
نازومآ  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ شناد  ناملعم و  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

؛ دنتسھ نمشد  یمالـسا  ماظن  مالـسا و  اب  دنقرغ ، طاطحنا  داسف و  رد  هک  ناھج  رـساترس  رد  روز  رز و  یاھیروتارپما  ملاع و  یـسایس  یاھردلق  یناھج و  رابکتـسا  زورما 

، دیآرب اھنآ  یهدھع  زا  یمالسا  یروھمج  یمالسا و  ماظن  مالـسا و  هیلع  هک  یراک  رھ  تسا  یعیبط  تسا . نیملـسم  یرادیب  مالـسا و  اھنآ ، یهدننک  دیدھت  رگاشفا و  اریز 

ار اھنآ  شیوخ  رادـتقا  اب  هک  تسا  یتقو  نآ ، درادـھگن و  نوصم  نمـشد  بیـسآ  رطخ و  زا  لماک  روطهب  ار  دوخ  دـناوتیم  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  تروص ، کـی  رد  دـننکیم .

هک تشاد  نانیمطا  ناوتیم  درک ، سویام  ار  نمشد  یگدنز ، یهمادا  تردق  تابثا  اب  دوخ و  یداصتقا  یسایس و  رادتقا  تابثا  اب  یمالـسا ، یروھمج  هک  یزور  دنک . سویام 

. تسا هدیافیب  وا  شالت  دنکیم  ساسحا  نوچ  دیشک ؛ دھاوخ  تسد  هئطوت  زا  نمشد 

هعمج  / ١٢/١٣۶٨/٠۴ یهمئا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

. دنتشاد ار  هثداح  یلامتحا  زورب  یارب  یگدامآ  راظتنا و  ناشیا  مدیسر ، نم  هک  یتقو  میدوب . نارگن  تدشب  ام  دندوب ، هدرک  ادیپ  یبلق  یتحاران  هر ) ) ماما هک  ییهظحل  نآ  رد 

ادخ هب  دینکن ، فعـض  ساسحا  دیـشاب ، یوق  دـنتفگ : ناشیا  دـنتفگیم . ام  هب  ساسح  یهظحل  نآ  رد  دـیابیم  اتدـعاق  دوب ، ناشیا  نھذ  رد  هک  یفرح  نیرتمھم  نیاربانب ،

( هر ) ماما ییهحفـصیس  تیـصو  نم ، رظن  هب  دناسرب . یبیـسآ  امـش  هب  دناوتیمن  سکچیھ  دیدوب ، مھ  اب  رگا  و  دیـشاب ، مھنیب » امحر  رافکلا  یلع  ادشا  ، » دیـشاب یکتم 

. دوش هصالخ  هلمج  دنچ  نیمھ  رد  دناوتیم 

مدرم  / ١۴/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یـسانشردق و نآ  زا  مینادـب و  یھلا  عنـص  تسا ، هدـمآ  دوـجو  هب  مدرم  فـلتخم  راـشقا  ناـیم  رد  ادـخ  هب  داـقتعا  مالـسا و  هب  ناـمیا  تکرب  هب  هـک  ار  ییهـملک  تدـحو  دـیاب 

هدازآ عاجـش و  ناریا ، تلم  هک  دننکیم  فارتعا  دنراد و  لوبق  ار  تقیقح  نیا  مھ  تلم  نانمـشد  یتح  تسا . نامیا  نیمھ  تکرب  هب  ناریا  تلم  تھبا  زورما  مینک . یرادساپ 

هک ینید  ناگدنـسیون  ناگدـنیوگ و  ظاـعو و  نویناـحور و  مرتـحم و  یاـملع  مینک . تیوـقت  ناـماھلد  رد  ار  ناـمیا  نیا  زورهبزور  مـینک  یعـس  تـسا . ریذـپانلیمحت  دـنمورین و  و 

. دننک شالت  مدرم  نامیا  هب  ندیشخب  قمع  رد  یتسیاب  دنتسھ ، مدرم  یارب  یھلا  یاھتراشب  نارشبم  ناملعم و 

یتردـق چـیھ  دـنکیمن و  دـیدھت  ار  بالقنا  تلم و  یرطخ  چـیھ  تسا ، هارمھ  مدرم  اب  یمالـسا  قیمع  نامیا  یتقو  ات  هدومرف ، هدـعو  نآرق  رد  لاـعتم  یادـخ  هک  روطناـمھ 

. دروآ دراو  ناریا  دنمھوکش  بالقنا  یمالسا و  یروھمج  هب  یبیسآ  نیرتمک  دناوتیمن 

مدرم  / ١٩/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  تعیب  مسارم  رد  تانایب 

یتـلود رھ  دـیتسھ . مدرم  امـش  همیخ ، نیا  دوـمع  نیرتخـسار  یروـھمج و  نیا  یهیاـپ  نیرتـمھم  و  تـسا ، مکحتـسم  خـسار  یاـھهیاپ  هـب  یمالـسا  یروـھمج  هللادـمحب 

مکحتـسم و ییهدیقع  ساسا  رب  ماظن  ات  دیآیمن . تسد  هب  ناسآ  مھ  لماع  نیا  هتبلا  تسا . ریذپانبیـسآ  دشاب ، هتـشاد  ار  امـش  یگدامآ  یھاگآ و  هدارا و  ماکحتـسا و 

. تسا جراخ  ناسنا  یهدھع  زا  مدرم ، امش  یاھلد  بلج  دنھدیمن . ماظن  هب  ار  ناشاھلد  هنوگنیا  مدرم  دشاب ، هدشن  انب  هناقداص  ینامیا 

امـش و یهملک  تدحو  یگداتـسیا و  صولخ و  تبحم و  یگتـسبمھ و  داحتا و  دوب . هدرک  داجیا  ادخ  ار  نآ  هکلب  دوب ؛ هدرواین  دوجو  هب  شدوخ  هک  ار  هر ) ) ماما هب  امـش  تبحم 

تسناوتیمن مھ  ملـسوهلاوهیلعهللایلص ) ) ادخ ربمایپ  مدرک . ار  راک  نیا  نم  دیوگب  دناوتیمن  سکچیھ  تسین . دنوادخ  زج  یـسک  راک  دیھدیم ، ناشن  هک  یعطاق  روضح 

، یدرکیم جرخ  مـھ  ار  اـیند  یهـمھ  رگا  وـت  مھبوـلق ؛» نـیب  تـفلا  اـم  اـعیمج  ضرـالا  یف  اـم  تـقفنا  وـل  : » دوـمرف شربماـیپ  هـب  لاــعتم  یادــخ  دــنکب . ار  ییاــھراک  نـینچ 

. تسادخ راک  نیا ، مھنیب ؛» فلا  نکلو هللا  « ؛ ینک لصتم  دحتم و  مھ  اب  ار  اھنآ  فالک و  مھ  هب  ار  اھلد  روطنیا  یتسناوتیمن 

یربھر  / ١۵/١٣۶٨/٠۵ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

زا دـسرن و  ام  هب  یناھج  نانمـشد  بیـسآ  دـشاب و  دـنمتورث  دـنمتردق و  یمالـسا ، یروھمج  میھاوخیم  میراد و  هقالع  جـیاتن  نآ  هب  هچ  رگا  مینکیمن ؛ راک  جـیاتن  یارب  ام 

دـصاقم نیا  هب  تجح ، هفیظو و  قبط  دوخ و  شـالت  اـب  اـم  رگا  هک  تسین  هنوگنیا  هک  تسا  نیا  تقیقح  اـما  دـشاب . رادروـخرب  هتـسجرب و  اـم  تلم  یوـنعم ، یداـم و  ظاـحل 

. دندرک میھفت  ام  یهمھ  هب  المع  الوق و  هتشذگ ، لاس  هد  لوط  رد  هر ) ) ماما ار  هتکن  نیا  مینکب . تسکش  ساسحا  میسرن ،

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

یوجتسج رد  نانآ  دنیرفایب و  تمظع  تزع و  نانآ  یارب  تسین  رداق  مالسا  هک  دوب  هدش  میھفت  ملاع  ناملسم  میظع  یاھهدوت  هب  یمالـسا ، یروھمج  شیادیپ  زا  شیپ  ات 

یمالـسا و بالقنا  یزوریپ  اما  دـنبای ؛ شیارگ  مسیـسکرام  چوپ  یلایخ و  یاھیروئت  تمـس  هب  اـی  دـنورب و  اـکیرما  اـپورا و  گـنھرف  یبرغ و  یوگلا  لاـبند  هب  اـی  دـیاب  تداـعس 

لمع رد  درک و  لـطاب  ار  یبرغ  نارگرامعتـسا  یهنیرید  یاـھهتفاب  یهمھ  دیـشخب ، ناریا  تلم  هب  مالـسا  ققحت  هک  یتمظع  تزع و  ناریا و  رد  یمالـسا  یروھمج  لیکـشت 

راوتـسا و یماظن  دناوتیم  مھ  دناسرب و  سفن  هب  دامتعا  تعاجـش و  تزع و  جوا  هب  دـھدب و  تاجن  مالظنا  یلاحیب و  فعـض و  زا  ار  یتلم  دـناوتیم  مالـسا  هک  داد  ناشن 

هک دوب  نینچ  و  دـنک . هاتوک  نانآ  رـس  زا  ار  رابکتـسا  رامعتـسا و  یهدـننکریقحت  هناـملاظ و  یاھتردـق  تسد  دـشخبب و  ناـنآ  رب  ناـھج  یداـم  یاھتردـق  اـب  ییاـمزآروز  رب  رداـق 

یروھمج یریذپانبیـسآ  ییاـناوت و  رب  دوخ ، یهبوـن  هب  نیا  تشگ و  رادروـخرب  یناـھج  ساـیقم  رد  یدـنمورین  یمدرم  یهناوتـشپ  زا  مالـسا ، تکرب  هب  یمالـسا  یروـھمج 

. تسا هدوزفا  دنراد -  یراگزاسانرس  نآ  اب  یناھج ، گرزب  یاھهطلس  یهمھ  هک  یمالسا - 

ریت  / ١٣۶٩/٠٣/٢٩ متفھ  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوجوهب نصح  نیا  رد  یذفنم  هک  داد  ماجنا  ار  هثداح  نیا  دوشب ؛ رتدحتم  ناشفوفـص  رتممـصم و  بالقنا  ظفح  هب  تبـسن  مدرم  ات  دادن  ماجنا  ار  ریت  متفھ  یهثداح  نمـشد ،

. دوب یمیظع  زیچ  هچ  اعقاو  بالقنا ، یریذپانبیسآ  دش . هتسب  مھ  رگید  ذفانم  هکلب  دشن ، یذفنم  طقف  هن  دروآ .

(ع)  / ١٣۶٩/٠٩/٠۵ یبتجم نسح  ماما  ناگداپ  رد  جیسب  زور  یهژیو  مسارم  رد  تانایب 

یمالـسا یروھمج  دشاب ، همیب  روشک  بالقنا و  میھاوخب  رگا  دـنمھفیم . ار  نآ  همھ  هک  تسا  یبلطم  نیا  تسا . همیب  دـش ، تیامح  نموم  مدرم  فرط  زا  بالقنا  کی  رگا 

. مینک تیوقت  زورهبزور  ار  تلم  یاھورین  میظع  جیسب  نیا  مدرم و  یمومع  تکرح  نیا  قوش ، روش و  نیا  دیاب  دشاب ، ریذپانبیسآ 

مق  / ١٣۶٩/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

یهقطنم نیمھ  رد  تسا ، هدروآرد  هزرل  هب  ار  یرابکتسا  تردق  رابکتسا و  تخت  ملاع ، یاج  همھ  رد  زورما  هک  یمالـسا  میظع  یورین  نامھ  نوناک  دننادب ، ملاع  نادنمتردق 

نیا دنریگب . تسد  هب  ار  هقطنم  نیا  تسایـس  دننکب و  ییامنتردـق  ینارمکح و  هقطنم ، نیا  رد  اھنآ  هک  داد  دـھاوخن  هزاجا  نوناک  نیا  تسا . یمالـسا  ناریا  رد  یمالـسا و 

. تسا ناناملسم  هب  قلعتم  یمالسا و  یهقطنم  هقطنم ،

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 1 
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ناطیـش رابکتـسا و  هک  مینادیم  ام  مینکیم . یفن  تدـشب  تسا ، هدرک  یتشآ  یمالـسا  بالقنا  مالـسا و  اـب  رابکتـسا ، هاگتـسد  مینک  لاـیخ  هک  ار  یرواـبشوخ  نیا  اـم 

ناملسم و تلم  نیا  هب  یبیسآ  چیھ  تسناوت  دھاوخن  ناطیش ، نیا  هک  میراد  خسار  نامیا  میدقتعم و  اما  درک ؛ دھاوخن  یتشآ  یبالقنا ، مالـسا  مھ  نآ  مالـسا ، اب  گرزب ،

. دنکب دراو  هقطنم  نیا  رد  یمالسا  تضھن  هب 

یربھر  / ١٣٧٠/١٢/١٢ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دوب دھاوخ  نیا  فیلاکت  نآ  زا  یکی  کشالب  مینک ، صخـشم  ار  یـسایس  یهدمع  فیلاکت  دنراد ، هملک  ذوفن  مدرم  نیب  رد  هکیناسک  نید و  یاملع  یارب  میھاوخب  زورما  رگا 

و دروآیم ؛ دوـجو  هب  ار  اـھنآ  یناـبیتشپ  هک  تسا  مدرم  داـمتعا  تقیقح  رد  دوـشب . هدوزفا  زورهبزور  دـنراد ، ماـظن  یمالـسا  تکرح  هب  مدرم  هک  یناـنیمطا  داـمتعا و  هـب  هـک 

هدوب زورما  ات  هللادمحب  هک  دشاب -  نیا  رگا  و  دنکیم ؛ نیمضت  یمالسا  فادھا  اب  ار  یمالـسا  تکرح  نیا  قیفوت  هک  تسا  ماظن  ناراکردناتسد  هب  مدرم  لاصتا  ینابیتشپ و 

، مدرم دـض  تھج  رد  شناد  حالـس و  ناـبحاص  اھتردـقربا و  نیدـالوف  یهجنپ  اـنیقی  دـنکب . دـناوتیمن  یراـک  چـیھ  نمـشد  دوب -  دـھاوخ  هشیمھ  مھ  نیا  زا  دـعب  هللااـشنا  و 

تسا ییهتکن  نیمھ  شطرـش  اما  دنرادب ؛ زاب  یمالـسا  فادھا  یریگیپ  زا  ار  ام  دننک و  فرـصنم  هار  نیا  زا  ار  تلم  نیا  دنراد ، هک  یتوق  تردق و  یهمھ  اب  تسناوت  دنھاوخن 

هدوب دامتعا  نیا  نونکات  هللادمحب  هکنیاامک  دـننک ؛ دامتعا  مدرم  هب  دـیاب  نالووسم  دـنامب . مدرم  هاگتـسد و  لباقتم  دامتعا  دـیاب  دـنامب ؛ هملک  تدـحو  دـیاب  مدرک ؛ ضرع  هک 

نیب زا  هملک  تدـحو  یتسیاب  هللااشنا  دـنامب . یقاب  دـیاب  مھ  دامتعا  نیا  تسا و  داـمتعا  هب  فقوتم  یناـبیتشپ ، نیا  دـنماظن ؛ یعقاو  ناـبیتشپ  هک  دنتـسھ  مدرم  تسا .

. تسا یریذپانبیسآ  تفرشیپ و  زمر  تلم ، یهملک  تدحو  دورن .

اروشاع  / ٢٢/١٣٧١/٠۴ یاھنادرگ  ناھدنامرف  رادید  رد  تانایب 

: دـنیوگیم دـننکیم ! مھتم  حالـس  شیازفا  یرگیماظن و  هب  ار  ناریا  یمالـسا  یروھمج  هک  تسا  یتدـم  نالا  یتسینویھـص ، ییاکیرما و  یاھوگدـنلب  یناھج ، تاغیلبت  رد 

، دـنک لمات  رگا  اـیند ، رد  یلقاـع  رھ  هک  ییاـھفرح  دـناهدروآ »! یمتا  کـھالک  اـج  نـالف  زا  دـننکیم ! تسرد  یمتا  یاھحالـس  اـھنیا  دراد ! یعمج  راتـشک  یاھحالـس  ناریا  »

هعیاـش تسا ؛ غورد  دـننادیم  تسا ؛ غورد  دـنمھفیم  درک !؟ شلقتنم  یروـشک  هب  روـشک  کـی  زا  ادـص  رـسیب و  دوـشب  هک  تسا  یزیچ  متا  بمب  تـسا . غورد  دـمھفیم 

اـکیرما و زیمآتثاـبخ  یاھـشالت  زا  یکی  تـسا . فلاـخم  اـیند  رد  حلــص  رارقتــسا  حلــص و  اـب  ییوـگ  هـک  دـنزاسب  یاهرھچ  یمالــساماظن  زا  هـکنیا  یارب  دـننکیم . تـسرد 

هک تسا  نیا  رد  یمالسا  یروھمج  تردق  دیاهدرک  لایخ  هک  دیاهدرک  هابتشا  امش  دیاهدرک . هابتشا  امش  میوگیم : نم  تسا . نیا  یمالسا ، یروھمج  هیلع  اھتـسینویھص 

گرزب یاھروشک  ار  شیاھدص  دنک ، تسرد  یمتا  بمب  کی  الثم  دھاوخب  الاح  یمالـسا  یروھمج  هک  دوب  نیا  رگا  تسین . اھنیا  دزاسب . ای  دـنک  مھارف  یمتا  بمب  لخاد ، رد 

هدرب نیب  زا  ار  یمالسا  یروھمج  راب  دص  لاح  هب  ات  ایند ، ثیبخ  یاھتردق  یهیقبو  قباس  یوروش  اکیرما و  دوش ، زوریپ  یسک  رب  تسناوتیم  متا  بمب  اب  یـسک  رگا  دنراد .

زورما اـت  ملاـع  تـشرد  زیر و  یاھتردـق  یهـیقب  قباـس و  یوروـش  اـکیرما و  هـک  یمالـساماظن -  تردـق  تـسین . مـتابمب  دـھدیم ، تردـق  ماـظن  کـی  هـب  هـک  یزیچ  دـندوب .

