
ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٣/٢۴ ىاروش  سلجم  ناگدنیامن  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

مینک شالت  دیاب  میراد ، رظن  قافتا  میتسھ و  لدمھ  دنتـسب ، نوخ  نامیپ  اھنآ  یور  راکادف  مدرم  هک  ییهدـش  مالعا  فادـھا  ماما و  طخ  بالقنا و  یاھنامرآ  هب  تبـسن  هک  ام 

لزان نامماما  سدـقم  بلق  رب  هک  ییهنیکـس  نامھ  هنیکـس -  زا  رپ  نئمطم و  مارآ و  بلق  اب  هک  یناـسک  دـنکن . ادـیپ  ققحت  تمیق  چـیھ  هب  نمـشد  دـیما  یهطقن  هس  نیا 

. دننک روک  ار  نمشد  دیما  طاقن  یتسیاب  دننکیم ، یزوسلد  ساسحا  ماما  یاھوزرآ  بالقنا و  هار  فادھا و  لوصا و  هب  تبسن  دوب -  هدش 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  ماما و  هک  ار -  نشور  دیما  یهطقن  دینکیم و  سویام  ار  یناھج  رابکتـسا  دـیزاسیم و  ار  ادرف  هک  دـیتسھ  ناوج  لسن  نایبرم و  ناملعم و  امش 

وزج عوـضوم ، نیا  هک  میراد  داـقتعا  اـم  دـندرکیم و  دـیکات  یـساسا  بلطم  نیا  رب  هشیمھ  ناـمزیزع  ماـما  دـیرادیم . هـگن  هدـنز  ملاـع  نافعـضتسم  لد  رد  دـندروآ -  دوـجو 

. تسا ماما  طخ  بالقنا و  تایرورض  تامکحم و 

نارھت  / ١٣۶٨/٠٣/٢۶ ناتسا  نازومآشناد  ناملعم و  زا  ىعمج  شرورپوشزومآ و  ترازو  نانواعم  ریزو و  رادید  رد  تانایب 

هب ار  نآ  یمالـسا  بالقنا  ماما و  هک  ار -  نشور  دیما  یهطقن  دـینکیم و  سویام  ار  یناھج  رابکتـسا  دـیزاسیم و  ار  ادرف  هک  دـیتسھ  ناوج  لسنو  نایبرم  ناملعم و  امش 

وزج عوـضوم ، نیا  هک  میراد  داـقتعا  اـم  دـندرکیم و  دـیکات  یـساسا  بلطم  نیا  رب  هشیمھ  ناـمزیزع  ماـما  دـیرادیم . هـگن  هدـنز  ملاـع  نافعـضتسم  لد  رد  دـندروآ -  دوـجو 

. تسا ماما  طخ  بالقنا و  تایرورض  تامکحم و 

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

. مینک تکرح  دحاو  فص  رد  لوصا ، نامھ  رب  یراشفاپ  ادخ و  هب  لاکتا  اب  دیاب  نیاربانب  تسا ؛ هدشن  ضوع  هک  اھنآ  تیھام  هدرکن و  رییغت  هک  ام  یاھنمشد  تموصخ  تثابخ و 

دییات دوجو  یهمھ  اب  ار  مدرم  نابختنم  میمـصت  دنتـسھ و  هر ) ) ماما طخ  رد  دنردارب و  رگیدکی  اب  همھ  دـینکن . تناھا  یـسک  هب  دـینزن و  تمھت  نارگید  هب  دـینکن ، درط  ار  دارفا 

. میھدب همادا  تردق  توق و  اب  ار  هار  نیا  یتسیاب  میراد و  شود  رب  ینیگنس  فیلکت  ام  دننکیم .

مدرم  / ٠٨/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

کی هک  درادن  انعم  دنرادن . یھجو  چیھ  راک  نیا  دنھدن ؛ رارق  تناھا  ای  مجاھت  دروم  ار  سکچـیھ  نم ، هب  یهقالع  یتسود و  رطاخ  هب  هک  مھاوخیم  تلم  داحآ  یهمھ  زا  نم 

یمالسا یاھفدھ  لابند  بالقنا و  مالـسا و  طخ  رد  همھ  دیاب  دنتـسھ ! رترود  نارگید  مرتکیدزن و  ینالف  هب  یرکف  ظاحل  زا  ای  متـسھ ، تسود  رتشیب  ینالف  اب  نم  دیوگب  رفن 

. میھد همادا  ار  هتشذگ  هار  درک ، یگداتسیا  نانمشد  لباقم  رد  درب و  شیپ  ار  ام  نامزیزع  ماما  هک  ییاھنامرآ  اھراعش و  نامھ  اب  میشاب و 

. مینک تکرح  دحاو  فص  رد  لوصا ، نامھ  رب  یراشفاپ  ادخ و  هب  لاکتا  اب  دیاب  نیاربانب  تساهدشن ؛ ضوع  هک  اھنآ  تیھام  هدرکن و  رییغت  هک  ام  یاھنمـشد  تموصخ  تثابخ و 

دییات دوجو  یهمھ  اب  ار  مدرم  نابختنم  میمـصت  دنتـسھ و  هر ) ) ماما طخ  رد  دنردارب و  رگیدکی  اب  همھ  دـینکن . تناھا  یـسک  هب  دـینزن و  تمھت  نارگید  هب  دـینکن ، درط  ار  دارفا 

. میھدب همادا  تردق  توق و  اب  ار  هار  نیا  یتسیاب  میراد و  شود  رب  ینیگنس  فیلکت  ام  دننکیم .

مدرم  / ٢١/١٣۶٨/٠۴ فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

یهیحور دیھدیم و  حیجرت  رگید  زیچ  رھ  رب  ار  مالسا  نید و  مدرم  امش  دنکیم و  تکرح  تقد  اب  ماما -  طخ  ینعی  بان -  مالسا  حیحص  طخ  رد  هکیتقو  ات  یمالـسا  بالقنا 

هن برغ و  قرش و  هن  اکیرما و  هن  دیھدیم ، رارق  هجوت  دروم  ار  مالـسا  نتم  زا  هتـساخرب  هدنبوک و  یاھراعـش  دیرادیم و  هگن  هدنز  ار  یمالـسا  یاھـشزرا  مالـسا و  زا  عافد 

. دنراد زاب  دوخ  یاھفدھ  تمس  هب  تکرح  زا  ار  یمالسا  یروھمج  ماظن  روشک و  امش و  هک  دوب  دنھاوخن  رداق  رگید ، تردق  چیھ  هن  عاجترا و 

(. ١٢٨ «) اعیمج هللالبحب  اومصتعاو  « ؛ دننکن شومارف  ار  مالسا  روحم  رب  هملک  تدحو  دنـشاب و  هتـشاد  دای  هب  نامزیزع  ماما  زا  ار  هاتوک  زغمرپ و  سرد  نیا  ناریا ، تلم  یهمھ 

، ناریا تلم  یزوریپ  یارب  مظعا  ریـسکا  تسا . نانمـشد  مامت  یهدـنبوک  اھدرد و  یهمھ  جالع  داـحتا ، نیا  دـیوش . دـحتم  مالـسا  روحم  رب  دـینز و  گـنچ  یھلا  نامـسیر  هب 

. مالسا ساسارب  هملک  داحتا  تسا : هتکن  کی  نیمھ 

اب شرمع ، رخآ  ناشخرد  لاس  هد  رد  دز و  مد  نآ  زا  شیگدـنز  لوط  رد  زیزع  ماما  هک  تسا  یمالـسا  نامھ  اـم ، رظن  دروم  مالـسا  دـننکن . اـنعم  هنوگدـنچ  هب  ار  مالـسا  هتبلا 

نابرھم لدـمھ و  دـحتم و  ماـما ، طـخ  مالـسا و  روحم  درگ  رب  دـیاب  همھ  درک . تکرح  نآ  هار  رد  تخومآ و  اـم  هب  وا  هک  یمالـسا  درک ؛ یراذگهیامرـس  نآ  یارب  دوخ  دوجو  ماـمت 

. دنامن یقاب  ام  هار  رس  رب  یلکشم  چیھ  ات  دننک ، یراکمھ  رگیدکی  اب  دنشاب و 

هدشنمالعا گنج  اھتنم  دوب ؛ گنج  مھ  لاس  تشھ  نآ  زا  لبق  درک . لوغشم  یلیمحت  گنج  هب  لاس  تشھ  ار  ام  رابکتـسا  میھدب . ماجنا  دیاب  هک  میراد  یدایز  یاھراک  ام 

هب ندیشخب  قمع  یمالسا و  یاھشزرا  رارقتسا  یعامتجا ، تلادع  نیمات  روشک ، هافر  یارب  دیاب  دنکب . ار  لاس  تشھ  نآ  ناربج  هک  مینک  تکرح  یتعرـس  اب  دیاب  ام  دوب .

. میزاس هدروآرب  ار  تلم  نیا  یدام  یاھزاین  مینک و  راک  یبالقنا  یاھهزیگنا 

روحم رب  قافتا  داحتا و  هللالبح و  هب  ماصتعا  اب  تلم و  یراکمھ  اـب  نـالووسم  دریگیمن . ماـجنا  نـالووسم  تسد  هب  طـقف  مھم ، یاـھراک  نیا  تسا . یمھم  یاـھراک  اـھنیا 

زاب هدرک و  کمک  تلم  نیا  هب  هادفانحاورا ) ) رـصعیلو یاعد  دوب و  دھاوخ  هدوب و  تلم  نیا  اب  ادـخ  تسد  هک  دیـشاب  نئمطم  درب . دـنھاوخ  شیپ  ار  اھراک  ماما ، طخ  مالـسا و 

. درک دھاوخ  هللااشنا  مھ 

١٣۶٨/٠۴/٢٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  لاحترا  زور  نیملھچ  تبسانمهب  ناریا  تلم  هب  مایپ 

تسا هللالبح »  » هب ماصتعا  نامھ  نیا ، تسا . هیقف  تیالو  ماما و  طخ  مالـسا ، روحم  درگ  رب  نوگانوگ  یاھـشور  اھهقیلـس و  نابحاص  ندمآ  درگ  یانعم  هب  یمومع ، تدحو 

. دنکیم بولغم  ار  نیطایش  یهمھ  و  فرطرب ، ار  عناوم  یهمھ  و  زاب ، ار  اھھرگ  یهمھ  هک  تسا  یمظعا  مسا  نآ  نیا ، و  دناهتشگ ؛ فلکم  نادب  نیملسم  مومع  هک 

ىناجنسفریمشاھ  / ١٢/١٣۶٨/٠۵ ربکا  نیملسملاو  مالسالاتجح  هب  ىروھمج  تسایر  ذیفنت  مکح  ىاطعا  مسارم  رد  تانایب 

نافعضتسم نامورحم و  زا  عافد  نیملسم و  مالـسا و  تمظع  طخ  دنکیم ، تکرح  نآ  ساسا  رب  ناریا  تلم  هک  تسا  لاس  هد  دندرک و  میـسرت  بالقنا  یارب  ماما  هک  یطخ 

ار ام  هدروآرد و  ایند  یاھتلم  نیرتلاعف  نیرتهدنز و  نیرتلقتـسم و  زارفارـس و  هدنز و  تلم  کی  تروص  هب  ایند ، رد  ار  ناریا  تلم  هک  تسا  یھار  طخ و  تسا . ملاع  رـسارس  رد 

هب هار ، نـیا  رد  ار  اـھنآ  هـتخیگنارب و  ار  مالــسا  هـب  مدرم  قـشع  تـبحم و  ناـمیا و  هـک  تـسا  یطخ  تـسا . هتخاـس  جراـخ  هدرم ، یهتــسباو  یهداـتفابقع  تـلم  تلاـح  زا 

تردـق و تیعطاق و  اب  طخ ، نیا  راگدرورپ  لضف  هب  تسام و  یبالقنا  یلم و  تیوھ  یتسھ و  یهمھ  یگدـنز و  طخ ، نیا  تسا . هتـشاداو  ریظنیب  زیگناباجعا و  یاھیراکادـف 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 1 
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شالت و یراکادـف و  بالقنا و  ماما و  هار  میکحت  یارب  ام  تفر . دـھاوخ  شیپ  هب  دـنداد ، میلعت  ام  هب  المع  بالقنا ، تضھن و  نارود  لوط  رد  ماما  هک  ییهیحور  نامھ  اب  دـیما و 

یدـیدرت چـیھ  نیا ، رد  مینارذـگب . هار  نیا  رد  ار  دوخ  یگدـنز  هک  تسا  نیا  رد  ام  تداعـس  تسا . طخ  هار و  نیا  یادـف  ام ، یاھنوخ  اھناج و  میاهداـمآ . یزورهنابـش ، شـشوک 

. تسین

١٣۶٨/٠٨/٠٣ /  ( فیرشلا هرس  سدق   ) ىنیمخ ماما  ترضح  هاگدید  زا  نز  تیصخش  ىسررب  رانیمس  هب  مایپ 

، تسا هدـش  هدـید  لفاغ  یحطـس و  دارفا  رد  هک  نانچ ادابم  دـنرادرب . مکحم  نیتم و  ار  اھماگ  دـنھد و  همادا  ار  دوخ  نشور  هار  یمالـسا ، ناریا  هاـگآ  دنمـشیدنا و  ناـنز  دـیاب 

... . دننک هدنز  هرابود  ار  اورپ  یب طالتخا  یلھاج  مسر  ای  دنروایب  یبالقنا  ریغ  یاھشیارگ  چوپ و  یاھلمجت  فرصم و  هب  یور  هرابود  نموم ، نانز  یبالقنا و  لسن 

. دییامن نیمضت  ار  هار  نیا  موادت  دینک و  نیودت  ار  نز  باب  رد  بالقنا  ماما و  طخ  ی  همادا یارب  تسرد  یاھشور  دیاب  یتاعامتجا ، اھرانیمس و  نینچ  رد  امش 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

هلمح اکیرما  ترافـس  هب  درکیم -  نشور  ار  تھج  دوب و  ایوگ  دـندوب و  هدرک  باختنا  ار  نآ  ناشدوخ  هک  یمـسا  نامھ  ماما -  طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد  اـم و  ناـناوج 

اب ریوزت  روز و  رز و  میظع  یروتارپما  هک  دوب  نیا  هلاسم  دوبن ؛ لئاسم  لیبق  نیا  نآ و  یاضعا  ترافـس و  یهلاسم  هلاسم ، داتفا . قافتا  یخیرات  بیجع  یهثداـح  نآ  دـندرک و 

دراگنایمن یزیچ  هب  ار  اھتلم  زا  هتساخرب  یاھتلود  دنکیم و  ریقحت  دوخ  یرابکتسا  تردق  اب  هھجاوم  رد  ار  ناشناربھر  اھتلم و  مامت  هک  رـصاعم  یایند  رد  لوط  ضرع و  نیا 

یهدارا تسین و  قلطم  زیچ  کـی  ناـیوگروز ، روز  هک  دوـش  هداد  ناـشن  اـیند  هب  دوـشب و  ریقحت  اـجکی  دـنکیم ، مجاـھت  اـھنآ  هب  اـی  درادیم و  رب  ار  اـھنآ  دـنک ، هدارا  تقو  رھ  و 

. تسین ناھج  ترطف  رب  بلاغ  رما  ناربکتسم ،

تارکفت ناـمھ  عوـن  زا  رکفت ، هشیدـنا و  نیا  تسادـج ، روـشک  ناریدـم  بـالقنا و  ناورـشیپ  نـالووسم و  زا  هک  دـنکب  ساـسحا  نیا  راـچد  ار  ناوـج  هک  ییهشیدـنا  رھ  زورما ،

یاھمـسلط یهمھ  اـت  دـننک  شـالت  ناوت  ماـمت  اـب  رگیدـکی ، راـنک  رد  مھ و  تسد  هب  تسد  تشپ و  هب  تشپ  تلود ، تلم و  دـیاب  زورما  تسا . هدـش  قیرزت  طـلغ  یـسایس 

دیاب تسا . یمالسا  رکفت  دنکب ، دیاب  درک و  دھاوخ  تیادھ  ار  امش  هک  یرکفت  تسا . یساسح  مھم و  رایسب  یهنحص  نیا ، دنربب . نیب  زا  دننکـشب و  ار  هطلـس  رابکتـسا و 

. دیھدب تیمھا  یلیخ  یمالسا ، راک  یمالسا و  تارکفت  هب  اھھاگشناد  رد 

اکیرمآ  / ١٣۶٨/٠٨/١٠ اب  هزرابم  ىلم  زور  تبسانمهب  روشک  رسارس  نایوجشناد  نازومآشناد و  زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

، ماما طخ  وریپ  ناملسم  یوجشناد  زیزع  یادھش  یاھهداوناخ  اصوصخم  نارھاوخ ، ناردارب و  امش  یهمھ  زا  دنکب . ناتدییات  دھد و  قیفوت  امـش  هب  لاعتم  دنوادخ  مراودیما 

رکفت شرتسگ  یمالسا و  ماظن  میکحت  هار  رد  ار  ام  یهمھ  دھدب و  قیفوت  امش  یهمھ  هب  دنوادخ  تساھنآ . یافـص  قدص و  اھتدھاجم و  شاداپ  نیا  انیقی  منکیم . رکـشت 

. دنک کمک  ایند ، رسارس  رد  یمالسا 

ىمالسا  / ١٣۶٨/٠٨/٢١ تاغیلبت  نامزاس  ىرنھ  یهزوح  نادنمرنھ  ناگدنسیون و  ناریدم ، زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

زا دـعب  نارود  یاھرایعم  رد  تسا و  هدـش  طقاس  یگدـنز  دوجوم  یاھرایعم  رد  ای  هدـش و  مک  اھیراتفرگ  اھیگدولآ و  نآ  هک  مینکیم  یگدـنز  ینارود  رد  هک  ـالاح  میوگیم  نم 

تسا نیا  ضرغ  نم ، داقتعا  هب  مینکب . اھیراتفرگ  نامھ  نیزگیاج  ندوب ، دنمرنھ  زوجم  تجح و  هب  ار  یرگید  یاھزیچ  دیابن  تسا ، بیع  هتشذگ  زا  شیب  اھفرح  نیا  بالقنا ،

. دوش ظفح  تسام ، ماما  طخ  لیصا و  بالقنا  طخ  نامھ  هک  ینآرق  بان و  یمالسا و  لیصا  طخ  نآ  هک 

لاس ۶٩  / ١٣۶٩/٠١/٠٢ زاغآ  رد  یوضر  رھطم  مرح  رد  تانایب 

یروـھمج ماـما ، تلحر  زا  دـعب  دـنتفگ  دـنیامن . لوـکوم  تسین ، موـلعم  شناـمز  هک  یرما  هب  ار  نآ  دـننک . لودـع  ناـشیاھفرح  زا  هک  درک  راداو  ار  نانمـشد  ناریا ، تلم  تردـق 

نارود رد  سدـقم  دوجو  نآ  رمع  تانآ  زا  ینآ  رھ  هیناث و  رھ  هکنانچمھ  اما  دـنتفر ؛ یھلا  تمحر  راوج  هب  دـندرک و  تلحر  ام  راوگرزب  ماـما  دروخ . دـھاوخ  تسکـش  یمالـسا 

هک یتبحم  صالخا و  نآ  درک . تیوقت  رتشیب  ار  بـالقنا  مالـسا و  مھ  راوگرزب  نآ  لاـحترا  گرزب ، تیبوبحم  نآ  میظع و  تیونعم  نآ  رثا  رب  دوب ، بـالقنا  تیوقت  یهیاـم  بـالقنا ،

؛ درک ربارب  دـنچ  اـیند  رد  ار  ناریا  تلم  بـالقنا و  یوربآ  ماـما ، طـخ  دوـمنھر و  هب  مارتـحا  نآ  تیـصو ، زا  یوریپ  نآ  هزاـنج ، عییـشت  نآ  دـنداد ، ناـشن  ناـشلحار  ماـما  هب  مدرم 

مھ زاب  دـناهدش و  رتمواقم  ناریا  تلم  و  رتمکحتـسم ، یمالـسا  یروھمج  رتخـسار ، بالقنا  زورهبزور  هللادـمحب  دومن . فعاضم  ایند  رد  مھ  ار  گرزب  ماـما  یوربآ  هکناـنچمھ 

. دش دنھاوخ 

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

نھذ و رد  ناشخرد  هتـسجرب و  هدنز و  هتفگن و  کرت  ار  ام  تلم  ییهظحل  ماما ، روضح  دای و  نآ ، رد  هک  یلاس  درذـگیم . جـنر  درد و  لامالام  یاھزور  نآ  زا  لاس  کی  نونکا ،

تما نازوسلد  یهمھ  ام و  یارب  لاس ، کی  نیا  رد  ماما و  تکربرپ  تایح  زا  سپ  هچنآ  تسا . هدـنام  اجرب  ناـھج  رـسارس  رد  نافعـضتسم  ناناملـسم و  رگید  ناـنآ و  یگدـنز 

هدوب ماما -  طخ  هار و  رد  نآ  حیحص  یریگتھج  باتش و  ناوت و  تمالس و  یمالسا و  یروھمج  وا -  ریظنیب  یخیرات و  میظع و  ثاریم  هتـشاد ، ار  تیمھا  نیرتشیب  مالـسا 

باسح هب  یناملـسم  رھ  یارب  هکلب  ناـھج ، رـسارس  رد  نآ  ناتـسود  ناریا و  تلم  یارب  لوا  یهلاـسم  زین  راوگرزب  نآ  یگدـنز  نارود  رد  هک  تسا  یزیچ  ناـمھ  نیا ، تسا .

. تسا نیمھ  زین  قح  و  تسا . هدوب  هتسب  لد  مالسا  تمظع  دجم و  هب  هک  هدمآیم 

ناسارخ  / ١٣۶٩/٠٣/١۵ مدرم  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

، ریخن هک  دندرک  تابثا  مھ  مدرم  یهمھ  میدز ، فرح  میداد ، هیمالعا  میتفگ ، مھ  ام  دـنکیم . طلغ  نمـشد  دـش ! مامت  ماما  نارود  ماما ، نتفر  اب  هک  دـنکیم  غیلبت  نمـشد 

لخاد رد  نادان  تسود  هدـع  کی  ادابم  دـیوگیم . هک  تسا  نمـشد  نیا  اما  دـش ؛ تباث  نیا  دـش . دـھاوخن  دـشن و  مامت  ناشیا  یرھاـظ  ینامـسج و  نتفر  اـب  ماـما ، نارود 

نارود هک  دنھدب  رس  نویش  دزاسیمن و  بالقنا  ماما و  طخ  اب  نیا  دنیامن  لایخ  هک  دننک  ناشن  ییهشوگ  رد  ار  یزیچ  ناشدوخ  صقان  لقع  هب  یزوسلد ، ناونع  هب  روشک ،

. دیشاب بظاوم  دش ؛ دھاوخ  داش  نمشد  دوشب ، رداص  یسک  نابز  زا  هراشا -  اب  ولو  ینخس -  نینچ  رگا  دش . مامت  ماما 

١٣۶٩/٠٣/١۶ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  نیلوا  مسارم  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

تما میلعت  شزومآ و  ضرعم  رد  ار  دوخ  یگدـنز  زا  یداـعبا  هتـسجرب ، ـالاو و  ناـسنا  نیا  اـتقیقح  تسین . دروم  ود  یکی ، تسا ، هتـسجرب  اـم  راوگرزب  ماـما  ی  هریـس رد  هچنآ 

. دنامب هدیشوپ  مالسا ، یزورما  تلاسر  هب  نینموم  ام  دید  زا  دیابن  زگرھ  هک  دراد  دوجو  راوگرزب  نآ  یگدنز  رد  یساسا  ی  هتکن هس  ود ، یلو  داد ؛ رارق  یمالسا 

قیالـس و فالتخا  اب  ملاع  رـسارس  رد  یمالـسا  تما  داـحآ  یاـھلد  حـتف  دـیاش  داد و  یم ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  دوخ  یاـھراک  ی  همھ راوگرزب ، نآ  هک  تسا  نیا  هلئـسم  نیلوا 

وا دوب . راوگرزب  نآ  صالخا  زا  یـشان  دنداد ، ناشن  یھارمھ  دـندوب و  میلـست  عوط و  وا ، مایپ  هار و  تمظع و  لباقم  رد  یتوافت ، چـیھ  نودـب  هک  تارثوم  اھتیبرت و  اھکلـسم و 

دنامب اھنت  دنک و  لمحت  ادخ  یارب  ار  یمدرم  داحآ  ندیدنسپن  دوب  رـضاح  درک و  یم تیامح  ادخ  یارب  درک ، یم رھق  ادخ  یارب  درک ، یم مادقا  ادخ  یارب  دز ، یم فرح  ادخ  یارب 

. دیامن تکرح  و 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 2 
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ناگرزب و دنا . هداد ناشن  دنراد و  ار  صالخا  نیا  دمحب هللا  مدرم ، یاھ  هدوت تسا . یندش  یط صالخا  اب  طقف  مھ ، راوگرزب  نآ  هار  دوب . شتایح  یـساسا  ی  هطقن وا ، صالخا 

قیفوت دـننک ، راک  دـننزب و  فرح  ادـخ  یارب  دـننک و  لمع  صالخا  اب  دـنریگب و  راک  هب  ار  صـالخا  نیا  هک  اـجرھ  مھ ، نارکف  نشور نادنمـشیدنا و  اـملع و  ناربھر و  ناورـشیپ و 

وا هب  ار  ریثات  نیا  ادخ  دراذگ و  یم دعتـسم  یاھلد  رد  ار  دوخ  ریثات  دشاب ، ادخ  یارب  هناقداص و  هک  ینخـس  ینعی  تساھلد . رد  نخـس  ریثات  یانعم  هب  قیفوت ، تسا . یمتح 

. دوب هنوگ  نیا راوگرزب ، نآ  دھد . یم

(ع)  / ١٣۶٩/٠٧/٢٩ تیبلھا یناھج  عمجم  یهناخریبد  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

تقیقح رد  ندرک و  تسرد  بالقنا  یارب  یرتشیب  رکـشل  ساسا  رب  تسا ؟ یـساسا  هچ  رب  براقت  الـصا  مینک ؟ کیدزن  مھ  هب  ار  هعیـش  یهداوناخ  میھاوخیم  هچ  یارب  ام 

بسن لصایب و  نایعیش  یتح  ای  دنتسھ ، هعیش  هک  ییاھاج  اب  میھاوخیم  رگا  ام  تسا . شزرا  دض  هکنیا  دندرگ ، رود  بالقنا  زا  دنوشب و  کیدزن  رگا  الاو  بالقنا ؛ تیوقت 

ینعی نامدوخ -  یهعماج  رد  دوجوم  ناریا و  رد  جـیار  یبـالقنا  رکفت  هب  ار  اـھنیا  هکنیا  یارب  تسیچ ؟ یارب  مینک ، رارقرب  هطبار  دنتـسھ -  اـھاج  یلیخ  رد  هک  اـھیولع  لـثم  - 

نیا هک  دـیاین  ناـمنھذ  هب  هسوـسو  نیا  چـیھ  ینعی  دـنکب . نییعت  ار  تھج  دـیاب  هـیلع ) یلاـعتهللاناوضر   ) ماـما طـخ  یبـالقنا و  رکفت  نـیمھ  مـینک . کـیدزن  بـالقنا -  روـحم 

ار انعم  نیا  متـشاد  دـیقت  اصوصخم  دـندوب ، اجنیا  نایاقآ  زور  نآ  هک  بیرقتلاراد »  » هب طوبرم  تبحـص  نآ  رد  یتح  نم  مینکب . یراک  میناوتب  اـت  دـشابن ، یـسایس  تالیکـشت 

زا یلیخ  نھذ  رد  یتدم  هنافساتم  هک  یطلغ  رکفت  نامھ  دشاب ؛ هتشادن  یراک  تسایس ، هب  دشاب و  یسایس  دیابن  هک  دوب  نیا  رب  شلصا  رصم ، بیرقتلاراد  نآ  هک  میوگب 

. دوب ینس  هعیش و  یاھدنوخآ 

١٣٧٠/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  نیمود  تبسانم  هب  مایپ 

نیا و  دوب ، هدـماین  شیربھر  نارود  یهمھ  رد  دـمآ ، اھهلاقم  اھرعـش و  رد  اھملق و  اھنابز و  رب  دـنچ ، ییهتفھ  یزور و  رد  نارود ، ددـجم  نامز و  یهناـگی  نآ  شیاتـس  رد  هچنآ 

، رگید یوس  زا  و  دوریم . تفریم و  رامش  هب  میظع  یزوف  دوب -  یلیمحت  گنج  بالقنا و  نارود  یهدولآرابغ  یاضف  زیمآدانع و  تاغیلبت  راچد  اھلاس  هک  رصاعم -  لسن  یارب 

ماظن ینعی  وا -  یاـھبنارگ  ثاریم  زا  عاـفد  ماـما و  طـخ  میقتـسم  طارـص  رب  ار  همھ  درک و  لدـکی  ار  لـمتحم  تارطخ  زا  کانـشیدنا  یاـھلد  میظع ، ریبک و  ماـما  ـالخ  ساـسحا 

هب هتشذگ  زا  شیب  یماکحتسا  توق و  و  روشک ، نارازگتمدخ  هب  هقباسمک  یشالت  مزع و  و  تلم ، هب  هزات  یتمھ  روش و  تخاس ؛ مدقتباث  بالقنا -  یاھشزرا  یمالسا و 

؛ دـش لـماش  ار  بـالقنا  تلم و  روشک و  زین ، ناـھج  نیا  زا  تلحر  زا  سپ  ناـحلاص ، هار  یداـنم  ناربماـیپ و  یهلالـس  نآ  ریذـپاننایاپ  تاـکرب  دیـشخب و  تلود  تلم و  یهطبار 

«. ایح ثعبی  موی  لحترا و  موی  دلو و  موی  هیلع  مالسف  »

١٣٧٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  مسارم  رد  تانایب 

ناشیا زا  راوگرزب  ماما  هکنیا  لوا  تسا : میرکت  لباق  دنمشزرا و  رایسب  تیصوصخ ، هس  نیا  زا  کیرھ  هک  دنتـسھ  تیـصوصخ  هس  یاراد  راوگرزب ، نآ  حلاص  لھا و  دنزرف  نیا 

تامدـخ و تاـمحز و  نوھرم  ماـما ، تکرب  اـب  رمع  ریخا  یهلاسدـنچ  هکنیا  مود  دنتـشادیم . زیزع  ار  ناـشیا  دنتـشاد و  تبحم  دوـجو  یهمھ  اـب  ناـشیا  هب  دـندوب و  یـضار 

یهظحل زا  حـلاص ، لـھا و  دـنزرف  نیا  هکنیا  موـس  تـسین . کیرـش  ناـشیا  اـب  سکچـیھ  تلیـضف ، نـیا  رد  تـسا . راوـگرزب  نآ  زا  ناـشیا  یاـھتبقارم  اـھتبحم و  اھیراتـسرپ و 

هراومھ هللااشنا  دـناهدوب و  دـیفم  رثوم و  رـصنع  کی  ماظن و  نالووسم  نابیتشپ  یبـالقنا ، یلمع و  حیحـص  عضاوم  رد  هراومھ  زورما ، اـت  ناـشلامیظع  لـحار  نآ  تشذـگرد 

یهمھ ناگدـنامزاب و  یهمھ  ناشیا و  هب  دـنوادخ  دناهدرـشف . یاپ  حیحـص  عضاوم  رب  دـناهدرک و  تیاـعر  ار  ماـما  لد  ناـبز و  فرح  ماـما ، طـخ  ماـما ، هار  ناـشیا  دوب . دـنھاوخ 

. دنک تیانع  قیفوت  دیتسھ -  نامز  یهناگی  زیزع  نآ  نادنزرف  هک  ناریا -  تلم  امش  هب  و  یرکف ، یناحور و  ینامسج و  نادنزرف 

ماظن  / ٢٣/١٣٧٠/٠۵ نارازگراک  رادید  رد  تانایب 

ماما طخ  هب  اعقاو  دـنتفگ . اھراب  اھراب و  ار  بلطم  بل  ماـما  اـیاضق ، نیا  رد  تسا . رتاـسران  رتمک و  دـندومرف ، ماـما  هک  هچنآ  زا  مییوگب ، اـم  هک  هچنآ  هنیمز  نیا  رد  نم ، رظن  هب 

دراد یلاکـشا  هچ  داد ؟ رارق  هجوت  دروم  قارتفا  لحم  طاقن  لاـبق  رد  مھ  ار  کرتشم  طاـقن  دوشیمن  رگم  دـننکیم ؟ ضراـعت  مھ  اـب  ارچ  اـما  دنـشاب -  دـنھورگ -  ود  میدرگرب .

