
دھشم  / ٢٠/١٣۶٨/٠۴ یهیملع  یهزوح  بالط  الضف و  ناسردم ، رادید  رد  تانایب 

: دننک یروآون  یھدنامزاس و  دنھد و  شیازفا  ار  ناشدوخ  کرحت  انبم  هس  رب  دیاب  هیملع  یاھهزوح 

کی وا  تسا . یھقف  یلوصا و  دـعاوق  تھاقف و  تاررقم  هب  دـیقم  هیقف  کی  رھظم  رھاوج ، بحاص  دوب . نامراوگرزب  ماما  ریبعت  هک  تسا ، یرھاوج  یتنـس و  هقف  لوا ، یاـنبم 

لوصا و هلدا و  رھاوظ  عاـمجا و  ترھـش و  هلاـسم ، رھ  یـسررب  رد  درکن و  یطخت  چـیھ  نییلوصا ، نیب  یھقف  جـیار  نیزاوم  زا  هک  دوـب  مظنم  قـیقد و  دـیقم و  یلوـصا  یـالم 

، یرھاوج هقف  نیاربانب ، تسبیم . راک  هب  یلوصا  هیقف  کـی  تقد  ناـمھ  اـب  ار  اـھنآ  تفرگ و  راـیتخا  رد  دوشیم ، هدرمـش  تھاـقف  راـک  یلومعم  یاـھرازبا  وزج  هک  ار  هچرھ 

. تسا هقف  رد  هلاسم  کی  یگدیسر  تیفیک  نامھ  دتم ، شور و  نیا  تھاقف . دتم  اب  جیار  یتنس  هقف  نامھ  ینعی 

ادیپ و  لوصا ، هب  هعجارم  دش ، هاتوک  تاراما  زا  شتسد  هیقف  هک  یماگنھ  و  تاراما ؛ رھاوظ و  تالکشم  جالع  رھاوظ و  زا  هدافتـسا  الوا ، تسا : بیترت  نیدب  اھقف ، جیار  شور 

رد بآ  زا  هرخالاب  و  لوصا ...  یارجا  باب  تالکشم  رگید  هضراعم و  نآ  ندرک  جالع  دشاب ، هتشاد  دوجو  لوصا  نایم  ییهضراعم  رگا  و  تسا ؛ نآ  یارجم  اجنیا  هک  یلـصا  ندرک 

. یھقف یهلاسم  ندروآ 

یوگخساپ ناسنا و  تالکشم  یهدننکجالع  ینعی  تسایوپ ، تسام . یتنس  هقف  نامھ  ایوپ ، هقف  میرادن . ایوپ  یرگید  یتنس و  یکی  هقف ، ود  ام  تسا . یرھاوج  هقف  نیا ،

ناشن ار  دوخ  ییاراک  هدوب و  لومعم  اھنرق  هویـش  نیا  و  دریگیم ، ماجنا  داھتجا »  » نآ قبط  رب  هک  تسا  یدـتم  هویـش و  یاراد  ینعی  تسا ، یتنـس  و  تسا ؛ هعقاو  ثداوح 

. تسا هداد 

ناوتیمن ندش ، الم  ندیشک و  تمحز  ندناوخ و  سرد  نودب  تسا و  ریطف  هیامیب  الوصا  دنریگ . رارق  مامتھا  دروم  تھاقف  یاھهزوح  اھـسرد و  دوش و  تیوقت  تھاقف  دیاب 

. دش عقاو  دیفم 

زا ینغتـسم  تمـسق ، نیا  دنکیم . رتلکـشم  ار  راک  دیآیم و  غارچ  اب  هک  تسا  یدزد  یهلاسم  نامھ  دشابن ، یوزوح  دارفا  رد  رگا  هک  تسا ، یقالخا  یهیکزت  مود ، یانبم 

. تسا نایب 

. دیوش عقاو  دیفم  زورما  یمالسا  یهعماج  یارب  دیناوتب  تسا  لاحم  دیسانشن ، ار  ناتنامز  یلو  دیشاب ، مھ  املع  ملعا  امشرگا  تسا . یسایس  یاھیھاگآ  موس ، یانبم 

هچ درذگیم و  هچ  ام  یهعماج  رد  هک  میـشابن  هجوتم  رگا  و  دننکیم ، ذوفن  اجک  زا  دنتـسھ و  یناسک  هچ  ام  نانمـشد  دـنکب و  دـھاوخیم  راک  هچ  رابکتـسا  هک  مینادـن  رگا 

. مینک افیا  ار  دوخ  یعقاو  شقن  میناوتیمن  میراد ، یھاگیاج  هچ  ناھج  زورما  یاھیدنبهھبج  رد  هک  میشاب  هتشادن  عالطا  رگا  و  تسیچ ، شجالع  دراد و  دوجو  یتالکشم 

رییغت دوخ  عفن  هب  ار  یزاب  یهنحـص  یلماوع  هچ  دتفیب و  دھاوخیم  یقافتا  هچ  دننادن  دـنریگ و  رارق  رگیزاب  حانج  ود  نیب  هک  دـنروخیم  یناسک  ار  یرـسوت  کتک و  هشیمھ 

دھدیم میلعت  رفن  دنچ  هب  ار  نید  ماکحا  هلحم  کی  رد  هک  یسک  هچ  و  دشاب ، املعلاملعا  هچ  یلماع -  رھ  یارب  اھتیعقوم  زا  هدافتسا  نامز و  هب  ملع  تریـصب و  دنھدیم .

. تسا موزل  دروم  یرتعیسو  رتشیب و  یاھیھاگآ  دشاب ، رتالاب  ماقم  هچرھ  اھتنم  تسا ؛ یرورض  - 

درک و ادـیپ  یدـیدج  لکـش  ایند  هک  ریخا  لاس  تسیود  رد  صوصخب  میدروخ ؛ هبرـض  یلیخ  ایند ، تانایرج  قیاقح  زا  املع  یھاـگآ  مدـع  رطاـخ  هب  عیـشت ، خـیرات  لوط  رد  اـم 

. دندرک ضرعت  یمالسا  یاھروشک  هب  دندش و  یناھج  تسایس  نادیم  دراو  ییاپورا  یاھتلود  دش و  ضوع  اھتسایس  دمآ و  دیدپ  رامعتسا 

هک اجنآ  یلو  میدوب ؛ هدـنرب  میدـنامیم و  ظوفحم  نمـشد  رـش  زا  میتشاد ، یراصنا  خیـش  یزاریـش و  یازریم  لثم  یقیقد  گنرز و  شوھاب و  یقت و  نید و  ملاع  ام  هاـگرھ 

هکلب دشیمن ؛ دودحم  لاس  دنچ  لاس و  کی  رھش و  کی  هعومجم و  کی  هزوح و  کی  رفن و  کی  هب  ررـض ، نآ  هک  میدرکیم ، ررـض  تسا ، هدوب  راک  رد  یھاگآان  تلفغ و  یردق 

. دادیم رارق  راشف  تحت  ار  یمالسا  یهعماج  مامت ، لاس  هاجنپ  ات  شرثا  دراوم  یخرب  رد 

یهزوح افاصنا  اقح و  میھد . هعسوت  مینک و  یزاسزاب  ار  اھهزوح  انبم ، هس  نآرب  دیاب  مینک . تیوقت  نامدوخ  رد  ار  تریصب  یھاگآ و  دیاب  میوش . اھیھاگآان  میلست  دیابن  رگید 

اب بـالط  دراد و  ییهتـسجرب  یاھتیـصخشو  گرزب  یاـملع  بوـخ و  دـیتاسا  یـسایس ، یقـالخا و  یلمع و  یملع و  رظن  زا  تـسا و  رادروـخرب  ییـالاب  دادعتـسا  زا  دھــشم 

. دنکب یمھم  مادقا  دشاب و  هتشاد  یشقن  هنیمز  نیا  رد  دناوتب  دھشم  یهزوح  هللااشنا  دنتسھ . لیصحت  لوغشم  اجنآ  رد  یدعتسم  بوخ و  یهقباس 

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

یرایسب ندیمھف  زا  رتلکشم  یھقف ، یاھیراکهزیر  زا  یضعب  یفسلف و  یلوصا و  بلاطم  زا  یضعب  ندیمھف  اعقاو  دراد . دوجو  هداعلاقوف  یاھدادعتسا  هیملع ، یاھهزوح  رد 

رد دنک ؟ ادیپ  یناسآ  هب  نیناوق »  » بحاص زغم  لثم  یزغم  مدآ  دوشیم  رگم  دـنمھفیم . ار  بلاطم  نیا  ناشدوخ ، یرکف  تقد  نآ  اب  اھهبلط  تسایند و  یملع  یاھلومرف  زا 

هب دوشیم ، هدھاشم  یھاگ  هک  ییاھقوذ  اھتیقالخ و  اھدادعتـسا و  نیا  رگا  تسا . دایز  دـننکیم ، ینیبزیر  تقد و  رکف و  بترم  هک  نارکفتم  لیبق  نیا  زا  هیملع ، یاھهزوح 

. میتسین یزیچ  جاتحم  رگید  ام  دوش ، تیادھ  تسرد  غیلبت  کی  تمس  هب  یحیحص  لکش 

مق  / ١٣۶٩/١١/٠۴ یهیملع  یهزوح  یالضف  بالط و  ناگدنیامن  عمجم  رادید  رد  تانایب 

یهنحص رد  اھورین  نیا  لاعف  یاھوزاب  زا  هدافتسا  هب  یریگمیمصت ، یهنحص  رد  روضح  نآ  ات  تسا ، مزال  هیملع  یهزوح  یریگمیمصت  یاھهنحـص  رد  بالط  ناگدنیامن  روضح 

یانعم هب  هن  هزات -  رکف  زا  دوشب . هداد  نادیم  ناناوج  هب  دیاب  درک . هدافتسا  اھنآ  زا  دوشیمن  لمع  یهنحـص  رد  دنـشابن ، یریگمیمـصت  یهنحـص  رد  رگا  دوش . یھتنم  لمع 

