
تفن  / ١٣٧٠/٠٩/١٢ ترازو  ناریدم  رادید  رد  تانایب 

دای ام  هب  دنتساوخن  دزومایب . نارگید  زا  ار  فرصم  دیلوت و  یتح  و  ار ، هبرجت  ملع و  دیاب  یناریا  هک  دندروآ  دوجو  هب  ار  رکف  نیا  مدرم  ناج  قمع  رد  رامعتـسا ، طلـست  نارود  رد 

ام هب  تسا . یبوخ  زیچ  نیا  میزومایب ؛ ار  نارگید  یاھ  هتسناد دیاب  ام  میزادنیب . راک  هب  ار  اھ  نآ نامدوخ  میریگب و  دای  هنادنمـشوھ  هنوگچ  ار  نارگید  یاھ  هتـسناد هک  دنھدب 

لاس دص  نیا  رد  ابیرقت  مینکب ! ار  اھ  نآ ییوداپ  دیاب  ام  دنھدب و  ماجنا  دیاب  اھ  نآ دنوشب ؛ دھعتم  لفکتم و  ار  ام  یاھراک  ی  همھ دیاب  ندوب ، اناد  لیلد  هب  نارگید  هک  دندنامھف 

اھتموکح داسف  دادبتـسا و  نآ  نکیل  دوبن ، نیا  مھ  نآ  زا  لبق  دوب . هدش  میھفت  روط  نیا ناریا  تلم  هب  دوب  یرامعتـسا  یاھتـسایس  طلـست  نارود  بالقنا ، زا  لبق  ات  هک  ریخا 

یراک نآ  جیورت  یارب  دـنھاوخب  ات  دـندرک ، یمن کرد  الـصا  ار  تلم  نیا  تمظع  هک  ریقح  رکف و  یب تیلوئـسم و  یب دارفا  نآ  طلـست  هیراجاق ، نارود  رد  دوب ؛ مکاح  روشک  رب  هک 

. دندرک داسف  ناشدوخ  ی  هبون هب  مھ  اھ  نآ نیاربانب ، دروآ . دوجو  هب  ار  رکفت  نیا  دننکب 

؛ میزاسب ناـمدوخ  مینک ؛ شـالت  ناـمدوخ  مینک ؛ راـک  ناـمدوخ  میناوت  یم اـم  هک  دـندرک  میھفت  تلم  اـم  هب  دوب  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  بـالقنا  ملعم  بـالقنا و  بـالقنا ، زا  دـعب 

هب زگرھ  ام  میریگب . راک  هب  مھ  یگدـنزاس  نارود  نیمھ  رد  ار  نیا  دـیاب  ام  مینک . یراذـگ  ناینب تسام  گـنھرف  ناـمھ  هک  ار  فرـصم  دـیلوت و  یگدـنزاس و  ی  هدـعاق ناـمدوخ 

رد ار  اھ  نآ ی  همھ میناوتب  رگا  میشاب  ریزگان  هک  یتقو وا  ینف  یدوجوم  یژولونکت و  هچ  تاناکما ، هچ  ملع ، هچ  دراد ؛ هچرھ  یسکرھ  مینک . یمن تشپ  نارگید  یاھ  هتـشاد

رارق روشک  نورد  زا  یگدنزاس  دادعتـسا  ندیـشوج  یارب  یلپ  هلیـسو و  یتسیاب  ار  اھ  نیا ی  همھ ام  درک . میھاوخن  غیرد  یی  هظحل میھدـب ، رارق  نامدوخ  یاھفدـھ  تمدـخ 

، دوش یم دیلوت  روشک  لخاد  رد  هک  یزیچ  رھ  میھدب . حیجرت  یجراخ  تاعونصم  زا  ی  هدافتسا رب  ار  نیا  یتسیاب  مینک ، دیلوت  روشک  لخاد  رد  میناوت  یم هک  اجرھ  میھدب .

. دوشب دراو  روشک  یاھ  هزاورد زا  یا  هزاورد یرگید و  تسد  زا  هکنآ  زا  رتھب  یکدنا  یتح  تسا ؛ نآ  یجراخ  هباشم  زا  رت  کرابم ام  یارب 

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

ریبعت هب  یناھج - مود  گـنج  زا  دـعب  هک  ییاـھروشک  دـنا . هدیـسر مھ  هجیتن  هب  دـنا و  هتفر ار  هار  نیا  اـھروشک  زا  یـضعب  مینیب  یم مینک ، یم هاـگن  هک  اـیند  حطـس  رد  زورما 

دندرک هدافتسا  ناشدوخ  نورد  یاھورین  زا  عقاو  رد  دنتخادرپ . ناشدوخ  هب  دندرک و  تسار  رمک  دندوب ، هدش  ناسکی  کاخ  اب  ابیرقت  دوش - یم هتفگ  الومعم  هک  یزیمآ  هغلابم

نینچ اب  دوش  یم هک  میـسر  یم هجیتن  هب  سپ  دـنا . هتفر رتالاب  دـندوب  هدـناشن  هایـس  کاخ  هب  گنج  رد  ار  اھ  نیا هک  یناسک  زا  دوخ  یاـیند  روما  ی  هرادا ی  هنیمز رد  زورما  و 

رگراک یا  یناریا ! ناوج  یا  ناریا ! تلم  یا  : » دیوگب تلم  هب  هک  دوب  نیا  شتمھ  هیلع  یلاعت  ناوضر هللا  ام  ماما  تفای . تسد  هریغ  ینف و  یملع و  لالقتـسا  هب  یرکف  زرط 

یاراد هک  یناسک  دنک . هدنز  ام  رد  ار  نتسناوت »  » ی هیحور تساوخ  یم ماما  یناوت ». یم تدوخ  ینک  هیکت  هناگیب  هب  هکنیا  نودب  وت  یناریا ! ریدم  یا  سدنھم و  یا  یناریا !

مھ یلخاد  سنج  رگم   » هک دـنتخاس  هفیطل  دـنتخادرپ و  یناریا  رخـسمت  هب  مادـم  هتـشذگ  لاـس  اـھھد  لوط  رد  دنتـسھ ، دوش - یم یگتـسباو  هب  رجنم  هک  لوا - رکف  زرط 

. درادن دوجو  تلم  کی  هب  رتالاب  نیا  زا  یملظ  دوش »!؟ یم سنج 

رکف هب  طقف  هک  یناسک  ینعی  دوس ، لھا  یاھ  مدآ هتبلا  تسا . یجراخ  تاعونـصم  زا  رتھب  یرایـسب ، دراوم  رد  ام  یلخاد  تاعونـصم  دـینیب  یم دـینک ، هاگن  امـش  هک  زورما 

ای تاجناخراک  کرام  اـم  یلخاد  تاعونـصم  زا  یـضعب  رب  دـننک ، یمن هجوت  اـیند  رد  ناریا  تلم  یعاـمتجا  شزرا  ینید و  یلم و  تریغ  هب  چـیھ  دنتـسھ و  دوخ  دوس  بیج و 

رکف دـنروآ  تسد  هب  دـنناوت  یم هک  یلوپ  هب  طقف  یبساک  نیا  زا  اھ  نآ دـنراذگ . یم شورف  ضرعم  هب  ییاپورا  یاـھرازاب  رد  ار  اـھ  نآ دـننز و  یم ار  اـیند  فورعم  یاھھاگـشورف 

. تسا هدمآ  دوجو  هب  یناریا  یالاو  دادعتسا  یناریا و  زیت  زغم  یناریا ، نیبزیت  مشچ  یناریا ، دنمرنھ  فیرظ  ناتشگنارس  اب  ام  روشک  رد  سانجا  نیا  هک  یلاح  رد  دننک . یم

ناملعم  / ١٣٨٢/٠٢/١٠ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  لثم  دشاب ، هتفاین  دشر  ای  دشابن و  یناسنا  عبانم  اما  دـشاب ، یعیبط  عبانم  رگا  تسا . یناسنا  یعیبط و  عبانم  زا  هدافتـسا  رب  ناسنا  یگدـنز  تیندـم و  یانب 

یناسنا عبانم  تیبرت  تصرف  اما  دنتشاد ؛ یعیبط  عبانم  اھ  نیا دینک ! هاگن  رامعتسا  طلست  نارود  رد  اقیرفآ  ایسآ و  ی  هداتفا بقع یاھروشک  هب  تسین . تسد  رد  یزیچ  هک 

