
بالط  / ١٣۶٨/٠٩/٢٩ نایوجشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دراد و مان  هراما  سفن  تسام و  دوخ  سوفن  نورد  رد  هک  ار  یناطیـش  ای  تفای ، دـیھاوخ  اـجنآ  رد  ار  ناطیـش  یراوشد  نودـب  دـینک ، وجتـسج  دـیدید ، فـالتخا  امـش  اـجرھ 

، یجراخ یاھناطیـش  ای  تسام و  یاھتینم  اھیبلطهاج و  اـھیھاوخدوخ و  اـی  تاـفالتخا ، یهمھ  رـس  تشپ  نیارباـنب ، درک . دـیھاوخ  ادـیپ  تسا ، مھ  اھناطیـش  نیرتکاـنرطخ 

. رگمتس ملاظ و  یاھتردق  رابکتسا و  نمشد و  یاھتسد  ینعی 

ادھش  / ١٣٧٠/٠٧/١٧ یاھهداوناخ  نارگراثیا و  زا  یعمج  رادید 

داھج رھ  زا  رتگرزب  داھج ، نیا  مییامن . انـشآ  ادـخ  اب  ار  نامـسوفن  مینک و  هزیکاپ  ریھطت و  ار  نامدوخ  میزاسب ، ار  ناـمدوخ  مینک ؛ تمھ  سفن  بیذـھت  هب  دـیاب  ناریا  تلم  اـم 

ینورد یاھهسوسو  رش  زا  دنھدب و  تاجن  دوخ  یاھتینم  تسد  زا  ار  وا  دنزاسب ، ار  ناسنا  ات  دناهدمآ  یھلا  یایبنا  یهمھ  تسا . یتمظع  رھ  اب  ینمشد و  رھ  اب  یرھاظ ،

نآ اـب  ناـمدوخ -  سفن  یاوھ  اـب  مینک و  هبلغ  ناـمدوخ  ینورد  یاـھهسوسو  رب  میناوـتب  اـت  دـیایب ، دوـجو  هب  اـم  رد  دـیاب  تردـق  نیا  تعاجـش و  نیا  دـننک . صـالخ  شدوـخ 

. مییامن هزرابم  تسا -  نم »  » نآ مسا  تسام و  دوجو  رد  هک  یناطیش 

. تسام یاھینارسوھ  اھـسوھ و  اھیھاوخدوخ و  نامھ  تسام ، تینم  نامھ  تسام ، نم »  » نامھ هک  میراد  یناطیـش  نامدوخ  دوجو  زا  نامدوخ و  نورد  رد  ام  زا  مادک  رھ 

تعاجـش توق و  یلیخ  نیا ، دشاب ؟ هدش  انـشآ  یھلا  قالخا  هیکزت و  اب  هک  یلد  یوق و  نامیا  ینید و  یهدارا  زج  داد ؟ دھاوخ  تاجن  ناطیـش  نیا  تسد  زا  ار  ام  یزیچ  هچ 

. تسا ینوریب  نمشد  رھ  اب  یهزرابم  تعاجش  زا  رتشیب  هزرابم ، نیا  تعاجش  دراد . مزال 

ناشدوخ سفن  اب  هزرابم  رد  ناشگرزب  یراتفرگ  دننکیم ، دوبان  ار  ییاھتردق  دنناشنیم و  کاخ  هب  ار  یناسک  دنوشیم ، زوریپ  گرزب  نانمشد  اب  یاھهزرابم  رد  هک  ییاھنآ 

یییتفصناطیش نیا  دریگیم ، ارف  ار  ام  هک  ادخ  دای  زا  نایسن  تلفغ و  نیا  دوشیم ، ضراع  ام  هب  هک  یتوھـش  سوھ و  نیا  دھدیم ، تسد  ام  هب  هک  یرورغ  نیا  تسا .

. مینکب جالع  ار  نآ  دیاب  هک  تسا  نیا  تسا ؛ ینورد  ناطیش  نآ  دوشیم ، ضراع  ام  هب  نامربورود  ثداوح  اب  نامهعماج و  اب  نامناردارب ، اب  یهلماعم  رد  هک 

یاھتردـق مھ  تسا . نیا  زا  یـشان  مھ  ناـسنا  ربـکت  تسا ، نیا  زا  یـشان  مھ  ناـسنا  تلذ  تسا . هدروخ  دوـخ  تینم  ینورد و  سوـھ  نیمھ  زا  ار  هبرـض  نیرتـشیب  رـشب 

. دنتفر اھنوعرف  راب  ریز  هک  ییاھنآ  مھ  دناهدروخ ، ار  ناشدوخ  سفن  نامرف  تینم و  نیا  یهبرض  اھنوعرف  یرابکتسا و 

هک ینیمھ  ینورد ؛ ناطیـش  نیمھ  تساھنآ ؟ عنام  یزیچ  هچ  دـنگنجب ؟ اکیرما  اـب  دـننکیمن  تارج  یناـسک  ارچ  دـنھدیمن ؟ توغاـط  اـب  یهزراـبم  هب  نت  ییاـھناسنا  ارچ 

. دشوپب دروخب و  رتتحار  دنک و  یگدنز  رتتحار  دنامب ، هدنز  رتشیب  زور  ود  دھاوخیم 

فلتخم یاـھروشک  رد  مھ  ـالاح  و  دـندوب ، هدـش  یرابکتـسا  یاھتردـق  تساوخ  شوختـسد  ریـسا و  عاـمتجا ، یهتـسجرب  دارفا  نادنمـشناد و  زا  یرایـسب  هتـشذگ  رد  ارچ 

رطخ و دنـشاب ، اناد  ملاع و  رگا  دنوشیم ، ناشدوخ  یناسفن  تاوھـش  یبلطتحار و  ریـسا  هک  یناسک  دنتـسھ . ناشدوخ  یبلطتحار  سفن و  ریـسا  نوچ  دـنوشیم ؟

. تسا رتکانرطخ  ناششزغل  و  رتشیب ، ناشررض 

؛ دیبسچ نیمز  هب  اما  دوب ، انـشآ  یھلا  فراعم  اب  هک  یناسنا  هاوھ ؛» عبتا  ضرالا و  یلا  دلخا  هنکل  و  : » دـنزیم لاثم  ام  یارب  ار  اروعاب » معلب  ، » میرک نآرق  رد  لاعتم  یادـخ 

. دوب یتسپ  راک ، نیا  یهجیتن  دیبسچ . دوخ  یناسفن  یاھتساوخ  هب  اھسوھ و  هب  یکاخ ، یگدنز  هب  ندروخ ، رتتحار  ندرک و  یگدنز  رتشیب  زور  ود  یارب  ینعی 

زور ود  ندرک و  تنطلـس  رتشیب  زور  ود  ریـسا  دوخ ، سفن  ریـسا  دننکیمن ، عافد  دوخ  یاھتلم  زا  دـننزیمن و  ار  دوخ  فرح  یرابکتـسا  یاھتردـق  لباقم  رد  هک  ییاھتلود  مھ 

دنتـسھ ییاذغ  همقل  کی  نامھ  ریـسا  مھ  اھنآ  دننکیمن ؛ مایق  یرابکتـسا  یاھتردق  لباقم  رد  هک  یمدرم  یاھهدوت  نآ  مھ  دنتـسھ ، ندنام  یقاب  تردـق  تخت  رد  رتشیب 

تزع و هار  دھاوخب  یتلم  رگا  تسا . نیا  ربکا  داھج  دینیبب ، سپ  تسا . سفن  مھ  نیا  تسین ؛ حرطم  ناشیارب  رگید  زیچ  چـیھ  دـسرب ؛ اھنآ  هب  یتحار  هار  زا  دـنھاوخیم  هک 

. دشاب طلسم  دوخ  سفن  رب  دیاب  دنکب ، یط  ار  یونعم  یدام و  یاھنامرآ  هب  ندیسر  هار  ار ، رتھب  یگدنز  هار  ار ، ادخ  هار  ار ، فرش 

اب دـیاب  مینک ؛ حالـصا  ار  نامدوخ  دـیاب  مرتجاتحم -  همھ  زا  هک  هدـنب ، دوخ  همھ  زا  شیب  و  تلم -  نیا  داحآ  ام  کیاکی  اما  تسا ؛ هدـنارذگ  ار  یگرزب  یاھهبرجت  اـم  تلم  زورما 

نیرتالاب تعاجـش ، نیا  میوشب . هدامآ  ناربمایپ -  هار  ینعی  تزعاب -  تمظعاب و  هار  نیا  یهمادا  یارب  ات  میگنجب ، نامدوخ  ینورد  ناطیـش  اب  مینک و  هزرابم  ناـمدوخ  سفن 

. تساھتعاجش

نایجیسب  / ١٣٧٠/٠٨/٣٠ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

. تخانش دیاب  مھ  ار  هدولآقافن -  یهرھچ  نآ  یلخاد -  نمشد  تسھ . نمـشد  مھ  نورد  رد  یھاگ  یلخاد . نمـشد  یجراخ و  نمـشد  دنراد : یماسقا  عاونا و  نانمـشد 

. دیتسیاب نانمشد  نیا  لباقم  رد  یمکحتسم ، ناینب  لثم  دیاب  هک  دیتسھ  امش  تساھامش . هب  دیما  نوگانوگ ، نانمشد  نیا  اب  یهلباقم  رد 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

ناور تیصخش و  لخاد  رد  تسوا و  دوجو  زا  نوریب  هک  یعناوم  رگید ، دراد و  رارق  وا  دوخ  دوجو  نورد  هک  تسا  یعناوم  یکی  دراد : دوخ  هار  رـس  رب  عناوم  عون  ود  رـشب  الامجا ،

ناسنا یھاوخدوخ  لماکت ، هار  رد  الثم  درک . هراشا  دساف » تایقلخ   » هب ناوتیم  ناسنا ، ینورد  عناوم  زا  دنتکرح . یهدنراد  زاب  کانرطخ و  عناوم ، نیا  عون  ودرھ  تسین . وا 

رد هک  تسا  ناسنا  لماکت  هار  رد  یگرزب  عنام  درامشن -  یزیچ  هب  ار  نارگید  دروایب و  باسح  هب  ار  دوخ  صخـش  طقف  ناسنا  هک  ینیبدوخ -  یتسرپدوخ و  تسا . عنام  کی 

دوجو هب  ار  اھیمدرمان  اـھملظ و  زا  یرایـسب  دزادـنایم و  هار  هب  ار  اـھگنج  زا  یرایـسب  اـھیراتفرگ ، نیا  هب  ـالتبمناسنا  دـنکیم . داـجیا  یـشکردارب  صرح و  عمط ، دـسح ، وا 

. تسا یھاوخدوخ  اھنیا ، یهمھ  اشنم  دروآیم .

هاـم لوا  بش  یاـعد  رد  امـش  تسا . تکرح  هب  تبـسن  یقوشیب  راـک و  هب  ییاـنتعایب  یرورپنت ، یلبنت ، درادیم ، زاـب  لاـمک  هار  زا  ار  ناـسنا  هک  یرگید  عـناوم  هلمج  زا 

رد یـسرد  هچ  زغم و  رپ  یاھترابع  هچ  دـینیبب  لکتی ». لمع  ریغ  یلع  وھ  نمم  لسکف و ال  یقـش  نمم  انلعجت  ـال  لـمعف و  یون  نمم  اـنلعجا  مھللا  : » دـیناوخیم ناـضمر 

هک دـشاب  یناـسک  هـلمج  زا  دـھاوخیمن  دربیم . هاـنپ  ادـخ  هـب  دنتــسھ ، یلمعیب  تلاـسک و  راـچد  هـک  دـشاب  یناـسک  وزج  هـکنیا  زا  هدــننک  اـعد  تساـعد ! شــشوپ 

.« لکتی لمع  ریغ  یلع  وھ  نمم  لسکف و ال  یقش  نمم  انلعجت  و ال  . » دنوردب نتـشک  نودب  دنریگب و  هجیتن  ندرک  راک  نودب  دنراد  راظتنا  دننکیمن و  لمع  اما  دنھاوخیم ،

. هدم رارق  دنزادرپیمن ، شالت  لمع و  هب  دننکیم و  هیکت  وزرآ  هب  طقف  هک  یناسک  وزج  ارم  ادنوادخ ! دیوگیم :

ظاحل زا  اھروشک -  نیا  طاطحنا  یگداتفا و  بقع  یاھزار  زا  یکی  دینک ! هاگن  ددعتم -  یاھروشک  رد  ام  دوخ  یمالسا  عماوج  هلمج  زا  ملاع -  یهداتفا  بقع  عماوج  هب  امش 

. درادیم زاب  راک  زا  ار  وا  هک  تسا  ناسنا  ینورد  عناوم  اھنیا  تسا  ینورد  یاھـضرم  اھدرد و  اھنیا  درادن . یدایز  شقن  ناشیگدـنز ، رد  لمع  هک  تسا  نیا  یونعم -  یدام و 

تـسا هدش  لقن  یفورعم  تیاور  رد  دشاب . دوخ  سوھ  یوھ و  ور  هلابند  دنکن و  ار  تبقاع  رکف  دھد ، ماجنا  دـھاوخیم  هچ  رھ  هک  تاوھـش ؛ هب  لیم  ای  ینارتوھـش  هلمج ، زا 

ور هلابند  هک  تسا  نیا  مسرتیم ، نآ  هب  ناناملـسم  امـش  یالتبا  زا  هک  ییالب  نیرتکانـسرت  لمالا ؛» لوط  یوھلا و  عابتا  نانثا ، مکیلع  فاخا  اـم  فوخا  نا  :» دـنا هدومرف  هک 

. تسا ناسنا  ینورد  عناوم  همھ  اھنیا  نتخاس . طلسم  لقع  رب  ار  تاوھش  ندرک و  ینارتوھش  ینعی  دیشاب ؛ ناتدوخ  سفن  یاوھ 

یهمھ هک  زودـنارز  گرزب و  نارادهیامرـس  دـناهدوب . اھناسنا  لماکت  عنام  خـیرات  لوط  رد  روتاتکید ، ملاظ و  یاھتموکح  الثم  تسا . ناـسنا  دوجو  زا  جراـخ  مھ ، عناوم  عون  کـی 

داسف دنرشب . لامک  عناوم  وزج  اھنیا  دندرکیم . رامثتسا  مادختسا و  دوخ  دصاقم  هب  ندیسر  یارب  ار  نارگید  دنسرب ، ییاون  هب  دوخ  هک  دناهدرکیم  نیا  فرص  ار  دوخ  شالت 

، اھنآ یتاغیلبت  یاھهئطوت  اھنآ ، یهدیچیپ  یاھتـسایس  اھنآ ، کیتسلاب  یاھکـشوم  اھنآ ، متا  بمب  زورما  اھنآ ، ریـشمش  اھنآ ، قالـش  اھنآ ، لوپ  اھنآ ، تردـق  اھنآ ، ملظ  اھنآ ،

، دننکیم تموکح  اھناسنا  رب  دبتسم  نیطالس  هک  مھ  ییاھروشک  رد  دننامب . زاب  لامک  هار  زا  ناسنا ، اھدرایلیم  هک  دوشیم  بجوم  همھ ، همھ و  اھنآ ، یماظن  یاھورین 

ساسارب تسا و  هناملاظ  طلغ و  یعامتجا ، ماـظن  یتقو  دـنیامیپب . ار  لاـمک  هار  دـنناوتیمن  اـھناسنا  دـنراد ، تسد  رد  ار  روما  ماـمز  اھتردـق  بناـجا و  هب  هتـسباو  ماـکح  اـی 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 1 
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لماـکت هب  دـناوتیمن  ناـسنا  یطیارـش  نینچ  رد  دنـشابن ، رادروخرب  زوسلد  نموم و  لاـجر  تسرد و  نوناـق  ملاـس ، تموـکح  زا  اـھناسنا  یتـقو  تسین ؛ راوتـسا  یحیحص 

. دسرب

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

؛ دیرادرب ار  عناوم  نیا  دیاب  تسا . نشور  ناریا  تلم  یارب  مھ  هار  عناوم  تسا ؛ نشور  ام  یارب  هار  دـیرادرب . دـیاب  امـش  ار  هار  عناوم  هک  منکیم  هیـصوت  ناریا  تلم  یهمھ  هب 

اب تدابع و  اـب  قـالخا ، تیوقت  اـب  سفن ، بیذـھت  تیبرت و  اـب  هجوت ، اـب  اـعد ، اـب  راـگدرورپ ، هاـگرد  هب  عرـضت  اـب  دـیاب  ار  ینورد  عناوم  ار . ینوریب  عناوم  مھ  ینورد و  عناوم  مھ 

ار ناھج  هعماج و  بیع  میناوتیمن  میـشاب ، بویعم  نامدوخ  نورد  رد  رگا  مینک . تسرد  یملاس  یایند  میناوتیمن  دـشابن ، ملاـس  اـم  لد  رگا  دـیرادرب . اـپ  شیپ  زا  لـسوت ،

امـش رگید . عماوج  یارب  مھ  دـشاب و  نیریـش  شدوخ  یارب  مھ  هک  دزاسب  ییایند  دـیاب  دـناسرب . لزنم  هب  ار  نآ  دـیاب  دراد و  شودرب  ینیگنـس  راـب  ناریا  تلم  مینک . فرطرب 

هام یهزور  عرضت ، لسوت ، اعد و  نآرق ، اب  سنا  هجوت ، اب  زامن  میشاب . نامدوخ  سفن  بیذھت  ددصرد  ام ، زا  کی  رھ  هک  تسا  نیا  شطرـش  اما  دینکب ؛ یراک  نینچ  دیناوتیم 

. دشاب سفن  بذھم  دناوتیم  تسا ، دایز  ناشیریذپریثات  هک  ناناوج ، یارب  اصوصخم  ، بشهمین تادابع  ناضمر و 

یوضر  / ١٣٧١/٠١/١۵ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

داحآ نایم  یلدمھ  اب  قافتا ؛ داحتا و  اب  زیچ ؟ هچ  اب  دیراد . هگن  مکحم  دیاب  ار  رگنس  نیا  تسا . یمالسا  یروھمج  ملاع ، حطس  رد  یلصا  رگنس  زورما  ینوریب . عناوم  اما ، و 

یاھھورگ مدرم . داحآ  نایم  روشک و  نارازگراک  نایم  سلجم ، تلود و  نایم  سلجم ، مدرم و  نایم  تلود ، مدرم و  نایم  یلدـمھ  اـب  روشک ؛ نیلووسم  مدرم و  ناـیم  مدرم و 

یـسایس فالتخا  دنک . هدافتـسا  وس  نمـشد  هک  دننکن  یراک  دنـشاب و  مھ  اب  دیاب  نمـشد ، اب  هلباقم  رد  فلتخم ، یاھیریگتھج  اھتـسایس و  فلتخم ، یاھحانج  فلتخم ،

مدرم و نھذ  ندرک  بارخ  روشک ، یهرھچ  ندرک  بارخ  رگیدکی ، ندرک  بارخ  اما  درادن ؛ یعنام  ملاس ، لکـش  هب  یتاباختنا  تازرابم  درادن ؛ یعنام  رظن  فالتخا  درادـن ؛ یعنام 

لباقم رد  نیدالوپ ، ژد  کی  لثم  صوصرم ،» ناینب  مھناک  ، » یگچراپکی تدحو و  اب  دراد . لاکشا  مدرم ، نھذ  رد  ماھبا  لاوس و  داجیا  دراد . لاکشا  زوسلد ، نیلووسم  یهرھچ 

، دنکیم هلمح  اھنآ  یهناخ  هب  هک  یـسک  لباقم  رد  اما  دنـشاب ، هتـشاد  مھ  هلگ  ترودک و  رگیدـکی  زا  ردارب  ود  تسا  نکمم  هناخ . کی  رد  ردارب  دـنچ  لثم  دـیتسیاب ؛ نمـشد 

. دینک ظفح  دیناوتیم  رگنس  نیا  رد  هک  تسا  ییاھیگژیو  زا  یکی  نیا ، دنشاب . هنوگ  نیا  دیاب  تلم  داحآ  دنتسیاب . مھ  رانک  رد  دیاب  شود ، هب  شود 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب مالسا  دراد . دوجو  یاهدیدپ  رھ  یارب  یتالیکشت و  رھ  یارب  یماظن ، رھ  یارب  ینورد -  تفآ  ینورب و  تفآ  یلخاد - ] لالحمضا  یجراخ و  نانمشد  ] نمـشد عون  ود  نیا 

نورد رد  ار  شدوخ  قفانم ، ( ١ .« ) نیقفانملا ورافکلادھاج  . » تسین یجراخ  نانمـشد  صوصخم  داھج ، تسا . هتـشاذگ  ار  داھج  هدرک و  نیعم  جالع ، تفآ ، ود  رھ  اب  هلباقم 

. دروایب موجھ  نآ  هب  ماظن ، اب  ینمشد  یداقتعایب و  یور  زا  دھاوخیم  هک  تسا  ینمشد  یارب  داھج ، درک . داھج  دیاب  اھنیا  یهمھ  اب  اذل  دھدیم . رارق  ماظن 

نارادساپ  / ١٣٧١/١١/٠۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دناسانـشیم و ناسنا  هب  یقیقح  روطهب  ار  ایند  هک  دراد  دوجو  یـشزرا  اب  رایـسب  یقالخا  میلاعت  ینورد ، یگدیـشاپ  مھ  زا  یلخاد و  ککفت  نآ  اب  هلباقم  یارب  نینچمھ ،

ایند یاھتذـل  نیا  اھهولج و  نیا  اـھرویز ، رز و  نیا  ینعی  رخآ . اـت  ( ١ «) دالوالا لاومالا و  یف  رثاکت  مکنیب و  رخاـفت  هنیزووھلو و  بعل  ایندـلا  هویحلا  اـمنا  اوملعا   » هک دـنامھفیم 

ناتدوخ یارب  ار  اھنآ  دـیاب  تسین و  مھ  یکـش  نیا  رد  تساھنآ و  هب  هتـسباو  امـش  یگدـنز  هچرگا  دـیربب ؛ هرھب  اـھنآ  زا  دـیراچان  امـش  هچرگا  تسا ؛ مزـال  امـش  یارب  هچرگا 

. تسا کانرطخ  رایسب  ندرپس ، یشومارف  هب  ار  اھفدھ  ندرک و  تکرح  اھزاین  نیا  لابند  هب  هتسب  مشچ  اھنیا و  ندرک  قلطم  هک  دینادب  اما  دینک ؛ مھارف 

رطف  / ١٣٧٣/١٢/١١ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

زار نیا ، دزیھرپب . نآ  زا  دنک و  فشک  تسوا ، یهراما  سفن  هک  ار  دوخ  ینورد  نمـشد  ناسنا ، هک  تسا  هدوب  نیا  نیقیدـص ، نیحلاص و  ایـصوا و  ایلوا و  ایبنا و  تمھ  یهمھ 

! نم نازیزع  تسا ، زور  ناـمھ  زورما  دورب . رتـالاب  مھ  هتـشرف  زا  دـناوتیم  هک  تسا  رذـگھر  نیا  زا  ناـسنا  تسا . یھلا  یوـنعم و  بـتارم  تاـماقم و  هـب  نتفاـی  تـسد  گرزب 

هدافتـسا یھلا  یهدرتسگ  یهرفـس  تفایـض و  نآ  زا  دوخ  دادعتـسا  تمھ و  ردـق  هب  هللااشنا  میاهتـشاذگ -  رـس  تشپ  ار  ناضمر  کرابم  هام  نیا  هک  یناـسک  اـم -  یهمھ 

زا ار  یناسفن  ینورد و  یاھبیع  زا  یشخب  مینک  یعس  زورما  زا  ام  یهمھ  دییایب  درواتسد ، نیا  هب  اکتا  اب  تسا . هدرب  ناضمر  هام  زا  یدرواتـسد  هشوت و  سکرھ  میاهدرک و 

. میزاس رود  نامدوخ 

جح  / ٠٢/٠۴/١٣٧۵ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

اھینامیایب و اھدیدرت و  هتخیـسگ و  راھم  یاھـسوھ  یرـشب و  یاھفعـض  نآ  اشنم  هک  دوخ  نورد  زا  لوا  دننیبیم ، بیـسآ  وس  ود  زا  هراومھ  یرـشب  یاھهعومجم  دارفا و 

دولآ راشف  گنت و  اھتلم  اـھناسنا و  رب  ار  یگدـنز  طـیحم  یـشنمدد ، زواـجت و  یبلط و  نوزفا  ناـیغط و  رثا  رب  هک  ینوریب  نانمـشد  زا  مود  و  تسا ، هدـننک  مدـھنم  یاھتلـصخ 

. دنوشیم نانآ  ناج  یالب  ییوگروز ، لیمحت و  ملظ و  گنج و  اب  دنزاسیم و 

یاـھروشک رد  داـسف  یهنادـمعتم  جـیورت  دراد . رارق  هشیمھ  زا  شیب  زورما  هتـشاد و  رارق  دـیدھت  هنوـگ  ود  نیا  ضرعم  رد  هراوـمھ  اـھتلم -  هچ  دارفا و  هچ  یمالـسا -  طـیحم 

یگدـنز و یموـمع  طـیحم  یزاسرھـش و  لکـش  اـت  یدرف  راـتفر  زا  دوـشیم و  کـمک  نآ  هـب  زین  هتـسباو  یاـھمیژر  یخرب  یوـس  زا  هـک  یبرغ  گـنھرف  لـیمحت  یمالـسا و 

ریمشک و ینسوب و  نیطسلف و  نانبل و  یاھراتشک  ناملسم و  یاھتلم  ضعب  رب  یداصتقا  یسایس و  یماظن و  یاھراشف  وسکی و  زا  دریگیم ، رب  رد  ار  هریغ  تاعوبطم و 

. تسا یمالسا  یاھطیحم  رد  دیدھت  هنوگ  ود  نیا  دوجو  زراب  دھاش  رگید ، یوس  زا  هریغ  ناتسناغفا و  ناتسنچچ و 

یمالسا  / ٠٩/١٨/١٣٧۶ یاھروشک  نارس  سالجا  نیمتشھ  زاغآ  رد  تانایب 

رترثوم همھ  زا  ار ، رابکتـسا  یهھبج  مجاـھت  نم  ینوـنک ، عـضو  ینوریب  لـماوع  یـسررب  رد  میراذـگب . ثرا  هب  رتزیمآراـختفا  نیا  زا  یثاریم  ناگدـنیآ ، یارب  اـم  دـییایب  ناردارب !

