
نافعضتسم  / ١٣۶٠/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  نیمود  تبسانمهب  مایپ 

یبالقنا تسام . بالقنا  یاھیگژیو  زا  یکی  تفرگ  تروص  یمالسا  بالقنا  دنمجرا  زیزع و  یاھدرواتسد  ظفح  دصق  هب  هک  راوگرزب  ماما  نامرف  هب  نافعضتسم  جیسب  لیکـشت 

یکتم یتلم  تردق  هب  اھنت  زین  یزوریپ  نیا  یهمادا  یارب  دیسر و  یزوریپ  هب  دش و  عورش  یجراخ  تردق  چیھ  رب  هیکت  نودب  مالـسا و  شخبیئاھر  میلاعت  هب  اکتا  اب  اھنت  هک 

. درادیم رب  ماگ  نآ  یاھدرواتسد  ظفح  بالقنا و  موادت  تھج  رد  تقایل  زاربا  سفن و  هب  دامتعا  ادخ و  هب  لکوت  اب  هک  تسا 

ىئاضق  / ١٣۶٨/٠٣/٢٨ سیلپ  نامزاس  ىنابرھش و  ىرمرادناژ ، نانکراک  زا  ىعمج  هیقفیلو و  ناگدنیامن  ناھدنامرف ، رادید  رد  تانایب 

هک تسا  نیا  ام  ی  هفیظو نیرتگرزب  تسا ، یمالـسا  تما  یاتمھ  یب زیزع  نآ  نادقف  ترـسح  زا  بلابل  ناماھناج  اھلد و  هک  زورما  و  درک ، زاغآ  ار  یدـیدج  رـصع  ام  ریبک  ماما 

یتقو یعقاو  یرادازع  مینک . ظفح  ار  اھ  هصخـشم نیا  مینادـب و  دـندومرف ، مالعا  ناھج  هب  دـنداد و  رارق  نآ  یاضفرد  ار  تلم  دـندرک و  زاغآ  هر ( ( ماما هک  ار  یرـصع  تاصخـشم 

. مینک لمع  هضیرف  نیا  هب  ام  هک  تسا 

یارب سفن  هب  دامتعا  انغتـسا و  لالقتـسا و  تزع و  حور  داجیا  زا : تسا  ترابع  اھنآ  ی  هدـمع هک  دراد  ییاھ  هصخـشم دـندرک ، زاغآ  ام  ناشلا  میظع گرزب و  ماـما  هک  یرـصع 

. دننک ادیپ  طلست  وا  تشونرس  رب  نارگید  دوش و  هتفرگ  وا  زا  تایحور  نیا  دوب  هدش  یعس  یدامتم  نایلاس  لوط  رد  هک  یتلم 

ییاوھ  / ١٣۶٩/٠٨/٢٨ هاگشناد  رد  یشودرس  ذخا  یلیصحتلاغراف و  مسارم  رد  تانایب 

ی هناخ هب  دیاب  اھ  هرود نیا  ندـنارذگ  یارب  دوخ ، ریظن  یب ی  هتـشابنا یگنھرف  یاھ  هریخذ ی  همھ اب  دوخ ، یلم  زاتمم  هتـسجرب و  یاھتلـصخ  ی  همھ اب  یناریا  هک  دوب  یزور 

ینف ی  هتسجرب نارـسفا  ام ، نانابلخ  زورما  دوبن . حرطم  اھنآ  یارب  یناریا ، ناریا و  ریخ  هک  یناسک  مھ  نآ دش ؛ یم هدیـشک  نارگید  تمـس  هب  زاین  هب  تلم و  نیا  نانمـشد 

هب یتح  اپورا و  اکیرما و  هب  اھ ، هرود نیا  ندـنارذگ  یارب  هک  دنتـسین  نآ  جاتحم  ناریا ، یمالـسا  یروھمج  شترا  زاین  دروم  نوگانوگ  یاھ  هتـشر رد  ام ، زاـتمم  ناروشناد  اـم ،

بالقنا زا  یـشان  اھیزوریپ ، رگید  لثم  مھ  یزوریپ  نیا  تسا . یزوریپ  کی  نیا ، دـنورب . دـنتفر ، یم هتـشذگ  رد  دـنرادن و  مھ  یزایتما  نادـنچ  شناد ، ظاـحلزا  هک  ییاـھروشک 

. دروآ تسد  هب  دوخ ، قیمع  نامیا  ییامن  تردق ی  هیاس رد  بالقنا و  نیا  ی  هیاس رد  تلم ، نیا  هک  تسا  یسفن  هب  دامتعا  ناریا و  تلم  گرزب 

، درادرب ار  اـھعنام  دـیاشگب ، ار  اـھھار  دـنک ، زاـب  ار  اـھھرگ  دـناوت  یم هک  تسا  هدـیمھف  ناریا  تلم  تسا . یکتم  نموم و  دوـخ  هب  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  ناریا  تلم  زورما 

ناریا تلم  ار  نیا  دـنک . عافد  دوخ  یملع  یخیرات و  نیرید  فرـش  یمالـسا و  یبالقنا و  یاھـشزرا  نید و  تیثیح و  زا  دـنک ، ناریو  ار  لـماکت  هار  ی  هدـننک تعناـمم  یاھدـس 

رـس تشپ  هشیمھ  مھ  مدرم  یاھورین  دـندرک . یدایز  شالت  هار  نیا  رد  زورما ، ات  نآ و  زا  شیپ  یلیمحت و  گنج  یاھلاس  لوط  رد  حلـسم  یاھورین  درواین . تسد  هب  ناـسآ 

تیدوجوم زا  هدنیآ و  تیثیح و  فرش و  زا  دوخ و  زا  هچراپکی  ام  تلم  ینعی  دنتشاد . روضح  رطخ  فوفـص  نیرتمدقم  رد  نانآ ، رانک  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  حلـسم و  یاھورین 

. درک عافد  دوخ 

ریبکریما  / ١٣٧٩/١٢/٠٩ یتعنص  هاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  عمج  رد  تانایب 

ناشدوخ یاھزاین  قبط  رب  ار  روشک  نآ  تلم و  نآ  یاـھرواب  دـنناوتب  ملاـع  نادـنمتردق  هک  تسین  نیا  زا  رتلھـس  رت و  نکمم یزیچ  چـیھ  تلم ، کـی  ندیـشک  ریجنز  هب  یارب 

دنتـسھ یناسک  نآ ، ینوخ  نمـشد  دنک ، راداو  یدازآ  لالقتـسا و  یارب  شالت  ولج و  هب  تکرح  سفن ، هب  دامتعا  دوخ ، هب  یاکتا  هب  ار  تلم  کی  هک  یرواب  رھ  دـنھد . لکش 

یعس شلباقم ، هطقن  رد  دننک . یم هزرابم  رکف  نآ  اب  اذل  دننک . رامثتسا  ار  تیرشب  همھ  ناشدوخ  عفن  هب  دنریگب و  رایتخا  رد  ار  ایند  همھ  زکرمتم ، تردق  اب  دنھاوخ  یم هک 

، دیشیدنا روط  نآ یتقو  دنھاوخ . یم اھنآ  هک  دشیدنیب  یا  هنوگ هب  هک  دننک  جیورت  تلم  نآ  نایم  رد  ار  ییاھیریگتھج  اھرواب و  راکفا و  فلتخم ، یاھ  هویش اھھار و  اب  دننک  یم

یاھاج رد  دننک . یم مھ  زورما  دنا و  هدرک ناریا  رد  بالقنا  لوا  زا  ار  راک  نیا  یرامعتسا . یزاس  یروئت تسا ؛ جیار  رایسب  رازبا  کی  نیا  درک . دھاوخ  تکرح  لمع و  مھ  هنوگ  نآ

. تسین مھ  نارود  نیا  صوصخم  دنا ؛ هداد ماجنا  مھ  ایند  رگید 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٠/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

قح نتفرگ  هدیدان  یارب  زورما  تسا . هداتسیا  یناھج  رابکتسا  ماظن  یھاوخهدایز  لباقم  رد  تسا -  سفن  هب  دامتعا  یاراد  لقتسم و  هک  یمالـسا -  یروھمج  ماظن  زورما 

دنچ هکنیا  یارب  دـننکیم ، فرـص  ار  دوخ  یـسایس  یاهناسر و  یورین  همھ  ملاع ، کی  هجرد  یاھرادـلوپ  اـیند و  یاھتـسینویھص  شناراـیتسد و  اـکیرما و  نیطـسلف ، تلم 

اب ار  اھتلود  دناهدرک و  ذوفن  لامعا  تسا ، هدیـسر  ناشتـسد  هک  مھ  اج  رھ  دننک . فذح  یناسنا  یناھج و  تالداعم  هنحـص  زا  هفخ و  یلکهب  ار  ینیطـسلف  ناسنا  نویلیم 

یمالـسا یروھمج  ماظن  اب  نیاربانب  درادـن . یاهدـیاف  چـیھ  دـننیبیم  دـنکیم و  دروخرب  هرخـص  اب  ناشریـشمش  دنـسریم ، ناریا  هب  یتقو  اـما  دـناهدرک ؛ هارمھ  ناـشدوخ 

تردـق یـسایس و  تاـطابترا  لوپ و  هب  هیکت  اـب  زیمآتثاـبخ و  موش و  هزیگنا  اـب  یرابکتـسا ، هاگتـسد  رگا  دـنرادرب . هار  رـس  زا  ار  عناـم  نیا  دـنھاوخیم  دـننکیم و  تفلاـخم 

تھج رد  اـھنیا  دریگ و  تمدـخ  هب  ناـشروشک  حـلاصم  هیلع  ار  ینوبز  هدروخبیرف و  یاـھناسنا  دـنک و  تسرد  یھاـگیاپ  روشک  لـخاد  رد  تسناوت  دوـخ  یاهناـسر  شـشوپ 

؟ دتـسیاب ناریا  تلم  هیلع  یتلادعیب  نیا  لباقم  رد  دـھاوخیم  یـسک  هچ  تسا . رتالاب  بتارم  هب  یلام  تیانج  نآ  زا  تیانج  نیا  دـنھد ، ماجنا  یلمع  نمـشد ، تساوخ 

. دراد مزال  هزیگنا  رادتقا و  تعاجش و  راک ، نیا 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

. تسا ییانعمرپ  مھم و  رایـسب  یهلمج  میناوتیم ،» ام   » دـندومرف ماما  هکنیا  میھدـن . تسد  زا  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دراد . دوجو  هماـنرب  راـنک  رد  مھ  یرگید  یاـھزیچ 

یاھراک همھ  نیا  دوب . رنھ  دینامب ، دیدوب  هتـسناوت  دیدوب و  هدرکن  مھ  یتبثم  راک  چیھ  رگا  یتح  دینک . راک  دیتسناوت  امـش  ینمـشد ، همھ  نیا  اب  میناوتیم . هک  مینک  رواب 

زا تسا . داـیز  یلیخ  دـیوگب ، ار  نتـسناوت  نیا  یاـھهنومن  دـھاوخب  ناـسنا  رگا  میناوـتیم . دـیناوتیم و  هک  تسا  نآ  یهدـنھدناشن  نیا  هتفرگ ؛ تروـص  دنمـشزرا  تبثم و 

دوجو هک  ییاھزیچ  لیبق  نیا  زا  یاهتـسھ و  رترب  یروانف  هب  یمالـسا  یروھمج  مینیبب  میناوتیمن  ام  هک  دـناهدرک  مالعا  احیرـص  دـنتحاران . هک  تساـم  یاھنتـسناوت  نیمھ 

ار سفن  هب  دامتعا  نیا  میناوتیم  ام  نیاربانب  تسا . هدـش  روشک  رد  یبوخ  یلیخ  یاھراک  افاصنا  مھ  هریغ  یھایگ و  یاھهنیمز  رد  نوگاـنوگ ، یاـھهنیمز  رد  دـسرب . دراد ،

. مینک ظفح 

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

لکـش نآ  روحم  رب  زیچ  همھ  تسا و  هعماـج  نآ  یقـالخا  یهلکاـش  عاـمتجا ، کـی  یارب  یلـصا  یهزاـس  عقاو  رد  ینعی  تساـھنآ ؛ یقـالخا  تیوـھ  هعماـج ، یقیقح  تیوـھ 

فادھا زا  یکی  دنک ؛ یزیرهمانرب  دیاب  یقالخا  یاھتلیضف  نییبت  میھفت و  شرتسگ و  شرورپ و  یهنیمز  رد  امیـس  ادص و  میھدب . تیمھا  یلیخ  قالخا  هب  دیاب  ام  دریگیم .

. دشاب نیا  دیاب  اھهمانرب  یهمھ  رد  امیس  ادص و 

یقح نارگید  هکنیا  نارگید -  قح  تیاعر  هداوناخ ، هب  هجوت  یعامتجا ، بدا  یزیرهمانرب ، مظن و  یراک ، نادـجو  یعامتجا ، طابـضنا  لثم  هعماـج ؛ دارفا  یراـتفر  یاـھقالخا 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 1 
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یـصخش و تعاجـش  یلم ، سفن  هب  داـمتعا  تیلووسم ، ساـسحا  ناـسنا ، تمارک  تسا -  مھم  رایـسب  لـیاضف  تاـیقلخ و  زا  یکی  دوش ، تیاـعر  اـھنآ  قح  دـیاب  دـنراد و 

هک تسا  نیا  رطاخهب  میتسھ ، تبیـصم  راچد  اھهنیمز  یخرب  رد  ام  زورما  رگا  و  تسا ، تعانق  روشک  کی  یارب  یقالخا  لیاضف  نیرتمھم  زا  یکی  تعاـنق -  یلم ، تعاـجش 

لابند هب  ینعی  تسا ؛ یبلطییابیز  بوخ ، تاـیقلخ  زا  یکی  یبلطییاـبیز -  یبلطقح ، یراکتـسرد ، تناـما ، میاهدرک -  شومارف  ار  یمالـسا  مھم  یهنـسح  قـالخا  نیا 

یفن رھــش -  طـیحم  کراـپ و  طـیحم  ناـبایخ ، طـیحم  نوریب ، طـیحم  هداوناـخ ، طـیحم  ار ؛ یگدـنز  نطاـب  مـھ  ار و  یگدـنز  رھاـظ  مـھ  ندرک ؛ اـبیز  ار  یگدــنز  ندوـب ، ییاـبیز 

. ملعم هب  نیدلاو و  هب  بدا  مارتحا و  تفع ، یگدزفرصم ،

اھهاگشناد  / ١٣٨٣/١٠/١٧ یاسور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ملاع ناسنا  کی  دینیبب  امـش  دـنکیم . ار  راک  نیمھ  انیع  مھ  تلم  کی  رد  دـنیرفآیم ، سفن  هب  دامتعا  سفنتزع و  درف  کی  رد  هکنانچمھ  ملع  هک  مینک  هجوت  دـیاب  زورما 

اھشنرک و هب  روبجم  ار  وا  یتامازلا  تسا  نکمم  رھاظ  رد  دریگب ، رارق  یییـسایس  یلوپ و  تردـق  رھ  لباقم  رد  تسا ، لـئاق  یملع  تفرعم  رد  یھاـگیاج  شدوخ  یارب  هک 

ساسحا تزع و  ساسحا  اذـل  دـنکیم ، هسیاقم  شلباقم  فرط  یتسدـیھت  اب  ار  شدوخ  یدوجوم  تسا . لئاق  تزع  شدوخ  یارب  دوخ  لد  رد  اـما  دـنکب ؛ ییاھندـمآهاتوک 

ملع رد  ایند  رد  تسناوت  تشاد و  یملع  تاحوتف  دوب ، رادروخرب  شناد  ملع و  زا  هک  یتلم  تسا . روطنیمھ  انیع  مھ  تلم  کی  دـنکیم . رورغ  ساـسحا  سفنهبداـمتعا و 

لح وا  تالکـشم  زا  یرایـسب  دـمآ ، دـیدپ  یتـلم  رد  سفنهبداـمتعا  نیا  سفنتزع و  نیا  رگا  دوب . دـھاوخ  سفنتزع  سفنهبداـمتعا و  یاراد  یعیبـط  روطهب  دـنک ، ینیرفآون 

رد ار  ملع  دیاب  ام  تسا . ملع  اھراک  نیا  دیلک  دنکیم . اج  زا  ار  اھهوک  دراذگیم و  مدق  راوشد  یاھنادـیم  رد  دـنکیم ، اھیریذـپرطخ  دـنکیم ، گرزب  یاھراک  دـش ؛ دـھاوخ 

. مینک ایحا  روشک 

مق  / ١٣٨٣/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  تسا ؛ رتهتفایهعسوت  هعسوت ، ظاحل  زا  تسا ؛ رتهتفرشیپ  یدام ، یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  تسین ؛ هسیاقم  لباق  توغاط  نارود  اب  دینک ، هاگن  روشک  هب  امـش  رگا  زورما 

طباور مـھ  شتــسایس ، مـھ  شداـصتقا ، مـھ  دوـب ؛ اـھییاکیرما  راـیتخا  رد  تـسبرد  روـشک  نـیا  زور  نآ  تـسا . رتیلاـع  رتــالاو و  ناــمز  نآ  زا  بـتارمب  قــالخا ، تیوـنعم و 

نیرتـمک روشک  دـشرا  ناریدـم  شنیزگ  رد  ناریا  تلم  زور  نآ  دوب . ناریا  رد  ذـفنتم  هناـگیب و  نارگهطلـس  عفاـنم  تھج  رد  دـشیم ، ریبدـت  روـشک  نیا  رد  هچنآ  شایعاـمتجا .

یگداتفابقع تیاھن  رد  روشک  رد  ملع  زور  نآ  تشادن . دوجو  یمامتھا  الصا  تفرگیمن و  ماجنا  یراک  دشیمن ؛ یرکف  اقلطم  تلم ، تیرثکا  یارب  زور  نآ  تشادن . یتلاخد 

تفریم و رگید  یاھروشک  هب  دـنک ، ادـیپ  یھار  تسناوتیم  یـسک  رگا  دوب . لطعم  دـکار و  دراد ، دوجو  روشک  نیا  رد  هک  ناشخرد  دادعتـسا  همھنیا  دوب ؛ یگدـنامبقع  و 

هتخاس لخاد  رد  رگا  ای  درکیم و  دراو  ای  دوب ؛ یجراخ  جاـتحم  دوخ  دـیلوت  نیرتکچوک  یارب  ناریا  تلم  زور  نآ  دـنتفر . یمیظع  لـیخ  هکنیااـمک  دـشیم ؛ لوغـشم  اـھنآ  یارب 

وروریز درک و  ادـیپ  کرحت  بالقنا  تکرب  هب  روشک  میدرکیم ! دراو  جراخ  زا  مھ  ار  اھزیچ  نیا  لیب و  یهتـسد  رادراـخ و  میـس  زور  نآ  اـم  تخاـسیم . ار  نآ  یجراـخ  دـشیم ،

ام نایوجشناد  دادعت  اما  تسا ؛ هدش  ربارب  ود  ابیرقت  ام  تیعمج  زورما  دوب . وجشناد  یمک  رایسب  دادعت  روشک  ینویلیم  لھچ  ینویلیم و  جنپویس  تیعمج  رد  زور  نآ  دش .

یارجاـم کـی  دـناهدرک ، داـجیا  ناـشدوخ  تـسدهب  ناریا  تـلم  هـک  یعیانـص  تـسا . رتـشیب  نـیا  زا  بـتارمب  اھهاگـشناد  دادـعت  ناداتـسا و  رامـش  هدـش ! ربارب  هدزناـپ  دودـح 

هیھت ار  شلزان  عون  ام  یارب  اما  دـندرکیم ، ریقحت  ار  ام  دـنتفرگیم ، ار  ام  لوپ  دـنتخاسیم . دـندمآیم و  نارگید  دـیاب  مھ  ار  اـھزیچ  نیرتهداـس  زور  نآ  تسا . زیگناتفگش 

رد هچنآ  دـینادیم . دیاهدینـش و  ار  شیاھهنومن  هک  دـناهداد ، رارق  یمومع  دـید  نادـیم  رد  دـناهدروآ  ار  اھیروانف  نیرتهتـسجرب  نیرتهدـیچیپ و  اـم  یاـھناوج  زورما  دـندرکیم !

روشک اـت  راـھچ  زا  دـنتفریم  دـیاب  دـندنبب ، یدـس  هناـخدور  کـی  یور  دنتـساوخیم  رگا  زور  نآ  تسا . تیعقاو  زا  رتمک  بتارمب  تسا ، یمومع  دـید  یمومع و  راـکفا  ضرعم 

انیقی و  زور -  نآ  ربارب  اھهد  لقاال  ام  دوخ  یاھناوج  زورما  نئمطمان ! یدراوم  رد  مھ  نآ  دـننک ؛ تسرد  یدـس  دـنیایب  ات  دـندادیم  اھنیا  هب  نالک  یاھلوپ  دـندرکیم و  ساـمتلا 

یگتفایهعـسوت تسا ؛ رتـھب  زور  نآ  زا  بتارمب  روشک  یداـصتقا  دـشر  هدرک ؛ دـشر  روشک  ملع  هدرک ؛ دـشر  روـشک  دـنزاسیم . ار  اـھزیچ  نیا  ناـشدوخ  تسد  هب  رتـشیب - 

زورما هکنیا  همھ  زا  رتالاب  و  تسا ؛ زور  نآ  ربارب  دـص  زورما  یلم ، سفن  هب  دامتعا  تسین ؛ زور  نآ  اب  یهسیاقم  لباق  روشک  قـالخا  تیونعم و  تسا ؛ رتشیب  زور  نآ  زا  روشک 

هب روشک  نیا  یارب  مدرم  تدھاجم  ار  لالقتـسا  نیا  تسا . لالقتـسا  نیا  رطاخهب  دینیبیم ، هک  مھ  یناھج  یاھیقالخادـب  اھلاجنج و  نیا  یهمھ  تسا . لقتـسم  روشک 

مھ لوا  زور  زا  دننک . ادـیپ  ذوفن  تکلمم  نیا  رد  اھییاکیرما  داد  دـھاوخن  هزاجا  رگید  راب  ناریا  تلم  دـننادب . ایند  رد  همھ  ار  نیا  تسین ؛ ینتفایتشگرب  هار ، نیا  دروآ . ناغمرا 

نیا زورما  ات  تشاد . دھاوخ  همادا  مھ  ادعب  دراد و  همادا  مھ  زورما  ات  دش ، عورش  ناریا  رد  اکیرما -  یهدحتم  تالایا  میژر  ینعی  فرسم -  رگتراغ و  میژر  نیمھ  یاھینمشد 

رد هک  ار  ییارجام  نامھ  دـننکیم  روصت  ایند  یرابکتـسا  نازاسدربھار  نارگلـیلحت و  هتبلا  درک . دـھاوخن  یرثا  چـیھ  یھلا  یهوق  لوح و  هب  مھ  ادـعب  هدرکن ، رثا  اھینمـشد 

دوجوهب ار  یزیچ  نینچ  دنناوتیم  یرابکتـسا  ثیبخ  فادھا  اب  رگید  راب  دـنروایب ، دوجوهب  یـسایس  ماظن  روشک و  رد  میظع  لوحت  کی  دنتـسناوت  تلم  داتفا و  قافتا  بالقنا 

دناهدرک یعس  یناھج  رابکتسا  یهعومجم  اھتسینویھص و  اکیرما و  یسوساج  یدایا  اھراب  ریخا  لاس  هدزناپ  هد  رد  دننزیم . مھ  رد  نآ  رد و  نیا  هب  ار  ناشدوخ  دنروایب ؛

اھلقعیب دننک . یزاسهیبش  ار  بالقنا  ثداوح  دنناوتب  دیاش  دننک ؛ راداو  کیرحت و  مدرم  مان  هب  ار  مدرم  زا  ییهشوگ  ای  دـننک ، راداو  کیرحت و  ار  مدرم  ناریا  رد  دـنناوتب  هکلب 

نکمم زور  کی  رگا  یزیچ  نینچ  دوبن . یلوپ  دوبن ؛ یلیمحت  دوب ؛ ناریا  تلم  داحآ  کیاکی  لد  هب  یکتم  دوب ؛ نامیا  زا  یهتـساخرب  دوب ؛ ینورد  بالقنا ، یهثداح  هک  دننادیمن 

یناکت نیرتمک  اھداب  نیا  هب  تسا ، مدرم  لد  رد  شاهیاپ  هک  ینامیا  مکحتـسم  رقتـسم و  ماظن  دش . دھاوخ  نکمم  اھنآ  ناگتـسباو  هدحتم و  تالایا  میژر  دوخ  هیلع  دوشب ،

. دشاب رایشھ  دیاب  تلم  دننکیم ؛ ار  دوخ  یشالت  اھنآ  اما  دروخیمن ؛

تشدکاپ  / ١٣٨٣/١١/١٠ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ار نـیا  اـھنآ  دـننک ؛ اـھنآ  میلـست  ار  ناریا  تـلم  دنتـسین  رـضاح  نآ  نـالووسم  یمالـسا و  یروـھمج  ماـظن  نوـچ  دنانمــشد ؛ دـب و  مـھ  ناریا  یمالــسا  یروـھمج  ماـظن  اـب 

دیجمت ار  وا  دـیآیم و  ناشـشوخ  وا  زا  دـنبوخ و  وا  اـب  دـنک ، اـکیرما  میلـست  ار  دوخ  تلم  دـنک و  تناـیخ  دوخ  تلم  هب  دـشاب  رـضاح  یروشک  رھ  رد  یتـلود  رھ  دـنھاوخیم .

یروھمج تلود  رگا  تسین ! حرطم  رـشب  قوقح  رگید  اجنآ  دنکیمن ؛ یقرف  ناشیارب  دشاب ، یتنطلـس  ماظن  دشاب ، ییاتدوک  ماظن  دشاب ، یمیدق  دشاب ، عجترم  دننکیم ؛

مـسیرورت زا  تیامح  تمھت  هن  دـندزیم ، رـشب  قوقح  ضقن  تمھت  هن  یمالـسا  یروھمج  هب  دـنک ، نانمـشد  میلـست  ار  دوخ  تلم  دوب  رـضاح  اـبذایعلا -  مھ -  یمالـسا 

نانمـشد لد  ندروآ  تسدهب  یارب  دنتـسین  رـضاح  دناهداتـسیا و  اھنیا  هک  تسا  نیا  رطاـخهب  ماـظن  نیا  نادرمتلود  یمالـسا و  یروھمج  ماـظن  اـب  اـھنآ  ینمـشد  دـندزیم .

عورـشم دـشاب ، هتـشادن  هیکت  دوـخ  مدرم  هب  هک  یمالـسا  ناریا  رد  یتـلود  رھ  تسا . نیمھ  هب  مھ  نادرمتلود  نیا  تیعورـشم  دـننک . تـشپ  ناـشدوخ  تـلم  هـب  هناـگیب ،

زا دنک ، لیمحت  تلم  رب  ار  دوخ  فعـض  دـشاب  رـضاح  دـھدب و  ناشن  فعـض  نمـشد  لباقم  رد  دـھدب ، حـیجرت  تلم  تساوخ  رب  ار  نمـشد  تساوخ  هک  یلووسم  نآ  تسین .

یاراد دـیاب  دـنک ، راک  تلم  نیا  یارب  تلم و  نیا  اـب  دـھاوخیم  سک  رھ  تسا . عاجـش  یوق و  ناریا ، تلم  دـنرادن . لوبق  ار  یرادـمتلود  لووسم و  نینچ  مدرم  تسین ؛ مدرم 

. دشاب سفنهبدامتعا  یاراد  نانمشد  لباقم  رد  بلق و  توق  ریبدت ، تعاجش ،

نامرک  / ٠٢/١٢/١٣٨۴ ناتسا  ناملعم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک دینیبیم  دـیراد و  ییهسردـم  نادـنزرف  مھ  امـش  دوخ  ردام . ردـپ و  هداوناخ و  شقن  زا  رتگنررپ  یـشقن  یتح  ینعی  تسا ؛ ملعم  تسد  هب  دـیدج  لسن  تیوھ  لیکـشت 

ای دـباوخیم  یتعاس  ای  دـھدیمن ، ماجنا  ار  یراک  ای  دـھدیم  ماجنا  ار  یراک  دـیآیم ، هناخ  هب  تسا ؛ لزنم  یحو  هچب  یارب  ملعم  مناخ  ای  ملعم  اقآ  شیامرف  تاقوا  یھاگ 

دراوم رثکا  رد  دراد . ریثات  ملعم  فرح  اما  درادن ؛ ریثات  دنیوگیم ، ار  اھفرح  نیا  اھراب  هک  ردام  ردپ و  هتفگ . ملعم  ار  اھنیا  نوچ  دـنکیم ؛ یرگید  راک  ای  دـنکیم ، شزرو  یتعاس 

میھاوخیم رگا  دریگب ؛ لکـش  بوخ  تیوھ ، نیا  میھاوخیم  ام  رگا  ملعم . شقن  تسا  نیا  دـنکیم . ادـیپ  حـیجرت  ناوجون  کدوک و  نھذ  رد  ردام  ردـپ و  فرح  رب  ملعم  فرح 

کی راکتبا ، یاراد  لسن  کی  گرزب ، یاھراک  یارب  تیافکاب  هضرعاب و  ریذپتیلووسم و  لسن  کی  دشاب ؛ هتشاد  یعامتجا  طابـضنا  سفنهبدامتعا و  هک  دیایب  دوجوهب  یلـسن 

میھاوخیم رگا  فارـسا ؛ زا  رود  فارـسا و  مک  لسن  کی  راکرپ ، لسن  کی  راکادـف ، لسن  کی  هعماج ، گرزب  یهداوناخ  نورد  رد  یریگماـقتنا  ساـسحا  نودـب  ناـبرھم و  لـسن 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 2 
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. دشاب بسانم  ایھم و  دیاب  شرورپ  شزومآ و  یلسن ، نینچ  تیبرت  یارب  تسا . شرورپ  شزومآ و  شدیلک  هار و  دنک ، تکرح  تمس  نیا  هب  هعماج  یمومع  گنھرف 

نامرک  / ٠٢/١۴/١٣٨۴ ناتسا  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اجنآ هب  دیاب  ام  میوگیم  نم  یتقو  تسا . یندرکنرواب  یضعب  یارب  نیا  میورب ، رتولج  مدق  کی  ملع  زور  نخس  زا  دیاب  میفاکـشب و  دیاب  ار  ملع  یاھزرم  مییوگیم  ام  یتقو 

، دریگب دای  ار  یسراف  نابز  دشاب  راچان  دنک ، ادیپ  تسد  یفسلف  یهیرظن  ای  یملع  یهیرظن  نالف  هب  دھاوخب  دنمشناد ، کی  رگـشھوژپ ، کی  ملاع  فانکا  رد  رگا  هک  میـسرب 

، رگید لاس  تسیب  ات  میناوتیم  مینک ، تمھ  رگا  ام  تسا . یندش  یزیچ  نینچ  هک  مدوخ  لباقم  رد  منیبیم  مدقتعم و  نم  دننکیم . هاگن  نیا  هب  زیمآراکنا  هاگن  اب  یـضعب 

ام مینکب ؛ ار  راک  نیا  میناوتیم  دریگب ؛ رارق  ردـص  رد  ام  روشک  نایناریا و  دـنروآیم ، مان  ایند  رد  ار  یروانف  ملع و  یهصرع  ناروآمان  یتقو  هک  مینک  یراک  رگید ، لاس  یـس  ات 

. میاهدرک ادیپ  سفنهبدامتعا  زورما  ام  دوب ؛ سفنهبدامتعا  داد -  ام  هب  بالقنا  هک  میتشاد -  مک  ام  هچنآ  دھدیم . یھاوگ  ار  نیا  زیچ  همھ  تسا ؛ بوخ  یلیخ  نامدادعتسا 

. دنراد سفنهبدامتعا  زورما  ام  یاھناوج  نیا  تسا ؛ یبوخ  نایرج  هناتخبشوخ  روشک ، یملع  نایرج 

یدایز نارگید  زورما  اما  مینک ؛ هدافتـسا  نارگید  تشگنارـس  رکف و  یهدروآرف  زا  هک  میدوب  جاتحم  نامدوخ  یاھیدنمزاین  زا  یرایـسب  رد  بالقنا  لوا  رد  هک  میدوب  یناسک  ام 

نیا دـیاب  تسا ؛ سفنهبداـمتعا  رطاـخهب  نیا ، میاهتفرشیپ . اـم  تسا ؛ تـیعقاو  نـیا  دـننکیم ؛ هدافتـسا  دـنراد  یناریا  تشگنارـس  رکف و  یهدروآرف  زا  هـک  دنتـسھ  اـیند  رد 

. میوریم شیپ  هللااشنا  ام  و  دزومآیم ؛ ام  هب  ار  نیا  مالسا  درک و  تیوقت  ملع  یهنیمز  رد  ار  یلم  سفنهبدامتعا 

روشک  / ٠٢/١٢/١٣٨۵ رسارس  ناملعم  رادید  رد  تانایب 

نوگانوگ یاھ  هنیمز رد  یمومع و  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یملع ، یراتفر ، یقالخا و  یاھ  هنیمز رد  یتالکـشم  رگا  ام  تسا . روشک  ی  هدنیآ یانب  گنـس  شرورپ  شزومآ و 

شزومآ و هدزاب  نکیل  تسا ، هدزاـبرید  زکارم  زا  شرورپ  شزومآ و  دـنتفگ ، ناتـسود  یـضعب  هک  روط  ناـمھ میـسر . یم شرورپ  شزومآ و  هب  اـھنیا  یواـک  هشیر رد  میراد ، رگید 

، تسیز طیحم  تشادھب ، تمالـس و  داصتقا ، رد  دوش ، حالـصا  دنکب و  ادیپ  اقترا  روشک  کی  رد  شرورپ  شزومآ و  رگا  تسا . راگدنام  هدـننک و  نییعت یتایح ، هدزاب  کی  شرورپ 

رد زورما  تشاذگ . دھاوخ  ریثات  قالخا  هفـسلف و  نید ، رد  اھنیا ، ی  همھ زا  رتارف  و  رگیدـکی ، اب  هعماج  حطـس  رد  مدرم  نوگانوگ  یاھراتفر  رنھ ، ییابیز و  یروراب ، ریم ، گرم و 

شیر و یاھمدآ  صوصخم  هفـسلف  دننک  یم رکف  تسا ؛ ینعم  یب ام  روشک  ناحارط  زا  یـضعب  رظن  زا  هک  یزیچ  ینعی  دـنزومآ ؛ یم هفـسلف  ناکدوک  هب  یکدوک  نابز  هب  ایند 

ی هرود زا  ار  هفـسلف  دیاب  هک  هدناسر  اجنیا  هب  ار  ایند  یملع  ناورـشیپ  زورما  تایح ، لئاسم  هب  نردم  هاگن  دشاب . هتـشذگ  اھنآ  زا  ینـس  کی  هک  تسا  یناسک  راد و  لیبس

ی هدنیآ رد  دناوت  یم ردـقچ  شرورپ  شزومآ و  هک  بلطم  نیا  ندـش  نشور  یارب  مدرک  ضرع  لاثم  کی  ناونع  هب  ار  نیا  یکدوک . نابز  اب  هتبلا  داد ؛ میلعت  ناکدوک  هب  ناتـسبد 

. تسا نشور  مھ  امش  یارب  هتبلا  هک  دراذگب ، رثا  روشک  کی 

، میناملـسم اـم  نوچ  هن  دوش ؛  هداد  تیمھا  یلکـش -  رھ  هب  شرورپ -  ی  هلوقم هب  هک  تسا  نیا  دریگب ، ماـجنا  یزاـس  هدـعاق نآ  راـنک  رد  زورما  دـیاب  هک  یراـک  نیرتـمھم  . 

