
نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

رادـتقا و  دـننک ، هفاضا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رادـتقا  رب  هک  دـشاب  نیا  دـیاب  یتلود  ماظن  رد  موس  مود و  لوا و  یاـھهبتر  نـالووسم  مدرم و  داـحآ  اھرـشق و  یهمھ  شـالت 

رد دـننک . رباربدـنچ  ار  دوخ  شالت  دـیاب  دـنراد ، شقن  روشک  یگدـنزاس  هرادا و  رد  هک  یناسک  ماـمت  یگدـنزاس . اـب  رگم  دوشیمن ، لـصاح  یماـظن  یداـصتقا و  یـسایس و 

تامدخ یهیارا  اب  مدرم و  دامتعا  بلج  لمع و  نسح  اب  دیاب  یتلودو  یرادا  یاھـشخب  دـنربب . الاب  ار  روشک  دـیلوت  دـنراد ، ناوت  هک  ییاج  ات  دـیاب  نارگدـیلوت  دـیلوت ، یهنحص 

. دننک هفاضا  ار  دوخ  شالت  دنتسھ ، داشرا  ماھلا و  عبنم  مدرم  یارب  یگنھرف  یاھهنیمز  رد  هک  یناسک  و  دنیازفیب ، ناشراک  تیفیکرب  اھنآ ، هب  هناصلخم 

. میرادروخرب مزال  تابث  زا  میتسھ و  یوق  هللادمحب  ام  درک . دنھاوخ  دایز  ار  راشف  تسا ، فیعض  یمالسا  یروھمج  هک  دننک  ساسحا  ملاع  نیطایش  یناھج و  رابکتسا  رگا 

داحآو نالووسم  دیاب  ار  تمعن  نیا  دشاب . هتشاد  ار  نآ  یتلود  چیھ  منکیمن  نامگ  ماظن -  زا  اھنآ  ینابیتشپ  مدرم و  دامتعا  دراد -  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  ییهیامرس 

نیا رد  دننک . ظفح  ار  بالقنا  یارب  یزابرـس  حور  دـیاب  همھ  دنـشاب . مھ  دـیاب  دنتـسھ و  بالقنا  نازابرـس  همھ  درادـن ؛ دوجو  یتلم  تلود و  ام ، روشک  رد  دـننک . ظفح  مدرم 

. دنراد یدحاو  یهفیظو  همھ  یمالسا ، ماظن  مالسا و  لابق  رد  تسین . تاماقم  نالووسم و  مدرم و  داحآ  نیب  مھ  یقرف  صوصخ ،

نارھت  / ١٣۶٨/٠٧/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

هک هچنآ  لـباقم  یهطقن  تسرد  هک  تسا  نیا  دراذـگیم ، ریثاـت  مدرم  لـمع  نھذ و  رب  اـھنآ ، شور  فرح و  دنتـسھ و  ناگدـبز  زا  هـک  یدارفا  اـصوصخم  مدرم ، داـحآ  زا  راـظتنا 

یمالسا و یروھمج  نالووسم  هک  دنک  دومناو  دھاوخیم  نمشد  دنک . دیماان  نیبدب و  دوخ  یهدنیآ  هب  تبسن  ار  مدرم  دھاوخیم  نمـشد  دننک . لمع  دھاوخیم ، نمـشد 

یاھزاین یهدھع  زا  تسین  رداق  یمالـسا  ماظن  دیوگب  دھاوخیم  نمـشد  دنھدب . ماجنا  ار  روشک  نیا  یزاسزاب  انب و  دوخ ، ریبدت  هدارا و  اب  دـنناوتیمن  روشک ، نیا  ناریدـم 

نالووسم مدرم و  نایم  دیوگب  دھاوخیم  نمـشد  دنرادن . دامتعا  اھنآ  هب  دنتـسین و  نیبشوخ  دوخ  نالووسم  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  دیوگب  دھاوخیم  نمـشد  دـیآرب . مدرم 

، اھویدار تاغیلبت ، قیرط  زا  دھاوخیم  نمـشد  دـنکیم . یـشاپمس  میھفت و  ار  اھزیچ  نیا  نمـشد ، دوشیم . رتشیب  زورهبزور  هلـصاف ، نیا  تسا و  هدـمآ  دوجوهب  هلـصاف 

یدامتعایب کش و  دیدرت و  رذب  هعماج  رد  دننزیم -  فرح  دنریگیم و  رارق  یناھج  تاغیلبت  ریثاتتحت  هک  هاگآان -  ربخیب و  یاھمدآ  تاراھظا  تالجم و  تالاقم ، تاجتشون ،

. دشاپب ینیبدب  و 

دننیبیم مدرم  دناروابب . دنک و  میھفت  مدرم  هب  دـھاوخیم  نمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  اھتیعقاو ، هک  دـننیبیم  دـننکیم و  سمل  ار  تایعقاو  ام  تلم 

! دندش ادج  ماما  زا  مدرم  دنیوگب  هک  دوب  زکرمتم  هطقن  نیا  رب  تاغیلبت  مھ ، هر ) ) ماما ترـضح  تایح  نامز  رد  دنزرویم . تبحم  اھنآ  هب  دنراد و  اج  مدرم  لد  رد  نالووسم ، هک 

. تسا ماما  تبحم  زا  رپ  هک  دندیدیم  دندرکیم ، هعجارم  هک  دوخ  بلق  نطاب و  هب  ام  مدرم  هتبلا ،

نیا هک  یلاح  رد  دریگب ؛ مدرم  زا  ار  دامتعا  سح  نیا  دنکیم  یعس  نمشد  تاغیلبت  تسا . یشزرااب  رایسب  زیچ  دنراد ، نالووسم  هب  تبـسن  مدرم  هک  یدامتعا  سح  نیا 

نمـشد زواجت  دندرک ، تکرح  مدرم  هک  دوب  دامتعا  حور  نیمھ  اب  دوب . زاسراک  ام  بالقنا  تلم و  یارب  نآ ، یزوریپ  زا  شیپ  یتح  بالقنا و  زا  دـعب  نارود  لوط  رد  دامتعا ، سح 

. دنداد تاجن  ار  تکلمم  دندومن و  عفد  ار 

زا دـنتفر و  گنج  نادـیم  هب  دـندرک و  لوبق  مدرم  دربب ، نیب  زا  دـنک و  مدـھنم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یماظن ، مجاـھت  اـب  دراد  دـصق  نمـشد  هک  دـش  هتفگ  اـھنآ  هب  یتقو 

نیا یھدنامزاس  زا  نمـشد  دصق  هک  دـندیمھف  همھ  تسا . هدوب  هچ  هیـضق  هک  دـش  نشور  نامز ، تشذـگ  اب  دـندرک . عافد  روشک  تیمامت  یمالـسا و  یروھمج  تیدوجوم 

. دوبن هیاسمھ  ود  فالتخا  یزرم و  یهلاسم  کی  هلاسم ، دربب . نیب  زا  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دوب  نیمھ  یماظن ، مجاھت  هلمح و 

، راوگرزب ماما  نارود  رد  تسا . هداد  راک  تارج  تعاجـش و  نالووسم  هب  نامزیزع ، ماـما  تکرباـب  تاـیح  نارود  لوط  رد  داـمتعا ، نیا  تسا . هداد  تاـجن  ار  روشک  داـمتعا ، نیا 

( هر ) ماما دننیبن . دننادن و  دراد ، دوجو  اھھاگتـسد  رد  هک  ار  ییاھفعـض  ماما  هک  دوبن  روطنیا  دندرکیم . هیکت  نالووسم  زا  مدرم  تیامح  رب  ردقهچ  ناشیا  هک  دیدیدیم  امش 

یهرادا عیسو  هاگتسد  فلتخم  یاھشخب  هییاضق و  یهوق  یتلود و  یاھھاگتسد  رد  هک  ییاھفعض  دندرکیم . هدھاشم  رتھب  رتقیقد و  مھ  دارفا  یرایـسب  زا  دیاش  ار  اھفعض 

ناریدـم نآ  ات  دـنریگب ، رارق  روشک  ناریدـم  رـس  تشپ  دـننک و  یراکمھ  نالووسم  اب  دـیاب  مدرم  هک  دوب  نیا  ماما  دـیکات  نیا ، دوجو  اب  اـما  دوبن ؛ هدیـشوپ  ماـما  رب  دوب ، روشک 

. دننک فرطرب  ار  اھفعض  نیا  دنناوتب 

: منکیم هیصوت  ناریا  تلم  یهمھ  نارھاوخ و  ناردارب و  امش  هب  نم  هک  دراد  دوجو  هتکن  هس  مھ  زورما  تسا . هنوگنامھ  مھ  زورما 

: دومرف هک  دـیتسھ  ییهبیط  یهرجـش  نآ  امـش  تساـجب . دـیما  ینیبشوخ و  نیا  هک  دـینادب  دـیھدن . تسد  زا  ار  هدـنیآ  هب  تبـسن  ناتدـیما  ینیبـشوخ و  حور  هکنیا  یکی 

رکفشوخ و راک ، لھا  دحتم ، دنمورین ، تماھشاب  تعاجـشاب  تلم  کی  میـشابن ؟ نیبشوخ  هدنیآ  هب  ارچ  اھبر .» نذاب  نیح  لک  اھلکا  یتوت  امـسلایف  اھعرف  تباث و  اھلـصا  »

انب رگا  میدنارذگ . میتشاذگ و  رس  تشپ  ار  یتخس  یاھزور  هکیلاح  رد  دشابن ؟ نیبشوخ  راودیما و  هدنیآ  هب  ارچ  یھلا ، تاکرب  زا  راشرس  ینیمزرس  رب  نکاس  دادعتسااب ،

. دوبیم دیماان  نیبدب و  دیاب  اھزور  نآ  دشاب ، دیماان  نیبدب و  یسک  دوب 

زا ار  نامتردـق  میزاسیم و  ار  روشک  میھدیم و  همادا  ار  هار  تردـق ، توق و  اب  میتشذـگ . یکانرطخ  رایـسب  یاھھاگرذـگ  زا  نامناشلامیظع ، ربھر  ماـما و  تیادـھ  تکرب  هب 

تساـم و تسد  رد  نآرق  میناملـسم ، اـم  درک . میھاوخ  تفرـشیپ  هعماـج  رد  زورهبزور  مینکیم و  هفاـضا  یگنھرف  میظع  ییاـناوت  یـسایس و  یماـظن و  یداـصتقا و  ظاـحل 

کیرات و یاھبـش  تفر . میھاوخ  میورب و  شیپ  دـیاب  میـشاب . نیرتھب  دـیاب  سانلل .» تجرخا  هما  ریخ  متنک  : » تسا هدومرف  نآرق  تسا . هتـسباو  نآرق  مالـسا و  هب  ام  یاھلد 

. دنارذگ میھاوخ  رس  زا  نآرق ، دنوادخ و  هب  کسمت  اب  ینامز  رھ  رد  ار  هنتف  ربا  یاھهراپ  مھ  زاب  میاهدنارذگ ، ار  یناملظ 

دیما دھاوخیم  نمشد  نوچ  دنرادھگن ؛ ناشیاھلد  رد  نمشد -  لیم  مغریلع  ار -  نآ  هب  تبسن  ینیبشوخ  هدنیآ و  هب  دیما  دیاب  مدرم  داحآ  کت  کت  میـشابن ؟ راودیما  ارچ 

اذل دش ؛ دھاوخ  ناسآ  وا  راک  دیـشک و  دھاوخ  یتحار  سفن  نمـشد  دـیدش ، دـیماان  رگا  امـش  تسامـش . یراودـیما  وا ، نمـشد  نیرتگرزب  هک  دـنادیم  دـناریمب . اھلد  رد  ار 

. دنک هریچ  مدرم  رب  ار  یدیماان  دھاوخیم 

روما سار  رد  ار  اھنیرتھب  زورما ، ام  دـیھدن . تسد  زا  روشک  نارازگراک  هب  تبـسن  ار  ناتدامتعا  سح  هک  تسا  نیا  منکیم ، هیـصوت  مدرم  داحآ  کت  کـت  هب  هک  یمود  یهتکن 

رد یعامتجا ، یاھپیت  اھهعومجم و  اھھورگ و  یهمھ  تسین . روطنیا  هجوچیھ  هب  دشیم . هچ  دوب ، یرگید  دـندوبن و  اھنیا  رگا  هک  دـنکن  لایخ  یـسک  مینکیم . هدـھاشم 

دنتـسھ یحلاص  هتـسیاش و  یاھناسنا  دناهتفرگ ، شود  رب  تسا -  نیگنـس  مھ  یلیخ  هک  ار -  اھتیلووسم  هک  یناسک  زورما ، دـندمآ . ناحتما  یهنحـص  هب  لاس  هدزای  نیا 

. درک دامتعا  اھنآ  هب  ناوتیم  هک 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 1 
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اجنیا و یـضعب  هک  نیا  دـنک . لزلزتم  ار  نانآ  یاھلد  دریگب و  مدرم  زا  ار  دامتعا  حور  نیا  هک  تسین  زاجم  یـسک  دـننک . خـسار  اـھلد  رد  ار  داـمتعا  حور  نیا  دـنراد  فیلکت  همھ 

. دناهداد ماجنا  یمالـساریغ  یبالقناریغ و  طلغ و  لمع  کی  دنیامن ، لزلزتم  ار  نالووسم  هب  تبـسن  مدرم  دامتعا  دننکب ، تیلووسم  ساسحا  هکنیا  نودب  دننیـشنب و  اجنآ 

. دناسرب لزنم  هب  ار  هلفاق  نیا  هک  دننک  کمک  دنھدب و  ناکما  وا  هب  ات  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  دربیم ، ولج  دناریم و  ار  سوبوتا  نیا  ای  راطق  نیا  هک  ییهدننار  هب  دـیاب  مدرم 

. دننک کمک  دنناوتیمن  مھ  اھنیا  دنک ، راک  دناوتیمن  مھ  وا  دش ، مکاح  یدامتعایب  حور  رگا 

زورما دوب . لباقتم  نانیمطا  دامتعا و  یاضف  کی  (ص ،) ربمایپ میلاعت  تکرب  هب  لوا ، ردـص  دـھع  رد  یمالـسا  یهعماج  یاضف  مدرک ، حرطم  مھ  لبق  یهبطخ  رد  هک  روطناـمھ 

یعـس دیاب  نارگید  زا  شیب  اھنآ  دنـسیونیم . دـننزیم و  فرح  دـننکیم و  ینارنخـس  دـنریگیم و  رارق  نوگانوگ  یاھنوبیرت  رد  هک  یناسک  صوصخب  تسا ؛ هنوگنیمھ  مھ 

. دنیامن لزلزتم  فیعضت و  ار  نآ  ادابم  دننک . یوق  اھلد  رد  ار  دامتعا  حور  نیا  هک  دننک 

ناریا  / ١٣۶٨/١٠/١٨ تلم  ىمالسا و  ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  هب  مایپ 

، تسا نانآ  یارآ  رھظم  مدرم و  روضح  هاگیلجت  هک  یمالـسا  یاروش  سلجم  یبالقنا و  یاھهرجنح  اـھنابز و  اـھلد و  یمدرم و  یاـھداھن  هک  تسا  یتقوشوخ  یـسب  یاـج 

هک نانآ  ناھد  رب  یمکحم  تشم  دـندرک و  زاربا  مدرم  دامتعا  دروم  نارازگراک  تلود و  زا  ار  دوخ  ینابیتشپ  هیقف و  تیالو  لصا  هب  ار  دوخ  یراداـفو  یگتـسبلد و  رگید  راـب  کـی 

. دندز دندنسپیم ، یدیمون  بارطضا و  هقرفت و  راچد  ار  ام  تلم 

یرایشوھ و هب  ار  زوسلد  هاگآ و  درف  رھ  دوشیم ، یشان  نیملسم  مالسا و  هب  تبسن  نانآ  قیمع  یهنیک  زا  هک  یمالـسا ، ماظن  نانمـشد  یهدیچیپ  یاھهئطوت  هب  هجوت 

متح ضرف و  دــنراد ، روـشک  روــما  ناــیرج  رد  یرتــشیب  ریثاــت  مھــس و  هـک  ناــنآ  یارب  صوصخلاــب  ار  یــسایس  یدرف و  یاوــقت  دــناوخیم و  ارف  رتــشیب  هـچ  رھ  تـبقارم 

ناگدنیامن زا  هژیوب  دندرک ، عضوم  مالعا  تلم  تلود و  نایم  دنویپ  تیوقت  رد  تدحو و  تشادیمارگ  رد  هک  روبزم  یاھھورگ  دارفا و  یهمھ  زا  رکـشت  نمـض  بناجنیا ، . دزاسیم

مومع نارھاوخ و  ناردارب و  یهمھ  هب  ار  یتارکذت  دنداد ، ناشن  المع  ار  یساسا  لئاسم  رد  فالتخا  مدع  عطاق ، یتیرثکا  یزاوامھ  اب  هک  یمالسا  یاروش  سلجم  مرتحم 

: منکیم ضرع  ناریا  تلم 

رد نانمـشد  یاھهئطوت  اھتموصخ و  ربارب  رد  ناریا  تلم  تردـق  تیقفوم و  للع  نیرتمھم  زا  یکی  تلود ، تلم و  نایم  تبحم  دامتعا و  مدرم و  فلتخم  راشقا  یگچراپکی  - ١

گـنج و لـیمحت  زا  نانمـشد  هک  نونکا  تسا . هدـیزرو  رارـصا  هدرک و  دـیکات  نآ  رب  زیچ  رھ  زا  شیب  هیلعیلاـعتهللاناوضر )  ) ناـمزیزع دـیقف و  ماـما  اذـل  هدوب و  هلاـسھد  نارود 

زیزع و تلم  امـش  فوفـص  رد  هقرفت  داـجیا  رد  ار  دوخ  یاھـشالت  نیرتـمھم  دناهتـسبن ، یفرط  ناریا  تلم  ندروآرد  وناز  هب  یارب  یتاـغیلبت  یهرـصاحم  یداـصتقا و  یاـھراشف 

هک یناسک  یهمھ  رب  دـناهتخود . دـیما  مشچ  یناطیـش  تکرح  نیا  رد  دوخ  قیفوت  هب  نامراوگرزب ، ماما  رابتراسخ  نادـقف  هب  هجوت  اـب  هتخاـس و  زکرمتم  مرتحم  نـالووسم 

ییهقیلـس و تافالتخا  دننک و  یرادساپ  تلم  فوفـص  تدحو  زا  زور ، رھ  زا  شیب  زورما  هک  تسا  مزال  ضرف و  دـپتیم ، روشک  یدنلبرـس  لالقتـسا و  مالـسا و  یارب  ناشلد 

هتساوخن یادخ  ادابم  هک  دنـشاب  بقارم  تقد  هب  دیاب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  رد  تلم  مرتحم  ناگدنیامن  اصوصخم  دنناشکن . هقرفت  عزانت و  هب  ار  یـصخش  یـسایس و 

. دنشاب تلم  یگچراپکی  رھظم  المع  الوق و  هکلب  دزاس ؛ هدنکارپ  هعماج  حطس  رد  سلجم ، یمومع  نوبیرت  زا  ار  سای  یدرسلد و  نانآ ، تاراھظا 

تاداـشرا تارکذـت و  راـنک  رد  ریخا ، لاـس  هد  لوط  رد  دنتـسنادیم و  نارگید  دوخ و  یگـشیمھ  یهفیظو  ار  تلود  زا  تیاـمح  ناـمزیزع ، دـیقف و  ماـما  هک  دـننادیم  همھ  - ٢

لمع و رد  زگرھ  هتـشذگ  یاھتلود  هک  دوبن  ینعم  نادـب  نیا ، دـندرکیم . تیاـمح  هنادنمتواخـس  غیردیب و  دـناهدوب ، راـک  سار  رد  یپردیپ  هک  ییاـھتلود  زا  هراومھ  هناردـپ ،

یهدروخدنگوس نانمـشد  دوجو  اب  یناھج و  راوشد  طیارـش  رد  مھ  نآ  روشک ، یهرادا  نیگنـس  راب  لمحت  هک  دوب  ور  نآ  زا  هکلب  دندشیمن ؛ هابتـشا  راچد  ریبدت  تسایس و 

یـشخب تقیقح  رد  تلود ، تیامح  اب  زیزع  ماما  دوبن . ریذپناکما  هجو  چیھ  هب  نانآ ، یادتقم  ربھر و  همھ ، سار  رد  تلم و  مومع  یهنامیمـص  تیامح  اب  زج  گرزب ، کچوک و 

. دندرکیم افیا  ار  روشک  یهرادا  رد  دوخ  نیگنس  مھس  زا 

اب هتـسب ، یلیمحت  گـنج  یاـھیناریو  میمرت  روـشک و  یزاـسزاب  هب  رمک  تما ، ماـما و  داـمتعا  دروـم  زاـتمم و  یتیـصخش  تیریدـم  اـب  هک  یدـمآراک  سفنهزاـت و  تلود  زورما ،

هک ییاھتسایس  زا  دشاب ، هتسباو  جاتحم و  ریقف و  هشیمھ  ناریا  دنھاوخیم  هک  اھنآ  تسا . هدرک  ریگلفاغ  همیسارس و  ار  ثیبخ  نانمشد  دوخ ، یاھدرکلمع  اھتسایس و 

تفلاخم نآ  اب  زیمآهئطوت ، هدـیچیپ و  سب  ییاھهویـش  اب  دـنکانمیب و  تدـش  هب  دـھدیم ، تکرح  نارگید  زا  یزاینیب  ییافکدوخ و  یداصتقا و  یهعـسوت  تمـس  هب  ار  ناریا 

ار نآ  نارازگراـک  اوق و  نیا  هب  مدرم  داـمتعا  حور  هک  یراـتفگ  تکرح و  رھ  تساـھنآ . زا  تلم  یهبطاـق  یناـبیتشپ  رد  هننقم ، هییاـضق و  یهوق  تلود و  تیقفوـم  زمر  دـننکیم .

. تسا یلم  تنایخ  یعرش و  مارح  دزاس ، دراو  یللخ  کدنا  ینابیتشپ ، نیا  رد  لزلزتم و 

نارھت  / ١٣۶٨/١١/٢٠ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد لاس ، هدزای  نیا  لوط  رد  ىتردق  چیھ  ىتردقربا ، چیھ  هک  میراد  زورما  ام  هک  ىتیعـضو  ىنعی  ىمالـسا ؛ ىروھمج  ىنعی  لالقتـسا ، مینکیم . انعم  تسرد  ار  لالقتـسا  ام 

اکیرمآ لثم  ىیاھروشک  ىتح  میوگب  مھاوخیم  نم  درادن . ار  لالقتـسا  نیا  ىروشک  چـیھ  دـنک ؛ لیمحت  ام  رب  ار  ىزیچ  نیرتکچوک  هتـسناوتن  ام  نوئـش  روما و  زا  کی  چـیھ 

نکمم هچرگا  تسا . ىللملانیب  تسینویھص  ىاھرادهیامرس  هب  یهتسباو  مھ  اکیرمآ  تلود  درادن ؛ بجعت  هن ، درک ؛ دنھاوخ  بجعت  ىضعب  دبال  دنرادن . ار  لالقتسا  نیا  مھ 

باـجیا اھرادهیامرـس  عفاـنم  هک  ىیاـجنآ  اـکیرمآ ، رد  روـھمجسیئر  کـی  رگا  تسا . هتـسباو  تلود  اـما  دنـشاب ، مھ  ىیاـکیرمآ  تیلم ، ظاـحل  زا  اھرادهیامرـس  نآ  دوـخ  تسا 

. دراد دوجو  ىمالـسا  ىروھمج  رد  زورما  هچنآ  ىنعی  لالقتـسا ، دنروآیمرد . ار  شردپ  دننکیم ، نوریب  هریاد  زا  ار  شیاپ  وا -  لاثما  ىدنک و  لثم   - درادرب جـک  مدـق  کی  دـنکیمن ،

تسا شتحلصم  دھدیم  صیخشت  هک  ىزیچ  نآ  فالخرب  شحلاصم و  فالخرب  هکنیا  هب  دنک  راداو  ار  ماظن  نیا  تسناوتن  ایند  رد  ىتالیکـشت  چیھ  ىتلود ، چیھ  ىتردق ، چیھ 

. لالقتسا نیا ، درادرب . ىمدق  دنھدیم - صیخشت  نیلوئسم  هک  نامھ  -

نیا دننکیم . راھظا  ار  ناشئارآ  مدرم  دـننزیم ، ار  ناشفرح  مدرم  دـندازآ ، مدرم  تسین . اج  چـیھ  رد  تسھ ، ىمالـسا  ىروھمج  ماظن  رد  زورما  هک  ىایدازآ  ىدازآ . سپـس  و 

روضح گنج ، رد  تسا و  ىمومع  ىـسایس و  لئاسم  هب  طوبرم  هک  ىیاـھزیچ  نآ  یهمھ  رد  نوگاـنوگ ، مسارم  رد  اـھییامیپهار ، رد  اـھهعمج ، زاـمن  رد  هک  دـنمدرم  یهدوت 

دنراد مدرم  نابز  زا  مدرم  دامتعا  دروم  نیلوئـسم  هک  تسا  ىزیچ  نامھ  مدرم  فرح  مینزیم ؛ میراد  ناـشنابز  زا  اـھام  هک  تسا  ىفرح  ناـمھ  اـھنیا  فرح  دـنراد . دنتـشاد و 

. دننکیم رارکت  ار  اھنیمھ  مھ  اھنآ  دوخ  دنیوگیم ؛

اجک ار  قن  نیا  میرادـن ! ىدازآ  ام  هک  دـننزیم  قن  رانکوهشوگ  رد  دنتـسھ  مھ  زاب  دـناهدوب و  لاـس - هدزاـی  نیا  رد   - ـالاح اـت  بـالقنا  لوا  زا  ىمالـسا  ىروھمج  رد  ىاهدـع  کـی 

ىدازآ نم  دیوگب  دـھاوخب  رگا  دـنزب . ار  شفرح  دـناوتیمن  درادـن ، ىدازآ  هک  ىـسک  نآ  تسین ، ىدازآ  تسھ و  قانتخا  هک  ىماظن  نآ  رد  بخ ، هتـسبرد ؟ قاتا  کی  رد  دـننزیم ؟

رد نایاقآ  نیا  اما  دنک ؛ نایب  میدوب - هتـشذگ  میژر  نامز  رد  ام  هک  ىروجنامھ   - ىـصوصخ عمج  کی  رد  قاتا ، کی  رد  وتـسپ ، کی  رد  تسا  روبجم  مھ  ار  فرح  نیمھ  مرادـن ،

ىدازآ ام  دـنیوگیم  دـننزیم ، فرح  ىمالـسا  ىروھمج  نویزیولتویدار  رد  ىتح  دوشب ، پاچ  هخـسن  رازھ  دـنچ  تسا  نکمم  هک  ىاهلجم  رد  راشتنالاریثک - یهمانزور   - همانزور

کی رد  و  میرادن » ىدازآ  ام   » دیوگیم دسیونیم و  ىرفن  کی  هک  نیمھ  درک ! اوسر ] ، ] دـییوگب نیمآ  ىھلا  دـھاوخیمن  ( ٣ (؛ دنکیم اوسر  ناشدوخ  تسد  هب  ار  اھنآ  ادخ  میرادـن !

نیا دیابن  هک  تشادن  ىدازآ  رگا  دـشیم ؛ پاچ  فرح  نیا  دـیابن  هک  تشادـن  ىدازآ  رگا  دـیوگیم . غورد  وا  هک  تسا  نیا ]  ] لیلد نآ  ندـش  پاچ  نیمھ  دوشیم ، پاچ  ىاهمانزور 

. دربیم ار  شدوخ  ىوربآ  دراد  هک  دمھفیمن  شدوخ  دیوگیم و  فالخ  دراد  وا  هک  تسا  ادیپ  نیمھ  زا  دشیم ؛ شخپ  روشک  ىمومع  ىوگدنلب  رد  فرح 

هک ىیاھنآ  روطچ ؟ نمھب  مودوتسیب  ىنویلیم  ىیامیپهار  دنیآیم  هک  ىیاھنیا  بخ ، رایـسب  مییوگیم  دنتـسین ! تلم  یهمھ  هعمج ، زامن  هب  دـنیآیم  هک  ىیاھنیا  دـنیوگیم 

ىمالسا ىروھمج  دھاوخیم ، ار  مالسا  تلم  هن ؟ ای  تسھ  تلم  یهمھ  تیعمج ]  ] نآ روطچ ؟ دندش  عمج  نارھت  رد  ناسنا  نویلیم  هدزای  هد  دندمآ و  ماما  یهزانج  عییـشت 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 2 
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، هدش راکشآ  مدرم  ىارب  وا  تناما  قدص و  دنکیم و  تکرح  مالسا  هار  رد  هک  ىسک  رھ  و  تسا . ىمالسا  ىروھمج  ماظن  رـس  تشپ  تسا ، ىربھر  رـس  لابند  دھاوخیم ، ار 

. دنتسھ وا  رس  تشپ  مدرم  تسا و  مدرم  دامتعا  دروم 

ناگربخ  / ١٣۶٩/١٢/٠١ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیمھ ینعی  دش -  بوسحم  مدرم  نانیمطا  دامتعا و  یارب  ییهناوتشپ  هتشذگ ، لاس  هدزاود  تدم  لوط  رد  هللادمحب  دش و  ینیبشیپ  یـساسا  نوناق  رد  هک  یمھم  زیچ 

تاـباختنا کـی  رد  هکنیا  هب  هجوـت  اـب  صوـصخب  تسا ؛ یمالـسا  ماـظن  تاـبث  هـب  تبـسن  ناریا  مدرم  یارب  ییاـکتا  یهـطقن  نیمـضت و  مـھ  زورما  ناـگربخ -  مرتـحم  سلجم 

باختنا دوب ، ناشدای  رد  اھنآ  زا  ییهنـسح  قباوس  دنتـشاد و  دامتعا  اھنآ  هب  دنتخانـشیم و  هک  ار  ییاـھهرھچ  دـندرک و  تکرـش  تبغر  قوش و  یدازآ و  اـب  مدرم  یمومع ،

. دمآ مھارف  سلجم  نیا  هللادمحب  دندرک و 

ییاضق  / ٠۵/١٣٧٠/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

متخانشیم و ار  یتاضق  مدوخ  نم  دندوب . دایز  هتشذگ  رد  بوخو  فیرش  تاضق  هتبلا  تسین . روشک  نیا  یهتـشذگ  یاضق  اب  هسیاقم  لباق  اتقیقح  ییاضق  هاگتـسد  زورما 

یاھمدآ هرسکی  هتشذگ  یرتسگداد  رد  مینک  روصت  ام  هک  دوبن  روطنیا  دندوب . نامز  نآ  تاماقم  زا  یلیخ  زا  ریذپانریثات  عاجش و  بیعیب ، ملاس ، نمادکاپ ، هک  مسانـشیم 

ناـمز نآ  ینوعرف  هاگتـسد  راـشف  روز و  لـباقم  رد  اـعقاو  هک  مدوب  هدـید  ار  یناـسک  نم  دنتـشاد . دوجو  ییهدروخ  دـنگوس  لد  رد  بوخ و  تاـضق  اـجنآ  ریخن ، دـندوب ؛ باـبان 

یرثا چیھ  مھ  دـیاش  تشاد ؛ یـسوسحمان  رثا  روشک  تواضق  لک  رد  دـیفم ، دارفا  هنوگنیا  دوجو  هک  دوب  یوحن  هب  اضق  یربھر  تالیکـشت و  متـسیس و  اما  دنداتـسیایم ؛

ار ناملاظ  نارگمتـس و  تمارغ  نامولظم  تفریم و  نیب  زا  میارج  دوب و  دـمآراک  شرافـس  ردـقهچ  دـشیم و  ضیعبت  ملظ و  ردـقهچ  ناـمز ، نآ  یاـضق  هاگتـسد  رد  تشادـن .

. دندادیم

رگا تسا . راکـشآ  الماک  نیا ، دـننکیم . تواضق  نامیا  ساسحا  ینید و  ساسحا  یور  زا  ام  تاضق  زورما  تسین . هسیاقم  لباق  هتـشذگ  اب  اعقاو  اـم  تواـضق  هاگتـسد  زورما 

مینیبب مینک ، هسیاقم  دنتشاد ، (ع ) نینموملاریما هک  هچنآ  اب  ار  اھتیاعر  گنھرف  نیا  دیاب  ام  تسا . هدرک  یفاصنایب  اتقیقح  هدش و  تاحضاو  رکنم  دوشب ، نیا  رکنم  یسک 

دروم رد  ار  نوردقتال » «. » کلذ یلع  نوردقتال  مکنا  الا و  : » دومرف مھ  راوگرزب  نآ  دوخ  مینک . لمع  نینموملاریما  لثم  میناوتب  هک  مینکیمن  اعدا  ام  الاح  تسا . هنوگچ  اعقاو 

هیاپ نآ  هب  دـناوتیمن  سکچـیھ  یونعم ، لیاسم  نآ  رد  هک  تسا  مولعم  تسا . یونعم  لیاسم  نآ  تاـعارم  زا  رتناـسآ  یلیخ  اـھزیچ  نیا  تاـعارم  هک  تفگ ، کاروخ  دروخ و 

. دش دھاوخ  مدرم  دیما  دامتعا و  دروم  اضق  هاگتسد  تروص ، نیا  رد  میورب . تمس  نآ  هب  دیاب  نکیل  تسا ؛ هدرکن  ار  شیاعدا  مھ  سکچیھ  دسرب ؛

قیقحت هلـصافالب  دریگیم ، ماجنا  یمرج  دوشیم . هدـھاشم  ماکحا  یارجا  رد  ییابیز  رایـسب  یاھلمع  تعرـس  یدراوم ، رد  هک  تساھتدـم  دـینکیم ، هظحالم  نالا  امش 

دناهداد و ناشن  یقوش  روش و  هچ  مدرم  هداتفا ، قافتا  ییهثداح  نینچ  هک  ییاھاجنآ  دیاهدید ، امـش  ددرگیم . ارجا  یھلا  دودح  دوشیم و  رداص  هنالداع  مکح  دوشیم ،

. تسا هتفر  الاب  اھاجنآ  رد  اضق  هاگتسد  یوربآ  ردقهچ 

یرھق زیچ  هک  روشک  حطـس  منکیمن ؛ ضرع  ار  روشک  حطـس  هعماج -  نیا  دارفا  کیکی  تایح  طیـسب  لک  رد  مدرم و  یگدنز  لک  رد  ییاضق  هاگتـسد  هک  مینک  یراک  دیاب  ام 

هب هک  دیوگب  نابز  رب  لد و  رد  تفرگ ، رارق  یفاحجا  نیرتمک  دروم  ای  دش ، عقاو  مولظم  درک ، ادیپ  یلکشم  یسک  هک  نیمھ  ینعی  دشاب ؛ هتشاد  یدیما  تلاح  نینچ  تسا - 

تـسا یدراوم  نآ  زا  نیا  دوشیمن . تاغیلبت  اب  نیا  و  دیایب ، دوجو  هب  مدرم  رد  ییهیحور  نینچ  دیاب  دنیـشنب . شدوخ  یاج  رـس  ملاظ  ات  منکیم ، هعجارم  ییاضق  هاگتـسد 

. دنیامنیم ادیپ  ار  تقیقح  دننکیم و  هاگن  ناشدوخ  هب  مدرم  دراد . راکورس  مدرم  یهرمزور  یگدنز  اب  نوچ  دنکیمن ؛ رثا  اقلطم  تاغیلبت  هک 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ینعی میناسرب ، اھنآ  هب  تمدـخ  مینک . بلج  ار  اھنآ  دامتعا  تبحم و  هک  تسا  نیا  رگید  راک  میناسرب ؛ تمدـخ  اھنآ  هب  هک  تسا  نیا  راک  کی  میراد : راـک  ود  مدرم  لاـبق  رد  اـم 

هک دـییوگن  میتسین . تدـمهاتوک  عفن  لابند  هتبلا  دـسرب . مدرکضرع ، هک  یمدرم  نیمھ  هب  شعفن  هک  تسا  تسرد  یتقونآ  امـش  یهمانرب  دـیتسھ ، هک  اجرھ  ینعی  هچ ؟

هک تسھ  یبلاطم  تالکـشم ، مروت و  اھینارگ و  عاضوا  هب  طوبرم  لیاسم  یهرابرد  هتبلا  دـش . رتدـب  ناشعـضو  ناریگب  قوقح  دـش . نانچ  نینچ و  هلاـسجنپ  یهماـنرب  ـالاح 

کالم دـش ، دـھاوخ  یھتنم  مدرم  یهماع  ریخ  هب  هک  تسرد  هار  نآ  حیحـص و  یهمانرب  نآ  هن ، تشاذـگ . مھاوخ  نایم  رد  تلود  تایھ  اب  یهناگادـج  رادـید  رد  نم  هللااـشنا 

هب تمدخ  یارب  دیاب  روشک  رد  یسک  رھ  تسا . نیا  کالم  مھ  ییارجا  هاگتسد  رد  تسا ؛ نیا  کالم  یراذگنوناق ، هاگتسد  رد  تسا ؛ نیا  کالم  ییاضق ، هاگتسد  رد  تسا .