راک هب  ار  اھ  نآ دـندرک و  تراغ  ار  ناش  یعیبط عبانم  دـنتخیر و  اھ  نیا رـس  فاصنا  یب رگ و  هلیح گنرز ، یاھ  مدآ رود ، یاـھھار  زا  ناـشیاھزرم ، فرط  نآ  زا  دـندوب . هدرکن  ادـیپ 

دیلوت هک  یروشک  تسا . گنل  راک  یاج  کی  مھزاب  دـشابن ، یعیبط  عبانم  اما  دـشاب ، یناسنا  عبانم  رگا  دـنداد . شیازفا  زور  هب  زور  ار  دوخ  تردـق  دـندز و  ناـشدوخ  یگدـنز 

یالب مھ  نیا  دوب . دھاوخ  نارگید  عیطم  هجیتن  رد  نارگید و  عبات  نارگید ، هب  یکتم  هشیمھ  دنک و  یمن فرـصم  ار  دوخ  جـنرتسد  تسین ؛ هدـنرورپ  هدـنزاس و  شدوخ  درادـن ،

زا ات  دنزودب  اھ  هزاورد هب  مشچ  دنا . هدروآ ملاع  طاقن  زا  یخرب  رد  زورما  لبق و  ی  هرود ی  هدزدادبتسا یاھروشک  رس  رب  ناش  یللملا نیب نایماح  نادبتسم و  هک  تسا  یرگید 

راختفا نیا  دنتـسرف ! یم اھ  نآ یارب  ار  ناشـسانجا  دننک و  یم راک  اھ  نآ یارب  اھیجراخ  دـنھد و  یم لوپ  هک  دـننکب  مھ  راختفا  دـنروایب ؛ زیچ  همھ  اھ  نآ یارب  اھزرم  فرط  نآ 

یگدنز تایلوا  تشوگ و  نان و  یارب  روشک  کی  هک  دوش  یم نیمھ  تسا ! هناھلبا  هناکدوک و  ردقچ  دینیبب ؛ ار  قطنم  مدینـش . توغاط  میژر  ناذفنتم  زا  یکی  زا  نم  ار  ندرک 

تسا و هدادـن  تمحز  دوخ  نت  هب  تسا ؛ هدـماینرب  رھام  یناسنا  یورین  تیبرت  ددـصرد  دوخ  نوچ  دزودـب ؛ مشچ  یجراخ  ی  هدـننکدیلوت هب  دـیاب  یگدـنز  فراـصم  ساـبل و  و 

. تسا هتسنادن  ردق  ار  ملعم  رگراک و 

امیس  / ١٣٨٣/٠٢/٢٨ ادص و  نامزاس  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

ام هب  مالـسا  بجاو . هکلب  حاـبم ، تسا  یزیچ  نیا ، تـسا ؛ رگید  یاـھگنھرف  زا  ینیزگ  هدـبز اـھ و  یگتـسجرب نـتفرگ  زا  ریغ  تـسا ؛ یگنھرف  لداـبت  زا  ریغ  یگنھرف  مجاـھت 

نیا مینک . هدافتـسا  نآ  زا  میریگبارف و  ار  نآ  مینیب ، یم اـجکرھ  رد  هک  ار  یـشزرااب  اـبیز و  بوخ ، زیچ  رھ  هک  دـھاوخ  یم اـم  زا  لقتـسم  روط  هب مھ  لـقع  دـھد ، یم روتـسد 

شناد زیمآ ، تمکح نخـس  بوخ ، فرح  نکن  هاگن  لاق ؛» نم  یلا  رظنت  لاق و ال  ام  یلا  رظنا   » ای نیـصلاب » ول  ملعلا و  اوبلطا   » هک ام  مدرم  یاھنابز  رد  لوادتم  فورعم  تالمج 

کی یگنھرف ، ینیزگ  هدبز یگنھرف و  لدابت  یگنھرف ، ذخا  تسا و  یگنھرف  نتفرگ  نتفرگ ، نیا  ریگبارف ، ار  نآ  تسا ، بوخ  نخس  رگا  دیوگ ، یم دراد  یسک  هچ  ار  تفرعم  و 

عون کی  شا  یگدنز ترورض  اھتـشا و  زاین و  قبطرب  دوخ و  لیم  اب  ناسنا  کی  هک  تسھ  تقو  کی هک  ما  هتفگ اھراب  نم  تسا . یگنھرف  مجاھت  زا  ریغ  نیا ، تسا و  مزال  زیچ 

کی هک  تسھ  تقو  کی اما  تسا ؛ یبوخ  یلیخ  زیچ  هک  تسا ، شنیزگ  نیا ، دـنک ؛ یم شدوخ  مسج  لخاد  ار  نآ  دـنک و  یم باختنا  ار  یمزال  ی  هدام ای  وراد  عون  کی  اذـغ ،

؛ دننک یم قیرزت  وا  هب  ای  دنزیر ، یم شقلح  رد  روز  هب تسا ، دیفم  شیارب  هن  دراد و  ییاھتـشا  لیم و  نآ  هب  وا  هن  تسا و  مزال  وا  یارب  هن  هک  ار  یا  هدام دـنناباوخ و  یم ار  رفن 

اب هک  ییاھ  نآ زا  دندوب ، هتـسباو  هک  ینارادمتـسایس  زا  دندرک . یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ناریا  تلم  اب  هک  یراک  نامھ  تسا ؛ یگنھرف  مجاھت  نیا ، تسا ؛ نئمطمان  نیا ،

یی هدـیقع رھ  یاراد  رگا  هک  دوب  عـقوت  راـظتنا و  نیا  نارود  نآ  رد  یگنھرف  یملع و  یاھتیـصخش  زا  اـما  تسین ؛ یعقوـت  چـیھ  دنتـسب ، یم ار  ناـشنھد  یلاـم  یاـھدادرارق 

دـندرک و زاب  ار  اھ  هزاورد دـندشن ؛ لئاق  یجرا  اما  دـنوش ؛ لئاق  جرا  تلم  نیا  یگنھرف  تیوھ  یارب  دـنرادن ، مھ  یمالـسا  ناـمیا  دـنرادن و  لوبق  مھ  ار  مالـسا  ول  و  دنتـسھ ،

الاح هک  نم - یناوج  ی  هرود فرع  رد  هکنیا  میدنام . بقع  یروانف  ملع و  نادیم  رد  ام  نیمھ ، رطاخ  هب  دنتخادنا . بقع  ار  ام  دندش و  هریخ  بوذـجم و  دنتـسب و  ار  اھمـشچ 

دوب و اھنامز  نآ  یمومع  گنھرف  بولطمان ، ندوب  یلخاد  فرـص  هب  دوب و  بولطم  ندوب ، یجراخ  فرـص  هب  ییالاک  رھ  اعقاو  هدرک - قرف  یلیخ  تسین و  روط  نآ هناتخبـشوخ 

نینچ ناشدوخ  رد  هک  یناسک  دوبن و  روصت  لباق  الـصا  شناد  یاھزرم  نتـسکش  اھ و  تسب نب ندرک  زاـب  یقیقحت و  یملع و  راـک  یخاتـسگ  تارج و  مھ  روشک  لـخاد  رد 

، راکتبا نامدوخ  مینک و  دیلوت  نامدوخ  میزاسب ، نامدوخ  ام  هکنیا  دندرک . یمن رکف  دـننک ، راک  روشک  زا  جراخ  یاھطیحم  رد  هکنیا  زج  یھار  چـیھ  هب  دـندید ، یم یدادعتـسا 

نیا مھ  اھامش  زا  یـضعب  دیاش  هک  مراد  غارـس  ار  یناوارف  یلیخ  ینیع  یاھ  هنومن هتفرگ ، رارق  مرایتخا  رد  هک  ینوگانوگ  یاھـشرازگ  تاعالطا و  زا  هدنب  دوبن . روصتم  الـصا 

. درک ضوع  بالقنا  ار  گنھرف  نیا  تسھ . نوگاـنوگ  یاھنادـیم  رد  ندـش  دراو  تعاجـش  ییاـکتادوخ و  یریلد و  تلاـح  نیا  هناتخبـشوخ  زورما  هن ، زورما  اـما  دـینادب . ار  دراوم 

