
هاگشناد  / ١٣۶٠/٠٩/٢٧ هزوح و  تدحو  هتفھ  رانیمس  یرازگرب  تبسانمهب  مایپ 

. دندرکن ناروتـس  مس  یهصرع  هدوھیب  ار  دـجاسم  نالوغم ، دروخیم ! مشچ  هب  نک » تموکح  زادـنیب و  هقرفت   » تسایـس نیا  زا  یراثآ  زین ، مالـسا  خـیرات  عطاقم  نیرترود  رد 

فاکش و داجیا  رثا  رد  رگم  تسکشن ، دادرم  متشھ  تسیب و  رد  یلم  تضھن  دوب . فدھ  دجاسم  زین ، تیطورـشم  بالقنا  رد  دیـسرت  دیاب  اجک  زا  هک و  زا  دننادیم ، نامیخژد 

تمھت ناوارف ، هچ  دنتفوک و  هیملع  یاھهزوح  یناشیپ  رب  هک  یتسرپهفارخ  لھج و  رھم  رایسب  هچ  دندربیم . تسد  رـس  رب  یرکفنـشور  ملع  هک  نانآ  تیناحور و  نیب  قارتفا 

. دندز نایھاگشناد  هب  هک  ینید  دب  ینیدیب و 

ىربھر  / ١٣۶٨/٠٣/١٨ تیلوئسم  زاغآ  رد  ناریا  تلم  هب  مایپ 

زیزع نارھاوخ  ناردارب و  دنـشاب ، ام  تلم  نایم  یدیدش  تافالتخا  دھاش  نآ  رد  هک  دـندوب  هداد  هدـعو  دوخ  هب  شیپ  اھتدـم  زا  هناگیب  یاھتـسایس  هک  ساسح  نارود  نیا  رد 

مالعا و یاملع  هک  تسا  هتسیاش  دننک . سویام  ار  ناریا  مالـسا و  نانمـشد  هتـشذگ ، دننام  دنزرو و  مامتھا  یگنھامھ  تدحو و  ظفح  هب  هشیمھ  زا  شیب  دیاب  نھیم  مھ

نیا نادـنمرنھ ، ناگدنـسیون و  نارکف و  نشور یمالـسا و  یاروـش  سلجم  مرتـحم  ناگدـنیامن  زیزع و  نایوجـشناد  بـالط و  یمالـسا و  ناگدـنیوگ  هـعمج و  مرتـحم  ی  هـمئا

. دننک داشرا  نادب  ار  همھ  نشور و  همھ  یارب  نابز  رازھ  اب  ار  الاو  تقیقح 

روشک  / ٠۵/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھتسیسکرام بالقنا ، یزوریپ  یادتبا  رد  منادیم . نآ - ماع  یانعم  هب  رکفنشور - یاھھورگ  وزج  ار  رشق  نیا  نم  دنوشیم . بوسحم  هاگآ  رـشق  کی  هعماج ، رد  اھرگراک 

راک هب  ماظن  هیلع  ار  نآ  دنناوتب ، رگا  و  دنریگب ، بالقنا  زا  ار  یوق  یوزاب  دمآراک و  تسد  نیا  هک  دوب  نیا  اھنآ  دـصق  دـندرک . عورـش  ار  رـشق  نیا  یور  یراذـگهیامرس  ییاکیرما 

نمزم یراکیب  روشک  یتعنـص  یاھدـحاو  رد  بالقنا ، لوا  لاس  ود  یکی  لقا  دـح  دـیابیم  دوش ، عقاو  رثوم  تاغیلبت  نیا  دوب  رارق  رگا  دـندرکیم . تاغیلبت  مھ  یلیخ  دـندنب ؛

. میتشادیم

نیا غارـس  هب  یتدم  ات  درک و  جیگ  سویام و  ار  اھنآ  هک  دروخ  بالقنا  مالـسا و  نانمـشد  ناھد  هب  نانچ  رگراک ، یهقبط  تشم  اھزور ، نآ  یتاغیلبت  یاھهنیمز  هب  خساپ  رد 

یروھمج هب  نارگراک  یرادافو  لثم  بالقنا ، هب  یرادافو  دوشیم ، هجوت  رگراک  مسا  هب  افرـص  هک  یرگراک  یاھماظن  رد  یتح  تسا . ریظنمک  ایند  رد  هیحور  نیا  دندماین . رـشق 

. تسا زاتمم  هتسجرب و  ناریا ، روشک  رد  نارگراک  شقن  نیاربانب ، تسین . یمالسا 

روشک  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ رسارس  یهعمج  یهمئا  رادید  رد  تانایب 

ناگدنزاس و ناگدنـسیون و  ناگدنیوگ و  ناملعم و  مالعا و  یاملع  نالوئـسم و  تلم و  راشقا  مامت  دیاب  یلخاد ، دعب  رد  تسا . تیمھا  زیاح  ام  یارب  بالقنا  دعب  ود  رھ  زورما 

دیاب زین ، بالقنا  یجراخ  دـعب  رد  و  مینک . رت  کیدزن اھ  نامرآ هب  میربب و  رتولج  یمالـسا  یگدـنز  تمـس  هب  ار  هعماج  مھزاب  ات  دـننک ، شـالت  ناراذـگ  تسایـس نازیر و  هماـنرب

ظفح هدشداجیا ، ییانشآ  یکیدزن و  تدحو و  ات  دننک ، شالت  دراذگ - یم رثا  مدرم  نھذ  رب  ناشفرح  هک  یناسک  نارکف و  نشور املع و  صوصخب  ناملـسم - یاھتلم  ی  همھ

. دوش تیوقت  و 

مدرم  / ١٣/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هب تبسن  اھ  نآ متـشاد ، رادید  قطانم  نآ  یاھرکف  نشور نویناحور و  درک و  نازیزع  داباھم و  جدننـس و  مدرم  اب  مدوب و  هدرک  یبرغ  ناجیابرذآ  ناتـسدرک و  هب  هک  یرفـس  رد 

نآ حرش  مدیسر و  ماما  تمدخ  متشگرب ، نارھت  هب  یتقو  دوب . نانکفا  هقرفت نایعدم و  نانمـشد و  هب  یمکحم  ینھدوت  اتقیقح  هک  دندرک ، یم صالخا  راھظا  بالقنا  ماما و 

. دیدرگ راکشآ  وا  رھطم  کاپ و  ی  هرھچ رد  نآ  راثآ  دش و  داش  یناحور  درم  نآ  رونم  لد  مدید  متفگ . ناشیا  یارب  ار  اھرادید 

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

- الاب دح  رد  مھ  نآ  کرحت - لمع و  ماقم  رد  هک  تسا  تبحم  درادن . ار  مزال  ییاراک  دشابن ، هارمھ  یفطاع  دنویپ  یوب  گنر و  قیمع و  قشع  تبحم و  اب  نامیا ، هک  یمادام 

. تسام رایتخا  رد  یمالـسا ، رکفت  رد  تیب - لھا  هب  تبحم  ینعی  تبحم - ناونع  نیرتالاب  میربب . شیپ  هب  ار  تضھن  ام  دـش  یمن تبحم  نودـب  دـشخب . یم ییاراک  نامیا  هب 

هدـش هتـشاذگ  راگدای  هب  عیـشت ، گنھرف  خـیرات و  یارب  هک  تسا  زور  نآ  رد  ادـخ  نادرم  یراکادـف  یاھبنارگ  یاھراگدای  ظفح  اروشاع و  ـالبرک و  ی  هلاـسم رد  تبحم ، نیا  جوا 

. تسا

عوضوم دنتـشادن ، یدایز  راکورـس  مالـسا  نید و  اب  هک  یناسک  یارب  تشاد و  مھ  یبوخ  یاھ  هبذاج دش و  یم حرطم  ون  یاھدید  اب  یمالـسا ، لئاسم  هک  ییاھزور  نآ  رد 

هبـش شیارگ  کـی  دـش - یم بوـسحم  هریخذ  ناوـج  رــشق  صوـصخب  مالــسا و  ملاـع  یارب  هـکلب  دوـبن - یدـب  زیچ  یمالــسا ، رکفت  رد  وـن  یاھــشیارگ  دوـب و  مـھ  یکراـبم 

اھیناوخ و هضور اروشاع و  هب  طوبرم  لئاسم  هلمج  زا  یـساسحا - یفطاع و  لئاسم  زا  ار  مالـسا  یداقتعا  ینامیا و  لئاسم  مییایب  اـم  هک  دوب  هدـمآ  دوجو  هب  هنارکف  نشور

!! مینک ادج  هیرگ -

هب انایحا  دوب و  هدش  دراو  ییاھزیچ  مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) دبع هللا ابا  یراکادف  تیاور  اروشاع و  رکذ  یارجام  رد  هکنیا  هب  هجوت  اب  هک  دندوب  اھزور  نآ  رد  یرایـسب  دـیاش 

نیا یتقو  ات  هک  میدـید  حوضوب  ام  لمع ، ی  هنحـص رد  نکیل  درک ؛ یم دـشر  شیارگ  نیا  دوب و  نیریـش  بولطم و  ناـشیارب  فرح  نیا  دـش ، یم ناـیب  یزیمآ  فیرحت یاـھلکش 

. تفرگن ماجنا  یعقاو  یدج و  راک  چیھ  دشن ، حرطم  اروشاع  یایاضق  بوچراچ  رد  ینلع و  یمسر و  تروص  هب  نامراوگرزب ، ماما  فرط  زا  هلئسم 

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

یبالقنا یقرتم  یسایس  یریگ  تھج ناشیا ، دندرب . نیب  زا  دوب ، جیار  نامز  زا  یا  هھرب رد  هک  ار  بالقنا  یزوریپ  زا  لبق  ی  هنابآمرکف نشور طلغ  روصت  نآ  تفارظ ، اب  هر )  ) ماما

خوسنم یمیدق و  یتالمجت و  دیاز و  راک  کی  نیا ، هک  دندنامھف  دندرک و  ایحا  ار  تبیـصم  رکذ  یناوخ و  هضور دندز و  هرگ  دـنویپ و  اروشاع  ی  هیـضق رد  یفطاع  یریگ  تھج اب  ار 

- نوگانوگ یرادازع  مسارم  لکـش  هب  هچ  یناوخ و  هضور تروص  هب  هچ  راوگرزب - نآ  لیاضف  نایب  تبیـصم و  رکذ  نیـسح و  ماما  دای  تسا و  مزال  هکلب  تسین ؛ ام  ی  هعماـج رد 

بلطم نیا  رب  اھراب  ناشیا ، دوشب . مھ  رت  یوق تسھ ، هک  هچنآ  زا  دـشاب و  ام  مدرم  نیب  رد  اھلد ، ی  هدـنھد ناـکت زیگنارب و  هفطاـع روآ و  هیرگ لومعم و  جـیار و  لکـش  هب  دـیاب 

. دندش یم دراو  ناشدوخ  مھ  المع  دندرک و  یم دیکات 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

مدـش مق  دراو  هک  یلوا  یاھلاس  نآ  رد  تسا . هدوب  حرطم  هلئـسم  نیا  مق ، رد  شیپ  اھلاس  زا  دـشاب ؛ هدـش  حرطم  ناـمز  نیا  رد  هک  تسین  یزیچ  هزوح ، حالـصا  ی  هلاـسم

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 1 
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تقو نآ  رد  دـعب  دـندومن . یم شالت  نآ ، ققحت  یارب  دـندرک و  یم رارکت  دـندروآ و  یم نابز  هب  ار  اـھوزرآ  نیا  دنتـسشن و  یم مھ  رود  هک  متفاـی  ار  یناوج  یالـضف  لاس ٣٧ ،) )

یالـضف تسا و  هدوب  حرطم  راـکفا  نیمھ  زین  مق - هب  هیلع ) ناوضر هللا   ) یدرجورب یمظعلا  هللا  تیآ موحرم  دورو  زا  لـبق  ینعی  اـم - زا  لـبق  ی  هرود رد  هک  دـش  مولعم  اـم  یارب 

زا لـبق  اـیاضق  نیا  ی  هشیر یتـح  هک  میدـیمھف  میدـش ، انـشآ  اـھ  هزوح هب  طوبرم  لـئاسم  اـب  رتـشیب  یردـق  هک  دـعب  دـنا . هدوب نآ  لاـبند  ماـن ، شوخ رکف و  شوخ هتـسجرب و 

. تسا هدوب  حرطم  زور  نآ  رکف  نشور ناوج و  بالط  نیب  اھفرح  نیا  هیلع ) ناوضر هللا   ) یناھفصا نسحلا  وبا  دیس  اقآ  موحرم  نامز  فجن  رد  تساھ و  نیا

شیپ رگید - یی  هدع ینیاق و  ددم  یلع  دیس  اقآ  موحرم  ینالیم ، یاقآ  موحرم  لثم  فجن - زور  نآ  یالضف  زا  رفن  هدزاود  هد  هک  ار  ینایرج  الصفم  احورـشم و  نم  یارب  رفن  ود 

موحرم یرگید  دوب و  ریدغلا - بحاص  ینیما - ی  همالع موحرم  یکی  دنا : هدرک لقن  دندوب ، هتـشاذگ  نایم  رد  ناشیا  اب  ار  دوخ  تساوخرد  دنتفر و  نسحلا  وبا  دیـس  اقآ  موحرم 

شردـق دوب و  هدـش  یوزنم  دـنجریب  رد  یدامتم  یاھلاس  دـش و  یم بوسحم  ام  روشک  ی  هتـسجرب یاـملع  نادـھتجم و  زا  هک  هیلع ) ناوضر هللا   ) یماـھت نسح  دیـس  اـقآ 

لقن ار  ینیما  یاقآ  موحرم  تبحـص  نامھ  نیع  مدوب ، هتفر  دنجریب  هب  ربنم  یارب  نم  هک  ای ۴٢  لاس ۴١  رد  ینیما ، موحرم  زا  لبق  مھ  ناشیا  درک . تافو  ات  دنام  هتخانـشان 

. منک حرطم  ار  نآ  لیصفت  اب  مھاوخ  یمن الاح  هک  تفگ  نم  هب  ار  هیضق  تایئزج  درک و 

وبا دیـس  اقآ  موحرم  تسا . هدیـشوپن  ققحت  ی  هماج دراد ، هقباس  هیملع  یاھ  هزوح رد  نرق  مین  زا  شیب  هک  یا  هشیدنا رکفت و  ارچ  هک  تسا  نیا  دیآ ، یم شیپ  هک  یلاوس 

- میتفر مق  هب  ام  هک  ییاھلاس  نآ  ات  لاس ١٣٢٠  زا  دشاب . هدوب  حرطم  ناشیا  تافو  زا  لبق  لاس  هد  ای  جنپ  الثم  تسا  نکمم  راکفا  نیا  دندرک . تافو  لاس ١٣٢۵  رد  نسحلا ،

، دندوب شلابند  اھ  هزوح نادنمدرد  نازوسلد و  الـضف و  نارکف و  نشور ناگدـبز و  هشیمھ  هک  ییاھزیچ  اھوزرآ و  نآ  ارچ  یلعف ، نامز  ات  نآ  زا  دـعب  و  ای ٣٧ - لاس ٣۶  ات  ینعی 

؟ تسا هدرکن  ادیپ  ققحت 

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوش یم هتشون  بالقنا  نیا  یرکف  ینابم  هب  عجار  فلتخم  حوطـس  رد  هوزج  هصق و  ملیف و  باتک و  ردق  نآ  لاس ، هدزناپ  هد  لوط  رد  دنک ، یم ادیپ  ققحت  ربتکا  بالقنا  یتقو 

یاھرکف نشور هک  تسا  هدشرپ  ینھذ  یاضف  ردق  نآ  دـننک ! هدافتـسا  اھ  نآ یاھباتک  زا  دـنرادن  یجایتحا  مدرم  رگید  هدیـسر ، اھ  نآ هب  بالقنا  نآ  داب  هک  ییاھروشک  رد  هک 

، یوروش بالقنا  یرکف  ینابم  ی  هراب رد  اھیناریا  ردق  هچ  هتشذگ ، ی  هھد راھچ  هس  رد  دنسیون ! یم باتک  اھ  نآ یرکف  یشزرا و  ینابم  هب  عجار  دننیشن  یم اھروشک  دوخ 

ادـیپ طابترا  اھ  نآ اب  یرکف  ظاحل  زا  یوحن  هب  هک  ییاھرکف  نشور ی  همھ هک  دنتـشون  ردـق  نیا اھ  نآ ینعی  دـندوب . هدـش  عابـشا  رگید  نوچ  دنتـشون ؛ باتک  یـسراف  ناـبز  هب 

راثآ زا  هک  یناوارف  یاھ  همجرت زا  ریغ  یبلاطم - دیشوج و  یم شدوخ  یرکف ، نشور رکف و  اب  ملق و  هب  تسد  الثم  مدآ  کی  دعب  دندش و  یم عابـشا  یرکف  ظاحل  زا  دندرک ، یم

. تشون یم دش - یم اھ  نآ

ییاھراک صالخا  اب  یناسک  اعقاو  نوچ  رفـص ؛ دـح  رد  دـیوگب  هک  دـیآ  یمن شلد  ناسنا  یھاگ  تسا . مک  یلیخ  اعقاو  میدرک ، هنیمز  نیا  رد  ام  هک  یراـک  میدرک ؟ راـک  هچ  اـم 

: دراد یلیالد  یراک  مک نیا  هتبلا ، تسا . هدش  راک  مک  یلیخ  یلیخ  رفص و  زا  رتشیب  هرذ  کی مییوگب  دیاب  مینکب ، ار  یفطاع  تاھج  نیا  ی  هظحالم میھاوخن  رگا  اما  دنا . هدرک

دیلوت ام  هک  تسا  نیا  هیضق  ساسا  اما  دندش ؛ ییارجا  نوگانوگ  یاھراک  لوغشم  زین  اھ  نآ زا  یـضعب  دنتفرگ و  ام  زا  راک  لوا  رد  ار  یلـصا  نارکفتم  نارکف و  نشور زا  یـضعب 

. دـننکب رـشتنم  و  تسا - یمالـسا  اـم  بـالقنا  نوـچ  دنـسیونب - ار  مالـسا  یناـبم  یمالـسا ، ی  هدنـسیون اھدـص  هک  دوـب  بوـخ  درذـگ ؛ یم بـالقنا  زا  لاـس  هدزاـی  میدرکن .

نیرتشیب اما  دنرادن ؛ یتیلوئـسم  دـنا ، هتـسشن اھ  هزوح نوریب  هک  یناسک  میوگب  مھاوخ  یمن تسا . هزوح  یاھراک  زا  یکی  نیا ، میدرکن . هک  میدرک  یم تیبرت  تسیاب  یم

. داد یم هنیمز  نیا  رد  یرفاو  لوصحم  یتسیاب  مق  دراد . مق - همھ  زا  شیب  و  هیملع - ی  هزوح ار  تیلوئسم 

هاگشناد  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ هزوح و  تدحو  زور  تبسانمهب  بالط  نایوجشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

رخاوا ینعی  ریخا ، لاس  هاجنپ  دـص و  ای  تسیود  نیا  رد  همھ  زا  رتدـب  و  روشک - نیا  رد  یھاشداپ  تموکح  ریگارف  متـس  نارود  رد  یخیرات ، ناشخرد  ی  هقباس نیا  اـب  یتلم 

زا نید  ییادـج  هلئـسم ، نیا  ی  هدـمع تلع  دـنداد و  ماجنا  هک  تسا  یراک  نیا ، تفرگ . رارق  لزنت  زا  دـح  نیا  رد  یملع ، تفرـشیپ  ظاـحل  زا  یولھپ - نارود  ی  همھ هیراـجاق و 

اھرت و بوخ دـندروخن . ناشتلم  روشک و  مدرم و  درد  هب  هجیتن  رد  دـندنام و  ادـج  نید  زا  ام ، روشک  رد  یعیبط  مولع  ناـققحم  نادنمـشناد و  اـملع و  دوب . اـم  روشک  رد  ملع 

سرد اھھاگـشناد  نیمھ  رد  هک  ینارکف  نشور دـندرک . راـک  اـھ  هناـگیب یارب  دـندوب و  اـج  نیمھ رد  مھ  یی  هدـع دـندش . عقاو  دـیفم  ناـگناگیب  یارب  دـنتفر و  ناـشیاھ  نیرتـھب

نیمھ ناجرختم  اھ ، نیا دـندرک . تنایخ  تلم  نیا  هب  دنتـشاد و  هدـھع  رب  یھجو  نیرت  هنانئاخ هب  ار  روشک  نیا  ی  هرادا یولھپ ، تموکح  لوط  رد  هک  دـندوب  اھنامھ  دـندناوخ ،

یاھراک تمـس  هب  دندوب و  هدش  لیـصحتلا  غراف هعماج  نیا  رخاتم  نارکف  نشور زا  جیردتب  هک  یلـسن  نآ  دمآ . دیدپ  یمالـسا  بالقنا  هک  درک  محر  ادـخ  دـندوب و  اھھاگـشناد 

. دندرک یم هچ  روشک  نیا  تلم و  نیا  اب  دندمآ ، یم راک  رـس  رب  اھ  نآ رگا  دـناد  یم ادـخ  هک  دـندوب  یدـنویپ  یب داقتعا و  یب هشیر و  یب لسن  یردـق  هب  دـنتفر ، یم یـسایس 

مھرد ار  راموط  هلسلس و  نآ  دمآ و  یمالسا  بالقنا  دندرکن و  ادیپ  تلھم  اھ  نآ هک  رکش  ار  ادخ  دندرب ! یم نیب  زا  دندنازوس و  یم ار  تلم  نیا  دوبن  دوب و  تسین و  تسھ و 

. دیرد

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

یرکف نشور یسایس و  مھف  یاعدا  دنکاخ ، بآ و  نیمھ  هب  قلعتم  تسا ، یناریا  مھ  ناشمسا  هنافساتم  هک  دنتسھ  یناسک  دننادب ، ام  راکادف  دنمـشوھ  فیرـش  تلم 

اھردـلق و اھریرـش و  نیطایـش و  دـینیب  یم هک  یلاـحرد دـننک ؛ یم تفلاـخم  یمالـسا  یروـھمج  اـب  دـننیبب . ار  نـشور  حـضاو و  تـجح  نـیا  دـنناوت  یمن اـما  دـننک ، یم مـھ 

رھ دنا ، هدیـشک فص  نآ  لباقم  رد  اھناطیـش  تسھ و  یمالـسا  یروھمج  لثم  یماظن  یتقو  هک  دندیمھف  یم دیاب  دندب . یمالـسا  یروھمج  اب  ملاع ، روفنم  یاھ  هاگتـسد

. دنک عافد  نآ  زا  دریگب و  رارق  ماظن  نیا  رس  تشپ  یتسیاب  تساھتفص ، ناطیش اھناطیش و  دض  هک  یناسنا 

، دننیب یم یمالـسا  یروھمج  اب  ار  تیرـشب  نانمـشد  ینمـشد  دننک و  یم یرکف  نشور یاعدا  ای  دـنراد ، یـسایس  مش  دـننک  یم اعدا  هک  یناسک  زا  منک  یم بجعت  نم 

یاراد تسا  نکمم  هچرگا  تسا ؛ هدش  روک  ناشلد  مشچ  هدرم و  ناشنادجو  اھ  نیا دنـشک . یمن تلاجخ  دـننک ، تفلاخم  راھظا  یمالـسا  یروھمج  اب  هکنیا  زا  لاح  نیعرد

. دنشاب مھ  رکف  نشور یاھرشق  وزج  حالطصا  هب  یسایس و  مھف 

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

شود رب  ار  یمالـسا  رکفت  ایحا و  یمالـسا و  توعد  مچرپ  هدرک و  مایق  نوگانوگ  لماوع  ریثات  تحت  هتـشذگ ، لاـس  هاـجنپ  دـص و  کـی  رد  هک  ینارکفتم  یمالـسا و  ناحلـصم 

ندرک اپرب  یاج  هب هک  دنتـشاد  دوخ  راک  رد  ار  گرزب  صقن  نیا  یگمھ  ناشیاھب ، نارگ دنمجرا و  تامدخ  ی  همھ اب  نارگید  لابقا و  دمحم  نیدـلا و  لامج  دیـس  لیبق  زا  دـنتفرگ 

نابز ملق و  رازبا  اب  طقف  هنارکف و  نشور شالت  اب  هک  بـالقنا ، تردـق  توق و  اـب  هن  ار  ناملـسم  عماوج  حالـصا  دـندرک و  اـفتکا  یمالـسا  توعد  کـی  هب  یمالـسا ، بـالقنا  کـی 

یلـصا عطاقم  ناگدنزاس  هک  ار  مزعلاولوا  ناربمایپ  لمع  ی  هجیتن نوچمھ  یجیاتن  عقوت  نآ ، زا  زگرھ  اما  تسھ ؛ هدوب و  روجام  حودمم و  هتبلا  هویـش ، نیا  دـندرک . وجتـسج 

. تشاد دیابن  دنا  هدوب خیرات 

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

دھاوخن توغاط  نارود  یاھھاگـشناد  زا  رتھب  اھ  نآ تشونرـس  هنرگو  دننک ؛ لابند  یمالـسا  طاشن  یبالقنا و  ی  هیحور اب  ار  دوخ  یقیقحت  یملع و  شالت  دـیاب  اھھاگـشناد 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 2 
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دوخ موبوزرم  زا  زیرگ  هب  مھ  ار  دعتسم  یاھزغم  تسب و  یم اھدادعتسا  شـشوج  رب  ار  هار  یدوخ ، یاھـشزرا  ریقحت  ناگناگیب و  ربارب  رد  یملع  یگتخابدوخ  نآ ، رد  هک  دوب 

هک دـیتاسا  هب  مارتحا  میرکت و  نمـض  نایوجـشناد  دنرامـشب و  منتغم  دعتـسم  یاھورین  تیبرت  یارب  ار  یبالقنا  یاـضف  دـیاب  زوسلد ، ردـق و  یلاـع دـیتاسا  درک . یم قیوشت 

دنک و تسرد  اھھاگشناد  رد  یرامعتسا  گنھرف  هار  ندرک  راومھ  یارب  یا  هلیسو صصخت ، ملع و  زا  هناھاوخدب ، یـسک  انایحا  دنھد  هزاجا  دیابن  تسا  یمالـسا  یی  هضیرف

گرزب یـشیامزآ  زور  زورما ، هک  دـننادب  قداص  زوسلد و  نارکف  نشور دزاس . تسرپ  هناگیب هناگیب و  دوخ  زا  یاھزغم  هاگـشرورپ  ار  هاگـشناد  ناـگناگیب ، ی  هطلـس نارود  دـننام 

. تشاد دھاوخ  رگاشفا  قیقد و  یتواضق  ناشیزورما ، راتفر  نانآ و  ی  هراب رد  خیرات  تسا و 

، نارکف نشور تیلوئسم  یاضتقا  هب  هک  دنا  هتفاین ار  نآ  قیفوت  ناگتخورفدوخ ، تموکح  ناگناگیب و  ی  هطلـس نارود  رد  روشک ، رکف  نشور رـشق  هب  ناگتـسباو  زا  یناسک  رگا 

یمالـسا و یاھـشزرا  تیمکاح  مدرم و  تموکح  زور  هک  زورما  دنریگ ، رارق  شا  هدـناشن تسد میژر  اکیرما و  اب  هزرابم  ی  هھبج رد  دوخ  هاگیاج  رد  هتفرگ و  رارق  تلم  فوفـص  رد 

، یناھج روز  رز و  ثیبخ  یروتارپما  رابکتسا و  اکیرما و  اب  ار  ناریا  تلم  ی  هزرابم فوفص  ناربج و  ار  هتـشذگ  دیاب  تسا ، رگ  هعدخ زرو و  هنیک ناگناگیب  اب  هزرابم  زور  یناسنا و 

. دنھد رارق  تلم  نیا  یمالسا  میظع  داھج  تمدخ  رد  ار  رنھ  ملق و  نابز و  دنناسرب و  ددم  دوخ  ناوت  ورین و  ردق  هب  دوخ و  مھس  هب 

نآ تسا ؛ ینیمخ  ماـما  نآ  سار  رد  هک  یماـظن  تسا ؛ زیگناراـختفا  همھ  یارب  هدـش ، هداـھن  ناـینب  یھلا  یاھـشزرا  گـنھرف و  تـفرعم و  ی  هیاـپ رب  هـک  یماـظن  رد  یگدـنز 

تفرعم شناد و  وا و  ییاسراپ  دھز و  وا و  یونعم  یالتعا  سک  چیھ دنزرو . یم هنیک  شتمظع  هب  دنرامش و  یم هداعلا  قراخ گرزب و  ار  وا  شنانمـشد  یتح  هک  یردقلا  میظع

، یحور تمظع  رد  وا  زا  رترب  یی  هلق دسانش و  یمن تلم  نانمشد  ربارب  رد  میلست  فعـض و  زا  یی  هبئاش نیرتمک  وا ، رد  سک  چیھ دنک . یمن راکنا  ار  وا  گرزب  حور  یافـص  وا و 

. درب یمن نامگ 

رارق ریخا  لاس  دص  ناھاشداپ  دـننام  نئاخ ، قساف و  دـساف و  یمدرم  نآ ، سار  رد  هک  دـننادب  یماظن  هب  هتـسب  لد ار  دوخ  هک  یناسک  دـنرادقم  یب نوبز و  کچوک و  ردـقچ 

بابرا سیلگنا ، اکیرما و  دنـشاب و  ناشمرجم  ماندب و  ناگتـسباو  روصنم و  یدھاز و  ادیوھ و  لابقا و  ملع و  اضر و  دمحم  ناخ و  اضر  لاثما  نآ ، ناگدـننادرگ  دنـشاب و  هتـشاد 

. دنشاب تلم  کلم و  رایتخا  بحاص همھ و  نیا

رپ و دورطم  ناگناگیب  دـنیاشوخ  ینانخـس  زا  یرکف ، نشور ی  هیعاد هب  ار  یتاحفـص  هک  دـنا  هتفای ار  نآ  ناکما  تصرف و  یمالـسا ، یدازآ  ی  هیاس رد  هک  ینایامنرکف  نشور ایآ 

هاتوک داسف و  قسف و  نیگنن  ی  هرفس ندش  عمج  رطاخ  هب  هکلب  یدازآ ، ای  ملع  یارب  هن  نانآ ، ی  هصغ غاد و  هک  دننک  رارقا  تحارص  هب  هک  دنراد  ار  نآ  تماھش  دننک ، رشتنم 

یاـیند ناـمھ  هب  تشگزاـب  ی  هزیگنا هب  هکلب  نآ ، رد  یی  هصیقن بیع و  دوـجو  لـیلد  هب  هن  ماـظن ، اـب  ناـنآ  ینمـشد  و  تـسا ؟ یبرغ  رگ  هاـبت گـنھرف  ناـجورم  تـسد  ندـش 

دیما و تسین ؛ یراظتنا  چیھ  برغ ، یرامعتسا  گنھرف  ناگدش  خسم زا  دندوب !؟ هتفرگ  کمک  نآ  هار  رد  نانآ  دوخ  زا  هدروآ و  دوجو  هب  نانآ  یارب  ناگناگیب  هک  تسا  یروآ  مرش

شلاکـشا ی  همھ رد  ار  هناـگیب  ی  هطلـس دـنیوج و  یم ار  دوخ  روشک  تلم و  یداـم  یونعم و  تفرـشیپ  تزع و  یلاـعت و  هک  تسا  یزوسلد  قداـص و  نارکف  نشور زا  راـظتنا 

. دنسانشب نآ  رد  ار  دوخ  تیلوئسم  دننادب و  ردق  تسا  تلم  ی  هرابود تایح  ناریا و  تزع  ی  هیام هک  ار  یمالسا  ماظن  نانیا  هک  تسا  هتسیاش  دنرامش . یم دودرم 

روشک  / ٢٣/١٣۶٩/٠۵ رسارس  یاھهاگشناد  یاسور  یلاع و  شزومآ  گنھرف و  ترازو  نالوئسم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

، میوـگب دـیاب  تـسا و  مـھم  نـکیل  دـشاب ، یرارکت  فرح  نـیا  دـیاش  ما و  هدرک ضرع  یھاگـشناد  فـلتخم  مـسارم  نـیمھ  رد  اھینارنخـس و  رد  ررکم  نـم  هـک  یرگید  ی  هـتکن

اھیور و جک دنتـشاد و  اھیـضعب  هک  یتاروصت  نامھ  نید و  زا  یرکف  نشور طلغ  ریـسفت  نآ  تسا . رظن  دروم  نیدـت ، یانعم  نیمھ  هب  نید ، تساھ . هاگـشناد رد  نید  ی  هلاسم

زا ما ؛ هدرک فرص  اھزیچ  نیمھ  رد  ار  مرمع  نم  درادن . شزرا  مھ  هایس  لوپ  کی  تاروصت ، نآ  هک  داد  ناشن  هبرجت  میوگ . یمن ار  نآ  هدوب ، نید  لئاسم  رد  هک  ییاھ  یمھف جک

دـنع هللا نیدـلا  نا  : » تسا نیمھ  مـھ  نآرق  دراد ، مـھ  تـیاور  میلـست . ناـعذا و  لوـبق ، یمالـسا ، ماـکحا  هـب  یدـنبیاپ  ینعی  نیدـت ، یاـنعم  هـب  نـید  مـنز . یمن فرح  رود 

. رگید تسا  نیمھ  یعرش ، ماکحا  دروم  رد  شرھظم  تسا . نید  نیا ، نک . ادخ  میلست  ار  تتروص  ینعی  هچ ؟ ینعی  هھجو  » ملـسا  نم  « ؟ هچ ینعی  مالـسا  مالـسالا .»

؟ دنا هنوگ نیا  ام  یاھھاگشناد  ایآ 

نازابناج  / ٠٧/١٣۶٩/٠۶ نافعضتسم و  داینب  نالوئسم  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یحلاص ملاس و  کاپ و  یاھناسنا  اـم ، حلـسم  یاـھورین  هیئاـضق و  ی  هوق نارازگراـک  سلجم ، ناگدـنیامن  نالوئـسم ، روھمج ، سیئر تلود ، زورما  هک  مینک  یم رکـش  ار  ادـخ 

هک مھ  ـالاح  یتـح  دیـشخب ؛ دـیما  دـندوب ، دـنبرد  هک  ییاـھ  ناـسنا کـیاکی  هب  شتبالـصاب ، ی  هرھچ هـک  یماـما  نآ  دـنماما . هار  ناورھر  نادـیرم و  ناراـی و  اـھ  نـیا دنتـسھ .

ناجیھ هب  ماما  دای  هب  هاگآ ، رادـیب و  یاھنادـجو  یمالـسا ، یاھروشک  رانک  هشوگ و  رد  زونھ  تسا و  شخب  ماھلا وا  دای  حور و  اما  تسین ، اـم  ناـیم  رد  وا  مسج  تساھتدـم 

. دننک یم تکرح  تلم  نیا  ماما  رس  تشپ  دنیوگ و  یم دنسیون و  یم نارکف  نشور دنھد ، یم راعش  اھتلم  دنیوگ ، یم رعش  ارعش  دنیآ ، یم

اھهاگشناد  / ١٨/١٣۶٩/٠۶ نیسردم  یمالسا  نمجنا  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هاگشناد هک  دیناد  یم دیدوب و  وجشناد  اجنآ  رد  زوریرپ  ات  امش  دوخ  دننکن . هتفشآ  ار  هاگشناد  یاضف  هک  دیشاب  بظاوم  دینک ، یم سیردت  اھھاگـشناد  رد  هک  یناردارب  امش 

، تفھ صخـشم  ابیرقت  ینـس  ی  هلـصاف هک  تسا  یناناوج  یاج  هاگـشناد  هک  یمادام  ینعی  تسا . نیا  شتعیبط  تسا ؛ ریذـپ  یگتفـشآ طیحم  کی  هاگـشناد ، هچ . ینعی 

یگتخیگنارب راظتنا  هاگشناد  زا  دیاب  هراومھ  دوش ، یم لقتنم  لسن  نیا  هب  نس  نیا  رد  یرکف ، نشور نآ  عبت  هب  شناد و  هاگـشناد ، رد  هک  یمادام  دنراد و  هلاس  هد تشھ ،

. دوش بترتم  یدب  راثآ  یگتخیگنارب ، نیا  رب  تسا  نکمم  مھ  یطیارش  رد  اما  تسا  یبوخ  زیچ  تسین  دب  یگتخیگنارب  تشاد .

روشک  / ١٣۶٩/٠٧/٠٨ یاھهاگشناد  رد  هیقف  ىلو  ناگدنیامن  یزکرم  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تسا و هدیقع  بحاص  رکف و  بحاص رظن و  بحاص روشک ، یراج  عاضوا  هب  تبسن  تسا و  یرھق  رکف  نشور یاھھورگ  وزج  ینعی  تسا ؛ رکف  نشور یعیبط  روط  هب  وجـشناد ،

تافانم مھ  دبعت  اب  وا ، رظن  راھظا  نتسناد و  مینکب . لمع  میھاوخ  یم میا و  هداد صیخشت  روط  نیا ام  دنیوگب  هک  تسین  عناق  نیا  هب  وجـشناد ، دنکب . رظن  راھظا  دھاوخ  یم

ار وا  ماھبا ، نیا  دوش . یم ماھبا  هھبـش و  راچد  اجیردـت  تسنادـن ، رگا  دـنادب . تسا ، هدرک  دـبعت  نآ  هب  هک  ار  یراک  نیا  هجو  دـھاوخ  یم شلد  اـما  دـنک ، یم مھ  دـبعت  درادـن .

مھ تاـنایرج  زا  اـبلاغ  نوچ  نایوجـشناد ، تسا . نیا  وجـشناد ، تالکـشم  زا  یکی  سپ ، دوـش . یم فیعـض  هتفر  هتفر شدـبعت  دـنک و  یم فیعـضت  مھ  دـبعت  سفن  رد  یتـح 

مھ یجراخ  رثوم  هک  تسا  یتروص  رد  نیا  دنک . یم راک  هب  عورش  ناشنھذ  دوش ، یم شخپ  همانزور  رد  ای  ویدار  رد  یربخ  هچنانچ  دنرادن ، عالطا  اھراک  نوطب  زا  دنربخ و  یب

! تسالیواو رگید  هک  دشاب ، رگا  دشابن ؛

ماظن  / ١٣۶٩/٠٩/١۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 3 
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یاھلاس ٢٠ و ٣٢ نیب  ی  هلـصاف رد  هک  ار  یناسک  نآ  نامدوخ ، نیب  رد  اھام  یرکف ، نشور یزرابم و  یاـھعمج  رد  هیملع و  یاـھ  هزوح رد  هشیمھ  قاـنتخا ، یاـھلاس  نآ  رد 

دوب و شیاشگ  یرادقم  هک  یلاس  هدزاود  هد ، نآ  رد  میتفگ : یم میدرک و  یم همکاحم  دندوب ، هدرکن  یراک  دـش  طلـسم  تکلمم  نیا  رب  یناخ  اضر  دـمحم  ددـجم  قانتخا  هک 

رارق تمالم  لاوس و  دروم  هتشذگ ، لاس  هدزاود  هد ، نیمھ  زا  ییاھ  هھرب رد  ار ، یرگید  ای  نامدوخ  اھام ، زا  یضعب  الاح  نیمھ  دیاش  دندرکن ؟ یراک  ارچ  درک ، یراک  دش  یم

رایتخا رد  ییاھبنارگ  تصرف  هک  درک  دـنھاوخ  لاوس  ام  زا  ایند ، ناناملـسم  روشک و  نیا  مدرم  هدـنیآ ، رد  ای  میدرکن ؟ ارچ  مینکب ، ار  راک  نالف  دـش  یم هک  اج  نـالف هک  میھدـب ،

هذخاوم هقادم و  دروم  اھ  نیب هرذ ریز  میـشاب ، هدرک  یھاتوک  یلاقثم  هرذ  ام  رگا  هن ؟ ای  دـیدرک ، لمع  دوخ  ی  هفیظو ی  همھ هب  ایآ  دـیدرک ؟ هچ  تصرف  نیا  رد  تفرگ ، رارق  امش 

. تفرگ دھاوخ  رارق 

ناحادم  / ١٣۶٩/١٠/١٧ رادید  رد  تانایب 

گرزب تدـحو  یارب  ناـشدوخ و  یاـھتلم  لالقتـسا  نیماـت  یارب  نمـشد ، ذوفن  ندرک  مک یارب  مالـسا ، یلمع  تاـیح  دـیدجت  یارب  مالـسا ، یاـیحا  یارب  یمالـسا ، یاـھتلم 

، تلم داحآ  ی  هدـھع هب  هفیظو  کی  تیلوئـسم و  کی  زورما  نیا ، دـننک . مایق  دـیاب  دـنروایب ، دوجو  هب  دـنناوت  یم ناملـسم  یاھتلم  هک  یمیظع  تردـق  نیا  داـجیا  یمالـسا و 

. دننک افیا  یشقن  هار  نیا  رد  دنناوت  یم هک  تسا  یناسک  ی  همھ دنمشوھ و  هاگآ و  ناناوج  ناگدنیوگ و  نارکف و  نشور املع و  اصوصخم 

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

، نایرج کـی  تشاد . ییاھیگدـیچیپ  اـھیگتخیمآ و  دوب و  یرگید  روط  هک  اـھنامز  نآ  تازراـبم  مھ  نآ  دـندوب ؛ هزراـبم  ملاـع  رد  قرغ  اـھ  هبلط زا  یی  هدـع تازراـبم ، نارود  نآ  رد 

کی یھاگ  زرابم ، یاھ  هبلط دوب و  بوخ  مھ  ناشیاقتلا  دراوم ، نآ  رد  هتبلا  دـندرک و  یم اقتلا  مھاب  یدراوم  رد  اھ  نیا دوب و  هزرابم  نایرج  نایرج ، کـی  یرکف و  نشور ناـیرج 

حرطم هلئـسم  دـنتفر و  یم دـندمآ و  یم نم  شیپ  ررکم  مھ  مق  ناناوج  اـھ و  هبلط متـشاد . سنا  اـھ  هبلط اـب  مدوب ، دھـشم  رد  هک  نم  دـندرک . یم ادـیپ  یرکف  نشور تلاـح 

دیاب ار  هیافک  نیا  دیناوخب ، دیاب  ار  بساکم  لیاسر و  سرد  نیا  ناردارب ! هک  متفگ  یم اھ  هبلط نیا  هب  ررکم  دنتبغر . یب سرد  هب  تبـسن  اھ  نیا هک  مدید  یم نم  دـندرک و  یم

، نک شلو  ار  بجاو  ی  همدـقم یھن و  رما و  عامتجا  نیا  دروخ ، یم درد  هچ  هب  یفرح  یانعم  تسیچ ، اھفرح  نیا  رگید  سپ  میزرابم ، رگید  اـم  دـینک  لاـیخ  هکنیا  دـیریگب . داـی 

. تسا ریطف  هیام ، یب هک  میوگ  یم ار  نیمھ  مھ  نآلا  متفگ و  یم ررکم  تسام . نف  نیا ، دیریگب . دای  ار  اھ  نیا دیاب  دوش . یمن یروط  نیا ریخن ، دیا . هدرک رکف  هابتشا 

نویناحور  / ٢٠/١٣٧٠/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک ثدحم  کی  نامز ، نآ  تشون . ناناوخ » هضور ربنم  مود  لوا و  ی  هلپ طیارـش  رد  ناجرم ، ولول و   » مان هب  یباتک  یرون ، نیـسح  ازریم  جاح  موحرم  شیپ ، لاس  دص  رد  ابیرقت 

ناناوخ و هضور زور ، نآ  رد  دیاش  دش . نادـیم  نیا  دراو  دوش  یمن طرـش  یب دراد ؛ یطیارـش  مادـکرھ  ربنم ، مود  لوا و  ی  هلپ هک  دوب  نیا  رکف  هب  دوب ، هاگآ  رکف و  نشور زوسلد ،

. دنتسشن یم مود  هلپ  یور  ظاعو  و  لوا ، ی  هلپ یور  ناناوخ  هیثرم

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ دـننزیم بقع  ینکب ، خـچ  کی  رگا  هک  تسا  یتعیبط  ناشتعیبط ، هک  مدرک  ضرع  هتبلا  دنتـسھ ] بالقنا  هب  ندز  هبرـض  لاح  رد  یگنھرف  راک  مسا  هب  هک  یناسک  هرابرد  ]

نآ مـلق و  لـھا  تعیبـط  تساـبیز . فرح  فرح ، تـسا . ( ١ «) ایندـلا هاـیحلایف  هلوق  کـبجعی  ، » دـننزیم هک  فرح  تسین ؛ داـقتعا  ناـمیا و  یور  زا  تسین ، ینموـم  تعیبـط 

زا دراد  هک  تسا  یناجهتخوس  نیا  هک  دنکیم  لایخ  دونشیم ، مدآ  دنزودیم . مھ  هب  ار  نامسآ  نیمز و  دننزیم ، هک  فرح  تسا . نیمھ  کلسمیدام  تعامجرکفنـشور 

مسینویھص رامعتسا و  هب  عجار  اھنیا  زا  یرایـسب  اذل  تسین ! رتارف  هرذ  کی  نابز  زا  تسین ؛ زیچ  چیھ  ریخن ، هک  ینیبیم  یتفر ، هک  شکیدزن  دنزیم ؛ فرح  شناج  قامعا 

اھنیا دندرک . تشپ  مدرم  هب  یتح  دنوشب ؛ دراو  دناهدش ، دراو  مدرم  هک  ینادـیم  رد  دـندشن  رـضاح  مدـق  کی  اما  دـندوب ، هدز  ملق  مھ  تاقوا  یلیخ  اھزیچ  لیبق  نیا  ملظ و  و 

. دنتسھ یناسفن  یاھهتساوخ  اھسوھ و  ریسا  لوپ و  ریسا  تدشب 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  دـنک  یم لاـیخ  دونـش ، یم مدآ  دـنزود . یم مھ  هب  ار  نامـسآ  نیمز و  دـننز ، یم هک  فرح  تـسا . نـیمھ  کلـسم  یداـم تعاـمجرکف  نـشور نآ  مـلق و  لـھا  تعیبـط 

اھ نیا زا  یرایـسب  اذـل  تسین ! رتارف  هرذ  کی نابز  زا  تسین ؛ زیچ  چـیھ ریخن ، هک  ینیب  یم یتفر ، هک  شکیدزن  دـنز ؛ یم فرح  شناج  قامعا  زا  دراد  هک  تسا  یناج  هتخوس

؛ دنوشب دراو  دـنا ، هدـش دراو  مدرم  هک  ینادـیم  رد  دـندشن  رـضاح  مدـق  کی اما  دـندوب ، هدز  ملق  مھ  تاقوا  یلیخ  اھزیچ  لیبق  نیا  ملظ و  مسینویھـص و  رامعتـسا و  هب  عجار 

دننیشنب دنراذگن ؛ دننک و  تبقارم  دیاب  یتاغیلبت  یاھ  هاگتسد دنتـسھ . یناسفن  یاھ  هتـساوخ اھـسوھ و  ریـسا  لوپ و  ریـسا  تدش  هب اھ  نیا دندرک . تشپ  مدرم  هب  یتح 

. دنکب هئطوت  ی  هعومجم اب  بسانمان  ی  هدیجنسان دنت  راک  کی  دوخ ، شیپ  یھاگتسد  هک  دشابن  مھ  روط  نیا تسین . مھ  یی  هقیلس دننک ؛ رکف  هلئسم  نیا  یور 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بالقنا هک  دوب  یعیبط  تسا . هدش  یھدنامزاس  یی  هبناج همھ ی  هلمح هک  تسا  نیا  ما ، هدیمھف دوش ، یم دراد  هک  ییاھراک  عومجم  زا  ما و  هدرک ساسحا  نم  هک  روط  نآ

هتبلا دـنک . بذـج  دـناوتن  دنتـشادن ، یراکورـس  اھ  نیا لاثما  اوقت و  تیناـحور و  ناـمیا و  نید و  اـب  هک  ار  یا  یرکف نشور یاـھراک  لـھا  رنھ  لـھا  تعاـمجرکف  نشور زاـغآ ، رد 

. دنک بذج  ار  اھ  نآ تسناوتن  بالقنا  دندنام و  رانک  مھ  یی  هدع درک ؛ بالقنا  بذج  ار  اھ  نآ هک  دنتشاد  یرادیب  یاھنادجو  نوچ  دندش ؛ بالقنا  بذج  ناشیضعب 

تاـیحور و زا  متخانــش و  یم یلیخ  ار  اـھ  نآ کـیدزن  زا  مـھ  بـالقنا  زا  شیپ  زا  نـم  هـک  تعاـمج  نـیا  دنتــشادن . ندیــشک  سفن  تارج  اـھ  نـیا بــالقنا ، لوا  یاــھلاس  رد 

اھ نیا بالقنا  نافوط  نآ  بالقنا ، لیاوا  دنتسین . کانرطخ  راوشد و  تخس و  یاھ  هنحص هب  ندش  دراو  لھا  رطخ و  لھا  هک  تسا  نیا  ناشتعیبط  مدوب  هاگآ  ناشیاھ  تلصخ

یفرح ییاج  رد  دندز ، یملق  دنتخادنا ، هار  یا  هیرـشن هک  اجیردت  دننکب . رگیدمھ  اب  یلد  درد  هتـسب  یاھرد  تشپ  رد  رثکا  دـح  دـنورب ؛ ناشیاھ  هناخ هب  هک  دوب  هدرک  راداو  ار 

داد ماجنا  یراک  درک و  یھدنامزاس  دوش  یم اضف  نیا  رد  هکنیا  لثم  دندید  اھ  نیا درکن ، یضارتعا  یسک  دندروآرد و  یرعش  اجکی  تفگ ، یزیچ  ناشعفن  هب  یسک  دندز ،

دابآمرخ  / ٣٠/١٣٧٠/٠۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. دندیـسرت لالقتـسا  یھاوخ و  یدازآ یادن  نیا  زا  اھ  نآ دوب . نیمھ  دندرک ، ینمـشد  ام  تلم  اب  ام و  بالقنا  اب  یبرغ  یقرـش و  یاھتردق  اکیرما و  یدایا  اکیرما و  هکنیا  تلع 

. دـنک یم هدافتـساوس  دراد  شزیچ  همھ زا  شیناسنا ، یورین  زا  شرگید ، ینیمزریز  یتمیق  نداعم  زا  شتفن ، زا  ناملـسم ، یاھروشک  عبانم  زا  هک  تسا  لاس  اـھھد  برغ 

رادـیب ار  رگید  ناملـسم  یاھتلم  وا ، گرزب  بالقنا  ام و  ناملـسم  تلم  مایق  هک  دـید  برغ  دـنوشب . جراخ  اھ  نآ ی  هناراـبج تموکح  غوی  ریز  زا  یکی  یکی اـھتلم  دـنھاوخ  یمن

نیا دـنا . هدرک دـنلب  یھاوخ  مالـسا دایرف  هنوگچ  درم ، نز و  نارکف و  نشور تلم و  داحآ  ناناوج و  مالـسا ، یایند  رد  دـینیبب  امـش  زورما  تسا . هدرک  رادـیب  هکنیاامک  دـنک ؛ یم

. دروخ یلیس  ناریا  تلم  زا  اکیرما  دیسرت . نیمھ  زا  اکیرما  و  درک ، زاب  اھتلم  یور  رب  ار  هار  نیا  هک  دوب  امش  گرزب  بالقنا 

دھاش  / ١٣/١٣٧٠/٠۶ زاتمم  نادنزرف  رادید  رد  تانایب 

ندـناشوپ کچوک و  یاھ  بیع نداد  هولج  گرزب  ملاع و  رـسارس  رد  وس  تاغیلبت  اھدادعتـسا و  ندرب  اـھزغم و  ندـیدزد  راـنک  رد  هک  یریبادـت  هلمج  زا  بـالقنا ، نیا  نانمـشد 

، نیا دننکب . جیورت  ار  نآ  دنشاپب و  ینامیا  یب رذب  تفرعم ، یھاگآ و  یرکف و  نشور ملع و  طیحم  رد  هک  تسا  نیا  مھ  یکی  دنا ، هدیـشیدنا اھ  یگدنـشخرد گرزب و  نساحم 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 4 
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. تسا مالسا  اب  بالقنا و  اب  ینمشد 

ناراتسرپ  / ١٣٧٠/٠٨/٢٢ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھتفرعم نیرتیفاص  نیرترب و  اھملع و  نیرتالاب  دشاب ؛ هرھب  یب تفرعم  ملع و  زا  هک  دوبن  ینز  بنیز  تسوگلا . بنیز  دـش ؛ هتفگ  هک  تسا  نامھ  هار ، نیا  رد  یناریا  نز  یوگلا 

هاگن دنباتک ، قیقحت و  لھا  هک  یناسک  تسا  بنیز  درگاش  هدازردارب و  ماما و  رتخد  و  دیا ، هدینش البرک  رد  ار  شمسا  امـش  هک  ییاربک » ی  هنیکـس  » نامھ دوب . وا  تسد  رد 

فارتعا دـنرادن ، دنتـشادن و  لوبق  ار  هنیکـس  ردـپ  بنیز و  ردـپ  بنیز و  یتح  هک  یناـسک  تسا . زورما  اـت  مالـسا  خـیرات  ی  همھ رد  یبرع  تفرعم  یاھلعـشم  زا  یکی  وا  دـننک 

. تسا شناد  تفرعم و  لعشم  کی  مالس ) اھیلع   ) هنیکس هک  دننک  یم

ار هار  هک  تسا  ینز  یمالسا ، نز  تساھ . نآ یارو  اھ  نیا تسین ؛ بادآ  تامولعم و  یرکف و  نشور یناھج و  شنیب  تفرعم و  شناد و  زا  ندش  رود  یانعم  هب  هار ، نیا  نتفر 

اھ نیا دندیرفآ ؛ تمظع  ناریا  نانز  هک  نانچمھ  دنیرفآ ؛ یم تمظع  ینز  نینچ  و  تسا . یراکادف  هب  رـضاح  هار  نیا  رد  دھد و  یم صیخـشت  تسرد  ار  فدھ  دور ؛ یم تسرد 

. تسین فراعت 

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

یحارط ینعی  هدش ؛ دلوتم  نید  یب ادتبا  زا  ینونک ، کبس  هب  هاگـشناد  تسا . نشور  هکنیا  تسا ؛ هدش  دلوتم  نید  یب ام  هاگـشناد  درک . هدنز  اھھاگـشناد  رد  دیاب  ار  نید 

، هاگـشناد یانب  درادن ؛ یطبر  نآ  هب  الـصا  هدوبن ؛ ای  هدوب  ینیدتم  مدآ  هاگـشناد ، کی  سـسوم  نالف  هک  تسین  نآ  شیانعم  نیا  دوشب . هدییاز  نید  یب هاگـشناد ، هک  دـندرک 

. تسا هدش  دلوتم  نید  یب ادتبا  زا  هک  ام ، روشک  یرکف  نشور لثم  تسا ؛ هدوب  ینید  دض  هکلب  ینید ، ریغ  یانب  کی 

رد هاگشناد و  رد  نید ، دنام . یمن یسک  ی  هزاجا رظتنم  یناسنا ، یاھطیحم  رد  فلتخم و  یاھاج  رد  اھ و  هاگتسد رد  ذوفن  یارب  هک  تسا  نیا  قیمع  لیصا و  نید  تیـصاخ 

مھ نمـشد  هتبلا  دوشب ؛ هنوگ  نآ هرابود  میراذگن  دوشب و  نوگرگد  یتسیاب  انب  نیا  دوب . یطلغ  یانب  انب ، نکیل  تفر ؛ اج  همھ  درک و  ذوفن  مھ  ملع  رد  یرکف و  نشور طیحم 

. دنام یمن راک  یب

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

هبـش فرح  یملع و  فرح  ریوصت و  شیامن و  رنھ و  بدا و  ملاع  رد  میانـشآ ؛ شیبو  مک مھ  نم  دـیتسھ ، انـشآ  لـئاسم  نیا  اـب  دـیرنھ ، بدا و  لـھا  دـیرکف ، نشور اـھامش 

دوجو ایند  یاھفدـھ  وزج  مھ  رگید  رـصنع  هد  تسا  نکمم  دـنرادھگن . رود  تقیقح  نیا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دریگ ؛ یم ماـجنا  دراد  اـیند  رد  ییاـغوغ  اـھ ، نیا لاـثما  یملع و 

. مینکن یتسیابردور  دیاب  ام  میراد ؛ رارق  اھ  نیا لباقم  رد  ام  الاح  دراد . دوجو  مھ  رصنع  نیا  اما  درادن  یطبر  ام  هب  هک  دشاب  هتشاد 

رد دـینکن . یتسیابردور  الـصا  اھ  نآ زا  امـش  دـنراد ؛ ار  ییارگداینب »  » حالطـصا هب  شیارگ  نیا  اب  تیدـض  یاھ  هزیگنا نامھ  هک  دنتـسھ  یناسک  اـم  روشک  نورد  رد  کـش  یب

پیت کـی  تسا  نکمم  میداد ، ناـشن  ار  شیارگ  نیا  اـم  رگا  هک  دـینکن  ار  رکف  نـیا  تـقو  چـیھ لایرـس ، مـلیف و  اـی  ناـکدوک ، ی  هماـنرب مـیظنت  اـی  رنھ ، بدا و  ی  هماـنرب مـیظنت 

چیھ دیآ ؛ یمن ناششوخ  اھ  نآ هک  دینکب  ار  یراک  الصا  امش  دیاین ! ناششوخ  کرد ، هب دیاین ؛ ناششوخ  دنتـسھ ، یگتفھ  ی  هلجم نالف  ناگدنناوخ  الثم  هک  یرکف  نشور

یی یفنم ی  هطقن تیـصخش ، نیا  لیلجت  رد  ایآ  دینیبب  امـش  هن ، دنوشب ؛ بذج  اھ  نآ دیاش  مینک ، لیلجت  دیاب  ار  تیـصخش  نیا  ام  دـییوگن  دـینکن ؛ ار  اھزیچ  نیا  ی  هظحالم

لاناک نیا  هب  مھ  حانج  نآ  هکنیا  یارب  مینک ، شخپ  هعومجم  نالف  رد  ای  رانیمـس  نالف  رد  ار  اـقآ  نیا  ینارنخـس  اـی  مینک ، هبحاـصم  اـقآ  نیا  اـب  دـیاب  اـم  دـییوگن  درادـن ؟ دوجو 

هک دینکن  هظحالم  الـصا  دراد ، ررـض  رگا  درادن ؛ ای  دراد  یررـض  دش  هتفگ  هک  یلـصا  یریگ  فدـھ نآ  یارب  امـش  تکرح  نیا  ایآ  دـینیبب  دـینک  هاگن  امـش  هن ، دـنوشب ؛ دـنم  هقالع

. دینک لمع  حیرص  الماک  دنوشن ؛ بذج  دیراذگب  هن ، دنوشب ؛ بذج  راک  نیا  اب  تسا  نکمم  ناسک  نالف

امیس  / ١٣٧٠/١١/٠٧ مود  یهکبش  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

ار امش  نیا  دننک ، یم ادیپ  شیارگ  امش  یاھ  همانرب تمس  هب  هعماج  رد  یرترکف  نشور رتدنمشوھ و  هورگ  کی  دنتسھ و  هک  دنتـسھ  یـصوصخب  رـشق  امـش  نابطاخم  رگا 

ود ی  هکبـش رد  ار  نیا  نم  یدراوم  رد  هک  ناـنچمھ  دـیربب ؛ ـالاب  ار  راـک  تیفیک  هک  دـنک  راداو  ار  امـش  هکلب  دـھدن ؛ رارق  روذـحم  رد  دـش ، رکذ  لوا  هک  یفدـھ  نآ  زا  لودـع  یارب 

ییالاب حطـس  دوب و  بلاج  یندید و  اعقاو  هک  دیدرک ، یم ارجا  ار  یبوخ  رایـسب  ی  همانرب راطفا  زا  دـعب  امـش  هک  دوب  هتـشذگ  ناضمر  هام  نیمھ  رد  هلمج  زا  مدرک ؛ هدـھاشم 

. دیشاب قفوم  اش هللا  نا  هک  میراودیما  لاحرھ  هب تشاد .

