
ناریزو  / ١٣۶٨/٠٣/١۶ تایھ  ریزوتسخن و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ایند یهمھ  رد  اریز  تسا ؛ هیبش  هزجعم  هب  ام  ماظن  رد  یونعم  یقـالخا و  یاھـشزرا  تیمکاـح  دنرـضاح . رـصع  گرزب  هداـعلاقوف  یهدـیدپ  ود  یمالـسا ، یروھمج  بـالقنا و 

. دنراپسب یشومارف  هب  ای  دننک و  یوزنم  ار  اھشزرا  نیا  هک  دوشیم  شالت 

روشک  / ١٣۶٨/٠٣/١٩ رسارس  نارادناتسا  روشک و  ریزو  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

ماـما نادـقف  لوا  زور  رد  یـسایس ، یاـھرگلیلحت  یجراـخ و  یاـھیرازگربخ  دـیدید  امـش  هکنیا  منادـیم . گرزب  رایـسب  ار  ناـشلامیظع  ماـما  تـلحر  زادـگناج  یهثداـح  نـم 

. دندوب هتفرگ  ار  هجیتن  نیا  دندوب و  هدرک  هبساحم  دوخ  یاھرایعم  ساسارب  اھنآ  هکلب  دوبن ؛ ضحم  یتاغیلبت  راک  کی  زا  یشان  دش ، مامت  زیچ  همھ  هک  دندرک  ینیبشیپ 

هب تبـسن  ناریا  تلم  ینمـشد  یـسانشنمشد و  نـالووسم و  مدرم و  نیب  یونعم  طاـبترا  یبلطتداھـش و  ناـمیا و  دـننیبیمن و  ار  اـم  یهعماـج  رد  دوـجوم  قیاـقح  اـھنآ 

ام هب  هشیمھ  هک  یتازجعم  یھلا و  تاکرب  زا  مینک و  یبایزرا  یدام  دودحم  یهچیرد  زا  ار  نادقف  نیا  میھاوخب  رگا  مدقتعم  اتقیقح  مھ  نم  دننکیمن . هدـھاشم  ار  رابکتـسا 

. مینک تواضق  هنوگنامھ  دیاب  میریگب ، هدیدان  ار  وا  هب  نامیا  ادخ و  هب  لکوت  میشوپب و  مشچ  تسا ، هدرب  شیپ  هب  ار  بالقنا  هدناسر و  کمک 

میاهدیسر و نآ  هب  یمالـسا  لیاسم  یـسررب  رد  بالقنا و  نارود  لوط  رد  هک  تسام  یرکف  لوصا  وزج  نیا  مراد . یدایز  نامیا  یناسنا ، تردق  هدارا و  ناسنا و  شقن  هب  نم 

نیرتگرزب هک  دوشیم  ثعاب  یھلا ، کمک  هب  نانیمطا  نامیا و  داقتعا و  نآ ، رانک  رد  یناسنا و  یهدارا  هب  نامیا  میاهدـید . مھ  ار  شجیاتن  راثآ و  میاهدرک و  ارجا  لـمع  رد  ار  نآ 

یهزادـنا هب  زورما  ماهدرک و  ظفح  مامت  توق  اب  ار  ینیبشوخ  نیا  منیبشوخ و  ماظن  روشک و  بالقنا و  یهدـنیآ  هب  تبـسن  نم  دـید ، نیا  اب  دـنوش . لح  یناسآ  هب  تالکـشم 

. دنکیم انشآ  مدرم  شقن  ریثات  تمظع و  اب  ار  ام  دھدیم و  ناشن  ار  یھلا  یهزجعم  مدرم ، میظع  تکرح  هک  صوصخب  منکیمن ؛ فعض  ینیبدب و  ساسحا  هرذ ، کی 

هعمجزامن  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

زگرھ مھ  حولهداس  یاھناملسم  هک  دوب  یشوخ  باوخ  و  درکیمن ، روطخ  اھناملسمریغ  اھناملسم و  نھذ  هب  هک  یزیچ  دوب ؛ مالسا  یانبم  رب  یتموکح  داجیا  وا ، مجنپ  راک 

. دناشوپ تیعقاو  سابل  زیمآهناسفا  لایخ  نیا  هب  هزجعم ، کی  دح  رد  هر ) ) ماما دندیدیمن . دندرکیمن و  روصت  دوخ  اب  ار  نآ 

هعمجزامن  / ٢٣/١٣۶٨/٠۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

مزاول وزج  رابکتـسا ، ربکت و  ییاردوخ و  داـیز و  یاـھیرادروخرب  فارـسا و  تافیرـشت و  لـمجت و  دـشاب ، هدـش  نشور  تقیقح  تفرعم و  رون  هب  نارادـمامز  ماـکح و  یاـھلد  رگا 

تقیقح تفرعم و  رون  دوب ، هدروآ  دوجو  هب  هک  یھاگتسد  نآ  رد  مھ  دوخ و  یگدنز  رد  مھ  هک  دوب  نیا  راوگرزب  نآ  گرزب  تازجعم  زا  دوشیمن . بوسحم  اھنآ  یرادمامز  یمتح 

. دوب هتفای  یلجت 

نویناحور  / ١١/١٣۶٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یزوریپ نم ، داقتعا  هب  هک  مدرک  ضرع  ناشیا  هب  مراذگب . نایم  رد  ار  یداھنشیپ  ات  مدیسر  هیلعیلاعتهللاناوضر ) ) ماما ترضح  تمدخ  یتبـسانم  هب  شیپ ، لاس  هس  ود  نم 

یوربآ زا  ترابع  دـسرب ، یزوریپ  هب  دوب -  هزجعم  اعقاو  هک  بالقنا -  نیا  ات  میدرک  جرخ  ام  هک  ییهیامرـس  نآ  هکلب  تفرگن ؛ ماجنا  ام  نامز  تیناـحور  یوربآ  هب  طـقف  ماـظن ، نیا 

، دندرک لوبق  هب  یقلت  ار  بلطم  مدرک ، ضرع  ار  بلطم  نیا  هک  یزور  نآ  رد  مھ  ماما  دوب . ام  نامز  ات  یـسوط  خیـش  ینیلک و  خیـش  نامز  زا  هعیـش ، تیناحور  دـقن  هریخذ و 

. تسا یتیعقاو  نیا  دشابیم و  نیمھ  مھ  ناشیا  دوخ  فیرش  رظن  هک  دوب  مولعم 

رد ار  ناشنادنزرف  ناج و  دنیایب و  هک  یروط  هب  دندرکیمن ؛ تکرح  تیناحور  یهراشا  هب  دنتشادن و  ام  هب  ار  دامتعا  تبحم و  نآ  مدرم  میتشادن ، ار  یخیرات  یهشیر  نآ  رگا  ام 

تسا و یمالسا  ماظن  ماظن ، نیا  تسا . هدرک  ادیپ  رولبت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  مھ  الاح  تشاد و  دوجو  هریخذ  هناوتـشپ و  نآ  تسا ؟ ناسآ  رگم  دننک . ینابرق  یھار 

. میمالسا رھاظم  میتسھ ، ممعم  هک  مھ  امش  نم و 

نویناحور  / ١١/١٣۶٨/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مامز هتبلا ، دننک . کمک  دیاب  مدرم  تسا . نآ  نتشاداپب  ماظن و  نیا  یهماقا  رد  مدرم  داحآ  لمع  هکلب  هدارا ، طقف  هن  ریثات  یانعم  هب  یمدرم ، ماظن  تسا . یمدرم  ماظن ، نیا 

، دـشاب هتـشادن  دوجو  اھنآ  یوس  زا  ایاضق  هب  نتـسیرگن  یقطنم  مدرم و  ربص  تبحم و  یراکمھ و  تیاـمح و  کـمک و  رگا  اـما  تسا ؛ ییارجا  لووسم  تسد  روشک ، یهرادا 

. دییوگب مدرم  هب  سلاجم  نیا  رد  نایاقآ  امش  دیاب  هک  تسا  ییهتکن  نیا ، تسین . یراکچیھ  هب  رداق  یرگهزجعم  تسد  چیھ 

نیا اھراب  نم  دـینزب . ار  فرح  نآ  امـش  دوخ  ولو  دـنکیم ؛ قرف  دـش ، دـھاوخ  هتفگ  مدرم  هب  ویدار  رد  هک  یفرح  اـب  دـییوگیم ، مدرم  هب  ربنم  یور  هسلج ، رد  امـش  هک  ینخس 

، هدـنیوگ عمتـسم و  نایم  ندرک  سمل  ار  رگیدـکی  دوجو  یامرگ  روضح و  ندینـش و  ار  رگیدـمھ  یادـص  سفن و  ندرک و  هاـگن  مھ  مشچ  رد  نتـسشن و  رد  هک  ماهتفگ  ار  هتکن 

رد هک  زایتما  نیا  ماهتفگ  ماهدرک و  رارکت  ار  بلطم  نیا  ظاعو ، ملع و  لھا  تاسلج  رد  اھراب  مینادب . ردـق  ار  نیا  ناممعم ، ام  تسین . رثا  نآ  رود ، هار  زا  مایپ  رد  هک  تسا  یرثا 

یلیخ زیچ  نیا ، تساـم . هب  قلعتم  دـننکیم ، سح  ار  ناـمدوجو  هکلب  اـم ، یادـص  جاوـما  طـقف  هن  مینزیم و  فرح  اـھنآ  اـب  ناـشیورهبور ، مشچ و  هب  مشچ  مدرم ، تاـسلج 

هدروآرب تاراظتنا  اھدیما و  نآ  تسیابیم  دراد و  دوجو  نآ  هب  تبـسن  مھ  یدایز  یاھدـیما  قح ، هب  هک  دـیدج  لصف  هرود و  نیا  رد  دـیاب  دراد . یفعاضم  ریثات  تسا و  یمنتغم 

. دنوش هداد  هجوت  رکذت و  ناشیساسا  فیاظو  هب  مدرم  دنوش ،

تدـحو مدرم و  داـحتا  هک  میدـید  هھاـم  ود  نیا  رد  اـبیرقت  تسا . مدرم  داـحآ  یهملک  تدـحو  یهلاـسم  نیمھ  دریگب ، رارق  هجوت  دروم  سلاـجم  نیا  رد  دـیاب  هک  یدـعب  یهتکن 

مدرم یتقو  میدرک . سمل  ار  هزجعم  نیا  رگید  راب  کی  لاس ، هد  زا  دـعب  ام  دروآیم . دوجو  هب  یللملانیب  یاضف  رد  یناھج و  تسایـس  رد  ییاسآزجعم  ریثات  هچ  اـھنآ ، یهملک 

نوبز و هجنپیوق ، یاھتردـق  دـنامیم و  هریخ  دوشیم و  سبح  شاهنیـس  رد  ایند  سفن  دـنوریم ، ار  یھار  دـننزیم و  یفرح  دـننکیم و  یمادـقا  دـحاو ، یهدارا  سفن و  ادـص و  اـب 

. دننامیم راک  زا  دنوشیم و  کچوک 

یمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  یرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

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  ناـیدا و  هیلع  هدـش ، یزیرهماـنرب  روطهب  هک  تسا  لاـس  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 

ماظن  / ١٣۶٨/١١/٠٩ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

ییهچقودنـص رد  هک  ار  هتـشون  نیا  یتالیـصفت ، اب  درب و  شلزنم  هب  ار  نم  موحرم ، نآ  مدرک . تراـیز  دزی  رد  ار  یریزو  موحرم  دوبداـی  رتفد  رد  ناـشیا  یهتـشون  شیپ ، اـھلاس 

. داد ناشن  نم  هب  «، مایق  » دندوب هتشون  تسیب  یهھد  یاھلاس  رد  هک  ار  ماما  یهتشون  درک و  زاب  دروآ و  دوب ، هدرک  یفخم  شاهناخ  زا  ییهشوگ  رد  ابیرقت  دوب و  هتشاذگ 

هدـمآ نوریب  یناخاضر  قانتخا  زا  هزات  هک  نارود -  نآ  رد  ار  مایق  نیا  ناشیا ، یهنامیکح  دـید  عیـسو و  لاوج  نھذ  نآ  دوب . مایق  ناـشیا ، یهتـشون  رد  فرح  روحم  الـصا 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 1 
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. تخاس قبطنم  دندرکیم ، تیلووسم  ساسحا  دندادیم و  ماجنا  دارفا  دیاب  دنھدب و  ماجنا  دشیم  ناشفیرش  رظن  هب  هک  ییاھراک  رب  دندوب - 

ینثم و اوموقت   نا  ، » یگدـنز لحارم  مامت  رد  ناشیا و  فیرـش  نھذ  رد  دوشیم  مولعم  دوبن و  یلاجترا  تکرح  کی  زا  یکاح  هتـشون ، نآ  دـندوب . هتـشون  هحفـص  ود  یکی 

نتفگ و تکرح و  هک  دـندید  همھ  دـنامن . یقاـب  ییهدیـشوپ  زیچ  ناـمماما  یگدـنز  تاـیلک  رد  ناریا ، تلم  اـم و  یهـمھ  یارب  رگید  هللادـمحب  تـسا . هتـشاد  هقباـس  یدارف »

یلاـت یهبترم  اـعطق  هک  راوگرزب -  نآ  تسد  هب  دـش  بجوم  هک  دوب  مھ  زیچ  کـی  نیمھ  اـھنت  دوـب . ماـیق  دـصق  اـب  دادـیم ، ماـجنا  هک  یراـک  رھ  تسادـخ و  یارب  شتوـکس 

نیا تسا . هزجعم  کی  اعقاو  هدمآ ، دـیدپ  یمالـسا  بالقنا  لابند  هب  هک  یناھج  میظع  لوحت  هداتفا و  قافتا  هک  یزیچ  نیا  دـتفیب . قافتا  هزجعم  کی  دوب -  (ع ) همئا ناربمایپ و 

. دنکب ار  راک  نیا  تسناوت  اوموقت  » نا   » هب هیکت  اب  مھ  ماما  داتفا و  قافتا  هر ) ) ماما تسد  هب  هزجعم ،

مق  / ١٣۶٩/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهدامآ نیدـتم و  مدرم  هک  تسا  نیا  یـساسا  یهتکن  دـمآ ، دوجوهب  یپردـیپ  هدـنیازفا و  تروص  هب  اھملھچ  یرازگرب  تبـسانم  هب  هک  یثداوح  هاـمید و  مھدزون  یارجاـم  رد 

یـسایس و نارگهبـساحم  یهمھ  مھ  دـنام ، جـیگ  هاگتـسد  نآ  مھ  هک  دـندش  زوریپ  یروط  تشادـن ، رـسک  مک و  چـیھ  یدام ، تردـق  ظاحل  زا  هک  یھاگتـسد  رب  یراکادـف ،

ار شمـسا  دھاوخیم  یـسک  رگا  دیدرونرد . دندش ، لباقم  نآ  اب  راکادف  نیدتم و  مدرم  هک  ار  یماظن  ینافوت ، لثم  ینعی  دندنام ؛ توھبم  جـیگ و  ملاع ، یاھتـسایس  ناحارط 

. نامز یهشیمھ  رد  ملاع و  یاج  همھ  رد  رارکت  لباق  نشور و  لیلحت  اب  تسا  ییهزجعم  دشابن ؛ رارکت  لباق  هک  تسین  ییاھهزجعم  نآ  زا  نیا  اما  دراذگب ؛ دراذگب ، هزجعم 

، نیا دوش . زوریپ  دشابن ، نآ  زا  رتگرزب  هک  یتردق  رھ  رب  دناوتیم  دوب ، یراکادف  یهدامآ  نشور و  نامیا  رون  اب  وا  لد  تشاد و  نامیا  ادخ  هب  یمدرم ، میظع  یهعومجم  کی  رگا 

نامیا و یهیاس  رد  دش ، عورش  مق  زا  هک  یتضھن  اب  ناریا  تلم  هک  دیدید  دیدرک و  هبرجت  ار  نیا  بالقنا ، نارود  رد  تسا . هدرک  هبرجت  ار  لصا  نیا  ناریا ، تلم  تسا . لصا  کی 

یهمھ زاب  هک  یمالـسا  یماظن  دربب و  نیب  زا  دندوب ، هداتـسیا  نآ  رـس  تشپ  ملاع  کی  یهجرد  نادنمتردق  هک  ار  یمیژر  ماظن و  تسناوت  روطهچ  یراکادـف ، یارب  شیگدامآ 

. تسا هبرجت  کی  نیا ، دروایب . راکرس  دندوب ، فلاخم  نآ  اب  ملاع  نادنمتردق 

یگدنزاس  / ١٣٧٠/٠٣/٢٨ داھج  نالوئسم  مدرم و  فلتخم  راشقا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

انیقی دـنامب ؟ بقع  تفرعم  ملع و  یهلفاق  زا  ردـقنیا  رتشیب -  ای  نرق  ود  یکی ، لوط  رد  دـیاش  یدامتم -  یاـھلاس  لوط  رد  دادعتـسااب ، تلم  نیا  هک  دـش  بجوم  یزیچ  هچ 

یهلاـسم روطنیمھ  دـندروآ و  روشک  نیا  رـس  رب  ار  اـھالب  نیا  اـھلاس ، نیا  لوط  رد  نیبهتوـک  دبتـسم و  ملاـظ و  نیطالـس  نیا  و  تلم ، نیا  رب  نیماریغ  یاھتـسد  یهطلس 

بـالقنا تشاد . دـھاوخرب  مدرم  هار  رـس  زا  ار  اـھعنام  نیا  ددرگ ، لیکـشت  یمالـسا  تموکح  دوشب و  ارجا  یروشک  رد  یمالـسا  نیناوـق  رگا  دـنام . فـقوتم  نارمع  یناداـبآ و 

