
مدرم  / ٢٢/١٣۶٨/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یاھییوگروز لباقم  رد  یجراخ  تسایـس  نالووسم  ماظن و  یرابکتـسادض  مکحم و  عضوم  یمالـسا و  یروھمج  یجراـخ  تسایـس  یهلاـسم  صوصخ ، نیا  رد  رگید  لاـثم 

هــشیمھ اھــشیدناتحلصم ، ـالقع و  حالطــصا  هـب  هدــع  کـی  لاـس ، دــنچ  نـیا  لوـط  رد  یلو  دــناهتخادنین ؛ ناـبز  زا  زگرھ  ار  اـکیرما » رب  گرم   » راعــش مدرم ، تساـکیرما .

تسا یتردق  ایند  رد  هک  اکیرما -  اب  دوخیب  ارچ  امش  هک  دندرکیم  تحیصن  ار  نامدیقف  ناشلامیظع  ربھر  ماظن و  نالووسم  مدرم و  هنالقاع ، حالطصا  هب  هناشیدناتحلـصم و 

صاوخ زا  یضعب  اما  دناهدیمھف ؛ ار  نآ  تیھام  مدرم  هک  تسا  ییاھاج  نامھ  زا  مھ  نیا  دیزادنایم !؟ گنج  هب  یکانتشحو  لوغ  اب  ار  دوخ  ارچ  دینکیم !؟ هزرابم  یروآمزر و  - 

هیضق هک  یلاح  رد  تسا ؛ هدرک  ناھج  حطس  رد  یتردق  رپ  لوغ  اب  ینمشد  داجیا  هب  مادقا  یلیلد ، تلع و  چیھ  نودب  یمالـسا  یروھمج  هک  دندرکیم  لایخ  اھنآ  دندیمھفن !

. دوبن نیا 

کارتشا ام  اب  ییایفارغج ، یهقطنم  راکفا و  یژولوئدیا و  زرم و  رد  هک  دنتـسھ  ایند  رد  یدایز  یاھروشک  میاهدرکن . ینمـشد  سک  چیھ  اب  ائادـتبا  میـشاب ، ناریا  تلم  هک  ام 

. تسین نیا  هلاسم  سپ ، میراد . یللملانیب  هبناجود و  طباور  هلماعم و  دمآ و  تفر و  اھنآ  اب  ام  یلو  دنرادن ؛

تنس  / ١٣۶٨/١٠/٠۵ لھا  ىاملع  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

. تسا رفک  طـخ  رد  وا  تسا ، یتـسود  نیا  هب  یھاـبم  دـشابیم و  تسود  مالـسا  نانمـشد  اـب  هک  نآ  تسا و  مالـسا  طـخ  رد  وا  تسا ، نمـشد  مالـسا  نانمـشد  اـب  هک  نآ 

رب گرم  : » دـنیوگب وا  رھـش  روشک و  رد  هک  یتقو  تسا . دـنک ، تیاـعر  هیاعردـشا »  » دـح رد  ار  وا  عفاـنم  هک  نیا  یاـنعم  هب  یگتـسباو و  یناـمیپمھ و  یاـنعم  هب  وا  ىتسود 

، تقو کی  اما  دـنھدیم ؟ ار  راعـش  نیا  تدوخ  مدرم  ارچ  دـنیوگب  اـھییاکیرما  تسا  نکمم  هک  اـکیرما ،» رب  گرم  : » دـنیوگیم شدوخ  مدرم  تقو ، کـی  دـیایب ! شدـب  وا  اـکیرما ،»

نمشد اب  دیدش  یھارمھ  یراکمھ و  رگم  تسین ، نیا  ینکیم !؟ رپس  هنیـس  ارچ  وت  اکیرما ؛» رب  گرم  : » دنیوگیم دناهدمآ و  اجنیا  هب  رگید  یاج  زا  ینارفاسم  ای  نانامھیم 

. دھدیم ناشن  ار  شدوخ  یهثیبخ  دیلپ و  یهرمث  زورما  هک  تسا  تیباھو  یهشیر  نامھ  نیا ، مالسا . ادخ و 

مدرم  / ١٣۶٨/١٠/٠۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

نیا میتخاسن . میدماین و  رانک  هظحل  کی  رابکتـسا ، ناطیـش  اب  هک  میاهدرک  باختنا  ار  یتسرد  هار  ام  دننادیم -  هللادـمحب  هک  دـننادب -  ام  تلم  الوا  هک  میوگب  مھاوخیم  نم 

شیور درادن . ییابا  زواجت  ضرعت و  زا  دسرب ، شتسد  هک  اج  رھ  تسا و  زواجتم  حیقو و  وگروز و  وا  میراد . ناممدرم  نابز  رب  ار  وا  رب  گرم  راعش  ام  هک  ینمـشد  تعیبط  تسا 

هار ام  تلم  نیاربانب ، دـننکیمن . دـننک و  رواب  دـیابن  مھ  مدرم  نیرتهلبا  رگید  زورما  هک  ییاھفرح  نیا  زا  رـشب و  قوقح  زا  عافد  یـسارکمد ، زا  عاـفد  دـنراذگیم : بوخ  مسا  مھ 

اب رگید  یاھتلم  یگتـسبمھ  اب  نامتلم و  یگتـسبمھ  ماکحتـسا  اب  ادـخ و  هب  لکوت  اب  یھلا و  لضف  هب  ام  داد . میھاوخ  همادا  ار  هار  نیا  اـم  تسا . هدرک  باـختنا  ار  یتسرد 

هار هن  تسام ؛ هار  دیـسر ، دـھاوخ  یزوریپ  هجیتن و  هب  هک  یزیچ  نآ  ایناث ، دـمآ . میھاوخن  رانک  شیاھییوگروز  اکیرما و  اـب  هظحل  کـی  هتـشذگ ، لـثم  مھ  هدـنیآ  رد  ناـمبالقنا ،

. تسکشدھاوخ مھ  رد  دروآیمن ، باسح  هب  دوخ  لباقم  رد  ار  زیچ  چیھ  هک  هظحالمیب  یشحو و  ناویح  نیا  نادند  خاش و  دش . دھاوخ  هتسکش  اکیرما  یردلق  اکیرما .

نارگراک  / ١٣۶٩/٠٢/١٢ ناملعم و  رادید  رد  تانایب 

، اـھییاکیرما دوخ  دـشاب . هدوسآ  شلاـیخ  رگید  روشک  نآ  دوب ، بوخ  رگا  و  دـشکب ، سفن  اـیند  رد  دـناوتن  رگید  روـشک  نآ  دوـب ، دـب  یروـشک  اـب  اـکیرما  رگا  هک  تسین  روـطنیا 

« اکیرما رب  گرم   » راعش هک  تسا  لاس  هدزای  تسین . روطنیا  هن ، دوب . دھاوخ  هتسب  وا  یور  هب  اھھار  مامت  دشاب ، دب  اھنآ  اب  یروشک  رگا  هک  دننکیم  دومناو  غیلبت و  هنوگنیا 

نیا تساکیرما !؟ هب  قلعتم  ایند  رگم  مینک . زاب  ار  نامدوخ  هار  میتسناوت  میدرک ، تمھ  شالت و  ام  رگا  تسا . هدوبن  هتـسب  ام  یور  مھ  اـھھار  هداـتفین ، ناـممدرم  ناـھد  زا 

لزان تلم  نآ  رـس  رب  تاکرب  تاریخ و  دندوب ، تسود  یـسک  اب  اھنیا  رگا  دننکیم . طلغ  دنتـسھ ؟ یناسک  هچ  دننکیم ، ار  ایند  تیکلام  یاعدا  هک  دساف  ربکتم  ردـلق  نایوگروز 

. دنوشیم تلم  نآ  یھایسور  یتخبدب و  یهیام  دنتسھ ، تسود  هک  یمدرم  اب  اھنیا  دش . دھاوخن 

١٣۶٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیلوا  مسارم  رد  تانایب 

تمسهب ناملحار ، راوگرزب  ماما  یاھدومنھر  تھج  رد  نآرق و  مالـسا و  هب  کسمت  اب  مالـسا ، میلاعت  وترپ  رد  میناوتب  دیاب  ناریا  تلم  ام  تسا . ناریا  تلم  هجوتم  زورما  ایند 

راودیما هک  ییاھنآ  هدروخ -  مخز  نانمـشد  مینادب  دـیاب  ام  تسین . زیاج  فقوت  هظحل  کی  میھدـب . همادا  رتشیب  هچرھ  باتـش  اب  ار  نامتکرح  بالقنا ، نیا  یلاعتم  یاھفدـھ 

تلفغ اذل  مینک . تلفغ  هظحل  کی  ام  ات  دـننیمک  رد  نانچمھ  تسا -  هدـش  رتریگملاع  ایند  رد  زورهبزور  مالـسا  نانآ ، تساوخ  مغریلع  دوشب و  وحم  ایند  زا  مالـسا  دـندوب 

 - نانمشد دیاب  دوخ ، یرایـشوھ  یھاگآ و  اب  روشک و  یمومع  یگدنزاس  رد  تکرـش  لماک و  داحتا  ادخ و  هب  لکوت  تماقتـسا و  تردق و  اب  ناریا ، تلم  تسا . مارح  ام  یارب 

ناراکدب و یهمھ  لثم  دسرتیم ؛ ناریا  تلم  زا  یناھج  رابکتـسا  دنک . سویام  نامزیزع  روشک  هب  بالقنا و  نیا  هب  یزادـناتسد  زا  ار  ناگدروخمخز -  عاجترا و  اکیرما و  ینعی 

. دنسرتیم هاگآ  عاجش و  یاھناسنا  زا  هک  ینانزھار 

تلم نیا  زا  اکیرما  هک  تسا  نآ  رطاخهب  دننکیم ، بصغ  جـح  زا  ار  تلم  نیا  قح  دـندنبیم و  تلم  نیا  یور  ار  ادـخ  یهناخ  هار  زاجح ، ماکح  یدوعـس و  تلود  هک  دـینیبیم  رگا 

یاھهیاپ رب  رگم  دوشیم ، جراخ  اـھهرجنح  زا  هک  یداـیرف  راعـش و  نیا  تسیچ ؛ رگم  جـح ، مسارم  رد  اـکیرما » رب  گرم   » راعـش هک  دـننک  ناـمگ  ناـحولهداس  دـیابن  دـسرتیم .

یناھج یاھهطلـس  هیلع  ام  تلم  قحب  دایرف  یهدـننک  نییعت  ریثات  رگا  دوبن ، اھراعـش  نیا  یهدننکـش  ریثات  رگا  دراذـگیم . یرثا  هچ  لیئارـسا  اـکیرما و  یهنابـصاغ  یهطلس 

. دشیمن ینمشد  ردقنیا  ام  تلم  اب  دوبن ،

. تسادـخ ناگدـنب  هب  قلعتم  ادـخ  یهناخ  تسام . تلم  قح  تسا و  نآ  قاتـشم  ام  تلم  بلق  هک  تسا  ییاھزیچ  (ص ،) ربماـیپ سدـقم  ربق  ادـخ ، یهناـخ  جـح ، یهضیرف 

یهناخ دنرادن . دنوریم ، اجنآ  هب  ملاع  راطقا  زا  هک  یناناملسم  اب  یقرف  چیھ  دنتـسھ ، نکاس  هکم  رد  هک  ینامدرم  ادخ ، یهناخ  هب  تبـسن  (: ٢ «) دابلا هیف و  فکاعلا  اوس  »

یزوریپ مدرم و  روضح  ریثات  نیمھ  ینعی  نیا ، تسا . لیئارسا » رب  گرم   » و اکیرما » رب  گرم   » راعـش رطاخ  هب  نیا ، دنوشیم ؟ ام  تلم  عنام  ارچ  تسادخ ؛ ناگدنب  اجلم  ادخ ،

یمالـسا و یهفیظو  هن  دـنریگیم و  رظن  رد  ار  اھنآ  عفن  دـننکیم و  ارجا  ار  اکیرما  یاھتـسایس  ومهبوم  هنافـساتم  هک  یدوعـس -  ماکح  اکیرما و  تکرح  نیا  ریـشمش . رب  نوخ 

تسا یدیدج  نارود  نیمھ  تایصوصخ  زا  یکی  هک  نیملسم -  تدحو  راعش  و  لیئارسا » رب  گرم   » و اکیرما » رب  گرم   » راعش هک  تسا  نیا  رطاخهب  ار -  ناملـسم  تلم  عفن 

. تسین لمحت  لباق  ناشیارب  تسا و  هدننکش  یناھج  یاھهطلس  رابکتسا و  یارب  دندرک -  زاغآ  هر ) ) ماما هک 

نارھت  / ١٣۶٩/١١/١٩ یهعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد هک  دینیبب  امـش  زورما  تسین . رگید  زورما  اما  دوب ؛ اکیرما  زور  کی  تردقربا ، ناونع  هب  اکیرما  تسکـش . ار  اھردلق  اھتردق و  نیغورد  میرح  امـش ، بالقنا  اھنیا ، رب  یهوالع 

هرگ تشم  مدرم ، یاھهدوت  اھتلم و  ملاع ، طاقن  زا  اجدنچ  دنـشکیم ؟ شتآ  هب  ار  اھنآ  مچرپ  ای  دـننزیم ، شتآ  ار  اکیرما  روھمج  سیئر  سکع  مدرم  ملاع ، طاقن  زا  هطقن  دـنچ 

تحت یاھروشک  ایـسآ و  یاصقا  اپورا و  رد  زین  زورما  اما  دییوگیم ؛ ارچ  هک  دنتفگیم  نارگید  دـیتفگیم ، ار  راعـش  نیا  امـش  طقف  زور  کی  دـنیوگیم . اکیرما » رب  گرم   » دـننکیم و

ینابیتشپ قارع  میژر  زا  اھتلم  نآ  هک  تسا  نآ  رطاخ  هب  هن  نیا ، دـنیوگیم . اـکیرما » رب  گرم  ، » دـنوشیم هرادا  اـکیرما  دوخ  هیبش  یماـظن  اـب  هک  ییاـھروشک  اـکیرما و  ذوفن 

رب گرم  ، » تسا هدش  راکـشآ  ناشیارب  وا  یهرھچ  دناهتخانـش و  زواجتم  ار  اکیرما  نوچ  اھنیا  تسیچ . هیـضق  هک  دننادیمن  دنـسانشیمن و  ار  قارع  میژر  الـصا  ریخ ، دننکیم .

. تسکش ار  اھتردقربا  یناھج و  یاھردلق  نیغورد  میرح  ینعی  درک ؛ ار  راک  نیا  امش  بالقنا  دنیوگیم . اکیرما »

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » 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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مدرم  / ١٣۶٩/١٢/١١ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

رد صوـصخب  یمالـسا ، یاـھروشک  ناـیم  رد  زورما  هک  دـنادب  اـکیرما  روـھمجسیئر  دننیگمـشخ . وا  هـب  تبـسن  رفنتم و  اـکیرما  زا  اپاترـس  ناملـسم ، یاـھهدوت  ماـمت  زورما 

!؟ تسا یزوریپ  نیا ، ایآ  دنرفنتم . اھنیا  زا  اھتلم ، مامت  زورما  تسین . رتروفنم  اکیرما  روھمجسیئر  زا  یناسنا  چیھ  هنایمرواخ ، سرافجیلخ و  یهقطنم  ناملسم  یاھروشک 

یاھتلم هکلب  قارع ؛ تلم  طقف  هن  اھتلم -  مشچ  زا  ار  ناشدوخ  اما  دـننک ؛ اج  اھتلم  لد  رد  ار  ناشدوخ  هک  دـندرک  جرخ  رالد  اھدرایلیم  غورد ، غیلبت  نارازھ  اـب  اـھلقعیب ، نیا 

. دننیگمشخ اھنآ  هب  تبسن  دنراد و  ترفن  تدشب  اھنیا  زا  همھ  زورما ، دنتخادنا . برع -  یاھتلم  ناملسم و  یاھتلم  هنایمرواخ ،

هب تبـسن  قحب  ناریا  تلم  امـش  هک  ار  یـضغب  ساسحا  نامھ  دـنکب ؟ کاپ  اھنھذ  نیا  زا  ار  شدوخ  یناطیـش  شقن  تسناوت  دـھاوخ  اھیدوز  نیا  هب  اـکیرما  دـینکیم  لاـیخ 

. دنراد اکیرما  هب  تبسن  ناملسم  برع و  یاھتلم  زورما  ار  ضغب  ساسحا  نیمھ  تسا ، هداتفین  امـش  نابز  زا  لاس  هدزاود  نیا  رد  اکیرما » رب  گرم   » راعـش دیتشاد و  اکیرما 

. درک دھاوخ  هدنز  ار  اھتلم  دیما ، هک  تساجنیا  دش . نآ  سکع  دنتسناوتن و  یلو  دننک ؛ هجاوم  یتخس  یهبرجت  اب  ار  اھتلم  دنتساوخ  ناشدوخ  لایخ  هب  اھنیا 

یرایتخب  / ١٣٧١/٠٧/١۶ لاحمراھچ و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

گنج هن  هک  اھنآ  اب  دننکىم ؛ ىیانتعاىب  اھنآ  هب  دننکىم و  هرخسم  ار  اھنآ  دنتسھ ، اھورین  نیا  لباقم  رد  هک  ىیاھنآ  اب  دینک . ظفحار  نموم  ىاھورین  دیناوتىم ، هک  اجنآ  ا 