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٠٨ یمالسا  یروھمج  یادص  خیرات  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. میتشاد یبھذـم  یرکف ، نشور یاھقوتاپ  نیا  زا  بالقنا ، زا  لبق  رد  اـم  دوخ  مراد . هدـیقع  یروط  نیا یاـھقوتاپ  نیا  هب  هتبلا  نم  دـیتفگ ، امـش  هک  مھ  قوتاـپ »  » ی هیـضق نآ 

کی رد  هک  تسین  مولعم  یزاس  قوتاپ هک  دینکب  هجوت  اما  تسا ؛ یبوخ  راک  یزاس  قوتاپ دوب . قوتاپ  هک  میتشاد  ییاھاج  نارھت  دھشم و  رد  ام  دوب . قوتاپ  نم  دوخ  ی  هناخ

همھ دـھاوخ ؛ یمن مھ  ازیو  درادـن و  یـصخشم  ی  همانرذـگ چـیھ  هک  تسا  نیا  قوتاپ  تیـصاخ  دـیتفگ ، مھ  ناتدوخ  هک  روط  نامھ دـشاب . بولطم  تمظع ، نیا  اب  ی  هناسر

. درادن یدنبودیق  چیھ  دنیایب ؛ دیاب  الصا  دنیایب ؛ دنناوت  یم

زاب ییوگدـنلب  امـش  یولج  تقو  کی اما  تسا ؛ بوخ  قوتاپ  نتـشاد  میراد ؛ یا  یتاقیقحت هورگ  میراد ، یی  هلجم میراد ، یناـمزاس  میراد ، یی  هسـسوم هک  تسھ  تقو  کـی

دیھاوخ یم روطچ  امـش  اـجنیا  رد  مناد  یمن نم  دـنوش . یم هجوتم  دنونـش و  یم مدآ  نویلیم  هدزناـپ  هد ، ناـھگان  دـنزب ، یدوخیب  رگنلت  کـی  اـجنیا  رد  یـسک  رگا  هک  تسا ،

. دنکب دھاوخ  یم راک  هچ دراد و  یتین  هچ  دیآ ، یم هک  یسک  نآ  دیناد  یمن هک  امش  نوچ  تسا ؛ یکانرطخ  راک  دوش ؟ یمن ای  دوش  یم الصا  دینک ؛ تسرد  قوتاپ 

رد هک  تسا  لاس  راھچ  هس ، اریخا  مینیب . یم میراد  ار  دراوم  نیا  نآلا  دوش ؟ یم یراذـگ  هیامرـس ردـقچ  لطاب ، یاھفرح  ندرک  باـب  نداد و  جاور  یارب  زورما  هک  دـیناد  یم اـیآ 

نیا رد  ار  ییاھزیچ  هچ  دینیبب  امش  دننک . یم رشتنم  هلجم  دنراد  تفگ  یرکف » نشور ملاع  ناعجترم   » اھ نیا هب  دیاب  تقیقح  رد  هک  یمیدق  نارکف  نشور زا  یضعب  ناریا 

زا ار  رکف  نشور نایاقآ  نیا  زا  یـضعب  نم  هچرگا  تسا ! هدرک  ادـیپ  تیمھا  ردـق  نیا رظن  بلج  راظنا ! هجوت و  بلج  یارب  طقف  دـنرچ ، لصا و  یب یاھزیچ  دنـسیون ؛ یم تـالجم 

نیا هب  یا  هناسر یتقو  لاحرھ  هب دوب ! مود  ی  هجرد رگید  یاھزیچ  ی  همھ ینعی  دوب ؛ هجوت  بلج  الـصا  ناشفدـھ  نیرت  مھم مھ  میدـق  زا  هک  مناد  یم مسانـش و  یم قباس 

دھد یم ششوپ  ار  روشک  جراخ  روشک و  لخاد  تسا ؛ یروط  نیا ویدار  دنونـش  یم ار  وگدنلب  نیا  یادص  ایند  رـس  نآ  ات  دوش و  یم هتـشاذگ  اجنیا  رد  شیوگدنلب  هک  تمظع 

. تسا یبلططایتحا  رایسب  راک  لاحرھ  هب دنکب ؛ یبلطم  اقلا  دیوگب و  یزیچ  دیایب و  اجنیا  هب  دھاوخ  یم یسک  هچ  هک  دوش  تقد  دیاب  درک ؛ طایتحا  دیاب  یلیخ  اجنیا 

ناریا  / ١٣٧٠/١١/٠٨ یمالسا  یروھمج  یادص  خیرات  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رفن کـی  مـھ  رگا  درک . یم جـل  دوـب و  دـب  تھاـقف  ی  هـطقن نـیا  اـب  ینعی  دوـبن ؛ تھاـقف  ی  هـطقن زا  طاـبترا  نآ  املـسم  تـشاد ، مـھ  یطاـبترا  نـید  اـب  رگا  هتـشذگ  مـیژر  نآ 

زا اھلکـش  نامھ  هب  زاب  مھ  الاح  هک  قباس  نیـشن  جاع جرب فورعم  لوق  هب  نارکف  نشور نیا  زا  یرایـسب  زا  مراد ، هک  یتیلوئـسم  اـب  نـآلا  نیمھ  نم  هدرخ  کـی تساوخ  یم

لوبق تسا  نکمم  مھ  هدـع  کـی  هتبلا  دـنرادن . لوبق  ار  نویزیولت  وـیدار و  فرح  مدرم  هک  دـینکن  لاـیخ  متـسھ . اـھ  نآ ناـیم  رد  مدرم و  اـب  رتـشیب  دـننز  یم فرح  مدرم  ناـبز 

ار بلطم  نیا  ارچ  دـنیوگب  اـھ  نآ هب  رگا  دـنراد . لوبق  دـییوگ ، یم امـش  هک  ار  یزیچ  نآ  مدرم ، عطاـق  تیرثـکا  اـما  دـننکن ؛ شوگ  تسا  نکمم  مھ  هدـع  کـی  دنـشاب ، هتـشادن 

؛ تسا فالخ  نیا  دنتفگ  یم مدرم  تفگ ، یم یزیچ  ویدار  رگا  هتـشذگ ، میژر  نامز  رد  دوب . هتـشذگ  نامز  رد  هک  هچنآ  سکع  تسرد  تسا ؛ هتفگ  ویدار  دنیوگ  یم دییوگ ، یم

رتشیب دیاب  امـش  الـصا  دنراد ؛ دامتعا  امـش  یاھفرح  هب  دنتـسھ  اھ  نیا مھ  راک  لصا  هک  مدرم  یمومع  نتم  هدوت و  نآلا  تسین ؛ روط  نیا نآلا  دندوب . هنوگ  نیا مدرم  ی  هدوت

ول و  دننک ، یم لوبق  ار  امش  فرح  اھ  نیا دیزاسب . ار  اھ  نیا دیھاوخ  یم امـش  اما  دنبطاخم ؛ ییاھ  همانرب رد  اتدعاق  مھ  صاوخ  هتبلا  دنـشاب . اھ  نیا مھ  ناتبطاخم  فدھ و 

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دینکن مھ  یراذگادص  امش 

هزوح  / ١٣٧٠/١١/٢٨ یهلجم  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

وج نآ  ندرک  غاد  رد  مھ  اھام  لاثما  نویناحور  دوخ  یتح  هک  دوب ؛ رپ  یرکف  نشور حالطـصا  هب یاھ  هدـیا زا  یحوطـس  رد  لقاال  هزرابم  وج  هک  دـندش  ناریا  دراو  یلاح  رد  ماما 

ناـمھ زا  ار  مدوـخ  تاـساسحا  نم  تشاذـگ ! راـنک  تسـش و  ار  اـھزیچ  نیا  ی  همھ دـمآ و  ماـما  اـما  دنتـشاد ؛ تلاـخد  یگدزرکف  نشور رت ، قـیقد تراـبع  هب  یرکف و  نشور

مـسا نویناحور  زا  لوا  ینارنخـس ، نآ  رد  ناشیا  درادـن ! چـیھ  میراد ، اھام  هک  ار  یتاظحالم  نیا  ماما  هک  مدرک  تریح  اـعقاو  مراد ؛ داـی  هب  هاـگدورف  رد  ناـشیا  لوا  ینارنخس 

نیا الـصا  ماما  هک  میدید  اما  دوبن ؛ نویناحور  زا  نآ  عورـش  مینکب ، ینارنخـس  اھتقو  نآ  رد  میتساوخ  یم رگا  ام  میدرک ! یمن ار  راک  نیا  میدوب ، ناشیا  یاج  رگا  اھام  هک  دروآ ؛

! دنک یمن ار  هظحالم 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نم و  درادـب ، مادتـسم  مدرم  ی  همھ ام و  رـس  رب  ار  ناشدوجو  تاکرب  اش هللا  نا  دـنوادخ  هک  دنتـسھ  مق  رد  هک  ینیمظعا  نیعجرم  نیلیلج  نیملع  نیا  زورما  هناتخبـشوخ 

هب اھراب  نم  دـنراد . لوبق  ار  اھزیچ  هنوگ  نیا هک  دنتـسھ  یناسک  وزج  دـننارکف ؛ شوخ نارکف و  نشور وزج  دـمحب هللا  منک  یم اعد  ناـیاقآ  نیا  تیفاـع  رمع و  لوط  یارب  اـعقاو 

، شیپ لاس  یـس  دوب . یناگیاپلگ  یمظعلا  هللا  تیآ ترـضح  ی  هسردم دش ، تسرد  یا  همانرب تروص  اب  هک  یی  هسردم لوا  مق ، ی  هزوح مق و  رھـش  رد  هک  ما  هتفگ ناتـسود 

. دنیاھزیچ نیا  لھا  همانرب و  لھا  نایاقآ ، نیا  رفن  ود  رھ  نیاربانب ، دـندرب . راک  نیا  یارب  ار  یتشھب  دیھـش  موحرم  ناشیا  دوب . ناشیا  ی  هسردـم یناقح ، ی  هسردـم زا  لبق 

اب ار  بلاطم  نیا  دنورب و  الـضف  نایاقآ  دنتـسھ . یماقم  یلاع یاھتیـصخش  نینچ  شتیعجرم ، ماقم  رد  سار و  رد  هک  دشاب  یا  هزوح رد  اھرکف  نیا  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیھ 

تـسرد هزوح  یروط  نیا دنھدب ؛ ماجنا  ار  راک  هتوق  لوحب هللا و  دنیایب  دوب  دنھاوخ  یـضار  دوش و  یم بسک  هتبلا  هک  دش  بسک  اھ  نآ تیاضر  یتقو  دنراذگب ؛ نایم  رد  اھ  نآ

هدـشن هدافتـسا  نآ  زا  دادعتـسا  نیا  دوخ  ردـق  هب  هک  دراد  دوجو  یمیظع  دادعتـسا  نوچ  درک ؛ دـھاوخ  تیاکـش  اھام  زا  تمایق  رد  هزوح  اھ ، نیا نودـب  ناـیاقآ ! دـش . دـھاوخ 

! تسا

یمالسا  / ١٣٧٠/١٢/٠۵ تاغیلبت  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ار ییایند  تفگ و  یم شدوخ  نابز  نامھ  اب  ار  ینید  دـیاقع  قالخا و  اھ ، نیا لاثما  و  هایحلا » نیع   » و نیقیلا » قح   » باـتک رد  هیلع ) ناوضر هللا  ) یـسلجم موحرم  زور  کـی 

روشک رد  عیشت  هک  ینامز  نآ  رد  ار  عیشت  یاھ  هیاپ ریخن ، تسا ؛ هدش  هتشون  هدوھیب  یسلجم  بتک  نیا  هک  دینکن  لایخ  امـش  درک . یم کیدزن  یعیـش  یداقتعا  رکفت  هب 

یرثا هچ  اھ  نیا دییوگن  دـینکن و  هاگن  تراقح  مشچ  هب  یـسلجم  هایحلا » نیع   » و نیقیلا » قح   » و بولقلا » هایح   » یاھباتک هب  تسا . هدرک  صرق  اھباتک  نیمھ  دوب  هزات  ام 

راداو هعیـش  دـیاقع  هب  ار  مدرم  هکنیا  یارب  نآ ، زا  لبق  مین  نرق و  کی  رھـش ، نامھ  رد  هک  تسا  هدـمآ  یتقو  یـسلجم  تسا . هتـشاد  رثا  یلیخ  زور  کـی  اـھ  نیا ریخن ، دراد ؛

زورما اما  دروخ ؛ یم درد  هب  بلاطم  نآ  زور  نآ  دندرک . مکحم  مدرم  یاھلد  رد  ار  دیاقع  نیا  دندمآ  وا  لاثما  یـسلجم و  دـندوب ؛ هدرک  یی  یناسنا ریغ  یتح  یاھراک  هچ  دـننک ،

. میـسیونب زورما  نابز  اب  ار  نومـضم  نآ  میراد ، رنھ  رگا  دـنامب ؛ خـیرات  ناونع  هب  هسفق  رد  دـیراذگب  مینک ؛ زیوجت  ار  بولقلا » هاـیح   » و نیقیلا » قح   » میناوت یمن امـش  نم و 

؛ دیشاب هدناوخن  ار  نیقیلا » قح   » الـصا اھامـش  زا  یلیخ  تسا  نکمم  دروخ . یمن مدرم  درد  هب  منک ؛ یمن زیوجت  مدرم  یارب  ار  بولقلا » هایح   » و نیقیلا » قح   » زورما هدنب 

باب بلطم  هن  زورما ؛ ناوج  باب  بلطم  هن  اما  تسا ؛ بلطم  زا  رپ  یـسلجم  موحرم  یـسراف  بتک  نیا  هایحلا » نیع  «، » نیقیلا قح  «، » بولقلا هایح  . » ما هدناوخ هدـنب  اما 

. دوبن یرثا  نیع و  اھفرح  نیا  زا  یسلجم  نامز  رد  هک  زورما  یرکف  نشور رکفت 

رد هک  یطخ  کیرھ  امـش  نم و  هک  دوش  یمن دـیآ ؛ یم اجنیا  هب  اھ  همجرت اھباتک و  اھویدار و  اب  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  نک  بذـج  ساوح  زیگناربرکف و  فرح  ون ، نخـس  ردـق  نآ

، تسا رکف  دـشاب ؛ هتفگ  تسا ؛ هتفگ  ار  زیچ  نـالف  اـی  هدرک  هـمجرت  ار  زیچ  نـالف  سک  نـالف هـک  میزادـنیب  هار  لاـجنج  مـیریگب و  ازع  اروـف  دـش ، هـتفگ  اـی  دـش  هتـشون  ییاـج 

رگم دندرک ؟ یم ریفکت  ار  وا  دسیونب ، شیاھباتک  رد  ار  هنومک  نبا  ی  هھبش یسک  هکنیا  فرص  هب  دندرک ، یم ار  هنومک  نبا  ی  هھبش هک  یزور  دینک  یم لایخ  امـش  دنیوگ . یم

لح ام  لکـشم  هک  نتفگن  اب  دییوگن ؟ ار  بلطم  نیا  دیدض ؛ امـش  دیفلاخم ، امـش  مییوگب  ام  دز ، یدیدج  فرح  سکرھ  دوش  یم رگم  درک ؟ ریفکت  یدوخیب  ار  مدرم  دوش  یم

. دوش یمن

تارج یـسک  الاح  یلو  نونجم ؛» وا  رحاس  اولاق  « ؛ دـنک یم لقن  ربمایپ  هب  ار  اھ  نآ مانـشد  دـنک ؛ یم لقن  شدوخ  رد  ار  اـھیدام  اـھیداحلا و  راـکفا  تمظع ، نیا  اـب  میرک  نآرق 

یکتم دقتعم و  شدوخ  هب  نوچ  دنک ؛ یم لقن  ار  نیا  تحارـص  اب  نآرق  اما  تسا ! هدرک  یتناھا  نینچ  تسا  تالیکـشت  نیا  سیئر  هک  ینالف  هب  سک  نالف هک  دیوگب  دنک  یمن

. تسین یکش  چیھ  نآ  رد  هیف ؛» بیر  ال  « ؛ تسا

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/١۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انعمرپ داعبا و  وذ  تکرح  کی  تسا  هدشن  نآ  ی  هراب رد  یلماک  تسرد و  راک  زونھ  هنافساتم  ریخا ، لاس  هاجنپ  دص و  ثداوح  زا  یرایسب  فالخرب  هک  یزاریش  یازریم  تکرح 

عطق روشک  زا  اتقوم  ار  یرامعتسا  ی  هطلس دیچرب و  ناریا  زا  ار  یسیلگنا  یناپمک  طاسب  زور  نآ  تشون و  یزاریش  یازریم  هک  یرطس  کی  نآ  تسا . هدوب  تکربرپ  رایـسب  و 

: هبناجدنچ دنچ  ی  هزرابم کی  درک ،

ناریا رب  ملاظ  هاشداپ  نآ  هک  دوب  لاس  دـنچ  لھچ و  زور  نآ  ات  ینعی  دوب ؛ مھ  دوخ  جوا  رد  هک  دوب  یھاش  نیدلارـصان ی  هقلطم تنطلـس  یدادبتـسا  هاگتـسد  اب  هزراـبم  ـالوا ،

مھ تشاد ، یـسایس  ی  هنماد مھ  تشاد ، یداـصتقا  ی  هنماد مھ  یھاـش ، نیدلارـصان تموکح  دـسافم  دوبن . وا  رادولج  مھ  زیچ  چـیھ اـتقیقح  درک و  یم هقلطم  تموکح 

زا یـضعب  دـنک . مک  هعماج  رد  ار  املع  ذوفن  هک  دوب  نیا  تسھ  رایتخا  رد  زورما  هک  یدانـسا  قبط  هاش  نیدـلا  رـصان  فادـھا  زا  یکی  ـالثم  تشاد ؛ ینید  یفراـعم و  ی  هنماد

، دنعجترم املع  هک  دید  یم ناخ  اضر  هلب ، هک  دنراذگب ؛ یرکف  نشور تانایرج  باسح  هب  ار  تیناحور  اب  ناخ  اضر  ی  هزرابم دنتساوخ  یم ام  نامز  یاھ  هدز تردق اھ و  هدز برغ

راک روتـسد  رد  املع ، اب  ی  هزراـبم ی  هلاـسم تسین ؛ اـھروط  نیا هیـضق  نیا  هک  دوش  یم مولعم  درک ! یم هزراـبم  اـملع  اـب  اذـل  دـنک ، یزاـسون  ار  روشک  تساوخ  یم نوچ  و 

املع اب  یا  هزیگنا نامھ  اب  ناخ  اضر  دراد . ذوفن  مدرم  لد  قامعا  ات  هک  دـننک  لمحت  ار  یتردـق  نوناک  دوخ  یور  هبور راـنک و  رد  دنتـسناوت  یمن دوب ؛ دبتـسم  نیطالـس  ی  همھ

زا ار  وا  تشون و  هاش  نیدـلا  رـصان  هب  همان  ود  یکی ، البق  هیلع ) ناوضر هللا   ) گرزب یازریم  هیـضق ، نیمھ  رد  دـنک . دروخرب  تساوخ  یم هاش  نیدـلا  رـصان  هک  درک  یم دروخرب 

هک دینیب  یم دیشاب ! هتشادن  یراک  اھراک  نیا  هب  دیشاب ؛ ناتدوخ  راک  سرد و  لوغشم  امش  داد : باوج  ازریم  هب  یکبس  زیمآ و  نیھوت تاریبعت  اب  وا  اما  درک ؛ یھن  اھراک  نیا 

دجـسم هسردم و  لوغـشم  دیورب  دنتفگ : املع  هب  ار  نآ  اھراب  یـصخش ، ی  هقلطم تردق  ناراد  فرط لاس ، دنچ  دص و  نیا  لوط  رد  تسا و  ییانـشآ  ترابع  مھ  ترابع  نیا 

مدرم بوبحم  تیناحور  نید و  داصتقا و  قالخا و  اب  هک  دوب  یدرف  ی  هدبتسم هقلطم و  تموکح  کی  یاراد  هاش  نیدلا  رصان  سپ  دیراد !؟ راک  هچ  تسایس  هب  دیشاب ؛ ناتدوخ 

وا نادـند  اتقیقح  و  دوب ؛ نادـندزیت  گنلپ  نیا  دـنمتردق  نادـند  ندیـشک  هماکدوخ و  نیا  اب  هزرابم  یزاریـش ، یازریم  یاوتف  دـعب  کی  نیارباـنب ، تشاد . یراـگزاسان  هضراـعم و 

. هاش نیدلا  رصان  گرم  زا  شیپ  لاس  جنپ  ابیرقت  و  ازریم ، تلحر  زا  شیپ  لاس  راھچ  ینعی  تسا ؛ یرجھ  لاس ١٣٠٨  هب  طوبرم  هیضق  نیا  دش . مک  وا  تردق  دش و  هدیشک 

رابرد راک  دعب  هب  لاس ١٣٠٠  زا  ینعی  مھدراھچ ؛ نرق  لوا  یاھلاس  هاش  نیدـلا  رـصان  رمع  رخآ  لاس  دـنچ  رد  دوب . روشک  نیا  رد  اھیجراخ  ذوفن  رامعتـسا و  اب  ی  هزرابم ایناث ،

وکابنت و زایتما  نیمھ  رتیور و  زایتما  لـثم  دوب ؛ هدـش  تکلمم  نتخورف  لوپ و  نتفرگ  و  یناـپمک ، نآ  یناـپمک و  نیا  تلود ، نآ  تلود و  نیا  هب  نداد  زاـیتما  هاـش ، نیدـلا  رـصان 

. دش هتفرگ  مھ  یجراخ  یاھتلاخد  اھزایتما و  اھراصحنا و  نیا  یولج  هدنبوک ، یاوتف  نآ  ازریم و  میظع  تکرح  نآ  اب  هریغ !

زا دندوب ؛ هتـشاذگ  رکف » نشور  » مان ناشدوخ  یور  دندوب و  هدرک  روشک  لخاد  رد  یرکف  یاھنایرج  داجیا  هب  عورـش  هزات  مایا ، نامھ  رد  هک  دوب  یناگدز  برغ اب  ی  هزرابم اثلاث ،

ردپ راذگناینب و  حالطصا  هب  ار  وا  هک  هدرب  مان صخش  نیمھ  هکلب  دندرکن ، هزرابم  هاش  نیدلا  رـصان  راب  تنایخ تکرح  نیا  اب  طقف  هن  اھ  نیا هک  وا ؛ لاثما  ناخ و  مکلم ازریم  لیبق 

اما دـندرک ؛ دروخرب  روط  نآ دـندز ، یم تلم  عفاـنم  زا  عاـفد  یرکف و  نشور زا  مد  هک  ییاـھ  نآ دوب ! مھ  یجراـخ  تاراـصحنا  لـالد  دوخ  یتح  دـنا  هتـسناد ناریا  رد  یرکف  نشور

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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نیا وا  زا  دـعب  درک و  دـنلب  ار  نآ  یزاریـش  یازریم  هک  تسا  یراختفارپ  مچرپ  نیا  درک ؛ هزرابم  اھ  نیا ی  همھ اب  هدـنبوک  عطاـق و  هنوگ  نیا گرزب ، یازریم  نآ  سار  رد  تیناـحور و 

مالـسا و یمالـسا و  تلم  عفانم  زا  عافد  رد  هک  نارگید ، نارگید و  اـطغلا و  فشاـک  ناـمز  یمق ، یازریم  ناـمز  دوب  اـیاضق  هنوگ  نیا زا  مھ  ازریم  زا  لـبق  هچرگا  دـیباوخن . مچرپ 

البرک و فجن و  ی  هیملع ی  هزوح ناگرزب  وا و  نادرگاش  زین  ازریم  زا  دعب  دوب . تکرح  نیا  نآ ، لماک  ی  هنومن نکیل  دنتشاد  یرفاو  یعس  یعامتجا  لئاسم  رد  دورو  نیملسم و 

خیرات بیاجع  زا  یکی  نیا  و  دنتـشاد ؛ روضح  اھ  نیا دوب ، مالـسا  ی  هنادـنم تردـق روضح  یمالـسا و  ربھر  کی  روضح  لـحم  هک  اـجرھ  یمالـسا ، زکارم  ی  هیقب مق و  ارماـس و 

لاغـشا ار  روشک  نآ  دـندش و  یبیل  دراو  اھ  ییایلاتیا یتقو  هک  دـنناد  یمن اـم  مدرم  تسین ! هدـش  هتخانـش اـم  مدرم  یارب  هثداـح  نیا  هک  تسا  نیا  رت  بیجع و  تسا ؛ ناریا 

مدرم دـنداد . داـھج  یاوتف  اـھ  ییاـیلاتیا هیلع  یبـیل و  ناملـسم  مدرم  عـفن  هب  مق ، عـجارم  زا  رگید  یـضعب  هورع و  بحاـص  ییاـبطابط  مظاـک  دـمحم  دیـس  موـحرم  دـندرک ،

ار مدرم  داد و  داھج  مالعا  لوا  زارط  دـھاجم  یالم  نآ  یرـال  نیـسحلا  دـبع  دیـس  یمظعلا  هللا  تیآ موحرم  دـندرک ، هداـیپ  ورین  رھـشوب  رد  اـھ  یـسیلگنا یتقو  هک  دـنناد  یمن

فجن نکاس  گرزب  دیلقت  عجرم  یناھفصا  ی  هعیرشلا خیـش  موحرم  هک  دنناد  یمن ناریا  مدرم  درک . داھج  تکرح و  مدرم  شیپاشیپ  دش و  حلـسم  زین  شدوخ  درک و  حلـسم 

روشک لخاد  رد  نارگید  بیترت  نیا  هب  ات  دننک ، بانتجا  یجراخ  تاعونـصم  زا  هدافتـسا  زا  دیاب  مدرم  تسا و  مزال  روشک  لخاد  رد  ی  هعونـصم سانجا  لامعتـسا  هک  داد  اوتف 

هب داصتقا  خرچ  روشک  نآ  لخاد  رد  ات  دننک ، هدافتسا  یجراخ  تاعونـصم  زا  دنرادن  قح  مدرم  هک  دنتفگ  نیا  زا  شیپ  لاس  دص  دودح  نپاژ ، رد  هک  دنناد  یم همھ  دننکن . ذوفن 

لخاد رد  هنافـساتم  اھتنم  دش ؛ رداص  هعیـش  یاملع  عجارم و  فرط  زا  اوتف ، نیمھ  داھنـشیپ و  نیمھ  نیع  نآ ، زا  رتدوز  هکلب  نامز ، نامھ  رد  هک  دنناد  یمن اما  دـتفیب ؛ راک 

اب ی  هلباقم رد  یزاریش  یقت  دمحم  ازریم  موحرم  مود  یزاریـش  یازریم  یاوتف  درکن ! ناشکمک  نارکف  نشور تسایـس و  لھا  ملق و  لھا  اھنابنجرـس و  زا  سک  چیھ روشک ،

داد اوتف  یناھفصا  تعیرش  موحرم  زور  نآ  تسا . تسایس  ی  هنحص رد  املع  روضح  زا  رگید  یی  هنومن قارع ، رد  اھ  یسیلگنا یبالق  تاباختنا  میرحت  یاوتف  و  اھ ، یـسیلگنا

دراد شاوی  شاوی تاباختنا  نآ  ی  هلاسم زورما  رت ؟ هنانیب نشور نیا  زا  رت ، یوق نیا  زا  رت ، نشور نیا  زا  یسایس  راک  تسا ؛ مارح  اھ  یـسیلگنا یبالق  تاباختنا  رد  تکرـش  هک 

نایاوشیپ املع  هک  دـندومرف  یم ررکم  ام  راوگرزب  ماما  هک  یبلطم  نآ  یاـنعم  تسا  نیا  دنتـسھ . امـش  حـلاص  فلـس  عجارم ، اـملع و  نآ  دوش ! یم جراـخ  اـھباتک  یـالبال  زا 

یناـشاک هللا  تیآ موحرم  سردـم و  نسح  دیـس  موحرم  لـثم  ییاھتیـصخش  هب  هک  تساـھ  نیا و  دـنا ؛ هدوـب یداـمتم  ناـیلاس  لوـط  رد  دادبتـسا  ملظ و  هیلع  مدرم  تضھن 

. دندیشخرد ناریا  رد  روط  نیا هک  دندوب  دیتاسا  نامھ  نادرگاش  هسردم و  نامھ  یاھ  هبلط اھ  نیا دش ؛ یھتنم 

١٣٧٠/١٢/١۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  دادما  هتیمک  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هتفرگ رارق  رکف  نآ  ریثات  تحت  مھ  یبھذـم  دارفا  زا  یـضعب  یتح  دـینک ! یم کمک  لئاس  هب  ارچ  دـنتفگ  یم بالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  نارکف  نشور زا  یـضعب  هک  میدوب  هدـید  اـم 

مورحم لئاس و  هب  کمک  یارب  یلاخ  یاج  کی  زاب  مھ  قح  تموکح  رد  ینعی  تسا ؛ یھلا  مکح  کی  نیا  هکنیا  زا  لفاغ  دینک ! یم کمک  ارقف  نیا  هب  ارچ  دـنتفگ  یم دـندوب و 

«. مورحملا لئاسلل و  قح  مھلاوما  یف  و  « ؛ دنام یم یقاب 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

رد ام  یاھدرم  اھنز و  زورما  امـش . دنیاشوخ  یارب  هن  میوگ ، یم هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  نیا  تسا . رادروخرب  ییالاب  یـسایس  کرد  شنیب و  زا  ناریا  تلم  زورما  دمحب هللا 

نز رھ  زا  امش  زورما  اما  دوب ؛ نارکف  نشور صوصخم  یسایس  میھافم  روشک ، نیمھ  رد  زور  کی  دننک . یم کرد  ار  یسایس  میھافم  مھ ، هداتفارود  یاھرھش  اھاتسور و 

یاھتسینویھص هک  تسا  هدوب  یمالـسا  روشک  کی  نیطـسلف  هک  دناد  یم ینعی  دسانـش ؛ یم ار  هلئـسم  دینیب  یم دینک ، لاوس  نیطـسلف  ی  هلاسم ی  هراب رد  ام  درم  و /

لخاد رد  زورما  دـنریگب . سپزاب  ار  اجنآ  ات  دـنا  هزرابم لوغـشم  ناناملـسم  نیطـسلف  مدرم  دـنا و  هتفرگ ار  اجنآ  تسا  یدامتم  یاـھلاس  یناـھج ، یاھتردـق  کـمک  هب  بصاـغ ،

ام ی  هعماـج رد  ار  هلئـسم  نیا  هک  یناـسک  یمالـسا ، بـالقنا  زا  لـبق  تسا . یداـع  یلوـمعم و  یاـھفرح  وزج  اـھ  نـیا دـناد ؟ یمن ار  اـیاضق  نـیا  یـسک  هـچ  اـم ، ی  هعماـج

! دندوب ناش  همھ هن  مھ  نآ  ناناوخباتک  نارکف و  نشور زا  یدودحم  رایسب  تیلقا  دنتسناد ، یم

تاغیلبت و تسایـس ، حالـس ، اب  هک  دراد  دوجو  ملاع  رد  هماکدوخ  یتردـقربا  دـنناد  یم دـننک ، یگدـنز  هک  روشک  یاجرھ  رد  ناوج ، ریپ و  نز و  درم و  زا  معا  ناریا ، تلم  زورما 

ییاج دوش ، یم دراو  یماظن  یاتدوک  داجیا  اب  ییاج  هئوگاراـکین  لـثم  دوش  یم دراو  تسایـس  اـب  ییاـج  دوش ، یم دراو  روز  اـب  ییاـج  دـنک . یم ملظ  رگید  یاـھتلم  هب  روز ،

کی تردـق  حـیجرت  رابکتـسا و  ی  هلاسم دـنناد . یم همھ  ار  نیا  دوش . یم دراو  لوپ  اب  ییاج  دوش و  یم دراو  تاغیلبت  اب  ییاـج  دـنک ، یم ناراـبمب  ار  روشک  یاـسور  ی  هناـخ

هب هک  ام  ییاتـسور  یاھ  یجیـسب دننز . یم ار  شفرح  دـنھد و  یم ار  شراعـش  دـنناد ، یم همھ  دـناد ؟ یمن ام  روشک  رد  یـسک  هچ  ار ، اھتلم  عفانم  رب  ربکتـسم  تردـقربا 

مدرم دـص  رد  دـنچ  روشک ، نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  دـینک  یم لایخ  امـش  تسام . ی  هعماج تاـنیب  وزج  اـھ  نیا دنتـشون . یم ار  نیا  ناـشیاھ  هماـن تیـصو رد  دـنتفر ، یم هھبج 

اکیرما دوخ  رد  ییاپورا و  یاھروشک  رد  نونکا  مھ نارکف . نشور زا  یدادعت  طقف  دندرک ؟ یم کرد  ار  اھتلم  عفانم  رب  اھ  تردقربا عفانم  ی  هبلغ رامثتسا و  رابکتـسا و  ی  هلاسم

یـسایس کرد  دشر و  نیا ، دیناد . یم امـش  یلو  تسا ، ربخ  هچ  ایند  رد  دنناد  یمن اھ  نآ دنرتمک . ام  مدرم  زا  تبـسن ، هب  دـننک ، یم کرد  ار  لئاسم  نیا  هک  یناسک  مھ ،

. تسا

جح  / ١٣٧١/٠٣/١٣ میظع  هرگنک  هب  مایپ 

. دراد رارق  اھتلم  ی  همھ ربارب  رد  نونکا  مھ هار ، نیا  و  درک . هناصلخم  لمع  نیدالوپ و  مزع  هب  حلسم  رادیب و  ار  ناریا  تلم  هیکزلا ، هسفن  سدق هللا  میظع  ینیمخ  ماما 

عافد رابکتسا و  مسینویھـص و  اب  هلباقم  دوخ ، یاھتلود  زا  دیاب  امـش  تسا . ققحت  لباق  نانآ  یاھتلم  تساوخ  هدارا و  اب  دور ، یم راظتنا  ناملـسم  یاھتلود  زا  هچنآ  ی  همھ

نانآ راکادف  زوسلد و  نابیتشپ  یلاع ، یاھفدھ  نیا  هار  رد  دینک و  بلط  ار  رگید  ناملـسم  یاھروشک  اھتلم و  اب  یردارب  یگچراپکی و  ملاع و  رـسارس  مولظم  ناناملـسم  زا 

. دیشاب

هب ار  نانآ  تسا و  تاجن  هار  اھنت  نآرق ، مالـسا و  هک  دـینک  میھفت  نانآ  هب  دـیاب  امـش  دنتـسیاب . نآ  یاھیردـلق  لباقم  رد  دنـسرتن و  اکیرما  زا  هک  دـینالوبقب  نانآ  هب  دـیاب  امش 

. دیھد قوس  الا هللا  هلا  مکحتسم ال  راصح 

نادرم و دـننام  زین ، ناـنز  دنتـسھ . یرت  نیگنـس تیلوئـسم  شقن و  یاراد  ناـناوج ، نایوجـشناد و  نادـنمرنھ ، اـبطخ ، نارکف ، نشور نید ، یاـملع  گرزب ، ی  هفیظو نـیا  رد 

نآ هب  یھلا  دـنویپ  اب  ار  امـش  دـنک و  یم باجتـسم  امـش  ی  همھ قح  رد  ار  مالـسلا  هیلع لیلخ  میھاربا  یاـعد  هچنآ  تسا  نیا  دنمیھـس . هفیظو  نیا  رد  ناـنآ ، شوداـشود 

. دزاس یم لصتم  دیحوت ، گرزب  یدانم 

یگنھرف  / ٢١/١٣٧١/٠۵ نارازگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

: دوـب هدـش  یناوارف  یاـھراک  دوـب . هدـش  مھارف  نآ ، تامدـقم  وا ، زا  لـبق  هتبلا  دـش . عورـش  ناـخ  اـضر  نارود  زا  اصخـشم  دـش ؟ عورـش  تقو  هـچ  زا  یگنھرف ، مجاـھت  نـیا 

تـسرد ار  لاس  تسیود  هاجنپ ، دـص و  نیا  ی  هچخیرات یبـالقنا ، لـسن  اـم و  لـسن  ناـناوج  اـیآ  مناد  یمن دـندوب . هدـش  هتـشاک  اـم  روشک  لـخاد  رد  هتـسباو ، نارکف  نشور

ی هچخیرات میتسھ . یمیظع  تکرح  نینچ  لوغـشم  ناریا  رد  زورما  ینارود ، هچ  زا  دعب  ام  دنادن  زورما ، یبالقنا  ناوج  هک  تسا  نیا  ما  هغدغد ی  همھ نم  هن ؟ ای  دـنا  هدـناوخ

هتشذگ روشک  نیا  رب  یثداوح  هچ  دینیبب  دیناوخب و  ار  فرط  نیا  هب  سور  ناریا و  یاھگنج  نارود  زا  فرط ؛ نیا  هب  راجاق  طساوا  نارود  زا  ریخا  لاس  تسیود  هاجنپ ، دص و  نیا 

. تسا

ینارکف نشور اـھنارود ، اھرـصع و  ی  همھ رد  هشیمھ و  میتشادـن . رکف  نشور ناریا  رد  مییوـگب  دوـش  یمن تسا . هتـسباو  یرکف  نـشور ناـیرج  داـجیا  ثداوـح ، نـیا  زا  یکی 

رد تساوخ  هک  یزور  ملع ، یروانف و  هب  طلـسم  برغ  اـما  دـندرک . یم تکرح  دندیـشیدنا و  یم ساـسا  نیمھ  رب  دـندید و  یم ار  دوخ  ناـمز  زا  رتولج  هک  یناـمدرم  دـنا ؛ هدوب

راجاق نارود  یرکف  نشور نیا  اـھ ، هداز یقت هداز  یقت ات  اـھ ، نیا لاـثما  اـھناخ و  مکلم ازریم  زا  دـش . دراو  یرکف  نشور هار  زا  دـنک ، مکحتـسم  ار  شدوخ  طلـست  هاـگیاپ  ناریا ،

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 7 
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. دش دلوتم  رامیب  هک  تسا 

هب هتـسباو  یـضعب  دـندوب . هتـسباو  هیقب ، دـندش . مگ  دـندوب ، یـصلاخ  ملاـس و  یاـھ  مدآ هک  مھ  یرفن  دـنچ  دـش . دـلوتم  هتـسباو  راـمیب و  هنافـساتم  ناریا ، یرکف  نـشور

. تشادن یدرب  نکل  دوب ؛ هدش  ناریا  لخاد  رد  اھراک  نیا  دندوب . اھنیا  لاثما  ناخ و  مکلم ازریم  لثم  برغ  اپورا و  هب  هتسباو  ای  هدازدنوخآ  یلعحتف  ازریم  لثم  زور  نآ  ی  هیـسور

ناخ اضر  تشادرب ، ار  مدق  نیرتگرزب  زور  نآ  رد  سیلگنا ، ی  هلیسو هب  رامعتسا  عفن  هب  ناریا و  رب  برغ  ی  هطلس عفن  هب  تقیقح ، رد  ینعی  یبرغ  گنھرف  عفن  هب  هک  یـسک 

رد ای  دیربب  فیرـشت  هک  دنھ  هب  امـش  الثم  دنک ! ضوع  ار  روشک  کی  یلم  سابل  هرابکی  دـیایب و  یھاشداپ  هک  تساوسر ، ردـقچ  زورما  عضو  رد  اھراک  نیا  دـینیبب  امـش  دوب .

: دنتفگ هرابکی  دندمآ و  اھ  نیا اما  دننک . یمن مھ  یگتسکشرس  ساسحا  دننک ؛ یم مھ  راختفا  ساسحا  دنراد ؛ ار  ناشدوخ  یاھسابل  اھتلم  دیدرگب ، هک  ملاع  طاقن  یصقا 

سیردـت اپورا  رد  زونھ  ناشراثآ  زورما  هک  یناریا  نادنمـشناد  نامنادنمـشناد  نیرتگرزب  ام  بجع ! دـش ! ملاـع  دوش  یمن ساـبل ، نیا  اـب  نوچ  ارچ ؟ تسا ! نغدـق  ساـبل  نیا 

تلم کی  سابل  دندرک . حرطم  ار  یا  هرخـسم قطنم  نینچ  تسا !؟ یفرح  هچ  نیا  دراد ؟ یریثات  هچ  سابل  رگم  دنتفای . شرورپ  طیحم  نیمھ  رد  گنھرف و  نیمھ  اب  دوش  یم

اب منک : یم لاوس  نم  دـنک ». تکرـش  یعامتجا  تیلاـعف  رد  دوش و  دنمـشناد  ملاـع و  نز ، کـی  هک  دوش  یمن رداـچ  اـب  : » دـنتفگ دنتـشادرب . ار  ناـنز  رداـچ  دـندرک . ضوع  ار 

رد ناـخ ، اـضر  رـسپ  ناـخ و  اـضر  نارود  رد  اـم ، ناـنز  هکنیا  یارب  دـش  هداد  یتصرف  رگم  دـندرک ؟ تکرـش  یعاـمتجا  تیلاـعف  رد  ناـنز  ردـقچ  اـم ، روشک  رد  رداـچ ، نتـشادرب 

ار روشک  دندش و  یعامتجا  تیلاعف  دراو  ناریا  نانز  هک  زور  نآ  دش . یمن هداد  تصرف  مھ  نانز  هب  دش ؛ یمن هداد  تصرف  مھ  نادرم  هب  دننک !؟ تکرـش  یعامتجا  یاھتیلاعف 

یا یفنم ریثات  هچ  رداچ  دـندمآ . اھنادـیم  هب  رداچ  نامھ  اب  دـندناشک ، هزرابم  یاھنادـیم  هب  ناـشدوخ  لاـبند  هب  ار  روشک  نیا  نادرم  دـندرک و  دـنلب  دوخ  یاـناوت  تسد  ود  اـب 

ردـقچ شنامیا  تسا ؛ هنوگچ  شرکف  تسا ؛ هنوگچ  شلد  درم ، نیا  هک  تسا  نیا  هدـمع  درم !؟ کی  ای  نز  کی  تیلاـعف  زا  دوش  عناـم  هکنیا  رد  دراد  یریثاـت  هچ  ساـبل  دراد !؟

نمشد رایتخا  رد  دمآ و  ناخ  اضر  داوس  یب نادان  ردلق  درم  نیا  تسا ؟ هدش  هتشاذگ  وا  رد  یملع ، ای  یعامتجا  تیلاعف  یارب  یا  هزیگنا هچ  تسا ؛ هنوگچ  شا  هیحور تسا ؛

هتفرگ ماجنا  اھ  یولھپ نارود  رد  دیا و  هدینش همھ  هک  درک  ییاھراک  درک ! عونمم  ار  نید  درک ؛ ضوع  ار  اھتنـس  زا  یرایـسب  درک ؛ ضوع  ار  روشک  نیا  سابل  ناھگان  تفرگ . رارق 

. دش لیدبت  نارگرامعتسا  ینعی  برغ  بوبحم  ی  هرھچ هب  وا  یردلق . اب  مھ  نآ  تسا ؛

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

المع دشن »! یراک  المع  اما  تفرگ . ماجنا  مھ  اھ  ینابیتشپ لیس  رکنم . زا  یھن  دیتفگ  امش  اقآ !  » هک دندرک  شرافس  دنتـشون و  همان  دندز ، نفلت  اجنیا  هب  مدرم  زا  یـضعب 

. دننک یھن  دیاب  مدرم  دوخ  دنوش . دراو  دیاب  مدرم  دوخ  دوش ؟ دراو  امیقتسم  یئاضق  هاگتسد  ای  دوش  دراو  تلود  مھ  اجنیا  هک  تسا  مزال  رگم  دوشب ؟ دیتساوخ  یم راک  هچ 

دوخ راک ، رـشابم  تساھ . نآ ی  هفیظو نیا ، دـننک . یناـبیتشپ  ار  رکنم  زا  یھاـن  هک  دـنفظوم  یماـظتنا ، یورین  یئاـضق و  هاگتـسد  یمالـسا ، یاروش  سلجم  تلود ، هتبلا 

ناوخزامن نینموم  قافنا ، لھا  ی  هداوناخ رگراثیا ، ی  هداوناخ هداددیھش ، ی  هداوناخ هدنمزر ، ناوج  تساجنیا . هیضق ، ی  هدمع شخب  دنـشاب . دیاب  دنـشاب و  دنناوت  یم مدرم 

. دنشاب هنحص  رد  دیاب  اھ  نیا ی  همھ یبالقنا ؛ یمالسا و  میھافم  هب  دنم  هقالع نارکف  نشور بالقنا ، نازوسلد  ورب ، دجسم  ریگب و  هزور  و 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

نیا ناراکردـنا  تسد ی  همھ زا  هک  مناد  یم دوخ  ی  هفیظو تسا ، هتفرگ  ماجنا  هزوح  تیریدـم  یارب  زین  یراذـگ و  تسایـس یاروش  یارب  هک  یباختنا  دـییات  نمـض  بناـج ، نیا

راکتبا هک  نیـسردم  مرتحم  ی  هعماج زا  درک ، مھارف  ار  یخیرات  ی  هطقن نیا  هب  ندیـسر  ی  هنیمز دوخ ، تیلاعف  دوجو و  اب  هک  قباس  تیریدـم  مرتحم  یاروش  زا  دـیدج  تکرح 

رجا منک و  رکـشت  هنامیمـص  دندومرف  نیمات  ار  نآ  دنمـشزرا  یونعم  ی  هناوتـشپ دوخ ، دییات  لوبق و  اب  هک  دـیلقت  مظعم  عجارم  زا  دـنتفرگ و  تسد  هب  مھم  راک  نیا  رد  ار  لمع 

کیربت هنامیمص  تسا ، راگزور  یاھیتخس  ریگ  ناسآ ناشدیمارپ ، مرگ و  لد  دنلب و  تمھ  هک  هزوح  رکف  نشور ناوج و  یالضف  ی  همھ هب  میامن و  تلئـسم  نانآ  یارب  ار  یھلا 

. میوگب

نارھت  / ١٣٧١/١٢/٠٧ هعمج  زامن  یاھ  هبطخ 

اھ نآ زا  دیاب  میناوت  یم هچرھ  میناوت  یم هک  اجنآ  ات  ریخ . دش ؛ هتـشادرب  ام  شود  زا  فیلکت  میدرک ، نیوگزرھ  ینـسوب  یارب  یمادـقا  رگا  هک  دـننکن  نامگ  مدرم  نیلوئـسم و 

دیاب شالت  مینکب . دیاب  یـسایس  ینابیتشپ  هکلب  دـشاب  مزال  یوحن  هب  تسا  نکمم  مھ  نآ  هچرگا  تسین  یـسنج  یلوپ و  یلام و  ینابیتشپ  مروظنم  مینک . ینابیتشپ 

، روشک نویناـحور  روشک ، نادنمـشناد  نیـصصختم و  روـشک ، یاـھیتاعوبطم  ناگدنـسیون ، نایوجـشناد ، نوگاـنوگ ، یاھرـشق  تلم ، نارکف  نشور تلم ، یاـھھورگ  مینکب .

رارق الب  ی  هقلح رد  ار  یتلم  تسا ؟ یخوش  رگم  دـننک . حرطم  مئاد  روط  هب  ار  هیـضق  نیا  دـیاب  دـننزب ، یفرح  دـننک و  دـنلب  ییادـص  ایند  رد  دـنناوت  یم هک  ییاـھھورگ  ی  همھ

ماجنا اھ  نیا هب  تبسن  دریگ ، ماجنا  یتیعمج  هب  تبـسن  تسا  نکمم  هک  یتشز  یاھراک  ی  همھ دراد . رارق  مئاد  راشف  ریز  تلم  نیا  هک  تسا  دیدم  یاھتدم  نآلا ، دنا . هداد

و دنھد ، یم رارق  زواجت  دروم  ار  ناشـسومان  دننک ، یم فرـصت  ار  ناشنیمزرـس  دـننک ، یم بارخ  ار  ناش  هناخ دـننک ، یم تراغ  ار  ناشلام  دـنریگ ، یم ار  ناشناج  دریگ . یم

دنز و یم یفرح  یـسک  زور  رھ  دننارذگ . یم تقو  نم  رظن  هب  دـننک و  یم اشامت  دـنا  هتـسشن مھ  ایند  رد  دریگن . ماجنا  اھ  نیا هب  تبـسن  هک  تسین  یا  یدـب یتشز و  رگید 

ام هک  سوسفا  چوپ . مھ  همھ  و  دنز ، یم یفرح  للم  نامزاس  زور  کی  دنیوگ ، یم یزیچ  فرط  نآ  یاھتفلک  ندرگ زور  کی  دننز ، یم یفرح  اھییاپورا  زور  کی  دـیوگ . یم یزیچ 

و تسا ؛ هتسب  اھ  هار دنناسرب ! اجنآ  هب  عافد ، یارب  ار  دوخ  دنناوت  یمن مالسا ، نآرق و  روشک  رد  ناملـسم ، ناناوج  هک  سوسفا  مینک ! عافد  تلم  نآ  زا  دسر  یمن نامتـسد 

! هچ ینعی  یمالسا  تریغ  یمالسا و  تردق  هک  دندید  یم نیزواجتم  الا 

بالط  / ١٣٧٢/٠٩/٢۴ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هزوح لئاسم  نکل  متخادرپ . هاگشناد  هب  رتشیب  تسا ، ییوجشناد  ی  هرھچ یمومع ، ی  هرھچ نوچ  اجنیا  اما  ما . هتفگ مراد و  اھنخس  اھفرح و  هزوح ، لئاسم  ی  هراب رد  نم 

دیاب هیملع ، رگید  یاھ  هزوح نآ  لابند  هب  و  هیملع ، یاـھ  هزوح هلق  ناونع  هب  مق ، هیملع  ی  هزوح دراد . جاـیتحا  دـنک  زور  هب  ار  دوخ  هکنیا  هب  مھ  هزوح  تسا . روط  نیمھ مھ ،

هب قیقحت ، هب  جاـیتحا  مھ  نیا  دـنھد . هئارا  مدرم  هب  دـیاب  تسا ، هتـساوخ  ادـخ  هک  ناـنچ  نآ ار  نید  دریگ . رارق  قوش  تبغر و  دروم  مدرم ، نیب  رد  ادـخ  نید  هک  دـننک  یراـک 

هک یناـسک  رد  لـقا  دـح  یمیظع و  شخب  رد  لـقاال  هـمھ ؛ رد  هـنرگا  دراد . ییاـیند  یاھــسوھ  اـھاوھ و  زا  ندوـب  یلاـخ  هـب  اـیند و  زا  یھاـگآ  هـب  یرکف ، نـشور هـب  یروآوـن ،

اعیطم هاوھل ، افلاخم  هنیدل ، اظفاح  هسفنل ، انئاص  : » تسھ مالـسا  رد  ییاھیریگ  تخـس هچ  دیلقت ، عجرم  ی  هراب رد  دینیب  یم امـش  اذل  دنتـسھ . لوئـسم  راکردنا و  تسد

.« هالوم رمال 

نویناحور  / ١٣٧٢/١١/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؟ دننمشد ارچ  دننمـشد ! لاح ، نیعرد دننیب و  یم ار  یمالـسا  یروھمج  نالوئـسم  ندوب  مدرم  زا  مدرم و  اب  سنا  اھییارگ ، مدرم اھیزیتس ، ملظ اھیبلط ، تلادع  اھ ، ییاسراپ

، شرـسپ شدوخ و  دمآ و  تخبدب ، داتعم  دساف  ی  هتـسباو تفرعم  یب داوس  یب ردـلق  قازق  کی  تسا . هدـش  تاغیلبت  تیناحور  هیلع  لاس  هاجنپ  تکلمم  نیا  رد  هکنیا  یارب 

هک نید ، یب تفرعم  یب یاھداوس  یب نآ  لباقم  رد  رمک  ات  دنتسناد ، یم مھ  رکفلارونم »  » ار ناشدوخ  حالطصا ، هب  هک  نایاقآ  نآ  دندرک . تموکح  تکلمم  نیا  رب  لاس  هاجنپ 

نیا یلو  تشاد . دوجو  تینالقع  مھف و  تفرعم و  ملع و  زا  یکزیچ  ناشدوجو  رد  یھاگ  ناگتـشذگ  ـالاح  دـندش . یم مخ  یولھپ  هلـسلس  ینعی  دنتـشادن  زیچ  چـیھ اـعقاو 

اوقت ملع و  تفرعم و  یانبم  رب  هک  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  اما  دندش . میلست  دندرک و  عوضخ  اھ  نیا لباقم  رد  دندوب . یھت  زیچ  همھ  زا  یلک  هب رـسپ  ردپ و  نیا  اھ  هراچیب

. تسا هدش  تیناحور  هیلع  هک  یتاغیلبت  ببس  هب  هچ ؟ یارب  دننک ! یمن لوبق  تسادخ ، هب  هجوت  و 

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 8 
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نارکف و نشور روشک و  کی  مدرم  هک  تسا  نیا  رظن  کی  دراد : دوجو  رظن  ود  یتکلمم  روما  ی  هرادا تھج  موس ، ناھج  حالطـصا  هب  یاھروشک  زا  یرایـسب  زین  ام و  روشک  رد 

رھ رد  یناھج  مکاح  تردـق  نیا  دنـشاب . یکتم  یناھج  مکاح  تردـق  هب  دـیاب  هدـنیآ ، ندروآ  تسد  هب  ناشروشک و  نتخاس  یارب  هک  دـننک  یم رظن  راـھظا  نآ ، ناریگ  میمـصت

هک میـشاب  ییاھتردق  ور  هلابند دیاب  ام  : » دنیوگ یم دنک . یمن یقرف  ناشیارب  ایند - یگنھرف  یـسایس و  رترب  تردق  هچ  دشاب و  یملع  رترب  تردق  هچ  تسھ - هکرھ  نامز و 

ناشلاب ریز  دیاب  ام  دنا ، یوق اھ  نآ نوچ  هک  تسا  نیا  ناشلالدتـسا  دنا .» هداد صاصتخا  دوخ  هب  یتاحیلـست  یـسایس و  یملع ، تاقباسم  رد  ار  ایند  لوا  یاھوکـس  زورما 

! میورب

رد یرکف  زرط  نینچ  هک  دـنناد  یم دـنا ، هدرک هعلاطم  ییایفارغج  یـسایس و  لئاسم  رد  هک  یناسک  تسا . مکاح  اـیند  ی  هداـتفا بقع یاـھروشک  رد  رکف ، زرط  هاگدـید و  نیا 

تیعبت نآ  زا  نارادمتـسایس ، نارکف و  نـشور زا  یا  هدـع تـسا و  هتـشاد  دوـجو  ییایـسآ  یاـھروشک  زا  یـضعب  رد  ییاـقیرفآ و  یاـھروشک  رد  نیتـال ، یاـکیرما  یاـھروشک 

یاراد ملع و  بحاص  یوق ، راد ، لوپ ییاپورا ، کـلامم  زا  یـضعب  اـی  اـکیرما ، : » دـنتفگ یم دنتـشاد . یرکف  زرط  هدـیقع و  نینچ  زین  ناریا  ی  هتـشذگ میژر  نارـس  دـنا . هدرک یم

!« دنیاقآ بابرا و  اھ  نیا دشاب  هچرھ  هرخالاب  میشابن !؟ اھتردق  نیا  ور  هلابند ام  ارچ  مینک !؟ ادج  اھ  نیا زا  ار  نامدوخ  ام  ارچ  دنحالس .

ناملعم  / ١٣٧٣/٠٢/١٣ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شیپ نینچ  هنامز ، تافداصت  دنتسھ . ام  روشک  زاتمم  یاھرشق  وزج  اتقیقح  یفلتخم  تاھج  زا  تسا ، روشک  نارگراک  رشق  یرگید  نیملعم و  رشق  یکی  هک  رشق ، ود  نیا 

. دسرب تداھش  هب  رگراک  زور  اب  نامز  مھ ابیرقت  دوب ، هنومن  یرگراک  رگید ، یانعم  هب  گرزب و  یملعم  انعم ، کی  هب  هک  یرھطم »  » دیھـش لثم  یا  هتـسجرب تیـصخش  هک  دروآ 

نآ ریاظن  رکف و  نشور هدرک و  لیـصحت یاھرـشق  اـب  نتفرگ  ساـمت  ندرک و  تکرح  نتفر ، اـجنآ  اـجنیا و  فیلاـت ، رما  شا ، یرگراـک تسوا و  سیردـت  عوضوم  دیھـش ، نآ  یملعم 

. تسا یرھطم  دیھش  تیصخش  زا  یرگید  ی  هھجو انعم  کی  هب  مھ  نیا  تسا .

دمحاریوب  / ١٣٧٣/٠٣/١٧ هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد زا  دننک ، ترایز  ار  مالـسلا  مھیلع همئا  رھطم  روبق  دنھاوخ  یم یتقو  هک  بیترت  نیدب  دنا ! هدرک تسرد  ترایز  باب  رد  مھ  رگید  سونامان  بیرغ و  بیجع و  تعدب  کی  اریخا 

، نیـسح ماما  رھطم  روبق  هیلع و  هالـص هللا  ربمغیپ  رھطم  ربق  هک  دیناد  یم امـش  دنناسر ! یم مرح  هب  ار  دوخ  زیخ  هنیـس دنباوخ و  یم نیمز  یور  دـنوش ، یم دراو  هک  نحص 

زگرھ ایآ  دـندرک . یم ترایز  ناریا ، قارع و  هنیدـم و  رد  گرزب ، یاھقف  املع و  اضیا  مدرم ، ی  همھ ار  مالـسلا  مھیلع همئا  ی  هیقب اضر و  ماـما  رفعج ، نب  یـسوم  قداـص ، ماـما 

نسحتسم راک ، نیا  رگا  دنناسرب !؟ مرح  هب  زیخ  هنیس روط  هب  نحص ، رد  زا  ار  دوخ  دننک ، ترایز  دنتساوخ  یم یتقو  املع ، ای  مالسلا و  مھیلع همئا  زا  رفن  کی  هک  دیا  هدینش

ناوضر هللا یدرجورب  یاقآ  یمظعلا  هللا  تیآ موحرم  هک  دـش  لقن  یتح  دـندرکن . اما  دـندرک . یم ترداـبم  شماـجنا  هب  اـم  ناـگرزب  دومن ، یم بوخ  لوبقم و  دوب و  بحتـسم  و 

. درک یم عنم  دشاب ، بحتسم  دیاش  هکنیااب  ار  یسوب  هبتع رکف ، نشور قیمع و  یوق و  دھتجم  گرزب و  ملاع  نآ  هیلع ، یلاعت 

روشک  / ٢٢/١٣٧٣/٠۴ یگنھرف  نالوئسم  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

یمک و ظاحل  زا  یعدـم و  تفلک ، ندرگ  یوق ، یلیخ  یهھبج  کی  دوخ ، لباقم  رد  الوا  دربیم : جـنر  لکـشم  ود  زا  لیکـشت ، ودـب  رد  ناناوج ، یرکفنـشور ] یرنھ و   ] یهھبج

تیفرظ و روخارف  هب  دوب ، هداد  اھنآ  هب  بالقنا  هچرھ  ینعی  دندوبن . حطـسمھ  تاداقتعا ، ظاحل  زا  نآ ، یهدنھد  لیکـشت  رـصانع  ایناث ، تشاد . هدعو  هدع  رفن و  یاراد  یفیک ،

شـساسحا هب  رتشیب  هک  یناسک  اـسب  یا  اـما  ساـسحا .»  » مھ تسھ  نآ  رد  هشیدـنا »  » مھ راعـش .»  » مھ دـھدیم  رکف »  » مھ بـالقنا ، دـندوب . هتفرگ  دوخ ، یهقـالع 

زا یـضعب  ای  یرھطم ، دیھـش  قیمع  نیتم و  تارکفت  هب  اضرف  ات  شیاکیرما ؛ اب  تیدض  هب  شایریگرد و  هب  شگنج ، هب  شثداوح ، هب  شراعـش ، هب  ینعی  دنوشیم . بوذجم 

مک ناشیرادـیاپ  اضعب  اما  دوب ؛ بوخ  یلیخ  ناشیبالقنا  تارھاظت  یھاگ  هچ  رگا  دوبن -  داـیز  ناـشتاداقتعا  قمع  یدوخ ، یهھبج  نیا  رد  هک  یناـسک  شرگید . نیرکفتم 

یدوخ یهھبج  رد  ندش ، لابرغ  ینعی  البرغت ؛»  » نیا ( ١ .«) هلبرغ البرغتل  و  : » تسا هتشاد  لبرغت  هتشذگ ، لاس  هدزناپ  لوط  رد  هھبج  نیا  دندش . لابرغ  دیسریم -  رظن  هب 

. تسا هتشاد  دوجو 

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

ای دوب  یرکف  نشور ای  دوب  ییوجـشناد  ای  دوب . کچوک  یفنـص و  اما  دوب ؛ هزراـبم  مھ  ـالبق  دـش . عورـش  ناریا  رد  ریگ  همھ یا  هزراـبم لاس ١٣۴١  زا  حـضاو ، صخـشم و  روط  هب

هدزناش ینعی  لاس ١٣۵٧ - ات  لاس ١٣۴١  زا  دش . عورش  راوگرزب ، ماما  همھ ، سار  رد  گرزب و  یاملع  یربھر  هب  ریگ  همھ یا  هزرابم لاس ١٣۴١  زا  اما  دوب . دودحم  یتیناحور 

هاش میژر  اساسا  نوچ  دـش - یم بوسحم  هاش  میژر  اب  هزرابم  ارھاظ  هچرگا  هلاس  هدزناش ی  هزرابم نیا  نم ! نازیزع  دیـسر . یزوریپ  هب  ات  تشاد  همادا  هزرابم  نیا  لاـس -

. دندوب روشک  نیا  ی  هراک همھ اھ  نآ دوب . ییاکیرما  دـض  ی  هزرابم کی  عقاو  رد  اما  دـندرک - یم شا  ینابیتشپ اھ  نآ دـندوب و  هدروآ  راک  رـس  رب  ود  یـس و  لاس  رد  اھییاکیرمآ  ار 

رد ای  دشکب  هجنکش  ریز  نادنز و  رد  هنابیرغ  روط  نآ ار  دارفا  دنک ؛ هجنکـش  ماع و  لتق  روط  نآ ار  مدرم  دناوتب  وا  هک  دندوب  هناوتـشپ  اھ  نآ دندوب . هدیـشخب  تردق  هاش  هب  اھ  نآ

نیا ی  همھ ام  تلم  دـتفیب . هبلط  وجـشناد و  ناج  هب  هاگـشناد ، هیـضیف و  ی  هسردـم رد  روط  نآ دـنک و  ماع  لـتق  رویرھـش - هدـفھ  دادرخ و  هدزناـپ  لـثم  اھنادـیم - اـھنابایخ و 

. تسا راک  رد  اکیرما  تسد  دوب  دقتعم  دید و  یم اکیرما  مشچ  زا  ار  گرزب  ناھانگ 

نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیداینب و زورما  یلو  دوب ؛ یراعـش  دوب ، مھ  رگا  دوبن و  بـالقنا  لوا  یاـھزور  رد  اـھزیچ  یلیخ  تسا . یھلا  ی  هبیط ی  هملک کـی  میظع و  دوجوم  کـی  دـیدج  ماـظن  بـالقنا و 

، دننک حرطم  ار  یمالسا  ماکحا  هکنیا  یارب  ام ، دبعتم  یمالـسا  نارکف  نشور زور  نآ  دوبن . حرطم  ندوب ، ادخ  یھن  رما و  میلـست  دبعت و  ی  هلاسم زور  نآ  تسا . هدش  قیمع 

یبالقنا ناناوج  زا  یا  هقبط هدمآ و  راک  یور  یلسن  دینیبب  امـش  زورما  تسین . روط  نیا زورما  اما  دشاب . هضرع  لباق  ات  دننک  هضرع  یناسحتـسا  هوجو  کی  دندرک  یم یعس 

کی تسا - نیمھ  زین  مالـسا  تقیقح  هک  ادخ - مکح  لباقم  رد  میلـست  یھلا و  ماکحا  هب  دبعت  لسن ، نیا  یارب  دنا . هدرک ادیپ  ینالقع  تدالو  بالقنا ، نیا  رد  هک  هدرک ، دشر 

. تسا قیمع  نیداھن و  هداتفااج و  بلطم 

ینیمخ  / ٠٣/١١/١٣٧۴ یاقآ  دمحا  جاح  هرابرد  یاهنماخ  هللاتیآ  اب  وگوتفگ 

یزاساج و باتک  دلج  یال  ناشیا  دوب ، هدمآ  فجن  زا  هک  ییاھ  هیمالعا زا  دروم  دنچ  الثم  دندرک . ادیپ  طابترا  ام  اب  هزرابم - هب  طوبرم  یاھراک  لثم  اھراک - زا  یضعب  رد  ناشیا 

. دوب یرکف  نشور یاھ  هنیمز یـضعب  رد  مھ  هزرابم و  هب  طوبرم  یاھ  هنیمز رد  مھ  ام ، اب  ناشیا  طاـبترا  نیارباـنب ، دنداتـسرف . یم دھـشم  هب  نم  یارب  دـندرک و  یم یفاـحص 

طابترا رد  یـصاخشا  هچ  اب  هنیمز  نیا  رد  هکنیا  دندرک . مادقا  دوش ، پاچ  تشاذگ  یمن هاگتـسد  دوب و  هدمآرد  هزات  هک  دمحا  لآ  نارکف » نشور  » باتک پاچ  یارب  ناشیا  الثم 

نیا زا  یتاطابترا  لاحرھ ، هب مداد . یتارظن  نم  دنداتـسرف و  نم  یارب  هخـسن  کی  دننک ، ادیپ  نانیمطا  نوگانوگ  تاھج  زا  هکنیا  یارب  ناشیا  دعب  تسین . مدای  تسرد  دندوب ،

. تساھ نیا ناشیا  اب  ام  ییانشآ  قباوس  دش . بالقنا  یزوریپ  نامز  هک  یتقو ات  میتشاد ، عون 

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

ناـشدوخ یداـم  یگدـنز  رد  دـنا  هتـسناوت اـھنآ  هلیـسو  هب  ییاـپورا  لـلم  هک  ییاـھزیچ  نآ  مومع  هک  تسا  نشور  میارب  منک ، یم تقد  یمالـسا  فراـعم  رد  هک  یتقو  هدـنب 

هناخباتک باـتک و  دـشاب و  یگدـنام  بقع هفارخ و  لـھج و  تاـملظ  رعق  رد  دوخ  هتـشذگ  رد  یتلم  هک  نیا اریز  تسا . یمالـسا  فراـعم  نیمھ  رد  دنـشاب ، هتـشاد  یتفرـشیپ 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 9 
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اما دـشاب . یفداـصت  دـناوت  یمن دـیایب ، نوریب  یگدـنام  بقع نآ  بـالجنم  زا  نرق ، کـی  اـی  مین و  فرظ  ناـھگان  دـنادن و  مھ  ار  تـفرعم  مـلع و  تاـیلوا  یتـح  دـشاب و  هتـشادن 

نید و فذح  شمایپ  هک  یتکرح  دش ؛ هارمھ  دـنراذگ ، یم یرگنـشور »  » ای یرکفنـشور » تکرح   » ار نآ  مسا  طلغ  هب  ناشدوخ  هک  یتکرح  اب  اپورا ، تکرح  نآ  هک  میفـساتم 

زورما کش  یب دنتـشاذگ ، یمن راـنک  ار  تیونعم  رگا  ـالا  و  دوب . نیا  ناـشراک ، بیع  دوب . ناشیاھـشور  اـھ و  هفـسلف تارکفت و  رد  ناـسنا  تلاـصا  احالطـصا -  هب -  ندروآ  یور 

. دوب ربارب  اھرازھ  اھدص و  هیحان ، نآ  زا  ملع  تینارون  رتھب و  بتارم  هب  ناش  یگدنز

تشاد و دوجو  ناـش  یگدـنز رد  هک  یتـبثم  طاـقن  لکـش ، رھ  رد  تشاد . مھ  یلماوـع  هتبلا  دـنداد . ماـجنا  ار  تکرح  نیا  دـندش و  بکترم  ار  هابتـشا  نیا  لاـحرھ  هب  بوـخ ؛

راـنک اـب  هک  سوسفا  اـما  تسا . رادومن  ناـنآ  خـیرات  هتـشذگ و  یگدـنز  رد  حوضو  هب دـینک -  تقد  رگا  درواـیب -  نوریب  تلاـھج  یگدـنام و  بقع بـالجنم  نآ  زا  ار  اـھنآ  تسناوـت 

. دش وحم  الماک  تخاب و  گنر  مک  مک مھ ، تبثم  طاقن  نیا  تیونعم ، نتشاذگ 

دکوم هیصوت  دروم  مالسا  رد  دناسر ، یم یدام  تفرشیپ  جوا  هب  دشک و  یم نوریب  یگدنام  بقع  تلذ و  رقف و  یگراکیب و  ضیـضح  زا  ار  تلم  کی  هک  یتبثم  تایقلخ  مومع 

تلم نایم  رد  ار  شدوبمک  زورما  هک  یتبثم  تایقلخ  تایصوصخ و  نیمھ  عقاو ، رد  درک . دھاوخ  قیدصت  ار  نیا  دنک ، هعجارم  یمالـسا  میھافم  هب  سکرھ  تسا و  هتفرگ  رارق 

یا هدع دمآ و  دوجو  هب  یرکفنشور  تکرح  ام  روشک  لخاد  رد  هک  یزور  نامھ  اریز  تسا ؛ یمالـسا  فراعم  هب  یھجوت  یب نیمھ  زا  یـشان  مینک ، یم ساسحا  زین  نامدوخ 

ضرع ررکم  هدـنب  ور ، نیا زا  دـنتفرگن . دای  ار  تبثم  طاقن  نیا  یمالـسا -  فراعم  هب  یھجوت  یب اب  هنافـساتم ، دـنریگب -  دای  اھنآ  زا  دـننکور و  ناـیبرغ  هب  دـیاب  دـندرک  ساـسحا 

 - اریز تسا ؛ یقاـب  ناـنچمھ  شتاـعبت  راـثآ و  تسا و  یراـمیب  ناـمھ  گـنچ  رد  نارکفنـشور  ناـبیرگ  مـھ  زوـنھ  دـش و  دـلوتم  راـمیب  لوا  زا  ناریا  رد  یرکفنـشور  هـک  ما  هدرک

یدازآ هلمج ، زا  دـنداد . جاور  دـنتخومآ و  ار  رـضم  ای  شزرا و  مک یرھاظ و  یاـھزیچ  دـننک ، جـیورت  دـنریگب و  داـی  ار  تبثم  تاـیقلخ  هک  نیا یاـج  هب  اـھنآ  میتفگ -  هک  روط  ناـمھ

هک ار  هنوگ  نیا روما  لک ، رد  و  یلدنص ، زیم و  سابل و  لکـش  عون و  دننام  یدراوم  ای  نایناحور و  هب  ییوگدب  نید ، فذح  تیونعم ، هب  ییانتعا  یب درم ، نز و  طالتخا  یـسنج ،

. دندوب مھ  رضم  یتح  ای  دنتشادن و  تیمھا  الصا  ای  دندوب ، تیمھا  مک  یلیخ  ای 

دیابن گنھرف  کی  هک  تسین  انعم  نآ  هب  مینک ، یم یراشفاپ  نآ  رب  حرطم و  ار  یگنھرف  مجاھت  ثحب  هک  یتقو دـنراد . لدابت  اھگنھرف  هک  میا  هدرک ضرع  اھراب  مھ  ار  نیا  هتبلا 

هچنآ تفرگ ، تدش  هجوت  نیا  هک  یولھپ  سوحنم  نارود  رد  هژیو  هب  دش و  هجوت  برغ  گنھرف  هب  هک  راجاق  رخاوا  ناریا  رد  هنافـساتم  دـیازفیب . دوخ  هب  دوخ ، جراخ  زا  ار  یزیچ 

. داد خر  یگنھرف  لیمحت  یعون  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  برغ  اب  طابترا  رد  دوب ، یگنھرف  لماکت  یطاعت و  یقلت ، لدابت ، اعقاو  هک 

هقف  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

بطاخم نیلوا  اـج  همھ  رد  دـنریگ . یم رارق  تاھبـش  لـباقم  رد  هک  دنتـسھ  یرـشق  اـھ  نیا تسا . ناـناوج  نارکف و  نشور زاـین  هیملع ، ی  هزوح یاـھتیلاعف  هب  موس  تجاـح 

ناشغارـس هب  هھبـش  مدرم  زا  یرایـسب  دنتـسھ . اھ  هدرک لیـصحت هشیدـنا و  رکف و  نابحاص  ناناوج و  ناـیم  رد  اـبلاغ  هک  دـنا  هشیدـنا رکف و  لـھا  نارکف و  نشور اـھ ، هھبش

ی هراب رد  دنوش و  یم هجاوم  ایند  اب  دنا ، هعلاطم لھا  هک  یناسک  دنرب . یم شیپ  ار  یبوخ  یگدنز  ناشنامیا  قبطرب  دنراد و  ینامیا  دنرادن . یراک  هھبـش  هب  اھ  نآ دـیآ . یمن

نیا نیمات  دننک . فرطرب  ار  اھ  هھبش نیا  ات  دنـشاب  دیاب  یناسک  دننک . یم اقلا  هھبـش  ابترم  دننز و  یم فرح  نید  خیرات  عورف و  لوصا و  زین  نآ و  فراعم  مالـسا و  نید و  لصا 

یاھ هزوح افاصنا  یلـصا ، یدصتم  نکیل  دنھد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تسا  نکمم  دنتـسھ ، اھ  هزوح ریغ  رد  هک  یناسک  هتبلا  تسا . هیملع  یاھ  هزوح ی  هدـھع هب  دارفا 

. دننک فرطرب  ار  اھ  هھبش دیاب  هک  دنتسھ  یناسک  نیلوا  اھ  نیا دننید . یاملع  هیملع و 

یراس  / ٠٧/٢٢/١٣٧۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  تفرعم  گـنھرف و  لـھا  هدـیزگرب و  یاھرـشق  مرتـحم و  نویناـحور  نایوجـشناد ، نارکف ، نشور ناـناوج ، صوصخب  مینک - هاـگن  ناردـنزام  خـیرات  هب  رگا 

یوما و یاـھرابرد  فرط  زا  هدـش  هدـش  هداتـسرف نایرکـشل  تـالمح  لـباقم  رد  هک  یتقو اـت  ناریا - رد  مالـسا  روھظ  لوا  یاـھنرق  رد  مالـسا - ردـص  رد  ناردـنزام  هک  مینیب  یم

. درک تمواقم  تفرگ ، رارق  یسابع 

نآ اما  دـننک . زاـب  ناـشدوخ  یور  هب  ار  ناردـنزام  ی  هزاورد ریـشمش ، روز  اـب  دنتـسناوتن  دـندرک  یم ینارمکح  زور  نآ  رد  مالـسا  یاـیند  رب  هک  یناـسک  ملظ  نیطالـس  ینعی 

شوغآ رد  ار  ربمغیپ  نادنزرف  ناتـسا ، نیا  مدرم  دندمآ ، ناردنزام  هب  مالـسلا  مھیلع نیـسحلا  نب  یلع  نب  دـیز  دالوا  تیب و  لھا  ی  همئا ی  هداوناخ ربمغیپ ، نادـنزرف  هک  یتقو

تیب لـھا  ی  هویـش هب  شا ، یولع لکـش  اـب  ار  مالـسا  دـنتفرگ و  دوب ، مالـسلا  هیلع نیـسحلا  نب  یلع  ترـضح  ی  هیرذ زا  ربمغیپ و  دـالوا  زا  هک  ار  ریبـک » یعاد   » رود دـنتفرگ .

. تسا ناردنزام  راختفارپ  یخیرات  ی  هتشذگ نیا  دندرک . تمواقم  دنداتسیا و  مھ  روج  ملظ و  یاھرابرد  نآ  لباقم  رد  زاب  دنتخومآ و 

(ع)  / ٠٨/١٧/١٣٧۴ نیسح ماما  هاگشناد  رد  تانایب 

اھ و هرھچ اورھطتی » . نا  نوبحی  لاجر  هیف  هیف  موقت  نا  قحا  موی  لوا  نم  یوقتلا  یلع  سسا  دجسمل  » تسا . بالقنا  دولوم  هک  دراد  ار  گرزب  زایتما  نیا  نارادساپ ، هاپس 

زا لبق  گنج و  نارود  رد  بالقنا ، لوا  نارود  رد  تسا . یمالسا  بالقنا  نارادساپ  هاپس  ی  هدنیآ نامزاس  رد  هاپـس  کی  دلوت  زاغآرـس  هاگـشناد ، نیا  رد  ینارون  کاپ و  یاھلد 

نامیا رھظم  دیاب  هاگشناد  نیا  اذل ، تسھ . ناکما  لاجم و  زورما ، اما  دوبن . ناکما  لاجم و  هکلب  دوب ؛ دب  اھزیچ  نیا  زور  نآ  هکنیا  هن  دوبن . اھزیچ  نیا  تصرف  مزال ، یاھیگدامآ 

نوریب هب  یتقو  هاگـشناد ، نیا  ناناوج  دھدب . وگلا  نوریب  هب  دـیاب  هاگـشناد  نیا  دـشاب . یرکف  نشور ینیب و  نشور  رھظم  و  تقادـص ، یکاپ و  یتسار و  رھظم  مظن ، اوقت و  و 

. میراد عقوت  اجنیا  زا  ام  هک  تسا  یزیچ  نیا ، دنھد . ناشن  روشک ، ناوج  لسن  ی  هیقب هب  ار  رثکا  دـح  العا و  دـح  دنـشاب و  یبالقنا  نموم و  ناوج  کی  یوگلا  دـیاب  دـنور ، یم

رب تیوـنعم ، اوـقت و  مـلع و  یور  هـیکت  لـثم  یرگیماـظن ، یور  نـم  ی  هـیکت دـییامن . شـالت  هار ، نـیا  رد  دـینک و  لاـبند  ار  نآ  دـیاب  تـسا . هار  نـیمھ  زین  هار  زورما  دــمحب هللا ،

ار یزیچ  رگا  دراد . ینومضم  یظفل ، رھ  و  ییانعم ، یتروص ، رھ  میرادن . الـصا  حور  یب انعم و  یب تروص  یزاسرھاظ و  مالـسا ، رد  بالقنا و  رد  ام  تسا . ینتبم  یا  هفـسلف

هاگتـساخ و ماـن و  دـمحب هللا  هک  مھ - نیـسح  ماـما  هاگـشناد  دروـم  رد  مینارورپ . یم لد  رد  ماـمت ، داـقتعا  اـب  ار  نآ  یفـسلف  ی  هشیر هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب مـیراد ، عـقوت 

هک دینادب  دیھد و  دشر  شرورپ و  ینیـسح  نادـیم  رد  ار  ناتدوخ  دـینامب . ینیـسح  دیـشاب و  ینیـسح  تسا . نینچ  تسا - ینیـسح  شمچرپ ، زورما  و  رگید ، تایـصوصخ 

. درک دھاوخ  کمک  امش  هب  لاعتم ، یادخ  تسا و  نیمھ  ترخآ  ایند و  تداعس  قیرط 

نویناحور  / ١٠/٢٧/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لثم دوش ؛ هتفگ  همھ  هب  مومع  حطـس  رد  دیاب  تسا و  یمومع  ینید ، لئاسم  زا  یـضعب  تسا ؟ تیولوا  یاراد  یبلطم  هچ  اجک  رد  مییوگب ؟ مدرم  هب  ار  یزیچ  هچ  زورما  ام 

هب ار  مدرم  دیاب  دور ، یم غلبم  اجرھ  هک  تاباختنا  دننام  یمسوم  لئاسم  ای  ماظن و  هب  طوبرم  لئاسم  ای  دنراد ؛ جایتحا  نآ  هب  همھ  هک  یـسایس  ینید و  فراعم  تایقالخا و 

نکیل تسین ؛ ینیعم  لحم  رـشق و  صوصخم  تسا و  روشک  یاج  همھ  هب  قلعتم  اھ  نیا تسا . ترورـض  هفیظو و  کی  نیا  هک  دـیامن  میھفت  دـنک و  انـشآ  تاـباختنا  تیمھا 

زاین دروم  رگید  یاج  رد  دـیاش  هک  تسا  زاین  دروم  ییاـھزیچ  نایوجـشناد ، ناـناوج و  نارکف و  نشور طـیحم  رد  ـالثم  تساـھاج ؛ زا  یـضعب  هب  قلعتم  تاـعوضوم  زا  یـضعب 

. دنک نایب  ار  اھ  نآ هک  دشاب  یسک  دیاب  دشابن و 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 10 
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لویت همھ ، همھ و  یتاعالطا ، یاھ  هاگتـسد نیا  اھ ، هناخترازو نیا  یتلود ، تارادا  نیا  حلـسم ، یاھورین  نیا  اـھناگداپ ، نیا  نارھت ، نیا  هاگـشناد ، نیا  تکلمم ، نیا  یناـمز 

، تکلمم نیا  رد  یناـمز  دـنز . یم ریت  اـب  ار  شا  هیاـس دـنیبب ، اـکیرما  راد  فرط ار  یـسک  روشک ، نیا  یاـھ  هد هروک رد  روشک ، طاـقن  نیرترود  رد  تلم  نیا  رگا  زورما  دوب . اـکیرما 

یارب یولھپ  نارود  دوب . یعنـصت  یغورد و  یروص ، یتافیرـشت ، زیچ  همھ  تشادن . دوجو  یتاباختنا  تشادن ، دوجو  یـسلجم  تشادـن ، دوجو  ییارآ  تشادـن ، دوجو  یتلم 

هناخراک تازیھجت  تسا و  هناخراک  دـینیب  یم دـینک  یم هاگن  یتقو  دـننک ! تسرد  نلاس  کی  لـخاد  رد  ار  یمیظع  ی  هناـخراک هکنیا  لـثم  دوب . یبیجع  نارود  اـعقاو  تلم  نیا 

یاھفقـس اھنوتـس و  اھ و  همـسجم اب  یمیظع  تراـمع  دـننام  تسا . هدـش  تسرد  هچیزاـب  کـیتسالپ ، زا  نولیاـن و  زا  زیچ  همھ  دـینیب  یم دـیور ، یم کـیدزن  یتقو  تسا .