. دنکب ار  هزجعم  نیا  گرزب و  رنھ  نیا  دیاب  ناریا ، رد  یمالسا 

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

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 

منیبیم منکیم ، هاگن  ار  نادنمرنھ  یتقو  مدوخ  نم  دنکیم . ساسحا  کچوک  دنمرنھ  لباقم  رد  ار  شدوخ  الومعم  ناسنا  دننانمشد . تسد  رد  یغیت  و  ناگناگیب ، تمدخ  رد 

رایـسب یرنھ  ظاـحل  زا  ناشیـضعب  تسـالاب و  مھ  ناـشرنھ  دـنچرھ  تـسا ، ناـگناگیب  تمدـخ  رد  ناـشرنھ  هـک  ینادـنمرنھ  نآ  اـما  دـنراد ؛ ملباـقم  رد  یعیفر  هاـگیاج  هـک 

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

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یادھش  یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تکرح و نیمھ  مھ  نازیزع  نیا  زا  یریثک  هدـع  دـنرادن . ریظن  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  اھهرود ، زا  کیچیھ  رد  دـعب ، هب  مالـسا  ردـص  زا  ام ، نامز  ناگتـسجرب  نیا  هدـنب  رظنهب 

هللادمحب هک  مھ -  ییهدع  دنداد ؛ ناشن  تمظع  دوخ  زا  مھ  تراسا  نارود  رد  دنداتفا و  تراسا  هب  مھ  ییهدع  دـندمآرد ؛ زابناج  تروصهب  دـنداد و  جرخب  ار  تعاجـش  نیمھ 

هچ دندش ، دیھش  هک  ییاھنآ  هچ  ناوج -  یهعومجم  نیا  دنوشیم . بوسحم  یھلا  یاھهریخذ  بالقنا ، نیا  زا  عافد  یارب  دنتـسھ و  مدرم  نایم  رد  نانچمھ  دنتـسین -  مک 

هچ تسام . نامز  رد  بالقنا  تازجعم  وزج  تسین -  علطم  یـسک  اھنآ  لاح  زا  دـنرثالادوقفم و  زونھ  هک  ییاھنآ  هچ  دـندش ، ریـسا  هک  ییاھنآ  هچ  دـندش ، زابناج  هک  ییاـھنآ 

نآ ادخ ، درم  نآ  صالخا  زا  یشان  دوب ؛ شپترپ  مالـسا  یبالقنا و  مالـسا  یهزجعم  نیا  دنکب ؟ ادخ  هب  هجوتم  هچراپکی  روطنیا  ار  رھطم  کاپ و  یاھلد  نیا  تسناوتیم  یـسک 

. دیرفآ ار  میظع  یهثداح  نیا  وا  لمع  سفن و  هار و  درکیم ؛ تکرح  ناربمایپ  یربھر  طخ  رد  هک  دوب  یقیقح  یعقاو و  ربھر  نآ  حلاص و  یهدنب 

رد هک  زابناج ، زیزع  ناناوج  دیدرک ! لمحت  ار  اھنآ  ندش  رپرپ  دیداد و  ادخ  هار  رد  ار  ناتدوخ  ناماد  رد  یهدـیرورپ  لگ  یاھهتـسد  هک  ادھـش ، ناردام  ادھـش ، ناردـپ  نم ، نازیزع 

امـش هب  ار  تقیقح  نیا  نم  دیدرک ! لمحت  ار  لکـشم  بیاصم  هک  ادھـش ، نادنزرف  ادھـش ، نارـسمھ  دیدرک ! میدقت  ادـخ  هار  رد  ادـخ و  یارب  ار  ناتدوخ  تمالـس  یناوج ، لوا 

زا زورما  دندرکیمن ، یراکادـف  دـنتفریمن و  ناشدوخ  لتقم  تمـس  هب  قح  بوذـجم  روطنیا  امـش  نامـشچرون  ناناوج و  رگا  دوب ، هداتفین  قافتا  هزجعم  نیا  رگا  هک  منک  ضرع 

تیصخش و ساسحا  ناملسم  یاھتلم  هک  دینیبیم  رگا  تسا ؛ دنلب  مالـسا  مچرپ  ایند  رد  زورما  هک  دینیبیم  رگا  دوب . نیا  مھ  رابکتـسا  فدھ  هک  دوبن ؛ یربخ  ایند  رد  مالـسا 

ایند رد  تسا و  زیزع  مالسا  هدروآرد و  هزرل  هب  ار  یرابکتسا  تردق  یاھتخت  یمالسا ، یاھروشک  رـساترس  رد  اھناملـسمهچب  ربکاهللا  یهرعن  هک  دینیبیم  رگا  دننکیم ؛ تیوھ 

. دشیمن اھنیا  نودب  دمآ ؛ تسدهب  اھراثیا  اھتـشذگ و  نیمھ  یهلیـسو  هب  کاپ ، یاھنوخ  نیمھ  یهلیـسوهب  امـش ، نادنزرف  یهلیـسوهب  راختفا  نیا  هک  دینادب  تسا ؛ حرطم 

لباـقم رد  هجو  نیرتھب  هب  ار  اھیراکادـف  دـناشک و  اـھهھبج  تمـس  هب  قاتـشم  ار  همھ  روطنیا  دروآ و  دوجوهب  اـھلد  رد  یھلا  فطل  یبـالقنا و  مالـسا  هک  یمیظع  لوحت  نیا 

. دشیمن روطنیا  هیضق  دوبن ، اھنیا  رگا  داد ، رارق  نایناھج  مشچ 

نویناحور  / ١٣٧٠/١١/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ درک داـجیا  ناـفوط  یملاـع  رد  ناـشیا  تسا -  هزجعم  هیبش  هتفرگ ، ماـجنا  ناریا  رد  هک  مھ  هچنآ  هتبلا  تسین -  هک  ناریا  هب  دودـحم  رـصحنم و  درک ، داـجیا  ماـما  هک  یلوحت 

. تسا یگداتسیا  تماقتسا و  هب  طوبرم  اھنیا  یهمھ 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یھلا یاھـشزرا  میلاعت و  ساسا  رب  هکنیا  مینکیم . راختفا  نآ  هب  ام  تسام و  ماظن  هعماج و  یمالـسا  یهیاپ  یمالـسا و  تکرح  رھاظم  زا  یکی  ناـگربخ ، سلجم  لیکـشت 

رـس تشپ  ام  عاجـش  تلم  داتفا و  قافتا  نامز  نیا  رد  هک  تسا  مالـسا  تازجعم  زا  یکی  دوخ  دـیایب ، دوجو  هب  یـسایس  تردـق  تموکح و  کی  دوشب و  لیکـشت  ییهعماـج 

هدھاشم هکنانچمھ  تسا ؛ یناھج  میظع  تکرح  کی  یارب  یزاغآرـس  نیا  هللادمحب  هک  دـش  مولعم  دـشخبب و  ققحت  ار  تیعقاو  نیا  تسناوت  ناشلامیظع  راوگرزب و  ماما 

یمالـسا تاـیح  یگدـنز و  هب  قوش  یمالـسا و  ناـمیا  یمالـسا و  تاـساسحا  دـننکیم ، یگدـنز  ناناملـسم  هک  یقطاـنم  یهمھ  رد  زورما ، اـت  بـالقنا  لوا  زا  هک  دوشیم 

نیا و  دنتـسھ ؛ یمالـسا  شیارگ  اب  مالـسا و  مان  اـب  یمدرم  یاـھتکرح  دـھاش  یمالـسا  یاـھروشک  دـینکیم ؛ هظحـالم  ار  اـیند  ثداوح  تسا . هدرک  ادـیپ  شیازفا  زورهبزور 

هک هداد  قیفوت  نآ  ناگدـیزگرب  تلم و  نیا  هب  فلتخم  عطاقم  رد  لاعتم  یادـخ  مھ  روشک  لخاد  رد  تسا . ملاع  زا  هطقن  نیا  رد  یمالـسا  تموکح  لیکـشت  تاکرب  زا  کشیب 

. دننک تکرح  یمالسا  یهبیط  تایح  یگدنز و  تمس  هب  هک  دنورب  نانچنآ  ار  هار 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 2 
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نارادساپ  / ١٣٧٣/١٠/١۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ینونک تیعـضو  روـشک و  نیا  هتـشذگ  تیعـضو  هب  مھ  یرادـقم  دـنرادرب ؛ مشچ  زا  ار  ینیبدـب  کـنیع  یناـسک  تسا  یفاـک  تسا . داـیز  مینک -  هاـگن  فرط  رھ  هب  ریاـشب - 

یمیظع هزجعم  هچ  بالقنا  هک  دیمھف  دنھاوخ  دـننک ؛ هاگن  ناریا  یمالـسا  یروھمج  روشک  هب  تقو  نآ  دنـشاب و  هتـشاد  هجوت  دنتـسھ ، ام  هتـشذگ  هیبش  هک  ییاھروشک 

: تفگ تساجک »؟ دـنیوگیم ، هک  یباتفآ  : » دیـسرپ یرگید  زا  یکی  تشادـن . دوجو  یاهیاس  چـیھ  دـنتفریم و  هار  باتفآ  رد  هک  میتسھ  یمدرم  نآ  لثم  ام  تسا . هداد  تروص 

سونام اھتیعقاو  قیاقح و  اب  ناسنا  یمالـسا ، یروھمج  ماـظن  لـخاد  رد  نوچ  تسیچ . باـتفآ  هک  دـیمھف  دـید . ار  دوخ  هیاـس  درک . هاـگن  نک ». هاـگن  تدوخ  رـس  تشپ  هب  »

. منک ثحب  شاهرابرد  مھاوخیمن  مرذگیم و  هلوقم  نیا  زا  زورما  هدنب  تسا . مزال  رترب  هاگن  کی  اذل ، تسا . فیعض  یاهسیاقم ، تواضق  تردق  تسا ،

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

یاضف تسا و  هدرک  ییامنرنھ  اـم  ون  لـسن  یـسایس -  یعاـمتجا و  یتعنـص ، یملع ، ظاـحل  زا  گرزب -  یاـھراک  نوگاـنوگ  یاھـشخب  رد  هک  هنوگناـمھ  مراد  راـظتنا  هدـنب 

هئارا زورما  ات  هک  هچنآ  هب  ام  مینک . راک  مھ  یـشیامن  یاھرنھ  امنیـس و  یهنیمز  رد  دـھد ، ناشن  هزجعم  تسا  هتـسناوت  روشرپ  یاھلد  یهنانموم  روضح  هعماج و  یبالقنا 

. تسا مک  تلم ، نیا  یارب  عقاورد  میتسین . عناق  تسا ، هدش 

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

دنرظتنم دننکیم و  یمتا  بمب  نتخاس  هب  مھتم  غورد  هب  ار  ام  هک  نامناھاوخدب  یتح  هک  میاهدش  لئان  ییاھتفرشیپ  هب  مھم ، قیقد و  رایسب  عیانـص  یهنیمز  رد  زورما  ام 

رواـب دنروآردرـس ، اـم  یتاـقیقحت  روما  رگید  یروآـنف و  یملع ، یاھھاگتـسد  یاـیاوخ  اـیاوز و  قاـمعا  زا  یلیلحت  روطهب  نآ  ساـسارب  اـت  دـننک  هدـھاشم  ار  یکچوک  هلاـسم 

دندادن هزاجا  یتح  دنک . مورحم  عیانص  زا  یمھم  یاھشخب  زا  ار  ام  درک  ششوک  دوخ  ناوت  یهمھ  اب  ایند  میـشاب . هدرک  تفرـشیپ  تعنـص  ملع و  رد  دح  نیا  ات  هک  دننکیمن 

هک هچنآ  هب  دـندرک و  راک  دـندرک ، رکف  دنتـسشن ، هزیگنارپ -  یبالقنا و  نموم و  ناناوج  اتدـمع  ام -  ناناوج  اما  دریگ . ماجنا  شاهلماعم  اـی  دوش و  روشک  دراو  نآ  رود  تامدـقم 

. میراد نمـشد  تسود و  روصت  دـح  زا  رتارف  یتاقیفوت  یروآـنف ، عیانـص و  یهنیمز  رد  زورما  اـم  دـنتفای . تسد  هجو  نیرتھب  هب  دـننک ، ادـیپ  تسد  نآ  هب  تساوخیمن  نمـشد 

دنتفرگ میمـصت  ام  روشرپ  هزیگنارپ و  نموم ، ناناوج  اجرھ  دـش . دـھاوخ  ینلع  راکـشآ و  ام  ریگمـشچ  تاـقیفوت  میدـش ، دراو  دـج  هب  هک  ییاـھهنیمز  یهمھ  رد  یزور  هتبلا 

ار دننام  هزجعم  ثداوح  اھراک و  هنوگنیا  زا  یاهعومجم  دیھاوخب  رگا  دش . هزجعم  هیبش  ییاھراک  نانآ ، ییآراک  رکف و  رثا  رد  یھاگ  دنتـسناوت . دـنرادرب ، هار  رـس  زا  ار  یعنام 

. دنتشاد هگن  رود  زیگناقوش ، زیگناتربع و  یهعومجم  نآ  زا  ار  دوخ  هتسناد  هک  یناسک  هراچیب  دیزادنیب . هلاس  تشھ  یلیمحت  گنج  یهدنورپ  هب  یھاگن  دینک ، هدھاشم 

یهدارا میمـصت و  یهزجعم  نامیا و  یهزجعم  دندوب ، ایاضق  رظان  دھاش و  کیدزن ، زا  هک  ییاھنآ  دنرادن . ربخ  دندرک ؛ هچ  دش و  هچ  تشذگ ، هچ  گنج  نیا  رد  دـننادیمن  الـصا 

. دندرک هدھاشم  دوخ  مشچ  هب  ار  یرشب 

١٣٧۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمشش  مسارم  رد  تانایب 

یرثا نیرتمک  نیبنشور ، تلم  نیا  راکفا  ناھذا و  رد  دـناوتن  نمـشد  تاغیلبت  ات  دـنک  ظفح  ار  شدوخ  یگچراپکی  تدـحو و  تلم ، دـننک . تکرـش  همھ  روشک ، یگدـنزاس  رد 

روشک نیا  هب  ایند  یاج  رھ  زا  سک  رھ  هک  دیزاسب  یناریا  مالـسا ، هیاس  رد  رگید ، لاس  دنچ  تشذگ  اب  راگدرورپ ، لضف  هب  تسا . هدوب  هنوگنیا  زورما  ات  هک  نانچمھ  دراذگب ؛

. دنیبب دوخ  مشچ  هب  تلم  روشک و  کی  یگدنزاس  رد  ار  مالسا  هزجعم  درک ، هاگن 

تیالو  / ٠٣/٠٣/١٣٧۵ گرزب  رونام  رد  هدننکتکرش  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

بالقنا نارادـساپ  هاپـس  زیگناباجعا  سیـسات  داجیا و  ناریا ؛ ىمالـسا  ىروھمج  شترا  هوکـشرپ  روآتفگـش و  یزاسزاب  سدـقم -  عافد  نارود  رد  صوصخب  بالقنا -  لوا  زا 

یروھمج ماظن  تازجعم  زا  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اناوت  ناوزاب  نموم و  یاھورین  نتفرگ  راک  هب  یمدرم و  ىمومع  جیـسب  داجیا  ریظنیب  اـی  ریظنمک  میظع  تکرح  یمالـسا ؛

یھدنامزاس اب  دوخ ، تراھم  اب  دوخ ، تردق  اب  دوخ ، روضح  اب  ناریا  یمالـسا  یروھمج  شترا  ات  تسا  یرگید  هصرع  زورما  دھدیم . ناشن  ار  ماظن  رادـتقا  تسا و  یمالـسا 

یروھمج ماظن  یگدنزاس  دناوتب  هناربدم ، یاھیھدنامرف  دـمآراک و  رایـسب  هدـیچیپ و  یاھرازبا  یریگراک  هب  اب  ییاوھ و  یورین  ینیمز و  یورین  یراکمھ  اب  دوخ ، مکحتـسم 

. دنک تباث  دھد و  ناشن  رگید  راب  کی  میظع ، شخب  نیا  رد  ار  ناریا  یمالسا 

یتخت  / ٢٧/٠۶/١٣٧۵ مویداتسا  رد  هیمورا  مدرم  عمج  رد  تانایب 

نویزیولت و کانرطخ  مومـسم و  جاوما  هلیـسو  هب  تسا -  هدیرفآ  هزجعم  بالقنا ، لاس  هدفھ  نیا  لوط  رد  هک  ار -  ناناوج  حور  رکف و  نھذ و  هک  دـنلیام  نانمـشد  نم ! نازیزع 

، دسریم دنرادن ، هقالع  تلم  نیا  تشون  رـس  هب  چیھ  هک  یناسک  هلیـسو  هب  اھزرم ، یارو  زا  هچنآ  اب  دننادب  دیاب  ناناوج  دنـشاب . رایـشوھ  دیاب  ناناوج  دـننک . ریخـست  ویدار 

. تفریذـپ یگنھرف -  یغیلبت و  جاوما  نینچمھ  یگنھرف و  یالاک  زا  معا  دنتـسرفیم -  اھزرم  یوس  نآ  زا  هک  ار  هچ  رھ  طرـش ، دـیقیب و  دوشیمن  درک . دروخرب  طاـیتحااب  دـیاب 

. دوشیمن هدز  یفرح  مدرم  هشیدـنا  ىقرت  دـشر و  تھج  رد  هملک  کی  دـینک ! هاگن  دـننکیم ، هک  یتاغیلبت  نیا  رد  امـش  ناـناوج . نیمک  رد  صوصخب  تسا ؛ نیمک  رد  نمـشد 

. درک دروخرب  نآ  اب  طایتحا  اب  دیاب  تسا . ناناوج  مسج  رکف و  راک و  یورین  ندرک  لطعم  تھج  رد  تسا . ندرک  دساف  یرگناریو و  تھج  رد  نمشد  تاغیلبت 

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

ملعم ماظن و  نیا  هدـنروآ  دـیدپ  ردـپ و  هک  یماما  تسین . ورمع  دـیز و  نم و  هب  هتـسباو  ماظن ، نیا  دومرفیم : هک  دوب  نیا  راوگرزب  ماما  یاـھفرح  نیرتمھم  زا  یکی  نم ، رظن  هب 

، مشابن هک  مھ  نم  تسین ؛ نم  هب  یکتم  ماظن ، نیا  هک  تفگیم  وا  دـھد . ناشن  ار  گرزب  رنھ  نیا  دـنکب و  ار  هزجعم  نیا  تسناوت  هک  دوب  وا  دـنمتردق  تسد  دوب و  تلم  نیا 

. تسا یروط  نیا  صاخشا ، همھ  هب  تبسن  دشاب ، روط  نیا  ماما ، هب  تبسن  یتقو  تسا . یگرزب  یلیخ  فرح  دنتسھ . تلم  نیا  ماظن و  نیا 

هدرک بلج  ار  ادـخ  فطل  دراد و  دوجو  تلم  نیا  نایم  رد  هک  تسا  یتیونعم  نآ  هب  یکتم  تلم و  داحآ  هب  یکتم  قیاـقح و  هب  یکتم  تسین ؛ صاخـشا  هب  یکتم  ماـظن ، نیا 

، دشابن ای  دشاب  ماظن  نیا  رد  ایند و  نیا  رد  یـسک  رھ  دـنکیم ، هزرابم  تکرح و  دوریم و  شیپ  افـص  نیمھ  اب  صالخا و  نیمھ  اب  نامیا و  نیمھ  اب  تلم ، نیا  یتقو  ات  تسا .