هب دمآ  دـھاوخ  ىرگید  رفن  کی  دـننک  لایخ  هچنانچ  مھ  ادرف  دـننکىم و  هیفـست  قیمحت و  هکلب  دنتـشاد ، لوبق  تقو  چـیھ  ار  امـش  ى  اکیرما » رب  گرم   » هن دنتـشاد  لوبق  ار 

تمدـخ رد  دـنناوتىم  هک  ىیاھورین  ىهمھ  زا  دـیاب  هتبلا  درک . هدافتـسا  ناشناوت  زا  دوشب  هک  ىردـق  هب  دـینک ؛ هدافتـسا  ناشیورین  زا  طقف  دـیریگن . مرگ  دـنورىم ، وا  غارس 

هچ اب  دـینیبب  دیـشاب . بقارم  ىلیخ  ار  ناتیاھتـساخرب  تسـشن و  تسا . مھم  ىلیخ  هک  مراھچ ، ىهتکن  مھ  نیا  دـیھدن . ور  اھنآ  هب  اـما  مینک ؛ هدافتـسا  دـنریگ  رارق  روشک 

رایـسب نیا ، مینکىم و  لمع  هنوگچ  ام  دننیبىم  مدرم  دینکىم . ترـشاعم  ىـسک  هچ  اب  دیریگىم و  مرگ  ىـسک  هچ  اب  دیزیخىمرب . ىـسک  هچ  اب  دینیـشنىم ؛ ىـسک 

ىارب هن  دـناهدش و  عـمج  مھ  رود  راـک  ىارب  اـتقیقح  نوـچ  دـنراد ؛ تسود  ار  اـھىھللابزح  مدرم ، دـناىھللابزح . ماـظن ، ىاـھورین  دـننک  ساـسحا  هک  تسا  تیمھا  زئاـح 

. دنشاب شرایتخا  رد  صلخم  ىاھورین  هک  دنامىم  ىقاب  ىتقو  روشک ، کی  ىصخش . ىرادربهرھب  هدرکن  ىادخ  ای  ىنارذگتقو 

جیسب  / ١٣٧١/٠٨/٢٧ ناھدنامرف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

 - داسف یاھهبذاج  هانگ ، یاھهبذاج  هناد  هانگ ، هناد  دنشاپب -  هناد  ام  ناناوج  لباقم  رد  هک  تسا  نیا  دییوگیم ، اھنآ  رب  گرم  هک  ینانمـشد  یاھحالـس  زا  یکی  زورما  دینادب 

رد تسا  نکمم  اما  دنکاپ . دنرھطم ، دننموم ، ام  یجیسب  ناناوج  دیشاب ! بقارم  دوشن . اھهبذاج  نیا  میلـست  دتـسیاب و  دیاب  یوق  سفن  دننک . بذج  ار  اھنآ  دنناوتب  هکلب  ات 

نامدوخ بقارم  میاد  هکنیا  ینعی  اوقت  دروخیم . درد  هب  اوقت  اجنیا ، دـندرگ . ناطیـش  نمـشد و  دـنفرت  میلـست  دنـشابهتشادن و  یوق  حور  هک  دـنوش  ادـیپ  یدارفا  اـھنآ  ناـیم 

ار اکب  حالـس  میراد و  ار  عرـضت  حالـس  میراد ؛ ار  اعد  حالـس  میراد ؛ ار  اعد  ام  (« ٣ .) اعدلا الا  کلمیال  « ؛ تساعد ام ، یاھحالـس  زا  یکی  مینک . هابتـشا  هک  میراذـگن  میـشاب و 

تمظع لباقم  رد  هک  تسا  نیا  نموم  ناسنا  کی  یارب  راختفا  نیرتگرزب  اـما  میـسرتیمن . اـیند  رد  یتردـق  چـیھ  سکچـیھ و  زا  مینکیمن . هیرگ  تقو  چـیھ  سرت ، زا  اـم  میراد .

. دروخب فسات  تسا ، هتشذگ  هانگ  رد  هک  یرمع  رب  دوخ و  ناھانگ  رب  دنک ؛ هیرگ  دوخ  لاح  هب  دزیرب ؛ کشا  دوخ ، یادخ 

مدرم  / ٢٣/١٣٧٢/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یروھمج هیلع  احیرـص  دننکیم . نایب  ناشدوخ  زیمآتلاذر  هناخاتـسگ و  نانخـس  اب  ار  تقیقح  اھنیا  دننکیم . راکـشآ  ار  ناشدوخ  نطاب  دـناهدمآ ، راک  یور  نونکا  هک  ییاھنیا 

نابز رب  ار  نیا  فالخ  هک  یناسک  دش  مولعم  دش . نشور  تقیقح  مینک ». شالت  راک و  ناریا  هیلع  میھاوخیم  ام   » دنیوگیم دننکیم . یریگعضوم  ناریا  تلم  ناریا و  یمالـسا 

. تساھنیا مالک  رد  هک  تسا  نیمھ  عقاو  دندرکیم . یراکایر  دندروآیم ،

ناشیاھراک زا  نیا  دنتـسایس . رد  ییادـتبا  ینامدرم  دـنماخ و  دـناهبرجتیب ، هک  هتبلا  دـننزیم ». اھفرح  نیا  زا  هک  دـنحولهداس  دـنماخ ، دـناهبرجتیب ، اھنیا  : » دـنیوگیم یـضعب 

« اکیرما رب  گرم   » راعـش رگید  زورما  هک  تسا  هدـش  یروط  اھنیا  راـتفر  دـننک . یفخم  ناـھنپ و  ار  ناـشدوخ  ریمـضلایف  اـم  دـنناوتن  هک  تسا  بجوم  نیمھ  اـما  تسا . مولعم 

ناریا تلم  دناهدیمھف . ار  تقیقح  همھ  رگید  زورما  دندوب ، هدش  دیدرت  راچد  یشیدناهداس  یورزا  اکیرما ، یلبق  تلود  نارود  رد  یضعب  رگا  تسا . ناریا  تلم  همھ  هب  قلعتم 

یناطیـش یاھراک  روط  نیا  دـناهدیمھفن  اھنآ  هک  دوشیم  راکـشآ  بلطم  نیا  رد  اکیرما ، زورما  نالووسم  ندوب  ماخ  یحولهداـس و  اـھتنم  دـنکیم . ساـسحا  ار  ینمـشد  نیا 

تسکش اھزیچ  نیا  اب  ناریا  تلم  درادن . اھنآ  دوخ  ندرک  اوسر  زج  یرثا  چیھ  یونعم ، رادتقا  یاراد  روشک  نیا  هیلع  راکادف ، عاجـش و  تلم  نیا  هیلع  ناریا ، گرزب  تلم  هیلع 

. دروخیمن

لثم یتلود  هداد و  رگیدـکی  هب  یراکمھ  تسد  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  مھ  تردـقربا  ود  رھ  تشاد . رارق  اھنآ  دوفن  ریز  ایند  مامت  دـندوب و  اـیند  رد  تردـقربا  ود  هک  دوب  یزور 

رتیوق ناریا  گرزب  تلم  تشذـگ ، هچرھ  هک  دـیدید  امـش  اما  دروایب . تلم  نیا  رب  ار  اھراشف  عاونا  اھنآ ، یاھینابیتشپ  زا  هدافتـسا  اـب  هک  دـندوب  هدرک  راداو  ار  قارع  یثعب  میژر 

دننکب راک  رھ  دوشن ؟! یھتنم  اھنآ  دوخ  تسکش  هب  هک  دننک  یاهلباقم  ام ، نموم  گرزب و  تلم  اب  دنناوتیم  رگم  دش . رتشیب  شتماقتسا  دش ، رتممـصم  دش ، رتزیزع  دش ،

. داد میھاوخ  همادا  تردق  توق و  اب  دنتخومآ ، ام  هب  ماما  بالقنا و  هک  نانچنآ  ار ، مالسا  هار  ام  تساھنآ . دوخ  ررض  هب 

نایوجشناد  / ١٣٧٣/٠٨/١١ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ماـظن هب  هن  اـم ، هب  هن  فرح  نیا  تسا . ییوررپ  یبلطنوزفا و  ربـکت و  یرگـشاخرپ و  اـب  دراذـگیم ، مدـق  اـیند  یاـج  رھ  نوچ  تسا ؛ دـب  همھ  اـب  مییوگب  هک  دـیآیم  اـکیرما  هب 

یمالـسا و بالقنا  هیلع  لاس ، هدزناش  هکنیا  رب  هوالع  اکیرما  لیالد : نیا  هب  مھ  نآ  میدب ؛ اکیرما  اب  میتسین ، دـب  همھ  اب  ام  دروخیمن . ام  مدرم  هب  هن  یمالـسا و  یروھمج 

، همھ اھنیا  دـشیم . دراو  وا  یوس  زا  همھ  اھهبرـض  دوب و  هداد  مسجت  ار  روشک  کی  رد  یرابکتـسا  تلود  کی  تلاخد  ذوفن و  لکـش ، نیرتدـب  هب  دوب ، هتـشذگ  میژر  نابیتشپ 

تلم و نیا  تباجن  لباقم  رد  بالقنا  زا  دـعب  اھهبرـض ، همھ  رب  هوالع  دـندوب و  هتفرگ  یزاب  هب  ار  ام  تاسدـقم  هک  اھنیا  تساکیرما . هیلع  تلم  نیا  یاھهدـقع  اھهنیک و  لـیلد 

رب گرم  « ؟ دـنراد شزاون  عقوت  ام  تلم  زا  دـنراد ؟ یعقوت  هچ  دـندرک ، راتفر  هنوگنیا  یمالـسا ، یروھمج  اب  یمالـسا و  بالقنا  اب  ناریا و  تلم  اب  ماـما ، نآ  تمارک  یراوگرزب و 

هک دنھدیم  رارق  لاوس  دروم  دنوشیم و  ادیپ  رانک  هشوگ و  رد  یاهدع  لاح  اکیرما .» رب  گرم  : » هک دمآرب  مدرم  کیاکی  ناج  قامعا  زا  دادن . دای  ناریا  تلم  هب  یسک  ار  اکیرما »

همھ نیا  دـشاب ، لقتـسم  تسا  هتـساوخ  هکنیا  مرج  هب  ، ناریا تلم  اـب  اـکیرما  میژر  ارچ  هک  دیـسرپیمن  ارچ  دـیربیمن ؟ شدوـخ  هاـگیاج  هب  ار  ارچ »  » نیا امـش  ارچ  ارچ .»؟ »

؟ دنکیم مھ  زاب  درک و  ینمشد  یزروهنیک و 

ناملعم  / ٠٢/١٣/١٣٧۴ نارگراک و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هــسلج رد  تـفر  هـک  مـھ  دـعب   ) دـنک عوـنمم  ناریا  اـب  ار  اـکیرما  یداـصتقا  طـباور  دـھاوخیم  هـک  تـسا  هدرک  مـالعا  ماـخ  هـبرجتیب  لد  هداـس  کدرم  نـیا  هـک  یزور  دـینک  رواـب 

هب ات  اھنیا  مدش . لاحشوخ  لد  هت  زا  تھج ، دنچ  هب  هدنب  منادیمن ) نم  تخادنا ، مدآ  نیا  یاپ  ریز  هزبرخ  تسوپ  یـسک  هچ  لاح  دروخ . یزاب  عقاو  رد  هراچیب  اھتـسینویھص ،

مدرم اکیرما ، رب  گرم  دییوگیم  امش  رخآ  دنتسین . نمشد  ام  اب  مھ  اھردق  نآ  اھنیا  اقآ ؛ : » دندرکیم ناونع  رانک  هشوگ و  رد  یضعب ، هک  دنتفگیم  ییاھزیچ  ایر  اب  یھاگ  لاح 

!« تسا تشز  تسا ! بیع  تسا ! دب  اکیرما ، رب  گرم  دنیوگیم 

الاح دـنرادھگن . دـننک و  هفخ  اھولگ  رد  دوشیم ، هدـنک  ناشلد  هت  زا  ام  مدرم  هک  ار  اکیرما  رب  گرم  دایرف  نیا  دنتـساوخیم  تیلووسمیب ، اـی  تیلووسم  مک  یاـھمدآ  زا  یـضعب 

.« اکیرما رب  گرم  : » دننزیم دایرف  تحار  دنتسھ ، روشک  یاج  رھ  رد  دنتفرگ ، رارق  یتحارص  نینچ  لباقم  رد  هک  یتقو  مدرم 

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

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » 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 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2430
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26553
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2643
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2674
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2731
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2748
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2817
http://farsi.khamenei.ir


، مھ نیا  دندیـسر . تداھـش  هب  ییاکیرما ، هھبج  اب  هزرابم  و  اکیرما » رب  گرم   » نتفگ رطاخ  هب  دـندمآ و  اھنابایخ  هب  ام  نازومآ  شناد  یزور ، نینچ  لثم  رد  بـالقنا ، یاـنثا  رد 

یھتنم اج  نیا  هب  یمالـسا ، یاپون  ماظن  هیلع  فلتخم ، لاکـشا  هب  اھییاکیرما  یاھهئطوت  مھ ، بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  درک . ادـیپ  طابترا  ییاکیرما ، رابکتـسا  هلاـسم  هب  زاـب 

هیـضق رد  یرگید  یارجام  مھ ، نیا  دندرک . فرـصت  دوب ، اکیرما  ترافـس  لحم  هک  ار  یـسوساج  هنال  ینعی  نارھت ؛ رد  اھییاکیرما  هئطوت  زکرم  دـنتفر ، ام  نایوجـشناد  هک  دـش 

هتشاد همادا  بالقنا  زا  دعب  ات  هدش و  عورش  بالقنا  زا  لبق  زا  اکیرما ، هدحتم  تالایا  ماظن  لکش  رد  رابکتسا  ققحت  رابکتسا و  اب  هزرابم  نایرج  ینعی  دوب . رابکتسا  اب  هزرابم 

. دراد همادا  مھ  زورما  ات  و 

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

قح یادـن  لباقم  رد  دـنداد -  گرزب  ناطیـش  بقل  وا  هب  ماما  هک  اکیرما -  تلود  ینعی  میوشیمن . لکـشم  راچد  مینک ، ادـیپ  ار  ربکتـسم  اـیند ، یاـھتلود  نیب  رد  میھاوخب  رگا 

نیمھ مھ  زورما  ات  بالقنا و  نارود  رد  دوب . روط  نیا  مھ ، بالقنا  زا  لبق  دوب . ییاکیرما  رابکتـسا  تفرگ ، لکـش  ام  نامز  رد  هک  یرابکتـسا  دوب . ربکتـسم  ناریا ، تلم  هنابلط 

. تسا روط 

اب روشک و  رد  اھییاکیرما  تلاخد  هسوسو و  اـب  ماـما  بـالقنا ، زا  لـبق  تسا . طاـبترا  نیمھ  رد  تسا ، ثداوح  نآ  روآداـی  رگـشیامن و  ناـبآ ، هدزیـس  زور  هک  یاهثداـح  هس  نیا 

یولگ رد  ار  قح  فرح  ناشدوخ ، لایخ  هب  نیا . ینعی  رابکتـسا ، دـندرک . دـیعبت  نابآ ، هدزیـس  زور  رد  ار  ماـما  هزراـبم ، نیا  رطاـخ  هب  دـندرک . تفلاـخم  نویـسالوتیپاک  هلاـسم 

. دش یاهبیط  هرجش  هللادمحب  تسکشن و  ادص  نیا  هتبلا  دنتسکش . قح  هدنیوگ 

، مھ نیا  دندیـسر . تداھـش  هب  ییاکیرما ، هھبج  اب  هزرابم  و  اکیرما » رب  گرم   » نتفگ رطاخ  هب  دـندمآ و  اھنابایخ  هب  ام  نازومآ  شناد  یزور ، نینچ  لثم  رد  بـالقنا ، یاـنثا  رد 

یھتنم اج  نیا  هب  یمالـسا ، یاپون  ماظن  هیلع  فلتخم ، لاکـشا  هب  اھییاکیرما  یاھهئطوت  مھ ، بالقنا  یزوریپ  زا  دـعب  درک . ادـیپ  طابترا  ییاکیرما ، رابکتـسا  هلاـسم  هب  زاـب 

هیـضق رد  یرگید  یارجام  مھ ، نیا  دندرک . فرـصت  دوب ، اکیرما  ترافـس  لحم  هک  ار  یـسوساج  هنال  ینعی  نارھت ؛ رد  اھییاکیرما  هئطوت  زکرم  دـنتفر ، ام  نایوجـشناد  هک  دـش 

هتشاد همادا  بالقنا  زا  دعب  ات  هدش و  عورش  بالقنا  زا  لبق  زا  اکیرما ، هدحتم  تالایا  ماظن  لکش  رد  رابکتسا  ققحت  رابکتسا و  اب  هزرابم  نایرج  ینعی  دوب . رابکتسا  اب  هزرابم 

. دراد همادا  مھ  زورما  ات  و 

، دوش مگ  هدرسفا و  راعش ، نیا  دوشن و  ظفح  هتـشارفارب  ملع  نیا  رگا  نوچ  ارچ ؟ دنک . ظفح  یلعـشم  مچرپ و  ناونع  هب  دیاب  ار  رابکتـسا  اب  هزرابم  راعـش  ناریا ، تلم  سپ ،

هک نیا  دوجو  اب  مھ ، راکشآ  نمشد  تسین و  یفخم  تریصب ، لھا  یارب  تسا و  راکشآ  نمشد ، نآ  ىنمـشد  نوچ  دراد . مھ  یحـضاو  لالدتـسا  دش . دھاوخ  مگ  تلم  هار 

