
روشک  / ٠۴/١٣۶٨/٠۴ رسارس  نویناحور  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

ماما یارب  دشاب ، دـیفم  ناشخرد و  تکرباب و  رمثم و  نیملـسم  مالـسا و  یارب  دـھد و  ماجنا  تیناحور  هک  یتکرح  رھ  دـندرک . تیامح  لیلجت و  یلیخ  تیناحور  زا  هر )  ) ماما

راکفا دـیاقع و  رد  ماھبا  ای  مدرم  نھذ  رد  دـیدرت  داجیا  ثعاـب  هدرکن  یادـخ  هک  دـنز  رـس  ممعم  دارفا  تیناـحور و  ی  هعماـج زا  هک  یتکرح  رھ  سکعرب ، تسا . هریخذ  وربآ و  زین 

هلباقم نآ  اب  دیاب  هک  دوب ، دھاوخ  نامزیزع - ماما  صوصخب  و  بالقنا - مالـسا و  یگتـسکشرس  ی  هیام دروآ ، مھارف  ار  تیناحور  هب  تبـسن  مدرم  ینیبدـب  تابجوم  ای  اھ و  نآ

. دوش

مق  / ١٣۶٨/٠٩/٠٧ یهیملع  یهزوح  ىالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  ىاضعا  رادید  رد  تانایب 

دیاب هک  تسا  یکرابم  راک  تسامـش - راک  روتـسد  رد  هک  یا  همانـساسا هتفرگ و  ماجنا  هک  یتاـباختنا  ینعی  هداـتفا - قاـفتا  هک  هچنآ  تسا . یبوخ  رایـسب  زیچ  لکـشت ، نیا 

. تسا هتفرگ  ماجنا  یمھم  راک  دنامب . گنل  راک  هھبش ، داریا  اب  هجو  چیھ هب دیراذگن  دینک و  ظفح  ار  نآ  مکحم 

تیناحور  / ١٣۶٩/٠٨/١٣ یهژیو  یارسداد  هاگداد و  نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

راوتسا یمکحم  یانبم  رب  هاگداد ، نیا  درادن . هجوت  نآ  هب  دناد و  یمن ار  هیـضق  انیقی  دشاب ، یـضرغ  یب هاوخریخ  مدآ  هچنانچ  دنکب ، هھبـش  هاگداد  نیا  یانبم  رد  یـسک  رگا 

موزل زا  هاـگداد ، نیا  موزل  دـیاش  تسا . مزـال  روـشک  یارب  مھ  هاـگداد  نیا  تسا ، مزـال  روـشک  یارب  یئاـضق  هاگتـسد  رگا  تساـھ . هفـسلف نیرت  یوـق شا ، هفـسلف تـسا و 

. تسا رتشیب  یتاھج  هب  میوگن  رگا  دشابن ؛ رتمک  یئاضق  هاگتسد 

سلجم  / ١٣٧١/٠١/٢٧ هرود  نیمراھچ  تاباختنا  رد  مدرم  هدرتسگ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

، هنامـصخ تائاقلا  تاباختنا و  باب  رد  هنازوت  هنیک یاھلیوات  اھریـسفت و  اب  هک  تسا  نآ  ددـصرد  هلحرم ، نیا  رد  یماکان  زا  سپ  یناھج ، تاغیلبت  یرابکتـسا  ی  هکبـش نونکا 

یھلا شیامزآ  نیا  جـیاتن  هب  تبـسن  ار  مدرم  تاـباختنا ، رما  شکتمحز  نیما و  نالوئـسم  هب  ماـھتا  ندروآ  دراو  اـب  دـیادزب و  ناریا  تلم  ماـک  زا  ار  گرزب  تیقفوم  نیا  ینیریش 

. دنک دیدرت  راچد 

دمحاریوب  / ١٣٧٣/٠٣/١٧ هیولیگھک و  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رادروخرب یگژیو  نیا  زا  وجـشناد  ناناوج  بالقنا - زا  لبق  زورید - رگا  تسا . زاب  ناشنھذ  ناناوج - ریغ  یتح  و  درم ، نز و  ات  هتفرگ  رـسپ  رتخد و  زا  روشک - ناـناوج  مومع  زورما 

رد یگنھرف  ی  هثداـح زا  مھم  شخب  کـی  دـنمھفب . دـنھاوخ  یم دـننک و  یم هاـگن  راصبتـسا  اـب  تریـصب و  مشچ  اـب  ار  لـئاسم  همھ ، تسین و  اـھ  نآ صوصخم  زورما  دـندوب ،

هھبش یاقلا  هب  امش  نم و  رکف  نیرکنم  هن ؛ مھ  نانمـشد  دننک . یم اقلا  هھبـش  نانمـشد  ینعی  دنریگ . یم رارق  تاھبـش  ضرعم  رد  اھ  نیا هک  تسا  نیا  ام  زورما  ی  هعماج

، دـننز یم فرح  لاحرھ  هب تفگ ؟ روط  نیا دوش  یم رگم  دـنکن ؟ اقلا  یا  هھبـش چـیھ  و  دـنزن ، فرح  دوش ، لال  درادـن ، لوبق  ار  اـم  رکف  سکرھ  تفگ  دوش  یم رگم  دـنزادرپ . یم

. دنکن دایز  ار  نآ  دشاب و  هھبش  ی  هدننک فرطرب دییوگ ، یم امش  هک  یبلطم  هک  تسا  نیا  مھم  دننک . یم تسرد  تاھبش  دنزادرپ و  یم دیدرت  داجیا  هب  دننکارپ ، یم بلطم 

وا نھذ  هب  مھ  ییاھ  هرگ هک  دنک  یمن زاب  عمتسم  نھذ  زا  یا  هرگ طقف  هن  هک  دننز  یم یفرح  دنور و  یم ربنم  یالاب  هب  مھم ، تیلوئـسم  نیا  هب  هجوت  نودب  دارفا ، زا  یـضعب 

یاـپ زا  دـعب  دـش و  دـیدرت  راـچد  نید  رما  رد  ناوج ، رفن  کـی  یتح  اـی  ناوج ، رفن  جـنپ  ناوج ، رفن  هد  هک  میدز  یفرح  ربـنم  یـالاب  رد  اـم  داـتفا و  یقاـفتا  نینچ  رگا  دـیازفا . یم

. تسا لکشم  هیضق  تشذگ ؟ دھاوخ  ام  زا  ادخ  ایآ  تسا ؟ ناربج  لباق  الصا  ایآ  درک ؟ ناربج  دوش  یم هنوگچ  ادعب  میتخانشن ، ار  وا  مھ  ام  تفر و  تساخرب و  ام  ینارنخس 

هقف  / ١۴/٠۶/١٣٧۴ جراخ  سرد  زاغآ  رد  تانایب 

بطاخم نیلوا  اـج  همھ  رد  دـنریگ . یم رارق  تاھبـش  لـباقم  رد  هک  دنتـسھ  یرـشق  اـھ  نیا تسا . ناـناوج  نارکف و  نشور زاـین  هیملع ، ی  هزوح یاـھتیلاعف  هب  موس  تجاـح 

ناشغارـس هب  هھبـش  مدرم  زا  یرایـسب  دنتـسھ . اھ  هدرک لیـصحت هشیدـنا و  رکف و  نابحاص  ناناوج و  ناـیم  رد  اـبلاغ  هک  دـنا  هشیدـنا رکف و  لـھا  نارکف و  نشور اـھ ، هھبش

ی هراب رد  دنوش و  یم هجاوم  ایند  اب  دنا ، هعلاطم لھا  هک  یناسک  دنرب . یم شیپ  ار  یبوخ  یگدنز  ناشنامیا  قبطرب  دنراد و  ینامیا  دنرادن . یراک  هھبـش  هب  اھ  نآ دـیآ . یمن

نیا نیمات  دننک . فرطرب  ار  اھ  هھبش نیا  ات  دنـشاب  دیاب  یناسک  دننک . یم اقلا  هھبـش  ابترم  دننز و  یم فرح  نید  خیرات  عورف و  لوصا و  زین  نآ و  فراعم  مالـسا و  نید و  لصا 

یاھ هزوح افاصنا  یلـصا ، یدصتم  نکیل  دنھد ؛ ماجنا  ار  راک  نیا  دنناوتب  تسا  نکمم  دنتـسھ ، اھ  هزوح ریغ  رد  هک  یناسک  هتبلا  تسا . هیملع  یاھ  هزوح ی  هدـھع هب  دارفا 

. دننک فرطرب  ار  اھ  هھبش دیاب  هک  دنتسھ  یناسک  نیلوا  اھ  نیا دننید . یاملع  هیملع و 

مق  / ١٠/١٩/١٣٧۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

رود و نآ  لاثما  بارحم و  ربنم و  زامن و  ادخ و  زا  ار  وا  دنک و  هرگ  راچد  ار  ینھذ  دنک ؛ هھبش  راچد  ار  یسک  ام ، ندز  فرح  تحیصن و  تبحص ، ام ، ربنم  ادابم  هک  دیشاب  بقارم 

؛ دـننک یم لابقتـسا  اھ  نیا دـیناوخب ؛ اـھنھذ  اـھلد و  نیا  رب  تسا ، نآرق  ی  همیرک تاـیآ  و  فاعـض - تاـیاور  هن  هتبلا  مکحم - تاـیاور  رد  هک  ار  ناـمھ  ینعی  نید ، بل  دـنک . رازیب 

. دوش یم فاص  کاپ و  ناشیاھلد 

یوضر  / ٠١/٠١/١٣٧۶ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

تـسرد هھبـش  مالـسا  هیلع  ناوارف  نامز ، لوط  رد  هک  دـینیب  یم دـینک ، یم هاگن  امـش  ینعی  تسا . رثوم  ایند  مدرم  راکفا  فرـصت  لـباقم  رد  مکحم  لالدتـسا  یوق و  قطنم 

دراد و هک  یماکحتسا  رطاخ  هب  یمالسا  دیاقع  اما  دننک ؛ موھوم  تسس و  ار  یمالسا  دیاقع  دنناوتب  هکلب  ات  دندرک  یزاس  لالدتـسا دنتخادرپ و  یـشارت  لاکـشا هب  دندرک ،

حیحـص و نھذ  رھ  نوچ  تسا ؛ لالدتـسا  هارمھ  قطنم و  هب  یکتم  نوچ  تسا ؛ روط  نیمھ زین  یمالـسا  ماکحا  هک  دیاقع  طقف  هن  تسا  یمالـسا  رکفت  لابند  قطنم  نوچ 

. تسا هدرک  ادیپ  شرتسگ  زور  هب  زور  دوش  یم عضاخ  میلست و  مالسا  قطنم  لباقم  رد  یلالدتسا ، مھف و  لھا و  ملاس و 

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

ی هبرجت ماظن و  ییاپون  لیلد  هب  هک  میدیـسر  یم هتکن  نیا  هب  نایوجـشناد  اب  فلتخم  یاـھثحب  رد  هک  دوب  نیا  میتشاد  هاگـشناد  رد  هتـشذگ  یاـھلاس  رد  اـم  هک  یا  هلاـسم

تسا و هدوبن  تسرد  اضعب  دنتـسھ ، فلتخم  یاھتمـسق  رد  هک  یدارفا  باصتنا  باختنا و  ای  اھـشور و  اھتـسایس و  زاغآ ، رد  هک  دسر  یم رظن  هب  یمالـسا ، تموکح  دـیدج 

ناش  » ای و  تحلـصم »  » عوضوم هک  میدیـسر  یم هجیتن  نیا  هب  میدرک ، یم ثحب  صوصخ  نیا  رد  هک  ناتـسود  زا  یـضعب  اب  ام  دـبلط . یم ار  لئاسم  نیا  رد  یرگنزاب  کی  نیا 

منک یم رکف  تـسیچ ؟ تحلــصم  زرم  تـقیقح  رد  هـک  تـسھ  نایوجــشناد  اــم  نــیب  ثــحب  نــیا  هــشیمھ  دــنک . یم باــجیا  ار  لــئاسم  نــیا  رد  شیاریپ  مدــع  ماــظن ،»

هدافتسا تاکن  نیا  زا  بالقنا ، ماظن و  نانمشد  فلتخم و  یاھھورگ  هشیمھ  تسا و  فلتخم  یاھنایرج  خیرات و  لک  رد  یراد  هشیر ثحب  یراک ، تحلصم یشیدنا و  تحلـصم

لئاسم نیا  دروم  رد  تحلصم ، ثحب  نیمھ  رطاخ  هب  هکنیا  یکی  دراد : دوجو  لیلحت  ود  اجنیا  رد  دننک . داجیا  هھبش  ناوج  لسن  رد  اھ ، نیا رب  ی  هیکت اب  هکنیا  یارب  دننک ، یم

هب امـش  دوش . هداد  حیـضوت  اھ  نآ هب  دروم  نیا  رد  دـنوش و  هیجوت  دراد  هک  یتایئزج  لئاسم و  نیا  دروم  رد  بـالقنا ، ناـمرحم  ناونع  هب  مدرم  هکنیا  رگید  دوشن ؛ ثحب  الـصا 

؟ تسیچ لئاسم  نیا  اب  دروخرب  دروم  رد  ناترظن  بالقنا ، مظعم  ربھر  ناونع 

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 1 
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ناگربخ  / ١٣٧٧/١٢/٠٣ سلجم  موس  یهرود  سالجا  نیلوا  تبسانم  هب  مایپ 

تیاـنع دیـشر  مواـقم و  نموم و  تلم  نیا  هب  لاـعتم  دـنوادخ  هک  تسا  یگرزب  تاـقیفوت  ی  هلمج زا  روشرپ  ملاـس و  یتاـباختنا  رد  موس  ناـگربخ  سلجم  لیکـشت  هب  مادـقا 

. دومرف

مالـسا و نانمـشد  تسا ، ماظن  نیا  رد  یریگ  میمـصت زکارم  سلاجم و  ی  همھ زا  رترب  یمالـسا  ماظن  تمالـس  موادـت و  ظفح  رد  مظعم  سلجم  نیا  یالاو  هاگیاج  هک  اجنآ  زا 

سلجم نیا  دننک و  تسس  نآ  تاباختنا  هوکشاب  یرازگرب  رد  ار  تلم  ی  هدارا هوبنا ، یاھینکفا  هھبش مومسم و  تاغیلبت  اب  هک  دندوب  هدرک  زکرمتم  نیا  رب  ار  دوخ  یعـس  ناریا 

