
یزاریش  / ١٣۶٣/٠٩/٠۴ یدعس  نیدلاحلصم  تشادگرزب  یهرگنک  هب  مایپ 

راومھ ار  یتمیق  یهنیجنگ  نیا  زا  زورما  یبالقنا  لـسن  ییوجهرھب  هار  دناسانـشب و  ار  وا  رنھ  یگدنـشخرد  یدعـس و  تیـصخش  یهتخانـشان  یاـھهشوگ  دـیاب  هرگنک  نیا 

یاهفیظو مزـال و  یراـک  یمدرم ، ملاـس  تاـیبدا  رنھ و  یهنادواـج  یاـھهرھچ  یهمھ  یارب  ار  نیا  یمالـسا  یروھمج  تسا و  نیمھ  یدعـس  لـیلجت  نیرتهتـسیاش  دزاـس .

دسانشیم . یمتح 

دنیب . کرادت  ون  زا  یزیچ  نآ  یاج  هب  هدنکرب ، یاج  زا  ار  روشک  نیا  یخیرات  بدا  گنھرف و  یانب  هک  تسین  نآ  رب  بالقنا  تایبدا 

یهدنھوکـش یهعلق  نیا  ماب  رب  یبالقنا ، رنھ  رعـش و  رگتیادـھ  لعـشم  دـشخبب . ناوت  هیام  ار  بالقنا  تایبدا  دـیاب  هک  تسا  یدنمـشزرا  ثاریم  ام ، رنھ  بدا و  یهتـشذگ 

راب رپ  ار  لد  نابز و  ابلاغ  هک  ور  نآ  زا  زاریش  یدعـس  نایم  نیا  رد  هچرگا  دنک . یناشفا  رون  دناشوپب و  ار  سانـشنخس  ریذپرنھ و  قافآ  یاجهمھ  ات  تسناوت  دھاوخ  راوتـسا 

یرنھ یرعش و  یاھشنیرفآ  زا  تیامح  نکیل  تسا ، رادروخرب  هژیو  یزایتما  زا  تسا ، هتفرگ  ارف  ار  مدرم  یگدنز  یاضف  بالقنا ، تکرب  هب  هزورما  هک  هتـشادیم  ییاھـشزرا  زا 

قح راد و  بناج  دوخ  یاوتحم  رد  یمالسا  بالقنا  و  تسا . مالسلا  مھیلع  موصعم  نایاوشیپ  ادخ و  ربمایپ  شور  نآرق و  زا  هتفرگ  ماھلا  یزیچ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  رد 

تسا . تایبدا  رنھ و  رازگ 

دشاب . هتشاد  دیاب  زین  زورما  هتشاد و  زاتمم  یھاگیاج  مالسا  خیرات  رسارس  رد  یمالسا  یاھهشیدنا  نیرتالاب  ریبعت  یارب  ینابز  ناونع  هب  رنھ  تایبدا و 

ار نابیدا  نادنمرنھ و  نارعاش و  دوخ  هبون  هب  نیا  دنکفایم  تسا  لوبقم  هدیدنسپ و  هک  یتھج  رد  ار  نآ  دھدیم و  رییغت  ار  رنھ  تایبدا و  تمس  بالقنا ؛ هک  تسین  یکش 

، دـنزیتسیم بدا  رعـش و  یبالقنا  شخرچ  اب  دانع  ینمـشد و  رـس  زا  هک  نانآ  و  دـنزیخیمن ، رب  تموصخ  هب  نآ  اب  لقاال  ای  دـنباتیمرب ، ار  نیداینب  ینوگرگد  نیا  هک  نانآ  هب 

رارکت زین  ام  یمالـسا  دنمھوکـش  بالقنا  نیا  رد  هک  ییارجام  تسھ ، زین  نونکا  هدوب و  ناھج  یاج  همھ  رد  یعامتجا  تالوحت  یگـشیمھ  یارجام  نیا  دـنکیم . میـسقت 

نھذ و رب  یکتم  هک  اجنآ  اصوصخم  بالقنا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تخاس . ینارگن  دـیدرت و  راچد  بالقنا  نیا  اب  بدا  رنھ و  ییاوامھ  تشونرـس  یهرابرد  ار  یناسک  و  دـش ،

دنایمدرم . یناسنا و  یتالوقم  همھ  اھنیا  هک  اریز  تسا  رنھ  بدا و  رعش و  یهدنیاز  دوخ  تسا  یناسنا  یاھهدوت  شالت  لد و 

. راگدـنام هن  تسا و  نیـشن  لد  هن  تسا  نآ  زج  هچ  رھ  دـنھاوخیم و  دنـشیدنایم و  مدرم  هک  تسھ  نانچ  نآ  تسا و  رنھ  رعـش و  تسھ و  تایبدا  دنتـسھ  مدرم  اجرھ 

رد رنھ  تاـیبدا و  تکرح  یور  نیا  زا  دراد ، میظع  یداـقتعا  ناـسنا  هب  اریز  دـھنیم ، میظع  یتـمرح  ار  ناـسنا  لد  نھذ و  یاـھهدروآرف  نـیا ، رب  هوـالع  اـم  یمالـسا  بـالقنا 

دنتـساوخن هک  اھنآ  ینادرگ  ور  و  دـیماجنین ، دوکر  فقوت و  هب  مدرم  زا  هدـیرب  ناگدـنزاس  ناگدنیارـس و  زا  یخرب  یراـگزاسان  یـسانشانردق و  مغریلع  اـم  یبـالقنا  یهعماـج 

دیسرن . ششوج  نیا  نوکس  دومخ و  هب  دنھن ، جرا  دنسانشب و  ار  مدرم  یبالقنا  ششوج 

ام دنتفگ و  خـساپ  بالقنا  یادـن  هب  نخـس  ناگدـننیرفآ  زا  یرایـسب  تفرگ و  ندـییور  درکیم ، تراشا  بالقنا  تشگنارـس  هک  تھج  نامھ  رد  یبالقنا  رنھ  بدا و  یاھهناوج 

میربیم . راظتنا  ار  هشیمھ  زا  رتاویش  رتهوکش و  اب  یاهدنیآ  یسراف  تایبدا  رنھ و  یارب 

تایح و یهلفاق  زا  ندنامن  ادج  یارب  هک  دنناورھر  نیا  دـنامیمن . نآ  نیا و  راظتنا  رد  دوخ  یهدـنزاس  تکرح  یارب  بالقنا  هک  تسا  نآ  مرمـشیم  دـیفم  ار  نآرکذ  هک  یاهتکن 

یگنادواج یراگتـسر و  هب  توعد  تقیقح ، رد  نادنمرنھ  ناگدنـسیون و  ناگدنیارـس و  یهمھ  هب  بالقنا  یالـص  دـننز ، گنچ  نادـب  دـنبای و  رد  ار  بالقنا  یهندورگ  دـیاب  لامک 

. تسا خیرات  یگشیمھ  یاھهبرجت  لوصحم  نیا  و  تسا ،

یزاریش  / ١٣۶٣/٠٩/٠۴ یدعس  نیدلاحلصم  تشادگرزب  یهرگنک  هب  مایپ 

ار نابیدا  نادنمرنھ و  نارعاش و  دوخ  هبون  هب  نیا  دنکفایم  تسا  لوبقم  هدیدنسپ و  هک  یتھج  رد  ار  نآ  دھدیم و  رییغت  ار  رنھ  تایبدا و  تمس  بالقنا ؛ هک  تسین  یکش 

، دـنزیتسیم بدا  رعـش و  یبالقنا  شخرچ  اب  دانع  ینمـشد و  رـس  زا  هک  نانآ  و  دـنزیخیمن ، رب  تموصخ  هب  نآ  اب  لقاال  ای  دـنباتیمرب ، ار  نیداینب  ینوگرگد  نیا  هک  نانآ  هب 

رارکت زین  ام  یمالـسا  دنمھوکـش  بالقنا  نیا  رد  هک  ییارجام  تسھ ، زین  نونکا  هدوب و  ناھج  یاج  همھ  رد  یعامتجا  تالوحت  یگـشیمھ  یارجام  نیا  دـنکیم . میـسقت 

نھذ و رب  یکتم  هک  اجنآ  اصوصخم  بالقنا  هک  تسا  نآ  تقیقح  تخاس . ینارگن  دـیدرت و  راچد  بالقنا  نیا  اب  بدا  رنھ و  ییاوامھ  تشونرـس  یهرابرد  ار  یناسک  و  دـش ،

. دنایمدرم یناسنا و  یتالوقم  همھ  اھنیا  هک  اریز  تسا  رنھ  بدا و  رعش و  یهدنیاز  دوخ  تسا  یناسنا  یاھهدوت  شالت  لد و 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ار رنھ  دننک و  مدرم  راکفا  یلاعت  فرص  ار  یھلا  یهیطع  نیا  دنریگ و  راکهب  تسا -  مدرم  یهیامرس  نیرتزیزع  هک  مالسا -  بالقنا و  تمدخ  رد  ار  رنھ  یاسر  نابز  نادنمرنھ ،

صوصخم یلمجت و  یالاک  لکـش  زا  دـننک و  دراو  نانآ  لد  نھذ و  رد  دـنرب و  مدرم  نایم  هب  نآ  یلاعت  ظفح  اب  ار  رنھ  دـنزاس . اھر  هناگیب  گنھرف  راـبنایز  رھاـظم  اـب  شزیمآ  زا 

. دنزاس جراخ  صاخ  یھورگ 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

ار رنھ  دننک و  مدرم  راکفا  ىلاعت  فرص  ار  ىھلا  یهیطع  نیا  دنریگ و  راک  هب  تسا - مدرم  یهیامرس  نیرتزیزع  هک   - مالـسا بالقنا و  تمدخ  رد  ار  رنھ  ىاسر  نابز  نادنمرنھ ،

صوصخم ىلمجت و  ىالاک  لکـش  زا  دـننک و  دراو  نانآ  لد  نھذ و  رد  دـنرب و  مدرم  نایم  هب  نآ  ىلاعت  ظفح  اب  ار  رنھ  دـنزاس . اھر  هناگیب  گنھرف  رابنایز  رھاـظم  اـب  شزیمآ  زا 

. دنزاس جراخ  صاخ  ىھورگ 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

عمج اـب  هک  ماهتـشاد  هراوـمھ  ار  قاـیتشا  نیا  مھ  نم  هک  میوـگب  دـیاب  میـشاب . هتـشاد  رادـید  اـم  هک  دـنراد  قاـیتشا  تبحم و  اـبلق  نارھاوـخ  ناردارب و  هک  دـنتفگ  مز  یاـقآ 

اب تقو  کی  متـسھ  هدامآ  هک  متفگ  ناشیا  هب  مھ  لاسراپ  مشاب . هتـشاد  تاـقالم  یـسنا -  هچ  یرظن و  لداـبت  هچ  یراـک و  هچ  بوخ -  ییاھرادـید  رد  بـالقنا ، نادـنمرنھ 

. دیدروآ فیرشت  دیدرک و  فطل  هک  ملاحشوخ  یلیخ  مھ  الاح  منک . تاقالم  یرنھ  یهزوح  یاضعا 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اب عمتسم -  لماع و  ملاع -  یاھروعشیذ  یهمھ  هک  تسا  یزیچ  رنھ  درک . دنھاوخ  هدافتـسا  رنھ  زا  دنراد ، طلغ  یاوھا  ای  اھهزیگنا  ای  تارکفت  هک  یناسک  تسین  یکش 

همھ هک  تسا  یعیبط  دنک ؟ هدافتسا  رنھ  زا  دھاوخن  یلو  دشاب ، لقع  بحاص  هک  دراد  دوجو  یسک  ایند  رد  الصا  دننک . هدافتـسا  دنھاوخیم  نآ ، هب  داذتلا  اب  ندرب و  راکهب 

مھ درف  نآ  نیاربانب ، دزیرب . اھنھذ  رد  یرنھ  یهلیـسو  کـی  اـب  ار  یکاـپان  یهشیدـنا  رفنکـی ، هک  تسا  نیا  مھ  هدافتـسا  عاونا  زا  یکی  دـننک . هدافتـسا  رنھ  زا  دـنھاوخیم 

. دننکیم هدافتسا  نآ  زا  هک  حالس  لوپ و  لثم  تسین -  تمالم  یاج  الصا  دنک -  هدافتسا  رنھ  زا  دھاوخیم 

هدافتسا دھاوخیم  کاپان  یهشیدنا  بحاص  هک  ار  یزیچ  نآ  مییایب  هک  تسا  نیا  درک ، دوشیم  هک  یراک  تفرگ . دوشیمن  ار  کاپان  یاھـشور  اھهشیدنا و  نابحاص  یولج 

، دنک هدافتسا  هیام  نیا  زا  تسناوتن  الاو  سدقم و  کاپ و  یهشیدنا  نآ  رگا  الاو  میھدب ؛ رارق  الاو  کاپ و  سدقم و  یهشیدنا  ردتقم  یهجنپرـس  رایتخا  رد  تسا ، هدرک  ای  دنکب 

. دنام دھاوخ  بقع  هک  میرادن  یکش 

دنکیم هیارک  هلیسو  دراد ، لوپ  وا  درک . دھاوخ  هدافتسا  لیبموتا -  امیپاوھ و  لثم  وردنت -  یاھهلیـسو  زا  دروآ ، دوجوهب  ایند  زا  ییهطقن  رد  ار  یداسف  دھاوخیم  هک  یـسک 

یایحا ات  دـیورب  اجنآ  هب  دـیوش و  وا  عنام  دـیھاوخیم  هک  مھ  امـش  دزادـنیب . هار  یلتق  اـی  دـنک و  یھدـنامزاس  هطقن  نآ  رد  ار  یییدزد  ـالثم  دوریم  دنیـشنیم و  نآ  رد  و 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 1 
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یایحا دریگب و  ماجنا  بوخ  راک  دھاوخیم ، یلیخ  مھ  ناتلد  دیتسھ و  یییوق  بوخ و  مدآ  یلیخ  امـش  رگا  دیتفیب . هار  دیوشب و  امیپاوھ  نیمھ  راوس  دیاب  دینکب ، سوفن 

هک تسا  یرھق  دـیناسریمن ، راک  یاپ  وردـنت ، یامیپاوھ  نیا  اب  ار  ناتدوخ  رگا  اما  دیـسرب ؛ اجنآ  هب  وا  زا  دـعب  هلـصافالب  وا و  اب  گـنھامھ  لـقاال  اـی  رتدوز  دـیاب  دوشب ، سوفن 

. دینامیم بقع 

ناونعهب هچ  دـجنگیم و  هعومجم  نیا  رد  یرنھ  عون  همھ  هللادـمحب  هک  هزوـح  یهعوـمجم  ناوـنع  هب  هچ  امـش -  هک  تسا  تھج  نیا  رد  اـنعم و  نیدـب  نم  تبحـص  یهمھ 

یرنھ یهیام  دینک  ششوک  دیاب  دیدروآرد ، شـشوج  هب  ناتدوخ  رد  ار  رنھ  یهمـشچ  هشیر و  دیدرک و  لابند  ار  نآ  دیتفای و  دوخ  رد  ار  یرنھ  هکیتقو  هزوح -  یهعومجمریغ 

رد طلغ و  راکفا  کاپان  یایند  رد  یموصعم ، یهشیدنا  حور و  لثم  هک  ار  یمالسا -  بالقنا  ینعی  ایند -  زورما  کاپ  حور  نیا  سدقم و  یهشیدنا  نیا  دیناوتب  ات  دییامن  ظیلغ  ار 

. دیھد شرتسگ  دییامن و  تیوقت  دنکیم ، زاب  ایند  رد  ار  شدوخ  یاج  هرخالاب  ام ، هایس  راگزور 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  هک  دوش  یم مولعم  تسا و  هدـش  زاـغآ  نونکا  تبون  نآ  و  دـیایب ، ور  تبوـن  کـی  رد  یھلا ، کاـپ  ی  هشیدـنا یمالـسا و  رکفت  هک  درک  یم اـضتقا  خـیرات  رد  یھلا  تنس 

یھلا و رکفت  لباقم  رد  ایند  فعـض  ساسحا  شیاھ ، هناـشن زا  یکی  تسا . یمالـسا  نوگاـنوگ  یاـھروشک  اـقیرفآ و  ناـنبل و  شیاـھ ، هناـشن زا  یکی  مییاـم . شیاـھ  هناـشن

رکف تسا - هدـمآ  دوـجو  هب  اـیند  رد  هک  یـسدقم  کاـپ و  رکف  نیا  میظع ، تکرح  نیا  رد  هعوـمجم و  نیا  رد  تسا . ندـمآ  دوـجو  هـب  لاـح  رد  دراد و  دوـجو  هـک  تـسا  یدـیحوت 

نیا دـیاب  منز - یم فرح  امـش  ناـبز  زا  میوـگ و  یم ار  امـش  میرنھ - لـھا  هک  اـم  تسا . هتفرگ  رارق  ینمیرھا  یناطیـش و  رکف  اـب  ییارآ  فـص رد  یھلا - یدـیحوت و  یبـالقنا و 

رثکا دح  رنھ ، رازبا  رنھ و  ی  هیام رنھ و  زا  دنریگب و  رارق  سدقم  رکفت  نیا  تمدخ  رد  یرگید ، دـنمرنھ  هنوگرھ  هدنـسیون و  رعاش و  مینک و  ظیلغ  میربب و  راک  هب  ار  رنھ  ی  هیام

. میراذـگب دـنثحابم ، نیا  لھا  هک  یناسک  یارب  هن ، ای  تسا  تسرد  رنھ  یارب  رازبا  ریبعت  الوصا  ریخ و  ای  تسا  رازبا  رنھ  اـیآ  هک  ار  اـھثحب  نیا  ـالاح  هتبلا ، دـننکب . ار  هدافتـسا 

. دنرامشب مھم  ار  نیا  دننک ، یم راک  یرنھ  ی  هزوح ی  هعومجم رد  هک  یناردارب  نارھاوخ و  منک  یم شھاوخ  تسیچ . نم  دوصقم  هک  تسا  مولعم 

دھعتم و رنھ  تفرشیپ  امش و  تفرشیپ  میوگب  مناوت  یمن مسانش و  یمن کیدزن  زا  ابلاغ  ار  نارھاوخ  ناردارب و  امش  دنچرھ  هتبلا ، تسا . هدوب  بوخ  یلیخ  امش  تفرشیپ 

- دـنتفگ هک  روط  نامھ مھ - تاناکما  دـینکب و  شالت  رگا  هک  منئمطم  دـنک . یم ساسحا  ار  تفرـشیپ  نیا  دـنیب ، یم ار  امـش  یاھراک  هک  ناسنا  تسا . هدوب  بوخ  یبـالقنا ،

رکفت بالقنا و  رکفت  حیحـص و  رکف  یکیدزن ، ی  هدـنیآ رد  تسناوت  دـھاوخ  اعقاو  دراد ، مھ  یدایز  یلیخ  یاھھاگیاپ  هک  اـم  روشک  رد  شـشوجرپ  یقیقح و  رنھ  دوشب ، مھارف 

. دشخبب قمع  ار  هشیدنا  نآ  دنک و  طلسم  هعماج  نیا  وج  رب  ار  یدیحوت 

: متفگ مداتفا . هیرگ  هب  هک  داد  رارق  ریثات  تحت  ار  نم  یردق  هب نآ ، توق  اب  بوخ و  یاھ  هتشون زا  یکی  هک  مدناوخ  یم ار  امـش  تایرـشن  نیا  زا  یکی  نیا ، زا  لبق  لاس  هس  ود 

هدش هتشون  یدقن  اج  نامھ  رد  دنـسیون . یم ار  بلاطم  نیا  یتارج  تردق و  هچ  اب  دنا و  هتفر شیپ  وت  هب  نامیا  تکرب  هب  وت و  رطاخ  هب ردقچ  ام  یاھناوج  نیا  اعقاو  اراگدرورپ !

میناوت یم عمتـسم  کی  ناونع  هب  ام  هک  ییاھزیچ  نآ  متفرگ . رارق  ریثات  تحت  اعقاو  دنک ، یم دشر  هنوگ  نیا بالقنا  تایبدا  رنھ و  هکنیا  زا  دـمآ . بلاج  یلیخ  مرظن  هب  هک  دوب 

ار نآ  کرد  هدافتـسا و  قیفوت  یلیخ  ام  هک  دشاب  هدـش  رتھب  مھ  یلیخ  اھـشخب ، زا  یـضعب  رد  دـیاش  تسا و  هدـش  رتھب  زور  هب  زور  دـمحلا   میـشاب ، هتـشاد  یتشادرب 

. میشاب هتشادن 

تـسرد نشور و  قیقد و  یلیخ  شیریگ  تھج دنتـسھ ، رکف  کی  لماح  هک  رگید  یاھرازبا  ی  همھ لثم  دیاب  رنھ  ندرب  راک  هب  هک  تسا  نیا  دشاب ، یم مھم  یلیخ  هک  یزیچ 

هدافتسا دیتسھ - شلابند  امـش  الاح  هک  رکف - نیمھ  لمح  یارب  رنھ ، رازبا  یتح  اھرازبا ، ی  همھ زا  ص )  ) مالـسا ربمایپ  دشابن . یریگ  تھج رد  هابتـشا  راچد  دشاب و  هدوب 

. نآرق ینعی  شدوخ ، ششوپ  هلح و  نیرترخاف  نیرت و  یقار رد  مھ  نآ  تسا ؛ هدرک 
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دوشیمن تسا . طلغ  نیا ، میچیپب ! تسار  فرط  هب  رگید  زور  میورب و  پچ  فرط  هب  هک  دشاب  یروط  نامیریگتھج  زورکی  الثم  هک  درادن  دوجو  یگازگیز  تکرح  عبانم ، نیا  رد 

زا یـضعب  هناک  ینعی  تسا ؛ توافتم  نارگید  اب  لوصا  هب  تبـسن  تسا ، دنمرنھ  ینالف  نوچ  مییوگب  مینادب و  اور  نامدوخ  یارب  ار  بذبذت  تلاح  نیا  ندوب ، دنمرنھ  زوجم  هب 

هشیدـنا و تفارظ  رطاـخ  هب  شحور و  تقر  تفاـطل و  رطاـخ  هب  دـنمرنھ  تسین و  لـصا  دـنمرنھ  یارب  اـھنیا  یلو  تسا ، لـصا  مدرم  یهمھ  یارب  هـک  تـسھ  یگدـنز  لوـصا 

دمھفیم و رتدوز  رتھب و  ار  تقیقح  تیـساسح ، تفاطل و  تفارظ و  نآ  رطاخ  هب  دنمرنھ  تسین . یزیچ  نینچ  الـصا  هن ، تسانثتـسم ! یگدنز  لومعم  لوصا  زا  شتـشادرب ،

رتناسآ تسا ، هدروآ  تسدهب  ار  شرتفیرظ  رتفیطل و  ای  هدروآ ، تسدهب  نارگید  زا  رتدوز  ار  تقیقح  نوچ  الاح  هکنیا  هن  دنامیم ؛ رتدـنبیاپ  نآ  هب  تبـسن  دـنکیم و  نایب  رتھب 

!؟ تسا نکمم  یزیچ  نینچ  رگم  دھدیم . تسد  زا 

؛ میدـنبب رنھ  یاـپ  هب  دراد ، دوـجو  ناـمدوخ  رد  هک  تسا  یطلغ  تاـساسحا  زا  یـشان  اـی  تسا و  ناـمدوخ  تاذ  رد  هک  ار  ییاھبذـبذت  اـم  هک  تسا  رنھ  هب  تناـھا  نیا  الـصا 

ار یـضعب  متخانـشیم و  ار  اھنآ  زا  یـضعب  نم  تقو ، نآ  رد  دندوب . داتعم  اھیگدولآ  ماسقا  عاونا و  هب  دنتـشاد و  یدب  یاھدایتعا  ابلاغ  اھدنمرنھ  نیا  هتـشذگ ، رد  هکنیاامک 

میدـیمھف و میدینـش و  ام  هک  ار  سک  رھ  دـناهنوگنیا و  اھنآ  یهمھ  ارچ  هک  متفگ  رفنکی  هب  تقو  کـی  دنتـسھ . یتیعـضو  هچ  رد  هک  متـسنادیم  متخانـشیم و  رود  زا  مھ 

نیا تناـھا ، ناونع  هب  وا  تسین . بلطم  نیا  زا  رتـالاب  رنھ  هب  یتناـھا  چـیھ  نم  رظن  هب  اـعقاو  رگید !! تسا  دـنمرنھ  تفگ : تسا . راـتفرگ  روـط  کـی  هک  دـش  موـلعم  میدـید ،

نیا هک  یلاح  رد  دوشیم ؛ ییاھزیچ  نینچ  راچد  تسا و  یفیطل  مدآ  دـنمرنھ  هرخالاب  دـیوگب  تساوخیم  تفگیم ! یھاوخرذـع  ناونع  هب  وا  هکلب  درکیمن ؛ ار  رظنراھظا 

. دوشیمن زوجم  الصا 

زا دـعب  نارود  یاھرایعم  رد  تسا و  هدـش  طقاس  یگدـنز  دوجوم  یاھرایعم  رد  ای  هدـشمک و  اھیراتفرگ  اـھیگدولآ و  نآ  هک  مینکیم  یگدـنز  ینارود  رد  هک  ـالاح  میوگیم  نم 

تسا نیا  ضرغ  نم ، داقتعا  هب  مینکب . اھیراتفرگ  نامھ  نیزگیاج  ندوب ، دنمرنھ  زوجم  تجح و  هب  ار  یرگید  یاھزیچ  دیابن  تسا ، بیع  هتشذگ  زا  شیب  اھفرح  نیا  بالقنا ،

. دوش ظفح  تسام ، ماما  طخ  لیصا و  بالقنا  طخ  نامھ  هک  ینآرق  بان و  یمالسا و  لیصا  طخ  نآ  هک 

تفاطل زا  هیام  نیا  اب  رعـش  مھنآ  تسا ؛ رعاش  ای  رعـش  لـھا  ماـما  هک  دنتـسنادیمن  الـصا  اـھیلیخ  دـیاش  دـش . راکـشآ  همھ  یارب  ناـشتلحر  زا  دـعب  ماـما ، یرنھ  تیوھ 

یناھج رابکتـسا  هیلع  اھادـص  نیرتیوق  شیادـص  هک  تسا  یـسک  نامھ  ینافرع ، حور  نآ  اب  راوگرزب ، نیا  هتخابلد . فراع  ناسنا  کی  صوصخم  یلاح  هتخوس  نآو  ینافرع 

. دھدیم ماجنا  ار  ام  راگزور  یاھراک  نیرتگرزب  دوشیم و  هارمھ  ینانچنآ  یهدارا  توق  اب  یحور  تفاطل  ینعی  دوب .

تھج رد  زیچ  همھ  هک  ییایند  رد  دوب . نیا  زا  رتلکشم  یلیخ  راک  دوبن ؛ میدق  تموکح  کی  ندرب  نیب  زا  دیدج و  تموکح  کی  لیکشت  طقف  یمالسا ، یروھمج  لیکـشت  اعقاو 

زا یکی  رد  یمالـسا  تموکح  سیـسات  دوشیم ، راک  مالـسا  هیلع  صوصخب  نایدا و  هیلع  هدـش ، یزیرهمانرب  روطهب  هک  تسا  لاس  تسیود  دودـح  دـیاش  تسا و  تیداـم 

کمک هب  ار  هزجعم  نیا  دریگ و  راکهب  ار  یمدرم  میظع  یاھورین  یهمھ  تسناوت  شدوخ  یهدارا  توق  اـب  راوگرزب ، نآ  دوب . ییاـسآهزجعم  راـک  اـعقاو  اـیند ، طاـقن  نیرتساـسح 

. دشخبب ققحت  راگدرورپ 

پچ و هب  وم  رـس  کی  هار ، رد  تماقتـسا  هدارا و  توق  اب  تشاد -  هارمھ  هب  یناوارف  تالکـشم  هک  هزرابم -  یداـمتم  یاـھلاس  لوط  رد  فیطل ، حور  نآ  هک  تسا  مھم  یلیخ 

ناـشیا زا  یتسیاـب  دنتـسھ و  وگلا  فلتخم ، نیواـنع  هب  یرـشق  رھ  یارب  نموم و  دـھعتم و  نادـنمرنھ  ناونعهب  امـش  اـم و  یهمھ  یارب  ناـشیا  نم ، رظنهب  تفرن . تسار 

. تفرگ میلعت 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هچرھ ار  یمالـسا  لیـصا  حیحـص و  رنھ  یزکرم  یهتـسھ  هیاپ و  دیناوتب  هللااشنا  ات  دنرادرب ، ناتھار  رـس  زا  ار  عناوم  دننک و  کمک  امـش  هب  یتسیاب  فلتخم  یاھھاگتـسد 

فیح غیرد و  اتقیقح  هک  دننادب  دـیاب  تسا ، یرگید  روط  رگید و  زیچ  نانآ  یهیحور  رکف و  اما  دـندنمرنھ ، هک  مھ  نارگید  دـیھدب . لکـش  دـینک و  یراذـگهیاپ  رترادهشیر  رتیوق و 

رد هک  تسا  فـیح  زین  دورب و  راـکهب  نافعـضتسم  ناـمورحم و  هب  کـمک  اـھناسنا و  تاـجن  بـالقنا و  تیوـنعم و  ادـخ و  هار  زا  ریغ  یزیچ  هار  رد  رنھ ، هیامرـس و  نآ  هـک  تـسا 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 2 
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. دور راکهب  دنوریم ، راکهب  تالذتبم  نآ  هنافساتم  هک  یشزرا  مک  یلیخ  یاھھار  فراصم و 
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ام ار و  ام  رنھ  دننک  لوبق  دنتـسین  رـضاح  ىناسک  رگا  دیوشب ... رثاتم  ىلیخ  دیابن  نم  رظن  هب  نآ ، هب  دننک  رارقا  ای  دنمھفب  ار  ىمالـسا  رنھ  دنھاوخن  ىناسک  هکنیا  زا  امش 

ىصاخ رکفت  هشیدنا و  کی  زا  یهتساخرب  رنھ  کی  اب  همھ  دوشیم  رگم  تسین . مھ  ىدب  زیچ  تسین ؛ ىمھم  زیچ  الـصا  نیا  منکیم - ضرع  امـش  نابز  زا   - میدنمرنھ هک  ار 

دیایب . گرزب  ىلیخ  مدآ  ىارب  دیابن  هک  هلئسم  نیا  درک ؛ دنھاوخ  تفلاخم  ىریگتھج  اب  اوتحم و  اب  ىاهدع  کی  دبال  دنشاب . بخ  دنفلاخم ، ىاهدع  کی  دبال  دنشاب ؟ قفاوم 
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 - ملاع ىاھروعـشیذ  یهمھ  هک  تسا  ىزیچ  کی  رنھ  درک . دـنھاوخ  هدافتـسا  رنھ  زا  دـنراد ، طلغ  اوھا  ای  طلغ  ىاـھهزیگنا  اـی  طـلغ  تارکفت  هک  ىناـسک  نآ  تسین  ىکش 

رنھ زا  دھاوخن  دشاب و  لقع  بحاص  هک  دراد  دوجو  ىسک  ایند  رد  الـصا  نآ . هب  ذاذتلا  اب  هچ  نآ ، ندرب  راک  هب  اب  هچ  دننک ؛ هدافتـسا  نآ  زا  دنھاوخیم  عمتـسم - لماع و  ىنعی 

اھنھذ رد  ىرنھ  یهلیسو  کی  اب  ار  ىکاپان  یهشیدنا  کی  ىرفن  کی  هک  تسا  نیا  مھ  هدافتـسا  عاونا  زا  ىکی  رنھ ؛ زا  دننک  هدافتـسا  دنھاوخیم  همھ  بخ  دنکب ؟ هدافتـسا 

کاپان یهشیدنا  بحاص  هک  ار  ىزیچ  نآ  مییایب  ام  هک  تسا  نیا  درک  دوشیم  هک  ىراک  نآ  تسھ . نیا  تفرگ ؛ دوشیمن  ار  نیا  ىولج  دنک ... هدافتـسا  دھاوخیم  مھ  وا  دزیرب ،

نیا زا  تسناوتن  الاو  سدقم و  کاپ و  یهشیدنا  نآ  رگا  الاو  میھدب ؛ رارق  الاو  کاپ و  سدقم و  یهشیدنا  ردتقم  یهجنپرـس  رایتخا  رد  هدرک ، ای  دنکب  هدافتـسا  نآ  زا  دـھاوخیم 

ایند یهطقن  کی  رد  ار  ىداسف  کی  دورب  دھاوخیم  هک  ىـسک  نآ  بخ ، تج ؛ ىامیپاوھ  کی  لثم  لیبموتا ، کی  لثم  میرادن . ىکـش  دنام ؛ دھاوخ  بقع  دـنک ، هدافتـسا  هیام 

اجنآ ىلتق  کی  دنک ، ىھدنامزاس  اجنآ  ار  ىایدزد  کی  الثم  هک  دوریم  دنیـشنیم  دنکیم ، هیارک  دراد ، لوپ  درک ؛ دھاوخ  هدافتـسا  وردنت  یهلیـسو  نیمھ  زا  دروایب ، دوجو  هب 

وا زا  رتدوز  هک  دیورب  دیتفیب  هار  دیوشب و  امیپاوھ  نیمھ  راوس  دیاب  دینکب ، سوفن  ىایحا  اجنآ  دیورب  دیھاوخیم  هک  امـش  دیوشب ، عنام  دیھاوخیم  هک  امـش  بخ  دزادـنیب ؛ هار 

بوخ راک  هک  دـھاوخیم  ناتلد  مھ  ىلیخ  دـیتسھ ، ىوق  مھ  ىلیخ  دـیتسھ ، ىبوخ  مدآ  ىلیخ  امـش  رگا  اجنآ ؛ دیـسرب  وا  رـس  تشپ  هلـصافالب  لقاال  ای  وا  اب  گـنھامھ  اـی 

درادن . ىثحب  الصا  هک  نیا  دینامیم ؛ بقع  هک  تسا  ىرھق  بخ  وردنت ، ىامیپاوھ  نیا  اب  راک  ىاپ  دیناسریمن  ار  ناتدوخ  اما  دوشب ، سوفن  ىایحا  دریگب و  ماجنا 

سدقم یهشیدنا  نیا  دیناوتب  ات  دینک  ظیلغ  ار  ىرنھ  یهیام  دینک  شـشوک  دیاب  منکب ...  ضرع  امـش  هب  هک  تسا  تھج  نیا  رد  تسا و  انعم  نیدب  نم  تبحـص  نیا  یهمھ 

ىاج هرخالاب  دراد  ام  هایس  راگزور  رد  طلغ  راکفا  کاپان  ىایند  رد  ىموصعم  یهشیدنا  کی  لثم  ىکاپ و  حور  کی  لثم  هک  ىمالسا  بالقنا  ىنعی  ار  ایند  زورما  کاپ  حور  نیا  ار ،

[. دیربب شیپ   ] دنکیم زاب  ایند  رد  ار  شدوخ 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، ىنمیرھا ىناطیـش و  رکف  و  ىھلا ، رکف  ىدـیحوت و  رکف  ىبالقنا و  رکف  ىنعی ]  ] هدـمآ دوجو  هب  اـیند  رد  هک  ىـسدقم  کاـپ و  رکف  نیا  نیب  ىیارآفص  رد  میظع و  تکرح  رد ...