ار نمـشد  یاھـشور  هک  دندرک  هابتـشا  اج  نیا  زا  دندرک ، هابتـشا  هک  ییاھتلود  دندروخ و  بیرف  هک  ییاھتلم  بلاغ  دراد . بیرف  یارب  ییاھهویـش  تسا ، راکـشآ  شینمـشد 

میھاوخ ار  یھار  هک  تسا  یھیدب  میدرپس ، یشومارف  هب  دنک ، دوبان  ار  ام  دھاوخیم  هک  ینمـشد  اب  هزرابم  میتخانـشن و  ار  نمـشد  یاھـشور  ام  رگا  دنتخانـشن . تسرد 

. داسف هار  یناریو ، هار  یدوبان ، هار  ینعی  ددنسپیم ؛ نمشد  هک  تفر 

کی دنکیم . باختنا  تسرد  ار  اھراعش  اب  دروخرب  هشیمھ  دنمشوھ ، تلم  کی  هک  تسا  نیا  یساسا  بلطم  اھتنم  تسا . یگشیمھ  راعش  کی  رابکتسا ، اب  هزرابم  سپ ،

ماجنا راک  نآ ، ساسا  رب  دـنکیم و  قمعت  نآ  رد  دفاکـشیم ، ار  راعـش  تقو ، کی  تسین . یداـیز  راـک  نیا  دـنکیم ؛ رارکت  یراـج و  ناـبز  رب  اـمئاد  ار  یراعـش  طـقف  ناـسنا  تقو ،

بالقنا لوا  زا  ییاکیرما ، نادرمتلود  اھییاکیرما و  دوخ  تساکیرما -  زواجتم  تلود  رابکتسا ، مسجت  متفگ  زورما  هک  رابکتسا -  اب  هزرابم  راعش  رد  تسا . تسرد  نیا  دھدیم ؛

، تسا رپ  اکیرما » رب  گرم   » زا مدرم  نھذ  ات  دراد ، دوجو  راعش  نیا  ات  نوچ  ارچ ؟ دنیادزب . ناریا  روشک  یاضف  زا  ار  راعـش  نیا  هک  نیا  یارب  دندرک ، یط  ار  ییاھھار  لاح ، هب  ات 

. تسین نکمم  نآ ، عبانم  روشک و  نیا  رب  اکیرما  هرابود  طلست 

رد دـنناوتیم  هن  درادـن . روشک  نیا  هب  یھار  رگید  اتدـعاق  اـکیرما  دـشاب ، رپ  هدـش -  نییبـت  تروص  هب  اـکیرما -  زواـجتم  تلود  اـب  تیدـض  زا  روـشک ، یاـضف  هک  یتـقو  اـت  سپ ،

شھار دندرگرب ، روشک  نیا  هب  دنھاوخب  رگا  دنشاب . هتشاد  اج  نیا  رد  یگنھرف  روضح  هن  دنبای و  طلست  روشک  نیا  یداصتقا  عبانم  هب  هن  دننک ، تلاخد  روشک  نیا  تسایس 

. دنربب نیب  زا  ار  ربکتسم  یاکیرما  اب  صخشم  روط  هب  رگهطلس و  اب  هطلس و  ماظن  اب  ناریا  تلم  ىنمشد  لوا  دننک ؛ فذح  ار  راعش  نیا  لوا ، هک  تسا  نیا 

دوجو هب  ار  رکف  نیا  روشک ، لخاد  مدرم  نھذ  رد  هک  تسا  نیا  اھراک  زا  یکی  تسا . هدش  فلتخم  یاھلکش  هب  اھراک  نیا  بالقنا ، لوا  زور  زا  دنراد . ییاھھار  دوخ ، یارب  اھنآ 

ماـما نارود  زا  دــینک ؛ هـعجارم  ناـتدوخ  هظفاـح  هـب  درک . هزراــبم  نآ  اــب  دوـشیمن  تـسا و  ناــھج  رد  یتـمظع  تـیعقاو و  ریذپانتسکــش و  تردــق  کــی  اــکیرما ، هـک  دــنروآ 

هچ یناسک -  هریغ ، یسایس و  لیلحت  یفاب و  تسایس  رعش و  هصق و  هلاقم و  لکش  رد  نوگانوگ ، لیاسو  هب  زورما ، ات  ناشیا  تلحر  زا  دعب  صوصخب  هیلعیلاعتهللاناوضر و 

لھا امـش  رگا  دـننکیم . زاربا  ار  رکف  نیا  دنتـسین -  اکیرما  هب  هتـسباو  یلیخ  مھ  احیرـص  دنتـسھ و  روشک  لخاد  هک  یرـصانع  یتح  هچ  اـکیرما ، هب  هتـسباو  احیرـص  رـصانع 

رد دیھاوخیم  یـسک  هچ  اب  دیـشکیم ، تمحز  دوخیب  دنیوگب : یتلم  هب  ینعی  دینک . ادیپ  دـیناوتیم  ار  لیبق  نیا  زا  یدراوم  ناتنھذ ، رد  انیقی  دـیتسھ -  هک  دیـشاب -  هعلاطم 

. تسا یطلغ  رکف  نیا ، دیتفیب ؟!

، ام هزرابم  مینک ! نارابمب  الثم  ار  اکیرما  ناگوان  سراف ، جیلخ  رد  ات  مینکیم ، یشکرکشل  ام  هک  تسین  نیا  شدوصقم  مینکیم ، هزرابم  رابکتسا  اب  ام  دیوگیم  هک  ناریا  تلم 

هیلع یاهنانونجم  دـنت  تکرح  یتیعقوم ، رد  ات  میھدـب ، هناھب  ردـلق  یاکیرما  تسد  هب  هک  مینکیم  یراک  اـم  هک  دـنیوگیمن  روشک ، نـالووسم  ناریا و  تلم  یتح  تسین . نیا 

. داد دھاوخ  یتخس  باوج  ناریا  تلم  دوشب ، یضرعت  یماظن و  مجاھت  یزور  رگا  هتبلا ، تسین . لکش  نآ  هب  یماظن  هزرابم  هزرابم ، یانعم  سپ ، دنکب . یمالـسا  یروھمج 

. دنامیمن رد  نمشد  لباقم  رد  هک  ناریا  تلم 

ناریا روشک  هرابود  ات  دنکیم  هک  ییاھراک  ماسقا  عاونا و  نمـشد و  یـسایس  یاھـشالت  یزادناتسد و  ضرعت و  دیک و  لباقم  رد  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیا  هزرابم  زا  دوصقم 

، ناھج حطـس  رد  هک  اج  رھ  ینعی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  نیا . ینعی  هزرابم ، درک . دھاوخ  تمواقم  داتـسیا و  دـھاوخ  تردـق  تدـش و  اب  دـیامن ، لیدـبت  دوخ  رامقا  زا  یکی  هب  ار 

نآ فرط  میناوتب ، روط  رھ  ام  هدمآ ، ناج  هب  تسا و  بیـسآ  راچد  رابکتـسا  ملظ  زا  یمولظم ، هک  ییاج  رھ  درک . میھاوخ  یرگاشفا  رابکتـسا ، هب  تبـسن  دـسرب ، نامتـسد 

. تفرگ میھاوخ  ار  مولظم 

ار شمـسا  ناـشدوخ  هک  یاهناـنئاخ  شزاـس  دـنور  هب  ار  یمالـسا  یروھمج  تلود  هک  دـندرک  یعـس  دوخ ، یاھهویـش  ماـسقا  عاوـنا و  اـب  هناـیمرواخ ، هیـضق  رد  اـھییاکیرما 

؛ تسا تسکش  هب  تموکحم  دنور ، نیا  هک  میتفگ  لوا  زور  زا  ام  درکن . لوبق  داتـسیا و  تردق  توق و  اب  یمالـسا  ناریا  یلو  دننک ؛ کیدزن  قحلم و  دنتـشاذگ ، حلـص  یوگتفگ 

حطـس رد  ییاج  رھ  هک  نیا  ینعی  رابکتـسا ، اب  هزرابم  دوب . تسرد  ام  فرح  هک  دننکیم  قیدـصت  ایند  همھ  زورما  دـش . مھ  روط  نیمھ  هک  دـیدید  تسا . قح  فالخ  رب  نوچ 

الم و رب  ار  هلیح  نآ  ام  دـندنبب ، راـک  هب  یدـنفرت  هلیح و  میتسھ ، دـنبیاپ  نآ  هب  اـم  هک  یتقیقح  هیلع  یمالـسا و  لوصا  زا  یلـصا  هیلع  یتلم ، هیلع  اـھییاکیرما  رگا  ناـھج ،

. میاهدرک مھ  لاحهب  ات  درک و  میھاوخ  یثنخ 

رد تسا . هدروخ  تسکش  هھبج  نیدنچ  رد  اکیرما  هک  دید  دیھاوخ  دینک ، هاگن  زورما  امش  تسا . ریذپبیسآ  مھ  رایسب  اقافتا  تسین ؛ ریذپانتسکش  اکیرما  هزرابم ، نیا  رد 

یرگید روط  قارع ، رد  دنتـسناوتن . یلو  دنروایب ؛ هتـسباو  تلود  کی  دننک و  رانکرب  ناشدوخ  دوس  هب  دوب ، ینوناق  تلود  رھاظلایلع  هک  ار  یتلود  ات  دندش ، دراو  ناتـسناغفا 

؛ دـندرک شالت  ناریا ، اب  اپورا  ندرک  فرط  رد  یناھج و  یـسایس  لئاسم  رد  دنتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ یعیـسو  رایـسب  شالت  هنایمرواخ ، رد  دنتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ شالت 

هدع کی  زج  یلو  دننک ؛ کیرحت  ام  هیلع  ار  اھتلم  یمومع  راکفا  دندرک  یعـس  دتـسناوتن . یلو  دـندرک ؛ شالت  یمالـسا  یروھمج  ىداصتقا  یهرـصاحم  رد  دنتـسناوتن . یلو 

. دنتسناوتن اھروشک  هیقب  رد  دنتیلقا ، رد  دننکیم و  رکف  اھنآ  دوخ  لثم  هک  ییاھتلم 

هب مدرم  ام  لحار  راوگرزب  ماما  ینعی  ماظن -  نیا  ىندشن  مامت  هروطسا  نآ  مان  هب  یمالسا و  یروھمج  مان  هب  اپورا -  رد  یتح  اقیرفآ و  رد  ایسآ ، رد  ناھج -  حطـس  رد  زورما 

ناشیاھشالت همھ  روشک ، لخاد  رد  تسا . ریذپبیسآ  دشاب ؛ ریذپانبیسآ  اکیرما ، هک  تسین  روط  نیا  سپ ، دنھدیم . مھ  راعـش  دنناوتب ، هک  ییاج  نآ  رد  دنیآیم و  ناجیھ 

. دنتسناوتن یلو  دنربب ؛ لاوس  ریز  مدرم ، یمومع  راکفا  رظن  زا  ار  ماظن  نیا  تاسدقم  دنناوتب  هکلب  دنداد ، ماجنا  ار 

تمحز دوخیب  رگا  میـشکیمن . تمحز  دوخیب  هن ؛ دیـشکیم ! تمحز  دوخیب  ارچ  هک  دنیوگب  دنـسیونب و  دـنیامن و  جـیورت  دـننک و  لایخ  یـضعب  هک  تسا  یطلغ  فرح  نیا  سپ ،

هللادـمحب زورما  هک  دـینیبیم  دـشاب ! هدیـسوپ  مھ  شنفک  دـشاب و  هدـش  کاـخ  مھ  شیاھناوختـسا  یمالـسا ، یروھمج  هک  دـشاب  لاـس  هدزناـپ  دـیاب  ـالاح  میدوب ، هدیـشک 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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. تسا روانت  تخرد  کی  زورما  دوب ، لاھن  کی  زور  نآ  رد  رگا  یمالسا ، یروھمج 

. دننک جراخ  نادیم  زا  دنربب و  نیب  زا  ار  وا  دنھاوخیم  هک  تسا  یسک  هیلع  یزاس  وج  دنشاب  هتـشاد  هجوت  هتکن  نیا  هب  زیزع ، ناناوج  هک  رابکتـسا -  یاھـشالت  زا  رگید  یکی 

رد دنھاوخیم  هک  یناسک  ام و  نارکفنـشور  ناناوج و  هک  تسا  مزال  اعقاو  تسا . هتفرگ  ماجنا  یھجو  دـشا  هب  لاس ، هدـفھ  نیا  لوط  رد  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  راک ، نیا 

. دننک هجوت  هتکن  نیا  هب  دیاب  دننک ، ادیپ  ینیب  نشور  ناشهقالع ، دروم  یسایس و  یناھج و  لئاسم 

یمالـسا یروھمج  تلود  لثم  یتلود  هتبلا ، دـنراد . یتسایـس  دندنـسپن ، ار  نآ  ایند ، زا  هشوگ  رھ  رد  هک  یتلود  رھ  هب  تبـسن  هکلب  ناریا ، هب  تبـسن  طقف  هن  اـھییاکیرما ،

اھییاـکیرما صوصخم  مھ ، تسایـس  نیا  دندنـسپیمن . ار  شیریگعضوم  کـی  وا و  یاـھتکرح  زا  یتـکرح  طـقف  هک  تسھ  مھ  یتـلود  دـنفلاخم . شدوجو  لـصا  اـب  هک  تسا 

ذاختا ار  فیرـشریغ  عضوم  نیا  اھییاکیرما  ام ، یارب  زورما  اھتنم  دـنراد ؛ ار  تسایـس  نیا  نردـم ، یروآـنف  رـصع  رد  تاـطابترا و  دـیدج  نارود  رد  اـیند ، یاھردـلق  همھ  تسین .

. دناهدرک

، ایند رد  ینعی  دنیامن . زجاع  ار  تلود  نآ  ناشدوخ ، لایخ  هب  هک  دننکب  ار  راک  نیا  یردق  هب  دنروایب و  ار  اھراشف  عاونا  تلود ، نآ  یور  فرط ، کی  زا  هک  تسا  نیا  تسایس  نآ 

اھـشور و مولع و  هنیمز  رد  دـننک و  یداصتقا  هرـصاحم  راچد  ار  وا  یداصتقا ، هنحـص  رد  دـننادرگرب ؛ ماظن  نآ  تلود و  نآ  زا  ار  مدرم  روشک ، نآ  لخاد  رد  دـننک ؛ تاـغیلبت  وا  هیلع 

. دنرادب زاب  اھتفرشیپ  زا  ار  وا  دیدج ، عیانص  فراعم و 

روط نیا  هک  دننادیم  دنک ! تسرد  متا  بمب  دھاوخیم  ناریا  هک  دـنتفگ  دـندروآ و  دوجو  هب  ایند  رد  یلاجنج  هچ  یمتا ، هروک  لیکـشت  یمتا و  هاگورین  هرابرد  هک  دـیدرک  هظحالم 

، دراد هک  یدادعتـسا  نیا  اـب  تلم ، نیا  رگا  اریز  دـسرن ؛ تلم  نیا  هب  دـیدج ، یروآـنف  نیون و  یاھـشور  دـنھاوخیم  دوشن . روشک  دراو  یمتا ، تعنـص  دـنھاوخیم  اـھنآ  تسین .