شرگن زا  ماھلا  اـب  دوخ و  یداـصتقا  یملع و  یماـظن و  یـسایس و  یاـھییاناوت  رب  هیکت  اـب  هک  دوشیم  هتفگ  یتردـق  یهعومجم  نآ  هب  رابکتـسا  اـم ، گـنھرف  رد  مباـییم .

رامثتـسا راـشف و  ریز  دوخ  دوس  هب  زیمآ ، ریقحت  هناردـلق و  یاهرطیـس  اـب  ار  اـھروشک -  اـھتلود و  اـھتلم و  ینعی  یناـسنا -  گرزب  یاـھهعومجم  رـشب ، عوـن  هب  زیمآ  ضیعبت 

. درادیم اور  تناھا  نانآ ، یاھتنـس  اھگنھرف و  هب  دزرویم و  متـس  اھتلم  هب  دیوگیم و  روز  اھتلود  هب  دـنکیم ؛ یزادـنا  تسد  اھنآ  تورث  هب  تلاخد و  اھنآ  راک  رد  دراذـگیم ؛

زورید و نارگرامعتـسا  یوس  زا  یماظن ، یتح  یتاغیلبت و  یداـصتقا و  یـسایس و  یهبناـج  همھ  مجاـھت  اریخا  ون و  رامعتـسا  سپـس  نھک و  رامعتـسا  ار  نآ  زراـب  یاـھلاثم 

یخرب زا  یژولونکت و  ملع و  تفرـشیپ  زا  رثوم ، مجاھت  نیا  رد  یبرغ  یاھتردـق  تسا . هدـناشچ  ناشیا  هب  ار  نآ  خـلت  معط  هداـھن و  اـم  یاـھتلم  مشچ  ربارب  رد  اـھنآ ، ناـثراو 

نمشد یزوریپ  یهنیمز  یھاوخ ، دوخ  یبلط و  تحار  ینیب و  هتوک  اب  هک  دنتمالم  راوازس  یناسک  مینکیمن . تمالم  ار  نمـشد  ام  دناهدرب . هرھب  دوخ  یموب  یلم و  لاصخ 

نادـب همھ  هک  دوـخ  شناد  عاـتم  یهیاـس  رد  داد و  رارق  فدـھ  زین  ار  اـم  یمالـسا  لاـصخ  ناـمیا و  دوـخ ، یهبناـج  همھ  مجاـھت  رد  برغ  دـنتخاس . مـھارف  ار  شیوـخ  لاوز  و 

یزور یقالخا ، رازنجل  نیا  کشیب  درک . رداص  ام  عماوج  هب  هنارصم  تسا -  نآ  راچد  دوخ  هک  ار -  قالخا  نید و  رد  یتالابمیب  یرگیحابا و  گنھرف  دندرکیم ، زاین  ساسحا 

یاھلسن ینورد  لماوع  یهفاضا  هب  هنامـصخ ، مجاھت  نآ  رثا  رب  زورما  مالـسا ، یایند  درک . دھاوخ  وحم  درب و  دھاوخ  ورف  دوخ  رد  ار  برغ  ینونک  ندمت  تسین ، رود  نادنچ  هک 

وس و کی  زا  نآ ، رب  شنانمشد  یسایس  اضعب  یگنھرف و  طلست  رتدب  همھ  زا  یقالخا و  فعض  یملع و  یگدنامبقع  لھج و  رقف و  تسا . رابتبیصم  یعـضو  رد  هتـشذگ ،

زا یدـنلب  تسرھف  رگید ، یوس  زا  نآ  ریغ  زاـقفق و  نیوـگزرھ ، ینـسوب و  ریمـشک ، قارع ، ناـنبل ، ناتـسناغفا ، لـئاسم  نیطـسلف و  یهلاـسم  لـیبق  زا  یگرزب  یاـھیراتفرگ 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 2 
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. تسا هداد  رارق  مالسا  ناھج  ناربھر  یسایس و  یاھتیصخش  اھتموکح و  ربارب  رد  ار  یناسنا  یھلا و  یاھتیلووسم 

نویناحور  / ١٠/٠٣/١٣٧۶ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

ای هراما  سفن  هک  مھ -  ار  ینورد  نمشد  دیھدب ، مھ  یـسایس  لیلحت  دییوگب ، مھ  تیونعم  قالخا و  سرد  دییوگب ، مھ  یـسایس  قالخا  سرد  دییوگب ، قالخا  سرد  دیاب 

. دینک یفرعم  مھ  ار  ناطیـش  بانذا  یدایا و  دـینک ، یفرعم  دـننوگانوگ -  یاھناطیـش  ای  گرزب  ناطیـش  هک  مھ -  ار  یعامتجا  نمـشد  دـینک ، یفرعم  تسا -  میجر  ناطیش 

یناسنا دیلپ  سفن  تقو  کی  دادنا هللا ،» . » دیوج یربت  نآ  لاکـشا  یهمھ  زا  دیاب  دیوج ، یربت  دنک و  بانتجا  دادنا هللا »  » زا ناسنا  هک  دـش  نیا  یھلا  تیدوبع  یانعم  یتقو 

یزیچ هب  یدرک و  رقتسم  نم  دوجو  رد  ار  وا   » هک دییوگیم  هیداجـس  یهفیحـص  یاعد  رد  هک  تسا  ناطیـش  تقو  کی  کیبنج .» نیب  یتلا  کسفن  « ؛ تسوا نورد  هک  تسا 

ندناشک منھج  هب  ندز و  هبرض  طلست و  ینزھار و  اوغا و  یارب  هک  دنایسایس  یهصرع  دنمتردق  یاھناطیش  مھ  تقو  کی  یدیـشخب ». نکمت  یدرکن ، نکمتم  نآ  زا  ارم  هک 

. دیرادن یاهراچ  دبلطیم ؛ ار  اھنیا  یفن  تیدوبع ، هب  توعد  دنیاھنیا . دادنا هللا » . » دناهتسشن رظتنم  یرشب  بوعش  اھتلم و 

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

نھذ ملیام  نم  هک  دراد  دوجو  طارفا  ود  اج  نیا  هتبلا  دوشب . هظحالم  ود  رھ  ینوریب ، ینورد و  لماوع  شقن  دـیاب  بالقنا ، یـسانشبیسآ  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی 

ینورد لماوع  زا  مینک و  هدـمع  ار  ینورب  لماوع  ام  هک  نیا  یکی  دـنوشن . طارفا  ود  نیا  راچد  هک  مرادـب  رذـحرب  مھ  ار  مدرم  نھذ  منک و  اـھر  طارفا ، ود  رھ  زا  هراومھ  ار  مدوخ 

ود رھ  دنتـسھ ؛ التبم  مھ  اھطارفا  نیا  ود  رھ  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  نالا  مینامب . لفاغ  ینوریب  لماوع  زا  مینک و  هدـمع  ار  ینورد  لماوع  سکعهب ، یرگید  میناـمب ؛ لـفاغ 

. تسا تھج  ود  رھ  زا  بالقنا  نانمشد  ینمشد  ینوریب ، لماوع  هک  دنیبیم  دنک ، هاگن  ناسنا  رگا  دراد . دوجو  ادج  لماع ،

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

تــشم کـی  اـما  دــندرک ؛ تفلاـخم  بـالقنا ، اـب  دارفا  هنوـگنیا  اـھراد و  نـیمز  اھرادهیامرــس ، یوروـش ، بـالقنا  رد  میتـشاد . لــخاد  رد  نمــشد  روـج  ود  اــم  سپ  دــینیبب ،

اذـل درک . ناـشبلج  درک و  یگنرز  مھ  میژر  نیا  دـندمآ و  راـنک  میژر ، نیا  اـب  مھ  دـعب  دـشیمن ، ناشدـیاع  یوروش  یهتـشذگ  میژر  زا  یبآ  ناـن و  هک  دـندوب  ییاھرکفنـشور 

؛ تسھ نالا  ناشیاھباتک  دنتـشون ! باتک  شیارب  دندرک ؛ یراکمھ  نآ  اب  دندش و  یوروش  دیدج  میژر  وزج  دندوب ، یـضاران  ییهھرب ، رد  یتح  هک  ییاھرکفنـشور  دـینیبیم 

! دندرک یراکمھ  همھ  هریغ -  نادیقیسوم و  رعاش ، سیون ، نامر  دندوب -  یلبق  یاھرکفنشور  نامھ 

، نید زا  اھنآ  دوب و  ینید  تموکح  کی  هکنیا  ظاحل  زا  اھنت  دنتـشادن ، بالقنا  اب  یلکـشم  چیھ  یدام ، یاھیرادروخرب  زا  ندید  بیـسآ  ظاحل  زا  هک  دندوب  یناسک  هن ، ناریا  رد 

هب ار  مدرم  دوب و  نید  جورم  یعدـم و  بالقنا ، نوچ  تسا ؛ هجوت  لباق  قیاقح  لیاسم و  زا  یکی  نیا  دـندش ! لباقم  بالقنا ، اب  دنتـشادن ، لوبق  ار  نید  تفرگیم و  ناـشجل 

، دنتـشادن ییهنایم  نید ، اب  نوگانوگ -  یاھبتکم  اھیژولوئدـیا و  هب  شیارگ  ناشدوخ  لوق  هب  و  نوگانوگ -  تارکفت  ای  یبرغ ، گنھرف  ریثات  تحت  اـھنآ  دادیم و  قوس  یرادـنید 

، یسایس لیالد  هب  هچ  یلیلد -  رھ  هب  اما  دنشاب ؛ هتشاد  مھ  دنتسناوتیمن  دنتشادن ، یرامعتسا  یاھهزیگنا  الصا  هک  دندوب  ییاھتموکح  هک  یتروص  رد  دنتـشادن . لوبق 

همادا مھ  نالا  تسا ؛ هدش  ام  روشک  لباقم  رد  یمیظع  یاھییارآفص  نینچ  کی  اذل  دندش ! فلاخم  یمالـسا ، بالقنا  اب  دندوب ، فلاخم  نید  اب  هک  یتدیقع -  لیالد  هب  هچ 

! دراد

دش و عورـش  یگنج  ات  دندرک ، شالت  راک و  همھ  اھنیا  دنتـسشن ؛ راکیب  اھنیا  دـینکن  لایخ  امـش  دـندرک ! راک  بالقنا ، فیعـضت  یور  همھ ، هک  دنتـسھ  ینوریب  لماوع  اھنیا 

! دندرک کمک  گنج ، نآ  رد  ام  نمشد  هب  همھ 

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

اریخا ار  دراوم  نیا  زا  یـضعب  دوشیم . فرـص  دراد  یرایـسب  یاھلوپ  دایز و  یاھهیامرـس  مھ  نالا  تسھ ، مھ  نـالا  دراد ، دوجو  مھ  نـالا  بـالقنا ، اـب  اھینمـشد  نیا  بوخ ،

امـسر ناشـسلجم  رد  هک  ار  یرـالد  نویلیم  تسیب  ـالثم  دـنیوگیمن ! ار  نیا  زا  رتشیب  یلیخ  نکیل  دـننکیم ؛ راـھظا  دـناهدش ، رتحیقو  یردـق  هک  نیا  رطاـخ  هب  اـھییاکیرمآ 

! تساھفرح نیا  زا  رتشیب  یلیخ  هک  دننکیم  ییاھجرخ  یلو  دندرک ؛ بیوصت 

؛ دنتـسھ مھ  لخاد  رد  اھنآ  لماوع  دوشیم ! دراد  یوق  رایـسب  یـساملپید  راک  یـسایس و  راک  یتاعوبطم ، راک  دوشیم ؛ دراد  ییهتفای  نامزاس  یتاغیلبت  بـالقنا ، هیلع 

ای دـننکیم ، راک  بالقنا  هیلع  لخاد ، رد  دـنریگیم و  ماھلا  اھنآ  زا  هک  تسا  روظنم  یناـسک  یتح  ینوریب ، لـماوع  میوگیم  هک  نم  تسا . ینوریب  لـماوع  وزج  مھ  نیا  هک 

! دننزیم یسایس  یهبرض  یداصتقا و  یهبرض  ای  دننکیم ، هئطوت  ای  دننزیم ، ملق 

رد بش  هک  تسا  یـسک  لثم  تسا -  مھوت  اھنیا  دـنیوگب  دـنھاوخیم  یناسک  هک  نیا  امک  دـنادب -  مھوت  ار  اـھنیا  سکرھ  تفرگ . هدـیدن  ار  اـھنیا  دـیابن  تسا ؛ لـماوع  نیا 

، ینکیم لایخ  بوخ ، یلیخ  منکیم ! لایخ  نم  هک  دیوگب  وا  یلو  دـنردب ، ار  وا  ات  دنتـسھ ، وا  تلفغ  هظحل  کی  رظتنم  هدرک و  هطاحا  اھگرگ  ار  شفارطا  هتفرگ ، رارق  یلگنج 

. تسا هیضق  فرط  کی  نیا  تفر . دھاوخن  تسد  زا  دصرتم ، دوجوم و  نمشد  نیا  منکیم ،» لایخ   » اب اذل  دید . دھاوخن  ررض  هک  تدوخ  زا  ریغ  یسک  باوخب ! ریگب 

ضرع مھاوخیم  نم  تسا . دایز  تسین ، مک  اھنیا  تسا ؛ نینموم  ام  نویبالقنا و  اـم  دوخ  نورد  رد  هک  یدراوم  ینعی  ینورد ، لـماوع  تسا . ینورد  لـماوع  مھ  رگید  فرط 

. دروآ دھاوخن  دوجوهب  ام  یارب  یلکشم  ینوریب ، یاھبیسآ  نآ  مینکب ، جالع  ار  ینورد  یاھبیسآ  نیا  ام  رگا  هک  منک 

هب ادخ  هک  یتمعن  مھـسفناب ؛» ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللاناب  کلذ  : » دیوگیم دـنزیم ؛ فرح  ام  اب  هنیمز  نیا  رد  حیرـص  روط  هب  نآرق  دـینیبب ،

یـسک هب  ار  یتمعن  یطیارـش  تحت  ادخ  تسین ؛ باتک  باسحیب و  یھلا ، تمعن  نوچ  دـینک . ضوع  ار  ناتدوخ  طیارـش  امـش  رگم  دریگب ، امـش  زا  تسا  لاحم  داد ، امش 

. دوشب هتفرگ  سپ  دورب و  نیب  زا  تمعن ، هک  تسا  لاحم  دیدرک ، ظفح  ار  طیارش  نآ  رگا  دھدیم .

ادخ تسا ؛ یروجنیا  هک  دوشیم  ملسم  شیارب  دنکیم ، هاگن  هک  رگید  یاھاج  هیداجـس و  یهفیحـص  رد  ناسنا  تسام . یاھاعد  تانیب  تاملـسم و  نیماضم و  وزج  نیا 

، ییاھمیـس دراد ، دوجو  یطیارـش  دـبال  ارچ ؟ دـنھدیم ؛ رون  دـنراد  نـالا  اـھغارچ  نیا  تسا ، نشور  قاـتا ، نیا  نـالا  مینک . ضوع  ار  طیارـش  نآ  اـم  رگم  دریگیمن ، ار  تمعن 

نیا راگدرورپ ؛ قیقد  یاھیریگهزادنا  ینعی  یھلا ، ریدقت  تسا . یحضاو  زیچ  نیا  دوب . دھاوخن  مھ  نیا  هک  تسا  یعیبط  دنک ، ادیپ  رییغت  اھنیا  رگا  تسھ ؛ ییاضف  یتاناکما و 

. درک دھاوخ  ضوع  ار  جیاتن  مھ  لاعتم  یادخ  میدرک ، ضوع  ار  اھهزادنا  ام  هچنانچ  تسا . فلختیال 

 - ددرگیمرب زیچ  هس  نیا  هب  اھزیچ  نیا  یهمھ  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  منکیم . هصـالخ  زیچ ، هس  رد  ار  ینورد  نمـشد  عقاو  رد  ینعی  یلخاد ، نمـشد  نم  ـالاح  بوخ ،

لح تالکـشم ، زا  یلیخ  مینک ، جالع  ار  زیچ  هس  نیا  میناوتب  ام  رگا  تسا -  هدـش  ثحب  شاهراـبرد  هراـشا و  دراوم ، نیا  زا  یلیخ  هب  مدرک ، هاـگن  هک  مھ  امـش  یاـھثحب  رد 

اھفعـض زا  رادـقم  کی  مراد . شقن  تکلمم ، نیا  روما  نایرج  رد  هک  متـسھ  یناسک  زا  یکی  هدـنب  مرواـیب . مسا  یرگید  سک  زا  مھاوخیمن  نم ، دوخ  مھ  لوا  دـش . دـھاوخ 

. مینکب فرطرب  ار  اھنآ  دـیاب  تساھام ؛ رد  اھداریا  نیا  دوشیم . رتگنرمک  اھـشقن  مییاـیب ، نییاـپ  هچرھ  تسا . صاوخ  رد  نیلووسم و  فلتخم  تاـقبط  رد  تسا ؛ نم  رد  مھ 

! رتھب هچ  هک  تسین  رگا  مینکب ؛ فرطرب  دیاب  تسھ ، رگا 

امیـس ادـص و  زا  تبحـص  یاج  هک  غیلبت ، رد  هلمج  زا  تساھهنیمز ؛ یهمھ  رد  درکلمع  وس  یکی ، تسا . نورد  بیـسآ  نیا  تسا . نامیا -  فعـض  ینامیایب -  اـھنآ  زا  یکی 

! نتسناد ردق  ار  ایند  نیریش  برچ و  ندرک و  هزمزم  ناھد  رد  علو ، صرح و  اب  ار  ایند  یهزم  ینعی  تسا ؛ یبلط  ایند  اھنآ  زا  یکی  تسھ . مھ 

. دنزیم هبرض  بالقنا  هب  دوشب ، زیچ  هس  نیا  بجوم  هک  یدرف  رھ  ای  هاگتـسد ، رھ  ددرگیمرب . زیچ  هس  نیا  هب  زیچ ، همھ  تسا و  یلـصا  لماوع  زیچ ، هس  نیا  نم  رظن  هب 

. دنکیم بالقنا  یاھبیسآ  هب  کمک  دوشب ، فیعض  مدرم  نامیا  دنوشب و  هداد  قوس  ینامیایب  هب  مدرم  هک  ددرگ  بجوم  سک  رھ 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 3 
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نیا یهدیشک  جنر  ناسنا  لد  رد  ار  دیما  غورف  دزاسیم و  راکشآ  ناگمھ  رب  ار  دوخ  تردق  روضح و  رشب ، تایح  یهنحص  رد  هشیمھ  زا  رتزارفارس  هک  تسا  مالسا  نیا  کنیا 

. یمالسا تما  یهیامرس  نیرتگرزب  تسا  نیا  و  دزورفایم . رب  رصع 

. نوریب زا  یرطخ  یرگید  تسا و  ینورد  رطخ  یکی  اھرطخ  نیا  نیرتگرزب  و  تسا ، هتفرگ  نیمک  یگرزب  یاھرطخ  لاوزیب ، یهیامرس  نیا  نتفرگ  راکب  هار  رد  یلو 

و یرکف ، یهسوسو  دیدرت و  ای  سفن ، فعض  یدیمون و  ای  طاقتلا ، یگتخابدوخ و  ای  رجحت ، دومج و  یمھف و  جک  نامھ  تسا  یمالسا  تما  یمیدق  نمشد  هک  ینورد  رطخ 

رد تسناوت  ات  دمآ  قئاف  نآ  رب  داد و  تسکش  ار  ینورد  نمشد  لحار ، میظع  ینیمخ  ماما  یربھر  هب  ناریا  ورـشیپ  دیـشر و  تلم  تسا . نآ  لاثما  اھنیا و  زا  ییهعومجم  ای 

. دنک تدھاجم  نآ  هار  رد  لاس  تسیب  تدم  رد  رقتسم و  دوخ  روشک  رد  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  دوش و  زوریپ  یماظن  یسایس و  یاھهھبج 

، ناریا رد  یمالسا  ماظن  نالووسم  تسھ و  هراومھ  زین  ینورد  نمشد  نآ  ندروآرب  رس  رطخ  تسا ، لاعف  یمالسا  یروھمج  مالسا و  اب  هلباقم  رد  ینوریب  نمـشد  ات  یلو 

رد تدھاجم  هب  ار  ناناوج  همھ  زا  شیب  دوخ و  رایـشوھ  مدرم  هتـسویپ  میمانیم و  نمـشد  یگنھرف  مجاھت  ار  نآ  ام  هچنآ  دنرامـشیم . یدـج  گرزب و  هوقلاب  یرطخ  ار  نیا 

نمـشد نیمھ  نتخیگنارب  یارب  یتینما  یـسایس و  یربخ و  یغیلبت و  یاھرازبا  یهمھ  زا  هدافتـسا  اب  اـم  نانمـشد  یهبناـج  همھ  شـشوک  اـنامھ  میناوخیمارف ، نآ  ربارب 

. تسا ینورد 

شترا  / ١٣٧٨/٠١/٢۵ لنسرپ  ناھدنامرف و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هک تسا  یتیصوصخ  ندوب ، نمشد  بقارم  سپ ، دنکیم . تسارح  هشیمھ  اھزرم  زا  نوچ  تسا ؛ نمشد  بقارم  هک  تسا  نیا  شترا  تیصوصخ  دیـشاب . نمـشد  بظاوم 

؛ دنکیم هلمح  ام  دوجو  نورد  یاھزرم  هب  هک  ینمشد  هکلب  دنکیم ، هلمح  زرم  زا  هک  ینمشد  طقف  هن  دیشاب ؛ نمشد  بقارم  زیزع ! نایشترا  تسین . انـشآان  شترا  یارب 

نیا یقیقح  نمشد  دنکیم . یلاخ  افص  صولخ و  زا  ار  ام  لمع  دنکیم ، فیعضت  ندرک  راک  رب  ار  ام  عطاق  مزع  دنکیم ، فیعـضت  ار  ام  نامیا  دنکیم ، فیعـضت  ار  ام  یهدارا 

رد هکیـسک  نآ  تسا . رپ  اـم  تسد  ینوریب  نمـشد  نآ  لـباقم  رد  تقونآ  میلاـمب ، کاـخ  هب  ار  وا  ینیب  مینک و  مرن  هجنپ  تسد و  نمـشد  نیا  اـب  میتـسناوت  اـم  رگا  تسا .

