
ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/١٧ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید 

رتولج مدـق  کی هظحل  رھ  دـننک ، ادـیپ  ییاپ  یاـج  رگا  دنتـسھ و  هئطوت  لوغـشم  زور  هب  زور  ریخ ، دـنا ؛ هدـش غراـف  مالـسا  اـب  ینمـشد  زا  مالـسا  نانمـشد  هک  دـینکن  لاـیخ 

ادیپ تصرف  رگا  اما  دننک ؛ یم مھ  راکنا  دیراد ، ار  یرگ  هطلـس نیا  تیانج و  نیا  تنایخ و  نیا  دصق  امـش  هک  دـنیوگب  اھ  نآ هب  رگا  هتبلا  دادـن . تصرف  اھ  نآ هب  دـیاب  دـنراذگ ؛ یم

. تسا روط  نیا نمشد  دنیآ . یم دنیایب ، رتولج  رگنس  کی  زیرکاخ و  کی  دندرک ،

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

لایخ هک  یناسک  دورب . شیپ  دـناوت  یمن تدـھاجم  شالت و  هزرابم ، نودـب  روشک  نیا  دتـسیا . یم هطلـس  ماـظن  لـباقم  رد  میلـست ، مدـع  لالقتـسا و  ساـسارب  اـم  روشک 

؟ مینک یگدنزاس  ام  هک  دراذگ  یم نمشد  رگم  دنلفاغ . رایـسب  دنک ، یمن هزرابم  دوخ  نانمـشد  اب  رگید  تسا ، یگدنزاس  نارود  رد  نوچ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دننک  یم

زا ار  نارگ  هطلس تسد  دشاب و  لقتسم  یتلم  هک  دنک  لمحت  دناوت  یم رگ  هطلس نمـشد  رگم  دیورب . ولج  دیریگب و  شیپ  ار  تلم  نیا  تداعـس  هار  امـش  دراذگ  یمن نمـشد 

زورما هک  یتینما - یداصتقا ، یگنھرف ، ی  هئطوت دـنروآ ؛ یم دوجو  هب  ار  اھ  هئطوت عاونا  دـننک ، یم هلمح  هضراعم و  دـننک . لمحت  دـنناوت  یمن اـھ  نآ دـنک ؟ هاـتوک  دوخ  یگدـنز 

ممـصم دنک و  یم لابند  ار  یھار  فدھ و  یروشک  یتقو  دننک . یم مھ  یماظن  ی  هئطوت دننادب ، مزال  یـضتقم و  هچنانچ  و  دوش - یم لامعا  تدش  هب  ام  روشک  هب  تبـسن 

لباقم رد  تلم  نیا  یتقو  دریگب . چیھ  هب  ار  نمـشد  عورـشم  ریغ  یاھ  هتـساوخ عماطم و  دیاب  هکلب  دوش ؛ میلـست  نمـشد  لباقم  رد  یتسیابن  دھد ، همادا  ار  نآ  هک  تسا 

. دینک عافد  دوخ  زا  دیروبجم  امش  دنک . عافد  دوخ  زا  تسا  ریزگان  تفرگ ، رارق  ینمشد  نینچ 

یوضر  / ١٣٧٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

مھ اھ  نیا رگید ؛ دنـسیون  یم تسین ! ناریا  تلم  هیلع  یا  هئطوت الـصا  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم هدع  کی  میرادن ! نمـشد  الـصا  ام  هک  دننک  دومناو  دنھاوخ  یم هدع  کی 

! تسا تالایخ  دینک ، یم امـش  هک  تسا  تالایخ  درادن ؛ دوجو  یا  هئطوت الـصا  هک  دنیوگ  یم اھینارنخـس  رد  یھاگ  دنـسیون و  یم اھ  همانزور رد  دنتـسھ ! اھنامھ  یاھ  قیفر

هدیـسر رتمک  دیاش  هکلب  موسود  هب  ابیرقت  لاسما  تسا ، ناریا  تلود  تلم و  دـمآرد  عبنم  نیرتشیب  هنافـساتم  هک  یتفن  تمیق  دـنک ! یم هئطوت  فرط  همھ  زا  نمـشد  هن ؛

هنافساتم دنا ، هدرک مھ  نانمشد  دندرک . نانمـشد  طقف  ار  راک  نیا  هک  میوگ  یمن دنفدھ ! ناریا ، ریغ  ناریا و  هن . تسا ؛ ناریا  طقف  راک ، نیا  زا  فدھ  هک  میوگ  یمن نم  تسا .