! دنا هدرک تسرد  فرب  زا  دنیبب  تفر ، کیدزن  یتقو  اما  تسا ؛ میظع  یخاک  دنک  لایخ  مدآ  هک  عفترم ،

اب مھ  نآ  هب  هک  دوب ، یقیقح  دوب ، یمدرم  یمومع و  ینایرج  هک  نید  ناـیرج  طـقف  دـندوب . یروص  همھ  تلود ، سلجم و  هماـنزور ، هلجم و  یرکف ، نشور ناـیرج  هاگـشناد ،

یعـضو نینچ  تشاد . دوجو  رانک  هشوگ و  رد  مھ  یتسود  نھیم یتسرپ و  نطو تروص  هب  رت ، کچوک رایـسب  رت و  گـنر مک ناـیرج  کـی  هتبلا  دـش . یم هاـگن  ترفن  ضغب و  رظن 

دـشر هاگـشناد  دنک ، یم دشر  تعنـص  دنک ، یم دشر  ملع  تکلمم  نیا  رد  زورما  دیدرک . یـساسا  یراذـگ  هیاپ ار  زیچ  همھ  دـیدمآ  امـش  دـندوب . هدرک  تسرد  تلم  نیا  یارب 

هب مارآ ، مارآ  تلم ، نیا  تکرح  دنک . یم دشر  تالیـصحت  دنک ، یم دشر  هملک - یقیقح  یانعم  هب  یدازآ - دنک ، یم دشر  راکفا  دـنک ، یم دـشر  اھناسنا  تیـصخش  دـنک ، یم

شحوـت قـح  تلم  نیا  دوـخ  زا  دـندمآ ، یم اـجنیا  هک  ییاـھ  نآ درک . یمن اـنتعا  ناریا  تلم  هب  اـیند  رد  یـسک  زورید  دـنک . ادـیپ  اـیند  رد  ار  دوـخ  هاـگیاج  هـک  دـسر  یم ییاـج 

نیا تلم و  نیا  زورما  دور . یمن شیپ  هیـضق  نآ  دشاب ، فلاخم  ادج  نآ  اب  ناریا  تلم  هک  ایند  مھم  ی  هیـضق رھ  رد  دیمھم . یار  کی  یاراد  تلم و  کی  زورما  امـش  دـنتفرگ ! یم

تـسد هب ار  نیا  امـش  دـنک . یم دوـخ  هب  هجوـتم  جـیردتب  ار  اھمـشچ  ناریا  تلم  ی  هوـلج دـنراد . یعـضو  نینچ  اـیند  رد  دـمحب هللا  گرزب ، روـشک  نیا  تموـکح و  نیا  ماـظن و 

. دیوگب دھاوخ  یم هچرھ  دنک و  ریقحت  نمشد  راذگب  لاح  دیا . هدروآ

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

دنرادن انب  دنراد ، روضح  تاعوبطم  مسق  نیا  رد  هک  دارفا  زا  یضعب  اعقاو  مھ  رگا  تسا . دایز  نئمطمان ، رصانع  دنتسھ ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  اب  دناعم  هک  یتاعوبطم  رد 

لباق ریغ  یلک  هب  اھ  نآ ی  هقباس هک  میـسانش  یم ار  ییاـھ  مدآ تالیکـشت  نیا  رد  اـم  تسا . یمتح  ناشتالیکـشت ، رد  باـبان  یاـھ  مدآ دوجو  اـما  دـنتفیب ؛ رد  هاگتـسد  اـب 

اھ نآ زا  یرایسب  هدنب  دنا . هدش هتخانش هک  دنراد  روضح  یوق  یتسیسکرام  شیارگ  اب  یرصانع  ای  رصنع  تالیکشت ، نیا  رد  دییامرفب  ضرف  تسا . نانیمطا  بلاس  دامتعا و 

رد یـضعب  هک  دارفا  نیا  زا  یلیخ  اب  متـشاد و  کیدزن  گنتاگنت و  طابترا  یدامتم  یاھلاس  روشک ، یرکف  نشور طیحم  اب  نم  مسانـش . یم زابرید  زا  راثآ ، ناشن و  ماـن و  اـب  ار 

یزوریپ زا  شیپ  دنتـسین . نم  تفرعم  عالطا و  ی  هریاد زا  جراخ  اھ  نآ بلغا  متـشاد . ییانـشآ  ای  کیلع و  مالـس و  ای  هناتـسود ، کیدزن و  طابترا  ای  جراخ ، رد  یـضعب  دنناریا و 

یاھـشیارگ نیمھ  اب  دنتـشاد و  یدـنت  یتسیـسکرام  یاھـشیارگ  هک  دـندوب  یناسک  اھ  نیا ناـیم  رد  ما . هتـشاد ییانـشآ  ناـشراثآ  اـب  لـقاال  یداـمتم ، یاـھلاس  بـالقنا ،

یرـصانع نینچ  هب  تسا !؟ یکاپ  یلیخ  ی  هقباس هقباس ، نیا  بوخ ؛ دـندش ! تیلاعف  لوغـشم  حرف »  » رتفد رد  ای  دنتـشاذگ و  ار  کاواس  اب  یراکمھ  یاـنب  یتسیـسکرام ،

یدازآ زا  مد  زورما  هک  دـنراد  روضح  موس  مسق  تاعوبطم  رد  یناـسک  تسا . ییاـج  یب عقوت  اـعقاو  نینچ ، یرـصانع  اـی  رـصنع  زا  نتـشاد  عقوت  هتبلا  درک !؟ داـمتعا  ناوت  یم

هک یلاح  رد  دھد ». یم نتـشون  نتفگ و  ی  هزاجا دشاب ، شدوخ  هاوخلد  هک  ار  هچرھ  تلود  : » دنیوگ یم تسا ». مکاح  قانتخا  تسین و  نایب  یدازآ  : » دـنیوگ یم دـننز . یم

هن اما  دندید ؛ یم ار  هایـس  قانتخا  نآ  دندوب . مرگرـس  یتاعوبطم  یاھراک  هب  مھ  هاش  میژر  نارود  رد  دارفا ، نیمھ  زا  یخرب  دنیوگ . یم عقاو  فالخ  دـنناد  یم مھ  ناشدوخ 

. دندرک یم راک  زور  نآ  هاگتـسد  عفن  هب  هوزج ، باتک و  نتـشون  اب  تالاقم و  نتـشون  ینابز ، یاھـشیاتس  اب  اھ  نیا دندرک ! یم مھ  یراکمھ  هک  دندوشگ  یمن بل  زا  بل  طقف 

سکرھ هک  یمالـسا  یروھمج  نارود  رد  رگا  هدوشگن ، ضارتعا  هب  بل  هدرک و  لمحت  ار  یھاش  اضر  دـمحم  قانتخا  ی  هرود هک  یـسک  دـنقداص !؟ یدازآ  زا  عافد  رد  اھ  نیا اـیآ 

!؟ تسا رادروخرب  تقادص  زا  ایآ  دنزب ، یھاوخ  یدازآ زا  مد  دسیون ، یم دھاوخ  یم هچرھ 

روشک  / ٠٢/١٣/١٣٧۵ تاعوبطم  نالوئسم  ناریدم و  رادید  رد  تانایب 

مجاـھت  » لـباقم ی  هطقن یگنھرف -» یطاـعت   » ی هراـب رد  نم  تقو  کـی میتفرگ . اـھ  نآ زا  اـم  هک  تسا  برغ  گـنھرف  تبثم  یاھـشخب  وزج  ینعی  تسا ؛ یتادراو  تاـعوبطم ،

ی هـفرح رد  یداــیز  ی  هقباــس اــھ  یبرغ میتـفرگ . برغ  زا  ار  تاــعوبطم  اــم  بوـخ ؛ تـسا . تاــعوبطم  نـیمھ  یکی  شقیداــصم ، زا  هـک  مدرک  یلــصفم  ثـحب  یگنھرف -»

دھع زا  ینعی  دوب ؛ هطورـشم  نارود  رد  تاعوبطم ، راک  جوا  درک . زاغآ  ار  شتیلاعف  دـش و  ناریا  دراو  تاـعوبطم  مھ  هاـش  نیدـلا  رـصان  نارود  رخاوا  زا  دنتـشاد . یراـگن  هماـنزور

. درک ادیپ  شیازفا  جیردتب  هاش  نیدلا  رفظم 

هک یناـسک  دـش -» دـلوتم  راـمیب  ناریا ، رد  یرکف  نشور  » ما هدرک ضرع  اـھراب  هک  ناریا - رد  یرکف  نشور لـصا  فـالخ  هب  مینیب  یم مینک ، یم هاـگن  هک  ار  تقو  نآ  تاـعوبطم 

لثم یــسک  ناـشبوخ  مدآ  دـندوب . ناـخ » مـکلم ازریم   » لاـثما دـندوبن . یملاـس  یاـھ  مدآ دـندرک ، اـم  روـشک  دراو  شا  ییاـپورا یبرغ و  یاـنعم  هـب  ار  یرکف  نـشور ی  هدـیدپ

تـساذل دـشن . دـلوتم  ملاس  اساسا  ناریا ، رد  یرکف  نشور تسوا . یگتخابدوخ  تلاح  رگنایب  دـنز و  یم گنز  اھـشوگ  رد  زونھ  شفورعم ، راصق  ی  هملک هک  دوب  هداز » یقت »

رد فورعم  یاـنعم  نیا  هب  تسا ؛ دـھعت »  » یرکف نشور تایـصوصخ  زا  یکی  زوسلد - اـتقیقح  دـھعتم و  یاـھرکف  نشور بوخ ، یاـھرکف  نشور زارد ، ناـیلاس  نیا  لوـط  رد  هک 

اھ نآ هب  دزومایب و  اھ  نآ زا  دریگب ، سنا  دوش ، طولخم  ناریا  مدرم  اب  دـناوتب  هک  دـشن  ینایرج  یرکف ، نشور نایرج  لاح ، نیعرد اما  دـندوب . یناعم  نیا  زئاح  اعقاو  اـم - روشک 

یاھیراکادـف دـندش و  نادـیم  دراو  بوخ  یلیخ  افاصنا  رکف ، نشور صاخـشا  زا  یـضعب  هتبلا  دادـن . ناشن  یبوخ  ی  هبرجت یرکف ، نشور ناـیرج  اـیاضق ، بلغا  رد  دـھد . میلعت 

بلاـق رد  هک  هرود  نآ  یاـھرکف  نشور مینادـب ، جراـخ  یرکف  نشور ی  هعوـمجم زا  دـندوب ، تیطورـشم  تـضھن  رد  رثوـم  ناـیرج  ود  زا  یکی  هـک  ار  اـملع  رگا  دـندرک . مـھ  یداـیز 

. دمآ دیدپ  یرکف  نشور نایرج  رد  فورعم  تالاکـشا  نآ  تیطورـشم ، نامرف  رودص  زا  دـعب  نکل  دـندش . یم بوسحم  راذـگریثات  نایرج  نیمود  دـندیجنگ ، یم هریغ  اھ و  نمجنا

. دندشن دلوتم  رامیب  ام  روشک  رد  تاعوبطم ، اما  منک . ثحب  یرکف  نشور هب  عجار  مھاوخ  یمن لاح ، یا یلع

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

. دننک جراخ  نادیم  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  وا  دنھاوخ  یم هک  تسا  یسک  هیلع  یزاسوج  دنشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  زیزع ، ناناوج  هک  رابکتـسا - یاھـشالت  زا  رگید  یکی 

رد دنھاوخ  یم هک  یناسک  ام و  نارکف  نشور ناناوج و  هک  تسا  مزال  اعقاو  تسا . هتفرگ  ماجنا  یھجو  دشا  هب  لاس ، هدفھ  نیا  لوط  رد  یمالسا ، یروھمج  هیلع  راک ، نیا 

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

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

، ناناوج هک  ییاھراک  ی  هیقب قیقحت و  ثحب و  سرد و  هب  شھاگشناد  دنک ، یم ملع  لیـصحت  شناوج  دوش ؛ یمن هتـسخ  شالت  زا  تسا و  تیلاعف  راک و  لھا  هک  یتلم  نآ 

؛ دــنک یم راـک  مدرم  یارب  دراد و  ار  اـھ  نآ درد  زوـس و  دــسر و  یم مدرم  یاـھزاین  هـب  شتلود ، دزادرپ ؛ یم دــنھد ، ماـجنا  دــیاب  یعاـمتجا  یملع و  یاـھتیلاعف  ی  هـصرع رد 

ادـخ هار  رد  دـننک و  یم تکرح  حیحـص  تفرعم  تمـس  هب  شمدرم ، داحآ  دـنک ؛ یم شالت  دـنز و  یم فرح  دـنک ، یم غیلبت  ادـخ  هار  رد  افـص ، صـالخا و  لاـمک  اـب  شتیناـحور ،

. دننک یم ظفح  ار  ناشدوخ  یبالقنا  روضح  دنتسیا و  یم

نآ اب  دراد ، ار  تایـصوصخ  نیا  هک  یروشک  دوشب . دـیاب  دوشب و  دـناوت  یم مھ  نیا  زا  رتھب  هتبلا  تسا . دوجوم  ام  روشک  رد  یدایز  رایـسب  دودـح  ات  اـھرایعم ، نیا  دـمحب هللا 

تردـق هد  رگا  هک  اکیرما ، طقف  هن  یتیمیمـص ، هزیگنا و  نینچ  اب  ینامیا ، نینچ  اب  تلود ، نآ  اب  یناحور ، نآ  اب  زومآ ، شناد نآ  اب  رکف ، نشور نآ  اب  راک ، بساک نآ  اب  وجـشناد ،

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 11 
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. دننک مک  تلم  نیا  رس  زا  وم  کی  دنناوت  یمن یتلم ، نینچ  اب  هزرابم  هضراعم و  ماقم  رد  دنشاب ، یناھج  تسایس  ی  هنحص رد  اکیرما ، لثم  مھ 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی همھ دوش ؛ یمن مامت  هلئسم  مھ  نتفگ  اب  تسین ، یراعش  ی  هیـضق هیـضق ، نیا  هتبلا  دریگب . یتساک  هظحل  کی دیابن  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  ی  هلاسم هب  مامتھا 

یعامتجا تلادع  نیمات  تھج  دیاب  اھ  نیا تھج  اھتنم  دریگ ؛ ماجنا  دیاب  تسا و  مزال  همھ  دریگ ، یم ماجنا  روشک  رد  زورما  هک  ییاھراک  نیمھ  دننک . شالت  دیاب  اھ  هاگتسد

ی هفیظو ار  نیا  دـیاب  همھ  نارگید ، نارکف و  نشور ات  ناراگن ، همانزور اـت  ناگدـنیوگ ، اـت  ناـیناحور ، اـت  ناراذـگ ، نوناـق اـت  یئاـضق ، نالوئـسم  اـت  ییارجا ، نالوئـسم  زا  دـشاب .

ی هدـع کی  دوس  هب  مدرم و  ی  هماع فیعـض و  تاقبط  نایز  هب  دریگ ، ماجنا  روشک  رد  یراک  رھ  دوش ، فیعـض  روشک  رد  یعامتجا  تلادـع  یریگ  تھج رگا  دـننادب . ناـشدوخ 

نیا زا  یا  هعومجم دش . دھاوخ  مامت  دنناد ، یم مھ  ار  ینکـش  نوناق دندلب و  ار  نوناق  یاھھار  هک  نکـش  نوناق یاھناد  نوناق اھراداپو و  تسد اھتفلک و  ندرگ اھگنرز و  دودـعم 

نینچمھ یفیک و  شرتسگ  لیمکت و  حالصا و  هار  تسا . یماظتنا  یورین  نازیزع  امش  ی  هدھع هب  تسا ، تیمھا  لباق  هک  مھ  نآ  زا  یـشخب  تسا ؛ همھ  ی  هدھع هب  اھراک 

سوسحم یتکرح  اعقاو  یماظتنا  یورین  رد  هک  دوش  یم ساسحا  تسا  یدـنچ  دـمحب هللا  هک  هنوگ  نامھ دـینک ؛ لابند  تردـق  تیدـج و  اـب  ار  یمک  شرتسگ  مزـال ، ردـق  هب 

ات دنمھفب و  ار  هلئـسم  نیا  تیمھا  دیاب  مھ  ینابیتشپ  هجدوب و  نالوئـسم  هتبلا  درک . دھاوخ  کمک  امـش  هب  مھ  ادخ  دیھد ؛ همادا  تردـق  توق و  اب  ار  تکرح  نیمھ  تسا .

. دننک کمک  یراکمھ و  دھد ، یم هزاجا  روشک  تیفرظ  هک  ییاجنآ 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا اب  جرک ، لثم  یرھـش  رد  دـنراد . یفعاضم  یاھتیلوئـسم  اھ  هنیمز نیا  رد  نموم ، نارکف  نشور مرتحم و  نویناحور  دـنراد . یرت  نیگنـس ی  هفیظو اھرـشق  زا  یـضعب  هتبلا 

دنم هقالع نموم و  ناـناوجون  ناـناوج و  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  ددـعتم  تروص  هب  هبذاـجرپ و  نردـم و  لکـش  هب  ینید  یغیلبت ، زکارم  دـیاب  ناوج ، همھ  نیا  اـب  داـیز و  تیعمج 

یا هفیظو نیا  دننک . عابشا  ار  شـشک  نیا  ساسحا و  نیا  دنراد ، یونعم  یاھـشزرا  تمـس  هب  یعیبط  روط  هب  یناوج  نینـس  رد  هک  یا  هبذاج شـشک و  نآ  قبطرب  دنناوتب 

. تسا فلتخم  یاھ  هاگتسد سرادم و  یمالسا  یاھنمجنا  مرکم و  یاملع  مرتحم و  نویناحور  یگنھرف و  نالوئسم  ی  هدھع رب  هک  تسا 

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

رد اـکیرما  مـیژر  ناگدـناشن  تـسد ی  هلیـسو هـب اـی  ییاـکیرما ، یداـیا  ی  هلیـسو هـب ناـشنارکف  نـشور لـثم  دـنعلطم  هـک  مـھ  یرایـسب  دـنربخ ؛ یب اـھتلم  دارفا  زا  یرایــسب 

هک دـیھد  یم صیخـشت  دایز  لامتحا  هب  امـش  اما  مروایب ، ار  اھ  نآ مسا  مھاوخ  یمن نم  هک  هنایمرواخ  ی  هقطنم یاھروشک  نیمھ  رد  دـنوش . یم عیمطت  ناـشیاھروشک ،

، دنیوگب دنھاوخ  یم دنمھف و  یم ار  تقیقح  هک  دنتسھ  مھ  ینارکف  نشور اھروشک  نیا  رد  دنیاکیرمآ . هب  هتـسباو  هک  دنتـسھ  ییاھروشک  میوگ  یم ار  اھروشک  مادک  نم 

اما دـننز ، یم یفرح  دوش . یم هفخ  ناشیادـص  یـضعب  دـنوش ، یم هدـیرخ  یـضعب  دـنوش ، یم دـیدھت  اـھ  نیا زا  یـضعب  نکیل  دـنز ، یم رـس  یزیچ  مھ  یھاـگ  دنـسیونب ؛

یاھفرح هک  تسا  نیا  دراد ، یمرب جوم  یـسایس  یاھفرح  ام  روشک  رد  هکنیا  تلع  دور . یم نیب  زا  دـننک و  یم ییوگتفگ  یرکف ، نشور لفاحم  رد  دوش . شخپ  دـنراذگ  یمن

. دنراد روضح  هنحص  رد  دندنم و  هقالع یسایس  لئاسم  هب  مدرم  تسا و  مدرم  نتم  رد  تسین ؛ یرکف  نشور گنت  لفاحم  رد  یسایس 

تـسشن کی  رد  انایحا  و  یرفن ، هد  یرفن ، جـنپ  لفحم  کی  رد  اما  دـندز ؛ یم اھفرح  یلیخ  متـشاد . یدایز  تاطابترا  روشک ، یرکف  نشور لفاحم  اـب  نم  مھ  بـالقنا  زا  لـبق 

یگرزب یالب  یناحور  نآ  رـس  دوب  نکمم  دز ، یم یفرح  هجوم  یناحور  کی  یتقو  دز ؛ یم یفرح  ماما  یتقو  اما  تفر . یم نیب  زا  دـش و  یم نفد  مھ  اج  نامھ یرفن ؛ هاجنپ 

تفگ یم داد . یمن مھ  یتـیمھا  چـیھ  دیـسرت و  یمن الـصا  ناـمز  نآ  نارکف  نشور زا  یلیخ  زا  یولھپ ، میژر  اذـل  تشاد . یمرب جوم  دوب ، هجاوم  مدرم  اـب  نوـچ  اـما  دـنروایب ،

میژر نآ  یاھتـسایس  هب  هطـساو  دـنچ  اب  ول  و  تفگ ، یم ار  یبلطم  تفر و  یم ربنم  یا  هسلج رد  یناحور  کـی  رگا  اـما  تشادـن . یرثا  دـنیوگب ؛ دـنیوگب ، دـنھاوخ  یم هچرھ 

روط نیا ایند  رد  تشاد . یمرب جوم  دوب ، مدرم  نتم  رد  نوچ  وا  دندرک ! یم ربنملا  عونمم  دـندرک ، یم ینادـنز  دـندروآ ، یم راشف  دـندرک ، یم ریگتـسد  ار  وا  اروف  تشاد ، طابترا 

. دراد یمنرب یجوم  دنیوگب ، دنوشن و  مھ  عیمطت  دیدھت و  رگا  دنیوگ ، یم دنیوگب و  دنھاوخ  یم مھ  ییاھزیچ  هک  ینارکف  نشور هک  تسا 

مدرم  / ٠٩/٢۵/١٣٧۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

راـک هچ دـننادب  هکنیا  نودـب  عـالطا و  نودـب  هعلاـطم ، نودـب  ار  یمالـسا  دـیاقع  دـنیآ و  یم یبلطددـجت  ناوـنع  هب  یرکف و  نشور مسا  هب  هک  یناـسک  دـننک  یم اـطخ  ردـقچ 

. تسا هنوگ  نیا یمالسا  دیاقع  دنھد ! یم ماجنا  تحار  دھاوخ ، یم نمشد  هک  ار  یراک  نامھ  اھ  نیا دنھد ! یم رارق  کیکشت  دیدرت و  دروم  دننک ، یم

ماظن  / ١١/٠٩/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هب ی  هیام یرکفدازآ و  ی  هیام یرکف و  نشور ی  هیام نآرق ، هب  یدنبیاپ  تسا . یلھاج  یاھتنس  هب  یدنبیاپ  تسا ، دومج  یگدنکفارس و  ی  هیام هک  یا  هتشذگ هب  یدنبیاپ  نآ 

یور رب  گرم  کاخ  هک  ار  ییاھتلم  مالـسا  مکییحی .» امل  مکاعد  اذا  « ؛ درک هدـنز  ار  یـسایس  یعامتجا و  یاھ  هدرم مالـسا  تسا . شالت  راکتبا و  لقع و  ملع و  نداـتفا  راـک 

اھ نآ هب  ار  اھناسنا  زا  عافد  تیناسنا و  مچرپ  دیـشخب و  ییاقآ  تایح و  دنتـسناد ، یمن یناسنا  عمتجم  ی  هنازارفارـس یقیقح و  تایح  زا  یزیچ  دوب و  هدـش  هدیـشاپ  اھ  نآ

، روج ملظ و  نیطالـس  دادبتـسا  راشف  ریز  رد  یداـمتم  یاـھنرق  هک  تسا  یتلم  نیا  تساـم ؛ روشک  شا  هنومن تسا . روط  نیمھ دـمحب هللا  مھ  زورما  زور ، نآ  طـقف  هن  داد .

هب دامتعا  یجراخ ، تلاخد  رابکتـسا و  رامعتـسا و  فعاضم  یاھراشف  ریز  رد  مھ  ریخا  لاس  دص  نیا  رد  دوب ؛ هداد  تسد  زا  ار  شدوخ  لمع  تردق  میمـصت و  تردق  تیوھ و 

نادیم رد  رکفت ، نادیم  رد  تسایـس ، نادیم  رد  لمع ، نادـیم  رد  ملع ، نادـیم  رد  مدـقم  ورـشیپ ، تلم  کی  هب  ار  تلم  نیا  مالـسا  دوب . هداد  تسد  زا  یلک  هب  ار  دوخ  سفن 

. درک لیدبت  یگدنز  تاراکتبا  رد  لمات و  لقعت و 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  تانایب 

رھق زاب  ینعی  عاجترا -  بقع ، هب  تشگرب  دننادرگرب -  بالقنا  زا  لبق  یرامیب  تلاح  نامھ  هب  ار  ناریا  یرکفنـشور  هکنیا  یارب  هدش  عورـش  یدج  ییاھـشالت  گنج  زا  دعب  زا 

، دیآیم اکیرما -  زا  اپورا و  زا  برغ -  زا  هک  هچرھ  نتفریذپ  برغ ، هب  طرش  دیقیب و  یگتسباو  یگتـسبلد و  برغ ، هب  ندرک  ور  یموب ، یاھناینب  اب  ندرک  رھق  بھذم ، اب  ندرک 

ار شیاـھناینب  ریقحت  ناریا و  تلم  ریقحت  شدوـخ ، نطاـب  رد  هک  تسا ؛ یدوـخ  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  رھ  ندرمـش  ریقح  تسا و  هناـگیب  هب  قـلعتم  هک  هچنآ  رھ  ندرمـش  گرزب 

. منکیم هدھاشم  ار  نیا  نم  دراد . هارمھ 

اھنیا ( ١ «.) نیع هفرط  اب  اونموی  مل   » هک دنتـسھ  یناسک  هدع  کی  میوگب . مناوتیمن  ینیقی  ربخ  رگید  اجنیا  نم  دز . سدـح  دوشیم  هتبلا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا 

دیھاوخیم هچرھ  یناریا -  یقیقح ، یبھذـم ، یمالـسا ، یھلا ، یرکفنـشور  تانایرج  نیا  هک  مھ  یلاـس  دـنچ  نآ  دـناهدرواین . یناـمیا  ناریا ، هب  هن  مالـسا و  هب  هن  زگرھ 

یهلبق ناشدوخ ، دوبعم  دـندرک و  رفـس  روشک  زا  جراخ  هب  ای  دـنتفر ، یاهشوگ  هب  دـننک ! دـنلب  رـس  یتح  دـندشن  رـضاح  اـھنیا  تشاد ، دوجو  ناریا  رد  دـیراذگب -  ار  شمـسا 

. دنتفای اجنآ  ار  ناشدوخ  قوشعم  ناشدوخ ،

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  تانایب 

تـسا بسانم  یلیخ  دوش و  یم رکذ  هک  تسھ  یدایز  نانخـس  هتبلا  مدشن . دـیدرت  راچد  یلیخ  منک ، یم حرطم  زیزع  نایوجـشناد  امـش  یارب  زورما  هک  یثحب  باختنا  رد 

حرطم زورما  دیسر  مرظن  هب  هک  یثحب  نکیل  ام .» ناھد  رد  دنز  جوم  فرح  هنیس  کی   : » فورعم لوق  دوش . هتشاذگ  نایم  رد  نایوجشناد  صوصخب  زیزع ، ناناوج  امـش  اب  هک 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 12 
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زورما تسا . یشرتسگ  لباق  ثحب  الامتحا  ثحب ، نیا  هتبلا  مھد . یم تیمھا  نآ  هب  ما و  هدرک هعلاطم  رکف و  نآ  یور  هتـشذگ و  نم  نھذ  رد  اھراب  هک  تسا  یعوضوم  منک ،

ار نآ  دوش ، تصرف  لاجم و  مور ، یم رگید  یاھھاگـشناد  ای  هاگـشناد  نیا  هب  هک  یرگید  یاھتبون  ای  تاسلج  رد  نم  دوخ  رگا  منک و  یم حرط  ار  هلاـسم  نیا  نم  راـب  لوا  یارب 

. دننک هعلاطم  رکف و  منک ، یم حرطم  نم  هک  یا  هیضق نیا  یور  دنناوت  یم یعامتجا ، مولع  یاھ  هتشر خیرات و  هتـشر  نایوجـشناد  صوصخب  نایوجـشناد ، داد . مھاوخ  همادا 

. تسا یمھم  هلوقم  نم  رظن  هب  هک  تسام  روشک  رد  نارکفنشور  یرکفنشور و  هلوقم  هرابرد  یثحب  ثحب ، نیا 

رد یتح  متفگن . یـسک  هب  ار  نآ  اما  میایب ؛ اـج  نیا هب  هک  متفرگ  میمـصت  شیپ  هتفھ  کـی  زا  اـبیرقت  نم  میوگب . مدـمآ ، اـج  نیا هب  هک  زورما  هراـبرد  ار  یھاـتوک  هتکن  نم  ـالبق 

دـنھد و لیکـشت  تاعامتجا  دـنراد  انب  ییوجـشناد  هورگ  دـنچ  زورما  هک  مدرک  ادـیپ  عالطا  نم  بشید  تسناد . یمن سک  چـیھ  دنتـسناد و  یم رفن  ود  یکی ، طقف  مھ  مرتفد 

مھ اـھنآ  دـنداد ، ماـغیپ  مـیھد . ماـجنا  ار  هماـنرب  نـیا  میناوـتب  اـم  اـت  دنــشاب ، هتــشادن  عاـمتجا  دـنزادنیب و  ریخاـت  زورما  هـک  دـش  شھاوـخ  اـھنآ  زا  مـتفگ ، دـننک . ینارنخس 

. دندرک لیطعت  ار  ناشیاھ  همانرب

عاـمتجا هاگـشناد  کـی  رد  ناـمزمھ  تقو  چـیھ  هورگ  ود  اـما  درادـن ؛ یداریا  تاـعامتجا  ینارنخـس و  وجـشناد ! نازیزع  میوـگب . ار  هتکن  کـی  مھاوـخ  یم تبـسانم ، نیمھ  هب 

رظن هب  هک  دیراد  ییاھفرح  الثم  دینک . ینارنخـس  دیھد و  لیکـشت  تاعامتجا  دیھاوخ  یم هک  دیتسھ  یھورگ  امـش  تسامـش . هب  نم  هناردپ  هیـصوت  نیا  دنھدن . لیکـشت 

، دـیراد عامتجا  اـی  هسلج  امـش  هک  دـید  اـت  رگید ، هورگ  نآ  اـما  دـیوش ؛ عمج  مھ  رود  بوخ ؛ یلیخ  دـشابن . مزـال  مھ  یرگید  رظن  زا  تسا  نکمم  یلو  تسا ، مزـال  ناـتدوخ 

مھ ناج  هب  ار  نایوجـشناد  دـنھاوخ  یم تسا . عـالطا  تسین ؛ سدـح  میوگ ، یم نم  هک  یزیچ  نیا  نم ! نازیزع  تسا . تسرد  نیا  دزادـنیب ؛ یرگید  تقو  هب  ار  شعاـمتجا 

رـصنع اـب  هک  دـیراذگن  دـیوشن و  میلـست  دـننک . لوغـشم  یدوـخیب  یاـھزیچ  هـب  ار  نایوجـشناد  دـنھاوخ  یم دـنراد . زاـب  ندـناوخ  سرد  زا  دـننک و  لوغـشم  ار  اـھنآ  دـنزادنیب ؛

. دوش یزاب  ییوجشناد 

وجـشناد رگید  دـیتفر ، نوریب  هک  یتقو  مھ  امـش  تساضف . نیمھ  هب  قلعتم  هک  تسا  یرـصنع  وجـشناد  هک  ما  هدرک شرافـس  نایوجـشناد  هب  لـبق  اـھلاس  زا  هشیمھ  نم 

یسدقم زیچ  تسا ، یبوخ  زیچ  ییوجشناد ، نارود  تساضف . نیا  هب  قلعتم  وجشناد ، رصنع  دنک . یم ادیپ  ار  تایـصوصخ  نیا  وا  دیآ و  یم امـش  یاج  رگید  یکی  دیتسین ؛

هعومجم ییوجـشناد و  تیوھ  نیا  رگیدکی ، اب  امـش  یاھیریگرد  اب  دیراذگن  تسا . ییابیز  یلیخ  زیچ  میا ، هدنارذگ یرمع  هک  ام  یارب  صوصخب  تسا ؛ ینیریـش  زیچ  تسا ،

. متفگ میوگب و  امش  هب  مدرک  رکف  دوب ؛ هداتفا  قافتا  زورما  یارب  هک  یعوضوم  تبسانم  هب  دوب  نم  هیصوت  نیا  دشاب . عمج  ناتساوح  دننک ؛ بارخ  ار  ییوجشناد 

ای نارکفنـشور ، عاـجترا  تفگ : مھاوخ  ـالثم  مراذـگب ، مسا  نآ  یور  مھاوخب  نم  رگا  هک  تسا  یا  هلاـسم هلاـسم ، نیا  یرکفنـشور . هلوـقم  رد  نم  رظن  دروـم  هلاـسم  اـما  و 

نامھ ینعی  دـنک ؛ یم هاـگن  هدـنیآ  هب  دراد و  ولج  هب  ور  هک  تسا  یا  هلوقم یرکفنـشور  تسا . عاـجترا  دـض  اـساسا  یرکفنـشور ، هلوقم  هک  دـیناد  یم یرکفنـشور . عاـجترا 

یقیقد تسرد و  همجرت  همجرت ، نیا  دـنیوگ  یم دـننابز ، لھا  راک و  نیا  نف  لھا  هک  یناسک  هتبلا  دـنا . هدرک همجرت  یوسنارف  لئوتکلتنا »  » زا ار  نآ  یـسراف  رد  هک  یموھفم 

دراد و لبقتسم  هب  ور  رگن ، هدنیآ ورشیپ و  تیوھ  نیا  مھد . یم حیـضوت  صوصخ  نیا  رد  مھ  یرادقم  ادعب  نم  تسیچ . دوصقم  هک  تسا  مولعم  تسھ ، هچرھ  الاح  تسین .

عاـجترا مـنک : یمن ادـیپ  یناوـنع  نآ ، یارب  هدـش  هـتفگ  مـسا  زج  هـک  مـنک  یم هدـھاشم  مدرک و  هدـھاشم  ار  یا  هدـیدپ نـم  اـما  دـنک ؛ وـخ  درگبقع  تـعجر و  اـب  دــناوت  یمن

. یرکفنشور تعجر  یرکفنشور ،

، هدنیآ هب  هاگن  یملع ، رکف  نآ ، رد  هک  دراد -  تیعقاو  ققحت و  ملاع  رد  هک  یتایـصوصخ  اب  یرکفنـشور ، هلوقم  دش . دلوتم  رامیب  ناریا ، رد  یرکفنـشور  هک  ما  هتفگ اھراب  نم 

. دش دلوتم  بویعم  ملاسان و  رامیب و  ام  روشک  رد  تسا -  رتتسم  تسا ، گنھرف  هب  طوبرم  هک  هچنآ  صوصخب  یعامتجا و  لئاسم  رد  درد  ساسحا  یدنمشوھ ، یگنازرف ،

: مروآ یم مسا  ار  ناریا  رد  یرکفنـشور  ناورـشیپ  اھتیـصخش و  نیا  زا  رفن  هس  نم  نونکا  دـنملاسان . ییاھمدآ  دنتـسھ ، اـم  خـیرات  لوا  نارکفنـشور  هک  یناـسک  نوچ  ارچ ؟

، دـندرک ناریا  دراو  ار  اپورا  یمھدزون  نرق  یرکفنـشور  یاھمایپ  اھ و  هناشن نیلوا  هک  یناسک  نیا  یتالحم . حایـس  جاح  هدازدـنوخآ ، یلعحتف  ازریم  ینمرا ، ناخ  مکلم  ازریم 

هلماعم لالد  دوخ  دنک ، یرگنـشور  یھاشنیدلارـصان  دادبتـسا  هاگتـسد  هیلع  تساوخ  یم تشاد و  یرکفنـشور  هیعاد  هک  ناخ  مکلم  ازریم  الثم  دندوب . نئمطمان  تدش  هب

! دوب رتیور »  » رابنایز یرامعتسا و  رایسب 

، تاکرمگ راصحنا  دـنتفرگ -  یم یراـصحنا  دـندمآ  یم اھیـسیلگنا  دروآرد . ار  تکلمم  نیا  ردـپ  یجراـخ  تاراـصحنا  هاشنیدلارـصان ، یگدـنز  رخآ  لاـس  تسیب  رد  هک  دـیناد  یم

دیاب دیداد ، ار  تراجت  حالطصا  هب  نیا  یراصحنا و  هلماعم  نیا  زایتما  ام  بیقر  هب  امـش  دنتفگ  یم دندمآ و  یم فرط  نآ  زا  اھـسور  زاب  نھآ و - ...  هار راصحنا  تایناخد ، راصحنا 

؛ یداـصتقا تاـطابترا  یجراـخ و  تسایـس  رد  سیلگنا  سور و  نیب  هنزاوم  دنتـشاذگ ؛ تبثم » هنزاوم   » ار نیا  مسا  اھدـعب  دـنداد ! یم یزیچ  مھ  اـھنآ  هب  دـیھدب ؛ مھ  اـم  هب 

، دـش مک  نم  لام  دـیوگب  وا  زاب  وت ! لام  مھ  نیا  ریگب  دـنیوگب  مھ  اھنیا  دـیدادن ؛ نم  هب  ارچ  دـیوگب  ادرف  یرگید  دـنھدب ، تردـق  نیا  هب  یزیچ  کـی  هقباـسم ! یاـنبم  رب  اـھتنم 

. دندرک یم تراغ  دربب -  یا  همقل امغی  هرفس  نیا  زا  دناوتب  هک  یسک  رھ  اھیرابرد و  هاشنیدلارصان و  نامھ  ینعی  تنطلس -  نادناخ  عفن  هب  ار  ناریا  وت ! لام  مھ  نیا  دنیوگب 

رد دوب ! رتیور »  » هیـضق لالد  شدوخ  ناـخ -  مکلم  ازریم  نیمھ  ینعی  دوب -  حرطم  ناریا  رد  یرگنـشور  یرکفنـشور و  روآ  ماـیپ نیرتفورعم  ناونع  هب  هک  یرکفنـشور  یاـقآ  نیا 

اعقاو دوب ! نآ  لالد  شدوخ  ناـخ  مکلم  ازریم  تفرگ -  ار  راـبنایز  هلماـعم  نیا  ولج  درک و  میرحت  ار  نآ  تقو ، دـیلقت  عجرم  یزاریـش ، یازریم  هک  وکاـبنت -  فورعم  راـصحنا  نیمھ 

هب ار  مدرم  ینعی  دشاب ؛ یرکفنشور  روآ  مایپ ناریا  رد  دھاوخ  یم مدآ  نیا  درک . لوبق  ار  نآ  مھ  رابرد  هک  دوب  یژر »  » هیضق نیمھ  ینمرا ، مکلم  ازریم  هدمع  یاھیلالد  زا  یکی 

! دنیآ یمرد بآ  زا  هچ  مدرم  دینیبب  دنک ؛ توعد  ییارگون  ددجت و  هب  هدنیآ ،

یزیر همانرب اعقاو  دینک ، یم ادیپ  تغارف  یردق  هک  ناتـسبات  رد  امـش  هک  تسا  بوخ  ردقچ  دیا . هدناوخ ار  نآ  ردقچ  دیراد و  عالطا  رـصاعم  خـیرات  زا  ردـقچ  امـش  مناد  یمن نم 

هعلاطم هتبلا  دیناوخب . ار  اھنآ  تسا  تبسانم  هک  هدش  هتشون  عوضوم  نیا  هرابرد  مھ  ییاھباتک  دینک . هعلاطم  ار  وکابنت  هیضق  نیمھ  هلمج  زا  رصاعم ، خیرات  زا  یردق  دینک و 

دننک و فارتعا  یگرزب  نیا  هب  راختفا  هب  دنتسین  رضاح  دنراد ، نید  اب  هک  یدانع  زا  تسا ، نایم  رد  نید  تیناحور و  یاپ  نوچ  هک  دنتسھ  اھیـضعب  میوگ . یم ار  نیما  یاھباتک 

. دنیامن حرطم  ار  نآ 

نامدوخ نادـنواشیوخ  زا  یـضعب  یمیدـق و  یاھیا  هنماخ زا  نم  تسا . هنماـخ  زا  هدازدـنوخآ ، نیا  تسا . ناـخ  مکلم ازریم  هیبش  هدازدـنوخآ  یلعحتف  ازریم  رگید ، دـعب  کـی  زا 

هب اھنآ ، هیاس  ریز  اھرازت و  کمک  اب  تسشن و  اھرازت  هرفس  رس  هیـسور  رد  تفر و  زاقفق  هب  ربتکا  بالقنا  زا  لبق  ناشیا  مناد . یم ما و  هدینـش وا  هب  تبـسن  یدایز  یاھزیچ 

، دنداد یم رارق  فدھ  اھنیا  هک  مھ  ار  یزیچ  نیلوا  دوبن . لوبق  لباق  نیا  دوب ؛ ینئمطمان  هزرابم  هزرابم ، نیا  ندرک ! هزرابم  ناریا  دادبتسا  هاگتـسد  هیلع  درک  انب  شدوخ  لایخ 

. تفگ مھاوخ  ادعب  ار  نآ  هک  دنتخادرپ  یم یموب  لیصا  یاھتنس  مدرم و  تاداقتعا  نید و  هب  دنزادرپب ، یسایس  تاھج  دادبتسا و  هب  رتشیب  هک  نیا یاج  هب 

هب باتک ، نیا  رد  هک  دنک  یمن کش  دناوخب ، ار  باتک  نیا  هک  یـسک  تسا . هتـشون  ییاپورا  رفـس  رد  ار  شدوخ  یگدـنز  لاح و  حرـش  وا  تسا . موس  هنومن  مھ  حایـس  جاح 

. ددرگن حرطم  وا  یارجام  دوش و  نامتک  وا  مان  ـالمع  دوش ؛ دروخرب  تسا ، ناـیم  رد  گرزب  هدازآ  یناـحور  کـی  یاـپ  هک  ییاـجرھ  اـب  هدـش ، یعـس  یا  هدـش شرافـس  تروص 

. دش دلوتم  هنوگ  نیا ناریا ، رد  یرکفنشور 

ار یفوتـسم  هللادبع  یدلج  هس  لاح  حرـش  امـش  دـندوب . اھ  هداز نایعا فارـشا و  اھ و  هدازھاش رتشیب  دـندوبن ؛ ینئمطم  تاقبط  ناریا ، رد  مھ  یرکفنـشور  یدـعب  تاقبط 

یلداعتم تیصخش  وا  هتبلا  تسا . راجاق  هاگتسد  یاھ  هداز ناخ اھ و  هداز نایعا  زا  انمض  تسا ؛ نارکفنشور  نامھ  زا  مھ  وا  دوخ  تسا . هتـشون  ار  نآ  شدوخ  هک  دینک  هاگن 

هدینـش و هدید و  اھنآ  اب  یرکفنـشور ، یاھمایپ  اھمچرپ و  نیلوا  هک  یدارفا  نآ  هک  دید  دیھاوخ  دـینک ، هاگن  باتک  نآ  هب  امـش  رگا  دـسر . یمن رظن  هب  یفنم  تیـصخش  تسا ؛

نارکفنـشور هعومجم  نیب  رد  دـنم ، هقالع زوسلد  ضرغ  یب ینھیم  ینطو  رکفنـشور  کی  ینعی  تشذـگ ؛ بیترت  نیا  هب  راجاق  هرود  دـندوب . یناسک  هچ  دـش ، یم هتخاـنش 

. دش هدید  رتمک  ناریا 

رارق ناخاضر  تمدخ  رد  دندوب ، یرکفنـشور  ناگدبز  وزج  هک  ینارکفتم  زا  ناگدنـسیون و  زا  دـیتاسا ، زا  روشک ، کی  هجرد  نارکفنـشور  هرود ، نیا  رد  دـمآ . ناخاضر  هرود  دـعب ،

دنتـسناد یم همھ  دوب ؛ یلم  هن  دوب ، یگنھرف  هن  دوب ، داوساب  هن  تشادن ؛ یھجو  چیھ  ناخاضر ، زا  اھنیا  عافد  دوب . هدربن  ییوب  تفرعم  گنھرف و  زا  هک  یناخاضر  دـنتفرگ ؛

تیوقت ار  وا  تنطلـس  دندناسر ، تردـق  هب  دندیـشکرب ، دـندروآ ، ار  ناخاضر  اھیـسیلگنا  هک  دـندید  یم نارکفنـشور  دوخ  دوش . یم ارجا  هک  تساھیـسیلگنا  یاھتـسایس  هک 

! دـندش یناخاضر  ییاتدوک  تموکح  یاھگولوئدـیا  نارکفنـشور ، عقوم ، نآ  رد  دـندومن . فاص  وا  یارب  ار  هداج  دـندرک و  دوبان  ار  شعناوم  دـندرک ، مھارف  ار  شتامدـقم  دـندرک ،

! دندرک یم تسرد  زوجم  شیارب  دندومن و  یم مھارف  ار  شیرکف  یانبریز  یژولوئدیا و  اھنیا  دنکب ، تساوخ  وا  هک  یراکرھ 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 13 
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نامز یرکفنـشور  یاضف  رد  ار  میناوج  همھ  ابیرقت  هک  یـسک  ناونع  هب  هبلط و  کی  یناـحور و  کـی  ناونع  هب  هکلب  لووسم ، کـی  ناونع  هب  هن  ار  ثحب  نیا  مراد  تسود  نم 

، ناشرعاش زا  مسانش -  یم ار  اھنآ  تسرد  ما و  هدوب انشآ  ناشراثآ  اب  ای  ما ، هدوب انشآ  کیدزن  زا  ای  ناریا ، یرکفنشور  فورعم  یاھ  هرھچ نیا  زا  یلیخ  اب  ما و  هدنارذگ مدوخ 

وزج امـش  نوچ  دیـسانشب ؛ ار  ناتروشک  گنھرف  یاضف  یردـق  هرود ، نیا  ناناوج  امـش  دـھاوخ  یم ملد  منزب . فرح  امـش  اـب  منک و  حرطم  ناشدـنمرنھ -  ناـش ، هدنـسیون

. دینک هجوت  ار  هتکن  نیا  امش  ملیام  دوشب . هچ  دنھاوخ  یم هدش و  هچ  هدوب و  هچ  دیراد ، رارق  اجک  دینیبب  دیتسھ . رکفنشور  یاھرشق 

هک دنتـسویپ  هدوت  بزح  هب  نارکفنـشور  زا  یـشخب  دوب -  هدش  لیکـشت  نامز  نآ  رد  یبیرغ  بیجع و  تموکح  هک  تسیب -  رویرھـش  زا  دـعب  ناخاضر و  نتفر  زا  دـعب  هرود  رد 

مھ ناش  همھ دنتشاد ؛ فارتعا  مھ  ناشدوخ  تقو ، نآ  دندوب . هتسباو  یوروش  هب  هچرگا  دنتسویپ ؛ هدوت  بزح  هب  هک  دندوب  اھنیا  زا  نارکفنـشور  نیرتقداص  زا  یـضعب  اقافتا 

. دندرک یم لمع  ناریا  رد  اھیوروش  مجنپ  نوتس  لثم  اھنیا  دنتشاد و  شقن  اھنیا  ینابیتشپ  داجیا و  رد  اھیوروش  دندوب . هتسباو  یوروش  هب  هک  دنتشاد  لوبق 

لاس تصـش  لبق ، لاس  هاجنپ  زا  تسا ؛ هدش  پاچ  اھنیا  تارطاخ  دـینک ! هاگن  دـنداتفا ، ریگ  یمالـسا  یروھمج  رد  هک  اھیا  هدوت یاسور  رگید  و  یرونایک »  » تارطاخ هب  امش 

بزح تقیقح  زور  نآ  هک  دوش  یم صخـشم  ناشیاھفرح  رانک  هشوگ و  زا  الماک  اما  دنیوگب ، دنتـساوخ  یمن مھ  ار  قیاقح  همھ  دـیاش  اھنیا  هک  نآ اب  دـننک . یم تبحـص  لبق 

یاھفرح زا  ثحب ، نیا  رد  نم  هک  دوب  دمحا » لآ  لالج   » اھنآ زا  یکی  دندوب . هدش  عمج  هعومجم  نیمھ  رد  نارکفنشور  نیرتصلخم  نیرتقداص و  زاب  لاح ، نیعرد دوب . هچ  هدوت 

. دندوب هدوت  بزح  رد  لوا  نارگید ، و  یکلم » لیلخ  . » دوب هدوت  بزح  وزج  دمحا ، لآ  لالج  موحرم  درک . مھاوخ  لقن  امش  یارب  وا 

موحرم نآ  اـب  هک  یا  هسلج رد  دوب . هدـمآ  دھـشم  هب  ناـشیا  تفھ  لـھچ و  لاـس  درک . یم لـقن  نم  یارب  یتـسود  اـی  مدینـش ، شدوخ  زا  ار  فرح  نیا  هک  تسین  مداـی  نم 

رد اـم  تفگ : یم درک . یم لـقن  نم  یارب  دوب و  هدینـش  وا  زا  یـسک  مھد  یم مھ  لاـمتحا  مشاـب ، هدینـش  مدوـخ  مھد  یم لاـمتحا  تشذـگ . یلیخ  اـھفرح  نیا  زا  میدوـب ،

! دیآ یم ادص  راوید  تشپ  زا  میدید  هک  میدیسر  ییاج  هب  میدرک و  یط  ار  یبزح  لحارم  هک  دوب  نیا  شروظنم  میتفر -  ولج  قاتا  نآ  هب  قاتا  نیا  زا  بترم  هدوت ، بزح  یاھقاتا 

هب هتـسباو  نیا  هک  دـندرک  ساسحا  یبزح  بتارم  هلـسلس  رد  هک  نیا درجم  هب  ینعی  میتشگرب . میتسین ؛ اـم  میتفگ  تسا ! وکـسم  اـج  نیا دـنتفگ  تساـجک ؟ اـج  نآ میتفگ 

رتکد  » نارود دودح  ات  هرود ، نیا  دندوب . اج  نآ اھـصلخم  دندرک ؛ تسرد  ار  موس  یورین  رگید ، یتعامج  یکلم و  لیلخ  اب  دندمآ و  نوریب  میتسین . رگید  ام  دـنتفگ  تسا ، جراخ 

. تفای همادا  دادرم ١٣٣٢  دعب ٢٨  و  قدصم »

هھد رد  هک  یناسک  زا  یلیخ  تسھ . یرکفنشور  یاضف  رد  یبیجع  توکس  دساف ، هاگتسد  کی  لباقم  رد  رکفنشور  کی  یاھ  هزیگنا نداد  ناشن  ظاحل  زا  دادرم ، زا ٢٨  دعب 

نیمھ زا  نارکفنـشور ،» تناـیخ  تمدـخ و   » باـتک رد  دـمحا  لآ  دـندش ! لیدـبت  هاگتـسد  عیطم  ناراـکمھ  هب  یـس  هھد  رد  دـندوب ، هتفرگ  رارق  هاگتـسد  بضغ  دروـم  تسیب 

هب دـمحا  لآ  هک  تفھ  لھچ و  لاس  تشاد . همادا  تفھ  لھچ و  لاس  ات  هک  هدرک ، عورـش  هس  لھچ و  لاس  رد  ار  باتک  نیا  دـمحا  لآ  دـنز . یم فرح  یـس  هھد  یرکفنـشور 

باتک نیا  لوغـشم  هس  لھچ و  لاس  زا  هک  میدیمھف  دعب  ملوغـشم ؛ یراک  هب  تسا  یتدم  تفگ  دش ، باتک  نیا  زا  تبحـص  یتبـسانم  هب  میدید . ار  ناشیا  ام  دمآ ، دھـشم 

دعب باتک  نیا  دسیون . یم ار  باتک  نیا  وا  میدیمھف  ام  هک  دوب  اج  نآ میراد . عالطا  اھنآ  زا  ام  درک  یم رکف  هک  تساوخ ، یم یبلاطم  یصاخ  یاھ  هنیمز رد  ام  زا  وا  تسا . هدوب 

. دوش شخپ  تشادن  ناکما  دش و  یم بوسحم  یعونمم  دصرددص  باتک  دشاب ؛ هتشاد  شخپ  ی  هزاجا هتشذگ  میژر  رد  هک  دوبن  یباتک  ینعی  دش . رشتنم  شتوف  زا 

یموب و یناریا و  یاھتنس  هب  دقتعم  بھذم و  هب  دقتعم  دمحا  لآ  نیمھ  هک  دینیب  یم امـش  لاح  نیعرد اما  دنک ؛ یم ذاختا  ار  یبوخ  یلیخ  عضاوم  دمحا  لآ  اج  نیا رد  هتبلا 

رکف یبرغ  یرکفنشور  یاضف  نامھ  رد  یرکفنشور ، لئاسم  هرابرد  زاب  یگدزبرغ ، نمـشد  برغ و  زا  هناگیب  یـسراف و  بدا  نابز و  هب  دقتعم  اھتنـس و  نیا  هب  دنبیاپ  ادیدش 

یرامیب هدرک ، ادـیپ  همادا  مھ  اجرھ  ات  تسا . نیمھ  شیانعم  دـش ، دـلوتم  رامیب  ناریا  رد  یرکفنـشور  میوگ  یم هک  نیا  تسا ! هدومن  تواضق  هدز و  فرح  هدرک ، لمات  هدرک ،

. تسا هدرک  ادیپ  همادا 

تاصخشم تاصخشم ، کی  دیوگ : یم رکفنشور  تاصخشم  رد  دمحا  لآ  منک . یم رکذ  امش  یارب  دمحا  لآ  نابز  زا  ار  نیا  درک ؟ یم زورب  اجک  ینعی  دوب ؛ هچ  یرامیب  نیا  اما  و 

. دنک یم رکف  روط  نیمھ یھاگ  مھ  رکفنشور  دوخ  هکلب  دننک ؛ یم روصت  هنوگ  نیا ار  رکفنشور  ماوع ، هک  تسین  نیا  هناماوع »  » یانعم دیوگ  یم وا  تسا . رکفنشور  هناماوع 

یگتفراپورا و یبرغ و  ننـس  هب  یدـنم  هقالع مود ، دـشاب - ! فلاخم  نید  اب  یتسیاب  اموزل  رکفنـشور  ینعی  نید -  بھذـم و  اب  تفلاـخم  لوا ، تساـت : هس  تایـصوصخ  نیا 

همالع هچنانچ  دش ، نیدتم  یسک  رگا  ینعی  تسا . نیا  رکفنشور  تازیمم  تسا ؛ یرکفنـشور  زا  هنایماع  یاھتـشادرب  رگید  نیا  یگدناوخـسرد . مھ  موس  اھزیچ ؛ روط  نیا

یرکفنـشور هنایماع  تایـصوصخ  هنایماع و  تشادرب  هک  یتیـصوصخ  هس  نیا  دیوگ  یم دعب  تسین ! رکفنـشور  دـشاب ؛ فوسلیف  نیرتگرزب  دـشاب ، دـنمرنھ  لوا  دـشاب ، رھد 

زا تسا  ترابع  تیـصوصخ ، ود  نآ  زا  یکی  درک . نایب  ار  اھنآ  دوش  یم یرکفنـشور  نابز  اـی  هناـملاع  ناـبز  اـب  هک  تسا  یرگید  تیـصوصخ  ود  هدـش  هداـس تقیقح  رد  تسا ،

شناد و یملع ، هطبار  یملع ، ینیب  ناھج هب  داـقتعا  یرگید ، تسا -  یمتح  نیا  تسین ؛ هناـماوع  ثحب  رگید  نیا  هک  یدوخ -  گـنھرف  یموب و  یاھتنـس  هب  ییاـنتعا  یب

. دنز یم مھ  ییاھلاثم  اھنیا ؛ ندوبن  یردق  اضق و 

انعم نیا  تھج و  طخ و  نیا  موھفم و  نیا  هجو  چـیھ هب دـندروآ -  دـنتفرگ و  گنرف  زا  ار  نآ  اـھنیا  هک  گـنرف -  هتخادرپ  هتخاـس و  یرکفنـشور  یاـنعم  رد  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا 

اب هک  یعـضو  راک و  یلغـش ، یتکرح ، نآ  زا  تسا  ترابع  یرکفنـشور ، تسیچ ؟ تلع  دـشاب ؛ انتعا  یب شیموب  یاھتنـس  هب  امتح  رکفنـشور  کـی  دـیاب  ارچ  ینعی  تسین !

رکفنـشور نیا  شتالـضع ؛ اب  ات  دـنک ، یم راک  شدوخ  باصعا  اب  شیوزاب ؛ اب  ات  دـنک ، یم راک  شدوخ  زغم  اب  رتشیب  هک  تسا  یـسک  رکفنـشور ، دراد . راک  رـس و  رکف  تیلاـعف 

هاگـشناد و داتـسا  هب  ات  دنک ، یم عورـش  اھنیا  لاثما  رکفتم و  هدنـسیون و  رعاش و  زا  دنک ، یم رکذ  شباتک  یدعب  یاھلـصف  رد  سپـس  هک  یرکفنـشور  تاقبط  رد  اذل  تسا .

. دسر یم تسا -  راگنربخ  راگن و  همانزور اھنآ  نیرخآ  هک  راگن -  همانزور ملعم و  ریبد و  وجشناد و 

بھذم اب  یتسیاب  ای  دشاب ، نمشد  اھنآ  اب  یتح  دشاب ، هناگیب  شدوخ  خیرات  نھیم و  روشک و  هاگداز و  یاھتنس  هب  اموزل  دنک ، یم راک  شدوخ  رکفت  اب  هک  یـسک  دیاب  ارچ 

نآ هک  تسا  نیا  تلع  دـیآ . یم تسد  هب  هدـش ، هدز  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  یرگید  یاھفرح  یـضعب  اـی  موحرم ، نیا  دوخ  یاـھفرح  لـالخ  رد  لاوس  نیا  خـساپ  دـشاب ؟ فلاـخم 

بھذـم دـندوب ؛ هدـش  جراـخ  یطـسو  نورق  زا  اـپورا  هسنارف و  تلم  هک  دوب  یتاـقوا  دـمآ ، دوـجو  هب  هسنارف  رد  راـب  لوا  لـئوتکلتنا - »  » هلوـقم یرکفنـشور -  هلوـقم  هک  یزور 

دوبان دنک ، یم دیعبت  دنک ، یم همکاحم  ار  عرتخم  فشتکم و  دشک ، یم ار  دنمـشناد  دـندوب . هدرک  درط  هتخادـنا و  رـس  تشپ  ار  تیحیـسم  یفارخ  نشخ  هایـس  ییاسیلک 

هک ییاھفرح  تافارخ و  زا  تشاد و  ار  تیـصوصخ  نیا  هک  یبھذم  نآ  دنوش و  ادیپ  هنازرف  یاھناسنا  هدع  کی  هک  تسا  یھیدـب  نیا  درب . یم نیب  زا  ار  یملع  باتک  دـنک ، یم

یملع گرزب  یاھراک  دنـسیونب و  ار  هسنارف  دیدج  فراعملاھرئاد  دنروایب و  ور  دیدج  یاھراک  هب  دنزادنیب و  یرانک  هب  دوب ، رپ  دنک ،  یمن لوبق  ار  نآ  یدنـسپدرخ  ناسنا  چیھ 

ار لئوتکلتنا »  » هلوقم راب  لوا  هک  راجاق ، ی  هرود رد  یناریا  دلقم  رکفنـشور  تقو  نآ  دوب . بھذـم  نآ  هب  ندرک  تشپ  ناشراک  تعیبط  اھنیا  هک  تسا  یھیدـب  دـننک . عورـش  ار 

نیرت یقطنم هک  یمالسا  دروآ ؛ مالـسا  لباقم  رد  ار  نآ  دش ، لیدبت  شبھذم -  دض  تیـصوصخ  نامھ  اب  رکفنـشور - »  » هب دعب  داد و  نآ  هب  رکفلارونم  مسا  درک و  روشک  دراو 

یبرغ نارکفنـشور  هک  درک  یم ار  یراـک  ناـمھ  ناریا  رد  تقو  ناـمھ  هـک  یمالـسا  تـشاد ؛ ار  تاـیقالخا  نیرتفافـش  اھلالدتـسا و  نیرتـمکحم  فراـعم ، نیرتنـشور  تارکفت ،

، ایناپـسا روشک  رگا  الثم  دندش . ادصمھ  برغ  هدزرامعتـسا  قطانم  مدرم  اب  یبرغ ، نارکفنـشور  رامعتـسا ، نارود  زا  یا  هھرب رد  ینعی  دنھد ! ماجنا  برغ  رد  دنتـساوخ  یم

تلود هیلع  اراوگ ،» هچ  » زا و  ورتساک » لدـیف   » زا اـبوک و  مدرم  زا  یوسنارف  رتراـس » لـپ ناژ  ، » دوب هتفرگ  راـیتخا  رد  ار  اـبوک -  رکـش  اـج -  نآ تورث  دوب و  هدرک  رامعتـسا  ار  اـبوک 

«. ابوک رد  رکش  گنج  : » تشون یم باتک  درک و  یم عافد  هسنارف  یرامعتسا 

یـسک هچ  هلیـسو  هب  ناریا  رد  راک  نیا  درک . یم هزرابم  فیعـض  یاھتلم  عفن  هب  شدوخ ، رب  مکاح  ماظن  اب  تلود و  اب  ناـمز ، زا  یا  هھرب رد  یبرغ  رکفنـشور  رگید ، تراـبع  هب 

؛ دندرک یم هزرابم  رامعتسا  ذوفن  اب  اھنیا  سراف . رد  یرال  نیسحلادبعدیس  هلیسو  هب  نارھت ؛ رد  ینایتشآ  یازریم  هلیسو  هب  یزاریش ؛ یازریم  هلیسو  هب  تفرگ ؟ یم ماجنا 

ینعی دندوب . نارکفنـشور  وزج  هک  راجاق  لاجر  زا  یرایـسب  وا و  لاثما  ناخ و  مکلم ازریم  درک ؟ یم کمک  رامعتـسا  تلاخد  یرامعتـسا و  یاھدادرارق  داقعنا  هب  یـسک  هچ  اما 

زا یکی  نیارباـنب ، داد ! مالـسا  اـب  هزراـبم  هب  ار  شدوخ  یاـج  ناریا ، یرکفنـشور  رد  تیحیـسم  یفارخ  نید  اـب  هزراـبم  لاـح  نیع رد  اـما  دوب ؛ هدـش  اـج  هباـج عضاوم  تسرد 

. دشاب فلاخم  نمشد و  مالسا ، اب  هک  دش  نیا  رکفنشور  تایصوصخ 

یفارگویب ات  ناشححـصم ، ات  ناشققحم ، ات  ناشرعاش ، ات  هتفرگ ، ناشـسیون  باتک  زا  یولھپ ، هرود  نارکفنـشور  لیخ  نامھ  یاـھ  هلاـبند تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  هتبلا 

یارب دننک ! یم لیلجت  یربمایپ  زا  ییوگ  هک  دننک ، یم لیلجت  نانچ  نآ یا ، « هدازدنوخآ یلعحتف  ازریم   » لثم زا  دننک و  یم لابند  ار  طخ  نامھ  تحارـص  اب  یھاگ  ناشـسیون ،

هک یتقو  ادعب  مھ  درک و  لوبق  ار  اھنآ  کمک  دروخ و  ار  اھنآ  نان  تسشن و  اھرازت  هرفس  رس  تفر  مھ  مالـسا ، اب  شا  هزرابم نید و  اب  شتیدض  تکرب  هب  یلعحتف  ازریم  هک  نیا

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 14 
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! دنتخادنا هار  ترسنک  هدازدنوخآ  یلعحتف  ازریم  مان  هب  دندمآ ، ام  هنماخ  هب  اھتسینومک  اھکیوشلب و 

. دـندرک یم لقن  نم  یارب  ار  ارجام  نیا  شیپ  اـھلاس  دوب ، ناـشدای  دـندوب و  هدـنارذگ  اـج  نآ رد  ار  ناـشیکدوک  هک  ییاـھنآ  مدـنارذگن ، ار  یکدوک  نارود ، نآ  رد  نوچ  مدوخ  نم 

هب تموکح  دش و  لاغشا  تفرگ و  رارق  یوروش  هدرکشیپ  یاھورین  رایتخا  رد  ناجیابرذآ  زا  یشخب  زیربت و  یاھلاس ١٣٢۴ و ١٣٢۵ -  یرو - » هشیپ  » نامز رد  یتقو  دنتفگ  یم

! دنتخادنا هار  هداز  دنوخآ  یلعحتف  ازریم  مان  هب  یترسنک  دنتفر و  هنماخ  هب  دندمآ و  زیربت  هب  اھکیوشلب  تقو  نآ  رد  دندش ، رام  رات و  مھ  دعب  دیدرگ و  لیکشت  یلحم  حالطصا 

کرتـشم هطقن  دـینیب ؟! یم ار  برطـضم  تیـصخش  تسا ! هتخادـنارب  ار  یرازت  تموکح  هک  اـھکیوشلب  تموـکح  رد  مھ  دراد ، رادـفرط  یرازت  تموـکح  رد  مھ  رفن ، کـی  ینعی 

. تسا هدوب  مالسا  اب  تیدض  یدانم  ناشیا  و  مالسا ؛ اب  تیدض  بھذم ، اب  تیدض  تسیچ ؟ یتسینومک  تموکح  یرازت و  تموکح 

هک ییانعم  نامھ  هب  دشاب ؛ رکفنشور  مھ  دناوت  یم ناسنا  کی  دبعت . اب  تیدض  هن  تسھ و  بھذم  اب  تیدض  هن  هملک ، یقیقح  یانعم  هب  یرکفنـشور  رد  ام ، رظن  هب  هتبلا 

، دشاب دبعتم  دـناوت  یم دـشاب ، یبھذـم  دـناوت  یم مھ  و  دراد -  تفرـشیپ  هب  ور  دـنک ، یم یرکف  راک  دـنک ، یم هاگن  هدـنیآ  هب  هک  یـسک  دـنا -  هدرک فیرعت  ار  رکفنـشور  همھ 

چیھ میا . هدید ام  هک  دشاب  ام  نموم  الماک  یبھذم  رکفنـشور  یاھتیـصخش  زا  یرایـسب  دناوت  یم دشاب ، یرھطم  دیھـش  دناوت  یم دـشاب ، یتشھب  رتکد  موحرم  دـناوت  یم

. دشاب بھذم  فلاخم  هک  درادن  یموزل 

ام نامز  فوسلیف  نیرتگرزب  ییابطابط ، همالع  هک  دوش  یم نیا  هجیتن  دننک ، یم رکذ  یرکفنـشور  یلـصا  یمتح و  دویق  وزج  ار  دبعت  مدـع  دـیق  یتقو  هک  تساج  نیا بلاج 

نالف الثم  اما  تسین ؛ رکفنـشور  دننک ، هدافتـسا  وا  زا  ات  دننام  یم لاس  دـنچ  دـنیآ و  یم اج  نیا هب  نبرک » یرناھ   » لثم یا  هتـسجرب یاھتیـصخش  هفـسالف و  هسنارف  زا  هک 

اپورا رد  هچرھ  و  تسا ؛ رکفنـشور  هدـنارذگ ، اکیرما  ای  اپورا  رد  مھ  یحابـص  دـنچ  درادـن و  یداقتعا  یرگیناریا  ینابم  تنـس و  ینابم  بھذـم و  ینابم  هب  هک  یرعاش  هجوج 

! دوب هدش  داجیا  ناریا  رد  رکفنشور  مان  هب  یبسانمان  تشز و  نایرج  هچ  طلغ و  فیرعت  هچ  دینیبب  تسا ! رترکفنشور  دشاب ، هدنام  رتشیب 

تروص نارکفنـشور  بناج  زا  یقیقح  هزرابم  چـیھ  دادرم ، هیضق ٢٨  رد  هیـشاح . رد  اما  دنتـشاد ؛ روضح  تایـصوصخ  نیمھ  اب  نارکفنـشور  روشک ، میظع  لئاسم  نایرج  رد 

رتکد هب  انایحا  هک  ینارکفنشور  اب  دادرم ، هیـضق ٢٨  رد  یولھپ  میژر  لمع  تدش  نکیل  تسا ؛ سرتسد  زا  رود  یمیدق و  یلیخ  ام ، نامز  هب  تبـسن  دادرم  هتبلا ٢٨  تفرگن .

