین ، فاص  یمالـسا  یروھمج  اب  ناشلد  هک  مرادن - نم  ار  اھتلم  ثحب   - دنتـسھ

یدوبان یارب  دنک  هدافتـسا  یاهناھب  رھ  زا  تسا  ددصرد  هک  یتلود  دـنکیم ، ضرعت  هک  یتلود  اما  مینکیم ، هرکاذـم  مینیـشنیم ، میراد ، تراجت  میراد ، طباور  میرادـن ؛ اھنآ  هب 

قح هن  دراد ، یعرش  قح  هن  دراد ، ینالقع  قح  هن  وا ؛ زا  دنک  ضامغا  دناوتیمن  ناریا  تلم  یمالـسا ، یاھنامرآ  یدوبان  یارب  یمالـسا ، یروھمج  یدوبان  یارب  ناریا ، تلم 

نکمم یزیچ  نینچ  دنک ، زارد  وا  فرط  هب  یتسود  تسد  دنک ؛ هاگن  تسود  مشچ  هب  وا  هب  دنیشنب و  نمشد  نیا  لباقم  رد  درادن  قح  دراد ، یناسنا  قح  هن  دراد ، ینادجو 

؛ دـنرادب زاـب  دـنکیم ، تکرح  دراد  هک  یھار  نیا  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  هک  دنتـسھ  نیا  ددـصرد  اوـق  یهمھ  اـب  ناوـت ، یهمھ  اـب  دنتـسھ . روـط ] ] نیا اـھییاکیرمآ  تسین !

. دنلاعف الماک  مھ  زورما  دننکیم ؛ تاغیلبت  دنراد ؛ فلتخم  یاھهویش 

بالقنا  / ٠٩/٠٢/١٣٩۴ ربھر  اب  هیسور  یروھمج  سیئر  رادید 

هنادنمتفارـش یـساملپید  زا  اھییاکیرمآ  دـھدیم  ناشن  دـنرادن  ناھج  هقطنم و  یمومع  راکفا  رد  یرابتعا  اھتسیرورت  زا  تیاـمح  رطاـخهب  هک  ییاـھروشک  اـب  یراـکمھ 

. دنتسین رادروخرب 

اھییاکیرمآ اب  هبناجود  یهرکاذم  یرگید  عوضوم  چـیھ  رد  هن  هیروس و  یهرابرد  هن  دراد ) ار  دوخ  صاخ  لیالد  مھ  نآ  هتبلا  هک   ) یاهتـسھ یهلئـسم  زجهب  ام  تلع  نیمھ  هب 

. تشاد میھاوخن  میرادن و 

تاباختنا  / ١٠/٣٠/١٣٩۴ یرازگرب  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

دراو هنیمز  نیا  رد  هک  مھ  یایبرغ  یاھتلود  یهیقب  تسا ، اکیرمآ  گرزب  تب  نآ  تسا و  اکیرمآ  شلصا  هک   - رابکتسا یاوعد  یاهتسھ و  یهلئسم  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا 

یروھمج هک  دـننادیم  اھنیا  هک  درک  دای  دـنگوس  ناوتیم  الاو  دوبن ، یاهتـسھ  یهیـضق  طقف  یاهتـسھ ، یهیـضق  رد  ام  اـب  دنتـسھ - یربورود  یاهیـشاح و  یاـھتب  نآ  دـندش ،

نداد رارق  راـشف  ریز  یارب  تسا  یمومع  تکرح  کـی  زا  یئزج  نیا  تسا . یرگید  یهلئـسم  هلئـسم  دروخ ؛ مسق  دوشیم  ار  نیا  تسین ؛ یاهتـسھ  بمب  لاـبند  یمالـسا 

؛ ناھج رد  هقطنم و  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  نوزفازور  ذوفن  یهرتسگ  ندرک  فقوتم  یارب  شفادـھا ، یوس  هب  ناریا  تلم  یبـالقنا  تکرح  ندرک  فقوتم  یارب  ناریا ، تلم 

ذوفن اذل  ددنـسپیم  ار  نآ  قداص  یاھتین  کاپ و  یاھلد  تسا ، باذـج  تسا ، ون  فرح  تسا ؛ نیا  راک  تعیبط  ار ؛ هیـضق  نیا  مینک  لابند  ام  هکنیا  هن  تسا . یتیعقاو  کی  نیا 

هب هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دننک ؛ فقوتم  ار  نیا  هک  تسا  نیا  اھنیا  فدھ  دنوشیم . شحوتم  اھنیا  دـنکیم ، ادـیپ  شرتسگ  یمالـسا  یروھمج  رابتعا  یمالـسا و  یروھمج 

فدھ دنھدب و  ناشن  ار  نیا  دـنھاوخیم  دـنک ؛ هرادا  دـھدب و  همادا  دـنک و  اپ  رب  ار  یماظن  کی  نید ، ساسا  رب  تسناوتن  مھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  دـننک  میھفت  اھتلم 

. دنشاب هتشاد  هجوت  مھ  ام  مدرم  داحآ  دنشاب ، هجوتم  دیاب  مھ  نیلوئسم  دنشاب ؛ هجوتم  همھ  دیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، نیا زا  لبق  زور  ود  نیمھ  تفرگ - ماجنا  ینالوط  نایرج  نیا  دش و  هتفگ  بلاطم  دش ، هتفگ  اھفرح  بخ  هک   - یاهتسھ تارکاذم  نیا  یاهتسھ و  یهیـضق  نیمھ  رـس  رب  نالا 

ار ینمـشد  دـننک . یراذگهیامرـس  ناریا  دـنورب  دـننکن  تئرج  ایند  گرزب  ناراذگهیامرـس  نارادهیامرـس و  هک  مینکیم  یراک  اـم  تفگ  ییاـکیرمآ  لوئـسم  کـی  رگید  راـب  اددـجم 

ماجنا ار  تارکاذم  نیا  هک  یناسک  نیا  دندیـشک ؛ تمحز  دندرک و  شالت  مھ  افاصنا  و   - دـندوب تارکاذـم  نیا  لابند  هک  یناسک  یاھفدـھ  زا  یکی  تسا . نیا  اکیرمآ  دـینیبیم !

ار نیمھ  یولج  اھییاکیرمآ  زورما  اـما ] [ ؛ دوب اـھیجراخ  یراذگهیامرـس  اـب  یداـصتقا  شیاـشگ  دـندرک - تقو  فرـص  اـعقاو  دـنتخیر ، قرع  دندیـشک ، تمحز  اـتقیقح  دـنداد ،

ناریا دـنورب  دـننکن  تئرج  اھراذگهیامرـس  هک  مینکیم  یراک  ام  تفگ  اددـجم  ناشرگید  یکی  نیا ، زا  لبق  زور  هس  ود  زوریرپ ، زورید  زاب  دـناهتفگ ؛ الاح  اـت  راـب  نیدـنچ  دـنریگیم .

. تسا نیا  شیانعم  دندامتعا ، لباق  ریغ  اھنیا  مییوگیم  هکنیا  تسا ؛ نیا  شیانعم  درک ، دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  راب  هد  هدنب  هکنیا  دننک . یراذگهیامرس 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لمع یروـجنیا  امـش  یتـقو ]  ] بخ اـکیرمآ .» رب  گرم   » دـنیوگیم مدرم  ناریا ، تاـعامتجا  رد  ناریا و  یاـھییامیپهار  رد  ارچ  هـک  دـننکیم  ضارتـعا  ییاـکیرمآ  نارادمتـسایس 

نودـب یتـح  امـش  ینمـشد  تسا . امـش  زورما  راـتفر  مھ ]  ] نـیا تـسا ، امـش  یهقباـس  نـیا  تـسا ، امـش  یهتـشذگ  نـیا  دـنیوگب ؟ هـچ  ناریا  مدرم  دـیھاوخیم  دـینکیم ،

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 41 
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یـساملپید هب  طوبرم  نیا  اما ] [ ؛ دـنربیم راک  هب  شوخ  نابز  دـننزیم ، مرنوبرچ  یاـھفرح  دـنھدیم ، تسد  دـننزیم ، دـنخبل  یـصوصخ  یاھرادـید  رد  هلب ، تسا . یـشوپهدرپ 

، دننزب هناچوکچ  لاس  ود  دننکب ، ار  تارکاذم  دندنبب ، ار  دادرارق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درادن . تیعقاو  رد  یریثات  درادـن ، یـشزرا  درادـن ، یتیمھا  تسا ؛ یـصوصخ  یاھرادـید 

؛ دیاین کیدزن  دنک و  همھاو  دسرتب ، یجراخ  راذگهیامرـس  هکنیا  یارب  میراذگب  دیدج  میرحت  میھاوخیم  هک  دننک  دیدھت  و  میراذگیمن ، ام  الاح  دـنیوگب  دـش  مامت  ایاضق  هک  دـعب 

هب یافو  یهرابرد ]  ] نیا دـنکب . تحـص  رب  لمح  ناسنا  دوشیمن  ددـنبب ، ار  دوخ  مشچ  ناسنا  دوشیمن  نمـشد  نیا  لباقم  رد  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  نیا ! هب  دـننکیم  مھ  حیرـصت 

یدوخیب رسدرد  نامدوخ  یارب  میھاوخیمن  ام  دوب . دیاب  رایشھ  دوب ، دیاب  رادیب  تسا ؛ یرـصنع  نینچ  کی  امـش  فرط  ناریا ! زیزع  تلم  ناشندوبن . دامتعا  لباق  ناشدھع و 

هدوب ناریا  بحاص  زور  کی  اکیرمآ  تسا . نمـشد  اکیرمآ  دھاوخیمن ، کیرحت  اکیرمآ  هن ، دینکیم ؛ کیرحت  دینکیم و  راداو  ار  اکیرمآ  مادم  امـش  دـنیوگن  اھیـضعب  مینک ؛ تسرد 

. تسا نیا  اکیرمآ  دنکب . طلسم  ار  شدوخ  هرابود  هکیتقو  ات  دنیشنب  دھاوخیمن  اپ  زا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  شتسد  زا  ار  روشک ]  ] نیا هدمآ  بالقنا  تسا ،

دابآفجن  / ١٢/٠۵/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هشقن کی  یاهتـسھ ، تارکاذم  نارود  زا  دعب  یارب  اھییاکیرمآ  درادن . یگتفـشآرب  دندش ؛ هتفـشآرب  دوخیب ، اھیـضعب  دیـشاب ؛ اھیذوفن  بقارم  متفگ  شیپ  یدنچ  زا  هدنب 

زونھ دنتـشاد ، هقطنم  یارب  هشقن  دنراد ؛ مھ  زونھ  دنتـشاد ، ناریا  یارب  هشقن  دش . نشور  دوب و  نشور  ام  یارب  نیا  هقطنم . یارب  هشقن  کی  دنتـشاد ، ناریا  لخاد  یارب 

نمـشد هکیتقو  بخ ، دنھجوتم . دننادیم و  مھ  ار  نیا  هداتـسیا ؛ مکحم  یـسک  هچ  هقطنم  رد  اھنآ  دیلپ  فادھا  لباقم  رد  هک  دننادیم  دننکیم ؛ مھ  شالت  دـنراد  دـنراد ؛ مھ 

هاگتسد نالف  رد  دیایب  هکنیا  یارب  دشاب  هتفرگ  لوپ  دشاب  هتفر  امتح  هک  تسین  نیا  یذوفن  یانعم  دنکیم . هدافتسا  یذوفن  زا  دنکیم ؟ راکهچ  دراد ، همانرب  روشک  لخاد  یارب 

دنچ اـب  نمـشد  فرح  یھاـگ  دـندومرف  هیلعهللاناوضر )  ) ماـما دـنادیمن ! مھ  شدوخ  تسا ، یذوفن  یذوفن ، یھاـگ  هن ، دـنکیم ؛ دراد  راـکهچ  دـنادب  مھ  شدوخ  دـنک و  ذوفن 

دنچ اب  ینوگانوگ ، لیاسو  اب  ار  نیا  دھاوخیم ، یزیچ  کی  دیوگیم ، یزیچ  کی  نمشد  دوب . برجم  ماما  دوب ، رایـشوھ  ماما  دوشیم . هدینـش  هجوم  نامدرم  ناھد  زا  هطـساو 

رد ار ؟ اھنیا  میدرکن  هبرجت  رگم  ار ؟ اھنیا  میدیدن  رگم  دیایب . نوریب  هداد ، نمشد  هب  یدھعت  هن  هتفرگ ، نمـشد  زا  یلوپ  هن  هک  هجوم  مدآ  نالف  نابز  زا  هک  دنکیم  یراک  هطـساو 

غورد ایند  هب  میراد  تسا  لاس  هدزیـس  تسا ، لاـس  هد  اـم  تفگ  ییوگغورد ! هب  درک  مھتم  ار  ماـظن  دـمآ  یاهدـنیامن  کـی  هک  میدـیدن  رگم  یمالـسا  یاروش  سلجم  نیمھ 

ام دوخ  زا  یکی  الاح  دییوگیم ! غورد  امش  تفگیم  ام  هب  نمشد  دنزیم ؛ دراد  ار  نمـشد  فرح  وا  بخ ، یمومع ! ربنم  نیا  رد  یمالـسا ! یاروش  سلجم  نوبیرت  رد  مییوگیم ،

رد یاهتسھ  راوشد  مرگ  تارکاذم  لاح  رد  هک  میتشاد  یـسلجم  دنادیمن . درادن و  ربخ  مھ  شدوخ  انایحا  تسین ؟ یذوفن  نیا  دیوگیم ! غورد  دراد  ماظن  دیوگیم  دوشیم  ادیپ 

هزرابم عقاورد  دندرکیم و  هلداجم  لباقم  یاھفرط  اب  دـندزیم ، فرح  تدـش  اب  تمحز ، اب  دنتـشاد  دوب و  یاهتـسھ  تارکاذـم  سیئر  ام  یلعف  مرتحم  روھمجسیئر  هک  ینارود 

هک هرکاذــم  تـئیھ  سیئر  تقوناــمھ  دوـشب ! زبـس  لــباقم  فرط  فرح  هـکنیا  یارب  دــندروآ  یتــیروفهس  حرط  سلجم  رد  دــننک ، زبــس  ار  ناریا  فرح  هـکنیا  یارب  دــندرکیم 

اھنیا تسا ؛ ذوفن  اھنیا  بخ ، دننکیم ؛ یحارط  نمشد  عفن  هب  حرط  دنراد  نایاقآ  اجنیا  مینکیم ، هزرابم  اجنآ  میراد  ام  تفگ  درک و  هیالگ  تسا ، ام  یلعف  مرتحم  روھمجسیئر 

. دوب بقارم  دیاب  هلب ، ذوفن ؟ دیتفگ  ذوفن ، دیتفگ  اقآ ، هک  دنوشیم  هتفشآرب  ذوفن ، دوشیم  هتفگ  ات  یضعب  هک  دراد  مدوخاش  ذوفن  رگم ] [ ؟ تسیچ

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناگبخن نایم  رد  لوا  ام ؛ تلم  نایم  رد  دوشب  قیرزت  یرکفت  کی  هک  دنکیم  اضتقا  اکیرمآ  یاھتسایس  صاخ  روطهب  صوصخب و  رابکتسا و  یاھتسایس  ینامز ، عطقم  نیا  رد 

دومناو هک  تسا  نیا  تسا  اھنآ  رظن  دروم  هک  یتسایـس  نآ  یمومع . راکفا  هب  دوشب  قیرزت  یـصاخ  رکفت  کی  دوشب ؛ لـقتنم  یمومع  راـکفا  هب  جـیردتب  نآ  زا  دـعب  هعماـج و 

ای دنیایب ، رانک  اکیرمآ  اب  دیاب  ای  هکنیا  زا  تسا  ترابع  یھارود  نآ  دنک . باختنا  ار  هار  ود  نیا  زا  یکی  هکنیا  زج  درادـن  یاهراچ  دراد و  رارق  یھارود  کی  رـس  رب  ناریا  تلم  دـننک 

رانک هتبلا ] . ] دنھاوخیم اھنآ  هک  تسا  یزیچ  نیا  دنک ؛ باختنا  دیاب  ناریا  تلم  ار  ود  نیا  زا  یکی  دننک ؛ لمحت  ار  نآ  زا  یـشان  تالکـشم  اکیرمآ و  یاھراشف  مئاد  روطهب  دیاب 

یاراد کانرطخ و  یاھحالـس  یاراد  عیـسو ، یتاغیلبت  یاھهاگتـسد  یاراد  تورث ، یاراد  اکیرمآ  تلود  نوچ  تسین . یرگید  تلود  چیھ  اب  ندمآ  رانک  یانعمهب  اکیرمآ  اب  ندـمآ 

؛ تسا روجنیمھ  اجهمھ  تسا ؛ نیمھ  اکیرمآ  اب  قفاوت  تعیبط  تسا . تلود  نآ  یاھلیمحت  لوبق  یانعمهب  ریزگاـن ، اـکیرمآ  تلود  اـب  ندـمآ  راـنک  تسا ، یرایـسب  تاـناکما 

فرط هکنیا  نودب  دـننکیم  ینیـشنبقع  لباقم  فرط  عفنهب  ناشدوخ  عضاوم  زا  هک  تسا  نیا  شیانعم  دـننکیم ، قفاوت  اکیرمآ  اب  یاهلئـسم  رھ  رد  هک  مھ  رگید  یاھروشک 

دروم ار  قفاوت  نیا  ناگدننکرازگرب  میدرک و  دییات  ام  ار  قفاوت  نیا  هچرگا  مھ  یاهتـسھ  ریخا  قفاوت  نیمھ  رد  دـھدب . ماجنا  یھجوتلباق  ینیـشنبقع  کی  اھنآ  عفنهب  لباقم 

رگید ار  زمرق  طخ  نیا  اـی  ار  اـجنیا  ـالثم ]  ] اـم هک  تفگ  هدـنب  هب  یدراوم  رد  اـم  مرتحم  یهجراـخ  ریزو  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  اـجنیا  نکل  ار ، اـھنآ  میراد  لوبق  میدرک و  مـالعا  لوبق 

لاعف یـساملپید  دراد ، لوپ  دراد ، تاناکما  دراد ، غیلبت  لیاسو  هک  تسا  اکیرمآ  لثم  یتلود  کی  لباقم  فرط  یتقو  ینعی  تسا ؛ نیمھ  نیا  یاـنعم  مینک . ظـفح  میتسناوتن 

تسا ییاھزیچ  زا  یخرب  زا  ندرک  رظنفرص  یانعمهب  وا  اب  ندمآ  رانک  دنتـسھ ، شرایتخا  رد  دروآیم  راشف  اھنآ  هب  هک  ییاھتلود  دراد ، ایند  فارطا  رد  ینوگانوگ  لماوع  دراد ،

یهناگود کی  تسا ؛ ریزگان  یھارود  کی  دننکب ، قیرزت  ام  تلم  نھذ  رد  دنھاوخیم  هک  اکیرمآ  یاھتسایس  قبط  هک  تسا  یھارود  کی  نیا  درـشفیم . یاپ  اھنآ  رب  ناسنا  هک 

تفلاخم زا  یشان  یاھررض  ار ، اکیرمآ  یاھدیدھت  ار ، اکیرمآ  یاھراشف  دیاب  ای  مییایب ، هاتوک  یرایسب  دراوم  رد  وا  یاھتساوخ  اکیرمآ و  لباقم  رد  دیاب  ای  تسا : ریذپانبانتجا 

رد دـننک . زیررـس  یمومع  راکفا  مدرم و  نایم  رد  ار  نآ  جـیردتب  دـننک و  جـیورت  هعماج  ناگبخن  نیب  رد  ینامتفگ  کی  تروصهب  ار  نیا  دـنھاوخیم  اھنیا  مینک . لمحت  ار  اکیرمآ  اب 

یناسک دنھدیم ؛ شرتسگ  دنراد  ایند  یعمج  طابترا  لیاسو  رد  یفلتخم ، یاھنایب  اب  ینوگانوگ ، یاھلکش  هب  دننکیم و  جیورت  دنراد  ار  رکف  نیا  روشک ، جراخ  روشک و  لخاد 

دنراد و لوبق  ار  رکف  نیا  هک  دنتـسھ  یناسک  میدرک ، ضرع  هک  روطنیمھ  مھ  لخاد  رد  هتبلا  دـنھدب . شرتسگ  ام  تلم  نایم  رد  ار  رکف  نیا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـنرامگیم  ار 