، دننیـشنب رگیدمھ  اب  راب  کی  تقو  دنچ  رھ  دنتـسھ -  رگید  یاھاج  ای  سلجم  رد  هک  ییاھعمج  ییوجـشناد ، یاھعمج  یناحور ، یاھعمج  دنـضراعم -  مھ  اب  هک  ییاھعمج 

؟ تسا رتمھم  رتیوق و  رظن  تدحو  قافتا و  طاقن  زا  فالتخا ، طاقن  رگم  دیراد ؟ فالتخا  مھ  اب  زیچ  دـنچ  رد  رگم  امـش  دـنروایب ؟ نابز  هب  ار  ناشدوخ  نیبامیف  کرتشم  طاقن  نآ 

؟ دنکب اعدا  ار  فرح  نیا  دناوتیم  یسک  هچ  تسا ؟ هتفگ  ار  یزیچ  نینچ  یسک  هچ 

یمالسا  / ١٣٧١/٠٣/٠٧ یاروش  سلجم  یهرود  نیمراھچ  راک  هب  زاغآ  تبسانم  هب  مایپ 

فرـصنم هار  نیا  ندومیپ  زا  ار  تلود  تلم و  دناهدرک  یعـس  دناهدش ، هدنار  ناریا  زا  هدروخ و  یلیـس  بالقنا  زا  هک  یرگهلخادم  یاھتردـق  هشیمھ  هتـشذگ ، لاس  هدزیـس  رد 

فظوم هژیو  روط  هب  هدوب ، نانآ  یلاجنج  یاھهعدخ  فدھ  یرابکتـسا و  یاھهناسر  نیگآرھز  تاغیلبت  روحم  هک  مراھچ ، سلجم  دناهدروخ . تسکـش  مھ  هشیمھ  و  دـننک ،

نابز و اب  یتیعقوم ، تصرف و  رھ  رد  اکیرما ، یهطلـس  زا  ار  دوخ  یرازیب  ماـما و  طـخ  هار و  هب  ار  شایدـنبیاپ  دوخ و  رگداـیرف  هشیمھ  ماـما  هب  ار  دوخ  یگدرپسرـس  هک  تسا 

. دزاس راکشآ  لمع ،

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

اپ هب  یاھتلم  صوصخب  ملاع و  نیملـسم  مدرم و  رظن  رد  هیلع ، یلاعت  هللاناوضر  ماما  ناریا و  شور  هک  تسا  نیا  رب  رارـصا  دـینیبیم  دـینک ، هاگن  اـیند  تاـغیلبت  هب  زورما  رگا 

ات دـنددص  رد  اـھنیا  : » دـنیوگیم دـننک ، مھتم  ییاـج  رد  ار  یناـسک  دـنھاوخیم  یتـقو  دوش . یقلت  شزرا » دـض   » کـی هدـش ، رادـیب  یاـھروشک  رد  ناناملـسم  هتـساخ و 

راکنا دـنوش و  هچاپتـسد  ایند  رانک  هشوگ و  رد  یلد ، هداس  یور  زا  تسا  نکمم  مھ  یـضعب  دـننک ». یـشم  ار  ماما  طخ  وریپ  یطخ  ای  دـننک ، تسرد  ناریا  دـننام  یتموکح 

ناریا طخ  هک  درادن  نیا  زج  یاهراچ  چیھ  مالسا ، یایند  هک  تسا  نیا  تقیقح  نکل  میتسین ». یمالسا  ناریا  شور  یمالـسا و  یروھمج  ماما و  هار  یپ  رد  ام  هن !  » هک دننک 

عفد ار  گرزب  ناطیـش  تردق  هطلـس و  دنھاوخیم  رگا  دـنتاجن ؛ ددـصرد  مالـسا ، نیتسار  ناوریپ  و  ملاع -  یاجرھ  رد  ناناملـسم -  رگا  دـنک . یـشم  ار  ماما  هار  یمالـسا و 

رب یناھج  یاھهطلـس  هک  ییاھبیـسآ  اکیرما و  لیمحت  راشف  زا  ار  ناشدوخ  دنھاوخیم  رگا  دننک و  لابند  ار  ناشدوخ  یراگتـسر  هار  دنھاوخب  ناملـسم  یاھتلم  رگا  دننک ؛

هک یھار  نامھ  دـنیامیپب ؛ دومیپ ، تردـق  اب  دوخ  تشاذـگ و  ناریا  تلم  یاپ  شیپ  رد  ماما  هک  ار  یطخ  ناـمھ  هک  دـنرادن  نیا  زج  یھار  دـننک ، هدوسآ  دـنروآیم  دراو  اـھتلم 

. دومیپ دوخ  راوگرزب  ماما  رس  تشپ  رد  تماقتسا  تکرب  هب  ناریا ، تلم 

١٣٧١/٠٣/١٣ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  رادید  رد  تانایب 

یبوخ هب  ار  نآ  و  دنسانشب ، یتسرد  هب  تسا -  مالسا  هار  نامھ  هک  ار -  ماما  طخ  هار و  دنناوتب  ملاع ، رسارس  رد  ناملـسم  یاھتلم  رگید  ناریا و  زیزع  تلم  هک  میراودیما 

. دھد رارق  تمظع  تزع و  تسد  ار  مالسا  تلم  تسد  دنک و  لیلذ  دنوادخ  ار  مالسا  نانمشد  هللااشنا  دنیامیپب .

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

تلاح و نیا  راوگرزب ، ماما  نادقف  اب  ارھق  دوب . هنومن  وگلا و  کی  اھتلم ، زا  یرایسب  یارب  هکلب  ملاع ، ناناملسم  یارب  ماما ، رـس  تشپ  مدرم  تکرح  ماظن و  نیا  بالقنا و  نیا 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 3 
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هـس زا  دعب  زورما  نم  هک  هچنآ  درک ؟ دـھاوخ  تکرح  هنوگچ  یمالـسا ، ماظن  نیا  هدـنپت  بلق  ماما و  نادـقف  زا  سپ  ناریا ، تلم  هک  دـمآ ، یم دوجو  هب  ملاع  یاضف  رد  ینارگن ،

رد تلم  تکرح  نیا  اـتقیقح  داد . ار  اـھناحتما  نیرتھب  زا  یکی  نآ ، زا  سپ  هثداـح و  نیا  رد  ناریا ، تلم  هک  تسا  نیا  میوگب ، تارج  اـب  مناوت  یم هثداـح ، نیا  تشذـگ  زا  لاـس 

. دوب یندنامدای  هب  ییانثتـسا و  تکرح  کی  نوگانوگ ، یاھـشیامزآ  رد  یلیمحت و  گنج  رد  بالقنا ، لصا  رد  ناریا  گرزب  تلم  یاھتدھاجم  ریاس  دننام  ماما ، طخ  هار و  موادـت 

اقیقد تسا و  هدـش  مسجم  ماـظن ، نیلووـسم  تکرح  رد  تلود و  تکرح  رد  مدرم ، یموـمع  تکرح  رد  هک  ار ، ناریا  تلم  یاـھیریگ  تـھج سوور  ملیاـم  تـصرف ، نـیا  رد  نـم 

هک ار ، مھم  رایـسب  تصرف  نیا  مزادـنیب و  هدـنیآ  هب  یھاگن  سپـس  منک و  ضرع  لامجا  هب  دـندوب ، هدرک  میـسرت  ام  یارب  ماما  هک  تسا  یا  یریگتھج طخ و  نامھ  اب  قبطنم 

. مینک عورش  ینشور  زادنا  مشچاب تسام ، ماظن  یارب  یعطقم 

تکرب اب  تایح  لاس  هد  رد  یمالسا  یروھمج  ماظن  تکرح  هصخـشم  مییوگ و  یم ماما » طخ   » نآ هب  ام  هک  یریگتھج -  نیا  طخ و  نیا  تایـصوصخ  رد  ار  یبلاطم  سوور  نم 

یروھمج تسا . یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هدننکریـسفت  هک  یزیچ ینعی  تما . ماـما  یتـموکح  کولـس  کلـسم و  نآ  ینعی  ماـما ، طـخ  منک : یم ضرع  تسا -  هدوـب  ماـما 

، تسا هدوب  هیلع  یلاعت هللا ناوضر ماما  داقتعا  لوبق و  دروم  دنک و  یم کیدزن  باوص  هب  ار  اھیریگتھج  نیا  هک  هچنآ دبای . ققحت  یفلتخم  یاھیریگتھج  اب  دـناوت  یم یمالـسا ،

: تساھنیا

. تسامراوگرزب ماما  تکرح  هصخشم  نیلوا  نیا ، اھتردق . نیا  اب  شزاس  رس  نتشادن  یجراخ و  یاھتردق  ذوفن  لیمحت و  ربارب  رد  یگداتسیا  لوا ،

ادـج مھ  زا  ماما  ار ، هزرابم  نادـیم  ود  نیا  گرزب و  بلطم  ود  نیا  یناسفن . یاھ  هسوسو سفن و  ناطیـش  هطلـس  ربارب  رد  یگداتـسیا  یدرف و  لمعو  دـبعت  هب  ماـمتھا  مود 

هزرابم سفن  اب  ماما  ناسنا ، دوجو  نورد  یمدآ و  ناور  هنحـص  رد  دنداتـسیا . یم تردق  یاھناطیـش  گرزب و  ناطیـش  لباقم  رد  تسایـس ، عامتجا و  هنحـص  رد  دندرک و  یمن

. دنتشاد یصخش  یدرف و  یمالسا و  لمع  دبعت و  رب  رارصا  دندرک و  یم

، دریگ ماجنا  اھتلم  تسد  هب  رگا  ملاع ، گرزب  تالوحت  هک  دندوب  دقتعم  دـنتفگ و  یم نخـس  اھتلم  اب  ماما  دوب . اھنآ  نتـسناد  لصا »  » اھتلم و ییاناوت  هب  نداد  تیمھا  موس ،

. دنیامن ضوع  ار  ناشدوخ  یاھطیحم  دننک و  داجیا  لوحت  ایند  رد  دنناوت  یم اھتلم  تسا و  تسکش  لباق  ریغ 

. رابکتسا ینکفا  هقرفت اب  هزرابم  نیملسم و  تدحو  رب  رارصا  مراھچ ،

رد یمالـسا ، یروھمج  هک  دـنداد  دایام  هب  ماما  دوب . شرـس  تشپ  یوق  یلالدتـسا  مادـکرھ  هک  ییاھانثتـسا  رگم  اھتلود ؛ اب  هناتـسود  ملاس  طباور  داـجیا  رب  رارـصا  مجنپ ،

ملاظ زواجتم و  یرابکتـسا و  تلود  کی  اکیرمآ  هک  نیا ببـس  هب  تسا ؛ دودرم  اکیرما  اب  هطبار  هتبلا  دوش . رادروخرب  اھتلود  اب  یملاس  طباور  زا  دـیاب  دـناوت و  یم ملاـع  حـطس 

اما تسا ؛ دودرم  ( ٢) یبونج یاقیرفآ  تسرپداژن  میژر  اب  طابترا  زین  یتسینویھـص و  میژر  اب  طابترا  تسا . هبراحم  هضراعم و  لاح  رد  یمالـسا  یروھمج  مالـسا و  اب  تسا و 

. تسا طابترا  داجیارب  لصا  تسا و  یمالسا  یروھمج  ماظن  حلاصم  هب  هتسب  اھتلود ، هیقب  اب  هطبار 

. طاقتلا مھ  دوب ، دودرم  لمع -  نایب و  رد  ماما -  هاگدید  زا  رجحت ، مھ  بان . مالسا  هب  مازتلا  یمالسا و  لمع  مھف و  رد  طاقتلا  رجحت و  راصح  نتسکش  رب  رارصا  مشش ،

، تما ماـما  یتـموکح  طـخ  رد  قـطنم و  رد  دـندوب . لـصا » ، » ماـما مشچ  رد  مدرم  هشیمھ ، یعاـمتجا . تلادـع  نیماـت  نیمورحم و  تاـجن  هـب  نداد  یروـحم  شقن  مـتفھ ،

. دوب اھتیمورحم  زا  نیمورحم  تاجن  روحم  رب  نآ ، لاثما  یداصتقا و  یاھتیلاعف  همھ  دندش و  یم بوسحم  اھیریگ  میمصت روحم  نافعضتسم  نامورحم و 

 - یتموکح مسر  هار و  رد  ماما -  قطنم  رد  یـصاخ  هاگیاج  لیئارـسا ، اب  هزراـبم  دوب . یتسینویھـص  بصاـغ  میژر  سدـق و  رگلاغـشا  میژر  اـب  هزراـبم  هب  هژیو  هجوت  متـشھ ،

نیا برخم  رگناریو و  شقن  راوگرزب ، ماما  نوچ  دوب ؛ اھتـسینویھص  اب  هزرابم  دوبن ، ضامغا  لباق  ناملـسم  یاھتلم  یارب  هجو  چـیھ  هب  تما  ماما  رظن  رد  هک  یروما  زا  تشاد .

. دندوب هداد  صیخشت  یتسرد  هب  بالقنا ، یزوریپ  زا  شیپ  اھلاس  زا  ار  یلیمحت  میژر 

. هنانکفا هقرفت  راعش  رھ  اب  هزرابم  هلباقم و  رب  رارصا  ناریا و  تلم  نایم  رد  یگچراپکی  داجیا  یلم و  تدحو  ظفح  مھن ،

؛ دیـشاب مدرم  اب  دیوشن ؛ ادج  مدرم  زا   » هک دندرک  یم شرافـس  نیلووسم  هب  مھ  ماما ، اذل  اھنآ . اب  طابترا  ظفح  مدرم و  اب  هطبار  داجیا  تموکح و  ندوب  یمدرم  ظفح  مھد ،

. دندرک یم ار  اھتلود  نیلووسم و  شرافس  مدرم  هب  الباقتم  مھ  دندرک ، یم نیمات  نیلووسم  فرط  زا  ار  هطبار  هصالخ ، و  دیـشاب » مدرم  رکف  هب  دیـشاب ؛ هتـشاد  ار  مدرم  یز 

. دندرک یم هلباقم  احنا  زا  یوحن  هب  دندومن ، یم فیعضت  ار  تلود  ماظن و  یاھناگرا  هک  یناسک  اب  ماما  ینعی 

نیا رب  تشاد . یمھم  هاگیاج  ماما ، تکرب  اب  رمع  رخآ  یاھھام  رد  هک  ناھج ، هب  یمالسا  هعماج  روشک و  زا  یلمع  هنومن  کی  لیوحت  روشک و  یگدنزاس  رب  رارـصا  مھدزای ،

یگدـنزاس زا  یلمع  ینیع و  یا  هنومن مدرم ، یارب  دوش و  یزاسزاب  دـمآ ، رد  دراوم  ظاحل  زا  ییانب و  ریز  یاھراک  ظاحل  زا  یداصتقا ، ظاـحل  زا  دـیاب  روشک  هک  دنتـشاد  رارـصا 

. ددرگ هئارا  یمالسا 

هدنب دید  زا  مھ  دراوم  یـضعب  تسا  نکمم  دنچ  رھ  تساھنیا . دوب ، ناشیا  یتموکح  یلمع و  کولـس  ماما و  شنیب  یلـصا  طوطخ  سوور و  هدـنب  داقتعا  هب  هک  یدراوم  نآ 

. دشاب هتفرگ  رارق  تلفغ  دروم  هدنام و  یفخم 

١٣٧١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  مسارم  رد  تانایب 

؛ اھنآ یاضعا  نیلووسم و  زا  هننقم ، هوق  زا  هیئاضق ، هوق  زا  منک . یم رکشت  ماما ، طخ  نیزاوم  اھرایعم و  هب  ناش  یدنبیاپ رطاخ  هب  یمالـسا ، یروھمج  یاھناگرا  همھ  زا  نم 

. وا هار  طخ و  هیلع و  هللا  ناوضر تما ، ماما  ینعی  بان ، مالسا هدننک  مسجم  تسا و  بان  مالسا  نآ ، دنراد و  یـساسا  رایعم  کی  روشک ، یاھھاگتـسد  همھ  هک  نیا رطاخ  هب 

رس تشپ  دنک . یشم  تکرح و  روط  نیمھ ام  تلم  مھ ، هدنیآ  رد  مراد  راظتنا  هدنب  دننک . یم لمع  هنوگ  نیمھ  رکف و  روط  نیمھ تلود ، تلم و  تسا . یـشزرا  اب  زیچ  نیا ،

صوصخب دـنھد . همادا  ار  هار  نیمھ  مراد  راـظتنا  مھ  نیلووسم  زا  دـشاب . نیلووسم  هب  تبـسن  حـصان  یمیمـص و  و  نیلووسم ، زوسلد  نیلووسم ، راـک  کـمک  نیلووـسم ،

هک یناسک  دنروشک ؛ نیا  نابحاص  ماما ، ریبعت  هب  هک  یناسک  دنـشاب . رایعم  روحم و  اھتیلاعف  اھـشالت و  مامت  یارب  دیاب  هعماج ، نیفعـضتسم  ناگنھرباپ و  مورحم ، تاقبط 

همھ دنوادخ  میراودیما  دشاب . اھنآ  عفانم  تھج  ردو  اھنآ  یارب  دیاب  زیچ  همھ  دندرک . لمحت  ناشدوخ  ناج  اب  ار ، نمـشد  زواجت  لباقم  رد  هناراکادـف  عافد  ار ، جیـسب  ار ، گنج 

. درادب قفوم  ار  ام 

: دسرب تباجا  فدھ  هب  اھاعد  نیا  هللااش  نا تانموم ، نینموم و  امش  روضح  اب  یھلا و  هاگراب  نیا  رد  هک  نیا دیما  هب  منک ؛ یم اعد  دنچ  نم 

. رادب رادیاپ  هراومھ  نآرق ، فراعم  ماما و  طخ  مالسا و  هار  رد  ار  ام  اراگدرورپ !

ینیمخ  / ٠٣/١١/١٣٧۴ یاقآ  دمحا  جاح  هرابرد  یاهنماخ  هللاتیآ  اب  وگوتفگ 

یهرھچ نآ  بالقنا و  نیزاوم  لوصا و  زا  عافد  رد  دشاب ، هتشاد  ناشیا  لثم  یسک  تسا  نکمم  هک  ار  یعـضاوم  نیرتھب  زا  یکی  ماما ، تلحر  زا  دعب  یهھرب  رد  اقآ  دمحا  جاح 

لـصا ساسا و  زا  هچ  ناشیا  هک  یاهناناج  رایـسب  عافد  دـندرکیم . عافد  یربھر ، زا  هلمج  زا  عضاوم و  نآ  زا  لد  ناج و  زا  اعقاو  ناشیا  دـندوب . هدرک  ذاختا  ماـما  طـخ  یقیقح 

. تشاد یدایز  تاریثات  دنـشاب ، هتـشاد  یرگید  ساسحا  اـی  دـننک  رکف  یرگید  یهنوگ  هب  دوب  نکمم  هک  ییاـھهیحور  زا  یـضعب  رد  دـندرکیم ، ریقح  صخـش  زا  هچ  یربھر و 

لـصف نیمھ  هللادنع ، ناشیا ، یگدنز  لوصف  نیرتھب  زا  یکی  مدقتعم  نم  دوب . یدنمـشزرا  عضوم  رایـسب  دندوب ، هدرک  ذاختا  ناشیا  هک  ماما  تلحر  زا  دـعب  عضوم  لاحرھهب ،

ییاھهسوسو هک  هنوگنامھ  دوب ؛ ناشیا  زا  ینوگانوگ  تاعقوت  انیقی  هکنیا  اب  دـندوب . هدـیزگرب  هللایلا  ابرقتم  ار  حیحـص  هار  قح و  هار  ادـخ ، هار  اعقاو  ناـشیا  هک  تسا  ریخا 

ناـشیا نکل  تسین . یکـش  نیا  رد  تشاد . دوجو  ییاـھهسوسو  مھ  ناـشیا  فارطا  رد  اـنیقی  دوشیم . ییاـھهسوسو  دارفا ، زا  یـضعب  فارطا  رد  دـنیبیم  مدآ  دوـب . مھ 

. دندرکیم زاربا  مامت  تیعطاق  اب  دوب ، هیلعهللاناوضر  ماما  فیرش  رظن  دروم  هک  ار  یلوصا  نامھ  دندوب و  هداتسیا  مکحم  صرق و 

رطف  / ١٢/٠١/١٣٧۴ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

ضحم هللایلا و  هبرق  دیدرک ؛ ادیپ  یتقو  دینک و  غارـس  یمدآ  رد  ار  اھنآ  دزومآیم ، امـش  هب  اھـشزرا  نیا  هک  ار  هچنآ  دینکن . شومارف  ار  وا  یهمانتیـصو  اھـشزرا و  ماما و  طخ 

. دینک لابند  روط  نیا  ار  راک  دوشیم . تلم  نیا  امش و  قیال  یمالسا  یاروش  سلجم  نیا ، دیزادنیب . یار  قودنص  رد  ار  وا  مان  ادخ ، یاضر 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 4 

http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2623
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=9009
http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2785
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١٣٧۵/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمتفھ  مسارم  رد  تانایب 

دوخ لـمع  اـب  راوگرزب  ماـما  هک  ار  یناـشن  طـخ  نیلووسم ، ناریا و  تلم  هک  تسا  نیا  رتـشیب ، یاھدرواتـسد  ندروآ  دوجو  هب  اھدرواتـسد و  نیا  ظـفح  هار  هک  تسا  یھیدـب 

هب تبسن  اھزرم  نیا  نوریب  رد  هک  یناسک  یاھییوگرپ  اھییوگهوای و  لباقم  رد  یگداتـسیا  نانمـشد و  تاعقوت  لباقم  رد  یگداتـسیا  تماقتـسا و  طخ  ینعی  تسا ؛ هدیـشک 

، نیا تسا » بالقنا  مالـسا و  ماما ، طـخ   » مییوگب رگا  تسیچ ؟ روظنم  ماـما » طـخ  ماـما و  هار   » دوشیم هتفگ  ررکم  هکنیا  اـما  دـنھد . همادا  دـننکیم ، عقوت  زاربا  تلم  نیا 

 - ار راوگرزب  ماما  دوصقم  دناوتیم  هک  یلماع  نآ  تسین . بالقنا  مالسا و  اب  فلاخم  مھ  سک  چیھ  تسا ! مالسا  بالقنا و  ماما ، طخ  هک  تسا  مولعم  تسا . یلک  یبلطم 

دیـسارھن و نمـشد  زا  دـماین ؛ هاتوک  نمـشد ، لباقم  رد  داد . ناشن  دوخ  راتفر  رد  وا  هک  تسا  یتماقتـسا  دـنک ، هدروآرب  تسا -  یمالـسا  ناریا  رامعم  بالقنا و  نیا  ردـپ  هک 

رگا ملاع ، یالقع  یهمھ  دوب . حیحـص  ریبدـت  فالخ  داد ، ماجنا  هچ  نآ  هک  دـنک  مھتم  نیا  هب  ار  راوگرزب  ماما  دـناوتیمن  مھ  سک  چـیھ  درکن . لزلزتم  ار  وا  اھدـیدھت  دیـسرتن و 

شھار دشاب ، هتـشاد  ار  فدـھ  نآ  سک  رھ  وا . دوخ  یاھفدـھ  یوس  هب  یھار  تفر ؛ درم  نآ  هک  دوب  یھار  نامھ  تسرد ، هار  هک  دـننکیم  لیلحت  دـنمھفیم و  دـننک ، تقد 

. تسا راوگرزب  ماما  متفھ  درگلاس  رد  نم  ضرع  نیا ، دومیپ . راوگرزب  نآ  هک  تسا  ینامھ 

١٣٧۵/٠٣/١۶ /  ( هر  ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  هدننکتکرش  یجراخ  نانامھیم  مدرم و  فلتخم  راشقا  رادید  رد  تانایب 

ار ناریا  شدوخ ، تیقالخ  راکتبا و  اناوت و  ناوزاب  تکرب  هب  دھاوخیم  تلم  رگا  . دنک رتهدـنز  زورهبزور  ار  ماما  مان  دای و  دـیاب  دـنک ، لابند  ار  تزع  هار  نیا  دـھاوخیم  رگا  ام  تلم 

هار هک  دنیامن  غیلبت  ای  دننک  لایخ  تسا  نکمم  لفاغ ، یاھلد  یضعب  دنک . هجوت  رتشیب  ماما  تاروتـسد  هب  زورهبزور  دیاب  دشاب ، اھروشک  اھتلم و  یهطبغ  یهیام  هک  دزاسب 

یگدنز دـنکیم ؛ دابآ  ار  ترخآ  ایند و  اھناسنا ، یارب  ادـخ  هار  تساطخ . نیا ، دوشیمن ! دابآ  ناشیایند  اما  دـنکیم ؛ نیمات  مدرم  یارب  ار  ترخآ  تایونعم و  ماما ، طخ  ماما و 

. تسادخ هار  نیمھ  زین  ماما  هار  تسا و  هنوگ  نیا  ادخ  هار  دنکیم . مک  درادیمرب و  اھنآرس  زا  ار  نمشد  لیمحت  راشف  دنکیم و  ناسآ  نیریش و  ار 

جرک  / ٠٧/٢۴/١٣٧۶ مدرم  رادید  رد  تانایب 

دندرک و مک  بالقنا  نیا  زا  ار  ناشدوخ  رش  تسرپهناگیب ، بلطهناگیب و  رصانع  هک  یتقو  نآ  زا  صوصخب  تسا ؛ هدوب  بالقنا  لوا  زا  نالووسم -  مدرم و  نایم  یلدمھ  داحتا و 

نـالووسم اـب  مدرم  تسا . هدوـب  روـطنیمھ  هشیمھ  فرط ، نـیا  هـب  لاـس ١٣۶٠  زا  دـندرک . ادـیپ  یرتـشیب  روضح  یهنیمز  ماـما ، طـخ  یاـھورین  نموـم و  یاـھورین  دـنتفر و 

مھ تلود  نیا  دوـب ، هنوـگنیمھ  مھ  لـبق  تلود  رد  تسا ، روـطنیمھ  مھ  زورما  دـننادیم . مدرم  رازگتمدـخ  ار  دوـخ  مـھ  نـالووسم  دـندنمهقالع ؛ نـالووسم  هـب  دـننابرھم ،

. تسا ناریا  تلم  تیقفوم  یلصا  طرش  ماجسنا ، نآ  هک  تسا  یماجسنا  یارب  یلصا  رصانع  وزج  هملک  تدحو  دینادب . ردق  ار  داحتا  نیا  تسا . روطنیمھ 

هعمجزامن  / ١٠/٢۶/١٣٧۶ یاھهبطخ  رد  تانایب 

یروھمج ماظن  هیلع  هئطوت  لحم  ار  ترافـس  لـحم  دـش ، هدوسآ  ناـشلایخ  هک  لوا  یاـھزور  ناـمھ  زا  تفرگ . هدـیدن  ار  بـالقنا  ناریا و  تلم  یاـھیراوگرزب  نیا  اـکیرما  تلود 

نآ هیلع  مدرم  مشخ  شورخ  اجنیا  رد  هک  داد  ماجنا  یتشز  تکرح  تقونآ  اکیرما  یانـس  سلجم  دـندرک . تامادـقا  هب  عورـش  ناریا  هیلع  اـکیرما ، دوخ  رد  دـندرک . یمالـسا 

یاھزور نامھ  زا  اھییاکیرما  دندرک . مشخ  مالعا  اھییاکیرما  راک  نیا  هب  تبـسن  اجنآ  رد  مدرم  دش و  لیکـشت  یمیظع  عامتجا  نارھت  یاھنادیم  زا  یکی  رد  دش . دنلب  تکرح 

سرد هتـشذگ  زا  ینعی  دندروآ ؛ مھارف  ار  ییاتدوک  تامدـقم  دـندرک ؛ راداو  ییاھراک  هب  ار  اھنآ  دـندید و  ار  یمالـسا  یروھمج  نانمـشد  دـندرک ؛ یدـب  هئطوت و  هب  عورـش  لوا ،

رد تکرح ، نیا  دنتفرگ . ناگورگ  ار  ترافس  یاضعا  دندرک و  فرصت  ار  ترافس  دنتخیر  ماما  طخ  وریپ  ناملسم  نایوجـشناد  هک  دوب  نیا  مھ  اھراک  نیا  یرھق  یهجیتن  دنتفرگن !

. دوب اھییاکیرما  هب  تبسن  یتازاجم  عقاو 

رطف  / ١١/٠٩/١٣٧۶ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

، دنسانشیمن ار  روھمج  سیئر  دنسانشیمن ، ار  نالووسم  دنـسانشیمن ، ار  تلم  نیا  تسا ، زونھ  هک  مھ  زونھ  نارگرامعتـسا  اما  دنـسانشیم ؛ ار  ناریا  تلم  اھتلم ،

هک رادـیب  یاھلد  نیا  رب  دورد  تلم . نیا  رب  دورد  دـنھد . صیخـشت  ار  مدرم  نیا  نامیا  قمع  نازیم  دـنناوتیمن  زونھ  دـننادیمن و  ار  ماما  هاـگیاپ  دنـسانشیمن ، ار  ماـما  طـخ 

دایرف شور  نیرتھب  نیا ، دـنزب ؟ دـناوتیم  هنوگچ  ار  دوخ  فرح  تلم  کی  دـننک . دایرف  دـنیوگب و  ایند  هب  ار  دوخ  نخـس  غیلب ، اسر و  ینابز  اـب  بساـنم ، تیعقوم  رد  دنتـسناوت 

رکـشت و هنامیمـص  زیزع ، نـالووسم  زا  اھناتـسرھش و  نارھت و  مدرم  کـیاکی  زا  نم  دـش . ماـجنا  گرزب  یاھرھـش  نارھت و  یاـھنابایخ  رد  هک  تسا  تـلم  کـی  لد  فرح  ندرک 

. دنتشاد یمارگ  دندرک و  هدنز  ار  ماما  مان  بالقنا و  مان  ادخ و  مان  هک  منکیم  یرازگساپس 

جح  / ١٣٧٧/٠١/١٢ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

یسایس و یداصتقا و  یماظن و  یپایپ  یاھهئطوت  تسکش  زا  سپ  تسا ! هدش  رتدولآضغب  رتتخس و  زورهبزور  یمالـسا ، ناریا  اب  تبـسن  نیمھ  هب  رابکتـسا ، ینمـشد 

ندرک مھتم  نآ ، فدـھ  و  تسا ؛ یتاغیلبت  گنج  یهھبج  کـی  هھبج ، نیا  تسا . لاـعف  یمالـسا  ناریا  دـض  رب  زین  نونکاـت  هک  هدوشگ  ییهزاـت  یهھبج  رابکتـسا ، یتاـغیلبت ،

میظع تکرح  زا  ناریا ، تلم  هک  دوشیم  دومناو  روطنیا  یتاغیلبت ، گنج  نیا  رد  تسا ! ناملـسم  یاـھتلم  لد  رد  دـیما  غورف  ندرک  شوماـخ  نآ ، رثا  رب  ناریا و  تلود  تلم و 

هک دوشیم  اعدا  هنومن ، دھاش و  ناونع  هب  و  دناهدرک ! تشپ  بالقنا  مالسا و  هب  روشک ، نالووسم  هدش و  نامیـشپ  نآرق ، مالـسا و  تیمکاح  زا  نآ و  یاھراعـش  بالقنا و 

مالـسا و هب  یدـنبیاپ  قشع و  رب  نانآ  یگـشیمھ  دـیکات  روشک و  نالووسم  یوس  زا  اعدا  نیا  ررکم  راکنا  تسا ! اکیرما  تلود  اب  هناتـسود  طباور  داجیا  ددـص  رد  ناریا ، تلود 

دوخ یاعدا  اکیرما ، ربکتسم  میژر  صوصخب  رابکتسا و  یسایس  نالووسم  یتح  یتاغیلبت و  یاھھاگتسد  هک  تسین  نآ  زا  عنام  هیلعهللاناوضر )  ) لحار ماما  طخ  بالقنا و 

! دنیامن رارکت  شیپ ، زا  شیب  مالسا ، ناھج  حطس  رد  اصوصخم  یناھج ، یاھشرازگ  اھربخ و  اھریسفت و  رد  ار  نآ  دننک و  رارکت  نوگانوگ ، یاھهویش  اھنابز و  اب  ار 

جح  / ١٣٧٧/١٢/٢٨ میظع  یهرگنک  هب  مایپ 

( ملـسوهلاوهیلعهللایلص  ) یدـمحم بان  مالـسا  هک  ینـشور  هار  رد  ماکحتـسا  تردـق و  اب  یمالـسا  یروھمج  ماـظن  هک  دـننادب  ناـھج  یاـج  همھ  رد  اـم  ناملـسم  ناردارب 

یهمھ لحار  میظع  ینیمخ  ماما  طخ  یهمادا  رد  شدیـشر  نموم و  مدرم  یهملک  تدـحو  روشک و  نالووسم  یگچراپکی  اب  زارفارـس  ناریا  دوریم و  شیپ  هب  هدرک ، میـسرت 

رد هک  روطنامھ  و  دش ، دھاوخ  رتکیدزن  دوخ  گرزب  یاھفدـھ  هب  زورهبزور  هدراذـگ و  رـس  تشپ  ار  نمـشد  یتاغیلبت  یاھاغوغ  یتینما و  یـسایس و  یداصتقا و  یاھهئطوت 

. هللااشنا تخاس  دھاوخ  شیوخ  لاح  لماش  ار  یھلا  تمحر  ترصن و  دوخ ، حلاص  لمع  نامیا و  اب  مھ  زاب  هتخاس  ماکان  ار  نمشد  یھلا ، ترصن  اب  اھراب  لاس  تسیب  نیا 

١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

، دوخ بالقنا  اب  راوگرزب  ماما  هک  تسا  یھار  طخ و  نآ  رب  یراشفاپ  رارصا و  یانعم  هب  هکلب  تسین ، هتـشذگ  زا  لیلجت  ینادردق و  کی  ناونعهب  طقف  ام  راوگرزب  ماما  زا  لیلجت 

کی ناونعهب  وگلا ، کی  ناونعهب  ماما  تشاذـگ . یقاب  ملاع  ناناملـسم  یهمھ  ناریا و  تلم  یارب  دوخ ، یهمانتیـصو  اـب  دوخ ، یاھـسرد  اـب  دوخ ، یهریـس  اـب  دوخ ، ماـیق  اـب 

یزیچ نامھ  سرد ، نیا  تسھ و  وا  سرد  تسھ ، وا  هار  تسھ ، وا  رکف  اما  تسین ، وا  مسج  دراد . روضح  ام  یهعماج  تیعقاو  رد  اـم و  نھذ  رد  ربھر ، کـی  ناونعهب  ملعم ،

، تسا هدنز  ماما  هار  تسا ، هدـنز  ماما  سرد  اذـل  دـنراد . جایتحا  مھ  زورما  دنتـشاد ، جایتحا  مھ  زورید  دـنراد ؛ جایتحا  نآ  هب  ملاع  ناناملـسم  یهمھ  ناریا و  تلم  هک  تسا 

زا تسا  تراـبع  هصـالخ  نیا  مینک ، هصـالخ  ملاـع  ناناملـسم  یارب  ار  سرد  نیا  میھاوـخب  اـم  رگا  تسا . همھ  مشچ  وـلج  ماـما  یهراـشا  تشگنا  تـسا ، هدـنز  ماـما  طـخ 

. دروآ ناغمرا  هب  ار  زیچ  همھ  اھتلم  مدرم و  یارب  دناوتیم  هک  یمالسا  بان ؛ مالسا  هب  تشگزاب 

« ماما طخ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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١٣٧٨/٠٣/١٢ /  ( هر ) ینیمخ ماما  ترضح  لاحترا  درگلاس  مسارم  رد  ناگدننکتکرش  رادید  رد  تانایب 

هدرک و شیامزآ  ار  هار  نیا  ناریا  تلم  تساھنیا . اھیراتفرگ  مھ  زورما  مالسا . نانمشد  نیملـسم و  نانمـشد  درط  بناجا ، درط  دوب : نیا  ناناملـسم  هب  ام  راوگرزب  ماما  مایپ 

اعدا اـما  میروآ ؛ دوجوهب  ناـمروشک  رد  ار  لـماک  یمالـسا  ماـظن  میاهتـسناوت  هک  مینکیمن  اـعدا  اـم  تسا . هداد  تاـجن  اھتردـق  تیعبت  زا  یگدـنام ، بقع  زا  تلذ ، زا  ار  دوخ 

ینیـشنبقع اھتردـق  دـیدھت  لباقم  رد  ناریا  تلم  درک . میھاوخ  شـالت  تدـھاجم و  یمالـسا  لـماک  تیمکاـح  ققحت  یارب  رخآ  اـت  میاهدرک و  شـالت  هار  نیا  رد  هک  مینکیم 

نیا یمالـسا  طخ  تسا ، نیا  یمالـسا  ماـظن  دـننادیم . ناـشدوخ  یارب  ییاـشگھار  گرزب و  یاھهیـصوت  ار ، ماـما  یاھهیـصوت  روشک ، نـالووسم  ناریا و  تلم  دـنکیمن .

ماـما طـخ  هب  ماـما و  هار  هب  هک  دنتـسھ  یناـسک  مھم -  یاـھراک  نـالووسم  یجراـخ ، تسایـس  نـالووسم  یلخاد ، روما  نـالووسم  روـشک -  نـالووسم  هللادـمحب  تسا .