. تفرگ ماجنا  دب  راک  نیا  دندرک و  کمک  اھ  نآ هب  مھ  هجوت  یب نادان و  ناتسود 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هک دنتـسھ ؛ مھ  لخاد  رد  اھنآ  لماوع  دوشیم ! دراد  یوق  رایـسب  یـساملپید  راک  یـسایس و  راک  یتاعوبطم ، راک  دوشیم ؛ دراد  ییهتفای  نامزاس  یتاغیلبت  بالقنا ، هیلع 

ملق ای  دـننکیم ، راـک  بـالقنا  هیلع  لـخاد ، رد  دـنریگیم و  ماـھلا  اـھنآ  زا  هک  تسا  روظنم  یناـسک  یتح  ینوریب ، لـماوع  میوگیم  هک  نم  تسا . ینوریب  لـماوع  وزج  مھ  نیا 

! دننزیم یسایس  یهبرض  یداصتقا و  یهبرض  ای  دننکیم ، هئطوت  ای  دننزیم ،

رد بش  هک  تسا  یـسک  لثم  تسا -  مھوت  اھنیا  دـنیوگب  دـنھاوخیم  یناسک  هک  نیا  اـمک  دـنادب -  مھوت  ار  اـھنیا  سکرھ  تفرگ . هدـیدن  ار  اـھنیا  دـیابن  تسا ؛ لـماوع  نیا   

، ینکیم لایخ  بوخ ، یلیخ  منکیم ! لایخ  نم  هک  دـیوگب  وا  یلو  دـنردب ، ار  وا  ات  دنتـسھ ، وا  تلفغ  هظحل  کـی  رظتنم  هدرک و  هطاـحا  اـھگرگ  ار  شفارطا  هتفرگ ، رارق  یلگنج 

. تسا هیضق  فرط  کی  نیا  تفر . دھاوخن  تسد  زا  دصرتم ، دوجوم و  نمشد  نیا  منکیم ،» لایخ   » اب اذل  دید . دھاوخن  ررض  هک  تدوخ  زا  ریغ  یسک  باوخب ! ریگب 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٩/٢۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنـضیعبت لھا  هک  یناسک  ی  همھ دـنملظ ، لھا  هک  یناسک  ی  همھ تسا . فلاخم  ضیعبت  لیمحت و  ییوگروز و  ملظ و  اب  تسارگ و  ناـمرآ تلم  کـی  ناریا ، تلم  مھ  زورما 

ام هک  دننک  یم جیورت  دنیوگ و  یم اھیـضعب  هتبلا  دنرادن . یبوخ  ی  هنایم تلم  نیا  اب  اعبط  دنیرگلواپچ ، لھا  هک  یناسک  ی  همھ دنتـسھ و  ییوگروز  لھا  هک  یناسک  ی  همھ

اش هللا نا  دنیوگب  دنراذگب و  مھ  یور  ار  ناشدوخ  مشچ  دـھاوخ  یم ناشلد  هک  یناسک  بوخ ؛ یلیخ  دراد ! دوجو  ینمـشد  تسھ و  هئطوت  نامھیلع  هک  مینک  یم مھوت 

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

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

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

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

دومناو روط  نیا دندوبن ، کیدزن  اھ  نآ هب  ردق  نآ ناشنانمـشد  ای  دـندوبن ، کانرطخ  مھ  ردـق  نآ ناشنانمـشد  ای  هک  ینارود ، رد  هک  میراد  غارـس  ار  اھتلود  اھتلم و  زا  یـضعب  ام 

رد اـبلاغ  برغ ، قرـش و  نیب  درـس  گـنج  ینـالوط  یاـھلاس  نیمھ  رد  دـننک ! عاـفد  تسرد  ناـشدوخ  زا  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تساـھ ؛ نآ ی  هناـخ رد  نمـشد  هـک  دـندرک  یم

ار نمشد  نانچ  نآ اما  دوبن ؛ کیدزن  وا  ینمشد  مھ  اھردق  نآ دیاش  هک  ینمشد  دندرک ؛ یم تسرد  موھوم  نمشد  یتح  دوب . روط  نیا اکیرما  رد  اتدمع  یبرغ و  یاھروشک 

ردـق نیا نمـشد  هک  تسا  یناسک  هب  طوبرم  نیا  دـنھد ! ماجنا  ار  ناشدوخ  رظن  دروم  تامادـقا  گرزب و  یاـھراک  دـنناوتب  هک  دـنداد  یم هولج  کـیدزن  ناـش  یمومع راـکفا  هب 

هیلع فانکا  فارطا و  زا  هک  هچنآ  اب  مینیب ، یم روشک  لخاد  رد  هک  هچنآ  اب  راکشآ ، یاھ  هئطوت اھینمـشد و  نیا  اب  ناریا ، لثم  یروشک  رد  تقو  نآ تسین . مھ  اھ  نآ هب  کیدزن 

فرح نیا  تسین ». هئطوت  رکف  رد  تسین و  نمشد  نامنمشد ، میرادن . ینمـشد  ام  اقآ ، هن  : » مییوگب هک  تسین  هنالقاع  دریگ ، یم ماجنا  ینمـشد  هئطوت و  مئاد  روط  هب ام 

ار ناشنمـشد  یاھفدـھ  یا  هـلحرم رھ  رد  دـنراچان  میرادـن ، نمـشد  دـنیوگب  دـننزب و  تقاـمح  هـب  ار  ناـشدوخ  دـنھاوخ  یمن هـک  یناـسک  نآ  سپ ، تـسین . ییاـنتعا  لـباق 

. تسیچ رکف  رد  نمشد  هک  دننادب  دنسانشب و 

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

ام نیمک  رد  نمـشد  هک  مینک  ضرف  رگا  دنک . ضرف  مدـع  ار  وا  دوجو  دـنیبن و  ار  نمـشد  ناسنا  هک  تسین  هنادـنمدرخ  دراد ، دوجو  یھار  رھ  رـس  رب  ینمـشد  مینک  ضرف  رگا 