هفیظو هک  یلاـح  رد  تفرگن ؛ تروـص  رکفنـشور  هعوـمجم  فرط  زا  یقیقح  هزراـبم  چـیھ  دـنتفر و  راـنک  لـک  هب هک  درک  یراـک  دنتـشاد ، مھ  یا  هقـالع یلم  تضھن  اـی  قدـصم 

. تفرگن ماجنا  اھراک  نیا  اما  دننک ؛ نشور  ار  مدرم  دننزب و  فرح  دنسیونب ، دنیوگب ، رعش  دنوش ، نادیم  دراو  اھنآ  هدنیآ  عفن  هب  مدرم و  عفن  هب  هک  درک  یم باجیا  یرکفنشور 

ماما ینارنخس  دادرخ ، هدزناپ  رد  دوب . هداتفا  قافتا  مکاح  میژر  مدرم و  نایم  ام ، روشک  رد  رضاح  نرق  رد  هک  دوب  یا  هثداح نیرتگرزب  هک  میسر  یم دادرخ  هدزناپ  هیـضق  هب  دعب 

زور نآ  یادرف  سپ ادرف و  نارھت ، رد  یـصخشم  یربھر  هنوگ  چـیھ  نودـب  یمدرم ، میظع  شروش  کی  هک  درک  داجیا  یا  هلولو نانچ  نآ اروشاع ، زور  رد  مق و  رد  هیلع  هللا ناوضر

، مدرم روضح  نآ  ینارنخس و  نآ  دینیبب ، امـش  تساھزور . نامھ  رد  هثداح  نیا  اب  هلباقم  یارب  تلود  تایھ  تارکاذم  هدنھد  ناشن هک  هدش  پاچ  مھ  یدانـسا  داتفا . هار  هب 

اھناـبایخ هب  میژر  نازابرـس  مھ  دـعب  دروآرد . تکرح  هب  ار  مدرم  تفرگ و  ماـجنا  دریگ ، ماـجنا  دوب  نکمم  هک  یلکـش  نیرتیوق  اـب  ماـما ، تکرح  دوب . هدروآ  دوجو  هب  یا  هلزلز هچ 

. دش هتخیر  اھنوخ  دندش و  هتشک  ارجام  نیا  رد  میمھفب -  میتسناوتن  ام  زگرھ  ار  شقیقد  رامآ  هتبلا  هک  رفن -  رازھ  دنچ  دنتسب . هلولگ  هب  ار  مدرم  دندمآ و 

دادرخ هدزناـپ  نوـخ  اـب  ار  ناـشدوخ  تسد  دراد -  یریبـعت  نـینچ  مرظن  هـب  اـم -  یناریا  نارکفنـشور  دـیوگ : یم نارکفنـشور » تناـیخ  تمدـخ و   » باـتک نـیمھ  رد  دـمحا  لآ 

ییاھنیمھ دندرک ؛ یم یسایس  لیلحت  دنتشون ، یم هلاقم  دنتشون ، یم هصق  دنتفگ ، یم رعش  هک  ییاھنیمھ  فورعم ؛ نارکفنشور  نیمھ  دندرکن ! رت  بل  ینعی  دنتـسش !

همھ دـننک ، یم یرظنراھظا  هلاقم  کی  ای  همانزور  کی  رد  اھنآ  یتقو  یعامتجا ، یایاضق  زا  هیـضق  رھ  رد  دنتـشاد  هدـیقع  هک  ییاـھنیمھ  دنتـشاد ؛ ار  مدرم  یربھر  هیعاد  هک 

. درک ادیپ  همادا  نانچمھ  یرود  نیا  دندوب و  رود  مدرم  نتم  زا  اھنیا  ردق  نیا  دندرک ! توکس  اھنیا  دننک ، لوبق  دیاب 

هک دوب  یفورعم  مدآ  شبلاج ، یاھ  هنومن زا  یکی  دنتفر ! یم دنتـشگ  یمرب دز ، یم رـشت  کی  هاگتـسد  هک  یتقو  اما  دش ؛ یم ادیپ  اھنآ  زا  یکچوک  یلیخ  یاھ  هناشن یھاگ 

هب یا  همانشیامن بالقنا  زا  لبق  صخش ، نیا  دیمھف -  هک  دیمھف ، سک  رھ  میوگ ؛ یم ار  شباتک  مروایب ؛ ار  شمـسا  مھاوخ  یمن الاح  تسا -  هدش  توف  تسا  یلاس  دنچ 

زا روظنم  کیلبمس ، نایب  نآ  رد  دوب . هدرک  صخشم  همانشیامن  نیا  رد  ار  رکفنشور  شقن  وا  میدناوخ . ار  همانشیامن  نیا  ام  اھتقو  نآ  دوب . هتشون  هالک » یب آ  هالکاب ، آ  : » مان

ذوفن هرود  هدـنھد  ناشن مود ، هدرپ  رد  دوب و  اھیـسیلگنا  ذوفن  هرود  هدـنھد  ناشن همانـشیامن  لوا ، هدرپ  رد  اھییاکیرما ! هـالکاب » آ   » زا روظنم  دـندوب و  اھیـسیلگنا  هـالک » یب «آ 

لک هب دراد -  مان  ناویا » یالاب  یاقآ   » همانشیامن نآ  رد  هک  رکفنـشور -  اما  دنراد ؛ شالت  تکرح و  ناشدوخ ، تیعقوم  بسح  هب  مدرم  یاھرـشق  هرود ، ود  رھ  رد  اھییاکیرما و 

زامن زا  دعب  دھشم  رد  تقو  نامھ  نم  تشون . اقآ  نآ  ار  همانـشیامن  نیا  دوش . یمن دراو  دنک و  یمن رطخ  اقلطم  اما  دیوگ ، یم مھ  یا  هملک انایحا  دنیب ، یم دنام ! یم رانکرب 

تقیقح رد  تسا ! ناویا » یالاب  یاقآ   » نامھ مھ ، باتک  هدنسیون  یاقآ  نیا  دوخ  هک  متفگ  نم  دیسر ، ام  تسد  هب  باتک  نیا  مدرک ؛ یم تبحص  ناناوج  نایوجشناد و  یارب 

! رانکرب یلک  هب تسا ؛ هدرک  فیصوت  ریوصت و  ار  شدوخ 

لک هب دـنداد ؛ ماجنا  یمالـسا  تضھن  هلاس  هدزناپ  هرود  رد  ام  نارکفنـشور  هک  دوب  ییاھراک  دـنکب ، ناریا  رد  یرکفنـشور  هعومجم  کی  دوب  نکمم  هک  یراک  نیرتدـب  نیاربانب ،

یتح دوب . دـمحا  لآ  موحرم  دوخ  هلمج  زا  دـندوب . نادـیم  طسو  یدودـعم  یلیخ  دادـعت  یدودـح ، اـت  هتبلا  دـندیرب . اـھنآ  زا  اـقلطم  مدرم  دـش : مولعم  مھ  هجیتن  دـنتفر ! راـنک 

. دندرک یتکرح  رودارود  یلیخ  دندشن ؛ نادیم  نیا  دراو  شنادنم  هقالع ناتسود و  نادرگاش و 

ناینادنز ار ، ناینادنز  دادعت  نیرتشیب  یدامتم ، یاھلاس  نیا  لوط  مامت  دوب . رپ  بساک  زا  رگراک و  زا  مدرم ، داحآ  زا  اھ ، هبلط زا  نایوجشناد ، زا  نویناحور ، زا  مدرم ، زا  اھنادنز 

دنتفر و نادنز  دیـسانش ، یم همھ  هک  یفورعم  یاھ  هرھچ نیا  دروآ . یم هوتـس  هب  ار  هاگتـسد  هک  دوب  یـشالت  ناشـشالت ، نوچ  دنداد ؛ یم لیکـشت  ماما  تضھن  هب  طوبرم 

! هن نایاقآ  نآ  اما  دندیشک ؛ دایرف  هجنکش  ریز  یدامتم  یاھتعاس 

دنھاوخ یم هک  یفورعم  یاھ  هرھچ نیمھ  نایم  رد  نالا  دندیـسر ! یم همان  هبوت هب  تیروف  هب  ابیرقت  دـنداتفا ، یم نادـنز  هب  یرـصتخم  زیچ  رطاخ  هب  هک  اـھنیا  زا  یـضعب  هتبلا 

کیدزن زا  الماک  ار  اھنیا  ام  دندرک ! یم هیرگ  سامتلا و  دنتـشون و  یم همان  نادنز  رد  هک  دندوب  یناسک  منک -  یم ضرع  دعب  هک  دنوش -  ام  نامز  رد  یرکفنـشور  عاجترا  لماع 

رـشق کی  هک  داد  ناشن  بالقنا  نامز  ات  زور ، نآ  هعومجم  نآ  دنـسانش . یمن ار  اھنیا  ناناوج  اما  ناشمیـسانش ؛ یم ار  اھنآ  ام  هک  دـنناد  یم مھ  ناـشدوخ  میـسانش ؛ یم

. تسا مدرم  یرکف  یربھر  یارب  دامتعا  لباق  ریغ 

. دـش نوگاـنوگ  لـفاحم  دراو  شدوخ ، یداـقتعا  یتفرعم و  راـب  اـب  تضھن ، جوم  هک  دوب  لکـش  نیا  هب  مھ  تکرح  نیا  دـمآ . دوجو  هب  یتکرح  بـالقنا ، هب  لاـس  ود  یکی ، هتبلا 

نارود رد  اما  دنتشادن ؛ یداقتعا  چیھ  باجح  هب  هک  دندوب  نارتخد  زا  یلیخ  دندرک . ادیپ  داقتعا  مالسا  هب  تضھن ، تکرب  هب  اما  دنتشادن ؛ داقتعا  مالـسا  هب  هک  دندوب  اھیلیخ 

اب شدوخ ، جوا  اب  شدوخ ، شرتسگ  اب  یمالـسا ، تضھن  ماما ، تضھن  ینعی  دـندوب ؛ هدـش  باجحاب  ناشدوخ  دـیوگب ، هملک  کی  یتح  اھنآ  هب  یـسک  هک  نیا نودـب  تضھن ،

هچرھ درک . یم ادیپ  یرت  هدرتسگ مایپ  رتشیب و  نارادفرط  داد ، یم ییادف  رتشیب  هچرھ  داد ، یم دیھـش  رتشیب  هچرھ  داد ، یم تافلت  رتشیب  هچرھ  شدوخ ، ندش  ییالبرک 

. دش لماش  مھ  ار  یا  هعومجم هتبلا  درک و  یم ادیپ  شرتسگ  دوب ، یمالـسا  فراعم  لوصا و  هب  یدـنبیاپ  نید و  مایپ  نامھ  هک  مھ  تضھن  مایپ  تفر ، یم شیپ  بالقنا  مایپ 

. دش بالقنا  ات  دندش ، نادیم  دراو  مروایب -  مسا  مھاوخ  یمن نم  هتبلا  هک  یصخشم  صاخشا  اھنیا - 

، هدنـسیون رعاـش ، بـالقنا ، هرود  رد  دـمآ . دوجو  هب  نیون  یرکفنـشور  کـی  عقاو  رد  اـما  تشاد -  دوـجو  یرکفنـشور  داـتفینرب -  ناریا  رد  یرکفنـشور  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب 

هرود زا  هک  یرـصانع  مود  دوب و  هدروآ  دوجو  هب  ار  اھنیا  بالقنا  هک  یرـصانع  زا  یکی  دمآ : دیدپ  رـشق  ود  زا  شاقن ، سیون و  همانـشیامن رگامنیـس ، نادرگراک ، ققحم ، دـقتنم ،

نآ دش . یموب  یرکفنـشور  ناریا ، رد  یرکفنـشور  کرحت  زاغآ  زا  لاس  دـص  ابیرقت  تشذـگ  زا  دـعب  راب  نیلوا  یارب  دوب . هدرک  تیھام  بلق  یلک  هب ار  اھنیا  بالقنا  دـندوب و  لبق 

نادـنمرنھ و لثم  نوگانوگ ، یاھرـشق  هب  دـسرب  ات  ارعـش -  ناگدنـسیون و  ینعی  دـنراد -  رارق  یرکفنـشور  هریاد  زکرم  رد  دـنرتلاعف و  یرکفنـشور  یاھ  هلوقم رد  هک  یناـسک 

کی دش  نیا  دندرک ؛ دیلوت  یبدا  یرنھ و  یرکفنـشور و  لوصحم  دندز ، فرح  ناملـسم  کی  لثم  دندرک ، رکف  یناریا  کی  لثم  روشک  نیا  رد  راب  نیلوا  یارب  اھنیا  ناشاقن و ... 

. دیدج نارود 

همدـقم یندرک ، راک  رھ  یندز ، ملق رھ  یرکف ، رھ  هک  دـینادب  امـش  ار  نیا  تسا -  یتکرح  نینچ  همدـقم  زیچ  همھ  هک  یبالقنا ، میظع  تکرح  نکیل  دوب ، ییاھتمواقم  هتبلا 

اب یرکفنـشور ، یموب  یمالـسا و  یدوخ و  تکرح  جوم  اذـل  دراد ؛ روشک  یارب  ار  تاکرب  نیرتگرزب  دـمآ -  دـیدپ  روشک  یارب  بـالقنا  رد  هک  یتکرح  لـثم  تسا ؛ یتکرح  نینچ 

راک یمالسا  دندرک ، رکف  یمالسا  رعاش ، ات  بیدا ، ات  دنمرنھ ، ات  نادیقیـسوم ، ات  هتفرگ ، زاسگنھآ  زا  داد . رارق  عاعـشلا  تحت ار  زیچ  همھ  روشک ، رد  شنوگانوگ  یاھ  هبعش

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. درک ادیپ  همادا  دوب و  یکرابم  ون و  رایسب  هدیدپ  نیا ، دنشاب . هنوگ  نیا هک  دندرک  شالت  لقاال  دندرک ؛

هلمج زا  تخـس ، ثداوح  دناسر ، یم ییافوکـش  هب  یروشک  رھ  رد  ار  تایبدا  رنھ و  هک  یلماوع  زا  یکی  دیناد  یم دش . هنیمز  نیا  رد  اھدادعتـسا  زورب  یارب  ینادیم  گنج ،

دوجو هب  هدش و  هدورـس  هدش ، هدیـشک  ریوصت  هب  هدش ، هتـشون  اھگنج  تبـسانم  هب  اھگنج و  رد  اھرعـش ، نیرتدـنلب  دـیاش  اھملیف و  نیرتھب  اھنامر ، نیرتابیز  تسا . گنج 

. دوب روط  نیمھ مھ  ام  گنج  رد  تسا . هدمآ 

ام میدوب ؛ هدادـن  یـسک  تسد  یا  هناھب چـیھ  ام  میدوب ؛ هدرکن  یـسک  هب  یزواجت  هک  ام  متـس . دروم  مولظم و  اجکی  میدوب  یتلم  گنج ، رد  ام  میدوب . مولظم  گـنج  رد  اـم 

. دوشب یماظن  هلمح  ام  هب  هک  دوب  نیا  بالقنا  تعیبط  اما  میدوب ؛ هدرکن  پاترپ  قارع  یاھزرم  لخاد  هب  مھ  ریت  کی  یتح 

نامز دـمآ ، هک  یتاعفد  زا  یکی  دـمآ . ناریا  هب  راب  دـنچ  نم  یروھمج  تساـیر  نارود  رد  وا  دوب . یرکاـنوک  هنیگ  روھمج  سیئر  هروتوکـس » دـمحا   » اـقیرفآ یلم  ناربھر  زا  یکی 

هب یتقو  دشاب ، یناھج  ذفان  یاھتردق  یرابکتسا و  یرامعتسا و  یاھھاگتسد  هیلع  هک  یبالقنا  رھ  دینکن . بجعت  هدش ، لیمحت  امش  رب  هک  یگنج  نیا  زا  تفگ  دوب . گنج 

بجعت دیا ؛ هدش یلک  نوناق  نیا  لومشم  مھ  امـش  دنزادنا ! یم شناج  هب  ار  شناگیاسمھ  زا  یکی  هک  تسا  نیا  دوش ، یم نآ  هیلع  هک  ییاھراک  نیلوا  زا  یکی  دیآ ، دوجو 

یاھروشک شفارطا  تسا و  یکچوک  روشک  نوچ  دـنا ! هدرک هلمح  روشک  جـنپ  مزرم ، یاـج  جـنپ  زا  نم ، هب  اـما  دـنا ؛ هدرک هلمح  زرم  کـی  زا  امـش  هب  تفگ : نم  هب  وا  دـینکن .

. دوب هتفرگ  رارق  هلمح  دروم  دوب ، هدمآ  راک  رس  رب  بالقنا  کی  اب  دوب و  یبالقنا  درف  کی  نوچ  مھ  وا  دراد . دوجو  یددعتم 

، هاپـس لیکـشت  جیـسب ، نیا  دروآ . ار  مدرم  هچراپکی  روضح  شدوخ ، اـب  یربھر  دوب . لوا  زارط  شقن  یربھر ، شقن  گـنج ، هثداـح  رد  دنتـشاد . تکرـش  گـنج  رد  مدرم  همھ 

، تشاد مزال  شدوخ  ییافوکـش  دـشر و  یارب  یرکفنـشور  هک  ار  ییاضف  نآ  مھ ، مدرم و ...  یھارمھ  مدرم ، کمک  تفرگ ، ماجنا  هک  یناوارف  یاـھراک  شترا ، میظع  کرحت 

. درک دیدشت  تسرد  تھج  نامھ  رد 

؛ تشون گنج  هرابرد  یناتـساد  یـسیون ، ناتـساد هدنـسیون و  گنج ، نارود  نامھ  رد  دراد . ییاھانثتـسا  یمومع -  هن  تسا -  بلغا  هلاسم  میوگ ، یم هک  ییاـھنیا  هتبلا 

. دیآ یمرد یروط  نیا دوش ، فرـصنم  شدوخ  طلغ  عضاوم  زا  یتمیق  چیھ  هب  تسین  رـضاح  یـسک  یتقو  دینیبب ؛ دـنک ! یم موکحم  گنج  نیا  رد  ار  ناریا  هک  یناتـساد  نکیل 

یاـھورین زا  تلود ، زا  یربـھر ، زا  یمالـسا -  یروھمج  هتفرگ و  رارق  نمـشد  یماـظن  موجھ  دروـم  وا ، راـیتخا  نودـب  هدارا و  نودـب  شرھـشمرخ ، ناداـبآ و  زاوـھا و  هک  یناریا 

هب تناھا  رخـسمت و  هقطنم و  نآ  نالووسم  مدرم و  هب  داریا  رخآ ، ات  لوا  نامر ، نیا  تفرگ ؟ نیا  هب  دیاب  یداریا  هچ  تسا ، هدش  نادیم  دراو  دوجو  همھ  اب  مدرم -  زا  حلـسم و 

. دوب حیحص  تھج  رد  یمومع  لاور  اھدعب ، ات  گنج و  زا  دعب  ات  دوبن . هنوگ  نیا یمومع  لاور  نکیل  دش ؛ رداص  اھیمیدق  نآ  زا  یضعب  زا  اھزیچ ، نیا  زا  تساھنآ .

دوب نیمھ  شتسرد  تسا و  یورشیپ  شتعیبط  یرکفنشور  نوچ  دوب ؛ یرکفنشور  تعیبط  اب  قبطنم  راک  کی  یقرت و  کی  تفرشیپ و  کی  نیا  یرکفنشور ، تکرح  ملاع  رد 

. درک یلمع  نکمم و  ار  لوحت  نیا  بالقنا  طیارش  تشادن ؛ ناکما  بالقنا  زا  لبق  طیارش  رد  اما  دنک ؛ ادیپ  تاجن  یرامیب  نآ  زا  هابتشا و  نآ  زا  هک 

ییاھـشالت گنج  زا  دـعب  زا  تسا : نیا  هملک  کی  نآ  تسا . نآ  تبـسانم  هب  ثحب  نیا  مسا  هک  تسا  یبلطم  نآ  همھ  هملک ، کـی  نآ  هدـنام و  یقاـب  نم  ثحب  زا  هملک  کـی 

ندرک رھق  بھذم ، اب  ندرک  رھق  زاب  ینعی  عاجترا -  بقع ، هب  تشگرب  دننادرگرب -  بالقنا  زا  لبق  یرامیب  تلاح  نامھ  هب  ار  ناریا  یرکفنـشور  هک  نیا یارب  هدش  عورـش  یدج 

هک هچنآ  رھ  ندرمش  گرزب  دیآ ، یم اکیرما -  زا  اپورا و  زا  برغ -  زا  هک  هچرھ  نتفریذپ  برغ ، هب  طرش  دیق و  یب یگتسباو  یگتـسبلد و  برغ ، هب  ندرک  ور  یموب ، یاھناینب  اب 

ار نیا  نم  دراد . هارمھ  ار  شیاـھناینب  ریقحت  ناریا و  تـلم  ریقحت  شدوـخ ، نطاـب  رد  هـک  تـسا ؛ یدوـخ  هـب  طوـبرم  هـک  هـچنآ  رھ  ندرمـش  ریقح  تـسا و  هناـگیب  هـب  قـلعتم 

. منک یم هدھاشم 

اھنیا نیع .» هفرط  اب  اونموی  مل   » هک دنتـسھ  یناـسک  هدـع  کـی  میوگب . مناوت  یمن ینیقی  ربخ  رگید  اـج  نیا نم  دز . سدـح  دوش  یم هتبلا  دنتـسھ ؟ یناـسک  هچ  اـھنیا 

دیھاوخ یم هچرھ  یناریا -  یقیقح ، یبھذـم ، یمالـسا ، یھلا ، یرکفنـشور  تانایرج  نیا  هک  مھ  یلاس  دـنچ  نآ  دـنا . هدرواـین یناـمیا  ناریا ، هب  هن  مالـسا و  هب  هن  زگرھ 

هلبق ناـشدوخ ، دوبعم  دـندرک و  رفـس  روشک  زا  جراـخ  هب  اـی  دـنتفر ، یا  هشوگ هب  دـننک ! دـنلب  رـس  یتـح  دـندشن  رـضاح  اـھنیا  تشاد ، دوجو  ناریا  رد  دـیراذگب -  ار  شمـسا 

یتیمھا ناشیارب  مھ  تلم  نیا  هدـنیآ  اعبط  تشادـن ؛ یتیمھا  ناشیارب  گنھرف ، نیا  خـیرات و  نیا  اھتنـس ، نیا  تلم ، نیا  دـنتفای . اـج  نآ ار  ناـشدوخ  قوشعم  ناـشدوخ ،

. دنناشدوخ رکف  هب  دنتسین ؛ مدرم  رکف  هب  اھنیا  دنقداص . اھنیا  هک  دھد  یمن ناشن  هتشذگ  اما  دننک ؛ اعدا  تسا  نکمم  دننزب ، فرح  تسا  نکمم  درادن .

 - میوگب انیقی  مناوت  یمن الامتحا -  مھ  یـضعب  دراذـگب . رثا  اـھنھذ  یور  قارطمطرپ  یاـھناونع  دـنریگ ؛ رارق  اـھنیا  ریثاـت  تحت  تسا  نکمم  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھ  اھیـضعب 

هک میتشاد  یگرزب  یارعش  ام  درادن ! یبجعت  تسا ؛ رعش  رنھ و  ملق و  تایبدا و  دریگ ، یم رارق  لوپ  تمدخ  رد  تحار  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  هرخالاب  دنشاب . ریجا  هک  یناسک 

زا تاوھـش ، رطاخ  هب  ایند و  رطاخ  هب  لوپ ، رطاخ  هب  هک  میتشاد  یدایز  ناسک  ام  دـندوب . نیرفن  نعل و  روخ  رد  هک  یلاح  رد  دندوتـس ؛ ار  وا  دـنتفگ و  رعـش  هاشداپ  نالف  یارب 

دنھاوخ یم تسا . سدح  نیا  تسین ؛ عالطا  نیا  هک  مدرک  ضرع  هتبلا  درادن . یدعب  چیھ  دنتسج . یم یربت  اھنآ  زا  دیاب  هک  یلاح  رد  دندرک ؛ تیامح  تشز  دیلپ و  یاھناینب 

. دنھدب هزاجا  ار  نیا  ام  ناملسم  نارکفنشور  دیابن  دننادرگرب . بقع  هب  ار  لاور 

گنھرف و نادیم  تسین . اھنیا  لاثما  تشم و  نادیم  یرکفنـشور ، نادیم  ریخن ، دننک ؛ اوعد  دـنوش  دـنلب  الاح  هک  تسین  نیا  مدوصقم  دـنھدب ، هزاجا  دـیابن  میوگ  یم هک  نیا

ار ناتدوخ  ناناوج ! دـنوش . لاعف  نادـیم  رد  دـیاب  دنیرکفنـشور ، تالوقم  لھا  هک  یناناوج  تسا . یگنھرف  یاھرازبا  شیاھرازبا ، تسا ؛ گنھرف  نامھ  نادـیم  یرکفنـشور ،

هک یناوج  نآ  یلـسن ، نآ  یتلم ، نآ  دشاب . یکتم  یمکحم  یاج  هب  یرکف ، نامیا  ظاحل  زا  دیاب  دـنک ، یط  ار  تفرـشیپ  لامک و  دـشر و  هار  دـھاوخب  رگا  تلم  کی  دـیزاسب .

. دش دھاوخ  تسس  شیاپ  ریز  دورب ، شیپ  اھنآ  فرح  اب  دراپسب و  لد  یونعم  ینید و  یقالخا و  یاھناینب  هب  داقتعا  یب نامیا ، یب بھذم ، یرھرھ  هعومجم  کی  هب  دھاوخب 

هب هار ، نآ  زا  زاب  ار  اھنآ  یـسک  هک  نآ یارب  تقو  نآ  یورجک . یارب  هدامآ  داسف ، هب  لیام  هدـیاف ، یب روآ ، سای دوب ؛ یولھپ  میژر  نارود  رد  هک  دـش  دـھاوخ  ینامھ  ناوج ، لسن 

. دیآ یمن شیپ  روشک  نیا  رد  ییاھنرق -  هکلب  ینرق -  رد  یناسآ  هب  هک  تسا  مزال  یمالسا  بالقنا  لثم  یتکرح  تسا ؛ مزال  یدایز  هنوعم  دھد ، تکرح  تسار  هار 

، یگنھرف یاھرازبا  اب  یرکفنـشور و  یاھرازبا  اب  روشک  نیا  رد  یدامتم  یاھلاس  هک  یدارفا  هدـع  کی  هک  دـنھد  هزاـجا  دـیابن  درک . ظـفح  ار  یلعف  یدوجوم  دـیاب  اوق  همھ  اـب 

یتح دنسرب ؛ مدرم  یاپ  هب  دنشاب و  هارمھ  مدرم  نیا  اب  دنتسناوتن  یمھم  هلاسم  لکـشم و  چیھ  رد  تسا -  نیا  شلقادح  دننکب -  دنتـسناوتن  مدرم  نیا  هب  یتمدخ  چیھ 

روشک نیا  هب  اددجم  اھنیا  دندنام -  اوزنا  رد  هشیمھ  دندنام ، بقع  هشیمھ  دنـشاب -  مدرم  ربھر  ورـشیپ و  رادولج و  دنھاوخب  دسرب  هچ  دنـسرب ، مدرم  یاپ  هباپ دنتـسناوتن 

لابند دوش ، یم هداد  ناشن  ییاھزیچ  یگنھرف ، تاروشنم  تـالجم و  تاـعوبطم و  زا  یـضعب  رد  مینیب  یم هک  نیا دـننک . مکاـح  ار  ناـشدوخ  گـنھرف  رکف و  هیاـس  دـنیایب و 

. تسا یمھم  یساسا و  رایسب  هلوقم  نیا  تسا . زور  هلوقم  نیا  دنیرکفنشور . یرامیب  تلاح  هب  نتشگرب  لابند  دنا ؛ هتشذگ هب  تعجر 

هب رگا  نید  دزاس ؛ یمن نید  اب  یرکفنـشور  دوش ، یمن اقآ  هک  دننزب ، فرح  دنفابب ، دننیـشنب  دنناوت  یم دننزب ، فرح  اھ  هنیمز نیا  رد  دنھاوخب  یتقو  تعامجرکفنـشور  هتبلا 

هب تسا . یخیرات  یاطخ  هک  دراد ، یروط  نیا هلمج  کی  مھ  دمحا  لآ  موحرم  یقرواپ ، کی  رد  هنافـساتم  هک  نیاامک دـھد ؛ یم رارق  عاعـشلا  تحت ار  زیچ  همھ  دـمآ ، یروشک 

. تسا هدش  یخیرات  یاطخ  راچد  اج  نیا رد  ناشیا  نم ، رظن 

اذل تسـشن -  سابع  هاش  رانک  تفر  دامادریم  الثم  ینعی  تفرگ -  رارق  یتموکح  یاھھاگتـسد  رانک  رد  یریبد ، یبیدا و  یرگیـشنم ، نید ، نوچ  هیوفـص ، نامز  رد  دیوگ  یم

نم رظن  هب  هدوبن ؛ رعش  لھا  دمحا  لآ  موحرم  تسین . تایبدا  لوط  رد  یا  هرود هیوفـص ، هرود  لثم  تسا . هابتـشا  نیا  درک ! لزنت  رنھ  هفـسلف و  بدا و  گنھرف و  نامز ، نآ  رد 

هیدنز هرود  ات  دش و  جیار  هیوفص  هرود  رد  یدنھ  کبس  دنتخادنا . اھنھد  رد  ار  یطلغ  فورعم  فرح  یدنھ ، کبس  فلاخم  یارعش  تسا . هدرک  رظنراھظا  یعالطا  یب یور  زا 

فلاخم یلیخ  یدنھ  کبـس  اب  اھنیا  دنتفگ . یم ناھفـصا  یبدا  نمجنا  ناددجتم و  حالطـصا  هب  اھنآ  هب  هک  دـندمآ ، دـیدپ  یرگید  هورگ  دـعب  تشاد ؛ همادا  مھ  هیراجاق  لیاوا  و 

هرود هیوفص ، هورد  هک  دش  جیورت  نامز  نآ  زا  دندوب . فلاخم  نکیل  تسا -  دایز  یلیخ  هلصاف  دسر -  یمن مھ  یدنھ  کبس  یارعش  هیاپ  هب  زگرھ  ناشیاھرعـش  هتبلا  دندوب .

. دـنا هیوفـص نارود  هب  قلعتم  یلمآ ، بلاط  لـثم  یفرع ، لـثم  میلک ، لـثم  ییارعـش  تسا . هیوفـص  نارود  هب  قلعتم  بئاـص ، لـثم  یگرزب  رعاـش  هن ؛ تسا ! رعـش  طاـطحنا 

رازھ هب  کیدزن  ناھفـصا ، رد  شدوخ  نامز  رد  یدابآرـصن ،» هرکذت   » رد یدابآرـصن  دنا . هدوب هیوفـص  هرود  رد  میراد ، مک  ار  ناشریظن  ام  رعـش ، خـیرات  لوط  همھ  رد  هک  ییارعش 

هرکذت تسھ ، ناشیاھرعـش  وگ ! گنفج رعاش  هن  بوخ ، یارعـش  هتبلا  رعاش ! رازھ  اب  ناھفـصا  رھـش  لثم  یرھـش  دسیون . یم ار  ناشلاح  حرـش  دروآ و  یم مسا  ار  رعاش 

؟ میتشاد یزیچ  نینچ  اجک  یک و  ام  تسا . دوجوم  مھ  یدابآرصن 

فراع یناشاک -  ضیف  تسا . هیوفـص  نامز  هب  طوبرم  دامادریم ، تسا . هیوفـص  ناـمز  هب  قلعتم  یمالـسا ، هفـسلف  خـیرات  همھ  فوسلیف  نیرتگرزب  اردـصالم ، هفـسلف ، رد 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 16 
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رعـش طاطحنا  هرود  هیوفـص ، نامز  هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  تسا . هیوفـص  نامز  هب  قلعتم  فورعم -  فوسلیف  ملکتم و  یجیھال -  تسا . هیوفـص  ناـمز  هب  طوبرم  فورعم - 

نیرتـھب درادـن . یجوا  ناـنچ  نآ اـما  تسا ، بوـخ  مـھ  رثـن  رثـن . هـن  رعـش ، یاـنعم  هـب  بدا  هـتبلا  تـسا . رنھ  بدا و  جوا  هوکـش و  نارود  هیوفـص ، نارود  اـقافتا  ریخن ؛ تـسا ؟

رد ناھفصا -  ناھج  شقن  نادیم  لثم  هلوقم -  کی  رد  هللا -  فطل خیش  دجـسم  لثم  خیرات ، لوط  رد  امـش  تسا . هیوفـص  نارود  هب  قلعتم  اھیرامعم ، نیرتھب  اھیراکیـشاک و 

. تسا هیوفص  نارود  هب  قلعتم  اھنیا  مک . یلیخ  رگم  دینک ؛ ادیپ  دیناوت  یمن رگید -  تالوقم  رد  اھنامتخاس -  نآ  لثم  هلوقم -  کی 

هاش الـصا  تسا . دـب  هاش  میدـب . اھھاش  همھ  اب  ام  منکب . مھ  عافد  هیوفـص  زا  مھاوخ  یمن اعقاو  یلو  دـنھدب ؛ لوپ  اـھنآ  هب  اـت  دـندرب ، یمن راـبرد  هب  ار  ارعـش  هیوفـص  هتبلا 

هب مدرم و  هب  تبـسن  یتیکلام  هاشداپ -  ینعی  دـمان -  یم کلم  ار  شدوخ  هک  یـسک  نآ  تسا . تیکلاـم  یاـنعم  هب  تیکولم ، تسا . دـب  تیکولم  دـشاب . بوخ  دـناوت  یمن

. تسا تیکولم  لـباقم  هطقن  تیـالو ، تقـالخ و  هک  متفگ  مھ  هعمج  زاـمن  رد  زور  نآ  تسا . دودرم  تیکولم  الـصا  مالـسا  رد  تسا . لـئاق  دوـخ  یارب  شدوـخ  تیعر  حالطـصا 

رعـش و هیوفـص ، هرود  رد  مییوگب  ام  هک  تسا  یطلغ  فرح  فرح ، نیا  یخیرات ، ظاحل  زا  اما  مینک ؛ عافد  اھنآ  زا  میناوت  یمن الـصا  ام  دـندوب و  هاشداپ  مھ  هیوفـص  ناـھاشداپ 

؛ ریخن دـنیوگ . یم ار  بلاطم  نیمھ  یھاگ  اـج ، نآ اـج و  نیا ویدار و  نویزیولت و  رد  نارود ، ناـمھ  عبت  هب  مھ  زونھ  هک  منیب  یم نم  تسا . هدرک  ادـیپ  طاـطحنا  لزنت و  تاـیبدا ،

؛ تسا هتفگن  رعـش  بئاص  دادـعت  هب  یرعاش  چـیھ  یکدور ، زا  دـعب  تسا . هدـماین  بئاص  تمظع  هب  ییارـسلزغ  چـیھ  ظفاح ، زا  دـعب  تسین . طاـطحنا  نارود  هیوفـص ، نارود 

، دـیھاوخب هچرھ  وگ  گـنفج نارعاـش  ـالاو  تسا ، رظن  دروـم  درک ، عاـفد  شرعـش  زا  داتـسیا و  شرعـش  یور  دوـشب  هک  یباـسح  رعاـش  هتبلا  دراد . رعـش  تیب  رازھ  تسیود 

!؟ تسا یفرح  هچ  نیا  تسا . هتشادن  هیقف  فوسلیف و  لضاف و  دنمرنھ و  رعاش و  شدوخ  رد  ناھفصا ، ردق  هب  یرھش  چیھ  دنیوگ . یم

ییاـنتعا یب نارود  هب  نتـشگرب  نارکفنـشور ؛ یمغ  یب نارود  هب  نتـشگرب  یرکفنـشور ؛ یراـمیب  نارود  هب  نتـشگرب  ینعی  تسا ؛ نـیا  یرکفنـشور  عاـجترا  لاـح ، یا یلع

شمـسا ولو  تسا ؛ عجترم  دنک ، دنلب  ار  مچرپ  نیا  سک  رھ  زورما  تلم . نیا  گنھرف  خیرات و  یموب و  لیـصا و  یاھتنـس  همھ  هب  یرکفنـشور  نایرج  یرکفنـشور و  هاگتـسد 

یریگتھج اب  تایصوصخ و  نامھ  اب  بالقنا ، زا  لبق  نارود  یرکفنشور  هب  تشگزاب  مچرپ  درک -  دنلب  ار  مچرپ  نیا  رگا  دشاب . دقتنم  ققحم و  هدنسیون و  رعاش و  رکفنـشور و 

. تسا یرکفنشور  عاجترا  شمسا  نیا  تسا ؛ عجترم  نیا  یتنس -  دض  یبھذم و  دض 

هک یتعاس  کی  نیا  اـب  منک ، تبحـص  هنیمز  نیا  رد  مھاوخب  رگا  نم  هتبلا  دـینک . راـک  رکف و  دـیاب  عوضوم  نیا  یور  دیرکفنـشور . یاھرـشق  وزج  ناـتدوخ  نایوجـشناد ، اـمش 

رد هک  یناسک  یاھفرح  زا  ینوگانوگ  یاھداقتنا  تسھ ؛ هنیمز  نیا  رد  یناوارف  یاھفرح  دراد ؛ دوجو  یناوارف  یاھلاثم  اھ و  هنومن نوچ  دوش ؛ یمن مامت  بلطم  دش ، تبحص 

. دنامب یرگید  لاجم  تصرف و  یارب  بلطم  همادا  هللااش  نا دشک . یم لوط  یلیخ  میوگب ، ار  اھنیا  مھاوخب  رگا  نم  هک  دراد  دوجو  دنا ، هدز فرح  اھ  هنیمز نیا 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

شناد و ی  هنیمز رد  ناتدوخ  یرکف  تیفیک  هب  دیناوت  یم هچرھ  نایوجـشناد  هک  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  شندرب  نیب  زا  هار  تسا و  لکـشم  کی  دـشاب ، اجرھ  رجحت  دومج و 

ینعی دـھد ؛ شرتسگ  لمع  رد  ار  میھافم  نیا  دـناوت  یم تسا ، یگتخیھرف  یرکف و  نشور یگنازرف ، گنھرف ، شناد ، لـھا  هک  یتقو امـش ، زا  رفن  کـیرھ  دـییازفیب . تفرعم 

یریـشمش گنج  دومج ، اب  گنج  تسا . یگنھرف  گـنج  ینعی  تسا ؛ هنوگ  نیا دومج  اـب  گـنج  میگنجب ، دومج  اـب  میھاوخب  رگا  رجحت . دومج و  وج  لـباقم  ی  هطقن تسرد 

، نم رظن  هب  درک . هلباـقم  نآ  اـب  یگنھرف  یاھـشور  اـب  یتسیاـب  هتـسب ! گـنھرف  اـھتنم  تسا ؛ گـنھرف  یعون  مھ  دومج  رجحت و  تسا . گـنھرف  ی  هلوقم زا  نوچ  تسین ؛

. دنشاب رثوم  هنیمز  نیا  رد  دنناوت  یم نایوجشناد 

نارھت  / ١٣٧٧/٠٢/٢٢ هاگشناد  نایوجشناد  عمج  رد  تانایب 

رھق زاب  ینعی  عاجترا -  بقع ، هب  تشگرب  دننادرگرب -  بالقنا  زا  لبق  یرامیب  تلاح  نامھ  هب  ار  ناریا  یرکفنـشور  هکنیا  یارب  هدش  عورـش  یدج  ییاھـشالت  گنج  زا  دعب  زا 

، دیآیم اکیرما -  زا  اپورا و  زا  برغ -  زا  هک  هچرھ  نتفریذپ  برغ ، هب  طرش  دیقیب و  یگتسباو  یگتـسبلد و  برغ ، هب  ندرک  ور  یموب ، یاھناینب  اب  ندرک  رھق  بھذم ، اب  ندرک 

ار شیاـھناینب  ریقحت  ناریا و  تلم  ریقحت  شدوـخ ، نطاـب  رد  هک  تسا ؛ یدوـخ  هب  طوـبرم  هک  هچنآ  رھ  ندرمـش  ریقح  تسا و  هناـگیب  هب  قـلعتم  هک  هچنآ  رھ  ندرمـش  گرزب 

. منکیم هدھاشم  ار  نیا  نم  دراد . هارمھ 

اھنیا ( ١ «.) نیع هفرط  اب  اونموی  مل   » هک دنتـسھ  یناسک  هدع  کی  میوگب . مناوتیمن  ینیقی  ربخ  رگید  اجنیا  نم  دز . سدـح  دوشیم  هتبلا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  اھنیا 

دیھاوخیم هچرھ  یناریا -  یقیقح ، یبھذـم ، یمالـسا ، یھلا ، یرکفنـشور  تانایرج  نیا  هک  مھ  یلاـس  دـنچ  نآ  دـناهدرواین . یناـمیا  ناریا ، هب  هن  مالـسا و  هب  هن  زگرھ 

یهلبق ناشدوخ ، دوبعم  دـندرک و  رفـس  روشک  زا  جراخ  هب  ای  دـنتفر ، یاهشوگ  هب  دـننک ! دـنلب  رـس  یتح  دـندشن  رـضاح  اـھنیا  تشاد ، دوجو  ناریا  رد  دـیراذگب -  ار  شمـسا 

. دنتفای اجنآ  ار  ناشدوخ  قوشعم  ناشدوخ ،

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

روشک زورما  دراد . هژیو  تیلوئسم  کی  یھاگشناد ، رکف  نشور لسن  زورما  هک  تسا  نیا  نآ  منک و  ضرع  امش  هب  هنیمز  نیا  رد  هلمج  کی  طقف  نم  زیزع ! نارھاوخ  ناردارب و 

اھرکف و ماظن و  نیا  ندرک  رابرپ  یارب  دیاب  دنتسھ ، هشیدنا  رکف و  بحاص هک  یناسک  ی  همھ هک  دنارذگ  یم ار  ینارود  امش  راختفارپ  یمالسا و  ماظن  امـش و  بالقنا  امش و 

یاھیراوشد تالکشم و  مھ  نآ  هک  ار  گنج  زا  دعب  نارود  ار ، گنج  نارود  میا ؛ هتـشاذگ رـس  تشپ  ار  یتخـس  یاھ  هرود ام  دننک . یراکمھ  شالت و  نآ  ی  هدننادرگ یاھتـسد 

. تشاد یدایز 

سردم  / ١٢/١٣٧٧/٠۶ تیبرت  هاگشناد  رد  تانایب 

رد هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش  تسا و  روشک  نیا  ی  هدرک لیصحت رکف  نشور ناوج  لسن  میظع  تیلوئـسم  نیا ، دیناسرب . تسا ، مزال  هک  یا  هیاپ نآ  هب  ار  روشک  یتسیاب 

. تشاد دیھاوخ  مھ  یرتشیب  تاقیفوت  اش هللا  نا  دیراد و  شود  رب  یرت  نیگنس راب  هنیمز  نیا  رد  هک  تسا  نیا  نم  روصت  دیا ، هدرک لیصحت  هاگشناد  نیا 

یگدنزاس  / ١٣٧٧/٠٧/١۵ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

حالطـصا هـب  نآ  زا  یـضعب  دـتفیب . قاـفتا  یزیچ  نـینچ  درک  یمن لاـیخ  مـھ  سک  چـیھ هـک  داد ، ماـجنا  ار  مـیظع  تـکرح  نـیا  یمالـسا ، بـالقنا  ماـظن و  ناـشخرد  تـقیقح 

لثم هک  دوب  نیا  ناشبولطم  تیاغ  دننک ، یم راک  هزرابم  نادیم  رد  هک  دـندرک  یم شوخ  ار  ناشدوخ  لد  دـنتفگ و  یم یـسایس  ی  هملک کی  یھاگ  زور  نآ  هک  ینارکف  نشور

نیا زا  رتشیب  دـنوش ! اھ  نیا لاثما  ناتـسکاپ و  هیکرت و  لیبق  زا  ییاھروشک  لثم  ای  هریغ ، ایـسآ و  اقیرفآ و  ی  هراچیب یتسینومک  یاھروشک  نیا  لثم  قباس ، یوروش  رامقا 

، دنیزگرب شدوخ  ار  دوخ  هار  دنزب ، شدوخ  ار  دوخ  فرح  دنک ، افوکش  ار  دوخ  یاھدادعتسا  دتسیاب ، دوخ  یاپ  یور  دوش ، لقتسم  تلم ، نیا  هکنیا  دیـسر . یمن ناشنھذ  هب 

ار راک  نیا  درک ! یمن روطخ  اھ  نآ نھذ  هب  دنادب ، روشک  دوخ  رد  ی  هدش فرص ار  روشک  یاھ  هیامرس دنادب و  دوخ  هب  قلعتم  ار  روشک  دنک ، باختنا  شدوخ  ار  دوخ  نیلوئـسم 

نینچ هک  یا  هدنشخرد تقیقح  نآ  هب  نامیا  تسا ؛ نامیا  میظع ، ی  همیخ نیا  نوتـس  دنتـشاد . نامیا  هک  دش  یمدرم  نیا  تمھ  هب  ماما و  یربھر  هب  راک  نیا  درک . بالقنا 

ار نامیا  نیا  دناوتب  هکلب  درک  شالت  دیمھف و  ار  نیا  نمـشد  لوا ، زور  زا  دـیمھف . ار  نیا  مھ  نمـشد  یدـمحم . بان  مالـسا  یبالقنا و  مالـسا  هب  نامیا  دـنک . یم ار  یا  هزجعم

هار زا  زاب  یلو  دروخ ، یم ینھدوت  بالقنا ، ی  هلیسو هب  دوش . یم دراو  مدرم  نامیا  ندرک  فیعض  یارب  مئاد  فلتخم ، یاھھار  زا  نمـشد  هک  تسا  لاس  تسیب  دنک . لزلزتم 

! دیآ یم رگید 

رادید  / ١٣٧٧/٠٧/١٨ نیا  رد  ناوناب  نانخس  دنمشیدنا و  ناوناب  زا  یعمج  رادید  رد  بالقنا  ربھر  تانایب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 17 
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دننک چیپ  لاوس  ار  داتـسا  مھ  دننک و  هعلاطم  مھ  دنناوخب ، سرد  مھ  ندیـشک  تمحز  نودب  ندرک و  راک  نودب  دننک و  راک  دـیاب  اتقیقح  هاگـشناد ، ی  هرود رد  ام  نایوجـشناد 

دوجو هب  رـسپ  هچ  رتـخد ، هچ  داوس  همین تشم  کـی ددرگ و  یمن لـصاح  لـماک  دوصقم  دوش ، یم روشک  هاگـشناد  یارب  هک  یا  هنیزھ همھ  نیا  زا  دوش . یمن لـصاح  دوصقم 

هک تسا  نیا  تلع  تسا . یبوخ  زیچ  هسفن  یف هاگـشناد  هب  اھرتخد  نتفای  هار  صوصخب  ام  نامز  رد  ناناوج و  نتفای  هار  اما  تسا ، یتقیقح  نیا  هک  لاـح  نیعرد دـنیآ . یم

دـناوخب و باتک  یـسک  تسا  نکمم  مھ  هاگـشناد  نوریب  هک  تسا  تسرد  تسا . هاگـشناد  اتدـمع  ندـش ، هاگآ  رکف و  نشور ندرک و  هعلاطم  ندـناوخ و  سرد  یاج  هرخالاب 

یملع بلاطم  هب  نتخادرپ  تارج  ییافوکش و  یگتفکش و  کی  دنروط  نیا اھمناخ  رتشیب  هاگـشناد  طیحم  رد  اھمناخ  اعبط  دتفا . یم قافتا  مک  نیا  نکیل  دوش ؛ هاگآ  لضاف و 

یتدم ار  تیمک  نیا  و  هدوب ، حرطم  هاگـشناد  هب  نتفر  اذل  تساھرتخد . صوصخم  تفگ  دوش  یمن دـنروط ؛ نیمھ مھ  اھرـسپ  هتبلا  دوش . یم زاب  ناشنھذ  دـننک و  یم ادـیپ 

رگا ام  هک  دـشابن  روط  نیا الاح  ینعی  تسا . یتبثم  زیچ  نیا  تسا و  یھجوت  لباق  دادـعت  اتبـسن  ام  روشک  رد  وجـشناد  دادـعت  نآلا  تسا . هدـش  مھ  بوخ  دـندوب و  شلابند 

؛ هن دوش . شومارف  تیمک  لک  هب مینک و  حرطم  ار  تیفیک  راعـش  مھ  یتدم  دشاب  روط  نیمھ مھ  دـیاش  تیفیک ؛ هب  نتخادرپ  نودـب  امـش  لوق  هب  میتخادرپ  تیمک  هب  یتدـم 

داتـسا و هک  ییاجنآ  ات  هتبلا  دـھد  یم باوج  هک  ییاجنآ  ات  دـننک و  ادـیپ  یرتشیب  یاـھتیفرظ  اھھاگـشناد  نیا  مھزاـب  هک  دـھاوخ  یم ملد  متـسین . قفاوم  یلیخ  ار  نیا  نم 

. تسا رتھب  دنورب ، هچرھ  دراد  دوجو  اھ  نیا هاگشیامزآ و  یشزومآ و  یاضف 

هعمجزامن  / ١٣٧٧/١٠/١٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دیاش هتبلا  مسانـشن . ار  وا  دـشاب و  روشک  رد  یفورعم  رکف  نشور هدنـسیون و  کی  هک  متـسین  یمدآ  نم  منیب . یم ار  گنھرف  یاھ  هزات اھباتک و  تالجم و  اـبلاغ  هدـنب  نـآلا 

. دـشاب هدروخ  مشوگ  هب  اھ  نیا مسا  هدـنب  هک  دـندوبن  فورعم  ردـق  نآ لخاد  رد  اـما  دنتخانـش ؛ یم ار  اـھ  نیا یجراـخ ، یگنھرف  ریغ  اـی  یگنھرف  لـفاحم  زا  یـضعب  رد  ـالثم 

اـھباتک و زا  مدرم  دنـسانش ، یمن ار  اـھ  نیا مدرم  هک  یدارفا  دـندوبن . روـشک  نـیا  کـی  ی  هـجرد نارکف  نـشور وزج  مدوـب ، هدینـش  ار  ناشیاھمـسا  هـک  مـھ  ار  ناشیاھیـضعب 

لتق هب  دنک و  هیفصت  ار  اھ  نیا دیایب  دتفا  یم رکف  هب  هک  یتسد  نآ  دنرادن . یغیلبت  درب  دونـش ، یمن یفرح  اھ  نیا زا  یـسک  دنرادن و  یربخ  چیھ  ناش  یرکف راثآ  اھ و  هتـشون

!؟ دشابن یا  هدش یحارط شیپ  زا  ی  همانشیامن کی  عبات  دشابن و  هناگیب  دناوت  یم رگم  نابایب  رد  ای  نابایخ ، رد  ای  هار ، نایم  رد  ای  ناشیاھ ، هناخ لخاد  رد  ای  دناسرب 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، تاـنیعت هک  دـید  یم راوگرزب  یونعم و  درم  نآ  رد  ار  نیا  مدآ  تشادـن . شزرا  شیارب  اـتقیقح  یویند ، تاـنیعت  هک  دوب  یمدآ  دوب ؛ اـنعم  نیمھ  رھظم  شدوخ  اـم  راوگرزب  ماـما 

هک نیا  مھدب . حیـضوت  ار  اھ  نیا هک  منیب  یمن جایتحا  دیتسھ ، هدیمھف  هاگآ و  رکف و  نشور دمحب هللا  هک  امـش  تشادن ! شزرا  شدوخ  یارب  الـصا  یویند ، تافلکت  تاقلعت و 

اـھ و هـیلخت هـشیمھ ، اـھ  نـیا دـنکن . داـبآ  ار  اـیند  دـنکن و  نارمع  یناداـبآ و  راـک  روـشک ، هـک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  تـسا ؛ یــصخش  یدـنم  هرھب مروـظنم  میوـگ ، یم مراد 

! مینکن دابآ  ار  ایند  ینعی  تسا ؛ فلاخم  ایند  اب  مالسا  هک  دنتفگ  یم هدوب ، مالسا  نیفلاخم  یاھینکفا  هھبش

ریما تسا . نیا  شیانعم  دـینارذگب . هداس  ار  یگدـنز  دیـشابن و  ییاـیند  یگدـنز  فیکت  لاـبند  امـش  دوخ  ینعی  تسا ؛ یـصخش  یاـیند  دوش ، یم هتفگ  هک  ییاـیند  نآ  هن ،

درک و یم داھج  درک ، یم یراج  بآ ، هاـچ  داـبآ و  ار  هعرزم  درک ، یم راـک  مھ  بترم  لاـح ، نیع  رد  اـما  تشاد ؛ ار  اـھ  یگدـنز نیرت  هنادـھاز اصخـش  مالـسلا ،) هیلع  ) نینموملا

. درک یم یرادمتسایس  یراذگ و  تسایس درک ، یم تسایر  ار  تمظع  نآ  هب  تموکح  درک ، یم هرادا  ار  روشک 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

فدھ ندرک و  هدمع  اھ ، نیا رد  ندش  قرغ  نکیل  اھ ؛ نیا ماقم و  هن  دراد ، داریا  نادـنزرف  هن  دراد ، داریا  لام  هن  درادـن . یداریا  چـیھ  ایندـلا ،» هویحلا  هنیز  نونبلا  لاملا و   » هتبلا

. دشابن یلکشم  اش هللا  نا  هک  میراودیما  ام  دوشب ، حالصا  اھ  نیا هچنانچ  دنز . یم بیسآ  هک  تسا  ندرک  رصحنم  یگدنز ، تانیعت  تافیکت و  رد  ار  دوخ  اھ و  نیا نداد  رارق 

امش دنراد ؛ شقن  اھھاگـشناد  دیتاسا  اھ و  هدکـشناد یاسور  اھھاگـشناد ، یاسور  اھھاگـشناد  نیلوئـسم  نویناحور و  یمالـسا ، نارکف  نشور هک  میوگب  دیاب  اجنیا  هتبلا 

نآ هیـضق ، نیا  رد  هملک  یقیقح  یانعم  هب  اتقیقح  مھ  امیـس  ادص و  دیاب  دراد . یمھم  ساسح و  رایـسب  شقن  مھ  امیـس  ادص و  دـیراد ، یـساسا  شقن  مھ  اھوجـشناد 

زا ینید و  تارھاظت  ی  هنیمز رد  هچ  اھراتفگ ، تاغیلبت و  ملیف ، ی  هنیمز رد  هچ  رنھ ، ی  هنیمز رد  هچ  تسا  شراچد  نآلا  هک  ییاھزیچ  زا  دنک و  افیا  ار  شدوخ  یقیقح  شقن 

. دنک صالخ  ار  شدوخ  دراد  دوجو  هک  ییاھزیچ  لیبق  نیا 

ادھش  / ١٣٧٨/٠٣/٠٣ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هار رد  ناـناوج و  نیدـت  تیوقت  هار  رد  ناـناوج ، ناـمیا  تیوقت  هار  رد  تلم ، نیا  ناـمیا  تیوقت  هار  رد  دـیاب  تسا ، دـنم  هقـالع روـشک  نیا  تلم و  نیا  تشونرـس  هب  هک  سکرھ 

بیرف ای  تسا ، نمشد  یورین  وزج  ای  تسین ؛ دنم  هقالع تلم  نیا  تشونرـس  هب  دنک ، لمع  نیا  دض  هک  سکرھ  دنک . تدھاجم  یمالـسا  یاھ  نامرآ اب  ناناوج  دنویپ  تیوقت 

، دراذـگب رثا  مدرم  نھذ  یور  رب  دـناوت  یم هک  یرـصانع  زا  رـصنع  رھ  نالوئـسم و  ناگدنـسیون و  ناگدـنیوگ و  نارکف و  نشور ناـھاگآ و  ی  هفیظو هک  تساـجنیا  تسا . هدروـخ 

یناسک نآ  دنک . کمک  وا  هب  دیابن  تسود  اما  دشاب ؛ نمشد  ینید  تریغ  اب  هک  دراد  قح  وا  تسا ؛ هدروخ  یلیس  مدرم  ینید  تریغ  زا  نامیا و  زا  نمشد  دوش . یم نشور 

نموم و ناناوج  تکلمم ، ناناوج  دمحب هللا  دنیازفیب . نانآ  یدنبیاپ  ناناوج و  مدرم و  ینید  تریغ  رب  زور  هب  زور  هک  دننک  شالت  دیاب  دـندنم ، هقالع یمالـسا  ناریا  تزع  هب  هک 

اھراتفگ اھراتفر و  نمشد ، تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  رانک  هشوگ و  رد  ییانثتسا  دراوم  هب  دینکن  هاگن  تسا . ملاس  لسن  کی  ام ، ناوج  لسن  هناتخبشوخ  دنتـسھ . یملاس 

شیپ ناحتما  یاپ  رگا  مھ  زورما  هک  تسا  یلـسن  نامھ  ام  ناوج  لسن  دنتـسین . ام  ناوج  لسن  رگـشیامن  اھ  نیا دـنھد ؛ یم ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یطلغ  یاـھ  تینھذ و 

. تسا دنبیاپ  مالسا  هب  نادند  نب  زا  هک  داد  دھاوخ  ناشن  دیآ ، شیپ  لیبس هللا  یف  تدھاجم  نادیم  رگا  دیآ ، شیپ  رھش  نینوخ ی  هنحص رگا  دیآ ،

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هک هچنآ  تسا . نیا  لصا  میھدـن . تسد  زا  ماـکحا  نیا  هب  فراـعم و  نیا  هب  نید ، نیا  هب  ادـخ ، هب  ار  ناـمدوخ  نظ  نسح  لـکوت و  دـیما و  اـم  هک  تسا  نیا  تسا ، مھم  هچنآ 

امـش نالوئـسم ، امـش  صاوخ ، امـش  صوصخب  دیـشاب ؛ بقارم  دـنک . لزلزتم  ار  نیا  دـھاوخ  یم نمـشد  تسا . ناـنیمطا  دـیما و  ناـمیا و  خوسر  تسا ، تفرـشیپ  ی  هیاـم

نیا نات  هفیظو امـش  دـنک . لزلزتم  ار  نانیمطا  دـیما و  نامیا و  دـھاوخ  یم نمـشد  هک  دـینیبب  مرتحم . نایھاگـشناد  مرتحم و  یاملع  امـش  ناگدـنیوگ ، امـش  نارکف ، نشور

نید نایرج  ی  هلابند ام  دھد . یم ماجنا  ییاناوت ، نآ  اب  یمالـسا  نامیا  نیا  تردق و  نآ  اب  نید  نیا  دوخ  ار  راک  ی  هیقب دینک ؛ مکحتـسم  ار  نانیمطا  دـیما و  نامیا و  هک  تسا 

لاثما هدنب و  تسا . هتسباو  صاخشا  هب  نایرج  نیا  هک  دنک  یم لایخ  نمشد  میتسھ !؟ یـسک  هچ  ام  رگم  میربب ؛ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  ام  هکنیا  هن  مینک ؛ یم تکرح 

؛ تسا هدمآ  شیپ  هدـش و  ثداح  نایرج  نیا  یھلا ، لضف  هب  درب . یم دوخ  اب  مھ  ار  ام  هک  تسا  نایرج  نیا  میربب !؟ هار  ار  نایرج  نیا  میھاوخب  هک  میتسھ  یـسک  هچ  هدـنب 

ار یھلا  تردـق  تسد  حوضو  هب اـم  تسا و  هدوب  اـم  لاـح  لـماش  بـالقنا  لوا  زا  راـگدرورپ  لـضف  دـنک . یم لـطعم  ار  دوخ  دوـخ  یب مھ  نمـشد  تسین ؛ مھ  یندـش  فـقوتم 

. میا هدید

اھهاگشناد  / ١٣٧٨/٠٧/٠۶ ییاشگزاب  تبسانم  هب  مایپ 

هک دوب  نیا  دش  یم یزیر  همانرب ناریا  تلم  نانمـشد  یوس  زا  هک  دـنفرت  نیا  زا  فدـھ  دریگب . هلـصاف  دـبعت  اوقت و  نید و  زا  هاگـشناد ، طیحم  هک  دـش  یم یعـس  هتـشذگ  رد 

یصخش دوس  ریقح و  تالیامت  ریسا  دھدب و  تسد  زا  گرزب  یاھ  نامرآ هب  ار  دوخ  ی  هقالع تیساسح و  هدش ، یتالابم  یب یدیقال و  راچد  رکف ، نشور هدرک و  لیصحت لسن 

. دندرک یم هزرابم  یناطیش  دنفرت  نیا  اب  هراومھ  راوشد ، طیحم  نآ  رد  نیدتم  نایوجشناد  ناداتسا و  فرشاب و  نایھاگشناد  دوش .

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 18 
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هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

لئاسم ی  هنیمز رد  اھ  یلیخ ناروآون . یاھیدـیقال  زا  رود  یروآون  اـما  دوب ؛ ینید  ثحاـبم  رد  روآون  رکف و  نشور نیب و  نشور وا  فقوت . رجحت و  زا  رود  یدـبعت  اـما  دوب ؛ دـبعتم  وا 

! نید نخس  هن  تساھ ، نآ نخس  تسا ؛ یمالـسا  نوتم  هب  یرادافو  رد  اھ  نآ یرگیلاباال  یدیقال و  ی  هناشن ون ، نخـس  نیا  اما  دنروآ ؛ یم نادیم  هب  ار  ییون  نخـس  ینید ،

هک دوب  نانچ  نآ دوب ، ون  درک و  هضرع  مالـسا  یھقف  یقالخا و  یداقتعا و  لئاسم  ی  هنیمز رد  هک  ار  هچنآ  اذـل  دوب ؛ ینید  ینابم  نید و  هب  یکتم  ماما ، یروآون  ینیب و  نشور

ناونع هب  هن  دـنتفریذپ ؛ داـینباب  نخـس  کـی ناوـنع  هب  ار  نآ  دـندرک و  میلـست  راـھظا  نآ  لـباقم  رد  دنتـشاد ، دورو  اھـشناد  موـلع و  نیا  رد  هک  یناـسک  نیرتدراو  نیرترحبتم و 

یداقتعا و لئاسم  رد  میظع  قافآ  اب  درخ ، ی  هدـنریگراک هب هاـگآ و  نیب و  نشور لاـح  نیعرد اـما  دـبعتم ، نیدـتم و  وا  نیارباـنب ، تسین . لوصا  یناـبم و  هب  یکتم  هک  ینخس 

. دوب مالسلا  مھیلع نیموصعم  رصع  زا  ییاھ  هولج ای  توبن  رصع  یاھ  یراد نید ی  هدنروآدای هب  هک  یا  یراد نید دوب ؛ یلمع 

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

هزاجا یـسک  زا  هکنیا  نودـب  دـنک ، تلاخد  یتردـق  هکنیا  نودـب  دـھاوخ  یم تسا ، هدرواین  تسد  هب مھ  ناسآ  ار  اـھ  نآ هدرک و  فیرعت  دوخ  یارب  هک  ییاھفدـھ  اـب  ناریا  تلم 

مھ زورما  هک  رابکتسا  اب  ی  هزرابم دنک . لمحت  دنیبب و  ار  نیا  دناوت  یمن رابکتسا  هاگتسد  دنک . تکرح  ینالوط  یتدھاجم  اب  دوخ ، یاھ  نامرآ عفانم و  فرـش و  هار  رد  دریگب ،

، دنک اھر  ار  رابکتسا  اب  هزرابم  تلم  نیا  رگا  تسا . تلم  نیا  یساسا  یلصا و  یاھ  هتـساوخ اھراک و  وزج  بالقنا و  نیا  تاذ  وزج  تساکیرما  میژر  تلود و  رابکتـسا ، رھظم 

ی هلاسم زا  ار  کرد  نیا  ساسحا و  نیا  تلم ، داحآ  ی  همھ دھد ! نت  بالقنا  زا  لبق  زیمآدیدھت  رایـسب  تیعـضو  هب  یریذپ و  تلذ هب  هناگیب ، تلاخد  هب  هک  تسا  نیا  شیانعم 

ربنم رد  ار  نویسالوتیپاک  ماما  هک  یزور  نامھ  دنتشاد . هناگیب  ورگ  رد  لد  الـصا  هک  دندوب  بالقنا  زا  شیپ  بالقنا و  لوا  نامھ  رد  مھ  یناسک  هتبلا  دنراد . رابکتـسا  اب  هزرابم 

ناشرـس یلم  تریغ  هن  دوـش ، یم ناشرـس  یلم  تیوـھ  هن  اـھ  نیا دراد !؟ یلاکـشا  هچ  هن ، دـنتفگ  یم هـک  دـندوب  یناـسک  دـندرک ، در  هـئطخت و  ماـع  ـالم  رد  یموـمع و 

تسپ و ریقح و  نامدرم  دننک ! رکف  دنتسین  رضاح  الصا  دراد ؛ رثا  ردقچ  وا  تفرـشیپ  یارب  تلم  کی  لالقتـسا  هک  دنناد  یم هن  هچ ، ینعی  دنمھف  یم یلم  تزع  هن  دوش ، یم

رد دـندوب ، اھنز  ملق  نایم  رد  دـندوب ، نارکف  نشور نایم  رد  دـندوب . اما  دـندوبن ؛ دایز  دـندوب . یمک  دارفا  هتبلا  دـندوب . مھ  اھرـشق  ی  همھ وت  دـندوب ؛ مھ  زور  نآ  دـندوب ؛ ینوبز 

یاراد یاھزغم  نشور و  یاھلد  صوصخب  نامیااب ، دارفا  تلم ، ناھاگآ  تلم ، ی  هدوت دـندوب . فلتخم  یاھرـشق  نایم  رد  دـندوب ؛ اھامن  یناحور سابل  نیا  هب  نیـسبلم  ناـیم 

نادـیم دراو  مھ  یرایـسب  تسا ؛ تسرد  عـضوم  نیا  هک  دـندیمھف  یم دوـبن ؛ ناـیم  رد  نازوـمآ  شناد راتـشک  زوـنھ  زور  نآ  دـندرک . یم تیوـقت  ار  ماـما  عـضوم  هـمھ  لـیلحت ،

، دش زوریپ  بالقنا  یتقو  دندیمھف . یرتشیب  ی  هدـع دـیدرگ ، راکـشآ  ناریا  رد  اکیرما  لماوع  نینوخ  نادـند  گنچ و  دـش و  عورـش  تعـسو  نآ  اب  تازرابم  هک  یتقو دـندش . یم

یاروش رد  هک  زور  نآ  تلود  تئیھ  دارفا  زا  یـضعب  بالقنا ، یاروش  رد  هک  تسا  مدای  نم  مھ  زور  نامھ  رد  لاح  نیعرد اما  دندرک ؛ ادیپ  نامیا  دندمآ و  هار  هب  یرتروابان  یاھلد 

. دوب فرط  نآ  ناشلد  اھ  نیا دنتفر !؟ اکیرما  ترافس  هب  ارچ  دنتفگ  یم دندرک و  یم هئطخت  ار  نایوجشناد  راک  دنتسج ، یم تکرش  بالقنا 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا نامز  نآ  یالضف  زا  یدودعم  دادعت  رد  هک  تشاد  یتیصوصخ  دوب ، نامز  زاین  هب  یانشآ  رکف و  نشور راکادف و  هتسجرب و  یناحور  کی  هکنیا  رب  هوالع  حتفم  دیھش  موحرم 

نید هب  ملاع  کی  یناحور و  کی  زا  زور  نابز  اب  ار  نید  مایپ  دـندوب  لـیام  هک  دوب  یناـسک  نایوجـشناد و  ناوج و  لـسن  اـب  یریگطاـبترا  تردـق  نآ ، دـش . یم هدـید  تیـصوصخ 

رد مھ  دوب ؛ نایوجـشناد  صوصخب  ناـناوج  ی  هقطنم اـبلاغ  راوـگرزب ، یناـحور  درم  نیا  راـک  نادـیم  بـالقنا ، یزوریپ  زا  دـعب  مھ  بـالقنا و  زا  لـبق  نارود  رد  مھ  اذـل  دنونـشب .

ای یناحور ، وجشناد و  داحتا  زور  هک  تسین  مھ  یفداصت  تشاد . دوخ  یلومعم  لغـش  راک و  طیحم  رد  هک  ییاھینارنخـس  رد  مھ  درک و  یم ادیپ  روضح  ناشیا  هک  یدجاسم 

ار زیزع  دیھش  نیا  شاداپ  لاعتم  یادخ  دومن . یم یتیصوصخ  نینچ  اب  بسانتم  هک  دوب  یلـصو  ی  هقلح افاصنا  نوچ  دش ؛ هداد  رارق  ناشیا  تداھـش  زور  هاگـشناد ، هزوح و 

هک میراودیما  درکن . مورحم  رجا  نیا  زا  ار  حلاص  ی  هدـنب نیا  هلمج  زا  دوخ  حـلاص  ناگدـنب  لاعتم  یادـخ  تسا و  یمیظع  رجا  گرزب و  شاداپ  تداھـش  دوب . تداھـش  نآ  و  داد ،

. دشاب یلاع  زور  هب  زور  شتاجرد 

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

، هتفھ رھ  رد  هـعمج  زاـمن  گرزب  ماـیپ  دیـشاب . راـکزیھرپ  دیـسرتب و  ادـخ  زا  اوـقتا هللا ؛» ! » یـسایس یاـھ  هعوـمجم یا  نارکف ! نـشور یا  زیزع ! ناـناوج  یا  ناریا ! تـلم  یا 

نیب هک  دنک  یم وزرآ  نمشد  دزادنیب . فالتخا  ام  نیب  دھاوخ  یم نمشد  میوشن . نمشد  لیمحت  میلـست  میروخن و  ار  نمـشد  بیرف  هک  تسا  نیا  هب  ادخ  یاوقت  تساوقت .