، رنھ زا  ىنعی  دنریگب ؛ رارق  سدقم  رکفت  نیا  تمدخ  رد  ىرگید ، دنمرنھ  رھ  هدنـسیون و  رعاش و  دننک و  ظیلغ  دنربب و  راک  هب  ار  رنھ  یهیام  نیا  ار و  رنھ  نیا  دـیاب  رنھ ... لھا 

. دننکب ار  هدافتسا  رثکادح  رنھ  رازبا  رنھ و  یهیام  زا 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

اھناسنا و تاجن  بالقنا و  تیونعم و  ادخ و  هار  زا  ریغ  ىزیچ  هار  رد  هک  تسا  غیرد  ىلیخ  هیامرس  نآ  تسا ، فیح  رنھ  نآ  اتقیقح  هک  دننادب  دیاب  دندنمرنھ ... هک  یناسک ] ]

. دورب راک  هب  دنوریم ، راک  هب  تالذتبم  نآ  هنافساتم  هک  ىشزرامک  ىلیخ  ىاھهار  فراصم و  رد  هک  تسا  فیح  دورب ؛ راک  هب  نیفعضتسم  نیمورحم و  هب  کمک 

١٣۶٨/٠٩/١۵ /  ( مالسلا اھیلع   ) بنیز ترضح  دالیم  تبسانمهب  ناراکددم  ناراتسرپ و  زا  ىعمج  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار هدنشخرد  دنمشزرا و  ىمالسا  میھافم  نیا  ات  دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھوهمھ  ناگشیپرنھ و  نانادرگراک و  نایرجم و  ناگدنیوگ و  ناگدنـسیون و  نادنمرنھ و 

طقف هک  میلعت  دورن ؛ ىنارنخـس  هب  طـقف  نھذ  دـھدب ، میلعت  ىتسیاـب  امیـسوادص  مییوگیم  اـم  ىتـقو  دـنریگب . میلعت  اـھنآ  زا  مدرم  اـت  دـنزاسب  ىرنھ  ىاـھهمانرب  تروصهب 

ىاھـشور ماـسقا  عاوـنا و  ار و  اھـشیامن  ار ، اـھملیف  ار ، ىرنھ  ىاـھهمانرب  تسین ؛ امیـسوادص  رد  نتفگ  سرد  طـقف  میلعت  تسین ؛ درگزیم  طـقف  میلعت  تسین ؛ ىنارنخس 

. هعماج رد  ىمالسا  ىاھشزرا  ندرک  نشور  ىمالسا و  میھافم  میھفت  ىارب  دنریگب ؛ راک  هب  دیاب  ار  ىرنھ 

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هنادنمرنھ لکش  هب  بالقنا ، میھافم  نیرتابیز  نیرت و  یلاع  نآ ، رد  هک  دشاب  یھاگشناد  هک  تسا  نیا  زا  ترابع  تسا ، لآ  هدیا بولطم و  مھم ، ی  هناسر نیا  دروم  رد  هچنآ 

. دنشاب نآ  ریثات  هبذاج و  رکف  هکنیا  نودب  دنیوگب ، ار  یزیچ  طقف  هکنیا  هن  دشاب ؛ هتشاد  هبذاج  دوشب و  هیارا 

ییاتـسور و ناملـسم ، یبـالقنا و  ناوج  ناملـسم ، یبـالقنا و  نز  ینعی  دـنک . مولعم  ار  فلتخم  یاھرـشق  مدرم و  فیلکت  دـشاب و  شخب  تکرح دوـشب و  هدافتـسا  رنھ  زا 

ار ناشدوخ  فیلکت  دـیھد ، یم اھ  نیا هب  امـش  هک  ییاھ  همانرب رد  دننیـشن ، یم نویزیولت  اـی  ویدار  یاـپ  یتقو  مادـکرھ  یلومعم ، صـصختم و  داوس ، مک داوساـب و  یرھش ،

. دوشب نشور  ناشھار  دننکب ؛ راک  هچ دیاب  هک  دنمھفب 

شخپ اقلطم  دـنک ، یم رپ  ار  ینامز  ی  هلـصاف کی  تقو و  کی طـقف  هک  ییاوتحم  یب ی  هدـیاف یب ی  هماـنرب دـینکن . شخپ  اـقلطم  ماـیپ ، نودـب  یاوتحم  یب رثا  یب یاـثنخ  ملیف 

اھعجـس کوپ ، انطاب  یبھذم و  رھاظلا  یلع ظافلا  مدرک . یم شوگ  ویدار  زا  ار  یبھذـم  ی  همانرب کی  نم  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  تسا . هنوگ  نیا اھ  همانرب زا  یـضعب  دـینکن .

مھ هدـنیوگ  دـندوب و  هدروآرد  یبھذـم  تارابع  لکـش  هب  ار  یدـنرچ  ینتخاس  یدروآرد  نم تراـبع  هکلب  دوبن ؛ یمیدـق  یاـبیز  رثن  کـی  دـندوب . یمیدـق  اـھترابع  و  یدوخ ، یب

هچ دز ، یم فرح  مھ  بترم  هک  یتعاـس  مین  ثحب  نیا  رد  منیبـب  هک  مدرک  شوـگ  هچرھ  منف ، نیا  لـھا  نید و  لـھا  دـنوخآ و  هک  نم  تـفگ . یم مھرـس  تـشپ  روـط  نـیمھ

. تسا یثنخ  ثحب  کی  نیا ، درادن . یموھفم  چیھ  الصا  هک  مدید  دنک ؟ در  ای  تباث و  ار  تمایق  ای  توبن  دھاوخ  یم دنک ؟ تباث  ار  دیحوت  دھاوخ  یم دیوگب  دھاوخ  یم

امیس  / ٠٧/١٣۶٩/٠۵ ادص و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسا یـساسح  رایـسب  هاگتـسد  امیـس -  ادـص و  هاگتـسد  ینعی  دراد -  رارق  ناـتبحاص  لووسم و  رظن  ریز  تسامـش و  تردـقاب  دـنمرنھ و  ناتـسد  رد  هک  یھاگتـسد  نآ 

دیاـب اـھیبوخ  طـقف  هن ، رد . شیاـھیبوخ  هب  لاکـشا  نیا  دـیوگب  دراد ، یلاکـشا  مھ  نآ  یهشوگ  نـالف  هک  درک  هدـھاشم  مدآ  ـالثم  رگا  هک  تسین  یزیچ  نیا  تسین . یخوـش 

. دنوشب دایز  دننک و  ادیپ  شرتسگ 

رنھ یاھهیام  اب  یفاک  ردـقهب  ار  اھفرح  نیمھ  میناوتب  هک  ییهزادـنا  هب  میراد . ار  شرازبا  ام  دـیناوتیم ؛ دـمآراک  دـنمهقالع و  نموم و  نالووسم  امـش  هک  تسا  نیا  مداقتعا 

یـساسا لوصا  زا  ار  یفلخت  یطخت و  هنوگچیھ  دینک و  هجوت  ماظن  یاھیدنبهطیح  هب  دیاب  اھتنم  میراد ؛ دایز  دنمرنھ  میراد . بوخ  رازبا  میھدـب ، هیارا  هنادـنمرنھ  میزیمایب و 

. دش دھاوخ  تسرد  زیچ  همھ  دیدرک ، یگدیسر  یتقو  دیدرکن ، ضامغا  یتقو  دینکن . ضامغا  لمحت و  یمالسا  بالقنا  ماظن و 

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمدخ رد  رنھ  نیا  دینش ، عمتسم  یتقو  هک  یزیچ  دوش ؛ هدناوخ  بوخ  رعش  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  یلو  دوش ، یم هدناوخ  یدعس  ای  ظفاح  رعش  یتنس ، یقیـسوم  رد 

تمدـخ رد  رنھ  هک  دـھاوخ  یم یا ، یرـشب ی  هعومجم رھ  ناسنا و  رھ  هعماـج و  رھ  تسین . مھ  بـالقنا  صوصخم  نیا ، دـشاب . هتفرگ  رارق  یمالـسا  یبـالقنا و  یاھـشزرا 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 3 
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، اـیند عـماوج  ی  همھ بتاـکم و  ی  همھ دریگب . رارق  یمالـسا  یاھـشزرا  تمدـخ  رد  رنھ  دـنھاوخ  یم اھیمالـسا  هک  تسین  مرج  نـیا  دریگب . رارق  شدوـخ  لوـبقم  یاھـشزرا 

تمدخ رد  ار  زیچ  همھ  یقیـسوم و  رعـش ، نوگانوگ ، یاھ  یحارط یـشاقن ، رنھ  نانآ  دراد . قرف  یرگید  یاھـشزرا  اب  هک  دراد  دوجو  ناشنھذ  رد  ییاھـشزرا  دـنروط . نیمھ

. دشاب هتشاد  یراظتنا  نینچ  یمالسا  ی  هعماج هک  تسین  یدایز  عقوت  کی  نیا ، دنھد . یم رارق  اھشزرا  نیا 

امیس  / ١٣۶٩/١٢/١۴ ادص و  یراذگتسایس  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمدخ رد  رنھ  نیا  دینش ، عمتسم  یتقو  هک  یزیچ  دوش ؛ هدناوخ  بوخ  رعش  دیاب  تسین ؛ یفاک  نیا  یلو  دوشیم ، هدناوخ  یدعـس  ای  ظفاح  رعـش  یتنـس ، یقیـسوم  رد 

تمدـخ رد  رنھ  هک  دـھاوخیم  یییرـشب ، یهعوـمجم  رھ  ناـسنا و  رھ  هعماـج و  رھ  تسین . مھ  بـالقنا  صوـصخم  نیا ، دـشاب . هـتفرگ  رارق  یمالـسا  یبـالقنا و  یاھـشزرا 

، اـیند عـماوج  یهمھ  بتاـکم و  یهـمھ  دریگب . رارق  یمالـسا  یاھـشزرا  تمدـخ  رد  رنھ  دـنھاوخیم  اھیمالـسا  هـک  تـسین  مرج  نـیا  دریگب . رارق  شدوـخ  لوـبقم  یاھـشزرا 

نیا تمدخ  رد  ار  زیچ  همھ  یقیسوم و  رعش ، نوگانوگ ، یاھیحارط  یـشاقن ، رنھ  نانآ  دراد . قرف  یرگید  یاھـشزرا  اب  هک  دراد  دوجو  ناشنھذ  رد  ییاھـشزرا  دنروطنیمھ .

. دشاب هتشاد  یراظتنا  نینچ  یمالسا  یهعماج  هک  تسین  یدایز  عقوت  کی  نیا ، دنھدیم . رارق  اھشزرا 

تمواقم  / ٢۵/١٣٧٠/٠۴ تایبدا  رنھ و  رتفد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

شیامن بلاق  رد  ای  دیروآیمرد ، شراگن  هب  ار  اھنآ  نادـنمرنھ  امـش  هک  دـعب  اما  دـنک ؛ کرد  ار  اھنآ  هتـسناوتن  یدام  مشچ  دـیاش  هک  ماهدـید  مدوخ  مشچ  هب  ار  یثداوح  نم 

هب اذـل  منکیم . نآ  ندـیمھف  هب  عورـش  هزات  تسا ؛ هدوب  یثداوح  بجع  منیبیم  منکیم ، ینیبزاب  هک  ار  ثداوح  نآ  نم  دـینکیم ، نایب  هصق  نابز  هب  ای  دـیھدیم و  ناشن 

. تسا ییهتسجرب  هداعلاقوف  شقن  ناملسم ، دنمرنھ  شقن  نم ، رظن 

 

اما دـیتسھ ، مھ  یدادـعت  هللادـمحب  تـسا . بـالقنا  خـیرات  نارگتیاور  نادـنمرنھ و  شرورپ  بـالقنا ، تازجعم  زا  یکی  تـسین . اھامـش  تـسد  زوـنھ  رنھ  نادـیم  هنافـساتم 

یتورث اما  دنراشرس ، مھ  یرنھ  ظاحل  زا  ناشیـضعب  تسا ؛ ناشرایتخا  رد  تاناکما  دنیولج و  امـش  زا  دنراد ، حیجرت  امـش  رب  هدع  هدع و  ظاحل  زا  هک  دنتـسھ  مھ  یناسک 

، منکیم هاگن  ار  نادـنمرنھ  یتقو  مدوخ  نم  دـنکیم . ساسحا  کچوک  دـنمرنھ  لـباقم  رد  ار  شدوخ  ـالومعم  ناـسنا  دننانمـشد . تسد  رد  یغیت  و  ناـگناگیب ، تمدـخ  رد 

رایـسب یرنھ  ظاحل  زا  ناشیـضعب  تسالاب و  مھ  ناشرنھ  دنچرھ  تسا ، ناگناگیب  تمدخ  رد  ناشرنھ  هک  ینادنمرنھ  نآ  اما  دنراد ؛ ملباقم  رد  یعیفر  هاگیاج  هک  منیبیم 

. منکیمن سح  یشزرا  دنراد ، اھنآ  هک  یرنھ  رد  نم  یلو  دناهتسجرب ،

 

تمدـخ رد  ملع  نالا  درادـن . یـشزرا  دراد ؟ یـشزرا  هچ  دـشابن ، یتسرد  یتسار و  اھناسنا و  قح و  تمدـخ  رد  هک  ییاھتورث  یهیقب  ایوگ و  ناـبز  وزاـب و  توق  تورث و  لوپ و 

. تسین اھنیا  هب  قلعتم  قلطم ، شزرا  تسا . یبسن  اھزیچ  نیا  شزرا  درادن . یـشزرا  چـیھ  ریخن ، تسا ؟ دنمـشزرا  نیا  ایآ  تسا . لیئارـسا  تسد  رد  یمتا و  یاھحالس 

قلطم یاھشزرا  نآ  زا  یژولونکت ، تعنـص و  ملع و  اھتنم  تسا ؛ نیتسار  حیحـص و  یاھـشزرا  ندرک  قلطم  نایدا ، ینابم  الـصا  دراد . دوجو  قلطم  دنمـشزرا  یاھزیچ  هتبلا 

. تسا لیبق  نیا  زا  مھ  رنھ  دوشب ؛ هدافتسا  هنوگچ  نآ  زا  ات  دشاب ، یسک  هچ  تسد  رد  ات  دورب ، راک  هب  اجک  رد  ات  تسین ؛

تمواقم  / ٢۵/١٣٧٠/٠۴ تایبدا  رنھ و  رتفد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. تسا بالقنا  خیرات  نارگتیاور  نادنمرنھ و  شرورپ  بالقنا ، تازجعم  زا  یکی 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

بالقنا هک  دوب  یعیبط  تسا . هدش  یھدنامزاس  ییهبناجهمھ  یهلمح  هک  تسا  نیا  ماهدیمھف ، دوشیم ، دراد  هک  ییاھراک  عومجم  زا  ماهدرک و  ساسحا  نم  هک  روطنآ 

هتبلا دـنک . بذـج  دـناوتن  دنتـشادن ، یراک  رـس و  اھنیا  لاثما  اوقت و  تیناـحور و  ناـمیا و  نید و  اـب  هک  ار  یییرکفنـشور  یاـھراک  لـھا  رنھ  لـھا  تعامجرکفنـشور  زاـغآ ، رد 

. دنک بذج  ار  اھنآ  تسناوتن  بالقنا  دندنام و  رانک  مھ  ییهدع  درک ؛ بالقنا  بذج  ار  اھنآ  هک  دنتشاد  یرادیب  یاھنادجو  نوچ  دندش ؛ بالقنا  بذج  ناشیضعب 

هزوح  / ١٣٧٠/٠٧/١۵ رعش  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ترضح تانایب  رد  لاس ١٣۴١  زا  یھقف ، تارظن  لکش  هب  هچ  یفسلف ، راکفا  لکش  هب  هچ  سرد ، لکـش  هب  هچ  هباطخ ، لکـش  هب  هچ  نابز ، رازھ  اب  هک  یبالقنا  رکف  نیا  رگا 

. تسا نیا  شتیصوصخ  رنھ  دوب . دھاوخ  یا  هناگیب زیچ  هدنیآ  یاھلسن  یارب  دوشن ، هضرع  رنھ  بلاق  رد  هدش ، هئارا  ماما 

راکفا تارظن و  اب  فلتخم ، یعاـمتجا  عاـضوا  رد  فلتخم ، یملع  حوطـس  رد  فلتخم ، نینـس  رد  میا ؛ هتـسشن مھ  رود  یعمج  تسھ  اـم  لـباقم  رد  نـآلا  هک  یی  هرظنم نیا 

رد هک  یناسک  یضعب  زا  یتح  تسھ ؛ هسلج  نیا  رد  وا  ییوگ  هک  دنک  فیصوت  نانچ  نآ تسین ، هسلج  نیا  رد  هک  یـسک  یارب  تسناوت  دھاوخ  یـسک  هچ  ار  نیا  فلتخم 

هچ هب  تسا . نکمم  هلب ، هن ؟ ای  تسا ، نکمم  یزیچ  نینچ  الـصا  ایآ  تسا ؟ هدوبن  مھ  اجنیا  هک  یلاح  رد  دنیبب ؛ ار  قیاقح  رتزیر  رت و  قیقد رتھب و  دنتـسھ ، مھ  هسلج  نیا 

. نامر اب  رعش ، اب  همسجم ، اب  ملیف ، اب  سکع ، اب  فیصوت  ینعی  هچ ؟ ینعی  رنھ  نابز  رنھ . نابز  هب  هلیسو ؟

نیمھ تلع  هب  دـننکیم ، یراذگهیامرـس  رنھ  یور  ردـقنیا  دـندب ، نآ  اب  اھنآ  هک  ییاھـشزرا  یهمھ  هیلع  بـالقنا و  هیلع  یرامعتـسا ، یاھتـسایس  دـینیبیم  امـش  هکنیا 

؛ دوب هتسشن  روطنیا  یسک  تفگ ، هنوگنیا  یسک  دناوخ ، یرعش  روطنیا  یـسک  میدوب ، اجنالف  هلب ، ندرک : لقن  هب  دینک  عورـش  دیورب و  نوریب  امـش  تسا . رنھ  ییاراک 

رگا هک  یروط  هب  درک ؛ سکعنم  ار  هسلج  نیمھ  ناوتیم  رنھ  نابز  اب  اما  دونـشیم . یربخ  طقف  صخـش ، نآ  دـنک ؛ ادـیپ  ساکعنا  تسھ ، هک  یروطنآ  تسین  نکمم  الـصا 

قوذبحاص و رظنبحاص و  رگا  دـنکیم ، هاگن  ار  ملیف  ای  سکع  نآ  هک  یـسک  دـعب  دـنک ، هیھت  ملیف  اـی  درادرب  سکع  هسلج  نیا  زا  یبوخ  یاـیاوز  زا  یدـنمرنھ  ساـکع  ـالثم 

، دینیبب دناهتسشن . مھ  یولھپ  اھگنر  مادک  دراد و  دوجو  گنر  نالف  سابل  دنچ  اجنیا  الثم  میـشابن ؛ اھنآ  هجوتم  دیاش  نالا  اھام  هک  دید  دھاوخ  ار  ییاھزیچ  دشاب ، نیبزیر 

. دمھفیم دنکیم و  سح  اروف  ار  نآ  دنمرنھ  هاگن  اما  میلفاغ ؛ نآ  زا  الصا  میاهتسشن ، اجنیا  رد  هک  ام  هک  تسا  ییاھجاتنتسا  اھنیا 

رنھ ینعی  تسا ؛ رنھ  نیمزرـس  اـم ، نیمزرـس  روـشک و  هتبلا  میاهتفرگن . تسد  هب  تسرد  دـیاب ، هک  ناـنچنآ  ار  حالـس  نیا  اـم  هک  دـینادب  سپ  تسا ، روـطنیا  رگا  ناردارب !

رایتخا رد  ار  حالس  نیا  ام  نکیل  تسا ؛ یناریا  نادنمرنھ  نویدم  تسا ، یسراف  نابز  نویدم  تسام ، نیمزرس  نویدم  عومجم  رد  فرط ، نیا  هب  شیپ  لاس  رازھ  زا  یناھج 

هب یدنمرنھ  نوچ  دنھدب ؛ قیبطت  بالقنا  اب  ار  ناشدوخ  دنتـسناوتن  اما  دـندوب ، مھ  رھوج  بحاص  دـندوب ، مھ  دـنمرنھ  دـندوب ، ییهدـع  هک  تسا  نیا  مھ  تلع  میاهتفرگن .

دایز لیبق  نیا  زا  تسا . یراکتنایخ  دـساف و  قساف و  دـب و  ریقح و  تسپ و  مدآ  اما  تسالاب ، یلیخ  شرنھ  هک  یدـنمرنھ  اسب  یا  تسین . هک  بوخ  لاـصخ  یهیقب  یاـنعم 

. دنراد رارق  ناوارف  ناممشچ  یولج  میراد و  مھ  نالا  میتشاد ،

ار اھراک  نیا  دنراد  ناناوج  زا  هدع  کی  هتبلا  دھدب . شرورپ  ار  دنمرنھ  شدوخ  دـشاب و  هتـشاد  یدوخ  دـنمرنھ  هک  دروایب ، رنھ  بلاق  رد  ار  شدوخ  دـناوتیم  یتقو  نآ  بالقنا 

نیا زا  بالقنا  نمشد  ناوارف  یروهرھب  هب  دینک . هجوت  حالـس  نیا  ییارب  هب  دینکب . ار  راک  نیا  دیتسھ ، لکـش  رھ  هب  اجرھ و  رد  مھ  امـش  تسا ؛ بوخ  مھ  یلیخ  دننکیم ؛

. تسا شزرا  کی  نیا  هک  دییامن  ساسحا  دینک و  هجوت  دنوشب ، عقاو  نوگانوگ  یاھرنھ  بلاق  رد  دنناوتیم  بوخ  بالقنا ، میھافم  هکنیا  هب  دینک . هجوت  حالس 

زا دنتسنادیم و  ار  وا  ردق  دوب ؛ نینموملاریما  تمدخ  رد  دعب  دوب ، ترضح  نآ  تمدخ  رد  تباثنبناسح »  » لثم ییهتسجرب  رعاش  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) مرکایبن نامز 

. تسا یھلا  تسا ؛ یرـشب  قوف  یرنھ  رثا  کی  نآرق  تسا . یلومعم  قوف  دـنمرنھ  کی  ربمایپ  دوخ  تسا . هداعلاقوف  دـنمرنھ  کی  نینموملاریما  دوخ  دنتـساوخیم . راک  وا 

. دیگنلیم راک  یهشوگ  کی  دیاش  تشادن ، ار  یرنھ  نابز  نیا  نآرق  رگا  تسا . هدش  عورش  رنھ  اب  لوا  زا  مالسا 

هک نالا  ات  دنک ، هئارا  اھناسنا  هب  روطنیا  ار  یھلا  میھافم  دـمآراک ، یوق و  رنھ  نیا  هک  نیا  رد  دوب  یتمکح  دروآیمن . هک  تمکح  تحلـصمیب و  ار  یزیچ  چـیھ  لاعتم  یادـخ 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 4 
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نآرق تایآ  ناترازبا  نیرتھب  ناملـسم ، یهعماج  کی  نداد  تکرح  یارب  امـش  نالا  دوش . اھناسنا  شزیخ  بجوم  زاب  هتـشذگ ، نآرق  لوزن  ناـمز  زا  لاـس  دـصراھچورازھ  دودـح 

نآ نتفرگ  تسد  رد  ندرک و  لماک  حالس و  نیا  هب  ندز  لقیص  یارب  دیتسھ ، اجرھ  اھنیا ، هب  هجوت  اب  دوشیمن . هنھک  هدشن و  هنھک  تسا ؛ یبیجع  یلیخ  زیچ  نیا ، تسا .

. دینک شالت 

هزوح  / ١٣٧٠/٠٧/١۵ رعش  یهرگنک  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

بوخ ار  مراھچ  موس و  مود و  لوا و  ی  هلپ مینک ، ضرف  هلپ  هد  رگا  ار  رنھ  ی  هناگ نیدنچ لحارم  نیا  میتسھ . یا  هیلب راچد  رنھ ، تایبدا و  باب  رد  بالقنا ، زا  دعب  هنافساتم  ام 

روش و نآ  ینعی  میراد ؛ یلیخ  طسو  یاھ  هلپ رد  ی  هدرک فقوت اـم  دنداتـسیا ! هک  دـینیب  یم ناـھگان  دندیـسر ، هک  مشـش  مجنپ و  یاـھ  هلپ نآ  هب  اـما  دـنیامیپ ؛ یم عیرـس  و 

رگید ناسنا  هکنیا  روصت  ینامگدب و  تسیچ ؟ عنام  دراد . دوجو  عنام  اجنآ  هن ، تسا ؟ هدـش  مامت  یبالقنا  روش  ایآ  داد ! تکرح  ار  لوا  ی  هلپ دـنچ  نامھ  طقف  یبالقنا ، شوج 

یلیخ ناـشتمھ  اـم  یبـالقنا  یاـھ  هچب دـمحلا   هن ، دنـسرب . دـنناوت  یمن دـننک  لاـیخ  یناـسک  هک  تسا  نیا  مھ  شلاـمتحا  کـی  هتبلا  درادـن ! جاـیتحا  نیا  زا  رتـشیب  هب 

هدناوخ هک  مھ  ویدار  رد  دش و  هک  مھ  نیسحت  میدناوخ و  رعش  دمحلا   تسا ؛ سب  رگید  الاح  هک  دننک  یم لایخ  دنتسھ و  هابتشا  رد  دوخ  ی  هراب رد  یھاگ  اما  تسالاب ؛

! دش

مدرم  / ١٣٧٠/٠٨/٠١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

زونھ دندرک ؛ هدافتسا  وس  مھ  رنھ  زا  ام ، تزع  فرـش و  ناریا و  مالـسا و  نانمـشد  هنافـساتم  تسا . لئاسم  نیمھ  میھافم و  نیمھ  ساکعنا  یارب  هلیـسو  نیرتھب  رنھ ،

یونعم و لیاضف  قیاقح و  ندرب  نیب  زا  تلیضف ، ندیبوک  یارب  یرازبا  ناونع  هب  رنھ ، یاھهبعش  یهیقب  شیامن و  ملیف و  ناتـساد و  یـشاقن و  رعـش و  زا  دننکیم . دنراد  مھ 

زا یمالسا  یهعماج  بالقنا و  رگا  ناناوج . امش  دنک ؟ ناربج  ار  نیا  دیاب  یـسک  هچ  دننکیم . هدافتـسا  وس  یدام ، ترـشع  شیع و  یرگیدام و  هب  نداد  قوس  و  یمالـسا ،

. دنک رارقرب  طابترا  اھنآ  اب  دناسرب و  شدوخ  نابطاخم  هب  ار  دوخ  یبلق  تانونکم  تسناوت  دھاوخن  دشابن ، رادروخرب  هتسجرب  رخاف و  رنھ 

فرح دنھدن  هزاجا  دنریگب و  حیحص  راکفا  لیاضف و  نابحاص  زا  ار  مدرم -  اب  یوگتفگ  نیمھ  ندرک و  ینارنخس  نیمھ  ندز -  فرح  ناکما  هعماج ، کی  رد  رگا  دینک  ضرف  امـش   

بیـصنیب رنھ  رازبا  زا  هک  تسا  یعمج  نآ  تراسخ  تراسخ -  نیا  زا  رتگرزب  یتھج  زا  دـیاش  تراسخ -  نیمھ  نیع  دـمآ . دـھاوخ  شیپ  یگرزب  تراـسخ  هچ  دـینیبب  دـننزب ،

. ینونک لسن  هب  روطنیمھ  هدنیآ و  یاھلسن  هب  اصوصخم  دنک ؛ سکعنم  ار  اھنآ  دناوتیمن  یداع  هداس و  نایب  هک  دنکیم  سکعنم  ار  ییاھزیچ  رنھ  نوچ  دنشاب ؛

یھلا و یاھشزرا  میھافم و  دیناوتب  ات  دیربب ، راک  هب  ار  نآ  دیھدب و  دای  دیریگب و  دای  یمالسا  یاھرایعم  اب  ار  رنھ  دیربب . راک  هب  یمالسا  تھج  رد  دیرامشب و  منتغم  ار  رنھ   

تسا . یمالسا  قیاقح  جاتحم  ایند  زورما  دیھدب . ناشن  مدرم  هب  ار  یمالسا 

شرف  / ١٣٧٠/٠٨/٢٩ هاگشیامن  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

لاحرھهب دننکن ، ای  دـننکب  مھ  فیرعت  رگا  دـنکب . دـیجمت  فیرعت و  نآ  زا  یـسک  تسین  جایتحا  تسا ؛ ییابیز  لثم  رنھ  تسین . فیرعت  جاتحم  تسا و  ییهتـسجرب  زیچ  رنھ 

رگا لاحنیعرد ، تسا . قلخ  راکتبا و  یهلوقم  زا  تسا ، یگدننیرفآ  تسا ، ییابیز  تسا ، یگتسجرب  لاحرھهب  رنھ ، یتشز . لباقم  یهطقن  ینعی  ییابیز ، ینعی  ییابیز ،

اضرف ای  مییوگیم ، بوخ  رعش  مینکب  روصت  ام  هک  تسا  طلغ  نیا  میھدب . رارق  حیحص  یاھفدھ  تمدخ  رد  ار  نآ  دیاب  دنک ، ادیپ  شزرا  فعاضم  روط  هب  رنھ  نیمھ  میھاوخب  ام 

رد دیاب  رنھ  تسا ؛ یفارحنا  طلغ و  رایـسب  یهلوقم  کی  نیا ، رنھ . یارب  رنھ  ینعی  رنھ ؛ دوخ  یارب  طقف  میھدـیم ، ماجنا  ار  بوخ  ىرنھ  راک  نالف  ای  میزاسیم ، بوخ  گنھآ 

، ام زورما  فادھا  دندادیم . رارق  یفادـھا  تمدـخ  رد  ار  ناشدوخ  یاھرنھ  ملاع ، گرزب  نادـنمرنھ  زا  مادـک  رھ  هک  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  امـش  رگا  اذـل  دـشاب . یفدـھ  تمدـخ 

. درب راک  هب  اھفدھ  نآ  تمدخ  رد  دیاب  ار  یگتسجرب  نیا  هب  رنھ  نیا  تسا . بالقنا  مالسا و  یالاو  یاھشزرا  تاسدقم و  نیمھ 

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دناوتیم  یسک  رھ  هک  هچنآ  زا  دوب  ینـشور  ریوصت  تقیقحرد  تیعقاو و  اب  قبطنم  هنادنمـشوھ و  الماک  دیدرک ، هئارا  نمـشد  ام و  نیب  یگنھرف  ییارآفص  زا  هک  یلیلحت 

، تسھ هک  هچنآ  لباقم  رد  دیبایرد و  فیرظ  هنادنمشوھ و  روطنیا  ار  تیعقوم  نیا  دیتسناوت  دنمرنھ  یبالقنا و  ناملـسم و  ناناوج  امـش  هکنیا  زا  دنیبب . ار  نآ  یتقد  کدنا 

. دشاب هتشاد  یعضوم  ناسنا  هک  تسا  نیمھ  مھ  لصا  تسا . مھم  یلیخ  بوخ و  یلیخ  نیا  ملاحشوخ ؛ یلیخ  دینکب ، باختنا  عضوم  کی 

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا هلمح  حرط  زا  ییزج  نیا  دوشیم ، داقتنا  اھزیچ  لیبق  نیا  زا  ندوب و  عقوترپ  هب  ندوب ، مگد  هب  بصعت ، هب  یرنھیب ، هب  اھناملسمهچب  زا  هک  دینیبیم  نالا  امـش  رگا 

. دیشخب میھاوخ  یتینوصم  هلمح  نیا  لباقم  رد  ار  نامدوخ  هک  تسا  یعیبط  تسا ، هلمح  حرط  زا  ییزج  نیا  هک  مینادب  یتقو  ام 

هک دوـب  نیا  دوـب ، لوـمعم  هـک  ییاـھراک  زا  یکی  دـیدوبن -  اـھام  یگبلط  یدـنوخآ و  صوـصخم  یاـیند  رد  اھامـش  هـک  قاـنتخا -  یاـھلاس  نآ  رد  ینـالوط  تازراـبم  نارود  رد 

عامتجا هک  میتشاد ، تمارک  دجـسم  مان  هب  یدجـسم  دھـشم  رد  ام  دـندوب ! رتداوساـب  اـھنآ  زا  یلیخ  زا  اـھنیا  هک  یتروص  رد  دـننک ؛ یمر  یداوسیب  هب  ار  زراـبم  نویناـحور 

، مدرکیم هراشا  دوب ، هدـش  هتفگ  ام  یهرابرد  هک  ییاھفرح  نیا  زا  یکی  هب  تبحـص ، لالخ  رد  اجنآ  رد  تقو  کی  نم  دـندمآیم . درگ  اجنآ  رد  ناناوجون  ناـناوج و  زا  یمیظع 

: دمآ منابز  هب  تسا -  بیبح  ازریم  هب  قلعتم  ارھاظ  هک  رعش -  نیا 

زین لدج  ثحب و  یپ  تسا  یمسر  هک  ملع  نیز 

میراد هلطاب  قرو  نیدنچ  وت  نوزفا ز 

ساسحا نم  هک  تسھ  تقو  کی  دینیبب ، ! تسا دایز  ردقنیا  دنکشیم ؛ ناترس  منزب ، ناتمادک  رھ  رس  هب  ار  میلوصا  هقف و  یاھهتشون  یملع و  یاھهتشون  رگا  متفگ  دعب 

یـسایس لح  نامھ  نیا  تسا ؛ هروخ  نیا  دش ، نم  نھذ  دراو  ساسحا  نیا  رگا  مدنام . نم  دندرب و  دندناوخ و  ار  سرد  اھنآ  مدش ، هزرابم  مرگرـس  نم  داد ، یا  هک  منکیم 

. دیاین شیپ  نیا  هک  دوب  بظاوم  دیاب  تسا -  هدش  لح  هزرابم  رد  ینعی  تسا - 

. تسیچ هیـضق  هک  ممھفیم  یتدوخ ! یریمب ، وت  هرآ  هک  تفگ  لد  رد  دیاب  تفگ ، دوشیمن  نابز  هب  مھ  رگا  تسیچ ، رنھ  هک  دـیمھفیمن  الـصا  دـیوگیم  امـش  هب  وا  یتقو 

نم لالدتـسا  نیا  میوگیمن ؛ راعـش  تروص  هب  ار  نیا  نم  تسامـش . شیپ  لیـصا  رنھ  الـصا  تسا . نم  شیپ  رنھ  مرنھ و  لـھا  مدـنمرنھ و  نم  هک  ینادیم  مھ  وـت  ریخن ،

. تسا یقطنم  رما  کی  نیا  تسا ؛

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هرود نآ  دای  هب  هدنام و  لبق  یهرود  زا  هک  یسک  نآ  الا  و  تسا ؛ هرود  نآ  یهدنیارس  هرود و  نآ  یهتخادرپوهتخاس  هرود و  نآ  هب  قلعتم  هک  تسا  یـسک  نآ  هرود ، رھ  دنمرنھ 

نم مربب . مان  ناـمر  کـی  زا  دـیاب  منک ، حرطم  امـش  یارب  ار  عوضوم  نیا  لـماک  یهنومن  کـی  مھاوخب  رگا  نم  . تسین هک  هرود  نیا  تاـیبدا  هرود و  نیا  هب  قلعتم  دـنزیم ، ملق 

هک تسا  زورما  رد  لثم ...  یدارفا  راک  یارب  هنومن  کی  تسا و  یلیخت  یملع ، یناتـساد  نامر ، نیا  تسا .  یـسور  شاهدنـسیون  هک  مدـناوخ ، گس » لد   » ماـن هب  یناـمر 