داد و میلعت  ناریا  تلم  هب  یمالـسا و  بالقنا  هب  نآرق ، مالـسا و  نتم  زا  ماھلا  اب  راوگرزب  ماما  هک  ار  ییاھتـسایس  نامھ  ام  دننکیم . تدھاجم  شالت و  نآ  یارب  دندقتعم و 

مالسا نانمشد  هک  هچنآ  لباقم  یهطقن  تسرد  مینادیم ؛ هار  نیا  ندرک  لابند  رد  ار  نامدوخ  تالکـشم  اھیراتفرگ و  جالع  مینکیم و  لابند  درک ، میـسرت  وا  هک  ار  یطخ  نآ 

. دننک مالعا  ینھذ  یاضف  رد  دنزادنیب و  اج  اھنھذ  رد  ار  نآ  دنراد  دصق 

١٣٧٨/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھد  رد  هعمجزامن  یاھهبطخ 

هار ماما ، هار  دوب . یھاگآ  هبرجت و  ساسارب  یتکرح  دوبن ؛ دـیلقت  یور  زا  تکرح ، نیا  ـالوا  میھد . یم همادا  ار  ماـما  طـخ  ماـما و  هار  هک  میدرک  مـالعا  اـم  ماـما ، تلحر  زا  دـعب 

؟ تسا مادک  ماما  هار  زا  ام  دوصقم  تسیچ ؟ ماما  هار  اما  تسھ ؛ زورما  مھ  دوب و  راوگرزب  نآ  تایح  نارود  رد  مھ  بالقنا ، زاغآ  رد  مھ  روشک ، نیا  تاجن 

مالـسا و لوا ، دوب ؛ لوا  هجرد  رد  ماما ، رظن  زا  بلطم  دـنچ  منک . یم ضرع  میروآ ، یم باسح  هب  ماما  طخ  ماما و  هار  ار  نآ  اـم  هک  یا  هعومجم زا  ار  مھم  هصخـشم  دـنچ  نم 

نیا دـندرک ، لوبق  ار  ماظن  نیا  هک  مھ  مدرم  دوب . مالـسا  تیمکاح  یارب  ماما ، تضھن  بالقنا و  دروآ . یمن باسح  هب  مالـسا  شزرا  زا  رتالاب  ار  یـشزرا  چـیھ  ماـما ، دوب . نید 

نم درک  مالعا  تفرگ و  تسد  یور  ار  مالـسا  یـشوپ ، هدرپ نودب  حیرـص و  هک  دوب  نیا  ماما  تیقفوم  رـس  دوب . یمالـسا  هزیگنا  یارب  دنتفریذپ ، ار  ماما  دندرک و  اپ  هب  ار  بالقنا 

هب اتقیقح  هک  دـنا  هدوب رگید  یاھروشک  یـضعب  رد  ام و  روشک  رد  یناـسک  اـم  بـالقنا  نارود  زا  لـبق  تسا . مالـسا  هیاـس  رد  زیچ  همھ  منک و  راـک  مالـسا  یارب  مھاوخ  یم

تلع دندروخ . تسکش  امومع  دندش و  یم نادیم  دراو  یرگید  یاھمان  تحت  دننک ؛ حرطم  ار  مالسا  احیرص  دنتساوخ  یمن ای  دندرک ، یمن تارج  اما  دنتشاد ، داقتعا  مالـسا 

رد مالـسا  شخب  یکی  تسا : هجوت  لباق  شخب  ود  رد  دومرف ، ماما  هک  مالـسا  هتبلا  درک . نایب  حیرـص  تسا ، مالـسا  تیمکاح  هک  ار  دوخ  فدھ  نوچ  دش ، زوریپ  ماما  هک  نیا 

اج همھ  دش . یمن یضار  هریغ ، هچ  یداصتقا ، لئاسم  رد  هچ  هحماسم ، کی  هب  دش ؛ یمن یضار  دایز ، ای  مک  هملک  کی  هب  دوب و  ریگتخـس  یلیخ  اج  نیا ماما ، ماظن . بلاق 

ار مالسا  تیمکاح  هار  مالسا و  طخ  حلاصم ، قبط  رب  دیاب  نوگانوگ  یاھھاگتسد  یمالسا و  تواضق  یمالسا ، تلود  یمالسا ، یاروش  سلجم  یمالسا ، ماظن  مالسا . رم 

تبالـص و نآ  رگید  اج  نیا رد  تسا . صاخـشا  یدرف  لمع  مالـسا ، هب  یدنبیاپ  دروم  رد  مود  هرھچ  درک . شالت  تسناوت ، هک  اج  نآ ات  درک و  یم لابند  ار  نیا  ماما ، دـننک . لابند 

مھم ماـما ، طـخ  رد  هک  یزیچ  لوا  سپ  تشاد . هدـیقع  نیا  هب  ماـما ، تسا . فورعم  هب  رما  شوخ و  ناـبز  تحیـصن ، هظعوم ، اـج  نیا درادـن . دوجو  تردـق ، لاـمعا  تیعطاـق و 

. تسا لمع  هنحص  رد  نامیا و  هنحص  رد  یمالسا  تیمکاح  یمالسا و  فدھ  بیقعت  تسا ،

مدرم یار  یضعب ، الاح  دنک . راکنا  ار  مدرم  تساوخ  مدرم و  یار  مدرم ، دیابن  یمالسا  ماظن  رد  سک  چیھ  مدرک -  ضرع  هک  روط  نامھ تسا -  مدرم  هب  هیکت  بلطم ، نیمود 

دوش یمن اپ  رس  یمالسا ، ماظن  همیخ  مدرم ، تساوخ  ققحت  نودب  مدرم و  روضح  نودب  مدرم ، ارآ  نودب  تسا . تیعورشم  لامعا  هیاپ  لقاال  دنناد ؛ یم تیعورـشم  هیاپ  ار 

ارآ ینعی  درک ؛ تسرد  ار  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  ماما ، تسا . یمالـسا  ماکحا  نیناوق و  پوچراچ  رد  مدرم ، تساوخ  هدارا و  نیا  دنناملـسم و  مدرم ، هتبلا  دـنام . یمن و 

تحلـصم صیخـشت  عمجم  دـش ، ادـیپ  یفـالتخا  اـھنآ  نیب  رگا  تسا ، ناـبھگن  یاروش  شرھظم  هک  یمالـسا  دودـح  و  تسا ، یمالـسا  یاروـش  سلجم  شرھظم  هک  مدرم 

هتفگ یدازآ  دروم  رد  هک  هچنآ  درک . تسرد  ماـما  مھ  ار  تحلـصم  صیخـشت  عمجم  دراد . یم مدـقم  نیارب  ار  نآ  دـنک ، اـضتقا  روشک  تحلـصم  هک  ییاـج  نآ دریگ . یم میمـصت 

یدازآ یدازآ ، دـنھاوخ  یم هدیـسر ، هار  زا  هزات  یا  هدـع الاح  دروآ . دوجو  هب روشک  نیا  یارب  ماما  هک  تسا  یمھم  طخرـس  نیا  میظع و  تکرح  نیا  مکـش  رد  همھ  دوش ، یم

هللادمحب داد . رارق  طخ  نیا  رب  ار  یمالسا  ماظن  تکرح  ماما ، هک  دوب  یطخ  نیا  دننک ! نیقلت  دنھدب و  دای  هزات  یمالـسا ، ماظن  ماما و  هاگتـسد  ماما و  هب  ار  یار  یدازآ  رکف و 

رواب دنتـسناد و  نادـند  نب  زا  ار  اھزیچ  نیا  دنتـسھ ، ماما  ناـگدرورپ  تسد  دـندوب و  ماـما  نادرگاـش  همھ  هک  لـبق -  تلود  لـبق و  هرود  رد  هچ  زورما ، هچ  روشک -  نـالووسم 

. دھدب دای  اھنیا  هب  دیایب و  یرگید  دھاوخ  یمن دندرک ؛

، ماما تسناد . یم روشک  بحاص  بالقنا و  بحاـص  ار  اـھنآ  ماـما  هک  تسا  مورحم  فعـضتسم و  تاـقبط  هب  کـمک  یعاـمتجا و  تلادـع  ماـما ، طـخ  یاـھ  هصخـشم زا  موس 

، بالقنا لوا  نامھ  زا  ماما  درکن . افتکا  مھ  نتفگ  هب  ماما  میتفگ ، هک  روط  نامھ تسھ و  مھ  روط  نیمھ تسناد ؛ یم تلم  نیا  یاھیزوریپ  رد  رـصنع  نیرتمھم  ار  ناـگنھرباپ 

وزج یعامتجا ، تلادـع  داد . تقو  یاھتلود  هب  دـکوم  تاروتـسد  دروآ و  دوجو  هب  ار  نکـسم  داینب  دادرخ و  هدزناـپ  داـینب  نافعـضتسم ، داـینب  دادـما ، هتیمک  یگدـنزاس ، داـھج 

بالقنا ام  بالقنا  دومرف : ماما  هک  دـنیآ  یم رد  فرط  نآ  زا  یا  هدـع الاح  دوش !؟ یم رگم  دـنار . هیـشاح  هب  داد و  رارق  مود  هجرد  رد  ار  نیا  دوش  یمن تسا ؛ یلـصا  یاھراعش 

نآ مدرم  رگا  دوب . وکسم -  الثم  زور -  نآ  یلصا  یاھرھـش  رد  نان  ندش  عطق  رطاخ  هب دش ، ادیپ  لاس ١٩١٧  رد  هک  هیـسور  ربتکا  بالقنا  هلب ؛ تسین ! نان  یارب  تسین ، نان 

دیابن بالقنا  هک  تسین  نیا  شیانعم  اما  دوب ؛ نامیا  کی  ساسارب  ام  بالقنا  دوبن ، هنوگ  نیا ام  بالقنا  دـمآ . یمن شیپ  بالقنا  نآ  یلومعم -  ناـن  نیمھ  دنتـشاد -  ناـن  زور 

ماما رظن  دروم  لوا ، هجرد  رد  هچنآ  داد و  یم روتـسد  تخادرپ و  یم لئاسم  نیا  هب  ماما  تسا ؟! یفرح  هچ  نیا  دزادرپب . مدرم  هافر  هب  نان و  هب  داـصتقا ، هب  مدرم ، یگدـنز  هب 

هک نیا نودب  دـننک -  رداص  هخـسن  روتـسد و  دننیـشنب و  یا  هشوگ دـندلب  هشیمھ  هک  ییاھنآ  اھنیـشندوگ ، رانک  زورما  هتبلا  فعـضتسم . مورحم و  تاقبط  زا  دوب  ترابع  دوب ،

ادیپ ققحت  کشالب  لماک ، یعامتجا  تلادع  هتبلا  تسا ! هدرکن  ادیپ  ققحت  یعامتجا  تلادع  دنیوگ  یم دننک -  ساسحا  یتیلووسم  چیھ  ای  تسا ، هنوگچ  اھتیعقاو  دننادب 

نیـشناتسور و اتـسور و  یارب  یقح  چـیھ  هک  دوب -  تکلمم  نیا  رد  هک  ار  یطلغ  هشقن  همانرب و  نآ  دـمآ و  یمالـسا  ماظن  اما  مینک -  تدـھاجم  دـیاب  یلیخ  تسا -  هدرکن 

طاـقن یارب  اـم  رازگتمدـخ  تلود  ماـمتھا  نیرتشیب  زورما  تشاذـگ . اـھزیچ  نیا  یور  ار  ماـمتھا  نیرتـشیب  داد و  رییغت  دـندوبن -  لـئاق  مورحم  تاـقبط  تسد و  رود  یاـھرھش 

مھ یمیظع  تامدخ  ناوارف و  یاھراک  دوب و  مورحم  طاقن  مورحم و  مدرم  یارب  ناشمامتھا  نیرتشیب  دـندوب ؛ روط  نیا اھتلود  هشیمھ  بالقنا ، نارود  لوط  رد  تسا . مورحم 

. تسا ماما  طخ  رد  یعامتجا  تلادع  رصنع  نیمھ  تکرب  هب  اھنیا  تسا . هتفرگ  ماجنا 

یمالـسا ماـظن  روطچ  درادـن ! دوجو  ینمـشد  چـیھ  دـنک  یم غیلبت  هک  تسا  نیا  نمـشد  راـک  نیلوا  تسا . نمـشد  زا  ندروخن  بیرف  یـسانش و  نمـشد رگید ، رـصنع  کـی 

، تاغیلبت رد  دننک -  یم ینمشد  هک  مینیب  یم دننمشد ، هک  تسا  مولعم  تسا ؛ هدرک  مورحم  یدامتم ، یاھلاس  هتفر  امغی  هب  هرفس  نیا  زا  ار  ناراوخناھج  درادن !؟ نمـشد 

! دنیوگ یم مھ  حیرص  دننک ؛ یم ماظن ، هیلع  نمشد  تیوقت  رد  دنناوت  یم هک  یراکرھ  یداصتقا -  هرصاحم  رد 

یدر تسد  نآ  تسا ؛ مدرم  نیا  یرادـیب  لالقتـسا و  تکلمم و  نیا  لالقتـسا  تسین ، لوبق  لباق  ناراوخناـھج  یارب  رابکتـسا و  یارب  اـکیرما ، یارب  هک  هچنآ  تکلمم ، نیا  رد 

هب ار  یرادیب  نیا  مالـسا  هک  تسا  تلع  نیا  هب  دننمـشد ، هک  مھ  مالـسا  اب  دنھاوخ . یمن ار  نیا  دـنا ؛ هدز ناراوخناھج  روشک و  نیا  نانمـشد  هنیـس  هب  مدرم  نیا  هک  تسا 

مکحم اـھنآ  لـباقم  رد  تخانـش و  یم دـیمھف ، یم ار  اـھنآ  یتاـغیلبت  یاھـشور  یـسایس و  یاھـشور  تخانـش ؛ یم ار  نمـشد  ماـما ، دننمـشد . نیا  اـب  تـسا ؛ هداد  مدرم 

. داتسیا یم
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رد ایسآ ، رد  اھتلم  نالا  دنیآ . یم باسح  هب  یمالسا  ماظن  کیژتارتسا  لقع  ملاع ، ناناملـسم  تسا . ملاع  ناناملـسم  تشونرـس  هب  ندوب  ساسح  هقالع و  رگید ، روحم 

رد یروشک  چیھ  هب  تبـسن  زورما  هن  درادن ؛ هقباس  دننک ، یم بالقنا  هب  ماما و  هب  هک  یتدارا  راھظا  نیا  دنتـسھ . یمالـسا  ماظن  رادفرط  ام  دوخ  هقطنم  نیمھ  رد  اقیرفا و 

یلاعت هرخالاب  و  دوب . ساسح  ناملسم ، ناردارب  تشونرس  یور  ماما  تسا . مالـسا  رطاخ  هب نیا  تسا . هدوب  یزیچ  نینچ  هتـشذگ  رد  هن  تسا و  لومعم  دراد و  دوجو  ایند 

نآ رد  یمالسا  تما  هب  تبسن  تیساسح  نانمشد و  اب  ینمشد  روشک ، تفرـشیپ  مدرم ، مالـسا ، تسا ؛ ماما  طخ  هدمع  یاھلـصفرس  اھنیا  روشک . یگدنزاس  یملع و 

 - دـندوب راک  رـس  هک  ییاھتلود  هچ  ماما ، تلحر  زا  دـعب  یاھلاس  نیا  رد  دوب . میھاوخ  راگدرورپ  لضف  هب  میتسھ و  میدوب و  دـنبیاپ  اھنیا  هب  ام  تسا ؛ ماما  طـخ  اـھنیا  تسھ .

ماجنا یگرزب  تامدخ  دندرک و  یگرزب  یاھراک  هللادمحب  یراذـگنوناق ، هاگتـسد  یمالـسا و  یاروش  سلجم  هچ  ییاضق ، هاگتـسد  هچ  ام -  زورما  تلود  هچ  یلبق ، تلود  هچ 

 - تساھنآ شود  رب  نیگنـس  یاھراب  هک  هیرجم  هوق  رد  صوصخب  فلتخم -  یاوق  رد  روشک  نیا  نالووسم  هک  یتایلمع  هحفـص  داـیز و  ردـق  نآ اـھنیا  یاـھراک  تاـیئزج  دـنداد .

ینالوط هحفـص  کی  میوگب ، تسھ  منھذ  رد  هچنآ  مھ  نالا  مھاوخب  رگا  نم  درک . دھاوخ  نیـسحت  دنک ، هاگن  ار  اھنیا  یفـصنم  رھ  هک  تسا  دایز  ناشخرد و  یردق  هب دـندرک 

مھ لاعتم  یادخ  تسا . ماما  هار  نیمھ  زا  یوریپ  تکرب  هب  نیا  دنا ! هدیشک یتامحز  هچ  هک  دننیبب  ات  دنھد ، حیـضوت  دنیوگب و  مدرم  هب  دنیایب  نایاقآ  دوخ  دیاب  ار  اھنیا  تسا .

لاعتم و یادـخ  هک  مھ  ار  یراثآ  دراد . یقیمع  هشیر  مکحم و  یاھ  هیاپ تسا و  هدـنام  مکحتـسم  هللادـمحب  تخاس ، ماـما  هک  ییاـنب  نیا  تسا . هدرک  لـضفت  روشک  نیا  هب 

. تسا میظع  یلیخ  دروآ ، مدرم  نیا  یارب  یھلا  تردق  تسد 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

هدیبسچ یزیچ  هب  رجحتم  تروصهب  ام  هک  تسین  نیا  هلاسم  مدرک . ضرع  هک  تسا  یزیچنیا  یانبم  رب  ماما ، یهیصوت  ماما و  تیـصو  ماما ، طخ  مییوگیم  زورما  ام  هکنیا 

، درک باختنا  ار  یھار  تلم ، نیا  زاین  هب  هجوت  اب  سانـشایند ، درم  نآ  مالـسا ، هب  ریبخ  درم  نآ  میکح ، درم  نآ  اناد ، درم  نآ  هن . دشاب ؛ اجنآ  رد  یلقعت  هکنیا  نودب  میـشاب ،

نامھ هب  ام  روشک  مھ  زورما  میراد . زاین  اھهیـصوت  نامھ  هب  ام  مھ  زورما  داد . باوج  دش ، لمع  اھهیـصوت  نآ  هب  مھ  اجرھ  درک ؛ ار  ییاھهیـصوت  تشاذـگ و  ار  ییاھهناشن 

هار هک  ار -  هار  نیا  راگدرورپ ، لضف  هب  دوش . لابند  هار  نیا  هک  تسا  نیمھ  رب  نالووسم  تلم و  خسار  مزع  هللادمحب  دراد . جایتحا  طوطخ  نامھ  هب  اھهناشن و  نامھ  هب  هار ،

اب نانیبهتوک ، یاھفرح  نانمشد و  ینمشد  تساوخ و  مغریلع  تسا -  روشک  تالکشم  ندش  هتشادرب  تزع و  یدنلبرس و  تاجن و  هار  رثوک ، ققحت  هار  ربمایپ ، هار  ادخ ،

. داد میھاوخ  همادا  تردق  لامک 

هعمجزامن  / ١٣٧٨/٠٧/٠٩ یاھهبطخ  رد  تانایب 

بجوم یھاگ  ینید ، لئاسم  رد  یتح  نتـشاد ، رظن  فالتخا  دـشاب -  دـشاب -  صاخـشا  نیب  هریغ  یـسایس و  لئاسم  یهرابرد  یرظن  فـالتخا  طاـقن  یـضعب  تسا  نکمم 

مھ هب  دنناوخیم ؛ زامن  مھ  رس  تشپ  اما  تسوا ؛ فلاخم  شیار  دصرددص  رگید  هیقف  دراد ، ییار  یاهلاسم  رد  هیقف  کی  دینک ؛ هاگن  مالـسا  یاھقف  هب  امـش  تسین . اوعد 

تحلصم دشابن ؛ ییارگهلیبق  تحلصم  رگا  دشابن ، یھاوخدوخ  رگا  دشابن ، سفن  یاوھ  رگا  درک . تکرح  دیاب  هنوگنیا  لئاسم ، رد  دننادیم . لداع  ار  رگیدکی  دننکیم ؛ ادتقا 

مھ ناج  هب  ار  یبـالقنا  ناـسنا  ود  ار ، رفن  ود  ار ، هورگ  ود  هک  تسین  یزیچ  اـھهشقانم  نیا  اـھلاجنج و  نیا  دـشاب ، رظن  دروم  تدـمدنلب  یاھهدـنیآ  ماـظن ، تحلـصم  روشک ،

؛ مدرک انعم  لبق  یهعمج  زامن  رد  هک  ییانعم  نامھ  هب  یدوخ ، یاـھھورگ  دـننک . مک  ار  ناـشدوخ  نیب  یهلـصاف  یدوخ ، یاـھھورگ  هک  منکیم  ضرع  مھ  نـالا  نم  دزادـنیب .

لوبق دوشیم -  هدـھاشم  روفو  هب  ام  ناـیم  رد  هللادـمحب  وا  یاـھهناشن  هک  ار -  گرزب  درم  نیا  دـنراد ؛ لوبق  ار  یمالـسا  تموکح  دـنراد ؛ لوبق  ار  مالـسا  هک  یناـسک  ینعی 

هک دننادب  دیاب  دنـشابن ، مھ  مدرم  یهدنیامن  رگا  دنمدرم ؛ عطاق  تیرثکا  یهدـنیامن  دنـشاب ، مدرم  یهدـنیامن  رگا  اھھورگ  نیا  انعم ، نیا  اب  دـنراد . لوبق  ار  وا  طخ  هار و  دـنراد ؛

هلاحتـسا یاھـسفنلافیعض  نمـشد و  هب  یاھهتـسباو  بالقنا ، یاھهدروخمخز  زا  هورگ  کی  رانک ، هشوگ و  رد  تسا  نکمم  دننکیم . تکرح  هار  نیا  رد  مدرم  عطاق  تیرثکا 

، دـش مک  هک  ناـشدوخ  نیب  اھهلـصاف  دـننک ؛ فیعـض  مک و  ار  ناـشدوخ  نیب  یاھهلـصاف  طوطخ و  یدوـخ ، یاـھھورگ  نیا  دنـشاب . هتـشادن  لوـبق  ار  اـھنیا  هک  دنـشاب  هدـش 

یراذـگریثات دـنراذگب . ریثات  روشک  نیا  تشونرـس  رب  اھهبیرغ  دـیراذگن  هک  دومرف  دوخ  یهینایب  رد  همانتیـصو و  رد  ماما  هک  یناـمھ  دوشیم ؛ راکـشآ  اـھهبیرغ  اـب  یهلـصاف 

مھ هب  دـیاب  دـنھد . هزاجا  دـیابن  اھیدوخ  دـنکیم . ذوفن  لامعا  یرگید  یاھھار  زا  هبیرغ  یھاگ  دریگ ؛ هدـھع  هب  دوش و  یدـصتم  ار  یماـقم  دـیایب  هک  تسین  نیا  طـقف  هبیرغ 

لوبق ار  مالـسا  لصا  مییوگیم  هکنیا  هتبلا  دـنرادن -  لوبق  ار  یمالـسا  تموکح  مالـسا و  لصا  هک  یناسک  نآ  دوش . راکـشآ  اھنآ  اب  ناشهلـصاف  اـھهبیرغ  اـت  دـنوش  کـیدزن 

 - دنھارمھ تلم  اب  دـنراد و  لوبق  ار  ناریا  تلم  هار  اما  دـنرادن ؛ لوبق  ار  مالـسا  هک  دنتـسھ  ام  روشک  رد  ینید  یاھتیلقا  زا  یلیخ  مییوگیمن ؛ بھذـم  کی  ناونعهب  دـنرادن ،

هناگیب دنرظتنم  دریگ ، تسدرد  ار  روشک  روما  مامز  دیایب و  یـسک  اھزرم  نیا  نوریب  زا  دنرظتنم  دـنرکنم و  الـصا  دـنرادن ، لوبق  ار  ماما  طخ  یاھـصخاش  بالقنا و  یاھـصخاش 

. تفرگ دنھاوخ  یرتشیب  یهلصاف  امش  زا  اھهبیرغ  دیشاب ، رتنابرھم  رتکیدزن و  مھ  اب  اھیدوخ  امش  هچ  رھ  دناهبیرغ . اھنیا  دوش ، رارکت  بالقنا  زا  لبق  عاضوا  دنرظتنم  دیایب ،

نارھت  / ١٣٧٩/٠٢/٢٣ هعمجزامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

اب تسا ، فلاخم  ماما  هار  اب  تسا ، فلاخم  بالقنا  اب  تسا ، فلاخم  مالسا  اب  هک  یسک  نآ  هب  تبسن  احیرص  دیاب  دننک . صخشم  ار  ناشعـضوم  دیاب  یـسایس  یاھحانج 

هب بالقنا و  لوحت  هب  اما  دـننیدتم ، رھاظلایلع  هک  مھ  یناسک  لباقم  رد  روطنیمھ  دـننک . نشور  ار  ناشاھزرم  عضوم و  تسا ، فلاخم  ماظن  نیا  یارب  یمالـسا  ساـسا 

نیا دننک . صخشم  ار  دوخ  عضوم  اما  دننک ؛ هزرابم  اوعد و  گنج و  مییوگیمن  دننک . صخشم  ار  ناشیاھزرم  دیاب  نادماج -  نارجحتم و  دنرادن -  یداقتعا  چیھ  بالقنا  لصا 

. تسا یسایس  یاھحانج  هب  ام  فرح 

١٣٧٩/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزای  مسارم  رد  تانایب 

. رادب هدنز  هشیمھ  ام  لمع  لد و  نھذ و  رد  ار  ماما  راگدنام  یاھسرد  ماما ، دای  ماما ، هار 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

ار ناـشدوخ  هار  مدرم  تسین . تیمھا  نـیا  هـب  تـسین ؛ یگرزب  نـیا  هـب  دوـشیم ، هداد  ناـشن  گرزب  رایـسب  یھاـگ  هـک  یحاـنج  یـسایس و  تاـفالتخا  نـیا  نـم ! نازیزع 

اھحانج درادیم  تسود  نمشد  دنرادن . یراک  یعونصم  یعنصت و  یاھیشکطخ  نیا  اب  مدرم  تسا . راوگرزب  ماما  هار  ادخ و  هار  بالقنا ، هار  مالـسا ، هار  مدرم ، هار  دنوریم .

؛ مدرک توعد  ار  یـسایس  یاھحانج  اھاج ، ریاس  رد  و  تساـھناکم -  نیرتسدـقم  هک  هعمج -  زاـمن  رد  اـھراب  لـماک ، یزوسلد  یور  زا  هدـنب  دزادـنیب . مھ  ناـج  هب  رتشیب  ار 

لح اھنیا  ساسارب  ار  تافالتخا  دیھد و  رارق  لصا  دیراد ، رظن  قافتا  مھ  اب  نآ  یور  رب  هک  ار  یدراوم  دییایب  دینک . هرکاذـم  مھ  اب  دـینک ، تبحـص  مھ  اب  دینیـشنب  دـییایب  متفگ 

انعم هچ  تجاجل  نیا  دننکیم . دندرک و  تجاجل  یاهدع  دندرک ؛ لوبق  یاهدع  درادن . مھ  یتیمھا  یـسایس  یفالتخا و  یئزج  دراوم  دینک ، یراشفاپ  لوصا  یور  رب  رگا  دینک .

، دشاب نمشد  ذوفن  نودب  رگا  هک  دننک ؛ یحانج  ضارغا  ینابرق  ار  روشک  نیا  حلاصم  یلم و  عفانم  ار ، یلم  تینما  ار ، یلم  تدحو  ار ، تلم  تدحو  یناسک  دیاب  ارچ  دراد !؟

؟ تسا رتدب  ربارب  دنچ  دشاب ، نمشد  ذوفن  اب  رگا  تسا و  دب  رایسب 

؛ ماما هار  ساسارب  مالـسا ؛ ساسا  رب  یـساسا ؛ نوناق  تانیب  ساسا  رب  یمالـسا ؛ ماظن  یـساسا  لوصا  ساـسارب  هملک  تدـحو  هب  منکیم  توعد  ار  همھ  مھ  زاـب  هدـنب 

قداـص دارفا  نازوـسلد و  ناـھاوخریخ و  یهمھ  هک  تسا  ینـشور  طـخ  نیا  دـنکیم . یرگهزیتـس  تلم  نیا  اـب  هک  یـسک  رھ  اـب  هزیتـس  ساـسارب  مدرم ؛ عفاـنم  ساـسارب 

. دنوش عمج  نآ  ساسارب  دنناوتیم 

مق  / ١٣٧٩/٠٧/١۴ مدرم  گرزب  عامتجا  رد  تانایب 

. ناریمب هار  نیمھ  رد  رادب و  هدنز  نامراوگرزب  ماما  هار  رد  یدھ ، یهمئا  هار  رد  ادخ ، هار  رد  ار  ام  یهمھ  اراگدرورپ !

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 7 
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نایوجشناد  / ١٣٧٩/٠٩/١٧ زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

اھنآ یاھتیلووسم  هناتخبـشوخ  دـنھد ! هار  تیلووسم  تردـق و  یهریاد  هب  دـندوب ، ناشدوخ  هورگ  ریغ  زا  هک  ار  ناشدوخ  ناتـسود  یتح  هک  دادـیمن  هزاجا  اھنآ  هب  ییارگهورگ 

مالـسا هب  نادـنمهقالع  بالقنا و  ناوریپ  ماما و  ناوریپ  اب  ماما و  طـخ  اـب  بـالقنا و  اـب  اـھنیا  هک  یدروخرب  هتبلا  دـش . عناـم  ماـما  یرایـشوھ  یھاـگآ و  نوچ  درکن ؛ ادـیپ  همادا 

. تسا هدوب  یاهناھاوخریخ  ریغ  بسانمان و  دروخرب  هشیمھ  دنتشاد ، یبالقنا 

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

اھنآ زا  یـضعب  دنتـسھ و  مھ  زورما  نایوجـشناد  نآ  زا  یدادعت  میدوب . هتـشاذگ  هاگـشناد  نیا  رد  نایوجـشناد  زا  یعمج  اب  هک  تسا  یددعتم  تاسلج  هب  طوبرم  هرطاخ  کی 

یوس زا  دوبن -  مھ  روھمج  سیئر  زونھ  تقو  نآ  هک  ردص -  ینب زا  و  فرط ، کی  زا  هدنب  زا  دندوب و  هتشاذگ  ار  یتاسلج  دنفورعم . اتبسن  یاھ  هرھچ زا  روشک و  نالووسم  وزج 

؟! تسیچ ماما  طخ  دنتفگ  یم دراد . دوجو  ماما  طخ  مان  هب  یزیچ  هک  دندوب  رکنم  لوا  زور  نامھ  زا  یا  هدـع مینک . ثحب  ماما  طخ  تیھام  هرابرد  ام  ات  دـندوب  هدرک  توعد  رگید 

. تسا یندشن  شومارف  نم  یارب  هک  دش  لیکشت  اج  نیا رد  یددعتم  تاسلج  ماما ، طخ  دودح  تیھام و  نییبت  یارب 

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

نینموملاریما بتکم  ورھر  درگاـش و  کـی  هک  اـم  راوگرزب  ماـما  دـمآ . دوـجو  هب  یمالـسا  یروـھمج  ماـظن  تفرگ و  نینموـملاریما  زا  ار  دوـخ  یهنوـمن  وـگلا و  یمالـسا  بـالقنا 

. دینکیم هدھاشم  ار  یولع  یاھـصخاش  اجهباج  راوگرزب ، ماما  میلاعت  رد  دینک ، هاگن  رگا  دندرکیم . ار  اھهیـصوت  نیمھ  دوخ ، راتفگ  راتفر و  رد  دـندوب ، مالـسلاوھالصلاهیلع 

هک یمالـسا -  یروھمج  ماـظن  بـالقنا و  نانمـشد  تاـغیلبت  دـناهداد . رارق  ناـشدوخ  تیلاـعف  فدـھ  ار  ماـما  هار  لـباقم  یهطقن  نانمـشد ، هک  تسا  هدوـب  نیمھ  رطاـخ  هب 

. دننک جیورت  مدرم  نایم  رد  دندوب ، هدرک  میسرت  نیعم  یاھصخاش  اب  راوگرزب  ماما  هک  ار  یھار  لباقم  یهطقن  هک  دناهداد  رارق  نیمھ  ار  دوخ  فدھ  دنناریا -  تلم  نانمشد 

١٣٨٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزاود  مسارم  رد  تانایب 

زا یادج  دندیدنسپیمن . ار  نیا  دندروآیم ، باسح  هب  تسایس  لئاسم  نارظنبحاص  یسایس و  بازحا  ناگبخن و  ناگدبز و  رامـش  رد  ار  ناشدوخ  هک  یناسک  زا  یـضعب 

، ماما طخ  تازاوم  هب  ضرع و  رد  بالقنا ، لوا  زا  اذل  دندرکیمن . لوبق  ار  یمالسا  ماظن  اما  دنتشاد ، هدیقع  مالسا  هب  ناسک  یضعب  دنتشادن ، هدیقع  مالسا  هب  هک  یناسک 

؛ یمالـساریغ نطاب  اما  یمالـسا ، مسا  یمالـسا ؛ باعل  گنر و  اب  اھتنم  درکیم ؛ توعد  یبرغ  یاھماظن  زا  هدـش  یرادربوگلا  کیئال و  ماظن  کی  هب  هک  دـش  ادـیپ  یناـیرج 

مدرم مشچ  رد  ماظن  نداد  هولج  لوبقم  یارب  مھ  یاهلملاهیجو  دنوخآ  یماظن ، نینچ  رانک  رد  هک  دـندوبن  لیمیب  اھنآ  هتبلا  یمالـساریغ . یریگتھج  اما  یمالـسا ، تخاس 

؛ دھد هولج  یمالسا  مدرم ، مشچ  رد  ار  ماظن  ات  دریگ  رارق  ماظن  رانک  رد  یلوبق  دروم  یناحور  دمآیمن  ناشدب  دندوب -  هتسبلد  مالسا  هب  مدرم  نوچ  دشاب -  هتـشاد  دوجو 

میژر یهدشیزاسزاب  لکش  تقیقح ، رد  و  یمالساریغ -  تروص  نامھ  هب  ار  ماظن  دنھدیم ، صیخشت  دندنسپیم و  ناشدوخ  هک  یلکش  نامھ  هب  مھ  ماظن  نادرمتلود 

رد ار  مدرم  یاھورین  هک  دـشاب  هتـشاد  اھنآ  یارب  ار  هدـیاف  نیا  مھ  نید  باعل  گـنر و  رھاـظ و  دـننک . هرادا  اـیند -  نادـنمتردق  نارادمتـسایس و  لوبق  قبط  اـھتنم  یتنطلس ،

راداو ماظن  نآ  اب  یراکمھ  هب  ار  مدرم  یمالـسا ، رھاظ  نیمھ  هریغ -  تایلام و  نداد  عافد و  گنج و  ماگنھ  رد  تسا -  جاـیتحا  مدرم  روضح  هب  اـجرھ  دـھد ؛ رارق  ناشتمدـخ 

، تفرگ رارق  نانمشد  یهضبق  رد  مدرم  داصتقا  گنھرف و  روشک و  لالقتسا  رگا  دشن ؛ دشن ، هزرابم  نارگهطلس  اب  رگا  دشن ؛ دشن ، نیمات  مدرم  یعرـش  قوقح  رگا  اما  دنک ؛

اھنیا دوب ، مالـسا  یعقاو  روضح  زا  یناشن  مالـسا و  مان  هک  اجرھ  دوش ، نیودت  مدرم  بختنم  ناگربخ  یهلیـسو  هب  یـساسا  نوناق  داد  روتـسد  ماما  هک  یلوا  زا  اذل  تفرگ !