. تشاد دھاوخ  دراد و  ار  هداعلاقوف  ییاناوت  روضح و  طاشن و  تردق و  نامھ  ماظن ، نیا  تسا و  ماظن  نیا  لماش  لاعتم ، یادخ  فطل 

رطف  / ١١/٢١/١٣٧۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

بالقنا و نیا  نانمـشد  هک  یلاح  رد  یمالـسا و  بالقنا  یزوریپ  زا  لاس  هدجھ  تشذگ  اب  هک  تسا  نیا  لوا  هجرد  رد  تسا ، ریگمـشچ  مالـسا  ملاع  هصرع  رد  هک  یزیچ  نآ 

زور هب  زور  ناشرظن ، فالخ  رب  اھنآ و  لیم  مغر  یلع  دیارگ ؛ یـشومارف  هب  دوش و  گنرمک  ملاع  حطـس  رد  بالقنا  نیا  دای  رورم ، هب  هک  دنتـشاد  راظتنا  نآ ، دض  رب  نازیرهمانرب 

. تسا بالقنا  مالسا و  تازجعم  زا  یکی  دوخ  نیا  دوشیم و  رتقیمع  یمالسا -  یاھروشک  رد  یمالسا  یرادیب  ینعی  نآ -  ریظنیب  یخیرات  گرزب  رثا  بالقنا و  نیا  هب  هجوت 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

یاراد اریز  دریگب ؛ داـی  دـنک و  دـیلقت  نارگید  زا  ار  دوخ  یگدـنز  یاھـشور  هک  درادـن  یزاـین  درک ، رارقرب  روـشک  نیا  رد  راوـگرزب  ماـما  هک  یایـسایس  ماـظن  شنیب  رد  ناریا ، تلم 

، نیریش یگدنز  کی  دناوتیم  دراد و  ار  دوخ  یموب  یلم و  لیصا  یاھتنس  دراد ، ار  یھلا  تاروتسد  دراد ، ار  ینآرق  یاھشزومآ  دراد ، ار  مالسا  تسا . یقیمع  ینغ و  گنھرف 

تضھن زا  لبق  هک  یدساف  ماظن  اب  درک ، رقتسم  روشک  نیا  رد  راوگرزب  ماما  هک  یایمالسا  ماظن  لکش  توافت  دھد . بیترت  دوخ  یارب  ار  تزع  اب  هارمھ  هفرم و  هوکـشاب ، ابیز ،

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 3 
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طاـقن همھ  هک  دـینیبیم  دـییامن ، تقد  دـینک و  هاـگن  یتـقو  تسا . راکـشآ  قیمع و  ردـق  نیا  دوب ، رقتـسم  روشک  نیا  رد  اـم  ناـمز  میظع  هزجعم  عوقو  زا  لـبق  راوگرزب و  ماـما 

هب روشک  نیا  رد  راوگرزب  ماما  هک  یایـسایس  ماظن  رد  دوب ، یـسایس  ماظن  نآ  ىتاذ  یاھتلـصخ  وزج  دوب و  هدـش  لـیمحت  ناریا  تلم  رب  یولھپ  طـحنم  ماـظن  رد  هک  یاـیفنم 

. تسا هدش  لیدبت  دراد ، هلصاف  نآ  اب  هجرد  داتشھ  دص و  هک  یطاقن  هب  دروآ ، دوجو 

١٣٧۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتشھ  مسارم  رد  تانایب 

مالسا ساسا  رب  تفرگیم -  همشچرس  وا  مکحتـسم  تیـصخش  لکوت و  نامیا و  زا  مھ  نآ  هک  دروآ -  دوجو  هب  دوخ  ناشنزجعم  دنمتردق و  تسد  اب  راوگرزب ، ماما  هک  ار  هچنآ 

نامھ مھ ، یمالسا  ماظن  یاھهمانرب  اھـشور و  تسا . هدش  فیرعت  مالـسا  نآرق و  رد  هک  تسا  ییاھفدھ  تسا ؛ یمالـسا  یاھفدھ  یمالـسا ، ماظن  یاھفدھ  ینعی  دوب .

. تسا مالسا  زا  هتساخرب  دصرددص  هک  تسا  یماظن  یمالسا ، ماظن  ینعی  تسا ؛ هدش  نیعم  نییبت و  یمالسا  عبانم  رد  هک  تسا  یماکحا  اھهمانرب و  تاررقم و 

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

هرود رخاوا  رد  دـندرک . عورـش  ار  دوخ  هزرابم  دـندوب ، هارمھ  ناشیا  اب  هک  املع  زا  یاهدـع  یمق و  اھیآ  موحرم  دـش و  عورـش  دھـشم  زا  اـملع  گرزب  تضھن  لاس ١٣١۴ ، رد 

ییاملع و تضھن  فرط و  کـی  زا  یھورگ  یبزح و  تازراـبم  زاـب  تسیب ، هھد  رد  دـعب  دـندرک . عورـش  ار  یتازراـبم  دنتـشاد و  ییاـھعمجت  یمالـسا  ریغ  یاـھھورگ  ناـخاضر ،

هک روطناـمھ  اـما  تشاد ؛ یتاریثاـت  مھ  تازراـبم  نیا  همھ  هتبلا  دـش . عورـش  یداـیز  تازراـبم  دوـب و  روـطنیمھ  مـھ  دـعب  یاـھلاس  رد  دـیدرگ . زاـغآ  رگید  فرط  زا  یمدرم 

دوب نیا  مھ  ماما  یزوریپ  زار  دناشکب . مدرم  میظع  عمج  هب  صاوخ ، کچوک و  یاھعمج  زا  ار  هزرابم  تسناوتن  تشادن و  ار  اھهدوت  جیـسب  تردق  اھنیا  زا  مادکچیھ  دییوگیم ،

ماما صخش  تایـصوصخ  هب  للع ، نیا  زا  یخرب  هتبلا  دوب ؟ هچ  شتلع  اما  دناشکب . مدرم  حطـس  هب  ار  هزرابم  دھد و  ماجنا  ار  گرزب  هزجعم  نیا  گرزب و  رنھ  نیا  تسناوت  هک 

فرح مالـسا  زا  داـمتعا ، دروم  ماـقم و  ـالاو  یناـحور  کـی  عضوم  رد  ماـما  هک  نیا  زا  دوب  تراـبع  تلع ، هدـمع  نکیل  درک ؛ مھاوـخ  ضرع  مھ  ار  اـھنآ  هک  ددرگیمرب  ناـمراوگرزب 

. تسا ینید  هزیگنا  تیصاخ  ینید و  تکرح  تیصاخ  نیا ، تسھ . دوب و  مدرم  یمومع  رواب  مالسا ، دندزیم .

ییاوھ  / ١٣٧٧/١١/١٩ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ام یاھامیپاوھ  ماسقا  عاونا و  هک  دروآ  یتسرھف  دمآ و  نم  شیپ  یماظن  رفن  کی  گنج ، لوا  یاھزور  رد  هک  مشاب  هدرک  لقن  امـش  یارب  رگید  رابکی  ار  هرطاخ  نیا  نم  دـیاش 

امیپاوھ عون  نیا  الثم  دش ؛ دھاوخ  ریگنیمز  اھامیپاوھ  عون  نیا  یاھدنورف  همھ  رگید  زور  دـنچ  هک  دوب  هدـیدرگ  صخـشم  دوب و  هدـش  رکذ  تسرھف  نآ  رد  یربارت -  یگنج و  - 

ام یدوجوم  هک  دـننادب  ناـشیا  اـت  مربب ، ماـما  تمدـخ  هک  دوب  هداد  نم  هب  ار  تسرھف  نیا  مھدزناـپ ! زور  رد  اـمیپاوھ  عون  نیا  مھد ، زور  رد  اـمیپاوھ  عون  نیا  متـشھ ، زور  رد 

ام ینعی  تسا ؛ زور  دنچ  تسیب و  دودح  رد  دش ، دـھاوخ  ریگنیمز  ام  یاھامیپاوھ  عاونا  زا  ییامیپاوھ  هک  ینامز  نیرترید  مدـید  مدرک ، هاگن  هک  تسرھف  نآ  هب  نم  تسیچ .

هاگن ذغاک  نآ  هب  ناشیا  مھد . ناشن  ماما  هب  مربب و  ار  تسرھف  نیا  هک  دوب  ماهفیظو  نم  دوش ! دنلب  نیمز  یور  زا  دناوتب  هک  میرادن  ییامیپاوھ  چیھ  رگید  زور  دنچ  تسیب و 

زاورپ زونھ  امـش  نتـسناوت  اب  امـش و  تمھ  هب  اھامیپاوھ ، نآ  دیناوتیم . دنیوگیم  ماما  متفگ : دندوب  هک  یناتـسود  هب  متـشگرب و  میناوتیم ! ام  دینکن ؛ انتعا  دنتفگ : دندرک و 

تسیب کیدزن  زور ، نآ  زا  دنرتقیاف . رترب و  دنراد ، نردم  لیاسو  هک  یناسک  زا  یرایسب  اب  فاصم  رد  زونھ  دنرتشیپ ؛ هقطنم  نیا  هدنرپ  تازیھجت  زا  یرایـسب  زا  زونھ  دننکیم ؛

رد مھ  یھجوت  لباق  اتبـسن  غلابم  هتبلا  دندرک ؛ راک  اھنآ  اب  دندرک ، ریمعت  ار  اھنآ  دـنتخاس ، ار  اھنآ  نامیا ! یهزجعم  تسا  نیا  ناسنا ! تمھ  هزجعم  تسا  نیا  درذـگیم . لاس 

ینعی یرواـبدوخ ، ینعی  تسا ؛ هداد  اـم  هب  میظع  تکرح  نیا  بـالقنا و  نیا  هک  تسا  یزیچ  ىنادردـق  تسا ؛ ناـمیا  هیحور و  تسا ، مھم  هـچنآ  دـش . هفاـضا  اـھنآ  هـب  رخاوا 

. دنیایند همھ  رب  یرسالاب  اقآ  یعدم  هک  یناسک  یرسالاب  اقآ  هطبار  عطق  ینعی  تزع ، ینعی  لالقتسا ،

ماظن  / ١٠/١٣٧٨/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

لیکشت یمالـسا  تما  رگید  راب  کی  داتفا و  دھاوخ  قافتا  مھ  زاب  هزجعم  نیا  تسا . هزجعم  اعقاو  مالـسا ، هیلع  ینمـشد  همھ  نیا  اب  یدام ، یایند  رد  یماظن  نینچ  داجیا 

، یگنھرف یرکف و  یاھراک  ییویدار و  جاوما  اـب  اـم ، روشک  لـخاد  رد  دـنامیمن . راـکیب  هک  نمـشد  هتبلا  دـش . دـھاوخ  ماـجنا  هک  تسا  یگرزب  هزجعم  مھ  نیا  دـش . دـھاوخ 

یوق یلیخ  یمالسا ، نامیا  تسناوت . دھاوخن  تقوچیھ  یھلا  هوق  لوح و  هب  تسا و  هتسناوتن  نونکات  هتبلا  دنک . لزلزتم  ار  هیضق -  لصا  ینعی  مدرم -  نامیا  دنکیم  یعس 

. تساھفرح نیا  زا  رتربتس  یلیخ  قیمع و  و 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

اب تکلمم  نیا  ناوج  دنکب ؛ یراک  نینچ  دوب  هتـسناوتن  یتلم  چـیھ  زور  نآ  ات  هک  درک  یراک  تکلمم  نیا  ناوج  دـیرفآ ؛ هزجعم  تصـش  هاجنپ و  یاھهھد  رد  تکلمم  نیا  ناوج 

مسج نیمھ  اب  ار  روضح  نیا  نانچ  و  روشک -  رگید  یاھرھش  رد  ناتسا ، رگید  یاھرھـش  رد  امـش ، تشر  رھـش  نیمھ  رد  دمآ -  روشک  نیا  یاھنابایخ  هب  دوخ  مسج  نت و 

دنک و رارف  دش  روبجم  اذل  درادن ؛ ندیـشک  سفن  یاج  رگید  دـید  ایند ، یرامعتـسا  یاھتـسایس  همھ  ینابیتشپ  هب  یکتم  حلـسم  نادـند  ات  ماظن  نآ  هک  درک  هتـسجرب  دوخ 

کیلـش هقرت و  باترپ  ینازیتراپ و  یکیرچ و  یاھراک  هجیتن  دادیم ، خر  رگید  یاھاج  رد  هک  ییاھبالقنا  دوبن . رگید  یاج  چیھ  ام  زا  لبق  دـش ؛ رارکت  ام  زا  دـعب  هبرجت ، نیا  دورب .

. دش داجیا  ناناوج  هلیسو  هب  هک  دوب  ناریا  تلم  هبرجت  هبرجت ، نیا  اما  دوب ؛ هلولگ 

تشر  / ١٣٨٠/٠٢/١٢ یالصم  رد  نایگنھرف  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

اھهمانــشخب و هـب  هدرکتداـع  ناردارب  زا  یــضعب  گـنج ، لـیاوا  داـتفا . قاـفتا  تصــش  هـھد  رد  هلاــس  تـشھ  گــنج  هزجعم  و  هاــجنپ ، هـھد  رد  یمالــسا  بــالقنا  هزجعم 

هاجنپ اب  دـیاب  دروآیم ، نادـیم  هب  کنات  هاجنپ  یتقو  قارع  تسا . مزال  کنات  هاجنپ  کنات ، هاجنپ  لباقم  رد  دـییوگیم ؟! هچ  امـش  دـنتفگیم  یماـظن ، ىتنـس  یاھلمعلاروتـسد 

تـسیبودص دودح  رد  دیاب  ینامزاس  روط  هب  هک  ار  یپیت  یاھکنات  دادـعت  متفر  بش  کی  مدوخ  نم  میتشادـن . دـنتفگیم ؛ مھ  تسار  میرادـن ! ام  یلو  درک ؛ هلباقم  وا  اب  کنات 

هدفھ کنات ، تسیبودص  یاج  هب  اما  دوب ؛ هدش  رقتـسم  یقارع  یاھورین  ولج  نادرح  بد  رد  یـشترا  پیت  کی  دراد ! کنات  هدفھ  مدید  مدرمـش ؛ تشادیم ، کنات  هاگتـسد 

دیرفآ و هزجعم  یھاپس -  هچ  یشترا و  هچ  رسفا -  ناوج  زابرس ، ناوج  یجیسب ، ناوج  دوشیم . هک  داد  ناشن  یناریا  ناوج  اما  دوشیمن ؛ دنتفگیم  تشاد ! کنات  هاگتسد 

. دوشیم هک  داد  ناشن 

ناتسزوخ هک  دوب  هدمآ  دمآیمن . ددرگرب ، تساوخیم  رگا  ددرگرب ؟ هک  دوب  هدمآ  ناریا  هب  قارع  شترا  رگم  دورب . هک  دوب  هدماین  یگنج ، نردم  یاھرازبا  همھ  هب  زھجم  یورین  نآ 

کی تسناوتن  یمالـسا  یروھمج  دـیوگب  دـنک و  یدـبا  یمالـسا  یروھمج  یناـشیپ  رب  ار  تلذ  گـنن و  نیا  دریگب و  یمالـسا  یروـھمج  زا  ار  تفن  عباـنم  دـنک ؛ دوـخ  نآ  زا  ار 

دننک جک  ار  ناشھار  ریسا ، رازھ  تصش  هاجنپ ، نداد  تراسخ و  همھ  نآ  لمحت  زا  دعب  دندش  روبجم  اھنآ  یتدم  زا  سپ  اما  دنک . ظفح  ار  شدوخ  زیختفن  دنمتورث و  ناتـسا 