رومام لوئسم و  تسا ؛ یلصا  ینابم  نآ  وزج  اھروشک  زا  یرایسب  رد  شرورپ  ی  هلئسم هتفرشیپ ، یروانف  شناد و  ظاحل  زا  برغ  یایند  رد  زورما  تسین . نیا  طقف  هلئـسم 

، اھراتفر رد  ار  شدوخ  ریثاـت  شرورپ  میتسھ . شلاـبند  اـم  هک  تسین  نتفاـی  ناـمیا  قمع  ندـش و  رادـنید  طـقف  شرورپ  دـنھد . یم تیمھا  شرورپ  هب  دراد . دوجو  یـشرورپ 

. تسا مھم  ی  هلئسم کی  یشرورپ ، ی  هلئسم نیاربانب  دھد . یم ناشن  دادعتسا  ی  همشچ ندناشوج  سفن و  هب  دامتعا  تیوقت  تیصخش ، دشر  اھدروخرب ،

یلاع  / ٢٣/٠۵/١٣٨۵ شزومآ  تاسسوم  اھهاگشناد و  یاسور  رادید  رد  تانایب 

زا ردق  نیا یھاگ  تسا . توق  ی  هطقن نیا  هن ، تسا ؛ فعض  ی  هطقن نیا  دننکیم  لایخ  یضعب  تسا . یبوخ  زیچ  یلیخ  نیا  تسا ؛ یرگـشسرپ  نھذ  وجـشناد ، ناوج  نھذ 

یناسک نیرتھب  تفگ . ناوتب  وا  هب  تفگ ، دوشیم  هک  ار  هچنآ  ات  دسرپب ، دیاب  وجـشناد  مییوگب . ار  یزیچ  کی  میناوتب  ات  دنـسرپب  مییوگیم  دریگیم ؛ ناملد  هک  دنـسرپ  یمن ام 

طیحم یارب  یتسیاب  ام  دادعتـسا ، هنیمز و  نیا  اب  دنتـسھ . وجـشناد  ناناوج  دننک ، یرگـشسرپ  یدـیحوت ، یتفرعم ، یـسایس ، یداقتعا ، ینید ، لئاسم  رد  دـنناوتیم  هک 

دنیوگیم تسا ، لوادـتم  نوچ  الاح  هک  ار -  یلم  سفن  هب  دامتعا  ی  هلئـسم هنیمز ، نیمھ  رد  مینک . شالت  اھھاگـشناد  یگنھرف  ینید و  یتیبرت ، یاـضف  وجـشناد و  ینید 

رد دـیاب  تسا -  یلم  سفن  هب  داـمتعا  راـختفا و  ساـسحا  ناـمھ  دارم  تسا . لوادـتم  ـالاح  اـما  تسین ؛ ییاـنعم  شوـخ گنـشق  ی  هـملک رورغ ، ی  هـملک نوـچ  یلم ؛ رورغ 

رد ای  هسدنھ  ی  هدعاق رد  یبرغ  نوگانوگ  نادنمشناد  ات  دییامرفب -  ضرف  سلاط  میدق -  ینانوی  دنمشناد  مسا  هک  هدوب  روط  نیا نامیاھسرد  لوا ، زا  ام  درک . هدنز  وجـشناد 

باتک مھ  شیپ ، لاس  لھچ  یس  نم  نتراس - » جرج   » دننام سیون  ملع خیرات  کی  ردق  هب  اما  زورما ؛ ات  ار  رگید  نادنمـشناد  روط  نیمھ و  میتخانـش ؛ یم ار  یمیـش  لومرف 

یمزراوخ و ی  هرود نایح ، نبرباج ی  هرود هب  دنکیم  میسقت  ار  یمالسا  یملع  یاھ  هرود هک  مدوب -  هدید  ار  نتراس » جرج   » باتک مھ  تسا ، مولع  خیرات  هک  ار  وسور » ریپ  »

گرزب ناد  یضایر کی  دنمشناد و  کی  ناونع  هب  ار  مایخ  دنسانش ! یم اھنآ  یلو  دسانش ، یمن ار  اھنآ  ام  یوجـشناد  میـسانش ! یمن ار  نامدوخ  نادنمـشناد  نالف ، ی  هرود

بجوم اھنیا  دـینیبب  تسا . هدوب  هک  ماـیخ  دـنادیمن  دسانـشب . مھ  رگا  دسانـش ؛ یم یم  یلگ  ی  هزوک اـب  ـالثم  ار  ماـیخ  اـم  یوجـشناد  اـما  دنـسانش ؛ یم برغ  یاـیند  رد 

یملع تاراـختفا  دسانـشن و  ار  شدوخ  یملع  میظع  ثاریم  یملع و  ی  هتـشذگ یملع ، ی  هقباـس اـم  یوجـشناد  دورب و  تسد  زا  یلم  سفن  هب  داـمتعا  نآ  هک  دوـشیم 

یراک رھ  دینکیم ، تاغیلبت  دـیراذگیم ، هتـشر  دـیراذگیم ، سرد  دریگب . ماجنا  هاگـشناد  طیحم  رد  امتح  دـیاب  هک  تسا  ییاھراک  ی  هلمج زا  نیا  دـنادن . هتـشذگ  رد  ار  شدوخ 

. دوشب دیاب  راک  نیا  منادیمن ، نم  دینکیم ،

اھهاگشناد  / ٠٧/١٣/١٣٨۵ یملع  تایھ  یاضعا  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یدـیدرت نیا  رد  دندیـسر ؛ مھ  یا  یندرکنرواـب بیجع و  یلیخ  قطاـنم  هب  دـندوب و  رتوـلج  یملع  تکرح  رد  اـم  زا  مـین  نرق و  ود  نرق ، ود  لقادـح  اـھیبرغ  هـک  تـسا  تـسرد 

ندرک یدرگاش  زا  ام  ما ، هتفگ مھ  البق  نم  اما  تسین . یدـیدرت  نیا  رد  اھتـسایسوس ؛ اھیلبنت و  رطاخ  هب  نام ، هتـشذگ تاراختفا  ی  همھ اـب  میدـنام ؛ بقع  مھ  اـم  تسین .

درگاش دیاب  هشیمھ  ام  تسا : نیا  یدیلقت ، هاگن  نیا  یانعم  مینامب . درگاش  دیاب  هشیمھ  ام  هک  مینک  رکف  دیابن  مییوگیم  یلو  دیآیمن ؛ نامگنن  تسا ، دلب  هک  یسک  شیپ 

راک دشاب و  هتشاد  سفن  هب  دامتعا  اصخش  ام  داتسا  الوا ، تسا . ترورض  کی  ام ، دیتاسا  رد  یلم  سفن  هب  دامتعا  یصخش و  سفن  هب  دامتعا  تسا . مزال  یروآون  مینامب .

انعم نیا  رگا  دشاب . هتشاد  دامتعا  تلم  نیا  یاھییاناوت  تیلباق و  هب  دشاب . هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  ایناث ، دنک . راختفا  دنکب و  هیکت  شا  یملع راک  نآ  هب  دنکب . یملع 

اثلاث و  تشاذـگ . دـھاوخ  ار  شدوخ  یتیبرت  ریثاـت  وجـشناد و  هب  لاـقتنا  رد  سرد ، سـالک  رد  سرد ، طـیحم  رد  دـش  دـھاوخ  زیررـس  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  داتـسا  کـی  رد 

یروآون و نیاربانب  دش . هتسخ  دیابن  راک  زا  درک و  راک  دیاب  میدروخ . هبرـض  فلتخم -  حوطـس  اھـشخب و  رد  نامیاھیلبنت -  نامیاھیراک و  مک ی  هیحان زا  یرادقم  کی  ام  یراکرپ ؛

. دنھاگشناد دیتاسا  مھ  نیا  بطاخم  تسام . یملع  تفرشیپ  راک  جالع  هوبنا ، مکارتم و  راک  یلم و  یصخش و  سفن  هب  دامتعا  یملع ، تعاجش  راکتبا ،

یاراد ینید و  قیمع  یاھرواب  یاراد  صلخم ، نموم ، دیتاسا  ام  روشک ، یاھھاگـشناد  حطـس  رد  هناتخبـشوخ  زورما  تسا . نایوجـشناد  ینید  تیبرت  ی  هلئـسم مھ  یکی 

لوغشم یملع  یالاو  یاھ  هیاپ اب  اج ، همھ  رد  هاگشناد ، حطس  رد  هناتخبشوخ  هک  دنتسھ  بالقنا  نارود  یاھ  هدش تیبرت اھنیا  میراد . ناوارف  یلم ، سفن  هب  دامتعا  سح 

. تسا راختفا  یدنسرخ و  ی  هیام نیا  هک  دنتسھ ؛ تمدخ 

هب دامتعا  نامھ  یلم -  یاھرواب  یاراد  مھ  نیدتم و  مھ  دیاب  ار  وجشناد  دشاب . روشک  یھاگشناد  دیتاسا  ی  هعومجم فادھا  زا  یکی  یتسیاب  نایوجشناد ، ینید  تیبرت 

فرح روشک  ی  هرابرد یروط  دیآیم  یداتسا  مونشیم . سرد  یاھسالک  زا  یضعب  اھھاگـشناد و  زا  یـضعب  زا  یھاگ  نم  ار  نیا  فالخ  دروآ . راب  میدرک -  ضرع  هک  یلم  سفن 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 3 
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ناوج دیاب  تسا . ندرک  لمع  لسن  نیا  تحلصم  فالخرب  ناوج و  نیا  تحلـصم  فالخرب  نیا  تسا ؛ یفاصنا  یب نیا  دوشیم . رازیب  تسا ، یناریا  هکنیا  زا  وجـشناد  هک  دنزیم 

هب زورما  هک  یناریا  مھ  نآ  ندوب ؛ یناریا  دراد  راختفا  اعقاو  دراد . مھ  راختفا  تسا و  یناریا  هک  دـنک  راـختفا  هک  یروط  درک ؛ دـنبیاپ  شدوخ  یلم  یاـھرواب  یلم و  تیوھ  هب  ار 

تلم یمالسا و  یروھمج  ماظن  دیورب ، مالسا  یایند  یاج  همھ  رد  زورما  امش  رگا  تسا . نیرتزیزع  مالـسا ، یایند  رد  شا  یللملا نیب عضاوم  شا و  یـسایس عضاوم  رطاخ 

هب یناریا  ناوج  بوخ ، تسا . روط  نیمھ اج  همھ  اقیرفآ ؛ ات  ایسآ  زا  مالـسا ؛ یایند  برغ  ات  دیریگب  مالـسا  یایند  قرـش  زا  دنتـسھ ؛ اھتلم  مشچ  رد  تلم  نیرتزیزع  ناریا ،

شوـخلد ارچ  یعیبـط -  یناـسنا و  روـشک -  دوـجوم  یاھدادعتـسا  رب  هوـالع  و  شا ، یخیراـت تاراـختفا  شا و  یخیراـت یگنھرف  ثیراوـم  رب  ی  هوـالع دراد ، هک  یتـیعقوم  نیا 

وزج ار  نیا  دیتاسا ، ی  هیقب نینچمھ  دیراد و  فیرـشت  اجنیا  هک  یزیزع  نارھاوخ  ناردارب و  هتبلا  هک  دوشیم ، هدھاشم  یھاگ  اھزیچ  نیا  زا  مینک ؟ سویام  ار  وا  ارچ  دـشابن ؟

روشک تفرـشیپ  هب  مھ  یناوارف  کمک  تسام و  لئاسم  نیرتمھم  زا  یکی  نامناوج ، یناریا  ینید و  یمالـسا و  تیوھ  هب  ندیـشخب  دشر  ایحا و  دـننادب . ناشدوخ  فیاظو 

. دنکیم

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هب لماک  یگتـسبلد  اب  یتسیزهداس ، اب  یمدرم ، شنم  هویـش و  اـب  روھمج  سیئر  دوخ  تسا . راـک  رـس  مھ  ینید  یاھـشزرا  هب  دـنبیاپ  یمدرم و  تلود  کـی  هناتخبـشوخ 

. دنتـسھ راک  لوغـشم  مدرم  هب  تمدخ  یهتـسبرمک  روھمج ، سیئر  دوخ  تلود و  یازجا  تسا ؛ شالت  راک و  نادـیم  رد  سفنهبدامتعا ، تعاجـش و  اب  یمالـسا ، یاھـشزرا 

روبجم ام  روشک  نالوئـسم  هک  تسین  روطنیا  رگید  یللملانیب  یهصرع  رد  زورما  دـنراد . تسد  رد  یللملانیب -  لـئاسم  رد  مھ  روشک و  لـئاسم  رد  مھ  ار -  لـمع  راـکتبا 

نالوئـسم رد  ادخ  هب  اکتا  نامیا و  سفنهبدامتعا و  تسام . نالوئـسم  تسد  رد  لمع  راکتبا  هن ، دـنودب ؛ یللملانیب  نازاستسایـس  نارادمتـسایس و  فرح  لابند  دنـشاب 

ار اھقفا  نیا ، تسا ؛ وشن  هتـسخ  نادیم و  دراو  لمع ، لھا  تمدخ ، لھا  راکتبا ، لھا  راک ، لھا  روھمج ، سیئر  تسا . روطنیا  هللادمحب  زورما  دراد و  یرثا  نینچ  کی  روشک ،

عاجـش و دـنمهقالع ، زوسلد و  نالوئـسم  و  روشرپ ، کرحترپ و  دـنمهقالع ، ناناوج  نموم ، مدرم  تابثاب ، ماـظن  تسا ؛ یروطنیا  اـم  یـسایس  ماـظن  زورما  دـنکیم . نشور 

. لمع راکتبا  یاراد 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٨۵ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا دنـسرتن ، تفرـشیپ  زا  نالووسم  داد . ماجنا  دوش  یم یگرزب  رایـسب  یاھراک  اھتعاجـش ، نیا  اـب  دـنلب ، یاـھتمھ  نیا  اـب  روشرپ ، ناـسنا  همھ  نیا  اـب  ناوج ، همھ  نیا  اـب 

ندرک طایتحا  اما  تسا ، مزال  لاح  همھ  رد  طایتحا  ارچ ، دـننکن ، طایتحا  مییوگ  یمن دـننکن . همھاو  مھ  نمـشد  زا  دـننکن . همھاو  دنـسرتن ؛ گرزب  یاـھ  هلق تمـس  هب  تکرح 

، دنشاب بقارم  دنشاب ، بظاوم  هتبلا  دنـسرتن . نمـشد  زا  ریخن ، دنکب . دناوت  یمن تکرح  رگید  دش ، نمـشد  بوعرم  دیـسرت ، نمـشد  زا  یـسک  رگا  تسا . ندیـسرت  زا  ریغ 

رد هچ  هاگـشناد ، رد  هچ  تسین ؛ زیاج  فقوت  دـننکن . جراخ  تلم  نیا  لد  ناشدوخ و  لد  زا  زگرھ  ار  نتفر  ولج  مزع  نکیل  دـننکب ، مھ  طایتحا  دنجنـسب ، ار  ناشاھراک  بناوج 

زیاـج فقوت  اـھطیحم  ی  همھ رد  ینید . یملع  یاـھطیحم  رد  هچ  دتـسوداد ، تراـجت و  طـیحم  رد  هچ  هناـخراک ، رد  هچ  یتعنـص ، یاـھطیحم  رد  هچ  رگید ، یملع  یاـھطیحم 

ام تسا و  دایز  یلیخ  تلم  نیا  تکرح  ییاناوت  هک  میمھف  یم هتـشذگ  زا  رتشیب  تسا ، هدـش  تکرح  مرگ  ام  تلم  میدـش ، تکرح  مرگ  هک  الاح  ام  تفر . ولج  دـیاب  تسین .

. مییامیپب ار  یراوشد  یلیخ  یاھھار  تسا ، هداد  تلم  نیا  هب  بالقنا  هک  یسفن  هب  دامتعا  تمھ و  یدازآ و  نیا  تکرب  هب  هللااش  نا میناوت  یم

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۶ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

دـساف و یاھتردـق  یتوغاط و  یاھتردـق  طلـست  رثا  رب  ناریا  تلم  هک  تسا  یتقیقح  کی  نیا  دـشاب . ام  تلم  یاھزاین  اب  بسانتم  یهمادا  کی  دـیاب  ام  یلم  تکرح  یهمادا 

تلم هک  زورما  تسا . هدوب  نوگانوگ  یاھهصرع  رد  یدایز  یاھیگدـنامبقع  راچد  لاس -  تسیود  هب  کیدزن  دـیاش  لاـس -  اـھھد  لوط  رد  تیاـفکیب  اـی  هتـسباو  یاـھتلود 

ام مینک . یط  تعرـس  اـب  ار  ینـالوط  یاھهلـصاف  نیا  اـم  دـیاب  تسا ، هتفاـی  تسد  سفن  هب  داـمتعا  یھاـگآدوخ و  هـب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  مالـسا و  تـکرب  هـب  ناریا 

یلم یهبناجهمھ  شالت  اب  زج  نایاپیب ، دـیما  اب  زج  دـنلب ، تمھ  اب  زج  اھهلـصاف  نیا  میراد ؛ تسا ، راختفارپ  دنلبرـس و  ناریا  ناـش  هک  هچنآ  اـب  یداـیز  رایـسب  یاھهلـصاف 

. دش دھاوخن  رسیم 

ینتفایققحت یمالسا  نامیا  مالسا و  تکرب  هب  اھنیا  یهمھ  تسا . تلم » یمومع  هافر  یلم و  تزع  یلم ، لالقتـسا   » ام یلم  گرزب  فدھ  دراد ؛ ینـشور  فدھ  ام  تلم 

هب رگا  ام ، یلم  تیفرظ  دراد . بولطم  بوبحم و  یاھهدـنیآ  یوس  هب  راوشد  یاھھار  ندومیپ  یارب  یدایز  رایـسب  تیفرظ  ام  تلم  میتفایرد . میدرک و  هبرجت  ار  نیا  اـم  تسا .

. دنک ادیپ  تسد  دوخ  یاھوزرآ  اھدیما و  یهمھ  هب  تسناوت  دھاوخ  ناریا  تلم  دیدرت  نودب  دریگب ، رارق  هدافتسا  دروم  هبناجهمھ  لماک و  روط 

ار دوخ  مزع  دیاب  دوشیم ، ون  هک  یلاس  رھ  ام  دش و  رتشیب  زورما  ات  زورهبزور  سفن  هب  دامتعا  نیا  دیما و  نیا  یرادـیب و  نیا  دـش و  زاغآ  مالـسا  تکرب  هب  ناریا  تلم  کرحت 

. میراذگب یرتهزات  یاھنادیم  رد  ار  اپ  مینک و  ون 

دھشم  / ٠٢/٢۵/١٣٨۶ یسودرف  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

تلم یلم ؛ سفن  هب  دامتعا  تسا . سفن  هب  دامتعا  نآ ، مینک ؛ تیوقت  نامدوخ  رد  زور  هب  زور  ار  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ، نامدوخ  زا  اـم  عقوت  هداد و  اـم  هب  بـالقنا  هک  هچنآ 

دیاب ار  نیا  دربب ؛ شیپ  رگیدکی ، اب  روشک  ی  همھ یتسدمھ  اب  تدـھاجم و  اب  دـنلب و  تمھ  اب  ار  شدوخ  دـصاقم  دـناوتیم  هک  دـنادب  دـشاب ، هتـشاد  سفن  هب  دامتعا  دوخ  هب 

ناریدـم اـم ، ققحم  اـم ، داتـسا  اـم ، یوجـشناد  دـنک و  رواـب  نادـند  نب  زا  ار  نیا  دـیاب  دوخ  یھوژپ  ملع ی  هنیمز رد  دوخ ، راـک  ی  هنیمز رد  اـم  یھاگـشناد  ی  هعماـج مینادـب .

. میراد مزال  ام  هک  تسا  یزیچ  نآ  ، نیا شالت . ی  هیاس رد  تدھاجم و  ی  هیاس رد  تمھ ، ی  هیاس رد  دننکب ؛ دنناوت  یم دنھاوخب ، یراک  رھ  هک  دننادب  ام  یھاگشناد 

ماظن  / ٣١/٠۶/١٣٨۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ناشن دراد  هداد و  ناشن  ار  شدوخ  یروانف  یاھ  هنیمز رد  یـسایس ، یاـھ  هنیمز رد  یملع ، یاـھ  هنیمز رد  هک  تسا  یلم  سفن  هب  داـمتعا  ی  هلئـسم رگید ، ی  هصرع کـی 

مـسا درکیمن  تئرج  دـنک ؛ یراـج  ناـبز  رب  ار  دـس  نتخاـس  مسا  درکیمن  تئرج  درواـیب ؛ ار  قرب  هاـگورین  نتخاـس  مسا  درکیمن  تئرج  اـم  سدـنھم  روـشک ، نـیا  رد  دـھدیم .

دندرکیم . اھیجراخ  دیاب  ار  اھراک  نیا  ی  همھ دنک . یراج  نابز  رب  ار  هاگدورف  نتخاس 

؛ دـندرکیم لوبق  اھنآ  رگا  دوشب ؛ وضع  یا  هشوگ کـی  دوب ، هدرک  لوبق  یجراـخ  تکرـش  کـی  اـی  یجراـخ  سدـنھم  کـی  هک  یا  هژورپ نآ  رد  هک  دوب  نیا  رثکادـح  یناریا  سدـنھم 

زد دـس  اب  ار -  هخرک  دـس  هن  ار -  نوراک ٣  دـس  مداد ؛ حرـش  لصفم  مدرک و  هبحاصم  شیپ ، لاس  راھچ  هس  هخرک ، دـس  نیمھ  یاپ  نم  دـندرکیمن . لوبق  مھ  اـھاج  یـضعب 

هب کیدزن  یاھتیفرظ  اب  ینوتب  دس  ات  ود  دنتـسھ . مھ  هیبش  هدـش ؛ هتخاس  یمالـسا  یروھمج  نامز  نوراک ٣  دس  هدـش ، هتخاس  توغاط  نامز  زد  دـس  مدرک . هسیاقم 

یناریا و راد  هیامرـس یناریا و  سدـنھم  یارب  دـندرک  یزیروربآ  دـندرک و  ریقحت  ردـقچ  دـندرک ؛ نیھوـت  اـھیناریا  هب  ردـقچ  زد  دـس  تخاـس  رد  قرب . ظاـحل  زا  بآ و  ظاـحل  زا  مـھ 

لصو نوتب و  تخاس  ینف  راک  ظاحل  زا  زد  دس  نآ  زا  یلیخ  هک  ار  میظع  ی  هدیچیپ راک  نیا  یناریا ، سدنھم  یناریا ، ناوج  دوخ  دس ، نیا  تخاس  رد  اما  یناریا ؛ راذگ  هیامرس

، درک تسرد  شدوخ  ار  شدـس  درک ، تسرد  شدوخ  ار  شھاـگورین  داد ، ماـجنا  دـنداد -  حرـش  اـم  یارب  ار  شلیـصافت  هک  تسا -  رتـمھم  رتساـسح و  هوـک  ی  هندـب هب  نوـتب 

یمک زیچ  نیا ، دـش . هتـشارفارب  راختفا  هب  شرـس  اما  دـمآ ، رد  شقرع  راختفا . اب  درک ؛ تسرد  شدوخ  ار  ینـالوط  یئاوھ  قلعم  لـپ  دوب و  هتفر  نیب  زا  هک  ار  بآ  ریز  ی  هداـج

. دیھدب میمعت  امش  زیچ  همھ  رد  ار  نیا  تسین .

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 4 
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دزی  / ١٠/١٢/١٣٨۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تلم تسا . سفن  هب  دامتعا  یوراد  دـنک ، جـیورت  هعـسوت و  دوخ  نایم  رد  ار  نیا  دـیاب  و  یرکف -  یحور و  یوراد  دراد -  زاین  هک  یرثوم  مزال و  رایـسب  یاھوراد  زا  یکی  ام  تلم 

اب تالکـشم  نآ  ی  همھ اب  سدقم  عافد  نادیم  رد  دـعب  دروآ و  تسد  هب  بالقنا  رطخرپ  نادـیم  رد  یگداتـسیا  تکرب  هب  بالقنا و  تکرب  هب  هک  ار  یـسفن  هب  دامتعا  دـیاب  ناریا 

نیا ار ، تمھ  نیا  ار ، تئرج  نیا  ناریا  تلم  هب  سفن ، هب  داـمتعا  نیا  دـنک . ظـفح  دـیاب  ار  سفن  هب  داـمتعا  نیا  دـش ، تیوـقت  وا  رد  سفن  هـب  داـمتعا  نـیا  دوـخ ، یگداتـسیا 

. تفر ار  هار  نیا  دوشیمن  سفن  هب  دامتعا  نودب  دوشیمن . وا  نودب  دنکب ؛ یط  ار  یمالسا  ی  هعماج یارب  ی  هدش میسرت یاھنامرآ  ات  ینالوط  هار  نیا  هک  دھدیم  ار  یئاناوت 

رد اذل  دنراد . زاین  نآ  هب  هک  تسا  یئاھزیچ  نامھ  اھنامرآ  نیا  دـندید  دـندرک ، هاگن  ناشدوخ  نید  تیادـھ  هب  یتقو  ام  نموم  مدرم  درک . میـسرت  ار  یئاھنامرآ  کی  ام  بالقنا 

رگا تسیچ ؟ اھنامرآ  نیا  میـسرب . اھنامرآ  نیا  هب  میھاوخیم  ام  دنداتـسیا . شاپ  دنداد ، مھ  ار  ناشلام  دنداد ، مھ  ار  ناشناج  دنداد ، مھ  ار  ناشناوج  دـندرک ؛ تکرح  وا  هار 

. مینک یم تکرح  میراد  یمالسا  ی  هعماج هار  رد  زورما  ام  تسا . یمالسا » ی  هعماج ، » میئوگب ار  اھنامرآ  نیا  میھاوخب  هلمج  کی  رد 

؛ دـشاب هتـشاد  دوجو  مدرم  ناـیم  رد  هدرتسگ  تروص  هب  یمالـسا  قـالخا  دـشاب ؛ هتـشاد  رارقتـسا  لـماک  وحن  هب  تلادـع  وا  رد  هک  تسا  یا  هعماـج نآ  یمالـسا  ی  هعماـج

بھاوم زا  رادروخرب  زیزع ، عاجـش ، دنمتردق ، یمالـسا ؛ ی  هعماج نایم  رد  دوشب  هتخاس  زارت  نیا  دنتـساوخیم  یھلا  ناربمایپ  هک  دـنروایب  تسد  هب  ار  یزارت  نامھ  نامدرم 

ناوت ورین و  ار ، شدوخ  تمھ  ار ، شدوخ  ی  هدارا هک  تسا  نیا  ناسنا  کی  یارب  تلم و  کی  یارب  یقیقح  یدازآ  راگدرورپ . ی  هدارا میلـست  ادخ ؛ دـبع  لاح  نیع  رد  یگدـنز و 

. میتسھ نیا  لابند  ام  دنیبب . ادخ  یگدنب  ادخ و  تیدوبع  رد  ار  یزورھب  نآ  دوخ و  یزورھب  یارب  دزادنیب  راک  هب  ار  شدوخ 

، تفرگ قـلعت  نآ  هـب  یلم  ی  هدارا هـک  ار  یئاـھراک  نآ  زورما  اـت  هکیناـنچمھ  میناوـتیم ؛ میئوـگب  دـیاب  سفن . هـب  داـمتعا  هـب  دراد  جاـیتحا  میـسرب ، ناـمرآ  نآ  هـب  میھاوـخب  رگ 

برغ قرـش و  دـنکیم و  تموکح  نآ  رب  ناھج  یاھتموکح  نیرتدـساف  تسا ، رامعتـسا  رابکتـسا و  راشف  ریز  هک  یروشک  کـی  رد  دوب  یخوش  رگم  میھدـب . ماـجنا  میتسناوت 

ماظن کی  ندرب ؛ نیب  زا  یلکب  ار  یثوروم  یتنطلـس  تموکح  یلاشوپ  داینب  ندیـشک ؛ ریز  هب  ار  نادناخ  نیا  دننیب ، یم سوحنم  نادناخ  نآ  تموکح  رد  ار  ناشعفانم  ملاع ،

تلم ار  راک  نیا  تسا !؟ یخوش  راک  نیا  ندروآ ؛ دوجو  هب  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  ی  هدزدادبتسا روشک  نینچ  کی  رد  مدرم ، فطاوع  هب  یکتم  تلم ، ارآ  هب  یکتم  یمدرم ،

. دسریمن یمالسا  یروھمج  هب  مدرم ، فطاوع  ارآ و  هب  اکتا  ظاحل  زا  یروشک  چیھ  هقطنم ، نیا  رد  زورما  درک . ناریا 

. ینید یرالاس  مدرم هقباس ؛ یب هزات و  ی  هویـش کی  اب  مھ  نآ  دروایب ، دوجو  هب  ار  یرالاس  مدرم تسناوت  تشاذـگ ؛ ار  کرابم  یانب  نیا  دوخ  سفن  هب  داـمتعا  اـب  ناریا  تلم 

یصاخ یراذگفدھ  کی  بوچراھچ و  کی  ی  هلیـسو هب  اما  دشاب ، یا  یـسارکومد کی  هک  درادن  دوجو  اج  چیھ  دنراد . رارق  بوچراھچ  کی  رد  اھیـسارکومد  ایند  یاج  ی  همھ رد 

یاج همھ  تسا . یئارجا  یئاضق و  هاگتسد  زا  جراخ  یاھھاگتسد  ی  هلیسو هب  ای  تسا ، یئاضق  یاھھاگتسد  ی  هلیسو هب  ای  تسا ، بازحا  ی  هلیسو هب  ای  دوشن ؛ تیادھ 

یرـالاس مدرم ینید ، یرـالاس  مدرم دـش  نیا  دـننموم . ناریا  تلم  نوـچ  دنناملـسم ؛ تلم  ناریا  تلم  نوـچ  مـیداد ؛ رارق  مالـسا  ار  بوچراـھچ  نـیا  اـم  تـسا . روـجنیا  اـیند 

. یمالسا

ماـظن دوـشب و  نادـیم  دراو  درک  تئرج  ـالوا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  دـننکیم ، هاـگن  ناریا  تـلم  هـب  تـمظع  مـشچ  هـب  رگید ، یاـھروشک  زا  ناملـسم  یاـھتلم  هـکنیا  تـلع 

حرطم ایند  رد  تخانشیمن ، ار  وا  ایند  هک  ار  یرالاس  مدرم زا  یصاخ  ی  هغیـص یـصاخ ، لکـش  کی  یـصاخ ، یانعم  کی  مھ  دعب  دھدب و  نادیم  مدرم  هب  درک  تئرج  یتموکح 

. تفرگ تسد  رد  یمچرپ  لثم  درک ؛

یرالاس مدرم ی  هیـضق رد  تفرگن . رارق  اھیزاب  یچوھ ریثات  تحت  ناریا  تلم  دـنریگیم ؛ رارق  ناشنانمـشد  یتاغیلبت  یاھیزاب  یچوھ ریثاـت  تحت  اـھتلود  اـھتلم و  اـیند  یاـج  هم 

زا مادک  چیھ  رد  یناھج ، تردق  یاھبطق  اب  نامطابترا  رد  یجراخ ، تسایس  رد  ام  لومعم  یاھ  هویش ی  هلئسم رد  نانز ، ی  هلئسم رد  رگید ، یایاضق  زا  یرایـسب  رد  ینید ،

تلم ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  میوگیم  نم  دوب . دـھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  درکن ، ضوع  ار  شدوخ  هار  دـشن ؛ لعفنم  یتاغیلبت  یاھیزاب  یچوھ رطاخ  هب  ناریا  تلم  اـھنیا ،

. دنک ظفح  دیاب  ناریا 

رد الاح  هک  تسا  یا  هتسھ یژرنا  ی  هلئـسم شا  یکی تسالاب ، حطـس  یملع  تایفـشک  یاھنادیم  رد  ناریا  تلم  نتـشاذگ  مدق  سفن ، هب  دامتعا  نیا  یاھ  هناشن زا  یکی 

، دندش نادیم  دراو  ام  ناگتسجرب  ام ، نادنمشناد  ام ، ناناوج  ون ، رایسب  قیقد ، رایسب  ساسح ، رایسب  یاھشخب  رد  تسین ؛ نیا  طقف  اما  تسھ ؛ ام  مدرم  ی  همھ ناھد 

زاب مھ  دعب  دندرک ، نالعا  هک  جالعلا -  بعـص یاھیرامیب  زا  یخرب  یارب  هقباس  یب دیدج و  یاھوراد  فشک  یداینب ، یاھلولـس  ی  هلئـسم نیمھ  دـنداد ؛ ماجنا  گرزب  یاھراک 

میھاوخ شیپ  مھ  نیا  زا  دـعب  تفر و  شیپ  داد و  ناشن  سفن  هب  دامتعا  دروآ و  نادـیم  هب  ار  شدوخ  دادعتـسا  یناریا  نوگاـنوگ . لـئاسم  رد  درک -  دـنھاوخ  مـالعا  هللااـش  نا

. تفر

دزی  / ١٠/١٣/١٣٨۶ ناتسا  یاھهاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ناوج رشق  میتسھ ، وا  سفن  هب  دامتعا  دنمزاین  تدش  هب  ام  هک  ینآ  دیئامش . یلوا  یلـصا و  بطاخم  متفگ . یبلاطم  سفن  هب  دامتعا  هب  عجار  مدرم  یمومع  عامتجا  رد 

هرادا هچ  یـسایس ، ی  هدـننک هرادا  هچ  یملع ، ی  هدـننک هرادا  هچ  روشک ؛ نیا  ی  هدـنیآ زا  یـشخب  ی  هدـننک هرادا  هوقلاب  هنازرف و  ملع و  لھا  ناوج  رـشق  صوصخب  تسام ؛

 - منزب فرح  نآ  ی  هراـبرد رتـشیب  یردـق  مھاوـخیم  زورما  متفگ و  ارذـگ  تروـص  هب  زورید  نم  هک  ار -  سفن  هب  داـمتعا  هب  ی  هیـصوت دـیاب  رـشق  نیا  یئارجا . یلمع و  ی  هدـننک

. دھدب رارق  کالم  روحم و  ار  نآ  دوخ  یاھتیلاعف  ی  همھ رد  دریذپب و  لد  قامعا  زا  دونشب و  شوگ  هب  تسرد 

؟ منک هیکت  ناـمناناوج  اـی  ناـمتلم  سفن  هب  داـمتعا  یور  مراد  رارـصا  هدـنب  هک  هداـتفا  یقاـفتا  هچ  روشک  رد  رگم  منکیم ؟ حرطم  الـصا  ار  سفن  هب  داـمتعا  ی  هلئـسم نم  ارچ 

دامتعا داجیا  رد  هک  منکیم  هراشا  دنام ، مدای  هللااش  نا رگا  دعب  الاح  هک  ماما -  ی  هژیو تیصخش  ریثات  رثا  رب  سدقم ، عافد  رثا  رب  بالقنا ، رثا  رب  ام  تلم  دراد . دوجو  یحیـضوت 

زا یلوبق  لباق  باصن  کی  هب  زورما  نوگانوگ ، یاھتفرشیپ  رثا  رب  و  تشاد -  ار  اھریثات  نیرتشیب  زا  یکی  وا ، تیصخش  ی  هدنھد لیکشت  رصانع  ماما و  صخش  یلم ، سفن  هب 

نیا ی  همادا رب  رارصا  رایسب  هک  ینانمـشد  ام و  نیب  مرن  گنج  حالطـصا  هب  یتاغیلبت و  یناور و  یاھگنج  ی  هصرع رد  هک  تسھ  نآ  میب  تسا . هتفای  تسد  سفن  هب  دامتعا 

هب نم  میھار . ی  همین رد  ام  دورن . شیپ  دراد ، جایتحا  نآ  هب  ام  تلم  هک  یدح  رد  لقاال  ای  دوشب  لزلزتم  دوشب ، فیعـضت  دنک ، ادیپ  هشدخ  ای  سفن  هب  دامتعا  نیا  دنراد ، دربن 

. هدیسرن مزال  باصن  دح  هب  زونھ  سفن  هب  دامتعا  نیا  نامروشک  ناگتسجرب  زا  یرایسب  لمع  نابز و  نھذ و  رد  هک  منیب  یم نایع 

لباقم رد  ینیب  مکدوخ تسا -  نآ  رھظم  برغ  زورما  هک  ملاـع -  یاـھتلم  زا  یحاـنج  کـی  رکف  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ تسا ؛ ینیب  مکدوخ سفن ، هب  داـمتعا  لـباقم  ی  هطقن

یلم ی  هعـسوت یوگلا  هک  یلاح  رد  دـننکیم ؛ داھنـشیپ  اھنآ  هک  یلم  ی  هعـسوت یاھوگلا  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ یتح  اـھنآ ، ملع  لـباقم  رد  ینیب  مکدوخ اـھنآ ، ی  هفـسلف

ی هژاو دـندرک . قیرزت  اـم  تلم  دـبلاک  رد  ار  نآ  یلاوتم  لاـس  اـھ  هد لوـط  رد  هک  کاـنرطخ ، رایـسب  یراـمیب  نیا  ینیب ، مکدوـخ تسا . نوگاـنوگ  فـلتخم ، یاـھتلم  هب  تبـسن 

اھ هد لوط  رد  هک  یا  یگنرف یاھ  هژاو رب  هوالع  منیب  یم هنافـساتم  منکیم ، شوگ  نالا  نم  تسام . جـیار  یاھراک  وزج  یگنرف ، یاـھ  هژاو زا  یرادرب  هدرگ یگنرف ، رکف  یگنرف ،

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 5 
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لاوس مھ  زا  دـیاب  مدرم  هک  دوشیم  حرطم  رگید  یگنرف  ی  هژاو کی  راب ، کی  یتقو  دـنچ  رھ  ام  نویزیولت  ویدار و  رد  زاب  دراد ، دوجو  هدـش و  یراج  مدرم  نابز  رب  هتـشذگ  لاـس 

هک هدـش  روشک  دراو  هزات  هک  یموھفم  نیا  دراد ؟ یموزل  هچ  بخ ، دـنمھفب ! ار  شیانعم  اـت  تسیچ ، شیاـنعم  اـقآ  دـننک ؛ هعجارم  یکی  هب  دـنورب  هچ !؟ ینعی  نیا  اـقآ  دـننک :

