
هییاضق  / ٢٠/١٣۶٨/٠۶ یهوق  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نآ تلادـع  فالخ  تسا و  تلادـع  درک ، ادـیپ  ققحت  نوناق  قبط  رب  یزیچ  رگا  تسا . نوناق  نآ ، یهماقا  لدـع و  کـالم  الـصا  تسا . روما  مھا  هییاـضق ، یهوق  رد  ییارگنوناـق 

یرـس کی  ام  ینعی  دوشب ، ارجا  لدـع  رگید  یهعماج  رھ  رد  ای  یمالـسا و  یهعماج  یهییاضق  یهوق  رد  دـیاب  مییوگیم  هک  اـم  الـصا  دوشب . ماـجنا  نوناـق  فـالخرب  هک  تسا 

لدـع دـشن ، قبطنم  هک  هچرھ  تسا و  لدـع  دـش ، قبطنم  نوناـق  رب  هک  هچرھ  میجنـسیم و  نآ  اـب  ار  زیچ  همھ  میراذـگیم و  طـسو  رد  ار  نآ  مینادیم و  ربـتعم  ار  نیناوق 

یـصقن نیناوق  رد  اعقاو  رگا  تسا . عرـش  نوناق ، کالم  درادـن . رابتعا  تسا ، عرـش  فالخ  هک  هچنآ  میراد . مھبم  عرـش و  فالخ  ضقانتم و  نیناوق  ام  رـضاح ، لاـح  رد  تسین .

. مینک فرطرب  ار  صقن  دعب  نیا  زا  میراد ،

١٣۶٩/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

. دنـشاب لداعتم  تایح ، بھاوم  زا  یدـنمهرھب  رد  ناسکی و  یمالـسا ، نھیم  دادادـخ  تاناکما  زا  هدافتـسا  رد  نوناق و  ربارب  رد  هعماج ، دارفا  یهمھ  دـیاب  یمالـسا  ماـظن  رد 

دروم هعماج ، ناگنھرباپ  مورحم و  تاقبط  دـنک . لیمحت  نارگید  هب  ار  دوخ  یهدارا  لیم و  نوناـق ، فـالخرب  دـناوتن  سکچـیھ  دـشابن و  ییوگروز  هب  رداـق  یتردـق  بحاـص  چـیھ 

، یلام نکمت  رطاخ  هب  سکچیھ  دوش . بوسحم  ییاضق  هاگتسد  تلود و  گرزب  یهفیظو  نادنمتردق ، ربارب  رد  نانآ  زا  عافد  تیمورحم و  عفر  دنـشاب و  تموکح  صاخ  تیانع 

. دـماجنین اینغا  ارقف و  نایم  فاکـش  شیازفا  هب  هعماج ، رد  یتکرح  ریبدـت و  چـیھ  دـنک و  ذوفن  تلاخد و  هعماج  تیریدـم  رد  روشک و  یـسایس  روما  رد  هک  دـباین  ار  نآ  تردـق 

. دنبایب دوخ  تیمورحم  عفر  هافر و  تھج  رد  ار  نآ  یاھهمانرب  دننک و  سح  دوخ  یماح  نابیتشپ و  ار  یمالسا  تموکح  ناگنھرباپ ،

مدرم  / ١٣۶٩/٠٧/١١ فلتخم  راشقا  ناگدازآ و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دراو اھزیچ  روطنیا  هب  تبـسن  هک  مرادـن  تسود  نم  دـندرکیم ! رظن  لامعا  هیـضق  نالف  رد  دنتـشاد ، فیرـشت  ماما  رگا  هک  دـننکیم  رظنراھظا  راـنک  هشوگ و  رد  مھ  یـضعب 

یـضار عیـسو -  حطـس  نیا  رد  لکـش و  نیا  هب  مھ  نآ  نوناق -  ضقن  هب  هک  دیـشاب  نئمطم  دنتـشاد ، فیرـشت  زورما  ماما  رگا  هک  منکیم  ضرع  ارکذت  نکیل  موشب ؛ تبحص 

. دندشیمن

. دش شخپ  مھ  اج  همھ  رد  تسھ و  دارفا  زا  یرایـسب  نھذ  رد  تسا و  راوگرزب  نآ  زا  هدنامیقاب  دانـسا  وزج  هک  دنتـشون  ییهمان  ناشفیرـش  رمع  رخاوا  رد  ام ، راوگرزب  ماما 

دـندرک و دـیدرت  هریغ -  تحلـصم و  صیخـشت  لیبق  زا  دوب -  هدـش  لیکـشت  نامز  حـلاصم  رطاخ  هب  ناشیا و  دوخ  روتـسد  هب  هک  ییینوناـق  ریغ  یاـھناگرا  رد  یتح  هر ) ) ماـما

هک دوب  نوناق  هب  دیقت  راوگرزب ، نآ  تایـصوصخ  زا  یکی  دندوب . نوناق  هب  دیقم  هر ) ) ماما مینکب . ینوناقریغ  مادقا  کی  میدوب  روبجم  ام  دوب و  گنج  نامز  هب  قلعتم  اھنآ  دنتفگ ،

. میھدیم ماجنا  ار  نآ  تسا ، نامفیلکت  نوناق  هب  یدنبیاپ  تھج  رد  هک  هچنآ  مھ  ام  دریگن . ماجنا  نآ  فالخرب  یراک 

یراک هچ  نیا ، دننک ؟ لوبق  نوناق  فالخرب  ار  ینالف  ینالف و  ینالف و  هک  دینک  شرافـس  نابھگن  یاروش  هب  دیتساوخیم  امـش  هک  دـننکیم  ضارتعا  یدوخیب  یـضعب  ارچ 

شور و دنادیمن  هک  یلاح  رد  دھدب ؛ تبـسن  ماما  هب  ار  یفرح  دیایب  یـسک  رھ  هک  میتسین  قفاوم  نیا  اب  ام  دـندرکیمن . ار  راک  نیا  دـندوب ، نامزیزع  ماما  رگا  اعطق  تسا ؟

رگا هک  دنزب  فرح  دیایب  سک  رھ  هکنیا  هن  دننادیم ؛ دندوب ، ناشیا  اب  روشحم  رشاعم و  هک  یناسک  هربخ و  لھا  تریصب و  لھا  ار  ماما  یاشمم  دوب . هچ  هر ) ) ماما یاشمم 

. دومرفیم نانچ  درکیم و  نینچ  دوب ، هر ) ) ماما

یماظتنا  / ١٣٧٠/١١/٠٢ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یولج دیاب  یزکرم  هچ  دنیامن . کتھ  ار  نآ  دننک و  تناھا  مدرم  ینید  یاھتیثیح  هب  یناسک  ماع ، الم  رد  هک  دوشب  هداد  دیابن  دوشیمن و  هداد  هزاجا  یمالـسا  یهعماج  رد 

یمالسا یروھمج  ییارحص  ییاتسور و  یرھش و  یتسیز و  تاررقم  زا  هک  دوشب  هداد  دیابن  دوشیمن و  هداد  هزاجا  یمالـسا  یهعماج  رد  یماظتنا . یورین  دریگب ؟ ار  اھنیا 

ماظن یمالـسا و  یهعماج  رد  یماظتنا . یورین  دریگب ؟ ار  اھنیا  یولج  دـیاب  یزکرم  هچ  دـنربب . نیب  زا  ار  اضف  تمالـس  دـننک و  شودـخم  ار  اضف  یناـسک  دریگب ؛ ماـجنا  فلخت 

عونمم تسا -  نارگید  راک  افخ ، مدرم -  یگدـنز  راکـشآ  شخب  رد  روشک ، جـیار  تاررقم  یمالـسا و  یاروش  سلجم  نیناوق  یعرـش و  نیناوق  قبط  هک  هچنآ  رھ  یمالـسا ،

یورین دـنمورین  تسد  تسیچ ؟ نآ  دریگب . ار  ینکـشنوناق  نیا  یوـلج  دـیایب و  دـیاب  یدـنمتردق  یوـق و  تسد  دـش ، هدـید  رگا  دـنک ، ادـیپ  قـقحت  هک  تـسین  زاـجم  تـسا و 

. یماظتنا

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

شدوخ اب  مھ  توص  طبـض  هاگتـسد  کی  هدـمآ و  الاح  هتفر و  روشک  زا  جراخ  هب  اضرف  رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  الثم  تسا . فیط  کی  عیـسو و  ماـع و  ناونع  کـی  قاـچاق ،

تاررقم قبط  ساـنجا  نآ  جورخ  دورو و  دـنچرھ  تسا . هدرک  جراـخ  شدوخ  هارمھ  ار  سنج  نـالف  روشک ، زا  جورخ  عقوم  ـالثم  اـی  دوشیم ؛ بوـسحم  قاـچاق  ـالثم  هک  هدروآ 

هکنآ زا  دعب  صوصخب  دزادنیب ؛ تیحالص  زا  ار  یسک  هک  دشاب  هتشاد  تیمھا  یلیخ  نیا  هک  تسین  مولعم  اما  تسا ؛ نیناوق  زا  فلخت  ینکشنوناق و  کی  نیا  هتبلا  هدوبن و 

؛ تسا قاچاق  ماجنا  یارب  قرط  لیھـست  تامدـقم و  دـیھمت  شراک  الـصا  دراد و  طابترا  قاچاق  دـناب  کی  اب  رفن  کی  هک  تسھ  تقو  کی  اما  دوشب . رھاظ  مھ  هبانا  هبوت و  راـثآ 

رفن کی  اما  هتشاد ، یکچوک  فلخت  هلماعم  کی  رد  رفن  کی  الثم  ای  تسین . یفاک  ناونع  فرص  هک  دیمھف  درک و  صخشم  ار  دودح  درک ، هاگن  اعقاو  دیاب  دنتسین . ناسکی  اھنیا 

اھنیا دـھدیم ؛ نآ  نیا و  هب  قحانب  دـنکیم و  جرخ  قحاـنب  دروآیم ، تسد  هب  قحاـنب  تسا ؛ یچهدافتـسا  وس  دـساف و  مدآ  الـصا  شیلاـم  تافرـصت  هلماـعم و  رما  رد  مھ 

. درک تیاعر  تدشب  راک  نیا  رد  ار  طباوض  دیاب  دراد و  تیمھا  راک  نیاربانب ، تسا . یلام  داسف 

ییاضق  / ١٣٧١/١٠/٢٣ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

همھ لدـع ، یوزارت  لـباقم  رد  هک  تسین  یدـیدرت  دـشاب . هتـشاد  دوجو  هژیو  رظن  فـطع  کـی  دـکوم و  هاـگن  کـی  افعـض  یارب  دـیاب  یمالـسا ، یروـھمج  ییاـضق  هاگتـسد  رد 

چیپ و هک  نادنوناق  فلختم  نآ  نیب  تسا  هلـصاف  یلیخ  دنرادن . ایوگ  نابز  دـسریمن و  تلادـع  رادوزارت  هب  ناشتـسد  تاقوا -  زا  یرایـسب  رد  ای  ابلاغ -  افعـض  اما  دـنناسکی ؛

ار اجک  دنک ، راتفر  هنوگچ  یـسک  رھ  اب  دنک ، مخا  اجک  دنزب ، دـنخبل  اجک  دـنک ، یور  دـنک  اجک  دـنک ، یوردـنت  اجک  دوش ، دراو  اجک  زا  دـمھفیم  دسانـشیم ؛ ار  نوناق  یاھمخ 

هب ار  یتـسدربز  لـیکو  دراد  ییاـناوت  هک  سک  نآ  نیب  تسا  قرف  تسین . دـلب  ار  اـھمخ  چـیپ و  نیا  هک  یفیعـض  ناـسنا  نآ  اـب  دـتفین ؛ ریگ  هک  دـنک  اـضما  ار  اـجک  دـنک و  اـضما 

. دنتسین ناسکی  اھنیا  درادن . ار  ییاناوت  نینچ  هک  یسک  و  دنک ، فاص  ار  اھهداج  یهمھ  شیارب  ات  دروآرد  مادختسا 

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

ینکـشنوناق یعامتجا و  تافلخت  رگا  یعامتجا ، طابـضنا  دروم  رد  تسین . یفاک  منک  ضرع  دیاب  یلو  ، میتشاد اھراک  رد  ییاھتفرـشیپ  هللادـمحب  هچ  رگا  هتـشذگ  لاس  رد 

هک مینکیم  ساسحا  ام  هاگ  نآ  دشاب ، هتفای  ریگمـشچ  شھاک  تیانج  مرج و  رگا  دنـشاب ؛ هتفرگ  وخ  اتقیقح  یعامتجا  حیحـص  بادآ  تاداع و  اب  مدرم  رگا  دشاب ؛ هدش  مک 

یارب دوب و  ریقح  نیا  رظن  دروم  هک  رادـقم  نآ  هن  اـما  تسا ؛ هدـش  شـالت  میتـشاد و  تفرـشیپ  یرادـقم  هتبلا  تسا . هدرک  ادـیپ  ققحت  یعقاو  یاـنعم  هب  یعاـمتجا  طابـضنا 

. تسھ دوب و  مزال  ام  یهعماج 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 1 
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ییاضق  / ٠٧/٠۴/١٣٧۴ هاگتسد  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

نونکا ماهدرک و  ضرع  نونکات -  رتشیپ  ای  شیپ  لاس  هد  زا  دیاش  یدامتم و  نایلاس  لوط  رد  هییاضق -  یهوق  رد  نالغاش  نالووسم و  هب  باطخ  رد  اھراب  ار  بلطم  نیا  هدـنب 

هک یتقو  رگید ، ترابع  هب  دوش ؛ هزرابم  نوناق  زا  زواجت  فلخت و  مرج و  اـب  ددرگ و  قح  قاـقحا  راـک و  بوخ  هوق ، نیا  رد  رگا  نوچ  منک . هیکت  هتکن  نیمھ  یور  مھاوخیم  مھ 

دش و دھاوخ  بولغم  زین  رگید  یاھھاگتـسد  هعماج و  حطـس  رد  موش ، یهدیدپ  نیا  هک  تسا  یھیدب  دننک ، هزرابم  مرج  اب  امئاد  سانـشراک ، دمآراک  یهتـسبرمک  عمج  کی 

. دش دھاوخ  عدترم  مرج ، ماجنا  زا  مھ  مرجم  تروص ، نیا  رد  تسشن . دھاوخ  بقع 

یماظتنا  / ٢۵/٠۴/١٣٧۶ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

فـسات راھظا  بجع ! دـننکیم ! فسات  راھظا  هملک  ود  اھییاکیرما  اما  دوشیم ؛ دـنلب  ادـص  رـس و  مالـسا  یایند  فارطا  زا  دوشیم ، تناـھا  مالـسا  تاسدـقم  نیرتزیزع  هب 

هب اھتـسینویھص  تناھا  نیا  لباقم  رد  مدرم  یاھهدوت  نارکفنـشور و  مالـسا ، دالب  یاملع  تروص ! نیا  هب  یمالـسا  میظع  تکرح  کی  لباقم  رد  شزرایب  یلاـخ  کـشخ و 

؛ دـننکیم فسات  راھظا  طقف  مدرم ، میظع  تکرح  نیا  لباقم  رد  اھنآ  تقو  نآ  تسا -  یمھم  یهثداح  مالـسا  یایند  تکرح  مرادـن ؛ اـیاضق  تیھاـم  هب  راـک  دـندمآ -  ناـجیھ 

یناـسنا و یاھـشزرا  تیناـسنا و  هب  ییاـنتعایب  نیا ، دـننک ! رظندـیدجت  یکدـنا  نکـشنوناق ، کافـس و  ملاـظ و  یاھتـسینویھص  زا  دوخ  تیاـمح  راـتفر و  رد  هکنیا  ضوـع 