. دنرادرب ار  بوخ  یاھمدق  دنراکتبا ، یاراد  هک  یناسک  ات  دینک ، هدافتسا  شنیزگ -  یسررب و  یانعم  هب  هکلب  شریذپ ،

یلوصا یاھثحب  لاور  یسرد و  باتک  ندناوخ و  سرد  یگنوگچ  رد  یلاع  یتارظن  اسب ، یا  دوشن . نفد  مگ و  اھنیا  دشاب ؛ هتشاد  دوجو  ییهتسجرب  یاھدادعتـسا  اسب  یا 

انب و نایک و  لصا  اب  هک  ینانمـشد  تسا  نکمم  مھ  دـنام ، دـھاوخ  بقع  هزوح  مھ  دـش ، روطنیا  رگا  دوشن . عقاو  مولظم  اـھنیا  دـشاب ؛ هتـشاد  دوجو  اـھنیا  ریغ  یھقف و  و 

. دننکب هدافتسا  وس  اھنآ  زا  دنفلاخم ، هزوح  رارقتسا 

مق  / ١٣٧٠/١١/٣٠ یهیملع  یهزوح  یالضف  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، قـقحم یگدـنزاس  سردـم ، یگدـنزاس  غـلبم ، یگدـنزاس  بـلطم ، یگدـنزاس  باـتک ، یگدـنزاس  رکف ، یگدـنزاس  ناـسنا ، یگدـنزاس  یهناـخراک  دـیاب  هـیملع  یهزوـح 

رگا هک  دـشاب ؛ هتـشاد  یربھر  یارب  هدامآ  تیـصخش  رفن  تسیب  هد ، هشیمھ  هک  دـسرب  ییاـج  هب  دـیاب  هیملع  یهزوح  دـشاب . ربھر  یگدـنزاس  رادمتـسایس و  یگدـنزاس 

دناوتیمن ای  دـنکب ، دـناوتیم  ار  اھراک  نیا  هیملع  یهزوح  الاح  دراد . تیحالـص  یربھر  یارب  هک  دـنوشب  قفتم  وا  رب  دـنراذگب ، تما  نیا  ناگدـبز  لباقم  رد  ار  اھنیا  زا  مادـکرھ 

، تسا رتشیب  اھامش  رثکا  زا  منک  اعدا  رگا  مھ  دیاش  تسا ؛ رتشیب  اھامـش  زا  یرایـسب  زا  نم  یوزوح  یدنوخآ و  یهقباس  میتسھ . ینامدوخ  اجنیا  رد  ام  یهمھ  دنکب ؟

تاقلعتم سفن و  هب  ناسنا  یهقالع  عون  زا  یقیمع  یهقالع  تیناحور ، لئاسم  هب  تبـسن  نم  دـیرتناوج . نم  زا  امـش  بلغا  هللااشام  منیبیم  نوچ  دـشابن ؛ هفازگ  یلیخ 

. تسین یروطنیا  ام  یهزوح  منیبیم  منکیم ، هاگن  هک  نم  مینک . ثحب  شاهرابرد  هک  تسین  یجراخ  ئیش  کی  یهلاسم  هلاسم ، مراد . شدوخ 

طقف هک  الاح  تسا . یروطنیا  هیضق  لیلد ، نیا  لیلد و  نیا  هب  هن ، دییوگب  دیورب و  نوبیرت  تشپ  امـش  ییاج  نینچ  رد  هک  تسا  نیا  یارب  دوش ، رازگرب  رانیمـس  متفگ  هکنیا 

هزوح تسا ، راـظتنا  عقوت و  دروم  هزوح  زا  هک  ییاـھراک  نیا  مییوگب  هک  تسا  نیا  لقادـح  تسین ؛ یروطنیا  هزوـح  هک  میوـگیم  منکیم و  اـعدا  منکیم ، تبحـص  مراد  نم 

. دینک ادیپ  دیاب  ار  بیع  نیا  تسھ ؛ راک  رد  یبیع  نوچ  دنکیمن ؟ ارچ  دنکیمن ؛ اما  دنکب ، دناوتیم  هک  مییوگب  مریگ  الاح  دنکیمن ؛ هدروآرب 

ناققحم هزوح  رد  ام  زورما  تسھ . هیملع  یهزوح  رد  راک  نیا  دادعتـسا  نالا  هک  انعم  نیا  هب  هوقلاب  دنکب ؛ ار  اھراک  نیا  دناوتیم  هوقلاب  هزوح  هک  تسا  نیا  نم  داقتعا  هتبلا 

زورما دـندوب ، هدرک  تیبرت  ناشدوخ  یهتـشر  نآ  رد  ار  اھمدآ  نیا  ایند  یتاقیقحت  زکارم  زا  مادـکرھ  رگا  هک  دنتـسھ  هیملع  یهزوح  نیا  رد  ییاـھزغم  میراد . یبوخ  نارکفتم  و 

کیزیف ای  تایضایر  نف  رد  ایند  یتاقیقحت  یهسسوم  نالف  رد  رگا  هک  دنتـسھ  هیملع  یهزوح  رد  ییاھنھذ  زورما  تسام ! یاھیتخبدب  زا  یکی  مھ  نیا  دنتـشاد ؛ ییاھهغبان 

« هزوح هتخانشان  ياھدادعتسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 1 
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رد ییاھزغم  روطنیا  اما  دیـسریم ؛ تبث  هب  ایند  رد  ناشاھراک  زا  یکی  زور  رھ  دندیـشخردیم و  یدیـشروخ  لثم  ایند  رد  زورما  دـندوب ، لوغـشم  موجن  ای  یعیبط  مولع  اـی 

هتفرگ اـھنیا  زا  مزـال  یهرھب  هکلب  تسین -  یزیچ  ـالاح  هکنیا  تسین -  لـئاق  یناـش  ناـشیارب  یـسک  هکنیا  هن  دنتـسھ ؛ یداـع  یلومعم و  یاـھمدآ  اـم  یهیملع  یهزوـح 

: دراد یللع  درادن ؟ ارچ  درادن ؛ المع  اما  دراد ؛ ار  ناکما  نیا  دادعتسا ، تیناش و  ظاحل  زا  ام  یهزوح  سپ  دوشیمن .

هللااشنا نم  دیدرک ؛ حرطم  نم  اب  ار  یتشیعم  لئاسم  امش  الاح  بوخ ، رایسب  یتشیعم . لئاسم  دندومرف ؛ ینیکشم  یاقآ  بانج  هک  تسا  یزیچ  نیمھ  شللع  زا  یکی 

. مدوب هدرکن  رکف  یدج  میقتسم و  تروص  هب  نونکات  هلاسم  نیا  هب  تبـسن  نم  دوشب . یلمع  یدوزب  یناسآ و  هب  راک  نیا  هک  مھدیمن  یلوق  اما  درک ؛ مھاوخ  رکف  نآ  یور 

هدنب دوخ  تسا ؛ بالط  تالکشم  زا  یکی  یرامیب ، یاھهنیزھ  درک . دھاوخ  هدافتـسا  دھاوخب ، سکرھ  دتفایم و  نایرج  هب  هللااشنا  میتخادنا ؛ هار  ار  هزوح  یهمیب  ام  هتبلا 

میزادنایم هار  مھ  بوخ  ینواعت  کی  هزوح  رد  ام  هللااشنا  تسا . یـساسا  تالکـشم  زا  نیا  دـنراتفرگ و  مھ  اھیلیخ  هک  منادیم  مدوب ؛ نآ  راتفرگ  هراومھ  نارود  نآ  رد  مھ 

مادـکرھ بـالط  مھ  دـعب  درک ؛ مھاوخ  نآ  رد  ینـالک  یراذگهیامرـس  مھ  هدـنب  دوخ  دـناهدرک ؛ هداـمآ  مھ  ار  شحرط  دـننک ؛ هیھت  نازرا  ار  ساـنجا  زا  یـضعب  لـقاال  دـنناوتب  هک 

یاـھهناخ هک  یتالیکـشت  نآ  هب  مـھ  ـالبق  نـم  دنتـسھ . لوغـشم  ناـیاقآ  زا  ییهدـع  مـھ  نکـسم  یهلاـسم  یهراـبرد  دـننکیم . یییراذگهیامرـس  دـنراذگیم و  یمھس 

مـیوریم و مـھ  نـیا  زا  دـعب  لاـحرھهب  اـما  مشاـب -  هتـشادن  هـکنیا  هـن  ماهتــشاد -  مـھ  ار  نـیا  زا  دـعب  ندرک  کـمک  تـین  ماهدرک ؛ یکمک  رــصتخم  دـنزاسیم ، یناـمزاس 

. دننک راک  هلاسم  نیا  یور  هک  تفگ  مھاوخ  دننکیم ، راک  رکف و  ام  یارب  هزوح  لئاسم  رد  هک  یناتسود  هب  مینکیم و  رکف  مینیشنیم 

. تسا دـب  بـالط  عضو  هک  منادیم  نم  تسین . یروطنیا  هن ، دـش ؛ لـح  بـالط  یتشیعم  یهلاـسم  رگید  ـالاح  میوگب  نم  هک  تسین  نآ  یاـنعم  هب  نیا  مدرک ، ضرع  هتبلا 

نیا دنک !؟ هرادا  هچب  راھچ  هس ، نتـشاد  اب  ار  دوخ  یگدنز  هیرھـش ، ناموت  رازھ  تشھ  اب  دـناوتیم  یـسک  هچ  تسا . ناموت  رازھ  تشھ  رثکادـح  هزوح  یاھهیرھـش  زورما 

دیـشروخ زور  کی  میراد  راظتنا  هک  ام  یهبلط  رـضاح  لاح  رد  اما  دـنکیمن ؛ راک  ناموت  رازھ  تشھ  اب  مھ  هناخراک  یهداس  رگراک  کی  اـعقاو  زورما  تسا . یمک  رایـسب  دـمآرد 