سیلگنا و اـکیرما و  راـک  یهیپـک  هک  مریگ  تسا . لـبق  رنھ  یهیپـک  نآ  تسا ؛ غورد  تسا ، طـلغ  الـصا  تسین ؛ زورما  رنھ  الـصا  اـما  دـنزاسب ؛ مھ  ملیف  هنوـگنآ  تسا  نکمم 

نیا تسا . هنادـنمرنھ  مھ  رایـسب  اما  تسھ ؛ مھ  یکچوک  نامر  ناـمر ، نیا  تسین . راـگزور  نیا  رنھ  تسا و  ربتکا  بـالقنا  زا  لـبق  نارود  رنھ  یهیپک  اـما  دـشابن ، هسنارف 

یاھلاس ١٩٢۵ دودح  رد  هک  تسا  یبالقنا  دض  نامر  کی  گس ،» لد   » نامر دیاهدینشن . مھ  ار  شمسا  اھامش  یلو  تسا ؛ هدیدرگ  پاچ  هدش و  همجرت  مھ  ناریا  رد  نامر 

ییاھراک نیمھ  لثم  تسا ؛ هدرک  هرخسم  ار  اھنآ  تسا و  ضرتعم  اھراک  زا  یضعب  هب  بالقنا و  هب  شاهدنسیون  هدش و  هتشون  هیـسور  بالقنا  لیاوا  نامھ  ینعی  ای ١٩٢۶ 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 5 
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یهدرپ تشپ  اـجنآ  هک  تفگ  دوشیمن  دوـشب . شخپ  اـیند  رد  تسناوـتیم  ناـمر  نیا  تسین . هیـسور  تاـیبدا  وزج  الـصا  رثا ، نیا  میدوـب . هدـید  ار  شریظن  مھ  اـجنیا  رد  هک 

رثا کی  ناونع  هب  ایند  رد  مارآ » ند   » هک یلاح  رد  درکن ؛ ادیپ  روھظ  ایند  رد  هتسجرب  رثا  کی  ناونع  هب  ارچ  دشن ؟ شخپ  ایند  رد  ارچ  هن ، دوب ؛ نیلاتـسا  نامز  رد  ای  دوب ، نینھآ 

. تسا بالقنا  رثا  ینعی  تسا ؛ هدش  همجرت  مھ  ایند  یهدنز  یاھنابز  هب  تسین و  هیسور  ثحب  تسا  حرطم  هتسجرب 

رنھ معط  الـصا  وا  دشاب . هتـشادن  مھ  ضرغ  تسا  نکمم  دنکیم ؛ هابتـشا  وا  دیتسین ، دنمرنھ  اھامـش  دیوگیم  هک  یـسک  نآ  میوگب ، ار  نیا  اھامـش  هب  مھاوخیم  نم 

. تسین یرگید  سک  امش  زا  ریغ  دیتسھ ؛ امش  وا  و  دیورب ؛ بالقنا  نیمز  زا  بالقنا و  یاضف  رد  هک  تسا  یرنھ  نامز ، رنھ  دسانشیمن . ار  نامز 

ناـشن نویزیولت  رد  امنیـس و  رد  هک  ار  ناـیاقآ  نیا  یاـھراک  یتـقو  نم  دـندرک . دـشر  یلیخ  لاـس  هد  نیا  لوط  رد  هناتخبـشوخ  اـم  یاـھهچب  هک  منک  ضرع  مھاوـخیم  نم 

نم هن ، تسا ؛ یبالقنا  یگتـسباو  تھج  زا  هن  نیا ، دراد . یفطل  تسا ، لصو  بالقنا  یاھهچب  هب  هرذکی  هک  اـھنآ  زا  مادـکرھ  هک  منیبیم  منکیم ، هدـھاشم  دـنھدیم ،

تسد تسبرد  درادن و  راکورـس  بالقنا  اب  هک  یزیچ  نآ  ریخ ، دراذگب ؛ رثا  نم  یهقیلـس  رد  هک  منک  هیکت  یلیخ  نیا  یور  مھاوخیمن  منکیم ، هاگن  ار  ملیف  نیا  یتقو  الـصا 

اھملیف نیمھ  زا  ییاھهنومن  نآلا  نم  هک  تسھ ، هنارنھیب  یاھزیچ  غورد و  عنصت و  نآ ، رد  تسا ؛ نییاپ  شحطس  مھ  یرنھ  ظاحل  زا  یتح  تسا ، هتـسب  یهعومجم  نآ 

« نامھیم  » دـندادیم ناشن  زورون  مایا  رد  لاسراپ  هک  تسا  یلایرـس  نامھ  اـھنآ  زا  یکی  تسھ ؛ مداـی  هداد ، ناـشن  مھ  ناـمدوخ  نویزیولت  هنافـساتم  هک  ییاھلایرـس  و 

، دنرچ اعقاو  هزمیب و  نومـضمدب و  نومـضمیب و  زیچ  کی  تشادن ؛ زیچچیھ  الـصا  اما  دندوب ، بوخ  شنارگیزاب  زا  یخرب  هکنیااب  دوب . دـنرچ  وجھ و  شرخآ  ات  لوا  زا  هک  یزیچ 

هب هرذکی  یرگیزاب ، رد  ای  ویرانـس  رد  هک  ییاجنآ  دوب . هدیـسرن  اھاج  نیا  هب  بالقنا  یاھهچب  یاپ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  نیا  دوب . هدـش  فرـص  شیارب  مھ  یداـیز  جراـخم  هک 

هک تسا  یعیبط  اھهتـشذگ . نآ  رد  هن  تسام ، یاھهچب  نیا  رد  یرنھ  دادعتـسا  هک  تسا  نآ  یهدنھدناشن  نیا  دـنکیم . ادـیپ  یحور  دوشیم ، لصو  یبھذـم  یاھهچب 

. میوشب تایئزج  نیا  دراو  میھاوخیمن  الاح  هک  دننک ؛ هئطخت  اھنآ 

دینزیم سدح  هک  روطنامھ  نم  دوخ  ار  اھنآ  زا  یـضعب  تسا . تسرد  هک  منکیم  لوبق  ار  شاهمھ  نم  دیدرک ، رکذ  هک  مھ  ییاھدرد  و  تسا ، تسرد  الماک  امش  لیلحت 

هک تسا  یروطنیمھ  الماک  منیبیم  مراذگیم ، اھامش  یاج  هک  ار  مدوخ  ینعی  منکیم ؛ ساسحا  ار  نآ  مونشیم ، اھامش  نابز  زا  هک  مھ  ار  رگید  یضعب  متسنادیم ،

: دیشاب هتشاد  رظن  رد  دیاب  ار  هتکن  ود  اھتنم  دینکیم ؛ ساسحا  اھامش 

دینک روصحم  ییهدع  نآ  رد  ار  بالقنا  رنھ  دیدرک . رکذ  امش  لوا  هک  یزرم  نآ  اب  توافت  یکدنا  اب  هک  یدح  نآ  زا  ریغ  دیراذگب ؛ هلصاف  یرنھ  تالوقم  شخب  ود  نیب  هکنیا  یکی 

توافتیب یبالقنا و  دـض  لماش  هک  یبالقنا ، ریغ  رنھ  میوگب  ار  نآ  یادـعام  و  یبـالقنا ، رنھ  مییوگب  ار  نیا  دـنراد . لوبق  ار  نآ  تسا و  ناـشنامیا  وزج  یبـالقنا  میھاـفم  هک 

یثحب نم  دیدز  لاثم  ار  ینیوآ  یاقآ  امش  الاح  مھاوخیم . ار  نیا  نم  دیاین ؛ دوجو  هب  ضراعت  بالقنا ، هب  نادقتعم  رنھ  یهدودحم  نیا  رد  هک  دینک  ششوک  امـش  دوشیم .

هدمع و دیراد ، اھهنیمز  نیا  رد  هک  ییاھهقیلـس  فالتخا  نیا  دـینک ، شـشوک  اھامـش  مھاوخیم  نم  مسانـشیمن . امـش  زا  رتشیب  یلیخ  مھ  ار  ینیوآ  یاقآ  نم  مرادـن 

مناوتیمن اـقآ  نآ  اـب  نم  دـییوگیم  امـش  درادـن . مھ  یلاکـشا  دـننکن ؛ یراـکمھ  رگیدـمھ  اـب  رفن  ود  تسا  نکمم  لـمع . یاـضف  رد  هن  و  نھذ ، یاـضف  رد  هن  دوشن ؛ ریگاـج 

وگموگب ضراعت و  هب  قیالس  فالتخا  نیا  دیراذگن  نکیل  دینک ؛ یراکمھ  اجنیا  امش  دیاب  هک  درک  لیمحت  دوشیمن  دنمرنھ  حور  رب  درادن . یعنام  بوخ ، یلیخ  منک ؛ یراکمھ 

. دیشاب هتشاد  رظن  رد  صخاش  کی  لصا و  کی  ناونع  هب  اعقاو  ار  نیا  دسرب ؛

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب هک  یدودح  ات  دیراد . مزال  ینابیتشپ  امـش  هتبلا  ملاس . یرنھ  یاضف  داجیا  یرنھ و  یهدروآرف  نامھ  ینعی  دیـشاب ؛ تبثم  راک  رکف  هب  یدج  روط  هب  هکنیا  مود  یهتکن 

نیا شھار  منکب ، مناوتیم  راک  هچ  نم  هک  دوشب  صخشم  هکنیا  یارب  هتبلا  منک . ینابیتشپ  مرضاح  دیایبرب ، یراک  نم  زا  اھهنیمز  نیا  رد  اعقاو  دشاب و  هتشاد  ناکما  نم 

هک مینکب  میناوتیم  راک  هچ  مینیبب  ات  دـیراذگب ، نایم  رد  ار  ناتلئاسم  دـینک و  تبحـص  یزاجح -  یاقآ  ای  یزعم ، یاقآ  ای  اجنیا -  ناردارب  زا  یـضعب  اب  اـم و  رتفد  اـب  هک  تسا 

درک ادیپ  یھار  دیاب  هرخالاب  دوشن ، مھ  نآ  رگا  تسا ؛ رتھب  دـینک ، راک  یرنھ  یهزوح  یهعومجم  لخاد  رد  دـیناوتب  رگا  هتبلا  دـننک . راک  دـنناوتب  امـش  ناردارب  یهعومجم  نیا 

. دینک شومارف  هظحل  کی  دیابن  ار  تیقالخ  ینعی  دوشب ؛ راک  هکنیا  یارب 

هرخالاب اریز  تسا ، دراو  صخش  نآ  رب  مھ  امش  ضارتعا  دنچرھ  دینک . لمحت  دیاب  رگید ، تسا  مالسا  هرخالاب  هک  هتفگ  اعقاو -  ای  اضرف  ای  امـش -  هب  یـسک  هک  دیدرک  هراشا 

نھآ نتـشادھگن  لثم  نامیا ، نتـشادھگن  هک  دروایب  دای  هب  دـیاب  دـش ، یتخـس  کی  راچد  یـسک  رگا  مھ  بالقنا  نارود  رد  تیاھن ، رد  اـما  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  یاـضف 

نیا میلـست  نم  رگا  اـما  تسا ؛ دراو  هدروآ ، دوـجو  هب  ار  یتخـس  نیا  هک  نآ  رب  ضارتـعا  تشاد ، یتخـس  نیا  رگا  ـالاح  دراد . یتخـس  اـعقاو  ینعی  تـسا ؛ تـسد  رد  هدـیتفت 

. دینک لوبق  اعقاو  ار  نیا  دوب ؛ دھاوخ  دراو  ضارتعا  مھ  نم  رب  موشب ، یتخس 

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. دیورب بالقنا  نیمز  زا  بالقنا و  یاضف  رد  هک  تسا  یرنھ  نامز ، رنھ 

نادنمرنھ  / ١٣٧٠/٠٩/٠۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رنھ میوـگب  ار  نآ  یادـعام  و  یبـالقنا ، رنھ  مییوـگب  ار  نـیا  دــنراد . لوـبق  ار  نآ  تـسا و  ناـشنامیا  وزج  یبـالقنا  میھاـفم  هـک  دــینک  روـصحم  ییهدــع  نآ  رد  ار  بـالقنا  رنھ 

. مھاوخیم ار  نیا  نم  دیاین ؛ دوجو  هب  ضراعت  بالقنا ، هب  نادقتعم  رنھ  یهدودحم  نیا  رد  هک  دینک  ششوک  امش  دوشیم . توافتیب  یبالقنا و  دض  لماش  هک  یبالقناریغ ،

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

جوا زا  یکاح  یناسنا و  هنادنمرنھ و  رایسب  یاھهمانملیف  رد  ار  بالقنا  یندنامدایهب  رظانم  دنیایب  هک  دیھاوخب  یدج  اھنآ  زا  دیناشنب و  ار  یبالقنا  ناناوج  دادعتسااب و  دارفا 

ناشن دیـشکب و  شیامن  کلـس  هب  ار  اھنآ  دعب  دننک ؛ ریوصت  دنکیم -  هدھاشم  ار  انعم  نیا  یجراخ ، یاھهمانملیف  زا  یـضعب  رد  یھاگ  ناسنا  هک  هدنـسیون -  مھف  کرد و 

. تسا یلصا  فیلکت  نیا  نم  رظن  هب  دینک ؛ رپ  اجنیا  رد  ار  یجراخ  یاھملیف  الخ  دیھدب .

امـش هب  راـبلوا  مراد  ار  نیا  نم  تسا ؛ دـمآراک  رـصاعم  یمالـسا  یاـھهرھچ  ندرک  هتـسجرب  تـسا ، دـھعتم  نوـیزیولت  زورما  هـک  ییاـھراک  زا  یکی  رنھ ، بدا و  یهلوـقم  رد   

لخاد رد  هک  ییاھهرھچ  اھرداک -  نیا  لـخاد  رد  اـی  ماـظن و  یلـصا  یاـھرداک  زا  نوریب  ماـظن -  یهعومجم  نیا  رد  دـینک ، هظحـالم  امـش  نـالا  دیـشاب . شلاـبند  هک  میوگیم 

یلصا یاھرداک  زا  هک  ییاھنآ  هس -  یهجرد  ود و  یهجرد  یاھهرھچ  نایم  رد  اما  دوشیم ؛ هتفگ  ناشلئاسم  دوشیم ، هتفگ  ناشربخ  دنحرطم ؛ ابلاغ  دنیلـصا ، یاھرداک 

زا یکی  نویزیولت  دینک . حرطم  ار  اھنیا  میراد ؛ یعامتجا  لئاسم  رد  ملع و  رد  رنھ و  رد  تایبدا و  رد  دنمشوھ  الاب ، یاھتقایل  اھدادعتسا و  یاراد  روعـشاب ، یاھمدآ  دنجراخ - 

. دنک حرطم  ار  اھنیا  هک  دشاب  نیا  دیاب  شیاھراک 

نیا دنک . کش  شدوخ  ییانیب  رد  دیاب  نم  رظن  هب  دنیبن ، ار  هکبش  نیا  سکرھ  هک  تسا ، لاعف  روشک  لخاد  رد  ییهیاس  رد  یئرمان  یهکبش  رنھ ، گنھرف و  ملاع  رد  زورما   

رد هکبـش  نیا  دروایب . موجھ  بـالقنا  مالـسا و  یاھـشزرا  هب  هک  تسا  نیا  رب  شمیمـصت  و  رتمک -  ییاـھاج  کـی  رتشیب ، ییاـھاج  کـی  دراد -  ذوفن  مھ  اـج  همھ  رد  هکبش 

اھنآ دنکیم . مھ  یقیقد  بوخ و  هدش و  یھدنامزاس  راک  افاصنا  دنکیم ؛ راک  دراد  روشک  لخاد  رد  تسا ، لاعف  ناھج  حطس  رد  مدرک  هراشا  هک  ییاھتسایس  نامھ  تھج 

ناشحرطم دینک و  ادیپ  ار  اھنیا  امش  اما  دناهدش ؛ زکرمتم  ملع  رد  رنھ و  رد  تایبدا و  رد  رعش و  رد  ام  بوخ  یاھهرھچ  نتـشاذگ  توکـسم  لقاال  ای  ندرک ، عیاض  یور  رب  نالا 

!؟ مینکب ار  راـک  نیا  دـیاب  ارچ  میرواـیب ! تسد  هب  ار  ییهدـع  لد  میھاوـخیم  دوـشیم  هـتفگ  هـکنیا  زج  مباـییمن ، یتیـصخش  ندرک  هدـنز  یارب  یھجو  چـیھ  نـم  دـییامن .

. دینک حرطم  دیروایب ، ار  یدوخ  یاھهرھچ 

ناریا  / ١٣٧٠/١٢/٠۵ یمالسا  یروھمج  یادص  رنھ  بدا و  هورگ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 6 
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نیا هک  ییاھناتساد  نآلا  درک . دشر  بوخ  یلیخ  متـسھ ؛ انـشآ  هدنب  هک  تسا  هتـشذگ  لاس  اھھد  نیا  رد  ام  یلومعم  تایبدا  دشر  زا  رتشیب  یلیخ  بالقنا ، تایبدا  دشر 

، دندوب دب  بالقنا  اب  هکنیا  رطاخ  هب ام  یابدا  نادنمرنھ و  زا  لسن  کی  تسا . رتھب  هتشذگ  لسن  راثآ  زا  یلیخ  زا  دنـسیون ، یم یرنھ  ی  هزوح نیمھ  رد  ام  یبالقنا  یاھ  هچب

؛ دندنام فقوتم  دندرکن و  کمک  راک  تفرـشیپ  هب  دریگب ؛ ماجنا  یی  یطاعت لدابت و  هک  دنتـشاذگن  دندیـشک و  یرادـج  دـندرک ؛ عطقنم  هدـنیآ  دـشر  هب  ور  خـیرات  زا  ار  ناشدوخ 

زا یرایـسب  زا  هک  دنیوگ  یم ییاھرعـش  ام  یبالقنا  یاھ  هچب نیمھ  نآلا  تسا . روط  نیمھ مھ  ناشرعـش  تسا ؛ هدوب  بوخ  رایـسب  ناشدـشر  ام  ناناوج  نیا  لاح  نیعرد

مھ نآلا  دنتـسھ ؛ فورعم  نایاقآ  نیا  ارچ  هک  مدرک  یم بجعت  مھ  بالقنا  زا  لبق  تقو  نامھ  نم  تسا . رتھب  دـندوب ، مھ  فورعم  هنافـساتم  هک  یی  هتـشذگ یارعـش  راعـشا 

تسد رد  دننک و  ادیپ  جاور  اھ  نیا ات  دندرک  یم کمک  ییاھ  تسد هک  دنام  یمن یقاب  یکش  نم  یارب  تسا ! یقاب  شدوخ  لاح  هب  مبجعت  زاب  منک ، یم هاگن  اددجم  هک  یتقو

رعـش افاصنا  . دنرتھب یلیخ  اھ  نآ زا  یـضعب  زا  ام  ناناوج  نیا  درادـن ؛ یـشزرا  یرنھ  یبدا و  ظاحل  زا  ناشراک  الا  و  دـنتفیب ؛ دـندوب ، دـنم  هقالع اھزیچ  نیا  هب  هک  یدارفا  لاب  و 

ضحم یلیخت  ینھذ و  تلاح  نآ  زا  ار  رعـش  اعقاو  داد و  ناشن  ار  یقیاقح  درک و  زاب  ام  مشچ  لباقم  رد  ار  یدیدج  یاھقفا  بالقنا  دنک . یم ادیپ  دـشر  ناریا  رد  دراد  یبالقنا 

؛ دوب یعقاو  شتایلزغ  دوب » هتخورفارب  هراسخر  دـمآ و  یم شود   » اـی دـندز ،» هناـخیم  رد  کـئالم  هک  مدـید  شود   » تفگ یم ار  تاـیلزغ  نآ  هک  ظـفاح  درک . جراـخ  یعقاو  ریغ  و 

دید یم ار  یتقیقح  تشاد و  یکرد  هفـشاکم و  وا  دـندز . هناخیم  رد  کئالم  هک  دوب  هدـید  شود  وا  اتقیقح  ینعی  مناد ؛ یم ینافرع  ار  ظفاح  تاـیلزغ  رثکا  هدـنب  دوبن . یلیخت 

هب یتح  ای  دنک ، نایب  ار  قیاقح  میھافم و  نآ  تمظع  دناوت  یمن دنربب ، راک  هب  ار  یریبعت  رھ  یلومعم ، نابز  رد  تسین . نتفگ  لباق  الصا  یلومعم  یاھنابز  اب  تقیقح  نآ  هک 

زا بل و  لاخ  زا  هک  دـینیب  یم یروط ، نآ سدـقم  عرو  هیقف  کی  ینیمخ ، ماما  دوب . قیاـقح  میھاـفم و  نیمھ  هب  هجوت  اـب  دورـس ، یم ماـما  هک  یراعـشا  دـنکب . یا  هراـشا نآ 

کرد و الصا  رعاش  نوچ  تسا ؛ یرادنپ  دوش ، یم دیلقت  ظفاح  رعش  زا  ام  نامز  رد  هک  یزیچ  نیا  اما  تسا ؛ یعقاو  راعشا  اھ  نیا دز ؛ یم فرح  اھ  هژاو نیا  لاثما  وربا و  نامک 

یاھنومضم میھافم و  اھ و  هژوس بالقنا ، زا  دعب  هک  یلاح  رد  دیآ  یمرد بآ  زا  دب  ردقچ  یدیلقت ، یعنصت و  راک  دینیبب  دیوگ  یم رعـش  وا  رعـش  زا  دیلقت  هب  دراد  هدرکن و  سح 

یـصاخ هجوت  تداھـش  ی  هلاسم هب  دـندیرفآ و  هسامح  ناردام  ناردـپ و  ناناوج و  دـنتفر و  بالقنا  نادـیم  هزرابم و  نادـیم  هھبج و  هب  دارفا  ینعی  دـش ؛ یعقاو  انیع  یرعش ،

هدرک و سمل  هدرک ، سح  رعاـش  ار  اـھ  نـیا تـسا ؛ یعقاو  بلاـطم  مـھ  و  تـسھ ، نآ  رد  یرعـش  تاریبـعت  میھاـفم و  مـھ  هـک  درک  زاـب  ار  یدـیدج  قـفا  الـصا  اـھ  نـیا دـش ؛

رد یتح  تسا . هدرک  دشر  رعش  اذل  تسا ؛ رعش  اعقاو  تسین ؛ ظفل  مظن  افرص  ینعی  یعقاو ؛ رعش  دوش  یم نیا  تسا ؛ هتخیر  رعـش  بلاق  رد  ار  شدوخ  یعقاو  تاساسحا 

، دنـسیون یم هک  یبوخ  یاـھ  هرطاـخ نیا  زا  اـھ و  نیا زا  تسا ؛ هتـشذگ  زا  رتھب  ـالاح  زاـب  روط  نیمھ مھ  نـآلا  میدوب ، بقع  مھ  تقو  نآ  میبقع  هنافـساتم  اـم  هک  مھ  هصق 

. درک هدافتسا  دیاب  یلیخ 

اھناتسا  / ١٣٧٠/١٢/٠٧ رد  امیس  ادص و  نامزاس  زکارم  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

ام تسا ؛ هدوب  ییاھفدھ  ساسا  رب  ماظن  نیا  تاررقم  ماظن و  نیا  ی  همادا ماظن و  نیا  لیکشت  تسا . حرطم  ام  یارب  ییاھـشزرا  میراد و  یفادھا  یمالـسا  یروھمج  رد  ام 

نآ شیانعم  نیا  هتبلا  دـنک . یطخت  فادـھا  نیا  یریگ  تمـس یریگ و  تھج زا  یکدـنا  یتح  تسا ، مھ  اھنت  ایند  رد  زورما  هک  یمیظع  ی  هناـسر نیا  هک  میھدـب  هزاـجا  دـیابن 

. تسین غیلبت  هار  هکنیا  دـنک ؛ جـیورت  ار  ام  میھاـفم  یناـبم و  احیرـص  هک  مینک  شخپ  ینید  یمالـسا و  ی  هیناـیب اـی  ینارنخـس  ناـمنویزیولت  ویدار و  رد  اـمئاد  اـم  هک  تسین 

رد امامت  دیاب  تسا  هتشاد  مھ  یدایز  یاھتفرشیپ  زورما  هک  ییاھراک  نامھ  یرنھ ؛ یاھشور  رنھ و  زا  هنیھب  ی  هدافتسا میقتـسم ، ریغ  یاھ  هویـش غیلبت  جیار  یاھ  هویش

حضاو الماک  دورن . راک  هب  فادھا  نآ  دض  تھج  رد  لابتوف  یزاب  نیا  هک  میـشاب  بظاوم  مینک ، یم شخپ  مھ  لابتوف  یزاب  ام  رگا  ینعی  دشاب ؛ مالـسا  بالقنا و  فادھا  تمدخ 

نیا مھ  روط  کی  دـشاب ، ام  یاھفدـھ  دـض  تھج  رد  هک  تسا  نیا  روط  کی  دـشاب : هنوگود  دـناوت  یم نآ  شرازگ  هداتفا ، قافتا  ناریا  رد  ای  ایند  رد  هک  یلابتوف  یزاب  هک  تسا 

: تسا نشور  اھفدھ  نیا  تسا . نیا  نویزیولت  ویدار و  ی  هرادا باب  رد  یساسا  لصا  نآ  دشاب ؛ اھفدھ  نیا  هب  تمدخ  تھج  رد  انایحا  دشابن و  اھفدھ  دض  تھج  رد  هک  تسا 

ندشن راچد  مدرم و  رد  یبالقنا  روش  هیحور و  ظفح  تساھفدـھ ؛ زا  یکی  ماظن ، یلـصا  ینابم  ماظن و  اب  مدرم  مکحتـسم  طابترا  تساھفدـھ ؛ زا  یکی  مدرم ، ندـش  ینید 

لوبق دروم  تسا و  راک  رـس  هک  یتلود  رھ  تسا  راک  رـس  رب  هک  یتلود  هب  مدرم  دامتعا  طابترا و  ظفح  تساھفدـھ ؛ نیا  زا  یکی  یگدروخرـس ، یگدرم و  لد ساـی و  هب  اـھ  نآ

تمدخ رد  هک  تسا  یوناث  فدھ  کی  اما  تسین ؛ یلوا  فدـھ  تلود  هب  مدرم  دامتعا  ظفح  هک  تسا  یعیبط  هتبلا  تساھفدـھ . زا  یکی  هتفرگ  رارق  یربھر  سلجم و  مدرم و 

هتـسسگ تلود  مدرم و  نیبام  یف طابترا  هک  میھدـب  هزاجا  لاـح  نیعرد میزاـسب ، یتسرد  لکـش  هب  ار  تکلمم  میھاوخب  اـم  هک  درادـن  ناـکما  دریگ . یم رارق  یلوا  یاھفدـھ 

؟ میراد راک  نیا  یارب  ار  یرگید  سک  تلود  زج  ایآ  دربب ؟ شیپ  فادھا  تمس  هب  دنک و  هرادا  ار  تکلمم  تسناوت  دھاوخ  یرصنع  مادک  دش ، هتسسگ  دامتعا  نیا  رگا  دوشب .

دھاش  / ١٣٧١/٠٢/٠٧ ىنویزیولت  هورگ  نازاسهمانرب  ریدم و  رادید  رد  تانایب 

، ریقح یهدنب  نیا  زا  امـش  دـننک ، ادـیپ  ییافوکـش  زورهبزور  ناوج ، یاھدادعتـسا  هللااشنا  دـیھد و  ماجنا  ریگیپ  تسرد و  ار  دوخ  تیلووسم  یبالقنا ] نادـنمرنھ  ] امـش رگا 

توف و هتشذگ و  غیلبت  هب  مرمع  یدامتم  یاھلاس  هک  هدنب  زا  دیناوتیم  امـش  اعقاو  ینعی  تسین . یمک  زیچ  نیا ، دش . دیھاوخ  رتدیفم  بالقنا  نیملـسم و  مالـسا و  یارب 

نیعمتسم و مشچ  رد  بالقنا  مالسا و  یاھنامرآ  فادھا و  ندرک  نیریش  یارب  مالـسا ، یارب  بالقنا ، یارب  هتـشذگ ، منھذ  رد  هلاسم  ردق  نیا  مدلب و  ار  ینید  غیلبت  راک  نف 

. تسا یمھم  رایسب  راک  ناتراک  درادن . یاهدیاف  قمعیب  رکفت  دیوش . عقاو  دیفم  رتشیب  رکفت ، نیا  هب  ندیشخب  قمع 

دھاش  / ١٣٧١/٠٢/٠٧ ىنویزیولت  هورگ  نازاسهمانرب  ریدم و  رادید  رد  تانایب 

. تسا ریذپناکما  رنھ  اب  طقف  طقف و  اھزرم ، زا  جراخ  رد  مھ  لخاد و  رد  مھ  بالقنا ، ندرک  ادیپ  شرتسگ  نتفای و  قمع  هک  مینک  رواب  دیاب  ار  تقیقح  نیا  ام 

ىمالسا  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  ىهزوح  تمواقم » رنھ  تایبدا و  رتفد   » ىاضعا رادید  رد  تانایب 

، بالقنا رد  یـسیونناتساد  یگدنـسیون و  رنھ  هک  منک  ضرع  دیاب  میـشاب .... ون  تسج »  » کی لابند  دـیاب  اھزیچ  نیا  هرطاـخ و  ناتـساد و  شخب ... رد ... بـالقنا و  رنھ  رد 

تسا نآ  اھششوج  نیرتقداص  نوچ  تسا ؛ یعیبط  یاھششوج  نامھ  زا  نیا ، تسا . هداد  ناشن  ار  شدوخ  زورما  مینک ، یراذگهیامرـس  میـشاب  هتـساوخ  ام  هکنیا  نودب 

.« درآرب نزور  زا  رس  یدنب ، رد  وچ  درادن /  یروتسم  بات  وریرپ  : » دھد ناشن  ار  دوخ  اضاقت ، تساوخرد و  نودب  هک 

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

ار یبالقنا  گنھرف  رنھ و  بدا و  نایرج  هک  دوب  نیا  اھراک  زا  یکی  تشاد ! تیمھا  اھ  نیا یارب  هیضق  نیا  ردقچ  ممھف  یم منک ، یم هاگن  نمشد  یاھرازبا  عونت  هب  یتقو  نم 

بیدا و یگنھرف و  رـصنع  هدـع  کی  هک  تسا  نیا  یکی  هدرک ، بـالقنا  هک  یمھم  یاـھراک  هلمج  زا  دوب . ناـشیاھراک  زا  یکی  نیا  دـنناشکب . اوزنا  هب  دـننک و  ریقحت  روشک  رد 

قیقد نز  ملق ناگدنسیون  دندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  ناسیون  ناتساد دندمآ ؛ دوجو  هب  یدایز  یارعش  دنتـسین . مھ  مک  دمحب هللا  هدرک و  تیبرت  یگنھرف  رادتقا  یاراد  دنمرنھ و 

رمع نارود  رد  لاس  هدزیس  مادک  دینیبب  دینک  هاگن  امش  تسا . هتـشذگ  لاس  هدزیـس  نونک ، ات  بالقنا  لوا  زا  دنتـسھ . دمحب هللا  دندمآ و  دوجو  هب  یمکحم  سیون  یـسراف

هک یناـسک  اـما  دـنراد ؛ هلـصاف  زوـنھ  دـنوشب ، کـی  ی  هجرد تیـصخش  اـت  اـھ  نیا هتبلا  دروآ ؟ دوـجو  هب  کـی  ی  هجرد یاھتیـصخش  تـسا  هتـسناوت  اـم ، یخیراـت  یگنھرف و 

. دوب هدش  میقع  نورتس و  یھاشداپ ، نارود  رخاوا  یاھدادبتسا  نارود  رد  ام ، نھیم  ردام  دندایز . هدروآ ، دیدپ  بالقنا  هک  یا  هعومجم نیا  رد  دنوشب ، کی  ی  هجرد تیصخش 

یاھ هچب ناـیم  رد  مینیب  یم زورما  نکل  دـندرک . یمن ادـیپ  شرورپ  یرنھ ، یاـھ  هتـشر زا  یـضعب  رد  صوصخب  گرزب ، نادـنمرنھ  گرزب ، ناگدنـسیون  گرزب ، یاـھ  مدآ اـتقیقح 

. درک دازآ  ار  اھورین  نیا  هک  تسا  بالقنا  دندایز . بوخ ، ناسیون  ناتساد بوخ و  یارعش  بوخ ، نانادرگراک  بوخ ، ناسیون  همانشیامن بوخ ، نارگامنیس  ام ، ناوج 

کی رد  الثم  روشک  یمـسر  هاگتـسد  کی  رد  دـنیبب  هکنیا  درجم  هب  تسا . هبرجت  یب ناوج ، دـنک . یوزنم  ار  نموم  یاـھ  هعومجم نیا  هک  دـش  نیا  نمـشد ، یاـھراک  زا  یکی 

تالجم رد  هک  دنیبب  یتقو  الثم  ای  دنک . یم دنک  ار  وا  دراذـگ و  یم رثا  شتکرح  رد  دـندرک ؛ ریقحت  ار  وا  دـندرک ، ییانتعا  یب وا  هب  دـندرک ، مخا  وا  هب  رفن  ود  روشک  یگنھرف  زکرم 

ار شا  هیحور دوش و  یم بآ  شلد  ناوج  نیا  دننک ، یم فیرعت  دننک ، یم هتسجرب  دننک ، یم گرزب  ار ، طخ  شور و  نیا  اب  فلاخم  یاھ  هرھچ روشک ، یرنھ  یبدا و  حالطصا  هب

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 7 
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وا هب  ییانتعا  یب اب  اما  دھد ؛ همادا  ار  شراک  دناوتب  هک  دننک  یراک  دننک و  هدافتـسا  وا  زا  دـنناوت  یم هک  درب  یم یزکارم  هب  ار  شرثا  زاسملیف ، کی  یتقو  دـھد . یم تسد  زا 

رتمک وا  راک  زا  یرنھ  یاھ  هیام ظاحل  زا  هک  ییاھراک  ماـسقا  عاونا و  دـنیبب  لاـح  ناـمھ  رد  دـعب  و  میرادـن ،» لوبق  ار  شروط  نیا  میرادـن . لوبق  ار  نیا  اـم  اـقآ ؛ هن  : » دـنیوگ یم

نموم ناناوج  نیا  یارب  مبلق  ناج ، قامعا  زا  اھراب  نم  دش . دھاوخ  دیماان  یوزنم و  دوخ ، یدوخ هب ناوج  نیا  تساھ ؛ نآ لوبق  دروم  درادـن  یمالـسا  ی  هیام نوچ  اما  تسا 

ییاھاج رد  هک  یناسک  نآ  زا  ناشزیچ  چـیھ اھ  نیا دوش ؟! ییانتعا  یب یبوخ ، نیا  هب  ناناوج  هب  دـیاب  ارچ  هک  ما  هدروخ فسات  اھراب  تسا . هتخادـگ  هتخوس و  یبـالقنا ، و 

هب ار  بلطم  ناـسنا  هک  یتـقو دوـش . یم ییاـنتعا  یب اـھ  نیا هب  اـما  دـنرتھب . مھ  یلیخ  اـھ  نآ زا  روـما ، زا  یرایـسب  رد  تسین . رتـمک  دـنا ، هدـش فورعم  دـنمرنھ  ناوـنع  هب 