مچرپ نیا  تسایند . رد  یمولظم  بیرغ و  راعـش  یعامتجا ، تلادـع  راعـش  زورما  دـننکیم ! مھ  ناسنا  زا  یرادـفرط  یاـعدا  تسین !؟ یناـسنا  میظع  یهعومجم  تساوخ 

ناـیم رد  صوـصخب  دـیراد ؛ رادـفرط  یلیخ  اـھتلم  ناـیم  رد  هتبلا  تسا . ناریا  تلم  تسد  رد  یوـنعم  یاھـشزرا  زا  عاـفد  مچرپ  زورما  هک  ناـنچمھ  تسامـش ؛ تسد  رد  مـھ 

. دنراد یرگید  مکح  اھتموکح  اھتلود و  یلو  دپتیم ؛ ناریا  تلم  یمومع  تکرح  نیا  اھراعش و  نیا  یارب  ناشلد  اھیلیخ  یمالسا ، یاھتلم 

، تسین یراعش  یهیضق  هیـضق ، نیا  هتبلا  دریگب . یتساک  هظحل  کی  دیابن  روشک ، رد  یعامتجا  تلادع  یهلاسم  هب  مامتھا  تسا . روطنیمھ  زین  یعامتجا  تلادع  راعش 

اھتنم دریگ ؛ ماجنا  دـیاب  تسا و  مزال  همھ  دریگیم ، ماجنا  روشک  رد  زورما  هک  ییاھراک  نیمھ  دـننک . شالت  دـیاب  اھھاگتـسد  یهمھ  دوشیمن ؛ مامت  هلاسم  مھ  نتفگ  اب 

ات ناراـگنهمانزور ، اـت  ناگدـنیوگ ، اـت  ناـیناحور ، اـت  ناراذـگنوناق ، اـت  ییاـضق ، نـالووسم  اـت  ییارجا ، نـالووسم  زا  دـشاب . یعاـمتجا  تلادـع  نیماـت  تھج  دـیاب  اـھنیا  تـھج 

تاقبط نایز  هب  دریگ ، ماجنا  روشک  رد  یراک  رھ  دوش ، فیعـض  روشک  رد  یعامتجا  تلادع  یریگتھج  رگا  دننادب . ناشدوخ  یهفیظو  ار  نیا  دیاب  همھ  نارگید ، نارکفنـشور و 

مھ ار  ینکـشنوناق  دـندلب و  ار  نوناق  یاھھار  هک  نکـشنوناق  یاھنادـنوناق  اھراداپ و  تسد و  اھتفلکندرگ و  اھگنرز و  دودـعم  یهدـع  کی  دوس  هب  مدرم و  یهماـع  فیعض و 

. دش دھاوخ  مامت  دننادیم ،

تلود  / ٠٢/٠۶/١٣٧۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

، هزرابم نارود  رد  هک  ناشیا -  یواتف  وزج  درک . عنم  ار  نیا  دھدب ، تموکح  لیکـشت  هکنیا  زا  لبق  دوب ، نید  حور  بل و  هب  هاگآ  یوق  هیقف  کی  هک  هیلع  ناوضر هللا  راوگرزب  ماما 

شولج دـینک و  عنم  مھ  ار  نوناق  لیح  نایاقآ ، امـش  درک . عنم  ار  ابر  لیح  اقلطم  ناشیا  دوب . ابر  لیح  عنم  میدومنیم -  لقن  مھ  اج  همھ  میدرکیم و  راختفا  اوتف  نآ  هب  اـم 

نوناق زا  دـنھاوخیم  هک  یناسک  دیـشاب  بظاوم  دنتـسھ . یتبـسلا  باحـصا  نطاب  لماح  ینوناق ، رھاظلا  یلع  یاـھهعومجم  زا  یـضعب  اھتکرـش و  زا  یـضعب  دـیریگب . ار 

. تسا ینوناق  راک  نیا  هک  دننک  عناق  ار  امش  دنیاین  دنزادنین ؛ ماد  نیا  هب  ار  امش  دنزیرگب ،

یمالسا  / ١٣٧٨/٠٢/٢٠ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  یعمج  یهمان  هب  خساپ 

( مھتادییات تماد   ) هدننک اضما  مرتحم  ناگدنیامن  تارضح  تمدخ 

تینوصم داجیا  هب  تسا ، بناجنیا  دییات  دروم  دوخ  یاج  رد  هک  ییارجا  ناریدـم  زا  عافد  یهزیگنا  تسا  دـیما  دـش . هظحالم  بناجنیا  هب  تارـضح  یهمان  تیحت . مالـس و  اب 

رد تسا  مزال  یحیـضوت  هنوگ  رھ  ماھبا ، عفر  یارب  هیئاضق  یهوق  مرتحم  نالووسم  تسا  هتـسیاش  هراشا  دروم  یهدـنورپ  باب  رد  دـماجنین . نوناق  زا  فلخت  لابق  رد  ییاـضق 

، تسا اھنآ  نانمـشد  یهتـساوخ  هک  ینیرفآ  باھتلا  هب  هعماج ، ینھذ  یاـضف  رد  تسا  هتـسیاش  زین  نـالووسم  رگید  مرتحم و  ناگدـنیامن  دـنراذگب . یمومع  راـکفا  راـیتخا 

. دریگن رارق  هشدخ  دروم  فلتخم  یاھهزیگنا  اب  ییاضق  ماکحا  هک  تسا  نآ  رد  تلم  روشک و  حالـص  تسا و  هیئاضق  یهوق  روما  نیا  لصف  لح و  عجرم  لاحرھهب  دـننکن . کمک 

. منکیم تلاسم  لاعتم  دنوادخ  زا  ناریا  مالسا و  نانمشد  تسد  ندرک  هاتوک  رد  ار  مرتحم  ناگدنیامن  یهمھ  قیفوت 

اھمحر مکیلع و  مالسلاو 

یاهنماخ یلع  دیس 

یماظتنا  / ١٣٧٨/٠٧/١٧ یورین  ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

راک تسا ، هجاوم  مدرم  اب  یتقو  ناسنا  دـینکن . اھر  دـیھدن و  تسد  زا  تسا -  نوناق  هار  هفیظو و  هار  هک  ار -  تسرد  هدـش و  هتخانـش  هار  میقتـسم و  طـخ  دیـشاب  بقارم 

ناشن مھ  هفیظو ، ماجنا  تبالص  نداد  ناشن  مھ  نوناق ، زا  زواجت  یطخت و  هنوگرھ  زا  یریگولج  مھ  نوناق ، رادتقا  نداد  ناشن  مھ  هفیظو ، ماجنا  مھ  دنکیم . ادیپ  تفارظ 

نیا رد  تیقفوم  هچرھ  تسا . یفیرظ  طخ  درذگیم ، مئالع  هناشن و  همھ  نیا  یهنایم  زا  هک  یطخ  نیا  ردـقچ  تسا و  کیدزن  مھ  هب  ردـقچ  اھنیا  زرم  دـینیبب  تمحر ؛ نداد 

. تسا تایصوصخ  نیمھ  تیاعر  یارب  تسا ، هدمآ  دوجو  هب  مدرم  نیا  یارب  ماظن و 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

یفن ار  نآ  دـشاب ، ینوناق  تنوشخ  هک  یدراوم  رد  اما  هدادـن ؛ رارق  لصا  ار  تنوشخ  زا  یهدافتـسا  مالـسا  دراد . یحـضاو  نشور و  رظن  تنوشخ  یهلاسم  یهرابرد  مالـسا 

هب ار  وا  درک ، ار  راک  نیا  سک  نالف  رگا  هک  دـسیونیم  دـنکیم ؛ لامعا  ار  یتنوشخ  نوناق  ینعی  تسا ؛ ینوناـق  تنوشخ  کـی  میراد : تنوشخ  هنوگود  اـم  تسا . هدرکن  مھ 

نیا تسا . نوناـقیب  مدآ  لـباقم  رد  تنوشخ  نیا  تساـھناسنا . قوـقح  هب  زواـجت  ربارب  رد  تنوـشخ  نیا  تسین . دـب  تنوـشخ  نیا  اـما  تسا ، تنوـشخ  نیا  دـنربب . نادـنز 

تنوشخ مھ  تنوشخ  کی  تسا . مزال  تنوشخ  اجنیا  دـش . دـھاوخ  دایز  هعماج  رد  زواجت  دوشن ، لامعا  تنوشخ  زواجتم  لباقم  رد  رگا  تسا . زواجتم  لباقم  رد  تنوشخ 

هب یلیس  کی  دنکیم ؛ تنوشخ  لامعا  یسک  هب  تبسن  روتـسد ، فالخ  رب  نوناق و  فالخرب  دوخ ، لیم  قبط  رب  یاردوخ ، رـسدوخ ، اجیب ، رفن  کی  الثم  تسا . ینوناق  ریغ 

. تسین یکش  نیا  رد  تسا . دب  نیا  هک  تسا  مولعم  تسا ؟ دب  ای  تسا  بوخ  نیا  ایآ  دنزیم . یسک  شوگ 

نارھت  / ١٣٧٩/٠١/٢۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب تردـق ، اب  یتسیاب  دریگیم ، رارق  نوناق  زا  یدـعت  شاشتغا و  زواجت و  روز و  لباقم  رد  مالـسا  تموکح  هک  ییاجنآ  تسین . یدـعب  کـی  نید  تسا ؛ یعماـج  نید  مالـسا 

تموکح یمومع  راتفر  اجنآ  هن ؛ تسا ، مدرم  هب  کمک  یارب  مدرم و  داحآ  لباقم  رد  هک  ییاجنآ  اما  دنک ؛ راتفر  دیـسرت -  دـیابن  هک  تنوشخ  مسا  زا  تنوشخ -  اب  تیعطاق ،

جنر ربماـیپ  دوشیم ، دراو  امـش  رب  هک  ییاھیتخـس  رد  (. ۴٠ «) میحر فوئر  نینموملاـب  مکیلع  صیرح  متنع  اـم  هیلع  زیزع  « ؛ تسارادـم قفر و  اـب  دوـخ ، مدرم  اـب  یمالـسا 

نآ یاج  اجنآ ، اذـل  دـننیبیم . جـنر  دـنوشیم و  رادـغاد  دـنمدرم ، زوسلد  هک  یناسک  تسادـیپ  دـیآ ، دراو  مدرم  رب  هک  یایتخـس  رھ  تسا ؛ روطنیمھ  هشیمھ  دـنیبیم .

. تسا نیا  یاج  مھ  اجنیا  تسا ؛

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 2 
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نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

نالف زا  یرادـفرط  رطاخهب  تاساسحا و  رطاخهب  هک  منکیم  هیـصوت  ایوق  نم  دـنک . ینماان  داجیا  روشک  رد  تاساسحا ، کـیرحت  اـب  هک  تسا  نیا  نمـشد  یاھفدـھ  زا  یکی 

. مھدیمن هزاجا  هجو  چیھ  هب  نم  دوش . یمادقا  نوناق  فالخ  رب  ادابم  سک ،

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

هب دنرادیمرب و  هشیت  هک  ار  یناسک  یماظن  چیھ  ملاع ، برغ  قرـش و  رد  دـشاب . یمالـسا  یروھمج  ماظن  یهشیر  هب  ندز  هشیت  ینکـشنوناق و  یهلیـسو  دـیابن  یدازآ 

راک رھ  مدرم  یاھیگتـسبلد  نامیا و  اب  یدازآ ، مان  هب  یناـسک  ینـالوط  یتدـم  درک . ار  تمارک  نیا  یمالـسا  یروھمج  اـما  دـنکیمن ؛ ییاریذـپ  دـننزیم ، ماـظن  نآ  یهشیر 

. درک تمارک  یریبعت  هب  لمحت و  مھ  ماظن  درک ؛ توکس  یلیلد -  رھ  هب  لاح  مھ -  یمالسا  یروھمج  دندرک . دنتساوخ ،

لاس ٨٠  / ١١/١٣٨٠/٠۵ یروھمجتسایر  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

ینکـشنوناق هدـش ، بلـس  ناشنانیمطا  هکنیا  یهناھب  هب  یناـسک  هک  تسین  نآ  زوجم  چـیھ  نیا  هتبلا  . دـیآ دوجو  هب  نینموم  رد  یتلاـح  نینچ  دـنراذگب  دـیابن  نـالووسم 

مرج کی  شدوخ  تموکح -  یهزاجا  نودب  دیآیم -  رکنم  ناسنا  رظن  هب  هک  یزیچ  رھ  اب  هلباقم  یارب  ینوناق  رادم  زا  جورخ  نوناق و  زا  فلخت  تسا . مرج  ینکشنوناق  دننک .

تبون هک  ییاجنآ  اما  دوشیمن ؛ طقاس  مھ  یطیارش  چیھ  رد  تسا و  همھ  یهفیظو  بجاو و  زیاج و  ینابز  رکنم  زا  یھن  میتفگ  اھراب  هک  ینابز ، رکنم  زا  یھن  رگم  تسا ؛

نادیم دراو  نامدوخ  دـندرکن ، لمع  هییاضق  یهوق  یماظتنا و  یورین  نوچ  دـنیوگب  هک  تسین  نیا  زوجم  یزیچ  چـیھ  دـننک . لمع  نیناوق  قبط  دـیاب  همھ  دـسرب ، لمع  ارجا و 

. تفگ دھاوخ  اھنآ  هب  احیرص  یربھر  دنوش ، لمع  دراو  ناشدوخ  یاهثداح  یارب  مدرم  دشاب  مزال  هک  یزور  نآ  ریخن ، میدش ؛

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/١٢ ناتسا  ناناوج  رادید  رد  تانایب 

شنوناق دراد ، یاهھبش  یرکف  یانبم  کی  هرابرد  یسک  رگا  درک . یوریپ  نیناوق  نآ  زا  دیاب  دراد و  ینیناوق  مھ  رکف  هشیدنا و  هزوح  دننکیم . ینکـشنوناق  هشیدنا ، هزوح  رد 

هیرظن کی  هب  ار  نآ  تسا ، یعقاو  لاکشا  هھبش  رگا  ای  دودز ، دوخ  نھذ  زا  درک و  فرطرب  ار  هھبـش  دیاب  ای  دنک . حرطم  یملع  لفاحم  یـصصخت و  زکارم  رد  ار  نآ  هک  تسا  نیا 

راـچد ناـشدوخ  دـیآیم ، اـھنآ  نھذ  هب  یاهھبـش  دـننکیمن . یوریپ  نوناـق  نیا  زا  تارـضح  نیا  دوـمن . داـقنم  نآ  هب  تبـسن  ار  رظن  لـھا  مـلع و  لـھا  یاـھنھذ  درک و  لیدـبت 

دروخیم و دوجیم و  یبلطاـیند  یگدزهاـفر و  سوھ و  یوھ و  هناـیروم  ار  ناـشیبلق  قیمع  ناـمیا  یاـھهیاپ  یراـتفرگ ، ـالتبا و  هنوـگ  رازھ  رثا  رب  دـنوشیم و  یداـقتعایب 

رظندـیدجت تسا . یمومع  راکفا  هب  تنایخ  نیا  دـنراذگیم ! رظندـیدجت  مھ  ار  شمـسا  دـننکیم و  حرطم  یمومع  راکفا  رد  ار  هھبـش  دـنیآیم  هاـگنآ  دـنوشیم ؛ رادهھبش 

، یـسایس یاھرظندیدجت  اما  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  رما  نیا  ددرگیمرب . هنافـصنم  هنادنمـشیدنا و  ییاطخ ، زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رظندـیدجت  یانعم  تقو  کی  هچ ؟ ینعی 