. دوب قادصم  کی  لاثم و  کی  نیا  تسا . نیا  گنھرف  ی  هلوقم

« يجراخ يالاک  هب  رخافت   » 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 5هاگياپ  هحفص 1 
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نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یاروش سلجم  هیئاـضق و  ی  هوق تلود ، ی  هدـھع رب  تسا - نالوئـسم  ی  هدـھع رب  مھ  نیا ، دـنک ؛ ادـیپ  تمالـس  یعاـمتجا  یداـصتقا و  تابـسانم  هک  تسا  نیا  موس  علض 

رد رخافت  هب  شیارگ  یطارفا و  ییارگ  فرـصم یراوخابر ، قاچاق ، جاور  ینعی  هچ ؟ ینعی  طلغ  یعامتجا  یداصتقا و  تابـسانم  تسا . مدرم  داحآ  ی  هدھع رب  مھ  و  یمالـسا -

ی هدافتـسا هب  راختفا  دیاب  دنک . یم راکیب  یجراخ  رگراک  عفن  هب  ار  یناریا  رگراک  هک  تسا  نیا  شیانعم  هک  نآ ، یلخاد  یاھ  هنومن لباقم  رد  یجراخ  تاعونـصم  زا  هدافتـسا 

هتکن نیا  هب  مدرم  داـحآ  دـعب  ی  هجرد رد  و  هناـگ ، هس یاوق  یتلود و  یاـھ  هاگتـسد نالوئـسم و  دوخ  لوا  ی  هجرد رد  دوش . رادـیب  نالوئـسم  مدرم و  رد  یلخاد  تاعونـصم  زا 

. دنھد تیمھا  دننک و  هجوت 

جاور هدروآداب  یاھتورث  ندروآ  تسد  هب  یارب  تردـق  زا  ی  هدافتـساوس یتقو  دـشاب ، هتـشاد  جاور  یراوخ  تنار یتقو  دـشاب ، مکاح  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابـسانم  یتقو 

هک یراد  هیامرـس دـنک ، یم دـیلوت  هـک  یراکتعنـص  دـشک ، یم تـمحز  هـک  یزرواـشک  دوـش . یم دـیماان  تـسا ، یعقاو  شکتمحز  هدـننکدیلوت و  هـک  یـسک  دـشاب ، هتــشاد 

دوخ باصعا  تقو و  هک  یی  یـضاق دنک ، یم سیردت  هاگـشناد  رد  هک  یداتـسا  دیوگ ، یم سرد  هسردم  رد  هک  یملعم  دزیر ، یم قرع  هک  یراکندعم  دنک ، یم یراذگ  هیامرس

دیکات میتفگ و  ام  هک  نیا  دنوش . یم سویام  دوش ، یمن دروخرب  نآ  اب  تسا و  زاب  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابسانم  یارب  هار  دننیبب  یتقو  دنک ، یم فرـص  حیحـص  راک  هب  ار 

. دننک یم یدج  یاھبیسآ  راچد  ار  روشک  تفرشیپ  ساسا  اھ  هدیدپ نیا  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب دوش ، هزرابم  قاچاق  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  هک  میدرک 

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

تاقیقحت میناسرب ، دربراک  لمع و  ی  هلحرم هب  ار  شناد  نیا  میریگبارف ؛ ار  نامزاین  دروم  یاھـشناد  ی  همھ روج ، رھ  هکرھ و  زا  اـم  هک  تسا  نیا  تسھ ، تفرـشیپ  هک  هچنآ 

میروآ دوجو  هب  ار  یروانف  ات  میھد ، ماجنا  یبرجت  یدربراک و  تاقیقحت  میھدب ، ماجنا  یداینب  تاقیقحت  میھدـب ، هعـسوت  ار  ملع  ی  هنماد هکنیا  یارب  میھدـب ، ماجنا  نوگانوگ 

نیب ار  نآ  میریگبارف ، ایند  یاھتفرـشیپ  زا  یتیریدم  یاھ  شزومآ ی  هنیمز رد  میھدب ؛ ماجنا  مینک و  حیحـصت  مینک ؛ لیمکت  ار  یروانف  ای  میروایب  دوجو  هب  ار  یدـیدج  یروانف  ای 

. مینک قیبطت  نام  هعماج اب  مینک و  مھف  لیلحت و  نامدوخ  گنھرف  فرع و  اھزاین و  قبطرب  نامدوخ 

. تسیچ فارـسا  اب  هزرابم  هار  هک  میورب  نیا  لابند  هب  مینک و  ادـیپ  ار  اھ  نیا ندرک  نک  هشیر  هار  مینک و  قیقحت  دراد ، دوجو  روشک  رد  هک  یا  یعاـمتجا تالکـشم  ی  هراـب رد 

. تسا یعامتجا  یرامیب  کی  فارسا 

؟ تسیچ ییارگ  فرصم اب  هزرابم  هار 

، دـینک راک  وجـشناد  داتـسا و  دـیریگب ، یقیقحت  یاھ  هژورپ اھھاگـشناد  رد  دـھاوخ . یم قیقحت  اھ  نیا تسیچ ؟ لخاد  تخاس  یالاک  رب  یجراخ  یالاک  حـیجرت  اب  هزرابم  هار 

. تفرشیپ دوش  یم نیا ، دوش . یزاس  گنھرف دوش و  زیررس  ات  دیھدب  اھ  هناسر هب  دیھدب ؛ روشک  نالوئسم  هب  ار  قیقحت  ی  هجیتن

نانمس  / ٠٨/١٨/١٣٨۵ نایھاگشناد  رادید  رد  تانایب 

کی تسھ ؛ مھ  شا  یجراخ عون  تسھ ، شا  یلخاد عون  فرظ - کی  هناخ ؛ ی  هلیـسو کی  دـییامرفب  ضرف  ای  سابل ، کی  دـینک - هیھت  رازاب  زا  ار  یـسنج  کی  دـیور  یم امش 

یلخاد سنج  هک  یلبق  یگنھرف  تاـبوسر  رطاـخ  هب  رادـقم  کـی  تسا ، یجراـخ  سنج  نیا  هکنیا  هب  نداد  زپ  رطاـخ  هـب  رادـقم  کـی  یجراـخ ، تاـغیلبت  رطاـخ  هـب  یرادـقم 

هدـننک نییعت لاح  رھ  هب  نکیل  دـشاب ، لماوع  زا  یکی  تسا  نکمم  مھ  ندوب  رتبوغرم  نیا  یجراخ - سنج  ندوب  رتبوغرم  رطاـخ  هب  دـیاش  مھ  رادـقم  کـی  درادـن و  یا  هدـیاف

، زورما یراکیب  رگم  بوخ ، دینک . یم راداو  راک  هب  ار  یناریا  ریغ  رگراک  کی  دینک و  یم راکیب  ار  یناریا  رگراک  کی  دینک : یم راک  هچ  ینعی  دینک . یم باختنا  ار  نآ  امـش  تسین -

هچ هجیتـن  میدرک ، یوریپ  شور  نیا  زا  یکی  یکی و  رگید ، رھاوخ  نآ  رگید ، ردارب  نآ  مدرک ، روط  نیا هدـنب  دـیدرک ، روط  نیا امـش  یتـقو  تسین . اـم  ی  هعماـج ی  هدـمع لکـشم 

شدوخ لابند  هب  هک  مھ  یراـکیب  دوش . یم یلخاد  راذـگ  هیامرـس یدـیماان  ثعاـب  تیاـھن  رد  یلخاد و  رگراـک  یراـکیب  یلخاد ، ی  هناـخراک یگتـسکشرو  هجیتن ، دوش ؟ یم

کی زا  دوش ؛ یم عورـش  یکچوک  زیچ  کی  زا  نیاربانب ، دـیآ . یم دوجو  هب  ناوارف  یعامتجا  یـسایس و  ثداوح  نآ ، لابند  هب  دروآ و  یم یگداوناخ  تافالتخا  داـسف و  داـیتعا ،

زا دنک  یم سوھ  تسا . ناوارف  لئاسم ، تسد  نیا  زا  و  دشاب . راذگرثا  دناوت  یم یعامتجا ، تالوحت  رد  یتح  مھ  دارفا  یصخش  ی  هدارا سپ  امـش . نم و  یـصخش  ی  هدارا