؛ دنتسھ یبوخ  نامدرم  یگنھرف ، نیلوئسم  دنتسین . هجوتم  مھ  نیلوئسم  یا ! هطقن رد  یزیمآ  تثابخ ی  هدارا هب  دسر  یم هتـشر  رـس  دنیب  یم دنک ، یم شواک  یتسرد 

. دننک یم دیماان  ار ، اھنایرج  نیا  ناناوج و  ی  هعومجم نیا  ناوج ، نیا  اذل ، دنربخ . یب دریگ ، یم ماجنا  طسوتم  حوطس  رد  هک  ییاھراک  زا  الاب ، حوطس  رد  اما 

تـسود ناسنا  تسا . شوماخ  یاھدرد  نآ  زا  منک و  یم ساسحا  اـعقاو  ار ، نیا  نم  تسا  نیا  دـندز ، راـک  هب  یناـھج  عماـجم  رد  نانمـشد  هک  یرگید  یاھـشور  ی  هلمج زا 

نآ رد  یبالقنا  تایحور  نیمھ  زا  ناشن  هک  یراک  دوش ، یم حرطم  ناریا  یرنھ  یاھ  هدروآرف راـثآ و  اـی  ملیف  یتقو  هک  دـنمھفب  حوضو  هب  مدرم ، ی  همھ ار  اـھزیچ  نیا  دراد  یم

عماجم دـیا  هدـید امـش  تسین . روط  نیا هیـضق ، نطاب  اما  تسا ؛ یـسایس  ریغ  عمجم  کـی  رھاـظ ، هب  ـالثم و  یناـھج ، عمجم  نیا  دریگ ! یم رارق  ییاـنتعا  یب دروم  دـشاب ،

درک طقاس  ار  نآ  اکیرما  هک  ام  یامیپاوھ  ی  هیـضق رد  وئاکیا ،»  » نامزاس دیدید  دندرک ! هچ  نیوگزرھ  ینـسوب  اب  للم ، نامزاس  تینما و  یاروش  دیدید  دـننک ! یم هچ  یناھج 

رگا تسا . یللملا  نیب فرط  یب نامزاس  کی  الثم  وئاکیا » ، » بوخ دش !» هیھت  اکیرما  شترا  یراکمھ  اب  وئاکیا  شرازگ   » دنتفگ دـنداد و  شرازگ  ناشدوخ  اھییاکیرمآ  درک . هچ 

کی وئاکیا  دیا ! هدروآ رد  ار  شروش  رگید  مھ  امـش  دیتسھ . نیبدب  یلیخ  امـش  : » دنتفگ یم هدـع  کی  تسا ،» هتـشون  هناضرغم  ار  شرازگ  نیا  وئاکیا   » میتفگ یم ام  زور  نآ 

، ار وئاکیا »  » نامزاس شرازگ  هک  دنتفگ  دندرک و  فارتعا  اھییاکیرمآ  دوخ  هتـشذگ ، لاس  راھچ  هس ، الاح  دـییامرفب ! دراد »! راک  هچ  امـش  اکیرما و  هب  تسا . فرط  یب نامزاس 

. دنا هنوگ نیا  یناھج ، عماجم  تسین ! رصقم  یناریا ، سابریا  نتخادنا  رد  اکیرما  هکنیا ، هصالخ  تسا و  هدرک  میظنت  اکیرما  شترا 

ار للملا  نیب وفع  الاح  درادـن . نالف  نالف و  اب  یتیدـض  ـالثم ، یا  یـسایس ی  هزیگنا چـیھ  مھ ، رھاـظلا  یلع تسا . لـلملا » نیب وفع   » شمـسا اـھنامزاس ، نیا  زا  رگید  یکی 

کی ام  یتقو  اما  تسین ؛ ناشیادـیپ  الـصا  اھ  نیا دـنزیر ، یم نیمز  یور  نازخ  گرب  لثم  دنـشک و  یم ار  ناملـسم  رازھ  نیدـنچ  نیوگزرھ  ینـسوب  رد  تسا ! هتفرگ  ناـقفخ 

، للملا نیب وفع  دوش ، یم رداص  شیارب  تسا  تلم  نیا  هب  وا  تاـیانج  زا  رت  کـچوک رتمک و  رایـسب  هک  مادـعا  مکح  میریگ و  یم ار  سنجدـب  نیچربخ  کـی  ثیبخ و  سوساـج 

!؟ دنا یسایس ریغ  اھ  نیا دنفرط !؟ یب اھ  نیا دندرک ! نانچ  نینچ و  ناریا ، رد  هک  دراذگ  یم شرس  یور  ار  ایند 

ار شمشچ  دناوت  یم یـسک  روطچ  دنراد . رگید  دراوم  ام و  کدوک  هژیو  یاھراک  اب  ام ، یاھ  همانـشیامن اب  ام ، یاھملیف  اب  یناھج ، یرنھ  عماجم  نیا  ار ، هیـضق  نیمھ  نیع 

ام میرادن !؟ یبالقنا  ملیف  ام  درادن !؟ دوجو  یبالقنا  رثا  دروم  کی  دـنداد ، هزیاج  اھ  نیا هک  یدراوم  نیا  ی  همھ رد  ارچ  دـنا !؟» یـسایس ریغ  اھ  نیا  » دـیوگب دراذـگب و  مھ  یور 

لامتحا هدـنب  درادـن !؟ یرنھ  شزرا  مادـک  چـیھ دـندرک ، تسرد  اـم  ناـناوج  هک  یبـالقنا  یاـھ  هدروآرف همھ  نیا  میرادـن !؟ یبـالقنا  ی  همانـشیامن اـم  میرادـن !؟ یبـالقنا  رعش 

هکنیا یارب  دننک ؛ گرزب  ایند  رد  ار  اھ  نآ هکنیا  یارب  دنھدب ؛ یبالقنا  دض  یمالسا و  دض  رصانع  نیمھ  زا  یکی  هب  دنرـضاح  مھ  ار  لبون  ی  هزیاج دوشب ، ناشیور  رگا  مھد  یم

!؟ تسین یگنھرف  مجاھت  نیا ، دننک ! یوزنم  ار  یبالقنا  رصانع 

ىمالسا  / ١٣٧١/٠٩/٠۴ داشرا  گنھرف و  ترازو  ناریدم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

رد رنھ  ثحب  ارچ  تسا … . هداتفا  قافتا  ام  یهعماج  رد  هک  تسا  یگرزب  تقیقح  بالقنا  هک  تسا  نیا  منک ، ضرع  مھاوخیم  نآ  ندرک  تیادـھ  یهلوقم  رنھ و  یهنیمز  رد 

ملیف دنچ  ام  فورعم  نارگامنیـس  میاهتـشون ؟ بالقنا  نیا  باب  رد  نامر  ناونع  دنچ  باتک و  دلج  دنچ  دنامب ؟ رانکرب  سوملم  تمظع  نیا  اب  تقیقح  نیا  زا  دـیاب  ام  یهعماج 

، بوـخ : » دـیوگیم دوـشیم ! لاحـشوخ  مدآ  دـشابن ، بـالقنا  هب  یـشین  نآ  رد  دوـش و  هداد  ناـشن  یملیف  رگا  هک  دـناهدناسر  ییاـج  هب  ار  راـک  دـناهتخاس ؟ بـالقنا  یارب 

دوش هتفرگ  نیا  ولج  دیاب  تسین ؟! فارحنا  نیا  دناهدناسر . اجنیا  هب  ار  راک  درادن »! یشین  دمحلا 

ىمالسا  / ١٣٧١/٠٩/٠۴ داشرا  گنھرف و  ترازو  ناریدم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هب هچنانچ  اجنیا  تقو  نآ  دـنکیم ؛ هدافتـسا  هجو  دـشا  هب  بالقنا ، هیلع  رنھ ، رازبا  زا  ایند  میتسھ . بقع  رنھ ، ظاحل  زا  ام  مراد . ماـمتھا  یلیخ  رنھ ، یهلاـسم  یور  نم 

میناوتیمن یـسایس  فادھا  یارب  ار  رنھ  ام   » هک دنیوگیم  کسمتم  اروف  زاسب ،» بالقنا  زا  عافد  رد  بالقنا و  تمدخ  رد  ار  ملیف  نیا  امـش  اقآ ،  » هک دوش  هتفگ  یدـنمرنھ 

هدافتـسا ناتدوخ  زا  عافد  یارب  هبرح  نیا  اب  امـش  میبوکیم ، ار  امـش  هبرح  نیا  اب  ام   » دـیوگیم ام  هب  نمـشد  هک  تسانعم  نادـب  نیا  تسا »! رنھ  یارب  رنھ  میربب ! راک  هب 

. داد شرورپ  دیاب  ار  نیا  دنک ، نایب  ار  اھتلاصا  قیاقح و  رنھ ، اب  تسا  رضاح  هک  یدنمرنھ  ناملسم ؛ دنمرنھ  تسین . لوبق  لباق  هکنیا  تسین ؟! نیا  شیانعم  دینکن »!

ىنیمخ  / ١٠/١٣٧٢/٠۶ ماما  ىهینیسح  رد  ىرگراگن ، روتاینیم و  هاگشیامن  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

یارب ار  رنھ  ای  میھاوخیم ؟ رنھ  یارب  ار  رنھ  میھاوخیم . هچ  یارب  ار  رنھ  هک  دوب  مھ  اھام  لفاحم  رد  دوب  هتـشذگ  میژر  نامز  رد  هک  یثحب  هب  منک  هراـشا  مھاوخیم  نم 

. درادن ینعم  فرح  نیا  تسا . رنھ  یارب  رنھ  دنتفگیم : دنناکـشخب ، ار  نآ  یهشیر  تقیقح  رد  دـننک و  طحنم  ار  رنھ  هکنیا  یارب  دـندوب  اھیـضعب  میھاوخیم ؟ رنھ  فدـھ 

یارب رنھ  درادـن . یتسرد  لصحم  دافم و  الـصا  فرح  نیا  هک  ماهدرک  تباث  ماهدرک و  تبحـص  ررکم  دنتـسھ ، اھزیچ  نیا  لھا  هک  یدارفا  زا  یـضعب  اب  نوگانوگ  تاسلج  رد  نم 

ام یموب  لئاسم  زورما  دیھدب ... ؟ رارق  هچ  یهلیـسو  دیاب  تسا ... هلیـسو  کی  هک  ار  رنھ  نیا  مسرپب  مھاوخیم  نم  تسا . ناسنا  دوجو  رد  فدھ  نآ  هتبلا  تسا و  فدـھ 

تمکح نامھ  ینآرق ، تمکح  تسین .... یمالـسا  رکفت  زا  کفنم  تقو  چـیھ  یناریا ، رکفت  مییوگیم  اـج  رھ  تسا . هتخیمآ  ـالماک  تسین ؛ ادـج  یمالـسا  لـئاسم  زا  الـصا 

نیرتدیفم و نیرتهدـنزاس و  نیرتابیز و  نیرتیلاع و  شرتسگ  یارب  دوشب  ییهلیـسو  دـیایب و  اھولبات  اھـشقن و  نیا  رد  دـناوتیم  میھافم  نیا  تسام . یناریا  یموب و  یلم 

یاھهدـیا هب  یطاـبترا  چـیھ  هک  دـشکب  ار  یزیچ  ـالثم  درادیم  تسود  یھاـگ  دـنمرنھ  دـنک . سوبحم  ار  دوخ  دـنمرنھ  کـی  میوگب  مھاوـخیمن  هتبلا  میھاـفم . نیرتهرھبرپ 

هدنب دشاب . هتشادن  ار  نیا  هک  تسین  یدنمرنھ  چیھ  دنکب ؛ اھراک  نیا  زا  دیاب  دنمرنھ  تسوا . دوخ  ساسحا  بل  طقف  درادن ؛ ییهفـسلف  الـصا  ای  درادن ، یناریا  ای  یمالـسا 

نیا دـنک . نایب  شدوخ  رنھ  یهژیو  نابز  اـب  ار  دوخ  تاـساسحا  بل  هک  تسا  کـیکفت  لـباقریغ  دـنمرنھ  زا  ساـسحا  نیا  منکیمن . عنم  ار  وا  یـصخش ، یهدـیقع  ناونع  هب 

نآ دھاوخیم  هک  دراد  یساسحا  دنمرنھ  دراد ؛ هدیقع  هب  یطابترا  هن  دراد ، اھتنـس  هب  یطابترا  هن  دراد ، گنھرف  هب  یطابترا  هن  دراد ، رکف  هب  یطابترا  هن  یھاگ  ساسحا 

تـسا ییاھزیچ  نیرتھب  زا  یکی  رنھ  نم  رظن  هب  مینک ، نایب  ار  ییهدیا  میھاوخیم  هک  ییاجنآ  نکیل  تسین ؛ نیا  اب  یتفلاخم  چیھ  درادن و  یعنام  چیھ  نیا  دـنک ؛ نایب  ار 

. درک نایب  نآ  اب  ار  یمالسا  تارکفت  دوشیم  هک 

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

رد یدارفا  ام ، یهعماج  یاھهنحص  یهمھ  رد  دوب . یعیبط  مھ  ناشندیشوج  دندیشوج و  بالقنا  زا  هک  میراد  رنھ  یدوخ  یهھبج  کی  یرکفنشور و  یدوخ  یهھبج  کی  ام 

یهلوقم ود  هھبج ، ود  نیا  دوب . رنھ  یهھبج  یرگید  یرکفنشور و  یهھبج  یکی  شاهنحص ، ود  هک  دندییور  یناسنا  ترطف  زیخلـصاح  نیمزرـس  زا  بالقنا ، تکرب  رپ  ناراب  ریز 

اب هلوقم ، ود  نیا  اما  دوشیمن . بوسحم  دـنمرنھ  هک  یرکفنـشور  اـسب  یا  تسین و  رکفنـشور  هک  یدـنمرنھ  اـسب  یا  تسا . رنھ  زا  ریغ  یرکفنـشور ، نوچ  دـناهناگادج ؛

. ماهداد رارق  هجوت  دروم  ار  هلوقم  ود  نیا  کرتشم  دح  رتنشور ، یریبعت  هب  تسا و  نم  رظن  دروم  هلوقم  ود  رھ  زورما  دنوشیم . مھ  عمج  رگیدکی 

 

هدـمآ دوجو  هب  نم  کـمک  اـب  اـی  نم  شـالت  اـب  هھبج  نیا   » دـیوگب دراذـگب و  تنم  یرگید  رـس  هب  دـناوتیمن  سکچـیھ  دـمآ . دوجو  هب  یاهھبج  دوخ ، یدوخ  هب  بـالقنا ، رثا  رد 

انعم نیا  یهنیمز  هک  یفاص  کاپ و  ترطف  بـالقنا و  ناراـب  هتبلا  درکن . سرغ  یلاـھن  نآ  رد  سکچـیھ  دـییور و  دـیوریم ، شدوخ  هک  یلگنج  لـثم  هھبج  نیا  عقاورد ، تسا ».

. دھدیم شرورپ  دنارورپیم و  هک  تسا  نیا  بالقنا  یگژیو  دینادیم ، هک  هنوگنامھ  و  تشاد ، تلاخد  دوب ،

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 8 
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دیدـپ دـندیزرو ، رفک  نآ  هب  دـندرواین و  نامیا  بالقنا  هب  شیاضعا  هک  رنھ ، یرکفنـشور و  یداو  نیمھ  رد  میظع  یاهھبج  لباقم  رد  عیـسو ، بوخ و  یهھبج  کی  لاحیایلع ،

تـسناوت بالقنا  دوبن ! رنھ  یرکفنـشور و  یهھبج  زا  رتدنک  یاهھبج  چیھ  رد  بالقنا ، غیت  اما  تفرگ ؛ رارق  میظع  یهھبج  نآ  لباقم  رد  یدوخ ، یهدمآ  دوجو  هب  یهھبج  دـمآ .

دادـعت هب  اما  میرادـن . میتشادـن و  مک  دـندش ، یبالقنا  نادـند  نب  زا  هک  یایتوغاط  یاھیماظن  ام  دـنک . ذوفن  یتوغاط -  یاھیماظن  رد  گنج و  نادـیم  رد  یتح  اـجهمھ -  رد 

؛ مشاـب هتـشادن  غارـس  نم  هکنیا  هن  دنـشاب . هدـش  یبـالقنا  هک  میرادـن  غارـس  یرکفنـشور  یهھبج  رد  ار  اـھنآ  زا  رتمک  یلیخ  یتح  چـیھ ، هک  هدـش  یبـالقنا  یاـھیماظن 

. درادن غارس  سکچیھ 

 

تـسا حرطم  رکفنـشور  دـنمرنھ و  کی  یارب  هک  ار  یلئاسم  دیرکفنـشور و  دـنمرنھ و  ناتدوخ  هک  امـش  دراد . یللع  هتبلا  نیا  دـنک و  حـتف  ار  هھبج  نآ  تسناوتن  اـم  بـالقنا 

. تسا لکشم  صلاخ ، کاپ  لالز  رکف  کی  یهیحان  زا  ولو  اھنآ ، فرـصت  هک  دنراد  ییاھیگتـسباو  هراومھ  نارکفنـشور  دیبایب . ار  للع  نیا  یتحار  هب  دیناوتیم  دینکیم ، سمل 

نآ اب  طابترا  رد  افداصت ، هک  تسین  نیا  شلیلد  مییوگیم . طلغ  ای  دب  هک  تسا  نیا  شلیلد  مینک ، بذـج  ار  یـساسح  حور  میتسناوتن  تقو  کی  ام  هک  مینک  ضرف  رگا  ینعی 

، ددرگیم هدرمژپ  هدرـسفا و  یھجوتیب ، کی  اب  ریخات و  کی  اب  مخا ، کی  اب  هک  یحور  تسا . هدـشن  ادـیپ  دوش ، بذـج  هکنیا  یارب  بساـنم  تاذاـحم  عضو و  ساـسح ، حور 

. دنک بذج  ار  وا  یحیحص  رکف  رھ  امتح  هک  تشاد  عقوت  دوشیمن 

 

هب نارکفنـشور ، نیمھ  زا  یلیخ  نآ ، زا  شیپ  نوـچ  دوـبن ؛ بـالقنا  یهشیدـنا  رکف و  هدـیا و  صقن  بـالقنا ، هب  نارکفنـشور  باذـجنا  مدـع  لـیلد  هـک  مـیریگیم  هجیتـن  سپ ،

بوخ نادیقیسوم  زاسملیف و  دنمرنھ  ردقچ  کی و  یهجرد  بوخ  رعاش  ردقچ  دندش . بذج  یولھپ -  تموکح  هاگتسد  ینعی  تشادن -  هشیدنا  رکف و  الصا  هک  یھاگتـسد 

. دنتشادن یداقتعا  مھ  هاگتسد  نآ  هب  اھنآ  هک  مییوگب  میھاوخیمن  دندرک ! راک  هاگتسد  نآ  یارب  ناج  لد و  زا  دندش و  یولھپ  هاگتـسد  بوذجم  تکلمم  نیا  رد  کی  یهجرد 

. دنکیم ادیپ  عوضوم  داقتعا  تسھ ، یاهدـیقع  هک  یتقو  تسیچ ؟ داقتعا  تسا . یراکمھ  یھارمھ و  تقافر و  یهلوقم  هکلب  تسین ؛ داقتعا  یهلوقم  الـصا  هلوقم ، نوچ 

لد و اب  یناسک  لاحنیعرد ، اما  تشادن ؛ دوجو  تسب ، هدیقع  نآ  هب  دوشب  هک  یزیچ  یولھپ ، هاگتسد  رد  دنکیمن . ادیپ  انعم  داقتعا  درادن ، دوجو  یرکف  هدیقع و  هک  یتقو 

هاگتـسد یارب  اعقاو  دنتـشادیم ؛ تسود  اعقاو  دـندرکیم ؛ عافد  اعقاو  دـناهراک . هچ  هک  متـسنادیم  متخانـشیم و  کیدزن  زا  ار  اھنآ  زا  یلیخ  نم  دـندرک . راک  نآ  یارب  ناـج 

رتناوتاـن رتبقع و  دوب -  یولھپ  هاگتـسد  هک  روز -  داـسف و  رب  ینتبم  یتموکح  کلـسم  لاور و  رکف و  زا  کلـسم  مادـک  لاور و  مادـک  رکف ، مادـک  بوخ ؛ دـندرکیم . راـک  یولھپ 

کی رد  یھاگ  دوب . لباق »  » رد صاـخ  تلاـح  یعون  لـیلد  دوبن ؛ لـعاف  رد  صقن  لـیلد  نیا  سپ ، تسا ؟» یروطنیا  یمالـسا ، بـالقنا  یمالـسا و  ماـظن   » مییوگب هک  تسا ؛

هب هکلب  دنکیمن ؛ هدنسب  یعامتجا  یاھتیلووسم  هب  مالـسا  دراد . مھ  یتیـصوصخ  مالـسا  نیا ، زا  هتـشذگ  دمآ . رانک  نآ  اب  تحار  دوشیمن  هک  تسھ  یایریگھگ  رـشق ،

وگغورد دـشاب ؛ هتـشادن  یـسنج  داسف  دـنکن ؛ رمخ  برـش  دـشابن ؛ اشحف  لھا  فرط  هک  تسا  نیا  مھ  یکی  یمالـسا ، یاھـشزرا  وزج  تسا . لئاق  مھ  یدرف  تیلووسم 

یھارمھ ماظن  نیا  اب  دـناوتیم  تساھراک ، نیا  لـھا  اـما  تسا ، یبوخ  بیجن و  ملاـس و  فاـص و  مدآ  مھ  یلیخ  هک  یدـنمرنھ  نآ  بوخ ؛ رگید ! تسھ  مھ  اـھنیا  دـشابن .

! درادن سک  همھ  هک  ار  تشذگ  بوخ ؛ تشذگ . کی  اب  رگم  دناوتیمن ؛ هک  تسا  یعیبط  دنک !؟

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

هک یکروگ  میـسکام  ادـعب  یلو  دـندادن . ار  شـشخپ  راشتنا و  یهزاجا  وا  هب  درب ، نایاپ  هب  ار  نآ  نتـشون  فخولوش  هک  ینامز  مدـناوخ : ییاج  رد  مارآ ،» ند   » ناـمر هب  عجار 

هک مریگیم  هدـھع  هب  نم  : » تفگ دـشیم -  بوسحم  یدوخ  یدوخ  بـالقنا ، لوا  زا  مھ ، هناـخترازو  نآ  و  دوب -  زور  نآ  یوروش  داـشرا  ترازو  اـضرف  یزیمم  یاروش  سیئر 

تاساسحا دوخ ، نامر  رد  اذـل  تسا ، ناتـسقازق  لھا  فخولوش  نوچ  دـندوب  یعدـم  یوروش ، یتسیلایـسوس  ماظن  یگنھرف  نیلووسم  الا ، و  تسا ». یدوخ  فخولوش 

. تسا هدرک  اقلا  سکعنم و  ار  ند »  » یهقطنم یموب  یقازق و 

بالقنا زا  لبق  هچرگا  میرادن . ار  یناسک  نینچ  ام  دسیونیم . ار  ینامر  نانچ  دوشیم و  یبالقنا  یدرف  هب  لیدبت  هک  تسا  هدوب  بالقنا  دـض  کی  هدنـسیون ، نیا  لاحرھهب ،

فورعم ناگدنـسیون  نآ  زا  دـندمآ . فرط  نیا  هب  تردـن  هب  اعقاو  دـندییارگ . بالقنا  هب  تردـن  هب  یلیخ  نامز ، نآ  فورعم  یهتـسجرب  نادـنمرنھ  اما  میتشادـن ؛ سیوننامر  مھ 

رثا نادـیم ، نیا  رد  هچ  رگا  فورعم -  نازاسملیف  نآ  زا  یباسح ، فورعم  نانادیقیـسوم  نآ  زا  یباسح ، فورعم  ناسیونزنط  نآ  زا  یباسح ، فورعم  نارعاش  نآ  زا  یباسح ،

! کی چیھ  دندماین ؛ فرط  نیا  هب  کی  چیھ  یباسح ، فورعم  یاھیتاعوبطم  نآ  زا  یباسح و  فورعم  یابدا  نآ  زا  میتشادن -  تایبدا  رعش و  لثم  یاهتسجرب  نادنچ 

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

هک ادتبا  زا  دـندرک . یھجوت  مک  نآ  هب  رگید ، یاھھاگتـسد  یـضعب  داشرا و  ترازو  دـننام  گنھرف ، یدوخ  نیلووسم  هک  تسا  نیا  یدوخ ، یهھبج  رد  شیاس  لماوع  زا  یکی 

رگید لالح و  یقیـسوم  یزاسملیف ، رعـش ، یگدنـسیون ، لھا  هک  یناسک  غارـس  هب  درکیم و  ریاد  شنیزگ  رتفد  یتسیاب  دـش ، لیکـشت  یمالـسا  داشرا  گنھرف و  ترازو 

نویزیولت هب  ار  یناوجون  منیبیم  هک  تاقوا  یھاگ  هدنب  دنتـشاد . یگدـنناوخ  یارب  یبوخ  یادـص  هک  تفریم  یناسک  غارـس  هب  یتح  تفریم . دـندوب ، یرنھ  یاھهتـشر 

رارق ای  دوش ، قح  یهھبج  نیفعـضتسم و  یهھبج  بوخ  یهدنناوخ  ادرف  سپ  ادرف ، ناوجون ، نیا  تسانب  ایآ  هک  دزرلیم  ملد  تسا ، رادروخرب  یبوخ  یادـص  زا  هک  دـنروآیم 

؟ دننک هفاضا  بابان  یاھمدآ  لیخ  رب  رگید  یکی  دنراذگب و  شرایتخا  رد  قرب  قرز و  رپ  یناجم  یویدوتسا  کی  شدنربب و  مھ  دعب  دنھدب ، یلوپ  شردپ  ردام و  دوخ و  هب  تسا 

نینچ رگا  دـنتفریم . ناشغارـس  هب  یتـح  اـی  دـندرکیم ، بذـج  ار  یرنھ  دادعتـسا  یاراد  ناگدـننک  هعجارم  اـت  دوـب  مزـال  داـشرا  ترازو  رد  یـشنیزگ  رتـفد  ناـنچ  ندرک  ریاد 

یگدازآ قح و  ادـخ و  مالـسا و  بالقنا و  یارب  یزکرم  هب  لیدـبت  هلاحتـسا و  رورم  هب  جـیردتب و  دوب ، هتـشذگ  گنھرف  داسف  زکارم  یهنال  یھاگ  هک  ار  داشرا  ترازو  دـشیم ،

. دندرکن یراک  نینچ  اما  دننک . یفرعم  دنھد و  شرورپ  ار  یمیظع  یاھتیـصخش  یرنھ ، یاھهتـشر  یهمھ  رد  دنتـسناوتیم  لاس ، هد  تشذگ  زا  سپ  املـسم  دندرکیم و 

زا مینیبب  مینک و  لاحلافصو  میھاوخیم  العف  میتسین . ناتسداد  هک  ام  مینک »؟ راک  هچ  دیاب  نیرـصقم  اب  . » میتسین یـضاق  اجنیا  هک  ام  تسا »؟ یـسک  هچ  رـصقم   » لاح

؟ درک راک  هچ  دیاب  دعب  هب  الاح 

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

تقیقح نیا  دوب . رصانع  نیا  رب  اھتیصخش  نآ  یفنص  یرترب  ساسحا  رطاخ  هب  نمـشد ، یهھبج  یاھتیـصخش  لباقم  رد  یدوخ ، یهھبج  رـصانع  یگتخابدوخ  رگید ، لماع 

یگتـسخ ساسحا  ییاج  رد  دعب  تفریم و  شیپ  یرادقم  انتعایب ، زارفارـس و  رنھ ، زا  یاهتـشر  رد  هھبج ، نیا  دنمرنھ  کی  یتقو  دییامرفب  ضرف  الثم  تسین . راکنا  لباق 

نآ هب  تبـسن  الـصا  دشیم ! وا  بوعرم  داتفایم ، لباقم  یهھبج  رد  شدوخ  یهتـشر  دـنمرنھ  هب  شمـشچ  ات  دـنک ، هزات  سفن  دتـسیاب و  یاهظحل  تساوخیم  درکیم و 

یهھبج دـنمرنھ  هک  مدـید  یدایز  دراوم  رد  هدـنب  دوب . لباقم  فرط  زا  باذـجنا  رثات و  یھاگ  فرـص و  تیبوعرم  یھاگ  تیبوعرم ، نیا  هتبلا  تشاد . تیبوعرم  ساسحا  فرط ،

، لـباقم یهھبج  دـنمرنھ  تسا  نکمم  هک  تسنادیمن  ار  نیا  رگید  تسا ! گرزب » ، » دـنمرنھ نآ  ییوـگ  هک  دـنکیم  هاـگن  یمـشچ  هب  لـباقم  یهھبج  دـنمرنھ  هب  یدوـخ ،

هک یتمھ  یگدازآ و  تعاجـش ، زا  لباقم ، یهھبج  دنمرنھ  هک  تسنادیمن  تسا . یدوخ  یهھبج  رد  هک  تسوا  تیـصخش  زا  رتکچوک  شتیـصخش  اما  دشاب ، رتالاب  شرنھ 

هدیـسوب ار  اـھنآ  شفک  هداـتفا و  حرف  هاـش و  نارکوـن  یاـھاپ  یور  هک  تسا  یـسک  ناـمھ  وا  هک  تسنادیمن  تسا . هتفاـین  شرورپ  زاـب ، طـیحم  رد  تسا و  هرھبیب  دراد ، وا 

!؟ دھد رییغت  ار  تیعقاو  دناوتیم  رگم  دراد و  یشزرا  هچ  داتسا »  » یهنطنط اب  بقل  دراد !؟ تیمھا  هچ  سپ  تسا .

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 9 
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نیا گرزب  نم ، : » متفگ هک  دوب  نیا  مفرح  نومـضم  مدرک . فیرعت  ناشیارب  دوب ، هدـمآ  مدای  هب  هک  ار  یاهرطاـخ  نم  و  دـندوب ؛ هدـمآ  اـجنیا  هب  اـبدا  ناـیاقآ  زا  یاهدـع  تقو  کـی 

نامز رد  هکلب  مشاب ؛ هدید  هنیع  هب  مدوخ  هکنیا  هن  مدید ،»  » میوگیم هک  ار  نیا  دیسوب »! ار  وا  شفک  داتفا و  هاش  یاپ  یور  هک  مدید  ار  لباقم  یهھبج  نادنمرنھ  دیتاسا و 

. دش عقاو  ام  عمسم  یئرم و  یلع  ام و 

هاش یاپ  یور  مسر ، مسا و  باـتک و  قیقحت و  همھ  نآ  اـب  درف ، نآ  هک  دـناهدوب  هداتـسیا  مالـس  فص  رد  راـگزور ، نآ  یاھهدکـشناد  یاـسور  دـیتاسا و  یتبـسانم ، هب  یرآ ؛

: تفگ دـیداتفا »!؟ شیاپ  یور  هک  تسیک  داوسیب  کدرم  نیا  دـیدرک !؟ امـش  دوب  یراک  هچ  نیا  داتـسا ! : » متفگ وا  هب  زور  کی  هک  دوب  هتـشذگ  ییاوسر  نیا  زا  یتدـم  داـتفا .

! دوب شرذع  نیا  تفرگ »! ارم  یناطلس ، تبیھ  »

یسک یارب  مبالقنا ، یهتخابلد  هک  نم  دیھاوخیم  امش  تقو  نآ  دوب . یدرف  نانچ  ناشـسیئر  هک  دنتـسھ  یناسک  یدوخ ، ریغ  یهھبج  رـصانع  : » متفگ ابدا  نایاقآ  نآ  هب 

لئاـق هک  تسا  موـلعم  مشاـب !؟ لـئاق  یتـمرح  شزرا و  کدـنا  میتسکـش -  ناـمدوخ  تسد  اـب  ار  نآ  اـم  هک  یتـب  دـییاسیم -  نیمز  رب  هھبج  روـطنآ  تب ، نآ  لـباقم  رد  هک 

یناسک نامھ  اھنآ  دنتـسنادیمن  دـناهراک . هچ  دـنایک و  اھنآ  دنتـسنادیمن  ابلاغ  دـندشیم ، یدوخریغ  یهھبج  رـصانع  بوعرم  هک  یدوخ  یهھبج  نادـنمرنھ  متـسین »!

! دنروخب قرع  دادماب ، یود  تعاس  ات  دنورب و  یرکفنشور  یهناخهوھق  نالف  هب  دنناوتب  ات  دنتفرگیم ، لوپ  دندرکیم و  یشک  تنم  هک  دنتسھ 

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

!؟ موش یبالقنا » نارکفنشور  نادنمرنھ و  عمجم   » سیئر مناوتیم  مراد ، هک  یطیارش  اب  راک و  همھ  نیا  اب  هدنب  اعقاو  دوش . لاحم  رب  قیلعت  هک  دینزن  یفرح  دینکن و  یراک 

!؟ مراد ار  شاییاناوت  مراد !؟ ار  شتقو  نم  دوشیم !؟ یزیچ  نینچ 

، دیتفگ ناتدوخ  یروھمج  تسایر  نامز  رد  امـش  : » دوب هدـمآ  نم  هب  باطخ  همان ، نآ  رد  دـندوب . هدرک  یروآدای  ار  یعوضوم  دـندوب و  هتـشون  نم  هب  یاهمان  مز »  » یاقآ اریخا 

، مدرک ادـیپ  یتغارف  رگا  هک  دوب  هدـنب  نھذ  رد  دوب . نیمھ  زین  شعقاو  منکیم ». راک  تعاـس  تشھ  تفھ ، یاهتفھ  میآیم و  یرنھ  یهزوح  هب  دـش ، ماـمت  شاهرود  یتقو 

. تسین شتصرف  منکیمن و  ادیپ  لاجم  هک  زورما  اما  منک . راک  موش و  یرنھ -  یهزوح  مھ  همھ  زا  رتشیب  امش -  یاھهعومجم  نیمھ  دراو 

نآ یھدنامزاس  هب  شدوخ  دھدب و  تالیکشت  هب  یناماس  رس و  دناوتب  هک  تسا  یسک  نآ  قفوم  تسرپرس  سیئر و  دینکب . ناتدوخ  زکرمت  یارب  یرگید  رکف  دییایب و  امش 

. دسرب

مـسا اب  نیا  دنـشاب ، یبالقنا  دـنمرنھ  رکفنـشور و  نارھاوخ  ناردارب و  نیمھ  شیاھوزاب -  امـش  لوق  هب  تالیکـشت -  نآ  یاـضعا  منک و  تسرد  تالیکـشت  مھاوخب  رگا  نم 

یاـھلاس نوچ  هدـنب  دـنادیم . بوخ  ار  اـھنیا  دـشاب ، هدرک  تیلاـعف  راـک و  یتالیکـشت  یبزح و  روما  رد  یـسک  رگا  تسا . نیا  یناـسنا  یاـھهعومجم  تیـصاخ  دوـشیمن .