یـسایس ی  هلاسم ی  هنیمز رد  ام  دوب . رذـحرب  وا  زا  تخانـش و  ار  وا  دـیاب  دوش ، یم ضرف  ینمـشد  رگا  دـشابن . اـم  نیمک  رد  وا  هک  تسین  اـنعم  نیا  هب  اـموزل  نیا  تسین ،

ینانمشد اب  لاح  هب  ات  لوا  زور  زا  یمالسا  یروھمج  ماظن  ینعی  تسا ؛ یا  هزات نخـس  مایپ و  یاراد  هک  یماظن  هقباس ، یب ماظن  ون ، ماظن  شیادیپ  ینعی  نامروشک  گرزب 

ینمشد زا  وا  تسین ، ام  نمشد  وا  هک  مینک  نیقلت  نامدوخ  هب  ام  رگا  دنور . یمن نیب  زا  اھ  نمـشد نیا  میدنبب ، اھ  نمـشد نیا  رب  ار  نامدوخ  مشچ  ام  رگا  میا . هدوب هجاوم 

. تخانش ار  نمشد  دیاب  دش ؛ دھاوخن  فرصنم 

تـسرھف کی  رد  زورما  ات  بـالقنا  لوا  زا  ار  تموصخ  یاـھ  هناـشن هئطوت و  یاـھ  هناـشن خـساپ ، رد  نم  درادـن ! دوجو  یا  هئطوت دـینک ؛ یم هئطوت  مھوت  امـش  دـنتفگ : یـضعب 

، یتـینما یاھـسیورس  حطـس  رد  دـش ؛ تفلاـخم  بـالقنا  اـب  اراکـشآ  بـالقنا ، یزوریپ  لوا  رد  تسین !؟ اـم  هیلع  هئطوت  روطچ  مھد . یم ناـشن  منک و  یم یفرعم  ینـالوط 

نیا دوب . هدرب  نیب  زا  ار  اھ  نآ عفانم  روشک ، نیا  رد  ماظن  نیا  لیکـشت  بالقنا و  نیا  هک  یقطانم  نآ  رد  اتدـمع  اھروشک و  یخرب  یـسایس  یاھ  لکـشت یـسایس ، عماـجم 

ایآ تسا . لاوـس  کـی  نیا  مینک ؟ فرـصنم  ینمـشد  زا  ار  نمـشد  میناوـت  یم اـیآ  میراد . نمـشد  اـیند  رد  هـملک  یقیقح  یاـنعم  هـب  زورما  اـم  دراد . هـمادا  زورما  اـت  هلـسلس 

خـساپ دناوت  یم ملاع ، یـسایس  لئاسم  زا  یھاگآ  بحاص  ناسنا  رھ  داد . دیاب  ار  اھلاوس  نیا  هب  خـساپ  تسا . یرگید  لاوس  مھ  نیا  مینک ؟ هلباقم  نمـشد  اب  میناوت  یم

. دنک ادیپ  راوشد  نادنج  هن یلمات  اب  ار  اھلاوس  نیا 

« هئطوت مھوت   » 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 4هاگياپ  هحفص 1 
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ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

یارب دـنا . هدرک هزراـبم  رایـسب  مھ  یمدرم  میظع  هناوتـشپ  اـب  دراد . یمدرم  میظع  هناوتـشپ  مھ  تسا و  مکحتـسم  مھ  تسا ، رقتـسم  مھ  هک  دراد  دوـجو  یماـظن  زورما 

یماظن دیھد . یم شوگ  هنامیمص  ناتروشک  رد  لوئسم  کی  نخس  هب  دینیشن و  یم ناناوج  امـش  لثم  ییاھتیعمج  دنیب  یم هک  تسا  لمحت  لباق  ریغ  رابکتـسا  هاگتـسد 

ار دوخ  فرح  یمیب ، سرت و  هنوگ  چیھ نودـب  هتـسشن و  ییایفارغج  ساسح  رایـسب  هطقن  کی  رد  تسا ، یکتم  مدرم  یھاگآ  هزیگنا و  تمھ و  فطاوع و  ارآ و  راکفا و  هب  هک 

. میسانشب ار  ینمشد  نیا  دیاب  هک  میتسھ  امش  نم و  دننک . ینمشد  دیاب  دننک !؟ هچ  دننکن ، ینمشد  ماظن  نیا  اب  رگا  دنک . یم ار  شدوخ  راک  دنز و  یم

و « ؛ مینک هلمح  دـض  هئطوت و  دـض  رکم ، دـض  اھ  نآ لباقم  رد  دـیاب  ام  دـننک ؛ یم هئطوت  رکم و  اـھ  نآ مدرک ، ضرع  میظع  تیعمج  نآ  هب  ماـما  نادـیم  رد  زور  نآ  هک  روط  ناـمھ

دوخ تسد  هب  ار  نمشد  میشیدنین ، یا  هراچ اھ  نآ هلمح  دض  یارب  رگا  میا . هتخاب میدرک ، تلفغ  اھ  نآ ینمـشد  زا  رگا  ادیک .» دیکا  ادیک و  نودـیکی  مھنا  « ؛» رکم هللا اورکم و 

. تسا رطاخ  نیا  هب  مھد ، یم رادشھ  ناناوج  هب  صوصخب  مدرم و  هب  نالوئسم ، هب  بترم  نم  هکنیا  میا . هدرک قفوم 