اب رگا  ینعی  تسا ؛ هیلعهللاناوضر )  ) یناثدیھـش نامز  نامھ  لثم  ابیرقت  نیا  اعقاو  دـنکیم ! یگدـنز  غلبم  نیا  اـب  دراد  دـنک ، عاعـشا  ار  اـیند  روشک و  هک  دوشب  یناـشخرد 

، دنراد دمآرد  ناموت  رازھدص  یھام  هک  ییاھنآ  دـنراد ! دـمآرد  ناموت  رازھدـص  یزور  هک  دنتـسھ  یناسک  زورما  دوشیم ! نآ  لثم  نیا  مینک ، هسیاقم  زور  نآ  یگدـنز  حوطس 

نیا هتبلا  دنکیم ! یگدنز  ناموت  رازھ  تشھ  یھام  اب  ام  یهبلط  دنراد ، یتحار  یاھیگدـنز  بوخ و  یاھدـمآرد  مھ  یناسک  هک  ییهعماج  نینچ  رد  الاح  دـنرتشیب . یلیخ 

زا مھاوخیم  بشما  نم  دراد و  مھ  یرگید  للع  تساھتلع ؛ زا  یکی  نیا  نکیل  دیـسر ؛ نآ  هب  یتسیاب  دشاب و  مھ  ییهدمع  لماع  دناوتیم  تسا و  یتخـس  یلیخ  زیچ 

. منک دای  ماهدرک -  رکف  یلیخ  نآ  یور  هک  للع -  نیا  زا  یکی 

هتـشاد دـیاب  تمظع  نیا  اب  یملع  یهسـسوم  رھ  هک  ار  یزیچ  نیلوا  نآ  اما  تسا ؛ رتشیب  یھاگـشناد  رھ  زا  شمجح  تیمھا و  اـنعم  کـی  هب  هک  تسا  یتالیکـشت  هزوح 

هعجارم یـسک  هچ  هب  هزوح  رد  مینادیمن  ام  هک  تسا  هتفگ  هتـشون و  هماـن  نم  هب  ییهبلط  درادـن ! مجـسنم -  مظنم و  صخـشم و  تیریدـم  هاگتـسد  کـی  ینعی  دـشاب - 

، مینکیم هعجارم  هک  مھ  سکرھ  هب  میراد ؛ یتالکـشم  اـما  مـیریگیم ؛ مـیریگب ، رگید  یاـج  کـی  زا  دـیاب  ار  هیرھـش  مـیھدیم ؛ میھدـب ، دـیاب  ییاـج  رد  ار  ناـحتما  مـینک !

. تسا یتیمھااب  یلیخ  زیچ  نیا  دیریگن ؛ یمک  زیچ  ار  صقن  نیا  امش  تسین ! طوبرم  نم  هب  دیوگیم 

راک و رایسب  اعقاو  اروش  نیا  هک  مدھاش  نم  دنداد . لیکشت  ار  تیریدم  یاروش  دندیشک و  تمحز  اعقاو  نموم  بوخ و  لوا و  زارط  یالضف  زا  هدع  کی  ریخا ، لاس  دنچ  نیا  رد 

زیر یلیـصفت و  تروص  هب  ار  ناشاھـشرازگ  نایاقآ  منادیم . هدـنب  اـما  دـننادن ؛ ار  تیریدـم  یاروش  یاـھراک  لیـصفت  مھ  هزوح  یاـھهبلط  زا  یلیخ  تسا  نکمم  درک . شـالت 

، دنراد هک  یعضو  ناش و  نآ  اب  نایاقآ  نیا  دنیبیم  دنکیم ، هاگن  یتقو  مدآ  هللانیب  ینیب و  دناهدیشک . تمحز  اعقاو  هک  مدید  متفرگ و  رارق  اھشرازگ  نآ  نایرج  رد  نم  دندروآ ؛

یاروش زا  یراـک  درادـن  ناـکما  تمظع ، نیا  هب  دـحاو  نیا  یهرادا  یارب  هک  تسا  نیا  راـک  لکـشم  اـھتنم  دـناهدرک ؛ راـک  یلیخ  دـیآیمرب ، تیریدـم  یاروـش  کـی  زا  هک  هچنآ  و 

یلنـسرپ یرادا و  یهعومجم  کی  دـھاوخیم ؛ دـمآراک  ریدـم  کی  دـھاوخیم ؛ یوق  تیریدـم  یهعومجم  کی  تسین ؛ تیریدـم  یاروش  یهلاسم  هلاسم ، دـیایبرب . تیریدـم 

. دننک تسرد  ار  میظع  یهعومجم  نیا  دنناوتب  ات  دھاوخیم ؛ تنواعم  ات  هد  دھاوخیم ؛ مظنم  یهجدوب  کی  دھاوخیم ؛

، دیاهدرک ساسحا  امـش  هک  ار  یزاین  نآ  میوگیم  اھنآ  هب  نم  اما  دـیتسرفب ؛ غلبم  روشک  نالف  هب  تفگ  دـمآ  تفر ، جراخ  هب  رگید  راک  ای  هجلاعم  یارب  ام  ناتـسود  زا  سکرھ 

غلبم ام  زا  دـنیآیم و  فلتخم  یاھروشک  زا  میرادـن ! دـنیوگیم  متـسرفب ؛ نم  ات  دـینک  یفرعم  ار  یمدآ  امـش  میرادـن ؛ ار  یـسک  اـما  متـشاد ؛ ربخ  نآ  زا  امـش  زا  شیپ  نم 

فارـشا هعمج  تماما  لئاسم  هب  هدنب  تسا ! بیجع  یلیخ  میرادن ؛ اما  دنھاوخیم ؛ هعمج  ماما  غلبم و  ام  زا  دنیآیم و  ناریا  یاھرھـش  لخاد  زا  میرادن ! اما  دـنھاوخیم ؛

تـسھ ییاھاج  مناوخیم . ار  اھربخ  منیبیم و  دنتـسھ -  هناخریبد  سیئر  هک  ار -  یلوسر  یاقآ  بانج  هعمج و  یهمئا  یهناخریبد  نایاقآ  شرازگ  اـمیاد  نم  ماهدرک . ادـیپ 

غیلبت دـیورب و  نوزامآ  یاھلگنج  هب  میتفگ  ام  رگم  میراد ! ار  تمظع  نیا  هب  یهزوح  ام  هک  تسا  یلاح  رد  نیا  دـنامیم ؛ هعمج  ماما  نودـب  لاس  کی  ای  هام  شـش  یھاگ  هک 

، دـییوگب دـیھاوخیم  هچرھ  امـش  ـالاح  مرادـن ؛ لوبق  ار  شور  نیا  نم  ناردارب ! میناوخب ! سرد  میھاوخیم  دـنیوگیم  دـیوریمن ، ارچ  مییوـگیم  دـنوریمن ؛ ناـیاقآ  دـینک !؟

ادعب هک  دیزادنیب  هار  یروط  ار  هزوح  دیرذگب ؛ دح  نآ  رد  داوس  لضف و  زا  یـسردم و  زا  تسایر و  زا  تیعجرم و  زا  دییایب  ناترفن  دـنچ  منادیمن ! یھلا  ار  نیا  هللاو  نم  دـییوگب ؛

. دیروایب دوجوهب  ار  ناتدوخ  لثم  رفن  رازھ 

غیلبت یارب  ار  ییهدـع  ناـیاقآ  یتبـسانم ، هب  اـی  ناتـسبات و  لـصف  رد  داـیز ، شـالت  تمحز و  اـب  دـنکیمن ! ار  راـک  نیا  مق  یهیملع  یهزوـح  تساـم ، راـک  نیرتـیلوا  هک  غـیلبت 

ار ییهدع  میدرک ، شھاوخ  تاغیلبت  رتفد  تاغیلبت و  نامزاس  زا  هلاس ، هس  ود ، نیا  رد  ام  مزرویم . رارـصا  انعم  نیا  رب  منکیم و  کمک  ینابیتشپ و  مھ  هدنب  دنتـسرفیم ؛

؛ میدش یگرزب  هد  دراو  میتفر و  ییهقطنم  هب  رھشوب  ناتـسا  هب  رفـس  رد  دسریمن ! اجنآ  هب  شیاپ  یناحور  الـصا  هک  تسھ  ییاھاج  تسین . یفاک  نیا  یلو  دنداتـسرف ؛

اعقاو نیا  دینامب ؟ دیوریمن  ارچ  هک  منکیم  لاوس  امـش  زا  نم  دننامب ! دـنیآیمن  دـنتفگ  ارچ ؟ میدیـسرپ  میرادـن ! یناحور  ام  دـنتفگ  تسیک ؟ امـش  ملاع  یناحور و  میتفگ 

. دتسرفب غلبم  اھاج  روطنیا  یارب  دناوتیمن  هزوح  دراد ؟ یلاکشا  هچ  دینامب ؛ هد  کی  رد  دیورب  دینامب ؟ دیوریمن  ارچ  تسا ؛ یدج  لاوس 

راک اما  تسا ؛ یـشزرااب  زیچ  هتبلا  دنک ، قیقحت  شدوخ  یارب  دنیـشنب  رفن  کی  رگا  دشاب . هتـشاد  قیقحت  یاھھاگتـسد  یتسیاب  هزوح  نیا  تسا . روطنیمھ  مھ  قیقحت 

دینیـشنب مق  رد  دیتسھ ، ملاع  کی  هک  امـش  رگا  الاح  درک ؛ قیقحت  ملاع  کی  اھنت  کت و  دوب و  درجورب  رد  اھلاس  یدرجورب  اھیآ  موحرم  تسین . نیا  میظع  یهعومجم  نیا 