. یگدرتسگ نیا  اب  یسراف  نابز  زاسب ! تغل  شیارب  بخ  دینک ، نایب  یتغل  شیارب  دیھاوخیم  امش 

نم میورب . ولج  دیاب  یلیخ  سفن  هب  دامتعا  یداو  رد  زونھ  ام  دوشب  مولعم  هکنیا  یارب  متفگ ؟ هچ  یارب  ار  نیا  تسا . هتـشذگ  تارثا  زا  هک  تسا  یئاھ  ینیب مکدوخ نآ  اھنیا 

امـش اـب  هک  مھ  زورما  تسا ؛ روـظنم  نیمھ  هب  متفگ ، هک  مھ  زورید  مـنکیم . نـیا  یارب  ار  ثـحب  نـیا  دـنکن . ار  مزـال  دـشر  نآ  یلم  سفن  هـب  داـمتعا  حور  نـیا  هـک  مسرتـیم 

. تسا روظنم  نیمھ  هب  زاب  درک ، مھاوخ  تبحص  رت  لصفم رت و  یصوصخ

تـسا یروشک  ناریا  لاس ١۴٠۴  رد  دیا  هتـشون دراکالپ  یور  امـش  اجنیا  میودب . دـیاب  مئاد  درب . طخ  هب  میـسرب  دـیاب  نایاپ ؛ طخ  هب  میـسرب  دـیاب  هک  میتسھ  یا  هدـنود نآ  ام 

رگید یاھروشک  دـینکیم  لایخ  امـش  دـشاب . رتولج  هچ  هچ و  هچ و  یروانف و  ظاـحل  زا  دـیاب  هقطنم  رد  رگید  یاـھروشک  زا  هک  تسا  نیا  زادـنا  مشچ ی  هلاـبند هتفاـی . هعـسوت

امش نم و  تمھ  هار  طسو  رگا  تسا . ود  ی  هقباسم تسا ، یگدنود  ی  هقباسم دننکیم . تکرح  دنراد  مھ  اھنآ  دننکن ؟ تکرح  اھنآ  میورب ، ولج  ام  هک  دنا  هداتـسیا روط  نیمھ

. منک تبحص  مھاوخیم  سفن  هب  دامتعا  هب  عجار  اذل  مکانمیب ؛ نیا  زا  نم  میسریمن . بخ  درادن ، یا  هدیاف اقآ  هک  مینک  لایخ  رگا  دوش ، مک  نامدیما  رگا  دوش ، تسس 

رابکتـسا هاگتـسد  زا  تسا  تراـبع  اـم  نمـشد  دـش . هتفگ  هک  تـسا  یلماـع  دـنچ  نآ  تـکرب  هـب  مدرک  ضرع  هـک  مـیراد ، ار  سفن  هـب  داـمتعا  زا  یباـصن  دـح  کـی  اـم  زورما 

اھروشک و اب  ام  لکـشم  دشاب . تسا ، رگید  تلود  نالف  ای  دـشاب ؛ تساکیرمآ ، تلود  دـیئوگب  امـش  ار  شرھظم  الاح  تسا . نیا  میوگیم ، هک  نمـشد  یناھج . یوج  هرطیس

تداع اھنیا  هدـمآ ؛ دوجو  هب  ایند  یاھتـسایس  اھتردـق و  رد  یئوج  هرطیـس ی  هعومجم کـی  هک  تسا  نیا  لکـشم  تسین ؛ یمـسا  یلم و  یداژن و  یموب و  لکـشم  اـھتلود ،

عنام نیا  اب  تسا . یمالسا  یروھمج  تسا ، یمالسا  تموکح  شمسا  هدمآ ؛ دوجو  هب  یدج  عنام  کی  اجنیا  الاح  یدج . عنام  اب  ندرکن  دروخرب  یئوج و  هرطیس رب  دنا  هدرک

شرھظم زورما  نم  رظن  زا  هتبلا  یمـسا . رھ  اب  یناھج ، بلط  تردق تسایـس و  یوج  هرطیـس حانج  نآ  ینعی  نمـشد  تسا . نیا  ام  ثحب  دنزادنا ؛ یم هجنپ  تدـشب  یدـج 

هب ام  اب  مھ  شا  ینمشد تسا . نمشد  نیا  دشاب ؛ یسک  رھ  دشاب ، هتشاد  یمسا  رھ  الاح  تسا ؛ نآ  شمسجم  ناطیش  نیرتگرزب  تساکیرمآ و  ی  هدحتم تالایا  تلود 

، هتفرگ رارق  مکحم  یدالوف  ی  هتـشر کی  شیولج  الاح  عنام ؛ نودـب  تفریم ، ولج  دـیربیم و  روط  نیمھ هک  یا  هدـنرب کی  لثم  تسا . یعنام  کی  اـجنیا  هک  تسا  نیمھ  رطاـخ 

. تسا نیا  هب  شتشگرب  برغ ، اب  ام  شلاچ  تسا . نیا  رطاخ  یارب  راشف  دورب . ولج  دراذگیمن 

یاھتـسایس رد  اکیرمآ  زورما  هک  صوصخب  درک ؛ دـھاوخ  هزیتس  دـیا ، هدیـسر نآ  هب  زورما  ات  امـش  هک  یـسفن  هب  دامتعا  نیا  اب  تسا ، ناریا  تلم  لباقم  رد  هک  ینمـشد  نیا 

رکف قارع ؛ فرط  کـی  زا  ناتـسناغفا ، فرط  کـی  زا  دوب . یمالـسا  یروھمج  هب  فوـطعم  اتدـمع  اـکیرمآ  یا  هناـیمرواخ یاھتـسایس  هدروـخ . تسکـش  شدوـخ  یا  هناـیمرواخ

رب دوب  ینتبم  اکیرمآ  یا  هنایمرواخ تسایـس  دربیم . الاب  ار  شیاھتـسد  دوشیم و  عقاو  راشف  ریز  تفرگ و  دـھاوخ  رارق  ربنازاگ  کـی  ی  هبل ود  نیب  یمالـسا  یروھمج  دـندرکیم 

نآ تسا -  هدش  بصغ  نیطسلف  نیمزرس  رب  فرشم  ی  هیاسمھ هک  نانبل -  لخاد  رد  هک  دوب  نیا  ناشتامیمـصت  اھمادقا و  نیرتگرزب  زا  یکی  و  یتسینویھـص ، میژر  تیوقت 

لاسراپ زا  دش . هتفرگ  ناشتسد  زا  نیا  هناحـضتفم ، تسکـش  نآ  اب  هتـشذگ  لاس  دنربب . نیب  زا  ار  تمواقم  یورین  هللا و  بزح ینعی  ذفان ، راذگرثا و  نموم و  هکرحم و  یورین 

هک دنروایب ؛ دوجو  هب  اکیرمآ  رادفرط  شترا  کی  اکیرمآ ، رادفرط  تموکح  کی  دـننکب ، یراک  کی  نانبل  رد  دـنناوتب  دـیاش  هکنیا  یارب  دـننزیم ، اپ  تسد و  دـنراد  بترم  مھ  الاح  ات 

هکنیا یارب  دنروایب ؛ نوریب  ناشنادند  ریز  زا  ار  هتخپ  ناشدوخ  لایخ  هب  تشوگ  نیا  یناسآ  هب دنتسین  رضاح  اھ  یئاکیرمآ تسا . نیا  رطاخ  هب  نانبل  ی  هلضعم لکشم و  نالا 

ریز ار  هللا  بزح دنناوتب  ات  دنروایب  دوجو  هب  اجنآ  رد  هدناشن  تسد تلود  کی  نآ ، عبت  هب  و  تسھ -  مھ  شترا  هدنامرف  هک  سیئر -  ناونع  هب  یا  هدـناشن تسد درف  کی  دـنناوتب 

یـساملپید هاگتـسد  نآ  اب  لوپ ، همھ  نآ  اب  ناوت ، همھ  نآ  اب  اعدا ، همھ  نآ  اب  تسا . یماکان  اھنیا  اکیرمآ ، لثم  یتردـق  یارب  دـنا . هتـسناوتن الاح  اـت  اـما  دـنھد ؛ رارق  راـشف 

یزوریپ ار ، هللا  بزح یزوریپ  دـننادیم ؛ ناریا  اب  طبترم  مھ  ار  هللا  بزح اھنیا  دـنوش . هجاوم  هللا  بزح اب  دنتـسناوتن  یناسنا  ینف و  نوگانوگ  یاھرازبا  نآ  اـب  و  یوق ، هداـعلا  قوف

. دندروخ تسکش  مھ  اجنیا  دننادیم . یمالسا  یروھمج 

اب هک  یراک  نآ  لثم  ینعی  دراذگب ؛ رانک  ار  شا  یا هتسھ یاھتیلاعف  ی  همھ یلکب  ناریا  دیاب  هک  رارـصا  رارـصا ، شیپ  هام  دنچ  نیمھ  ات  اھ  یئاکیرمآ یا ، هتـسھ ی  هلئـسم رد 

نیمھ رد  ناریا  دنتفگ  هک  تسا  هدیـسر  یئاج  هب  عضو  نیا -  زا  لبق  ی  هتفھ دنچ  اریخا -  دـنک . فارـصنا  مالعا  یلکب  اھنآ ؛ هب  دـنک  میدـقت  دـنک ، وراج  ار  شا  هت دـندرک ؛ یبیل 

وگتفگ و نیلوئـسم  دـننک . لـمحت  ار  ژویفیرتناـس  ددـع  جـنپ  دـندوبن  رـضاح  اـھنیا  هک  دوب  یزور  کـی  تسا . داـیز  یلیخ  اـھنیا  ی  هلـصاف دـینیبب  دـنک . فقوت  تسھ ، هک  یدـح 

، یکی دنتفگیم  رگا  دوشیمن . دندوب  هتفگ  ات ، جنپ  لقاال  سپ  دندوب  هتفگ  دوشیمن ؛ دندوب  هتفگ  اھنآ  دنراد ، هگن  ار  ژویفیرتناس  ات  تسیب  دـندوب  هدـش  رـضاح  اپورا  اب  ی  هرکاذـم

مھ نیا  دـیوش . فقوتم  دـح  نیمھ  رد  دـنیوگیم  تسا . نتـشاذگ  راک  ی  هدامآ مھ  یدایز  غلابم  دـنکیم ، راک  دراد  ژویفیرتناـس  اـت  رازھ  هس  زورما  دوشیمن ! دـنتفگیم  مھ  زاـب 

. تساکیرمآ یاھ  یماکان زا  یکی 

نیب گنج  هقطنم : نیا  رد  یبطق  ود  ی  هنحـص کی  هب  دننک  ریوصت  ار  هنحـص  ولقود ، یاھجرب  نآ  رویرھـش  متـسیب  ی  هیـضق زا  دعب  زا  دـندرک  شالت  اھ  یئاکیرمآ هقطنم  دوخ  رد 

لماح اـم  دـنیوگب  اـت  دـندرک  دنتـسناوت ، یراـک  رھ  دـندرک و  جرخ  یـشکرکشل و  یماـظن و  مجاـھت  ردـقچ  دـندرک ، راـک  ردـقچ  دـندرک ، تاـغیلبت  ردـقچ  مزیرورت . یـسارکومد و 

زا دوب ؛ اھنیا  یاـھتیلاعف  روحم  زکرم و  هک  قارع  دوخ  رد  دـینک  هاـگن  امـش  زورما  میھد . تاـجن  ار  هقطنم  میا  هدـمآ اـم  تسا ؛ مزیرورت  ی  هلماـح هقطنم  میتسھ ، یـسارکومد 

هک یتموکح  نیا  هدروآ . یـسارکومد  قارع  یارب  اکیرمآ  هک  تسین  دـقتعم  سک  چـیھ  دـنیاھ ؛ یئاکیرمآ دوخ  مزیرورت  لـماع  بجوم و  دـنیوگیم  دـینک ، لاوس  هک  یداـع  مدرم 

رد نیاربانب  دننادیم . همھ  ار  نیا  دندش ؛ راچان  دوشب ؛ نیا  دنتـساوخیمن  دمآ ؛ اکیرمآ  مغر  یلع دمآ ، راک  یور  هک  یـسلجم  نیا  دـمآ ، راک  یور  هک  یتلود  نیا  دـش ، لیکـشت 

. دندش ماکان  اھنیا  فلتخم ، یاھ  هنحص

تسا نیا  باوج  دنامیم ؟ تکاس  ایآ  دوشیم ، ماکان  روطنیا  وا ، سفن  هب  دامتعا  نتسکش  تلم و  کی  یناور  یحور و  ندناشن  بقع  یارب  وج  هرطیس تردق  کی  هک  یتقو  ایآ 

دیدج یاھ  هار ی  هبـساحم دـیاب  ام  میـشاب . دـیدج  یاھ  هویـش رکف  هب  دـیاب  ام  ددرگیم ، دـیدج  یاھ  هار لابند  وا  نوچ  ددرگیم . دـیدج  یاھ  هار لابند  دـنامیمن ؛ تکاس  هن ، هک 

یتاغیلبت تاناکما  اب  شا  یتاغلیبت تاناکما  نمشد  درمش .» هراچیب  ریقح و  ناوتن  نمشد  : » ما هتفگ اھراب  نم  تسین . یمک  تاناکما  وا ، تاناکما  مینادب  مینکب ؛ ار  نمـشد 

نمـشد تاناکما  یتاطابترا ، یتاغیلبت و  راـک  یاـھ  هنیمز رد  یگنھرف ، راـک  یاـھ  هنیمز رد  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  مھ  ار  نیا  تسین . هسیاـقم  لـباق  یمالـسا  یروھمج 

ریبـعت هب  ناریا -  رد  ماـظن  نیفلاـخم  هب  رـالد  نویلیم  دـص  رـالد ، نویلیم  داتـشھ  اـم  اـقآ  دـنتفگ  هک  ینیا  دـننکیم . جرخ  ناوارف  مھ  لوـپ  دنلوغـشم ، مئاد  تسا ؛ داـیز  یلیخ 

نیا ناوج  امـش ، نم و  دـننکیم . هنیزھ  دـنراد  تساھزیچ . نیا  زا  رتشیب  یلیخ  راک  نیا  یارب  اھنآ  یاھ  هنیزھ تسا ؛ هیـضق  رھاظ  اـھنیا  میھدـیم ، نویـسیزوپوا -  ناـشدوخ 

نآ دیدرک ، ینیب  شیپ رگا  دنک . ینیب  شیپ  دش ؛ دھاوخ  دراو  یھار  هچ  زا  نمشد  هک  دنادب  دیاب  تکلمم  نیا  داتسا  تکلمم ، نیا  لوئسم  تکلمم ، نیا  یوجشناد  تکلمم ،

ثودح زا  شیپ  یاھ  هدیدپ تسا ، هار  رد  ینافوط  ای  تسا ، هار  رد  یلیـس  اضرف  هک  دینادیم  امـش  یتقو  دیـسانشیم . ار  اھنیا  دیآ ، یم شیپ  هعماج  رد  هک  یئاھ  هدـیدپ تقو 

امـش یارب  لماوع  نیا  دینادیمن ، یتقو  دـینادیم . ار  شلماع  دیـسانشیم و  ار  نافوط  ای  لیـس  زا  شیپ  تاظحل  نیا  دـتفا ، یم قافتا  امـش  یگدـنز  رد  یتقو  نافوط  ای  لیس 

. دنکیم یدج  ام  یارب  ار  ثحب  نیا  هک  تسا  نیا  دنکیم . کمک  هتسنادان  لماوع  نآ  هب  ناسنا  یھاگ  تسا . هتخانشان 

تلاح هک  تسا  نیا  شریثات  نیرتمھم  دنک ، زورب  روشک  کی  ناگبخن  رد  دـیاب  هک  یلم  سفن  هب  دامتعا  منکب . ضرع  یا  هلمج دـنچ  سفن  هب  دامتعا  تیمھا  هب  عجار  لوا  نم 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رظتنم یتقو  دـنھدب . وا  هب  دـننک و  مھارف  یزیچ  وا  یارب  تسا  رظتنم  هشیمھ  درادـن ، دامتعا  شدوخ  هب  هک  یتلم  دریگیم . ناسنا  زا  ار  نارگید  زا  یریگتـسد  کمک و  راظتنا 

زیچ ینعی  تسا ؛ حضاو  مھ  یلیخ  تسا ، هدمع  تارطخ  زا  یکی  نیا  دیوشیمن . دلب  مھ  ندرک  تسرد  اذغ  دینکیمن ؛ تسرد  اذـغ  رگید  دـنروایب ، هدامآ  یاذـغ  ناتیارب  دـیدوب 

. دریگیم رارق  تلفغ  دروم  اھام  رظن  زا  یھاگ  روشک ، یگدنام  بقع  یارب  حضاو  راکوزاس  حضاو و  یش  نیمھ  اما  تسین . یلکشم  ی  هدیچیپ یفسلف 

ام دھـشم ، دوب  هدـمآ  دوب ، روشک  لامـش  یاھناتـسرھش  زا  یکی  لھا  میدوب -  هتفر  یتسود  لزنم  بالقنا  یزوریپ  زا  شیپ  اھلاس  فداـصت ، بسح  رب  منکیمن ؛ شومارف  نم 

کی سلجم  ی  هدـنیامن کی  اب  ام  افداصت  صخـش . نیا  ندـید  دوب  هدـمآ  مھ  وا  دوب و  دھـشم  اقافتا  مھ  زور  نآ  یلم  یاروش  سلجم  رد  رھـش  نآ  ی  هدـنیامن شندـید -  میتفر 

عورش هدنب  میدرکیمن . ار  هیضق  بناوج  ی  هظحالم مھ  ام  دیئوگیم -  دھاوخیم ، ناتلد  هچ  رھ  هک  اھامش -  یالاح  لثم  میدوب ، ناوج  تقو  نآ  ام  میدش . نیشنمھ  یتعاس 

ی هلمج زا  ندرک . هلداجم  ام  اب  درک  انب  اذـل  دروخرب ؛ وا  هب  دوب ، هاش  سلجم  ی  هدـنیامن وا  میتفگ . دوب ، ام  نھذ  رد  اھتقو  نآ  هک  یئاـھفرح  ناـمھ  و  هاگتـسد ، زا  داـقتنا  مدرک 

یراک ارچ  ام  دوخ  سپ  نارگید ؛ تاعونـصم  شا  همھ تادراو ، شا  همھ تادراو ، شا  همھ دـیا ؛ هتـشاد هگن  دـکار  ار  تکلمم  اقآ  متفگ : هک  دوب  نیا  مدز ، وا  هب  نم  هک  یئاـھفرح 

اھنآ درکراک  ی  هجیتن زا  ام  دـننک ، راـک  اـم  یارب  رکون  لـثم  اـھ  یئاـپورا رتھب ! رتھب ، اـقآ  تفگ : دوب . هچ  اـھرکف  زرط  دـینادب  امـش  هک  تسا ، بلاـج  داد ، وا  هک  یباوج  مینکیمن ؟

. دننکیم تبحص  یروطنیا  هک  دنھدیم  ذوفن  تلم  کی  ناگبخن  تلم و  کی  داحآ  ناج  قامعا  ات  یھاگ  ار  رھز  نیا  روطچ  دینیبب  مینک ! هدافتسا 

تسا رظتنم  هتـسشن ، یا  هشوگ کی  ریگنیمز  کولفم و  مدآ  لثم  تسا . نارگید  یریگتـسد  راظتنا  نارگید و  کمک  راظتنا  تلاح  ناسنا ، تلاح  دوبن ، سفن  هب  دامتعا  یتقو 

ی هشیدـنا رد  دوبن ، رظتنم  یتقو  دـنروایب . وا  یارب  هک  دـشابن  رظتنم  ناسنا  تسا : انغتـسا  تلاـح  شلباـقم  ی  هطقن دـنکب . وا  هب  یکمک  کـی  دـنک ، روبع  اـجنآ  زا  یرفن  کـی 

یدادعتسا داتفا ؛ راک  هب  هک  اھدادعتـسا  دتفا . یم راک  هب  تلم -  کی  دوجو  رد  ی  هتفھن یاھدادعتـسا  وا -  دوجو  رد  دوجوم  یاھدادعتـسا  نیا  دوب ، دوخ  یاھزاین  ندرک  مھارف 

تـشپ ار  تیقفوم  هشوخ  کی  تیقفوم ، کی  دروآ . یم دوجو  هب  ار  یدـعب  یاھتیقفوم  یا  هشوخ تروص  هب  تیقفوم  کـی  درک ، بسک  تیقفوم  دـش و  لـعفلاب  دوب ، هوقلاـب  هک 

. تسا نیا  راک  تعیبط  دروآ ؛ یم شدوخ  رس 

گنفت کی  دوب ؛ فکنیشالک  نیمھ  ناشحالس  ی  هدمع دنتشادن ؛ ار  مزال  حالس  دنتشادن ؛ یزیچ  اعقاو  جیسب  هاپـس و  یاھ  هچب صوصخب  راک ، لئاوا  سدقم ، عافد  نارود  رد 

یتسیاب اـم  گـنج ، نارود  رد  هک  ما  هتفگ اـھراب  نم  درک . زاب  اـھنآ  یور  هب  ار  یئاـھباب  نداـتفا ، رکف  هب  نیا  دوخ  دـنداتفا . رکف  هب  اذـل  دـیگنج ؛ حالـس  نیا  اـب  دـشیمن  یدارفنا .

دادـعت کی  ات  میدادـیم  مھ  ربارب  دـنچ  لوپ  میدـشیم ؛ لـمحتم  ار  یتخـس  تیاـھن  میدروآ و  یم رگید  یاـھروشک  زا  ربارب  دـنچ  لوپ  اـب  یقاـچاق  تروص  هب  ار  تفھ  یج  . یپ . رآ

، دنکیم دیلوت  شدوخ  هک  یئاھحالـس  هک  دسرب  یئاج  هب  ناریا  تلم  هک  دش  نیا  سفن  هب  دامتعا  اھ و  هبرجت نآ  ی  هجیتن میروایب . تسد  هب  ار  یروطنیا  یئادـتبا  یاھحالس 

ام دـندادیمن . اـم  هب  نوـچ  دـنتخورفیمن ، اـم  هب  نوـچ  دوـب ؛ زاـین  نیمھ  رطاـخ  هب  نیا  دـشاب . ریظن  مک  مھ  یـشخب  دـشاب ، ریظن  یب  کـی و  ی  هجرد شا  یـشخب هقطنم  رد 

؛ دراد هدروارف  اھدادعتسا  شـشوج  نیا  دناشوج . ار  اھدادعتـسا  دوخ ، هب  ی  هیکت نیا  دندرک . هیکت  ناشدوخ  هب  ام  یاھناوج  مینک . هیکت  نامدوخ  هب  دیاب  هک  میدرک  ساسحا 

مھ تسھ ، دـیلوت  تخاس و  رد  مھ  تسھ ، ملع  رد  مھ  تسھ ، تایفـشک  رد  مھ  سفن ، هب  دامتعا  نیا  تسھ . اج  همھ  رد  نیا  دراد . هلابند  نیدـنچ  یکی  رھ  اھ  هدروارف

. تسھ هعسوت  یوگلا  رد 

یوگلا یناریا ، ی  هعـسوت یوگلا  مدرک ؛ تبحـص  هعـسوت  یوـگلا  ی  هلئـسم هب  عـجار  نانمـس ، دھـشم و  رد  هتـشذگ  لاـس  یاھرفـس  یئوجـشناد  رادـید  اـت  ود  یکی  رد  نم 

ملع ناشدوخ . لام  اھنآ  ی  هخسن اما  مینکن ؛ هدافتـسا  اھنآ  ملع  زا  میوگیمن  میورن . یئاپورا  نادنمـشناد  تایرظن  غارـس  هب  روشک  ی  هعـسوت یارب  ام  هک  یموب ، ی  هعـسوت

هب دامتعا  رگا  الاح  مینک . نانیمطا  مینک ، هیکت  نآ  هب  میناوتب  ات  دـشاب ، نامدوخ  دامتعا  دروم  ات  میـسیونب ، ناـمدوخ  ار  ناـمدوخ  یراـمیب  ی  هخـسن اـما  میریگب ؛ داـی  ار  اـھنآ 

مھ نالا  هک  تسا ؛ سفن  هب  دامتعا  دوبن  نیا ، میروایب ؟ میھاوخیم  اھنآ  زا  رتالاب  هچ  ـالاح  اـم  دـندرک ، هبرجت  نارگید  همھ  نیا  میناوتیم ؟ اـم  رگم  اـقآ  میئوگیم  دـشابن ، سفن 

؛ یموب ی  هعـسوت یوگلا  مادک  اقآ  دنیوگیم  مینک ، هیھت  یموب  ی  هعـسوت یوگلا  میتفگ  ام  دنیوگیم . ار  نیمھ  ام  یاھ  هدرکلیـصحت زا  یـضعب  دـنیوگیم ! اھ  یـضعب هنافـساتم 

. دشاب نارگید  رظتنم  دوشیمن  دنک ، تفرشیپ  دھاوخیم  تلم  کی  رگا  تسا . سفن  هب  دامتعا  دوبن  تسا ؛ هتشذگ  زا  ی  هدنامیقاب تابوسر  نامھ  نیا  دینیبب ، دوشیم !؟ رگم 

ار ناشدوخ  راکفا  دنتفرگ ، تشم  رد  ار  رگید  یاھروشک  ناگبخن  دندمآ  هک  دوب  نیا  دش ، مامت  ناشدوخ  عفن  هب  هک  ناشیاھراک  نیرتراک  نیریش زا  یکی  اھ  یئاپورا اھ ، یبرغ

لوپ هکنیا  یاج  هب  اھروشک -  ی  هیقب هسنارف و  سیلگنا ، ینعی  یبرغ -  یاھروشک  دیورب . دنتفگ  ناشدوخ ، یاھروشک  یوت  دندرک  اھر  ار  اھنیا  دـعب  دـندرک ؛ نیقلت  اھنیا  هب 

یاھالب وزج  دـنداد . ماجنا  ناشیارب  ار  اھنآ  یاھراک  تنم ، دزم و  نودـب  دـنتفر  اھنآ  یاھ  هدـش تیبرت دـننک ، هداـیپ  اـھروشک  نآ  رد  ار  ناـشدوخ  یـسایس  راـکفا  اـت  دـننک  جرخ 

هب دامتعا  تیمھا  دوش . هتـسکش  دـیاب  نیا  دـننکیم . ار  ناشدوخ  راک  دـنراد  دنتـسھ و  ناشیاھ  هلاـبند مھ  زونھ  دوب . نیا  یکی  هتفاـین ، هعـسوت  هدـنام و  بقع یاـھروشک 

. میناوتیم هک  دش  دھاوخ  تابثا  ام  یارب  میناوتیم ؛ هک  دید  میھاوخ  تقو  نآ  دیشوج ؛ دھاوخ  اھدادعتسا  نیا  میدرک ، ادیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ام  رگا  هک  تسا  نیا  سفن 

سفن هب  دامتعا  دـنیارف  دـنناوتیم  هنخر  هس  نیا  میـشاب . هنخر  هس  نیا  هجوتم  دـیاب  ام  هک  دراد  دوجو  شندیـسر  رمث  هب  سفن و  هب  داـمتعا  دـنیارف  هار  رد  یلـصا  عناـم  هس 

. دننک شودخم  ار  اھنامرآ  هب  ندیسر  یپرد و  یپ یاھ  یزوریپ هب  نآ  ندش  یھتنم  یلم و 

لاس تسیود  هک  یملع  ی  هتفرـشیپ یایند  اب  زورما  یملع ، ظاحل  زا  ام  تسا ؛ یتیعقاو  نیا  یملع . یاـھ  هلـصاف ندیـشک  خر  هب  قفا ، ندرک  هریت  تسا ؛ ساـی  داـجیا  لوا ،

قـقحم و ناوـج  دوـشیم ؟ رگم  دـینک ؟ یط  ار  اـھنیا  امـش  دـیھاوخیم  روـطچ  اـقآ  دـنیوگیم  دنـشکیم و  خر  هب  ار  اـھ  هلـصاف نیا  میراد . هلـصاف  دـنکیم ، یملع  راـک  دراد  تسا 

؛ میراذـگیم رتالاب  مدـق  کی  ار  اپ  مینکیم و  هدافتـسا  نارگید  شناد  زا  ام  دوشیمن ؟ ارچ  دوشیم ؛ هلب ، میوگیم : نم  دـننکیم . سویام  راک  نیا  اـب  ار  اـم  دنمـشناد  رگـشھوژپ و 

لاثما یئوراد و  یکشزپ و  یاھتفرشیپ  زا  یـضعب  لثم  تسین ؛ ایند  رد  هک  میا  هتخاس یئاھزیچ  یھاگ  میا . هدرک هدافتـسا  نارگید  شناد  زا  ام  میا . هدرک ار  راک  نیا  هکنیاامک 

ار نام  یملع باتش  میناوتیم  ام  دنک . سویام  ار  ام  دیابن  هلـصاف  هتفرگ . ماجنا  اھنآ  زا  یرتگرزب  یاھراک  اما  هدمآ ، تسد  هب  یبرغ  شناد  تامدقم  زا  هدافتـسا  اب  اھنیا  اھنیا .

شیپ لاس  دـص  شیپ و  لاس  هاجنپ  رد  هک  تسا  یدـج  یاھتفآ  راچد  برغ  یایند  زورما  هک  صوصخب  میورب . شیپ  مینک  تمھ  مینک ؛ رتمک  زور  هبزور ار  هلـصاف  نیا  مینک ؛ دایز 

نیا هتبلا  تسا . یراتفرگ  کی  اجنآ  رد  اھنیا  زورما  تساھزور ؛ نآ  زا  رتدـیدش  یلیخ  برغ  رد  اھ  هیحور لزلزت  یـسنج ، یاھتفآ  یقـالخا ، یاـھتفآ  زورما  تشادـن . ار  اـھتفآ  نیا 

هب ور  ناشناوج  لسن  دـننارگن . هک  دـمھفیم  مدآ  ناشنیرکفتم  ناشنادنمـشیدنا ، یاـھفرح  زا  اـھنآ ، یاـھفرح  زا  اـما  دـھدیمن ؛ ناـشن  ناـسآ  ار  شدوخ  تدـمدنلب ، لـئاسم 

تسا و هدـش  جراخ  ناشتـسد  زا  مھ  راـھم  دوشیم ؛ داـیز  دراد  روط  نیمھ  تسا و  دـیازت  هب  ور  اـھ  هداوناـخ یـشاپورف  تسا ، هعـسوت  هب  ور  تیاـنج  مرج و  تسا ، طاـطحنا 

، دراد سفن  هب  داـمتعا  دراد ، ادـخ  هب  لـکوت  دراد ، میمـصت  دـنک ، ظـفح  اـیالب  نیا  زا  دـناوتیم  یدودـح  اـت  ار  شدوخ  تسا ، ممـصم  هک  یتلم  کـی  دراد ؛ لاکـشا  هچ  دـنراتفرگ .

ام دـنداتفا . ولج  دـندرک ، شالت  اھنآ  میدـش ، تفآ  راچد  ام  میدوب ؛ برغ  زا  رتولج  یزور  کی  ام  دـندرک . یط  اھنآ  هکنیاامک  دـنک ؟ یط  ار  هار  نیا  دراد ، مھ  صخـشم  یاـھنامرآ 

تمھ اب  مھ  شناریدم  نالوئسم و  دوریم ؛ شیپ  دنکیم و  تکرح  تمھ  اب  شناوج  هک  یتلم  کی  زا  تسین  دعبتسم  اقلطم  اھ  هلصاف ندرک  یط  میتفیب . ولج  میناوتیم  الاح 

دروخرب مھ  یکی  اھدادعتسا ، ندرک  فرحنم  یکی  سای ، ندنکارپ  یکی  دنک : یحارط  نمـشد  تسا  نکمم  عنام  ات  هس  نیاربانب  دننکیم . یحارط  یزیر و  همانرب دننیـشن  یم

. اھنیا لیبق  زا  یماظن و  مجاھت  لیمحت  ینعی  نشخ ؛ تخس و 

راک نیا  دنراد  نالا  نیمھ  دینیبب . ار  شیاھ  هناشن دینک و  لمات  دینک ، رکف  رتشیب  اھناوج  امش  مراد  رارصا  نم  تسا ، سای  یدیمون و  ندنکارپ  هک  لوا  ی  هلئـسم نیا  دروم  رد 

. دننزیم فرح  اھنآ  عفن  هب  اھنآ  ی  هرجنح زا  اھنآ و  نابز  زا  اھنآ و  یارب  مھ  یا  هدع کی  دننکیم ؛ ار 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 7 
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دوس نودـب  ی  هنیزھ یا  هتـسھ یژرنا  اقآ  هک  دـنتخادنا  هار  لاجنج  نامدوخ  روشک  لـخاد  رد  تسا . یا  هتـسھ یژرنا  ی  هلئـسم اـھنآ  زا  یکی  دـینیبب : ار  دروم  دـنچ  نیا  ـالاح 

ی هلئـسم نیا  هک  یلوا  زا  نامدوخ  روشک  لخاد  رد  اما  دنکیم ؛ مھ  زونھ  درکیم و  لابند  الماک  ار  هلئـسم  نیا  هک  یناھج  تاغیلبت  الاح  دینکیم ؟ ار  راک  نیا  دـیراد  ارچ  تسا ؛

هکنیا مینادـکیزیف . ام  اقآ  دـنتفگ  دنتـشون و  همان  یا  هدـع یتح  دـنا . هدرک رارکت  دـنا و  هتفگ ار  بلطم  نیا  ابترم  الاح  ات  نیا  زا  لبق  لاـس  شـش  جـنپ  زا  دـش ، حرطم  یا  هتـسھ

دنورب میئوگب  میتسرفب و  ار  یدارفا  میدش  روبجم  ام  هک  دنتفگ  ار  نیا  صرق  یردق  هب  درادن ! تیعقاو  الصا  میزادنیب ، هار  ار  ژویفیرتناس  یاھ  هاگتـسد میا  هتـسناوت ام  دنیوگیم 

، حیحـص بوخ ، رایـسب  راک ، اقآ ! هن  دنتفگ  دندمآ  دنتفر ، تسا . لبق  لاس  شـش  جنپ  لام  نیا ، دشاب . دنیوگیم ، اھنیا  هک  ینیمھ  هک  دـنکن  دـننیبب ؛ تسرد  دـننک ، یـسرزاب 

رد هدـنب  درادـن . یا  هدـیاف درادـن ، دوـس  هک  تسا  یا  هنیزھ نیا  اـقآ  دـنتفگ  میتـسناوت ، دـندید  هک  دـعب  میناوـتیمن ؛ دوـشیمن ، دـنتفگ  لوا  دریگیم . ماـجنا  دراد  مکحم  یملع و 

یتسیاب لقادح  رگید  لاس  تسیب  یارب  ام  درادـن ؟ یا  هدـیاف روطچ  منک . رارکت  مھاوخیمن  مدرک و  تبحـص  نیا  ی  هرابرد لصفم  هتـشذگ  لاس  زورون  دـیع  یمومع  ینارنخس 

زا دیاب  تاواگم  رازھ  تسیب  لقادح  دنا ، هدرک زاین  دروم  قرب  دیلوت  روشک و  رد  یژرنا  فرصم  یارب  هک  یدروآرب  میروایب . تسد  هب  یا  هتـسھ یژرنا  زا  قرب  تاواگم  رازھ  تسیب 

قرب یورین  اب  هک  یئاھزیچ  ریخ  زا  دندادن ، ام  هب  ای  دمآ ، نامگنن  ای  مینک ، یئادگ  میتسناوتن  رگا  ای  مینک ؛ یئادگ  نارگید  زا  ار  قرب  دیاب  ام  الاو  دشاب ؛ یا  هتسھ یژرنا  قیرط 

تـسد هب  رگید  لاس  تسیب  ار  تاواگم  رازھ  تسیب  میناوتب  ات  مینک  عورـش  یک  ام  بخ ، تفرـشیپ . یاھرازبا  زا  یرایـسب  زا  دـیلوت ، زا  هناخراک ، زا  میرذـگب ؛ دـیاب  دـخرچیم ،

امش دنیوگیم : ای  میرادن !» جایتحا  اقآ   » هک تسا  یبیجع  ی  هطلاغم هچ  دینیبب  دشاب . هدش  مھ  رید  تسا  نکمم  تسین . دوز  اعطق  دشاب ، هدشن  مھ  رید  رگا  نالا  میروایب ؟

هک یتلم  میناوتیمن ؟ ارچ  تسا . دـیناوتیمن »  » ثحب زاب  دـیھاوخیم ؟ هچ  یارب  ار  دـصرد  راھچ  هس  ی  هدـش ینغ یاھمویناروا  نیا  دـیزاسب ؛ دـیناوتیمن  هک  یا  هتـسھ هاـگورین 

امـش دنتفگیم : یزور  کی  میناوتن ؟ ارچ  میناوتب . دیاب  دزاسب ؟ هاگورین  دناوتن  ارچ  دروایب ، دوجو  هب  ار  یزاس  ینغ میظع  زکارم  نینچ  کی  تسناوت  داتـسا  نودب  کمک و  نودـب 

هدنام هراک  هفصن دوب ، هدش  عورـش  هتـشذگ  میژر  نامز  رد  هک  دوب  یھاگورین  دوب ؛ نم  دوخ  یروھمج  تسایر  ی  هرود تسھ  مدای  نم  دیزاسب . مھ  یراخب  هاگورین  دیناوتیمن 

زا رفن  دـنچ  اـم  مینک . تسرد  میناوتیم  لـخاد  رد  اـم  دـنتفگیم  مھ  اـھ  یـضعب دـننک . تسرد  ار  نآ  دـنیایب  یروـشک  کـی  زا  یللملا  نیب یاـھلالد  اـت  دـنتفریم  دـندمآ  یم دوـب .