مزھنم ار  ام  دناوتیمن  ینمـشد  چیھ  نوریب  رد  میوشن ، تمیزھ  راچد  دوخ  نورد  رد  رگا  تسا . هدش  تمیزھ  راچد  دوخ  نورد  رد  البق  دوشیم ، تمیزھ  راچد  گنج  نادـیم 

. دنک

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٠١ گرزب  یالصم  رد  ناناوج  اب  رادید  رد  تانایب 

تلم نیا  لـخاد ، زا  رگا  هک  میوگب  ار  هملک  کـی  نیا  ادـتبا  نم  یلخاد . یاھدـیدھت  یجراـخ ؛ یاھدـیدھت  تسا : عوـن  ود  تساـم ، ناـشخرد  یهدـنیآ  هجوـتم  هک  ییاھدـیدھت 

هک دینک  هجوت  هتبلا  دھد . ماجنا  یدایز  راک  دناوتیمن  یجراخ  نمـشد  دننکن ؛ بیرخت  روشک  لئاسم  رد  ناگرھچ  ود  دشاب و  هتـشادن  یذوفن  لماع  دشاب ؛ هتـشادن  نمـشد 

لیـصحت شـشوک و  راک و  دـنزب و  همطل  طاشن  مزع و  ناـمیا و  تمالـس و  هب  هک  یزیچ  رھ  میوگیم  نم  تساـم . دوخ  سفن  ناـیم  رد  اـم و  دوخ  نورد  زا  اھدـیدھت  زا  یـضعب 

مرگرـس تسا ؛ دیدھت  راک  سرد و  ملع و  هب  یتیمھایب  تسا ؛ دیدھت  ردخم  داوم  تسا ؛ دیدھت  یرابودنبیب  تسا ؛ دیدھت  یراگنلو  تسا . دـیدھت  دراذـگب ، قوعم  ار  ناناوج 

دیدـھت مھ  نالووسم  تلفغ  هتبلا  تسا ؛ دـیدھت  نالووسم  ماظن و  هب  یدامتعایب  تسا ؛ دـیدھت  یلخاد  یاھیریگرد  تسا ؛ دـیدھت  هدوھیب  یعاـمتجا  تاـشقانم  هب  ندـش 

نیا یهمھ  دـیاب  ام ، تلم  لثم  یبالقنا  تلم  کی  ناوج ، تلم  کی  هدـنز ، تلم  کی  هاگآ ، تلم  کـی  رادـیب ، تلم  کـی  تسا . دـیدھت  مھ  ینوریب  نمـشد  یزیرهماـنرب  تسا ؛

. درادرب دوخ  هار  رس  زا  ار  اھدیدھت 

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

دناوتیمن یمالـسا  ماظن  اما  دشابن ؛ مھ  یاهضراعم  تسا  نکمم  هن . دـنراد ؛ هضراعم  یمالـسا  ماظن  اب  اھنیا  هک  تسین  نیا  شیانعم  میدروآ ، مسا  هک  ار  یناسک  یهمھ 

هدـیدن دـنراد ، روضح  نآ  نایم  رد  نآ ، لباقم  رد  نآ ، رانک  رد  هک  ار  اھنیا  یاھهزیگنا  اھتین و  فادـھا و  ار ، اـھنیا  شـالت  ار ، اـھنیا  رکف  ار ، اـھنیا  روضح  دـناوتیمن  دـنیبن ؛ ار  اـھنیا 

روصت تسین . تردـق  روز و  زا  یهدافتـسا  شیانعم  جالع ، دـنک . جالع  ار  اھنیا  دسانـشب و  ار  اھنیا  دـنیبب ؛ ار  اـھنیا  هک  تسا  نیا  یمالـسا  ماـظن  یارب  ریبدـت  تمکح و  دریگب .

قطنم هک  یاهعومجم  دـنرادن . قطنم  هک  تسا  یناسک  لام  روز  هن . دـش ؛ لـسوتم  روز  هب  ینعی  درک ، جـالع  ار  راـک  نیا  اـی  ار  رکف  نیا  دـیاب  دوشیم  هتفگ  اـجرھ  هک  دوشن 

. تسین روز  هب  زاین  نیاربانب  دھد . ماجنا  ار  راک  نآ  دناوتیمن  یایدام  تردق  چیھ  یرگید و  یهبرح  چیھ  هک  دنکیم  یراک  قطنم  لالدتسا و  یهبرح  اب  دراد ،

نارادمدرس ماظن ، نالووسم  یمالسا ، ماظن  دوخ  نورد  رد  ییاھهنیمز  هچ  دنکفیب ، هجنپ  یمالسا  ماظن  رد  دھاوخب  یسک  رھ  هکنیا  و  نوگانوگ ، فوفـص  نیا  ندنکفاهجنپ 

: ماهدرک تشاددای  اجنیا  ار  شاهنومن  دنچ  نم  دراد ؟ مدرم  ماظن و  نارثوم  ماظن ،

. ندرک راکنا  ار  یگدنز  یاھھار  هشیدنا و  رکف و  یقرت  یلاعت و  نتفرگ ، هدـیدن  ار  اھناسنا  رکف  لوحت  خـیرات و  نارذـگ  ندرکن ، لئاسم  هب  ون  هاگن  تسا . رجحت  اھهنیمز ، زا  یکی 

تداـع هک  هچنآ  رھ  رب  ندراـشفاپ  ییاتـسیا ، دوـب  رارق  رگا  تسا . رجحت  هیلع  یداـیرف  شناد ، نآ  تفرـشیپ  یلاـعت و  دـینک ، هاـگن  امـش  هک  ار  یـشناد  رھ  تـسا . رجحت  نـیا 

رد درکیمن . ادـیپ  ار  اھتفرـشیپ  تـالوحت و  همھ  نیا  لاـحهب  اـت  شیپ  لاـس  رازھ  زا  مھ  اـم  هقف  درکیمن ؛ تفرـشیپ  مھ  اـم  لوصا  دـشاب ، یبوخ  زیچ  مینیبـب ، ار  نآ  میاهدرک 

. تسا تافآ  نیرتگرزب  زا  یکی  رجحت ، تسا . روطنیا  یگدنز  روما  یهمھ 

، یبایزرا نودـب  دوشیم ، حرطم  هشیدـنا  رکف و  رازاب  رد  هک  ار  هچنآ  رھ  ناـسنا  هکنیا  ینعی  رکف -  رد  هچ  یرابودـنبیب ، یراـگنلو و  یلمع . یرکف و  یراـگنلو  رجحت ، راـنک  رد 

، اوقت اوقت . لباقم  یهطقن  ینعی  لمع ؛ رد  هچ  و  دـنک -  هیھت  دوخ  یارب  ار  ساسح  رایـسب  عاـتم  نیا  قرب ، قرز و  اـب  دوش و  هجاوم  نآ  اـب  تسرد  مھف  نودـب  یداـقن و  نودـب 

نیزاوم تیاـعر  نودـب  حـناوج -  لـمع  یتح  حراوج ، لـمع  رادرک ، هچ  راـتفگ ، هچ  یلمع -  چـیھ  هکنیا  زا  تبظاوم  تبقارم و  تقد و  ینعی  اوقت ، تسا . یراـگنلو  دـض  ناـمھ 

، دشاب یراگنلو  نیا  یاهنیمز  رھ  رد  مولع و  یهنیمز  رد  هشیدـنا ، رکف و  یهنیمز  رد  رگا  تسا . یرابودـنبیب  یراگنلو و  نیمھ  شلباقم  یهطقن  تساوقت . نیا  دریگن . ماجنا 

نآ دوب -  دـھاوخ  مھف  رد  یراگنالھـس  لمع ، رد  یراگنالھـس  لوبق ، رد  یراگنالھـس  نآ ، لاـبند  هب  هک  دـش -  دراو  یراـگنلو  یرابودـنبیب و  یهیحور  نیا  اـجرھ  تسـالیواو !

. تشاد دنھاوخن  یبوخ  زور  عضو و  دنوش ، تفآ  نیا  راچد  هک  یناسک 

دننک و دیلقت  هناروکروک  وا  زا  دراد ، یقرب  قرز و  تسا و  هتشاد  تفرشیپ  یملع  ظاحل  زا  یبرغ  ندمت  نوچ  تساھتفآ . زا  یکی  مھ  نیا  صوصخب ، برغ  زا  یهناروکروک  دیلقت 

. نوگانوگ یاھفرح  هچ  قالخا ، هچ  هفسلف ، هچ  دنریذپب ؛ دمآ ، اجنآ  زا  یزیچ  رھ 

هب دـناوتب  هکنیا  یارب  دـنک ، هاگن  همعط  ناونع  هب  ار  ملع  یتح  ار و  یعامتجا  ماقم  ار ، تیلووسم  ار ، دنـسم  تسا . یگرزب  تفآ  نیا  تسا . ییوجهمعط  اـھتفآ ، یهلمج  زا 

یاـھهنیمز تساـھهنیمز ؛ نیا  دراد . دوجو  هک  تسا  ییاـھتفآ  اـھنیا  تسا . لـیبق  نیا  زا  ترارـش ، یوخ  یبـلطتحار و  یبـلطتصرف ، تسا . تفآ  نیا  دـسرب . ییاوـن  ناـن و 

. تسھ یمالسا  ماظن  لباقم  رد  هک  تسا  یعیبط  یاھیدنبفص  نآ  تساھام ؛ دوخ  یراتفر  یقالخا ، ینورد ،

هیضیف  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ هسردم  رد  مق  هیملع  هزوح  بالط  الضف و  دیتاسا ، عمج  رد  تانایب 

یھاگ هدنب  دیامن . دیدشت  ار  اھنآ  دنک و  هدافتسا  لخاد  رد  ماظن  اب  یهضراعم  تاناکما  نیا  زا  هک  تسا  نیا  ششقن  یجراخ  نمشد  تسا . یجراخ  نمشد  موس ، فرط  زا 

هب ناـمدوخ ، لـئاسم  هب  ارچ  دـیزادرپیم ؟ یجراـخ  نمـشد  هب  ارچ  امـش  اـقآ ! دـنیوگیم : یدارفا  مھدیم ، هبنت  نمـشد  یاـھهئطوت  هب  ار  ناـسک  یـضعب  اھتبحـص  رد  هـک 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 4 
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طلـست دناوتیمن  دنکن ، هدھاشم  ار  اھهنیمز  ار ، اھفعـض  ار ، اھدوبمک  دوخ  لباقم  رد  یجراخ  نمـشد  رگا  دوشب . نشور  دـیاب  فرح  دـینکیمن ؟ هراشا  نامدوخ  یاھدوبمک 

روشک و لخاد  ماظن -  لخاد  فوفـص  نورد  رد  هک  تسا  یتروص  نآ  رد  نوریب  زا  نمـشد  یبایماک  الـصا  میاهتفگ . مھ  اـھراب  تسا ؛ ینـشور  یھیدـب و  زیچ  هکنیا  دـنک . ادـیپ 

اھفعض نیمھ  زا  دیآیم  یجراخ  نمشد  دش . رکنم  دوشیمن  ار  یجراخ  نمشد  اما  تسین . یکش  هکنیا  رد  دشاب . هتشاد  دوجو  الخ  طاقن  فعـض و  طاقن  هعماج -  لخاد 

؛ دمھفن ار  نمـشد  شالت  دنیبن ؛ ار  نمـشد  هک  درک  دھاوخن  حدم  یـسک  ار  یلووسم  چیھ  همھ  زا  شیب  ار و  یاهعماج  چیھ  ار ، یناسنا  چیھ  دنکیم . ار  هدافتـسا  رثکادح 

ماظن دنکیم . هدافتسا  ام  یاھفعض  زا  دیآیم  یجراخ  نمشد  اھتنم  تسا ؛ تقیقح  کی  یجراخ  نمشد  یرآ ؛ درواین . اجب  یدوخ  یاھفعـض  زا  ار  نمـشد  یهدافتـسا  وس 

یروف و یهفیظو  دنکیم ، هلمح  یجراخ  نمشد  هک  یتقو  اما  دنام ؛ دھاوخ  ماکان  یجراخ  نمشد  انیقی  دنک ، فرطرب  ار  اھفعـض  نیا  دشاب  هتـسناوت  نورد  رد  رگا  یمالـسا 

وا ولج  دنورب  همھ  هک  تسا  نیا  لوا  هفیظو  یماظن -  گنج  ینمشد  نیا  هب  هیبشت  رد  دنکیم -  هلمح  اھزرم  هب  نمشد  یتقو  دییامرفب  ضرف  تسوا . اب  یهھجاوم  یتوف ،

نالف میدرک ، ام  هک  یـشاخرپ  نالف  میدرک ، ام  هک  یراـتفر  نـالف  تسا  نکمم  دوب ؟ هچ  درک ، عورـش  ار  گـنج  نیا  نمـشد  هکنیا  تلع   » هک مینک  ثحب  مییاـیب  اـم  دـنریگب . ار 

ار نمـشد  یولج  تفر  دـیاب  نالا  تسا ، هتـشاد  دوجو  یفعـض  رھ  تسا ، هدوب  تلع  هچرھ  تسین . اھثحب  نیا  یاج  تسا ؛» هدـش  نیا  بجوم  میدرک ، ام  هک  یفالخ  لـمع 

. دینک فرطرب  مھ  ار  اھتلع  دیزادرپب  هتبلا  دعب  تفرگ ؛

نارھت  / ١٣٨٠/٠٢/٢٨ یهعمج  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

نیا تسا . نیمھ  مھ  اھنمشد  یهمھ  زا  رتکانرطخ  تشاد . دوجو  نموم  ناملسم و  دارفا  زا  کی  رھ  نورد  رد  هک  ینمشد  زا  دوب  ترابع  مجنپ  نمـشد  مجنپ . نمـشد  اما  و 

ربمغیپ دنکیم . مھارف  ناسنا  دوخ  ار  نآ  یهنیمز  هک  ییاھشزغل  یھارمگ و  هب  لیم  فارحنا ، هب  لیم  اھیھاوخدوخ ، یناسفن ، تالیامت  دراد : دوجو  مھ  ام  نورد  رد  نمـشد 

یتقو اذل  تسا . نداد  رادشھ  میلعت و  هیکزت و  تیبرت و  یهلیسو  هب  تسین ؛ ریشمش  یهلیسو  هب  نمـشد ، نیا  اب  یهزرابم  اھتنم  درک ؛ هزرابم  تخـس  مھ  نمـشد  نیا  اب 

؟ تسیچ رتگرزب  داھج  هللالوسر ! ای  بجع ! دیوش . رتگرزب  داھج  لوغشم  الاح  دیتشگرب ، رتکچوک  داھج  زا  امش  دومرف  ربمغیپ  دنتشگرب ، گنج  زا  تمحز  همھ  نآ  اب  مدرم  هک 

یف نیذـلا  : » دـیامرفیم نآرق  رگا  ناتدوخ . سفن  اب  داھج  هلب ، دومرف  دراد ؟ دوجو  یداھج  مھ  نیا  زا  رتگرزب  رگم  میداد ؛ ماجنا  ار  تمحز  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  داھج  نیا  اـم 

رد ینعی  تسا -  ضرم » مھبولق  یف  نیذلا   » هک یـسک  رھ  اما  دـنا ، « ضرم مھبولق  یف  نیذـلا   » وزج مھ  نیقفانم  زا  یاهدـع  هتبلا  دنتـسین ؛ نیقفانم  اھنیا  ضرم ،» مھبولق 

هب لیم  ینارسوھ و  یتیصخش ، یقالخا ، یاھفعـض  ینعی  هچ ؟ ینعی  ضرم  نیا  تسھ . ضرم  شلد  رد  اما  تسا ، نموم  یھاگ  تسین ؛ نیقفانم  وزج  دراد -  یرامیب  لد ،

، تفرگ وت  زا  ار  نامیا  یتقو  درک . دـھاوخ  کوپ  نورد  زا  ار  وت  تفرگ و  دـھاوخ  وت  زا  ار  نامیا  ینکن ، هزرابم  اھنآ  اب  تدوخ  یریگن و  ار  شیولج  رگا  هک  نوگاـنوگ ؛ یاـھیھاوخدوخ 

رھاظ نامرھاظ ، هک  یلاح  رد  دـش ، یھت  ناـمیا  زا  امـش  نم و  لد  هدرکن  یادـخ  رگا  تسا . قفاـنم  یـسک  نینچ  مسا  تقو  نآ  تسا ؛ ناـمیااب  وت  رھاـظ  ناـمیایب و  وت  لد 

؛ قافن دوشیم  نیا  دزیم ؛ البق  هک  دـنزیم  ار  ینامیا  یاھفرح  نامھ  نانچمھ  ام  نابز  اما  میداد ، تسد  زا  ار  ینامیا  یداقتعا و  یاھیگتـسبلد  اھیدـنباپ و  تسا ؛ ینامیا 

نآ دـش . دـھاوخ  ناشبیـصن  نیرتدـب  دـندرک ، دـب  راک  هک  یناسک  نآ  تایاب هللا ؛» اوبذـک  نا  یاوسلا  اوئاسا  نیذـلا  هبقاع  ناک  مث  : » دـیامرفیم نآرق  تسا . کانرطخ  مھ  نیا 

یلا مھبولق  یف  اقافن  مھبقعاف  ، » دندرکن لمع  ادخ -  هار  رد  قافنا  گرزب -  یهفیظو  نیا  هب  هک  یناسک  نآ  دـیامرفیم : رگید  یاج  رد  یھلا . تایآ  بیذـکت  تسیچ ؟ نیرتدـب 

رد امش  هک  مھ  اجرھ  تسا ؛ نیا  یمالسا  یهعماج  یارب  گرزب  رطخ  دمآ . دوجو  هب  قافن  ناشلد  رد  دندرک ، هدعو  فلخ  ادخ  اب  نوچ  هودعو ؛» ام  اوفلخا هللا  امب  هنوقلی  موی 

اما دنک ؛ رام  رات و  دھد و  تسکـش  دنک ، بوکرـس  دـیایب ، یجراخ  نمـشد  تسا  نکمم  تسا . هدـش  فرحنم  اجنیا  زا  هدـش ، فرحنم  یمالـسا  یهعماج  دـینیبیم  خـیرات 

ار ناسنا  نورد  درک و  هلمح  ناسنا  هب  ینورد  نمشد  رکشل  نیا  هک  ییاجنآ  اما  دوشیم . زبس  دنکیم و  دنلب  رس  ییاج  رد  دنامیم و  نامیا  هرخالاب  دنک  دوبان  دناوتیمن 

. درک هزرابم  مھ  نمشد  نیا  اب  ربمغیپ  تسا . نیا  شاشنم  دراد ، دوجو  فارحنا  اجرھ  دش . دھاوخ  فرحنم  هار  دومن ، یلاخ  یھت و 

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

، ییارگتـحار زا : تـسا  تراـبع  نمـشد  نآ  تساـم و  دوـخ  نورد  رد  هـک  ینمــشد  زا  تـسا  تراـبع  هار  نـیا  نمــشد  نیرتـگرزب  دراد . مـحازم  نمــشد و  هار ، نـیا  ندوـمیپ 

لام هب  لیامت  اھناسنا -  یفارحنا  تالیامت  دراد . مزال  تدھاجم  دـھج و  دـج و  هار ، نیا  راوشد . یاھنادـیم  زا  ندرک  زیھرپ  هب  لیامت  ییارگناسآ و  ییارگیلبنت ، ییارگتلفغ ،

فلتخم یاھـشخب  رد  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  نالووسم و  ام  صوصخب  هک  تسا  هار  نیا  عناوم  نوگانوگ -  تاوھـش  هب  لیامت  یگدـنز ، یراصحنا  یاھهقطنم  هب  لیامت  اـیند ،

. تسا ینوریب  نمشد  زا  رتکانرطخ  هتبلا  ینورد ، نمشد  نیا  میھد . رکذت  رگیدمھ  هب  میشاب و  بقارم  میربب و  هانپ  لاعتم  یادخ  هب  دیاب  دنلووسم ، روشک 

مالـسا یایند  رد  وگلا  کی  هب  ندـش  لیدـبت  لاح  رد  یمالـسا  ناریا  دـننیبیم  دـننکیم ، هاگن  هک  دنتـسھ  یناسک  ینوریب  نانمـشد  دراد . مھ  یجراـخ  نانمـشد  هار ، نیا 

شیب مک و  یروشک  رھ  رد  هک  ار -  نوگانوگ  یاھهرگ  یدام و  لئاسم  یگدنز و  لئاسم  دناوتب  یمالـسا  یروھمج  رگا  هک  دننادیم  دوش . روط  نیا  دنھاوخیمن  اھنآ  تسا و 

داـجیا عناـم  بترم  اذـل  دـننکیم . تکرح  وگلا  نیا  تمـس  هب  رتاریگ  مرگ و  اھناملـسم  هاـگنآ  دـشخب ، ییافوکـش  قـنور و  مدرم  یگدـنز  هب  دـنک و  زاـب  فرطرب و  دراد -  دوـجو 

. دننکیم داجیا  عنام  نوگانوگ  یاھهویش  هب  جراخ  زا  ام  نانمشد  روشک ، یداصتقا  لئاسم  تفرشیپ  رد  راکشآ ، روط  هب  هک  تسا  لاس  دنچ  نالا  دننکیم .

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

نمشد تسا . هجاوم  اھینمشد  نمشد و  اب  مھ  نآ  ندش  شخبرثا  ندنام و  اپرب  بالقنا ، موادت  دش ، ورهبور  نانمـشد  تمواقم  اب  نآ  تدالو  بالقنا و  یزوریپ  هک  نانچمھ 

ندش هدولآ  تسھ . مھ  رتکانرطخ  ینوریب  نمشد  زا  ینورد  نمـشد  نیا  دیاش  تسام . دوخ  نورد  رد  لوا  نمـشد  میراد : نمـشد  ود  ام  تسین . ینوریب  نمـشد  طقف  مھ 

ام ینورد  نانمشد  یھلا ، یاھنامرآ  ققحت  یھلا و  یهدعو  زا  ندش  سویام  ندش ، ینوریب  نانمـشد  بوعرم  یدرف ، عفانم  هب  ندش  هتـسبلد  ایند ، هب  صرح  تاوھـش ، هب 

ای دنروخیم . تسکـش  دوخ  لد  یهھبج  رد  لوا  دـننکیم ، رارف  هدرک و  تشپ  نمـشد  هب  یمالـسا  بالقنا  یهھبج  لثم  میظع  یاھهھبج  رد  هک  یناسک  یهمھ  دنتـسھ .