. تسا هللابزح  یاھورین  نامیا  تردق  دننک -  هلباقم  نآ  اب  تسناوت  دنھاوخن  دناهتسناوتن و 

یمالـسا یروھمج  هک  دیھد  ناشن  مئاد  دیاب  دیـشاب . هنحـص  رد  مئاد  دیاب  اھناوج  امـش  . دنک ظفح  دیاب  ار  میظع  تردـق  نیا  دـنک . ظفح  ار  ورین  نیا  دـیاب  یمالـسا  یروھمج 

یهیقب اھتـسینویھص و  اکیرما و  دیما  هک  دـننک  یراک  دـیاب  روشک ، نیا  رد  نموم  داحآ  روشک و  رـساترس  رد  یھللابزح  یاھورین  جیـسب و  نموم  یورین  تسا . ریذپانبیـسآ 

. دوش عطق  یلک  هب  یمالسا  یروھمج  زا  نمشد  یاھتردق 

نویناحور  / ٠٧/١٣٧١/٠۵ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

؛ دوب اکیرما  قارع ، رـس  تشپ  اما  دوب ؛ قارع  هیـضق ، رھاظ  تشاد . ییارآفص  ام  اب  انلع  نمـشد  یلیمحت ، گنج  لاس  تشھ  رد  تسین . یماـظن  مجاـھت  اـم ، هیلع  زورما 

یلو دننک ؛ رواب  دندوبن  رضاح  اھیلیخ  میتفگ . اھراب  اھراب و  گنج ، لاس  تشھ  لوط  مامت  رد  ام  ار  نیا  دندوب . نیعجترم  همھ  قارع ، رـس  تشپ  دوب ؛ وتان  قارع ، رـس  تشپ 

یروھمج رد  مالـسا  اب  رفک ، رابکتـسا و  یایند  همھ  تقیقح  رد  دوب . یماظن  یگنج  گنج ، دـننکیم . فارتعا  زورما  دـندرک ، زیھجت  تدـم  نیا  رد  ار  قارع  هک  یناسک  ناـمھ 

دیاب یمالـسا ، هعماج  نیا  مجاھت ، نیا  لباقم  رد  دراد . دوجو  یاهقباس  مک  تدـشاب  رگید ، یاھمجاھت  همھ  اما  تسین ؛ یماظن  گنج  طقف  زورما  درکیم . هزراـبم  یمالـسا 

هک تسا  نیا  تسا ؟ نکمم  هنوگچ  نیا ، دنک . تمواقم  دنامب و  مواقم  هدنز  دوجوم  کی  تروص  هب  ندزهبرـض و  هدامآ  تمواقم ، هدامآ  دـیمارپ ، ریذپانبیـسآ ، رایـشوھ ، هدـنز ،

اب یمالـسا ، هعماج  تسا . ناناملـسم  یگـشیمھ  فیلکت  نیا ، تسین . یدـیدج  عوضوم  هک  فورعم  هب  رما  عوضوم  مدرک . حرطم  ار  رکنمزایھنو  فورعمهبرما  عوضوم  هدـنب 

اوعدیف مکرارش  مکیلع  نطلسیل هللا   » تقو نآ  دوشن ، راک  نیا  رگا  دومرف : هک  تسا ، رکنمزایھن  فورعمهبرما و  اب  یمالسا ، تموکح  ماوق  دنامیم . هدنز  فیلکت  نیا  ماجنا 

هک تسین  نیا  طقف  فورعمهبرما  دـشاب . رکنمزایھنو  فورعمهبرما  هعماج  رد  هک  تسا  نیا  هب  رایخا ، تیمکاح  یاقب  یمالـسا و  تموکح  ماوق  مھل .» باجتـسی  الف  مکراـیخ 

دیاب شداحآ  هک  دـننکیم  فظوم  ار  هعماج  کی  یتقو  دنـشاب . تارکنم  نیرتمھم  زا  تسین  مولعم  هک  یتارکنم  لباقم  رد  مھ  نآ  مییوگب . هملک  ود  فیلکت ، طاقـسا  یارب  ام ،

یانعم هب  همھ ، هک  یتقو  دنـشاب ؟ رکنم  زا  یھان  فورعم و  هب  رمآ  تلم  کی  داحآ  تسا  نکمم  تقو  هچ  تسانعم ؟ هچ  هب  نیا  دننک ، یھن  رکنم  زا  رما و  فورعم  هب  ار  نارگید 

سانش و فورعم  همھ  دنشاب ؛ هاگآ  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  مامتھا  همھ  هعماج ؛ یاھراک  هب  دنـشاب  هتـشاد  راک  همھ  دنـشاب ؛ هتـشاد  روضح  روشک  لئاسم  نتم  رد  یعقاو 

. تسا همھ  رد  الاب  تفرعم  کی  تسا ؛ یمومع  یراکمھ  کی  تسا ؛ یمومع  روضح  کی  تسا ؛ یمومع  تراظن  کی  یانعم  هب  نیا ، دنشاب . سانش  رکنم 

ناراتسرپ  / ١٣٧١/٠٨/١٣ ناملعم و  نایوجشناد ، نازومآشناد ، رادید  رد  تانایب 

؛ دنریذپبیـسآ هک  دنتـسھ  اھتلود  نیا ، دننکب . دنناوتیمن  راک  چیھ  تسا . چیھ  چوپ و  اھتلم ، مزع  هدارا و  لباقم  رد  دش ، رکذ  هک  اھتثابخ  اھینمـشد و  اھهئطوت و  نآ  یهمھ 

هللادـمحب دـیاهدرک ، هدـھاشم  هک  دـش  دـنھاوخ  یمالـسا  یروھمج  یاھتلود  لثم  دنـشاب ، یکتم  مدرم  هب  رگا  مھ ، اـھتلود  دنـشابن . یکتم  مدرم  هب  هک  ییاـھتلود  مھ  نآ 

هب یکتم  یاھتلود  اھتلم و  اما  دننامب ! هکنیا  یارب  دنزاسب ، اکیرما  لاثما  اب  دـنروبجم  دنریذپبیـسآ و  دنتـسین ، یکتم  ناشوخ  مدرم  هب  هک  ییاھتلود  دـندوب . یوق  مکحم و 

دادبتـسا ذوفن  زا  عنام  میناوتیم  اـم  میلاـمب . کاـخ  هب  ار  رابکتـسا  ینیب  میناوتیم  اـم  تسا . سرد  کـی  اـھتلم  یهمھ  یارب  اـم و  یارب  نیا ، دنتـسین . ریذپبیـسآ  اـھتلم ،

. میشاب یناھج 

نایوجشناد  / ١٣٧٢/٠٨/١٢ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

دوخیب دنھاوخن  ار  ام  میـسرتیمن . مھ  یـسک  زا  میرادن . یـسک  هب  یجایتحا  ام  دنزاسب . تردق  اب  ار  ناشدوخ  روشک  دنھدب و  مھ  تسد  هب  تسد  دیاب  تلم ، نیا  داحآ 

ناشدوخ اب  اھنآ  راذـگب  هچ !؟ ینعی  اھفرح  نیا  درک »؟ دوشیم  راک  هچ  تساکیرما . هرخالاب  دوشیمن !  » هک دـنھد  رارق  اھنیا  دـننام  راشف و  یتسیابردور و  رد  دـننک و  روبجم 

رصعیلو تاھجوت  هک  یتقو  ات  یھلا و  لضف  هب  تسا . هدش  مھ  نیمھ  هللادمحب ، دمآ ». رانک  وا  اب  یروط ، دیاب  درک . دوشیمن  شیراک  تسا . ناریا  نیا  : » دنیوگب دننک و  رکف 

. دناسرب دناوتیمن  امش  هب  یسک  یبیسآ  چیھ  هک  دینادب  دشاب  هشیمھ  تاھجوت  نیا  هللااشنا  هک  تسھ  تلم  امش  هب  هادفانحاورا 

ماظن  / ٠۴/١٣٧٣/٠۶ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

میروآیمن دای  هب  دوب . ریگرد  نمـشد  یهنامـصخ  تاغیلبت  اب  مئاد  روطهب  بالقنا ، زا  دـعب  لاس  هد  لوط  رد  هیلعهللاناوضر ، ماـما  کراـبم  تاـیح  ناـمز  رد  یمالـسا  یروھمج 

نوریب بلاغ  دنلبرس و  یمالـسا  یروھمج  راک ، تیاھن  رد  مھ  هراومھ  دشاب و  هتـشادن  دوجو  فلتخم  یاھهناھب  هب  یمالـسا ، یروھمج  هیلع  یتاغیلبت  نینچ  هک  ار  ینامز 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 2 
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لاجنج اب  ام  روشک  تلود و  درادن . یاهمھاو  تاغیلبت  هنوگنیا  زا  یمالـسا  یروھمج  دش . روطنیمھ  نیتناژرآ -  یهیـضق  رـس  رب  ینیرفآلاجنج  رد  مھ -  راب  نیا  تسا . هدمآ 

دناهدرک تاغیلبت  ام  هیلع  ردقنآ  دوشیمن . ررض  بیـسآ و  راچد  اھنآ ، لاثما  ییاکیرما و  یوگهزرھ  نادرمتلود  یتسینویھـص و  یاھویدار  ملاع و  رودزم  یاھهمانزور  یتاغیلبت 

. نیبرھاظ شیدناهداس و  دارفا  هدع  کی  رگم  دننکیمن ؛ رواب  ار  تاغیلبت  نیا  مھ  ایند  مدرم  تسین . مھم  هیحان  نیا  زا  بلطم  میاهدش ! هبرض  دض  اھنآ  تاغیلبت  هب  تبسن  هک 

. مینکیمن ررض  نادنچ  ام  مھ ، تھج  نیا  زا 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/١۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یلو دنام . دھاوخ  ریذپانبیسآ  راگدرورپ  لضف  هب  مھ  زاب  بالقنا ، هک  منکیم  ضرع  ناریا  تلم  هب  نم  میـشاب . رادیب  دیاب  میروآ . باسح  هب  کچوک  مک و  ار  نمـشد  دیابن  ام 

هکنیا رـس  دیزاس . مکحم  ناتیاھلد  رد  ار  ادخ  هب  یاکتا  دیزادرپب و  دوخ  رد  اوقت  حور  تیوقت  هب  ایناث  دینک . ظفح  ار  ناتدوخ  تدحو  الوا  دیراد : ییاھتیلووسم  نیب  نیا  رد  امش 

. تسنادیم لصو  یھلا  تردق  هب  ار  دوخ  دوب و  ادخ  اب  طبترم  یکتم و  هک  دوب  نیا  دشن ، میلـست  نمـشد  یرھاظ  تمظع  لباقم  رد  دوب ، اھنت  کت و  زور  کی  هک  راوگرزب  ماما 

ریذپانبیـسآ ـالماک  یاهطقن  هب  ار  ماـظن  نیا  روـشک و  نیا  دـیاب  هکنیا ، رگید  عوـضوم  دوـشیم . ریذپانتسکـش  دـش ، لـصو  یھلا  لازیـال  تردـق  هب  ناـسنا  یتـقو  املـسم 

. دیزاس ریذپانبیسآ  دصرددص  ار  روشک  نیا  ماظن و  نیا  دینک و  یتسدمھ  دیاب  همھ -  همھ و  ناریا -  نیلووسم  تلود و  تلم و  امش  دیناسرب .

دیاب تلود  تلم و  دینک . دایز  زورهبزور  روشک  نیا  رد  ار  یگدنزاس  دیلوت و  دیاب  دـینک . فرـصم  شدوخ  هار  رد  جارختـسا و  ار  یعیبط  یاھتورث  دـیاب  دـینک . دایز  ار  ناتتردـق  دـیاب 

ناکرا یهمھ  رد  ار  یبالقنا  یهیحور  دیاب  دیرادب . هدنز  ار  بالقنا  یاھراعش  دیاب  تلم . هب  تبـسن  تلود  تلود و  هب  تبـسن  تلم  دننک ؛ رتشیب  زورهبزور  مھ  اب  ار  ناشهطبار 

هک یفارـسا  یهیحور  دیاب  تسین . جاتحم  سک  چیھ  هب  دنک ، تکرح  دوش و  ادخ  هب  یکتم  رگا  دـنک ، مایق  رگا  دتـسیاب ، اپ  هب  رگا  روشک  نیا  دـینک . تیوقت  زورهبزور  ماظن  نیا 

. ددرگ راھم  دوشیم ، ادیپ  نوزفا  زور  تروص  هب  مدرم  زا  یضعب  رد 

هعمجزامن  / ١٣٧٣/١١/٢٨ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هک مھ  نیا  تلع  دـش . دـھاوخ  نکمم  تلم  یهیاس  رد  طقف  دـشاب -  یعون  رھ  زا  مھ -  تالکـشم  لح  تسا . هدوب  مدرم  هب  شاهیکت  هک  تسا  نیا  ام  بالقنا  گرزب  زاـیتما 

. دنبالقنا یعقاو  یهناوتشپ  مدرم  هک  تسا  نیمھ  دنک ، دراو  یبیسآ  تضھن  نیا  روشک و  نیا  هب  هتسناوتن  نونکات  نمشد 

ییاوھ  / ٠٩/٢۶/١٣٧۴ هاگشناد  نایوجشناد  رادید  رد  تانایب 

دـناهتفریذپن و مھ  زور  کـی  ار  تسرپداژن  تسیرورت  تسینویھـص  بصاـغ  میژر  دـنیآیمن . راـنک  بصغ  روز و  اـب  هک  دـننکیم  راـختفا  ناریا ، تلم  یمالـسا و  یروـھمج  تلود 

روبـص دیـشر و  دنمتردق ، هک  دـنک  تباث  تسا  هتـسناوت  لاس  هدـفھ  نیا  لوط  رد  ناریا ، تلم  تسا . راکھایـس  دـنکیم ، تیامح  نایوگروز  زا  هک  سکرھ  تفریذـپ . دـنھاوخن 

رد شناد  یلاع  حطـس  مظن و  نیا  ییاوھ ، یورین  نیا  شترا ، نیا  ام ، تلم  شیپ ، لاس  هدـفھ  دـھدیم . همادا  سفن  هب  یاکتا  اـب  شمارآ و  هنیناـمط ، اـب  ار  دوخ  هار  تسا .

. تسا هدش  اھششوک  اھـشالت و  تسا . هدماین  تسد  هب  ناسآ  نیا ، و  تشادن ، ار  یھاگـشناد  نالووسم  ناھدنامرف و  نینچ  داتـسا و  وجـشناد و  نیا  حلـسم و  یاھورین 

نیا دروآ . دنھاوخ  تسد  هب  یرتشیب  یاھییاناوت  زورهبزور  و  دش ، دنھاوخ  رتکیدزن  دوخ  یاھفدـھ  هب  زورهبزور ، حلـسم ، یاھورین  تفر . میھاوخ  رتشیپ  مھ  نیا  زا  هللااشنا ،

بنیز ام ، یوناب  دـنک . شالت  دـناوتیم ، هچرھ  نمـشد  تسھ . مھ  سفن  هب  یاکتا  تسھ . مھ  یحور  یتعنـص و  یملع ، ییاناوت  تسین . یماظن  ییاناوت  طقف  اھییاناوت ،

نامھ روشک ، نیا  نالووسم  ناریا و  تلم  زورما  انرکذ ». اوحمتال  هللاوف  کیعس  عساو  کدیک ، دک  : » دومرف دوخ  نامز  یاھناسنا  نیرتیورهیس  هب  باطخ  مالـساھیلع ، یربک 

هوای نانخس  ناریا  تلم  هیلع  ایند ، رگید  یهشوگ  رھ  ای  اکیرما  روشک  نالووسم  عضوم  رد  هک  ییاھنآ  دنیوگیم . یمالسا  یروھمج  یوگهوای  وگروز و  نانمـشد  هب  ار  نخس 

نیرتییادـتبا ندرک  لح  زا  نانآ  دنتـسرپداژن . هراکدـب و  نانآ  دـنیوگروز . تسیرورت و  ناـشدوخ  دـنھدیم ، تبـسن  ناریا  تلود  تلم و  هب  ار  ناـشدوخ  یاـھیتشز  دـنیوگیم و 

. کیعس عساو  کدیکدک . : » دیوگیم اھنآ  هب  باطخ  ناریا  ماظن  تلم و  ار  نانخـس  نیمھ  زورما  دنزجاع . دیفـس ، هایـس و  داژن و  یهلاسم  ینعی  دوخ ، یعامتجا  تالکـشم 

لیاز رگید ، یروتارپما  نآ  دننام  امش  تفر . دیھاوخ  امش  درم . دیھاوخ  امش  دیناسرب !؟ یمالـسا  یروھمج  هب  یبیـسآ  نیرتمک  دیناوتیم  امـش  رگم  انرکذ ». اوحمتال  هللاوف 

. دش دھاوخ  رتهدنز  زورهبزور  تسا ، مالسا  هب  کسمتم  هک  سکرھ  ناریا و  تلم  دش . دھاوخ  رتهتشارفارب  زورهبزور ، مالسا  مچرپ  دش و  دیھاوخ 

ماظن  / ٠٩/٢٩/١٣٧۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

رگید دـش ، روـطنیا  رگا  دوـشیمن . نیماـت  فدـھ ، ود  نآ  اـب  زج  نیا ، تسا و  رـشب  یارب  تحار  یگدـنز  تداعـس و  شفدـھ ، دـشاب ، هدـش  اـنب  تثعب  ساـسارب  هـک  یماـظن 

یمالـسا یروھمج  هب  دنتـسناوتن  دندرکیم ، مادقا  ام  هیلع  تردـقربا  ود  رھ  دـندوب و  تردـقربا  ود  هک  یزور  نآ  دـش  هچ  هک  دـنریحتم  یرایـسب  دـنکیمن . رثا  مھ  اھینمـشد 

، تلذ تراقح و  یور  زا  هک  یفیعض  یاھتلود  هچ  هتفرشیپ و  یاھتلود  هچ  شناتـسدمھ -  وا و  تسا ، هدنام  یکی  هدش و  دوبان  تردقربا  کی  هک  مھ  زورما  دنناسرب ! یبیـسآ 

، نید هب  مدرم  یدنبیاپ  هجوت و  نامیا ، نیمھ  شرس ، دننک . دراو  یراک  یهبرض  یمالسا ، یروھمج  هب  دنناوتیمن  دننکیم -  شالت  مھ  اب  دناهتفریذپ و  ار  اکیرما  یتسدمھ 

مادقا دیدھت و  مھ  رایـسب  دشکیم و  هدبرع  یلیخ  نمـشد  هتبلا  دنکیم . تکرح  تلادع  تمـس  هب  هعماج  ماظن  هک  تسا  ساسحا  نیا  مدرم و  یگدنز  رد  تیونعم  روضح 

ماظن و اب  هک  یونعم  یتلم  اب  تسین ، تیونعم  هب  یکتم  هک  یتلم  تسا و  هدـیرب  دوخ  مدرم  زا  هک  یماظن  نیب  تسا  قرف  تسین . یرثوم  مادـقا  وا ، مادـقا  اـھتنم  دـنکیم .