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 

ناملعم  / ١٣٨٣/٠٢/١٢ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

شالت مھ  زورما  دراد ؛ دوجو  مھ  زورما  ماظن ، نانمشد  دوس  هب  ماظن  بالقنا و  اب  ی  هھجاوم یارب  اھ  نیا ی  همھ زا  جاتنتـسا  یفنـص و  یاھ  هتـساوخ ندرک  هدنز  یارب  شالت 

ریاس رـشق و  ود  نیا  ی  هقح قوقح  دنـشاب  بقارم  هک  مینک  دـیکات  هیـصوت و  راذـگ  نوناق هب  نالوئـسم و  تلود و  هب  ام  هکنیا  زا  تسادـج  نیا  دنـشاب . بقارم  همھ  دـننک ؛ یم

ات دـش  مھ  شالت  دـندش ؛ نانمـشد  هجوت  یزکرم  ی  هطقن لوا  زور  زا  ام  ناملعم  نارگراک و  هیـضق ، فرط  نیا رد  دوشب . دـیاب  ظوفحم و  دوخ  یاج  هب نیا  دوشن ؛ عیاض  راـشقا 

ی هعماج کی  زورما  ناملعم ، ی  هعماج درک . یثنخ  ار  نمشد  شالت  رشق  ود  نیا  مھف  یدنمـشوھ و  تباجن و  نامیا و  یرایـشوھ و  اما  دننک ؛ ادج  بالقنا  ماظن و  زا  ار  اھ  نیا

هتسناد یضعب  مینیب . یم اھشالت  زا  یضعب  رد  ام  ار  نیا  دننک ؛ جراخ  یمان  شوخ نیا  زا  مدرم  مشچ  رد  ار  اھ  نیا دنا  هتفرگ میمصت  یضعب  اما  تسا ؛ ام  روشک  رد  مان  شوخ

قیقحت و تیبرت ، میلعت ، نادیم  رد  هکنیا  هب  دراد  جایتحا  روشک  هک  زورما  دننک . یم هچ  دـنمھف  یمن دـننک ؛ یم تمدـخ  هتـسنادن  مھ  یـضعب  دـننک ، یم تمدـخ  نمـشد  هب 

نیا اھراک  زا  یکی  میا - هتفر شیپ  مھ  رایـسب  یھلا  لضف  هب  و  دـنک - ناربج  ار  لبق  یاھنارود  یاھ  یگدـنام بقع ات  دـشاب  هتـشاد  فعاضم  تعرـس  الاو ، یاھناسنا  نتخاـس 

ام ناملعم  هتبلا  دنزادرپ . یم سرادم  هب  مھ  و  دننک - لالتخا  راچد  ار  اھ  هاگشناد دنناوتب  دیاش  ات  دنزادرپ - یم هاگشناد  هب  مھ  دننک ؛ دراو  یی  هتکـس تکرح  نیا  رب  هک  تسا 

ار اھ  نآ روطچ  هناگیب ، لماوع  ای  ناگناگیب  رگ  هئطوت یاھتـسد  زا  یریذپ  کیرحت هنوگرھ  هک  دنناد  یم و  دنناد ، یم ار  ناشدوخ  یمان  شوخ تمدخ و  ردق  دنرایـشوھ و  رادـیب و 

. دـندرک اھراک  نیا  زا  مھ  نارگراک  دروم  رد  تسا ؛ هئطوت  اھ  نیا تلم . ی  همھ ینعی  یناـسک ؟ هچ  ینعی  نازومآ  شناد یاـیلوا  دـھد . یم رارق  نازومآ  شناد یاـیلوا  لـباقم  رد 

هدرک یحارط  قیقد  یلیخ  درک . یثنخ  ار  اھ  نآ یاھ  هئطوت لاعتم  یادـخ  هک  دـنداد ، ماجنا  نارھت  فارطا  یاھ  هناخراک رد  بالقنا  لوا  هک  یا  هئطوت زا  دوب  تبحـص  نـآلا  نیمھ 

یلو دنور ، یم بقع  هتبلا  دنار . بقع  ار  اھ  نآ دیبوک و  تشم  اھ  نآ ناھد  هب  تاج  هناخراک نیمھ  رد  ام  صالخااب  ناناوج  مدرم و  یرایـشوھ  مدرم ، نامیا  تسد  اما  دـندوب ؛

زاب ناھد  متـسیب  نرق  لیاوا  مھدزون و  نرق  رامعتـسا  نارود  لثم  ایند  یرابکتـسا  یاھتردـق  زورما  تسا . تیعقاو  کـی  تسین ، مھوت  کـی  نیا  دور . یمن ییاـج  اـھ  یزرو عمط

یـساسا ینادرگ  هنحـص اب  اکیرما  روشک  رب  مکاح  دناب  هک  گرزب » ی  هنایمرواخ  » حرط دنعلبب . دنک ، یم داجیا  یرتشیب  تردق  تورث و  اھ  نآ یارب  هک  ار  یی  هطقن رھ  ات  دنا  هدرک