دندمآ اھنیا  مینک . ثحب  ات  میدرک  توعد  مھ  ار  نارگید  ریزو و  تسخن  ار -  روشک  یاسور  زا  ات  دنچ  میتساوخ -  یروھمج  تسایر  رتفد  رد  ار  لئاسم  نیا  اب  طبترم  نیلوئسم 

امتح درادن ؛ ناکما  الـصا  دـنتفگ : دوب . اھنآ  تواضق  نیا ، مینک . حاتتفا  میناسرب و  رخآ  هب  تسھ -  مھ  نارھت  کیدزن  هک  ار -  هاگورین  نآ  میناوتب  ام  هک  درادـن  ناکما  اقآ  دـنتفگ :

روشک دراد  وا  دیلوت  زا  دھدیم و  قرب  دراد  هک  تساھلاس  مھ  نالا  درک ، مھ  تسرد  درک ، لماک  ار  نآ  تفر  یلخاد  صصختم  میدرواین ؛ ار  یجراخ  ام  دیایب . یجراخ  یتسیاب 

. دنکیم هدافتسا 

، تفرگیم اـکیرمآ  زا  ار  مدـنگ  توغاـط  میژر  دـنتخاسیم . اـھ  یوروش توغاـط ، نارود  رد  ار  اـم  یاھولیـس  دـینادیم  دزاـسب . ولیـس  تساوخیم  یگدـنزاس  داـھج  بـالقنا  لوا 

دنلب ادص  فارطا  زا  میزاسب ؛ ولیـس  میھاوخیم  تفگ  یگدـنزاس  داھج  تسا . یا  هدـیچیپ یروانف  اتبـسن  اما  تسا ، هداس  شرھاظ  ولیـس  تخاسیم ! یوروش  ار  شیولیس 

متفر تقو  نآ  هدنب  هک  دنتخاس  ناتـسزوخ  رد  یکچوک  یولیـس  ی  هنومن کی  دیھدن . داب  هب  مھ  ار  روشک  ی  هیامرـس دینکن ، لطعم  ار  ناتدوخ  دوخیب  دیناوتیمن ؛ اقآ  هک  دـش 

. تسا کی  ی  هجرد ی  هتسجرب زاسولیس  یاھروشک  زج  تسایند ؛ کی  ی  هجرد یاھزاسولیس  زا  یکی  امش  یمالسا  یروھمج  روشک  زورما  مدرک . دیدزاب 

تسایر لئاوا  هب  طوبرم  مھ  نیا  دندروآ . دنتفر  دیایب ؛ دیاب  دس  نیا  ی  هدنزاس یناپمک  دوخ  دنتفگ  دننک ؛ تسرد  ار  نیا  دنورب  دنتفگ  دادیم . بآ  نارھت  کیدزن  یاھدس  زا  یکی 

یروھمج روشک  زورما  یزاسدـس . غارـس  دـتفر  دـندرک ، تمھ  ام  یاھناوج  دوب . هتـشذگ  تانیقلت  نیمھ  مینک ؟ تسرد  دـس  میناوتیم  ام  رگم  دـنتفگیم : تسام . یروھمج 

، ینوتب دس  هچ  گرزب -  یاھدـس  نتخاس  رب  طلـسم  یمالـسا  یروھمج  لثم  یروشک  چـیھ  ام  ی  هقطنم رد  تسا . هقطنم  نیا  زاسدـس  نیرتھب  یھلا  لضف  هب  یمالـسا 

رتشیب و تیفرظ  اب  رتھب و  هدـش ، هتخاس  یجراخ  یاھتکرـش  ی  هلیـسو هب  توغاط  نامز  هک  شدوخ  یاھ  هباشم زا  میتخاس ، ام  هک  یئاھدـس  تسین . یکاـخ -  دـس  هچ 

، مینکب عورـش  زورما  میزاسب . دـیاب  میزاسب ؛ میناوتیم  مھ  یا  هتـسھ هاگورین  ریخن ، میناوتیمن ؟ ارچ  تسھ . مھ  نامدوخ  راک  تسا ؛ رتمک  رایـسب  رایـسب  ی  هنیزھ اـب  هتبلا 

عورـش ار  یزاس  ینغ رگا  زورما  مینامیم . بقع  مینکن ، عورـش  رگا  داد . دھاوخ  باوج  شدـعب  لاس  دـنچ  مینکب ، عورـش  رگید  لاس  دـنچ  داد . دـھاوخ  باوج  رگید  لاس  دـنچ 

هاـگورین تخوس  دـنھدیم ، هدـش  یزاـس ینغ موـیناروا  امـش  هب  هک  اـھ  سور اـقآ  دـنیوگیم  میدرکیم . عورـش  هرخـالاب  دـعب  لاـس  تسیب  دـعب ، لاـس  هد  یتسیاـب  میدرکیمن ،

اھ سور بخ  هک  دندومرف ، نایب  اریخا  مھ  اکیرمآ  ناد  مک مرتحم  روھمج  سیئر  یاقآ  نیا  هک  تسا  یئاھفرح  نآ  زا  نیا  دینک ؟ راک  هچ  دیھاوخیم  ناتدوخ  دـنھدیم ؛ یا  هتـسھ

دنراد هک  اھ  سور اقآ  هک  دندرک  رارکت  ار  فرح  نامھ  دنناد ، مک وا  ردق  هب  هن  دنمرتحم ، وا  ردق  هب  هن  هک  یا  هدـع کی  مھ  اجنیا  دـنک ! راک  هچ  دـھاوخیم  ناریا  دـنھدیم ، دـنراد  هک 

هک یروشک  هب  هک  دنامیم  نیا  لثم  نیا  دینک ؟ یزاس  ینغ ناتدوخ  هک  دینک  راک  هچ  دیھاوخیم  امش  رگید  دمآ ؛ مود  ی  هلومحم دمآ ، لوا  ی  هلومحم رگید ؛ دیدید  دنـشورفیم .

! تفن ی  هدـننکدراو دوشب  تسا ، یتفن  رئاخذ  یاراد  هک  یروشک  ینعی  روایب ! نوریب  زا  رخب  ار  تفن  ورب  بخ  ینزیم ؛ هاـچ  ارچ  اـقآ  دـنیوگب  تسا ، رپ  شنیمز  ریز  یتفن  رئاـخذ 

لوبق تسا  راچان  ناریا  تلم  میھدیم ، طرش  نیا  هب  دنتفگ  ای  میھدیم ، تمیق  نیا  هب  دنتفگ  ای  دنھدب ، ار  تخوس  نیا  تساوخن  ناشلد  یزور  کی  رگا  تسا . روآ  هدنخ ردقچ 

. دنک

ی هلئسم هتفرگ -  ماجنا  تمظع  نیا  هب  راک  کی  الاح  هک  تسا  نمشد  سای  داجیا  ی  هشقن نامھ  دید  دیھاوخ  دینک ، هجوت  هچنانچ  رگا  هک  تسا  یئاھزیچ  نآ  اھنیا  دینیبب ،

رطاخ یارب  دیناشکیم ، ینینچ  نیا یاھشلاچ  نیا  هب  ار  تکلمم  دوخیب  امش  ارچ  هک : دیایب  رد  اقآ  دندرک ، یلاحشوخ  یداش و  مدرم  شا  هرابرد همھ  نیا  یا -  هتـسھ یژرنا 

دامتعا هک  تساھ  هنخر نآ  زا  یکی  نیا  دیشاب . شبقارم  دیاب  امـش  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا ؛ سای  داجیا  نامھ  نیا  دینیبب ، یا !؟ هتـسھ یژرنا  تیمھا  مک زیچ  کی 

هب دامتعا  مکحتسم  ی  هناوتشپ دیاب  هک  ار  یا  هتسھ یژرنا  ی  هلئـسم نیمھ  ینعی  دش . راک  نیا  هنافـساتم  لبق  لاس  دنچ  رد  هک  نانچمھ  دنزیم ؛ هبرـض  ار  یلم  سفن  هب 

، دینک لیطعت  ار  نآ  دیاب  دینک ، لیطعت  ار  نیا  دیاب  هک  دندروآ  راشف  یھ  دنریگب . ام  زا  ار  سفن  هب  دامتعا  هکنیا  یارب  دننکب  یا  هلیـسو دنتـساوخ  دـشیم ، ناریا  تلم  ام  سفن 

رگا هک  متفگ  نیلوئسم  هب  تقو  نآ  هدنب  تسا . یلوا  تامدقم  نآ  دینک . لیطعت  دیاب  مھ  ار  نیا  دنتفگ : ناھفصا ، فا  . یـس . وی ی  هناخراک هب  دندیـسر  دینک . لیطعت  ار  نآ  دیاب 

امـش هک  میوش  عمجرطاخ  ات  اـم ، هب  دـیھدب  دـینک  عمج  اـج  کـی ـالک  تسھ ، روشک  نیا  یوت  هک  مھ  ار  مویناروا  نداـعم  دـیاب  تفگ  دـنھاوخ  ادرف  دـیدرک ، شوگ  ار  فرح  نیا 

! دیزاسب متا  بمب  دیھاوخیمن 

یئاپورا و یابقر  یاھفرح  اھ و  هدعو نامدوخ  مھ  هک  دوب  نیا  شا  هدیاف اھ -  ینیـشن بقع نیا  دوبن  هدـیاف  یب تشاد -  یا  هدـیاف کی  ام  یارب  هتبلا  ینیـشن  بقع دـنیارف  نیا 

ود لاس ! ود  میدرک ؛ راب  کی  هک  ار  تقوم  قیلعت  میئوگیم  ام  دینکب ، تقوم  قیلعت  اقآ  دـیوگیم  ام  هب  سک  رھ  زورما  درک . هبرجت  ایند  یمومع  راکفا  مھ  میدرک ، هبرجت  ار  یبرغ 

. میدرک قیلعت  هنابلطواد ، لایخ  هب  تقوم و  لایخ  هب  مھ  ام  دینکب ؛ هنابلطواد  قیلعت  دـنتفگ  دـینک ، قیلعت  تقوم  دـنتفگ  لوا  دـش ؟ هچ  شا  هدـیاف میدرک . تقوم  قیلعت  لاس 

ناریا داد ، داد ، یاو ، یسایس -  لفاحم  اھ و  هناسر تاعوبطم و  حطس  رد  دندرک -  تسرد  ایند  حطـس  رد  یا  یزاب لامـشرق  کی  دمآ ، قیلعت  نتـشادرب  زا  مسا  تقو  رھ  دعب 

مھ شرخآ  تسین . یدـیدج  ی  هبرجت رگید ، میا ؛ هدرک هبرجت  ار  نیا  اـم  دورب ! شکیدزن  درادـن  قـح  الـصا  ناریا  هک  سدـقم  رما  کـی  دـش  قـیلعت  دنکـشب ! ار  قـیلعت  دـھاوخیم 

دنتفگ میدرک ، ار  راک  نیا  یتقو  دینک ، قیلعت  هام  شـش  دنتفگیم  هک  اھ  یئاپورا نیمھ  دینک . عمج  ار  یمتا  طاسب  یلکب  دیاب  الـصا  تسین ؛ یفاک  تقوم  قیلعت  نیا  دنتفگ :

دوب ینیشن  بقع نکیل  دش . هبرجت  ایند  یمومع  راکفا  یارب  مھ  دش ، هبرجت  ام  دوخ  یارب  مھ  تشاد ؛ ام  یارب  ار  هدیاف  نیا  ینیشن ، بقع دنیارف  نیا  دینک ! عمج  یتسیاب 

. دندرک ینیشن  بقع رگید ؛

نادیم دراو  مدوخ  هدنب  دنھدب ، همادا  یپرد  یپ ی  هبلاطم دنور  نیا  هب  دنھاوخب  هچنانچ  رگا  متفگ  دـش -  شخپ  نویزیولت  زا  هک  نیلوئـسم -  ی  هسلج رد  مھ  تقو  نامھ  نم 

یتلود نامھ  رد  دیاب  مھ  شمدق  نیلوا  و  یورـشیپ ، دنور  هب  دوشب  لیدبت  دوش و  فقوتم  ینیـشن  بقع دنور  نیا  یتسیاب  هک  متفگ  هدـنب  مدرک . مھ  ار  راک  نیمھ  موشیم ؛

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 8 
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هتفرگ میمـصت  دش ؛ هتـشادرب  تفرـشیپ  تمـس  هب  مدـق  نیلوا  لبق ، تلود  نامز  رد  دـش . مھ  راک  نیمھ  و  دوب ؛ هتفرگ  ماجنا  تلود  نآ  رد  ینیـشن  بقع نیا  هک  دریگب  ماجنا 

. زورما ات  تسا  یدعب  یاھتفرشیپ  نیا  هللادمحب  مھ  شلابند  و  دش ، مھ  یزادنا  هار و  دوش ، یزادنا  هار ناھفصا  فا  . یس . وی ی  هناخراک هک  دش 

یئاھزیچ نیا  تسا ؛ دایز  لئاسم  لیبق  نیا  زا  دنزب . هبرض  نمشد  ادابن  دنک ، هلمح  نمـشد  ادابن  هک  یدامتعا ، یب ی  هیام هب  دننکیم  لیدبت  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  ی  هیام

عطق دبا  ات  ام  میتفگن  مھ  زگرھ  تساکیرمآ . اب  ی  هطبار عطق  نام  یساسا یاھتـسایس  زا  یکی  ام  الثم  دنربب . شیپ  ار  دوخ  راک  ندرک ، داجیا  هسوسو  اب  دننکیم  یعـس  هک 

هک تسا  یا  هنوگ هب  تلود  نیا  طئارـش  هک  تسا  نیا  هلئـسم  میـشاب . هتـشاد  یتلود  رھ  اب  یروشک ، رھ  اب  هطبار  عطق  دبا  ات  هک  درادن  یلیلد  چیھ  هن ، دوب ؛ میھاوخ  هطبار 

رگا الاح  میوریمن ؛ هطبار  لابند  درادن ، تعفنم  ام  یارب  هک  یئاجنآ  دنکیم ؛ داجیا  یتعفنم  کی  فیرعت  لابند  هب  یروشک  رھ  اب  ار  هطبار  ناسنا  دراد . ررض  ام  یارب  وا  اب  ی  هطبار

. میوریمن هطبار  لابند  یلوا  قیرط  هب  تشاد ، ررض 

امـش زورما  تسا . یقطنم  ریغ  یاھ  یـشارت لاکـشا دـیوگب -  ار  اھنیا  ناسنا  هک  دـنکیم  اضتقا  فاصنا  ینعی  منک -  ضرع  تسا  مزال  ار  نیا  نم  هک  سای  داجیا  زا  هنومن  کـی 

رگا یقطنم . ریغ  یاھ  یشارت لاکشا دوشیم ؛ یـشارت  لاکـشا ناوخ  فلاخم هدع  کی  یوس  زا  روشک  ی  هرادا هاگتـسد  تامیمـصت  بلغا  هب  عجار  هنافـساتم  دینک ؛ هظحالم 

هب تسا ، یللملا  نـیب لـئاسم  ی  هزوـح رد  میمـصت  رگا  تـسا ، یگنھرف  یرنھ و  لـئاسم  ی  هزوـح رد  میمـصت  رگا  تـسا ، یـسایس  میمـصت  رگا  تـسا ، یداـصتقا  میمـصت 

نیا دـنیوگیم . یبلاطم  تناھا  اب  تحار و  دازآ ، دـننکیم -  هظحالم  ار  یئاھزیچ  کی  تسھ و  یا  یتسیابردور رادـقم  کی  یربھر  هب  تبـسن  الاح  تلود -  هب  تبـسن  صوصخ 

. تسا تشز  اھراک 

تلاح نیا ، سفن . هب  دامتعا  لباقم  ی  هطقن ینعی  تسا ؛ ساـی  داـجیا  ناـمھ  نیا ، دراد . راـک  نیا  یئوس  ریثاـت  هچ  دـننادن  دـننکیم ، ار  اـھراک  نیا  هک  یناـسک  تسا  نکمم 

ریثات هک  دـنرادن  هجوت  دـنمھفیمن و  هنافـساتم  دـننکیم ، تیلاـعف  دـننکیم ، شـالت  اھنادـیم  نیا  رد  هک  یناـسک  زا  یلیخ  تسا . ینیب  مکدوخ لاـعفنا و  یگتخاـبدوخ و  داـجیا 

. دنرادن ناشدوخ  راک  زا  یتسرد  یبایزرا  دنتـسین ، تفتلم  دنتـسین ؛ هاوخدب  ابلاغ  اما  دنتـسھ ، هاوخدب  یـضعب  هتبلا  دنتـسین . یھاوخدـب  یاھمدآ  اھنیا  تسیچ . ناشراک 

نیمھ دریگیم ، یللملا  نیب میمـصت  روط ؛ نیمھ  دریگیم ، یـسایس  میمـصت  زیمآ ؛ تناھا یاھنحل  اـب  مھ  نآ  ضارتعا ، رـس  تشپ  ضارتعا  دریگیم ، یداـصتقا  میمـصت  تلود 

دیابن هک  یچیپ  رھ  رس  رگید  میدرک ، نانیمطا  هدننار  نیا  هب  میدش و  سوبوتا  نیا  راوس  ام  یتقو  روط . نیمھ  دوریمن ، رفس  نالف  هب  روط ؛ نیمھ دوریم ، رفـس  نالف  هب  روط ؛

زا یـضعب  رد  راـکرپ و  تلود  اـفاصنا  تلود  نیا  هک  تسا  یلاـح  رد  نیا  رگید . دوریم  دـنکیم ، یگدـننار  دراد  بخ  دـیزرل . مـلد  دـش ، نـالف  متـسد  اـقآ  شاـب ، بظاوـم  اـقآ  تـفگ 

یئارجا دـشرا  ناریدـم  ریزو و  روـھمج ، سیئر  تسا . بلاـج  نم  یارب  یلیخ  تسا ؛ مھم  نم  یارب  یلیخ  نیا  دـنوریم ، اھرھـش  ی  همھ هب  هکنیا  تـسا . هنوـمن  تایـصوصخ 

دیاش نتفر . اب  دنکیم  قرف  ندناوخ  شرازگ  هن ، میناوخیم ؛ هک  ار  اھشرازگ  ام  اقآ  دنیوگیم  یضعب  دراد . ریثات  یلیخ  اھرھش  هب  نتفر  نیا  دنوریم . فلتخم  یاھرھش  هب  روشک 

ی هعومجم کی  اب  دنیـشن  یم یمدرم ، کی  اـب  دنیـشن  یم یناتـسا ، کـی  هب  دوریم  یرھـش ، کـی  هب  دوریم  ناـسنا  یتقو  دـیآ . یم شرازگ  نم  یارب  اھریدـم  بلغا  زا  شیب 

دراد تلود  زورما  ار  راک  نیا  تسا . رت  شزرااب یلیخ  شرازگ  زا  دونـشیم ، دـنیب و  یم هک  هچنآ  ناسنا  دراد . یئاـھتوافت  تسا ، تیعقاو  هک  هچنآ  اـب  اھـشرازگ  دـنیب  یم یناوج ،

رد دیتشاد ؛ هبوصم  ات  دص  رفـس  نیا  رد  ارچ  نتفرگ . داریا  فعـض و  ی  هطقن هب  دننکیم  شلیدبت  دنریگیم ، ار  نیا  زا  یا  هشوگ کی  دـننکیم . رفـس  روشک  یاج  همھ  هب  دـنکیم .

یاھ یـشارتداریا تسا . سای  داجیا  اـھنیا  تسین ؟ یچیھ  زا  رتھب  نیا  دوشب ؛ لـمع  شیاـت  هاـجنپ  ـالاح  بوخ ، یلیخ  تسین ؟ لـمع  لـباق  رتشیب  شیاـت  هاـجنپ  هک  یلاـح 

، دـننکیم راک  نیا  هک  مھ  یناسک  بلغا  مدرک ؛ ضرع  تسا . نیرفآ  سای هک  تسا  یئاھ  یـشارت لاکـشا اھنیا  دـیتفرن ؟ رفـس  نالف  هب  ارچ  دـیتفر ؟ رفـس  نـالف  هب  ارچ  دوخیب :

اطخ مھاوخیم  هک  یا  هدنب اھتلود . ی  هیقب لثم  دنراد ؛ اطخ  فعض و  ارچ ، درادن ؛ فعض  تلود  نیا  هکنیا  هن  دراد . یفعـض  یتلود  رھ  هرخالاب  ناشراک . ی  هلابند هب  دنرادن  هجوت 

یاطخ هک  مھ  یناسک  دنکب . رتمک  ای  دنکن  اطخ  دنک  شالت  دـیاب  تساطخلازیاج ؛ ناسنا  تسین . هک  ات  ود  یکی  هللااشام ؛ یلا  ام  یاھاطخ  مرادـن ؟ اطخ  مدوخ  رگم  مریگب ،

دیماان ار  اھنآ  نتسکش ، ار  مدرم  سفن  هب  دامتعا  ندرک ، درسلد  ار  مدرم  ندرک ، یرگیچوھ  اما  دنناسرب ؛ وا  شوگ  هب  ار  اطخ  دننک و  یزوسلد  دیاب  دننیب ، یم ار  لباقم  فرط 

نوگانوگ یاھربنم  هک  یناسک  هب  مھ  نیلوئـسم ، هب  مھ  اـھ ، هناـسر هب  مھ  تاـعوبطم ، هب  مھ  تسا ؛ همھ  هب  نم  باـطخ  نیا  تسین . اور  چـیھ  هدـنیآ ، هب  تبـسن  ندرک 

روشک تحلصم  دیاب  تسا ؛ روشک  تحلصم  ثحب  هک  تسا  یزیچ  نیا  اھ . هاگشناد رد  رگید ، یاھاج  رد  هعمج ، زامن  رد  سلجم ، رد  دنراد ؛ ار  مدرم  اب  نتفگ  نخس  هباطخ و 

. تسا یلم  سفن  هب  دامتعا  اب  ی  هلباقم یاھ  هار نآ  زا  یکی  مھ  نیا  درک . تیاعر  ار 

ندرک وھ  هک  دـنکیم  لایخ  مدآ  یتاعوبطم . یرگیچوھ  تسا ؛ یرگیچوھ  ی  هلئـسم دـندرک -  لابند  اھلاس  نیا  رد  تدـشب  اـھ  یبرغ مھ  ار  موس  هار  نیا  هک  اـھ -  هار زا  یکی 

یرگیچوھ تسا ؛ یرگیچوھ  تسا ، جـیار  رایـسب  هک  یئاـھراک  زا  یکی  لـلملا  نیب حطـس  رد  ریخن ، یـصاخ ؛ عماـجم  یوـت  تسا ، مدرم  زا  یـصاخ  یاـھ  هدودـحم لاـم  دارفا 

. تسا ناوارف  مھ  یا  هناسر تاناکما  زورما  یا . هناسر

اھامـش دوخ  مرواـیب ؛ مسا  مھاوخیمن  نم  هک  دنتـسھ ، یئاـتدوک  یاـھتموکح  نـالا  دـندرک -  یناـبیتشپ  ار  یئاـتدوک  یاـھتموکح  هک  یناـسک  یـسارکومد ، ی  هلئـسم رد 

؛ دنزادنیب هار  ار  یسارکومد  دنتسناوتن  دنتفر ، یسارکومد  راعش  اب  یماظن ، یورین  اب  هک  یئاھاجنآ  رد  دندرک ، ینابیتشپ  تدشب  ار  یثوروم  دبتـسم  یاھتموکح  دینادیم - 

تاباختنا اھنآ  مغر  یلع دندرک . تفلاخم  تاباختنا  اب  دعب  دنتـشاذگ ؛ یـسایس  مکاح  دوریمن ، شیپ  راک  دندید  دعب  دنتـشاذگ ؛ یماظن  مکاح  لوا  قارع  رد  دنتـساوخن . ینعی 

لخاد رد  زاب  دیرادن ! یسارکومد  امش  دنیوگیم  تقو  نآ  اھنیا  دننکیم . دیدھت  دنمدرم ، بختنم  هک  ار  قارع  تلود  قارع و  سلجم  تموکح و  نیا  بترم  مھ  الاح  تفرگ . ماجنا 

. تسا ناریا  تلم  سفن  هب  دامتعا  دض  تسا ؛ یرگیچوھ  ندرک و  داجیا  سای  اھنیا  منکیم . بجعت  اعقاو  نم  دننکیم . رارکت  ار  فرح  نامھ  هنافساتم  یا  هدع کی 

رفن راھچ  رد  لوا  اھ  یرگیچوھ نیا  تسا . نیا  شللع  زا  یکی  منزیم ، فرح  سفن  هب  دامتعا  هب  عجار  هکنیا  منارگن . دراذـگب ، ار  اھنآ  بولطم  رثا  اھ  یرگیچوھ نیا  هکنیا  زا  نم 

. دروخب هبرـض  سفن  هب  دامتعا  ندرک ؛ هلمح  هب  دننک  عورـش  اھنآ  و  یبرغ ، کاتھ  نآ  لباقم  رد  دننک  مرـش  ساسحا  ناریا  تلم  فرط  زا  دراذگب ، رثا  ام  یاھ  هبخن حالطـصا  هب 

. تسا تلم  کی  سفن  هب  دامتعا  ندرک  لزلزتم  یارب  هناگ  هس یاھ  هویش زا  یکی  اھ  یرگیچوھ نیا  هک  دیشاب  هتشاد  هجوت 

؛ دینک هعلاطم  شیور  دـینک ، رکف  ناتدوخ  متفگ ؛ نم  ار  اھنیا  زا  یـضعب  هک  ناگبخن ، صوصخب  دوش ؛ بانتجا  نآ  زا  دـیاب  دـنکیم ، فیعـض  ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  هک  یئاھزیچ 

یاھلکـشت رد  اھوجـشناد  سـالک ، رـس  رد  داتـسا  یئوجـشناد ، تایرـشن  رد  امـش  دـینک ؛ هتـسجرب  دـیاب  ار  اـھنیا  دـنک ، یم  تیوـقت  ار  سفن  هب  داـمتعا  نیا  هک  یئاـھزیچ 

. ناشدوخ یراذگرثا  طیحم  رد  اھوجشناد  یئوجشناد ،

یئوجـشناد یرفن  رازھ  نیدـنچ  ی  هعومجم اب  بخ ، دوشیمن . تروشم  اـھنآ  اـب  لـئاسم  ی  همھ رد  تسا ، داـیز  اھوجـشناد  یراذـگرثا  هکنیا  اـب  دـنتفگ  اـھردارب  نیا  زا  یکی 

میوگب مھاوخیم  نم  تسین . مھ  تروشم  یب اـھراک  دراد . یـصاخ  راـکوزاس  کـی  تروشم  تسا . دزی  رد  وجـشناد  رازھ  تصـش  هاـجنپ  ـالاح  درک ؟ تروشم  دوشیم  هنوـگچ 

دیناوتیم نات  هداوناخ رد  امش  تسا . ریثات  تحت  یاھورین  رد  یناسنا  رصانع  هب  یھد  تھج اب  دشاب ، نیلوئـسم  هب  یھد  تروشم اب  هک  هچنآ  زا  شیب  یئوجـشناد  یراذگرثا 

رد یزابمھ  یور  تسود ، یور  لیماف ، یور  ناتدوخ ، یگدـنز  طیحم  رد  دـیراذگب . رثا  دـیناوتیم  ناتردام  ردـپ و  یور  دـیراذگب ؛ رثا  دـیناوتیم  ناـترھاوخ  ردارب و  یور  دـیراذگب ؛ رثا 

یراذـگرثا نآ  رد  دـناوتیم  هک  یئاھطیحم  رد  یراذـگرثا  تسوجـشناد ؛ یارب  یزوریپ  قیفوت و  نیرتھب  نیا  راتفر . هب  رثا  شنم ، هب  رثا  ناـبز ، هب  رثا  دـیراذگب ؛ رثا  دـیناوتیم  شزرو 

 - قانتخا نارود  رد  اھام  دینادب . ردق  ار  یناوج  طاشن  هلصوح و  نیا  دینادب ؛ ردق  ار  یناوج  نیا  دیناوج ؛ امـش  صوصخب  تسا . رتشیب  مھ  نیا  زا  اھطیحم  یـضعب  هتبلا  دنکب .

، میدوب ناوج  میدوب ، امـش  یاھالاح  نس  هب  هک  دـینادب -  مھ  ار  نیا  تسین  دـب  الاح  اـما  دـیرتولج ؛ یلیخ  اـھام  تقو  نآ  زا  اھامـش  میئوگب ؛ ناـمدوخ  زا  یلیخ  دـیابن  ـالاح 
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ثحب هب  اپ  رس  تعاس  راھچ  تعاس ، هس  مینک ، تبحص  یئاج  کی  میدوب  روبجم  یتقو  تسـشن ؛ یئاج  کی  تفر  دشیمن  هک  دوب  یروط  هریغ  ای  یتینما  ظاحل  زا  تیعـضو 

فیعـضت لماوع  سپ  دنک . یراذگرثا  دوخ  یناوج  یورین  نیمھ  ی  هناوتـشپ اب  دناوتیم  دراد ؛ یئاناوت  دراد ، طاشن  دراد ، ورین  ناوج  تشذـگیم ! نتفنـش  نتفگ و  رظن و  لدابت  و 

. مینک تیوقت  میناوتیم ، هچرھ  ار  لماوع  مینک ؛ فذح  میناوتیم ، هچرھ  یتسیاب  ار  سفن  هب  دامتعا 

اھهاگشناد  / ١٣٨٧/٠٧/٠٣ دیتاسا  یملع و  ناگبخن  رادید  رد  تانایب 

هتشاد دامتعا  دوخ  هب  دیاب  تسامش ، میلعت  شزومآ و  تحت  تیبرت و  تحت  هک  یناوج  دینک . جیورت  ار  یروابدوخ  اھهاگشناد  لخاد  رد  دیتاسا ، مھ  یتیریدم ، یاھهاگتـسد 

یلم تاناکما  هب  نامدوخ ، یلم  لاصخ  هب  ام  هک  تسا  نیا  ثحب  دراد ، دامتعا  شدوخ  هب  یصخش  هک  تسین  نیا  ثحب  میدرک . ضرع  هک  یلم  سفن  هب  دامتعا  نآ  دشاب - 

زورب ام  یاھناوج  کیاکی  رد  تسیاب  تلاح  نیا  یلم -  سفن  هب  دامتعا  میتفگ  نآ  هب  هک  میشاب  هتـشاد  یمومع  سفن  هب  دامتعا  کی  نامدوخ ، یگنھرف  رئاخذ  هب  نامدوخ ،

. تسا دیما  رھظم  ناوج ، نوچ  دشاب ؛ هتشاد  دوخ  یلم  سفن  هب  دامتعا  دیاب  دنزیم ، فرح  اجنیا  دتسیایم  هک  یتقو  ام  ناوج  ینعی  دنک ؛ ادیپ 

نیا رد  فادھا  هب  یبایتسد  رد  دیدرت  سای و  زا  یاهناشن  چیھ  دیاب  دننزیم . فرح  دنتسیایم و  اجنیا  دنیآیم  اھناوج  مراد ؛ تاقالم  رگید  زور  دنچ  مھ  اھوجشناد  اب  الاح  نم 

: دراد ینوگانوگ  یعامتجا  لماوع  هتبلا  دیلوئـسم . نیا ، لابق  رد  امـش  دنکیم . دییات  ار  نیمھ  مھ  اھتیعقاو  هکنیا  امک  دشاب . دیما  زا  راشرـس  دیاب  دـشابن ؛ سوسحم  فرح 

ناوج رد  یتسیاب  ار  هدنیآ  هب  دیما  دوخ و  هب  رواب  دراد . یدایز  یلیخ  ریثات  یشزومآ  هاگراک  رد  ای  هاگـشیامزآ  رد  ای  سالک  رد  داتـسا  اما  هریغ ؛ یعامتجا ، یـسایس ، لماوع 

. دینک قیرزت 

تعنص  / ١٣٨٧/٠٩/٢۴ ملع و  هاگشناد  رد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

نآ دـمآ . دـھاوخ  گرزب  یاھالب  تلم  رـس  رب  دـننکب ، فوخ  بعر و  ساسحا  روشک  نیلوئـسم  رگا  نمـشد  لباقم  رد  تساھـصخاش . وزج  نمـشد ، تبیھ  ربارب  رد  تعاـجش 

یھاگ دنتشادن . ار  مزال  سفن  هب  دامتعا  مزال ، تعاجش  تلم -  یهلفاق  ناورشیپ  نالوئسم -  هک  دوب  نیا  تلع  یهدمع  دندش ، نمـشد  تسد  روھقم  لیلذ و  هک  یئاھتلم 

نیب زا  مھ  اھنآ  یاھورین  دـنرادن ، ار  یگدامآ  نیا  ناشدوخ  یتقو  اسور  نیلوئـسم و  اھتنم  دنتـسھ ، یزابناج  هب  یهداـمآ  راکادـف ، لاـعف ، نموم ، رـصانع  مدرم  داـحآ  نیب  رد 

تمظعاب تموکح  دـندش و  ماـع  لـتق  مدرم  تفرگ و  رارق  تراـغ  دروم  نیـسح  ناطلـس  هاـش  یهرود  رد  ناھفـصا  رھـش  هک  یزور  نآ  دوشیم . دوباـن  مھ  تیفرظ  نیا  دوریم و 

ناطلـس هاش  راچد  یمالـسا  یروھمج  رگا  دوب . فیعـض  نیـسح  ناطلـس  هاش  اما  دننک ؛ تمواقم  هزرابم و  دـندوب  رـضاح  هک  دـندوب  رویغ  دارفا  زا  یلیخ  دـش ، دوبان  یوفص 

، دننکیمن تردق  یئاناوت و  ساسحا  ناشدوخ  مدرم  رد  دننکیمن ، تردق  ساسحا  دوخ  رد  دنرادن ؛ تراسج  تارج و  هک  دوشب  ینالوئـسم  ناریدم و  راچد  دوشب ، اھنیـسح 

. دوب دھاوخ  مامت  یمالسا  یروھمج  راک 

ید  / ١٣٨٧/١٠/١٩ مھدزون  مایق  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

بالقنا هتبلا  داد . دای  ناریا  تلم  ار  نیا  دنزیم . ار  رخآ  فرح  هک  تساھتلم  نامیا  اھتلم و  مزع  دننزیم ؛ اھتلم  ار  رخآ  فرح  تسین . رخآ  فرح  ناشفرح  ایند  رگهطلـس  یاھتردق 

 - وا زا  دـعب  وا و  زا  لبق  هسنارف و  ریبک  بالقنا  زا  دـینک ؛ هاگن  امـش  اـھبالقنا  خـیرات  لوط  رد  یبالقنا -  چـیھ  نکیل  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب  مھ  یمالـسا  بالقنا  زا  لبق  اـیند  رد 

؛ هدرک تکرح  شدوخ  میقتسم  طخ  رد  تسا و  هدرک  ظفح  ار  لوصا  نیا  ناریا  یمالـسا  بالقنا  هک  ینانچنآ  دنک ؛ ظفح  یلاوتم  یاھهھد  لوط  رد  ار  شدوخ  لوصا  هتـسناوتن 

. هتفر ولج  تمس  هب  میقتسم  ار  شدوخ  هار  هدشن ؛ نآ  نیا و  میلست 

طخ نیا  هک  تسا  نیا  ناریا  تلم  لماک  یئاـھن و  یزوریپ  هار  دـینادیم . دـینادب و  دـیاب  امـش  دـننادب و  دـیاب  دـننادیم و  ار  نیا  ناریا  تلم  یهمھ  تسا ؛ نیمھ  هدـنیآ  یهخـسن 

، یملع تدـھاجم  شلاکـشا ؛ یهمھ  رد  تدـھاجم  تکرح و  هار  یلم و  سفن  هب  داـمتعا  یلم ، تردـق  هب  ناـمیا  دوـخ ، هـب  ناـمیا  ادـخ ، هـب  ناـمیا  ناـمیا ؛ طـخ  میقتـسم ،

. دنھدن تسد  زا  ار  داھج  نامیا و  و  یماظن -  تدھاجم  تسا ، مزال  هک  یئاجنآ  و  یلمع -  تدھاجم 

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

نکمم تلم  کی  تسین . یفاک  یدام  تاناکما  اما  تسا ، یدام  تاناکما  نکر ، کی  تسا . روشک  رھ  تفرشیپ  یـساسا  نکر  ود  زا  یکی  یلم  سفن  هب  دامتعا  یروابدوخ و 

ار تفن  نیمھ  بالقنا  زا  لبق  نارود  رد  ام  بوخ ، دوشب . دنمتردق  زیزع و  تلم  کی  دناوتن  دسرن ؛ یلاعت  یقرت و  دشر و  هب  اما  دشاب ، هتشاد  مھ  یدایز  یدام  تاناکما  تسا 

نیع رد  اـما  میتشاد ؛ ار  دادعتـسااب  یناـسنا  یورین  ناـشخرد و  یاھدادعتـسا  نیمھ  میتشاد ، ار  تمیقیذ  تازلف  میظع  نداـعم  نیمھ  میتشاد ، ار  زاـگ  نیمھ  میتـشاد ،

یگدـنز دوب ، تلم  نانمـشد  هب  لصتم  دوب ، هدـناشنتسد  دوب ، دـساف  هک  یتموکح  کی  غوی  ریز  گرزب ، یاھتردـق  روخیرـسوت  ایند ، رد  مانمگ  موس ، تسد  تلم  کی  لاـح 

سفن هب  دامتعا  تسا ، یروابدوخ  نیمھ  اھهفلوم ، نیا  نیرتمھم  زا  یکی  یونعم . یاھهفلوم  تسا ؛ مزال  یرگید  یاھهفلوم  تسین ، یفاک  یدام  تاـناکما  سپ  میدرکیم .