. دننالوبقب مھ  نارگید  هب  ار  نآ  هک  دننکیم  شالت  دناهدرک و  لوبق 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

اب اـم  هک  مھ  یقفاوت  نیمھ  رد  هک  تسا  نیا  نآ  منکیم و  هراـشا  اـھنآ  زا  یکی  هب  نم  هک  تسا  بلطم  دـنچ  تسا ، هدـش  هتفرگ  هدـیدان  تسا و  دوقفم  لـیلحت  نیا  رد  هچنآ 

هب هلب ، دندادن . ماجنا  دندرکیم  دیاب  هک  ار  یراک  دندرکن و  لمع  دندوب  هداد  هدعو  هچنآ  هب  اھییاکیرمآ  میدرک ، یاهتسھ  یهلئسم  کی و  یهوالعب  جنپ  یهیضق  رد  اھییاکیرمآ 

زورما دینک  هاگن  امش  دنتفرگ . ار  یمالسا  یروھمج  دصاقم  ققحت  یولج  ددعتم ، یفارحنا  یاھهار  زا  اما  دنداد  ماجنا  ار  ییاھراک  ذغاک  یور  ام ، مرتحم  یهجراخ  ریزو  ریبعت 

راچد اھنآ  یاھکناب  رد  ام  یاھتورث  ندـنادرگزاب  تسا ، لکـشم  راچد  ام  یکناب  تالماعم  ناـنچمھ  دنتـسھ ، اـھنآ  ریثاـت  تحت  هک  یناـسک  یبرغ و  یاـھروشک  رـساترس  رد 

، تسا روجنیا  ارچ  مییوگیم  مینکیم و  قیقحت  مینکیم ، لابند  یتقو  تسا ؛ لکـشم  راچد  دراد  اھکناب  تلاخد  هب  جایتحا  هک  یایراـجت  نوگاـنوگ  تـالماعم  تسا ، لکـشم 

عفر رثا  هک  دـننکیم  لمع  یروج  رگید  قرط  زا  اما  دنتـشادرب  مھ  ذـغاک  یور  میرادـیمرب و  ار  اھمیرحت  اـم  هک  دـناهتفگ  اـھییاکیرمآ  دنـسرتیم . اـھییاکیرمآ  زا  دوشیم  مولعم 

یقفاوت یهطقن  کی  هب  مینک و  هرکاذم  هلئـسم  نالف  رد  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا  هب  دندنبیم  دیما  هک  یناسک  نیاربانب ، دـنکن . ادـیپ  ققحت  دـیاین و  دوجوهب  اقلطم  اھمیرحت 

اب لباقم  فرط  اما ]  ] مینک لمع  دوخ  یاھدھعت  یهمھ  هب  دیاب  ریزگان  ام  هک  دننکیم  تلفغ  نیا  زا  دنکب - یدـھعت  کی  مھ  لباقم  فرط  مینکب ، یدـھعت  کی  ام  ینعی   - میـسرب

مـشچ لـباقم  رد  زورما  اـم  هک  تسا  یزیچ  نیا  دـنکیمن . لـمع  تسا  هدرک  هک  ییاھدـھعت  هب  دـنزیم و  زاـب  رـس  بلقت  اـب  هعدـخ ، اـب  فلتخم ، یاھهویـش  اـب  فلتخم ، قرط 

. ضحم تراسخ  ینعی  مینیبیم ؛ میراد  نامدوخ 

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

، دوبن تنرتنیا  شیپ  لاس  تسیب  دینک  ضرف  هکنانچمھ  دنکیم ؛ هدافتسا  دراد  مھ  اھهویش  ماسقا  عاونا و  زا  دراد و  دوجو  مھ  زورما  هھبج  نیا  هک  دنداد  لیکـشت  هھبج  کی 

یروھمج دـننکیم ؛ هدافتـسا  دـنراد  یمالـسا  یروھمج  هیلع  اھرازبا  نیرتعیرـس  نیرتعیـسو و  اھرازبا و  نیرتشیب  زا  دوشیم . هتفرـشیپ  دراد  زورهبزور  اـھرازبا  تسھ ؛ زورما 

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

- دراد انثتسا   - همھ اب  هن  هتبلا  متسین ؛ فلاخم  یـسایس  یوگتفگ  اب  مھ  هدنب  دننکیم . هدافتـسا  رازبا  نآ  زا  اھنیا  تسا ؛ اھرازبا  زا  یکی  یـسایس  ناتـسبهدب  یـسایس ،

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 42 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32414
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32695
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=32740
http://farsi.khamenei.ir


هک دننکن  دومناو  روجنیا  مدرکیم ؛ یریگلابند  متشاد و  فرح  یروھمج  تسایر  نامز  زا  اھهنیمز  نیا  رد  نم  مقفاوم ؛ یسایس  یوگتفگ  اب  یناھج ، لئاسم  حطـس  رد  هدنب 

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

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

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

. تشاد یعافد  یورین  یتسیاب  اھنیا 

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

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

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

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

. دینک ینیشنبقع 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

نتفگ ( ١١ .) لمع مادـقا و  میتفگ  ام  روجنیمھ ؛ مھ  روشک  نورد  داصتقا  رد  مینک . یوق  ار  نامدوخ  دـیاب  مھ  اـجنآ  رد  دـیایب و  دوجو  هب  تالاکـشا  نیا  میراذـگب  دـیابن  تسھ ؛

زیچ کـی  دـش ، هک  یرارکت  ینعی  دـتفایم ؛ مھ  نھد  زا  یتمواـقم ، داـصتقا  میتفگ  مادـم  میدرک و  رارکت  مھ  داـیز  یتـقو  تسین .» رادرکمین  نوچ  هتفگ  دـص  ود  « ؛ تسا سب 

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

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحالم  مھ  الاح  ( ٣ .) درک دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتشیب - ای  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ۴ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

شقن زا  تسد  اکیرمآ  مینکب ، مھ  لزانت  ام  رگا  هک  تسا  نیا  هبرجت  نیا  مینک . شومارف  دیابن  ار  هبرجت  نیا  میدرک ؛ ادیپ  یاهتسھ  تارکاذم  رد  ام  یاهبرجت  کی  مود ؛ یهیصوت 

؛ یاهتسھ یهیضق  یارب  میدرک  هرکاذم  اھییاکیرمآ  اب  هناگادج  یتح  و  عمج ١ ۵ ، رد  میتسشن  ام  میدرک . هبرجت  یاهتسھ  تارکاذم  رد  ام  ار  نیا  درادیمنرب ؛ شدوخ  برخم 

ار شدوخ  تادھعت  یمالسا  یروھمج  درک ؛ یتادھعت  کی  دشاب - اکیرمآ  هک   - فرط دندیـسر ؛ یجیاتن  کی  هب  دندیـسر ، یکرتشم  طاقن  کی  هب  ام  شالترپ  نالاعف  ام ، ناردارب 

نیا زا  لبق  اھیلیخ  الاح  هبرجت . دش  نیا  تسا ، هبرجت  کی  نیا  بخ ، یلیخ  تسا . هدرک  هبد  نالا  ات  دـنکیم ؛ هبد  دراد  باسحدـب  دـھعدب  لوقدـب  فرط  نآ  یلو ] ، ] داد ماجنا 

زاب دینک ، لزانت  دییایب ، هاتوک  امش  دینک ، هلداجم  ثحب و  امش  اکیرمآ  اب  هک  مھ  یرگید  یهنیمز  رھ  رد  دننادب : الاح  دنتسنادیمن ، هک  مھ  یـضعب  اما  دنتـسنادیم  مھ  هبرجت 

امش هک  یاهیضق  رھ  رد  نیطسلف ؛ ثحب  نانبل ، ثحب  مسیرورت ، ثحب  کشوم ، ثحب  رـشب ، قوقح  ثحب  اھهنیمز : یهمھ  رد  درک ؛ دھاوخ  ظفح  ار  شدوخ  برخم  شقن  وا 

دراو مسبت  اب  دـنخبل و  اب  نابز و  اب  لوا  دـمآ ؛ دـھاوخن  هاتوک  وا  دـینادب  دـینکب ، رظنفرـص  دـییایب ، هاتوک  ناـتدوخ  یناـبم  زا  ناـتدوخ ، لوصا  زا  تسا - لاـحم  هتبلا  هک   - ضرف هب 

منتغم ار  هبرجت  نیا  ناریا ؛ تلم  یارب  هبرجت  کی  دـش  نیا  دـھدیمن ؛ ماجنا  ار  شدوخ  دـھعت  دـنکیم و  هبد  دـھدب ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  لمع ، رد  دـعب  دـش ، دـھاوخ  نادـیم 

. مود یهیصوت  نیا  دیرمشب ؛

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ تسیچ شتلع  دشاب ؛ تحلصم  یاضتقا  الاح  هک  ینیعم  صخـشم و  لئاسم  رد  زج  هرکاذم ، یتح  دوشب  رارقرب  یتسیابن  اکیرمآ  اب  طابترا  هک  مراد  رارـصا  ردقنیا  هدنب  ارچ 

نیا روھمج  یاسور  نایاقآ  نیا  زا  یکی  یتقو  کی  نم ، متفگ  دندرک . دییات  ییاھاج  کی  مھ  اکیرمآ  اب  رادفرط  یتح  یاھرادمتـسایس  ار  لیلد  نیا  دراد ؛ یلیلد  کی  نیا  بخ 

دراد ییاھلالدتـسا  ینالف  دوب  هتفگ  یلم  تینما  یلاع  یاروش  رد  دوب  هتفر  دعب  فلتخم ؛ تاسلج  رد  درکیم  یددعتم  یاھثحب  هیـضق  نیا  هب  عجار  نم  اب  فلتخم ، یاھهرود 

، تشادـن یفرح  اھلالدتـسا  نیا  هب  خـساپ  یارب  ناشیا  هک  متـشاد  ییاھلالدتـسا  اـکیرمآ  اـب  طاـبترا  داـجیا  در  یارب  هدـنب  تفگیم . مھ  تسار  مرادـن . شیارب  یباوج  نم  هک 

دیدیسر اھلالدتسا  نیا  هب  هچنانچ  رگا  بخ ، درک . در  درک ، فرطرب  ار  لالدتـسا  نیا  دوشب  تحار  هک  تسین  یروجنیا  تسا ، یمکحم  لالدتـسا  اھلالدتـسا  تفگیم . تسار 

یاوتحم تھج  زا  هن  درک ، راودیما  الماک  ار  هدـنب  دـیدز ، زورما  هک  ییاھفرح  دـیراد ، یبوخ  یاھرکف  دـیناوج ، دییوجـشناد ، اھامـش  دـینک .] نییبت  ار  اھنآ   ] دیـسرب دـیناوتیم  هک 

، دـنکیم راک  نھذ  تسا ؛ مھم  نم  یارب  نیا  دـنکیم ؛ راک  ـالماک  دراد  اـھنھذ  مدرک  ساـسحا  تسا - رگید  زیچ  مروظنم  دوب ، بوخ  مھ  اـھاوتحم   - هکنیا تھج  زا  هکلب  اـھفرح ،

. دنک جیورت  ار  نیا  دـنک ، ادـیپ  ار  بسانم  یاھلالدتـسا  هیـضق  نیا  هب  عجار  دنیـشنب  تسا ، لاعف  هک  ینھذ  نیا  بخ ، تسا ؛ شزرااب  یلیخ  نیا  دربیم ، راک  هب  یبوخ  تایبدا 

. تسا نییبت  دروم  یاھزیچ  زا  یکی  نیا ] ! ] دینیبب

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 43 
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نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

دنکیم یزاب  دراد  ار  رمـش  شقن  الاح  هک  اکیرمآ  یهرگنک  طقفهن  دننکیم ؛ ینمـشد  دنراد  ام ، اب  دننکیم  ینمـشد  دنراد  اھییاکیرمآ  هکنیا  نآ  دـش و  تباث  زیچ  کی  ماجرب  رد 

اما اھنآ ؛ اب  دراد  قرف  ناشینمـشد  لکـش  اھتنم  دننکیم  ینمـشد  دنراد  مھ  اھنیا  اکیرمآ - تلود  ینعی   - دننک یزاب  دنھاوخیمن  ار  رمـش  شقن  هک  مھ  ییاھنیا  حالطـصاهب ،

اب رذح ، اب  ریبدت ، اب  درخ ، اب  ینمـشد ، نینچ  کی  اب  ناسنا  هک  تسا  نیا  تینالقع  میھدب . رارق  هبرجت  ام  ار  اھنیا  بخ ، دـش .] مولعم   ] بخ هکنیا  دـننکیم ؛ ینمـشد  دـنراد 

برغ یهقطنم  یهیـضق  رد  اھنآ  هلب ، دھدب . خساپ  ناسنا  دیاب  اھنیا  اب  هدرک ، میـسرت  وا  هک  ینادیم  رد  ندشن  دراو  اب  وا ، یهئطوت  نادیم  هب  ندشن  کیدزن  اب  ندروخن ، بیرف 

روضح الـصا  اھنآ  لکـشم  میھاوخیمن . ام  اما ] [ ؛ مھ دـناهتفگ  دـننک ؛ یگنھامھ  دننیـشنب  ناریا  اب  دـھاوخیم  ناشلد  یلیخ  اھنیا - دـننام  نانبل و  هیروس و  یهقطنم   - ایـسآ

هقطنم نیا  رد  دشابن و  دیاب  الـصا  ناریا  دنیوگیم  اھنآ  مینک ؟ هرکاذم  اھنیا  اب  یزیچ  هچ  رـس  ام  دننک ؛ فقوتم  ار  ناریا  روضح  هک  دننکیم  هرکاذم  دـصق  نیا  هب  اھنآ  تسا ، ناریا 

هتشادن روضح  اکیرمآ  میھاوخیم  سکعب  ام  اھنآ ؟ لکشم  نیا  لح  هب  مینک  کمک  ارچ  ام  دننک ؛ لح  دنھاوخیم  ار  لکشم  نیا  تسا ؛ نیا  اھنآ  لکـشم  دشاب ، هتـشادن  روضح 

. تسا نیا  مھ  تینالقع  نیاربانب  دشاب .

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

فرح مھ  نمشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحص  مینیشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  اکیرمآ ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  ماجرب ]  ] هبرجت نیا 

دوشیم نمـشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادـھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دـنک  دامتعا  دـناوتب  ناسنا  دـشاب و  دـنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد  اما  دـنزیم 

یتقو مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمـشد  تسا ، راکبان  نمـشد  نمـشد ، هک  دـش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛ دز ، مھ  فرح 

هدنب هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمـشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دـنخبل  زاب  یدرک ، دـھع ] ضقن   ] ارچ اقآ  مییوگیم 

هب طوبرم  لـئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت  مئاد  تسا  اـھلاس 

ار نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذم  اب  میراد ، اکیرمآ  لاثما  اکیرمآ و  اب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگانوگ  لئاسم  رد  هقطنم ،

ار زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یساملپید  یسایس و  نیلوئسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  میورب ؛

هک هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امـش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچـیھ  اما ] ، ] دـنریگب

زایتما کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکشا  درادن ، یلاکشا 

کی هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب 

ینعی یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ 

بخ دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتسا  یانعم  نیا  نتسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ،

یناسک هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دنکیم  لقن  ناطیـش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا . یاهداعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما 

، دوب هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  ( ۴ (؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک 

امـش و هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدـعو  نم  دـیدنامن ؛ دـنباپ  دـیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو  زا  اھامش 

اومولو ینومولت  ـالف   » هک دـیوگیم  اـھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دـیامرفیم  لاـعتم  یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمـالم  تماـیق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت 

نیا ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دینکن ، تمالم  ار  نم  مکـسفنا ،»

دامتعا دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیـسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو  دـننزیم ؛ ار  فرح 

. درک

یشان تسا ، هبرجت  زا  یشان  اھنیا  دننک ؛ رکف  شیور  دننیـشنب  ام  زیزع  یاھناوج  ار  روشک  نالک  یاھتـسایس  روشک و  نالک  لئاسم  دروم  رد  دوشیم  هدز  هک  ییاھفرح  نیا 

یروجنیا ریخن  هک   » دھدب یباوج  کی  فرط  نآ  دـیایب  مھ  یکی  ات  دـیوگب  یزیچ  کی  ناسنا  هک  تسین  یروجنیمھ  فرح  نیا  تسا . عضو  نتخانـش  نمـشد و  نتخانـش  زا 

صخـشم هار  تقونآ  دـننک ، لـیلحت  دننیـشنب  میراد ؛ یلیخ  روشک  رد  دادعتـسااب  شوھاـب و  یاـھناوج  اـم  هناتخبـشوخ  دـننک .] تقد   ] زیزع یاـھناوج  ار  اـھنیا  هن ، تسین ؛»

. دش دھاوخ 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ شاهنومن  کی  درک ؛ دوشیمن  نانیمطا  نمـشد  هب  اما  دنک ، فرطرب  ار  عناوم  نیا  ریبدت ، اب  دورب  ناسنا  هک  تسا  هنالقاع  هلب ، دـننکیم . داجیا  یعناوم  نانمـشد  یھاگ 

دنراد اـھنیمھ  دنتـشاد ، روضح  رخآ  اـت  لوا  زا  تارکاذـم  نیا  رد  هک  یناـسک  ناـمھ  اـم و  دوخ  یـساملپید  هاگتـسد  نیلوئـسم  زورما  هک  تسا  ماـجرب  یاهتـسھ و  تارکاذـم 

تاـطابترا عناـم  دـنکیم ، بیرخت  دراد  تـشپ  زا  نارگید ، شاهجراـخ و  ریزو  شنالوئـسم و  مرن  برچ و  ناـبز  مارآ و  رھاـظ  ریز  اـکیرمآ  تـسا ، هدرک  دـھع  ضقن  اـکیرمآ  دـنیوگیم 

بترم شیپ ، مینولاسکی  شیپ و  لاس  کی  زا  هتبلا  هدنب  هک  تسا  یفرح  نیا  دنیوگیم . دـنراد  ماجرب  دوخ  نیلوئـسم  ار  نیا  تسا ؛ ایند  رگید  یاھروشک  اب  روشک  یداصتقا 

نیلوئـسم هتـشذگ ، یهتفھ  نیمھ  دـنیوگیم .]  ] اـم نیلوئـسم  دوخ  زورما  اـما  دـننک - لوبق  دوب  ناشتخـس  اھیـضعب   - درک داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  هک  مدرک  رارکت 

ار دـھع  ضقن  نیا  امـش  دـنتفگ  دنتـشادن ؛ باوج  اھنآ  دـنتفگ و  اھنآ  هب  ام  نیلوئـسم  ار  اھفرح  نیمھ  دنتـشاد ؛ هسلج  اپورا  رد  ناشیاھفرط  اب  اـم  یهدـننک ] ] هرکاذـم مرتحم 

زا مھ  هام  شـش  دـنھدب ؛ دنتـشادن  یباوج  مھ  اھنآ  دـیدرک ، بیرخت  روجنیا  رـس  تشپ  زا  دـیدادن ، ماجنا  دـیدادیم  ماجنا  دـیاب  هک  ار  یراک  نیا  دـیدرک ، ار  فلخت  نیا  دـیدرک ،

؛ دوب اھمیرحت  نتـشادرب  یارب  الـصا  ماجرب  بخ ، هکیلاحرد ] [ ؛ تسا هدماین  دوجو  هب  مدرم  تشیعم  عضو  رد  مھ  یـسوملم  سوسحم و  ریثات  چیھ  درذگیم ، ماجرب  یاضما 

شاوی رس  ثحب  رگم  دوشیم ! تسرد  دراد  شاوی  شاوی  جیردتب ، دنیوگیم  الاح  هدشن ؛ هتشادرب  بخ  تسا ؟ نیا  زا  ریغ  رگم  دوشب . هتشادرب  هناملاظ  یاھمیرحت  هکنیا  یارب 

هراـبکی دـھدیم ، ماـجنا  ار  دوخ  تادـھعت  ناریا  یتـقو  هک  تسا  نیا  رب  رارق  تارکاذـم ، نیا  رد  هک  دـنتفگیم  مدرم  هب  مھ  دـنتفگیم ، اـم  هب  مھ  نیلوئـسم ، زور  نآ  دوـب ؟ شاوـی 