. تسا یکلسمیرھرھ  اھنیا  تسین ؛ رظندیدجت  نمشد ، عیمطت  اھتیعقوم و  رییغت  زا  یشان  یتحلصم و 

رطف  / ١٣٨٠/٠٩/٢۵ دیعس  دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رد هک  یزیچ  رھ  داسف ، یهموثرج  کی  هک  تسا  نیا  لکشم  دشکیم ؛ الاب  دروخیم و  ار  مدرم  لام  هک  تسین  نیا  طقف  وا  لکشم  دوشیم ، یلام  داسف  راچد  هک  یـسک 

نوناق رگا  دگنجیم ؛ عرـش  اب  دشاب ، عرـش  رگا  عنام  نیا  لاح  دریگب . هرھب  عنام  نیا  نتـشادرب  یارب  دوخ  یورین  یهمھ  زا  دـنک و  هزرابم  نآ  اب  دـھاوخیم  دتـسیاب ، وا  لباقم 

. دگنجیم یداع  نیناوق  اب  دشاب ، یداع  نیناوق  رگا  دگنجیم ؛ یساسا  نوناق  اب  دشاب ، یساسا 

داسف دساف و  زا  دیابن  سکچیھ  دننک . کمک  اھنیا  هب  دیاب  همھ  دناهدش . نادیم  دراو  یدج  روطهب  ام ، تساوخرد  لابند  هب  هیرجم  یهوق  زا  یشخب  هییاضق و  یهوق  هللادمحب 

ینعی تسا ؛ هدش  رابکتسا  دادبتسا و  یعون  راچد  تسا ؛ هدرک  کمک  نآ  هب  تیامح و  داسف  زا  دنک ، فیعـضت  ار  داسف  دض  یقطنم  ینوناق و  تکرح  نیا  سکرھ  دنک . عافد 

. نوناق لباقم  رد  یشکرس 

مشش  / ١٣٨٠/١٠/٠٨ سلجم  سیئر  بیان  یهمان  هب  خساپ 

یمالسا یاروش  سلجم  سیئر  بئان  یمتاخ -  اضردمحم  یاقآ  بانج 

دینادیم هک  روطنامھ  دش . هظحالم  یمالسا  یاروش  سلجم  ناگدنیامن  زا  رفن  دنچ  ریخا  لکشم  یهراب  رد  مرتحم  هسیئر  تئیھ  یلاعبانج و  یهمان  تیحت ، مالس و  اب 

. تسا هدش  ینیبشیپ  یساسا  نوناق  رد  اھلحهار  یهمھ  درادن و  دوجو  ینوناق  تسبنب  چیھ  نآ  لاثما  دمآشیپ و  نیا  دروم  رد 

رد هدوھیب  یهلداجم  زا  منکیم و  توعد  نوناق  ربارب  رد  نیکمت  ینوناـق و  یاـھھار  ندومیپ  هب  ار  هیئاـضق  یهوق  مرتحم  نـالووسم  زین  سلجم و  مرتحم  ناگدـنیامن  بناـجنیا 

اھامـش و هب  مشچ  دوخ  تالکـشم  عفر  یارب  هک  زیزع  تلم  یمومع  راکفا  رـضحم  رد  هژیوب  لاجنج  فالتخا و  مرادیم . رذـحرب  تسا ، صخـشم  نآ  ینوناق  یارجم  هک  یرما 

یتیلووسم رھ  رد  هک  تسا  نیا  امـش  یهمھ  یهفیظو  تسا . هدیدنـسپان  مدرم  ادـخ و  دزن  رد  یلم و  حـلاصم  فالخ  رب  یراک  تسا ، هتخود  هناگهس  یاوق  نـالووسم  رگید 

. دیشاب مدرم  تالکشم  عفر  رکف  هب  دیتسھ 

زواجت ینوناق  یاھزرم  زا  دـنرادن  قح  نانآ  هتبلا  درادـن . ار  نانآ  هب  ضرعت  قح  یـسک  هفیظو  نیا  یارجا  رد  دـنداقتنا و  رکذـت و  تراظن و  هب  فظوم  سلجم  مرتحم  ناگدـنیامن 

زواجت نآ  تامدقم  اضق و  رد  دوخ  ینوناق  دودح  زا  درادن  قح  زین  هوق  نآ  دنک . راتفر  هناعطاق  نیفلختم  اب  دیاب  تسا و  نانکـشنوناق  بیقعت  هب  فظوم  زین  هیئاضق  یهوق  دننک .

ایوگ دوجوم و  نوناق ، فئاظو ، نیا  یهمھ  یارب  دراد . هاگن  ار  یمالـسا  یاروش  سلجم  تمرح  دیاب  زین  هیئاضق  یهوق  دـنک و  ظفح  ار  هیئاضق  یهوق  تمرح  دـیاب  سلجم  دـنک .

. تسا هدرک  نیعم  نوناق  مھ  ار  ماھبا  عجرم  دشاب  هتشاد  دوجو  یماھبا  رگا  تسا و 

نابعشهمین  / ١٣٨١/٠٧/٣٠ دیع  تبسانم  هب  مدرم  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هاگن هانگ  کی  ناونع  هب  دوخ ، یارب  یصخش  تورث  عمج  هب  دیاب  دنراد ، رایتخا  رد  ار  اھاضما  اھتیریدم و  فلتخم و  یاھھاگتسد  هک  یناسک  تردق و  زکارم  یمالسا ، ماظن  رد 

مھم و یهژورپ  نالف  تسوا ؛ رایتخا  رد  گرزب  یهصقانم  نالف  یجراخ و  تراجت  نالف  هک  یلووسم  رگا  الاو  دنام ؛ دھاوخ  کاپ  اھنماد  اھتـسد و  هاگنآ  دـش ، روطنیا  رگا  دـننک .

هک ناکما -  نیا  زا  شناکیدزن ، ای  دوخ  یارب  تورث  یروآعمج  یـصخش و  عفانم  یارب  دـھد  هزاـجا  شدوخ  هب  تسوا ، دـیلک  ریز  لوپ  قودنـص  نـالف  تسوا و  یاـضما  ریز  جرخرپ 

هداتفا قافتا  ایند  رد  زورما  هتـشذگ و  رد  هناملاظ  یاھمتـسیس  راچد  یاھروشک  رد  هک  داـتفا  دـھاوخ  قاـفتا  یزیچ  ناـمھ  دـنک ، هدافتـسا  تسا -  مدرم  روشک و  هب  قلعتم 

نآ اب  هزرابم  یارب  مالـسا  هک  تسا  یزیچ  نیا  تسا ؛ ضیعبت  نیا  دیدرگ . دنھاوخ  رقف  تیمورحم و  راچد  یریثک  عمج  دش و  دـھاوخ  زکرمتم  هطقن  کی  رد  تورث  ینعی  تسا ؛

. مینک هزرابم  نآ  اب  دیاب  میتسھ ، مالسا  یعدم  هک  مھ  ام  تسا . هدمآ 

رد دـینادب  هدـمآ ، دوجو  هب  یاهتـشابنا  تورث  دـیدید  امـش  اجرھ  ینعی  عیـضم ؛» قح  اھبناج  یف  الا و  هروفوم  همعن  تیار  ام  : » دـیامرفیم مالـسلاهیلع  نینموملاریما  هکنیا 

تحار تردـق ، ذوفن و  زا  هدافتـسا  اب  تموکح ، نـالووسم  نارازگراـک و  هک  تسا  نیمھ  شاهدـمع  قادـصم  یلـصا و  رھظم  دراد ؛ دوجو  یناوارف  یهدـشعیاض  قوقح  شراـنک 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 3 
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اھنآ رایتخا  رد  ار  ندرک  رداص  ندرک و  دراو  تراجت و  اوھ ، بآ ، نیمز ، زا  هدافتـسا  ناکما  نوگانوگ ، زکارم  دنھدب ؛ ماو  تحار  اھکناب  دننک ؛ هدافتـسا  یمومع  تاناکما  زا  دـنناوتب 

. تسا ینوناق  مھ  راک  رھاظ  دناهدرک ؛ ادیپ  فازگ  یاھتورث  دوب ، یلاخ  شیپ  یکدنا  ات  ایند  لام  زا  ناشتسد  هک  یناسک  دینیبب  ناھگان  دنراذگب ؛

اما دنـسانشیم ، بوخ  ار  نوناق  یوتردوت  یاھنالاد  اھمخ و  چـیپ و  دـندلب ، بوخ  ار  نوناق  هک  یناسک  دـناهمھ ؛ زا  رتکاـنرطخ  نکـشنوناق ، یاھنادـنوناق  متفگ  تقو  کـی  نم 

یزیچ نیا  تسا . هعجاف  کی  دـنک ، ادـیپ  جاور  ام  تلم  یارب  یزیچ  نینچ  هدرکن  یادـخ  رگا  تسا . ینکـشنوناق  ناشراک  دوش  مولعم  هکنیا  نودـب  دننکـشنوناق ؛ ناـشدوخ 

. دراد تافانم  الماک  دوعوم  یدھم  راظتنا  اب  یمالسا و  ماظن  اب  هک  تسا 

هزرابم یتموکح  یاھھاگتسد  رگید  یتلود و  یاھھاگتـسد  رد  داسف  اب  دیاب  ماهداتـسیا : بلطم  نیا  یاپ  میوگیم و  مھ  زاب  ماهدرک ، مھ  دیکات  ماهتفگ ، اھراب  نالووسم  هب 

دـشرا ناریدـم  دوخ  ارزو و  دوخ  یتلود ، نالووسم  دوخ  تلود ، رد  داسف  زا  یریگولج  یارب  لوا ، یهجرد  رد  دنتـسھ . فلتخم  یاوق  نالووسم  دوخ  هزرابم ، نیا  دـھعتم  دوش .

. دننک هزرابم  تسناوت  دنھاوخ  سک  رھ  زا  رتھب  دنریگب ، یدج  ار  هزرابم  نیا  رگا  دننک و  هزرابم  دنھاوخب  اھنآ  رگا  دیآ . دوجو  هب  داسف  اھنآ  یاھهعومجم  رد  دنراذگن  دـنلووسم .

. دنرادھگن هزیکاپ  ار  دوخ  یاھنماد  هک  دشاب  عمج  ناشساوح  دیاب  هتبلا 

رگا دننک . هزرابم  هدیدپ  نیا  اب  تقد ، یرایـشھ و  اب  دیاب  نالووسم  دوخ  دنک . هزرابم  داسف  اب  دوب  دھاوخن  رداق  دشاب ، داسف  هب  هدولآ  شدوخ  هک  یـسک  دـننادب : همھ  ار  نیا 

نودـب ضامغایب و  دـیاب  مھ  ییاضق  هاگتـسد  دوش . نادـیم  دراو  هییاضق  یهوق  دـیاب  ریزگاـن  دـنیایب ، هاـتوک  دوخ  یاھھاگتـسد  رد  داـسف  اـب  هلباـقم  رد  ناریدـم  هدرکن  یادـخ 

. دنک هلباقم  نآ  اب  درک ، هظحالم  هدافتساوس  تھج  رد  نوناق و  فالخرب  ار  یلمع  ای  داسف و  اجرھ  هظحالم ،

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

نیا یانعم  هب  ندوب  دامتعا  دروم  تسا . مزال  مھ  رانک  رد  نکر  ود  نیا  دـشاب ؛ دامتعا  دروم  مھ  ردـتقم و  مھ  هک  دراد  زاین  یاهییاضق  یهوق  هب  یماـظن  رھ  یمالـسا و  ماـظن 

رد هللادـمحب  زورما  تسا . نوناق  ظـفح  یارب  هییاـضق  یهوق  ساـسا  دـھاکب . تسا ، نیناوق  یارجا  نماـض  هک  یتسد  نآ  تردـق  زا  یمدرم ، تھاـجو  یارب  ناـسنا  هک  تسین 

کی دوشیم ؟ نیمـضت  هنوگچ  نوناق  تیاعر  ظفح و  نوناق . تیاعر  نوناق ، ظفح  تسا ؛ یتبثم  رایـسب  رما  نیا  دـننزیم . نوناق  زا  تیعبت  زا  مد  نـالووسم  یهمھ  اـم  روشک 

لاطبا و جرم و  جرھ و  ینوناقیب و  هب  هک  دننادب  دنھدیم ، رارق  دوخ  تالمح  جامآ  ار  هییاضق  یهوق  رادتقا  هکیناسک  تسا . هییاضق  یهوق  تردق  نآ ، دراد و  دوجو  نیمضت  هار 

دوخ یاج  رـس  ار  وا  دریگب و  ار  نوناق  زا  فلختم  زواجتم و  نابیرگ  هکنیا  یارب  تسا ، ماظن  دـنمتردق  یهجنپ  وزاب و  هییاضق  یهوق  نوچ  دـننکیم ؛ کمک  افعـض  قوقح  عییـضت 

. دننک یگدنز  نوناق  هانپ  رد  دنناوتب  مدرم  ات  دناشنب 

ماظن  / ١۵/١٣٨٢/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

، تلود رد  نالووسم  سلجم ، ناگدـنیامن  هناگهس -  یاوق  یهمھ  زا  نم  دراد . یتاغیلبت  تیھام  مھ  ابلاغ  هک  دـیآیم  دوجوهب  روشک  رد  ییاھلاجنج  تاباختنا  زا  لبق  الومعم 

هب مدرم  دنسرب . تاباختنا  مسوم  هب  لداعتم  یاضف  کی  رد  مدرم  ات  دنراد  هگن  لداعتم  ار  روشک  یسایس  یاضف  دننک  یعس  منکیم  شھاوخ  هییاضق -  یهوق  رد  نالووسم 

ییالقع یقطنم و  لداعتم ، دیاب  اضف  دیآیم . اھنآ  مشچ  هب  ام  حوطس  رد  هک  تسا  یاهدننک  دونشخان  یاھهنحص  زا  یخرب  دنامریم ، ار  مدرم  هچنآ  دنراد . هقالع  تاباختنا 

اھیـسارکمد زا  یـضعب  رد  یـشکوقاچ  یـشکهدبرع و  اب  وگتفگ  یمالـسا ، یرالاسمدرم  رد  دراد . قرف  یوھ  یاھ و  اب  وگتفگ  اما  درادـن ؛ یلاکـشا  یداقتنا  یوگتفگ  دـشاب .