، میظع نایرج  کی  شدوخ  لابند  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نامھ  اھ  نیا رذگدوز ؛ یاھـسوھ  ردـخم ، داوم  هب  شیارگ  راگیـس ، هب  شیارگ  دـشکب ؛ دریگب  راگیـس  شقیفر  تسد 

. تسا قداص  مھ  شسکع  دروآ . یم دوجو  هب  تسھ - تفرسپ  هک  ار - یعامتجا  تالوحت  زا  یندشن  مامت  ینالوط و 

نارگراک  / ١٣٨٨/٠٢/٠٩ ناراتسرپ و  ناملعم و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

قیسنت و یلخاد  دیلوت  جیورت  تمس  هب  ار  نامدوخ  روشک  گنھرف  دیاب  ام  هک  تسا  نیا  منک ، یم دیکات  مھ  زورما  ما و  هدرک دیکات  نآ  رب  نم  هک  هچنآ  راک  ی  هلئـسم دروم  رد 

یاھ هتخاس تاعونـصم و  لابند  هب  هک  تسا  هدـش  قیرزت  ام  تلم  هب  گنھرف  نیا  یدامتم  یاھلاس  هتـشذگ ، رد  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  میربب ؛ شیپ  مینک و  میظنت 

دیاب گنھرف  نیا  سنج . نیا  ندوب  رت  بوغرم ندوب و  رتھب  یارب  دوب  یمامت  مات و  لالدتـسا  کی  نیا  تسا ، یجراخ  سنج  نیا  دـش  یم هتفگ  یتقو  دـنورب . یجراخ  هناـگیب و 

، تسا رثوم  نیا  رد  یلخاد  نیرفآراک  قیوشت  تسا ، رثوم  نیا  رد  یجراخ  تادیلوت  ی  هیور یب اجیب و  ندرکن  غیلبت  تسا ، رثوم  نیا  رد  لخاد  دـیلوت  تیفیک  هتبلا  دوش . ضوع 

نیرفآراک دراد ، شقن  رگراک  دوخ  دنراد ، شقن  نیلوئسم  دراد ، شقن  تلود  تسا ، رثوم  نیا  رد  راک - سدنھم  ای  برجم  رگراک  ای  هداس  رگراک  هچ  راک - ی  هدننک رد  یراک  نادجو 

ام و ی  هعماج رب  یگنھرف  دنک و  ادیپ  شزرا  دنک ؛ ادیپ  ناحجر  لخاد  دیلوت  ات  دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  همھ  دراد . شقن  یجراخ  یالاک  ی  هدـننکدراو رجات  دراد ، شقن 

لخاد رگراک  کی  مینک ، یم فرـصم  ار  وا  دیلوت  هک  هناگیب  رگراک  کی  نتـشاداو  راک  هب  تمیق  هب  ام  مینادـب . شزرا  ار  یلخاد  دـیلوت  ندرک  فرـصم  هک  دوش  مکاح  ام  یاھنھذ  رب 

نیا هب  هطوبرم  یاھـشخب  تلود ، نارگراک ، دوخ  نانیرفآراک ، دوخ  روشک ، تاـغیلبت  نالوئـسم  روشک ، ناراذـگ  تسایـس روشک ، نیلوئـسم  ی  همھ مینک . یم راـکیب  ار  روشک 

. دنھدب تیمھا  دیاب  هتکن 

تاعونـصم هب  تبـسن  دـیاب  ام  ارچ  تسا . یجراخ  ینوریب و  یاھ  هباشم زا  رترب  رایـسب  یھاـگ  رترب و  روشک  لـخاد  تاعونـصم  تـالوصحم و  زا  یرایـسب  هناتخبـشوخ  زورما 

دیلوت و هب  رداق  یناریا  هک  دندرک  یم نیقلت  ناشدوخ  نیگآرھز  تانایب  اب  ناشدوخ ، تسد  هب  تردق  هاگتـسد  هب  ناگتـسباو  هک  یزور  نآ  تشذگ  میـشاب ؟ انتعا  یب نامدوخ 

ار اھراک  نیرت  هدـیچیپ ام  ناناوج  زورما  درک . ضوع  ار  عضو  دـمآ  بالقنا  دـندز . همطل  روشک  رد  راک  قوش  راکتبا و  حور  هب  اھ  نآ دـنتخادنا . بقع  ار  ناریا  اھ  نآ تسین . تخاس 

ماجنا دراد  یناریا  ناوج  راکتبا  نھذ و  اب  ینف  ی  هدـیچیپ یاھراک  همھ  نیا  گرزب ، یاھراک  یارب  تسا  هدـمآ  دوجو  هب  روشک  رد  تخاسریز  همھ  نیا  دـنھد . یم ماجنا  دـنراد 

طوبرم مھ  نیا  زا  مھم  شخب  کی  هتبلا  دوش . گنھرف  کی  دیاب  نیا  یلخاد ؛ تادیلوت  تاعونصم و  تمس  هب  همھ  دنروایب  ور  دیاب  زورما  دنراک . نیا  لابند  نیلوئسم  دریگ . یم

امرفراک و  دشاب . هتشاد  یلغش  تینما  دشاب ؛ نئمطم  دشاب ؛ لابلا  غراف رگراک  دنشاب ؛ هتـشاد  هجوت  نآ  هب  همھ  یتسیاب  مھ  نیا  هک  نارگراک ، یلغـش  تینما  هب  دوش  یم

. راک ی  هلئسم هب  طوبرم  نیا  دنربب . شیپ  ار  اھراک  راوردارب ، دنھدب  مھ  تسد  هب  تسد  رگراک  هاگراک و  ریدم  رگراک ، راذگ و  هیامرس رگراک ، و 

روشک  / ١۶/١٣٨٩/٠۶ رسارس  نانیرفآراک  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، سلجم هب  مھ  متفگ ؛ مدرک ، مالعا  ناضمر  هام  لئاوا  اج  نیمھ  رد  نیلوئـسم ، ی  هسلج رد  مراد . هدیقع  نآ  هب  هدنب  دـنتفگ ، ناتـسود  زا  رفن  دـنچ  هک  ار  تادراو  ی  هلئـسم

ماـجنا دراد  هنیمز  نیا  رد  یبوـخ  یاـھراک  هک  دـنداد  عـالطا  ناـشیا  مدرک ، لاوـس  هار  وـت  یناـگرزاب  مرتـحم  ریزو  زا  مھ  ـالاح  دـنزادرپب ؛ تادراو  ی  هلئـسم هب  هک  تلود  هب  مھ 

ام ار  یجراـخ  لوصحم  کـی  یتـقو  دـننادب . ار  نیا  دـیاب  مھ  مدرم  تسا ؛ یگرزب  رطخ  تسا ، یگرزب  ررـض  قطنم  یب هیور و  یب تادراو  ی  هلئـسم تسا . تسار  هلب  دریگیم ؛

تیفیک تیبوغرم و  ی  هلئـسم اھتنم  تسھ ، نیا  مینکیم ؛ راداو  راک  هب  میراد  ار  رگید  رگراک  کی  مینکیم ، راک  یب  ار  نامدوخ  رگراک  کـی  میراد  عقاو  رد  مینکیم ، فرـصم  میراد 

. دوشیم ادیپ  لیامت  یعیبط  روط  هب  دشاب ، هتـشاد  ار  تایـصوصخ  نیا  یلخاد ، دیلوت  یلخاد ، سنج  هچنانچ  رگا  تسا . مھم  یلیخ  اھنیا  ماکحتـسا ؛ و  تسا ؛ مھم  یلیخ 

هدوب یزور  کی  تسا . جراخ  هب  ناشمـشچ  زونھ  یگتـسباو - ی  هرود توغاط ، ی  هرود یھاشداپ - سوحنم  ی  هرود طلغ  گنھرف  رثا  رب  هک  دنتـسھ  یـضعب  هنافـساتم  هتبلا 

« يجراخ يالاک  هب  رخافت   » 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 5هاگياپ  هحفص 2 
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توغاط ی  هرود نامھ  رد  دندرک . دراو  ار  زیچ  همھ  مھ  المع  دنک ! تسرد  دناوتیمن  گنھ  هلول کی  یناریا  هک  دنتفگ  حیرص  دندمآ  ام  یتلود  نیلوئـسم  روشک  نیا  وت  هک  تسا 