یتاغیلبت یسایس و  هاگتسد  همھ  سار  رد  مالسا و  نانمـشد  داتفا ، قافتا  یمدرم  مزع  یرادیب و  یھلا و  تیادھ  تکرب  هب  هچنآ  دنزاس . مورحم  مدرم  ارآ  ی  هناوتـشپ زا  ار 

ماظن دنتـشاد  یعـس  دوخ  یتاـغیلبت  جرخرپ  شـالت  فازگ و  یاـھلوپ  لذـب  اـب  هک  اـھ  نآ تخاـس . هجاوم  تسا  خـلت  ناـنآ  ماـکب  هک  یتیعقاو  اـب  ار  اـکیرما  صوصخب  رابکتـسا و 

یاھ یـسارکومد یتاغیلبت ، یاھدنفرت  اب  دننک و  هسیاقم  یرابکتـسا  یاھتـسایس  ی  هدناشن تسد هتخاس و  عجترم  یاھتموکح  اب  ار  مالـسا  یبالقنا  یقرتم و  یـسایس 

هوبنا روضح  لابقتـسا و  دـھاش  دوخ  مشچ  هب  دـننک ، یفرعم  دادبتـسا  ار  نوناق  نید و  تیمکاـح  و  دنـشکب ، ناریا  تلم  خر  هب  ار  دـیعو  دـعو و  گـنرین و  رب  ینتبم  نیغورد و 

، دنتخاس لطاب  درادن ، طابترا  هرمزور  روما  هب  هک  یتاباختنا  زا  مدرم  لابقتـسا  مدع  ی  هراب رد  ار  نانآ  یاھ  ینز هنامگ دـندرک و  تکرـش  ناگربخ  تاباختنا  رد  هک  دـندوب  یمدرم 

شوگ هدـناشن و  تسد  یتموکح  ندروآ  راک  یور  رب  سوھ  زونھ  هک  ینانمـشد  یرابکتـسا  تاغیلبت  ریثات  تحت  هک  داد  ناشن  ناگربخ  تاباختنا  رد  دوخ  روضح  اـب  ناریا  تلم 

شقن دوخ  یشیدنارود  یرادیب و  مزع و  اب  ار  ناش  هدروخ بیرف لفاغ و  نارکفمھ  ای  رودزم  یدایا  نانآ و  شالت  دریگ و  یمن رارق  دنا ، هدرکن جراخ  رـس  زا  ار  ام  روشک  رد  نامرفب 

. دزاس یم بآ  رب 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

رکف مھاب  میدوب ، مھاب  هک  ییاھ  هعومجم یتقاـفر و  ی  هعومجم رد  ناـمدوخ  ی  هناتـسود یاھراعـش  بـالقنا ، یاھراعـش  هن  بـالقنا  یزوریپ  زا  لـبق  اـم  یاھراعـش  زا  یکی 

، شور نیمھ  مھزاب  میدرک  یعـس  دش ، زوریپ  بالقنا ، هک  دعب  ایند ! یاھ  هولج زا  ندرب  هرھب  رتمک  هداس و  یگدنز  دوب ؛ یتسیز » هداس  » میدرک یم هزرابم  راک و  میدرک و  یم

. مینک لابند  ار  انبم  نیمھ  راعش و  نیمھ 

، تاـنیعت هک  دـید  یم راوگرزب  یونعم و  درم  نآ  رد  ار  نیا  مدآ  تشادـن . شزرا  شیارب  اـتقیقح  یویند ، تاـنیعت  هک  دوب  یمدآ  دوب ؛ اـنعم  نیمھ  رھظم  شدوخ  اـم  راوگرزب  ماـما 

هک نیا  مھدب . حیـضوت  ار  اھ  نیا هک  منیب  یمن جایتحا  دیتسھ ، هدیمھف  هاگآ و  رکف و  نشور دمحب هللا  هک  امـش  تشادن ! شزرا  شدوخ  یارب  الـصا  یویند ، تافلکت  تاقلعت و 

اـھ و هـیلخت هـشیمھ ، اـھ  نـیا دـنکن . داـبآ  ار  اـیند  دـنکن و  نارمع  یناداـبآ و  راـک  روـشک ، هـک  تـسین  نـیا  شیاـنعم  تـسا ؛ یــصخش  یدـنم  هرھب مروـظنم  میوـگ ، یم مراد 

! مینکن دابآ  ار  ایند  ینعی  تسا ؛ فلاخم  ایند  اب  مالسا  هک  دنتفگ  یم هدوب ، مالسا  نیفلاخم  یاھینکفا  هھبش

ریما تسا . نیا  شیانعم  دـینارذگب . هداس  ار  یگدـنز  دیـشابن و  ییاـیند  یگدـنز  فیکت  لاـبند  امـش  دوخ  ینعی  تسا ؛ یـصخش  یاـیند  دوش ، یم هتفگ  هک  ییاـیند  نآ  هن ،

درک و یم داھج  درک ، یم یراج  بآ ، هاـچ  داـبآ و  ار  هعرزم  درک ، یم راـک  مھ  بترم  لاـح ، نیع  رد  اـما  تشاد ؛ ار  اـھ  یگدـنز نیرت  هنادـھاز اصخـش  مالـسلا ،) هیلع  ) نینموملا

. درک یم یرادمتسایس  یراذگ و  تسایس درک ، یم تسایر  ار  تمظع  نآ  هب  تموکح  درک ، یم هرادا  ار  روشک 

بالقنا  / ١٣٧٧/١٢/١۵ یسانشبیسآ  شیامھ  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

ار اـھنامیا  هک  تسا  هدوـب  نیا  قـح  ی  هھبج تھج  تاـثحابم ، نیا  ی  همھ رد  میتـشاد ؛ همئا  باحـصا  همئا و  فرط  زا  یداـیز  تاـثحابم  مالـسلا ،) مـھیلع  ) هـمئا ناـمز  رد  اـم 

ماجنا یوق  یملع و  راک  هزرابم و  مھ  هھبش  اب  دوشب و  هلباقم  هھبش ، داجیا  اب  یتسیاب  هاگـشناد  رد  دنکب ! هھبـش  داجیا  هک  نیا  هن  دنک ، فرطرب  ار  اھ  هھبـش مکحتـسم و 

رکف هک  یسک  اب  یتسیاب  هک  متسین  مھ  دقتعم  چیھ  هتبلا  میراد . رایتخا  رد  رکف  هشیدنا و  زا  یمیظع  ی  هیامرس ام  میرادن ؛ مک  نقتم ، مکحم و  فرح  لالدتسا و  ام  دریگ .

! هجو چیھ هب دینادب ، مھ  ار  نیا  دریگب ؛ تروص  نشخ  دروخرب  دراد ، یطلغ 

١٣٧٨/١١/٠۴ /  ( هر ) ینیمخ ماما  هرگنک  یملع  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیب زا  تسا  هزات  ون و  هک  رکف  نیا  یگبئاش  یب صولخ و  هک  مینک  هجوت  دیاب  اھتنم  دننک ؛ یم رکف  لئاسم  یور  هک  دنتـسھ  لضاف  ناناوج  یھورگ  مق  رد  هناتخبـشوخ  زورما 

لاـعفنا لـعف و  اـم  تاـمولعم  لد و  نھذ و  رد  هک  دـشاب  یا  هناـگیب رکف  دـشابن ؛ اـم  رکف  نیا  عقاو  رد  هک  یلاـح  رد  مینک ، یم رکف  ناـمدوخ  مینک  لاـیخ  هک  میروخن  بیرف  دورن .

. دوش هتفگ  فلتخم  یاھنابز  هب  دنک و  ادیپ  یگدنلاب  ددرگ ، لیمکت  رکف  نیا  هیکت و  یمالـسا  عبانم  کرادم و  ینابم و  هب  دـیآ . یم نوریب  زیچ  کی  تروص  هب  دـنک و  یم تسرد 

نیا یگبلط ، ملاع  رد  ینعی  درادـن ؛ یتیمھا  چـیھ  یگبلط  لفحم  طیحم و  ظاحل  زا  هک  دوش  یم حرطم  ییاھ  هھبـش هنافـساتم  دـندرک  هراـشا  ناـشیا  هک  روط  ناـمھ زورما 

رثا یناسک  نھذ  رد  تسا  نکمم  نیاربانب  تسا . یمھم  ی  هھبـش دوش  یم لایخ  ددرگ ، یم نایب  یرکف  نشور حالطـصا  تحت  نوچ  اھتنم  تسا ؛ لح  لباق  تحار  اـھ  هھبش

ییاھمجاھت لباقم  رد  ادابم  تسا . یوق  ی  هیحور تسا ، مزال  اجنیا  رد  هک  یرـصانع  هلمج  زا  نم  رظن  هب  داد . خـساپ  یوق  ی  هیحور قطنم و  نابز و  اب  دـیاب  ار  اھ  نیا دراذـگب .

یمالـسا تموکح  یاھفعـض  هتـشذگ و  یلاـس  دـنچ  دـینکن  لاـیخ  تسا . مھم  نیا  لوا ، ی  هجرد رد  دـینک . ادـیپ  هیحور  فعـض  ددرگ ، یم حرطم  هک  ییاـھفرح  دوش و  یم هک 

یایند اعقاو  تسام . راظتنا  رد  دنلب  یاھمدـق  میظع و  ناوارف و  یاھراک  زورما  میراد ؛ رارق  هار  لوا  زونھ  ام  تسین . یروط  نیا هیـضق  هن ، درک ؛ یراک  دوش  یمن هدـش و  راکـشآ 

هنوگچ تما  نیا  هک  دوب  منھذ  رد  هشیمھ  هدـنب  ساـنلا .»  یلع  ادھـش  اونوکتل  : » دـیامرف یم نآرق  دـنکب . دـیاب  تلم  نیا  مھ  ار  یربھر  نآ  دراد ؛ جاـیتحا  یربـھر  هب  مالـسا 

دناوتب دیاب  تلم  کی  مینک ، تیادـھ  ار  اھتلم  اھتما و  میھاوخب  رگا  اقافتا  مدـید  نامدوخ  نوگانوگ  یایاضق  رد  دـعب  وگلا  هنومن و  ینعی  دیھـش ، دـشاب  هاوگ  دیھـش و  دـناوت  یم

. دشاب وگلا 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ای دراد  یریثات  ی  هزوح مدرم ، نایم  رد  ناشنخـس  هک  یناسک  نآ  هک  تسا  نیا  دـنک ، یم نیمات  ار  یلم  تدـحو  هک  یلماوع  زا  یکی  دوش ؟ یم نیماـت  هنوگچ  یلم  تدـحو 

هب تبـسن  ناشیاھلد  مدرم ، زا  حانج  هورگ و  کی  هک  دـننکن  یراک  ناشدوخ  تاراھظا  رد  دـنا  یـسایس ی  هرھچ دـنا ، یناحور ی  هرھچ دـنا ؛ ینید هجوم  ی  هرھچ اـی  دنلوئـسم ،

رظن رد  تلم  نیا  هب  تبـسن  نانمـشد  هک  تسا  یا  همانرب داوم  زا  یکی  رگیدکی ، هب  تبـسن  مدرم  ندرک  لددب  نتخیگنا و  هنتف  هتبلا  دـننکن . یزیگنا  هنتف دوش . نیکرچ  نارگید 

هب تبـسن  ار  مدرم  زا  یھورگ  یاھلد  دـنناوتب  هکنیا  یارب  تسا ، هدـش  یحارط  ناشیاھفرح  فصن  تفگ  دوشب  دـیاش  یربخ ، زکارم  نیمھ  هناگیب و  یاھویدار  نیمھ  دـنراد .

دیاب لوا  ی  هجرد رد  دنک ، یم راک  ناشملق  نابز و  هک  یناسک  دنکب . ار  رثا  نیا  هک  مییوگب  روط  نیا  هک  دننک  یم یحارط  دننیـشن  یم الـصا  دننک . ردکم  نیبدـب و  یرگید  هورگ 

یزاس و هنتف عون  کی  زاب  نیا  دنوش ؛ نیبدب  نالوئسم  هب  تبسن  مدرم  ای  دنوش ، نیبدب  رگیدکی  هب  تبسن  مدرم  دنکن . ینیبدب  داجیا  دنیوگ ، یم هچنآ  هک  دننک  تیاعر  ار  نیا 

تـسار مھ  شلـصا  ربخ  کی  تسا  نکمم  ربخ  زیمآ  بلقت یاھتخادرپ  اب  ربخ و  لـعج  اـب  یزادرپ ، هعیاـش اـب  هک  تسا  نیا  ناـشتمھ  ی  همھ دارفا  یـضعب  تسا . یرگید  هاـنگ 

هب تبسن  ار  ناشدوخ  ناگدنونـش  ناگدنناوخ و  ناناوج و  مدرم ، یاھلد  دنک  اقلا  بطاخم  نھذ  رد  ار  یعقاو  فالخ  غورد و  بلطم  ات  دننک  شزادرپ  ار  نآ  یعون  هب  اما  دشاب ،

نالوئسم هکنیا  زج  درادن . یرگید  ی  هدیاف چیھ  روشک ، تلم و  تفرـشیپ  تکرح  ندرک  دنک  زج  دراد ؟ یا  هدیاف هچ  راک  نیا  دننک . دیدرت  راچد  ار  اھ  نآ نیبدب و  ماظن  نالوئـسم 

هب ار  یدارفا  دـننک  یم یعـس  ناسک  یـضعب  درادـن . یا  هدـیاف چـیھ  دریگب ، مدرم  زا  ار  دـیما  میظع  یورین  دزاس و  دـیماان  هدـنیآ  هب  تبـسن  ار  مدرم  دـنک ، ددرم  راـک  نیا  رد  ار 

شوگ هب  یقیرط  زا  تسا  نکمم  قح  نخـس  نآ  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  یقح  نخـس  اتقیقح  رگا  هک  یلاح  رد  دـننک ؛ نیبدـب  ماظن  نالوئـسم  زا  یخرب  هب  ای  ماـظن و  ی  همھ

ردق نآ  دریگ ؛ یم ماجنا  ییاج  رد  یتیانج  دوش ، یم یرورت  دتفا ، یم قافتا  یا  هثداح دشاب . هتـشاد  مھ  یرتھب  رایـسب  راثآ  هک  دوش  لقتنم  وا  قوف  ام  لوئـسم  ای  لوئـسم 

، دـنراد ربـخ  اـھتیعقاو  زا  هک  یناـسک  نآ  دوش ! یم هدینـش  دـننک ، یمن یتیلوئـسم  ساـسحا  چـیھ  هک  یناـسک  ناـبز  زا  هدـنناوخ  یارب  روآ  تریح زیمآ و  مھوت فـالخ ، فرح 