مھ زا  هنیک  اما  دـننک ؛ اوعد  یاهلاسم  رـس  رب  یتح  دـننک ، هثحابم  رگید  یاھاج  سلجم و  رد  یگبلط . یاھهثحابم  لثم  ماما ، لوق  هب  دـننکیم ؛ وگتفگ  اجنیا  دراد . توافت 

، تناھا غورد ، دش . دھاوخ  اوق  فعض  لشف و  بجوم  عزانت  نیا  دسرب . عزانت  هب  رظنفالتخا  دنراذگن  دننک . تبحص  مھ  اب  دننیـشنب و  رگیدمھ  یولھپ  مھ  دعب  دنریگن ؛ لد  هب 

یهمھ هب  باطخ  نیا  تسین . راگزاس  یمالسا  تاباختنا  اب  مادکچیھ  اھنیا  نوگانوگ ؛ یاھتیبصع  کیرحت  بیقر ، هب  ارتفا  ینکارپهعیاش ، ندرک ، مھتم  ار  رگیدکی  اھھاگتـسد 

نوناق بوچراچ  رد  مھ  همھ  دـننک . تیاعر  ار  اـھزیچ  نیا  دـیاب  اـھحانج  یهمھ  تساـم . یهمھ  یهفیظو  نیا  تسین ؛ ینیعم  حاـنج  اـی  صاخـشا  هب  باـطخ  تساـھحانج ؛

اجرھ دـننک . یطخت  نوناق  بوچراـچ  زا  دـنرادن  قح  مادـکچیھ  یربھر ، هن  روھمج ، سیئر  هن  تحلـصم ، صیخـشت  عمجم  هن  ناـبھگن ، یاروش  هن  سلجم ، هن  دـننک . تکرح 

ود هنوهاجنپ  لاس  دش . هنوهاجنپ  لاس  رد  هکنانچمھ  دوشیم ؛ هسوسو  ام ، نایم  فالتخا  اب  نمشد  دننک . لمع  نآ  قبط  هداد ، یاهعومجم  ای  یسک  هب  یتارایتخا  نوناق 

هسوسو نمـشد  دنداتفا . مھ  ناج  هب  اھنیا  دش و  فالتخا  دنتفگ  درک . هسوسو  ار  نمـشد  دوب -  هتخادنا  هار  ار  نآ  دورطم  یرارف  روھمج  سیئر  نآ  هک  ماظن -  لخاد  ینایرج 

نآ هب  تاقوا  یھاگ  هک  یتافالتخا  اب  دـیراذگن  تشذـگ . گنج  هب  ام  تقو  لاس  تشھ  دـش و  دراو  مھ  تراسخ  اـما  دروخ ، ینھد  وت  نمـشد  هتبلا  درک . هلمح  اـم  هب  دـش و 

. دنزب ییهبرض  ام  هب  دوش و  هسوسو  نمشد  دوشیم ، رھاظت  یتح 

نارھت  / ١٣٨٢/٠٩/١٧ رادرھش  رھش و  یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تمـس هب  دوخ  یاھیراوخهژیو  اب  ار  یلام  یاھنایرج  دـناهتفای و  تسد  باسحیب  یاھهیامرـس  هب  ینکـشنوناق  زا  یلم و  یاـھنیمز  یهرداـصم  زا  هک  یناـسک  دـینکن  روصت 

؛ درک دنھاوخ  هدافتسا  فعض  طاقن  زا  درک ؛ دنھاوخ  هئطوت  اھنیا  ریخن ، دننکن ؛ اطخ  اپ  زا  تسد  دننیشنب و  مارآ  دیاهدمآ ، راک  رس  امـش  هک  نالا  دناهدرک ، ریزارـس  ناشیاھبیج 

. دیشاب اھنیا  بقارم  دیاب  دننک . هدافتسا  اھنآ  زا  ات  دیرفآ  دنھاوخ  یفعض  طاقن 

روشک  / ١٣٨٢/١٠/٢٢ رسارس  نارادناتسا  رادید  رد  تانایب 

؛ دـشابن امـش  لوبق  دروم  تسا  نکمم  دوشیم ، بیوصت  سلجم  رد  هک  ینیناوق  زا  یلیخ  اـم . ررـض  هب  هچ  دـشاب ، اـم  عـفن  هب  هچ  درک ؛ لـمع  نوناـق  هب  دـیاب  مدـقتعم  نم 

هک تسا  نیا  قطنم  دراد . قطنم  نیا  و  مینک ، لمع  دـیاب  میرادـن ، لوبق  هک  مھ  یزیچ  ناـمھ  هب  اـما  دـشابن ؛ نم  امـش و  لوبق  دروم  تسا  نکمم  تلود  تاـبوصم  زا  یلیخ 

بآ زا  اـم  لـیم  قبط  شاهجیتن  اـجرھ  میـشاب ؛ هتـشاد  لوبق  دـیآیمرد ، بآ  زا  اـم  لـیم  قبط  اـجرھ  ار  نوناـق  اـم  هکنیا  تسا . نوناـق  ضقن  ینوناـقیب و  زا  رتـھب  دـب  نوناـق 

ار نوناق  یک  هدرک ، تیاعر  ار  نوناق  یک  عزانت ، دروم  یهعومجم  نیا  رد  هکنیا  اما  دشاب ؛ کالم  دیاب  نوناق  مدقتعم  نم  تسین . یقطنم  میشاب ، هتـشادن  لوبق  دیآیمنرد ،

مھ اھنآ  دـییوگیم ، ییاھزیچ  امـش  متفگ . ار  هتکن  نیمھ  مرظن  هب  مدرکیم و  تبحـص  یرال  یوسوم  یاقآ  اب  نم  زور  نآ  تسا . فالتخا  لحم  اـھنآ  امـش و  نیب  هتـسکش ،

. هن درک ؟ لوبق  یروطنیمھ  ار  فرط  کی  یاعدا  ناوتیم  ایآ  دنیوگیم ؛ ییاھزیچ 

هچنآ هب  موشیم و  دراو  هدـنب  هک  تسین  یکـش  دـسرب ، یربـھر  هب  درذـگب و  ینوناـق  لـحارم  زا  تبوـن  رگا  و  دـشاب ، یریگمیمـصت  جاـتحم  دـسرب و  یـساسح  یاـج  هب  رگا 

روطنیمھ مھ  زاـب  هداـتفا و  قاـفتا  مھ  تاـباختنا  دروم  رد  تسا ؛ هداـتفا  قاـفتا  یزیچ  نینچ  مھ  نـالا  اـت  هکنیااـمک  درک ؛ مھاوـخ  لـمع  تسا ، هفیظو  مھدیم  صیخـشت 

یربھر دشاب  مزال  تشاد ، لوبق  ار  وا  یرگید  دـیدرک و  در  امـش  ای  درک ، در  یرگید  دـیدرک و  دـییات  ار  یـسک  تیحالـص  امـش  رگا  هک  تسین  نیا  شیانعم  نیا  اما  دوب ؛ دـھاوخ 

تـسد ریز  زا  دوبن و  حلاص  وا  دـیدرک و  دـییات  ار  یـسک  تیحالـص  امـش  رگا  الثم  ای  دراد . دوجو  ینوناق  شور  ینوناق و  یارجم  هن ، دـنک ؛ یرواد  اھنآ  امـش و  نیب  دـیایب و  طسو 

یط ار  شاینوناق  یارجم  مریگب ؛ ار  مدآ  نیا  ولج  میایب  مرادـن  یاهفیظو  چـیھ  نم  اما  مشاـبن ؛ مھ  یـضار  راـک  نیا  هب  مسانـشب و  ار  وا  هدـنب  تسا  نکمم  دـش ، در  اـمش 

رھ مھ  نوناق  قبط  دننکیم . ار  ناشدوخ  راک  دنتـسھ و  ینالووسم  مھ  تراظن  تایھ  نابھگن و  یاروش  دـینکیم ؛ ار  ناتدوخ  راک  دـیتسھ و  روشک  ترازو  امـش  دـنکیم .

ار نآ  نوچ  میرادن ، لوبق  ار  امـش  راک  مییوگب  ام  هک  تسین  روطنیا  دراد . دوجو  ینوناق  هار  کی  دینک ، لمع  نوناق  فالخرب  مادک  رھ  مھ  رگا  دـینک ؛ لمع  دـیفظوم  امـش  یود 

دیاب دراد و  ینـشور  نابز  تسا و  حضاو  صخـشم و  نوناق ، مینادیم . نوناق  فالخ  ار  نآ  نوچ  میرادن ، لوبق  ار  امـش  راک  دیوگب  ام  هب  مھ  رگید  یکی  مینادیم ؛ نوناق  فالخ 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 4 
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. دوش لمع  نآ  قبط 

نابھگن  / ١٣٨٢/١٠/٢۴ یاروش  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

اتقیقح نیاربانب  نیما . هقباـسشوخ و  مانـشوخ ، یاھتیـصخش  مرتحم ؛ نانادـقوقح  اـھقف و  تسا ؛ ییاـھبنارگ  شزرااـب و  رایـسب  یهعومجم  ناـبھگن ، یاروش  یهعومجم 

نوناق اب  دنھاوخیم  هک  یدارفا  لباقم  رد  یـسک  هک  منکیمن  هیـصوت  هجوچـیھهب  هتبلا  نم  دـش . دـھاوخ  بلج  مھ  مدرم  نانیمطا  دـینکب و  یتصرف  اب  هاگن  کی  دـیناوتیم 

قح دیـشاب  بقارم  هک  منکیم  هیـصوت  ادـکوم  اما  دـندمآ ؛ ام  شیپ  تیاکـش  یارب  هک  یناسک  زا  یـضعب  هب  مھ  متفگ ، نایاقآ  هب  مھ  ار  نیا  دـیایب ؛ هاتوک  دـننک  یتفلکندرگ 

یلیخ یهلاـسم  حرج ،» . » دـشاب هتـشاد  تیحالـص  اـنایحا  مینک و  تیحالـص  در  ار  یـسک  اـم  هکنیا  ینعی  تسین ؛ یکچوک  زیچ  تیحالـص  در  نوچ  دوـشن ؛ عیاـض  یـسک 

تاـیئزج دراو  میرادـن  اـنب  یقیداـصم -  دراوم و  زا  یـضعب  رد  دوش . تیاـعر  هدـید و  ـالماک  شبناوج  دـیاب  هن ، میدـیمھف ؛ روطنیا  اـم  مییوگب  هک  تسین  روطنیا  تسا . یمھم 

هراومھ نم  دشاب . نقتم  دریگیم ، ماجنا  هچنآ  دینک  یعـس  دیاب  تشادن . دوجو  دراد ، راظتنا  ناسنا  هچنآ  انعم و  نیا  مدید ، دش و  هئارا  لبق  زور  هس  ود  هدنب  هب  هک  میوش - 

یهھبش چیھ  دشاب و  تسـس  یتسیابن  اپ  ریز  دتـسیاب ؛ نآ  یور  رب  دنک و  باختنا  مکحتـسم  ار  اپ  یاج  دیاب  ناسنا  هک  ماهتفگ  نابھگن  یاروش  مرتحم  زیزع و  ناتـسود  هب 

. دیآ دوجوهب  دیابن  نوناق  اب  قیبطت  رما  رد  یھاتوک  ای  نوناق  زا  یطخت  فلخت و 

یماظتنا  / ١٣٨٣/٠٧/١۵ مولع  هاگشناد  رد  تانایب 

رد تردق  لامعا  نابرھم ؛ میحر و  لد  رانک  رد  دـنمتردق ، تشم  قالخا ، اب  رادـتقا ، دـشاب . تربعسرد  هاوخکین ، یاھناسنا  یارب  دـناوتیم  ناردـلق ، ناربکتـسم و  تشز  راتفر 

. دنربیم جنر  ینکشنوناق  زا  دنتینما و  جاتحم  هک  یمدرم  لباقم  رد  کین  راتفر  ینابرھم و  شمرن و  و  نکشنوناق ، لباقم 

؛ دـندودعم اھنکـشنوناق  تسا . ینوناـق  حیحـص و  راـتفر  هب  لـیامتم  کـین ، راـک  هـب  لـیامتم  باوـص ، هـب  لـیامتم  ییهعماـج  ناریا ، تـلم  دیـشر  زارفارـس و  گرزب و  یهعماـج 

مدرم میظع  یهدوت  لباقم  رد  اما  دریگب ؛ ماجنا  تیعطاق  اب  یتسیاب  ملاس ، رکیپ  نیا  رامیب  لولـس  اب  دروخرب  راکتیانج ، اب  دروخرب  نکـشنوناق ، اـب  دروخرب  دنرامـشتشگنا .

. دھدب ناشن  ار  دوخ  تمحر ، تفار و  حور  یتسیاب  قالخااب ، بدوم و  نموم و 

زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

. نانچ لوئـسم  هاگتـسد  ای  نینچ ، هیئاضق  یهوق  دنریگیمن . هدز ، همدص  تلادع  هب  هک  ار  یـسک  نآ  اما  دنریگیم ، ار  وجـشناد  میھدیم ؛ تلادـع  راعـش  ام  هک  دـیئوگیم  امش 

هک تسا  نیمھ  شناش  نموم  وجـشناد و  ناوج و  تسامـش . ناش  نیا  دینکن ؛ یھاتوک  تلادع  یهبلاطم  تساوخرد و  زا  هظحل  کی  دینک ؛ یگنرز  دـیاب  امـش  اجنیا  بوخ ،

ناتیگنرز امـش  دریگب ؛ ماجنا  تسا  نکمم  مھ  یتافلخت  هتبلا  تسھ . ماظن  هللادمحب  زورما  متـسھ و  مدوخ  دوجو ، یهمھ  اب  مھ  رکف  نیا  یهناوتـشپ  دھاوخب . ار  تلادـع 

هدرک هابتـشا  دراد  لامتحا  الوا  دینکیم ، هیکت  قادصم  کی  یور  امـش  یتقو  دینکن . یزاسقادصم  یـصخش و  داقتنا  اما  دـینک ؛ دایرف  ار  یھاوخ  تلادـع  نامتفگ  دـشاب : نیا 

ناونعهب ای  دـننکیم ؛ هیکت  یـصاخ  قادـصم  کی  یور  هک  نوگانوگ -  یعاـمتجا  یاـھهورگ  رد  هاگـشناد ، رد  هن  منکیم -  هدـھاشم  ار  یدراوم  نم  رگید . منیبیم  نم  دیـشاب ؛

زا هدز ، ار  فرح  نیا  هک  یـسک  نآ  تسین و  یروجنیا  منیبیم  مراد و  عالطا  نایرج  زا  اقافتا  الثم  هدنب  طلغ . طوطخ  طخ و  ناونعهب  ای  یـسایس ، یورجک  ناونع  هب  ای  داسف ،

گنرز نآ  هکنیا  یارب  دیھدیم  تسد  هب  یاهلیسو  مھ  تسھ ، هابتشا  لامتحا  مھ  دینکیم ، هیکت  قادصم  صخـش و  یور  امـش  یتقو  نیاربانب  تسا . هتـشادن  عالطا  هیـضق 

یرفن کی  رگا  دینکب ؟ دیناوتیم  یاهلگ  هچ  ناتسداد  زا  امش  دنک . هدافتـسا  امـش  هیلع  دناوتب  دنکانرطخ -  نکـش  نوناق  یاھنادنوناق  ماهتفگ  نم  هک  نکـش -  نوناق  نادنوناق 

هدش هتفگ  ارتفا  نیا  رگا  هیضق . تیھام  لابند  دورب  هک  تسین  نیا  یضاق  نآ  ناش  بوخ ، هدز . نم  هب  ار  ارتفا  نیا  وا  اقآ  دیوگب  دنک و  یفرعم  ار  یـصخش  کی  یرتفم  ناونعهب 

یور امـش  دیرواین ، مسا  امـش  دـینک ، یگنرز  امـش  مینک . هلگ  وا  زا  میناوتیمن  اذـل  دـنکیم ؛ یراک  کی  ماجنا  هب  مزلم  ار  یـضاق  نآ  ینوناق  یهدام  دـشاب ، هدـش  هدز  دـشاب ،

باسح همھ  دھد ، ماجنا  راک  دھاوخیم  ارجا  طیحم  رد  هک  یـسک  نآ  تسا ، یرجم  هک  یـسک  نآ  دیدرک ، دنلب  ار  مچرپ  یتقو  دینک . دنلب  ار  مچرپ  امـش  دینکن ؛ هیکت  قادصم 

. تفر دھاوخ  شیپ  راک  دنکیم و  یمرگلد  ساسحا  هدرک ، دنلب  ار  مچرپ  نیا  یاوتحم  هب  طوبرم  دایرف  هک  مھ  یسک  نآ  دننکیم . ار  ناشدوخ  راک 

اضرلا  / ١٣٨٨/٠١/٠١ یسومنبیلع  ترضح  هاگراب  نارواجم  نارئاز و  رادید  رد  تانایب 

هتسیاش و تلم ، نیا  روشک ، رد  داعبا  یهمھ  زا  تسا . هبناج  همھ  تفرشیپ  تفرشیپ ، زا  دوصقم  تسین . ضحم  تھج  کی  رد  تفرـشیپ  تسیچ ؟ تفرـشیپ  زا  ام  دوصقم 

، تیوـنعم رد  قـالخا و  رد  تفرـشیپ  یللملا ، نیب  تزع  یلم و  رادـتقا  رد  تفرـشیپ  یرواـنف ، شناد و  رد  تفرـشیپ  یلم ، تورث  دـیلوت  رد  تفرـشیپ  تسا : تفرـشیپ  راوازس 

زا میناوتب  ام  هک  تسا  نیا  شیانعم  یروهرھب  یاـقترا  یروهرھب . یاـقترا  رد  تفرـشیپ  مدرم -  یارب  یقـالخا  تینما  مھ  یعاـمتجا ، تینما  مھ  روشک -  تینما  رد  تفرـشیپ 

ار هدافتسا  نیرتھب  نیرتشیب و  تسھ ، رایتخا  رد  هک  هچنآ  زا  دوجوم و  هار  زا  دوجوم ، یهناخراک  زا  دوجوم ، زاگ  زا  دوجوم ، تفن  زا  مینکب . ار  هدافتسا  نیرتھب  میراد ، هک  هچنآ 

تفرـشیپ چـیھ  دوشب ، مکاح  مدرم  لمع  نھذ و  رب  ینکـشنوناق  دوشب ، ینوناقیب  راـچد  یتلم  رگا  هک  یعاـمتجا ؛ طابـضنا  یئارگنوناـق و  رد  تفرـشیپ  نینچمھ  مینکب .