مدرکیم داقتنا  متـشاد  نم  دید ، میدرکیمن - مھ  تاقالم  میتشادن ، یطابترا  تقو  چیھ  اھنیا  اب  هک  ام  یـسلجم - کی  یوت  ار  هدنب  افداصت  هک  یتلود  ناگیاپدنلب  زا  یدرف  کی 

الاـک دـننکیم ، راـک  اـم  یارب  دـنراد  رکون  لـثم  رگید  یاـھروشک  میتسـشن ، اـقآ  لـثم  اـم  دـینکیم ؟ داـقتنا  ار  یچ  یچ  تفگ : اـم و  هب  درک  ور  نیا  دوب . هک  یئاـھزیچ  ناـمھ  زا 

یداصتقا یاھداسف  دوب ؛ رگید  یاھزیچ  شنطاب  تسا ، قطنم  نیا  شرھاظ  الاح  دوب ! توغاط  ی  هرود نادرمتلود  قطنم  نیا  دینیبب ؛ امش  تسا ؟ دب  نیا  لخاد ؛ دنتسرفیم 

، ماظن نارازگراک  نیلوئسم و  ی  هسلج رد  دندوب ، اجنیا  هک  یناتـسود  هب  زور  نآ  ام  تسا . مھم  تادراو  تیریدم  تادراو و  ی  هلئـسم هلب ، ناوارف . یقالخا  یاھداسف  ناوارف و 

نیا دریگب ؛ ماجنا  دیاب  یحیحـص  تیریدم  کی  دیاین . دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـیایب ، دـیاب  یئاھزیچ  کی  دـینک . فقوتم  میئوگیمن  دـینک ؛ تیریدـم  ار  تادراو  میتفگ  میدرک ، هیـصوت 

. تسھ املسم 

لاس ٩١  / ١٣٩١/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  مرح  رد  تانایب 

رد ناـملزنم ، لـئاسو  رد  ناـمکاشوپ ، رد  ار  یجراـخ  یاـھکرام  اـم  هک  تـسا  یطلغ  رخاـفت  نـیا  تـسین ؛ راـختفا  نـیا  دـیھاوخب . یناریا  یـالاک  دـیاب  امـش  دـنمدرم . هدـمع ،

مدینـش نم  تسا . رتـھب  رایـسب  دراوم  زا  یلیخ  رد  یلخاد  دـیلوت  هک  یلاـح  رد  یلخاد ؛ یاـھکرام  هب  میھدـب  حـیجرت  ناـماھیکاروخ  رد  ناـمهرمزور ، روـما  رد  ناـمناملبم ،

تبغر یناریا  رادـیرخ  تسا  نکمم  دنـشورفب ، اج  نیمھ  رگا  دـننادرگیمرب ! دـننزیم ، یجراخ  کرام  دـنربیم  دوشیم ، دـیلوت  اھناتـسرھش  زا  یـضعب  رد  هک  ار  یلخاد  کاـشوپ 

. تسا مھم  یلخاد  دـیلوت  تسا . طلغ  نیا  دـنکیم ؛ باختنا  ار  تخود  نامھ  ار ، راولـش  تک و  نامھ  ار ، سابل  ناـمھ  یناریا  رادـیرخ  دراد ، یوسنارف  کراـم  نوچ  اـما  دـنکن ؛

حالصا زا  یشخب  نیا  هک  تسا ؛ مدرم  تسد  راک  یهدمع  فرصم ، یهنیمز  رد  تسا . هدرک  یراذگهیامرـس  هچ  یناریا  رادهیامرـس  تسا ، هدرک  دیلوت  هچ  یناریا  رگراک  دینیبب 

ار نیا  تسا ؛ مھم  یلم  دیلوت  مدرک . ضرع  هتـشذگ  لاس  هک  تسا  یداصتقا  داھج  زا  یـشخب  و  مدرک ، ضرع  ناریا  تلم  هب  اجنیا  لبق  لاس  ود  نم  هک  تسا  فرـصم  یوگلا 

. دنھدب رارق  فدھ  دیاب 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٠ ناسارخ  یاھهاگشناد  دیتاسا  ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

ناتـسریبد رد  تسین ؛ یناتـسبد  ناکدوک  صوصخم  نیا  هتبلا  میروایب . راب  دوخ  تیوھ  هب  رواب  سفنهبدامتعا و  یاراد  زاغآ  زا  ار  کدوک  دیاب  ام  تسا . یروابدوخ  دـعب ، یهتکن 

همھ نیا  اب  هتفرن -  نیب  زا  شراثآ  زونھ  هک  هدش ، یراذگهیاپ  هتشذگ  زا  یفرحنم  الماک  گنھرف  هنافساتم  ام  روشک  رد  تسھ . نیمھ  مھ  هاگشناد  رد  تسھ ، نیمھ  مھ 

نیا هنافـساتم  هک  تسوا ؛ لباقم  رد  دوخ  ندـید  کچوک  برغ و  ندـید  گرزب  برغ ، تمـس  هب  یهنادـنمزاین  هاگن  نآ ، و  میتشاد -  زورما  اـت  بـالقنا  لوا  زا  اـھام  هک  یتاـغیلبت 

رادـفرط اما  دـنکیم ، بلط  یرتشیب  لوپ  یجراخ  سنج  کرام  نالف  دـینکیم  هظحالم  امـش  هکنیا  تسا . یروابدوخ  دوبن  لیلد  هب  نیا  دراد ؛ دوجو  هدـشن و  نکهشیر  گنھرف 

کی نیا  تسا ، یرامیب  کی  نیا  تسا ؛ هاگن  نیمھ  رطاخ  هب  تسا ، نآ  زا  رتھب  شتیفیک  یھاگ  یلخاد  هباشم  سنج  هک  یلاح  رد  دراد ، یاهقبط  کی  نیب  رد  مھ  یرتشیب 

وا هب  تبـسن  یفنم  هاگن  کی  لوا  یهلھو  رد  تسا ، هتفرن  جراخ  هب  تسا ، هدـنارذگ  لـخاد  رد  ار  صـصخت  یاـھهرود  صـصختم ، نـالف  هک  دوش  هتفگ  هچناـنچ  رگا  تسا . تفآ 

یاھلاس نیا  رد  هک  دـنزب -  مھ  هب  ار  رواب  نیا  تسناوت  دوخ  یهتـسجرب  یاھراک  اب  هدرک ، لیـصحت  لخاد  رد  هک  یلخاد  صـصختم  نیا  هچنانچ  رگا  هلب ، تشاد . دـھاوخ  دوجو 

. دوب دھاوخ  رترب  وا  هب  هاگن  تسا ، لخاد  یهدرکلیـصحت  نیا  تسا ، جراخ  یهدرکلیـصحت  نیا  دنیوگب  هک  یمادام  اما  تسا ؛ یرگید  بلطم  نآ  هداتفا -  قافتا  مھ  ناوارف  ریخا ،

. تسا بیع  اھنیا 

نیارفسا  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ مدرم  عامتجا  رد  تانایب 

جایتحا یلخاد  دیلوت  بخ ، هتفرگ . ماجنا  لاس  لوا  زا  هام  دنچ  نیا  لوط  رد  هک  یئاھتبحص  رد  مھ  لاس ، راعش  رد  لاسما و  لوا  رد  مھ  میدرک ؛ هیکت  یلخاد  دیلوت  یور  رب  ام 

یجراخ و یاھدنرب  اھکرام و  لابند  شاهمھ  یناسک  هکنیا  مینک . باختنا  نامدوخ  تادیلوت  زا  دیاب  ار  نامدوخ  فرـصم  تسا . مدرم  یهدـھع  هب  نیا  یلخاد ؛ فرـصم  هب  دراد 

شیازفا ار  یلخاد  دیلوت  یلخاد ، فرـصم  تسا . یلـصا  یمومع و  راک  کی  هب  ندزهبرـض  اما  تسا ، یـصخش  سوھ  کی  ندناشنورف  تساطخ ؛ دنـشاب ، یجراخ  یاھمـسا 