. دیراذگب تقو  دیاب  راک  نیا  یارب  دنک . شالت  مدرم 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

: دنوشیم هرادا  هنوگ  هس  ایند  یاھماظن  تسا . مدرم  تبحم  دامتعا و  هب  طوبرم  مود ، لصفرس 

یتـسینومک و یدادبتـسا  یاھمتــسیس  نـیا  دـننامیمن . مـھ  شرخآ  دـنوشیمن ، هرادا  تـسا ؛ هرادا  شمــسا  نـیا  هـتبلا  هـک  اـیند ، یــسیلپ  یاـھماظن  لـثم  روز ، اـب  اـی 

. میتسین هراکنیا  ام  دیآیمنرب و  ام  زا  هک  نیا  دینکیم . هظحالم  ایند  رد  ار  یتنطلسهبش  یتنطلس و  یدادبتسا  یاھمتسیس 

یدادبتـسا یاھماظن  لـثم  شفرد  غاد و  قالـش و  راـشف و  هلب ، یبرغ . یاھیـسارکمد  نیا  لـثم  دـنوشیم ؛ هرادا  تاـغیلبت  ریوزت و  اـب  هک  تسا  ییاھمتـسیس  نآ  مود ، عون 

هرـصاحم ار  مدرم  یگدنز  مامت  تسا و  ناشرایتخا  رد  یتاغیلبت  میظع  یاھھاگتـسد  اھمتـسیس  نیا  دنوشیم . هرادا  ریوزت  اب  اما  دنراد ؛ یدازآ  رھاظلایلع  مدرم  تسین و 

ار نامھ  دنیوگیم ، اھنآ  هچرھ  دنک ؛ رکف  نآ  یهرابرد  دنیبب و  دناهدرک ، ریگ  شطـسو  رد  اھنیا  هک  ییهدندرگ  دبنگ  نآ  نوریب  درادن  تقو  بساک  دنمراک و  رگراک و  الـصا  دناهدرک .

الـصا دزیریم و  مدرم  یاھنھذ  یور  لیـس  لثم  هوبنا ، تاغیلبت  تسا . یروطنیا  کیتارکمد  رھاظلایلع  یاـھروشک  رد  اـکیرما و  رد  یبرغ ، یاـھروشک  رد  زورما  دـمھفیم .

اھنآ دوشیم ! ضوع  اروف  دنیوگیم ، اھنآ  هک  مھ  یییدازآ  نآ  یـسارکمد و  نآ  هک  دینیبیم  تقونآ  دینک ، ادیپ  یذفنم  دیتسناوت  امـش  رگا  دنمھفب . مدرم  هک  تسین  لاجم 

اھـشفرد و غاد و  اروـف  دنکـشیم ، ار  اـھنآ  ریوزت  راـصح  دـیآیم و  یزیچ  هک  ییاـجنآ  دـنرادھگن . بیرف  ریوزت و  ناـمھ  اـب  ار  مدرم  دـنناوتب  هـک  یطیارـش  رد  دنتـسھ ؛ تارکمد 

تیاھن اب  هک  ناھایس -  یاھتضھن  اب  اکیرما ، رد  هناھاوخیدازآ  یاھتکرح  اب  یمالسا ، یاھتکرح  اب  ار  اپورا  اکیرما و  یاھتلود  دروخرب  دوشیم ! ناشیادیپ  زاب  تخـس  یاھـشور 

. تسین یمالسا  تسین ؛ ام  ناش  مھ  نیا  اتعیبط  تسا . روطکی  مھ  نیا  دینیبب ؛ دوشیم -  دروخرب  اھنیا  اب  تنوشخ 

لـصو همکاح  هاگتـسد  هب  ات  درک ، انتعا  اھنآ  هب  داد و  رارق  مارتحا  تبحم و  دروم  ار  مدرم  دـیاب  دوشیم . هرادا  مدرم  تفوطع  تبحم و  اب  هک  تسا  یماظن  مھ  ماـظن  عون  کـی 

رـس زا  مدرم  تبحم  هفطاع و  نیمھ  مھ  ار  اھنارحب  نیرتگرزب  دـشاب . روطنیا  دـیاب  مھ  نیا  زا  دـعب  تسا ؛ هدوب  هنوگنیا  الاح  ات  ام  ماظن  دـنریگ . رارق  شرـس  تشپ  دنـشاب و 

. دنارذگ دھاوخ 

نارق کی  ار  رکـش  ام  یهتـشذگ  روھمج  یاسور  زا  یکی  هک  تفگیم  وا  دنک . حیرـشت  نم  یارب  ار  شدوخ  یـسایس  تالکـشم  تساوخیم  یروشک  روھمجسیئر  تقوکی 

هد ناشتمیق  یھاگ  هدشتیبثت  یاھسنج  ام ، تکلمم  رد  تسا . هتشادن  شدوخ  اب  ار  مدرم  هک  هدوب  نیا  وا  لکـشم  متفگ  نم  تفر ! نیب  زا  دش و  اتدوک  وا  هیلع  درک ، نارگ 

مھ ام  دنھاگتـسد ، رـس  تشپ  هک  یتقو  مدرم  متفگ  دـنراد . دامتعا  هاگتـسد  هب  دنھاگتـسد و  رـس  تشپ  مدرم  نوچ  دروخیمن ؛ ناکت  بآ  زا  مھ  بآ  اما  دوریم ، الاب  ربارب 

مدرم هب  لبق  لاس  شـش  جـنپ ، دـننکیم . لوبق  مدرم  مینک ؛ شنارگ  میھاوخیم  ـالاح  اـما  میدادیم ، تمیق  نیا  هب  ـالبق  ار  سنج  نیا  ـالثم  هک  مییوگیم  اـھنآ  هب  مییآیم 

گنج ینابیتشپ  یلاع  یاروش  یلام  باسح  هب  ات  دنتخیر ، اھکناب  فرط  هب  خلم  روم و  لثم  مھ  مدرم  دننک ؛ کمک  گنج  هب  یلام  داھج  ناونع  هب  دـیاب  همھ  هک  میتفگیم 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 3 
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. دنزیرب لوپ 

یگدـنز رکف  هب  میتفر ، نامدوخ  لیاسم  لابند  اـم  رگا  دنـشاب . هتـشاد  داـمتعا  امـش  نم و  هب  دـیاب  مدرم  دـینک ؟ بلج  ار  مدرم  ناـنیمطا  تبحم و  دـیھاوخیم  هنوگچ  اـمش 

تـسرد ییاضق  رـسدرد  هک  یدح  رگم  میدشن -  لیاق  نامدوخ  یارب  یدـح  چـیھ  لاملاتیب  ندرک  جرخ  رد  میتفر ، نامتافیرـشت  تالمجت و  لابند  میداتفا ، نامدوخ  یـصخش 

بالقنا تکرب  هب  مھ  زورما  دناهدوب ؛ اھتلم  نیرترایـشوھ  وزج  هشیمھ  نایناریا  دنروک ؟ مدرم  رگم  دـنامیم ؟ یقاب  مدرم  دامتعا  رگم  میدرک ، جرخ  میتسناوت  هچرھ  و  دـنکب - !

؟ مینکیم یگدنز  هنوگچ  ام  هک  دننیبیمن  مدرم  رگم  نایاقآ ! دنرترایشوھ . مھ  اھرایشوھ  زا  دنیاھنیرترایشوھ ؛ زا 

رگم تسیچ ، اھفرح  نیا  تفگیم  یھاوخیم ، قوقح  ردـقهچ  هک  دـنتفگیم  وا  هب  تفریم و  هناخترازو  نالف  هب  ای  هاپـس  هب  ای  داـھج  هب  اـم  یھللابزح  ناوج  هک  یتقو  نآ 

دیورب امـش  رگا  مرظن  هب  تسا ؟ هناسفا  اھنیا  امـش  رظن  هب  ریگب . یزیچ  کی  ددرگب ؛ دیاب  تاهچب  نز و  تدوخ و  یگدنز  هرخالاب  هک  دندرکیم  رارـصا  ماهدـمآ ؟ قوقح  یارب  نم 

رد ناریا و  نیمھ  رد  دادیور ، نیا  تسا . تیعقاو  نیا  یلو  تسا ؛ هناسفا  هک  تفگ  دھاوخ  دشاب ، هدـیدن  ار  ام  لبق  لاس  دـنچ  عضو  یـسک  هچنانچ  دـینک ، لقن  ار  نیا  ایند  رد 

! دریگب ار  قوقح  دیـشک  تلاـجخ  دـنداد ، قوقح  وا  هب  راـب  لوا  یتـقو  سلجم  یهدـنیامن  دوبن . مھ  دروـم  ود  یکی ، داـتفا ؛ قاـفتا  اـم  یاـھهناخترازو  نیمھ  رد  نارھت و  نیمھ 

!؟ میریگب قوقح  ام  دنتفگ  دنریگب ! قوقح  هک  درک  ناشگنن  دمآ و  ناشمرش  سلجم ، یگدنیامن  لوا  یهرود  رد  ام  ناتسود  زا  یضعب 

هب ام  هب  مدرم  میھاوخب  میتلغب و  میرچب و  ناویح  لثم  یدام  یگدنز  رد  ام  دوشیمن  دندید . مدرم  ار  نآ  دینکن ، شومارف  میروخیم ؛ هریخذ  نآ  زا  میراد  امش  نم و  ناردارب !

. دنمورحم یگدنز  تایلوا  زا  ناشیلیخ  هک  یمدرم  دننک ؛ هاگن  هوسا  کی  لکش 

هک نینموملاریما -  لثم  میوگیمن  میـشاب ، ربمایپ  لثم  میوگیمن  تشذگ . دـیاب  زین  لالح  تاوھـش  زا  مارح ، تاوھـش  زا  طقف  هن  تشذـگ . دـیاب  اھزیچ  یلیخ  زا  هار ، نیا  رد 

ناملــسم و تـسا و  ریاـس  لـثم  اـیند  یگدـنز و  رد  شدــھز  هـک  ینینموـملاریما  دزرلیم . شنت  دــناوخیم ، هـک  ار  بلاـطم  نآ  ناـسنا  هـک  میــشاب ؛ دوـب -  ربماـیپ  درگاـش 

اھیدــنمهرھب و ذــیاذل و  نـیمھ  ینعی  درک -  ریقحت  ار  اـیند  اـھنوھ ؛» اـھب و  نوـھا  اھرغــص و  ایندــلا و  رقح  دــق  : » دــیوگیم ربماـیپ  یهراــبرد  دــننادیم ، ار  نآ  ناملــسمریغ 

. دومن ناشکبس  درک و  نیھوت  اھنآ  هب  درک -  کچوک  ار  ایند  یاھیرادروخرب 

نآ لسع . ای  بآ  ای  تسا ؛ زیچ  ود  ود ، نیا  مروخیمن . اما  منکیمن ، مارح  ار  نیا  نم  دومرف : ربمایپ  دـندرک . نآ  یطاق  لسع  لثم  مھ  یزیچ  دـندروآ و  بآ  ربمایپ  یارب  اـبق  رد 

رگید زیچ  کی  یتوکلم ، یـسدق  سفن  نآ  هک  تسادیپ  مینکب ؟ یگدـنز  روطنآ  میناوتیم  ام  رگم  تسا ! هدـمآرد  نامردـپ  دـنھاوخب ، امـش  نم و  زا  رگا  دناهتـساوخن . ام  زا  ار 

. تسا

نآ مھدب . وت  هب  یرتنیریـش  زیچ  هک  تسا  نیا  یارب  مریگیم ، وت  زا  رایتخا  هب  ار  ایند  نم  رگا  هک  دنامھف  ربمایپ  هب  لاعتم  یادخ  هک  دیامرفیم  هلمج  نیمھ  رد  نینموملاریما 

اجیب ششخب  لذب و  رتمک  مینک ، جرخ  رتمک  میرادرب ، مدق  دیاب  هار  نآ  رد  میورب ، دیاب  هار  نآ  رد  اما  مینکیمن ؛ سح  ار  نآ  امـش  نم و  دندیدیم . ادخ  یایلوا  ار  رتنیریـش  زیچ 

. میزادرپب نامدوخ  یصخش  یگدنز  هب  رتمک  مینک ،

لثم الاح  اما  میدوب ؛ روطنیا  نامهمھ  دوب ، یربنم  یکی  دوب ، هبلط  یکی  دوب ، وجشناد  یکی  دوب ، ملعم  اھامـش  زا  یکی  میبالقنا . زا  شیپ  ملعم  ای  هبلط  نامھ  امـش  نم و 

طقف اـھنآ  نوـچ  دـندوب ؟ هنوـگچ  رگم  فارـشا  مینک ! تکرح  اـھنابایخ  رد  فارـشا  تکرح  لـثم  مینک ، تسرد  هناـخ  فارـشا  یهناـخ  لـثم  میریگب ، یـسورع  فارـشا  یـسورع 

دوجو هب  فرتم  تسا  نکمم  مھ  یمالسا  یهعماج  رد  هللاو  میوشیم . نیفرتم  مھ  ام  هن ، تسا !؟ یفاک  نیمھ  میاهتشاذگ ، ار  نامشیر  ام  یلو  دوب ، هدیشارت  ناشـشیر 

. دروآیم شدوخ  لابند  مھ  قسف  فرت ، میسرتب . اھیف » اوقسفف  اھیفرتم  انرما  هیرق  کلھن  نا  اندرا  اذاو   » یهفیرش یهیآ  زا  دیایب .

تسرد و تسایس  نیا ، دنرادرب . ار  دیسبوس  شخب  نالف  رد  الثم  هک  دوشیم  نیا  هب  رجنم  تلود  نیگنـس  جراخم  تسا . نیگنـس  دایز و  شجراخم  تلود  دیرادھگن ؛ هزادنا 

میھدـب و رارق  هنافـصنم  ار  جراـخم  نیا  اـما  دـیآیم ؛ راـشف  مھ  مدرم  یور  تسین ، مھ  ییهراـچ  دریگب ، ماـجنا  مھ  دـیاب  تسین ، نآ  رد  یکـش  تسا ؛ مھ  یقطنم  نیتم و 

. مینکن هفاضا  یزیچ  جراخم  رب  نامدوخ  تسد  هب  نامدوخ 

نیا دـشاب ، رگید  نوگانوگ  یاھـشخب  رد  لووسم  نالف  ییاضق و  لووسم  نالف  ریزو و  ریزو و  نواعم  لک و  ریدـم  قاتا  نویـساروکد  رییغت  زا  ترابع  تلود ، جراـخم  زا  یغلبم  رگا 

تلود جراخم  وزج  ار  نیا  میرادـن  قح  اـم  مینکب ، میـسقت  اھھاگتـسد  نیب  میرواـیب و  دـیدج  نیـشام  دادـعت  نـالف  هک  دـشاب  نیا  تلود  جراـخم  زا  یکی  رگا  تساـطخ . مرج و 

رییغت نـیا  دروـم  رد  دـننک و  همانـشخب  دـیاب  اھھاگتـسد  دـیراذگب . دـح  اـھراک  نـیا  یارب  تـسا . فـالخ  نـیا  هـن ، مـینزب . مدرم  دیــسبوس  زا  نآ  باـسح  هـب  مـینک و  باـسح 

رد هن ، مینک ؛ ترازو  مینیشنب و  دجسم  رد  دنیوگیم  هک  میشاب  اھوردنت  زا  یـضعب  لثم  میوگیمن  نم  دننکب . نیعم  یدح  یفاضا  یاھجرخ  اھهناخ و  رییغت  اھنویـساروکد و 

، دـنکب تمدـخ  دـھاوخیم  هک  ییاقآ  نآ  یگدـنز  یارب  تاناکما  هرخالاب  مھ  رادـقمکی  لووسم و  یدادـعت  قاتا و  ات  راھچ  ناـمتخاس و  کـی  ندرک ، ترازو  دوشیمن . دجـسم 

. دشاب یدح  رد  دیاب  اما  دھاوخیم ؛

نیشام ارچ  هک  مینکیم  لاوس  دینک . تیاعر  دنیشنیم ؛ شیناشیپ  رب  مرـش  قرع  اعقاو  ناسنا  دراوم  یخرب  رد  دسریم و  ییهدننکدیمون  یاھـشرازگ  ییاھاج  زا  یھاگ 

هلاسم دننک و  نیعم  دننیشنب  رگید ، یاھاج  ای  روشک  تینما  یاروش  رد  لووسم  نایاقآ  یتینما !؟ لاکشا  هچ  میراد ! یتینما  لاکـشا  هک  دنیوگیم  الاب ؟ لدم  ون و  سکول و 

، ییهرادا هناخترازو و  رھ  یولج  باتک  باسحیب و  روطنیمھ  هک  تسا  یعـضو  هچ  نیا  منک . تلاـخد  ییاـج  رد  دـییوگب  منک ، تلاـخد  دـیاب  رگا  مھ  نم  دـنربب ؛ ییاـج  رد  ار 

؟ تسا هتفگ  ار  یزیچ  نینچ  یسک  هچ  دروخیم !؟ مشچ  هب  اجنآ  نالووسم  هب  قلعتم  نوگانوگ  یاھگنر  هب  نیشام  اھھد 

ار راک  نیا  درادـن  قح  هک  متـشون  نم  دوشیم ! راوس  یتلود  نیـشام  یلو  دراد ، نیـشام  شدوخ  اھھاگتـسد ، زا  یکی  رد  یـسایس  یتدـیقع ، یناـحور  هک  هدـمآ  شرازگ 

هک دوشیمن  دراد و  شمناخ  مھ  یکی  تسا ؛ مزال  شدوخ  یارب  هک  دراد ، نیـشام  کی  شدوخ  اقآ  نیا  دـننکیم ! همھ  تسا و  هیور  راـک  نیا  هک  دـمآ  باوج  نم  یارب  دـنکب .

؟ تسا یفرح  هچ  نیا  بجع ! دنکهدافتسا ! نیشام  نیا  زا  شمناخ 

، دیراد نیشام  رگا  دننکب . هدافتسا  یتلود  تاناکما  زا  دنرادن  قح  دنراد ، یـصخش  تاناکما  نایاقآ  هک  یتقو  نآ  هک  متفگ  ار  نیا  متـشون و  مھ  البق  منکیم و  مالعا  نالا  نم 

تاـھج یهظحـالم  بترم  هک  متفرگیمن  رارق  تمـالم  دروم  مدرم  فرط  زا  نم  رگا  هللاو  هچ ؟ ینعی  یتلود  نیـشام  دـییایب ؛ ناـتراک  لـحم  هناـخترازو و  هب  دـیوش و  راوس  ار  نآ 

. مدمآیم نوریب  ناکیپ  نیشام  اب  هدنب  دننکیم ، هیصوت  ار  یتینما 

اھمـشچ رد  ایند  هب  ییانتعایب  عرو و  اوقت و  هب  نویناحور ، دنکیم . رود  مدرم  زا  ار  نویناحور  دنکیم ، رود  مدرم  زا  ار  ام  اھنیا  دیراد ؛ هگن  هزادنا  دینک و  افتکا  ترورـض  دـح  هب 

. درادن یتسیابردور  یسک  اب  مھ  ادخ  دنرادن ؛ یتسیابردور  مدرم  دنام . نیریش  اھمشچ  رد  دوشیمن  ایند ، نتخادنارود  نودب  عرو و  نودب  دندش . نیریش 

. میداد یرترب  ایند  مدرم  یهمھ  رب  ار  امـش  ام  نیملاعلایلع ؛» مھانلـضف  و  : » دـیوگیم لیئارـساینب  یهرابرد  نآرق  یاج  دـنچ  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ماهدرک  ضرع  اھراب  نم 

رگم دش . یتیعضو  نینچ  بجوم  اھنآ  دوخ  راتفر  ارچ ؟ هللانم .» بضغب  اواب  هنکسملاو و  هلذلا  مھیلع  تبرـض  و  : » دیامرفیم اھنآ  یهرابرد  نآرق  زاب  هک  دنلیئارـساینب  نیمھ 

، یروھمج نیا  مینک  نیعم  دـیاب  هک  میتـسھ  امـش  نم و  دراد ؟ یـشیوخ  موق و  مسا  نیا  اـب  یمالـسا و  یروھمج  اـب  ادـخ  رگم  دراد ؟ یـشیوخ  موـق و  امـش  نم و  اـب  ادـخ 

. تسام راتفر  رد  مھ  نیا  تسین ؛ یمالسا  ای  تسا ، یمالسا 

نم تسا . هدناشکن  شدوخ  فرط  هب  ار  اھنیا  اھهسوسو  دناهتخاس و  هداس  یگدنز  هب  دناهتخادنا و  رود  دناهدیـشک و  ار  اھزیچ  نیا  نادـند  هک  دنتـسھ  مھ  یرایـسب  هتبلا 

اعقاو دنتـسین . یتیرثکا  دنتـسھ ؛ یتیلقا  عمج و  منکیم ، ضرع  نم  هک  ینیا  دنتـسین . مھ  مک  مسانـشیم ؛ ناممعمریغ -  ناممعم و  ناـمنالووسم -  ناـیم  رد  ار  اـھنیا 

. تسا تسرد  نیا  دننکیم ؛ یگدنز  هنوگنامھ  دندرکیم ، یگدنز  بالقنا  لوا  بالقنا و  زا  لبق  هک  یروطنامھ  دنیانتعایب و  اھزیچ  نیا  هب  هک  دنتـسھ  یھجوت  لباق  عمج 

. دوشیم لصاح  اھتیعقاو  حیحص  هناقداص و  نایب  هار  زا  مدرم ، دامتعا  تبحم و  سپ ،

، دـندومرف ماما  هک  هچنآ  زا  مییوگب ، ام  هک  هچنآ  هنیمز  نیا  رد  نم ، رظن  هب  تسا . یطخ  یاھدروخرب  اھتباقر و  نیمھ  هعماج و  یـسایس  لـیاسم  هب  طوبرم  موس ، لـصفرس 

رگم دـننکیم ؟ ضراعت  مھ  اـب  ارچ  اـما  دنـشاب -  دـنھورگ -  ود  میدرگرب . ماـما  طـخ  هب  اـعقاو  دـنتفگ . اـھراب  اـھراب و  ار  بلطم  بل  ماـما  اـیاضق ، نیا  رد  تسا . رتاـسران  رتمک و 

یاـھعمج یناـحور ، یاـھعمج  دنـضراعم -  مـھ  اـب  هـک  ییاـھعمج  دراد  یلاکــشا  هـچ  داد ؟ رارق  هجوـت  دروـم  قارتـفا  لـحم  طاـقن  لاـبق  رد  مـھ  ار  کرتـشم  طاـقن  دوـشیمن 

امش دنروایب ؟ نابز  هب  ار  ناشدوخ  نیبامیف  کرتشم  طاقن  نآ  دننیـشنب ، رگیدمھ  اب  راب  کی  تقو  دنچ  رھ  دنتـسھ -  رگید  یاھاج  ای  سلجم  رد  هک  ییاھعمج  ییوجـشناد ،

دناوتیم یـسک  هچ  تسا ؟ هتفگ  ار  یزیچ  نینچ  یـسک  هچ  تسا ؟ رتمھم  رتیوق و  رظن  تدـحو  قافتا و  طاقن  زا  فالتخا ، طاقن  رگم  دـیراد ؟ فالتخا  مھ  اب  زیچ  دـنچ  رد  رگم 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 4 
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؟ دنکب اعدا  ار  فرح  نیا 

دنادیمن ایآ  دھدیم ، نخس  داد  دسیونیم و  وا  هیلع  درپیم ، وا  هب  دنکیم ، تناھا  دراد ، قرف  وا  اب  شیسایس  طخ  شیارگ و  هک  شدوخ ، ناملسم  ردارب  هب  هک  یسک  نآ 

امش قلطم  هرسکی و  ضارتعا  نیا  داقتنا و  نیا  هک  یسک  نآ  ایآ  دینک . حالـصا  ار  ناتردارب  ناتدوخ  لایخ  هب  دیھاوخیم  امـش  داد ؟ دھاوخ  تسد  زا  یزیچ  هچ  راک  نیا  اب  هک 

مدرم ینکفافالتخا ، نیا  اب  ارچ  وگب ؛ وا  هب  یھاوخیم  هچرھ  نک ، ادیپ  هنایفخم  ار  تردارب  ورب  تسامش ؟ ردارب  نامھ  وا  دونشیم ، تسا -  قلطم  اھـضارتعا  ابلاغ  هک  ار - 

؟ ینکیم یرکف  شیوشت  راچد  ار  هعماج  یمومع  نابطاخم  و 

دیاب مینکیم ، هظحالم  ام  میتسھ ، یحانج  کی  تھج  نیا  رد  ام  هک  دیوگب  یسک  رگا  تسھ . ییاھراک  نینچ  نیفرط  زا  هنافـساتم  هک  منکب  ضرع  احیرـص  ار  نیا  دیاب  نم 

اب انایحا  عقاو و  فالخ  اب  تناھا ، اب  اھفرح  دـنراد . مھ  اب  یمالـسا  طیحم  اب  بسانتمان  نشخ و  یاـھدروخرب  نیفرط  هنافـساتم  منکیمن . دـییات  ار  نیا  نم  ریخن ، هک  میوگب 

ار یزیچ  هچ  ام  دنک ، ادیپ  همادا  راک  نیا  رگا  ناردارب ! تسا . ریوزت  طلغ و  نیا  هک  دننکیم ؛ یمومع  جاتنتـسا  کی  یلک و  یدـنبعمج  کی  رفن ، کی  راک  زا  تسا . هارمھ  تمھت 

. مدرک ضرع  هک  ار  یدامتعا  نیمھ  مدرم و  میھدیم ؟ تسد  زا 

مھ اـھنآ  دـندب ، اـھنآ  دـنیوگیم  اـھنیا  دـنعمجم ! نیفرط  نوـچ  تسا ؛ همھ  قـسف  رب  بکرم  عاـمجا  نـالا  دنـشاب ، حالطـصا  لـھا  مدرم  رگا  هـک  مدرکیم  ضرع  تقوکـی  نـم 

ماـظن هب  مدرم  دـییوگن  میھدیم . تسد  زا  ماـظن  لـصا  هب  ار  مدرم  داـمتعا  تساـیاضق ؟ اـب  ندرک  دروخرب  روطهچ  نیا  درادـن ! دوـجو  زین  یثلاـث  لوـق  و  دـندب ، اـھنیا  دـنیوگیم 

ام یهمھ  یهناش  رـس و  رب  راوگرزب  نآ  یاھـشیامرف  یهدنبوک  قالـش  نآ  دوب و  شرـس  یالاب  ماما  لثم  یـسک  لاس  هدزای  لاسهد ، هک  یماظن  نیا  دـنوشیمن . دامتعایب 

اھام لاحنیعرد  دنـشاب -  هدومرف  بلطم  ناشیا  تافالتخا ، عوضوم  ردقهب  یعوضوم  چیھ  رد  هک  منکیمن  نامگ  نم  دینک ؛ هاگن  ماما  یاھـشیامرف  مجح  هب  دـمآیم -  دورف 

هک ار  یتبثم  طاقن  دنوریمن  رگید  دینکیم و  تسرد  مدرم  یارب  امش  ار  جاتنتـسا  نیا  دیھدب ، همادا  رگا  تسا ؟ بارخ  راک  ناینب  هک  دھدیمن  ناشن  نیا  ایآ  میدشن . حالـصا 

! تسھ راک  لصا  رد  یلاکشا  دوشیم  مولعم  هک  تفگ  دنھاوخ  دنیامن ؛ لمات  نآ  یور  دننک و  ادیپ  تسھ ، نیب  نیا  رد 

یهدـنیامن دـنزیم ؛ فرح  یروطدـب  شربنم  رد  تسا ، ظعاو  هدرک ؛ باختنا  ار  یھار  دـب  شاهمانزور  رد  دراد ، همانزور  رگا  الثم  دـنکیم ؛ رکف  جـک  ناتردارب  هک  دـینیبیم  اـمش 

، دـیدرکن ار  راک  نیا  رگا  ایآ  دـیآیمشیپ ؟ هچ  اعقاو  دـینکن ، ار  خـلت  نیگآرھز  زیت  داقتنا  نآ  امـش  رگا  تسا . هدرک  ذاختا  ار  یـشور  دـب  تسا ، یتلود  لووسم  ای  تسا ، سلجم 

لیوست نیا ، دـنکب . مھتم  ار  شدوـخ  سفن  دـیاب  دـنکب ، لـیوست  ار  نیا  شـسفن  یارب  یـسک  رگا  هن . هللاو  تفر !؟ دـھاوخ  تسد  زا  بـالقنا  تفر !؟ دـھاوخ  تسد  زا  مالـسا 

رد ار  ینارنخـس  نآ  رگا  دـیدزن ، نوبیرت  نالف  رد  ار  فرح  نیا  رگا  دـیتشونن ، اجنیا  رد  امـش  ار  هلاقم  نیا  الثم  رگا  هک  دـنکیم  لیوست  ناـنچنآ  تسا . یناطیـش  یناـسفن و 

! دش دھاوخ  ور  ریز و  اھزیچ  یلیخ  دیھدب ، ماجنا  ار  اھنیا  رگا  هن ، دش ! دھاوخ  ور  ریز و  زیچ  همھ  دیدرکن ، اجنآ 

کیدزن داحتا و  دوشیمن ؟ رگم  دـنوش ؛ کیدزن  مھ  هب  دـننک و  کرتشم  راـک  رظنلداـبت و  یرکفمھ و  رگیدـکی  اـب  دننیـشنب  فلتخم  یاـھحانج  تسا . شیپ  رد  تاـباختنا  نـالا 

. میوشب کیدزن  رگیدـکی  هب  هک  مییوگب  دـعب  و  دتـسیاب ، شدوخ  یاج  نامھ  مھ  یرگید  میتسیاـب ، ناـمدوخ  یاـج  ناـمھ  اـم  هک  دوشیمن  دراد . مزـال  لزاـنت  مھ ، هب  ندـش 

. درادرب وا  مھ  مدق  کی  دیرادرب ، امش  مدق  کی  هک  تسا  نیا  هب  یکیدزن 

یزیچ نآ  زا  رتمک  بتارم  هب  ناردارب ، نیب  یعقاو  ییادج  فاکش و  فالتخا و  تسا . ییهتکن  شدوخ  مھ  نیا  تسا ؛ فالتخا  هب  رھاظت  زا  رتمک  یعقاو ، تافالتخا  نم ، رظن  هب 

یاـھلایخشوخ نآ  هک  دـننزیم  فرح  یروط  دوشیمن !؟ فقوتم  ارچ  تاراـھظا ، رد  اـھندز و  فرح  رد  اـم  ییوگهغلاـبم  تلاـح  نیا  منادیمن  نم  دـنروآیم . ناـبز  رب  هک  تسا 

. تسا دنت  هنوگنیا  اھفرح  دنرادیمرب ! هحلسا  رگیدکی  هیلع  دنرپیم و  مھ  هب  اھنیا  ادرف  نیمھ  هک  دننکیم  لایخ  دناهتسشن ، نوریب  رد  هک  ییهراچیب 

فرح هنوـگنیا  ارچ  دـنتفایم ! عـمط  هب  مھ  هدرم  یاـھکھورگ  زا  یـضعب  یتـح  دـناهداتفا ؛ عـمط  هب  اـھییاکیرما  نـالا  هکنیااـمک  دزادـنایم ؛ عـمط  هب  ار  نانمـشد  اـھفرح  نیا 

تسا و مھ  یمھم  هلاسم  نم  رظن  هب  هک  دوب  یدـعب  یهلاسم  مھ  نیا  دوشیم . هداد  ناشن  ناـتتاراھظا  رد  هک  تساـھفرح  نیا  زا  رتکیدزن  مھ  هب  امـش  یاـھلد  دـینزیم ؟

. تسا مک  دوشب ، هتفگ  مھ  هچرھ 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نآ هب  امـش  زورما  هک  ییهیـضق  نیا  لیبق  زا  یعرف -  یایاضق  رد  مھ  و  نیناوق ، یهیـضق  رد  مھ  و  تسا ؛ یونعم  ینوناق و  رادـتقا  جوا  رد  ناـبھگن  یاروش  هللادـمحب  مھ  زورما 

هضراعم و نآ  اب  ددنـسپن و  ناـبھگن  یاروش  یارب  ار  تیعقوم  نیا  هک  سکرھ  تسا . ماـظن  ناـبیتشپ  اھھاگتـسد و  هجوت  داـمتعا و  دروم  مدرم و  لوبق  دروم  دـیتسھ -  راـچد 

هب یجیاتن  تفرگ و  ماجنا  یتامادقا  لوا  زارط  نآ  فذح  هار  رد  ناخاضر ، نامز  رد  ناخاضر و  زا  لبق  زور  کی  هک  هتفرگ  رارق  یطخ  نامھ  رد  هناھاگآان  ای  هناھاگآ و  دنکب ، هلباقم 