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 2 
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یلم تدحو  نیاربانب ، دنک . یم راد  هشدخ ار  یلم  تدحو  هک  تسا  یلئاسم  اھ  نیا دنراد . یم هگن  رود  تیعقاو  زا  ادمع  ار  ناشدوخ  ای  دـنرود ، ای  اھ  نیا ردـقچ  هک  دـننیب  یم

. تسا تلم  کی  یاھ  هتساوخ نیرت  یساسا زا  یکی 

(ع)  / ١٣٧٩/٠١/٠۶ اضر ترضح  نارواجم  نارئاز و  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

نیا دـننک ، یم هاگن  نمـشد  مشچ  هب  اکیرما  هب  روشک  نالوئـسم  ناریا و  تلم  زورما  رگا  تسا . لزلزت  دـیدرت و  داجیا  فالتخا و  ینماان و  داجیا  یجراخ ، نانمـشد  نیا  دـصق 

هب هک  ییاھنیمھ  دنتـساوخ ! ادـخ  زا  اروف  اھتـسدب  ملق یـضعب  مھ  اجنیا  رد  تفگ ؛ اجنآ  رد  بانج  نآ  میرادرب . ار  یدامتعا  یب راوید  دـییایب  دـنتفگ  تسین . لیلد  یب لمع  کی 

؛ تسین دامتعا  مدع  دامتعا و  ی  هلاسم دندرک ! لابند  ار  هلئسم  نیا  اروف  دنوش ؛ یم ینابیتشپ  اجنآ  زا  دنتـسھ و  مھ  زکارم  نامھ  هب  ی  هتـسباو ناش  یـضعب دایز  لامتحا 

لوا زا  دـعب ، دـنک . یم هدـھاشم  شدوخ  هب  تبـسن  ینمـشد  هرـسکی  اکیرما  تلود  زا  بالقنا ، لوا  ات  دـنک ، یم هاگن  هک  دوخ  ی  هتـشذگ هب  ناریا  تلم  هک  تسا  نیا  هلئـسم 

زا یضعب  هتبلا  دنک . یم هظحالم  شدوخ  ی  هقالع دروم  تموکح  هب  تبسن  یلم و  حلاصم  هب  تبسن  شدوخ ، هب  تبسن  ار  اکیرما  یاھینمشد  هرـسکی  زورما ، ات  مھ  بالقنا 

یاھ بمب هک  درک  دنھاوخ  فارتعا  یرود  نادنج  هن ی  هدنیآ رد  انیقی  دندرک و  فارتعا  ار  مادص  هب  کمک  دنفرتعم . رگید  یضعب  هب  اما  دننک ؛ یم راکنا  مھ  زونھ  ار  اھینمـشد  نیا 

ررـض همھ  نیا  میراد ؛ لولعم  دارفا  همھ  نیا  میراد ؛ ییایمیـش  حورجم  همھ  نیا  ثداوح ، نیا  رطاخ  هب  اـم  دنتـشاذگ ! قارع  تلود  راـیتخا  رد  یا  هلیـسو هچ  اـب  ار  ییاـیمیش 

. دنیب یم اھزیچ  نیا  زا  دنک ، یم هاگن  ناریا  تلم  هک  هچرھ  میدید .

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

یداسف رھ  زا  هک  ییاھ  ناسنا ی  همھ درک . حرطم  ار  تاحالـصا  ی  هلاسم دمآ ، هک  یلوا  زا  دـیدج  تلود  تسا . هدوب  هبذاجرپ  هشیمھ  هک  تسا  ییاھ  هژاو زا  یکی  تاحالـصا 

. دنک یم ینایمرداپ  نمشد  زاب  هک  تساجنیا  تسیچ ؟ تاحالصا  اما  تسا ؛ یبوخ  رایسب  زیچ  تاحالـصا  دنتاحالـصا . راد  فرط دپت و  یم راعـش  نیا  اب  ناشلد  دنرب ، یم جنر 

یفن راعـش  دنوش و  ادیپ  یا  هدع دنھدب ؛ تاحالـصا  راعـش  دنوش و  ادیپ  یا  هدع روشک  لخاد  رد  هک  دنک  یم یراک  دوش و  یم نادـیم  دراو  نمـشد  یربخ  یروتارپما  تاغیلبت 

یریگ هرھب یارب  اضف  ندرک  دولآرابغ  نتخادنا و  هھبش  نمشد ، راک  تسا . هنوگ  نیا نمشد  راک  یرآ ؛ دشاب ؟ فلاخم  تاحالـصا  اب  یـسک  تسا  نکمم  رگم  دنھدب . تاحالـصا 

نالوئسم ی  همھ تسا و  ینامیا  یمالسا و  یبالقنا و  تاحالصا  ای  تاحالـصا ، تسا : هملک  کی هنیمز ، نیا  رد  عطاق  فرح  درادن . یا  هقالع تاحالـصا  هب  هک  نمـشد  تسا .

داحآ ی  همھ نموم و  مدرم  ی  همھ روشک ، نالوئـسم  ی  همھ تسا و  ییاکیرما  تاحالـصا  تاحالـصا ، ای  دـنقفاوم ؛ نآ  اب  نارظن  بحاص ی  همھ نموم و  مدرم  ی  همھ روشک ،

. دنفلاخم نآ  اب  تلم  رایشوھ 

١٣٧٩/٠۶/١٠ /  « تیالو حرط   » یجیسب نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

ار نامیا  یهیاپ  دنک ؛ یشالتم  ار  ناکرا  نیا  هک  تسا  نیا  هدیشیدنا ، یمالـسا -  یروھمج  ماظن  داجیا  ینعی  میظع -  یهثداح  نیا  لابق  رد  رگباسح  نمـشد  زورما  هک  هچنآ 

. دننک باترپ  یاهھبش  دننک و  رکف  دننیشنب  هک  تسا  نیا  ناشتیرومام  هناک  دارفا  یضعب  دینیبیم . هکنیاامک  دنک -  دیدرت  راچد  ار  اھنھذ  ینکفاهھبـش  اب  یھاگ  دنک ؛ لزلزتم 

زا یکی  ارتفا -  اب  ریقحت ، اب  تمھت ، اب  رـشت ، پوت و  اب  ای  و  دـننکیم -  ار  ناشدوخ  راک  اـھنیا  اـما  دـنکیم ؛ فرطرب  دـیآیم و  یرکفـشوخ  یملاـع ، یلـضاف ، دـعب  ار  هھبـش  نیا 

. دنیامن شدرسلد  دراد ، هک  یتقیقح  نآ  هب  تبسن  دننک و  جراخ  نادیم  زا  ار  یتقیقح  بحاص  تسا -  نیمھ  رگید  یاھایند  زا  یضعب  رد  تسایس و  یایند  رد  جیار  یاھراک 

هـشیش نیا  اـقآ !  » دـیوگب دـیایب  لوا  رفن  تسا : نیا  شیاـھھار  زا  یکی  دـنریگب ، سخب  نمث  هب  زا  ار  نآ  دـنھاوخب  دیـشاب و  هتـشاد  راـیتخا  رد  اـھبنارگ  ساـملا  کـی  رگا  اـمش 

زا ار  ساملا  نیا  دوشیم  رتتحار  تروص  نآ  رد  دـیوش . دـیدرت  راچد  ساملا  نیا  تیناقح  رد  مکمک  امـش  ات  روطنیمھ ، موس  رفن  تسا ،» شزرایب   » دـیوگب مود  رفن  تسا ،».

. دننکیم شجرخ  لوپ  هک  تسایند  جیار  یاھراک  زا  یکی  نیا  دنریگب . امش 

یداصتقا  / ١٣٨٠/٠٢/١٠ دسافم  اب  هزرابم  هرابرد  اوق  نارس  هب  یاهدام  تشھ  نامرف 

یناسک یوس  زا  اتدـمع  اھتفلاخم  نیا  دـش . دـھاوخ  دـنلب  نآ  اب  تفلاخم  یاھهرعن  اھدایرف و  جـیردتب  اھهمزمز و  انیقی  یلام ، یداصتقا و  داسف  اب  یدـج  یهزراـبم  زاـغآ  اـب 

نانآ اب  دناهتفریذپ  ریثات  نانآ  تائاقلا  زا  هک  ینالدهداس  ای  دنفلاخم  روشک  تلم و  تداعـساب  هک  ینالددب  تسا  یعیبط  دنوشیم و  ررـضتم  گرزب  مادقا  نیا  زا  هک  دوب  دھاوخ 

یتسدمھ یعونب  داسف ، اب  هزرابم  رد  حماست  هک  دیزومایب  هناگهس  یاوق  رد  هاوخریخ  نالوئسم  هب  دنکفیب . دیدرت  امـش  خسار  مزع  رد  دیابن  اھتفلاخم  نیا  دنوش . ادصمھ 

لزلزت مدـع  تیعطاق و  فلختم  مرجم و  اب  دروخرب  رد  اھهاگتـسد  نیا  هک  تسا  نآ  ورگ  رد  یئاضق  یتلود و  یاھهاگتـسد  هب  یمومع  داـمتعا  تسا . نادـسفم  نادـساف و  اـب 

. دنھد ناشن  ار  دوخ 

دھشم  / ١٠/١٣٨٠/٠۶ رد  نایوجشناد  یمالسا  هعماج  هرگنک  هب  مایپ 

دنم هرھب ار  روـشک  یادرف  زورما و  نآ ، یاـھ  هدروآرف هک  تسا  یھلا  یئ  هنیجنگ دوـش  نشور  هناـملاع  ی  هشیدـنا غورف  ناـمیا و  روـن  اـب  هـک  یماـگنھ  ناوـج ، شیـالآ  یب یلد 

. تسا تسایس  گنھرف و  ی  هنیمز رد  نایوجـشناد  یرکف  اقترا  دریگ ، رارق  یئوجـشناد  یاھتیلاعف  ردص  رد  ملع ، لیـصحت  زا  سپ  دیابیم  هچنآ  ینونک ، ی  هلحرم رد  دزاسیم .

یاھرواب هلیـسو ، نیدب  دنددصرد  نانآ  تسا . روشک  رد  یگنھرف  یاھھاگیاپ  ریخـست  یمالـسا ، یروھمج  نانمـشد  فدھ  نیرتیروف  هک  دـنک  راکنا  دـناوتیمن  سکچیھ  زورما 

یتسد ورف  یریذپ و  هطلس یاھرواب  دنیادزب و  اھلد  اھنھذ و  زا  تسا ، یرابکتسا  ی  هطلس ماظن  ربارب  رد  ناریا  تلم  یگداتسیا  لماع  نیرت  یلـصا هک  ار  یبالقنا  یمالـسا و 

رد ینکفا  دیدرت  یارب  یگنھرف  یاھ  هصرع زا  یرایـسب  رد  روز ، رز و  یاھیروتارپما  ناگدناشن  تسد اھ و  هطـساو یوس  زا  راکـشآ  شالت  دنناشنب . نآ  یاج  هب  ار  برغ  ربارب  رد 

هب ار  نآ  زورما  دـنتفرگیمن ، یدـج  ار  یگنھرف  نوخیبش  ربارب  رد  رادـشھ  زورید  هک  یناـسک  و  تسا ، هدـنکفا  هغدـغد  هب  زین  ار  رواـب  رید  دارفا  زورما  بـالقنا ، مالـسا و  یناـبم 

رد روشک  یـسایس  یگنھرف و  ی  هدنیآ دنراد و  یمرب مدق  یگنازرف  شناد و  ی  هداج رد  هکنانآ  هژیوب  دنا ، ناناوج نوخیبش ، نیا  جامآ  نیتسخن  کشیب  دینیب . یم دوخ  مشچ 

هک میناد  یم ینـشور  هب  یلو  دـبای ، تسد  دوـخ  رظن  دروـم  لوـصحم  هب  تسا  هتـسناوتن  ناوارف ، ی  هنیزھ شـالت و  مغر  هب  نمـشد  هـک  تـسا  تـسرد  تـسا . اـھنآ  تـسد 

تمھ ی  هتـسیاش یئوجـشناد  یاھلکـشت  هک  تسا  نامھ  اھنیا  و  تسا ، یـسایس  لیلحت  تردـق  هناـنیب و  نشور ناـمیا  تفرعم و  ناھاوخدـب ، ی  هدـنبوک خـساپ  نیرتمھم 

. دنشابیم نآ  هب  نتخادرپ  نتشامگ و 

روشک  / ٢٨/١٣٨٠/٠۶ ناوجون  لاھنون و  نآرق  نایراق  ناظفاح و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھ نیا دـینک . هدامآ  دـیزاسب و  تھج  همھ  زا  ار  دوخ  دـننیبب ، ار  ناریا - ام - روشک  ناناملـسم و  زیزع و  مالـسا  تمظع  هوکـش و  دنتـسین  رـضاح  هک  یناسک  اـب  هھجاوم  یارب 

. دینک ماکان  ار  نمشد  دیتسیاب و  دییامن و  مکحتسم  ناشلباقم  رد  ار  دوخ  دیاب  هوک  لثم  امش  اما  دننک ؛ یم داجیا  هھبش  دننز و  یم هبرض 

ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

فص رد  دنناوتب  ای  دننک و  میلست  هب  راداو  جراخ و  نادیم  زا  بوعرم و  ار  لباقم  فرط  دنناوتب  هکلب  هک  تسا  نیا  دیدھت  دیاوف  زا  یکی  تسین . مادقا  یانعم  هب  هشیمھ  دیدھت ،

تکرح رد  یمدرم  تارھاظت  نمھب - مود  تسیب و  ینعی  ادرف - هک  تسا  رطاخ  نیمھ  هب  دننک . دیدرت  داجیا  مدرم  لد  رد  ای  مدرم ، نالوئـسم و  فص  رد  ای  نالوئـسم ، هچراپکی 

- مھ نادیم  نیا  رد  نالوئـسم ، ناشرانک  رد  مدرم و  هک  دوب  میھاوخ  دھاش  یھلا  لضف  هب  مرادن و  دـیدرت  هدـنب  دراد . یا  هدـننک نییعت هداعلا و  قوف رایـسب  تیمھا  ناریا  تلم 

دنھاوخ ناریا  نانمـشد  نھد  یوت  رگید  راب  کی درک و  دنھاوخ  ادیپ  روضح  تردق ، طاشناب و  داحتا و  اب  تبالـصاب ، رگید ، یاھنادیم  همھ  لثم  ادرف - ییامیپ  هار رد  روضح  نادیم 

. دز

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 3 
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هقف  / ١٣٨٠/١١/٢١ جراخ  سرد  نایاپ  رد  تانایب 