هچ نیا  دوشن ، هدرک ، قیقحت  هتـسشن و  اھنت  هک  رفن  کی  تاقیقحت  نآ  راطـشا  زا  یرطـش  الثم  تاـقیقحت ، نیا  هزاـت  هک  دـینک ؛ قیقحت  تمظع  نیا  هب  یهعومجم  نیا  رد  و 

یاھزیچ رد  قیقحت  تسھ ؛ یعمجتـسد  قیقحت  تسھ ؛ رتویپماک  دراد ؛ هتفرـشیپ  یاھـشور  نوناق و  هطباض و  تاقیقحت ، راک  یملع ، هعومجم  کی  رد  زورما  دراد ؟ یتمیق 

، قیقحت باب  رد  دـنروآیم ! دوجوهب  ار  یدـحاو  دـیلوت  دـننکیم و  قیقحت  یدـحاو  رما  رد  رفن  ود  دـنکیم ؛ قیقحت  تسین ، مزال  هک  یرما  رد  یکی  هزوح ، رد  اما  تسھ ؛ مزـال 

! درادن دوجو  هیملع  یهزوح  رد  مظن  نیا  تسا ؛ مزال  مظن  یھدنامزاس و 

مھ گرزب  ملاع  نالف  دنیوگیم  مییوگیم ، یسرد  یاھباتک  زا  ینخس  ات  تسا . رگید  یهیملع  یاھهزوح  مق و  یهیملع  یهزوح  تالکـشم  زا  رگید  یکی  یـسرد ، یاھباتک 

ماما دـش !؟ ماما  دـناوخ ، ار  اھـسرد  نیمھ  نوچ  ماما  ایآ  دـش ! ماما  هک  دـناوخ  ار  اھـسرد  نیمھ  مھ  ماما  دـنیوگیم  دـنرتیبالقنا ، هک  ییاھنآ  الاح  دـناوخ ؛ ار  اھباتک  نیمھ 

لحار ماـما  هـک  یناـمز  زا  یھگناو ، دـناوخ . ار  یـسرد  یاـھباتک  نـیا  هـک  تـسین  نـیا  زا  یـشان  دـینکیم ، ادـیپ  ماـما  تـمظع  رد  امــش  هـک  هـچنآ  دوـب . یــصوصخم  رھوـج 

هدـش هلـصاف  لاس  داتفھ  لاـس ، تصـش  عطقم ، ود  نیا  نیب  میناوخب ، ار  اـھباتک  نیا  میھاوخیم  امـش  نم و  هک  ییـالاح  اـت  دـندناوخیم ، ار  اـھباتک  نیا  هیلعهللاناوضر ) )

. تسا

یناث دیھش  بوخ ، یلیخ  میوشیمن ! یناث  دیھش  ام  دنیوگیم  دننک ؟ دیلوت  دیدج  یسرد  باتک  دننیشنب  ییهدع  هک  دراد  یلاکـشا  هچ  دینک . دیلوت  دیدج  یـسرد  باتک 

، دندوب اھنآ  نامز  رد  رگا  دـیاش  تساھنآ -  زا  رتشیب  ناشدادعتـسا  یملع و  یهبتر  میوگیمن  نم  دـنرتدراو . هتـشذگ  یاھقف  زا  ام  زورما  یاھقف  زا  یرایـسب  اما  دـیوشیمن ؛

باتک دینک ؛ دیلوت  لوصا  باتک  دوشیمن ؟ ارچ  تسام ؛ یهتشذگ  یاھقف  زا  یلیخ  زا  رتالاب  ناشیھقف  تفرعم  حطس  اھنآ ، زا  یرایسب  اما  دنـشاب -  دنتـسناوتیمن  اھنآ  لثم 

. دینک ضوع  ار  سرد  لکش  دینک ؛ دیلوت  فلتخم  بتارم  یارب  دینک ؛ دیلوت  هقف 

؛ درک تسرد  یکیتسالپ  سنج  هزوح  رد  هک  دوشیمن  روطنیا  هک  تفگیم  نم  هب  مرادیم -  یمارگ  ار  شرطاخ  مھ  یلیخ  اعقاو  نم  هک  ام -  زیزع  ناتسود  زا  یکی  زور  نآ 

میوگیم هکلب  دینک ؛ تسرد  کیتسالپ  زا  سنج  میوگیمن  هک  متفگ  وا  هب  نم  درک . هعلاطم  رخآ  ات  لوا  زا  شحورـش  اب  ار  هعمل  دـعب  نیناوق و  دـعب  ملاعم و  دـعب  لوطم و  دـیاب 

. دینک تسرد  ار  نیا  میوگیم  نم  دننکیم ؛ تسرد  ذغاک  زا  رتکزان  ییهحفص  تسا ، رتتخس  نھآ  زا  هک  یسنج  زا  ایند  رد  زورما 
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یـسک هچ  ار  اھراک  همھ  نیا  دـشاب ؟ هتـشادن  یروآون  یـسرد  باتک  رد  دادعتـسا ، همھ  نیا  اب  تمظع و  نیا  اب  یناـسنا  یهعومجم  همھ  نیا  دوشیم  رگم  مینک . یروآون 

؛ هدرک صیلخت  یباتک  هتـشون ؛ یباتک  یزوسلد ، یحلـصم ، یـصلخم ، درف  تسا ؛ هتفرگ  ماجنا  یدرف  یاھراک  هتبلا  دـنکب . هزوح  تیریدـم  یتسیاب  ار  اھراک  نیا  دـنکب ؟ دـیاب 

یبلاـق لـثم  دـیاب  دوشب ؛ ضرف  هزوح  رب  دـیاب  دـشاب ؛ یعمج  دـیاب  راـک  دـسریمن ؛ ییاـج  هب  یدرف  راـک  اـما  هدروآ ؛ ییهزاـت  بلطم  هتفگ ؛ یدـیدج  سرد  هدروآ ؛ ییون  باـتک 

. دشاب هدش  هتشاذگ 

هزوـح رگا  مناوـخیم . امـش  یارب  نـالا  هک  متـشون ، ذـغاک  یور  مدرک و  ریوـصت  تیریدـم  نیا  یارب  یمرف  نم  تسا . مزـال  تیریدـم  هاگتـسد  هزوـح  رد  هک  دـسریم  مرظن  هـب 

هرادا هزوح  تیریدـم ، یاروش  اـب  هک  منکیم  ضرع  نم  دـش . دـھاوخن  لـح  شتالکـشم  دوشن ، هرادا  یروطنیا  رگا  دـش ؛ دـھاوخ  لـح  شتالکـشم  دوـشب ، هرادا  یروـطنیا 

؛ دشاب هتشاد  دوجو  هزوح  لوا  زارط  یالضف  زا  رفن  هدزناپ  رفن ، هدزاود  زا  لکـشتم  هزوح  روما  یراذگتـسایس  یلاع  یاروش  کی  یتسیاب  سار  رد  دراد . مزال  ریدم  دوشیمن ؛

ار رفن  کی  هدع ، نیا  دـنوشن . لخاد  تاییارجا  تاییزج  رد  رگید  دـننک و  رظن  لدابت  مھ  اب  ار  هزوح  لئاسم  یراذگتـسایس ، یارب  دـنوشب و  عمج  مھ  رود  راب  کی  هتفھ  ود  اھنیا 

ای هزوح ، زا  جراخ  درف  دنشاب ؛ هتشاد  لوبق  ار  وا  الضف  اھهبلط و  دشاب و  هزوح  یالـضف  زا  دیاب  دشاب ؛ هتـشاد  یطیارـش  یتسیاب  مھ  ریدم  نیا  دننک ؛ باختنا  ریدم  ناونع  هب 

. درک دھاوخ  لکشم  ار  راک  دشاب ، هتشادن  یملع  یلضف و  یهھجو  هک  یسک 

لاس هس  تدم  هب  دنیایب  دـننک و  لیطعت  ار  سرد  نامھ  ادـخ  یاضر  ضحم  هک  میوگیم  نم  اما  منادیم ؛ مھ  نم  هلب ، دـنراد ؛ ثحب  سرد و  ام  یالـضف  تفگ  دـیھاوخ  هتبلا 

نآ نیا و  هب  رادنامز -  ینعی  هلاس -  هس  هلاس ، ود  ار  روشک  مھم  یاھتیلووسم  نیا  زا  یلیخ  هیلعیلاعتهللاناوضر )  ) ماما تلحر  زا  دـعب  هدـنب  دـنریگب . هدـھعهب  ار  راـک  نیا 

ار سرد  نیا  لاس  هس  تدـم  هب  ادـخ  یاضر  ضحم  بوخ ، یلیخ  دـیراد ؛ درگاـش  مھ  رتشیب -  اـی  رتمک  رفن -  دـص  رفن ، هاـجنپ  دـییوگیم و  جراـخ  سرد  امـش  ماهدرک . لوحم 

اب تارایتخا و  اب  ریدم  نیا  دعب  دوشب ؛ ریدم  رفن  کی  دینک و  لوبق  ار  تیریدم  نیا  دـییایب  دـمآ !؟ دـھاوخ  دـیدپ  ییهعیاض  ملاع  رد  ایآ  دوشب ، لیطعت  سرد  نیا  رگا  دـینک . لیطعت 

، تاررقم هـب  عـجار  دننیـشنب و  دـنک ؛ راـک  هزوـح  یاـھحرط  یارب  مـیاد  هماـنرب ، حرط و  رتـفد  کـی  دـیاب  اـھتنواعم ، داـجیا  زا  لـبق  دـشاب . هتـشاد  ییاـھتنواعم  یفاـک ، یهجدوـب 

. دنھدب حرط  میاد  هزوح ، یلک  لئاسم  هزوح و  تایھ  اھراک ، اھلکش ، اھهماننییآ ،

تباث ناغلبم  نیمات  روشک ؛ جراخ  یارب  غلبم  تیبرت  روشک ؛ لخاد  یارب  غلبم  تیبرت  ینعی  دـشاب ؛ نیمھ  طقف  شراک  تسا ؛ یناسنا  یورین  غیلبت و  تنواـعم  تنواـعم ، کـی 