؟ تسیچ شیانعم  تسیچ و  یارب  دندرک ، یحارط  ار  نآ  اھ  تسینویھص

ماظن  / ٠٨/٠٨/١٣٨۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

یھاگآ و یانعم  هب  دوخ  هب  نداد  هبنت  دوخ ، نداد  هجوت  یاـنعم  هب  هبوت  نیا  مینک . هبوت  رافغتـسا و  نآ  زا  یتسیاـب  میا ، هدرک تلفغ  نمـشد  یاـھ  هئطوت نمـشد و  زا  هچرھ 

هئطوت امـش  هیلع  دینک  یم لایخ  دیراد ؛ هئطوت  مھوت  دـیروآ ؛ یم مسا  دایز  نمـشد ، زا  امـش  هک  دـنتخادنا  هار  ار  لاجنج  نیا  یتدـم  تسام . مشچ  ندـش  زاب  یرایـشھ و 

اھفرح زا  یخرب  زونھ  دـیاش  دـش ، یم هدز  اھفرح  نیا  هک  یزور  نآ  تسا . هدـش  رھاظ  راکـشآ و  زیچ  همھ  رگید  زورما  دور ؟ یم نیب  زا  هئطوت  رگم  هئطوت ، زا  تلفغ  اـب  تسا .

. دراد دوجو  هئطوت  ام  عفانم  هیلع  ام و  تلم  هیلع  ام ، یـساسا  نوناق  هیلع  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هیلع  هک  دننک  یم نالعا  ینلع  روط  هب  زورما  اما  دوب ؛ هدـشن  ینلع 

هناھاگآ و هنادنمـشوھ و  نآ  لباقم  رد  دـش و  انـشآ  اـھ  هئطوت اـھ و  ینمـشد اـب  هناـھاگآ  هنادنمـشوھ و  دـیاب  درب . رد  هب  ملاـس  ناـج  هئطوت  زا  ناوت  یمن هئطوت  زا  تلفغ  اـب 

. درک عافد  دوخ  تیوھ  زا  دوخ و  یلم  عفانم  زا  دوخ و  زا  هناربدم 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسین روج  نیا ام .» ناھد  رد  دنز  جوم  فرح  هنیـس  کی  : » تفگ تسھ . بلطم  یلیخ  هن ، تساھفرح ؛ ی  همھ نیا ، دنز ، یم امیـس  ادص و  هک  یئاھ  فرح نآ  دـینکن  لایخ 

زا یلیخ  جیردتب  دیدادعتسااب ، دیشوھاب ، دمحلا   اھناوج  امش  تسھ . یدایز  یاھفرح  یلیخ  دیوگب . دناوتب  ای  دشاب  هتفگ  ار  نیا  دنک ، یم ساسحا  ناسنا  هک  هچرھ  هک 

، راد تینوصم ی  هعومجم هب  جیردتب  روشک  لاس ، یـس  نیا  ثداوح  عومجم  رد  ریخا و  یـسایس  ثداوح  نیمھ  رد  منیب  یم نم  دـش . دـھاوخ  نشور  اھامـش  یارب  قئاقح 

یتینما و نوگانوگ  یاھـسیورس  نیا  یتاغیلبت  یـسوساج و  یتینما و  تردـق  امـش  تسین . یخوش  یمالـسا . یروھمج  ماظن  ینعی  هدـش ؛ لیدـبت  بمب  دـض  ، هبرـض دـض 

امـش ار  دوویلاھ  دـننیبب - رتمک  دنتـشاد ، رحبت  نوگانوگ  یاھ  هلوقم یوت  رتمک  هک  یناسک  دـیاش  الاح  دـننک - یم ساـسحا  ار  نیا  همھ  دـیریگن . مک  تسد ار  اـیند  یتاـغیلبت 

. دیریگن مک  تسد  ار  برغ  یایند  رد  تاغیلبت  فورح  قیقد  رایـسب  شنیچ  برغ و  رد  دـنتفگ - مھ  اھمناخ  زا  یکی  هک  روط  نیمھ  یرنھ - یراذـگرثا  تردـق  دـیریگن . مک  تسد 

یرگید روشک  چیھ  زورما  یمالسا . یروھمج  ناج  هب  دنداتفا  یتاغیلبت ، یـسایس و  میظع  یاھ  هاگتـسد ی  هفاضا هب  نایاپ ، یب تورث  ی  هفاضا هب  میظع ، یورین  نیا  ی  همھ

هتفای تینوصم مکحتـسم  شوج  تفھ دوجوم  نیا  تسا ؟ یخوش  نیا  دنک . یم تمواقم  دراد  یمالـسا  یروھمج  و  دـشاب . تالمح  جامآ  روج  نیا هک  دـینک  یمن ادـیپ  ایند  رد 

تحاران اھفرح  روج  نیا ندینـش  زا  نم  دـینکن  لایخ  دـننادب . اـم ، زیزع  یاـھناوج  نیا  اـھناوج ، ار  نیا  تسین ؛ مھوت  ی  هئطوت تسین . یزیچ  مک  نیا ، دـنک . یم تمواـقم  دراد 

. موش یم تحاران  دوشن ، هدز  اھفرح  نیا  هکنیا  زا  نم  هن ، موش ؛ یم

لایخ هک  ار  اھفرح  نیا  زا  یضعب  هچرھ ، یور  مارتحا ، یور  هظحالم ، یور  اھ  یـضعب الاح  منیبب  هک  یھاگ  دنتـسھ ، اجنیا  هک  یھاگـشناد  یئوجـشناد ، تاسلج  یوت  هدنب 