هگن مارآ  نما و  ار  روشک  نیا  تسا  هتسناوت  یمالسا  یروھمج  هک  دنیبب  دناوت  یمن نمشد  دشاب . یلخاد  گنج  ناریا  رد  هک  دنک  یم وزرآ  نمشد  دشاب . فالتخا  نالوئسم 

نمـشد دـنزب ، مھ  هب  ار  تینما  هک  دـنک  تسرد  ییارجاـم  رگا  یناـسک ، اـی  یـسک  یزرو  ضرغ هـچ  یناـسک ، اـی  یـسک  تلاـھج  هـچ  یا ، هناـھب رھ  هـب  ییاـجرھ و  رد  دراد .

روط نیا دیابن  ضرغ . ای  تسا ، تلاھج  زا  یشان  ای  هتبلا  هک  داتفا  قافتا  رھش  ود  یکی ، رد  تاباختنا ، تبـسانم  هب  هک  تسا  ییایاضق  نیمھ  شا  هنومن دوش . یم لاحـشوخ 

حیحص و هار  ندرک ، دوبان  ار  یصوصخ  لاوما  یتلود و  لاوما  ندز و  شتآ  نتـسکش و  هشیـش  دراد . دوجو  ینوناق  هار  کی  دراد ، ضارتعا  هلئـسم  کی  هب  هک  یـسک  دش . یم

تشرد و گرزب و  ار  نآ  نمـشد  یغیلبت  یاھ  هاگتـسد داتفا ، قافتا  لیبق  نیا  زا  یزیچ  کدنا  هک  ییاجرھ  دـنک . یمن حدـم  اھراک  نیا  یارب  ار  وا  سک  چـیھ تسین . یا  هنالقاع

نآ نمشد  هک  دش ، داجیا  ینماان  داتفا و  قافتا  تیانج  شاشتغا و  نارھت  یاھنابایخ  رد  هتشذگ  ناتسبات  دنک . یم قیوشت  ار  ینماان  نمـشد  یرآ ؛ دندرک ! قیوشت  رارکت و 

ام دھد . یم رارق  یتاغیلبت  نارابمب  دروم  نمشد  ار  نیا  دنکب ، ینوناق  یئاضق و  عطاق  دروخرب  رگـشاشتغا  نآ  اب  راک و  تیانج نآ  اب  یئاضق ، هاگتـسد  رگا  درک ! یم قیوشت  ار 

. میروخب ار  نمشد  بیرف  دیابن  هک 

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

. دشاب وگلا  تسناوت  یمن یبرغ  ماظن  تشاد . رارق  ناربمایپ  نیشناج  ینابر و  ملاع  کی  شسار  رد  دوب و  هدرک  مایق  شنازیزع  دوخ و  ناج  اب  هک  یتلم  یارب  هک  دوب  یعیبط 

. دـندرک باختنا  ار  یمالـسا  ماظن  مالـسا ، اب  ییانـشآ  رثا  رب  ام  مدرم  میتفرگ و  مالـسا  زا  ار  وگلا  ام  میتفرگ ؛ یبرغ  یاھ  میژر زا  هن  یقرـش و  یاھمیژر  زا  هن  ار  وگلا  ام  سپ ،

، املع زا  یبھذم  نارکف  نشور ریخا ، یاھ  هھد نیا  رد  دـندوب . هتـسشن  ربانم  یاپ  دـندوب ؛ انـشآ  نآرق  اب  دـندوب ؛ انـشآ  تایاور  اب  دـندوب ؛ هدـناوخ  یمالـسا  یاھباتک  ام  مدرم 

هاـگن هچرھ  هتـشذگ  میژر  طـیحم  رد  دـندوب . اـھ  نآ لاـبند  دوـب و  هداـتفااج  اھـشزرا  هلـسلس  کـی  مدرم  یارب  دـندوب . هدرک  یداـیز  یاـھراک  نایھاگـشناد  الـضف و  نویناـحور ،

رگا هتبلا  منک . یم ضرع  ار  اھشزرا  نیا  زا  یدادعت  اجنیا  رد  نم  تسیچ ؟ اھشزرا  نیا  اما  و  دوب . اھشزرا  نآ  هب  یبایتسد  یارب  بالقنا  دوبن . یربخ  اھشزرا  نیا  زا  دندرک ، یم

لابند هب  ام  تلم  دوش . یم نآ  زا  ینوگانوگ  لیـصافت  تسا و  لمجم  ی ، هملک کی  مالـسا  اما  مالـسا ؛ منک  یم ضرع  نم  مینک ، ناـیب  هملک  کـی رد  ار  اھـشزرا  نیا  میھاوخب 

. تسھ مالسا  لخاد  رد  شا  همھ هک  دوب  ییاھشزرا 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

نانآ لباقم  رد  یتردـق  چـیھ  دـننک ، هیکت  ناشدوخ  یاھیراکادـف  هملک و  داحتا  هدارا و  ناـمیا و  هب  ینعی  ناـشدوخ  ینورد  یورین  هب  اـھناسنا  رگا  هک  دـیوگ  یم ینآرق  تقیقح 

ار تکلمم  نیا  تفن  توغاط  میژر  نیا  هک  دندرک  یم لاوس  ام  زا  رگا  زور  نآ  میدرک . یم ار  هابتـشا  نیمھ  مھ  ناریا  تلم  ام  توغاط ، میژر  نارود  رد  درادـن . یگداتـسیا  یارای 

هتفرگ ار  یموب  یمالـسا و  یلم و  گنھرف  تسا ، هتفرگ  ار  قالخا  تسا ، هتفرگ  مدرم  زا  ار  نید  تسا ، هدرک  طلـسم  ار  اکیرما  تسا ، هدرب  ار  تکلمم  نیا  عبانم  تسا ، هدرب 

دنتفگ یم هک  دوب  نیا  دنداد ، یم نویسایس  نارکف و  نشور هک  یباوج  دینک ، یمن تمواقم  یگداتسیا و  نآ  لباقم  رد  امش  ارچ  تسا ، هدرک  بارخ  ار  تلم  نیا  خیرات  تسا ،

تباث ار  نیا  سکع  هک  دوب  نیا  رگید  یاھتلم  هب  تلم و  نیا  هب  ماما  گرزب  تمدخ  ماما ، گرزب  سرد  ماما ، تکرح  مینکب ! یمادقا  میناوت  یمن ام  تسین و  هتخاس  ام  زا  یراک 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 19 
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دیاب دیریگب ؛ میمـصت  دیاب  دینک ؛ هدارا  دیاب  دینک ؛ لامعا  ار  تردق  نیا  دیاب  طقف  تسامـش ؛ هب  قلعتم  امـش و  تسد  رد  تردق  دـیراد ؛ تردـق  دـیناوت و  یم تفگ  مدرم  هب  درک .

دوخ دمآ . دھاوخ  تسد  هب اھتیقفوم  ی  همھ دش و  دھاوخ  راک  همھ  تروص  نآ  رد  دنـشاب . یراکادف  ی  هدامآ دیاب  مدرم  دنوش و  نادـیم  دراو  مدرم  نھذ  رد  ناراذـگرثا  صاوخ و 

دندمآ و مدرم  نوگانوگ  تاقبط  دندمآ ؛ نایوجشناد  دندمآ ؛ بالط  دندمآ ؛ نارکف  نشور دندمآ ؛ املع  دندمآ ؛ صاوخ  نادیم ، هب  وا  دورو  اب  دش . نادیم  دراو  هک  دوب  یـسک  لوا  وا 

یمدرم میظع  یورین  نیا  لباقم  رد  هک  یتاغیلبت  یماظن و  یـسایس و  تردق  نآ  هجیتن ، رد  دنتـسویپ و  میظع  تضھن  نیا  هب  جـیردتب  اھرـشق  ی  همھ لاس ، دـنچ  تدـم  رد 

، دـمآ قئاف  توغاط  میژر  تردـق  رب  طقف  هن  یرادـیاپ ، ربص و  تماقتـسا و  یورین  هناـمیکح و  یربھر  یورین  هدارا ، یورین  ناـمیا ، یورین  دـنک . تمواـقم  تسناوتن  تشاد ، رارق 

. دش هریچ  دوب ، وا  رس  تشپ  هک  مھ  اکیرما  تردق  رب  هکلب 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٢٩ یاروش  سلجم  مشش  هرود  ناگدنیامن  اب  رادید  رد  تانایب 

نیا یور  تسا . مدرم  یداصتقا  یراتفرگ  رقف و  تشاد ، دـھاوخ  راـیتخا  رد  هک  یا  هبرح نیرت  هدـنرب ماـظن ، نیا  نمـشد  بـالقنا ، نیا  نمـشد  امـش ، نمـشد  هک  دـینادب  اـمش 

تالکـشم نیمھ  اھدوبمک و  نیمھ  تسھ ؛ مھ  تسرد  دوش و  یم رارکت  امـش  تاملک  رد  هک  تسا  یا  یراکیب نیمھ  مدرم ، یداـصتقا  یاـھیراتفرگ  درک . رکف  دـیاب  هلئـسم 

یارب لوا  تیولوا  تسھ . شرانک  رد  مھ  یئاضق  تالکـشم  یرادا و  تالکـشم  نوگانوگ ، یاھـضیعبت  نوگاـنوگ ، یاـھ  هدافتـساوس نوگاـنوگ ، یاـھداسف  هتبلا  تسا . ناوارف 

نالف دوشن ، روط  نالف  رگا  دز : یرکف  نشور یاھفرح  تسـشن و  دوش  یم دینک . ریـس  ار  مدرم  مکـش  هک  تسا  نیا  لوا  تیولوا  دینک . ظفح  ار  مدرم  دیما  هک  تسا  نیا  امش 

. تسیچ تیعقاو  دید  دیاب  اما  دش ؛ دھاوخن  نانچ  دوشن ، نینچ  رگا  دش ؛ دھاوخن  روط 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

نیا تسا . یمالسا  ندمت  هب  ندیسر  یمالسا ، ماظن  یلک  طخ  تفگ  میھاوخ  مینک ، ادا  هلمج  کی  رد  ار  لاوس  نیا  خساپ  میھاوخب  رگا  تسیچ ؟ یمالسا  ماظن  یلک  طخ 

یارب ندمت  نیا  هن و  ای  دوش  حرطم  یرگید  ندمت  دناوتیم  برغ -  یدام  ندمت  ینعی  رـشب -  ینونک  ندمت  لباقم  رد  هکنیا  هتبلا  حیرـشت . حیـضوت و  لباق  یلک و  خـساپ  کی 

ندـمت نایوگدـنلب  هب  امـش  رگا  تسھ . اھنخـس  هرابنیا  رد  تفرگ ، دـھاوخ  کـمک  یلماوع  هچ  زا  رـصانع و  هچ  زا  دوخ ، یراوتـسا  یراگدـنام و  یارب  سپـس  دوخ و  شیادـیپ 

ثحب یدالیم -  مھدزون  نرق  زا  ینعی  دوب -  هتفرگ  جوا  ندـمت  نیا  هک  یلیاوا  زا  تسا . ریذـپانرییغت  یدـبا و  برغ  یدام  ندـمت  تفگ  دـنھاوخ  اـھنآ  دـینک ، هعجارم  برغ  ینونک 

ینتـساوخ باذج و  ریذـپانبانتجا و  هزات و  ون و  نردـم و  یاھزیچ  دـنکیم ، تیرـشب  میدـقت  ندـمت  نیا  هک  هچنآ  یهمھ  ینعی  دـندرک . حرطم  ار  هتینردـم  تنـس و  یهضراعم 

لفاحم زا  یخرب  رد  یھاگ  مھ  زورما  امـش  ار  ثحب  نیا  تسا . ریذـپلاوز  نیا  تسا ، یمیدـق  نیا  تسا ، خوسنم  نیا  تسا ، تنـس  نیا  تسا ، نآ  لـباقم  رد  هچرھ  تسا و 

، دوخ هار  رد  برغ  ندـمت  هک  فدـھ  نیا  اـب  تسا ؛ هدرک  ادـیپ  همادا  هک  تسا  برغ  یاـیند  یمھدزوـن  نرق  ثحب  نیا  تسین ؛ ییوـن  ثحب  نیا  اـما  دـینیبیم ؛ اـم  یرکفنـشور 

رس زا  ددنـسپیمن ، ار  نآ  برغ  ندمت  هک  ار  یزیچ  نآ  یهمھ  ار ، یعامتجا  یناسنا و  طباور  یهمھ  ار ، یندم  یاھتخاسریز  یهمھ  ار ، اھندمت  یهمھ  ار ، اھگنھرف  یهمھ 

یدبا وس ، کی  زا  ییهناسر  تردق  وس ، کی  زا  یـسایس  یماظن و  تردـق  وس ، کی  زا  یرادهیامرـس  یدام و  تردـق  یهناوتـشپ  اب  ار  دوخ  قلطم  تیمکاح  درادرب و  دوخ  هار 

. دنک

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

دیاب هک  دنتـسھ  یناسک  نانیرفآشقن  نیا  دنتـسھ . یناسک  هچ  نانیرفآشقن  دینیبب  دوش ، دیلوت  دیاب  ناسنا  رکف و  هک  ییاجنآ  رد  لاح  تسا . ناسنا  شرورپ  مود ، طرش 

حور دـنناوتب  هک  دنـشاب  یناسک  دـیاب  تسین ، یندـشیط  قشع  نامیا و  یورین  نامیا و  یاپ  اب  زج  هار  نیا  نوچ  تسا . هیـضق  دـعب  کی  نیا  دـننک . تیادـھ  ار  راکفا  دـنناوتب 

داحآ دـننانیرفآشقن ؛ وزج  نارکفنـشور  نارکفتم و  دـننانیرفآشقن ؛ وزج  نارادمتـسایس  دـننانیرفآشقن ؛ وزج  هعماج  ناریدـم  کش  نودـب  دـنھد . شرورپ  اھناسنا  رد  ار  نامیا 

هدافتـسا نید  شور  زا  مدرم  نامیا  شرورپ  هار  رد  هک  یناسک  شقن  نید ، یاملع  شقن  اـما  دـننک ؛ ینیرفآشقن  دوخ  دادعتـسا  روخ  رد  دـنناوتیم  یوحن  هب  مادـک  رھ  مدرم 

. دـنراد جاـیتحا  نـید  یاـملع  هـب  دـننک ، ینیرفآشقن  تـسرد  دـنناوتب  هـکنیا  یارب  مـھ  هعماـج  ناریدــم  تـسا . درف  هـب  رــصحنم  شقن  تـسا ؛ هناـگی  شقن  کـی  دــننکیم ،

سانشنامز اسراپ و  نید  ملاع  کی  نخس  زا  یقرب  روطنیمھ . زین  یرکفنـشور  یملع و  نوگانوگ  یاھطیحم  روطنیمھ . زین  هعماج  رد  یـسایس  نالاعف  نارادمتـسایس و 

نید یاملع  هب  ار  ینیرفآشقن  تسا . هناگی  شقن  شقن ، نیا  تسا . هداتفا  قافتا  بیترت  نیا  هب  اھتیادـھ  ردـقچ  دـیادزب ؛ ییاھلد  ای  یلد  زا  ار  یتاملظ  دـھجب ، تسا  نکمم 

نامیا ینید و  یهشیدـنا  هار ، نیا  رد  هک  نشور  لیلد  نیا  هب  مینیبیم ؛ رتهتـسجرب  رگید  یاھھاگیاج  یهمھ  زا  ار  نید  یاملع  ینیرفآشقن  هاگیاج  اـما  مینکیمن ؛ رـصحنم 

هتبلا دھد . ماجنا  ار  راک  نیا  دناوتیمن  یرگید  دنشابن ، هنحص  رس  نید  یاملع  رگا  تسا و  مزال  یرورض و  هار  نیا  یارب  یمالـسا  رکف  دیلوت  تسا ؛ مزال  اھناسنا  یارب  ینید 

دعب نم  الاح  هک  تسناوت ؛ دھاوخن  دشاب ، هتـشادن  ار  طیارـش  نیا  رگا  مھ  وا  دنک ؛ افیا  ار  شقن  نیا  دناوتن  اسب  یا  تسھ ، طیارـش  نآ  هب  زاین  هک  یطیارـش  نآ  اب  نید  ملاع 

هار زا  رکنم ؛ زا  یھن  فورعم و  هـب  رما  هار  زا  تـسھ ؛ ینید  ینیرفآشقن  مـھ  مدرم  داــحآ  رد  هـتبلا  درک . مھاوــخ  ضرع  مـھ  هـنیمز  نـیا  رد  یبلاــطم  مــضیارع  یهلاــبند  رد 

. دنریگ رارق  نیرفآشقن  هاگیاج  کی  رد  هکنیا  یارب  دوخ  یزاسهدامآ 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

یملع ثاریم  دوخ ، گـنھرف  دوخ ، تلم  ینعی  دوخ ، اـھنیبمکدوخ . اـھنیبکچوکدوخ و  دـنایبرغ ؛ قرب  قرز و  هب  ناـگتفیرف  برغ و  گـنھرف  زا  تیعبت  نارادـملع  هدـع  کـی 

نآ هک  یطخ  تاحالطـصا و  نامھ  اب  میھافم و  نامھ  اـب  برغ و  یتادراو  گـنھرف  هب  ار  ناـشدوخ  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـندرک ، هل  اـپ  ریز  ار  دوخ  خـیرات  دوخ . یهتـشذگ  دوخ ،

؛ دنتخادنا بقع  لاس  دص  ار  تکلمم  نیا  هک  یناسک  نآ  میوش . یگنرف  اپ  ات  رـس  زا  دیاب  ام  دنتفگ  هک  دندوب  یناسک  دننک . کیدزن  انـشآ و  دادیم ، هئارا  ندمت  نآ  گنھرف و 

یناسک نامھ  اھنیا  دوشیم . انـشآ  ام  یارب  رتشیب  هتـشذگ  نارود  رد  اھنآ  هب  ناگتـسباو  نانارمکح و  یاھریـصقت  اھیھاتوک و  تائیـس و  مینکیم ، هاگن  هچرھ  ام  زورما  هک 

، ناشـسابل ناشرادرک ، ناشراتفر ، ناشقالخا ، دننک ؛ تیھام  بلق  یلکهب  هکنیا  رگم  تسین ؛ یریخ  دیما  هنوگچیھ  تلم ، نیا  یناریا و  ناریا و  زا  دـندوب  دـقتعم  هک  دـندوب 

، تسا هدرک  تفرـشیپ  ملع  ظاحل  زا  تلم  نآ  نوچ  هناھلبا ! هناحولهداس و  رایـسب  یهسیاقم  کی  دـنھد ؛ رارق  یبرغ  یاھتلم  قبطرب  ار  ناشزیچ  همھ  ناشطخ ، ناـشنابز ،

بادآ رد  وا  لثم  دیاقع ، رد  وا  لثم  راتفر ، رد  وا  لثم  قالخا ، رد  وا  لثم  یتسیاب  میسرب ، یملع  یهبتر  نآ  هب  میھاوخب  رگا  مھ  ام  تسا و  ینتفرگارف  تلم  نآ  زیچ  همھ  سپ 

هـشیمھ دـندوب و  اھنیا  مھ  هدـع  کی  دنـشاب ! نیبهتوک  شیدـناهداس و  ردـقنیا  یرکفنـشور ، یوعد  اب  یناسک  روطچ  هک  دـنکیم  بجعت  ناسنا  اعقاو  مینک ! لـمع  یگدـنز 

. دنتسھ

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

یدـیلقت عجرم  فجن ، رد  دـندوب . نید  یاملع  مھ  اھ  نآ ورـشیپ  دـندرک ؛ مایق  هعماج  نازوسلد  دـندرک ، مایق  مدرم  دوب . هدروآ  ناج  هب  ار  مدرم  راـجاق  تموکح  دادبتـسا  نارود 

ییاـبطابط دـمحم  دیـس  موحرم  یناـھبھب ، دـبع هللا  دیـس  موحرم  یرون ، لـضف هللا  خیـش  موـحرم  گرزب  ملاـع  رفن  هس  نارھت  رد  یناـسارخ ؛ دـنوخآ  هللا  تیآ موـحرم  لـثم 

ینعی دوش ؛ اپرب  تلادع  ناریا  رد  هک  دنتساوخ  یم اھ  نیا دنتساوخ ؟ یم هچ  اھ  نیا دوب . فجن  رد  هیملع  ی  هزوح هاگتسد  مھ  اھ  نیا ی  هناوتشپ دندوب . هطورشم  نایاوشیپ 

نارکف نشور ناـیم  رد  یلماوـع  زا  تشاد و  یداـیز  رایـسب  ذوـفن  ناریا  رد  تقو  نآ  هـک  ناتـسلگنا  تـلود  دـش ، هدـید  مدرم  شورخ  شوـج و  هـک  یتـقو دورب . نـیب  زا  دادبتـسا 

کی نکیل  دوش ؛ عیاض  دیابن  اھ  نآ قح  دندوب . نارکف  نشور زا  یا  هدع مھ  نازوسلد  نامھ  نیب  رد  هتبلا  درک . اقلا  اھ  نیا هب  ار  شدوخ  ی  هخسن دید و  ار  اھ  نیا دوب ، رادروخرب 

هب نارکف  نشور نیا  دوب . سیلگنا  یتموکح  بیکرت  بلاق و  هطورـشم ، یراب ؛ دـندش . یم بوسحم  سیلگنا  لـماوع  زا  هتخورف و  دوخ  رودزم و  هک  دـندوب  مھ  رکف  نشور هدـع 

هجیتن دش ؟ هچ  هجیتن  دندروآ . راک  رـس  ار  تیطورـشم  دنروآ ، دوجو  هب  تلادع  داجیا  یارب  یناریا  لومرف  کی  یناریا و  بیکرت  کی  دنـشاب و  تلادع  هاگتـسد  لابند  هکنیا  یاج 

لضف هللا خیـش  هک  دـش  نیا  هب  یھتنم  یھاتوک  رایـسب  تدـم  زا  دـعب  دوب ، یھاوخ  نید  راعـش  اب  نید و  مان  هب  املع و  رـس  تشپ  هک  مدرم  میظع  تضھن  نیا  هک  دـش  نیا 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 20 
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دیـس مھ  نآ زا  دعب  دندرک . رورت  شا  هناخ رد  ار  یناھبھب  دبع هللا  دیـس  دـعب ، ینامز  کدـنا  دندیـشک . راد  هب  نارھت  رد  تسا  نوفدـم  اج  نیمھ راوگرزب  دیھـش  نیا  هک  ار  یرون 

هب یھتنم  هرخالاب  هک  یا  هطورـشم دـندنادرگرب ؛ دنتـساوخ  یم ناشدوخ  هک  یلکـش  ناـمھ  هب  مھ  ار  هطورـشم  تقو  نآ تفر . اـیند  زا  ییاـھنت  اوزنا و  رد  ییاـبطابط  دـمحم 

! دش یناخاضر  تموکح 

اھناتسا  / ١٣٧٩/١١/٢۵ نیمات  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک یتمالس  لثم  دنکن ؛ ساسحا  ار  نآ  یـسک  تسا  نکمم  دراد ، دوجو  تینما  یتقو  تسا . هدرتسگ  رایـسب  مھ  سوملم و  یعقاو و  الماک  مھ  هک  تسا  یا  هلوقم تینما 

ناتروفکم ناتمعن  : » دومرف هچ . ینعی  یتمالـس  هک  دـیمھف  یم هاگ  نآ تفرگ ، درد  ناترـس  هدرکن  یادـخ  هکنیا  درجم  هب  اما  دـینک ؛ یمن ساـسحا  ار  نآ  امـش  تسھ ، یتقو 

تاینھذ اب  تسا و  یعقاو  ینیع و  الماک  تینما ، نیارباـنب  ددرگ . یم سکعنم  مدرم  یگدـنز  رد  نآ  رثا  دوش ، شودـخم  تینما  زا  یا  هشوگ هکنیا  درجم  هب  ناـمالا .» هحـصلا و 

هک تسا  یـسانشراک  تاـسلج  باـب  رثـکا  دـح  اـی  یرکف ، نشور لـفاحم  باـب  دوش ، یم هدـھاشم  یھاـگ  هک  یا  ینھذ یاـھیفاب  هفـسلف نیا  درک . نیماـت  ار  نآ  دوـش  یمن

یارب هناخ ، رد  راک ، طیحم  رد  تینما  ینعی  هدرتسگ ؛ ی  هنھپ نامھ  رد  مھ  نآ  دنھاوخ ؛ یم ار  تینما  تیعقاو  مدرم  دـننک . ثحب  هلئـسم  کی  ینھذ  داعبا  هب  عجار  دننیـشنب 

تسا یدج  رایسب  نیگنس و  الماک  یراب  تینما ، نیمات  اھنابایخ . اھرھش و  اھاتسور ، اھ ، هداج یارب  تینما  لابتوف ، نادیم  رد  ناشیاھ  هچب یارب  هسردم ، رد  ناشیاھ  هچب

. تسامش هجوتم  راب  نیا  و 

یربھر  / ١٣٧٩/١١/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یساسا نوناق  دشاب . تقیقح  تلادع و  یراگزیھرپ ، رب  ینتبم  دیاب  یسایس  تردق  تموکح و  مکاح و  هک  درک  حرطم  ار  ون  فرح  نیا  یمالسا  بالقنا  یمالـسا و  تموکح 

نارکف و نشور فرط ، نیا  هب  لامج » دیـس   » نامز زا  یدامتم ، یاھلاس  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا  تسا . ملاـع  رد  یمھم  رایـسب  ی  هثداـح نیا  تفرگ . لکـش  اـنبم  نیا  رب 

تفشآ یمرب ار  ملاع  نادنمتردق  باوخ  نداد ، راعش  نتشون و  بلطم  ندز و  فرح  نیمھ  و  دندرک ؛ یم وزرآ  دنتساوخ و  یم ار  نآ  دندز و  یم فرح  نآ  ی  هراب رد  ینید  ناروآون 

یاھاج قارع و  ناریا و  دنھ و  رصم و  زا  معا  یمالسا  یساسا  قطانم  ی  همھ رد  یمالسا  نارکف  نشور اب  دینیبب  امش  درک . یم لمعلا  سکع هب  راداو  ینابصع و  ار  اھ  نآ و 

. دندرک هچ  لاس  تسیود  لاس و  هاجنپ  دص و  لاس ، دص  نیا  لوط  رد  رگید 

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

، دیا هدرک نارابرون  ار  روشک  نیا  ی  هدنیآ نامـسآ  هک  دیتسھ  یناشخرد  ناگراتـس  میوگب  دیاب  یقارغا ، هغلابم و  چیھ  نودـب  هک  یناناوج  زیزع ؛ ناناوج  امـش  عمج  رد  روضح 

، تشاد دیھاوخ  یقفوم  یگدنز  ناتمدرم  نایم  رد  روشک و  نیا  رد  ایند و  نیا  رد  اش هللا  نا  هک  یلاس  اھھد  لوط  رد  امـش  زا  مادکرھ  مراودیما  تسابیز . نیریـش و  رایـسب 

ملع و ی  هزیمآ زا  رتابیز  ار  یا  هزیمآ چیھ  دناوت  یمن ناسنا  ناوج ، ی  هعومجم کی  یارب  دـیناسرب . ددـم  روشک  نیا  بوخ  مدرم  یاھناج  اھلد و  هب  رت ، ینارون نانچمھ  دـیناوتب 

. دنک ضرف  یبالقنا  ینید و  روش  یونعم و  تاساسحا  نید و  یرکف و  نشور قیقحت و  تفرعم و 

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

داد و هاگشناد  هب  ار  یلم  لقتـسم  تیوھ  ساسحا  هکنیا  یکی  دوب : زیچ  ود  هاگـشناد  هب  بالقنا  تمدخ  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  درک . یگرزب  تامدخ  هاگـشناد  هب  مھ  بالقنا 

مدرم اب  ار  هاگـشناد  هکنیا  مود  دوب . هنوگ  نیا بالقنا  زا  لبق  داد . تاجن  ندوب  هناگیب  لباقم  رد  لعفنم  ندوب و  هناگیب  توھبم  بوذـجم و  نتـشاد و  هناگیب  هب  ور  زا  ار  هاگـشناد 

هک بوخ  دـھعتم و  نموم و  یوجـشناد  داتـسا و  یئانثتـسا  رـصانع  زا  دوب . مدرم  ناشورخ  سونایقا  نایم  رد  هداتفا  کـت ی  هریزج کـی  بـالقنا ، زا  لـبق  هاگـشناد  داد . یتشآ 

هب یمومع و  یاھرواب  هب  یمومع ، نامیا  هب  یمومع ، گنھرف  هب  دیاب  دـیدش ، یم دراو  هاگـشناد  هب  امـش  رگا  هک  دوب  هنوگ  نیا هاگـشناد  بلاغ  طیحم  عقوم  نآ  رد  میرذـگب ،

یسایس و هک  یا  هدع زا  ریغ  دوب . یـصخش  افرـص  یاھ  هغدغد طیحم  وجـشناد ، داتـسا و  زا  یگرزب  تیرثکا  یارب  هاگـشناد  طیحم  دیدرک . یم تشپ  یمدرم  یاھیگتـسب  لد

کی یارب  وزرآ  نیرت  مھم دندرک . یمن سح  ار  ناشدوخ  ی  هعماج یاھدرد  دنتـشادن و  یعامتجا  یاھ  هغدغد دوب . یـصخش  یاھ  هغدغد دارفا ، ریاس  ی  هغدغد دـندوب ، زرابم 

هکنیا هن  دنک . یروآون  تساوخ  یمن دوب و  برغ  بوذجم  هاگـشناد  دناسرب . اھزرم  زا  جراخ  هب  ار  شدوخ  دروآ و  تسد  هب  یا  هلیـسو دناوتب  هک  دوب  نیا  ماگنھ  نآ  رد  وجـشناد 

یناسک درک . یم جیورت  تدش  هب  ار  نآ  مھ  هاش  میژر  هک  دوب  یگتسباو  گنھرف  دوبن . گنھرف  نیا  هاگشناد ، رب  بلاغ  گنھرف  دنتشادن ؛ انعم  نیا  هب  لیم  وجشناد  داتسا و 

بالقنا زا  دـعب  اھ  نآ زا  یرایـسب  دـندوب ! مدرم  زا  ی  هدـیرب یا و  هفاک یاھرکف  نشور دـندوبن ؛ یمدرم  نارکف  نشور دنتـشاد ، یرکف  نشور ی  هیعاد هاگـشناد  لـخاد  رد  هک  مھ 

گرزب تفآ  ود  نیا  زا  ار  هاگشناد  بالقنا ، تشاد . یعضو  نینچ  هاگشناد  تساھ ! هفاک طیحم  ناشطیحم ، نیرتشیب  دنا و  یا هفاک مھزاب  ییاپورا  یاھروشک  رد  زورما  دنتفر و 

یمدرم گنھرف  اب  طبترم  مدرم ، فلتخم  یاھرشق  اب  طبترم  ملع  دیلوت  رکف و  دیلوت  دیلوت  تردق  یاراد  سفن ، هب  دامتعا  یاراد  لقتسم ، شیدنادوخ ، ار  هاگشناد  داد ؛ تاجن 

. دراد یدایز  رایسب  تیمھا  نیا  داد . رارق  مدرم  نایم  دوجوم  یاھ  هبذاج اھقشع و  اھیگتسب و  لد هب  لصتم  و 

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

تحت متفگ ، هک  روط  نامھ هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ  یریذپ  لیمحت نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ  هب  عاجترا  طخ  دنددص  رد  یبرغ  یاھ  یچتاغیلبت اھ و  نیـسیروئت زورما 

نارود یوجشناد  دناوت  یمن رگید  هرود  نیا  یوجشناد  دنیوگ  یم نامتفگ . رییغت  یروئت  ندش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکف ؛ نشور هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرس یراد  هیامرس اب  ی  هزرابم یھاوخ و  تلادع نارود  تسا ؛ هتشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگ  یم دشاب . یرامعتـسا  دض 

، ینیب عقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخ و  نامرآ نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغر  یلع هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھ  هلق رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغر  یلع هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغر  یلع ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنک  تسوپ تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرمآ  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخ  یم اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٠/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

زا یرایـسب  هک  دوب  یزیچ  نیا  تشاد . رارق  مالـسا  یاضق  ماکحا و  هب  دـقتعم  ناـج  قمع  زا  ریبدـتاب و  ریدـم ، هاـگآ ، رکف ، نشور لـضاف ، تیـصخش  کـی  روشک ، اـضق  سار  رد 

مولظم ردـقچ  وا  هک  تسھ  نامدای  مھ  ام  دوب . مولظم  یتشھب  دیھـش  دـندومرف  ماما  درک . یم یھدـنامزاس  زور  نآ  رد  هیئاضق  ی  هوق یتشھب و  دیھـش  هیلع  ار  اـھتفلاخم 

رـضاح هک  دنتـسھ  ییاھنیا  دـنھدب ، ار  زیزع  دیھـش  نیا  تیمولظم  خـساپ  دـیاب  هک  یناسک  ی  هلمج زا  دـش ؟ یم لیمحت  وا  رب  یناسک  هچ  یوس  زا  تیمولظم  نیا  اما  دوب ؛

خوسنم هدش و  هنھک  الماک  اسران ، صقان ، یاھوگلا  اب  نانچمھ  روشک ، تواضق  هک  دـندوب  لیام  اھ  نیا دـننک . لمحت  یمالـسا  ناریا  ی  هعماج رد  ار  یمالـسا  یاضق  دـندوبن 

یانب هکنیا  درک . ادیپ  دـش  یم ییاج  رتمک  رد  ار  نآ  هیبش  هک  دوب  هدرک  خوسر  اضق  هاگتـسد  رد  نانچ  بالقنا  زا  لبق  هک  ییاھداسف  نامھ  اب  مھ  نآ  دـنک ؛ ادـیپ  همادا  یبرغ 

. دوـب لـمحت  لـباق  ریغ  اـھ  نآ یارب  دوـش ، یراذـگ  ناـینب لیکـشت و  یمالـسا  یاـھ  هیاـپ رب  تسرد  مھ  نآ  هدارااـب ، عاجـش و  اـناوت و  راـمعم  کـی  تـسد  هـب  یمالـسا  یاـضق 

. دنناد یم ار  تایئزج  دنراد ، دای  هب  ار  اھنامز  نآ  هک  یناسک  دننک . جراخ  نادیم  زا  ندز  تمھت  لاجنج و  وھ و  اب  ار  یمالسا  یاضق  نالوئسم  دنتساوخ  یم

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٠/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 21 
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یرازگرکـش هوق  نیا  سار  رد  عاجـش  رکف و  نشور هیقف ، ملاع ، لضاف ، سیئر  دوجو  تمعن  رطاخ  هب  ار  لاعتم  یادخ  اھراب  نم  دراد . شود  رب  ینیگنـس  فیاظو  هیئاضق  ی  هوق

یتشھب دیھـش  موحرم  ی  هرود نامھ  دای  هب  منک ، یم هاگن  ددرگ ، یم لابند  هک  ییاھ  هماـنرب دوش و  یم حرطم  هک  یبلاـطم  زا  یـضعب  هب  یتقو  تاـقوا  زا  یرایـسب  ما . هدرک

نیا ی  همھ درک و  شالت  دیاب  دراد . جایتحا  یرکف  نشور ینیب و  نشور تعاجش و  یناسفن و  تمالـس  یرکف و  یملع و  غلبم  هیام و  نیا  هب  اتقیقح  هیئاضق  ی  هوق متفا . یم

. درب راک  هب  هیئاضق  ی  هوق یالتعا  هار  رد  ار  اھ  هیامرس

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

رگا تسین . نکمم  راک  نیا  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  ی  هیاس رد  زج  دـشاب ، مدرم  تسد  رد  تیمکاح  دـشاب و  هتـشاد  دوجو  یا  یرالاس مدرم دـش  رارق  رگا  اـم  روشک  رد 

یرالاس مدرم دوش  یم دراد ، دوجو  یساسا  نوناق  رد  هک  ییاھزیچ  تکرب  هب  تیناحور و  ذوفن  مالسا و  تکرب  هب  دوب ، تکلمم  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  ی  هیاس

هـساک ریز  دنیآ و  یم دنتخادنا ، هار  ار  ناخ  اضر  دنفـسا  موس  یاتدوک  نآ  زا  لبق  دادرم و  یاتدوک ٢٨  هک  یناسک  نامھ  دـشابن ، لماوع  نیا  رگا  الا  و  تشاد ؛ هگن  اـجنیا  رد  ار 

اھیناپمک هب  قلعتم  هک  ار - ناشدوخ  یاھیرالاس  مدرم زا  یا  هدیاز دننک ، فطل  تمھ و  یلیخ  رگا  دنرب . یم ار  اھ  نآ دننز و  یم یرالاس  مدرم یرکف و  نشور یاھ  هیعاد ی  هزوک

. دنروآ یم راک  رس  رب  ار  ینانچ  نآ ی  هتخاسدوخ بازحا  نایماظن و  مییوگن  رگا  دوب ؛ دھاوخن  نیا  زا  شیب  درک . دنھاوخ  تسرد  اجنیا  رد  تساھ - نیا لاثما  و 

تلود  / ٠۵/١٣٨٠/٠۶ تایھ  یاضعا  یروھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

یا یساسا تالاکـشا  زا  یکی  دش ، تسرد  نارازگراک  نایاقآ  بزح  یتقو  یمـشاھ  یاقآ  نامز  دننک . فرـص  یبزح  یاھراک  رد  ار  دوخ  تقو  دیابن  مھ  ارزو  نایاقآ  نم  رظن  هب  .

یاھثحب دـییوگب ، ریخ  یلب و  دـینک ، رظن  لدابت  دـینزب ، فرح  دینیـشنب و  مھ  رود  دـینک - فرـص  تقو  دـیاب  بزح  یارب  هک  دوب  نیا  متفگ ، اھ  نآ هب  متفرگ و  اـھ  نآ راـک  هب  نم  هک 

تـشھ هناخترازو  رد  هک  ریزو  تسا . تلود  هب  قلعتم  تقو ، تمھ و  رادقم  نیا  هک  دـینادب  دـیاب  دراذـگن ، مھ  یرثا  چـیھ  امـش  راک  رد  ول  هک و  دـینک - یرکف  نشور یـسایس و 

ار هناخترازو  تقو  تقیقح  رد  دـیدرک ، فرـص  یرگید  یاج  ار  ناتندرک  رکف  ندز و  فرح  طاشن  تمھ و  امـش  رگا  تسا . هناخترازو  رایتخا  رد  تقو  مامت  ریزو ، درادـن ؛ راک  تعاـس 

. تسا مارح  لعف  نیا  دیا . هدرک بصغ 

زامن  / ١۵/١٣٨٠/٠۶ یرسارس  سالجا  هب  مایپ 

اھتداع و هنارظن و  گنت ریقح و  یاھوزرآ  یگراب و  شیع تلفغ و  رطخ  هک  زورما  و  درک ، یم رتدـنمورین  رت و  ممـصم نامتکرح  رد  ار  ام  زاـمن ، یلیمحت ، گـنج  بـالقنا و  نارود  رد 

. دزاس یم ناشخرد  ار  قفا  نشور و  ار  ام  هار  دنکش و  یم ار  یرادنپ  یاھ  تسب نب دشخب و  یم تینوصم  ام  هب  زامن  دنک ، یم دیدھت  ار  ام  اھ  یگرمزور

. دروآ دیدپ  دمآراک  فرژ و  یا  هزیگنا دناوت  یم هتشذگ ، زا  رت  یدج یتکرح  نتخادنا  هار  هب  یارب  نیمھ  و  تسا ، زامن  بقانم  باتک  زا  یگرب  اھنت  نیا 

ناردام و ناردـپ و  ناناوج ، نادـنمرنھ ، نارکف ، نشور نید ، یاـملع  دـننادب . دـھعتم  مزتلم و  ار  دوخ  دوش ، هدـیمان  داـھج  تسا  هتـسیاش  هک  گرزب  تکرح  نیا  رد  دـیاب  همھ 

ادص و داشرا ، یروآ ، نف مولع و  شرورپ ، شزومآ و  یاھترازو  دننام : یتموکح  یاھـشخب  نالوئـسم  همھ  زا  شیب  و  ناگدنـسیون ، اھ ، هناسر اھربنم و  ناگدـنراد  نارـسمھ ،

، حلـسم یاـھورین  دـننام : دـنیاھ ، نآ یھن  رما و  ی  هضبق رد  ینـالک  یناـسنا  یورین  هک  یناریدـم  اـھ ، هاگـشھوژپ ییامنیـس ، دـیلوت  زکارم  یتاـغیلبت ، یاـھنامزاس  اـمیس ،

. هریغ هریغ و  لقن و  لمح و  لئاسو  سرادم ، اھھاگشناد و  اھھاگراک ، اھ ، هناخترازو

دوخ ماجنارـس  هب  یتمھ  مک یراگنا و  لھـس اب  راک  نیا  . دـنرازگب ار  دوخ  ی  هژیو شقن  دـندرگ و  میھـس  یناگمھ  تکرح  نیا  رد  دـیاب  یم دـنناوت و  یم یی  هنوگ هب  کیرھ  ناـنیا 

. دوش هتفرگ  هرھب  دیاب  اھرازبا  نیرت  یرنھ نیرت و  ینف اھ و  هویش نیرترب  زا  دسر . یمن

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

یا هژیو یاھ  هاگتـسد ام  هک  تسین  مزال  چـیھ  تسا . یعیبط  رما  کـی  اـم  هب  نمـشد  هلمح  دـنامب ؟ تواـفت  یب دـناوت  یم ناوج  اـیآ  میتسھ . یـساسح  نارود  رد  زورما  اـم 

، میتشادن مھ  ار  اھربخ  نآ  رگا  اما  میـشاب - هتـشادن  هک  تسین  روط  نیا میراد ؛ مھ  هژیو  یاھربخ  هتبلا  هک  دنروایب - ربخ  ام  یارب  اھ  نآ یاھراک  قامعا  زا  ات  میـشاب  هتـشاد 

، روشک یرکف  نشور طیحم  هاگـشناد و  رد  دننک . یم حرطم  ار  هئطوت  مھوت  ثحب  دنیآ و  یم یا  هدع دنک . هئطوت  ام  هیلع  نمـشد  هک  تسا  یعیبط  یقطنم و  حضاو و  یلیخ 

هک شلایخ  هب  دـنک  هابتـشا  هچ  نم  ردام  تفگ : دـنک ! یمن هئطوت  ام  هیلع  اکیرما  دـنک ؛ یمن هئطوت  ام  هیلع  نمـشد  تسا ؛ مھوت  هئطوت  دـیوگب  دـشکن و  تلاجخ  یناـسنا 

! ینینزان نیا  هب  یاھ  ییاکیرمآ تسولول ! مھ  هبرگ 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هتشذگ خیرات  اب  منک ، یم ضرع  ناناوج  هب  نم  تسویپ . یمن عوقو  هب  روشک  نیا  رد  انیقی  تفن  تعنص  ندش  یلم  تضھن  دوبن ، وا  رگا  هک  تسا  یـسک  یناشاک  هللا  تیآ

یـسک یناشاک  موحرم  دریگ . یم تروص  روفو  هب راک  نیا  هنافـساتم  زورما  هک  تسا  خـیرات  فیرحت  یرگاوغا ، بیرف و  یاـھھار  زا  یکی  نوچ  دـیوش ؛ انـشآ  ناـتروشک  کـیدزن 

. دش یمن بلج  مدرم  تیامح  الا  و  دننک ؛ بلج  تکرح  نیا  هب  ار  مدرم  تیامح  دنتـسناوت  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  تضھن  نارـس  رگید  قدـصم و  رتکد  وا  کمک  هب  هک  تسا 

یعاـمتجا تـالوحت  رد  اـھ  نآ مادـقا  روضح و  یار و  هک  مدرم  میظع  یاـھ  هدوـت تسناد ؛ یمن ار  تفن  تعنـص  ندـش  یلم  یاـنعم  یـسک  تخانـش ؛ یمن ار  قدـصم  یـسک 

. دوب اھ  یسیلگنا تسد  لماع  مھ  شدوخ  دوب ، مدرم  یمھفزیچ  تفلاخم  هک  رابرد  هاگتسد  دوب . هدشن  هداد  حیضوت  اھ  نآ یارب  دندوبن و  دراو  نایرج  رد  تسا ، هدننک  نییعت

ی هقباس دش . نادیم  دراو  یناشاک  هللا  تیآ موحرم  دندرک . یمن دامتعا  اھ  نآ هب  مدرم  دنتشادن و  یھار  هلیسو و  دوب ، نیا  ناشتکرح  تھج  هک  ینویسایس  نارکف و  نشور

. دوب هدش  دیعبت  روشک  زا  ناریا ، رد  سیلگنا  رگ  هلخادم بصاغ  نوشق  ی  هلیسو هب  هک  دوب  یسک  وا  دنتـشاد . تدارا  وا  هب  مھ  ناریا  مدرم  دنتخانـش و  یم املع  ار ، درم  نیا 

یتح یا - یریگ عضوم هنوگ  چـیھ دـناوت  یمن ایند  رد  یتردـق  چـیھ  دـینیبب  دـینک ، هاـگن  ناریا  تلم  یـسایس  لالقتـسا  هب  زورما  دوب . هنوگچ  روشک  عضو  زور  نآ  دـینیبب  اـمش 

رد اھسور  اھییاکیرمآ و  اھ و  یـسیلگنا هک  مود - للملا  نیب گنج  ی  هلابند رد  هناگیب  تلود  کی  هک  دوب  نینچ  عقوم  نآ  اما  دنک ؛ لیمحت  ام  نادرمتلود  رب  ار  ینابز - یریگ  عضوم

دریگب و سیلگنا  تسایـس  اب  تفلاخم  رطاخ  هب  ار  ینید  ملاع  کی  هک  داد  یم تارج  شدوخ  هب  دندوب - هدش  ام  روشک  دراو  فرط  دنچ  زا  یولھپ  یاضر  دمحم  تموکح  نامز 

. دنک دیعبت  روشک  زا  جراخ  هب 

لگدیب  / ١٣٨٠/٠٨/٢٠ نارآ و  ناشاک و  مدرم  رادید  رد  تانایب 

اتدوک امش  هیلع  دیراد ، هک  یعضو  نیا  اب  مسرت  یم نم  تفگ  و  تسا - دوجوم  اھ  همان نیا  ی  همھ تشون - همان  دادرم  یارجام ٢٨  زا  لبق  زور  دنچ  یناشاک  هللا  تیآ موحرم 

یسک تیناحور - تشگنارس  ار  ناریا  تلم  دوب . اج  نیمھ وا  هابتـشا  متـسھ ! ناریا  مدرم  ینابیتشپ  هب  رھظتـسم  نم  تفگ : قدصم  رتکد  دنروآ . دوجو  هب  یلکـشم  دننک و 

عقاو رد  و  دوب - نیـشن  هناخ یوزنم و  یناشاک  هک  دادرم  رد ٢٨  دزادنیب . رطخ  هب  ار  دوخ  ناج  دـیایب و  نادـیم  هب  دـنک و  رپ  ار  اھ  هنحـص هک  درک  یم راداو  یناشاک - هللا  تیآ لثم 

میقتـسم رومام  یاھ  یچاتدوک اذل  دنـشاب ؛ هتـشادن  روضح  هنحـص  رد  زین  مدرم  هک  دش  بجوم  هنحـص  رد  وا  روضح  مدع  دوب - هدرک  ادج  دوخ  زا  یوزنم و  ار  وا  قدـصم  تلود 

سپ دندرک . نوگنرس  ار  قدصم  دنتخادنا و  هار  مھ  ار  نارھت  طاولا  شابوا و  تشم  کی دننک . اتدوک  دنروآرد و  فرصت  هب  ار  شترا  زا  یشخب  یتحار  هب دنیایب و  دنتـسناوت  اکیرما 

چیھ و عقاو  رد  مھ  تفن  تعنـص  ندش  یلم  دش و  لامدگل  وا  یروتاتکید  یاھ  همکچ ریز  تلم  نیا  لاس  جنپ  تسیب و  هک  دمآ  دوجو  هب  یھاش  اضر  دمحم  یروتاتکید  نآ ، زا 

. نید تیناحور و  زا  ندش  ادج  رطاخ  هب  دـش ؛ نامھ  تساوخ ، نمـشد  هچرھ  دـندرک . ار  نآ  یحارط  اھییاکیرمآ  هک  دـنداد  یمویـسرسنک  هب  ار  تفن  نامھ  نوچ  دـیدرگ ؛ چوپ 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 22 
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. تسا تربع  اھ  نیا

نیدلا رفظم  الا  و  درک ؛ لیمحت  راجاق  دبتسم  ماکح  رب  ار  تیطورـشم  هک  دوب  اھ  نآ روضح  دندرک و  مدرم  ار  راک  مھ  اجنآ  داتفا . قافتا  تیطورـشم  ردص  رد  هیـضق  نیمھ  هیبش 

دعب دندوب . هدروآ  هنحص  هب  ار  مدرم  گرزب ، یاملع  نویناحور و  دریذپب . ار  تیطورشم  هک  درک  روبجم  ار  وا  مدرم  راشف  روضح و  دنک ؛ لوبق  ار  تیطورـشم  هک  دوبن  یـسک  هاش 

ار نیدتم  مدرم  تیناحور و  هک  دندرک  یراک  دوخ ، یاھشور  اھ و  همانزور تاغیلبت و  اب  سیلگنا ، لباقم  رد  هتخابدوخ  نارکف  نشور زا  یعمج  دمآ ، دوجو  هب  تیطورـشم  هکنآ  زا 

رب ناخ  اضر  نارود  هایـس  یروتاتکید  مھ  دعب  لاس  دنچ  جرمو ، جرھ اب  ماوت  یروتاتکید  کی  ادتبا  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک . سویام  نیبدب و  تیطورـشم  تضھن  هب  تبـسن 

. دراد یا  هناگادج ناتساد  لیلحت و  مادکرھ  هتبلا  هک  تسا  هبرجت  ود  هعقاو ، ود  نیا  دش . طلسم  تلم  نیا 

رجف  / ١٣٨٠/١١/٠٣ هھد  مسارم  هدننکرازگرب  نالوئسم  جح و  نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

مالـسا یایند  هب  قلعتم  هک  دوخ - یدوجوم  هیامرـس و  زا  دـیاب  ام  تسین . یمک  زیچ  میراد ؛ راـیتخا  رد  هک  مھ  ار  هچنآ  اـما  میرادـن ؛ راـیتخا  رد  ار  اـیند  گرزب  یاـھ  هناـسر اـم 

. دنلوئسم نایھاگشناد  نادنمرنھ و  ناگدنـسیون و  نارعاش و  نارادمتـسایس و  نارکف و  نشور دنفظوم . لوئـسم و  هنیمز  نیا  رد  همھ  مینکب . ار  هدافتـسا  رثکا  دح  تسا -

. تسا گرزب  هثداح  کی  ناتعامتجا  نیمھ  دیا ، هدش عمج  اجنیا  رد  هک  امش  دننک . هیذغت  یتسرد  هب ار  اھ  هناسر دنناوت  یم هک  دنا  یناسک اھ  نیا دنراذگرثا ؛ یاھرشق  اھ  نیا

دوخ یاھرازبا  زا  ام  ارچ  تسا . ینکمم  راـک  نیا  دـیھد . رارق  مالـسا  یاـیند  همھ  رد  یا  هناـسر گـنھامھ  تکرح  کـی  یارب  یا  هیاـپ ار  نیا  دـیناوت  یم امـش  عاـمتجا ، نیا  رد 

؟ مینک یمن هدافتسا 

ضارتعا دنرادن ، اھتسینویھص  لباقم  رد  یبسانم  راتفر  هک  ییاھتلود  یمالسا و  یاھروشک  زا  یخرب  نارادمدرس  هب  مالسا  یایند  نارکف  نشور ناگدنـسیون و  زا  یرایـسب 

لاکشا لاکـشا ، نیا  ام  رظن  هب  تسا و  دراو  ضارتعا  نیا  هتبلا  دینک ؟ یمن هدافتـسا  اھتـسینویھص  هیلع  دوخ  یـسایس  ناکما  زا  تورث و  تفن و  زا  ارچ  دنیوگ  یم دننک و  یم

، یرکف نشور یملع و  میظع  هیامرـس  زا  ارچ  درک : حرطم  اھھاگـشناد  یاـیند  یگدنـسیون و  یرکف ، نشور یاـیند  رد  ار  لاوـس  نیمھ  دوـش  یم اـنیع  اـما  تـسا ؛ یتـسرد 

کی زور  کی  دروآ . دوجو  هب  ار  رثا  نآ  دـناوت  یمن اھتورث  اھلوپ و  زا  یرایـسب  هک  دراذـگ  یم یریثات  هدیـصق  کی  رعـش و  کی  یھاـگ  دوش ؟ یمن هدافتـسا  دـیاش ، دـیاب و  هک  ناـنچ

تکرح کی  ای  یا  هناسر بوخ  درگـش  کـی  یھاـگ  تسا - ای ۶٨  لاـس ۶٧  هب  طوـبرم  نیا  درک - راداو  شروـش  هب  ار  برع  یاـیند  یاـھلد  تفگ و  یا  هدیـصق ینیطـسلف  رعاـش 

. دوش یم رتشیب  شرثا  تفن  یاھریش  نتسب  زا  یتاغیلبت ، گنھامھ 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

نید و یاملع  ناریا ، رد  یـسیلگنا  یاھ  هچون اھ و  هدز برغ هک  مھ  یتقو  دیـسر . یمن یزوریپ  هب  دـمآ و  یمن دوجو  هب  تیطورـشم  دـندوبن ، اـملع  رگا  هطورـشم  ی  هیـضق رد 

نادیم طسو  تیناحور  یتقو  ات  دوب . روط  نیمھ مھ  تفن  تعنـص  ندش  یلم  تضھن  رد  دـش . طلـسم  یجراخ  ذوفن  طلـست و  دادبتـسا و  زاب  دـندز ، رانک  ار  ینید  یاھراعش 

اـھ و یگقیلــس جــک اـھراتفر ، وـس  اـب  یتـقو  اـما  تـشاد ؛ روـضح  نادــیم  رد  تـلم  دوـب - هزراـبم  نـیا  یاــھروحم  نـیرت  یلــصا زا  یکی  یناــشاک  هللا  تـیآ موـحرم  هـک  دوـب -

نمشد اذل  دندنام . اھنت  یلم  تضھن  تلود  یاسور  دیشک و  رانک  مھ  تلم  دش ، هاتوک  یناشاک  موحرم  لثم  یعاجش  هاگآ و  رکف و  نشور یناحور  تسد  اھ ، یبلطراصحنا

. درک تساوخ  یم راک  رھ  اھ  نآ اب  دمآ و 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ی هناملاظ مظن  لباقم  رد  یتکرح  چـیھ  هک  دـننک  یم غیلبت  روط  نیا ملاع  حطـس  رد  اھ ، نآ هب  هتـسباو  نارکف  نشور اـیند و  یرابکتـسا  زکارم  یتاـغیلبت  یاـھ  هاگتـسد زورما 

لباقم رد  دنزاسب و  ایند  ی  هناملاظ ینونک  تیعـضو  نیمھ  هب  هک  دننک  دـعاقتم  ار  اھتلم  دـنھاوخ  یم دـننک و  یم هزرابم  ییارگ  نامرآ بالقنا و  رکف  اب  تسین . نکمم  ینونک 

روھظ هب  داقتعا  اب  ام  تلم  مومع  نارکف و  نشور ناناوج و  تسا . هناملاظ  طلغ و  تاغیلبت  نیا  لباقم  ی  هطقن یدـھم ، هب  داقتعا  رکف  دـنھدن . ناشن  یلمعلا  سکع چـیھ  نآ 

رد هزرابم و  نآ  اب  دوش  یم تسین ؛ یدـبا  تسا و  لاوز  لباق  یناھج ، ی  هناملاظ مظن  هک  دـنھد  یم شرورپ  دوخ  لد  رد  ار  خـسار  داقتعا  نیا  مالـسلا  هالـصلا و  هیلع  یدـھم 

. درک یگداتسیا  نآ  لباقم 

هعمجزامن  / ١٣٨١/٠٩/٠١ یاھهبطخ  رد  تانایب 

دوجو اھرشق  نیب  بالقنا  زا  لبق  هک  ییاھفاکش  نآ  تساھلاس  دندش . کیدزن  مھ  هب  اھرشق  اھلد و  بالقنا ، یحالصا  تکرح  ماما و  بلط  حالـصا دایرف  تکرب  هب  بالقنا  لوا 

اھلاس هک  تشاد  دوجو  یا  یتنـس یاھفاکـش  رجات ، بساک و  ی  هعومجم رکف و  نشور نیب  یماظن ، ریغ  یماظن و  نیب  وجـشناد ، یناحور و  نیب  درادـن . دوجو  رگید  تشاد ،

هک ناـنچمھ  دـنروآ ؛ دوجو  هب  ار  اھفاکـش  نیا  دـنھاوخ  یم رگید  راـب  زورما  دـش . مک  اـی  تفر و  نیب  زا  دـیدرگ ، میمرت  بـالقنا  زا  دـعب  اھفاکـش  نیا  اـما  دوب ؛ هدـش  راـک  نآ  یور 

ی هندب نیب  هک  ییاھفاکـش  دوش . داجیا  فاکـش  هکنیا  یارب  دنیامن ، یم رگیدـکی  اب  ینمـشد  هب  رھاظت  هب  راداو  ار  یبھذـم  یاھھورگ  دـننک و  یم دایز  ار  یبھذـم  یاھفاکش 

ار دوخ  یاھتـسایس  دـنک و  ذوفن  روشک  کی  هعماج و  کی  لخاد  رد  دـناوت  یم اھفالتخا  نیا  اـب  نمـشد  دـنک و  یم زاـب  نمـشد  یارب  ار  هار  دـیآ ، یم دوجو  هب  مدرم  ی  هچراـپکی

. دنشاب بقارم  یلیخ  دیاب  همھ  دیامن . لابند 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٩/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ایند حطـس  رد  تسا . نیدتم  تسا ؛ ناملـسم  رایع  مامت  رکف  نشور کی  وجـشناد  مینک  یم رکف  هک  تسا  نیا  وجـشناد  تعامج  زا  یمالـسا  ماظن  هدـنب و  عقوت  تشادرب و 

اھبـصعت و راـچد  ار  وا  اریز  دندنـسپ ، یمن رکف  نشور ناملـسم . هن  دندنـسپ ، یم رکف  نشور هن  ار  وجـشناد  هک  دـنراد  مھ  هبعـش  ناریا  رد  ناشیـضعب  دـنراد - دوجو  یتاـنایرج 

طقف رجحت  اـما  تسا ، رجحت  عون  کـی  مھ  نآ  هلب  یبھذـم ؛ رجحت  هب  دور  یم ناـمنھذ  اروف  رجحت ، مییوـگ  یم یتـقو  اـم  دـننک . یم یتادراو  یـسایس و  یبزح و  یاـھرجحت 

هب ندرک  رکف  ناکما  الـصا  هک  تسا  یـسایس  یاھنامزاس  بزحت و  یدنب  لکـش زا  یـشان  یاھرجحت  تسا ؛ یـسایس  رجحت  نآ ، زا  رت  کانرطخ هکلب  تسین ، یبھذم  رجحت 

تالیکـشت نآ  بزح ، نوچ  ارچ ؟ دـھد ! یم ناشن  یرگید  روط  لمع  رد  اما  دـنک ، یم لوبق  مینک ، رکذ  عضوم  کـی  تیناـقح  یارب  هدـننک  عناـق لـیلد  هد  رگا  دـنھد . یمن یـسک 

، سپ دنیب . یم یھاگشناد  طیحم  یتح  یاھرانک  هشوگ زا  یخرب  رد  هنافساتم  ناسنا  ار  نیا  تسا . هتساوخ  هنوگ  نیا وا  زا  ایفام - ی  هدناوخردپ لثم  رـس - یالاب  یـسایس 

هکنیا تسا . لالدتـسا  قـطنم و  هب  هیکت  زاـب و  مشچ  یبـلط ، قـح شا  همزـال یرکف  نشور نوـچ  تسین ؛ رکف  نـشور رگید  دـشاب ، یرجحت  نـینچ  راـچد  هـک  یا  هعوـمجم نآ 

اـکیرمآ و اصخـشم  رابکتـسا و  هاـگودرا  هک  ییاھرـسدرد  ی  هدـمع زورما  تـسا . کاـنرطخ  یناملـسم ، دـنناد  یم هـک  تـسا  نـیا  یارب  دـشاب ، دـنھاوخ  یمن مـھ  ناملـسم 

راوگرزب ماما  یھاگآدوخ ، نیا  رد  هک  دنا  هدیسر یا  یھاگآدوخ هب  ناناملسم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب تسھ - مھ  دایز  یلیخ  اھرسدرد  نیا  هک  دنتسھ - شراچد  مسینویھص 

ندوب ناملـسم  زا  تھج  نیمھ  هب  دـنبوکب . ار  نیا  دـنھاوخ  یم اذـل  تسا ؛ هیحان  نیا  زا  اھ  نآ رـسدرد  ی  هدـمع دـنا . هتـشاد یناوارف  شقن  ام  ماظن  بـالقنا و  ناریا و  تلم  و 

. دندونشخان یضاران و  تدش  هب  وجشناد 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لیلد و یب دشاب ، هتـشاد  یمکحتـسم  دانتـسا  یلالدتـسا و  یاھ  هیاپ هکنیا  نودـب  هدـش ، دراو  ناسنا  نھذ  رد  رواب  کی  تروص  هب  هک  هچنآرھ  زا  هک  تسا  نیا  رجحت  یانعم 

عاـفد زیچ  کـی  زا  هنـالھاج  اـھ  نآ دریگ و  یم ار  یناـسک  ناـبیرگ  هیلھاـج » تیمح   «. » هیلھاـجلا هیمح  هـیمحلا  مھبوـلق  یف  اورفک  نیذـلا  لـعج  ذا  . » ندرک عاـفد  هنابـصعتم 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 23 
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. دور یم ینید  یاـھحانج  رجحت  هب  یـضعب  نھذ  رجحت ، دوـش  یم هتفگ  اـت  دوـشن . هابتـشا  هنارجحتم  هنابـصعتم و  تـیمح  هنـالھاج و  عاـفد  نـیا  اـب  ییارگ  لوـصا دـننک . یم

، دور یمن مداـی  نم  دـنرتدب . اـھ  نآ زا  بتارم  هب یدراوم  رد  هکلب  دـنرادن ، ینید  نیرجحتم  زا  یمک  تسد  رجحت  رد  اـم  ددـجتم  رکف و  نشور حالطـصا  هب  یاـھحانج  هک  یلاـحرد

کدـنا مسیـسکرام  ینابم  اب  هک  دز  یم یفرح  یـسک  رگا  دـش ، یم لیکـشت  پچ  یـسایس  نالاعف  زا  یـضعب  نایوجـشناد و  اب  هک  یـسلاجم  نیا  رد  بالقنا  زا  لبق  نارود 

، دنا هدینش ار  نیا  نوچ  هما .» یلع  انابآ  اندجو  انا  : » دیوگ یم نآرق  رد  هک  نامھ تسا ! طلغ  لطاب و  فرح  نیا  دنتفگ  یم دوبن ، مزال  لالدتـسا  تشاد ، یـساسم  تفلاخم و 

. رگید فرح  کی  رجحت  تسا و  فرح  کی  ییارگ  لوصا نیاربانب  تسا . رتشیب  اجنآ  رد  رجحت  دندرک . یم لطاب  ار  یقطنم  فرح  رھ  نآ  ساسارب  دندرشف و  یم یاپ  نآ  رب 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

رد تقیقح  نیا  دـننک ؛ یم عافد  نآ  زا  دـنا و  هتـسب لد دـنم و  هقالع ماظن  نیا  هب  دوخ  داقتعا  هیحور و  نامیا و  اـب  مھ  مدرم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

زئاح ردقچ  دراد ، رـس  رد  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یارب  یرکف  هک  یـسک  یارب  تسا  یھیدب  دوش ، هتفرگ  یمالـسا  ماظن  تسد  زا  رازبا  نیا  رگا  دش . هدیمھف  اھلاس  نیا  لوط 

حوطـس رد  ماظن  یـشزرا  یداقتعا و  ینابم  رد  ینکفا  هنخر دش و  رتدیدش  لباقت  نیا  زور  هب  زور  راھچ  داتفھ و  هس و  داتفھ و  یاھلاس  نامھ  زا  میدـید  اذـل  تسا . تیمھا 

ملسم ینابم  وزج  هک  تسایـس - زا  نید  ندوبن  ادج  عیـشت و  اروشاع ، مالـسا ، دننام  بالقنا - رت  قیمع یاھ  هشیر رد  یتح  بالقنا و  دوخ  رد  یتح  دیدرگ . عورـش  فلتخم 

اھرانیمس و دش . عورش  قیمع  هبناج و  همھ لکش  هب  ینکفادیدرت  ینکفا و  هھبش دوب ، میظع  تکرح  نیا  ناورـشیپ  روشک و  نارکف  نشور بالقنا و  نایدصتم  رظن  رد  یرکف 

. دندرک هدافتسا  دوب ، ناشرایتخا  رد  هک  ییاھھاگیاپ  زا  روشک  لخاد  رد  دنتسناوت ، مھ  هچرھ  دندرک و  رشتنم  روشک  زا  جراخ  رد  یصصخت  تایرشن  دنداد ، لیکـشت  اھ  هرگنک

هک یکمک  دـننک ؛ یم نمـشد  هب  یگرزب  کـمک  هچ  دـندیمھف  یم یلخاد  رـصانع  زا  یـضعب  دـندیمھف . یم مـھ  یا  هدـع اـما  دـننک ، یم راـک  هـچ دـندیمھف  یمن یا  هدـع هـتبلا 

. تشاد دھاوخ  همادا  تسا ، هدرک  باختنا  ار  نآ  نمشد  هک  یا  هویش ناونع  هب دراد و  همادا  مھ  زورما  ات  هنافساتم 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٢/٢٩ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا هدرک  همیسارس  ار  اھ  نآ یمالسا ، میظع  تکرح  دنا و  هدیـسرت مالـسا  زا  اھ  نآ دینکن ؛ هاگن  دننک ، یم هک  یا  ییامن تردق لاجنج و  رابکتـسا و  یتاغیلبت  یوھایھ  هب 

، دربب نیب  زا  ار  اھتموکح  اھتلود و  دناوت  یم هیرھق  ی  هوق دـنک . یمن جالع  ار  ناشراک  دروخ و  یمن ناشدرد  هب  مھ  هیرھق  ی  هوق دـنوش . لسوتم  هیرھق  ی  هوق هب  دـنروبجم  اذـل 

تما ی  هدـنیآ دـنا . هدـیمھف ار  عوضوم  نیا  اـھ  نآ تسا ؛ نتـساخرب  ندـش و  رادـیب  لاـح  رد  یمالـسا  تما  دربـب . نیب  زا  ار  یمدرم  یمالـسا و  میظع  تکرح  دـناوت  یمن یلو 

ار هدـنیآ  نیا  میفظوم  یـسایس  لوئـسم  تلود و  رومام  ناونع  هب  نید ، ملاع  ناونع  هب  رکف ، نشور ناونع  هب  ام  تسا . هدرک  میـسرت  مالـسا  هک  تسا  یا  هدـنیآ یمالـسا ،

. مینک لیھست  عیرست و  ار  تفرشیپ  نیا  هدرک و  میسرت 

سلجم  / ١٣٨٢/٠٣/٠٧ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

هاگتـسد مھ  اتقیقح  درادن . یا  هدیاف دینک ؛ یم هزرابم  دیگنج و  یم دوخیب  ارچ  شفرد ، تسا و  تشم  دنتفگ  یم همھ  دیدوب . نادیم  رد  امـش  زا  یرایـسب  هزرابم ، نارود  رد 

یرکف و نشور یتسیـسکرام و  یاھلیلحت  هک  یناسک  زا  یلیخ  ناراد و  هیعاد نیا  زا  ردق  نآ درک . هزرابم  نآ  اب  دوشب  یناسآ  هب  هک  دوبن  یھاگتـسد  توغاط ، میژر  یـسیلپ 

اما دندرک ! میلـست  ار  ناشدوخ  دنتـشگرب و  هار  طسو  زا  دندینـش ، طقف  هکلب  دـندیدن ، یرایـسب  یتح  ار  شیاھ  هجنکـش دـندید و  ار  اھنادـنز  نآ  یتقو  دنتـشاد ، فرح  اعدا و 

ناشن تسرد  ار  اھ  نآ هار  درک ؛ ینلع  راکـشآ و  مدرم  رب  ار  اھ  نآ قدص  لاعتم  یادخ  هک  دوب  نیا  اھ  نآ تکرح  تکرب  نیلوا  دندمآ . دـندرک و  تکرح  دـنداد ؛ همادا  مھ  یرایـسب 

رد ار  ناـشدوخ  تقادـص  ممـصم ، زراـبم  ی  هعوـمجم نآ  هک  تسا  نیا  مھم  دـش . دـھاوخ  تسرد  زیچ  همھ  دـندش ، هارمھ  مدرم  یتـقو  دـندش . هارمھ  اـھ  نآ اـب  مدرم  داد و 

. داتسرف دھاوخ  ار  شترصن  لاعتم  یادخ  تقو  نآ دنتسھ . انعم  نیا  لابند  هناقداص  هک  دنھد  ناشن  دننک و  تابثا  هار  ندومیپ 

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

تھج هیئاضق و  ی  هوق ماکحتـسا  هار  رد  هک  یناـسک  ی  همھ هب  مینک و  یم ضرع  دـماشوخ  هیئاـضق  ی  هوق یلمع  یملع و  ناگتـسجرب  صوصخب  مرتحم ، راـضح  ی  همھ هب 