یهنـشت اھنآ  تموکح ؛ ینعی  تیالو  دـندوبن -  فلاخم  شتیالو  اب  هتبلا  دـندرک . هزرابم  هناباتیب  اھنیا  دـش ، حرطم  هیقف » تیالو   » هب طوبرم  لصا  هک  ییاـجنآ  دـندرک . هلباـقم 

یهناشن هک  اجرھ  دـندرکیمن . لمحت  دـنتفاتیمنرب و  ار  نیا  دوب ؛ هعماج  رد  نید  یقیقح  روضح  یانعم  هب  نوچ  دـندوب ؛ فلاخم  شاهیقف  اب  دـندوب -  ندرک  تموکح  تردـق و 

. دندوب ضرتعم  اھنیا  دوب ، مالسا  یعقاو  روضح 

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

یاھراعش و  تسا -  رولبتم  مسجم و  راوگرزب  نآ  همانتیـصو  رد  هک  ماما -  طخ  یـساسا و  نوناق  ظفح  تساھنیا : دریگ ، رارق  نازیزع  امـش  هجوت  دروم  دیاب  هک  یدیلک  طاقن 

. تشاد یمارگ  ار  اھنآ  درک و  یرادساپ  اھنآ  زا  دوجو  همھ  اب  دیاب  هک  تسا  ییاھزیچ  اھنیا  روشک . یلک  یاھتسایس  یساسا و 

١٣٨١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزیس  مسارم  رد  تانایب 

و دنک ، دیدجت  رگید  راب  راوگرزب  زیزع و  ماما  هب  تبسن  ار  دوخ  مارتحا  تدارا و  تبحم و  ات  ناریا  تلم  یارب  تسا  یاهلیسو  مھ  هیلعیلاعتهللاناوضر ، ماما  درگلاس  تبـسانم 

ناشن دـندرک ، میـسرت  ناشیا  هک  یفادـھا  ماما و  طخ  لوصا و  هب  ار  دوخ  یراداـفو  راوگرزب ، نآ  یاـھدربھار  لوصا و  ماـما و  یهتفیـش  یاـھلد  هکنیا  یارب  تسا  یتصرف  مھ 

روش و نامھ  مدرم  روشک ، رـساترس  رد  زورما  دراد . یاهژیو  تیـصوصخ  ملاع ، یـسایس  نارگلیلحت  مشچ  رد  دادرخ ، مھدراھچ  زور  لاـس  رھ  هک  تسا  نیمھ  یارب  دـنھد .

. تسا هدش  هدید  هشیمھ  راوگرزب  ماما  هب  تبسن  ناریا  تلم  زا  هک  دنھدیم  ناشن  ار  یتیمیمص  تدوم و  صالخا و  لاح و 

نایوجشناد  / ١٣٨١/٠٨/١٣ نازومآشناد و  زا  یعمج  رادید  رد  تانایب 

نیاربانب دوب . هدیـسر  یزوریپ  هب  راوگرزب  ماما  یربھر  ناملـسم و  تلم  یرادیاپ  اب  تضھن  نیا  ینعی  دوب ؛ هتـشگرب  قرو  دوب و  هکـس  یور  نآ  تشھوهاجنپ  لاس  نابآ  هدزیس 

هچ دـندوب ؛ هدرک  لیدـبت  یراکبارخ  یارب  یزکرم  هب  ار  ناـشدوخ  یهناخترافـس  اـجنیا  رد  تفرگیم . تروص  یرگید  لکـش  هب  روشک  هیلع  ییاـکیرما  یهسیـسد  یرگیذوم و 

ار ذوفناب  رثوم و  دارفا  اھتیـصخش و  هک  تسا  نیمھ  اھرازبا  زا  یکی  دندوب . دراو  بالقنا  رد  هک  ییاھتیـصخش  صاخـشا و  ندـیرخ  هچ  یـسوساج ، هچ  یـسایس ، یراکبارخ 

مھ اھمدآ  تمیق  دنک . یرادیرخ  ار  اھنآ  دناوتب  دنمتردق  دنمتورث و  تسد  کی  هک  دنوشیم  ادیپ  داینبتسـس  ای  نادجویب  نامیایب و  یاھمدآ  مھ  هشیمھ  اجهمھ و  دنرخب .

رتشیب ای  باتک  دـلج  داتفھ  تصـش ، ارھاظ  هک  یـسوساج -  یهنال  دانـسا  هب  امـش  رگا  دـنرخیم ! رتنارگ  هدرخکـی  ار  اھیـضعب  دـنرخیم ، نازرا  ار  اھیـضعب  تسا ؛ تواـفتم 

مھ ناریا  تلم  لمع  تعرـس  تماھـش و  رھظم  تشاد . هارمھ  هب  ار  ناریا  تلم  لمعلاسکع  اھنیا  دینیبیم . ار  اھتنایخ  نیا  یاپ  یاج  دینک ، هعجارم  تسا -  هدـش  رـشتنم 

ییوجشناد هن ، نامیایب ؛ نوگانوگ و  تالیکشت  نالف  ای  یـسایس  بزح  نالف  هب  هتـسباو  یوجـشناد  هن  دندوب ، ماما  طخ  وریپ  هک  ینایوجـشناد  مھ  نآ  دندوب ؛ نایوجـشناد 

، نابآ هدزیـس  نومـضم  دندیـشک . نوریب  ار  دانـسا  نیا  دـندرک و  فرـصت  ار  هناخترافـس  دـنتفر  دـنتفای و  ار  مزال  تماھـش  اھنآ  دوب . نموم  نآ  هب  تشاد و  لوبق  ار  ماـما  طـخ  هک 

. رابکتسا هسیسد و  ییوگروز ، اب  هلباقم  ینعی  تساھنیا ؛

رطف  / ١٣٨١/٠٩/١۵ دیع  زامن  یاھهبطخ  رد  تانایب 

رادتقا یهدنھدناشن  هک  تساھنیمھ  منک . رکشت  هنامیمص  دش ، رازگرب  تمظعاب  هوکشاب و  رایسب  هک  لاسما  سدق  زور  ییامیپھار  رطاخ  هب  ناریا  تلم  مومع  زا  دیاب  نم 

ار رادتقا  نیا  دنکیم  یعـس  نمـشد  تسا . یمالـسا  ماظن  یمالـسا و  بالقنا  یاھنامرآ  فادـھا و  یریگیپ  راوگرزب و  ماما  هار  یهمادا  رب  تلم  نیا  ناناوج  مزع  ناریا و  تلم 

نالووسم رادتقا  تلود ، رادتقا  ماظن ، رادتقا  تسا . هلمح  فدھ  کی  جامآ و  کی  نمشد  یارب  دراد ، دوجو  نآ  رد  تلم  رادتقا  زا  یاهناشن  هک  یزیچ  رھ  اجرھ و  دنکـشب . مھرد 

، دنکیم نیمـضت  ار  تلم  امـش  یدام  یونعم و  رادتقا  هک  یزیچ  رھ  تسا . هلمح  یارب  فدھ  کی  اھنآ  یارب  تسا -  یلم  رادتقا  ساکعنا  تلم و  رادتقا  یهصالخ  هک  روشک - 

اسراپ و نالووسم  اھھاگـشناد و  رد  نموم  ناناوج  تیناحور و  مدـقتباث و  نیتسار و  نازرابم  یمالـسا و  ماکحا  یریگیپ  جیـسب و  اب  نمـشد ، تسا . فلاخم  نآ  اـب  نمـشد 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 8 
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. تسا فلاخم  یدج  ریگیپ و 

سلجم  / ٠٣/٠٨/١٣٨۴ ناگدنیامن  رادید  رد  تانایب 

مدرم نوچ  دیراد ؛ یفعاضم  تیلووسم  دیاهدرک ، حرطم  ار  ماما  نانخس  هب  ندیـشخب  هولج  بالقنا و  ینابم  ظفح  راعـش  سلجم  رد  هللادمحب  هک  ینارھاوخ  ناردارب و  امش 

یعامتجا تلادع  مالـسا و  بالقنا و  ماما و  طخ  ماما و  هار  هک  دندرکیم  اقلا  روطنیا  نایعدم  دناهدرک . صخـشم  ار  روشک  هار  دوخ ، شنیزگ  اب  دـناهدمآ و  نادـیم  هب  اتقیقح 

دشاب مولعم  ات  دنکیم  صخشم  ار  طخ  دیآیم  هک  یرھام  نابنزوس  لثم  دندرک ؛ حیحصت  ار  هار  دندمآ  مدرم  درک . دیاب  یرگید  یاھراک  دمآ و  یرگید  لصف  راگزور و  دش ؛ مامت 

امـش هک  تسا  نیا  مدرم  راظتنا  تسا . ینیگنـس  یلیخ  تیلووسم  نیا  دـیاهدش ؛ سلجم  دراو  اعدا  نیا  اب  عقاو  رد  عقوت و  نیا  اب  هجوت ، نیا  اب  امـش  تساجنیا . زا  ریـسم 

نیا لـباقم  رد  اـما  دـنکیم ؛ رپ  مھ  ار  شندرگ  گر  دـنک و  لاـبند  دـھاوخیم  درادیم ، تسود  مھ  یھاـگ  ناـسنا  هک  تسھ  ییاـھزیچ  دـینکن . شوـمارف  ار  تیلووـسم  نیا 

ار یھورگ  لئاسم  یـضعب  و  یـصخش ، یاھشھاوخ  تاعقوت و  یخرب  یـصخش ، تاساسحا  یخرب  تشاذـگ . رانک  ار  نآ  یتحارب  دـیاب  نیارباـنب  تسین ؛ یزیچ  تیلووسم 

. تشاذگ اپ  ریز  تیلووسم  نآ  رطاخهب  دیاب 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

وا یهرھچ  بیرخت  ددـصرد  نانمـشد  زورما  ات  وا  تافو  زا  دـعب  یتح  دـناهدش و  زکرمتم  روطنیا  گرزب  تیـصخش  نیا  یور  هکنیا  تلع  دـمھفیم  دـنکیم ، لمات  ناسنا  یتقو 

هب طقف  دـننزیم ، مد  وا  زا  ماما  ناوریپ  نادـنمتدارا و  رگا  هدرک . میـسرت  وا  هک  یطخ  ندرب  نیب  زا  وا و  هار  ندرک  کاـپ  زا  تسا  تراـبع  وا  بیرخت  زا  فدـھ  تسیچ . دـناهدمآرب ،

نیا دنامب و  هار  نیا  دـنھاوخیم  هک  تسا  نیا  هلاسم  دـنیامن ؛ دـیجمت  هتـسجرب  ابیز و  تقیقح  کی  زا  ای  دـننک  ینادردـق  یرازگـساپس و  دـنھاوخیم  هک  تسین  نیا  رطاخ 

هار ماما و  ینابم  اب  روشک  نیا  رد  هک  یناسک  یهمھ  مینک . رکف  هنوگنیا  ماما  هب  تبـسن  دـیاب  ام  یهمھ  دـندرگیم . هار  لابند  هک  دـشاب  یناسک  رگتیادـھ  نانچمھ  مچرپ 

ماما هار  یهمادا  رد  ام  روشک  تداعس  زورما  دوش . مگ  هار  نیا  هکنیا  یارب  دوش ؛ هدرپس  یشومارف  هب  ماما  دندرک  یعس  دندوب ، فلاخم  درک ، یط  ماما  هک  یھار  مالـسا و 

ینیع و دـھاوش  نئارق و  اـب  تقد و  هبـساحم و  اـب  نم  ار  نیا  دوـشیم ؛ نیماـت  ماـما  هار  ماـما و  طـخ  یهلیـسوهب  دراد ، تلم  نیا  هک  یقحب  یاـھنامرآ  یهمھ  زورما  تسا .

تیوھ دتسیاب و  دنتسین -  عناق  اھتلم  ندیعلب  زا  رتمک  یزیچ  چیھ  هب  هک  هتفرگ -  لکـش  یرابکتـسا  یاھتردق  لباقم  رد  دھاوخب  زورما  رگا  تلم  نیا  منکیم . ضرع  سوملم 

وا تارکفت  مھ  دوش ؛ کسمتم  ماما  هار  ماما و  طخ  هب  هکنیا  زج  درادن  یھار  چیھ  دنک ، باختنا  ار  شایگدنز  هار  دوخ ، رظن  یار و  اب  دـناوتب  دـنک و  ظفح  ار  دوخ  لالقتـسا  و 

نیعم و نمـشد  ار  یزاب  نادیم  هک  دوبن  روطنیا  دوبن . هناگیب  یوگلا  مرف و  هب  ندـش  میلـست  وا ، یهویـش  ار . وا  یهویـش  مھ  دـھد و  رارق  رکف  لمع و  یگدـنز و  یارجم  رد  ار 

ریگلفاغ ار  نمشد  اذل  درکیم ؛ میسرت  باختنا و  شدوخ  ار  نادیم  ریخن ، دوش ؛ راک  لوغـشم  نادیم  نآ  رد  مھ  ماما  دنکیم ، یزاب  روطکی  ینکیزاب  رھ  نوچ  دنک و  میـسرت 

هن دنتشاد ، ام  اب  یضرا  فالتخا  هن  هکنیا  اب  دندمآ و  اجنیا  هب  دندش  دنلب  ایند  فرط  نآ  زا  یناسک  هکنیا  تلع  دز . مھ  هب  ار  ایند  زورما  یرابکتسا  راک  زاس و  ماما  درکیم .

رگا امـش  زورما  دوب . هدز  فدھ  بلق  هب  ماما  هک  تسا  نیا  نآ -  زا  دعب  هچ  شتایح ، نامز  رد  هچ  دـندرک -  ینمـشد  ماما  اب  دنتـشاد ، ام  اب  یتلود  یهرمزور  عفانم  رد  فالتخا 

مھ اھنآ  میرادـن ؛ یراک  دنتـسھ ، اـپورا  ایـسآ و  طاـقن  یـضعب  رد  هک  ینادـنمتردق  ینعی  کـی ، یهجرد  یاـھروشک  هب  ـالعف  دـینک -  هعجارم  اـیند  یود  یهجرد  یاـھروشک  هب 

؛ تسیچ هراچ  دنیوگیم  ارچ ، یسرپب  مھ  رگا  دننکیم ؛ نیعم  میسرت و  رابکتـسا  تساوخ  هب  هجوت  اب  ار  ناشدوخ  یاھهمانرب  هک  دینیبیم  دننکیم -  لمع  رگید  روطکی 

ینادیم رد  نیاربانب  شدوخ . صاخ  عفانم  هب  تبـسن  یراکتبا  اب  سک  رھ  اھتنم  دننکیم ؛ تکرح  اھنآ  یوگلا  ساسارب  همھ  ینعی  دناطلـسم . اھنیا  زورما  دنرداق ، اھنیا  زورما 

. دروآ ار  مالسا  مسا  درک و  راک  اھنآ  یارب  دوخ و  یقیقح  فادھا  نامھ  یور  تفر  دز ؛ مھ  هب  ار  هدعاق  نیا  ماما  یلو  دننکیم ؛ یزاب  دنراد  همھ  دناهدرک ، میسرت  اھنآ  هک 

١٣٨۴/٠٣/١٠ /  ( هر ) ینیمخ ماما  لاحترا  درگلاس  مسارم  یرازگرب  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

دراو هناریلد  دیاب  مزال ؛ تراسج  تارج و  اب  لماک و  نییبت  اب  تحارـص ، اب  مینک ؛ لابند  ماما  شور  نامھ  اب  دیاب  میاهدرک ، نییعت  بالقنا  نیا  فادـھا  ناونع  هب  زورما  هک  ار  هچنآ 

یدابآ هب  دـھاوخب  رگا  تلم  نیا  تسا . نیا  دـنکیم ، ظفح  ار  ام  تیوھ  یدازآ و  لالقتـسا و  درادیم و  هگن  نانمـشد  لباقم  رد  ار  اـم  هچنآ  مینادـب  دـیاب  اـم  دـش . نادـیم  نیا 

شھار دنک ، تفرـشیپ  لئاسم -  رگید  یزرواشک و  یهلاسم  تراجت ، یهلاسم  ایند -  یدام  نوگانوگ  یاھشلاچ  یهلفاق  رد  دھاوخب  رگا  دسرب و  ملع  تفرـشیپ  هب  روشک و 

نیا ندرک  لعفلاب  اھناسنا و  یهنیـس  نورد  ناھنپ  یاـھهنیجنگ  جارختـسا  دوخ ، تیوھ  هب  تشگزاـب  لالقتـسا ، طـخ  طـخ ، نیا  نوچ  دـنک ؛ لاـبند  ار  ماـما  طـخ  هک  تسا  نیا 

. تساھدادعتسا

هب هک  یناسک  الاو  هدوب ؛ هار  نیا  هب  دقتعم  یھللابزح و  نموم ، یاھورین  تکرب  هب  میاهتـشاد ، ییهتـسجرب  تفرـشیپ  ام  اجرھ  منکیم ؛ رارکت  مھ  نالا  ماهتفگ ، اھراب  نم 

یلومعم یاھراشف  لباقم  رد  دـننکیمن ؛ دـنھد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  یلم -  تریغ  فعـض  تھج  زا  مھ  نامیا ، فعـض  تھج  زا  مھ  دنتـسین -  دـقتعم  هار  نیا  طـخ و  نیا 

میلـست و تسا ، نموم  هک  یـسک  اما  دنوشیم ؛ میلـست  نمـشد ، یوس  زا  یهدش  هئارا  باذج  یاھهولج  عیمطت و  لباقم  رد  سپـس  دـننکیم و  ینیـشنبقع  یگدـنز 

هگن ماما و  مان  یایحا  یانعم  نیا ، مینک . لاـبند  ار  ماـما  طـخ  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ، دازآ  داـبآ و  ار  روشک  میھاوخب  رگا  تسا . راوگرزب  ماـما  هار  نیا ، دوشیمن . هتـسخ 

. میراد هگن  هدنز  ار  وا  دای  مان و  راوگرزب ، نآ  زا  یسانشردق  یارب  خیرات و  یارب  طقف  میھاوخیم  ام  هکنیا  هن  تسا ؛ راختفارپ  مچرپ  نیا  نتشاد 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

دھع دـیدجت  یارب  ناکم ، نیا  هب  ام  ندـمآ  تسا . یندـشنشومارف  زور ، نیا  خـلت  یهرطاخ  ناریا  تلم  یارب  تسام . راوگرزب  ماما  تلحر  کاـندرد  یهرطاـخ  دـیدجت  زور  زورما ،

، دـھع رـس  رب  ام  ینعی  هیلع ؛» کانغراف  یذـلا  دـھعلا  یلع  انا  : » مییوگب وا  یتوکلم  رھطم و  حور  هب  باطخ  ناـمراوگرزب ، ماـما  یهدـیمرآ  مسج  راـنک  رد  میھاوخیم  تسا .

وا راک  وا و  مان  هب  ندرک  راختفا  یارب  طقف  ار  ماما  ام  تسوا . یاھفدھ  هب  ندیـسر  یارب  شالت  یعـس و  وا و  هار  یهمادا  نامیپ  میراد ، نامراوگرزب  ماما  اب  هک  یدـھع  میرادـیاپ .

فیرعت ام  یارب  ار  ییاھفدـھ  درک ، تیادـھ  یھار  هب  ار  ام  ماما  هک  تسا  نیا  اھنیا  زا  رتمھم  رتالاب و  مینادیمن . یمالـسا  یروھمج  تنیز  یهیام  طقف  ار  ماـما  میھاوخیمن ؛

ار نآ  معط  میـسرب و  هبیط  تاـیح  هب  میناوتیم  اـم  هک  تسا  هار  نیا  ندوـمیپ  تروـص  رد  طـقف  مینکن . مگ  ار  هار  اـت  درک  یفرعم  اـم  هب  هار  یهناـیم  رد  ار  ییاـھصخاش  درک ،

؛ میــشخبب قـقحت  ار  تلادـع -  ینعی  رــشب -  نـیرید  یوزرآ  میناوـتیم  مـینک ؛ رود  ناـمدوخ  تـلم  هعماـج و  زا  ار  یگداـتفابقع  رقف و  سوباـک  میناوـتیم  ینعی  میــشچب ؛

؛ مینک عطق  ناـمدوخ  زا  تلذ -  راـھظا  قـلمت و  اـب  هن  هنادـنمتردق -  ار  یرابکتـسا  یاھتردـق  عـمط  میناوـتیم  میھد ؛ همتاـخ  ناملـسم  یاـھتلم  ندـش  ریقحت  هب  میناوـتیم 

یتاکرب یهمھ  اب  تسادخ ، گرزب  تمعن  هک  ار  یدازآ  میناوتیم  مینک ؛ مکاح  روشک  نالک  یاھهمانرب  رد  مھ  و  دوخ ، یدرف  راتفر  رد  مھ  ار ، نامیا  اوقت و  قالخا و  میناوتیم 

سپ تسا . هدـمآ  دوجوهب  اھفدـھ  نیا  ققحت  یارب  دوب ، نآ  رامعم  وا  هک  یماظن  ماما و  بالقنا  ماما و  تکرح  تسا . ماما  یاھفدـھ  اھنیا  میروایب ؛ تسدهب  تسھ ، نآ  رد  هک 

ار هار  نیا  ماما  داد . میھاوخ  همادا  یھلا  قیفوت  هب  میھد و  همادا  ار  هار  نیا  هک  میاهتـسب  نامیپ  ام  تسا . تزع  هار  یدام و  تفرـشیپ  هار  تلادـع و  هار  نامیا و  هار  ماما ، هار 

درک و یط  ار  ینالوط  هار  نیا  یهلحرم  نیرتیـساسا  تلم ، نیا  کمک  هب  دوخ ، یاناوت  تسد  اب  عطاق و  یهدارا  اب  وا  درک . فیرعت  ام  یارب  ار  اھفدـھ  نیا  درک و  زاـب  اـم  یورهب 

هب ییانتعایب  اھنآ ، تردـق  یلـصا  لماع  دـننک . لوحتم  ار  ییایند  دـنناوتیم  ایند  فراـخز  هب  ییاـنتعایب  مغریلع  دـنروطنیا ؛ ادـخ  نادرم  دومن . لوحتم  ار  مالـسا  یاـیند 

یقیقح و خـیرات  دناهدیـشخب . حور  و  دنـشخبیم ، حور  خـیرات  هب  ادـخ  نادرم  تسادـخ . هب  ناشرظن  عبات  سک ، همھ  زیچ و  همھ  هب  ناشرظن  ادـخ  نادرم  تسایند . فراـخز 

. دناهتشون ادخ  نادرم  ار  رشب  یونعم 

١٣٨۴/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزناش  مسارم  رد  تانایب 

اھنآ یرھاظ  تیالو  تسا ؛ ینطاب  یونعم و  تیالو  ادخ ، نادرم  تیالو  دنوشیم . اھلد  ناطلـس  هک  تسادـخ  هب  لاصتا  نیمھ  رثا  رب  و  دـننکیم ؛ تموکح  اھلد  رب  ادـخ  نادرم 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 9 
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ناربمغیپ ایـصوا  دوخ و  ناربمغیپ  ادـخ و  نادرم  هب  ار  دوخ  تیقالخ  تردـق  ادـخ  تساھنآ . ینطاب  تیالو  تیونعم و  زا  یـشان  دـننک -  ادـیپ  تسد  یرھاـظ  تیـالو  هب  رگا  مھ - 

بیرف و غورد و  زا  یباعل  زج  دـشاب ، هتـشاد  مھ  یتیباذـج  رگا  دـشابن ، نآ  رد  یونعم  تیالو  زا  ییهحـشر  هک  یتموکح  تیالو و  دـنکیم . مکاح  اھلد  رب  ار  اھنآ  دـشخبیم و 

هاگن دوخ  هب  یتقو  ام  میدـید . کیدزن  زا  ار  نآ  ام  داد و  ناشن  اـم  هب  ار  وگلا  نیا  ماـما  تسا . تواـفتم  نارگید  اـب  یھلا  ناـمکاح  ادـخ و  نادرم  تموکح  عون  اذـل  تسین . ریوزت 

یھلا و ناربمغیپ  الخ  رد  ام ، نامز  رد  راوگرزب  ماما  اما  مینیبیم . فرژ  یندومیپاـن و  ار  یونعم  یھلا و  گرزب  نادرم  ادـخ و  اـیلوا  ناربمغیپ و  دوخ و  ناـیم  یهلـصاف  مینکیم ،

ماما و رکف  ماما و  هار  مھ  زورما  تسیچ . یونعم  تیالو  مینیبب  اـت  دـھد  ناـشن  اـم  هب  ار  ییهدـنز  یهنومن  تسناوت  دوخ  راـتفر  اـب  دوخ و  رکف  اـب  دوخ ، روضح  اـب  یھلا ، یحو 

. تسا تاجن  یهلیسو  یمالسا  تما  ناریا و  تلم  یارب  ماما  فدھ 

یربھر  / ١٧/٠۶/١٣٨۴ ناگربخ  سلجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هک دننکیم  ساسحا  دناهداتسیا ؛ ماظن  نیا  یاپ  مدرم  تسا ؛ یمدرم  ماظن  نیا  هک  دننکیم  ساسحا  تسا ؛ یرگید  ریوصت  ایند ، رد  یمالـسا  یروھمج  ماظن  ریوصت  زورما 

یور هک  یدیدج  یاھلـسن  دش و  هدرپس  یـشومارف  هب  بالقنا  ینابم  ماما و  ینابم  هک  دندرکیم  روصت  تسا . هدـنز  دـندرکیم ، غیلبت  اھنآ  هچنآ  فالخرب  بالقنا  یاھراعش 

رگا یمالـسا  ماظن  هن ، هک  دش  نشور  دروخ و  مھهب  همھ  اھنیا  اما  دناهدرک ؛ رظندیدجت  مھ  ماظن  نیا  لاجر  نالووسم و  یتح  دـناهدش و  نادرگور  ینابم  نآ  زا  دـناهدمآ ، راک 

دوخ هب  ار  همھ  مشچ  اھهنحص  یهمھ  رد  یروآتریح  لکش  هب  هھد  ود  نیا  لوط  رد  اھدادعتسا  زورب  رگا  هتشاد ، تفرـشیپ  یروانف  نادیم  رد  رگا  هتـشاد ، یملع  تفرـشیپ 

تـسد هتفرگ و  تروص  یمالـسا  ماـظن  رکفت  رتـسب  رد  اـھنیا  یهمھ  هتفرگ ، ماـجنا  اـھهنیمز  یهمھ  رد  روشک  یزاـسون  زاـس و  تخاـس و  همھنیا  رگا  هدرک ، هریخ  هجوتم و 

؛ دـندیمھف دـندرک و  سح  همھ  ار  نیا  هدروآ ؛ دوجوهب  ار  ثداوح  نیا  ینامیا  یاھهزیگنا  هدوب و  تاکرح  نیا  یهمھ  یاوشیپ  ماما  هار  ماما و  دای  ماما و  ماـن  بـالقنا و  رگتیادـھ 

رب یرتنیگنـس  فیاظو  هک  تسا  نیا  هدنب  ساسحا  دیدج ، تیعـضو  نیا  اب  زورما  تفر . الاب  یمالـسا  یروھمج  ماظن  رابتعا  دش و  حیحـصت  دوب ، اھنھذ  رد  هک  یطلغ  روصت 

. تسا همھ  شود 

تلود  / ٠٧/١٧/١٣٨۴ تایھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

، دوب ییاھراعـش  دوب ، یرئاعـش  یمالـسا ؛ فراـعم  نید و  رما  رد  قمعت  مدـع  زا  دوـب  یـشان  میدـید ، اـم  هک  ار  شدراوـم  زا  یلیخ  دـیزغل ، ناـشیاپ  هک  یناـسک  نم ! نازیزع 

داتـشھودص دعب  دندوب ، مھ  یروشرپ  غاد و  دنت و  یلیخ  یاھمدآ  هک  میدید  ار  یناسک  ام  هتـشذگ  رد  اذل  تشادـن . قمع  ناشلد  رد  اما  دوب ، ناشنابز  رب  دوب ، یتاساسحا 

ار یتشھب  دیھـش  لثم  یدارفا  هک  تسین -  تایلک  ینعی  مسانـشیم ؛ ار  شیاھمدآ  تایـصوصخ ، اب  نم  دندوب -  یناسک  بالقنا  لوا  یاھلاس  دش . ضوع  اھنیا  عضو  هجرد 

ار ماظن  بالقنا و  ینابم  هک  دش  نانچنآ  اھنیا  یـشم  یتدم ، تشذگ  زا  دعب  دندرکیم . یفن  ماما ، هار  زا  بالقنا و  زا  شتـسرد  مھف  ندوب و  یبالقنا  رظن  زا  حیرـص  تحار و 

یییناعم کی  هب  هک  دنتسھ ، اھنیا  ناشرتفاصنایب  یاھمدآ  دندرک . راکنا  اروزم  ایوتلم و  ناشیضعب  و  احیرـص ، دندوب ، یرتفاصنا  اب  یاھمدآ  هک  اھنآ  زا  یـضعب  دندرک ! راکنا 

یبلطایند و تاوھـش و  مھ  لماع  کی  تسا ؛ لماوع  زا  یکی  نیا  هتبلا  دنتـشادن . قمع  اھنیا  هک  دوب  نیا  رطاخ  هب  نیا  تسین . روطنیا  ناشنطاب  اما  دـننکیم ؛ رھاـظت  مھ 

رد ناسنا ، تاداقتعا  رد  ار  قمع  نیا  هک  ییاھھار  زا  یکی  دنتـشادن . قمع  هک  دندوب  یناسک  رایـسب  دنکیم . فرحنم  دـنراد ، قمع  هک  مھ  ار  یناسک  هک  تساھنیا  لاثما 

فذح دـیراذگن  دیـشاب و  هتـشاد  رظن  رد  ار  ربدـت  اب  نآرق  امتح  یگدـنز  رد  نیاربانب  تسا . نآرق  اب  سنا  دـنکیم ، داجیا  ناسنا  نامیا  رد  ناسنا ، حور  رد  ناسنا ، یرکف  ینابم 

. دوش

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

یدام ماطح  بلج  یبلطتردق و  ییهرذ  هک  تسادـخ  یارب  طقف  تسا ؛ صالخا  ضحم  تسا ؛ صالخا  نیع  نیا ، هجیتن ؛ هب  هن  میفیلکت ، هب  رومام  ام  دومرف : لوا  زور  زا  ماما 

میدوب دـلب  هن  اـھزور  نآ  اـم  دـش . رپ  ماـما  یادـص  زا  اـیند  داد : وا  هب  ار  هجیتـن  مھ  ادـخ  درک ، لـمع  دوب  وا  تیروماـم  هک  دوخ  فیلکت  هب  ماـما  درادـن . دوـجو  یلد  نینچ  نیا  رد 

مدـق مالـسا  یایند  زا  نوریب  یتح  مالـسا و  یایند  زا  ییهطقن  رھ  هب  یـسک  یتقو  فصو ، نیا  اب  دوب ، اپون  ماظن  بالقنا و  رایتخا  رد  یتاغیلبت  یاـھرازبا  هن  مینکب ، تاـغیلبت 

، نامز لوط  رد  هتبلا  دربیم . شیپ  ار  نآ  دـھدیم و  تکرب  هبیط  یهملک  هب  هنوگنیا  لاعتم  دـنوادخ  دـیدیم ؛ هدـنز  اجنآ  رد  ار  ماما  دای  ماما ، مان  ماـما ، سفن  تشاذـگیم ،

یروھمج لیکـشت  بالقنا و  یزوریپ  میظع و  تضھن  نآ  زاغآ  زا  هک  لاس  تفھوتسیب  زا  دـعب  زورما  یلو  دـندرک ، شالت  یلیخ  ماـما  طـخ  ماـما و  یاـپ  یاـج  ندرک  کاـپ  یارب 

راعـش رگید  راـب  دوشیم و  مامـشتسا  روشک ، رـساترس  رد  بـالقنا ، یاھراعـش  رب  یهیکت  اـب  مدرم  هب  یرازگتمدـخ  یهحیار  هک  دـینیبیم  امـش  تسا ، هتـشذگ  یمالـسا 

ار مدرم  هک  دنتسھ  یناسک  زونھ  هچرگا  تسا . بالقنا  تکرب  نیا ، تسا ؛ جیار  یاھراعش  زا  یبلطتلادع ، راعش  یتسیزهداس ، راعـش  ییوگخـساپ ، راعـش  یرازگتمدخ ،

. دناهدرک ادیپ  ار  ناشدوخ  هار  مدرم  اما  دننکیم ؛ راکبان  نانمشد  لباقم  رد  تلذ  میلست و  هب  توعد 

ید  / ١٠/١٩/١٣٨۴ هدزون  مایق  زورلاس  رد  مق  مدرم  رادید  رد  تانایب 

، ام ناناوج  تسین . لبق  لاس  تفھوتسیب  عضو  اب  هسیاقم  لباق  اـم  روشک  زورما  عضو  تسا . هدـش  قفوم  تسا ؛ هتفر  شیپ  لاـس  تفھوتسیب  نیا  لوط  رد  ناریا  تلم 

هب دناهدرک ، ناشتاغیلبت  رد  نانمشد  هک  ییاھتنعلم  اھیھاوخدب و  یهمھ  مغریلع  ام ، تلم  دناهتفر ؛ شیپ  دناهدرک و  دشر  ام  نارکفنـشور  نانیبنشور و  ام ، یالـضف 

، ماما طخ  راعـش  یبلطتلادع ، راعـش  داد : یار  اھراعـش  هب  تلم  دیدید ؛ یروھمج  تسایر  تاباختنا  نیمھ  رد  ار  شاهنومن  هک  دش ، رتدـنمهقالع  رتدـنبیاپ و  بالقنا  ینابم 

زورما دنھد . ناشن  مدرم  هب  تکرح ، یهصرع  رد  ار  ناشدوخ  دنتسناوت  مھ  نالووسم  هللادمحب  دندش . عمج  اھروحم  نیا  رود  تلم  یمالسا ؛ یاھشزرا  هب  یدنبیاپ  راعش 

دننکیم و راک  اھنآ  تسا ؛ یندوتـس  بالقنا  یاھشزرا  ینابم و  تمـس  هب  تفرـشیپ  یارب  سلجم -  ناگدنیامن  یتلود ، نالووسم  ام -  نالووسم  تکرح  تمھ و  هللادمحب 

نیمھ مھ  یمالـسا  یروھمج  ناھاوخدب  رتنیریـش ؟ رتابیز و  نیا  زا  هچ  و  رتالاب ؛ نیا  زا  هچ  تلم ، کی  یارب  دننکیم . کیدزن  لمع  یهلحرم  هب  هدش ، هتفگ  هک  ار  ییاھفرح 

