
ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

یتسینویھـص و یاـھیناپمک  و  یناـھج -  رامثتـسا  رابکتـسا و  ماـظن  ینعی  یـسارکمد ؛ هن  تسا ، لاربـیل  هن  هک  یـسارکمد -  لاربـیل  حالطـصا  هب  ماـظن  یارب  هک  یاهلاـسم 

زکارم یهـمھ  لرتـنک  هناـھاوختیمامت ، هناـبلطراصحنا و  ـالماک  ناـشدوخ ، تردـق  زکارم  زا  دـنناوتب  هـکنیا  زج  تـسین  زیچ  چـیھ  تـسا ، حرطم  ناـشناھارمھ  ناـنامیپمھ و 

ناونع هب  ار  ایند  دزیخرب . اھنآ  یبلطراصحنا  هار  رـس  زا  بالقنا  هکنیا  یارب  دننکیم ، مھتم  یبلطراصحنا  هب  ار  بالقنا  دنـشاب . هتـشاد  رایتخا  رد  ار  یناھج  عفانم  یـساسا 

گنھرف هکنیا  یارب  دنھدیم ، یگنھرف  یرگیناھج  یگنھرف و  تدحو  راعـش  دنریگب . رایتخا  رد  ار  هدـکھد  نیا  ییادـخدک  هکنیا  یارب  دـننکیم ، یفرعم  یناھج  یهدـکھد 

رامعتـسا زاسهنیمز  هک  ییاھگنھرف  یهنیمز  رد  یبرغ ، گنھرف  یهنیمز  رد  ناشدوخ ، هب  طوبرم  لئاسم  یهنیمز  رد  دـننک . طلـسم  ملاع  یاـھگنھرف  ماـمت  رب  ار  ناـشدوخ 

ناتدوخ لوصا  فطاوع و  اھرواب و  گنھرف و  رد  هک  دنھاوخیم  امـش  زا  اما  دـنھدیمن ؛ سک  چـیھ  هب  یللملانیب  حطـس  رد  یاهشقانم  هشدـخ و  نیرتکچوک  یهزاجا  هدوب ،

؛ دنک رظنراھظا  دنزب و  فرح  شدوخ  تشادرب  قبط  سک  رھ  امش  یلوصا  مکحتسم  یاھهیاپ  گنھرف و  رکف و  نامیا و  رد  دیھدب  هزاجا  دیـشاب ؛ یتئارقدنچ  رثکت و  هب  دقتعم 

ناشعفانم اج  رھ  دشاب . هتشاد  یتئارق  دنچ  هاگن  اکیرما  عفانم  هب  تبـسن  درادن  هزاجا  ایند  حطـس  رد  سک  چیھ  دنھدیمن ! هزاجا  ار  یزیچ  نینچ  ناشدوخ  هب  تبـسن  اما 

. دننکیم تسرد  شیارب  مھ  یرکف  یانبم  کی  دیاهدش ، دراو  ساسا  هچ  رب  دنسرپب  رگا  دنوشیم . دراو  تیعطاق  اب  دنک ، اضتقا 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

، دـش دـھاوخ  یھتنم  دندیدنـسپیمن ، ار  اـھنآ  هک  یرفن  دـنچ  یزوریپ  هـب  تاـباختنا  نـیا  دـندید  اـت  اـما  دـش ؛ رازگرب  یدازآ  تاـباختنا  ریازجلا  رد  نـیا ، زا  لـبق  لاـس  جـنپ  راـھچ 

زا یرھظم  دوـب ؛ دازآ  تاـباختنا ، نآ  هک  دـندرکیم  فارتـعا  اـیند  رد  مھ  همھ  دـندرک . بوکرـس  ار  مدرم  دـنتخادنا و  هار  هب  یماـظن  یاـتدوک  کـی  دـندرک و  کـمک  یھدـنامزاس و 

: دندرکیم حرطم  یلالدتسا  شیارب  دینکیم ، بوکرس  ارچ  درکیم  لاوس  یسک  رگا  دندرک ! بوکرـس  دندیبوک و  لاحنیعرد  اما  دوب ؛ یـسارکمد -  اھنآ  لوق  هب  و  یرالاسمدرم - 

فیرعت ار  یرکف  یگنھرف و  ىلوصا  یاھهیاپ  ناشدوخ  یارب  ینعی  دـنفلاخم ! یـسارکمد  یناھج و  لئاسم  هنیمز  رد  ام  تارظن  اب  اـھنآ  دـنیآیم و  راـک  رـس  اھارگمالـسا  نوچ 