ی هوق نیا  مرتحم  سیئر  هب  اصوصخم  مییوگ ؛ یم دیشابن  هتسخ  دنا  هتـشاذگ هار  نیا  رد  ار  دوخ  یورین  هناصلخم  دنا و  هدرک شالت  هوق  نیا  هب  رتشیب  هچرھ  نداد  قح  لدع و 

. تسام رب  یھلا  گرزب  معن  زا  نیا  هک  لاعف - رکف و  شوخ رکف ، نشور دـھتجم ، دـنوش - یم بوسحم  یلمع  یرکف و  یملع و  عماج  تیـصخش  راگدرورپ  لضف  هب  هک  ساسح 

مچرپ کـی  هصخـشب  مکحتـسم و  یوق ، رـصنع  کـی  هک  ار  هیلع  ناوـضر هللا  یتـشھب  یاـقآ  موـحرم  موـلظم ، دیھـش  صوـصخب  ریت ، متفھ  ردـق  نارگ نادیھـش  داـی  نینچمھ 

روشک یمالـسا و  ماظن  یارب  هک  یراگدـنام  تامدـخ  تشاد و  دوجو  ناشیا  رد  هک  یا  هتـسجرب طاقن  ناشیا و  تیـصخش  میراد . یم یمارگ  دوب  بـالقنا  ریـس  رد  هتـشارفارب 

. دش دھاوخن  شومارف  درک ،

رھطم  / ١٣٨٢/١٢/١٨ تمکح  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یــشخب  راـک  نـیا  دــنراد و  یگرزب  قـح  ناـشیا  تسامیــس . ادــص و  تانــسح  زا  یکی  کـشالب  هـیلع ) یلاـعت  ناوـضر هللا   ) یرھطم هللا  تـیآ دیھــش  موـحرم  زا  لــیلجت 

یاھثحب دوش - یم مھ  یدـیفم  یبناج  یاھثحب  دریگ ، یم ماجنا  تروص  نیا  هب  هک  ییاھ  لیلجت اھـشیامھ و  رد  هتبلا  تساـم . ی  همھ ی  هفیظو هک  تسا  یا  یـسانش قح

یرھطم و موحرم  یرکف  نشور تیوھ  یرکف و  تیصخش  الوا  دیاب  امش  ییامھدرگ  رد  یلصا  روحم  نم  رظن  هب  نکیل  تسا ؛ منتغم  مھ  اھ  نآ هک  هریغ - یفـسلف و  یملع و 

ام نوـچ  دوـشن ؛ فـقوتم  دـنک و  ادـیپ  موادـت  ناـیرج  نیا  دوـش  شـالت  اـیناث  تسا - مھم  رایـسب  نیا  هک  دـشاب - روـشک  رد  یمالـسا  یرکف  نشور یرکف و  ناـیرج  رد  وا  شقن 

یمالـسا یرکف  ی  هعومجم هعماج و  دیاب  وا  یاھ  یروآون یرکف و  یاھتفرـشیپ  ی  هیاپ رب  دش . فقوتم  دوش  یمن یرھطم  دیھـش  صخـش  رد  میراد . زاین  یرھطم  هب  هشیمھ 

رد دراد . دوجو  ون  هبون زور و  هب  زور  یرکف  یاـھزاین  نوـچ  میـشاب ؛ هتـشاد  و ٩٠  ی ٨٠  هھد یارب  ییاھ  یرھطم میراد  جایتحا  اـم  دـنک . ادـیپ  تسد  یرگید  یاـھ  یروآون هب  اـم 

یور هتبلا  تسا . هدـشن  هئارا  یعماـج  فیرعت  نونکاـت  نم  رظن  هب  درک ، اـفیا  دوـخ  ناـمز  رد  گرزب  درم  نیا  هک  یـشقن  یرھطم و  دیھـش  یرکف  نشور یرکف و  تیوـھ  ی  هراـب

روشک نیا  یرکف  طـیحم  رد  ی ۴٠ و ۵٠  هھد یاھلاس  رد  یرھطم  دیھـش  موحرم  هک  ار  یراک  دـیاب  نکیل  هتفرگ - ماجنا  مھ  یی  هتـسیاش یاھراک  هدـش - راک  ناشیا  یاھباتک 

اھ نادـیم نیا  دراو  یمالـسا  لئاسم  ی  هنیمز رد  سک  چـیھ تقو  نآ ات  هک  دـش  ییاھ  نادـیم دراو  دوخ  بئاص  یوق و  ی  هشیدـنا یرکف و  توق  اب  ناشیا  تخانـش . داد ، ماـجنا 

قیمع و یملع  شلاچ  کـی  دراو  ار  دوخ  دوش ، جـیار  تفر  یم اـی  یقرـش - یبرغ و  یا  همجرت یتادراو  راـکفا  دوب - هدـش  جـیار  روشک  رد  زور  نآ  هک  یتارکفت  اـب  و  دوب ؛ هدـشن 

یبرغ و تارکفت  اب  ی  هلباقم ی  هھبج رد  مھ  و  دز ، تسد  هنادنمشوھ  رایسب  داھج  کی  هب  اھ  تسیسکرام اب  ی  هلباقم ی  هھبج رد  مھ  ناشیا ، درک . یندشن  مامت  عیسو و 

مزال ار  نوگانوگ  یاھ  هنیمز رد  داـھتجا  یرکف و  تردـق  مھ  دـھاوخ ، یم مزـال  سفن  هب  داـمتعا  تارج و  مھ  تسا ؛ مھم  رایـسب  شقن ، نیا  دـش . نادـیم  دراو  اـھ  تسیلاربیل

مھ و  تشاد ، نیقی  دوخ  ناـمیا  هب  مھ  دوب ، نموـم  رایـسب  مھ  دوـب ، ملاـع  مھ  تشاد ؛ مھاـب  ار  اـھ  نیا ی  همھ گرزب  درم  نیا  دـھاوخ ؛ یم عطاـق  ناـمیا  نیقی و  مھ  دراد ،

. تسا مزال  اھ  نیا تشاد ؛ سفن  هب  دامتعا 

رھطم  / ١٣٨٢/١٢/١٨ تمکح  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اب داتـسیا و  نادیم  طسو  یلقع - مولع  ی  هنیمز رد  هچ  یلقن ، مولع  ی  هنیمز رد  هچ  یملع - بدا  فاصنااب و  داھتجا و  تردق  اب  هک  دوب  نیا  نارود  نآ  رد  یرھطم  دیھـش  رنھ 

ار راک  نیا  ناشیا  اما  دندرک ؛ راک  مھ  یلیخ  دندز و  فرح  مھ  یلیخ  وا  هیلع  تشاذگ . طسو  هبئاش  یب بان و  نشور ، دوب ، یمالـسا  رکفت  هک  ار  هچنآ  دش و  زیوالگ  راکفا  نیا 

نایرج هک  ما  هتفگ مھ  اھراب  مراد و  خـسار  داقتعا  هدـنب  ام . ی  هعماج یدـعب  تارکفت  ی  هیاـپ دـش  نیا  و  تسا ؛ یمھم  رایـسب  شقن  نیا  یرکف ، نشور ناـیرج  رد  داد . ماـجنا 

تارکفت رد  ام  هک  تسا  یا  یمالسا یاھ  هیام اھ و  هیاپ اھ  نآ ینعی  تسا ؛ یرھطم  دیھش  تارکفت  هب  یکتم  یی  هدمع شخب  رد  ام  یمالسا  ماظن  بالقنا و  یمالسا  یرکف 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 24 
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یمالسا رکف  قشاع  بلاط و  یاھناوج  یارب  دوب  ینما  هاگیاج  یرھطم  دیھش  راکفا  مھ  راگزور  نامھ  رد  اذل  دش ؛ یھتنم  یمالسا  ماظن  هب  میدرب و  هرھب  اھ  نآ زا  یمالسا 

زا نوریب  طـیحم  رد  مھ  تـشاد ، دوـجو  اـھ  هاگـشناد رد  مـھ  روـط ؛ کـی  اـھارگ  برغ روـط ، کـی  اـھ  تسیـسکرام دـنتفرگ ؛ یم رارق  هناـگیب  تارکفت  دـیدش  ناراـبمب  ریز  رد  هـک 

ظفح مکحتسم  قیمع و  رکفت  نیا  ی  هیاس ریز  ار  دوخ  دنناوتب  ات  دش  دارفا  نیا  یارب  نمام  کی  رگنـس و  کی  یرھطم  دیھـش  هیملع . یاھ  هزوح رد  یتح  مھ  و  اھ ، هاگـشناد

. دنشاب هتشاد  ون  فرح  دننک و  عافد  دنناوتب  مھ  دننک ، ظفح  ار  دوخ  نید  مھ  دننک ؛

رھطم  / ١٣٨٣/٠٢/٠۶ تمکح  یناھج  شیامھ  هب  مایپ 

یمالـسا یرکفنـشور  یرکف و  ناـیرج  رد  نآ  شقن  یرھطم و  دیھـش  یرکفنـشور  تیوھ  یرکف و  تیـصخش  نییبت  دـیاب  ییاـمھدرگ  نیا  رد  یلـصا  روحم  دـسر  یم  رظن  هب 

. تسا هدشن  هیارا  یعماج  فیرعت  نونکات  یرھطم  دیھش  یرکفنشور  یرکف و  تیوھ  هرابرد  دشاب . رصاعم 

اب دوب و  هدـشن  نآ  دراو  یمالـسا  لئاسم  هنیمز  رد  سکچیھ  نامز  نآ  ات  هک  دـش  ییاـھ  نادـیم  دراو   ١٣۴٠ یاھ ۵٠ -  هھد  رد  دوخ  بئاص  هشیدـنا  یرکف و  توق  اـب  ناـشیا 

کی هب  تسد  مسیلاربیل  یبرغ و  تارکفت  مسیـسکرام و  اب  هلباقم  هھبج  رد  تخادرپ و  یندشن  مامت  عیـسو و  قیمع ، یملع  شلاچ  هب  یقرـش  یبرغ و  یتادراو  تارکفت 

رودب نقتم و  یشور  یملع ، بدا  فاصنا و  داھتجا و  تردق  اب  دروآ و  تسدب  یگرزب  یاھ  تیقفوم  سفن ، هب  دامتعا  خسار و  نامیا  یملع و  ناوت  اب  دز و  هنادنمـشوھ  داھج 

شقن دومن و  سیـسات  ار  یبالقنا  یمالـسا و  هعماج  زاین  دروم  راکفا  یاـھ  هیاـپ  درک و  داـجیا  فارحنا  یـشیدنا و  جـک  اـب  هلباـقم  یمالـسا و  یفرعم  یارب  طاـقتلا  رجحت و  زا 

اـھ و هزوح  رد  یمالـسا  رکف  دـنم  هقـالع  بلاـط و  ناـناوج  یارب  نما  یرگنـس  تروصب  تشاذـگ و  یاـج  رب  یمالـسا  ماـظن  یریگ  لکـش  یمالـسا و  یرکف  ناـیرج  رب  یرثوم 

دنیامن عافد  نآ  زا  دنشاب و  هتشاد  یرکف  نیون  یاھدروآ  تسد  دننک و  ظفح  ار  دوخ  نید  مکحتسم  قیمع و  رکفت  نیا  هیاس  ریز  دنناوتب  ات  دمآرد  اھھاگشناد 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٣/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

ساسحا دنک و  یم هاگن  یی  هعومجم هب  تقو  کی ناسنا  تسا . شخبدیما  نیرفآدیما و  نآ ، یلاع  تیریدم  هیئاضق و  ی  هوق تیعـضو  هک  تسا  نیا  دوجوم  عضو  توق  ی  هطقن

هیئاضق ی  هوق دـنک . یم هدـنز  ناسنا  لد  رد  ار  دـیما  غورف  هک  دـنک  یم هدـھاشم  ار  یی  یدوجوم اھ و  تیـصخش اھتیفرظ و  ناـسنا  هک  تسا  تقو  کـی اـما  دـنک ؛ یم یدـیمون 

ات ردـص  زا  هندـب ، رد  ار  یزاتمم  یملع و  یئاضق و  یاھ  تیـصخش و  سار ، رد  ار  یرکف  نشور دـھتجم و  ملاع ، لـضاف ، هتـسجرب ، ریدـم  ناـسنا ، دـمحب هللا  تسا . یروج  نیا

ملاس و یی  هشیر یاراد  و  روانت ، دادعتـسا ، رپ  ملاس ، نوچ  دشاب ، هتـشادن  مھ  بولطم  ی  هویم تخرد  نیا  رگا  تسا . هیئاضق  ی  هوق تیفرظ  نیا ، دـنک ؛ یم هدـھاشم  لیذ ،

. تسا ندرک  یریگیپ  نتفرگ و  لابند  تسا ، مزال  هچنآ  دییور . دھاوخ  هویم  تخرد  نیا  زا  هک  دناد  یم کش  نودب  ناسنا  تسا ، هتشارفاربرس  شا  هندب

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زا مھ  وا  هک  یدنواھن ، میحرلا  دبع  خیـش  رـسپ  دوب ؛ یدنواھن  دمحم  خیـش  موحرم  یکی  میدـش ؛ انـشآ  یدـنواھن  فورعم  یملع  ی  هرھچ ود  اب  یکدوک  ناوا  زا  دھـشم  رد  ام 

دلج راھچ  هک  یدنواھن ، ریسفت  بحاص  دوب ؛ هدناوخ  سرد  ناشیا  شیپ  نم  ردپ  هک  دوب ، دھـشم  نیتاسا  مالعا و  زا  یدنواھن  دمحم  خیـش  موحرم  دوب . نارھت  گرزب  یاھالم 

. دوب یننفتم  دھتجم و  رکف ، نشور ملاع ، لضاف ، درم  رایـسب  میدوب ؛ هتفر  ناشیا  لزنم  هب  مردپ  اب  مدوب و  هدید  ار  ناشیا  هدـنب  تسا . هدوب  مھ  یبوخ  رعاش  ناشیا  تسا .

دجـسم یدـنواھن  ناتـسبش  مھ  نـآلا  دـش ؛ یم بوـسحم  یناـحور  لوا  صخـش  اـبیرقت  دھـشم  مدرم  ی  هماـع نیب  رد  هـک  یدـنواھن  ربـکا  یلع  خیـش  اـقآ  موـحرم  یرگید ،

. دوب یملع  ظاحل  زا  هقطنم  نیا  اب  ام  ییانشآ  نیلوا  نیا  تسا . ناشیا  مسا  هب  داشرھوگ 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ی هصرع هب  یرھطم  دیھـش  دـننک . مادـقا  دنتـسھ ، هدامآ  رگا  و  دـننک ؛ هدامآ  نآ  یارب  ار  دوخ  دنـشاب  ددـصرد  ناوج  یالـضف  ی  همھ دـیاب  زورما  درک ، یرھطم  دیھـش  هک  یراک 

یمالسا و ی  هفسلف یمالسا و  رکفت  اب  ار  اھ  نآ دیشک و  نوریب  ار  روشک  رکف  نشور هدرک و  لیـصحت ناوج و  ی  هعماج تینھذ  تالاوس  نیرت  هدمع درک و  هاگن  هعماج  تینھذ 

هک دـیریگب - یرگ  یداـم هب  شیارگ  لـلع  ردـق و  اـضق و  یھلا و  لدـع  ی  هلاـسم زا  تشاذـگ ؛ دارفا  لـباقم  رد  فلتخم  حوطـس  رد  ار  اـھ  نآ خـساپ  درک و  قـبطنم  ینآرق  قـطنم 

. اھنھذ ندرک  نشور  یارب  دوب  یـشالت  مھ  نیا  هک  مالـسا ، ناریا و  لباقتم  تامدخ  هب  طوبرم  لئاسم  ات  نانز ، هب  طوبرم  لئاسم  ات  تسا - یلقع  ینھذ و  رتشیب  لئاسم ،

. هدرک تمدخ  مالسا  هب  مھ  ناریا  هدرک ؛ تمدخ  ناریا  هب  مالسا  هن ، تفگ  ناشیا  دننک ؛ هزرابم  مالسا  اب  دنتساوخ  یم یرادم  ناریا شیارگ  اب  یی  هدع زور  نآ 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدرک مھارف  شیارب  هک  ار  یقطن  هسلج ، کی  رد  دـمآ و  ناریا  هب  اکیرما - تقو  روھمج  سیئر رتراک - دوب ، هدـش  راکـشآ  بالقنا  یاھ  هعیلط هک  لاس ۵٧  لیاوا  ای  لاس ۵۶  رخاوا 

زا دعب  دنا ، هدرک مھ  البق  دننک ؛ یم دنراد  ایند  یاھاج  زا  یلیخ  رد  ار  راک  نیمھ  مھ  زورما  ندرک . داریا  اضر  دمحم  زا  شیاتـس  اپاترـس  یقطن  درک  انب  الاجترا  دـناوخن ؛ دـندوب ،

هدع کی  مینیب  یم مینک ، یم هاگن  نامدوخ  ی  هعماج هب  یتقو  مھ  ام  هدرک ؛ رواب  ار  اھاعدا  نیا  مھ  ایند  دننک ! یم مھ  یـسارکمد  یاعدا  لاح  نیعرد درک ؛ دـنھاوخ  مھ  نیا 

! دور یم اکیرما  فرط  هب  ناشنھذ  اروف  دیآ ، یم مدرم  یار  هب  مارتحا  یرالاس و  مدرم ای  یـسارکمد و  مسا  یتقو  یرکف  نشور یعدم  هدرک و  لیـصحت هدناوخ و  سرد یاھ  مدآ

هزاـجا تسا . ییاـپورا  یاـھروشک  یخرب  سرادـم  رد  باـجح  تیعوـنمم  شا  هنوـمن دـنراذگ ؛ یمن مارتـحا  مدرم  ارآ  یدازآ و  یـسارکمد و  هب  اـقلطم  دـنیوگ و  یم غورد  اـھ  نآ

تیرـشب رـس  هـالک  نتـشاذگ ، اـیند  رـس  هـالک  زا  تسا  تراـبع  رابکتـسا  یـساسا  یـشم  زورما  سپ  دـناوخب . سرد  دورب و  سـالک  هب  یرـسور  اـب  لـصحم  رتخد  دـنھد  یمن

کی دنا ، هدرک کیرات  ار  اج  همھ  هک  اضف  نیا  رد  رگا  بآ .» ندرک  دولآ  لگ  » ام دوخ  یمیدق  ریبعت  هب  ای  اضف ، ندرک  دولآرابغ  ینعی  یمالعالا ؛» میتعتلا  : » اھبرع لوق  هب  نتشاذگ ؛

تیناحور اب  اذل  دیزادنا . یم نکفارون  هک  دیتسھ  یـسک  نامھ  امـش  دـنریگ ؟ یم یعـضوم  هچ  وا  هب  تبـسن  دـنراد و  یلاح  هچ  اھ  نیا دزادـنیب ، ینکفارون  هک  دوش  ادـیپ  رفن 

. تسا لقتسم  هعیش  تیناحور  هک  تسا  نیا  مھ  شتلع  دنفلاخم ؛ هعیش  تیناحور  اب  صوصخب  مالسا و 

هجراخ  / ٢۵/١٣٨٣/٠۵ روما  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هچ نم  دـنمھف  یم دنـسانش و  یم ار  بـالقنا  زا  شیپ  یمالـسا  یاـھنایرج  تـسا و  ناـشدای  بـالقنا  زا  شیپ  زا  دـنراد ، یرتـشیب  ی  هقباـس هـک  یناـسک  اھامـش ، نـیب  زا 

فیعـضت هدش و  تیوقت  ام  یمالـسا  رکفت  رد  درکیور  نیمھ  زور  هب  زور  مھ  زورما  فلاخم . مھ  رجحت  اب  دوب و  ینالقع  یرکف و  نشور تکرح  تضھن ، تکرح  لوا ، زا  میوگ . یم

راوتسا اھ  هیاپ نیا  یور  رب  ام  یـساملپید  تسا و  نیا  ام  راک  ساسا  نیاربانب ، میور . یم شیپ  میا و  هدرک باختنا  ار  نامدوخ  میقتـسم  طارـص  ود ، نیا  نیب  ام  تسا . هدشن 

میشخب و ققحت  ار  نامدوخ  فادھا  میھاوخ  یم میتسھ و  یمالسا  یرادیب  لابند  یمالسا و  یروھمج  ماکحتسا  لابند  ام  میتسھ . یمالـسا  نینچ  لابند  هب  ام  تسا و 

. دنربب نیب  زا  ار  ام  صخشت  تیوھ و  دننک و  لح  یناھج  جیار  تالداعم  رد  ار  ام  دنھاوخب  هک  میھد  یمن هزاجا  میتسین و  لیام  هجو  چیھ هب

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

؛ دـیآ یم ناسنا  نابز  هب  یبلطم  تقو  کـی تسا . شدوخ  نھذ  هب  یکتم  دـناوخ ؛ یمن هک  نتم  یور  زا  دور ، یم ربنم  هب  دجـسم  کـی  رد  رفن  دـص  یارب  اـضرف  هک  یربنم  کـی 

هچ اما  دنک ؛ یمن داجیا  لکـشم  یلیخ  رفن  دص  نآ  عمج  رد  هک  دیوگ  یم شیاج  هب  یرگید  زیچ  ناسنا  دیآ و  یمن دیایب ، ناسنا  دای  هب  دـیاب  هک  یثیدـح  ای  فرح  مھ  تقو  کی

قیقد و یاھ  سانشراک هب  امتح  ویدار  ود  نیا  رد  نم  رظن  هب  دوش . هبـساحم  الماک  دیاب  اھ  نیا مینک ؟ رـشتنم  تیعمج  نویلیم  دنچ  نیب  رد  ار  بلطم  نیا  ام  هک  دراد  یموزل 

. تسین یفاک  مھ  ود  ی  هجرد دشاب ؛ کی  ی  هجرد شتالوصحم  ی  همھ دیاب  ویدار  ود  نیا  تسا . زاین  ینید  یبھذم و  نیب  نشور رکف و  نشور

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 25 
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اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتسجرب و رصنع  کی  اتقیقح  یمق  یاقآ  بانج  هناتخبشوخ  مھ  زورما  میا . هتشاذگ اھ  هاگشناد رد  ار  یگدنیامن  داھن  ام  داد و  قیفوت  لاعتم  یادخ  یدامتم  نایلاس  زا  هتبلا 

یمق یاـقآ  باـنج  مناد  یم یلو  مسانـش ؛ یمن دـننک ، یم تیلاـعف  نوگاـنوگ  یاـھ  هاگـشناد رد  هک  ار  یناـیاقآ  ی  همھ نم  هتبلا  دنتـسھ . رکف  نشور هنازرف و  یناـحور  کـی 

لیھست ار  ناشراک  دننک و  کمک  اھ  نآ هب  دیاب  الوا  اھ  هاگشناد یاسور  دشاب . دارفا  نیا  شود  رب  طقف  راک  هک  تسین  روط  نیا لاح  نیعرد دنراد ؛ یبوخ  شزرااب و  یاھ  تیلاعف

یلصا داتس  اھ و  هاگشناد نالوئسم  اسور و  دوخ  یھگناو ، دنشاب . هتـشاد  هناردپ  رگ و  تیادھ روضح  یناحور و  ینید و  یونعم و  روضح  هاگـشناد  رد  دنناوتب  اعقاو  ات  دنیامن 

. دنراد یگنھرف  لئاسم  ی  هنیمز رد  ینیگنس  رایسب  یاھتیلوئسم  ترازو 

ناسدنھم  / ١٣٨٣/١٢/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاھ هیامرـس هک  تسا  نیا  دـیآ ، یم شیپ  روشک  یارب  هک  یی  هعیاض نیرت  مھم دوش ، یم عقاو  ینف  ای  یـسایس  ای  یعاـمتجا  طاـطحنا  یبیـشارس  رد  یروشک  کـی  یتقو 

ی هرود طساوا  زا  نارود  نیا  میدـنارذگ . ار  یراب  فسات رایـسب  طاطحنا  هلاسدـص ، ابیرقت  نارود  کـی  رد  اـم  تسا . طاـطحنا  نارود  یعیبط  نیا  دوش ؛ یمن هتفرگ  راـک  هب  روشک 

زور نآ  یاـھرکف  نشور یتـلود و  ناـیلوتم  دوخ  هاـگن  قبط  ناریا  نویـسازینردم  ی  هرود هک  مھ  یولھپ  ی  هرود رد  یتـح  ینعی  یولھپ ؛ ی  هرود ناـیاپ  اـت  دوش  یم زاـغآ  راـجاق 

یملع و فلتخم  یاـھ  هنیمز رد  یگرزب  رنھ  یلیخ  اـم  مھ  راـجاق  ی  هرود لـیاوا  دـیاش  طاـطحنا ؟ مییوگ  یم ارچ  میدرک . تکرح  طاـطحنا  بیـشارس  رد  اـم  هنافـساتم  تسا ،

تلم هک  تسا  ینارود  نارود ، نیا  نوچ  ارچ ؟ تسا . دـعب  راجاق و  ی  هرود طساوا  هب  طوبرم  طاـطحنا ، نارود  میوگ ؛ یمن طاـطحنا  نارود  ار  نآ  نم  اـما  میدادـن ؛ ناـشن  یتعنص 

تلم کی  تسین . زاتـشیپ  هشیمھ  تلم ، کـی  دـش . نوسفا  ینعی  داـتفا ؛ راـنک  دـش - یم یدـنک  طـب و  راـچد  هاـگ  تفرگ ، یم تعرـس  هاـگ  هک  دوخ - یعیبط  تکرح  زا  ناریا 

. درک ادیپ  ققحت  نوسفا  نیا  دوش ؛ یم نوسفا  تلم  کی  تقو  کی اما  دراد ؛ یدنک  مھ  یھاگ  دراد ؛ باتش  تعرس و  یورـشیپ و  فلتخم ، لماوع  رطاخ  هب یھاگ  دادعتـسااب 

. دوب برغ  یملع  تفرشیپ  یتعنص و  ندمت  نآ ، و  نالک ؛ زیر و  تروص  هب  ناھج  لئاسم  هب  ی  هدننک هاگن ی  هدنز سفن  هزات دوجوم  کی  لباقم  رد  یزیچ ؟ هچ  لباقم  رد  نوسفا 

یور داتفا  یکتخب  لثم  نامز ، زا  ینالوط  ی  هھرب کی  ات  دـش . نایز  ی  هیام ایند  یارب  یلو  دـش ، دـیفم  شدوخ  یارب  اذـل  دـمآ ؛ نادـیم  هب  ناـھج  فرـصت  هاـگن  اـب  دوجوم ، نیا 

همادا دوب - دنک  یھاگ  تشاد و  باتش  یھاگ  هک  ار - دوخ  یعیبط  تکرح  اھ  نیا تشاذگن  ناھج ؛ زا  یرگید  طاقن  اقیرفآ و  ایـسآ و  یاھتلم  ام و  تلم  لیبق  زا  یلفاغ  یاھتلم 

. درک نوسفا  ار  اھ  نیا دنھد ؛

اھ نآ یاھ  هتشون ای  دنتفر  یم اپورا  هب  هک  دندوب  یناسک  ام  نارکف  نشور ندش . رھاظ  درک  عورش  جیردتب  ام  روشک  رد  ییاپورا  تفرـشیپ  یاھ  هناشن راجاق  ی  هرود طساوا  زا 

ردـص یاھرکف  نشور فرط  زا  تسا  یی  هدـشرارکت فرح  نیا  دـندید . یم ریقح  ناوتان و  اھ  نآ لباقم  رد  ار  دوخ  دـندش و  یم انـشآ  اھ  نآ یاھتفرـشیپ  اـب  اذـل  دـندناوخ ؛ یم ار 

لقن نارگید  هداز و  یقت زا  هک  یفرح  نیا  مینک ؛ لمع  نامیگدنز  نوئـش  ی  همھ رد  دنیوگ ، یم اھ  نآ هچرھ  هب  میتفیب و  هار  اھ  یبرغ لابند  دیاب  طقف  طقف و  ام  هک  هطورـشم ،

لئاسم هب  یموب  هاگن  تیقالخ و  عادـبا ، راکتبا ، لاجم  ینعی  میورب ؛ شیپ  ات  مینک  لـمع  اـھ  نآ ی  هخـسن هب  دـصرددص  دـیاب  اـم  دـنتفگ  یم اـھ  نیا دراد . مھ  تیعقاو  هدـش و 

، مینک تیعبت  وا  زا  هکنیا  هب  میدـش  یم هیـصوت  اـم  هک  یلباـقم  فرط  ـالاح  دـینک ؛ باـسح  فرط  نیا  زا  ار  نیا  دـیجنگ . یمن اـھ  نیا ی  هبـساحم رد  اـقلطم  یتعنـص  یملع و 

کی مشچ  هب  ایند  هب  هکلب  دوش ؛ یمن دوخ  روشک  بوچراـچ  هب  دودـحم  طـقف  شھاـگن  هک  تسا  یی  یملع تفرـشیپ  یملع و  بـالقنا  یتعنـص و  بـالقنا  ناـمھ  تسیچ ؟

هراشا نم  هک  ینامز  نیا  دـنک . یم هاگن  دـھد ، هعـسوت  ار  دوخ  دـنک و  رتشیب  ار  شدوخ  مجح  دـناوتب  هکنیا  ات  دـعلبب  دـنک و  هدافتـسا  نآ  زا  دـیاب  هک  گرزب  راـبنا  کـی  هریخذ و 

هب اپورا  فلتخم  یاھ  شخب اھ و  یدـنلھ اھ ، یـسیلگنا اھ ، ییایناپـسا اھ ، یلاـغترپ ینعی  دوب ؛ هتـشذگ  رامعتـسا  عورـش  زا  لاـس  دـص  زا  شیب  هک  تسا  یناـمز  منک ، یم

دندوب و هتخادنا  تسد  نوگانوگ  قطانم  ی  هیقب اقیرفآ و  یزنودنا ، دنھ ، ی  هراق هبـش  دـنھ ، سونایقا  ی  هقطنم ام ، ی  هقطنم هلمج  زا  ایند ، ی  هدروخن تسد دـنمتورث  قطانم 

. یفنم اھ  نآ زا  یـضعب  تسا ، تبثم  تایقلخ  نیا  زا  یـضعب  تشاد . ریثات  راک  نیا  رد  مھ  اھ  ییاپورا تایقلخ  هتبلا  دـندوب . هدرک  ادـیپ  ار  هدروخن  تسد بیجع و  یاـھتورث  نآ 

یتشک راوس  اھ  نیا دـنریگ . لاـبند دنعاجـش ، دـنریذپرطخ ، دـنراد ؛ مھ  یتبثم  تاـیقلخ  هن ، منادـب ؛ یفنم  تاـیقلخ  یاراد  هرـسکی  ار  اـھ  یبرغ هک  متـسین  یناـسک  زا  نم 

حتف مھ  ار  اکیرمآ  اعبط  دندرک ، حتف  ار  اقیرفآ  دندرک ، حتف  ار  ایـسآ  یعیبط . تورث  یاھرابنا  ینعی  دنـسرب ؛ هدروخن  تسد قطانم  اھروشک و  هب  ات  دـنتفر  دـنداتفا ، هار  دـندش ،

. دندرک

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد ذفان  خسار و  مزع  هدارا و  اب  تردقرپ ، میکح ، یربھر  دش . هدامآ  یمالسا  بالقنا  یارب  هنیمز  هکنیا  ات  دنارذگ  هناگیب  ی  هطلس زا  یشان  یاھ  یتخـس رد  تلم  نیا  اھلاس 

نوچ دنام ؛ رثا  یب نمشد  دنفرت  هعفد  نیا  تفرگ و  لکش  یمالـسا  بالقنا  اذل  دندوب ؛ هدرک  ادیپ  هبرجت  مھ  تلم  دش ؛ نادیم  دراو  دمآ و  دوجو  هب  مدرم  نایم  رد  اھلد ، ی  همھ

؛ تسا کانرطخ  ردقچ  یلبق  یاھ  یگدامآ اب  ناگناگیب  نیمک  دنتسناد  یمن مدرم  ناربھر و  هطورشم ، ی  هرود رد  دندوب . هدرک  ادیپ  هبرجت  یمالـسا  بالقنا  رد  ناربھر  تلم و 

اب یمالـسا ، بـالقنا  رد  هعفد  نیا  درک . روشک  نیا  رد  تساوخ ، راـک  رھ  دـمآ و  مھ  نمـشد  دـندش ؛ نمـشد  ی  هلمح لوـبق  یاـیھم  دـندیچرب و  ار  ناـشدوخ  یاـھراصح  اذـل 

یاھـشزرا نامیا ، راصح  ینعی  یونعم - راـصح  دـیاب  هک  دـندیمھف  اـم  قداـص  نارکف  نشور مھ  اـم و  یناـحور  ناربھر  مھ  اـم ، تلم  مھ  تیطورـشم ، ی  هبرجت زا  ی  هدافتـسا

. دنراد هگن  مکحم  نمشد  یاھ  هئطوت لباقم  رد  ار  یرادیب - راصح  یبالقنا و 

یربھر  / ١٣٨٣/١٢/٢٧ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک هسوسو  نیا  اب  ای  مھوت  نیا  اب  ناھگان  دـنک ، یم ناـیب  ار  نآ  یھاـگآ  رکف و  نشور یناـحور  لوئـسم و  دوش و  یم هتفگ  یزکرم  رد  یقح  بلطم  یتقو  هک  دـشابن  روط  نیا

یعطق عرش  فالخ  کی  ینز  همق ام  رظن  هب  دش . روط  نیمھ ینز  همق ی  هیضق رد  میدید  ام  هکنیاامک  دوش ؛ تسرد  ینایرج  دش ، هدرب  لاوس  ریز  نیـسح  ماما  یرادازع  لصا 

مھ لاکـشا  ینز  همق رگا  دـننک ! یم لمع  نیا  سکع  تھج  رد  یناسک  رانک  هشوگ و  زا  میدـید  دـعب  اما  دـندرک ؛ تیامح  مھ  یناگرزب  میدرک و  مالعا  اـم  ار  نیا  تسھ ؛ دوب و 

، درادـن ضحم  یفارخ  ی  هبنج هک  مھ  ییاـھ  نآ دراد ؟ دوجو  هزیگنا  یفارخ  اـضعب  یاـھزیچ  نیا  یارب  ییاـھاج  رد  ارچ  تسین ؛ هک  بجاو  دـشابن ، مھ  مارح  دـشاب و  هتـشادن 

نارتخد و ناناوج و  نیب  ام و  یاھ  هناـخ لـخاد  رد  زورما  هک  یتاـینالقع  رد  زورما ، یناـھج  جـیار  گـنھرف  رد  زورما ، تاـطابترا  رد  زورما ، یاـیند  رد  هک  تسھ  رادـقم  نیا  لـقاال 

دح مییوگب ؛ ار  اھ  نیا دیاب  ام  ددنسپن ، هچ  ددنـسپب ، ایند  هچ  مییوگب  ام  هک  تسین  عرـش  تانیب  زا  اھ  نیا درک . دھاوخ  داجیا  بسانمان  لمعلا  سکع تسا ، جیار  ام  نارـسپ 

. دیآ یمن تسد  هب دیدرک ، سالجا  هینایب  رد  امش  هک  یا  هراشا اب  مھ  نیا  دیھد . ماجنا  یراک  دینکب و  یرکف  عوضوم  نیا  یارب  تسا . هیف  کوکشم یاھزیچ  اھ  نیا لقا 

سدقم  / ٠١/١٧/١٣٨۴ دھشم  هعمج  ماما  باصتنا 

هتاضافا تماد  یدھلا ؛ ملع  دمحا  دیس  جاح  یاقآ  مالعالا  دیس  مالسالا و  هجح  باطتسم  بانج 

رویز هب  نیزم  هک  ار  یلاع  بانج ردق ، یلاع یناحور  نآ  تاجرد  ولع  یارب  اعد  تامدخ و  زا  ینادردق  یدابع و  مالسالا  هجح  موحرم  دھشم ، دیقف  هعمج ی  ماما  دای  میرکت  اب 

رد دھـشم و  سدقم  رھـش  ی  هعمج تماما  هب  دیـشاب ، یم یـشزومآ  ینید و  یاھ  هنحـص رد  ذفان  ایوگ و  نابز  زا  رادروخرب  گنھرف و  ی  هصرع رد  تدھاجم  هب  رختفم  و  ملع ،

یی هیملع ی  هزوح اب  راختفارپ و  نابرھم و  یبالقنا و  نموم و  یمدرم  اب  تداھـش  رھـش  منک . یم بوصنم  انثلا  هیحتلا و  فالآ  هیلع  اـضرلا  نسحلا  یبا  ترـضح  ناتـسآ  راوج 

ی هلبق هک  یوضر  دـنلب  ناتـسآ  اـب  همھ ، زا  رترب  و  قاتـشم ، روشرپ و  رئاز  اـھ  نویلیم اـب  لاـعف و  رکف و  نشور هدرتـسگ و  یھاگـشناد  ی  هعماـج اـب  راد و  هشیر ینغ و  نھک و 

سدـقم رھـش  نیا  یملع  یاـھ  نادـناخ نیرت  هتـسجرب زا  یکی  راـگدای  هک  امـش  دور و  یم رامـش  هب  ییانثتـسا  هناـگی و  یرھـش  تسا ، راـطقا  ی  هـمھ رد  ناـنموم  یاـھ  لد

دراد رارق  یسایس  یعامتجا و  یملع و  ینید و  شالت  زا  عیسو  یی  هصرع یلاع  بانج ربارب  رد  نونکا  دیا . هتفرگ رارق  دوخ  ی  هتسیاش هاگیاج  رد  باصتنا ، نیا  اب  دیـشاب  یم

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 26 
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تیونعم یھاگآ و  نامیا و  رـشن  ی  هیام تاکرب و  اشنم  امـش ، ی  هناصلخم یاھ  تیادھ هادف ، یحور  هیقب هللا  ترـضح  تاھجوت  وترپ  رد  یھلا و  دییات  قیفوت و  اب  تسا  دیما  و 

. دشاب

تفریج  / ٠٢/١٧/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد ار  یرادـیب  جوم  تسناوت  نیدـتم  نموم و  نارکف  نشور زرابم و  هاگآ و  نویناحور  ام و  راوگرزب  ماما  یربھر  هب  ناریا  رد  یمالـسا  تازرابم  عیـسو  تضھن  یمالـسا و  بالقنا 

. تسکـش و  دنکـش ، یم مھرد  ار  رابکتـسا  یاھژد  نیرت  مکحتـسم هک  دراد  یتردـق  نانچ  تلم  کی  بالقنا  بـالقنا . تکرح  هب  دـش  یھتنم  هک  درواـیب ، دوجو  هب  روشک  نیا 

دوجو هب  یمالسا  یمدرم و  تموکح  اذل  نآ ، لابند  هب  درب و  نیب  زا  تشاد ، سیلگنا  اکیرما و  یرامعتسا  تردق  هب  تشپ  هک  ار  یولھپ  میژر  یدادبتـسا  ژد  یمالـسا  بالقنا 

؛ درادن تیمکاح  نآ  رب  دادبتسا  ییاردوخ و  دنک ؛ یمن تلاخد  نآ  رد  یجراخ  هک  یتموکح  ینعی  یمالـسا  یروھمج  دیدروآ . دوجو  هب  مدرم  امـش  ار  یمالـسا  یروھمج  دمآ .

تـسد تلآ  اھ  ناخ دندیلان . یم اھ  ناخ زا  مدرم  میدوب ، تفریج  رد  ام  هک  یزور  دنک . یمن تلاخد  مدرم  روما  رد  یرالاس  ناخ دنک ؛ یمن تلاخد  نآ  رد  فارـشا  ی  هژیو ی  هقبط

! تشاد دوجو  داسف  بتارم  هلسلس ینعی  دندوب ؛ اکیرما  تسد  تلآ  مھ  اھ  نآ دندوب ؛ یولھپ  سوحنم  میژر 

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرش ام  عماجم  رد  دندمآ و  یم ام  ی  هناخ دندمآ ، یم ام  دجسم  دندوب ، طابترا  رد  ام  اب  تقو  نآ  هک  میدش - یم هجاوم  وجشناد  نموم  یاھناوج  اب  ام  یتقو  بالقنا  زا  لبق 

اھ نـیا اـب  ی  هھجاوـم رد  زور  نآ  پـچ  نـالاعف  دـننز . یم اـھ  نـیا ار  رترب  فرح  هاگـشناد  طـیحم  رد  یمالـسا ، ی  هتفرـشیپ وـن و  یرکف  نـشور تـکرب  هـب  میدـید  یم دـندرک - یم

. دش یم جیورت  ون  یاھفرح  ناونع  هب  ام  روشک  لثم  ییاھطیحم  رد  شرت  میالم لکش  هب  یتسیسکرام  پچ و  تارکفت  زور  نآ  هک  دیناد  یم دوب . تیعقاو  کی  نیا  دندنام ؛ یم

. دنداد یم حرش  اھ  هچب یارب  ار  یتسیـسکرام  یاھ  ثحب رگید  کیتکلاید و  مسیلایرتام  دندمآ و  یم اھ  هاگـشناد هب  دش . یم جیورت  ون  فرح  ناونع  هب  اما  دوبن ، مھ  ون  هتبلا 

راصح لد  رد  یدالوف  لثم  دندوب و  اھ  نیا لباقم  رد  یدس  لثم  اھ  هاگـشناد رد  دوب ، هدش  مکحتـسم  یریـسفت  ینآرق و  یاھ  هیاپ رد  ناشرکف  ی  هشیر هک  یبھذم  یاھ  هچب

یگدنزاس و شلاچ  تسھ ؛ رکف  دیلوت  شلاچ  تسھ ؛ یملع  ییاناد و  شلاچ  اھ ، شلاچ نیا  رد  سپ  تسام . زیگنارب  شلاچ یاھ  نادیم زا  مھ  نیا  دندرک . یم ذوفن  اھ  نیا

یـسک هچ  عونتم  یاھ  هنحـص نیا  رد  تسھ . یماظن  عافد  شلاـچ  تسھ ؛ یـسایس  مجاـھت  شلاـچ  تسھ ؛ یـسایس  عاـفد  شلاـچ  تسھ ؛ مدرم  هب  یناـسر  تمدـخ

. تسا هتفرشیپ  اناوت و  دمآراک و  هنازرف و  سپ  دش ، اھ  هنحص نیا  دراو  یسک  رگا  دوش ؟ دراو  دناوت  یم

الـصا درک . دیھاوخ  قیدصت  ار  نیا  دینک ، هاگن  یرکف  نشور ی  هچخیرات هب  امـش  رگا  دش . دـلوتم  رامیب  ناریا  رد  یرکف  نشور متفگ  اھ  هاگـشناد زا  یکی  رد  لبق  لاس  دـنچ  نم 

ددجت دش . دلوتم  لولعم  بویعم و  رامیب و  ام  روشک  رد  زین  ددجت  موھفم  هک  منک  یم ضرع  مھ  نآلا  دـش . دـلوتم  هناگیب  هب  هتـسباو  رامیب و  لوا  زا  ام  روشک  رد  یرکف  نشور

مراد نآلا  هک  دوب  یتکرح  جوا  مھ  یولھپ  ی  هرود ی  هیقب ناخ و  اضر  ی  هرود رد  دـعب  تسا ؛ راـجاق  نارود  رخاوا  هب  طوبرم  منک ، یم ضرع  هکنیا  دوب ؟ اـنعم  هچ  هب  اـم  روشک  رد 

ناونع هب  دیع  زور  رد  دیرخب و  ار  یـسک  ی  هنھک سابل  دیورب  امـش  ینعی  هچ ؟ ینعی  دیلقت  دوب . برغ  زا  دیلقت  یانعم  هب  ددـجت »  » ام روشک  نیددـجتم  سوماق  رد  میوگ . یم

اھ و هشدخ تالاکـشا و  دوب ، هتـشذگ  تارکفت  نیا  زورب  زا  لاس  دـص  دـش . ناریا  دراو  اپورا  قطانم  ی  هیقب سیلگنا و  هسنارف و  یمھدزون  نرق  تارکفت  دـینک . ناتنت  ون  سابل 

یتیـصخش یاھ  شنم نامھ  یتح  اھ و  شور نامھ  تارکفت ، نامھ  غارـس  دـنتفر  زور  نآ  یناریا ، ددـجتم  نایاقآ  هزات  دوب ؛ هدـش  دراو  نآ  رب  مھ  یناوارف  یاـھدر  اـھ و  خـسن

یـصاخ لکـش  هب  ار  شلیبس  دوب و  هدـش  ادـیپ  گنرف  ی  هشوگ کی  رد  یمان  سالگاد  نتـشاذگ . فلز  نتـشاذگ و  لیبس  نتـشاذگ ، شیر  ندیـشوپ ، سابل  ینعی  یرھاـظ ؛

زا دوب ، هتـشذگ  یا  هدیدپ نینچ  زورب  زا  اھلاس  هکنآ  زا  دعب  ام  یاھناوج  دنتـشاذگ ؛ یم جک  شیر  طخ  اھ  لتیب ام  یناوج  نامز  دـم ! دـش  لیبس  نیا  ناریا  رد  دوب ؛ هدرک  حالـصا 

. تسین ددجت  هکنیا  تسا ؛ درگبقع  نتفر و  ارقھق  نیا ، تسا !؟ ددجت  نیا ، دندرک ! یم دیلقت  اھ  نآ

یجیسب  / ٠٣/٠۵/١٣٨۴ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھ یلیخ دنا . یمک رایسب  دصرد  دنتـسھ ، ناگناگیب  ندمآ  رظتنم  دنز و  یم رپ  اھ  نآ ذوفن  ناگناگیب و  یارب  ناشلد  دنتـسین و  یـساسا  نوناق  ماظن و  هب  دقتعم  هک  یناسک 

هب ای  دنتـسین  ناشدوخ  یار  ریثات  هجوتم  دنناد ، یمن ار  هیـضق  تیمھا  تسرد  دـنرادن ، ار  شتقو  دـنرادن ، ار  شا  هلـصوح هکنیا  رطاخ  هب دـنیاین ؛ اھ  قودنـص یاپ  تسا  نکمم 

یانعم هب  ار  تکراشم  هک  دشاب  نیا  دیاب  امش  شالت  دنیآ . یمن اذل  دنا ؛ هدیدنـسپن دنا ، هتخانـش هک  مھ  ار  یـسک  ای  دنا ؛ هدیـسرن دننک ، دامتعا  نانیمطا و  وا  هب  هک  یـسک 

نایم رد  یمالـسا ، یروھمج  یاھرایعم  اب  دینیبب  دینک  هاگن  نیاربانب  دیناد ؛ یم مھ  ار  اھرایعم  دیرکف و  نشور دیا ، هنازرف دییوجـشناد ، امـش  دینک . یرثکا  دح  هملک  یقیقح 

ریثات تحت  دـنک و  مرن  هجنپ  تسد و  نوگانوگ  یاھ  شلاـچ اـب  دوش و  نادـیم  نیا  دراو  دـناوت  یم دراد و  ار  مزـال  ییاـناوت  طاـشن و  تیاـفک و  یـسک  هچ  یتاـباختنا  یاـھدزمان 

. دوش یمن لاحشوخ  وا  ندمآ  زا  نمشد  تسین و  نمشد 

یناھفصا  / ١۵/٠۵/١٣٨۴ هللارون  اقآ  جاح  موحرم  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ناـیرج مھ  تیناـحور و  ناـیرج  مھ  تیطورـشم ، نیوـکت  رد  هک  تسا  تـسرد  دـندنادرگ ؟ یم ار  یلم  یاـھ  نـمجنا یناـسک  هـچ  روـشک ، رـساترس  رد  هـک  دـینک  هاـگن  اـمش 

ییارگ و نوناـق یبلط و  تلادـع لوا ، و  تیطورـشم ، دـش  شمـسا  دـعب  هک  دوب  یزیچ  ناـمھ  تامدـقم  نیا  درک و  راـکنا  دوش  یمن ار  نیا  دـندوب - لـیخد  ود ، رھ  یرکف ، نشور

سلجم یگدنیامن  لثم  راد  بآ نان و  یاھراب  هن  یلم - یاھ  نمجنا نیمھ  لثم  نیگنـس  یاھراب  اتقیقح  دـندش و  نادـیم  دراو  هک  یناسک  نآ  لمع ، رد  اما  دوب - یبلط  نوناق

هـس ای  ود  ای  کی  نمجنا ، سار  رد  هک  دـید  دـیھاوخ  دـینک ، هاگن  هتـشاد  تیلاعف  نمجنا  هک  ییاھاج  هب  رگا  امـش  دـندوب ؟ یناسک  هچ  دـنتفرگ ، شود  هب  ار  ترازو - نارھت و  زا 

. دنا هدوب یناحور 

نادیم دراو  هک  دـندوب  یناحور  یاھ  تیـصخش نیا  هک  دـینیب  یم نیاربانب ، دوب . روط  نیمھ مھ  رال  رد  زاریـش و  رد  ناھفـصا ، رد  زیربت ، رد  هکنیاامک  دوب ؛ دھـشم  رد  هیـضق  نیا 

رگا اما  تشاد ؛ مھ  ندش  مھتم  ندش و  رورت  ندش و  هتـشک  رطخ  تشادن ؛ یبآ  نان و  راک ، نیا  مینیب . یم بالقنا  زا  دـعب  یاھ  هتیمک رد  ار  نآ  رگید  ی  هنومن کی  ام  دـندش .

رودقم ردق  هب ار  تلود  کی  فیاظو  ی  همھ هام ، دنچ  ات  دندرک و  یمن عمج  ار  اھ  حالـس حلـسم و  دارفا  دندمآ ، یمن دجاسم  هب  دندرک ، یمن هرادا  ار  اھ  هتیمک دندوبن ، نویناحور 

دنداد و یم جرخ  هب  ار  تمھ  نیا  هن  دنتشاد ، ار  تیفرظ  نیا  اھرکف  نشور هن  میتشادن ؛ ار  سک  چیھ ام  دنکب ؟ ار  راک  نیا  تساوخ  یم یسک  هچ  دنداد ، یمن ماجنا  ناشدوخ 

هلئـسم نیا  یور  امـش  یردق  کی تسا . هدش  ملظ  تیناحور  هب  لاحرھ ، هب تسا . هداد  ناشن  شدوخ  زا  افاصنا  اقح و  یرکف ، نشور ی  هعومجم ار  یریذـپرطخ  نیا  زگرھ  هن 

. دینک هیکت 

یناھفصا  / ١۵/٠۵/١٣٨۴ هللارون  اقآ  جاح  موحرم  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هدرک و یگدـنز  اجنآ  رد  یلاس  دـنچ  هک  تسا  هرماس  باحـصا  ازریم و  درگاش  یملع ، ظاحل  زا  ناشیا  تسا . نادـناخ  نیا  ی  هلق رظن ، کی  زا  اـفاصنا  رون هللا  اـقآ  جاـح  موحرم 

مھ ار  یگرزب  یاملع  دش و  یملع  بتکم  درک و  ادیپ  جاور  ناھفصا  رد  هک  تسا  هیشاح - بحاص  یقت ، دمحم  خیـش  موحرم  بتکم  نامھ  ینعی  شردپ - درگاش  هتـشگرب و 

درک . تیبرت 

. هاش اضر  ی  هیضق رد  مھ  دنک ، یم هدھاشم  ار  هلئسم  نیا  ناسنا  هطورشم ، ی  هیـضق رد  مھ  دوب ؛ شدوخ  نامز  زا  رتولج  میھف و  درم  رایـسب  مھ  یـسایس  مھف  ظاحل  زا 

نآ اـھتنم  تسا ؛ یگرزب  یلیخ  یاـھراک  درک ، حرطم  هاـش  اـضر  زا  ار  یتاراـظتنا  داد و  رارق  ناـشدوخ  هاـگیاپ  ار  مق  هـک  درک  عورـش  و ١٣۴۶  رد ١٣۴۵  ناـشیا  هک  یتـکرح  نیا 

جوم ناریا  ی  همھ رد  هیضق  نیا  دوبن ، یناخاضر  یروتاتکید  راشف  نآ  رادقم  کی  رگا  الا  و  دنک ؛ ادیپ  جوم  هیضق  نیا  تشاذگن  یناخاضر  یردلق  هزینرس و  یناخاضر و  دادبتسا 

ناشیا ندرک  مومـسم  تداھـش و  هب  هک  مھ  دعب  دنتـشاذگن ، نکیل  دش ؛ یم بترتم  نآ  رب  هک  دنزب  سدح  تسناوت  یم ناسنا  ار  یمھم  رایـسب  جیاتن  دیاش  درک و  یم ادـیپ 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 27 
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. تسا هدوب  مھم  یلیخ  ناشیا  مھ  یسایس  مھف  ظاحل  زا  نیاربانب ، دش . یھتنم 

املع فرط  زا  روشک  رد  بناجا  ذوفن  اب  اھ و  یجراخ اب  اھ و  یگنرف اب  هک  یتازراـبم  نیا  دـینیبب  تسا . یرکف  نشور ینیب و  نشور تسھ ، ناـشیا  دروم  رد  هک  یرگید  ی  هتکن

مظاک الم  دـنوخآ  مھ  مظاک ، دـمحم  دیـسآ  مھ  ینعی  فجن ؛ رد  دنتـسھ  تیطورـشم  فرط  ود  شا  هنومن کی  تسا ، یزاریـش  یازریم  دوخ  شا  هنومن کـی  هک  هتفرگ ، ماـجنا 

. دندوب هناگیب  روضح  فلاخم  اھ  نیا یود  رھ  هک  یناسارخ ،

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هزیگنا هک  دـینک  یم هدـھاشم  دـینک ، هاگن  هک  ار  مالـسا  یایند  زا  یی  هطقن رھ  امـش  زورما  دـش . یھتنم  مالـسا  یناھج  مایق  هب  صالخا ، نیمھ  تکرب  هب  مق  مدرم  ماـیق 

تـسا نیمھ  هبیط ، ی  هملک قح ، ی  هملک دوبن . اھ  نیا هتـشذگ  رد  هک  دـنز ؛ یم جوم  نارکف  نشور نایھاگـشناد ، اھ ، ناوج صوصخب  مدرم و  لد  رد  مالـسا  تزع  تیمکاح و 

ی هملک درک - عورـش  ار  تکرح  نیا  لماک  صالخا  اب  هک  ماما - راک  دوب . هبیط  ی  هملک مق ، مدرم  راک  اھبر .» نذاب  نیح  لـک  اـھلکا  یتوت  امـسلا  یف  اـھعرف  تباـث و  اھلـصا  : » هک

!؟ درک یم لایخ  یسک  هچ  تسشن ؛ راب  هب  هبیط  ی  هملک نیا  دوب . هبیط 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناناوج تسین . لبق  لاس  تفھ  تسیب و  عضو  اب  هسیاـقم  لـباق  اـم  روشک  زورما  عضو  تسا . هدـش  قفوم  تسا ؛ هتفر  شیپ  لاـس  تفھ  تسیب و  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

، دنا هدرک ناشتاغیلبت  رد  نانمشد  هک  ییاھ  تنعلم اھ و  یھاوخدب ی  همھ مغر  یلع ام ، تلم  دنا ؛ هتفر شیپ  دنا و  هدرک دشر  ام  نارکف  نشور نانیب و  نشور ام ، یالـضف  ام ،

، ماما طخ  راعش  یبلط ، تلادع راعش  داد : یار  اھراعش  هب  تلم  دیدید ؛ یروھمج  تسایر  تاباختنا  نیمھ  رد  ار  شا  هنومن هک  دش ، رتدنم  هقالع رتدنبیاپ و  بالقنا  ینابم  هب 

. دـنھد ناشن  مدرم  هب  تکرح ، ی  هصرع رد  ار  ناشدوخ  دنتـسناوت  مھ  نالوئـسم  دـمحب هللا  دـندش . عمج  اھروحم  نیا  رود  تلم  یمالـسا ؛ یاـھ  شزرا هب  یدـنبیاپ  راـعش 

راک اھ  نآ تسا ؛ یندوتـس  بـالقنا  یاـھ  شزرا یناـبم و  تمـس  هب  تفرـشیپ  یارب  سلجم - ناگدـنیامن  یتلود ، نالوئـسم  اـم - نالوئـسم  تکرح  تمھ و  دـمحب هللا  زورما 

یمالـسا یروھمج  ناھاوخدب  رت ؟ نیریـش رتابیز و  نیا  زا  هچ  و  رتالاب ؛ نیا  زا  هچ  تلم ، کی  یارب  دننک . یم کیدزن  لمع  ی  هلحرم هب  هدش ، هتفگ  هک  ار  ییاھفرح  دـننک و  یم

. دننیب یم ار  لئاسم  نیمھ  مھ 

١٣٨۴/١٠/٢٩ /  ( مالسلاهیلع  ) قداص ماما  هاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

ندـنام و بقع  نامز  زا  یبآم و  سدـقم رجحت ، یداوس ، یب تمھت  هک  یلکـش  اـب  کاـنبات - رھوگ  باـن و  مالـسا  رھوج  نآ  هک ، تسا  نیا  مالـسا  یاـیند  زاـین  نیرت  مھم زورما 

یاھ نامرآ نیا  تمـس  هب  اھ  تلم تکرح  میراد . زاین  ار  نیا  یمالـسا  تما  مالـسا و  یایند  رد  ام  دسرب ؛ شدوخ  فادـھا  هب  دـناوتب  دـیاین - دراو  نآ  هب  رگید  ندوب  هدـنام  بقع

یدایز یاھ  لوپ مالـسا ، یایند  رد  هک  دیناد  یم امـش  دش . دنھاوخ  هار  نیا  نایجیـسب  نازابرـس و  ناشدوخ  عماوج ، ناگبخن  تقو  نآ  دـش ؛ دـھاوخ  یقطنم  تقو  نآ  دـنلب ،

اما دندوب ؛ هبخن  یـسایس  ای  یملع  ظاحل  زا  هچرگا  هک  یناگبخن  دـش ؛ ماجنا  یتامادـقا  ناگبخن  ندـیرخ  یارب  رابکتـسا ، هاگتـسد  فرط  زا  اھ ، لاس نیا  لوط  رد  دـش . جرخ 

میدق یلیخ  یاھ  نامز زا  نیا  دنتخورف ؛ ار  ناشدوجو  اھرکف و  یتح  دنتخورف ، ار  ناشیاھ  نابز اھ و  ملق دـندش ؛ هدـیرخ  تحار  یلیخ  دوب و  نییاپ  یلیخ  ناش ، ینورد شزرا 

دلوتم راـمیب  اـم  روشک  رد  یرکف  نشور متفگ  یتقو  کـی نم  هک  دـمآ - دوجو  هب  روشک  نیا  رد  یبرغ  یرکف  نشور هک  یناـمز  زا  رـصاعم ؛ نارود  رد  میدـق  زا  ینعی  دـش ؛ عورش 

لاس لھچ  دنتخورف . لوپ  هب  ار  ناشدوخ  دنداد و  نت  دندوب و  ریـسا  فیعـض و  ریقح ، مھ  اھ  نیا دندرک . ناشعیمطت  لوپ  اب  دنتفر و  اھ  هبخن نیا  غارـس  اھ  نیا زور  نآ  زا  دـش .-

شیاھ باتک زا  یکی  رد  لھچ ، ی  هھد رد  دـمحا  لآ  ار  نیا  زگرھ ». ار  دوخ  ملق  اما  ار ؛ دوخ  یوزاب  هک  هب  ناـمھ  یـشورف ، یم رگا  : » دـسیون یم دـمحا  لآ  موحرم  نیا ، زا  لـبق 

یاھ تکرح اذل  دنتفرگ . ار  ناگبخن  دندیرخ ؛ مھ  نارگید  دنتخورف و  اھ  نآ اما  دـشورفن . ار - شرکف  ناج و  ینعی  ار - شملق  اما  دـشورفب ؛ ار  شنت  وزاب و  ناسنا  تسا . هتـشون 

رد ناگبخن  ی  هناھب تقو  نآ  دنداتـسیا . نآ  لباقم  رد  یراوید  کی  لثم  ناگبخن  یتح  هکلب  دـشن ؛ یھارمھ  ناگبخن  یوس  زا  طقف  هن  اـھاج ، زا  یرایـسب  رد  یمدرم  یمومع 

. تسا نالف  مناد  یمن اھ  نیا تسا ، یزابدنوخآ  اھ  نیا تسا ، هنارجحتم  اھ  نیا تسا ، یمیدق  اھ  نیا دنتفگ  یم دوب ؟ هچ  ناشدوخ  شیپ  یمالسا ، یاھ  تکرح لباقم 

تیطورشم  / ٠٢/٠٩/١٣٨۵ درگلاس  نیمدص  شیامھ  یملع  یاھهتیمک  یزکرم و  یاروش  رادید  رد  تانایب 

زا یضعب  دعب ، ی  هلحرم رد  و  اھرکف ، نشور دندوب ؛ هک  ینارگید  شقن  اب  دشاب  هسیاقم  لباق  ایناث  دشاب ، راکنا  لباق  هک  تسین  یـشقن  الوا  تیطورـشم ، رد  تیناحور  شقن 

. تسا تیطورشم  ی  هرود زا  شیب  یلیخ  املع  تیلاعف  ی  هقباس مینیب  یم مینک ، یم هاگن  املع  هب  یتقو  یتلود . ناذفنتم  تردق و  نابحاص 

تیطورشم  / ٠٢/٠٩/١٣٨۵ درگلاس  نیمدص  شیامھ  یملع  یاھهتیمک  یزکرم و  یاروش  رادید  رد  تانایب 

میظعلا دبع  هاش  زا  دنتفرگ و  ار  نیا  دندش و  طلسم  هنابلط  تصرف جوم  نیا  رب  دندمآ  دیناد ، یم ینشور  هب ار  شا  یجراخ ی  هدش عقاو لومرف  امش  هک  روط  نامھ اھ  سیلگنا

، دندوب اھ  نیا ریثات  تحت  هک  یناسک  تسیچ ! شیانعم  هک  دوب  مولعم  ناگدنھد  ماھلا رظن  زا  مھ  هطورشم  هطورـشم ! دنتفگ  مھ  دعب  سیلگنا ، ترافـس  هب  دندرک  شتیادھ 

نیمھ لـیبق  زا  ناـمز  نآ  یاـھرکف  نشور مینک  ضرف  اـم  هک  دوبن  روط  نیا ینعی  دوب ؛ رثوم  اـھ  نآ رد  مھ  یبلط  تردـق هتبلا  هک  دـندوب  هدز  برغ یاـھرکف  نشور لوا  ی  هجرد رد 

اھ نآ دوخ  ول  و  دنک ؛ ادیپ  ققحت  ناریا  رد  تیطورشم  یبرغ  ی  هخسن دنا  هتساوخ یم افرص  دنا ، هتشاد روضح  اھ  نمجنا رد  دنا و  هتشون ار  اھ  خیرات هک  دیدروآ  مسا  هک  یدارفا 

؛ دندش قحلم  اھ  نیا هب  هک  یناسک  دندرک و  مھ  شالت  راک  نیا  یارب  هکنیاامک  دنشاب ؛ تموکح  رد  دنتـساوخ  یم اھ  نآ دنتـساوخ . یمن ار  نیا  هجو  چیھ هب هن ، دننامب ؛ رانک 

یتموکح لاجر  نادـنمتردق و  زا  یا  هدـع نیا ، رب  هوالع  دـندوب . روط  نیا  رکف  نشور نالاعف  سپ ، دنـشاب . هتـشاد  روضح  تموکح  رد  دنتـساوخ  یم وا ، ریغ  هداز و  یقت لیبق  زا 

هچ هک  تسا  نیا  تسھ ، مھجوت  دروم  هلئـسم ، نیا  رانک  رد  هک  یا  هتکن . تسا نیا  داتفا ، قافتا  هنحـص  رد  هک  هچنآ  تقیقح  نیاربانب ، دـندش . ارجاـم  نیا  دراو  جـیردت  هب مھ 

یلـصا تیعمج  هک  مدرم  هک  یلاـح  رد  دـندش . باـیماک  هک  دـندرک  هدافتـسا  یدرگـش  هچ  زا  دـندش ؛ باـیماک  هلئـسم  نیا  رد  اـھ ، یـسیلگنا اصخـشم  اـھ ، یبرغ هـک  دـش 

رظن هب  دوب . نیا  هیضق  ی  هدعاق دوش ؛ هدیـشک  راد  هب  مدرم  نیمھ  مشچ  ولج  لضف هللا  خیـش  هک  دوشن  هداد  هزاجا  دننامب و  یقاب  املع  رایتخا  رد  دنتـسناوت  یم دنتـسھ ،

تقیقح دنھدب و  بیرف  ار  املع - اتدمع  ینید و  یاضعا  نامھ  ینعی  یھاوخ - تلادع ی  هھبج یاضعا  زا  یا  هدع کی  دنتـسناوت  اھ  نیا هک  دمآ  شیپ  اجنیا  زا  راک  لکـشم  نم 

هھجاوم و رد  ییابطابط  دـمحم  دیـس  موحرم  یناھبھب و  دـبع هللا  دیـسآ  موحرم  هک  یتاراھظا  هب  یتقو  ناـسنا  دـننک . داـجیا  فـالتخا  دـنراد و  هگن  هدیـشوپ  اـھ  نیا یارب  ار 

نیا دنا . هتفگ یم روط  نیا هک  تسا  نیمھ  هب  اھ  فرح ی  هدمع هک  دبای  یمرد ار  هلئسم  نیا  دنک ، یم هاگن  دنا ، هتـشاد ناشیا  حانج  لضف هللا و  خیـش  یاھ  فرح اب  ی  هلباقم

رد فجن  رد  هک  یتارکاذـم  رد  باتک و  نآ  رد  یناچوق ، یفجن  اقآ  موحرم  راک  رد  ناسنا  تاراـھظا - نیمھ  هک  دـینک  یم هاـگن  امـش  هدـش و  یم سکعنم  مھ  فجن  هب  اـھ  فرح

تحـص رب  لمح  دـش ، یم هداد  هک  ار  ییاھ  هدـعو دـش و  یم هتفگ  تموکح  لاـمع  ی  هلیـسو هب اـھرکف و  نشور یوس  زا  هک  ار  ییاـھفرح  و  دـنیب - یم ار  اـھ  نیا هدوب ، ناـیرج 

، تاـبتاکم رد  لـئاسم  نیا  تسا ! نید  ناـش  فدـھ مھ  اـھ  نیا دـنرادن ؛ یدـب  دـصق  اـھ  نیا دـیراد ؛ نظوس  دـینک ؛ یم هلجع  دـیراد  امـش  هک : دـنتفگ  یم روـط  نیا دـندرک . یم

لثم اھ  یـضعب تیـساسح  اما  دـنا ؛ هدرک مک  فارحنا  لباقم  رد  ار  اھ  نآ تیـساسح  هک  دـنیب  یم ناسنا  تسا . هدـش  سکعنم  دـنوخآ  موحرم  هب  مظعا و ...  ردـص  یاھ  همان

یرگید عمج  کی  دندرک . هلباقم  دندناجنگ و  ار  طئارشلا  عماج  دھتجم  جنپ  ی  هلاسم نآ  ممتم ، رد  دندرک و  رارصا  دندنام ؛ ساسح  اھ  نیا دنام ؛ یقاب  لضف هللا  خیشآ  موحرم 

فعـض زا  یـضعب  هک  دـنز  یم سدـح  ناسنا  هتبلا  دـندش . لـفاغت  یعون  مھ  دـیاش  نظ و  نسح  یرواـب و  شوخ راـچد  دـنداد و  تسد  زا  ار  تیـساسح  نیا  هھبج ، نیمھ  زا 

هک هدوبن  ریثات  یب کشالب  نییاپ ، تاقبط  رد  اما  دمحم ؛ دیس  ای  دبع هللا  دیس  موحرم  لثم  رد  هن  ول  الاح و  دوبن ؛ ریثات  یب سفن  یاوھ  یقالخا و  یاھ  فعض اھ و  یتیصخش

ریثاـت تحت  اـما  دوب ؛ یلـضاف  درم  مھ  دوب ، فجن  ی  هدرک لیـصحت مھ  میھاربا  خیـش  دـندوب . اـملع  زج  هرخـالاب  اـھ  نیا تسیناـجنز . میھاربا  خیـش  لاـثما  شحـضاو  ی  هنوـمن

. دش عورش  اجنیا  زا  فالتخا  تشاذگ و  رثا  اھ  نیا رد  یناسفن  یاوھ  یرادقم  دندش و  هدز  تلفغ دنتفرگ و  رارق  اھ  نآ یاھ  فرح

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 28 
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روشک  / ٠٢/١٢/١٣٨۵ رسارس  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

یا هتکن کی  یغیلبت ، لئاسم  زا  یرایـسب  زا  علطم  مرتحم و  نویناحور  زا  یکی  نیا - زا  لبق  لاس  دنچ  یتقو - کی تسا . هدـش  عقاو  روجھم  اتقیقح  شرورپ  شزومآ و  رد  نآرق 

اب یبرع  اتدـمع  یمالـسا  یاـھروشک  رد  نم  هک  تفگ  ناـشیا  تسا . راـگزاس  ـالماک  مھ  نم  دوـخ  یاـھ  هبرجت اـب  تسا و  تسرد  مدـید  مدرک  تقد  نـم  تـفگ و  نـم  هـب  ار 

هاگن هک  ار  ناـمدوخ  روشک  یاـھرکف  نشور دنیانـشآ . نآرق  اـب  اـھ  نیا منیب  یم دنتـسین ، یراد  نید نید و  لـھا  هک  ییاـھرکف  نشور یتح  منک ، یم دروخرب  هک  اـھرکف  نشور

( دنیانـشآ نآرق  اب  یمالـسا و  میھافم  اب  دنا و  هدش مھ  رتشیب  دمحب هللا  دنتـسین و  مھ  مک  دـنا ؛ ینید نارکف  نشور هدـع  کی  الاح  هک  ینید ؛ نارکف  نشور زا  ریغ   ) منک یم

تـسار مدـید  نم  تفگ . نم  هب  اقآ  نآ  ار  هتکن  نیا  دـنناد . یم یبرع  یاـھروشک  رد  اـما  دـنناد ؛ یمن ار  ینآرق  میھاـفم  دنتـسین و  انـشآ  الـصا  نآرق  اـب  اـم  اـھ  نآ زا  یرایـسب 

رد اھ  نیا میا . هتـشاد طابترا  زورما  ات  لبق  یدامتم  یاھلاس  زا  برع  یاھروشک  یرکف  نشور یگنھرف و  ناگبخن  یـسایس و  ناـگبخن  نارادمتـسایس ، نیا  اـب  اـم  دـیوگ ؛ یم

ار دوب » اناد  هکرھ  دوب  اناوت   » مدرم ی  همھ مینک ؛ یم هدافتـسا  یدعـس  رعـش  زا  روطچ  ناـمیاھ  فرح رد  اـم  ـالثم  دـننک ؛ یم هدافتـسا  نآرق  تاـیآ  زا  ناـشیاھفرح  تاراـھظا و 

روط نیمھ نآرق  زا  اھ  نآ مینک ؛ یم هدافتـسا  یرکف  نشور یاـھرظن  راـھظا  نوگاـنوگ و  لـئاسم  تسایـس ، رد  ناـمدوخ ، تارواـحم  رد  ظـفاح  یدعـس و  راعـشا  زا  دـنناد ، یم

ای هدوب  روجھم  یریگداـی  نینـس  نآ  رد  صوصخ  هب اـم ، شرورپ  شزومآ و  رد  نآرق  ینـالوط ، ینارود  رد  هک  تسا  نیا  تلع  مینک . یمن هدافتـسا  اـم  یلو  دـننک ؛ یم هدافتـسا 

عقوت بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  دش . فذح  هرخالاب  دش و  گنر  مک روط  نیمھ جیردت  هب  دعب  دوب و  یرصتخم  یاھزیچ  کی  ام - یکدوک  نامز  میدق - نآ  تسا . هتشادن  دوجو  الـصا 

اعقاو ییامنھار - هچ  ناتـسریبد و  هچ  ناتـسبد ، هچ  نوگانوگ - یاھ  هرود رد  نآرق  روضح  یاج  نکیل  تسا ، هدـش  مھ  ییاھراک  دریگب . ماجنا  یناتـسراک  راک  کی  هک  دوب  نیا 

. حیحص لکش  هب  هکلب  هدننکرود ؛ هدننکرازیب و  لکش  هب  هن  یلیمحت ، لکش  هب  هن  دوشب . رکف  دیاب  تسا . یلاخ 

نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شخپ هدرتسگ  تروص  هب  مھ  یلیخ  هک  درک  یا  هبحاصم کی  نم  اب  دـمآ و  یفورعم  یلیخ  رگ  هبحاصم کی  مدوب ، هتفر  هک  للم  ناـمزاس  رفـس  یروھمج ، تساـیر  ناـمز  نم 

رارق نیا  ار  لاوس  نیلوا  ینک ؛ هبحاصم  ام  اب  یھاوخ  یم وت  للم و  ناـمزاس  میا  هدـمآ اـم  ـالاح  اـباب ! متفگ  دـیتفرگ ؟ ار  ترافـس  ارچ  امـش  هک ، دوب  نیا  شلاوس  نیلوا  دـش .