رتشیب مھ  ناشدوخ  نادنزرف  زا  ار  اھنآ  یھاگ  دـننادیم . دوخ  زا  ار  روھمج  سیئر  تلود و  مدرم ، دراد . دوجو  یمکحتـسم  تاطابترا  اھنآ  نیب  تسا و  هچراپکی  دوخ  تموکح 

ناوتیمن ار  تلود  تلم و  نیا  دنرادروخرب . مھ  تیونعم  نامیا و  زا  دننادیم و  ناشدوخ  زا  ار  نانآ  دندنمهقالع . اوق ، یاسور  سلجم و  ناگدنیامن  هب  مدرم  دنرادیم . تسود 

. دنکیمن رثا  اھدیدھت  نآ  اذل ، درک . هسیاقم  دوخ  مدرم  زا  عطقنم  یهدیرب  ماظن  نآ  اب 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

جرخ فرص و  لاملاتیب  زا  دوشن ؛ هدافتساوس  دننکن ؛ یقالخاریغ  راک  دننکن ؛ ینوناقریغ  راک  دننک . تکرح  تسرد  هک  دنشاب  هتشاد  تقد  همھ  دننک . تیاعر  ار  طابضنا  همھ 

ار بـالقنا  تسا و  دـقتعم  بـالقنا  یاـھنامرآ  هب  هک  تسا  یتلم  تسا ؛ ینیدـتم  نشور و  تلم  مھ  تلم  نیا  دـننکن . تناـھا  رگیدـکی  هب  دـننکن ؛ ییوگدـب  رگیدـکی  زا  دوشن ؛

دنک و فرطرب  ار  روشک  نیا  تالکـشم  تسناوت  دھاوخن  یتردق  چیھ  دش ، شومارف  یبالقنا  یاھـشزرا  رگا  دینادب ! دـھد . تاجن  ار  روشک  نیا  دـناوتیم  بالقنا  دراد . تسود 

نیا هب  اھتدـم  روشک ، نیا  دـنھد . تاجن  ار  روشک  دـنناوتیم  اھنیا  دـنتلم . نیا  داحآ  روضح  یهدـننک  نیمـضت  تکرح و  یاھرازبا  یبالقنا ، یاھراعـش  اھـشزرا و  دزاسب . ار  نآ 

. دنک عمط  عطق  وا  زا  نمشد  دوش و  هتخاس  ریذپانبیسآ و  ات  دوش ؛ مکحم  شیاھناوختسا  ات  دراد  جایتحا  یبالقنا  یاھراعش 

هعمجزامن  / ١١/٢٠/١٣٧۴ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ام دیوگب  یسک  رھ  دنتفیب ؛ ناشدوخ  یصخش  یگدنز  رکف  هب  دوش ، تسس  ناشنامیا  دنوش ، درـسلد  هجوتیب و  مدرم  دھدب ؛ تسد  زا  ار  مدرم  یمالـسا ، ماظن  نیا  رگا 

یارب هبلط  وجشناد و  دوخ ، تعارز  یارب  عراز  دوخ ، بسک  یارب  بساک  دوخ ، تراجت  یارب  رجات  نامراک ؛ غارـس  میورب  تسا ، سب  رگید  میدوب ، بالقنا  تمدخ  رد  لاس  دنچ 

یاھتلم رب  هک  اتاذ  ام  میاهداتفین ! هک  نامـسآ  زا  ام  تسا . ریذپبیـسآ  هتبلا  بـالقنا ، روشک و  لـئاسم  دـنوش ، لـئاق  یرتشیب  شزرا  دوخ ، غیلبت  یارب  یکی  نآ  دوخ و  سرد 

؛» هل ناک هللا  ناک   نم   » هک دوب  شروضح  ببـس  هب  دوب ؛ نامیا  ادخ و  هار  باختنا  لیلد  هب  تلم  نیا  ناحجر  میرادن . یناحجر  نامدوخ ، ناگتـشذگ  خـیرات و  یاھتما  رگید ؛

رگا دوب . روطنیا  لاح  هب  ات  دنکیم . شترصن  مھ  ادخ  دنک ، ترصن  ار  ادخ  سک  رھ  هرصنی ؛» نم  نرصنیلو هللا  . » دنکیم شکمک  ادخ  دشاب ، یھلا  فادھا  تمدخ  رد  سک  رھ 

. دش دھاوخ  طلسم  نمشد ، دوشیم و  یرگید  روط  سکعهب و  هیضق  مینکن ، ترصن  ار  ادخ 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 3 
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ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

رد ار ، همھ  نیا  دنـسیونیم و  دب  ناتـساد  دنیوگیم ، دب  رعـش  دننکیم ، تسرد  دب  یاھفرح  دننکیم ، تسرد  دـب  راون  دـننکیم ، تسرد  دـب  ملیف  زورما  رابکتـسا ، لماوع 

تـسا یداسف  بادنگ  اعقاو  هراوھام -  ریخا -  دروم  نیا  دنھدیم . جاور  هراوھام ، قیرط  زا  ای  دننکیم و  رـشتنم  شخپ و  یداع  مدرم  ناناوج و  ناناوجون ، نیب  روشک ، لخاد 

عونمم ار  هراوھام  هیـضق ، مھف  نسح  اب  یمالـسا ، یاروش  سلجم  هتـشذگ ، لاس  هللادمحب  دـنکیم . یریگفدـھ  اھروشک  اھتلم و  تمـس  هب  ار  دوخ  نیگآرھز  یاھریت  هک 

زا هجوت  رتقیقد ، یانعم  هب  دنکب . یرثا  نیرتمک  دناوتیمن  داسف ، لماوع  رازبا و  زا  مادکچیھ  دوش ، لمع  نآرق  یهدومرف  مالسا و  روتـسد  هب  هعماج ، رد  رگا  همھ ، نیا  اب  درک .

انلزن نحن  انا   » هک تسا  نیا  تسا . راگدنام  یهعماج  کی  یمالسا ، یهعماج  هک  تسا  نیا  دوش . زوریپ  نمـشد  دراذگیمن  رکنم ، زا  یھن  فورعم و  هب  رما  فلتخم و  بناوج 

. تسا هدرک  ام  اب  ادخ  هک  تسین  فراعت  اھنیا  انلبـس ». مھنیدـھنل  انیف  اودـھاج  نیذـلاو   » هک تسا  نیا  هرـصنی ». نم  نرـصنیلو هللا   » هک تسا  نیا  نوظفاحل ». هل  انا  رکذـلا و 

ییامزآروز نآ  اب  سک  رھ  هک  تسا  ییانب  تسا . یمکحتـسم  یانب  اجنیا  هللادـمحب  دـننزب . تمھت  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  دنـشکب و  هدـبرع  ایند  نادـنمتردق  لاـح ،

یضعب هب  تبسن  تاقوا  یھاگ  هک  مھ  یناسک  تسھ . یمالـسا  ماظن  رد  تایح ، اقب و  لماوع  یهمھ  زورما  درک . دھاوخ  حورجم  یمخز و  ار  شدوخ  یهجنپ  تسد و  دنک ،

راعش نالف  دییوگیم ! یمالسا  یاھشزرا  هب  عجار  مئاد  دیدروآرد ! ار  شروش  رگید  مھ  امش  اقآ ؛  » هک دننزیم  قن  دنراد و  ضارتعا  یمالسا ، یاھراعـش  ینید و  یاھراک  زا 

روط هب  مالـسا  رگا  نوچ  دوش ؛ هدایپ  لماک  روط  هب  مالـسا  هک  تسین  لیام  نمـشد  دـننکیم . رارکت  ار  نمـشد  فرح  عقاو  رد  تسا »!؟ مادـک  رگید  راک  نـالف  تسیچ و  رگید 

هب تبسن  الثم  دوش . لمع  دنراذگن  ار  شاهشوگ  کی  دیاب  . دننک شصقان  دیاب  دننک ؟ راک  هچ  دیاب  دوش ، ریذپبیسآ  هکنیا  یارب  لاح ، ددرگیم . ریذپانبیسآ  دش ، هدایپ  لماک 

. دننک ینیرفآ  لاجنج  تازاجم ،» نوناق   » و صاصق » یهحیال  »

ناغلبم  / ٠٢/٢۶/١٣٧۵ نویناحور و  رادید  رد  تانایب 

میھاوخیمن مھ  ام  دننادیم . بوخ  یلیخ  ار  ناشفیاظو  نایاقآ  هللادـمحب ، تسا و  نشور  هتبلا  دوشیم . نشور  اجنیا  نیممعم ، نویناحور و  نیغلبم و  املع و  یهفیظو 

هار نیا  هب  ناگدیـسر  هزات  ناناوج و  نتـسناد  یارب  تسا . رکذت »  » یارب مییوگیم ، هکنیا  دـننادیم . ناشدوخ  و  دـنملع ، لھا  نوچ  میوش . روآدای  نانآ  هب  ار  املع  یهفیظو 

راگدرورپ تمکح  یهلیـسو  هب  اقب ، یارب  تاناکما  یهمھ  نآ ، رد  هک  تسا  یھار  هار ، نیا  تسا . یریذپانتسکـش  هار  هار ، نیا  تسا . یکرابم  هار  هار ، نیا  دـننادب  هک  تسا 

مل نیذـلانع  هللامکیھنیال   » مھ روشک ؛ لخاد  رد  تسیز  لباق  طیحم  یارب  دراد ، مھنیب » امحر   » مھ نمـشد ؛ عفد  یارب  دراد ، داھج  مھ  هار ، نیا  تسا . هدـش  مھارف  ملاع ،

هزرابم یارب  دراد ، نیدلایف » مکولتاق  نیذلانع  هللامکیھنی  امنا   » مھ ایند و  یاھتلم  اھروشک و  اب  هنسح  تاطابترا  یارب  دراد ، مھیلا » اوطسقت  مھوربت و  نا   » ات مکولتاقی »

رارقتسا و بوخ و  یایند  داجیا  یگدنزاس و  لابند  هب  نتفر  مھ  ساوسو و  تقد و  اب  اھشزرا  ظفح  مھ  ترخآ ، مھ  دراد ، ایند  مھ  دراد . زیچ  همھ  ینعی  اکیرما . لیئارـسا و  اب 

. لکوت مھ  تسھ و  نآ  رد  راک  مھ  دراد ، ار  یھلا  کمک  مھ  دراد ، ار  مدرم  تاساسحا  فطاوع و  مھ  تسھ . زیچ  همھ  اناوت . یاھتـسد  یهلیـسو  هب  تعیبط ، نطاوب  فشک 

نآ دـشاب -  مھ  اب  هعومجم  نیا  ینعی ، دـشاب -  اوقت  رگا  بستحی ». ثیح ال  نم  هقزری  و  اجرخم . هل  لعجی  قتی هللا  نم  و  : » دـنکیم ادـیپ  اـنعم  هیآ  نیا  تقو  نآ  هک  تساذـل 

. دناسرب بیسآ  دناوتیمن  سک  چیھ  رگید  تقو 

ماظن  / ٠٩/٠۵/١٣٧۵ نارازگراک  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ییالاب یهبترم  مھ ، لالح  تاذل  زا  دھز  اما  دزروب . دـھز  دراد و  هگن  کاپ  ار  نماد  دـنک ؛ ییاسراپ  دـنک ؛ زیھرپ  مارح  زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  اھدـھز  نیرتبجاو  نیرتالاب و  هتبلا 

صوصخم هک  هرود ، رھ  یخیرات  تایصوصخ  نامز و  تیعضو  رد  ییاھتوافت  اب  تسا -  زور  نامھ  مھ  زورما  دنشاب . باطخ  نیا  بطاخم  تسا  نکمم  یرتمک  دارفا  هتبلا  تسا .

نآ دـیاب  دـنوش ، دـنمهرھب  یگدـنز  نوزفازور  شرتسگ  زا  تامعنت و  تاذـل ، تـالمجت ، اـھییابیز ، زا  دـنناوتیم  هک  یناـسک  دـسریم ، ناشتـسد  هک  یناـسک  تسا -  نآ  دوخ 

هک مھ  یناـسک  دروم  رد  تسا . رتنیگنـس  رتدـیدش و  دـنراد ، یتـیلووسم  هک  یناـسک  دروـم  رد  باـطخ  نیا  هتبلا  دنـشاب . هتـشاد  داـی  هب  ار  نینموـملاریما  دـھز  یاـھباطخ 

، تسورهبور اھینمـشد  تارطخ و  همھ  نیا  اب  هک  ام  یمالـسا  یهعماج  رگا  دنبطاخم . رتشیب  اھنآ  تسا ؛ رتمک  یھتنم  تسھ ، باطخ  نامھ  دـنرادن ، یتلود  یاھتیلووسم 

هب یدھز ، لدع و  نینچ  نیا  لامعا  تقو  نآ  دنھاوخب ، ار  نآ  همھ  دنیوگب و  دننادب ، ار  نآ  همھ  دروآرد ؛ گنھرف  تروص  هب  ار  نیا  دھد ؛ رارق  قیقد  هجوت  دروم  رظندـم و  ار  اھنیا 

. دنکیم ریذپانبیسآ  یوق و  ار  یمالسا  ماظن  دنکیم . رتیوق  هکلب  دزادنایمن ؛ رطخ  هب  ار  یمالسا  ماظن  هجو  چیھ 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

عبات ناشیسایس  عضاوم  دنراد ، رارق  اکیرما  تلود  میلست  ذوفن و  تحت  ینعی  دنوشیم ؛ بوسحم  اکیرما  تلود  ناتـسود  زا  ناشیاھتلود  هک  دنتـسھ  اھروشک  زا  یرایـسب 

نیا دینک . روطنآ  ار  سم  دینک ، هنوگنیا  ار  تفن  دینکن ، هلماعم  ار  اجنالف  دینک ، هلماعم  ار  اجنالف  دینک ، هطبار  عطق  اجنالف  اب  دنتـسھ ؛ اکیرما  عبات  الک  تساکیرما و  تلود 

؛ دنکیمن ییانتعا  چـیھ  اکیرما  هب  هک  تسھ  ناریا  یمالـسا  یروھمج  مان  هب  یتلود  هک  دـیآیم  دوجو  هب  ناشیارب  رکف  نیا  جـیردتب  دنتـسھ ، اکیرما  میلـست  هک  ییاھتلود 

؟ تسیچ میسرتیم ، ردقنیا  اکیرما  زا  ام  هکنیا  تلع  سپ ، دنزب . یدج  بیسآ  چیھ  دناوتیمن  تلود  نآ  هب  تبسن  مھ  اکیرما 

تمحز بجوم  اکیرما  هاگتسد  یارب  دراد و  دوجو  یموس  ناھج  ناشدوخ  حالطصا  هب  یمالـسا  ریغ  یمالـسا و  یاھروشک  نالووسم  زا  یرایـسب  نھذ  رد  زورما  لاوس  نیا 

دـنکیمن و اکیرما  هب  مھ  ییانتعا  چـیھ  تسھ ، یمالـسا  یروھمج  هک  یمالـسا ، یروھمج  دوجو  رطاخ  هب  میلـست ، تیعبت و  تلاـح  زا  ندـش  جراـخ  تسا ؛ هدـش  یدـج 

یدوخ هب  هام  دنچ  زا  دعب  مھ  نوناق  دننارذگیم ، یی  « وتاماد  » نوناق الثم  دننکیم ؛ تروھ  تراھ و  تاقوا  یھاگ  ارچ ؛ دـھد . ماجنا  نآ  اب  یمھم  راک  چـیھ  دـناوتیمن  اکیرما 

؟ میدش اکیرما  ریسا  میدرک و  لطعم  یدوخیب  ار  نامدوخ  ام  ارچ  سپ ، دننکب . دنناوتیمن  یساسا  راک  دوشیم ؛ خوسنم  دوخ 

اھنآ هب  هک  دـنک  یراک  دـیاب  تسا ؛ باوج  کی  یپ  رد  اکیرما  دـنک . ادـیپ  خوسر  وا  وریپ  عبات و  یاھتلود  یهعبت  رد  ناتـسود و  رد  رکف  نیا  هک  تسا  کاـنرطخ  یلیخ  اـکیرما  یارب 

هتـسخ مھ  ار  یمالـسا  یروھمج  هرخالاب  میداد ، جرخ  هب  یمالـسا  یروھمج  هیلع  ام  هک  ییاھراشف  نیمھ  یداصتقا و  یهرـصاحم  نیا  دیدید ، : » هک دوش  میھفت  روطنیا 

میھفت دنتسھ ، شعبات  وریپ و  هک  ییاھتلود  هب  ار  نیا  دیآ .»! نییاپ  راچانب  تشاد ، هک  یاهتـشارفارب  ندرگ  نآ  زا  هاگیاپ و  نآ  زا  دنزب و  وناز  دیایب و  مھ  وا  هک  دومن  روبجم  درک و 

«! دیایب دش  روبجم  هرخالاب  مھ  یمالسا  یروھمج  دنامب . ناما  رد  بیسآ  زا  دناوتیم  دشابن ، ام  اب  هک  یسک  دینک  لایخ  امش  هک  تسین  مھ  روطنیا  ریخن ؛ : » هک دنک 

ادھشلادیس  / ١٣٧٧/٠٧/٢۶ رکشل ١٠  نایجیسب  نایھاپس و  عمج  رد  تانایب 

یهمھ اب  مالـسا  ردـص  یایاضق  نآ  هک  تسا  نیمھ  یارب  دوب . راوشد  رایـسب  ای  دوبن ، تیـصوصخ  نیا  زور  نآ  تسا ، ییاسانـش  لـباق  مالـسا ، ردـص  نارود  زا  زورما ، قفاـنم 

ایاضق نیا  جوا  البرک  یهثداح  نوچ  دوب -  کچوک  البرک  یهثداح  لباقم  رد  دـمآ ، شیپ  هچرھ  دـعب  تشاد و  رارمتـسا  البرک  یهثداح  اـت  هک  ییاـیاضق  دـمآ ؛ شیپ  شیروآتفگش 

. دوب

یهشوگرگج تداھـش  لباقم  رد  البرک ، یهثداح  لباقم  رد  اھنیا  اما  دـنتفر ؛ راـنک  اـھنآ  یهناـخ  رد  زا  اھناملـسم  زا  یلیخ  دـندش ، نیـشنهناخ  مالـسلامھیلع )  ) همئا اھدـعب 

لاس هاجنپ  سپ  تشادن . یتیمھا  دوبن ، یزیچ  یدعب  یایاضق  دوب ، کچوک  ربمغیپ ، دالوا  اب  اھیرگیشحو  همھ  نآ  لباقم  رد  ربمغیپ و  نارتخد  ندش  ریسا  لباقم  رد  ربمغیپ ،

ییاھبیسآ راچد  ییاسانش -  تفرعم و  ناکما  مدع  رطاخ  هب  نیمھ -  رطاخ  هب  اھناملسم  تشاد و  رارمتسا  ایاضق  نیا  ترجھ -  زا  دعب  لاس  تصـش  ربمغیپ -  تلحر  زا  دعب 

سرت زا  ینمـشد و  یارب  یراـکبارخ ، یارب  دنتـشادن ، یناـمیا  هک  یناـسک  ینعی  دـندوب ؛ نیقفاـنم  لوا  یهتـسد  لـیبق  زا  یـشخب  . دوب قاـفن  لـماع ، دوب ؟ هچ  لـماع  ندوب .