نیا زا  هام  شـش  الاح  بخ  دوشب ؛ هتـشادرب  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  زیمآتثابخ  هناـملاظ و  ناریا  تلم  هار  رـس  اـکیرمآ  هک  یعناـم  نیا  ینعی  دوشب ؛ هتـشادرب  اـھمیرحت  یهمھ 

رگا دـنکب  راک  تسناوتیم  مک  مرتحم  تلود  هام  شـش  نیا  رد  تسا ؟ یمک  نامز  ینویلیم  داتـشھ  تکلمم  کـی  یارب  هاـم  شـش  هدـشن ؛ هتـشادرب  تسا ، هتـشذگ  دـعوم 

شیپ مینولاسکی  ای  دوب  هتشذگ  لاس  ای   - یمومع ینارنخس  رد  هتشذگ  لاس  هدنب  هبرجت . کی  هنومن ، کی  ام  یارب  دش  ماجرب  نیا  دوبن ؟ اھییاکیرمآ  تثابخ  نیا  هچنانچ 

برچ و نابز  اب  الاح  هک  اھنیا  دننکیم ؛ راکهچ  اھییاکیرمآ  مینیبب  دوب ؛ دھاوخ  هنومن  کی  ام  یارب  یاهتسھ ، تارکاذم  نیا  ماجرب و  متفگ  شخیرات - تسین  مدای  تسرد  دوب ؛

نیلوئـسم اب  مرن  برچ و  نابز  اب  دننیـشنیم ، هک  تارکاذم  یتروشم و  تاسلج  رد  دـننکیم ، یھارمھ  راھظا  دـننکیم ، تدارا  راھظا  دنـسیونیم ، همان  یھاگ  دـنیآیم ، مرن 

اما دننزیم  فرح  مرن  برچ و  نابز  اب  دنھدیم ، هدعو  رھاظ  رد  دننکیم ! راکهچ  لمع  رد  دـش  مولعم  الاح  دـننکیم . راکهچ  لمع  رد  مینیبب  بخ  یلیخ  دـننکیم ، تبحـص  یناریا 

اب هقطنم  لئاسم  یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  الاح  هبرجت . دـش  نیا  اکیرمآ ؛ دـش  نیا  دـنوشیم ؛ اھراک  تفرـشیپ  زا  عنام  دـننکیم ، بیرخت  دـننکیم ، هئطوت  لمع  رد 

. تسا کلھم  مس  ام  یارب  راک  نیا  دیوگیم  ام  هب  هبرجت  نیا  بخ ، مینک ! تبحص  امش 

اما دـنزیم  فرح  مھ  نمـشد  اب  یھاگ  ناسنا  مینک . تبحـص  مینیـشنب  دامتعا  دروم  فرط  کی  لثم  وا ] اب   ] میناوتیمن یاهلئـسم  چـیھ  رد  ام  هک  داد  ناشن  ام  هب  هبرجت  نیا 

، دز مھ  فرح  دوشیم  نمشد  نیا  اب  دز . دھاوخن  دوخ  تادھعت  ریز  دوخ و  لوق  ریز  یلیلد  رھ  هب  وا  هک  دنک  دامتعا  دناوتب  ناسنا  دشاب و  دنبیاپ  شدوخ  فرح  هب  هک  ینمـشد 

ارچ اقآ  مییوگیم  یتقو  مھ  دعب  دنکیم ، دھع  ضقن  درادن و  یئابا  چیھ  دھع  ضقن  زا  لمع ، رد  هک  تسا  ینمشد  تسا ، راکبان  نمشد  نمشد ، هک  دش  تباث  یتقو  اما  هلب ؛

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 44 
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مئاد تسا  اھلاس  هدنب  هکنیا  دش . هرکاذم  دراو  دوشیمن  نمشد ]  ] نیا اب  دنکیم ، هیجوت  یروج  کی  دنکیم و  زاب  ار  مرن  برچ و  نابز  زاب  دنزیم ، دنخبل  زاب  یدرک ، دھع ] ضقن  ]

لئاسم رد  هقطنم ، هب  طوبرم  لئاسم  رد  هلئـسم ، نیا  رد  اـم  تالکـشم ]  ] هک تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . نیا  شتلع  مینکیمن  هرکاذـم  اـکیرمآ  اـب  هک  منکیم  رارکت 

دیراذـگب میورب ؛ ار  نامھار  نآ  مینکب ، باختنا  نامدوخ  دـیاب  یھار  کی  ام  دوشیمن ؛ لح  هرکاذـم  اب  میراد ، اـکیرمآ  لاـثما  اـکیرمآ و  اـب  هک  یتالکـشم  رد  میراد ، هک  ینوگاـنوگ 

[ اما ، ] دنریگب ار  زیچ  همھ  دنھاوخیم  اھییاکیرمآ  هک  دنیوگیم  احیرص  ام  یـساملپید  یـسایس و  نیلوئـسم  دودب . امـش  لابند  نمـشد  دیراذگب  دودب ، امـش  لابند  نمـشد 

، درادن یلاکشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا  دنیآیم . ولج  مدق  کی  یتفر ، بقع  امش  مدق  کی  رگا ] ! ] دنھدن زیچچیھ 

؛ رگید دیریگب  زایتما  کی  دیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دیدرک  هرکاذم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما  دنکیم ، فرحنم  تدوخ  حیحـص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذـم  لاکـشا 

و ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونش و  تفگ و  ندز و  فرح  ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم 

ینعی نیمھ ، ینعی  یناـھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دـنکیم ؛ ییوـگروز  دـھدیمن ؛ امـش  هب  دـھدب ، دـیاب  ار  هچنآ  اـما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدـب  دـیاب  ار  هچنآ 

راوگرزب ماما  بخ  دنکیم . فلخت  ار  شیاھهدعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دھعتم  ار  دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دـنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ،

وا زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیـش  هک  دـنکیم  لـقن  ناطیـش  لوق  زا  لاـعتم  یادـخ  تسا . یاهداـعلاقوف  ریبعت  ریبعت ، نیا  اـعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : اـم 

زا اھامـش  دوب ، هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب  ناطیـش  مکتفلخاف ؛ مکتدعو  قحلا و  دـعو  مکدـعو  نا هللا  دـیوگیم : دـناهدرک  تعباتم 

؛ مدرک فلخت  امـش و  هب  مداد  هدعو  نم  مدرک ، هدعو  فلخت  نم  دیداتفا ! هار  نم  لابند  امـش  مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادـخ  یهدـعو 

ار نم  مکـسفنا ،» اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم  لاعتم  یادخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیش 

؛ دننزیم ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح  اکیرمآ . اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن  زایتما  دنریگیم ، ار  دقن  زایتما  دننکیم . فلخت  دننکیمن ، لمع  دنھدیم ، هدعو 

مدرم  / ١١/٠۵/١٣٩۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، دنکیم فرحنم  تدوخ  حیحص  هار  زا  ار  امـش  تسا : نیا  هرکاذم  لاکـشا  درادن ، یلاکـشا  هک  هرکاذم  اقآ  دنیوگیم  اھیـضعب  یلو ] ، ] مینکیمن هرکاذم  مییوگیم  مادم  ام  هکنیا 

فرح ندرک و  هدعگ  نتـسشن و  هرکاذم ، رگید ؛ تسا  نیا  هرکاذم  یانعم  رگید ؛ دـیریگب  زایتما  کی  دـیھدب ، یزایتما  کی  ینعی  دـیدرک  هرکاذـم  یتقو   - دریگیم امـش  زا  ار  زایتما 

امـش هب  دھدب ، دیاب  ار  هچنآ  اما ] ، ] دریگیم امـش  زا  یھدب  دیاب  ار  هچنآ  و  ریگب - یزیچ  کی  هدب ، یزیچ  کی  ینعی  هرکاذم  تسین ، هک  یخوش  هدنخ و  دونـش و  تفگ و  ندز و 

ار دوخ  ندوبن ، دوخ  فرح  هب  دنبیاپ  نتـسناد ، رترب  ار  شدوخ  ندرکییوگروز ، ینعی  نیمھ ، ینعی  یناھج  رابکتـسا  نیمھ ، ینعی  ربکتـسم  بخ  دنکیم ؛ ییوگروز  دھدیمن ؛

یاهداعلاقوف ریبعت  ریبعت ، نیا  اعقاو  تسا ؛ گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  دومرف : ام  راوگرزب  ماما  بخ  دـنکیم . فلخت  ار  شیاھهدـعو  تسا ، رابکتـسا  یانعم  نیا  نتـسنادن ؛ دـھعتم 

ناطیش ؛ مکتفلخاف مکتدعو  قحلا و  دعو  مکدعو  نا هللا  دیوگیم : دناهدرک  تعباتم  وا  زا  هک  یناسک  هب  تمایق  رد  ناطیش  هک  دنکیم  لقن  ناطیش  لوق  زا  لاعتم  یادخ  تسا .

امـش مداد ، امـش  هب  یغورد  یهدعو  نم  دیدنامن ؛ دنباپ  دیدرکن ، یوریپ  ادخ  یهدعو  زا  اھامـش  دوب ، هداد  امـش  هب  تسرد  تسارور  یهدعو  ادخ  دـیوگیم  شدوخ  ناوریپ  هب 

لاعتم یادـخ  مھ  دـعب  دـنکیم . تمالم  تمایق  رد  روجنیا  ار  شدوخ  ناوریپ  ناطیـش  مدرک ؛ فلخت  امـش و  هب  مداد  هدـعو  نم  مدرک ، هدـعو  فلخت  نم  دـیداتفا ! هار  نم  لابند 

. اکیرمآ اب  تسا  قبطنم  زورما  انیع  نیا  دـینک . تمالم  ار  ناتدوخ  دـینکن ، تمالم  ار  نم  (١ «،) مکـسفنا اومولو  ینومولت  الف   » هک دیوگیم  اھنآ  هب  هک  ناطیـش  لوق  زا  دیامرفیم 

زایتما دـنریگیم ، ار  دـقن  زایتما  دـننکیم . فلخت  دـننکیمن ، لمع  دـنھدیم ، هدـعو  دـننزیم ؛ ار  فرح  نیا  ایند  رد  زورما  اھییاکیرمآ  دـنزیم ، ار  فرح  نیا  تمایق  رد  ناطیـش  الاح 

. درک دامتعا  دیابن  نارگید  هب  سپ  بخ ، تسا . نیا  اکیرمآ  عضو  دنھدیمن ؛ ار  هیسن 

عافد  / ١٠/٠۶/١٣٩۵ ترازو  ناصصختم  نالوئسم و  اب  رادید  یعافد و  تعنص  هاگشیامن  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

. تسا هابتشا  دیسر ، کرتشم  طاقن  مھافت و  هب  ناوتیم  هرکاذم  اب  مینک  روصت  هکنیا  میتسھ و  فرط  ییاھتلود  نینچ  اب  اکیرمآ  رد  ام 

عافد  / ١٠/٠۶/١٣٩۵ ترازو  ناصصختم  نالوئسم و  اب  رادید  یعافد و  تعنص  هاگشیامن  زا  اوق  لک  هدنامرف  دیدزاب 

دنتسھ دوخ  یاھهتساوخ  لیمحت  لابندهب  مھافت ، یاجهب  تارکاذم  رد  اھییاکیرمآ  هک  هدرک  تباث  هبرجت  تسا و  لیلد  نیمھ  هب  اکیرمآ  اب  ندرکن  هرکاذم  موزل  رب  نم  رارـصا 

. تسا ریخا  یایاضق  نیمھ  زین  نآ  زراب  یهنومن  هک 

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

تفرـشیپ هکلب  میاهدـش  اھنآ  ناھنپ  راکـشآ و  ذوفن  زاسهنیمز  طقف  هن  مینک ، زاب  فلتخم ، یاھشخب  رد  اھنآ  یاھهسوسو  اھییاکیرمآ و  اب  هرکاذـم  یارب  ار  هار  زورما  اـم  رگا 

. دوب دھاوخ  یعطق  یگدنامبقع  دش و  دھاوخن  ققحم  هاگچیھ  روشک  رظن  دروم 

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

یاھتساوخرد نیا  زا  اھنآ  یعقاو  فدـھ  مینک ؛ هرکاذـم  نمی  نانبل و  قارع ، هیروس ، هژیوهب  ایـسآ  برغ  یهقطنم  لئاسم  یهرابرد  اـھنآ  اـب  اـم  هک  دـنراد  رارـصا  اـھییاکیرمآ 

. دنرادن اکیرمآ  یاھیماکان  یلصا  لماع  ناونعهب  هقطنم  رد  ناریا  یمالسا  یروھمج  روضح  زا  یریگولج  زج  یفدھ  اھنآ  تسیچ ؟ هرکاذم 

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

. دنتشادن نآ  در  رد  یخساپ  زین  نانآ  هدش و  هتفگ  روشک  یالاب  حوطس  نالوئسم  هب  لالدتسا  اب  عوضوم ، نیا  دراد و  مھ  ررض  هکلب  درادن ، هدیاف  اھنتهن  اکیرمآ  اب  هرکاذم 

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

ناشن ناشدوخ  زا  یترارش  کی  زور  رھ  ماجرب ،»  » هب موسوم  یاهتسھ  دادرارق  یاهتسھ و  تارکاذم  یهیضق  نیمھ  رد  ار ! هطلس  ماظن  نارـس  تحاقو  دینک  هظحالم  امش 

نیرتثیبخ اـتقیقح  ( ٢ .) تسا گرزب  ناطیـش  اـکیرمآ  دومرف : هک  ار  ماـما  شیاـمرف  تحـص  دـننکیم  تاـبثا  دـنھدیم و  ناـشن  دوخ  تنطیـش  زا  یاهولج  کـی  زور  رھ  دـنھدیم ،

رطاخهب ناریا  تلم  تسا . یاهدـشلح  نشور و  الماک  یهلئـسم  کی  اـھمیرحت  یهلئـسم  هک  دـینادب  زیزع  یاـھناوج  امـش  تسا . اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  اـھناطیش ،

تاـناکما زا  هک  یقرب  یورین  تاواـگم  رازھ  تسیب  لقادـح  هب  میراد  جاـیتحا  رگید  لاـس  دـنچ  اـت  اـم  تسھ . هدوـب و  یاهتـسھ  تیلاـعف  لاـبند  هب  روـشک ، زیمآحلـص  یاـھزاین 

ام نیصصختم  هکیروطنآ  دیآیم ، تسدهب  یاهتسھریغ  یاھهاگتسد  زا  هک  یژرنا  زا  یرادقم  نآ  زا  ریغ  دیایب . تسد  هب  دوشب و  هدافتسا  یاهتسھ  یورین  زا  یاهتـسھ و 

نیا رد  یلمع  یملع و  مادقا  لابند  یمالـسا  یروھمج  ماظن  اذل ] [ ؛ دیایب تسد  هب  یتسیاب  یمتا  تاناکما  هار  زا  تاواگم  رازھ  تسیب  دندرک ، هبـساحم  ام  نارظنبحاص  و 

یهدحتم تالایا  میژر  تشادن . یروشک  چیھ  یتلم و  چیھ  یارب  یرطخ  چیھ  یررض ، چیھ  هک  رطخیب  ررضیب و  راک  کی  حیحـص ، راک  کی  عورـشم ، راک  کی  درک ؛ تکرح  هار 

، یملع ظاحلزا  هچ   - دننک تفرـشیپ  اھتلم  دـھدیمن  هزاجا  تسین و  یملع  تفرـشیپ  هب  لیام  تسا و  نارگن  رگید  یاھتلم  یهمھ  تلم و  نیا  یملع  تفرـشیپ  زا  هک  اکیرمآ 

هجیتن نیا  هب  روشک  نیلوئسم  درک . لیمحت  ار  یاهناملاظ  یاھمیرحت  یمالسا ، یروھمج  حیحـص  عورـشم و  تکرح  نیا  لباقم  رد  یداصتقا - ظاحلزا  هچ  یلمع ، ظاحلزا  هچ 

یهمھ اـھرارق ، یهمھ  مغریلع  زورما  دـندرک . ار  راـک  نیا  دوشب و  هتـشادرب  اـھمیرحت  هکنیا  یارب  دـننک ، رظنفرـص  دوخ  قح  نیا  زا  یـشخب  زا  دـننک و  هرکاذـم  هک  دندیـسر 

الماک هناملاظ ، الماک  دروخرب  کی  تارکاذـم ، یهجیتن  اـب  تارکاذـم و  نیا  اـب  اـکیرمآ  یهدـحتم  تـالایا  میژر  دروخرب  تسا ، هتفرگ  ماـجنا  هک  یناوارف  یاـھثحب  یهمھ  اھدـھعت ،

میژر نارادمدرس  هب  دیاب  نیلوئسم  دننک ؟ راکهچ  دیاب  نیلوئسم  دنکب ؟ راکهچ  دیاب  ناریا  تلم  نمشد ، یهنامصخ  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . هنایوگروز  الماک  هنابآمردلق و 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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، مالـسا تکرب  هب  ناریا  تلم  هک  دننک  تابثا  دیاب  دناهداد ؛ لیکـشت  ار  ردتقم  تلم  کی  مدرم ، نیا  دنایکتم و  ناشدوخ  مدرم  هب  هک  دننک  تابثا  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  دساف 

یهنادنمتردق هنادنمتفارـش و  عضاوم  رب  ناریا  تلم  دننادب  دیاب  اھییاکیرمآ  دنھدب . ناشن  دیاب  دننک ، تابثا  دـیاب  ار  نیا  دـنکیمن ؛ شنرک  اھتردـق  لباقم  رد  دوریمن ، روز  راب  ریز 

ار ناـمتکرح  اـم  درادـن . ینعم  ناریا  یمالـسا  یروـھمج  سوماـق  رد  ینیـشنبقع  دراد ، طاـبترا  روـشک  یلم  عفاـنم  هـب  هـک  یمھم  لـئاسم  راـک  رد  داتـسیا . دـھاوخ  دوـخ 

دھاوخن باوج  ناریا  یمالـسا  یروھمج  رد  دھدب ، باوج  رگید  یاجرھ  یبآمردلق ، ییوگروز و  هک  دنادب  دـنک و  ساسحا  ار  نیا  دـیاب  نمـشد  داد . میھاوخ  همادا  هنادـنمتردق 

دسفم و دساف و  نیلوئسم  تسا . اھنیا  ینمشد  جامآ  رتشیب  تسا ، رگید  یاھتلم  شخبماھلا  نوچ  تسا و  هداتسیا  ردتقم  تماقتسار و  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  داد .