اھـشزرا و ینابم و  لوصا و  امـش و  یرکف  یاھهیاپ  اما  دنزب ؛ یفلاخم  فرح  دنک و  یاهشدخ  هشقانم و  اھهیاپ  نیا  رد  هک  دنھدیمن  هزاجا  ایند  رد  مھ  سک  چیھ  هب  دننکیم ؛

مھ نآ  تسا ، تئارق  کی  نیا  تسا ؛ یتئارق  دنچ  دننکیم : ضارتعا  ارچ ، دییوگب  رگا  دنھدیم و  رارق  هشقانم  دروم  ار  یمالـسا  یرکف  هدـشتابثا  مکحتـسم و  یاھیگتـسبلد 

یگنھرف مزیلاروـلپ  اـب  امـش  ارچ  هک  دـننکیم  مھتم  ییارگرجحت  ندوـب و  مگد  هـب  ار  امـش  ارچ ، دـییوگب  رگا  دـنوشیم ! دـقتعم  یگنھرف  مزیلاروـلپ  هـب  اذـل  تـسا ؛ تـئارق  کـی 

! دـننکیمن لوبق  ار  نآ  دنتـسین و  مزیلارولپ  هب  دـقتعم  هجوچـیھهب  تسا ، ینتبم  نآ  رب  عفانم  نیا  هک  یمیھافم  عفاـنم و  فیرعت  هنیمز  رد  ناـشدوخ  هک  یلاـح  رد  دـیفلاخم ؛

ناونع هب  یاهدع  دنک . مادقا  دنزب و  فرح  دریگب ، میمصت  دنک ، رکف  عماطم  فادھا و  نیا  هب  تبـسن  یھاگآ  رـس  زا  وجـشناد ، ناوج  ناملـسم و  ناوج  یتسیاب  هک  تساھنیا 

دروم ار  تلم  کی  یرکف  مکحتـسم  یاھهیاپ  بالقنا و  کی  یاھـشزرا  همھ  دنـسیونیم و  هلاقم  دننزیم و  فرح  شاهرابرد  دننادرگیمرب و  یـسراف  هب  ار  اھفرح  نامھ  ون ، فرح 

. تسا مولعم  مھ  ناشناگدـنیوگ  هزیگنا  اـھفرح و  نیا  اـشنم  تسا ؛ هدـش  هتخانـش  یاـھفرح  اـھنیا  تسین ؛ ون  فرح  اـھنیا  هک  یلاـح  رد  دـنھدیم . رارق  هشقاـنم  هشدـخ و 

ام هک  تسا  تسرد  نیا  ایآ  دـنوش . طلـسم  نارگید  یاھگنھرف  اـھروشک و  اـھتلم و  رب  هک  تسا  هدوب  دوصقم  نیمھ  یارب  دـناهدرک ، دـیلوت  ار  گـنھرف  رکف و  نیا  هک  یناـسک 

!؟ مینک رارکت  همجرت و  ار  اھنآ  فرح  مییایب 

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هولج سدـقم  رما  کـی  تروص  هب  ار  گـنج  ناشهتـشذگ ، یبلطحلـص  یاـھاعدا  همھ  فـالخرب  دوخ ، ناـبز  لـمع و  رد  زورما  هتـسباو ، نارکفنـشور  اـکیرما و  نارادمتـسایس 

غیلبت اھنیا  یاھیچتاغیلبت  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  هک  یزیچ  نآ  لباقم  هطقن  تسرد  دـنھدیم . هولج  سدـقم  قلطم و  رما  کی  ار  ییاـکیرما  یاھـشزرا  لوصا و  دـنھدیم ؛

رد ام  مادقا  تسا ؛ حلص  رطاخ  هب  اجنالف  هب  ام  دورو  میحلـص ؛ رادفرط  ام  دندرکیم  اعدا  مئاد  میتسھ ؛ لئاق  اھناسنا  دیاقع  هب  مارتحا  ییارگرثکت و  هب  ام  دنتفگیم  دندرکیم و 

گرزب و یاطخ  نیا  دنھد . هولج  سدقم  رما  کی  ار  نآ  دننک و  سیدقت  ار  گنج  دنروبجم  هک  دناهدش  هدـناشک  اجنیا  هب  دوخ  تاراھظا  رد  زورما  تسا . حلـص  رطاخ  هب  اجنالف 

ار ییاطخ  یاھماگ  هچ  نتـشادرب  سفن ، یاوھ  دنمھفیمن  دنکیم . لطاب  جیردتب  ایند  یمومع  راکفا  مشچ  رد  ار  ناشهتـشذگ  یاھاعدا  همھ  هک  تساھنآ  یندشن  شومارف 