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 4 
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، دندوب نیقفانم  مود  یهتسد  عون  زا  یضعب  دنمک . دنتسھ ، تیلقا  رد  الومعم  اھنیا  هک  دندوب  لیبق  نیا  زا  یـضعب  دندرکن . ینامیایب  راھظا  دندرک ، نامیا  هب  رھاظت  ناشناج 

لکـشم هب  ار  اھنآ  هرخالاب  بیـسآ ، نیا  دـنوشیم . بیـسآ  راچد  هجوت ، مدـع  رطاخ  هب  ای  یطایتحایب ، رطاخهب  اما  دنتـسھ ، نینموم  میظع  لـیخ  وزج  هک  یناـسک  ینعی 

. درک دھاوخ  گرزب  یاھرسدرد  راچد  تخادنا ؛ دھاوخ 

ماـما تسا . یمھم  رایـسب  راـیعم  دـندنبب ؛ راـک  هب  یتسیاـب  ار  راـیعم  نیا  دـننک ، هدافتـسا  تسا ، ییاسانـش  ناـکما  هک  نمـشد  اـب  یھارمھ  نیا  زا  دـیاب  ناـمز  نیا  مدرم 

راتفر هک  نامدوخ -  راتفر  رد  هک  میمھفیم  میوشیم ؛ لاحـشوخ  ام  دـننکیم ، ییوگدـب  ام  زا  نانمـشد  تقو  رھ  هک  دـندرکیم  نایب  ار  بلطم  نیا  اـھراب  هیلع ) هللاناوضر  )

. میاهدرک تکرح  تسرد  سپ  تسا ، هدرک  ینابصع  ار  اھنآ  هک  میاهدرک  تکرح  یروج  تسا -  مالسا  بالقنا و  یریگتھج  یاراد 

یمالسا  / ١٣٧٧/١١/١۵ بالقنا  رجف  یهھد  رد  نادیھش  زور  تشادگرزب  تبسانم  هب  مایپ 

. تسا یگدنلاب -  یناوج و  ناوفنع  رد  ینعی  هلاس -  تسیب  دش ، انب  نآ  مکحتسم  یاھناینب  رب  هک  ییالاو  ماظن  یمالسا و  ریبک  بالقنا  زورما 

یزاتشیپ اب  ناریا  تلم  و  دنراد ، زاب  لماکت  دشر و  زا  ار  هبیط  یهملک  نیا  دنتسناوتن  یگنھرف  یداصتقا و  یماظن و  یاھشروی  اھهئطوت و  یهمھ  اب  ناریا  مالسا و  نانمشد 

تاـبث و یهطقن  هب  دـنک و  یرادـساپ  ار  دوخ  یاـھبنارگ  درواتـسد  تسناوـت  هنادنمـشوھ  هناـقداص و  ناـمیا  مالـسا و  هب  کـسمت  اـب  دوـخ ، ناگدـنمزر  نارگراـثیا و  نادـیھش و 

ماظن بلاق  رد  زورما  هک  بالقنا -  هب  ندناسر  بیسآ  یارب  دوخ  یهنامصخ  شالت  زا  یرگیدام ، رابکتـسا و  ملظ و  رفک و  یهھبج  هک  درک  نامگ  دیابن  زگرھ  دناسرب . ماکحتـسا 

رد ناریا و  تلم  دـنلب  تمھ  و  ناـبلطقح ، یهناـصلخم  شـالت  هشیمھ ، زورما و  هک  درک  دـیابن  زین  کـش  یلو  تـسا ؛ هتـشادرب  تـسد  تـسا -  روـلبتم  یمالـسا  یروـھمج 

یورین درک و  دھاوخ  یثنخ  ار  ییهئطوت  رھ  دش و  دھاوخ  زوریپ  ینمـشد  رھ  رب  داھنکاپ ، نموم و  ناناوج  ناگتـشذگ و  ناج  زا  ناصلخم و  راثیا  تدھاجم و  همھ ، شیپاشیپ 

. تفگ دھاوخ  ار  رخآ  لوا و  نخس  ریطخ ، یاھنادیم  یهمھ  رد  راثیا  نامیا و  میظع 

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

ناوـنعهب هچنآ  هک  درک  یقلت  روـط  نیا  دـیابن  دراد ؛ دوـجو  نـالا  هک  تسین  ییاھبیـسآ  یاـنعم  هب  اـموزل  ناـسنا -  کـی  هچ  بـالقنا ، هـچ  دوـجوم -  کـی  یـسانشبیسآ  ـالوا 

هک هچنآ  هچ  دینکب ؛ یـسررب  ار  نکمم  یاھبیـسآ  دیاب  امـش  هن ، دنکیم . هاگن  تسا ، هتفای  عوقو  ققحت و  زورما  هک  هچنآ  هب  امتح  دوشیم ، حرطم  بالقنا  یـسانشبیسآ 

نکمم هچنآ  هک  میریگب  هجیتن  دـیابن  مینکیم ، هاگن  بالقنا  نکمم  یاھبیـسآ  هب  دـید  نیا  اب  ام  یتقو  هک  نانچمھ  دـیایب . شیپ  ادـعب  تسا  نکمم  هک  هچنآ  هچ  تسھ ، نالا 

، هدـید بیـسآ  هتفای ، بیـسآ  ار  بالقنا  هک  دـنرادب  تسود  یـضعب  تسا  نکمم  هتبلا  تسین ؛ یتسرد  تواضق  نیا  هن ، دراد . دوجو  نـالا  دـیایب ، شیپ  بیـسآ  ناونعهب  تسا 

! دننک یفرعم  هداتفا  راک  زا  ناوتان و  رامیب ،

ناوتان ریپ ، هداتفا ، راک  زا  ار  بالقنا  هک  تسا  نیا  دوشیم ، نآ  هب  هجوت  نیرتشیب  هک  هچنآ  یربخ ، یاھھاگتسد  یهدش  یحارط  قیقد و  هدش و  هبساحم  تاغیلبت  رد  زورما 

هک یتارـضح  نیا  الاح  دنداد ! باوج  اروف  تسا ؛ یناوج  ناوفنع  رد  ینعی  یگلاس ، تسیب  رد  بالقنا  هک  متفگ  لاسما  نمھب  مایپ ٢٢  رد  هدنب  مینک ! یفرعم  هدـنام  هار  رد  و 

رد صوصخب  ار  نیا  نم  دـننک ! ریبعت  ریپ » بالقنا   » هب دوخ ، یاھهتفگ  رد  دـننکیم  یعـس  دنتـسھ ، بالقنادـض  یاھنیـسیروئت  اھگولوئدـیا و  ناحارط و  ناـشدوخ -  لوق  هب  - 

! تسا یگمیسارس  یگچاپتسد و  زا  یشان  ردقچ  فرح ، نیا  هک  تفگ  مھاوخ  دعب  هلاس ؛» تسیب  «، » یمالسا ریپ  بالقنا   - » مدرک هجوت  اھربخ 

رامیب و تسا و  هدـش  راـچد  اھبیـسآ  نیا  هب  ـالاح  بـالقنا ، هک  تسین  نیا  شیاـنعم  مینکیم ، ثحب  بـالقنا  نکمم  یاھبیـسآ  یهراـبرد  اـم  رگا  هک  دـینک  هجوت  لاـح ، رھ  هب 

. تسا هدشن  راچد  اھنیا  زا  رتگرزب  اھبیسآ و  نیا  زا  یضعب  هب  هجو  چیھ  هب  بالقنا ، هک  تسا  نکمم  الماک  ضرف  نیا  ریخن ، تسا ! هداتفا  اجنآ  رد  ناوتان ،

اھنآ تسا  نکمم  مھ  یسوریو  نیرتمک  تسا ، فیعض  اھیضعب  یهینب  دریگب . ماجنا  دوجوم  نآ  یهینب  هب  هجوت  اب  دیاب  دوجوم ، رھ  یسانشبیسآ  هک  تسا  نیا  مود  یهتکن 

نیب زا  اھنآ  ندب  عافد  تردق  نوچ  دشکیم ! ار  اھنآ  یگدروخامرـس ، کچوک  سوریو  کی  دـنوشیم ، زدـیا »  » راچد هکیناسک  نآ  دـنرادن . عافد  تردـق  اھیـضعب  دربب ؛ نیب  زا  ار 

التبم هک  یمدآ  بیـسآ  نیاربانب  دننک -  عافد  ناشدوخ  زا  دنناوتیمن  دنناوتان و  هدرم ، اھنآ  ندب  رد  ندب ، نازابرـس  دیفـس و  یاھلوبلگ  ندب ، عفادم  یاھلولـس  ینعی  دوریم ؛

اب دعب  دنتشاد ، ناطرس  هک  ار  ییهینب  یوق  یاھمدآ  میاهدید  ام  تسین . مھ  ناطرـس  یتح  اناوت ، مدآ  کی  بیـسآ  هکیلاح  رد  تسا ؛ یگدروخامرـس  کی  تسا ، زدیا »  » هب

ار شیاھبیسآ  میراد  هک  یدوجوم  نیا  یهینب  مینیبب  دیاب  دننکیم . یگدنز  دنراد  نالا  دندش و  بوخ  دندرک ، هزرابم  ناطرـس  اب  یتح  یوق ، یهلباقم  ینامرد و  یمیـش  کی 

زا تسا ؛ یللملانیب  نارظان  یاھریدـقت  اھمیوقت و  زا  رترب  رتـالاب و  رایـسب  میظع و  رایـسب  اـم  بـالقنا  هک  میوگب  امـش  هب  مھاوخیم  نم  تسا . ردـقچ  مینکیم ، یـسررب 

زا شیب  اھهرصاحم ، اھهبرض و  اھمجاھت و  بالقنا ، نیا  هیلع  هک  نیا  دوجو  اب  هک  تسا  لیلد  نیمھ  هب  درک -  مھاوخ  ضرع  ارصتخم  الاح  نم  تسا -  یوق  رایسب  هینب ، ظاحل 

. تسا هدوب  رتمک  بتارمب  ایند  گرزب  یاھبالقنا  یهمھ  زا  بالقنا ، نیا  یریذپبیسآ  هدوب ، مسانشیم  نم  هک  ییاھبالقنا  یهمھ 

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 

هک مھ  اھبیسآ  یانعم  تسا . درکلمع  وس  یاراد  دشاب ، هتشاد  دوجو  یبیسآ  یلاکشا و  نآ  رد  ای  دنکن ، حالصا  ار  درکلمع  نیا  رگا  دراد ، یرثوم  درکلمع  هک  یھاگتـسد  رھ 

ماجنا یملع  راک  ندرکن ، ار  مزال  شالت  یزوسلد و  یمامتھایب ، یتقدیب ، یلبنت ، نامروظنم  هن ، تسا . تنایخ  اـج  همھ  مییوگب  هک  تسین ؛ تناـیخ  اـقلطم  مییوگیم ،

یهشوگ هرخالاب  هن ، میـشاب -  موصعم  دیاب  ام  مییوگب  هک  مرادن -  تیموصعم  عقوت  نم  هتبلا  تسا . درکلمع  وس  اھنیا  یهمھ  تسا ؛ نتفرن  شیپ  زاین ، اب  بسانتم  ندادـن و 

. مینک تسرد  ار  راک  مینک  شالت  دیاب  نکیل  دنام ؛ دھاوخ  یلاخ  روج  کی  راک ،

هبرض بالقنا و  یاھبیسآ  هب  کمک  نم  رظنهب  دنکب ، ایند  زا  هنابلطذاذتلا  یصخش و  یدنمهرھب  هب  قیوشت  ار  اھنآ  دھدب و  قوس  یبلط  ایند  هب  ار  مدرم  هک  یھاگتسد  رھ  ای 

. دنکیم بالقنا  هب  ندروخ 

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

.[ دوشب هظحالم  ود  رھ  ینوریب ، ینورد و  لماوع  شقن  دیاب  بالقنا ، یسانشبیسآ  رد  هک  تسا  نیا  رگید  یهتکن  کی  ]

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

ادخ هک  یتمعن  ( ١ (؛» مھـسفناب ام  اوریغی  یتح  موق  یلع  اھمعنا  همعن  اریغم  کی  مل  هللاناب  کلذ  : » دیوگیم دنزیم ؛ فرح  ام  اب  هنیمز  نیا  رد  حیرـص  روط  هب  نآرق  دـینیبب ،

یسک هب  ار  یتمعن  یطیارش  تحت  ادخ  تسین ؛ باتک  باسحیب و  یھلا ، تمعن  نوچ  دینک . ضوع  ار  ناتدوخ  طیارش  امش  رگم  دریگب ، امش  زا  تسا  لاحم  داد ، امـش  هب 

. 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 ضوـع  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 

هعمجزامن  / ٠٨/١٣٧٨/٠۵ یاھهبطخ  رد  تانایب 

ظفح ار  ناتنامیا  تسا . یرایشوھ  تدحو و  نامیا ، زا  ترابع  ام  رترب  حالس  قئاف و  حالس  یلصا و  حالس  هک  دنادب  دسانـشیم -  هک  دسانـشب -  ار  نانمـشد  ام  زیزع  تلم 

. دنزب بیسآ  امش  هب  دناوتیمن  ینمشد  چیھ  دشاب ، نیا  رگا  دینک . ظفح  ار  ناتیرایشوھ  دینک ، ظفح  ار  ناتتدحو  دینک ،

ماظن  / ١٩/١٣٧٩/٠۴ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

دوش روبجم  یمکاح  نالف  هک  تسین  رارطـضا  رـس  زا  ام  روشک  رد  تاحالـصا  دریگ . ماجنا  ام  روشک  رد  دیاب  تسا و  مزال  یرورـض و  تقیقح  کی  تاحالـصا ، هک  مدقتعم  هدنب 

، دریگن ماجنا  ون  هب  ون  تروص  هب  حالصا  رگا  تسام . ماظن  ینید  یبالقنا و  تیوھ  تاذ  وزج  تاحالصا  ریخن ، دنک ؛ حالـصا  ار  یرانک  هشوگ و  دریگ و  رارق  تخـس  تابلاطم  دروم 

تسا و مزال  راک  کی  تاحالـصا  لصا  تسا . یرگید  ثحب  نآ  تساجک ؟ تاحالـصا  یاھنادیم  تسا . هضیرف  کی  تاحالـصا  تفر . دھاوخ  هھاریب  هب  دش و  دـھاوخ  دـساف  ماظن 

رب محریب  یاھهسیکون  دوشیم ؛ هنالداعان  تورث  عیزوت  دـیآیم : شیپ  مینابیرگ ، هب  تسد  اھنآ  اب  زورما  ام  هک  یجیاتن  زا  یخرب  دوشن ، تاحالـصا  یتقو  دریگ . ماـجنا  دـیاب 

رارف اھزغم  دوشیمن ؛ هدافتـسا  یتسردهب  روشک  عبانم  زا  دوشیم ؛ تخـس  یگدنز  دنکیم ؛ ادـیپ  شرتسگ  رقف  دـنوشیم ؛ طلـسم  هعماج  یداصتقا  ماظن  رانک  هشوگ و 

. دیآیمن شیپ  اھنآ  لیبق  زا  دروم  اھھد  اھبیسآ و  نیا  اھتفآ و  نیا  دشاب ، تاحالصا  هک  یتقو  دوشیمن . هدافتسا  رثکادح  دننامیم ، هک  ییاھزغم  زا  دننکیم و 

یوضر  / ١٣٨٠/٠١/٠١ رھطم  مرح  نیرواجم  نیرئاز و  رادید  رد  تانایب 

وا اـب  ار  ناـمدوخ  تکرح  تھج  میھد و  قیبـطت  نینموملاریما  راـتفر  اـب  ار  ناـمدوخ  هک  میراد  فـیلکت  هفیظو و  نـالووسم  اـم  لوا ، یهجرد  رد  تسا . صخاـش  نینموـملاریما 

داعبا یهمھ  تسا . یلومعم  دنورھش  کی  مھ  تسا ، روما  ربدم  کی  رادمتـسایس و  کی  مھ  نینموملاریما ، میدرک ، ضرع  دنراد . ار  فیلکت  نیمھ  زین  مدرم  داحآ  میجنـسب .