اما دننزب ؛ مھ  هب  ار  نآ  دـناهدرک  یعـس  بالقنا  لوا  زا  نانمـشد  هک  یزیچ  یلم ؛ ماجـسنا  تدـحو و  رد  تفرـشیپ  دـش . دـھاوخن  روشک  تلم و  نآ  بیـصن  یتسرد  لوقعم و 

هچرھ دـیاب  اـم  ار  نیا  تسا ؛ هدرک  ظـفح  دریگب ، رارق  هدافتـسا  وس  دروم  هقرفت  یارب  دوـب  نکمم  هک  یئاـھهنیمز  یهمھ  اـب  ار  دوـخ  ماجـسنا  داـحتا و  اـم  تلم  هناتخبـشوخ 

. میشخبب اقترا  مینک و  رتشیب 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

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 

ادا هفیظو  نیا  یھجو  نیرتھب  هب  هک  یار ، یاھقودنـص  یاپ  دـنیایب  هک  دوب  نیا  ناشهفیظو  دـندرک . لمع  ناشدوخ  یهفیظو  هب  افاصنا  اقح و  مدرم  تاـباختنا ، یهیـضق  نیا  رد 

نانادرگراک بازحا و  یاسور  نویـسایس و  نیا  زا  دـنراد ؛ مدرم  راـکفا  رد  یتیعجرم  عون  کـی  یوحن  کـی  هب  هک  یناـسک  نآ  میراد . یرتنیگنـس  فئاـظو  امـش  اـم و  اـما  دـش ؛

یمک اھنآ  رگا  دنـشاب . ناشدوخ  راتفگ  بقارم  دـیاب  یلیخ  دنـشاب ؛ ناشدوخ  راتفر  بقارم  دـیاب  یلیخ  اھنیا  دـنراد ، یونـشفرح  اھنیا  زا  یاهدـع  کی  و  یـسایس ، تاـنایرج 

هک دننک ، عمج  ار  نآ  دنناوتیمن  رگید  اھنآ  دوخ  یھاگ  هک  دیسر  دھاوخ  یکانرطخ  ساسح و  رایـسب  یاھاج  هب  مدرم  یهندب  رد  یرگیطارفا  نیا  یهنماد  دننک ، یرگیطارفا 

اپ ریز  ار  نوناـق  دـنھاوخب  یـسایس  ناـگبخن  رگا  دـنزیم . نماد  نارگید  یرگیطارفا  هب  یطارفا  تکرح  رھ  دـمآ ، دوجو  هب  هعماـج  رد  یتقو  طارفا  میاهدـید . ار  شیاـھهنومن  اـم 

ناتـسود نیا  نایاقآ ، نیا  یهمھ  هب  نم  دنیاھنآ . اھجرم ، جرھ و  اھتنوشخ و  اھنوخ و  لوئـسم  دنھاوخن ، هچ  دنھاوخب ، هچ  دننک ، روک  ار  مشچ  وربا ، حالـصا  یارب  ای  دنراذگب ،

رگید زورما  هک  ار  هدرکنیمک  یهنـسرگ  یاھگرگ  دینیبب ؛ ار  نمـشد  یاھتـسد  دیـشاب ؛ هتـشاد  ردص  یهعـس  دیـشاب ؛ طلـسم  ناتدوخ  رب  منکیم  هیـصوت  ناردارب  نیا  یمیدق ،

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. دینکن تلفغ  اھنیا  زا  دینیبب ؛ دنھدیم ، ناشن  ار  ناشدوخ  یقیقح  یهرھچ  دنرادیمرب و  ناشیاھهرھچ  زا  دنراد  شاوی  شاوی  ار  یساملپید  باقن 

یمالسا  / ٠٣/١٣٨٨/٠۴ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

راثآ کی  دشاب ، هچرھ  دشاب ، یجراخ  تسایس  هب  طوبرم  دشاب ، داصتقا  هب  طوبرم  دشاب ، کرمگ  هب  طوبرم  دشاب ، یاهداج  لقن  لمح و  هب  طوبرم  دیراذگب ، ینوناق  رھ  امش 

، سکعب رگا  تسا ؛ بوـخ  نیا  دـنکیم ، تیوـقت  مدرم  رد  ار  یریذـپنوناق  حور  هک  میراذـگیم  ینوناـق  اـم  رگا  دوـشب . هجوـت  نوناـق  زا  هبنج  نیا  هب  دراد ؛ مھ  یقـالخا  یتـیبرت و 

حور هک  میراذگیم  ینوناق  رگا  تسا . حوجرم  نیا  میقتـسم -  ریغ  روط  هب  ولو  دروآیم -  دوجو  هب  مدرم  رد  ار  نوناق  هب  یئانتعایب  ینکـشنوناق و  حور  هک  میراذـگیم  ینوناق 

بوخ نیا  دنکیم ، تیوقت  مدرم  رد  ار  یرادنید  حور  رگا  تسا . دب  نیا  دـنکیم ، تیوقت  مدرم  رد  ار  فارـسا  حور  سکعب ، رگا  تسا ؛ بوخ  نیا  دـنکیم ، تیوقت  مدرم  رد  ار  تعانق 

. یقالخا لئاسم  یقوقح و  لئاسم  تامزالم  قالخا ؛ قوقح و  لـباقتم  ریثاـت  دـینک : هجوت  هبنج  نیا  هب  تسا . دـب  نیا  دـنکیم ، تیوقت  مدرم  رد  ار  یرگیلاـباال  حور  رگا  تسا ؛

. تسا یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا 

. دوشیم لاماپ  مدرم  حلاصم  دوریم ، نیب  زا  مدرم  راک  دیآیم ، دوجو  هب  یکیفارت  یاھهرگ  دـش ، دـھاوخ  نیگنـس  کیفارت  دروخ ؛ دـھاوخ  هرگ  اھراک  دـش ، جـئار  ینوناقیب  رگا 

هب دوشب  زیررـس  ناگبخن  زا  یتسیاب  نآ  گنھرف  هک  تسا  یئاھزیچ  زا  رگید  دراوم  لثم  مھ  دروم  نیا  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  و  دـنراذگب . مارتحا  نوناق  هب  یتسیاـب  همھ 

یگبخن مینکب -  یگبخن  یاعدا  دنک . تیاعر  ار  نوناق  هعماج  یهندب  هک  دیـشاب  هتـشادن  راظتنا  دیدرکن ، تیاعر  ار  نوناق  دیتسھ ، ناگبخن  وزج  هک  امـش  رگا  هعماج . یهندـب 

. مینک یئانتعایب  نوناق  هب  نامدوخ  راک  دروم  نامھ  رد  اما  یملع -  یگبخن  یسایس ،

یروھمج نوناق  ناـمروشک ، نوناـق  تفر ؛ میھاوخن  رتارف  نوناـق  زا  مدـق  کـی  ینعی  نوناـق ؛ یارجا  رب  دوب  مھاوخ  متـسھ و  مدوب و  رـصم  هدـنب  مھ  یراـج  یاـیاضق  نیمھ  رد 

مھ نیا  تسا . یروتاـتکید  نوناـق ، لـباقم  رد  داـیقنا  یئارگنوناـق و  لـباقم  یهطقن  تفر . دـنھاوخن  روز  راـب  ریز  یتـمیق  چـیھ  هب  مدرم  نیا  هن  ماـظن ، هن  اـنئمطم  یمالـسا .

، میدرک ضرع  هک  روط  نیمھ  دینک . بوکرس  دیاب  ار  نیا  دراد ؛ دوجو  یروتاتکید  هب  لیم  کی  ام  یهمھ  یحور  یهنیمز  رد  هک  دننادیمن -  رگا  دننادب -  دننادیم و  امتح  ناتسود 

حور دوبن ، نوناق  هب  دایقنا  رگا  دـش . دـھاوخ  لکـشم  شجالع  مینکن ، جالع  ام  دوخ  رگا  میراد . هگن  هار  هب  رـس  امئاد  دـبعت  نید و  نوناـق و  شکچ  اـب  ار  نورد  تسم  لـیف  نیا 

. دیآیم دوجو  هب  روج  نیمھ  یروتاتکید  عماوج ، رد  درک . دھاوخ  زورب  شاوی  شاوی  یروتاتکید 

هیئاضق  / ٠٧/١٣٨٨/٠۴ یهوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

نوناق یارجا  هک  هچنآ  زا  تسا  رتخلت  رایـسب  دـمآ ، دـھاوخ  همھ  رـس  رب  ینوناقیب  زا  هک  یزیچ  نآ  دـشن ، مکاح  نوناق  رگا  دراد . دوجو  ینوناق  رایعم  ایاضق ، لصف  لح و  یارب 

قیـض ساسحا  نوناق  تیاعر  زا  ام  رگا  تسا . نوناق  تیاعر  نامھ  لدع  قیـضا .» هیلع  روجلاف  لدعلا  هیلع  قاض  نم  و  « ؛ دروایب دوجو  هب  یخلت  یـضعب  ماک  رد  تسا  نکمم 

. دننک هجوت  همھ  دیاب  ار  نیا  تسا . رتتخس  نوناق ، لمحت  یخلت  نیا  زا  بتارمب  دمآ ، دھاوخ  ینوناقیب  زا  ام  رس  رب  هک  هچنآ  میھدب ، نت  نوناق  هب  میتساوخن  میدرک ،

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

یاھهاگتـسد هیئاـضق ، یهوـق  سلجم ، تسا ؛ ملـسم  هلب  دـننک ، تیاـعر  ار  نوناـق  دـیاب  همھ  هک  دـنتفگ  روـھمج  سیئر  یاـقآ  هک  ینیا  هلب  دـھدب . تیمھا  نوناـق  هب  تـلود 

تلود نیدقتنم  زا  یضعب  الاح  بوخ ، دینک . تیاعر  قیقد  ار  نوناق  مینکیم . هیصوت  مھ  امش  هب  مینکیم ، ار  نیا  یهیصوت  ام  مھ  اھنآ  هب  دننک ؛ تیاعر  ار  نوناق  دیاب  نوگانوگ ،

نم زاب  هیـضق . فرط  ود  دش ؛ اعدا  ات  ود  نیا ، تساھتلود . نیرتارگنوناق  تلود  نیا  هن ، هک  دنتفگ  باوج  رد  مھ  روھمج  سیئر  یاقآ  دـنکیمن . تیاعر  ار  نوناق  تلود  هک  دـنتفگ 

تیمھا نوناق  هب  هک  منکب  دیکا  شرافـس  روشک  یهیرجم  نیلوئـسم  ناونع  امـش  هب  مھاوخیم  نم  درادن . حیجرت  فرط  مادک  دراد ، حـیجرت  فرط  مادـک  هک  مرادـن  راک  اج  نیا 

کی هک  تسا  نیا  شیانعم  هکلب  دـشاب ؛ هدـش  ضقن  نوناق  کی  هک  تسین  نیا  افرـص  میدرکن ، لمع  میتسکـش و  صاخ  یاهلئـسم  رد  ار  نوناق  اجنیا  ام  هچنانچ  رگا  دـیھدب .

هب هک  درک  ادیپ  یاهزات  تصرف  کی  نوناق  ضقن  دـش ، ضقن  نوناق  هک  اجنیا  تسا . یروجنیا  ینکـشنوناق  راک  تشاد . دـھاوخ  هلابند  طخ ، نیا  هک  دـش  زاب  یطخ  کی  یھار ،

. دیھدب تیمھا  یلیخ  نوناق ، یهلئسم  هب  هک  تساذل  دریگب . ماجنا  نارگید  یهلیسو 

نویناحور  / ١٣٨٨/٠٩/٢٢ بالط و  زا  یعمج  اب  رادید  رد  تانایب 

اج رھ  ات  ناشماوع ؛ ناشصاوخ و  اھتلم -  رشب -  داحآ  یمومع  ناھذا  ندرک  بوشم  یارب  دننکیم  هدافتـسا  دنراد  اھرازبا  یهمھ  زا  نانمـشد  زورما  یللملانیب ، حطـس  رد 

یگنشق یاھفرح  اھنیا  بخ ، دننکیم . مولظم  زا  یرادفرط  یاعدا  دننکیم ، رشب  قوقح  یاعدا  دننکیم ، یئارگنوناق  یاعدا  دننکیم . شالت  نیا  یارب  دنراد  دسرب . ناشتـسد 

یاھتلود هک  میتسھ  نیا  لابند  ام  دیوگیم : نیا -  زا  لبق  زور  دنچ  نیمھ  اکیرمآ -  روھمج  سیئر  نیا  تسا . یرگید  زیچ  تقیقح  اما  تسا ؛ یرادهبذاج  یاھفرح  اھنیا  تسا ،

نیا درک و  لاغـشا  ار  قارع  نوناق  مادک  اب  اکیرمآ  تلود  تساکیرمآ ؟ تلود  زا  رتنکـشنوناق  تلود  مادک  تسا ؟ نکـشنوناق  تلود  مادـک  بخ ، دنـشاب . وگخـساپ  نکـشنوناق 

لاغـشا ار  قارع  دندرک  هلمح  دندوب ، هدروآ  دوجو  هب  ناشدوخ  هک  یغورد  یهعیاش  کی  ساسا  رب  درک ؟ دراو  قارع  تلم  رب  یونعم  یدام و  یناسنا و  تافلت  تراسخ و  همھ 

یقارع دنمـشناد  هاجنپ  دصناپ و  دوب  هدمآ  اھربخ  رد  شیپ  یدنچ  دندش . هراوآ  قارع  مدرم  نویلیم  دنچ  دندش و  هتـشک  لاس  دنچ  نیا  رد  قارع  مدرم  رازھ  اھدص  هک  دـندرک 

رثا رب  نیا ، دندرک . رورت  دندرک ، ادیپ  یکی  یکی  ار  یقارع  نادنمـشناد  دنتفر  دـندش ، جیـسب  رورت  یاھهخوج  تسا !؟ یمک  زیچ  نیا ، دـندش . رورت  اھیلیئارـسا  یهلیـسو  هب 