یماظن ظاحل  زا  مھ  ینعی  دـناهدوب ؛ زواجتم  اھنآ  هک  دـندرک  قیدـصت  ایند  همھ  زین  دـعب  دـندرگرب . ناشدوخ  روشک  هب  دـنورب و  نوریب  اـم  ناـناوج  هدارا  مشخ و  هناـیزات  ریز  زا  و 

نآ تصش  هاجنپ و  یاھهھد  رد  هک  یناریا  ناوج  دوب . هزجعم  نیا  دندرک . ام  ناناوج  دندرک ؟ ار  راک  نیا  یناسک  هچ  دندروخ . تسکـش  یـسایس  ظاحل  زا  مھ  دندش ، بولغم 

ندش وگلا  دناوتن  ارچ  دھد ؟ شرتسگ  ناھج  حطـس  رد  دنک و  هنیداھن  ار  میظع  هزجعم  نآ  دناوتن  ارچ  دـنک ؟ هزجعم  دـناوتن  دون  داتـشھ و  یاھهھد  رد  ارچ  دـیرفآ ، ار  اھهزجعم 

. تسا یندش  نیا  دیراد ؟ یلیلد  هچ  دنک ؟ تبث  ریذپاندیدرت  روط  هب  ایند  ناناوج  همھ  یارب  ار  یناریا  ناوج 

نالیگ  / ١٣٨٠/٠٢/١۶ ناتسا  نارادساپ  هاپس  لنسرپ  نایجیسب و  رادید  رد  تانایب 

ناناوج و امـش  دوب . نیمھ  وا  ىھللاحور  یهزجعم  ماما و  یوسوم  یاصع  درک . مسجم  داد و  ناشن  ناناوج  لد  رد  مدرم و  نایم  رد  ار  مالـسا  ناـمیا و  میظع  یهزجعم  ماـما 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 4 
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لد نھذ و  هب  فرطراھچ  زا  هنوگچ  فارحنا  داسف و  جاوما  دـینادیمن  دـندرکیم . راتفر  هنوگچ  هعماج  نیا  رد  نموم  ناـناوج  اـب  دـینادیمن  دـیدیدن و  ار  نارود  نآ  نم  زیزع  نادـنزرف 

کی لباقم  رد  دتـسیاب و  شیاپ  یور  دریگب و  دوخ  یوناز  هب  ار  شتـسد  زور  کی  یناریا  ناوج  هک  دنک  روصت  ای  دشاب و  راودیما  تسناوتیم  یـسک  رگم  دشیم . ریزارـس  ناناوج 

هچ نآ  لباقم  رد  هک  دنریحتم  توھبم و  روشک ، نیا  تلم و  نیا  نانمـشد  زونھ  هک  یمیظع  یهزجعم  نامھ  زا  دوب  ترابع  درک ، راوگرزب  ماما  هک  یراک  دنک ؟ دـنلب  دایرف  میژر ،

! دننک

نویولع  / ١٣٨٠/٠٨/٢١ یگنھرف  یمزر -  یودرا  رد  هدننکتکرش  یجیسب  یاھورین  عمج  رد  تانایب 

هب ار  کرابم  رمثرپ و  دـنمورب و  لاھن  نیا  یھلا ، یهنامیکح  ریبدـت  ذـفان و  تریـصب  دـید و  نآ  اب  ام  راوگرزب  ماما  هک  دوب  یمیظع  یاـھراک  زا  بـالقنا و  تازجعم  زا  یکی  جیـسب ،

تکرح کی  هب  ار  زاین  تیاھن  روشک  درک ، شیور  هب  عورـش  یکرابم  رطعم و  هایگ  دننام  یمالـسا  روشک  رـساترس  رد  راوگرزب  ماما  نامرف  اب  هک  یزور  نآ  رد  جیـسب  دروآ . دوجو 

نودب دیـشاپ -  روشک  نیا  رـساترس  رد  ار  جیـسب  رذـب  ماما ، دـنمتردق  تسد  دوب . یقیقح  زاین  کی  هب  خـساپ  نیا  تشاد ؛ افـص  صالخا و  نامیا و  زا  یهتـساخرب  یمومع و 

دـیلاب و دـییور ، روـشک  یاـیاوز  یهمھ  رد  کراـبم  رذـب  نیا  و  دـشاب -  ینیبشیپ  لـباق  صلخم ، یمیدـق و  نویبـالقنا  یتـح  رادهقباـس و  نویـسایس  نارگلیلحت ، یارب  هکنیا 

. دش شخبرمث 

ادھش  / ١٣٨١/٠٣/٠١ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

میژر یتقو  دوب . گرزب  هزجعم  کی  هیبش  هیـضق  نیا  کیدزن ، زا  یلو  تسا ؛ زیمآراختفا  روآناجیھ و  ناریا  تلم  یارب  هک  تسا  یخیرات  هثداح  کی  طـقف  رود  زا  رھـشمرخ  هعقاو 

روط هب  اھنآ  فدھ  دوب . یریگفدھ  نیا  زا  رثوم  رایسب  لوا و  مدق  رھشمرخ ، دوب . هدرک  یقیقد  یریگفدھ  درک ، هلمح  ام  یاھزرم  هب  بالقنا  نمـشد  یاھتلود  قیوشت  اب  قارع 

دناوتب ات  درادن  یتسرد  ىعامتجا  یرادا و  ناماس  ایناث  دـنک ؛ عافد  اھزرم  زا  هک  درادـن  یحلـسم  یورین  الوا  ناریا  بالقنا ، یزوریپ  اب  دـندوب  هدرک  رکف  دوخ  اب  دوب : نیا  هصالخ 

رب ار  اکیرما  هطلس  بالقنا  نوچ  بالقنا -  هیلع  هنیک  دقح و  زا  رپ  نمـشد  دوب ، اکیرما  فرط  کی  درادن . یرادفرط  بالقنا  ایند  رد  اثلاث  دزادرپب ؛ یلم  عفانم  روشک و  زا  عافد  هب 

بـالقنا هیلع  یرگید  لـیالد  اـب  مھ  نآ  دوـب ؛ قباـس  یوروـش  مھ  فرط  کـی  دـندوب -  رپ  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  رب  هنیک  بضغ و  زا  نیارباـنب  دوـب ، هدرب  نـیب  زا  روـشک  نـیا 

دوجو همھ  اب  هنامیمص و  قارع  میژر  هب  ود  رھ  دنتشاد و  هملک  داحتا  رگیدکی  اب  ناریا  اب  ینمـشد  رد  دنتـشاد ، فالتخا  مھ  اب  هلاسم  اھھد  رد  هک  تردقربا  ود  نیا  یمالـسا .

کـشوم دنداد ، رتپوکیلھ  دـنداد ، ییایمیـش  لیاسو  دـنداد ، کنات  دـنداد ، بمب  دـنداد ، امیپاوھ  دـندرک ؛ کمک  قارع  هب  ییاپورا  یاھتردـق  وتان و  دـندرکیم ! عافد  نآ  زا  کمک و 

اکیرما و تیامح  اب  دوب  قارع  فرط  کی  نیاربانب  داد . وا  هب  تساوخیم ، قارع  هچرھ  دوب ، نآ  هب  هتـسباو  یوروش و  تموکح  هرطیـس  ریز  زور  نآ  هک  زین  یقرـش  یاپورا  دـنداد .

رواـشم تاـناکما و  حالـس و  لوپ و  هک  هقطنم  یبرع  یاـھتلود  نینچمھ  و  دوب -  تسینومک  کولب  یاـھروشک  یقرـش و  یاـپورا  ناـمیپ  ناـمھ  هک  وشرو -  وتاـن و  یوروـش و 

. دوب یمالسا  یروھمج  ماظن  مھ  فرط  کی  دندادیم ؛ رارق  وا  رایتخا  رد  غیردیب  تشاد ، جایتحا  هلمح  نیا  رد  دوخ  یاھفدھ  هب  ندیسر  یارب  دادغب  تلود  هچرھ  یماظن و 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب هتفرگ  رارق  یمجاھت  لباقم  رد  تلم  کی  تسا . هدنز  امـش  دای  رد  گنج  لوا  یاھزور  تارطاخ  ردقچ  منادـیمن  نم  اما  دـیاهدرک ؛ کرد  ار  یلیمحت  گنج  دـیاش  امـش  رثکا 

، میتفریم امیپاوھ  غارـس  روطنیمھ ؛ میتفریم ، حالـس  غارـس  دوب ؛ صقاـن  اـی  دوب ، مک  اـی  دوبن ، میتفریم ، کـنات  غارـس  تشادـن . زیچ  چـیھ  فراـعتم  یاـھرازبا  زا  عقاو  رد  اـما 

نیمھ ینید و  یوـنعم و  یقـالخا و  هزیگنا  یھلا و  هقراـب  نیمھ  اـما  دـندناوخیم ؛ ساـی  هیآ  مئاد  دـندوب ، رثوـم  یاـھراک  یـضعب  سار  رد  زور  نآ  هک  مھ  یناـسک  روـطنیمھ .

هک درک  هدامآ  نانچنآ  ار  شترا -  صلاخ  نموم و  رایـسب  رـصانع  نیمھ  اھرـشق ، همھ  زا  جیـسب  یمدرم و  یاھورین  نیمھ  نارادـساپ ، نیمھ  ناناوج -  یاـھلد  ییوجادـخ ،

هگن ار  اھمسج  اھهرز  دندیشوپ ! ناشیاھهرز  یور  ار  ناشیاھلد  تسالبرک : باحصا  هرابرد  عوردلا ؛» یلع  بولقلا  اوسبل  . » دننک ناربج  ار  اھمـسج  فعـض  دنتـسناوت  اھناج 

رد شرـس  کی  هک  ار  یعیـسو  میظع و  هھبج  دـمآرد و  شبنج  هب  دـنلب  یاھتمھ  دـش و  هدامآ  ینارون  نامیا و  اب  یاھلد  درادـیم . هگن  ار  اـھهرز  اھمـسج و  اـھلد  اـما  درادـیم ،

یلگوس و  هقطنم ، یتفن  یاھتلود  هنازخ  رد  شرـس  کی  دوب ، قباس  یوروش  رد  شرـس  کی  دوب ؛ وتان  رد  شرـس  کی  دوب ، اـکیرما  عاـفد  ترازو  یـسوساج و  یاھھاگتـسد 

هطقن اھنامرآ و  یتقو  تسا . تیونعم  نامھ  نیا  تسا ؟ یخوش  نیا  درک . ماکان  داد و  تسکـش  دندناسریم ؛ وا  هب  ار  اھکمک  فرط  همھ  زا  هک  دوب  یثعب  میژر  مھ  اھنیا  همھ 

. دیآیم دوجو  هب  تازجعم  هنوگنیا  زا  تشاد ، دوجو  یتلم  روشک و  رد  یونعم  اکتا 

، اـھتمھ نیمھ  رگا  میوگیم : مھ  نـالا  ماهدرک و  هیـصوت  یملع -  یاـھراک  شخب  رد  هچ  داـصتقا و  شخب  رد  هچ  نوگاـنوگ -  یاھـشخب  رد  طوـبرم  نـالووسم  هب  هشیمھ  نم 

نموم و یاھورین  هک  یمیظع  یاھراک  هچ  دـنرادیمرب . هار  رـس  زا  ار  تالکـشم  دنـشاب ، راک  شـالت و  روحم  ینادـیم  رھ  رد  مکحم ، صرق و  یاـھلد  نیمھ  اـھهیحور و  نیمھ 

یهمھ رد  میوگیم . هچ  نم  دینادیم  امـش  رثکا  هک  دـندروآ ، دوجوهب  یماظن  هدـیچیپ و  یاھیروانف  یگدـنزاس ، یاھهنیمز  رد  نامیا ، نیمھ  هب  هیکت  اب  یبالقنا ، یھللابزح و 

. دنکب یاهزجعم  نینچ  دناوتیم  یونعم  اکتا  هطقن  نیا  اھهنیمز 

نارادساپ  / ١٣٨١/٠٧/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نامھ لثم  ناشراک  دننکیم ؛ هچ  دنمھفیمن  اھنیا  دننزیم . ار  لیبسیف هللا  تداھش  تدھاجم و  لصا  هشیر  تسا -  هتسنادان  میشاب  راودیما  میلیام  هک  هتـسنادان -  اھیـضعب 

هچ دـنکیم و  یتازجعم  هچ  دـشاب ، زھجم  هللالـیبسیف  تداھـش  داـھج و  میظع  زاـھج  هب  یتقو  تلم  کـی  هک  دـنمھفیمن  اـھنیا  تسا . ندـیرب  نب  خاـش و  رـس  رب  نتـسشن 

اھتردـق سرتسد  رد  عافدـیب ، دوجوم  کی  لثم  ار  یمالـسا  ماـظن  بـالقنا و  دـنھاوخیم  اـھنیا  دـنریگب . تلم  نیا  زا  دـنھاوخیم  ار  نیا  دروآـیم . تسد  هب  ار  یگرزب  یاـھتیقفوم 

هدـیمھف و رادـتھج ، الماک  دـننزیم ، ار  اھفرح  نیا  نانمـشد  یتقو  هتبلا  دـننک . هراپ  هکت  دـنردب و  ار  نآ  دوخ  یداصتقا  یماظن و  یـسایس و  تاـناکما  همھ  اـب  اـھنآ  اـت  دـنراذگب 

. دننکیم رارکت  ار  نانمشد  یاھفرح  دننکیم ، هچ  دننادب  هکنیا  نودب  رھاظلایلع  مھ  یضعب  اما  دننزیم ؛ هتسناد 

١٣٨٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدراھچ  مسارم  رد  تانایب 

زا ار  نیا  ماما  تسا . هدمآ  نادـیم  هب  مدرم  تیونعم  رانک  رد  مدرم  هافر  یارب  مالـسا  تسا . فلاخم  ضیعبت  ملظ و  داسف و  اب  مالـسا  دـنکیم . لابند  ار  مدرم  تداعـس  مالـسا 

هرادا تاررقم  ینعی  مالسا -  هقف  هک  داد  ناشن  ار  نیا  مالسا  یایند  رد  ام  ناشلامیظع  ماما  درک . نایب  ررکم  رمع ، رخآ  ات  یمالـسا و  ماظن  لیکـشت  ات  تازرابم  عورـش  زاغآ 

یاـھاوھ زا  ندـیچرب  نـماد  اـیلا و  عاـطقنا  دـھز و  ینعی  مالـسا -  ناـفرع  و  یلالدتـسا -  قـیمع و  هناـنیبنشور و  رکفت  ینعی  مالـسا -  هفــسلف  راـنک  رد  مدرم -  یگدـنز 

مالـسا و نانمـشد  رامعتـسا ، نارود  لوط  رد  تسا . یونعم  مالـسا  ناـمھ  یـسایس ، مالـسا  هک  داد  ناـشن  ـالمع  ماـما  دـنیرفایب . دـناوتیم  یگرزب  هزجعم  هچ  یناـسفن - 

مھ زورما  دـننکیم . غـیلبت  ار  نیمھ  مھ  زورما  تسادـج . یـسایس  مالـسا  زا  یقـالخا  مالـسا  یوـنعم و  مالـسا  هک  دـندرکیم  غـیلبت  یمالـسا ، یاـھتلم  یرادـیب  نانمـشد 

یعامتجا مالسا  هاوختلادع و  مالسا  یسایس و  مالسا  دنکیم  یعس  یتاغیلبت  لیاسو  ماسقا  عاونا و  اب  یمالسا  ماظن  نمـشد  هھبج  نمـشد و  یتاغیلبت  یاھھاگتـسد 

زا یلمعلاسکع  چیھ  وگروز  ملاظ و  زواجتم و  لباقم  رد  هک  یمالسا  هنابلطمیلـست و  مالـسا  یوزنم ، مالـسا  هب  ار  مدرم  دنک و  یفرعم  ایند  رد  نشخ  یاهرھچ  ناونع  هب  ار 

دض ینعی  درک ، حرطم  ماما  هک  یبان  مالسا  دومن . حرطم  ار  بان  مالسا  درک و  لطاب  ار  مالسا  زا  نیغورد  هراگنا  نیا  تسکش و  ار  نیا  ماما  دھد . قوس  دھدیمن ، ناشن  دوخ 

. یطاقتلا هناگیب و  بتاکم  لباقم  رد  هتخاب  گنر  مالسادض  نینچمھ  یفارخ و  رجحتم و  مالسا 

هاپس  / ٢٩/١٣٨٢/٠۴ ییاوھ  یورین  یماظن  یاھدرواتسد  زا  دیدزاب  زا  سپ  تانایب 

تردق نیا  رادساپ ، نموم  ناناوج  نیمھ  حلسم و  یاھورین  یلیمحت ، گنج  لوط  رد  تسا . هداد  ناشن  ار  یونعم  تردق  نیا  هتشذگ  لاس  راھچوتسیب  لوط  رد  ناریا  تلم 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 5 
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هب اکتا  اب  یناسنا ، هدارا  تردق  اب  خـسار ، مزع  اب  یبلطتداھـش ، اب  دـمآ ؛ تسد  هب  یگنج  یاھرازبا  شتآ و  یورین  اب  هچملـش  واف و  هزجعم  تفگ  دوشیمن  دـنداد . ناشن  ار 

دناهدامآ جیـسب -  نارادساپ و  هاپـس  شترا و  حلـسم -  یاھورین  ناریا و  تلم  زورما  دمآ . دوجوهب  دنتـشاد ، رایتخا  رد  ناگدنمزر  هک  یتاناکما  اب  اھنیا  قیفلت  نامیا و  اب  ادـخ ،