ینعی دریگب ، قنور  هک  دیلوت  دوشیم . فرطرب  یراکیب  دوشیم ؛ فرطرب  دنتفگ ، مرتحم  یهعمج  ماما  یاقآ  هک  یتالکـشم  نیمھ  درک ، ادیپ  شیازفا  هک  یلخاد  دیلوت  دـھدیم ؛

هنوگچ ار  ناـمدوخ  فرـصم  هک  تسا ، مدرم  اـم  تسد  هیـضق  نیا  رـس  کـی  تسا . لـصتم  مھ  هب  همھ  اـھنیا  دـنک ؛ ادـیپ  شیازفا  لاغتـشا  دوشب ، مک  ینارگ  دوشب ، مک  مروت 

. مینک باختنا 

. تسا دایز  رایسب  مھ  یھلا  تاقیفوت  اما  تسا ، دایز  فئاظو  لاح  رھ  هب 

روشک  / ١٣٩٢/٠٢/٠٧ دیلوت  شخب  نالاعف  نارگراک و  رادید  رد  تانایب 

نیا هک  دـننادب  همھ  دـنکن . بلج  شدوخ  هب  ار  اھمـشچ  یگنرف  یاـھمان  قرب  قرز و  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  نیا  یناریا . یهیامرـس  یناریا ، راـک  یلخاد ؛ دـیلوت  میتـفگ : اـم 

تـسود ار  تیرـشب  یهمھ  ام  هتبلا  دنک . رادروخرب  ار  یجراخ  رگراک  کی  دنک ، مورحم  ار  وا  دـناوتیم  دـنک ؛ رادروخرب  ار  یناریا  رگراک  کی  دـناوتیم  دـنرخیم ، دـنراد  هک  یلوصحم 

اھیـضعب درک . تیوقت  دیاب  ار  وا  درک ، دییات  دیاب  ار  وا  تسا ؛ تلم  نیا  یهرکیپ  زیزع  منتغم و  وزج  دنکیم ؛ شالت  روشک  نیا  یدنلبرـس  یارب  دراد  یناریا  رگراک  بخ  اما  میراد ،

، دـندرگب یناریا  دـیلوت  یهناشن  لابند  هکنیا  یاج  هب  سکعب ، یتح  ای  دـنکیمن ؛ قرف  یجراخ  دـیلوت  یناریا و  دـیلوت  یهناشن  ناشیارب  ای  دـننکیمن ، کرد  دـنمھفیمن و  ار  نیا 

. دننایب نیا  بطاخم  مدرم  یهمھ  تسا . اطخ  نیا  تسا ، فارحنا  نیا  دندرگیم ؛ یجراخ  دیلوت  یاھهناشن  لابند 

یتمواقم  / ١٣٩٢/١٢/٢٠ داصتقا  یاھتسایس  نییبت  هسلج  رد  تانایب 

تکرح کـی  اـب  زج  اـھنیا  هک  اـپرید -  تالکـشم  نمزم ، تالکـشم  میراد -  هک  تسا  یتالکـشم  یتمواـقم ،] داـصتقا  یاھتـسایس  یهیھت  لـماوع  اـھهزیگنا و  زا   ] مود یهتکن 

نودـب تادراو  مھ  نآ  تسا -  تادراو  هب  تداـع  اـھنآ  زا  یکی  میدرک ، ضرع  هک  تسا  تـفن  هـب  یگتـسباو  اـھنآ  زا  یکی  دوـشب ؛ فرطرب  درادـن  ناـکما  مـھم ، یعمج  یداـصتقا 

ندوب بویعم  یراکیب ، نمزم ، مروت  تسا -  یجراخ  دیلوت  هب  نامھاگن  میراذـگب ؛ رانک  میتسناوتن  مھ  ار  تداع  نیا  میتسھ و  نآ  راچد  هنافـساتم  هک  تسا  یتداع  تیولوا ؛

رد لاکـشا  فرـصم ، یوگلا  رد  لاکـشا  ام -  یکرمگ  تاماظن  اـم ، یکناـب  تاـماظن  اـم ، یلوپ  تاـماظن  اـم -  یلاـم  تاـماظن  رد  لاکـشا  اـم ، یداـصتقا  یاـھراتخاس  زا  یخرب 

یتمھ اب  لوئسم  رھ  ار و  یزوسلد  ناسنا  رھ  هک  ییاھزیچ  زا  یکی  درک . هلباقم  اھنیا  اب  دیاب  تسا ، روشک  دوجوم  تالکـشم  اھنیا  یروهرھب ؛ رد  لاکـشا  دیلوت ، یهلئـسم 

اب رمتسم -  هنازوسلد و  یعمج و  یداھج و  تکرح  کی  اب  زج  اھنیا  تسا . تالکـشم  نیمھ  دوجو  دھدب ، ماجنا  یتمواقم  داصتقا  لیبق  زا  یتکرح  یراک و  هک  دزیگنایمرب  ار 

. دش دھاوخن  رسیم  درک -  مھاوخ  ضرع  دراد و  هک  یتامازلا 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

ماجنا دیاب  ییاھراک  هچ  تسیچ و  تامازلا  دنک ، ادیپ  ققحت  یتمواقم ، داصتقا  گرزب ، راک  نیا  هکنیا  یارب  هک  دوب  نیا  موس  لاوس  مھدب . باوج  منک و  حرطم  ار  موس  لاوس 

دیلوت زا  دـیاب  نالوئـسم  تسا . داصتقا  تفرـشیپ  یـساسا  یهقلح  ساسا و  یلم ، دـیلوت  دـننک . تیامح  یلم  دـیلوت  زا  دـیاب  نالوئـسم  الوا  مینکیم : ضرع  هصالخ  دریگب ؟

مزال ییارجا  تیامح  هک  اج  کی  دریگب ؛ ماجنا  تسا ، مزال  یئاضق  تیامح  هک  اج  کی  دـننک ؛ ینوناـق  تیاـمح  دراد ، مزـال  نوناـق  هک  اـج  کـی  یروجهچ ؟ دـننک . تیاـمح  یلم 

. دنک ادیپ  قنور  دیاب  یلم  دیلوت  دریگب . ماجنا  اھراک  نیا  دیاب  دننکب ؛ ییاھراک  دننک و  قیوشت  دیاب  تسا ،

. دـنھدب شیازفا  ار  یروهرھب  هک  اـنعم  نیا  هب  اـنعم ؟ هچ  هب  دـنھدب ؛ تـیمھا  یلم  دـیلوت  هـب  یتسیاـب  مـھ  اـھنآ  دنتـسھ ، رگدـیلوت  هـک  راـک  یورین  هیامرـس و  ناـبحاص  مود ،

یانعم نیا  هنقتاف ، المع  لمع  رما  محر هللا  دـھدب ؛ ماجنا  تقد  اب  ار  راک  دـنکیم ، راک  هک  رگراک  دوشب ؛ هنیھب  یهدافتـسا  رثکادـح  دراد  دوجو  هک  یتاـناکما  زا  ینعی  یروهرھب ،

« يجراخ يالاک  هب  رخافت   » 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 5هاگياپ  هحفص 3 
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هک یـسک  نآ  دـھدب . ماـجنا  نقتم  دـھدب ، ماـجنا  مکحم  دـھدیم ، ماـجنا  هک  ار  یراـک  هک  تسا  یـسک  نآ  رب  ادـخ  تمحر  تسا : هدـش  لـقن  ربمغیپ  لوق  زا  تسا ؛ یروهرھب 

بجوم اھیتسایسیب  اھیریبدتیب ، زا  یضعب  دنھدب ؛ شھاک  ار  دیلوت  یاھهنیزھ  ینعی  دریگب ؛ ماجنا  هیامرس  نآ  زا  هدافتسا  رثکادح  دنک  یعـس  دنکیم ، یراذگهیامرس 

. دوشب مک  راک  هیامرس و  یروهرھب  الاب ، دورب  دیلوت  یهنیزھ  دوشیم 

رد ار  نیا  دنتسناوتیم  و  دایز ــ  ای  مک  دنتشاد ــ  یاهیامرس  هک  ار  یناسک  میدید  ام  رگید . یاھتیلاعف  رب  دنھدب  حیجرت  ار  یدیلوت  تیلاعف  روشک ، رد  هیامرـس  نابحاص  موس ،