الاب زا  هک  تسا  نیا  هب  شتایح  یتالیکـشت ، یهعومجم  هک  منادیم  ظوفحم -  دوخ  یاج  هب  نآ ، ریاظن  بزح و  رد  تیلاعف  راک و  ماهدرک -  راـک  یتلود  تالیکـشت  رد  یداـمتم 

. تسا نشور  هطقن  نآ  دشاب ، هداتفا  هطقن  کی  هب  هک  ینامز  ات  تسا و  هوق  غارچ  رون  لثم  هاگن ، نیا  دـنک . هاگن  تالیکـشت  نآ  هب  مئاد  رفن ، کی  ینعی  دـشاب . رظن  ریز  بترم 

هک تسوا  هاگن  مشچ و  اب  دشاب و  هتـشاد  رظن  ریز  ار  هعومجم  مئاد  دیاب  تسا ، رـس  الاب  هک  یـسک  تسین . نشور  هطقن  نآ  رگید  دـیدنادرگ ، ار  هوق  غارچ  هک  یدرجم  هب  اما 

رب تراـظن  تصرف  نم  اـیآ  باـسح ، نیا  اـب  تسا . رـسالاب  رظاـن و  درف  ندـناسر  ددـم  دوـصقم ، تسین ؛ یرھاـظ  هاـگن  مـنکیم ، ضرع  هـک  هاـگن » . » دریگیم ناـج  هعوـمجم 

یاھعمجت اب  تافانم  مھ  زکرمت  نآ  دراد و  زکرمت  کی  هب  جایتحا  هعومجم ، نیا  هک  دیـسریم  هجیتن  نیا  هب  اعقاو  رگا  مرادـن . هک  تسا  مولعم  مراد ؟ ار  هراشا  دروم  یهعومجم 

ناـکدوک و یرکف  شرورپ  نوناـک   » لـیبق زا  مھ  یرگید  تالیکـشت  تسا . یرنھ  یهزوح  تالیکـشت ، نیا  نیرتزراـب  زورما  بوـخ ؛ دـیراذگب . شیپ  مدـق  ناـتدوخ  درادـن ، رتـکچوک 

اج نآ ، رد  همھ  نادـنمرنھ -  ناگدنـسیون و  نآ  دنتـسھ -  هک  ینایاقآ  میراد . دـندروآ -  مسا  هک  یھورگ  نامھ  لثم  ینامزاس -  ریغ  حالطـصا  هب  یاھهعومجم  و  ناـناوجون »

. دنریگب

نارگامنیس  / ١٣٧٣/١١/٠٣ نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

 - میراد هک  ینوگانوگ  یاھرنھ  نایم  رد  تخادرپ ... میھافم  نایب  هب  دوشیم  اھرنھ  یهمھ  اب  هتبلا  دـینک . نایب  شیامن  رنھ  اب  ار  الاو  میھافم  دـیناوتیم  نادـنمرنھ ] ] امش

زا ام  یهعماج  ینونک  طیارش  رد  مھ  نآ  یشیامن ، یاھرنھ  عومجم ، رد  رعش و - ... رنھ  یسیون ، ناتساد  هصق و  رنھ  یقیسوم ، رنھ  یـسیونشوخ ، رنھ  یـشاقن ، رنھ 

نیرترب هک  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  نینچمھ  یقالخا و  یمالـسا و  قیاقح  دـیاب  امـش  دـنراد . مھ  یرتنیگنـس  تیلووسم  دـنرادروخرب و  یرتشیب  غـالب  شرتسگ و  ییاـناوت ،

. دینک نییبت  ناتیاھملیف  اھشیامن و  رد  ددنسپیم ، ار  اھنآ  مھ  فاصنا  لقع و  یاراد  ناسنا  رھ  تساھشزرا و 

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

، 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

. 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 

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

نیرتدـنلب دـیاش  اـھملیف و  نیرتـھب  اـھنامر ، نیرتاـبیز  تسا . گـنج  هلمج  زا  تخـس ، ثداوح  دـناسریم ، ییافوکـش  هب  یروشک  رھ  رد  ار  تاـیبدا  رنھ و  هک  یلماوع  زا  یکی 

. دوب روطنیمھ  مھ  ام  گنج  رد  تسا . هدمآ  دوجو  هب  هدش و  هدورس  هدش ، هدیشک  ریوصت  هب  هدش ، هتشون  اھگنج  تبسانم  هب  اھگنج و  رد  اھرعش ،

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 10 
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١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

رد نامزیزع  رتخد  نیا  لاوس  هب  هک  یخساپ  همادا  رد  نالا  نم  هک  تسا  بوخ  تسا . بالقنا  لثم  یاهدیچیپ  تاعوضوم  صوصخب  تاعوضوم و  همھ  یارب  ییاسر  نابز  رنھ ،

. دوش نادیم  دراو  رنھ  نابز  هک  نیا  رگم  مینک ؛ حیرـشت  ار  میظع  تقیقح  نآ  تسناوت  میھاوخن  مییوگب ، بالقنا  هرابرد  نم  لاثما  هچرھ  هک  منک  ضرع  مداد ، هسلج  یادـتبا 

یشقن نینچ  رنھ  تسا ؛ تسرد  الماک  دیدرک ، هراشا  هک  روط  نامھ  نیاربانب ، دیامن . نشور  ار  اھنھذ  دنک و  حیرـشت  نییبت و  ار  میظع  ثداوح  دناوتیم  هک  تسا  رنھ  نابز 

. دراد ار 

رد هک  دـشیم  هتفگ  یبوـخ  یاھرعـش  یھاـگ  تردـنهب . یلیخ  رگم  دوـبن ، نادـیم  نیا  دراو  رنھ  هنافـساتم  هلاـس ، هدزناـپ  تازراـبم  نارود  رد  بـالقنا ، یزوریپ  زا  لـبق  هتبلا 

. تردنهب مک و  یلیخ  اما  دندش ؛ نادیم  دراو  ابیرقت  مھ  یشیامن  یاھرنھ  اھهمانشیامن و  زا  یضعب  هاجنپ -  هھد  یاھلاس  دیاش  رخاوا -  نیا  تشاد . رثا  اھنھذ  یرگنـشور 

دنلاعف رنھ  یاھهنیمز  رد  مھ  نالا  هک  دندرب -  هنحص  یور  هک  دندوب  یبوخ  ناناوج  ار  ناراب »  » همانشیامن دھشم  رد  دندرب ؛ هنحص  یور  ار  رذوبا »  » همانشیامن نارھت  رد  الثم 

. تشادن نامز  نآ  رد  یدایز  شقن  رنھ  ضرغ ؛ دوب . مک  یلیخ  اما  - 

رد دوب و  هدـش  راچد  یطاطحنا  هب  اتقیقح  دوب و  تردـق  نابحاص  هضبق  رد  رنھ  تساھلاس -  نامھ  رد  مھ  تازرابم  نارود  لاـس  هدزناـپ  نآ  هک  هتـشذگ -  میژر  رد  هنافـساتم 

امـش دوب . ناناوج -  ینعی  روھظون -  یرنھ  یاھدادعتـسا  قیرط  زا  اتدمع  هک  دـمآ  مھ  اج  ود  زا  دـمآ ؛ نادـیم  هب  رنھ  بالقنا ، یزوریپ  هظحل  زا  نکیل  تشادـن . روضح  نادـیم 

اب بالقنا ، یاھهنحـص  رد  ای  گنج ، یاھهھبج  رد  ای  هک  دنتـسھ  یناسک  اھنیا  دنبالقنا . زا  دعب  ناناوج  ناشیلیخ  میراد ، ام  هک  یفورعم  نادنمرنھ  نیا  نایم  رد  دـینیبب  نالا 

هب ار  اھنیا  اھراک  نیا  دـنتفر . اھهھبج  هب  یرادربسکع  یارب  دـنتفرگ و  ناشتـسد  ینیبرود  ـالثم  دـندش ؛ هدیـشک  یتمـس  هب  دـندرک و  ادـیپ  یرواـبدوخ  ناـمیا ، زا  یرادروخرب 

بالقنا هب  اھنیا  هک  دـندوب  بالقنا  زا  لبق  هرود  نادـنمرنھ  زا  مھ  یـضعب  دـندرک ؛ عورـش  بالقنا  لوا  زا  هک  دـندوب  ناناوج  ابلاغ  اھرنھ . هیقب  روط  نیمھ  دـناشک و  رنھ  تمس 

تـسیب هک  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  عومجم ، رد  دندادن . رارق  بالقنا  تمدـخ  رد  ار  ناشرنھ  دنتـسشن و  یرانک  دـنتفر  دـندادن ، یخـساپ  هنافـساتم  مھ  یلیخ  دـنداد ؛ خـساپ 

یاھراک دندش و  نادیم  دراو  اھرنھ -  عاونا  هکلب  رعش ، رنھ  ای  یشیامن ، یاھرنھ  طقف  هن  اھرنھ -  عاونا  فلتخم ، یاھهصرع  رد  هتشاد و  یدایز  شقن  رنھ  درذگیم ، لاس 

. دندرک ادیپ  شرورپ  ناوج  نادنمرنھ  دنداد و  ماجنا  یگرزب  هتسجرب و 

تسا و بوخ  نامعـضو  یلیخ  ام  دـینک ، هسیاقم  بالقنا  زا  لبق  اب  ار  زورما  رگا  هک  میوگب  دـیاب  تسیچ ، رنھ  ینونک  عضو  هب  تبـسن  مرظن  نم  دیـسرپیم  امـش  هک  نیا  اما 

رد رعش و  هنیمز  رد  یسیونهصق ، هنیمز  رد  زونھ  ام  میبقع . هک  مراد  داقتعا  احیرص  نم  میبقع ؛ هن ، مینک ، هسیاقم  میشاب ، دیاب  هک  هچنآ  اب  رگا  اما  میراد . مھ  یگتـسجرب 

نم دـنکیم . هدـھاشم  ار  یددـعتم  یاھیرگیـشان  ناـسنا  میراد و  یناوارف  هدـشن  یاـھراک  میراد ؛ یداـیز  یاـھیتساک  رتاـئت -  امنیـس و  ینعی  یـشیامن -  یاـھرنھ  هـنیمز 

رد درک -  هجوتم  شدوخ  هب  ار  ایند  میدرک و  هدـھاشم  ییاھاج  رد  بالقنا  رگید  یاھهصرع  رد  ام  هک  ار  یروابدوخ  نامھ  دـنلاعف ، یرنھ  یاھهتـشر  رد  هک  یناسک  مراودـیما 

هللااشنا میناوتب  هکلب  مھ  رنھ  هنیمز  رد  تسا -  هدـش  اـھنآ  هجوتم  اـیند  هک  میاهدرک  ییاـھراک  اـم  اـعقاو  یملع ، یاـھهنیمز  رد  یماـظن و  عیانـص  هنیمز  رد  تعنـص ، هنیمز 

. مراد نم  ار  دیما  نیا  دشاب . نامگرزب  بالقنا  ناریا و  گرزب  تلم  یهصخاش  هک  مینکب  ییاھراک 

١٣٧٧/١١/١٣ /  ( ناناوج یمالسا و  بالقنا  زور   ) رجف هھد  زا  زور  نیمود  رد  ناناوج  اب  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

تقیقح نآ  تسناوت  میھاوخن  مییوگب ، بـالقنا  هراـبرد  نم  لاـثما  هچرھ  تسا .. بـالقنا  لـثم  یاهدـیچیپ  تاـعوضوم  صوصخب  تاـعوضوم و  همھ  یارب  ییاـسر  ناـبز  رنھ ،

نینچ رنھ  دـیامن ... نشور  ار  اھنھذ  دـنک و  حیرـشت  نییبت و  ار  میظع  ثداوح  دـناوتیم  هک  تسا  رنھ  ناـبز  دوش . نادـیم  دراو  رنھ  ناـبز  هک  نیا  رگم  مینک ؛ حیرـشت  ار  میظع 

. دراد ار  یشقن 

امیس  / ١٣٧٨/٠٣/٠۵ ادص و  نامزاس  تسایر  هب  یناجیرال  رتکد  ددجم  باصتنا 

شخپ نآ  زا  هک  ییاـھهمانرب  تسا و  روـشک  رـسارس  رد  اھرـشق  یهمھ  یارب  یموـمع  ییهسردـم  هک  یناـسرربخ  اـی  یمرگرـس  یارب  افرـص  یاهلیـسو  هـن  امیـس  ادـص و 

زا یرـسارس  یهناسر  نیا  ناگدننادرگ  یهفیظو  دراذگیم . یاج  رب  دوخ  نابطاخم  شنیب  گنھرف و  راتفر و  رکف و  هیحور و  رد  قیمع  یراثآ  یفنم ، هچ  تبثم و  هچ  دوشیم 

شخپ دراذـگیم . یاـج  رب  یناربـجیب  راـثآ  هاـگنآ  رد ، اـھیزیرهمانرب  اھیریگمیمـصت و  هب  یھجوتیب  روما و  شدرگ  زا  تلفغ  یکدـنا  تسا . نیگنـس  ریطخ و  رایـسب  ور  نیا 

نواعت و تبحم و  طابـضنا و  دـھعت و  یرادنید و  دوشیم و  نومنھر  تسرد  یهشیدـنا  ملاس و  راتفر  هب  ار  ناکدوک  ناـناوج و  هک  ییاھـشرازگ  اـھملیف و  یرنھ و  یاـھهمانرب 

راگدـنام یاهنـسح  ناشخرد و  یراک  دروآیم ، دـیدپ  نانآ  رد  ار  شیوخ  مدرم  نھیم و  گنھرف و  هب  قشع  و  دزومآیم ، نانآ  هب  ار  یـسایس  یبالقنا و  یاھهنحـص  رد  روضح 

. دنکیم همیب  یتاغیلبت  یگنھرف و  یرکف و  مجاھت  جاوما  ربارب  رد  ار  روشک  تسا و 

ای عورـشمان  یاھترـشاعم  یرابودـنبیب و  هب  ای  دزاسیم  یفارحنا  طلغ و  یاھهتـساوخ  بوذـجم  ار  نانآ  هک  ییاھهمانرب  اھلایرـس و  اھملیف و  ندـنکارپ  لباقم ، یهطقن  رد  و 

قیاقح ای  دروآیم ، راب  ناگناگیب  دـلقم  ینیزگنامرآ ، ترـشاعم و  شـشوپ و  راتفر و  رد  دـناشکیم و  تسا  اکیرما  صوصخب  یبرغ  عماوج  تفآ  زورما  هک  نینوخ  یاھتنوشخ 

، دھدیم قوس  فارسا  هب  ای  کلھم  ملاسان و  یاھتداع  اھیمرگرس و  هب  ای  هناگیب  هب  یگتفیرف  و  دوخ ، زا  سای  هب  ار  نابطاخم  دیامنیم و  هنوگژاو  ار  روشک  لاح  هتشذگ و 

رد بطاخم  اھنویلیم  یور  رب  گرزب ، یهناسر  نیا  رـضم  دـیفم و  یاھـسرد  دـش . دـھاوخ  همھ  ریگنابیرگ  نآ  لاـبو  رزو و  تسین و  ناربج  لـباق  یناـسآ  هب  هک  تسا  ییهمطل 

. تسا هبساحم  دروم  یھلا  ناوید  رد  شجنس و  لباق  تبسن  نیمھ  اب  نآ  جیاتن  دراذگیم و  رثا  هتساوخان  ای  هتساوخ  روشک  رسارس 

یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچ دنک ؛ یمن قرف  لاحرھ ، هب دنونـشب ! ار  ام  یاھفرح  دـنیایب و  هکنیا  زا  دـندرک  تحار  ار  ناشدوخ  دنتـسین و  ارھاظ  ینارجاھم »  » یاقآ هتبلا  مراد . عقوت  داشرا  ترازو  زا  نم 

سار رد  ناشیا  هک  یلاس  ود  نیا  رد  داشرا  ترازو  میوگ  یم امش  عمج  رد  مھ  نآلا  ما ، هتفگ مھ  اھراب  ار  ضارتعا  نیا  تسا  نیا  مضارتعا  نم  دنشابن ، هچ  دنـشاب ، ناشیا 

هک تسا  یا  هتفھ رتمک  امیـس ، ادـص و  دروم  رد  مدوخ  نم  دـینک  ضرف  تسا . نم  ضارتـعا  نیلوا  نیا  دادـن ! هئارا  یمالـسا  ناونع  هب یمالـسا  راـک  چـیھ  دنتـسھ ، راـک  نیا 

یاھ همانرب یمالـسا و  یاھ  همانرب هداد ، ماجنا  یمالـسا  راک  ناونع  هب ار  یدایز  یاھراک  امیـس  ادص و  اما  مھدن ؛ یدنت  ماغیپ  مشاب و  هتـشادن  یا  یخلت تاقوا  یـضارتعا و 

هک تسا  نیا  ملاوس  نم  دراد . راک  شالت و  مھ  فرط  نآ  زا  دراد ، فلخت  اطخ و  هابتـشا و  رگا  تسا . هتـشاد  یملع  یـشرازگ و  یاھ  هماـنرب هدرک و  تسرد  یمالـسا  یرنھ 

هتـشاد بسانم  رتائت  دـنچ  هتخاـس و  یبـالقنا  یمالـسا و  یرکف  یناـبم  تیوقت  یارب  ملیف  اـت  دـنچ  هدروآ ، دوجو  هب  یمالـسا  رکفت  تیوقت  یارب  باـتک  دـنچ  داـشرا ، ترازو 

دندید دنتفر ، یناسک  تسا ! بالقنا  دض  نید و  دض  دصرددص  شیاھیضعب  دوش ؛ یم ارجا  ییاھرتائت  شیامن و  داشرا ، ترازو  هب  هتسباو  یاھنلاس  نیا  رد  بترم  نآلا  تسا ؟

دوجو هب  ار  رتائت  نیا  ام  هک  دـنداد  یم ناشن  ام  هب  مھ  هنومن  شـش  جـنپ  اـھ ، هنومن هنوگ  نیا زا  رتاـئت  هنومن  هس  ود ، راـنک  رد  رگا  ـالاح  بوخ ؛ دـنداد . شرازگ  نم  هب  دـندمآ  و 

بوـتی نا  یـسع هللا  ائیـس ، رخآ  اـحلاص و  ـالمع  اوـطلخ  : » هرخـالاب متفگ  یم مدرک . یمن یـضارتعا  چـیھ  نم  تسا ، مالـسا  غـلبم  هک  میدرک  ارجا  ار  مـلیف  نـیا  اـی  مـیدروآ ،

. متسین یضار  داشرا ، ترازو  راتفر  زا  نم  تسا . نم  ضارتعا  نیا  تسا ! فرط  نآ  زا  تسھ ، هچرھ  تسین ؛ روط  نیا  اما  مھیلع !»

زورما تسا . ربـخ  هچ  هک  مراد  ربـخ  ناـمر  یاـیند  زا  متـسین و  طاـبترا  یب ناـمر  اـب  مھ  زورما  مدوب ؛ ندـناوخ  ناـمر  لـھا  هشیمھ  هدـنب  ناـمر ، یاـھباتک  دروم  رد  دـینک  ضرف 

راک نیا  فرط ، نآ  فرط و  نیا  یاھـضارتعا  سلجم و  تالمح  نیمھ  رطاخ  هب ارھاظ  دش  فقوت  یدودح  ات  ریخا ، هام  راھچ  هس  نیا  هتبلا  دوش ! یم رـشتنم  اھنامر  نیرتدساف 

نامر کی  دننیـشنب و  هک  میراد  مھ  ملـسم  تسا  هداد  دنتـسھ ، هدامآ  هک  یدارفا  هب  تاناکما  لوپ و  هدش و  نامر  باتک  دنچ  راکردـنا  تسد داشرا ، ترازو  بوخ ؛ دـش  ماجنا 

داـشرا ترازو  تسا !؟ نیا  زا  ریغ  داـشرا ، ترازو  ی  هفیظو رگم  رگید . تساـم  لاوـس  نیا  دـندرک !؟ اـھراک  نیا  زا  اـت  دـنچ  دنـسیونب ؟ گـنج  هب  عـجار  ناـمر  دـنچ  اـی  یبـالقنا ،

نامزاس هک  اھ  نیا تاناکما و  ظاحل  زا  یرت  فیعـض داعبا  نآ  اب  اھتنم  مراد ؛ مھ  تاغیلبت  ناـمزاس  هب  ار  ضارتعا  نیا  هتبلا  دـنک . جـیورت  ار  مالـسا  هک  تسا  نیا  یارب  یمالـسا 

. تسا روط  نیمھ مھ  هاگشناد  دروم  رد  دراد . داشرا  ترازو  هب  تبسن  تاغیلبت 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 11 
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یگنھرف  / ١٣٧٨/٠٩/٢٣ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

احیرص دننکیمن ؟ نالعا  ارچ  میھاوخیم !؟ یمالسا  رتائت  امنیس و  مییوگب  هکنیا  زا  میشکب  تلاجخ  الاح  میدرک . یسابعهاش  خرن  جیار و  یهکس  ایند  رد  ار  مالسا  میدمآ  ام 

نارگید زا  هک  ار  رنھ  نیا  بلاق و  نیا  کینکت ، نیا  یاوتحم  میھاوخیم  ام  ینعی  هچ ؟ ینعی  یمالـسا » یامنیـس  . » مینک یمالـسا  ار  نامیامنیـس  میھاوخیم  اـم  هک  دـنیوگب 

ارچ دوش !؟ هتفگ  نیا  دراد  یعنام  هچ  مینک . فذـح  دراد ، تافانم  مالـسا  اب  هک  ار  هچرھ  نیا ، بلاق  زا  میھاوخیم  ام  مینک . یمالـسا  رگید -  یاھزیچ  یلیخ  لثم  میاهتفرگ - 

نادرگراـک میھاوخیم  اـم  هک  دوش  حیرـصت  اـنعم  نیا  هب  میھاوخیم !؟ ناملـسم  نادرگراـک  هماـنرب ، نـالف  رد  هاگـشناد و  رد  نامیـشیامن و  یاـھرنھ  رد  اـم  هک  دوـشیمن  هتفگ 

!؟ دوشیمن حیرصت  نیا  ارچ  مینک . یمالسا  ار  هعماج  یاضف  مینک و  تسرد  ناملسم  رگیزاب  سیونهمانملیف و  ناملسم ،

سدقم  / ١٣٧٩/٠٧/٠۶ عافد  یگنھرف  نالاعف  ناریدم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب شـشزرا  تاکرب و  هک  دیـشوج  تلم  نیا  لد  رد  یزیچ  اما  میدرک ؛ لمحت  مھ  یدایز  یونعم  یدام و  یاھتراسخ  میداد و  تسد  زا  ار  زیزع  یاھناج  رایـسب  گنج ، رد  اـم 

داقتعا ساسحا  میظع و  یلم  یروابدوخ  ساسحا  لالقتـسا ، ساسحا  تزع ، ساسحا  سفن ، هب  اـکتا  ساـسحا  نآ ، تسا و  رتـالاب  زیچ  همھ  زا  تلم ، نیا  یادرف  زورما و 

قافتا ام  یگدنز  رد  نیا  دـش . دـھاوخ  ندـش  لباق  یرگید  زا  سپ  یکی  یندـشن  تازجعم  دـنوش ، عمج  حـلاص  لمع  ادـخ و  هب  نامیا  روحم  لوح  تلم  کی  رگا  هک  دوب  نیا  هب 

. داتفا

دیاش ناتمادـک -  رھ  امـش  دوشیم . مولعم  اـجنیا  امـش  شقن  دریگ . تروص  یتسردهب  هثداـح  نیا  تیاور  هک  تسا  نیا  دـنکیم ، ماـمت  ار  هیـضق  نیا  هک  هچنآ  نم ! نازیزع 

رگا دـناهدش . هاگآ  نآ  لئاسم  زا  تسا ، هدرکیمن  اضتقا  تقو  نآ  ناشنـس  هک  مھ  ییاھنآ  دـیدرک . ادـیپ  روضح  اجنآ  رد  دـیتفر و  گنج  یاھنادـیم  نیا  هب  ناتهمھ -  ای  ناترثکا 

نیب زا  یلک  هب  هک  نیا  هن  دش . دھاوخ  مک  رایـسب  تاریثات  نیا  دوشن ، تیاور  ای  دوش ، تیاور  طلغ  رگا  دش . دھاوخ  راگدنام  تارثا  نیا  دوش ، تیاور  تسرد  گرزب ، هثداح  نیا 

. دش دھاوخ  سکعب  هیضق  دوش ، تیاور  هناضرغم  هدرکن  یادخ  رگا  دش . دھاوخ  مک  رایسب  نکیل  دورب ؛

، هثداح رازھ  نارازھ  نیا  زا  هک  منک  هبلاطم  روشک  یرنھ  یگنھرف و  هعماج  زا  ار  نیا  مھاوخیم  نم  تسا . هثداح  رازھ  نارازھ  لماش  سدـقم ، عافد  هرود  لاس  تشھ  نیا 

رد دنراذگب  ار  نیا  دعب  دنروآ ؛ دوجو  هب  ثداوح  نیا  زا  تسرھف  کی  دنھد ؛ جرخ  هب  هنادنمرنھ  رظن  تقد  گنج ، ثداوح  رد  دـننک و  رکف  دننیـشنب  دـننک . هیھت  تسرھف  کی  لقاال 

نیا مداقتعا  نم  میاهدرک . رپ  ام  ار  تسرھف  نیا  زا  ردـقچ  هک  دـننیبب  تسا -  دنمـشزرا  مھ  رایـسب  هتبلا  هک  تسا -  هدـش  گنج  یهرابرد  زورما  ات  هک  یایرنھ  یاھراک  لابق 

ناـیب زوـنھ  درک ، یفاکـشوم  نییبـت و  ناوـتیم  درک و  نییبـت  دـیابیم  گـنج  نیا  هراـبرد  هک  ار  هچنآ  مرازھ  کـی  اـم  هک  دـیمھف  میھاوـخ  دریگ ، تروـص  راـک  نیا  رگا  هک  تـسا 

! میاهدرکن

یریوصت و یاھتیاور  اھهتـشون و  نیا  بلاغ  گنج ، زا  دعب  لیاوا  یاھلاس  گنج و  هرود  رد  رتمک . ریخا  یاھلاس  نیا  رد  هتبلا  مدینـش ؛ ای  مدـید  ای  ار  گنج  یرنھ  راثآ  بلاغ  نم 

یمیظع هنیجنگ  نآ  لباقم  رد  اھنیا  همھ  نکیل  دراد ؛ دوجو  اھنیا  نیب  رد  یشزرااب  راثآ  اعطق  مدروآ . تسد  هب  اھنآ  زا  یشرازگ  ای  مدید  ای  ابلاغ  ار  هریغ  ییامنیـس و  یاھتیاور 

. تسا یمک  زیچ  دمآ ، دوجو  هب  ناریا  تلم  هلیسو  هب  هلاس  تشھ  عافد  نیا  رد  هک 

عماجم رد  تسا ؛ یریگمیمـصت  یاھهعومجم  رد  تساـھلد ؛ لـخاد  تساـھھار ؛ رد  تساـھهناخ ؛ لـخاد  گـنج ، لـئاسم  زا  یرایـسب  تسین . اـھهھبج  لـخاد  گـنج ، همھ 

یاھاعدا میتفرگ . رارق  یحـضاو  ضرغ  لامعا  کی  لباقم  رد  دنفرطیب ، یناھج  لئاسم  رد  دـندرکیم  اعدا  هک  یعماجم  فرط  زا  گنج ، هرود  رد  ام  دـینیبب ؛ تسا . یللملانیب 

دنھدیم و نخس  داد  اھفرح  نیا  زا  یبورکیم و  ییایمیش و  یاھحالس  یعمج و  راتشک  یاھحالس  هرابرد  دینیبیم  امـش  زورما  هک  یناسک  دندرکیم . مھ  یگرزب  رایـسب 

گرزب بطق  ود  دندرک . مھارف  شیارب  ار  نآ  تخاس  ناکما  ای  دنتخاس و  شیارب  دـنداد ؛ ییایمیـش  حالـس  قارع  شترا  قارع و  میژر  هب  اھنیا  دنرمـشیم ، حـضاو  لئاسم  وزج 

تـسرد ام  یرنھ  راثآ  نیا  زا  کیمادـک  رد  اجک و  اھنیا  دـندمآ . قارع  کمک  هب  ناشگرب  زاس و  همھ  اـب  اـکرتشم  قباـس -  یوروش  بطق  اـکیرما و  بطق  ینعی  زور -  نآ  یاـیند 

؟ تسا هدش  حیرشت  نییبت و 
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هزاجا قباس  یوروش  نیمھ  مینک . دراو  ییاج  زا  دـش  یمن دـیلوت  میتشادـن و  روشک  لخاد  رد  هک  رادراخ  میـس اھ  هھبج یارب  میتساوخ  یم تقو  کی اـم  ما ، هتفگ اـھراب  نم 

! دننک یمن کمک  گنج  فرط  ود  هب  اھ  نآ هک  دوب  نیا  اعدا  ینعی  تسا ! یگنج  ی  هلیـسو نیا  تفگ  میروایب . ناریا  هب  میھد و  روبع  شروشک  لخاد  زا  ار  رادراخ  میـس ام  دادن 

رایتخا رد  هھبج  فرط  نآ  یسور ، تاناکما  مامت  یـسور و  ی  هرجفنم داوم  یـسور ، رـسفا  یـسور ، سانـشراک  یـسور ، کشوم  یـسور ، یامیپاوھ  هک  دوب  یلاح  رد  نیا 

! دوب گنج  نیا  رد  ام  لباقم  فرط  نمشد و 

یاھروشک ی  هیقب یلعف و  یوالـسگوی  نیمھ  ناش ؛ یقرـش تمـسق  هچ  هدیـشکوتا  بدا و  تکازن و  اب  تبحـص ، ماقم  رد  رـشب و  قوقح  راد  فرط حالطـصا  هب  یاپورا  نیمھ 

ناریا هب  ار  اـھزیچ  نیرت  هداـس دـندوبن  رـضاح  یلو  دـندرک ، کـمک  قارع  هـب  دنتـسناوت ، هـچنآ  هـیقب  ناـملآ و  نـیمھ  ینعی  ناـش ؛ یبرغ تمـسق  هـچ  و  زور ، نآ  قرـش  کوـلب 

هتبلا دروآ ! تسد  هب تسناوت  یم تمحز  اب  تمیق و  ربارب  دـنچ  اب  دریگب ، اھ  نیا زا  ار  ییاـھزیچ  تسناوت  یم یمالـسا  یروھمج  تلود  یقرط  زا  مھ  تقو  کـی رگا  دنـشورفب .

. دورب نیب  زا  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  ناریا  مدرم  یبالقنا  میظع  تکرح  ی  هلیـسو هب  هک  یلم  تزع  نیا  هک  دوب  نیا  رـس  رب  ثحب  مدرک  ضرع  لوا  نم  دوب  مولعم  ناشفدھ 

هب لاحرھ  هب دوب ؛ نیا  اھ  نآ فدھ  دوش . رپ  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  یناھج  ی  هطلـس ماظن  یبرغ و  ی  هطلـس یبرغ و  گنھرف  رادـتقا  رد  بالقنا  ی  هلیـسو هب  هک  یا  هنخر

یارب ایآ  تسین ؟ ساکعنا  لـباق  اـیآ  تسا ؟ هدـش  سکعنم  یرنھ  راـثآ  ی  هیقب اـی  همانـشیامن  اـی  ملیف  مادـک  رد  اـم ، یرنھ  راـثآ  یاـجک  اـھ  نیا دـندوب . هدیـسر  تسایـس  نیا 

؟ تسین زومآ  هبرجت ناریا  ی  هدنیآ یاھلسن 

تسا و یرنھ  عوضوم  نیرت  مھم هک  دوش  یم تبحـص  دـیرفآ ، ناریا  تلم  هک  یقلطم  تمظع  نیا  هلاس و  تشھ گنج  سدـقم و  عافد  هب  عجار  هک  یتقو مینیب  یم اـم  زورما 

ار تمظع  طقف  هن  هک  دوش  یم ادـیپ  راـنک  هشوگ و  رد  راـثآ  زا  یـضعب  دـنک  یراد  نادـیم اـی  ییاـسرفملق  دـناوت  یم بوخ  یلم ، یاـھ  هوکـش هنوگ  نیا ی  هراـب رد  دـنمرنھ  کـی 

نیا اـم  دـیاب  ارچ  تسیچ ؟ اـھراک  نیا  زا  فدـھ  دـنھد ! یم رارق  هقادـم  دروم  ار  نآ  دـننک و  یم ادـیپ  یرادـنپ ، یتـح  اـی  یعقاو ، اـی  یفعـض ، هطقن  کـی  دـندرگ  یم دـننیب ؛ یمن

یلم تیوھ  هب  وا ، خیرات  هب  وا ، تزع  هب  وا ، تیـصخش  هب  وا ، یاھزرم  هب  هک  یمجاھت  رد  هک  تسا  ناریا  تلم  هب  تمدـخ  نیا  میریگب !؟ هدـیدن  ار  ناریا  تلم  میظع  ی  هدروآرف

نم رظن  هب  اھ  نیا دـننک . یم ار  اھراک  نیا  رنھ !؟ ناـبز  اـب  مھ  نآ  میربب ؛ لاوس  ریز  ار  نآ  مییاـیب  اـم  هدرک  عاـفد  هناعاجـش  روط  نیا هداتـسیا و  هنادرم  هنوگ  نیا تسا  هدـش  وا 

زا ریـصقت  هتبلا  دـیآ . یم یداـع  ریغ  نم  رظن  هب  هن . درک ؛ لـمع  هنوـگ  نیا دوـش  یم هک  هداـتفا  رکف  نیا  هـب  دـنمرنھ  کـی  ـالاح  تـفگ  دوـش  یمن ینعی  تـسین ؛ مـھ  یفداـصت 

. دننک راک  دیاب  دننک ؛ یھدنامزاس  دیاب  مھ  اھ  نآ تسا ؛ روشک  یگنھرف  یرنھ و  لئاسم  نارادمدرس  نالوئسم و 

یاھرشق ناوارف ، یاھناوج  نوگانوگ ، یاھ  هداوناخ یرھش ، فعضتسم  نز  درم و  ییاتسور ، نز  ییاتسور و  درم  دمآ . تشاذگ و  صالخا  قبط  رد  تشاد ، هک  هچنآ  تلم  نیا 

تشھ نآ  رد  ناریا  تلم  اتقیقح  دندش . نادیم  دراو  دندمآ  اھ  نیا ی  همھ مدرم  میظع  جیسب  یماظتنا و  یورین  یتح  هاپـس ، شترا ، روشک  ی  هدنمزر یاھنامزاس  فلتخم ،

کی دراو  تبغر  عوط و  اب  هنوگ  نیا ناریا  تلم  هک  مرادن  غارـس  هدنب  دوش ، لصتم  ام  زورما  لئاسم  هب  دناوت  یم هک  ینرق  نیدنچ  نیا  خـیرات  رد  داد . ماجنا  ار  یگرزب  راک  لاس ،

هک هیوفـص  نارود  رد  یتح  فلتخم ، یاھنارود  رد  دوخ . تسد  اب  دوخ ، ی  هفطاع اب  دوخ ، نامیا  اب  دـشاب ؛ هتـشاذگ  هیام  ناج  لد و  زا  دـشاب و  هدـش  یماظن  میظع  یارجاـم 

ار اھ  نیا دوشن  هکنیا  هن  دراد ؛ مھ  ینـشور  لیالد  تسا . هتـشادن  دوجو  الـصا  مینک ، یم هدـھاشم  ام  زورما  هک  ییاـھزیچ  نیا  دـش ، مھ  یگرزب  یاـھراک  گرزب و  یاـھگنج 

نآ یگرزب ، نیا  هب  ی  هدیدپ نیا  دوب . ریظن  مک مییوگب  مینک ، طایتحا  رگا  ای  ریظن ؛ یب اتقیقح  ی  هدیدپ کی  ام  ناریا  خیرات  رد  هدیدپ  نیا  لاحرھ  هب ارچ . تسا  مولعم  درک ؛ لیلحت 