. دننیبیم ار  لئاسم 

دراو هناریلد  دیاب  مزال ؛ تراسج  تارج و  اب  لماک و  نییبت  اب  تحارـص ، اب  مینک ؛ لابند  ماما  شور  نامھ  اب  دیاب  میاهدرک ، نییعت  بالقنا  نیا  فادـھا  ناونع  هب  زورما  هک  ار  هچنآ 

یدابآ هب  دـھاوخب  رگا  تلم  نیا  تسا . نیا  دـنکیم ، ظفح  ار  ام  تیوھ  یدازآ و  لالقتـسا و  درادیم و  هگن  نانمـشد  لباقم  رد  ار  اـم  هچنآ  مینادـب  دـیاب  اـم  دـش . نادـیم  نیا 

شھار دنک ، تفرـشیپ  لئاسم -  رگید  یزرواشک و  یهلاسم  تراجت ، یهلاسم  ایند -  یدام  نوگانوگ  یاھشلاچ  یهلفاق  رد  دھاوخب  رگا  دسرب و  ملع  تفرـشیپ  هب  روشک و 

نیا ندرک  لعفلاب  اھناسنا و  یهنیـس  نورد  ناھنپ  یاـھهنیجنگ  جارختـسا  دوخ ، تیوھ  هب  تشگزاـب  لالقتـسا ، طـخ  طـخ ، نیا  نوچ  دـنک ؛ لاـبند  ار  ماـما  طـخ  هک  تسا  نیا 

. تساھدادعتسا

هب هک  یناسک  الاو  هدوب ؛ هار  نیا  هب  دقتعم  یھللابزح و  نموم ، یاھورین  تکرب  هب  میاهتـشاد ، ییهتـسجرب  تفرـشیپ  ام  اجرھ  منکیم ؛ رارکت  مھ  نالا  ماهتفگ ، اھراب  نم 

یلومعم یاھراشف  لباقم  رد  دـننکیمن ؛ دـنھد ، ماجنا  دـیاب  هک  ار  هچنآ  یلم -  تریغ  فعـض  تھج  زا  مھ  نامیا ، فعـض  تھج  زا  مھ  دنتـسین -  دـقتعم  هار  نیا  طـخ و  نیا 

میلـست و تسا ، نموم  هک  یـسک  اما  دنوشیم ؛ میلـست  نمـشد ، یوس  زا  یهدش  هئارا  باذج  یاھهولج  عیمطت و  لباقم  رد  سپـس  دـننکیم و  ینیـشنبقع  یگدـنز 

هگن ماما و  مان  یایحا  یانعم  نیا ، مینک . لاـبند  ار  ماـما  طـخ  هک  تسا  نیا  شھار  مینک ، دازآ  داـبآ و  ار  روشک  میھاوخب  رگا  تسا . راوگرزب  ماـما  هار  نیا ، دوشیمن . هتـسخ 

. میراد هگن  هدنز  ار  وا  دای  مان و  راوگرزب ، نآ  زا  یسانشردق  یارب  خیرات و  یارب  طقف  میھاوخیم  ام  هکنیا  هن  تسا ؛ راختفارپ  مچرپ  نیا  نتشاد 

١٣٨٧/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمھدزون  مسارم  رد  تانایب 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 10 
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یھاگ تسا ؛ یناور  یاھمدآ  ندز  فرح  لثم  اھنآ  ندز  فرح  دـننزیم . فرح  یروج  هچ  دـینیبب  شرو -  رود و  میت  روھمج و  سیئر  اکیرمآ -  نارادـمامز  راتفر  هب  دـینک  هاگن  امش 

رارق ناشدوخ  جامآ  ار  تلم  کی  تینما  تابث و  یھاگ  دننکیم ، کمک  تساوخرد  لاصیتسا  یور  زا  یھاگ  دننزیم ، تمھت  یھاگ  دنھدیم ، رورت  روتسد  یھاگ  دننکیم ، دیدھت 

یاھیماکان ساکعنا  نیا ، زا  یمھم  شخب  هتبلا  تسین . ریبدـتاب  لقاع و  یقطنم و  نارادمتـسایس  راتفر  اھنآ ، راتفر  دـننزیم . فرط  نآ  فرط و  نیا  هب  اھهناوید  لثم  دـنھدیم ؛

زا دعب  زورما  دندش . قارع  ناتسناغفا و  دراو  رشب  قوقح  یدازآ و  یـسارکومد و  یهدعو  اب  اھنیا  قارع ؛ رد  یماکان  ناتـسناغفا ، رد  یماکان  تسا : فلتخم  قطانم  رد  اکیرمآ 

یاھتردق نوزفازور  طلـست  رقف ، یگداتفابقع ، ینماان ، دشاب ؛ هتـشاد  یتیعـضو  نینچ  دنکیمن  وزرآ  یتلم  چیھ  هک  تسا  یروج  روشک  ود  نیا  تیعـضو  لاس ، دنچ  تشذگ 

ای دـندوب  هدرک  مالعا  هک  یدـصاقم  نیمات  رد  لماک  یماکان  شرـس  تشپ  هتبلا  اـھتلم و  نآ  قوقح  نتفرگ  هدـیدان  اـھروشک و  نآ  یلم  عفاـنم  هب  نتخادـنا  هجنپ  یرابکتـسا ،

رد ناــشیاھوگموگب ، رد  ناــشتافالتخا ، رد  تــسا ؛ سکعنم  اـــکیرمآ  نارادمتـــسایس  راـــتفر  رد  اـــھیماکان  نــیا  دـــندوب . هدرکن  مـــالعا  دنتـــشاد و  لد  رد  هــک  یدـــصاقم 

یاـھهعومجم هناتخبـشوخ ، زورما  تسا . یگداتـسیا  ماـما ، یهیـصوت  درک ؟ دـیاب  هچ  یئوگروز  نیا  لـباقم  رد  بوخ ، تسا . ملاـع  ناـیوگروز  عضو  نیا  ناشیاھیریگمیمـصت .

یسایس یاھنایرج  زا  یضعب  دوبن . روجنیا  هتـشذگ  یاھهرود  زا  یخرب  رد  تسا . یکرابم  یهدیدپ  کی  نیا  دننزیم ؛ مد  ماما  طخ  هب  یرادافو  زا  ام  روشک  یـسایس  نوگانوگ 

یلیخ دننزیم . فرح  ماما  طخ  ماما و  راکفا  هب  شیارگ  زا  همھ  ام ، روشک  رد  یـسایس  یاھهعومجم  هناتخبـشوخ  زورما  دـنتفگیم ! نخـس  احیرـص  ماما  طخ  زا  ینادرگیور  زا 

. تسا ناربکتسم  نازروعمط و  لباقم  رد  عطاق  یگداتسیا  موزل  تسا ، سکعنم  ماما  تانایب  یهمھ  رد  همانتیصو و  رد  هک  ماما  طخ  طاقن  نیرتهتسجرب  زا  یکی  بوخ ،

ماما دوخ  دـننک ؛ ظفح  مامت  توق  اب  دـیاب  دنتـسھ ، ماما  راکفا  ارآ و  هب  رادافو  ماما و  هب  دـنبیاپ  هک  روشک  ناگبخن  نوگانوگ و  یاـھهعومجم  یهمھ  ناریا و  تلم  ار  عضوم  نیا 

کی ناونع  هب  نیطـسلف  یهلئـسم  زا  ناـمز  لوط  رد  ماـما  دیـشکن . تسد  ملاـع  نیمولظم  زا  عاـفد  زا  ملاـع ، ناـیوگروز  یهظحـالم  رطاـخ  هب  تقو  چـیھ  ماـما  دوـب . روـجنیا 

زا حیرص  عافد  نیمولظم ، قوقح  زا  حیرص  عافد  دھدیم ؛ تیمھا  مولظم  یاھتلم  نیملـسملل  ای  یادن  هب  دوخ  تانایب  همانتیـصو و  رد  احیرـص  ماما  درک . دای  یلـصا  یهلئـسم 

ار شور  نیا  هناتخبشوخ  تسا . ماما  تیـصو  هیـصوت و  نیا  ماما و  یهویـش  نیا  تسا ؛ ماما  طخ  نیا  تسا ؛ ماما  شور  نیا  رگید . مولظم  تلم  رھ  نیطـسلف و  تلم  قوقح 

امش نمشد  دیدش و  زوریپ  امـش  دیدش ، هجاوم  اکیرمآ  رابکتـسا  اب  ناریا  تلم  امـش  هک  ینادیم  رھ  رد  هک  تسا  لاس  یـس  دندرک و  لابند  روشک  نیلوئـسم  ناریا و  تلم 

. دش تخاب  راچد  بولغم و 

لقتسم  / ٠٣/١٣٨٧/٠۶ نایوجشناد  یمالسا  یاھنمجنا  هیداحتا  هنایلاس  تسشن  نیمھن  هب  مایپ 

ار راوگرزب  ماـما  هار  یمالـسا و  یروھمج  یناـبم  هک  نموـم  ناوـج  و  تسا ، صـالخا  تعاجـش و  خـسار و  مزع  نشور و  رکف  دـنمزاین  یلم ، گرزب  یاـھوزرآ  هب  نتفاـی  تسد 

. دناسرب یرای  شگرزب  یاھوزرآ  هب  ندیسر  رد  ار  ناریا  تلم  دناوتیم  هک  تسا  ییورین  نیرتشخب  دیما  تسا ، هتفریذپ  اقیمع 

. درک میسرت  ناوتیم  تقیقح  نیا  هب  ناعذا  اب  طقف  ار  مراھچ  یهھد  رد  تلادع  تفرشیپ و  هب  ندیسر  یارب  هار  یهشقن 

نایوجشناد  / ١٣٨٧/٠٨/٠٨ نازومآشناد و  رادید  رد  تانایب 

مھ نـالا  هک  دـننکیم -  رارقرب  یـسوساج  تاـناکما  دـننکیم ، رارقرب  طاـبترا  دـننکیم ، یـشاپمس  اـھروشک  لـخاد  رد  ناشیاھهناخترافـس  قیرط  زا  هک  یرابکتـسا  یاـھتلود 

یاـھناوج تکرح  ندرک . راـک  هب  دـندش  لوغـشم  قیرط  نیا  زا  دـننکیم -  ینوگاـنوگ  یاـھداسف  اھهناخترافـس  قیرط  زا  تسا . لوـمعم  راـک  نیا  اـیند  رد  مھ  نـالا  دـننکیم ؛

باتک دلج  دص  دودح  نالا  دندیشک . نوریب  ار  دانسا  دنتفرگ و  ار  ترافس  دنتفر  اھنآ  درک . لطاب  مھ  ار  دنفرت  نیا  ماما » طخ  وریپ  ناملـسم  نایوجـشناد   » ناونع هب  وجـشناد 

. تسا یندناوخ  تسا ، یندناوخ  هن ؛ ای  دیناوخیم  دـیاهدناوخ ، ار  یـسوساج  یهنال  دانـسا  یاھباتک  نیا  اھناوج  امـش  منادـیمن  نم  تسا . دانـسا  عقاو  رد  هک  هدـش  پاچ 

. تسا هدوب  هچ  بالقنا  زا  لبق  یدامتم  یاھلاس  لوط  رد  ترافس  نیا  شقن  هدرکیم و  رارقرب  طابترا  اھیک  اب  هدرکیم ، راک  هچ  ناریا  رد  زور  نآ  اکیرمآ  ترافس  دینیبب 

راجیب  / ١٣٨٨/٠٢/٢٨ مدرم  رادید  رد  تانایب 

. تسا روشک  رـساترس  رد  بلاغ  لسن  کـی  زورما  هناتخبـشوخ  اـم  ناوج  لـسن  تسا . مزـال  مھ  ادرف  تسا ، مزـال  مھ  زورما  تسا . مزـال  هشیمھ  یھاـگآ  نیا  نم ! نازیزع 

روضح رد  دراذگب ؛ ریثات  دیاب  یھاگآ  نیا  تلم  یاھهتـساوخ  نایب  رد  دـنک ؛ رثا  دـیاب  یھاگآ  نیا  تاباختنا ، رد  تسا . صخـشم  اھرایعم  دنـشاب . رادـیب  دنـشاب ، شوھب  اھناوج 

 - تساھنآ لمکم  مھ  نیا  مدرک ، ضرع  زور  نآ  نم  ار  تاباختنا  یاھرایعم  دوخ -  یاـھباختنا  رد  ناریا  تلم  دراذـگب . رثا  یتسیاـب  یھاـگآ  نیا  فلتخم ، لـئاسم  رد  نوگاـنوگ ،

اب دنھاوخب  هک  دنیاین  راک  رس  یناسک  دنربب . ار  ناریا  تلم  یوربآ  دنربب و  الاب  میلست  تسد  دنھاوخب  نانمشد  لباقم  رد  هک  دنیاین  راک  رـس  تلم  یار  اب  یناسک  دنک ؛ هجوت 

اھنیا دننک . اپ  تسد و  یللملانیب  حطـس  رد  یتیعقوم  ناشدوخ  یارب  دنھاوخب  ناشدوخ  لایخ  هب  ربکتـسم ، وگروز و  یاھتلود  هب  یبرغ ، یاھتلود  هب  برغ ، هب  یئوگقلمت 

زا ار  مدرم  دـننک ، ادـج  مھ  زا  ار  تلم  فوفـص  دـنناوتب  اھنآ  یهلیـسو  هب  هک  دـنزروب  عمط  ناریا  تلم  نانمـشد  هک  دـنیاین  راـک  رـس  یناـسک  درادـن . یـشزرا  ناریا  تلم  یارب 

هکنیا یاج  هب  یداصتقا  ای  یـسایس  نوگانوگ  زکارم  رد  هک  دنیایب  راک  رـس  رب  یناسک  رگا  دشاب . هاگآ  دیاب  تلم  دننک . رود  ناشیبالقنا  یاھـشزرا  زا  ناشلوصا ، زا  ناشنید ،

یارب دنشاب ، یللملانیب  ربکتسم  نالف  یبرغ و  تردق  نالف  لد  ندروآ  تسد  هب  رکف  هب  دنشاب ، ماما  یهلیسو  هب  یهدش  میسرت  لوصا  اھشزرا و  ماما و  هار  یهمادا  رکف  هب 

. تسا مزال  تلم  یارب  یھاگآ  نیا  دوب . دھاوخ  تبیصم  ناریا  تلم 

تلود  / ١۶/١٣٨٨/٠۶ تئیھ  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

نیا عقاو  رد  درک . تابثا  یوق  دایرف  اب  ار  شدوخ  تیروھمج  هک  دوب  نیا  دز -  ام  بالقنا  تفگ  دـیاب  عقاو  رد  و  دز -  ام  تلم  تاباختنا  نیا  رد  هک  یئاـھفرح  نیرتیـساسا  زا  یکی 

لایخ هب  ماظن  تیروھمج  یاھهیاپ  رد  دندز ، فرح  مالسا  هیلع  دندز ، فرح  یھ  بالقنا  هیلع  مئاد  هک  ینانمشد  رـس  رب  دوب  تیروھمج  کتپ  یدصرد ، جنپ  داتـشھ و  روضح 

زا مد  ابلاغ  دندش ، نادیم  نیا  دراو  هک  یمرتحم  یاھدزمان  تاراھظا  رد  هک  دیدرک  هظحالم  مھ  دـعب  دوب . انعم  نیا  یهدـنھدناشن  یوق ، روضح  نآ  دـندرک . هشدـخ  ناشدوخ 

همھ اما  دوبن ، یلک  نیا  اب  قبطنم  هک  دـشیم  هدز  یفرح  دراوم  زا  یـضعب  رد  الاح  هچرگا  دوب ؛ ناشتانایب  رد  اھـشزرا  هب  یگتـسبلد  اھـشزرا ، هب  شیارگ  ماـما و  طـخ  یوریپ 

نیا دراد . دوجو  بالقنا  یاھهیاپ  هب  بالقنا ، هب  ماـما ، طـخ  هب  ماـما ، هار  هب  یگتـسبلد  هک  دـنھدب  ناـشن  ار  نیا  دنتـساوخیم  دـندرکیم ، حرطم  هک  هچنآ  دـنتفگیم و  هک  هچنآ 

ناـشن ار  ناریا  تلم  تکرح  یلک  تھج  نیا  دراد . شیارگ  تمـس  نیا  هب  ناریا  تلم  هک  دـندرک  ساـسحا  همھ  هک  تسا  نیا  یهدـنھدناشن  نیا  تسا . یمھم  فرح  یلیخ 

تیمالـسا نیا  ماـظن و  تیروھمج  نآ  نیارباـنب ، دوب . شرھظم  اـم  راوگرزب  ماـما  هک  یایھلا  رما  لـباقم  رد  ندوب  عـیطم  ندوـب و  مضھ  تھج  تیمالـسا ، تھج  ینعی  دادـیم ؛

. درک مھف  ار  اھمایپ  نیا  دیاب  درک و  کرد  دیاب  ار  اھنیا  تسا ؛ یمھم  یاھمایپ  اھنیا  دش . دییات  دش ؛ تیبثت  اھنیا  یود  رھ  تاباختنا  نیا  اب  ماظن ،

نمھب  / ١٣٨٨/١١/٢٢ ییامیپھار ٢٢  رد  مدرم  هوکشرپ  روضح  یپ  رد  رکشت  مایپ 

« مدرم  » زا مد  هناراکایر  هاگ  هک  ار  یلخاد  ناگدروخ  بیرف  نادناعم و  هک  تسین  یفاک  بالقنا  یگلاس  کی  یس و  نشج  رد  هزیگنا  رپ  ریصب و  ناسنا  نویلیم  اھھد  روضح  ایآ 

؟ دھد ناشن  نانآ  هب  تسا ، راوگرزب  ماما  هار  هلآ و  هیلع و  یلص هللا  یدمحم  بان  مالسا  میقتسم  طارص  نامھ  هک  ار  مدرم  تساوخ  هار و  دروآ و  دوخ  هب  دننزیم ،

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

جرخ هب  تعاجـش  دـنداد ، جرخ  هب  تریـصب  ام  تلم  مینکیم . تکرح  بالقنا  نیا  تھج  رد  ام  هک  تسا  لاـس  یـس  تسا . مھم  یلیخ  نیا  تسیچ ؟ اـم  بـالقنا  رد  صخاـش 

؛ دنیـشنیمن راکیب  ماما  نمـشد  بالقنا ، نمـشد  دراد . دوجو  رطخ  اما  دیربیم ؛ ولج  دیراد  امـش  تسا  لاس  یـس  ار  بالقنا  نیا  دنداد . جرخ  هب  تقایل  افاصنا  اقح و  دـنداد ،

. میشاب هتشاد  صخاش  ام  تسا  مزال  نیاربانب  بالقنا . هار  ندرک  فرحنم  اب  روج ؟ هچ  دروایب . رد  اپ  زا  ار  بالقنا  نیا  دنکیم  یعس 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 11 
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، دـسرب رظن  هب  دراد ، دوجو  هک  یاهلـصاف  یهمھ  اب  هیبشت  نیا  رگا  تساـم . یارب  صخاـش  نیرتھب  ماـما  تسا . ماـما  طـخ  ماـما و  دوخ  اھـصخاش ، نیرتھب  منکیم  ضرع  نم 

هوسا ربمغیپ  دوخ  رخالا .» مویلا  اوجری هللا و  ناک  نمل  هنـسح  هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناک  دقل  : » دیامرفیم نآرق  هک  ربمغیپ  سدقم  دوجو  هب  مینک  هیبشت  هک  درادن  یبیع 

رد دناهوسا . میھاربا  نارای  میھاربا و  هعم ؛» نیذلا  میھاربا و  یف  هنسح  هوسا  مکل  تناک  دق  : » دیامرفیم رگید  یهفیرـش  یهیآ  کی  رد  ای  وا . قالخا  وا ، رادرک  وا ، راتفر  تسا ؛

هوسا مکل  تناک  دـق  ، » هن مینک ؛ تیعبت  اھنآ  زا  میناوتیمن  اـم  دوب ، موصعم  میھاربا  اـی  دوب  موصعم  ربمغیپ  هک  دـیوگن  یـسک  اـت  دـناهدش  رکذ  مھ  ربمغیپ  میھاربا  ناراـی  اـجنیا 

. هفیرش یهیآ  رخآ  ات  مکب » انرفک  نود هللا  نم  نودبعت  امم  مکنم و  ارب  انا  مھموقل  اولاق  ذا  هعم  نیذلا  میھاربا و  یف  هنسح 

راتفگ ماما ، راتفر  تساھـصخاش ؛ نیرتهتـسجرب  ماما  دوخ  دـنکیم . قدـص  انعم  نیمھ  تسا ، ماظع  یاـیبنا  نیا  هار  ورهلاـبند  بتکم و  نیا  درگاـش  هک  راوگرزب  ماـما  دروم  رد 

هزاجا دیابن  دنکیم . نییبت  بالقنا  یهدنیآ  یارب  ار  ماما  ریمضلایفام  یهمھ  اراکشآ  ماما  یهمانتیصو  تسا . هدش  نیودت  تسا ، سرتسد  رد  ماما  تانایب  هناتخبشوخ  ماما .

رد ار  امنبطق  کی  هک  تسا  نیا  لثم  میداد ، هئارا  طلغ  میدرک ، نییبت  دب  ام  ار  اھـصخاش  نیا  رگا  دنوشب . شومارف  ای  دننامب ، ناھنپ  ای  دـنوش ، نییبت  طلغ  اھـصخاش  نیا  داد 

راک زا  دنیبب و  بیـسآ  ناسنا  یامنبطق  درادن ، دوجو  مھ  یاهداج  هک  نابایب  کی  رد  ای  یئایرد  ریـسم  کی  رد  دـینک  ضرف  دـتفیب . راک  زا  امنبطق  ای  میھدـب ، تسد  زا  هار  کی 

هب دوخ ، یهقیلـس  هب  یـسک  رھ  دوشیم ؛ مگ  هار  دتفیب ، راک  زا  امنبطق  هک  تسا  نیا  لثم  دش ، نییبت  دـب  دـش ، نایب  دـب  ماما ، تارظن  رگا  دـنامیم . ریحتم  ناسنا  دـتفیب ؛

. دتفیب هابتشا  هب  تلم  هک  دننکیم  نییبت  یروج  ار  هار  دننکیم ، هدافتسا  تصرف  زا  نایم  نیا  رد  مھ  ناھاوخدب  دنزیم . یفرح  دوخ  لیم 

میقتـسم طارـص  ماما و  طخ  ماما و  هار  کالم  نیا  دوش ؛ نییبت  تشون -  وا  دوخ  هک  روط  نامھ  تفگ ، وا  دوخ  هک  روط  نامھ  حـضاو -  نشور و  روط  هب  یتسیاب  ماـما  عضاوم 

ار ماما  نم  دیوگب  حیرـص  هک  یـسک  اب  ماما  نارادـفرط  ماما و  ناوریپ  بوخ ، یلیخ  تسا -  یرگید  ثحب  نیا  مرادـن -  لوبق  ار  ماما  نم  دـیوگیم  حیرـص  رفن  کی  تسا . بالقنا 

نـشور دشاب ، مولعم  دـیاب  دورب ، شیپ  بالقنا  نیا  ماما ، تشگنا  یهراشا  اب  ماما ، طخ  رد  تسا  رارق  رگا  اما  تسا ؛ نشور  ناشباسح  منادـیم ، طلغ  ار  وا  هار  مرادـن ، لوبق 

. دوش نییبت  یتسردب  نامراوگرزب  ماما  عضاوم  دشاب و 

هکنیا یارب  هک  تسا -  یطلغ  رکف  نیا  و  دـننکیم -  رکف  روجنیا  یـضعب  تشاد . هگن  یفخم  ای  درک ، راکنا  ای  ار  ماـما  یقیقح  عضاوم  زا  یخرب  نآ ، نیا و  دـماشوخ  یارب  دـیابن 

میئوگن ای  مینک  ناھنپ  ای  ار  ماما  حیرـص  عضاوم  زا  یـضعب  ام  یتسیاب  دنوش ، دنمهقالع  ماما  هب  مھ  اھنآ  دنتـسھ ، ماما  فلاخم  هک  یناسک  دنک ، ادیپ  یرتشیب  ناوریپ  ماما 

هک دوب  اھنیمھ  درک . نایب  ار  اھنآ  تاملک ، ظافلا و  نیرتنشور  اھنایب ، نیرتحیرـص  اب  وا  دوخ  هک  تسا  یعـضاوم  نیمھ  هب  شتیـصخش  شتیوھ ، ماـما  هن ، مینک ؛ گـنرمک  اـی 

هشوگ و رد  زورما  امش  هک  یناھج  میظع  تضھن  نیا  درک . ناریا  تلم  وریپ  ار  یرایسب  ناریا و  تلم  قاتشم  ار  میظع  یاھهدوت  هک  دوب  حیرص  عضاوم  نیمھ  داد . ناکت  ار  ایند 

. داتفا هار  هب  قیرط  نیا  زا  دینیبیم ، ار  نآ  یاھهناشن  مالسا  یایند  رانک 

ناقفانم و هیلع  رب  شعـضاوم  برغ ، یـسارکومد  لاربیل  هیلع  رب  شعـضاوم  عاجترا ، هیلع  رب  شعـضاوم  رابکتـسا ، هیلع  رب  شعـضاوم  نادیم . طسو  دروآ  دـیاب  حیرـص  ار  ماما 

ماما زا  ورمع  دیز و  هکنیا  رطاخ  هب  دوشیمن  دندش . میلـست  دندید و  ار  عضاوم  نیا  دنتفرگ ، رارق  میظع  تیـصخش  نآ  ریثات  تحت  هک  یناسک  تشاذگ . حیرـص  دـیاب  ار  نایورود 

هب ار  نارود  نآ  ام  هک  ینارود -  کی  رد  یاهدع  مینک . گنرمک  دـیآیم ، دـنت  نامرظن  هب  هک  یئاھزیچ  نآ  ای  مینک  هدیـشوپ  ای  مینک  ناھنپ  ار  ماما  عضاوم  ام  دـیایب ، ناشـشوخ 

، ار صاصق  مکح  دنتفرگیم ؛ هدیدن  دـندرکیم ، گنرمک  ار  مالـسا  ماکحا  زا  یـضعب  دـنک ، ادـیپ  ینارادـفرط  نادـنمهقالع و  مالـسا  هکنیا  یارب  ام -  یاھیناوج  نارود  میراد ؛ دای 

ای قرـشتسم  نالف  هکنیا  یارب  تسین ، مالـسا  زا  داھج  تسین ، مالـسا  زا  صاصق  تسین ، مالـسا  زا  اھنیا  دـنتفگیم  دـندرکیم ، ناھنپ  راکنا و  ار  باجح  مکح  ار ، داھج  مکح 

. درک نایب  یتسیاب  شتیلک  اب  ار  مالسا  تسا . طلغ  نیا  دیایب ! ششوخ  مالسا  زا  یمالسا  ینابم  نمشد  نالف 

ناشلام ناج و  زا  دنداتـسرف ، گرم  ماک  هب  ار  ناشنادنزرف  دنتفرگ ، تسد  فک  ار  ناشناج  وا  تیادھ  هب  وا ، سفن  هب  ناریا  تلم  هک  تسین  یماما  نآ  ماما ، طخ  یاھنم  ماما 

ماما هب  تمدـخ  ماما ، زا  تیوھ  بلـس  تسا . تیوھیب  ماما  ماما ، طـخ  یاـھنم  ماـما  دـندروآ . دوجو  هب  ملاـع  یهطقن  نیا  رد  ار  رـصاعم  نرق  تکرح  نیرتگرزب  دـندرکن و  غیرد 

رد صوصخب  و  ماما ، یاھهمان  رد  ماما ، تانایب  رد  ماما ، تاملک  رد  دـنک -  فراعت  دـنک ، هلماجم  دـھاوخن  یـسک  رگا  ینابم -  نیا  دوب . ینـشور  ینابم  ماما ، یناـبم  تسین .

یاھیرگتراغ هیلع  ار  نیگمھـس  میظع و  جوم  نآ  هک  تسا  یزیچ  نامھ  یرکف  ینابم  نیا  تسا . سکعنم  تسا -  عضاوم  نآ  یهمھ  یهدش  هاتوک  هک  ماما -  یهمانتیـصو 

رفس هنایمرواخ  ایـسآ و  یاھروشک  نیا  زا  یروشک  رھ  هب  اکیرمآ  نوگانوگ  یاھروھمج  سیئر  هکنیا  دـینکیم  لایخ  امـش  دروآ . دوجو  هب  اـیند  رد  اـکیرمآ  یاـھیزاتهکی  برغ و 

یریگعـضوم دوب ، ماما  یرگاشفا  دوب ، ماما  تکرح  نیا  هن ، دوب ؟ روجنیا  هشیمھ  دنداد ، راعـش  اھنآ  هیلع  دندش و  عمج  مدرم  یئاپورا  یاھروشک  زا  یـضعب  رد  یتح  دـندرک ،

. درک هدنز  یمالسا  عماوج  رد  صوصخب  اھتلم و  رد  ار  تمواقم  حور  و  درک ، اوسر  ار  مسینویھص  درک ، اوسر  ار  رابکتسا  هک  دوب  ماما 

ماما راکفا  ناجورم  وزج  ناشدوخ  یتقو  کی  هک  دـنھدیم  ماجنا  یناسک  اضعب  هنافـساتم  مھ  ار  یـشیدناجک  نیا  مینک . راکنا  ار  ماـما  عضاوم  اـم  هک  تسا  یـشیدناجک  نیا 

نیا یارب  ماما و  یارب  یدامتم  یاھلاس  هکنآ  زا  دـعب  دـندرگیمرب ؛ یاهدـع  کی  دوشیم ، مگ  اھفدـھ  دوشیم ، جـک  اـھهار  یلیلد  رھ  هب  ـالاح  دـندوب . ماـما  ناوریپ  وزج  اـی  دـندوب 

! دننزیم ار  اھفرح  نآ  دنتسیایم و  ینابم  نیا  فادھا و  نیا  لباقم  رد  دندرک ، تکرح  دندز و  فرح  اھفدھ 

: منکیم ضرع  اـھناوج  هب  صوصخب  و  منکیم . ضرع  نم  هک  تسا  هتکن  دـنچ  تفگ ، دوشیم  ماـما  هار  ماـما و  طـخ  دروم  رد  هک  هچنآ  نیرتـمھم  دراد . یئازجا  ماـما  طـخ  بوخ ،

. تسا سکعنم  راتفگ  راثآ و  نیا  رد  تسا ، سکعنم  همانتیصو  نیا  رد  هک  تسا  یماما  داد ، ناکت  ار  ایند  هک  یماما  دیناوخب . ار  ماما  یهمانتیصو  دیورب 

رادفرط مالسا  دھاجم ، مالسا  هاوختلادع ، مالسا  زیتسملظ ، مالسا  ینعی  تسا ؛ یدمحم  بان  مالسا  یهلئـسم  ماما ، تارظن  ماما و  ینابم  رد  هطقن  نیرتیلـصا  نیلوا و 

. درک دراو  ام  یـسایس  گنھرف  رد  ار  یئاکیرمآ » مالـسا   » حالطـصا ماـما  مالـسا ، نیا  لـباقم  رد  نافعـضتسم . ناگدـیدجنر و  ناـگنھرباپ و  قوقح  عفادـم  مالـسا  ناـمورحم ،

مالسا نامولظم ، قوقح  هب  یزادناتسد  لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یھاوخهدایز ، لباقم  رد  ملظ ، لباقم  رد  توافتیب  مالسا  یتافیرشت ، مالسا  ینعی  یئاکیرمآ  مالسا 

. یئاکیرمآ مالسا  درک : یراذگمان  ماما  ار  مالسا  نیا  دزاسیم . اھنیا  یهمھ  اب  هک  یمالسا  ایوقا ، هب  کمک  مالسا  نایوگروز ، هب  کمک 

یمالسا ماظن  لیکشت  مالسا و  تیمکاح  اب  زج  بان ، مالسا  ققحت  اھتنم  دوبن ؛ یمالسا  یروھمج  نارود  صوصخم  دوب ؛ ام  راوگرزب  ماما  یگـشیمھ  رکف  بان ، مالـسا  رکف 

اب ملاع ، نایوگروز  اب  ملاع ، نارگمتـس  اب  دـناوتب  مالـسا  هک  درادـن  ناکما  دـشابن ، یمالـسا  رکفت  یمالـسا و  تعیرـش  یهیاپ  رب  روشک  یـسایس  ماظن  رگا  دوبن . ریذـپناکما 

. تابجاو بجوا  زا  هن  تابجاو ، بجوا  تسنادیم . تابجاو  بجوا  ار  یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  تسارح و  ماما  اذل  دـنکب . یقیقح  یعقاو و  یهزرابم  هعماج ، کی  نایوگروز 

نودب تسا . یمالسا  یسایس  ماظن  زا  تنایـص  هب  یهتـسباو  هملک -  یقیقح  یانعم  هب  مالـسا -  تنایـص  نوچ  تسا ؛ یمالـسا  یروھمج  زا  تنایـص  اھبجاو ، نیرتبجاو 

. درادن ناکما  یسایس ، ماظن 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 12 
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تدـح و تدـش و  نآ  اب  درک و  شالت  همھ  نآ  شھار  رد  درک ، لابند  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما  نیمھ ، یارب  تسنادـیم . مالـسا  تیمکاح  رھظم  ار  یمالـسا  یروھمج  ماما 

؛ دوب مالسا  یهلئسم  ماما ، یهلئسم  دنک . ادیپ  یتردق  دناوتب  شدوخ  هک  دوبن  نیا  لابند  ماما  دوبن ؛ یصخش  تردق  لابند  هک  ماما  داتسیا . یمالـسا  یروھمج  یاپ  رادتقا 

. یمالسا یروھمج  لدم  ینعی  درک ؛ هضرع  ایند  هب  ماما  ار  ون  لدم  نیا  داتسیا . یمالسا  یروھمج  یاپ  اذل 

یروتاتکید تموکح  دھدیم . ناشن  ار  شدوخ  فلتخم  یاھلکش  رد  هک  تسایند  بلطرادتقا  هنایوگروز و  یاھتیمکاح  اب  هزرابم  یمالسا ، یروھمج  رد  هلئسم  نیرتیساسا 

رد یبزحکـی  یروتاـتکید  هک  تشاد ، دوـجو  پچ  یاـھیروتاتکید  ناـمز  نآ  تسا . یروتاـتکید  تموـکح  عاوـنا  زا  یکی  نیا  تسین ؛ ناـھاشداپ  تموـکح  طـقف  بلطرادـتقا ، و 

عون کـی  مھ  نیا  دوب . ینادـنز  یدودـحم  تیلقا  کـی  تسد  تلم  عقاو  رد  دوبن . وگخـساپ  تلم  هب  مھ  یـسک  دـندرکیم ؛ تلم  داـحآ  اـب  دنتـساوخیم ، راـک  رھ  دوب ؛ اـھروشک 