نآ نم  تسا . رتنیگنـس  نالووسم  یهفیظو  یلو  دنریگب ؛ سرد  نینموملاریما  زا  دنناوتیم  فلتخم  یاھرـشق  درم و  نز و  ناوج ، ریپ و  دراد . دوجو  نینموملاریما  یگدنز  رد 

هک تسا  زور  نآ  دوـش . هنیداـھن  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  نـالووسم  اـم  ناـیم  رد  یوـلع  راـتفر  دـیاب  تسا . نیگنـس  نـالووسم  یهفیظو  میوـگیم ؛ مھ  زورما  متفگ ، زور 

. درک دھاوخن  دیدھت  ار  ماظن  نیا  یرطخ  بیسآ و  هنوگچیھ 

اپورا  / ١٩/١٣٨٠/٠۶ رد  یناریا  نایوجشناد  هب  مایپ 

ناملـسم و یاھروشک  یمومع  راکفا  رد  یمالـسا  ماظن  ات  تسا  نایرج  رد  یرابکتـسا  زکارم  یوس  زا  هشیدنا  گنھرف و  تسایـس ، داصتقا ، یاھهنیمز  رد  عیـسو  یراکیپ 

نارکفتم و یئوـس  زا  یمالـسا و  یروـھمج  نادرمتلود  یئوـس  زا  نوـنکا  دـھدب . تسد  زا  ار  دوـخ  تیباذـج  شـشخرد و  دوـش و  مـھتم  یناوتاـن  هـب  ناریا ، تـلم  رظن  رد  زین 

رترب هاگیاج  یریذپانبیسآ و  ماکحتسا و  دنوادخ ، یرای  هب  دننک و  هلباقم  یناطیـش  فدھ  نیا  اب  دوخ ، هب  طوبرم  شخب  رد  ات  دناهتـسناد  فظوم  ار  دوخ  بالقنا  ناروهشیدنا 

. دنناسرب تابثا  هب  رگید  راب  ار  یمالسا  ماظن  یلمع  یرکف و 

. دیدنویپب یبالقنا  نموم و  ناگبخن  ناگنازرف و  رگید  هب  راختفا ، زا  هدنکآ  گرزب و  داھج  نیا  رد  ات  دیزاس  هدامآ  یلمع  یملع و  ظاحل  زا  مھ  یرکف و  ظاحل  زا  مھ  ار  دوخ 

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

زاـب رتـشیب  ناـناوج  امـش  یارب  ار  نآ  نـالا  مدرک و  نآ  هب  یرـصتخم  هراـشا  ماـما  نادـیم  رد  مھ  زور  نآ  نم  هک  دراد -  دوـجو  نـالووسم  هنیمز  رد  هک  یفعـض  طاـقن  نیرتـمھم 

: تسا دروم  دنچ  منکیم - 

. هدمآرد بآ  زا  طلغ  یاھهخسن  مھ  نآ  دنبرغ ؛ یسایس  یاھهخسن  بوذجم  اھنیا  تسا . نالووسم  زا  یضعب  رد  یمالسا  یبالقنا و  نامیا  شنیب و  یتسس  هلاسم  یکی 

یرکفهتوک هناشن  فرح  نیا  دوخ  نم  رظن  هب  هک  درادـن -  دوجو  یزیچ  نآ  زا  رتـالاب  تسا و  ناـسنا  لـمع  رکف و  لـماکت  جوا  دـشیم  هتفگ  زور  کـی  هک  برغ  یـسارکمد  لاربیل 

ار شدوخ  دوخ ، تسد  هب  زورما  تسا -  تیاـھنیب  دوـخ  تکرح  رد  ناـسنا  هن . دـنک ؛ تکرح  ناـسنا  تسین  نکمم  رتـالاب  نیا  زا  دـیوگب  دـنک و  ادـیپ  ار  یاهطقن  مدآ  هک  تسا 

، برغ نیغورد  مسیناموا  نیا  تسا . هدروآ  دوجو  هب  ار  نیطـسلف  هلاسم  تساھلاس  ناتـسناغفا و  یارجام  زورما  هک  تسا  یزیچ  نامھ  مسیلاربیل ، نیا  تسا . هدرک  اوسر 

ایند رد  نیطـسلف  تلم  الـصا  هک  دننکیمن  لاوس  ناشدوخ  زا  دنک . فذـح  یلکهب  ار  نآ  دـھاوخیم  دریگیم و  هدـیدن  ار  نیطـسلف  تلم  لاس  هاجنپ  هک  تسا  یزیچ  نامھ 

نیمز هرک  یور  زا  یلکهب  ار  ییایفارغج  مان  کی  تلم و  کی  دنتساوخ  تلم ؟ نآ  وک  سپ  دراد ، دوجو  نیطسلف  مان  هب  ینیمزرـس  دیراد  لوبق  رگا  تسا . غورد  ای  هتـشاد  دوجو 

رابخا هک  دـنھد  هزاجا  یجراـخ  هناـسر  کـی  هب  دـنھاوخیمن  یتح  هک  تسا  هدیـسر  یناـقفخ  قاـنتخا و  هب  اـھنآ  یـسارکمد  مسیلاربیل و  مسیناـموا و  زورما  دـننک . فذـح 

بالقنا تکرب  هب  هک  ام  لووسم  نـالف  لاـحنیعرد  تسا ؛ هدـمآرد  بآ  زا  طـلغ  هدـشاوسر و  هخـسن ، نیا  تسا . برغ  رظن  زا  ربخ  دازآ  ناـیرج  نیا ، دـنک ! شخپ  ار  ناتـسناغفا 

یسارکمد لاربیل  رادفرط  ناھگان  دنراذگب ، یمارتحا  وا  هب  رفن  راھچ  تسا  نکمم  بالقنا ، ماما و  مالسا و  زا  یرادفرط  راھظا  رطاخ  هب  هدرک و  ادیپ  یمارتحا  تزع و  یمالـسا 

یدراوم نینچ  یھاگ  تسا . رگید  تقیقح  کی  تسین ؛ نآ  مالـسا ، رد  یدازآ  یمالـسا و  یرالاسمدرم  الـصا  تسا ! یمالـسا  یرـالاسمدرم  لـباقم  هطقن  هک  دوشب  یبرغ 

یسایس یرکف و  ذوفن  تسا  هتسناوتن  نمشد  دنایمالسا . ینابم  هب  دقتعم  اقیمع  روشک ، لوا  زارط  نالووسم  هک  منکیم  رکش  ار  ادخ  نم  هتبلا  دوشیم . ادیپ  تردنهب 

ادیپ یدراوم  نینچ  اھھاگتـسد  زا  یـضعب  رد  اما  دندقتعم ؛ بالقنا  ماما و  نامرآ  هب  اقیمع  لوا ، زارط  نالووسم  هوق و  هس  یاسور  زورما  دناسرب . ساسح  یاھاج  هب  ار  دوخ 

. مدرک یاهراشا  مھ  زور  نآ  نم  هک  دوشیم 

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

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

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

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

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

، یـسایس یاھرظندیدجت  اما  تسا ؛ یبوخ  رایـسب  رما  نیا  ددرگیمرب . هنافـصنم  هنادنمـشیدنا و  ییاطخ ، زا  ناسنا  هک  تسا  نیا  رظندـیدجت  یانعم  تقو  کی  هچ ؟ ینعی 
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. تسا یکلسمیرھرھ  اھنیا  تسین ؛ رظندیدجت  نمشد ، عیمطت  اھتیعقوم و  رییغت  زا  یشان  یتحلصم و 

؛ دنکیم حیحـصت  ار  ییاطخ  ناسنا  یھاگ  لماکت ، هار  رد  تسا . دوخ  رکف  لیمکت  ددص  رد  هشیمھ  رظنبحاص  ناسنا  ینعی  مئاد ، داھتجا  میراد . مئاد  داھتجا  مالـسا  رد  ام 

رھ هن  دنراد -  ار  بالقنا  یرظن  یرکف و  ینابم  رد  طابنتسا  داھتجا و  تردق  هک  ییاھناسنا  نادنمشیدنا و  نارظنبحاص ، یمالـسا ، رکف  قیرط  رد  تسا . بوخ  تسرد و  نیا 

. تسا یبوخ  رما  نیا  دنیامن . لیمکت  ار  هشیدنا  دننک و  رکف  دیاب  مئاد  تسا -  هدرکن  بسک  ار  مزال  یرکف  یملع و  یاھتیحالص  هک  یسک  هن  دراد ، اعدا  هک  یسک 

قیبطت وا  اب  ار  دوخ  تسژ  مھ  ام  دریگیم ، یتسژ  هچ  نمشد  مینیبب  مینک  هاگن  ای  میریگب ؛ میمصت  هنوگنآ  دیزو ، هک  فرط  رھ  هب  داب  زور ، رھ  میـشاب و  داب  بزح  عبات  دیابن 

. دشن هکنیا  میریگب ! دوخ  هب  هنابلطترذعم  هرھچ  ام  دز ، یدنت  فرح  وا  رگا  میریگب ؛ دولآسرت  هرھچ  ام  درک ، مخا  وا  رگا  مینک ؛

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

کی لبمس  یوروش  میتفگیم  ام  برغ !» قرش و  رب  گرم   » مییوگب دیاب  دنتفگیم  دنیوگب . یوروش » رب  گرم  اکیرما و  رب  گرم   » طقف مدرم  اھراعش ، رد  هک  دندرکیمن  افتکا 

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

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

ناسنا هک  دندرکیم  حرطم  یایداصتقا  بیرغ  بیجع و  تارظن  نانچ  هیوریب ، یاھیدنت  یور  بالقنا ، لیاوا  رد  زور  نآ  دارفا ، نیمھ  زا  یضعب  دیشخبب ! ار  ام  میدرک ؛ ییوگدب 

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

لبق نارادهیامرس  هک  میتشاد  ینوناق  یاھلاس ۵٧ و ۵٨ -  بالقنا -  یاروش  رد  ام  منکیمن ، شومارف  نم  دنداد . ماجنا  زور  نآ  رد  مھ  یدب  یاھراک  دنتـشاد ، تیلووسم  هک 

هب ینوناقریغ  عورـشمان و  قیرط  زا  اھنآ  یاھهیامرـس  هک  دندوب  یناسک  ب )  ) دنب د .)  ) دـنب ج ،)  ) دـنب ب ،)  ) دـنب فلا ،)  ) دـنب دوب : هدرک  میـسقت  هتـسد  راھچ  هب  ار  بالقنا  زا 

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

لام اھهناخراک  دندرکیم ، ادا  رگا  دندرکیم . ادا  ار  دوخ  یاھماو  تسیابیم  اھنآ  نیاربانب  دندوب . هدادن  سپ  ار  لوپ  دـندوب و  هدرک  بلقت  دـندوب ، هتفرگ  اھکناب  زا  ینالک  یاھماو 

اھراک روطنیا  و  ج )  ) و ب )  ) دـنب صیخـشت  لووسم  یھورگ  نم  یروھمج  تسایر  لیاوا  دـشیم . فرـصت  اھنآ  یاھهناخراک  دـندرکیمن ، تخادرپ  رگا  اما  دـشیم ؛ ناشدوخ 

دنتـسھ و تایھ  نیا  رد  هدـع  کی  مدرک  ادـیپ  عالطا  نم  دوب . تلود  تاـیھ  هاگتـسد  ریزوتسخن و  تسد  دوبن ؛ روھمج  سیئر  ناونع  هب  هدـنب  تسد  اـھراک  نیا  هتبلا  دـندوب .

دنک و راک  دزادـنیب و  هار  ار  شاهناخراک  دـعب  دـھدب ، کناب  هب  ار  شایراکھدـب  نآ  بحاص  دـشیم  هک  یاهناخراک  ینعی  دـننک ؛ لیدـبت  ب )  ) دـنب هب  ار  ج )  ) دـنب هک  دـنراد  رارـصا 

اھمدآ نامھ  تشاد . دوجو  قحبان  یطارفا  یرادهیامرـس  دـض  پچ  شیارگ  نینچ  عقوم ، نآ  رد  دریگ . ماجنا  راـک  نیا  دـنراذگن  دنتـساوخیم  دنـشابن ، راـکیب  مھ  شنارگراـک 

نیرتپچ زا  ناسنا  دننک ! یراذگهیامرس  دنیایب و  ناریا  هب  ات  دننک  نھپ  زمرق  شرف  یتسینویھص  نارادهیامرس  نارادیناپمک و  لباقم  رد  دنرـضاح  هک  دنتـسھ  یناسک  زورما 

نآ تسا . یکلسم  یرھرھ  نیا  تسین ؛ رظندیدجت  نیا  دراذگب ! رظندیدجت  مھ  ار  شمسا  دوش ؛ لوحتم  یداصتقا  یتسار  تسد  هدیا  نیرتیطارفا  هب  یتسیـسکرام ، هدیا 

ررـض دنـشاب ، هاگـشناد  رد  رگا  تسا . رطخ  تمحز و  بابـسا  نوگاـنوگ ، یاھھاگتـسد  زا  یخرب  رد  بلطرظندـیدجت  یاـھمدآ  نیا  دوجو  تسا . طارفا  مھ  زورما  دوـب ، طارفا  زور 

نیا ام  یاھبیسآ  زا  یکی  دنناسریم . ررـض  دنـشاب ، یاهطقن  رھ  رد  اجرھ و  دنناسریم ؛ ررـض  دنـشاب ، سلجم  رد  رگا  دنناسریم ؛ ررـض  دنـشاب ، تلود  رد  رگا  دنناسریم ؛

. تسا

رد نیا ، زا  شیپ  لاس  شـش  جـنپ ، میاهدـش . یگدزایند  راچد  هنافـساتم  دنتـسناد -  همعط  ار  تسپ  تردـق و  هک  ییاھنآ  ام -  زا  یلیخ  تسا . یگدزایند  رگید ، بیـسآ  کـی 

نیریش برچ و  ریسا  دنشاب  بظاوم  دیاب  دارفا  یضعب  متفگ  مدرک و  حیرصت  هتکن  نیا  هب  مدرکیم -  سح  ار  ییاھزیچ  زور  نآ  نوچ  نایوجشناد -  یمالسا  نمجنا  هب  یمایپ 

. درک دھاوخ  راز  مھ  ار  مدرم  راک  دش و  دھاوخ  راز  شراک  دش ، هدزهافر  هدزایند و  رگا  تسا ، لئاق  یتیلووسم  دوخ  یارب  هک  یسک  دنوشن . ایند 

نیا رد  نم  هک  ردقنیا  دنوشیم . لوغشم  مرگرس و  یبزح  یسایس و  یاھتیلاعف  یئزج و  یاھراک  هب  هک  تساھتیریدم  زا  یضعب  فعـض  زا  یـشان  ام  تالکـشم  زا  یـضعب 

. میدرک تسرد  ام  ار  بزح  نیلوا  یمالـسا ، بالقنا  یزوریپ  زا  سپ  هک  یتروص  رد  تسا ؛ فلاخم  بزحت  بزح و  اب  ینالف  دـنیوگیم  ناـسک  یـضعب  منکیم ، دـیکات  صوصخ 

، تردق بسک  لابند  هب  یسایس ، نارادهیعاد  زا  یاهدع  هک  منادیمن  نیا  ار  بزحت  نم  اھتنم  متسھ . نآ  رادفرط  نم  دشاب ، هتشاد  دوجو  هملک  یعقاو  یانعم  هب  بزحت  رگا 

دنناشکب و فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  ار  مدرم  زا  ییاھھورگ  ای  مدرم  نیغورد ، یاھتیباذـج  ناجیھ و  داجیا  راعـش و  اب  و  رفن -  تسیب  رفن ، هدزناپ  رفن ، هد  دـنوش -  عمج  مھ  رود 

شاهرابرد اھهتفھ  اھزور و  دنھد و  هولج  تیمھارپ  ار  تیمھامک  زیچ  کی  دننک ؛ گرزب  ار  کچوک  هلاسم  کی  دـننامن ، راکیب  هکنیا  یارب  دـنزادنیب و  هار  فالتخا  اوعد و  بترم 

. تسا تسود  سپ  تسا ، یفرط  نالف  سک ، نالف  تسا ؛ نمـشد  سپ  تسا ، یفرط  نالف  سک ، نالف  دـننک ؛ نیعم  نمـشد  تسود و  نآ ، ساسا  رب  دـننک ؛ لیلحت  ثحب و 

هنافساتم اما  دشابن ؛ جیار  اھزیچ  نیا  ناریا  رد  هک  تسا  هدوب  شوخ  ام  لد  تسا . جیار  مھ  ایند  رد  هک  تسا  یـسایس  طلغ  یاھـشور  اھنیا  منادیمن . بزحت  ار  اھنیا  هدنب 

هبرض تیریدم  نآ  هب  دنک ، ادیپ  یایگتـسبلد  نینچ  دش  انب  هچنانچ  درک ، لوبق  ار  یتیلووسم  یـسک  رگا  اما  بوخ ؛ رایـسب  دنراد . یگتـسبلد  اھزیچ  نیا  هب  ناسک  یـضعب 

تاناکما لوپ و  میوگیمن  هتبلا  دـینکیم -  فرـص  دوخ  یبزح  هسلج  رد  امـش  هک  ار  یتاعاس  متفگ  مداد و  ماـغیپ  یتلود  نـالووسم  زا  یـضعب  هب  تقو  کـی  نم  دز . دـھاوخ 

زا یـشان  اـم  یاھفعـض  رادـقم  کـی  دـینکب . اـھنیا  لاـثما  یھورگ و  یحاـنج و  یبزح و  لـئاسم  فرـص  ار  نآ  دـیرادن  قـح  امـش  تسا . مدرم  تلود و  هب  قـلعتم  دـیریگیم - 

یبوخ ناریدـم  هناتخبـشوخ  مھ  یور  رب  فـلتخم  یاھـشخب  رد  اـم  ناریدـم  هن . دـنریگیم ؛ داریا  یتـلود  ناریدـم  هب  دارفا  یـضعب  میراد . یبوـخ  ناریدـم  اـم  ـالاو  تساـھنیا ؛

یدارفا یتلود  نالووسم  نیمھ  زا  منکب . ار  راک  نیا  تشاد  اج  الاو  مروایب ؛ مسا  اھنآ  زا  مھاوخیمن  نم  هک  دـنرامگیم ، تمھ  ییاھاج  رد  اتقیقح  اھنآ  زا  یـضعب  دنتـسھ .