تواضق هک  یتقو  مھ  یلداع  یـضاق  رھ  دننک . هاگن  نآ  هب  نیما  مشچ  هب  هک  دنفظوم  همھ  تسا و  نمتوم  نیما و  شدوخ ، راک  مادـقا و  فرح و  رد  نابھگن  یاروش  دروآ . راب 

نیما کی  مکح  یضاق ، مکح  اما  دشاب ؛ مھ  قحب  ضارتعا  نآ  و  تسین -  هک  تمـصع  اھام  نیب  نوچ  دشاب -  هتـشاد  ضارتعا  وا  هب  شلد  رد  رفن  کی  تسا  نکمم  دنکیم ،

یلیبق نیا  زا  ییارجا -  هبـش  ییارجا و  تافرـصت  رد  مھ  نیناوق ، رد  مھ  تسا ؛ روطنیا  نابھگن  یاروش  عضو  زورما  دریگب . رارق  دامتعا  دروم  ـالمع  یتسیاـب  تسا و  نمتوم 

نیا زا  هک  دـھدب  هزاجا  شدوخ  هب  دـیابن  سک  چـیھ  تسھ و  هللادـمحب  دـشاب و  مدرم  نامتئا  لوبق و  دامتعا و  دروم  یتسیاب  مینکیم -  هدـھاشم  تاـباختنا  باـب  رد  اـم  هک 

نیا هب  تریـصب  تفرعم و  ملع و  اب  دنک . دراو  ییهشدـخ  نآ  هب  تبـسن  دـھدب و  ماجنا  یطح  هدرک ، نیعم  نابھگن  یاروش  یارب  نوناق  هک  یییونعم  خـماش  ماقم  تیعقوم و 

. مینکیم یریگمیمصت  نآ  هب  تبسن  مینزیم و  فرح  نابھگن  یاروش  تافرصت  باب  رد  ام  هک  تسا  تیعقوم 

سلجم  / ١٣٧٠/١٢/٠۴ تاباختنا  رب  تراظن  یزکرم  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تاباختنا رد  رتشیب  فلتخم  یاھحانج  تاھج و  زا  دارفا  هچرھ  دـشاب . مھ  دامتعا  نیا  رھظم  دـیاب  تسا ، هدوب  یمومع  دامتعا  یهلیـسو  اعقاو  هک  نانچمھ  ناـبھگن  یاروش 

دیابن دوشب . مھارف  رتشیب  صاخـشا  دورو  یارب  هلیـسو  ناکما و  نیا  هک  مینک  یراک  دیاب  ام  تسا . رتھب  مھ  نابھگن  یاروش  یارب  تسا ؛ رتھب  ماظن  یارب  نیا  دـننک ، تکرش 

دنناوتیم هک  دننک  ساسحا  همھ  اج  همھ  رد  هک  دـشاب  یروط  دـیاب  تسین ؛ دراو  تاباختنا  نیا  رد  هک  دـنکب  ساسحا  صاخ ، رھـش  کی  رد  ولو  نایرج ، کی  هک  دـشاب  یروط 

. دـشاب یمومع  دامتعا  یهنیآ  رھظم و  دـیاب  دـھدیم ، ماجنا  عطقم  نیا  رد  هک  یتکرح  ناـبھگن و  یاروش  ینعی  دـننکب ؛ باـختنا  هنادازآ  اـعقاو  ار  ناـشدوخ  رظن  دروم  درف  نآ 

یروطنآ مھ  تحلصم  هک  منئمطم  منادیم و  هیزن  یکز و  لداع و  یملع ، یقالخا و  ظاحل  زا  ار  اھامش  نم  مراد . دامتعا  دامتعا ، یالعا  دح  رد  نایاقآ  هب  اصخـش  نم  هتبلا 

دراوم لمع و  یارب  ات  دوشب ، هتفگ  تسا  مزال  هک  تسا  یتاـیلک  اـھنیا  لاـح  رھ  هب  نکیل  دـش ؛ دـھاوخ  تیاـعر  ـالماک  طـباوض  دراد و  دوجو  اـعقاو  ناـیاقآ  نھذ  رد  تسھ ، هک 

. دشاب هتشاد  دوجو  ینشور  عضو  هھبش ،

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

دوب دھاوخ  نیا  فیلاکت  نآ  زا  یکی  کشالب  مینک ، صخـشم  ار  یـسایس  یهدمع  فیلاکت  دنراد ، هملک  ذوفن  مدرم  نیب  رد  هکیناسک  نید و  یاملع  یارب  میھاوخب  زورما  رگا 

و دروآیم ؛ دوـجو  هب  ار  اـھنآ  یناـبیتشپ  هک  تسا  مدرم  داـمتعا  تقیقح  رد  دوـشب . هدوزفا  زورهبزور  دـنراد ، ماـظن  یمالـسا  تکرح  هب  مدرم  هک  یناـنیمطا  داـمتعا و  هـب  هـک 

هدوب زورما  ات  هللادمحب  هک  دشاب -  نیا  رگا  و  دنکیم ؛ نیمضت  یمالسا  فادھا  اب  ار  یمالـسا  تکرح  نیا  قیفوت  هک  تسا  ماظن  ناراکردناتسد  هب  مدرم  لاصتا  ینابیتشپ و 

، مدرم دـض  تھج  رد  شناد  حالـس و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  نیدـالوف  یهجنپ  اـنیقی  دـنکب . دـناوتیمن  یراـک  چـیھ  نمـشد  دوب -  دـھاوخ  هشیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  و 

تسا ییهتکن  نیمھ  شطرـش  اما  دنرادب ؛ زاب  یمالـسا  فادھا  یریگیپ  زا  ار  ام  دننک و  فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  دنراد ، هک  یتوق  تردق و  یهمھ  اب  تسناوت  دنھاوخن 

هدوب دامتعا  نیا  نونکات  هللادمحب  هکنیاامک  دـننک ؛ دامتعا  مدرم  هب  دـیاب  نالووسم  دـنامب . مدرم  هاگتـسد و  لباقتم  دامتعا  دـیاب  دـنامب ؛ هملک  تدـحو  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  هک 

نیب زا  هملک  تدـحو  یتسیاب  هللااشنا  دـنامب . یقاب  دـیاب  مھ  دامتعا  نیا  تسا و  داـمتعا  هب  فقوتم  یناـبیتشپ ، نیا  دـنماظن ؛ یعقاو  ناـبیتشپ  هک  دنتـسھ  مدرم  تسا .

تسا یریذپانبیسآ  تفرشیپ و  زمر  تلم ، یهملک  تدحو  دورن .

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 5 
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تاباختنا  / ١٣٧١/٠٢/٢٣ رب  تراظن  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زیچ تسا و  یھلا  تبھوم  کـی  مدرم ، داـمتعا  دـننادب . یھلا  تبھوم  کـی  ار  ندـش  باـختنا  نیا  هک  منکیم  تساوخ  رد  دـناهدش ، باـختنا  هک  یمرتـحم  ناگدـنیامن  زا  نم 

نامھ هک  ار  مدرم  تساوخ  نآ  دـیاب  تفر . دـھاوخ  تسد  زا  یناسآ  هب  دـندرک ، یھجوتیب  هدرکان  یادـخ  رگا  اما  دـیآیمن ؛ تسد  هب  یناسآ  هب  مدرم  داـمتعا  تسین . یمک 

دوخ هیباختنا  یاھهزوح  رد  هک  منکیم  تساوخرد  اھنآ  زا  نینچمھ  دـننک . تکرح  دوصقم  نیا  یارب  طقف  دـننک و  تیاعر  تسا ، روشک  روما  حالـصا  هب  لیم  یمالـسا و  نامیا 

ار رگید  ردارب  نآ  هدرکان ، یادخ  ادابم  هدش ، باختنا  هک  یردارب  نآ  دناهدش ، باختنا  رفن  ود  ای  کی  اھنآ  نیب  زا  دناهدوب و  بلطواد  رفن ، هد  رفن ، جنپ  رفن ، هس  رفن ، ود  اتدعاق  هک 

نآ هک  تسین  نیا  شیانعم  دـناهدرک . باختنا  ار  یرھاوخ  کی  ای  ردارب  کی  دـناهداد و  صیخـشت  مدرم  تسین . اھفرح  نیا  هن . دـنادب ؛ جراـخ  روشک  روما  هزوح  زا  اـی  دـنک  ریقحت 

یاھهرھچ دـندشن ، باختنا  هک  یناسک  نیا  نایم  رد  تسا . دـمآراک  رھاوخ  ای  نموم  ردارب  کی  مھ  وا  تسین . روطنیا  تساھراک . هزوح  زا  جراخ  هدـشن ، باختنا  هک  یـسک 

ای دنک ، ریقحت  ای  دروآ  باسح  هب  بالقنا  روشک و  یاھراک  هدودـحم  زا  جراخ  ار  اھنآ  هدـش ، باختنا  هک  یردارب  نآ  ادابم  تیـصخش . اب  قیال و  یدارفا  میـسانشیم ؛ ار  یبوخ 

مدرم یار  منکیم : ضرع  دـناهدشن ، باـختنا  هک  مھ  ینارھاوـخ  ناردارب و  نآ  هب  دراد ! هـگن  لد  رد  یاهـلگ  اـھنآ  زا  هدرکن  یادـخ  دنتـشاد ، ینارادـفرط  مدرم  نـیب  رد  اـھنآ  رگا 

. دـنکیم بیوصت  ار  یزیچ  تیرثکا  سلجم ، رد  تسا . روط  نیمھ  زین  روشک  نیناوق  دـناهدرک . لمع  دـناهداد و  صیخـشت  هک  میـشاب  یزیچ  نآ  عباـت  دـیاب  همھ  تسا . مرتحم 

هک یـسک  دـیابن  دـش . نآ  میلـست  دـیاب  تسا و  مدرم  یار  روما ، کالم  تسا . یمھم  شزرا  مدرم ، یار  دـنیار . میلـست  همھ  دنمیلـست . اـما  دنتـسین ، قفاوم  مھ  یاهدـع 

رھ مینکیم . راک  مھ  اب  همھ  میتسھ و  همھ  هن . دـنادب ؛ جراخ  نوگانوگ  یاھتیلاعف  روشک و  تسایـس  روما و  اھراک و  هزوح  زا  ار  دوخ  دوش و  هتـسکش  لد  هدـشن ، باـختنا 

هزوح رد  یکی  تسا ؛ هاگشناد  رد  یکی  تسا ؛ میلعت  سیردت و  گنھرف و  ماقم  رد  یکی  تس ؛ ییارجا  یاھھاگتـسد  رد  یکی  تسا ؛ سلجم  رد  یکی  تساج . کی  رد  سک 

. دننک راک  دیاب  مھ  اب  همھ  تسا . ییاج  رد  سک  رھ  تسا . یداصتقا  روما  رد  یکی  تسا و 

سلجم  / ١٣٧١/٠٢/٢۶ موس  هرود  نایاپ  رد  یمالسا  یاروش  موس  سلجم  ناگدنیامن  هب  مایپ 

ی هدـننک نییعت  روضح  ی  هلیـسو و  نانآ ، ی  هدارا یار و  لوصحم  مدرم و  دامتعا  رھظم  اریز  تسا ، ام  یبالقنا  ماـظن  روشک و  تاراـختفا  ی  هلمج زا  یمالـسا  یاروش  سلجم 

دوـخ یبـالقنا  ینید و  ی  هـفیظو ار  ناگدــنیامن  باـختنا  مدرم ، تـسا . روـشک  یموـمع  تـکرح  رب  مکاـح  نیناوـق  نـینقت  رد  زین  روـشک و  روـما  ناگدــننادرگ  شنیزگ  رد  ناــنآ 

رکش و ی  هیام یھلا و  یتمعن  سلجم ، یگدنیامن  تمس  ور  نیا  زا  دننیزگ . یمرب دوخ  ی  هدنیامن ناونع  هب  ار  یـسک  هک  تسا  یمالـسا  یاھرایعم  ی  هیاپ رب  دنرمـش و  یم

تسا و هدرپس  هر  هیلع ) هللا ناوضر  ) لحار ماما  یاھدومنھر  بالقنا و  یاھفدھ  تھج  رد  هدومیپ و  ار  مالـسا  هار  هللادمحب  نونکات  یمالـسا  یاروش  سلجم  تسا . تاھابم 

. دھد ترصن  زین  ار  مولظم  یاھتلم  رگید  دیامرف و  دنم  هرھب مالسا  تاکرب  زا  درادب و  زوریپ  دنلبرس و  ار  ناریا  فیرش  تلم  دنوادخ  دشاب . نینچ  هراومھ  هللااش  نا

ناملعم  / ١٣٧٢/٠٢/١۵ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یکی دـنمھ . رـس  تشپ  عوـن ، هس  نیا  میراد و  لالقتـسا  عوـن  هس  تسا . یمھم  هلاـسم  نیا ، تسیچ ؟ لالقتـسا  نیا  دروآ . تـسدهب  ار  لالقتـسا  درک و  هزراـبم  اـم  تـلم 

، دروآ تسدهب  ار  شاهجیتـن  درک و  لـح  ار  لکـشم  نآ  اـم  تـلم  تـسا و  لکـشم  هـکنآ  تـسا ! رتلکـشم  هـمھ  زا  یموـس  تـسا ؛ رتلکـشم  یلوا  زا  یمود  تـسا ؛ لکـشم 

. دوب لکشم  مھ  یلیخ  میدروآ و  تسدهب  هک  تسا ؛ یسایس » لالقتسا  »

. دـنمدرم امـش  نارازگتمدـخ  همھ  هیئاضق -  هوق  هچ  سلجم و  هچ  تلود ، هچ  دـنلووسم -  هک  یناسک  روشک ، نیا  رد  زورما  هکنیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  یـسایس » لالقتـسا  »

تردـق ود  ایند  رد  هک  یزور  نآ  یتح  اپورا ؛ سیلگنا ، اکیرما ، دـنوش -  عمج  مھ  ایند  همھ  رگا  نیا . ینعی  لالقتـسا ، دنتـسین . ناشیھلا  فیلکت  زج  سک ، چـیھ  راب  ریز  اھنیا 

نیلووسم و دـنناشکب ، تساـھنآ  عفن  هب  مدرم و  ررـض  هب  هک  یتمـس  هب  مدـق  کـی  ار  روشک  نیا  تلم و  نیا  دـنھاوخب  دـنراذگب و  مھ  تسد  رد  تسد  و  دوـب -  برغ  قرش و 

هک دننکیم  تموکح  تکلمم  نیا  رب  یناسک  زورما  هکنیا  ینعی  یسایس ، لالقتسا  تسا . یـسایس  لالقتـسا  نیا ، داد . دنھاوخن  هزاجا  روشک ، نیا  نارازگتمدخ  اسور و 

تکلمم یاـھراک  یارب  ار  وا  دــنراد و  داـمتعا  هقـالع و  وا  هـب  هـکار  یاهرھچ  نآ  دــندرگیم و  مدرم  تـسا . یروـھمج  تساـیر  تاـباختنا  رگید ، حابــصدنچ  دــنھاوخیم . مدرم 

: دیوگیم هوای  مھ  ادخ  هب  وگهوای ، دیوگیمار . شدوخ  هوای  ، وگهوای هتبلا  دننکیم . باختنا  دننادیم ، اناوتودنمتردق 

دش شیدنا  لایخ  وک  ینورد  رھ 

دش شیب  شلایخ  یرآ ، لیلد  نوچ 

هب مدرم  هقـالع  دـننیبیم ؛ ار  مدرم  قوـش  روـش و  دـننیبیم ؛ ار  مدرم  داـحآ  دـنیبیمن . ناشمـشچ  دـننک ، هاـگن  روـشک  نیا  رد  هچ  رھ  تسا ، ضیرم  ناـشنطاب  هکییاـھنآ 

فرح دـنزادرپیم ؛ ییوگ  هوای  هب  زاب  اـما  دـننکیم ؛ باـختنا  ار  روشک  نیلووسم  مدرم ، هکدـننیبیم  دـننیبیم ؛ ار  روشک  نیلووسم  صولخ  افـص و  دـننیبیم ؛ ار  نیلووسم 

. دننکیم مھتم  ار  نیلووسم  دننکیم ؛ مھتم  ار  مدرم  تاباختنا و  دننکیم ؛ مھتم  دننزیم ؛

یسمش  / ٠١/٠١/١٣٧۴ یرجھ  لاس ١٣٧۴  لولح  تبسانم  هب  یربھر  مظعم  ماقم  یزورون  مایپ  نتم 

ناریا تلم  یارب  هک  یا  هژیو یایاضق  اـب  هطبار  رد  هچ  یناـھج و  حطـس  رد  هچ  یـسایس -  هنیمز  رد  دوب . یتیقفومرپ  شـالترپ و  رایـسب  لاـس  اـم  روشک  یارب  هتـشذگ  لاـس 

افاصنا اقح و  تلم ، ینابیتشپ  دامتعا و  نیمھ  اکتا  هب  روشک  یللملا  نیب تاـطابترا  یجراـخ و  تسایـس  نـالووسم  دوب و  ردـتقم  یروضح  ناریا  تلم  روضح  تسا -  حرطم 

یمالسا و یروھمج  نانمشد  ناریا و  تلم  نانمشد  دش و  لطاب  یرایسب  نانمشد ، یاھتمھت  دش . زارفارس  ناریا  تلم  یناھج ، هنحص  رد  دنداد . ماجنا  ار  یگرزب  یاھراک 

زا روشک  رد  یگدنز  حیحص  ماظن  کی  یراذگ  هیاپ  یروآون و  یگدنزاس و  هنحص  ینعی  یلخاد ؛ هنحـص  رد  دندش . ماکان  فلتخم  لاکـشا  هب  روشک ، یـضرا  تیمامت  نانمـشد 

ماجنا ار  یشزرااب  یاھراک  دنتسناوت  نادرمتلود  روشک و  نالووسم  تفرگ و  ماجنا  یگرزب  یاھراک  افاصنا  اقح و  مھ ، هدنیآ  داصتقا  یساسا  یاھ  هیاپ یانب  یداصتقا و  ظاحل 

، یگدنزاس یاھ  هنحـص رد  ار  دوخ  یلدمھ  یگنھامھ و  تدحو و  رتشیب و  نالووسم  اب  ار  دوخ  هنامیمـص  هطبار  ناریا  تلم  دنک و  ادیپ  همادا  اھراک  نیا  هک  میراودیما  دـنھد .

. دورب شیپ  هب  روشک  یگدنزاس  دنور  هللااش  نا دنک و  رتنوزفا  زور  هب  زور  تیلاعف  راکتبا و  یگدنز ،

سلجم  / ١٢/٢۵/١٣٧۴ تاباختنا  رد  دنمھوکش  روضح  رطاخب  ناشلامیظع  تلم  زا  ریدقت 

رمتسم و یتامحز  اب  هک  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  زین  دندرک و  رازگرب  هتسیاش  یلکش  هب  ار  نآ  هتفرگ و  شود  رب  ار  تاباختنا  یارجا  نیگنـس  راب  هک  روشک  مرتحم  ترازو  زا 

نییعت مھم و  فئاظو  یناـگمھ ، گرزب و  شیاـمزآ  نیا  رد  هک  ییاھھاگتـسد  اـھنامزاس و  یهمھ  زا  دـندرک و  تراـظن  تاـباختنا  ناـقتا  تحـص و  ارجا و  نسح  رب  اـسرف  تقاـط 

. منک رکشت  هنامیمص  دندرک  ادا  هجو  نیرتھب  هب  ار  دوخ  یهدننک 

هک مشاب  دـقتعم  رطاخ  شیاسآ  نانیمطا و  اب  بناجنیا  هک  تسا  نآ  بجوم  تسا  هارمھ  تاـباختنا  تراـظن  ارجا و  نالوئـسم  هب  داـمتعا  اـب  هک  لـمع  نسح  یراـکمھ و  نیا 

نالوئـسم هتبلا  درادـن . یـشزرا  چـیھ  نآ  رد  ییوجبیع  یارب  نانمـشد  یغیلبت  یهناحوبذـم  شالت  تسا و  هتفرگ  ماـجنا  لـلخ  چـیھیب  ملاـس و  وحن  هب  تاـباختا  هللادـمحب 

. دنیامن قح  قاقحا  دشاب  هدش  ملظ  یسک  هب  روشک  زا  ییهشوگ  رد  رگا  دننک و  یگدیسر  مامتھا  تقد و  لامک  اب  دروم  رھ  رد  صاخشا  تایاکش  هب  هک  دنراد  هفیظو 

ماظن  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دـتفیب و قافتا  یاهیـضق  هک  تسین  روط  نیا  دـنعلطم . ایاضق  زا  همھ  دنایـسایس و  شنوگانوگ  یاھرـشق  مدرم و  داحآ  اسور و  نالووسم و  ماـظن و  یمالـسا ، یروھمج  رد 

یتـح اـھنافوت ، نیا  اـی  اھمیـسن  نیا  دناهداتـسیا و  یراوتـسا  هوک  لـثم  فلتخم -  یاھـشخب  هچ  نـالووسم و  هچ  مدرم ، هچ  ماـظن ، هچ  همھ -  دـننامب . ربـخیب  نآ  زا  مدرم 

. دروآیمن دوجو  هب  یلزلزت  نیرتمک 

امک دننامیم ؛ رد  اعقاو  داد . ماجنا  یتسیاب  هنوگچ  ار  راک  همادا  هک  دننادیمن  دننکیم و  ماکحتـسا  همھ  نیا  لباقم  رد  یناوتان  ساسحا  دنتـسھ ، لباقم  فرط  هک  ییاھنآ 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 6 
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ییانتعا دـنناسرتیم ؛ لئاسم  رگید  هطبار و  عطق  زا  ار  وا  دراذـگیمن . رثا  دـیدھت  وا  رد  دـنکیمن ، ییانتعا  دریگیمن و  لیوحت  ار  ناسنا  دـیدھت  هک  یـسک  دـندنامرد ! هک  نیا 

دیاش دننزیم و  مھ  هب  دندوب ، هدروخ  یزاب  دندوبن و  یدج  نادنچ  اوعد ، نیا  رد  یزاب و  نیا  رد  هک  ییاھنآ  دننک ؟ راک  هچ  وا  اب  درکن . یرثا  وا  رد  الـصا  هک  دننیبیم  دـنکیمن و 

مھ دیاب  اتقیقح  درک . دیاب  هچ  یمالـسا  یروھمج  اب  هک  دننامیمرد  ناملآ -  تلود  لثم  دندوب -  ارجام  نتم  رد  هک  مھ  یناسک  نآ  دننکیم . مھ  یھاوخرذع  دش ، مزال  رگا 

یگتـسویپ ماظن  تیالو و  ماظن  تسین ؛ مدرم  زا  عطقنم  ادج و  یـسایس  ماظن  یـسایس ، ماظن  نیا  هک  تسا  نآ  تکرب  هب  نیا ، دناهدرک . یدب  ناریا  تلم  اب  نوچ  دننامبرد ؛

. تسا تیالو  ماظن  تیصاخ  نیا ، تسا .

، میاهدرک ضرع  امش  هب  زورما  هک  ار  یبلاطم  نیمھ  اھزور ، نیا  رد  مھ  ررکم  هک  تسا  مدرم  اب  یکی  منکیم . ضرع  بطاخم  ود  اب  اج ، ود  هنحص و  ود  رد  ار  تبحـص  نیا  نم 

لووـسم امـش  هک  ییاـج  رھ  رد  نم ! نازیزع  هک : تسا  نیا  میوـگب ، امـش  هب  مھاوـخیم  هک  یزیچ  دـیروشک . نـالووسم  امـش  بطاـخم ، تقو  کـی  اـما  میاهتفگ . مدرم  هب 

رگا هک  تسین  هبناجکی  یتکرح  مدرم ، تبحم  یگتـسویپ و  نانیمطا و  دامتعا و  مینک . ظفح  ار  نیا  دیاب  ام  دینک . شظفح  دیرادب و  شھگن  دینادب ، ردق  دـیاب  ار  نیا  دـیتسھ ،

فرط زا  دـیاب  تسا . هبناـجود  رما  کـی  مدرم ، طاـبترا  تبحم و  تسین . روـط  نیا  ریخن ؛ دـنراد . تبحم  اـھنیا  ینکب ، مھ  راـک  رھ  دنتـسب ، لد  دـندرک و  تبحم  یـسک  هب  مدرم 

یفـصنم چیھ  مھ  افاصنا  دوشیم . راک  هتبلا  دوش . راک  مدرم  یارب  دـیاب  دراد . ییاھنادـیم  عاونا و  خـساپ ، نیا  هتبلا  دوش . هداد  خـساپ  مدرم  هب  حوطـس ، همھ  رد  نالووسم 

. دریگیم ماجنا  دایز  شالت ، راک و  مدرم ، هب  یاکتا  اب  هک  تسا  ندوب  یمدرم  نیمھ  تاکرب  زا  مھ  نیا  دنکیم . راک  هاگتسد  روشک ، نیا  رد  دوش . رکنم  دناوتیمن 

. دننیما رادتناما و  روشک ، یدوجوم  هب  تبسن  فلتخم ، حوطس  رد  روشک  نالووسم  هک  دنشاب  هتشاد  ار  ساسحا  نیا  دنھاوخیم  مدرم  هک  تسا  نیا  تایصوصخ ، زا  یکی 

هچنآ لاملا و  تیب  تسام -  رایتخا  رد  مدرم  زا  هک  هچنآ  هب  تبـسن  یرادتناما  هیحور  نیا  تناما و  نیا  دیـشاب ، بقارم  هک  مھاوخب  دج  روط  هب  امـش  زا  مھاوخیم  نم  ار  نیا 

یریگلکش لاح  رد  دیدج ، یرگیفارشا  کی  دیدج و  هقبط  کی  هک  دنک  غیلبت  روط  نیا  دناوتب  نمشد  دیراذگن  دنکن . ادیپ  لالتخا  تسا -  روشک  یمومع  یاھتورث  هب  طوبرم  هک 

نمشد نمشد ، دیراذگب . دیابن  تسا ؛ نمـشد  هب  تمدخ  نیا  درک ، دییات  یوحن  هب  ار  نمـشد  فرح  نیا  هک  دش  هدید  یزیچ  رگا  دنزیم . اھفرح  هنوگ  نیا  زا  نمـشد ، تسا .

هدافتسا وس  هنیمز  رد  دندز ! هنامصخ  یاھفرح  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ردقچ  نمـشد ، یعمج  یاھهناسر  نیا  اھوگدنلب ، نیا  هلاس ، دنچ  نیا  رد  دنزیم . تمھت  تسا و 

هد دروم -  کی  ولو  دنکیم -  دـییات  ییاھزیچ  یدراوم ،  رد  هک  دـندید  مدرم  رگا  یلو  تسین . ناسآ  اعقاو  نآ  یاصحا  هک  دـناهتفگ  عقاو  فالخ  غورد و  هوای و  ردـقنآ  نآ ، لاثما  و 

. دیشاب هتشاد  هجوت  دیاب  ار  نیا  دننکیم . لوبق  رواب و  ار  دروم 

 - هتبلا دریگن . ماـجنا  هنوگفارـسا  یداـیز و  فراـعتم و  زا  شیب  جراـخم  هک  دوش  تبقارم  تسا -  تلم  یارب  یمیظع  شیاـمزآ  هک  یروـھمج -  تساـیر  تاـباختنا  تاـغیلبت  رد 

مینادیم میراد و  نانیمطا  اھنیا  یافـص  قدص و  هب  ام  دندامتعا . دروم  هک  دنتـسھ  یناسک  دناهدش ، دراو  نادـیم  نیا  رد  میـسانشیم و  ام  هک  یناسک  نآ  هناتخبـشوخ - 

. دشابن بسانم  تسرد و  هک  دننکب  یتکرح  اھهنیمز  نیا  رد  دنھاوخب ، ناشدوخ  هیضق  باحصا  هک  نیا  نودب  رانک ، هشوگ و  رد  یناسک  تسا  نکمم  یلو  دنھاوخیمن ؛ هک 

نیا مدرم و  اب  هقلع  طابترا و  نیا  هک  دـننک  یراک  دـیاب  دنتـسھ ، هک  اجرھ  رد  نالووسم  فلتخم ، یاھـشخب  رد  اھنادـیم و  همھ  رد  اھهنیمز و  همھ  رد  تسین ؛ نیا  طقف  هتبلا 

دنک یلکهب  نمشد ، یاھحالس  همھ  دشاب ، هک  نیا  دنک . ادیپ  ققحت  تسا -  هتـساوخ  ار  نآ  مالـسا  هک  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  تیالو  دوش و  ظفح  دامتعا ، نیا  دنویپ و 

یراـک رھ  دـھدیم . رـسدرد  تمحز و  ار  شدوخ  دوخیب  نمـشد ، تسا . دـنک  یمالـسا ، یروھمج  ینآرق  یھلا و  ماـظن  لـباقم  رد  نمـشد ، یاھحالـس  همھ  دوب . دـھاوخ 

. دننکب دنناوتیمن  یراک  چیھ  دنکیم ، یط  تمھاب  هدارااب و  هناھاگآ و  ار  نآ  تسا و  هدرک  باختنا  ار  یھار  هک  یمدرم  یماظن  اب  دننکب ،

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نیا اھنآ  فدـھ  دـنزادنایم . هار  هب  ار  یغیلبت  نایرج  ود  نآ  هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  دـننک . دـیماان  ار  وا  فقوتم و  تکرح ، نیا  رد  ار  تلم  دـنھاوخیم  میراک . طـسو  زونھ  اـم 

تلود وا و  نیبزورما  هللادمحب  هک  یماجسنا  نیمھ  اب  ناریا  تلم  رگا  تسا . دنفرت  رب  ینتبم  عقاو و  فالخ  غورد و  یغیلبت ، هیام  ود  رھ  هک  منک  ضرع  امـش  هب  نم  اما  تسا .

ریز مھ  روشک  یزاـسون  روشک و  یاـنب  دـنراد و  داـمتعا  روشک  نـالووسم  هب  مھ  مدرم  دـننکیم و  تکرح  روشک  نیا  ندرکداـبآ  نتخاـس و  تھج  رد  نـالووسم  دراد -  دوـجو 

دـنمتورث و یتلم  ناونع  هب  یاهبـساحم ، لباق  نامز  تدـم  رد  یلوقعم و  هدـنیآ  رد  تسناوت  دـھاوخ  دوریم -  هک  دورب -  شیپ  تسا -  هدـش  عورـش  بـالقنا  مالـسا و  هیاـس 

. دھد ناشن  ار  دوخ  دنک و  دنلب  رس  اھروشک  نایم  رد  ایند و  رد  تسا ، دنلبرس  لاعف و  یمدرم  هتسیاش  هک  یایگدنز  اب  شناد و  یاراد 

نایجیسب  / ٠٩/٠۵/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک اج  رھ  دـینک ؛ هجوت  دوشیم . لـح  یربھر  تسد  هب  شجـالعال  تالکـشم  دـشاب ، هتـشاد  یلکـشم  ناریا -  رد  یتلود  رھ  تلود -  اـجرھ  هک  یاهطقن  نآ  ینعی  یربھر ،

دنچ نیا  دـنکیم . الم  رب  ار  نمـشد  هئطوت  و  نشور ، مدرم ، یارب  ار  تقیقح  هک  تسا  یربھر  شقن  اجنیا  دزاس ، نیبدـب  اھتلود  هب  ار  مدرم  ات  دـنک  یراک  نمـشد  تاـغیلبت 

سویام ار  مدرم  ات  دننک  جیار  ار  ینوگانوگ  یاھدنفرت  غورد و  تاغیلبت  هک  دـندومنیم  یعـس  هنوگچ  دـندرکیم و  هچ  نالووسم  نادرمتلود و  اھتلود ، هرابرد  هک  دـیدیدن  هلاس 

! دنیامن

ناریا تلم  یارب  یللملانیب  یـسایس  هئطوـت  کـی  دـنھاوخیم  هک  ییاـجنآ  دـھدیم . مدرم  هب  دـیما  هک  تسا  یربـھر  دـننک ، سویاـم  ار  مدرم  دـنھاوخیم  هـک  ییاـجنآ 

راداو ار  نمـشد  و  دیدرک -  هظحالم  هک  اپورا  ریخا  هیـضق  نیمھ  لثم  دھدیم -  رارق  هئطوت  لباقم  رد  ار  بالقنا  تیمامت  دراذگیم و  ولج  مدق  هک  تسا  یربھر  دنروآ ، دوجوهب 

. دوشیم هقرفت  زا  عنام  تفلا و  هیام  دیآیم  هک  تسا  یربھر  دننک ، داجیا  فالتخا  مدرم ، نوگانوگ  یاھحانج  نیب  رد  دنھاوخیم  هک  ییاجنآ  دنکیم . ینیشنبقع  هب 

دـھدیم و وگلا  مدرم  هب  هک  تسا  یربھر  دـنیامن ، سویام  نداد  یار  اھقودنـص و  یاپ  رد  روضح  زا  ار  مدرم  دـننک و  تولخ  ار  تاـباختنا  یاھقودنـص  دـنھاوخیم  هک  ییاـجنآ 

بالقنا لئاسم  رد  مدرم  رظن  زاربا  هاگیاج  هک  ییاجنآ  دـننیرفآیم . یمیظع  هسامح  دـنوشیم و  دراو  دـننکیم ، دامتعا  مدرم  هاـگنآ  تسا . هفیظو  تاـباختنا  هک  دـیوگیم 

. تسا یربھر  ناھد  هب  مدرم  مشچ  تسا ،

اب راب  اھھد  مدرم ، یراکمھ  اب  تمھ و  اب  مدرم ، کمک  اب  مھ  لحار  ماما  تلحر  زا  دـعب  دـندروخ . ینھد  وت  راگدرورپ ، فطل  هب  دـندرک و  هبرجت  اھراب  ار  نیا  لحار  ماما  نامز  رد 

، یربھر اب  هک  تسا  یعیبط  رایسب  اذل  دنزب . نانمشد  ناھد  هب  مکحم  تشم  تسا  هتسناوت  یربھر ، مدرم و  نایم  راوتسا  هدیشوج  دنویپ  هویش ، نیمھ  تیفیک و  نیمھ 

تحار دراد و  ربخ  ییاج  زا  هن  هک  دشاب -  یروضحیب  ناجیب و  لاحیب ، یربھر  کی  رگا  ردتقم ؛ یربھر  هتبلا  درادن . یبجعت  یاج  دنشاب ؛ هتـشاد  قیمع  هنیک  دنـشاب و  دب 

هک یردـتقم  یربھر  دـش  رارق  رگا  اـما  درادـن . تیمھا  ناـشیارب  نادـنچ  یفیعـض ، یربـھر  نینچ  تخادـنا -  هابتـشا  هب  ار  وا  دوشیم  تحار  درک ؛ ضوع  ار  شنھذ  دوشیم 

هکنیا زا  منکیمن  بجعت  نم  دنشاب ! فلاخم  دنراد  قح  دنفلاخم ! نآ  اب  دشاب ، دنکیم ، مکح  یساسا  نوناق  دنکیم و  بلط  بالقنا  دنھاوخیم ، مدرم  دیوگیم ، مالسا 