مھ نیا  دـنکیم . ادـیپ  یلجت  یـسارکومد -  لاربیل  یاھماظن  رالاسمدرم -  رھاظب  یاـھماظن  رد  هک  تسا  نارادهیامرـس  یروتاـتکید  مھ  یروتاـتکید  عون  کـی  دوب . یروتاـتکید 

. تسا گرزب  یاھتورث  نابحاص  اھرادهیامرس و  یروتاتکید  عقاو  رد  میقتسم ؛ ریغ  هنادنمشوھ و  رایسب  یروتاتکید  اھتنم  تسا ، یروتاتکید  یعون 

رایعم دراد -  دوجو  مدرم  تساوخ  مدرم و  یار  مدرم و  هب  یهیکت  تیمالسا ، لد  رد  هک  ار -  مالسا  دروآ ؛ دوجو  هب  یرشب  یاھتوغاط  نیا  لباقم  رد  ار  یمالسا  یروھمج  ماما 

. تسا یھلا  تعیرـش  هب  یکتم  ینعی  تسا ، یمالـسا  مھ  تسا ؛ مدرم  ارآ  هب  یکتم  ینعی  تسا ، یروھمج  مھ  یمالـسا ، یروھمج  نیاربانب  داد . رارق  ماـظن  نیا  یلـصا 

ماما رکف  فالخرب  دنک ، رکف  نیا  فالخرب  یمالسا  یروھمج  ماظن  تیمکاح  یهرابرد  یـسک  رھ  تسا . ماما  طخ  رد  یهدمع  یاھـصخاش  زا  یکی  نیا  تسا ؛ ون  لدم  کی  نیا 

. تسا ماما  یهشیدنا  طوطخ  زا  طخ  نیرتحضاو  نیا  تسا . نیا  ماما  رکف  هن ، دراد ؛ ار  رکف  نیا  لاح  نیع  رد  تسا ، ماما  ورهلابند  وا  هک  دوشن  یعدم  تسا ؛

عیـسو و نادـیم  مھ  ناشهعفاد  هبذاج و  گرزب ، یاـھناسنا  دوب . ماـما  یهعفاد  هبذاـج و  یهلئـسم  ماـما ، میقتـسم  هار  ماـما و  طـخ  ماـما و  یهماـنرب  رد  رگید  صخاـش  کـی 

. تسا هعفاد  هبذاج و  نیا  دجنریم ؛ امـش  زا  مھ  یکی  دـینکیم ، لیامتم  دـنمهقالع و  ناتدوخ  هب  ار  یکی  ناتدوخ ، راتفر  اب  امـش  دـنراد . هعفاد  هبذاج و  همھ  دراد . یاهدرتسگ 

ماـما یهعفاد  هبذاـج و  دروآیم . دوجو  هب  ار  یمیظع  فیط  کـی  روط ، نیمھ  مھ  اـھنآ  یهعفاد  دروآیم ؛ دوـجو  هب  ار  یعیـسو  فـیط  کـی  ناـشهبذاج  گرزب ، یاـھناسنا  اـما 

. تسا یئاشامت 

 - هیداجس یهفیحص  یاعد  رد  هیلع ) مالـس هللا   ) داجـس ماما  هک  یروط  نامھ  تسرد  دوب ؛ مالـسا  دوب ، بتکم  زاب  دوب ، ماما  یهعفاد  ماما و  یهبذاج  رایعم  انبم و  هک  هچنآ 

نیا رد  تسا . یمالـسا  فراعم  یاھهنیجنگ  نیرترب  وزج  اعقاو  داجـس  ماـما  یاـھاعد  هک  میاهدرک  ضرع  ررکم  دـنکیم . ضرع  لاـعتم  دـنوادخ  هب  ناـضمر -  هاـم  رد  دورو  یاـعد 

یهفیحـص مراھچ  لھچ و  یاعد  رد  تسا . هدـش  نایب  اھنیا  حیرـص  اھاعد  رد  دروایب ؛ تسد  هب  دـناوتیمن  یئاور  راثآ  تایاور و  زا  ار  اھنیا  ناسنا  هک  دراد  دوجو  یفراـعم  اـھاعد 

یهلمج زا  دـننکیم ؛ تساوخرد  ناضمر  هام  یارب  لاـعتم  یادـخ  زا  ار  یئاـھزیچ  ترـضح  دـندناوخیم -  ار  نآ  داجـس  ماـما  تسا و  ناـضمر  هاـم  رد  دورو  یاـعد  هک  هیداـجس - 

. مینک هشیپ  ارادم  ملس و  مینک ، حلـص  نامدوخ  نانمـشد  یهمھ  اب  هک  میھاوخیم  وت  زا  اراگدرورپ ! اناداع ؛» نم  ملاسن  نا  و  : » تسا نیا  دننکیم ، تساوخرد  هک  یئاھزیچ 

رد مدرک ، ینمـشد  وا  اب  وت  رطاخ  هب  نم  هک  ینمـشد  نآ  رگم  هیفاصنال ؛» یذلا  برحلا  هیلاونال و  یذلا  ودعلا  هناف  کل  کیف و  یدوع  نم  یـشاح  : » دنیامرفیم هلـصافالب  دعب 

. دش دھاوخن  فاص  وا  اب  ام  لد  دز و  میھاوخن  یتشآ  زا  مد  وا  اب  زگرھ  ام  هک  تسا  ینمشد  نیا  مدرک . ینمشد  وا  اب  وت  هار 

یدج رایسب  ماما  یارب  بتکم ، رطاخ  هب  ینمشد  اما  تشاذگیم ؛ اپ  ریز  ماما  دوب ، مھ  یایصخش  یاھترودک  رگا  تشادن . یسک  اب  یصخش  ینمـشد  دوب ؛ یروجنیا  ماما 

رھ لھا  زا  ار  مدرم  دوب ، هدرک  زاب  شوغآ  روجنیا  مدرم ، نایم  رد  نوگانوگ  راـکفا  ماـسقا  عاونا و  مدرم ، یهدوت  یور  لاس ١٣۴١  رد  تضھن  عورـش  لوا  زا  هک  یماما  نامھ  دوب .

یارب زور  نآ  درک . درط  حیرـص  ار  اھتـسینومک  درک . درط  دوخ  زا  ار  یئاھهعومجم  کی  بالقنا  لوا  رد  ماما  نیمھ  تفریذـپیم ، زاب  شوغآ  اب  یبھذـم ، هورگ و  رھ  لھا  زا  یموق ،

ار اھنیا  درک و  یریگعـضوم  اھتـسینومک  لباقم  رد  حیرـص  ماما  بالقنا ، لئاوا  نامھ  رد  دوب . بیجع  ماما  راک  نیا  میدوب ، هزرابم  راکردناتسد  بالقنا  لوا  رد  هک  اھام  زا  یلیخ 

چیھ درک ؛ ادـج  دوخ  زا  درک ، رود  دوخ  زا  ار  اھنیا  داد ؛ ناشن  تیعطاق  ماما  یبرغ ، گنھرف  یبرغ و  یاـھماظن  هب  ناـگتخابلد  اھکلـسملاربیل و  لـباقم  رد  درک . ادـج  شدوخ  زا 

درط شدوخ  زا  دنریذپب -  ار  میظع  لوحت  دننک و  لوبق  ار  یمالسا  ماکحا  ینآرق  حور  یھلا و  قئاقح  دندوبن  رضاح  هک  یناسک  ار -  نیعجترم  درکن . یاهظحالم  یتسیابردور و 

لمات ماما  دـنتفرگیمن ، رارق  وا  یمالـسا  ینابم  یرکف و  یهرئاد  رد  هک  یدارفا  زا  یربت  رد  درک . رود  دوخ  زا  درک ، موکحم  خـلت  تخـس و  تاریبعت  اب  ار  نیعجترم  اھراب  ماما  درک .

. تشادن یصخش  ینمشد  مھ  اھنآ  اب  هک  یلاح  رد  درکن ؛

نحل دندوب . هتخیرگ  روشک  جراخ  هب  دندوب و  هدرک  تیانج  لخاد  رد  هک  یئاھتـسینومک  هب  دنکیم  باطخ  همانتیـصو  نیمھ  رد  ماما  ماما ؛ یهمانتیـصو  هب  دـینک  هظحالم  امش 

ار مادعا  دیئایب  ینعی  دیوش . تازاجم  دینک و  لمحت  دراذگیم ، امـش  یارب  تلادع  نوناق و  هک  ار  یتازاجم  دیئایب و  روشک  لخاد  امـش  دیوگیم : اھنیا  هب  دینک . هظحالم  ار  ماما 

ار نیا  تماھـش  رگا  دیامرفیم : دنزیم . فرح  هنازوسلد  اھنیا  اب  دیھد . تاجن  یھلا  تمقن  یھلا و  باذع  زا  ار  ناتدوخ  هکنیا  یارب  دینک ، لمحت  ار  اھتازاجم  ریاس  ای  ار  سبح  ای 

هلباقم یمالـسا  تکرح  اب  یمالـسا ، ماظن  اب  ناریا ، تلم  اب  دینک ؛ هبوت  دینک ، ضوع  ار  ناتھار  دیتسھ ، هک  اجنآ  لقاال  دینک ، لوبق  ار  ناتدوخ  تازاجم  دیئایب  هک  دـیرادن  مھ 

. دیشابن ماظنهدایپ  نایوگروز ، نادنمتردق و  یارب  دینکن ؛

. تسا ماما  بتکم  ماما و  یگدـنز  زا  هدـمع  صخاش  کی  نیا  دـنکیم . لامعا  ار  دوخ  یهعفاد  هبذاج و  لماک ، تیعطاق  اب  بتکم ، یهرئاد  رد  اما  درادـن ؛ یـصخش  یاوعد  ماـما 

لاعتم یادخ  دنیبب  دھدب ؛ رارق  نیا  ار  رایعم  کالم و  ناسنا  دیاب  مھ  اجنیا  دشاب ؛ یبھذم  یمالسا و  ینابم  رکف و  رکفت و  عبات  دیاب  مھ  تسایـس  یهصرع  رد  یربت  یلوت و 

. دھاوخیم هچ  وا  زا 

احیرـص هک  یناسک  اب  اما  دـنادب ، ماما  ورهلابند  دـنادب ، ماما  طـخ  رد  ار  دوخ  ناـسنا  دوشیمن  دوب ، سکعنم  وا  رادرک  راـتفگ و  رد  دوب و  هتفرگ  شیپ  رد  ماـما  هک  یـشور  نیا  اـب 

رب قفانم  بلطتنطلس و  داسوم و  ایـس و  سیلگنا و  اکیرمآ و  هک  درک  لوبق  دوشیمن  دنک . فیرعت  هھبج  کی  رد  ار  شدوخ  دننکیم ، دنلب  ار  مالـسا  ماما و  اب  یهضراعم  مچرپ 

. تسین لوبق  لباق  نیا  دوشیمن ، نیا  مماما ! طخ  نم  هک  دنک  اعدا  زاب  روحم  نآ  دعب  دنوشب ، عمج  یروحم  کی  لوح  دننک ، قفاوت  یروحم  کی  یور 

، ربکتـسم یاکیرمآ  هک  تسا  یروج  ام  عضاوم  میدـید  رگا  دـنریگیم . یعـضوم  هچ  ام  ربارب  رد  ماـما  زورید  نانمـشد  مینیبب  دـیاب  درک . فـالتئا  یـسکان  سک و  رھ  اـب  دوشیمن 

؛ مینک کش  نامعـضاوم  رد  یتسیاب  دـننکیم ، مارتحا  دـننکیم ، لیلجت  ام  زا  بالقنا  مالـسا و  ماما و  نیدـناعم  نیفلاخم و  نوگانوگ ، یاھتردـق  نارودزم  بصاغ ، تسینویھص 

دوجو ماما  تاجهتـشون  رد  دومرفیم -  ماما  درکیم . هیکت  نیمھ  رب  اھراب  مھ  ماما  تسا . کالم  کی  نیا  تسا ، رایعم  نیا  میوریمن . ار  میقتـسم  تسرد و  هار  هک  مینادب  دیاب 

. تسا مھم  یلیخ  نیا  میراکتنایخ . هک  مینادب  دندرک ، فیرعت  ام  زا  رگا  هک  تسھ -  نیا  ماما  تاشیامرف  یعطق  دانسا  رد  دراد ،

ام دعب  دنروایب ، راب  هب  ار  تحاضف  نآ  اروشاع  زور  رد  دننک ، یریگعضوم  روجنآ  سدق  زور  رد  سدق  یهلئـسم  یهرابرد  دننک ، تکرح  ماما  لباقم  طخ  رد  تسرد  دنیایب  یناسک 

توکـس اھنیا  لباقم  رد  ای  مینک ، فیرعت  میھدـب و  رارق  اھنیا  رانک  رد  ار  نامدوخ  مینک ، یھارمھ  راھظا  دـنفلاخم ، احیرـص  ماما  تکرح  ماما و  یانبم  ساسا  اب  هک  یناسک  اب 

، دسانـشیم دـنادیم ، دـنیبیم ، ار  نیا  تلم  دـندیمھف . بوخ  ار  نیا  مھ  تلم  تسین . لوبق  لـباق  نیا  درادـن ، ناـکما  نیا  میماـما ! ورهلاـبند  اـم  میئوـگب  لاـح  نیع  رد  مینک ؛
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. دمھفیم

تابساحم دوخ ، ریبادت  رد  دوخ ، یاھیریگمیمصت  رد  ماما  تسا . یھلا  یونعم و  تابساحم  یهلئسم  تسا ، مھم  یلیخ  هک  ماما  طخ  ماما و  یشم  رد  رگید  صخاش  کی 

، دشابن یزوریپ  بسک  دشاب ؛ یھلا  یاضر  بسک  شفدھ  لوا  یهجرد  رد  دنکب ، دـھاوخیم  هک  یراک  رھ  یارب  ناسنا  ینعی  هچ ؟ ینعی  دادـیم . رارق  لوا  یهجرد  رد  ار  یونعم 

هتـشاد دامتعا  نانیمطا و  یھلا  یهدـعو  هب  مھ  دـعب  کی . نیا  دـشاب . یھلا  یاـضر  لوا ، فدـھ  دـشابن . ورمع  دـیز و  شیپ  تھاـجو  بسک  دـشابن ، تردـق  نتفرگ  تسد  هب 

رورغ درادـن ، انعم  تلفغ  درادـن ، انعم  سرت  درادـن ، انعم  سای  رگید  تقو  نآ  تشاد ، نانیمطا  دامتعا و  مھ  یھلا  یهدـعو  هب  دوب ، ادـخ  یاضر  شفدـھ  ناـسنا  یتقو  دـشاب .

. درادن انعم 

وا هب  مھ  رگید  یاھتلم  هکلب  دـندز ، دایرف  ار  وا  مان  ادـصکی  ناریا  تلم  یهمھ  هک  مھ  یتقو  نآ  دـشن ؛ سای  هب  یـالتبم  دـشن ، سرت  هب  یـالتبم  دوب ، اـھنت  هک  یتقو  نآ  ماـما 

رھـشمرخ هک  مھ  یتقو  نآ  دشن ؛ سویام  ماما  تفر ، تسد  زا  یقارع  نیزواجتم  یهلیـسو  هب  رھـشمرخ  هک  یتقو  نآ  دشن . رورغ  راچد  دندرک ، زاربا  ار  نیا  دندیزرو و  قشع 

نآ تماعز  نارود  نوگانوگ  ثداوح  یهمھ  رد  میاهراکچیھ . ام  ینعی  درک ؛» دازآ  ادخ  ار  رھـشمرخ   » دومرف دشن ؛ رورغم  ماما  دنتفرگ ، دوخ  یراکادف  یروالد و  اب  ام  ناگدنمزر  ار 

یاضر یتقو  تسادخ . هب  دامتعا  نیا  درکن . مھ  تلفغ  دشن ؛ رورغم  دوب ، وا  اب  تردق  هبلغ و  هک  یتقو  نآ  درکن ؛ تشحو  دوب ، اھنت  هک  یتقو  نآ  دوب . روجنیمھ  ماما  راوگرزب ،

. تسا نیا  هیضق  دوب ، ادخ 

؛» وسلا نظ  اب  نیناظلا  تاکرـشملا  نیکرـشملا و  تاقفانملا و  نیقفانملا و  بذعی  و  : » دیامرفیم انحتف » انا   » یهروس رد  لاعتم  یادخ  درک . دامتعا  دـیاب  یھلا  یهدـعو  هب 

ار نیا  هرصنی ،» نم  نرصنیل هللا  و  : » دیوگیم ادخ  هکنیا  دنرادن . رواب  دنرادن ، لوبق  ار  یھلا  یهدعو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  تسا  نیا  هلمج  زا  کرـشم  قفانم و  تیـصوصخ 

«. اریـصم تاـس  منھج و  مھل  دـعا  مھنعل و  مھیلع و  بضغ هللا  وسلا و  هرئاد  مھیلع  : » دـیامرفیم دـنوادخ  درادـن . لوبق  ار  نیا  قفاـنم  دراد ؛ لوبق  دوجو  یهمھ  اـب  نموم  مدآ 

. تسا روجنیا  ناشتیعضو  دنراد ، نظوس  ادخ  هب  هک  یناسک 

 - لاعتم یادخ  ار  هجیتن  میروآیم ؛ نادیم  هب  ار  نامدوخ  شالت  یهمھ  میرادیمرب ، ادخ  یارب  مدـق  مینکیم ، تدـھاجم  ادـخ  یارب  ام  تشاد . نانیمطا  یھلا  یهدـعو  هب  ماما 

یکی نیا  داد . دھاوخ  ام  هب  ار  هجیتن  نیرتھب  فیلکت ، یارب  لمع  نیمھ  رب  لاعتم  یادخ  اما  مینکیم ؛ راک  فیلکت  یارب  ام  داد . دھاوخ  ققحت  تسا -  هدومرف  هدـعو  هک  نانچنآ 

. تسا نیا  بالقنا  میقتسم  طارص  بالقنا ، هار  تسا . ماما  طخ  ماما و  یشم  تایصوصخ  زا 

یعامتجا و لئاسم  رد  اوقت  تسا ؛ فرح  کی  یصخش  لئاسم  رد  اوقت  دوب . روما  یهمھ  رد  ماما  بیجع  یاوقت  تیاعر  تشاد ، دوجو  هنیمز  نیمھ  رد  هک  یئاھزیچ  زا  یکی 

اجنیا میئوگیم ؟ هچ  نامنانمشد  هب  تبـسن  نامناتـسود ، هب  تبـسن  ام  تسا . رتراذگرثا  یلیخ  تسا ، رتمھم  یلیخ  تسا ، رتلکـشم  یلیخ  یمومع  یـسایس و  لئاسم 

وا اب  دیفلاخم و  وا  اب  هک  یسک  نآ  یهرابرد  امش  تواضق  رگا  دینکیم ؟ تواضق  هنوگچ  وا  یهرابرد  میشاب ؛ نمشد  میـشاب ، فلاخم  یکی  اب  ام  تسا  نکمم  دراذگیم . رثا  اوقت 

اوقتا هللا و اونما  نیذلا  اھیا  ای  : » منکیم رارکت  مدرک ، ضرع  لوا  هک  یاهفیرـش  یهیآ  تساوقت . یهداج  زا  یدـعت  نیا  دراد ، دوجو  عقاو  رد  هک  دـشاب  یزیچ  نآ  زا  ریغ  دینمـشد ،

، ماما قشاع  نموم و  یبالقنا و  یاھناوج  نامزیزع ، ناناوج  هب  منکب  ضرع  مھاوخیم  نم  مینزب . فرح  یروجنیا  تسرد ؛ راوتـسا و  ینعی  دـیدس ، لوق  ادـیدس .» ـالوق  اولوق 

، مینک یدعت  قح  یهداج  زا  سک  نآ  هب  تبسن  هک  دنک  راداو  ار  ام  یسک ، کی  اب  تفلاخم  هک  دشابن  روجنیا  دینک . تیاعر  الماک  دننکیم ؛ مادقا  دنسیونیم ، دننزیم ، فرح  هک 

. درک ملظ  دیابن  سک  چیھ  هب  درک . دیابن  ملظ  هن ، مینک ؛ ملظ  مینک ، زواجت 

زا یکی  مروایب ؛ مسا  مھاوخیمن  تسیچ -  سک  نالف  هب  تبـسن  امـش  رظن  مدیـسرپ  ناشیا  زا  نم  میدوب . ماما  تمدـخ  رد  بش  کی  ام  منک . لقن  ماـما  زا  هرطاـخ  کـی  نم 

یهلمج کی  مھ  دعب  مسانشیمن . دنتفگ : دندرک ، یلمات  کی  ماما  دنسانشیم -  همھ  دندینـش ، ار  وا  مان  همھ  هک  ام ، هب  کیدزن  نارود  رد  مالـسا  یایند  فورعم  یاھهرھچ 

هک یدرجمب  ناشیا . تمدخ  متفر  متشاد ، یراک  ماما  اب  حبص  تسین -  مدای  تسرد  ادرفسپ -  ای  زور  نآ  یادرف  نم  دش . مامت  نیا  دنتفگ . صخش  نآ  هب  عجار  یزیمآتمذم 

، نیمھ ، » دـیدرک لاوس  بشیرپ  ای  بشید  امـش  هک  یـسک  نآ  هب  عجار  هک  دـنتفگ  ناشیا  منک ، حرطم  متـشاد ، هک  ار  یراک  نم  هکنیا  زا  لبق  متـسشن ، مدـش و  قاـتا  دراو 

، دوب شحف  هن  زیمآتمذم  یهلمج  نآ  تسا . مھم  یلیخ  نیا  دینیبب ، دندرک . کاپ  دندوب ، هتفگ  مسانـشیمن »  » زا دـعب  هک  ار  یزیمآتمذـم  یهلمج  نآ  ینعی  مسانـشیمن .»

، دوب هچ  منادیمن  دوب ؛ نم  یگظفاحمک  ای  دوب ، ناشیا  یونعم  فرصت  ای  ینعی  دوب ؛ هچ  هلمج  نآ  هک  هتفر  مدای  زا  یلکب  مھ  نم  هناتخبشوخ  دوب ؛ تمھت  هن  دوب ، مانـشد  هن 

ناـمھ هن ، دـنتفگ : دـندرک ؛ کاـپ  ار  نآ  شدـعب  زور  کـی  اـی  شدـعب  زور  ود  دـنتفگ ، بـش  نآ  ناـشیا  ار  نـیمھ  دوـب . یزیمآتمذـم  یهـلمج  کـی  هـک  تـسھ  مداـی  ردـقنیا  اـما 

«. هنسح هوسا  هللالوسر  یف  مکل  ناک  دقل  « ؛ تسا هوسا  اھنیا  دینیبب ، مسانشیمن .

ملظ زا  یاهزیمآ  نآ  رد  هک  ینانچنآ  مھ  روج  کی  تسا ، قح  اب  قبطنم  تسرد  هک  ینانچنآ  روج  کـی  دز : فرح  دوشیم  روج  ود  دـیرادن ، لوبق  ار  وا  امـش  هک  یدـیز  یهراـبرد 

، دیئوگب دیھد ، حیضوت  نآ  هب  عجار  دیناوتیم  یھلا  لدع  هاگداد  رد  امش  تسا و  قدص  تسا ، قح  هک  ینامھ  تسرد  درک . زیھرپ  نآ  زا  دیاب  تسا ، دب  یمود  نیا  دراد . دوجو 

. میشاب هتشاد  دای  هب  دیاب  اھام  هک  تسا  ماما  طخ  ماما و  تکرح  یلصا  طوطخ  زا  یکی  نیا  رتشیب . هن 

لئاـسم رد  تاـباختنا ، ریغ  رد  مھ  داد ، ماـجنا  یمیظع  تکرح  کـی  اـعقاو  راـک  نیا  رد  ماـما  هک  تاـباختنا  رد  مھ  تـسا ؛ مدرم  شقن  ماـما ، طـخ  یلـصا  طوـطخ  زا  رگید  یکی 

اب یفلتخم  یاـھبالقنا  اـیند  برغ  قرـش و  رد  تـسا ؛ نوگاـنوگ  یاـھبالقنا  نارود  متــسیب ، نرق  لوا  یهـمین  هـک  اـھبالقنا -  نارود  رد  یبـالقنا  چـیھ  رد  یعاـمتجا . نوگاـنوگ 

هب اما  دریگب ؛ ماجنا  یتموکح  ماظن  تموکح و  یهویـش  باختنا  یارب  یمومع  مودنارفر  کی  بالقنا ، یزوریپ  زا  دعب  هام  ود  هک  درادن  هقباس  دمآ -  دوجو  هب  فلتخم  یاھلکش 

زونھ یـساسا  نوناق  نیودت  هک  لوا  یاھهام  نآ  رد  دـش . بیوصت  نیودـت و  یـساسا  نوناق  هک  دوب  هتـشذگن  بالقنا  زا  لاس  کی  زونھ  داتفا . قافتا  نیا  ناریا  رد  ماما  تمھ 

ار یساسا  نوناق  هک  دنتفگ  یخلت  تاقوا  اب  دندوب -  مق  زونھ  ناشیا  تقو  نآ  مق -  میتفر  دنتـساوخ ، ار  اھام  ماما  زور  کی  تسھ  مدای  دوب ، هداتفا  ریخات  دوب و  هدشن  ماجنا 

ار نآ  دش ، نیودت  یـساسا  نوناق  هک  مھ  دعب  دندرک ؛ باختنا  یـساسا  نوناق  نیودت  یارب  ار  ناگربخ  مدرم  داتفا و  هار  ناگربخ  سلجم  تاباختنا  تقو  نآ  دینک . نیودـت  رتدوز 

هک گنج  نارود  نیرتتخس  رد  دش . رازگرب  سلجم  یروھمج و  تسایر  تاباختنا  مھ  دعب  دندرک . باختنا  ار  یساسا  نوناق  مدرم  دش ، مودنارفر  دنتـشاذگ ؛ یمومع  یار  هب 

اھبالقنا دیراد ؟ غارس  امش  ایند  رد  ار  یسارکومد  مادک  تسا . هداتفین  ریخات  ناریا  رد  تاباختنا  زور  کی  زورما  ات  یتح  دشن ؛ لیطعت  تاباختنا  دوب ، نمشد  نارابمب  ریز  نارھت 

. تسا ماما  طخ  نیا  دوشیمن . هتخیر  اھقودنص  هب  مدرم  ارآ  عقوم ، رس  تقد ، نیا  اب  یایسارکومد ، چیھ  رد  چیھ ؛ هک 

رگا دـنتفگ : یئاھاج  کـی  رد  دـندرک ؛ حیرـصت  یھاـگ  دـندرک ، نشور  یهراـشا  اـھنآ  شقن  هب  ماـما  دـنتفرگ و  رارق  ماـما  هجوت  دروم  مدرم  اـھراب  مھ  تاـباختنا  لـئاسم  ریغ  رد 

. دنھدیم ماجنا  دنوشیم و  دراو  ناشدوخ  مدرم  دنھدن ، ماجنا  دنھدب ، ماجنا  دیاب  هک  ار  راک  نالف  نیلوئسم 

ریغ هکلب  ناملـسم ، یاھتلم  یهمھ  هب  قلعتم  ار  بالقنا  نیا  تسنادـیم و  یناھج  ار  تضھن  ماما  تسا . تضھن  ندوب  یناھج  ماما ، طخ  نشور  طاـقن  زا  رگید  یهطقن  کـی 

زورید نارگرامعتسا  کبس  هب  بالقنا  ندرک  رداص  زا  ریغ  نیا  مینکیمن ؛ ام  هک  تساھروشک ، روما  رد  تلاخد  زا  ریغ  نیا  تشادن . یئابا  نیا  زا  ماما  درکیم . یفرعم  ناملـسم 
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ناشهفیظو هک  دنمھفب  اھتلم  دوش ، هدنکارپ  ایند  رد  دـیاب  ینامحر  یهدـیدپ  نیا  شوخ  یوب  هک  تسا  نیا  شیانعم  نیا  میتسین ؛ شلھا  مینکیمن ، ار  راک  نیا  ام  هک  تسا ،

: دومرف احیرـص  ماما  تسا . نیطـسلف  باب  رد  ماما  یریگعـضوم  یناھج ، هاگن  نیا  یهنومن  کی  تساجک . تسا و  هنوگچ  ناشتیوھ  هک  دـننادب  ناملـسم  یاـھتلم  تسیچ ،

. درکن ار  یـسک  یهظحالم  ماما  درک ؟ نآ  یارب  ناوتیم  یجـالع  هچ  هدـغ ، عطق  زا  ریغ  دـننکیم ؟ راـک  هچ  ار  یناطرـس  یهدـغ  بوخ ، تسا . یناطرـس  یهدـغ  کـی  لیئارـسا 

. نیطـسلف مان  هب  تسا  هتـشاد  دوجو  یروشک  خـیرات ، لوط  رد  تسا . یخیرات  روشک  کی  نیطـسلف  تسا . یقطنم  نیا  تسین ؛ یراعـش  فرح  نیا  دوب . نیا  ماـما  قطنم 

، دندرک هجنکش  دندرک ، دیعبت  دنتشک ، دناهدرک ؛ نوریب  روشک  نیا  زا  ار  تلم  نیا  یھجو  نیرتدیدش  نیرتفینع و  اب  دناهدمآ  ملاع  رگمتس  یاھتردق  ینابیتشپ  اب  یاهدع  کی 

بلغا دننکیم ؛ یگدنز  رگید  یاھروشک  رد  یلاغـشا و  نیطـسلف  راوجمھ  یاھروشک  رد  ینیطـسلف  یهراوآ  نویلیم  دنچ  زورما  هک  دندرک -  نوریب  ار  تلم  نیا  دندرک ، تناھا 

نآ یاج  هب  یدیدج  یلعج و  یئایفارغج  دـحاو  کی  دـندرک ، طقاس  یتسھ  زا  یلکب  ار  تلم  دـندرک ، فذـح  ایفارغج  یهنحـص  زا  ار  روشک  دـندمآ  عقاو  رد  اھهاگودرا -  یوت  مھ 

فرح کی  تسین ؛ یراعـش  فرح  کی  میراد ، نیطـسلف  یهلئـسم  دروم  رد  ام  هک  یفرح  دـنکیم ؟ اضتقا  هچ  قطنم  دـینیبب  لیئارـسا . دنتـشاذگ  ار  شمـسا  دـندرک و  لیمحت 

. تسا یقطنم  دصرددص 

نیطـسلف تلم  نیطـسلف و  روشک  دنیوگیم  دناهدمآ  یبرغ ، یاھروشک  مھ  اھنآ  ورهلابند  دش ، قحلم  اکیرمآ  مھ  دعب  دوب ، سیلگنا  لوا  اھنآ  سار  رد  هک  دـنمتردق  هدـع  کی 

هک تسھ  شلباقم  رد  مھ  رگید  فرح  کی  فرح ؛ کی  نیا  دیایب . دوجو  هب  لیئارسا  تلم  مان  هب  یایلعج  تلم  لیئارـسا و  مان  هب  یروشک  نآ ، یاج  هب  ات  دنوشب  فذح  دیاب 

ود نیا  زا  دیایب . راک  رـس  یلـصا  یئایفارغج  دحاو  یلـصا و  روشک  یلـصا و  تلم  نآ ، یاج  هب  دوش ؛ فذح  دـیاب  یلیمحت  یلعج و  دـحاو  نیا  هن ، دـیوگیم : تسا ؛ ماما  فرح 

لاـس رازھ  دـنچ  اـب  ار  یخیراـت  یئاـیفارغج  دـحاو  کـی  ار ، یـسایس  ماـظن  کـی  دـھاوخیم  تسا و  بوکرـس  هزینرـس و  هب  یکتم  هک  یفرح  نآ  تسا ؟ یقطنم  مادـک  فرح ،

زا دیاب  یلیمحت  یلعج و  دحاو  نآ  دنامب ، دـیاب  یئایفارغج  یلـصا  دـحاو  نیا  هن ، دـیوگیم  هک  یفرح  نآ  ای  تسا  یقطنم  نیا  دـنک ، فذـح  ایفارغج  یهنحـص  زا  یلکب  هقباس ،

ار نیا  مھ  حیرص  تفگ ؛ ار  نیا  ماما  تفگ . دوشیم  نیطسلف  یهلئـسم  باب  رد  بصاغ و  لیئارـسا  باب  رد  هک  تسا  یفرح  نیرتیقطنم  نیا  تفگیم . ار  نیا  ماما  دورب ؟ نیب 

نیا تسا ؛ ماما  فرح  نیا  بوخ ، دش !؟ هتفگ  فرح  نیا  ارچ  اقآ  دنیوگیم  دنماما ، طخ  یعدم  هک  یاهدع  کی  دـنک ، نایب  مھ  هراشا  هب  ار  فرح  نیا  یـسک  رگا  الاح  درک . نایب 

. تسا تسرد  نیا ، دنریذپب . دننک و  لوبق  ار  فرح  نیا  دیاب  فرطیب  یاھتلم  ملاع ، ناگدازآ  یهمھ  ملاع ، ناناملـسم  یهمھ  تسا ؛ حیحـص  قطنم  نیا  تسا ؛ ماما  قطنم 

. تسا ماما  عضوم  نیا ،

طخ دروم  رد  رگید  یساسا  یهتکن  کی  درادب . روجام  ار  امـش  هللااشنا  دنوادخ  دیدرک ؛ لمحت  اوھ  یامرگ  رد  زیزع  نارھاوخ  ناردارب و  امـش  منکب . ضرع  مھ  رخآ  یهتکن  کی 

لام هتـشذگ  تسین . هجوت  دروم  صاخـشا ، یهتـشذگ  دشاب . صاخـشا  ینونک  لاح  رایعم  اب  دیاب  صاخـشا  دروم  رد  تواضق  دومرف  اھراب  ماما  هک  تسا  نیا  ماما  هار  ماما و 

یلعف لاـح  رگا  تسا . روج  ناـمھ  دـبال  مھ  ـالاح  هدوب ، یروجنیا  ـالبق  بوخ ، دـیوگب : دـنک و  کـسمت  هتـشذگ  نآ  هب  ناـسنا  دـشابن . مولعم  یلعف  لاـح  هک  تسا  یتقو  نآ 

بانج هحلط و  بانج  اب  مالسلا ) هالصلا و  هیلع   ) نینموملاریما ماما  هک  دوب  یتواضق  نامھ  نیا  درادن . یئاراک  رگید  هتشذگ  نآ  دوب ، هتـشذگ  نآ  لباقم  یهطقن  رد  صاخـشا 

هب زا  دعب  تشاد . نینموملاریما  باحصا  زا  یـسک  رتمک  ار  نآ  ریظن  هک  دراد  ناشخرد  یقباوس  ریبز  بانج  دندوبن . یکچوک  نامدرم  ریبز  هحلط و  دینادب  دیاب  امـش  درک . ریبز 

اب قح  تسین ؛ امـش  اب  قح  دـنتفگ : دـندرک ، تفلاخم  راھظا  دـندش ، دـنلب  هباحـص  زا  رفن  دـنچ  رکبیبا  ربنم  یاـپ  لوا ، یاـھزور  ناـمھ  رد  رکبیبا ، باـنج  ندیـسر  تفـالخ 