نم رظن  هب  هعمج  تماما  الثم  دنھاوخیم ؛ هاتوک  ییهرود  یاھسالک  اھنیا  زا  مادکرھ  هک  روشک ؛ نوگانوگ  قطانم  یارب  یلـصف  ناغلبم  نیمات  روشک ؛ نوگانوگ  قطانم  یارب 

دنراک نیا  یهربخ  هک  یناسک  نآ  دراد ؛ مزال  مھ  یرگید  زیچ  هعمج  تماما  دھاوخن ؛ یرگید  زیچ  دشاب و  هتشاد  یگتسب  اھنیا  لاثما  نایب و  ملع و  هب  طقف  هک  تسین  یزیچ 

تـسرد ییهسلج  هد  ییهسلج ، جـنپ  ییهسلج ، راھچ  یهرود  کی  دنـسیونب و  ار  ییاـھزیچ  دننیـشنب  دـھاوخیم ؛ هچ  هعمج  تماـما  هک  دـننادیم  دنتـسھ ، نف  لـھا  و 

هزوح دنک ؛ باختنا  هعمج  تماما  یارب  ناشلاح  بسح  هب  ار  اھنیا  مھ  هعمج  یهمئا  یهناخریبد  دنـشاب ؛ هدامآ  هعمج  تماما  یارب  دننیبب و  ار  هرود  نیا  مھ  ییهدـع  دـننک ؛

هیبش دریگ ؛ رارق  هجوت  دروم  دـیاب  یگنھرف ، شزومآ  زکارم  یارب  یبرم  تیبرت  سرادـم  نیمات  زین  نوگانوگ و  قطانم  رد  نویناحور  رارقتـسا  یهلاسم  دـنک . نیمات  ار  نیا  دـیاب 

رد دنھاوخیم ، هاپس  رد  دنھاوخیم ؛ یناحور  یاھیبرم  هک  تسھ  ییاھاج  روشک  حطس  رد  نالا  دریگیم . ماجنا  دراد  یلکش  هب  افـشلاراد  یهسردم  نیمھ  رد  هک  هچنآ 

. دنھاوخیم سردم  تیبرت  رد  دنھاوخیم ، ملعم  تیبرت  رد  دنھاوخیم ، هاگشناد  رد  دنھاوخیم ، شترا 

یھاوگ دـنک ؛ هیھت  یـشزومآ  نوتم  دـنک ؛ یزیرهمانرب  شزومآ ، یارب  دـنک ؛ هرادا  ار  یـصصخت  سرادـم  همانرب و  تحت  سرادـم  دـیاب  هک  تسا ؛ شزومآ  تنواعم  تنواـعم ، کـی 

ار ییهرود  لاس  جنپ  لاس ، راھچ  وجـشناد ، رفن  کی  دیـسیونیمن ؟ هماننایاپ  ارچ  نایاقآ  امـش  دنـسیونب . هماننایاپ  هک  دھاوخب  بالط  زا  دھدب ؛ ار  یلیـصحت  یاھهماننایاپ 

زا دعب  ام ، بالط  نایاقآ  نیمھ  رگا  نالا  تسا . بوخ  مھ  یلیخ  دروآیم ؛ دوجو  هب  هلاسر  کی  دنکیم و  ییامنھار  ار  وا  داتـسا  دنھدیم ؛ وا  هب  ار  یعوضوم  دعب  دـینیبیم ؛

ردقهچ قیرط  نیمھ  زا  دینیبب  دینک ، راک  دنیوگب  دنھدب و  اھنآ  هب  یھقف  عوضوم  کی  دنریگب و  امنھار  داتـسا  کی  دـنتفر ، جراخ  سرد  لاس  هد  لاس ، شـش  لاس ، جـنپ  هکنآ 

مھ یلیخ  هک  منیبیم  متـسھ -  هقالعیذ  اھنآ  هب  هدنب  هک  یتاعوضوم  رد  دـنروآیم -  نم  یارب  هک  ار  اھھاگـشناد  نیا  زا  یـضعب  یاھهماننایاپ  دـش . دـھاوخ  لح  عوضوم 

هک مھ  ناـشقیقحت  حور  تمحز و  شـالت و  تسین ؛ اـھنآ  زا  رتـمک  دـشابن ، اـھنآ  زا  رتـشیب  ناشدادعتـسا  رگا  هزوح ، ناـناوج  دـننکیم . راـک  بوخ  ناـناوج  نیا  تسا و  بوـخ 

. تسالاب دمحلا 

زا یعمج  اب  زور  نآ  نم  تسا . هزوح  رد  یملع  تالجم  راشتنا  یقیقحت و  یاھهلاسر  رب  تراظن  ققحم ، تیبرت  شراک  تسا ؛ تاعلاطم  تاـقیقحت و  تنواـعم  تنواـعم ، کـی 

یبرع نابز  ینعی  هقف -  یملع  نابز  اب  ار  یھقف  ثحابم  هک  میراد  مزال  هقف  یملع  یهلجم  کی  ام  میرادـن ! هقف  یهلجم  کی  اـم  هک  متفگ  مدرک و  حرطم  ار  هتکن  نیا  ناردارب 

؛ دنسیونب هلاقم  نآ  رد  دننک و  هیھت  هقف  یهلجم  کی  ناققحم  دشاب . یبرع  دیاب  هلجم  یلصا  نابز  اما  دسیونیم ؛ دسیونب ، یـسراف  تساوخ  مھ  یـسک  رگا  دنک . نایب  - 

زا رتمک  مالـسا ، هقف  دربشیپ  یارب  هلجم  نیا  یهدیاف  رگم  دریگب . هدـھع  هب  ار  هلجم  نیا  تیلووسم  دـیایب  دـنک و  لیطعت  ار  شیاھـسرد  زا  یکی  مھ  دـنموربآ  یالـضف  زا  یکی 

رد دننک . هاگآ  هعیـش  هقف  زا  ار  ایند  دنربب و  شیپ  ار  هقف  دننک ؛ دقن  دـننک ؛ قیقحت  دنـسیونب ؛ ار  یھقف  دـیدج  تاعوضوم  الـضف ، ناگرزب و  ناققحم ، تسا ؟ سرد  نآ  یهدـیاف 

یھقف رتمک  ای  دـشاب ، هتـشادن  مھم  نوتم  قیقحت و  باتک و  همھ  نیا  یھقف  چـیھ  دـیاش  هک  ینغ -  هقف  نیا  زا  دـنروآیم ! هیـضابا  هقف  زا  دـعب  ار  ام  هقف  اھفراعملاھرئاد ،

. دوشب سکعنم  ایند  یملع  تالجم  رد  ات  میروایب ، نوریب  ار  اھنیا  درادن ! ربخ  یسک  دشاب -  هتشاد 

ام یالضف  بالط و  عمج  رد  ناشخرد . یاھدادعتـسا  تیادھ  فشک و  یتیبرت ، یاھهمانرب  سورد و  یتیبرت ، یقالخا و  یاھهرواشم  تسا ؛ یـشرورپ  تنواعم  تنواعم ، کی 

رد مھ  یضعب  شاعم ، مغ  رد  یضعب  دنیاجک ؟ اھنیا  دوشیم ؛ ادیپ  اھیراصنا  خیش  اھیلح و  ققحم  اھیلح و  یهمالع  اھنیا  نایم  رد  دنتسھ ؛ یناشخرد  یاھدادعتـسا 

یالـضف زا  یکی  اـب  نیا ، زا  لـبق  لاـس  هس  ود ، رد  نم  دـھدب ! شرورپ  ار  اـھنیا  تسین  یـسک  دـننک ؛ راـک  هچ  اـعقاو  لکـشم ! یـسرد  باـتک  کـی  نوـکی  ناـک  ندرک  ادـیپ  مـغ 

رد ار  ناققحم  الـضف و  نیا  زا  یدادـعت  امـش  متفگ  مدرک و  حرطم  ار  هتکن  نیمھ  دنتـسھ -  مھ  روآون  رکفـشوخ و  یلیخ  مراد ؛ تدارا  ناـشیا  هب  اـبلق  اـعقاو  هک  ماـقمیلاع - 

ارچ هک  مرادـن  داریا  نم  دوشیمن ! ماجنا  اھراک  نیا  هنافـساتم  دـشن و  بیقعت  اما  دـیراذگب ؛ شیارب  مھ  ییهجدوب  دـیھدب و  یقیقحت  راک  اـھنآ  هب  دـینک و  عمج  مق  زا  ییاـج 

. دراد مزال  یتالیکشت  تیریدم  تالیکشت و  اھراک  نیا  دریگیمن ؛ ماجنا  یدرف  اھراک  نیا  هک  تسا  مولعم  هدرکن ؛ ار  راک  نیا  اقآ  نالف 

ار رفن  کی  دـیتاسا ، نایاقآ  زا  رفن  ود  تسا ؟ یروطهچ  هزوح  شنیزگ  تسا . رامآ  شنیزگ و  تنواـعم  تنواـعم ، کـی  تساھناتـسرھش . یاـھهزوح  روما  تنواـعم  تنواـعم ، کـی 

هدش دییات  صخش  نیا  همان ، نآ  رد  هک  دندروآیم  هلحم  نالف  زامنشیپ  نالف  زا  ییهمان  هک  میتشاد  ار  یناسک  بالقنا  لوا  ام  دنـسانشیم ؟ ار  وا  اجک  زا  دننکیم ؛ یھاوگ 

ار یـصخش  نینچ  ارچ  میتفگیم  یتقو  تسا ! قفانم  درف  نیا  هک  دشیم  مولعم  دـعب  اما  دـندادیم ؛ لغـش  وا  هب  دربیم و  هتیمک  ای  هاپـس  هب  الثم  ار  همان  نیا  مھ  وا  دوب ؛

یطابترا هچ  تسا ، قفانم  الثم  ای  نیددض  هورگ  نالف  وزج  هک  ناوج  نیا  هب  هدمآیم ، امـش  زامن  هب  شردپ  رگا  دـمآیم ! ام  زامن  هب  بترم  ناشیوبا  دـنتفگیم  دـیدرک ، دـییات 

رتقیقد اھنیا  زا  تسا و  مھم  شنیزگ  دوشیمن ! شنیزگ  کالم  هکنیا  تسین ؛ مھ  لاح  نطاب  زا  قیقحت  هب  رومام  اموزل  دنیبیم ؛ ار  لاح  رھاظ  دنکیم ، هاگن  سردـم  دراد !؟

زین هفیظو و  ماظن  یهلاـسم  هزوح ، رد  یدورو  تاـناحتما  یقوقح ، لـئاسم  یتینما ، لـئاسم  هزوح ، رد  یعاـمتجا  فلتخم  یاـھھورگ  یهلاـسم  شنیزگ ، یهلاـسم  تسا .