ناریا تلم  دننکیم . مھتم  ییوگغورد  هب  ار  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  دنتسیایم و  هناحیقو  دنـشکیمن ، تلاجخ  اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  راکبیرف  وگغورد و 

امـش وگغورد  دومیپ . دـھاوخ  یھلا  قیفوت  هب  رخآ  ات  هناقداص  ار  هار  نیا  درک و  باختنا  هناقداص  ار  ادـخ  هار  درک ، تفرـشیپ  هناقداص  درک ، لـمع  هناـقداص  درک ، تکرح  هناـقداص 

رھ هب  ار  دوخ  عورشمان  عفانم  دننیبب و  ار  تداعس  یتخبشوخ و  دنناوتیمن  یتلم  چیھ  یارب  هک  دنتسھ  یناسک  نآ  وگغورد  دناهطلس ؛ ماظن  نارادمدرـس  وگغورد  دیتسھ ؛

رھ ماجرب ، یهیـضق  رد  دننادب ؛ ار  نیا  تسا ، هداتـسیا  مکحم  ناریا  تلم  دنتـسھ . وگغورد  دـنرگبیرف و  هک  دنتـسھ  اھنآ  دـننک ؛ نیمات  دـنلیام  اھتلم  عفانم  مغریلع  یتمیق 

هقطنم رد  هک  یتینما  نیا  دـینکیم ؛ ساسحا  ار  هقطنم  رد  تینما  تیمھا  اجنیا  دـش . دـھاوخ  هجاوم  ورهبور و  یمالـسا  یروھمج  لمعلاسکع  اب  هطلـس  ماظن  طلغ  تکرح 

میراودـیما تسا . هطبار  نیا  رد  لوئـسم  یاھورین  ناریدـم  نالوئـسم و  نموم و  ناناوج  امـش  تدـھاجم  شـالت و  تکرب  هب  نیا  تسھ و  هللادـمحب  روشک  لـخاد  رد  تسین ،

. دنک کمک  دنوادخ 

یربھر  / ٣٠/٠۶/١٣٩۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مھ نالا  ایند - فارطا  اب  طابترا   - طابترا رب  متـشاد  رارـصا  هک  مدوب  ییاھمدآ  نآ  وزج  هدـنب  بـالقنا ، لوا  زا  تسین . هدـنب  رظن  الـصا  نیا  دـینک ، هطبار  عطق  اـیند  اـب  میوگیمن  نم 

میتسیاب و نامدوخ  یاپ  یور  هکنیا  یاجهب  هکنیا  مینکن . ضوع  هناگیب  یاصع  اب  ار  نامدوخ  یعیبط  دـنمتردق و  یاپ  اـم  هک  تسا  نیا  نم  ثحب  نکل  مراد ، ار  هدـیقع  ناـمھ 

یاهتـسھ تارکاذـم  هب  تبـسن  نم  هک  یلاکـشا  درادـن ؛ یبیع  یناھج  تاطابترا  رد  هرکاذـم ] هتبلا  . ] تسا اطخ  مینک ، هیکت  هناگیب  یاصع  هب  مینک ، هیکت  ناـمدوخ  یاـپ  هب 

هرکاذـم مینک ، هرکاذـم  اـم  تشادـن  یلاکـشا  میوگیم  نم  تسا : نیمھ  مدرک ، حرطم  تولج  توـلخ و  رد  یـصوصخ  تاـسلج  رد  نیلوئـسم  دوـخ  اـب  ررکم  مراد و  متـشاد و 

بوسحم ماجرب  ضقن  دـنکب ، تساوخ  یطلغ  رھ  لباقم ، فرط  هک  دـشابن  روجنیا  ات  تفرگیم  ماجنا  مزال  تبقارم  تقد و  یتسیاب  هرکاذـم  نیا  رد  اھتنم  تشادـن  یلاکـشا 

یلخاد تردق  هب  یانتعا  اکتا و  مدـع  رطاخهب  نیا  داتفایم ؛ قافتا  دـیابن  نیا  تسا ، اطخ  نیا  دوشب ! بوسحم  ماجرب  ضقن  میروخب ، یناکت  رـصتخم  کی  رگا  ام  اما ]  ] دوشن

. دیآیم دوجو  هب  تلاح  نیا  یجراخ ، رصنع  لباقم و  فرط  هب  اکتا  رطاخهب ] ، ] دیآیم دوجو  هب 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

ییانبم یساسا و  لکشم  یمالسا  ماظن  لصا  اب  اکیرمآ  دندوزفا : دندناوخ و  حضاو  ییاطخ  ار  اکیرمآ  اب  هطبار  ای  هرکاذم  اب  روشک  تالکشم  لح  روصت  یمالسا  بالقنا  ربھر 

. دننابیرگ هب  تسد  ناوارف  تالکشم  اب  نانچمھ  اما  دنراد  هطبار  اکیرمآ  اب  هک  دنتسھ  نیتال  یاکیرمآ  ایسآ و  اقیرفآ ، رد  یناوارف  یاھروشک  هکنیا  نمض  دراد ،

لبق ناریا  رد  دوخ  هاگیاج  تیعقوم و  هب  تشگزاب  لابند  هب  اھییاکیرمآ  دندرک : ناشنرطاخ  یمالسا  یروھمج  اب  اکیرمآ  قیمع  ینمشد  نییبت  رد  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

. دش دنھاوخن  یضار  مھ  نیا  زا  رتمک  هب  دنتسھ و  بالقنا  زا 

بالقنا  / ٣٠/١٣٩٧/٠۴ ربھر  اب  هجراخ  روما  ترازو  نالوئسم  ارفس و  رادید 

یتح فرح و  یور  هک  مدرکیم  ناشنرطاخ  ار  هتکن  نیا  میدـق  زا  هدـنب  دـندوزفا : روشک ، نالوئـسم  نابز  زا  اکیرمآ  ندوب  دامتعا  لباق  ریغ  ررکم  نایب  هب  هراشا  اب  بالقنا  ربھر 

. درادن یاهدیاف  چیھ  اکیرمآ  اب  هرکاذم  نیاربانب  درک ، باسح  ناوتیمن  اھییاکیرمآ  یاضما 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زا ریغ  الاح  دنیوگیم ؟ هچ  دننزیم ؛ مھ  فرح  یمالـسا  یروھمج  یهرابرد  یروجنیا ، دنرچ  فرخزم  نحل  نیمھ  اب  اھنیمھ  دننزیم ؛ فرح  الاح  مھ  ام  یهرابرد  اھییاکیرمآ [ [

دنیوگیمن احیرـص  ار  گنج  هتبلا  ار . هرکاذم  یهلئـسم  یکی  ار ، گنج  یهلئـسم  یکی  دننکیم ؛ حرطم  مھ  ار  عوضوم  ود  نالف ، دننکیم و  میرحت  دنیوگیم  هک  میرحت  یهلئـسم 

تلم ای  هکنیا  یارب  دننکیم  گرزب  ار  گنج  حبـش  دتفیب . هار  گنج  تسا  نکمم  هصالخ  دنیوگب  دنھاوخیم  اھفرح  نیا  اب  هیانک و  اب  هراشا و  اب  ناشدوخ  لایخ  هب  اما  میگنجیم 

؛ دننکیم حرطم  دننکیم ، گرزب  ار  گنج  حبـش  یهلئـسم  هرخالاب  دنناسرتب ؛ ار  اھنیا  رگید  میراد  مھ  وسرت  تشم  کی  ام  هرخالاب  نوچ  دـنناسرتب ؛ ار  اھوسرت  ای  دـنناسرتب  ار 

دیوگیم ناشیکی  هک  تسا ]  ] هداتفااپشیپ یاـھیزاب  نآ  زا  رگید  مھ  نیا  تقونآ  مینک . هرکاذـم  میرـضاح  ناریا  اـب  اـم  هلب ، هک  هرکاذـم  یهلئـسم  مھ  یکی  تسا . نیا  یکی 

. درادن ار  اھنآ  هب  نتخادرپ  شزرا  ینعی  تسا ، هداتفااپشیپ  اعقاو  هک  تسا  یسایس  یاھیزاب  رگید  اھنیا  طرششیپاب ! یهرکاذم  هن ، دیوگیم  یکی  طرـششیپیب ، یهرکاذم 

نیا هکنیا  زا  لبق  الاح  نکل  درک ، مھاوخ  ضرع  اھنیا  زا  مادکرھ  یهرابرد  ار  هتکن  هس  ود  الاح  هدنب  بخ ، دـننکیم . تبحـص  هرکاذـم  هب  عجار  مھ  گنج ، هب  عجار  مھ  لاحرھهب 

. درک میھاوخن  هرکاذم  دش و  دھاوخن  گنج  میوگب : ناریا  تلم  هب  هملک  ود  رد  هصالخ  روطهب  میوگب ، ار  تاکن 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هچ ناسنا  منادیمن  اعقاو  میوگیم ، هک  هدع  کی  الاح   - اجنیا مھ  هدع  کی  مینک ؛ هرکاذم  ناریا  اب  میرضاح  ام  هک  هدرک  داھنشیپ  ( ١٠) اباب نیا  هدمآ  الاح  بخ  هرکاذم . یهلئسم 

ابلاغ لاس  لھچ  نیا  لوط  رد  تسین . یدیدج  زیچ  اھییاکیرمآ  فرط  زا  هرکاذـم  داھنـشیپ  بخ  دـناهدرک . هرکاذـم  داھنـشیپ  اھییاکیرمآ  بجع ! دـنتفگ ] - ] اھنیا زا  دـنک  ریبعت 

- دوب رتردتقم  رتیوق و  یلیخ  اھنیا  هب  تبسن  وا  هدرک ، قرف  یلیخ  زورما  یاکیرمآ  اب  زور  نآ  یاکیرمآ  هک   - اکیرمآ ردتقم  روھمجسیئر  ناگیر  دناهدوب . ام  اب  یهرکاذم  لابند  اھنآ 

(. هیلعهللاناوضر  ) ماما نامز  تشگرب ؛ یلاخ  تسد  اب  مھ  رخآ  دابآرھم ، هاگدورف  نیمھ  رد  داتسرف  مدآ  فورعم ، نیلراف  کم  یهیضق  نارھت ، داتسرف  مھ  مدآ  هنایفخم  یتح 

ضرع ار  میدرکیمن » لوـبق  ارچ   » ـالاح میدرکیمن . لوـبق  اـم  میدرکیم ، در  اـم  دناهتـشاد ، تساوـخرد  هشیمھ  اـھنیا  هلب ، دـننکیم ! تساوـخرد  اـھنیا  هک  تسین  یلوا  راـب  نیا 

، دـینک شوگ  مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  ام  الاح  دـننک . هرکاذـم  ام  اب  دناهتـشاد  تساوخرد  هشیمھ  اھییاکیرمآ  مینکیمن . لوبق  مھ  نالا  میدرکیمن ، لوبق  تقوچـیھ  ام  منکیم .

نیا اـب  لوـمرف و  نیا  اـب  میوـگیم ؛ هک  تسا  نیا  ناشیتارکاذـم  لوـمرف  اـھییاکیرمآ  تسا : نیا  تلع ، مینکیمن ؟ هرکاذـم  ارچ  تسھ ؛ هنیمز  نیا  رد  یداـیز  یاـھفرح  یلیخ 

. دنکیمن ای  دنکیم  هرکاذم  دینیبب  لقاع  مدآ  فرط ،

یزیچ کی  امـش  زیم ؛ فرط  ود  دینیـشنب  ینعی  دتـسوداد ، ینعی  هرکاذـم  تسین ، هک  ندرک  یـسرپلاوحا  ندز و  فرح  نتـسشن و  یاـنعمهب  یـسایس  فرع  رد  ـالوا  هرکاذـم 

کی اب  هکیتقو  یاهناسر  تردق  یلوپ و  تردق  یماظن و  تردق  هب  دنتسھ  یکتم  نوچ  اھییاکیرمآ  بخ ، تسا . نیا  یـسایس  یهرکاذم  یانعم  دیریگب ؛ یزیچ  کی  دیھدب ،

مھ ار  یـضعب  دـنروآیم ، مھ  ناـبز  هـب  ار  فادـھا  نآ  زا  یـضعب  ـالاح  دـننکیم ؛ صخـشم  ناـشدوخ  یارب  ـالبق  ار  ناـشدوخ  یلـصا  فادـھا  دـننک ، هرکاذـم  دـنھاوخیم  یفرط 

. کی نیا  تسا ؛ صخشم  ناشدوخ  یارب  یلصا  فادھا  اما  دننزیم ، هناچ  بترم  دننکیم ، هفاضا  بترم  دننکیم ، هبد  بترم  راک  یانثا  رد  دنیوگیمن ؛

رھاظب هک  دننکیم  رظنفرص  اھنآ  زا  دنروآیم و  یھاگ  هیشاح  رد  ار  شزرامک  یدوخیب  یاھزیچ  یعرف و  فادھا  هلب ، دننیشنیمن . بقع  مدق  کی  یلـصا  فادھا  نیا  زا  مود ،

. دنھدیمن الصا  زایتما  دننکیمن ، ینیشنبقع  اقلطم  ناشیلصا  فادھا  یلصا و  دوصقم  زا  اما  تسا ، ینیشنبقع  عون  کی 

ار نیا  ماجرب  رد  ام  هکنیاامک  دننکیم ؛ هبلاطم  وا  زا  دقن  زایتما  میرادن ، نانیمطا  ام  دنیوگیم  دننکیمن ؛ لوبق  هدـعو  وا  زا  دـنھاوخیم ، دـقن  زایتما  هرکاذـم  لباقم  فرط  زا  موس ،

فرط هچنانچ  رگا  فرط . نآ  زا  دنھاوخیم  دقن  زایتما  تسا ؛ روجنیمھ  دننکیم  هرکاذم  یلامـش  یهرک  اب  دنراد  هک  مھ  نالا  دـش .] هبرجت   ] مھ رگید  یاھاج  رد  میدرک ، هبرجت 

دیاب هرکاذـم  زیم  هب  اھنیا  دـننکیمن ، هرکاذـم  اھنیا  هلب ، هک  دـنزادنایم  هار  ایند  حطـس  رد  وھایھ  یاهناسر و  یتاغیلبت و  یرگیچوھ  دـنکب ، عانتما  دـقن  زاـیتما  نداد  زا  لـباقم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 46 
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؛ دوشیم لاعفنا  راچد  دوشیم ، لعفنم  لباقم  فرط  الومعم  وھایھ ؛ نیا  لباقم  رد  دروآیم  مک  لباقم  فرط  الومعم  هک  یمیظع  یوھایھ  کی  دـننکیم . نینچ  اھنیا  دـندرگرب ،

. دنوشیم لعفنم  دنروآیم ، مک  الومعم  دننکیم ، اھنیا  هک  ییوھایھ  یرگیچوھ و  لاجنج و  نیا  لباقم  رد 

سنج دـیھدب ، دـیاب  سنج  دـیریگیم و  لوپ  امـش  هک  یاهلماعم  رھ  لثم  دـھدب ، وا  هب  یدـقن  زیچ  دریگیم  دـقن  وا  زا  هچنآ  لباقم  رد  هکنیا  یاج  هب  شدوخ  مراھچ ، یهلحرم  و 

دنکیم و شوخ  ار  لباقم  فرط  لد  هدعو  اب  دـینکن ؛ کش  دـینکن ، دـیدرت  دیـشاب ، نئمطم  مکحموصرق : یاھهدـعو  اما  دـھدیم ، هدـعو  شلباقم  رد  دریگیم ، ار  دـقن  دـھدیمن ؛

. یمکحم نیا  اب  یصرق و  نیا  اب  دھدیم  هدعو  دراد  دنیبیم  مھ ]  ] لباقم فرط 

یهرکاذـم شور  دـنکیم ! شوـمارف  اوـھ  داـب  لـثم  مھ  ار  مکحموصرق  یهدـعو  نیا  دـنزیم ، مھ  هدـعو  نیمھ  ریز  تشذـگ ، شراـک  دـش و  ماـمت  هیـضق  هک  دـعب  رخآ ؛ یهـلحرم 

. تسا نیا  اھییاکیرمآ 

مدرم  / ٢٢/١٣٩٧/٠۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهمھ هتبلا  هک   - مدرکیم یریگتخـس  هدنب  هزات  تسا . نیا  حضاو  یهنومن  ماجرب  مینک ؟ هرکاذم  ارچ  درک ؟ هرکاذم  تسـشن  دـیاب  بلقتم ، یوگروز  میژر  نیا  اب  تلود ، نیا  اب 

تلود نیا  اب  درک ؛ هرکاذـم  دوشیمن  لباقم  فرط  نیا  اـب  بخ  درک . لـمع  یروجنیا  درک ، راـتفر  یروجنیا  لـباقم  فرط  دـشن - تیاـعر  میدوب  هدرک  نیعم  اـم  هک  یزمرق  طوطخ 

هب هتبلا ] . ] سیلگنا لثم  دنشاب ، تھج  مھ  هکنیا  رگم  دنکیم ؛ تسرد  لکشم  وا ] ، ] دنک هرکاذم  تلود  نیا  اب  هک  یتلود  رھ  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  درک . هرکاذم  دوشیمن 

رگیدـمھ اب  دـنراد ، یتاکارتشا  یتاھج  کـی  هب  ـالاح  اـھنآ  اـما  دـنیوگیم ، روز  مھ  اـھییاپورا  هب  دـنیوگیم ، روز  مھ  سیلگنا  هب  یتح  اـھییاکیرمآ  دـنیوگیم ؛ روز  مھ  سیلگنا 

، وا راشف  هک  میوشب  کانرطخ  یزاب  نیا  دراو  یتقو  مینک ، هرکاذـم  یتقو  دـیاب  اـم  تسا . یروجنیا  شعـضو  دـنکیم ، هرکاذـم  هک  یـسکرھ  اـب  دـننکیم . راـک  دـننکیم ، لـماعت 

رد ام  هک  یرادـتقا  نآ  هب  یگنھرف ، ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یمالـسا  یروھمج  هک  یتقونآ  هلب ، میراد . هک  یرادـتقا  کی  رطاخهب  دراذـگب  ریثات  ام  رد  دـناوتن  وا ، یرگیچوھ 

دھاوخ مامت  ام  ررـض  هب  هرکاذـم  نیا  اعطق  مینک ، هرکاذـم  میورب  هچنانچ  رگا  ام  درادـن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  زورما  تسین . یفرح  دـنک ؛ هرکاذـم  دورب  اجنآ  دـسرب ، میاهتفرگ  رظن 

مھ هدـنب  تھج ؛ نیمھ  رطاخهب  دـندرک  مالعا  عونمم  مھ  ماما  ار  اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  نیاربانب ، دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  یروجنیا ، یوگروز  فرط  کی  اب  هرکاذـم  دـش ؛

نیرفآرش یاھورین  زا  دنکیم ، تیامح  لیئارـسا  زا  هکیتقو  ات  ینعی  هچ ؟ ینعی  دوشن  مدآ  مینکیمن . هرکاذم  ام  دوشن ، مدآ  اکیرمآ  یتقو  ات  دندومرف  ماما  مدرک . مالعا  عونمم 

نیا اب  دـنکب ، مھ  هرکاذـم  اکیرمآ  میژر  اب  یمالـسا  یروھمج  تلود  دوب  رارق  لاحم  ضرف  رب  مھ  یتقوکی  هچنانچ  رگا  الاح  مییوگیم . ار  نیمھ  مھ  ام  دـنکیم ؛ تیامح  هقطنم 

، ام یـسایس  یاھهتـشر  نایوجـشناد  مھ  ام ، یهزیگنارپ  یاھناوج  مھ  ام ، یاھتاملپید  ام و  نارادمتـسایس  مھ   - دننادب همھ  درکیمن . هرکاذم  زگرھ  اکیرمآ  ینونک  تلود 

اکیرمآ ینمشد  عفر  یارب  یاهلیسو  هرکاذم ، تسین ؛ ینمشد  عفر  یارب  یاهلیسو  اکیرمآ ، لثم  یعقوترپ  وگروز و  میژر  اب  هرکاذم  دننادب - همھ  تسایس ، نادیم  نالاعف  مھ 

نوگانوگ تاظحالم  مھ  دنکیم ، دییات  ار  نآ  ام  یاھهبرجت  مھ  هک  تسا  یعطق  لومرف  کی  نیا  دینیبب ؛ تسا . ینمشد  لامعا  یارب  وا  تسد  رد  یرازبا  هرکاذم ، هکلب  تسین 

لامعا ات  دـھدیم  وا  هب  یاهلیـسو  کی  هرکاذـم  دـنکیمن ، مک  ار  ینمـشد  هرکاذـم  هن ، دوشب ؛ مک  ینمـشد  اـت  مینک  هرکاذـم  دـنیوگیم  یـضعب  دـنکیم . دـیکات  ار  نآ  یـسایس 

. دننادب مھ  همھ  تسا ؛ عونمم  مینکیمن و  هرکاذم  هک  تساذل  دنکب . یرتشیب  ینمشد 

تلود  / ٠٧/١٣٩٧/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

هرکاذم تسا  نکمم  یمومع ، عمجم  سالجا  یهیشاح  رد   » هک دناهدرک  عورـش  همزمز  یـضعب  زاب  الاح  هکنیا  تسا . اکیرمآ  یجراخ ، تسایـس  یهیـضق  رد  رگید  یهلئـسم 

حیقو یاھمدآ  هک  اھنیا  اـم ؛ اـب  دـندرک  لـمع  یروجنآ  دـندوب ، اـھزاسرھاظ  نآ  هک  اـھنآ  یزیچ . نینچ  کـی  درادـن  ینعم  ینعی  تسا ؛ یفتنم  عطق  روط  هب  نیا  دریگب ،» ماـجنا 

مھ هجراـخ  ترازو  رـصانع  هجراـخ و  ریزو  چـیھ ، هک  روـھمجسیئر  یاـقآ  ـالاح  درادـن . ینعم  الـصا  یاهرکاذـم ؟ هچ  اـھنیا  اـب  دـندنب ؛ ور  زا  ریـشمش  حیرـص  یوررپ  ( ١۶) کتھتم

یروھمج اـب  یهرکاذـم  هب  دـنراد  جاـیتحا  اـھییاکیرمآ  هک  دـینادب  نم  زا  رتھب  دـیاش  دـینادیم و  مھ  ار  نیا  امـش  هتبلا  ندرک . هرکاذـم  اـھنیا  اـب  درادـن  ینعم  چـیھ  روجنیمھ ؛

یاپ میدناشک  ار  یمالسا  یروھمج  لثم  ییاج  ام  هک  دنھدب  شیامن  دنراد  جایتحا  همھ  قبسا - تلود  مھ  تلود ، نیا  مھ  یلبق ، تلود  نآ  مھ   - اکیرمآ یاھتلود  یمالسا .