مادـک اب  دـینکیم ؟ راتفر  زیمآتناھا  روجنیا  قارع  مدرم  اب  دـیراد  نوناق  مادـک  اب  دـیاهدنام ؟ الاح  ات  نوناق  مادـک  اب  دـیدش ؟ قارع  دراو  امـش  نوناق  مادـک  اب  تساکیرمآ . لاغـشا 

یاھامیپاوھ هک  هثداح  نیا  داتفا  قافتا  ردقچ  دیھدیم ؟ شیازفا  ناتسناغفا  رد  ار  ناتاھورین  دیراد  دنـسپلقع  یللملانیب  نوناق  مادک  اب  دیدرک ؟ لاغـشا  ار  ناتـسناغفا  نوناق 

؛ دـندش هتـشک  یاهثداح  رھ  رد  رفن  اھهد  داتفا ؛ قافتا  اھراب  اـھراب و  لاـس  دـنچ  نیا  لوط  رد  دندیـشک ؟ نوخ  کاـخ و  هب  ناتـسناغفا  رد  ار  یـسورع  یاـھناوراک  یئاـکیرمآ ،

هب مینزیم ! مینک ، ادـیپ  ار  نابلاط  اج  رھ  میتسھ ! نابلاط  لاـبند  اـم  دـیوگیم : ماـمت  تحاـقو  اـب  یئاـکیرمآ  رـسفا  تقو  نآ  دـندوب . هدرک  تکرـش  یـسورع  کـی  رد  هک  یمدرم 

هک دـندش  هتـشک  رفن  دـص  زا  شیب  دـندروآ ، دوجو  هب  ار  ثداوـح  نیا  زا  یکی  تارھ ، رد  شیپ  یدـنچ  نیمھ  دـیراد ؟ راـک  هچ  مدرم  یگدـنز  هب  دـیراد ؟ راـک  هچ  مدرم  یـسورع 

. تساکیرمآ تلود  زورما  اھتلود ، نیرتنکشنوناق  دیتسھ . امش  ینوناقیب  رھظم  دندوب . ناکدوک  ناشاتهاجنپ 

هنتف دینیبب ، دنـشاب ! وگخـساپ  دیاب  نکـشنوناق  یاھتلود  میفلاخم ! ینکـشنوناق  اب  ام  متفگ : هک  تسا  یزیچ  نآ  دـنربیم ، راک  هب  هک  ینابز  اما  تسا ؛ نیا  هیـضق  تقیقح 

هچ دنکـشب . ار  تاـملظ  نیا  و  یرگنـشور ؛ زج  دـنکب  عمج  ملاـع  یمومع  راـکفا  یهعوـمجم  زا  ار  دـساف  بادـنگ  ناـیرج  نیا  ار ، اـھهئطوت  نیا  دـناوتیم  یزیچ  هچ  نیا . ینعی 

. تسا نیگنس  هفیظو ، ردقچ  دینیبب  تقیقح ؟ نایب  لعشم  غارچ و  زج  دنکشب ، دناوتیم 

نیب رد  یبھذــم  تاــفالتخا  دنتــسھ ، شلاــبند  دــجب  اــیند  رد  زیگناهـنتف  یاھتــسد  زورما  هـک  یئاــھراک  زا  یکی  تـسا . روــج  نـیمھ  مـھ  ینید  لــئاسم  یاــھهنیمز  رد 

تفن یهقطنم  تسا ، یدربھار  یهقطنم  تسا ، یاهدیاف  رپ  یهقطنم  تسا ، یـساسح  یهقطنم  دننکیم ، یگدـنز  نآ  رد  اھناملـسم  هک  یاهقطنم  نوچ  تساھناملـسم .

، دناهدرک ادیپ  هک  یبوخ  یاھهار  زا  یکی  دننک . لح  ناشدوخ  یارب  ار  مالسا  لکشم  یروج  کی  یتسیاب  سپ  تسا . محازم  مھ  مالـسا  دنراد ؛ جایتحا  اجنیا  هب  اھنآ  تسا و 

ماد رد  حیحص ، غیلبت  یرگنشور ، تریصب ، دنکب ؟ یگداتسیا  نیا ، لباقم  رد  دناوتیم  یزیچ  هچ  یبھذم . تابصعت  مھ  فالتخا  یهلیسو  تساھناملـسم ؛ نیب  فالتخا  داجیا 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا یللملانیب  یهصرع  نیا ، نداتفین . نمشد 

هک یئاجنآ  ات  ماظن  لباقم  رد  یگداتـسیا  هب  ار  مدرم  دـندرک ، شاشتغا  داجیا  دـندرک ، ینکـشنوناق  یاهدـع  کـی  دـینک  هظحـالم  امـش  روج . نیمھ  مھ  یلخاد  یهصرع  رد 

ار و بالقنا  نانمـشد  نابز  دـندرک -  ار  ناـشدوخ  شـالت  اـھنآ  تسا ؛ یرگید  ثحب  وا  دـشن ، دنتـساوخیم  هک  یراـک  نآ  دـیربن ؛ ناـشغیت  ـالاح  دـندرک -  قیوشت  دنتـسناوتیم ،

هب هاگشناد ، یوت  دنیایب  دننک  ادیپ  تارج  دنتشاد -  لد  رد  ار  ماما  ضغب  هک  یناسک  نآ  ماما -  نانمشد  هک  دندرک  یراک  دنداد ؛ اھنآ  هب  تارج  دندرک ، زارد  ار  مالسا  نانمـشد 

دنمهقالع اھنیا  انئمطم  هک  ینایوجـشناد  هوبنا  مشچ  لباقم  رد  دیایب  دوشب  قیوشت  دریگب ، ناج  دیمون ، سویام و  نمـشد  هک  دندرک  یراک  ( ١٢ (؛ دننکب تناھا  ماما  سکع 

نآ دـنھدب . ماـجنا  یگرزب  راـک  نینچ  کـی  یتناـھا ، نینچ  کـی  دنتـسھ ، یمالـسا  یروـھمج  ناـشنھیم و  روـشک و  یارب  راـک  قشاـع  دـنبالقنا ، هـب  دـنمهقالع  دـنماما ، هـب 

لمع دتفایم ، قافتا  اھاطخ  نیا  شجئاتن . مھ  نیا  یرگشاشتغا -  یهصرع  هب  مدرم  ندناشک  شاشتغا و  هب  ناشقیوشت  ناشیئوجشاشتغا -  نآ  ناشینکشنوناق ،

شیارب لالدتسا  دنفابیم ؛ هفسلف  دوشیم ! تسرد  هفسلف  وا  فارطا  دوشب ، ناھنپ  شندوب  طلغ  طلغ ، راک  نیا  هکنیا  یارب  دعب  دریگیم ، ماجنا  طلغ  راک  دریگیم ، ماجنا  فالخ 

لباقم رد  نامنادجو ، لباقم  رد  هکنیا  یارب  دعب  مینکیم ، ار  اطخ  راک  میـشاب . بقارم  دـیاب  میرطخ ، ضرعم  رد  نامهمھ  تسا ؛ نیا  اھناسنا  گرزب  تائالتبا  زا  دـننکیم ! تسرد 

! میشارتیم شیارب  یلالدتسا  کی  مینکیم ؛ تسرد  شیارب  یاهفسلف  کی  مینک ، عافد  نامدوخ  راک  زا  میناوتب  نارگشسرپ  مشچ  لباقم  رد  مدرم ، لاوس 

ماما زا  یرادفرط  راعـش  دنھدیم . ماجنا  نوناق  فالخ  رب  احیرـص  لمع  دنھدیم ، نوناق  زا  یرادفرط  راعـش  دنکیم . دولآرابغ  یاضف  ار  اضف  ینعی  دـنکیم ؛ هنتف  داجیا  اھنیا  بخ ،

؛ تسین یمک  راک  نیا ، دوشب . تناھا  ماما  سکع  هب  دوشب ، تناھا  ماما  هب  دریگب ؛ ماجنا  یگرزب  هانگ  نینچ  کی  اھنآ ، نارادفرط  یهصرع  رد  هک  دننکیم  یراک  دعب  دـنھدیم ،

نآ ساسا  رب  دـنریگیم ؛ میمـصت  لیلحت ، نآ  ساسا  رب  دـننکیم . مھ  لیلحت  تسین ، یلاحـشوخ  طـقف  دـندش . لاحـشوخ  یلیخ  راـک  نیا  زا  نانمـشد  تسین . یکچوک  راـک 

نامھ اضف و  یگدولآرابغ  نامھ  بیرف ، نامھ  دنکیم ، داجیا  ار  لکـشم  هک  یزیچ  نآ  اجنیا  ناریا . تلم  هیلع  یلم ، حـلاصم  هیلع  دـنوشیم  قیوشت  دـننکیم ؛ لمع  میمـصت ،

یلع ناطیـشلا  یلوتـسی  کـلانھف  ناـجزمیف  ثغـض  اذـھ  نم  ثغـض و  اذـھ  نم  ذـخوی  نکل  و  : » تسھ مالـسلا ) هالـصلا و  هیلع   ) نینموـملاریما ناـیب  رد  هـک  تـسا  یزیچ 

، ندرک نیعم  زیام  ندرک ، نیعم  صخاش  یرگنـشور ، هک  تساجنیا  دوشیم . هبتـشم  قح  ایلوا  رب  قح  دـننکیم ، طولخم  لطاب  یهملک  کـی  اـب  ار  قح  یهملک  کـی  هئاـیلوا ؛»

. دنکیم ادیپ  انعم 

ید  / ١٣٨٨/١٠/١٩ مایق ١٩  درگلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

نآ رد  ار  وا  درک  تبقارم  دیاب  دنک ، عورش  ار  یکانرطخ  یزاب  کی  دھاوخیم  تسا و  هنتف  کی  یحارط  ددصرد  دوخ  تاناکما  یهمھ  اب  دوجو ، یهمھ  اب  نمشد  هک  یطئارش  رد 

نودـب نوناـق ، قبط  رب  دراد ؛ دوجو  نوناـق  دـنراد ، دوجو  یلوئـسم  یاھهاگتـسد  دـش . دراو  تیعطاـق  اـب  شدوخ  تقو  رد  ریبدـت و  طاـیتحا و  اـب  دـیاب  یلیخ  درکن . کـمک  یزاـب 

ینوناق تیلوئـسم  ینوناق و  هفیظو ی  ینوناق و  تمـس  ینوناق و  ناش  هک  یدارفا  دورو  اـما  دریگب ؛ ماـجنا  عطاـق  تروص  هب  نوناـق  رم  یتسیاـب  نوناـق ، زا  یطخت  هنوگچیھ 

ینمـشد یاهدع  کی  هلب ، یوقتلل .» برقا  وھ  اولدعا  اولدـعتال  نا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  : » تسا هداد  روتـسد  ام  هب  لاعتم  یادـخ  دـنکیم . بارخ  ار  ایاضق  دـنرادن ،

ناسنا مزح ، نودب  تقد ، نودب  رگا  دوب . بقارم  دیاب  اما  تسھ -  اھنیا  دـننکیم -  ینابیتشپ  ناگدـننکتثابخ  زا  یا  هدـع  کی  دـنھدیم ، جرخ  هب  تثابخ  یاهدـع  کی  دـننکیم ،

یبالقنا زیزع  نادنزرف  ار ، زیزع  یاھناوج  مرادیم  رذحرب  نم  دتفیب . قافتا  دیابن  نیا  دنوشیم ؛ لامدـگل  دنتـسھ ، مھ  رازیب  اھنآ  زا  هک  یناھانگیب  دوشب ، ایاضق  زا  یخرب  دراو 

. نوناق لاور  رب  زیچ  همھ  هن ، دنھدب ؛ ماجنا  هنارسدوخ  ار  یتکرح  کی  هکنیا  زا  ار  مدوخ 

یربھر  / ١٣٨٨/١٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاـب دنتـسھ ، دـنراد -  مدرم  هک  یناـمیا  هزیگنا و  نیمھ  اـب  مدرم -  روـضح  هب  دـنبیاپ  یمالـسا و  ماـظن  هب  دـنبیاپ  هک  یناـسک  نآ  ینعی  درک . صخـشم  ار  طوـطخ  یتسیاـب 

دیاب دننکیم . تفلاخم  نوناق  اب  دننکیم ، هضراعم  نوناق  اب  دوش . صخـشم  دـنک ، ادـیپ  همادا  یمالـسا  لکـش ، نیا  هب  تکرح  نیا  دـھاوخیمن  ناشلد  هک  یناسک  اب  ناشزرم 

هیـضق لصا  نیا ، تسا . یروج  هچ  طخ  هک  مینادب  یتسیاب  ام  دننکیم ؛ هاگن  اھام  هب  مدرم  دنوشن . هابتـشا  اطخ و  راچد  مدرم  ات  دـشاب  یحـضاو  نشور و  زرم  مھ ، زرم  نیا 

هلداجم و هضراعم و  هب  دـیابن  رظن  فـالتخا  نیا  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مھ  یرظن  فـالتخا  ولو  تسا . لـح  لـباق  تسا ، ضاـمغا  لـباق  تسا ، نیا  نوداـم  هک  یزیچ  رھ  تسا .

. دماجنیب همصاخم 

یوضر  / ١٣٨٩/٠١/٠١ رھطم  مرح  نارواجم  نارئاز و  عامتجا  رد  تانایب 

ار یاهدع  کی  دننک . ضوع  دنھاوخب  تنوشخ  روز  هب  ار   هجیتن  نیا  دروآیم ؛ لابند  هب  دوخ  اب  مھ  یاهجیتن  کی  دتفایم ، قافتا  ینوناق  تکرح  کی  دریگیم ، ماجنا  یتاباختنا 

ار ینوناق  جئاتن  هکنیا  یارب  دننزب ، شتآ  مھ  سوبوتا  دننزب ، شتآ  مھ  کناب  دنزادنیب ، هار  مھ  یزوسشتآ  دـننکب ، مھ  تنوشخ  دـش ، اضتقا  رگا  انایحا  هنحـص ؛ یوت  دنـشکب 

نینچ کی  تسا . ناگناگیب  فرط  زا  یاهدـش  تیادـھ  تکرح  تکرح ، نیا  تسادـیپ  تسا . نوناق  فالخ  مھ  تسا ، عرـش  فالخ  مھ  هک  تسا  یتکرح  نیا  بوخ ، دـننادرگرب .