هقدص نیا  تسا ، هنـسح  نیا  دوشب ؛ تیوقت  روشک  دـیلوت  میھاوخیم  دـنتفگ  دـیلوت ؛ غارـس  دـنتفر  دـندرکن ؛ دـننک ، بسک  یدایز  یاھدـمآرد  دـنزادنیب و  راک  هب  ییاھهار  کی 

. دنراذگب روشک  دیلوت  تمدخ  رد  رتشیب  ار  نآ  نوزفا ــ  یاھهیامرس  هچ  مک ، یاھهیامرس  هچ  دنتسھ ــ  هیامرس  یاراد  هک  یناسک  تسا ؛ اھراک  نیرتھب  وزج  نیا  تسا ،

کی متفگ ، ناوارف  رارـصا  اـب  اـج  نیمھ  رد  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود  نم  هک  یبلطم  نیمھ  ینعی  هچ ؟ ینعی  دـننک . جـیورت  ار  یلم  دـیلوت  حوطـس ، یهمھ  رد  مدرم  یدـعب ،

ار یلخاد  سنج  کی  هک  یتقو  امـش  نم ! نازیزع  یلخاد .» تادیلوت  فرـصم   » زا تسا  ترابع  نآ  دننک و  لمع  دیاب  همھ  اما  دندرک ، لمع  هناتخبـشوخ  مدرم  زا  مھ  یاهدـع 

؛ نادـیم دروایب  ار  شدوخ  راکتبا  هکنیا  هب  دـیاهدرک  راداو  ار  یناریا  رگراک  مھ  دـیاهدرک ، داجیا  لاغتـشا  راک و  هزادـنا  نیمھ  هب  مھ  یجراخ ، دـیلوت  سنج  یاجهب  دـینکیم  دـیرخ 

ار یلم  تورث  دینکیم ، فرـصم  یلخاد  سنج  هک  یتقو  امـش  داد ؛ دھاوخ  شیازفا  زورهبزور  ار  تاراکتبا  نیا  دراد ، یتاراکتبا  راک ، یهدننک  نآ  دـش ، فرـصم  هک  یلخاد  سنج 

رگا یجراخ ؟ ای  تسا  یلخاد  دندیـسرپیم ] ، ] دـنتفریم هک  سنج  غارـس  دوب ؛ تنـس  کی  ناونعهب  یجراخ  فرـصم  حـیجرت  توغاـط ، نارود  رد  هتـشذگ ، رد  دـیاهداد . شیازفا 

کی یلخاد  سنج  دـیرخ  مینکیم  ضرع  اـما  تسا ، مارح  یجراـخ  سنج  دـیرخ  مییوگیمن  دوـشب . سکعهب  ددرگرب و  دـیاب  نیا  دنتـشاد ؛ تبغر  نآ  هب  رتـشیب  دوـب ، یجراـخ 

یلیخ لثم  مھ  اجنیا  رد  هتبلا  تسا . مدرم  یهمھ  شقن  نیا  درک ؛ هجوت  نیا  هب  دـیاب  دراذـگیم . ریثات  روشک  نیا  زیچ  همھ  یور  رب  تسا و  داصتقا  یزاسمواقم  یارب  ترورض 

نآ راـتفر  هب  ندرک  هاـگن  رطاـخهب  مدرم ، راـتفر  رد  اـھشاپوتخیر  اـھیورهدایز و  زا  یرایـسب  تسا ؛ رتـشیب  نارگید  زا  روشک  ناریدـم  نالوئـسم و  تیلوئـسم  رگید ، یاـھاج 

زا یکی  یلخاد  دـیلوت  حـیجرت  نیاربانب  دـش . دـھاوخ  مک  فارـسا  مھ  مدرم  نیب  رد  دـشابن ، الاب  حوطـس  نیب  رد  فارـسا  رگا  دـننادیم ؛ اھرتگرزب "  " ار اھنآ  هک  تسا  یناـسک 

. تسا اھراک 

دنناوتیم همھ  تسا و  ام  زورما  یمومع  فیاظو  زا  یکی  داصتقا ، یاھهیاپ  نتخاس  مواقم  یانعم  هب  یتمواقم  داصتقا  منکیم : ضرع  نم  منک . یدـنب  عمج  ار  شخب  نیا  نم 

مھ دناهیامرـس ، یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  دـنراک ، تراـھم  یاراد  هـک  یناـسک  مـھ  مدرم ، داـحآ  مـھ  هناـگهس ، یاوـق  نیلوئـسم  نیلوئــسم و  مـھ  دـننک ، اـفیا  شقن  نآ  رد 

. دننکب ضرع  ار  اھنیا  تالیصفت  هک  تسا  نارظنبحاص  یهدھعهب  تفگ ؛ دیاب  هچنآ  زا  دوب  یاهصالخ  میدرک ، ضرع  ام  هک  هچنآ  هتبلا  نارظنبحاص .

یقرش  / ١٣٩٣/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

دم الاح  اھهناشن . نیا  لابند  دـنورن  دـننک ؛ فرـصم  مدرم  ار  یلخاد  تالوصحم  منکیم : ضرع  امـش  هب  مھ  نالا  مدرک ، رارکت  نآ  ریغ  لاس و  لوا  یاھینارنخـس  رد  اھراب  نم 

تلم مامت ، بصعت  اب  هنابـصعتم و  دراد ، یلخاد  هباشم  هک  ییاھزیچ  نآ  یلخاد . تادیلوت  فرـصم  غارـس  دیورب  تسیچ ! دنرب  نالف ؛ دنرب  تسا ، دنرب »  » دنیوگب تسا  هدـش 

مھ ماغیپ  ار ، فرح  دننکیم  شوگ  اروف  نینیدتم  هدع  کی  مییوگیم ، ام  یتقو  هلب ، بخ  میوگیمن ؛ صاخ  یهدع  کی  یارب  طقف  نم  ار  نیا  دـننکن . فرـصم  ار  نآ  یجراخ  ناریا ،

نیا نم  میوگیمن ؛ ار  نیا  دـنلئاق ، یعرـش  تیجح  اـم  فرح  یارب  هک  یدارفا  نینیدـتم و  یارب  طـقف  نم  میرخن ؟ ار  زیچ  نـالف  میرخب ؟ تسا  یجراـخ  هکار  زیچ  نـالف  دـنھدیم 

یگدـنز روشک  نیا  رد  ادرف  تسا  اـنب  هک  تسا  شدوخ  یاـھهچب  رکف  هب  تسا ، دـنمهقالع  روشک  یهدـنیآ  هب  تسا ، دـنمهقالع  ناریا  هب  هک  میوگیم  یـسکرھ  یارب  ار  فرح 

رتشیب مادـم  یجراخ ، رادهیامرـس  نآ  یجراخ ، رگراک  نآ  یجراخ ، هاگنب  نآ  مجح  هکنیا  هب  دـینکیم  کـمک  عقاو  رد  دـینکیم ، فرـصم  هک  ار  یجراـخ  تاعونـصم  امـش  دـننک .