یماظن دناوتیم  دنک ؛ دازآ  ار  دوخ  روشک  دناوتیم  دنک ؛ تمواقم  دناوتیم  داتسیاب ؛ دناوتیم  هک  دناسر  رواب  نیا  هب  ار  ام  تلم  ماما  دناوتیم . هک  دنک  رواب  تلم  کی  هکنیا  تسا و 

تزع نامھ  نیا  دـش . مھ  روج  نیمھ  هک  دراذـگب ، رثا  للملانیب  یاھتـسایس  رد  ایند ، رد  دـناوتیم  دـنک ؛ ظفح  ار  ماـظن  نیا  تردـق  لاـمک  اـب  تسا ، هدروآ  دوجو  هب  دوخ  هک  ار 

یلم تزع  نیا  تسا . مھم  روـشک  کـی  یارب  یلیخ  یلم  تزع  مدرک . حرطم  ار  هلئـسم  نیا  ناـمدرک  ناردارب  نیب  رد  جدننـس  رد  نیا  زا  لـبق  زور  تسیب  نم  هک  تـسا  یلم 

. دراد ام  یگدنز  یاھهصرع  یهمھ  رد  یلمع  یهمجرت  نیا  تسین . مھ  فرح  طقف 

نیا دـندرکن . فقوت  تلم  تشادـن ؛ فقوت  اما  تشاد ؛ زیخ  تفا و  تشاد ، بیـشن  زارف و  هتبلا  تفر . شیپ  سفن  هب  دامتعا  نیمھ  اب  لاـس  یـس  نیا  رد  مھ  یمالـسا  ماـظن 

راوخ اـیند  رد  دوخ ، لوصا  یناـبم و  هب  یدـنبیاپ  رطاـخ  هب  اـم  تلم  دـننکیم  روصت  هک  ار  یناـسک  نآ  فرح  منکیمن  لوبق  نم  تسا . سکعنم  مھ  اـیند  رد  زورما  اـم  تلم  تزع 

دننیبب یتقو  اھنیا  ملاع . یوگروز  رگهلخادم و  یاھتردق  زا  لکـشتم  دنتـسھ  یدحتم  یهھبج  کی  ام  نانمـشد  میراد . نمـشد  ام  ادبا . تسا ؛ هداتفا  مشچ  زا  تسا ، هدـش 

اھنآ رادم  زا  یمالـسا  بالقنا  اب  هک  ناریا  روشک  لثم  دندوب -  هتـشاد  هگن  دوخ  رادم  رد  ناشدوخ  رامقا  ناونع  هب  اھنیا  هک  یئاھروشک  دش -  جراخ  اھنآ  رادـم  زا  یروشک  کی 

تـسد زا  ار  نامدوخ  تزع  ام  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  تسا . دایز  مھ  ناشیتاغیلبت  لئاسو  دننکیم ؛ ریقحت  دنبوکب ؛ ار  وا  دننک ، هلباقم  وا  اب  دننکیم  یعـس  دش ، جراخ 

. تسا هتفای  خوسر  ناریا  تلم  ماما و  مارتحا  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  نمشد  مالسا و  نمشد  هک  یناسک  نامھ  لد  قامعا  رد  هن ، میداد .

رطف  / ٢٩/١٣٨٨/٠۶ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ 

، دـنک تیوقت  دوخ  رد  تسناوت  هنادـنمتردق  عافد  لاس  تشھ  یهلیـسو  هب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  حور  ناریا  تلم  دوب . ناریا  تلم  یلم  ینید و  گرزب  داھج  سدـقم  عاـفد 

 - هاپس شترا و  حلسم -  یاھورین  رد  هچ  یلیمحت ، گنج  رد  ام  یاھناوج  دسانشب . ار  دوخ  یهتخانشان  یاھتیفرظ  تسناوت  دنک ، افوکـش  دوخ  رد  ار  اھدادعتـسا  تسناوت 

زا هک  دوب -  لاس  دصیس  تسیود  تفگ  دوشب  دیاش  دوب -  لاس  اھهد  هک  دنھدب  ناشن  ناریا  زا  ار  یاهرھچ  دنتسناوت  نافعضتسم -  جیسب  یمدرم -  میظع  جیسب  رد  هچ  و 

شخب دـنراد ، روضح  یروانف  شناد و  یاھنادـیم  رد  دوخ  دادعتـسا  میظع  تیفرظ  اـب  اـم  ناـناوج  اـم و  تلم  زورما  دـینیبیم  امـش  رگا  دوب . هدـشن  هدـید  یاهرھچ  نینچ  ناریا 

هلمح یمالسا  یروھمج  هب  هک  یئاھنآ  دنراد . یتردق  هچ  دنراد ، یتیفرظ  هچ  هک  دنتـسناد  دندش ، هاگآ  ناریا  تلم  هک  دوب  اجنآ  تسا . سدقم  عافد  نوھرم  نیا  زا  یاهدمع 

؛ تسا هتـشذگ  لاس  یـس  هب  کیدزن  اھزور  نآ  زا  زورما  درک )!( دـنھاوخ  حـتف  ار  نارھت  رگید ، هام  کی  رگید ، یهتفھ  کی  رگید ، زور  هس  هک  دـنداد  هدـعو  ناشدوخ  هب  دـندرک ،

رد ناشمادک  رھ  دندرک ، ار  لطاب  یاھلایخ  نآ  هک  یئاھکولفم  نآ  تسا و  هدـش  رترادهشیر  رتروانت و  زورهبزور  تخرد  نیا  تسا ؛ هدـش  رتیوق  رتردـتقم و  زورهبزور  ناریا  تلم 
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. دوب دھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  دندش . دوبان  دنداتفا و  نادهلابز  هب  یجنک 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٨ نازابناج  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

ناردام و نم  دـنتفگیمن . غورد  میھدـب ؛ ادـخ  هار  رد  میدوب  رـضاح  میتشاد ، مھ  دـنزرف  ات  هد  ام  رگا  دـنتفگیم  یعقاو  قدـص  اب  دـجب و  هک  مدرک  ترایز  ار  یئادھـش  ناردام  نم 

نامھ تسا ؛ راختفا  تزع و  تساھنآ ، اب  مھ  قح  هتبلا  دندش . دیھـش  ادخ  هار  رد  ناشنادنزرف  هکنیا  رطاخ  هب  دندرکیم ، راختفا  تزع و  ساسحا  هک  مدرک  تاقالم  ار  یناردپ 

، هثداح نیا  زا  نیبادخ ، مشچ  نیا  تسا ؟ یکچوک  زیچ  البرک  یهثداح  مدیدن . یئابیز  زج  الیمج ؛» الا  تیار  ام  : » دومرف اھیلع ) مالـس هللا   ) یربک بنیز  ام  یهمع  هک  یروط 

ساسحا نیمھ  هک  مدـید  ار  یرایـسب  یاھهداوناخ  نم  الیمج .» الا  تیار  ام  « ؛ دـنکیم هدـھاشم  ابیز  تقیقح  کـی  نیگنـس ، تبیـصم  نیا  زا  هدـش ، هتخیر  یاـھنوخ  نیا  زا 

دوجو هب  تلم  کی  رد  ار  سفن  هب  دامتعا  هک  تساھنیا  دـھدیم ؛ رادـتقا  تلم  کـی  هب  هک  تساـھنیا  ـالیمج .» ـالا  اـنیار  اـم  : » دـنتفگیم مھ  اـھنآ  دوب ؛ مھ  اـھنآ  رد  یربک  بنیز 

. دنازرلیمن ار  اھنآ  لد  ایند  ربکتسم  زواجتم و  یاھتلود  یهناتسم  یاھهدبرع  ایند ، یدام  یاھتردق  یاھدیدھت  هک  تساھنیا  دروآیم ؛

یبرع  / ١٣٨٩/١١/١۵ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

، دوب هدش  هدیئاس  دوب ، هدـش  بارخ  هک  ار  ام  یماظن  یاھامیپاوھ  تاعطق  زا  یـضعب  ماهتفگ ؛ اھراب  دوب . برغ  هب  لماک  روط  هب  روشک  یروانف  ملع و  یهیکت  بالقنا ، زا  لبق 

هعطق دنتفیب . شندرک  تسرد  رکف  هب  هکنیا  هب  دسرب  هچ  تسھ ، یچ  دننیبب  دننک ، زاب  ار  هعطق  نیا  یئاوھ  یورین  یلخاد  نیـسدنھم  دندادیمن  هزاجا  دوش ، حالـصا  دوب  انب 

ضحم ژاتنوم  تعنص  تشاد ، دوجو  هک  یتعنص  دندرکیم . شحالصا  دننک ، شحالـصا  دوب  انب  رگا  ای  دندروآیم ؛ شیاج  هب  یکی  اکیرمآ ، دندربیم  امیپاوھ ، یوت  دنتـشاذگیم  ار 

یاھهتشر رد  گرزب ، هتـسجرب و  نادنمـشناد  دنمـشناد ، همھ  نیا  روضح  دمآ ؛ دوجو  هب  یلم  سفن  هب  دامتعا  یملع و  یروابدوخ  بالقنا ، زا  دعب  یراکتبا . چیھ  نودب  دوب ،

ام نادنمشناد  دنتسھ . یدودعم  دادعت  دنشرامش ؛ لباق  اھنآ  ریظن  اھنآ و  هیبش  ناھج ، حطس  رد  هک  میراد  روشک  لخاد  رد  ینادنمـشناد  ام  زورما  دش . هدھاشم  فلتخم ،

. ناوج مھ  ابلاغ  دنتفر ؛ شیپ 

هیولسع  / ١٣٩٠/٠١/٠٨ تفن  تعنص  نانکراک  مدرم و  عمج  رد  تانایب 

ندرک فرطرب  رکف  رد  هک  دنکیم  ساسحا  ناسنا  دنتـسھ . و  دنـشاب ، رکف  هب  دیاب  دراد ؛ دوجو  یـصئاقن  هتبلا  تسا . هدننکدنـسرخ  مدرک ، هدـھاشم  اجنیا  زورما  نم  هک  هچنآ 

ساسحا نیا  دھد . ماجنا  دـناوتیم  دـنک ، هدارا  هک  ار  یراک  رھ  ناریا  تلم  هک  دـھدیم  ناشن  نیا  و  تسا ؛ یمیظع  رایـسب  راک  هتفرگ ، ماجنا  هک  یراک  لاح  نیع  رد  دنـصئاقن .

. دوشیم هدھاشم  دراد  اھشخب  یهمھ  رد  مھ  شدھاوش  دراد ؛ ار  ساسحا  نیا  ام  تلم  و  تسا ؛ تلم  نآ  یارب  یحور  یونعم و  یهیامرس  نیرتگرزب  تلم ، کی  رد  یئاناوت 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

زا ینعی  روشک -  نیا  رد  اھیبرغ  دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  داـمتعا  حور  قیرزت  ماـما ، تینـالقع  رگید  رھظم  کـی 

ار ناریا  تلم  دندزیم ؛ ناریا  تلم  رس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، نارایتسد  لماوع و  یهلیـسو  هب  امئاد  دش -  زاب  ناریا  هب  اھیبرغ  یاپ  هک  یدالیم  نرق ١٩  لوا 

نارادمدرـس درادن . ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  یهضرع  دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم  هب  دـندرکیم ، ریقحت 

اھیبرغ یهلیـسو  هب  دیاب  دوشب ، دیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  دـندرکیم . ریقحت  ار  ناریا  تلم  ررکم  وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر 

یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

، ام یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  تسا . سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھهصرع  ماسقا  عاونا و  رد  یتعنـص ، یهنیمز  رد  یملع ،

مھم رھاظم  زا  یکی  نیا ، داد . رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » اـم   » راعـش نیا  دـنکیم . یئاـناوت  ساـسحا  اـم  یناریا  غلبم  اـم ، یناریا  رادمتـسایس 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

ناریا  / ١۶/١٣٩٠/٠۵ یمالسا  یروھمج  ماظن  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

هدـنب دـنتفگ ، تسرد  ناشیا  تسا . رتشیب  شیپ  لاس  تسیب  زا  شیپ ، لاس  هد  زا  ناشـسفن  هب  دامتعا  ام  یاـھناوج  صوصخب  زورما  یلم . سفن  هب  داـمتعا  رد  تفرـشیپ 

ام هک  تسین  یزیچ  چیھ  ینعی  دـنھد . ماجنا  ار  نآ  دنتـسھ  هدامآ  ام  یاھناوج  دـشاب ، دوجوم  روشک  رد  نآ  تخاسریز  هک  یراک  رھ  یملع ، یاھهنیمز  رد  مراد ؛ عالطا  مھ 

. میراد یعـضو  نینچ  کی  هللادـمحب  ام  دـشاب . دوجوم  شتخاسریز  هکنیا  رب  طورـشم  دـنناوتن ؛ یکدـنا  زا  دـعب  اـھنیا  دـینک و  لاـبند  ار  نیا  میئوگب  نامدنمـشناد  یاـھناوج  هب 

. میتشاد یدایز  یلیخ  یاھتفرشیپ  اھهنیمز  نیا  رد  تسا . تفرشیپ  اھنیا  هتفرگ ؛ ماجنا  روشک  رد  یاهدرتسگ  ینارمع  یاھراک 

یمالسا  / ٠٩/١٣٩٠/٠۶ یاھروشک  یارفس  ماظن و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

یـس عطقم  نیا  دـننیبیم . دـنراد  ار  شتارثا  دـنھد و  همادا  ناوت  تردـق و  مامت  اـب  ار  میقتـسم  طارـص  ندومیپ  هار و  رد  تماقتـسا  نیا  دناهتـسناوت  نونکاـت  ناریا  زیزع  تلم 

ناناوجون زورما ، ناناوج  زورید ، ناناوج  یپردیپ ، ددـعتم  یاھلـسن  لاس ، یـس  لوط  رد  تسام . یخیرات  تایح  عطاقم  نیرتناشخرد  زا  یکی  ام ، روشک  بـالقنا و  یهلاـس 

رد هک  تسا  لاس  یـس  ناریا  تلم  ام  دننکیم . تکرح  ولج  تمـس  هب  راوشد  یاھنادیم  نیا  رد  هزیگنا ، کی  اب  سفن ، کی  اب  فدـھ ، کی  اب  همھ  دـنیادرف -  ناناوج  هک  زورما - 

قئاف نامدوخ  نانمـشد  رب  یھلا  قیفوت  هب  میاهداتـسیا و  یتینما -  دیدھت  یـسایس ، دیدھت  یماظن ، دیدھت  دـیدھت ؛ راشف  میرحت ، راشف  رابکتـسا -  راشف  تثابخ و  لباقم 

سفن و هب  اکتا  یاراد  ردتقم و  هدنورـشیپ و  زیزع و  ناریا  تلم  زورما  اھنآ ، مغریلع  اما  دننیبب ؛ رادیما  هدنورـشیپ و  ردتقم و  زیزع و  ار  ناریا  تلم  دنتـساوخیمن  اھنآ  میاهدـمآ .

. تسا هدنیآ  هب  تبسن  ناوارف  دیما  زادنامشچ و  یاراد 

هاشنامرک  / ١٣٩٠/٠٧/٢٠ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

، میشاب تفرشیپ  یاراد  ام  رگا  دـننکیم ؛ هاگن  ام  روشک  هب  اھنآ  تسا . ریثات  یاراد  تدـشب  اھروشک  نیا  رد  اـم  روشک  ثداوح  هک  دـننادب  روشک  یاـج  همھ  رد  اـم  زیزع  مدرم 

دنھاوخ باختنا  تھج  نیا  رد  ار  هار  اھنیا  میـشاب ، هتـشاد  یلم  تدـحو  میـشاب ، هتـشاد  یلم  سفن  هب  دامتعا  میـشاب ، هتـشاد  یمومع  تکراشم  میـشاب ، تینما  یاراد 

هتشاد ام  دھاوخیم  نمشد  هک  یئاھزیچ  نیمھ  میشاب -  هتشاد  هقرفت  میشاب ، هتشاد  دوکر  میشاب ، هتـشاد  فعـض  میـشاب ، هتـشاد  ینماان  ام  هدرکن  یادخ  رگا  اما  درک ؛

هب ناریا  تلم  هک  ار -  نامدوخ  یتسیاب  هک  میراد ، هنیمز  نیا  رد  یمھم  تیلوئـسم  کی  ام  اذـل  درب . دـھاوخ  نیب  زا  ار  اھنآ  طاشن  درک ، دـھاوخ  سویاـم  ار  اـھنآ  نیا  میشاب - 

. دنک راودیما  ناشهدنیآ  هب  ار  اھنآ  دنک ، داجیا  طاشن  دشاب ؛ شزرا  یاراد  اھتلم  نیا  یارب  هک  میربب  شیپ  یروج  تسا -  هدش  هتخانش  وگلا  ناونع 

یبرع  / ١٣٩٠/١١/١۴ هبطخ  همجرت  نارھت +  هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد تایـصوصخ  نیا  تسا . لصفم  ینالوط و  رایـسب  نآ  لیـصفت  حرـش و  هک  تسا ، هلمج  هس  ود  کی  طقف  منکیم ، ضرع  نامبالقنا  یـساسا  طوطخ  ناونع  هب  نم  هک  هچنآ 

نآ یاج  هب  رـالاسمدرم  میژر  درب ، نیب  زا  ار  دبتـسم  روتاـتکید و  میژر  دروآ ؛ راـک  رـس  رب  یمالـسا  میژر  درب ، نیب  زا  ار  مالـسا  دـض  میژر  اـم  بـالقنا  تشاد . دوجو  اـم  بـالقنا 

لالقتـسا درب و  نیب  زا  دوب ، هدیـسر  دوخ  عضو  نیرتحیـضف  نیرتعیجف و  هب  اھیولھپ  نارود  رد  دوب و  نآ  راتفرگ  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ام  روشک  هک  یایگتـسباو  دـناشن ؛

زاربا هنادازآ  دـنناوتب  ار  ناشدوخ  یاھفرح  ار ، ناشدوخ  ارآ  داد -  تلم  نیا  هب  یدازآ  درب ، نیب  زا  دوب ، مکاح  اـم  تلم  رب  هک  یریگـسفن  قاـنتخا  داد ؛ اـم  تلم  هب  ار  هبناـجهمھ 

اب یخیرات ، یهقباس  نیا  اب  گرزب ، تلم  نیا  دش . ریقحت  ام  تلم  لاس  اھهد  داد . یلم  تزع  درب ، نیب  زا  ار  ام  تلم  یخیرات  یگدـشریقحت  دـش -  یدازآ  یاضف  اضف ، دـننک ؛

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 11 
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ام بالقنا  دـش . ریقحت  یللملانیب  نارگهطلـس  نارمعتـسم و  لباقم  رد  اھنآ  رـس  تشپ  و  دـساف ، وگروز و  ماکح  لباقم  رد  یخیرات ، یملع و  یگنھرف و  میظع  ثیراوم  نیا 

نیب زا  ام  تلم  رد  ار  ینیبمکدوخ  سفن و  فعـض  بالقنا ، دننکیم . صخـشت  ساسحا  دننکیم ، تزع  ساسحا  ناریا  تلم  زورما  یلم . تزع  هب  درک  لیدـبت  درب ، نیب  زا  ار  نیا 

میظع راک  هن  دیآیمرب ، ام  زا  یـسایس  راک  هن  دیآیمرب ، ام  زا  یملع  راک  هن  میدرکیم  رکف  میتشاد ؛ ینیبمکدوخ  ام  داد . تلم  هب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  نآ ، یاج  هب  درب ؛

دامتعا نآ ، یاج  هب  تفرگ ، تلم  زا  ار  نیا  بالقنا  دـندوب . هدرک  قیرزت  دـندوب ، هدرک  نیقلت  ام  هب  ار  نیا  میتسھ ؛ یفیعـض  تلم  کی  میدرکیم  رکف  ام  دـیآیمرب . ام  زا  یماظن 

هب هللادـمحب  مھ  اـج  همھ  و  مینکیم ، تکرح  نتـسناوت  نیا  لاـبند  و  میناوـتیم ، هک  مینادـیم  میراد ؛ سفن  هب  داـمتعا  اھنادـیم  یهمھ  رد  زورما  اـم  داد . اـم  هب  یلم  سفن  هب 

. میسریم نامدصاقم 

یمالسا  / ١٣٩١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمھن  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

، شلاـچرپ ریـسم  نیا  لوط  رد  هک  ناـبرھم  اـناوت و  یادـخ  یوس  زا  تسا  یرگید  فطل  ناـھج ، یمومع  راـکفا  هب  زغمرپ  رگنـشور و  ماـیپ  نیا  نداتـسرف  رد  ناریا  تلم  تیقفو 

یناشیپ میوگیم و  ساپـس  ار  لجوزع  یادخ  دوجو ، یهمھ  اب  تسا . هتـشاذگن  اھنت  ار  دھاجم  نموم و  تلم  نیا  زگرھ  هتـشاد و  لوذـبم  ار  دوخ  ییامنھار  یرای و  هراومھ 

. میاسیم وا  تمظع  هاگرد  رب  ساپس 

دننام هک  نومزآ  نیا  یهصرع  رد  ار  نانآ  ماگنھب  روضح  متسرف و  دورد  ناریا  زاسخیرات  گرزب و  تلم  هب  یسانشردق ، میرکت و  زا  راشرس  یلد  اب  هک  منادیم  بجاو  نینچمھ 

. میوگ ساپس  دوب ، هنامز  تسرد  تخانش  سفن و  هب  دامتعا  تریصب و  رگشیامن  هشیمھ ،

ماظن  / ٠٣/١٣٩١/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، اھدیدھت اب  یهھجاوم  رد  ام  زورما  هدـش . رتیوق  بتارمب  بالقنا ، لوا  یاھلاس  اب  یهسیاقم  رد  اھدـیدھت ، اھـشلاچ و  اب  یهھجاوم  رد  روشک  هک  تسا  نیا  رگید  تیعقاو  کی 

ام سوملم  سوسحم و  دوجوم و  ینیع و  یاھیئاناوت  مھ  تسین ، مک  دمحلا  ادـخ  هب  ناملکوت  مھ  تسا ، رتشیب  نامـسفن  هب  دامتعا  مھ  میرتیوق ؛ یلیخ  لوا  زور  زا 

. دنربب شیپ  ار  ناشدوخ  راک  دنتسناوتن  دنورب ؛ شیپ  دنناوتیمن  هک  دننکیم  فارتعا  دننکیم ، شالت  دنراد  ناشناوت  یهمھ  اب  اھتردق  تسا . هتشذگ  زا  رتشیب 

نایوجشناد  / ١۶/١٣٩١/٠۵ رادید  رد  تانایب 

، مدرم تموکح  هب  درک  لیدـبت  ار  تنطلـس  دروآ ؛ دوـجو  هب  روـشک  نیا  رد  ار  یاهدـمع  تـالوحت  دـمآ  یمالـسا  بـالقنا  میدرک . باـختنا  ار  یھار  کـی  یاهبـساحم ، کـی  اـب  اـم 

هب دامتعا  هب  درک  لیدبت  ار  یگدشریقحت  دینیبیم -  دیراد  هک  تفرشیپ -  هب  درک  لیدبت  ار  نمزم  یخیرات  یگدنامبقع  لالقتسا ؛ هب  درک  لیدبت  ار  یگتـسباو  یرالاسمدرم ؛

روشک و نیا  تسایـس  روشک و  نیا  داصتقا  رب  بالقنا  زا  لبق  ات  هک  یدام  ردـتقم  هاگتـسد  نآ  ینعی  ام ، نمـشد  بخ ، هدوب . بالقنا  یاـھراک  اـھنیا  تزع ؛ ساـسحا  سفن و 

اھنت وا  یارب  دنک ؟ راک  هچ  دنک ؛ ضوع  ار  نیا  دـھاوخیم  تسا ؛ تحاران  عضو  نیا  زا  هدوب ، طلـسم  روشک  نیا  نالوئـسم  یاھمیمـصت  روشک و  نیا  عبانم  روشک و  نیا  گنھرف 

. تسین ناشفرص  هب  هار  نیا  یهمادا  دننک  ساسحا  هک  دنسرب  یاهبساحم  کی  هب  تیاھن  رد  ناریا  نیلوئسم  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رد  رصحنم  هار ،

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 

تلم صخاش ، نیا  ظاحل  اب  هک  تسا  نیا  نم  یاعدا  تسا . یلم  سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  تلم ، کی  تفرـشیپ  یاھـصخاش  زا  یکی  دراد . یئاھـصخاش  تفرـشیپ  بخ ،

اب یهھجاوم  رد  روشک  نالوئسم  دینکیم  هظحالم  امش  هکنیا  تسا . یللملانیب  تسایس  یهصرع  رد  سفنهبدامتعا  یاراد  ام  تلم  زورما  تسا . هدرک  یدایز  تفرـشیپ  ام 

هداد ار  سفنهبدامتعا  نیا  ام  هب  مالـسا  دـنکیم . سفنهبدامتعا  تزع و  ساسحا  ام  تلم  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دـننزیم ، فرح  لماک  سفنهبدامتعا  اـب  یناـھج ، یاـیاضق 

هب یلم ، سفنهبدامتعا  یلم و  تزع  یهلوقم  دش . دھاوخ  رتشیب  یلم  سفنهبدامتعا  نیا  میـشاب ، رتانـشآ  نآرق  فراعم  نآرق و  ماکحا  مالـسا و  اب  هک  یرادـقم  رھ  تسا .

. دراد نـتفگ  یارب  فرح  ناریا  تـلم  زورما  یناـھج ، یــسایس  یاـھتباقر  رد  هـچ  یناـھج ، یملع  تاـقباسم  رد  هـچ  یناـھج ؛ یاــھهصرع  رد  تـسا . سوـسحم  یلک  روـط 

کی نیا  دـنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  فرح  ار و  ناشدوخ  راک  دنتـسیایم و  یللملانیب  یاھهنحـص  یناھج و  یاـھهصرع  رد  تلم ، یگداتـسیا  داـمتعا  هب  روشک  نیلوئـسم 

. تسا صخاش 

یلامش  / ١٣٩١/٠٧/٢٢ ناسارخ  ناتسا  نارگراثیا  ادھش و  یاھهداوناخ  رادید  رد  تانایب 

بونج و یاھهھبج  رد  سدـقم ، عافد  سدـقم و  داھج  نارود  رد  هک  یناسک  نآ  : » دـنتفگ دـندرک . نایب  اجنیا  رد  ام  نازیزع  هک  هچنآ  رب  منک  هفاضا  مھ  ار  رگید  یهتکن  کـی  نم 

توافتیب اھیـضعب  دـنوشیم ، نامیـشپ  ناشهتـشذگ  زا  اھیـضعب  دـنوشیم : میـسقت  هتـسد  هس  هب  دـنتفرگ ، تسد  فک  ار  دوخ  ناج  دـندش و  اھنادـیم  دراو  دـنتفر  برغ 

هب دـھاش  دـننامیم ، دـنبیاپ  هک  یئاـھنآ  مرادـن . لوـبق  نم  ار  ریخا  یهلمج  نیا  دـننک .» قد  هصغ  زا  دـیاب  دـننامیم ، دـنبیاپ  هـک  یئاـھنآ  دـننامیم . دـنبیاپ  اھیـضعب  دـننامیم ،

اب دروخب . ناـکت  خـماش  مظعم و  یاـنب  نیا  میظع ، تکرح  نیا  یناـسک ، ندـنادرگ  یور  اـب  هک  تسین  روجنیا  دوـب . دـنھاوخ  تخرد  نیا  ندـشروانت  لاـھن و  نیا  نتـسشنرمث 

رد لاعتم  یادخ  ار  نیا  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  هنید  نع  مکنم  دتری  نم  « ؛ دنامیمن زاب  هار  زا  هلفاق  نیا  زگرھ  میظع ، یهلفاق  نیا  زا  یاهدـع  کی  نتـشگرب 

ار تقیقح  نیمھ  عقاو  رد  نآرق  دـندرک ؛ ادـف  ار  ناشدوخ  ناج  دـندیگنج و  دـندرک و  داھج  ربمغیپ  باکر  رد  هک  یناسک  نآ  هب  مالـسا ، ردـص  ناناملـسم  هب  تسا  هدومرف  نآرق 

. دنکیم نایب  اھنآ  یارب 

اھنیا زا  نآرق  دننکیم . طوقـس  اذل  دـنھد ؛ همادا  ار  تکرح  دـنراد و  هگن  عفترم  یهبل  نآ  رب  ار  ناشدوخ  دـنناوتیمن  دـنزغلیم ، دـنزرلیم ، اھلد  زا  یـضعب  تشاد . هگن  دـیاب  ار  اھلد 

زا هک  تسا  نیا  شیانعم  تسین ؛ نید  هب  ندرک  تشپ  تسین ؛ نید  زا  نتـشگرب  یانعم  هب  اج  همھ  قلطم  روط  هب  دادترا ، هنید .» نع  مکنم  دتری  نم  : » هب تسا  هدرک  ریبعت 

همادا دـندرکیم ، تکرح  ربـمغیپ  راـنک  رد  هک  ار  یھار  دـندوب ؛ مھ  مالـسا  ردـص  رد  دـناهدوب ، مھ  اـم  بـالقنا  رد  یاهدـع  کـی  هلب ، ددرگیمرب . تفریم ، هتـشذگ  رد  هک  یھار  نآ 

هب یئاھـشیور  هنوبحی ؛» مھبحی و  موقب  یتای هللا  فوسف  : » دنکیم تکرح  هلفاق  دتـسیایم ؟ دوخ  یاج  رد  هلفاق  ایآ  دنامیم ؟ فقوتم  هار  ایآ  دنام ؟ فقوتم  هار  ایآ  اما  دـندادن ؛

زورما اما  دیدوبن ؛ گنج  یاھهصرع  رد  هک  امش  دیدیدن ، ار  ماما  هک  امش  دیدیدن ، ار  گنج  نارود  هک  امش  دیتسھ . اھناوج  امش  دوخ  اھشیور ، نیا  زا  یکی  دمآ . دھاوخ  دوجو 

. تسا زیربل  تزع ، ساسحا  راختفا و  تابث و  یگداتسیا و  یهیحور  زا  ام  یبالقنا  یمالسا و  روشک  رساترس 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 12 
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اب یهلباقم  رد  امش  یگداتسیا  مھ  زورما  دینکیم . ینکشطخ  اھامش  مھ  زورما  دندرکیم ؛ ینکشطخ  هھبج  رد  یلامـش -  ناسارخ  امـش -  یهقطنم  یاھنادرگ  یزور  کی 

یرادـیب رد  هقطنم ، رد  هک  یئاـھبالقنا  دـنکیم . ینکـشطخ  دراد  ناریا  تلم  زورما  تسا . ینکـشطخ  ملاـع ، رگهطلـس  یاھتردـق  یبلطزواـجت  یبلطنوزفا و  یھاوخهداـیز و 

بالقنا یمالسا و  ماظن  یمالـسا و  یروھمج  اب  دینک  هسیاقم  ار  اھنیا  مینادیم -  ار  اھنآ  ردق  میراذگیم و  مارتحا  اھبالقنا  نیا  یهمھ  هب  ام  هتبلا  هک  دندش -  زوریپ  یمالـسا 

. تسا ینکشطخ  اھنیا  دوشیم ؟ ادیپ  اجک  رگید  ناریا ، تلم  رد  سفنهبدامتعا  نیا  رادتقا ، نیا  یگداتسیا ، نیا  دینیبب  یمالسا ؛

تداع ناشنارادهیامرس ؛ عفن  هب  ناشدوخ ، ریقح  عفانم  عفن  هب  دننزب ، فرح  ایند  مدرم  یهمھ  فرط  زا  هک  دناهداد  تداع  ار  ناشدوخ  ایند  یاھرگهطلـس  ملاع و  نادنمتردق 

یدایرف کی  یھاگ  دـننکیم ، یاهلان  کی  یھاـگ  اـھتلم  ناـشدوخ . یهناربکتـسم  هناـھاوخنوزف و  یاھهتـساوخ  عفن  هب  دـننک ، تلاـخد  اـھروشک  روما  یهمھ  رد  هک  دـناهدرک 

لباـقم رد  هک  دـھد  ناـشن  ماکحتـسا  اـب  لالدتـسا و  اـب  قـطنم ، اـب  هک  تسا  تلم  مادـک  دـنک ؟ یگداتـسیا  دـناوتیم  یـسک  هچ  اھدـنمتردق ، بـیھن  لـباقم  رد  اـما  دـننزیم ؛

میرادن یفرح  دننزب -  ولج  ام  زا  اھنآ  دنک  ادخ  تسا . ناریا  تلم  زا  رتورف  یاھهبتر  دننکیم ، یراک  رھ  مھ  نارگید  ناریا ؟ تلم  زج  تسا ؟ هداتسیا  رابکتـسا  یاھیھاوخهدایز 

نکـشطخ ناریا  تلم  تسا ، ولج  ناریا  تلم  زورما  تسین ؛ نیا  هیـضق  تیعقاو  اـما  دـنورب ؛ رتولج  مھ  اـم  زا  دـنیایب ، شیپ  رگید  یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  هک  رتـھب  هچ  - 

. تسا

ماـظن رد  هک  دـننک  هیکت  روآتفگـش  یهدـیدپ  نیا  یور  رب  لـمات ، لـھا  رکف و  لـھا  تسا . تراـشب  نیا  تسا ، هدژم  نـیا  دنتـسھ ؛ زورما  اـما  دـندوبن ، زور  نآ  هـک  اـم  یاـھناوج 

زا ام ، یاھناوج  نیب  خـسار ، مزع  نیا  یھاگآ ، نیا  یگداتـسیا ، نیا  هزیگنا ، نیا  زورما  هدـش ، هدـید  رانک  هشوگ و  زا  هک  یئاھیباتجـک  یهمھ  دوجو  اـب  یمالـسا ، یروھمج 

. تسین رتمک  دشابن ، رتشیب  رگا  سدقم  عافد  نارود 

ساـسحا هک  دنتـسھ  یناـسک  دـندرگیمرب ، هار  زا  هک  دنتـسھ  یناـسک  دراد ؛ دوـجو  یئاھـشزیر  هلب ، تسا ؟ رتـشیب  اھـشزیر  زا  تلم  کـی  رد  اھـشیور  هـک  دوـشیم  روـطچ 

، لباقم رد  اما  دنوریم ؛ رد  هار  زا  ناراکلغد  بیرف  نانمـشد و  دنخبل  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، کش  ناشدوخ  یهتـشذگ  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  دننکیم ، یگتـسخ 

؛ دنراد روضح  ام  یهعماج  رد  تشادن -  دوجو  دوبن و  حرطم  زور  نآ  هک  یسایس -  نوگانوگ  لئاسم  زا  یرایسب  رب  طلـسم  هنامز و  قیاقح  اب  انـشآ  هاگآ  عاجـش  نانز  نادرم و 

. دناهتـشگرب نید  زا  اھناوج  هک  دننکیم  لایخ  دننکیم ؛ طلغ  یاھتواضق  دننکیم ، هاگن  رھاوظ  زا  یـضعب  هب  یاهدع  کی  تسا . یروجنیا  ام  عضو  زورما  دندیدج . یاھـشیور  اھنیا 

زا نیا  و  تسا ؛ روشک  نیا  ناوج  تیرثکا  هب  طوبرم  نیا  و  تسا ؛ خـسار  اھنآ  لد  رد  نآ  هب  ناـمیا  هک  دنتـسھ  یزیچ  نآ  هب  دـنمهقالع  دـنھار ، نیا  هب  دـنمهقالع  اـھناوج  ریخن ؛