! دنھد رارق  فدھ  ار  یربھر  اھنیا 

نایجیسب  / ١٣٧٧/٠٩/٠٢ نارادساپ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یداصتقا لکـشم  هک  میتسھ  یتلم  ام  رگم  تسین . یاهلاسم  تسین ، یربخ  دـننکیم . لاجنج  ییامنگرزب و  یلیخ  روشک ، ینونک  یداصتقا  هلاسم  یور  ناسک  یـضعب 

دایز دشیم ، مک  اھدمآرد  دوب ؛ روطنیمھزین  هتشذگ  رد  دشابن ؟ نامهلاس  تسیب  هتشذگ  رد  هریغ  یتفن و  یلام و  مک  دمآرد  هک  میتسھ  یروشک  ام  رگم  میـشاب ؟ هدیدن 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 7 
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ار تالکــشم  اـم ، نموـم  مدرم  مـیظع  هدوـت  نـیا  یراددوـخ  اـب  فـلتخم و  یاھرــشق  یھارمھ  اـب  مدرم و  یناـبیتشپ  اـب  تـلود ، نازوـسلد  روـشک و  نـالووسم  دــشیم و 

رد مغ  یوناز  دنیـشنب  دیاب  ناریا  تلم  رگید  سپ  تسا ، هدـش  مک  تفن  دـمآرد  نوچ  هک  تسا  نمـشد  یغیلبت  لماع  ریثات  نامھ  نیا  دـننارذگیم . مھ  زورما  دـندنارذگیم ؛

. تسین روطنیا  هن ؛ دریگب ! لغب 

نارازگراک هب  دشاب ، شنالووسم  رـس  تشپ  تدحو -  داحتا و  صوصخب  دشاب -  هتـشاد  داحتا  دنک ، هدارا  دنک ، تمھ  دشاب ، اپرـس  دشاب ، هدنز  دشاب ، رادـیب  یتلم  رگا  سپ ،

دیاب دھدیم ، ماجنا  یراک  دنکیم ، یمادقا  تسا ، یتلود  لووسم  دینک . دامتعا  دیاب  دیاهتـشاذگ ، راک  سار  رد  هک  یناسک  نیا  هب  امـش  دـشاب -  هتـشاد  دامتعا  شروشک 

تلم کی  اما  دـننکیم ؛ دراو  هبرـض  دـنراذگب . تدـمدنلب  تاریثات  دـنناوتیمن  شروشک  یداصتقا  رما  رد  تایـصوصخ  نیا  اب  دربب -  شیپ  ار  شراک  دـناوتب  ات  دـینک ، دامتعا  وا  هب 

. هوشر ینعی  مدرک ، ضرع  هک  یلام  لماع  دنامیمن . یقاب  مھ  شرثا  دربیم ، نیب  زا  دـنکیم ، درخ  هلولگ ، هبرـض  لثم  ریـشمش ، هبرـض  لثم  مھ  ار  یداصتقا  هبرـض  هدـنز ،

ناشدوخ توتف  هسیک  رد  تسد  تسا . جیار  ایند  رد  راک  نیا  زورما  دنکیم . دوخ  هدرب  ایند  رد  ار  تسودلوپ  یاھناسنا  رابکتسا ، یلام ، لماع  اب  دنرخیم . ار  فیعـض  رـصانع 

زا یرایـسب  رد  دـننکیم ! ناـشدوخ  ریـسا  دـنرخیم و  لوپ  اـب  هدومن و  ییاسانـش  تسا ، زاـب  اـیند  لاـم  یارب  ناـشیاھناھد  هک  ار  یناـسک  دـننکیم ، یناطیـش -  توتف  - 

! دندرک ناشدوخ  کلم  دندیرخ و  لوپ -  ینعی  شزرایب -  عاتم  نیا  اب  ار  تسودلوپ  تسرپمکش و  عامط ، یاھمدآ  دندز . اھتلم  هب  ار  گرزب  همدص  نیا  ایند ، یاھروشک 

یوضر  / ١٣٧٨/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

میرحت دنـشارتب ؛ دـننک و  تسرد  روشک  یارب  یداصتقا  تالکـشم  دربب -  ناشغیت  دـسرب و  ناشروز  دـنناوتب -  هک  اـجنآ  اـت  ـالوا  تسا ؟ ییاـھزیچ  هچ  نمـشد  هشقن  یازجا 

، روشک تراجت  رما  رد  دنریگب ! دشکب ، اجنیا  زا  دھاوخیم  روشک  نالف  هک  ار  یاهلول  طخ  ولج  دیونـشیم -  هک  ییاھنیمھ  دـنزادرپب -  اھتکرـش  تازاجم  هب  دـننک و  یداصتقا 

عابـشا ار  اھرازاب  دـنناوتیم ، هک  روط  رھ  مھ  یتفن  ریغ  عیانـص  باب  رد  تسازناطرـس ! ناریا  هتـسپ  دـندرک  عیاش  غورد  هب  ایند  رد  هک  لبق  لاس  ود  لثم  دـننک ؛ داجیا  لـالخا 

یداصتقا لئاسم  هب  تبـسن  ناشدوخ ، تاغیلبت  رد  نیا ، رانک  رد  دـننک . تسرد  روشک  یارب  یداصتقا  تالکـشم  هصـالخ ، روط  هب  دـنزاسب و  اـھیناپمک  اـب  اـھتلود و  اـب  دـننک ،

، یناگرزاب ترازو  هجراخ ، ترازو  دنکیم . یراجت  راک  یساملپید و  راک  تسین ، راکیب  هک  مھ  ام  تلود  اما  تسھ ؛ یداصتقا  تالکشم  هتبلا  دننکب . مھ  ییامنگرزب  روشک ،

تسد و هک  مھ  ام  دنکیم . شالت  نمـشد  هرخالاب  گرزب ، یایند  نیا  رد  دننکیم . راک  مئاد  دنلوغـشم ، مئاد  فرط ، کی  زا  مادـک  رھ  تفن ، ترازو  هار و  ترازو  عیانـص ، ترازو 

نالووسم یاھتیلاعف  زا  شخب  نیا  ناگناگیب ، تاغیلبت  رد  اما  دیآیم ؛ مھ  قئاف  دراوم -  زا  یرایـسب  رد  نانمـشد -  مادقا  رب  ام  مادقا  مینکیم و  مادقا  تسین ! قالچ  نامیاپ 

نانچ مروت  تسا ، نانچ  ناریا  تسا ، نینچ  ناریا  دـنیوگیم : غورد  هب  دـننکیم و  تالکـشم  ییامنگرزب  طقف  تاغیلبت ، رد  بترم  اـھنآ  دوشیم ! هتـشاذگ  توکـسم  روشک ،

رگا هک  یلاح  رد  دتفیب ! دـھاوخیم  یقافتا  هچ  داد ، یا  هک  دـننک  ساسحا  مدرم  دـنیامن و  فیعـضت  ار  مدرم  هیحور  هک  دـننکیم  یراک  تسا و !...  هتـسکشرو  تلود  تسا ،

نیلووسم هب  ناشیا  اـھراب  هیلعهللاناوضر )  ) ماـما ناـمز  رد  مھ  هکنیا  دـنوشیم . مرگلد  مرگ و  ناشتـشپ  دـننکیم ، ییاھـشالت  هچ  ناـشنیلووسم  تلود و  دـننادب  مدرم 

ییامنگرزب سپ  تسا . نیمھ  یارب  دینکیم -  راک  ردقهچ  امـش  دننادب  مدرم  ات  دییوگب -  مدرم  هب  دیھدیم ، ماجنا  هک  ار  ییاھراک  میاهدرک  دـیکات  اھراب  مھ  ام  دـنتفگیم و 

ات دنروآ ، دوجو  هب  لاجنج  جنشت و  روشک ، یسایس  یاضف  رد  دننکیم  یعس  فلتخم ، یاھهناھب  هب  یفرط  زا  تسا ! هئطوت  زا  یرگید  شخب  یداصتقا ، تالکـشم  دروم  رد 

، رفن کی  همکاحم  تبـسانم  هب  یتینما ، لئاسم  تبـسانم  هب  یاهناھب ، رھ  هب  اھنآ  دروآ ! دوجو  هب  ار  اھراک  ماظتنا  مدع  ساسحا  ینماان و  ساسحا  مدرم ، رد  مھ  نیا  دوخ 

یتفھوداتفھ لاس  نیا  دننیرفآیم . لاجنج  ندرک و  جنشتم  ار  اضف  دننکیم  عورش  دنکیم -  لابند  ار  نآ  یریگیپ  لامک  اب  تلود  هک  رفن -  هس  ود  ندش  هتشک  تبسانم  هب 

داجیا لاجنج  جنشت و  روشک ، یسایس  یاضف  رد  هک  دشیم  نیمھ  فرص  تلم ، نیا  نانمشد  ام و  نانمشد  شالت  نیرتشیب  لاس -  رخآ  ات  لوا  زا  ابیرقت  میدنارذگ -  ام  هک 

دوجو هب  وگموگب  مدرم ، نیب  ارھق  دنوشیم و  رگید  یفرح  رادـفرط  مھ  رگید  هتـسد  دـنوشیم ، فرح  کی  رادـفرط  مدرم ، زا  هتـسد  کی  دوشیم ، لاجنج  یتقو  اعبط  دـننک !

! دنھاوخیم ار  نیمھ  مھ  نانمشد  دیآیم .

مدرم هب  اھهراچیب -  نیلووسم -  هچ  رھ  الاح  تسا ! فالتخا  الاب ، حوطـس  رد  روشک  نالووسم  نیب  هک  دـننک  دومناو  روطنیا  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  مھ  هشقن  رگید  زج  کـی 

یروط دـننزیم . ار  ناشدوخ  فرح  اھنآ  درادـن ! یاهدـیاف  دـننک ، کمک  ار  رگیدـمھ  دـیجمت و  مھ  زا  بترم  مینکیم و  راک  مھ  اب  اـم  میتسھ ، یمیمـص  مھ  اـب  اـم  هک  دـنیوگب 

! دنراذگیم یمـسا  مھ  مادـک  رھ  یارب  دـنکیم ! رکف  وا  دـض  ماقم ، نامھب  یاراد  سک ، نالف  دـنکیم و  رکف  روطنیا  ماقم ، نالف  یاراد  سک ، نالف  ایوگ  هک  دـننکیم  دومناو 

لـصا تسین ؛ اھنآ  لام  فرح ، دننکیم ! رارکت  ار  اھفرح  نامھ  دنروخیم و  بیرف  مھ  یلخاد  ناگدنـسیون  زا  یـضعب  هک  دینکن  هاگن  امـش  الاح  تسا . نمـشد  یاھراک  اھنیا 

مھ دنکیم ، گرزب  ربارب  هد  ار  نآ  نمشد  مھ  دراد ، دوجو  یداصتقا  تالکشم  مھ  یعضو ، نینچ  رد  عقاو  رد  بوخ ؛ تسا . نآ  یازجا  زا  نمشد و  هئطوت  هعومجم  وزج  فرح ،

دنراد تردق  ایآ  تلود -  روشک -  نیلووسم  ییاضف  نینچ  رد  دنکیم ! دامتعایب  نیلووسم ، هب  تبسن  ار  مدرم  یاھلد  مھ  دزادرپیم و  ینیرفآلاجنج  هب  یـسایس  ظاحل  زا 

. تسا یرھق  رما  کی  نیا  دتفایم . بقع  اھراک  هک  تسا  یعیبط  دنھد !؟ ماجنا  ار  ناشدوخ  یاھراک  تحار  دنناوتیم  و 

اتسور  / ١٣٧٨/٠٢/٠٨ رھش و  یمالسا  یاھاروش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

. تسا مدرم  روما  لیھست  یارب  یمدرم و  تکراشم  رھاظم  زا  اھاروش 

ییاضق  / ٠٧/١٣٧٨/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

؛ دنک یم یگدیسر  نآ  هب  هک  تسھ  ییاج  درک ، زواجت  اھنآ  قوقح  هب  یـسک  رگا  هک  دننادب  دننک ؛ شمارآ  ساسحا  هعماج  رد  مدرم  هک  تسا  نیا  هییاضق  هوق  دوجو  زا  فدھ 

، ضرغ یب رظن و  یب هناعاجش و  هک  دراد  دوجو  ییاضق  هاگتسد  کی  درک ، لامیاپ  هدرکان  یادخ  ای  تفرگ ، هدیدن  ار  یسک  قح  تلود -  یتح  صاخشا -  نیرتیوق  رگا  هک  دننادب 

، دـمآ دوجو  هب هعماج  رد  نانیمطا  تلاح  نیا  رگا  دـیقفوم . امـش  دـینک ، داجیا  هعماـج  رد  ار  ساـسحا  نیا  دـیتسناوت  رگا  دـناسر . یم رادـقح  هب  ار  قح  دـنک و  یم یرادـنادیم 

تعاجش یگدیسر و  دننک و  یم هدھاشم  ار  هییاضق  هوق  یگدامآ  روضح و  لمع ، رد  مدرم  نوچ  دیسر ؛ دھاوخن  ییاج  هب  مھ  اھ  هتفگ نمـشد اھیزاسوج و  نیا  زا  مادکچیھ 

رگا تسا . یـضاق  یوربآ  هیلع  تسا و  لعفلاب  هلمح  یرگیچوھ ، نوچ  تسا ؛ رتنیگنـس  مھ  دـیدھت  زا  یرگیچوھ ، دـننیب . یم ار  اـھیرگیچوھ  دـیدھت و  زا  یـضاق  ندیـسرتن  و 

، دینک نیمات  ار  یلصا  ضرغ  نیا  دیتسناوتن  رگا  درک . دھاوخن  رثا  مھ  اھینکارپ  نجل اھیرگیچوھ و  تقو  نآ  دنک ، یم ار  دوخ  راک  اھفرح  نیا  هب  یانت  نودب  یضاق  هک  دندید  مدرم 

رادـقم رھ  تسا ؛ هدـمآ  دوجو  هب مدرم  رد  دامتعا  تلاح  نیا  ردـق  هچ دـینیبب  دـیریگب ؛ راک  هب ار  رایعم  نیا  دـیاب  هییاضق ، هوق  یبایزرا  یارب  دـش . دـھاوخ  دراو  تالاکـشا  نآ  همھ 

نآ دیآ ، دوجو  هب دامتعا  تلاح  نیا  دصرددص  زور  کی  هللااش  نا رگا  ای  دصرد و  هاجنپ  رگا  دصرد ، داتـشھ  رگا  دـصرد ، دون  رگا  دـیقفوم . امـش  رادـقم  نامھ  تسا ، هدـمآ  دوجو  هب

. تسا نیا  همدقم  اھزیچ -  هیقب  یھدنامزاس و  زا  میھد -  یم ماجنا  ام  هک  یتادیھمت  نیا  تسا . هدرک  ادیپ  قیفوت  هزادنا  نامھ  هب  هییاضق  هوق  تقو 

یمالسا  / ١٣٧٩/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمشش  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

اھرکف اھلد و  بارطضا  شیوشت و  یگتسدود و  اشنم  هتساوخن  یادخ  ای  و  یمومع ، دامتعا  شمارآ و  یلم و  قافو  رھظم  همشچرس و  دناوتیم  یمالـسا  یاروش  سلجم 

رب ار  شمارآ  طاشن و  دیما و  دوخ ، راتفگ  شنم و  اب  هک  تسا  نآ  دناهداتـسرف ، سلجم  هب  ار  نانآ  هک  یمدرم  هب  مرتحم  ناگدنیامن  یهیدـھ  نیرتدـقن  نیرتسوسحم و  دوش .

. دننک میظنت  فاصنا ، لمحت و  تحامس و  زا  راشرس  ملاس و  یسایس  راتفر  زا  ییوگلا  نوچمھ  ار  دوخ  یاھقطن  اھراتفگ و  دنزاس و  مکاح  روشک  یمومع  یاضف 

ریت  / ٠٧/١٣٧٩/٠۴ متفھ  یادھش  یاھهداوناخ  هییاضق و  هوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

دیکات دروم  وا  تیمرجم  رگا  هک  دنـسپ  همکحم  ریغ  لیلد  نیا  اب  مھ  نآ  دمآ ؛ هاتوک  وا  لباقم  رد  دیاب  دـشاب ، هتـسباو  یـسایس  هعومجم  کی  هب  مرجم  رگا  هک  تسا  طلغ  نیا 

لاجنج دشاب ، اھنآ  تحلصم  فالخرب  دوشیم ، هک  یتواضق  رگا  نینعذم ؛» هیلا  اوتای  قحلا  مھل  نکی  نا  و   » دیامرفیم میرک  نآرق  دش ! دھاوخ  لاجنج  دریگ ، رارق  هییاضق  هوق 

. تسا نآرق  تواضق  نیا  ضرم .» مھبولق  یفا  : » دیامرفیم دعب  دنریذپیم . ار  نآ  تقو  نآ  دشاب ، اھنآ  رظن  لیم و  قبطرب  رگا  اما  دننکیم ؛

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 8 
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راک یریگیپ ، شالت ، هطقن ، نیا  هب  ندیسر  یارب  هتبلا  دوش . هشدخ  نآ  تبالـص  رادتقا و  تیحالـص و  رد  هک  نیا  هن  دریگ ، رارق  مدرم  مومع  دامتعا  دروم  دیاب  ییاضق  هاگتـسد 

. دنکیم هدھاشم  هللادمحب  ار  نآ  یاھهناشن  ناسنا  هک  تسا ، مزال  ادخ  هب  لکوت  تعاجش و  اب  هارمھ  موادم 

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

، دوریم بقع  نیا  مدق  کی  دننکیم ، هرکاذم  هرخالاب  تسا ؛ فلاخم  مھ  تسایس  نالف  اب  تلود ، نالف  اب  دیآیم ، راک  رـس  دیدج  میژر  کی  یروشک  رد  هک  تسھ  تقو  کی 

رد دنروآیمن ، ور  هب  هتبلا  تسا . حرطم  ناملسم  یاھتلم  یارب  وگلا  کی  ناونع  هب  ماظن  نیا  تسین . روطنیا  هیـضق  اجنیا  رد  دنزاسیم . مھ  اب  دوریم و  بقع  نآ  مدق  کی 

رد رـصم ، رد  مالـسا -  یایند  رد  ناملـسم  یاھتلم  زورما  هک  تسا  یتقیقح  نیا  اما  دـننکیم ؛ نامتک  تدـشهب  ناشرتقیمع  یاھمدآ  صوصخب  دنـسیونیمن و  اـھهمانزور 

. تسا ناریا  هب  ناشمشچ  دنراد و  یشورخ  شوج و  دنراد ؛ یبات  بت و  ام -  یقرش  هقطنم  رد  هنایمرواخ و  رد  اقیرفآ ، لامش 

مھ لاس  ود  دنتفگیم  دروآیمن ؛ ماود  مھ  لاس  جنپ  هبرجت  نیا  هک  دوب  نیا  دندادیم ، ام  نانمشد  هک  ییاھراعش  دوب . یقفوم  هبرجت  ایند ، یاھناملـسم  رظن  زا  هبرجت  نیا 

هب بالقنا ، لوا  زا  شیپ  لاس  هد  و  شیپ ، لاـس  هد  زا  زورما  هک  دـنراد  فارتعا  همھ  اـیند  رد  درذـگیم و  یمالـسا  ماـظن  رمع  زا  هک  تسا  لاـس  کـی  تسیب و  دروآیمن ! ماود 

هدیـشخب ققحت  یدایز  نازیم  هب  ار  شیاھراعـش  هدرک و  ظفح  ار  شدوخ  لالقتـسا  هدرک ، ناوارف  شالت  هدرک ، ظـفح  ار  مدرم  اـب  هطبار  یمدرم و  داـمتعا  تسا ؛ رتیوق  بتارم 

یبوخ تفرشیپ  نکیل  ینمشد ؛ تفلاخم و  همھ  نیا  اب  صوصخب  تسین ؛ ریذپناکما  هاتوک  یاھنامز  رد  یطیارش ، چیھ  رد  ایند و  یاج  چیھ  رد  اھراعـش  ققحت  هتبلا  تسا .

وگلا نیا  یاپ  رگید  یاـھروشک  یارب  عقاو  رد  دـنریذپب ، تسھ ، هک  روطنیمھ  ار  نیا  دـنیایب و  راـنک  نیا  اـب  رگا  تسا . یقفوم  یوگلا  نیا  وگلا ؛ کـی  دوشیم  نیا  تسا ؛ هدرک 

. دناهدز اضما  رھم 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

؛ دامتعا دروم  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  دامتعا ، دروم  سلجم  نابھگن و  یاروش  دامتعا ، دروم  تلود  داـمتعا ، دروم  هییاـضق  هوق  دنـشاب . داـمتعا  دروم  دـیاب  ینوناـق  زکارم 

دـیما و هطبار و  هک  نیا  یارب  دـنک ؛ یتاغیلبت  نارابمب  ار  زکارم  نیا  زا  یکی  دـنکیم  یعـس  نابطاخم  زا  هتـسد  رھ  یارب  یتقو  رھ  نمـشد ، تاـغیلبت  دـناینوناق . زکارم  اـھنیا 

اطخ میوگیمن  دنمدرم . نیما  اھنآ  دننک ؛ دامتعا  اھنآ  هب  تلم  دنشاب ؛ مدرم  دامتعا  دروم  دیاب  اھھاگتسد  نیا  همھ  منکیم ، ضرع  نم  دنک . بلـس  اھنآ  زا  ار  مدرم  نانیمطا 

ار نیا  نمـشد  درادـن . ناربـج  هار  دوش ، هتـسسگ  ینوناـق  یاھھاگتـسد  مدرم و  ناـیم  دـنویپ  رگا  دراد . یناربـج  هار  ییاـطخ  رھ  اـما  دوشب ؛ اـطخ  تسا  نکمم  دوشیمن ؛

. دھاوخیم

یوضر  / ١٣٨٠/١٢/١٢ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هب تسا ؛ نینموملاریما  ام ، تموکح  یوگلا  مینک  شومارف  ام  هک  تسا  نیا  هدـمآ ، دوجو  هب  مالـسا  مان  اب  هک  ام  تموکح  ماظن و  لثم  یتموکح  ماظن و  یارب  رطخ  نیرتگرزب 

کی رگا  هک  مینک  هاگن  دندز ، هبرض  تیرشب  هب  زورهبزور  خیرات  لوط  رد  هک  یفرحنم  یاھتموکح  شور  هب  مینک ؛ هسیاقم  اھنآ  اب  ار  دوخ  مینک و  هاگن  خیرات  ایند و  جیار  یاھوگلا 

رد هک  ییوگلا  نآ  هب  ار  دوخ  هک  دشاب  نیا  دیاب  یمالـسا  یروھمج  تمھ  دندرک . یندشانناربج  تاعیاض  راچد  ار  یرگید  هبنج  دندیـشخب ، یقنور  ار  ناسنا  یگدنز  زا  هبنج 

، هاتوک تدم  نیا  رد  نینموملاریما  یاھگنج  دینیبیم  دینک ، تقد  رگا  دنک . کیدزن  دش ، هداد  ناشن  نآ  هنومن  نینموملاریما ، تموکح  هلاسجنپ  نارود  رد  دش و  یفرعم  ریدغ 

لیدـبت تلاھج ؛ تموکح  هب  تفرعم  تموکح  لیدـبت  تنطلـس ؛ هب  تماـما  لیدـبت  تسا ؛ فرحنم  یاھلکـش  نآ  هب  یمالـسا  تیـالو  تماـما و  لیدـبت  زا  یریگولج  هار  رد  همھ 

لاـنم لاـم و  ندرک  عمج  دوخ و  یـصخش  عفاـنم  هب  زیچ ، همھ  زا  شیب  هک  دنـشاب  یناـسک  نآ  سار  رد  هک  یتـموکح  هب  یـصخش  عفاـنم  نتفرگ  هدـیدان  رب  ینتبم  تموکح 

. دنشیدنایم یویند 

هب هداد ، رارق  تلم  نیا  روشک و  نیا  رھوج  رد  لاعتم  یادـخ  هک  ییاھییاناوت  اب  ناریا  زیزع  مدرم  دوش و  نیماـت  روشک  نیا  تداعـس  میھاوخب  رگا  یمالـسا  یروھمج  رد  زورما 

لاـیما و ضارغا و  هب  هدولآاـن  تسایـس  میریگب : وگلا  تموکح ، نآ  یور  زا  ار  دوخ  یاـیند  نید و  مینک و  لاـبند  ار  طـخ  ناـمھ  دـیاب  دنـسرب ، دوخ  عورـشم  یاـھوزرآ  تاـینمت و 

همھ هک  یناگناگیب  عفانم  یموق و  یھورگ و  یصخش و  عفانم  رب  تلم  یمومع  عفانم  نآ ، یھدلکـش  رد  هک  یتسایـس  قالخا ؛ نید و  زا  هتفرگ  ماھلا  تسایـس  تاوھش ؛

تفرشیپ یلاعتم ، گنھرف  یناھج ، یوربآ  یلم ، رادتقا  تزع ، رانک  رد  مدرم ، تشیعم  یگدنز و  ایند و  نآ ، رد  هک  یتسایس  دنک ؛ ادیپ  حیجرت  دنھاوخیم ، دوخ  یارب  ار  ایند 

تساوخ و باختنا و  لیم و  اب  هک  دوشیم  نیمات  ینارادـمامز  نامکاح و  هلیـسو  هب  نیا  میراد و  مزال  ار  نیا  زورما  ام  دوش . نیمات  قالخا  نید و  تلیـضف ، تیونعم ، یملع ،

نیا طخ و  نیا  یمالسا  یروھمج  رد  ام  رگا  لماک . هنومن  دوشیم  نیا  دننکیم . لابند  ار  اھراک  دناهتسشن و  تیلووسم  دنـسم  رب  مدرم  هدیقع  قبط  رب  ناشوج و  هفطاع 

مھ دـناهدروآ و  تسد  هب  روشک  نالووسم  لاس ، هس  تسیب و  نیا  لوط  رد  ار  نآ  هبرجت  اھهنومن و  مھ  تسا ؛ یلمع  مھ  راک ، نیا  یھلا ، قیفوت  هب  هک  مینک -  لابند  ار  هار 

. دوشیم لابند  ماظن  رادتقا  دننکیم و  ادیپ  یرتشیب  دامتعا  مدرم  دوشیم ؛ یضار  ادخ  هاگنآ  تسا -  مدرم  هقالع  دروم 

ناتسچولب  / ١٣٨١/١٢/٠۶ ناتسیس و  نایوجشناد  ناناوج و  رادید  رد  تانایب 

تناما دوشیم ؛ هدرپس  اھنآ  تسد  هب  هک  تسا  یتناما  تیلووسم  نیا  دنـشاب . رادتناما  هضرعاب و  قیال ، نادراک ، ناـمیا ، اـب  لوا  یهجرد  رد  هک  دـینک  باـختنا  ار  ییاـضعا 

مدرم یاھهتـساوخ  هب  دیاب  دـننکیم . باختنا  تردـق  زکارم  یدـصت  یارب  هک  تسا  یناسک  هب  تبـسن  مدرم  یاھدامتعا  هب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ماوق  تسامـش . یار 

مشچ دیاب  دیتسھ -  امش  هک  مھ -  هیضق  فرط  نیا  دھد ؛ خساپ  امش  دامتعا  هب  دنک و  تیاعر  ار  امش  تناما  دیاب  هیـضق  فرط  نآ  دوش . هداد  خساپ  اھنآ  دامتعا  هب  لمع و 

هب رگید  مدرم  هک  دندرک  لمع  یروط  اھدناب  اھھورگ و  اھحانج و  زا  یضعب  دینکیم . باختنا  ار  یسک  هچ  دیھدیم و  یار  یسک  هچ  هب  هک  دیشاب  هجوتم  دینک و  زاب  ار  دوخ 

. تسا هعیاض  دننکن ، دامتعا  اھھورگ  اھحانج و  دارفا و  یفرعم  هب  مدرم  هکنیا  دننکیمن . دامتعا  اھنآ  یفرعم 

یربھر  / ١٣٨١/١٢/١٣ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ار دوـخ  هار  دـنک ، لـمع  دوـخ  یهفیظو  هب  رگا  سکرھ  تسین ؛ ناـشنزجعم  زیچ  کـی  مھ  ییاراـک  مـیھد . ناـشن  روـشک  لـخاد  رد  ار  دوـخ  ییاراـک  دـیاب  مـھ  لوا  یهـجرد  رد 

یمالـسا یاروش  سلجم  دروم  رد  مھ  تسا ، روطنیا  هییاضق  یهوق  دروم  رد  مھ  تسا ، روطنیا  تلود  دروم  رد  مھ  ییاراک ؛ دوشیم  نیا  دـنکن ، یطخت  نآ  زا  دسانـشب و 

زا اـعقاو  دـنھد و  خـساپ  مدرم  داـمتعا  هب  دـیاب  دـناهدش ، باـختنا  یمالـسا  یاـھاروش  رد  هکیناـسک  تسا . هنوـگنیا  یمالـسا  یاـھاروش  دروـم  رد  مـھ  تـسا و  روـطنیا 

هک دـنھد  ناـشن  مدرم  هب  اـتقیقح  دـنزادرپب و  راـکهب  دـننیزگ ؛ یرود  دـندرک ، هدزلد  روما  یـضعب  زا  ار  مدرم  دـنداد و  ماـجنا  اـضعب  اـھنآ  فالـسا  هک  ییاـھراک  یراکیـسایس و 

ماـظن مالـسا و  مدرم ، تـسین . یرگید  زیچ  نـیا  زج  مدرم  رظن  رد  ناـشتیبوبحم  بـسک  هار  مـھ  هییاـضق  یهوـق  اروـش و  سلجم  تـلود و  دـننک . راـک  اـھنآ  یارب  دـنھاوخیم 

ماظن زا  ار  مدرم  رظن  دوشیمن  لخاد ، رد  ناشنانکعمج  پوت  یورهلابند  ایند و  یـسایس  نارگیزاب  یرادـنادیم  راک و  اب  نانمـشد و  نیقلت  اـب  دـنرادیم . تسود  ار  یمالـسا 

هاگن دیوریم و  روشک  طاقن  ریاس  زکرم و  زا  رود  یاھرھـش  ناتـسچولب و  ناتـسیس و  هب  امـش  یتقو  تسا . روطنیمھ  دیورب ، روشک  یاج  رھ  هب  امـش  دنادرگرب . یمالـسا 

هدروآرب دـیاب  تاعقوت  نیا  دـنراد و  یتاعقوت  یمالـسا  ماظن  نیا  زا  اھتنم  دـنھاوخیم ؛ ار  یمالـسا  ماـظن  ناـشدوجو  قاـمعا  زا  مدرم  تسا ؛ روطنیمھ  دـینیبیم  دـینکیم ،

نازیزع ندـشن  رادروخرب  یتاقبط و  یاھفاکـش  ندـش  مک  تالکـشم و  ندـش  فرطرب  یگدـنز و  روما  رد  تفرـشیپ  هافر و  لدـع و  عقوت  تسھ ؛ مھ  قحب  تاعقوت ، نیا  دوش .

تاـمیلعت اـھنیا  هداد ؛ داـی  مدرم  اـم و  هب  مالـسا  هک  تسا  ییاـھزیچ  نیمھ  تسا ؛ یتـسرد  تاـعقوت  تاـعقوت ، نیا  دـنراد . ار  روشک  یهرادا  تسایـس و  نادـیم  رد  تھجیب 

. تسا یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ام  تلم  گنھرف  وزج  نیا  هدش ؛ لقن  ام  یارب  دنتـسھ ، ام  یوگلا  مدرم و  یوگلا  هک  یناسک  مالـسا و  ردـص  ناگرزب  راتفر  تسا . یمالـسا 

هللااشنا میھد و  ماجنا  تسام ، یهدھع  رب  هک  ار  هچنآ  میناوتب  ات  میروایب  راشف  میریگب و  تخـس  نامدوخ  رب  دـیاب  تسا ، مزال  رگا  یتح  مینک ؛ لمع  تاعقوت  نیا  هب  دـیاب  ام 

. مینک لمع  اھشخب  یهمھ  رد  یمالسا  ماظن  نیزاوم  قبط  میراد  هفیظو  هک  میتسھ  ام  دنراد ؛ تسود  ار  ماظن  مدرم  مییآ . قئاف  تالکشم  رب 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 9 
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یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

همھ رد  تاـباختنا  کـی  لاـس  رھ  تیعمج ، نویلیم  داـتفھ  تصـش ، اـب  یروـشک  تسا . مدرم  هب  یکتم  رـالاسمدرم و  ماـظن  هملک ، یقیقح  یاـنعم  هب  یمالـسا  یروـھمج 

هدـنامرد هدـیدپ ، نیا  لباقم  رد  نمـشد  دـنیآیم . راک  رـس  مدرم  باختنا  اب  اھنیا  اھاروش ؛ یاضعا  ناگدـنیامن و  ات  روھمج ، سیئر  اـت  هتفرگ  ماـظن  یربھر  باـختنا  زا  نووش ؛

. تسین ناسآ  یایتموکح  تالیکـشت  ماظن و  نینچ  مدرم و  نیب  یگتخیـسگ  داجیا  اعبط  تسا . مدرم  لد  زا  هتـساخرب  مدرم و  نامیا  رب  یکتم  رالاسمدرم و  ماـظن ، تسا .