یروھمج ماظن  لباقم  رد  هک  ینمـشد  رھ  لباقم  رد  دـشاب و  مزال  هک  ییاـجرھ  رد  هدارا ، نیا  ناـمیا و  نیا  یونعم ، یورین  نیا  هناوتـشپ  اـب  ار  دوخ  یداـم  تاـناکما  اـھورین و 

. تسا یونعم  رادتقا  یونعم و  تردق  نینچ  هب  قلعتم  یزوریپ ، دنریگ . راکهب  دشاب ، هتشاد  زواجت  ضرعت و  دصق  یمالسا 

ناجنز  / ١٣٨٢/٠٧/٢٢ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

زورما درک ؛ رادروخرب  یـسارکمد  عون  نیرتدازآ  زا  ار  ناریا  بالقنا ، دورب ! یـسارکمد  تمـس  هب  دیاب  ناریا  هک  دـننک  دومناو  روطنیا  دـنھاوخیم  دوخ  تاغیلبت  رد  نانمـشد  زورما 

هک تسا  یراـک  نیا  روـشک . هرادا  تموـکح و  یـسایس  یهویـش  رد  مدرم  یار  ندوـب  راـیعم  تـیمکح و  ینعی  یرـالاسمدرم ؛ ینعی  یـسارکمد  دورب ؟! دـھاوخیم  اـجک  ناریا 

نارود رد  هتبلا  تشادـن . دوجو  یمالـسا  بالقنا  ات  هطورـشم  زا  دـعب  لاـس  اـھھد  نارود  لوط  ماـمت  رد  شروصت  الـصا  هک  یراـک  داد ؛ ماـجنا  ناریا  رد  هزجعم  تروصهب  بـالقنا 

. دیـشکن لوط  لاس  ود  دودـح  زا  شیب  نارود  نیا  تقو ، نالووسم  ررکم  تاھابتـشا  رثا  رب  هنافـساتم  یلو  دـش ؛ یلمع  راکنیا  تشاد ، دوجو  دازآ  تاـباختنا  هک  یلم  تضھن 

. تشادن یدازآ  دوخ  تشونرس  باختنا  یارب  روشک  نیا  رد  ناریا  تلم  زور  کی  هاتوک ، نارود  نآ  زا  ریغ  هک  تسا  نیا  روظنم  لاحرھهب ،

شترا  / ١٣٨٢/١٠/٠۴ یرسفا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  کرتشم  مسارم  رد  تانایب 

یاھورین ریاس  جیسب و  هاپس و  شترا و  تسایند . رساترس  رد  رویغ  ناناوج  همھ  یارب  هکلب  ام ، یارب  طقف  هن  یگشیمھ  سرد  کی  هلاس  تشھ  عافد  نارود  زیزع ! ناناوج 

نآ رب  ررکم  هدنبوک  یاھهبرـض  اھراب  دننک و  ماکان  ار  نآ  دنتـسیاب ؛ دـشیم ، تیوقت  زیھجت و  ایند  یوس  همھ  زا  هک  یـشترا  لباقم  رد  دنتـسناوت  لاس  تشھ  نیا  رد  هدـنمزر 

. تسا یھاگآ  هزجعم  نامیا و  هزجعم  نیا  دنتشاد . دوبمک  رایسب  یدام  تاناکما  تازیھجت و  حالس و  ظاحل  زا  ام  یاھورین  اھزور  نآ  رد  هکیلاح  رد  دنروآ . دراو 

نادمھ  / ١۶/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

یندشن راک  اتقیقح  هک  ملاع -  ساسح  رایسب  یهقطنم  نیا  رد  مھ  نآ  لقتسم ، یمالسا و  تلود  کی  مایق  ینعی  اسآهزجعم ؛ گرزب و  راک  نیا  هک  دینادب  نم  نازیزع  امش 

هاگن یمالسا  یاھروشک  یهعومجم  ام و  دوخ  یهیشاح  یاھروشک  یبرع ، یاھروشک  عاضوا  هب  اھافص . نیمھ  اھصالخا و  نیمھ  یهناوتـشپ  کمک و  هب  زج  دشن ، دوب - 

تـسرد اغوغ  لاجنج و  روطچ  دـشاب ، هتـشاد  کاکطـصا  ملاع  طلـسم  یاھتردـق  عفانم  اب  یکدـنا  هک  دریگب  تروص  اـھروشک  نیا  رد  یـشالت  دـھاوخب  رگا  هک  دـینیبب  دـینک و 

یمالـسا یاھروشک  یهیقب  دینیبب -  ار  قارع  نیا  دینک ؛ هاگن  ناتدوخ  فارطا  هب  تساھروشک . نیا  ىلم  تزع  عفن  هب  هک  دنوشیم  یتکرح  هنوگرھ  زا  عنام  روطچ  دننکیم و 

همھ نیا  نتـشاد  اب  مھ  نآ  ساسح ، یهقطنم  نیا  بلق  رد  ناریا  لثم  یروشک  هک  دـمھفیم  تقو  نآ  دـنک ، هدـھاشم  ناسنا  هک  ار  اھهدـیدپ  نیا  مروایب -  مان  مھاوخیمن  ار 

رد و  دـشیم -  بوسحم  امظع  تبھوم  کی  اھنآ  یارب  دـندرکیم ، ادـیپ  تسد  هک  اج  رھ  دوب و  نارگرامعتـسا  یارب  هدـشمگ  تشھب  کی  هشیمھ  هک  یونعم -  یداـم و  ریاـخذ 

یهلباقم یھاوخمالسا و  تزع و  ساسحا  تمواقم و  زا  ییهلق  هب  دش  لیدبت  ناھگان  روطچ  دشیم ، بوسحم  اکیرما  ىیهقطنم  رادتقا  تختیاپ  هرـسکی  روشک  نیا  هکیلاح 

ندش اھدژا  یهزجعم  فالخرب  یعامتجا  یاھهزجعم  داتفا . قافتا  هزجعم  نیا  اما  دوبن ؛ روصت  لباق  الصا  تسا ؛ هزجعم  کی  نیا  اکیرما . یبلطهدایز  ییوجماک و  ییوگروز و  اب 

نا هللا ال « ؛ دنکیم ادیپ  طابترا  اھناسنا  یهدارا  هب  میقتـسم  روطهب  یعامتجا  یاھهزجعم  اما  درادـن ؛ ناسنا  یهدارا  هب  یطبر  اھهزجعم  روطنآ  نوچ  تسا ؛ یـسوم  یاصع 

«. مھسفناب ام  اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغی 

قح یعامتجا  تالوحت  رد  هتبلا  دتفایم . قافتا  یعامتجا  یهزجعم  تقو  نآ  دھد ، ماجنا  ار  شفدـھ  اب  بسانتم  تکرح  دـنک ، مادـقا  دـنک ، هدارا  دریگب ، میمـصت  یتلم  هاگرھ 

یرادیاپ یگداتـسیا و  یهفاضا  هب  هدارا و  لمع ، مادقا ، یهفاضا  هب  ندوب  قح  دـنکیم . روبع  دـنکیم و  بوکدـگل  ار  قح  دـیآیم  لطاب  جاوما  تاقوا  یلیخ  تسین . یفاک  ندوب 

اھـشنیب و اھـصالخا ، نیمھ  تکرب  هب  اـم  روشک  هعماـج و  یهنحـص  رد  یراکادـف  نیا  میمـصت و  نیا  یگداتـسیا ، نیا  یرادـیاپ ، نیا  دـشخبیم . ققحت  ار  هزجعم  نآ  هک  تسا 

نآ زا  رتگرزب  هچنآ  اما  مینکیم . هدـھاشم  اـجنیا  ار  نآ  شزرااـب  یهنومن  کـی  هک  داـتفا ، قاـفتا  تسا  رولبتم  اـم  روشک  یجیـسب  نموم و  ناـناوج  عمج  رد  زورما  هک  اھتریـصب 

. درک دشر  مھ  دنام و  مھ  دوخ ، نوماریپ  رد  یهنامصخ  مطالتم و  جاوما  یهمھ  دوجو  اب  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  تسا  نیا  دوب ، یندرکنرواب  گرزب و  یهثداح 

١٣٨۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدفھ  مسارم  رد  تانایب 

نیا یهعومجم  یداصتقا . یـسایس و  لماوع  یللملانیب ، لماوع  یناسنا ، لماوع  یعیبط ، لماوع  تسا : مزال  لاعفنا  لعف و  لـماع و  اـھنویلیم  روشک ، کـی  تاـجن  یارب 

ام اما  درادن ؛ یمیقتـسم  طابترا  ام  یهدارا  اب  تسین و  اھناسنا  ام  تسد  لماوع ، نیا  دـنک . داجیا  لوحت  شدوخ  یگدـنز  رد  دـناوتب  یتلم  کی  ات  دـتفیب  راک  هب  دـیاب  لماوع 

داـجیا لوحت  دروآـیم و  دوجو  هب  یعاـمتجا  یگدـنز  یاـضف  رد  ار  لاـعفنا  لـعف و  تکرح و  اـھنویلیم  نارازھ و  اـم  تکرح  کـی  اـب  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، ماـیق  »  » هک یتقو 

لاعفنا لعف و  اھنویلیم  اب  لاھن  نیا  اما  تسا -  یمک  راک  نیا ، تسا . راک  نیمھ  طقف  امـش  زا  دـینکیم -  ورف  کاخ  رد  ار  کچوک  لاھن  کی  امـش  تعیبط . لثم  انیع  دوشیم ؛

ربارب اھرازھ  اھدـص و  لوا ، تیعـضو  نآ  هب  تبـسن  دـھدیم و  هویم  دـھدیم ؛ گرب  خاش و  دوشیم ؛ لیدـبت  گرزب  تخرد  کی  هب  اوھ  اضف و  رد  یھایگ ، تفاب  دوخ  رد  کاـخ و  رد 

همھ نیا  دیھدن ، ماجنا  تسا ، نیمز  رد  لاھن  نیا  ندناشن  هک  ار  کچوک  راک  نامھ  امـش  رگا  اما  تسا ؛ چیھ  تالاعفنا  لعف و  همھ  نآ  لباقم  رد  امـش  راک  دنکیم . ادیپ  رییغت 

نیا اب  دروآ . راک  یاپ  ار  تلم  تامحز ، لوبق  اب  دوخ ، شالت  اب  دوخ ، دایرف  اب  دـش . نادـیم  دراو  دوجو  یهمھ  اب  شدوخ  درک و  مایق  »  » ماما دریگیمن . ماجنا  تـالاعفنا  لـعف و 

لیکـشت ینعی  دوب ؛ هیبش  هزجعم  کی  هب  داتفا ، قافتا  هچنآ  درک و  بترتم  تکرح  نیا  رب  ار  لاعفنا  لـعف و  لـماع و  اـھنویلیم  نآ  لاـعتم  دـنوادخ  خـسار ، مزع  نیا  اـب  تکرح و 

فالخ رب  اما  تسا ؛ ملاع  رساترس  رد  رز  روز و  نابحاص  یهمھ  یهنیک  ینمشد و  جامآ  هتبلا  هک  ماما ، تکرح  نیا  رطاخ  هب  ساسح ؛ یهطقن  کی  رد  مالسا  رب  ینتبم  ماظن 

. درک ادیپ  ققحت  تقیقح  نیا  اھنآ ، رظن 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ام تلم  ناھاوخدب  نانمشد و  هکنیا  اب  تسا ؛ رتشیب  هتـشذگ  یاھنارود  زا  بالقنا ، یاھفدھ  تمـس  هب  راوشد  ینالوط و  یاھھار  ندومیپ  رد  یتلود  نالوئـسم  تمھ  زورما 

زورما دـش . سکع  هب  هک  یلاـح  رد  دوشیم ؛ رتـمک  اھدـیما  میوش ، رترود  بـالقنا  ادـبم  زا  درذـگب و  ناـمز  هچ  رھ  دـندرکیم  رکف  دـندرکیم . روصت  دنتـشاد و  عقوت  ار  نیا  سکع 

ار هچنآ  منکیم ، ضرع  نم  و  تسا . رتشیب  هتشذگ  زا  ناشتمھ  سفنهبدامتعا و  ناشدیما و  اھھار ، ندومیپ  اھهرگ و  ندوشگ  تالکـشم و  عفر  یارب  ام ، تلود  نالوئـسم و 

یاھـشخب رد  فلتخم  یاھتفرـشیپ  هداتفا -  قافتا  روشک  نیا  رد  هک  هچنآ  زورما ، ات  بالقنا  لوا  زا  هک  ناـنچمھ  تسا . یندـش  همھ  اـھنیا  دناهتـشامگ ، تمھ  نآ  هب  اـھنآ  هک 

. تسا هزجعم  هیبش  نوگانوگ - 

هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ تسین نشور  یلیخ  ام  یارب  هثداح  نیا  میظع  داـعبا  میاهتفرگ ، رارق  هیـضق  طـسو  رد  اـم  تسا . یمیظع  ناتـساد  تسا ؛ یمیظع  یارجاـم  کـی  یمالـسا  میظع  بـالقنا 

تردـق و تورث و  لوپ و  یهمھ  هک  یئاـیند  رد  دـننیبیم . ار  تکرح  نیا  تمظع  داـعبا و  اـم  زا  رتـشیب  اـھنآ  دنتـسھ ، هعومجم  نیا  زا  نوریب  زورما  هک  یناـسک  خـیرات و  ناگدـنیآ 

یماظن کی  ملاع -  یئایفارغج  ساسح  یهطقن  ملاع -  ساسح  یهطقن  کی  رد  ناھگان  تسا ، ینید  یناسنا و  یاھـشزرا  دض  تھج  رد  زیچ  همھ  زیچ و  همھ  تسایس و 

نیا ام  نامز  یهزجعم  تسا ؛ هزجعم  دھدب ، دیحوت  یادن  دریگب ، تسد  رس  ار  یناسنا  یاھشزرا  و  اھـشزرا ؛ مچرپ  نتفرگ  تسد  هب  یارب  دنک  مایق  یتلم  کی  دنک ، دنلب  رس 

هکلب دروخن ، تسکـش  طقف  هن  وا  لاـح  نیع  رد  و  وا ، رـس  دـنزیرب  ناـشناوت  یهمھ  اـب  اـھهچتوغاط  اـھتوغاط و  کـچوک ، گرزب و  دـننک ؛ هلمح  وا  هب  فرط  همھ  زا  دـعب  تسا .

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 6 
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. دش زوریپ  ناریا  تلم  هزرابم  نیا  رد  ار . رابکتسا  تفربقع  یاھهناشن  دینیبیم  دیراد  امش  زورما  هک  دنارب ، بقع  ار  اھنآ  دھدب ؛ تسکش  ار  اھنآ  زا  یرایسب 

سراف  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ ناتسا  نایجیسب  رادید  رد  تانایب 

ناناوج نابلطواد و  عاضوا  اب  دیاب  الوا  نادیم ؛ نآ  طسو  دیئایب  هک  دیدوبن  دیتسناوتن ، نارود  نآ  رد  دیدرکن ، کرد  ار  سدقم  عافد  نارود  زیزع ، یاھناوج  امش  زا  یرایـسب  دیاش 

یجیـسب یاھورین  شالت  رپ  هنانموم و  روضح  زا  یمیظع  تازجعم  هچ  سدقم  عافد  نارود  رد  هک  دننادب  دیاب  همھ  تسین . امـش  صوصخم  دنوش ؛ انـشآ  همھ  زور  نآ  نموم 

لاح حرـش  رد  هک  یئاھباتک  نیا  منکیم  هیـصوت  نم  تسا ؛ هدش  هتـشون  یبوخ  یاھباتک  تسھ ، یئاھهتـشون  دـننادب . همھ  دـیاب  ار  نیا  داتفا ؛ قافتا  گنج  یاھهنحـص  رد 

هک هچنآ  هب  تفرعم  زا  دـینک  باریـس  ار  دوخ  دـنناوخب . اھناوج  ار  نیا  هدـش ، هتـشون  صوصخلاـب  لوا  راوشد  یاـھلاس  گـنج و  یاـھزور  شرازگ  رد  هک  هچنآ  اـی  تسا  نارادرس 

یسایس ناگبخن  مھ  ار ، یملع  یلیصحت و  ناگبخن  مھ  درک ؛ بذج  لوا  یهجرد  رد  ار  ناگبخن  جیسب  دوشیم . مولعم  اجنیا  جیـسب  شزرا  بالقنا ؛ خیرات  رد  تسا  هتـشذگ 

هدـش یرپس  اھنآ  شالت  نارود  هک  یناریپ  دـندشیم ؛ نآ  بذـج  مھ  وجـشناد  ناناوج  هک  دوب  ینادـیم  ار . ینارون  کاپ و  یاھلد  مھ  ار و  یعامتجا  یاھهصرع  نالاعف  مھ  ار ،

راوشد یاھهصرع  نآ  رد  روضح  رد  جیـسب ، رد  اھنآ  یونعم  یگنـشت  دنوشیم ؛ باریـس  هک  دـندرکیم  ساسحا  همھ  و  دـندشیم . بذـج  مھ  ناناوجون  دـندشیم ؛ بذـج  دوب ،

. نآ رد  جیسب  روضح  سدقم و  عافد  یهصرع  دوب ، یاهصرع  نینچ  کی  دوشیم . فرطرب 

رال  / ١٣٨٧/٠٢/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

کی رگا  هک  داد  ناشن  وگلا  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  مینکب و  دیاب  نامدوخ  دنمورین  زیزع و  تلم  یهدنیآ  نامدوخ و  زورما  عضو  یارب  زومآتربع  یدنمهرھب  کی  رال  یهتشذگ  نیا  زا 