. تسامش یاھناوج  امش و  نازیزع  یراکادف  تکرب  هب  نیا  و  تسادھش ؛ نوخ  تکرب 

کیپملاراپ  / ١٣٩١/١٢/٢١ کیپملا و  ناروآلادم  رادید  رد  تانایب 

هب ینعی  دـھدیم ؛ یلم  داـمتعا  دوشیم ، بوسحم  صاـخ  یهتـشر  کـی  رد  تلم  کـی  یاـھیئاناوت  رھظم  وا  نوـچ  هک  تسا  نیا  ناـمرھق  کـی  یعاـمتجا  یموـمع و  شخب 

. دننک تکرح  هار  نیا  رد  هک  نیا  هب  دـنکیم  قیوشت  ار  هعماج  داحآ  نامرھق ، کی  رگید ، فرط  زا  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  دـھدیم ؛ سفنهبدامتعا  تلم ، داحآ  یهعومجم 

زا یکی  مھ  یناـگمھ  شزرو  دوش . جـئار  یناـگمھ  شزرو  هک  درک  یراـک  یناـمرھق  شزرو  اـب  ناوتیم  تسا و  یناـگمھ  شزرو  تکرح  روتوم  عـقاو  رد  یناـمرھق  شزرو  ینعی 

. تسا شزرو  یعامتجا  تاریثات  تسرھف  زا  رگید  یهبنج  کی  مھ  نیا  درک . هجوت  نآ  هب  دیاب  تسا ؛ ندرک  سفنت  لثم  تسا ، ندروخ  اذغ  لثم  تسا ؛ یگدنز  تایرورض 

یوضر  / ١٣٩٢/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

یارب ام و  یارب  دمآ . دـھاوخن  رد  وناز  هب  زگرھ  نمـشد  یریگتخـس  راشف و  دـیدھت و  زا  هدـنز  تلم  کی  هک  تسا  نیا  سرد  نیا  دـھدیم ؛ ام  هب  یگرزب  سرد  لاس ٩١  ثداوح 

دوخ و هب  دامتعا  گرزب ، یادخ  هب  لکوت  دوخ ، ینورد  دادعتـسا  هب  هیکت  تسا ، مھم  تلم  کی  یارب  هچنآ  هک  دـش  مولعم  دـننکیم ، لابند  ار  ناریا  لئاسم  هک  یناسک  یهمھ 

. دربب ولج  هب  ار  تلم  کی  دناوتیم  هک  تسا  نیا  تسا ؛ نانمشد  هب  یهیکت  مدع 

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

دـص دنفرت ، نیا  اب  مینکب . یراک  میناوتیمن  هک  ام  دنیوگب  دنوش ، سویام  اھتلم  هک  تسا ؛ دیناوتیمن »  » نیقلت نیمھ  اھتلم ، رب  طلـست  یارب  نانمـشد  رثوم  یاھرازبا  زا  یکی 

هب تفرگ ، اھنآ  تسد  زا  ار  اھتردقربا  طلست  رازبا  نیا  دنادرگرب ، ار  بلطم  ماما  داتفا . بقع  یگدنز  یاھنادیم  یهمھ  داصتقا و  ملع ، تسایـس ، یاھنادیم  رد  ناریا  تلم  لاس 

میدرک ساسحا  ناریا  تلم  ام  دـنادرگرب ، ام  هب  ار  سفن  هب  دامتعا  دـنادرگرب ، اـم  هب  ار  تیعطاـق  میمـصت و  دـنادرگرب ، اـم  هب  ار  تعاجـش  دـیناوتیم ؛» امـش   » تفگ ناریا  تلم 

. تسا هدش  زوریپ  لاس  دنچ  یس و  نیا  رد  درک -  مھاوخ  یاهراشا  الاح  هک  اھنادیم -  یهمھ  رد  ناریا  تلم  اذل  میدرک ؛ مادقا  میدرک ، تکرح  میناوتیم ؛

١٣٩٢/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمراھچ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

. داد ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاھتکرح  یهمھ  رد  ماما ، میمصت  رد  ماما ، دوجو  رد  رواب ،

)...(

رد جـیردتب  رواب  هس  نیمھ  تقو  نآ  درک ؛ تباث  راگدـنام و  تلم ، نیا  یارب  ار  ماما  یهقیرط  ماما و  هار  ماما و  رکف  تشاد ؛ هگن  ناوج  تشاد ؛ هگن  هدـنز  ار  ماـما  رواـب ، هس  نیا 

یاج تفرگ ، ار  سای  یاج  اـھنیا  دـش ؛ ادـیپ  ادـخ  هب  لـکوت  دـش ، ادـیپ  سفن  هب  داـمتعا  دـش ، ادـیپ  دـیما  دـش ؛ یناـگمھ  نوگاـنوگ ، یاھرـشق  رد  اـم ، ناـناوج  رد  اـم ، مدرم 

ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  نا هللا  : » داد رییغت  ار  اھنآ  عضو  مھ  لاعتم  یادخ  دنداد ، رییغت  ار  ناشدوخ  تایحور  ناریا  مدرم  تفرگ ؛ ار  ینیبدـب  یاج  تفرگ ، ار  یئامنکیرات 

. درک ینابیتشپ  داد و  ترصن  اھنآ  هب  درک ، کمک  اھنآ  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دندرک ، حالصا  ار  دوخ  یاھهزیگنا  ار ، دوخ  تکرح  ار ، دوخ  هار  ناریا  تلم  مھسفناب ؛»

اھهاگشناد  / ١۵/١٣٩٢/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

بالقنا تکرب  هب  تسا ، مالسا  تکرب  هب  نیا  تسا ؛ یمالسا  بالقنا  تکرب  هب  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  یملع  طیحم  رد  زورما  ات  هک  یتاقیفوت  نیا  یملع و  تفرشیپ  نیا 

عاعـش انیقی  دـھد ، رارق  ریثات  تحت  ملع  یهلئـسم  رد  هلمج  زا  مومع و  روط  هب  ار  روشک  عاضوا  تسناوتیمن  ینید  داـقتعا  بـالقنا و  یهدـنربشیپ  لاـعف و  لـماع  رگا  تسا .

یروابدوخ و نیا  دـنکب و  ار  اھتفرـشیپ  نیا  ملع  یهنیمز  رد  دـناوتب  دـناهتخود -  نآ  هب  عمط  مشچ  اھنآ  هک  ناریا -  لـثم  یروشک  کـی  دادـیمن  هزاـجا  رگهطلـس  یاھتردـق  ذوفن 

ار اضف  نآ  دمآ  هک  دوب  یمالـسا  بالقنا  نیا  دـنراد . ذوفن  طلـست و  اھنآ  هک  یئاھاجنآ  دـنراذگیمن ؛ مھ  رگید  یاھاج  هکنیاامک  دنتـشاذگیمن ؛ دروآ ؛ تسد  هب  ار  سفنهبدامتعا 

. بالقنا یاھشزرا  بالقنا و  یاھنامرآ  یرادساپ  ظفح و  هب  مینادب  دھعتم  مینادب و  نویدم  ار  نامدوخ  دیاب  همھ  نیاربانب  درک . بلاغ  ار  یملع  یاضف  تسکش و 

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

خـسار مزع  ات  تلم  کی  دـننکیم . جـیورت  مدرم  رد  ار  دـیدرت  یلم ، خـسار  مزع  یاـجهب  هک  تسا  نیا  دـنھدیم  ماـجنا  گـنھرف  ناگدـننکبیرخت  هک  یراـک  یگنھرف ، بیرخت  رد 

یاج دننک ؛ داجیا  دیدرت  اھنآ  رد  دننزب ، مھ  هب  روشک  تشونرـس  هب  طوبرم  مھم  لئاسم  رد  ار  تلم  خسار  مزع  دننکیم  یعـس  دسرب ؛ اجچـیھ  هب  دـناوتیمن  دـشاب ، هتـشادن 

، دـنلب تمھ  شالت و  راک و  یاج  یداقتعایب ؛ ینکفاهھبـش و  خـسار ، نامیا  یاج  دـننکیم ؛ قیرزت  اھنآ  هب  ار  یلم  تراقح  ساسحا  یلم ، سفنهبدامتعا  تزع و  ساـسحا 

اھنیا لباقم  رد  ار  ناشدوخ  فیاظو  یتسیاب  روشک  یگنھرف  یمـسر  یاھهاگتـسد  دریگیم . ماجنا  هک  تسا  ییاھراک  اھراک  نیا  لیبق ؛ نیا  زا  ینارتوھـش و  ییوجتذـل و 

. دنھدب ماجنا 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 13 
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مالسلاهیلع  / ١٣٩٣/٠٢/٢٣ نینموملاریما  تدالو  زورلاس  رد  مالیا  ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

زا مینک ، دامتعا  مینک و  هیکت  لخاد ، رد  اھوزاب  اھنھذ و  تیلاعف  هب  اھناوج ، راکتبا  هب  ىلخاد ، ىورین  هب  رگا  ام  ىنعی  ىتمواقم  داصتقا  ىتمواقم ؛» داـصتقا   » میدرک ضرع  اـم 

رد هک  ار  ىنایاپىب  ىاھتیفرظ  مینک ، هاگن  ام  هک  تسا  نیا  ىتمواـقم  داـصتقا  ىاـنعم  تسا . نیا  تسرد  هار  درک ؛ میھاوخ  اـھر  ار  ناـمدوخ  ىجراـخ ، نانمـشد  تنم  رخف و 

شیپ زور  ود  ىکی  نم  دـنوشب . هتفرگ  راک  هب  اھدادعتـسا  نیا  مینک ، لاعف  ار  اھتیفرظ  نیا  حیحـص  تسرد و  ىزیرهماـنرب  اـب  مینک ، ىیاسانـش  مینک ، وجتـسج  تسھ  لـخاد 

لئاسم هب  طوبرم  ىایاضق  رد  دـش ؛ افوکـش  دیـشوج ، ىاهمـشچ  لـثم  ناـھگان  اـجنآ  میدرک ، هیکت  ناـمناناوج  دادعتـسا  راـکتبا و  هب  اـم  هک  ىیاـجرھ  ىرادـید ؛ کـی  رد  متفگ 

ىراذگهیامرـس ام  ىیاجرھ  ىعافد ، ىتعنـص  ىاھهمانرب  نیا  رد  ونان ، رد  ىداینب ، ىاھلولـس  رد  نوگانوگ ، ىاـھنامرد  رد  ىیوراد ، لـئاسم  هب  طوبرم  ىاـیاضق  رد  ىاهتـسھ ،

مھ ىداـصتقا  لـئاسم  میـسرب . نیا  هب  بخ ، تفر ؛ شیپ  ناـمراک  میداـھن ، جرا  وا  هب  میدرک و  هیکت  ىلخاد  صـالخااب  نموـم و  دـنمهقالع و  ناوـج و  ىورین  نیا  هب  و  مـیدرک ] ]

مھ ىللملانیب ، رابتعا  ظاحل  زا  مھ  ىداصتقا ، ىدام و  طاحل  زا  مھ  روشک ، تقونآ  تسا . روشک  تفرشیپ  هار  نیا  دوشب ؛ لاعف  دیاب  ىداصتقا  ىاھتیفرظ  تسا ؛ روجنیمھ 

. درک دھاوخ  تفرشیپ  ىحور  ىقالخا و  ىونعم و  ظاحل  زا  مھ  و  ناریا ، تلم  سفنهبدامتعا  ىلم و  تزع  ظاحل  زا 

مالسلاهیلع  / ٠٢/٣٠/١٣٩۴ نیسح  ماما  یرادساپ  تیبرت  ىرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

مسج ام  رگا  میرادن . یمیب  ام  میرادن ، یئابا  ام  دنھدیم ؛ رارق  ناریا  یمالسا  یروھمج  لباقم  رد  ار  یشلاچ  روجکی  یزور  رھ  دنتـسھ و  شلاچ  لوغـشم  نانمـشد  زورما 

ام لباقم  رد  هک  میـشاب  هتـشاد  راظتنا  دیاب  نیاربانب  میلاعف ، ام  میدـشرهبور ، ام  میاهدـنز ، ام  میکرحتم ، ام  تشادـن ؛ دوجو  یـشلاچ  ام  هیلع  میدوب ، یکرحتیب  ناجیب و 

. درک میھاوخ  روبع  اھشلاچ  نیا  زا  سفن  هب  دامتعا  سفن و  هب  یهیکت  اب  یھلا و  یهدعو  هب  دامتعا  اب  لاعتم ، یادخ  هب  لکوت  اب  تردق ، اب  دیایب و  دوجوهب  شلاچ 

اھهاگشناد  / ١٣/٠۴/١٣٩۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

، مادـقا تئرج  دـنلب ، تمھ  ینید ، تریـصب  یناـمیا ، یهزیگنا  زا  راشرـس  روـشک ، تفرـشیپ  یارب  دنـشاب  یتردـقرپ  ناوزاـب  دـنناوتب  هک  دراد  زاـین  ییاـھناوج  هـب  روـشک  زورما 

نیا هک  ناگناگیب ، زا  یریگارف  زا  ضارعا  یانعم  هب  هن   - انغتسا حور  ندید ، ناشخرد  نشور و  ار  هدنیآ  یاھقفا  هدنیآ ، هب  دیما  میناوتیم ،» ام   » هکنیا هب  داقتعا  سفنهبدامتعا ،

لاقتنا زا  یهدافتـساوس  لیمحت و  یراذـگریثات ، زا  انغتـسا  یهیحور  دـندلب - رتشیب  ام  زا  هک  نارگید  شیپ  مینک  یدرگاـش  میرـضاح  مینکیمن ؛ میاهدرکن و  هیـصوت  زگرھ  اـم  ار 

زا تسرد  مھف  یهیحور  دشاب - هتشاد  دوجو  ناوج  رد  دیاب  انغتسا  یهیحور  نیا   - تسا جیار  انعم  نیا  تسا  یرابکتسا  تردق  یایند  هک  دنمـشناد  یایند  رد  زورما  هک  شناد 

هنیمز نیا  رد  ینـشور  تاـکن  دـیتاسا ، نیا  زورما  تاـنایب  رد  هک   - مینک یط  ار  هار  نیا  میناوتیم  هنوگچ  میـسرب و  میھاوخیم  اـجک  میتـسھ و  اـجک  رد  اـم  هک  روشک  تیعقوـم 

نیا ار ، اھهیحور  نیا  میراد . زاین  ییاھهیحور  نینچکی  اب  ییاھناوج  هب  ام  یلم ؛ لالقتسا  ندرک  رادهشدخ  زواجت و  یزادناتسد ، ربارب  رد  ندوب  عطاق  تشاد - دوجو  اتقیقح 

هن شنم ، اب  شور ، اب  هتبلا  تسا ؛ نیا  داتسا  دنروایب ؛ دوجوهب  دننک و  قیرزت  دننک و  اقلا  روشک ، زومآملع  لیـصحت و  لوغـشم  ناوج  لسن  رد  دنناوتیم  اھداتـسا  ار  تازایتما 

. قالخا سرد  اب 

نایوجشناد  / ٢٠/٠۴/١٣٩۴ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هب دامتعا  رکفت  لابند  یتسیاب  تسا . نامرآ  کی  نیا  دوب ؛ مھ  اھامـش  یاھفرح  رد  هک  میناوتیم » ام   » نیمھ ینعی  سفن ؛ هب  دامتعا  نامرآ  زا  تسا  ترابع  رگید  نامرآ  کـی 

. دوشب لمع  مزاول  نآ  هب  دیاب  هک  دراد  یمزاول  کی  اھنامرآ  بیقعت  هتبلا  دوشب . بیقعت  دیاب  امتح  نامرآ  کی  ناونعهب  و  دوب ]  ] یلم ییاناوت  تردق و  هب  داقتعا  یلم و  سفن 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

دیلوت یدانتـسا  یهلاقم  ندز و  فرح  نتـشاد و  فرح  سفنهبدامتعا و  سفنهباکتا و  نتخاس و  یهیحور  اـم ، یملع  طـیحم  رد  اـم ، هاگـشناد  طـیحم  رد  اـم ، روشک  رد  زورم 

ثاریم یملع  یهنیمز  یملع و  قـالخا  زا  میتسناوت  هن  اـم  زور  نآ  دوبن . زور  نآ  تسا ؛ داـیز  اـم  روشک  رد  زورما  اـھفرح  نیا  زا  دـننک ، دانتـسا  نآ  هب  اـیند  رد  نارگید  هک  ندرک 

. مینک هدافتسا  نامدوخ  یملع  طیحم  یقالخا  ثاریم  یونعم و  ثاریم  زا  میتسناوت  هن  مینک ، هدافتسا  نامدوخ 

یروانف  / ٠٨/٢٠/١٣٩۴ ملع و  یاھکراپ  دشر و  زکارم  اھهاگشھوژپ ، اھهاگشناد ، یاسور  رادید  رد  تانایب 

هب دنـشاب  راودیما  دیاب  دنوشب ، دـیابن  سویام  تسا ؛ ررـض  نیرتگرزب  سای  هک  دـناهتفگ  تسرد  دـیما . زا  راشرـس  هزیگنا ، اب  سفنهبدامتعا ، اب  دـنوشب  تیبرت  یدارفا  دـیاب ] ]

! تیفرظ همھنیا  تسین ؛ سای  یاج  تسھ ؛ مھ  دیما  یاج  روشک ؛ یهدنیآ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ناشمشچ لباقم  رد  یلم ؛ سفنهبدامتعا  نتشادن  دوخ ، هب  یدامتعایب  دوخ ، هب  یداقتعایب  قیرزت  زا  دوب  ترابع  ام ، روشک  رب  طلست  یارب  نمشد  یاھرگنـس  زا  یکی 

، دوبن اھنیا  ناشدوخ  روشک ]  ] رد دندیدیم و  ار  اھنآ  یدام  یندمت  قربوقرز  یروانف و  یاھتفرـشیپ  یملع و  یاھتفرـشیپ  دندرکیم ، هدـھاشم  ار  یبرغ  یاھروشک  قربوقرز 

تلود ناکرا  زا  یکی  یولھپ ، نارود  رد  زور  نآ  دندرکیم . دوخ  هب  یروابان  ساسحا  دندرکیم ، دوخ  هب  یدامتعایب  ساسحا  اذل  دوب ، یگدـنامبقع  دوبن ، اھزیچ  نیا  روشک  رد 

دوب لومعم  میدق  میدـق  نآ  زلف . سنج  زا  یهباتفآ  هن  مھ  نآ  تسا ،]  ] یلگ یهباتفآ  گنھلول  تسیچ ؛ گنھلول  دـینادیمن  اھامـش  دزاسب ! گنھلول  دورب  دـیاب  یناریا  هک  تفگ 

رگید رفن  کی  دنتفگیم . یروجنیا  زور  نآ  تاعارتخا ! هب  هچ  ار  یناریا  دزاسب ؛ گنھلول  دورب  هک  تسا  نیمھ  شتقایل  یناریا  تفگیم  دـندرکیم . تسرد  هباتفآ  لگ  سنج  زا  هک 

دناوتب دیاش  دنکب ، اھنآ  هیبش  ار  شدوخ  زیچهمھ  دیاب  ییاپورا ؛ یبرغ و  دوشب  اپ  ات  رس  قرف  زا  یتسیاب  دورب ، شیپ  دھاوخب  رگا  یناریا  هک  تفگیم  نارود  نآ  ناگتسجرب  زا 

ام دـیوگیم  یناریا  ناوـج  زورما  یلم ؛ سفنهبداـمتعا  دوـخ ، هب  رواـب  هب  درک  لیدـبت  یلکب  ار  یرواـبان  نـیا  دـمآ  بـالقنا  بـخ ، دنتـشادن . رواـب  ناـشدوخ  هـب  ینعی  دورب ؛ وـلج 

یاھناوج تسا - هدرک  ادیپ  ققحت  هک  ییاھتفرـشیپ  تسا و  هتفرگ  رارق  سرتسد  رد  هللادمحب  زورما  الاح  هچنآ  زا  ریغ   - یملع یاھتفرـشیپ  رد  دراوم  زا  یرایـسب  رد  میناوتیم .

دوخ هب  رواب  یتقو  دراد . سفنهبدامتعا  یناریا  ناوج  دننک ؛ روجوعمج  ار  اھنیا  دنرادن  ییاناوت  لوئـسم  یاھهاگتـسد  هک  دننکیم  حرطم  ار  ییون  یاھرکف  کی  تاقوا  یھاگ  ام 

میراد ار  نیا  اـم  زورما  اـناوت . دوشیم  تلم  اـناوت ، دوشیم  روـشک  دـیآیم ؛ مھ  ییاـناوت  دوـب ، میناوـتیم » اـم   » راعـش دوـب ، دوـخ  هب  رواـب  یتـقو  تسین ؛ مھ  تفرـشیپ  دوـبن ،

. مینکیم هدھاشم 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۵ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

یدادعتـسااب نایوجـشناد  مھ  دـندوب ، یبوخ  دـھعتم و  دـیتاسا  مھ  هاگـشناد ، نیا  رد  تشاد ؛ دوجو  هاگـشناد  بالقنا ، زا  لبق  توغاط ، نارود  رد  روشک  نیا  رد  لاس  هاـجنپ 

یاـھناوج رگید ، دـندوب  یناریا  یاـھناوج  لاـحرھهب  دـندوب ، هک  ییاـھنامھ  نـکل  دوـب ]  ] زورما زا  رتـمک  یلیخ  یبـسن  ظاـحل  زا  دوـب ؛ مـک  زورما  هـب  تبـسن  دادـعت  ـالاح   - دـندوب

نانیمطا دـنناوتب ، هک  دـندرکیمن  رواب  نوچ  ارچ ؟ درادـن . دوجو  ناریا  رد  لاـس  هاـجنپ  نیا  لوط  ماـمت  رد  یملع  ون  یهدـیدپ  کـی  یملع ، تکرح  کـی  یلو ] - ] دـندوب دادعتـسااب 

ام نانمشد  یروانف . یروآون  یملع ، یروآون  میراد ؛ یروآون  کی  روشک  رد  یزور  رھ  ام  زورما ، تلم . ناھذا  رد  دندوب  هدرک  قیرزت  ار  ینانیمطایب  نیا  ناشدوخ ؛ هب  دنتشادن 

الاح تسا . ایند  لوا  روشک  هد  وزج  هتفرـشیپ ، یاھـشناد  زا  یددـعتم  یاھهتـشر  رد  میرحت  دوجو  اب  ام  روشک  زورما  دـنوشیم . ینابـصع  ار ، اـھیروآون  نیا  دـننیبیم  یتقو 

هک ییاھتفرـشیپ  تسھ . نارگید  شترا و  هاپـس و  رایتخا  رد  دـینکیم  هظحالم  امـش  هک  تسا  یایگنج  لیاسو  نیمھ  یماظن و  یاھرازبا  تسا ، مدرم  مشچ  یولج  هچنآ 

هب تلم  یروابان  ناریا ، رد  نمـشد  یاھرگنـس  زا  یکی  تسا . دوخ  هب  رواب  رطاخهب  یاهتـسھ ، یهنیمز  نیمھ  رد  وناـن و  یهنیمز  رد  دـناهدرک ، نوگاـنوگ  یاـھهنیمز  رد  اـھنیا 

. دوب نمشد  یاھرگنس  زا  یکی  مھ  نیا  تسا . میناوتیم » ام   » یهیحور دوخ و  هب  رواب  تلم ، ناناوج  تلم و  یزوریپ  گرزب  یاھرگنس  زا  یکی  و  دوب ، دوخ 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 14 
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روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحالم  مھ  الاح  ( ٣ .) درک دامتعا  دوشیمن  اھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتشیب - ای  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ۴ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

١٣٩۴/۶/١٨ مدرم ؛ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب  هلمج ، زا  ( ٣

یهبطخ ۵۶ هغالبلاجھن ، ( ۴

روشک  / ٠١/١٨/١٣٩۵ نالوئسم  زا  یعمج  یزورون  رادید  رد  تانایب 

دوشیمن درک ، اکتا  دوشیمن  ناگناگیب  هب  درک ، اکتا  دوشیمن  نارگید  هب  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  تسا . نیا  راک  ساسا  مینک ؛ اکتا  نامدوخ  هب  اـم  هک  تسا  نیا  هدـمع 

دـینکیم و هظحـالم  مھ  ـالاح  درک . داـمتعا  دوشیمن  اـھییاکیرمآ  هب  متفگ  رتـشیب - اـی  هبترم  جـنپ  راـھچ  دـیاش   - یاهتـسھ تارکاذـم  نیمھ  نارود  رد  ررکم  نم  درک . داـمتعا 

اھنیا هب  دوشیمن  اعقاو  ینعی  مدزیم ؛ تقونآ  هدنب  هک  تسا  یفرح  نآ  یاضما  الماک  دنھدیم ، ناشن  هک  یدرکلمع  دننکیم و  هک  یتاراھظا  دـننزیم ، هک  ییاھفرح  دـینیبیم ؛

؛ دنراتفردب قالخادب و  ادادب و  روجنیمھ  هک  دنتـسھ  مھ  ینارگید  دنتـسین ، مھ ]  ] اھنآ طقف  دنتـسھ ]  ] ییادادب یقالخادب و  دامن  ناونعهب  اھییاکیرمآ  هتبلا ] . ] درک دامتعا 

نینموملاریما دنکیم . کمک  مھ  لاعتم  یادخ  هک  مینادب  میناوتیم و  مینادـب  مینک و  هیکت  نامدوخ  هب  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  دـیاب  ام  درک . دامتعا  اھنآ  هب  دوشیمن  هرخالاب 

اعطق اـم  هب  ار  ترـصن  لاـعتم  یادـخ  مینکیم ، تکرح  میوشیم و  نادـیم  دراو  هناـقداص  اـم  یتقو  ( ١ (؛ تبکلا انودـعب  لزنا  رـصنلا و  انیلع  لزنا  انقدـص  یار هللا  اـملف  دـیامرفیم :

لکـشم راچد  ناسنا  ییاھاج  کی  تلم . کی  یگدـنز  یعاـمتجا و  یگدـنز  هب  دـسرب  هچ  دراد ، بیـشنوزارف  مھ  یدرف  یگدـنز  دراد ؛ بیـشنوزارف  یگدـنز  بخ  داد . دـھاوخ 

نآ ام  هک  تسا  نیا  هدـمع  تسھ . شروجهمھ  دوشیم ؛ شیاشگ  اب  هجاوم  ناسنا  مھ  ییاھاج  کی  دوشیم ، بولطمان  طیارـش  یراجنھان و  راچد  ییاـھاج  کـی  دوشیم ،

. میورب شیپ  مینک و  لابند  هللااشنا  ار  میقتسم  طارص  ار و  میقتسم  طخ 

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ییوجـشناد یاھتیلاعف  حضاو  روطهب  بالقنا ، تفرـشیپ  تھج  رد  دش  یلماع  درک و  ادـیپ  زورب  هچنآ  نکل  دنتـشاد  یلاعف  روضح  نایوجـشناد  تازرابم ، رد  مھ  بالقنا  زا  لبق 

یلم راکتبا  یگدنزاس و  یئافکدوخ و  یاھهفوکش  نیلوا  دوب ، یگرزب  راک  یگدنزاس  داھج  دوب ؛ یگدنزاس  داھج  لیکشت  دینک  ضرف  الثم  اھنیا  زا  یکی  هک  دوب  بالقنا  زا  دعب 

. دش دقعنم  تفرگ و  لکش  یگدنزاس  داھج  رد  یلم  سفنهبدامتعا  و 

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

یندش نیا  زیزع ! یاھناوج  دـھدب . تاجن  تسا  راچد  نآ  هب  هک  یتلالـض  تلاھج و  زا  ار  ایند  هک  دـنک  دـنلب  رـس  ایند  یملع  یاضف  رد  یروشک  یاهعماج و  کی  میھاوخیم  ام 

، تلالض تلاھج و  زا  راشرس  یایند  نیا  رد  شالت ، ظاحل  زا  تاراکتبا ، ظاحل  زا  سفنهبدامتعا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاحل  زا  دینک  هتفرـشیپ  ار  ناتروشک  دیناوتب  امـش  رگا  تسا .

- یناسنا یاھصخاش  تایدام و  صخاش  تورث ، صخاش  یروانف ، تفرشیپ  صخاش  ملع ، صخاش   - ایند لوبق  دروم  یاھصخاش  ظاحل  زا  هک  دروآ  دھاوخ  رب  رس  یروشک  کی 

رثوـم و نـیرتمھم  دـیایب ، دوـجوهب  هچناـنچرگا  نـیا  دریگیم . رارق  یلاـع  حطـس  رد  ادـخ  هـب  داـمتعا  ناـمیا و  ادـخ و  هـب  هجوـت  تفارـش و  تیوـنعم و  زا  رادروـخرب  لاـحنیعرد  و 

. دیھدب تاجن  امش  دیناوتیم  ار  تیرشب  دوب ؛ دھاوخ  مدرم  یاھلد  اھنامیا و  بلج  رد  یهدنراذگریثات 

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

گنج هب  سفن ، هب  داـمتعا  یرواـبدوخ و  بـالقنا ، رد  میوـگیم  منکیم ، ریبـعت  زورما  نم  هچنآ  درک . داـجیا  مـیظع  لوـحت  کـی  یمالـسا  بـالقنا  درک ؛ داـجیا  لوـحت  کـی  بـالقنا 

. درک کمک  مھ  ادخ  تفر ؛ یگتسباو 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۵ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

هک یتالکشم  هچ  میراد ، زورما  هک  یتالکشم  هچ   - روشک نیا  تالکشم  جالع  دینک . هدامآ  روشک  نیا  یهرادا  یارب  ار  ناتدوخ  دینک ؛ هدامآ  هدنیآ  یارب  ار  ناتدوخ  نم ! نازیزع 

هدارا و ندیـشوج  ورگ  رد  تالکـشم ، نیا  لح  و  تسین - لکـشم  نودب  هک  یروشک  چـیھ  هرخالاب  دراد ؛ یتلم  رھ  یروشک و  رھ  هک  یتالکـشم  هچ  تشاد ، میھاوخ  اھدـعب 

. یوق سفنهبدامتعا ، ادخ و  هب  لکوت  اب  اھهیحور  زاب ؛ اھمشچ ، دشوجب ؛ یگداتسیا  خسار ، مزع  تماقتـسا ، هدارا ، یتسیاب  تلم  نورد  زا  تسا ؛ تلم  نورد  زا  تماقتـسا 

. یرادا یهنیمز  رد  مھ  یتیریدم ، یهنیمز  رد  مھ  یملع ، یهنیمز  رد  مھ  دوب ؛ دھاوخ  یوق  نامیاھهیحور  مینک ، دامتعا  نامدوخ  هب  میشاب و  هتشاد  لکوت  ادخ  هب  رگا 

شترا  / ١١/١٩/١٣٩۵ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

ار هار  نیا  دربیم و  شیپ  دراد  سفن  هب  نانیمطا  اب  تعرـس ، اب  تردـق ، اب  ادـخ ، هب  لکوت  اـب  تینـالقع و  قطنم و  اـب  ار  تکرح  ناریا  تلم  هدرک ؛ ادـیپ  ار  شدوخ  هار  ناریا  تلم 

ولمم و ام  یھاگـشناد  یاھهعومجم  ام ، یھاگـشناد  یاھهاگتـسد  دننکیم ؛ راک  سفن  هب  نانیمطا  اب  ام  یاھناوج  دراد ؛ نانیمطا  شدوخ  هب  ناریا  تلم  زورما  دنکیم . یط 

؛ تسا روجنیمھ  مھ  نوگانوگ  یاھهنیمز  رد  تسا ؛ روجنیمھ  مھ  زاـسوتخاس  یهنیمز  رد  دریگیم ؛ ماـجنا  دراد  ملع  یهنیمز  رد  زورما  هک  راـکتبا  رکف و  زا  تسا  راـشرس 

هب دش و  دھاوخ  زوریپ  انئمطم  هار  نیا  رد  ناریا  تلم  هک  مینادیم  ام  لاعتم . یادخ  هب  دامتعا  اب  لاعتم ، یادـخ  هب  لکوت  اب  اھتنم  دـنزیم ، دراد  روشک  رد  ار  لوا  فرح  تینالقع 

. دیسر دھاوخ  شدوخ  بولطم  یاھنامرآ  هب  شدوخ ، بولطم  جیاتن 

مدرم  / ٠٢/٢٧/١٣٩۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

؛ سفن هب  نانیمطا  زا  مھ  میمـصت ، زا  مھ  دشاب  یکاح  هک  دـشاب  یاهرھچ  تلم ، یهرھچ  دـیاب  نمـشد  لباقم  رد  دراد ؛ نمـشد  ناریا  تلم  هک  دـننادب  دـننک و  تبقارم  همھ 

سفن و هب  دامتعا  لاـعتم و  یادـخ  هب  لـکوت  لاـح  رھ  رد  و  تفرگ ، میمـصت  دـیاب  هک  ییاـجنآ  خـسار ، میمـصت  مزع و  دـشاب . هتـشاد  دوجو  دـیاب  زیچ  ود  نیا  شمارآ . هنیکس و 

دش هدز  ییاھفرح  کی  یھاگ  یتاباختنا ، یاھفرح  اھثحب و  رد  الاح  بخ  دنکیم . ساسحا  ار  نیا  ناسنا  دنراد ، ار  نیا  ناریا  تلم  هناتخبـشوخ  هک  ییاناوت  تردق و  ساسحا 

قیفوت هب  هللااشنا و  تشاذـگ  دـھاوخن  مدرم  روضح  رد  یریثات  اھزیچ  نیا  درک ؛ دـھاوخ  لح  ار  لـئاسم  نیا  یهمھ  مدرم  روضح  نکل  دوبن ، ناریا  گرزب  تلم  یهتـسیاش  هک 

. ناشدوخ خسار  مزع  اب  ناشدوخ ، روضح  اب  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دیشخب  دنھاوخ  وربآ  درک و  دنھاوخ  تکرش  روشک  رساترس  رد  درم - نز و   - مدرم هللااشنا  یھلا .

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 15 
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١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

جایتحا نیا  هب  روشک  دـینک ؛ ایحا  دـینک و  هدـنز  هملک  یعقاو  یانعمهب  ار  بالقنا  یاھـشزرا  دـیتسھ  تلم  روشک و  زوسلد  هک  امـش  دـیرادب ، یمارگ  دـیرادب ، گرزب  ار  بـالقنا 

ار بالقنا  مینک ، شومارف  الاو  یاھـشزرا  نآ  زا  رذـگدوز ، هرمزور و  یاھتـسایس  یهصرع  نوگانوگ  تـالوحت  رطاـخهب  تدـمهاتوک ، فادـھا  رطاـخهب  اـم  هک  دـشابن  روجنیا  دراد .

ماـجنا گرزب  یاـھراک  میھاوخیم  رگا  میورب ، شیپ  داـصتقا  نادـیم  رد  میورب ، شیپ  تسایـس  نادـیم  رد  میورب ، شیپ  ملع  نادـیم  رد  میھاوخیم  رگا  اـم  زورما  مینک . شوـمارف 

تلم زورما  دینکن . فیعـضت  ار  نآ  دیربن ، نیب  زا  ار  سفنهبدامتعا  تئرج و  نآ  داد . ام  هب  دـھدیم و  تلم  کی  هب  بالقنا  هک  یـسفنهبدامتعا  تئرج و  هب  میراد  جایتحا  میھدـب ،

نم دوشب ؛ نادـیم  دراو  دوشب ، دراو  دـنک ، رپس  هنیـس  گرزب  یاھراک  رد  گرزب ، یاھهار  رد  هکنیا  یارب  تسا  هدامآ  ام  ناوج  مھ  زورما  دـنراد ؛ زاین  سفنهبدامتعا  نآ  هب  ناریا 

، سفن تزع  لامک  اب  تردق ، لامک  اب  اھنیا  اعطق  دیایب ، شیپ  روشک  یارب  یاھلاس ۶٠  یهبرجت  لثم  یاهبرجت  رگا  هک  میراد  ناوج  اھنویلیم  روشک  لخاد  رد  اـم  منکیم  ضرع 

. دنرادیم هگن  دننکیم و  ظفح  ار  روشک  دنوشیم و  نادیم  دراو  مزع  یروالد و  لامک  اب 

نایوجشناد  / ٠٣/١٧/١٣٩۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا طلسم ، یاھروشک  هطلس . ریز  یاھروشک  طلسم و  یاھروشک  تسا - فرطنیا  هب  شیپ  نرق  هس  ود  الثم  هب  طوبرم  نیا ]  ] هک  - دمآ دوجو  هب  ایند  رد  روشک  هتـسد  ود 

اجنیا هب  هک  تشاد  دوجو  یتیـصوصخ  هچ  طلـسم ؛ یاھروشک  دندش  اھروشک  نیا  هک  دش  هنوگچ  ارچ و  هک  دراد  مھ  یلیالد  الاح  دندوب . اپورا  یاھروشک  امومع  ای  اتدـمع 

کی ای  ایند  زا  یـشخب  کی  دـیآیم و  شیپ  یلماوع  کی  هن ، ای  دـنراد ؟ یایرترب  کی  اھنیا  تینھذ ، ظاحلزا  دـنراد ؟ یزایتما  کی  ـالثم  اـھنیا  تقلخ ، ظاـحلزا  اـیآ  دـش ؛ یھتنم 

نیا لاحرھهب  تسین . نیا  ام  ثحب  ینعی  میوشب ؛ لیالد  نآ  دراو  میھاوخیمن  الاح  هک  دراد  یلیالد  هرخالاب  دـنکیم . ادـیپ  نارگید  رب  یناحجر  کی  ایند  یاـھروشک  زا  یروشک 

. هطلس ریز  یاھروشک  طلسم و  یاھروشک  داتفا : قافتا 

دمآ دوجو  هب  ییاھهناگود  کی  بخ ،  

...