. دنکیم ناشیھارمگ  راچد  نمـشد  سولپاچ  یهرھچ  ای  دھدیم و  بیرف  ار  اھنآ  ماقم  لوپ و  ای  دندرگیم  تاوھـش  هب  هدولآ  ای  ایند  یاھهولج  بوذـجم  ای  دـنوشیم  بوعرم 

. دوشیم راکشآ  ینوریب  یهھبج  رد  وا  تمیزھ  دعب  دنکیم ، تمیزھ  دروخیم و  تسکش  دوخ  لد  رد  لوا  ناسنا 

دنشکب و نوخ  کاخ و  هب  ار  ایند  یهمھ  دنرضاح  دوخ  دصاقم  ققحت  یارب  هک  یناھج  بلطهطلس  یاھتردق  نآ  زا  تسا  ترابع  ینوریب  نمشد  تسا . ینوریب  نمشد  مود ،

مدرم هیلع  نایلاس  نیا  لوط  رد  ناتـسناغفا ، هیلع  زورید  قارع ، هیلع  اـکیرما  یاھدـیدھت  زورما  . دـننک ادـیپ  تسد  دوخ  عفاـنم  هب  هکنیا  یارب  دـنزادنیب ، هار  نینوخ  یاـھگنج 

. تسا ینوریب  نمشد  نامھ  یاھهولج  اھنیا  دینیبب ! ار  ملاع  ناربکتسم  یاھیشکهدبرع  دینک ! هاگن  ار  نانبل  مدرم  نیطسلف و 

یناھج بلطتردق  یزکرم  هاگتـسد  دشاب ، نایوگروز  تسد  عطق  دوخ و  عفانم  نیمات  رکف  هب  یمدرم  دنک ، ادیپ  یھاگآدوخ  یتموکح  دوش ، رادـیب  یتلم  هک  ایند  یاجرھ  رد 

تاـقوا یلیخ  دـنک . رود  دوخ  هار  رـس  زا  ار  تکرح  نآ  نوناـک و  نآ  زکرم ، نآ  اـت  دوشیم  لوغـشم  دنتـسھ -  اھتـسینویھص  گرزب و  نارادهیامرـس  نیمھ  زا  یاهعوـمجم  هک  - 

ناناوج زا  ام  تلم  هک  یراگدنام  یاھوگلا  اب  مدرم و  نامیا  هدارا و  اب  یمالـسا ، بالقنا  ناریا و  تلم  دروم  رد  هکنیاامک  دنوشیمن ؛ قفوم  مھ  یدراوم  رد  دنوشیم ، قفوم 

ینوریب نمشد  هب  ار  مدرم  یمومع  یاھرادشھ  رد  ام  هکنیا  زا  دنوشیم  دونشخان  یضعب  دناهدروخ . تسکـش  زورما  ات  دندشن و  قفوم  داد ، ناشن  دوخ  یاسراپ  زرابم و 

اھـشزغل و تاھابتـشا ، اھفعـض ، هک  تسین  نـیا  شیاـنعم  مـیراد ، ینوریب  نمـشد  مییوـگیم  اـم  یتـقو  تـسا . یرگنیحطـس  زا  یـشان  یدونـشخان  نـیا  مـینک . هجوـتم 

انبر : » مینک دای  دوخ  تاھابتـشا  زا  هشیمھ  هک  تسا  هداد  دای  ام  هب  نآرق  تسین . روطنیا  ریخن ؛ تساهدوب . ریثاـتیب  یمالـسا  ماـظن  یاـھیبایماکان  رد  اـم  یاـھیھاتوک 

زا ار  ام  دـیابن  نیا  اما  میـشاب . اھنآ  حالـصا  رکف  هب  دـیاب  مینک ؛ رود  دای  زا  ار  نامدوخ  طیرفت  طارفا و  اھیھاتوک و  یورهدایز ، فارـسا ، دـیابن  انرما .» یف  انفارـسا  انبونذ و  انلرفغا 

، مینک رافغتـسا  دوـخ  فارـسا  هاـنگ و  زا  دـھدیم  میلعت  اـم  هب  هک  هفیرـش  یهیآ  نیمھ  رد  دـنک . لـفاغ  تسا ، ینوریب  نمـشد  ناـمھ  هک  تالاکـشا  یهدـننکدیدشت  لـماع 

ار هرھب  رثکادح  امش  تاھابتـشا  زا  هک  تسوا  دیھدن . رارق  تلفغ  دروم  مھ  ار  ینوریب  نمـشد  ینعی  نیرفاکلا ؛» موقلا  یلع  انرـصنا  انمادقا و  تبث  و  : » دیامرفیم هلـصافالب 

. دنکیم دیدشت  ار  تاھابتشا  ینوریب  نمشد  اذل  دربیم .

یاھـشخب هچ  یتلود و  یاھـشخب  هچ  ییاھـشخب -  رد  داسف  جاور  داسف و  دـینک  ضرف  دـشاب . هتـشاد  هنیمز  یعیبط  روطهب  اھزیچ  زا  یلیخ  تسا  نکمم  روشک  لخاد  رد 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 5 
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نمشد هک  یتقو  اما  دراد -  مھ  یعیبط  یاھهنیمز  دشاب -  هتشاد  دوجو  تسا  نکمم  ناناوج  زا  ییاھشخب  ای  مدرم  زا  یـضعب  نیب  رد  یناوھـش  یاھیگدولآ  ای  یتلودریغ - 

یایاضق زا  یرایـسب  خنرـس  یتقو  امـش  زورما  دـنکیم . دـیدشت  ار  اھنآ  دوشیم و  نمـشد  تسد  رد  یرازبا  لماوع  نیمھ  دـنک ، ریگنیمز  ار  تلم  کـی  هک  تسا  نیا  رکف  هب 

ماظن هیلع  ار  ناشدوخ  یورین  یهمھ  هک  ییاھھاگتسد  ریبدت  هب  نانمشد و  رودزم  یاھتسد  هب  دیـسریم ؛ هناگیب  تشگنارـس  هب  دینک ، لابند  ار  تالکـشم  روشک و  لخاد 

ناـمھ هب  هتـسباو  هک  مالـسا  بـالقنا و  لـباقم  یهھبج  دـش . زوریپ  تفھوهاـجنپ  لاـس  رد  تلم  نیا  یورین  هـب  یھلا و  لـضف  هـب  بـالقنا  دـننکیم . هدرک و  زیھجت  یمالـسا 

. ادـبا دـش ؟ فرـصنم  ناریا  تلم  بالقنا و  زا  ندیـشک  ماقتنا  زا  ندرک و  ینمـشد  هضراعم و  زا  ایآ  اما  تسـشن ؛ بقع  دـش و  سویاـم  هتـسکشرس و  دوب ، ینوریب  نانمـشد 

تـصرف کی  رد  ات  دومن  دھاوخ  دصر  ار  ثداوح  درک و  دھاوخ  تبظاوم  تفرگ ، دھاوخ  نیمک  اما  دـنک ؛ ینیـشنبقع  دروخب و  تسکـش  تسا  نکمم  ییورایور  کی  رد  نمـشد 

یهمھ دنـشاب . هجوتم  دیاب  همھ  زرواشک  رگراک و  بساک و  وجـشناد و  یناحور و  زا  یرـشق ، رھ  زا  موب  زرم و  نیا  نموم  رویغ و  ناناوج  دریگب . ماقتنا  دـنک و  هلمح  بسانم 

دشاب و هدروخ  تسکش  هھرب  کی  رد  تسا  نکمم  نمشد  دنشاب . بظاوم  بقارم و  دیاب  دنتسھ ، روشک  لالقتسا  یلم و  تزع  دوخ و  فرـش  نید و  یهتـسبلد  هک  ییاھنآ 

مھ نمـشد  یهلمح  دـنکیم . هلمح  دربیم و  هدافتـسا  اھتلفغ  زا  دریگیم ، نیمک  نمـشد  نیا  اـما  دروخ ؛ مھ  یاهناحـضتفم  تسکـش  ددـعتم  لـحارم  رد  نمـشد  دروخ .

دیاـب تلم  اذـل  دـیامن . ذوـفن  ساـسح  یاھھاگتـسد  رد  اـی  دـنک  یتـینما  یهلمح  یداـصتقا و  یقـالخا ، یگنھرف ، یهلمح  تسا  نکمم  نمـشد  تسین . یماـظن  هـشیمھ 

زا ار  مدرم  هک  تسا  نیا  هب  هدوب و  نیا  هب  بالقنا  نیا  مالـسا و  نانمـشد  دـیما  هک  صوصخب  دنـشاب . رایـشھ  یتسیاب  فعاضم  روطهب  نـالووسم  دـشاب . رایـشھ  هشیمھ 

ار اھهرگ  تالکـشم و  دـناوتیم  اھماظن  یهمھ  زا  رتھب  یمالـسا  ماظن  هکیلاح  رد  دـناوتیمن . یمالـسا  ماـظن  هک  دـنیامن  دادـملق  روطنیا  دـننک و  سویاـم  یمالـسا  ماـظن 

یدازآ نیا  هکنیا  نودـب  داد  یدازآ  دزیم ، اپ  تسد و  یدادبتـسا  یاھماظن  یهجنپ  ریز  هراومھ  یدامتم  یاھنرق  لوط  رد  هک  تلم  نیا  هب  هک  دوب  یمالـسا  ماظن  دـنک . فرطرب 

. دنک لامیاپ  دربب و  نیب  زا  ار  یمومع  شیاسآ  یمومع و  قوقح 

مق  / ١٣٨١/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

سویام ندش ، ینوریب  نانمشد  بوعرم  یدرف ، عفانم  هب  ندش  هتسبلد  ایند ، هب  صرح  تاوھـش ، هب  ندش  هدولآ  تسام . دوخ  نورد  رد  لوا  نمـشد  میراد : نمـشد  ود  ام  ]

بلطهطلـس یاھتردـق  نآ  زا  تسا  تراـبع  ینوریب  نمـشد  تسا . ینوریب  نمـشد  مود ، دنتـسھ . اـم  ینورد  نانمـشد  یھلا ، یاـھنامرآ  قـقحت  یھلا و  یهدـعو  زا  ندـش 

.[ دنشکب نوخ  کاخ و  هب  ار  ایند  یهمھ  دنرضاح  دوخ  دصاقم  ققحت  یارب  هک  یناھج 

ام یتـقو  تسا . یرگنیحطـس  زا  یـشان  یدونـشخان  نیا  مینک . هجوـتم  ینوریب  نمـشد  هب  ار  مدرم  یموـمع  یاھرادـشھ  رد  اـم  هکنیا  زا  دـنوشیم  دونـشخان  یـضعب 

روطنیا ریخن ؛ تساهدوب . ریثاتیب  یمالسا  ماظن  یاھیبایماکان  رد  ام  یاھیھاتوک  اھشزغل و  تاھابتشا ، اھفعض ، هک  تسین  نیا  شیانعم  میراد ، ینوریب  نمـشد  مییوگیم 

طیرفت طارفا و  اھیھاتوک و  یورهدایز ، فارـسا ، دـیابن  انرما .» یف  انفارـسا  انبونذ و  انلرفغا  انبر  : » مینک دای  دوخ  تاھابتـشا  زا  هشیمھ  هک  تسا  هداد  دای  ام  هب  نآرق  تسین .

نیمھ رد  دـنک . لفاغ  تسا ، ینوریب  نمـشد  نامھ  هک  تالاکـشا  یهدـننکدیدشت  لماع  زا  ار  ام  دـیابن  نیا  اما  میـشاب . اھنآ  حالـصا  رکف  هب  دـیاب  مینک ؛ رود  دای  زا  ار  نامدوخ 

ینوریب نمشد  ینعی  (١ ؛») نیرفاکلا موقلا  یلع  انرصنا  انمادقا و  تبث  و  : » دیامرفیم هلصافالب  مینک ، رافغتسا  دوخ  فارسا  هانگ و  زا  دھدیم  میلعت  ام  هب  هک  هفیرش  یهیآ 

. دنکیم دیدشت  ار  تاھابتشا  ینوریب  نمشد  اذل  دربیم . ار  هرھب  رثکادح  امش  تاھابتشا  زا  هک  تسوا  دیھدن . رارق  تلفغ  دروم  مھ  ار 

نآرق  / ١٣٨٢/٠٨/٠۶ نایراق  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

تـسا نیا  ناشمادقا  نیلوا  دنوش ، یتلم  ای  تعامج و  درف ، راوس  دنھاوخب  ایند  نایوگروز  یتقو  دیوگب . روز  نآ  هب  دناوتیمن  نمـشد  دـش ، یوق  شاهیحور  یاهعماج  یتقو 

دوجو یتعامج  تلم و  کی  رد  هیحور  ییاناوت و  تردق و  ساسحا  هک  ینامز  ات  دنربب . نیب  زا  ار  شایگداتـسیا  ییاناوت و  ساسحا  دننکـشب و  ار  تلم  ای  درف  نآ  یهیحور  هک 

. یگراکیب یراعیب و  یلبنت و  ینورد ؛ نانمشد  هن  ینوریب و  نانمشد  هن  دیآ ؛ قئاف  نآ  رب  دناوتیمن  سکچیھ  دراد ،

نادمھ  / ١٧/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  یاھهاگشناد  دیتاسا  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

عروتم نیدـتم و  یاھمدآ  نیلفاغ  نیا  نایم  رد  دوب . تلفغ  راچد  دـندوب -  نوریب  اھانثتـسا  طقف  ماـع -  روطهب  زور  نآ  اـم  ناوج  یهقبط  صوصخب  اـم و  گرزب  تلم  اـم و  روشک 

نیرتگرزب دندوب . هارمھ  همھ  اھناوج  یمومع  تلفغ  رد  اما  دندوب ؛ یکاپ  یاھناوج  دندوبن ، هانگ  لھا  هک  دندوب  مھ  یناسک  دندوب ؛ مھ  یلاباال  نیدیب و  یاھمدآ  دندوب ، مھ 

 - ناتـسلگ رد  یدعـس  میوش . جراخ  هدـنیآ  هب  ییانتعایب  یتوافتیب و  تلفغ و  باوخ  زا  ات  دوب  اـھیناریا  اـم  هب  ندز  رگنلت  داد ، ماـجنا  ناریا  رد  یمالـسا  تضھن  هک  یراـک 

، تخات ناشیا  رب  هک  ینمـشد  نیلوا   » اما دننک ؛ هلمح  یدارفا  هب  دنتـساوخیم  اھنیا  دیوگیم  دنکیم ؛ رکذ  ار  ینادزد  یهعومجم  تیاکح  لوا -  باب  موس  ای  مود  ناتـساد 

. درک رادیب  ار  ام  بالقنا  میدوب ، باوخ  ام  باوخ . زا  دوب  ترابع  نمشد  نآ  درک ؛ هبلغ  اھنآ  رب  ناشدوخ  نورد  زا  نمشد  کی  دیایب ، ینوریب  نمشد  هکنیا  زا  لبق  دوب ؛» باوخ 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

لیالد هب  ایند  یاھروتاتکید  نارگهطلس و  یهمھ  دنتسھ . هدش  هتخانش  نانمشد  هتسد  کی  دراد ؛ نمشد  هتسد  ود  یمالسا  تلود  دراد . مھ  ینانمشد  یمالـسا  تلود 

دقتعم یگدنز  یهصرع  رد  نید  دورو  هب  ای  نید  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  تسا . فلاخم  یروتاتکید  هطلـس و  لصا  اب  یمالـسا  تلود  نوچ  دنایمالـسا ؛ تلود  نمـشد  حضاو 

نید زا  یعامتجا  یگدنز  دشاب ، ادج  نید  زا  تسایـس  دشاب ، ادج  نید  زا  دیاب  داصتقا  دنیوگیم  دنفلاخم ؛ یمالـسا  تلود  اب  مھ  اھنیا  اھرالوکـس -  حالطـصا  هب  دنتـسین - 

یاھهضراعم ات  ندرک ، تفلاخم  ات  ندوب ، فلاخم  زا  دریگیم ؛ ماجنا  یعیسو  فیط  رد  مھ  اھتفلاخم  دشاب . ادج  نید  زا  یمومع  یمدرم  یاھطاشن  تاکرحت و  دشاب ، ادج 

شالت رثکادح  دنراد  راک  نیا  یارب  دنھاوخیم و  ناشدوخ  رایتخا  رد  ار  یناھج  یهدمع  عبانم  تفن و  هک  یناھج  میظع  نادـنمتورث  ینعی  یللملانیب -  نیفرتم  ندرک . یدـج 

یـضعب دنانمـشد ، اھنآ  زا  یـضعب  دـننکیمن ؛ ینمـشد  اـموزل  اھنمـشد  میدرک  ضرع  دنایمالـسا . تلود  ینوریب  نانمـشد  وزج  مھ  اـھنیا  دـننکیم -  ار  یلمع  یملع و 

هب مادک  رھ  اب  دیاب  دراد و  دوجو  ینمشد  ماسقا  عاونا و  نیاربانب  دنوشیم . زیوالگ  دنوشیم و  نادیم  دراو  یضعب  تسا ، ضارتعا  تفلاخم و  تروص  هب  ناشندرک  ینمـشد 

. درک دروخرب  یوحن 

هک تسا  نیا  زا  یشان  دشکب ، ار  ام  دیایب  یرگید  هک  دشاب  نیا  زا  یـشان  هچنآ  زا  شیب  ام  گرم  اھبورکیم . اھیرامیب و  اھتفآ ، ینعی  دناینورد ؛ نانمـشد  مود  یهتـسد 

رتمک دـنکیم ؛ تسرد  ناطرـس  هک  تسا  یییـصاع  لولـس  یییرامیب و  یبورکیم ، یـسوریو ، زا  یـشان  ام  یاھگرم  ابلاغ  دـیآیم . دوجوهب  یفالتخا  ناـمدوخ  نورد  رد 

. تسا شیاھتفآ  اھنیا  دشاب ؛ شاینورد  یاھنمشد  بظاوم  دیاب  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  یمالسا  تلود  دشکب . ار  مدآ  دیایب  یسک  هک  تسا  نیا  زا  یشان 

تلود  / ٠٨/٠۶/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  روھمجسیئر و  رادید  رد  تانایب 

ار ام  دـیایب  یرگید  هک  دـشاب  نیا  زا  یـشان  هچنآ  زا  شیب  ام  گرم  اـھبورکیم . اـھیرامیب و  اـھتفآ ، ینعی  دـناینورد ؛ نانمـشد  یمالـسا ] تلود  نانمـشد   ] مود یهتـسد 

هک تسا  یییـصاع  لولـس  یییرامیب و  یبورکیم ، یـسوریو ، زا  یـشان  ام  یاھگرم  ابلاغ  دـیآیم . دوجوهب  یفالتخا  ناـمدوخ  نورد  رد  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  دـشکب ،

اھنیا دشاب ؛ شاینورد  یاھنمشد  بظاوم  دیاب  تسا ؛ روطنیمھ  مھ  یمالسا  تلود  دشکب . ار  مدآ  دیایب  یـسک  هک  تسا  نیا  زا  یـشان  رتمک  دنکیم ؛ تسرد  ناطرس 

تسا . شیاھتفآ 

ینید تایبدا  ام  هک  تسا  نیا  شیاھتفآ  زا  یکی  ندـش ، فرحنم  هار  زا  ندرک و  تلفغ  مدرک . هراشا  اھتفآ  نیا  زا  یـشخب  هب  تبحـص  لوا  میوگب . ار  اھتفآ  نیا  زا  دروم  ود  یکی 

ینید تایبدا  هکنیا  دـنکیم . قیوشت  مدرم  نیب  رد  ار  یراکایر  مھ  دـناشکیم و  یراکایر  هب  مھ  ار ، ام  نیا  دـشاب . هتـشاد  لمع  رد  ییازاـبام  هکنیا  نودـب  مینک ؛ ظـیلغ  ار 

میھاوخن نامتارھاظت  راھظا و  نابز و  رد  مینکیم ، لمع  یمالـسا  نامراتفر  رد  هچنآ  زا  شیب  دشاب . هتـشاد  ازابام  دیاب  یلو  مرادن ؛ یتفلاخم  چـیھ  نآ  اب  نم  دوش ، تیوقت 

تساھتفآ . نآ  زا  اوتحم ، هب  ات  مرف  هب  نداد  تیمھا  رتشیب  میھد . هولج  ار  دوخ 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 6 
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رد ناـمروھمج  سیئر  یاـقآ  بوخ  یاـھفرح  زا  یکی  مینک . داـجیا  لوحت  نامتیریدـم  یهوحن  رد  دـیاب  میوش ، یمالـسا  اـتقیقح  میھاوخیم  رگا  درک . یمالـسا  دـیاب  ار  اوتحم 

ماجنا دیاب  ام  دوخ  دھد ؟ ماجنا  دیاب  یـسک  هچ  ار  تیریدم  رد  لوحت  نیا  دوب . تیریدـم  رد  لوحت  درک -  بذـج  ار  یدایز  یهدـع  فرح ، نیا  نم  رظن  هب  هک  یتاباختنا -  تاغیلبت 

هب هک  یفاطعنا  میھدیم ، جرخ  هب  هک  ییهبذـج  نامدوخ ، تیریدـم  لامعا  نامدوخ ، بصن  لزع و  نامراک ، تیفیک  ناـمدوخ ، راـتفر  هک  تسا  نیا  لوحت  رد  ماـگ  نیلوا  میھد .