نیرتدونع جوجل و  نیرتـگرزب و  رب  تسناوت  دـھاوخ  دوش ، اھنادـیم  نیرتراوشد  دراو  دـشاب ، هدرپـسن  اـیند  عماـطم  اـیند و  هب  لد  هک  یاـیربھر  تسرد ، یربـھر  کـی  اـب  یتـلم 

نتـشارفارب راعـش  اـب  تسب . راـک  هب  یمالـسا  بـالقنا  رد  دوب ، هتخومآ  روشک  رگید  قطاـنم  هقطنم و  نیا  رد  دوخ  خـیرات  زا  هک  ار  هبرجت  نیا  ناریا  تلم  دوش . زوریپ  اھنمـشد 

رھ هک  دوب  نیا  ناشنامگ  ناشتین و  ملاع  نادـنمتردق  هک  درک  تکرح  ینارود  رد  ناریا  تلم  هلا ) هیلع و  یلـص هللا   ) یدـمحم نیناوق  لوصا  زا  یوریپ  راعـش  اـب  مالـسا ، مچرپ 

تسناوت مالسا  مان  هب  نید و  مان  هب  ینارود  رد  ناریا  تلم  بالقنا  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهتکن  نیا  دناهدرک . فرطرب  مدرم  یگدنز  یهنحـص  زا  تسا ، یرادنید  نید و  هچ 

یمالـسا یاھروشک  رد  هلمج  زا  ملاع  یهمھ  رد  ار  یرادنید  نید و  یهشیر  هک  دندرکیم  روصت  یرابکتـسا -  یاھتـسایس  ملاع -  نادنمتردق  هک  دـنک  دوخ  هب  هجوتم  ار  ایند 

نیا هب  ار  ناشدوخ  دش ؛ دھاوخ  رتفیعـض  مدرم  رد  ینید  راثآ  زور  هب  زور  دنام و  دـھاوخن  یقاب  رگید  هتـسجرب ، روط  هب  نید  زا  یمان  هک  دوب  هدوسآ  ناشرطاخ  دـناهدرک . عطق 

. تسا یتیعقاو  کی  نیا  دنادرگرب . ملاع  یهمھ  مدرم  یگدنز  یاضف  هب  ار  یرادنید  مالـسا ، مچرپ  نتـشارفا  اب  ناریا  تلم  هک  دوب  ینارود  نینچ  کی  رد  دـندوب . هدرک  شوخلد 

هب ار  اھنآ  هک  دیـشخب  ام  تلم  بالقنا و  ار  ریثاـت  نیا  تسا ، مالـسا  ریغ  اـھنآ  نید  هک  یئاـھروشک  رد  یتح  اـما  میدرک ؛ دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  میدرک ؛ ماـیق  مالـسا  یارب  اـم 

رثکا یارب  تسناوت  نآرق ، کرابم  مان  اب  مالـسا ، مان  اـب  بـالقنا  نیا  دـیرفآ و  ناریا  تلم  ار  هزجعم  نیا  درک . لـیامتم  نید  قلطم  تمـس  هب  تیونعم ، تمـس  هب  نیدـت ، تمس 

. دوش وگلا  ملاع  یاھتلم 

ع)  / ١٣٨٨/٠١/٢۶  ) نیسح ماما  هاگشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

تسا زکرمتم  اھشالت  نیا  ناناوج  یور  رب  مھ  رتشیب  هک  نانمـشد -  یپردیپ  شالت  مغریلع  یھلا ، لضفت  فطل و  هب  زورما  و  تسا . دنمزاین  نموم  ناناوج  هب  امـش  روشک 

لاس یـس  بالقنا -  ردص  نموم  ناوج  زا  زورما  نموم  ناوج  تسا ؛ نموم  ناوج  ام ، ناوج  نمـشد ، مشچ  یروک  هب  دـنراد . یھلا  تیادـھ  ادـخ و  تمـس  هب  ور  ام  ناناوج  - 

رد دوـب ، اھدادعتـسا  زورب  یارب  یتـصرف  هک  یلیمحت  گـنج  میظع  یهبرجت  نآ  نازوـس ، یهروـک  نآ  تسین . رتبقع  دـشابن ، رتوـلج  رگا  شیپ -  لاـس  جـنپ  تـسیب و  شیپ و 

. درک دھاوخ  هزجعم  دریگب ، رارق  یدادعتسارپ  هتسجرب و  لسن  رھ  لباقم 

١٣٩١/٠٩/٠١ /  « نیحلاص  » حرط نالاعف  نایجیسب و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ناـشن یھلا ، تمکح  هب  یھلا ، یهدارا  هب  ار  وا  یناروـن  لد  لاـصتا  ار ، وا  تمکح  ار ، وا  یھاـگآ  اـم ، راوـگرزب  ماـما  راـکتبا  نـیا  تـسا . بـالقنا  تازجعم  زا  یکی  جیـسب  دوـجو 

تامدخ یهنیمز  رد  یونعم ، یاھهنیمز  رد  یروانف ، یهنیمز  رد  هبرجت ، یهنیمز  رد  ملع ، یهنیمز  رد  جیسب  زورما  دش . بالقنا  یارب  یمکحتسم  یهیاپ  کی  جیسب  دھدیم .

کی نوگانوگ . یاھشخب  رد  تسا  لاعف  ردقچ  دینیبب  تیبرت ، یهنیمز  رد  لیـصحت ، یهنیمز  رد  یعامتجا ، یگدنز  فلتخم  یاھـشخب  رد  یزادرپهیرظن  یهنیمز  رد  یعامتجا ،

، جیـسب نیمھ  اھناوج ، یهعومجم  نیمھ  مھ  زاـب  دـنکب ، یماـظن  عاـفد  دربب و  حالـس  هب  تسد  نمـشد  لـباقم  رد  هک  دوشب  روبجم  تلم  دـیایب و  شیپ  یاهبرجت  رگا  یزور 

. داد دنھاوخ  ناشن  نمـشد  هب  ار  ناریا  تلم  یریذپانتسکـش  ار ، ناریا  تلم  رادـتقا  ار ، ناریا  تلم  یراگدـنام  ار ، ناریا  تلم  یروالد  ام ، زیزع  تلم  عاجـش  یاھناوج  نیمھ 

یهبرجت هبرجت ، نیا  درک . دـنھاوخ  تیعبت  هبرجت  نیا  زا  دنتـشادرب ، مدـق  ای  دـنرادرب  مدـق  دناهتـساوخ  مالـسا  ینارون  هار  نیا  رد  هک  مھ  رگید  یاھروشک  رگید ، یاھهعومجم 

. تسا یقفوم 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ققحت زا  تسا  ترابع  شراعش  هک  یماظن  میربب  دای  زا  دیابن  نکل  تسا ، هدشرارکتاھراب  فرح  نیا  تفرگ ؛ لکش  نوگانوگ  ثداوح  دابدنت  نایم  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن 

کی یھلا ، یاھـشزرا  طباوض و  یھلا و  نید  یھلا و  تعیرـش  اب  تسا  ام  یعامتجا  یگدنز  یریگبلاق  شراعـش  روشک ، یمدرم و  یهعماج  رد  مدرم و  یگدـنز  رد  ادـخ  نید 

. داتفا قافتا  هزجعم  نیا  دوب و  هزجعم  هیبش  یزیچ  هتفرگ ، لکش  هتفر و  شیپ  یرگیدام  تمس  هب  تعرس  اب  نرق  هس  ود  هک  ییایند  رد  یماظن  نینچ 

ناردنزام  / ١٣٩٢/٠٩/٢۵ ناتسا  دیھش  رازھ  هد  نارادرس و  تشادگرزب  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

؛ روشک قطانم  دادعتسا  مھ  صاخشا ، دادعتسا  مھ  اھدادعتسا ، زورب  یارب  دوب  مھ  ینومزآ  ناریا ، تلم  یارب  دوب  یگرزب  نومزآ  کی  هکنیا  رب  هوالع  سدقم  عافد  یهلئسم 

ترثک زا  دریگیم ، رارق  تلفغ  دروم  تسا  حـضاو  سب  زا  ینعی  دوشیمن ؛ هجوت  نآ  هب  هک  تسا  یھجوت  لـباق  مھم و  یهتکن  نیا  نم  رظن  هب  صاخـشا  دادعتـسا  دروم  رد  ـالاح 

، هاپـس رد  الثم  دـنک . زورب  یبیجع  لکـش  هب  اھناسنا ، رد  ( ٣) نونکم یاھدادعتـسا  هکنیا  یارب  دـش  یاهلیـسو  سدـقم  عافد  نیا  هک  تسا  نیا  نآ  و  دـنامیم ؛ یفخم  حوضو 

ود مین ، لاس و  کی  لاس ، کی  فرظ  رد  تسین ، دراو  درادـن و  یعالطا  چـیھ  یماظن  لئاسم  زا  هک  یلاح  رد  دوشیم و  گنج  نادـیم  دراو  یناوج  کی  دـینکیم  هظحالم  اـمش 

دینک ضرف  الثم  دینکیم ، هاگن  هک  اھنیا  دننام  گرزب و  نارادرس  ادھش و  تالاح  رد  نالا  امش  بخ ، تسا . مھم  یلیخ  نیا  یماظن ؛ تسیژتارتسا  کی  هب  دوشیم  لیدبت  لاس 

نیا اعقاو  هک  دید  دھاوخ  دشاب ، هتـشاد  عالطا  یـسک  الاو  درادن ؛ عالطا  دـشاب ، انعم  نیا  رکنم  سکرھ  تسا . یگنج  حارط  کی  کشالب  لاثم ، بابنم  یرقاب  نسح  دـیھش 

کی هب  رفـص  زابرـس  کـی  زا  تـکرح  ریـسم  نـیا  لاـس ١٣۵٩ . رد  تـسا ؟ هدــش  گـنج  دراو  یک  لاـس ١٣۶١ ؛ رد  یک ؟ تـسا . گـنج  حارط  کـی  هلاـس  دـنچ  تـسیب و  ناوـج 

ای تسا . یمھم  یهتکن  یلیخ  نیا  تسا ! هدرک  ار  تکرح  نیا  لاـس  ود  فرظ  رد  ناوـج  نیا  تسا ؛ هلاـس  جـنپ  تسیب و  هلاـس ، تسیب  تکرح  کـی  یماـظن ، تسیژتارتـسا 

نیمھ زا  همھ  نارگید ، هتسشن و  اجنیا  هک  ( ۴) نامدوخ یاضترم  اقآ  نیمھ  دندایز ، مھ  اھهدنز  میروایب ؛ مسا  ناگتفر  ادھـش و  زا  الاح  یگنج -  رادرـس  نالف  دییامرفب  ضرف 

هب مھ  دعب  هدنارذگ ، اھناگداپ  رد  مھ  یتدم  کی  ای  هام  دنچ  الاح  هدـش ؛ لیـصحتلاغراف  هزات  هک  تسا  وجـشناد  ناوج  کی  گنج  زاغآ  رد  ناشیا  یرکاب ؛ دیھـش  الثم  دـنلیبق - 

، سدقملاتیب تایلمع  رد  دینک  هاگن  امش  دعب  دراد . یتلاح  نینچ  کی  یرکاب  دیھـش  لاس ۵٩  هام  رھم  الثم  نوریب ؛ هدمآ  نوریب ، دییایب  اھناگداپ  زا  دنتفگ ]  ] هک ماما  روتـسد 

دھدب و تکرح  ار  هاگرارق  کی  اھاج  یـضعب  رد  ار ، رکـشل  کی  دـناوتیم  هک  تسا  یماظن  یهدـبز  یهدـنامرف  کی  ناوج  نیا  نیبملاحـتف ، تایلمع  رد  نآ  لبق  ربیخ ، تایلمع  رد 

اھتنم تسا ، دایز  فرح  هنیمز  نیا  رد  ـالاح  اھتیـصخش ؛ زورب  دروم  رد  نیا  تسا . بـالقنا  یهزجعم  اـھنیا  تسین ؟ هزجعم  نیا  تسین ؟ بیجع  نیا  دـنک . راـک  دـنک و  تیادـھ 

ناوـج کـی  دـندوب ؟ هچ  دـندوب ؟ هک  اـھنیا  هک  دـنکیمن  بلطم ]  ] نیا هب  هجوـت  یـسک  ینعی  هتفرگ ؛ رارق  تلفغ  دروـم  تسا  نشور  سب  زا  هک  تسا  یبلاـطم  نـیا  مدرک  ضرع 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 7 
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؟ دیسر اجنیا  هب  هک  درک  عورش  اجک  زا  وا  ناوج ؛ کی  ناسنا ، کی  یماظن  یاھییاناوت  جوا  رد  و  تداھـش ، تقو  رد  هلاس  یـس  رثکادح  هلاس و  تشھوتسیب  تفھوتسیب 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دیسر ؟ اجنیا  هب  یتدم  هچ  رد 

یقرش  / ١٣٩٢/١١/٢٨ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ درکیمن رواب  یـسک  دوشیم ، یھتنم  یمیظع  بالقنا  کـی  هب  امـش  تکرح  نیا  هک  دـنتفگیم  نمھب  مھنوتسیب  رد  زیربت  مدرم  هب  اـی  ید  مھدزون  رد  مق  مدرم  هب  زور  نآ  رگا 

، دروایب دوجوهب  دناوتیم  یتازجعم  دنک ، اجهباج  دناوتیم  ار  اھهوک  دنکن ، ینیـشنبقع  دراذگب ، هنحـص  رد  اپ  دنک ، تمھ  یتلم  رگا  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  دش . اما 

یزوریپ یهثداح  نیا  ایبنا ، تازجعم  هب  هثداح  نیرتهیبش  بالقنا . ندـمآ  دـیدپ  یهثداح  یور  رب  دـینک  هعلاطم  دـینک ، رکف  اـھناوج ! نم ، نازیزع  تسویپ . عوقو  هب  هزجعم  نیا  و 

زا یللملانیب ، دـنمتردق  نانمـشد  تشم  رد  یلکب  داصتقا  یبرغ ، گنھرف  ریـسا  اـکیرمآ ، یهطلـس  تحت  روشک  کـی  تلم  دـیجنگیم  یـسک  یهلیخم  رد  رگم  دوب . بـالقنا 

رد یرگیدام ، یایند  رد  دننک  دـنلب  ار  مالـسا  مچرپ  و  یدام ، ىلاشوپ  تردـق  یاھدامن  یهمھ  هیلع  دـنوش  دـنلب  یوزنم ، یللملانیب  تیثیح  ظاحل  زا  فیعـض ، یماظن  ظاحل 

بالقنا ندز  زا  دوب  ترابع  هلئـسم  کی  نآ  و  دنتـشاد ، قافتا  مھ  اب  هلئـسم  کی  رد  اـما  دنتـشاد ، فـالتخا  مھ  اـب  هلئـسم  دـص  رد  یوروش  اـکیرمآ و  برغ -  قرـش و  لـباقم 

نمھب مودوتسیب  یاھسرد  زا  یکی  تسا . سرد  نیا  دش و  اما  درکیم ؟ رواب  یسک  هچ  دنک ! راداو  ینیشنبقع  هب  ار  اھنآ  دوشب ، قفوم  دوشب ، زوریپ  دتـسیاب ، یمالـسا - 

یهدارا لباقم  رد  دناوتب  هک  درادن  دوجو  یگرزب  تردق  چیھ  یگرزب ، عنام  چیھ  یگرزب ، یهثداح  چیھ  دـینادب  هک  تسا  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ  هب  ام ، هب  امـش ، دوخ  هب  امش 

. دنک تمواقم  تلم  کی  خسار 

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

یاھـشرازگ رد  نمھب ؛ مودوتسیب  یارجام  رد  ار  لاـسما  روضح  نیا  منک  فیـصوت  منک و  رکـشت  ناریا  گرزب  تلم  زا  ناـمزیزع ، مدرم  زا  هکنیا  زا  تسا  رـصاق  مناـبز  اـعقاو  نم 

بلغا رد  دندرک  هبساحم  هک  روط  نآ  دوب ؛ ییامیپهار  رھش  رازھ  رد  الاح  ناتسا -  زکارم  یهمھ  هب  کیدزن  بلغا  رد  تسا ، قیقد  اھشرازگ  نیا  هک  دناهداد  هدنب  هب  هک  یقیقد 

ییامیپهار دـندمآ  ناراب  فرب و  امرـس و  رد  مدرم  ییاھرھـش ، رد  همھ ! هب  کیدزن  بلغا  رد  دوب ؛ رتشیب  هتـشذگ  لاـس  زا  لاـسما  تیعمج  ناتـسا -  زکارم  یهمھ  هب  کـیدزن 

یهلیـسوهب بالقنا  درگلاس  ایند  یاجک  درذـگیم ، بالقنا  زا  لاس   ٣۶ تسا ؟ یخوش  اھنیا  دـندرک ؛ ییامیپهار  دـندمآ  کاخ  نافوط  رد  مدرم  زاوھا ، لثم  ییاـھاج  رد  دـندرک ؛

نمھب و مودوتسیب  یهلئـسم  رد  ماـظن  بـالقنا و  هاـگن  تسا . مدرم  تسد  راـک ، هک  تسا  نیا  رطاـخهب  نیا  دوـشیم ؟ رازگرب  هوکـش  نیا  اـب  تـمظع و  نـیا  اـب  مـھنآ  مدرم 

لئاسم زا  یاهلئـسم  رھ  رد  تسا . یلک  یهدـعاق  کی  نیا  دـننکیم . تکرح  یروجنیا  مدرم  دوشیم ، لوحم  مدرم  هب  راک  تسا ؛ مدرم  یوسهب  بـالقنا  مسارم  تشادـگرزب 