؟ رت باذج نیا  زا  دنمرنھ  کی  یارب  یعوضوم  هچ  ییابیز . همھ  نیا  اب  هوکش و  همھ  نیا  اب  مھ 
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رفن ود  هیـسور ، هب  نوئلپان  یـشکرکشل  رد  دندروخ . تسکـش  هک  ییاجنآ  یتح  دـنزکرمتم ؛ اھتلم  یاھینامرھق  یوررب  اھنآ  زا  یرایـسب  دـینک ؛ هاگن  ار  ایند  یرنھ  گرزب  راثآ 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 12 
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هک دروخ -  تسکـش  راک  لوا  هک  هدروخ ، تسکـش  فرط  تسا -  یـسور  یکی  تسوگوھ ؛ روتکیو  هک  تسا  یوسنارف  یکی  دندرک : تیاور  ار  ارجام  نیا  یرنھ ، گرزب  رگتیاور 

هک دنکیم  ریوصت  نانچنآ  ار  تسکش  هدروخ ، تسکش  فرط  نآ  باتک  نیا  رد  دینیبب ، امـش  اما  دھدب ؛ تسا  نکمم  ار  ییاھـشرازگ  اعبط  زوریپ  فرط  نآ  تسا . یوتـسلوت 

نغور گنر و  دنکیم ، هتسجرب  دشکیم ، نوریب  ار  اھنیا  دنیبب ، دناوتیم  دنمرنھ  کی  هک  ار  یدنمشزرا  طاقن  نآ  تلم ، تکرح  رد  ینعی  تسا . تلم  یدنلبرـس  رورغ و  هیام 

. دریگیم اھمشچ  ولج  دنزیم و 

سپ میتسناوتن ، میریگب ، میتساوخیم  ار  اج  نالف  مییوگب  هک  میدوب  هدرکن  عورـش  ار  گنج  هک  اـم  میدروآ . تسد  هب  قلطم  یزوریپ  کـی  هلاـس ، تشھ  یارجاـم  نیا  رد  اـم 

هنادرم مھ  ام  دندرک ؛ کمک  وا  هب  مھ  ایند  همھ  دریگب ؛ ار  ام  کاخ  زا  یشخب  تساوخیم  دوب و  هدرک  هلمح  ام  هب  ینمشد  هک  دوب  نیا  هیضق  دوبن . نیا  هیضق  میدش ؛ ماکان 

نآ همھ  اب  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  یتایـصوصخ  همھ  اب  داعبا ، نیمھ  اب  ار  یزوریپ  نیا  رتالاب ؟ نیا  زا  یزوریپ  تشگرب . دش و  هدیلام  کاخ  هب  شاینیب  دش و  ماکان  میداتـسیا ؛

نارعاش راک  تسا ؛ نارگامنیـس  راک  تسا ؛ ناگدنـسیون  راـک  تساـم ؛ زیزع  نادـنمرنھ  راـک  نیا  مینک . تیاور  دـیاب  اـم  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هک  ییارجاـم  رازھ  نارازھ 

. تسا رنھ  گنھرف و  باحصا  راک  تسا ؛ ناشاقن  راک  تسا ؛

راک اھنآ  دش . مامت  رگید  ناشناگدنمزر -  هچ  ناشنارگراثیا ، هچ  ناشیادھش ، هچ  دندیرفآ -  ار  هسامح  نآ  لاس ، تشھ  نیا  رد  دنتفر و  گنج  نادیم  هب  هک  یاهدع  راک  زورما 

ام یارب  ردـقچ  گنج ، هرود  نیمھ  دـنداد . گنج  نارود  رد  هک  ییاھـشرازگ  رب  هوالع  دوشیم ؛ زاغآ  یرگید  میظع  لیخ  کـی  راـک  اـھنآ ، راـک  ناـیاپ  زا  سپ  دـندرک . ار  ناـشدوخ 

لاس تشھ  شاهلاـسم  رگید  نیا  هک  تسا  یمیظع  لـیخ  نیا  تبون  گـنج ، ناـیاپ  زا  دـعب  نآ ، زا  ریغ  دـندش ! تسرد  هتـسجرب  یاھتیـصخش  ردـقچ  درک ؛ تسرد  دـنمرنھ 

. دراد اج  دشکب ، لوط  رگا  مھ  لاس  داتشھ  تسین ؛
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نارازھ نآ  همھ  اب  دراد ، دوجو  نآ  رد  هک  یتایـصوصخ  همھ  اب  داعبا ، نیمھ  اب  ار  یزوریپ  نیا  میدروآ ... . تسد  هب  قلطم  یزوریپ  کی  هلاس ، تشھ  گنج ] ] یارجاـم رد ... اـم 

راک تسا ؛ نارعاش  راک  تسا ؛ نارگامنیـس  راک  تسا ؛ ناگدنـسیون  راک  تسام ؛ زیزع  نادنمرنھ  راک  نیا  مینک . تیاور  دـیاب  ام  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  ار  نآ  هک  ییارجام  رازھ 

. تسا رنھ  گنھرف و  باحصا  راک  تسا ؛ ناشاقن 
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لقاال هثداح ، رازھ  نارازھ  نیا  زا  هک  منک  هبلاطم  روشک  یرنھ  یگنھرف و  هعماج  زا  ار  نیا  مھاوخیم  نم  تسا . هثداح  رازھ  نارازھ  لماش  سدـقم ، عافد  هرود  لاس  تشھ 

لابق رد  دنراذگب  ار  نیا  دعب  دنروآ ؛ دوجو  هب  ثداوح  نیا  زا  تسرھف  کی  دنھد ؛ جرخ  هب  هنادـنمرنھ  رظن  تقد  گنج ، ثداوح  رد  دـننک و  رکف  دننیـشنب  دـننک . هیھت  تسرھف  کی 

تسا نیا  مداقتعا  نم  میاهدرک . رپ  ام  ار  تسرھف  نیا  زا  ردقچ  هک  دننیبب  تسا -  دنمشزرا  مھ  رایـسب  هتبلا  هک  تسا -  هدش  گنج  یهرابرد  زورما  ات  هک  یا  یرنھ  یاھراک 

! میاهدرکن نایب  زونھ  درک ، یفاکشوم  نییبت و  ناوتیم  درک و  نییبت  دیابیم  گنج  نیا  هرابرد  هک  ار  هچنآ  مرازھ  کی  ام  هک  دیمھف  میھاوخ  دریگ ، تروص  راک  نیا  رگا  هک 

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

عقوت هک  تسا ، رنھ  ی  هنیمز رد  یتخانـشابیز  هاـگن  رب  ینتبم  دـنمرنھ ، رنھ و  زا  بـالقنا  عـقوت  تسا . یبـالقنا  رنھ  منک ، یم ضرع  ار  نآ  ارـصتخم  نم  هک  یرگید  ی  هلوـقم

، تشاد دوجو  اـھ  نآ یارب  هک  یـشزرا  هار  رد  یراکادـف  زا  دـنتفر و  هھبج  هب  ناـناوج  دـمآ . نادـیم  هب  دوـجو  ی  همھ اـب  هلاـس  تشھ عاـفد  کـی  رد  یتـلم  تسین . مھ  یداـیز 

ناردپ و ناردام و  دنـشاب - هدز  یراکادف  هب  تسد  روشک  یاھزرم  نھیم و  زا  عافد  یارب  مھ  یا  هدع تسا  نکمم  دنچرھ  دنتفر ؛ نید  رطاخ  هب  اتدمع  هتبلا  دـندرک - لابقتـسا 

کی یارب  دینیبب  دینک ، رورم  ار  سدقم  عافد  لاس  تشھ  تارطاخ  امـش  دندیرفآ . هسامح  یرگید  روط  زین  دـندرک  یم شالت  هھبج  تشپ  هک  یناسک  نادـنزرف و  نارـسمھ و 

دروخرب ناسنا  کی  یراکادـف  هب  هک  ییاجنآ  ایند ، کیتامارد  راثآ  نیرت  یلاـع  رد  امـش  دـینک ؟ یم ادـیپ  رتاـبیز  نیا  زا  یزیچ  هعماـج ، کـی  تیفیک  تلاـح و  هب  هنادـنمرنھ  هاـگن 

ریوصت هب  امش  یارب  ار  روشک  نالف  راکادف  زابرس  ای  کرادناژ - الثم  یبالقنا - نالف  یگدنز  یشاقن ، یولبات  گنھآ ، ملیف ، یتقو  دینک . یم شیاتس  نیسحت و  ار  وا  دینک ، یم

، هدش هداد  ناشن  یرنھ  رثا  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  رتگرزب  رت و  شزرااب بتارم  هب  ی  هثداح نارازھ  دینکن . نیـسحت  ار  وا  راک  دیناوت  یمن ناتدوخ  نادـجو  نطاب  لد و  رد  دنـشک ، یم

بالقنا عقوت  درذگب ؟ توافت  یب هیـضق  نیا  رانک  زا  دناوت  یم رنھ  تسین ؟ ییابیز  نیا  ایآ  داتفا . قافتا  امـش  ی  هناخ رد  بالقنا ، دوخ  رد  سدـقم و  عافد  لاس  تشھ  نارود  رد 

؟ دنیبب ار  ییابیز  نیا  دھاوخ  یمن تسانتعا ، یب هلوقم  نیا  هب  هک  یسک  دوش ! یمن هدید  ییابیز  ارچ  دنیوگ  یم تسین . یا  هناھاوخ هدایز عقوت  تسا و  نیا 

رنھ  / ٠١/١٣٨٠/٠۵ گنھرف و  باحصا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس تصـش  هاجنپ ، دش . ریقحت  مراد ، داقتعا  اھ  نیمھ هب  مھ  نم  دییوگ و  یم مھ  تسار  دـییوگ و  یم امـش  هک  یقیمع  یگنھرف  تایـصوصخ  نیا  ی  همھ اب  ناریا  روشک 

. دوبن مھ  ناشدوخ  یروالد  هکلب  تشادـن - هقباس  الـصا  تروص  نیا  هب  مدرم  تموکح  ناریا  رد  نوچ  میدوبن - ام  هکنیا  هن  اھ ، نآ ی  هدـنروآ هک  دـندرک  تموکح  اـم  رب  یناـسک 

دندمآ و نارگید  دوبن . روط  نیا اما  دندوب ؛ هدمآ  راک  رـس  رب  ناشدوخ  یرگ  هلیح اب  ناخدمحماغآ  لثم  ای  ناشدوخ ، یوزاب  روز  اب  هاشردان  لثم  القا  دندوب ، روتاتکید  رگا  شاک  یا

موش ی  هدـیدپ نیا  لباقم  رد  یمیظع  تکرح  یرایـسب ، یاھتنحم  اھجنر و  اب  دـندرب . تراغ  هب  ار  تلم  نیا  یونعم  یدام و  عبانم  مامت  دـندرک و  طلـسم  تلم  نیا  رب  ار  اھ  نآ

اھ نیا رانک  زا  دناوت  یم هنوگچ  رنھ  تسین ؟ ابیز  نیا  دسرب . ییاج  هب  رادغ ، نمشد  ی  هنـشد لباقم  رد  اھ  هنیـس ندرک  نایرع  اب  اھناج و  ندرک  ادف  اب  تسناوت  داتفا و  قافتا 

یقیـسوم و تسا ؟ یدایز  عقوت  نیا  ایآ  تسا . نیا  میدرک ، تساوخرد  ار  نآ  میتفگ و  روط  نیمھ بالقنا  لوا  زا  ام  هک  یبالقنا  رنھ  تسا . بالقنا  عقوت  نیا  درذگب ؟ توافت  یب

هنایوگروز و عقوت  کی  دـنمرنھ ، رنھ و  زا  بـالقنا  عقوت  تسا . یمزـال  یاـھزیچ  اـھ  نیا دزادرپب ؛ هلوقم  نیا  هب  دـیاب  امـش  یرنھ  یاـھ  هتـشر ریاـس  یـشاقن و  رتاـئت و  ملیف و 

، تاقوا یھاگ  تسین ؛ لبلب  لگ و  اموزل  اھییابیز  نیا  دـنک . کرد  ار  اـھییابیز  هک  تسا  نآ  رنھ  تسا . رنھ  یتخانـشابیز  یناـبم  ناـمھ  رب  ینتبم  لـب  تسین ؛ هناـھاوخ  هداـیز

. دیامن نییبت  رنھ  نابز  اب  ار  نآ  دنک و  کرد  دنیبب ، ار  نیا  دیاب  دنمرنھ  تسا . یلبلب  لگ و  رھ  زا  رتابیز  نآ ، لمحت  شتآ و  رد  رفن  کی  نتخادنا 

عمتـسم کی  ناونع  هب  ام  هک  دراد  دوجو  مھ  ییاھزیچ  منک ؛ یم کرد  مراد و  لاجم  هدـنب  هک  ییاجنآ  اـت  ینید - رنھ  ی  هنیمز رد  بـالقنا  زا  دـعب  هک  منک  یمن راـکنا  نم  هتبلا 

هک ییاھرگیزاب  هچ  منک ؛ یم یرازگـساپس  لد  قامعا  زا  دـندرک ، راک  اھ  هنیمز نیا  رد  هک  یناسک  زا  نم  هک  تسا  هدـش  تسرد  یـشزرااب  راـثآ  میمھف - یمن تسرد  دـیاش 

یاھ هنیمز رد  هک  یناراکردـنا  تسد ی  هیقب هچ  دنتـشون ؛ ار  اھ  همانملیف نتم  هک  ییاھ  نآ هچ  دـندرک ؛ ینادرگراک  هک  ییاھ  نآ هچ  دـندرک ؛ یزاـب  یلاـع  ار ، یلاـع  یاھـشقن 

یلو دریگب ؛ هدـیدان  ار  اھ  نآ ناسنا  تسین  اور  هجو  چـیھ هب هک  هدـش  یـشزرااب  یاھراک  هریغ ، یحارط و  یطاطخ ، یـشاقن ، رد  دـندوب . دراو  اعقاو  یرنھ  یاـھراک  نوگاـنوگ 

. دراد دوجو  مھ  نآلا  هدوب ، هشیمھ  مدرک ، ضرع  هک  یراظتنا 
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هزرابم تدشهب  وا  اب  یرنھ -  رازبا  هلمج  زا  اھرازبا -  همھ  اب  هک  دوشیم  موکحم  تلم  نیا  یناھج ، یاھتردق  هناربکتسم  لیامت  لباقم  رد  تلم  کی  ندشن  میلست  مرج  هب 

امـش تسا . دایز  رایـسب  دندرک ، تسرد  مالـسا  هعیـش و  هیلع  ام و  هیلع  بالقنا  زا  دعب  هک  ییاھملیف  دراد و  یرنھ  شخب  ایـس  نامزاس  مدرک ، ضرع  هک  هنوگنامھ  دوش .

چیھ ایآ  تسیچ ؟ ناتفیلکت  دـینکیم ، کاردا  ار  تیمولظم  تیعقاو و  نیا  دـیتسھ و  یناریا  زاسگنھآ  نادیقیـسوم و  رتائت و  امنیـس و  رگیزاب  رگامنیـس و  زاسملیف و  کی  هک 

؟ درادن دوجو  یمدرم  فیلکت 

نایاقآ تسیچ ؛ منادیم  تسرد  هن  ماهدینـش ، ار  شگنھآ  هن  نم  هتبلا  هک  تسا  یفورعم  گـنھآ  فایلع -  روش  هیـسور ، رد  یناـھج  گـنج  یاـیاضق  رد  هک  ماهدینـش  نم 

رھ دنمرنھ  زا  عقوت  نیا  یعیبط  روط  هب  تفرگ . رارق  یمدرم  فادھا  تمدخ  رد  ینعی  تشاد ؛ ار  ریثات  نیرتشیب  گنج ، نادیم  هب  ندش  دراو  یارب  مدرم  جـییھت  رد  دـننادیم - 

؟ دنکیم هدافتسا  رنھ  رازبا  زا  نمشد  هک  یلاح  رد  دنامب ؛ توافتیب  هیضق  نیا  هب  تبسن  دناوتیم  روطچ  نیاربانب  دراد ؛ دوجو  یروشک 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 13 
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. دمآ نادیم  هب  دوجو  همھ  اب  هلاس  تشھ  عافد  کی  رد  یتلم  تسین . مھ  یدایز  عقوت  هک  تسا ، رنھ  هنیمز  رد  یتخانشابیز  هاگن  رب  ینتبم  دنمرنھ ، رنھ و  زا  بالقنا  عقوت 

یارب مھ  یاهدع  تسا  نکمم  دنچرھ  دنتفر ؛ نید  رطاخ  هب  اتدمع  هتبلا  دـندرک -  لابقتـسا  تشاد ، دوجو  اھنآ  یارب  هک  یـشزرا  هار  رد  یراکادـف  زا  دـنتفر و  هھبج  هب  ناناوج 

هـسامح یرگید  روط  زین  دندرکیم  شالت  هھبج  تشپ  هک  یناسک  نادنزرف و  نارـسمھ و  ناردـپ و  ناردام و  دنـشاب -  هدز  یراکادـف  هب  تسد  روشک  یاھزرم  نھیم و  زا  عافد 

رد امـش  دینکیم ؟ ادیپ  رتابیز  نیا  زا  یزیچ  هعماج ، کی  تیفیک  تلاح و  هب  هنادنمرنھ  هاگن  کی  یارب  دینیبب  دینک ، رورم  ار  سدقم  عافد  لاس  تشھ  تارطاخ  امـش  دـندیرفآ .

نالف یگدـنز  یـشاقن ، یولبات  گنھآ ، ملیف ، یتقو  دـینکیم . شیاتـس  نیـسحت و  ار  وا  دـینکیم ، دروخرب  ناسنا  کی  یراکادـف  هب  هک  ییاجنآ  ایند ، کیتامارد  راثآ  نیرتیلاـع 

هب هثداح  نارازھ  دینکن . نیسحت  ار  وا  راک  دیناوتیمن  ناتدوخ  نادجو  نطاب  لد و  رد  دنـشکیم ، ریوصت  هب  امـش  یارب  ار  روشک  نالف  راکادف  زابرـس  ای  کرادناژ -  الثم  یبالقنا - 

ییابیز نیا  ایآ  داتفا . قافتا  امـش  هناخ  رد  بالقنا ، دوخ  رد  سدـقم و  عافد  لاـس  تشھ  نارود  رد  هدـش ، هداد  ناـشن  یرنھ  رثا  نیا  رد  هک  هچنآ  زا  رتگرزب  رتشزرااـب و  بتارم 

نیا هب  هک  یـسک  دوشیمن ! هدـید  ییابیز  ارچ  دـنیوگیم  تسین . یاهناـھاوخهدایز  عقوت  تسا و  نیا  بـالقنا  عقوت  درذـگب ؟ تواـفتیب  هیـضق  نیا  راـنک  زا  دـناوتیم  رنھ  تسین ؟

یتخانشابیز ینابم  نامھ  رب  ینتبم  لب  تسین ؛ هناھاوخهدایز  هنایوگروز و  عقوت  کی  دنمرنھ ، رنھ و  زا  بالقنا  عقوت  دنیبب ...؟ ار  ییابیز  نیا  دھاوخیمن  تسانتعایب ، هلوقم 

یلبلب لگ و  رھ  زا  رتابیز  نآ ، لمحت  شتآ و  رد  رفن  کـی  نتخادـنا  تاـقوا ، یھاـگ  تسین ؛ لـبلب  لـگ و  اـموزل  اـھییابیز  نیا  دـنک . کرد  ار  اـھییابیز  هک  تسا  نآ  رنھ  تسا . رنھ 

. دیامن نییبت  رنھ  نابز  اب  ار  نآ  دنک و  کرد  دنیبب ، ار  نیا  دیاب  دنمرنھ  تسا .

بالقنا  / ١٣٨١/١٠/٠٣ ربھر  اب  نادنمرنھ  یمالسا  تایھ  رادید 

. دریگ رارق  هتسجرب  یوق و  یرنھ  راثآ  دیلوت  هیامتسد  ینغ ، رایسب  یعبانم  ناونعب  دناوتیم  سدقم ، عافد  روشرپ  هسامح  یمالسا و  میظع  بالقنا 

یرباص  / ١٣٨٣/٠٢/١١ ثرمویک  یاقآ  زادرپزنط  دنمرنھ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

ناتـسود و یارب  یگرزب  مغ  رنھ و  هصرع ی  رد  یا  هعیاـض  نیا  مدرک . تفاـیرد  ار  یرباـص  ثرمویک  یاـقآ  موحرم  رکتبم  زادرپ و  زنط  دـنمرنھ  تشذـگرد  ربـخ  ناوارف  فساـت  اـب 

یمالـسا ماظن  بالقنا و  یگـشیمھ  رادافو  رادفرط  ییاجر و  دیھـش  نیرید  رای  وا  دندوب . انـشآ  وا  یـسایس  ینمادکاپ  سفن و  تمالـس  اب  هک  تسا  یناسک  وا و  نارـشاعم 

نامیا هار  رد  زج  ار  دوخ  راشرس  هحیرق ی  ملق و  زگرھ  دوخ  رمع  زور  نیرخآ  ات  وا  تشاد و  رارق  روشک  تمدخ  رد  هراومھ  سدقم  عافد  یاھ  لاس  رد  وا  هتـسجرب ی  رنھ  دوب .

. تفرگن راکب  دوخ  رواب  و 

مرتحم و ۀداوناخ  هب  مناد و  یم  کیرـش  وا  تشذـگرد  مغ  رد  ار  دوخ  ما ، هدوب  رادروخرب  وا  رنھ  فطل  زا  ریخا  لاس  تسیب  همھ ی  رد  وا و  یراـکمھ  زا  اـھ  تدـم  هک  بناـجنیا 

. منک یم  تلئسم  وا  یارب  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  یھلا  نارفغ  تمحر و  میوگ و  یم  تیلست  وا  ناراکمھ  ناتسود و 

یا هنماخ  یلعدیس 

امیس  / ١٣٨٣/٠٩/١١ ادص و  نامزاس  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یاھدنمرنھ نالا  دینک . بذج  دیاب  مھ  ار  بسانم  یاھناسنا  دزادرپب . یفاک  دمآراک و  یناسنا  یورین  تیبرتهب  یدج  روطهب  دیاب  هدکشناد  نیا  دراد ؛ هدکـشناد  امیـس  ادص و 

منادیمن دنکیمن ؛ ییهدافتـسا  اھنیا  زا  امیـس  ادص و  اما  دنیاھهتـسجرب ؛ وزج  کشالب  ناشدوخ  راک  هتـشر و  رد  اھیـضعب  هک  دنتـسھ  روشک  لخاد  رد  یبوخ  یبالقنا و 

رد یگدنـسیون ، رد  اھنیا  زا  یـضعب  دوش . هدافتـسا  ناتـسود  نیا  زا  ماهتفگ  هنوگهیـصوت  مھ  اھراب  دـنوریم . دـنیآیم و  تاقوا  یـضعب  دـنراد ؛ طاـبترا  مھ  نم  اـب  اـھنیا  ارچ ؟

. دنراد ییهتسجرب  یاھراک  افاصنا  مھ  ناشاھیضعب  دنبوخ ؛ یلیخ  رگید  یاھراک  رد  یریوصت و  یاھرنھ  رد  رعش ، رد  یگدنیوگ ،

یساقآ  / ٠٣/٠٧/١٣٨۴ اضردمحم  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

هژیوب روشک و  دھعتم  تایبدا  رنھ و  یارب  یاهعیاض  زیگنا  مغ  هثداح  نیا  مدرک . تفایرد  ار  یـساقآ  اضر  دمحم  موحرم  یجیـسب  هدازآ و  رعاش  تشذگ  رد  ربخ  رثات  فسات و  اب 

. دوریم رامش  هب  بالقنا  یبھذم و  رعش 

. تسا رـصاعم  تایبدا  رد  یاهژیو  هاگیاج  یاراد  کش  یب  دوب ، وا  شدوخ  رنھ  قداص و  تاساسحا  کاپ و  لد  رگـشیامن  هک  یـساقآ  تخاس  شوخ  نومـضم و  اب  ناور و  رعش 

هتخاـبلد یجیـسب  نیا  ناراـی  ناتـسود و  یمارگ و  یهداوناـخ  هب  صاـخ  روـطب  وا و  راـثآ  نادـنمقالع  هب  روـشک و  یارعـش  یبدا و  هعماـج ی  هب  ار  زیزع  رعاـش  نیا  تشذـگرد 

. میامنیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ار  وا  تاجرد  ولع  حور و  یداش  منکیم و  ضرع  تیلست 

یاهنماخ یلع  دیس 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تساھتیفرظ ؛ نداد  ناشن  یهرود  دشاب -  یسایس  نوگانوگ  یاھراشف  هچ  دشاب ، یداصتقا  یتخس  هچ  دشاب ، گنج  یتخس  هچ  روشک -  کی  یارب  یتخس  یهرود 

راثآ نیرتھب  یابیز  یاھشخب  ای  دـنکیم ، هاگن  ناسنا  هک  مھ  یرنھ  راثآ  نیرتھب  اذـل  دراد . اقب  تقایل  ردـقچ  دراد ، دوجو  راـھظا  تیلباـق  ردـقچ  دراد ، تیفرظ  ردـقچ  تلم  نیا 

یاھنامر یرنھ و  یاھهتشون  نیرتهنادنمرنھ  نیرتنیریش و  دینک ، هاگن  رگا  دراد ، دوجو  هک  یییناتـساد  راثآ  هب  امـش  تساھروشک . نیا  یاھهرود  نیمھ  هب  طوبرم  یرنھ ،

رد تسا  هیـسور  مدرم  بیجع  تمواـقم  هب  طوبرم  یوتـسلوت  حلـص » گـنج و  . » دـھدیم ماـجنا  لـیبق  نیا  زا  یگرزب  راـک  دراد  یتلم  هک  تسا  ییاـھشخب  هب  طوبرم  گرزب 

باـتک نـیا  نـم  رظن  هـب  اـما  دراد ، مـھ  یرگید  یاـھباتک  یوتــسلوت  نوئلپاـن . ندرک  ماـکان  یارب  دــنداد  ماـجنا  وکــسم  مدرم  هـک  یمیظع  تـکرح  نوئلپاـن و  یهـلمح  لـباقم 

هتـشون یوروش  بالقنا  دروم  رد  ای  هک  یرگید  یاھباتک  زا  یرایـسب  تسا  روطنیمھ  تسا . هیـسور  مدرم  عاـفد  حور  روحم  رب  ـالماک  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  شایگتـسجرب 

نیرتمھم الوز . لیما  یاھباتک  زا  یـضعب  لثم  هدش ؛ هتـشون  هسنارف  مدرم  عافد  ناملآ و  هسنارف و  یاھگنج  دروم  رد  ای  هدش ، هتـشون  هسنارف  ریبک  بالقنا  دروم  رد  ای  هدش ،

هدنب هتبلا  دشاب . روطنیمھ  مھ  اھیـشاقن  دـیاش  دـھد . ناشن  ار  شدوخ  تیفرظ  هتـسناوت  تلم  نیا  تقونآ  رد  هک  تسا ، تلم  کی  ساسح  نارود  هب  طوبرم  ینامر  راثآ 

ایند گرزب  یاھیـشاقن  نیرتابیز  زا  یـشخب  ای  نیرتابیز  مدینـش ، هک  یدحنآ  ات  منکیم  نامگ  اما  مرادـن ؛ یبوخ  یهتـشررس  یتح  مھ  هدـننیب  کی  ناونع  هب  یـشاقن  رد 

. رگید نوگانوگ  یاھهنحص  و  ولرتاو »  » گنج یهنحص  الثم  تسا ؛ گنج  یاھهنحص  هب  طوبرم 

. درک هدافتسا  نیا  زا  دیاب  تسھ ؛ مھ  زونھ  هدوب و  سدقم  عافد  یهرود  ام و  رب  یلیمحت  گنج  یهرود  اھهاگهولج ، نیرتمھم  زا  یکی  روشک ، رنھ  یهزوح  یارب 

رد شدوخ  یاھناوج  تلم و  روشرپ  یـسامح  یهیحور  زا  هک  تسا  دـنمرنھ  مادـک  متفگ  اھنآ  هب  دـندوب . عمج  هینیـسح  نیا  رد  اھدـنمرنھ  زا  یدایز  عمج  لـبق  لاـس  هس  ود 

یاھدنمرنھ میدید  رگا  دنیبن . ار  نیا  درذگب و  دناوتب  نآ  یهداعلاقراخ  ییابیز  زا  و  دنک ، لامدگل  شدوخ  یاھاپ  ریز  ار  تلم  نیا  تزع  تریغ و  تشاد  دصق  هک  ینمشد  لباقم 

یگنھرف یاضف  رد  نانمشد  اھتـسایس و  هک  یتاریثات  ای  تسرد ، یهضرع  رد  ای  یرنھ ، هاگن  رد  ای  تساجک . راک  بیع  مینیبب  دیاب  دنزادرپیمن ، نآ  هب  دننیبیمن و  ار  نیا  ام 

شقن ثداوح ، نیا  ندرک  تبث  امـش و  ییوگهرطاخ  اذـل  دـمھفن ؟ دـنیبن و  ای  دـنک  شومارف  تلم  کی  تسا  نکمم  روطچ  ـالاو  دراد ؛ دوجو  یلکـشم  دـنراذگیم ، دـنراد  روشک 

. دراد هلاسم  نیا  رد  یدایز  یلیخ 

دنتـسم یتسیاب  ار  سدقم  عافد  یهرود  یایاضق  هک  دندقتعم  نایاقآ  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  اعقاو  هک  مدـناوخیم ، ییهبحاصم  یگنھرـس  یاقآ  یدوبھب و  یاقآ  زا  اریخا 

سدـقم عاـفد  یهرود  یارب  هـچرھ  اـم  هـک  تـسا  نـیا  نـم  داـقتعا  تـسا . تـسرد  ـالماک  هـک  دــیایب ، دوـجوهب  یرنھ  راـثآ  اـھنیا  ساـسارب  اـت  درک  لدتــسم  درک ، نییبـت  درک ،

نونکاـت تـیفرظ  نـیا  زا  تـسا و  قـیمع  عیــسو و  هدرتـسگ ، یلیخ  هرود ، نـیا  نییبـت  یارب  روـشک  یبدا  یرنھ و  تـیفرظ  نوـچ  تـسین ؛ داـیز  مـینک ، راـک  یراذـگهیامرس و 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 14 
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. دنک ادیپ  رارمتسا  دیاب  هتشر  نیا  نکیل  هدش ، هتشون  یبوخ  یاھباتک  هتبلا  هدشن . یروخرد  بوخ و  یهدافتسا 

تمواقم  / ٣١/٠۶/١٣٨۴ رنھ  تایبدا و  رتفد  نایوگهرطاخ  تداھش و  داھج و  ناتوسکشیپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تساھراک نیرتمھم  نیرتهتسجرب و  زا  اتقیقح  تسام ، تلم  روشک و  عافد  صاخ  یهرود  هب  طوبرم  هچنآ  تمواقم و  رنھ  تایبدا و 

نویزیولت  / ٠٣/٢٣/١٣٨۵ امنیس و  نانادرگراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، دنمرنھ کی  ناونع  هب  امش  متفگ ، ار  نیا  زاسهمسجم و - ...  شاقن و  رگامنیس و  دنمرنھ -  ناتسود  زا  یاهعومجم  یهسلج  کی  رد  شیپ  لاس  هس  ود ، رگید  رابکی  نم 

، اھییابیز اھتفارظ ، ینعی  تسا ؛ نیا  دـنمرنھ  راک  دـیھدب ؛ ناشن  دـینک و  هتـسجرب  دیـشکب ، نوریب  دیـسانشب ، ار  اھنیا  ات  دـیدرگیم  دوجو  ملاع  یاھتفارظ  اـھییابیز و  لاـبند 

، ییابیز میوگیم  هکنیا  دـھدیم . ناشن  دـشکیم و  نوریب  هنادـنمرنھ ، هاگن  رنھ و  حالـس  اـب  ار  رنھ  هب  حلـسمریغ  مشچ  اـب  دـید  لـباق  ریغ  قیاـقح  قیاـقد و  اـھیراکهزیر ،

اھییاـبیز لاـبند  هک  یـسک  ناونع  هب  امـش  متفگ ، عمج  نآ  هب  تساـھتفارظ . وزج  مھ  نآ  ارچ ، دـھد ؛ ناـشن  دـشکب و  نوریب  دـناوتیمن  ار  اـھیتشز  هک  تسین  نیا  شیاـنعم 

نادیم نآ  رد  شدوخ ، ماظن  زا  شدوخ و  تلم  زا  شدوخ ، روشک  زا  شدوخ ، نھیم  زا  ار  یلاخ  تسد  تلم  کی  یهلاس  تشھ  عافد  یاھییابیز  دـیناوتیم  روطچ  دـیدرگیم ،

. دریگب هدیدان  راوشد 

بالقنا  / ١٣٨٧/٠٢/١٨ ربھر  اب  تلود  تایھ  یاضعا  رادید 

. تسا یناسنا  یبالقنا و  یمالسا و  یاھشزرا  غیلبت  یهلیسو  نیرتیلاع  دوش ، هارمھ  تناید  حور  اب  رگا  رنھ 

ارعش  / ١۴/١٣٨٨/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

همئا هب  طوبرم  یاھرعـش  یبھذم و  یاھرعـش  دنیوگیم . ینیئآ  یاھرعـش  هک  دنتـسھ  یناسک  اھامـش  نیب  رد  بخ  دـشاب . بالقنا  میھافم  تمدـخ  رد  دـیاب  بالقنا  رعش 

طوبرم راعشا  مھ  اھیضعب  دوشیم ؛ هتفگ  مھ  یبوخ  یاھرعش  افاصنا  دنتسھ ؛ ینیئآ .» رعش   » هب دننکیم  ریبعت  هدش ، باب  اھالاح  هک  یحالطصا  هب  ار ، مالـسلامھیلع ) )

 - انعم نیا  هب  مدرک  هراشا  نم  مھ  لاسراپ  نکیل -  تسا ؛ بوخ  یلیخ  اھنیا  دـنیوگیم . ار  اھنیا  نازابناج و  هب  طوبرم  ای  ادھـش  هب  طوبرم  ای  سدـقم  عاـفد  یهرود  گـنج و  هب 

هب شھج  زاورپ و  تکرح و  هب  ار  ام  هداد و  رارق  ام  رـس  یالاب  ار  ینامرآ  ناشخرد  یاھهراتـس  زا  یاهعومجم  کی  بالقنا  تسین . اھنیا  رد  رـصحنم  بالقنا  یاھنامرآ  فادـھا و 

شزراب یاھهنومن  سدـقم  عاـفد  یهرود  رد  هتبلا  تسا . نکمم  زاورپ  نیا  میدـید  مینک ؛ زاورپ  میناوتیم  میدـید  میدرک ، ناـحتما  مھ  اـم  هدرک . توعد  ینارون  طاـقن  نیا  تمس 

: مینک تکرح  دیاب  ام  تسام ؛ رس  یالاب  زونھ  اھنامرآ  نیا  زا  یرایسب  اما  دنکب ؛ تکرح  بوخ  دناوتیم  دیاشگب ، رپ  اھنامرآ  نیا  تمـس  هب  تلم  نیا  یتقو  میدید  دش و  هدید 

 - تسا رتراوشد  رتقیمع و  همھ  زا  هک  یگنھرف  لالقتسا  لماش  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  لالقتسا  تمس  هب  میورب ، دیاب  قالخا  تمـس  هب  میورب ، دیاب  تلادع  تمـس  هب 

. میورب دیاب  نامدوخ  یناریا  یمالسا - تیوھ  یقیقح  یبایزاب  تمس  هب  میورب ، دیاب 

. میراد یتالکشم  اھفعض و  اھهنیمز  نیمھ  رد  هک  میدید  تاباختنا -  زا  لبق  تاباختنا و  زا  دعب  دمآ -  شیپ  تاباختنا  شوح  لوح و  هک  یثداوح  نیمھ  لیبق  زا  یئاھناحتما  رد 

یارب الـصا  شیامزر  دـنزادنایم . هار  حلـسم  یاـھورین  هک  یئاھـشیامزر  لـثم  میـسانشب ؛ ار  ناـمدوخ  یاھفعـض  هک  تھج  نیا  زا  تسا ؛ یگرزب  تمعن  اـم  یارب  ثداوح  نیا 

دعب دننکب ؛ تکرح  فدـھ  نآ  تمـس  هب  هک  دوشیم  رداص  نامرف  دـنھدیم ، ار  یفدـھ  دـنک . ادـیپ  ار  شفعـض  طاقن  یماظن ، نامزاس  نیا  ای  یماظن  ناگی  نیا  هک  تسا  نیمھ 

ای دراد  دوجو  فعض  هطقن ، نالف  رد  هلب ، هک  دننیبیم  دننکیم . هاگن  ار  هنحص  هنحص ، یالاب  زا  دنتسیایم و  تسا -  روجنیا  اھشیامزر  یهمھ  رد  یئانیب -  ریصب و  یاھمـشچ 

. میدـیمھف ار  نامدوخ  یاھفعـض  دـش ؛ بوخ  اما  دـش ؛ لیمحت  ام  رب  دـماین ؛ شیپ  ام  دوخ  رایتخا  هب  هتبلا  دـش . شیامزر  کی  ام  یارب  نیا  دراد . دوجو  نمزم  یاھیناوتان  اضعب 

. تسا هتکن  کی  مھ  نیا  دش . دھاوخ  فرطرب  اھفعض  نیا  تقو  نآ  مینک ؛ تکرح  اھنامرآ  نیا  تمس  هب  دیاب  تسام و  رس  یالاب  اھنامرآ ، نیا  نیاربانب 

یاهفیظو هچ  هنحـص  نیا  رد  یگنھرف ، ناسنا  یرنھ و  ناـسنا  ینعی  دوشیم -  مھ  اـھنز  لـماش  درم  یگنھرف -  درم  یرنھ و  درم  دراد ؟ یـشقن  هچ  رعاـش  اـجنیا  رد  بخ ،

ادـحا نوشخی  هنوشخی و ال  تـالاسر هللا و  نوغلبی  نیذـلا  « ؛ تسا نییبت  غیلبت و  مھ  هفیظو  نیرتمھم  تسا . گرزب  یلیخ  تسا ، نیگنـس  یلیخ  هفیظو  نم  رظن  هب  دراد ؟

، دـیمھفیم هک  ار  هچنآ  هن ، دـینزب . فرح  دـیمھفیم  هک  هچنآ  فـالخرب  درادـن  راـظتنا  یـسک  دـینک . نییبت  ار  نآ  دـینکیم ، کرد  هک  ار  یتـقیقح  تسا ؛ راـیعم  کـی  نیا  ـالا هللا ؛»

هصق فارطا  تخانش  تسا ، راوشد  هصرع  تخانش  نوگهنتف ، ثداوح  رد  نوچ  دینک ؛ تدھاجم  شالت و  دیاب  دشاب ، باوص  تسرد و  دیمھفیم  هچنآ  هکنیا  یارب  هتبلا  دیئوگب .