. دروخب تسکش  دروخب ، هبرض  یلخاد  دیلوت  دوشب و 

روشک  / ٠٢/٠٩/١٣٩۴ رسارس  نارگراک  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

بترم الاح  هک  یفرح  نیا  دنورن -  دنرب  لابند  دنورن ، مسر  مسا و  لابند  دنک ؛ کمک  روشک  دیلوت  هب  روجنیمھ  دناوتیم  مھ  نادجواب  یهدننکفرصم  فاصنااب ، یهدننکفرـصم 

یتح دنتـسھ  اھیـضعب  تسا . یناریا  رگراک  هب  کمک  تسا ، یلخاد  دیلوت  فرـصم  روشک ، تحلـصم  دنورب . تحلـصم  لابند  دنورن ؛ کرام  لابند  دنرب -  دـنرب ، دـننکیم : رارکت 

. دننزب دگل  یناریا  رگراک  هب  لمع  رد  اما  دنھدب ، راعش  دننک و  تشرد  مھ  ار  ندرگ  گر  دنھدب ، راعش  مھ  رگراک  عفن  هب  دنرضاح 

نارگراک  / ١٣٩٧/٠٢/١٠ رادید  رد  تانایب 

هباشم یناریا  سنج  تقوکی  دوشب ؟ فرـصم  دـیاب  یجراـخ  سنج  هک  تسا  یـضرم  هچ  نیا  یجراـخ ؟ یناـپمک  بیج  رد  دـنزیرب  ار  ناـشلوپ  دـنراد  رارـصا  یاهدـع  کـی  ارچ 

. میرادن ار  نآ  هباشم  سنج  لخاد ، رد  بخ ! یلیخ  درادن ؛ هفرص  تسین ، هفرـص  اب  قبطنم  لخاد  رد  شدیلوت  هک  تسھ  سانجا  زا  یـضعب  تسین ؛ یثحب  هلب ، بخ  میرادن ،

، تسا یجراخ  هباشم  تیفیک  زا  رتالاب  یـضعب  تسا ، یجراخ  هباشم  تیفیک  لثم  یـضعب  مھ  تیفیک  رد  دوشیم و  دـیلوت  تسھ ، لخاد  رد  یـسنج  هباشم  یتقو ] اـما  ]

یمھفدب و هچ  نیا  تسا ؟ یضرم  هچ  نیا  دننک ؟ فرصم  ار  اھنیا  دننام  یجراخ و  کرام  نالف  یجراخ و  سنج  دنورب  امتح  هک  دنشاب  هتشاد  رارصا  یاهدع  کی  یتسیاب  ارچ 

؟ دنراد یضعب  هک  تسا  یایمھفجک 

نایوجشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٠٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هکنیا تسا ؛ راـتفگ  رد  تعاجـش  شتایـصوصخ  زا  تسا ، تحارـص  شتایـصوصخ  زا  هک  یبـالقنا  نموـم  ناوـج  یهژیو  ناـبز  ناـمھ  اـب  اـھنامرآ  نیا  یروآداـی  هب  تسا  جاـیتحا 

نم هچرگا  ار . ییاھزیچ  کی  دـنیوگب  هکنیا  یارب  دراد  دوجو  یاهناعاجـش  یهزیگنا  کی  میدرک  ساسحا  ام  دوب ؛ مھ  روجنیمھ  اتبـسن  زورما  دـنزب . ار  شدوخ  فرح  هناعاجش 

اھـشزرا نیا  یتسیاب  مراد . لوبق  الماک  نم  یبالقنا ، ناوج  وجـشناد و  ناوج  رد  ار  مجاھت  یهیحور  ساسحا  نیا  مراد ؛ لوبق  ار  تعاجـش  اـما  مرادـن  لوبق  ار  اـھفرح  یـضعب 

. راک یاپ  ناوج  یوس ] زا  [ ؛ دوشب هبلاطم  امئاد  هنارایشوھ ، حیرص ، تروصهب 

نآ اب  هدنب  هک  یاهدمع  لکشم  تسا ؛ حرطم  یناریا  یالاک  ثحب  دوشب . یفن  یرکف  یگتـسباو  دوشب . یفن  یرگیفارـشا  یمومع ، راکفا  رد  ینعی  یرگیفارـشا ؛ اب  هلباقم ] ]

توغاط میژر  سجن  سحن و  ثیراوم  زا  هک  دراد  دوجو  روشک  رد  یعیـسو  رـشق  کی  رد  هنافـساتم  هک  تسا  یجراخ  یـالاک  هب  تبـسن  ینھذ  لکـشم  کـی  ماهدرک ، دروخرب 

، لکـشم نیا  هدـنام . یقاب  زونھ  نیا  دوبن ؛ زور  نآ  مھ  یرکذ  لـباق  یلخاد  راـک  هتبلا  دوب ؛ رتھب  شایجراـخ  یزیچ ، رھ  دوب و  یجراـخ  تـالوصحم  هب  مشچ  تسا ؛ هتـشذگ 

زا تسا » رتھب  یجراخ  سنج   » هک ار  رکف  نیا  میناوتب  اـم  هچناـنچ  رگا  ـالثم  اھـساسحا . نیا  رد  لوحت  یارب  دـیایب  دوجو  هب  یرکف  یمومع  تکرح  کـی  تسا ؛ یرکف  لکـشم 

. درک دھاوخ  ادیپ  ققحت  همھ  راک  نیا  تاریخ  تاکرب و  یلخاد و  یالاک  لابند  دنوریم  یعیبطروطهب  مدرم  دوخ  تقونآ  مینکب ، کاپ  اھنھذ 

اھهاگشناد  / ١٣٩٧/٠٣/٢٠ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ تسرد  دـناهدرک ؛ راک  دـناهدرک ، رکف  نآ  یور  دـناهداد ، رارق  هجوت  دروم  ار  هلئـسم  نیا  نایاقآ  زا  یکی  مدـید  هناتخبـشوخ  هک  یناریا  یالاک  زا  تیاـمح  یهلئـسم  نیمھ 

، لخاد رد  ام  هک  تسا  نیا  هلئسم  نیلوا  تسیچ ؛ تیفیکاب  یالاک  دیلوت  عناوم  مینیبب  ام  دینک  ضرف  تشاد . دوجو  ناشیا  تانایب  رد  ماهدرک  تشاددای  اجنیا  هدنب  هک  یتاکن 

رد مھ  میناوتب  هک  مینک  راکهچ  یبایرازاب ؛ یگنوگچ  دـعب  تسیچ ، تیفیکاب  یالاک  دـیلوت  عناوم  دورب . شورف  ات  دـشاب ، هتـشاد  یرتشم  ات  مینک  دـیلوت  دـیاب  تیفیکاب  یـالاک 

ینھذ و یهلوقم  نامھ  یلخاد  یهلوقم  تسا - یاهناگادـج  یهلوقم  نآ  هک   - تسا هلوقم  کی  جراخ  رد  ـالاح  مینک . ادـیپ  تـالوصحم  نیا  یارب  رازاـب  جراـخ ، رد  مھ  لـخاد و 

زا ییاھرشق  هکنیا  تلع  هک  دوشب  یـسررب  هاگـشناد ، یتخانـشناور  یتخانـشهعماج و  مولع  یاھـشخب  رد  ینعی  تسا . تسرد  الماک  دندرک ؛ هراشا  هک  تسا  یگنھرف 

یفاک اھنیا  اما  دندرک  رکذ  ناشیا  ار  ییاھجالع  هار  کی  هتبلا  تسیچ . شجالع  هار  تسیچ و  رتمک  یلخاد  یالاک  هب  دنراد و  یرتشیب  تبغر  یجراخ  یالاک  هب  تبسن  مدرم 

؛ تشگرب رما  یلکب  لاس ، راھچ  لاس ، هس  لاس ، ود  فرظ  رد  دـینیبیم  امـش  تقوکی  درک . ادـیپ  ار  ییاـھهار  کـی  ناوتیم  اـعقاو  دراد ؛ مزـال  یملع  یـسررب  اـھنیا  تسین ؛
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! دنشورفیم یرتشم  هب  یلخاد  یالاک  ناونعهب  ار  ناشدوخ  یجراخ  یالاک  اھهدنـشورف  زا  یـضعب  هتفرگ ، ماجنا  یدودح  کی  ات  هک  یتاغیلبت  نیمھ  اب  الاح  نیمھ  هکنیاامک 

یرتشم هک  دنادیم  نوچ  دراد و  ار  شایجراخ  وا  دـھاوخیم ، هدنـشورف ] زا   ] ار یـسنج  کی  دوریم  فرط  ینعی  هدـش - شرازگ  نم  هب  مراد ، عالطا  هدـنب   - میراد ربخ  ام  ار  نیا 

هدنـشورف هک  تسا  بوخ  یلیخ  نیا  اما  تسا ؛ یدـب  زیچ  غورد  هتبلا  تسا . یبولطم  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ! یلخاد  الاک  نیا  دـیوگیم  وا  هب  غوردـب  دراد ، مزال  یلخاد  یالاک 

؛ دراد یملع  راک  هار  بخ  نیا  دنکیم ؟ ادیپ  شرتسگ  یروج  هچ  نیا  دنک . ادیپ  شرتسگ  دـیاب  گنھرف  نیا  تسا ؛ یلخاد  نیا  دـیوگب  شدوخ  یالاک  شورف  یارب  دوشب  روبجم 

. دینکب ار  راک  نیا  امش  یتسیاب 
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