. تساھشور نامھ  وزج  نیا ، دننک . هلباقم  وا  اب  دنناوتیمن  هجو  چیھ  هب  رگید  دیسر ، دیدج  یروآنف  شناد و  هب  شتسد 

ناشرظن هب  یتقو  رگید ، فرط  زا  و  دـننکیم ، یزاسوج  ییوگدـب و  دـنناوتب ، هک  روط  رھ  دـنروآیم و  دراو  یتاغیلبت  یملع و  یداصتقا و  یـسایس و  راشف  فرط ، کی  زا  سپ ،

هک ییاھتلود  الومعم  مینک ! راک  هرکاذم و  امـش  اب  میرـضاح  ام  دنیوگیم  دنھدیم و  ناشن  زبس  غارچ  نتفرگ ، طابترا  یارب  تسا ، هدـش  هتـسخ  تلود  نآ  رگید  الاح  هک  دیـسر 

شوغآ زاب و  هرھچ  مھ ، رگید  فرط  زا  دنروآیم و  دراو  ناوارف  راشف  فرط ، کی  زا  نیاربانب ، دزرلیم . ناشیاھوناز  اھاپ و  یعقوم ، نینچ  رد  دنـشاب ، فعـض  راچد  نآ ، نالووسم 

! دنھدیم ناشن  هداشگ 

لالقتـسا رطاخ  هب  هک  مھ  یتیثیح  هرذ  کی  تفگ ، هلب »  » اھنآ توعد  هب  درک و  ار  هابتـشا  نیا  دـننک -  ینمـشد  وا  اـب  دـنھاوخیم  هک  تلود -  نآ  یتقو  هک  دوشیم  نیا  هجیتن 

رد یاهدارا  رگا  داد و  دـھاوخ  تسد  زا  تشاد ، یناھج  ینابیتشپ  رگا  داد ؛ دـھاوخ  تسد  زا  تشاد ، یمدرم  یناـبیتشپ  رگا  داد ؛ دـھاوخ  تسد  زا  دوب ، هدروآ  تسد  هب  دوخ 

، دننک لحمضم  دوبان و  دنھاوخب  رگا  ینعی  دنریگیم . دوخ  تشم  رد  ار  وا  دننکیم و  رتدیدش  مھ  زاب  ار  اھراشف  تقو ، نآ  تخیر . دھاوخ  ورف  مھ  رد  هدارا  نآ  دوب ، شدوخ  نورد 

. تسا هدش  هتخانش  شور ، نیا  دریذپیم . تحار  مھ  وا  دننکیم ؛ لیمحت  دننک ، لیمحت  نیقلت و  وا  هب  یزیچ  دنتساوخ  رگا  دننکیم ؛ شلحمضم 

اھییاکیرما هابتشا  دننک . لمع  ناریا ، تلم  لثم  یدوخ  هب  یکتم  ردتقم  هدارا  اب  میظع  دوجوم  هب  تبسن  ار ، شور  نیا  دنھاوخیم  هک  تسا  نیا  ییاکیرما  نادرمتلود  هابتشا 

هب تسین -  یراک  رـس و  مدرم  اب  روشک ، نآ  رد  الـصا  درادن و  شمدرم  هب  مھ  ییاکتا  هک  فیعـض -  تلود  کی  اب  شیامزآ  رد  هک  ار  یـشور  نامھ  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  رد 

گنھرف و اب  یوق و  یتلم  ام ، تلم  دنربب . راک  هب  ناریا -  تلم  لثم  ترطف -  نیمزرـس  رد  رادهشیر  خـیرات و  رد  رادهشیر  مکحتـسم  هدارا  اب  میظع  دوجوم  کی  اب  دـنربیم ، راک 

. تسین یکتم  اھتلود  صاخشا و  هب  یمالسا -  یروھمج  ماظن  تسا -  یتلم  نینچ  هب  یکتم  هک  یماظن  تسا و  هدارااب 

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

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

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

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

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

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

مھ تسا و  هدنیآ  یاراد  مھ  تسا ، نکمم  مھ  رابکتسا ، اب  هزرابم  دناهدرک ، غیلبت  ناربکتسم  دوخ  هک  هچنآ  فالخ  رب  تسا . هدنز  راعش  کی  رابکتسا ، اب  هزرابم  راعش  سپ ،

، نیا دینک . ادیپ  ار  هزرابم  نیا  نوگانوگ  یاھشور  دیاب  دنمشوھ ، دارفا  امش  نارکفنشور و  امـش  ناناوج و  امـش  اھتنم  دیآیم . باسح  هب  هضیرف  کی  ناریا ، تلم  یارب  زورما 

. تسام یساسا  فرح  نآ 

مھ ار  روشک  لخاد  رد  اھشور  نآ  هدش  همجرت  هدش و  لیدبت  دیسانشب ، ار  ینمشد  یاھشور  دیسانشب ، روشک  لخاد  رد  ار  نمـشد  فوفـص  همادا  دیـسانشب ، ار  نمـشد 

رابکتـسا دیـسانشب . ار  رابکتـسا  روضح  همادا  تاـغیلبت ، رد  تاـعوبطم و  رد  روـشک ، یاـھتیلاعف  رد  هعماـج ، نتم  رد  ناتـسریبد ، لـخاد  رد  هاگـشناد ، لـخاد  رد  دیـسانشب .

جیار تسا ، رکنم »  » مالـسا رظن  زا  هچنآ  دـشابن و  یمالـسا  فورعم » ، » دـشاب تاوھـش  هب  یمرگرـس  دـشابن ، قیمع  ناـمیا  تلم ، نیا  ناـیم  رد  روشک و  نیا  رد  دـھاوخیم 

دھاوخیم رابکتـسا  دشابن . مدرم  یگنھرف  یعامتجا و  یداصتقا و  روما  حالـصا  راکتبا و  یگدنزاس و  دـشاب ، یگراکیب  یلبنت و  روشک ، لخاد  رد  دـھاوخیم  رابکتـسا  دـشاب .

. دشابن سرد  سالک  دشابن ، تاقیقحت  دشابن ، روشک  رد  شناد  ملع و  تفرشیپ 

. تسا ناوج  لسن  زا  ام  عقوت  نیا ، دیشاب . رایشوھ  الماک  امـش  دیاب  دھاوخیم . رابکتـسا  هک  دننکب  ار  یراک  نامھ  هدنبیرف ، یاھراعـش  حرط  اب  هک  دنـشاب  یناسک  اسب  یا 

هک ییاھلمع  نآ  هلمج  زا  تسین . نیا  هیضق ، همھ  اما  تسھ ؛ تسا و  مزال  تسا و  راعش  کی  نیا ، مییوگب . اکیرما » رب  گرم   » ای رابکتسا » رب  گرم   » هک مینکن  افتکا  نیا  هب 

دیاب ناوج  طیحم  هاگشناد و  متفگ  نم  هک  نیا  دینک . تبحـص  مھ  اب  دینیـشنب و  مھ  رود  ناناوج ، امـش  تسا . راعـش  نیا  یور  راک  یکی  تسا ، مزال  راعـش  اب  هارمھ  میتفگ 

دینک و نییبت  یناھج -  رابکتـسا  اب  هزرابم  ینعی  دوشیم -  یفرعم  روشک  نیا  تلم و  نیا  ریـسم  ملع ، ناونع  هب  هک  ار  یزیچ  نیا  تسا . نیمھ  شیانعم  دشاب ، یـسایس 

. دیفاکشب

رد هک  میرادن  یراک  هیضق  نیا  هب  الاح  میدادبتسا ! فلاخم  ام  هک  دنھدیم  راعش  دشاب ، یدادبتـسا  تموکح  اج  کی  رگا  دنفلاخم ، دادبتـسا  اب  راعـش ، رد  هک  اھییاکیرما  زورما 

نیرتتشز اـب  دـنریگیم و  لاـب  ریز  اـھنآ  دوـخ  مـھ ، ار  اـھتموکح  رد  اھدادبتـسا  نـیرتتشز  مرواـیب -  مـسا  مھاوـخیمن  نـم  دیـسانشیم و  امـش  هـک  ییاـھروشک  یدراوـم - 

هک هچنآ  هن  دریگ ؛ ماجنا  دیاب  ایند  رد  دـنیوگیم  دـنھاوخیم ، اھنآ  هک  هچنآ  ییاکیرما . دادبتـسا  دندادبتـسا ؛ هب  لئاق  اھنآ  دوخ  ناھج ، حطـس  رد  اما  دـنزاسیم ؛ مھ  اھدادبتـسا 

. دنھاوخیم دنیوگیم و  یمدرم  یاھتلود  هک  هچنآ  هن  دنھاوخیم و  اھتلم 

نینچ لباقم  رد  دننکیم . تلاخد  تسا ، یمالسا  یروھمج  ماظن  هب  طوبرم  هک  هچنآ  زیختفن و  دنمتورث و  هقطنم  نیا  هب  طوبرم  لئاسم  رد  صوصخب  اھروشک ، روما  همھ  رد 

رکف دـیاب  رتشیب  ناناوج ، امـش  دـنک و  رکف  رابکتـسا  اب  هزرابم  راعـش  نیا  یور  دـیاب  ناریا ، تلم  کیاکی  دراد ، رابکتـسا  هک  یاهنازواجتم  هناـضرعتم و  هیحور  نینچ  یتلاـخد و 

. دینک

نایوجشناد  / ٠٨/١۴/١٣٧۶ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یـساسحا یراعـش و  یهلاسم  کی  نیا  اھفرح ، لیبق  نیا  زا  اکیرما و  اب  هطبار  مدـع  ای  اکیرما ، رب  گرم  ای  اکیرما ، اب  هزرابم  دـیوگیم  ناریا  تلم  رگا  هک  دـننکیم  لایخ  یـضعب 

ار نیا  تسا . روشک  نیا  یلم  حلاصم  رب  قبطنم  تسرد  هنادنمدرخ و  الماک  یقطنم و  یاھهیاپ  رب  یکتم  ىساسا  یهلاسم  کی  نیا  تسا . هابتـشا  نیا  هن . تسا ؛ ضحم 

ناوج و لسن  امش  تلم و  نیا  روشک و  نیا  تشونرس  هب  هتسباو  یخیرات ، یناسنا ، یلم ، یهلاسم  کی  هیضق ، نطاب  اما  تسا ؛ یـسایس  هیـضق  رھاظ  دینک . هجوت  دیاب 

ناوج دینک ؛ رکف  دیاب  امش  دوخ  نکیل  منکیم ؛ تبحص  هنیمز  نیا  رد  یرـصتخم  زورما  نم  دنکیم . ادیپ  طابترا  روشک  نیا  یادرف  زورما و  هب  هلاسم ، نیا  تسا . هدنیآ  یاھلـسن 

. دنک رکف  دیاب 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » 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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، تلود کی  ناونعهب  اکیرما  رگا  الاو  تساکیرما ، میژر  ایند ، رد  رابکتـسا  رھظم  زورما  هک  تسا  نیا  رطاخهب  اکیرما  اب  یهزراـبم  تسا . رابکتـسا  اـب  هزراـبم  یهلاـسم  هلاـسم ،

. تسا رابکتسا  لماک  رھظم  نامز ، زا  هرود  نیا  رد  اکیرما  میژر  تلود و  زورما  نکیل  دوب ؛ اھتلود  یهیقب  لثم  ام  یارب  تشادن ، ار  یرابکتسا  یاھفدھ  اھشور و 

هچ دنوش ، قئاف  هزرابم  نیا  رد  هچ  دـننکیم ؛ هزرابم  ناشدوخ  یاھروشک  رد  یروتاتکید  اب  اھتلم  یللملانیب . حطـس  رد  یروتاتکید  ینعی  تینوعرف ، تلاح  ینعی  رابکتـسا ،

نآ دنکیم ، تلاخد  اھتلم  تشونرـس  رد  دنکیم ؛ تلاخد  اھراک  یهمھ  رد  تسا و  هداتـسیا  اجنآ  یللملانیب  روتاتکید  کی  دننیبیم  دـننکیم ، الاب  هک  ار  دوخ  رـس  اما  دـنوشن ؛

نآ رب  روتاتکید  صخـش  کی  یروتاتکید و  ماظن  کی  هک  تسا  یروشک  رھ  یارب  یـساسا  بیع  کی  یقیقح و  داسف  کی  یروتاـتکید  هچ  رگا  شدوخ ! حـلاصم  ساـسا  رب  مھ 

تلم عفاـنم  هب  زج  یللملانیب ، روتاـتکید  نیا  اـما  دـشیدنیب . شدوخ  تلم  عفاـنم  هب  مھ  تقو  کـی  تسا  نکمم  هرخـالاب  یروتاـتکید  رھ  همھ  نیا  اـب  دـنک ؛ تموکح  روـشک 

یرگید زیچ  هـب  تـلود -  رد  رثوـم  یاـھنامزاس  گرزب و  نارادهیامرـس  اھتــسارت ، اـھلتراک ، ینعی  مکاـح -  مـیژر  ناـنابیتشپ  هـکلب  اـکیرما ، تـلم  یهـمھ  هـن  مـھ  نآ  و  اـکیرما ،

. دشیدنایمن

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

نیمھ قادـصم  ام  نانمـشد  زورما  دریگیمن »! ماجنا  هک  اھتیانج  هچ  وت  مان  هب  یدازآ ! یا   » هک دوب  نیا  هلمج  نآ  دـندرکیم -  رارکت  میدوب -  هدینـش  ار  یاهلمج  لبق  اھلاس  اـم 

دـساف هتـسباو و  میژر  زا  یدامتم  یاھلاس  تکلمم ، نیا  رد  هک  دـیدوبن  امـش  رگم  ام ! ناـیب  یدازآ  تسا ؛ هدـش  اـم  یدازآ  رادـفرط  اـکیرما  ـالاح  دنـشخبیم . ققحت  ار  هلمج 

هزوح نیمھ  رد  دھـشم ، رھـش  نیمھ  رد  یداـمتم  یاـھلاس  نم  دـنک ! یراـج  ناـبز  رب  هملک  کـی  تشادـن  تارج  یـسک  میژر ، نآ  رد  هک  یلاـح  رد  دـیدرک ؟! تیاـمح  یولھپ 

یاهراشا نیرتمک  ینید ، لئاسم  تبـسانم  هب  زور  نآ  رد  یناحور  کی  دـندادیمن  هزاجا  مدوب . توغاط  نارود  تازرابم  رد  مدرم ، نیمھ  اب  ناـبایخ و  هچوک و  نیمھ  رد  هیملع ،

تیامح لیئارـسا  زا  هک  یناـسک  نآ  رب  گرم  مھ  لیئارـسا ، رب  گرم  مھ  هلب ، ( ٣ ! ) دوب هنوگنیا  روشک ، نیا  دنک ! اھتسینویھص  هلیـسو  هب  نیطـسلف  یاھنیمزرـس  بصغ  هب 

! دوش هتفگ  اھتسینویھص  هب  عجار  هملک  کی  دندادیمن  هزاجا  یدامتم  یاھلاس  هک  یناسک  مھ  دننکیم و 

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

تحت متفگ ، هک  روطنامھ  هتبلا  دننادرگرب . هرابود  ار  یبرغ -  یریذپلیمحت  نامھ  هب  تشگرب  طخ  برغ -  هب  عاجترا  طخ  دـنددصرد  یبرغ  یاھیچتاغیلبت  اھنیـسیروئت و  زورما 

نارود یوجـشناد  دناوتیمن  رگید  هرود  نیا  یوجـشناد  دـنیوگیم  نامتفگ . رییغت  یروئت  ندـش و  یناھج  یروئت  ون ؛ فرح  کی  ناونع  هب  هنارکفنـشور ؛ هبـش  یروئت  کی  ناونع 

هدمآرـس یرادهیامرـس  اب  یهزرابم  یھاوختلادع و  نارود  تسا ؛ هتـشذگ  نتفگ ، رابکتـسا  رب  گرم  رابکتـسا و  رامعتـسا و  اب  تیدض  نارود  دنیوگیم  دشاب . یرامعتـسادض 

، ینیبعقاو نامتفگ  ندش ، یناھج  یناھج ، نامتفگ  زا  تسا  ترابع  ییوجـشناد  دـیدج  نامتفگ  تسا ؛ هدـش  مامت  یـسایس  یالوت  یربت و  یھاوخنامرآ و  نارود  تسا ؛

. تسا ندـش  ییاکیرما  شنطاب  اما  تسا ؛ ندـش  یناـھج  شمـسا  ندـش ، یناـھج  نیا  ندـش ! اـکیرما  رکـشل  یھایـس  ینعی  یناـھج ؛ نیون  مظن  هب  نتـسویپ  ناـمتفگ 

یاـھتلم رد  هک  یمیظع  یرادـیب  مغریلع  هدـیبوک ، یزوریپ  یاـھهلق  رب  هک  ییاـھمچرپ  مـغریلع  هدرک ، هـک  ییاھتدـھاجم  مـغریلع  ناریا  تـلم  هـک  تـسا  نـیا  شیاـنعم 

نیا زج  هدنکتسوپ  تخل و  تروص  هب  فدھ  دوش . اھییاکیرما  عفانم  نیمات  رازبا  هلمع و  رکـشل و  یھایـس  بالقنا ، زا  لبق  نارود  لثم  هرابود  دـیاب  هدروآ ، دوجو  هب  ناملـسم 

. دننک ناھنپ  ار  فدھ  نیا  تفرشیپ -  لوحت و  ندش و  یناھج  ابیز -  یاھمان  ریز  رد  دنھاوخیم  اما  تسین ؛ یرگید  زیچ 

ناھفصا  / ١٣٨٠/٠٨/٠٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

، دنکیم رارکت  ناریا  هک  »ی  رابکتسا  » دش هداد  ناشن  دش و  عیرست  اکیرما » رب  گرم   » راعـش اب  مالـسا  یناھج  تضھن  هک  تسا  نیا  تساکیرما ، صوصخم  هک  یررـض  نآ  اما 

اھنیا دنیوگیم  دنروآیمن ؛ لیلد  دنانتگنـشاو ، کرویوین و  رویرھـش  متـسیب  هیـضق  مھتم  دییوگیم ، امـش  هک  یـصاخشا  نیا  هک  دـیروایب  لیلد  دوشیم  هتفگ  یتقو  هچ . ینعی 

اب یلو  دننک ، موکحم  ار  هلمح  دنتـسین  رـضاح  احیرـص  هک  مھ  ناشییاپورا  ناتـسود  یتح  دننکیم . هلمح  دـینکن ، هلمح  ناتـسناغفا  مدرم  هب  دوشیم  هتفگ  یتقو  دـنمرجم !