یوجـشناد مناـخ  رتـخد  کـی  ـالاح  دـننک . یم یقلت  هنایـشحو و  یتـسیرورت و  تـکرح  کـی  ناوـنع  هـب  ار  نآ  ناـشدوخ ، هاگدـید  زا  دـننک . اـھر  دنتــسین  رــضاح  یھد !؟ یم

؛ دـنک یم حیرـشت  ار  هیـضق  ناشیا  هدوب ، هیـضق  نآ  رد  شدوخ  دراد و  یتسیرورت  ی  هقباس هن  تسا ، هدرکن  لیـصحت هن  تسا ، هداتفا  بقع هن  تسا ، لـما  هن  هک  یرکف  نشور

نآ دروم  رد  طـقف  یروسناـس  یب شیاـمن  نیا  اـکیرما  رد  دـنک . یم ار  شدوخ  تسایـس  ی  هظحـالم وا  بوخ ، تسا . نیا  هلئـسم  دـینیبب  دـننک . پاـچ  ار  نیا  دنتـسین  رـضاح 

ی هلئسم لثم  ییاکیرما - یروف  حلاصم  هب  هچ  ییاکیرما و  لوصا  هب  هچ  دنک ، یم ادیپ  کاکطصا  هک  ییاجنآ  دشاب . هتـشادن  کاکطـصا  ییاکیرما  لوصا  هب  هک  تسا  ییاھاج 

. یشوپ هدرپ نودب  ینلع ؛ یمسر و  یلیخ  لماک و  یلیخ  دراد ؛ دوجو  روسناس  تفرگ - ماجنا  ردپ  شوب  نامز  هک  سراف  جیلخ  گنج 

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

یاھراک شا  یکی تسا ، یداینب  یاھلولـس  دیلوت  شا  یکی تسا ، یا  هتـسھ یروانف  شا  یکی الاح  هک  میا  هدـید ار  شا  ییاھ هنومن یبرجت ، مولع  الثم  ی  هنیمز رد  نونکا  ام 

. تسھ مھ  یرـشب  شناد  تفرـشیپ  عفن  هب  هک  منک ، نایب  حیرـصت و  ار  اھ  نآ دـعوم  زا  شیپ  مھاوخ  یمن الاح  نم  دـنا و  هداد ماجنا  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  هک  تسا  یبوخ 

؛ مینک تسرد  دـس  میناوت  یم اـم  هک  دوـش  یمن رـصحنم  اـھزیچ  نیا  هب  طـقف  یرواـبدوخ ، یلم و  سفن  هب  داـمتعا  لالقتـسا  تسا . راـک  زا  یـشخب  کـی  طـقف  اـھ  نیا هتبلا 

یمدرم یاھراکتبا  هفسلف ، تسایـس ، رد  دیاب  هکلب  مینک ، یزادنا  هار ار  میظع  یاھ  هژورپ گرزب و  یاھراک  یجراخ  کمک  نودب  میناوت  یم مینک و  تسرد  هاگورین  میناوت  یم

یناـج تاـفلت  دـنزادنا ، یم هار  ناـشیاھ  ناـبایخ رد  یزاـبواگ  لـثم  یراو  هناوـید ی  هناـھلبا تکرح  کـی  نارگید  دـینیبب ! میـشاب . هتـشاد  یرواـبدوخ  مـھ  یقـالخا  یاھـشزرا  و 

الاح دنـشک . یمن تلاجخ  تسا ؛ بوخ  یروابدوخ  اما  تسا ؛ طلغ  راک ، تسام ! یلم  تنـس  نیا  هک  دـننک  یم مھ  راـختفا  اـما  دـننک ؛ یم هرخـسم  ار  ناـشدوخ  دـنھد ، یم

مھاوخ یمن الاح  نم  میشکب . تلاجخ  نآ  نداد  ماجنا  رد  یتسیابن  میا ، هتفریذپ مھ  ار  نآ  میراد و  شیارب  مھ  یقطنم  هک  میراد  یمالـسا  تنـس  کی  ام  رگا  دییامرفب  ضرف 

ادیپ دیناوت  یم ار  یناوارف  یاھلاثم  یلو  دشاب ؛ لئاسم  زا  یـضعب  رد  ندـش  یئزج  ندـش و  زیر  تسا  نکمم  تسین ؛ حالـص  شندز  لاثم  هک  تسھ  یدراوم  اما  منزب ؛ لاثم 

گـنھرف و ناراد  مچرپ ناـگرزب و  هدـش . لـیمحت  روـشک  نیا  رب  لاـس  هد  دـنچ  هـک  یلیمحت  نـمزم و  یگتخاـبدوخ  اـب  مـئاد  یگنھرف  ی  هزراـبم یقـالخا : یاھـشزرا  رد  دـینک .

گنھرف رانک  دورب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  انعم  دـھاوخب  رگا  و  تسا ! ضحم  رفـص  یناریا  هک  دـنتفگ  مامت  تحاقو  اب  دـحاو ، یادـص  اب  ینامز و  عطقم  کی  رد  روشک ، نیا  رد  تسایس 

یروط نیا دنتفگن ، هک  مھ  اھیـضعب  دـنتفگ ، احیرـص  ار  فرح  نیا  یولھپ ، راجاق و  نارود  نارادمتـسایس  نیرت  فورعم ام و  روشک  یرکف  نشور ی  هلفاق ناورـشیپ  نیلوا  یگنرف .

. درک هزرابم  نیا  اب  یتسیاب  ام ؛ ی  هعماج رد  نمزم  یرامیب  کی  دش  نیا  دندرک و  لمع 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

مدرم ی  هماع زور . نآ  یـسایس  ذفنتم  یاھتیـصخش  یراجاق و  رابرد  لاجر  اھ ، هدازھاش دندوب ؟ یناسک  هچ  دـندش ، هجاوم  هتینردـم  حالطـصا  هب  جوم  اب  هک  یناسک  نیلوا 

رد انثتـسا - نودب  تفگ  دوش  یم ابیرقت  امومع - دودـعم ، دارفا  یلیخ  زج  هب  مھ  اھ  نیا دنتـسناد . یمن یزیچ  هک  نارگید  دنتـشادن و  یعالطا  هک  املع  دنتـشادن ، یربخ  هک 

تفرشیپ زا  دنریگب و  راک  هب  ار  ناشدوخ  لقع  نھذ و  دنتسناوتن  دندرک و  مگ  ار  ناشدوخ  یاپ  تسد و  دندش ؛ توھبم  تام و  یبرغ  یاھتفرشیپ  گنھرف و  نیا  اب  ی  هھجاوم

. دنتفیب دوخ  تفرشیپ  رکف  هب  لباقم ، فرط 

دیاب دنک ، تفرشیپ  دھاوخب  ناریا  رگا  هک  دش  نیا  ناش  هدیقع ام  لوا  ی  هجرد یاھرکف  نشور نآ ، رارقتسا  زا  دعب  تیطورـشم و  نارود  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  دش ؟ هچ  هجیتن 

. تشاد همادا  یولھپ  تموکح  ات  دنور  نیا  دندرک و  لمع  مھ  روط  نیمھ و  ضحم . دیلقت  ینعی  نیا ، دوشب ! لماک  یبرغ  اپاترس  قرف  زا 

راک رـس  نیا  یارب  ار  یولھپ  دـندوبن . عناق  دوب ، راجاق  ی  هرود رد  هک  یرادـقم  نآ  هب  دریگب . ماجنا  راـک  نیا  یرتشیب  تعرـس  اـب  اـت  درک  یزیر  هماـنرب ار  نیا  دـمآ  یولھپ  تموکح 

ار راک  نیمھ  ات  دنتـشاذگ  نآ  ربورود  یگنھرف ، رـصانع  ناونع  هب  مھ  ار  برغ  ریثات  تحت  یاـھ  یناریا زا  ناـشدوخ  داـمتعا  دروم  ی  هدـناشن تسد رکف  نشور اـت  دـنچ  دـندروآ ؛

تفن یاھ  هنیمز رد  ناوارف  تازایتما  نداد  اقآ ، ناخ ، دیس ، ازریم ، مسا : یناریا  یاھ  هناشن ندرک  فذح  ی  هلئسم سابل و  رییغت  ی  هلئسم باجح ، فشک  ی  هلئـسم دننکب .

لاس زا  اھییاکیرمآ  دعب ، ی  هرود رد  دنتشاذگ ، رانک  ار  ناخ  اضر  اھ  یسیلگنا هک - مھ  دعب  تسا . لیبق  نیا  زا  دش - رتشیب  مھ  زور  هب  زور  هک  یجراخ - یاھراشتسم  ندروآ  و 

. تفر اھتلاصا  ندرک  دوبان  تمس  هب  متفگ ، هک  کانرطخ  تیریدم  نامھ  اب  هک  تسا  توغاط  نارود  رد  ام  تالوحت  تشذگرس  نیا  دندش ؛ روشک  ی  هراک همھ  ١٣٣٢

اھ و یـسیلگنا رایتخا  رد  هک  لاـس - داـتفھ  تصـش ، زا  شیب  یداـمتم - یاـھلاس  لوط  رد  اـھیناریا  ینعی  دـنتفرگن . مھ  زیچ  چـیھ هن ، دـنتفرگ ! یم یزیچ  لـباقم  رد  شاـک  یا

تیبرت ار  ینادنمـشناد  دنک ؛ تسرد  عارتخا  اتود  لاس  هاجنپ  فرظ  هک  دنروآ  دوجو  هب  روشک  رد  یملع  تاقیقحت  زکرم  کی  الثم  هک  دندرکن  ادیپ  ار  تردق  نیا  دـندوب ، اھ  یبرغ

ی هدننک فرـصم دنتـساوخ . یم هدننک  فرـصم دنتـساوخ ؟ یم هچ  اھ  نآ دـندرکن . هدافتـسا  برغ  زا  هزادـنا  نیا  اھ  نیا ینعی  دـننکب ؛ یملع  دـیدج  فشک  ات  هس  ود ، هک  دـننک 

. دنداد دندش و  میلست  تحار  مھ  اھ  نیا دنتساوخ ؛ یم ار  نیا  اھ  نآ دراد . هارمھ  مھ  ار  یسایس  میلست  یگنھرف و  فرصم  شدوخ  اب  یعیبط  روط  هب  هک  یا  یداصتقا

هب نینموم  زا  یا  هھبج نیب  هک  دینیب  یم نآ  زا  دـعب  ات  ناخ و  اضر  نارود  ات  وکابنت  نامز  زا  هیراجاق  تموکح  نارود  رد  امـش  هک  ییاھـشلاچ  اھیریگرد و  اھجنـشت ، نیا  ی  همھ

تفم و زایتما  نداد  لباقم  رد  یزاریش  یازریم  یژر ،»  » زایتما ی  هیضق رد  تسا . هیضق  نیا  زا  هتفرگ  تاشن  تفرگ ، ماجنا  فرط  کی  زا  رئاج  ماکح  فرط و  کی  زا  املع  یربھر 

دادرارق  » هب فورعم  دادرارق  دادرارق ٩٩ - ی  هیـضق رد  و  روط ، نیمھ رتیور »  » زایتما ی  هیـضق رد  درک . تفلاخم  اھیجراخ ، اھ و  یبرغ هب  روشک  رد  گرزب  دـمآرد  عبنم  کـی  یناـجم 

یلم ی  هیضق رد  درک . تفلاخم  هتسجرب ، یناحور  نآ  سردم ، هک  دوب ، روط  نیمھ  مھ  دنداد - یم اھ  سیلگنا تسد  هب  ار  روشک  ی  همھ نآ ، قبط  عقاو  رد  هک  هلودلا » قوثو 

مدرم و هک  دنتشاد - فلتخم  یاھنارود  ماکح  اب  املع  هک  ییاھشلاچ  نیا  دوب . روط  نیمھ  درک ، تلاخد  هیلع ) ناوضر هللا   ) یناشاک یاقآ  موحرم  هک  مھ  تفن  تعنـص  ندش 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 29 
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هناگیب یاھتردـق  یریگ  میمـصت هدارا و  زا  یـشان  لوحت  هک  مھ  فرط  نآ  و  یلم ، عفانم  زرم  تسا ؛ زرم  نیا  رد  همھ  دـندرک - یھارمھ  اھ  نیا اب  مھ  اھرکف  نشور زا  یرایـسب 

. تسا هنانئاخ  یتح  اضعب  هناگیب ، یبرغ و  یاھ  هخسن تفرشیپ و  یاھ  هخسن سپ  تسا .

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

بولغم دـنادب ، ار  دوخ  یناـسنا  یقـالخا و  شزرا  دسانـشب ، ار  دوخ  یاھدادعتـسا  دوشب ، فقاو  دوـخ  یموـب  یداـینب  یاھـشزرا  هب  هک  یماـگنھ  تیعمج ، کـی  تلم و  کـی 

تمھ لاـس - اـھھد  دـیاش  یداـمتم - یاـھلاس  تـسا . ینـشور  ی  هدـنیآ یتـلم ، تـیعمج و  نـینچ  کـی  ربارب  رد  هدـنیآ  دوـش . یمن دـننک ، یم تـسرد  وا  یارب  هـک  یثداوـح 

هک روشک  نیا  نارکف  نشور لوا  لسن  گرزب  هانگ  دـننک . داقتعا  یب ناشدوخ  ی  هتـشذگ اھـشزرا و  هب  تبـسن  ناشدوخ و  هب  تبـسن  ار  ناریا  تلم  هک  دوب  نیا  نارگرامعتـسا 

، وت ی  هتشذگ وت ، تاداقتعا  وت ، یاھشزرا  یتسین . یزیچ  وت  هک  دندرک  رارکت  رارصا و  دندرک و  نییبت  ناریا  تلم  هب  تسا . نیمھ  دندوب ، یبرغ  گنھرف  یبرغ و  تارکفت  جورم 

ردلق ناخ  اضر  تموکح  لثم  یا  هدناشن تسد ملاظ و  تموکح  کی  یاریذپ  هک  دننک  تسرد  یا  هناگیب دوخ  زا  لسن  کی  دنتـسناوت  دنزرا . یمن یزیچ  هب  وت  ناگرزب  وت و  خـیرات 

بالقنا یزوریپ  هب  یھتنم  یاھلاس  نارود  رد  مدرم  تیناحور و  میظع  تکرح  یمالـسا ، تضھن  دـنا . هدرک ینالوط  یاھلاس  لوط  رد  ام  نانمـشد  هک  تسا  یراک  نیا  دـشاب .

هک ار  یمھوت  غورد و  ی  هدرپ دننک و  نیب  شوخ ناشدوخ  خـیرات  هتـشذگ و  هب  تبـسن  ناشدوخ و  یاھییاناوت  هب  تبـسن  ناشدوخ ، تیوھ  هب  تبـسن  ار  مدرم  هک  دوب  نیمھ 

 ... دندش مھ  قفوم  و  دردب ؛ ار  نآ  دندوب ، هدیشک  ام  یلم  یاھرواب  یور  رب  نانمشد 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

زا یضعب  دنک . ادیپ  هعـسوت  قطنم  نیا  یتسیاب  یئوجـشناد  نابز  اب  یھاگـشناد ، نابز  اب  میراد . زاین  نامدوخ  یاھھاگـشناد  رد  نامدوخ و  نورد  رد  یوق  قطنم  نیا  هب  ام 

زاین یب ینید  فراعم  اب  یئانـشآ  زا  ار  ناشدوخ  مھ  دیتاسا  دنراد . جایتحا  لئاسم  نیا  هب  مھ  نامزیزع  دیتاسا  هک  دندرک  هراشا  دندرک ، تبحـص  اجنیا  هک  یمرتحم  دـیتاسا 

اپورا و رد  یدایز  یاـھیرتشم  دوش و  یم همجرت  نوگاـنوگ  یاـھنابز  هب  شیاـھباتک  هک  یمالـسا  لـئاسم  ی  هنیمز رد  سیون  باـتک  ناـققحم  زا  یکی  لـبق  لاـس  دـنچ  دـننادن .

، مور یم هک  سراف  جـیلخ  یاھروشک  هب  هلمج  زا  یبرع و  یاھروشک  هب  یتقو  هک  درک  یم رکذ  نم  یارب  مروایب - مسا  مھاوخ  یمن نم  میراد - عالطا  ام  دراد و  رگید  یاھاج 

نیا تلع  هتبلا  تفگ . یم نم  هب  لبق  لاس  هد  دودح  ار  بلطم  نیا  اقآ  نیا  ام . دیتاسا  اھرکف و  نشور ات  دنرتانشآ  ثیدح  نآرق و  اب  اجنآ  یاھھاگـشناد  دیتاسا  اھرکف و  نشور

، هدوب ناتدوخ  نابز  دیدناوخ و  ار  اھ  نآ یاھباتک  نوچ  تسھ ؛ ناتنھذ  رد  ظفاح  ای  یسودرف  یدعس ، زا  یلثملا  برـض امـش  هکنیا  لثم  تساھ ؛ نآ نابز  نآرق ، نابز  هک  تسا 

- تسا یکی  نآرق  نابز  اب  ناشنابز  نوچ  اھ  نآ دننک . یم عورـش  تایبدا  رعـش و  اب  اھ  نآ زا  یـضعب  دنیآ ، یم هک  مھ  مرتحم  ناقطان  نیا  دینیب  یم الاح  هک  هدنام ، ناتنھذ  رد 

. دنتسھ انشآ  ینآرق  فراعم  اب  هک  تساذل  دنمھف ؛ یم تحار  ار  نابز  نیا  تسا - ناشدوخ  نابز  نآرق ، نابز  هک  تسا  نیا  اھ  نآ یاھلابقا  زا  یکی 

اھهاگشناد  / ٠٧/٠٩/١٣٨۶ یاسور  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. دیاین دوجو  هب  ام  یھاگشناد  رکف  نشور ام و  یوجشناد  یارب  یرکف  الخ  دیـشاب  بقارم  تفرگ و  دیاب  یدج  رایـسب  ار  اھھاگـشناد  رد  ینید  رکف  اقترا  ی  هلئـسم لاح  رھ  هب 

دوـش هـتفگ  هـکنیا  زا  نـم  یرکف . نـشور یاـھرایعم  اـب  قـبطنم  یوـق و  وـن و  یاـھفرح  اـب  داد ؛ قـمع  ار  تاـغیلبت  دــیاب  یندرک . عناـق ینتفگ و  فرح  مـیراد ؛ فرح  یلیخ  اــم 

تـسا یرکف  نشور هاگن  نامھ  یمالـسا ، یرکف  لئاسم  ینید و  لئاسم  هب  هنارکتبم  هاگن  ون ، هاگن  مرازیب . هناگیب و  هدنب  اھثحب  نیا  زا  میرادن ؛ میراد ، ایآ  ینید  یرکف  نشور

ام یتسیابن  نیا  زا  ندرک . نایب  ندـیمھف و  دسانـش ، یم ار  داعبا  نآ  نامز  تشذـگ  تکرب  هب  ناسنا  هک  یدـیدج  داعبا  اب  ار  ینابم  ناـمھ  تسین . یراذـگ  تعدـب شیاـنعم  و 

. مینک تلفغ 

یجیسب  / ٠٨/٠٩/١٣٨۶ نایوجشناد  نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

، ریگب هوشر هتخابدوخ و  لاجر  یولھپ ، سوحنم  نادـناخ  نئاخ ، نارادـمامز  دوب . هقطنم  نیا  رد  یرابکتـسا  ی  هطلـس زکرمت  یـساسا  ساسح و  ی  هطقن زور  کـی  اـم  روشک 

اب دنتساوخ ، یم راک  رھ  مھ  نارگ  هطلس دندوب . هدروآرد  دکار  بآ  کی  لثم  ار  تلم  دندوب و  هداد  مھ  تسد  هب  تسد  همھ  اعومجم  توافت ، یب یاملع  تکاس ، نارکف  نشور

هب تبسن  ناریا  یئاضق  هاگتـسد  ناریا و  تلود  هک  دندنارذگ  نوناق  ناریا  سلجم  رد  مدرک . هراشا  هک  دوب  نویـسالوتیپاک  نامھ  شیاھ  هنومن زا  یکی  هک  دندرک ، یم تلم  نیا 

نیئاپ حطـس  یماـظن  کـی  رگا  درک . نشور  ار  بلطم  تقیقح  مدرم  یارب  زور  نآ  ماـما  دیـشک ؛ داـیرف  زور  نآ  ماـما  درادـن . بیقعت  قح  ناریا  رد  یئاـکیرما  راـک  تیاـنج مرجم و 

! دننک همکاحم  ار  وا  دنتـشادن  قح  مدرم  درک ، یم تناھا  ام  روشک  یـسایس  ینید ، یملع ، تاماقم  نیرتگرزب  هب  یئاکیرما - زپشآ  کی  یئاکیرما ، نابھورگ  کی  یئاکیرما -

. دتفا یم قافتا  دراد  نآلا  دننک ، یم ملظ  اجنآ  رد  اھیئاکیرما  هک  یئاھروشک  رد  هک  یقافتا 

روشک  / ٠٩/٠٨/١٣٨۶ هیملع  یاھهزوح  نارگشھوژپ  ناغلبم و  الضف و  دیتاسا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

بقع ناـمز  زا  یمک  یعیبـط  روط  هب  رـصاعم  ناـمز  ی  هھرب رد  هیملع  یاـھ  هزوـح هتبلا  ندـنامن . بقع  ثداوـح  زا  نتفر ، وـلج  ماـگنھب  ندوـب ، زور  هب ینعی  نیا ؛ ینعی  لوـحت 

ار زیچ  همھ  دوب ، هعماج  رد  میظع  قرب  نیا  شیادیپ  زا  یشان  هک  یتالوحت  تعرس  بالقنا و  شیادیپ  نوچ  تسین ؛ تھج  نیا  زا  یـسک  هجوتم  هتبلا  مھ  یریـصقت  دندنام .

اب بسانتم  ینعی  تسا ؛ بقع  مھ  هیملع  ی  هزوح دـنبقع . دنـشاب ، دـیاب  هک  هچنآ  زا  مھ  اـم  یاھھاگـشناد  تسا . بقع  مھ  اـم  ی  هعماـج یرکف  نشور تشاد . هگن  بقع 

کی هزوح  میبـقع . لوحت  نیا  زا  تشاذـگ ، ریثاـت  یداـیز  قاـمعا  اـت  نوگاـنوگ و  حوطـس  رد  شدوخ و  فارطا  ی  همھ رد  دـش  ادـیپ  هک  یمیظع  لوحت  نیا  اـم ، ی  هعماـج لوـحت 

. دنک ناربج  ار  نیا  تیدج  اب  مزال و  تعرس  اب  دناوت  یم نکیل  تسا ، بقع  یرادقم 

دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

روکنک رد  ناگدـننک  تکرـش هب  تبـسن  ار  اھھاگـشناد  رد  یلوبق  تبـسن  نیرتـشیب  یپرد  یپ لاـس  هدراـھچ  لوـط  رد  دزی  ناتـسا  مینیب  یم مینک ، یم هاـگن  یتـقو  مھ  زورما 

لیدبت دادعتسا  ندش ، هبخن  دادعتسا  ندش ، دنمشناد  دادعتـسا  یملع ، دادعتـسا  هک  تسا  نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  تسین ، یمک  زیچ  نیا  دنداد . هئارا  روشک  یرـسارس 

نیا رد  دربب ، شیپ  هب  تسا  هدرک  میـسرت  وا  یارب  یمالـسا  بالقنا  هک  یا  هدـنیآ یوس  هب  دـھدب و  ناکت  ار  تلم  نیا  دـناوت  یم هک  یرکفتم  یاھزغم  اناوت و  ناوزاـب  هب  ندـش 

رد تمعن ، نیا  رکـش  هک  دـننادب  همھ  و  دـنادب . ار  دادعتـسا  نیا  ردـق  دـیاب  یدزی  داتـسا  یدزی ، رکف  نشور یدزی ، یناـحور  یدزی ، نز  درم و  یدزی ، ناوج  تسا . ناوارف  ناتـسا 

. تسا نآ  یزادنا  هار رد  نآ ، نتفرگ  راک  هب  رد  نآ ، نتخانش 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زور نآ  نارکفنـشور  کمک  هب  ناریا ، مالـسا و  نانمـشد  یهشقن  قبط  داتفا . قافتا  هاـشاضر  ناـمز  رد  هک  دوب  ید  مھدـفھ  یاـیاضق  زیمآهعجاـف ، یاـھتیلاعف  نیمھ  زا  یکی 

عماوج رد  هراومھ  نز  فافع ، تکرب  هب  هک  ار  ینامیا  میظع  یورین  نیا  دـننک و  نوریب  دوخ  باجح  فافع و  یهرئاد  زا  ار  یناریا  نز  هک  دـنتفرگ  میمـصت  یولھپ ، رابرد  هب  لصتم 

. دنھدب داب  رب  دننک و  دوبان  تسا ، هتشاد  دوجو  ناملسم 

هدـش هداد  رارق  سنج  ود  نایم  مالـسا  رد  هک  یاهلـصاف  لـئاح و  نآ  ندرب  نیب  زا  باـجح ، فشک  تسھ . ید  هدـفھ  یهلئـسم  نیمھ  توغاـط ، میژر  گرزب  تاـیانج  زا  یکی 

یناریا ناملـسم  نز  رـس  رب  دـمآ ، یبرغ  عماوج  رد  نز  رـس  رب  هک  یئـالب  ناـمھ  اـت  تسا -  هعماـج  تمالـس  یارب  تسا ؛ درم  تمالـس  نز و  تمالـس  یارب  نیا  هک  تسا - 

. داد ماجنا  روشک  لخاد  رد  ناخاضر  قامچ ، اب  ار  مادقا  نیا  دنروایب .

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١١ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگن زا  یـضعب  رد  زورما  هنافـساتم  هک  یمدرم - روضح  هب  یئانتعا  یب مدرم و  شقن  راکنا  دـندز . مقر  مدرم  ار  یمالـسا  بالقنا  یخیرات  ریظن  یب میظع  ی  هثداح مدرم !

شمـسا دننیب ، یمن عفتنم  ار  دوخ  شیارگ  نیا  زا  هک  یناسک  دننک ، یم ادیپ  شیارگ  یتمـس  کی  هب  مدرم  یتقو  تساطخ . دنک - یم هدھاشم  ناسنا  هنارکفنـشور ، هبش 

تـسناوت دوب - اھ  نآ نامیا  هب  یکتم  هک  یمدرم - روضح  نیمھ  یمدرم و  یاھ  هدارا نیمھ  ار  بالقنا  تساطخ . نیا  یئارگ ! ماوع تکرح  یتسیلوپوپ و  تکرح  دـنراذگ  یم ار 

نیا تسناوت  شا ، یگنھرف میظع  ثیراوم  یخیرات و  ی  هتـشذگ هب  راختفا  اب  شا ، یلم رورغ  اب  شتاساسحا ، اب  شنامیا ، اب  ناریا  تلم  دـناسرب . یزوریپ  هب  درواـیب و  دوجوب 

. دروایب دوجوب  ار  میظع  تکرح 

نورزاک  / ١٣٨٧/٠٢/١۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ی هتفرردراوھز یاھتسینومک  پچ و  یاھشیارگ  دنتشگ  ناریا  تلم  اب  ی  هلباقم یارب  دوب ، مزینومک  مزیسکرام و  ایند  رد  شا  ینلع نمشد  یزور  کی  هک  یئاکیرمآ  رابکتـسا 

. درک هبلغ  اھ  نآ رب  ناریا  تلم  دندنام . ماکان  ایاضق  نیا  ی  همھ رد  اما  دننزب ؛ یا  همدص ناریا  تلم  هب  دنناوتب  دیاش  دنتخاس ! مھ  اھ  نآ اب  دندرک ؛ ادیپ  رانک  هشوگ  ار  یمیدق 

ار هنحـص  رگا  سباوـللا .» هیلع  مجھت  ـال  هناـمزب  ملاـعلا  : » میـشاب رادـیب  دـیاب  تسیچ . شا  هـشقن ناریا  تـلم  لـباقم  رد  ی  هدـنام ماـکان  نمـشد  نـیا  مینادـب  دـیاب  اـم  زورما 

تلم اـم ، تلم  دـمحب هللا  ناریا . تلم  دـنادب  ار  نیا  دـیاب  دـش . میھاوـخن  ریگلفاـغ  مینادـب ، ار  نمـشد  ی  هـشقن میـسانشب ، ار  نمـشد  میـسانشب ، ار  هـصرع  میـسانشب ،

، دـننک یم داشرا  ار  مدرم  هک  دنتـسھ  هاگـشناد  یاملع  نایم  رد  نید ، یاملع  نایم  رد  مھ  یدایز  نارکف  نشور نالدـبحاص و  نایوگنخـس و  ناروآ و  ناـبز تسا ؛ یرایـشوھ 

، هبرجت یاھنادیم  رد  ملع ، یاھنادیم  رد  ام  یجیـسب  ناناوج  ام ، مدرم  نایم  رد  زورما  دنا . هدرک ادیپ  دشر  فلتخم  یاھ  هصرع رد  مھ  ام  روشرپ  ناناوج  دـننک . یم یئامنھار 

. تسین لکشم  ام  تلم  یارب  هنحص  تخانش  نیاربانب  تسا . یتلم  نینچ  کی  تلم ، دنا . هدرک تفرشیپ  راوشد  یاھ  یروانف یاھنادیم  رد 

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

اتقیقح روشک ، نیا  ناناوج  ناریا ، تلم  دربب . شیپ  دربب و  شیپ  دـنک و  ظفح  تردـق  لامک  اـب  ار  تکرح  نیا  تسناوت  اـھنارود  نیرت  تخـس رد  راوگرزب  ماـما  روآ  تفگـش یربھر 

، دـننک فرـصنم  دـننک ، فرحنم  ار  مدرم  هک  دـش  شـالت  مھ  یلیخ  دـندرک . لاـبند  دـندیمھف و  دـنتفریذپ ، ار  نخـس  نآ  ناـج  لد و  زا  دندیـشوین ؛ ار  ناـشراوگرزب  ماـما  نـخس 

هب زور  هب  زور  مھ  اھینمـشد  نیا  هدرک و  ادیپ  همادا  تکرح  نیا  دش . دھاوخن  اش هللا  نا  مھ  نیا  زا  دـعب  هدـشن ، الاح  ات  دـشن ؛ دـنریگب ، ار  ناشرواب  دـننک ، ضوع  ار  ناشھار 

تسرد عنام  شھار  رس  مئاد  دسرب و  وا  دنھاوخ  یمن یا  هدع یلو  دنک ، یم تکرح  دراد  یدصقم  فرط  هب  هک  میتسھ  یا  هدنود نآ  لثم  ام  هتشاد . دوجو  فلتخم  یاھلکش 

شـشوگ مھ  وا  درادن ؛ یا  هدـیاف یـسر ، یمن ورن ، دـننز : یم دایرف  وا  هب  فارطا  زا  دـننک ؛ یم تمالم  ار  وا  یھ  دـننز ، یم شھب  گنـس  یھ  درپ ، یم اھ  عنام ور  زا  دـننک ؛ یم

لمع زورما  ات  ینامرھق  ی  هدـنود نینچ  کی  لثم  ناریا  تلم  دـسر . یم دـھد و  یم همادا  ار  شدوخ  هار  اـما  دـنک ؛ یم لـمحت  ار  اـھدرد  دروخ ، یم ار  اـھمخز  تسین ؛ راکھدـب 

. هتفر شیپ  هدرک ؛

ناشی هفیظو مالـسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  بتکم  یبالقنا و  یمالـسا و  یاھ  نامرآ هب  نادنم  هقالع تلم ، نیا  نازوسلد  روشک ، نیا  نازوسلد  یتیعـضو ، نینچ  کی  رد  بوخ ،

نادنمشناد روج ، کی نید  یاملع  روج ، کی نادرمتلود  روج ، کی اھرادمتـسایس  دننک . لیھـست  ناریا  تلم  یارب  ینعی  ناگدنور ، یارب  ار  هار  نیا  دنراد  هفیظو  همھ  تسیچ ؟

قشع ناراد  مچرپ یبھذم ، ناگدنیارس  یبھذم ، ناگدنیوگ  ی  هعماج نیا  مھ  اھ  نیرتراذگرثا زا  یکی  روج . کی فلتخم  یاھرشق  روج ، کی نارکف  نشور روج ، کی اھ  هاگشناد

. دنتسھ دننک ، یم کیدزن  اھ  نآ هب  ار  اھلد  تیب  لھا  یازع  یداش و  رد  هک  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  هب 

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

یرـشب و دـنمجرا  ی  هرطاـخ نیا  گرزب و  ی  هثداـح نیا  اـب  ی  هھجاوم رد  دـیاب  اـم  هک  تسا  یا  هتکن نآ  نیا  تسین - یخیراـت  ی  هثداـح کـی  یروآداـی  یاـنعم  هب  تثعب  یروآداـی 

تما دوخ  یارب  لوا  ی  هجرد رد  تسا  یندـشن  شومارف سرد  کی  رورم  رارکت و  تقیقح  رد  هوکـشرپ  ی  هرطاخ نیا  رب  ی  هیکت هکلب  میـشاب - هتـشاد  داـی  هب  هشیمھ  یناـسنا 

سرد کی  رارکت  نیا ، تیرـشب . داحآ  ی  همھ یارب  دـعب  ی  هجرد رد  و  نارکف - نشور نادنمـشناد ، نارادمتـسایس ، تما - ناگبخن  ناگتـسجرب و  هچ  تما ، داحآ  هچ  یمالـسا ؛

. تسا زومآ  سرد ی  هثداح کی  یروآدای  تسا ، قشمرس  کی  رارکت  تسا ،

دوش و هتـشون  اھباتک  دـیاب  دـنک ، نایب  ار  تثعب  ی  هلئـسم بناوج  لامجا - روط  هب  ول  و  اسر - نایب  اـب  دـھاوخب  یـسک  رگا  اـتقیقح  هک  تسا  عونتم  رایـسب  هثداـح  نیا  داـعبا 

نیا اب  مرکا  ربمغیپ  دینک  هظحالم  امـش  دریگ . یمارف ار  یددعتم  یاھـسرد  دنک ، یم هثداح  نیا  هب  یئادتبا  هاگن  کی  ناسنا  هک  روط  نامھ نکیل  دوش ؛ هتفگ  نخـس  اھتعاس 

. تشادن دوجو  هعماج  نآ  رد  بولطم  تالامک  نآ  زا  کی  چیھ هک  درک  زاغآ  ار  دوخ  توعد  درک و  روھظ  یا  هعماج رد  دوب ، لامک  یارب  رشب  یاھزاین  ی  همھ عماج  هک  یمایپ 

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

ینعی ملاـع - ی  هـطقن نـیرت  ساـسح بـلق  رد  درک  یم رکف  یک  ـالا  و  درک . کـمک  وا  هـب  یھلا  یعیبـط  نیناوـق  درک ؛ کـمک  وا  هـب  مـھ  شنیرفآ  ننـس  درک ، تـکرح  ناریا  تـلم 

زا یرایـسب  شنارکف ، نشور زا  یرایـسب  هک  یا  هعماـج نـیب  رد  یوـلھپ - تموـکح  هاـش ؛ تموـکح  ینعی  یناـھج - رابکتـسا  هـب  اـھتموکح  نـیرت  هتـسباو زا  یکی  هناـیمرواخ -

تما هعماج  نیا  دوشب و  دـنلب  مالـسا  مچرپ  ناھگان  یناسفن ، یاھاوھ  یبرغ و  یاھ  هسوسو یبرغ و  تامیلعت  هب  دوب  هدـش  هدولآ  ناـشنھذ  دوب  لاـس  اـھھد  شناـگبخن ،

. دش اما  تسا ؟ نکمم  یزیچ  نینچ  درک  یم رکف  یک  دنک ؟ توعد  مالسا  هب  ار  یمالسا 

شیپ دننک ؛ یم کمک  اھ  نیا هب  شنیرفآ - یاھتنـس  نامھ  ینعی  یھلا - قفاوم  یاھداب  دننک ، تکرح  هار  نیا  رد  یتلم  کی  یتعامج ، کی  یتقو  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا 

. دنور یم

نابعش  / ٢٧/١٣٨٧/٠۵ یهمین  زور  رد  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

شریذـپ قیدـصت و  اب  هارمھ  بطاـخم و  لوبق  اـب  قواـسم  بطاـخم ، هب  تسھ  مالـسلا ) مھیلع  ) تیب لـھا  ناوریپ  هیماـما و  بھذـم  راـیتخا  رد  هک  یتقیقح  نآ  نداد  ناـشن 

، نید یاملع  شقن  هتبلا  دـنکن . تلاخد  اھ  یمھفدـب اھ ، یمھف جـک نیغورد ، یاـھاعدا  اـھ ، هفارخ اـھ ، هیاریپ مینک  یعـس  دـیاب  داد . ناـشن  دـیاب  ار  تقیقح  تسا . بطاـخم 

رد هچ  بالقنا ، نارود  رد  هچ  نآرق ، هب  لمع  و  مالسلا ) مھیلع  ) تیب لھا  میلاعت  هب  لمع  اب  ام  تلم  و  تسا . یا  هتسجرب شقن  هنیمز  نیا  رد  نارکف  نشور هتسجرب ، ناغلبم 

اب سدـقم  عاـفد  نارود  رد  اـیند  مدرم  زا  یرایـسب  داد . ناـشن  ار  میلاـعت  نیا  تیناـقح  تسا ، هدـمآ  شیپ  اـم  روشک  یارب  هک  ینوگاـنوگ  ثداوح  رد  هچ  سدـقم ، عاـفد  نارود 

اب بالقنا ، نارود  رد  سدقم ، عافد  نارود  رد  یناھج  نارظان  زا  یلیخ  هک  ینانچمھ  دنتفریذپ ؛ دندرک و  لوبق  ار  نآ  دندرک و  ادیپ  شیارگ  نآ  هب  دـندش و  انـشآ  عیـشت  تیناقح 

. دـندرک ادـیپ  داقتعا  مالـسا  تیناقح  هب  دـش ، هدـید  دـندوب - قح  هار  نادـھاجم  دـھاجم و  زرابم و  یاـھناوج  نیمھ  هک  وا - نویراوح  اـم و  راوگرزب  ماـما  لـمع  رد  هک  یقئاـقح 

رد صوصخب  نآ  نداد  ناشن  نید و  حیحـص  تقیقح  نداد  ناشن  دـندش . هاگآ  دـندش ؛ رادـیب  دنتـشاد ، مالـسا  تقیقح  زا  تلفغ  اما  دـندوب ، ناملـسم  هک  اھتلم  زا  یرایـسب 

. دراد یئاسآزجعم  تیصاخ  نینچ  لمع ،

رطف  / ١٣٨٧/٠٧/١٠ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، مدرم داحآ  ی  همھ مالسا ، ناھج  ی  همھ رد  دیاب  ار  هتکن  نیا  تسا . هجاوم  مالـسا  نانمـشد  ی  هبناج همھ یتاغیلبت  یگنھرف و  یـسایس و  مجاھت  اب  مالـسا  یایند  زورما 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 31 
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نیا تسا و  هبناج  همھ ناناملسم  تاسدقم  مالسا و  هیلع  مجاھت  زورما  دننکن . تلفغ  یسایس  ی  هتـسجرب دارفا  نید ، یاملع  نارکف ، نشور صوصخب  ناگبخن ، صوصخب 

، یناور یاھگنج  عاونا  هب  اذل  دنک ؛ یم فعض  ساسحا  یمالسا  میظع  تکرح  لباقم  رد  نمشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ، هدش  یوق  نمشد  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  هن 

. دنک ظفح  ار  دوخ  تدحو  مالسا  یایند  هک  تسا  نیا  هار  دوش . یم لسوتم  رگیدکی  هیلع  تاغیلبت  رگیدکی و  زا  ناملسم  یاھروشک  اھتلم و  ندناسرت  نوگانوگ ، تامجاھت 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

مکح رد  تسا ؛ مسج  مکح  رد  یقوقح  تخاس  نیا  درک . ظفح  دـیاب  ار  وا  دراد ؛ دوجو  یعقاو  یقیقح و  تیوھ  کی  یقیقح ، تخاس  کـی  یقوقح ، تخاـس  لد  رد  هشیمھ 

یقاب مھ  یقوقح  یرھاظ و  تخاس  نیا  ول  و  دـنک ، ادـیپ  رییغت  نومـضم  انعم و  نآ  رگا  تسا . نومـضم  اـنعم و  مکح  رد  تسا ؛ حور  مکح  رد  یقیقح  تیوھ  نآ  تسا ، بلاـق 

مھ رد  تخـس  مسج  کی  اب  دروخرب  نیلوا  اب  تسا ؛ ملاس  شرھاظ  هدـش ، کوپ  لـخاد  زا  هک  ینادـند  لـثم  تشاد ؛ دـھاوخ  یماود  هن  تشاد ، دـھاوخ  یا  هدـیاف هن  دـنامب ،

: تسا یمالسا  یروھمج  یاھ  نامرآ نامھ  تسیچ ؟ ینورد  تخاس  نآ  تسا . مسج  نیا  حور  مکح  رد  وا  تسا ؛ مھم  ینورد ، یعقاو و  یقیقح و  تخاس  نآ  دنکـش . یم

ینورد ینطاب و  یقیقح و  تخاس  ازجا  نآ  اھ  نیا نمشد ؛ ذوفن  لباقم  رد  یگداتـسیا  قالخا ، یربارب ، یردارب و  داجیا  یارب  یعـس  اھـشزرا ، ظفح  ناسنا ، تمارک  تلادع ،

روشک نالوئسم  ندوب  یمدرم  رگا  میتخادنا ، اوزنا  هب  ار  تلادع  راعش  میدرک ، شومارف  ار  تلادع  رگا  میدش ، رود  یمالـسا  قالخا  زا  ام  رگا  تسا . یمالـسا  یروھمج  ماظن 

رگا دـننک ، هاـگن  تردـق  تورث و  زکرم  کـی  هلیـسو و  کـی  ناونع  هب  تیلوئـسم  هب  رگید  یاـھروشک  نیلوئـسم  زا  یلیخ  لـثم  مھ  روشک  نیلوئـسم  رگا  میتفرگ ، مک  تسد ار 

زا نداد ، رارق  مدرم  ی  هدوت حطـس  رد  ار  دوخ  یتسیز ، هداـس ندوب ، یمدرم  رگا  دوش ، فذـح  روشک  نیلوئـسم  لـمع  تینھذ و  زا  مدرم  یارب  یراکادـف  تمدـخ و  ی  هلئـسم

یاھفعض یصخش ، یاھفعض  اھ ، یتسیابردور رگا  دوش ، شومارف  نمشد  یاھ  یبلطزواجت لباقم  رد  یگداتسیا  رگا  دوش ، کاپ  دوش ؛ فذح  دورب و  رانک  نیلوئسم  تینھذ 

تـسد زا  یمالـسا  یروھمج  یعقاو  تیوھ  یلـصا  یاھـشخب  نیا  یقیقح و  یاھزغم  نیا  رگا  دوش ، مکاح  روشک  نیلوئـسم  یللملا  نیب یـسایس و  طباور  رب  یتیـصخش 

یاروش سلجم  اروش : سلجم  زا  دـعب  یمالـسا »  » دـنوسپ دـشخب و  یمن یرثا  یلیخ  دـنک ؛ یمن یکمک  یلیخ  یمالـسا  یروھمج  یرھاظ  تخاس  دوش ، فیعـض  دورب و 

ناملد دوشن ؛ شومارف  دورن ، تسد  زا  تریس  نآ  حور ، نآ  میشاب  بقارم  هک  تسا  نیا  هیضق  لصا  دھد . یمن تروص  یراک  یئاھنت  هب  یمالـسا ، یروھمج  تلود  یمالـسا ؛

. تسا هیضق  ساسا  نیا ، دیشاب . هتشاد  هجوت  تریس  انعم و  حور ، هب  بلاق . تروص و  ظفح  هب  دشابن  شوخ 

اھ یلیخ اـی  دوش ، یمن بلج  اـبلاغ  نیا ، هب  اـھ  یـضعب هجوت  دوش . یم لـصاح  مارآ  یلیخ  جـیردتب و  یعقاو ، تیوـھ  نآ  رییغت  تریـس ، رییغت  هک  منکب  ضرع  امـش  هب  نم  و 

رکف نشور نیب و  نشور ی  هقبط یانیب  مشچ  درک . تقد  دـیاب  یلیخ  دـشاب . هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  دـنوش ، هجوتم  همھ  تسا  نکمم  یتقو  کی دوش . یمن بلج  ناشھجوت 

دشاب لئاق  شدوخ  یارب  هشیمھ  ار  تیلوئسم  نیا  دیاب  نایوجشناد  یانیب  مشچ  و  یھاگشناد - ی  هقبط ینعی  هعماج -

جدننس  / ١٣٨٨/٠٢/٢٢ یدازآ  نادیم  رد  ناتسدرک  ناتسا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

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

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

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

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

. دندرک نالعا  روج  نیا دریذپب ! ار  یبرغ  شنم  شور و  یبرغ و  رکفت  یبرغ ،

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

ار اھ  یگدنام بقع مینک ؛ یم مک  ار  هلـصاف  نیا  میراد  یمالـسا  یروھمج  رد  ام  تفرگ . هلـصاف  نآرق  اب  ام  ی  هعماج یدامتم  یاھلاس  هک  مینک  فارتعا  دـیاب  ام  نآرق ، باب  رد 

دوب نکمم  یناسک  رانک  هشوگ  تشادن ؛ روضح  هعماج  رد  یمـسر  تروص  هب  نآرق  توغاط ، یاھتیمکاح  نارود  رد  هدوب . دایز  یلیخ  یگدـنام  بقع نیا  اما  مینک ، یم ناربج 

؛ دوب مک  یلیخ  مومع  رظنم  رد  هعماج و  حطـس  رد  صوصخب  نآرق ، رد  ربدـت  دوب ؛ نآرق  توالت  طقف  نیا  اـما  دـندناوخ - یم نآرق  اـھ  هناـخ رد  ینینیدـتم  دنـشاب - انـشآ  نآرق  اـب 

نآ یاھ  هدرک لیصحت نیب  رد  اعقاو  ینعی  دنتـشاد ؛ هلـصاف  نآرق  اب  یلکب  ام  یھاگـشناد  یاھ  هعومجم یرکف و  نشور یاھ  هعومجم هک  دوب  هدش  نیا  هجیتن  دوب . مک  رایـسب 

رگم دروخ ؛ یمن مشچ  هب  اعقاو  دودـحم - یئانـشآ  هکلب  قیمع ، عیـسو و  یلیخ  یئانـشآ  هن  دـشاب - هتـشاد  یا  یئانـشآ دـشاب ، هتـشاد  یـسنا  نآرق  اب  هک  یـسک  نامز ،

تیعضو یطئارش ، رطاخ  هب  یبرع ، یاھروشک  صوصخب  یمالـسا و  یاھروشک  رگید  رد  اما  دندوب ؛ ظفح  یتایآ  یگبلط ، نارود  زا  دنتـشاد و  یگبلط  ی  هقباس هک  یناسک 

تاقالم یتقو  دنتسھ ، مھ  یتلود  نوگانوگ  بصانم  رد  هک  ار  ناش  یھاگشناد یاھ  هدرک لیـصحت ار ، اھ  نآ یاھرکف  نشور ناسنا  تسا . روج  نیمھ مھ  نآلا  دوبن و  روج  نیا

ی هعومجم نیب  رد  هک  یزیچ  دننک ؛ یم هدافتـسا  ناشدوخ  تاملک  رد  لالدتـسا ، دیوم ، ناونع  هب  دھاش ، ناونع  هب  لیثمت ، تروص  هب  نآرق  تایآ  زا  اھ  نیا دنیب  یم دنک ، یم

تیفیک اھروشک  نآ  رد  الاح  میدوب . هدـنام  رود  ام  هک  دوب ، نآرق  زا  ندـنام  رود  نامھ  رطاخ  هب  نیا  ارچ . ام  ناوج  لـسن  نیب  رد  یلو  تشادـن ، دوجو  اـم  یمیدـق  نارکف  نشور

دروـخرب هدـیدپ  نیا  اـب  بـالقنا  لوا  زا  اـم  تسھ . مھ  نـآلا  دوـب ؛ یجئار  زیچ  نـیا  صوـصخب  یبرع  یاـھروشک  رد  تـسا . رگید  ثـحب  کـی  نآ  دوـب ، روـج  هـچ  تـیبرت  مـیلعت و 

مھ قحب  ضارتعا  میراد و  میتشاد و  ضارتعا  لمع ، رد  ینآرق  ینابم  زا  اھ  نیا یرود  هب  اـم  مھ  هشیمھ  هک  یبرع  یاـھروشک  نادرمتلود  نارادمتـسایس و  نیا  میدرک . یم

اب دارفا  منکب ، هیبشت  مھاوخب  نم  رگا  الاح  هکنیا  لثم  میتسین . یروج  نیا ارچ  اـم  هک  میدروخ  یم فساـت  اـم  هشیمھ  تشاد . روضح  اـھ  نیا ناـبز  نھذ و  رد  نآرق  اـما  دوب ،

روـج نـیمھ نآرق  زا  اـھ  نآ دـنروایب ، فورعم  ی  هدنـسیون نـالف  زا  یتـالمج  ظـفاح ، رعـش  زا  یدعـس ، ناتــسلگ  زا  یتـالمج  تـسا  نـکمم  ناشتبحــص  لـالخ  رد  یناریا  قوذ 

. میدوب هتفرگ  هلصاف  تشاد ، دوجو  بالقنا  زا  لبق  هک  یتیبرت  عون  رطاخ  هب  نآرق  زا  ام  دوبن . یزیچ  نینچ  ام  روشک  رد  اما  دندرک ؛ یم یئاھ  هدافتسا

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

هک تسا  ینیمھ  یفنم ، تبثم و  طاقن  ی  همھ دنیآرب  اما  هتـشاد ، یبویع  کشالب  هتبلا  مھ  هتـشذگ  یاھ  یزیر همانرب دور . یم شیپ  دراد  روشک  دینادب ؛ دیدرت  نودـب  ار  نیا 

قمع رد  ینید  رکفت  ذوـفن  خوـسر و  ظاـحل  زا  دـنتفر ، شیپ  یــسایس  شنیب  ظاـحل  زا  دـنتفر ، شیپ  یملع  ظاـحل  زا  اـم  یاـھناوج  دـینک . یم هدــھاشم  دــیراد  امــش  زورما 

یبرغ و یاھ  یزیر هماـنرب اـھ و  ینیب شیپ هب  نتـسبن  لد  هب  عجار  نید و  هب  عجار  تیونعم و  هب  عجار  اـجنیا  اـم  یاـھناوج  زورما  هک  یئاـھ  فرح نیا  دـنتفر . شیپ  اـھ  هشیدـنا

نیا دندرک  یم رکف  هک  دوب  ینارکف  نشور ی  هتسجرب یاھفرح  وزج  اھامش ، نارود  زا  شیپ  یکدنا  هدش - امـش  جئار  یاھفرح  وزج  زورما  هک  یئاھ  فرح نیا  دنتفگ - لالقتـسا 

یلیخ مھ  عنام  میراد ، دایز  مھ  نمـشد  هتبلا  میور . یم شیپ  میراد  ام  تسین ؟ تفرـشیپ  نیا  تسام . ی  هعماج جئار  گنھرف  وزج  زورما  اما  دنمھفب ! ای  دننزب  دیاب  ار  اھفرح 

هک نتفر  هار  فاص  نیمز  وت  الا  و  دراد ؛ دوجو  عنام  دش . یمن هدـیزرو  روج  نیا یمالـسا  یروھمج  یمالـسا و  ی  هعماج میدـش ؛ یمن هدـیزرو  روج  نیا ام  دوبن ، عنام  رگا  میراد .

. تفر دھاوخ  مھ  نیا  زا  دعب  تفر ، دھاوخ  مھزاب  هتفر ، شیپ  ار  هار  نیا  هدرک ، ار  راک  نیا  ام  ی  هعماج تفر . الاب  عناوم  زا  دیاب  درک ، یدرونھوک  دیاب  دروآ . یمن ینالضع  تیوقت 

. تسین درک ، شفقوتم  ناوتب  هک  یلسن  زورما ، ناوج  لسن  دینادب ! امش 

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

عـضوم زا  هدـع  کـی  تسا . یمزـال  یاـھزیچ  اـھ  نیا دوـش ، یم هک  اروشاـع  ثداوـح  حیرـشت  نیا  دوـش ، یم هک  یا  یراز هیرگ و  نیا  دریگ ، یم ماـجنا  هک  یئاـھ  یرادازع نـیا 

یدـب یاھ  لکـش کی  هتبلا  دـننک . یم مدرم  هک  یئاھراک  نیمھ  تسا ؛ مزال  رخآ  ات  اھ  نیا تسا ؛ مزال  اھ  نیا هن ، تسین . مزـال  رگید  اـھ  نیا اـقآ ، دـنیوگب  دـنیاین  یرکف  نشور

اما تسا . تیب  لھا  ناتـسود  هیلع  نانمـشد  نابز  ندـش  زارد  ی  هیام نیا ، دریگب ؛ ماجنا  راک  نیا  دـیابن  تسا ، عونمم  نیا  میتفگ  هک  ندز  همق  لـثم  میا ؛ هتفگ هک  دراد  دوجو 

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هیرگ دـنناوخ ، یم دنـسیون ، یم راعـش  دـننک ، یم تبحم  راھظا  دـننک ، یم دـنلب  ملع  دـنزادنا ، یم هار  ینز  هنیـس تاج  هتـسد دـننک ؛ یم مدرم  هک  یفراعتم  یرادازع  نیمھ 

. تسا یبوخ  یاھزیچ  یلیخ  اھ  نیا دنک ؛ یم رتشیب  زور  هب  زور  ار  یفطاع  طابترا  اھ  نیا دننک ؛ یم

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

بالقنا دنداتسیا و  رابج  میژر  لماوع  حالس  لباقم  رد  ناشدوخ  هرز  یب هانپ و  یب یاھمسج  اب  ناشدوخ ، یاھ  نت اب  دندمآ  مدرم  دش . زوریپ  تمظع  نآ  اب  یمالـسا  بالقنا 

نیا لـباقم  رد  فرـشاب ، فاـصنااب و  ناـسنا  کـی  بوخ ، دـندرک . باـختنا  ار  یمالـسا  یروـھمج  دـنداد و  یار  یمالـسا  یروـھمج  هب  دـندمآ  مدرم  نیمھ  دـعب  دـندرک ؛ زوریپ  ار 

نآ دندرک ؛ یفرعم  قلخ  راد  فرط ار  ناشدوخ  دندناوخ ، کیتارکومد  ار  ناشدوخ  دندرک ، مدرم  زا  یراد  فرط یاعدا  نادیم ، طسو  دندمآ  اھ  یضعب دنک ؟ یم هچ  مدرم  تساوخ 

، دوب برغ  راد  فرط دوب ، حیرـص  رفاک  دوب ، قفانم  ناشوت  ندرک . هلباقم  هب  دـندرک  عورـش  دـندوب ، هدروآ  راک  رـس  نیگنـس  یاـھب  نیا  اـب  ار  ماـظن  نیا  هک  یقلخ  نیمھ  اـب  تقو 

مدرم اب  دـندرک ، مدرم  زا  یراد  فرط یاعدا  ناریا . تلم  لباقم  رد  یمالـسا ، ماظن  لـباقم  رد  تکرح ، کـی  هھبج ، کـی  دـندش  مھاـب  اـھ  نیا ی  همھ دوب ؛ مھ  نید  هب  رھاـظتم 

روـط هب  دـندرک ، یرکفدازآ  یـشیدنادازآ و  یرکف و  نـشور یاـعدا  دـنداتفارد ؛ مدرم  ارآ  ی  هجیتـن مدرم و  ارآ  اـب  دـندرک ، مدرم  ارآ  یـسارکومد و  زا  یراد  فرط یاـعدا  دـنداتفارد ؛

هبـش ای  هنارکف  نشور یاھفرح  اب  لوا  ناریا . تلم  لباقم  دـندمآ  دـندرک ؛ لوبق  دوب - یلددـب  یھاوخدـب و  هب  ی  هتخیمآ هک  ار  یبرغ  نیرکفتم  یئاـقلا  یاـھبوچراھچ  هنارجحتم 

دندمآ دنتشاذگ ، رانک  ار  یتسیابردور  شاوی  شاوی دعب  ندز ؛ فرح  ندرک ، داقتنا  ندرک ، ضارتعا  ماما  ینابم  هب  یمالسا و  یروھمج  هب  ماما و  هب  دندرک  عورـش  هنارکفنـشور 

لام تسین ، خـیرات  لام  داتفا ؛ قافتا  ام  روشک  یوت  اھ  نیا یرگـشاشتغا - ای  هناحلـسم  ی  هزراـبم هب  دـندرک  لیدـبت  ار  یـسایس  ی  هزراـبم ار ، یرکف  ی  هزراـبم نادـیم ، یوت 

ام روشک  هجوتم  تالکـشم  همھ  نیا  تسیچ - روشک  تالکـشم  دننیبب  دننک ، رکف  دننیـشنب  هکنیا  یاج  هب  ندرک . تمحازم  دـندرک  عورـش  تسا - بالقنا  لوا  ی  هھد نیمھ 

یئامنھار دیاب  هک  دسر  یم ناشرظن  هب  رگا  دننک ، کمک  نیلوئسم  هب  دننک ، کمک  تالکشم  نیا  لح  هب  دندرک - یم لیمحت  ار  یرادقم  دوب ، هدنام  هتـشذگ  زا  یرادقم  دوب ؛

اب دنتـسناوت ، اجرھ  مھ  دعب  ندرک ؛ یئوگدب  ندرک ، هضراعم  ندش ، هنیـس  هب  هنیـس  دنداتفا  دنریگب ، هکنیا  یاج  هب  دنریگب ، دیاب  ار  یراب  کی  ریز  رگا  دـننک ، یئامنھار  دـننک ،

هک یھارراـھچ  رھ  رـس  نارھت ، یاـھنابایخ  نیمھ  لـخاد  دـندرک ؛ یئاـنتعا  یب مھ  گـنج  هب  دوب ، گـنج  ریگرد  اـھزرم  رد  روشک  فلتخم . یاھـشخب  رد  ندـش ، هجاوم  مدرم 

. ندرک هلباقم  ماظن  اب  یمالسا و  یروھمج  اب  دندرک  انب  دیسر ، ناشتسد  هک  یرذگ  رھ  رس  دنتسناوت ،

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دوش  یم تلفغ  تاـقوا  یھاـگ  تسا . نیا  رطاـخ  هب  منک ، یم رارکت  صاوخ  یارب  ار  تریـصب  ی  هلئـسم هدـنب  هکنیا  تسا . نیا  اـم  لکـشم  تخانـش . ار  اـھ  ینمـشد دـیاب 

مھ هطورشم  ردص  رد  میتشاد . ار  انعم  نیمھ  هنافساتم  مھ  هطورشم  ردص  رد  ام  یئزج . لئاسم  هب  دننک  یم لمح  ار  اھ  نیا دوش ؛ یم دراد  ساسا  اب  هک  یئاھ  ینمشد

ریثات تحت  هک  ینارکف  نشور حالطـصا  هب  ناگدز و  برغ زور  نآ  هک  ار  یا  هئطوت دندیدن  اھ  نیا هک  دنفورعم - دیـسانش ، یم همھ  مروآ ؛ یمن مسا  نم  هک  دندوب - یگرزب  یاملع 

ناشتاعوبطم رد  ای  دننز ، یم نامز  نآ  یلم  یاروش  سلجم  رد  دنراد  اھ  نیا هک  یئاھ  فرح هک  دـندرکن  هجوت  دـندرک ؛ یم یحارط  دـندوب ، برغ  تارکفت  بولغم  دـندوب ، برغ 

- یرون لضف هللا  خیـش  موحرم  لثم  دیمھف - یم تسناد و  یم هک  یـسک  هک  دش  نیا  هجیتن  دندرک . تاشامم  دندرکن ، هجوت  ار  نیا  تسا ؛ مالـسا  اب  ی  هزرابم دنـسیون ، یم

دروم لضف هللا  خیـش  زا  دعب  دندوب ، هدادن  اھب  تیمھا و  تیـساسح  نیا  هب  هک  مھ  یئاھ  نآ دوخ  دعب  دندرکن ؛ ادیپ  یتیـساسح  اھ  نیا دـش و  هدز  راد  هب  اھ  نآ مشچ  یولج 

اجنآ هک  تسا  یھابتـشا  نیا  دنداد . تسد  زا  ار  ناشیوربآ  یـضعب  دنداد ، تسد  زا  ار  ناشناج  یـضعب  دندروخ ؛ ار  اھ  نآ یلیـس  دنتفرگ و  رارق  اھ  نآ کتھت  لواطت و  ضرعت و 

. میھدب ماجنا  دیابن  ام  ار  هابتشا  نیا  تفرگ ؛ ماجنا 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/١۵ رسارس  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دوبن  ینید  یرکف  نشور نایعدم  زا  یخرب  لثم  یرھطم  دیھـش  دوب ، هدرک  لوغـشم  دوخ  هب  ار  ام  یاھناوج  نھذ  هرود  نآ  رد  هک  ینوگانوگ  یاھلاوس  هب  خساپ  ی  هنیمز رد 

یاـھ یدـنب هتـسب رد  ار  ینید  یقیقح  میھاـفم  لـباقم ، ی  هطقن تسرد  هکلب  دـنک ؛ هضرع  ینید  بلاـق  ینید و  باـعل  اـب  ار  نید  یاوـتحم  نید و  قـطنم  زا  یبـنجا  بلاـطم 

. درک یم هضرع  نیبطاخم  ماھفتسا  زاین و  لاوس و  اب  بسانتم  زور و  بسانتم 

اھهاگشناد  / ٢٠/١٣٨٩/٠۴ رد  یربھر  یگدنیامن  داھن  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیعمتسم مدرک . یم تبحـص  تعاس  مین  ای  هقیقد  تسیب  ردق  هب  مداتـسیا و  یم هتخت  یاپ  دش . یم رازگرب  اشع  برغم و  زامن  نیب  هک  متـشاد  یا  هسلج دھـشم  رد  هدنب 

ار تیعضو  ام . دجسم  دمآ  نم  اب  دوب ، دھـشم  هیلع ) همحر هللا   ) رنھاب دیھـش  موحرم  بش  کی  یناتـسریبد . اضعب  وجـشناد و  ابلاغ  مھ  اھناوج  دندوب ؛ ناوج  دصرددون  مھ 

یئوجشناد تیعمج  ردق  نیا مرمع  هب  نم  هک  تفگ  ناشیا  دوب . طبترم  مھ  یئوجشناد  ناوج و  عماجم  اب  نارھت  رد  هک  دوب  یسک  رنھاب  یاقآ  الاح  دش . هدز  تفگش دید ، هک 

اب طبترم  رکف  نشور یناحور  کی  یارب  لاح  نیع  رد  رفن . هاجنپ  لھچ  دصیـس و  الثم  رثکا  دـح  دوب ؟ ناوج  ردـقچ  رگم  ام  دجـسم  یوت  ـالاح  ما . هدـیدن دجـسم  کـی  رد  ناوج  و 

زور و هب یبھذـم  یاھتیلاعف  زا  تخانـش و  یم ار  یئوجـشناد  یاھطیحم  دوب و  هدـید  ار  یھاگـشناد  یاھ  هرود دوب و  یھاگـشناد  مھ  شدوخ  هک  رنھاب ، یاقآ  لـثم  اـھناوج ،

ار ناشیا  دوب و  یبیجع  زیچ  دندوب - وجشناد  شرفن  تسیود  الثم  دادعت ، نیا  زا  دیاش  هک  ناوج - رفن  هاجنپ  دصیس و  ای  دصیـس  دودح  ندش  عمج  دوب ، علطم  مھ  هناددجتم 

!؟ دنک تبحص  ناشیارب  یناحور  کی  دنوشب و  عمج  اجکی  وجشناد  ات  تسیود  دوب : هدرک  هدز  بجعت هدز و  تشھد

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

روشک رد  ار  تیناحور  شقن  دـنناوتیم  ناھاگآ  نارکفنـشور و  تسین . نویناـحور  دوخ  ی  هفیظو طـقف  نیا  هک  تسا ؛ تیناـحور  ی  هتـسیاش تسرد و  یفرعم  مراـھچ ، ی  هتکن

یتخـس یاـھ  هاگرذـگ هچ  یتالکـشم و  هچ  زا  هیملع ، یاـھ  هزوـح ناـگرزب  مـظعم و  عـجارم  صوـصخب  تیناـحور ، ساـسح ، عطاـقم  رد  هـک  دـنھدب  ناـشن  دـنھدب و  ناـشن 

. دنھدب روبع  ار  هعماج  دنا  هتسناوت

یناقلاط  / ١٣٨٩/١٢/٠٩ هللاتیآ  تشادوکن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یناقلاط یاقآ  تیـصخش  داعبا  یهمھ  نکل  دوب . یروجنیا  الـصا  ناشیا  ینعی  دوب ؛]  ] هغالبلاجـھن نآرق و  یور  رب  رتشیب  زکرمت  اب  نید و  روحم  رب  ون  رکف  لـھا  یناـقلاط  یاـقآ 

تلصخ نامھ  دندوبن ؛ هزرابم  لھا  دندوب  مھ  ینید  رکفنشور  دندوبن ؛ هزرابم  لھا  دندوب  رکفنشور  اھیلیخ  تسا . هزرابم  دعب  مھم  دعب  کی  تسین . ینید  یرکفنـشور  دعب 

دیآیمن نیئاپ  هک  ار ]  ] ناویا یور  یاقآ  مدرک  لقن  یاهمانـشیامن  کی  زا  تقو  کی  نم  هک  دوب  مھ  اھنآ  رد  ام  زورما  اـضعب  دـیاش  زورید و  نارکفنـشور  یهمھ ]  ] اـبیرقت یمومع 

[ اما  ] دندوب یروجنیا  ینید  یاھرکفنـشور  زا  یلیخ  بخ  دنزیم ! فرح  دنکیم  اشامت  دنیـشنیم  ناویا  یالاب  درادن ، راک  نادیم  اب  درادن  راک  هیـضق  نتم  اب  دیآیمن  مدرم  یوت 

سوسحم میدیدیم ، میدرکیم - دـمآ  تفر و  میدوب –  رـشاعم  ناشیا  اب  هک  ام  ار  نیا  اتقیقح ؛ درکیم  درد  ساسحا  دوب ، نادـیم  یوت  ینعی  دوب ؛ لمع  لھا  هن ، یناقلاط  یاقآ 

هطـساولاب یناقلاط  یاقآ  زا  یراھظا  چیھ  داتفا ؛ نادـنز  هب ] و   ] درک لوبق  مھار  هزرابم  تاعبت  اذـل  دـنک ؛ هزرابم  تساوخیم  دوب و  درد  لھا  یمدآ  هک  دوب  حـضاو  ناشیا ، رد  دوب 