یکی تسا . هدش  رکذ  خیراوت  بتک  یهمھ  رد  نیا  هن ، دشاب ؛ هدرک  لقن  هعیش  هک  تسین  یئاھزیچ  اھنیا  تسا . تبث  خیرات  رد  صاخـشا  نیا  مسا  تسا . بلاطیبانبیلع 

یور ریبز  هـک  یزور  زور و  نآ  نیباـم  تـسا . ریبز  یهقباـس  نـیا  تـسا . ریبز  درک ، عاـفد  نینموـملاریما  قـح  زا  دــش و  دــنلب  رکبیبا  باــنج  ربـنم  یاــپ  هـک  یــصاخشا  نآ  زا 

یھتنم اجنیا  هب  ناشداھتجا  اھنآ  دنیوگیم  دننکیم ، راذتعا  ریبز  هحلط و  فرط  زا  تنس  لھا  ناردارب  الاح  تسا . لاس  جنپ  تسیب و  هلـصاف  دیـشک ، ریـشمش  نینموملاریما 

. دـیگنج درک ؟ هچ  اھنیا  اب  نینموملاریما  اما  میتسین ؛ نآ  ماقم  رد  نالا  دـنراد ، یعـضو  هچ  لاعتم  یادـخ  لباقم  رد  اھنآ  هکنیا  هب  عجار  ام  یچ . رھ  ـالاح  بوخ ، یلیخ  دـش ؛

. دوب نیا  شرایعم  دوب ، نیا  شکالم  ماما  دش . مامت  دش ، وحم  قباوس  نآ  ینعی  ریبز . هحلط و  اب  گنج  یارب  هرصب ، هفوک و  فرط  تفر  دیشک ، رکشل  هنیدم  زا  نینموملاریما 

سیراپ هب  هک  دعب  دوب و  فجن  رد  ماما  هک  ینارود  زا  اھیـضعب  دندش ! مادـعا  تنایخ  رطاخ  هب  ماما  نامز  رد  اما  ناریا ؛ دـندمآ  دـندوب و  امیپاوھ  وت  سیراپ  زا  ماما  اب  اھیـضعب 

شدوخ زا  درک ، درط  ار  اھنیا  ماما  هک  دش  بجوم  اھنیا  یاھیریگعضوم  اھنیا ، راتفر  دعب  اما  دنتفرگ ؛ رارق  ماما  هجوت  دروم  مھ  بالقنا  لوا  رد  دنتـشاد ، طابترا  ناشیا  اب  تفر ،

ماظن یانبم  دوب . دھاوخ  یرگید  زیچ  تواضق  دندرک ، فرحنم  نم  لباقم  رد  ار  هار  ناطیش ، هراما و  سفن  هدرکن  یادخ  رگا  مراد . هدنب  زورما  هک  تسا  یعـضو  نازیم ، درک . رود 

. درک لمع  یروجنیا  ماما  تسا و  نیا  یمالسا 

، قیقحت رکف و  لھا  ناناوج ، ناردارب ، تسا  بوخ  دوب . اھنیرترثوم  نیرتمھم و  دـش ، ضرع  هک  هچنآ  درک . نایب  دوشیم  ماـما  طـخ  ماـما و  هار  یهنیمز  رد  مھ  ار  یرگید  طوطخ 

یاھناوج صوصخب  همھ ، دوش . نییبت  دوش ، هداد  حیـضوت  تسرد  اھنتم  نیا  دـنامن ؛ یقاب  نتم  طقف  دـننک . راک  اھنیا  یور  دـننک ، رکف  یناـبم  نیا  یور  نایوجـشناد ، بـالط ،

هتـسناوتن دنداد ، ماجنا  هک  یعون  رھ  زا  دندرک ، هک  یراک  رھ  اھینکـشراک ، اھینمـشد ، زا  تسا ، هداتفا  قافتا  زورما  ات  ماما  تلحر  زا  دـعب  هک  هچنآ  دـننادب ؛ ار  نیا  ام  زیزع 

رتشیب ماکحتسا  هب  هجیتن  رد  تسا ، هدرک  یمالـسا  یروھمج  یهلاوح  نمـشد  هک  یاهبرـض  رھ  سکعب ، هکلب  دنک ؛ داجیا  یناکت  لزلزت و  کدنا  ماظن  نیا  یاھهیاپ  رد  تسا 

یثعب میژر  رس  تشپ  ایند  گرزب  یلام  یماظن و  یسایس و  یاھتردق  یهمھ  لاس  تشھ  یلیمحت . گنج  لاس  تشھ  لثم  تسرد  تسا ؛ هدیماجنا  یمالسا  یروھمج 

هک یتقو  دش ؟ هچ  هجیتن  دننک ؛ فیعضت  ای  دنھدب  تسکش  ار  یمالسا  یروھمج  ات  دندروآ  نادیم  هب  ار  ناشدوخ  ناوت  یهمھ  دندیگنج ، یمالسا  ناریا  اب  دنداتسیا ، قارع 

. دـش گنج  ماگنھ  زا  رتمیظع  رتیوق و  بتارمب  یماظن  یعافد و  تردـق  کی  اب  یمالـسا  یروھمج  نتـساخ  اپ  هب  رظان  تریح ، لاـمک  اـب  اـیند  دـش ، ماـمت  لاـس  تشھ  نیا 

دارفا دـننک ، یزیرهمانرب  نانمـشد  هک  یقافتا  رھ  تسا . روج  نیمھ  مھ  زورما  درک . هریخ  ار  اھمـشچ  هک  درک  عولط  ایند  رد  ناـنچنآ  گـنج  زا  دـعب  یمالـسا  یروھمج  تردـق 

. تسا یمالسا  یروھمج  رتشیب  تیوقت  شاهجیتن  ناریا ، تلم  یگداتسیا  اب  دننک ، یھارمھ  نانمشد  اب  یوحن  رھ  هب  لفاغ  ماخ و  لدهداس و 

، 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 

ماما تیصخش  ماما و  طخ  روحم  اراگدرورپ ! نک . کیدزن  مھ  هب  ار  اھلد  اراگدرورپ ! امرفب . تمحرم  تلم  نیا  داحآ  هب  ام ، یهمھ  هب  اوقت  قیفوت  دمحم  لآ  دمحم و  هب  اراگدرورپ !

. نک رتهتسجرب  ام  تلم  نایم  رد  زورهبزور  ار  بالقنا  نیا  یعقاو  تیوھ  و 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

رب یرورم  ام ؛ راوگرزب  ماما  گرزب  سرد  رب  تسا  یرورم  شخب ، کی  منک . ضرع  ار  شخب  ود  نیا  یھاـتوک  تدـم  رد  مناوتب  مراودـیما  هک  تسا ، شخب  ود  رد  نم  ضیارع  زورما 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 15 
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یاھهاگرذگ تسا  هتسناوت  هیامرس ، نیا  نتـشاد  تسد  رد  اب  نآ ، رب  یهیکت  اب  ناریا  تلم  هک  تسا  یاهیامرـس  تسا ؛ ناریا  تلم  یهریخذ  هک  ام  زیزع  ماما  راگدنام  بتکم 

. تسا هقطنم  لئاسم  هب  هاگن  مھ  شخب  کی  دنک . یط  دراد ، رارق  یئاھنامرآ  نینچ  اب  یتلم  هار  رس  رد  فراعتم  لومعم و  روط  هب  هک  ار  یراوشد 

. تسین یفطاع  یـساسحا و  یبلق و  یهقلع  کی  عون  زا  افرـص  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تبحم  تدارا و  هک  دـننادیم  ـالماک  ناریا  زیزع  تلم  ار  هتکن  نیا  ماـما ، بتکم  باـب  رد 

هب ماما  بتکم  شریذپ  ینعم  هب  راوگرزب ، ماما  هب  مدرم  تدارا  هکلب  تسین ؛ هلئـسم  یهمھ  نیا  اما  دـنزیم ، جوم  اھلد  رد  ماما  تبحم  فطاوع ، تاساسحا و  ظاحل  زا  هچرگا 

تلادـع تفرـشیپ و  تزع و  هب  ار  تلم  روـشک و  هک  تـسا  یلمع  یرظن و  یاـمنھار  کـی  تـسا ؛ ناریا  تـلم  یناـگمھ  یموـمع و  تـکرح  نـشور  طـخ  نـشور و  هار  ناوـنع 

اج رھ  میناشوپب ، لمع  یهماج  ماما  یاھهیـصوت  هب  هک  میدرک  ادـیپ  قیفوت  ام  اج  رھ  ینعی  تسا . هدوب  نیمھ  مھ  المع  هتـشذگ ، لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  دـناسریم .

رد دـننکیم . هاگن  ماما  راگدـنام  ثاریم  ماما و  طخ  ماما و  هار  هب  مشچ ، نیا  اب  مدرم  دـش . ام  بیـصن  یناوارف  تاقیفوت  مینک ، لابند  ار  ماما  یهراـشا  تشگنا  طـخ  میتسناوت 

یداصتقا یهئطوت  دوب ، یتینما  یهئطوت  دوب ، یماظن  یهئطوت  ناریا  تلم  هیلع  دنک . یگداتسیا  اھهئطوت  نیرتنیگنس  لباقم  رد  تسا  هتـسناوت  ام  تلم  لاس ، یـس  نیا 

روط هب  ناریا  تلم  هیلع  تاغیلبت ، یاهناسر و  یهدرتسگ  یروتارپما  دوب -  یتاـغیلبت  یهئطوت  تسا -  هتـشاد  دوجو  لاـس  یـس  نیا  لوط  رد  هدرتسگ  یاـھمیرحت  نیا  دوب - 

. درک یگداتسیا  اھهئطوت  نیا  لباقم  رد  ماما ، هار  ماما و  بتکم  تکرب  هب  ناریا  تلم  دوب . یسایس  یهئطوت  تسا -  هدوب  کیرحت  راک و  لوغشم  لماک 

، ام راوگرزب  ماما  بتکم  رد  یلـصا  دعب  ود  درک . هظحالم  مھ  اب  دید ، مھ  اب  دیاب  ار  داعبا  نیا  تسا ؛ یداعبا  یاراد  تسا ، هعومجم  کی  تسا ، لماک  یهتـسب  کی  ماما  بتکم 

، ادخ اب  طابترا  لھا  تفرگیمن ؛ یپ  ار  دوخ  هار  یدام ، رھاوظ  یدام و  لماوع  رب  یهیکت  اب  افرـص  ام  راوگرزب  ماما  ینعی  تسا ؛ تیونعم  دعب  تسا . تینالقع  دعب  تیونعم و  دعب 

نتفرگ راک  هب  تینالقع ، دعب  رد  و  دوب . یریذپاننایاپ  دیما  لاعتم ، یادخ  هب  وا  دـیما  تشاد ؛ رواب  یھلا  کمک  هب  دوب ؛ رکذ  عوشخ و  رکذـت و  هجوت و  لھا  یونعم ، کولـس  لھا 

. درک مھاوخ  ضرع  یاهلمج  دنچ  مادک ، رھ  هب  تبسن  نم  تسا . هدوب  هظحالم  دروم  ماما  بتکم  رد  تابساحم ، رکف و  ریبدت و  درخ و 

یمالـسا و تیونعم  مھ  تیونعم  تسا ، مالـسا  زا  مھ  ماـما  تینـالقع  تسا . هدـش  هتفرگ  مالـسا  زا  تینـالقع ، تیونعم و  دـننام  مھ  نآ  هک  دراد ، دوجو  مھ  یموـس  دـعب 

داعبا هب  هجوتیب  داعبا ، نیا  زا  یکی  یور  رب  یهیکت  دید . مھ  اب  دیاب  ار  اھنیا  تسا . تلادع  دعب  نآ ، و  تسا ؛ هدـش  هتفرگ  نید  نتم  نآرق و  نتم  زا  مھ  دـعب  نیا  تسا ، ینآرق 

مھ شراـتفر ، رد  مھ  راوگرزب  ماـما  دوخ  تسا . ماـما  یونعم  یرکف و  ثاریم  لـماک ، یهتـسب  نیا  هعوـمجم ، نیا  دربـیم . فارحنا  هب  دـناشکیم ، اـطخ  هار  هب  ار  هعماـج  رگید ،

. دوب تلادع  دعب  هب  هجوتم  دوجو  یهمھ  اب  مھ  دوب ، تیونعم  بقارم  مھ  دوب ، تینالقع  بقارم 

باـختنا مدرم . ارآ  هب  یهیکت  ینعی  دوـب ؛ روـشک  یـسایس  ماـظن  یارب  یرـالاسمدرم  شنیزگ  نیمھ  هنوـمن ، نیلوا  منکیم . ضرع  ماـما  تینـالقع  رھظم  زا  هنوـمن  دـنچ  نـم 

یتح دـندوب و  هدرک  تموکح  ام  روشک  رب  یدرف  یاھتموکح  یدامتم  یاھنرق  دوب . وا  شخبتاجن  شخبتایح و  بتکم  رد  ماما  تینـالقع  نشور  رھاـظم  زا  یکی  یرـالاسمدرم ،

ناشناگتـشذگ دادبتـسا  زا  یولھپ  نارود  یروتاتکید  دادبتـسا و  المع  دـش ، یمـسر  روشک  رد  نوناق  نایرج  رھاظب  دـمآ و  دوجو  هب  هطورـشم  ناـیرج  ناریا  رد  هک  ینارود  رد 

یمدرم تاباختنا  مدرم و  روضح  یهلئـسم  هک  تفای  ار  قیفوت  نیا  درک ، ادیپ  ار  ناکما  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هقباس ، نیا  اب  یروشک  رد  دوب . رترابتبیـصم  رتتخـس و  رتهدنزگ و 

نینچ کی  رد  دـندوب . هدرکن  هبرجت  هطورـشم ، ردـص  رد  هاتوک  رایـسب  یاھهھرب  رد  زج  ار ، دازآ  تاـباختنا  یهزم  زگرھ  اـم  مدرم  دـنک . لیدـبت  هدـش  هنیداـھن  تقیقح  کـی  هب  ار 

بالقنا یزوریپ  زا  هک  یلاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  هک  دیدینـش  اھراب  درک . هنیداھن  روشک  رد  ار  تاباختنا  مدـق ، نیلوا  زا  اـم  راوگرزب  ماـما  یئاـضف ، نینچ  کـی  رد  یروشک ،

قودنـص هب  ار  ناشدوخ  یار  دـندمآ و  یار  یاھقودنـص  یاپ  هنادازآ  مدرم  هک  تسا ، هداتفا  قافتا  روشک  رد  تاباختنا  هس  یـس و  اـی  ود  یـس و  دودـح  رد  درذـگیم ، یمالـسا 

. دوب ام  راوگرزب  ماما  تینالقع  یهنومن  نیرتزراب  نیا ، دندش . اھنیا  لاثما  رھش و  یاھاروش  ناگربخ و  تلود و  سلجم و  لیکشت  اشنم  دنتخادنا و 

دامتعا نمشد  هب  ماما  مجاھم . نمشد  اب  یهلباقم  رد  وا  فاطعنا  مدع  یتخسرس و  زا  تسا  ترابع  یدنمشوھ ، درخ و  هب  وا  یهیکت  ماما و  تینالقع  زا  رگید  یهنومن  کی 

دنکیم اضتقا  لقع  دننکیم  لایخ  دندرک و  لایخ  هک  یناسک  نآ  داتسیا . هوک  لثم  وا  لباقم  رد  تخانش ، تسرد  ار  بالقنا  نیا  نمشد  ناریا و  تلم  نمـشد  هکنآ  زا  دعب  درکن .

نیا هب  ار  وا  یھلا ، درم  نیا  یهتفایماوق  یهتخپ  درخ  نآ  ماما و  تینالقع  درک . تکرح  روصت  نیا  لباقم  یهطقن  تسرد  ماما  دیایب ، هاتوک  نمـشد  لباقم  رد  یھاگ  ناسنا  هک 

زا نمـشد  یئوراـیور ، نادـیم  رد  دـماجنایم . نمـشد  یورــشیپ  هـب  شمرن ، نیرتـمک  ینیــشنبقع و  نیرتـمک  فاـطعنا و  نیرتـمک  نمــشد ، لـباقم  رد  هـک  دـناسر  هجیتـن 

ندـش طلـسم  نمـشد و  ندـمآ  ولج  مدـق  کی  یانعم  هب  نانمـشد ، لباقم  رد  زرابم  تلم  ینیـشنبقع  مدـق  کـی  رھ  دـیآیمن . محر  هب  شلد  لـباقم ، فرط  ینیـشنبقع 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، تسوا .

زا ینعی  روشک -  نیا  رد  اھیبرغ  دورو  طلـست و  زاغآ  زا  یدامتم ، یاھلاس  لوط  رد  دوب . تلم  رد  یئاکتادوخ  سفن و  هب  داـمتعا  حور  قیرزت  ماـما ، تینـالقع  رگید  رھظم  کـی 

ار ناریا  تلم  دندزیم ؛ ناریا  تلم  رس  یوت  نوگانوگ ، یاھلیلحت  اب  ناشدوخ ، نارایتسد  لماوع و  یهلیـسو  هب  امئاد  دش -  زاب  ناریا  هب  اھیبرغ  یاپ  هک  یدالیم  نرق ١٩  لوا 

نارادمدرـس درادن . ار  نداتـسیا  دوخ  یاپ  یور  ندرک و  راک  یئاناوت  درادن ، یملع  تفرـشیپ  یملع و  مادقا  یهضرع  دناوتیمن ، هک  دندناروابیم  ناریا  تلم  هب  دـندرکیم ، ریقحت 

اھیبرغ یهلیـسو  هب  دیاب  دوشب ، دیاب  یگرزب  راک  رگا  تسا ، روصتم  یتفرـشیپ  رگا  هک  دـندرکیم  دومناو  روجنیا  دـندرکیم . ریقحت  ار  ناریا  تلم  ررکم  وا ، زا  لبق  یولھپ و  میژر 

یهنیمز رد  اـم  یاھتفرـشیپ  دـش . ناریا  تلم  لوحت  یهطقن  نیا  و  درک ، قیرزت  ار  سفن  هب  داـمتعا  حور  یتـلم  نینچ  کـی  هب  راوگرزب  ماـما  درادـن . یئاـناوت  ناریا  تلم  دوشب ؛

، ام یناریا  دنمـشناد  ام ، یناریا  رگتعنـص  ام ، یناریا  ناوج  زورما  تسا . سفن  هب  دامتعا  نیمھ  لولعم  یگدـنز ، یاھهصرع  ماسقا  عاونا و  رد  یتعنـص ، یهنیمز  رد  یملع ،

مھم رھاظم  زا  یکی  نیا ، داد . رارق  تلم  نیا  ناج  قامعا  رد  راوگرزب  ماما  ار  میناوتیم » اـم   » راعـش نیا  دـنکیم . یئاـناوت  ساـسحا  اـم  یناریا  غلبم  اـم ، یناریا  رادمتـسایس 

. دوب راوگرزب  ماما  تینالقع 

اب یـساسا ، نوناق  ناگدـننکنیودت  نآ  دـننک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  هک  درک  رومام  تاباختنا  قیرط  زا  ار  تلم  ناگربخ  ماما  دوب . یـساسا  نوناق  نیودـت  رگید ، رھظم  کی 

اب ار  یناگربخ  تلم  دـش . هتـشاذگ  تلم  یهدـھع  هب  دنـسیونب ؛ یـساسا  نوناق  هک  دراذـگب  ار  یـصاخ  عمج  کی  ماما  هک  دوبن  روجنیا  دـنداد . ماجنا  ار  راک  نیا  تلم  باختنا 

مودـنارفر داد و  رارق  مدرم  ارآ  ضرعم  رد  اددـجم  ار  یـساسا  نوناق  نیمھ  ماما  دـعب  دـندرک . نیودـت  ار  یـساسا  نوناق  اھنآ  دـندرک و  باختنا  دوخ  تفرعم  اب  دوخ ، یئاـسانش 

ظاحل زا  مھ  یقوقح ، ظاحل  زا  مھ  درک . مکحتسم  روجنیا  ماما  ار  ماظن  یاھهیاپ  دینیبب ، تسا . ماما  تینالقع  رھاظم  زا  یکی  نیا ، دش . لیکشت  روشک  رد  یـساسا  نوناق 

دوشیم هدـعاق  نیا  ساسا  رب  هک  دروآ  دوجو  هب  ار  یمکحتـسم  مکحم و  یهدـعاق  کی  ماما  یملع ، یاھتفرـشیپ  ظاحل  زا  مھ  یعاـمتجا ، تیلاـعف  ظاـحل  زا  مھ  یـسایس ،

. داھن انب  ار  یمالسا  میظع  ندمت 

ار فرح  نیا  دراد . بحاص  تکلمم  دـنروشک . نیا  کلام  بحاص و  اھنآ  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ناشیا  هک  دوب  نیا  دوب ، راوگرزب  ماـما  تینـالقع  رھظم  هک  یلئاـسم  یهلمج  زا 

ینارمکح روشک  رب  هک  دـندوب  ینیدبتـسم  اھروتاتکید و  تکلمم ، بحاص  زا  ناشدارم  دراد . بحاص  تکلمم  اقآ  هک  دـندرکیم  یراج  نابز  رب  یدادبتـسا  یاھتموکح  نارود  رد 

. دنتسھ مدرم  دوخ  تکلمم ، بحاص  دراد و  بحاص  تکلمم  هک  درک  میھفت  مدرم  هب  ماما  دندرکیم .

ماجنا ار  نآ  تسوا ، یھلا  فیلکت  درکیم  ساـسحا  هک  هچرھ  لوا ، زا  داد . ماـجنا  ادـخ  یارب  ار  راـک  ماـما  دوب . وا  دوخ  صـالخا  لوا ، یهجرد  رد  راوگرزب ، ماـما  رد  تیونعم  رھظم 

اھراب ار  سرد  نیا  مھ  نیلوئـسم  مدرم و  هب  تفر . شیپ  فیلکت  اـب  درک ؛ لـمع  روجنیا  ماـما  لاس ١٣۴١ ، رد  تازرابم  عورـش  زا  درکن . ابا  ماما  هار ، نیا  رد  یراکادـف  زا  دادـیم .

، ماـما راـتفر  رد  تیونعم  مھم  رھظم  نیارباـنب  تسادـخ . تسد  اـم  راـک  رب  هجیتـن  بترت  میھدـیم ، ماـجنا  ار  فـیلکت  اـم  تسا . فـیلکت  تسا ، مھم  هچنآ  هک  درک  رارکت  تفگ و 

« ماما طخ   » هژاودیلک اب  طبترم  ياھشیف 
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؛ دش هداد  تکرب  نآ  هب  لاعتم  یادخ  یهلیـسو  هب  داد ، ماجنا  ادخ  یارب  هک  هچنآ  درکن . یمادـقا  درکن ، یراک  دزن ، یفرح  نآ ، نیا و  دـیجمت  فیرعت و  رطاخ  یارب  دوب . وا  صالخا 

هب دامتعا  لھا  میـشاب ، لکوت  لھا  هک  نیا  هب  دندرکیم  رما  ار  اھام  ماما  دندرکیم . رارکت  مھ  نیلوئـسم  هب  ار  هیـصوت  نیمھ  ماما  تسا . نیا  صالخا  تیـصاخ  دـش . راگدـنام 

. دوب تدابع  لھا  دوب ، ادخ  زا  دادمتسا  لھا  دوب ، لسوت  لھا  دوب ، عرـضت  لھا  دوب ، لکوت  لھا  وا  دوخ  مینک . راک  ادخ  یارب  میـشاب ، راگدرورپ  هب  نظنسح  لھا  میـشاب ، ادخ 

یارب لاـعتم ، یادـخ  هـب  برقت  یارب  یگدـنز  یاھتـصرف  زا  درکیم . تیناروـن  ساـسحا  وا  رد  یـسوسحم  روـط  هـب  دـیدیم ، ار  ماـما  یتـقو  ناـسنا  ناـضمر ، هاـم  ناـیاپ  زا  دـعب 

یاھهولج روضح  لحم  ملاع ، تسادخ . رضحم  ملاع ، میتسھ . ادخ  رضحم  رد  ام  تفگیم : درکیم و  رما  مھ  ار  نارگید  درکیم . هدافتـسا  شدوخ  رھطم  ناج  لد و  ندرکهزیکاپ 

زا تسا  ترابع  مالـسا  رد  تیونعم  زا  یمھم  شخب  دادـیم . قوس  قـالخا  هب  مھ  ار  نارگید  دوب ، قـالخا  تیاـعر  لـھا  وا  دوخ  دادـیم . قوس  هار  نیا  هب  ار  همھ  تسا . یھلا 

، درکیم تیاعر  ار  اھزیچ  نیا  راوگرزب  ماما  دوخ  رگیدکی . زا  اھلد  یزاسادج  زا  یرود  یلددب ، زا  یرود  تبیغ ، زا  یرود  نظوس ، زا  یرود  تمھت ، زا  یرود  هانگ ، زا  یرود  قالخا ،

رتالاب ار  نامدوخ  مینادن ، مدرم  زا  رتالاب  ار  نامدوخ  میوشن ، رورغم  هک  نیا  هب  دندرکیم  هیصوت  ار  اھام  ماما  درکیم . شرافس  مھ  نیلوئسم  هب  درکیم ، شرافس  مھ  مدرم  هب 

ام میئوگن  دـنتفرگ ، بیع  ام  زا  هچنانچ  رگا  میـشاب ؛ هدامآ  یتسیاب  هک  دـندوب  هدینـش  ماـما  زا  ار  نیا  روشک  لوا  زارط  نیلوئـسم  یهمھ  مینادـن . بیعیب  مینادـن ، داـقتنا  زا 

رخاوا رد  صوصخب  دوخ -  یاھهتـشون  رد  مھ  ناشیا ، دوب . روج  نیمھ  مھ  ماما  دوخ  دـشاب . دراو  یداقتنا  اـم  هب  هک  مینیا  زا  رتـالاب  میـشاب ، هتـشاد  بیع  هک  مینیا  زا  رتـالاب 

حور دراد . مزال  تمظع  یلیخ  نیا  تسا ؛ هدرک  اطخ  هیضق  نالف  رد  هک  نیا  هب  درک  رارقا  مدرک . هابتـشا  هیـضق  نالف  رد  نم  تفگ  اھراب  دوخ ، تاراھظا  رد  مھ  شفیرـش -  رمع 

یکی نیا  دوب ؛ ماما  قالخا  نیا  دوب ، ماما  تیونعم  نیا  اطخ . هابتـشا و  هب  دنک  بوسنم  ار  شدوخ  دھد ؛ ماجنا  ار  یتکرح  نینچ  کی  دناوتب  هک  دشاب  گرزب  دـیاب  یناسنا  کی 

. تسام هب  ماما  سرد  مھم  داعبا  زا 

رظنم رد  تلادع  دعب  یگتـسجرب  اما  دزیخیمرب ، تیونعم  زا  زین  تینالقع و  نامھ  زا  مھ  تلادـع  انعم  کی  هب  هچرگا  تسا . هتـسجرب  رایـسب  ماما  بتکم  رد  مھ  تلادـع  دـعب 

ریبعت دـندرک . هیـصوت  دـندرک ، رارکت  دـندرک ، رارـصا  ار  افعـض  تاقبط  رب  یهیکت  ماما  بالقنا ، یزوریپ  لوا  زا  دـھدیم . رارق  ام  لباقم  رد  یرتصخـشم  روط  هب  ار  نآ  راوگرزب ، ماما 

رارصا نیلوئسم  هب  دیسرب . مورحم  تاقبط  هب  هک  دنتـشاد  رارـصا  نیلوئـسم  هب  دش . رارکت  اھراب  اھراب و  ماما  مالک  رد  هک  دوب  یتاریبعت  وزج  نانیـشنخوک »  » و ناگنھرباپ » »

ارآ هب  یکتم  هک  یماظن  کی  رد  تیلوئـسم  تفآ  مینک . شومارف  ار  اـھنیا  دـیابن  اـم  دوب . راوگرزب  ماـما  مھم  یاھهیـصوت  زا  یکی  نیا ، دـننک . زیھرپ  یرگیفارـشا  زا  هک  دنتـشاد 

نیا هب  یرگیفارشا ، یگدنز  سوھ  رد  دنتفیب ؛ ناشدوخ  یارب  یروآعمج  رکف  هب  دنتفیب ؛ یصخش  هافر  رکف  هب  نیلوئـسم  هک  تسا  نیا  تسا ، مدرم  نامیا  هب  یکتم  مدرم و 

هب ینیـشنخاک و  هـب  هـک  درکیم  هیـصوت  اـھراب  مـھ  ار  روـشک  نیلوئـسم  دـنام و  راـنکرب  یلکب  تـفآ  نـیا  زا  شدوـخ  ماـما  تـسا . یگرزب  رایـسب  تـفآ  نـیا  دـننزب ؛ رد  نآ  رد و 

مدرم اب  هک  تشادیم  تسود  ماما  میدوب ، نیلوئسم  وزج  زور  نآ  هک  اھام  دنشاب . هتشاد  کیدزن  طابترا  مدرم  اب  دنوشن ، یزودنالام  مرگرـس  دننکن ، ادیپ  لیامت  یرگیفارـشا 

رظان اھنیا  دنوش . دنمهرھب  روشک  یمومع  تامدخ  زا  رود ، طاقن  مدرم  دوش ؛ هدرب  روشک  طاقن  یصقا  هب  تامدخ  هک  تشاد  رارـصا  میـشاب ؛ سونام  میـشاب ، هتـشاد  طابترا 

. دـشابن اھتیلوئـسم  لوبق  کالم  اھیگتـسباو  دنـشاب ، مدرم  دوخ  زا  دـنوش ، باختنا  مدرم  نایم  زا  نیلوئـسم  هک  تشاد  رارـصا  ماـما  دوب . راوگرزب  ماـما  تلادـع  دـعب  نآ  هب 

هدرک ساسح  هیـضق  نیا  هب  تبـسن  ار  ام  راوگرزب  ماما  دمآ ، روشک  نیا  رـس  رب  یولھپ  نارود  راجاق و  نارود  رد  هک  یلیماف  رازھ  یالب  اھلیماف ، هب  اھتیـصخش ، هب  یگتـسباو 

تردق هب  یهیکت  تورث و  هب  یهیکت  راوگرزب ، ماما  رظن  زا  دنتـسنادیم . نیا  ار  کالم  تسا . هتـساخرب  مدرم  لد  زا  نیا  دـنتفگیم : یلوئـسم  کی  زا  فیرعت  ماقم  رد  یھاگ  دوب .