هبحاصم اقآ )!(  دـنوشیم ، هتـشک  ناتـسناغفا  رد  مدرم  دـنیوگیم  اھنآ  هب  یتقو  دـنرادیمنرب ! تسد  اھییاکیرما  زاب  لاحنیعرد  دنرمـشیم . تشز  ار  راک  نیا  نوگاـنوگ  یاـھنابز 

زکارم دندرک ، بارخ  ار  هناخ  همھ  نیا  میاهتشکن ! ار  سک  چیھ  ام  تسا ؛ یلعج  دیداد ، ناشن  نویزیولت  رد  حورجم  یاھنز  اھهچب و  زا  امش  هک  ییاھسکع  نیا  هن ، هک  دنکیم 

تسا یزیچ  نیمھ  هن ؛ دیوگیم  ربکت  تلاح  کی  اب  تسا ، ینغتـسا » هار  نا   » هک یمدآ  لثم  اما  دندرک ؛ ناریو  دوبان و  راکـشآ  روط  هب  ار  یماظنریغ  زکارم  دندز ، ار  رمحا  لالھ 

! میوگیم نم  هک 

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

نیا هب  ییاھمدآ  نینچ  هک  دوب  زور  کی  تساھرکف ! ماسقا  عاونا و  زا  یبیجع  همغلم  دنیبیم  دـنک ، هاگن  لاحهب  ات  بالقنا  لوا  زا  ار  دارفا  یـضعب  یـسایس  یگدـنز  رگا  ناسنا 

کی لبمـس  یوروش  میتفگیم  ام  برغ !» قرـش و  رب  گرم   » مییوگب دـیاب  دـنتفگیم  دـنیوگب . یوروش » رب  گرم  اکیرما و  رب  گرم   » طقف مدرم  اھراعـش ، رد  هک  دـندرکیمن  افتکا 

زا دـیبلطشزاس ! راکهظفاحم و  امـش  دـنتفگیم  برغ !؟» قرـش و  رب  گرم   » دـییوگب امـش  دراد  یلیلد  هچ  تسا ؛ متـس  تیانج و  لبمـس  اکیرما  تسا ؛ طلغ  هار  کی  رکفت و 

امـش هب  میدرک  هابتـشا  میدرک ، طلغ  ام  دـنیوگب  دـننک و  یھاوخرذـع  سیلگنا  اکیرما و  لـباقم  رد  امـسر  دـنورب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناـسک  زورما  تارـضح ، نیمھ  هلمج 

ناسنا هک  دـندرکیم  حرطم  یایداصتقا  بیرغ  بیجع و  تارظن  نانچ  هیوریب ، یاھیدـنت  یور  بالقنا ، لـیاوا  رد  زور  نآ  دارفا ، نیمھ  زا  یـضعب  دیـشخبب ! ار  اـم  میدرک ؛ ییوگدـب 

هک اھنآ  زا  یـضعب  دننک . هدایپ  لیمحت و  مالـسا  مسا  هب  ار  یتسیلایـسوس  پچ  دنت  رایـسب  تارکفت  دنتـساوخیم  تسا ؟ یمالـسا  شیاجک  اھنیا  میتفگیم  دروآیمرد ! خاش 

زا لبق  نارادهیامرـس  هک  میتشاد  ینوناق  یاھلاس ۵٧ و ۵٨ -  بالقنا -  یاروش  رد  ام  منکیمن ، شومارف  نم  دـنداد . ماجنا  زور  نآ  رد  مھ  یدـب  یاھراک  دنتـشاد ، تیلووسم 

تسد هب  ینوناقریغ  عورشمان و  قیرط  زا  اھنآ  یاھهیامرس  هک  دندوب  یناسک  ب )  ) دنب د .)  ) دنب ج ،)  ) دنب ب ،)  ) دنب فلا ،)  ) دنب دوب : هدرک  میسقت  هتـسد  راھچ  هب  ار  بالقنا 

یاھماو نکیل  دوب ؛ هدماین  تسد  هب  عورشمان  هار  زا  اھنآ  یاھهیامرس  هک  دندوب  یناسک  ج )  ) دنب دنک . فرصت  ار  اھهیامرـس  نآ  دیاب  تلود  هک  دوب  نیا  مھ  شمکح  دوب ؛ هدمآ 

ناشدوخ لام  اھهناخراک  دـندرکیم ، ادا  رگا  دـندرکیم . ادا  ار  دوخ  یاھماو  تسیابیم  اھنآ  نیاربانب  دـندوب . هدادـن  سپ  ار  لوپ  دـندوب و  هدرک  بلقت  دـندوب ، هتفرگ  اھکناب  زا  ینالک 

نیا هتبلا  دندوب . اھراک  روطنیا  و  ج )  ) و ب )  ) دنب صیخـشت  لووسم  یھورگ  نم  ىروھمج  تسایر  لیاوا  دشیم . فرـصت  اھنآ  یاھهناخراک  دندرکیمن ، تخادرپ  رگا  اما  دشیم ؛

دنب هک  دنراد  رارـصا  دنتـسھ و  تایھ  نیا  رد  هدع  کی  مدرک  ادیپ  عالطا  نم  دوب . تلود  تایھ  هاگتـسد  ریزوتسخن و  تسد  دوبن ؛ روھمج  سیئر  ناونع  هب  هدـنب  تسد  اھراک 

راکیب مھ  شنارگراک  دـنک و  راک  دزادـنیب و  هار  ار  شاهناـخراک  دـعب  دـھدب ، کـناب  هب  ار  شایراکھدـب  نآ  بحاـص  دـشیم  هک  یاهناـخراک  ینعی  دـننک ؛ لیدـبت  ب )  ) دـنب هب  ار  (ج )

هک دنتسھ  یناسک  زورما  اھمدآ  نامھ  تشاد . دوجو  قحبان  ىطارفا  یرادهیامرـس  دض  پچ  شیارگ  نینچ  عقوم ، نآ  رد  دریگ . ماجنا  راک  نیا  دنراذگن  دنتـساوخیم  دنـشابن ،

هب یتسیـسکرام ، هدیا  نیرتپچ  زا  ناسنا  دـننک ! یراذگهیامرـس  دـنیایب و  ناریا  هب  ات  دـننک  نھپ  زمرق  شرف  یتسینویھـص  نارادهیامرـس  نارادـیناپمک و  لباقم  رد  دنرـضاح 

مھ زورما  دوب ، طارفا  زور  نآ  تسا . یکلـسم  یرھرھ  نیا  تسین ؛ رظندیدجت  نیا  دراذگب ! رظندیدجت  مھ  ار  شمـسا  دوش ؛ لوحتم  یداصتقا  ىتسار  تسد  هدیا  نیرتیطارفا 

تلود رد  رگا  دـنناسریم ؛ ررـض  دنـشاب ، هاگـشناد  رد  رگا  تسا . رطخ  تمحز و  بابـسا  نوگاـنوگ ، یاھھاگتـسد  زا  یخرب  رد  بلطرظندـیدجت  یاـھمدآ  نیا  دوجو  تسا . طارفا 

. تسا نیا  ام  یاھبیسآ  زا  یکی  دنناسریم . ررض  دنشاب ، یاهطقن  رھ  رد  اجرھ و  دنناسریم ؛ ررض  دنشاب ، سلجم  رد  رگا  دنناسریم ؛ ررض  دنشاب ،

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

نیا هب  ییاھمدآ  نینچ  هک  دوب  زور  کی  تساھرکف ! ماسقا  عاونا و  زا  یبیجع  همغلم  دنیبیم  دـنک ، هاگن  لاحهب  ات  بالقنا  لوا  زا  ار  دارفا  یـضعب  یـسایس  یگدـنز  رگا  ناسنا 

کی لبمـس  یوروش  میتفگیم  ام  برغ !» قرـش و  رب  گرم   » مییوگب دـیاب  دـنتفگیم  دـنیوگب . یوروش » رب  گرم  اکیرما و  رب  گرم   » طقف مدرم  اھراعـش ، رد  هک  دـندرکیمن  افتکا 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 5 
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زا دـیبلطشزاس ! راکهظفاحم و  امـش  دـنتفگیم  برغ !؟» قرـش و  رب  گرم   » دـییوگب امـش  دراد  یلیلد  هچ  تسا ؛ متـس  تیانج و  لبمـس  اکیرما  تسا ؛ طلغ  هار  کی  رکفت و 

امـش هب  میدرک  هابتـشا  میدرک ، طلغ  ام  دـنیوگب  دـننک و  یھاوخرذـع  سیلگنا  اکیرما و  لـباقم  رد  امـسر  دـنورب  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناـسک  زورما  تارـضح ، نیمھ  هلمج 

ناسنا هک  دـندرکیم  حرطم  یایداصتقا  بیرغ  بیجع و  تارظن  نانچ  هیوریب ، یاھیدـنت  یور  بالقنا ، لـیاوا  رد  زور  نآ  دارفا ، نیمھ  زا  یـضعب  دیـشخبب ! ار  اـم  میدرک ؛ ییوگدـب 

هک اھنآ  زا  یـضعب  دننک . هدایپ  لیمحت و  مالـسا  مسا  هب  ار  یتسیلایـسوس  پچ  دنت  رایـسب  تارکفت  دنتـساوخیم  تسا ؟ یمالـسا  شیاجک  اھنیا  میتفگیم  دروآیمرد ! خاش 

زا لبق  نارادهیامرـس  هک  میتشاد  ینوناق  یاھلاس ۵٧ و ۵٨ -  بالقنا -  یاروش  رد  ام  منکیمن ، شومارف  نم  دـنداد . ماجنا  زور  نآ  رد  مھ  یدـب  یاھراک  دنتـشاد ، تیلووسم 

تسد هب  ینوناقریغ  عورشمان و  قیرط  زا  اھنآ  یاھهیامرس  هک  دندوب  یناسک  ب )  ) دنب د .)  ) دنب ج ،)  ) دنب ب ،)  ) دنب فلا ،)  ) دنب دوب : هدرک  میسقت  هتـسد  راھچ  هب  ار  بالقنا 

یاھماو نکیل  دوب ؛ هدماین  تسد  هب  عورشمان  هار  زا  اھنآ  یاھهیامرس  هک  دندوب  یناسک  ج )  ) دنب دنک . فرصت  ار  اھهیامرـس  نآ  دیاب  تلود  هک  دوب  نیا  مھ  شمکح  دوب ؛ هدمآ 

ناشدوخ لام  اھهناخراک  دـندرکیم ، ادا  رگا  دـندرکیم . ادا  ار  دوخ  یاھماو  تسیابیم  اھنآ  نیاربانب  دـندوب . هدادـن  سپ  ار  لوپ  دـندوب و  هدرک  بلقت  دـندوب ، هتفرگ  اھکناب  زا  ینالک 

نیا هتبلا  دندوب . اھراک  روطنیا  و  ج )  ) و ب )  ) دنب صیخـشت  لووسم  یھورگ  نم  ىروھمج  تسایر  لیاوا  دشیم . فرـصت  اھنآ  یاھهناخراک  دندرکیمن ، تخادرپ  رگا  اما  دشیم ؛

دنب هک  دنراد  رارـصا  دنتـسھ و  تایھ  نیا  رد  هدع  کی  مدرک  ادیپ  عالطا  نم  دوب . تلود  تایھ  هاگتـسد  ریزوتسخن و  تسد  دوبن ؛ روھمج  سیئر  ناونع  هب  هدـنب  تسد  اھراک 

راکیب مھ  شنارگراک  دـنک و  راک  دزادـنیب و  هار  ار  شاهناـخراک  دـعب  دـھدب ، کـناب  هب  ار  شایراکھدـب  نآ  بحاـص  دـشیم  هک  یاهناـخراک  ینعی  دـننک ؛ لیدـبت  ب )  ) دـنب هب  ار  (ج )

هک دنتسھ  یناسک  زورما  اھمدآ  نامھ  تشاد . دوجو  قحبان  ىطارفا  یرادهیامرـس  دض  پچ  شیارگ  نینچ  عقوم ، نآ  رد  دریگ . ماجنا  راک  نیا  دنراذگن  دنتـساوخیم  دنـشابن ،

هب یتسیـسکرام ، هدیا  نیرتپچ  زا  ناسنا  دـننک ! یراذگهیامرـس  دـنیایب و  ناریا  هب  ات  دـننک  نھپ  زمرق  شرف  یتسینویھـص  نارادهیامرـس  نارادـیناپمک و  لباقم  رد  دنرـضاح 

مھ زورما  دوب ، طارفا  زور  نآ  تسا . یکلـسم  یرھرھ  نیا  تسین ؛ رظندیدجت  نیا  دراذگب ! رظندیدجت  مھ  ار  شمـسا  دوش ؛ لوحتم  یداصتقا  ىتسار  تسد  هدیا  نیرتیطارفا 

تلود رد  رگا  دـنناسریم ؛ ررـض  دنـشاب ، هاگـشناد  رد  رگا  تسا . رطخ  تمحز و  بابـسا  نوگاـنوگ ، یاھھاگتـسد  زا  یخرب  رد  بلطرظندـیدجت  یاـھمدآ  نیا  دوجو  تسا . طارفا 

. تسا نیا  ام  یاھبیسآ  زا  یکی  دنناسریم . ررض  دنشاب ، یاهطقن  رھ  رد  اجرھ و  دنناسریم ؛ ررض  دنشاب ، سلجم  رد  رگا  دنناسریم ؛ ررض  دنشاب ،

هقف  / ١٣٨٣/٠٢/٢٧ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

تسا ملسم  تسا و  موکحم  ناھج  نایعیش  یهمھ  رظن  زا  ناریا و  تلم  رظن  زا  مالسا ، یایند  رظن  زا  تیانج  نیا  تساھتیانج و  نیرتگرزب  دنھدیم ، ماجنا  اھنیا  هک  یتیانج 

نیا ریـسا  رتشیب  تفر و  دنھاوخ  ورف  دناهدروآ ، دوجو  هب  ناشدوخ  هک  بادنگ  نیا  رد  رتشیب  دنھد ، همادا  مھ  هچرھ  دـنھد . همادا  ار  هار  نیا  تسناوت  دـنھاوخن  اھییاکیرما  هک 

همادا دـننکب ؛ دـنناوتیمن  راک  چـیھ  نالا  دـناهداتفا و  ریگ  اھییاکیرما  هتبلا  تساھنآ . فرـص  هب  دـنھد ، تاجن  دـننک و  صالخ  ار  ناـشدوخ  رتدوز  هچرھ  رگا  دـش . دـنھاوخ  قـالتاب 

دھاوخ دراو  اھنآ  رب  یرتنیگمھـس  یهبرـض  تسا و  یرتگرزب  تسکـش  نداد ، همادا  لاح ، نیع  رد  اما  تسا ؛ تسکـش  مھ  ناشندـش  جراـخ  تسا ، تسکـش  ناـشنداد 

یروـھمج نخـس  تیناـقح  هب  اـیند  هک  تسا  یفاـک  نیا  دـنوشیم و  بـکترم  ار  یرـشب  تیاـنج  نیرتـگرزب  نیطـسلف ، رد  بصاـغ  یاھتـسینویھص  قارع و  رد  اـھنآ  زورما  درک .

رـشب قوقح  زا  یرادـفرط  یاعدا  رد  اتقیقح  ییاپورا  یاھتلود  زورما  رگا  دربب . یپ  هداد ، رارق  شدوخ  یاھراعـش  وزج  ار  لیئارـسا » رب  گرم   » و اـکیرما » رب  گرم   » هک یمالـسا 

یمومع عمجم  رد  دـیاب  ییاـپورا  یاـھروشک  درادـن و  ییهدـیاف  فرح  دـننک ؛ مادـقا  دـناهدرک ، اـھییاکیرما  هک  یتـکرح  نیا  لـباقم  رد  احیرـص  دـیاب  دـنیوگیم ، تسار  دـنقداص و 

تـسار اـعقاو  هک  دـنھد  ناـشن  اـت  دـننک ، موکحم  ار  اـکیرما  یرـشبدض  یاـھراتفر  نیا  دـنربب و  هماـنعطق  دـننک ، وتو »  » ار نآ  دـنناوتب  هک  تینما  یاروش  رد  هن  لـلم ، ناـمزاس 

. درادن یشزرا  چیھ  اھتلم ، رظن  زا  رشب  قوقح  یاعدا  فرص  الاو  دنیوگیم ؛

یھاگشناد  / ٠١/١٣٨٣/٠۴ داھج  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

لاس جـنپوتسیب  لوط  رد  اکیرما  هیلع  مالـسا  یایند  زورما  یلم . تزع  لالقتـسا و  یوگلا  ینید ، یرالاسمدرم  یوگلا  میدرک ؛ هئارا  مالـسا  یاـیند  هب  ار  وگلا  کـی  زورما  اـم 

دنراد همھ  زورما  تفگیم ؟ یسک  هچ  ناریا  تلم  زا  ریغ  یمالسا و  یروھمج  زا  ریغ  تفگیم ؟ یـسک  هچ  ار  اکیرما  رب  گرم  دنیوگیم . اکیرما  رب  گرم  اھتلم  دناهدش و  جیـسب 

ییهتسھ بمب  رگم  یتسینویھص  میژر  زورما  دوشیمن . لصاح  اھحالس  نیا  اب  هک  راگدنام  یخیرات و  میظع و  یاھهنحـص  رد  یزوریپ  میتفرن . شیپ  متا  بمب  اب  ام  دنیوگیم .