. میدرک هدھاشم  ار  هزجعم  نیا  میتشاد ، ار  یمدرم  روضح  ام  هک  روشک  نالک  درخ و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۴ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رد هک  درکیمن  رواب  سکچـیھ  دوب . یلاـحم  رما  اـیند  فراـعتم  تابـساحم  بسحرب  بـالقنا  یزوریپ  دـش ؛ زوریپ  بـالقنا  بخ ، تسیچ . ادرف  یارب  اـم  فیلکت  مینیبب  دـیاب  زورما 

اجنیا دوب ، ییاکیرمآ  ناراشتـسم  روضح  لحم  اجنیا  دوب ، اھتسینویھـص  هاگتحارتسا  اجنیا   - دنتـشاد نآ  یور  یرابکتـسا  یاھتردـق  هک  یتیـساسح  اب  ناریا  لثم  یروشک 

یهریزج ناریا  هک  تفگ  یاینارنخـس  رد  نارھت  رد  اکیرمآ  روھمجسیئر  ید  مھدزون  زا  لبق  زور  هد  ابیرقت  دندرکیم ؛ شیاسآ  شمارآ و  ساسحا  نآ  رد  ناگناگیب  هک  دوب  ییاج 

ورهبور مدرم  اب  اباحمیب  هک  ملاظ  رگبوکرـس و  تموکح  نینچنیا  اب  یروشک ، نینچکی  رد  ییاج ، نینچ  کـی  رد  دـندرکیم - باـسح  روشک  نیا  یور  یروجنیا  تسا ؛ تاـبث 

تـسد هب  مدرم ، نامیا  ینید و  داقتعا  یانبم  رب  نید ، یانبم  رب  بالقنا  کی  هک  دوب  لاحم  یداـع  تابـساحم  بسحهب  روشک  نیا  رب  اـکیرمآ  نیگنـس  یهیاـس  اـب  و  دـشیم ،

دھاوخ قافتا  نیا  هک  دنزب  سدح  تسناوتن  ایند  رد  یتاعالطا  هاگتـسد  چیھ  هک  دوب  اذل  دوب . لاحم  نیا  دـسرب ؛ یزوریپ  هب  صخاش  یناحور  دـیلقت و  عجرم  یربھر  اب  مدرم ،

رد درک  مھاوخ  ضرع  الاح   - دوشن ماکان  مھ  بـالقنا  نیا  دـھدب و  خر  یروجنیا  بـالقنا  کـی  یروشک ، نینچ  کـی  رد  دـمآیمن . روج  یداـع  تابـساحم  اـب  الـصا  نوچ  داـتفا ؛

دنامب و روطنیمھ  یمالـسا  یروھمج  نیا  دیایب و  دوجو  هب  یمالـسا  یروھمج  دـنک ، یزاسماظن  دـنک ، تسرد  ماظن  بالقنا  روشک - نیا  رگید  ثداوح  یـضعب  اب  یهسیاقم 

، دـش هـکنیا  دـش . اـما  تسنادـیمن  نـکمم  درکیمن ؛ لوـبق  ار  یزیچ  نـینچ  یایداـم  یهبــساحم  یداـم و  یهدــعاق  چــیھ  دوـشب . رتربتــس  رترادهـشیر و  رتیوـق ، زورهـبزور 

یف هنـس هللا  دننیبیمن ؛ ار  نیناوق  نآ  دنـسانشیمن ؛ ار  نیناوق  نآ  هدام  لھا  هک  تسا  مکاح  ینیناوق  دوجو ، ملاع  نیا  رب  نوک ، ملاع  نیا  رب  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن 

نوک نیا  رـساترس  رد  دوجو ، ملاـع  رد  دراد  دوجو  ینیناوق  یھلا ؛ نیناوـق  ینعی  ادـخ  تنـس  ( ٢ .) لبق نم  تلخ  دـق  یتلا  هنـس هللا  رگید : یاـج  رد  ( ١ .) لبق نم  اولخ  نیذـلا 

نوناق تسا ؛ نوناق  اھنیا  زورهنابـش ، رد  دیـشروخ  هام و  تفر  دـمآ و  هام و  دیـشروخ و  ناگراتـس و  نوناق  لثم  هبذاـج ، نوناـق  لـثم  یعیبط ، نیناوق  لـثم  نیناوق  نیا  میظع .

ام هک  یتقو  بخ ، دراد . دوجو  اما  دـننکب  کرد  دـنناوتیمن  وسمک  یاھمـشچ  اـب  هداـم  لـھا  ار  نیناوق  نیا  دراد ، دوجو  یناـسنا  عماوج  رد  ینیناوق  روجنیمھ  تسا . یعیبط 

، دینک نشور  ار  شتآ  دینکب ، مھارف  ار  هنیمز  امـش  دیاب  دراد ، یگدنزوس  شتآ  دنکیم . مکحم  ار  نوناق  لاعتم  یادخ  میدرک ، مھارف  نامدوخ  تسد  هب  ار  نیناوق  نیا  یهنیمز 

نیا ناریا  تلم  درک ؛ مھارف  ار  هنیمز  دـیاب  درک . دـھاوخ  ار  شدوخ  راـک  یعیبـط  نوناـق  دـینکب ، مھارف  ار  هنیمز  تفرگ ؛ دـھاوخ  شتآ  دـیریگب ، شتآ  یور  ار  بوـطرم  ریغ  مسج 

یار املف  دراد . دوجو  اھنیا  ادخ ، لوسر  تاملک  رد  مالسلامھیلع ،)  ) همئا تاملک  رد  مھ  تسا ، هدومرف  ررکم  نآرق  مھ  دناهتفگ ، ام  ناگرزب  ار  اھفرح  نیا  درک . مھارف  ار  هنیمز 

ار امش  نمـشد  لاعتم  یادخ  دینکب ، یگداتـسیا  دیوشب ، نادیم  دراو  هناقداص  دیامرفیم : هغالبلاجھن  رد  نینموملاریما  ( ٣ .) رـصنلا انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  انقدص  هللا 

یگداتـسیا دندش و  نادیم  دراو  هناقداص  مدرم  درک ؛ ادیپ  ققحت  بالقنا  رد  هدعاق  نیا  تسا . نوناق  یلک و  یهدعاق  نیا  داد . دـھاوخ  ترـصن  امـش  هب  درک و  دـھاوخ  بوکرس 

. دندرک

ات یتسینویھص  میژر  نارادمدرس  زا  نمشد  عیـسو  یهھبج  میراد . نامدوخ  لباقم  رد  نمـشد  عیـسو  یهھبج  کی  ام  هک  تسا  نیا  نآ  میریگب و  هجیتن  کی  اجنیمھ  بخ ،

؛ سناجتمان میظع و  فیط  کی  تسا . یمیظع  یهھبج  هچ  دینیبب  ینعی  شعاد ؛ ات  یریفکت ، لماوع  ات  یناھج ، رابکتـسا  لماوع  یدایا و  رگید  ات  اکیرمآ ، تلود  نارادمدرس 

یاھهاگتـسد نیا  مامت  دـننکیم ، یتاـغیلبت  تـالمح  دـننکب ، دـنناوتیم  مھ  اـھراک  یلیخ  دراد . دوجو  یاهھبج  کـی  سپ ] [ ؛ دنایمالـسا یروھمج  ماـظن  نمـشد  همھ  اـھنیا 

اھنیا تسد  یسایس  یاھتردق  تسا ، اھنیا  تسد  یداصتقا  یاھدیلک  دننکارپیم . دھاوخیم  ناشلد  هچرھ  یمالسا  یروھمج  هیلع  تسا . اھنیا  تشم  رد  ایند  یاھهناسر 

یتـقو یاهدـع  کـی  بخ ، دنتـسھ . یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  لـباقم  رد  اـھنیا  تسا ؛ اـھنیا  لاـم  یتاـعالطا  یاھسیورـس  تسا ، اـھنیا  تسد  یتـینما  یاـھماظن  تـسا ،

نیا زا  رتالاب  اھینمـشد و  نیمھ  بخ ، دـننکیم . تلفغ  یھلا  تنـس  مھم  یهژاودـیلک  نآ  زا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیا  دزیریم . ناشلد  دـتفایم ، هھبج  نیا  هب  ناشمـشچ 

؛ دـش دـیھاوخ  زوریپ  امـش  دـینکب ، لمع  شمزاول  هب  هچنانچرگا  امـش  مھ  زورما  تسا ؛ اھینمـشد  ناـمھ  مھ  زورما  دـش . زوریپ  بـالقنا  دوب ؛ بـالقنا  دوخ  اـب  اھینمـشد 

یگداتـسیا مینکب ، لمع  شمزاول  هب  میوشب ، نادـیم  دراو  هناقداص  یتقو  امـش  نم و  تسا . قداص  مھ  زورما  نیا  تبکلا ؛ انودـعب  لزنا  انقدـص  یار هللا  املف  درادـن . درگربورب 

دوجو هدومرف  نینموملاریما  هک  یفرح  نامھ  میوشب ، نادـیم  دراو  هناقداص  مینکب ، لمع  تسرد  مینزب ، فرح  تسرد  مینکب ، مادـقا  عقومهب  میھدـب ، جرخ  هب  تریـصب  مینک ،

یهطقن کی  ناونعهب  بالقنا  یهلئسم  اجنیا  ات  سپ  بخ ، تسا . نمشد  هب  قلعتم  یرگبوکرس  تبک و  تسا ، ام  لام  یزوریپ  رصنلا ؛ انیلع  لزنا  تبکلا و  انودعب  لزنا  : » دراد

. دھدیم ام  یهدنیآ  یارب  گرزب  سرد  کی  نشور ، یساسا و 

نارھت  / ٣١/٠۵/١٣٩۵ ناتسا  دجاسم  تاعامج  همئا  رادید  رد  تانایب 

رطاخهب تسا - رتولج  هک  مدـقتعم  نم  و   - تسین رتبقع  دـشابن ، رتھب  دـشابن ، رتولج  رگا  گنج  نارود  بالقنا و  لوا  ناوج  زا  زورما ، ناوج  هک  منکیم  رارکت  اـھراب  هدـنب  هکنیا 

رد گنھرف ، یهصرع  رد  ام  تسا . هداتـسیا  یبـالقنا  ناوج  ناـمیا ، یاـھهیاپ  نتخیرورف  نوگاـنوگ  یاھدرگـش  همھنیا  اـب  یغیلبت ، یاـھرازبا  همھنیا  اـب  زورما  هک  تسا  نیا 

، دنتسین دنباپ  دنتسین ، دقتعم  هک  دنتسھ  مھ  یاهدعکی  هلب ، هتبلا  میراد ؛ نموم  ناوج  هللااشامیلا  یرنھ  یاھهصرع  رد  یعامتجا ، یاھهصرع  رد  تسایـس ، یهصرع 

زا  - هدنب هب  دنـسیونیم  همان  هک  یناوج  تسا ؛]  ] زورما ناوج  نیا  تسا . بالقنا  تازجعم  وزج  نموم ، ناناوج  میظع  لیخ  نیا  اما  میـشاب  لفاغ  هکنیا  هن  مینادـیم ، مھ  ار  نآ 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 8 
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زا تحار ، یگدـنز  زا  میگنجب ؛ مالـسلامھیلع )  ) تیبلھا مرح  زا  عافد  رد  میورب  ام  دـیھدب  هزاجا  هک  هیرگ  سامتلا ، و  تسا - دایز  تسین ، مھ  اتهد  اتود و  یکی و  اـھهمان  نیا 

بخ تسا . زورما  ناوج  عضو  نیا  میگنجب ؛ میورب  ام  دیھدب  هزاجا  امش  میدرک ، یـضار  ار  ردام  ردپ و  ام ]  ] هک تسا - دولآهیرگ  همان  اعقاو   - دنـسیونیم همان  میرذگب . هچب  نز و 

. تسا نامیا  نیا  ظفح  یارب  یگنھرف  راصح  نیا  دنربب . نیب  زا  ار  ناوج ]  ] نیا نامیا  دنھاوخیم 

دھشم  / ١٩/٠۵/١٣٩۶ یادھش  هداوناخ  لزنم  رد  یمالسا  بالقنا  ربھر  روضح 

سح ار  گـنج  ناـشدوخ  تشوگ  تسوپ و  اـب  مدرم  دـشیم ، ناراـببمب  زاوھا  دـشیم ، ناراـببمب  لوفزد  دـشیم ، ناراـببمب  نارھت  دوب ، گـنج  ناـمدوخ  روـشک  رد  زور  کـی 

اھناوج یاهدـع  کی  دـندرکیم  ربص  اھهداوناخ  دـنتفریم ــ  یاهدـع  کی  اما  دـنتفریم ، یاهدـع  کی  دـنتفریمن ، همھ  مھ  زور  ناـمھ  هتبلا  دـنتفریم ــ  یاهدـع  کـی  بخ  دـندرکیم ،

هک دراد  دوجو  ییاج  کی  یگنج  کی  زورما  اما  دـنراد ، یلاع  ماـقم  یلیخ  مھ  ادھـش  دوب ، شزرا  اـب  مھ  یلیخ  دوب ، بوخ  مھ  یلیخ  بخ  دندیـسریم  تداھـش  هب  دـنتفریم 

هکنیا رطاخ  یارب  ارچ ؟ دنوریم  اما  ار  گنج  دـننکیمن  سح  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دـینیبب  دـنوریم ، لاح  نیع  رد  اما  دـننکیمن  سح  ناشدوخ  تشوگ  تسوپ و  اب  ار  نآ  مدرم 

نیا لاثما  ار ، اھناوج  نیا  بالقنا  ار  نیا  تسا ، بالقنا  یهزجعم  نیا  تسا  یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  ایاضق  تسرد  لیلحت  نیا  مھف و  قمع  نیا  تسا . یچ  هیضق  هک  دنمھفیم 

. دراذـگیم ریثات  روجنیا  بالقنا  هک  یتقو  تسین  یندروخ  تسکـش  یروجنیا  بالقنا  نیا  هدرب . شیپ  هدرک و  تیبرت  روجنیا  بالقنا  نیا  ار  اھردام  ردـپ  امـش  لاثما  ار ، مناخ 

رتمک دـشابن  رتشیب  رگا  دوب  گنج  نامدوخ  یاھهھبج  رد  ناریا  رد  هک  یزور  نآ  زا  دـنراذگب  مدـق  کانرطخ  یاھهار  رد  ادـخ  یارب  دنرـضاح  هک  یناـسک  دادـعت  نم  رظن  هب  زورما 

. تسین

یججح  / ٠٧/١١/١٣٩۶ نسحم  دیھش  هداوناخ  رادید  رد  تانایب 

رتبقع دنشابن ، یهھد ۶٠  سدـقم و  عافد  یهرود  زا  رتھب  رتشیب و  رگا  تیفیک  تیمک و  ظاحل  زا  یبالقنا ، میھافم  هب  شیارگ  ظاحل  زا  اـم  یاـھناوج  زورما  ماهتفگ  اـھراب  نم 

عاونا و ضرعم  رد  ار  دوخ  دندرکیم و  تدھاجم  دنتفریم و  هھبج  یاهدـع  کی  مھ  گنج  یهرود  رد  هن ، هھبج ؛ دـنتفریم  اھناوج  یهمھ  دـینکن  لایخ  امـش  مھ  زور  نآ  دنتـسین .

یادھـش یهمھ  دندوب . یروجنیا  مھ  اھناوج  زا  یلیخ  ینعی  دندوب ؛ نوگانوگ  یاھراک  یتاولا و  یراعیب و  لوغـشم  اجنیا  مھ  یاهدع  کی  دـندادیم ، رارق  تالکـشم  ماسقا 

تیعمج رد  دوـب ؛ ناریا  تـیعمج  نوـیلیم  لـھچ  تـقونآ  بـخ ، تـسا . رازھ  یاهدرخودصیــس  اـی  رازھ  دصیــس  ـالثم  دودــح  رد  یلیمحت  گــنج  لاــس  تـشھ  یهرود  رد  اــم 

تیعمج نویلیم  لھچ  نآ  لابق  رد  نیا  دندیـسر . تداھـش  هب  مھ  رفن  رازھ  دصیـس  دودـح  دـنتفر ، هھبج  نویلیم  راـھچ  نویلیم ، هس  نویلیم ، ود  دـینک  ضرف  ینویلیملـھچ ،

مھف دنراد ، یبالقنا  شیارگ  هک  ییاھناوج  دادعت ] ، ] دینک هاگن  امـش  رگا  زورما  دنـشاب . یبالقنا  اھناوج  یهمھ  هک  دوبن  روجنیا  مھ  نامز  نامھ  ینعی  دوبن ؛ یدایز  زیچ  ناریا 

تابثا یروجکی  دیاب  نیا  بخ ، تسا . نمـشد  مغریلع  نیا ، تسا . زور  نآ  ردقهب  لقاال  ای  تسا  زور  نآ  زا  رتشیب  ای  نم  نامگ  هب  اھناوج  عومجم  هب  تبـسن  دنراد ، یبالقنا 

زورما ناوـج  لـسن  هک  دـھدب  ناـشن  اـت  درک ، داـمن  درک ، زیزع  درک ، گرزب  ار  ناوـج  نیا  لاـعتم  یادـخ  ینعی  داد ؛ ناـشن  ار  نیا  درک ، تاـبثا  ار  نـیا  امـش  دیھـش  نـیا  دـشیم ؛

هللالیبسیف داھج  یپ  رد  هناقداص  هناصلخم و  روجنیا  اما ] ، ] دوب هدـید  ار  بـالقنا  یهرود  هن  دوب ، هدـید  ار  گـنج  یهرود  هن  دوب ، هدـید  ار  ماـما  هن  ناوج ]  ] نیا دـنایروجنیا .