دشاب . یمالسا  میھدیم ، ماجنا  نامدوخ  هب  عجارم  بطاخم و  تاقبط  اب  هک  یدروخرب  میھدیم ، جرخ 

یمالسا و یاھمچرپ  هک  دنتسھ  شلابند  رانک  هشوگ و  اھیضعب  هک  یراک  اب  دوشن  هابتشا  تساھتفآ ، زا  یکی  ازابام ، نودب  ندرک  ظیلغ  ار  ینید  تایبدا  متفگ  هکنیا  هتبلا 

یوقت نم  اھناف  رئاعـش هللا  مظعی  نم  و  . » درک فیعـضت  ار  یمالـسا  یاـھهناشن  دـیابن  اـقلطم  میوگیمن . ار  نیا  هدـنب  ریخن ، دـنرادرب ؛ مدرم  نیب  زا  ار  یمالـسا  یاـھهناشن 

ام هکنیا  مسا  هب  اھیضعب  درک . فیعضت  دیابن  اقلطم  ار  رئاعش  تسا . نتـشادھگن  مشچ  ولج  ندرک و  حرطم  رب  نداد و  ناشن  رب  رھاظت و  رب  رئاعـش  یانب  الـصا  ( ١ «) بولقلا

زا ار  یمالسا  یاھمچرپ  یمالسا و  راتفر  یمالسا و  یهھجو  یمالسا و  یامیس  یمالـسا و  یاھتمالع  یمالـسا و  رئاعـش  مینک ، رھاظت  میھاوخیمن  میتسین و  ایر  لھا 

رگا اـھتنم  دـیراد . هگن  ار  اـھنیا  دیـشاب  دـیقم  منکیم  هیـصوت  سکعب ، هکلب  منکیمن ؛ هیـصوت  ار  نیا  اـقلطم  هدـنب  ریخن ، دـننکیم ؛ عمج  مدرم  یگدـنز  ناـشدوخ و  یگدـنز 

. درادن ییهدیاف  دزادنیب ، رانک  دناوخن و  زامن  شیور  دشکب و  بآ  ار  زامناج  ناسنا  الاو  میناوخب ؛ مھ  زامن  زامناج  نآ  یور  اعقاو  میشکب ، بآ  زامناج  تسانب 

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

هب زورما  ار  نمـشد  ود  نیا  نم  میراد . گرزب  نمـشد  ود  ام  میراد . مھ  شلاچ  هار  نیا  رد  ام  تسین ؛ عنام  یب ی  هتلافـسا هار  کی  دورب ، دـھاوخ  یم ناریا  تلم  هک  یھار  نیا 

دنادب و ار  نمشد  ی  هشقن دسانشب ، ار  نمشد  دیاب  تلم  کی  مینکب . دیاب  هچ  نمشد  ود  نیا  لباقم  رد  امش  نم و  مینیبب  ات  منک  ییامن  هرھچ یفرعم و  امش  یارب  راصتخا 

نمـشد تسا . رت  کانرطخ ینورد  نمـشد  تسا . ینوریب  نمـشد  نمـشد ، کی  تسا ؛ ینورد  نمـشد  نمـشد ، کی  میراد : نمـشد  ود  ام  دنک . زھجم  نآ  لباقم  رد  ار  دوخ 

، یطارفا یاھ  یھاوخدوخ یدیماان ، نتـشادن ، راک  طاشن  یلبنت ، میـشاب . هتـشاد  نامدوخ  رد  ام  تسا  نکمم  هک  تسا  یدب  یاھتلـصخ  ینورد  نمـشد  تسیچ ؟ ینورد 

دوجو ام  رد  ینورد  یاھ  نمشد نیا  رگا  تسا . یرامیب  اھ  نیا دوخ - تلم  هب  هن  دوخ و  صخش  هب  هن  دوخ - هب  دامتعا  نتشادن  هدنیآ ، هب  ندوب  نیبدب  نارگید ، هب  ندوب  نیبدب 

«، دیناوت یمن امش  : » دنھد خوسر  یناریا  ی  هعماج نورد  رد  ار  اھبورکیم  نیا  دنا  هدرک یعس  ناریا  تلم  ینوریب  نانمـشد  هشیمھ  دوش . یم لکـشم  ام  راک  دشاب ، هتـشاد 

دامتعا یب لسک ، دیماان ، ار  ام  تلم  هک  تسا  هدوب  نیا  یعـس  دمآرد .» ناتردپ  «، » دیدش هراچیب  «، » تسا هریت  ناتقفا  «، » تسا کیرات  نات  هدـنیآ «، » دـیتسین رداق  امـش  »

ام تلم  ی  هدـمع یالب  ام ، روشک  رد  یمالـسا  تکرح  زورب  زا  لبق  یاھلاس  لوط  رد  تسا . ینورد  نانمـشد  اـھ  نیا دـنروایب ؛ راـب  هناـگیب  تسد  هب  مشچ  لـبنت و  سفن ، هب 

هتـشادن سفن  هب  داـمتعا  دنـشاب ، دـیماان  دنـشاب ، لـبنت  شمدرم  یتلم  رگا  تسین ؛ نکمم  شتفرـشیپ  تلم  نیا  دـشاب ، هتـشاد  ار  اـھ  یراـمیب نیا  یتلم  رگا  دوب . اـھ  نیا

انب ی  هیاپ نورد  رد  هک  یا  هنایروم لثم  اھ  نیا تفر ؛ دھاوخن  شیپ  یتلم  نینچ  دنشاب ، دیماان  هدنیآ  زا  دنشاب ، نیبدب  رگیدمھ  هب  دنشاب ، هتـشادن  دنویپ  رگیدمھ  اب  دنـشاب ،

هب دامتعا  یاراد  راودـیما ، دـیاب  ام  تلم  درک . هزرابم  تافـص  نیا  اب  دـیاب  دـنک . یم دـساف  ار  هویم  دریگب ، رارق  هویم  لخاد  هک  تسا  یمرک  لـثم  دـنک ؛ یم ناریو  ار  اـنب  دـتفیب ،

سفن هب  دامتعا  نینچ  ام  تلم  زورما  دمحب هللا  دنک . یم کمک  هار  نیا  رد  ار  وا  هک  دشاب  یتایونعم  هب  نموم  دقتعم و  و  تفرـشیپ ، هب  دنم  هقالع هدنیآ ، هب  نیب  شوخ سفن ،

نمـشد میزادـنیب ، راک  زا  دوخ  ی  هعماج یمومع  گنھرف  رد  دوخ ، ناج  رد  دوخ ، نورد  رد  ار  اھ  نمـشد نیا  میناوتب  اـم  رگا  درک . لـیمکت  ار  اـھ  نیا دـیاب  دراد ؛ یدـیما  نینچ  و 

. دناسرب یا  همطل همدص و  ام  هب  دناوت  یمن مھ  ینوریب 

یناھج رابکتسا  یناھج . رابکتسا  مییوگ  یم وا  هب  هک  یزیچ  نامھ  ینعی  یللملا ؛ نیب ی  هطلس ماظن  زا  تسا  ترابع  ام  فدھ  نیا  ینوریب  نمـشد  ینوریب . نمـشد  اما  و 

ینمشد تلم  نآ  اب  نارگ  هطلس دنک ، عافد  دوخ  عفانم  زا  نارگ  هطلس لباقم  رد  دھاوخب  یتلم  رگا  دنک . یم میـسقت  ناریذپ  هطلـس نارگ و  هطلـس هب  ار  ایند  هطلـس ، ماظن  و 

هتفرـشیپ دنموربآ و  دنمتزع و  لقتـسم و  دھاوخ  یم هک  تسا  یتلم  کی  نمـشد  نیا ، دننکـشب . مھ  رد  ار  وا  تمواقم  دننک  یم یعـس  دنروآ و  یم راشف  وا  یور  دـننک ؛ یم

ی هدـحتم تـالایا  ینوـنک  تلود  یناـھج و  مسینویھـص  ی  هکبـش زا  تسا  تراـبع  ینمـشد  نیا  رھظم  زورما  تسا . ینوریب  نمـشد  نیا  دورن ؛ نارگ  هطلـس راـب  ریز  دوـشب و 

دراو راشف  دنا ، هتسناوت هچرھ  تسا . هدوب  زورما  ات  بالقنا  لوا  زا  ناریا  تلم  اب  ینمشد  تسایس  اما  دنک ، یم رییغت  اھـشور  تسین ؛ زورما  لام  ینمـشد  نیا  هتبلا  اکیرما .

راشف هن  ناش ، یماظن دـیدھت  هن  ناشیداصتقا ، میرحت  هن  دـنک ؛ راداو  ینیـشن  بقع هب  ای  دـنک  فیعـض  ار  ناریا  تلم  تسا  هتـسناوتن  اـھ  نآ یاـھراشف  ثبع ؛ اـما  دـنا ، هدروآ

تـسا نیا  ی  هدنھد ناشن نیا  میتسھ ؛ رت  یوق رایـسب  لبق  لاس  تفھ  تسیب و  زا  لبق ، لاس  تسیب  زا  لبق ، لاس  هدزناپ  زا  ام  زورما  ناشیناور . گنج  هن  ناش ، یـسایس

. تسھ ینمشد  نیا  اما  تسا ؛ هدنام  ماکان  یمالسا  یروھمج  ماظن  ناریا و  تلم  اب  ینمشد  رد  نمشد  هک 

ی هقطنم یاـھتلم  نیتـال ، یاـکیرما  یاـھتلم  اـقیرفآ ، یاـھتلم  ایـسآ ، یاـھتلم  هقطنم - یاـھتلم  ناملـسم و  یاـھتلم  رظن  زا  ناریا  تلم  دراد . دوـجو  یـضقانت  اـیند  رد  زورما 

شیاتـس نیـسحت و  ار  ناریا  تلم  اھ  نآ دـنا . هتخانـش روط  نیا ار  ناریا  تلم  تساھ ؛ ییوگروز لباقم  رد  ی  هداتـسیا و  تلادـع ، قح و  عفادـم  عاجـش ، تلم  کی  هنایمرواخ -

هب مھتم  تسا ، رشب  قوقح  ضقن  هب  مھتم  وگروز ، یاھتردق  رظن  زا  تساھتلم ، شیاتس  دروم  ردق  نیا هک  یمالسا  یروھمج  ماظن  نیمھ  ناریا و  تلم  نیمھ  اما  دننک . یم

ی هطلس ماظن  ی  هدننکدیدھت ضقانت ، نیا  اھتردق . ی  هتساوخ اھتلم و  هاگن  نیب  ضقانت  تسا ؛ ضقانت  نیا  تسا ! مسیرورت  زا  تیامح  هب  مھتم  تسا ، یناھج  تینما  بلس 

هنخر نیا  زور  هب  زور  تسا و  هدروآ  دوجو  هب  برغ  یـسارکومد  لاربیل  یانب  رد  ار  یـشیاسرف  ی  هنخر کی  نیا  دنوش ؛ یم رود  اھتلم  زا  دنراد  اھ  نیا زور  هب  زور  تسا . یناھج 

. دنوش یم رترادیب  زور  هب  زور  اھتلم  دننک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دنناوت  یمن هک  هشیمھ  دنک ؛ ناھنپ  ار  قیاقح  دناوت  یم یتدم  ات  رابکتـسا  تاغیلبت  هرخالاب  دـش . دـھاوخ  رتشیب 

هب دنھد ، یم راعـش  وا  یارب  اھتلم  دنک ، یم ترفاسم  یبونج  یاکیرما  یاھروشک  هب  اقیرفآ ، یاھروشک  هب  ایـسآ ، یاھروشک  هب  ناریا  تلم  روھمج  سیئر دینک ؛ هاگن  امش 

مچرپ اھتلم  دـنک ، یم ترفاسم  اکیرما - تولخ  طایح  ینعی  یبونج - یاکیرما  یاھروشک  هب  مھ  اکیرما  روھمج  سیئر دـننک ؛ یم تیاـمح  راـھظا  دـننک ، یم تارھاـظت  وا  عفن 

نآ یراد  مچرپ یعدـم  اـکیرما ، همھ  زا  رتوـلج  برغ و  زورما  هک  تسا  یا  یـسارکومد لاربـیل  یاـھ  هیاـپ لزلزت  شیاـنعم  نـیا  دـننز ؛ یم شتآ  وا  ندـمآ  تبـسانم  هـب  ار  اـکیرما 

تینما زا  مد  دننز ، یم رـشب  قوقح  زا  مد  دـننز ، یم یـسارکومد  زا  مد  دوش . یم رتشیب  زور  هب  زور  مدرم  تادـھاشم  مدرم و  تالیامت  اھ و  نآ تساوخ  رد  ضقانت  دنتـسھ .

زا تیاکح  دنک ؛ یم اھتلم  قوقح  ندرک  لامیاپ  زا  تیاکح  دنک ؛ یم اھ  نآ یبلط  گنج زا  تیاکح  اھ  نآ ریرش  نطاب  اما  دننز ، یم مسیرورت  اب  ی  هزرابم زا  مد  دننز ، یم یناھج 

لاربیل لوارق  شیپ هک  اکیرما - یوربآ  یـسارکومد و  لاربیل  یوربآ  زور  هب  زور  دننیب . یم اھتلم  ار  نیا  دـنک ؛ یم یناھج  یژرنا  عبانم  رب  اھ  نآ ریذـپان  یریـس یاھتـشا  رفاو و  لیم 

عافد یاعدا  رد  اھ  ییاکیرما هک  دنمھف  یم اھتلم  دوش . یم رتشیب  دراد  یمالسا  ناریا  یوربآ  لباقم ، رد  دوش . یم رتمک  مک و  دراد  اھتلم  رظن  رد  ایند  رد  تسا - یـسارکومد 

؛ دوب اـھ  ییاـکیرما تشم  رد  هرـسکی  یولھپ - میژر  ناـمز  توغاـط - ناـمز  رد  ناریا  تساـم . دوخ  روـشک  اـب  اـھ  نآ راـتفر  نآ ، ی  هنوـمن کـی  دـنیوگ ؛ یم غورد  رـشب  قوـقح  زا 

هاگیاپ زا  ار  اھ  نیا دنتـساوخ  یم هقطنم ؛ برع  یاھروشک  کرحت  رب  طلـست  یارب  دـندروآ ، یم دوجو  هب  ناریا  رد  یماظن  هاگیاپ  دـندوب ؛ طلـسم  ناریا  رـسارس  رب  اھ  ییاکیرما

رد روشک - رـساترس  رد  دندرک ؛ یم هجنکـش  نادنز  رد  ار  نازرابم  دوب ؛ مکاح  روشک  نیا  رب  اھ  یروتاتکید نیرتدب  دوب ؛ لیئارـسا  نامیپمھ  ناریا  دنـشاب . هتـشاد  رظن  ریز  ناریا 

لاوما دـندرک ؛ یم جارات  ار  ام  تفن  دوب ؛ طلـسم  مدرم  رب  توغاط  میژر  دالج  نارومام  لمع  تدـش  قاـنتخا و  روشک - یاھرھـش  ی  همھ رد  نارھت و  رد  دھـشم ، رھـش  نیمھ 

ریقحت ار  تلم  دندش ؛ یم عنام  ایند  یتعنـص  یملع و  ی  هقباسم رد  روضح  زا  ار  ناریا  تلم  دنداد ؛ یم جارات  هب  ناگناگیب  عفن  هب  ماکح و  عفن  هب  ار  یلم  یاھتورث  یمومع و 

رب یـسارکومد  ضقن  رـشب و  قوقح  ضقن  هب  مھ  یـضارتعا  چیھ  دندوب ؛ اکیرما  بوبحم  مھ  شنارادمامز  دوب ؛ هقطنم  نیا  رد  اکیرما  کی  ی  هجرد دحتم  ناریا ، نآ  دندرک . یم

مکحتـسم طابترا  نیا  اب  تسا - ریظن  مک رایـسب  ایند  رد  ام  یرالاس  مدرم هک  حـضاو - یرالاس  مدرم نیا  اـب  تسا ؛ دازآ  روشک  کـی  ناریا  زورما  دوبن . دراو  یتوغاـط  تموکح  نآ 

ی هدـنھد ناشن نیا  دـیآ ؛ یم باـسح  هب  بولطماـن  روشک  کـی  اـکیرما  نارادمتـسایس  اـکیرما و  تلود  رظن  زا  اـھ ، ییاـکیرما رظن  زا  ناریا  نیا  روشک ؛ نالوئـسم  مدرم و  نیب 

رت یوق زور  هب  زور  ناریا  تلم  درب . دـنھاوخن  مھزاب  دـنا و  هدربن یدوس  ینمـشد  نیا  زا  اھ  ییاکیرما هتبلا  تسا . ملاع  دوجوم  قیاقح  لباقم  رد  یناھج  رابکتـسا  یریگ  تھج

. دوش یم رت  هزات رت و  هتسجرب زور  هب  زور  بالقنا  یاھشزرا  دوش و  یم

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 7 
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زاریش  / ١٣٨٧/٠٢/١۴ یاھهاگشناد  نایوجشناد  دیتاسا و  رادید  رد  تانایب 

یئاھمحازم رگ  انیقی ا  دوب ؟ تمحازم  ای  دوب  کمک  اھفدھ  نیا  هب  ندیسر  یارب  ردقچ  تایعقاو  نیا  مینکیم ؛ یگدنز  میراد  یتایعقاو  کی  رد  ام  مینکیمن ، یگدنز  هک  الخ  رد  ام 

ار فادھا  نیا  دنتـسناوتیم  یوق  لکـشتم  هورگ  کی  لاس  هد  لاس ، جنپ  لوط  رد  دیاش  تساوخیمن . یدایز  نامز  فدھ ، نیا  هب  ندیـسر  تشادن ، دوجو  مرامـشیم ، الاح  هک 

؛ داھج دوشیم  شمـسا  دـشخبیم و  یونعم  تقیقح  انعم و  ناسنا  شالت  هب  هک  تسا  عنام  دوجو  نیمھ  اساسا  دراد . دوجو  عناوم  ناسنا  هار  رـس  رد  اھتنم  دـننک ؛ هدروآرب 

. عناوم اب  شلاچ  تمحز و  اب  هارمھ  دھج  دج و  ینعی  داھج  تشادن . ینعم  داھج  دوبن ، عنام  رگا  الاو 

ام دوـخ  نورد  رد  هک  یئاـھزیچ  نآ  ینعی  یئاـھزیچ ؟ هچ  ینعی  ینورد  عـناوم  ینوریب . عـناوم  یکی  ینورد ، عـناوم  یکی  میتـشاد : عـناوم  عوـن  ود  اـم  دـندوب ؟ هچ  عـناوم  نیا 

یاھفعض تساھفعض ؛ ینورد ، عناوم  تسا . ینورد  عناوم  اھنیا  دراد ؛ دوجو  بالقنا -  هزرابم و  دوگ  زا  نوریب  نیرظان  هچ  ناممدرم ، داحآ  هچ  نامناریگمیمـصت ، هچ  اھناسنا - 

دیاـب تسا . زیچ  نآ  ققحت  عناوم  زا  یکی  شدوخ  تاـقوا  یھاـگ  نیا  تسا ؛ یرادـنپناسآ  تسا ، یئارگناـسآ  تسا ، یبـلطتحار  تسا ، ینـالقع  یاھفعـض  تسا ، یرکف 

عناوم زا  یکی  مھ  نآ  تسا ؛ یراگنالھس  یریگناسآ و  لثم  مھ  یرادنپناسآ  دشاب . عقاو  هب  کیدزن  لقاال  ای  عقاو  اب  قباطم  راک ، تالکـشم  راک و  هب  تبـسن  میوقت  دروآرب و 

نیرتگرزب زا  یکی  تیفاع  تسا . یبوخ  زیچ  یبلطتیفاع  یبلطتیفاع . دـنیوگیم  طلغب  شلاـچ ، زا  زیرگ  هب  تساـم . ینورد  یاھفعـض  زا  یکی  مھ  شلاـچ  زا  زیرگ  تسا . هار 

مدـق اـجب  ندرک ، لـمع  تسرد  یاـنعم  هب  تسین ؛ ندـنکفین  هجنپ  یاـنعم  هب  تیفاـع  هرخـالا .» ایندـلا و  هیفاـع  هیفاـعلا ؛ کلئـسن  هیفاـعلا  یلو  اـی  « ؛ تـسا یھلا  یاـھتمعن 

زیرگ هب  طلغب  نکیل  تسین ؛ یدب  زیچ  یبلطتیفاع  نیاربانب  هانگ . زا  تیفاع  میئوگب  هک  تسا  نیا  لثم  الب ، زا  تیفاع  تسا . ندیشک  بقع  اجب  ندز و  تبرض  اجب  نتـشاذگ ،

اھنیا تالکـشم . اب  یهھجاوم  یارب  ندوبن  هدامآ  نتـسناد ، دنـسپان  تشز و  ار  تالکـشم  اب  یهھجاوم  یبلطتحار ، نامھ  عقاو  رد  ینعی  یبلطتیفاع ؛ دـنیوگیم  شلاچ  زا 

. تسام ینورد  یاھفعض 

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

یولج اـھنیا  دـندشیم ، ررـضتم  بـالقنا  یاھفدـھ  زا  اـی  بـالقنا  زا  یوحن  هب  هک  یناـسک  یهمھ  تسا ؛ هتـشاد  دوـجو  هللااـشام  یلا  رگید  هک  تسا ، ینوریب  لـماوع  تقونآ 

یهطلس یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  توغاط  تیمکاح  یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  تلادع  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یاهدع  کی  تینما  زا  دنداتـسیا . بالقنا 

یدازآ و زا  ای  لالقتسا  زا  ای  تلادع  زا  اھیک  درادن . مزال  حیضوت  دینادیم ؛ امش  ار  اھنیا  دنوشیم . ررضتم  یاهدع  کی  دادبتسا  یفن  زا  دنوشیم ، ررـضتم  یتعامج  کی  هناگیب 

. دراد همادا  یشکفص  نیا  مھ  نالا  ات  دناهدیشک . فص  بالقنا  لباقم  رد  همھ  اھنیا  دنوشیم ؟ ررضتم  اھنیا  لاثما 

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

بالقنا لوا  یهھد  لوا ، یاھلاس  رد  هک  اتدوک  یزادـنارب و  یاھهئطوت  اھیرگیذوم و  زا  نوگانوگ ، یاـھهئطوت  هھد ؛ هس  نیا  رد  تسا  هتفرگ  ماـجنا  هک  هچنآ  یهمھ  مغریلع 

هتسیاش هک  درک  تباث  یمالسا  یروھمج  ناریا و  تلم  زورما ، ات  فرط  نیا  هب  گنج  نایاپ  زا  دعب  لوا و  یهھد  زا  دعب  زا  مرن  حالطصا  هب  یاھهئطوت  ات  یلیمحت ، گنج  ات  دوب ،

، دوب لاـھن  کـی  هک  یزور  نآ  هک  دـھدب ، ناـکت  ار  رواـنت  تخرد  نیا  تسناوت  دـھاوخن  ملاـع  نوگاـنوگ  ثداوـح  مھ  نیا  زا  دـعب  داتـسیا . تردـق  اـب  تسا ؛ ندـنام  یقاـب  قیـال  و 

نورد زا  هک  میـشاب  بقارم  نامدوخ  دیاب  ام  دنھدب . ناکت  دنناوتیمن  ار  یمالـسا  یروھمج  رادهشیر . روانت و  تخرد  کی  هب  هدش  لیدبت  زورما  دنروایب ، شرد  اج  زا  دنتـسناوتن 

ناشن ام  هب  یمالسا  یروھمج  مالسا و  هک  ار  یھار  میدرک ، ظفح  ار  نامدوخ  یونعم  تمالس  ام  هک  یتقو  نآ  ینوریب ، نمشد  زا  میوشن . هدیـسوپ  نورد  زا  میوشن ؛ کوپ 

. دنزب بیسآ  دناوتیمن  دنزیمن ؛ یبیسآ  ام  هب  میرادن ؛ یسرت  اقلطم  میدشن ، فرحنم  هار  نآ  زا  میتفر و  شیپ  هداد ،

ماظن  / ١٣٨٧/١٢/٢۵ نالوئسم  رادید  رد  تانایب 

. درک جالع  ار  اھنیا  دیاب  دراد ، دوجو  تدحو  لباقم  رد  یلک  هدمع و  لماع  ود  میوشب . کیدزن  مھ  اب  دیاب 

دئاقع لوصا و  دوخ و  یدابم  هب  نامیا  دمآ . قئاف  نیا  رب  دیاب  شدوخ . یارب  یھورگ  رھ  نامدوخ ؛ دیاقع  هب  ام  یاھیدـنبیاپ  ام ، یاھبـصعت  تسام : ینورد  لماع  لماع ، کی 

. دـنک زواجت  توادـع  ینمـشد و  ضرعت و  اب  هارمھ  یفن و  زرم  هب  تاـبثا  زرم  زا  دـیابن  نیا  اـما  تسا ؛ بوخ  مھ  نآ  رب  یراـشفاپ  تسا ؛ یاهدیدنـسپ  بوخ و  رایـسب  زیچ  دوخ 

دودح نارگید ، هب  مارتحا  اما  دننک ؛ ظفح  دننک ، ظفح  دنھاوخیم  مھ  ار  ناشدوخ  دـیاقع  دـننک ؛ ظفح  ار  رگیدـکی  مارتحا  دنتـسھ ، یمالـسا  تما  یهعومجم  رد  هک  یناردارب 

یبھذم تاثحابم  دننیـشنب  دنھاوخیم  نف ، لھا  املع و  دنراذگب . یملع  سلاجم  یارب  ار  هلداجم  ثحب و  دنراد و  هگن  ار  اھنآ  دـیاقع  راکفا و  تمرح  نارگید و  قوقح  نارگید ،

لیلحت هیزجت و  تردق  هک  یراکفا  اب  یهبطاخم  رد  یمومع ، راکفا  حطـس  رد  نلع ، رد  رگیدکی  هب  یئوگدب  اب  یملع ، لفحم  رد  هناملاع و  یبھذم  یهثحابم  اما  دننکب ؛ دننک ،

، دراد هفیظو  مھ  هعیـش  دنراد . هفیظو  دروم  نیا  رد  ناملـسم  یاھهورگ  یهمھ  دـننک . راھم  دـیاب  نالوئـسم  دـننک ؛ راھم  املع  یتسیاب  ار  نیا  دـنکیم ؛ قرف  دـنرادن ، یملع 

. تسا ینورد  لماع  هک  لماع  کی  نیا  دنورب . داحتا  تمس  هب  دیاب  دراد ؛ هفیظو  مھ  ینس 