لاس دـنچ  نالا  یتسینویھـص  میژر  اما  تسھ ؛ یتسینویھـص  میژر  یاھرابنا  لخاد  رد  نالا  ییهتـسھ  کھالک  دصیـس  دـیاش  ای  تسیود  دـننکیم ، لـقن  هک  روطنآ  درادـن ؟

یهلاسم ام  یهلاسم  تسا . هدنام  زجاع  نامیا ، یهناوتشپ  اب  گنس  هدارا و  اب  هارمھ  گنس  هتبلا  دراد ؛ گنس  طقف  درادن و  مھ  گنفت  هک  شلباقم  فرط  ربارب  رد  هک  تسا 

هتـشک دنتـسھ  نمـشد  هک  ییاـھنآ  طـقف  دـننکیم ، هدافتـسا  ییهتـسھ  بمب  زا  یتقو  یھگناو  مینک . راـکهچ  میھاوخیم  ار  ییهتـسھ  بمب  اـم  تسین ؛ ییهتـسھ  بمب 

ار رجاف  رب و  هک  ییهتـسھ  بمب  تسام . شور  یـشمم و  فالخ  رب  تسام ؛ یهدیقع  فالخ  رب  نیا  دـنوشیم و  هتـشک  دنتـسین ، نمـشد  هک  مھ  یناسک  هکلب  دـنوشیمن ،

. تسین یمالسا  ماظن  راک  دنازوسیم ، مھ  اب  ار  کشخ  رت و  دربیم ؛ نیب  زا  ار  دب  بوخ و  دربیم ؛

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

مولعم هکنآ  دینک ! هجوت  تفریذپ -  دھاوخن  ار  گرزب  یاھتردق  هب  یگتـسباو  یتمیق  چـیھ  هب  رگید  تلم  نیا  درک . هنیداھن  ناریا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  مھ  ار  لالقتـسا 

تسا نیا  میوگب ، روشک  دھعتم  یاھناوج  یهمھ  هب  نایجیسب و  یهمھ  هب  زیزع و  یاھناوج  امش  هب  مھاوخیم  نم  هک  هچنآ  هللااشنا -  تسھ  هک  اکیرما » رب  گرم  « ؛ تسا

لوط رد  هک  یونعم  یدام و  یاھدرواتـسد  شزرا و  تیمھا و  ظاـحل  زا  روشک  رد  لالقتـسا  یدازآ و  ندرک  هنیداـھن  نیمھ  تسا ؛ دنمـشزرا  یلیخ  میاهدرک ، زورما  اـت  هچنآ  هک 

. تسا راک  زاغآ  اھنیا  تسین ؛ راک  نایاپ  اھنیا  نکیل  تسین ، فیصوت  لباق  هدمآ ، تسدهب  یمالسا  یروھمج  ماظن  تکرب  هب  لاس  جنپوتسیب  نیا 

ناحادم  / ١٧/١٣٨٣/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رادرک تشز  ثیبخ  دـساف  یدادبتـسا  ماظن  کی  دـنک و  مایق  تسناوت  ینیـسح ، حور  تکرب  هب  نیـسح و  ماما  مایق  نوخ و  تکرب  هب  اـم  تلم  هک  میتسھ  یروشک  اـم  زورما 

الماک نام  لمع  هک  میوگب  مناوت  یمن  اما  تسا ؛ یمالسا  ام  هیحور ی  یمالـسا -  اتبـسن  لمع  اب  هیحور و  هغبـص و  اب  یمدرم  تموکح  کی  دروایبرد و  وناز  هب  ار  وخ  تشز 

؛ تسا ملاع  یاھتردق  همھ ی  هب  شحف  ماظن ، نیا  دوخ  هک  دروایب ، راک  رس  ار  دوش -  یمالسا  رتشیب  دیاب  زور  هبزور  هللااش  نا  هک  تسا  یمالسا  اتبسن  تسا ؛ یمالـسا 

همھ ی هب  یجک  نھد  یعون  تسھ ، نیا  هک  نیا  دوخ  دـییوگن ؛ اـکیرما » رب  گرم   » مھ هملک  کـی  امـش  وـلو  تساـکیرما ، هب  شحف  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  دوـجو  سفن 

رصانع دننک و  صالخ  شدوخ  یاھفعض  اھصقن و  زا  ار  ماظن  نیا  دنراد  هفیظو  همھ  زورما  دنفلاخم . اھتلم  فرش  اب  لالقتسا و  اب  تلیضف و  اب  تیونعم و  اب  هک  تسا  ییاھتردق 

رگا میراد ، یراکمھ  هب  جایتحا  رگا  میراد ، ملع  هب  جایتحا  رگا  میراد ، تدحو  هب  جایتحا  رگا  دنروایب . دوجو  هب  رتشیب  نآ  رد  دننک و  تیوقت  نآ  رد  ار  یدام  یونعم و  توق  تردق و 

شدوخ ردـق  هب  سک  رھ  دـیاب  میراد ، اھزیچ  یلیخ  هب  جایتحا  رگا  میراد و  یروشحلـس  یبلط و  تداھـش  حور  هب  جایتحا  رگا  میراد ، یـسایس  ای  یداصتقا  شالت  هب  جاـیتحا 

. دروایب دوجو  هب  هعماج  رد  ار  اھنیا 

نازومآشناد  / ١٣٨٣/١٢/٢۴ یمالسا  یاھنمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هئطوت ریـسا  و  نامھ ، یناھج  رابکتـسا  یهئطوت  زا  تلفغ  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دنکیمن ، شومارف  ار  اکیرما » رب  گرم   » لاس شـشوتسیب  زا  دعب  ام  تلم  دـینیبیم  هکنیا 

زا لــبق  نآرق  یهروــس  رھ  لوا  هــک  تــسا  مــیجرلا » ناطیــشلا  نــم  اــب  ذوــعا   » ناــمھ لــثم  دــنیوگیم ، اــم  مدرم  هــک  یی  « اــکیرما رب  گرم   » عــقاو رد  ناــمھ . ندــش 

؛ دنکن شومارف  ار  ناطیش  روضح  هظحل  کی  نموم  ناسنا  هک  تسا  نیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  میجر  ناطیـش  زا  ادخ  هب  یهذاعتـسا  دوشیم . هتفگ  میحرلانمحرلاهللامسب » »

نارگهطلـس دـنکن  شومارف  تلم  هک  تسا  نیا  یارب  مھ  اکیرما » رب  گرم  . » تسوا ىنامیا  یونعم و  راصح  مادـھنا  وا و  هب  هلمح  یهداـمآ  ناطیـش  هک  دربن  داـی  زا  هظحل  کـی 

روشک نیا  لخاد  رد  زاب  ار  عفانم  نامھ  هک  دنتـسھ  نیا  لابند  هشیمھ  اھنآ  دناهدربن . دای  زا  هدش ، هاتوک  اھنآ  تسد  دناهتـشاد و  روشک  نیا  رد  هک  یراشرـس  عفانم  یناھج 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 

یمالسا بالقنا  یگنھرف  یشھوژپ  هسسؤم  یلاعلا ) هلظ  دم   ) یا هنماخ  یلعدیس  یمظعلا  تيآ   ترضح  راثآ  رشن  ظفح و  رتفد  یناسر  عالطا  زا 10هاگياپ  هحفص 6 
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بالقنا زا  درک ؛ عورـش  رید  ناریا  تلم  سپ  دـنیازفیب . دوخ  یروانف  ملع و  تورث و  رب  روشک ، نیا  یهدـنیآ  ناـناوج و  دادعتـسا  یدوباـن  تمیق  هب  دـننک و  نیماـت  ناـشدوخ  یارب 

. درک عورش  یمالسا 

ناجنسفر  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ ناتسرھش  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یـضعب تسا . هدرک  راداو  زورما  ات  دنکیم و  راداو  ییارآفص  هب  نآ  لباقم  رد  ار  یمالـسا  یروھمج  ىناھج  رادق  نانمـشد  هک  تسا  یمالـسا  یروھمج  ماظن  یهبذاج  نیمھ 

تبسن هک  دنکیم  کیرحت  ار  اکیرما  اکیرما » رب  گرم   » راعـش دننکیم  لایخ  یـضعب  دننک ؛ ینمـشد  ام  اب  دنیایب  هک  میاهدرک  کیرحت  ار  دوخ  یناھج  نانمـشد  ام  دننکیم  روصت 

مچرپ رطاـخ  هـب  یمالـسا ، ماـظن  اـب  اـیند  رد  یربکتـسم  رھ  ییاـکیرما و  ربکتـسم  ماـظن  ىنمـشد  تساـطخ . نـیا  دزروـب ؛ ینمـشد  یمالـسا  ناریا  یمالـسا و  ماـظن  هـب 

تکرح یلمع  یملع و  تفرشیپ  هعسوت و  دشر و  تمس  هب  دراد  یروشک  مالسا  یالاو  میلاعت  اب  مالسا و  مان  اب  دنیبیم  هک  تسا  نیا  رطاخ  هب  تسا ؛ تلادع  یهتشارفارب 

. دنفلاخم دنک ، ادیپ  تسد  یملع  تفرشیپ  هعسوت و  هب  اھنآ  تردق  ورملق  زا  جراخ  هک  یروشک  رھ  اب  اھنآ  تفرگ . دھاوخ  ار  اھنآ  ذوفن  یولج  نیا ، هک  دنادیم  دنکیم ؛

همشچرس  / ٠٢/١٨/١٣٨۴ سم  عمتجم  نانکراک  رادید  رد  تانایب 

دناوـتیم تلم  نیا  خـسار  مزع  ناـمیا و  دـش . دـھاوخ  مدرم  امـش  ناـمیا  مالـسا و  تکرب  هب  نیا  و  دوـش ؛ هدودز  یلکب  روـشک  نـیا  یهرھچ  زا  یگدـنامبقع  راـبغ  هللااـشنا 

. دشاب هار  نیا  یهمادا  یهدننکنیمضت  نیرتمھم 

رب گرم  . » میرادن ینمشد  یتلم  چیھ  اب  ام  دینکیم . دیراد  اجنیا  هک  تسا  یراک  نیمھ  تیعقاو ، ملاع  رد  راعـش  نیا  ققحت  اکیرما ،» رب  گرم   » دیھدیم راعـش  امـش  هکنیا 

دریگیم و راک  هب  ار  دوخ  راکتبا  دناسریم و  زورب  یهلحرم  هب  ار  دوخ  ناوت  تیوھ و  لالقتـسا و  لمع ، رد  هک  یتلم  یرابکتـسا . وجهلخادم و  یاھتردـق  رب  گرم  ینعی  اکیرما »

. دیوگیم رگهلخادم » یاھتردق  رب  گرم   » و یناھج » رابکتسا  رب  گرم   » دراد عقاو  رد  دنکیم ، لقتسم  ار  دوخ 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٨۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

هک دـینیبیم  امـش  ملاـع  فاـنکا  رد  زورما  تـسین . اـم  تـلم  صوـصخم  زورما  رگید  اـکیرما » رب  گرم   » راعــش اذـل  تـسا ؛ یناـھج  تـینما  حلــص و  یارب  یدـیدھت  اـکیرما  زورما 

اھنآ و یبلطهطلس  اھنآ ، ربکت  اکیرما ، میژر  رابکتسا  اکیرما ، میژر  یھاوخهدایز  مھ  تلع  دنھدیم . اکیرما  رب  گرم  راعـش  دننزیم و  شتآ  ار  اکیرما  روھمج  سیئر  یهمـسجم 

. دنیاھتسینویھص یهچیزاب  اتقیقح  تساھنآ ؛ ندوب  اھتسینویھص  یهچیزاب 

نایجیسب  / ٠١/٠۶/١٣٨۵ رادید  رد  تانایب 

شمسا اما  دنراد ؛ رارق  اھنآ  ناریا ، تلم  عفانم  لباقم  رد  تسا . هکرعم  رایبشتآ  مھ  سیلگنا  هتبلا  دنتسھ ؛ اھتسینویھص  اکیرما و  لوا ، یهجرد  رد  ناریا  تلم  نمشد  زورما 

اـھیزورفاگنج و هـیلع  تساـکیرما ، لاغــشا  اـھتلاخد و  هـیلع  تساـکیرما ، رابکتــسا  هـیلع  یناـھج ، عاـمجا  درادــن ! دوـجو  یاـیناھج  عاـمجا  یناـھج ؛ عاـمجا  دــنراذگیم  ار 

. دیورب شیپ  دیتسیاب و  مکحم  هار ، نیا  رد  ناناوج  امش  ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  اکیرما » رب  گرم  . » تسا یناھج  عامجا  نیا  تسایند ؛ رساترس  رد  اکیرما  یاھیزیگناهنتف 

نمشد و تاغیلبت  تسا و  حرطم  یاهتسھ  یروانف  یهیضق  زورما  الاح  دنزرویم . تماقتسا  هار  نیا  رد  دنوریم و  شیپ  هب  مکحم  ماگ  اب  همھ  روشک ، نیلوئـسم  هناتخبـشوخ 

ییاپورا ریغ  ییاپورا و  یاھروشک  اب  تسین  رضاح  ناریا  دنکیم ، تسرد  متا  بمب  دراد  ناریا  هک : دننکارپیم  هعیاش  ایند  رد  یتسینویھص  یتاغیلبت  یاھهکبـش  یناور  گنج 

اما دـنھدیم ؛ جرخ  هب  دـنھد و  جرخ  هب  دـنناوتیم  هک  تسا  یاینمـشد  و  دـننکیم ، دـننکب و  دـنناوتیم  هک  تسا  یراک  دـننزیم ، هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  بوخ ، دـنک ؛ هرکاذـم 

عفاـنم یوـلج  تفرـشیپ  نیا  نوـچ  دـنفلاخم ؛ ناریا  تلم  تفرـشیپ  اـب  هک  تسا  نیا  هیـضق  تقیقح  دـننادیم . مھ  اـھنآ  مینادـیم ، مھ  اـم  تساـھنیا ؛ زا  ریغ  هیـضق  تـقیقح 

همھ رب  یزور  کی  تکلمم ، نیا  رد  ام  هک  تسا  نیا  اـھییاکیرما  لد  فرح  متفگ ، دھـشم  رد  نم  دـنفلاخم . اذـل  تفرگ ؛ دـھاوخ  روشک  نیا  رد  هشیمھ  یارب  ار  اـھنآ  عورـشمان 

. تساھییاکیرما لد  فرح  نیا  میوش ؛ طلسم  هرابود  دیراذگب  هدرک ؛ هاتوک  ار  ام  تسد  هدمآ ، مدرم  امش  بالقنا  میدوب ، طلسم  روشک  نیا  زیچ 

مدرم  / ١٢/٢٢/١٣٨۶ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

هت زا  ناملسم -  یاھتلم  لد  زا  زورما  امـش ، »ی  اکیرمآ رب  گرم   » نیمھ هک  تسا  هدش  نیا  اکیرمآ  نارادمامز  نارادمدرـس و  نارادمتـسایس و  یوس  زا  اھراتفر  نیا  یهجیتن 

، مالسا یایند  ناھج -  رساترس  رد  زورما  دادیم ؛ اکیرمآ » رب  گرم   » راعـش دوب و  هدش  رادیب  هک  دوب  ناریا  تلم  طقف  یزور  کی  دنیوگیم . ار  نیمھ  اھنآ  یهمھ  دزیخیمرب . لد - 

گرم « ؛ دننزیم شتآ  ار  ناشمچرپ  دننکیم ؛ وا  هیلع  یتارھاظت  هچ  مدرم  دینیبب  امش  دنکیم ، رفس  اکیرمآ  تخبنوگن  روھمجسیئر  نیا  اجرھ  نیملـسمریغ -  نایم  رد  یتح 

!؟ دنرشب قوقح  رادفرط  اھنیا  تقونآ  دننزیم . شتآ  دننکیم و  تسرد  ار  وا  کمدآ  دنیوگیم ؛ اکیرمآ » رب 

١٣٨٧/٠۴/٠۴ /  ( مالسلامھیلع  ) تیبلھا ناحادم  رادید  رد  تانایب 

دوجو یزیچ  نینچ  تسا . ناریا  تلم  تکرح  قولخم  نیا  تسا ؛ یدـیدج  زیچ  نیا  دوشیم ، دـنلب  اکیرمآ  رب  گرم  یادـص  اھروشک  زا  یلیخ  رد  زورما  دـینیبیم  امـش  هک  ینیا 

نارـس اھتـسایس و  نیرتروفنم  یئاکیرمآ  تسایـس  یئاپورا ، یاھروشک  رد  یتح  هچ  یمالـسا ، یاھروشک  رد  هچ  ایند ، یهمھ  رد  زورما  دینیبیم  امـش  هک  ینیا  تشادن .