یـسایس و یاھتیلاعف  هک  تسادـیپ  تسا . هدژم  هیام  تھج  کـی  زا  دـنا ، هتـشگ زاـب  گـنج  هب  دـیدھت  یناـبز و  دـیدھت  تلاـح  هب  اـھنیا  تسا و  هدـمآ  شیپ  رخاوا  نیا  رد  هچنآ 

رد هک  ییاھراک  همھ  نیا  یربخ و  نوگانوگ  یاھـششوپ  یتاغیلبت و  یـسایس و  راک  اب  اھنیا  رگا  الاو  تسا ؛ هدرکن  نیمات  ار  ناشرظن  دروم  دوصقم  اـھنآ ، یتاـغیلبت  یتینما و 

دروخرب ایند ، رد  یتلود  رھ  یارب  نوچ  دندمآ ؛ یمن هنیزھرپ  یاھراک  تمـس  هب  ملـسم  دننک ، ادیپ  تسد  دوخ  دوصقم  هب  دندوب  هتـسناوت  دنتـسھ ، مھ  برجم  داتـسا و  اھنآ 

، دنز یم فرح  یمالسا  یروھمج  ماظن  ام و  تلم  ناریا و  هیلع  روط  نیا اکیرما  روھمج  سیئر  دندرک و  نشخ  ار  نحل  هک  نیا تسا . یکانرطخ  هنیزھرپ و  رایـسب  راک  یماظن ،

هک تسا  نیا  اھنیا  همھ  زا  فدھ  دنک . یم تیاکح  دنھد ، ماجنا  یتینما  یتاغیلبت و  یسایس و  یاھشور  اب  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  دنتـساوخ  یم هک  هچنآ  رد  یماکان  زا 

هب ناشدیما  دننک . رارقرب  هنامز  نیا  تائاضتقا  اب  ناریا ، روشک  تلم و  رب  رگید  راب  ار  یمنھج  عورشمان و  ذوفن  هطلـس و  نآ  دننک ؛ اپ  رـس  هرابود  ار  هتـشذگ  هدیچرب  طاسب  نآ 

دنناوتب دیاش  هک  تسا  نیا  هب  ناشدیما  دیآ ؛ دوجو  هب  فالتخا  اھنآ  نیب  دیاش  هک  تسا  نیا  هب  ناشدیما  دنوش . بوعرم  یمالـسا  یروھمج  نالووسم  دیاش  هک  تسا  نیا 

. دننک لزلزت  دیدرت و  راچد  ار  مدرم 

شرورپ  / ٢۶/١٣٨١/٠۴ شزومآ و  ترازو  نالوئسم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، یبوبر سدقم  تاذ  اب  مئاد  روط  هب  ناتدوخ  یبلق  ی  هطبار ندرک  رت  مکحتسم ندرک و  رت  میقتـسم لاعتم و  یادخ  هب  لکوت  زا  دعب  دیاب  دیـشاب ، قفوم  ناتراک  رد  دیھاوخب  رگا 

راک رد  ییاھ  تسد تسا . نیا  امـش  تیقفوم  زار  دینک . زیھرپ  دننک - رتشیب  زور  هب  زور  ار  اھ  نیا ام  روشک  رد  دنھاوخ  یم یا  هدـع هک  یبزح - یحانج و  تاشقانم  رد  دورو  زا 

راد هلاسم رگیدمھ  اب  ار  دارفا  یکھورگ ، یھاگ  یھورگ و  یحانج و  یبزح و  نوگانوگ  یاھیریگ  عضوم رس  دزادنیب و  مھ  ناج  هب  ار  یا  هدع چوپ ، چیھ و  لئاسم  رـس  ات  تسا 

، دـنک یم ار  اـمھنیب »  اوحلـصاف  اولتتقا  نینموملا  نم  ناـتفئاط  نا  و   » ثحب هکنآ  زا  دـعب  نآرق  مکیوخا .»  نیب  اوحلـصاف  هوـخا  نوـنموملا  اـمنا   » لـباقم ی  هطقن تسرد  دـنک ؛

؟ تسیچ ام  فیلکت  اما  دـننک ، اوعد  مھاب  تسا  نکمم  ردارب  ود  دـنردارب . مھاب  ایبنا  هار  هب  نینموم  نید ، هب  نینموم  ادـخ ، هب  نینموم  هوخا ؛» نونموملا  اـمنا  : » دـیامرف یم

 )!( یبزح تیالو  داجیا  یبزح و  تاراھظا  یدنب و  حانج اب  دنھاوخ  یم مئاد  یا  هدع نیا ، لباقم  ی  هطقن تسرد  دینک . داجیا  حالـصا  ناتردارب  ود  نیب  مکیوخا ؛» نیب  اوحلـصاف  »

هشدخ دنزادنا و  یم هھبش  تسا ، یساسا  نوناق  تاحرصم  وزج  نآرق و  نید و  یلصا  میلاعت  وزج  هک  تیالو  یانعم  موھفم و  رد  دنمدب . یزورفا  شتآ ینکفا و  فالتخا رونت  هب 

رد یـسکرھ  هتبلا  دیرادب . رانکرب  لئاسم  نیا  زا  ار  ناتدوخ  دنیامن . یم داجیا  ار  کانتـشحو  ضقانت  نیا  دـنروآ و  یم دوجو  هب  یبزح  تیالو  نآ ، یاج  هب  یلو  دـننک ؛ یم داجیا 

ناسنا مھ  دـیاب  درادـن ؛ یلاکـشا  چـیھ  نیا  دـنک . یم ادـیپ  رظن  دراد و  یدـید  صاخـشا  یاھراتفگ  اـھیریگ و  عضوم روشک و  تسایـس  یراـجم  یـسایس ، نوگاـنوگ  لـئاسم 

هک دشخب  یم تینوصم  ار  تلم  کی  نیا  تشاد . یـسایس  لیلحت  تردق  دوب و  ناد  تسایـس دیاب  هک  منک  یم دیکات  هلئـسم  نیا  یور  هشیمھ  مھ  هدنب  دـشاب ؛ رظن  بحاص

یاھزیچ وزج  اھ  نیا دنک . هدارا  دیاب  هچ  دورب و  اجک  هب  دـیاب  وا  دـنناشکب و  اجک  هب  ار  وا  دـنروایب و  وا  رـس  رب  هچ  دـنھاوخ  یم ینعی  تسیچ ؛ ایند  رد  یـسایس  نایرج  دـمھفب 

ی هشقاـنم لاـجنج و  یریگ و  عضوم یدـنب و  حاـنج زا  ریغ  نیا  اـما  تسا ؛ هتفرـشیپ  یاـھتلم  وزج  یـسایس  یھاـگآ  تھج  زا  اـم  تلم  هناتخبـشوخ  تسا و  تلم  یارب  مزـال 

. دینک کرادت  ار  نیا  دیناوتب  الماک  دیاب  امش  دیزادرپب . تسامش ، رایتخا  رد  تسا و  نآ  ورگ  رد  روشک  ی  هدنیآ هک  یلصا  راک  هب  دینک و  زیھرپ  نیا  زا  تسا . یسایس 

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

رد تقیقح  نیا  دـننک ؛ یم عافد  نآ  زا  دـنا و  هتـسب لد دـنم و  هقالع ماظن  نیا  هب  دوخ  داقتعا  هیحور و  نامیا و  اـب  مھ  مدرم  تسا و  مدرم  هب  یکتم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن 

زئاح ردقچ  دراد ، رـس  رد  ماظن  نیا  روشک و  نیا  یارب  یرکف  هک  یـسک  یارب  تسا  یھیدب  دوش ، هتفرگ  یمالـسا  ماظن  تسد  زا  رازبا  نیا  رگا  دش . هدیمھف  اھلاس  نیا  لوط 

حوطـس رد  ماظن  یـشزرا  یداقتعا و  ینابم  رد  ینکفا  هنخر دش و  رتدیدش  لباقت  نیا  زور  هب  زور  راھچ  داتفھ و  هس و  داتفھ و  یاھلاس  نامھ  زا  میدـید  اذـل  تسا . تیمھا 

ملسم ینابم  وزج  هک  تسایـس - زا  نید  ندوبن  ادج  عیـشت و  اروشاع ، مالـسا ، دننام  بالقنا - رت  قیمع یاھ  هشیر رد  یتح  بالقنا و  دوخ  رد  یتح  دیدرگ . عورـش  فلتخم 

اھرانیمس و دش . عورش  قیمع  هبناج و  همھ لکش  هب  ینکفادیدرت  ینکفا و  هھبش دوب ، میظع  تکرح  نیا  ناورـشیپ  روشک و  نارکف  نشور بالقنا و  نایدصتم  رظن  رد  یرکف 

. دندرک هدافتسا  دوب ، ناشرایتخا  رد  هک  ییاھھاگیاپ  زا  روشک  لخاد  رد  دنتسناوت ، مھ  هچرھ  دندرک و  رشتنم  روشک  زا  جراخ  رد  یصصخت  تایرشن  دنداد ، لیکـشت  اھ  هرگنک

هک یکمک  دـننک ؛ یم نمـشد  هب  یگرزب  کـمک  هچ  دـندیمھف  یم یلخاد  رـصانع  زا  یـضعب  دـندیمھف . یم مـھ  یا  هدـع اـما  دـننک ، یم راـک  هـچ دـندیمھف  یمن یا  هدـع هـتبلا 

. تشاد دھاوخ  همادا  تسا ، هدرک  باختنا  ار  نآ  نمشد  هک  یا  هویش ناونع  هب دراد و  همادا  مھ  زورما  ات  هنافساتم 

دروخب و گنـس  هب  شریت  دوش ، سویام  هک  تقو  نآ  رگم  دنک ؛ اھر  تسا ، هتفرگ  شیپ  رد  دوخ  لباقم  ی  هھبج اب  هلباقم  یارب  هک  ار  یھار  تشاد  عقوت  دوش  یمن نمـشد  زا 

نمـشد یملع - لئاسم  هچ  بزح هللا و  ی  هلاسم هچ  نیطـسلف ، ی  هلاسم هچ  یداقتعا ، لئاسم  هچ  یـسایس ، لئاسم  هچ  لئاسم - ی  همھ رد  درادن . یا  هدـیاف دـمھفب 

ضرع میناد و  یم هک  یتایـصوصخ  نامھ  اب  ناریا ، رب  هطلـس  یبایتسد و  یارب  یمالـسا  یروھمج  اب  هلباـقم  تسیچ ؟ نمـشد  یـساسا  ی  هشقن دـنک . یم ینکفا  هھبش

. دراد یتیمھا  هچ  اکیرما  رابکتسا و  هاگودرا  یارب  ناریا  میدرک 

ماظن  / ١٣٨٢/٠٨/١١ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

هنادازآ دـندوب و  لاعف  رگید  یاھرھـش  رد  نارھت و  رد  تقو  نآ  رد  هک  نیقفانم  اما  دـننکب ؛ دـیاب  راک  هچ هک  دوب  صخـشم  مولعم و  همھ  هفیظو  دوب ، هدرک  هلمح  قارع  هک  یلیاوا 

راک دھاوخ ، یم ناشلد  هک  مھ  روط  رھ  دنیوگ و  یم دیآ ، یم ناشنھذ  هب  هچرھ  ناسک  یضعب  هک  زورما  لثم  میرادن ! یدازآ  دنتفگ  یم امئاد  دندرک ، یم ینارنخس  تکرح و 

دوـب و روـط  نیمھ مھ  ناـمز  نآ  دوـش . یم اـھنآ  رخـسمت  بجوـم  اـعدا  نـیا  دوـخ  هـک  دـنمھف  یمن میرادـن ! یدازآ  هـک  تـسا  نـیا  ناشیاھراعـش  زا  یکی  تـقو  نآ  دـننک ، یم

هداد و رکذت  اھنآ  هب  هک  دـعب  دـندرک . یم بارطـضا  دـیدرت و  راچد  عافد  هلاسم  لصا  هب  تبـسن  ار  مدرم  دنداتـسیا و  یم تسد  هب  ولبات  اھھار  راھچ  رـس  نیقفانم  یاھکـسورع 

رگیدـکی و زا  دارفا  ندرک  ادـج  فاکـش ، یگتـسد ، ود  وگموگب ، هب  دـیآ ، یم شیپ  روشک  رد  هک  ثداوح  روط  نیا دـیابن  اقلطم  دـندرک . عمج  ار  ناـشیاپ  تسد و  دـش ، هدز  رـشت 

. تسا دب  یلیخ  نیا  دوش ؛ یھتنم  لئاسم  ندرک  یحانج 

یمالسا  / ١٣٨٣/٠٣/٠۶ یاروش  سلجم  یهرود  نیمتفھ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

تلم و فوفـص  رد  ذوـفن  هب  ار  نمـشد  تسـس و  ار  یلم  یگتـسبمھ  دـماجنیب ؛ یحاـنج  یاھـشلاچ  نتخورفا  رب  ماـظن و  شیاـسرف  هب  هـک  سلجم  رد  یرادرک  راـتفگ و  رھ 

. تسا یگدـنیامن  هفیظو ی  اب  فلاخم  یتمـس  رد  نامگیب  دـنکفا ؛ دـیدرت  هب  نانآ  ییوگ  تسار  رد  دـیمون و  دوخ  ناگدـنیامن  ییاشگراک  زا  ار  مدرم  دـنک ؛ راودـیما  نـالووسم 

. تسا راوازسان  یا  هکیرا  رب  هتسشن  لکوم و  یب  یلیکو  تروص ،  نیا  رد  سلجم  هدنیامن ی 

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

داـجیا هھبـش  منیب  یم منک و  یم شوگ  وـیدار  زا  اـی  نوـیزیولت  زا  ار  ینید  تاـنایب  زا  یـضعب  یھاـگ  نم  از . هھبـش هن  دـشاب ، ادز  هھبـش نید  هب  تبـسن  دـیاب  ینید  ی  هماـنرب

دایز ار  اھ  نآ ناـمیا  تسا و  بوخ  شنتفگ  صلخم ، نموم  هدـع  کـی  ی  هرفن هاـجنپ اـی  یرفن  تسیب  ـالثم  عمج  رد  هک  یبلطم  یلوقعماـن ، فرح  یتسـس ، ثیدـح  دـنک ! یم

زیھرپ دیاب  اھزیچ  نیا  زا  درادن . یرگید  ی  هدیاف چیھ  دنک ، داجیا  دیدرت  ناشنھذ  رد  تسـس و  ار  یی  هدـع نامیا  هکنیا  زج  ندروآ ، نابز  هب  مدرم  ینویلیم  حطـس  رد  دـنک ، یم

. دشاب حیحـص  حوطـس ، ی  همھ رد  دیاب  ینید  نایب  دشابن . یی  هشیلک از و  هھبـش دشاب ؛ عونتم  هنادـنمرنھ و  یوق ، نشور ، ادز ، هھبـش دـیاب  ینید  نییبت  ینید و  نایب  درک .