زا یھاگ  میتفریم –  ناشیا  ندـید  مھ  ام  دوخ  دـننکیم ؛ لقن  مھ  ناشیا  یاھنادـنزمھ  اـما  مدوبن ، نادـنزمھ  ناـشیا  اـب  تقوچیھ  نم  هتبلا ] [ ؛ دـشن لـقن  هطـساویب  اـی ] ]

. دندادیم هیحور  مئاد  دندرکیم ؛ تبحص  یاهلیم  تشپ  زا  رصق –  نادنز  متفریم  تاقالم  یاھزور  مدمآیم ، نم  هک  دھشم 

یناقلاط  / ١٣٨٩/١٢/٠٩ هللاتیآ  تشادوکن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

همھ نیا  زا  ناسنا  هک  دوب  قداص  اھترـشاعم  رد  تسارور و  افـص و  اب  مدآ  نیا  یردق  هب  دوب . درم  نیا  یافـص  دوشب ، شومارف  دـیابن  نم  رظن  هب  هک  یناقلاط  یاقآ  رگید  دـعب  . 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 33 
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یتازرابم تاظحالم  هن  یرکفنـشور ، تاظحالم  هن  یدنوخآ ، تاظحالم  هن  دوبن ؛] اھنیا   ] تاظحالم و دنب و  دیق و  رد  چـیھ  یناقلاط . یاقآ  دوب  یلالز  مدآ  درکیم . تریح  یلالز 

ناشیا لزنم  میتفریم  دندوب ، دازآ  ناشیا  هک  یتاقوا  نارھت ، مدمآیم  نم  تقو  رھ  نشور . فاص ، تشادن ؛ دوجو  مدآ  نیا  رد  اقلطم  دندنبب - ناشدوخ  هب  الاح  هک  ییاھزیچ  –

نیا یولھپ  تسشنیم  یتقو ]  ] ناسنا میدیدیم . ار  ناشیا  اجنیا  رتشیب  اما  نم ، مدوب  هتفر  مھ  الاب  لزنم  نآ  هتبلا  ناریمشچیپ . لزنم  نیا  میتسشنیم ؛ راب - ود  راب  کی  –

 – اھام دوشب . گرزب  تسا  بوخ  هتـسجرب ، یاھتیـصخش  نیا  رد  اھنیا  اـھنیا . تیونعم و  تقاـفر و  افـص و  یهیحور  مھ  یتازراـبم ، یهیحور  مھ  تفرگیم ؛ هیحور  اـعقاو  درم ،

شتحارـص مھ ]  ] ندوب هلیپهلیـشیب  نیا  یهجیتن  دوب . هلیپهلیـشیب  هبئاشیب و  دوب ، تسارور  دوب ، یفاص  مدآ  مدآ ، نیا  یئاھزیچ . کـی  هب  میتسھ  ـالتبم  اـھمدآ - اـبلاغ 

نادنزرف ار  ناشدوخ  الصا  یناقلاط ،» ردپ   » دنتفگیم امئاد  اھنیا  دروآ ؛ باسح  هب  یداع  دوشیمن  ار  هبطخ  نیا  دیدرک ، هراشا  امش  هک  یاهبطخ  نامھ  نایب . رد  تحارص  دوب ،

صرق روجنآ  دورب  دنکن و  ریگ  اھیتسیابردور  روجنیا  یوت  هک  یمدآ  نآ  دنکن ؟ ریگ  یتسیابردور  نیا  یوت  هک  تسیک  دندربیم . مسا  ار  وا  ردـپ »  » ناونع هب  دـندرکیم ، یفرعم  وا 

نیمھ زا  دـعب  نم  دوب . یروجنیا  یناـقلاط  موحرم  دـنک ! ادـیپ  ددرگب  اـعقاو  مدآ  ار  یمدآ  روجنیا  تسیک ؟ دریگب ، تدـش  نآ  هب  تحارـص و  نآ  هب  عـضوم  هبطخ و  یوـت  مکحم  و 

! هبطخ نیمھ  رطاخ  هب  دنھدیم  شحف  دننکیم  نفلت  مھ  اھیلیخ  هلب ، تفگ  هبطخ ، نیا  رطاخ  هب  منک  رکشت  امش  زا  متـساوخ  نم  اقآ  متفگ  مدرک ؛ نفلت  ناشیا  یهبطخ 

. درکیم لمحت  رگید ، دوب  یروجنیا 

یناقلاط  / ١٣٨٩/١٢/٠٩ هللاتیآ  تشادوکن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یرمق هن  تسیب و  دصیـس و  رازھ و  دودـح  دـلوتم  ارھاـظ  ناـشیا  تسا .] بوـخ   ] مھ یگلاسدـص  تبـسانم  نـیا  دوـشیم . یفرعم  یناـقلاط  یاـقآ  هـک  تـسا  بوـخ  ردـقچ 

لاحرھ هب  یناقلاط . یاقآ  زا  مرتگرزب  لاس  ود  نم  تفگیم : مرظن  هب  دندوب ، مھ  اب  مق  رد  هرودمھ و  قیفر و  ناشیا  اب  هک  یرگسع  یاضترم  دیـس  یاقآ آ  موحرم  دنتـسھ .] ]

. دینک یفرعم  داعبا  یهمھ  اب  ار  یناقلاط  یاقآ  اھتنم  تسا ؛ یبوخ  راک  راک ، نیا  دنک . ناتکمک  ادخ  هک  هللااشنا  دبال . تسا  تسرد  هدش  هتـشون  هک  یخیرات  نامھ  خـیرات ،

تایصوصخ نیا  یهعومجم  ینعی  تسین ، زرابم  کی  فرص  هک  ینانچمھ  تسین ، تیادھ  دجسم  زامنـشیپ  کی  فرـص  هک  ینانچمھ  تسین ، یبھذم  رکفنـشور  کی  فرص 

. دینک یفرعم  ناشیا  رد  ار 

هواپ  / ١٣٩٠/٠٧/٢۵ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

تیـصوصخ تیـصوصخ ، کـی  دـنکیم : نیـسحت  هب  راداو  ار  ناـسنا  هک  دراد  دوـجو  هواـپ  یهقطنم  رد  تیـصوصخ  ود  تسھ . مھ  زورما  دوـب ، مدرم  نیا  تایـصوصخ  زا  یرادـنید 

یاھـشرازگ مراد و  عالطا  نم  هک  یروطنآ  هقطنم -  نیا  ناـناوج  تسا . یرکفنـشور  مود ، تیـصوصخ  تعیرـش . ینید و  یناـبم  ینید و  تفرعم  هب  یدـنبیاپ  تسا ؛ یرادـنید 

ملاع مھ  یناحور  یرداق ؛ اتسومام  بانج  نیا  دھاجم ، ملاع و  درم  نیا  هب  ددرگیمرب  تازایتما  نیا  زا  یمھم  شخب  دنتسھ . یرکفنشور  ناناوج  مدرک -  هظحالم  ار  یقیقد 

، دنک کرد  دھدب ، صیخشت  ار  لئاسم  تریصباب ، هناھاگآ ، دیآیم ؛ یمدرم  یاھتعامج  راک  هب  ساسح ، عطاقم  یهمھ  رد  هرود و  نیا  رد  یایناحور  روجنیا  رکفنشور . مھ  و 

هار هک  تسا  قفوم  یایناحور  نآ  درب . دھاوخن  یئاج  هب  هار  دینک ، مادقا  دینک ، تکرح  دیورب  امش  دیوگب  مدرم  هب  دنیـشنب ، رانک  هک  یایناحور  دشاب . نادیم  طسو  مھ  دعب 

یدرک یهقطنم  تیناحور  رد  ار  شددعتم  یاھهنومن  ام  هناتخبـشوخ  دشاب . مادقا  لھا  مدرم و  یولج  نادیم ، طسو  دیاب  یناحور  دیورب . دیوگب  هکنیا  هن  میورب ؛ دیوگب  دتفیب ،

. میاهدید میاهدرک و  هدھاشم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. دش ینیشنبقع  هب  روبجم 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ینعی هاگـشناد  دننکیم  لایخ  یـضعب  دـشاب . یاهزیکاپ  طیحم  دـیاب  تسا ، ناوج  طیحم  هکنیا  لیلد  هب  هاگـشناد  طیحم  دوب . ارگنامرآ  دـیاب  مھ  قالخا  تیونعم و  یهنیمز  رد 

زاغآ رد  توغاط ، نارود  رد  هک  تسا  یطلغ  یانب  زا  یـشان  نیا  تسین . بولطم  درادـن و  یموزل  یلیخ  اھنیا  قالخا و  نید و  هب  یدـنبیاپ  نید و  هب  دـیقت  نآ ، رد  هک  یطیحم 

تایقالخا یهتفیرف  برغ و  یهتفیـش  دنتـشادن ؛ داقتعا  قالخا  تیونعم و  نید و  لصا  هب  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  هاگـشناد  یناسک  زور  نآ  دـش . یزیرهیاپ  هاگـشناد ، شیادـیپ 

یزیرهمانرب یحارط و  روشک  لخاد  رد  اھنیا  دوب  انب  دـندوب . برغ  رومام  رودزم و  مھ  ناشیاهدـع  کـی  دوب ؛ شایمومع  لکـش  یگتفیرف ، یگتفیـش و  نآ  هتبلا  دـندوب . برغ 

لـسن کی  تیبرت  دنـشاب ؛ هتـشاد  یرتمارآ  رگید و  لکـش  هب  ار  شرتشیب  ار و  طلـست  نامھ  یولھپ  نارود  رد  دنتـشاد ، راـجاق  نارود  رد  یلکـش  هب  هک  ار  یطلـست  هک  دـننک 

یئاکیرمآ درف  کی  یاـھوزرآ  شیاـھوزرآ  دـنکیم ؛ رکف  یئاـکیرمآ  یـسیلگنا و  یوسنارف و  اـما  تسا ، یناریا  دـشیدنیب ؛ یبرغ  هک  یاهدرکلیـصحت  هدـناوخسرد و  رکفنـشور و 

ار یلـسن  نینچ  کی  تیبرت  اھنآ  تسھ . مھ  ناریا  نکاس  تسا و  یناریا  شتیلم  هچرگا  تسا ؛ یـسیلگنا  ای  یئاکیرمآ  درف  کـی  لـمع  مادـقا و  مھ  شلمع  مادـقا و  تسا ؛

. دندرکیم لابند 

ار اھنآ  ام  هک  دـندوب  یناسک  بخ ، مربیمن ؛ لاوس  ریز  هجوچـیھهب  ار  توغاط  یهرود  رد  هزیکاـپ  نموم و  دـیتاسا  دوجو  مربیمن ؛ لاوس  ریز  هجوچـیھهب  ار  هاگـشناد  تیلک  نم 

نآ اذل  دوب ؛ انب  نیا  هاگشناد  یانب  نکیل  رتمک -  هتبلا  دندوب -  اھوجشناد  نیب  رد  مھ  دندوب ، دیتاسا  نیب  رد  مھ  هزیکاپ ؛ نامدرم  رایسب  بوخ ، نامدرم  رایسب  میتخانـشیم ؛

لایخ تسا ؛ طئارـش  نآ  هب  ناـشھاگن  یناـسک  دوب . یطلغ  تکرح  کـی  هاگـشناد ، تکرح  دـننک ؛ یراذـگرثا  دنتـسناوتیمن  یدودـحم  یهرئاد  کـی  رد  زج  مھ  نموم  دـیتاسا 

هاگن نیا  درادن ، تیعقاو  نیا  تسا . یقالخا  ینید و  یگزیکاپ  تراھط و  باجح و  قالخا و  نید و  دروم  رد  تالابم  مدـع  ندـش و  دـیقیب  اب  مزالم  هاگـشناد ، هب  نتفر  دـننکیم 

طیحم تسا . یحور  شزرا  کـی  تسا ، یوـنعم  شزرا  کـی  دـشاب -  یملع  رھ  ملع -  تسا . یوـنعم  رما  کـی  ملع  نوـچ  تسا ؛ تیوـنعم  زکرم  هاگـشناد  تسین . یتـسرد 

؛ دنتـسھ دـندوب و  ناماھناوج  نایم  رد  ناماھنیرتراکادـف  دنتـسھ ؛ ناماھناوج  ناـیم  رد  ناماھنیرتنیدـتم  روشک ، رد  تسا . ینموم  طـیحم  تسا ؛ یناوج  طـیحم  هاگـشناد ،

هاگـشناد دراو  هک  یـسک  هک  تسا  نیا  معقوت  نم  تسا . ینید  طـیحم  ریخن ، دـشاب ؟ ینیدریغ  طـیحم  کـی  هاگـشناد ، ملع  لـھا  ناوج  طـیحم  هک  دراد  یلیلد  هچ  نیارباـنب 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 34 
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تیونعم و رد  یئارگناـمرآ  نیارباـنب  دوش . تیوقت  شاینید  تادـیقت  هاگـشناد ، هب  دورو  اـب  هدوب ، فیعـض  شاینید  تادـیقت  دوشب ، هاگـشناد  دراو  هکنآ  زا  لـبق  رگا  دوـشیم ،

. یگدنز روما  یهمھ  رد  ملع و  رد  یئارگنامرآ  لثم  تسایس ، رد  یئارگنامرآ  لثم  تسا ؛ یربتعم  رما  کی  مھ  قالخا 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٣ ناسارخ  ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

: دوشیم حرطم  یئادزیژولوئدیا »  » ناونع یرکفنـشور ، تالاقم  نیا  زا  یـضعب  رد  یھاگ  دینیبیم  دندرک . حرطم  ار  یئادزیژولوئدـیا »  » ناونع یبرغ  یامنفوسلیف  ات  دـنچ 

ار فرح  نیا  قمع  هکنیا  نودـب  راویطوط ، اجنیا  مھ  یاهدـع  کی  دـناهتفگ ؛ ار  نیا  یبرغ  یامنفوسلیف  ای  فوسلیف  ات  دـنچ  درک . هرادا  دوشیمن  یژولوئدـیا  اـب  ار  هعماـج  اـقآ 

دناوتیمن یژولوئدیا  نودب  دراد ، یزاسندمت  یهیعاد  هک  یتلم  چیھ  دننکیم . رارکت  مھ  زاب  دندرک ، رارکت  ار  نامھ  تسیچ ، دنمھفب  ار  فرح  نیا  داعبا  هکنیا  نودب  دـننک ، کرد 

هظحالم امـش  زورما  هک  یئاھنیمھ  دنک . یزاسندمت  دناوتیمن  بتکم  کی  یژولوئدیا و  کی  رکف و  کی  ندوب  اراد  نودب  یتلم  چـیھ  تسا . هدرکن  تکرح  زورما  ات  دـنک و  تکرح 

داصتقا هب  ام  دنتفگ  میتسیلاتیپاک ، ام  دنتفگ  میتسینومک ، ام  دنتفگ  دـنتفگ ؛ مھ  حیرـص  دـندش ؛ دراو  یژولوئدـیا  اب  اھنیا  دـناهدروآ ، دوجو  هب  ار  یدام  ندـمت  ایند  رد  دـینکیم 

نودـب دـش . هتـشاذگ  اھنآ  شود  رب  مھ  یاهنیزھ  دـندش ، لمحتم  مھ  یتامحز  هتبلا  دـندرک ؛ راک  شلابند  دـندیزرو ، داقتعا  نآ  هب  دـندرک ، حرطم  میراد ؛ داقتعا  یرادهیاـمرس 

. درادن ناکما  یزاسندمت  نآ ، یاھهنیزھ  نتخادرپ  نآ و  یارب  شالت  نودب  و  نامیا ، کی  رکف و  کی  نتشاد  نودب  بتکم ، کی  نتشاد 

هب تسا  نکمم  اھنیا  هلب ، دناهداد . لکـش  نآ  ساسا  رب  ار  ناشدوخ  یگدنز  دـناهتفرگ ، ار  یزیچ  کی  یدام  ندـمت  ناگدـنزاس  زا  برغ ، زا  دـندلقم ؛ اھروشک  زا  یـضعب  هتبلا 

کی هچنانچ  رگا  دنریذپبیسآ ؛ هشیریب و  اھنیا  دنتسین ، زاسندمت  اھنیا  دندلقم ؛ اما  دنسریم ، مھ  یحطس  یروص و  یاھتفرـشیپ  کی  هب  دنـسرب ، مھ  یئاھتفرـشیپ  کی 

ندـمت عفانم  زا  یخرب  دروآیم ، رد  ار  ناشردـپ  دـیلقت  تسا و  دـیلقت  اھنآ  راک  هکنیا  رب  هوـالع  دنتـسین . رادهشیر  نوچ  تفر ؛ دـنھاوخ  نیب  زا  اـھنیا  دـیایب ، دوجو  هب  یناـفوط 

. دیآیم ناشریگ  اھنآ  یاھنایز  یهمھ  اما  دیآیمن ، ناشریگ  شایرایسب  دیآیم و  ناشریگ  برغ  یدام 

. دوشیم حرطم  ام  نارکفنشور  زا  یخرب  راتشون  راتفگ و  رد  وگلا ، کی  ناونع  هب  اھنآ  یداصتقا  دشر  هک  دنتسھ  اھروشک  زا  یـضعب  مروایب . مسا  اھروشک  زا  مھاوخیمن  نم 

دیلقت تلذ  دندلقم ؛ الوا  اما  دنشاب ، هدرک  تعنص  ملع و  یهنیمز  رد  ای  یدام  یهنیمز  رد  مھ  یتفرشیپ  دنشاب ، هدرک  ادیپ  تسد  مھ  یتعنـص  کی  هب  اھنآ  تسا  نکمم  هلب ،

ندمت نیا  زورما  دنرادن . ار  شعفانم  رثکا  یلو  دنراد ، اھنآ  ار  برغ  یدام  ینونک  ندمت  یاھبیـسآ  یهمھ  نیا ، رب  یهوالع  هدـش ؛ کح  اھنآ  یناشیپ  یور  دـیلقت ، یتسدورف  و 

. هدروآ دوجو  هب  شدوخ  ناوریپ  یارب  تیرشب و  یارب  هک  ار  یتالکشم  دھدیم  ناشن  دراد  برغ  یدام 

یاراد دوب ، دـھاوخ  مھ  تعنـص  یاراد  دوب ، دـھاوخ  ملع  یاراد  ندـمت  نیا  تسا . نامیا  هب  جایتحا  دروآ ؛ دوجو  هب  ار  ندـمت  کی  ناوتیمن  یژولوئدـیا  نودـب  بتکم و  نودـب  سپ 

هب هک  یاهعماج  نآ  دھدیم ، رارق  شدوخ  راک  یانبم  ار  دیحوت  بتکم  هک  نآ  دش . دھاوخ  اھنیا  یهمھ  یهدننک  هرادا  هدننک و  تیادھ  بتکم ، نیا  و  دوب ؛ دھاوخ  مھ  تفرـشیپ 

رکف و تخاس و  دـھاوخ  رادهشیر  قیمع و  گرزب و  ندـمت  کی  دروآ ؛ دـھاوخ  تسد  هب  تسا ، یزاسندـمت  رب  فقوتم  هک  ار  یتاریخ  نیا  یهمھ  دـنکیم ، تکرح  دـیحوت  لابند 

هک تسا  یئاھهئطوت  نامھ  زا  یکی  ینامیایب ، هب  هعماج  ندـناشک  تسا . نامیا  هب  جایتحا  هک  لوا ، بلطم  نیا  نیاربانب ، داد . دـھاوخ  شرتسگ  ایند  رد  ار  شدوخ  گنھرف 

. دننکیم لابند  دنراد  ار  نیا  تدش  اب  مھ  نالا  دناهدوب و  نآ  لابند  یمالسا  یزاسندمت  نانمشد 

یاھراعش جوا  نارود  دنرادیم ؛ رذحرب  یبتکم  یاھراعش  زا  ار  ام  اھنیا  نوگانوگ ، یاھهراوق  دق و  اب  نوگانوگ ، یاھلکش  اب  دنتـسھ  یناسک  یرکفنـشور ، یاھطیحم  رد  زورما 

نارگید لد  رد  دنھاوخیم  دنراد و  همھاو  ناشدوخ  یمالسا ، یبالقنا و  یاھراعش  یبتکم و  یاھراعش  رارکت  زا  مھ  زورما  دنربیم ؛ لاوس  ریز  تسا ، یهھد ۶٠  هک  ار  یبتکم 

هنانیبدـب یاھهاگن  هتبلا  دـناهدناوخن -  خـیرات  اھنیا  میئوگب  هک  تسا  نیا  هنانیبشوخ  هاگن  دراد . دـیدھت  دراد ، میرحت  دراد ، رـسدرد  دراد ، هنیزھ  اقآ ، دـنیوگیم  دـنزادنیب ؛ همھاو 

ار ایند  دھاوخیم  زورما  هک  برغ  یدام  ندمت  نیمھ  دراد و  دوجو  هک  یئاھندمت  ادبم  اشنم و  تشذگرـس و  زا  دنتـشاد  عالطا  دندوب و  هدناوخ  خـیرات  رگا  اھنیا  دراد -  دوجو  مھ 

. دناهدناوخن خیرات  دنعالطایب ، اھنیا  میئوگب  دیاب  دندزیمن . ار  فرح  نیا  دنک و  فرصت  حتف 

ریـس ناویح  کی  دوشیم  هزات  دسرب ، تردق  تورث و  هب  هک  مھ  یتقو  نآ  اما  دسرب ، تردق  هب  دسرب ، تورث  هب  تسا  نکمم  نامیا ، نودب  بتکم ، نودب  نامرآ ، نودـب  یهعماج 

و دشاب ، دنمتردق  مھ  دشاب ، رادروخرب  مھ  هک  تسا  یناسنا  رادفرط  مالـسا  دھاوخیمن . ار  نیا  مالـسا  تسا -  رتشیب  ریـس  ناویح  زا  هنـسرگ  ناسنا  شزرا  و  دنمتردق -  و 

؛ دھاوخیم مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا  ندوب ؛ ادخ  دبع  ادخ و  یهدنب  ندوب و  دـنمتردق  ندوب ، ناسنا  دـیاسب . کاخ  رب  تیدوبع  یهھبج  دـشاب ؛ ادـخ  یهدـنب  رکاش و  مھ 

. تسا یزاسناسنا  یوگلا  دزاسب ، ناسنا  دھاوخیم 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢۴ ناسارخ  ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یاھویدار گنج ، رد  ردـقچ  تسھ . مھ  لاـسنھک  درمریپ  تسھ ، لاـسون  یهتـساخون  ناوج  تسھ ، یئاتـسور  تسھ ، یرھـش  دـنراد ؛ روضح  جیـسب  رد  اھرـشق  یهمھ 

گنج هـب  ار  اـھنآ  یـسک  اـما  دـنتفریم ، غلاـبان  یاـھهچب  هـلب ، دتـسرفیم . گـنج  هـب  ار  غلاـبان  یاـھهچب  یمالـسا  یروـھمج  هـک  دـنتفگ  ضرغم  دـناعم و  نـیغلبم  یجراـخ و 

هھبج هب  ار  ناشدوخ  ناگدنمزر ، نیب  ندشیطاق  اب  هیرگ ، روز  هب  ردام  ردپ و  زا  نتفرگتیاضر  اب  همانسانش ، رد  ندرب  تسد  اب  یراز ، اب  هیرگ ، اب  دندمآیم  اھنآ  داتـسرفیمن .

تاعامتجا نیا  زا  یضعب  رد  دنداتسیان . یرانک  کی  اھرکفنشور  اجنیا  رد  دنراد . روضح  جیسب  رد  هدرکلیـصحتریغ  هدرکلیـصحت و  ناوج ، ریپ و  تسا . تیعقاو  اھنیا  دندناسریم .

تکرح هب  ناویا  یالاب  زا  یئاقآ  هک  مدرک  لقن  یرکفنشور  یهمانشیامن  کی  زا  یتقو  کی  نم  دنوشیمن . مدرم  یطاق  نارکفنشور  هورگ  دراد ، دوجو  اھبالقنا  نیا  رد  هک  یگرزب 

، دوب زربم  یهدنـسیون  دوب ، کشزپ  دوب ، زومآشناد  دوب ، وجـشناد  دوب ، زرواشک  دوب ، رگراک  اجنیا  ریخن ؛ اجنیا  دوشیمن . یطاق  دوشیمن ، دراو  شدوخ  اما  دـنکیم ، هاـگن  مدرم 

نیمھ اج  همھ  دینک ؛ هاگن  مھ  ناتدوخ  رھـش  رد  دینک ، هاگن  ار  جیـسب  تالیکـشت  دیورب  امـش  جیـسب . دراو  همھ  تسھ ؛ دوب و  عرتخم  دوب ، صـصختم  دوب ، هتـسجرب  رعاش 

، هاگـشناد دیتاسا  جیـسب  نیعرتخم ، جیـسب  درادـن . ریظن  ایند  رد  اھنیا  دـنکیم . یفرعم  نیعرتخم  جیـسب  وزج  ار  شدوخ  هدـمآ ، یعرتخم  ناوج  کی  زورید  اجنیا  تسا . روج 

روضح میتشاذگ ، جیسب »  » ار شمسا  ام  هک  یزمر  زاررپ و  میظع و  یهعومجم  نیا  رد  فلتخم ، یاھهراوق  اب  یرکفنشور ، یاھھورگ  نارعاش . جیـسب  ناگدنـسیون ، جیـسب 

همھ تسھ ؛ مھ  یـسانشناور  یاھراک  صـصختم  تسھ ، مھ  یتعنـص  یاـھراک  صـصختم  تسھ ، مھ  درم  تسھ ، مھ  نز  تسھ ، مھ  ریپ  تسھ ، مھ  ناوج  دـنراد .

. دنراد روضح  هعومجم  نیا  رد  یناسنا  روج 

یقرش  / ١٣٩١/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دراد و دوجو  یزراب  لکش  هب  ناجیابرذآ  رد  اما  تسھ ، روشک  قطانم  زا  یضعب  رد  تیصوصخ  نیا  دنکیم ؛ هدھاشم  حوضوب  ناسنا  ناجیابرذآ  زیزع  مدرم  رد  یتیـصوصخ  کی 

رد هک  نوگانوگ -  یاـیاضق  رد  یماـظن ، لاغـشا  یهیـضق  رد  هطورـشم ، یهیـضق  رد  فلتخم ؛ یاـھهرود  رد  ناـجیابرذآ  مدرم  یهنادـنمتریغ  تکرح  تازراـبم و  هک  تسا  نیا  نآ 

هب یهتسباو  یرکفنشور  نایرج  نینچمھ  پچ و  یرکفنـشور  نایرج  هکنیا  اب  تسا . هدوب  هارمھ  ینید  نامیا  نید و  اب  هراومھ  دندوب -  مھ  نارگید  ورـشیپ  ایاضق ، نیا  بلغا 

هاگن امش  رگا  لاح  نیع  رد  دننک ، ادج  نید  زا  ار  مدرم  دندرکیم  یعس  و  نامروشک -  هب  رامیب  یرکفنشور  دورو  لوا  یاھزور  نامھ  زا  دوب -  لاعف  ناجیابرذآ  یهقطنم  رد  برغ 

، اھشالت نآ  دوجو  اب  دینیبیم  دندوب ، نارگید  زا  رتولج  اھیناجیابرذآ  هک  دوب  ناریا  تلم  یمومع  یاھتضھن  اھنآ  زا  یلیخ  تفرگ و  لکش  ناجیابرذآ  رد  هک  یئاھتـضھن  هب  دینک 

ناخ راتـس  زیربت ، رد  دندوب . همھ  زا  رتحیرـص  ینید ، لئاسم  هب  دوخ  یدنبیاپ  یراشفیاپ و  رب  ناجیابرذآ ، رد  یمدرم  یاھتکرح  یاھهلـسلسرس  ناورـشیپ و  مدرم و  تکرح 

لباقم یهطقن  تسرد  درکیم ؛ میظنت  فجن  عجارم  املع و  تیادـھ  اـب  ار  شدوخ  راـک  عاجـش ، زراـبم  گرزب  درم  نیا  ینعی  تسا . نم  بیج  رد  فجن  یاـملع  یاوتف  تفگیم :

مھ ادرف  تسا ، روـج  نیمھ  مھ  زورما  هدوـب ، روـج  نیمھ  هشیمھ  دـننک . لاـمعا  روـشک  نیا  رد  دنتـساوخیم  برغ  قرـش و  یرکفنـشور  یاـھنایرج  تارکفت  زور  نآ  هک  هچنآ 

. دوب دھاوخ  روج  نیمھ 

بالقنا  / ١٣٩٢/٠٢/٢٣ ربھر  اب  یرنھ  یهزوح  یمالسا  بالقنا  تایبدا  تمواقم و  تایبدا  رتافد  ناراکردناتسد  رادید 

ار یا  همجرت  راثآ  هب  افتکا  نارکفنـشور و  راثآ  رد  دوجوم  طلغ  تنـس  هیور و  دـھعتم ، نادـنمرنھ  یوس  زا  یمالـسا  بـالقنا  زا  هدـمآرب  یونعم  یتفرعم و  میظع  تیفرظ  نییبت 

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 35 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21252
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=21298
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=22042
http://farsi.khamenei.ir/news-content?id=22547
http://farsi.khamenei.ir


. دش رجنم  یرنھ  یبدا و  نوگانوگ  یاھ  هنیمز  رد  رخاف  شزرا و  اب  رایسب  تالوصحم  هئارا  تادیلوت و  رد  یانغتسا  هب  داد و  رییغت 

رکش  / ١٣٩٢/٠٢/٢۶ یهدجس 

ار بالقنا  هک  یعمج  ربارب  رد  دـیداد  رارق  هجوت  دروم  ار  بالقنا  زا  هدـمآرب  تیفرظ  امـش  هکنیا  لوا  تسھ . بالقنا  تایبدا  رتفد  یرنھ و  یهزوح  یهراـبرد  یـساسا  یهتکن  ود 

امش یاھراک  دنراذگب . موتکم  هدیدن و  ار  گنج  دعب  بالقنا و  دنتـشاذگ  انب  هتـشونن  هتفگن و  یمیمـصت  رد  دندوب ، رعـش و ...  تایبدا و  لھا  هک  ینارکفنـشور  دندرک . توکیاب 

دیایب مشچ  هب  روجنیا  ات  دنیوگن  دنتـساوخیم  اھنیا  دنھدب . باوج  خیرات  هب  دـیاب  امـش  یاھراک  اب  دـناعم  یاھنایرج  اھنآ . توکـس  ربارب  رد  تسا  یخیرات  یهماناعدا  کی 

. هداتفین یقافتا  الصا  راگنا  هک 

یاھراک زا  ار  روشک  اـھراک  نیا  اـب  امـش  دـیزادنیبهار . تکلمم  رد  یگنھرف  میظع  تکرح  کـی  رمتـسم  ینالوط و  راـک  نیا  اـب  دـیتسناوت  امـش  هک  تسا  نیا  مھ  مود  یهتکن 

ناریا خیرات  یتقو  یتح  تسا ، همجرت  رب  ینتبم  شیاھراک  یهمھ  هک  یرکفنشور  نایرج  سکعرب  دیدرک ؛ اوتحم  دیلوت  دیدرک . ینغتسم  بالقنا  گنج و  یهزوح  رد  یتادراو 

. دیدز مھ  هب  امش  ار  طلغ  تنس  نیا  دنسیونیم .

نایوجشناد  / ٠۶/١٣٩٢/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ار یعاـمتجا  یملع و  نوگاـنوگ  طاـشن  روش و  یاـھهنیمز  نیمھ  دوش و  عقاو  یئوجـشناد  یاـھطیحم  رد  ثحب  دروـم  دـناوتیم  هک  دراد  دوـجو  یتاـعوضوم  زورما  نم  رظن  هب 

)...( ؛ دروآ دوجوهب 

لئاسم یهرابرد  ثحب  تسا . یمھم  یهلئسم  تفرگ -  رارق  مھ  لابقتـسا  دروم  مدرک و  حرطم  ار  نآ  درونجب  رفـس  رد  هتـشذگ  لاس  هدنب  هک  یگدنز - » کبـس   » یهلئـسم

، اھتیعقاو هب  رظان  مھم و  یاھثحب  روجنیا  درادیم . هگن  طاشناب  هدـنز و  ار  هاگـشناد  هک  تسا  یئاھثحب  اھنیا  نوگانوگ ؛ داوم  رد  تفلاخم ، تقفاوم ، رظنراھظا ، یگدـنز ، کبس 

میتفگیم اھثحب  نیا  هب  اھتقونآ  ام  دوب . لومعم  ام  یناوج  نامز  میدوب و  هدـید  اـم  هک  تسا  یجئار  یاـھثحب  زا  ریغ  اـھنیا  دـنکیم . یراـج  میظع  یهرکیپ  نیا  یاـھگر  رد  نوخ 

مھ یاهجیتـن  چـیھ  درکیم ؛ یفن  یرگید  درکیم ، تاـبثا  یکی  ار  یزیچ  کـی  دـندرکیم ، ثحب  دنتـسشنیم  اـھتعاس  دوـبن ؛ تیعقاو  هب  رظاـن  چـیھ  هـک  یرکفنـشور ، یاـھثحب 

. تسا یعامتجا  لئاسم  هب  رظان  شاهمھ  هک  تسا  یئاھثحب  اھنیا  اما  دوبن ؛ مھ  یعامتجا  یاھتیعقاو  هب  رظان  چیھ  تشادن ،

١٣٩٣/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمجنپ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هدش هدیـشک  گرزب  ىاھفدھ  تمـس  هب  هک  مھم  ىاھهار  ىهمھ  لثم  ىمالـسا ،] تینالقع  ساسارب  ىـسایس  ىندم -  مظن  کی  ىانب  یارب  ینیمخ  ماما  هار   ] هار نیا  اما 

ای دش ، دھاوخ  راوشد  ای  عنام  زا  روبع  میتخانـشن ، ار  عنام  رگا  مینک . روبع  اھنآ  زا  میناوتب  ات  میـسانشب  دـیاب  ار  عناوم  نیا  دراد ؛ مھ  ىعناوم  دراد ، مھ  ىیاھـشلاچ  تسا ،

ضرع دینش  دنھاوخ  ار  نانخس  نیا  هک  ناریا  تلم  هب  عقاو  رد  هوکشاب و  میظع و  سلجم  نیا  مرتحم  راضح  امـش  هب  ار  اھنیا  مراد  زورما  هدنب  دش . دھاوخ  نکمم  ریغ  ىتح 

ىنھذ ىاھثحب  طقفهن  دننک ؛ هعلاطم  دننک ، راک  دننک ، رکف  دننیـشنب  اھـشخب  اھلصفرـس و  نیا  زا  مادکرھ  ىور  ام ، ىرکف  ناگدـبز  ام ، ناگنازرف  ام ، ناناوج  دـیاب  اما  منکیم ،

هک ىرکف  ىاـھراک  ىارب  تسا  ىیاھلصفرـس  مینکیم  ضرع  اـم  هک  ىیاـھنیا  تیعقاو . هـب  رظاـن  ىاـھثحب  ىتاـیلمع ، ىاـھثحب  ىدربراـک ، ىاـھثحب  هـکلب ] ، ] ىرکفنـشورهبش

. دش دھاوخ  لابند  دنرتهدامآ -  ىلیخ  دنرتھب ، ىلیخ  ام  زا  هک  ام -  ناناوج  ىهلیسوهب  هللااشنا 

نایوجشناد  / ٠١/١٣٩٣/٠۵ رادید  رد  تانایب 

ىهبرجت همھنیا  ام  هدوب . هنوگچ  ام  روشک  اب  ریخا ، لاس  دون  داتـشھ  ریخا ، لاسدص  نیا  لوط  رد  برغ  ىنونک  ندمت  ناراکردناتسد  اھىبرغ و  دروخرب  ام ، دوخ  روشک  رد 

نیا زا  اـما ] ، ] تسا اـھنآ  مشچ  لـباقم  رد  اـھهبرجت  نیا  برغ -  ىهتخاـبلد  هدزبرغ ، ارگبرغ ، نارکفنـشور  روـشک -  رد  دنتـسھ  ىاهدـع  مـیراد . برغ  ىوـس  زا  ندز  هـبرض 

نیا رد  اھسیلگنا  ىهلیـسوهب  ىناخاضر ، بیرغوبیجع  ىروتاتکید  دندرک و  طلـسم  روشک  نیا  رب  دندروآ  ار  ناخاضر  اھىبرغ  هک  دندید  اھنآ  بخ ، دـنریگیمن . سرد  اھهبرجت 

ار ناریا  دندمآ  اھتردـق  نامھ  ىهھد ٢٠ ، رد  مھ  دـعب  دـندرک -  طلـسم  روشک  نیا  رب  ار  روشک  ىاھتلاصا  هب  ىانتعاىب  قطنمىب  ردـلق  رـصنع  کـی  دـندمآ  دـش -  اـپرب  روشک 

ىاتدوک اھنامھ  دـندرک ؛ لـیمحت  روشک  نیا  رب  ار  هناـملاظ  ىاـھدادرارق  دـندرب و  ار  تفن  دـندمآ  اـھنامھ  دـندرک ؛ میـسقت  ناـشدوخ  نیب  اـنعم  کـی  هب  عقاو  رد  دـندرک ، لاغـشا 

اھناـمھ دـندرک ؛ دوباـن  دـندرک و  طـقاس  دوب -  مدرم  ارآ  زا  ىهتـساخرب  هرخـالاب  تشاد  هک  ىبوـیع  ىهمھ  اـب  هک  ار -  ىلم  تلود  کـی  دـنتخادنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب 

نیا رب  ار  اضردمحم  ىروتاتکید  ىنالوط ، تدم  کی  رد  اھنامھ  دنتفرگ ؛ تسد  هب  ار  ام  ىدام  ىعیبط و  عبانم  رب  ىهطلـس  اددجم  دـندناشک و  فارحنا  هب  ار  تفن  ىلم  تضھن 

ردپ دش ، هدز  ام  ىونعم  ىدام و  تورث  هب  جارح  بوچ  روشک ، رب  اضردمحم  ىهلاس  دنچوىـس  تموکح  نارود  رد  دندرک ؛ تیامح  دوجو  ىهمھ  اب  نآ  زا  دندرک و  تیبثت  روشک 

ار زیچ  همھ  ار ، مدرم  نید  ار ، روشک  گنھرف  دـنتخادنا ، هار  هب  روشک  نیا  ناکرا  مامت  رد  ىمومع  داسف  دنتـشاد ، هگن  لھج  رد  دنتـشاد ، هگن  رقف  رد  دـندروآ ، رد  ار  تلم  نیا 

ىنکـشراک دنتـسناوت  هچرھ  ناریا ، تلم  میظع  تکرح  ناریا و  تلم  بالقنا  اب  ىهلباقم  رد  دوب ؛ ىبرغ  ىاـھتلود  نیمھ  تیاـمح  ىناـبیتشپ و  اـب  نیا  دـندرب ، نیب  زا  عقاو  رد 

هب دنتسناوت  هچرھ  دوب ، ىمالسا  ىروھمج  لباقم  رد  مادص  نوچ  اما  دنتـشادن ، لوبق  مھ  ار  مادص  ناشدوخ  هکنیا  اب  دندرک -  عافد  دندرک ، تیامح  نیـسح  مادص  زا  دندرک ؛

اھنیا بخ  دنتـشاذگ ؛ شرایتخا  رد  ىماظن  نوگانوگ  تاناکما  دنداد ، ىیایمیـش  بمب  هسنارف : نیمھ  اکیرمآ ، نیمھ  سیلگنا ، نیمھ  اھىبرغ ، نیمھ  دندرک -  کمک  مادـص 

تسرد جاتنتـسا  دربیمن ، هرھب  دنکیمن ، هدافتـسا  اھهبرجت  نیا  زا  تسا ، ىاهتفایلالتخا  هاگتـسد  شاىتابـساحم  هاگتـسد  نوچ  هدزبرغ ، رکفنـشور  تسا . ام  ىاھهبرجت 

. دنکیمن

یلامش  / ١٣٩٣/١١/٠١ یاکیرمآ  اپورا و  ناناوج  هب  بالقنا  ربھر  مھم  مایپ 

یرگنزاب ارچ  دوش ؟ هاگآ  رادیب و  هلاس  دص  دنچ  یھاگ  هلاس و  هد  دنچ  یریخات  اب  هشیمھ  دیاب  برغ  رد  یمومع  نادجو  ارچ  دیسرپب  دوخ  نارکفنشور  زا  مھاوخیم  امـش  زا 

یریگلکش زا  یمالسا ، یهشیدنا  گنھرف و  اب  دروخرب  یهویش  نوچمھ  یمھم  عوضوم  رد  ارچ  زور ؟ لئاسم  هن  دشاب  رود  یاھهتـشذگ  هب  فوطعم  دیاب  یعمج ، نادجو  رد 

؟ دوشیم یریگولج  یمومع  یھاگآ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

روج ود  ام  میدرکن ، دھع  ضقن  ام  میدوب ، دنبیاپ  یمالـسا  - یـسایس قالخا  تادھعت  هب  تارکاذم  نیا  رد  ام  میدوب ، دنبیاپ  یللملانیب  تادھعت  یهمھ  هب  تارکاذـم  نیا  رد  ام 

کی اھنآ  راتفر  دنداد ، ناشن  بلقت  دنداد ، ناشن  ارآ  رد  نولت  دندرک ، ینکشدھع  دنتسھ ، اھییاکیرمآ  ام  لباقم  فرط  لباقم و  یهطقن  میدادن ؛ جرخهب  نولت  ام  میدزن ، فرح 

 – اـکیرمآ ناـشلباقم –  فرط  هک  دـندوبن  تفتلم  زوـنھ  روـشک  یرکفنـشور  یهعوـمجم  نورد  رد  هک  مھ  یناـسک  نآ  تسا ؛ تربـع  یهیاـم  اـم  تلم  یارب  هک  تسا  یراـتفر 

. دھدیم ماجنا  دراد  هچ  ایند  رد  زورما  اکیرمآ  دنھجاوم و  یسک  هچ  اب  دنمھفب  تارکاذم و  نیا  هب  دننک  هاگن  تسا  بوخ  تسیک ،

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

نیا مینک » راکهچ  میھاوخیم  ار  یاهتسھ  تعنص  ام  اقآ   » هک دننزب  ملق  دنرادرب و  ملق  اھامنرکفنشور  زا  یضعب  هکنیا  تسا . ترورـض  کی  روشک ، کی  یارب  یاهتـسھ  تعنص 

یراـجاق درمتلود  اـجنیا  دـنربب ، ار  تفن  دنتـساوخیم  دـندوب  هدـمآ  اھـسیلگنا  دوب و  هدـش  فشک  تفن  یتقو  اـھراجاق  ناـمز  هک  تسا  یفرح  ناـمھ  هیبـش  نیا  تسا ؛ بیرف 

یارب مھ  تسا ؛ ترورـض  کی  روشک  کی  یارب  یاهتـسھ  تعنـص  تسا . نآ  هیبش  نیا  دنربب ! دنرادرب  دیراذگب  مینک ، راکهچ  میھاوخیم  ار  نفع  یوبدب  یهدام  نیا  ام  تفگیم 

ریغ یزرواـشک و  یهنیمز  رد  رگید  یاـھزاین  زا  یرایـسب  یارب  مھ  و  نیریـش ، بآ  هب  اـیرد  بآ  لیدـبت  یارب  مھ  تسا ، مھم  رایـسب  هک  یاهتـسھ  یاـھوراد  یارب  مـھ  یژرنا ،

« يرکفنشور  » 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 39هاگياپ  هحفص 36 
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ینورد یاھتیفرظ  راجفنا  نیا  دندروآ ؛ تسد  هب  ناشدوخ  ام  یاھهچب  مھ  ار  نیا  تسا ؛ مھم  تعنص  کی  تسا ، هتفرشیپ  تعنص  کی  ایند ، رد  یاهتسھ  تعنـص  یزرواشک .

. دوب ام  یاھهچب  ینورد  یاھدادعتسا  و 

ىمالسا  / ١٠/٠٨/١٣٩۴ تدحو  سنارفنک  نانامھیم  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

اب دــننزب ، فرح  ناــشمدرم  اــب  دــیاب  تـسا ؛ مالــسا  یاــیند  رد  نیتــسار  نارکفنــشور  هـب  مالــسا و  یاــملع  هـب  هجوــتم  تیلوئــسم ، فــیلکت و  دــیما و  هـک  مدرک  ضرع 

نم ضرع  دننک . افیا  شقن  دنناوتیم  میدرک - هبرجت  کیدزن  زا  ام  ار  نیا  دنراد ؛ یرادیب  یاھنادجو  مالسا  یایند  نارادمتسایس  زا  یضعب   - دننزب فرح  مھ  ناشنارادمتـسایس 

نامدوخ تمھ  یهھجو  دوب ، نامز  نآ  یهدرم  یایند  یایحا  هک  درک  لوا  زور  رد  مالـسا  هک  ار  یراک  هک  میربب  ار  هرھب  نیا  ربمغیپ  تدالو  دوبدای  زا  اـم  تسا : نیا  هسلج  نیا  رد 

ار نمشد  بیرف  میسانشب ، ار  نمشد  یاھهئطوت  میسانشب ، ار  نمشد  نمشد ؛ تخانش  هب  تریـصب ، هب  ربدت ، هب  یدنمدرخ ، هب  لقع ، هب  دراد  جایتحا  نیا  و  میھدب ؛ رارق 

: هک تسا  هتفگ  تسرد  برع  رعاش  درادب . مدقتباث  دھدب و  رارق  شدوخ  میقتسم  طارص  رد  ار  ام  دنک ، کمک  ام  هب  دیاب  لاعتم  دنوادخ  میروخن .

منی مل  ثادحالا  ناظقی و  رھدلا 

(٩) ممالا لضفا  ای  مکداقر  امف 

. دیورب باوخ  دیرادن  قح  دینزب ، ترچ  دیرادن  قح  امش  تسا ، امش  هجوتم  دوخ  تاناکما  یهمھ  اب  روز  رز و  یایند  تردق ، یایند  هکیتقو 

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد نوچ  تسا ؛ مولعم  مھ  شتلع  تسا ؛ روجنیمھ  ایند  یاجهمھ  رد  دـیآیم ؛ دوجوهب  الومعم  دریگیم ، اپ  الومعم  نآ  رد  تازرابم  هک  تسا  ییاج  یعیبط  روطهب  هاگـشناد 

یراج عاضوا  رـضاح و  لاح  عاضوا  اب  یناھج و  لئاسم  زا  یھاگآ  طیحم  تسا ، یرکفنـشور  طیحم  اعبط  دنیانـشآ ، زور  لئاسم  اب  دنتـسھ ، ناوج  یهعومجم  کـی  هاگـشناد 

مھ یمالـسا  تازرابم  نارود  نیا  لام  تشاد ؛ دوجو  مھ  ام  روشک  رد  دراد و  دوجو  یھاگـشناد  تازرابم  اـیند  یاـجهمھ  دـننکیم . ضارتعا  دـنوشیم و  ضرتعم  اذـل ] [ ؛ تسا

هورگهورگ اھنابایخ  نیا  رد  اھوجـشناد  مدوب ، نارھت  رد  هدنب  دوب ، هدـشن  عورـش  ام  تازرابم  زونھ  هک  لاس ۴٠  تسھ ، مدای  هدـنب  دوخ  تشاد ؛ دوجو  مھ  نآ  زا  لـبق  تسین ،

. هتشاد دوجو  ییوجشناد  تازرابم  نیا  تسا و  هدوب  مھ  یلم  تضھن  یهرود  رد  نآ  زا  لبق  دندرکیم ؛ رارف  درکیم ، هلمح  سیلپ  دندادیم ، راعش  دندشیم ، عمج 

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

رثا رب  نیا  دـنکیم ، هھبـش  زاربا  لیبقنیازا ، یرگید  یهدـیدپ  ای  هللارـصننسحدیس  ای  نانبل  هللابزح  دروم  رد  دـییامرفب  ضرف  ـالثم  یرکفنـشور  یعدـم  نـالف  دـینیبیم  هکنیا 

هقطنم رد  دنادیمن  هک  تسا  نیا  شاهنانیبشوخ  اما  دشاب ؛ هتشاد  یـسک  تسا  نکمم  مھ  هنانیبدب  هاگن  هتبلا  تسا . نیا  شاهنانیبشوخ  ینعی  تسا ؛ طیحم  نتخانـشن 

رثا رب  نیا  دراد ؛ بـالقنا  تشونرـس  روـشک و  تشونرـس  رد  یتاریثاـت  هچ  ناریا  اـب  شطاـبترا  هـچ ، ینعی  هللابزح  هـچ ، ینعی  هللارـصننسحدیس  دـنادیمن  تـسا ، ربـخ  هـچ 

. تسا نتسنادن 

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

غورد دونیدـص  منیبـیم  تسا ، نم  کـیدزن  عـالطا  دروم  هک  تسا  یاهزوح  هب  طوبرم  هک  یرادـقم  نآ  مریگیم ، رارق  یجراـخ  یاـھربخ  ناـیرج  رد  مدوخ  هک  یرادـقم  نآ  هدـنب 

یوجـشناد فیاـظو  زا  یکی  نم  رظن  هب  هک  دـینادب  ار  نیا  ینعی  درادـن . تیمھا  ناـشیارب  کـچوک ؛ یاـھغورد  گرزب ، یاـھغورد  دـننکیم ؛ لـعج  تسا ، غورد  دونیدـص ! تسا ؛

. دینک تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  دیاب  وجشناد ، ثیح  هب  امش  ینعی  تسا ، امش  ییوجشناد  تیصخش  هب  طوبرم  اھنیا  بخ ، تسا . نیا  رکفنشور 

یقرش  / ١١/٢٧/١٣٩۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نادیم دراو  انعم  نآ  هب  هجوت  اب  دننکیم و  کرد  بوخ  ار  انعم  نیا  مدرم  دراد ؛ یفدھ  کی  دراد ، ییانعم  کی  مادک  رھ  میراد و  ار  سدق  زور  کی  میراد ، ار  نمھب  مودوتسیب  کی 

هک ار  یمیظع  تیعمج  نیا  نارھت ، رد  اجنیا  ای  رگید  یاھرھـش  رد  ای  زیربت  رھـش  رد  امـش  تسا . یمھم  یهتکن  یلیخ  نیا  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  نادیم  رد  الاح  دـنوشیم .

، دـناهدیدن ار  ماما  دـناهدیدن ، ار  بالقنا  لوا  ینعی  تسا - لاـس   ٣٨ لاس ، بالقنا ٣٧  رمع   - تسین ناـشرمع  لاـس  اھنیا ٣٧  رثکا  دـینکب ؛ یھاگن  کی  دـننکیم  تکرح  دـنراد 

نامھ اب  تفرعم ، نامھ  اب  ساسحا ، نامھ  اـب  ناـجیھ ، ناـمھ  اـب  دـنیآیم ؛ اـما  دـناهدیدن  ار  توغاـط  ناـمز  قاـنتخا  هایـس  خـلت و  نارود  دـناهدیدن ، ار  سدـقم  عاـفد  نارود 

نیا شیانعم  تسا ؛ هدـنز  بالقنا  هک  تسا  نیا  شیانعم  تسیچ ؟ شیاـنعم  دـننزیم ؛ داـیرف  دـنھدیم و  راعـش  دـننکیم و  هرگ  تشم  اـھنابایخ  رد  ینیبنشور  یرکفنـشور و 

فرح دتسیایم و  نمشد  لباقم  رد  دیآیم و  دراد  هک  تسا  بالقنا  مراھچ  موس و  لسن  نیا  دنبالقنا ؛ دیدج  یاھـشیور  اھنیا  تسا ، هدنلاب  تسا ، هدنیور  بالقنا  هک  تسا 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دنزیم . ار  شدوخ  عطاق 

مق  / ٠٨/٢٢/١٣٩۶ ناتسا  یناحور  نارگراثیا  ادھش و  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

، یبزح چیھ  ینعی  داتفایمن ؛ زگرھ  قافتا  نیا  دشیمن ، دراو  تیناحور  بالقنا ، یمالـسا و  یروھمج  ماظن  لیکـشت  هب  دش  یھتنم  هک  یتازرابم  ینعی  ریخا  تازرابم  رد  رگا 

روشک نیا  رد  ار  یتنطلـس  یدادبتـسا و  تموکح  طاسب  دندوبن  رداق  یکیرچ ، یاھهورگ  ات  یـسایس ، یاھهورگ  ات  رکفنـشور ، یاھهورگ  زا  یھورگ  چیھ  یاهعومجم ، چـیھ 

نینچ تشادن  ناکما  دشیمن ، دراو  نادیم  نیا  رد  تیناحور  رگا  دنربب . نیب  زا  ار  شاهنیمز  دننک و  دوبان  روشک  نیا  رب  ار  رامعتسا  نیرید  طلست  دنربب و  نیب  زا  دننک و  یزادنارب 

. تیناحور روضح  زا  دوب  یشان  مدرم  روضح  اما  دندرک ، مدرم  ار  راک  دتفیب . یقافتا 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۶ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

- میدـنارذگ توغاط  نارود  رد  ار  نامـشالت  تیلاعف و  یهرود  یناوج و  یهمھ  ام  تسین ؛ ناتدای  اھامـش  هک   - توغاط میژر  نارود  رد  دـینیبب ، میـسانشب . ار  مدرم  دـیاب  همھ 

کی ات  یتبـسانم ، رھ  هب  دندروآیم ؛ ار  مدرم  مسا  میدوب ؛ طبترم  اھتقونآ  مھ  اھنیا  زا  یلیخ  اب  ام  دندوب ؛ لاعف  دندوب ، ییاھرکفنـشور  یهعومجم  ای  رکفنـشور ، پیت  کی 

رب رما  اـما  دـنتفگیم ، غورد  همھ  ـالاح  تفگ  دوـشیمن  ینعی  دـندرکیم ؛ هابتـشا  هکیلاـحرد  اـھفرح . نـیا  زا  مدرم !» زا  عاـفد  مدرم ، یارب  مدرم ،  » دـنتفگیم دـشیم ، یتـبحص 

تالاقم همھ  نیا  دندیمھفیم . ار  اھنآ  فرح  مدرم  هن  دندیمھفیم ، ار  مدرم  فرح  اھنآ  هن  دنتخانشیم ؛ ار  اھنآ  مدرم  هن  دنتخانشیم ، ار  مدرم  اھنآ  هن  دوب ؛ هبتشم  ناشدوخ 

اھنیا  ] ار و اھنیا  یاھفرح  الـصا  دنمھفیمن  نوچ  دنریگیمن ؛ رارق  اھفرح  نیا  ریثات  تحت  مدرم  هک  تسنادـیم  مھ  توغاط  میژر  دنتـشونیم . اھهمانزور  تالجم و  رد  یرکفنـشور 

باتک کی  اما ] ، ] دشیم شخپ  یشورفباتک  رد  تحار  حیرص ، یتسینومک  یاھباتک  مدوب  هدید  دھشم  رد  هدنب  درکیمن . مھ  یریگتخس  یلیخ  اذل  دنتفابیم ، یزیچ  کی  طقف ]

یزیچ نآ  هک  دوب  نیا  تلع  دشیم . هتفرگ  شیولج  اھراشف  ماسقا  عاونا و  اب  یروجنیا  لئاسم  یهرابرد  نیطـسلف ، یهرابرد  یمالـسا ، یهلئـسم  نالف  یهرابرد  یمالـسا 

. دنتخانشیم ار  اھنآ  مدرم  هن  دنتخانشیم ، ار  مدرم  اھنآ  هن  دوبن ؛ ریذپرواب  الصا  مدرم  یارب  دندزیم ، اھنآ  هک  یفرح  دنتشونیم ، اھنآ  هک 

١٣٩٧/٠٢/٢٢ /  « یمالسا مولع  شرتسگ  شیادیپ و  رد  هعیش  شقن   » هرگنک رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار یایدـج  تکرح  یعیبط - مولع  ات  یعامتجا ، یناسنا و  مولع  یهعومجم  ات  یلقع  مولع  زا   - زاسندـمت مولع  یهمھ  مولع ، یهمھ  رد  یتسیاـب  مالـسا  یاـیند  رد  اـم 

هک مینک  یراک  مھ  زورما  ام  دیابن  ارچ  دوشب ، رارکت  دیابن  نآ  ارچ  تسا ؛ هتـشاد  رارق  یرـشب  ندمت  یهلق  رد  مالـسا  یایند  یزور  کی  میناوتیم . و  مینک ، زاغآ  تفرـشیپ  یارب 

اھتموکح راک  نیا  مینک . تکرح  دیاب  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دریگب ؟ رارق  یناسنا  ندمت  یهلق  رد  یمالـسا  تما  رگید - لاس  هاجنپ  ات  رگید ، لاس  لھچ  ات   - یبسانم نامز  کی  رد 

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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دیاب مالسا  یایند  رد  نادنمرنھ  نارعاش ، ناگدنسیون ، نارکفنـشور ، املع ، دنفظوم ؛ مالـسا  یایند  ناگبخن  مھ  دنفظوم ، یمالـسا  یاھتموکح  مھ  تسا ؛ ناگبخن  راک  و 

. تسا نکمم  زورما  راک ، نیا  و  شناد ، ملع و  یهلق  هب  ندیسر  یملع و  تفرشیپ  یارب  دنروایب  دوجو  هب  یمومع  تساوخ  کی  یرکف و  میظع  تکرح  کی 

بالقنا  / ١٣٩٧/١١/٠٧ ربھر  اب  مق  هیملع  هزوح  یمالسا  تاغیلبت  رتفد  نالوئسم  رادید 

بالقنا و یهرود  زورما ، دنتفگ : دنتسناد و  منتغم  ار  رتفد  نیا  رد  ینید  یرکفنشور  یشیدناون و  دوجو  یمالسا ، تاغیلبت  رتفد  تامدخ  زا  لیلجت  اب  یاهنماخ  هللاتیآ  ترضح 

. دراد جایتحا  شیپ  زا  شیب  ون ، یاھیریگتھج  اھهاگن و  هنوگنیا  هب  مق  تسا و  یشھج  یاھتکرح  راک و  یاھزور 

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

یتاعوضوم رد  یللملانیب  لـئاسم  مھف  یـسایس و  لـیلحت  داد . اـقترا  یروآتفگـش  یهنوگ  هب  ار  یللملانیب  لـئاسم  هب  ناـنآ  هاـگن  مدرم و  داـحآ  یـسایس  شنیب  اـعبار :

اھتلم و روما  رد  ردـلق  یاھتردـق  یاھتلاخد  اھتلاذر و  اھیزورفاگنج و  یهلئـسم  نآ ، تلم  هب  یخیراـت  ملظ  نیطـسلف و  یهلئـسم  اـکیرمآ ، صوصخب  برغ  تاـیانج  نوچمھ 

یگدنز یاھتحاس  یهمھ  روشک و  یهمھ  رد  مدرم  مومع  نایم  یرکفنشور  هنوگنیا ، دروآ ؛ نوریب  رکفنـشور ، مان  هب  یاهدیزگتلزع  دودحم و  یهقبط  راصحنا  زا  ار  نآ  لاثما 

. تشگ مھف  لباق  نشور و  نالاھنون ، ناناوجون و  یارب  یتح  تسد  نیا  زا  یلئاسم  دش و  یراج 

اھهاگشناد  / ١٣٩٨/٠٣/٠٨ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

جرب رد  ناشدوخ  لوق  هب  دش ، لیکـشت  هک  لوا  زا  ام  رکفنـشور  یهعماج  دمآ . ام  روشک  یرکفنـشور  رـس  رب  هک  یئالب  نامھ  لثم ] [ ؛ دنـشاب یوزنم  هعماج  زا  دیابن  دـیتاسا 

نیب رد  هاگشناد  رد  شیپ  لاس  دنچ  نم  دنتفگ . مھ  ناشدوخ  ار  نیا  دندرک ، فارتعا  ار  نیا  مھ  ناشدوخ  دندشن ، هارمھ  مدرم  اب  دندشن ، طولخم  مدرم  اب  دنتـسشن ، جاع 

ار لئاسم  دـنیبیم ، ار  ایاضق  هک  تسھ  ناویا  یور  ییاقآ  کـی  هـالکیب - یآ  هـالکاب ، یآ   - دوب هتـشون  ( ۵) صخـش نآ  هک  یاهمانـشیامن  نآ  رد  هک  ( ۴) متفگ ار  نیا  اھوجـشناد 

شناش تسا ، نیا  شناش  تسا ، نیا  شعضو  هتفرگ ، اشنم  برغ  زا  یبرغ  رکفنشور  تسا . رکفنـشور  نیا  اقلطم ؛ دوشیمن ، هدید  وا  زا  یمادقا  چیھ  اما  دنکیم  هدھاشم 

اما دسانـشب  دمھفب ، دناوتیم  ار  لئاسم  دنیبیم ، بوخ  دنیبیم ؛ طقف  دھدیمن ، ماجنا  یراک  چیھ  دنکیمن ، یمادـقا  چـیھ  هک  تسا  همانـشیامن  نآ  رد  ناویا  یور  یاقآ  نامھ 

رد یمالـسا ، بالقنا  رد  دش ؛ هدید  نیا  مھ  بالقنا  رد  دنزیم . یفرح  هملک  کی  یھاگ  طقف  و  دنکیمن ، تسرد  رـسدرد  لکـشم و  شدوخ  یارب  دوشیمن ، دراو  دـنکیمن ، رطخ 

هک مینک  یراک  دـیابن  دـندماین . مھ  رخآ  ات  دـندماین ، الـصا  مھ  اھیـضعب  دـندمآیم ، بقع  زا  اـضعب  اھرکفنـشور  دـندوب ، مدـقم  فوفـص  رد  مدرم  یمدرم ، میظع  تکرح  نیا 

مدرم لئاسم  زا  دنوشب ، انتعایب  مدرم  هب  دنوشب ، ادج  مدرم  زا  ینعی  دوشب ؛ یتشونرس  نینچ  کی  یھاگشناد  شزرااب  گرزب  یهعومجم  هاگـشناد و  دیتاسا  تشونرس 

. دننامب ربخیب 

١٣٩٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمایس  مسارم  رد  تانایب 

نوچ مھدب ؛ حیضوت  رتشیب  یردق  کی  ار  نیا  نم  داتسیا . دوشیمن  درک ، تمواقم  دوشیمن  ملاع  یاھتفلکندرگ  لباقم  رد  هک  دنک  روصت  یسک  هک  تسا  نیا  گرزب ، یاطخ 

روج نیا  اجنآ  اجنیا و  ینارنخس ، رد  باتک ، رد  همانزور ، رد  اھنیا ، دننام  یرکفنشور و  توسک  ریز  هک  ار  یناسک  میراد  ام  مھ  نالا  تسا ؛ یئالتبا  دروم  جیار و  مھم و  بلطم 

یراوس میھدب ؛ یراوس  دیاب  هک  تسا  نیا  شاهصالخ  مینک ؛» لوبق  دـیاب  داتـسیا ، اھنیا  لباقم  رد  دوشیمن  داتفارد ، اھنیا  اب  دوشیمن  درادـن ، یاهدـیاف  اقآ !  » هک دـننکیم  اقلا 

؛ ماهدرک هراشا  البق  هک  تسا  یایتابـساحم  یاطخ  نامھ  زا  یـشان  میناوتیمن ،» ام   » دـنیوگب هک  شرگن  نیا  هک  منکیم  ضرع  نم  مینک . تحار  ار  نامدوخ  لاـیخ  میھدـب و 

. تسا هبساحم  رد  هابتشا  نیا  ( ١٠)

ناریا  / ١٣٩٩/٠١/٠٣ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

نانچمھ  - دوشب هارمھ  تروشم  ریبدت و  لقع و  اب  ندرک ، تمواقم  ندوب و  مدـقتباث  نیا  هچنانچ  رگا  تسا . ربص  یانعم  نیا  نداد ؛ همادا  ندرک و  تکرح  هیحور  اب  ینعی  ربص 

هک دناهداد  ناشن  تسا ؛ یروبص  تلم  ناریا  تلم  هک  منکیم  ضرع  تیعطاق  اب  هتبلا  هدنب  دش . دھاوخ  بیصن  یزوریپ  اعطق  (- ١٨ «) مھنیب ٰیروش  مھرما   » تسھ نآرق  رد  هک 

زا یضعب  نشور . روط  هب  تسا  انعم  نیا  ناشن  ام  یارب  لاس  لھچ  نیا  دناهدوب ؛ روبـص  الماک  تلم  هن ؛ تلم  یلو  میاهدرک ، یربصیب  یھاگ  هتبلا  نیلوئـسم  ام  دنراد . ربص 

اھیضعب هتبلا  دندناسر ؛ مھ  نمـشد  اب  ینابزمھ  یراکمھ و  زرم  هب  ار  یربصیب  اھنآ  زا  یـضعب  دنداد ، ناشن  ناشدوخ  زا  یربصیب  هنافـساتم  مھ  ام  یاھامنرکفنـشور 

رد گنھرف ، یهصرع  رد  دوشیم ؛ رتدایز  هللااشنا  مھ  زورهبزور  تسا و  دایز  یلیخ  ناشهدع  هللادـمحب  هک  دنتـسھ  ینموم  یاھناوج  مھ  شلباقم  یهطقن  دـندوب . روج  نیا 

روج نیا  شلباقم  رد  دـننک - مھف  دـننک و  کرد  تسرد  ار  یللملانیب  لئاسم  ینعی   - لئاسم یللملانیب  مھف  رد  تسایـس ، یهصرع  رد  یروانف ، یهصرع  رد  ملع ، یهصرع 

. دنوشیم دایز  زورهبزور  هللادمحب  مدرک  ضرع  هک  دنتسھ  مھ  اھناوج 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

دندوب ینویناحور  بخ  اھنارود  نآ  زور و  نآ  رد  دـبعت . هب  دـنباپ  تدـشب  لاح  نیع  رد  درکیم ؛ هاگن  هنایارگون  مشچ  اب  لئاسم  هب  دوب ؛ ارگون  یناحور  کی  ارگون ، هیقف  کی  ماـما ،

زا یخرب  ریثات  تحت  یرادـقم  کی  اما ]  ] دـندوب مھ  سانـشنید  ملاع و  یناحور و  اھنیا  دـندزیم ؛ فرح  دـندرکیم و  ثحب  دـندوب و  دراو  یرکفنـشور  لـئاسم  یاـھهنیمز  رد  هک 

ماما دندرکیمن . هیکت  دبعت  یهلئـسم  یور  یلیخ  ناشتاغیلبت  رد  یلو  دندوب - دیقم  ارچ ، یـصخش  لمع  رد  [ - دنتـشادن  ] ار مزال  دیقت  نآ  یدبعت  لئاسم  هب  تبـسن  طیارش ،

. دنداتسیا مکحم  دبعت  یهلئسم  یور  دنتشاد ، اھنیا  دننام  ینید و  لئاسم  یمالسا و  لئاسم  یھقف و  لئاسم  هب  تبسن  هک  ییون  هاگن  نآ  نیع  رد  دندمآ 

ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

. دـنداد رارق  یمالـسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  شیدـنارگد  ناونع  دوشیم - رارکت  یھاگ  مھ  اریخا  هک  شیپ ؛ اھلاس  هتبلا   - اھامنرکفنـشور نیا  زا  یھورگ  کی  روشک ، لـخاد  رد 

یراک امـش  یهشیدنا  اب  ام  دراد ؟ لاکـشا  هچ  دشاب ، رگید  بخ  تسا ، رگید  امـش  یهشیدـنا  ( ٢١ (؛ تسین یاهلئـسم  شیدـنارگد  ام  یارب  هک  متفگ  ینارنخـس  کی  رد  نم 

اٰیلوا مکودع  یودـع و  اوذـختت  اونما ال  نیذـلا  اھیاٰی  دـیامرفیم : هنحتمم  یهروس  رد  دـنکیم . هیکت  ندرک  ینمـشد  نمـشد و  یور  نآرق  دـینکب . دـیابن  ینمـشد  نکل ]  ] میرادـن

هارمھ ار  اھنآ  دینکن ، یتسود  دنایمالـسا - یهعماج  نمـشد  مھ  دـنیادخ ، نمـشد  مھ   - دنتـسھ امـش  نمـشد  نم و  نمـشد  هک  یناسک  اب  ( ٢٢ (؛ هدوملاـب مھیلا  نوقلت 

ودع هللا ٖهب  نوبھرت   » هک دراد  دعب  تسا ، لافنا  یهروس  رد  هک  لیخلا » طابر  نم  هوق و  نم  متعطتساام  مھل  اودعا  و   » فورعم یهیآ  نآ  ای  دیریگن . ناتدوخ  نامیپمھ  ناتدوخ و 

ثحب دیناسرتب ؛ ار  نمشد  ودع هللا ،» ٖهب  نوبھرت   » هک تسا  نیا  یارب  ندرک ، دنمتردق  ار  دوخ  ندرک و  دیلوت  حالـس  ندرک ، داجیا  رادتقا  ندرک ، داجیا  توق  نیا  ( ٢٣ (؛» مکودعو

. تسین نمشد  ریغ 
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نایجیسب  / ١۴٠١/٠٩/٠۵ رادید  رد  تانایب 

سدقم عافد  نارود  هن  دیدید ، ار  بالقنا  نارود  هن  دیدید ، ار  ماما  هن  دیتسھ ؛ سرون  یاھناوج  دیتسھ ، اھنیا  لاثما  یداتفھ و  یهھد  یداتـشھ و  یهھد  [ اھیجیـسب ] امش

یاھفرح دننزیم ، هک  ییاھفرح  نیا  زا  یلـسن و  عاطقنا  یاھفرح  نیا  درادـن . یهھد ۶٠ و ٩٠ و ٨٠  تسھ ؛ مھ  امـش  رد  گنج  نادـیم  رد  ناوج  یهیحور  نامھ  اما  دـیدید  ار 

. تسا یهھد ۶٠  جیسب  نامھ  جیسب ، زورما  تسا . نیا  زا  ریغ  اھتیعقاو  تسا ؛ هنارکفنشور  یاھهدعگ  لخاد  یرکفنشور 

« : یرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یفجن  /   ١٣٩١/٠٨/٢۴ یسوم  هدنسیون :  ناریا /  یلم  تیوھ  یمالسا و  یرادیب  لماکت  رد  یدازآ  هشیدنا  بتارم 

« يرکفنشور  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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