یرادا و تنواـعم  تامدـخ و  هاـفر و  تنواـعم  اـھنیا ، راـنک  رد  دوـشیم . طوـبرم  تنواـعم  نیا  هب  میرادـن -  ار  اـھرامآ  نـیا  زا  یلیخ  اـم  و  تـسا -  مزـال  هزوـح  رد  هـک  ییاـھرامآ 

. تسا مزال  مھ  ینابیتشپ 

یاھمدآ زا  رفن  هدزناـپ  هد ، دـنکیمن ؛ یقرف  دـننکب ، باـختنا  ار  نآ  دـنھاوخیم  مرتحم  نیـسردم  یهعماـج  اـی  عجارم  ـالاح  دوش ؛ لیکـشت  دـیاب  یلاـع  یاروش  نآ  نیارباـنب ،

دننک یراذگتسایس  دننیشنب  اھراک -  هب  هتسب  هسلج -  کی  ییهتفھ  ود  هسلج ، کی  ییهتفھ  دنراذگب ؛ مھ  یدایز  تقو  اھنیا  تسین  مزال  دنوشب . باختنا  دیاب  رکفشوخ 

تیامح وا  زا  دوجو  یهمھ  اب  دننک و  باختنا  یوق  ریدم  کی  اھنیا  دعب  دنک ؛ ناور  ار  اھهمانرب  ناشیارب  هک  دنـشاب  هتـشاد  مھ  لاعف  ریبد  کی  دـنیامن ؛ نیعم  ار  یلـصا  طوطخ  و 

نیمھ دندوب ، هدروآ  فیرـشت  تقو  کی  هک  مھ  تیریدم  یاروش  نیـسردم و  یهعماج  نایاقآ  دوخ  هب  نم  درک . مھاوخ  یلام  ینابیتشپ  مھ  هدنب  تروص ، نیا  رد  هتبلا  دـننک ؛

. درک مھاوخن  راذگورف  تسھ ، نم  عسو  رد  هک  اجنآ  ات  درک و  مھاوخ  یلام  ینابیتشپ  نم  دوشب ، داجیا  یتالیکشت  نینچ  رگا  متفگ  متفگ ؛ ار 

نامھ زا  یکی  دوش ، بیوصت  یتراچ  نینچ  دشاب  رارق  رگا  هتبلا  دنک . داجیا  تنواعم  تسا -  مزال  هچرھ  ات -  هدزاود  ات ، هد  ات ، تشھ  ات ، جنپ  شدوخ  یارب  دیاب  یوق  ریدم  نیا 

. دشاب همھ  رظن  اب  ات  دنک ، دییات  بیوصت و  یلاع  یاروش  نآ  دنروایب و  ار  نانواعم  دعب  دـننک ؛ باختنا  ار  اھتنواعم  دننیـشنب و  دـیاب  رکفـشوخ  هورگ  کی  تسا . مزال  اھرانیمس 

یهجدوب و  رتمک -  رتشیب ، قاتا ؛ اـت  دـص  اـت ، هاـجنپ  دوشب -  هتـشاذگ  ناـشرایتخا  رد  مھ  یبساـنم  ناـمتخاس  دـیاب  دـنک . باـختنا  نواـعم  نآ  دوخ  ار  رتتسدریز  نـالووسم 
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دوجو اب  ماقمیلاع ، یالـضف  تیریدم و  مرتحم  یاروش  الاو  دنیایب ؛ هزوح  راک  یهرادا  لابند  اھحبـص  بترم  مدآ ، رفن  دص  دنچ  کی  دنک و  ادـیپ  صاصتخا  راک  نیا  هب  مھ  ینیعم 

ماظن کی  نیا  تسین ؛ تیریدم  یاروش  کی  راک  یتمظع ، نیا  هب  تالیکـشت  نینچ  یهرادا  دنـسریمن . هک  تسا  مولعم  هبلط ، درگاش  یملع و  تاقیقحت  جراخ ، یاھـسرد 

هزوح متفگ ؛ هک  تسا  نیا  نم  باوج  دنـسیونیم ؛ راموط  همان و  اـی  دـننکیم ، هعجارم  نم  هب  ررکم  مھ  الـضف  هبلط و  ناـناوج  تسا . نیا  شجـالع  دـھاوخیم ؛ یتیریدـم 

. دوشیم تسرد  یروطنیا 

هللااشنا دنوادخ  هک  دنتسھ -  مق  رد  هک  ینیمظعا  نیعجرم  نیلیلج  نیملع  نیا  زورما  هناتخبشوخ  تسا . یتسرد  یهتکن  هک  دندومرف  ینیکشم  یاقآ  ترضح  ار  ییهتکن 

وزج دننارکفشوخ ؛ نارکفنشور و  وزج  هللادمحب  منکیم -  اعد  نایاقآ  نیا  تیفاع  رمع و  لوط  یارب  اعقاو  نم  و  درادب ، مادتسم  مدرم  یهمھ  ام و  رـس  رب  ار  ناشدوجو  تاکرب 

، دـش تسرد  ییهماـنرب  تروص  اـب  هک  ییهسردـم  لوا  مق ، یهزوح  مق و  رھـش  رد  هک  ماهتفگ  ناتـسود  هب  اـھراب  نم  دـنراد . لوـبق  ار  اـھزیچ  هنوـگنیا  هک  دنتـسھ  یناـسک 

راک نیا  یارب  ار  یتشھب  دیھـش  موحرم  ناشیا  دوب . ناشیا  یهسردـم  یناقح ، یهسردـم  زا  لبق  شیپ ، لاـس  یـس  دوب . یناـگیاپلگ  یمظعلا  اـھیآ  ترـضح  یهسردـم 

نینچ شتیعجرم ، ماقم  رد  سار و  رد  هک  دـشاب  ییهزوح  رد  اھرکف  نیا  هک  درادـن  یلاکـشا  چـیھ  دـنیاھزیچ . نیا  لھا  همانرب و  لھا  نایاقآ ، نیا  رفن  ود  رھ  نیارباـنب ، دـندرب .

دنھاوخ یضار  دوشیم و  بسک  هتبلا  هک  دش -  بسک  اھنآ  تیاضر  یتقو  دنراذگب ؛ نایم  رد  اھنآ  اب  ار  بلاطم  نیا  دنورب و  الضف  نایاقآ  دنتـسھ . یماقمیلاع  یاھتیـصخش 

دادعتـسا نوچ  درک ؛ دـھاوخ  تیاکـش  اھام  زا  تمایق  رد  هزوح  اھنیا ، نودـب  نایاقآ ! دـش . دـھاوخ  تسرد  هزوح  یروطنیا  دـنھدب ؛ ماجنا  ار  راـک  هتوق  هللالوحب و  دـنیایب  دوب - 

! تسا هدشن  هدافتسا  نآ  زا  دادعتسا  نیا  دوخ  ردق  هب  هک  دراد  دوجو  یمیظع 

نویناحور  / ١٣٧٠/١٢/٠١ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ تسھ سرد  نیا  هک  مییوـگب  دوـشیمن  تسا . جـیار  اـیند  رد  زورما  هک  تسا  ییاـھراک  زا  نـیا  مـینک ؛ یدـنبهقبط  یروآعـمج و  هزوـح  ناـیم  رد  ار  ناـشخرد  یاھدادعتـسا 

دیاب دوشیم ؟ یزیچ  نینچ  رگم  مینکیم ! ار  نیمومام  فعـضا  یهظحالم  میھدیم و  سرد  یروطنیا  ام  دیاین ؛ دھاوخیمن ، مھ  سکرھ  دیایب ؛ دیایب ، دھاوخیم  سکرھ 

وا زا  دوش و  هتخومآ  وا  هب  دوش و  هدیـشکرب  ناشخرد  دادعتـسا  نآ  دوشب ؛ یدـنبهقبط  ییاسانـش و  دـیاب  اھدادعتـسا  تشاذـگ . هژیو  سرد  کـی  مھ  نیموماـم  یاوقا  یارب 

. دریگب ماجنا  هزوح  رد  دیاب  اھنیا  دریگیم ؛ رارق  دیدج  یاھراک  یهلمج  رد  هک  تسا  ییاھراک  اھنیا  دوش ؛ هدافتسا 

مق  / ١٣٧١/٠٨/٢۴ هیملع  هزوح  نیسردم  یهعماج  هب  مایپ 

مھم نیتسخن  نایم ، نیا  رد  تسا  هتـسیاش  هک  تفای ، دـھاوخ  عقوتماـن  عقوتم و  یپ و  رد  یپ  ثداوح  زین  ناوارف و  تالکـشم  لـئاسم و  دوخ  ربارب  رد  مرتحم ، تیریدـم  . ١٠

؛ نآ یسرد  داوم  یصاصتخا و  یاھهتشر  نییعت  مق ؛ رد  بالط  یلیصحت  لحارم  یدنبهقبط  زا : دنترابع  لئاسم  نیا  زا  یخرب  دھد . رارق  اھتیروف  اھتیولوا و  صیخـشت  ار  دوخ 