ام هب  دیسر  ادعب  شربخ  هک  دنتفرگ  نشج  اجنآ  اھنیا  دنکب ، تبحـص  یناحور  رتکد  یاقآ  اب  ینفلت  دش  قفوم  امابوا  هک  یزور  نآ  دنراد . زاین  هک  تسا  یزیچ  نیا  هرکاذم ؛ زیم 

البق ار  شلیلد  نم  مھ ، میفلاخم  هرکاذـم  اب  اـم  ارچ  هکنیا ]  ] ـالاح مینک . هدروآرب  ار  اـھنآ  جاـیتحا  نیا  اـم  هک  درادـن  یموزل  چـیھ  هیـضق ؛ نیا  هب  دـنراد  جاـیتحا  اـھنیا  یقرط . زا 

. منکیمن رارکت  رگید  ماهتفگ ،

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

زا نم  مھ  اکیرمآ  دروم  رد  دینکن . دامتعا  مھ  اھییاپورا  هب  هک  تسا  نیا  ماهیصوت  نم  تسا . ییاپورا  یاھداھنشیپ  اھییاپورا و  تبحص  تبحـص ، روشک  رد  اھزور  نیا  بخ 

ررکم اھینارنخس - رد   - یمومع تاسلج  رد  مھ  متفگیم ، نیلوئسم  هب  یصوصخ  مھ  امئاد ، دوب  رارقرب  یاهتـسھ  هب  طوبرم  تارکاذم  یاھثحب  نیا  هک  شیپ  لاس  هس  ود ،

دروم اھنیا  دینکن ، دامتعا  ناشدنخبل  هب  ناشیاضما ، هب  ناشلوق ، هب  ناشفرح ، هب  دینکن ؛]  ] نانیمطا اھنیا  هب  دینکن ؛ دامتعا  اھنیا  هب  مرادن . اھنیا  هب  یدامتعا  نم  هک  متفگ 

نیا یتسیاب  لوا  زا  بخ ، تسا ! دامتعا  لباق  ریغ  اکیرمآ  دنیوگیم  دنراد  زورما  دندرکیم ، هرکاذم  زور  نآ  هک  ینیلوئـسم  دوخ  هک  هدش  نیا  هجیتن  الاح  بخ ، دنتـسین . دامتعا 

دننام التبا و  دروم  لئاسم  یهرابرد  میوگیمن  دـندامتعا ؛» لباق  ریغ   » میوگیم اـپورا  هب  عجار  مراد  مھ  زورما  دـندرکیم . تکرح  دـندادیم و  صیخـشت  ار  ندوب  داـمتعا  لـباق  ریغ 

رـس ثحب  تسین ، نیا  رـس  ثحب  میراد ؛ ییاناوت  میردـتقم ، دـمحلا  هک  میتسھ  یتموکح  کی  میتسھ ، یتلود  کی  ام  هرخالاب  هن ، اھنیا ؛ اب  دیـشاب  هتـشادن  طابترا  اھنیا 

. دنتسین دنباپ  زیچ  چیھ  هب  اھنیا  دینک ؛ هاگن  ینیبدب  مشچ  اب  اھنیا  هب  هک  تسا  نیا 

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

ربارب رد  تمواـقم  یوـگلا  ساـسا  رب  یمالـسا  یرادـیب  تضھن  دـیدج  کرحت  دـنروھظ : یهناتـسآ  رد  اـی  هتفاـی  قـقحت  هک  تسا  ییاھهدـیدپ  دـھاش  زورما  یناـھج ، یهـنحص 

یهنادـنمتردق روضح  شرتسگ  هقطنم ؛ رد  اھنآ  نئاخ  ناراکمھ  ندـش  ریگنیمز  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  رد  اکیرمآ  یاھتسایـس  تسکـش  مسینویھـص ؛ اـکیرمآ و  یهطلس 

. هطلس ناھج  رسارس  رد  نآ  عیسو  باتزاب  ایسآ و  برغ  رد  یمالسا  یروھمج  یسایس 

یاھداھنشیپ دننارگن ؛ هطلـس  ماظن  نارادمدرـس  دمآیمن . تسد  هب  یداھج  ناریدم  تمکح  تعاجـش و  اب  زج  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  تزع  رھاظم  زا  یـشخب  اھنیا 

تلود دنادیم . دامتعا  لباق  ریغ  رگهعدخ و  زین  ار  ییاپورا  یاھتلود  زا  یدادـعت  راکتیانج ، یاکیرمآ  رب  هوالع  ناریا  تلم  زورما  تسا . غورد  هعدـخ و  بیرف و  لماش  امومع  اھنآ 

رد و  دسارھن ؛ نانآ  چوپ  یاھدیدھت  زا  دنکن ؛ ینیشنبقع  مھ  ماگ  کی  دوخ ، یلم  یبالقنا و  یاھشزرا  زا  دنک ؛ ظفح  تقد  اب  اھنآ  اب  ار  دوخ  یدنبزرم  دیاب  یمالسا  یروھمج 

دروم رد  دـنک . لح  نانآ  اب  ار  دوخ  لح  لباق  تالکـشم  یبـالقنا ، عضوم  زا  هتبلا  هنایوجتحلـصم و  هناـمیکح و  دـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  دوخ  تلم  روشک و  تزع  لاـحهمھ ،

. تشاد دھاوخن  یلوصحم  یونعم  یدام و  نایز  زج  نآ  اب  هرکاذم  تسین و  روصتم  یلکشم  چیھ  لح  اکیرمآ 

ماظن  / ١٣٩٨/٠٢/٢۴ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ینیمھ اکیرمآ  یتقو  ات  تسا . مس  هرکاذم  دراد ؛» یبیع  هچ  هرکاذـم  الثم  الاح   » دـنیوگیم اھیـضعب  مھ  لخاد  رد  هرکاذـم ، دـیوگیم  هک  ( ٢٧) وا هک  دونـشیم  دنیبیم و  مدآ 

فعاضم مس  کی  اکیرمآ ،]  ] ینونک تلود  نیا  اب  و  تسا ، مس  اکیرمآ  ام و  یهرکاذم  دندرک - ریبعت  یروج  نیا  ماما  هدشن ؛ مدآ  یتقو  ات  ماما ، ریبعت  هب   - تسھ نالا  هک  تسا 

. تسا

نیا یور  ار  هرکاذم  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  توق  طاقن  تسرد  تسا ، وا  رظن  دروم  هلماعم  نیا  رد  هچنآ  یریگب . یزیچ  کی  یھدب ، یزیچ  کی  ینعی  هلماعم ؛ ینعی  هرکاذم 

امش مینک ؛ هرکاذم  امـش  یعافد  حالـس  یهرابرد  دییایب  دنیوگیم  مینک ، هرکاذم  تسیز  طیحم  هب  عجار  یعیبط ، عبانم  هب  عجار  اوھ ، بآ و  هب  عجار  دییایب  دنیوگیمن  دنربیم .

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 47 
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هچنانچ رگا  امش  ینعی  هچ ؟ ینعی  مینک  هرکاذم  مینک ؛ هرکاذم  نیا  یور  دییایب  دنیوگیم  اھنیا  تسا . یرورـض  روشک  کی  یارب  یعافد  حالـس  بخ  دیراد ؟ یعافد  حالـس  ارچ 

امـش میدز ، ار  امـش  زور  کی  ام  رگا  هک  دـسرن  میتسھ  اکیرمآ  هک  ام  هاگیاپ  هب  هک  یروط  هب  دـینک  مک  ار  درب  نیا  تقد ، نـالف  اـب  درب ، نـالف  اـب  دـیزاسیم  کـشوم  دـینک  ضرف 

تسا شآ  نیمھ  دیدرکن  لوبق  یتقو  دینکیمن ، لوبق  هک  تسا  مولعم  دینکیمن ؟ لوبق  ای  ار ، نیا  دینکیم  لوبق  امش  تسا ؛ هلماعم  دروم  نیا  بخ  دیھدب ؛ ار  ام  باوج  دیناوتن 

فرط اب  شدوخ  توق  طاقن  هب  عجار  دوریمن  یروعـشاب  دـنمتریغ و  یناریا  چـیھ  تسین ، اھنیا  دـننام  بالقنا و  نید و  ثحب  ادـص ؛ رـس و  نیمھ  اوعد ، نیمھ  هساـک ، نیمھ  و 

یلیخ هقطنم  رد  ام  یدربھار  قمع  میراد . مزال  ام  ار  اھنیا  ار ؛ اھنیا  دـنکیمن  هلماعم  دروایب ، نوریب  وا  تسد  زا  ار  توق  طاقن  نیا  دـھاوخیم  هک  یفرط  اب  دـنک ؛ هلماعم  لـباقم 

قمع هللادـمحب  ام  اھتلم و  اـھتلود و  یهمھ  تاـیح  یارب  تسا  یایـساسا  یهفلوم  یتینما ، یـسایس و  یدربھار  قمع  تسا ؛ مھم  یروشک  رھ  یارب  بخ  تسا ؛ مھم 

؛ دـیھدب تسد  زا  ار  ناتیدربھار  قمع  امـش  ینعی  مینک  تبحـص  هقطنم  لئاسم  یور  دـییایب  دـنیوگیم  دـنتحاران ، نیا  زا  اھنیا  تسا ؛ بوخ  یلیخ  هقطنم  رد  ناـمیدربھار 

. مینک هرکاذم  دنیوگیم  اھنیا  یور 

ناشفرح ریز  هک  ییاھمدآ  اب ] هرکاذم  [ ؛ دنتسین مھ  یباسح  مدآ  هک  اھنیا  الاح  تسا ، طلغ  دشاب  یباسح  مدآ  هک  یـسک  اب  هرکاذم  تسا . طلغ  هرکاذم  لصا  نیاربانب  بخ 

نیاربانب دنتسین - دنباپ  یزیچ  چیھ  هب  یللملانیب ؛ فرع  کی  هن  ینوناق ، زیچ  کی  هن  یقالخا ، زیچ  کی  هن   - دنتسین زیچ  چیھ  هب  دنباپ  دننزیم ، مھ  هب  ار  ناشدھعت  دننزیم ،

ییادص رس و  کی  یھاگ  رانک  هشوگ  یـضعب  الاح ] [ ؛ تسا مولعم  بخ  هک  مھ  تلم  داحآ  دشاب ؛ هلئـسم  نیا  لابند  هک  تسین  یـسک  ام  یالقع  رد  هتبلا  تسا . هرخـسم 

. تسین یزیچ  نینچ  میاهتفگ ، اھراب  مھ  البق  هک  روط  نیمھ  درادن و  ینعم  اقلطم  نیاربانب  هرکاذم  دننکیم .

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک یاهرکاذـم  زا  دوصقم  هرکاذـم . دـنیوگیم  اـھیچتاغیلبت  دنـسیونیم ، اـھهمانزور  دـنیوگیم ، اـھیجراخ  مادـم  هدـش و  حرطم  ـالاح  هک  هرکاذـم »  » لاـجنج یهراـبرد  یفرح 

رگید اب  ییاپورا ، یاھروشک  اب   - رگید یاھروشک  اب  هک  ام  الاو  تسا ؛ اکیرمآ  تلود  صوصخ  اب  یهرکاذم  تسین ، هرکاذم  قلطم  ددرگرب ،» هرکاذم  زیم  هب  دـیاب  ناریا   » دـنیوگیم

یعوضوم رھ  یور  تسا ؛ هرکاذم  عوضوم  نییعت  هلئسم ، مینکیم ، هرکاذم  هک  مھ  نارگید  اھییاپورا و  اب  هلب ، میرادن . یلکشم  هک  ام  میتسھ ، هرکاذم  لوغشم  اھروشک -

نوچ مینکیمن ؛ هرکاذم  یسک  اب  نامیماظن  یاھییاناوت  دروم  رد  مینکیمن . هرکاذم  تسا - رتنشور  میوگب ، ریبعت  نیا  هب   - بالقنا یـسومان  لئاسم  یور  مینکیمن ؛ هرکاذم 

بخ هدـب ؛» تسد  زا  دـنکیم ، عافد  رب  یاناوت  دـنکیم و  ردـتقم  ار  وت  هک  ار  یعافد  ناکما  نیا  ایب و  هاتوک  امـش  [ » دـنیوگیم  ] دـینک ضرف  ینعی  تسا ؛ هلماعم  هرکاذـم ، یانعم 

یاهرکاذـم میرادـن ؛» لوبق  ام  هن ، مییوگیم  ام  میھاوخیم ، ار  نیا  ام  دـیوگیم  وا  : » دوشیم ماـمت  تسا و  هملک  ود  لـئاسم  روج  نیا  رد  یهرکاذـم  تسین . هرکاذـم  لـباق  هکنیا 

هملک ود  رس  طقف  هدش ، مامت  شزیچ  همھ  تفگ  دیسر ؟ اجک  هب  امش  جاودزا  یهلئسم  تفگ  هک  یراگتساوخ  یهیـضق  نامھ  لثم  دریگیمن . ماجنا  یاهلماعم  دوریمن ، شیپ 

؛ دوشیم مامت  هلئسم  هملک ، ود  رس  یساسا ، لئاسم  رس  ( ١۴ !) دینکیم طلغ  دنیوگیم  اھنآ  میھاوخیم ، ار  امش  رتخد  ام  مییوگیم  ام  هک  تسا  نیا  مھ  هملک  ود  نآ  هدنام ؛

هرکاذم زا  ناشروظنم  سپ  تسین - ندرک  هدعگ  وگتفگ و  نتـسشن و  فرـص  تسا ؛ هلماعم  یانعم  هب  هرکاذم  نوچ  هلماعم ؛ یانعم  هب  یهرکاذـم   - تسین هرکاذـم  لباق  ینعی 

ررکم اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دروم  رد  بخ ، اکیرمآ . اب  یهرکاذم  ینعی  دنیوگیم - نارگید  مھ  دـنیوگیم ، اھییاکیرمآ  دوخ  مھ  هک   - دـیایب هرکاذـم  زیم  رـس  ناریا  دـنیوگیم  مادـم  هک 

هکنیا مود  درادن ، یاهدیاف  چیھ  ام  یارب  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  هکنیا  لوا  ماهتفگ : فلتخم  یاھثحب  رد  اھراب  نم  مھ  ار  شتلع  تسیچ ؟ تلع  مینکیمن . هرکاذم  ام  ( ١۵) میاهتفگ

. میاهدرک حیرشت  ار  اھنیا  ررض . اب  هدیافیب و  تسا  یزیچ  ینعی  دراد ؛ ررض 

دوصقم نآ  راشف  اب  روز و  اب  هک  دنراذگیم  انب  یروشک و  کی  اب  یتلود ، کی  اب  دـنریگیم  فدـھ  ار  یزیچ  کی  هک  یتقو  اھییاکیرمآ  منکیم . یرگید  یهراشا  کی  اجنیا  الاح  نم 

ار فرط  ات  دنروآیم  راشف  هرکاذم . زا  تسا  ترابع  نآ  دنراد و  مھ  کیتکات  کی  دربھار ، نیا  رانک  رد  اما  تسا ، دربھار  ناشیارب  اجنیا  رد  راشف  دنروایب ، تسد  هب  ار  ناشدوخ 

نیا تسا . راشف  نآ  لمکم  هرکاذم  نیا  مینک ؛ هرکاذم  دییایب  بخ ، یلیخ  دنیوگیم  دنکب ، لوبق  تسا  نکمم  الاح  هدش و  هتـسخ  فرط  دندرک  ساسحا  یتقو  دننک ؛ هتـسخ 

درک ساسحا  دش ، هتـسخ  فرط  هک  الاح  دنروایب ، راشف  تسا . نیا  یارب  هرکاذـم  دوشب ؛ تیبثت  دوشب ، دـقن  دوشب ، هدـیچ  اھراشف  نآ  لوصحم  هک  تسا  نیا  یارب  هرکاذـم 

دندرک مھارف  راشف  اب  ار  شاهنیمز  عقاو  رد  هک  ار  یزیچ  نامھ  هرکاذم ، زیم  تشپ  دننیـشنیم  مینک ؛ هرکاذم  مییایب  الاح  بخ ، یلیخ  دنیوگیم  درادن ، یاهراچ  اعقاو  رگید  هک 

. راشف لباقم  رد  تسا  یلیذ  کی  هرکاذم  و  تسا ، راشف  وا  دربھار  تسین ؛ هرکاذم  وا  دربھار  تسا . نیا  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دننکیم ؛ دقن  دننکیم ، تیبثت 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اقلطم هک  دنقفتم  همھ  روشک  یسایس  یئارجا  نیلوئسم  یساملپید ، نیلوئسم  یئارجا ، نیلوئسم  ینعی  انعم ، نیا  رب  دنقفتم  روشک  نیلوئسم  یهمھ  هناتخبـشوخ 

یرھوج و توافت  تلود  نیا  راتفر  اـب  مھ  اـمابوا - تلود   - اـکیرمآ یلبق  تلود  راـتفر  هن ، اـکیرمآ ؛]  ] صوصخب تلود  نیا  رد  طـقف  هن  دوشیمن ؛ هیـصوت  اـھییاکیرمآ  اـب  یهرکاذـم 

دنفرت بیرف  کشالب  اـم  هک  دنـشاب  هتـشاد  هجوت  ار  نیا  دنتـسھ . اـنعم  نیا  رب  قفتم  زورما  همھ  نیارباـنب  دوب . یکی  شنطاـب  اـما ] ، ] درکیم قرف  شرھاوظ  تشادـن ، یلـصا 

. دروخ میھاوخن  هنیمز  نیا  رد  ار  اھییاکیرمآ 

بالقنا  / ١٣٩٨/٠٣/٢٣ ربھر  اب  نپاژ  ریزوتسخن  رادید 

هب ناریا  یمالسا  یروھمج  دنتفگ : یاهتسھ ، عوضوم  یهرابرد  هرکاذم  یارب  اکیرمآ  تساوخرد  رب  ینبم  نپاژ  ریزوتسخن  یاھتبحـص  هب  هراشا  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

، دز یعطق  دادرارق  قفاوت و  نیا  ریز  اـکیرمآ  اـما  دیـسر ، مھ  هجیتـن  کـی  هب  درک و  هرکاذـم  بلاق ١ ۵  رد  اھییاپورا  اکیرمآ و  اب  یاهتـسھ  عوضوم  رد  لاـس  شـش  جـنپ ، تدـم 

؟ دنک هرکاذم  هدز ، اھقفاوت  مامت  ریز  هک  یروشک  اب  هرابود  هک  تسا  یلقاع  درف  مادک  نیاربانب 

...