 

ناشدوخ هب  قلعتم  ار  ایند  دـندرکیم ، عقوت  دـندزیم ، فرح  دنتـشاد ، سفن  هب  داـمتعا  طلـسم ، یاـھروشک  تسا . رگید  یهناـگود  کـی  مھ  نیا  لاـعفنا ؛ سفن و  هب  داـمتعا   

. دندوب سفن  فعض  یگداداو و  راچد  لاعفنا ، راچد  اھنیا  دندوب ، رتشیب  تیمک  ظاحلزا  مھ  یلیخ  هتبلا  هک  هطلس  ریز  یهعومجم  نیا  اما ] [ ؛ دنتسنادیم

دامتعا دنراد ، تفرـشیپ  دنراد ، راکتبا  هک  ییاھروشک  نآ  هک  تسا  نیا  هطلـس ، ماظن  نیا  تاعبت  مزاول و  حالطـصاهب  زا  یکی  تاداع ؛ موسر و  گنھرف و  ینیبناھج و  رودـص   

، باتک تروصهب  دـننکیم ؛ لوبق  اھنآ  زا  مھ  اھنیا  هطلـس ؛ ریز  یاھروشک  هب  دـننکیم  لقتنم  ار  ناشدوخ  ینیبناھج  ناـشدوخ و  موسر  ناـشدوخ و  تاداـع  دـنراد ؛ سفن  هب 

. دینکیم ادیپ  الماک  دینک ، لابند  ار  اھنیا  دیـشاب و  هعلاطم  لھا  رگا ]  ] هک دراد  ینـشور  حضاو و  یخیرات  دـھاوش  مادـکرھ  اھنیا  هک  رگید ]  ] ماسقا عاونا و  تاقیقحت و  تروصهب 

تلاح نیا  هکنیا  یارب  دـندرک  یقیقد  یملع  یزیرهمانرب  دـندوب ، طلـسم  هک  ییاھروشک  نآ  ینعی  تلاح . نیمھ  یهمادا  یارب  یزیرهمانرب  اـھنیا ، یهمھ  رب  یهوـالع  تقونآ 

. هدوب ریخا  نرق  هس  ود  نیا  رد  ایند  تیعضو  نیا  دمآ . دوجو  هب  ایند  رد  یتلاح  نینچمھ  کی  دشابن . ریذپرییغت  دوشب ؛ یدبا  ینعی  دنک ؛ ادیپ  همادا 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

رد یناـسنا ؛ یورین  یاـھهنیمز  رد  یتخاـسریز ، یاـھهنیمز  رد   - فـلتخم یاـھهنیمز  رد  روـشک  یاھدرواتـسد  زا  یتـسرھف  کـی  ـالمجم  دـیاش  لاـس ، لوا  تبحـص  رد  نـم 

بالقنا درواتـسد  هچنآ  زا  دننکیم  تلفغ  مھ  نیلوئـسم  دوخ  زا  یـضعب  یتح ] [ ؛ دـننک فارتعا  دـننک ، رارقا  ار  اھنیا  دنتـسین  رـضاح  یـضعب  نوچ  متفگ ؛ نوگانوگ - یاھهنیمز 

طلسم یاھتردق  حضاو  حیرص و  ینمشد  اب  یئاذک ، یاھمیرحت  لیمحت  اب  گنج ، لیمحت  اب  تالکـشم ، همھنیا  اب  دمآ ، شیپ  روشک  یارب  هک  یلئاسم  نیا  اب  هکنیا ] . ] تسا

، تخانـش دـیمھف ، ار  شدوـخ  تیوـھ  ناریا  تلم  درک ؛ تیوـھ  ساـسحا  روـشک  هکنیا  زج  تسین  اـھنیا  درواـیب ، تسد  هب  ار  اھدرواتـسد  نـیا  تـسا  هتـسناوت  روـشک  اـیند ،

. دھدیم ناسنا  هب  ار  سفنهبدامتعا  نیا  دھدیم ؛ ناسنا  هب  ار  یتلاح  نینچ  تیوھ  ساسحا  نیا  درک ؛ تکرح  تردق  توق و  اب  درک ، تیدوجوم  ساسحا 

اھهاگشناد  / ٠٣/٣١/١٣٩۶ نارگشھوژپ  ناگبخن و  ناداتسا ، زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اب دوخ ، تمھ  اب  دـینکیم ، تیبرت  دـیراد  امـش  زورما  هک  ییورین  ام ، یناسنا  یورین  هدـنیآ ، یاھهھد  رد  و  دراد - یدایز  یهزات  یاھفرح  دراد ؛ یدایز  یاـھفرح  یمالـسا  ماـظن 

تکرح کی  اعقاو  دنکـشب و  ار  اھنیا  دننام  لیطعت و  یگتـسباو و  راصح  نیا  تسناوت  دھاوخ  هدش ، هداد  وا  هب  هک  یتایحور  اب  هتخومآ ، هک  یـشناد  دوخ و  داوس  اب  دوخ ، مزع 

، دش دھاوخ  یرگید  ینالوط  یگدشریقحت  نارود  کی  دراو  هدرکن ، یادخ  ای  دش ، دھاوخ  نیا  ای  دریگب ؛ رارق  شدوخ  یعقاو  هاگیاج  رد  یناریا  ناریا و  دـنکب و  یعقاو  یانعم  هب 

ار لالقتسا  ردق  دمآ ، ششوخ  یگتسباو  زا  درک ، تکرح  هتسباو  دیشیدنا ، هتسباو  ام  یناسنا  یورین  رگا  دشاب ؛ هتشادن  ام  یناسنا  یورین  ار  تایـصوصخ  نیا  هچنانچ  رگا 

لثم دـش ، میھاوخ  یرگید  ینالوط  کیرات  نالاد  کی  دراو  ام  تقونآ  دوب - روجنیا  رگا   - دوب دامتعایب  شدوخ  هب  تسنادـن ، ار  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  ردـق  تسنادـن ،

یوحن کی  هب  ار  نامدوخ  میتسناوت  دایز ، شالت  اب  داـیز و  تمحز  اـب  هک  میتشاد  رارق  بـالقنا  زا  لـبق  اـت  هطورـشم  زا  لـبق  یکدـنا  زا  برغ  یهطلـسریز  رد  هک  ینارود  نیمھ 

شرورپ نیاربانب  دـیھدب . شرورپ  یروجهچ  ار  وجـشناد  نیا  زورما  امـش  هکنیا  هب  دراد  یگتـسب  نیا  دوب . میھاوخ  هتـشذگ  راوشد  خـلت  دـنیآرف  نامھ  دراو  زاـب  میھدـب ؛ تاـجن 

. تسا مھم  یلیخ  نم  رظن  هب  وجشناد 

ناھج هک  یمھم  تالوحت  ثداوح و  هدنیآ و  یایاضق  لابق  رد  دناوتب  دینکیم ، تیبرت  امش  زورما  هک  یناوج  نیا  هکنیا  یارب  لوا ؛ تروص  نآ  یارب  دینک  تیبرت  دیاب  ار  ناوج  امش   

نم هک  یتالوحت  نکل  تسا ، اجنیا  شمھم  زکارم  زا  یکی  اـی  دراد  رثا  مھ  اـجنیا  یناـھج ، تـالوحت  هتبلا  هک  ایـسآ  برغ  یهقطنم  اـی  اـم  روشک  طـقف  هن   - دراد دوخ  لـباقم  رد 

دـشاب یرـصنع  کی  تشاد - دـھاوخ  دوجو  یبیجع  تالوحت  اھنیا ؛ لاثما  تردـق و  میـسقت  یـسایس و  یلمع و  یملع و  یاـھهنیمز  تسا ؛ یناـھج  تـالوحت  منکیم  ضرع 

هک یھار  هب  ار  روشک  زور  نآ  رد  دناوتب  ات  دشاب  نیدتم  دشاب ، یبالقنا  دشاب ، قیمع  دشاب ، هاگآ  نادراک ، دـلبراک ، سفن ، هب  دامتعا  یاراد  نامیا ، اب  هدارا ، مزع و  اب  مواقم ،

. دربب تسا  وا  یهتسیاش 

ناریا  / ١٢/٠۵/١٣٩۶ یمالسا  یروھمج  تسایر  هرود  نیمھدزاود  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

. دناهدش هدیدبآ  روشک  نالوئسم  ناریا و  تلم  راگدرورپ ، قیفوت  هب  یھلا ، لضف  هب  اھتنم  دھدیم ؛ ماجنا  ینوگانوگ  یاھراک  تسا ، ینمشد  لوغشم  نمشد 

نامدوخ تاناکما  یور  رب  ناممـشچ  ام  هک  دش  بجوم  اھمیرحت  نکل  تسین ، یدـیدرت  نیا  رد  دروآیم ، دوجو  هب  روشک  یارب  ار  یتالکـشم  هتبلا  میرحت  دـندرک ؛ میرحت  ار  ام 

میدرک ادیپ  ار  یلخاد  دوجوم  یاھتیفرظ  میدرک ، هاگن  میدمآ ؛ دوخ  هب  میدش ، میرحت  یتقو  میدوب . لفاغ  اھنآ  زا  میتسنادیمن ، اما ] ، ] میدوب اراد  ار  اھتیفرظ  زا  یلیخ  دـش . زاب 

ظاـحلزا میتسھ ، یوق  یماـظن  ظاـحلزا  میتسھ ، یوق  یـسایس  ظاـحلزا  میتـسھ ؛ یوق  اـم  نمـشد ، تساوخ  نمـشد و  لـیم  مغریلع  زورما  میدرک . هدافتـسا  اـھنآ  زا  و 

تـسا نیا  شیانعم  ینمـشد ؛ همھنیا  دوجو  اب  میرحت ، همھنیا  دوجو  اب  تسا ، لوا  یاھلاس  زا  رتردتقم  رتیوق و  بتارمب  یمالـسا  یروھمج  زورما  میتسھ . یوق  یتینما 

یاھینمشد طقفهن  درک . رتمواقم  ار  ام  نمـشد ، حیرـص  یاھینمـشد  میدرک . هدافتـسا  نامدوخ  عفن  هب  روشک و  عفن  هب  درب ، راک  هب  ام  هیلع  نمـشد  هک  یدنفرت  زا  ام  هک 

رد یندچ  تسد  تروصهب  اھیـضعب  یاھینمـشد  اما ] - ] رگید یاھاج  یـضعب  اکیرمآ و  رد  دنراک  رـس  زورما  هک  ییاھنآ  لثم   - دننکیم ینمـشد  تحارـصب  اھیـضعب  حـیرص ؛

؛ میدـش رتمواقم  یھلا ، تیادـھ  قیفوت و  هب  راگدرورپ ، لضف  هب  ام  اھینمـشد ، نیا  لباقم  رد  تسا . ینمـشد  مھ  نآ  میدرک ؛ ضرع  البق  ام  هک  تسا ، نیلمخم  شکتـسد 

یاـھهار ناریا  تلم  یھلا ، قـیفوت  هب  زورما  میدـلب . مھ  ار  نمـشد  اـب  یهلباـقم  یاـھهار  میرتیوـق . لوا  یاـھلاس  زا  بتارمب  زورما  اـم  درک . ادـیپ  شیازفا  ناـمسفنهبدامتعا 

نمـشد و زا  میراد ، رتشیب  مھ  تاناکما  دننکیم ؛ دروخرب  هک  نمـشد ، اب  دننک  دروخرب  دیاب  روجهچ  دـننادیم  دـندلب ، نیلوئـسم  تفرگ ؛ دای  ار  نمـشد  یاھدـنفرت  اب  یهلباقم 
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. میرادن یسارھ  چیھ  مھ  نمشد  یاھدنفرت 

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار ناسنا  هچرھ  درادن . یلاکشا  نتفگ  غورد  درادن ، یلاکشا  راوهشیپرنھ  یاھراتفر  درادن ، یلاکشا  یرگیزاب  درادن ، یلاکشا  یمومع  راکفا  بیرف  یبرغ ، یادناگاپورپ  نآ  رد 

اھنیا دننام  تیلوئـسم و  ساسحا  یرادتناما ، تقادص ، یمالـسا  غیلبت  رد  ادبا . یمالـسا  غیلبت  رد  اما ] [ ؛ تسا زیاج  یبرغ  یادناگاپورپ  رد  دـناسرب ، یدام  یهجیتن  نآ  هب 

. تسا مزال 

دراو ار  اھراکتبا  دروآیمرد ، تکرح  هب  ار  اھنھذ  دروآیمرد ، تکرح  هب  ار  اھمسج  یعیبط  روط  هب  دش ، رظنبحاص  دش و  لاعف  یاهلئسم  کی  رد  هکیتقو  یمومع  راکفا  ارھق 

؛ دـنوشیم هدناسانـش  دـنوشیم ، نیعم  مدرم  یارب  اھتـسود  اھنمـشد و  دوشیم ؛ ناـیب  مدرم  یارب  اھدـیدھت  اھتـصرف و  یمالـسا ، غیلبت  رد  یعیبط  روط  هب  دـنکیم . نادـیم 

هک تسا  نیا  هثداـح  نیرتدـب  تلم  کـی  یارب  دـشاب . هتـشاد  دوـجو  دـیاب  غـیلبت  رد  داـمتعا ، دـیما و  دراد ... . دوـجو  غـیلبت  رد  اـھنیا  دوـشیم ؛ هداد  مدرم  هب  سفن  هـب  داـمتعا 

. دھدب تسد  زا  ار  هدنیآ  هب  شدیما  دھدب ، تسد  زا  ار  شاسفنهبدامتعا 

تـسد زا  دراد  هک  ار  یـسفن  هب  داـمتعا  نیا  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هجوتم  میظع ، یاـھراک  نیا  نانمـشد ، یهشقن  نیرتـشیب  زورما  دـینادب  زیزع ! نارھاوخ  زیزع ، ناردارب 

. دھدب تسد  زا  ار  شدیما  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هجوتم  زورما  نمشد ، مرن  گنج  مھم  شالت  درک . مھاوخ  ضرع  هیضق ، نیا  هب  تخادرپ  مھاوخ  نم  الاح  دھدب .

یمالسا  / ١٠/٠۶/١٣٩۶ تاغیلبت  یگنھامھ  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، امـش تیوھ  هیلع  نمـشد  اضف ، نیا  زا  دـشاب . ناتـساوح  اضف ؛ نیا  رد  دیـشاب  نمـشد  یهناـخپوت  کیلـش  بظاوم  مییوگیم  مییوگیم ؛  ار  نیا  یزاـجم  یاـضف  دروم  رد  اـم 

مدرم دیاب  هک   - ار مدرم  لوبق  دروم  یاھهرھچ  دنھدیم ، غورد  تبسن  دنیوگیم ، غورد  دنھدیم ، هیاپیب  یاھرامآ  دنکن . هدافتـسا  امـش  بالقنا  امـش ، ماظن  امـش ، تیدوجوم 

ات رازھ  تسا  یکی  رگا  ار  اھیتساک  ار ، اھفعـض  ار ، اھتیقفومان  دننکیم ؛ یراگناغورد  دننکیم ، نامتک  ار  بالقنا  یاھتیقفوم  دننکیم ، بیرخت  دنـشاب - هتـشاد  داقتعا  اھنیا  هب 

بـالقنا یزوریپ  زار  هکنیا  یارب  هچ ؟ یارب  تسا ؛ نمـشد  یاـھراک  اـھنیا  رگید ؛ تسا  اـھنیا  نمـشد  یاـھراک  دـنھدیم ؛ میمعت  اـجهمھ  هب  تسا  اـجکی  رگا  دـنھدیم ، هوـلج 

داقتعا نیا  دھاوخیم ] ، ] تسناوتن الاب  نینس  تاقبط  رد  رگا  الاح  دربب . نیب  زا  ار  نامیا  نیا  دھاوخیم  تسا ؛ مدرم  نامیا  مدرم و  داقتعا  شزار  هدیمھف ؛ نمشد  ار  یمالـسا 

، دننک نیبدب  ار  مدرم  دننک ، دیماان  ار  مدرم  هکنیا  تسا . نیا  شفدھ  دنتسیان ؛ ماظن  نیا  بالقنا و  نیا  رـس  تشپ  مدرم  رگید  هک  دربب  نیب  زا  ون  لسن  ناوجون و  ناوج و  رد  ار 

. دنکیم دراد  نمشد  زورما  هک  تسا  یراک  دنھدب ، ناشن  کیرات  ار  هدنیآ  دنریگب ، ار  مدرم  سفن  هب  دامتعا 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

سفن هب  دامتعا  سح  دوشیم . یروجنیا  دش ، انتعا  مدرم  هب  دش ، دامتعا  مدرم  هب  دندش ، نادـیم  دراو  مدرم  یتقو  تسھ ؛ مھ  اھدادعتـسا  ندرک  هدـنز  یرالاسمدرم  رثا 

یراذگریثات رد  دننکیم ، تفرشیپ  دیدپون  یاھشناد  رد  دننکیم ، تفرـشیپ  یتعنـص  یاھنادیم  رد  دننکیم ، تفرـشیپ  یملع  یاھنادیم  رد  تقونآ  دوشیم ؛ هدنز  مدرم  رد  یلم 

. دنکیم ادیپ  تمظع  تلم  روشک و  تسا ؛ روشک  ثداوح  رب  مدرم  یراذگریثات  مدرم و  روضح  زا  یشان  همھ  اھنیا  دننکیم ؛ تفرشیپ  هقطنم  رد  یسایس 

یوضر  / ١٣٩٧/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

هداد سپ  هنیمز  نیا  رد  یبوخ  ناحتما  بالقنا ، هک  تسا  نیا  منکب  ضرع  مناوتیم  نم  هچنآ  بالقنا ، نیداینب  لوصا  بالقنا و  یاھراعـش  بـالقنا و  یلـصا  یاھـشزرا  باـب  رد 

: تسا اھنیا  یلصا  یاھشزرا  اھراعش و  دنک . ظفح  زورما  ات  لوا ، ماکحتسا  نامھ  هب  ار  بالقنا  یلصا  یاھراعش  ار و  نیداینب  لوصا  تسا  هتسناوت  ناریا  تلم  ینعی  تسا ؛

نیا روشک ؛ رد  تعیرش  نید و  ماکحا  ندش  هدایپ  ققحت و  اھنیا  یهمھ  زا  رتالاب  رترب و  و  تلادع ، یلم ، یروابدوخ  یلم و  سفن  هب  دامتعا  یرالاسمدرم ، یدازآ ، لالقتـسا ،

. تسا هدش  ظفح  لوا  توارط  نامھ  اب  اھراعش 

…

ام  » یهیحور ینعی  دشاب ؛ هتـشادن  یگدنکفارـس  لاعفنا و  ساسحا  نارگید  لباقم  رد  تلم ، ینعی  تسا  ناریا  تلم  یروابدوخ  یلم و  سفن  هب  دامتعا  رگید ، لصا  شزرا و 

مھاوخ ضرع  یرگید  یهسلج  رد  ار  اھنیا  تسا و  ینـالوط  اـھنیا  هب  طوبرم  یاـھرامآ  اـھنیا و  حرـش  مدرک ، ضرع  هتبلا  دراد . دوجو  روشک  رد  هللادـمحب  زورما  نیا  میناوتیم ؛»

. دننکیم یروابدوخ  لالقتسا و  ساسحا  دنتسیایم و  ناشدوخ  یاپ  یور  ام  ناناوج  ام و  تلم  هللادمحب  زورما  درک .

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

. دـشخبیم ققحت  هعماج  رد  ار  اھنامرآ  نآ  ار ، الاو  یاھـشزرا  نآ  ار ، گرزب  یاھوزرآ  نآ  جـیردتب  یمئاد ، تروریـص  نیا  هک  دراد  دوجو  یایمئاد  تروریـص  کی  بـالقنا  ریـسم  رد 

. تسین اھنیا  طقف  هتبلا  منکیم ؛ رکذ  ار  گرزب  یاھنامرآ  نیا  زا  دروم  تفھ  شش  نم  تسیچ ؟ گرزب  یاھنامرآ  نیا  الاح  بخ ،

...

یگتسباو هار  یلم ، سفنهبدامتعا  نیا  هک  گرزب - عماجم  رد  هتشذگ ، یاھلاس  رد   - ماهدرک ثحب  الـصفم  یلم  سفنهبدامتعا  نیا  یور  هدنب  هک  یلم ؛ سفنهبدامتعا  مود ،

. دزیرگیم نارگید  هب  یگتسباو  زا  هکلب  دراد ، زاین  یگتسباو  هب  هک  دنکیمن  ساسحا  تلم  تشاد ، دوجو  سفنهبدامتعا  نیا  رگا  ددنبیم . ار 

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

نیا دـنیبیم  دـنادب ، ار  خـیرات  ناسنا  رگا  الاو  تسا ، گنرمک  فیعـض و  یردـقکی  ام  مدرم  ام ، ناناوج  نیب  رد  خـیرات  یهعلاطم  هنافـساتم  هک  منک  فسات  راھظا  دـیاب  الاح  نم 

یرادـیاپ دامن  دوخ و  یاھهتـشاد  هب  راختفا  دامن  سفنهبدامتعا ، دامن  ملع ، دامن  نامیا ، دامن  ام  تلم  خـیرات ، رد  رـضاح . نامز  رد  مھ  تسا ، هتـسجرب  خـیرات  رد  مھ  تلم ،

بونج زا  هدـع  کی  دـندمآ ؛ ناریا  فرطهب  یرجھ  مشـش  مجنپ  یاـھنرق  رد  اھیقوجلـس  دـینیبب ، منکب ؛ ضرع  هراـشا  اـب  هنومن  ود  یکی  نم  تسا . روجنیا  خـیرات  رد  تسا ؛

ار ناشگنھرف  دنداد ، رییغت  ار  ناشندمت  دنداد ، رییغت  ار  اھنآ  نابز  ریغص ، یایسآ  دنتفر  هک  یتعامج  نآ  دنتفر . ریغص  یایسآ  فرطهب  لامـش  زا  هدع  کی  دندمآ ، ناریا  فرطهب 

نیمھ هک   - دندمآ بونج  زا  هک  ییاھنآ  دندرک . لیدبت  دوب ، ناشدوخ  گنھرف  هچنآ  هب  دـنتفر  اھنیا  ار  سنازیب  تلود  میدـق  یلوتانآ  دـندرک ؛ ضوع  ار  ناشزیچهمھ  دـنداد ، رییغت 

راچان هکلب  دندش  مضھ  یناریا  گنھرف  ندمت و  رد  طقفهن  دندش ؛ مضھ  اجنیا  اما  دندوب  اھنامھ  دندش ؛ مضھ  ناریا  گنھرف  ناریا و  ندمت  رد  دنتـسھ - ناریا  یاھیقوجلس 

یناریا اھنیا  دراد ! رارق  یجوا  هچ  رد  ام  رثن  ام ، رعش  ام ، یرامعم  ام ، رنھ  یقوجلس ، نارود  رد  دینک  هاگن  امش  دندش . لیدبت  یناریا  گنھرف  ناجورم  ناغلبم و  هب  ناشدوخ 

. تسا نیا  تلم  کی  ماکحتسا  تلم و  کی  رادتقا  یانعم  درک ؛ مضھ  شدوخ  لد  رد  ار  اھنیا  ناریا  اما  دندوب - هناگیب  دندوب ، یقوجلس   - دندوبن

یمالسا  / ١٣٩٧/٠٣/٣٠ یاروش  سلجم  نانکراک  ناگدنیامن و  رادید  رد  تانایب 

دروخرب هنامـصخ  هزادـنا  نیا  یتلم  چـیھ  اـب  اـعقاو  رگید !؟ رتتخـس  نیا  زا  هک  دوشیم ، تلم  نیا  اـب  دراد  اھینمـشد  نیرتتخـس  هک  تسا  لاـس  لـھچ  اـم ، دوخ  یهرود  رد 

، هدـش لیکـشت  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ربارب ، نویلیم  دـنچ  داعبا  رد  مالـسا  ردـص  بازحا  گنج  لثم  یبیرغوبیجع  بازحا  یهھبج  کی  تاھجلاعماج . هنامـصخ و  هدـشن ؛

. دناهداد ماجنا  دنتـسناوتیم  هک  یراک  روجهمھ  دناهدرک ؛ یتینما  یهئطوت  دـناهدرک ، گنج  دـناهدرک ، تاغیلبت  دـناهدرک ، میرحت  دـناهداد ؛ ماجنا  دناهتـسناوت  هک  یراک  روجهمھ 

نیا یللملانیب  یوق  روضح  تلم ، نیا  ملع  تلم ، نیا  تفرـشیپ  تلم ، نیا  تمظع  تلم ، نیا  رادتقا  بالقنا ؛ لوا  لبق ، لاس  لھچ  اب  دـینک  هسیاقم  ار  تلم  نیا  زورما  امش 

نیا دـینک . راتفر  دـیاب  یروجهچ  دـینادب  دـینیبب ، سپ  دـیتلم ؛ نیا  لیاضف  یهراصع  امـش  تسا . نیا  تلم ، هدرک ؛ تفرـشیپ  زورهبزور  تسین .]  ] لوا اـب  یهسیاـقم  لـباق  تلم 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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زا لاـس  لـھچ  دراـشفیم . اـپ  تازاـیتما  نیا  رب  دـنادیم و  ار  شدوخ  تازاـیتما  تسا ، لقتـسم  تسا ، سفنهبداـمتعااب  تسا ، ملعاـب  تسا ، ناـمیااب  هک  تسا  یتلم  تلم ،

. درذگیم بالقنا 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

رایتخایب دندوب ، ریسا  مدرم  دش . هتـسسگ  ریجنز  نیا  دش ، هتـشادرب  مدرم  یاپوتسد  زا  دنب  نیا  دراد - یاینالوط  ریـسفت  لیلحت و  بالقنا ، لماوع  الاح   - دش هک  بالقنا 

یزوریپ بالقنا و  یاھنادیم  رد  ناریا  تلم  روضح  اب  دیشچ . ار  یدازآ  لالقتسا و  معط  ناریا  تلم  دش ، هتشادرب  ناریا  تلم  رـس  زا  هطلـس  نیا  دندوب ؛ طلـسم  نارگید  دندوب ،

یهشیر و  یرثا ، روجنیا  مھ  نآ  دـنراذگب ، رثا  ناـشروشک  عاـضوا  رد  دـنناوتیم  دنتـسھ ، یاهراـک  هک  دـندیمھف  ناریا  مدرم  دـمآ ؛ دوـجو  هب  یلم  سفنهبداـمتعا  بـالقنا ، نیا 

سفنهبدامتعا نیا  ناریا . تلم  هب  داد  سفنهبداـمتعا  نیا ، دـندرک و  ساـسحا  ار  نیا  مدرم  هلبزم ؛ رد  دـنزادنیب  دـننکب ، نیمز  قاـمعا  زا  ار  هلاـس  اـھنآ ٢۵٠٠ لوق  هب  تنطلس 

هگن ار  ام  نامیا ، مینامب ؛ هار  طـسو  هک  میدوبن  تیونعمیب  لـکوتیب ، ادـخیب ، دـندرک ، بـالقنا  هک  یرگید  یاـھروشک  زا  یـضعب  لـثم  اـم  دوب ؛ هارمھ  ناـمیا  یورین  اـب  یلم 

حور درک ؛ هدنز  ام  رد  نامیا  ار  دیما  حور  یمومع ؛ تکرح  نیا  دبلاک  رد  دوب  یحور  دوب ؛ یتمیقیذ  رھوگ  نامیا  نیا  درب ؛ شیپ  ار  ام  درک ، تیادھ  ار  ام  درک ، ظفح  ار  ام  تشاد ،

. درک هدنز  ام  رد  نامیا  ار  یراکادف  راثیا و 

رھشون  / ١٨/١٣٩٧/٠۶ هر ) ) ینیمخ ماما  ییایرد  مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد شدوخ  یاھفدھ  یهدمع  رد  ار  اکیرمآ  تسا  هتـسناوت  یلم  تردق  هب  هیکت  اب  لاعتم و  یادـخ  هب  اکتا  اب  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  روآتفگـش  ملاع  نادنمـشوھ  یارب 

نیا دنوشیم ؛ هدزتفگـش  نآ  زا  دننکیم و  فارتعا  نآ  هب  ایند  یـسایس  نارگلیلحت  هک  تسا  یفرح  نیا  مینزب ؛ اجنیا  ام  هک  تسین  یفرح  نیا  دـھدب . تسکـش  هقطنم  نیا 

نیا زا  یتلم  رگا  دنربیم . شیپ  ار  ناشدوخ  راک  تردق ، زاربا  اب  مخا ، اب  رـشت ، اب  دنـشاب ، هتـشاد  رادتقا  ییاناوت و  عقاو  رد  هچنآ  زا  شیب  یرابکتـسا  یاھتردق  تسا . یتیعقاو 

ینیشنبقع هب  ار  اھتردقربا  تشاذگ ، تلادع  قح و  نادیم  رد  مدق  تعاجش  اب  درک و  نانیمطا  درک ، دامتعا  دوخ  تردق  هب  یتلم  رگا  دروخن ، اج  مخا  نیا  زا  دیسرتن ، رشت 

. دھدیم تسکش  دنکیم و  راداو 

یدازآ  / ١٣٩٧/٠٧/١٢ هاگشزرو  رد  نایجیسب » تمدخ   » یرفن رازھ  اھهد  شیامھ  رد  تانایب 

هار اـما  تسا  زاـب  اـم  یور  هب  تفرـشیپ  هار  هن . تسا ؛ عناـمیب  یهتلافـسآ  ناـبوتا  کـی  تسا ، اـم  یور  شیپ  هک  یھار  هک  دـینکن  روـصت  اـھناوج  امـش  هک  تـسا  نـیا  مـھم 

ار هار  نیا  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  دـیاب  ام  تسا . لاعف  ام  لـباقم  رد  لـماک  روطهب  نمـشد  دراد ، دوجو  هار  نیا  رد  یعناوم  تسا ، یبیـشنوزارف  یاراد  هار  تسا ، یمخوچـیپرپ 

دراد . یطیارش  راک ]  ] نیا مینک ؛ یط 

…

رگا دنھدب ، ناشن  دـنناوتیمن  یرنھ  چـیھ  نادـیم  نیا  رد  نیبمکدوخ ، بلطتصرف ، وسرت ، ددرم ، هیحوریب ، یاھمدآ  تسا . یگداتـسیا  رب  مزع  سفن و  هب  دامتعا  مود ، ماگ 

؛ دننکیم سویام  مھ  ار  نارگید  دنـسویام ، دنروآیم ؛ دوجو  هب  نارگید  لباقم  رد  مھ  عنام  یھاگ  دننکب ، دنناوتیمن  یراک  چیھ  هک  ناشدوخ  دننکن . تسرد  نارگید  یارب  عنام 

اوعـضوال الابخالا و  مکوداز  ام  ـم  کیف اوجرخ  ول  دـیامرفیم : روجنیا  دـندوب ، تقونآ  رد  هک  یدارفا  زا  یھورگ  یهرابرد  میرک  نآرق  دـننکیم . یلبنت  هب  راداو  مھ  ار  نارگید  دـنلبنت ،

داجیا لالتخا  امـش  نایم  رد  دـنیایب ، مھ  داھج  نادـیم  هب  امـش  اب  رگا  یتح  دـنناشکیم ؛ داسف  هب  ار  امـش  دـنیایب ، امـش  اـب  مھ  داـھج  نادـیم  هب  رگا  اـھنیا  ینعی  مکلـالخ ؛

سفن هب  دامتعا  دـندوبن ؛ التبم  هیلب  نیا  هب  متفگ ، مدروآ و  مسا  البق  هک  ییاھداھج  نآ  یهمھ  رد  اـم  یاـھناوج  هتبلا  دـنوشیم . مھ  هار  عناـم  دـننکیمن ، هک  کـمک  دـننکیم ؛

. تفریمن شیپ  اھراک  دندوب ، رگا  هک  دندوبن ؛ وسرت  لدزب و  دنتشادن ، دیدرت  دنتشاد ، تعاجش  دنتشاد ،

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

اب ار  یلم  یاھدـمآرد  نآ ، زا  یریگهرھب  ندرک و  لاعف  اب  دـنناوتیم  دـنمدرخ  هزیگنارپ و  دـمآراک و  ناریدـم  هک  دـھدیم  لیکـشت  ار  ینالوط  یتسرھف  زین  روشک  یداـم  یاھتـصرف 

. دنیامن فرطرب  ار  ینونک  تالکشم  دننک و  سفنهبدامتعا  یاراد  یعقاو  ینعم  هب  زاینیب و  دنمتورث و  ار  روشک  هداد و  شیازفا  نایامن  یشھج 

یقرش  / ١٣٩٨/١١/٢٩ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

هقباس نیا  هک  یناسک  دیایب . باسح  هب  دودرم  دیایب و  رامـش  هب  هدنیامن [ باختنا  یارب  یفنم ] یهطقن  کی  یتسیاب  مھ  نمشد  لباقم  رد  لاعفنا  یگتـسبلد و  یهقباس 

نیا دنتـسین . بسانم  تلم  نیا  یگدنیامن  یارب  افاصنا  اھنیا  دنرادن ، سفن  هب  دامتعا  دنرادن ، یگداتـسیا  تردق  نمـشد  لباقم  رد  دنلعفنم ، نمـشد  لباقم  رد  هک  دـنراد  ار 

. دنکیم ساسحا  ار  نیمھ  ام  روشک  هب  دنک  هاگن  یسک  رھ  هک  دراد ، یلم  سفن  هب  دامتعا  ام  تلم  دراد ؛ یلم  سفن  هب  دامتعا  تلم 

یدیلوت  / ١٣٩٩/٠٢/١٧ یاھهعومجم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

ار تلم  دـنکیم ، سفن  هب  دامتعا  یاراد  ار  روشک  کی  یـسایس ، ظاـحل  زا  دـیلوت  تسین . نیا  طـقف  نکل  تسا ، یتاـیح  ملاـس ، داـصتقا  روشک و  داـصتقا  یارب  یلخاد  دـیلوت 

یهیام یلیخ  تلم  کی  یارب  دوشیم ، نیمات  ناشدوخ  یهلیـسو  هب  ناشدوخ  روشک  لـخاد  رد  ناـشیاھزاین  هک  دـننک  ساـسحا  تلم  هکنیا  دـنکیم . تزع  ساـسحا  یاراد 

مھ یھاگ  دـنھدب ، یھاگ  مھ ] نارگید  [ ؛ دـننکب ساـمتلا  ار  نآ  نارگید  زا  یتسیاـب  دـنریگب ؛ نارگید  زا  یتسیاـب  دـنراد ، مزـال  هچ  رھ  دـننیبب  هکنیا  اـت  تسا ؛ راـختفا  تزع و 

شدوخ یاھزاین  یهدـننکنیمات  هدـننکدیلوت و  دـناوتب  تلم  کی  دوخ  هکنیا  دـنھدب ؛ ار  شدـب  یھاگ  دـنھدب ، ار  شبوخ  یھاگ  ینعی  دـنھدب ؛ ار  شماـسقا  عاونا و  و  دـنھدن ؛

. دراد ضحم  یداصتقا  داعبا  زا  رتارف  یداعبا  دیلوت ، یهلئسم  دینیبیم  سپ  دھدیم ؛ تزع  ساسحا  وا  هب  دھدیم ، سفن  هب  دامتعا  وا  هب  دشاب ،

ییوجشناد  / ١٣٩٩/٠٢/٢٨ یاھلکشت  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

دناوتب هکنیا  زا  تسا  هدشن  سویام  نمشد  ینعی  دنھدیم ]؛ همادا   ] دنراد ار  اھتـسایس  نامھ  مھ  زورما  ینعی  دھدیم ؛ همادا  ار  تلم  ریقحت  یارب  شالت  تسایـس  نمـشد 

تسا نیا  ددص  رد  زورما  نمشد  هک  میریگب  رظن  رد  نامیاھـضارتعا  رد  نامیاھرظنراھظا ، رد  نامیاھلیلحت ، رد  ام  یهمھ  یتسیاب  ار  هتکن  نیا  دراذگب . ریثات  مدرم  تایحور  رد 

ریدـقت ار  نیا  سکع  مھ  لاعتم  یادـخ  دـنکیم ، شالت  نمـشد  هتبلا  دربب . نیب  زا  دـنک و  شودـخم  ار  یلم  سفن  هب  نانیمطا  ار ، تردـق  ساـسحا  ار ، تزع  ساـسحا  نیا  هک 

. تسا ربخ  هچ  اکیرمآ  رد  یبرغ ، یاھروشک  رد  برغ ، رد  دـینک ، هظحالم  امـش  بخ  دـننک ؛ ادـیپ  یرتشیب  تزع  ساسحا  مدرم  هک  دـش  بجوم  انورک  یهثداـح  نیمھ  هدرک .