. تسا ماما  طخ  داعبا  اھنیا  بخ ، دوب . بالقنا  یارب  روشک و  یارب  گرزب  یاھرطخ  وزج  تیلوئسم ، نتفرگ  یارب 

یللملانیب تفارـش  یلم و  تزع  حطـس  تسا ؛ هداد  روبع  یکانرطخ  یاھهندرگ  زا  لاس  ود  یـس و  نیا  لوط  رد  ار  ام  بتکم ، نیا  ناریا ! زیزع  تلم  نم ! نارھاوخ  ناردارب و 

دیاب ام  تسا . هتفر  شیپ  دوخ  یاھنامرآ  تمـس  هب  تسا ؛ هدرک  تفرـشیپ  تسا ، هدرک  تیاـعر  هک  یدـح  ناـمھ  رد  هار ، نیا  ندومیپ  تکرب  هب  روشک  تسا . هدروآ  ـالاب  ار  اـم 

یسک رگا  تسا . فارحنا  نیا  دنک ، لودع  یبالقنا  یمالـسا و  یاھـشزرا  زا  یئارگلقع ، مان  هب  دھاوخب  ینایرج  ای  یـسک  رگا  مھ . اب  ار  بناوج  یهمھ  اھتنم  مینک ، تیاعر 

بتکم رد  هک  یتینالقع  نآ  تسا . تنایخ  نیا  تسا ، فارحنا  نیا  دروایب ، دوجو  هب  یگتسباو  دھدب ، جرخ  هب  یئاوقتیب  نمشد  لباقم  رد  یئارگلقع ، یهلیـسو  هب  دھاوخب 

وا لباقم  رد  مینک ، دامتعا  وا  هب  میوش ، لفاغ  وا  قیمع  یهشقن  زا  میوش ، لفاغ  وا  دـیک  زا  میوش ، لفاغ  نمـشد  یهعدـخ  زا  ام  هک  دـنکیمن  اضتقا  تسھ ، ام  راوگرزب  ماـما 

. داد دھاوخ  تسد  زا  ار  تلم  نورد  روشک و  نورد  رد  یونعم  میظع  یهناوتشپ  دیایب ، هاتوک  نمشد  لباقم  رد  ناسنا  هک  هچرھ  میئایب . هاتوک 

هب یرگیبالقنا ، مان  هب  رگا  میاهدش . فرحنم  ماما  طخ  زا  میاهدرک ؛ ررض  میراذگب ، اپ  ریز  ار  قالخا  یرگیبالقنا ، مان  هب  یھاوختلادع و  مان  هب  رگا  رگید : یهطقن  رد  روط  نیمھ 

، دنراد داقتعا  مالـسا  هب  دنراد ، داقتعا  ماظن  لصا  هب  هک  مینادیم  اما  دنفلاخم ، ام  اب  یرکف  ظاحل  زا  هک  یناسک  هب  نموم ، مدرم  هب  نامدوخ ، ناردارب  هب  یھاوختلادع ، مان 

هعماج و مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راـتفر  یرگیبـالقنا و  ماـن  هب  میھاوخب  رگا  میاهدـش . فرحنم  ماـما  طـخ  زا  میداد ، رارق  رازآ  اذـیا و  دروم  ار  اـھنآ  میدرک ، تناـھا 

قبطنم یفرح  کی  رب  یتکرح ، کی  رب  یاهنامرجم  ناونع  کی  هچنانچ  رگا  دراد . دوجو  یفلتخم  دیاقع  ارآ و  روشک  رد  میاهدـش . فرحنم  ماما  طخ  زا  مینک ، بلـس  نامروشک 

دھاوخیمن هک  تسا  یـسک  دـشابن ، یاهناـمرجم  ناونع  رگا  اـما  دـننکیم ؛ دـننک و  بیقعت  دـیاب  فظوم  یاھهاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لـباق  هتبلا  هناـمرجم  ناوـنع  نیا  دوـش ،

میناوتیمن ام  تسا ، فلاخم  ام  یـسایس  قاذم  اب  ام ، یـسایس  یهقیلـس  اب  اما  دنک ، ارجا  روشک  رد  ار  نمـشد  روتـسد  دھاوخیمن  دنک ، تنایخ  دھاوخیمن  دنک ، یزادنارب 

بجوم یموق ، کی  اب  امش  تفلاخم  دیوگیم : دھدیم و  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدعت .» الا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  « ؛ میرادب غیرد  ار  تلادع  میرادب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما 

ادابم تساوقت . هب  رتکیدزن  تلادع ، نیا  یوقتلل ؛» برقا  وھ  . » دیھد جرخ  هب  تلادع  مھ  فلاخم  دروم  رد  یتح  اولدعا ؛» . » دینک شومارف  دـیراذگب و  ورف  ار  تلادـع  هک  دوشن 

مھ دـعب  نیا  میـشاب . رادـیب  همھ  میـشاب ، رایـشوھ  همھ  تسا . قفاوم  اوقت  اب  ندـیزرو  تلادـع  هن ، دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا  هک  تسا  نیا  اوقت  دـینک  لایخ 

. دھدب رارق  هیاس  رد  ار  رگید  داعبا  دیابن 

ناضمر هام  تسادـخ . هب  هجوت  زا  لامالام  ام ، یهعماج  یاضف  رکـش . ار  ادـخ  میرکذ ؛ لھا  میھجوت ، لھا  میلـسوت ، لـھا  میتیونعم ، لـھا  اـم  روج . نیمھ  مھ  تیونعم  دـعب 

روضح نانچنآ  لـسوت ، تاـسلج  رد  اـعد ، رکذ و  تاـسلج  رد  نآرق ، تاـسلج  رد  اـم  زیزع  یاـھناوج  نیا  تسا . تیونعم  راـھب  تسا ؛ یئاـشامت  ناـضمر  هاـم  کـی  اـم ، روشک 

. تسا یروآتفگش  یهدیدپ  دنزادنایم ، هار  ام  ناناوج  هک  یفاکتعا  مسارم  نیمھ  هدنیآ ، یاھزور  رد  دربیم . تذل  ناسنا  هک  دنراد  یاینارون 

 - هبلط رفن  تسیب  رفن ، هدزناپ  رفن ، هد  زور ، نآ  ماما  دجـسم  رد  دـیاش  تسا ، فاکتعا  فورعم  یاـھزور  هک  بجر  یهمین  ماـیا  مق ، یهیملع  یهزوح  رد  اـم ، یناوج  نارود  رد 

نارتخد وجـشناد -  ناناوج  زا  رفن  نارازھ  روشک ، یاھهاگـشناد  رد  زورما  دندوبن . دلب  دوبن ، لومعم  راک  نیا  دندرکیم ؛ فاکتعا  دشاب -  مق  هک  هیملع ، یهزوح  زکرم  رد  مھ  نآ 

یاج هک  گرزب  عماجم  گرزب و  دجاسم  دننکیم ؛ رارقرب  طابترا  دوخ  یادخ  اب  دـننکیم ، تولخ  دـننکیم ، تدابع  زور  هس  دـننکیم ، فاکتعا  اھهاگـشناد  دـجاسم  رد  نارـسپ -  و 

زا ار  اـم  دـیابن  هجو  چـیھ  هب  تیونعم  نیا  تیلوئـسم . ساـسحا  اـب  تسا  لاورمھ  هارمھ و  اـم  تیونعم  اـما  تسا ، تیونعم  لـھا  اـم  روشک  تسا . تیونعم  اـھنیا  دراد . دوخ 

هعماج دننکیم  یعـس  یرادنید ، ندرک  ناونع  اب  یرادنید و  هب  یهیکت  اب  هک  یناسک  نآ  تسا . یبالقنا  تکرح  هب  کمک  هکلب  دنک ، ادـج  نامدوخ  یبالقنا  میظع  تیلوئـسم 

نیا دنفارحنا ؛ راچد  دـنوریم ، اطخ  هار  دـننکیم ، هابتـشا  دـنراد ، هگن  رود  روشک  یاھهصرع  رد  روضح  زا  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار  ناناوج  دـننک ، یئادزتسایـس  ار 

. تسا رگیدمھ  اب  داعبا 

١٣٩٠/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیمود  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

هب یھاوختلادـع ، مان  هب  یرگیبالقنا ، مان  هب  رگا  میاهدـش . فرحنم  ماما  طخ  زا  میاهدرک ؛ ررـض  میراذـگب ، اـپ  ریز  ار  قـالخا  یرگیبـالقنا ، ماـن  هب  یھاوختلادـع و  ماـن  هب  رگا 

ار اھنآ  میدرک ، تناھا  دنراد ، داقتعا  مالـسا  هب  دـنراد ، داقتعا  ماظن  لصا  هب  هک  مینادـیم  اما  دـنفلاخم ، ام  اب  یرکف  ظاحل  زا  هک  یناسک  هب  نموم ، مدرم  هب  نامدوخ ، ناردارب 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 17 
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زا مینک ، بلـس  نامروشک  هعماج و  مدرم  زا  یـشخب  زا  ار  تینما  یبالقنا ، راتفر  یرگیبالقنا و  مان  هب  میھاوخب  رگا  میاهدش . فرحنم  ماما  طخ  زا  میداد ، رارق  رازآ  اذیا و  دروم 

هنامرجم ناونع  نیا  دوش ، قبطنم  یفرح  کی  رب  یتکرح ، کی  رب  یاهنامرجم  ناونع  کی  هچنانچ  رگا  دراد . دوجو  یفلتخم  دـیاقع  ارآ و  روشک  رد  میاهدـش . فرحنم  ماما  طخ 

تنایخ دھاوخیمن  دنک ، یزادنارب  دھاوخیمن  هک  تسا  یـسک  دشابن ، یاهنامرجم  ناونع  رگا  اما  دننکیم ؛ دننک و  بیقعت  دـیاب  فظوم  یاھهاگتـسد  تسا ؛ بیقعت  لباق  هتبلا 

تلادع میرادب ، غیرد  وا  زا  ار  تینما  میناوتیمن  ام  تسا ، فلاخم  ام  یسایس  قاذم  اب  ام ، یسایس  یهقیلس  اب  اما  دنک ، ارجا  روشک  رد  ار  نمشد  روتـسد  دھاوخیمن  دنک ،

دیراذگب و ورف  ار  تلادع  هک  دوشن  بجوم  یموق ، کی  اب  امـش  تفلاخم  دیوگیم : دھدیم و  روتـسد  ام  هب  نآرق  اولدـعت .» الا  یلع  موق  نائنـش  مکنمرجیال  و  « ؛ میرادـب غیرد  ار 

هک تسا  نیا  اوقت  دینک  لایخ  ادابم  تساوقت . هب  رتکیدزن  تلادـع ، نیا  ( ١ (؛» یوقتلل برقا  وھ  . » دیھد جرخ  هب  تلادع  مھ  فلاخم  دروم  رد  یتح  اولدـعا ؛» . » دـینک شومارف 

رارق هیاس  رد  ار  رگید  داعبا  دیابن  مھ  دعب  نیا  میـشاب . رادیب  همھ  میـشاب ، رایـشوھ  همھ  تسا . قفاوم  اوقت  اب  ندیزرو  تلادـع  هن ، دـنک ؛ هل  اپ  ریز  ار  شدوخ  فلاخم  ناسنا 

. دھدب

١٣٩١/٠٣/١۴ /  ( هللاهمحر  ) ینیمخ ماما  تلحر  درگلاس  نیموس  تسیب و  مسارم  رد  تانایب 

تیـصخش ماکحتـسا  تیـصخش ؛ تبالـص و  رادـتقا و  رھظم  تمحر و  یناـبرھم و  رھظم  ینعی  تما ، ردـپ  درک . یردـپ  روشک  نیا  قح  رد  تلم و  نیا  قح  رد  اـم  راوـگرزب  ماـما 

هک ماما  شنم  ماما و  یهریس  رد  یلصا  طوطخ  زا  یکی  تسا . مالسا  یایند  رد  زورما  یمالسا  شبنج  ردپ  ماما  اھنیا ، رب  یهوالع  هناردپ . ینابرھم  تبحم و  رانک  رد  هناردپ ،

ام روشک  رد  ار  یلم  تزع  هک  ماما  میظع  تکرح  نیا  یهرابرد  ثحب  تسا . روشک  دبلاک  رد  یلم  تزع  حور  ندیمد  مینکیم ، ثحب  یردق  نآ  یهرابرد  میزادرپیم و  نآ  هب  زورما 

کی ای  درف  کی  ینورد  مکحتـسم  تخاس  یانعم  هب  تزع  هچ ؟ ینعی  تزع  تسین . ینھذ  افرـص  ثحب  کی  تسا ؛ هعماج  تایعقاو  هب  یکتم  ثحب  کی  درک ، هدـنز  اـم  تلم  و 

. دشخبیم هبلغ  اھشلاچ  رب  دنکیم و  رادتقا  یاراد  عناوم ، اب  یهلباقم  رد  نمشد ، اب  یهلباقم  رد  ار  وا  هک  تسا  هعماج 

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

هس نیا  دوخ . هب  رواب  و  مدرم ، هب  رواب  ادخ ، هب  رواب  دادیم : تماقتـسا  دادیم و  تعاجـش  دادیم ، تیعطاق  وا  هب  رواب  هس  نیمھ  هک  تشاد ، دوجو  ام  راوگرزب  ماما  رد  رواب  هس 

. داد ناشن  هملک  یعقاو  یانعم  هب  ار  دوخ  ماما ، یاھتکرح  یهمھ  رد  ماما ، میمصت  رد  ماما ، دوجو  رد  رواب ،

)...(

رد جـیردتب  رواب  هس  نیمھ  تقو  نآ  درک ؛ تباث  راگدـنام و  تلم ، نیا  یارب  ار  ماما  یهقیرط  ماما و  هار  ماما و  رکف  تشاد ؛ هگن  ناوج  تشاد ؛ هگن  هدـنز  ار  ماـما  رواـب ، هس  نیا 

یاج تفرگ ، ار  سای  یاج  اـھنیا  دـش ؛ ادـیپ  ادـخ  هب  لـکوت  دـش ، ادـیپ  سفن  هب  داـمتعا  دـش ، ادـیپ  دـیما  دـش ؛ یناـگمھ  نوگاـنوگ ، یاھرـشق  رد  اـم ، ناـناوج  رد  اـم ، مدرم 

ام اوریغی  یتح  موقب  ام  ریغیال  نا هللا  : » داد رییغت  ار  اھنآ  عضو  مھ  لاعتم  یادخ  دنداد ، رییغت  ار  ناشدوخ  تایحور  ناریا  مدرم  تفرگ ؛ ار  ینیبدـب  یاج  تفرگ ، ار  یئامنکیرات 

. درک ینابیتشپ  داد و  ترصن  اھنآ  هب  درک ، کمک  اھنآ  هب  مھ  لاعتم  یادخ  دندرک ، حالصا  ار  دوخ  یاھهزیگنا  ار ، دوخ  تکرح  ار ، دوخ  هار  ناریا  تلم  مھسفناب ؛»

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

یهداـتفابقع تلم  نآ  تسناوـت  نآ  رب  یهیکت  اـب  هک  یلوـصا  نآ  تسا ؛ اـم  راوـگرزب  ماـما  لوـصا  ناـمھ  اـم  هار  یهشقن  تـسیچ ؟ اـم  هار  یهـشقن  مـیراد . هار  یهـشقن  اـم 

، ماما لوصا  دھدیم . لیکشت  ار  ام  هار  یهشقن  دروخیم و  ام  درد  هب  مھ  هار  یهمادا  رد  هک  تسا  یلوصا  لوصا ، نیا  زارفارس . ورـشیپ و  تلم  نیا  هب  دنک  لیدبت  ار  هدنکفارس 

سکعنم ماما  یهنادواج  یهمانتیـصو  رد  اھنآ  یهصالخ  تسا ؛ مدرم  رایتخا  رد  دـلج  دـنچ  تسیب و  رد  ماـما  تاجهتـشون  ماـما ، تاـنایب  هناتخبـشوخ  تسا . ینـشور  لوصا 

ماما دای  ماما و  مسا  تسا . طلغ  نیا  میرپسب ؛ یـشومارف  هب  ار  ماما  لوصا  اـما  مینک ، کـسمت  ماـما  مسا  هب  هک  مینادـیمن  دـیفم  اـم  دـننک . هعجارم  دـنناوتیم  همھ  تسا ؛

ام هب  ار  نآ  تسا و  ماما  رایتخا  رد  هار  یهشقن  تسا . هنادواج  دوجوم  کی  ناریا  تلم  یارب  شھار  یهشقن  اـب  شایناـبم ، اـب  شلوصا ، اـب  ماـما  تسین ؛ یفاـک  یئاـھنتهب 

. تسا صخشم  ماما  لوصا  تسا ؛ هدرک  هضرع 

هتـسبلد نارادـمامز ؛ نانارمکح و  ندوب  یفارـشا  ریغ  ندوب و  یمدرم  تلم ؛ یگچراپکی  داحتا و  نیمات  مدرم ؛ یار  هب  هیکت  زا  تسا  ترابع  ماما  لوصا  یلخاد ، تسایـس  رد 

یاھتـسایس لـباقم  رد  یگداتـسیا  زا  تسا  تراـبع  ماـما  لوصا  یجراـخ ، تسایـس  رد  روـشک . تفرـشیپ  یارب  یناـگمھ  شـالت  راـک و  تلم ؛ حـلاصم  هب  نالوئـسم  ندوـب 

؛ دـننکیم ینمـشد  دناهدیـشک و  ناریا  تلم  یور  رب  ار  غیت  هک  یئاھروشک  زجب  اـھروشک ، یهمھ  اـب  ربارب  طاـبترا  ناملـسم ؛ یاـھتلم  اـب  یردارب  بلطهطلـس ؛ رگهلخادـم و 

. تـسا اـم  مـشچ  یوـلج  ماـما  یهمانتیـصو  ناـملاظ . ربارب  رد  یگداتـسیا  ملاـع و  نیموـلظم  هـب  کـمک  نیطــسلف ؛ روـشک  یدازآ  یارب  هزراـبم  مسینویھــص ؛ اـب  یهزراـبم 

. تسا دوجوم  دناهدرک ، جرد  ار  راوگرزب  نآ  تاملک  نتم  هک  یئاھباتک  رد  ماما ، تاشیامرف  ماما ، یاھهتشون 

ماکحا قـالخا و  زا  عطاـق  عاـفد  نید ؛ هب  کـسمت  رد  یراـکایر  یفن  رجحت و  دومج و  یفن  یبرغ ؛ یرگهحاـبا  گـنھرف  یفن  زا  تسا  تراـبع  ماـما  لوصا  گـنھرف ، یهصرع  رد 

. هعماج رد  داسف  اشحف و  جیورت  اب  هزرابم  مالسا ؛

اب یهلباقم  تسا ؛ مورحم  تاقبط  زا  عاـفد  تسا ؛ عیزوت  دـیلوت و  رد  یداـصتقا  تلادـع  تسا ؛ یئاـفکدوخ  هب  یهیکت  تسا ؛ یلم  داـصتقا  هب  یهیکت  ماـما  لوصا  داـصتقا ، رد 

مارتحا هیامرس ، هب  مارتحا  تیکلام ، هب  مارتحا  اما  دنکیم ، در  ار  یرادهیامرس  یهناملاظ  گنھرف  ماما  مھ -  رانک  رد  اھنیا  تسا -  تیکلام  هب  مارتحا  یرادهیامرس و  گنھرف 

تـسا یئاھزیچ  اھنیا  تسا ؛ داصتقا  یهنیمز  رد  ماما  لوصا  اھنیا  یلم ؛ داصتقا  رد  لالقتـسا  یناھج ؛ داصتقا  رد  ندـشن  مضھ  نینچمھ  دـھدیم ؛ رارق  دـیکات  دروم  ار  راک  هب 

. تسا حضاو  ماما  تاشیامرف  رد  هک 

هار یهشقن  نیا ، دـنربب . شیپ  دـننک و  یئارجا  ار  لوصا  نیا  دـنناوتب  هناربدـم  هنالقاع و  یهرادا  اب  تیریدـم ، اب  رادـتقا ، اب  هک  دوب  نیا  هشیمھ  روشک  نیلوئـسم  زا  ماـما  عقوت 

عـضو نآ  اب  ار  ینونک  یهلـصاف  دناوتیم  شماما ، دای  اب  تسا ، خـسار  وا  لد  رد  هک  ینامیا  اب  هار ، یهشقن  نیا  اـب  شناـناوج ، اـب  شتمھ ، اـب  ناریا  تلم  تسا . راوگرزب  ماـما 

روضح روشک  نایم  رد  هللادمحب  هک  یاهتسجرب  یاھناسنا  اب  دراد ، هک  یئاھدادعتـسا  اب  دراد ، هک  یئاھیئاناوت  اب  ناریا  تلم  دورب . شیپ  دناوتیم  ناریا  تلم  دنک . رپ  بولطم 

یقیقح و یوگلا  تروص  هب  هللااشنا  دـھد و  همادا  رتمزاج  تمھ  اب  رتشیب و  تردـق  اب  تسا ، بالقنا  یهلاـس  دـنچ  یـس و  یهبرجت  هک  ار  یاهدـشیط  هار  دـناوتیم  دـنراد ،

. دیایب رد  ناملسم  یاھتلم  یارب  یعقاو 

یربھر  / ١۴/١٣٩٢/٠۶ ناگربخ  سلجم  یاضعا  سیئر و  رادید  رد  تانایب 

ماما ار ؛ ماما  یاھراعـش  ار ، ماما  یگدـنز  ار ، ماما  تیعـضو  دـینیبب  درکن . شومارف  ار  دربھار  دـماین ، مھ  هاـتوک  اـما  تسبن ، ار  دوخ  مشچ  اـھتیعقاو  لـباقم  رد  راوگرزب ، ماـما 

نیا دورب ، نیب  زا  دیاب  تسا و  یناطرس  یهدغ  کی  یتسینویھـص  میژر  هکنیا  درکن ؛ هیقت  سک  چیھ  زا  یتسینویھـص  میژر  هلئـسم  دروم  رد  هک  تسا  یـسک  نامھ  راوگرزب 

هکنیا تسا . ماما  فرح  نیا  تسا ، گرزب  ناطیـش  اکیرمآ  هکنیا  درکن ؛ یاهظحالم  یاهیقت و  چـیھ  اکیرمآ  رگهلخادـم  ربکتـسم و  تردـق  یاھترارـش  لابق  رد  تسا . ماـما  فرح 

لوا بالقنا  زا  دـیاش  هک  تسناد  یمود  بالقنا  ماما  ار  اھنآ  یـسوساج  کرادـم  اـھرازبا و  فرـصت  اـکیرمآ و  ترافـس  هب  ناملـسم  نایوجـشناد  ناملـسم و  ناـناوج  یهلمح 

نارگید تسا ؛ ماما  فرح  نیا  هنتف ، عفر  ات  گنج  دومرف : هکنیا  گنج ، یهیضق  رد  تسا . ماما  یاھشور  اھنیا  تسا ، ماما  یاھفرح  اھنیا  تسا ؛ ماما  فرح  نیا  تسا ، رتمھم 

. درک مکحتسم  ار  ماظن  نیا  یهیاپ  هک  دوب  اھیگداتسیا  نیا  هنتف . عفر  ات  گنج  دومرف  ماما  یزوریپ ، ات  گنج  گنج  دنتفگیم 

مالسا  / ١٣٩٢/٠٨/٢٠ ناگدنمزر  تئیھ  یزکرم  داتس  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

رھ هک  تسین  نیا  فرح  نیا  یانعم  هتبلا  تسا . طلغ  نیا  دوشب ، یـسایس  مالـسا  ثحابم  دراو  اداـبن  هک  دـشاب  بقارم  یرادازع  تئیھ  اـی  هضور  سلجم  کـی  رد  مدآ  هکنیا 

کی اب  اـنایحا  مینک و  ناـیب  فرط -  نآ  اـی  فرط ، نیا  اـی  ـالاح  یـصاخ -  شیارگ  کـی  اـب  ار  نآ  هضور  سلجم  رد  اـمتح  دـیاب  اـم  دـتفایم ، قاـفتا  روشک  رد  یـسایس  یهثداـح 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 18 
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رد یتسیاب  اھنیا  دنتـشاذگ ، یقاب  دـندرک و  میـسرت  تکلمم  نیا  رد  هیلع ) ناوضر هللا   ) ماما هک  یکرابم  طخ  مالـسا ، رکف  بالقنا ، رکف  اما  هن ، دـشاب ؛ هارمھ  مھ  ییاھزیچ 

. دشاب هتشاد  روضح  اھنیا  دننام  اھهعومجم و 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

تسد زا  ار  تحارص  نیا  ار ، تیفافش  نیا  یتسیابن  چیھ  تسا ؛ هدوب  تحارص  نیمھ  راوگرزب ، ماما  یلصا  طوطخ  رب  بالقنا و  لیر  رب  یمالسا  یروھمج  ماظن  یراگدنام  زار 

راک یاھهویش  دننک ، ضوع  دنناوتیم  ار  اھکیتکات  دشاب . یفافش  عضاوم  دیاب  یمالسا  یروھمج  عضاوم  نانمشد ، لباقم  رد  ناتـسود ، لباقم  رد  نافلاخم ، لباقم  رد  داد .

. تسا روشک  تفرشیپ  زار  بالقنا و  ماکحتسا  زار  نیا  دنامب ؛ دیاب  مکحتسم  نانچمھ  لوصا ، اما ] دننک [ ، ضوع  دنناوتیم  ار 

شترا  / ١٣٩٢/١١/١٩ ییاوھ  یورین  نانکراک  ناھدنامرف و  رادید  رد  تانایب 

فعـض طاقن  زا  دنناوتب  روشک  لخاد  رد  نانمـشد  لماوع  دیراذگن  میراذگن و  درک . تلفغ  دـیابن  نیا  زا  دـنراد ؛ یلماوع  مھ  روشک  لخاد  رد  نانمـشد  نآ  میراد ، ینانمـشد  ام 

. میورب شیپ  هب  هللااشنا  روشک  نیا  رادتقا  هار  رد  همھ  راوگرزب ، ماما  هار  رد  همھ  مھ ، رانک  رد  همھ  مھ ، اب  همھ  دننک . داجیا  لالتخا  دننک و  هدافتسا 

نوراک  / ١٣٩٣/٠١/٠۶ قرش  یادھش  نامدای  رد  تانایب 

، میربب دای  زا  ای  میـسانشن  ای  دندیرفآ  شقن  اھیراکادف  نیا  رد  هک  ار  ییاھتیـصخش  دورب ، نامدای  زا  اھیراکادف  دورب ، نامدای  زا  سدقم  عافد  یهیـضق  دنھاوخیم  نانمـشد 

نآ یھلا  ریـصب  یهدنب  میکح و  راوگرزب و  ماما  هک  ار  ریـسم  نآ  ار و  یریگتھج  نآ  دننک ، هئطخت  ار  اھمدآ  نآ  دننک ، هئطخت  ار  نارود  نآ  دنھاوخیم  یـضعب  دـنھاوخیم . روجنیا 

یاهدنزاس گرزب  تاریثات  تسا و  یندشن  شومارف  ناریا  تلم  یارب  ثداوح ، نیا  زا  یاهطقن  رھ  یاهرذ و  رھ  هک  دـننادیم  هکنیا  یارب  دـننک ؛ هئطخت  دوب  هدرک  نیعم  ار  ریـسم 

. دراد

یمالسا  / ٢۶/٠۵/١٣٩۴ یاھنویزیولت  ویدار و  یهیداحتا  مالسلامھیلع و  تیب  لھا  یناھج  عمجم  یاضعا  رادید  رد  تانایب 

هتبلا میرادـن . یلکـشم  چـیھ  ناملـسم  یاھتلود  اب  ام  مینکیم ؛ زارد  هقطنم  ناملـسم  یاھتلود  یهمھ  تمـس  هب  یتسود  تسد  ام  میاهتفگ : همھ  هب  اـنلع  احیرـص و  اـم 

ربورود هک  ییاھروشک  قرـش ، رد  برغ و  رد  بونج ، رد  لامـش ، رد  تسا . هناردارب  هناتـسود و  طباور  مھ  نامیاھهیاسمھ  بلغا  ینعی  اھهیاسمھ  زا  یرایـسب  اب  نامطباور 

فرط زا  نکل  تسھ  نیا  هتبلا  دننکیم -  تثابخ  دننکیم ، تجاجل  دنراد ، فالتخا  رود  کیدزن و  مھ  اھیضعب  هتبلا  دنراد . بوخ  طباور  ام  اب  دنتسھ ، ناریا  یمالـسا  یروھمج 

. تسا یبوخ  تاطابترا  اھتلم  اب  ام  روشک  تاطابترا  اھتلم . صوصخلاب  اھتلود و  تسا ؛ ناگیاسمھ  اب  بوخ  تاطابترا  رب  نامیانب  ام 

زوریپ ار  بالقنا  تسناوت  هک  دوب  لوصا  هب  یدـنبیاپ  تکرب  هب  ام  راوگرزب  ماما  دـنامب . ظوفحم  لوصا  یتسیاب  مییوگیم  اـم  تسا . یناـبم  لوصا و  هب  یدـنبیاپ  اـم  داـقتعا  هتبلا 

رابکتسا اب  نانمشد ، اب  ام  تسا . ( ١ «) مھنیب آمحر  رافکلا  یلع  آدشا  ، » لوصا زا  یکی  دوب . لوصا  هب  دنباپ  دشخبب ؛ تابث  ار  یمالسا  یروھمج  دنک و  ظفح  ار  بالقنا  دنک و 

مھنیب امحر  رافکلا و  یلع  ادشا  دیاب  میدقتعم  نوچ  میراد ؛ یردارب  تقافر و  یتسود و  رب  یانب  میرادن ؛ توادع  ینمشد و  رب  یانب  ناملسم  ناردارب  اب  میرادن و  یتشآ  رس 

راوگرزب ماما  طخ  میدرکن ؛ و  مینکیمن ؛ لباقم  فرط  بھذم  هب  هاگن  مولظم  زا  تیامح  رد  ام  تسا . یمالسا  یروھمج  ملسم  طخ  نیا  تسا ؛ ام  راوگرزب  ماما  سرد  نیا  دوب ؛

یتیامح نامھ  ام  یتوافت . چیھ  نودب  تشاد ؛ مھ ]  ] نیطسلف رد  ینـس  تمواقم  اب  ار  راتفر  نامھ  تشاد ، نانبل  رد  هعیـش  تمواقم  اب  هک  ار  یراتفر  نامھ  ماما  دوب . نیا 

یمالـسا تیوھ  زا  عافد  ام ، یارب  هلئـسم  دناهعیـش . اھنیا  دـندوب ، ینـس  اھنآ  یتوافت . چـیھ  نودـب  میدرک ؛ مھ ]  ] هزغ رد  نامناردارب  زا  میدرک ، نانبل  رد  ناـمناردارب  زا  هک  ار 

. تسا یلصا  یهلئسم  ام  یارب  نیا  تسا ؛ نیطسلف  یهلئسم  اھناملـسم  یهقطنم  لئاسم  سار  رد  زورما  تسا ؛ نیطـسلف  یهلئـسم  تسا ، مولظم  زا  تیامح  تسا ،

دوب ینـس  هک  نیـسحمادص  اب  درک  هزرابم  روطنامھ  رھاظ ؛ بسحهب  دوب  هعیـش  هک  یولھپ  یاضردمحم  اب  درک  هزرابم  راوگرزب  ماما  دـنکیمن ؛ قرف  مھ  نامیاھینمـشد  رد 

هزرابم روجکی  اھنیا  یودرھ  اب  ماما  دوب . هعیش  وا  رھاظ  دوب ، ینس  نیا  رھاظ  اما  دندوب  هناگیب  مالسا  زا  ناشیودرھ  ینس ؛ نیا  هن  دوب ، هعیـش  وا  هن  هتبلا  رھاظ . بسحهب 

مالسا روتسد  نیا  ( ٢ (؛ انوع مولظملل  امصخ و  ملاظلل  اونوک  تسا : مالسا  لوصا  یهلئسم  هلئسم  تسین ؛ اھنیا  دننام  بھذم و  هعیش و  ینس و  یهلئسم  هلئـسم  درک .

. تسا ام  طخ  نیا  تسا ؛ ام  هار  نیا  تسا .

نایوجشناد  / ١٢/٠۴/١٣٩۵ زا  ىعمج  رادید  رد  تانایب 

نیا یهرابرد  ثحب  و  دوب - کینکتیلپ  شمـسا  زورنآ  هک   - یلعف ریبکریما  هاگـشناد  رد  وجـشناد  یدادعت  اب  مھ  رـس  تشپ  هسلج  نیدـنچ  میتشاد ، یاهسلج  کی  اجنیا  ام 

نآ نیوعدم  وزج  مھ  هدنب  دننک ؛ لمحت  دننک و  کرد  ار  ماما  یرکف  یهموظنم  دنتـسناوتیمن  هن ؟ ای  دراد  دوجو  هک  تسا  یزیچ  الـصا  تسا و  یتیعقاو  کی  ماما  طخ  ایآ  هک  دوب 

یاھفرح رب  یایرکف  یهموظنم  کی  ایآ  الصا  هک  دوب  نیا  رد  ثحب  دندوب ؛ وجـشناد  مھ  رفن  راھچ  هس  دندوب ، مھ  رگید  یاھیـضعب  دوب ، ناشوزج  مھ  ردصینب  مدوب ، هسلج 

. تسا تاحضاو  وزج  هلئسم  نیا  امش  یارب  زورما  دننک ؛ کرد  دنتسناوتیمن  ار  یحضاو  نیا  هب  زیچکی  ینعی  هن ؟ ای  تسھ  مکاح  ماما 

١٣٩۶/٠٢/٢٠ /  ( مالسلاهیلع  ) نیسح ماما  یرادساپ  تیبرت  یرسفا و  هاگشناد  رد  تانایب 

کی دراد ، تدمهاتوک  فدھ  کی  نمشد  منکیم  ضرع  نم  تسا ؟ هتفرگ  فدھ  ار  یزیچ  هچ  نمـشد  تسیچ ؟ یمالـسا  یروھمج  رد  نمـشد  فدھ  تسیچ ؟ لابند  نمـشد 

. دراد تدمدنلب  فدھ  کی  دراد ، تدمنایم  فدھ 

...

مامت ناشررـض  هب  هک  تسا  یفرح  فرح ، نیا  دندید  دعب  دورب ؛ نیب  زا  دیاب  یمالـسا  ماظن  هک  دنتفگیم  احیرـص  یزور  کی  تسا . یمالـسا  ماظن  لصا  مھ ، تدـمدنلب  فدـھ 

رییغت دنتفگ : دندرک و  لیدـعت  ار  نیا  دـندمآ  اذـل ] [ ؛ دوریم ایند  رد  ناشرودزم  هتـسباو و  یاھتلود  ناشنارادفرط ، شیپ  ناشیوربآ  دـننامیم و  نآ  رد  دـنناوتیمن و  الوا ، دوشیم و 

راتفر رییغت  یانعم  درادن . یقرف  چیھ  ماظن  رییغت  اب  راتفر ، رییغت  هک  دیشاب  هتـشاد  هجوت  نایاقآ ! متفگ : روشک  زیزع  نیلوئـسم  هب  تقونامھ  هدنب  یمالـسا . یروھمج  راتفر 

ماما طخ  میتفریم ، ار  بالقنا  هار  میتفریم ، ار  مالسا  هار  هکنیا  ینعی  راتفر  رییغت  مییایب . مین  شـش و  ای  مین  تفھ و  الاح  میدمآیم ، تفھ  تعاس  حبـص  رگا  هک  تسین  نیا 

ندرب نیب  زا  نامھ  ینعی  نیا ؛ ینعی  راتفر  رییغت  مینکب ؛ تکرح  لـباقم  فرط  رد  هجرد  دعب ١٨٠  هجرد ، دعب ٩٠  هجرد ، دعب ۴۵  هجرد ، لوا ٢٠  میریگب ؛ هیواز  ـالاح  میتفریم ، ار 

دھاوخ هدافتـسا  دنکب ، ینمـشد  لامعا  دناوتب  هک  هچرھ  زا  تسا ؛ نمـشد  نمـشد ، تسا . اھنیا  نمـشد  فدھ  نیاربانب ، تسا . اھنآ  تدمدنلب  فدھ  نیا  یمالـسا ؛ ماظن 

. درک

نارھت  / ١٣٩٨/١٠/٢٧ هعمج  زامن  یاھهبطخ 

یهدارا هک  دنک  ساسحا  دیاب  ناسنا  دروآیم ، دوجو  هب  تلم  رد  ینامیلس ) مساق  جاح  دیھـش  هزانج  عییـشت  رد  میظع  تیعمج   ) ار یتکرح  نینچ  کی  لاعتم  یادخ  یتقو 

یهدنھدناشن دوش . زوریپ  دنک و  تکرح  طخ  نیا  رد  هار و  نیا  رد  تلم  نیا  هک  تسا  نیا  رب  یھلا  یهدارا  هک  تسا  نیا  یهدنھدناشن  نیا  تسا . تلم  نیا  یزوریپ  رب  یھلا 

تعیب ماما  طـخ  اـب  نادـیم  رد  ناـشروضح  نیا  اـب  مدرم  ماـما ، طـخ  اـب  گرزب  تعیب  نیا  رد  یگداتـسیا و  نیا  اـفو و  نیا  قشع و  نیا  تسھ . مھ  تلم  نیا  نطاـب  تاـیونعم و 

. تسا هدنز  ماما  روج  نیا  دننکیم ، تعیب  مدرم  ماما ، اب  روج  نیا  راوگرزب  ماما  تلحر  زا  لاس  یس  زا  شیب  تشذگ  زا  دعب  مھ  نآ  تمظع ، نیا  اب  یتعیب  دندرک ؛

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 19 
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ثعبم  / ١٣٩٩/١٢/٢١ دیع  تبسانم  هب  ینویزیولت  ینارنخس  رد  تانایب 

رد ار  یوبن  تثعب  رمتسم  طخ  هک  داد  ار  قیفوت  نیا  ام  راوگرزب  ماما  هب  لاعتم  دنوادخ  ینعی  درک ؛ دیدجت  رـصاعم  یهرود  رد  ار  تثعب  نومـضم  ناریا  رد  یمالـسا  میظع  بالقنا 

گنرمک نامز  لوط  رد  بخ  هک  تسا  تثعب  طخ  نامھ  نیا ] [ ؛ دنک نایامن  دنک و  گنررپ  دوخ  یراکادف  اب  دوخ ، دنلب  یهشیدـنا  اب  دوخ ، تعاجـش  اب  دوخ ، راکتبا  اب  نارود ، نیا 

ناسنا یگدـنز  یهمھ  لماش  تسا و  عماج  نید  کی  مالـسا  هک  دـھدب  ناشن  و   ، دـھدب ناشن  لمع  رد  ار  مالـسا  تیعماـج  دـنک و  گـنررپ  ار  نآ  تسناوت  راوگرزب  ماـما  دوب ،

و هتمعن ؛ یـسنم  مھورکذـی  و  دروآ : داـی  هب  درک و  اـیحا  دوب ، هدـش  هدرپس  یـشومارف  هب  هک  ار  نید  یـسایس  یعاـمتجا و  داـعبا  درک ؛ هتـسجرب  ار  نیا  راوگرزب  ماـما  تسا ؛

. داد رارق  هلمج  نیا  قادصم 

« : ماما طخ   » هژاودیلک اب  طبترم  تالاقم 

تداعس  /   ١٣٩١/٠٢/٢۴ حلاص  هدنسیون :  همحر هللا) /  ) ینیمخ ماما  یارآ  هب  یدرکیور  اب  یمالسا  یرادیب  یاھ  شبنج  زا  تیامح  یھقف  ینابم 

« ماما طخ   » 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 20هاگياپ  هحفص 20 
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