ایند رد  یـسایس  طلـسم  یاھتردـق  هک  یزور  نآ  زا  هکلب  زورما ، طـقف  هن  درک . تلفغ  نیا  زا  دـیابن  تسا . مالـسا  نانمـشد  نکفاهقرفت  ضرغم  تسد  مھ  ینوریب  لـماع  کـی 

هک ینردـم  لئاسو  یعمج ، طابترا  لـئاسو  تسا . رتدـیدش  هشیمھ  زا  زورما  هدـمآ و  دوجو  هب  نکفاهقرفت  تسد  نیا  دـنراذگب ، رثا  اـھتلم  یور  دـنناوتیم  هک  دـندرک  ساـسحا 

رد مھ  یاهدع  کی  هنافـساتم  دوب . رایـشوھ  دیاب  دوب ؛ هاگآ  دیاب  دننکیم . تسرد  راعـش  هقرفت  یارب  دنزورفاشتآ ؛ دـنزورفاشتآ ؛ اھنیا  دـنکیم . کمک  مھ  نیا  دراد ، دوجو  زورما 

. یلصا نانمشد  نآ  ضرغ  لامعا  یارب  هلیسو  دنوشیم  ناملسم ، یاھروشک  ناملسم و  یاھتلم  لخاد 

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

هدرک نیعم  نوناق  دنیایب ؛ دنناوتیمن  یاهدع  کی  دنیایب ، دنناوتیم  یاهدع  کی  نوناق  قبط  رب  تسا ؛ نوناق  تسا ، مکاح  هک  یزیچ  اھنت  تاباختنا ، یهصرع  رد  ندش  دراو  یارب 

ینوریب نمـشد  نآ  دریگیم . ماـجنا  دراد  نوناـق  قـبط  رب  شاهمھ  اـھنیا  دـنایناسک ؛ هچ  دـنھدیم ، تیحالـص  صیخـشت  هک  یناـسک  تسیچ ؛ اھتیحالـص  تـسیچ ، طـئارش 

قیفوت هب  ناریا  تلم  اما  دننکیم . رارکت  ار  اھنامھ  مھ  اوقتیب  یاھنابز  اوقتیب و  یاھهرجنح  هنافساتم  و  دنزیم ، یفرح  ددنبیم ، مشچ  اھتیعقاو  نیا  یهمھ  رب  دنیـشنیم ،

. دوب دھاوخ  یعطاق  هدنبوک و  خساپ  ناریا ، تلم  خساپ  و  تفگ ؛ دھاوخ  خساپ  اھدنفرت  نیا  یهمھ  هب  دوخ ، خسار  مزع  یگداتسیا و  اب  دوخ ، روضح  اب  یھلا ،

اھهاگشناد  / ١١/١٣٩٣/٠۴ دیتاسا  رادید  رد  تانایب 

ضارتعا ام  هب  دـنراد ؛ تیـساسح  نمـشد  ىهملک  ىور  اھىـضعب  ـالاح  روشک . ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  ىارب  اـم  نانمـشد  ىهھبج  رد  دراد  دوجو  ىیاـھهزیگنا  اـنئمطم 

؛» سیلبا  » ناونع ناطیش ،»  » ناونع هدش  رارکت  ردقچ  نآرق  رخآ  ات  لوا  دینیبىم  دینک ، هظحالم  ار ]  ] نآرق امش  هکىلاحرد  نمشد ؛ نمـشد ، دییوگیم  مادم  ارچ  هک  دننکیم 

نیا شیاـنعم  مینکیم ، هیکت  مادـم  نمـشد  ىور  اـم  هکنیا  تسین ؛ بیع  هک  نمـشد  نتـسنادنمشد  درک . تلفغ  دـیابن  هک  نمـشد  زا  هدـش . رارکت  ررکم  هدـش ، هتفگ  ررکم 

نمشد تسا ، ام  ىنورد  نمشد  رتدب ، اھنمـشد  ىهمھ  زا  کیبنج ؛ نیب  ىتلا  کسفن  کودع  ىدعا  هن ، میلفاغ ؛ نامدوخ  ىنورد  تالکـشم  نامدوخ و  بویع  زا  هک  تسین 

دوخ ىاج  هب  اھنیا  تسا -  مولعم  هکنیا  تسا - ]  ] نامروما دربشیپ  رد  اـم  ریبدـت  مدـع  تسا ، اـم  ىیاـسآنت  تسا ، اـم  ىلبنت  تسا ، اـم  بلطتحار  سفن  تسا ، اـم  دوخ 

امـش هکنیا ]  ] ـالاح دـید -  تخانـش ، ار  نمـشد  دـیاب  بخ ، درک . دـھاوخ  تراـسخ  راـچد  ار  اـم  هک  تسا  ىمیظع  ىدربھار  ىاـطخ  ىنوریب ، نمـشد  زا  تلفغ  اـما  ظوفحم ؛

مھم ىاھهشقن  زا  ىکی  داد . صیخـشت  دیاب  ار  وا  ىهشقن  دیمھف ، دیاب  ار  وا  ىنمـشد  تسا -  ىرگید  ثحب  دشابن ، روجنآ  دـشاب ، روجنیا  نمـشد  اب  نامدروخرب  دـییوگیم 

. دنکیم ادیپ  انعم  میدرک ، ضرع  ام  هک  ىداھج  تیریدم  نآ  اجنیا  هاگشناد ؛ هب  میدرگیمرب  میدیمھف ، ار  نیا  ىتقو  بخ ، تسا . روشک  رد  ىملع  تکرح  ندرک  فقوتم  نمشد ،

شلاچ کی  ربارب  رد  هک  ىـشالت  نآ  زا  تسا  ترابع  داھج  تسین . داھج  ىـشالت  روج  رھ  دریگیم ؛ ماجنا  ىاىنمـشد  کی  لباقم  رد  هک  ىـشالت  زا  تسا  ترابع  داـھج  نوچ 

ىملع تضھن  روشک و  ىملع  تکرح  هک  دینکب  هجوت  هک  تسا  نیا  اجنیا  رد  ىداھج  تیریدم  ىانعم  تقونآ  تسا . داھج  نیا  دریگیم ؛ تروص  لباقم  فرط  ىوس  زا  هنامصخ 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 8 
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، دیتسھ وجشناد  هک  امش  دیداتسا ، هک  امش  دیریدم ، هک  امـش  هنامـصخ  شلاچ  نیا  لباقم  رد  هک  هنامـصخ ، شلاچ  کی  اب  تسا  هجاوم  روشک  ىملع  تفرـشیپ  روشک و 

، میظع ىهصرع  نیا  نوگانوگ  ىاھشخب  زا  ىـشخب  رھ  تیریدم  هچ  ترازو ، تیریدم  هچ  هاگـشناد ، تیریدم  هچ  هاگتـسد ؛ تیریدم  ىداھج و  تکرح  دش  نیا  دیتسیاب ؛ دیاب 

هک میتشاد  روشک  ربتعم  هاگـشناد  کی  رد  ار  ىناـسک  میتشاد . هاگـشناد  رد  ىبولطماـن  ىاـھهنومن  ىنارود ، کـی  رد  هتـشذگ ، رد  هتبلا  اـم  ىداـھج . تیریدـم  دـش  دـھاوخ 

، دندرکیم ادیپ  دندرکیم ، وجتـسج  ار  هبخن  ىوجـشناد  هک  میتشاد  ىیاھمدآ  اھزغم ؛ رارف  اھزغم ، رارف  دنیوگیم  ررکم  هکنیا  روشک ! کرت  هب  دندرکیم  قیوشت  ار  هبخن  ىاھناوج 

ىناسک ترازو  لخاد  رد  هک  ار  نارود  نیا  میدـنارذگ  ار و  نیا  میدـید  ىنارود  کی  رد  و  میتشاد ؛ ار  نیا  ىنارود  کی  رد  دـنورب ؛ دـننک و  کرت  ار  روشک  هکنیا  هب  دـندرکیم  قیوشت 

ىشارتعنام هک  دوب  نیمھ  تیعقاو  اما  هجوم ، ناشدوخ  رظن  زا  ىلیالد  اب  تسا  نکمم  هتبلا ] [ ؛ دندرکیم ىـشارتعنام  ىملع  تفرـشیپ  ىملع و  تکرح  لباقم  رد  هک  دندوب 

رارق ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دنھدیمن ؛ تیمھا  نآ  هب  دنراگناىم ؛ چیھ  هب  ار  ىملع  تفرـشیپ  هک  دریگن  رارق  ىناسک  رایتخا  رد  هاگـشناد  دوشب ؛ رارکت  دـیابن  اھنیا  دوب .

؛ تسا اـم  ىلـصا  ضرع  نیا  دـننکیم . کرد  روـشک  نیا  تشونرـس  ىارب  تلم و  نیا  تشونرـس  ىارب  ار  هلئـسم  نیا  تیمھا  دـنروشک ؛ ىملع  تفرـشیپ  قشاـع  هک  دریگب 

نیا دیراذگن  هدرک ، عورش  ار  ىتکرح  هاگشناد  دیتسھ ؛ دیتاسا  امش  دوخ  مھ  دنتسھ ، اھهاگشناد  نیلوئسم  مھ  دنتـسھ ، ىتلود  نیلوئـسم  مھ  هلئـسم ، نیا  بطاخم 

میراد شیپ  رد  هار  ىلیخ  زونھ  ام  تسین -  اجنیا  رد  مالک  لیـصفت  ىاج  الاح  مدرک -  ضرع  دوشب . فعاضم  دیاب  دـنک و  ادـیپ  همادا  تسیاب  تکرح  نیا  دوشب ؛ فقوتم  تکرح 

. درک تدھاجم  دیاب  ىلیخ  درک ؛ شالت  دیاب  ىلیخ  تسا ؛ رظن  دروم  ىملع  ظاحل  زا  هک  میسرب  ىاهطقن  نآ  هب  ات 

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

ناـمدوخ نورد  رد  اـم  منکب ؛ ضرع  مزیزع  یاـھناوج  امـش  هـب  ار  نـیا  تـسین . ناـمدوخ  ینورد  یاھفعـض  زا  ضاـمغا  یاـنعم  هـب  یجراـخ  نانمـشد  ینمـشد  رب  اـم  یهـیکت 

فعض میراد ؛ ارجا  رد  فعض  میراد ؛ یراذگتسایس  رد  فعض  ام  مینک . فرطرب  دیاب  ار  اھفعض  نیا  دنکیم ؛ هدافتسا  ام  یاھفعـض  زا  یدایز  دراوم  رد  نمـشد  میراد ؛ ییاھفعض 

، یئزج زیچ  کی  رـس  تاقوا  یھاگ  میراد ؛ روشک  یاـھتیولوا  صیخـشت ]  ] رد فعـض  میوشیم ؛ ناـمدوخ  یاـھتکرح  رد  یلھاـک  راـچد  یلبنت و  راـچد  یھاـگ  میراد ؛ شـالت  رد 

ام یاھفعـض  اھنیا  میوشیم ؛]  ] لفاغ نمـشد  زا  درادن ؛ مھ  یموزل  درادن ، مھ  یترورـض  هک  یرما  کی  رـس  دنوشیم ، ریگرد  رگیدمھ  اب  نامدوخ  زا  روشک  نورد  رد  ییاھهورگ 

راذـگورف یتیانج  چـیھ  زا  دـناوتب  رگا  هک  ینمـشد  دـنکیم ، جرخ  لوپ  هک  ینمـشد  تسا ، هاگآ  هک  ینمـشد   - نمـشد دوجو  نکل  درک . فرطرب  یتسیاب  ار  اھفعـض  نیا  تسا ؛

. دننکیم شومارف  ار  اکیرمآ  دننکیم ، شومارف  ار  یجراخ  نمـشد  یلخاد ، یئزج  لئاسم  نیمھ  یهناھب  هب  اھیـضعب  دنامب . هنعلوفغم  دیابن  هک  تسا  یزیچ  کی  دـنکیمن -

؛ مینکن داقتنا  میوگیمن  دیشکب . دایرف  رتمک  رگیدکی  رس  رب  تسا ؛ نیا  رطاخهب  دیـشکب ، اکیرمآ  رـس  رب  دیراد  دایرف  هچرھ  هک  دندرکیم  رارکت  ررکم  هیلعهللاناوضر )  ) ماما هکنیا 

اب ود و  یهجرد  نانمـشد  اـب  ار  یلـصا  نمـشد  اـما  تسا  تفرـشیپ  یهیاـم  مھ  داـقتنا  دراد ، دوـجو  داـقتنا  قـح  دـندازآ ، راـکفا  تسا ، یدازآ  یهعماـج  هعماـج ، هرخـالاب  هن ،

ناوت یهمھ  اب  هک  تسا  ینمشد  نآ  یلصا  نمشد  تسا . رگید  یاج  یلصا  نمشد  میریگن ؛ هابتشا  دنتسین ، یتح  مھ  نمشد  میراد و  رظن  فالتخا  اھنآ  اب  هک  یناتسود 

نیا مدرم ؛ نایم  رد  یمالسا  ینآرق و  راکفا  ذوفن  یلم ، تیمکاح  تلم ، روضح  زا  تسا  ترابع  درواتسد  نیا  دریگب ؛ وا  زا  ار  ناریا  تلم  میظع  درواتـسد  هک  تسا  نیا  ددصرد 

ار نیا  دـناسر . دـھاوخ  ناـمیاھنامرآ  هب  ار  اـم  نیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  میاهدرک ، یداـیز  یاھتفرـشیپ  مھ  زورما  اـت  دـناسریم ؛ تفرـشیپ  هب  ار  اـم  هـک  تـسا  گرزب  درواتـسد  نآ 

، دـنروایب دوجو  هب  برغ  بوعرم  برغ و  میلـست  برغ و  هب  یهتخاـبلد  یتـموکح  هدـناشنتسد ، تموکح  هناـملاظ ، تموکح  دـنھاوخیم  دـنریگب ؛ مدرم  تسد  زا  دـنھاوخیم 

. میشاب هتشاد  رظن  رد  ار  نمشد  نیا  میربن و  دای  زا  یتسیاب  ار  نیا  تسا ؛ نیا  ناشفدھ 

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

فقوتم ار  روشک  یملع  تفرـشیپ  دـندرک ، دوبان  ار  روشک  یزرواشک  دوب . اھییاکیرمآ  تبون  اھسیلگنا  زا  دـعب  دـندرک ؛ اـھسیلگنا  نیمھ  ار  اـھنیا  دـندرک ، اـھیبرغ  ار  اـھنیا 

تـسا ییاھراک  نیا  دندناشک ؛ اھنیا  دننام  یراوخبورـشم و  دایتعا و  یرگیلاباال و  داسف و  هب  ار  ناوج  یهقبط  دندرک ، فقوتم  ای  دندرب  دـندیدزد و  ار  لاعف  یاھزغم  دـندرک ،

جالع ددـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  ام  ریـصقت  دـناهدرک . اھنآ  تسا و  هدوب  اـھنآ  تسد  راـک  ریبدـت  راـک و  یهرادا  اـما  میدوب ، ریـصقتیب  اـھام  میوگیمن  هدرک . اـم  روشک  رد  برغ  هک 

. دش دھاوخ  نیمھ  مھزاب  هساک ؛ نامھ  تسا و  شآ  نامھ  مینکن ، تمواقم  رگا  مھ  زورما  میدماینرب . تمواقم  ددص  رد  میدماینرب ،

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

، دـنریگب زایتما  روطنیمھ  امئاد  اھنیا  دـش  بجوم  راجاق  نیطالـس  فعـض  دـندرک ؛ عورـش  ار  ناشیاھتیلاعف  ام  روشک  هیلع  راجاق ، نارود  طساوا  زا  یبرغ ، یاـھروشک  برغ ،

؛ دندروآ هک  دنروایب ، ار  ناشدوخ  زا  رفن  کی  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دعب  دننک . فقوتم  ار  ام  یاھتفرـشیپ  دننک و  گنت  ار  ام  یگدنز  یهریاد  مادـم  دـنروایب ، راشف  مادـم 

رارقا ناشیاھدوخ  هک  ار  حوضو  نیا  هب  رما  کی  دـندرواین ؛ اھسیلگنا  ار  ناخاضر  دـنیوگیم ]  ] دـننکیم و هشدـخ  دـنراد  مھ  ار  نیمھ  اھیـضعب  الاح  دوب . ناشدوخ  زا  ناـخاضر 

، دندروآ ار  ناخاضر  هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  دننکیم . راکنا  دنراد  اھنیا  اما  دنتفگ ، ررکم  ار  نیا  توغاط  تموکح  نالوئـسم  دوخ  دنتفگ ، اھسیلگنا  دوخ  دـندرک ، رارکت  دـندرک ،

تضھن ناونعهب  یتکرح  کی  روشک  نورد  زا  زاب  هک  دعب  دنتشاذگ . ار  شرسپ  دنتشادرب و  ار  وا  دخرچن ، ناشتشم  رد  دنلیام  هکنانچنآ  تسا  نکمم  دندرک  ساسحا  هک  دعب 

اھیبرغ ار  اھنیا  دندروآ . دوجوهب  ار  کاواس  یمنھج  هاگتـسد  دادرم ، متـشھوتسیب  زا  دـعب  دـندروآ . دوجوهب  ار  دادرم  متـشھوتسیب  دـندرک و  بوکرـس  دـش ، عورـش  یلم 

لاعف یاھزغم  دندرک ، فقوتم  ار  روشک  یملع  تفرـشیپ  دندرک ، دوبان  ار  روشک  یزرواشک  دوب . اھییاکیرمآ  تبون  اھسیلگنا  زا  دعب  دندرک ؛ اھسیلگنا  نیمھ  ار  اھنیا  دندرک ،

ام روشک  رد  برغ  هک  تسا  ییاھراک  نیا  دندناشک ؛ اھنیا  دننام  یراوخبورـشم و  دایتعا و  یرگیلاباال و  داسف و  هب  ار  ناوج  یهقبط  دـندرک ، فقوتم  ای  دـندرب  دـندیدزد و  ار 

ددـص رد  میدـماینرب ، جالع  ددـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  اـم  ریـصقت  دـناهدرک . اـھنآ  تسا و  هدوب  اـھنآ  تسد  راـک  ریبدـت  راـک و  یهرادا  اـما  میدوب ، ریـصقتیب  اـھام  میوگیمن  هدرک .

. دش دھاوخ  نیمھ  مھزاب  هساک ؛ نامھ  تسا و  شآ  نامھ  مینکن ، تمواقم  رگا  مھ  زورما  میدماینرب . تمواقم 

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

، دـنریگب زایتما  روطنیمھ  امئاد  اھنیا  دـش  بجوم  راجاق  نیطالـس  فعـض  دـندرک ؛ عورـش  ار  ناشیاھتیلاعف  ام  روشک  هیلع  راجاق ، نارود  طساوا  زا  یبرغ ، یاـھروشک  برغ ،

؛ دندروآ هک  دنروایب ، ار  ناشدوخ  زا  رفن  کی  دیاب  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دعب  دننک . فقوتم  ار  ام  یاھتفرـشیپ  دننک و  گنت  ار  ام  یگدنز  یهریاد  مادـم  دـنروایب ، راشف  مادـم 

رارقا ناشیاھدوخ  هک  ار  حوضو  نیا  هب  رما  کی  دـندرواین ؛ اھسیلگنا  ار  ناخاضر  دـنیوگیم ]  ] دـننکیم و هشدـخ  دـنراد  مھ  ار  نیمھ  اھیـضعب  الاح  دوب . ناشدوخ  زا  ناـخاضر 

، دندروآ ار  ناخاضر  هک  تسا  نیا  هیـضق  عقاو  دننکیم . راکنا  دنراد  اھنیا  اما  دنتفگ ، ررکم  ار  نیا  توغاط  تموکح  نالوئـسم  دوخ  دنتفگ ، اھسیلگنا  دوخ  دـندرک ، رارکت  دـندرک ،

تضھن ناونعهب  یتکرح  کی  روشک  نورد  زا  زاب  هک  دعب  دنتشاذگ . ار  شرسپ  دنتشادرب و  ار  وا  دخرچن ، ناشتشم  رد  دنلیام  هکنانچنآ  تسا  نکمم  دندرک  ساسحا  هک  دعب 

اھیبرغ ار  اھنیا  دندروآ . دوجوهب  ار  کاواس  یمنھج  هاگتـسد  دادرم ، متـشھوتسیب  زا  دـعب  دـندروآ . دوجوهب  ار  دادرم  متـشھوتسیب  دـندرک و  بوکرـس  دـش ، عورـش  یلم 

لاعف یاھزغم  دندرک ، فقوتم  ار  روشک  یملع  تفرـشیپ  دندرک ، دوبان  ار  روشک  یزرواشک  دوب . اھییاکیرمآ  تبون  اھسیلگنا  زا  دعب  دندرک ؛ اھسیلگنا  نیمھ  ار  اھنیا  دندرک ،

ام روشک  رد  برغ  هک  تسا  ییاھراک  نیا  دندناشک ؛ اھنیا  دننام  یراوخبورـشم و  دایتعا و  یرگیلاباال و  داسف و  هب  ار  ناوج  یهقبط  دـندرک ، فقوتم  ای  دـندرب  دـندیدزد و  ار 

ددـص رد  میدـماینرب ، جالع  ددـص  رد  ام  هک  تسا  نیا  اـم  ریـصقت  دـناهدرک . اـھنآ  تسا و  هدوب  اـھنآ  تسد  راـک  ریبدـت  راـک و  یهرادا  اـما  میدوب ، ریـصقتیب  اـھام  میوگیمن  هدرک .

. دش دھاوخ  نیمھ  مھزاب  هساک ؛ نامھ  تسا و  شآ  نامھ  مینکن ، تمواقم  رگا  مھ  زورما  میدماینرب . تمواقم 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یـشزرا دنرادن ، یتیمھا  یلیخ  ناشیاھهلابند  الاح  ناشیاھهلابند ؛ اھتسینویھـص و  یللملانیب ، نارالاسرز  سیلگنا ، اکیرمآ ، زا  تسا  ترابع  اصخـشم  زورما  نمـشد ،

هک سیلگنا  هدـنورشیپ ؛ ولجهبور و  ناریا  اب  لقتـسم ، ناریا  اـب  یمالـسا ، یروھمج  اـب  تسا  نمـشد  اـکیرمآ  دنتـسھ . اـھنیا  اھیلـصا  درواـیب ؛ اـھنآ  زا  مسا  مدآ  هک  دـنرادن 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 9 
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یللملانیب و نارادهیامرـس  دننمـشد ؛ اھتسینویھـص  تسا ؛ نمـشد  دـنک ، ذوفن  دـھاوخیم  هقطنم  نیا  هب  اددـجم  زاب  الاح  تسا و  لبق  یهرود  یهداتفاراکزا  ریپ  رمعتـسم 

[. دنتسھ  ] یلصا یاھنمشد  اھنیا  دننمشد ؛ یللملانیب  نارالاسرز 

، نم ینعی  هچ ؟ ینعی  ام  دوخ  تسا . ام  دوخ  نورد  وا  دراد و  دوجو  یرگید  نمـشد  کـی  اـھنیا  رب  یهوـالع  دنتـسین ، نمـشد  مھ  اـھنیا  طـقف  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا 

ام نمشد  اھنیا  یلبنت ؛ یطاشنیب ، یلاحیب ، یدیماان ، یگزیگنایب ، زا  تسا  ترابع  ینورد  نمشد  نآ  تسیچ ؟ ینورد  نمـشد  نآ  ناوج . نالف  لوئـسم ، نالف  امش ،

سفن ال نم  کب  ذوعا  ینا  مھللا  دنتـسھ . ام  یاھنمـشد  اھنیا  هنکـسملا ؛ هرتفلا و  هوسقلا و  هلفغلا و  لخبلا و  نبجلا و  مرھلا و  لـسکلا و  نم  کـب  ذوعا  ىنا  مھللا  تسا .