ناسنا تقو  نآ ات  دـش ، یم هتفگ  اـت  دوب  لاـجم  شاـک  یا موش . یمن تحاراـن  اـقلطم  شنتفگ  زا  موش ؛ یم تحاراـن  شنتفگن  زا  دـننز ؛ یمن دـیآ ، یمن مشوخ  نم  دـننک  یم

لایخ امش  هک  تسین  روج  نیا دش . دھاوخ  اھراک  نیا  هتبلا  هدنیآ ، دوشب . نشور  قئاقح  زا  یلیخ  ات  دنک  زاب  ار ، فرح  باتک  ی  هتشاذگ مھ  یور  رب  یاھگرب  نآ  تسناوت  یم

لخاد رد  اھ  هئطوت نآ  تھج  رد  هک  یـسک  نآ  تسا  نکمم  دوش . یم هئطوت  دراد  فرط  همھ  زا  تسا ؛ تیعقاو  کی  هن ، تسا ؛ مھوت  کی  روشک ، نیا  هب  تبـسن  هئطوت  دینک 

. دمھفن الصا  شدوخ  دریگ ، یم رارق  تکرح  روحم  روشک 

ضوع ار  تیعقاو  نیا  یلو ، دنـصقر . یم یک  زاـس  هب  دـنراد  دـنمھف  یمن میدرک ؛ هبرجت  ار  اـھ  مدآ اـم  دـنرادن . ار  تواـکذ  نیا  اـھ  یـضعب دـھاوخ . یم تواـکذ  مھ  نیا  ندـیمھف 

؛ دوش یمن فیعـض  دوش ، یمن تسـس  طـقف  هن  ماـظن  نیا  روشک ، نیا  لاـح  نیع  رد  دراد . دوجو  اـھ  هئطوـت نیا  دـننادن . اـی  دـننادب  دـنمھفن ؛ اـی  دـنمھفب  اـھ  نآ هک  دـنک  یمن

نیا تسیچ ؟ شیانعم  نیا  دور . یم رتولج  یراکـشآ  تروص  هب  شلبق  لاـس  هد  زا  شزورما  دیـشاب - اـھناوج  امـش  نیمھ  هک  شا - هتفرـشیپ ی  هعماـج شا ، یملع ی  هعماـج

ام تسا . نیا  ام  داقتعا  هبیط ؛» هرجشک  هبیط  هملک  الثم  برض هللا  فیک  رت  مل  ا  . » تسا ندوب  راد  هشیر شیانعم  نیا  تسا . تلاصا  شیانعم  نیا  تسا . تیناقح  شیانعم 

« هئطوت مھوت   » 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 4هاگياپ  هحفص 2 
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روصت هک  یئاھزیچ  نیا  اھدوبمک ، عفر  هار  اھتنم  مناد ؛ یم ار  اھدوبمک  هدـنب  نیدـقتنم ، زا  یلیخ  زا  رتشیب  منک ؛ یمن یفن  ار  اھدوبمک  نم  مینک . یم راک  لد  اـب  داـقتعا ، اـب 

فرح اـب  دوش . یم تسرد  راـک  اـب  دوش ، یمن تسرد  مـالعا  اـب  اـھزیچ  یلیخ  هن ، تسا ؛ یروج  هچ  روج  نـالف  اـج  نـالف ـالثم  هک  نک  مـالعا  اـیب  ـالاح  هک  تسین  دوش ، یم

، بوخ تاـباختنا ، یاـیاضق  نیمھ  وت  دـیدید . امـش  هک  یناـنچمھ  دـنک ؛ یمن تالکـشم  لـح  هب  یکمک  چـیھ  یظاـفل  یتاـغیلبت و  یزاـس  لاـجنج فرح ، دوش ؛ یمن تسرد 

هک مھ  ینویزیولت  نیمھ  دش ! عورـش  یتاباختنا  تاغیلبت  زورون  دیع  زا  شیپ  زا  اما  دریگب ؛ ماجنا  تاباختنا  عورـش  زا  لبق  زور  تسیب  ای  هام  کی  دیاب  الثم  یتاباختنا  تاغیلبت 

باختنا ار  امیس  ادص و  سیئر  نوچ  هدنب  الاح  هک  دینکن  لایخ  امش  مھ  ار  نیا  مدوبن . مھ  قفاوم  هدنب  درک . یم سکعنم  هنافـساتم  تسا ، ناتـسود  زا  یـضعب  داقتنا  دروم 

، هلمج زا  متسین ؛ مھ  یضار  هدنب  امیـس  ادص و  یاھ  همانرب زا  یلیخ  زا  ریخن ، منک . اضما  منک ، هاگن  هدنب  هناد  هناد  دنروآ ، یم ار  امیـس  ادص و  یاھ  همانرب ی  همھ منک ، یم

یتاـغیلبت و یاھرفـس  زا  یـضعب  دنفـسا ، زا  رتدوز  هکلب  دنفـسا ، هاـم  زا  دوـب - دادرخ  مود  تسیب و  تاـباختنا  تاـباختنا - زا  لـبق  هاـم  هس  زا  هک  مدوـبن  یـضار  نم  نـیمھ  زا 