یاھراک دـندرک ، ادـیپ  مدرم  هک  یروضح  دـش ، هک  یتیریدـم  دوب : یروج  هچ  عضو  اجنیا  تسا ، یروج  هچ  عضو  دـینیبب  اجنآ  تفر ؛ مھ  اجنآ  دـمآ ، مھ  اجنیا  هک  هثداـح  نیمھ 

هک تسا  یثداوح  همھ  اھنیا  سوریو . نیمھ  تخانـش  یارب  دریگیم  ماجنا  دراد  نالا  هک  یایملع  یاھراک  ای  هراوھام ، باترپ  الثم ]  ] ای تفرگ . ماجنا  هنیمز  نیا  رد  هک  یگرزب 

، تسھ ینمـشد  نآ  تسھ ، یدنبهھبج  نآ  تسا . اھنیا  روشک ، طیارـش  سپ  تفرگ . ماجنا  هک  یتمدـخ  هنانموم و  کمک  میظع  تضھن  نیا  ای  هدرک ؛] ردـقم   ] لاعتم یادـخ 

. دراد دوجو  روشک  رد  مھ  تردق  تزع و  ساسحا  نیا  تسھ و  اھتیفرظ  نآ 

سدق  / ١٣٩٩/٠٣/٠٢ یناھج  زور  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

، هفیظو نیرتیروف  و  تسا . نآ  ندنار  یـشومارف  تمـس  هب  ناملـسم و  عماوج  تینھذ  رد  نیطـسلف  یهلئـسم  ندرک  گنرمک  مسینویھـص ، رابکتـسا و  یهدـمع  تسایس 

تمظع هب  یاهلئسم  هک  تسا  نآ  تقیقح  و  دریگیم . تروص  یمالسا  یاھروشک  دوخ  رد  نمشد  یگنھرف  یـسایس و  نارودزم  تسد  هب  هک  تسا  یتنایخ  نیا  اب  هزرابم 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رگید اکیرمآ و  دـنچ  رھ  دـھدب ؛ ار  نآ  ندـش  شومارف  یهزاـجا  ناملـسم ، یاـھتلم  نوزفازور  یدنمـشوھ  سفن و  هب  داـمتعا  تریغ و  هک  تسین  یزیچ  نیطـسلف  یهلئـسم 

. دنریگ راک  هب  نآ  یارب  ار  دوخ  ناوت  لوپ و  یهمھ  نانآ  یاهقطنم  یاھوداپ  نارگهطلس و 

١٣٩٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکیویس  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس 

روطخ یدحا  نھذ  هب  اقلطم  دیایب ، قئاف  اھتردقربا  یهدارا  رب  اھتردـق ، یهدارا  رب  دـناوتب  تلم  نیا  هکنیا  ینعی  تشاد ؛ هنارادـنپتراقح  هاگن  کی  دوخ  هب  تبـسن  ناریا  تلم 

نھذ هب  الـصا  یماظتنا ، ای  یتینما  یهرادا  کی  هک - دینک  ضرف   - لوئـسم نالف  یهدارا  یتح  یلخاد ، یاھتردق  یهدارا  یتح  یناھج ، یاھتردق  یهدارا  الاح  طقف  هن  درکیمن .

هب درک  لیدبت  ار  نیا  ماما  دندرکیمن ؛ ییاناوت  ساسحا  دندرکیم ، تراقح  ساسحا  کانرطخ . خـلت و  یاھهدارا  نابحاص  یهدارا  رب  دـننک  هبلغ  دـنناوتب  هک  درکیمن  روطخ  مدرم 

هک دوب  نیا  هناک  اھام  روصت  نامز  نآ  دوب ؛ روج  نیا  هک   - دننادب یعیبط  رما  کی  ار  یدادبتـسا  تموکح  هک  تلاح  نیا  زا  ار  مدرم  و  سفن ، هب  دامتعا  ساسحا  تزع ، ساسحا 

لیدبت میتسنادیم - یداع  یعیبط و  رما  کی  ار  نیا  الـصا  تسا و  نیمھ  هلئـسم  تعیبط  بخ  تسا ؛ مکاح  وا  یهدارا  تسھ و  تکلمم  سار  رد  یـصخش  کی  هرخالاب  بخ 

یمالـسا یروھمج  مھ  دـعب  یمالـسا ، تموکح  یمالـسا ، ماظن  لوا ، بـالقنا ، رد  مدرم  یاھراعـش  زا  دـننکیم . نییعت  ار  تموکح  عون  ناـشدوخ  هک  ییاـھناسنا  هب  دـندرک 

فلتخم یاھـشخب  رد  تیلوئـسم  دروم  صاخـشا  ار ، مکاـح  صخـش  نوگاـنوگ  یاـھتاباختنا  رد  مھ  دـعب  دـندوب ؛ هدـننکهبلاطم  دـندوب ، هدـننکنییعت  ناـشدوخ  مدرم  هدوـب ؛

. یلم سفن  هب  دامتعا  تزع و  تلاح  هب  دش  لیدبت  یلکب  دوب ، مدرم  رد  هک  یرادنپریقحدوخ  تلاح  ینعی  دناهدرک ؛ نیعم  مدرم  ار  تموکح 

یمالسا  / ٢٢/١٣٩٩/٠۴ یاروش  سلجم  هرود  نیمھدزای  ناگدنیامن  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

هدارا مزع و  اب  یهدرکلیـصحت  ناوج  رـشق  نیب  رد  صوصخب  هدرک و  ادیپ  تیمومع  هناتخبـشوخ  زورما  هک   - یلم سفنهبدامتعا  یئاکتادوخ و  یهیحور  رکفت و  نیا  هچنانچ  رگا 

دراد دوجو  اھزرم  زا  نوریب  هب  دنکیم  هدھاشم  ناسنا  یھاگ  هک  یایھاو  یاھدیما  دورب و  شیپ  لکـش  نیمھ  هب  داصتقا  رد  یلخاد  یورین  هب  دامتعا  نیا  و  هدرک - ادیپ  دـشر 

یهمھ هدنب  رظن  هب  دنک ، ادیپ  شیازفا  یلم  دامتعا  دوشب و  فیعض  ای  دشاب  هتشادن  دوجو  هچنانچ  رگا  ناگناگیب ، یریگمیمصت  هب  تبسن  دنکیم  یطرـش  ار  روشک  داصتقا  و 

. درک هدافتسا  روشک  یوق  یهینب  نیا  زا  یتسیاب  تسا . ندرک  فرطرب  عفر و  لباق  دراد  دوجو  داصتقا  رد  زورما  هک  یتالکشم  نیا 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

نـسح ینمـشد  نیا  زا  هلمح ، نیا  زا  کریز  یناریا  نکل  ناریا ؛ تلم  هب  هدرک  هلاوح  اکیرمآ  هک  تسا  یاهبرـض  اـکیرمآ ، فرط  زا  تسا  یتیاـنج  کـی  میرحت  هک  تسین  یکش 

نادنمشناد ام ، نیلوئسم  ام ، یاھناوج  ام ، مدرم  هدرک . ادیپ  ققحت  نمشد  رظن  فالخ  رب  نمشد و  مشچ  یروک  هب  هک  هدرک  ییاھراک  ینعی  هدرب ؛ دوس  هدرک و  ار  هدافتسا 

هب اکیرمآ  ینعی  هیوناث  یاھمیرحت  هک  رگید  دینادیم  دنھد . شیازفا  ار  یلم  سفن  هب  اکتا  هکنیا  یارب  دـنداد  رارق  یاهلیـسو  ار  میرحت  نیا  ام  یعامتجا  یـسایس و  نالاعف  ام ،

مزال ام  هک  یزیچ  نآ  اعبط  بخ  دیھدب ؛ وا  هب  دراد  مزال  ناریا  هک  ار  یـسنج  نالف  الثم  دـیرادن  قح  امـش  هک  دـیوگیم  دارفا  یهمھ  هب  اھروشک ، یهمھ  هب  اھتکرـش ، یهمھ 

دندـید هک  یتقو  تسا - دروم  اھدـص  تسین ، دروم  ود  دروم و  کی   - ددـعتم دراوم  رد  لخاد ، رد  یناـسک  هک  دـش  بجوم  نیا  دـسریمن ؛ اـم  تسد  هب  میرواـیب ، جراـخ  زا  میراد 

. دننک دیلوت  لخاد  رد  هک  دنتفیب  رکف  هب  دسریمن ، جراخ  هب  ناشتسد 

سدقم  / ٣١/١٣٩٩/٠۶ عافد  ناتوسکشیپ  زا  لیلجت  نیئآ  رد  ناگدننکتکرش  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

[ ینعی -] نوگانوگ  یاھنادیم  رد  ملع و  نادـیم  رد  امـش  زورما  هناتخبـشوخ  هک  مدرم  زا  یریثک  عمج  نیب  رد  یروابدوخ  نیا  داد . یروابدوخ  یهیحور  ام  تلم  هب  سدـقم  عافد 

هب نانیمطا  اب  مامت ، رادتقا  اب  هلاسدنچوتسیب  ناوج  کی  هک  دینک  ضرف  ینعی  تسا ؛ سدقم  عافد  رطاخ  هب  اتدمع  دینکیم ، هدـھاشم  یھاگ  اھزیچ - رگید  زاسوتخاس و 

ساسحا دـھدیم ، یروابدوخ  ساسحا  مدرم  هب  نیا  دزیم ؛ عطاق  یهبرـض  نمـشد  هب  تفریم و  تخادـنایم  هار  شدوخ  لابند  ار  رکـشل  کی  ار ،  یتیعمج  کـی  ماـمت ، سفن 

. دنک دنلب  رس  یدنلبرس ، اب  دناوتیم  یلیمحت  گنج  یهطرو  لثم  ییاھهطرو  زا  ناریا  تلم  هک  دنک  تباث  تسناوت  سدقم  عافد  و  دھدیم . سفن  هب  نانیمطا 

نافعضتسم  / ١٣٩٩/٠٩/٠۵ جیسب  لیکشت  زورلاس  تبسانمهب  مایپ 

. تسا تدھاجم  تریصب و  صالخا و  افص و  هاگشیامن  و  یلم ، رادتقا  رھظم  و  لحار ، ماما  ناشخرد  گرزب و  راگدای  جیسب 

داجیا یـشزرا و  یاھدرکیور  رد  نیون ، یاھیروانف  یملع و  ورـشیپ  یاھتیلاعف  رد  یروشک ، یهرتسگ  سایقم  اب  یتایح  تامدـخ  رد  نآ ، تابث  لالقتـسا و  روشک و  زا  عافد  رد 

اھیئاناوت و نیا  یلـصا  یاھهیاپ  سفن ، هب  دامتعا  و  تیلوئـسم ، ساسحا  و  مزع ، و  نامیا ، دـنکیم . هولج  جیـسب  روضح  دوشیم و  هدرب  جیـسب  مان  اـج  همھ  یونعم ، یاـضف 

. دوزفا نآ  رب  درک و  ظفح  ار  اھنآ  یمئاد ، تبقارم  یھلا و  رکش  اب  دیاب  هک  تسا  دنوادخ  یاھتبھوم  اھتمعن و  دوخ  اھنیا  و  تسا . اھیئاشگهرگ 

لاس ١۴٠٠  / ١٣٩٩/١٢/٣٠ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هللااشنا هک   - دـتفیب قافتا  روشک  رد  یتسردـب  رگا  دـیلوت  شھج  تسا . یمھم  راعـش  تسا ، یبالقنا  انعم  مامت  هب  راعـش  کی  هملک  یعقاو  یانعم  هب  دـیلوت  شھج  راعش 

بجوم اھنآ  رب  یهوالع  مھ  و  دراذـگیم - ریثات  یداصتقا  یهدـمع  لئاسم  یهیقب  لوپ و  شزرا  دروم  رد   - دراذـگیم روشک  رد  یداصتقا  قیمع  تاریثات  مھ  داـتفا - دـھاوخ  قاـفتا 

قافتا هللااشنا  روشک  رد  هتفاـیشھج  دـیلوت  رگا  ینعی  دوشیم ؛ یلم  تینما  یهدننکنیمـضت  دوشیم ، مدرم  یمومع  یدـنمتیاضر  بجوم  دوشیم ، یلم  سفن  هب  داـمتعا 

. دوشیم ققحتم  نآ  رب  گرزب  عفانم  نیا  مھم و  ضراوع  نیا  دتفیب ، قافتا  میراودیما  هک  دتفیب 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

یاتدوک عقاو  رد  هک  دوب  ناخاضر  یهتسباو  یروتاتکید  زاغآ  ( ١)١٣٠٠ مینکب ، ینعی ١٣٠٠ -  - یلبق نرق  رد  روشک  دورو  ماگنھ  اب  انعمرپ  کچوک و  یهسیاقم  کی  میھاوخب  رگا 

لاس رد ١۴٠٠ ، دورو  لاسما  دوب . رد ١٣٠٠  دورو  نیا  دوب ؛ روشک  رد  یسیلگنا  یروتاتکید و  هتسباو و  ینارمکح  تقیقح  رد  دوب و  ناخاضر  تسد  هب  هلیسو و  هب  یـسیلگنا 

نیا هب  توافت  کـی  دـجاو ] ، ] نرق نیا  رد  اـم  لاـسما  دورو  نیا  یلم ؛ سفن  هب  داـمتعا  سفن و  هب  اـکتا  رب  مدرم ، ارآ  رب  لالقتـسا ، رب  ینتبم  ینارمکح  ینعی  تسا ، تاـباختنا 

تفرـشیپ تمـس  هب  ولج و  تمـس  هب  تبـسن  نیمھ  اب  ار  ام  روما  یهمھ  دـنوادخ  هللااشنا  میراودـیما  تسا . هدوب  مھدراھچ  نرق  رد  دورو  لاس ١٣٠٠ و  رد  دورو  اـب  یمھم 

. دیامرفب تیادھ 

ناریا  / ١۴٠٠/٠١/٠١ تلم  هب  باطخ  یزورون  ینارنخس 

قرف دـش  اضما  ماجرب  هک  و ٩۵  لاس ٩۴  طیارـش  زورما  هک  دـنیوگیم  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  مدینـش  دـنراد . فرح  مھ  ماجرب  دادرارق  نامھ  یور  اھییاکیرمآ  زا  یـضعب  ـالاح 

ام عفن  هب  هدرکن ، رییغت  اکیرمآ  عفن  هب  اھتنم  هدرک  رییغت  لاس ٩۴ و ٩۵  هب  تبـسن  طیارـش  زورما  هلب ، مراد ، لوبق  هدنب  دنک ؛ ادیپ  رییغت  مھ  ماجرب  دیاب  سپ  هدرک ، رییغت  هدرک ،

زا ٩۴ امش  هدرک ؛ ادیپ  سفن  هب  دامتعا  دشاب و  یکتم  شدوخ  هب  هتـسناوت  هدش ، رتیوق  یلیخ  زورما  ات  زا ٩۴  ناریا  امش ! عفن  هب  هن  ناریا  عفن  هب  هدرک  رییغت  طیارـش  هدرک ؛

تالکـشم درک . حـضتفم  ار  امـش  روشک  شایریگهرانک  اـب  مھ  دـعب  شراـتفر و  اـب  شلمع ، اـب  شفرح ، اـب  هک  اـکیرمآ  رد  دـمآ  راـک  رـس  یتلود  کـی  دـیاهدش ! وربآیب  ـالاح  اـت 

تسا انب  هچنانچ  رگا  امـش ؛ ررـض  هب  اما ] ، ] هدش ضوع  طیارـش  هلب  دشاب .] امـش  عفن  هب  هک   ] تسین روج  نیا  ینعی  هتفرگ ؛ ارف  ار  امـش  روشک  یهعومجم  مامت  یداصتقا ،

یاھراکتبا ناناوج ، میظع  تکرح  ناوارف ، ناینبشناد  یاھتکرـش  اب  میدرک ؛ رثایب  ار  اھمیرحت  هللادمحب  ام  اھنیا . هن  دنک  ادـیپ  رییغت  ناریا  عفن  هب  دـیاب  دـنک ، ادـیپ  رییغت  ماجرب 

روھمجسیئر نیا  تشونرس  تسین  مولعم  دیراتفرگ ؛ مھ  زورما  ات  دیدش ؛ رتراتفرگ  زورهبزور  امش  اما  داد ، میھاوخ  همادا  مھ  ار  هار  نیمھ  هللااشنا  هنیمز ؛ نیا  رد  نوگانوگ 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » 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 21هاگياپ  هحفص 19 
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. دش دھاوخ  یروج  هچ  مھ 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

و یھلا ، لازیال  تردق  هب  هجوت  ادخ و  هب  لکوت  دھدیم ، ناشن  ام  هب  جح  تدحو  هوکش و  رئاعـش و  و  تارمج - تافرع و  فاوط و  یعـس و   - جح کسانم  هک  یمیقتـسم  طارص 

. تسا یزوریپ  هب  رفاو  دیما  و  تکرح ، رب  خسار  مزع  و  تدھاجم ، شالت و  هب  داقتعا  و  یلم ، سفن  هب  دامتعا 

جح  / ٢٨/١۴٠٠/٠۴ مایا  ندیسرارف  تبسانم  هب  مایپ 

و یھلا ، لازیال  تردق  هب  هجوت  ادخ و  هب  لکوت  دھدیم ، ناشن  ام  هب  جح  تدحو  هوکش و  رئاعـش و  و  تارمج - تافرع و  فاوط و  یعـس و   - جح کسانم  هک  یمیقتـسم  طارص 

. تسا یزوریپ  هب  رفاو  دیما  و  تکرح ، رب  خسار  مزع  و  تدھاجم ، شالت و  هب  داقتعا  و  یلم ، سفن  هب  دامتعا 

یداصتقا  / ١۴٠٠/١١/١٠ نالاعف  ناگدننکدیلوت و  رادید  رد  تانایب 

یروج نیا  دیلوت  دنکیم ؛ ادیپ  لوحت  دـنکیم ، ادـیپ  رییغت  روشک  مھم  یداصتقا  یاھـصخاش  یهمھ  دـیھدب ، شھج  دـیناوتب  ار  دـیلوت  اعقاو  رگا  نوچ  دراد  تیمھا  دـیلوت  شھج 

؛ دنکیم ادیپ  شھاک  مروت  خرن  دوشیم ، مھارف  روشک  یارب  یزرا  دمآرد  دنکیم ، ادیپ  قنور  تارداص  دنکیم ، ادیپ  شھاک  یراکیب  دیآیم ، دوجو  هب  رادیاپ  لاغتـشا  ینعی  تسا ؛

راختفا ناشیلخاد  داصتقا  یاھییاناوت  اب  یداصتقا ، لالقتـسا  اب  اھروشک   - تسا یلم  تزع  بجوم  نیا  دـیآیم و  دوجو  هب  روشک  رد  یداصتقا  لالقتـسا  اـھنیا  رب  یهوـالع 

ای دوشیم  لیمحت  نوریب  زا  هک  ییاھهناکت  لباقم  رد  ار  روشک  داصتقا  دربیم و  الاب  ار  یلم  سفن  هب  دامتعا  دنکیم ، نیمات  ار  یلم  تینما  تزع و  دنوشیم - دنلبرس  دننکیم و 

. هدش هتفگ  هدش و  هتفرگ  رظن  رد  اھنیا  یهمھ  دش ، نالعا  هک  یتمواقم  داصتقا  تسایس  رد  هتبلا  هک  دنکیم ، ظفح  دنکیم و  تسارح  دیآیم  دوجو  هب  لخاد  رد 

یربھر  / ١۴٠٠/١٢/١٩ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

لثم یمومع ، دـیما  یلم ، دـیما  لثم  یلم ، دامتعا  لثم  یلم ، داحتا  لثم  ددرگیمرب ؛ تلم  یهدوت  هب  میقتـسم  روط  هب  هک  تسا  ییاھزیچ  نآ  یلم ، رادـتقا  مھم  نکر  کی 

دیھاوخیم یراک  کی  اما  دیتسھ  یسفن  هب  دامتعا  یاراد  مدآ  دیتسھ ، روشک  یهرادا  هاگتـسد  شخب  نالف  لوئـسم  هک  یلاعبانج  تسھ  تقو  کی  یلم . سفن  هب  دامتعا 

نیا هب  عجار  لصفم  هدـنب  هک  دـیھدب ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دـیناوتیمن  امـش  دنـشاب ، هتـشادن  ار  سفن  هب  دامتعا  نیا  مدرم  رگا ] [ ؛ دراد مدرم  کمک  هب  جاـیتحا  هک  دـیھدب  ماـجنا 

نآ رد  هک  دـش  بجوم  نامیا  نیا  تسا ؛ نموم  لوصا  نیا  هب  ام  تلم  هک  دراد  دوجو  یلوصا  کی  یلم ؛ ناـمیا  ماکحتـسا  اـی  مدرک . تبحـص  یتقو  کـی  یلم  سفن  هب  داـمتعا 

؛ دـننک نوگنرـس  ار  وا  دنتـسیاب و  توغاط  میژر  نایماظن  یهلولگ  لباقم  رد  دنتـسناوت  دوبن ، تاقوا  یلیخ  مھ  گنـس  یتح  دوبن ، یاهحلـسا  چـیھ  مدرم  تسد  رد  هک  یتقو 

یهلئـسم ای  دنکیم . ادیپ  طابترا  مدرم  هب  هک  تسا  اھهیامرـس  نیا  زا  یکی  یلم ، نامیا  ظفح  تسا ؛ یدنمـشزرا  یهیامرـس  یلیخ  یلم  نامیا  نیا  دوب . نامیا  رثا  رب  نیا ] ]

اھزیچ نیا  هب  یهتـسباو  مھ  مدرم  روضح  تسا و  مھم  رایـسب  مدرم  روضح  نوچ  هک  لـیلد  نیمھ  هب  اذـل  یعاـمتجا … لـئاسم  ندوب  ناور  یهلئـسم  اـی  یمومع  تشیعم 

هب دنتـسھ ؛]  ] اوغا لوغـشم  مئاد  نیعمجا ،» مھنیوغال   » تفگ ناشـسیئر  هک  روج ] نامھ  [ ؛ دـنمدرم یاوغا  ددـص  رد  گرزب  کـچوک و  نیطایـش  هک  دـینیبیم  امـش  تسا ،

تاینھذ قامعا  هب  مئاد  ار ، یطلغ  فرح  رھ  ندرک  هیجوت  ندرک و  نییزت  ار و  یغورد  رھ  ار ، یفرح  رھ  ندناسر  هدرک  ناسآ  یلیخ  رگید  زورما  هک  ییاھهناسر  نیا  یهلیـسو 

نیا زا  سفن ، هب  دامتعا  نآ  زا  دـیما ، نآ  زا  داـمتعا ، نآ  زا  ناـمیا ، نآ  زا  ار  مدرم  دـنناوتب  هکنیا  یارب  نیعمجا ؛ مھنیوغـال  رگید ؛ دـننکیم  اوغا  دـنناسریم . ار  ییاـھزیچ  هعماـج 

مئاد دننک ؛ فیعضت  ار  یلم  داحتا  دننک ، بلس  اھنآ  زا  ار  نیلوئسم  هب  دامتعا  دننک ، بلس  ار  اھنآ  سفن  هب  دامتعا  دننک ، سویام  ار  اھنآ  دننک و  فرصنم  میتفگ  هک  ییاھزیچ 

. دنکیم نمشد  هک  تسا  یراک  نیا  و  دنتسھ ؛ ییاھراک  نینچ  کی  لاح  رد 

ناملعم  / ١۴٠١/٠٢/٢١ رادید  رد  تانایب 

هک مینک  یراـک  یتسیاـب  اـم  اـنعم . نیا  هدـش  رارکت  مھ  اھهتـشون  اھتبحـص و  رد  منکیم ، دـیکات  نآ  یور  هدـنب  هک  دراد  دوجو  یایلک  یهتکن  کـی  شرورپ ، شزومآ و  دروم  رد 

دای سرد  دھاوخب  هک  دشابن  نیا  افرـص  ناتـسریبد ، ای  ناتـسبد  هب  هسردـم ، هب  زومآشناد  نیا  ندـمآ  زا  زومآشناد ، تیبرت  زا  فدـھ  دوشب ؛ یلم  تیوھ  یاراد  ام  زومآشناد 

ناسنا کی  دـنکب ، تیوھ  ساسحا  وا  هک  تسا  نیا  یزومآملع  دـح  رد  لقاال  ای  یزومآملع  زا  رتمھم  اما  دزوماـیب ، دـیاب  مھ  ملع  دریگب ، داـی  دـیاب  مھ  سرد  هلب ، بخ  دریگب .

هک تسا  یزیچ  نیا  دوشب ؛ انشآ  روشک  تاراختفا  اب  ناج ، قمع  زا  ام  کدوک  دنکب و  ادیپ  یلم  سفن  هب  دامتعا  ساسحا  یلم و  تیوھ  هک  اجنیا  رد  دوشب  هتخاس  تیوھاب 

دنچ دـینیبب  دـینک  یھاوخرظن  ناتـسرادم  یاھهچب  نیب  امـش  دـندروآ ؛ ار  ینایتشآیمظاک  یاقآ  موحرم  مسا  ناـشیا  ـالاح  تسھ ؛ تاراـختفا  زا  یلیخ  درادـن . دوجو  زورما 

دنچ ار  ودـلانور  دـینک  ضرف  الثم  دنـسانشیم و  دوب ــ  مھ  ناوج  تشاد ــ  ناوج  نیا  درم و  نیا  هک  یایدوجو  شزرا  نآ  اـب  تامدـخ ، همھ  نآ  اـب  ار  یناـیتشآیمظاک  دـصرد 

، دنسانشیم ار  اھنیا  گنشق  ار ! اھمسا  نآ  مریگب  دای  مناوتیمن  یتح  نم  هک  دنروآیم  مھ  ار  ییاھمـسا  ام  یهداوناخ  کچوک  یاھهچب  تاقوا  یھاگ  دنـسانشیم ! دصرد 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  میسانشیمن ؟ ار  نامدوخ  یلم  تاراختفا  ارچ  ام  تسا . هراکهچ  نیا  دننادیم ] ]

ار یللملانـیب  یهتـشذگ  ار ، یـسایس  یهتـشذگ  ار ، یملع  یهتــشذگ  ار ، یلم  تاراـختفا  هـک  تـسا  نـیمھ  یلم » تیوـھ   » مییوـگیم هـک  ییاـھزیچ  نـیا  زا  شخب  کـی 

ماما زا  دـننادیم ؟ تسرد  مراھچ ، موس و  لـسن  زورما ، یاـھهچب  نیا  زا  یدادـعت  هچ  ار  بـالقنا  یاـیاضق  دنـسانشب . هدـش  هک  یتدـھاجم  هدـش و  هک  یـشالت  دنـسانشب ،

یاھنامرآ اب  تسا . یلم  تاراختفا  اـھنیا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  روشک  نادنمـشناد  زا  دـنراد ؟ عـالطا  ردـقچ  زیمآشیاتـس ، تاریبعت  نیمھ  زا  یـضعب  زجب  مسا و  زجب  راوگرزب ،

یبالقنا تکرح  کی  هکنیا ] [ ؛ تسین یخوش  دروایبرد ، تکرح  هب  ار  سونایقا  نیا  دنک ، اپرب  ار  میظع  نافوط  نیا  تسناوت  هک  یبالقنا  نیا  بخ  دنتسھ ؟ انشآ  ردقچ  بالقنا 

رھـش نالف  ای  نارھت  هب  طوبرم  طقف  دشیم ، هک  یتارھاظت  دشیم ، هک  ییاھییامیپهار  بالقنا ، نارود  رد  ینعی  دروایبرد ــ  تکرح  هب  شئازجا  مامت  رد  ار  یروشک  کی  دـناوتب 

. سونایقا کی  مطالت  ینعی  نیا  تفرگیم ــ  ماجنا  تارھاظت  نیمھ  مھ  اتسور  نالف  رد  دوبن ، گرزب 

ماما و تاشیامرف  ماما و  تاراھظا  دـلج  دـنچ  تسیب و  دوب ؟ هچ  ماما  فرح  تفگیم ؟ هچ  ماما  درک ؟ راک  هچ  ماما  دـھدب ؟ تکرح  روج  نیا  ار  اـھنیا  تسناوت  هک  دوب  یزیچ  هچ 

؛ دنوشب هتخیمآ  اھنیا  اب  تسین ؛ نتسناد  مھ  طقف  دننادب . ار  بالقنا  یاھنامرآ  اھنیا ؟ هب  هدش  هجوت  ردقچ  هدش ؟ هدناوخ  ردقچ  تسا ؛ سرتسد  رد  زورما  ماما  یاھهتـشون 

نابز یضایر و  یمیش و  لومرف  هب  جایتحا  ام  هلب ، بخ  دوشب . انشآ  اھنیا  اب  وا ، لد  وا ، ناج  دوشب و  اھنامرآ  نیا  اب  یهتخیمآ  ناتسریبد ، ناتسبد و  رد  ناوجون ، ناوج و  نیا 

رتشیب زور  رھ  دـیاب  ار  ملع  مچرپ  میدـقتعم  هک  ام  تسا ، مزال  هک  سرد  هن  میراذـگب ؛ رانک  ار  سرد  ام  هک  تسین  انعم  نیا  هب  ام  فرح  نیا  میراد ؛ مھ  اھنیا  لاثما  یجراـخ و 

. دوشب دنلب  دیاب  مھ  یمالسا  تیوھ  یبالقنا ، تیوھ  زیمآراختفا ، تیوھ  یلم ، تیوھ  مچرپ  شرانک  رد  اھتنم  روشک ، رد  درک  دنلب 

سدقم  / ٣٠/١۴٠١/٠۶ عافد  ناھدنامرف  ناتوسکشیپ و  رادید  رد  تانایب 

؛ میدیمھف ار  نیا  میلست ؛ اب  هن  دیآیم  تسد  هب  تمواقم  اب  روشک ، تنایص  نمشد ، ندنام  بقع  تفرـشیپ ، یزوریپ ، هک  دیمھف  ناریا  تلم  سدقم ، عافد  داھج  عومجم  رد 

میدرک و هدافتـسا  هریغ  یگنھرف و  یداصتقا و  یـسایس و  نوگانوگ  لئاسم  زا  یرایـسب  رد  لصا  نیا  زا  ام  ام . یارب  لـصا  کـی  دـش  نیا  دـندروآ ؛ تسد  هب  ناریا  تلم  ار  نیا 

میلـست و عـضوم  هن  تسا ، تفرـشیپ  عـضوم  تسا ، مادـقا  عـضوم  تسا ، یگداتـسیا  عـضوم  اھلصفرـس  لـئاسم و  نیا  زا  یرایـسب  رد  روـشک  عـضوم  مـینکیم . هدافتـسا 

لاعف رصانع  روشک ، نویسایس  لخاد  رد  ینعی  دیایب ــ  دوجو  هب  یلخاد  سفن  هب  دامتعا  نانیمطا و  مھ  هک  دش  بجوم  درک ، تمواقم  دیاب  هک  ساسحا  نیا  ینیـشنبقع .

هب مھ  و  دـننک ــ  ادـیپ  ینانیمطا  کی  دـیآیم و  شیپ  روشک  کی  یارب  هک  ینوگانوگ  یاـیاضق  یهمھ  رد  دـننک  ادـیپ  یـسفن  هب  داـمتعا  کـی  روشک ، یگنھرف  نـالاعف  روشک ،

زا یدادعت  میتسناوت  هیحور  نیمھ  اب  هناتخبشوخ  ام  دروایب . باسح  هب  ار  ناریا  تمواقم  دروایب ، باسح  هب  ار  ناریا  یلخاد  تردق  شدوخ  تابساحم  رد  هک  داد  دای  نمشد 

راشف نمـشد  دـنراذگب ؛ ماکان  ار  نمـشد  اھاج  یرایـسب  رد  دنتـسناوت  ام  یماظن  یاـھورین  اـم ، یـسایس  یاـھورین  میناـشکب . تسکـش  هب  ار  نمـشد  مھم  یاـھهشقن 
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ماکان درک ، عورش  یوحن  هب  ایرد  اوھ و  زا  ار  ام  یاھزرم  هب  ضرعت  نمشد  دنام ؛ ماکان  دروآ ، نادیم  هب  ار  دیدج  یهنایمرواخ  حرط  نمشد  دش ؛ ماکان  درک ، لیمحت  ار  یرثکادح 

تسا سدقم  عافد  رد  یهدشهتخومآ  لصا  نامھ  زا  یشان  نیا  نیمھ ؛ ینعی  یلم  سفن  هب  دامتعا  دندرک ؛ فرـصت  ار  شاییایرد  زواجتم  دندز ، ار  شاییاوھ  یهدنرپ  دنام ؛

. تسا روشک  تنایص  هار  تمواقم ، هک 

یگنھرف  / ١۴٠١/٠٩/١۵ بالقنا  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب  زا  یاهدیزگ 

. تسا نیا  یبالقنا  رھ  تعیبط  تسا ؛ نیـشیپ  یاـھناینب  هب  مجاـھت  بـالقنا ، تعیبط  ینعی  داد ؛ رییغت  ار  نیـشیپ  یاـھناینب  اـھبالقنا ، یهمھ  لـثم  ناریا  یمالـسا  بـالقنا 

؛ داد رییغت  ار  اھناینب  نیا  دـمآ  بالقنا  دـنکب . نوگرگد  دـھدب و  رییغت  ار  طلغ  یـسایس  یاھناینب  طلغ ، یگنھرف  یاھناینب  طلغ ، یداصتقا  یاھناینب  هکنیا  یارب  دـیآیم  بـالقنا 

. داتفا قافتا  نیمھ  مھ  مالسا  ردص  رد  هدوب ، روج  نیمھ  هشیمھ 

ریثات تحت  فلتخم ، لماوع  تحت  جـیردتب و  مدرم  نھذ  تسا . مکاح  مدرم  ناھذا  رب  هک  تسا  یطلغ  یاھهرازگ  دارم ، تسیچ . طلغ  یگنھرف  یاھناینب  زا  ام  دارم  الاح  بخ 

ناناوج ام ، یهعماج  تینھذ  رب  اعقاو  ینعی  دوب . میناوتیمن »  » یهلئـسم دز ، لاثم  دوشیم  هک  طلغ  یاھهرازگ  زا  یکی  ام  بالقنا  رد  الثم  الاح  دریگیم . رارق  یطلغ  یاھهرازگ 

. دوب مکاح  میناوتیمن » ، » ام

زا یبرغ  زیچ  رھ  برغ : هب  تبـسن  یگتفیـش  ـالثم  اـی  دوب . یلم  سفن  هب  داـمتعا  مدـع  یلم ، ینیبمکدوخ  نیا  هک  میناوـتیمن ؛» : » دوـب جـیار  یگنھرف  یهرازگ  کـی  نیا  ... 

یاھهرازگ ینعی  دز ؛] لاثم   ] دوشیم دروم  اھدص  لیبق  نیا  زا  و  دندرکیم . راختفا  دـندربیم ، راک  هب  ار  یگنرف  تغل  رھ  یگنرف ؛ تاغل  ندرب  راک  هب  راختفا  دوب ؛ نیریـش  ناشرظن 

یاھهنیمز رد  یـصخش ، یاھهنیمز  رد  هچ  مدز ، لاثم  هک  یعاـمتجا  یاـھهنیمز  رد  هچ  تشاد ؛ دوجو  اـھنیا  دراذـگیم ، ریثاـت  رـشب  یگدـنز  رد  اـعقاو  هک  ییاـھزیچ  یدـیلک ،

ار یـضعب  ار ، اھناینب  نیا  ار ، اھنیا  دـمآ  بالقنا  مریگیمن ؛ نم  ار  تقو  هک  دراد  یناوارف  یاھلاثم  الاح  هک  اھام ، نھذ  رد  دوب  جـیار  هک  یطلغ  یاھگنھرف  نآ  یـصخش ، یگدـنز 

داـقتنا برغ و  هب  تبـسن  ضارتـعا  هب  درک  لیدـبت  ار ، برغ  هب  تبـسن  یگتفیـش  درک ؛ میناوـتیم »  » ار میناوـتیمن » « ؛ درک نیزگیاـج  درب ، نیب  زا  یلکب  ار  یـضعب  درک ، لزلزتـم 

و دوخ . مان  ندروآ  رب  رارصا  مدع  یگتشذگدوخزا ، راثیا ، هب  درک  لیدبت  ار  اھنیا  دننام  ترھش و  هب  لیم  یدنسپدوخ و  یگتفیشدوخ و  یصخش ، لئاسم  رد  برغ . هب  تبـسن 

. داتفا قافتا  هملک  یعقاو  یانعم  هب  یگنھرف  رییغت  نیا  و  داد ؛ ماجنا  ار  اھراک  نیا  بالقنا  تسا ؛ یمھم  یلیخ  یاھزیچ  کی  بخ  اھزیچ  نیا 

« : یلم سفن  هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

یبجر  /   ١١/١٣/١٣٨۶ نیسح  هدنسیون :  تسا /  تنایخ  یلم  سفن  هب  دامتعا  فیعضت 

« يلم سفن  هب  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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