. دنروایب شیپ  روشک  رد  دنتساوخیم  ار  یقافتا 

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠٨ رسارس  هنومن  نارگراک  رادید  رد  تانایب 

! دناوخیم بش  زامن  دراد  هک  یناسنا  دوخ  سفن  بیرف  یهلیسو  ناطیـش ، ذوفن  یهلیـسو  دوشیم  مھ  بش  زامن  تدابع و  یھاگ  نم ! نازیزع  تسا  یبیجع  دوجوم  رـشب 

اب دـیاب  امتح  تسا و  مزال  یلیخ  تسا ، بوخ  یلیخ  لصا ۴۴  یاھتـسایس  ناطیـش . یارب  دوشب  یذفنم  دناوتیم  فیرـش  بوخ و  یاھرکف  یهمھ  بوخ ، یاھهدیا  یهمھ 

یاـھمدآ ماهـتفگ ؛ اـھراب  دــننک . ذوـفن  اھناطیــش  تـسا  نـکمم  مـھ  اـجنیا  زا  دوـشن . ناطیــش  ماد  بـش  زاــمن  نآ  لــثم  دنــشاب  بـقارم  اــما  دوـش ؛ ارجا  ماــمت  شرتـسگ 

کی هب  هکنیا  یارب  دـنناچیپب ، ار  رازاـب  هچوـک و  مدآ  سوـئرم و  سیئر و  لوئـسم و  روماـم و  رـس  یروـج  هچ  دـندلب  هک  یناـسک  نکـشنوناق ، یاھنادـنوناق  یچهدافتـساوس ،

نامھ یهدوسرف  تالآنیـشام  زا  دـعب  دـننک ؛ راکیب  ار  اھرگراک  دـننک ، ریگنیمز  ار  هناـخراک  نوگاـنوگ  یاـھهناھب  هب  دـعب  دـنرخب ، ار  هناـخراک  اـھنیا  دـننک ؛ ادـیپ  تسد  یاهمعط 

. دشاب عمج  ناشساوح  همھ  دیاب  دوشیم ؛ تسا ، هدش  اھراک  نیا  زا  دنسرب ؛ فولا  فالآ و  اھدرایلیم و  هب  مھ  هناخراک  نآ  نیمز  زا  دنروایب ، رد  ار  ششورف  لوپ  هناخراک ،

ید  / ١٣٩٠/١٠/١٩ زورلاس ١٩  تبسانم  هب  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یار یاھقودنـص  یاپ  مدرم  ینویلیم  لھچ  میظع  روضح  لصاح  اھهرطاخ  نیرتھب  دـنراد . ار  اھهرطاخ  نیرتدـب  اـھهرطاخ و  نیرتھب  لاس ٨٨  تاباختنا  زا  اـم  روشک  اـم و  مدرم 

رھ رد  یاهیضق ، رھ  رد  بخ ، دوب . تاباختنا  یهیضق  رد  دناعم  اضعب  بابان و  نادان ، مدآ  هدع  کی  یـسایس  یاھینزرج  هب  طوبرم  اھهرطاخ  نیرتدب  درک ؛ هریخ  ار  ایند  هک  دوب ،

ارچ دـننک ؟ ینکـشنوناق  ارچ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ، داد ؟ ناشن  ار  ضارتعا  دـیاب  هنوگچ  دنـشاب . ضرتعم  دنـشاب ، هتـشادن  لوبق  یاهدـع  کی  تسا  نکمم  یاهثداـح 

؟ دننک ارجا  تسا ، راکشآ  دنلب و  نآ  زا  نمشد  یاھدنفرت  اھیریگمیمـصت و  تنوفع  هک  ار  یئاھهمانرب  ارچ  دننک ؟ داشنمـشد  ار  روشک  ارچ  دننک ؟ تسرد  هنیزھ  مدرم  یارب 

لمع تسا -  نوناق  رم  هک  تسا -  هدش  هتفگ  هک  هچنآ  قبط  رب  هک  دـندوب  مزلم  مھ  هیـضق  فارطا  یهمھ  میتفگ ، مھ  همھ  هب  میتفگ ، ام  اجنآ  تسا . هدرک  نیعم  هار  نوناق ،

!؟ دندرکن ارچ  دننک .

شیپ زا  یراک  درب . دـھاوخن  شیپ  زا  یراک  فالخ ، یاھراک  رد  روشک ، نیا  رد  سک  چـیھ  دراد ، دوجو  دـنویپ  نیا  اـت  دناهنحـص ، یوت  تلم  نیا  اـت  و  دـندربن . شیپ  زا  یراـک  اـھنآ 

. دنکن لمحت  ار  هنیزھ  نیا  روشک  دشیم  تمظعرپ ، هوکشاب و  تاباختنا  نآ  اب  ارچ ؟ دندرک ؛ تسرد  هنیزھ  تلم  یارب  دندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اما  دنربیمن ، دندربن و 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 7 
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تاباختنا  / ١٣٩٢/٠٢/١۶ یرازگرب  ناراکردنا  تسد  رادید  رد  تانایب 

نیرتھب و زا  یکی  تسا ، شیپ  رد  هک  یتاباختنا  نیا  نذاـب هللا ، یھلا ، قیفوت  هب  هللااـشنا  دراد ، غارـس  زیزع  مدرم  نیا  تمھ  زا  دراد ، غارـس  یھلا  لـضف  زا  ناـسنا  هک  هچنآ 

؛ دوب نانمـشد  یاھراک  زا  یکی  مھ  نیا  دـندرک -  لاس ٨٨  رد  هک  نانچمھ  دـنک -  لطاب  ار  مدرم  تمحز  دـنکیم  شالت  نمـشد  هتبلا  دوب . دـھاوخ  ام  یاـھتاباختنا  نیرتروشرپ 

. دندشن قفوم  یھلا  قیفوت  هب  هتبلا  هک  دنھد ؛ رارق  ماظن  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک  یعس  تاعقوت ، نآ  ساسا  رب  دننکب و  یتاعقوت  نوناق ، فالخرب  هک  دندرک  راداو  ار  یناسک 

رد اتسور ، رد  رھش ، رد  دنتسھ ؛ هک  روشک  یاج  رھ  رد  مدرم  داحآ  منکب . ضرع  نم  ار  نیا  تسا ؛ نوناق  هب  مازتلا  دیاین ، شیپ  یتاباختنا  تالکشم  هکنیا  یارب  یساسا  هار 

یئاھنآ دشاب . نوناق  ساسا  رب  دراد ، یعقوت  یسک  رھ  دشاب ؛ نوناق  ساسا  رب  دنزیم ، یفرح  یـسک  رھ  هک  دنـشاب  نیا  لابند  هب  دیاب  اج ، همھ  رد  اھرھـشنالک و  رد  زکرم ،

رگا هک  تسا  هدرک  نیعم  نوناق  دشیمن . یروجنیا  دـندوب ، نوناق  میلـست  رگا  دـندرک ، تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دـندرک و  دراو  تلم  هب  روشک و  هب  ار  تراسخ  نآ  لاس  نآ  هک 

رھ میتفگ  دوش ؛ یرامـشزاب  ارآ  هک  دـندرک  مھ  دـیدمت  ار  نامز  نآ  میدرک ، شھاوخ  نابھگن  مرتحم  یاروش  زا  اـم  یتح  دـش ؛ هتفگ  لاـس  نآ  دـیایب . دراد ، یـضارتعا  یـسک 

. دندرک تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  دوبن ؛ لوقعم  دوبن ، یقطنم  ناشراک  دنتفرن ! راب  ریز  بخ ، دوش ؛ یرامشزاب  دوش ، یرامشزاب  دنھاوخب  هک  یقودنـص  رھ  یلوقعم و  دادعت 

یمالسا یروھمج  اھرازآ ، اھتمحازم و  نیا  اھندرک و  مشچ  یوت  تشگنا  اھیراکبارخ و  نیا  تسا . یوق  یمالسا  یروھمج  ماظن  دیآیم . قئاف  لئاسم  نیا  رب  روشک  بخ ،

یهمھ اـھهضراعم ، یهمھ  دوجو  اـب  اـما  تسا ؛ هدوب  ورهبور  فلتخم  نارادمتـسایس  اھتـسایس و  عاونا  اـب  اـھلاس  نیا  لوط  رد  یمالـسا  یروـھمج  دزادـنایمن . اـپ  زا  هک  ار 

، دـیآیمن رد  اپ  زا  اـھفرح  نیا  اـب  هک  یمالـسا  یروھمج  دوب . دـھاوخ  روج  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هتفر ؛ شیپ  یمالـسا  یروھمج  تسا -  هتـشاد  دوجو  اـنایحا  هک  اـھهیواز - 

ار نوناق  تسھ : مھ  تاـباختنا  مرتحم  نالوئـسم  امـش  هب  نم  یهیـصوت  نیا  تسا . نوناـق  هب  مازتلا  ندـشن ، تسرد  هنیزھ  هار  دوشیم . تسرد  هنیزھ  روشک  یارب  اـھتنم 

قبط هک  تسا  نیمھ  هب  تناما  یادا  اھلھا - » یلا  تانامالا  اودوت  نا  مکرمای  نا هللا   - » دش هراشا  تناما  یادا  هب  دندرک ، توالت  هک  نآرق  یهمیرک  یهیآ  رد  دیھد . رارق  رایعم 

یهلحرم رد  مھ  تسا -  شیپ  رد  هک  یرگید  دراوم  رد  و  اھاروش ، دروم  رد  هچ  یروھمج ، تسایر  دروم  رد  هچ  اھتیحالـص -  صیخـشت  یهلحرم  رد  مھ  دوش ؛ لمع  نوناق  رم 

. تسا هدوب  روج  نیمھ  مھ  الاح  ات  هللادمحب  هک  دریگب ؛ ماجنا  یرادتناما  تیاھن  دوش و  تیاعر  نوناق  رم  دیاب  اھقودنص . ارآ و  ظفح  یهلحرم  رد  مھ  ارآ ، تئارق 

نیا هدنزاب و  هدنرب و  ریبعت  دیابن  تاباختنا ؛ یهدنزاب  مراذگب  ار  شمسا  مھاوخیمن  نم  دنسریمن -  ناشدوخ  بولطم  یهجیتن  هب  یاهدع  کی  یتاباختنا ، رھ  رد  تسا  یھیدب 

یـضاق شیپ  ناسنا  دنراد . ضارتعا  اھنیا  بخ ، درادـن -  دوجو  تخاب  درب و  میوشیم ، دراو  فیلکت  ماجنا  یارب  ادـخ و  یارب  رگا  درب ؛ راک  هب  ار  یدام  یبرغ  تاحالطـصا  اھهژاو و 

تحاراـن رگید  فرط  نآ  تسا ، لاحـشوخ  هدیـسر ، دوـخ  دوـصقم  هب  تواـضق  نیا  رد  هک  یفرط  نآ  دراد ؛ دوـجو  یھاـگداد  کـی  رد  یتواـضق  تسا . روـج  نیمھ  دوریم ، هک  مھ 

دیاب دوشیم . یضاران  دوشیم ، تحاران  وا  اھتنم  دنکیم ؛ لمع  نوناق  قبط  رب  تسا و  هاگداد  هن ، هدرک ؛ لمع  قح  فالخرب  هک  دنک  مھتم  ار  هاگداد  دیابن  رگید  فرط  نآ  تسا ؛

. تسا یبالقنا  لمحت  نیا  تسا ، یبالقنا  ربص  نیا  میریگب ؛ دای  نامهمھ  دیاب  ار  نیا  مینک ؛ لمحت  تسا -  نوناق  رب  ینتبم  هک  دیآیم -  شیپ  هک  ار  هچنآ  یهمھ 

مدرم  / ١٣٩٢/٠٢/٢۵ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یئاجنآ دنـشاب . نوناق  عبات  دـیاب  مھ  همھ  درک . دـھاوخ  یفرعم  مدرم  هب  دـنراد ، تیحالـص  هک  ار  یناسک  نآ  دوخ ، ینوناـق  فئاـظو  قبط  ناـبھگن  مرتحم  یاروش  هللااـشنا 

لھچ ارآ  معط  تلم  روـشک و  دنتـشاذگن  دـندرک و  دراو  روـشک  هب  هک  یتراـسخ  دـش ، دراو  هک  یتالاکـشا  لاس ٨٨  دریگیم . ماـجنا  نوناـق  زا  فلخت  هک  دـیآیم  شیپ  لاکـشا 

هنیمز نآ  رد  ـالاح  هـچرھ -  اـی  یـسایس ، فـالخ  یاھفدـھ  اـی  یناـسفن ، ضارغا  رطاـخ  یارب  اـی  یاهدـع  کـی  دوـب . نوناـق  زا  فـلخت  رطاـخ  هـب  دـشچب ، تـسرد  ار  ینوـیلیم 

روشک هب  مھ  دـندز ، همدـص  تلم  هب  مھ  دـندز ، همدـص  ناشدوخ  هب  مھ  دـندش ؛ دراو  ینوناق  ریغ  هار  زا  دـندرک ، اطخ  دـندرک ، فلخت  نوناـق  زا  مینکب -  یتواـضق  میھاوخیمن 

زا اما  دـشابن ، مھ  تسرد  دـصرددص  نوناق ، کـی  تسا  نکمم  یھاـگ  دنـشاب . نوناـق  میلـست  همھ  دنـشاب ، نوناـق  عباـت  همھ  تسا . نوناـق  هار  تسرد ، هار  دـندز . همدـص 

؛ تسا هدرک  ار  اطخ  نیا  نوناق  یارجا  رد  وا  میمھفب  امـش  نم و  هک  دـنزب  رـس  نوناق  یرجم  زا  مھ  یئاطخ  کی  یـشخب ، کی  رد  تسا  نکمم  یھاگ  تسا . رتھب  ینوناقیب 

تسرد تسا ، اطخ  ام  رظن  هب  هک  ار  هچنآ  میھاوخب  ینوناقیب  هار  زا  مینک ؛ ینوناقیب  زاب  هکنیا  زا  تسا  رتھب  نآ  لمحت  مینک ، حالصا  ینوناق  قیرط  زا  ار  نآ  میناوتن  رگا  اما 

. یمومع هار  یهمادا  یلم ، تدحو  ظفح  روشک ، شمارآ  روشک ، شیاسآ  یارب  تسا  یاهلیسو  تسا ؛ یبوخ  رایسب  رایعم  نوناق ، مینک .

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

هک یراکـشآ  تاعالطا  اب  میراد ، هک  ییاھربخ  اب  دـنکیم -  هدـھاشم  ناسنا  هک  یتبثم  هتـسجرب و  تاـکن  زا  یکی  تسا . هدوب  یبوخ  لاور  زورما  اـت  تاـباختنا  لاور  هللادـمحب 

؛ دـنیوگیم نوناق  زا  تیعبت  زا  مدرم  دـننکیم ، هبحاصم  دـننکیم ، تبحـص  یـسک  رھ  اب  تسا ؛ ییارگنوناق  نامتفگ  تاباختنا ، نیا  رد  مدرم  نامتفگ  هک  تسا  نیا  دراد -  دوجو 

؛ دز دگل  روشک  هب  نوناق ، هب  ندز  دـگل  نوناق ، زا  تیعبت  مدـع  لاس ٨٨  رد  دـندید ؛ همطل  مدرم  ینوناقیب  زا  ییارگنوناق . تسا ؛ یاهتـسجرب  شزرااب و  یهثداـح  یلیخ  نیا 

مھ نیلوئـسم ، مـھ  زورما ، اـت  هناتخبـشوخ  تـسا . ییارگنوناـق  ناشـشیارگ  ناـشھاگن ، مدرم  هـک  تـسا  نـیا  زورما  یهتـسجرب  یاھهدـیدپ  زا  یکی  دـندید . مدرم  ار  نـیا 

. تسا نیا  مھم  یهتکن  کی  دوب . دھاوخ  نیمھ  مھ  نیا  زا  دعب  هللااشنا  دندرک ؛ تاعارم  ار ، ینوناق  تاھج  دندرک  تیاعر  مرتحم  فلتخم و  یاھدزمان 

تلود  / ٠۶/١٣٩٢/٠۶ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

رد اھردارب  امش  زا  یرایـسب  اب  میدرک -  راک  اھامـش  زا  یلیخ  اب  اھلاس  ام  هک  یناتـسود  تسین . ینوناقیب  یانعم  هب  یداھج  درک ؛ یداھج  دیاب  ار  راک  تمدخ ، یهنیمز  رد 

نامھ رد  مدقتعم  اما  متـسھ ، ینوناقیب  نیا  دض  تدشب  متـسین ؛ ینوناقیب  هب  یهدننک  توعد  مدآ  نم  ار ، نم  یهیحور  دینادیم  میتشاد -  یراکمھ  فلتخم  یاھهنیمز 