هک نیمھ ، رطاخ  هب  دـش ؛ شخپ  نویزیولت  وت  هنافـساتم  هک  دوش ، شخپ  نویزیولت  زا  تفرگ ، یم ماـجنا  هک  یتـالداجم  دـش و  یم هک  یتارھاـظت  دـش و  هدز  هک  یئاـھ  فرح

. تسا روشک  لخاد  رد  ینیرفآ  لاجنج نیا  تسا ؛ مھوت  اھ  نیا میشیدنادازآ ! ام  ینعی 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

کی ام  رظنهب  هئطوت ، مھوت  ندرک  حرطم  نیا  دوخ  هئطوت .» مھوت  دیمھوت ؛ راچد  امش  اقآ ،  » دنیوگیم میراد ، نمشد  مییوگیم  ام  یتقو  دننکیم . راکنا  ار  نمشد  لصا  یـضعب 

بالقنا نمـشد  اکیرمآ  مییوگیم  دننکیم . راکنا  ار  اھزیچ  نیرتحضاو  ینمـشد »؟ مادک  تسیچ ، نمـشد  اقآ ، [: » دنیوگیم  ] دـننک مک  ار  اھتیـساسح  هکنیا  یارب  تسا ؛ هئطوت 

تنایخ لھا  هطلـس  ماظن  دراد . فالتخا  رگیدکی  اب  هجرد  ناشعفانم ١٨٠  دشاب ؛ نمشد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  اب  هک  دنکیم  اضتقا  هطلـس  ماظن  تاذ  تسا ،

لثم  - نیمولظم رب  ندروآ  راشف  لھا  تسا ، هاوخیدازآ  یاھهورگ  ندرک  بوکرس  لھا  تسا ، تسیرورت  یاھهورگ  یھدنامزاس  داجیا و  لھا  تسا ، یزورفاگنج  لھا  تسا ،

دنروآیم راشف  نیطسلف  مدرم  رب  دنراد  هک  تسا  لاس  دص  بیرق  سیلگنا ، اکیرمآ و  دینیبب  نالا  امش  تسا . هطلس  ماظن  تعیبط  نیا  تسا ؛ نیطسلف - لاثما  نیطـسلف و 

هک مالـسا  تسا ؛ هطلـس  ماظن  تکرح  نیا ، بخ  اھینیطـسلف . یور  دنروآیم  راشف  دنراد  زورما - ات  نآ  زا  دعب  هچ  لاس ١٩۴٨ ، رد  یتسینویھص  میژر  لیکـشت  زا  لبق  هچ  -

 - دنکیم کمک  نمی  مدرم  یهدننکنارابمب  روشک  هب  امیقتـسم  هطلـس  ماظن  دـنامب . توافتیب  دـنیبب و  دـناوتیمن  هک  یمالـسا  ماظن  دـنامب ؛ تکاس  نیا  لباقم  رد  دـناوتیمن 

نادـیم نارابمب  هسردـم ، نارابمب  رازاب ، نارابمب  ناتـسرامیب ، نارابمب  هن ، دربن ؟ یاھهھبج  نارابمب  اجک ؟ نارابمب  نمی - نارابمب  هب  دـنکیم  کمک  امیقتـسم  احیرـص ، اکیرمآ 

نیا رکنم  دوشیم  روطچ  دـنفلاخم . مھ  اب  دوخ  تاذ  رد  دننمـشد ؛ رگیدـمھ  اب  اھنیا  دـنامب . تواـفتیب  دـناوتیمن  یمالـسا  ماـظن  بخ ، دـنکیم . کـمک  اـکیرمآ  مدرم ؛ یمومع 

نامز رد  اکیرمآ  دـنکیم ؛ ینمـشد  اـم  اـب  دراد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـکیرمآ  درک ؛ نوگنرـس  ار  یلم  تموکح  تخادـنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب  اـکیرمآ  دـش ؟ ینمـشد 

یامیپاوھ اکیرمآ  درک ؛ ار  نکمم  کمک  رثکادـح  ام  نمـشد  هب  هلاستشھ  گنج  رد  اکیرمآ  دوب ؛]  ] نیزرابم مدرم و  یهجنکـش  یهیام  هک  تخادـنا  هار  هب  ار  کاواس  توغاـط ،

؟ تسین ینمشد  اھنیا  درک ؛ میرحت  ار  ام  اکیرمآ  دز ؛ ار  ام  یتفن  یوکس  اکیرمآ  درک ؛ نوگنرس  ار  ام  یربرفاسم 

١٣٩۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

کی ام  رظنهب  هئطوت ، مھوت  ندرک  حرطم  نیا  دوخ  هئطوت .» مھوت  دیمھوت ؛ راچد  امش  اقآ ،  » دنیوگیم میراد ، نمشد  مییوگیم  ام  یتقو  دننکیم . راکنا  ار  نمشد  لصا  یـضعب 

بالقنا نمـشد  اکیرمآ  مییوگیم  دننکیم . راکنا  ار  اھزیچ  نیرتحضاو  ینمـشد »؟ مادک  تسیچ ، نمـشد  اقآ ، [: » دنیوگیم  ] دـننک مک  ار  اھتیـساسح  هکنیا  یارب  تسا ؛ هئطوت 