نیاربانب دوش ؛ یقلت  رگید  یضعب  یفن  تسا  نکمم  یضعب ، زا  ندروآ  مسا  اھتنم  درک . یفرعم  مدرم  هب  قفوم  یاھمدآ  ناونع  هب  دروآ و  ار  ناشمـسا  دوشیم  هک  دنتـسھ 

. دشابن متفگ ، هک  ییاھراک  نآ  هک  یطرش  هب  میراد ؛ دارفا  هنوگنیا  زا  هناتخبشوخ  اما  مروآیمن ؛ مسا 

مھاوخیمن رگید  مدرک ، هیکت  هتکن  نیا  یور  رتشیب  ماما ، نادـیم  رد  زور  نآ  نوچ  نم  هک  تسا ، مزال  مھ  هملک  داـحتا  تسا . هملک  داـحتا  مدـع  اـھتفآ ، بویع و  زا  رگید  یکی 

نالووسم فرح  رد  یفالتخا  کدنا  یتقو  روشک . هدـمع  لئاسم  یناھج و  لئاسم  رد  صوصخب  دـننک ؛ ذاختا  یدـحاو  عضاوم  نالووسم  تسا  مزال  منک . رارکت  اجنیا  رد  ار  نآ 

هکنیا یارب  دـننکیم ؛ لعج  ار  فالتخا  تسین ، یفالتخا  هک  ییاجنآ  یتح  دـننکیم . ربارب  دـنچ  گرزب و  ار  اـھنیا  هنوگچ  هناـگیب  یاـھویدار  دـینیبیم  امـش  دوشیم ، ادـیپ 

، ام یساسا  نوناق  بیکرت  هناتخبـشوخ  دنـسرتیم . یلیخ  دنـشاب ، لدمھ  دننک و  راک  مھ  اب  هک  یمجـسنم  عمج  زا  اھنآ  تسین . هملک  داحتا  نالووسم  نیب  دنھد  ناشن 

دنناوتب نالووسم  ات  تسا  یگرزب  رایسب  تصرف  ناکما و  نیا  تسا . هداد  رارق  نالووسم  همھ  یزکرم  هطقن  رد  روحم ، ناونع  هب  ار  یربھر  هدرک و  نیعم  ار  تالکـشم  لح  هار 

. دننک راک  رگیدمھ  اب  هملک ، تدحو  اب 

مق  / ١٣٨٠/١٠/١٩ مدرم  رادید  رد  تانایب 

ینمـشد تثابخ و  هنوگرھ  ولج  دـناوتیم  یلم  میظع  یورین  نیا  هاگنآ  تشاد ، دوجو  اھنآ  رد  تیـصوصخ  هس  نیا  رگا  هک  تسا ، مزال  روشک  نـالووسم  رد  تیـصوصخ  هس 

یـضاق کـی  هچ  یتـلود ، ریدـم  کـی  هچ  اوق ؛ یهمھ  رد  دـنکیمن ؛ قرف  روـشک -  نـالووسم  تسا . یھاـگآدوخ  تعاجـش و  اوـقت و  تیـصوصخ ، هس  نیا  دریگب . ار  نانمـشد 

دنشاب هتـشاد  ار  تیـصوصخ  هس  نیا  دیاب  حلـسم -  یاھورین  نالووسم  هچ  ناگربخ ، سلجم  وضع  هچ  نابھگن ، یاروش  وضع  هچ  سلجم ، یهدنیامن  کی  هچ  یرتسگداد ،

. دشاب ریذپانبیسآ  روشک  ات 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 7 
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ییاوھ  / ١٣٨٠/١١/١٨ یورین  لنسرپ  زا  یعمج  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

؛ دـنروخیم ار  دوخ  یاھتلفغ  بوچ  اھتلم  درادهگن . ظوفحم  اھبیـسآ  زا  یرایـسب  زا  ار  وا  دـناوتیم  طیارـش ، لابق  رد  تلم  کـی  ندوب  ساـسح  یرایـشوھ و  یگداـمآ و  سفن 

تسا یتلفغ  زا  یشان  نیا  دوشیم ، دیدھت  یبیلص  گنج  هب  رگا  دریگیم و  رارق  دیدھت  لباقم  رد  رگا  یمالسا  تما  زورما  دنروخیم . ار  دوخ  یاھفالتخا  بوچ  هک  نانچمھ 

مھـس هب  ام  تسا . گرزب  یهرکیپ  نیا  میظع و  مجح  نیا  ندوبن  هچراـپکی  زا  یـشان  نینچمھ  دروخیم ؛ مشچ  هب  گرزب  تما  نیا  یاھـشخب  زا  یرایـسب  رد  هنافـساتم  هک 

. میھدن هار  دوخ  نورد  هب  ار  اھبیسآ  نیا  دیاب  تلم ، کی  فرش  تزع و  لالقتسا و  نایدانم  ناونع  هب  مالسا ، نارادمچرپ  ناونع  هب  ناریا ، تلم  ناونع  هب  دوخ 

شترا  / ١٣٨١/٠٨/٢۶ ینیمز  یورین  یهنومن  یاھناگی  زا  دیدزاب  رد  تانایب 

دروم دنراد -  زاین  نآ  هب  ایند  یتعنـص  یاھتردـق  هک  یتفن -  عبانم  ندوب  اراد  مرج  هب  ندوب ، دـنمتورث  مرج  هب  هنایمرواخ  دـنمتورث  زیختفن و  یهقطنم  دـینکیم  هظحالم  زورما 

اھتردق اھتلود و  نایم  فالتخا  زا  اھتلم ، فعـض  زا  دـنروآیم . دوجوهب  ار  یدـیدھت  نآ ، زا  شخب  کی  رد  زور  رھ  تسا و  هتفرگ  رارق  نوگانوگ  یاھتـسایس  تلاخد  زواجت و  ضرعت ،

دنناوتن هک  دنتسھ  یمولظم  یاھتلم  رابکتسا ، یبلطنوزفا و  نیا  ینابرق  دننکیم . هدافتـسا  تسا -  ناناملـسم  هب  قلعتم  تسا و  یمالـسا  هقطنم  هک  هقطنم -  نیا  رد 

ینابرق یناسکهچ  دـش ! لمع  هنوگچ  ناتـسناغفا  قارع و  یاھتلم  اب  ام  یگیاـسمھ  رد  لاـس ، دـنچ  نیا  رد  دـینیبب  امـش  دـننک . عاـفد  ناـشدوخ  یونعم  تردـق  تیوھ و  زا 

ظفح ار  ناشدوخ  یلم  تیوھ  دنناوتب  رگا  دنوشیمن و  دوبان  اھراشف  نیا  اب  اھتلم  هتبلا  هانپیب ؟ حلـسم و  ریغ  مدرم  داحآ  زج  دـندش ، یللملانیب  یهدـیچیپ  یاھتـسایس 

دوخ یاھورین  ندرک  عمج  اب  دـنلب و  تمھ  اب  تدـم  دـنلب  رد  اما  دـننکیم ؛ لمحت  ار  یتامدـص  تدـم  هاتوک  رد  دـنچرھ  دروآ . رد  وناز  هب  ار  اـھنآ  دـناوتیمن  اـھراشف  نیا  دـننک ،

. تساھتلم دوخ  تسد  دننک ؛ هدارا  دنھاوخب و  رگا  دننک . ناربج  تسناوت  دنھاوخ 

هب رادتقا  نیا  زا  یـشخب  دنک . ردـتقم  ریذپانبیـسآ و  یدام  یونعم و  ظاحل  زا  ار  دوخ  هک  دراد  نیا  هب  جایتحا  هشیمھ  زا  شیب  ام  تلم  یـساسح ، رایـسب  طیارـش  نینچ  رد 

زا نورد  رد  ار  دوخ  یاھییاناوت  زورهبزور  دیاب  هک  تسا  یماظن  یاھهعومجم  اب  طبترم  مھ  نآ  زا  یمھم  شخب  دنکیم و  ادیپ  طابترا  یـسایس  یگنھرف و  یداصتقا و  لئاسم 

تیلووسم یهیحور  نتـشادھگن  الاب  تازیھجت ، یرادھگن  لیمکت و  هیھت ، دیلوت ، یارب  مزال  ییاناوت  یمزر ، تردق  اقترا  یھدـنامزاس ، ماکحتـسا  دـنھد ؛ شیازفا  تھج  همھ 

تسا ریذپناکما  لووسم  بوخ و  ناریدم  تیریدم  راکتبا و  اب  هک  یرگید  یاھزیچ  یهمھ  یماظن و 

یتشھب  / ١٣٨٢/٠٢/٢٢ دیھش  هاگشناد  نایوجشناد  خساپ  شسرپ و  هسلج  رد  تانایب 

روشک و ردپ  دنکب و  ار  هدافتـسا  رثکادح  تالکـشم  نیا  زا  دھاوخیم  نمـشد  اھتنم  تسا -  نامدوخ  زا  ام  تالکـشم  میزادـنایمن -  اکیرما  ندرگ  هب  ار  تالکـشم  یهمھ  ام 

هتفگ یـسک  هچ  تسھ ، لاغتـشا  دوبمک  دـیرخ و  تردـق  شھاک  مروت و  رگا  هن ، تساکیرما ؛ ریـصقت  تسھ ، مروت  رگا  مییوگیمن  اـم  مییوگن !؟ مھ  ار  نیا  درواـیبرد ؛ ار  تلم 

امش هب  ات  هدرک  مخ  تشپ  هتفرگ و  نیمک  یگرگ  مییوگب  میھاوخیم  میروآیم ، ار  اکیرما  مسا  رگا  اما  تسا ؛ نالووسم  ریصقت  تسام ، دوخ  ریصقت  نیا  تساکیرما ؟ ریصقت 

نیمک یدزد  یتقو  دنکن . هلمح  امش  هب  ات  دیشاب  نمشد  نیا  هجوتم  مییوگیم  امش  هب  دینک ؛ فرطرب  ار  اھفعض  مییوگیم  نالووسم  هب  دیـشابن . لفاغ  نیا  زا  دنک ؛ هلمح 

یربھر نالووسم و  مھم  یـساسا و  فیاـظو  زا  یکی  تسا ، تلم  کـی  نیمک  رد  یرگهطلـس  نمـشد  یتقو  تسا ، ناـسنا  نیمک  رد  یایـشحو  ناویح  یتقو  تسا ، هدرک 

تالکـشم ام  ریخن ، الاو  دنھاوخب ؛ اھنآ  زا  دنیوگب و  مدرم  هب  دریگیم ، ار  نمـشد  بیـسآ  ولج  دننادیم  هک  ییاھراک  زین  و  دـینک ؛ هجوت  دـنیوگب  مدرم  هب  هک  تسا  نیا  روشک 

. میزادنایمن اکیرما  ندرگ  هب  ار  روشک  یلخاد 

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تـسا یایبلطراصحنا  یبلطهعـسوت و  تسایـس  ربارب  رد  یلم  تزع  روشک و  لالقتـسا  ظفح  هار  رد  تدھاجم  یکی  اھنآ  مھا  هک  تسا  ینوگانوگ  یاھنادیم  رد  تدـھاجم ،

ادیپ صاصتخا  هنایمرواخ  طیحم  ای  قرـش  یاھروشک  ای  مالـسا  یایند  یاھروشک  هب  یرگزواجت ، یبلطراصحنا و  نیا  دراد . ایند  هب  دوخ  ریخا  یهلاس  دـنچ  هاگن  رد  اکیرما  هک 

نیا دناهتفرگ و  رارق  یسایس  یگنھرف و  یداصتقا ، زواجت  ضرعت و  دروم  اکیرما  یوس  زا  هک  دننکیم  ساسحا  مھ  اھییاپورا  یتح  زورما  تسایند . یهمھ  هب  رظان  دنکیمن ؛

درک و تمواقم  تدھاجم و  هنارایشوھ  دیاب  نادیم  نیا  رد  تسام . روشک  ام و  یهقطنم  هب  هجوتم  یبلطزواجت  یبلطهعسوت و  تسایس  نیا  زا  یـشخب  تسا . تیعقاو  کی 

یهمھ اب  دیاب  تسا ، هدمآ  دوجوهب  روشک  یارب  مدرم  تدھاجم  اب  مالـسا و  تکرب  هب  زورما  هک  ار  یتزع  دوش . لامیاپ  یلم  تزع  دنیبب و  بیـسآ  روشک  لالقتـسا  تشاذـگن 

. تسا تدھاجم  یاھنادیم  زا  یکی  نیا  درک ؛ ظفح  دوجو 

یربھر  / ١٩/١٣٨٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رد ام  مدرم  یاھهدوت  جیـسب  یمالـسا و  ماظن  ییامنتردق  یارب  دوب  دھاوخ  یاهنحـص  هللااشنا  هک  دوشیم ، رازگرب  یمالـسا  یاروش  سلجم  تاباختنا  هدنیآ  یاھھام  رد 

هدارا و فطاوع و  تاساسحا ، ارآ ، هب  هتـسباو  ماظن  نیا  تسین ؛ ورمع  دـیز و  درف و  ود  درف و  کـی  هب  هتـسباو  ماـظن  نیا  دوش  مولعم  نمـشد ، تاـغیلبت  مغریلع  اـت  هنحص ،

قیحی و ال  : » دناسرب روشک  نیا  هب  بالقنا و  نیا  هب  یبیسآ  چیھ  تسناوت  دھاوخن  نمـشد  اھیریگتھج ، نیا  هب  هجوت  اب  انئمطم  تسا . هنحـص  رد  نموم  مدرم  روضح  مزع و 

نیا رد  یـضامغا  نارگید ، راتفر  رد  هن  نامدوخ و  راتفر  رد  هن  مینک . لمع  نآ  هب  تقد  اب  میـسانشب و  ار  دوخ  تیلووسم  هاگیاج و  نادیم و  دـیاب  ام  هلھاب .» الا  ئیـسلا  رکملا 

روطنیمھ یھلا  لضف  هب  دوب و  میھاوخ  قفوم  میدرک ، لمع  روطنیا  رگا  مینکب . ار  نیگنـس  فیلاکت  فیاظو و  نیا  تیاـعر  میـسانشب و  ار  ناـمفیاظو  دـنزن . رـس  اـم  زا  هنیمز 

. دوب دھاوخ  مھ 

نادمھ  / ١۵/١٣٨٣/٠۴ ناتسا  مدرم  رادید  رد  تانایب 

جاور هدروآداب  یاھتورث  ندروآ  تسد  هب  یارب  تردـق  زا  یهدافتـساوس  یتقو  دـشاب ، هتـشاد  جاور  یراوختنار  یتقو  دـشاب ، مکاح  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابـسانم  یتقو 

هک یرادهیامرـس  دـنکیم ، دـیلوت  هک  یراکتعنـص  دـشکیم ، تمحز  هـک  یزرواـشک  دوـشیم . دـیماان  تـسا ، یعقاو  شکتمحز  هدـننک و  دـیلوت  هـک  یـسک  دـشاب ، هتـشاد 

دوخ باصعا  تقو و  هک  یییـضاق  دنکیم ، سیردت  هاگـشناد  رد  هک  یداتـسا  دیوگیم ، سرد  هسردم  رد  هک  یملعم  دزیریم ، قرع  هک  یراکندعم  دنکیم ، یراذگهیامرس 

دیکات میتفگ و  ام  هک  نیا  دنوشیم . سویام  دوشیمن ، دروخرب  نآ  اب  تسا و  زاب  هعماج  رد  یداصتقا  طلغ  تابسانم  یارب  هار  دننیبب  یتقو  دنکیم ، فرـص  حیحـص  راک  هب  ار 

. دننکیم یدج  یاھبیسآ  راچد  ار  روشک  تفرشیپ  ساسا  اھهدیدپ  نیا  هک  تسا  نیا  رطاخهب  دوش ، هزرابم  قاچاق  یداصتقا و  دسافم  اب  دیاب  هک  میدرک 

یربھر  / ٣١/١٣٨٣/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، نیقیدص مھ  ار  یھلا  فادھا  نآ  دنایرـشب و  یدام و  نامیاھناسنا ، اھـشور و  اھرازبا و  نکیل  تسا ، یھلا  نامیاھـشزرا  ینابم و  فادـھا و  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رد  ام 

فادھا نآ  دـننک و  لمع  دـنھاوخیم  دـینکیم -  هظحالم  هک  یلومعم -  یاھمدآ  اھناسنا و  نیمھ  هکلب  دـننک ، لمع  ام  یهعماج  رد  دـنھاوخیمن  هکئالم  نیموصعم و  ایبنا ،

اذل دیآیم ؛ دوجوهب  اھیریذپبیـسآ  هک  تسا  مھ  اھاطخ  نیمھ  رطاخهب  هتبلا  دراد . دوجو  اجهمھ  رد  یریذپبیـسآ  اطخ و  لامتحا  نیاربانب ، دنـشخبب . ققحت  ار  یلاع  الاو و 

دننک و حالصا  ار  اھاطخ  نآ  دننک و  ییاسانـش  ار  ناشدوخ  یاھاطخ  دننک ؛ دصر  ار  دوخ  امئاد  هک  تسا  نیا  فلتخم ، یاھـشخب  رد  نالووسم  یهمھ  یهدمع  یهفیظو  کی 

تقد و اب  میریگب و  تربع  دناهدرک ، نارگید  هک  یتاھابتشا  ای  میاهدرک ، هک  یتاھابتشا  زا  دیاب  میفظوم و  راک  نیا  هب  همھ  ام  دنریگب ؛ تربع  ناشدوخ  یهتـشذگ  یاھاطخ  زا 

. مینک فرطرب  ار  اھنآ  مینک و  ادیپ  ار  نامدوخ  یاھاطخ  تاھابتشا و  یریگیپ ،

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 8 
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نامرک  / ٠٢/١١/١٣٨۴ ناتسا  نویناحور  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ تشاد ، دوجو  یددـعتم  یاھتردـقربا  هک  یزور  نآ  دـننکیم . تیوقت  ار  یماظن  یورین  دـننک ، فرـصنم  دوخ  هب  مجاھت  زا  ار  نمـشد  دـنناوتب  هکنیا  یارب  یدام  یاـیند  رد 

یارب اما  دش ؛ دھاوخن  فرـصم  زگرھ  حالـس  نیا  دنتـسنادیم  هکیلاح  رد  دندرکیم ؛ دـیلوت  یمتا  حالـس  دـننک ، ظفح  لباقم  فرط  یمتا  حالـس  رـش  زا  ار  دوخ  هکنیا  یارب 

ناشدوخ زا  نمـشد  لباقم  رد  هکنیا  یارب  دندرکیم ، نیمات  لخاد  رد  ار  دوخ  رادتقا  دندرکیم . ظفح  دـیدھت  ناونع  هب  ار  یمتا  حالـس  دـنراد ، هگن  نوصم  ار  ناشدوخ  هکنیا 

یماظن یورین  تیوقت  هتبلا  تسین . یماظن  یورین  تیوقت  ییهتـسھ و  حالـس  یمتا و  بمب  اب  میروایب ، دوجوهب  لخاد  رد  میناوتیم  ام  هک  یرادتقا  دننک . تظافح  تنایص و 