لمع دب  رگا  مھ  ام  میزادـنایمن . اھینوریب  ندرگ  هب  ار  همھ  دنتـسھ ؛ ام  ینورد  نانمـشد  اھنیا  ( ١ (؛ عفنت هالـص ال  نم  عمـسی و  اعد ال  نم  عشخی و  بلق ال  نم  عبـشت و 

ولو تسا ، ام  ردارب  الاح  هک   - یھاران ای  بابان  ردارب  کـی  یعقاو ، ربکا  ناطیـش  یاـج  هب  رگا  میریگب ، هابتـشا  ار  نمـشد  رگا  مینک ، یلبنت  رگا  مینکن ، لـمع  تقو  هب  رگا  مینک ،

تسین نیا  شیانعم  یجراخ ، نمشد  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . نامساوح  تسا ، ام  نمشد  مھ  نیا  سپ  دروخ . میھاوخ  هبرض  دش ، ام  ربکا  ناطیش  تسا - هاران  بابان و 

، یرظنگنت ندرکن ، مادقا  ندرک ، یلبنت  هجویب ، نوگانوگ  تافالتخا  دـب ، یاھراتفر  دـب ، یاھتـسایس  طلغ ، یاھتـسایس  هن ، درادـن ؛ دوجو  یـصقن  هنوگچـیھ  نامدوخ  رد  هک 

. تسھ مھ  اھنیا  تسا ؛ ام  نانمشد  اھنیا 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

هشیمھ دندرک . لمع  ماگنھب  عطقم ، نآ  رد  مق  مدرم  هک  تسا  نیا  منکیم ، رارکت  ماهدرک و  ضرع  اھراب  مھ  ار  هتکن  نآ  نم  هک  دراد  دوجو  مق  یهیضق  رد  هک  یایلصا  یهتکن 

رثا یھاگ  تفرگ ، ماجنا  ادـعب  تشذـگ و  یتدـم  دـش ، تایب  میتشاذـگ  رگا  ار  راک  نامھ  دـنکیم . ادـیپ  شیازفا  نآ  ریثات  ای  دـنکیم  ریثات  تفرگ ، ماجنا  دوخ  تقو  رد  هکیتقو  راـک 

راتفر نآ  هکنآ  زا  دعب  رگا  الاو  دـنداد ، خـساپ  نآ  هب  لوا  تقو  نامھ  رد  دنتخانـش و  اروف  ار  ینمـشد  دـنتفرگ ، اروف  ار  هتکن  هک  دوب  نیا  اھیمق  رنھ  دـنکیم . یمک  رثا  ای  دـنکیمن 

نیا مینکیم ، رگید  هاـم  کـی  مینکیم ، ادرف  مینکیم ، ـالاح  دـنتفگیم ] ، ] دـندرکیم تسد  نآ  تسد  نیا  تفرگ ، ماـجنا  راوگرزب  ماـما  هب  تبـسن  نمـشد  زیمآهئطوـت  زیمآتثاـبخ 

یـضعب بخ ، تسا . تلیـضف - تقو   - تقو لوا  مھ  هضیرف  ماجنا  تقو  نیرتھب  داد ؛ ماجنا  ار  هضیرف  دیاب  دوخ  تقو  رد  دراد ، تقو  هضیرف  دمآیمن . دوجو  هب  الـصا  یدـعب  ثداوح 

هک یتقونآ  نیباوت  نیباوت ؛ لثم  دنھدیم ، ماجنا  تشذگ  هک  تقو  دنراذگیم  یضعب  ریخات ؛ اب  اما  دنھدیم  ماجنا  یـضعب  لایخیب ؛ دنیوگیم ] ، ] دنھدیمن ماجنا  ار  هضیرف  الـصا 

مایق دنداتـسیا ، دیزی  لباقم  رد  دندمآ  هلظنح . نب  هللادبع  یربھر  اب  هنیدم  مدرم  مایق  ای  دوب . هتـشذگ  راک  زا  راک  هک  دندمآ  یتقو  دـندماین ، دوب - اروشاع  هک   - دـندمآیم دـیاب 

؛ دنداتفین دنداتفایم ، رکف  نیا  هب  دیاب  تقونآ  دش ، جراخ  هنیدم  زا  مالـسلاامھیلع )  ) یلعنبنیـسح هک  دندینـش  هک  یتقونآ  رید ؛ اما  دندرک ، نوریب  ار  هنیدم  مکاح  دندرک ،

مھ یراک  چـیھ  دـندش ، دوبان  دـندش ، راـمورات  دـندش ، ماـعلتق  تسا ؛ هدرک  تبث  خـیرات  هک  دـش  یناـمھ  مھ  هجیتن  دـنداتفا ؛] رکف  هب   ] دـعب لاـس  کـی  دـنداتفا ، رکف  هب  رید 

رد ار  نآ  ات  داد  ماجنا  دیاب  یراک  هچ  مینادب  میـسانشب ، ار  هضیرف  یتسیاب  میھدب ، ماجنا  تقو  رد  ار  راک  میھاوخب  رگا  بخ ، داد . ماجنا  دیاب  تقو  رد  ار  راک  دننکب . دنتـسناوتن 

. میھدب ماجنا  دوخ  تقو 

کی بالقنا  نیا  دـھدب . تاـجن  یگدـنامبقع  تلذ  یگتـسباو و  تلذ  زا  ار  دوخ  هکنیا  یارب  تشادرب  ناریا  تلم  هک  دوب  یدـنلب  زیخ  کـی  بـالقنا  نیا  هک  تسا  نیا  مضرع  نم 

ینالوط درد  ود  دـیادزب ؛ تلم  نیا  زا  مالـسا ، یربھر  ییامنھار و  اـب  مالـسا و  تکرب  هب  ار - گرزب  تلذ  ود  نیا   - ار یگدـنامبقع  یگتـسباو و  هکنیا  یارب  دوب  یمیظع  تکرح 

یارب یتکرح  کی  هک  یتقو  دینک ، هجوت  تسرد  بخ ، دش . لیکشت  ساسا  نیا  رب  یمالسا  یروھمج  ماظن  دمآ و  دوجو  هب  نیا  یارب  بالقنا  دھدب ؛ جالع  ار  اھنیا  دوب ، نمزم 

یگدنامبقع و هک  یناسک  نآ  تسا - هدرک  مھ  تفرشیپ  تسا ، هدش  مھ  قفوم  و   - دیادزب تلم  نیا  زا  ار  یگدنامبقع  ار و  یگتسباو  هک  تسا  هدمآ  دوجو  هب  دوصقم  نیا 

اھیـضعب مینکیم ؛ تسرد  نمـشد  اـم  هک  تسین  روط ] ] نیا تسا . یعیبط  نیا  دنتـسیایم ؛ ماـظن  نیا  و  بـالقنا ، نیا  تکرح ، نیا  لـباقم  رد  دوب ، اـھنآ  عفن  هب  یگتـسباو 

تحارتسا لحم  ار ، امش  ناکد  ار ، امش  یهناخ  تسا  هدمآ  یردلق  کی  دینک  ضرف  دشارتیم . تلم  تکرح  ار  نمشد  دیشارتن ! نمـشد  مئاد  اقآ  هک  تسا  نیا  ناشمالکهیکت 

ات دنکیم . ینمشد  امش  اب  وا  اما  دیاهتفرگ  ار  ناتقح  دیاهداد ، ماجنا  ار  ناتقح  امـش  بخ  دیدرک ، نوریب  ار  وا  دیدمآ  امـش  یتقو  تسا ؛ هدرک  بصغ  ار  امـش  یگدنز  ار ، امش 

هک یناسک  نآ  دننکیم . ینمشد  اھنیا  میاهدرکن ؛ داجیا  یدیدج  ینمشد  یسک  اب  ام  دنزیم . هبرض  امـش  هب  دنک ، ادیپ  هبلغ  امـش  رب  دناوتب  هک  دشاب  هتـشاد  دیما  هکیتقو 

؛ دننمـشد ام  اب  زورما  دـندشیم ، عفتنم  ناریا  تلم  یگدـنامبقع  زا  هک  یناسک  نآ  ینوخ ! نمـشد  دننمـشد ؛ ام  اـب  زورما  دـندربیم ، هرھب  ناـشدوخ  هب  ناریا  یگتـسباو  زا 

تسا نکمم  هدوم ؛ مھنم  متیداع  نیذلا  نیب  مکنیب و  لعجی  نا  ىـسع هللا  دشکن ، لوط  تمایق  ات  تسا  نکمم  ینمـشد  نیا  هتبلا  ریذپانیتشآ . نمـشد  ینوخ ، نمـشد 

دیماان وا  هک  نیا  تسیچ ؟ ینمـشد  نتفر  نیب  زا  طرـش  اما  دورب ؛ نیب  زا  ینمـشد  نیا  هک  مینادـیمن - رگید ، لاس  هاجنپ  رگید ، لاس  دـص   - هدـنیآ رد  دـتفیب  قاـفتا  یتقو  کـی 

هک میریگب  دیاب  ام  هک  یـسرد  نآ  تسھ . ینمـشد  نیا  سپ  بخ  تسا . دـیعب  اھتردـقربا  ندـش  حالـصا  تسا ، دـیعب  ندـش ] حالـصا   ] نیا الاح  هک  دوشب ؛ حالـصا  ای  دوشب 

ماجنا نمـشد  هک  یتکرح  رھ  هک  مینک  ادـیپ  تریـصب  ردـقنآ  مینادـب ، ار  نمـشد  راک  یوس  تمـس و  میـسانشب ، ار  نمـشد  هک  تسا  نیا  رب  ینبم  نآ  مینکب ، لمع  ماگنھب 

نیمھ یهرابرد  نم  الاح  تسا . ام  یهفیظو  نیا  مینک ؛ تمواقم  میتسیاب ، ار ، نآ  مینک  جالع  تسا ، اـم  هب  ضرعتم  اـم و  هجوتم  رگا  تسیچ . شفدـھ  هک  میمھفب  دـھدیم ،

. منکیم ضرع  زورما  ار  یتاملک  ار ، یاهلمج  دنچ  عوضوم ،

یلیخ ناـشیاھهلابند  ـالاح  ناـشیاھهلابند ؛ اھتسینویھـص و  یللملانیب ، نارـالاسرز  سیلگنا ، اـکیرمآ ، زا  تسا  تراـبع  اصخـشم  زورما  نمـشد ، تسیک ؟ نمـشد  ـالوا 

ولجهبور و ناریا  اب  لقتـسم ، ناریا  اب  یمالـسا ، یروھمج  اب  تسا  نمـشد  اکیرمآ  دنتـسھ . اـھنیا  اھیلـصا  درواـیب ؛ اـھنآ  زا  مسا  مدآ  هک  دـنرادن  یـشزرا  دـنرادن ، یتیمھا 

؛ دننمـشد اھتسینویھـص  تسا ؛ نمـشد  دـنک ، ذوـفن  دـھاوخیم  هقطنم  نیا  هب  اددـجم  زاـب  ـالاح  تسا و  لـبق  یهرود  یهداـتفاراکزا  ریپ  رمعتـسم  هک  سیلگنا  هدـنورشیپ ؛

[. دنتسھ  ] یلصا یاھنمشد  اھنیا  دننمشد ؛ یللملانیب  نارالاسرز  یللملانیب و  نارادهیامرس 

، نم ینعی  هچ ؟ ینعی  ام  دوخ  تسا . ام  دوخ  نورد  وا  دراد و  دوجو  یرگید  نمـشد  کـی  اـھنیا  رب  یهوـالع  دنتـسین ، نمـشد  مھ  اـھنیا  طـقف  هک  منکب  ضرع  مھ  ار  نیا  هتبلا 

ام نمشد  اھنیا  یلبنت ؛ یطاشنیب ، یلاحیب ، یدیماان ، یگزیگنایب ، زا  تسا  ترابع  ینورد  نمشد  نآ  تسیچ ؟ ینورد  نمـشد  نآ  ناوج . نالف  لوئـسم ، نالف  امش ،

سفن ال نم  کب  ذوعا  ینا  مھللا  دنتـسھ . ام  یاھنمـشد  اھنیا  هنکـسملا ؛ هرتفلا و  هوسقلا و  هلفغلا و  لخبلا و  نبجلا و  مرھلا و  لـسکلا و  نم  کـب  ذوعا  ىنا  مھللا  تسا .

، مینک لمع  دب  رگا  مھ  ام  میزادنایمن . اھینوریب  ندرگ  هب  ار  همھ  دنتسھ ؛ ام  ینورد  نانمشد  اھنیا  عفنت ؛ هالص ال  نم  عمسی و  اعد ال  نم  عشخی و  بلق ال  نم  عبـشت و 

بابان و ولو  تسا ، ام  ردارب  الاح  هک   - یھاران ای  بابان  ردارب  کی  یعقاو ، ربکا  ناطیـش  یاج  هب  رگا  میریگب ، هابتـشا  ار  نمـشد  رگا  مینک ، یلبنت  رگا  مینکن ، لـمع  تقو  هب  رگا 

رد هک  تسین  نیا  شیانعم  یجراخ ، نمشد  مییوگیم  ام  یتقو  دشاب . نامساوح  تسا ، ام  نمـشد  مھ  نیا  سپ  دروخ . میھاوخ  هبرـض  دش ، ام  ربکا  ناطیـش  تسا - هاران 

اھنیا یرظنگنت ، ندرکن ، مادـقا  ندرک ، یلبنت  هجویب ، نوگانوگ  تافالتخا  دـب ، یاھراتفر  دـب ، یاھتـسایس  طلغ ، یاھتـسایس  هن ، درادـن ؛ دوجو  یـصقن  هنوگچـیھ  نامدوخ 

. تسھ مھ  اھنیا  تسا ؛ ام  نانمشد 

. تسا تایعقاو  هب  یکتم  نیا  تسین ؛ راعش  امش ، هب  منکب  ضرع  نم  هن ؟ ای  میھدیم  راعش  روطنیمھ  ایآ ] ، ] یجراخ نمـشد  نالف  سیلگنا ، اکیرمآ ، میتفگ  یتقو ] ، ] بخ

تخس ناریا  هب  هک  یدعب  تلود  هب  دنکیم  هیـصوت  دوخ  یهیعادو  یهمان  رد  اکیرمآ  قالخاشوخ ! یهجراخ  ریزو  دینک  ضرف  هک  یتقو  میوشیم ؛ علطم  ام  ایند  یایاضق  زا  بخ ،

نیا بخ  دیوگیم - وا   - میتفرگ ام  هکنیاامک  تفرگ  زایتما  ناریا  زا  دوشیم  یریگتخـس  اب  دینادب  دیراد ، هگن  دینک ، ظفح  ار  اھمیرحت  دینک ، یریگتخـس  دیناوتیم  هچرھ  دیریگب ،

وا راتفر  اما  دیوگیمن  احیرـص  ار  نیا  وا  تسا ، ترارـش  روحم  ناریا  هک  تفگیم  احیرـص  دـمآیم  هک  دوب  نمـشد  کی  تسا ؛ نادـنخ  نمـشد  نمـشد ، نیا  الاح  تسا ؛ نمـشد 

فاصنایب یاھمدآ  یـضعب  لوق  هب  هکنیا  هن  میھدـب ، راعـش  میھاوخیم  هک  تسا  نیا  هن  نمـشد ، نمـشد ، مییوگیم  مئاد  هک  ام  سپ  نمـشد . دـش  نیا  تسا . راـتفر  نیمھ 

یدـنبب ینیبـب ؛ اـت  نک  زاـب  ار  تمـشچ  تسا ، نمـشد  بخ  تسین ؛ یـشارتنمشد  هن ، دنـشارتب ؛ نمـشد  دـنراچان  دـناهدنامرد ، ناـشدوخ  یلخاد  راـک  رد  اـھنیا  دـنیوگیم 

. ینیبیم نک ، هاگن  نک ، دنلب  ار  ترس  اما  ینیبیمن ؛ ینکورف ، فرب  لخاد  ار  ترس  ینیبیمن ؛ هتبلا  ار ، تمشچ 

؛ دنیایب سراف  جیلخ  هب  هرابود  دنراد  انب  اھنیا  هک  میدوب  هدینـش  میتشاد ؛ ربخ  لبق  لاس  ود  یکی  زا  ام  هتبلا  دـناهدمآ ؛]  ] سراف جـیلخ  هب  اددـجم  اھسیلگنا  سیلگنا ! میتفگ 

سراف جیلخ  ماکح  نیا  اب  اھنآ  اعقاو  مینک  لایخ  هک  تسین  روجنیا  تسین ؛ ناشنیب  مھ  یتیمیمـص  چیھ  هک   - سراف جیلخ  ماکح  زا  هدع  کی  هب  اجنیا  دـنیآیم  دـندمآ . الاح 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 10 
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دوخ دیدھت  بخ ، تسا ! دیدھت  ناریا  دـنیوگیم  دـننزیم - فرح  یروجنیا  اھنآ  اب  دـنیآیم  تفرگ ؛ راب  ریز  دوشیم  ار  اھنآ  دـننادیم  دـننک ، هدافتـسا  دـنھاوخیم  هن ، دـنایمیمص ؛

. تسا هقطنم  یاھروشک  یهیزجت  ناشیاھمیمصت  زا  یکی  دننکیم ؛ یریگمیمـصت  یمالـسا  ناریا  یارب  هقطنم و  یارب  دننیـشنیم  یـسیلگنا  لفاحم  زورما  دنیاھسیلگنا .

هیزجت قارع  ینعی  هتـشذگ ؛ یبیل  کی  نمی ، کی  هیروس ، کی  قارع ، کی  نارود  دنیوگیم  تسا . تاعالطا  اھنیا  تسین ؛ سدح  تسین ، لیلحت  منکیم ، ضرع  هک  یزیچ  نیا 

دنـسرتیم تدـشب  ناریا  یمومع  راـکفا  زا  دنـسرتیم . دـننکیمن ، تئرج  نوچ  دـنروآیمن ، ار  ناریا  مسا  دوشب ؛ هیزجت  نمی  دوشب ، هیزجت  یبیل  دوشب ، هیزجت  هیروس  دوشب ،

دننام لثم  ناتـسنمکرت ، لثم  ناتـسناغفا ، لثم  هک  دوب  نیا  شروظنم  « - ناتـسناریا دوشیم  ناریا  میورب ، اـم  رگا   » هک تفگ  نتفر  زا  لـبق  اضردـمحم  هک  ار  یفرح  ناـمھ  ـالاو 

، دندوب دیما  نیا  رد  دننزب ؛ ار  فرح  نامھ  دنھاوخیم  مھ ]  ] اھنیا قرفتم - یاھتلود  نیب  دوشیم  میـسقت  مھ  هیقب  دـنامیم ، ناتـسناریا  مان  هب  یتمـسق  کی  مھ  اجنیا  اھنیا ،

الاح زا  دراد ؟ مد  خاش و  نمشد  رگم ] ، ] تسا نمشد  نیا  بخ  دنروآیمن . نابز  هب  اما ] [ ؛ تسھ زونھ  ناشنھذ  رد  نکل  دروخ  مھ  ناشنھد  یوت  دندرک ، مھ  ار  ناششالت 

هدزاود لاس ، هد  اھنآ  لایخ  هب  ماجرب  نارود  هک   - مینک لیمحت  ناریا  رب  ار  ییاھتیدودـحم  هچ  نآ  زا  دـعب  هک  دـننکیم  رکف  ماـجرب  ناـیاپ  زا  دـعب  نارود  یارب  دـنراد  دناهتـسشن ،

رگید مینک . داجیا  تیدودـحم  هک  مینک  لمع  یروجهچ  مییوگب ، هچ  مینک ، راک  هچ  تقونآ  ناریا ، اب  ام  هک  دـننکیم  ار  تقونآ  رکف  دـنراد  ـالاح  زا  دـشکب - لوط  دـیاب  ـالثم  لاـس 

. تسا اھنیا  تثابخ  نیا  ثیبخ ، سیلگنا  میوگیم  هدنب  هکنیا  رتثیبخ ؟ نیا  زا  رتدب ؟ نیا  زا  نمشد 

ناریا دوخ  زا  یدارفا  ناریا ، رد  هلمجزا  اھروشک ، نیا  رد  ام  دنیوگیم ]  ] ینعی تسا ؛ هدشباختنا  یموب  دارفا  حیلـست  شزومآ و  دننکیم ، حیرـصت  هک  اھنیا  یاھهمانرب  زا  یکی 

یزاـجم یاـضف  تسھ و  تنرتنیا  تسا ، ناـسآ  ندرک  زیھجت  مھ  زورما   - مینکیم ناـشزیھجت  میھدـیم ، شزومآ  ار  اـھنیا  مینکیم ، رارقرب  طاـبترا  اـھنیا  اـب  مینکیم ، باـختنا  ار 

نیا بخ  دنیوگیم ؛ دنراد  اھنیا  هک  تسا  ییاھفرح  اھنیا  دنتفیب ؛ تلم  ناج  هب  دنتفیب ، یمالسا  ماظن  ناج  هب  دنتفیب ، روشک  ناج  هب  ات  تسھ - نوگانوگ  تاطابترا  تسھ و 

. نمشد دش 

رد ینمشد  یارب  اھنیا  هک  ار  ییاھوسوتمس  اھمسروهار و  ار . ینمـشد  یاھهویـش  مھ  تخانـش ، دیاب  ار  نمـشد  مھ  میدرک ، ضرع  تخانـش . یتسیاب  ار  نمـشد  نیا 

مھ ام  یاھیھاگـشناد  دننادب ، دیاب  مھ  ام  یاھرگراک  دننادب ، دیاب  مھ  ام  یاھناوج  دننادب ، دیاب  مھ  مدرم  دننادب ، دیاب  مھ  نیلوئـسم  دـننادب ؛ دـیاب  همھ ] ، ] دـناهتفرگ رظن 

غورد یلو  یاهنماخ ، یلع  دینک  ضرف  الثم  تسا ، ینالف  صخـش  ام  فدھ  هک  دنیوگیم  ناشتالیکـشت  رد  اھویدار و  رد  یھاگ  الاح   - نمـشد فدـھ  هک  دـننادب  دـننادب ؛ دـیاب 

ینامزاس یھاگتسد و  نالف  اب  یورمع ، نالف  اب  یدیز ، نالف  اب  رگا  تسا . یمالسا  ماظن  ناشفدھ  تسا ، یمالسا  ناریا  ناشفدھ  تسا ، ناریا  تلم  ناشفدھ  دنیوگیم -

؛ ار وا  دننزب  سپ  دیاب  هداتسیا ؛ هدرک ، رپس  هنیس  الثم  نیا  دننکیم  ساسحا  هک  تسا ]  ] نیا رطاخهب  دننکیم ، ینمشد  مھ 

مق  / ١٠/١٩/١٣٩۵ مدرم  رادید  رد  تانایب 

لاکـشا هب  فـلتخم ، نیواـنع  هب  رگید  نوگاـنوگ  تاـقبط  رد  دـعب  اـھناوج و  رد  لوا  ار  اـھنامیا  هـکنیا  یارب  دوـشیم ؛ ینمـشد  دراد  مدرم  ینید  یهزیگنا  اـب  فرط  هـمھ  زا  زورما 

. دریگیم ماجنا  نمشد  یهلیسوهب  زورما  دراد  هک  تسا  یراک  نیا  دنربب . نیب  زا  فلتخم 

ام تناید   » هک دومرف  سردم  موحرم  هک  یبلطم  نیمھ  تسیچ ؟ ینید  تفرعم  دشاب ؛ هارمھ  تفرعم  اب  دیاب  ینید  نامیا  تسا . مزال ]  ] ینید تفرعم  ینید ، نامیا  رب  هوالع 

رـصانع زا  یکی  نیا  درک - یلمع  مھ  تفگ و  مھ  ار ، موھفم  نیمھ  ار و  انعم  نیمھ  مھ  ام  راوگرزب  ماـما  و  « - تسا اـم  تناـید  نیع  اـم  تسایـس  تسا ، اـم  تسایـس  نیع 