ماظن تسکـش ، ار  اھتردـقربا  ىتردـقربا  خاش  لوا ، هک  دوب  اجنیا  تسا . ناریا  تلم  میظع  تکرح  نیا  زا  یـشان  نیا  دنتـسھ ، ایند  نارادمتـسایس  نیرتروفنم  اـکیرمآ  روشک 

ام دوخ  ناریا  یوت  دننزب ؟ فرح  تردق  عضوم  زا  دیاب  دندوب ، ریذپهطلس  هشیمھ  هک  یئاھروشک  اب  نارگید  اکیرمآ و  لثم  گرزب  یاھتردق  ارچ  ارچ ؟ دیبلط . شلاچ  هب  ار  هطلس 

کی ارچ  ارچ ؟ دننک . تروشم  ناریا  رد  سیلگنا  ریفس  اکیرمآ و  ریفـس  اب  البق  هکنیا  رگم  دندرکیمن ، مادقا  ناشمھم  یاھیریگمیمـصت  یارب  توغاط ، میژر  هایـسور  لیلذ  نارس 

. تفگ یمالسا  بالقنا  لوا ، ار  ارچ »  » نیا ارچ ؟ دوش ؟ هناگیب  تردق  کی  میلست  عبات و  یتسیاب  دوخ ، یونعم  یدام و  یگنھرف و  رئاخذ  اب  دوخ ، یاھیئاناوت  اب  تلم 

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

هک یرییغت  نیا  میئوگب ؛ یئاکیرمآ  نیلوئـسم  هب  مھ  ار  نیا  دشاب . یقیقح  رییغت  دیاب  رییغت  میدیدن -  مھ  ظافلا  رد  یرییغت  نادنچ  ام  الاح  هک  تسین -  یفاک  ظافلا  رد  رییغت 

رییغت ار  امـش  ایند  داد ؛ دھاوخ  رییغت  ار  امـش  یھلا  یاھتنـس  دینکن ، رییغت  رگا  دینک ؛ رییغت  دـیاب  دـیرادن ، یاهراچ  تسا ؛ ترورـض  کی  امـش  یارب  دـیروآیم ، ار  شمـسا  امش 

اما میھد ، رییغت  ار  نامدوخ  تسایـس  میھاوخیم  ام  دنیوگب  تقو  کی  دشاب . ملاسان  یاھتین  اب  دیابن  دشاب ، یظافل  طقف  دـیابن  رییغت  نیا  اما  دـینک ؛ رییغت  دـیاب  داد . دـھاوخ 

. دوش هدھاشم  لمع  رد  دیاب  تقو  نآ  تسا ؛ یعقاو  رییغت  رییغت ، تقو  کی  تسا . هعدخ  نیا  تسین ؛ رییغت  رییغت ، نیا  مینکیم ؛ ضوع  ار  اھکیتکات  مینکیمن ، ضوع  ار  اھفدھ 

اکیرمآ تلود  هتـشذگ  رد  هک  یعـضو  نیا  نارگید -  هچ  هرگنک و  هچ  روھمج ، سیئر  هچ  تسا -  ریگمیمـصت  اکیرمآ  رد  هک  رھ  هب  یئاـکیرمآ ، نیلوئـسم  هب  منکیم  تحیـصن  نم 

یاھتلم دننزیم ، شتآ  ار  امـش  مچرپ  اھتلم  دینادب . دینادیمن ، رگا  دـیروفنم ؛ ایند  رد  زورما  امـش  تسھ . مھ  اکیرمآ  تلود  دوخ  ررـض  هب  اکیرمآ و  تلم  ررـض  هب  تسا ، هتـشاد 

هک تسا  نیا  تلع  دیاهتفرگ ؟ تربع  دیاهدرک ؟ لیلحت  دیاهدرک ؟ یسررب  چیھ  ار  نیا  تسیچ ؟ تیروفنم  نیا  تلع  دنیوگیم . اکیرمآ » رب  گرم   » ملاع طاقن  یهمھ  رد  ناملسم 

یاھرایعم ایند  رد  دـینکیم ، تلاخد  اھروشک  روما  رد  دـینک ، لیمحت  ایند  رد  ار  ناتدوخ  یهدارا  دـیھاوخیم  دـینزیم ، فرح  هناربکتم  دـینکیم ، دروخرب  هناـبآممیق  اـیند  اـب  اـمش 

زا اما  دیزیریم ؛ وا  رـس  رب  ار  تاغیلبت  لیـس  دھد ، ماجنا  هنابلطتداھـش  تکرح  کی  دوشیم  ریزگان  راشف  تدش  زا  هک  ار  ینیطـسلف  ناوج  کی  اج  کی  دـیربیم ؛ راک  هب  هناگود 

میژر نیا  دیناوخیم ، تسیرورت  ار  ناوج  نآ  دـیریگیم ؛ هدـیدن  ار  وا  یاھتیانج  دروآیم ، دوجو  هب  هزغ  رد  ار  هعجاف  نآ  زور  ود  تسیب و  فرظ  رد  هک  یتسینویھـص  میژر  رگید  فرط 

. تسا هدرک  روفنم  ایند  رد  ار  امش  هک  تساھنیا  میدھعتم ؛ شتینما  هب  ام  دیئوگیم  ار  تسیرورت 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » 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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ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٧ نایوجشناد  ناداتسا و  رادید  رد  تانایب 

ضارتـعا دـنھدب ؛ ناـشن  هنوگژاو  ار  بلطم  دـنھاوخیم  یاهدـع  کـی  اـھناوج . امـش  صوـصخب  دـیھدن ؛ تسد  زا  ار  هیحور  نیا  دـھدب . تسد  زا  دـیابن  ناریا  تلم  ار  هیحور  نیا 

حرطم ینلع  یناھج  یاھنوبیرت  رد  ار  ناشنانامیپمھ  ای  ار  اھتـسینویھص  ای  ار  اکیرمآ  تایانج  ارچ  دـننکیم  ضارتعا  نالف . رب  گرم  نالف ، رب  گرم  دـیئوگیم  ردـقچ  اقآ ! دـننکیم 

 - مدرک هدھاشم  نایعلاب  ار  نیا  منادیم ، نم  اما  مینکب  تابثا  ار  نیا  میناوتیمن  هچ  رگا  ار -  نیا  میوگب  امش  هب  نم  دنریگیم . سرد  اھتلم  تفگ . دیاب  درک ، حرطم  دیاب  دینکیم .

ناریا رد  بـالقنا  نارود  رد  هک  ار  یـشور  ناـمھ  دـندرک ؛ یریگوـگلا  ناریا  زا  اـقیرفآ -  فورعم  یاـھروشک  زا  یکی  هلمج  زا  هدـش -  دازآ  هتفاـی و  لالقتـسا  یاـھروشک  زا  یخرب 

دنتفر درک ؛ هدافتـسا  شور  نیا  زا  ماما  هک  دش  هتفگ  اھنآ  هب  اج ؛ نیا  دندوب  هدمآ  ناشنویبالقنا  نارـس  دش . هتفگ  ناشھب  اج  نیا  دندرب . راک  هب  ار  شور  نآ  دوب ، هدش  لامعا 

. دننک دوبان  ار  دیاتراپآ  ناشدوخ ، روشک  یوت  دنریگب و  لالقتسا  دنتسناوت  دندرک و  لامعا  ار  شور  نامھ  و 

روشک  / ١٣٨٨/٠٨/٠۶ یملع  ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هعمج زامن  یوت  یتقو  کی  رگا  نم  مداد . یصوصخ  ماغیپ  اھنآ  هب  نم  لوا  تاعاس  نآ  دنتسھ ؛ ایاضق  نیا  نادرگهنحـص  هک  یتارـضح  نیمھ  هب  مداد  ماغیپ  ار  نیا  لوا  زور  نم 

نلع رد  دروآیم  ار  یفرح  کی  دوشیم ، راچان  ناسنا  یتقو  دریگیم ، ماجنا  مزال  تحیـصن  یـصوصخ ، ماغیپ  یـصوصخ ، فرح  تسین ؛ نکاس  هب  ادـتبا  نیا  منزیم ، یفرح  کـی 

هدافتساوس دندمآ  دیدید  الاح  دننکیم . هدافتـساوس  نارگید  دنیآیم  دینک ؛ لرتنک  رخآ  ات  دیناوتیمن  اما  دینکیم ، عورـش  دیراد  امـش  ار  نیا  متفگ  مداد ، ماغیپ  نم  دنکیم . نایب 

رھ رھام  زابجنرطـش  کی  لثم  دـیاب  دوشیم ، تسایـس  یهصرع  دراو  هک  ینآ  تسیچ ؟ راک  نیا  یاـنعم  دـندز ! طـخ  ار  اـکیرمآ  رب  گرم  دـندز ! طـخ  ار  لیئارـسا  رب  گرم  دـندرک .

شرکف دیاب  درک ؛ دھاوخ  ار  رگید  تکرح  نآ  وا  لباقم  رد  تبیقر  ینکیم ، ار  تکرح  نیا  امـش  دـنک . ینیبشیپ  مھ  ار  وا  زا  دـعب  تکرح  ات  راھچ  ات  هس  ات  دـنکیم ، هک  ار  یتکرح 

 - تسا نیا  شرتھب  ریبعت  ـالاح  یتسھ -  یـشان  یدرک ، رگا  نکن ؛ ار  تکرح  نیا  زورما  یناـمیمرد ، وت  مود ، تکرح  نآ  رد  یدـید  رگا  درک . یھاوخ  یتکرح  هچ  وت  هک  یـشاب 

دعب تاکرح  رد  هک  دنتسین  تفتلم  دننکیم ، عورش  ار  یتکرح  کی  دننکیم ؛ راک  هچ  دنمھفیمن  اھنیا  یدراوان . یتسھ ، یشان  تکرح ، نیا  یوت  یزاب ، نیا  یوت  راک ، نیا  یوت 

. دش دنھاوخ  تام  دنام ؛ دنھاوخ  رد  روطچ  دعب ، دعب و  و 

لاس ٩٠  / ١٣٩٠/٠١/٠١ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

عمج هـک  دـنتلم  نـیمھ  یدازآ ، نادـیم  رد  لاـس ، رھ  نـمھب  یود  تـسیب و  رد  دـیوگیم ؛ تـسار  دنرـصم . ریرحتلا  نادـیم  مدرم  ناـمھ  نارھت ، یدازآ  نادـیم  رد  مدرم  دـیوگیم 

. تسا اکیرمآ » رب  گرم   » اھنآ راعش  دنوشیم و 

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

(٣ . ) د دنک ... سویام  ار  اھتلم  هک  دوشب  نانچنآ  ام  روشک  رد  تاباختنا  هک  دراد  تسود  رابکتـسا  دیـسر . دھاوخ  اجک  هب  ناریا  رد  تاباختنا  دننیبب  دـننکیم  هاگن  رگید  یاھتلم 

. تسا رخآ  فرح  نامھ  اکیرمآ » رب  گرم  ! » دیتفگ ار  رخآ  فرح  رگید  امش  بخ ،

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یروانف و ملع و  تورث و  لوا  تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تساکیرمآ . یهھجو  لوفا  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  ایند  یهشقن  رد  هک  یایـساسا  لوحت  نیا  یاھهناشن  زا  رگید  یکی 

دوخ ناریا  رد  دوب . جوا  رد  هھجو  نیا  متـسیب ، نرق  مود  یهمین  لوا  یاھهھد  رد  دنک . ادیپ  ذوفن  دش  بجوم  هھجو  نیمھ  هک  درک ؛ یگدنز  هھجو  اب  هھد  نیدـنچ  ایند ، یماظن 

. دوب یتلاح  نینچ  کی  ایند  یهمھ  رد  دوب . هھجو  نیا  دربیم ؛ هانپ  اـکیرمآ  نماد  هب  تخیرگیم ، سیلگنا  راـب  ریز  زا  هک  قدـصم  تلود  لـثم  یایلم  تلود  دوب ؛ روج  نیمھ  اـم 

یهھجو کی  یتلم ، چـیھ  ناـیم  یروشک ، چـیھ  رد  اـکیرمآ  تلود  تسا . حرطم  اـیند  رد  مھتم  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هھجو  نیا  زورما 

رادفرط گنج ، رادفرط  ملظ ، رادفرط  تلود  کی  دوشیم . هتفگ  اھروشک  زا  یرایسب  رد  تسین ؛ ناریا  تلم  یـصاصتخا  یاھراعـش  وزج  رگید  اکیرمآ » رب  گرم  . » درادن یمومع 

رد لوحت  نیاربانب  تساھهناشن . زا  یکی  مھ  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  یناونع  نینچ  کی  اـج ، همھ  رد  تلاـخد  یئوگروز ، رادـفرط  اـھتلم ، رب  یهطلـس  رادـفرط  تاحیلـست ، تشاـبنا 

. دش هتفگ  هک  یرادقم  نیمھ  هب  منکیم  افتکا  نم  الاح  هک  دراد  مھ  یرگید  یاھ  هناشن  تسا . یعطق  رما  کی  ناھج ، حطس 

اھهاگشناد  / ٢٢/١٣٩١/٠۵ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

یروانف و ملع و  تورث و  لوا  تردق  ناونع  هب  اکیرمآ  تساکیرمآ . یهھجو  لوفا  دـنکیم ، ساسحا  ناسنا  ایند  یهشقن  رد  هک  یایـساسا  لوحت  نیا  یاھهناشن  زا  رگید  یکی 

دوخ ناریا  رد  دوب . جوا  رد  هھجو  نیا  متـسیب ، نرق  مود  یهمین  لوا  یاھهھد  رد  دنک . ادیپ  ذوفن  دش  بجوم  هھجو  نیمھ  هک  درک ؛ یگدنز  هھجو  اب  هھد  نیدـنچ  ایند ، یماظن 

. دوب یتلاح  نینچ  کی  ایند  یهمھ  رد  دوب . هھجو  نیا  دربیم ؛ هانپ  اـکیرمآ  نماد  هب  تخیرگیم ، سیلگنا  راـب  ریز  زا  هک  قدـصم  تلود  لـثم  یایلم  تلود  دوب ؛ روج  نیمھ  اـم 

یهھجو کی  یتلم ، چـیھ  ناـیم  یروشک ، چـیھ  رد  اـکیرمآ  تلود  تسا . حرطم  اـیند  رد  مھتم  کـی  ناونع  هب  اـکیرمآ  ینعی  تسا ؛ هتفر  نیب  زا  لـماک  روط  هب  هھجو  نیا  زورما 

رادفرط گنج ، رادفرط  ملظ ، رادفرط  تلود  کی  دوشیم . هتفگ  اھروشک  زا  یرایسب  رد  تسین ؛ ناریا  تلم  یـصاصتخا  یاھراعـش  وزج  رگید  اکیرمآ » رب  گرم  . » درادن یمومع 

رد لوحت  نیاربانب  تساھهناشن . زا  یکی  مھ  نیا  هدرک ؛ ادـیپ  یناونع  نینچ  کی  اـج ، همھ  رد  تلاـخد  یئوگروز ، رادـفرط  اـھتلم ، رب  یهطلـس  رادـفرط  تاحیلـست ، تشاـبنا 

. دش هتفگ  هک  یرادقم  نیمھ  هب  منکیم  افتکا  نم  الاح  هک  دراد  مھ  یرگید  یاھ  هناشن  تسا . یعطق  رما  کی  ناھج ، حطس 

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

اھنآ تسا . یمالسا  ماظن  گرزب  تصرف  تاباختنا  هک  یلاح  رد  یمالسا ؛ ماظن  هیلع  دننک  تسرد  یدیدھت  تاباختنا  نیا  زا  هک  دننیا  رکف  رد  اھهراچیب  جراخ ، رد  ام  نانمـشد 

لابند هب  لاس ٨٨  رد  هکنیاامک  دنروایب ؛ دوجو  هب  هنتف  تاباختنا ، لابند  ای  دنرادن ؛ یاهقالع  یمالـسا  ماظن  هب  مدرم  دنیوگب  دنناوتب  ات  دشاب ، درـس  ای  تاباختنا  هک  دنراد  دـیما 

ار ید  مھن  زور  تلم ، نیا  نانمـشد  دناهتخانـشن . ار  ام  مدرم  دننکیم ، هابتـشا  اھنآ  اما  دـنیاھزیچ . نیا  لابند  تلم ، نیا  نانمـشد  دـندرک . تسرد  هنتف  روشرپ ، تاباختنا  نآ 

لاس راھچ  یـس و  هک  تسا  هتفر  ناشدای  دنایمالـسا ، یروھمج  ماـظن  اـب  فلاـخم  شوماـخ و  یتیرثکا  کـی  روشک  نیا  رد  دـننکیم  رکف  هک  یناـسک  نآ  دـناهدرک . شومارف 

« اـکیرمآ رب  گرم   » دـنیآیم و نوریب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  زا  عاـفد  هب  میظع  یاـھتیعمج  روـشک ، نیا  یاھرھـش  یهمھ  رد  نمھب ، مود  تسیب و  رد  لاـس  رھ  هک  تسا 

لیوحت دننکیم و  تسرد  فرح  بترم  دننیـشنیم ، یـسایس  نایوگنخـس  اھهناسر و  رـس  تشپ  ناشیرکف  یاھتئیھ  دننک ، درـس  ار  تاباختنا  یاضف  هکنیا  یارب  دنیوگیم .

هن تسین . عورـشم  مدرم  رظن  زا  تاباختنا  دـنیوگیم  زور  کی  تسین ، دازآ  تاباختنا  دـنیوگیم  زور  کی  تسا ، هدشیـسدنھم  تاباختنا  دـنیوگیم  زور  کی  دـنھدیم . اـھهناسر 

مھ یئابا  دـننکیم و  یفاصنایب  دنـسانشیم ، هک  مھ  یئاجنآ  دنـسانشیم ؛ ار  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هن  دنـسانشیم ، ار  ام  تاباختنا  هن  دنـسانشیم ، ار  ام  مدرم 

. یفاصنایب نیا  زا  دنرادن 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٩۴ رھطم  مرح  رد  تانایب 

؛ دنھدب رارق  یمالـسا  ماظن  لباقم  رد  ار  ناریا  مدرم  هک  تسا  نیا  اھنآ  فدھ  تسا . یـسایس  فدھ  کی  یداصتقا  یاھراشف  زا  ناشفدھ  هک  دنیوگیم  احیرـص  ام  نانمـشد 

تلم داصتقا  یور  دـنوشب  زکرمتم  هکنیا  رب  دـنراد  رارـصا  مھ  ناشدوخ  تسا و  اھراشف  نیا  یلـصا  لماع  نآ  اکیرمآ  نوچ  اکیرمآ ،» رب  گرم  ، » هلب هتبلا  دـییامرفب ؛ هجوت  ( ١١)

مدرم تیعـضو  ات  میروایب  یداصتقا  راـشف  میھاوخیم  هک  دـنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  دـنھدب ؛ رارق  هاگتـسد  لـباقم  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  فدـھ  تسیچ ؟ ناشفدـھ  اـمزیزع .