لثم مھ  رعاش  کی  دشاب  انب  رگا  تسا . راوشد  تسود  نمـشد و  تخانـش  تسا ، راوشد  مولظم  ملاظ و  تخانـش  تسا ، راوشد  عفادم  مجاھم و  تخانـش  تسا ، راوشد 

دعب دیمھف ؛ ار  تقیقح  دـیاب  سپ  تسا . یگنھرف  ناسنا  کی  یرنھ و  ناسنا  کی  ناش  نود  یلیخ  نیا  دـیایب ، شغارـس  هب  یتریـصبیب  دروخب و  بیرف  دروخب ، لوگ  نارگید 

گنھرف ناش  فالخ  نیا  درک ، تکرح  گنھرف  ملاع  رد  نارادمتسایس -  نارگتسایس و  یاھهویش  یسایس -  یاھهویـش  اب  دوشیمن  درک . غیلبت  ار  تقیقح  نامھ  دیاب  مھ 

تحاصف ایبنا ؛ راک  نامھ  ینعی  دراد ، مزال  نییبت  نیا  و  درک . زاب  ار  ینھذ  یاھهرگ  یتسیاب  درک ، زاب  ار  تقیقح  یتسیاب  درک ؛ یئاشگهرگ  یتسیاب  گنھرف  ملاـع  رد  تسا .

کی نآ  اما  دننکیم ، انعم  لاح  یاضتقم  اب  یهقباطم  یانعم  هب  ینف  بتک  رد  ار  تغالب  هک  هچ  رگا  تسانعم . نیا  هب  شتغالب  تسا ، مزال  نایب  رد  دـناهتفگ  هک  مھ  یتغالب  و 

غیلب حیصف و  رعش  نیا  ظفاح  دنیوگیم  الثم  هک  ینیا  ندناسر . ینعی  غالب  ندناسر ، ینعی  تغالب  تسین ؛ نیا  تغالب  حیرص  یلوا و  یانعم  تسا ؛ تغالب  زا  یـصاخ  یانعم 

؛ مینکیم هاگن  میراد  نالا  ام  هدوبن ! ای  هدوب  لاح  یاضتقم  هتفگ ، ار  رعـش  نیا  هک  یتقو  نآ  ام  مینادـیم  هچ  هتفگ ؟ لاح  یاضتقم  بساـنم  ینعی  هچ ؟ ینعی  شغیلب  هتفگ ، ار 

مھ قح  تسین -  راظتنا  چیھ  دیئوگب ؛ دیمھفیم  هک  ار  هچنآ  اما  دـیئوگب ؛ نیبم  دـیئوگب ، نشور  دـیئوگب ، اسر  اسر ؛ ینعی  غیلب  تساسر . ینعی  تسین ؛ لاح  یاضتقا  ثحب 

. دشاب تسرد  دیدیمھف  هک  هچنآ  هک  دینکب  مھ  یعس  دنزب . فرح  شدوخ  یهدیمھف  فالخ  رب  یسک  دشاب -  راظتنا  هک  تسین 

لھا الثم  هرذ  کی  الاح  هک  میئامش  نم و  نآ  رکـشل  زا  یهشوگ  کی  الاح  تسین . هدش  مامت  تکرح  کی  یمالـسا ، بالقنا  میظع  تکرح  نیا  هک  منکیم  ضرع  امـش  هب  نم 

زیزع تسا -  زیزع  ادـخ  امیکح ؛» ازیزع  ناـک هللا  و  « ؛ دسانـشیمن نامـسآ  نیمز و  وا  رکـشل  ضرـالا ؛» تاوامـسلا و  دونج  و   « ؛ میوشیم بوسحم  اـھنیا  گـنھرف و  بدا و 

کی دـش ، عورـش  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  یمیظع  تکرح  نیا  میریگیم . تسد  رد  ار  راک  زا  یاهشوگ  کی  الاح  مھ  امـش  نم و  همھ -  زا  زاینیب  ینعی  بلغیال ، بلاـغ  ینعی 

یوت هاگداد و  یوت  تاغیلبت و  یوت  نویزیولت و  رد  اھنایب و  رد  هک  هدـش  لومعم  الاح  هک  ینیمھ  دراد . همادا  تکرح  نآ  تسین ، هدـش  مامت  اقلطم  تسین ؛ هدـش  مامت  تکرح 

 - لاـس ۶٧ زا  گـنج -  زا  دـعب  زا  نم  منزیمن ، زورما  نم  ار  فرح  نیا  هتبلا  تسا . گـنج  نـالا  ینعی  تسا ؛ تیعقاو  کـی  نیا  تسا ، تسار  مرن ؛ گـنج  دـنیوگیم : همھ ، ناـبز 

، ار هنحـص  منیبیم  مراد  نم  ناـسنا !؟ دـنک  راـک  هچ  دـنیبیمن !؟ یـسک  رگا  منکب  هچ  منیبیم ؛ ار  هنحـص  نم  هک  تسا  نیا  تلع  اـھراب . اـھراب و  ماهتفگ ؛ ار  نیا  هـشیمھ 

هیلع ماما و  هیلع  بالقنا و  هیلع  هدـش  هدرـشف  مھ  هب  ظیغ  اب  یاھنادـند  هدـش و  هدوشگ  بضغ  دـقح و  اب  یاھناھد  منیبیم  ار ، اھیئارآفص  منیبیم  ار ، زیھجت  منیبیم 

همھ هدشن ، مامت  نوچ  هدشن . مامت  نیا  دنک ؟ راک  هچ  بخ  دنیبیم ، دراد  ناسنا  ار  اھنیا  ار ؛ دناهتـسب  لد  تکرح  نیا  هب  هک  یناسک  نآ  یهمھ  هیلع  اھنامرآ و  نیا  یهمھ 

: منکیم نیا  رب  هیکت  هشیمھ  نـم  دـیئوگب . بوـخ  دـیئوگب ، نییبـت ؛ غـالب ، تـسا : یـصخشم  یهـفیظو  مـھ  یرنھ  یبدا و  یگنھرف و  یهعوـمجم  یهـفیظو  مـیراد . هـفیظو 

. دنکب ار  شدوخ  رثا  ات  تشاذگ ، مک  دیابن  دیروایب ؛ نادیم  یوت  رایع  مامت  یتسیاب  ار  رنھ  دینک و  باختنا  بوخ  ار  بلاق  یتسیاب 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنربب و  شیپ  ار  نآ  دنتـشاد ، روضح  طارـص  نیا  رد  دـندرک ، راک  هتـشر  نیا  رد  هک  یناسک  نآ  تسا . یرنھ  یاـھراک  نیرترب  زا  یکی  سدـقم  عاـفد  یهنیمز  رد  یرنھ  راـک 

تلم ینالوط  یاھتدم  ات  هک  تسا  یمیظع  یهنیجنگ  تسین ؛ ینامز  یهھرب  کی  طقف  ینامز و  دادتما  کی  افرـص  ام  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  دنرمـشب . منتغم  ار  هتـشر 

یاھگنھرف الاو ، تافـص  زا  تسا  یاهعومجم  لاس ، تشھ  نیا  میظع  یهثداح  دـنک . یراذگهیامرـس  دـنک و  فرـصم  دـنک و  جارختـسا  ار  نآ  دـنک ، هدافتـسا  نآ  زا  دـناوتیم  ام 

نیا یمالـسا  بـالقنا  اـب  هک  هدوـب ، هدرک  ظـفح  شدوـخ  رد  ار  شدادعتـسا  اـی  هدرب  ثرا  خـیرات  لوـط  رد  اـم  تلم  هـک  یئـالاو  فراـعم  دـیاقع و  زاـتمم ، هدـیزگرب و  هدیدنـسپ و 

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 15 
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رد دیتسھ  یاهنیئآ  عقاو  رد  دـننکیم ، یرنھ  تیاور  هک  یئاھنآ  صوصخب  دـینکیم ، تیاور  ار  سدـقم  عافد  هک  امـش  تساھنیا . یهمھ  زا  یاهنیجنگ  کی  درک . زورب  اھدادعتـسا 

زا راـثیا ، زا  تعاجـش ، زا  یناـسنا ، یهدیدنـسپ  ـالاو و  یاھتلـصخ  زورب  زا  لاـس  تشھ  نآ  نارود  رد  هک  هـچنآ  دـینکیم . سکعنم  ار  وا  هـک  لـالج ، لاـمج و  رھظم  کـی  لـباقم 

 - دـمآ دوجو  هب  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  یهرود  رد  هک  یئاھیگتـسجرب  نیا  تفریمن -  راظتنا  یریبادـت  نینچ  ناوج  کی  زا  هک  یئاھریبدـت  زورب  زا  افـص ، قدـص و  زا  صالخا ،

ناتدوخ یرنھ  راک  اب  عقاو  رد  ار  اھنآ  زورما  امـش  دـش . فرـصم  تقو  تورث  لام و  تورث  ردـقچ  دـش ، ادـف  زیزع  ناج  ردـقچ  دوب . هارمھ  مھ  یدایز  یاـھهنیزھ  اـب  داـتفا ، قاـفتا 

راک نیا  اب  ناتدوخ ، ملیف  نیا  اب  ناتدوخ ، یهتـشون  نیا  اب  امـش  دراذـگب ، یقاب  هعماج  کی  رد  لسن ، کی  رد  تسناوتیم  هثداح  نآ  هک  ار  یتاریثات  ناـمھ  دـینکیم . ینیرفآزاـب 

رپ هوکشرپ و  یولبات  نآ  یارب  امش  تسا ؛ یمھم  راک  یلیخ  تسا ، یگرزب  راک  یلیخ  نیا  دینکیم . داجیا  ناتدوخ  بطاخم  رد  تسا ، هثداح  نآ  ینیرفآزاب  هک  ناتدوخ  یرنھ 

نآ هک  هدوب  نیا  رب  یعـس  اریز  تسا ؛ داـھج  تسھ ، سدـقم  داـھج  نآ  تیاور  هک  امـش  یرنھ  راـک  یگنھرف و  راـک  نیا  دوخ  دـیوشیم . هنیئآ  یئاـبیز  تفارظ و  یراـکهزیر و  زا 

ام و ناگدنمزر  تیونعم  یهیحان  زا  هک  یرادتقا  ساسحا  یـسفن ، هب  دامتعا  یتزع ، نآ  هدش . راک  هدـش ، شالت  نیا  یارب  دوشب ؛ هدرپس  یـشومارف  تسد  هب  الاو  میھافم 

 - نمشد همھ  نیا  مجاھت  لباقم  رد  ندروخن  تسکش  سدقم و  عافد  رد  یزوریپ  ینعی  زیگناتفگش -  بیجع و  یهثداح  نآ  تسناوت  دش و  ساسحا  ام  یمالسا  یهعماج 

دوشیم هک  یـشالت  اب  یهلباقم  رد  میراد و  هگن  یتسیاب  ار  اھنیا  تساـھزاین . نیرتگرزب  زا  یکی  اـم ، روشک  یارب  اـم ، تلم  یارب  اھتلـصخ ، نآ  تایـصوصخ ، نآ  دـنزب ، مقر  ار 

. تسا گرزب  تدھاجم  نیمھ  سدقم و  عافد  تیاور  امش  راک  مینک . تمواقم  اھنآ ، ندرپس  یشومارف  هب  یارب 

زونھ اعقاو  تسا و  یعیـسو  رایـسب  نادـیم  کی  نادـیم  نیا  هک  تسا  نیا  دـشاب ، هجوت  دروم  دـیاب  تدـم ، نآ  یارب  یرنھ  راک  سدـقم و  عافد  تیاور  باـب  رد  هک  یاهتکن  کـی 

نیماضم هک  درک  روصت  دیابن  هدشن . سکعنم  هن ، دسانشب ، دمھفب و  دروایب و  تسد  هب  ار  نآ  دناوتن  اھنھذ  ای  ناسنا  هکنیا  هن  تسا . هدشن  فشک  نآ  یاھشخب  زا  یرایسب 

کی هدشن . رکف  هدشن ، راک  اھنآ  یهرابرد  زونھ  هک  هتـشاد  دوجو  هلاس  تشھ  شالت  نیا  یهعومجم  رد  نیماضم  میھافم و  زا  یلیخ  تسا . یرارکت  نیماضم  سدقم ، عافد 

دنمرنھ ندرک ، وجتسج  ندرک و  رکف  اھشخب  نیا  رد  مدرک . رکذ  ار  شایدراوم  میدرکیم ، تبحص  رگامنیس  ناتسود  اب  اجنیا  یتقو  کی  هک  تسھ  نم  شیپ  ینالوط  تسرھف 

، لاس تشھ  نیا  هک  تسا  نیا  دیوگب ، دناوتیم  ناسنا  سدقم ، عافد  یدنبعمج  رد  هک  هچنآ  هرخالاب  دنک . دیلوت  یرنھ  رثا  دناوتیم  هک  یئایوگ  رکب و  نیماضم  هب  دـناسریم  ار 

تیونعم و رھظم  تسا ، هسامح  رھظم  سدقم  عافد  ینعی  دشاب . هتـشاد  راظتنا  شدوخ  ناناوج  زا  دـلابب و  اھنآ  هب  دـناوتیم  هعماج  کی  هک  تسا  یتافـص  نیرترب  زا  یرھظم 

. تسا تمکح  ریبدت و  رھظم  تسا ، تمواقم  یرادیاپ و  یگداتسیا و  رھظم  تسا ، یگتشذگدوخ  زا  راثیا و  رھظم  تسا ، یھاوخنامرآ  رھظم  تسا ، یرادنید 

سدقم  / ٢۴/١٣٨٨/٠۶ عافد  رنھ  هصرع  نالاعف  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنربب و  شیپ  ار  نآ  دنتـشاد ، روضح  طارـص  نیا  رد  دـندرک ، راک  هتـشر  نیا  رد  هک  یناسک  نآ  تسا . یرنھ  یاـھراک  نیرترب  زا  یکی  سدـقم  عاـفد  یهنیمز  رد  یرنھ  راـک 

لامج و رھظم  کـی  لـباقم  رد  دـیتسھ  یاهنیئآ  عقاو  رد  دـننکیم ، یرنھ  تیاور  هک  یئاـھنآ  صوصخب  دـینکیم ، تیاور  ار  سدـقم  عاـفد  هک  امـش  دنرمـشب .... منتغم  ار  هتـشر 

ملیف نیا  اب  ناتدوخ ، یهتـشون  نیا  اب  امـش  دراذـگب ، یقاب  هعماج  کی  رد  لـسن ، کـی  رد  تسناوتیم  هثداـح  نآ  هک  ار  یتاریثاـت  ناـمھ  دـینکیم  .... سکعنم  ار  وا  هک  لـالج ،

نآ یارب  امـش  تسا ؛ یمھم  راک  یلیخ  تسا ، یگرزب  راک  یلیخ  نیا  دـینکیم . داجیا  ناتدوخ  بطاخم  رد  تسا ، هثداح  نآ  ینیرفآزاب  هک  ناتدوخ  یرنھ  راک  نیا  اب  ناتدوخ ،

. تسا داھج  تسھ ، سدقم  داھج  نآ  تیاور  هک  امش  یرنھ  راک  یگنھرف و  راک  نیا  دوخ  دیوشیم . هنیئآ  یئابیز  تفارظ و  یراکهزیر و  زا  رپ  هوکشرپ و  یولبات 

یخرھاش  / ١٣٨٨/٠٨/٢٧ دومحم  دھعتم  رعاش  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

میحرلا نمحرا  هللامسب 

نادـناخ هب  وا و  یمیمـص  رعـش  نارادتـسود  یهمھ  هـب  روـشک و  یرنھ  یبدا و  یهعماـج  هـب  ار  هـیلعهللاهمحر  یخرھاـش  دوـمحم  یاـقآ  موـحرم  دـھعتم  رعاـش  تشذـگرد 

بـالقنا یراـی  هب  ناـیب ، نخـس و  یهدـنزرا  یهیامرـس  اـب  هک  دـندوب  ینادـنمرنھ  نیتسخن  رامـش  رد  بـالقنا و  رعـش  ناتوسکـشیپ  زا  ناـشیا  میوگیم . تیلـست  شایمارگ 

ناداتـسا رگید  هـب  و  ارـسناور ، رعاـش  نـیا  هـب  بـالقنا ، رعـش  یهدـنلاب  ناوـج و  لـسن  دنتـشامگ . نآ  یـالاو  یاھفدـھ  تمدـخ  هـب  قداـص ، حیرـص و  ار  دوـخ  رنھ  دـنتفاتش و 

نآ یارب  ار  یھلا  ناوضر  تمحر و  میشاب . ریطخ  هدرتسگ و  یهھبج  نیا  نانکشطخ  نایاشگھار و  نیا  سانـشردق  دیاب  همھ  دنانویدم و  راختفارپ  یهصرع  نیا  توسکـشیپ 

. منکیم تلاسم  زیزع  تسود  رعاش و 

یاهنماخ یلعدیس 

بالقنا  / ١٣٨٨/٠٩/٠٩ ربھر  اب  مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  لایرس  دیلوت  لماوع  نادنمرنھ و  نادرگراک ، رادید 

اب هارمھ  یرالاسمدرم  دنوش ... حرطم  راذگریثات ، هنادنمرنھ و  یاھهویش  زا  هدافتسا  اب  دیاب  هک  دراد  نتفگ  یارب  یدیدج  یاھهدیا  اھفرح و  ناریا  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

درک . یفرعم  نایناھج  هب  ار  ریظنیب  تیعقاو  نیا  یشیامن  یرنھ و  یاھهویش  اب  ناوتیم  هدرک و  ادیپ  ققحت  ناریا  رد  نونکا  ینید ، تقیقح 

بالقنا  / ١٣٨٨/٠٩/٠٩ ربھر  اب  مالسلاهیلع  فسوی  ترضح  لایرس  دیلوت  لماوع  نادنمرنھ و  نادرگراک ، رادید 

اب هاتوک و  ای  دنلب و  یـشیامن  یاھناتـساد  بلاق  رد  ار  اھنآ  ناوتیم  هک  دراد  دوجو  ناریا  یمالـسا  ماظن  رد  اھتلم ، نایم  رد  رادفرطرپ  رایـسب  باذج و  یاھهدیا  اھفرح و 

. درک هضرع  هنادنمرنھ  یاهویش 

امیسوادص  / ١٢/١٣٨٩/٠۴ ناراکردناتسد  نادنمرنھ و  رادید  رد  تانایب 

یحماسم هاگن  کی  هجو  چیھ  هب  نم  تسا . رتمھم  هشیمھ  زا  ام  یارب  زورما  ملیف -  لایرس و  شخب  یشیامن -  رنھ  شخب  صوصخب  امیـس و  ادص و  نویزیولت ، نم  رظن  هب 

زورما تسا و  عیسو  یلیخ  یشیامن  یاھرنھ  یزاسگنھرف  یراذگریثات و  داعبا  دنمھم ؛ یلیخ  یـشیامن  یاھرنھ  مرادن . نویزیولت  هب  تبـسن  یتھج  رھ  هب  یراب  ارذگ و  و 

زا یئاھینمـشد  اـب  میھجاوم  دراد ، مھ  یگرزب  یاھنمـشد  سپ  دـنکیم ، دوجو  تیوھ و  ساـسحا  نوچ  دراد ، فرح  نوـچ  تسا ، هدـنز  نوـچ  هک  یتـلم  کـی  ناوـنع  هب  اـم 

هب هدـنز ، تلم  کی  ناونع  هب  ام  هک  دـھدیم  ناشن  نیا  شیامن . رنھ  همھ ، زا  شیب  یرنھ و  یاھهدافتـسا  یهویـش  هب  هلمج  زا  فلتخم و  یاھهویـش  هب  فلتخم ، یاـھهار 

یونعم یدام و  یراذگهیامرـس  میزروب و  مامتھا  یـشیامن  یاھرنھ  یهلئـسم  یور  دیاب  ردقچ  میراد ، یفدھ  میراد و  نتفگ  یارب  یفرح  ایند  رد  هک  یاهعومجم  کی  ناونع 

. مھدیم تیمھا  عوضوم  نیا  هب  اتقیقح  نم  اذل  مینک .

ناضمر  / ٣١/١٣٨٩/٠۵ هام  زور  نیمھدزای  رد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

اب تسین . اسر  ام  یدیلوت  یگنھرف  یاھالاک  تسا . تسرد  الماک  تسھ ؛ مھ  ام  لاکشا  نیا  دوشیمن . دیلوت  تلادع  اب  بسانم  یگنھرف  یالاک  ارچ  هک  دش  یلاکشا  کی 

یاھتیریدم تسا  مزال  دیآ . یم دوجو  هب  مک  نام  یگنھرف یاھ  هتـساوخ اب  بسانتم  شیامن  اما  میراد ، بوخ  رگیزاب  میراد ، بوخ  ی  هدنـسیون میراد ، بوخ  دنمرنھ  ام  هکنیا 

میئوگب الاح  هک  تسین  روجنیا  ینعی  دـیایب . دوجو  هب  هبـشکی  هک  تسین  یئاـھراک  اـھراک  روجنیا  دـینادیم ، هتبلا  دـننک . راـک  رتشیب  اـھ  هنیمز نیا  رد  یرادـقم  کـی  یگنھرف 

یگنھرف و یبالقنا ، ملیف  رتمک - ای  رتشیب  ای  ات - تسیب  ات ، هد  هدنیآ ، لاس  کی  ای  هدنیآ  هام  شـش  الثم  یارب  دنورب و  نالا  نیمھ  مینک ، دیلوت  یگنھرف  یالاک  بوخ ، یلیخ 

شا یضعب اھتخاسریز  نیا  دیآ . یمن دوجو  هب  راک  دشابن ، مھارف  اھتخاسریز  نیا  ات  یعیبط - یاھتخاسریز  لثم  دراد - مزال  یئاھتخاسریز  همھ  اھنیا  دننک . تسرد  یمالسا 

بیرخت یئاھ  هرود کی  رد  یتح  یـضعب  هدشیم ؛ مھارف  نوگانوگ  نیلوئـسم  ی  هلیـسو هب  فلتخم ، یاھتلود  ی  هلیـسو هب  دـیاب  نامز  لوط  رد  اھنیا  هک  تسین ، مھارف  الماک 

یلو دننک . هار  هبور ار  اھنیا  دیاب  الاح  بوخ ، هدش ! مھ  بیرخت  یتح  هدشن ، تسرد  طقف  هن  ام  یگنھرف  یداقتعا و  یاھتخاسریز  زا  یضعب  اھ ، هرود زا  یضعب  رد  هدش ! مھ 

تسـشن و اھنیا  اب  ام  یرنھ . ی  هزوح تاغیلبت و  نامزاس  هب  مھ  داـشرا ، ترازو  هب  مھ  امیـس ، ادـص و  هب  مھ  مراد ؛ ار  لاکـشا  نیا  مھ  نم  تسا ؛ یدراو  لاکـشا  لاکـشا ،

« يبالقنا رنھ   » 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 20هاگياپ  هحفص 16 
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رب ار  راک  نیا  مدوخ  راچان  نم  هنافـساتم  دـننکب ، دـیاب  یئارجا  نیلوئـسم  زا  یـضعب  هک  یراـک  ینعی  منکیم ؛ لالدتـسا  منکیم ، ثحب  منیـشن  یم نم  میراد . مھ  تساـخرب 

ثحب میتسشن  میتشاد . یددعتم  یاھتسشن  هریغ  یشیامن و  یاھرنھ  یئامنیس و  یرنھ و  لئاسم  نیمھ  هب  عجار  یگنھرف  نیلوئـسم  اب  رخاوا  نیمھ  مریگیم . هدھع 

. تسا یتسرد  ی  هبلاطم امش  ی  هبلاطم نیا  لاح  رھ  هب  دسرب . یبوخ  یاھاج  کی  هب  هللااش  نا میراودیما  میدز ؛ فرح  میدرک ،

نارعاش  / ٠٣/١٣٨٩/٠۶ رادید  رد  تانایب 

، مالـسا زا  دـعب  تمـسق  صوصخب  ناریا ، ینالوط  خـیرات  طخ  نیا  رد  هدـنب  تسا . یمھم  یهنامز  امـش ، یهنامز  دیـشاب . ناتدوخ  یهنامز  مدآ  دیـشاب ، ناتدوخ  یهنامز  درم 

روشک لاس ، یدنا  رازھ و  نیا  مامت  رد  منکیمن  نامگ  اھیھاشداپ -  اھگنج ، روشک ، یسایس  لاوحا  روشک ، یعامتجا  لاوحا  شیاھهلسلس ، ماهدرک -  دمآوتفر  یلیخ 

یاھیخلت ام  دـشاب . هدـید  دوخ  هب  ام  روشک  هک  مرادـن  غارـس  یاهثداـح  نم  هثداـح ، نیا  تمظع  هب  دـشاب . هدـید  دوخ  هب  یمالـسا  بـالقنا  یهثداـح  تمظع  هب  یاهثداـح 

تلاح هب  وا  رود  هک  ار  نوگانوگ  یاھراصح  نیا  یهمھ  ناھگان  روجنیا  دنک ، دشر  ناھگان  روجنیا  دفکشب ، ناھگان  روجنیا  تلم  کی  هک  گرزب  تاحوتف  اما  میاهتـشاد ؛ یگرزب 

. دوب هدادن  خر  روشک  رد  یزیچ  نینچ  زگرھ  دنکب ، ار  میظع  رییغت  نیا  لاس  یـس  تسیب  فرظ  رد  شعـضو  دنک و  دنلب  رـس  دشکب ، دق  دزیرب ، مھ  هب  دندوب ، هدیچ  یعونـصم 

. هتـشادن مدرم  هب  یطبر  نآ  اما  تسا ؛ هدرک  ادیپ  هریغ  یـسایس و  یماظن و  رادتقا  اھنآ  یهرود  رد  مھ  روشک  دنتفرگ ، لکـش  ییاھیھاشداپ  دـندمآ ، ییاھهلـسلس  هلب ،

ناشدـعب هاشداپ  ناشلبق و  هاشداپ  یھاشداپ  اب  اھنآ  یھاشداپ  دـندرک . ییاھراک  کی  دـندمآ  یایوفـص  لیعامـسا  کی  یبسامھط ، هاش  کـی  یـسابع ، هاـش  کـی  ـالثم 

هناروالد روجنیا  هناعاجش ، روجنیا  هنارایشوھ ، روجنیا  روشک  مدرم  هکنیا  دنتشادن . یشقن  اجنیا  رد  مدرم  کلمت . نامھ  مکحت ، نامھ  ییوگروز ، نامھ  هتشادن ؛ یتوافت 

چیھ ام  خیرات  لوط  رد  هتـشادن . دوجو  الـصا  دننک ، ادیپ  ار  دشر  نیا  دنوشب ، یعامتجا  یاھنادیم  دراو  دنوشب ، یماظن  یاھنادیم  دراو  دـنوشب ، یـسایس  یاھنادـیم  دراو 

. دیوگب ار  شاهنومن  دیایب  هدید ، سک  رھ  مدیدن . نم  هتشادن ؛ دوجو  یزیچ  نینچ  اج 

اب دینک ، ریوصت  ار  هنامز  نیا  دینک ، هدافتسا  نیا  زا  دیشاب -  شایدصتم  دیاب  اھامش  هک  یـشخب  ینعی  رنھ -  هشیدنا و  گنھرف ، دشر  یارب  تسا  یمھم  عرزم  نیا  بوخ ،

ینغ ار  امـش  یهنامز  نیا  دشاب ، زغمرپ  دـشاب ، نیتم  دـشاب ، مکحتـسم  دـشاب ، تسرد  دـشاب ، بوخ  هک  دـییوگب  امـش  هک  هچرھ  دـینک . ینغ  ار  هنامز  ناتدوخ  ریوصت  نیا 

. هدننک ینغتسم  ینغ و  شزرااب و  یاوتحم  زا  دنکیم  رپ  ار  فرظ  نیا  دنکیم ؛

تلود  / ٠٨/١٣٨٩/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمج و  سیئر  رادید  رد  تانایب 

، تسا گنھرف  تمدخ  رد  رنھ  تسا ، گنھرف  تمدخ  رد  داصتقا  تسا ، گنھرف  تمدخ  رد  تسایس  میراد ؛ رارق  یناھج  تاغیلبت  میظع  راشف  اب  ی  هھجاوم رد  روجنیا  هک  ام 

هب لیم  رگا  تسھ ، رابکتـسا  اب  ی  هزرابم رگا  دـنامیمن . یقاـب  یا  هزراـبم رگید  دـندرک ، ضوع  ار  گـنھرف  رگا  هک  دـننادیم  اـھنآ  اـم . تلم  یلخاد  گـنھرف  هب  ندروآ  راـشف  یارب 

لاـم دوـشیم  زیچ  همھ  دـننک ، ضوـع  دـنیایب  ار  گـنھرف  نیمھ  دراد ، یگنھرف  کـی  ناـسنا  تـسا . گـنھرف  رطاـخ  هـب  تـسھ ، یبـنجا  تلاـخد  اـب  ی  هلباـقم یگداتـسیا و 

زا ار  نید  حور  ار ، لالقتـسا  حور  ار ، بالقنا  حور  دـنھاوخیم  هک  یگنھرف  میظع  مجاھت  نیا  یگنھرف و  تکرح  نیا  لباقم  رد  تسا . گنھرف  یور  راشف  ی  همھ اذـل  ناشدوخ ؛

کی نیا  یگنھرف ؛ راک  ملق  نآ  صیخشت  رد  ندرک  هابتشا  ینعی  نیا  مینک !؟ دابآ  ار  یسابع  هاش  یارـسناوراک  اضرف  الاح  میورب  هک  تسا  نیا  ام  یگنھرف  تیولوا  دنریگب ، ام 

سامت و هناتخبـشوخ  بوخ ، هک  میتشاد - اھوجـشناد  اب  هتـشذگ  ی  هتفھ هک  یرادـید  رد  تادـیلوت . لابند  میـشاب ؟ هچ  لابند  دـیاب  یگنھرف  راک  رد  نیارباـنب  تسا . لاکـشا 

- اھلکشت زا  جراخ  اھ - هبخن دوخ  زا  فلتخم و  یاھلکشت  زا  دنتسھ ، ام  یادرف  دیما  هک  یئاھ  هچب نیا  یبالقنا ، یاھناوج  نیا  مدید  نم  تسین - مک  اھوجشناد  اب  ام  تاقالم 

تـسا نکمم  الاح  هک  دیدرک ، اجنیا  مھ  یلـصفم  راک  کی  بوخ ، مینکب . دیاب  ردقچ  مینکیم و  یگنھرف  یالاک  دیلوت  ردـقچ  ام  هکنیا  دـندرک ؛ هیکت  یگنھرف  یالاک  دـیلوت  یور 

هجدوب نیا  دیاب  هک  یملق  میدرک ، ادیپ  ار  یگنھرف  فرـصم  هکنآ  زا  دـعب  الاح  تسا : نیا  هنیمز  نیا  رد  مود  ی  هتکن . مھدـب رکذـت  ار  شدراوم  مھ  یـصوصخ  روط  هب  اھدـعب  نم 

اھـشزرا لـماح  هک  یملیف  اـت  هد  میزاـسب ؛ یبـالقنا  ملیف  اـت  هد  میھاوخیم  ـالثم  میزاـسب . ملیف  میھاوخیم  هرخـالاب  شیاوتحم . غارـس  میورب  میدرک ، ادـیپ  دوشب ، نآ  فرص 

رد هک  یرنھ  یملع و  ی  هیام ردقچ  اب  یماکحتـسا ، هچ  اب  یتوق ، هچ  اب  دـشاب ، یروج  هچ  دـشاب ، هچ  شیاھاوتحم  مینک ؛ رـشتنم  باتک  دادـعت  نالف  میھاوخیم  ای  دـشاب .