تیوقت مدرک : ضرع  هک  تسا  یتسرھف  نیمھ  دنک ، ظفح  فلتخم  حوطـس  رد  نانمـشد  یهبناجهمھ  مجاھت  لباقم  رد  ار  ام  دـناوتیم  هچنآ  اما  تسا ؛ مزال  فراعتم  دـح  رد 

مولع هچ  فلتخم -  یاھهتشر  رد  ناناوج  تلم و  داحآ  یاھدادعتـسا  ییافوکـش  ملع ، دیلوت  رد  ندش  گنھاشیپ  زور ، نونف  رب  طلـست  یروانف ، تیوقت  ملع ، تیوقت  نامیا ،

؛ دـنک تیوقت  ار  تلم  کـی  دـناوتیم  هک  تساـھنیا  مدرم ؛ ناـیم  رد  یلدـمھ  تیوقت  یلم و  یگتـسبمھ  یبرجت -  موـلع  نوگاـنوگ  عاوـنا  هچ  یعیبـط ، موـلع  هچ  یناـسنا ،

ار دوخ  مینک و  لابند  ار  اھنیا  دیاب  ام  تنایص ؛ ظفح و  یارب  تسا  ییهلیسو  اھنیا  دراد . هگن  ظوفحم  نانمشد  بیسآ  زا  ار  اھنآ  مھ  دنک ، دابآ  ار  ناشدوخ  یایند  مھ  دناوتیم 

. مینادب نآ  ماجنا  هب  دھعتم 

نارھت  / ٢٩/١٣٨٧/٠۶ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

میھاوخ تسا ، مدرم  لاعف  کرحتم و  یاھرـشق  مدرم و  تیرثکا  هب  طوبرم  نیا  هک  مینک ، هاگن  تشاذـگ  ار  نآ  ماـن  دوشیم  یلم  تکرح  کـی  هک  هچنآ  هب  فاـصنا  مشچ  اـب  رگا 

، تسا روشک  زاین  هک  دناهتـسناد  دناهدرک ، ساسحا  اھنآ  تسا و  هدوب  روشک  زاین  هک  هچنآ  قبط  رب  ینامز  رھ  رد  هدنز  تلم  نیا  لاس ، یـس  نیا  رد  بالقنا و  لوا  زا  هک  دـید 

بجوم نیمھ  و  دشاب . روجنیمھ  مھ  هدنیآ  رد  میراودـیما  تسا ؛ هدوب  روجنیمھ  هشیمھ  تسا و  روجنیا  هک  تشذـگ  دـیابن  فاصنا  قح و  زا  دـندرک . تکرح  تبغر  قوش و  اب 

نیا زا  دنتـسناوتن  اما  دننزیم ، فرح  دننکیم ، دیدھت  دنربب . یدوس  دـندنبب و  یفرط  دـنناوتن  روشک  نیلوئـسم  رب  ناریا و  تلم  رب  ندروآ  راشف  زا  ام  نانمـشد  هک  تسا  هدـش 

هک مینکیمن  اـعدا  اـم  تسا . تفرـشیپ  هار  لـماکت و  هار  هار ، نیا  تسا . هداد  همادا  ار  شدوـخ  هار  هللادـمحب  تلم  دـنربب . یدوـس  تلم  نیا  هـیلع  تاـغیلبت  نـیا  زا  اھدـیدھت ،

ضرع هک  روطنامھ  و  میوریم . شیپ  میراد  مینکیم ؛ تکرح  میراد  هار  نیا  رد  اما  هن ، میسرب ؛ تسا -  مالسا  یقیقح  فراعم  هک  بالقنا -  نیا  یالاو  یاھفدھ  هب  میاهتسناوت 

تفرـشیپ ینعی  دـشاب ؛ ناـماوت » تفرـشیپ  تلادـع و   » یهھد میتـسھ -  نآ  یکیدزن  رد  هک  بـالقنا -  نیا  مراـھچ  یهـھد  دـیاب  یلاـعت  هللانذاهـب  یھلا ، قـیفوت  هـب  مـیدرک ،

. دنکیم ریذپانبیسآ  ار  ام  روشک  تلم و  نیا ، و  درک . میظنت  روجنیا  دیاب  ار  اھهمانرب  روشک . حطس  رد  سوسحم  تلادع  ریگمشچ و 

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 ،

، تسا یمالـسا  یروـھمج  نـشور ، لـئالد  هـب  ینمـشد ، یارب  شلوا  جاـمآ  هـک  ملاـع  یتسینویھـص  یهکبـش  یاھتـسایس  اـکیرمآ ، یاھتـسایس  رابکتـسا ، یاھتـسایس 

رظتنم هتبلا  میربب . شیپ  ار  نامدوخ  تکرح  تعرـس  اب  میناوتیم  ام  دننک . دنک  دنناوتیمن  دنروایب ، رد  اپ  زا  دنناوتیمن  طقف  هن  دنروایب . رد  اپ  زا  ار  یمالـسا  یروھمج  دـنناوتیمن 

راک اھوجـشناد ، امـش  راک  نیا ، هک  روشک  یهبناجهمھ  رادـتقا  زا  تسا  ترابع  عطقم  نآ  یعطقم ؛ کی  ات  درک ، دـھاوخ  ادـیپ  همادا  اھهئطوت  نیا  میتسھ . نمـشد  یهئطوت 

، دینک مھارف  روشک  یارب  ار  یملع  تزع  دیتسناوت  هک  یتقو  نآ  دیناسرب و  یداصتقا  رادـتقا  هب  یملع و  رادـتقا  هب  ار  روشک  دـیتسناوت  هک  یتقو  نآ  تسا . ناوج  لسن  امش 

و دوب . دـیاب  اھهئطوت  نیا  اب  یهلباقم  یهدامآ  دوب و  دـیاب  اھهئطوت  رظتنم  میاهدیـسرن ، هطقن  نآ  هب  یتقو  ات  دـش . دـنھاوخ  سویام  دـش ؛ دـھاوخ  مک  اـھهئطوت  هتبلا  زور  نآ 

دھاوخن یرود  زور  هللااشنا  دوشب ، تلم  بیـصن  یئاھن  یزوریپ  هک  یزور  نآ  دش و  دھاوخ  رتفیعـض  امـش  نمـشد  دوب ، دیھاوخ  رتیوق  امـش  درذـگب ، هک  یزور  رھ  هللااشنا 

. دوب

١٣٨٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتسیب  مسارم  رد  تانایب 

اھهصرع یهمھ  رد  ار  یلم  تزع  نیا  هکنیا  زا  تسا  ترابع  تفرـشیپ  التعا و  جوا  هب  ندیـسر  یارب  تسا ، ماما  یاھتیادـھ  ماما و  تانایب  یهدرورپ  هک  ام  گرزب  تلم  نیا  هار 

زا وا  یریذپبیـسآ  ینعی  دش . دھاوخ  لماک  مھ  وا  تینما  درک ، ادـیپ  یونعم  یدام و  التعا  دـش ، یوق  تلم  کی  یتقو  هک  دـسرب ، التعا  جوا  هب  دـناوتیم  تلم  نیا  دـنک . ظفح 

ار هار  نیمھ  دیاب  دننکن ، ادیپ  ار  وا  دیدھت  تارج  رگید  نانمـشد  دھاوخیم  رگا  دسرب ، لماک  تینما  هب  دھاوخیم  ام  تلم  رگا  دـننکیمن . عمط  رگید  نانمـشد  تفر ؛ دـھاوخ  نیب 

ندش ادج  تسا ؛ یمالـسا  یاھـشزرا  زا  ندش  ادج  تسا ؛ مدرم  زا  ندش  ادج  ام  روشک  یارب  گرزب  رطخ  دورب . دیاب  ار  هار  نیمھ  دھاوخیم ، ار  تلادع  تفرـشیپ و  رگا  دورب .

رد رانک  هشوگ و  رد  ار  تالکـشم  زا  یلیخ  دوشب ، ظفح  دروآ  دوجو  هب  بالقنا  هک  مکحم  یدنبناوختـسا  نیا  رگا  تسا . رطخ  ام  روشک  یارب  اھنیا  تسا ؛ ماما  کرابم  طـخ  زا 

یهشوگ چیھ  درک ، دھاوخن  ادیپ  نامرد  رگید  مھ  یمخز  چیھ  دـش ، هتـسکش  رگا  هک  دوشب ، هتـسکش  مکحم  یدنبناوختـسا  نیا  دـیراذگن  درک . میمرت  دوشیم  نامز  لوط 

رد هک  منکیم  رکـش  ار  ادخ  نم  مینک . ظفح  دیاب  تسا ، هداد  دای  ام  هب  ار  نآ  ماما  هک  ار  یایمالـسا  ماظن  مکحتـسم  یدنبناوختـسا  دـش . دـھاوخن  میمرت  رگید  مھ  یبارخ 

هدوب زیخ  تفا و  تسا ، هتشاد  دایز  مک و  هتبلا  دننکب . بیقعت  دننک ، لابند  ار  هار  نیا  ناشدوخ  عسو  ردق  هب  دنتسناوت  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم  لاس ، یـس  نیا  لوط 

امش تمھ  هب  صوصخب  مدرم ، امش  تمھ  هب  یھلا  قیفوت  هب  و  زورما ، ات  تسا  هدرک  ادیپ  همادا  رمتسم  روط  هب  تکرح  نیا  اما  رتمک ، هرود  کی  رد  رتھب ، هرود  کی  رد  تسا ؛

. درک دھاوخ  ادیپ  همادا  یئاھن  یزوریپ  ات  نانچمھ  هار  نیا  اھناوج ،

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

تلم نیا  هیلع  هک  سدقم  عافد  نارود  رد  لاس  تشھ  هک  دنتـسھ  یئاھتموکح  اھتلود و  نامھ  اھنیا  دـننادیم . اھنیا  تسا . هدرک  هاگآ  ار  تلم  ام ، یهلاس  یس  یاھهبرجت 

نمشد هب  هکلب  تخوسن ، ناریا  تلم  یارب  ناشلد  طقف  هن  دنتشک ، ار  هانگیب  یاھناسنا  دندز ، یئایمیش  یاھبمب  دش ، ناریو  اھهناخ  دش ، نارابمب  اھرھش  دش ، تیانج 

رد اھنیا  یهجنپ  هک  یمولظم  یاھتلم  اب  ار  اھنیا  راتفر  مدرم  زوسلد ! دـناهدش  الاح  تسین . یندـششومارف  هک  اھنیا  دـناهدید . ار  نیا  ام  مدرم  دـندرک . مھ  کـمک  ناریا  تلم 

، دش دنب  ناشنخان  دش ، ریگاج  ناشهجنپ  اھنیا  اج  رھ  نیطـسلف . تلم  لثم  ناتـسکاپ ، لثم  قارع ، تلم  لثم  ناتـسناغفا ، تلم  لثم  دـننیبیم ؛ تسا ، هدـش  ریگاج  اھنآ 

، روشک لخاد  رد  یناسک  ای  یسک  هب  تبسن  ناریا ، تلم  هب  تبسن  الاح  تساھنآ . بانج  زا  رود  یتسودمدرم ، دننکیمن ؛ محر  مدرم  هب  اھنیا  دندز . هبرض  دنتسناوت ، هچرھ 

نیا رگا  امـش  دیـشاب ، مھ  اب  رگا  امـش  دیـشاب ، دحتم  رگا  امـش  دنمھفیم . مدرم  ار  نیا  تسیچ . اھراک  نیا  زا  اھنآ  ضرم  ضرغ و  نیا  هک  تسا  مولعم  بخ  دناهدش ! رادفرط 

هب اھنآ  ینمشد  زگرھ  ائیش ؛» مھدیک  مکرـضیال  ، » دیراد هگن  تسا ، هدرک  ظفح  ار  نآ  ام  تلم  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  داد و  ام  تلم  هب  بالقنا  هک  ار  یماکحتـسا  یهیحور 

. دننک دراو  یبیسآ  ناریا  تلم  هب  تسناوت  دنھاوخن  اھنآ  و  درک ، دھاوخن  یرثا  امش 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 9 
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یروھمج  / ١٢/١٣٨٨/٠۵ تسایر  هرود  نیمھد  مکح  ذیفنت  مسارم  رد  تانایب 

یرھش ناریدم  ات  روشک ، ینینقت  نالوئـسم  ات  روشک  یئارجا  یاھتیریدم  زا  تسا . هتفرگ  ماجنا  تاباختنا  ابیرقت  راب  یـس  تدم ، نیا  رد  درذگیم . بالقنا  رمع  زا  لاس  یس 

تیفرظ دناهدش . نییعت  مدرم  یار  اب  روشک  یساسا  یاھتیریدم  مدرم ، یار  اب  یساسا  نوناق  مدرم ، یار  اب  یمالـسا  ماظن  لصا  دناهدش . تاباختنا  نیا  لومـشم  روشک ،

ماظن نیا  یهرابرد  دننکیم و  لیلحت  دننکیم و  هاگن  هنحص  نوریب  زا  نارگید  هک  تسا  یزیچ  نآ  زا  رتارف  الاو و  رایـسب  تسا ، تقیقح  نیا  زا  یهتـساخرب  هک  یماظن  ماظن ، نیا 

تیفرظ نیا  تسا . یمالـسا  یروھمج  تقیقح  مھف  مدع  زا  یـشان  ابلاغ  دوشیمن ، ادا  مھ  ضرغ  یور  زا  هک  هچنآ  یتح  هناضرغم ، یاھفرح  زا  رظن  عطق  اب  دـنیوگیم . نخس 

، دـندش نیزگیاج  میظع  تیفرظ  نیا  نورد  رد  یـسایس  نوگانوگ  قئالـس  فلتخم ، یاھـشیارگ  هک  لاس  یـس  نیا  لوط  رد  تسا ؛ هتـشاد  دوجو  یمالـسا  ماـظن  رد  میظع 

زا یضعب  دندمآ ؛ یفلتخم  قئالس  تسا . هدش  تسد  هب  تسد  لاس  یس  نیا  لوط  رد  یئارجا  تردق  تسا و  هتفرگ  ماجنا  مارتحا  اب  ینابرھم ، اب  شمارآ ، اب  تردق  لاقتنا 

دوخ یهروک  رد  ار  اھنآ  دھدب ؛ رارق  دوخ  نورد  رد  ار  اھنیا  تسناوت  بالقنا  تیفرظ  اما  دنتشاد ؛ بالقنا  ینابم  اب  یئاھهیواز  لاس  یس  نیا  یاھهھرب  زا  یـشخب  رد  اھتیریدم 

ماظن هب  ماظن ، نیا  نورد  زا  دنتـساوخیم  هک  یناسک  نآ  دـھدب . همادا  ار  دوخ  هار  رتشیب  تردـق  اب  دـیازفیب و  دوخ  یهبرجت  رب  دوخ ، تیفرظ  رب  بالقنا  دـنک و  مضھ  دـنک ؛ بوذ 

اب هک  یناسک  یهمھ  تسا و  هداد  همادا  زورما  ات  نوزفازور  تردق  اب  ار  دوخ  میقتسم  ریسم  ار ، دوخ  هار  بالقنا  دنوشب . قفوم  دنتـسناوتن  دننزب ، هبرـض  یمالـسا  یروھمج 

تیفرظ نیا  درک ؛ هاگن  تقد  اب  یتسیاب  تقیقح  نیا  هب  دندرک . کمک  ماظن  نیا  یاھیئاناوت  هب  هتساوخان ، ای  هتـساوخ  دناهتفرگ ، رارق  ماظن  نیا  نورد  رد  فلتخم  یاھهزیگنا 

زار و  تسا . هدروآ  دوـجو  هب  ار  میظع  تیفرظ  نیا  هک  تسا  نیا  تسا ؛ یمالـسا  ینید و  یرـالاسمدرم  نیمھ  زا  تـسا ؛ تیمالـسا  تیروـھمج و  نـیمھ  زا  یـشان  مـیظع ،

. درک دھاوخ  ظفح  هراومھ  ار  نآ  هللااشنا  دراد و  دوخ  تاذ  رد  یمالسا  یروھمج  ار  نیا  تسا و  نیا  مھ  یمالسا  یروھمج  یریذپانبیسآ  تینوصم و  یراگدنام و 

یملع  / ٠۴/١٣٨٨/٠۶ ناگبخن  نایوجشناد و  رادید  رد  تانایب 

ظاحل زا  ناھج  ساسح  رایـسب  یهطقن  کی  رد  تسا . یمات  لالدتـسا  اـھنآ  هاگدـید  زا  ناشلالدتـسا  نم  رظن  هب  دـنراد . لالدتـسا  یمالـسا  یروھمج  هب  یهلمح  یارب  اـھنآ 

یمالـسا تما  یهعومجم  رگید -  تسا  یمیظع  یهزوح  نیا  هنارتیدم -  زا  یـشخب  اقیرفآ ، لامـش  خرـس ، یایرد  سراف ، جـیلخ  هنایمرواخ ، یهطقن  نیا  ینعی  یئایفارغج ،

لاناک تسا ، زمرھ  یهگنت  تسا : هقطنم  نیا  یوت  شیات  هس  دراد ، دوجو  ایند  رد  هک  یتایح  ساسح  یبآ  هاگرذـگ  اـت  شـش  اـت ، جـنپ  نیا  زا  دـینیبب  امـش  نـالا  هدـش . عقاو 

دیھاوخ دینک ، هاگن  ناتیور  یولج  دیرادرب  ار  ناھج  یهشقن  امـش  تساھنیا . هب  فقوتم  یناھج  تراجت  هک  تسا  یمھم  یاھهاگرذگ  اھنیا  تسا . بدـنملاباب  تسا ، زئوس 

رایـسب یهقطنم  نیا  رد  الاح  تسا . یـساسح  یهقطنم  هقطنم ، نیا  نیاربانب ، تسا . مھم  اـیند  یداـصتقا  طاـبترا  یراـجت و  طاـبترا  یارب  ردـقچ  زکرم  اـت  دـنچ  نیا  هک  دـید 

یاھهکبـش اھیناپمک و  یاھهاگتـسد  یرابکتـسا و  یاھهتـساوخ  یهمھ  اب  تردق  نیا  دھدیم . ناشن  رتشیب  ار  شدوخ  زورهبزور  دشکیم و  دق  دراد  یتردـق  کی  ساسح ،