دنھدـیم ناشن  دوخ  زا  ینـشخ  بلط و  گنج  یماظن و  هرھچ  ایند  رد  دـنرادیمرب . مھ  زاب  دناهتـشادرب و  یرگید  زا  سپ  یکی  ار  اطخ  یاھماگ  نیا  تسا . هدرک  لیمحت  اھنآ  رب 

. دنرادن مھ  یاهراچ  تسا . هدننک  موکحم  تدشهب  ایند  یادرف  زورما و  ىمومع  راکفا  تواضق  یارب  هک 

یایدادبتـسا یاھتموکح  زا  ای  دناهدمآ ، راک  یور  اتدوک  اب  هک  یددعتم  یاھتموکح  زا  لاحنیعرد  میتسھ ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  تموکح  یـسارکمد و  رادفرط  ام  دـننکیم  اعدا 

راک هچ  دنمھفب  دننادب و  هک  نیا  نودب  تسا . یمومع  راکفا  لباقم  رد  ندـش  اوسر  نیا  دـننکیم . تیامح  تسا ، هتـشادن  تلاخد  یمدرم  یار  کی  یتح  اھنآ  لیکـشت  رد  هک 

. تسا طوقس  همدقم  اھنیا  دنکیم . هدرک و  یرتدیدج  یاطخ  لحارم  دراو  ار  اھنآ  یرگید  زا  سپ  یکی  اھاطخ  نیا  دننکیم ،

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

، ناریا لخاد  رد  دنتـسین . دازآ  ثحب  یـسارکمد و  وگتفگ ، لھا  اـھنآ  تسا . نیغورد  یراعـش  نیا  اـما  دـنیوگیم ؛ نخـس  یـسارکمد  وگتفگ و  دازآ و  ثحب  زا  اھوگدـنلب  رد  اـھنآ 

هتشاد حماست  لھاست و  اھنآ  هب  تبسن  دیرذگب و  ناتدیاقع  زا  دنیوگیم  دننکیم ؛ جیورت  ار  لھاست  حماست و  یداقتعا و  تایلوا  تاملسم و  رد  کش  تیکاکش ، مسیلارولپ ،

، دـننکیم باطخ  یبرغ  ییاکیرما و  یاھـشزرا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  دـسریم  ییاج  هب  ثحب  یتقو  تسا . یمالـسا  عماوج  ناریا و  یهعماـج  لـخاد  هب  طوبرم  نیا  اـما  دیـشاب .

رگید اجنیا  رد  دـنکن ! یـضارتعا  نیرتکچوک  اھنآ  لباقم  رد  دـیاب  ایند  هک  تسا  یملـسم  تاداقتعا  یزاسیناھج ، یزاسناسکی و  یزاـسهباشم ، تسین . وگتفگ  یاـج  رگید 

یارب هک  ییاکیرما  دـھد ؟! هیدـھ  یدازآ  ایند  مدرم  هب  دـھاوخیم  اکیرما  مادـک  تسا . راکـشآ  غورد  کی  یھاوخیدازآ  یـسارکمد و  مچرپ  دـنریگیم . دوخ  هب  یروتاـتکید  یهرھچ 

زونھ عیاجف  نیا  دش -  دھاوخن  هدـشن و  شومارف  ناتـسناغفا  مانتیو و  رد  شعیاجف  هک  ییاکیرما  دـھدیم ؟! قوس  یتخبدـب  هب  عضو  نیرتعیجف  اب  ار  اھتلم  دوخ ، عبانم  ظفح 

یربـخ یـسارکمد  زا  دـسریم ، هک  نیطـسلف  مدرم  هب  تبوـن  اـما  دـیآیم ؛ شیپ  یـسارکمد  مچرپ  اـب  اـجنیا  رد  دـنکیم ؟! دـیدھت  ار  قارع  مدرم  مھ  زورما  و  دراد -  همادا  مھ 

؟! دنتسین ناسنا  نیطسلف  مدرم  ایآ  تسین !