دنناریا تلم  رادفرط  هک  دننکیم  اعدا  یھاگ  غوردب  هتبلا  دـنیوگیم  احیرـص  ار  نیا  یمالـسا . ماظن  لباقم  رد  تلود و  لباقم  رد  دـنوشب  ضارتعا  هب  راداو  مدرم  دوشب و  تخس 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » 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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. تسا یسایس  فدھ  نامھ  ناشفدھ  نکل  درک ، رواب  نمشد  زا  دیابن  درک و  رواب  دوشیمن  ار  اھغورد  نیا  هک 

رطف  / ٢٧/٠۴/١٣٩۴ دیع  زامن  یاھهبطخ 

یاھرھش نارھت و  صوصخم  داد ؛ ناکت  ار  روشک  یاضف  اکیرمآ ، رب  گرم  لیئارسا و  رب  گرم  راعش  سدق ، زور  رد  تسیچ ؛ اھیریگتھج  هک  داد  ناشن  ناریا ، تلم  یاھراعش 

. تفرگ رارق  میظع  تکرح  نیا  رتچ  ریز  رد  روشک  یهمھ  دوبن ؛ مھ  گرزب 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

زا هک  یتبیھ  اب  دـننکیم ، هک  یباعرا  اب  دـنراد ، هک  یایدام  یاھناوت  ناـمھ  اـب  دـناهتفرگ ، رارق  فرط  کـی  رد  ربکتـسم  یاھتردـق  تسا ؛ یروجنیا  اـیند  میظع  یهنحـص  زورما 

اھنیا نایم  رد  دنرادن ؛ روھظ  زورب و  تئرج  هک  دنتسھ  مھ  فیعض  یاھتلود  زا  یضعب  دنفرط ؛ کی  اھنیا  دننکیم ، ناشدوخ  تبیھ  روھقم  ار  نارگید  دنھدیم و  ناشن  ناشدوخ 

زا هکنیا  نودب  میب ، نودب  اسر ، یادص  اب  یمالـسا  یروھمج  زورما  تسا . یمالـسا  یروھمج  نآ  دنکیم و  موکحم  ار  تیعـضو  نیا  دراد  اسر  یادص  اب  هک  تسھ  مھ  اج  کی 

رارق ریثات  تحت  دنونـشیم و  دنراد  اھتلم  ار  نیا  دشکیم و  دایرف  رابکتـسا  رامثتـسا و  هیلع  هطلـس ، هیلع  ملظ ، هیلع  دراد  دوشب ، نمـشد  بوعرم  دسرتب و  نمـشد  دیدھت 

، ناریا تلم  یارب  تسا ؛ دوھشم  مالـسا  یایند  رد  صوصخلاب  تسا ؛ دوھـشم  ایند  رد  نیا  دنناریا و  تلم  تکرح  ریثات  تحت  اھتلم  منکب ؛ ضرع  امـش  هب  نم  ار  نیا  دنریگیم .

هب اسر  یادص  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  نیا  دنتـسین ؛ لئاق  رگید  سکچیھ  یارب  هک  دـنلئاق  یمارتحا  یمیرکت و  نانچنآ  ام  راوگرزب  ماما  صخـش  یارب  بالقنا ، ناگرزب  یارب 

یاراد نیا  دنشکیم ، ناریا  تلم  هک  یدایرف  نیا  امـش ، »ی  اکیرمآ رب  گرم  ، » امـش راعـش  نیا  هک  دینادب  ار  نیا  و  ( ٧ .) دیھدن تسد  زا  ار  اسر  یادص  نیا  دـسریم ؛ اھنآ  شوگ 

اکیرمآ تلم  تسین ، اکیرمآ  تلم  رب  گرم  اکیرمآ ،» رب  گرم   » زا دارم  هک  تسھ  مھ  مولعم  تسا . ینالقع  یهناوتـشپ  یاراد  تسا ؛ یوق  یقطنم و  یهبقع  هناوتـشپ و  کی 

هب ام  یساسا  نوناق  تسا ؛ ینالقع  یهناوتـشپ  یاراد  نیا  تسا ، نیا  شیانعم  رابکتـسا ؛ رب  گرم  اکیرمآ ، یاھتـسایس  رب  گرم  ینعی  دنتـسھ ،]  ] اھتلم یهیقب  لثم  مھ 

. دننکیم لوبق  دنریذپیم و  دندنسپیم و  ار  نآ  مینکب ، حیرشت  هک  یتلم  رھ  یارب  ار  نیا  تسا و  قطان  نیا  رب  یقطنم  قیمع و  یلوصا و  تارکفت  تسا ، قطان  نیا 

نایوجشناد  / ٠٨/١٢/١٣٩۴ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

یاراد تسا ؛ یوـق  یقطنم و  یهـبقع  هناوتـشپ و  کـی  یاراد  نـیا  دنـشکیم ، ناریا  تـلم  هـک  یداـیرف  نـیا  امـش ، »ی  اـکیرمآ رب  گرم  ، » امـش راعـش  نـیا  هـک  دـینادب  ار  نـیا 

رب گرم  ینعی  دنتـسھ ،]  ] اـھتلم یهیقب  لـثم  مھ  اـکیرمآ  تلم  تسین ، اـکیرمآ  تلم  رب  گرم  اـکیرمآ ،» رب  گرم   » زا دارم  هک  تسھ  مھ  مولعم  تسا . ینـالقع  یهناوتـشپ 

قیمع و یلوـصا و  تارکفت  تسا ، قطاـن  نیا  هب  اـم  یـساسا  نوناـق  تسا ؛ ینـالقع  یهناوتـشپ  یاراد  نیا  تسا ، نیا  شیاـنعم  رابکتـسا ؛ رب  گرم  اـکیرمآ ، یاھتـسایس 

. دننکیم لوبق  دنریذپیم و  دندنسپیم و  ار  نآ  مینکب ، حیرشت  هک  یتلم  رھ  یارب  ار  نیا  تسا و  قطان  نیا  رب  یقطنم 

یقرش  / ١١/٢٨/١٣٩۴ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

لمع یروـجنیا  امـش  یتـقو ]  ] بخ اـکیرمآ .» رب  گرم   » دـنیوگیم مدرم  ناریا ، تاـعامتجا  رد  ناریا و  یاـھییامیپهار  رد  ارچ  هـک  دـننکیم  ضارتـعا  ییاـکیرمآ  نارادمتـسایس 

نودـب یتـح  امـش  ینمـشد  تسا . امـش  زورما  راـتفر  مھ ]  ] نـیا تـسا ، امـش  یهقباـس  نـیا  تـسا ، امـش  یهتـشذگ  نـیا  دـنیوگب ؟ هـچ  ناریا  مدرم  دـیھاوخیم  دـینکیم ،

یـساملپید هب  طوبرم  نیا  اما ] [ ؛ دـنربیم راک  هب  شوخ  نابز  دـننزیم ، مرنوبرچ  یاـھفرح  دـنھدیم ، تسد  دـننزیم ، دـنخبل  یـصوصخ  یاھرادـید  رد  هلب ، تسا . یـشوپهدرپ 

، دننزب هناچوکچ  لاس  ود  دننکب ، ار  تارکاذم  دندنبب ، ار  دادرارق  هک  تسا  نیا  تیعقاو  درادن . تیعقاو  رد  یریثات  درادـن ، یـشزرا  درادـن ، یتیمھا  تسا ؛ یـصوصخ  یاھرادـید 

؛ دیاین کیدزن  دنک و  همھاو  دسرتب ، یجراخ  راذگهیامرـس  هکنیا  یارب  میراذگب  دیدج  میرحت  میھاوخیم  هک  دننک  دیدھت  و  میراذگیمن ، ام  الاح  دـنیوگب  دـش  مامت  ایاضق  هک  دـعب 

هب یافو  یهرابرد ]  ] نیا دـنکب . تحـص  رب  لمح  ناسنا  دوشیمن  ددـنبب ، ار  دوخ  مشچ  ناسنا  دوشیمن  نمـشد  نیا  لباقم  رد  تسا ؛ نیا  اکیرمآ  نیا ! هب  دـننکیم  مھ  حیرـصت 

یدوخیب رسدرد  نامدوخ  یارب  میھاوخیمن  ام  دوب . دیاب  رایشھ  دوب ، دیاب  رادیب  تسا ؛ یرـصنع  نینچ  کی  امـش  فرط  ناریا ! زیزع  تلم  ناشندوبن . دامتعا  لباق  ناشدھع و 

هدوب ناریا  بحاص  زور  کی  اکیرمآ  تسا . نمـشد  اکیرمآ  دھاوخیمن ، کیرحت  اکیرمآ  هن ، دینکیم ؛ کیرحت  دینکیم و  راداو  ار  اکیرمآ  مادم  امـش  دـنیوگن  اھیـضعب  مینک ؛ تسرد 

. تسا نیا  اکیرمآ  دنکب . طلسم  ار  شدوخ  هرابود  هکیتقو  ات  دنیشنب  دھاوخیمن  اپ  زا  تسا ؛ هدروآ  نوریب  شتسد  زا  ار  روشک ]  ] نیا هدمآ  بالقنا  تسا ،

مق  / ١٢/٢۵/١٣٩۴ هیملع  هزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رگا الاو  تسا ؛ نیا  دوشیم  تفلاخم  یمالسا  ماظن  اب  هکنیا  تلع ] . ] تسا نیمھ  مھ  ام  اب  تفلاخم  تلع  دیشک ؛ شلاچ  هب  ار  هناملاظ  یناھج  ماظن  یمالـسا ، یروھمج 

. دننکیمن مھ  یتفلاخم  دنھدیمن و  مھ  یتیمھا  چیھ  هن ، دـشاب ، مکاح  یمالـسا  نینچ  کی  رگا  درادـن ، نآونیا  راک  هب  یراک  هک  یمالـسا  یـسایس ، ریغ  مالـسا  هچنانچ 

لثم دینک ، رکف  اھنآ  لثم  و  ناشیاھیریگتھج - رد  ناشیـسایس ، یاھراک  رد  ناشیداصتقا ، راک  رد   - دیـشاب هارمھ  مسینویھـص  اب  رابکتـسا ، هاگتـسد  اب  اکیرمآ ، اب  امش 

. درادن یتیمھا  چیھ  ناشیارب  دشاب  ناملسم  ناتمسا  دشاب ، ییادوب  ناتمسا  دشاب ، یحیسم  ناتمـسا  دنرادن ؛ یتفلاخم  چیھ  دینک ، یـشم  اھنآ  لثم  دینزب ، فرح  اھنآ 

. تسا نیا  هلئسم  نیاربانب ، سپ  مینکب ). تبحص  دیھدب  هزاجا  الاح  اما  اکیرمآ ، رب  امتح  هک  گرم  هلب  ( ) ۴)

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

بجوم درک - مھاوخ  ضرع  دـعب  الاح  هک   - داد ناـشن  هک  یایریلد  داد و  ناـشن  هک  یتمواـقم  یهیحور  اـب  هکلب  درک  جراـخ  اـھنیا  تسد  زا  ار  ناریا  طـقفهن  یمالـسا  یروھمج 

شتآ ار  اکیرمآ  مچرپ  دـنیوگیم ، اکیرمآ » رب  گرم   » هقطنم نیا  زا  رتارف  یتح  هقطنم و  نیا  رد  یددـعتم  یاھروشک  رد  دـینیبب  امـش  زورما  دـش . مھ  رگید  یاـھروشک  قیوشت 

هک دـندرک  نالعا  اھییاکیرمآ  تسا . هدـش  جراـخ  اـکیرمآ  تسد  زا  هتـشررس  دـنتفرگ و  داـی  مھ ]  ] رگید یاـھتلم  دـنکب ، تمواـقم  دـناوتیم  هک  داد  ناـشن  ناریا  تلم  دـننزیم .

بلق رد  ایـسآ و  برغ  یهقطنم  نیا  رد  هک  دوب  نیا  دوصقم  گرزب - یهنایمرواخ  دنتفگ  تقوکی  نیون ، یهنایمرواخ  دنتفگ  تقوکی   - دننک تسرد  گرزب  یهنایمرواخ  دنھاوخیم 

امش نالا  دوب . نیا  ناشفدھ  دننک ؛ طلسم  یگنھرف  یـسایس و  یداصتقا و  ظاحل  زا  هقطنم  نیا  روما  یهمھ  رب  ار  یتسینویھـص  میژر  یلعج  تلود  یمالـسا ، یاھروشک 

یهیـضق رد  دناهدنامرد ، قارع  یهیـضق  رد  دناهدنامرد ، نمی  یهیـضق  رد  دناهدنامرد ، هیروس  یهیـضق  رد  دندادیم ، گرزب  یهنایمرواخ  راعـش  هک  ییاھنامھ  دـینیبب  دـینک  هاگن 

اب اھنآ  فالتخا  تسا ؛ یروجنیا  یمالسا  یروھمج  اب  اھنآ  ینمشد  دننیبیم . یمالسا  یروھمج  مشچ  زا  دننیبیم ، ناریا  مشچ  زا  ار  همھ  اھنیا  دناهدنامرد و  نیطـسلف 

یمیدـق یهطلـس  نآ  دـنناوتب  هکلب  هک  تمـس  نیا  هب  دـنیایب  دـننکیم  تکرح  دـنراد  تسا ؛ یـساسا  یهلئـسم  هلئـسم ، تسین ؛ هرذود  هرذکی و  رـس  یمالـسا  یروھمج 

. دننک رارقرب  ار  ناشدوخ 

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

نوتلوب و ناج  پمارت و  رب  گرم  ینعی  اکیرمآ  رب  گرم  منک ؛ نشور  ییاکیرمآ  ناگرزب  تارـضح  یارب  ار  نیا  هدنب  الوا  اکیرمآ ؛» رب  گرم   » دنیوگیم ناریا  تلم  ارچ  هک  دـننکیم  هلگ 

ناتروشک دینکیم  هرادا  دیراد  هک  یھورگ  نآ  رفن و  دنچ  امش  رب  گرم  ینعی  اکیرمآ  رب  گرم  میرادن ؛ یراک  اکیرمآ  مدرم  هب  ام  نارادمدرـس ؛ رب  گرم  ینعی  اھنیا  رب  گرم  وئپمپ !

، ترارـش نیمھ  اکیرمآ  میژر  اـکیرمآ و  تلود  هک  یتقو  اـت  اـیناث  تسین . اـکیرمآ  تلم  ثحب  نارگید ؛ مھ  رگید  یهرود  رد  دنتـسھ ، اـھنیا  هرود  نیا  رد  ـالاح  تسا ؛ نیا  دارم  ار ،

. داتفا دھاوخن  ناریا  تلم  ناھد  زا  اکیرمآ  رب  گرم  نیا  دراد ، شدوخ  لامعا  رد  ار  تلاذر  نیمھ  تثابخ ، نیمھ  تلاخد ، نیمھ 

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

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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رب گرم   » هک منکیم  ضرع  ـالاح  تسیک ؛ دارم  هک  مدرک  نیعم  نمھب  مھدزوـن  رد  هدـنب  ار  شقادـصم  تسین . اـکیرمآ  تلم  رب ] گرم   ] یاـنعم هب  اـکیرمآ » رب  گرم   » راعـش نـیا 

انعمرپ و یناسنا و  هناھاگآ ، هنارکفنـشور ، تکرح  کی  تسا . نیا  شیاـنعم  اـھتلم ؛ قوقح  هب  یزاردتسد  رب  گرم  یرگزواـجت ، رب  گرم  یرگهطلـس ، رب  گرم  ینعی  اـکیرمآ »

. تسا یرازگساپس  یاج  اعقاو  هک  دنداد ، ماجنا  روشک  یاج  همھ  رد  راعش  نیا  اب  مدرم  ار  نومضمرپ 

مق  / ١۴٠٠/١٠/١٩ مدرم  اب  یریوصت  طابترا  رد  تانایب 

یشان تسا و  مدرم  ینید  داقتعا  رھظم  یمالسا ، یروھمج  ماظن  دوشیم . هدیمھف  اج  نیمھ  زا  مھ  ناریا  یمالسا  یروھمج  ماظن  اب  اکیرمآ  قیمع  یزروهنیک  ینمشد و 

الاح هکنیا  تسا . فلاخم  یمالـسا  یروھمج  اب  تسا ، اکیرمآ  هک  رابکتـسا  سار  تھج  نیا  زا  تسا ؛ روشک  ناھج و  یراج  لئاسم  هب  نید  زا  یهتـساخرب  یبـالقنا  هاـگن  زا 

هک تسا  نیمھ  هیـضق  قمع  تسا ؛ یرگنیحطـس  تسا ، هنانیبرھاظ  ام  رظن  هب  اکیرمآ ،» رب  گرم   » دـییوگیم ارچ  دـینکیم ، تفلاخم  اکیرمآ  اـب  امـش  ارچ  دـنیوگب  اھیـضعب 

. تسا فلاخم  اتعیبط  تسا ، ینید  تکرح  کی  نید و  یاملع  ریسفت  هب  طوبرم  تسا ، نید  زا  شزیچ  همھ  هک  یمالسا  یروھمج  لثم  یاهدیدپ  اب  رابکتسا ، تعیبط 

نازومآ  / ١۴٠١/٠٨/١١ شناد  رادید  رد  تانایب 

رد ینعی  دـندرک  عورـش  ار  ینمـشد  اھییاکیرمآ  هک  یزور  نآ  رد  هن ، میوگیم  نم  دـننکیم ؛ ینمـشد  امـش  اب  اـھییاکیرمآ  دـییوگیم ، اـکیرمآ » رب  گرم   » دـنیوگیم اھیـضعب 

رد دندز  هبرض  هک  دعب  تسین . اکیرمآ » رب  گرم   » زا یشان  اھنآ  یهبرض  دندز ؛ ار  ناشدوخ  یهبرض  اھنآ  اما  تفگیمن  اکیرمآ  رب  گرم  سک  چیھ  ناریا  رد  دادرم ، متـشھوتسیب 

؛ اـکیرمآ رب  گرم  دــش  هـتفگ  تـقو  نآ  زا  تـسا ؛ رذآ  مھدزناـش  راـگدای  اـکیرمآ  رب  گرم  اـکیرمآ ؛ رب  گرم  دــنتفگ  نارھت  هاگــشناد  رد  اھوجــشناد  لاـس  ناـمھ  رذآ  مھدزناــش 

. دندوب هدز  ار  هبرض  نآ ، زا  لبق  اھییاکیرمآ 

« اکيرمآ رب  گرم  راعش   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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