اقلطم تسا ، ناکدوک  حطس  رد  هک  یزیچ  نامھ  اما  میراد ، ناکدوک  حطس  رد  نییاپ و  حطس  رد  طسوتم ، حطـس  رد  ناگبخن ، حطـس  رد  ار  ینید  نییبت  ام  هک  تسا  تسرد 

، دـسر یم یـضایر  شناد  تایـضایر و  ی  هلق هیلااھتنم  هب  هچب  هک  مھ  یتقو  راھچ ؛ دوش  یم ود ، ی  هوالعب ود  دـیھد  یم دای  هچب  هب  لوا  سالک  رد  امـش  دـشاب . حیحـص  دـیاب 

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3106
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3130
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3176
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3202
http://farsi.khamenei.ir/message-content?id=141
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=3262
http://farsi.khamenei.ir


رد دعب  ات  دشاب  طلغ  دیابن  اقلطم  مینک ، یم میھفت  یماع  ناسنا  هب  ای  کدوک  هب  نید  ی  هنیمز رد  هچنآ  نیاربانب  دنک . یمن ادـیپ  رییغت  راھچ ؛ دوش  یم ود ، ی  هوالعب ود  مھزاب 

. دشاب حیحص  دیاب  حوطس  ی  همھ رد  ینید  فرح  نیاربانب ، هداس . اھتنم  تفگ ؛ تسرد  دیاب  هن ، تسا ؛ هدوب  تسردان  فرح ، نآ  دنیبب  ینید  تفرعم  اقترا 

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

یاـھزرم نتـسکش  ملع و  دـیلوت  ملع ، ی  هنیمز رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  مدرک . حرطم  ار  یرازفا  مرن شبنج  ی  هلاـسم ریبـکریما  هاگـشناد  رد  راـب  لوا  شیپ ، لاـس  دـنچ 

هتکن نیا  یور  اھ  هاگـشناد نالوئـسم  دـیتاسا و  نانخـس  رد  هک  منیب  یم زورما  نم  دـش و  لابقتـسا  داھنـشیپ  نیا  زا  دـیایب . دوجو  هب  میظع  تکرح  کی  شبنج و  کی  ملع ،

ثحب هتبلا  تسا ! یندرکدیلوت  رگم  ملع  هک  دندرک  یم هھبش  مھ  یی  هدع تسیچ ! فرح  نیا  یانعم  الصا  میناد  یمن ام  دنتفگ  یم اھ  یضعب یتدم  ات  هتبلا  دوش . یم هیکت 

یملع تفرعم  رد  ینعی  یرازفا ، مرن شبنج  تسا . مولعم  هک  دوصقم  دیراذگب ؛ ار  شمـسا  دیھاوخ  یم هچرھ  امـش  ملع ! دـیلوت  دـیا  هتفگ ارچ  دـنتفگ  یم دـندرک و  یم یوغل 

ورب نک ، یرایبآ  ورب  راکب ، ورب  دنراذگب . امش  تسد  رد  دنروایب  دنتشادن ، مزال  هک  ار  هویم  زا  رادقم  رھ  دننک و  ینیچ  هویم دنراکب و  نارگید  ات  دینک  زارد  ار  دوخ  تسد  دینیـشنن 

نیرفآ سای نانخـس  یی  هدـع هک  ما  هدینـش رانک  هشوگ و  زا  مھ  نآلا  میمھف ! یمن ام  دـنتفگ  یم یی  هدـع دوب . ام  فدـھ  نیا  زاـسب ؛ اـنب  دـنا ، هتخاـس نارگید  هک  ییاـنب  یور 

رد نیا  دـشاب ؛ ون  ایند  رد  زونھ  هک  مینکب  ییاھراک  میناوت  یم ایند  زورما  یملع  تفرعم  یاضف  رد  نوگانوگ و  یاھنادـیم  رد  ام  میناوت . یم هلب ، میناوت ؟ یم اـم  رگم  دـننز : یم

. تسا ریذپ  ناکما الماک  اھ  هنیمز ی  همھ

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

ینکارپ هھبـش نمـشد  دیایب . هاتوک  دـنک و  رظن  فرـص  ملـسم  قح  نیا  زا  درادـن  قح  سک  چـیھ تسا و  ناریا  تلم  امـش  ملـسم  قح  یا  هتـسھ یروانف  یا و  هتـسھ یژرنا 

امـش هب  نم  هک  تسا  یزیچ  نیا  هیـضق  تقیقح  دنھد . یم لاب  رپ و  لخاد  رد  ار  نمـشد  یاھفرح  نیمھ  هتـسناد ، مھ  یـضعب  دیاش  هتـسنادان ، مھ  یا  هدع کی  دنک و  یم

ربمایپ وریپ  چـیھ  یلوئـسم ، درف  چـیھ  دـنام . دـھاوخ  هدـنام  بقع تفر و  دـھاوخ  بقع  هب  ناریا  تلم  لاس  اھھد  دـیرواین ، گـنچ  هب  ار  قح  نیا  امـش  رگا  زورما  مدرک . ضرع 

. میتسھ هدیـشچ  تینما  یاروش  مھ  ام  تسایند . رخآ  تینما  یاروش  راگنا  دندرک ، تینما  یاروش  دیدھت  الاح  دراد . لوبق  ار  قح  نیا  مھ  ایند  دش . دـھاوخن  یـضار  مظعا 

عافد و دـینک ، مامت  ار  گنج  یتسیاب  هک  درک  رداص  همانعطق  تینما  یاروش  نیمھ  دنتـشاد ، اپ  ریز  ار  ام  کاخ  رتمولیک  رازھ  دـنچ  اھ  یقارع هک  یزور  نآ  یلیمحت ، گـنج  رد 

ام ناناوج  تسا . هداتـسیا  ام  تلم  مینک . یمن لوبق  دـشاب ، روشک  حـلاصم  فالخرب  تقو  رھ  میدرکن . لوبق  دوب ، ناـمروشک  حـلاصم  فـالخرب  نوچ  مھ  اـم  دـینکن ؛ تمواـقم 

هب تسام . مدرم  نالوئسم و  تمھ  میمصت و  ورگ  رد  زورما  ام  روشک  ی  هدنیآ رادتقا  تسام و  نابیتشپ  ادخ  دنا ، هداتـسیا طاشن  اب  ام  نیلوئـسم  هناتخبـشوخ  دنا ، هداتـسیا

. دروآ میھاوخ  گنچ  هب  دوجو  ی  همھ اب  ار  نآ  درک و  میھاوخ  یراشفاپ  قح  نیا  رب  هادف ) انحاورا   ) رصع یلو دییات  هب  مدرم و  دنلب  مزع  هدارا و  تمھ و  کمک  هب  یھلا ، قیفوت 

سدقم  / ٠٧/٢٩/١٣٨۵ عافد  ناھدنامرف  ناگدنمزر و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاـھ نھذ زا  یـضعب  رد  ییاوتحم  یب ینعم و  یب یاـھ  هھبـش کـی  یدوخیب ، یاـھوگموگب  نیا  اـب  هک  تسا ؛ گـنج  ناـیاپ  ی  هلئـسم گـنج ، دوخ  ی  هلوقم نیا  رد  رگید  دـعب 

. تسین دیدرت  لباق  نیا  الصا  دش !؟ قلطم  زوریپ  هلاس ، تشھ عافد  رد  یمالسا  یروھمج  هکنیا  رد  دنک  کش  دناوت  یم یسک  هچ  دندرک . داجیا  ریذپ  هھبـش هبـش و  ی  هدامآ

، دوش یم روشک  نآ  دراو  نآ ، ی  هیزجت روشک و  کی  میژر  ندرک  طقاس  دـصق  هب  هدامآ ، تدـش  هب  هدـش و  زیھجت  یماظن  یورین  اب  یمیژر  کی  میتفگ ، هک  یلیـصافت  نامھ  اـب 

زا یلاخ  تسد  دوش  یم روبجم  رـس  رخآ  دروآ و  یم راشف  روط  نیمھ مھ  لاس  تشھ  دـننک ؛ یم کمک  نآ  هب  مھ  ایند  ی  همھ دـنک و  یم یماظن  لاغـشا  ار  نآ  زا  یـشخب 

، گنج لوط  رد  فلتخم  یاھشخب  رد  مجاھت  دروم  روشک  تسا ؛ مجاھت  دروم  روشک  نیا  زا  شیب  شیارسا  ناحورجم و  اھ ، هتشک دادعت  هک  یلاح  رد  دوش ؛ جراخ  روشک  نیا 

یقاـب وا  تسد  رد  روشک  نیا  کاـخ  زا  مھ  بجو  کـی  هداـتفا و  مھ  شدوخ  ناـبیتشپ  یاھتردـق  مشچ  زا  هدروـخ و  هسیک  زا  وا  اـما  هدرک ؛ ادـیپ  تسد  یناوارف  یاـھتیلباق  هب 

لئاسم و زا  یکی  گنج ، نایاپ  نیا  تسا !؟ هھبش  یاج  تسا !؟ دیدرت  یاج  تسا ؟ هدروخ  تسکش یسک  هچ  تسا ؟ زوریپ  یسک  هچ  هیـضق ، نیا  رد  بوخ ، تسا ؛ هدنامن 

. تسا راختفا  ی  هیام هک  تسا  گنج  مھم  یاھشخب 

نانمس  / ٠٨/١٧/١٣٨۵ ناتسا  نویناحور  رادید  رد  تانایب 

؛ دراد دوجو  ام  ناوجون  ناوج و  رکف  تمـس  هب  تاعالطا  ورھار  هلیـسو و  اھدص  تسا ؛ یدج  یلیخ  یطابترا  دیدج  یاھیروانف  اھرازبا و  زا  هدافتـسا  اب  یگنھرف  مجاھت  زورما 

. دنزیر یم اھ  نآ رد  ار  نوگانوگ  یاھ  هھبـش راکفا و  هوبنا ، تروص  هب  روط  نیمھ دننک و  یم هدافتـسا  دنراد  اھ  نیا لاثما  یا و  هنایار ییویدار و  ینویزیولت و  یاھ  هویـش عاونا  زا 

؛ دیسانشب دیاب  ار  وا  رکف  دیسانشب ؛ دیاب  ار  ناوج  دیآ . یمن ناوج  هک  هتبلا  مینک ؛ افتکا  نامدوخ  یمیدق  یاھـشور  نامھ  هب  دوش  یمن زورما  داتـسیا . اھ  نیا لباقم  رد  دیاب 

ندرک و هعلاطم  ندـناوخ ، سرد  دـھاوخ . یم ییالم  همھ  اھ  نیا درک . ناوت  یمن جالع  هک  دیـسانشن  ار  یرامیب  بورکیم و  ات  دیـسانشب . دـیاب  هدروآ ، موجھ  وا  هب  هک  ار  هچنآ 

. دوش یم هصالخ  ینید  یاھتراھم  ناونع  ریز  اھ  نیا ی  همھ هک  ندرک ، راک 

روشک  / ٠٩/٠۴/١٣٨۶ ییارجا  ناریدم  تلود و  تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا یکی  نیا  هک  دـننکن ، فـلت  یحاـنج  یـسایس و  یاـھ  هصرع لوادـتم  یاـھوگموگب  هـب  ار  ناـشدوخ  تـقو  ـالاب ، حوطـس  نالوئـسم  صوـصخب  یتـلود ، نوگاـنوگ  نالوئـسم 

نییبت هیجوت و  دنھد ؛ حیضوت  دننک و  فرطرب  ار  هھبش  نآ  یتلود  نالوئسم  دوش ، یم داجیا  یا  هھبش رھ  هک  میراد  دیکات  ار  نیا  ام  ارچ ، دنھدن ؛ حیـضوت  هکنیا  هن  تساھتفآ .

. تسا مزال  رایسب  ام  رظن  هب  نیا ، زا  زیھرپ  دراد ؛ یمزاب راک  زا  ار  اھ  نیا نیا ، دنتفین . یحانج  نوگانوگ  تاکرحت  یسایس و  یاھوگموگب  ماد  رد  نکل  دننک ؛

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

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

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

هچ دنوشن . دربتسد  اقآ ! دوشن ؛ بلقت  اقآ ! دوشن ، بلقت  اقآ ! دننک : یم هیکت  بترم  تسین - یزرو  ضرغ یور  زا  هک  اش هللا  نا  الاح  اھیضعب - تاراھظا  رد  هنافساتم  منیب  یم

نیرظان دنتفگ  دندرکن ، مرـش  یتح  اھیـضعب  لماک . تمالـس  اب  دنھد  یم ماجنا  ار  تاباختنا  دـنراد  تکلمم  نیا  یرجم  یاھ  هاگتـسد هک  تسا  لاس  یـس  هب  بیرق  یبلقت !؟

، دـنفلاخم تسا  ناریا  عفن  هب  هک  یزیچ  رھ  اب  دـنفلاخم ؛ ناریا  تلم  لصا  اب  تاباختنا و  لصا  اب  هک  اھ  نمـشد اـھ ، هناـگیب تاـباختنا ؛ نیا  رب  دـننک  تراـظن  دـنیایب  یللملا  نیب

شرافس مھ  ررکم  میا ؛ هدرک شرافس  ررکم  میا ؛ هدرک شرافس  هتبلا  ام  دننکن . هغلابم  دوخیب  هن ، تسا . ناریا  تلم  هب  تراسج  نیرتگرزب  نیا ، یـضاق ! دنوشب  دنیایب  اھ  نیا

تسرد ار  ناش  هفیظو ار ، ناشتیلوئـسم  دنـشاب ، بقارم  نایرجم : راظن و  هب  نابھگن ، مرتحم  یاروش  هب  مھ  روشک ، ترازو  هب  مھ  ناراکردنا ؛ تسد ی  همھ هب  درک  میھاوخ 

؛ دنا هدرک مھ  تاعارم  میا . هدرک هشیمھ  ار  شرافـس  نیا  دنکب . ذوفن  دنکب ؛ تلاخد  یـسک  دنراذگن  تسا ؛ تناما  اھ  نیا تسد  مدرم  ارآ  دـنھدب ، ماجنا  بوخ  دـنھدب ، ماجنا 

بلقت تسانب  هرآ ، هک  دـننک  یزادـنا  هھبـش هکنیااب  بترم  ار  مدرم  گرزب  راک  نیا  مدرم و  میظع  تاباختنا  تیثیح  لوا . بلطم  نیا  یھلا . لضف  هب  درک  دـنھاوخ  تاعارم  مھزاب 