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اولوق  » هک دیامرفیم  نآرق  تسا . هدشن  هتـشون  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  هک  دنـسیونیم  دنیوگیم و  یـضعب  ییاھزیچ  یھاگ  دنکیم  هدھاشم  ار  ییاھهتـشون  دـنیبیم و  ناسنا 

هک دنکیم  رکذ  ار  یلبق  عیارش  نآ  یهمھ  هکنآ  زا  دعب  ( ١ «،) نویبنلا یتوا ] ام  یسیع و   ] یسوم و یتوا  ام  و  لیعمـسا و ...  میھربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  آم  اب و  انما 

جیورت هک  ییاھنآ  درادن ؛ لوبق  ار  مسیلارولپ  مالـسا  اودتھا . دقف  هب  متنما  آم  لثمب  اونما  ناف  دیامرفیم : دعب  دشاب ، هتـشاد  داقتعا  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  ناملـسم  یهفیظو 

زا دننک ؛ هظحالم  ار  یمالـسا  نوتم  دننک ، هعجارم  نآرق  هب  تسا » مسیلارولپ  هب  لئاق  تسا ، هدرک  لیلجت  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  زا  نوچ  مالـسا   » هک دننکیم 

مھکیفکیـسف قاقـش  یف  مھ  امناف  اولوت  نا  اودـتھا و  دـقف  هب  متنما  آم  لثمب  اونما  ناف  تسا : نیا  مالـسا  دـننکیم ؛ رکذ  ار  یبلطم  کی  تلفغ ، یور  زا  یعالطایب و  یور 

نموم هب  تبسن  ( ٣ «.) میحر فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  » هک دـیامرفیم  ربمغیپ  یهرابرد  مکیلع ؛» صیرح   » ناناملـسم نیب  رد  تقونآ  تسا .]  ] نآرق یاـنعم  نیا  ( ٢ (؛ هللا

لثم دیشاب ؛ تخس  ینعی  دیشاب ؛ ادشا »  » دنتسھ امش  نمـشد  دننکیم و  ینمـشد  امـش  اب  هکیناسک  لباقم  رد  ( ۴ (؛ مھنیب آمحر  رافکلا  یلع  ادـشا  اما ]  ] تفار یاراد 

فاص مھ  اب  ناتیاھلد  ناتدوخ ، نیب  مھنیب ،» آمحر   » اما دیـشاب  هداتـسیا  دیـشاب ، مکحتـسم  دـنک ؛ ذوفن  امـش  رد  دـناوتب  تساوخ  اجرھ  زا  نمـشد  هک  دیـشابن  مرن  زیرکاخ 

لباقم رد  ار  اھتلم  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ، نمشد  مھ  اب  ار  امش  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ، ادج  مھ  زا  ار  امـش  دناوتن  اھمـسا  دیـشاب ؛ نابرھم  مھ  اب  دشاب ،

« مسیلارولپ  » 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 2هاگياپ  هحفص 1 
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هک تسین  یراک  ربمغیپ ، زا  ندرک  فیرعت  ندرک و  لیلجت  طقف  میریگب ؛ سرد  تسا  بوخ  مرکا -  یبن  تدالو  زور  زورما -  ام  تسا . ربمغیپ  یاھـسرد  نآ  زا  نیا  دـھدب ؛ رارق  مھ 

مالـسا یایند  رد  زورما  تیولوا ، مدرک  ضرع  هک  میـشخبب  ققحت  تسا ، هدش  ثوعبم  نآ  یارب  ربمغیپ  ار  هچنآ  هک  میھاوخب  دیاب  میریگب ، سرد  دیاب  دوریم ؛ راظتنا  ام  زا  زورما 

. تسا داحتا 

ىمالسا  / ١٣٩٣/١٠/١٩ تدحو  ىللملانیب  سنارفنک  نیمتشھ  تسیب و  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اولوق  » هک دیامرفیم  نآرق  تسا . هدشن  هتـشون  نآرق  تایآ  هب  هجوت  اب  هک  دنـسیونیم  دنیوگیم و  یـضعب  ییاھزیچ  یھاگ  دنکیم  هدھاشم  ار  ییاھهتـشون  دـنیبیم و  ناسنا 

هک دـنکیم  رکذ  ار  یلبق  عیارـش  نآ  یهمھ  هکنآ  زا  دـعب  نویبنلا ،» یتوا ] ام  یـسیع و   ] یـسوم و یتوا  ام  و  لیعمـسا و ...  میھربا و  یلا  لزنا  ام  انیلا و  لزنا  آم  اب و  اـنما 

جیورت هک  ییاھنآ  درادن ؛ لوبق  ار  مسیلارولپ  مالـسا  اودتھا . دقف  هب  متنما  آم  لثمب  اونما  ناف  دیامرفیم : دعب  دشاب ، هتـشاد  داقتعا  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  ناملـسم  یهفیظو 