دنوش و هرادا  نیعم  یسرد  یاھهمانرب  قبط  هک  فلتخم ، یاھهتـشر  یارب  یـسرادم  نییعت  ینونک ؛ یـسرد  بتک  رد  رییغت  ناکما  تروص  رد  بسانم و  یـسرد  بتک  هیھت 

فلتخم تاجرد  یارب  هیملع ، یهزوح  صوصخم  تاداھـش  اھهمان و  نایاپ  نییعت  نایناحور ؛ اب  بسانتم  ای  صاخ  لغاشم  رد  لاغتـشا  تھج  یدارفا  تیبرت  یارب  هژیو  سرادم 

زا کرتشم  تایرورض  نیمات  بالط و  یتشیعم  عضو  هب  یگدیـسر  اھنآ ؛ شرورپ  یارب  تاناکما  هیھت  و  لیـصحت ، ای  قیقحت  یارب  هتـسجرب  یاھدادعتـسا  ییاسانـش  یملع ؛

یناحور کولس  تیونعم و  جیورت  قالخا و  سرد  یاھهزوح  ندروآ  مھارف  بالط ؛ یمومع  تسیز  تیفیک  یارب  یتاررقم  نیودت  هریغ ؛ ناتسرامیب و  سردم و  نکسم و  لیبق 

؛ تسھ هزوح  رد  لـیبق  نیا  زا  هچنآ  رھ  هب  کـمک  یراـکتبا و  ون و  یاھـشیارگ  اـب  یملع  یاھدـحاو  سیـسات  هزوح ؛ رد  نآ  لاـثما  یتسیزهداـس و  فاـفع و  دـھز و  یهیحور  و 

. دبلطیم ار  یاهژیو  یریگیپ  یزیرهمانرب و  ریبدت و  مامتھا و  کی  رھ  هک  یرگید  ددعتم  لئاسم  و  روشک ، جراخ  لخاد و  یارب  سردم  غلبم و  تیبرت  یهژیو  سرادم  لیکشت 

نویناحور  / ١٣٧٢/١١/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یارب تلم  کی  نتخیگنارب  رد  یتقو  هک  تسا  یرھق  یرما  نیا ، تفرگ . دھاوخ  لد  رد  ار  امـش  یهنیک  ملاظ  دیرثوم ، مولظم  زا  ملظ  عفر  رد  امـش  یتقو  هک  دینادب  دـیاب  ار  نیا 

یراک رھ  هب  تسد  امش  یفن  یارب  دننکیم و  یفن  ار  امش  زیخ ، متس  یاھهنیمز  رگمتس و  متـس و  هک  دینادب  دیاب  دیتسھ ، یاهدامآ  دعتـسم و  دوجوم  متـس ، اب  هلباقم 

. دننزیم دنناوتب ، هک 

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

رتمک یرادا  قوقح  لقادـح  زا  اھنیا  دـمآرد  تسین . دـنزیم ، لیب  هک  هلمع  کی  قوقح  فصن  تسا -  هیملع  یاھهزوح  نیرتالاب  هک  مق -  رد  لـیعم  لـضاف  یهبلط  کـی  قوقح 

تسا یمالسا  ام  تموکح  تسین ؟ یفاصنایب  یـشک و  قح  ملظ و  نیا  ایآ  دروخیم !؟ نید  قیرط  زا  ار  دوخ  نان  ام  تیناحور  هک  تفگ  دوشیم  ایآ  تیعـضو  نیا  اب  تسا .

. تسا هدش  حرطم  دازآ  یاضف  نیمھ  زا  هدافتسا  اب  هدش ، نایب  یفاصنایب  رس  زا  هک  نانخس  نیا  دراد و  دوجو  نایب  یدازآ  نآ  رد  و 

زا یـضعب  تسا . هدرتـسگ  داـیز و  هزوـح  اـب  تفلاـخم  یاـھهزیگنا  دـینادب  امـش  هک  تسا  نیا  روـظنم  ریخ . میھد ؛ باوـج  ییاوـعد  اـی  فرح  هب  هک  تسین  نیا  مروـظنم  هتبلا 

دوخ رد  دراد . یتاعبت  هچ  ناشلمع  فرح و  هک  دنتسین  تفتلم  یلو  دنرادن ، یدب  یاھتین  دننکیم . راک  هچ  دنمھفیمن  مھ  ناشدوخ  دنراد ، ییاھهزیگنا  نینچ  هک  یناسک 

رارما یارب  تسین ، بوخ  هزوح  رد  شیگدـنز  هک  یناوج  هبلط  دراد . دوجو  فیعـضت  یاـھهزیگنا  هزوح  فیعـضت  یارب  مھ  نونکا  هدوب و  روط  نیا  هشیمھ  زین  هیملع  یاـھهزوح 

هدافتـسا تقو  هک  دـعب  دـناسریم ؛ یملع  تاماقم  هب  ار  وا  دـھدیم و  شرورپ  ار  شدادعتـسا  دـنکیم و  تیبرت  ار  رفن  کی  هزوح  دـنک . تشپ  هزوح  هب  تسا  روبجم  شاـعم 

مارح راک  نیا  تفگ  دوشیمن  دوش . راک  لوغـشم  دور و  اجنآ  هب  دوشیم  روبجم  تسا . زاب  سیردـت  یارب  یملع  زکرم  ای  هرادا و  نـالف  رد  دـنیبیم  دـسریم ، ارف  وا  زا  ندرک 

ماظن یارب  ار  یراک  هک  دنتسین  یناسک  روظنم  هتبلا  تسا . هزوح  هب  ندرک  تشپ  راک  نیا  نکیل  دننکیم ؛ ار  راک  نیا  دارفا  یـضعب  دراد و  دوجو  زاین  ترورـض و  هرخالاب  تسا .

دننکیم و تشپ  تیناحور  هزوح و  هب  هک  دنتـسھ  یناسک  نم  روظنم  دنوش . یدصتم  ار  هلوحم  روما  دنیایب و  دـیاب  اھنیا  ریخ ؛ دـنھدیم . ماجنا  ار  نآ  دـنریگیم و  هدـھع  هب 

. دراد دوجو  هزوح  نورد  نوریب و  رد  نیھوت ، فیعضت و  فیفخت و  یاھهزیگنا  دینیبب  سپ  دنھدیمن . ماجنا  یناحور  راک 

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

زیچ مھ  زورما  تسا ؛ هدوب  هزوح  رد  میدـق  زا  هک  تسا  ییاـھزیچ  زا  یکی  داـھتجا  قیدـصت  ماهتفگ . ار  هتکن  نیا  مھ  رگید  راـب  کـی  نم  دـھدب . قیدـصت  یھاوـگ و  دـیاب  هزوـح 

یهرود نـالف  اـب  هزوح  رد  لیـصحت  زا  حطـس  نیا  مییوگب  دـیاب  مینک ، یبایـشزرا  ار  یاهبلط  سرد  میھاوخب  اـم  رگا  هک  دـننکیم  لاـیخ  ناـیاقآ  زا  یـضعب  تسا . یبوخ  یلیخ 

هتبلا رگید . زیچ  یھاگـشناد  سورد  تسا و  زیچ  کی  هزوح  سورد  مینکب . ار  راک  نیا  درادـن  یموزل  تسا . لداعم  ارتکد -  ای  سناسیل  قوف  اـی  سناـسیل  ـالثم  یھاگـشناد - 

. دوش راک  هب  لوغـشم  دنراد ، کردم  هب  جایتحا  هک  یرادا  یاھھاگتـسد  زا  یـضعب  رد  دھاوخب  صخـش  نیا  تسا  نکمم  الثم  دـشاب . مزال  دوخ  یاج  رد  راک  نیا  تسا  نکمم 

اھـصصخت و اـب  نوگاـنوگ و  حوطـس  رد  نویناـحور  عاوـنا  اـم  تساـھنیا . زا  رتارف  هزوـح  زاـین  یهلاـسم  نکیل  دراد . شزرا  ردـقچ  درف  نیا  کردـم  دـننادب  دـیاب  هک  تـسا  یعیبـط 

هب هزوح  رد  ناوج  یالضف  دنوش و  کیکفت  مھ  زا  اھهرود  دوش ، هدناوخ  اھـسرد  دوش ، هتخانـش  اھدادعتـسا  دیاب  تسا . فلتخم  اھدادعتـسا  میراد . زاین  فلتخم  یاھییاناوت 

. دش دھاوخ  دیاع  هورگ  نیا  زا  یدایز  تاکرب  نوچ  دنوش ؛ هتفرگ  راک 

یوزوح  / ٠٩/١٣/١٣٧۴ ناگبخن  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هتبلا دنوش . تیبرت  گرزب  دـھتجم  هیقف و  ات  مینک  شنیزگ  ار  اھنآ  زا  رفن  رازھ  دودـح  یلبق ، یهطباض  ساسا  رب  دـشاب ، هتـشاد  دوجو  مق  رد  هبلط  رازھ  هدزناپ  رگا  دـینک  ضرف 

مھ یرگید  عمج  دش و  دنھاوخ  هفاضا  یدـیدج  عمج  لاس ، رھ  اتعیبط  هک  میریگب  رظن  رد  ار  هلاس  تسیب  یهرود  کی  الثم  دریگ . ماجنا  شدوخ  تقو  نامز و  رد  دـیاب  راک  نیا 

زا فارصنا  لھا  دنـشاب و  هتـشاد  تھاقف  قوش  دادعتـسا و  هک  دنـشاب  یدعتـسم  دارفا  دیاب  دارفا  نیا  تسا . لاس  تسیب  نیمھ  ابیرقت  نیگنایم  یلو  دیدرگ ؛ دنھاوخ  جراخ 