یھلا تیآ  نیا  دننک . شکمک  دنھدب و  ار  هزاجا  نیا  هکنیا  یارب  دھاوخیم ، ردامردپ  زا  دھاوخیم ، اضر  ماما  زا  دھاوخیم ، ادخ  زا  دنکیم ، سامتلا  دـنکیم ، شالت  دـنکیم ، تکرح 

. تسا نایرج  رد  هزجعم  نیا  هللادمحب  تسا و  بالقنا  یهزجعم  نیمھ  یهدنھدناشن  نیا  تسا ، ادخ  تیآ  نیا  تسا ،

نایجیسب  / ٠٩/٠١/١٣٩۶ رادید  رد  تانایب 

رد ار  یئانتعایب  ینامیایب و  یداقتعایب و  یـشخب ، کـی  رد  دـننکیم ، هاـگن  دـییامرفب  ضرف  دـننکیم . لـیلحت  جوعموجـک  اھیـضعب  روشک ! لـئاسم  دوشب  لـیلحت  تسرد 

ینانمشد مھ  بالقنا  لوا  زا  تسین ؛ روجنیا  هدش ؛ فیعض  روشک  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  روشک و  رد  بالقنا  هکنیا  رب  دنریگیم  لیلد  ار  نیا  دننکیم ، هدھاشم  یـضعب 

هچ روشک ، رد  ام  نمٔوم  ناناوج  تکرح  دینک ، هظحالم  امش  لاحنیعرد  هدرک ؛ دیدشت  هدرک و  تیوقت  ار  شدوخ  مجاھت  نمشد ، فرطهمھ  زا  زورما  دندوب . ینیفلاخم  دندوب ،

رد روجنیا  دـندرک ، کرد  ار  بالقنا  هن  دـندید ، ار  سدـقم  عافد  نارود  هن  دـندرک ، ترایز  ار  ماما  هن  هک  یناناوج  لاس ، زا ٣٨  دـعب  هکنیا  تسا . ییابیز  اویـش و  کرابم و  تکرح 

. تسا بالقنا  تازجعم  زا  یکی  اعقاو  نیا  دننک ؛ یراذگرثا  هقطنم  رد  دنناوتب  دنشاب و  رضاح  نادیم  رد  دنشاب ، رضاح  هنحص 

١٣٩۶/١٢/٠۶ /  « ماما کچوک  زابرس   » باتک رب  بالقنا  ربھر  ظیرقت 

هک یاهلاس  هدراھچ  هدزیـس  یهچبرـسپ  یاھارجام  تسا ؛ سدقم  عافد  یاھیتفگـش  زا  یکی  تراسا ، یاھهاگودرا  رد  روبـص  شوھاب و  عاجـش و  ناوجون  نیا  تشذـگرس 

رب لد  تسا . هدمآ  نوریب  دنلبرـس  ود  رھ  زا  هدومزآ و  زیگناباجعا ، یاهیحور  راتفر و  اب  ار  یثعب  یوخهدـنرد  نارومام  ربارب  رد  تمواقم  نادـیم  سپـس  گنج و  نادـیم  تسخن 

تمائل تثاـبخ و  یاـھهناشن  باـتک ، نیا  رد  تسا . یمالـسا  بـالقنا  گرزب  یهزجعم  زا  یـشخب  زین  نیا  دـشکیمرپ ؛ وا  ربص  لـمحت و  تردـق و  زا  یلو  دزوسیم  وا  تیمولظم 

. دوش هتسناد  ردق  دیاب  تسا ؛ بالقنا  سدقم و  عافد  زا  شزرااب  دنس  کی  نیا  لاحرھهب  ماهدناوخ . هک  تسا  یھباشم  یاھباتک  زا  رتراکشآ  یثعب  نارومام 

ادھش  / ١٣٩٧/٠٩/٢١ یاھهداوناخ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هدع کی  مھ  مالـسا  ردص  رد  دوب ؛ روجنیمھ  مھ  مالـسا  ردص  دش . ایند  هب  یهتـسب  یناسک  لد  تسا ، هتـشاد  شزیر  بالقنا  دنتـشگرب ؛ هار  زا  یبالقنا  رـصانع  زا  یـضعب 

نیا بالقنا  یهزجعم  بالقنا ؛ شیور  میراد ؛ شیور  اـم  ربارب ، دـنچ  شزیر ، نیا  راـنک  رد  اـما  تسھ ؛ نیا  هلب ، رمع . رخاوا  طـساوا و  ناراداـیند  دـندش  دـعب  راـک ، لوا  نویبـالقنا 

اھهسامح نآ  هن  تسا ، هدید  ار  سدقم  عافد  نارود  هن  تسا ، هدید  ار  بالقنا  هن  تسا ، هدید  ار  ماما  هن  هک  ناملسم  نموم  ناوج  دینیبیم  امـش  لاس  لھچ  زا  دعب  تسا .

ساسحا اب  هقالع ، اب  نادـیم و  طسو  دوریم  لیبق - نیا  زا  یناگرزب  یزارخ و  تمھ و  لثم   - بالقنا لوا  ناوج  ناـمھ  لـثم  یبـالقنا ، یهیحور  اـب  زورما  اـما  هدـید ، کـیدزن  زا  ار 

رتبقع دنـشابن  رتوـلج  رگا  بـالقنا  لوا  ناوـج  زا  هزیگنا  ظاـحل  زا  زورما ، نموـم  یاـھناوج  میوـگیم  نم  هکنیا  دتـسیایم . نمـشد  لـباقم  رد  ماـمت  تعاجـش  اـب  تیلوئـسم ،

یوق و شالترپ و  یاھهیحور  نامھ  دـناوتیم  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  یهزجعم  نیا  تسا ، بـالقنا  یهزجعم  نیا  دـنبالقنا . یاھـشیور  اـھنیا  نیا . ینعی  دنتـسین ،

. امش زورما  یادھش  نیمھ  لکش  هب  دنک  ینیرفآزاب  ار  نیدالوف 

شترا  / ١٣٩٧/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

 - ار ایند  رد  اھبالقنا  یهنالاس  نشج  بالقنا . دوخ  لثم  تسا ؛ زاسیتفگـش  اعقاو  تسا ، یمالـسا  بـالقنا  یاھیزاسیتفگـش  زا  یکی  نمھب  مودوتسیب  رد  ییاـمیپهار 

هژر دنورب و  هار  دنیایب  حلسم  یاھورین  دناهداتـسیا و  الاب  نآ  رفن  دنچ  هک  میدوب  هدید  نویزیولت  رد  لقاال  ام  دنتفرگیم - بالقنا  نشج  هنالاس  دندرک و  یبالقنا  الاح  هک  ییاھنآ 

هک هدوب  نمھب  رد  مھ  ناشبالقنا  ناریا ، تلم  سناش  الاح  هک  ناتـسمز  درـس  یاوھ  رد  اھنابایخ ، رد  دـنیایب  تعاس  دـنچ  مدرم  هکنیا  دوب . نیا  نشج  نیمھ ؛ طـقف  دـنورب و 

هتشاد همادا  مھ  لاس  لھچ  راک  نیا  دننک ، شوگ  ینارنخـس  دنورب ، هار  مدرم  میظع  یاھتیعمج  نیا  دشاب ، درـس  دشاب ، ناراب  دشاب ، فرب  تسا ، فرب  تسا و  درـس  اوھ 

. تسا یمالسا  میظع  بالقنا  یاھیزاسیتفگش  زا  هک  تسا  تازجعم  زا  یکی  نیا  دوخ  تسا - ملھچ  لاس  لاسما  تسین ، هک  لاس  ود  لاس و  کی  ثحب   - دشاب

ناریا  / ١٣٩٧/١١/٢٢ تلم  هب  باطخ  بالقنا » مود  ماگ   » هینایب

رارق عیرـس  تفرـشیپ  ریـسم  رد  دوب ، هدـنام  بقع  تدـشب  هدـش و  ریقحت  تدـشب  راجاق  یولھپ و  نارود  رد  هک  روشک  داد و  نایاپ  ینـالوط  یخیراـت  طاـطحنا  کـی  هب  بـالقنا 

هبناجهمھ و تفرـشیپ  یهیامناج  هک  ار  یلم  یهدارا  رـصنع  درک و  لیدـبت  یرالاسمدرم  یمدرم و  تموکح  هب  ار  یدادبتـسا  تنطلـس  نیگنن  میژر  تسخن ، ماـگ  رد  تفرگ ؛

لقتنم ناگمھ  هب  ار  میناوتیم » ام   » رواب هیحور و  درک ؛ تیریدـم  یهصرع  دراو  ثداوح و  یلـصا  رادنادـیم  ار  ناناوج  هاـگنآ  درک ؛ دراو  روشک  تیریدـم  نوناـک  رد  تسا  یقیقح 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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: دش گرزب  تاکرب  اشنم  نیا  تخومآ و  همھ  هب  ار  یلخاد  ییاناوت  هب  اکتا  نانمشد ، میرحت  تکرب  هب  درک ؛

...

نارود لوط  رد  ینیمخ  ماما  ترـضح  شنم  راـتفر و  ار  کراـبم  یهدـیدپ  نیا  داد . شیازفا  ریگمـشچ  یاهنوگب  هعماـج  یمومع  یاـضف  رد  ار  قـالخا  تیونعم و  راـیع  اـسداس :

ناـمیا یاـھهیام  هـک  تـفرگ  رارق  یروـشک  سار  رد  یداـم ، یاـھهیاریپ  زا  هتـسراو  فراـع و  یوـنعم و  ناـسنا  نآ  داد ؛ جاور  زیچ  رھ  زا  شیب  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  هزراـبم و 

یگدولآ زا  یرازنجل  هدز و  تخس  یاھهبرض  نآ  هب  اھیولھپ  نارود  لوط  رد  یرابودنبیب  داسف و  جورم  تاغیلبت  لواطت  تسد  دنچرھ  دوب . قیمع  رادهشیر و  یـسب  شمدرم 

هژیوب ینارون  دعتـسم و  یاـھلد  یمالـسا ، یروھمج  رد  یقـالخا  ینید و  درکیور  یلو  دوـب ، هدـناشک  ناـناوج  صوـصخب  طـسوتم و  مدرم  یگدـنز  نورد  هب  ار  یبرغ  یقـالخا 

راثیا یردارب و  یهیحور  اعد و  رکذ و  اب  سدـقم ، عافد  هلمج  زا  تخـس  یاھنادـیم  رد  ناناوج  یاھتدـھاجم  دـش . نوگرگد  قالخا  نید و  دوس  هب  اضف  درک و  بوذـجم  ار  ناناوج 

یاھهھبج هب  هک  دوخ  نازیزع  زا  ینید  یهفیظو  ساسحا  اب  نارـسمھ  ناردام و  ناردـپ و  داھن . همھ  مشچ  ربارب  رد  نایامن  هدـنز و  ار  مالـسا  ردـص  یاھارجام  دـش و  هارمھ 

یاھاضف دجاسم و  دندرک . هارمھ  رکش  اب  ار  تبیصم  دندش ، ورهبور  نانآ  یهدیدبیسآ  مسج  ای  دولآنوخ  رکیپ  اب  هک  هاگنآ  سپـس ، دندنک و  لد  دنتفاتـشیم  داھج  نوگانوگ 

جیـسب یگدـنزاس و  داھج  یداھج و  یاـھودرا  یارب  تبون  فص  درم و  نز و  وجـشناد و  داتـسا و  ناوج و  نارازھ  زا  فاـکتعا  یارب  تبون  فص  تفرگ . هقباـسیب  یقنور  ینید 

اجهمھ رد  بحتسم  بجاو و  تاقدص  تاقافنا و  ینید و  نوگانوگ  مسارم  ترایز و  یورهدایپ  یرادهزور و  جح و  زامن و  دش . هدنکآ  راکادف  بلطواد و  ناوج  نارازھ  زا  یگدنزاس 

شناوریپ و برغ و  نوزفازور  یقالخا  طوقـس  هک  هداتفا  قافتا  ینارود  رد  همھ  اھنیا  و  تسا . هدـش  رتتیفیکاـب  رتشیب و  زورهبزور  زورما ، اـت  تفاـی و  قنور  ناـناوج  ناـیم  هژیوب 

بالقنا و زا  رگید  یاهزجعم  نیا  و  تسا ؛ هدرک  یوزنم  ملاع  یهدـمع  یاھـشخب  رد  ار  تیونعم  قالخا و  داسف ، یاھرازنجل  هب  نز  درم و  ندـناشک  یارب  ناـنآ  مجحرپ  تاـغیلبت 

. تسا ورشیپ  لاعف و  یمالسا  ماظن 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

زا یکی  نیا  دوب ؛ روشک  جراـخ  رد  ثیبـخ  دونع و  نانمـشد  اـب  یهھجاوم  هلباـقم و  یارب  هرود  نیا  رد  اـم  یاـھناوج  نتفاتـش  نیمھ  یمالـسا  بـالقنا  تازجعم  زا  یکی  اـعقاو 

تیعمج نیا  بالقنا ، یزوریپ  زا  لاس  لھچ  زا  دـعب  نمھب ، یود  تسیب و  زور  دـیدید ؛ زورید  مھ  ار  شایکی  تسین . ات  ود  یکی  بـالقنا  تازجعم  هتبلا  تسا . بـالقنا  تازجعم 

دینک و هدھاشم  مدرم  رد  ار  یاهزیگنا  نینچ  دیناوتیمن  امـش  ایند  رگید  یاج  چـیھ  اعقاو  تسا . بالقنا  تازجعم  زا  نیا  اجهمھ ؛ رد  اھناتـسرھش ، رد  نارھت ، رد  هوبنا  میظع و 

. دینزب سدح 

مرح  / ١٣٩٧/١٢/٢٢ عفادم  یادھش  یاھهداوناخ  یاھرادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

دینیبب تسا .]  ] هدرک ادیپ  قمع  مھ  هدرک ، ادیپ  شرتسگ  شحطس  مھ  یداھج ، یونعم و  یاھهزیگنا  درذگیم ، بالقنا  زا  لاس  لھچ  بیرق  نالا  تسا ؛ بالقنا  یهزجعم  نیا 

. تسا یمھم  فرح  یلیخ  مشاب " هتشاد  یاهدیاف  تداھش  زا  دعب  رگم  متشادن ، یاهدیاف  مالسا  یارب  میگدنز  رد  نم   " هتفگ هک  دینکیم  لقن  دیھـش  زا  امـش  هک  یفرح  نیا 

؟ رتالاب زیچ  هچ  هللالیبسیف  داھج  زا  یدیگنج ، مدقم  فص  یتفر  امش  بخ  دیتشادن ؟ رثا  مالسا  یارب  یگدنز  رد  امش  روطچ  الوا  تسا . ینامیا  قمع  یهدنھدناشن  نیا 

هیآ دـنچ  ای  زامن  تعکر  ود  اھام  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دریگیم ؛ هدـیدن  هداد ، ماجنا  هک  ار  یگرزب  لمع  ار و  شدوخ  وا  ینعی  یطیارـش ! نینچ  رد  هللالـیبسیف  داـھج  مھنآ 

مادقا کی  وا  مادقا  یمادقا ! هچ  مھنآ  دنکیم ، مادقا  دنکیم ، لمع  مدقم ، طخ  رد  دوریم  دنزیمن ، فرح  وا  میدرک . راک  هچ  ام  هک  میوشیم  رورغم  نامدوخ  هب  میناوخیم  هک  نآرق 

. دریگیم هدـیدن  ار  گرزب  راک  نیا  تقونآ  دـسریم ؛ تداھـش  هب  هرخالاب  ات  دوریم  مادـم  راب  هس  راب ، ود  راـب ، کـی  و  ناـج ! رطخ  مھنآ  رطخ ، اـب  تسا  یمادـقا  تسین ، رطخیب 

ناسنا اعقاو  دراد ؛ یداعبا  تقونآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسا ، مھم  یلیخ  نیا  تسا . ام  یاھناوج  حور  لد و  رد  رکف  نیا  قمع  یهدـنھدناشن  تسا ، قمع  اـھنیا  دـینیبب 

سح ار  گنج  ناشدوخ  تشوگ  تسوپ و  اب  مدرم  دشیم ، نارابمب  زاوھا  دشیم ، نارابمب  لوفزد  دشیم ، نارابمب  نارھت  دوب ، گنج  نامدوخ  روشک  رد  زور  کی  بخ  دنک ، رکف 

تداھـش هب  دـنتفریم و  اـھناوج  یاهدـع  کـی  دـندرکیم ، ربـص  اـھهداوناخ  دـنتفریم - یاهدـع  کـی  دـنتفریمن ، همھ  مھ  زور  ناـمھ  هتبلا   - دـنتفریم یاهدـع  کـی  بـخ  دـندرکیم ،

تسوپ و اب  ار  نآ  مدرم ، هک  دراد  دوجو  ییاج  رد  یگنج  کـی  زورما  دـنراد . یلاـع  ماـقم  یلیخ  مھ  ادھـش  دوب ، شزرااـب  مھ  یلیخ  دوب ، بوخ  مھ  یلیخ  بخ ، دندیـسریم .

. تسیچ هیضق  دنمھفیم  هکنیا  رطاخ  یارب  ارچ ؟ دنوریم ؛ اما  ار  گنج  دننکیمن  سح  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دینیبب ، دنوریم ؛ لاحنیعرد  اما  دننکیمن  سح  ناشدوخ  تشوگ 

. تسا بالقنا  یهزجعم  نیا  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  ایاضق  تسرد  لیلحت  نیا  مھف و  قمع  نیا 

« يمالسا بالقنا  تازجعم   » 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 10هاگياپ  هحفص 10 
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