طرـش سپ  دنناوتیمن . مھ  ییاھاج  دنناوتیم ، ییاھاج  هتبلا  دننکیم ؛ راک  یزوسلد  اب  ماظن  دشرا  نالووسم  هک  دـننادیم  دـنراد و  دامتعا  نالووسم  یزوسلد  هب  مدرم 

شقن اجنیا  دروآ . دوجوهب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  زا  یتسردان  ریوصت  نوگانوگ ، یتاـغیلبت  لـیاسو  اـب  هک  تسا  نیا  دراد ، ناریا  تلم  اـب  هک  یـشلاچ  رد  نمـشد  تیقفوم 

. دـننکیم شخپ  همانرب  یـسراف  نابز  اب  تسا و  ناریا  هجوتم  روطنیا  ایند  رد  هک  ینویزیولت  ییویدار و  جاوما  شقن  باتک ، شقن  هماـنزور ، شقن  دوشیم ؛ مولعم  تاـغیلبت 

. دـنیامن یفرعم  ندـمت  دـض  ار  راکفا  دـننک و  یزاسریوصت  عجترم  یدادبتـسا و  روشک  کی  ناونعهب  ناریا  هیلع  دـیاب  دراد . تیمھا  اھنیا  یارب  ردـقچ  تاـغیلبت  دوشیم  مولعم 

همھ نیا  تفن و  یارب  قارع  هب  هلمح  مسا  دننکیم ؟ انعم  زیچ  هچ  ار  ندمت  اھنیا  مینکیم ! عافد  ندـمتم  یایند  زا  ام  دـیوگیم  دـنکیم و  ینارنخـس  اکیرما  روھمج  سیئر 

زا ناشیزاسریوصت  دـننکیم  یعـس  تسا ! ندـمتمریغ  تسھ -  هک  رھ  اـھنآ -  ریغ  دـنمانیم و  ندـمتم  یاـیند  ار  دوخ  ینعی  دـنراذگیم ! ندـمت  زا  عاـفد  ار  ینیرفآهعجاـف 

. اھروشک نیا  دوخ  یمومع  راکفا  رد  دنناوتب ، هک  ییاجنآ  ات  مھ  ایند و  یمومع  راکفا  رد  مھ  دشاب ؛ نینچ  نیا  ام  روشک  هلمج  زا  یمالسا و  یاھروشک 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

هک تسین  یفداصت  تسین . یقافتا  دیونشیم ، هک  ییاھفرح  زا  یضعب  تسا . ماظن  ییاراک  زا  مدرم  دامتعا  بلـس  دنتـسھ ، نآ  لابند  تدشهب  اھنیا  هک  یلئاسم  زا  یکی 

همھ نـیا  اـب  مدرم و  تدـھاجم  تساوـخ و  یار و  اـب  هـک  ار  یماـظن  دـنزاس . حرطم  ار  ماـظن  تیعورـشم  نارحب  دـننک و  ثـحب  یمالـسا  ماـظن  هراـبرد  دـنیایب  ناـسک  یـضعب 

مدرم کمک  هب  مھ  همھ  و  هدـمآ -  نوریب  زارفارـس  اھهلباقم  اھینمـشد و  همھ  نیا  زا  هدرک و  مرن  هجنپ  تسد و  تالکـشم  همھ  نیا  اب  هدـمآ ، راک  رـس  فطاوع  تاساسحا و 

رد همھ  دوشیم ، شخپ  اھنوبیرت  زا  یضعب  رد  دینیبیم  هک  ییاھفرح  زا  یضعب  تسین . یفداصت  اھنیا  تیعورـشم ! نارحب  دنیوگب  دنراذگب و  لاوس  تمالع  ریز  تسا -  هدوب 

. ماظن مدرم و  نایم  دنویپ  یگتسسگ  ینعی  دوش ؛ لصاح  دوصقم  نآ  ات  تساھنآ  دامتعا  بلس  یارب  مدرم و  نھذ  رد  یمالسا  ماظن  زا  یفنم  یزاسریوصت  نیمھ  تھج 

ییاضق  / ٠٧/١٣٨٢/٠۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا یانعم  هب  ندوب  دامتعا  دروم  تسا . مزال  مھ  راـنک  رد  نکر  ود  نیا  دـشاب ؛ داـمتعا  دروم  مھ  ردـتقم و  مھ  هک  دراد  زاـین  یاهییاـضق  هوق  هب  یماـظن  رھ  یمالـسا و  ماـظن 

روشک رد  هللادمحب  زورما  تسا . نوناق  ظفح  یارب  هییاضق  هوق  ساسا  دھاکب . تسا ، نیناوق  یارجا  نماض  هک  یتسد  نآ  تردـق  زا  یمدرم ، تھاجو  یارب  ناسنا  هک  تسین 

نیمضت هار  کی  دوشیم ؟ نیمضت  هنوگچ  نوناق  تیاعر  ظفح و  نوناق . تیاعر  نوناق ، ظفح  تسا ؛ یتبثم  رایسب  رما  نیا  دننزیم . نوناق  زا  تیعبت  زا  مد  نالووسم  همھ  ام 

قوقح عییـضت  لاطبا و  جرموجرھ و  ینوناقیب و  هب  هک  دـننادب  دـنھدیم ، رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  هییاضق  هوق  رادـتقا  هکیناسک  تسا . هییاـضق  هوق  تردـق  نآ ، دراد و  دوجو 

مدرم ات  دـناشنب  دوخ  یاج  رـس  ار  وا  دریگب و  ار  نوناق  زا  فلختم  زواجتم و  نابیرگ  هکنیا  یارب  تسا ، ماـظن  دـنمتردق  هجنپ  وزاـب و  هییاـضق  هوق  نوچ  دـننکیم ؛ کـمک  اـفعض 

نیمھ اب  نیا  دوش و  بلج  مدرم  دامتعا  هک  دشاب  یوحن  هب  دـیاب  رادـتقا  نیا  لاح  نیع  رد  اما  تسا ، لصا  کی  هییاضق  هوق  رادـتقا  سپ ، دـننک . یگدـنز  نوناق  هانپ  رد  دـنناوتب 

رد تلادع  طاسبنا  اھنیا ، رب  هوالع  تسا . مھم  رایسب  دندرک ، هراشا  هک  ییاھراک  دوش . لابند  مامت  تردق  اب  دیاب  تسا و  هدش  یحارط  هییاضق  هوق  رد  هک  تسا  یتاحالـصا 

هب دیاب  یکچوک -  عمج  ولو  تسا -  مدرم  زا  یعمج  عجرم  هک  یاهطقن  رھ  رد  یھاگداد  رھ  تسا . روشک  یاج  همھ  رد  نییاپ  یاھهدر  ات  هییاضق  هوق  یاھھاگتسد  رساترس 

لدـع نوناق و  قبط  رب  تسا ، رقتـسم  اجنیا  رد  هک  ییاضق  هتـسھ  نیا  هک  دـنوش  نئمطم  همھ  ینعی  دـنک ؛ بلج  دوخ  هب  ار  مدرم  داـمتعا  یمرگلد و  هک  دـنک  لـمع  یوحن 

نارگید قوقح  هب  نایدـعتم  اھرـسدوخ و  نازواـجتم و  هک  مھ  یتیلقا  دـش ؛ دـنھاوخ  مرگلد  دونـشخ و  دـنبوخ -  مدرم  رثکا  هک  مدرم -  رثکا  تسا  یعیبـط  درک . دـھاوخ  مکح 

نیا هییاضق  هوق  هب  مدرم  دامتعا  طرش  تسا . دمآراک  مھ  روشک  زا  هطقن  نآ  رد  یوق ، هجنپ  نیا  هک  دننادب  تسا . یگرزب  تمعن  ینارگن ، نیا  دیدرگ . دنھاوخ  نارگن  دنتـسھ ،

هب لصتم  هندـب  نوچ  درک ؛ رظنهفرـص  ضامغا و  دـیابن  مھ  روشک  زا  یاهشوگ  رد  یتح  ییاضق  فلخت  زا  هک  منکیم  ضرع  ار  هتکن  نیا  ناردارب  ناتـسود و  هب  ررکم  نم  تسا .

. هییاضق هوق  لک  رد  تواضق  هب  دنکیم  ادیپ  میمعت  اھنآ ، هرابرد  تواضق  دنکیدزن . دـنراد و  سامت  اھنیا  اب  مدرم  دنتـسھ ؛ روشک  رـساترس  رد  رـشتنم  یاھـشخب  نیمھ  مدرم ،

هییاـضق هوـق  لـک  هب  تبـسن  ار  مدرم  زا  یعمج  رظن  هک  دـنکیم  لـمع  یوـحن  هب  هدرکن  یادـخ  روـشک  زا  یاهـطقن  رد  ییاـضق  دـنمراک  کـی  اـی  یـضاق  کـی  دـینیبیم  یھاـگ 

دمتعم مھ  تسا ، لصا  کی  هییاضق  هوق  رادتقا  مھ  نیاربانب ، دربیم . نیب  زا  یلکهب  دراد ، تمیق  مھ  ردـقنیا  هک  ار  ییاھـشالت  تامدـخ و  تامحز و  نیا  همھ  دـنادرگیمرب و 

. دشاب مرگ  مدرم  لد  هک  درک  لمع  یاهنوگهب  دیاب  نآ . ندوب 

نیوزق  / ١٣٨٢/٠٩/٢۶ نایوجشناد  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

مھ دـنوشیم ، دزمان  هک  یناسک  مھ  دوشیم . تیاـعر  یبزح  یاھیگتـسباو  اھتیحالـص ، نیا  رد  اتدـمع  هک  تسا  رظندروم  یـصاخ  یاھتیحالـص  یبرغ ، یاھیـسارکمد  رد 

لثم تسا ، یبزح  ود  هک  ییاھروشک  نآ  رد  الاح  دنھدیم . یار  بزح  نآ  هب  ای  بزح  نیا  هب  عقاو  رد  دـنھدیم ، یار  اھدزمان  هب  هک  ییاھنآ  مھ  دـننکیم و  دزمان  هک  ییاھنآ 

، یـسایس تیافک  ییاناد و  زا  ریغ  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  دنھدیم . یار  بزح  دـنچ  ای  ود  نیا  زا  یکی  هب  تسا ، یبزح  دـنچ  هک  ییاھروشک  رد  ای  سیلگنا و  اکیرما و 

اما تساھناسنا ؛ یصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هلب ، تساھناسنا . یـصخش  یهلاسم  هدیقع  قالخا و  هک  دنیوگن  یدارفا  تسا . مزال  مھ  یداقتعا  یقالخا و  تیافک 

، منک رپ  ار  مدوخ  بیج  دـیاب  هک  مدوب  دـقتعم  متـشاد و  هعماـج  لـئاسم  زا  یدـب  مھف  متـشاد ؛ یتـشز  قـالخا  متفرگ و  رارق  تیلووسم  هاـگیاج  رد  رگا  نم  لووسم . یارب  هن 

؛ تسین یصخش  یهلاسم  قالخا  هدیقع و  لووسم  کی  یارب  درادن ! یسک  هب  یطبر  هدیقع  قالخا و  تسا و  نم  یصخش  قالخا  هدیقع و  نیا  میوگب  مدرم  هب  مناوتیمن 

یمالـسا یروھمج  ماظن  رد  یرگید  تیلووسم  رھ  هب  ای  دوریم ، سلجم  هب  هک  یـسک  نآ  تسا . مدرم  تشونرـس  رب  ندـش  مکاح  تسا ؛ یمومع  یعامتجا و  یاهلاسم 

نآ رگا  دـنک . افیا  دـنھاوخیم ، مورحم  تاقبط  تلم و  هک  ار  یـشقن  دـناوتیمن  رگید  دوب ، هعماج  رادروخرب  تاقبط  عفاـنم  تمدـخ  رد  تسرپهناـگیب و  دـساف ، رگا  دـسریم ،

دورب دریگ و  رارق  مدرم  دامتعا  دروم  دـناوتیمن  رگید  دز ، اج  یجراخ  یاھتـسایس  تاغیلبت و  رـشت  لباقم  رد  دوب ؛ یبوعرم  ریذپهیـصوت و  هوشر و  رگهلماـعم ، ناـسنا  صخش 

مھ تسرد  یهدیقع  یسایس و  ینید و  یاوقت  یقالخا ، تعاجش  هب  یتاذ ، ییاناد  یتاذ و  تیافک  زا  ریغ  صخـش  نیا  دنک . نیعم  ار  تلم  کلم و  فیلکت  دنیـشنب و  اجنآ 

. دراد جایتحا 

مق  / ١٣٨٢/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ناگدیدتبیصم تسا و  تبیصم  نآ  ینیگنس  بسانت  هب  تبیـصم  رھ  رجا  تسین ؛ رجا  نودب  یھلا  ناوید  رایعم و  رد  نیگنـس  بئاصم  هنوگنیا  هک  دننادب  مب  ناگدیدتبیـصم 

لد یالـست  تسا ؛ ماـیتلا  تسا ؛ تسرد  نوعجارهیلااـناوانا »  » مـالک دـننک . لـکوت  ادـخ  هب  دـننادب ؛ دوخ  هتـسکش  مھرد  حور  زاـین  هدـیدغاد و  لد  یوگخـساپ  ار  ادـخ  دـیاب 

شاداپ وا  هب  لاعتم  یادـخ  دـش ، دراو  ناسنا  رب  هک  یلیمحت -  تبیـصم  هچ  یعیبط و  تبیـصم  هچ  یتبیـصم -  رھ  لـباقم  رد  دـنادیم  هک  یـسک  نآ  تسا . ناگدیدتبیـصم 

نم هاولـص  مھیلع  کئلوا  : » دیامرفیم لاعتم  یادخ  تسا . تیعقاو  نیا  دـنکیم ؛ ادـیپ  یلـست  یرھق  روطهب  دـنکیم ، نشور  ار  وا  لد  مشچ و  هک  دـھدیم  شخبینـشور 

؛ تسا هدیدتبیصم  رب  یھلا  لضف  ضیف و  هکلب  تسین ، ینابز  یتمالسرس  فراعت و  نیا  تسوا . شاداپ  نیرتگرزب  هدیدتبیـصم ، رب  یھلا  تمحر  تاولـص و  همحر ؛» مھبر و 

رون هب  دـنکیم ؛ جراخ  تملظ  زا  ار  ناسنا  یھلا  تاولـص  رونلا ؛» یلا  تاملظلا  نم  مکجرخیل  هتکئـالم  مکیلع و  یلـصی  یذـلا  وھ  : » دـیامرفیم نآرق  زا  یرگید  یاـج  رد  اذـل 

داـی هب  ار  ادـخ  گرزب ، تبیـصم  میظع و  غاد  نیا  لـباقم  رد  اـم  نازیزع  نیا  تسا . هدیدتبیـصم  درواتـسد  نیرتـگرزب  نیا  دریگیم . ناـسنا  زا  ار  اـھیکیرات  دوـشیم ؛ نوـمنھر 

. داد دھاوخ  رجا  لاعتم  یادخ  دنھاوخب ؛ یلست  کمک و  ادخ  زا  دننک ؛ هبساحم  لد و  درد  وا  اب  دنشاب و  هتشاد 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 10 
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یادخ توعد  نادجو و  یادن  هب  لمع  یمالسا و  یناسنا ، هچرگا  راک  نیا  هک  دندرک  یگرزب  راک  هثداح  نیا  رد  روشک  رساترس  مدرم  الوا  هک  تسا  نیا  مدرم  هب  باطخ  بلطم 

دـنداھن و ایند  مدرم  مشچ  لباقم  رد  ار  دوخ  تشذـگ  روضح و  یلم و  یگتـسبمھ  دـنداد و  ماجنا  مدرم  هک  دوب  یـسایس  یتکرح  لاح  نیع  رد  نکیل  دوب ، اوقتورب  هب  لاـعتم 

نادـیم دراو  ناشدوخ  مدرم  دـنیادج ، تموکح  زا  مدرم  هک  ییاھمیژر  رد  دـنراد . دامتعا  تسا -  یناسر  کـمک  لووسم  یدـصتم و  هک  یمالـسا -  ماـظن  هب  هک  دـنداد  ناـشن 

تلود هب  دندرکیم ؛ کمک  ام  هب  مدرم  میدشیم و  رقتسم  هدیدبیسآ  قطانم  رد  ام  هک  قباس  میژر  لثم  دننکیمن ؛ دامتعا  یتموکح  یاھھاگتـسد  هب  دنوشیم و  دادما 

یاھھاگتـسد رمحا و  لـالھ  دادـما ، هتیمک  جیـسب ، یتـموکح ؛ یاھھاگتـسد  هب  هک  دـنداد  ناـشن  مدرم  اـجنیا  دنتـشاد . مھ  قح  دـندرکیمن و  داـمتعا  اـنتعا و  تموـکح  و 

نارگهبـساحم هک  دـینکن  لایخ  دوب . ناریا  تلم  یوس  زا  یـسایس  میظع  تکرح  کی  نیا  دـنھدیم . ماـجنا  اـھنآ  هلیـسو  هب  ار  دوخ  راـک  نیرتفیطل  دـنراد و  داـمتعا  نوگاـنوگ 

. دروآیم دوجوهب  نمـشد  موجھ  زا  امـش  لباقم  رد  یعافد  رپس  کی  مدرم ، امـش  روضح  یگتـسبمھ و  هولج  رھ  ارچ ، دـنمھفیمن ؛ دـننیبیمن و  ار  اھزیچ  نیا  یللملانیب 

دنمھفیم دنراد ، ماظن  یاھھاگتسد  ناشدوخ و  نیب  هچ  ناشدوخ و  نیب  هچ  یگتـسبمھ  دنتـسھ و  کمک  یرای و  هب  رـضاح  دناهنحـص و  رد  روطنیا  مدرم  هک  دننیبب  یتقو 

یرازگـساپس هنامیمـص  مدرم  تاـساسحا  زاربا  هغدـغد و  روـضح ، کـمک ، زا  اددـجم  هدـنب  نیارباـنب  تسین . ناـسآ  ماـظن  نیا  تلم و  نیا  روـشک و  نیا  یور  هب  ندزهجنپ  هک 

تـسا مزال  یرایمھ  لاحرھهب  اما  تسین ؛ زاین  دروم  دنیوگیم -  نالووسم  هک  روطنآ  رھاظلایلع -  یـسنج  کمک  الاح  ولو  دنک ؛ ادیپ  همادا  دیاب  اھکمک  نیا  هتبلا  منکیم .

. دنک کمک  راک  نیا  همادا  هب  دناوتیم  هللااشنا  مدرم  ندناسر  یرای  و 

تلود  / ٠۴/١٣٨٣/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد هک  ار  ییاـھراک  زا  یرایـسب  داد . دـیھاوخ  مدرم  هب  امـش  هک  تـسا  ییاھـشرازگ  نـیمھ  ییوگخـساپ  نـیا  رھظم  تـسا ، ییوگخـساپ  لاـس  لاـسما ، میتـفگ  اـم  هـکنیا 

هک دیدرکن  تصرف  امـش  هتفرگ و  ماجنا  مھم  بوخ و  یاھراک  نیا  دیدرکن . رکذ  ار  اھنآ  هاتوک ، یاھـشرازگ  نیمھ  رد  یلو  مراد ، عالطا  هتبلا  نم  هتفرگ -  ماجنا  امـش  یاھـشخب 

نوتـس ود  ماهتفگ . ار  بلطم  نیا  مھ  روھمج  سیئر  یاقآ  هب  البق  نم  دـینک ؛ نایب  میـسرت و  هتفرگ ، ماجنا  هک  ار  هچنآ  دـینک و  یزاسهمانرب  دـننادیمن . اھیلیخ  دـینک -  رکذ 

ردـق مدرم  هک  دـینادب  دـیراذگب و  نایم  رد  مدرم  اب  ار  اھنیا  شماجنا ؛ رد  دـیاهدنام  ماکان  ای  دـیاهدادن ، ماجنا  هک  ییاـھراک  دـیاهداد ، ماـجنا  هک  یتامدـخ  اـھراک و  دـینک : تسرد 

انئمطم میراذگب . نایم  رد  تقادص  اب  ار  نامدوخ  یهدرکن  تسرد  ای  نامدوخ ، یهدرکن  یاھراک  مھ  نامدوخ و  یهدرک  یاھراک  مھ  دیاب  ام  دـننادیم . ار  شالت  ردـق  تمدـخ و 

هکلب هدنامن ، هدرکان  دمعت ، یور  زا  اھهدرکان  نوچ  اھهدرکان ؛ نوتـس  هب  تبـسن  ام  یارب  دوب  دھاوخ  رذع  اھتبثم ، نوتـس  یارب  هتفرگ  ماجنا  هک  یمامتھا  تمھ و  شالت و  نآ 

؛ دینک نایب  مدرم  یارب  ار  لئاسم  نیا  تسا . هدـنام  هدرکان  لیبق ، نیا  زا  یلئاسم  ناسنا و  نھذ  هب  رکف  ندیـسر  رید  رطاخ  هب  یھاگ  عبانم و  دوبمک  ناکما ، دوبمک  رطاخ  هب 

نیمھ زا  یهتـساخرب  تلود  هرخالاب  میراد ؛ یدب  تلود  اما  میراد ؛ یبوخ  ماظن  ام  تفگ  دوشیمن  تسین ؛ ادـج  ماظن  درکلمع  زا  امـش  درکلمع  مراد . رارـصا  انعم  نیا  رب  نم 

رارـصا ام  تسا . ماظن  هب  قلعتم  مھ  زاب  دیـشاب ، هدرک  دب  ای  دیـشاب ، هدرکن  یراک  رگا  تسا و  ماظن  یارب  دیـشاب ، هدرک  بوخ  دیـشاب و  هدرک  امـش  هک  یراک  رھ  تسا . ماظن 

تروص لثم  داد ؛ دیھاوخ  لیوحت  هچ  دیاهتفرگ و  لیوحت  هچ  دینک  صخـشم  دوش ؛ نایب  مدرم  هب  نشور  تسرد و  هناقداص ، هتفر ، راک  هب  مامتھا  هتفرگ و  ماجنا  هچنآ  هک  میراد 

هک دـینک  یعـس  دـینک و  نیعم  صخـشم و  اتقیقح  ار  ناتدوخ  راک  تیعـضو  تروص  مھ  امـش  دـننکیم ، هیھت  راک  کـی  لوحت  لـیوحت و  ماـگنھ  رد  ناسدـنھم  هک  ییاھتیعـضو 

دیابن مینک . بلج  الماک  اھتیعقاو  نایب  هجھل و  قدص  اب  ار  مدرم  دامتعا  میناوتیم  میوشیم ، هجاوم  مدرم  اب  ام  یتقو  اتقیقح  دیربب . راک  هب  نآ  ناقتا  رد  مھ  ار  تقد  رثکادح 

. دننکیم هجوت  هرخالاب  دنام ؛ دھاوخ  هدیشوپ  مدرم  رظن  زا  تقادص  مدع  تقادص و  هک  درک  روصت 

ناگربخ  / ٠٩/٠۶/١٣٨۵ سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دامتعا لوبق و  دروم  شخبنانیمطا و  مدرم  یارب  هک  میھد  رارق  یعـضو  رد  ار  ناگربخ  سلجم  اـم  هک  تسا  نیا  دـیآیم ، باـسح  هب  هاـگیاج  نیا  تاـمازلا  وزج  هک  یزیچ  نیلوا 

نادـیم دراو  مدرم  درک . فیعـضت  دـیابن  ار  ناگربخ  سلجم  تسا . درکیور  نیا  لـباقم  یهطقن  دـماجنیب ، ناـگربخ  سلجم  هاـگیاج  فیعـضت  هب  هک  یتکرح  هنوگ  رھ  دـشاب . اـھنآ 

امک دناهداد ، لیکـشت  ار  نآ  مدرم  دوخ  هک  تسا  یـسلجم  سپ  دوشیم ؛ لیکـشت  سلجم  نیا  دنھدیم و  یار  دـننکیم و  تروشم  دـننکیم ، هعلاطم  دـننکیم ، رکف  دـنوشیم ،

تکرش مدع  یارب  یتاغیلبت  دریگب ، ماجنا  نآ  تاباختنا  دوب  انب  هک  نیا  زا  شیپ  لاس  تشھ  رد  دیتسھ ، هدنیامن  هرود  نیا  رد  مرتحم  نایاقآ  امش  هک  یـسلجم  نیمھ  هکنیا 

هب تبسن  ار  مدرم  ات  دندرک  عورش  ار  یاینالوط  یهمانرب  کی  تاباختنا ، زا  لبق  یتدم  زا  هناگیب  یاھهناسر  ینعی  دش ؛ عورـش  ام  یاھزرم  یاروام  زا  تاباختنا  نیا  رد  مدرم 

تشاد و لخاد  رد  مھ  ییاھکاوژپ  کـی  اـھفرح  نآ  هشیمھ  لـثم  دـنوشب . مدرم  روضح  زا  عناـم  دـنھدب و  هولج  هدـیافیب  تیمھامک و  ار  نآ  دـننک ، درـسلد  ناـگربخ  تاـباختنا 

راک نیا  ناگربخ ، تاباختنا  زا  لبق  هام  دنچ  زا  دنراذگن . دننک و  رود  یار  یاھقودنـص  یاپ  زا  ار  مدرم  هکنیا  ات  دنتفرگ  ار  اھادص  نامھ  یهلابند  یناسک  مھ  لخاد  رد  هنافـساتم 

نیا هللادمحب  دنداد و  یار  دندش ، دراو  یتاباختنا  نینچ  کی  رد  تسا -  ییالاب  رایـسب  مقر  کی  هک  نویلیم -  هدجھ  دندمآ ، اھنیا  یهمھ  مغریلع  مدرم  بوخ ، تفرگ . ماجنا 

. دش لیکشت  سلجم 

رد ار  اھزیچ  روطنیا  الاح  هک  تسا -  سلجم  نیا  هب  طوبرم  هک  ینوگانوگ  تاغیلبت  رد  هچ  دوش ؛ رادهشدـخ  یتیفیک  چـیھ  هب  نانآ  داـمتعا  نیا  دـیابن  دـننکیم ؛ داـمتعا  مدرم 

دنک ددرم  ریذپانبانتجا  رثوم و  مھم و  سلجم  نیا  هب  تبسن  ار  مدرم  هک  یزیچ  یسایسریغ . ای  یـسایس  یاھهزیگنا  اب  نوگانوگ  تاراھظا  رد  هچ  و  تشاد -  میھاوخ  شیپ 

دناهدرک و راھظا  دنراد و  مدرم  هک  یدامتعا  هدیجنـسن ، تاراھظا  اب  میراذگب  یتسیابن  هک  تسا  تامازلا  زا  یکی  نیا  دوش . رداص  دارفا  زا  یتسیابن  دـنک ، مک  ار  اھنآ  دامتعا  و 

. دوشب لزلزتم  تسا ، هدش  رارکت  دامتعا  راھظا  نیا  هرود  دنچ 

دورھاش  / ٠٨/٢٠/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دنراد ار  مدرم  امش  تبحم  قوش و  روش و  دامتعا و  نیا  هب  یهیکت  نانآ  تسامش . دیما  دامتعا و  تاساسحا و  اھلد و  ینابیتشپ  تسا ، نالوئسم  تکرح  یهناوتشپ  هچنآ 

نانآ تسا . ینامیا  یاـھهشیر  اـب  رادهشیر  مکحتـسم و  هبناـجهمھ و  یناـبیتشپ  کـی  روشک ، نالوئـسم  زا  مدرم  یناـبیتشپ  ینعی  تسا . ماـمت  اـھنآ  رب  تجح  اـتقیقح  و 

ماجنا دـیاب  هک  ار  هچنآ  یهمھ  هللااشنا  هکنیا  هب  متـسھ  نیبشوخ  رایـسب  هدـنب  دـنربب و  شیپ  ار  اـھراک  امـش ، نظ  نسح  نیا  امـش و  داـمتعا  نیا  رب  یهیکت  اـب  یتسیاـب 

نتساوخ نداد ، ماجنا  تیلوئسم  ساسحا  اب  ار  یسک  رھ  هب  لوکوم  یاھراک  مدرم ، نتـشامگ  تمھ  دننکن . شومارف  ار  ناشدوخ  مھـس  مدرم  داد . دنھاوخ  ماجنا  دنھدب ،

یرتھب رایـسب  یاھزور  دـھاش  ام  اھنیا  یهعومجم  اب  هللااشنا  یھلا  قیفوت  هب  یمھـس . مھ  مدرم  دـنراد و  یمھـس  نالوئـسم  تسا . مدرم  فیاظو  اھنیا  ندرک ، یریگیپ  و 

یوگلا کی  نداد  ناشن  اب  دـنک ، دوخ  هجوتم  ار  یمالـسا  تما  یاھلد  تسناوت  یمالـسا  گرزب  یاھوزرآ  اھراعـش و  حرط  اب  هک  ناـنچمھ  اـم  تلم  میراودـیما  و  دوب . میھاوخ 

. دنک رتقفوم  هار  نیا  رد  ار  اھنآ  دناوتب  مھ  یمالسا  ماظن  یهتخادرپ  هتخاس و  لماک و 

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

تـسا نکمم  تسا ؛ هدـش  فرطرب  تالکـشم  هک  تسا  نیا  رطاـخ  هب  هن  یراودـیما  نیا  دـنراودیما . فعـضتسم -  مدرم  صوصخب  مدرم -  یمومع  یاھرـشق  هللادـمحب  زورما 

لاح نیع  رد  نکیل  دـسرب ؛ هجیتن  هب  ات  اھتلود  رمع  یهرود  ود  هرود ، کی  تشذـگ  هب  دراد  جایتحا  گرزب  یاھراک  ماجنا  یھاـگ  دـشکب . لوط  اـھلاس  تالکـشم ، ندرک  فرطرب 

لاحـشوخ ار  مدرم  لد  نیمھ ، تسا ؛ تفرـشیپ  نامورحم  هب  کمک  ضیعبت و  عفر  تھج  رد  دوشیم ؛ راـک  دراد  دـننکیم  ساـسحا  نوچ  ارچ ؟ دنلاحـشوخ ؛ راودـیما و  مدرم 

دنمھفب و مدرم  هک  دیھدب  ناشن  دوخ  زا  یزیچ  دینک  یراک  هک  هدوب  نیا  فلتخم  نالوئسم  اھتلود و  هب  هتـشذگ -  یاھلاس  نیا  لوط  رد  هشیمھ -  مدیکات  مھ  هدنب  دنکیم .

. دنایراوگرزب مدرم  ام ، مدرم  دینکیم . تکرح  فادھا  تمس  هب  دیراد  دینکیم و  راک  دیراد  امش  هک  دننک  لوبق 

ار یلدـمھ  یھارمھ و  نیا  ینیبعقاو و  نیا  ربص ، نیا  تباجن ، نیا  اھتلم  زا  یلیخ  متـسھ ؛ انـشآ  مھ  اھتلم  اھروشک و  نوگانوگ  لئاسم  اـب  ماهدـناوخ ، داـیز  ار  خـیرات  هدـنب 

راک اھنآ  یارب  دنھاوخیم  روشک  نالوئـسم  هک  دننکب  ساسحا  ردقنیمھ  ام  تلم  دراد . ام  تلم  هک  دـنرادن  ار  یرایـشھ  یھاگآ و  نیا  اھتلم  زا  یرایـسب  هکنیا  امک  دـنرادن ؛

هب هک  تسا  نیمھ  یارب  نیا  مینکیم ، هیکت  نالوئـسم  یتسیزهداس  یور  ردقنیا  ام  هک  نیا  دنھاوخیمن . یزیچ  ناشدوخ  یارب  دناهتـسشنن و  راکیب  دننادیم ، رد  دـننک و 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 11 
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قرف یلیخ  دزیگنایمرب . ار  اھنآ  داـمتعا  دـنکیم و  راودـیما  ار  مدرم  نیا ، دنتـسین ؛ ناـشدوخ  یارب  یزودـناتورث  رکف  هب  دـنزودیمن و  هسیک  دوخ  یارب  دـنھدب  ناـشن  مدرم 

دزادنایم و تسد  فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  مئاد  دنکب ؛ نیمات  دوخ  یارب  یلام  یهدـنیآ  کی  هک  تسا  نیا  رکف  رد  دوخ  تیلوئـسم  هاتوک  نارود  رد  هک  یلوئـسم  نآ  نیب  تسا 

یـصخش لئاسم  تسین ، هک  یزیچ  اھنت  رکف  هب  الـصا  تیلوئـسم ، نارود  رد  هک  یناسنا  نآ  و  دنک ، نیمات  ار  شدوخ  یگدـنز  یلام و  یهدـنیآ  دـناوتب  دـیاش  دـنزیم ، گنچ 

. دنراد توافت  مھ  اب  یلیخ  اھنیا  تسا ؛

؛ دنک نیمات  ار  شدوخ  یهدـنیآ  ینوناق -  ارھاظ  ولو  الاح  یقرط -  زا  هک  تسا  نیا  شفادـھا  نیلوا  وزج  دـسریم ، یتیریدـم  یتسایر و  یترازو ، هب  یـسک  رھ  ایند  رد  زورما 

ام نالوئـسم  میلیام  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  ام  دـشاب . هتـشاد  یمھـس  مھم  یراذگهیامرـس  نالف  رد  تکرـش و  نالف  رد  یناپمک ، نـالف  رد  تفر ، راـنک  راـک  زا  هک  ادرف 

فرـص مدرم  یارب  دـنراد  ار  ناـشتقو  یهمھ  هملک ، یعقاو  یاـنعم  هب  اـھنآ ، سار  رد  روھمج  سیئر  دوـخ  روـشک ، نالوئـسم  زورما  دـینیبیم  هناتخبـشوخ  دنـشابن . روـطنیا 

. دننکیم

راسمرگ  / ٠٨/٢١/١٣٨۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

مھارف ای  دـناهدرک  مھارف  ار  هنیمز  دـندرکیم  لایخ  ام  نانمـشد  اھلبق  تسا . هدرک  ادـیپ  شیازفا  ناھج  رد  ناریا  تلم  یعاـمتجا  تلزنم  روشک و  یـسایس  هاـگیاپ  هللادـمحب 

هب ییاکیرما  نویـسایس  زا  یاهدـع  نیا ، زا  لبق  لاس  دـنچ  دـنتفگ . ار  فرح  نیا  اھییاکیرما  دـننک . ور  نآ  هب  ور  نیا  زا  ار  روشک  دـنناوتیم  تسد  تکرح  کی  اب  درک و  دـنھاوخ 

هدرک تساخرب  تسـشن و  ماظن  اب  دـعاسمان  لفاحم  زا  یـضعب  اب  دـندوب و  هدـمآ  ناریا  هب  میدـش -  علطم  دنتـشگرب  هک  دـعب  میدـشن ، علطم  ام  هناـیفخم -  هناـمرحم و  روط 

طقف هن  تسا . هدش  نشور  اھنآ  یارب  تقیقح  زورما  دننک . کیلـش  ماظن  هیلع  ات  دنتـسھ  ام  یهراشا  کی  رظتنم  هک  دنتـسھ  یناسک  ناریا  رد  دـنتفگ  دـنتفر  یتقو  دـندوب ؛

دنادیم دراد ؛ دامتعا  دوخ  نالوئسم  هب  تلم  تسا . کیدزن  مھ  هب  نامیاھلد  ام  تسا . دحتم  رادیب و  تلم  دننزب . دنناوتیمن  مھ  همطل  یتح  دننک ، ادیپ  هطلس  دنناوتیمن 

صیخـشت مھ  مدرم  دوشیم و  هدـھاشم  روشک  حـلاصم  اھزاین و  زاب  هاگن  اب  تسین . روز  رز و  یارب  تردـق و  یارب  صخـش ، یارب  دـنیوگیم ، هچنآ  دـننکیم و  هچنآ  ناـنآ  هک 

. دنھدیم

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

بوـعرم هـک  مدرم  مـیظع  یهدوـت  دوـشیمن ؛ بوـعرم  هـک  تـلم  دــننک ؟ بوـعرم  دــنھاوخیم  ار  یک  تـسا . ندرک  بوـعرم  یناور ، گـنج  فدــھ  هـچ ؟ ینعی  یناور  گـنج 

. دـننک بوعرم  دـنھاوخیم  ار  اـھنیا  ار ؛ ناـگبخن  اـم  دوخ  فورعم  لوـق  هب  ار ، یـسایس  یاھتیـصخش  ار ، نالوئـسم  دـننک ؟ بوـعرم  دـنھاوخیم  ار  یـسک  هچ  دـنوشیمن .