مینکیمن رواب  الـصا  ار  فرح  نیا  ام  دنتفگ : هبآ  یاقآ  هب  باطخ  تسا ، ناریا  اب  هناقداص  تارکاذـم  یهدامآ  اکیرمآ  هکنیا  رب  ینبم  نپاژ  ریزوتسخن  نانخـس  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. دوشیمن رداص  پمارت ، نوچمھ  یصخش  بناج  زا  هناقداص  تارکاذم  اریز 

. تسا بایمک  رایسب  ییاکیرمآ  تاماقم  نایم  رد  تقادص  دندرک : دیکات  یمالسا  بالقنا  ربھر 

زا دـعب  اما  درک ، تبحـص  مھ  ناریا  یهرابرد  وگتفگ و  رادـید و  یلاعبانج  اب  شیپ  زور  دـنچ  اکیرمآ  روھمجسیئر  دـندوزفا : نپاژ  ریزوتسخن  هب  باطخ  یاهنماخ  هللاتیآ  ترـضح 

؟ دراد هناقداص  یهرکاذم  دصق  وا  هک  دھدیم  ناشن  نیا  ایآ  تسا ؟ تقادص  مایپ  نیا  ایآ  درک ، مالعا  ار  ناریا  یمیشورتپ  عیانص  میرحت  هلصافالب  نپاژ ، زا  تشگزاب 

. درک میھاوخن  رارکت  ار  اکیرمآ  اب  ریخا  لاس  دنچ  یهرکاذم  خلت  یهبرجت  هجوچیھهب  ام  دندرک : دیکات  ناشیا 

صخـش درک ، ضقن  هلـصافالب  ار  ماجرب  هک  یـسک  نیلوا  یاهتـسھ ، قفاوت  زا  دعب  دنتفگ : ماجرب  بوچراچ  رد  اھییاکیرمآ  اب  هرکاذم  دنور  هب  هراشا  اب  یمالـسا  بالقنا  ربھر 

. دوب هداتسرف  مھ  هطساو  هدرک و  ناریا  اب  هرکاذم  تساوخرد  هک  یسک  نامھ  دوب ؛ امابوا 

. مینکیمن رارکت  ار  هبرجت  نیا  ام  هک  دینادب  هبآ  یاقآ  بانج  تسا و  ام  یهبرجت  نیا  دندوزفا : یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

نودب دنوادخ ، فطل  هب  ام  دندرک : دیکات  دـش ،» دـھاوخ  ناریا  تفرـشیپ  بجوم  اکیرمآ  اب  هرکاذـم   » هتفگ پمارت  هکنیا  رب  ینبم  نپاژ  ریزوتسخن  نانخـس  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. دیسر میھاوخ  تفرشیپ  هب  مھ  میرحت  دوجو  اب  اکیرمآ و  اب  هرکاذم 

...

دھاوخن لح  ام  تالکـشم  اکیرمآ ، اب  هرکاذم  قیرط  زا  میدقتعم  ام  دـندوزفا : اھینمـشد ، نیا  یهمادا  ناریا و  تلم  اب  اکیرمآ  یهلاسلھچ  یاھینمـشد  هب  هراشا  اب  ناشیا 

. درک دھاوخن  لوبق  ار  راشف  ریز  هرکاذم  یاهدازآ ، تلم  چیھ  دش و 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٨/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 48 
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یننا  » افاخت لاق ال  تسا ؛ یھلا  تیامح  هب  داـقتعا  رطاـخ  هب  ناریا  تلم  توق  مھم  یلـصا و  شخب  میردـتقم . اـم  میتسین ؛ فیعـض  اـما  میمولظم ، میتسھ ، ملظ  دروم  اـم 

راشف همھ  نیا  دـناهدرک ، هئطوت  ام  هیلع  همھ  نیا  هک  تسا  یلاس  لھچ  نیمھ  مھ  شاهناشن  دـنکیم ؛ کمک  دراد  تسا ، اـم  اـب  لاـعتم  یادـخ  ( ١٧ (؛ ٰىرا عمـسا و  امکعم 

ماجنا تلم  نیا  اب  زیمآتنایخ  تشز و  راک  رازھ  دناهتخادنا ، مدرم  ناج  هب  ار  یتسیرورت  لماوع  دـناهدرک ، تسرد  ذوفن  دـناهتخادنا ، هار  هنتف  دـناهتخادنا ، هار  گنج  دـناهدروآ ،

هک یتـقو  ـالاح  تسا . رتراوتـسا  رتدـنمتردق و  رتیوق ، شیپ  لاـس  تسیب  شیپ ، لاـس  هد  زا  مھ  زورما  دـش ؛ رتراوتـسا  مھ  زورهبزور  داتـسیا و  هوک  لـثم  تلم  نیا  دـناهداد ،

ام اب  دـییایب   » هک دـناهدمآ  دـنروخلوگ ، دنتـسھ و  یاهداس  تلم  ناریا ، تلم  هکنیا  لایخ  هب  دـنروایب ، تسد  هب  اھنیا  دـننام  اھراشف و  هار  زا  ار  ناشدوخ  دـصاقم  دنتـسناوتن 

رد لاس  هاجنپ  نارگید ، سیلگنا و  امش و  تسین . یتفرشیپ  دییایب  رگا  امش  امـش ؛ نودب  اما  دنکیم  تفرـشیپ  امتح  ناریا  تلم  هلب ، دیتفرـشیپ !» لباق  امـش  دینک ؛ هرکاذم 

تفرـشیپ لـماع  اھامـش  تفر ؛ بقع  زورهبزور  تکلمم  نـیا  دـیدوب ، تـکلمم  نـیا  یهراـکهمھ  مود - یوـلھپ  نارود  رد  لاـس  یـس  دودـح  اـکیرمآ  صوـصخب  و   - یوـلھپ نارود 

. دییاین کیدزن  اھامش  هک  یطرش  هب  دنکیم  تفرشیپ  ناریا  تلم  دیناریا . تلم  یگدنامبقع  لماع  اھامش  دیوشب ؛ دیناوتیمن 

…

نآ اقآ  دیوگیم  ولج ، دیایب  دنکیمن  تئرج  تسا ، امش  تسد  رد  هحلسا  ینعی  دھاوخیم ؛ وا  هچنآ  رس  رب  هچ ؟ رس  رب  هرکاذم  تسا ؛ بیرف  کی  هرکاذم  هرکاذم ؛ دییایب  دنیوگیم 

هچنانچ رگا  تسا . نیا  هرکاذم  مروایب ؛ وت  رس  مھاوخیم  ییالب  رھ  مناوتب  نم  ات  منکب ، وت  اب  مھاوخیم  هک  یراک  رھ  مناوتب  نم  ات  زادنیب  ار  هحلسا  نآ  نم ، هب  هدب  ار  هحلـسا 

ادـص و رـس و  اوـعد و  هساـک : نیمھ  تسا و  شآ  نیمھ  زاـب  یدرکن  لوـبق  ار  وا  فرح  رگا  هدـمآرد ؛ تردـپ  یدرک ، لوـبق  ار  وا  فرح  امـش  دریگیم  ماـجنا  هـک  یاهرکاذـم  نـیا  رد 

. تافرخزم نیا  زا  ییاکیرمآ و  رشب  قوقح  و  دنوریمن » راب  ریز  اھنیا  اقآ   » تاغیلبت و

هقف  / ٢۶/١٣٩٨/٠۶ جراخ  سرد  یادتبا  رد  تانایب 

هتبلا دننک . هجوت  دـیاب  همھ  دـننادب ، همھ  دـیاب  ار  نیا  تسا ، دـنفرت  کی  نیا  دـننکیم ؛ لابند  دـنراد  روط  نیمھ  ار  هرکاذم  یهلئـسم  زاب  اھییاکیرمآ  دـینکیم ، هدـھاشم  نالا 

هدزاود اب  یهرکاذم   » دنیوگیم یھاگ  طرـششیپ ،» نودب  یهرکاذم   » دنیوگیم یھاگ  طرـش ،» دیق و  یب  یهرکاذم   » دنیوگیم یھاگ  دـننزیمن ؛ فرح  روج  کی  مھ  اھییاکیرمآ 

اھدنفرت زا  یکی  دننزیم ؛ دنفرت  دنراد  هک  تسا  نیا  ای  دشاب ، نیا  دراد  لامتحا  هک  دـنھاوخیم  هچ  دـننادیمن  تسا ، یاهتفـشآ  تسایـس  ناشتـسایس ، اعقاو  ای  الاح  طرش ؛»

ام تسا ، نشور  ام  هار  میوشیمن ، مگردرـس  ام  نکل  دننک ؛ مگردرـس  ار  لباقم  فرط  هکنیا  یارب  دیوگب ، یرگید  زیچ  کی  یرگید  نآ  دنزب ، یفرح  کی  یکی  تسا : نیمھ  مھ 

مییایب هک  تسا  نیا  شدوصقم  هن ، مینک ؛ ادـیپ  یاهنالداع  لح  هار  کی  مییایب  هک  تسین  نیا  شدوصقم  مینک ، هرکاذـم  دـیوگیم  هک  اـکیرمآ  مینکیم . راـک  هچ  میراد  میمھفیم 

. دنیوگیم مھ  حیرـص  ار  نیمھ  هک  دناهدش  خاتـسگ  ردق  نیا  اھالاح  تسا . نیا  هرکاذم  زا  دوصقم  دـینک ؛ لوبق  ار  نآ  امـش  مییوگب ، یزیچ  کی  ام  مینیـشنب ، هرکاذـم  زیم  رس 

زا لبق  زور  دـنچ  نیمھ  دـنیوگیم . مھ ]  ] اھییاکیرمآ دوخ  الاح  اما  تسین ؛ روج  نیا  ریخن  دـنتفگیم  اھیـضعب  تسا ، نیا  اھییاکیرمآ  دوصقم  هک  متفگیم  ار  نیا  هدـنب  اھلبق 

یزیچ کی  ام  ینعی  تسا ؛ نیا  هرکاذـم  زا  اھنیا  دوصقم  دـنک ؛ لوبق  ار  اھزیچ  نالف  ناریا  ناریا و  اب  هرکاذـم  زیم  رـس  مینیـشنب  دـیاب  هک  دز  ار  فرح  نیمھ  زاب  ناـشیکی  نیا ،

یروھمج اما  دـننک ؛ هرکاذـم  روط  نیمھ  دـنھاوخیم  روج  رھ  دـننکیم ، لمع  اھنآ  هدریـش  واگ  ناونع  هب  هک  یناسک  نآ  اب  دـنورب  بخ ، یلیخ  دـینک . لوبق  ار  نآ  امـش  مییوگب ،

.[ درادن انعم  نآ  رد  ، ] دننک لوبق  ار  نآ  نیا و  فرح  دننیشنب  هک  یاهرکاذم  تسا ؛ تزع  یروھمج  تسا ، نیملسم   یروھمج  تسا ، نینموم  یروھمج  یمالسا ،

...

. تسا نیمھ  مھ  اعطق  هتبلا  دروایبرد ؛ وناز  هب  ار  ناریا  هتـسناوتن  اکیرمآ  یرثکادـح  راشف  دـنیوگیم  روج ــ  نیمھ  مھ  ایند  رد  یداـیز ــ  ناـسک  مھ  اـھییاکیرمآ  دوخ  نیب  رد 

دنتفگیم هک  اھنیا  دینیبب ، دیوگب  هرکاذم ؛ زیم  یاپ  دناشکب  ار  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  هک  تروص ]  ] نیا هب  دراد ؟ ریثات  یرثکادح  راشف  هک  دنک  تابثا  دھاوخیم  روج  هچ 

رد دننک  تیبثت  همھ و  هب  دـننک  تباث  راک  نیا  اب  تسا ؛ نیا  فدـھ  دننیـشنب ؛ هرکاذـم  زیم  یاپ  دـنیایب  هک  درک  روبجم  ار  اھنیا  یرثکادـح ، راشف  مینکیمن ، هرکاذـم  اکیرمآ  اب  ام 

. تسا وا  تسایس  نیا  تسا ؛ یمالسا  یروھمج  اب  یهھجاوم  هار  اھنت  یرثکادح ، راشف  هک  اکیرمآ  تسایس 

یور زگرھ  رگید و  ناریا  تسا ، رثوم  ناریا  یور  تسا و  ناریا  راک  جالع  یرثکادـح ، راشف  هک  دـنک  تابثا  تسناوت  اـم  نمـشد  رگا  هک  میـشاب  هتـشاد  هجوت  دـیاب  لـباقم  رد  اـم 

راشف منکیمن ، تفگ  رگا  تسا ؛ مامت  بخ  هک  مشچ ، تفگ  یمالـسا  یروھمج  رگا  دـننک ، هبلاطم  یمالـسا  یروھمج  زا  هناردـلق  هک  ار  یزیچ  رھ  دـید ؛ دـھاوخن  ار  شیاسآ 

اعقاو ام  زیزع  تلم  ام و  زیزع  روشک  یمالـسا و  یروھمج  رگید  دراذگیم ، رثا  دنکیم و  راک  یرثکادح  راشف  هک  دـش  تباث  دش ، مولعم  اھنآ  یارب  رگا  دروآ .] دنھاوخ   ] یرثکادـح

. تسا نیا  هلئـسم  تفرگ ؛ دھاوخ  رارق  اکیرمآ  یهناردلق  هناربکتـسم و  قحان و  تابلاطم  یهمھ  رـس  تشپ  تسایـس  نیا  هکنیا  رطاخ  یارب  دید ؛ دـنھاوخن  ار  شیاسآ  یور 

دننک رارصا  مادم  هک  درک - مھاوخ  تبحـص  رگید  تقو  کی  اھییاپورا  هب  عجار  الاح  نم  هک   - طسو دنزادنایم  ار  اھییاپورا  زا  یـضعب  هکنیا  دنراد ، هرکاذم  هب  رارـصا  اھنیا  هکنیا 

یرثکادـح راشف  دـننک  تاـبثا  هک  تسا  نیا  یارب  تسا ؛ نیا  رطاـخ  هب  دـش ، دـھاوخ  لـح  امـش  تالکـشم  یهمھ  دـینکب ، هسلج  کـی  اـکیرمآ  روھمجسیئر  اـب  دـییایب  رگا ] ]

. درادن شزرا  ناریا  تلم  لباقم  رد  یزیشپ  یرثکادح  راشف  تسایس  هک  مینک  تابثا  لباقم ، رد  دیاب  ام  تسب . راک  هب  ناریا  لباقم  رد  دیاب  ار  نیا  تسا و  یقفوم  تسایس 

هکنیا مود  ناریا ؛ یمالـسا  یروھمج  رب  اـکیرمآ  یاھهتـساوخ  لـیمحت  ینعی  اـکیرمآ  اـب  هرکاذـم  هک  تسا  نیا  هلمج  کـی  مینک ، هصـالخ  هلمج  ود  رد  ار  نخـس  میھاوـخب  رگا 

روشک نیلوئسم  هجراخ ، ریزو  مرتحم ، روھمجسیئر  دیدرک  هدھاشم  هک  تسھ  مھ  نیمھ  یارب  اکیرمآ . یوس  زا  یرثکادح  راشف  تسایس  تیقفوم  شیامن  ینعی  هرکاذم 

یهدھاعم نآ  هب  تفرگ و  سپ  ار  شدوخ  فرح  اکیرمآ  رگا  هبناجدنچ . یهرکاذم  هن  هبناجود ، یهرکاذم  هن  درک ؛ میھاوخن  هرکاذم  اکیرمآ  اب  ام  هک  دـنتفگ  نابزکی  ادـصکی ، همھ 

تبحـص ناریا  اب  دـننکیم و  تکرـش  هک  هدـننکهدھاعم  یاھروشک  عمج  رد  تقو  نآ  هدـننکهدھاعم ، یاھروشک  وضع  دـش  درک و  هبوت  تشگرب و  دوب  هدرک  ضقن  هک  یاهتـسھ 

، کرویوین رفس  رد  هن  داتفا ؛ دھاوخن  قافتا  اھییاکیرمآ  یمالسا و  یروھمج  نیلوئـسم  نیب  یحطـس  چیھ  رد  یاهرکاذم  هنوگ  چیھ  نآ ، نودب  دنک ؛ تکرـش  مھ  وا  دننکیم ،

؛ کرویوین رفس  ریغ  رد  هن 

یربھر  / ١٣٩٨/٠٧/٠۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

مھ المع  میتسبن ؛ اکیرمآ  یتسینویھـص و  میژر  نیمھ  زج  ار  ایند  رد  یروشک  چـیھ  اـب  یهلماـعم  تساـخرب و  تسـشن و  رظن و  لداـبت  هلداـبم و  هرکاذـم و  لـماعت و  هار  اـم 

رد ینمشد  ملع  هک  یناسک  نآ  هب  صوصخب  دشاب ؛ یلخاد  یورینریغ  هب  ام  دامتعا  یتسیابن  اقلطم  میاهتفگ  اھراب  هک  روط  نیمھ  نکل  میتسھ  تیلاعف  شالت و  لوغشم 

؛ دننکیم ینمـشد  یمالـسا  یروھمج  اب  احیرـص  اھنیا  دناییاپورا . روشک  دنچ  نیمھ  اکیرمآ  زا  دعب  اھنآ  سار  رد  هک  دناهدرک  دـنلب  یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  ربارب 

نآ ناشناوت  هن  اھنیا  تسا ؛ یاهژیو  عضو  کی  اکیرمآ  عضو  هتبلا  درادـن ؛ یرھوج  یلوصا و  توافت  اکیرمآ  یاھهزیگنا  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ینمـشد  دروم  رد  اـھنآ  یاـھهزیگنا 

، دنریگیم سامت  دننکیم ، هرکاذم  دنوشیم ، دراو  یجنایم  ناونع  هب  تسا ؛ رکفت  نامھ  اھییاپورا  نیا  رکفت  نکیلو  تسا ؛ ردـق  نآ  ناشتاناکما  ناشطلـست و  هن  تسا ، ردـق 

. تسا چوپ  اھنآ  یهمھ  هک  دنھدیم  هدعو  دننزیم ، ینالوط  یاھفرح  دننکیم ، نفلت 

نایوجشناد  / ١٣٩٨/٠٨/١٢ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

ددـجم ذوفن  هار  هک  هدوب  نیا  دـینک - هجوت  هتکن  نیا  هب  اھناوج  امـش  مھاوخیم  نم   - هداد اـکیرمآ  هب  اـکیرمآ  یاـھهئطوت  لـباقم  رد  یمالـسا  یروھمج  هک  یخـساپ  نیرتمھم 

هتفگ هک  هرکاذم  زا  عنم  نیا  هتسب . ار  روشک  ناکرا  رد  اکیرمآ  یهرابود  ذوفن  ار و  روشک  هب  اکیرمآ  یهرابود  دورو  هار  یمالـسا  یروھمج  هتـسب ؛ ار  روشک  هب  اکیرمآ  یـسایس 

یاکیرمآ تسا . تخـس  یلیخ  هتبلا  اھییاکیرمآ  یارب  تسا . اکیرمآ  دورو  هار  نتـسب  یریگولج و  نیمھ  یاھرازبا  دراوم و  زا  یکی  مینکن ،» هرکاذم  مینکن ، هرکاذـم   » دوشیم

یمالسا یروھمج  نارس  اب  هک  دنکیم  رارصا  تسا  اھلاس  دنزب ، فرح  اھنآ  اب  دنیـشنب  هک  اھروشک  نیلوئـسم  اھروشک و  یاسور  رـس  رب  دراذگیم  تنم  هک  ربکتـسم  ربکتم 

تردـق هک  دراد  دوجو  یتموکح  دراد و  دوجو  یتلم  ایند  رد  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسا . تخـس  یلیخ  اـکیرمآ  یارب  نیا  دـنکیم ؛ عاـنتما  یمالـسا  یروھمج  دـنک و  هرکاذـم 

کی تسین ، یتاساسحا  افرص  راک  کی  هرکاذم ، زا  عنم  نیا  دوریمن . راب  ریز  دنکیمن و  لوبق  ار  اکیرمآ  یللملانیب  یروتاتکید  ار و  اکیرمآ  یتوغاط  تردق  ار و  اکیرمآ  یهنابـصاغ 

فرط یلاـشوپ  تھبا  دـھدیم و  ناـشن  اـیند  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تھبا  ار و  یمالـسا  یروھمج  رادـتقا  ددـنبیم ، ار  نمـشد  ذوفن  هار  تسھ ؛ شتـشپ  یمکحم  قطنم 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 49 
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. دنیشنیمن اھنآ  اب  یسایس  یهرکاذم  زیم  تشپ  نوچ ] ، ] دنکشیم نایناھج  یهمھ  مشچ  ربارب  رد  ار  لباقم 

زیم تشپ  ام  نتـسشن  لباقم ، فرط  دـننکیم . هابتـشا  دـصرددص  تسا ، یگرزب  هابتـشا  نیا  دـنکیم ؛ لح  ار  روشک  تالکـشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذـم  هک  دـننکیم  لایخ  یـضعب 

دیدـش یاھمیرحت  اـب  یداـصتقا ، راـشف  اـب  هرخـالاب  اـم  هک  دـیوگب  دـھاوخیم  دـنادیم ؛ یمالـسا  یروھمج  ندروآرد  وناز  هب  یاـنعم  هب  ار  ناریا  یوس  زا  هرکاذـم  لوبق  هرکاذـم و 

کی یرثکادح » راشف   » تسایس هک  دنک  تابثا  دھاوخیم  دنکب ، میھفت  ایند  هب  ار  نیا  دھاوخیم  هرکاذم . زیم  تشپ  دنیشنب  ام  اب  دیایب  ات  میروایبرد  وناز  هب  ار  ناریا  میتسناوت 

ضرع امش  هب  نم  ار  نیا  داد ؛ دھاوخن  یزایتما  چیھ  مھ  دعب  دناشن ؛ هرکاذم  زیم  یاپ  دروآ  هرخالاب  ار  یمالـسا  یروھمج  درک ، رثا  تسایـس  نیا  تسا و  یتسرد  تسایس 

ناشریگ زیچ  چیھ  دننک ، هرکاذم  ییاکیرمآ  نیلوئسم  اب  هک  دنتـسشنیم  دنتفریم  دندرکیم و  یحولهداس  یمالـسا  یروھمج  نیلوئـسم  هچنانچ  رگا  انیقی  اعطق و  منکیم .