زا دننک ؛ هظحالم  ار  یمالـسا  نوتم  دننک ، هعجارم  نآرق  هب  تسا » مسیلارولپ  هب  لئاق  تسا ، هدرک  لیلجت  یـسیع  ترـضح  یـسوم و  ترـضح  زا  نوچ  مالـسا   » هک دننکیم 

مھکیفکیـسف قاقـش  یف  مھ  امناف  اولوت  نا  اودـتھا و  دـقف  هب  متنما  آم  لثمب  اونما  ناف  تسا : نیا  مالـسا  دـننکیم ؛ رکذ  ار  یبلطم  کی  تلفغ ، یور  زا  یعالطایب و  یور 

یاراد نموم  هب  تبـسن  میحر .» فور  نینموملاب  مکیلع  صیرح  » هک دـیامرفیم  ربمغیپ  یهرابرد  مکیلع ؛» صیرح   » ناناملـسم نیب  رد  تقونآ  تسا .]  ] نآرق یاـنعم  نیا  هللا ؛

مرن زیرکاخ  لثم  دیشاب ؛ تخس  ینعی  دیشاب ؛ ادشا »  » دنتسھ امش  نمشد  دننکیم و  ینمـشد  امـش  اب  هکیناسک  لباقم  رد  مھنیب ؛ آمحر  رافکلا  یلع  ادشا  اما ]  ] تفار

مھ اب  دشاب ، فاص  مھ  اب  ناتیاھلد  ناتدوخ ، نیب  مھنیب ،» آمحر   » اما دیشاب  هداتسیا  دیـشاب ، مکحتـسم  دنک ؛ ذوفن  امـش  رد  دناوتب  تساوخ  اجرھ  زا  نمـشد  هک  دیـشابن 

؛ دھدب رارق  مھ  لباقم  رد  ار  اھتلم  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ، نمشد  مھ  اب  ار  امش  دناوتن  ییایفارغج  یاھزرم  دنک ، ادج  مھ  زا  ار  امش  دناوتن  اھمسا  دیشاب ؛ نابرھم 

ام زا  زورما  هک  تسین  یراـک  ربـمغیپ ، زا  ندرک  فیرعت  ندرک و  لـیلجت  طـقف  میریگب ؛ سرد  تسا  بوـخ  مرکا -  یبـن  تدـالو  زور  زورما -  اـم  تسا . ربـمغیپ  یاھـسرد  نآ  زا  نیا 

داـحتا مالـسا  یاـیند  رد  زورما  تیولوا ، مدرک  ضرع  هک  میـشخبب  ققحت  تسا ، هدـش  ثوـعبم  نآ  یارب  ربـمغیپ  ار  هچنآ  هک  میھاوـخب  دـیاب  میریگب ، سرد  دـیاب  دوریم ؛ راـظتنا 

. تسا

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رایـسب ثحب  کی  ینآرق  یهداس  نایب  کی  اب  مسیلارولپ ، هب  عجار  مق  یهیملع  یهزوح  گرزب  یاملع  ناگرزب و  زا  یکی  مدـید  نویزیولت  رد  اقافتا  شیپ  بش  دـنچ  نیمھ  نم 

یراصنلا و اوداـھ و  نیذـلا  اونما و  نیذـلا  نا   » هتفگ مالـسا  نوچ  دـنھدب ؛ تبـسن  مالـسا  هب  ار  مسیلارولپ  دـنھاوخیم  هک  دنتـسھ  یاهدـع  کـی  نوچ  درک ؛ یھاـتوک  بوخ و 

اب هک  تسا  یفرح  بخ  اما  تسا  یطلغ  فرح  نیا  بخ  دـینک ؛] لمع   ] دـیتساوخ هک  ینید  رھ  هب  تسا و  ینیدهمھ »  » مالـسا سپ  «، رخالا مویلا  اب و  نما  نم  نیئباصلا 

ملاـع کـی  منیبیم  نم  بخ ، دـنھدیم . رارق  ریثاـت  تحت  مھ  ار  اـھهراچیب  زا  یاهدـع  کـی  دـننکیم ، زاربا  لاـس  دـنچ  ار  نیا  ینایعدـم  یوھویاـھ ، اـب  دـمودش و  اـب  تاریبعت و 

. تسا منتغم  نیا  بخ  دنکیم ؛ در  ار  قطنم  نیا  هدننک - عانقا  الماک   - هدننک عانقا  الماک  هداس و  یلیخ  نایب  اب  نویزیولت  رد  ینید  یهتسجرب 

« مسیلارولپ  » 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 2هاگياپ  هحفص 2 
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