رییغت دنھاوخیم  ار  ناشدوخ  یهعماج  یاھتیعقاو  زا  مدرم  کرد  دننک ؛ فیعضت  دنھاوخیم  ار  یمومع  یهدارا  دننک ؛ عیمطت  دنھاوخیم  ار  اھنآ  دنعیمطت ، لباق  هک  یناسک 

، سکعب دنکیم . یرامیب  ساسحا  رادقم  کی  دیضیرم ، امـش  دیراد ، تلاسک  امـش  اقآ ! دنیوگب  وا  هب  راب  دص  تسین ، رامیب  هک  رفن  کی  تسا . نیا  یناور  گنج  فدھ  دنھد ؛

ام تلم  رظن  رد  ار  ام  روشک  یاھتیعقاو  دنھاوخیم  نیقلت  اب  دنکیم . تحـص  ساسحا  تسا ، بوخ  ناتلاح  امـش  دنیوگب  وا  هب  راب  دص  دشاب ، مھ  یرامیب  راچد  یـسک  رگا 

نیا هک  درادـن  یلیلد  دـشاب . ورـشیپ  دـناوتیم  یتلم  نینچ  یعیبط ؛ میظع  یاھتورث  یاراد  تیفرظ ، یاراد  تیلباق ، یاراد  دادعتـسااب ، تسا  یتلم  اـم  تلم  دـننک . نوگرگد 

تلود و هب  مدرم  هکنیا  دـننک . فیعـض  نالوئـسم  هب  ار  تلم  دامتعا  دـنھاوخیم  دـننک ؛ دـیماان  ار  تلم  دـنھد و  رییغت  ار  اھتیعقاو  دـنھاوخیم  اـھنآ  اـما  دـشاب ؛ دـیماان  تلم ،

هب مھ  ناشدوخ ، هب  مھ  دننک ، دامتعایب  ار  مدرم  دنریگب و  ار  تمعن  نیا  دـنھاوخیم  تسا ؛ یگرزب  تمعن  یلیخ  روشک  کی  یارب  دنـشاب ، هتـشاد  دامتعا  ناشنالوئـسم 

. دننک ضوع  ار  مھتم  یعدم و  یاج  تاغیلبت ، رد  دننک ؛ دیدھت  تنوشخ  میرحت و  هب  هعیاش ، اب  ار  مدرم  ناشنیلوئسم ؛

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

کمک یناور  گنج  نیا  رد  نمشد  دصاقم  هب  هک  دننکن  یریگعضوم  یروط  دننزن ، فرح  یروط  دنشاب ، بقارم  منکیم ؛ تحیـصن  هناتـسود  مھ  یلخاد  یـسایس  رـصانع  هب 

هب هک  سک  رھ  زورما  هدرک . کـمک  نمـشد  هب  دـنک ، داـمتعایب  هدـنیآ  هب  نیلوئـسم و  هب  دوـخ ، هب  دـنک و  دـیماان  ار  مدرم  هک  سک  رھ  زورما  دـننکن . کـمک  نمـشد  هب  دوـش ؛

دیابن دنـشاب ؛ بقارم  دیاب  دنراد ، یھاگیاج  دنراد ، نوبیرت  دنراد ، نایب  دنراد ، ملق  هک  یناسک  هدرک . کمک  ناریا  تلم  نمـشد  هب  یتافالتخا -  عون  رھ  دـنزب -  نماد  تافالتخا 

. تسا ناریا  تلم  اب  نمشد  یهزرابم  شخب  نیرتمھم  نمشد ، یناور  گنج  دنک . هدافتسا  اھنآ  زا  نمشد  دنراذگب 

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

؛ دـیناوتیم امـش  ناریا ! تلم  زیزع  ناناوج  زیزع ! ناناوج  دـنھدن . تسد  زا  ار  ناشدوخ  سفن  هب  داـمتعا  اـم ، ناـناوج  اـصوصخم  اـم ، زیزع  تلم  هک  تسا  نیا  دـعب  یهیـصوت 

تسا یزیچ  نامھ  تلود ، هب  دامتعا  روشک ، نیلوئسم  هب  دامتعا  سفن ، هب  دامتعا  دیناسرب . تزع  التعا و  جوا  هب  ار  دوخ  روشک  دیناوتیم  دینکب ، گرزب  یاھراک  دیناوتیم 

ار نمشد  یهشقن  نیا  دینک  یعس  دنشاب ؛ دامتعایب  دراد -  ار  روشک  روما  یهرادا  تیلوئسم  هک  تلود -  هب  مدرم  دنھاوخیم  نانمشد  دشابن . دنھاوخیم  نانمـشد  هک 

صاخ روط  هب  مھ  تلود  نیا  زا  دوب ؛ دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  مدرک ، تیامح  مدرم  بختنم  راک و  رـس  رب  یاھتلود  یهمھ  زا  منکیم . تیامح  تلود  زا  نم  دـینک . یثنخ 

یمھم رایـسب  هاگیاج  ام  روشک  یـسایس  ماظن  رد  یمالـسا و  یروھمج  ماظن  رد  تلود  هاگیاج  الوا  تسین . باتک  باسحیب و  لیلدیب و  تیاـمح ، نیا  منکیم . تیاـمح 

شالت یشوکتخس ، دراد . شزرا  یلیخ  یمالسا  یبالقنا و  ییارگشزرا  نیا  ینید و  یاھیریگتھج  نیا  مھ  دعب  دراد ؛ شود  رب  تلود  ار  اھتیلوئـسم  نیرتشیب  ایناث  تسا ،

تلود زا  اھزیچ  نیا  رطاخ  هب  نم  منادیم . ار  اھراک  نیا  ردـق  نم  دراد و  تمیق  یلیخ  اـھنیا  یمدرم ؛ یز  تلادـع و  یریگتھج  یناتـسا ، یاھرفـس  مدرم ، اـب  طاـبترا  ناوارف ،

یتـلود نیلوئـسم  هب  هک  تسا  نیا  نم  عـقوت  نیلوا  مراد . تلود  زا  شلباـقم  رد  مھ  یتاـعقوت  تسین ؛ باـتک  باـسحیب و  تیاـمح  تیاـمح ، نـیا  هـتبلا  مـنکیم . تیاـمح 

ماد رد  دــننک ؛ ظـفح  ار  ناـشدوخ  یمدرم  یز  دــننک ؛ داــمتعا  مدرم  نـیا  هـب  دــننک و  داــمتعا  ادــخ  هـب  دــنھدن ؛ تـسد  زا  ار  ادــخ  هـب  داــمتعا  دــنوشن ؛ هتــسخ  میوـگیم 

یهمھ اب  دـننکن ؛ فلت  یـسایس  یاھاوعد  اب  ار  ناشتقو  دـنوشن ؛ دراو  یحانج  تامـصاخم  رد  دنـشاب ؛ بظاوم  بقارم و  دـنتفین ؛ دـنتفایم ، یدارفا  هک  ییاـھییارگلمجت 

. دننک لابند  دنناسرب و  ققحت  هب  دنراذگیم ، نایم  رد  مدرم  اب  هک  ار  هچنآ  دننک ؛ راک  مدرم  نیا  یارب  ناوت  یهمھ  اب  دوجو و 

اتسور  / ٠٢/٠٨/١٣٨۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیموس  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

رھش و یلاھا  یهرمزور  یگدنز  رب  هک  دننک  یتمدخ  فقو  ار  دوخ  و  دش ، هداد  ناشن  هتشذگ  زا  شیب  هرود  نیا  رد  هک  دنـشاب  مدرم  تکراشم  نادردق  دیاب  اھاروش  نیا  اضعا 

. تسا کیدزن  میقتسم و  یریثات  یاراد  اتسور 

. تسا یدنورھش  یگدنز  ندرک  رت  یقالخا  رت و  تحار  نآ  فدھ  تسا و  اتسور  رھش و  رد  مدرم  صخشم  ینیع و  تالکشم  یهنایارگلمع  لح  رب  یعامتجا  داھن  نیا  داینب 

یاـھهصرع یهمھ  رد  مدرم  طاـشنرپ  روـضح  زاـس  هنیمز  دـشخبیم و  شیازفا  ار  یموـمع » داـمتعا   » دنمـشزرا هیامرـس ی  فدـھ ، نیا  هب  یباـیتسد  رد  اـھاروش  قـیفوت 

. دوشیم روشک  یهعسوت  تفرشیپ و 

اتسور  / ٠٢/٠٨/١٣٨۶ رھش و  یمالسا  یاھاروش  هرود  نیموس  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

. دنراذگیم ناگمھ  مشچ  ربارب  رد  ار  مدرم  تسد  هب  روشک  یهرادا  زا  رگید  یدامن  دنراد و  هدھع  رب  ار  اتسور  رھش و  تیریدم  یساسا  نوناق  قبط  اھاروش 

یاـھهصرع یهمھ  رد  مدرم  طاـشنرپ  روـضح  زاـسهنیمز  دـشخب و  یم  شیازفا  ار  یموـمع » داـمتعا   » دنمـشزرا یهیامرـس  فدـھ ، نـیا  هـب  یباـیتسد  رد  اـھاروش  قـیفوت 

. دوشیم روشک  یهعسوت  تفرشیپ و 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 12 
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هامید  / ١٠/١٩/١٣٨۶ مھدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنراد یفئاـظو  مدرم  تسا . مھم  هلمج  زا  مھ  نیا  تسا ، مھم  اـھتاباختنا  یهمھ  تاـباختنا ، نیا  صوـصخ  هن  تسا . مھم  یلیخ  تاـباختنا  نیا  تسا ، شیپ  رد  تاـباختنا 

نم دنورب . اھقودنـص  یاپ  هب  دامتعا  دیما و  اب  مدرم  دـشاب . مولعم  دـنامب ؛ ظوفحم  تاباختنا  تمظع  شزرا و  تیمھا و  دوش  یعـس  الوا  دـنراد . یفئاظو  ناگبخن  نیلووسم ،

. دـنوشن دربتـسد  اقآ !  دوشن ؛ بلقت  اقآ !  دوشن ، بلقت  اقآ !  دـننکیم : هیکت  بترم  تسین -  یزروضرغ  یور  زا  هک  هللااشنا  الاح  اھیـضعب -  تاراھظا  رد  هنافـساتم  منیبیم 

نیرظان دنتفگ  دندرکن ، مرش  یتح  اھیضعب  لماک . تمالس  اب  دنھدیم  ماجنا  ار  تاباختنا  دنراد  تکلمم  نیا  یرجم  یاھھاگتسد  هک  تسا  لاس  یـس  هب  بیرق  یبلقت !؟ هچ 

اھنیا دنفلاخم ، تسا  ناریا  عفن  هب  هک  یزیچ  رھ  اب  دنفلاخم ؛ ناریا  تلم  لصا  اب  تاباختنا و  لصا  اب  هک  اھنمـشد  اھهناگیب ، تاباختنا ؛ نیا  رب  دننک  تراظن  دـنیایب  یللملانیب 

شرافـس مھ  ررکم  میاهدرک ؛ شرافـس  ررکم  میاهدرک ؛ شرافـس  هتبلا  اـم  دـننکن . هغلاـبم  دوـخیب  هن ، تسا . ناریا  تلم  هب  تراـسج  نیرتـگرزب  نیا ، یـضاق ! دـنوشب  دـنیایب 

تـسرد ار  ناشهفیظو  ار ، ناشتیلووسم  دنـشاب ، بقارم  نایرجم : راظن و  هب  نابھگن ، مرتحم  یاروش  هب  مھ  روشک ، ترازو  هب  مھ  ناراکردناتسد ؛ یهمھ  هب  درک  میھاوخ 

زاب دناهدرک ؛ مھ  تاعارم  میاهدرک . هشیمھ  ار  شرافس  نیا  دنکب . ذوفن  دنکب ؛ تلاخد  یـسک  دنراذگن  تسا ؛ تناما  اھنیا  تسد  مدرم  ارآ  دنھدب ، ماجنا  بوخ  دنھدب ، ماجنا 

بلقت تسانب  هرآ ، هک  دـننک  یزادناهھبـش  هکنیا  اب  بترم  ار  مدرم  گرزب  راـک  نیا  مدرم و  میظع  تاـباختنا  تیثیح  لوا . بلطم  نیا  یھلا . لـضف  هب  درک  دـنھاوخ  تاـعارم  مھ 

. دننکشن دوشب ، نالف  تسانب  دوشب ،

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد امـش  نانمـشد  هک  تسا  یئاھفرح  زا  یلیخ  باوج  نیا  دـننکیم . یگدـنز  روشک  نیا  رد  یلم  یباداش  اب  دـیما و  اب  دامتعا و  اب  مدرم ، هک  داد  ناـشن  دادرخ  تاباختنا ٢٢ 

، دنشاب هتشادن  دامتعا  ناشدوخ  ماظن  هب  رگا  دننکیمن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد  دنـشابن ، راودیما  هدنیآ  هب  روشک  رد  مدرم  رگا  دنروآیم . نابز  رب  ناشدوخ  یهناضرغم  تاغیلبت 

نم و  دش . راکشآ  تاباختنا  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  دامتعا  دنھدیمن . ناشن  شوخ  یور  تاباختنا  هب  دننکن ، یدازآ  ساسحا  رگا  دننکیمن ؛ تکرـش  تاباختنا  رد 

نیرتـگرزب داـمتعا  نیا  دننکـشب . مھ  رد  ار  داـمتعا  نـیمھ  دـنھاوخیم  ناریا  تـلم  نانمـشد  دـناهتفرگ ؛ فدـھ  ار  مدرم  داـمتعا  نـیمھ  نانمـشد  هـک  درک  مھاوـخ  ضرع  دـعب 

یدامتعا نیا  تاباختنا و  نیا  یهرابرد  دننک  دیدرت  داجیا  دننک ، کش  داجیا  دنھاوخیم  دنریگب ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دـنھاوخیم  تسا ، یمالـسا  یروھمج  یهیامرس 

. دننک لزلزتم  ار  دامتعا  نیا  ات  دندرک ، مدرم  هک  ار 

لزلزت راچد  ماظن  تیعورشم  دش ، فیعض  هنحـص  رد  روضح  تکراشم و  یتقو  دش ؛ دھاوخ  فیعـض  تکراشم  تشادن ، دوجو  دامتعا  یتقو  هک  دننادیم  ناریا  تلم  نانمـشد 

، نیا دـنریگب . یمالـسا  یروھمج  زا  ار  تیعورـشم  ات  دـنریگب ، ار  تکراشم  ات  دـنریگب  ار  دامتعا  دـنھاوخیم  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  دـنھاوخیم ؛ ار  نیا  اـھنآ  دـش ؛ دـھاوخ 

نینچ کی  رد  دـنیایب  مدرم  تسین . هسیاقم  لـباق  یرگید  تراـسخ  چـیھ  اـب  هک  تسا  یزیچ  نآ  نیا ، تسا . رتشیب  سوبوتا  ندـنازوس  کـناب و  ندز  شتآ  زا  بتارمب  شررض 

ار نیا  نمـشد  دوبن . داـمتعا  لـباق  ماـظن  دـیدرک ؛ داـمتعا  ماـظن  هب  دـیدرک  هابتـشا  امـش  هک  دوشب  هتفگ  مدرم  هب  دـعب  دـننک ، ادـیپ  روضح  هناقاتـشم  روجنیا  یمیظع  تکرح 

. دھاوخیم

هک دـننکیم  رارکت  دـنناوخیم ، اھـشوگ  هب  امئاد  دـنراد  یھ  متفگ  دھـشم  رد  نیدرورف  لوا  نم  نیا . زا  شیپ  هام  هس  ود  زا  دـندرک ؛ عورـش  مھ  تاـباختنا  زا  شیپ  زا  ار  طـخ  نیا 

دھاوخیم نمـشد  هک  ار  یفرح  نیا  متفگ  مداد و  رکذت  روشک  لخاد  رد  نامبوخ  ناتـسود  هب  تقونآ  نم  دـننک . هدامآ  ار  هنیمز  دنتـساوخیم  دوشب . بلقت  تاباختنا  رد  تسانب 

یمالسا یروھمج  ماظن  هک  تسا  لاس  یس  هدماین ، تسد  هب  ناسآ  دامتعا  نیا  تسا . مدرم  دامتعا  دروم  یمالسا  یروھمج  ماظن  دیئوگن . دھدب ، خوسر  مدرم  نھذ  هب 

. دنک لزلزت  راچد  ار  مدرم  دریگب ، ار  دامتعا  نیا  دھاوخیم  نمشد  دنک . قیمع  مدرم  لد  رد  ار  دامتعا  نیا  هتسناوت  شناوارف  یاھشالت  اب  شدرکلمع ، اب  شنالوئسم ، اب 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

هب تسا  هتـسناوت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هکنیا  زا  مدرب ؛ تذـل  نایب  یدازآ  زا  مدرک و  اشامت  ار  اھهرظانم  نیا  نویزیولت و  یاپ  متـسشن  تلم  داـحآ  یهیقب  لـثم  مھ  هدـنب 

نآ مھ  اھدزمان  نارادفرط  یارب  مدش . رثاتم  درک ؛ دنـسرخان  ار  هدنب  هیـضق ، بویعم  شخب  نیا  اما  مدرب ؛ تذـل  دـنربب ، الاب  ار  دوخ  باختنا  تردـق  دـنناوتب  ات  دـیایب  مدرم  کمک 

. دوب مھ  فرط  ود  رھ  زا  هتبلا  هک  دوب ، هدننکنارگن  روآباھتلا و  اھحیرصت ، نآ  اھضیرعت ، نآ  بویعم ، یاھشخب 

نیرتحیرـص فرط  کی  زا  دندوب . کرتشم  هنافـساتم  بیع  نیا  رد  فرط  ود  رھ  منکب . نایب  دیاب  ار  قیاقح  تسا ، زامن  مکح  رد  هک  یاهبطخ  رد  هعمج ، زامن  ربنم  رد  اجنیا  هدنب 

؛ مدینـشیم یھاـگ  اـی  مدـیدیم  نم  دـندروآیم و  نم  یارب  ار  اھینارنخـس  نیا  مھ  تارظاـنم  زا  لـبق  هاـم  هس  ود  زا  یتح  دـش . روشک  ینوناـق  روھمج  سیئر  هب  اـھتناھا 

ار تکلمم  روھمج  سیئر  دنداد ، فالخ  یاھتبـسن  تسا . مدرم  ارآ  هب  یکتم  تسا ، روشک  ینوناق  روھمج  سیئر  هک  یـسک  هب  یک ؟ هب  دنتفگ ؛ یئاھفرح  دـندز ، یئاھتمھت 

نایرج رد  هک  ام  هک  دـندرک ، شخپ  اجنآ  اـجنیا  دـندرک ، تسرد  تلود  یارب  یلعج  یاـھهمانراک  تسا ؟ بوخ  اـھنیا  دـندرک ! مھتم  یئوگغورد  هب  تسا ، مدرم  داـمتعا  دروم  هک 

نوناق و قالخا و  دـنداد ؛ روآتلاجخ  یاھتبـسن  نیا  زا  لاـمر ، یتاـفارخ ، ار  روھمج  سیئر  دـندرک ؛ یـشاحف  تسا ؛ عقاو  فـالخ  اـھنیا  هک  مینادـیم  مینیبیم  میتسھ ، روما 

. دنتشاذگ اپ  ریز  ار  فاصنا 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

تاباختنا ینوناق  یاھراک  زاس و  تسین . مدرم  ارآ  رد  تنایخ  لھا  یمالسا  یروھمج  هک  دنـشاب  هتـشاد  نانیمطا  مھ  اھدزمان  نارادفرط  زا  یخرب  اما  دنراد ؛ نانیمطا  مدرم 

هدزای دـح  رد  مھ  نآ  دـنکیم ؛ قیدـصت  تسا ، هاگآ  تاباختنا  لئاسم  زا  تسھ و  تاباختنا  لئاسم  راکردـناتسد  هک  یـسک  رھ  ار  نیا  دـھدیمن . بلقت  یهزاـجا  اـم  روشک  رد 

؛ دندرک اج  هباج  دندرک ، بلقت  یروج  کی  دیوگب  مدآ  تسا  نکمم  الاح  تسا ، نویلیم  کی  تسا ، رازھ  دصناپ  تسا ، رازھ  دص  یار ، ود  نیب  فالتخا  تقو  کی  توافت ! نویلیم 

یتادنتسم دنراد و  هھبش  یناسک  رگا  هک  دنراد  لوبق  ار  نیمھ  مھ  نابھگن  مرتحم  یاروش  متفگ ، ار  نیا  هدنب  لاح  نیع  رد  درک ! بلقت  دوشیم  روج  هچ  ار  نویلیم  هدزای  اما 

رگا زورما  تـفر . مھاوـخن  ینوناـقریغ  یاھتعدـب  راـب  ریز  هدـنب  ینوناـق . یراـجم  زا  طـقف  یگدیـسر  ینوناـق ؛ یراـجم  زا  هـتبلا  دوـشب ؛ یگدیـسر  اـمتح  دـیاب  دـنھدیم ، هـئارا 

چیھ دنتـسین ؛ هدـنرب  یـضعب  دـناهدنرب ، یـضعب  یتاباختنا  رھ  رد  هرخالاب  تشاد . دـھاوخن  تینوصم  رگید  یتاـباختنا  چـیھ  هدـنیآ  رد  دـش ، هتـسکش  ینوناـق  یاـھبوچراھچ 

اعقاو رگا  نوناـق . قبط  رب  تسرد ، یاـھراک  دریگب ، ماـجنا  دوشب ، لاـبند  زیچ  همھ  نیارباـنب  درک . دـھاوخن  ادـیپ  تینوصم  تفرگ و  دـھاوخن  رارق  داـمتعا  دروـم  رگید  یتاـباختنا 

، دـننک تراظن  اھدزمان  هک  دـنداد  قح  هک  روطنامھ  تسین . نوناق  رد  یلاکـشا  چـیھ  تسا و  لماک  هنیمز  نیا  رد  نوناق  دوشب . یریگیپ  ینوناق  یاھهار  زا  تسھ ، یاهھبش 

روضح اب  دننکب ، یرامـشزاب  ار  اھقودنـص  دنتـساوخ  یدراوم  رگا  هک  متـساوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  هدـنب  دوشب . یـسررب  هک  دـنداد  قح  دـننک ، تیاکـش  هک  دـنداد  قح 

. درادن دوجو  تھج  نیا  رد  یلکشم  چیھ  نیاربانب ، دننک . اضما  دننک ، تبث  دنرمشب ، اجنآ  دنشاب ، ناشدوخ  دننکب . ار  راک  نیا  اھدزمان  دوخ  ناگدنیامن 

ع)  / ١۵/١٣٨٨/٠۴  ) نینموملاریما ترضح  تدالو  زورلاس  رد  مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رد قح ، لباقم  رد  یا  هنتف رھ  دش . مامت  اھ  هنتف نیا  هللادمحب  دریگب . یھام  دولآ  لگ بآ  نیا  زا  دـناوتب  دـیاش  هک  دوب  هتـسب  دـیما  دوب ، هدرک  اپ  رب  نمـشد  هک  یئاھ  هنتف نیا 

. تسا روج  نیمھ  هشیمھ  تسشن . دھاوخ  ورف  رابغ  درگ و  تفر ؛ دھاوخ  نیب  زا  رایشوھ  تلم  لباقم 

ابیرقت هوکشرپ ، تاباختنا  کی  رد  هک  تسا  نیا  هیضق  نتم  دنامیم . یقاب  هیضق  نتم  دنوریم ، نیب  زا  لفاغ ، هدع  کی  نمـشد ، هدع  کی  ی  هلیـسو هب  ی  هدش داجیا  یـشاوح 

هب ار  دوخ  دامتعا  بالقنا ، زا  لاس  یـس  تشذگ  زا  دعب  نویلیم ، لھچ  تسا . هیـضق  تقیقح  نیا ، تسا ؛ هیـضق  نتم  نیا ، دنا . هدرک تکرـش  ناریا  تلم  زا  رفن  نویلیم  لھچ 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 13 
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مدرم یار  نویلیم  راـھچ  تسیب و  زا  شیب  اـب  یروھمج  سیئر  هک  تسا  نیا  هیـضق  نتم  دـنامیم . نیا ، دـنداد . ناـشن  ناـشروضح  نیا  اـب  هدـنیآ  هب  ار  دوخ  یراودـیما  ماـظن ،

دبزلا اماف  . » دنامیم تقیقح  نیا  اما  دـش ؛ دـھاوخ  مامت  نکداش  نمـشد یاھفرح  اھراک و  اھ ، هیاریپ اھرابغ ، درگ و  یـشاوح ، تسا . هیـضق  نتم  اھنیا  تسا ؛ هدـش  باختنا 

«. ضرالا یف  ثکمیف  سانلا  عفنی  ام  اما  افج و  بھذیف 

تالکـشم لح  یارب  عماج  لـماک و  تمدـخ  زا  تسا  تراـبع  مدرم ، هجوت  نیا  رکـش  دـنادب . ار  یمدرم  لاـبقا  نیا  ردـق  دـیاب  مھ  بختنم  روھمج  سیئر  مھ ، نیلوئـسم  هتبلا 

ار یگرزب  راک  ناـمز  زا  ی  هھرب نیا  رد  ناریا  تلم  امـش  دراد . دوجو  هک  تسا  یقئاـقح  اـھنیا  ناریا . گرزب  تلم  داـحتا  ظـفح  یارب  شـالت  روشک و  دربشیپ  یارب  شـالت  مدرم ؛

. تفر دھاوخ  شیپ  داد و  دھاوخ  تکرب  تکرح  نیا  هب  دوخ  ی  هوق لوح و  هب  لاعتم  یادخ  دیداد و  ماجنا  ار  یگرزب  تکرح  دیداد ، ماجنا 

یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

دورو یارب  ندرک ، وگتفگ  یارب  هصرع  تاباختنا ، نیا  رد  هکنیا  تسا . مدرم  یمالـسا و  ماظن  نایم  لباقتم  دامتعا  دوجو  یمدرم ، میظع  روضح  نیا  تاـباختنا و  نیا  رگید  ماـیپ 

ماظن هک  تسا  نیا  یهناشن  تسا و  ماظن  سفن  هب  دامتعا  یهناشن  نیا ، دـش . زاب  نوگانوگ ، تارظن  نتخیر  هریاد  یور  ندروآ و  هنحـص  هب  یارب  فلتخم ، یاھـشیارگ  اب  دارفا 

ماظن هب  دامتعا  رگا  دـنتخیر . اھقودنـص  رد  ار  ناشدوخ  ارآ  دـندمآ  دـندرک ، داـمتعا  ماـظن  هب  مھ  مدرم  ـالباقتم  دـنکیم . داـمتعا  مدرم  هب  دراد ؛ داـمتعا  دوخ  مدرم  هب  یمالـسا 

تلفغ یور  زا  دشابن ، ضرغ  یور  زا  نخـس  نیا  رگا  دننزیم -  مدرم  یدامتعایب  زا  مد  هک  یناسک  نیا  تشاد . دھاوخن  دوجو  یمدرم ، لابقا  نیا  یمدرم ، هجوت  نیا  دشابن ،

رظتنم دنراپـسیم و  اھنآ  هب  ار  دوخ  یار  دننکیم ، دامتعا  ناشتلود  هب  ناشماظن ، هب  دنوشیم ، دراو  تاباختنا  یهصرع  رد  دنیآیم  مدرم  هک  رتالاب  نیا  زا  دامتعا  مادـک  تسا - 

زا میراد  راـظتنا  اـم  تسھ و  ناـنچمھ  یھلا  لـضف  هب  یھلا ، قیفوت  هب  داـمتعا  نیا  تسا . مدرم  یـالاب  داـمتعا  نیا  دنونـشب ؟ اـھنآ  زا  ار  یریگیار  نیا  یهجیتن  هک  دـننامیم 

. تسا یمالسا  ماظن  یلصا  یهیامرس  نیا  دنھدب . شیازفا  ار  دامتعا  نیا  نانچمھ  دوخ  راتفر  اب  هک  فلتخم  یاھشخب  ناراکردناتسد  زا  روشک ، نالوئسم 

نارھت  / ٢٠/١٣٨٨/٠۶ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

یهناوتـشپ دـنناوتب  دـیاش  هک  دوب  نیمھ  یارب  دـندرک ، تیامح  اھنآ  دـندروآ و  شیپ  دـمآ و  شیپ  تاباختنا  زا  دـعب  یهرود  رد  دـیدرک  هدـھاشم  امـش  هک  یئاـھاولب  نیا  یهمھ 

هناگیب و یاھویدار  رد  الاح  دوب . تاباختنا  رد  ینویلیم  لھچ  روضح  ماظن ، نیا  هب  مدرم  دامتعا  یهناشن  مدرک  ضرع  هدنب  دـنریگب . بالقنا  زا  دـننزب و  هبرـض  ار  بالقنا  یمدرم 

داتشھ هک  ینیا  میتفگ  ام  اجنآ  تسا . فرح  نآ  باوج  نیا ، هدش ! بلس  ماظن  زا  مدرم  دامتعا  هلب ، هک  رارکت  رارصا و  یھ  اھنآ ، اب  یاونمھ  لخاد  رد  مھ  یـضعب  هنافـساتم 

ماظن هب  مدرم  دامتعا  یهناشن  قودنـص ، یاپ  ندمآ  دوخ  دـنھدیم ، یار  هک  یـسک  رھ  هب  دـنیآیم ، اھقودنـص  یاپ  نویلیم  لھچ  دـنھدیم ، یار  دـنیآیم  مدرم  دـصرد  جـنپ  و 

راـک هچ  هتفر ؛ تسد  زا  مدرم  داـمتعا  هک  دـندرک  تاـغیلبت  ررکم  رد  ررکم  دـنروایب ، رد  بآ  زا  غورد  ار  فرح  نیا  هکنیا  یارب  اـھنیا  تسا -  نیمھ  مھ  هیـضق  تقیقح  هک  تـسا - 

رد دـید  دـیھاوخ  هللااشنا  دراد . داـمتعا  مدرم  هب  مھ  ماـظن  دـنراد ، داـمتعا  ماـظن  هب  مدرم  ددرگرب ! داـمتعا  هک  مینک  راـک  هچ  دـنتفگ  یزوسلد  ساـبل  رد  یـضعب  ـالاح  مینک ؟

روضح کـی  دـندرک ، یلخاد  ناربـخیب  نـالفاغ و  نانمـشد و  ناـفلاخم و  هک  یایرگیزاـب  نیمھ  دوـجو  اـب  مدرم  نیمھ  تسا -  رگید  لاـس  هس  ود  ـالاح  هک  هدـنیآ -  تاـباختنا 

. تشاد دنھاوخ  تاباختنا  رد  یایوق  مکحتسم 

ماظن  / ٢٧/١٣٨٩/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

نیلوئـسم هب  مدرم  هک  مینزن  فرح  یروج  ناـماھدوخ  میـشاب  بظاوم  دـیاب  اـم  تسا . نیلوئـسم  هب  تبـسن  مدرم  ندرک  داـمتعایب  دـنکیم ، نمـشد  هک  یئاـھراک  زا  یکی 

نامدوخ دیابن  ام  دـھاوخیم . ار  نیا  نمـشد  تسا ؛ قحان  یدامتعایب  نیا  هک  دـنوشب ؛ دامتعایب  هننقم  یهوق  نیلوئـسم  یئاضق ، نیلوئـسم  یتلود ، نیلوئـسم  روشک ،

؟ دوشیم درومیب  اجیب و  یاھهشدخ  اھرامآ  رد  ارچ  ارچ ؟ بوخ ، دوشیم ؛ هشدخ  دوشیم ، هئارا  هک  یئاھرامآ  رد  تھجیب  لیلدیب ، تاقوا  یھاگ  منیبیم  نم  مینک . لمع 

. تسا یدیماان  تسا و  یدامتعایب  بجوم  هک  یئاھزیچ  لیبق  نیا  زا  و  تسا . عومسم  شفرح  دھدیم ، دراد  لوئسم  هاگتسد  کی  تسا  یرامآ 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

لباقم رد  لدـع  یهدـننک  مکاح  تافالتخا و  یهدـننک  لصف  لح و  هیئاضق  یهوق  یعامتجا ، رھ  رد  یماظن ، رھ  رد  دـشاب . قفوم  دـناوتب  ات  دراد  زاین  لماع  ود  هب  هیئاضق  یهوق 

، مود دـشاب -  یوق  دـیاب  هک  رادـتقا -  تردـق و  یکی  دراد : جاـیتحا  زیچ  ود  هب  دوشب ، قـفوم  ـالاو  فدـھ  نیا  رد  هیئاـضق  یهوـق  هکنیا  یارب  تساـھنیا . داـسف و  زواـجت و  ملظ و 

رد هک  ینف -  یناسنا و  یاھتخاسریز  نیمھ  اب  ناوتیم  ار  هیئاضق  یهوق  رادتقا  دراد . زاین  ار  زیچ  ود  نیا  هیئاضق  یهوق  دنـشاب . هتـشاد  دامتعا  وا  هب  دیاب  مدرم  ینعی  دامتعا ؛

اب هیئاضق  یهوق  درک . نیمات  متـسھ -  تسا ، هتفرگ  ماجنا  هک  یئاھراک  نایرج  رد  یداـیز  دودـح  اـت  مھ  هدـنب  دـنداد ؛ هوق  مرتحم  سیئر  ار  اھتفرـشیپ  زا  یحرـش  هنیمز ، نیا 

اب بسانتم ، یاھتراظن  اب  تسرد ، نیناوق  عضو  اب  دـنکیم . ادـیپ  رادـتقا  توق و  راکتـسرد ، نیما و  لضاف ، هتـسیاش ، یاـھناسنا  نتفرگ  راـک  هب  تیبرت و  اـب  ینورد ، ماکحتـسا 

 - میاهدرک ضرع  ررکم  میریگب -  دای  نارگید  زا  هک  نیا  زا  اـم  دـیآیم . دوجو  هب  رادـتقا  نیا  اـیند ، یهمھ  زا  یهدافتـسا  یناـمزاس و  ینف و  نوگاـنوگ  یاھتفرـشیپ  زا  یریگهرھب 

دای وا  زا  درک ، میھاوخ  هدافتسا  دشاب ، هتشاد  دوخ  راک  رد  نشور  بوخ و  یهتکن  کی  هک  ایند  رد  یایئاضق  ماظن  رھ  زا  یروشک ، رھ  زا  یتلم ، رھ  زا  ام  میـشکیمن . تلاجخ 

طلغ نیا  هن ، مینک ؛ راتفر  روجنیا  دیاب  مھ  ام  سپ  دننکیم ، راتفر  روجنیا  ایند  رد  نوچ  تسا . طلغ  نیا  میورگیمن ؛ نآ  نیا و  یاھفرح  اھـشور و  هب  هتـسبمشچ  هتبلا  میریگیم .