. دننکشن دوشب ، نالف  تسانب  دوشب ،

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

مامت دشابن . نیا  دـنھاوخیم  دـننک . ارجا  ناریا  هب  تبـسن  ار  ناشیاھهشقن  دـنناوتیمن  رگید  اھنآ  دـھدیم و  تردـق  مدرم  هب  تاباختنا  رد  مدرم  روش  رپ  روضح  هک  دـننادیم  اھنآ 

لئاـسو اـھویدار و  زا  ریغ  هنافـساتم ؛ دنتـسھ  هتبلا  مھ  ناـشلماوع  دـننک . فرـصنم  تاـباختنا  رد  روـضح  زا  ار  مدرم  هـک  دـناهتخادنا  هار  هـب  ار  ناـشیتاغیلبت  یاھھاگتـسد 

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 5 
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ماجنا هک  یمیظع  تامدخ  زا  روشک ، رد  هک  هچنآ  هب  تبسن  اھنآ  دننک . درسلد  تاباختنا  زا  ار  مدرم  هکنیا  یارب  دنتسھ ، مھ  لخاد  رد  رانک  هشوگ و  رد  یھاگ  اھنآ ، یتاغیلبت 

تسا و هتفرگ  ماـجنا  هک  یمیظع  یاـھراک  دـناهدرک . روـشک  نیا  هب  سلجم  تلود و  ار  یگرزب  تامدـخ  هچ  هک  دوـشب  رکنم  دـناوتیم  یک  . دـننکیم دـیدرت  داـجیا  تسا ، هـتفرگ 

هچ رھ  دـننک ، درـسلد  ار  مدرم  دـننک و  رود  مدرم  مشچ  زا  ار  اـھنیا  هـکنیا  یارب  دـید . دـنھاوخ  رورمب  مدرم  ار  نآ  جـئاتن  نآ و  تارمث  یھلا  قـیفوت  هـب  هللااـش  نا  هـک  یئاـھراک 

دازآ تاباختنا  نیا  ایآ  هک  تاباختنا ، دوخ  رد  یهھبـش  الثم  ای  دننک . درـسلد  ار  مدرم  ات  دننکیم ، نایب  نیلوئـسم  هیلع  سلجم ، هیلع  تلود ، هیلع  دـنراد ، هتنچ  رد  دـنناوتیم و 

ود هک  یاهرود  نیا  رد  هچ  تاباختنا -  هک  منک  ضرع  امش  هب  لماک  نانیمطا  اب  مناوتیم  نم  دوشیمن ؟ بلقت  دوشیمن ، یراکتـسد  تاباختنا  نیا  رد  ایآ  تسین ؟ دازآ  ایآ  تسا ،

تکرـش و مینکیم : رارکت  مھ  زاـب  میتفگ ، اـم  هک  تسھ  مھ  لـئالد  نیمھ  هب  دریگیم . ماـجنا  تسرد  لـبق -  یاـھهرود  رد  هچ  هللااـشنا ، تفرگ  دـھاوخ  ماـجنا  رگید  زور  هس 

اب نیماـتیو و  اـب  ار  شدوـخ  ندـب  یناـسنا  کـی  هک  تسا  نیا  لـثم  نیا  تسا . ینید  یهضیرف  کـی  مھ  تسا ، یـسایس  یهضیرف  کـی  مھ  مدرم ، یارب  تاـباختنا  رد  روـضح 

نیرتمھم نیا ، دنک . عافد  شدوخ  زا  دناوتیم  درک ، هلمح  رگا  مھ  ینمـشد  دننک ؛ ذوفن  وا  رد  دـنناوتیمن  رگید  اھبورکیم  دـش ، تیوقت  ندـب  یتقو  دـنک ؛ تیوقت  یوقم  یاھاذـغ 

. مدرم روضح  ینعی  تسا ؛ تاباختنا  باب  رد  هلئسم 

جح  / ١٣٨٧/٠٨/١۵ نارازگراک  نالوئسم و  رادید  رد  تانایب 

راـنک هشوگ و  رد  اـما  تسا ؛ یقداـص  تلم  تسا ، یاهداـمآ  تلم  تسا ، یاهدارا  مزعاـب و  نموم و  تلم  اـم  تلم  مینک . حالـصا  ناـمدوخ  دـیاب  مھ  ار  ناـمدوخ  روـشک  لـخاد 

یھت تقادـص  افـص و  زا  ار  هعماج  یاضف  دـننکیم ، شوشم  ار  هعماج  یاضف  اھنیا ، ریغ  یـسایس و  ناگبخن  فلتخم  یاـھمسا  هب  یئاـھهعومجم  یئاـھنایرج ، یدارفا ،

. دننکیم دیدرت  راچد  ینھذ ، شاشتغا  راچد  ار  مدرم  دننکیم ،

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

نیا تسا ؟ یرکف  هچ  نیا  تسا ؟ یقطنم  هچ  نـیا  ندرک ! هشدخ  هب  دناهدرک  عورـش  الاح  زا  تفرگ ، دـھاوخ  ماجنا  رگید  هام  هس  ود  هک  یتاباختنا  رد  اھیـضعب  منیبیم  نم 

تحص دناهدش و  دھعتم  امسر  یاهرود  رھ  رد  تقو  نالوئسم  تاباختنا -  یس  دودح  رد  تسا -  هتفرگ  ماجنا  لاس  یس  نیا  لوط  رد  تاباختنا  همھ  نیا  تسا ؟ یفاصنا  هچ 

نیا اب  ام  زیزع  مدرم  نھذ  رد  هتبلا  هک  دننکیم ؟ داجیا  دیدرت  دننکیم ، لزلزتم  ار  مدرم  دننکیم ، هشدخ  دوخیب  ارچ  تسا ؛ هدوب  حیحص  تاباختنا  و  دناهدرک ، نیمضت  ار  تاباختنا 

. دش دھاوخن  داجیا  دیدرت  اھفرح 

ناتسدرک  / ١٣٨٨/٠٢/٢٣ ننست  عیشت و  بالط  نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

ور هبور یگرزب  تالکشم  اب  دیزادنیب ، هار  هب  طارص  نیا  رد  ار  مدرم  مھ  دیھدب ، ناشن  مدرم  هب  مھ  ار ، میقتسم  طارص  ار ، تقیقح  ار ، نید  ار ، مالـسا  هکنیا  یارب  امـش  زورما 

یوجـشناد امـش ، ناوج  نھذ  رد  هک  یئاھ  هھبـش تسین . لبق  لاس  تسیود  لاس و  دص  یاھ  هھبـش لیبق  زا  اھ  هھبـش میھد . قیبطت  ار  نامدوخ  نامز ، اب  دـیاب  دـیتسھ .

هچ هدـیقع  نارادزرم  زا  ریغ  نید ، یاـملع  زا  ریغ  دتـسیاب ؟ دـھاوخ  یم یک  نیا  لـباقم  رد  تسا . زور  سنج  زا  یئاـھ  هھبـش دـننک ، یم اـقلا  امـش  زومآ  شناد یتـح  اـمش ،

؟ دریگب رارق  دتسیاب و  نیگآرھز  مومسم و  یاھریت  نیا  لباقم  رد  دیاب  یسک 

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

رد امش  نانمـشد  هک  تسا  یئاھ  فرح زا  یلیخ  باوج  نیا  دننک . یم یگدنز  روشک  نیا  رد  یلم  یباداش  اب  دیما و  اب  دامتعا و  اب  مدرم ، هک  داد  ناشن  دادرخ  تاباختنا ٢٢ 

، دنشاب هتشادن  دامتعا  ناشدوخ  ماظن  هب  رگا  دننک ؛ یمن تکرش  تاباختنا  رد  دنشابن ، راودیما  هدنیآ  هب  روشک  رد  مدرم  رگا  دنروآ . یم نابز  رب  ناشدوخ  ی  هناضرغم تاغیلبت 

و دش . راکـشآ  تاباختنا  نیا  رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هب  دامتعا  دنھد . یمن ناشن  شوخ  یور  تاباختنا  هب  دـننکن ، یدازآ  ساسحا  رگا  دـننک ؛ یمن تکرـش  تاباختنا  رد 

نیرتگرزب دامتعا  نیا  دننکـشب . مھ  رد  ار  دامتعا  نیمھ  دـنھاوخ  یم ناریا  تلم  نانمـشد  دـنا ؛ هتفرگ فدـھ  ار  مدرم  دامتعا  نیمھ  نانمـشد  هک  درک  مھاوخ  ضرع  دـعب  نم 

نیا تاباختنا و  نیا  ی  هراـب رد  دـننک  دـیدرت  داـجیا  دـننک ، کـش  داـجیا  دـنھاوخ  یم دـنریگب ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  ار  نیا  دـنھاوخ  یم تسا ، یمالـسا  یروھمج  ی  هیاـمرس

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

نارھت  / ١٣٨٨/٠٣/٢٩ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

بـش تاباختنا و  زور  نآ  تاباختنا و  هب  کیدزن  یاھ  هتفھ نیا  رد  مدرک ؛ لابند  ار  یئاپورا  روشک  دـنچ  نادرمتلود  اکیرمآ و  نادرمتلود  راتفگ  راتفر و  هتفھ ، هس  ود  نیا  رد  هدـنب 

نیا ناشنادرمتلود ، ناشیاھ ، هناسر یریگ  تھج تاباختنا  عورـش  زا  لبق  لوا ، تشاد . یتوافتم  ریغتم و  عضو  کی  تاباختنا . زا  دعب  زور  هس  ود  نیا  مھ  دعب  تاباختنا ، زا  دعب 

، اھ یئاپورا مھ  مھ - اھ  نآ ار  جئاتن  نیمھ  دش ، لصاح  تاباختنا  نیا  زا  هک  یجئاتن  نیمھ  هتبلا  دوشب . مک  مدرم  تکرـش  دیاش  دننک ، دیدرت  داجیا  تاباختنا  لصا  رد  هک  دوب 

میظع روضح  نیا  هکنآ  زا  دـعب  دـندرک . یمن رواب  ار  ینویلیم  لھچ  یدـصرد ؛ راک ٨۵  نیا  دنتـشادن ؛ راظتنا  ار  مدرم  میظع  تکرح  نیا  اما  دـندز ؛ یم سدـح  اھ - یئاـکیرمآ مھ 

رد مھ  للملا ، نیب روما  رد  مھ  دنھدب ؛ قفو  دیدج  طئارـش  نیا  اب  ار  ناشدوخ  دیاب  هک  دندیمھف  داتفا ؛ ناریا  رد  یگرزب  قافتا  هچ  دـندیمھف  دـندش ؛ هکوش  اھ  نیا دـش ، هدـید 

ادیپ یمالـسا  یروھمج  هب  طوبرم  لئاسم  رد  یدیدج  لصفرـس  هک  دندیمھف  دندش ؛ هکوش  ناریا  لئاسم  رد  یا . هتـسھ ی  هلئـسم رد  مھ  مالـسا ، ناھج  هنایمرواخ و  روما 

راھظا ناش  همھ دش و  هرباخم  ناشدوخ  یدایا  ی  هلیـسو هب  بترم  اجنیا  زا  دش و  هدید  مدرم  میظع  تکرح  نیا  هک  دوب  یماگنھ  لام  نیا  دنریذپب . ار  نیا  دنروبجم  هک  دـش ،

. دش هدید  تاراھظا  نیا  یاھدروخزاب  زا  یخرب  مھ  اجنآ  دش ، عورش  تاراھظا  نیا  هعمج  حبص  نامھ  زا  دندرک ؛ بجعت 

رما  / ٠۵/١٣٨٨/٠۵ یلو  تظافح  هاپس  یربھر و  رتفد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

. تسا رضم  اھ  نیا هدنیوگ . نآ  لد  رب  یھورگ و  یحانج و  تاقلعت  تیمکاح  نودب  دننک ؛ نشور  بصعت  نودب  ار  قئاقح  تسا ؛ نییبت  صاوخ ، ناگبخن و  مھم  یاھراک  زا  یکی 

حانج هک  لباقم  حانج  نآ  نوچ  دوب . تقیقح  نییبت  رـسای  رامع  بانج  مھم  یاھراک  زا  یکی  نیفـص  گنج  رد  دـیمھف . ار  تقیقح  دـیاب  تشاذـگ ، رانک  دـیاب  ار  اـھ  نیا حاـنج و 

. هدوب لوا  زا  نیا  هدرک ؛ قرف  شاھ  هویـش تسین ، دـیدج  تاعارتخا  وزج  نیا  دـنیوگ ، یم یناور  گنج  نآ  هب  زورما  الاح  هک  ینیمھ  دنتـشاد . ینوگانوگ  تاـغیلبت  دوب ، هیواـعم 

نھذ ریمعت  زا  رت  ناسآ مھ  نھذ  بیرخت  دـندوب . رھام  یناور  گنج  رد  هک  دـنیب  یم ار ، ناـشیاھراک  دـنک  یم هاـگن  مدآ  یلیخ . یناور ؛ گـنج  نیا  رد  دـندوب  رھاـم  مھ  یلیخ 

ینکفا هھبـش اـھ  نآ اذـل  تسا . تخـس  نھذ  زا  شندرک  کاـپ  تسا ، ناـسآ  نھذ  هب  نظوس  ندـش  دراو  دـینک ، ادـیپ  اـجکی  ینظوس  دـنیوگب ، یزیچ  امـش  هب  یتقو  تسا .