هاگتـسد یارب  یلیخ  نیا  بوخ ، تسا ؛ فلاخم  ملظ  اب  تسا ، فلاخم  یرگهطلـس  اب  تسا ، فلاـخم  هطلـس  ماـظن  اـب  تسا ؛ فلاـخم  ضرـالایف  دـسفم  یداـصتقا  میظع 

رابکتـسا هاگتـسد  تسین ؛ یئاپورا  روشک  نالف  ای  اکیرمآ  تلود  نالف  روھمج و  سیئر  نالف  ای  تسین ، اکیرمآ  یهدحتم  تالایا  طقف  رابکتـسا  هاگتـسد  تسا . مھم  رابکتـسا 

اھنیا تسھ ؛ ایند  میظع  یلوپ  زکارم  تسھ ، یللملانیب  یـساسا  راجت  یهکبـش  تسھ ، یتسینویھـص  یهکبـش  تساھنیا ؛ لماش  هک  تسا  یرتمیظع  یهکبـش  کـی 

یئاپورا یاھتلود  تسھ ، هدحتم  تالایا  تلود  شیوت  هک  هعومجم  نیا  دنربیم . اھنیا  دنروآیم ، اھنیا  ار  اھتلود  دننکیم ؛ یحارط  دـنراد  ار  ایند  یـسایس  لئاسم  هک  دنتـسھ 

هچرھ نیاربانب  دنفلاخم ؛ تدشب  یـشکدق  لاح  رد  یالتعا  هب  ور  دشر  هب  ور  تردق  نینچ  کی  اب  دنتـسھ ، نامدوخ  یهقطنم  دـنمتورث  یاھراوختفن  نیا  زا  یلیخ  دنتـسھ ،

اھناوج امـش  دـینک ؛ تمھ  اھامـش  هک  یتقو  نآ  رگم  دـننامیمن ؛ راکیب  زاب  مھ  درذـگب  هچرھ  دـندنامن ، راکیب  مھ  لاس  یـس  نیا  یوت  دـننکیم . راـک  وا  یهلباـقم  رد  دـنناوتب ،

اھهئطوت دنـشکیم و  رانک  تقو  نآ  دـشاب ؛ رفـص  هب  کیدزن  شایریذـپ  بیـسآ  ناکما  هک  دـیناسرب  یاهطقن  هب  یتینما  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاحل  زا  یملع ، ظاـحل  زا  ار  روشک 

تعنـص و طاـبترا  یرازفامرن و  شبنج  یروآوـن و  شھوژپ و  قـیقحت و  ملع و  لـئاسم  هب  عـجار  بترم  اھهاگـشناد  هب  لاـس  دـنچ  نیا  یوـت  نـم  هـک  ینیا  دـش . دـھاوخ  ماـمت 

. تسا ملع  ناتتلم  روشک و  تدمدنلب  تینما  نکر  کی  هک  تسا  نیا  رطاخ  یارب  مدرک ، دیکات  همھ  نیا  اھنیا  هاگشناد و 

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

؛ تسا جیسب  مسا  اھنآ  مسا  هک  دنراد ؛ روضح  یفالتخا  هنوگچیھ  نودب  اھرشق ، یهمھ  رد  روشک ، یاج  همھ  رد  هک  نموم -  نوگانوگ  یاھهعومجم  یارب  تسا  مھم  هچنآ 

دراو تفآ  ندز و  بیـسآ  رد  نمـشد  یاھهشقن  دنراذگن  دننک ، یـسانشبیسآ  دـننک ، تبقارم  هک  تسا  نیا  تسا -  یعقاو  یقیقح و  فیـصوت  کی  جیـسب ، هب  اھنآ  فیـصوت 

اھـصقن و یهظحـالم  مود ، راـک  تفرـشیپ ؛ یارب  هار  یاـھینیبشیپ  راـک ، کـی  تسا : مزـال  راـک  ود  قـفوم ، یاـھتکرح  یهـمھ  رد  تـسا . مـھم  نـیا  دـنک ؛ ادـیپ  قـیفوت  ندرک 

تکرح رھ  ضئارف  تاـبجاو و  وزج  تفرـشیپ ، هار  ینیبشیپ  لـثم  مھ  نیا  تسا ؛ ینیبشیپ  مـھ  نـیا  دوـش . فرطرب  اھفعـض  هـکنیا  یارب  اھبیـسآ ، تخانـش  اـھیئادزتفآ و 

. تسا

روشک  / ١٣٨٩/٠٢/٠١ هنومن  ناراتسرپ  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

رازاب رد  یربک  بنیز  یندشن  شومارف  یهبطخ  دـھدیم . ناشن  ار  یربک  بنیز  تکرح  تمظع  تسام ، سرتسد  رد  زورما  تسا و  هدـنام  یقاب  یربک  بنیز  تانایب  زا  هک  هچنآ 

نیرتاـبیز اـب  هک  تسا  هرود  نآ  رد  یمالـسا  یهعماـج  عضو  زا  میظع  لـیلحت  کـی  تسین ؛ گرزب  تیـصخش  کـی  یلومعم  رظنراـھظا  تسین ، یلوـمعم  ندز  فرح  کـی  هفوـک 

وا ردارب  نابایب ، کی  رد  لبق  زور  ود  تسا . یوق  تیـصخش  نیا  ردقچ  دینیبب ؛ ار  تیـصخش  توق  تسا . هدش  نایب  طئارـش  نآ  رد  میھافم  نیرتینغ  نیرتقیمع و  اب  تاملک و 

مـشچ لباقم  رد  دناهدروآ  دناهدرک ، ریـسا  ار  ناکدوک  نانز و  یهرفن  هد  دنچ  عمج  نیا  دناهدرب ، نیب  زا  اھنیا  نادـنزرف و  ناناوج و  نازیزع و  همھ  نیا  اب  ار  وا  ربھر  ار ، وا  ماما  ار ،

تمظع دیشروخ  نیا  ناھگان  ینارحب ، طئارش  نینچ  کی  رد  دننکیم ؛ هیرگ  مھ  یضعب  دننکیم ، هلھلھ  یضعب  دننکیم ، اشامت  دنراد  دناهدمآ  مدرم  تراسا ، رتش  یور  مدرم ،

اب تاملک ، روج  نامھ  اب  دنزیم ؛ فرح  روج  نامھ  دربیم ؛ راک  هب  دوخ  تما  لباقم  رد  تفالخ  ربنم  یور  رب  نینموملاریما  شردپ  هک  دربیم  راک  هب  ار  ینحل  نامھ  دنکیم ؛ عولط 

مھ رواب  ناتدوخ  دیاش  دـیدرک ! رھاظت  هک  یناسک  یا  اھرگهعدـخ ، یا  لتخلا ؛» ردـغلا و  لھا  ای  هفوکلا ، لھا  ای  : » انعم نومـضم و  یدـنلب  نامھ  اب  تغالب ، تحاصف و  نامھ 

بذـکلا و فنـشلا و  بجعلا و  فلـصلا و  الا  مکیف  لھ  . » دـیداد ناشن  یروک  روجنیا  هنتف  رد  دـیدروآ ، مک  روجنیا  ناحتما  رد  اما  دـیتسھ ؛ تیبلھا  مالـسا و  ورهلابند  هک  دـیدرک 

لایخ دیتسھ ، یبالقنا  نانچمھ  دیدرک  لایخ  دیراد ، نامیا  دـیدرک  لایخ  دـیدش ، رورغم  ناتدوخ  هب  دوبن . ناسکی  ناتلد  اب  ناتنابز  ناتراتفر ، امـش  ادـعالا ؛» زمغ  امالا و  قلم 

مکلثم . » دیھد تاجن  ار  ناتدوخ  دیتسناوتن  دیئایبرب ، هنتف  اب  یهلباقم  یهدھع  زا  دیتسناوتن  دوبن . نیا  هیـضق  عقاو  هک  یلاح  رد  دیتسھ ؛ نینموملاریما  وریپ  نانچمھ  دیدرک 

مشپ نامھ  هب  دنکیم  لیدبت  دنکیم ، زاب  هرابود  ار  اھخن  دعب  دنکیم ، خن  هب  لیدبت  دسیریم ، ار  مشپ  هک  دیدش  یـسک  نآ  لثم  اثاکنا ؛» هوق  دعب  نم  اھلزغ  تضقن  یتلا  لثمک 

ناھد نامیا ، رھاظ  رھاظ ، دیدرک . لطاب  ار  ناتدوخ  یهتشذگ  ار ، ناتدوخ  یاھهدرک  لطاب ، قح و  ندادن  صیخشت  اب  اضف ، نتخانـشن  اب  یتریـصبیب ، اب  هدیـسیرن . یهبنپ  ای 

. تسا یسانشبیسآ  نیا ، فلاخم . یاھداب  لباقم  رد  تمواقمیب  نطاب  کوپ ، نطاب  نطاب ، اما  یرگیبالقنا ؛ یاعدا  زا  رپ 

شوگ دنشاب ، هتسشن  بنیز  ترـضح  یولج  عمتـسم  هدع  کی  هک  دوبن  روجنیا  درکیم . تبحـص  هنوگنیا  راوشد ، طئارـش  نآ  رد  مھ  نآ  اسر ، تاملک  نیا  اب  یوق ، نایب  نیا  اب 

لاحلافلتخم مدرم  مھ  هدـع  کی  دـناهتفرگ ؛ ار  ناشرب  رود و  نمـشد  نارادهزین  نمـشد ، هدـع  کی  هن ، دـناوخب ؛ هبطخ  اھنیا  یارب  یبیطخ  کـی  لـثم  مھ  وا  دنـشاب ، هداد  ارف 

رد دایزنبا  اب  دیاب  هک  یزور  نآ  هک  یئاھنامھ  دندرک ، فلخت  دنتشون و  همان  نیسح  ماما  هب  هک  یئاھنامھ  دنداد ، دایزنبا  تسد  هب  ار  ملسم  هک  یئاھنامھ  دنتشاد ؛ روضح 

رتخد دـننکیم ، هاگن  مھ  الاح  دـنداد ، ناشن  سفن  فعـض  هک  دـندوب  یناسک  مھ  هدـع  کـی  هفوک -  رازاـب  یوت  دـندوب  اـھنیا  دـندش -  یفخم  ناـشیاھهناخ  یوت  دـنداتفایم ،

؛ تسا خـیرات  نز  وا  دـنزیم . فرح  مکحم  روجنیا  اما  تسا ، هجاوم  دامتعا  لباق  ریغ  نوگمھان و  یهدـع  نیا  اب  یربک  بنیز  ترـضح  دـننکیم . هیرگ  دـننیبیم ، ار  نینموملاریما 

؛ تسوگلا هک  تسا  نز  نیا  دـھدیم . ناـشن  راوشد  طئارـش  رد  ار  شدوخ  روجنیا  نموم ، یهناـنز  رھوج  نیا  تسناد . هفیعـض  ار  نز  دوـشیمن  تسین . هفیعـض  رگید  نز ، نیا 

صیخـشت ار  قح  هنتف ، رد  دـیتسناوتن  اھامـش  دـیوگیم  دـنکیم ؛ یـسانشبیسآ  ار  یولع  بالقنا  یوبن و  بالقنا  ملاـع . گرزب  ناـنز  ملاـع و  گرزب  نادرم  یهمھ  یارب  وگلا 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 10 
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. دیمھف دوشیم  اجنیا  ار  بنیز  تمظع  تفر . هزین  یور  رب  شرس  ربمغیپ  یهشوگرگج  هک  دش  نیا  هجیتن  دینک ؛ لمع  ناتهفیظو  هب  دیتسناوتن  دیھدب ؛

١٣٨٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمکی  تسیب و  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

، دندرک عافد  نیقفانم  دـندرک ، عافد  یبرغ  یاھتردـق  درک ، عافد  سیلگنا  درک ، عافد  نارگهنتف  زا  اکیرمآ  دـش ، یئاھـشالت  دـش ، یئاـھراک  دـمآ ، دوجو  هب  یاهنتف  دـیدید  اـمش 

تـسیب زور  رد  ید ، مھن  زور  رد  ام  گرزب  تلم  ام ، زیزع  مدرم  نومیمان ، قافتا  داحتا و  نیا  یهمھ  لباقم  رد  هک  دش  نیا  هجیتن  دش ؟ هچ  هجیتن  دـندرک ؛ عافد  اھبلطتنطلس 

رھ هک  دـنراد  یتیعـضو  نانچنآ  زورما ، نایناریا  زورما ، یهدرکلیـصحت  زورما ، ناوج  زورما ، ناریا  درک . هریخ  ار  ایند  هک  دـنداد  ناشن  ناـشدوخ  زا  یتمظع  ناـنچنآ  نمھب ، یود  و 

ام هچنآ  مینک . هشیپ  اوقت  دیاب  دیشاب ؛ هتـشاد  هجوت  اھتنم  دننکیم . یثنخ  ار  هئطوت  یھلا  قیفوت  هب  دنک ، ینیچهنیمز  یمالـسا  یروھمج  ماظن  هیلع  نمـشد  ار  یاهئطوت 

. تساوقت دنکیم ، راودیما  هیلاع  فادھا  هب  ندیسر  ات  هار  نیا  یهمادا  هب  ار  ام  هچنآ  تساوقت ؛ دنکیم ، ریذپانبیسآ  ار  ام  هچنآ  تساوقت ؛ دنکیم ، یوق  ار 

یقرش  / ١١/٢٩/١٣٩۶ ناجیابرذآ  مدرم  رادید  رد  تانایب 

عاجترا اھبالقنا  یهمھ  یاھتفآ  نیرتمھم  زا  یکی  منکیم . ضرع  هاـتوک  یهلمج  کـی  نم  میکیدزن ، رھظ  هب  تسا و  مک  رگید  تقو  نوچ  مھ  بـالقنا  یـسانشبیسآ  هب  عجار 

ییاھاج کی  رد  دـندرکیم ، تکرح  تعرـس  اـب  یبـالقنا و  یورین  اـب  ریـسم  نیا  رد  دنتـشاد  تلم  دوب و  هدرک  عورـش  بـالقنا  هک  یتکرح  نیا  ینعی  هچ ؟ ینعی  عاـجترا  تسا .

بالقنا لثم   - میـسانشیم ار  اـھنآ  اـم  هک  خـیرات  گرزب  یاـھبالقنا  یهمھ  تشگرب . ینعی  عاـجترا  تسا ؛ عاـجترا  نیا  دـندرگرب ؛ دـعب  دـنوشب ، فقوتم  دـعب  دـنوشب ، تسس 

نیا هب  ناشدوخ  رمع  لوا  یاھلاس  رد  انثتـسا  نودب  ابیرقت  داتفا - قافتا  رگید  یاھاج  نیتال و  یاکیرمآ  اقیرفآ و  یاھروشک  رد  هک  ییاھبالقنا  هیـسور و  بالقنا  لثم  هسنارف ،

ظفح ار  اھراعـش  نیا  میتسناوت  ام  درادـن ؛ دوجو  اھبالقنا  نیا  زا  مادـکچیھ  رد  دروخن ، ناکت  دروخن ، تسد  بالقنا  یاھراعـش  درذـگب و  لاـس  لـھچ  هکنیا  دـندش ؛ راـچد  هیلب 

یاج هب  رگا  تسا ؛ عاجترا  تمـس  هب  نتفر  نیا  میدرک ، تکرح  یرگیفارـشا  تمـس  هب  رگا  اـم  میوگب . ناـمزیزع  مدرم  هب  ار  رطخ  مراد  هفیظو  نم  تسا ؛ کاـنرطخ  اـما  مینک .

هیکت اـھیجراخ  هب  مدرم  هب  یهیکت  یاـج  هب  رگا  تسا ؛ عاـجترا  تمـس  هب  تکرح  نیا  میدـش ، روشک  رد  هاوخهداـیز  هفرم و  تاـقبط  یهدرپسلد  فیعـض ، یهقبط  هب  هجوت 

دیاـب هعماـج  ناریدـم  دـشاب ، ناشـساوح  دـیاب  هعماـج  ناـگبخن  دـتفیب . قاـفتا  دـیابن  نیا  تسا ؛ عاـجترا  تمـس  رد  تـکرح  نـیا  میتـسب ، اـھهناگیب  هـب  ار  نامدـیما  مـیدرک ،

زیچ عاجترا  تیـساسح . اب  ار ؛ ناریدم  راتفر  ار ، اھام  راتفر  دننک  لابند  تیـساسح  اب  دننک ، هاگن  مھ  مدرم  دـننک ، تبقارم  تدـشب  دـیاب  روشک  ناریدـم  دـشاب . ناشـساوح 

هناک دـناهدرک ؛ ضوع  ار  هار  دـناهدرک ، ضوع  ار  طخ  اما  دـنراک  رـس  قباس  یبـالقنا  یاـھمدآ  ناـمھ  هک  تسا  نیا  شیاـنعم  دـتفایم ، قاـفتا  یتقو  عاـجترا  تسا . یکاـنرطخ 

یاھفدھ کی  ینعی  بالقنا  ریسم ، رییغت  ینعی  بالقنا  ینوگرگد ، ینعی  بالقنا  دشن ؛ بالقنا  هک  راک ]  ] نیا یارب  راک ! رس  مییایب  ام  دنورب و  اھنآ  هکنیا  یارب  دوب  هدش  بالقنا 

. تسین بالقنا  رگید  میدرک ، شومارف  اھفدھ  نیا  زا  رگا  ندرک ؛ تکرح  اھنآ  یوس  هب  نتفرگ و  رظن  رد  ار  یئالاو 

« : یمالسا بالقنا  یسانشبیسآ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

هدازرقاب  /   ١٣٨٩/٠٩/٢٧ اضردمحم  هدنسیون :  یمالسا /  بالقنا  یسانشبیسآ 

یدوریش  /   ١٣٨٩/١٠/٠١ یضترم  هدنسیون :  ینوتنیرب /  یرودیمرت  یروئت  یمالسا و  بالقنا  یسانشبیسآ 

یدمحمناخ  /   ١٣٨٩/١٠/٠١ میرک  هدنسیون :   / ( هر  ) ینیمخ ماما  هاگدید  زا  ناریا  یمالسا  بالقنا  یسانشبیسآ 

« يمالسا بالقنا  يسانشبیسآ   » 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 11هاگياپ  هحفص 11 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9524
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=38975
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10743
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10757
http://farsi.khamenei.ir/others-article?id=10758
http://farsi.khamenei.ir