هلمج زا  دشیم ؛ حرطم  یدـیدج  یاھلیمحت  یدـیدج و  تاعقوت  دـندشیم ، هرکاذـم  لوغـشم  هکنیا  درجم  هب  دـشیم . مک  اھراشف  زا  هن  دـشیم ، مک  اھمیرحت  زا  هن  دـمآیمن ؛

. دشابن رتشیب  رتمولیک   ١۵٠ رتمولیک ، زا ١٠٠  ناتیاھکشوم  درب  دیشاب ، هتشادن  کشوم  دشاب ، روج  نیا  ناتیاھکشوم  هکنیا 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هداتفا  قافتا  یمھم  یهثداح  کی  هرخالاب  تسیچ ؛ ینامیلـس [ مساق  جاـح  تداھـش  لـباقم  رد   [ اـم یهفیظو  ـالاح  بخ  هک  تسا  نیا  هجوت  لـباق  مھم  یهتکن  کـی 

نیا  - تسا مھم  هلباقم  ماقم  رد  هچنآ  تسا . یرگید  یهلئسم  نیا  ( ١٠ (؛ دش هدز  اھنیا  هب  بشید  یایلیس  کی  الاح  تسا ؛ یرگید  ثحب  اھفرح ، نیا  دننام  ماقتنا و  ثحب 

نیا رد  اـھنآ  دوشب . ماـمت  دوشب ؛ یھتنم  هقطنم  نیا  رد  اـکیرمآ  زیگناربداـسف  روـضح  یتسیاـب  هک  تسا  نیا  دـنکیمن - ار  هیـضق  نآ  تیاـفک  لکـش ، نیا  هب  یماـظن  یاـھراک 

العف دـندرک ؛ لـمع  روـج  نیمھ  دنتـشاذگ ، مدـق  اـیند  رد  اـج  رھ  هتبلا  دـندروآ . ار  اـھانبریز  ندـش  بارخ  دـندروآ ، یناریو  دـندروآ ، هنتف  دـندروآ ، فـالتخا  دـندروآ ، گـنج  هقطنم 

رارصا مادم  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  یمالسا  یروھمج  زیزع و  ناریا  هب  تبسن  ار  یرگناریو  نیمھ  داسف و  نیمھ  هک  دنراد  مھ  رارصا  تسا . ام  مشچ  یولج  نامدوخ  یهقطنم 

ار اکیرمآ  روضح  دنکیمن  لوبق  هقطنم  نیا  دسرب . نایاپ  هب  دیاب  نیا  تسا ؛ اھروضح  اھتلاخد و  یهمدقم  اھنیا ، دننام  زیم و  تشپ  نتسشن  هرکاذم و  یهلئـسم  نیا  دننکیم ؛

. دیدرت نودب  دننکیمن ؛ لوبق  اھتلم  زا  هتساخرب  یاھتلود  دننکیمن ، لوبق  هقطنم  یاھتلم  هقطنم ؛ یاھروشک  رد 

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

نآ دـنوشیم ، رھاظ  هرکاذـم  زیم  تشپ  هک  یناسک  نیا  تسا ؛ یراکبیرف  لـغد و  اـب  یهتخیمآ  ناشهرکاذـم  دـننکیم ، هک  مھ  هرکاذـم  ییاـپورا ) یاـھروشک  اـکیرمآ و   ) اـھنیا

هک تسا  یندچ  تسد  نیا  دننکیم ؛ ضوع  سابل  دننکیمن ؛ یتوافت  دنتـسھ ؛ اھنامھ  اھنیا  دنتـسھ ، دادغب  هاگدورف  یاھتسیرورت  نامھ  هرکاذـم ، زیم  تشپ  یاھنملتنج 

هک دنشاب  یناسک  دنناوتیمن  اھنیا  درادن . یتوافت  چیھ  تسا ؛ نطاب  نامھ  نطاب ، الاو  دھدیم ، ناشن  ار  شدوخ  دروآیم و  نوریب  ار  یلمخم  شکتـسد  یلمخم و  شـشوپ 

. دنک ادیپ  نانیمطا  اھنیا  هب  ناسنا 

نیا ناشتمھ  دـیاب  ناریا  زیزع  تلم  منکیم : ضرع  هملک  کی  رد  نم  مینک ؟ راـک  هچ  دـیاب  ـالاح  تسناد ؛ ار  نآ  تمیق  ردـق و  تخانـش ، ار  هثداـح  نیا  ناریا  تلم  هک  ـالاح  بخ 

، اکیرمآ اب  هن  هتبلا  میرادن ؛ یئابا  مھ  هرکاذم  زا  ام  میوشب ؛ یوق  مینک  شالت  دیاب  ندـش ؛ یوق  زا  تسا  ترابع  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  هار  اھنت  ( ٢٠ .) دنوشب یوق  هک  دشاب 

. تردق عضوم  زا  توق ، عضوم  زا  فعض ، عضوم  زا  هن  اما  نارگید ؛ اب 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

طخ دندش و  هدناشک  شنایماح  رگلاغـشا و  اب  هرکاذم  ماجرفیب  هار  هب  جیردتب  تسخن ، یاھلاس  رد  هناراکادف  یاھتدـھاجم  یخرب  زا  سپ  زین  ینیطـسلف [  [ زرابم یاھهورگ 

خلت یهبرجت  یللملانیب ، تیصاخیب  عماجم  اب  زین  یبرغ و  یاھتلود  رگید  اکیرمآ و  اب  هرکاذم  دندرک . اھر  دوش ، یھتنم  نیطـسلف  نامرآ  ققحت  هب  تسناوتیم  هک  ار  یریس 

تشونرس هب  مھ  ماجنارس  تشادن و  ولـسا »  » رابتراسخ دادرارق  زج  یاهجیتن  للم ، نامزاس  یمومع  عمجم  رد  نوتیز  یهخاش  نداد  ناشن  تسا . نیطـسلف  قفومان  و 

. دش یھتنم  تافرع  رسای  زیگناتربع 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

مراچان مھ  زاب  ماهتفگ ، اھراب  ار  نیا  نم  هتبلا  دننک ! هجوت  ار  نیا  همھ  منکیم  شھاوخ  تسا . اھزیچ  نیا  رـس  ناشهرکاذم  مینک ، هرکاذم  دییایب  دنیوگیم  اھییاکیرمآ  هکنیا 

هرکاذـم زیم  تشپ  دـییایب  امـش  هکنیا  ینعی  مینک ، هرکاذـم  دـییایب  دـیوگیم  نمـشد  هکنیا  دـناهدشن ؛ هجوتم  دـننکیم  دومناو  ای  دـنوشیمن  هجوتم  اـی  اھیـضعب  نوچ  میوگب ،

لوبق رگا  دیاهدرک ؛ عافدیب  ار  ناتدوخ  ینعی  هدمآرد ؛ ناتردپ  بخ  هک  دیدرک  لوبق  رگا  دینک ؛ لوبق  دیاب  مھ  امـش  دیزاسن ، کشوم  امـش  دیاب  مییوگب  امـش  هب  ام  دینیـشنب و 

تـسا نیا  مینکیمن ، هرکاذم  اکیرمآ  اب  میوگیم  هدنب  هکنیا  لیلد  نیا ؛ ینعی  هرکاذـم  دـیدھت ؛ مھ  زاب  میرحت ، مھ  زاب  اوعد ، مھ  زاب  هساک ؛ نیمھ  تسا و  شآ  نیمھ  دـیدرکن ،

رادقم کی  یلامـش  یهرک  اب  یهرکاذم  زا  هکنیا  لثم  اکیرمآ ، رد  تسا  راک  رـس  نالا  هک  یدرمریپ  ادخهدنب ، نیا  هرکاذم ؛ زا  دربیم  دوس  وا  هتبلا  درادـن ؛] هجیتن   ] هرکاذـم نیا  هک 

ماـظن اـھنیا ، زا  رتارف  اـما  تـسا  شدوـخ  یـصخش  یهدافتـسا  لاـبند  تاـباختنا ، ریغ  یارب  تاـباختنا ، یارب  ـالاح  دـنک ، هدافتـسا  دـھاوخیم  نـیا  درک ؛ یتاـغیلبت  یهدافتـسا 

رانک ار  ناتیاهقطنم  رادتقا  امش  دیراذگب ، رانک  ار  ناتیعافد  تاناکما  امش  دیوگیم  ینعی  دراد ؛ ناریا  یمالسا  یروھمج  دروم  رد  ار  یتایح  لئاسم  یاعدا  اکیرمآ  یـسایس 

؛ دوریمن اھفرح  نیا  راب  ریز  هک  تسا  روشک  حلاصم  ظفح  هب  دـنمهقالع  تسا و  فرـشاب  هک  یناسنا  دوشیمن ؛ هک  اھنیا  بخ  دـیراذگب . رانک  ار  ناتیلم  تردـق  امـش  دـیراذگب ،

اب مینکیم ؛ هرکاذم  تسینویھـص  یلعج  میژر  زا  ریغ  اکیرمآ و  زا  ریغ  ایند  یاج  همھ  اب  ام  الاو  تسا ؛ نیا  شیانعم  هرکاذم ، اب  منکیم  تفلاخم  هدنب  هکنیا  نیا ؛ ینعی  هرکاذـم 

. تسا نیا  اکیرمآ  یهلئسم  میرادن ؛ یلکشم  میوشیم ، اپ  مینیشنیم ، مینکیم ، هرکاذم  میراد ، طابترا  همھ 

ینامیلس  / ١٣٩٩/٠٩/٢۶ دیھش  هداوناخ  ینامیلس و  مساق  جاح  تداھش  درگلاس  مسارم  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

، تسا دحاو  تساوخ  ناشتـساوخ  تسا ، دحاو  یادص  ناشیادص  روما  زا  یلیخ  رد  ناریا  تلم  ناریا . تلم  داحتا  دراد ؛ داحتا  هب  جایتحا  ام  روشک  دـینک . ظفح  ار  یلم  داحتا 

! دـنربب نیب  زا  ار  اھنیا  دـننک ، هکتهکت  ار  تلم  دـننک ، هکتهکت  ار  ییادـصمھ  نیا  ار ، داحتا  نیا  هک  تسا  نیا  ام  نالوئـسم  رنھ  دـنربب . نیب  زا  ار  نیا  دـنناوتیم  نالوئـسم  اـما ] ]

نیا ییازفامھ ، نیا  هچنانچ  رگا  هوق . هس  یاسور  اصوصخم  دـننک ؛ ییازفامھ  دـننک و  راک  رگیدـمھ  اب  هوق  هس  دـننک . داـیز  ار  داـحتا  نیا  هک  دنـشاب  بقارم  روشک  نیلوئـسم 

هرکاذم اب  دشاب ؛ هتـشاد  دوجو  تسا  نکمم  ای  دراد ، دوجو  یتافالتخا  هرکاذم ؛ بخ ، دش . دھاوخ  رتیوق  زورهبزور  یلم  داحتا  نیا  انئمطم  دریگب ، ماجنا  یراکمھ  نیا  داحتا ،

دیورب بخ  درک ؟ هرکاذـم  دوشیمن  یلخاد  رـصنع  اب  درک ، هرکاذـم  دوشیم  ایند  اب  روطچ  بخ ، یلیخ  مینک ؛ هرکاذـم  اـیند  اـب  دـییوگیمن  امـش  رگم  دـینک . لـح  ار  تاـفالتخا  نیا 

. تسین نیرفآتدحو  یاھفرح  تسا ، ینکفافالتخا  یاھفرح  دونشیم ، اھزور  نیا  مدآ  هک  ییاھفرح  زا  یضعب  دینک . لح  دینک ، هرکاذم 

ید  / ١٣٩٩/١٠/١٩ مایق ١٩  زورلاس  رد  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

دینک هاگن  بالقنا  زا  لبق  هب  هن ، دـش ؛ دـھاوخ  نیرب  تشھب  روشک  عاضوا  میدـش ، قیفر  میدرک و  یتشآ  رگا  میدرک و  لماعت  اکیرمآ  اب  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  یاهدـع  کی  ـالاح 

عـضو نآ  ناـشیداصتقا ، عضو  نآ  تسا ؛ یروج  هچ  ناشعـضو  دـینیبب  دـینک  هاـگن  دـنوریم  مھ  یهقدـص  ناـبرق  اـکیرمآ  اـب  نـالا  هک  ییاـھروشک  هب  تسا . یروـج  هچ  دـینیبب 

. دینادیم ناتدوخ  مروآیمن ، مسا  رگید  نم  هک  دنتسھ ] مھ   ] نامدوخ یهقطنم  نیمھ  رد  ناشیملع .

ناریا و رب  هکلب ] ، ] ام روشک  رب  طقف  هن  تسا ؛ ام  روشک  رب  یمنھج  یهطلـس  نامھ  رارمتـسا  لابند  تشادنرب . تسد  اکیرمآ  مھ ، ام  گرزب  بالقنا  یهثداح  نآ  زا  دـعب  هتبلا 

هدرک و هدافتـسا  هدوب و  عفتنم  اجنیا  اھلاس  نوچ  اکیرمآ  تسا . نیمھ  رد  قرف  تسیچ ؟ ییاپورا  روشک  نالف  اکیرمآ و  قرف  بخ ، هک  دنـسرپیم  یـضعب  هکنیا  هقطنم . لـک  رب 

دنکیم و رایشھ  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا ؛ هتـشذگ  تیعـضو  نامھ  هب  تشگزاب  ددص  رد  مئاد  دنادیم ، رترب  تردق  کی  مھ  ار  شدوخ  دوب ، هدرک  شوخ  اج 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 50 
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. دننکیم کمک  وا  هب  مھ  هقطنم  نئاخ  یاھتلود  زا  یخرب  هتبلا  دنکیم . بقارم 

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

دھدب رارق  فعض  عضوم  رد  ار  ناریا  هک  دوب  هدرک  ارجا  هدرک و  یحارط  نیا  یارب  ار  یرثکادح  راشف  تسایـس  نیا  ( ٩ ،) یلبق قمحا  نآ  دروخ . تسکش  اکیرمآ  یرثکادح  راشف 

فیعـض ناریا  رب  ار  شدوخ  یهناربکتـسم  یاھهتـساوخ  دـھاوخیم  هچ  رھ  مھ  وا  هرکاذـم ، زیم  یاپ  دـیایب  دوشب  راـچان  دوشب ، روبجم  ندوب ، فیعـض  رطاـخ  هب  ناریا  دـعب ، اـت 

، دش حـضتفم  شدوخ  مھ  و  دوب ؛ حاضتفا  اب  نتفر  دوبن ، تیفاع  اب  نتفر  مھ  شنتفر  ( ١٠ (؛ حاضتفا نآ  اب  مھ  نآ  تفر ، دش و  روگ  مگ و  وا  بخ  دوب . نیا  شفدـھ  دـنک ؛ لیمحت 

نیاربانب تسا . زیزع  تلم  نیا  روشک و  نیا  یھلا ، تزع  هب  هداتـسیا و  رادتقا  تردق و  اب  یمالـسا  یروھمج  هللادمحب  و  درک . حضتفم  ار  اکیرمآ  درک ، حضتفم  ار  شروشک  مھ 

تـسکش مھ  اھنیا  دـننک ، لابند  ار  یرثکادـح  راشف  دـنھاوخب  اکیرمآ  دـیدج  تلود  نیا  هچنانچ  رگا  مھ  نیا  زا  دـعب  هدروخ ، تسکـش  نالا  اـت  شایرثکادـح  راـشف  هک  دـننادب 

هک دوشیم  بجوم  میدرک ، ضرع  ام  هک  مھ  ییاھهیصوت  نیا  دنام . دھاوخ  رتشیب  هچ  رھ  تزع  اب  تردق ، اب  یمالسا ، ناریا  دنوریم و  دنوشیم  روگ  مگ و  مھ  اھنیا  دنروخیم ،

[. دوشب  ] رتیوق ناریا  زورهبزور  هللااشنا 

میرک  / ١۴٠٠/٠١/٢۵ نآرق  اب  سنا  لفحم  رد  تانایب 

هکنیا ات  دنک  هرکاذم  دھاوخب  اکیرمآ  هک  تسین  روج  نیا  اھفرح ، نیا  دننام  میرـضاح و  ام  ار  ناریا  اب  میقتـسم  یهرکاذم  دنروآیم و  ار  هرکاذـم  مسا  مئاد  یاھییاکیرمآ  هکنیا 

قیدصت دنونشب ، ار  یقح  فرح  کی  الاح  هکنیا  الاو  تسا ، یروج  نیا  وا  راک  الصا  دنک ! لیمحت  ار  یلطاب  فرح  کی  ات  دنک  هرکاذم  دھاوخیم  هن ، دنک ؛ لوبق  ار  یقح  فرح  کی 

، دنھدیم ام  هب  ام  نیرومام  ام ، نیلوئـسم  ار  شـشرازگ  هک  یـصوصخ  تاسلج  زا  یـضعب  رد  مھ  اھییاپورا  نایاقآ  نیمھ  هکنیا  امک  تسین ؛ یروج  نیا  دننک ، لوبق  دـننک ،

هب راـب  اـھهد  ـالاح  اـت  هک  دـنھدب  هدـعو  اـھنآ  هکنیا  هب  میتسین  عمجرطاـخ  اـم  نوچ   - دوشب هتـشادرب  اـھمیرحت  لوا  دـیاب  هک  میتـفگ  اـم  تسا . ناریا  اـب  قح  هک  دـننکیم  رارقا 

عمجرطاخ ام  ات  دنھدب  ماجنا  لوا  مییوگیم  ام  هک  ار  یراک  اھنآ  یتسیاب  اذل  درک - دنھاوخ  ار  راک  نیمھ  مھ  الاح  و  دناهدرک ، لمع  هدـعو  دـض  دـناهدرکن و  لمع  ناشیاھهدـعو 

، تسایـس نیمھ  هک  دننکیم  قیدصت  یـصوصخ  تاسلج  رد  یھاگ  ییاپورا  ناگدننکهرکاذم  نیا  داد . میھاوخ  ماجنا  تسا  نامفیلکت  هچنآ  ام  دـعب  تفرگ ، ماجنا  هک  میوشب 

تسا و هدـننکلیمحت  وگروز و  مھ  اکیرمآ  دـنرادن . یلالقتـسا  چـیھ  اعقاو  ناشدوخ  دنتـسھ و  اھنآ  عباـت  بخ  یریگمیمـصت  ماـقم  رد  اـما  تسا  ناریا  اـب  قح  تسا و  تسرد 

هللااشنا میراودـیما  تسین . ندرک  هاگن  لباق  یتح  هک  تسا  یزیمآریقحت  هناربکتم و  یاھداھنـشیپ  ابلاغ  دـننکیم ، هک  مھ  ییاھداھنـشیپ  نیاربانب  تسا ؛ نیا  شاهلئـسم 

لماش یھلا  تاقیفوت  دـنورب و  ولج  هللااشنا  لیکولا » معن  انبـسح هللا و   » رکذ اب  ادـخ ، هب  لـکوت  اـب  مکحم ، لد  اـب  زاـب ، مشچ  اـب  ـالماک  مھ  هنیمز  نیا  رد  روشک  نیلوئـسم 

. دننک لاحشوخ  دنسرخ و  ار  تلم  دوشب و  ناشلاح 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

اب وگتفگ ] رد   ] ررکم نم  هک  تسا  یفرح  ماهدرک ، تشادداـی  صوصخب  نم  ار  هبرجت  کـی  ـالاح  بخ  دـننک . هدافتـسا  یناـحور ) یاـقآ  تلود   ) امـش یاـھهبرجت  زا  دـیاب  نارگید 