یروجنیا اھیبرغ  مینکیمن . تیعبت  تعاطا و  نآ  نیا و  شور  زا  نوصرخی .» ـالا  مھ  نا  نظلا و  ـالا  نوعبتی  نا  لـیبس هللا  نع  کولـضی  ضرـالا  یف  نم  رثکا  عطت  نا  و  . » تسا

ینعی مینکیم . تیعبت  نامدوخ  صیخشت  زا  ام  تسا . طلغ  نیا  هن ، مینکب ؛ مھ  ام  سپ  دنکیم ، لمع  یروجنیا  روشک  نالف  دننکیم ، لمع  یروجنیا  اھیقرش  دننکیم ، لمع 

لقع تسا ، هتـشاد  ار  دـئاوف  نیا  تسا و  هدرک  لھـس  اضق  رما  رد  ار  اھنآ  راک  هک  دراد  دوجو  هتکن  نیا  کچوک -  ای  گرزب  هداتفارود -  روشک  نالف  یئاضق  ماظن  رد  میدـید  یتقو 

. دروآیم رادـتقا  هیئاضق  یهوق  یارب  اھنیا  تسا . بوخ  نیا  تسا ؛ لقع  زا  تیعبت  نیا  تسین ، وا  زا  تیعبت  نیا  مینکیم . لـمع  ار  نیا  تقو  نآ  داد ، صیخـشت  ار  نیا  یتقو  اـم 

ادیپ ار  اھفعض  دننک ، هاگن  دیاب  هوق  نیلوئسم  دورب ؛ شیپ  شدوخ  یداع  نایرج  رد  روما  ات  تسـشن  روط  نیمھ  ناوتیمن  دروآیم . رادتقا  یروآون  زورهبزور و  راکتبا  دایز ، شالت 

مھ هوق  نورد  رد  هللادـمحب  دـننک ؛ کمک  دـنناوتیم  زاتمم  یاھنھذ  رترب و  یاھنھذ  دـننک ؛ فرطرب  راکتبا  اب  ار  اھنیا  دـننک ، ادـیپ  ار  روک  یاھهرگ  دـننک ، ادـیپ  ار  تالکـشم  دـننک ،

یوق و یهوق  کی  هیئاضق ؛ یهوق  رادـتقا  دوشیم  نیا  دوشب ؛ نیماـت  یناـسنا  یاـھتخاسریز  دوشب ، نیماـت  ینف  یاـھتخاسریز  دوشب . هدافتـسا  مھ  هوق  نوریب  زا  دنتـسھ ،

. لوا نکر  نیا  دراد . ار  شدوخ  فادھا  تمس  هب  تکرح  یئاناوت  هک  ردتقم 

یتقو دننک . ادیپ  دامتعا  دیاب  مدرم  دش . دـھاوخ  نیمات  نوناق  هب  یهنامیکح  قیقد و  لمع  اب  دـش ، دـھاوخ  ریذـپناکما  تلادـع  نیمات  اب  تسا -  مدرم  دامتعا  هک  مود -  نکر 

شدوخ و نیب  یتقو  تسا ، هدـش  هداد  مکح  وا  هیلع  هک  مھ  یـسک  نآ  یتح  دـننکیم . ادـیپ  نانیمطا  دـنکیم ، لمع  تلادـع  یارجا  رد  دوخ  لوق  هب  هیئاـضق  یهوق  هک  دـندید 

تلاـح کـی  نیارباـنب  درک . دـھاوخ  لوبق  اـبلق  اـما  دورن ، راـب  ریز  رھاـظ  رد  ناـبز و  رد  تسا  نکمم  تسا . نآ  اـب  قح  هن ، هک  دـنکیم  قیدـصت  دـنکیم ، توـلخ  شیادـخ  شبلق و 

. تسا مزال  دامتعا  نیا  دیآیم . دوجو  هب  هیئاضق  یهوق  هب  یدامتعا 

یهوق هب  هک  یگرزب  کچوک و  ثداوح  رد  هنافرطیب  هاگن  اوقت و  یتسیاب  دنک ، ادیپ  ریگارف  یمومع و  یمئاد و  نایرج  هیئاضق  یهوق  رد  تلادع  میھاوخب  رگا  تسا . مھم  تلادع 

. درک دھاوخ  داجیا  دامتعا  نیا ، تسا . یمھم  رایسب  یهتکن  کی  نیا  نیئاپ . ات  الاب  زا  دننک ، تیاعر  همھ  دیاب  ار  نیا  دوش ؛ مکاح  دوشیم ، عاجرا  هیئاضق 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ادـیپ یدـب  تداع  ندرک . کیکـشت  دـننک  انب  هننقم -  یهوق  ای  هیرجم  یهوق  هچ  هوق ، نیا  هچ  هوق -  هیلع  یدارفا  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  دامتعا  تلاـح  دـض  هک  یزیچ  کـی 

دوخ رتشیب  تسا ، ریگارف  تسا ، ریگهمھ  تسا ، رثکتم  یعمج  طابترا  لئاسو  نوچ  اھالاح  بخ ، اما  تسا ؛ هدوب  هشیمھ  اھنیا  تسین ، مھ  دیدج  نیا  هتبلا  تسا -  هدـش 

کی تسا . تسار  اـھنیا  موـلعم  اـجک  زا  هک  دـیوگیم  دـیآیم  رفن  کـی  دـھدیم ، شرازگ  هیئاـضق  یهوـق  تساھـشرازگ . رد  ندرک  کیکـشت  دـب ، تداـع  نـیا  دـھدیم -  ناـشن  ار 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 14 
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هیضق نیمھ  نیع  دنکیم . داجیا  کیکـشت  دشاب . تسرد  اھرامآ  نیا  مولعم  اجک  زا  اقآ  دیوگیم  دوشیم و  ادیپ  یکی  دھدیم ، شرازگ  هیرجم  یهوق  دروآیم . دوجو  هب  یاهھبش 

طلغ نیا  دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ناسنا  ار  همھ  درومیب ، یهھبـش  اقلا  اجیب و  تلق  نا  کی  اب  ار  لاعف  یناسنا  یهعومجم  کـی  تاـمحز  دوشیمن  تسھ . مھ  هننقم  یهوق  دروم  رد 

هجوتم دننکیم ، تیلوئسم  ساسحا  هک  یئاھهناسر  دنـشاب . هجوتم  نالوئـسم  اما  تفرگ ؛ دوشیمن  دنرادن ، ار  دوخ  ندز  فرح  رایتخا  هک  یناسک  فرح  یولج  هتبلا  تسا .

رد مھ  تسھ ، فرح  نیا  هیرجم  یهوق  رد  مھ  تسھ ، فرح  نیا  هیئاضق  یهوق  رد  مھ  دنربن . لاوس  ریز  ار  ماظن  یهتسجرب  نالوئسم  یمسر  یاھشرازگ  لیلدیب  دنـشاب ؛

دروم رد  دـننکیم ، هشدـخ  هیرجم  یهوـق  یاـھرامآ  دروـم  رد  ماـیا  نیا  دـنیبیم  ناـسنا  دـنکیم . عیاـض  ار  تاـمحز  اـھتیلاعف ، ندرب  لاوـس  ریز  تسھ . فرح  نیا  هننقم  یهوـق 

نیب زا  ار  مدرم  دامتعا  نیا ، دـننکیم ؛ هھبـش  اقلا  سلجم  هننقم و  یهوق  بوخ  یاـھتیلاعف  تبثم و  یاھمادـقا  دروم  رد  دـننکیم ، هشدـخ  هیئاـضق  یهوق  یاـھرامآ  تاراـھظا و 

. مینک لوبق  هب  یقلت  دیاب  مینک . لوبق  هب  یقلت  ار  اھشرازگ  اما  مینک ، هاگن  هنارایشوھ  دیاب  تساھشرازگ ، نیا  بطاخم  هدنونش و  عمتسم و  هک  یسک  ناونع  هب  ام  دربیم .

زا ماظن ، یاھهاگتسد  زا  ار  مدرم  دامتعا  نیا ، درک ؛ هھبش  داد و  میمعت  دیابن  ار  نیا  دوش ؛ هداد  مھ  یھابتـشا  رامآ  طلغ ، رامآ  غورد ، رامآ  کی  تسا  نکمم  یدراوم  رد  هتبلا 

. تسا مھم  یلیخ  مھ  دامتعا  نیا  نیاربانب ، دنشاب . هتشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  نیلوئسم  دنکیم . عیاض  دنکیم ، بلس  ماظن  یاھهندب 

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

دوخ یتموکح  ماظن  هب  تبسن  دنراد ، یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  تبـسن  ناریا  مدرم  هک  ار  یدامتعا  هک  دراد  دوجو  ایند  رد  یروشک  رتمک  ماظن . مدرم و  نایم  دامتعا  مود :

مدرم یدامتعایب  زا  مد  یھ  دـننیبیمن ، ار  اھنیا  یاهدـع  کـی  زاـب  تسا . همھ  مشچ  یولج  هک  تسا  ینـشور  یاھهدـیدپ  نیمھ  مھ  داـمتعا  نیا  لـیلد  دنـشاب . هتـشاد 

نداد یار  هب  رداق  دنتـشاد و  یار  قح  هک  یمدرم  زا  دـصرد  داتـشھ  زا  شیب  هک  تسا  لبق  لاس  ود  تاباختنا  نیمھ  لیلد ، کی  دـنراد . دامتعا  ماـظن  هب  مدرم  ریخن ، دـننزیم ؛

نمھب و یود  تسیب و  یئامیپھار  میراد ؛ لاس  رھ  ام  هک  تسا  یایئامیپھار  ود  نیمھ  هنومن ، کی  تسھ ؟ یزیچ  نینچ  ایند  یاـجک  دـندرک . تکرـش  تاـباختنا  رد  دـندوب ،

نیا رد  مدرم  دینیبب  امـش  تسا . ماظن  لام  تسین ؛ یـصاخ  نایرج  چیھ  هب  طوبرم  یتلود ، چیھ  هب  طوبرم  تسا ؛ ماظن  هب  طوبرم  اھیئامیپھار  نیا  سدـق . زور  یئامیپھار 

دید دیھاوخ  هللااشنا  تسا . مرگ  اوھ  هک  الاح  هچ  دوب ، درـس  اوھ  هک  یتاقوا  هچ  هزور ؛ ناھد  اب  ناضمر  هام  رد  نمھب ، یود  تسیب و  یامرـس  رد  دننکیم ؛ هچ  میظع  تکرح 

رتنشور رتھب و  نیا  زا  ماظن ، هب  دامتعا  تسا . ماظن  هب  مدرم  یگتسبلد  یدنمهقالع و  یهدنھد  ناشن  نیا  دنھدیم . ناشن  ناشدوخ  زا  ار  یتمظع  هچ  مدرم  زاب  سدق  زور 

هدش عورـش  هک  یتکرح  دـندرک  ساسحا  مدرم  هکنیا  درجمب  لاس ٨٨ ، ید  مھن  لثم  صاـخ ، دراوم  رد  نیا ، رب  هوـالع  تسا . یئاـنعمرپ  رایـسب  روضح  روضح ، نیا  دوشیمن .

طقف هک  دوبن  روجنیا  دـنداد . ناـشن  دوخ  زا  ار  میظع  تکرح  نآ  تسین ، یـصاخ  تلود  صاـخ و  صخـش  هب  هجوتم  تسا ، بـالقنا  هب  هجوتم  تسا ، ماـظن  هب  هجوـتم  تسا ،

مدرم دامتعا  یهدنھد  ناشن  اھنیا  دوب . ماظن  هب  مدرم  یگتـسبلد  رطاخ  هب  تسا ؛ یبیجع  یهثداح  کی  ید  مھن  یهثداح  دـندمآ . همھ  دـنیایب ؛ نادـیم  هب  روشرپ  یاھناوج 

هب مدرم  هتفر !؟ تسد  زا  دامتعا  مادک  دینادرگرب ! ار  مدرم  یهتفر  تسد  زا  دامتعا  اقآ  دنیوگیم : ررکم  هنایوجتحلـصم ، تاراھظا  رد  روط  نیمھ  میونـشیم  هنافـساتم  تسا .

. میدرک ضرع  هک  دوب  شیاھهنومن  اھنیا  دننکیم ؛ عافد  ماظن  زا  دنراد ، تسود  ار  ماظن  دنراد ، دامتعا  ماظن 

یربھر  / ١٣٩٠/١٢/١٨ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ماظن زا  مدرم  دامتعا  هک  دندرکیم  ینیبشیپ  یروجنیا  یضعب  لاس ٨٨ ، یهثداح  رپ  یادص  رـس و  رپ  تاباختنا  زا  دعب  تسا . ماظن  هب  مدرم  دامتعا  یهدنھد  ناشن  تاباختنا 

نیا مدرم  اطخ . ینزهنامگ  نیا  طـلغ ، جاتنتـسا  نیا  هب  طـلغ ، روصت  نیا  هب  دوب  نشور  عطاـق و  خـساپ  کـی  تاـباختنا ، نیا  دـنیآیمن . اھقودنـص  یاـپ  رگید  مدرم  دـش ؛ بلس 

یار دـیئایب  متـشاذگ ، یار  قودنـص  نم  دـیوگیم  هک  وا -  یادـن  هب  دـنراد ، دامتعا  نآ  هب  دـندنبیاپ ، یمالـسا  ماظن  هب  ریخن ، هک  دـنداد  ناـشن  دـندرک ؛ هئطخت  ار  اـھینزهنامگ 

یروھمج ماـظن  هب  یار  عـقاو  رد  یار ، کـی  رھ  میدرک ، ضرع  هک  روـط  نیمھ  دـنوشیم . نادـیم  دراو  دـنیآیم  دـنھدیم و  خـساپ  دـینک -  میظنت  ار  هماـنرب  دـیھدب و  ار  ناـتدوخ 

هـس یـس و  تشذـگ  زا  دـعب  دوب . لاس  هس  یـس و  نیا  لوط  رد  ام  تاباختنا  یاھتبـسن  اھمقر و  نیرتالاب  زا  یکی  دـندمآ ، نادـیم  هب  هک  یعطاـق  تیرثکا  نیا  دوب . یمالـسا 

. تسا لماک  دامتعا  یهدنھدناشن  نیا  دنوشیم ؛ نادیم  دراو  روجنیا  مدرم  لاس ،

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

راـک نآ  ینعی  هساـمح  هـچ ؟ ینعی  هساـمح  تـسا . اھقودنـص  یاـپ  رد  مدرم  یـسامح  روـضح  تـسا ؛ یــسایس  یهساـمح  داـجیا  تاـباختنا ، یهلئــسم  رد  بـلطم  لـصا 

یار دنتسھ -  هنحص  رد  هک  یمرتحم  نایاقآ  رفن  تشھ  نیا  دیھدب -  مرتحم  یاھدزمان  نیا  زا  یکی  هب  امـش  هک  ییار  رھ  دریگیم . ماجنا  ناجیھ  روش و  اب  هک  ینیرفآراختفا 

تاباختنا یهصرع  دراو  امـش  هکنیا  تسا . تاباختنا  راکوزاس  ماظن و  هب  دامتعا  یار  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  هب  یار  یدزماـن ، رھ  هب  یار  دـیاهداد . یمالـسا  یروھمج  هب 

یروھمج هب  دامتعا  یانعم  هب  نادیم ، نیا  رد  دورو  سفن  امـش -  نم و  لثم  دنکیم -  باختنا  هک  یـسک  نآ  هچ  تسا ، یروھمج  تسایر  دزمان  هک  یـسک  نآ  هچ  دـیوشیم ؛

یارب هک  میاهداد  صیخشت  ریقح  یهدنب  ای  رگید ، رھاوخ  ردارب و  نآ  ای  امش ، ای  هک  تسا  یسک  هب  یار  مھ ، مود  یهجرد  رد  تسا ؛ تاباختنا  راکوزاس  هب  دامتعا  یمالـسا و 

. تسا نارگید  زا  رتدیفم  روشک  یهدنیآ 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٣/٢٢ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

تـسد زا  ار  دوخ  ییآراک  دش ، سویام  نمـشد  یتقو  دوشب ؛ سویام  نمـشد  هک  دوشیم  بجوم  مدرم  یهنادنمتردق  هناراودیما و  قوشرپ و  روضح  مدرم ، یهچراپکی  روضح 

هک تسا  نیا  رطاـخهب  دـھدیم ، ماـجنا  یتـفرشیپ  یزواـجت ، یـضرعت ، یھاـگ  فلتخم ، یاـھهیواز  زا  فـلتخم ، یاـھهصرع  رد  نمـشد  دـینکیم  هظحـالم  هکنیا  داد . دـھاوخ 

یتقو دنکیم . راودیما  ار  نمشد  اھراتفر  اھنتفرگهفایق و  زا  یضعب  دنکیم ؛ راودیما  ار  نمشد  اھفرح  زا  یضعب  دننکیم . راودیما  ار  نمـشد  دنھدیم ، زبس  غارچ  وا  هب  یناسک 

هب یهتسباو  روشک ، تینوصم  دنکیم . لابند  ار  یرگید  هار  درادن ، یاهدیاف  راشف  دید  دھاوخ  اعبط  دش ، دیماان  نمـشد  یتقو  دیازفایم ؛ دوخ  راشف  رب  دش ، راودیما  نمـشد 

سح یمالسا و  یروھمج  هاگتسد  اب  ماظن و  اب  مدرم  ماجسنا  داحتا و  هب  یهتسباو  تسا ، مدرم  روضح  هب  یهتـسباو  نانمـشد ، یاھراشف  ندش  مک  تسا ؛ مدرم  روضح 

. دوشب تیوقت  زورهبزور  دیاب  سح  نیا  تسا . نیلوئسم  مدرم و  نیب  لباقتم  دامتعا 

مھدزای  / ١٣٩٢/٠٣/٢۵ یروھمجتسایر  تاباختنا  رد  مدرم  یسامح  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

ناتـسود و هاـگن  ضرعم  رد  ار  یمالـسا  ناریا  دـیما  رپ  ممـصم و  یهرھچ  هک  دوب  یرگید  یهدـننکهریخ  نومزآ  دادرخ ، یهعمج ٢۴  زور  رد  تاـباختنا  روشرپ  یـسامح و  هنحص 

کی یار ، یاھقودنـص  یاپ  رد  امـش  مکارتم  روضح  اب  هک  تسا  یکانبات  تقیقح  هناقداص ، ینید  یرالاسمدرم  رب  ندرـشف  یاپ  یـسایس و  یهدنیازف  دشر  داھن . نانمـشد 

. دش نازرو  عمط  نادوسح و  نانمشد و  یاھهفازگ  اھهتفاب و  رحسلا  لطاب  دیسر و  تابثا  هب  لمع  رد  رگید  راب 

یپ رد  یتینما  یداـصتقا و  یـسایس و  دـنفرت  دـص  اـب  هک  دیـشک  یناھاوخدـب  یهمھ  خر  هب  یمالـسا  ماـظن  اـب  ار  یناریا  ناریا و  مکحتـسم  دـنویپ  امـش  روضح  یهساـمح 

. دناسدقم دنویپ  دامتعا و  نیا  ندرک  تسس  ای  نتسسگ 

هچرھ یتسدهریچ  ییابیز و  اب  رابکتـسا ، هطلـس و  نارگیزاب  یناور  گنج  اب  هنادنمدرخ  نیتم و  یهھجاوم  رد  ار  دوخ  میظع  تیفرظ  زورید ، تاباختنا  رد  رویغ  نموم و  یناریا 

. درک همیب  ار  دوخ  هناراودیما  شالترپ و  هدنیآ  دوخ و  یلم  عفانم  دوخ و  روشک  دیشک و  ریوصت  هب  رتمامت 

هیئاضق  / ٠۵/١٣٩٢/٠۴ یهوق  نانکراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

یاھھاگتسد هب  دندنمهقالع ؛ تسا ، نآ  نوتم  ناکرا و  وزج  تاباختنا  نیا  هک  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دندنمهقالع ؛ روشک  تشونرس  هب  هک  دوب  نیا  مدرم  روضح  یانعم 

رد تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  دامتعا ، یهلئـسم  نیا  دنروشک . یهدنورـشیپ  رمتـسم  تکرح  هب  راودیما  دـنراد و  دامتعا  رظان -  هچ  یرجم ، هچ  تاباختنا -  یهدـننکرازگرب 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 15 
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بخ هک  میدرک  ضرع  نامزیزع  مدرم  هب  ام  هک  تسا  اـجنیا  بلاـج  تسا . یمھم  رایـسب  یهتکن  مھ  یمومع  داـمتعا  روضح ، نیا  رد  مدرم  تریـصب  مدرم ، یدنمـشوھ  راـنک 

عفانم شدوخ و  روشک  یارب  اما  درادن ، یفاص  لد  یلیخ  یمالـسا  ماظن  اب  هک  تسھ  مھ  یـسک  انایحا  رگا  اما  دنھدیم ؛ یار  دنیآیم  دنرادیم ، تسود  ار  ناشماظن  مدرم 

رادفرط هک  یناسک  یتح  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  تسیچ ؟ یهدنھدناشن  نیا  دندمآ . دندوب و  هعومجم  نیا  زا  اھیضعب  دبال  دیایب . مھ  وا  تسا ، لئاق  تیمھا  روشک 

اھتلود لکشم  دنک . عافد  نآ  زا  دنک و  ظفح  دناوتیم  ار  یلم  تزع  ار و  روشک  عفانم  یمالسا  یروھمج  ماظن  هک  دننادیم  مھ  اھنآ  دنراد ؛ دامتعا  ماظن  هب  دنتـسین ، مھ  ماظن 

. دـننک عافد  ناشتزع  زا  ناشعفانم ، زا  ناـشتلم ، زا  دنتـسین  رداـق  یللملانیب ، نازروعمط  لـباقم  رد  یناـھج ، یاـھهمجھ  لـباقم  رد  هک  تسا  نیا  فلتخم  یاـھروشک  رد 

اما دنداد ، یار  دندمآ  انایحا  هک  مھ  یناسک  نآ  یتح  ار  نیا  دنکیم ؛ عافد  تلم  عفانم  زا  هداتسیا ، نانمشد  لباقم  رد  ریـش  لثم  مکحتـسم  راوتـسا و  یمالـسا ، یروھمج 

. تسا یمومع  یمالسا ، یروھمج  ماظن  هب  دامتعا  هک  دنداد  ناشن  دندرک ؛ قیدصت  ناشدوخ  راک  نیا  اب  دنتشادن ، مھ  یداقتعا  ماظن  هب 

ناریا  / ١٢/١٣٩٢/٠۵ یمالسا  یروھمجتسایر  یهرود  نیمھدزای  ذیفنت  مکح  نتم 

هب ار ، روشک  رد  یئارجا  نیگنـس  تیلوئـسم  تمدـخ و  یهریجنز  زا  یئهزات  رود  زاغآ  شمرکم ، نادـناخ  یمارگ و  ربمایپ  رب  دورد  ریدـق و  میکح و  دـنوادخ  هاگرد  هب  ساپـس  اب 

یهھبج دیـشخب ، تلم  نیا  هب  ار  رگید  یئهسامح  داجیا  رد  یبایماک  ناوت و  مزع و  شتیادـھ ، کمک و  هک  یھلا  یهنامیرک  فاطلا  ربارب  رد  میوگیم و  کـیربت  ناریا  گرزب  تلم 

. میاسیم نیمز  رب  رکش  عوشخ و 

رتزارفارس و هرود ، رھ  رد  ار  شخبرمث  زبسرس و  تخرد  نیا  هدومیپ و  طاشن ، هزیگنا و  اب  یپردیپ  یاھهرود  رد  ار  یمالسا  یرالاسمدرم  ریـسم  هک  تسا  رختفم  ناریا  تلم 

چیھ زا  مدرم  ندرک  درـسلد  یارب  هک  نانمـشد  هب  تخاس و  نیزم  دوخ  کرابم  روضح  اب  ار  نادـیم  تریـصب ، یھاگآ و  اـب  ناریا ، تلم  زین  تبون  نیا  رد  تسا . هدرک  رترادهشیر 

هھد هس  زا  شیب  نومزآ  هک  یئهتـسیاش  بختنم  ندـیزگرب  مدرم و  هدرتسگ  تکراشم  داد . ینعمرپ  عطاـق و  یخـساپ  دـندوب ، هدرکن  راذـگورف  یتاـغیلبت  یـسایس و  شـالت 

ربارب رد  تمواـقم  هب  تیناـحور  رگنـس  زا  بـالقنا ، یزوریپ  زا  سپ  اـھهھد  اـت  یبـالقنا  تازراـبم  نارود  زا  هتـشاگن و  دوخ  هماـنراک  رد  ار  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هب  تمدـخ 

هب دامتعا  مایپ  یمالسا ؛ یروھمج  ماظن  هب  دیما  دامتعا و  مایپ  بالقنا ؛ هب  ریذپانهشدخ  یرادافو  مایپ  دیناسر ؛ همھ  هب  نشور  یئاھمایپ  تسا ، هتخادرپ  بالقنا  نانمـشد 

. دنھاکب تالکشم  زا  هدوزفا و  اھتیقفوم  رب  هک  دننآرب  دوخ ، راکتبا  تمھ و  اب  هک  ینارازگتمدخ  هب  دامتعا  و  ورشیپ ؛ عاجش و  تیناحور 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

دامتعا مدرم  هب  روشک  ناریدم  روشک و  نیلوئـسم  داحآ  مھ  دوشب ؛ دایز  یتسیاب  مدرم  نیلوئـسم و  نایم  یلدـمھ  داحتا و  تدـحو و  دـننک ؛ ظفح  ار  ناشتدـحو  تلم  داحآ 

دنچ تلود  هکنیا  هب  هجوت  اب  دشاب ؛ هنافـصنم  اھداقتنا  یلو ] دننکب [ ، داقتنا  دنـشاب ، داقتنا  لھا  یناسک  تسا  نکمم  دننک . دامتعا  روشک  نیلوئـسم  هب  مدرم  مھ  دـننک ،

. دنربب شیپ  تردق  اب  هللااشنا  ار  اھراک  دنناوتب  ات  داد  تصرف  دیاب  تسا ، هدمآ  راک  رس  رب  تسین  رتشیب  یھام 

لاس ١٣٩۴  / ٠١/٠١/١٣٩۴ زاغآ  تبسانم  هب  یزورون  مایپ 

هب ار  تلم  تلود ، مھ  دننک ؛ دامتعا  رگیدکی  هب  دیاب  تفر . دھاوخ  شیپ  رتھب  اھراک  دشاب ، یرتشیب  یلدـمھ  رتشیب و  یراکمھ  رتشیب و  تیمیمـص  تلود  تلم و  نیب  هچرھ 

هملک یقیقح  یانعم  هب  تسا  وا  یاھراک  رازگراک  هک  تلود  هب  تلم  مھ  دریذپب ، یتسردب  ار  تلم  یاھییاناوت  تیمھا و  شزرا و  دشاب و  هتـشاد  لوبق  هملک  یعقاو  یانعم 

. دنک دامتعا 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

هب هچنآ  زا  یدروم  چیھ  رد  ماهداد ، رکذـت  مھ  هراومھ  ار  اھداقتنا  نیا  متـشاد ، ییاھداقتنا  نوگانوگ  یاھتلود  هب  مھ  هدـنب  دوخ  دـشاب . یقطنم  بوچراھچ  رد  دـیاب  اھداقتنا 

ماغیپ ای  میداد ؛ بسانم  لکـش  اب  بساـنم و  تیعقوم  رد  بساـنم و  عضو  رد  ار  تارکذـت  نیا  اـھتنم  مدرکن ؛ یراددوخ  رکذـت  زا  تسا ، هدوب  داـقتنا  یاـج  هدوب و  بیع  نم  رظن 

لوغـشم دنلوئـسم و  هک  یناسک  زا  ار  یمومع  دامتعا  هک  دشاب  یروج  یتسیاب  رکذـت  نیا  اما  درادـن  یلاکـشا  چـیھ  ندادرکذـت  میدرک . رارـصا  ای  میتفگ ، یروضح  ای  میداد ،

اب همھ  دشاب ؛ هتـشادن  دوجو  دولآمشخ  یاھـشور  دشاب و  هتـشادن  دوجو  تناھا  دوشن ، یمومع  یدامتعایب  بجوم  هک  دشاب  یروج  دیاب  نداد  رکذت  دنکن ؛ بلـس  دنراک ،

. دننکب راتفر  هویش  نآ  اب  دننک و  هاگن  تلم  تلود و  نایم  طابترا  یهلئسم  هب  یمالسا  یردارب 

مالسلامھیلع  / ٠١/٢٠/١٣٩۴ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

رب مدرم  اب  نامفرح  ام  درادـنپ . دوخ  شیک  هب  ار  همھ  رفاک  دـنکب ؛ یتفلاخم  راھظا  کی  یرادوربآ  یارب  یربھر  تفرگ ، ماجنا  تارکاذـم  نیا  هکنآ  زا  دـعب  تسا  نکمم  هک  دـنتفگ 

دی هللا  » مدـقتعم مراد ؛ دامتعا  یمومع  تکرح  نیا  هب  مراد ؛ دامتعا  تلم  نیا  کت  کت  هب  مھ  هدـنب  دـندرک ، دامتعا  فیعـض  ریقح  نیا  هب  مدرم  تسا ؛ لباقتم  دامتعا  یانبم 

اب امرگ  نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  سدق  زور  تالکشم ؛ نآ  رد  امرـس ، نآ  رد  دینک ، هاگن  ار  نمھب  مودوتسیب  دنکیم . راک  دراد  هک  تسا  ادخ  تسد  مراد  داقتعا  ٧ ؛) « ) هعامجلا عم 

نیا هب  مینکیم  دامتعا  مینیبیم ، ار  ادخ  تسا ؛ ادخ  تسد  نیا  اھنابایخ ؟ نیا  رد  ندمآ  زا  دیآیم  ناشریگ  هچ  اھنابایخ ؟ نیا  رد  دروآیم  ار  مدرم  یـسک  هچ  هزور ؛ ناھد  نآ 

اب مھ  ار  ام  دننکیم ، لمع  یرگید  روج  لباقم ] فرط   ]= اھنآ مھاب ؛ مینزیم  فرح  مینکیم ؛ دامتعا  یمدرم  تریـصب  قدص و  نیا  هب  یمدرم ، ساسحا  نیا  هب  یمدرم ، تکرح 

. دننکیم هسیاقم  ناشدوخ 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. مدرم یالاب  تکرـش  باصن  اب  تسا  هدوب  تاـباختنا  نیرتملاـس  نیرتھب و  زا  یکی  یللملانیب ، فراـعتم  یاـھرایعم  قبطرب  هک  تسا  هدوب  ییاـھتاباختنا  اـم  یاـھتاباختنا 

زا دـننزب  مد  ررکم  تاباختنا  زا  لبق  زا  دـننک . هشدـخ  یاهرود  رھ  رد  تاباختنا  تمالـس  رد  امئاد  هک  تسا  نیا  دـنراد ، لـخاد  رد  یـضعب  هک  یدـب  یاـھتداع  زا  یکی  هنافـساتم 

هب فلتخم  یاھتلود  فلتخم و  یاھهرود  رد  هک  یدامتعا  رطاخهب  مدرم  لاس ، نیا ٣٧  لوط  رد  تسا . یطلغ  راک  نیا  دوشب ؛ نانچ  دوشب ، نینچ  هکنیا  زا  هغدغد ، زا  بلقت ،

ماظن هب  مدرم  دننک ؟ رادهشدخ  دنھاوخیم  ار  دامتعا  نیا  ناشدوخ  تسد  هب  اھیـضعب  ارچ  دندرک . ادـیپ  روشرپ  روضح  دـندرک ، تکرـش  تاباختنا  یهصرع  رد  دنتـشاد ، ماظن 

ادابن هک  نیغورد  دوخیب و  یاھهغدغد  اب  دنکب  رادهشدخ  ار  نیا  یتسیاب  ناسنا  ارچ  دنھدیم ؛ یار  دنوشیم و  تاباختنا  دراو  دنیآیم  تسھ ، تاباختنا  یتقو  دـنراد . دامتعا 

؛ دـنبقارم هک  تسا  نیمھ  ناـبھگن  یاروش  دوجو  تاـکرب  نیرتگرزب  زا  یکی  دریگیم . ماـجنا  دـیدش  یاـھتبقارم  دوـشیمن ؛ هداد  هزاـجا  تسا ؛ موـلعم  بخ ، دوـشب .] یفلخت  ]

. روجنیمھ مھ  اھهاگتسد  رگید  دریگب ؛ ماجنا  یفلخت  دنھدیمن  هزاجا  دنھابتشا و  اطخ و  بقارم 

مدرم  / ١٨/٠۶/١٣٩۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

، دزادـنایم قودنـص  رد  یار  دـنکیم و  تکرـش  تاباختنا  رد  یناریا  رھاوخ  ردارب و  دـیآیم  یتقو  تسا . ساـنلاقح  تسا ؛ ساـنلاقح  هملک  یعقاو  یاـنعم  هب  مھ  مدرم  یار 

نآ هب  یتسیاب  دـش ، هچرھ  مھ  ارآ  یهجیتن  تسا . سانلاقح  اعقاو  درک ؛ تناـیخ  دـیابن  وا  تناـما  نیا  رد  تسا ؛ یمالـسا  بجاو  تسا ، یعرـش  بجاو  وا  قح  نیا  تیاـعر 

سانلاقح زا  هک  دوب  نیمھ  رطاخهب  میداتسیا ، دوشب  لطاب  تاباختنا  دیاب  دندرکیم  رارصا  هک  یناسک  لباقم  رد  لاس ٨٨  رد  ام  هکنیا  تسا . سانلاقح  مھ  نیا  دوب ؛ مزتلم 

، دشیم تاباختنا  نیا  یهدنرب  مھ ]  ] یسک رھ  داد . یاهجیتن  کی  بخ ، دندرک . تکرش  ارآ  نداد ]  ] رد لاس ٨٨  رد  تاباختنا - باصن  نیرتالاب  [ - رفن  ] نویلیم لھچ  میدرک . عافد 

مدرم هک  یـسک  رھ  هب   - دـنھدب یار  مدرم  هک  یتـقو  رھ  مھ  زاـب  مدرک . عاـفد  مدرم  قـح  زا  مدرک ، عاـفد  ساـنلاقح  زا  هدـنب  میدرکیم . عاـفد  میداتـسیایم ، روـجنیمھ  اـم 

هب مدرم  هک  ار  یدامتعا  نیا  دوخیب  ام  تسا . سانلاقح  مدرم  یار  داتسیا . مھاوخ  مدرم  رس  تشپ  درک ؛ مھاوخ  عافد  مدرم  یار  زا  هدنب  دنھدب - یار  دنریذپب و  دندنـسپب و 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 16 
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. دنریگیم داریا  نابھگن  یاروش  هب  یھاگ  دنریگیم ، داریا  روشک  ترازو  هب  یھاگ  مینکن . شودخم  قطنمیب  یاھفرح  اب  دنراد ، ماظن 

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

زا دنربب ، لاوس  ریز  ار  تاباختنا  هکنیا  یارب  دوب ، هدش  تیلاعف  دوب ، هدش  شالت  تاباختنا  نیا  هیلع  همھنیا  هکنیااب  دوب . یمھم  انعمرپ و  رایـسب  تاباختنا  لاسما ، تاباختنا 

اھقودنص لخاد  ناریا ، مدرم  یوس  زا  یار  یهگرب  نویلیم  داتفھ  بیرق  عقاو ، رد  ینعی  دندرک ؛ تکرـش  تاباختنا  ود  نیا  رد  ینویلیم  تیعمج ٣۴  کی  دنھاکب ، تاباختنا  شزرا 

دـصرد دنھدب ، یار  دنناوتیم  هک  یتیعمج  تبـسن  رد  دـصرد ،  ۶٢ دندیـشخرد . شوخ  اتقیقح  مدرم  تسا ؛ تیمھااـب  یلیخ  نیا  تسا ، شزرا  اـب  یلیخ  نیا  دـش . هتخادـنا 

لاس هد  نیا  رد  اکیرمآ  رد  دـناهداد ، شرازگ  نم  هب  هک  روطنآ  اھروشک . رتشیب  اب  هکلب ]  ] اـھروشک زا  یـضعب  اـب  هن  اـھروشک ؛ رتشیب  اـب  دوشب  هسیاـقم  رگا ]  ] تسا ییـالاب 

رادانعم یلیخ  یمدرم ، روضح  نیا  دیسرن . دصرد  لھچ  هب  یروھمج ، تسایر  تاباختنا  هچ  هرگنک و  تاباختنا  هچ  نوگانوگ ، یاھتاباختنا  رد  مدرم  تکرش  رامآ  تقوچیھ  ریخا 

. دوب مھم  طاقن  زا  یکی  نیا  دندرک . تباث  المع  دنداد و  ناشن  یمالسا  ماظن  هب  ار  ناشدوخ  دامتعا  هملک  یعقاو  یانعمهب  مدرم  تسا ؛

ىربھر  / ١٢/٢٠/١٣٩۴ ناگربخ  سلجم  ىاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

یروھمج نیناوق  دنتسھ ، یمالسا  یروھمج  عبات  هک  دنداد  ناشن  دندرک و  تابثا  ار  یمالـسا  ماظن  زا  تیعبت  یمالـسا و  ماظن  هب  ناشدوخ  دامتعا  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم 

دنراد ام  نانمـشد  هک  تسا  یزیچ  نآ  لباقم  یهطقن  تسرد  نیا  تسا ؛ شزرا  اـب  یلیخ  نیا  دـننکیم ؛ لـمع  دـننکیم و  راـتفر  نیناوق  نیا  قبط  رب  دـنراد ، لوبق  ار  یمالـسا 

رد دندمآ  دننزب ، فرح  دـنروایب و  نابز  هب  هکنیا  یاج  هب  مدرم  فرط ؛ کی  زا  مدرم  فرط و  کی  زا  ماظن  تموکح و  نیب  دـننک  تسرد  یایبطقود  کی  دـنھاوخیم  دـننکیم ؛ لابند 

یروجنیا اعقاو  مدرم  روعـش ؛ روش و  نآ  اـب  تمظع ، نآ  اـب  دوب  نمھب  مودوتسیب  ییاذـک  ییاـمیپهار  نآ  مھ  شلبق  هتبلا  تسین . یروجنیا  ریخن ، هک  دـنداد  ناـشن  نادـیم 

. تفرگ ماجنا  مامت  رابتعا  اب  تاباختنا  دیسرن و  هجیتن  هب  تاباختنا  ندرک  رابتعایب  یارب  نمشد  شالت  هناتخبشوخ  نیاربانب  دنتسھ .