تنایخ لھا  هطلـس  ماظن  دراد . فالتخا  رگیدکی  اب  هجرد  ناشعفانم ١٨٠  دشاب ؛ نمشد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  لثم  یماظن  اب  هک  دنکیم  اضتقا  هطلـس  ماظن  تاذ  تسا ،

لثم  - نیمولظم رب  ندروآ  راشف  لھا  تسا ، هاوخیدازآ  یاھهورگ  ندرک  بوکرس  لھا  تسا ، تسیرورت  یاھهورگ  یھدنامزاس  داجیا و  لھا  تسا ، یزورفاگنج  لھا  تسا ،

دنروآیم راشف  نیطسلف  مدرم  رب  دنراد  هک  تسا  لاس  دص  بیرق  سیلگنا ، اکیرمآ و  دینیبب  نالا  امش  تسا . هطلس  ماظن  تعیبط  نیا  تسا ؛ نیطسلف - لاثما  نیطـسلف و 

هک مالـسا  تسا ؛ هطلـس  ماظن  تکرح  نیا ، بخ  اھینیطـسلف . یور  دنروآیم  راشف  دنراد  زورما - ات  نآ  زا  دعب  هچ  لاس ١٩۴٨ ، رد  یتسینویھص  میژر  لیکـشت  زا  لبق  هچ  -

 - دنکیم کمک  نمی  مدرم  یهدننکنارابمب  روشک  هب  امیقتـسم  هطلـس  ماظن  دـنامب . توافتیب  دـنیبب و  دـناوتیمن  هک  یمالـسا  ماظن  دـنامب ؛ تکاس  نیا  لباقم  رد  دـناوتیمن 

نادـیم نارابمب  هسردـم ، نارابمب  رازاب ، نارابمب  ناتـسرامیب ، نارابمب  هن ، دربن ؟ یاھهھبج  نارابمب  اجک ؟ نارابمب  نمی - نارابمب  هب  دـنکیم  کمک  امیقتـسم  احیرـص ، اکیرمآ 

نیا رکنم  دوشیم  روطچ  دـنفلاخم . مھ  اب  دوخ  تاذ  رد  دننمـشد ؛ رگیدـمھ  اب  اھنیا  دـنامب . تواـفتیب  دـناوتیمن  یمالـسا  ماـظن  بخ ، دـنکیم . کـمک  اـکیرمآ  مدرم ؛ یمومع 

نامز رد  اکیرمآ  دـنکیم ؛ ینمـشد  اـم  اـب  دراد  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـکیرمآ  درک ؛ نوگنرـس  ار  یلم  تموکح  تخادـنا و  هار  ار  دادرم  متـشھوتسیب  اـکیرمآ  دـش ؟ ینمـشد 

یامیپاوھ اکیرمآ  درک ؛ ار  نکمم  کمک  رثکادـح  ام  نمـشد  هب  هلاستشھ  گنج  رد  اکیرمآ  دوب ؛]  ] نیزرابم مدرم و  یهجنکـش  یهیام  هک  تخادـنا  هار  هب  ار  کاواس  توغاـط ،

؟ تسین ینمشد  اھنیا  درک ؛ میرحت  ار  ام  اکیرمآ  دز ؛ ار  ام  یتفن  یوکس  اکیرمآ  درک ؛ نوگنرس  ار  ام  یربرفاسم 

ناوج  / ٠٧/٢٨/١٣٩۵ یملع  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

ینـالف اـت  تسا ، مولعم  رگید ، هلب  هک  تفگ  دـنھاوخ  یـضعب  ـالاح  تسیک ؟ شنمـشد  دراد ؛ نمـشد  تکرح  نیا  درک . جـالع  دـیاب  ار  عناوم  نیا  تخانـش ، یتسیاـب  ار  عناوم 

نم یتقو  تسا . هئطوت  ندید  هئطوت و  تخانـش  تسین ، هئطوت  مھوت  هن ، دراد ؛]  ] هئطوت مھوت  تسا و  اھنیا  دننام  اھتسینویھـص و  اکیرمآ و  شدوصقم  نمـشد ، دـیوگیم 

دیوگیم مادـم  ینالف  ردـقچ  دـنیوگیم  نمـشد ، مییوگیم  ام  ات  یاهدـع  کی  امـش . هب  میوگب  دـیاب  منکب ، شناھنپ  امـش  زا  مناوتیمن  هک  منکیم ، هدـھاشم  منیبیم و  ار  هئطوت 

نم هکنیا  یارب  دنکیم ؟ رارکت  بترم  ارچ  تفر ، دش  مامت  تفگ ، ار  ناطیش  راب  کی  بخ  هدروآ . ار  ناطیش  مسا  همھنیا  نآرق  رد  ادخ  نمشد ؟ مییوگن  بخ  نمـشد ! نمـشد 

، دنناوتب رگا  دنکیم . تکرح  دراد  امئاد  نمشد  دنیـشنیمن ؛ راکیب  هک  نمـشد  هکنیا  رطاخ  یارب  تشاد . رظن  رد  مئاد  دیاب  ار  نمـشد  ار . نمـشد  نیا  مینکن  شومارف  امـش  و 

. دننکیم فرحنم  ار  نآ  درک ، شفقوتم  دوشیمن  دننیبب  رگا  دننکیم ؛ شفقوتم  ار  یملع  تکرح  نیا 

« هئطوت مھوت   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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