، دـنک تمواقم  دتـسیاب و  یناور  گنج  نیا  لباقم  رد  هک  دوب  هتـسناد  فظوم  ار  شدوخ  فرط ، نیا  زا  هک  یـسک  نیا  دوب . یناسآ  راک  دـندرک ؛ یم دراو  ار  نظوس  دـندرک ، یم

هب هک - ار  یئاھ  هورگ نیا  روط  نیمھ  تفر و  یم یدوخ  فوفـص  هھبج و  فرط  نآ  هب  هھبج ، فرط  نیا  زا  بسا  اب  هک  دراد  نیفـص  گنج  یایاضق  رد  هک  دوب ، رـسای  رامع  بانج 

اھ نآ یارب  ار  یقئاقح  درک ؛ یم تبحـص  اھ  نآ یارب  یغلابم  داتـسیا و  یم اھ  نآ لباقم  رد  دیـسر ، یم مادکرھ  هب  دندوب ، مھ - زا  یادـج  ادـج  یاھپیت  ای  اھنادرگ  زورما ، ریبعت 

دـناسر و یم اجنآ  تعرـسب  ار  شدوخ  تسھ ، اھ  نآ یوت  وگموگب  دـندش ، دـیدرت  راچد  یا  هدـع کی  هدـش ، ادـیپ  فالتخا  دـید  یم اجکی  تشاذـگ . یم ریثاـت  درک و  یم نشور 

. درک یم زاب  ار  اھ  هرگ نیا  درک ؛ یم نییبت  درک ، یم تبحص  دز ، یم فرح  ناشیارب 

یربھر  / ١٣٨٨/٠٧/٠٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هب هک  میدرک  مولعم  تسا . یمھم  زیچ  یلیخ  تساجک ؛ یدام  یروشک و  یاھتفرشیپ  ظاحل  زا  ام  طخ  هک  هدرک  صخـشم  لاس ١۴٠۴ ، ات  هک  میراد  زادنا  مشچ دنس  کی  ام 

هب عجار  دننک ؛ لیدبت  سای  تابجوم  هب  ار  اھ  نیا دنھاوخ  یم تسا . توق  یاھ  هطقن اھ  نیا تسا ، دیما  لماوع  اھ  نیا مینکب . تکرح  دـیاب  یقیرط  هچ  زا  میـسرب و  دـیاب  اجک 

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 6 
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هب عجار  درادن ؛ یتیمھا  یلیخ  اھ  نیا دـنیوگ  یم دوشب ، ثحب  یملع  یاھتفرـشیپ  هب  عجار  هدـشن ؛ یھجوت  دنـس  نیا  هب  اقآ  دـنیوگ  یم دوشب ، تبحـص  زادـنا  مشچ دـنس 

نیا ی  همھ ینعی  یفرط ! کی رد  ناوج  ات  دنچ  فلخت  هب  دننک  یم هراشا  دوشب ، تبحص  اھناوج  هب  عجار  دنروآ ؛ یم شیپ  ار  اھ  هشدخ اھ و  هھبش نیا  دوشب ، ثحب  تاباختنا 

، دراد دوجو  امتح  هک  یکچوک  فعض  طاقن  الباقتم  دننک . گنر  مک اھمـشچ  رد  دننک  یم یعـس  ار  اھ  نیا تسھ ، ازفادیما  شا  همھ هک  یا  هتـسجرب یاھ  هلق نیا  تبثم ، طاقن 

یئامن هایس دنھدب ؛ ناشن  ار  فعض  طاقن  نیا  تسھ ، هک  هچنآ  ربارب  دنچ  دننک ؛ یئامن  گرزب دراد - دوجو  یفعض  طاقن  کچوک ، مھ  میئوگ  یمن ار - فعـض  طاقن  ای  دننک  گرزب 

زا هعماج  دش ، هعماج  دراو  سای  یتقو  دننک . اقلا  هعماج  هب  ار  سای  نیا  دنھاوخ  یم روز  هب رگید ؛ دینیب  یم دنھدب . شرتسگ  ار  ماظن  هب  تبسن  ی  هنانیبدب یاھ  یقلت دننک ؛

، دوش یم مک  اھتکراشم  دور ، یمن راک  هب  ناشلد  تسد و  دـننک ، یم یریگ  هرانک دـنوش ، یم یوزنم  طاـشن  رپ  ناوج و  دارفا  هبخن ، دارفا  رکتبم ، دارفا  داـتفا ؛ دـھاوخ  یئاـیوپ 

رگید اھویدار  زورما  الاح  ار - اھویدار  تاغیلبت  نیا  دـینیبب  رگا  امـش  ندرک . تسب  نب یاـقلا  اـبترم  تسا ؛ نمـشد  یراـک  طوطخ  زا  یکی  نیا  دور . یم تسد  زا  هعماـج  یئاـیوپ 

، یـصخشم زکارم  زا  مئاد  روط  هب  تسھ - یتنرتنیا  لـئاسو  نیا  تسھ ، نویزیولت  تسھ ، ویدار  تساـھرازھ ؛ ی  هلئـسم زورما  ویدار ، اـھ  هد میتفگ  یم یتـقو  کـی تسین .

؛ اھ نآ یارب  دشاب  ریذپرواب  دنکب و  ادیپ  هدنونش  عمتسم و  هک  یرادقم  رھ  دریگب ، هک  یرادقم  رھ  دوش ؛ یم تیعضو  ندوب  هایـس  یاقلا  نارحب ، یاقلا  تسب ، نب یاقلا  ابترم 

. تسا نمشد  یراک  طوطخ  زا  یکی  نیا  دننک . یم راک  هنیمز  نیا  رد  دنراد 

روشک  / ١٣٨٨/٠٩/٠۴ نایجیسب  زا  یریثک  عمج  رادید  رد  تانایب 

یئامزآروز هھجاوم ، نآ  رد  تسین . بالقنا  لوا  ی  هھد ی  هھجاوم عون  زا  رگید  یمالسا ، یروھمج  ماظن  اب  رابکتـسا  ی  هھجاوم هک  دنا  هتـسناد دنا و  هدیمھف زورما  ار  نیا  همھ 

، دـنتخادنا هار  یموق  یاھـشروش  دـندروخ ؛ تسکـش  دـنتخادنا ، هار  اـتدوک  بـالقنا  لوا  رد  دوب . اـتدوک  دوب ، گـنج  داـجیا  دوب ؛ تخـس  ی  هھجاوم دـندروخ . تسکـش  دـندرک ؛

ینعی تفر ، دنھاوخن  اھ  هار نیا  لابند  سپ  دـندروخ ؛ تسکـش  دـیماجنا ، لوط  هب  لاس  تشھ  هک  دـنتخادنا  هار  هب  ار  یلیمحت  گنج  دـندروخ ؛ تسکـش  دـندش و  بوکرس 

یزیچ نآ  تیولوا ، تسین . یمالسا  ماظن  اب  ی  هھجاوم رد  رابکتسا  تیولوا  نیا ، اما  دشاب . بناوج  ی  همھ هب  تبسن  یرایشھ  هشیمھ  دیاب  هتبلا  تسا . فیعض  شلامتحا 

یاھرازبا اب  ینکارپ ؛ هعیاش ی  هلیـسو هب  غورد ، ی  هلیـسو هب  ذوفن ، ی  هلیـسو هب  یگنھرف ، یاھرازبا  ی  هلیـسو هب  گـنج  ینعی  مرن ؛ گـنج  دـنیوگ  یم نآ  هب  زورما  هک  تسا 

دیدرت داجیا  ینعی  مرن  گنج  هدرک . ادـیپ  شرتسگ  زورما  دوبن ، لبق  لاس  یـس  لبق و  لاس  هدزناپ  لبق و  لاس  هد  هک  یا  یطابترا یاـھرازبا  دراد ، دوجو  زورما  هک  یا  هتفرـشیپ

. مدرم یاھنھذ  اھلد و  رد 

نیب هناھب  نیا  اب  دننک ، ادیپ  یا  هناھب کی  دننک ؛ داجیا  فالتخا  دننک ، لددب  دننک ، نیبدـب  رگیدـکی  هب  تبـسن  هعماج  کی  رد  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مرن  گنج  رد  اھرازبا  زا  یکی 

ام مدرم  هناتخبـشوخ  دـندرک . یفالتخا  داجیا  مدرم  نیب  دـندرک ، تسرد  یا  هناـھب کـی  دـیدید  هک  لاـسما  تاـباختنا  زا  دـعب  یاـیاضق  نیمھ  لـثم  دـننک ؛ فـالتخا  داـجیا  مدرم 

ی هناھب لثم  یا  هناھب کی  رگیدکی ؛ هب  تبـسن  مدرم  یاھلد  رد  ینکفادـیدرت  رگید ، یاھاج  رد  درک ؛ ضوع  یلکب  ار  روشک  عاضوا  رگید  یاھروشک  رد  یراک  روج  نیا دنتریـصباب .

هب ار  دناعم  ضرغم  زومآ  تسد رصانع  هنایم ، رد  دعب  دنھدب ؛ رارق  مھ  لباقم  رد  ار  مدرم  دننک ، نیکرچ  رگیدکی  هب  تبسن  ار  اھلد  دننک ، دیدرت  داجیا  دنـشکب ، شیپ  ار  تاباختنا 

. دننک یم لابند  ار  یراک  روج  نیا تسا . یساسا  یاھحرط  وزج  نیا  دش . هچ  دوب ، یچ  دوب ، یک  دنھدب  صیخشت  دنناوتن  روشک  نیلوئسم  دننک و  راداو  فالخ  یاھراک 

یربھر  / ٢۵/١٣٨٩/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

ی هیقب هیعرـش و  دودـح  باجح و  ماکحا و  ات  دـیریگب  اـھنیا  زا  تیـالو و  تماـما و  توبن و  دـیحوت و  زا  تسا . یمالـسا  بـالقنا  یمالـسا و  تاـنیب  نید و  ی  هلئـسم مھ  یکی 

نیا رد  اجنیا و  رد  هتبلا  درک . راـک  دـیاب  تشاد ، ریبدـت  اـھنیا  لـباقم  رد  دـیاب  تسا . نمـشد  شور  اـھنیا  هک  دـشاب  نامـساوح  دـیاب  دوشیم . ینکارپ  هھبـش دراد  مئاد  اـھزیچ ؛

نیا دوشیم و  هدـھاشم  تاراھظا  نیا  رد  اھتیاس و  نیا  رد  هک  ینید  یاھ  ینکـشراجنھ نیا  ربارب  رد  هک  دـنراد  هفیظو  همھ  دوشیم ، حرطم  فلتخم  قرط  هب  هک  یئاھ  هھبش

هکنیا هن  هک  تسا  یئاھراک  اھنیا  دنتسیاب . اھزیچ ، لیبق  نیا  زا  دنکیم و  هدھاشم  ناسنا  هک  یسنج  یقالخا و  یاھ  ینکـشراجنھ نیا  و  دراد ، دوجو  هک  یئاھ  یزاس هقرف

هب دھدیم  لھ  ار  اھنیا  دنکیم و  کمک  دـھدیم ، تھج  دـنکیم ، تیوقت  نمـشد  اما  دراد ، دوجو  مھ  یلخاد  یاھ  هزیگنا هن ، دـنکیم ؛ جراخ  زا  دراد  نمـشد  ار  اھراک  نیا  ی  همھ

. مینک تبظاوم  دیاب  میشاب . بظاوم  ار  نیا  دیاب  تسا . دنسرخ  اھزیچ  نیا  زا  نمشد  ولج و 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٧ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

هھبـش امئاد  تسا . هیملع  یاھ  هزوح تیناحور و  هب  هجوتم  اتدـمع  نیا  هک  تسا ؛ ناوج  لـسن  یاھماھفتـسا  یرکف و  یاـھزاین  نیماـت  ینید ، ناـمیا  تیوقت  موس ، ی  هتکن

. داد ار  اھ  هھبش خساپ  زور  هب مئاد و  روط  هب  دیاب  دننکیم ؛ اقلا 

مق  / ١٣٨٩/٠٧/٢٩ هیملع  هزوح  دیتاسا  الضف و  بالط و  رادید  رد  تانایب 

- دوشیم قیرزت  هعماـج  نتم  رد  یتفرعم  یداـقتعا و  تاھبـش  یـسایس ، تاھبـش  ینید ، تاھبـش  تسا . ماـظن  اـھ  هھبـش نآ  جاـمآ  هک  دوشیم  حرطم  یئاـھ  هھبـش زورما 

نیب زا  ار  ماظن  یناسنا  یاھ  هناوتـشپ هک  تسا  نیا  شفدـھ  یرگید ؛ رکف  کی  هب  دـنک  لـقتنم  یرکف  کـی  زا  ار  یکی  هک  تسا  نیا  طـقف  شفدـھ  ناـناوج - ناـیم  رد  صوصخب 

تینھذ زا  اھرابغ  نیا  ندرک  کاپ  اھ ، هھبش نیا  اب  ی  هھجاوم اھ ، هھبش نیا  ندرک  فرطرب  اذل  تسا . ماظن  اب  ینمـشد  دنک ؛ شودخم  اھنھذ  رد  ار  ماظن  یلـصا  ینابم  دربب ؛

فلتخم تاھج  زا  یمالـسا  ماظن  سپ  تسا . یمالـسا  ماظن  یارب  رگید  ی  هناوتـشپ کی  رگید ، ینابیتشپ  کی  مھ  نیا  دریگیم - ماجنا  نید  یاملع  ی  هلیـسو هب  هک  هعماج -

. تسا هیملع  یاھ  هزوح نادنمشناد  ناققحم و  نازادرپ و  هیرظن نید و  یاملع  هب  یکتم 

یمالسا  / ١٣٩٠/٠٣/٠٨ یاروش  سلجم  ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

نیا تسا ؛ فلتخم  قرط  زا  یداحلاهبـش  یداحلا و  تارکفت  نداد  خوسر  یمالـسا و  تاساسحا  یمالـسا و  تاداقتعا  ندرک  قیقر  یـساسا ، حـضاو  یاـھملق  زا  رگید  یکی 

هتبلا دنریگیم . راک  هب  ام  ناناوج  رکف  رییغت  تمدخ  رد  هدرتسگ ، هبناجهمھ و  یاھیریگیپ  اب  نالک ، غلابم  اب  ار  یتاغیلبت  نوگانوگ  یاھهاگتـسد  تساھنیا . یاھتـسایس  وزج 

لابند دنراد  دوشیم ؛ یریگیپ  تدش  اب  دراد  هیضق  نیمھ  نیع  داتفا ، قافتا  اھبالقنا  اھمایق و  نیا  هک  یبرع  یاھروشک  نیمھ  رد  زورما  تسین . مھ  ام  ناناوج  صوصخم  نیا 

دوجو هب  ار  گرزب  ثداوح  نآ  دـندرک و  عامتجا  سنوت  نادـیم  نالف  ای  هرھاق  نادـیم  نالف  رد  هک  یناـناوج  رکف  نھذ و  دـنناوتب  هکنیا  یارب  دـندرک  جرخ  رـالد  اـھدرایلیم  دـننکیم .