. تسا یفیرظ  تخس و  یاھراک  یلیخ  اھنیا  دوشیم ؟ هدرب  راک  هب  اجنآ 

نارعاش  / ١۴/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

هب اما  دندوب ، کاخ  بآ و  نیا  قشاع  یعدم  یتسودنھیم و  یعدم  هک  مدرک  هدھاشم  ار  یئاھمدآ  نم  دنھدیمن . تیمھا  الـصا  روشک  لئاسم  هب  هک  دنتـسھ  یاهدع  کی 

هدش لیمحت  یمالـسا  یروھمج  رب  دوب ؛ هتخادنین  هار  هک  یمالـسا  یروھمج  ار  گنج  نیا  دوب ؛ گنج  روشک  نیا  رد  لاس  تشھ  دندادیمن . تیمھا  کاخ  بآ و  نیا  لئاسم 

، تلم اما  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  تلود  تلود ، دندرکیم ؟ راک  هچ  دیاب  دنتفرگیم ؟ یعـضوم  هچ  دـیاب  گنج  نیا  رد  دـنفلاخم ، یمالـسا  یروھمج  اب  هک  یئاھنآ  بخ ، دوب .

، حرطم یاھسیوننامر  حرطم ، یاھدنمرنھ  حرطم ، یارعش  ارچ  دندنام ؟ توافتیب  نآ  هب  تبسن  ارچ  تسا ؛ نارھت  تسا ، رھشمرخ  تسا ، لوفزد  رھـش  تسا ؛ ناریا  تلم 

؛ تسا ناریا  هک  ناریا  تسا . بیع  نیرتگرزب  نیا  تسین ؟ بیع  یتوافتیب  نیا  ایآ  دـندنام ؟ توافتیب  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  حرطم ، یاھرکفنـشور  حرطم ، یاـھسیونهلاقم 

یروھمج هب  تبـسن  اـم  دـنیوگب  هک  تسا  نیا  دـننکب ، ناـشدوخ  زا  دـنناوتیم  هک  یعاـفد  رثکادـح  دـنرادن . یعاـفد  یهلیـسو  چـیھ  هدرکن ؟ هلمح  روشک  نیا  هب  نمـشد  رگم 

، نامنامر رد  ای  نامرثن  رد  ای  نامرعش  رد  روشک ، نیا  یاھناوج  دروم  رد  رھشمرخ ، دروم  رد  نارھت ، دروم  رد  ناریا ، دروم  رد  ام  هک  تسا  هتشاذگن  بصعت  نیا  میدب ؛ یمالـسا 

حور و نھذ و  رب  یبصعت  نینچ  کی  هک  تسا  گنن  نیرتگرزب  اھنآ  یارب  تسا -  نیا  دـنیوگب ، دـنناوتیم  هک  یزیچ  رثکادـح  هک  دوخ -  زا  عافد  نیمھ  دوخ  مینزب . فرح  هملک  کـی 

. دشاب مکاح  یعمج  کی  لد  ملق و 

نارعاش  / ١۴/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

کرد ار ، دوخ  یهنارعاش  ساـسحا  ار ، دوخ  ساـسحا  دراد  قح  رعاـش  تسا و  رعاـش  ساـسحا  یهنیئآ  رعـش  هک  منکیمن  راـکنا  نم  دـشاب . اھـشزرا  تمدـخ  رد  دـیاب  رعش 

رنھ کی  الاو ، رنھ  کی  ناونع  هب  رعش  اھتنم  مراد -  لوبق  الماک  نم  ار  نیا  دنک -  هئارا  دزیرب و  هداد ، وا  هب  ادخ  ار  نآ  ندورـس  یهحیرق  هک  یراعـشا  بلاق  رد  ار  دوخ  یهنارعاش 

ترابع تیلوئـسم  نآ  نم  رظن  هب  دراد . مھ  یتیلوئـسم  رعـش  تاساسحا ، نایب  زا  ریغ  دراد . مھ  یاهفیظو  دراد ؛ یتیلوئـسم  کـی  یھلا ، گرزب  تمعن  کـی  ناونع  هب  رترب ،

ماجنا قحب  یراک  ینعی  تسا ؛ هدرک  ادیپ  ققحت  قح  داد ، ماجنا  ار  تیلوئـسم  نیا  رعـش  هچنانچ  رگا  دشاب . تفرعم  قالخا و  بالقنا و  نید و  تمدـخ  رد  دـیاب  هکنیا  زا  تسا 

. هتفرگ تروص  هنالداع  یراک  هتفرگ ،

نارعاش  / ١۴/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

دوش و صخشم  یبالقنا  یمالسا و  دھعت  لابق  رد  لاعتم ، یادخ  لابق  رد  شنیرفآ ، لابق  رد  دنمرنھ ، کی  ناونع  هب  رعاش  یهفیظو  و  رنھ ، کی  ناونع  هب  رعش  یهفیظو  دیاب 

اما دراد ، مھ  یرگید  فئاظو  رعش  هتبلا  تسا . هعماج  تفرعم  قالخا و  ندرب  الاب  ندیـشکرب و  ادخ ؛ یوس  هب  تسادخ  ناگدنب  نداد  قوس  هفیظو ، نیا  دوش . ادا  هفیظو  نیا 

یبایمک تمیقیذ و  شزرارپ و  رایـسب  یهدـیدپ  کی  هک  ام -  تلم  یبـالقنا  تکرح  هب  مدرم ، قـالخا  هب  مدرم ، نید  هب  مدرم ، تفرعم  هب  دـناوتب  دـیاب  رعـش  تسا . نیا  ساـسا 

. دریگب رارق  هظحالم  دروم  رعش  رد  دیاب  اھنیا  دنک . تمدخ  تسا - 

بالقنا  / ١٣٩١/١٢/٠١ ربھر  اب  رامع  ملیف  یمدرم  یهراونشج  ناراکردناتسد  نالوئسم و  زا  یعمج  رادید 

یرثکادح یراذـگریثات  یارب  رنھ  رازبا  زا  بسانم  یریگهرھب  هدـنیآ و  هب  دـیما  قیقد و  یزیرهمانرب  اب  هارمھ  تدـمدنلب و  یھاگن  دـیاب  ینید  یامنیـس  یمالـسا و  رنھ  هب  هاگن 

... دشاب

« يبالقنا رنھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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تایبرجت نایب  اب  دـیاب  زین  ناتوسکشیپ  دنتـسھ و  ولج  هب  ور  تکرح  یارب  کرحم  روتوم  دـنلب ، تمھ  ون و  هاـگن  یاراد  باداـش و  توارطاـب و  نموم ، یاـھناوج  هصرع  نیا  رد 

... دنشخبب یرتشیب  باتش  تکرح  نیا  هب  دمآراک ، دیدج و  یاھورین  تیبرت  دوخ و 

هلمج زا  برغ ، یرنھ  یاـھهعومجم  هک  یلاـح  رد  دوـش ، هتخیمآ  تسایـس  اـب  دـیابن  رنھ  دـنیوگیم  هک  تـسا  نـیا  دوـشیم ، غـیلبت  اـیند  رد  هـک  یغورد  لـئاسم  زا  یکی 

؟ دنھدیمن ار  ییامنیس  یاھهراونشج  رد  روضح  یهزاجا  ناریا  یتسینویھص  دض  یاھملیف  هب  ارچ  دوبن ، هنوگنیا  رگا  دنتسھ و  یسایس  الماک  دوویلاھ ،

یدرف  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ نیسحریما  یاقآ  تشذگرد  یپ  رد  تیلست  مایپ 

ناگدنامزاب و هداوناخ و  هب  بالقنا و  رنھ  تایبدا و  باحـصا  یهمھ  هب  ار  هیلعهللاهمحر  یدرف  نیـسحریما  یاقآ  دھاجم  دـھعتم و  یهدنـسیون  دـنمرنھ و  رابفسات  تشذـگرد 

. منکیم ضرع  تیلست  ناشیا  هارمھ  نارای 

رامــش رد  یبـالقنا و  دـنمرنھ  ناـناوج  یاھهتــسھ  ناراذـگناینب  زا  بـالقنا و  نارود  یبدا  یاـھتیلاعف  یهـصرع  رد  ناتوسکــشیپ  زا  شوکتخــس  نموـم و  دــنمرنھ  نـیا 

ییافوکـش و هب  دـندرک و  یرادـساپ  شیوخ  خـسار  نامیا  هزیگنا و  اب  رـصنع ، تسـس  ناھارمھ  دونع و  نانمـشد  ربارب  رد  ار  بالقنا  رنھ  توارطرپ  لاھن  هک  دوب  یناگتـسجرب 

. دندناسر زورما  یروراب 

ىرایتخب  / ٠٧/١٣/١٣٩۴ لاحمراھچ و  ناتسا  یادھش  هرگنک  داتس  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھزیچ اھنیا   - اھنیا دـننام  نابایخ  مسا  سیدرـس و  سیدـنت و  یـسیونهدرپ و  اـب  متـسین  فلاـخم  نم  ینعی  دریگیم ، ماـجنا  دوصقم  نیا  زا  یـشخب  ینوریب ، تارھاـظت  اـب 

ماجنا یقمع  ار  راک  دریگب . ماجنا  دـیاب  هک  تسا  یراک  نآ  زا  یکچوک  یلیخ  شخب  کی  اھنیا  تسین ؛ یفاک  الـصا  اھنیا  نکل  بوخ - زا  شیب  تسا ، مزـال  اـھنیا  تسا ؛ یبوخ 

یاراد هک  ینامدرم  رکف ، باحـصا  دراد . مزال  ندرک  رکف  راک ، نیا  ناتدوخ . تسرد  نانخـس  اب  دـینک  عانقا  ار  دوخ  ناـبطاخم  اـھنھذ ؛ یور  رب  دـیراذگب  رثا  دـینک  یعـس  دـیھدب ؛

- اھنیا لاثما  هدنـسیون و  زاسملیف و  رعاش و  شاقن و  زا   - دنراد غیلبت  رنھ  دـنراد ، هئارا  رنھ  هک  یناسک  رنھ ، باحـصا  اب  هارمھ  دـنمھفیم ، ار  لئاسم  دنتـسھ و  رکفت  تردـق 

هکنیا هن   - دوشیم ارجا  دراد  نالا  هک  ار  یاهئطوت  نآ  ینعی  دنکب . رثا  نیبطاخم  نھذ  یور  رب  هک  دیایبرد  بآ  زا  یزیچ  راک  لوصحم  دنھدب ، مھ  تسدهبتسد  مھ  اب  همھ  دـیاب 

نامدرم یهدھعهب  مھ  تسا ، اھیتلود  یهدھعهب  مھ  راک ، نیا  دنکب . یثنخ  دوشیم - ارجا  روشک  رد  دراد  نالا  هدش ؛ لبق  یلیخ  شایزیرهمانرب  دوشیم ؛ یزیرهمانرب  دراد 

ینعی تسا ؛ امش  راک  نیمھ  راک  ملق  کی  دنک . تیلاعف  دیاب  هنیمز  نیا  رد  دراد ، یدھعت  هک  یـسکرھ  یمـسر ؛ ریغ  نیلوئـسم  مھ  یمـسر ، نیلوئـسم  مھ  تسا ، نموم 

. دیھش شزرا  تداھش و  شزرا  تداھش و  موھفم  ایحا  راک 

جیسب  / ٠٩/٠۴/١٣٩۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

تایبدا و رد  هچ  رعـش ، رد  هچ  یمـسجت ، یاھرنھ  ملاع  رد  هچ  دنمهقالع ، دھعتم  دنمرنھ  نالف  دییامرفب  ضرف  تسا ؛ یجیـسب  کی  ینیوآ  دیھـش  بخ   - یرنھ یهصرع  رد 

تسا یجیسب  کی  نیا  اھنیا ، لاثما 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

هجوت ار  راک  تیمھا  مھاوخیم  نم  تسا . اھهرطاخ  تشادـساپ  تشادـھگن و  یهجیتن  نیا  مییایب ؛ قئاـف  هناـنموم  میناوتیم  اھـشلاچ  یهمھ  رب  اھیتخـس و  یهمھ  رب  اـم 

ییاھباتک نیا  تسا . مھم  اھنیا  یهمھ  دنتفگ ، ناتـسود  هک  ییاھزیچ  نیمھ  تایئزج ، نیمھ  دوشب . شومارف  دـیراذگن  ار  سدـقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  یهرطاخ  دـینکب ؛

، تایبدا شراگن و  رد  مھ  دریگیم ؛ ماجنا  دراد  مھ  یبوخ  یرنھ  راک  هناتخبـشوخ  هتبلا  تسین . یرنھ  راک  کی  افرـص  تسا ؛ دنمـشزرا  اھنیا  تسا ، مھم  دوشیم  هتـشون  هک 

ظاحل زا  یرنھ و  ظاحل  زا  میورب . ولج  دیاب  میرتبقع ؛ یضعب  رد  میرتولج ، یـضعب  رد  هتبلا  دریگیم . ماجنا  دراد  هناتخبـشوخ  یبوخ  یاھراک  اھراک ؛ روطنیا  امنیـس و  رد  مھ 

کی عقاو  رد  دـسیونیم ، اقآ  نآ  هک  یباتک  نیا  دزاسیم ، اقآ  نیا  هک  یملیف  نیا  تسا . یرنھ  راک  نیا  زا  رتالاب  اھنیا  یهلئـسم  اما  تسا ؛ یـشزرااب  یاھراک  یبدا ، یاھهبنج 

یاھ هیاـپ تیوـقت  تسا ، بـالقنا  یاـھهیاپ  تیوـقت  مینک ؛ رتراگدـنام  ار  اـھنیا  میھاوـخیم  مینک ، مکحتـسم  ار  اـھنیا  میھاوـخیم  هک  تسا  ییاـھ  هیاـپ نیا  هب  نامیـس  قـیرزت 

. تسا شزرااب  یلیخ  تسا ؛ یلم  تیوھ  تیوقت  تسا ، روشک  تفرشیپ 

دیاب تسا ؛ همھ  لام  تسین ، مھ  یوار  وگهرطاخ و  صخـش  نآ  هب  قلعتم  تسا ؛ یلم  تورث  تارطاخ ، نیا  تسا ؛ یلم  تورث  کی  تارطاـخ ، نیا  اـتقیقح  منکب  ضرع  نم  و 

نامھ عقاو -  نتم  درک ؛ رظن  فرـص یلکب  دیاب  اھنیا  دننام  قارغا و  هغلابم و  زا  تسا -  روجنیمھ  مھ  ارھاظ  میاهتفگ ، مھ  اھراب  تسا -  مولعم  هتبلا  دنـسیونب . دیاب  دنیوگب ،

، هداتفا قافتا  هک  نامھ  تسا . یروجنیا  هداتفا ، هک  یقافتا  نآ  درادن ؛ یقارغا  چیھ  هب  جایتحا  هک  تسا  ناشنزجعم  ردـق  نیا ابیز و  ردق  نیا رخاف و  ردق  نیا هداتفا -  قافتا  هک 

. نآ ندرک  نایب  رتھب  یارب  دننک  مادختسا  ار  یرنھ  یاھهویش  دیاب  دننک ، هدنز  دیاب  دنیوگب ، دیاب  ار  نامھ 

سدقم  / ٠٣/٠٣/١٣٩۶ عافد  هرطاخ  بش  مسارم  رد  تانایب 

ار راک  نیا  مھ  دننک ؛ لابند  تسا . یـشزرااب  راک  یلیخ  ناشراک  منکیم ؛ رکـشت  اعقاو  راکردـناتسد  ناردارب  رگید  یگنھرـس و  یاقآ  نامزیزع  ردارب  زا  یرنھ و  یهزوح  زا  نم 

یم ار  گنج  یاھتیـصخش  زا  یدودـعم  دادـعت  کی  ام  دنتـسھ ؛ مھ ]  ] اج همھ  و  تسا . شزرااب  ردـقچ  ار ؛ اھتشاددای  تارطاخ و  نیا  میظنت  مھ  و  ار ، هرطاخ  بش  ینعی 

ادـیپ ار  ناگدـنمزر  اجنآواجنیا  ناھفـصا ، رد  ناسارخ ، رد  ناتـسرل ، رد  نادـمھ ، رد  ناجیابرذآ ، رد  دـنتفر  اھنیا  شاویشاوی  دـعب  میدوب ، هتفنـش  یتارطاخ  اـھنیا  زا  میتخاـنش ،

نیا یـشخبهیحور . هیحور و  زا  قطنم ، زا  فرح ، زا  تسا  ییایرد  هچ  تسا ، ییایند  هچ  میدید  دش ؛ هدـنز  تارطاخ ] ، ] دندیـشک ریرحت  یهتـشر  هب  ار  اھنیا  تارطاخ  دـندرک ،

راک مینزب و  فرح  سدقم  عافد  لاس  تشھ  نیا  یهرابرد  رگا  مھ  رگید  لاس  هاجنپ  ات  ام  ماهتفگ  اھراب  نم  ار . راک  نیا  دیھدب  همادا  روطنیمھ  تسا و  یـشزرااب  راک  رایـسب 

یاھهویـش زا  درک ، هدافتـسا  تسیاب  بوخ  یاھهویـش  زا  هتبلا  میـسرن . اھتنا  نآ  هب  مھ  رگید  لاس  هاجنپ  ات  منکیم  نامگ  و  تسین ؛ دایز  میھدـب ، ماجنا  ون  یاھراک  مینک و 

. درک هدافتسا  دیاب  یرنھ 

ناوج  / ١٠/٢١/١٣٩۶ نازاسدنتسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

یـشزرااب زیچ  دنتـسم ، ملیف  اساسا  دوشیم . هتخاـس  یبوخ  یاھدنتـسم  دـمحلا  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  زورما  یرنھ  یاـھلابقا  زا  یکی  دنتـسم ، ملیف  تخاـس ] ]

یارب الومعم  هک  ییاھزیچ  ضحم و  یرنھ  یاھـشیارگ  دینک  یعـس  دینک . ظفح  ار  تھج  نیا  دینک  یعـس  تسا ؛ یـشزرا  ینید و  یبالقنا و  تھج  تھج ، دمحلا  تسا و 

، تسین بیرف  تسین ، غورد  نآ  رد  لاـحنیعرد  تسا و  رنھ  یبـالقنا  رنھ  دریگن . امـش  زا  ار  یبـالقنا  رنھ  تیمیمـص  افـص و  نآ  نآ - دـننام  ترھـش و   - تسا بلاـج  دـنمرنھ 

. تسا شزرااب  یلیخ  نیا  دیراد ، هگن  ار  نیا  دینک ، ظفح  ار  هیحور  نیا  تسا ؛ نیا  یمالسا  رنھ  تسین ؛ اوغا  تسین ، داسف 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا یگدنز  رد  شخبماھلا  یهتکن  ردق  نآ  درک . رظن  فرـص  نیا  زا  دوشیمن  اعقاو  هک  تسا  یاهتـسجرب  زیچ  کی  ام  یادھـش  ام و  ناگدنمزر  راتفر  رد  یمالـسا  یگدـنز  کبس 

یاھراک اب  ایند و  هب  دنناسانـشب  ار  یناریا  یهدنمزر  و  دنھدب ، ناشن  ایند  هب  ام  نادنمرنھ  ار  تیعـضو  نیا  زا  یاهنادـنمرنھ  ریوصت  کی  دراد  اج  اعقاو  هک  دراد  دوجو  نادـیھش 

. دنھدب رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  گرزب  یرنھ و 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

« يبالقنا رنھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زور نآ  ار  راوخنوخ  گرگ  نیا  هک  یناسک  نامھ  دندوب ؟ شنابیتشپ  یناسک  هچ  دادیم ؟ ماجنا  اورپیب  ار  یحیرص  تایانج  نینچ  کی  تردق ، مادک  یهناوتشپ  هب  ثیبخ  مادص 

اھتردق نیا  راک  رد  یمرـشیب  یئایحیب و  ردق  نیا  دـننادیم ! ایند  یهمھ  رد  رـشب  قوقح  یلوتم  ار  ناشدوخ  زورما  دـننزیم ، رـشب  قوقح  زا  مد  زورما  دـندرکیم ، ینابیتشپ 

هدھع رب  ینیگنس  یهفیظو  دنراد ، شود  رب  ینیگنس  راب  ام  ناگدنسیون  ام ، نادنمرنھ  دنک ؟ نایب  ار  قیاقح  نیا  دیاب  یسک  هچ  دنک ؟ اوسر  ار  اھنآ  دیاب  یسک  هچ  تسھ !

اھراک نیا  دوشب ؛ دیلوت  هرطاخ  باتک ، ملیف ، ناتساد ، دیاب  هاگـشزرو  یهیـضق  نیمھ  یارب  دنزاسب . ملیف  دیاب  ایند ؛ هب  دوشب  هضرع  یرنھ  یاھبلاق  رد  یتسیاب  اھنیا  دنراد .

. دریگب ماجنا  دیاب 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

! دننادیم ایند  یهمھ  رد  رشب  قوقح  یلوتم  ار  ناشدوخ  زورما  دننزیم ، رشب  قوقح  زا  مد  زورما  دندرکیم ، ینابیتشپ  زور  نآ  ار  مادص ] ] راوخنوخ گرگ  نیا  هک  یناسک  نامھ 

راب ام  ناگدنـسیون  ام ، نادنمرنھ  دنک ؟ نایب  ار  قیاقح  نیا  دیاب  یـسک  هچ  دنک ؟ اوسر  ار  اھنآ  دیاب  یـسک  هچ  تسھ ! اھتردـق  نیا  راک  رد  یمرـشیب  یئایحیب و  ردـق  نیا 

، باتک ملیف ، ناتـساد ، دـیاب  دـنزاسب ... ملیف  دـیاب  اـیند ؛ هب  دوشب  هضرع  یرنھ  یاـھبلاق  رد  یتسیاـب  اـھنیا  دـنراد . هدـھع  رب  ینیگنـس  یهفیظو  دـنراد ، شود  رب  ینیگنس 

. دریگب ماجنا  دیاب  اھراک  نیا  دوشب ؛ دیلوت  هرطاخ 

مالیا  / ١۴٠٠/٠٨/٣٠ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

نیا یگدنز  رد  شخبماھلا  یهتکن  ردق  نآ  درک . رظن  فرـص  نیا  زا  دوشیمن  اعقاو  هک  تسا  یاهتـسجرب  زیچ  کی  ام  یادھـش  ام و  ناگدنمزر  راتفر  رد  یمالـسا  یگدـنز  کبس 

یاھراک اب  ایند و  هب  دنناسانـشب  ار  یناریا  یهدنمزر  و  دنھدب ، ناشن  ایند  هب  ام  نادنمرنھ  ار  تیعـضو  نیا  زا  یاهنادـنمرنھ  ریوصت  کی  دراد  اج  اعقاو  هک  دراد  دوجو  نادـیھش 

. دنھدب رارق  ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  گرزب  یرنھ و 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

نیا متفگ . نم  ـالاح  هک  نیمھ  یناتـسرامیب ، ثداوح  نیمھ  میراد ؛ ثداوح  نیا  یرنھ  تیاور  یهنیمز  رد  یدوـبمک  کـی  اـم  منکب . نامنادـنمرنھ  هب  یباـطخ  کـی  اـجنیا  نم 

، دراد کیتامارد  یاھهیام  اھنیا  اھیرنھ ، نابز  رد  جیار  یگنرف  ریبعت  هب  دراد ؛ یرنھ  یاھهیام  اھنیا  دنتـسھ ، هجاوم  نآ  اب  اھنیا  هک  ییاھیراوشد  اھراتـسرپ و  یاھیتخس 

ار اھنیا  تایبدا . هچ  رعـش ، هچ  یمـسجت ، یاھرنھ  هچ  یـشیامن ، یاھرنھ  هچ  اھرنھ ؛ عاونا  اب  نادیم ، رد  دنیایب  دروآ . دوجو  هب  باذج  یرنھ  یاھهمانرب  اھنیا  زا  دوشیم  و 

. دنتسھ ام  نادنمرنھ  دنک ، دقن  ار  اھهیامرس  نیا  دناوتیم  هک  یسک  نآ  دننک و  هدافتسا  اھنیا  زا  دیاب  همھ  تسا ؛ یگنھرف  میظع  یهیامرـس  اھنیا  یرنھ .] راثآ  رد   ] دنروایب

. دنوشب نادیم  دراو  دنیایب  میرادن ؛ مک  مھ  لوئسم  دھعتم و  دنمرنھ  دمحلا 

تمالس  / ١۴٠٠/٠٩/٢١ یادھش  هداوناخ  ناراتسرپ و  رادید  رد  تانایب 

نآ اب  اـھنیا  هک  ییاـھیراوشد  اھراتـسرپ و  یاھیتخـس  نیا  اـنورک ...] نارود  رد  ] یناتـسرامیب ثداوح  نیمھ  میراد ؛ ثداوح  نیا  یرنھ  تیاور  یهنیمز  رد  یدوبمک  کـی  اـم 

دوجو هب  باذـج  یرنھ  یاھهمانرب  اھنیا  زا  دوشیم  و  دراد ، کیتامارد  یاھهیام  اـھنیا  اـھیرنھ ، ناـبز  رد  جـیار  یگنرف  ریبعت  هب  دراد ؛ یرنھ  یاـھهیام  اـھنیا  دنتـسھ ، هجاوم 

میظع یهیامرـس  اھنیا  یرنھ .] راثآ  رد   ] دـنروایب ار  اھنیا  تایبدا . هچ  رعـش ، هچ  یمـسجت ، یاـھرنھ  هچ  یـشیامن ، یاـھرنھ  هچ  اـھرنھ ؛ عاونا  اـب  نادـیم ، رد  دـنیایب  دروآ .

مک مھ  لوئـسم  دھعتم و  دنمرنھ  دمحلا  دنتـسھ . ام  نادنمرنھ  دنک ، دقن  ار  اھهیامرـس  نیا  دناوتیم  هک  یـسک  نآ  دـننک و  هدافتـسا  اھنیا  زا  دـیاب  همھ  تسا ؛ یگنھرف 

. دنوشب نادیم  دراو  دنیایب  میرادن ؛

١۴٠٠/١١/٠۵ /  ( مالسلا هیلع   ) ادھشلادیس هزمح  ترضح  یللملانیب  شیامھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

امتح دھدب و  ماجنا  رنھ  یتسیاب  ار  یلصا  راک  یدعب . یاھراک  یارب  تسا  یزاسعبنم  یزاسهنیمز و  کی  هیلع ) مالـس هللا   ) هزمح بانج  تشادگرزب  نیا  امـش و  مادقا  نیا 

اب الاو  دوشب ؛ لصاح  هزمح  بانج  لثم  یتیـصخش  تشادـگرزب  میرکت و  زا  دوصقم  ات  هیـضق  نیا  یارب  دورب  راک  هب  یمـسجت  ینابز و  یاھرنھ  یـشیامن ، یاھرنھ  یتسیاب 

هک یراـک  نآ  نکل  دوشب ؛ شخپ  راوگرزب  نیا  مسا  ناـمز  زا  یاهھرب  کـی  دوشیم ، شخپ  اـھهناسر  رد  نوچ  تسا  نکمم  ـالاح  بخ  دـسریمن ،] هجیتن  هب   ] تشادـگرزب فرص 

ناتراک نیاربانب ، دـنام . دـھاوخ  صقان  دریگیمن و  ماجنا  لماک  روط  هب  یرنھ  راک  اب  زج  دـینکب ، یزاسوگلا  دـینکب و  یزاسگنھرف  دـیھاوخیم  دـیھدب و  ماجنا  دـیھاوخیم  امش 

هک یـسک  نآ  هک  دوشیم  بجوم  نیا  دیربب ؛ الاب  ار  تیفیک  دـینک و  هیکت  ناقتا  رب  تسا ــ  تسرد  دـیدرک و  مھ  هراشا  هک  روط  نامھ  دـیناوتیم ــ  هچ  رھ  تسا . بوخ  رایـسب 

. دشاب هتشاد  رایتخا  رد  ار  مزال  تادنتسم  مزال و  عبانم  دنکب ، یرنھ  راک  دھاوخیم 

رجف  / ٢٢/١۴٠١/٠۴ دورس  یللملانیب  یلم و  هراونشج  نیلوا  هب  مایپ 

یئانثتسا یراذگرثا  زار  یعمجتسد ، یارجا  رد  گنھآ  ادص و  رعش و  عیدب  بیکرت  تسا . یلمع  یتفرعم و  یاھـشزرا  شرتسگ  یارب  اھبنارگ  یرنھ  یاھتیفرظ  زا  یکی  دورس 

رارق نادمآرس  رامش  رد  ار  ام  زیزع  روشک  تسا  هتسناوت  مھ  شخب  نیا  رد  یناریا ، رنھ  هقیلس و  قوذ و  هللادمحب  و  تسا ، ناھج  یاج  همھ  رد  یلم  یبھذم و  یاھدورس 

. دھد

تاعوضوم باختنا  زین  و  راـبنایز ، یاـھیورهلابند  زا  زیھرپ  زین  هدـشدای و  یهناـگهس  ازجا  یهمھ  رد  ینیزگهدـبز  هب  ار  ناـنآ  دورـس ، جـیورت  ناراکردـناتسد  زا  رکـشت  اـب  نونکا 

. منکیم هیصوت  یلم  یبالقنا و  یمالسا و  یشزرا 

مق  / ١۴٠١/٠٨/٠٨ ناتسا  یادھش  هرگنک  ناراکردناتسد  رادید  رد  تانایب 

یھدنامرف رد  هلاسدنچوتسیب ، هتساخون ، ناوج  کی  دیھش ، نیا ] . ] تسا هتـسجرب  یهطقن  کی  نیا  دوخ  تسا ؛ نیدلانیز  یدھم  دیھـش  نیمھ  هتـسجرب  طاقن  زا  یکی 

، نیدت نادیم  قالخا ، نادـیم  رد  دـعب  ار و  یراکادـف  نآ  ار ، یگدـنزاس  نآ  ار ، ریبدـت  نآ  ار ، تعاجـش  نآ  گنج  نادـیم  رد  دـھدیم ؛ ناشن  دوخ  زا  ار  تراھم  نآ  یمزر  ناگی  کی 

. دوشب سکعنم  دوشب ، هتفگ  مدرم  هب  اھنیا  یتسیاب  تسا ؛ هداعلاقوف  اعقاو  اھنیا  روج .] نیمھ  مھ   ] یمالسا ینید و  تاظحالم 

ملیف ای  رعـش  ای  هنادنمرنھ  یهتـشون  ای  الاح  دنک ؛ نایب  ار  اھنیا  یگدنز  یاھیراکهزیر  نیا  دناوتیم  رنھ  نابز  طقف  تفگ ؛ ار  اھنیا  دوشیمن  مھ  رنھ  نابز  زا  ریغ  ینابز  چیھ  اب 

هک تسا  یمق  یـشترا  کی  ولدـمحا ؛ ریما  دیھـش  مان ] هب   ] تسھ اجنیا  یـشترا  ناوج  هدـنامرف  کی  تسا : نیا  یکی  الثم  درک . راک  دوشیم  هک  اـھنیا  لاـثما  اـی  دنتـسم  اـی 

یزابرـس نآ  هب  دنکیم  هراشا  دروخیمن ، ار  بآ  یماظن  ناوج  نیا  دورن ، ایند  زا  هنـشت  هک  دھدب  وا  هب  بآ  هک  دتفایم  رکف  هب  یرفن  کی  ای  دنروآیم  بآ  شتایح  یهظحل  نیرخآ 

کی داتفا ؛ قافتا  عقاو  رد  میدرکن ، ادیپ  نآ  زا  یتسرد  روصت  دندینـش و  مدرم  میتفگ و  اھربنم  یور  اھام  مادـم  هک  مالـسا  ردـص  یهثداح  نامھ  ینعی  هدوب ؛ شتـسد  لغب  هک 

ای راـک . نیا  لاـبند  دـیورب  رنھ ؟ ناـبز  زج  درک  ناـیب  ار  نیا  دوشیم  یناـبز  هچ  اـب  تسا ؟ یکچوـک  زیچ  تسا ؟ یمک  زیچ  نیا  داد . ناـشن  اـم  هب  ار  تیعقاو  نیا  یـشترا  رـسفا 

امیپاوھ دعب  دنناوخیم ، دورـس  هلاسهدراھچ ، هلاسهدزیـس ، هلاسهدزاود ، الثم  ناوجون  یدادعت  کی  تسا ؛ سدقم  عافد  نارود  رد  ردان  تاقافتا  وزج  هک  دورـس  هورگ  یادـھش 

؟ دندرک هچ  دنتفگ ؟ هچ  دندناوخ ؟ هچ  ناشدورـس ؟ وک  دنوشیم . دیھـش  همھ ــ  هب  کیدزن  ای  همھ  اھنآ ــ  یهمھ  دـنکیم ، کیلـش  دـھدیم ، رارق  فدـھ  ار  هورگ  نیمھ  دـیآیم 

نانز ای  تسا . مق  رد  سدقم ]  ] عافد یهرود  یهتسجرب  طاقن  اھنیا  تسا ؛ مق  تایصوصخ  زا  نیا  دراد . مایپ  اھنیا  دراد ، نییبت  هب  جایتحا  اھنیا  دندرک ؟ راک  هچ  ناشیاھردامردپ 

لئاسم اعقاو  همھ  اھنیا  دندیـسر . تداھـش  هب  ینیـسح  یرادازع  یهسلج  رد  دیھـش ، نانز  نیا  زا  هدع  کی  هک  دیھـش  نز  رفن  دصدنچ  دادعت  هب  دندرک  هراشا  الاح  دـیھش ؛
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دننام باتک و  خیرات و  مییوگیمن  هتبلا  دراد . جایتحا  رنھ  نابز  هب  دون ، یدص  دیاش  ینعی  اتدمع ، مھ  شلاقتنا  هک  مدرک  ضرع  دوشب و  لقتنم  یتسیاب  اھنیا  تسا ... یمھم 

سدقم و عافد  دیھـش و  تداھـش و  نیا  یاھتفارظ  اھیراکهزیر و  تایئزج و  یهمھ  دناوتب  هک  دراد  ار  تیفرظ  نیا  هک  یزیچ  نآ  اما  دوشب ؛ هتـشون  دـیاب  ارچ ، دنـسیونن ؛ اھنیا 

دنتسم کی  نیا ؛ یارب  دیزاسب  دنتـسم  بخ ، یلیخ  ار ؛ دورـس  هورگ  نیا  مدرک  یروآدای  نم  دینک  ضرف  الثم  الاح  رنھ . زا  تسا  ترابع  دنکب ، لقتنم  ار  اھنیا  دننام  یراکادف و 

ام بخ  میوگیم ، هک  مدرم » . » دننیبب دـیھدب  ناشن  مدرم  هب  هداتفا  هک  ار  یقافتا  نیا  ناشدوخ ؛ مشچ  هب  دـننیبب  مدرم  دـینک ، یزاسهیبش  دورـس ، هورگ  نیا  یارب  دـیزاسب 

قافتا هچنآ  دننیبب  کیدزن  زا  دننیبب ؛ اھنیا  دناهدیدن . دیدج ، لسن  نامیاھناوج ، دیاهدیدن ؛ دیاهتـسشن  اجنیا  هک  مھ  اھامـش  زا  یلیخ  اما  میاهدـید ، ار  اھزیچ  نیا  اھیمیدـق 

یاـھملیف دنتـسم ، یاـھملیف  نتخاـس  یرنھ ، راـک  یارب  دراد  دوـجو  هنیمز  هـمھ  نـیا  دـننیبب . ار  تاـیئزج  نـیا  تـسھ ، ادھـش  یارب  هـک  ییاھلاححرـش  نـیمھ  رد  داـتفا .

. دنامب یقاب  اھدای  نیا  هکنیا  یارب  دنیوگب  بوخ  یاھرعش  دنیوگب ، رعش  دیراد ؛ یبوخ  یارعش  مق  رد  مھ  امش  میراد ، یبوخ  یارعش  دمحلا  رعش ! لایرس ، ییامنیس ،

« يبالقنا رنھ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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