نیا رد  دـننک . هدافتـسا  هبرجت  نیا  زا  دـیاب  ناگدـنیآ  برغ ؛ هب  یدامتعایب  زا  تسا  ترابع  هبرجت  نیا  منکیم ؛ رارکت  ار  فرح  نامھ  مھ  الاح  ماهدرک ، رارکت  مدرم  اب  اـھامش و 

؛ دنرادن ار  شناکما  هک  تسا  ییاجنآ  دننزیمن ، هبرـض  هک  ییاجنآ  دننزیم ؛ هبرـض  دنناوتب  اج  رھ  دـننکیمن و  کمک  ام  هب  دـھدیمن ؛ باوج  برغ  هب  دامتعا  هک  دـش  مولعم  تلود 

اعطق نوچ  درک ، طونم  درک و  لوکوم  برغ  یھارمھ  هب  ار  یلخاد  یاـھهمانرب  یتسیاـبن  اـقلطم  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  نیا  دـناهدز ؛ هبرـض  دناهتـشاد  ناـکما  اـج  رھ 

، برغ هب  دامتعا  نودـب  هک  ییاج  رھ  دـیدنام ؛ قفوماـن  برغ ، یھارمھ ]  ] هب دـیدرک  طونم  ار  ناـتیاھراک  هک  ییاـج  رھ  مھ  اھامـش  دروخیم . هبرـض  اـعطق  دروخیم ، تسکش 

برغ و اب  قفاوت  هب  ار  تاعوضوم  امـش  اج  رھ  تسا . یروج  نیا  مھدزاود  مھدزای و  یاھتلود  درکراک  ار ؛ راک  دینک  هاگن  دیدش . قفوم  دـیدرک  تکرح  دـیدرک و  ملع  دـق  ناتدوخ 

اج رھ  رگید ؛ دننمـشد  دننکیم ،]  ] ینمـشد دـننکیمن ، کمک  اھنآ  نوچ  دـیورب ؛ شیپ  دـیتسناوتن  دـیدنام و  اجنآ  دـیدرک ، لوکوم  اھنیا  دـننام  اکیرمآ و  اب  برغ و  اب  یهرکاذـم  هب 

فلتخم یاھهار  هن ، دشاب ؛]  ] هار کی  هک  تسین  روج  نیا  دراد و  دوجو  هار  رازھ  [ - دیدرک هدافتـسا   ] فلتخم یاھهویـش  زا  دیداتفا و  هار  ناتدوخ  دیدرک ، رظن  عطق  اھنآ  زا  امش 

. دیدرک تفرشیپ  دیدرک ، تکرح  یروج  نیا  اج  رھ  درک - دنھاوخ  ادیپ  یتیریدم  یعامتجا و  یصخش و  یگدنز  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  دننک ، رکف  اھناسنا  رگا ] [ ؛ دراد دوجو 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

دنیوگیم دینکیمن ، ضقن  هک  دیھدب  نیمـضت  دیھدب ، لوق  یتسیاب  امـش  دوشیم  هتفگ  اھنآ ] هب   ] هک مھ  نالا  و  دندرک . ضقن  هنیزھیب  الماک  دـندرک و  ضقن  ار  اھقفاوت  راب  کی 

اھنیا میھدب . ینیمـضت  نینچ  میناوتیمن  مینکن ؛ ضقن  میھدیمن  نیمـضت  ام  هک  دنیوگیم  ام  یاھتاملپید  هب  ام و  ناتـسود  هب  حیرـص  نالا  ار  نیا  میھدـیمن ؛ نیمـضت  ام  هن ،

تـسا نکمم   - یـسایس یهنحـص  رد  لاـعف  نادرم  هنحـص ؛ رد  لاـعف  نادرم  هدـنیآ ، نادرمتلود  هدـنیآ ، تلود  یارب ] تسا   ] هبرجت نیا  تسا ؛ هبرجت  نیا  دنتـسھ . یروـج  نـیا 

نیا رد  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهبرجت  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  نیا  هشیمھ  دیاب  دشاب - لاعف  یسایس  یهصرع  رد  اما  دشابن  مھ  یتلود  نیلوئسم  وزج  یـسک 

. میدیمھف میدرک و  ادیپ  تشاد - رتشیب  تلود  نیا  ار  هبرجت  نیا  هتبلا   - هشیمھ تلود و 

مھدزاود  / ٠۶/١۴٠٠/٠۵ تلود  تئیھ  روھمجسیئر و  رادید  نیرخآ  رد  تانایب 

اب وگتفگ ] رد   ] ررکم نم  هک  تسا  یفرح  ماهدرک ، تشادداـی  صوصخب  نم  ار  هبرجت  کـی  ـالاح  بخ  دـننک . هدافتـسا  یناـحور ) یاـقآ  تلود   ) امـش یاـھهبرجت  زا  دـیاب  نارگید 

نیا رد  دـننک . هدافتـسا  هبرجت  نیا  زا  دـیاب  ناگدـنیآ  برغ ؛ هب  یدامتعایب  زا  تسا  ترابع  هبرجت  نیا  منکیم ؛ رارکت  ار  فرح  نامھ  مھ  الاح  ماهدرک ، رارکت  مدرم  اب  اـھامش و 

؛ دنرادن ار  شناکما  هک  تسا  ییاجنآ  دننزیمن ، هبرـض  هک  ییاجنآ  دننزیم ؛ هبرـض  دنناوتب  اج  رھ  دـننکیمن و  کمک  ام  هب  دـھدیمن ؛ باوج  برغ  هب  دامتعا  هک  دـش  مولعم  تلود 

اعطق نوچ  درک ، طونم  درک و  لوکوم  برغ  یھارمھ  هب  ار  یلخاد  یاـھهمانرب  یتسیاـبن  اـقلطم  تسا . یمھم  رایـسب  یهبرجت  نیا  دـناهدز ؛ هبرـض  دناهتـشاد  ناـکما  اـج  رھ 

، برغ هب  دامتعا  نودـب  هک  ییاج  رھ  دـیدنام ؛ قفوماـن  برغ ، یھارمھ ]  ] هب دـیدرک  طونم  ار  ناـتیاھراک  هک  ییاـج  رھ  مھ  اھامـش  دروخیم . هبرـض  اـعطق  دروخیم ، تسکش 

برغ و اب  قفاوت  هب  ار  تاعوضوم  امـش  اج  رھ  تسا . یروج  نیا  مھدزاود  مھدزای و  یاھتلود  درکراک  ار ؛ راک  دینک  هاگن  دیدش . قفوم  دـیدرک  تکرح  دـیدرک و  ملع  دـق  ناتدوخ 

اج رھ  رگید ؛ دننمـشد  دننکیم ،]  ] ینمـشد دـننکیمن ، کمک  اھنآ  نوچ  دـیورب ؛ شیپ  دـیتسناوتن  دـیدنام و  اجنآ  دـیدرک ، لوکوم  اھنیا  دـننام  اکیرمآ و  اب  برغ و  اب  یهرکاذـم  هب 

فلتخم یاھهار  هن ، دشاب ؛]  ] هار کی  هک  تسین  روج  نیا  دراد و  دوجو  هار  رازھ  [ - دیدرک هدافتـسا   ] فلتخم یاھهویـش  زا  دیداتفا و  هار  ناتدوخ  دیدرک ، رظن  عطق  اھنآ  زا  امش 

. دیدرک تفرشیپ  دیدرک ، تکرح  یروج  نیا  اج  رھ  درک - دنھاوخ  ادیپ  یتیریدم  یعامتجا و  یصخش و  یگدنز  یارب  ینوگانوگ  یاھهار  دننک ، رکف  اھناسنا  رگا ] [ ؛ دراد دوجو 

نیا بخ  دوب ، نایرج  رد  اریخا  هک  یتارکاذم  نیمھ  رد  دیتسھ . لئاسم  نایرج  رد  ابلاغ  مھ  نایاقآ  دوشب ؛ هتفگ  یاهلمج  کی  تسین  دب  مھ  ریخا  تارکاذم  نیمھ  دروم ]  ] رد

مکحم ناشدوخ  زیمآداـنع  عضوم  رـس  رب  اـھییاکیرمآ  اـما ] ، ] دـندش رھاـظ  بوخ  هیـضق  نیا  رد  اـعقاو  ناـمیاھتاملپید  زا  یـضعب  دندیـشک ، تمحز  اـم  یاـھتاملپید  همھ 

رگا دنیوگیم  دنراذگیم ؛ طرـش  مھ ؛ دنرادیمنرب  دنتـشادنرب و  اما ] ، ] میرادـیمرب ار  اھمیرحت  ام  هلب ، دـنیوگیم  هدـعو  ماقم  رد  ای  ذـغاک  یور  دـندماین . ولج  مدـق  کی  دنداتـسیا و 

« اکيرمآ اب  هرکاذم   » 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 53هاگياپ  هحفص 51 
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امـش اب  تاعوضوم  نیا  یهرابرد  دیاب  ادـعب  هک  دـشاب  نآ  یانعم  هب  هلمج  نیا  هک  دـیناجنگب  ار  یاهلمج  کی  قفاوت  نیمھ  رد  نالا  دـیاب  دوشب ، هتـشادرب  اھمیرحت  دـیھاوخیم 

یارب تسا  یاهناـھب  کـی  هلمج  نیا  تسیچ ؟ هلمج  نیا  تشاد . میھاوـخن  یقفاوـت  رگیدـمھ  اـب  نـالا  اـم  دـیناجنگن  ار  هلمج  نیا  هچناـنچ  رگا  مینک ؛ قـفاوت  مینک و  تـبحص 

ثحب دروم  نیا  رد  نم  هن  هک  دیتفگ  ادعب  امـش  رگا  هک  هقطنم ، یهرابرد  کشوم ، یهرابرد  نوگانوگ ، لئاسم  یهرابرد  ماجرب ، دـیدمت  ماجرب ، دوخ  یهرابرد  یدـعب ؛ تالخادـم 

اھنیا و شور  نالا  قفاوتیب . قفاوت  چـیھ ، سپ  دـیدرک ، ضقن  امـش  بخ  یلیخ  تفگ  دـنھاوخ  دـھدیمن ، هزاجا  سلجم  ای  دـھدیمن  هزاجا  روشک  تسایـس  ـالثم  اـی  منکیمن 

. چیھ دنرادن ؛ دننک  ضقن  دنداد  لوق  ار  هچنآ  هکنیا  زا  مھ  یئابا  چیھ  دننکیم و  دروخرب  دولآتثابخ  هنادرمناوجان و  الماک  تسا ؛ نیا  اھنیا  تسایس 

دنیوگیم دینکیمن ، ضقن  هک  دیھدب  نیمـضت  دیھدب ، لوق  یتسیاب  امـش  دوشیم  هتفگ  اھنآ ] هب   ] هک مھ  نالا  و  دندرک . ضقن  هنیزھیب  الماک  دـندرک و  ضقن  ار  اھقفاوت  راب  کی 

اھنیا میھدب . ینیمـضت  نینچ  میناوتیمن  مینکن ؛ ضقن  میھدیمن  نیمـضت  ام  هک  دنیوگیم  ام  یاھتاملپید  هب  ام و  ناتـسود  هب  حیرـص  نالا  ار  نیا  میھدـیمن ؛ نیمـضت  ام  هن ،

تـسا نکمم   - یـسایس یهنحـص  رد  لاـعف  نادرم  هنحـص ؛ رد  لاـعف  نادرم  هدـنیآ ، نادرمتلود  هدـنیآ ، تلود  یارب ] تسا   ] هبرجت نیا  تسا ؛ هبرجت  نیا  دنتـسھ . یروـج  نـیا 

نیا رد  ام  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهبرجت  نیا  دنشاب ؛ هتشاد  رظن  رد  ار  نیا  هشیمھ  دیاب  دشاب - لاعف  یسایس  یهصرع  رد  اما  دشابن  مھ  یتلود  نیلوئسم  وزج  یـسک 

. میدیمھف میدرک و  ادیپ  تشاد - رتشیب  تلود  نیا  ار  هبرجت  نیا  هتبلا   - هشیمھ تلود و 

نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دنیوگیم دنکیم . فساتم  ار  ناسنا  اعقاو  یزاجم  یاضف  یاھشخب  زا  یضعب  رد  ای  اھهمانزور  زا  یضعب  رد  ناشیاھلیلحت  نکل  دننکیم  مھ  یسایس  مھف  یاعدا  یاهدع  کی 

یزروتسایـس و یعدم  هک  دنیوگیم  یناسک  ار  نیا  الاح  دینک ــ  تکاس  دینک و  مامت  روشک ، رد  دناهتخادنا  هار  هتفھ  دنچ  نیا  رد  هک  ار  اھـشاشتغا  نیا  دـیناوتب  هکنیا  یارب 

ای دـینک . لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دنـسیونیم  حیرـص  دنـسیونیم ! حیرـص  ار  نیا  دـینک ؛ لح  اکیرمآ  اب  ار  ناتلکـشم  دـیاب  دـنناھج ــ ! عاـضوا  زا  عـالطا  ینادتساـیس و 

. دیونشب ار  تلم  یادص  دینک ، لح  ار  ناتلکشم  اکیرمآ  اب  اھهتشون : رد  ماهدید  ار  ریبعت  ود  نیا  نم  دیونشب . ار  تلم  یادص  دیاب  دنیوگیم 

لح یروج  هچ  اـکیرمآ  اـب  لکـشم  مینکیم : لاوس  مینک ؛ اوعد  مھ  اـب  میھاوخیمن  تسا . یدـج  تسا ، یعقاو  لاوس  نیا  دوـشیم ؟ لـح  لکـشم  یروـج  هچ  اـکیرمآ  اـب  بخ 

ار اھراک  نالف  دـیاب  امـش  هک  میریگب  دـھعت  مینک ، هرکاذـم  اکیرمآ  اب  مینیـشنب  هکنیا ] [ ؟ دوشیم لـح  لکـشم  نتفرگ  دـھعت  اـکیرمآ  زا  ندرک و  هرکاذـم  نتـسشن و  اـب  دوشیم ؟

نآ هدنب  دیدرک . تبحص  اکیرمآ  اب  دیتسشن  امـش  لاس ۶٠ ، رد  اھناگورگ  یدازآ  یهیضق  رـس  ریازجلا ، یهینایب  یهیـضق  رد  دوشیم ؟ لح  لکـشم  دینکن ، ار  اھراک  نالف  دینکب ،

نودـب ریازجلا و  یهطـساو  هب  دنتـسشن  تارـضح  نیمھ  نارھت  رد  اـجنیا  تقو  ناـمھ  مدوب ــ  زاوھا  مدوب ، هھبج  رد  مدوـبن ، سلجم  رد  هتبلا  مدوـب ــ  سلجم  یهدـنیامن  تقو 

، دینک دازآ  ار  ام  یاھتورث  هک  دنتفرگ  یددعتم  یاھدـھعت  دنتـشاذگ ، دادرارق  دوبن ــ  یاینوناق  ریغ  راک  دوب ، سلجم  یهبوصم  هتبلا  دـندرک ــ  تبحـص  اھییاکیرمآ  اـب  ییورردور 

؟ درک لمع  تادـھعت  نآ  هب  اکیرمآ  ایآ  میدرک ، دازآ  ار  اھناگورگ  مینکیم . دازآ  ار  اھناگورگ  فرط  نیا  زا  مھ  ام  و  دـینکن ، تلاخد  ام  روشک  یلخاد  روما  رد  دـیرادرب ، ار  ام  یاھمیرحت 

. اکیرمآ اب  نتـسشن  هرکاذم و  مھ  نیا  بخ ، یلیخ  دنکیمن ؛ لمع  دـھعت  هب  اکیرمآ  هن ، داد ؟ سپ  ام  هب  ار  ام  یهدـشدودسم  یاھتورث  اکیرمآ  ایآ  تشادرب ؟ ار  میرحت  اکیرمآ  ایآ 

ماجنا ار  اھراک  نیا  ام  دینک ، یھاکورف  رادقم  نیا  هب  لیطعت ــ  لیطعت  دنیوگب  دندرکن  تئرج  الاح  دینک ــ  مک  ار  یاهتـسھ  یتعنـص  تیلاعف  امـش  رگا ]  ] هک دنتفگ  ماجرب ؛ رد  ای 

. دنکیمن لح  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هرکاذم  رگید . دندرکن  ار ؟ اھراک  نیا  دندرک  مینکیم ؛ ار  راک  نآ  مینکیم ، ار  راک  نیا  میرادیمرب ، ار  اھمیرحت  میھدیم ؛

دنیآیم ادرف  میھدب ، جاب  زورما  دنتسین ؛ عناق  مھ  جاب  راب  کی  هب  اھییاکیرمآ  راب ؛ کی  هن  میھدب ؛ جاب  اکیرمآ  هب  یزیچ ؟ هچ  دنکیم ؛ لح  زیچ  کی  اکیرمآ  اب  ار  ام  لکشم  هلب ،

دنیوگیم لوا  دینک ــ  لیطعت  ار  یاهتـسھ  دنیوگیم  زورما  میھدـب . جاب  دـیاب ] زاب  ، ] دـنھاوخیم رگید  جاب  کی  دـنیآیم  ادرفسپ  میھدـب ؛ جاب  دـیاب ] زاب  ، ] دـنھاوخیم رگید  جاب  کی 

دنیوگیم دعب  دینک ، ضوع  ار  یساسا  نوناق  دنیوگیم  دعب  دینیچرب ــ  ار  یاهتـسھ  طاسب  دنیوگیم  دعب  دینک ، لیطعت  ار  دصرد  جنپ  دنیوگیم  دعب  دینک ، لیطعت  ار  دصرد  تسیب 

تـشپ دھاوخیم : ار  اھنیا  اکیرمآ  دیھدب . جاب  بترم  دینکب ؛ ار  راک  نیا  دیاب  دوشب ، لح  اکیرمآ  اب  ناتلکـشم  دیھاوخب  رگا  دنریگیم . جاب  اھییاکیرمآ  دیرادرب ؛ ار  نابھگن  یاروش 

نم دھدب ؟ یجاب  نینچ  کی  هک  تسا  رـضاح  یتریغاب  یناریا  مادک  دینک . لیطعت  ار  ناتیعافد  عیانـص  دینک ، یلاخ  ار  ناتتـسد  دینک ، سوبحم  ار  ناتدوخ  ناتدوخ ، یاھزرم 

رـضاح مھ ] وا  [ ؛ دشاب هتـشاد  یناریا  تریغ  دـشاب ، یناریا  اما  دـشاب  هتـشادن  لوبق  مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  یکی  تسا  نکمم  یمالـسا ؛ یروھمج  رادفرط ]  ] میوگیمن

، راب ود  هن  راب ، کی  هن  دیھدب ، جاب  دیرـضاح  رگا  دنکیمن . لح  ار  یلکـشم  اکیرمآ  اب  یهرکاذم  دـنمھفیمن ؟ ارچ  تسین ؛ عناق  نیا  زا  رتمک  هب  اکیرمآ  دـھدب . ار  اھجاب  نیا  تسین 

دندرک بالقنا  مدرم  یولھپ . نارود  لثم  درادن ، یراک  رگید  امش  اب  اکیرمآ  تقو  نآ  هلب ، دینک ، روبع  ناتزمرق  طوطخ  یهمھ  زا  و  یساسا ، لئاسم  یهمھ  رد  مھ ، رـس  تشپ 

، دننکیم راک  اھنادـیم  یهمھ  رد  دـنراد  روج  نیا  هک  ییاھناوج  نیا  دـنکیم ، تفرـشیپ  دراد  روج  نیا  هک  یروشک  نیا  نیا . یارب  دـنداد  دیھـش  همھ  نیا  نیا ، زا ] ییاھر   ] یارب

؟ تفگ ناشھب  روج  نیا  دز ؟ فرح  اھنآ  اب  روج  نیا  دیاب 

« : اکیرمآ اب  هرکاذم   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 
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یعراز  /   ١٢/٢۶/١٣٧۶ هللادعس  هدنسیون :  اکیرمآ /  اب  هرکاذم  یفن  هرکاذم و  قطنم  یسررب 

یبیبح  /   ٠٧/٠١/١٣٨۶ دماح  هدنسیون :  یکیتکات /  ای  یدربھار  لباقت  اکیرمآ ؛ ناریا و 
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