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

داد ماجنا  دوشیم  مھ  یرگید  یاھراک  هتبلا  دریگب . ماجنا  دـناوتیم  راک  هد  نیا  یتمواقم ، داصتقا  یارب  دریگب  ماجنا  دـھاوخب  لمع  مادـقا و  هچناـنچرگا  هک  راـک  یهطقن  هد  نیا 

دوشیم نیا  روشک ، رد  یبالقنا  تکرح  دوشیم  نیا  بالقنا ، نایرج  دوشیم  نیا  منکیم . داھنشیپ  یروجنیا  ار  دروم  هد  هدنب  دننکیم . یـسررب  دننکیم و  هاگن  نیلوئـسم  هک 

زا میرادـن  جایتحا  ام  دـنکن . رثا  ام  رد  وا  یاھمیرحت  میتسیاـب و  اـکیرمآ  لـباقم  رد  میناوتیم  اـم  مینکب ، ار  اـھراک  نیا  رگا  داد . دـھاوخ  تاـجن  ار  روشک  هک  یایتمواـقم  داـصتقا 

، یتمواقم داصتقا  تسایـس  نیمھ  ندرک  لابند  اب  ام  دـنکب ؛ میرحت  ار  اـم  دـناوتن  اـکیرمآ  اـت  مینک  رظنفرـص  ناـمدوخ  لوصا  زا  ناـمدوخ ، زمرق  طوطخ  زا  ناـمدوخ ، یاھـشزرا 

میزرلن نامدوخ  هب  میرحت  لباقم  رد  رگید  ات  ار  روشک  میھدب  تینوصم  میناوتیم  مینک ؛ یزاستینوصم  ار  روشک  میناوتیم  عوضوم ، یلمع  مادـقا  هلئـسم و  یلمع  یانعمهب 

. ینموم تکرح  یبالقنا و  تکرح  دوشیم  نیا  درک . دـھاوخن  یھجوت  لباق  ریثات  نمـشد  میرحت  دـش ، یتمواقم  داـصتقا  رگا  دـنکب ؛ میرحت  بخ  درک . دـنھاوخ  میرحت  ار  اـم  هک 

لاثما یرادماد و  هعرزم و  هناخراک و  هاگراک و  رازھ  دنچ  نیا  ام  هک  دنھدب  شرازگ  دـنیایب  دـنناوتیم  لاس ٩۵  رخآ  یتلود  مرتحم  نیلوئـسم  میدرک ، ار  اھراک  نیا  ام  رگا  تقونآ 

نانیمطا دامتعا و  تقونآ  دندرک ، سح  مدرم  یتقو  دننک . سح  دننیبب و  مھ  مدرم  دـنھدب ، شرازگ  مدرم  هب  دـنناوتیم  دـنیوگب ؛ ار  اھنیا  دـنیایب  دـنناوتیم  میدرک . ایحا  ار  اھنیا 

. دننکیم ادیپ 

رطف  / ١۶/٠۴/١٣٩۵ دیع  زامن  یاھهبطخ 

تـسا هدـش  جـیار  مدرم  نیب  رد  زورما  هک   - تسا لاملاتیب  زا  هناملاظ  هنافـصنمریغ و  یاھتشادرب  اھقوقح و  نیا  عوضوم  روشک ، یلخاد  لئاسم  یهرابرد  مھ  بلطم  کـی 

اعطق تسا . یمالـسا  بالقنا  یاھنامرآ  هب  تنایخ  اھتشادرب  نیا  تسا ، هانگ  اھتشادرب  نیا  تسا ، عورـشمان  اھتشادرب  نیا  دـننکیم - لقن  ناـھدهبناھد  ار  شربخ  هک 

تسد هب  یلکب  مینکب و  مامت  ار  ایاضق  دعب  مینکب و  ادصورس  ام  هک  دشابن  روجنیا  دوشب ؛ ناربج  یتسیاب  تسا ، هدش  ییاھتلفغ  تسا ، هدش  ییاھیھاتوک  هتـشذگ  رد 

تیدج اب  دیاب  دننک ؛ لابند  ار  هلئـسم  نیا  هک  دـناهدش  دـھعتم  رگید ، یهوق  ود  مرتحم  یاسور  مرتحم و  روھمج  سیئر  هناتخبـشوخ  دوشب . لابند  دـیاب  میرپسب ؛ یـشومارف 

ار اھنیا  یتسیاب  تسا  هدش  مھ  نوناق  زا  یهدافتساوس  رگا  و  دنوشب ، تازاجم  دناهدرک  ینوناقیب  یناسک  رگا  و  دوشب ، هدنادرگرب  دیاب  عورـشمان  یاھتفایرد  دوشب ؛ لابند 

. دنریگب رارق  زکارم  نیا  رد  هک  دنشاب  هتشاد  ار  نیا  تقایل  هک  دنتسین  یناسک  اھنیا  دننکب ؛ رانکرب  اھراک  نیا  زا 

هک دنتسھ  یاهدع  کی  اھنیا  دننکب . تسرد  یمالسا  ماظن  هیلع  یکسمتسم  کی  هیضق  نیا  زا  دنھاوخیم  یمالسا  ماظن  نانمشد  دیشاب ، هتـشاد  هجوت  مھ  ار  نیا  هتبلا 

نیمھ تسا ، رـضم  مھ  ناشمک  نیمھ  اما  دنتـسین ، یدایز  یهدع  دـننکیم  راک  دـنراد  تقادـص  یکاپ و  اب  هک  لوئـسم  یاھهاگتـسد  نانکراک  ناریدـم و  یهعومجم  لابق  رد 

اما میراذگیم ، هسلج  اھنآ  یهرابرد  مینکیم ، یزیرهمانرب  اھنآ  یور  میاهتخانش ، ار  رقف  زا  یشان  یاھبیسآ  ام  درک . فرطرب  یتسیاب  ار  بیع  نیا  تسا ؛ بیع  مھ  ناشمک 

ایاضق نیا  دوشب ، جیورت  دشاب و  هتشاد  دوجو  هعماج  رد  لمجت  و  فارسا ، یرگیفارشا ، یتقو  میسانشیمن ؛ تسرد  هناک  ار  یرگیفارـشا  یتسم  زا  یـشان  یاھبیـسآ 

رپ مارح  یاھلام  نیا  زا  ار  اھمکـش  دننک ، ریـس  نآ  زا  ار  ناشدوخ  دنروایب و  تسد  هب  یاهمعط  کی  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  همھ  دیآیم و  دوجو  هب  دـیآیم و  شیپ  شلابند  هب 

رد ار  نیا  تسا ، هدش  جراخ  عورـشمان  تروص  هب  لاملاتیب  زا  هچنآ  ندـنادرگرب  ندرک و  رانکرب  ندرک و  لزع  یهلئـسم  دوشب ؛ هلباقم  تیدـج  اب  یتسیاب  هدـیدپ  نیا  اب  دـننک .

هب مدرم  دامتعا  دوشن ، یریگلابند  دـتفین و  قافتا  هیـضق  نیا  هچناـنچ  رگا  دـنھدیم و  تیمھا  هلئـسم  نیا  هب  تبـسن  مدرم  تسا ؛ همھ  یهفیظو  نیا  دـنھدب . رارق  روتـسد 

تیانع قیفوت  نیلوئـسم  یهمھ  هب  لاعتم  یادخ  میراودیما  درک . ظفح  ار  مدرم  دامتعا  یدج ، مادـقا  اب  یتسیاب  دوب . دـھاوخ  یگرزب  یهعجاف  نیا  هک  دوشیم  هتـساک  ماظن 

. دنک

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

روضح نیا  رد  نکل  دراد  دوجو  مھ  یرگید  بلاطم  بلطم ، ود  نیا  لیذ  هتبلا  تسا ؛ یـساسا  بلطم  ود  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . انعمرپ  یلیخ  هنحـص  نیا  رد  مدرم  روضح 

هدارا و تردـق  مھ ]  ] یکی یمالـسا ؛ یروھمج  ماظن  اب  مدرم  دـنویپ  یمالـسا ، یروھمج  ماظن  هب  مدرم  یهقـالع  مدرم و  داـمتعا  یکی  تسا : یـساسا  بلطم  ود  یمدرم ،

هک یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هب  هک  دـیھدیم  ناـشن  مھ  دـیوشیم ، رـضاح  هنحـص  رد  امـش  یتـقو  تسا . مھم  یلیخ  زیچ  ود  نیا  دراد ؛ دوـجو  مدرم  رد  هک  یایریگمیمـصت 

مزاع تسا ، ممـصم  تسا ، راک  یاپ  تسا ، هدـنز  تلم  کی  ناریا  تلم  هک  دـیھدیم  ناـشن  مھ  دیاهتـسبلد ؛ دـشخبب ، یدازآ  دـشخبب و  لالقتـسا  ار  روشک  تسا  هتـسناوت 

روضح نیا  هچرھ  دراد . مھ  یرتشیب  دیاوف  دراد ؛ ییاھهعومجمریز  مھ ]  ] مادـکرھ هتبلا  تسا ؛ یدایز  شزرا  یاراد  روشک  یارب  اھنیا  یود  رھ  دـیھدیم . ناشن  ار  نیا  تسا ؛

. تسا رتشیب  یناھج  نارظان  مشچ  شیپ  رد  ناریا  تلم  مارتحا  ناریا و  تلم  یوربآ  دشاب ، رتشیب  دراد  دوجو  مدرم  نیب  رد  هللادمحب  هک  یطابـضنا  نیا  هچرھ  دشاب ، رتشیب 

تاباختنا  / ٠٢/٣٠/١٣٩۶ رد  مدرم  یسامح  هدرتسگ و  روضح  تبسانم  هب  مایپ 

موـجھ و  امـش ، روـشرپ  هدرتـسگ و  تکراـشم  دروآ . هوـلج  هب  ناـیناھج  مـشچ  ربارب  رد  ار  یلم  یهدارا  مزع و  ناـشخرد  رھوـگ  رگید  راـب  زورید ، تاـباختنا  یـسامح  نـشج 

زا راکشآ  یئهناشن  یعامتجا ، یاھرشق  یهمھ  زا  و  روشک ، یاج  همھ  رد  یار  یاھقودنـص  هب  ندیـسر  یارب  ینالوط  یاھفـص  لیکـشت  و  یریگیار ، زکارم  هب  هناقاتـشم 

. درک دیفـسور  زارفارـس و  لمع ، نادـیم  نومزآ  رد  ار  یناریا  ناریا و  دوب و  راگدرورپ  گرزب  تبھوم  نیا  هب  یناگمھ  یگتـسبلد  یمالـسا و  یرـالاسمدرم  یاـھهیاپ  ماکحتـسا 

ناریا تلم  نوزفازور  تفرـشیپ  دمآ و  دیدپ  یروھمج  تسایر  تاباختنا  رد  یئهزات  باصن  اھقودنـص ، رد  یار  یهگرب  نویلیم  لھچ  زا  شیب  ندـنکفا  مکارتم و  روضح  نیا  اب  زورید 

ار دوخ  ناگدننکنیـسحت  ناتـسود و  لد  دـیناشن و  بقع  ار  نادوسح  نازرونیک و  ناھاوخدـب و  رگید  راـب  یمالـسا  ناریا  داد . ناـشن  هنادـنمتردق  زورب  روضح و  یهصرع  رد  ار 

نیا دامتعا  تسا  هتـسناوت  نانمـشد ، شالت  هئطوت و  مغرهب  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  دـیناریا و  مدرم  امـش  زورید ، تاـباختنا  زوریپ  درک . راـختفا  یداـش و  زا  زیربل 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  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 19هاگياپ  هحفص 17 
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تباـجن تناـتم و  شمارآ و  دوبن ، هدرتـسگ  تکراـشم  اـھنت  زورید  یهتـسجرب  نومزآ  دـھد . ناـشن  یئهزاـت  شـشخرد  هرود  رھ  رد  دـنک و  بلج  هدـنیازف  روـطهب  ار  گرزب  تلم 

رد یـسایس  یاھـشیارگ  یهمھ  اھهقیلـس ، یهمھ  اھرـشق ، یهمھ  دوب . هدننکهریخ  نومزآ  نیا  زا  یمھم  شخب  زین  درک ، نیمـضت  ار  تاباختنا  تینما  هک  ناگدـننکتکرش 

. دنداد یار  یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  رگیدکی  شوداشود  دندمآ و  هنحص  هب  مھ  رانک 

١٣٩۶/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  ترضح  تلحر  زورلاس  نیمتشھ  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

نویلیم زا ۴١  شیب  دندمآ و  هک  یناسک  نآ  کیاکی  زا  دیاب  هدنب  تفرگ . ماجنا  لبق  یهتفھ  ود ]  ] رد هک  دوب  یروھمج  تسایر  تاباختنا  یهلئسم  مھم ، رایسب  یهلئـسم  کی 

ماظن یارب  دـش ؛ رابتعا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یارب  دـش ؛ رابتعا  روشک  یارب  تفرگ ؛ ماجنا  یگرزب  راک  اـتقیقح  منک . رکـشت  بلق  میمـص  زا  دـنتخیر ، اھقودنـص  رد  ار  یار 

نآ هب  دننک ، دییات  دنیوگب ، یرآ »  » یمالـسا یروھمج  ماظن  هب  دنیایب  روشک  یدصرد  دنچ  داتفھ و  تیرثکا  هکنیا ] . ] دش مدرم  یمومع  دامتعا  یهناشن  یمالـسا  یروھمج 

یمالسا ماظن  هب  یطبر  مدرم  یار   » دنیوگیم دننکیم ؛ راکنا  منادیمن - مییوگب ، هچ  ای   - یمھفجک یور  زا  مییوگب  هنافـساتم  اھیـضعب  الاح  تسا . مھم  یلیخ  دننک ، دامتعا 

یار ماظن  بوچراھچ  رد  دیآیم  یتقو  اما  دنشاب ، هتشاد  مھ  یدنمهلگ  یمالسا  ماظن  زا  لد  رد  تسا  نکمم  هک  یناسک  یتح  ناجاقآ ؛ ارچ  درادن !» یمالسا  ماظن  دییات  و 

نویلیم بیرق ۴٢  نیا  دـنکیم . تکرح  دراد  نآ  بوچراھچ  رد  هک  دـنادیم  دـمآراک  ار  نآ  دـنکیم و  دامتعا  نآ  هب  دـنکیم و  لوبق  ار  بوچراھچ  نیا  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـھدیم ،

. دوب یمھم  رایسب  یهثداح  دوب . یمالسا  ماظن  هب  دامتعا  یمالسا و  ماظن  هب  یار  دصرد ، دنچ  داتفھ و  تلم ، یار 

ماظن  / ٠٣/٢٢/١٣٩۶ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نیا زا  ام  داد ؛ ناشن  ار  یمالسا  ماظن  تردق  داد ، ناشن  ار  بالقنا  تردق  تاباختنا ، تمظع  دوب ؛ یگرزب  راک  تاباختنا  میتشاد ؛ ار  تاباختنا  یهدیدپ  ام  لاسما  هناتخبشوخ 

هب عجار  هک  رگید  دـینکیم  هدـھاشم  بخ  هک   - دوشیم هدز  یناھج  یاھهناسر  اھویدار و  رد  اـم  باـختنا  یهراـبرد  هک  ییاـھفرح  رد  یناـھج ، تاـغیلبت  رد  مینک . تلفغ  دـیابن 

اھییاناوت و یهدـنھدناشن  دوب ؛ ماظن  تردـق  یهدـنھدناشن  تاباختنا  نیا  هک  دـنزادرپیمن  دـننکیمن و  یاهراشا  الـصا  هتکن  نیا  هب  دـننزیم - فرح  دـنراد  بترم  اـم  تاـباختنا 

یار یسک  رھ  هب  دندمآ ، یار  یاھقودنـص  یاپ  تاباختنا  یهعمج  زور  رد  هک  یمدرم  دراد . دوجو  هک  تسا  یتیعقاو  اما  دنیوگیمن  ار  نیا  الومعم  دوب . اھلد  رد  ماظن  ذوفن  قمع 

دامتعا کرتشم ، راک  نیا  داد ؛ ناشن  ایند  هب  دیاب  دـید و  دـیاب  ار  کرتشم  راک  نیا  تسا . شزرا  اب  یلیخ  کرتشم ، راک  نیا  دـنداد ؛ ماجنا  کرتشم  راک  کی  ناشهمھ  دـنداد ،

راک کی  اھنیا  یهمھ  نکل  دـلاخ ، هب  اھیـضعب  رکب ، هب  اھیـضعب  ورمع ، هب  اھیـضعب  دـنداد ، یار  دـیز  هب  اھیـضعب  هلب ، دوب . یمالـسا  ماظن  هب  دامتعا  راھظا  دوب ، ماظن  هب 

نوناـق رد  هک  یمیظع  تکرح  نیا  هب  دـندرک و  داـمتعا  دوـب  هتـشاذگ  اـجنآ  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  هک  یقودنـص  نیا  هب  هک  دوـب  نـیمھ  کرتـشم  راـک  نآ  دـندرک . کرتـشم 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  دندش ؛ هنحص  هصرع و  دراو  روشک  یئارجا  لوئسم  باختنا  یارب  دندرک و  دامتعا  تسا  هدش  ررقم  یمالسا  یروھمج  یساسا 

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

تسرد ینعی  دسریمن ، ابلاغ  مھ  ییاج  هب  تسا و  یلمآ  یاقآ  بانج  صخش  هوق و  مرتحم  نیلوئـسم  یاھهغدغد  وزج  منیبیم  هک   - هیئاضق یهوق  باب  رد  مھم  یهتکن  کی 

یلیخ یمومع  راکفا  بخ ، مینکیم . ضرع  الیـصفت  رتشیب و  یرادـقم  کی  الاح  مدرک ، نآ  هب  یاهراشا  کی  ـالبق  نم  هک  تسا ؛ مدرم  یزاـسدامتعا  یهلئـسم  دوریمن - شیپ 

عـضاوم افاصنا  یلمآ  یاقآ  بانج  عضاوم  دـمحلا  هک  مینک ؛ لمع  تیعطاـق  تبالـص و  اـب  دـیاب  نزتمھت  وگغورد و  رگهئطوت و  هاوخدـب و  نمـشد و  لـباقم  رد  اـم  تسا . مھم 

مدآ لـباقم  رد  ینعی  دوـب ؛]  ] مدرم بوـلطم  بوـخ و  یوـق ، یلیخ  تبحـص  دـندرک ، ناـشیا  زوریرپ  هک  یتبحـص  نیمھ  اـھنآ .] اـب   ] هھجاوـم هلباـقم و  رد  تـسا  یبوـخ  رایـسب 

اب یتسیاب  یمومع  راکفا  لباقم  رد  دش . رھاظ  یروجنیا  دوشیمن  یمومع  راکفا  لباقم  رد  دش . دراو  تردق  اب  دـیاب  فلختم  مدآ  لباقم  رد  دـساف ، مدآ  لباقم  رد  نزتمھت ،

. مینک بلج  ار  یمومع  راکفا  دامتعا  میناوتب  ات  تسا ، یمھم  زیچ  یلیخ  نیا  درک ؛ مھافت  یمومع  راکفا  اب  دش و  دراو  تبحم  اب  یزوسلد ، اب  عضاوت ،

اوعد اب  نوچ  هیئاضق  یهوق  اھتنم  تسا ، روجنیمھ  اھهاگتـسد  یهمھ  یارب  هتبلا  هیئاضق ؛ یهوق  یارب  تسا  اھراک  نیرتیـساسا  نآ  زا  یکی  یمومع ، راکفا  داـمتعا  بلج 

، هیئاضق یهوق  دوخ  مھ  دراد ؛ جایتحا  یزاسدامتعا  هب  رگید  یاھهاگتـسد  بلغا  زا  رتشیب  دوشیم ، نوناق  زا  یدـعتم  زواجتم و  اب  هضراعم  اوعد و  نادـیم  دراو  دراد و  راـکورس 

دامتعا وا  هب  مدرم  هکنیا  هب  دراد  زاین  تسا ، هیئاضق  یهوق  طباض  هک  یماـظتنا  یورین  دـینک  ضرف  ـالثم  روجنیمھ . مھ  اـھنآ  دـناهیئاضق ؛ یهوق  طـباض  هک  ییاھهاگتـسد  مھ 

، دوب مزال  دوب ، شیاج  نیا  ناھآ ! دنیوگب  هک  دنشاب  هتـشاد  دامتعا  وا  هب  ردقنآ  مدرم  دھدب ، جرخ  هب  یتنوشخ  کی  دنکب ، یتردق  لامعا  کی  تسا  مزال  اج  کی  رگا ]  ] ات دننک 

. تفرگیم ماجنا  راک  نیا  دیاب 

یربھر  / ١۵/١٣٩٧/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هچ هیرجم ، یهوق  هچ  یئاـضق ، هاگتـسد  هچ   - روشک یتیریدـم  یاھهاگتـسد  اـب  یتسیاـب  مدرم  تسا . روشک  یتیریدـم  یاھهاگتـسد  مدرم و  ماجـسنا  مھم ، یهتکن  کـی 

دوخ هیئاضق ، یهوق  دوخ  تلود ، دوخ  ینعی  تسا ؛ اھهاگتـسد  دوخ  یهدـھع  هب  یزاـسدامتعا  نیا  زا  یمھم  شخب  هتبلا  ماجـسنا . دـننک ؛ ادـیپ  طاـبترا  اھهاگتـسد - یهیقب 

، تسا امـش  نم و  یهدھع  هب  مھ  یـشخب  اما  تسا ، اھنآ  یهدـھع  هب  شخب  نیا  دـنکب ؛ دامتعا  بلج  هک  دـشاب  یروج  ناشلمع  ناشراتفر ، یتسیاب  رگید  یاھهاگتـسد 

چیھ دوشب . هدز  ییاھفرح  یمـسرریغ ، یمـسر و  یاھوگدـنلب  نیا  رد  یتسیاب  هک  دـنراد  وگدـنلب  هک  یناسک  دـنراد ؛ بطاخم  هک  تسا  یناسک  یهدـھع  هب  مھ  یـشخب 

هب تبـسن  مدرم  دامتعا  ینابیتشپ و  نیا  هک  مینک  یراک  دـیابن  ام  اـیند . رد  یتلود  چـیھ  هن  اـم و  تلود  هن  تسین ، راـک  هب  رداـق  مدرم  یناـبیتشپ  کـمک و  نودـب  مھ  یتلود 

. دوشب بلس  حلسم - یاھورین  دننام ]  ] اھشخب یهیقب  هیرجم و  یهوق  شخب  رد  هچ  یئاضق ، شخب  رد  هچ   - روشک یئارجا  یاھهاگتسد  یتلود و  یاھهاگتسد 

نابرق  / ١٠/١٣٩٩/٠۵ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

ییاھزیچ زا  یکی  ( ١٨ (؛ انمادقا تبث  انرما و  یف  انفارـسا  انبونذ و  انل  رفغا  انبر  مینک ؛ مکحم  ار  نامماگ  یتسیاب  تابث ؛ ربص و  هب  میراد  جایتحا  هدنیآ  نیمات  یارب  نم  رظن  هب 

هبرجت ار  نیا  ام  دنتـسھ ؛ یروبـص  مدرم  هناتخبـشوخ  مھ  مدرم  هتبلا  هک  تسا ؛ مزال  مدق  تابث  ربص و  دشاب ؛ تباث  نامیاھمدق  هک  تسا  نیمھ  هدش ، هتـساوخ  اعد  رد  هک 

؛ تسا یبوخ  تابث  اـفاصنا  مدرم  تاـبث  دـنراد ، یمالـسا  یروھمج  روشک و  ماـظن و  هب  هک  یداـمتعا  رطاـخ  هب  دـنراد ، هک  یایبھذـم  ناـمیا  رطاـخ  هب  هک  مینادـیم  میاهدرک ،

، دوشیمن ایآ  دوشیم ، ایآ  ینارگن ، دـیدرت ، تسا ؛ مزال  رایـسب  نم  رظن  هب  یداھج  راک  ینعی  دـنھدب ؛ ناـشن  ار  ناـشدوخ  تاـبث  ربص و  یداـھج ، راـک  اـب  دـیاب  مھ  نیلوئـسم 

. دننک هجوت  دیاب  اھنیا  هب  نیلوئسم  تسا ؛ رضم  یلیخ  اھنیا  مینکن ، مینکب ،

هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلدبت  رییغت و  کی  ضرعم  رد  اعبط  هیئاضق  یهوق  مینکب . ضرع  یسیئر  یاقآ  بانج  هب  یتوقادخ  کی  تسا  مزال 

بانج تکرح  و  هوق . نیا  رد  تفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  دندرک ، شالت  دندیشک ، تمحز  اقح  دنتـشاد ، ار  هیئاضق  یهوق  تیلوئـسم  هک  یھام  دنچ  لاس و  ود  نیا  رد  ناشیا 

، شالترپ یزورهنابـش ، یدـج ، ینعی  یداھج ، تکرح  یداـھج ؛» تکرح  [ » ینعی  ] مینکیم رارکت  هشیمھ  اـم  هک  دوب  یزیچ  ناـمھ  قادـصم  هیئاـضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاـقآ 

ار مدرم  درک ، ایحا  درک ، هدـنز  ار  هیئاضق  یهوق  هب  مدرم  دـیما  هک  دوب  نیمھ  تکرح  نیا  رثا  نیرتمھم  تشاد و  مھ  یبوخ  راثآ  هللادـمحب  دوب ، یروج  نیا  تکرح  کـی  هزیگنارپ ؛

لاس و ود  نیا  زا  لبق  یهرود ]  ] نیب تسھ  توافت  یلیخ  مدرم  تارظن  رد  مینکیم ؛ تفایرد  فلتخم  یاھهاگتـسد  زا  ار  مدرم  یاھتیاکـش  ام  درک . نیبشوخ  هیئاضق  یهوق  هب 

کی یمالسا  یروھمج  رد  لاعف  یاھهاگتسد  هب  مدرم  دامتعا  نیا  تسا . یعامتجا  یهیامرس  نیا  درک ؛ هدنز  ار  هوق  هب  نانیمطا  دیما و  یدنا ؛ لاس و  ود  نیا  زا  دعب  و  یدنا ،

. هتشاد هیئاضق  یهوق  ار  درواتسد  نیا  هللادمحب  هک  تسین ، لداعم  نیا  اب  یزیچ  چیھ  تسا و  یعامتجا  گرزب  یهیامرس 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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هیئاضق  / ٠٧/١۴٠٠/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

. تسا یلدبت  رییغت و  کی  ضرعم  رد  اعبط  هیئاضق  یهوق  مینکب . ضرع  یسیئر  یاقآ  بانج  هب  یتوقادخ  کی  تسا  مزال 

بانج تکرح  و  هوق . نیا  رد  تفرگ  ماجنا  یبوخ  یاھراک  دندرک ، شالت  دندیشک ، تمحز  اقح  دنتـشاد ، ار  هیئاضق  یهوق  تیلوئـسم  هک  یھام  دنچ  لاس و  ود  نیا  رد  ناشیا 

، شالترپ یزورهنابـش ، یدـج ، ینعی  یداھج ، تکرح  یداـھج ؛» تکرح  [ » ینعی  ] مینکیم رارکت  هشیمھ  اـم  هک  دوب  یزیچ  ناـمھ  قادـصم  هیئاـضق  یهوق  رد  یـسیئر  یاـقآ 

ار مدرم  درک ، ایحا  درک ، هدـنز  ار  هیئاضق  یهوق  هب  مدرم  دـیما  هک  دوب  نیمھ  تکرح  نیا  رثا  نیرتمھم  تشاد و  مھ  یبوخ  راثآ  هللادـمحب  دوب ، یروج  نیا  تکرح  کـی  هزیگنارپ ؛

لاس و ود  نیا  زا  لبق  یهرود ]  ] نیب تسھ  توافت  یلیخ  مدرم  تارظن  رد  مینکیم ؛ تفایرد  فلتخم  یاھهاگتـسد  زا  ار  مدرم  یاھتیاکـش  ام  درک . نیبشوخ  هیئاضق  یهوق  هب 

کی یمالسا  یروھمج  رد  لاعف  یاھهاگتسد  هب  مدرم  دامتعا  نیا  تسا . یعامتجا  یهیامرس  نیا  درک ؛ هدنز  ار  هوق  هب  نانیمطا  دیما و  یدنا ؛ لاس و  ود  نیا  زا  دعب  و  یدنا ،

. هتشاد هیئاضق  یهوق  ار  درواتسد  نیا  هللادمحب  هک  تسین ، لداعم  نیا  اب  یزیچ  چیھ  تسا و  یعامتجا  گرزب  یهیامرس 

مھدزیس  / ٠۶/١۴٠٠/٠۶ تلود  تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  نیتسخن  رد  تانایب 

دیما دندرک و  دامتعا  امش  هب  یتقو  مدرم  تسا . تلود  یهیامرس  نیرتگرزب  مدرم  دامتعا  نوچ  تسا ؛ یمھم  زیچ  رایـسب  مھ  مدرم  دیما  مدرم و  دامتعا  یایحا  یهلئـسم 

یرادقم کی  هنافساتم  نیا  هتبلا  هک  دنک  بلج  ار  مدرم  دامتعا  دناوتب  هک  تلود  یارب  تسا  هیامرس  نیرتگرزب  نیا  دننکیم ؛ ناتکمک  دنیآیم و  هار  امش  اب  دنتشاد ، امش  هب 

، دیدرک لمع  رگا  هدعو  نآ  قبط  دیداد ، مدرم  هب  رگا  یاهدعو  دشاب ؛ یکی  نیلوئـسم  لمع  فرح و  هک  تسا  نیا  مھ  شراکھار  ار و  نیا  دینک  میمرت  یتسیاب  هدـید و  بیـسآ 

دیاب اعقاو  دوشیم ؛ بلـس  مدرم  دامتعا  هدشن ، دندید  تیعقاو  رد  مدرم  هدش ، راک  نالف  دـیتفگ  ای  دـشن  لمع  دـیدرک و  هدـعو  امـش  رگا  دـننکیم ؛ ادـیپ  دامتعا  امـش  هب  مدرم 

. ار انعم  نیا  دینک  تاعارم  دجب  یلیخ 

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 

تلود  / ٠٨/١۴٠١/٠۶ تئیھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

روھمجسیئر صخـش  هچ  تلود ــ  درکلمع  عوـمجم  تسا . امـش  قـیفوت  نیرتگرزب  نیا  تسا ؛ مدرم  رد  داـمتعا  دـیما و  ندرک  هدـنز  تلود ، نیا  قـیفوت  نیرتمھم  نم  رظن  هب 

، دنکیم تمدخ  اھنآ  یارب  دنکیم و  شالت  دراد  تسا ، راک  لوغشم  تسا ، نادیم  طسو  تلود  هک  داد  ار  ساسحا  نیا  مدرم  هب  فلتخم ــ  یاھشخب  رد  نیلوئسم  هچ  مرتحم ،

هب مدرم  هک  تشاد  مھ  یـسوسحم  جـیاتن  اھـشالت  نیا  یدراوم ، رد  درک . ایحا  یدایز  دودـح  ات  ار  مدرم  دامتعا  ار و  مدرم  دـیما  راـک ،]  ] نیا دـنکب ؛ یناسرتمدـخ  دـھاوخیم 

هتشاد یجیاتن  مھ  اھنآ  زا  یضعب  هتشاد ؛ مھ  یصخشم  نشور و  جیاتن  هک  هریغ  یگنھرف و  یاھشخب  یضعب  یساملپید ، یاھشخب  تمالس ، شخب  لثم  دندید ، مشچ 

زا یـضعب  رد  داتفا . قافتا  نیا  دش ، لصاح  هجیتن  نیا  هک  دوشب  هتفگ  مدرم  هب  دـیاب  اھتنم  هتـشاد ، دوجو  یجیاتن  دوشب ؛ هداد  ناشن  جـیاتن  نیا  دـیاب  مدرم  یارب  نکل  تسا 

. تسا امش  قیفوت  نیرتگرزب  نم  رظن  هب  نیا  دریگیم . ماجنا  دراد  راک  هک  دوشیم  ساسحا  نکل  هدیسرن ، هجیتن  هب  اھشالت  زونھ  مھ  اھراک 

« يمالسا ماظن  هب  مدرم  دامتعا   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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