هئارا دنراد  دننکیم ، یحارط  دننکیم ، رکف  دننیـشنیم ، مھ  رود  یـسیلگنا  ییاکیرمآ و  زروهشیدنا  یاھتئیھ  هک  یایـساسا  یاھهیـصوت  زا  یکی  زورما  تسا . روشک  رادتقا 

ییادج غیلبت  ینعی  درک ؛ تفلاخم  دیاب  یسایس  نید  اب  دنیوگیم  هک  تسا  نیا  دنھدیم ، میلعت  هریغ  یـسایس و  یتنرتنیا و  یاهناسر و  یتاعوبطم و  نالاعف  هب  دنھدیم و 

ینید ریغ  تسایـس  دـشاب ، ینید  ریغ  داصتقا  هک  لمع ، رد  هن  لد ، رد  طقف  نید  هناخ ، لخاد  نید  دجـسم ، یهشوگ  نید  یگدـنز ؛ زا  نید  ییادـج  ینعی  تسایـس ؛ زا  نید 

نیا دشاب ؛ ینید  رھاظ  مھ  رھاظ  اما  دشاب ، هتـشاد  دوجو  نید - صن  فالخ  رب   - ندش هارمھ  نمـشد  اب  ندیگنج ، تسود  اب  دشاب ، ینید  ریغ  نتفر  نمـشد  راب  ریز  دشاب ،

نـشور حـضاو و  ملـسم و  هکنآ  اما  تیحیـسم ، یتح  دنتـسھ ، روجنیا  نایدا  یهمھ  هک  تسا  نیا  ام  یاعدا  ناـیدا ؛ یهمھ   - نید هکنیا  ینعی  ینید  تفرعم  دـنھاوخیم . ار 

- دـنکب جـیورت  تسناوت  تموکح  بلاـق  رد  نتخیر  اـب  ار  نید  دوب و  تموکح  داـجیا  داد ، ماـجنا  هکم  نارود  تبرغ  زا  دـعب  هک  یراـکلوا  مرکا  ربمغیپ  هک  تسا  مالـسا  نید  تسا ،

ناشلد هک  راک  رھ  مھ  نادنمتردق  دنزب و  فرح  مئاد  دنکب ، تحیـصن  مئاد  دنیـشنب  نید  هک  تسا  نیا  دـشاب ، ادـج  تموکح  زا  ینید  هکنیا  یانعم  تسین . تموکح  زا  یادـج 

. دننکیم لابند  ار  نیا  دنھاوخیم ، ار  نیا  نیا . ینعی  یسایس  ریغ  نید  دننزب ؛ اھنیا  رس  هب  یدگل  کی  دنتـساوخ  هک  مھ  تقو  رھ  دننکب ؛ نید  دض  رب  نید و  فالخرب  دھاوخیم 

، دراد داصتقا  دراد ، شترا  دراد ، تردق  دراد ، تلود  هک  دـسرتیم  ینید  نآ  زا  نید ، نمـشد  و  تسین ؛ تسایـس  زا  کفنم  نید  هک  دـشاب  هتـشاد  دوجو  دـیاب  تفرعم  نیا  ریخن ،

سپ دننکب ؛ لاس  دص  دننکب ، بخ  دننکیم ، تدابع  دجـسم  رد  دـنوریم و  مدرم  هک  ینید  نآ  الاو  دـسرتیم ؛ نید  نیا  زا  دراد ؛ یرادا  نوگانوگ  تالیکـشت  دراد ، یلام  متـسیس 

تـسرد تفرعم  کی  هعماج ، یگدـنز  رـشارش  یهمھ  رد  نید  نایرج  تسایـس و  زا  یگدـنز و  زا  نید  کاکفنا  مدـع  هک  دـینادب  ار  نیا  روشک .] رادـتقا   ] لماوع زا  کـی  مھ  نیا 

اتقیقح دیاب  دنکیمن ؛ یراک  هک  اھنیا  دننام  اھام و  یرسهبهمامع  اھام و  یتفـصیناحور  مسا  نید و  مسا  الاو  دوب . نیا  لابند  دیاب  دنکب و  ادیپ  ققحت  دیاب  نیا  تسا ؛ ینید 

. مینک تکرح 

. دنفلاخم مھ  ام  یملع  تردق  اب  ماهدناوخ . ررکم  نم  ار  ناطلس » ملعلا   » ثیدح یملع . تردق  تسا ؛ یملع  عیرس  تکرح  تردق ، لماوع  زا  یکی 

رد یھاگ  رـصانع  نامھ  مینکب ، ناـشزھجم  میریگب و  راـک  هب  ار  اـھنیا  اـھروشک  لـخاد  رد  دـیاب  هک  درک  دـیکات  درک و  هیـصوت  ثیبخ  یـسیلگنا  نآ  هک  یایموب  رـصانع  ناـمھ 

ورب اقآ ! [ » دـنیوگیم [ ؛ جراخ فرط  هب  دـنھدب  چوک  ار  وا  تسا ، دادعتـسااب  رگا  دـھدن ؛ ماجنا  یملع  تکرح  هکنیا  یارب  دـننک ، سویام  ار  اـم  ناوج  دـننکیم  یعـس  اھهاگـشناد 

. مھدب تداھـش  مناوتیم  نم  ار  نیا  دناهداتـسیا ؛ ام  نموم  یاھناوج  هتبلا  دنھدب . مھ  شاداپ  دـنھدب ، مھ  لوپ  و  ینکیم ؛» عیاض  ار  تدوخ  هچ ؛ هک  یاهدـنام  اجنیا  اجنالف ،

، ام یاھناوج  دنشاپب ، ار  یدیمون  رذب  هکنیا  یارب  دنھدیم  ماجنا  اھهاگشناد  نوریب  اھهاگشناد و  حطس  رد  نمشد  یهتخورفدوخ  رصانع  زا  یـضعب  هک  ییاھتثابخ  مغریلع 

توھبم اعقاو  ناسنا  هک  دندزیم  فرح  یروج  دـندوب ، هدـمآ  روشک  یهتـسجرب  هاگـشناد  کی  ناگتـسجرب  ناریگلادـم و  نیا ، زا  لبق  زور  دـنچ  دناهداتـسیا . ام  نموم  یاھناوج 

مواقم یاھهار  زا  یکی  تخانـش . دـیاب  ار  ناشیاھهئطوت  اما  دناهتخانـشن  ار  ام  مدرم  اھنیا  هک  درک  مھاوخ  ضرع  الاح  اـھنیا . ندز  فرح  ناـقتا  تحـص و  ییاـبیز و  زا  دـنامیم 

. دنکب ادیپ  شھاک  نآ  باتش  دیاب  هن  دوشب ، فقوتم  دیاب  هن  هک  یملع ، تکرح  زا  تسا  ترابع  روشک  ندرک 

تالکشم راچد  مدرم  دننک ؛ ادج  ماظن  زا  ار  مدرم  هک  تسا  نیمھ  اھمیرحت  نیا  زا  اھنآ  فادھا  زا  یکی  تسا . مدرم  تالکشم  لح  یداصتقا و  تفرـشیپ  رگید ، یهلئـسم  کی 

نیا هکنیا  یارب  دـننکیم  میرحت  دنـشاب .]  ] تالکـشم راچد  مھ  مدرم  مینزب ، فرح  روطنیمھ  ام  دـشاب ؛ یداصتقا  نوگاـنوگ  تالکـشم  دـشاب ، دوکر  دـشاب ، یراـکیب  دنـشاب ؛

یراک ام  هک  تسا  نیا  ام  رھزداپ  مینک ؟ راک  هچ  لباقم  رد  دیاب  ام  دوشن . فرطرب  تالکـشم  نیا  هک  دنرادیمرب  یروج  دنرادیمرب ، رھاظب  هک  مھ  ار  میرحت  دتفیب و  قافتا  اھراک 

. تسا روشک  رادـتقا  لماوع  زا  مھ  نیا  میاهتفگ . میاهتفگ و  میاهتفگ و  اھراب  هک  یتمواقم » داصتقا   » ناـمھ ینعی  دوشب ،]  ] رادـیاپ مواـقم و  یوق ، داـصتقا  داـصتقا ، هک  مینک 

اھنیا رب  دوشیمن  رگید  دـننکیم و  ادـیپ  راـبتعا  مھ  شمدرم  دـننکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شنیلوئـسم  دـنکیم ، ادـیپ  شزرا  مھ  شلوپ  دـشاب ، هتـشاد  یوق  داـصتقا  هک  یروـشک 

نییاپ الاب  تفن و  تسایـس  مینک . مک  جـیردتب  دـیاب  ار  نیا  مینک و  ادـج  جـیردتب  تفن  هب  ندوب  هتـسباو  تفن و  ندـیکم  نیا  زا  ار  نامدوخ  دـیاب  هک  میاهتفگ  اھراب  درک . لـیمحت 

ماکحتـسا ار ] نآ  هک   ] مینک یروج  مینک ، مواـقم  ار  روشک  داـصتقا  میناوـتب  دـیاب  تسا . نارگید  تسد  شراـیتخا  اـما  تسا  اـم  لاـم  تفن  تسا ؛ نارگید  تسد  تفن ، ندـش 

. تسا رادتقا  لماوع  زا  یکی  نیا  میشخبب .

ام هـک  یاهـسلج  نآ  رد  تـسا . روـشک  رادــتقا  لـماوع  زا  یکی  ندرک ، ظـفح  ار  یلم  تزع  نـتفرن ، روز  راـب  ریز  اھدــمآوتفر ، رد  یللملانـیب ، تارکاذــم  رد  یلم  تزع  ظــفح 

نآ ساسا  رب  تسا ؛ ردـقچ  ام  تمھ  تسا ، ردـقچ  اـم  یهزیگنا  تسا ، یروجهچ  اـم  یهیحور  دـنیبب  دـنکیم  هاـگن  وا  مینزیم ، فرح  ناـملباقم  فرط  اـب  میراد  میاهتـسشن و 

رادتقا یهیام  یدنمناوت و  دوشیم  نیا  دننکیم ؛ تزع  ساسحا  مھ  مدرم  تقونآ ] [ ؛ مینک ظفح  ار  روشک  تزع  ار ، تلم  تزع  دیاب  درک . دھاوخ  راتفر  ام  اب  دنکیم ، هک  یدروآرب 

. روشک

هـشقن مینک ، یزیرهماـنرب  میناوتیم  نمـشد  لـباقم  رد  تقونآ  میتخانـش ، ار  نمـشد  راـک  یوـس  تمـس و  میتخانـش ، ار  تمواـقم  لـیاسو  نیا  اـتقیقح  هچناـنچ  رگا  بخ ،

یهھبج رد  رگا  ماهدرک ، ضرع  نم  اھراب  مینکب . مھ  کمک  نمـشد  هب  تسا  نکمم  یھاگ  میتخانـشن ، رگا  میروایب ؛ دوجو  هب  ناـمدوخ  رد  ار  رادـتقا  لـماوع  نیمھ  میـشکب ،

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 11 
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ینادن رگا  امش  دنزب . هبرض  یدوخ  هب  تسا  نکمم  دنک ، نشور  ار  هناخپوت  دنکیم ، راک  هچ  دنادیمن  جیو ، جیگ و  دوشب  رادیب  باوخ  زا  دعب  دربب ، شباوخ  هدنمزر  زابرـس  گنج 

نیا یارب ]  ] تسا مزال  هک  تریـصب  دروخیم ؛ تسود  هب  دروخب ، نمـشد  هب  هکنیا  یاج  هب  یدرک ، نشور  هک  ار  هناخپوت  تسا ، فرط  مادک  تسود  تسا ، فرط  مادـک  نمـشد 

. تسا

، دربـب نیب  زا  ار  فاـفع  اـیح و  دربـب ، نیب  زا  ار  ناـمیا  تسا . نیا  نمـشد  فدـھ  دربـب ؛ نیب  زا  مدرک - ضرع  هدـنب  هک   - ار یلم  رادـتقا  لـماوع  نیا  هک  تسا  نیا  لاـبند  نمـشد 

اھهاگتــسد و دـنک ، فـقوتم  ار  یملع  تـکرح  دـنک ، شودــخم  ار  یلم  تزع  دربـب ، نـیب  زا  ار  نـید  تیمکاـح  هـب  خــسار  داـقتعا  دربـب ، نـیب  زا  ار  ینید  یناـبم  هـب  یدــنبیاپ 

هلمح نابھگن  یاروش  هب  دوشیم ، هلمح  جیـسب  هب  دوشیم ، هلمح  هاپـس  هب  دینیبیم  امـش  دنک . فیعـضت  ار  اھنیا  دـنتلم ، رادـتقا  روشک و  رادـتقا  رھظم  هک  ییاھهعومجم 

زیچ یھلا ؛ یهوق  لوح و  هب  دوشیم  مامت  اھنیا  تسین ، یمھم  یاھزیچ  اھنیا  مرادـن ، هوق  ود  یاسور  نیب  ریخا  یاھوگموگب  نیا  هب  یراـک  نم  تسا ؛ نیمھ  اـھنیا  دوشیم ،

. دننک کمک  دیاب  همھ  دننادب ؛ ردق  دیاب  همھ  ار  عطاق  عاجـش و  لقتـسم و  یهیئاضق  یهوق  کی  دوجو  نکل  دـنک ؛ گرزب  ار  اھزیچ  نیا  دـھاوخیم  نمـشد  تسین ، یرادتیمھا 

، دـید دـیاب  اـما  منکیم - تیاـمح  همھ  زا  نم   - منکیم تیاـمح  یمالـسا  یاروش  سلجم  زا  مھ  منکیم ، تیاـمح  هیئاـضق  یهوـق  زا  مھ  منکیم ، تیاـمح  اـھتلود  زا  مھ  هدـنب ،

هتشاد ردتقم  یمدرم  یماظن  هاگتسد  کی  میشاب ، هتشاد  یوق  یتینما  هاگتسد  کی  میناوتب  رگا  ام  تسیچ ؟ دنک  ماکان  شدوخ  فادھا  رد  ار  نمـشد  دناوتیم  هک  یزیچنآ 

یهیئاضق یهوق  کی  میـشاب ، هتـشاد  هنحـص  لخاد  سانـشنامز و  نامز و  هب  هجوتم  هاگآ  تیناحور  کی  میـشاب ، هتـشاد  جیـسب  مان  هب  یمدرم  میظع  تکرح  کـی  میـشاب ،

دھاوخ یقفوم  تکرح  روشک ، تکرح  ناریا و  تلم  تکرح  میشاب ، هتشاد  ار  اھزیچنیا  رگا  میشاب ؛ هتشاد  عاجـش  قیقد  زیرهمانرب  تلود  کی  میـشاب ، هتـشاد  لماک  ردتقم 

. مینکب مھارف  نامدوخ  یارب  مینک ؛ نیمات  میرادن  هک  ار  مادکرھ  میراد ؛ هگن  مینک و  رکش  ار  ادخ  میراد  هک  ار  مادکرھ  دوب . دیاب  اھنیا  لابند  درک ، نیمات  دیاب  ار  اھنیا  دش .

یاھهچب روشک  ناروآلادم  نیرتھب  رگید ؛] یاھهزوح  رد  مھ  - ] مدرک ضرع  هک  روطنامھ   - گنھرف ملع و  یهزوح  رد  مھ  تسھ ؛ یبوخ  یلیخ  یاھتکرح  هناتخبشوخ  زورما 

دندمآ فیرـش  هاگـشناد  یجیـسب  یاھناوج  ناریگلادـم و  هک  دوب  نیا  زا  لبق  زور  دـنچ  نیمھ  شاهنومن  کی  مراد ؛ یددـعتم  یاھتاقالم  اھوجـشناد  اب  نم  اجنیا  دنایجیـسب .

، یھاگشناد شوھاب ، هدنز ، یاھناوج  لاعف ، یاھناوج  هبخن ، یاھناوج  میراد . یرگید  ناوارف  یاھهنومن  دوب ؛ شاهنومن  کی  هبخن ، هتسجرب و  ناوج  اھهد  لادم ، اھهد  اجنیا .

، تسا روجنیمھ  مھ  گنھرف  یهزوح  رد  دراد ؛ دوجو  زورما  نیا  یبالقنا ، مزع  یبالقنا و  یهزیگنا  یاراد  یبالقنا ، رکف  یاراد  دارفا ] ، ] دـیتاسا ناـیم  رد  نینچمھ  وجـشناد و 

مـسا هک  ییاھهزوح  نیا  یهمھ  رد  هزیگنارپ ، یاھناوج  نیا  هب  یتسیاـب  میناوتیم  هچرھ  تسا . روجنیمھ  مھ  تسایـس  یهزوح  رد  تسا ، روجنیمھ  مھ  رنھ  یهزوح  رد 

. مینک کمک  مدروآ 

دندرک و اطخ  لاس ٨٨  رد  دیدید  دننکیم . هابتـشا  هتخانـشن ؛ ار  ناریا  تلم  هتخانـشن ، ار  ام  مدرم  شیاھیزیرهمانرب ، یهمھ  اب  نمـشد  هک  منکیم  ضرع  اعطاق  ار  نیا  هتبلا 

ار همھ  ید  مھن  یمومع  تکرح  ناھگان  اما ] ، ] دوب یقیقد  ساسح و  کیراب و  رایـسب  یاھاج  ناشدوخ  لایخ  هب  هک  دـندناسر  ییاھاج  هب  ار  راـک  دـنتخادنا و  هار  ار  هنتف  نآ 

. تسا لاس ۵۶  رد  اھامش  ید  مھدزون  تکرح  نامھ  سنج  زا  لاس ٨٨  ید  مھن  تکرح  نیا  درک . توھبم 

، یمالسا یاروش  سلجم  ناگدنیامن  روشک ، دشرا  ناریدم  صوصخب  روشک ، ناریدم  روشک ، نالوئسم  نایھاگشناد ، نویناحور ، زا  روشک ، لاعف  یاھرشق  یهمھ  نیاربانب 

یمالـسا نامیا  هب  یهلمح  دنادب  دیاب  دراد ، تسود  ار  ناریا  هک  نآ  مینک . تیوقت  مدرمـش - هک   - روشک رد  ار  رادتقا  لماوع  هک  میراد  هفیظو  همھ  ناگدنـسیون ، نارکفنـشور ،

نیا دـننام  تعیرـش و  نید و  هب  یدـنبلد  یدـنبیاپ و  یلیخ  اما ] ، ] دـنراد تسود  ار  روشک  دـنراد ، تسود  ار  ناریا  هک  دنتـسھ  اھیـضعب  تسا . ناریا  هب  تنایخ  کی  ناـناوج ،

نامیا ار ، ناناوج  نید   - ار نید  دیابن  دنتـسین ، تسود  سابل  رد  نمـشد  دنتـسین و  نئاخ  اتقیقح  رگا  دنراد ، تسود  ار  ناریا  اعقاو  رگا  هک  دننادب  دیاب  مھ  اھنآ  دـنرادن ؛ اھزیچ 

نیا یهمھ  یوس  زا  دـیاب  تلم  روشک و  رادـتقا  لماوع  نیا  نید . هب  طقفهن  دـنکیم ؛ تنایخ  روشک  هب  دراد  دـنکیم ، فیعـضت  ار  ناناوج  نامیا  هک  نآ  دـننک . فیعـضت  ار - ناناوج 

. دوشب لابند  دوشب ، ظفح  دوشب ، تیوقت  راشقا 

نیا ید  مھدزون  یهثداح  زا  امـش  نم و  زورما  سرد  دش . دھاوخ  رتشیب  مھ  نیا  زا  دعب  دـنھدیم و  ماجنا  دـنراد  ار  هفیظو  نیا  یمیظع  یهعومجم  کی  زورما  هناتخبـشوخ  و 

دیاب وا  لباقم  رد  تسھ ، امش  نم و  رایتخا  رد  هک  یاهلیسو  رھ  اب  تقوب  ماگنھب ، تسناد و  ار  نمشد  راک  یوسوتمس  هویش و  تخانش ، ار  نمـشد  دیاب  مینادب  هک  دشاب 

نارالاسرز یللملانیب و  یاھیناپمک  مسینویھـص و  سیلگنا و  اکیرمآ و  زا  متفگ ؛ هک  ییاھنامھ   - ام یللملانیب  یناھج و  نانمـشد  دـینادب  میدرک ، ار  راـک  نیا  رگا  داتـسیا .

. دننکب تسناوت  دنھاوخن  یطلغ  چیھ  ناریا  تلم  لباقم  رد  دونع - نانمشد  یللملانیب و 

١٣٩٧/٠۴/٠٩ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  هاگشناد  نایوجشناد  یگتخومآشناد  مسارم  رد  تانایب 

اکیرمآ و برغ و  هب  لیامتم  لاربیل  حالطصاهب  نایرج  نایرج ، کی  دندش : ادیپ  نامراوگرزب  ماما  تکرح  یمالـسا و  بالقنا  اب  یهلباقم  رد  بالقنا  لوا  زور  زا  ضراعم  نایرج  هس 

اب دندوب  ینیقفانم  رگید ، نایرج  کی  دندرکیمن ؛ زیھرپ  دنتـشادن و  ابا  زیچ  چیھ  زا  هک  دندوب  یتسد  هب  هحلـسا  یاھتسینومک  نایرج ، کی  دندوب ؛ برغ  اکیرمآ و  یهتـسبلد 

نایرج هس  اھنیا  دننک . هدافتـسا  وا ] زا   ] دنتـسیاب و اجنآ  دننزب و  هنیـس  ماندـب  مادـص  مچرپ  ریز  دـنورب  دـندش  رـضاح  یتح  هک  تیوھیب  رفک و  ثبخ  نطاب  یمالـسا و  رھاظ 

یاھتلود هب  یـسوساج  تامدخ  نداد  ینیچربخ و  اب  اھتردـق ، هب  قلمت  اب  الاح  دـندش و  یمالـسا  بالقنا  بوکنم  بولغم و  نایرج  هس  رھ  روشک ؛ نیا  رد  دـندوب  یـساسا 

رد یرگید  عون  هب  مھ  نآ  هک  دوب  یلخاد  عجترم  رجحتم و  نایرج  هتبلا  مھ  نایرج  کی  دننکیم . هدافتـسا  اھنآ  یهیاس  ریز  رد  اھنیا ، دـننام  اکیرمآ و  سیلگنا و  هسنارف و  لاثما 

عاجترا محازم  نایرج  درک ؛ روبع  اھنآ  زا  تلم  دندوبن و  هجوت  لباق  رکذ و  لباق  یلیخ  هتبلا  اھنآ  هک  دندرکیم  تمحازم  دنداتـسیایم و  بالقنا  تکرح  لباقم  رد  بالقنا و  لباقم 

ینیـشنبقع هب  ار  یلخاد  نانمـشد  نیا  یجراخ و  نانمـشد  نآ  تسناوت  تلم ، نیا  ناناوج  تردـق  راکتبا و  اب  تلم ، کـمک  هب  یمالـسا  یروھمج  یـشارتنید . رجحت و  و 

. دنریگب ار  یمالسا  یروھمج  تفرشیپ  یولج  دنناوتن  هکلب  دنناسرب  بیسآ  یمالسا  یروھمج  هب  دنناوتن  طقفهن  اھنآ  دنک و  راداو 

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

شلاچ راچد  نورد  نوریب و  زا  ار  روشک  داصتقا  فیعض ، یاھدرکلمع  یلو  داد ، ناشن  ام  هب  ار  توغاط  نارود  دساف  هتـسباو و  فیعـض و  داصتقا  زا  تاجن  هار  یمالـسا  بالقنا 

بویع زا  ترابع  ینورد  شلاچ  دش . دھاوخ  رثایب  یتح  رثامک و  ینورد ، لکـشم  حالـصا  تروص  رد  هک  تسا  نمـشد  یاھهسوسو  میرحت و  ینوریب  شلاچ  تسا . هتخاس 

. تسا یتیریدم  یاھفعض  یراتخاس و 

« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 12 
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« ينوریب نمشد  . ينورد نمشد   » 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 13هاگياپ  هحفص 13 
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