ار اھنامرآ  ندـیدن ، گرزب  ار  کچوک  عناوم  ندرک ، روبع  عناوم  زا  ینعی  یداھج  راک  یداھج . راک  راک  کی  یرادا ، موسرم  راک  راک  کی  درک : راک  دوشیم  روج  ود  نوناق ، بوچراـھچ 

. دریگب ماجنا  یبوخب  تمدخ  هللااشنا  ات  داد  ماجنا  یداھج  دیاب  ار  راک  تسا . یداھج  راک  نیا  راک ؛ هب  قوش  ندرکن ، شومارف  ار  تھج  ندرکن ، شومارف 

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

؛ دشاب هتشاد  تینما  یداصتقا  یهنحص  دیاب  دنشاب ، داصتقا  یهنحص  رد  مدرم  میھاوخیم  رگا  ام  تسا ؛ یزیتسداسف  یتمواقم ،] یاھتـسایس  یاھهفلوم  زا   ] مھن یهتکن 

یدـج دـیاب  نیا  تسا ؛ نیا  داسف  اب  یهزرابم  دوشب ؛ هتـسب  نوناق  یهدننکـش  نوناق و  یهدـننزرود  یچهدافتـساوس و  دـسفم و  تسد  یتسیاـب  میھاوخیم ، ار  تینما  رگا 

نیلوئسم هچ  یئاضق و  نیلوئسم  هچ  یئارجا ، نیلوئسم  هچ  نیلوئـسم -  یهمھ  تسین . یفاک  نتفگ  نکل  دنیوگیم ، ار  نیا  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  زورما  دوشب ؛ هتفرگ 

لمع تساوخ  روجرھ  دمآ ، تساوخ  هکرھ  هک  دوب  یاهزاوردورد  یب  یهناخ  کی  لثم  روشک  یداصتقا  عضو  عامتجا ، عضو  هچنانچ  رگا  دنلوئسم . تھج  نیا  رد  هننقم -  یهوق 

یلصا طرش  یزاسفافش ، دیآیمن . ولج  اعبط  دنک ، قازترا  لالح  هار  زا  دھاوخیم  هک  ینیتم  یهتسیاش  بیجن  ناسنا  تسا ، مولعم  بخ  دروخ ، درب ، تساوخ  هچرھ  درک ،

دـمآ و دـھاوخ  طیارـش  نیا  رد  یداصتقا  لاعف  دـیایب ؛ دوجوهب  تاـبث  اـب  یاـضف  دـیاب  دـیایب ، دوجوهب  یتباـقر  یاـضف  دـیاب  دوشب ، یزاسفافـش  دـیاب  تسا ؛ یزیتسداـسف  نیا 

وا زا  یمالـسا  ماظن  دروآیم ، تسدهب  یتورث  دوخ  ینیرفآراک  ای  دوخ  یهیامرـس  ای  دوخ  راکتبا  اب  هک  یـسک  نآ  ییاضف  نینچ  کی  رد  تقو  نآ  درک . دـھاوخ  تینما  ساـسحا 

. تسا ماظن  تیامح  دروم  دییات و  دروم  حابم و  زیچ  کی  دمآرد  بسک  تورث و  بسک  تقونآ ] ، ] دش یملاس  یاضف  اضف  هچنانچ  رگا  دنکیم . دییات  دنکیم و  تیامح 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

فعـض و یهیام  دناوتیم  مھ  دوشب ، وربآ  التعا و  یهیام  دـناوتیم  مھ ]  ] هک روشک  رد  تسا  ییاھهنیمز  نآ  زا  یکی  تاباختنا ، منکب . ضرع  تاباختنا  هب  عجار  مھ ]  ] هملک کی 

نوناق دننکب ، تیاعر  ار  یمالسا  دودح  دننکب ، تکرح  قالخا  اب  دننک ، تکرش  مظن  اب  دننک ، تکرش  مدرم  رگا  تسا . یروجنیا  تاباختنا  دوشب ؛ تالکـشم  داجیا  یتسس و 

ناشدوخ هب  ار  نمـشد  دوخ ، یاھفرح  اب  رگا  دننک ، یقالخادب  رگا  دـننک ، ینکـشنوناق  رگا  و  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  ماظن  تزع  وربآ و  یهیام  نیا  دـننکب ، تیاعر  همھ  ار 

یلاس رھ  اھلبق ،  - میراد راکورـس  تاباختنا  اـب  هک  تسا  لاـس   ٣٨ لاس ، ام ٣٧  میتسین . راکهزات  تاباختنا  یارب  ام  دـش . دـھاوخ  مامت  ام  ررـض  هب  تاـباختنا  دـننک ، راودـیما 

« ينکشنوناق  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 8 
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مینادـیم تاباختنا ، راک  رد  میبرجم  ام  دـتفایم - هار  هب  روشک  نیا  رد  گرزب  تاباختنا  کـی  راـب ، کـی  لاـس  ود  رھ  هک  تسا  یلاـس  دـنچ  مھ  ـالاح  دوب ؛ تاـباختنا  کـی  اـبیرقت 

اھنیا اب  ییاھینمشد  هچ  دنریگب ، رارق  تسا  نکمم  یرکف  یاھطیحم  هچ  رد  دنراد ، تلاخد  دنتسھ و  هیضق  فرط  تاباختنا ، رد  هک  یناسک  نآ  مینادیم  تسیچ ، تاباختنا 

. تسا نشور  اھنیا  تسا ؛ هدشهبرجت  ام  یارب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  دروآیم ؛ ور  اھنیا  هب  ییاھهسوسو  هچ  دوشیم ،

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

یمدرم و طابضنا  نیا  تاباختنا . زا  دعب  مھ  تاباختنا ، زور  تاباختنا و  نیح  رد  مھ  تاباختنا ، زا  لبق  مھ  تسا ؛ شزرااب  یلیخ  تسا ، تیمھااب  یلیخ  یمدرم ، طابـضنا  نیا 

ام و  تسا . اراد  ار  نیا  هک  دھدیم  ناشن  دراد  هللادمحب  ام  تلم  دنرادن و  ار  نآ  اھروشک  زا  یرایـسب  هک  تسا  یزیچ  نامھ  نیا  تسا . مھم  یلیخ  نوناق  مظن و  هب  یدـنبیاپ 

ردقچ طابضنا  نیا  هک  تسا  هدرک  هبرجت  ناریا  تلم  مینکیم . هبرجت  هک  تسا  یدامتم  یاھلاس  میاهدرک ؛ هبرجت  مھ  ام  میاهتفرگ ؛ دای  هتشذگ  یاھهبرجت  زا  ار  نیا  ناریا  تلم 

. هدرک هبرجت  ناریا  تلم  ار  نیا  تسا ؛ رضم  شیارب  ردقچ  ینوناقیب  یطابضنایب و  تسا و  وا  عفن  هب 

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

هار رد  امـش  دیکات ! اب  مھنآ ] [ ؛ هرـصنی نم  نرـصنیل هللا  و  رگید ، یهیآ  رد  مکمادقا . تبثی  مکرـصنی و  اورـصنت هللا  نا  دینک ؛ رواب  ار  یھلا  ترـصن  یهدعو  دینک ، لکوت  دنوادخ  هب 

لباـقم رد  درک . دـھاوخ  ترـصن  ار  امـش  لاـعتم  یادـخ  هـک  دیــشاب  نـئمطم  سپ  تـسا ، یھلا  ترــصن  نـیا  دـیتسھ ، ادـخ  نـید  تیمکاـح  داـجیا  نـید ، اـیحا  نـید ، یهماـقا 

. تسا امش  هب  قلعتم  هدنیآ  هللااشنا  دینادب  دینامن و  توافتیب  دینیشنن ، مارآ  اھینکشنوناق  اھیزیتسنید و 

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

دیدـھت راشف و  دروم  تسا ، تموکح  رظن  فلاخم  شرظن  شرکف و  هکنیا  رطاخهب  سکچـیھ  تسھ ؛ باختنا  یدازآ  تسھ ، نایب  یدازآ  تسھ ، رکف  یدازآ  ام  روشک  رد  زورما 

، دنکب ییاعدا  روجنیا  سکرھ  هدوب ،» تموکح  یهدیقع  فالخرب  هلئـسم  نالف  رد  ماهدیقع  نوچ  ماهتفرگ  رارق  راشف  دروم  نم   » هک دنک  اعدا  سکرھ  دریگیمن . رارق  بیقعت  و 

؛ درادن یراک  اھنیا  اب  مھ  یـسک  دننکیم و  زاربا  تسا - ناشهدیقع  هک   - ار تموکح  دض  نوگانوگ  راکفا  فلتخم ، یاھهناسر  رد  ددعتم  دارفا  تسین . یزیچ  نینچ  هتفگ ؛ غورد 

. دنیوگب دنناوتیم  تسھ ؛ مھ  نایب  یدازآ  دوشب . اھنیا  ضرعتم  یسک  هک  تسین  مھ  انب 

. درادـن دوـجو  ندرک » لـمع  تعیرـش  نید و  فـالخرب   » ینعی یدازآ  درادـن ؛ دوـجو  ندرک » لـمع  نوناـق  فـالخرب   » ینعی یدازآ  دراد ؛ بوچراـھچ  اـیند  یاـجهمھ  رد  یدازآ  هـلب ،

دشاب هتشاد  عقوت  یسک  هکنیا  تسھ . نیا  هتبلا  تسا ؛ مالـسا  رھطم  تعیرـش  زا  یهتفرگماھلا  همھ  روشک و  نیناوق  ام و  یـساسا  نوناق  ام ، روشک  رد  یدازآ  بوچراھچ 

. درادن دوجو  نیا  تسین و  یقطنم  دنک ، لمع  نوناق  فالخرب  دشاب و  دازآ 

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

لاوس هدرکن ؛ ارجا  هاگتـسد  نالف  هک  تسا  لاس  ود  ار  نوناق  نالف  هک  دنتفگ  شیپ  یدنچ  سلجم  مرتحم  سیئر  بخ ، تسا . نیناوق  یارجا  یهلئـسم  رگید ، یهلئـسم  کی 

دینکیم جرخ  امـش  همھنیا  دوشن ؟ ارجا  ارچ  دینکب . لابند  دیاب  امـش  درکن ، ارجا  وا  رگا ] [ ؟ دـیدرک راکهچ  دـیتسھ ، سلجم  هک  امـش  لاس  ود  نیا  رد  بخ  هک  تسا  نیا  هدـنب 

بخ دـنکیمن ! ارجا  لوئـسم  نآ  هدـش ، بیوصت  تامدـقم ، همھنیا  زا  دـعب  نوناق  نیا  الاح  دوشب ؛ بیوصت  نوناق  نیا  هکنیا  یارب  ار  اھنیا  دـننام  تاناکما و  لوپ و  رمع و  تقو و 

رگا بخ ، تسین ؛ هنامرجم  نیوانع  وزج  نیا  هک  دـناهتفگ  مھ  اھنآ  دـناهداد ، عاجرا  هیئاضق  یهوق  هب  ار  اھارجا  مدـع  نیا  زا  یـضعب  دـنتفگ  الاح  دـینکب . شیارب  یرکف  کـی  دـیاب 

یتسیاب هیئاضق  یهوق  تسین ؛ هیئاضق  یهوق  راک ] ، ] ریخن دنکب . دیاب  سلجم  دوخ  مھ  زاب  ار ؟ راک  نیا  دـنکب  دـیاب  یـسکهچ  دـشاب ، هنامرجم  نیوانع  وزج  دـیھاوخب  هچنانچ 

امـش دـھدب . ماجنا  ار  راک  نیا  یتسیاب  سلجم  یمالـسا . یاروش  سلجم  تسا ؟ هنامرجم  نیواـنع  وزج  نیا  دـیوگب  دـناوتیم  یـسک  هچ  دـنک ؛ بیقعت  ار  هناـمرجم  نیواـنع 

سلجم دوخ  راک  راک ، نیا  ینعی  دـننکب ؛ لمع  دـنناوتب  اھنآ  اـت  دـیتسرفب  ار  نیا  دـعب  دراد ، تازاـجم  ردـقنیا  تسا و  مرج  نیا  دـش ، یروجنیا  هچناـنچ  رگا  فلخت  نیا  دـییوگب 

. دریگب ماجنا  یتسیاب  هک  تسا  یمھم  رایسب  یهلئسم  کی  ام  رظن  هب  مھ  نیناوق  یریگلابند  یهلئسم  نیاربانب  تسا .

هیئاضق  / ٠۶/١٣٩٧/٠۴ هوق  نالوئسم  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

؛ دھدب ماجنا  ار  راک  نیا  تسا  فظوم  روشک  رب  مکاح  هاگتـسد  هک  تسا  یراک  نیا  تسین ؛ دـیدرت  لحم  رگید  نیا  تسا ؛ یتیمکاح  یهفیظو  کی  یئاضق  هاگتـسد  یهفیظو 

تموکح هک  تسا  یراک  نیا  نوناق ؛ زا  فلختم  تازاجم  تموصخ و  لصف  تواضق و  زا  تسا  ترابع  هک  تسا  یتیمکاـح  یهفیظو  کـی  تسا ؛ نیمھ  مھ  اـیند  یاـج  همھ  رد 

دب تفرگ ، ماجنا  صقان  هچنانچ  رگا  دـنوشیم ؛ دونـشخ  دنـسرخ و  مکاح  هاگتـسد  زا  مدرم  هک  تسا  نیا  شاهجیتن  تفرگ ، ماـجنا  بوخ  هچناـنچ  رگا  دـھدب . ماـجنا  یتسیاـب 

کی الثم  یئاضق  هاگتـسد  الاح  بخ  یلیخ  دـنیوگب  هک  تسین  روجنیا  دـنوشیم ؛ دنـسرخان  نارگن و  تحاراـن و  مکاـح  هاگتـسد  زا  مدرم  تفرگ ، ماـجنا  بویعم  تفرگ ، ماـجنا 

الاب ار  امـش  راک  تیـساسح  نیا  اذـل  تسا . لوئـسم  هنیمز  نیا  رد  روشک  رب  مکاـح  هاگتـسد  یهعومجم  تسا و  یتیمکاـح  یهفیظو  کـی  هفیظو ، نیا  هن ، دراد ؛ یلکـشم 

ینعی دراذگیم ؛ یاج  رب  ار  یتاکرب  راثآ و  مھ  مدرم  یگدنز  عقاو  رد  اعقاو  هکلب ] ، ] دـنوشیم یـضار  مدرم  هک  تسین  نیا  مھ  طقف  دریگب ، ماجنا  هفیظو  نیا  هچنانچ  رگا  دربیم .

یگدـنز ساسا  نوناق ، تیاعر  روشک ! رد  دراذـگیم  ریثات  ردـقچ  نیا  دـینیبب  بخ  دریگب ، ماـجنا  عطاـق  ریگیپ و  یقطنم و  حیحـص و  یدـج و  دروخرب  ینکـشنوناق  اـب  اـعقاو  رگا 

هاگتـسد هک  دییامرفب  ضرف  هچنانچ  رگا  تموصخ ؛ لصف  ای  تسا . نانکـشنوناق  ندرک  فقوتم  ینکـشنوناق و  اب  یهزرابم  یئاضق  هاگتـسد  فیاظو  زا  یکی  هک  تسا  یعمج 

مدرم یگدـنز  نورد  هب  ار  اـھینارگن  اھتیاکـش و  اـھاوعد و  دراذـگیم ! رثا  مدرم  یگدـنز  نتم  رد  نیا  ردـقچ  دـینیبب  دوشب ، قفوم  دراد  دوـجو  هک  یتاـموصخ  لـصف  رد  یئاـضق 

. دراد یدایز  تاکرب  نیا  ندرک ، فقوتم  ندناشکن و  مدرم  یگدنز  نتم  هب  ندناشکن و 
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