« هزوح هتخانشان  ياھدادعتسا   » 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 6هاگياپ  هحفص 4 
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رفن رازھ  دمآ . دـنھاوخ  رد  دـیلقت  عجارم  هقف و  گرزب  نیفلوم  نیـسردم و  اھنیا ، نیب  زا  داد . ماجنا  یتھاقف  یهژیو  راک  اھنآ  یور  درک و  شنیزگ  ار  اھنیا  دـیاب  دنـشابن . تھاقف 

. تسا دایز  یلیخ  نیا ، دھدب . نوریب  لاس  تسیب  تدم  فرظ  رد  دناوتب  هزوح  نیا  هک  تسین  مک  هیقف ،

نویناحور  / ٠٩/١۶/١٣٧۴ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

یاملع زا  هسدقم و  ناتـسآ  نیمھ  زا  یوضر ، نیـسح  دیـس  موحرم  دینک . هدافتـسا  تسا ، هتـشابنا  اضف  نیا  رد  هک  یایونعم  یاھراگدای  ثیراوم و  یونعم ، یاضف  نیا  زا 

نیا ار  ینادھاز  نادـباع و  نینچ  تسا ! هدـناوخیم  اھتنا  ات  ادـتبا  زا  ار  هزمح » یبا   » یاعد رتو ، زامن  تونق  رد  الثم  دـننکیم ، لقن  شتالاح  زا  هک  تسا  مھدراھچ  نرق  لیاوا 

یدج دنتـسھ -  ناوارف  هزوح  نیا  رد  هک  ینارون -  نشور و  دعتـسم ، ناناوج  یارب  ار  بیذـھت  قالخا و  سرد  منکیم ، شھاوخ  هزوح  ناگرزب  زا  نم  تسا . هدرک  تیبرت  هزوح 

. تسا زیچ  همھ  یهیاپ  تصرف  نیا  و  دراد ، دوجو  امش  رد  هللادمحب  هک  تسا  یتینارون  تغارف و  یناوج ، اضف ، نیا  ندرمش  منتغم  لوا  یهتکن  سپ ، دنریگب .

اھدادعتـسا تسا . یرکف  حالـس  هب  ندـش  زھجم  ملع و  بسک  یارب  تصرف  مانتغا  منک ، ضرع  نازیزع  امـش  هب  دـیاب  تساـھیگژیو و  نیمھ  هب  طوبرم  زاـب  هک  ار  مود  یهتکن 

شقن هزوح ، ماـظن  دوشیم . طوبرم  هبلط  دوخ  هب  رگید  شخب  تسا و  هزوح  ماـظن  هب  طوبرم  نآ  شخب  کـی  دراد : شخب  ود  هیـضق  نیا  هتبلا ، دورب . ردـھ  هزوـح  نیا  رد  دـیابن 

رد اھسرد  یقطنم  حیحص و  نداد  رارق  بسانم ، یشزومآ  یاھتـصرف  یقطنم ، تسرد و  یـشزومآ  ماظن  بوخ ، یـسرد  باتک  دراد . هبلط  تقو  فالتا  زا  یریگولج  رد  یدایز 

دوشیم طوبرم  هزوح  روما  ناگدننادرگ  نالوئسم و  هب  لیبق  نیا  زا  یلئاسم  هزوح و  تالیطعت  ندرک  مک  تسا -  یشزومآ  ماظن  وزج  نیمھ ، هک  مھ -  رانک 

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

نوگانوگ یاھدادعتسا  زا  یعمجم  هزوح  نیا  مدرک . ضرع  ار  نیا  هزوح  مرتحم  ناریدم  هب  نیا  زا  لبق  هام  دنچ  رد  نم  هک  تسا  هزوح  رد  اھدادعتسا  ییاسانش  رگید ، بلطم 

نیا دـنوش . ییاسانـش  یقیقحت  اـی  یملع  فلتخم  یاـھتیلاعف  فلتخم و  تاـمولعم  فراـعم و  یارب  فلتخم ، یاـھراک  یارب  اھدادعتـسا  دوـش . هتخانـش  دـیاب  اـھنیا  تسا .

. درک دھاوخ  اھدادعتسا  نیا  شرورپ  رد  تسرد  یرادرب  هرھب  یارب  یرایسب  کمک  ییاسانش 

ملق  / ١٣٨١/١١/٠٨ نمجنا  یاضعا  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

هلق هب  هک  ییاـھھار  مییوگب  میـشاب و  هتـشاد  اـمنھار  یهشقن  کـی  اـم  هک  درادـن  یعناـم  چـیھ  تخانـش . ار  هار  نآ  دـیاب  دراد ؛ دوجو  هار  دـسرب ، هلق  هب  ناـسنا  هکنیا  یارب 

ام هک  تسا  نیا  یانعم  هب  هکلب  میرجحتم ، ام  هک  تسین  نیا  یاـنعم  هب  راـکنیا  مینک . تظاـفح  نآ  زا  میرادهگن و  ناـمبیج  رد  ار  اـمنھار  یهشقن  نیا  تساـھنیا و  دوریم ،

یمربم جایتحا  ام  زورما  تسا . مزال  اھراک  نیا  نیاربانب ، درک . دھاوخ  یھتنم  طوقـس  هب  ار  ام  هدیـشیدناان  ندرک  تکرح  تیادـھ ، یهشقن  نیا  نودـب  هک  مینادیم  میلقاع و 

دناوـتب دـنک و  ادـیپ  دـشر  هعماـج  رد  درک -  دـھاوخ  ادـیپ  یعقاو  یهعـسوت  شرتـسگ و  دـش و  دـھاوخ  دـیلوت  ملع  گـنھرف و  نآ  اـب  هـک  هناشیدـنادازآ -  رکفت  هـکنیا  هـب  مـیراد 

لثم ییاـھهعومجم  رد  هچ  هاگـشناد و  رد  هـچ  هزوـح ، رد  هـچ  لـکوت -  اـب  تـمھ و  اـب  دعتـسم ، رـصانع  هـک  میراودـیما  دـیامن . بذـج  دوـخ  تمـس  هـب  ار  دارفا  یاھدادعتـسا 

. دننادب ار  اھراک  نیا  ردق  امش -  یهعومجم 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نینماف و رد  ریالم ، رد  نادمھ ، رد  دیراد  و  یناغماد ، یلع  خیـشاقآ  یاقآ  موحرم  یهسردم  ای  هنگنز ، یهسردم  ای  دنوخآ ، یاقآ  یهسردـم  رد  دـیتسھ  یناوج  یهبلط  امش 

دیابن امـش  دـنفلاخم ، امـش  اب  اھنیا  دـنیوگب  دوشب و  یرھاظ  تمظع  نآ  اب  یاکیرما  یناـھج و  رابکتـسا  یناـھج و  یاھتـسایس  ثحب  رگا  دـیناوخیم . سرد  رگید  یاـج  رھ 

. تسا هابتشا  رکف  نیا  میوگب  مھاوخیم  نم  متـسھ . نادمھ  رد  دنوخآ  یاقآ  یهسردم  یهشوگ  یهبلط  کی  نم  دنفلاخم ؛ نم  اب  هک  متـسھ  یـسک  هچ  نم  رگم  دییوگب 

دوش و لاعف  عبنم  نیا  رگا  هک  دننکیم ؛ هاگن  یرگاشفا  یرگنشور و  یارب  یعبنم  مشچ  هب  اھامـش  زا  مادک  رھ  هب  دنانمـشد . هکلب  دنفلاخم ، اھنت  هن  امـش  کیکی  اب  اھنیا 

. دیتسھ ینیمخ  ماما  کی  هوقلاب  امش  زا  کی  رھ  اھنآ  رظن  زا  دش . دھاوخ  راوشد  نمشد  رابکتسا  رب  راک  دھد ، زورب  ار  شدوخ  تیفرظ  دادعتسا و  نطاب و  دنکب و  راک 

یمالسا  / ١٣٩٧/١٢/١٣ مولع  هقف و  یلاع  هسسوم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دـیدرک هراشا  هک  روط  نامھ  دـمحلا  هن ؛ دـنکیم ، تیلاعف  دراد  مق  رد  هک  تسا  یاهطقن  اھنت  نیا  هک  میرادـن  اعدا  ام  بخ  هقف ، یلاع  یهسـسوم  نیا  یهلئـسم  هب  عجار 

، لماک یگتـسیاش  اب  ردـص  یاقآ  بانج  دـمحلا  بخ  دوب ؛] تیلوئـسم   ] ساسحا کی  زا  یـشان  مھ  راـک  نیا  عورـش  دـنراک ؛ لوغـشم  همھ  هک  دنتـسھ  ینوگاـنوگ  طاـقن 

رامـشیب ناوارف و  یاـھتیفرظ  هزوح و  تیمھا  هب  هجوت  هاـگن و  رطاـخ  هب  راـک  نیا  یهزیگنا  دـناهدش ؛ راـک  نیا  هب  لوغـشم  یدـج  روط  هب  دـناهداد و  راـب  نیا  ریز  ار  ناـشهناش 

. دوب اھتیفرظ  نیا  زا  هدافتسا  هب  تبسن  یمالسا  یروھمج  ماظن  یاضتقا  هزوح و  زا  هدشنهدافتسا 

بالقنا  / ١٣٩٨/١١/١۴ ربھر  اب  هیملع  یاھهزوح  یلاع  یاروش  یاضعا  رادید 

یزیگناتفگش تاراکتبا  گرزب و  یاھراک  اضعب  روشک ، نوگانوگ  یاھـشخب  رد  دندوزفا : ناوج ، بالط  رد  یرکف  ناھنپ  یاھتیفرظ  اھدادعتـسا و  ییاسانـش  رب  دیکات  اب  ناشیا 

زا دـنوش و  هتفرگ  راک  هب  یرکف  یاھهقلح  رد  ییاسانـش و  دـیاب  هک  دـنراد  دوجو  ییاھدادعتـسا  نینچ  انیقی  زین  یگبلط  هزوح و  شخب  رد  دوشیم و  ماجنا  ناناوج  تسد  هب 

. دوش هتساوخ  تیلوئسم  اھنآ 
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