اوق یهمھ  اب  تسا ؛ لوغـشم  نمـشد  بخ ، تسا . عالطا  اھنیا  تسین ؛ لـیلحت  سدـح و  اـھنیا  دـتفایم . دراد  هک  تسا  یتاـقافتا  اـھنیا  دـننک . ضوع  دـنھد ، رییغت  دـندروآ ،

. تسھ دیاقع  رد  دیدرت  داجیا  تسھ ، اشحف  جیورت  تسھ ، داسف  جیورت  دریگیم . ماجنا  نمشد  یهلیسو  هب  اھراک  لیبق  نیا  زا  تسا . لوغشم 

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

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

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

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

هیضق نیمھ  نیع  دنکیم . داجیا  کیکـشت  دشاب . تسرد  اھرامآ  نیا  مولعم  اجک  زا  اقآ  دیوگیم  دوشیم و  ادیپ  یکی  دھدیم ، شرازگ  هیرجم  یهوق  دروآیم . دوجو  هب  یاهھبش 

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

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

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

« ينکفا هھبش  » 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 9هاگياپ  هحفص 7 
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دروم رد  دـننکیم ، هشدـخ  هیرجم  یهوـق  یاـھرامآ  دروـم  رد  ماـیا  نیا  دـنیبیم  ناـسنا  دـنکیم . عیاـض  ار  تاـمحز  اـھتیلاعف ، ندرب  لاوـس  ریز  تسھ . فرح  نیا  هننقم  یهوـق 

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

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

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

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

نارادساپ  / ١٣/١٣٩٠/٠۴ هاپس  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

، مینکیم هبساحم  زورما  ام  هک  هچنآ  زا  نآ  داعبا  ینعی  تسا . یاهداعلاقوف  راک  کی  دندرک ، مالسلا ) هیلع   ) نیسح ماما  هک  یراک  تسا . ناسآ  اھنیا  نتفگ  مھ  نابز  هب  هتبلا 

طقف شربص  مدرک . حیرشت  ار  مالـسلا ) هیلع   ) نیـسح ماما  ربص  یتبحـص ، کی  رد  راب  کی  نم  میریگیم . هدیدن  ابلاغ  ار  شیاھیراکهزیر  ار ، شبناوج  ام  تسا . رتالاب  یلیخ 

مرتحم دارفا  هاگآ ، دارفا  ذوفن ، بحاص  دارفا  نارگید ، هک  تسا  نیا  رتتخـس  ربص  تسا . ناسآ  ربص  اھنیا  دنک ؛ ربص  نارای  ندش  هتـشک  رب  دـنک ، ربص  یگنـشت  رب  هک  دوبن  نیا 

نیا ساـبع ؛ هللادـبع  ریبز ، هللادـبع  رفعج ، هللادـبع  لـثم  یدارفا  اـھیک ؟ دـننک . دـیدرت  داـجیا  یھ  تسا . کاـنرطخ  راـک  نـیا  تـسا ، طـلغ  راـک  نـیا  دـینکن ، اـقآ  دـنیوگب  یھ 

، دشابن وا  رد  تابث  نآ  هدارا و  نآ  مزع و  نآ  هچنانچ  رگا  دشاب ، هک  رھ  ار . راک  نیا  نکن  دنیوگب  یھ  اھنیا  مالسا ، مھم  یاھهدازاقآ  ایند ، زور  نآ  گرزب  یهتسجرب  یاھتیصخش 

نیا لـباقم  رد  هک  نآ  میرذـگب . میئوـگب و  دـنکیم ، تکرح  یروـجنآ  دراد  هک  مھ  اـیند  دـنیوگیم ، یروـجنیا  دـنراد  هک  اـھنیا  مرادـن ، یفیلکت  رگید  نم  هک  دـنکیم  رکف  شدوـخ  اـب 

لوحت نیا  دـناوتیم  هک  تسا  یـسک  نامھ  وا  دراذـگب ، هار  نیا  رد  مدـق  دزرلن و  شلد  دتـسیاب و  اھندرکتسرد  یعرـش  هار  اھینکفادـیدرت ، اھهسوسو ، عقاو  رد  تاراـھظا ،

هلوقم نیا  دراو  میھاوخیمن  الاح  متفگ و  یتقو  کی  نم  هک  نادیھـش ، رالاس  دیـس و  هب  دندرک  افتقا  دندرک و  هبـشت  تھج  نیا  رد  ام  راوگرزب  ماما  و  دروایب . دوجو  هب  ار  میظع 

. تسا نیسح  ماما  یرادساپ  نیا  تسا . لصفم  شحرش  میوشب ؛

یوضر  / ١٣٩٣/٠١/٠١ رھطم  مرح  رد  تانایب 

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

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

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

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

. دنھدب ماجنا 

مالسلامھیلع  / ١٢/١٧/١٣٩۶ تیبلھا  ناحادم  رادید  رد  تانایب 

روضح اـج  همھ  هک  اـکیرمآ ! تسیک ؟ یعدـم  ـالاح  دراد . روـضح  هقطنم  رد  ارچ  ناریا  هکنیا  هب  عـجار  دـننکیم ؛ ینیرفآهھبـش  یـسایس  یاـھهنیمز  رد  زورما  اـبترم  نانمـشد 

رد ارچ  امـش  دیوگیم  ام  هب  اکیرمآ ، زیگناداسف  رگهنتف و  تلود  تسھ . هنتف  تسھ ، اکیرمآ  اج  رھ  تسھ ؛ داسف  تسھ ، اکیرمآ  اج  رھ  دـنکیم ؛ ادـیپ  هنادـسفم  هنارگهنتف و 

اب مینک ؛ وگتفگ  مینک ، هرکاذـم  هقطنم  یاھتلود  اب  یتسیاب  هقطنم  رد  روضح  یارب  اـم  میریگب ؟ هزاـجا  وت  زا  دـیاب  میراد  روضح  هقطنم  رد  رگا ]  ] اـم بخ ، دـیراد ! روضح  هقطنم 

مینک هرکاذم  میھاوخیم  ام  دنیوگیم  ییاپورا ؛ یاھروشک  روطنیمھ  مینک . وگتفگ  دیاب  امش  اب  مینک ، ادیپ  روضح  اکیرمآ  رد  میتساوخ  تقورھ  مینک ؟ وگتفگ  مییایب  ارچ  امش 

، تسا ام  یهقطنم  رگا  تسا ؟ امـش  یهقطنم  ای  تسا  ام  یهقطنم  اجنیا  دیتسھ ؟ هقطنم  رد  ارچ  امـش  تسا ؟ طوبرم  هچ  امـش  هب  هقطنم ! رد  شروضح  یهرابرد  ناریا  اب 

مھ رارق  دـمحلا  میراذـگیم ؛ رارق  مینکیم ، تبحـص  مینکیم ، هرکاذـم  هقطنم  یاـھتموکح  اـب  هقطنم و  مدرم  اـب  ناـمدوخ  تسا ، اـم  یهقطنم  دـینکیم ؟ راـکهچ  اـجنیا  اـمش 

لئاـسم طـقف  منکیم ، ضرع  هک  یـسایس  لـئاسم  تفر . میھاوـخ  رتشیپ  مھ  دـعب  هللااـشنا  میاهتفر ، مـھ  شیپ  دـمحلا  میاهدـش ، مـھ  قـفوم  دـمحلا  میاهتـشاذگ ،

. دننادب مدرم  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یسایس  لئاسم  مھ ]  ] اھنیا تسین ؛ اھنیا  دننام  یلخاد و  یحانج و 

مق  / ١٣٩٨/١٠/١٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نامیا رد  ینکفادیدرت  تسا ؛ نیا  نمشد  یساسا  یهشقن  دنک ؛ هدارا  مزع و  رد  للخ  راچد  نوگانوگ  یاھشخب  رد  ار  ام  مدرم  ار ، ام  ناناوج  هک  تسا  نیا  نمـشد  یهشقن 

هک تسا  یزیچ  نآ  مدرم  ینید  تریغ  نامیا و  رد  ینکفادـیدرت  ینید . تریغ  و  نامیا ، یهژاودـیلک  ود  مدرک ؛ ضرع  هک  یرـصنع  ود  نامھ  ینعی  مدرم ؛ خـسار  مزع  رد  مدرم و 

نیب زا  تفرگ و  دـھاوخ  رارق  ریثات  تحت  مھ  یمالـسا  یروھمج  یعافد  تردـق  یتح  یمجاـھت و  تردـق  داـتفا ، قاـفتا  نیا  هچناـنچ  رگا  هک  دـننادیم  تسا ؛ نآ  لاـبند  نمـشد 

؛ دننکیم هئطوت  دنراد  اذل  تفر ؛ دھاوخ 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

نیا هب  نمـشد  تسا ؛ هناـیروم  لـثم  میدرک  ضرع  هک  تسا  ییاـھزیچ  یهلمج  زا  هھبـش  دـیریگب . یدـج  ار  نیبطاـخم  نھذ  زا  ییادزهھبـش  دـیریگب ، یدـج  ار  نییبت  داـھج 

مھ تیارس  تسھ ، مھ  یرسم  یاھیرامیب  وزج  تسا ، لکشم  شندش  جراخ  دش ، دراو  هک  یتقو  انورک ؛ سوریو  نیمھ  لثم  تسا ، سوریو  هھبش  هتسب . لد  اھهنایروم 

مھ ار  نیا  دراد ؛ شقن  یبلطایند  مھ  یرادقم  کی  نیا  رد  دنتسیاب ،» دنتسناوتن  هھبش  لباقم  رد  دنداتسیا ، ریشمش  ریت و  لباقم  رد  اھیـضعب   » متفگ هکنیا  هتبلا  دنکیم .

اھنیا تسا ؛ یـسنج  تاوھـش  شیایند  یکی  تسا ، ماقم  شیایند  یکی  تسا ، لام  شیایند  یکی  دـنکیم ؛ قرف  یـسک  رھ  یاـیند  تسیچ ؟ اـیند  تشاد . رود  رظن  زا  دـیابن 

. دراد ریثات  مھ  اھنیا  رگید ؛ تسا  یبلطایند  اما  یبلطایند ، نیا  رد  شدوخ  یارب  دنک  تسرد  مھ  هیجوت  تسا  نکمم  تسا . ایند  همھ  اھنیا  تسا ، فلتخم  دارفا  یاھایند 

لثم بـالقنا ، مھم  لـئاسم  یارب  ینغ  مکحم و  قـطنم  یوـق و  یاوـتحم  نییبـت  یارب  دـشاب  یزکرم  دـیاب  هعمج  زاـمن  یهبطخ  میدرک  ضرع  هـبطخ  یهراـبرد  نیارباـنب ، سپ 

؛ لالقتـسا یهلئـسم  یور  نینچمھ ] . ] دـینزب فرح  دـینک ، راـک  دـینک ، رکف  تلادـع  یهلئـسم  یور  تـسا ؛ یمھم  یهلئـسم  یلیخ  تلادـع  یهلئـسم  تلادـع . یهلئـسم 

. دیھدب تریصب  مدرم  هب  و  تسا . یمھم  رایسب  لئاسم  اھنیا  مالسا ، یایند  داحتا  یهلئسم  نافعضتسم ، زا  تیامح  یهلئسم  تسا . یمھم  یهلئسم  یلیخ  لالقتسا 

روشک  / ٠۵/١۴٠١/٠۵ رسارس  هعمج  همئا  رادید  رد  تانایب 

تردق تسا و  مرن  تردق  مزر  نادیم  مزر  نادیم  زورما  مدرک  ضرع  دینیبب ، دـنک . هلباقم  نمـشد  یمئاد  یاھینکارپهھبـش  اب  دـناوتب  هک  تسا  نیا  اھهبطخ  رد  تاکن  زا  یکی 

، دـنداد ناج  دنداتـسیا ، بالقنا  یاپ  لماک  نامیا  داقتعا و  اب  دـندمآ  تلم  نیا  هک  میراد  یتلم  کـی  اـم  ینعی  هچ ؟ ینعی  ینکارپهھبـش » . » تسا ینکارپهھبـش  نمـشد  مرن 

ییاھهنتف لباقم  رد  مھ  دعب  دندرک ، یگداتسیا  یلیمحت  گنج  کی  رد  لاس  تشھ  دعب  دندناسر ، یزوریپ  هب  ار  بالقنا  دنتخادنا ، تمحز  هب  ار  ناشدوخ  دندیـشک ، تمحز 

زا ار  مکحتـسم  ژد  نیا  دھاوخب  نمـشد  هچنانچ  رگا  الاح  بخ  رگید ؛ دنتـسھ  یروج  نیا  مدرم  دناهدرک ؛ ادـیپ  روضح  هدوب  مزال  اج  رھ  دناهداتـسیا ، هتـشاد  دوجو  زورما  ات  هک 

ار هھبـش  دـیآیم . دوجو  هب  ینکفاهھبـش  اب  نیا  دـنک ؛ هشقانم  نامیا  نیا  رد  دـیاب  دـنک ، هشدـخ  نامیا  نیا  رد  دـیاب  دـنک ؟ راـک  هچ  دـیاب  دـنک ، داـجیا  نآ  رد  هنخر  اـی  دربب  نیب 

رد ار . یروج  نیا  دارفا  ام  میدید  دنتسیاب ؛ دنتسناوتن  دنداتفا ، نیمز  دیدرت  هھبـش و  لباقم  رد  دنداتـسیا ، ریـشمش  هزین و  لباقم  رد  هک  یدارفا  دندوب  تفرگ . دیابن  مکتسد 

. تسا یروج  نیا  هھبش  دندروخ ؛ نیمز  دننک ، لح  دنتسناوتن  دمآ ، شیپ  ناشیارب  یاهھبش  کی  اما  دندرک  یگداتسیا  تعاجش  اب  تردق ، اب  دربن  یاھنادیم 

لزلزتم تسا ، یمالـسا  ماظن  ظفح  روشک و  ظفح  رد  یلـصا  لماع  هک  ار  مدرم  نامیا  دنروشک و  یلـصا  یاھورین  هک  ار  مدرم  هک  تسا  نیا  مھ  ینکارپهھبـش  نیا  زا  فدـھ 

، دوشیم هتفگ  یھاگ  هک  تسا  ییاھزیچ  کی  اھزیچ  نیا  ـالاح  برغ . لـباقم  رد  هدرک  یگرزب  راـک  یمالـسا  یروھمج  ینعی  رگید ؛ تسا  ینمـشد  یور  زا  اـھنیا  بخ  دـننک .

« ينکفا هھبش  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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: دراد دوجو  یبـیجع  تیعقاو  کـی  اـما  دوشیمن  هتفگ  یبوخ  ناـیب  اـب  مھ  یھاـگ  دوشیمن ؛ هجوت  بلطم  یاوـتحم  زغم و  هب  تسرد  ینعی  دـتفایم ؛ نھد  زا  دوـشیم و  رارکت 

. هدرک لطاب  شدوخ  دوجو  شدوخ و  روضح  اب  ار  برغ  یهلاس  دصیس  تسیود  یهیعاد  یمالسا  یروھمج  هکنیا ] ]

« ينکفا هھبش  » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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